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رام اهللـ  رويترز: قال الرئيس الفلسطيني 
الرئاســـية  إن االنتخابات  محمود عباس 
والتشريعية الفلسطينية التي كان مقررا 
أن جترى في يناير القادم ستؤجل مؤكدا 
أنه قبل مشورة اقترحت عليه عدم إجراء 

االنتخابات.
وقال عباس في مقابلـــة مع تلفزيون 

هيئة اإلذاعة البريطانية )بي.بي.سي( إن 
القيادة الفلسطينية ستتخذ ترتيبات لتجنب 
حدوث فراغ دستوري عندما تنتهي فترة 
والية املجلس التشـــريعي احلالي وفترة 
واليته كرئيس للســـلطة الفلسطينية في 
25 يناير املقبل، ولم يكشـــف عباس عن 

تلك اإلجراءات.

عباس يؤكد تأجيل االنتخابات الفلسطينية

الرياضـ  أ.ش.أـ  سي.ان.انـ  العربية: واصلت القوات املسلحة 
الســـعودية هجماتها ضد فلول املتسللني احلوثيني حيث استمر 
الطيـــران احلربي في طلعاته املعتـــادة على جبل دخان واجلبال 
األخرى املطلة على الشـــريط احلـــدودي والتي يحاول من تبقى 
من املتســـللني الهروب واالختباء فيها نتيجة الضغط عليهم من 

اجلهتني.
فيما تواصل القوات البحرية السعودية إحكام ضبطها للشريط 
البحري املمتد بطول 64 كيلومترا من جازان إلى املوسم لضمان 
عدم تســـلل أي شـــخص عبر البحر كما تواصـــل القوات البرية 
باالشتراك مع مظليني متشيط املناطق حول جبل دخان واخلوبة 

وضبط مزيد من املتسللني.
وكان مســـرح العمليات قد شـــهد مؤخـــرا طلعتني جويتني 
متكنت فيهما القوات السعودية من تدمير منصة كاتيوشا تابعة 

للمتسللني.
ومن جانبه، قال مدير شرطة جازان اللواء أحمد القزاز إن إدارة 

املجاهدين متكنت من القبض على نحو 300 متسلل.
ووفقا لتقارير ميدانية فإن عصابات املتسللني أصبحت تلجأ 
إلى ضرب عشوائي في مواقع غير واضحة وهو ما فسره املراقبون 

بأنه نتيجة لتفكك وانهيارات استراتيجية في صفوفهم.
وتشير التقارير الواردة من مسرح العمليات إلى أنه مت حتديد 
منطقة قتل بحرية على احلدود البحرية السعوديةـ  اليمنية جنوبا 
إلى آخر منطقة املوسم السعودية إثر رصد قوارب بحرية حتمل 

مقاتلني وذخائر كانت متوجهة إلى عصابات املتسللني.
وذكرت مصادر أن القوات السعودية رصدت ثالثة زوارق حاولت 
التوغل في املياه اإلقليمية السعودية وانهالت عليها داخل البحرـ  
اإلغراق البحريـ  بعد أن توثقت من حملها مقاتلني ومؤنا حاولت 

العبور إلى منطقة متركز عصابات املتسللني املخربة.
وأضافت املصـــادر أن عمليات متطورة لكشـــف األلغام على 
سفوح اجلبال انطلقت أمس االول ملعرفة أماكن يتوقع أن يكون 

أفراد العصابات املتسللة زرعوا فيها ألغاما.

وأوضحت املصادر أن ســـالح املدفعية واصل ضربه ألهداف 
استراتيجية مهمة للعدو ومسح الكثير من الكهوف بينما واصلت 
املشاة من القوات املسلحة السعودية بجميع أطيافها تطهير األودية 
وســـفوح اجلبال من املتســـللني كما قامت طائرة من نوع سوبر 
بوما التابعة للقوات البحرية امللكية الســـعودية بتدمير زورقني 
بعد اختراقهما للحدود البحرية رغـــم توجيه النداءات املتكررة 

