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نابلس ـ رفح ـ د.ب.أ: أحرق مسجد في 
الضفة الغربية ودمــــر آخر في قطاع غزة 
على يد مستوطنني وقوات اسرائيلية امس، 
بحسب ما ذكرته مصادر فلسطينية. وقالت 
املصادر ان مستوطنني إسرائيليني أضرموا 
النيران في مســــجد قرية »اللنب الشرقية« 
جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. 

وذكرت املصادر نقال عن سكان القرية أنهم 
استفاقوا فوجدوا النيران أتت على املسجد 
وأحرقت أجزاء كبيرة منه. وأكد السكان أن 
املستوطنني هم الذين قاموا بإحراق املسجد 
ضمن ما ينفذونه من اعتداءات متواصلة على 
القرية. وأوضحوا أنهم وجدوا عددا كبيرا من 
املصاحف وستائر املسجد مجمعة في مكان 

واحد في املسجد وقد قام األهالي على الفور 
بإخماد احلريق حلني وصول سيارات الدفاع 
املدني. وحتيط ثالث مستوطنات بقرية اللنب 
وهي عيله ولبونه وشيلو. وفي قطاع غزة، 
توغلت قوات إسرائيلية معززة بعدة آليات 
عســــكرية على أطراف مدينة رفح جنوبي 

القطاع وجرفت مسجدا مهجورا.

مستوطنون يحرقون مسجدًا في الضفة وجنود إسرائيليون يدمرون آخر في غزة

لنـــدنـ  عاصم علي والـــوكاالت: جلأ رئيس الوزراء 
البريطاني إلى خطاب عاطفـــي والظهور الى جانب 
زوجته في مقابلة تلفزيونية حملاولة دفع ناخبي اليسار 
الى تأييده والصفح عن زلة لســـانه مع ناخبة مســـنة 
وصفهـــا بأنها »متعصبة« و»تافهة«.  جاء ذلك في حني 
ميضي زعيم حزب »احملافظـــني« ديڤيد كامرون الـ 36 
ســـاعة املتبقية حتى االنتخابات فـــي رحالت بال نوم 
بأنحاء اململكة املتحدة حلشد التأييد حلزبه الذي أظهر 
اســـتطالع للرأي في الدوائر االنتخابية أجرته صحيفة 
»ذي ديلي تليغراف« اليمينية حاجته الى 14 مقعدا فقط 

للفوز بغالبية برملانية.  
وقال براون في خطاب أمام منظمة »يو كاي سيتيزن« 
التي تعمل في ســـبيل انصاف محـــدودي الدخل: »فيما 

تقاتلون في سبيل االنصاف، ستجدونني دائما صديقا 
وشـــريكا وأخا«. كما ظهر في مقابلـــة تلفزيونية إلى 
جانـــب زوجته مع قناة »جي ام تـــي في«، قال فيها إنه 
سيتحمل املسؤولية كاملة وسيرحل إذا لم يحقق فوزا 
في االنتخابات. وفي مقالة الى صحيفة الغارديان التي 
أعلنت تأييدها حلزب »الدميوقراطيني« األحرار بزعامة 
نيك كليغ على خلفية برنامجه الصالح النظام االنتخابي 
في البالد، أكد براون أن »احلقيقة هي أن حكومة عمالية 
فقط ميكنها أن حتقق تغييرا دســـتوريا له معنى، نيك 
كليغ ســـيخدع نفسه لو اعتقد أن احملافظني سيدعمون 
اصـــالح النظام االنتخابي، إن االصالح ضد طبيعتهم«. 
وحض أنصار »الدميوقراطيني األحرار« على التصويت 
ملصلحة حزبه في 100 دائرة انتخابية تشهد تنافسا بني 

»العمال« و»احملافظني« البقاء مرشـــحي األخير خارج 
اللعبـــة. ودعا وزير املـــدارس أد بالز ناخبي »األحرار« 
الى »قضم شفاههم واالقتراع ملصلحة العمال« في دوائر 

