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وفد حماس يناقش مع سليمان في القاهرة تأجيل اجتماع المصالحة الفلسطينية 

المعتكفون في المسجد األقصى يحبطون محاولة القتحامه من قبل يهود متطرفين
عواص����م � وكاالت: أحبط املعتكفون في املس����جد األقصى امس 

محاولة املئات من املتطرفني اليهود اقتحام املسجد.
 وأوضح����ت مص����ادر محلية أن هؤالء املتطرف����ني حاولوا خالل 
تظاهرة لهم في ش����ارع الواد وعلى مدخل سوق القطانني في البلدة 
القدمية من القدس اقتحام املسجد إال أن املعتكفني بداخله واملرابطني 

في باحاته صدوهم وأحبطوا مخططاتهم.
 وأضافت أن املتطرفني كانوا قد خرجوا مبسيرة حاشدة امس في 
البلدة القدمية من القدس احملتلة، وذلك غداة رفع إسرائيل حصارها 

عن املسجد األقصى.
 وقالت إن مئات املستوطنني جتمعوا منذ الصباح بساحة البراق، 
غربي املسجد األقصى وانطلقوا مبسيرة ضخمة باجتاه سوق القطانني 
في شارع الواد الذي يعتبر حلقة الوصل بني حائط البراق من اجلهة 
الشمالية واملسجد االقصى، ويؤدي سوق القطانني في نهاية الشارع 

الى باب القطانني وهو أحد األبواب الرئيسية للمسجد.
 وحمل املستوطنون أعالم إس����رائيل والشمعدانات، والشموع، 
ورددوا هتافات عنصرية ضد العرب ومارس����وا رقصات وطقوس����ا 
استفزازية أمام املواطنني والتجار الفلسطينيني الذين رفضوا اغالق 
محالتهم ملدة ساعتني بناء على دعوة من الشرطة االسرائيلية لتمكني 

اليهود من الصالة في املكان.
 وتأتي هذه املسيرة مبناسبة ما يسمى بعيد فرحة التوراة والذي 

يصادف آخر أيام عيد «العرش« اليهودي.
 ورافقت املس����يرة أعداد كبيرة من ش����رطة االحتالل والوحدات 
اخلاصة التي أغلقت الشارع بالكامل تسهيال ملرور املسيرة ولضمان 

عدم وقوع أي مواجهات بني املستوطنني واملقدسيني.
 وبالرغم من اعالن اسرائيل رفع احلصار الذي تفرضه على املسجد 
االقصى، إال أن املعتكفني في املسجد يرفضون اخلروج منه، ومتكن 

أمس االول عدد آخر من الدخول الى املسجد واالعتكاف فيه.
 وم����ن املتوقع أن ميكث املعتصم����ون يومني آخرين حتى انتهاء 
التهديدات التي تطلقها جماعات يهودية متطرفة القتحام املس����جد 

االقصى خالل عيد »العرش«.
من جهة اخرى، صرح امني سر حتالف قوى الفصائل الفلسطينية 
خال����د عبد املجيد لوكالة فرانس برس في دمش����ق امس بأن حركة 
حماس أرس����لت وفدا الى القاهرة ليطل����ب تأجيل اجتماع املصاحلة 

الفلسطينية املقرر في نهاية الشهر اجلاري.
 وق����ال عبد املجيد ان »حماس ارس����لت الى القاهرة نائب املكتب 
السياسي للحركة موس����ى ابو مرزوق ليطلب من املصريني تأجيل 

االجتماع املقرر في هذا الشهر بالقاهرة للمصاحلة واحلوار«.
 واضاف »سيجري غدا )اليوم( في دمشق اجتماع لقادة فصائل 
القوى الفلسطينية وجلنة املتابعة العليا للمؤمتر الفلسطيني وستعلن 

حماس عن تأجي����ل احلوار واملصاحلة« املقرر ف����ي القاهرة في 26 
اكتوبر اجلاري.