بالتوقف واخلروج من املياه السعودية.
وذكرت صحيفة »عكاظ« السعودية نقال عن مصادر أن أجهزة 
التصنت والرصد التابعة للقوات السعودية التقطت مكاملات السلكية 
عن حالة مـــن العصيان والتمرد بني صفـــوف املعتدين ورفض 
جماعات منهم التقدم للحدود السعودية واصفني ذلك بأنه دخول 
إلى اجلحيم ما يعكس احلالة النفسية واخلوف والرعب الذي بات 

يدب في نفوسهم جراء الضربات القاتلة التي فرقت فلولهم.
وأكدت املصادر امليدانية أن املتسللني أصبحوا يفقدون قياداتهم 
امليدانية كما أن اجلـــوع والعطش اللذين يعانونهما في خطوط 

اإلمداد ساهما بشكل كبير في تدمير الروح املعنوية في صفوف 
املعتدين.

الى ذلك، قالت مصادر حكومية، امس، إن القوات اليمنية قتلت 
االثنني قيادي املسلحني الشيعة شمال البالد، واعتقلت 42 مسلحا 

في محافظتي صعدة واملالحيظ.
وقالت تقارير حكومية إن اجليش متكن من قتل علي القطواني 
في منطقة اجلبل األسود، ويعتقد أنه يقود العشرات من املسلحني 

في معارك ضد القوات احلكومية.
كما ذكر موقع 26 ســـبتمبر احلكومـــي نقال عن مصادر أمنية 
أن أحمـــد اخلاطر امللقب بـ »أبو حيدر« وهو أحد القادة امليدانيني 
للحوثيني في مناطق واسط واملدرج والعمشية، قتل بقذيفة هاون 

بالقرب من موقع الزعالء.
وقال املوقع احلكومي إنه »مت القبض على 35 من عناصر اإلرهاب 
والتخريب في محافظة صعدة خالل الســـاعات املاضية.. كما مت 

القبض على ستة من العناصر اإلرهابية في املالحيظ«

اليمن يؤكد مقتل قائدين للمتمردين.. واعتقال 35 في صعدة

السعودية تدمّر منصة كاتيوشا وتغرق 3 زوارق وتأسر 300 متسلل حوثي

أفغانستان: انتحاري يقتل ويصيب أكثر من 50
هراة ـ ا.ف.پ: قتل 18 شــــخصا امس في تفجيرات في افغانســــتان، 
ما يشــــكل بداية دامية لوالية الرئيــــس حميد كرزاي الثانية في خضم 
تفاقم انعدام االمن بعد تسع ســــنوات على احلرب بقيادة اميركية في 

افغانستان.
وفجر انتحاري علــــى دراجة نارية عبوة في كبرى مدن والية فرح 
ما ادى الى مقتل 15 شخصا، فيما اسفر انفجار عبوة الى جانب الطريق 

عن مقتل ثالثة مدنيني شرق البالد.
وبلغ التمرد العنيف الذي تقوده حركة طالبان ضد احلكومة املدعومة 
من الغرب اوجه بعــــد ثمانية اعوام على اطاحة القوات الدولية بقيادة 
اميركية بحكمها، فبدأ يتمدد تدريجيا الى مناطق شــــمال وغرب البالد 

التي كانت تنعم بالسالم.
وافاد مســــؤولون ان االنتحاري فجر نفسه قرب مسكن حاكم والية 
فــــرح، ما احلق اضرارا باملباني املجاورة في منطقة يجري فيها حتميل 

الشاحنات بسلع مخصصة لهراة.
وقال حاكم هراة روح االمني امني لوكالة فرانس برس ان »االنتحاري 
على دراجة نارية فجر نفســــه في ساحة رئيســــية قرب منزلي حيث 

اعمل«.
وتابع »قتل 15 شــــخصا«، في حتديث حملصلة سابقة من 12 قتيال، 

وباستثناء شرطي واحد، كل القتلى من املدنيني، بحسب امني.
واصيب نحو 34 شخصا بجروح اغلبهم من املدنيني، بحسب مسؤولني، 
وقــــال احلاكم ان اكثــــر من 12 جريحا »في حالة اخلطــــر«، ما يعني ان 

