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الرياضـ  يو.بي.آي: أعلنت اململكة العربية 
السعودية امس أنها متكنت من إلقاء القبض 
على 6 عناصر إرهابية من اجلنسية اليمنية 
على عالقة باملواجهة التي وقعت في جازان 
جنوب اململكة أخيرا والتي قتل خاللها اثنان 

من عناصر تنظيم القاعدة.
وقال املتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية 

السعودية اللواء منصور التركي ان اجلهات 
املختصة استكملت إجراءات التثبت من هوية 
القتيلني اللذين وقعا في جازان وتبني أنهما من 
املدرجني على قائمة املطلوبني الـ 85 اإلرهابية 
وهم يوسف محمد مبارك اجلبيري الشهري 
ـ ســـعودي اجلنســـية، ورائد عبداهلل سالم 

الظاهري احلربي ـ سعودي اجلنسية.

وقال التركي ان »التحقيقات األولية كشفت 
عن معلومات أشارت إلى أن الشهري واحلربي 
تســـلال إلى اململكة عبر احلـــدود اجلنوبية 
للقيام بعمل إجرامي كان على وشك الوقوع 
وتنســـيقهما في ذلك مع عناصر في الداخل 
قبض حتى اآلن على ســـتة منهم وجميعهم 

من اجلنسية اليمنية«.

السعودية تعتقل 6 إرهابيين »يمنيين« على عالقة بمفجري جازان

صورة أرشيفية لنورعلي شوشتاري نائب قائد سالح البر في احلرس الثوري    )أ.پ(

باكستانيون أجبرتهم احلرب في وزيرستان على النزوح                                                                                     )أ.پ(

هجوم بتوقيع »جند اهلل« يستهدف قيادات الحرس الثوري ويوقع عشرات القتلى
طهرانـ  رويترز: ضربة نوعية 
تلقاها احلــــرس الثوري االيراني 
امس عندما اقدم رجل على  تفجير 
احلزام الناسف الذي كان يرتديه 
القبائل  وسط حشــــد من زعماء 
وقادة احلرس الثوري في محافظة 
سيستانـ  بلوشستان، أوقع مااليقل 
عن 30 قتيال بينهم ستة من قادة 

احلرس الثوري االيراني.
  وفــــي تفاصيل احلادث، وقع 
الهجــــوم عنــــد الســــاعة الثامنة 
بالتوقيت احمللي في مدينة سرباز 
على احلدود مع باكستان فيما كان 
قادة احلرس الثوري يشاركون في 
ملتقى مع زعماء العشائر السنية 
والشيعية في احملافظة بهدف تعزيز 
»الوحدة بني الشيعة والسنة« كما 

ذكرت وكالة انباء فارس.
الوكالــــة ان »في هذا  وافادت 
العمــــل االرهابي قتــــل اجلنرال 
نورعلي شوشــــتاري نائب قائد 
ســــالح البر في احلرس الثوري 
واجلنرال محمد زاده قائد احلرس 
الثوري في محافظة سيســــتان ـ 
بلوشستان،  وقائد احلرس الثوري 
في مدينة ايرانشهر وقائد وحدة 

امير املؤمنني«.
وفيما اتهم احلرس الثوري على 
الفور »قوى االســــتكبار العاملية 
بتحريــــض عناصر حلســــابها« 
الرتكاب هذا الهجوم، قال التلفزيون 
اإليراني إن جماعة للمتمردين السنة 

أعلنت مسؤوليتها عن العملية.
 وأضاف نقال عن املجلس األعلى 
لألمــــن القومــــي أن 30 قتلوا في 

الهجوم كما أصيب 82 شخصا.
امللك  إلى عبد  وتابع مشــــيرا 
ريغــــي زعيم جماعــــة جند اهلل 
»جماعة ريغــــي االرهابية أعلنت 

املسؤولية عن الهجوم«.
من جهتها وكالة أنباء اجلمهورية 
اإلسالمية )إرنا( أن هجوما انتحاريا 
وقــــع صباح أمس فــــي محافظة 
سيســــتان وبلوشستان املتاخمة 
للحدود مع باكســــتان وأسفر عن 
مقتــــل وجرح 60 شــــخصا على 

االقل.
وأكد التلفزيون االيراني الرسمي 

مقتل ستة من قادة احلرس الثوري 
وعدد من شيوخ القبائل.