انتخابية تشهد تنافسا مع احملافظني.
الـــى ذلك قال وزير بريطانـــي كبير ان انصار حزب 
العمال احلاكم يجب ان يفكـــروا في التصويت لصالح 
الدميوقراطيني االحرار في بعض املناطق البعاد احملافظني 

عن السلطة.
وطالـــب بيتر هني وزير شـــؤون ويلز ناخبي حزب 
العمال في بعض الدوائر التي ليس لدى مرشح احلزب 
فيها فرصة للفوز »بالتصويـــت بعقولهم ال بقلوبهم« 
حتى لو كان هذا يعني اعطاء أصواتهم للدميوقراطيني 

االحرار الخراج احملافظني من السباق.

)ا.پ( عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي خالل عملية تفتيش منزل املشتبه به فيصل شاه زاد امس

)أ.پ(رئيس وزراء بريطانيا غوردون براون متحدثا إلى الطالب في كلية وارويكشاير وبرفقته زوجته سارة 

)رويترز( معارضون في الهند يشنقون رمزيا أحد زمالئهم خالل تظاهرة للمطالبة بإعدام الباكستاني املتهم بتنفيذ هجمات مومباي 2008

الهند تترقب النطق بالحكم
في قضية تفجيرات مومباي اليوم

نيودلهيـ  أ.ش.أ: طالب االدعاء العام الهندي امس 
بتنفيذ عقوبة اإلعدام بحق اإلرهابي الباكستاني أجمل 
أمير كساب الناجي الوحيد من بني منفذي تفجيرات 
مومباي اإلرهابية التي وقعت في الـ 26 من نوفمبر 
2008، وأسفرت عن مقتل 166 شخصا وإصابة املئات 
بجروح. جاء ذلك خالل جلسة االستماع التي عقدتها 
محكمة مومباي اخلاصة امس لتقدمي األدلة من قبل 
الدفاع واالدعاء العام لتقدير العقوبة املناسبة ضد 
أجمل أمير كســــاب، بعــــد أن أصدرت احملكمة أمس 
األول حكما بإدانته بتهمة القتل اجلماعي وشن حرب 

ضــــد الدولة فيما يتعلق بقضية تفجيرات مومباي 
اإلرهابية، حيث يواجــــه 86 اتهاما من قبل النيابة 
العامة. ومن املقرر ان يصدر اليوم احلكم بالعقوبة 
التي ستوقع على اإلرهابي أجمل أمير كساب الذي 
ألقي القبض عليه في اليــــوم األول من التفجيرات 
التي استمرت 3 أيام داخل محطة السكك احلديدية 
مبومباي. وكانت محكمة مومباي اخلاصة قد أصدرت 
حكما بإدانة »كســــاب« واعتبرته مذنبا فيما نسب 
إليه من اتهامات، بينما أعلنت احملكمة أيضا براءة 

املتهمني الهنديني اآلخرين.

أميركا كشفت ترسانتها النووية للمرة األولى: 5113 رأسًا حربية
كلينتون: إيران تضع العالم في خطر نووي.. ونجاد يرد: أين األدلة؟!

عواصم - وكاالت: كشــــفت 
الواليات املتحــــدة ألول مرة في 
تاريخهــــا عن حجم ترســــانتها 
النوويــــة فيما تبــــادل الرئيس 
اإليراني محمــــود أحمدي جناد 
ووزيــــرة اخلارجيــــة هيــــالري 
كلينتون الهجمــــات على هامش 
املؤمتر الدولي املنعقد حاليا في 
نيويورك حول مراجعة معاهدة 

منع االنتشار النووي.
وعقد مســــؤول بالپنتاغون 
مؤمتــــرا صحافيا ليعلن فيه عن 
النوويــــة األميركية  الترســــانة 
بالتزامن مع كلمة كلينتون التي 
ألقتها مســــاء أمس االول في أول 
أيام املؤمتر الذي يستمر حتى 28 