 وأوضح ان سبب التأجيل هو »سحب السلطة الفلسطينية تقرير 
غولدس����تون الذي يدين اس����رائيل بجرائم ضد الشعب الفلسطيني 

وخاصة في قطاع غزة«.
 وكان س����امي ابو زهري الناطق باس����م حماس صرح في وقت 
سابق امس لوكالة فرانس برس ان وفدا قياديا من احلركة أوفد الى 
القاهرة للقاء مدير املخابرات العامة املصرية عمر س����ليمان لبحث 
»املوعد املناسب« جللسة احلوار املقبلة املقرر توقيع اتفاق املصاحلة 
خاللها.  واضاف ان هذه اللقاءات »تهدف لضمان اجناح اجلهود التي 
تبذلها مصر وانهاء حالة االنقسام«، موضحا ان »االجواء احلالية لم 
تعد مناسبة بعد ان تس����ممت بفعل فضيحة موقف سلطة رام اهلل 

من تقرير غولدستون«.

تنقصها مصادقة تشيكيا لتصبح سارية المفعول بحضور وزراء خارجية روسيا وأميركا وفرنسا في زيوريخ بسويسرا 

الرئيس الپولندي يصادق على معاهدة لشبونة

مقتل 6 جنود و4 من المهاجمين الحوثيون: أحبطنا زحفًا للجيش على مديرية حرف سفيان

األمم المتحدة تسعى إليجاد
مسلحو طالبان يحتجزون رهائن في المقر العام للجيش الباكستانيممرات آمنة للنازحين  في »صعدة«

تظاهرات في العراق تطالب بـ »القائمة المفتوحة« 
 بغداد � أ.ف.پ: طالب االالف 
من العراقي����ني بدعوة من بعض 
االحزاب العلمانية مجلس النواب 
امس باعتماد القائمة املفتوحة في 
املقررة  التش����ريعية  االنتخابات 
منتصف يناير املقبل، بعدما كان 
املرجع علي السيستاني دعا الى 

ذلك في وقت سابق.
 ففي بغداد، جتمع مئات بينهم 
نساء واطفال في ساحة الفردوس 
)وسط( للمطالبة باعتماد القائمة 
املفتوحة، وفقا ملصور فرانس برس، 
ورفع املتظاهرون الذين اشرف على 
جتمعهم احلزب الدستوري بزعامة 
وزير الداخلية ج����واد البوالني، 
اعالما عراقية والفتات كتب على 
احداها »القائمة املغلقة ترس����يخ 

للطائفي����ة والعنصرية وخيانة 
للشعب والوطن«.

التميمي   وطالب����ت صب����اح 
املرشحة الس����ابقة في انتخابات 
مجالس احملافظ����ات ب� »التحرك 
العتماد القائمة املفتوحة حتى ال 
تتكرر التجربة الس����ابقة بظهور 
اش����خاص ال يعرفه����م الناخب«، 
القائمة  ف����ي  النائب  وليس لدى 
املغلقة حري����ة االختيار، فاما ان 
القائمة بجميع اس����مائها  يختار 
واما ينصرف عنها. اما في القائمة 
املفتوحة فبامكانه اختيار النواب 
الذي����ن يؤيدهم في ش����كل فردي 

وليس القائمة كلها.
 يذك����ر ان الناخب����ني ادل����وا 
باصواته����م ف����ي انتخابات العام 

2005، لصالح قوائم مغلقة، وقال 
مكي عواد وهو ممثل لفرانس برس 
ان »االطالع على اسماء املرشحني 
وسيرتهم امر مهم ويجب ان نعرف 
ملن ندلي باصواتنا«، وفي البصرة 
)550 كل����م جنوب(، نظم احلزب 
الدستوري ونقابات العمال وتيارات 
سياسية محلية، تظاهرة شارك 