علــــى صعيــــد متصــــل نقل 
التلفزيــــون اإليراني عن مصادر 
مطلعة قولها إن بريطانيا ضالعة 
بشكل مباشر في الهجــوم وذكر 
التلفزيون »قالت بعض املصادر 
املطلعة أن احلكومــة البريطانية 
ضالعة بشكل مباشر في الهجوم 
اإلرهابي بتنظيــم وتقدمي معدات 

واستخــدام إرهابيني محترفني«.
وقــــال تقريــــر التلفزيون إن 
محللني يعتقــــدون أن الهدف من 
الهجوم كان »إعادة توجيه« أجزاء 

من مشاكل الغرب في أفغانستان 
عبر احلدود إلى إيران.

لكــــن متحدثــــا باســــم وزارة 
اخلارجية في لندن نفى التصريحات 
اإليرانية وأصــــدر بيانا قال فيه 
»تديــــن احلكومــــة البريطانيــــة 
الهجوم اإلرهابي في إقليم سيستان 
إيران واخلسارة  بلوشستان في 
الفادحــــة فــــي األرواح الناجمــــة 

عنه.
بــــدوره اتهم رئيــــس مجلس 
الشورى االيراني علي الريجاني 
الواليــــات املتحدة بالوقوف وراء 
الهجوم  االعتداء، وقــــال »نعتبر 

االرهابي االخيــــر نتيجة العمال 
الواليات املتحدة، انه دليل علـــى 

عداء اميركا لبالدنا«.
واضاف ان الرئيس االميركــي 
باراك »اوباما قال انه سيمــد يــده 
الى ايــــران لكن مع هــــــذا العمل 

االرهابي لقد احرق يــده«.
الى ذلــــك رفضت باكســــتان 
تصريحا للسفير االيراني في اسالم 
اباد عن وجود رئيس جماعة جند 
اهلل في باكستان، ووصفت املتحدث 
باسم وزارة اخلارجية الباكستانية 

هذا القول بأنه خاطئ.
من جانبه دان البيت االبيض 

اتهامات  الدموي، رافضا  االعتداء 
طهران التي حملت الواليات املتحدة 

مسؤولية هذا الهجوم.
من جانبــــه توعد قائد القوات 
البرية في احلرس الثوري اإليراني 
اجلنرال محمد بكبور برّد »مدمر« 
على املتمردين السنة في جماعة 
جند اهلل، وقال بكبور كما نقلت 

عنه وكالة فارس لألنباء 
الى ذلك، استدعت ايران القائم 
الباكســــتاني احتجاجا  باألعمال 
على قيام »اإلرهابيني« باستخدام 
األراضي الباكستانية، وفق ما نقلت 

وكالة ايسنا اإليرانية.

طال تجمعاً لزعماء قبائل في بلوشستان ..ولندن وواشنطن تدينان وتنفيان تورطهما ..وباكستان: عبد الملك ريغي ليس موجوداً عندنا

خالفًا لتزايد دعم حركة المقاومة اإلسالمية في الضفة 

استطالع: تراجع شعبية عباس
 و»فتح« تتقدم »حماس« في غزة 

 القدس احملتلةـ  أ.ف.پ: اشار استطالع للراي اجري 
في صفوف الفلســـطينيني نشر امس الى ان شعبية 
رئيس الســـلطة الفلسطينية محمود عباس تتراجع 
لكن حركة فتح التي يتزعمها تبقى اكثر شعبية من 
حركة املقاومة االسالمية )حماس(.  واعلن 12.1% فقط 
من الذين شملهم االستطالع انهم يثقون في محمود 
عباس مقابل 17.8% في اســـتطالع ســـابق في يونيو 
املاضي.  وعزا مركز القدس لالعالم واالتصال، وهو 
املعهد الفلسطيني الذي اجرى االستطالع، هذا التراجع 
في شـــعبية عباس الى قرار االخير املوافقة في بادئ 
االمر على ارجاء التصويت على تقرير غولدستون الذي 
يدين اسرائيل بسبب جرائمها في غزة، امام مجلس 
حقوق االنسان التابع لالمم املتحدة.  ومنذ ذلك الوقت، 
غير عباس موقفه وحصل على تبني مجلس حقوق 
االنسان لقرار يوافق على التقرير.  ويشير االستطالع 
الى ان عباس سيحصل على 16.8% من االصوات في 
حال جرت االنتخابات في 2010، اي افضل بقليل من 
اسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني املقال )%16(، 
وسيتعادل مع مروان البرغوثي، احد قادة فتح، الذي 
ميضي خمس عقوبات بالسجن مدى احلياة في اسرائيل. 
ويكشف االســـتطالع في الوقت نفسه ان فتح تبقى 
اكثر شعبية بكثير لدى الفلسطينيني من منافستها 
حماس حيث قال 40% من الذين شـــملهم االستطالع 