من اجلاري.
الواليات  إن  الپنتاغون  وقال 
املتحدة لديها حاليا 5113 رأســــا 
نوويا، وهو ما ميثل خفضا نسبته 
80%باملقارنة مبا كان لديها من عدد 
هذه الرؤوس عــــام 1967،  ذروة 
الترسانة النووية األميركية والتي 
قدرت آنذاك بنحو 31255 رأســــا 

نوويا.
من جانبه دعا الرئيس االيراني 

محمود أحمدي جناد واشــــنطن 
إلى تغيير نهجها الفاشل بالنسبة 
للتعامــــل مع القضيــــة النووية 

االيرانية.
جاء ذلك في تصريحات أدلى 
بها جناد فــــي مقابلة تلفزيونية 
مع شبكة »بي.بي.إس« األميركية 
نقلتها وكالة مهر االيرانية لالنباء 
أشار فيها إلى تنامي الشعور بعدم 
االرتياح مــــن الرئيس األميركي 
باراك أوباما لدى الشعب االيراني 
قائال »ال ينبغي ألوباما أن يخضع 
للضغوط وعليه أن يقرر ويعمل 
ألنه هو رئيــــس اجلمهورية في 

أميركا«.
وأضاف أنه »ينبغي االلتفات 
إلى أن إيران بدأت حاليا بإنتاج 
الوقود النووي بعد رفضهم تأمني 
الوقود النووي لنا وفي احلقيقة 
قبولنا بعملية التبادل كان من اجل 
البدء بالتعاون«. وردا على سؤال 
حول تصريحات وزيرة اخلارجية 
األميركية هيالري كلينتون التي 
اتهمت فيها إيران بعدم التعاون 
مــــع الوكالــــة الدوليــــة للطاقة 
الذرية قلل رئيــــس اجلمهورية 

االسالمية االيرانية من أهمية تلك 
التصريحات داعيا كلينتون إلى 
تقدمي أدلة ووثائق تثبت صحة 

ادعاءاتها.
وأضافت الوكالة أن جناد صرح 
بأن »أميركا متلك 10 آالف قنبلة 
ذرية فمن يشكل خطرا على العالم 
هل أميركا أم إيران التي يدعون 
أنها ميكن أن تصنع قنبلة ذرية في 
املستقبل؟« مضيفا: من الواضح 
أن هذا الكالم ميثل قضية سياسية 
ومن املؤكد كذلك أن اخلطر احلقيقي 
يأتي مــــن البلد الذي ميلك حاليا 
القنبلة الذرية. من جانبها قالت 
وزيرة اخلارجية األميركية هيالري 
كلينتون امس االول إن الطموحات 
العالم في  النووية اليران تضع 
خطر، ودعت املجتمع الدولي إلى 
الواليات املتحدة  مساندة جهود 
لتحميل طهران املســــؤولية في 

نهاية األمر.
واوضحت كلينتون في املؤمتر 
النــــووي ان طهران لــــن تنجح 
فــــي جهودها لتشــــتيت األنظار 
عن ســــجلها في محاولة لتجنب 

املسؤولية.

مناورات إيرانية جديدة في الخليج اليوم: نستعد لمواجهة أي تحديات

طهران استدعت القائم باألعمال اإلماراتي: سلمناه تحذيرًا شديد اللهجة
طهرانـ  وكاالت: بسبب احلرب الكالمية 
املتصاعدة بني االمــــارات العربية املتحدة 
وطهران بشأن اجلزر الثالث التي حتتلها 
ايران، قال املتحدث باسم وزارة اخلارجية 
االيرانية رامني مهمانبرست امس إن إيران 
استدعت القائم بأعمال دولة اإلمارات العربية 
املتحدة في طهران قائال »سلمناه حتذيرا 
شديد اللهجة«. واضاف مهمانبرست »عقد 
اجتمــــاع كذلك في اإلمــــارات ومت إبالغهم 
باستياء مسؤولينا إزاء تصريحاتهم غير 