حصيلة القتلى قد ترتفع.
واكد الطبيب عبد اجلبار شــــايق في املستشفى الرئيسي في املدينة 

احلصيلة.
وفي والية خوست الشرقية انفجرت عبوة مزروعة الى جانب الطريق 
تشبه ما تستخدمه طالبان بسيارة مدنية وادت الى مقتل ثالثة مدنيني، 

بحسب الشرطة احمللية.
وافاد املســــؤول في الشــــرطة احمللية غول داد لوكالة فرانس برس 
بان اربعة اشــــخاص آخرين كلهم من عائلة واحدة اصيبوا بجروح في 

االنفجار.
وشهدت افغانستان اربع هجمات منذ تنصيب كرزاي كما قتل جنديان 

اميركيان و10 مدنيني في تفجيرين منفصلني.
ويقوض العنف اآلمال التي عبر عنها كرزاي في خطاب تنصيبه في 
تسلم القوات االفغانية قيادة عمليات ضمان األمن، ما يجيز مغادرة اكثر 

من 100 الف جندي من احللف االطلسي والقوات االميركية تدريجيا.
وقال كرزاي امام حشــــد ضم وزيرة اخلارجيــــة االميركية هيالري 
كلينتون »نأمل ان تتمكن القوات االفغانية من التكفل مبسؤولية األمن 

في غضون خمس سنوات«.
كما اقتــــرح رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون الذي تعرض 
تأييده للحرب الى انتقادات، وضع جدول زمني لتسليم املهام تدريجيا 
من العام 2010، غير ان وزير الدفاع االميركي روبرت غيتس، اشار الى 

انه من املبكر حتديد جدول زمني.

بداية دامية لوالية كرزاي الثانية

)أ.ف.پ( أفغانيون يعاينون السيارة التي انفجرت في خوست أمس  

)أ.ف.پ( عراقيون يتظاهرون في النجف ضد قرار الهاشمي نقض قانون االنتخابات  

)رويترز( مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي في مؤمتر صحافي ببرلني أمس  

كونا:  ـ  ــاد  آب ــام  إس
ــرطــة  الـش ــت  اعـتـقـل
املشتبه  امس  الباكستانية 
ــر  ــل املدب ــه بالعق ــي أن ف
االنتحارية في  ــات  للهجم
التي  الباكستانية  العاصمة 
ــة  حلراس حاليا  ــع  تخض
مشددة، وافاد قائد شرطة 
ــام اباد كليم امام في  اس
ــه للصحافيني وذلك  حديث
خال تقدمي واظهار املتهم 
ــائل االعام ان  ــام وس ام
ــيد  ــو جامش ــم املدع املته
ــتعار طاهر  املس ــمه  واس
ــال ارهابية  تورط في اعم
ــة  العاصم ــي  ف ــة  مختلف
ــك التفجيرات  ــي ذل مبا ف
ــب  ــي مكت ــة ف االنتحاري
العاملي  ــة  األغذي ــج  برنام
ــامم املتحدة في  ــع ل التاب
اكتوبر املاضي والذي اسفر 
ــخاص.  عن مقتل ثاثة اش
ــتبه به  وقال كليم ان املش
اعتقل في غارة على تال 
ــام اباد  »مارجاال« في اس
ــرطة  ــيرا الى ان الش مش
ــة  ــال عملي ــادرت خ ص
ــترات  االعتقال 11 من الس
ــت  ــي كان ــة الت االنتحاري
بحوزته، واضاف ان املتهم 
ــى مجموعة املا  ينتمي ال
ــم املعروفة بـ »اللواء  رحي
ــازي« والتي تتمركز في  غ
منطقة »اوراكزاي« القبلية 

املتشددة.
ــر  ــم طاه املته ــد  واك
ــام انه كان  ــائل االع لوس
على راس مجموعة »اللواء 
ــكيلها  التي مت تش غازي« 
بعد ان نفذ اجليش عملية 
ــة العلوم الدينية  ضد طلب
املرتبطة بحركة طالبان في 
يوليو  االحمر في  املسجد 
احلكومة  ــرت  وذك  .2007
الباكستانية ان 111 شخصا 
ــم 10 جنود قتلوا  من بينه

في العملية.