انهم سيصوتون ملرشحي فتح في االنتخابات املقبلة 
مقابل 18.7% حلركة حماس.  مقابل ذلك، ذكرت صحيفة 
بريطانية أن ارتفاع شعبية حماس يثير املخاوف في 
إسرائيل والغرب من أن الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس قد يتعرض لهزمية في االنتخابات املقبلة في 
معقله بالضفة الغربيـــة. وأضافت صحيفة صنداي 
تاميز أن شعبية عباس تراجعت بعد أن عمد إلى تأجيل 
التصويت على تقرير غولدستون الذي يدين إسرائيل 
بجرائم حرب في غزة. وتقول احملللة الفلســـطينية 
وفاء عمرو إن »الدعم الذي حتظى به حماس اآلن في 
الضفة الغربية أكبر منـــه في قطاع غزة«. وأضافت 
أن »خطاب حماس عن الكرامة واملقاومة بات يصدع 
في الضفة الغربية حيث ال يرى الشـــعب في سلطة 
عباس سوى الوهن«. وحسب خبراء إسرائيليني، فإن 
ازدياد قوة حماس من شأنه أن يدفع رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو إلى عدم تقدمي أي تنازل 

في إطار عملية السالم. 
ويرى احمللل اإلسرائيلي ماتي ستينبيرغ أنه »إذا 
لم يتحقق تقدم في عملية الســــالم العام املقبل، فإن 
حماس ستستولي على الضفة الغربية«. واستطرد 
قائال إن »نتنياهو يرغب في سيطرة حماس على الضفة 
الغربية ألنه ليس مستعدا لدفع أي ثمن سياسي من 

أجل السالم مع الفلسطينيني«.

قيادي فلسطيني يؤكد لـ »األنباء«: االتصاالت مستمرة بين الحركة والقيادة المصرية

حماس تتحدث عن تعديالت على ورقة المصالحة 
ومصر تتهمها بتسويق الذرائع: الورقة للتوقيع ال للتفاوض

عواصم ـ هدى العبود ـ الوكاالت: 
وسط انتقادات مصرية عنيفة حلركة 
املقاومة االســــالمية حماس المتناعها عن 
توقيع اتفاق املصاحلة الفلســــطينية في 
املوعد احملدد واتهمتها بعدم »سالمة النية« 
وبتنفيذ »اجندات خاصة«، قال مســــؤول 
العالقات الدولية في حركة حماس اسامة 
حمدان ان الورقة املصرية اجلديدة حتمل 
اضافات وتعديالت لم تكن موجودة مسبقا 
ومتت اضافتها الــــى الورقة التي بحثتها 

احلركة واعلنت عزمها املوافقة عليها.
إال ان الســــفير حســــام زكى املتحدث 
الرسمي باســــم وزارة اخلارجية املصرية 
اكد أن ورقة املصاحلة التي قدمتها القاهرة 
إلنهاء االنقســــام الفلســــطيني مطروحة 
للتوقيع وليس للتفاوض مشيرا إلى أنه 
منذ احلديث عن »تقرير غولدستون« وهناك 
شكل من أشكال التراجع عن التوقيع من 

جانب حركة حماس.
وقــــال »كما حدث فــــي املاضي نالحظ 
وجود تراجع إلى اخللف بدال من أن يكون 

هناك تقدم إلى االمام، كان املأمول أن يتم 
التوقيع على ورقة املصاحلة خالل هذا الشهر 
ولكن رأينا التداعيات التي حدثت في أعقاب 