املتزنة«.
الى ذلك، أعلنت إيران امس عن اعتزامها 
القيام مبناورات بحرية جديدة حتت اسم 
»الواليــــة89«، مضيفة إن إحدى طائراتها 
العسكرية صورت حاملة طائرات أميركية.
ونقل امس عن حبيب اهلل ســــياري قائد 
البحرية اإليرانية قوله إن طائرة إيرانية 
حلقت فوق حاملة طائرات أميركية في بحر 

عمان والتقطت صورا لها. ولم يذكر متى 
حدث ذلك لكنه ملح إلى أن طاقم السفينة 

األميركية اعترض على العمل اإليراني.
وقالت إيران إنها ستبدأ اليوم مناورات 
حربية تستمر ثمانية أيام في اخلليج وبحر 
عمان وشــــمال احمليط الهندي تغطي 250 
الف كلم مربع. ونقلت وكالة فارس لألنباء 
عن سياري قوله إن طائرة إيرانية من طراز 
إس-27 التقطت صورا حلاملة الطائرات 
األميركية وإن من »حق وواجب« البحرية 

معرفة السفن األجنبية في املنطقة.
وأضاف »رغم ما أبدته هذه السفينة من 
اعتراض.. فإننا نؤكد بقوة أن القيام بهذا 

حق واضح لنا«.
وأوردت وكالة أنباء ارنا االيرانية قوله: 
إن مناورات الوالية 89 ترمي إلى رفع قدرات 
واستعدادات البحرية االيرانية في مواجهة 

التحديات واملخاطر التي تهدد ايران.

إرهابي »التايمز سكوير« يسقط قبل هروبه إلى دبي ويعترف: عملت بمفردي
عواصم ـ أحمد عبداهلل والوكاالت

 قبل ان يركب فيصل شاه زاد )30 عاما( 
أميركي اجلنســـية ـ من أصول باكســـتانية 
الطائرة متوجها إلى دبي، ألقت الســـلطات 
األميركية امس االول القبـــض عليه بتهمة 
محاولة تفجير ســـيارة مفخخة في ساحة 
التاميز »تاميز ســـكوير« الشـــهيرة وسط 
نيويورك، فيما قالت مصادر أميركية ان طائرة 
شاه زاد غادرت املطار ومتت اعادتها فيما بعد 
لتبدأ التحقيقات مع املشتبه به، الذي اعترف 
حسب مصدر اميركي مطلع على التحقيقات 
قائـــال: إنه عمل مبفرده ونفـــى أي صلة له 

بجماعات متشددة في باكستان.
لكن املصدر املسؤول عاد ليتابع »استنادا 
الى خبراتنا املتراكمة من الصعب تصديق ان 
يكون هذا عمل شخص مبفرده. من الصعب 
أن يكون قام به مبفرده. هناك الكثير مما ال 
نعرفه بعد«. من جانبه، قـــال املدعي العام 
في الواليات املتحدة األميركية ايريك هولدر 
ان نية املشـــتبه به كانت قتل اكبر عدد من 
األميركيني مضيفا »لن يهدأ لنا بال حتى يتم 

القاء القبض على جميع املشتبه بهم«. 

الفيس بوك

لم يكن اي من اصدقاء املتهم فيصل شاه 
زاد في قضية سيارة نيويورك املفخخة التي 
ضبطت مساء السبت املاضي قبل ان تنفجر 
والذين بلغ عددهم 115 صديقا يتوقع ان يواجه 
احملققني ذات يوم كمشتبه بضلوعه بعملية 

ارهابية.
اال ان محققي مكتب التحقيقات الفيدرالي 
بدأوا استدعاء االصدقاء بعد فحص صفحة 
فيصل على موقع »فيس بوك« الستجوابهم 
بشـــأن صلتهم بفيصل الذي برهن على انه 
»ليس فقط ارهابيا من الهواة ولكنه قد يكون 
مغفال« حسب قول براد غولد املسؤول في فرع 

التحقيقات الفيدرالي بنيويورك.
وبدأت السلطات االمنية االميركية فحص 
سجالت الهواتف النقالة الصدقاء فيصل على 
الفيس بوك باالضافـــة الى هواتف منازلهم 
وجمع املعلومات عن كل منهم بحثا عن صلة 
تربطهم بأي تنظيمات خارج البالد. غير ان 
غولـــد قال انه ال يوجد حتـــى اآلن ما يثبت 
ان اي من فيصـــل او اصدقائه لهم مثل هذه 

الصالت.