فيها املئات.
املتظاه����رون اعالما   ورف����ع 
اك����دت ان »القائم����ة  والفت����ات 
املفتوحة احترام الرادة الشعب«، 
واعتبرت اخ����رى القائمة املغلقة 
»ترسيخا للطائفية والعنصرية 
واحملاصصة«، وقال جبار العبادي 
مس����ؤول احلزب الدستوري في 
البصرة »نتظاهر لتأييد توجيه 

املرجعية وتعبيرا عن ارادة الشارع 
البصري«.  وفي السماوة، كبرى 
مدن محافظة املثنى )280 كلم جنوب 
بغداد( نظم »احلزب الدستوري«، 
و»القائمة العراقية« التي يتزعمها 
رئيس الوزراء االسبق اياد عالوي، 
تظاهرة هددت مبقاطعة االنتخابات 

في حال اعتماد القائمة املغلقة.
 وحم����ل املش����اركون الذي����ن 
جابوا وسط املدينة طوال ساعة، 
اعالما عراقية والفتات كتب على 
التي  احداها »نقاطع االنتخابات 
تعتم����د القائمة املغلقة« في حني 
القائمة  ب� »اعتماد  طالبت اخرى 
املفتوحة تنفيذا لتوجيه املرجعية 

الرشيدة«.
 وكان حامد اخلفاف املتحدث 

اكد  الرسمي باس����م السيستاني 
الثالثاء، ان »املرجعية الدينية حتذر 
من ان اعتماد نظام القائمة املغلقة 
سيحد بشدة من رغبة املواطنني في 
املشاركة في االنتخابات وسيكون 
له تاثير س����لبي بالغ على سير 

العملية الدميوقراطية«.
 وفي كركوك )255 كلم شمال(، 
خ����رج مئات من عش����ائر العرب 
الس����نة، وس����ط اجراءات امنية 
مش����ددة، مؤيدين اعتماد القائمة 
املفتوح����ة، ورف����ع املتظاهرون 
وغالبيته����م ترتدي الزي العربي 
التقليدي، اعالما عراقية والفتات 
تطالب مجل����س النواب باحترام 
ارادة الشعب واخرى تريد »القائمة 

املفتوحة ال املغلقة«.

 إسالم آباد �� وكاالت: اس���فر هجوم شنه مقاتلو حركة طالبان 
باكستان على املقر العام للجيش الباكستاني في مدينة روالبندي قرب 
العاصمة اسالم اباد امس عن مقتل 6 جنود و4 من املهاجمني الذين 

تنكروا بلباس عسكري، وفقا ملا اعلنه مسؤولون عسكريون. 
 واكد العقيد عتيق الرحمن مساعد املتحدث باسم اجليش مقتل 
»ستة جنود في الهجوم« في حني اكد اجلنرال ايثار عباس املتحدث 
باس���م اجليش مقتل 4 مهاجمني، بحسب ما نقلت عنه قناة »غيو« 

التلفزيونية.
 ووقع الهجوم على مقر اجليش الباكستاني الواقع حتت حراسة 
مشددة في مدينة روالبندي في الوقت الذي يستعد فيه اجليش لشن 
عملية كبيرة ضد متشددي حركة طالبان الباكستانية في معقلهم 

بشمال غرب البالد على احلدود مع أفغانستان.
 وذكر مسؤولون أمنيون أن املسلحني قادوا سيارة فان بيضاء 
اللون صوب بوابة املجمع وفتحوا النيران وألقوا قنبلة واحدة على 

األقل عندما تصدى لهم احلراس.
 وبعد ذلك تبادل املسلحون إطالق النيران مع اجلنود لنحو 40 
دقيقة. وقال مس���ؤولون ان مايقرب من 5 مسلحني اخرين متكنوا 
من التس���لل الى املقر خالل االشتباكات واحتجزوا مابني 10 الى 15 

رجل أمن، وأكدوا ان ال قياديني بني الرهائن.
وأفاد مس���ؤول عسكري آخر بأن دوي إطالق للنيران سمع كما 
تقدم طائرة هليكوبتر املساعدة في البحث عن املسلحني الهاربني.