موضوع تقرير غولدستون«.
وأضاف زكيـ  في تصريح خاص لقناة 
»اجلزيرة« الفضائية مســــاء امس االول ـ 
نستمع اآلن إلى كالم جديد من حماس بأن 
مصر قدمت ورقة لم يتم االتفاق عليها، وهذا 
كالم ال اعتقد أن فيه أي شيء من الصحة 
الن الورقــــة املقدمة من مصر هي خالصة 
احلوارات واالتفاقات التي متت مع جميع 
الفصائل الفلسطينية ومبوافقتهم، والورقة 

مطروحة للتوقيع وليس للتفاوض«.
من جهتها، نقلت صحيفة االهرام شبه 
الرسمية عن »مصدر مصري مسؤول« ان 
»مصر فوجئت بحماس تسوق الذرائع بهدف 

التسويف« والتهرب من املصاحلة.
وقال املصدر املصري انه »عندما وصلنا 
الى حلظة انهاء االنقســــام )على الساحة 
الفلسطينية( وتوقيع االتفاق في 25 اكتوبر 
اجلــــاري فوجئت مصر بأن حركة حماس 

بدأت تسوق الذرائع وكلها تصب في اجتاه 
واحد وهو التسويف واملماطلة وعدم قدرة 
احلركة على احلضور الى القاهرة في املوعد 
احملدد بدعوى موقف السلطة الفلسطينية 
من تأجيل تقرير غولدستون الذي ادانته 

حركة حماس نفسها بعد صدوره«.
في املقابل قال املتحدث باســــم حكومة 
حماس املقالة في غزة طاهر النونو امس 
انه »مت تأجيل زيارة وفد حماس القيادي 
للقاهرة بسبب وجود الوزير عمر سليمان 
)مدير املخابرات العامة املصرية( في زيارة 

خارج مصر«. 
واشار الى ان »اتصاالت جتري من اجل 
حتديــــد موعد آخر«. إال أن املســــؤول عن 
العالقات الدولية في حركة حماس موسى أبو 
مرزوق قال إن احلركة حتتاج إلى احلصول 
على توضيحات لعدد من النقاط الواردة في 
الورقة، وبالتالي فهي لن توقع عليها قبل 

احلصول على تلك التوضيحات.
بيد ان الســــلطة الفلســــطينية اعلنت 
رفضها املسبق ألي تغييرات أو تعديالت على 

ورقة املصاحلة الوطنية الفلسطينية، واتهم 
رئيسها محمود عباس حركة حماس بقبول 

خيار قيام دولة ذات حدود مؤقتة.
وقد أعلن عباس أنه ســــيدعو إلجراء 
انتخابات تشريعية ورئاسية في اخلامس 
والعشرين من يناير املقبل أي في موعدها 
الدســــتوري واتهم حركة حماس بالتهرب 

من املصاحلة الفلسطينية.
من جهته، أكد أمني ســــر اللجنة العليا 
للمؤمتر الوطني الفلسطيني خالد عبداملجيد 
أن االتصــــاالت قائمة بــــني حركة املقاومة 
اإلسالمية حماس والقيادة املصرية خاصة 
فيما يتعلق مبوضوع املصاحلة الوطنية 
الفلســــطينية وضرورة إنهاء االنقســــام 
الفلســــطيني وقال عبداملجيد في تصريح 
لـ »األنباء« أمس إن جلنة املتابعة اجتمعت 
اول من امس ملناقشة التعديالت واملالحظات 
من قبل حماس والفصائل الفلســــطينية 
على الورقة املصرية والتي من املتوقع أن 
يحملها وفد من حركة حماس إلى القاهرة 

في غضون األسبوع اجلاري.