كاميرا أحد السائحين

وكان فيصل قد اعتقل بعد ان اظهرت كاميرا 
احد السياح صورته وهو يغير قميصه امام 
السيارة بعد هبوطه منها. وقد التقط السائح 
شـــريطه من داخل مطعم مجاور ملوقع ترك 
السيارة دون ان يالحظه فيصل ثم ما لبث ان 
سلمه الى الشرطة. وتوصل املعمل اجلنائي 
ملكتب التحقيقات الفيدرالي الى رقم محرك 
السيارة رغم محاولة محو بعض ارقامه فضال 
عن ذلك فقد نســـي فيصل محو رقم احملرك 
مما مكن االمن من قراءة الرقم ومن ثم توصل 
املكتب الى تاريخ السيارة والى آخر من باعوها. 

وعند اســـتجواب املالك االخير قال ان شابا 
يعتقد انه باكستاني او هندي قد اشترى منه 
الســـيارة في فناء مركز للتسوق ودفع 1800 
دوالر ثمنا لها. واصطحبت قوات االمن مالك 
السيارة الى سجالت مكتب التحقيقات الفيدرالي 

حيث عرضت عليه آالف الصور.
ونظـــرا الن فيصل كان قـــد حصل على 
اجلنسية االميركية في ابريل من العام املاضي 
فان صورته كانت حديثة نســـبيا مما ساعد 
مالك السيارة على التعرف عليه. وكان فيصل 
قد ترك في سجالت التجنس عنوانا ثبت انه 
اليزال يقيم فيه حتى اللحظة وبعد ان عرف 
ان سيارته قد ضبطت قبل انفجارها. وجرى 
تعميم اســـم فيصل وصورته على املطارات 
واملخارج احلدودية مما ادى الى ضبطه خالل 
محاولته السفر الى دبي من مطار جون كيندي 
بنيويورك اول من امس. وقالت الشرطة ان 
املتهم ســـافر الى دبي من قبل في يونيو من 
العام املاضي وانه عاد الى الواليات املتحدة 

الشهر املاضي.
وقال راي كيلي قائد قوات شرطة نيويورك 
ان اجهزة االمن لم حتدد بعد ما اذا كانت هناك 
جهات خارجية تقف وراء احملاولة الفاشلة. 
واوضـــح ان هناك اشـــحاصا آخرين يجري 
البحث عنهم في اللحظة الراهنة الستجوابهم 

بشأن احتمال تورطهم في الواقعة.
من جانبها تعهدت باكستان امس مبساعدة 
الواليات املتحدة في جمع معلومات عن الرجل 

لتقدميها للعدالة.

جنسيته أميركي من أصل باكستاني.. وبدء التحقيق مع 115 من أصدقائه على الـ »فيس بوك«.. وإسالم آباد تتعهد بالمساعدة

براون يستجدي الناخبين: 
ستجدونني صديقًا و أخًا 

وسأرحل إذا هزم »العمال«

وزراؤه دعوا للتصويت لـ »الديموقراطيين«
 في بعض المناطق.. و14 مقعدًا تضمن

 لـ »المحافظين« الفوز بغالبية نيابية 

)أ.ف.پ(
ذكرت وكالة مهر اإليرانية في تقرير أن املتسول في طهران يجني 1500 دوالر في الشهر أي ما يعادل 5 مرات 

احلد األدنى لألجور وفي الصورة تبدو متسولة على أحد جسور املشاة في العاصمة اإليرانية 