 وقالت قناة دون التلفزيونية إن املسلحني الهاربني أخذا معهما 
اثنني من اجلنود كرهينة، وأوضحت لقطات تلفزيونية السيارة الفان 
البيضاء اخلاصة باملتشددين وأبوابها مفتوحة بعد أن تركها املسلحون 

بالقرب من احلواجز اخلرسانية خارج بوابة مقر اجليش.
 ووقع الهجوم بعد يوم من قتل مهاجم انتحاري بسيارة ملغومة 
49 شخصا في مدينة بيشاور في هجوم قالت احلكومة إنه يسلط 

الضوء على احلاجة لشن عملية شاملة.
 ويأت���ي الهجوم على مقر اجليش اث���ر توعد طالبان مبضاعفة 
اعمال العنف ثأرا لقائدها بيت اهلل محس���ود في غارة اميركية في 
اغسطس، هذا وأعلنت جماعة »أمجد فاروقي« التابعة حلركة طالبان 

الباكستانية مسؤوليتها عن الهجوم. 
 وطالب عض���و باجلماعة- خالل اتصال هاتف���ي مبكتب قناة 
»جيو نيوز« التليفزيونية الباكستانية- بوقف العملية في املناطق 
الش���مالية ومحاسبة الرئيس السابق برويز مشرف وعودة شركة 
أمن »بالك ووتر« األميركية ال���ى بالدها واغالق مكاتب اجلمعيات 

االهلية الغربية.

 وأشار الى أن الهجوم يأتي احتجاجا على تنامي النفوذ األميركي 
في باكستان، وتعد هذه اجلماعة فصيال من تنظيم العسكر جنجوي 
وله صالت بتنظيم القاعدة، وكان وراء هجومني وقعا على الرئيس 
الباكستاني السابق برويز مشرف، يذكر أن أمجد فاروقي زعيم هذه 
اجلماعة قتل في اش���تباك مع الشرطة في اقليم السند في سبتمبر 

عام 2004.

صنعاء � وكاالت: قال كبير مسؤولي اإلغاثة باألمم املتحدة أمس االول 
إن املنظمة الدولية ستسعى إلجراء اتصاالت مع املتمردين احلوثيني في 
شمال غرب اليمن لتأمني مرور وكاالت اإلغاثة للمدنيني النازحني جراء 

القتال املستمر بني املتمردين واجليش.
وقال وكيل األمني العام لألمم املتحدة للش����ؤون اإلنسانية ومنسق 
شؤون الطوارئ جون هوملز إن »أكبر مشكلة نواجهها حاليا هي الوصول 
إلى جميع األشخاص النازحني داخليا، في جميع املناطق املختلفة التي 
يوجدون فيها«. واضاف للصحافيني خالل زيارة ملخيم املزراق لالجئني 
الذي يؤوي النازحني جراء القتال في محافظتي صعدة وعمران ش����مال 

غرب اليمن »سأحتدث بالتأكيد مع احلكومة حول هذا األمر«.
وأش����ار إلى أنه سيجري مباحثات مع مسؤولني مينيني تتركز على 
بحث سبل إيجاد ممرات آمنة لوصول النازحني إلى املخيمات واألماكن 
اآلمنة ومتابعة جهود حتس����ني التعاون ب����ني املنظمات الدولية املعنية 

والسلطات احمللية للتخفيف من معاناة النازحني.
ميدانيا، أعلنت وزارة الداخلية اليمنية امس عن اعتقال 8 أشخاص 
في صنعاء على خلفية االش����تباه بصلته����م باملتمردين احلوثيني فيما 

تواصلت االشتباكات بني اجليش واملتمردين في صعدة.
هذا وتواصلت املعارك بني اجليش واملتمردين في محافظتي صعده 
وعمران وقال مصدر عسكري ان عناصر احلوثي خسرت خالل مواجهات 

اليومني املاضيني أكثر من 100 قتيل وأكثر من 280 جريحا.
واضاف املصدر ان ليس أمام »قيادات احلوثي إال االستسالم وتسليم 