باكستان: اعتقال 
العقل المدبر 

للهجمات على 
إسالم آباد

العراق: السيستاني »قلق«
حول احتمال تأخير االنتخابات 

بغدادـ  وكاالت: اعرب وكيل املرجع الشيعي علي 
السيستاني امس عن »قلق« املرجعية حيال احتمال 
تأخير االنتخابات التشريعية املتوقع اجراؤها في 

يناير املقبل.
وقال الشــــيخ عبد املهدي الكربالئي في خطبة 
اجلمعــــة »هناك خوف ان تعود االمــــور الى املربع 
االول، فقد حصلت تطورات جديدة وعادت الهواجس 
والشعور بالقلق لدى املرجعية العليا الدينية لضيق 
الوقت، بحيث ان املفوضية ال تستطيع رمبا اكمال 

استعدادتها الجراء االنتخابات في موعدها«.
واعلنت املفوضية العليا املســــتقلة لالنتخابات 
االربعاء وقف كل نشــــاطاتها لعــــدم صدور قانون 
االنتخابــــات اثر نقض قدمه نائــــب الرئيس طارق 

الهاشمي.
واعرب الكربالئي امام املصلني في ضريح االمام 
احلسني في كربالء عن امله بالوصول الى حل توافقي 
داخل البرملان قائال »نامل من جميع الكتل السياسية 
ان تتوصل الى حل منطقي ومعقول لهذه التطورات 

بحيث تقام االنتخابات في الوقت احملدد«.
واعلن رئيس البرملان اياد السامرائي بعد اجتماع 
للكتل السياسية امس االول عدم التوصل الى صيغة 
توافقية، وتأجيل التصويت على النقض الى اليوم. 

ويطالب الهاشــــمي بزيادة عدد املقاعد التعويضية 
املخصصة لالقليات واملقيمني في اخلارج والقوائم 
االنتخابية الصغيرة مــــن 5% الى 15% في البرملان 

املقبل الذي سيضم 323 نائبا.
وفي البصرة، قال الشيخ خالد املال رئيس جماعة 
علماء العراق في اجلنوب امام املصلني في مســــجد 
العبايجي ان »النقض جاء لاللتفاف على ارادة الشعب 

والعملية السياسية«.
واضاف رجل الدين السني ان »النقض يعتبر دعاية 
انتخابية وليس في صالح املهجرين وهو وســــيلة 
لالحزاب التي تعتقد انها لن حتقق شيئا في االنتخابات 

وتسعى الى تعطيل العملية السياسية«.
الى ذلك، تظاهر اكثر من خمسمائة شخص من 
الرجال والنســــاء في البصرة تنديدا بنقض قانون 
االنتخابات. ورفــــع املتظاهرون الفتات كتب عليها 
»نساء البصرة يستنكرن نقض قانون االنتخابات« 
واخرى »ال نسمح للبعث والقاعدة بتخريب العملية 
السياســــية«. الى ذلك اكدت الهيئة االستشــــارية 
القانونية لنائب الرئيس العراقي طارق الهاشــــمي 
ان ما ورد من احملكمة االحتادية بشأن اخلالف حول 
قانون االنتخابات ونقض الهاشمي له جاء موافقا ملا 

طرحه األخير في نقضه.

الهاشمي: رأي المحكمة االتحادية وافق نقض قانون االنتخابات

البرادعي يطالب طهران باستغالل »الفرصة األخيرة«
ونجاد يتوعّد المحتجين بـ »كسر أرجلهم«

عواصمـ  وكاالت: قال املدير العام للوكالة 
الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي في برلني  
امس إنـــه يرفض فرض املزيد من العقوبات 
على إيران، ألن ذلك يجعلها تتشدد، مشيرا إلى 
أن الواليات املتحدة كانت عملية في سعيها 