 مقتل أكثر من 60 متمردًا في الهجوم ضد طالبان و5 من قوات األمن الباكستانية

عملية »درب الخالص« مستمرة في وزيرستان ..ونزوح المدنيين 
بيشـــاور ـ رويتـــرز ـ أف.پ: دخلـــت حملة القوات 
الباكستانية املنتظرة على »طريق اخلالص« في مناطق 

وزيرستان القبلية يومها الثاني امس.
وتخللها تبادل إطالق النار كثيف واشتباكات عنيفة 
مع متشددي حركة طالبان، أدت بحسب ما أعلن اجليش 

الباكستاني أمس الى مقتل 60 مقاتال منذ بدء الهجوم.
وأفـــاد اجليش في بيان له بأن »60 ارهابيا قتلوا في 
الساعات الـ 24 االخيرة في عملية »رح النجاة« أو »درب 
اخلالص«. فيما بلغ عدد القتلى من قوى األمن خمســـة 

باالضافة الى 11 جريحا.
وقال ناطق باسم اجليش ان اجلنود على االرض رفعوا 
تقريرا باخلسائر الى القيادة العامة في مدينة روالبيندي 

التي حاصرها مسلحون االسبوع املاضي.
مـــن جهة أخرى، صرح مســـؤولون بأن قوات االمن 
سيطرت على معقل لطالبان في سبينكاي راجزاي امس 
االول بعد انسحاب املتشددين من حتصيناتهم وجلوئهم 

الى اجلبال املجاورة.
وقال مســـؤول حكومي كبير في شمال غرب البالد 

»انها منطقة منبسطة، ولذلك فكلما حاولوا ابداء مقاومة 
اطلقت طائـــرات الهليكوبتر النار عليهم ومن ثم قرروا 

الهروب الى اجلبال«.
لكن طالبان أبدت مقاومة شرسة في اماكن اخرى.

في سياق متصل، كشف مســـؤولون باملخابرات ان 
تبادال كثيفا إلطالق النار وقع فيما حاول اجلنود اقتحام 
بلدة خايسورا التي تسيطر عليها طالبان مبنطقة شاكاي 
في وقت مبكر من صباح أمس وان ســـبعة متشـــددين 

وجنديا قتلوا.
 وفي إظهار للوحدة قبل الهجوم البري اعطى مسؤولو 
احلكومة وزعماء االحزاب السياسية يوم اجلمعة املاضي 

دعمهم الكامل للجيش الذي تعهد باستئصال التمرد.

النازحون

في غضون ذلك تواصل نزوح املدنيني من عدة مناطق 
في سوات مع إعالن اجليش انه بدأ العملية ضد مقاتلي 
طالبان وســـط مخاوف من ان يصل عدد النازحني الى 
250 الف نســـمة. في حني قالـــت االمم املتحدة ان 500 

شخص يغادرون املكان يوميا. وقد اشارت احصائيات 
غير دقيقة الى ان نحوا من 100 الف نزحوا منذ االعالن 

عن العملية العسكرية.
 وتعيد هذه العملية الى االذهان هجمات شنها اجليش 
في نفس املنطقة كان اولها عام 2004 عندما مني بخسائر 
كبيرة قبل ان يوقع اتفاق ســـالم. مما أتاح للمتشددين 
عدة سنوات إلعداد دفاعاتهم في اراضي اجلبال القاحلة 

والغابات املتناثرة بجانب الروافد الناضبة والوديان.
ويقاتـــل نحو 28 الف جندي ما يقدر بنحو عشـــرة 
آالف من مقاتلي حركة طالبان من بينهم نحو الف مقاتل 
من االوزبك وبعض اعضـــاء تنظيم القاعدة من العرب 
بعد تطويق منطقة املتشـــددين والتقدم فيها من ثالثة 

اجتاهات.
وقد يكـــون هذا الهجـــوم اصعب اختبـــار للجيش 
الباكستاني منذ ان انقلب املتشددون على الدولة وهناك 
آمال بأن تبقى فصائل طالبان االفغانية في أماكن أخرى 
في وزيرستان اجلنوبية ووزيرستان الشمالية بعيدة 

عن القتال.

طهران

إيران

بحر قزوين

العراق

الكويت

البحرين

سرباز
وقع الهجوم في مدينة ســـرباز على احلدود مع 
باكستان فيما كان قادة احلرس الثوري يشاركون 
في ملتقى مع زعماء العشـــائر الســـنية والشيعية 
فـــي احملافظة بهدف تعزيز »الوحدة بني الشـــيعة 

والسنة«.

اخلليج العربي
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صورة بثها التلفزيون اإليراني خالل نقل أحد مصابي التفجير الذي راح ضحيته أكثر من 30 قتيال بينهم قادة للحرس الثوري     )أ.ف.پ(

.. وأخرى جلثث من ضحايا التفجير  )أ.ف.پ(