أسلحتهم إلى الدولة وتقدميهم إلى العدالة«.
باملقابل، ذكر بيان للمكتب اإلعالمي لعبد امللك احلوثي القائد امليداني 
للمتمردين انه مت احباط زحف جديد للجيش على مديرية حرف سفيان 

مبحافظة عمران من اجلهة الغربية.
وأضاف أن املتمردين استولوا على موقعي »واسط السوداء« و»األكحل« 
وسيطروا على ما فيهما من العتاد والسالح واملدفعية وأجهزة االتصاالت 
العسكرية. وسخر البيان من األرقام التي تنشرها احلكومة عن خسائرهم 
قائال »إننا ال نسمع عنها إال في القصص اخلرافية« مشيرا إلى أن اجليش 
خس����ر أكثر من 70 موقعا ومت تدمير أكثر م����ن 136 آلية ما بني مدرعة 

ودبابة في مديرية حرف سفيان فقط.

تركيا وأرمينيا تنهيان قرنًا من العداء بتوقيع اتفاق التطبيع 
 يرفان � أ.ف.پ: اعلن رئيس أرمينيا سيرج 
سركيسيان، قبيل ساعات من توقيع اتفاق 
تطبيع العالقات بني بالده وتركيا في مدينة 
زيوريخ السويسرية امس، في خطاب انه 
»ال بديل« امام ارمينيا سوى اقامة عالقات 

مع تركيا رغم عداوة استمرت عقودا.
 وق���ال سركيس���يان »ال بديل عن اقامة 
عالقات مع تركيا بدون ش���روط مسبقة« 
في حني سيس���فر توقيع االتفاق التاريخي 
عن فتح احلدود بني البلدين واقامة عالقات 
ديبلوماسية، وش���دد سركيسيان على ان 
ارمينيا لن تتخلى بذلك عن نضالها من اجل 
ان يعترف باالبادة التي طاولت االرمن في 
عهد الدولة العثمانية بداية القرن العشرين 
في حني ترفض انقرة تأويل الوقائع بهذه 
الطريقة، االمر الذي ح���ال حتى االن دون 

اقامة عالقات بني البلدين.
 وتابع: ان »اقامة عالقات مع تركيا يجب 
اال تؤدي بأي شكل من االشكال الى التشكيك 
في حقيقة االبادة.. انه واقع معروف ويجب 

االعتراف به«.
 واعلن سركيسيان ايضا ان االتفاق مع 
تركيا ليست له انعكاسات على النزاع مع 
اذربيجان، حليفة انقرة في القوقاز، حول 

منطقة ناقورني قره باخ.
 وشدد على ان »هذه العالقات )مع تركيا( 
ليست وال ميكن ان تكون مرتبطة بقضية حل 
نزاع قره باخ الذي يسلك طريقا مختلفا«.

 واسفرت احلرب حول منطقة ناقورني 
قره باخ االذربيجانية التي تسكنها غالبية 
من االرمن عن سقوط 30 الف قتيل بني 1988 

و1994 ونزوح مئات االف الالجئني.
 واب���رم اتفاق وقف اطالق النار في 1994، 
لكن باكو ويرفان لم تتفقا مذ ذاك حول وضع 
املنطقة، واغلقت تركيا انذاك حدودها مع ارمينيا 
دعم���ا الذربيجان، الى ذلك، اعلن الكرملني ان 

الرئيس االرمني سيزور روسيا غدا.
 وجاء في بي���ان الكرملني املقتضب ان 
»الرئيس االرمني سيرج سركيسيان سيقوم 
بزيارة عمل خاطفة لروسيا بدعوة من الرئيس 

الروسي دميتري مدڤيديڤ«.
 واثنت روسيا القريبة من ارمينيا على 
اتفاق التطبيع بني تركيا وارمينيا، وحضر 
وزير خارجيتها س���يرغي الفروف توقيع 
االتفاق في زيوريخ الى جانب وزراء خارجية 
فرنسا والواليات املتحدة وسويسرا واملمثل 
االعلى للسياس���ة اخلارجي���ة في االحتاد 

االوروبي. 