إلى حل املسألة النووية. 
وطالب البرادعي طهران باستغالل الفرصة 
األخيرة وحثها بقبول عرض إلرسال اليورانيوم 
اإليرانـــي املخصب ملعاجلته في اخلارج قبل 

نهاية العام احلالي.
بدورها اعتبرت الدول الست الكبرى التي 
تتفاوض مع إيران بشان ملفها النووي امس 
ان طهران لم ترد »إيجابا« على عرض الوكالة 
الذرية املتعلق بتخصيب اليورانيوم اإليراني، 

معربة عن »خيبة أملها« لهذا املوقف.
وقـــال روبرت كوبر الـــذي ميثل خافيير 
سوالنا املمثل األعلى للسياسة اخلارجية في 
االحتاد األوروبي اثر اجتماع مندوبي الدول 
الست في بروكسل »لقد خاب أملنا لعدم حتقيق 
تقدم« منذ االجتماع بني الدول الست وإيران 

في جنيڤ في األول من أكتوبر.
وأضاف كوبر »إيران لم ترد ايجابا على 
مشروع االتفاق الذي عرضته الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية فيمـــا يتصل مبفاعل البحث 
النووي في طهران«.

وتابع »لم تخض إيران حوارا مكثفا، ولم 
تقبل خصوصا باجتمـــاع جديد« مع الدول 
الست قبل نهاية اكتوبر كما سبق ان التزمت 

في جنيڤ.
الى ذلك، هدد الرئيـــس اإليراني محمود 
أحمدي جنـــاد خالل زيارتـــه ملدينة تبريز، 
التي يقطنها أنصـــار الزعيم اإلصالحي مير 
حسني موسوي، بتكسير أرجل احملتجني على 

حكومته. 
وجاء تهديد أحمدي جناد، الذي ربط بني 
االحتجاجات وحتريك األجانب في اخلارج، من 
مدينة تبريز مركز إقليم اذربيجان الشرقية 
التي يسكنها الترك االذريون، وهم قوم الزعيم 

اإلصالحي مير حسني موسوي.
 وكانت السلطات قطعت خطوط اإلنترنت 
في تبريز، أثناء زيارة الرئيس االيراني للمدينة، 
لكن ممثل الولي الفقيه في االقليم محســـني 
شبستري، رفض أي تأثير لألجانب في حتريك 
االحتجاجات داخل اذربيجان الشرقية، ما يعد 

ردا غير مباشر على أحمدي جناد. 
وتأتي زيارة أحمدي جناد لإلقليم، في الوقت 

الذي يشهد فيه إقليم كردستان املجاور، منذ 
أســـبوع تقريبا إضرابا، حيث أغلقت احملال 
التجارية، احتجاجا على إعدام املعارض الكردي 
الشاب إحسان فتاحيان، ونية السلطات إعدام 

آخرين.
كذلك تتحدث تقارير حكومية عن اضطرابات 
عمالية في إقليم خوزستان النفطي ذي األغلبية 
العربية، بسبب عدم دفع األجور لعدة شهور. 
وتشير أيضا إلى أن السلطات نفذت في اآلونة 
األخيـــرة أحكاما باإلعدام قالت إنها طالت 13 

منهم، بتهمة محاربة اهلل ورسوله. 
وعلى الرغم من إفراج السلطات عن عدد 
من املعتقلني بكفالة، تستمر االعتقاالت وطالت 
القيادي الطالبي البـــارز عباس زاده. وندد 
مكتب تعزيز الوحدة الطالبي باالعتقال ورأى 
فيه دليال على اضطراب السلطات وفقدانها 
احلكمة في الســـيطرة على األوضاع األمنية 

التي باتت الشغل الشاغل للسلطات. 
ويقول قائد احلرس الثوري، محمد علي 
جعفـــري، إن اإلصالحيـــني خططوا لصرف 
الثورة اإلسالمية عن مسارها الصحيح عبر 
ما ســـماها »أعمال الشغب«، بعد اإلعالن عن 

نتائج االنتخابات الرئاسية.

الدول الست تعرب عن خيبة أملها من الرد »غير اإليجابي« إليران على عرض الوكالة الذرية 