حكم بإعدام 3 معارضين إيرانيين 

وارس����و � د.ب.أ: صادق الرئيس الپولندي ليخ 
كاتشينسكي امس على معاهدة لشبونة، وبذلك تظل 
التش����يك هي الدولة الوحيدة في االحتاد األوروبي 
التي لم توقع على املعاهدة حتى اآلن قبل أن تصبح 

سارية املفعول.
وتهدف املعاهدة الى تعزي����ز آليات اتخاذ القرار 

داخل االحتاد األوروبي.
ووصف كاتشينسكي املعاهدة، على هامش مراسم 
التوقيع التي متت بالقصر الرئاسي في العاصمة وارسو 
بأنها »جتربة عظيمة في تاريخ البش����رية وستعمل 

بشكل أكثر فعالية« عندما تصبح سارية املفعول.
وش����هد مراسم التوقيع رئيس الوزراء السويدي 

فريدريد راينفيلت ورئيس البرملان االوروبي جيرزي 
بوزيك ورئيس املفوضية األوروبية جوزيه مانويل 

بارسو.
وقال كاتشينسكي ان التوقيع على املعاهدة »يوم 
نتفق فيه على جتربة جديدة وكبيرة« بيد أنه أكد أن 
تلك اخلطوة اتخذت في إطار »جمهورية پولندا التي 

كانت مستقلة، وستظل كذلك«.
كان البرملان الپولندي وافق على املعاهدة في أبريل 
املاض����ي غير أن الرئيس الپولن����دي أرجأ التصديق 
عليها انتظارا الستفتاء الشعب األيرلندي عليها، وهو 
ما مت بالفعل األسبوع املاضي حيث أيدها الناخبون 

االيرلنديون.

طه���ران � أ.ف.پ: ذكرت وكالة األنباء الطالبية 
االيرانية امس ان حكم االعدام صدر بحق 3 معارضني 
ايرانيني كانوا اعتقلوا بعد مشاركتهم في يونيو 
في التظاهرات التي تل���ت اعادة انتخاب الرئيس 

محمود احمدي جناد.
وقالت الوكالة نقال عن املتحدث باس���م وزارة 
العدل زاهد بش���يري راد إن »3 اشخاص حوكموا 

)لدوره���م( في االحداث الت���ي اعقبت االنتخابات 
صدرت احكام بإعدامهم«.

من جهة اخرى، أعلن املتحدث باس���م املنظمة 
االيرانية للطاقة الذرية ان ايران ستقوم بنفسها 
بتخصيب اليورانيوم ملفاعل لالبحاث في طهران 
اذا ل���م يتم التوصل الى اتفاق بش���ان قيام دولة 

ثالثة بذلك.
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جنود باكستانيون أمام مقر اجليش بعد مهاجمته من قبل مسلحي طالبان امس وفي الصورة تبدو الڤان التي استخدمها املسلحون  )أ.پ(

مقتل 3 جنود من 
الناتو بأفغانستان

كاب����ول � أ.ف.پ: قتل 
3 جنود م����ن قوة حلف 
شمال االطلسي )الناتو(، 
بينهم اميركي، امس االول 
بانفج����ار قناب����ل يدوية 
الصنع في شرق افغانستان 
وجنوبها، وفق ما افادت 
الدولية للمساعدة  القوة 
في ارساء االمن )ايساف( 
في بيان. واعلنت وزارة 
الدفاع االفغانية ان قواتها، 
، متكنت من قتل 21 مسلحا 
من طالبان في اشتباكات 
منفصلة باالقاليم اجلنوبية 
اليومني  والشرقية خالل 

املاضيني.

جانب من املظاهرات في مدينة البصرة جنوب العراق امس                 )أ.ف.پ(


