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إسالم آبادـ  أ.ف.پ: قادت احلكومة الباكستانية 
امس آالفا من مؤيديها إلحياء ذكرى رئيسة الوزراء 

السابقة بينظير بوتو التي اغتيلت قبل عامني.
وجتمع آالف الباكستانيني حول الضريح في قرية 
غاري خودا بخش اجلنوبية، لكنهم شعروا باالستياء 

بعدما منعتهم قوات األمن من دخول املجمع.
وكانت بينظير بوتو اول امرأة تولت رئاســـة 

حكومة في بلد اسالمي قتلت في 27 ديسمبر 2007 
بالرصاص وفي هجوم انتحاري بعد خطاب في جتمع 

انتخابي في روالبندي قرب العاصمة اسالم اباد.
وذكر مراسل لوكالة فرانس برس ان مئات من 
رجال الشـــرطة وعناصر القوات اخلاصة أغلقوا 
ابواب الضريح ومنعوا الدخول اليه، لكنهم سمحوا 

ملسؤولي احلكومة والشخصيات املهمة بدخوله.

آالف الباكستانيين يحيون ذكرى اغتيال بوتو

مسؤول األمن القومي اليمني يؤكد أن األخطار التي تواجه بالده تهدد أمن المنطقة

اليمن: مقتل »الحوثي« ودفنه بجبل طالن .. والجيش يواصل تقّدمه في »المالحيظ«
صنعاء ـ أ. ش.أ ـ ا.ف.پ: في الوقت الذي تزايدت 
فيه األنباء عن مصرع عبدامللك احلوثي القائد امليداني 
للمتمردين احلوثيني ودفنه في جبل طالن املطل علي 
منطقة املالحيظ، واصلت قوات اجليش واألمن اليمنية 
تقدمها في محور املالحيظ غرب محافظة »صعدة« شمال 

اليمن في مواجهاتها مع عناصر التمرد احلوثية.
وعودة الى مصرع احلوثي، قال موقع »26 سبتمبر.

نت« التابع لوزارة الدفاع اليمنية امس ان زعيم التمرد 
الزيدي في شمال اليمن عبدامللك احلوثي قد يكون قتل 
ودفن.وذكــــر املوقع ان احلوثي قد يكون توفي متأثرا 
بجروح اصيب بها اثر ضربة استهدفت جتمعا ضمه 

مع مجموعة من العناصر االرهابية«.
واضاف املوقع ان »املعلومات تشير الى انه مت دفنه 
في جبل طالن املطل على منطقة املالحيظ بجوار منزل 

أحد اقرباء أسرة احلوثي ويدعى أحمد الهدوي«.
ونقل املوقع عن مصادر محلية قولها ان »عملية الدفن 
متت بسرية تامة وذلك حتى ال يعلم أتباعه مبصرعه 

فتتأثر روحهم املعنوية وينهاروا سريعا«.

وكان املوقع نفســــه افاد قبل اسبوع بأن عبد امللك 
احلوثي اصيب بجروح بالغة واضطر الى تغيير مكانه 
بسبب القصف الذي طاله. كما سلم قيادة التمرد لصهر 

العائلة يوسف املداني.
وتعذر االتصال باملتحدثــــني املعروفني من حركة 

التمرد في شمال اليمن لنفي او تأكيد اخلبر.
من جانب آخر أصدر أحد القادة امليدانيني للحوثيني 
»يوسف املداني« توجيهات بتوزيع نسخ من بيانات 
مذيلة باسم عبدامللك احلوثي لرفع معنويات عناصره 
بعد األنباء التــــي راجت بينهم عن مصرعه، وبعد أن 
باتت هذه العناصر تعاني من االنهيارات ونقص حاد 
فــــي الذخائر واملؤن في مختلــــف جبهات القتال وبدأ 

اليأس والتذمر يدب في أوساطهم.
اما عن تقدم اجليش اليمني باملالحيظ، قالت مصادر 
عســــكرية مطلعة إن وحدات القوات املسلحة واألمن 
في محــــور صعدة دمرت مخزنا للذخائر والوقود في 
املنطقة الغربية كمــــا دمرت العديد من أوكار ومواقع 
ومراكز لتجمعات العناصر اإلرهابية في جبل »عنم« 

و»رازح« و»املهاذر« ولقــــي العديد من تلك العناصر 
مصرعهم باإلضافة إلي تدمير كميات من أســــلحتهم 

وعدد من آلياتهم.
من جهته قال مصدر بالسلطة احمللية في محافظة 
»صعدة« إن أجهزة األمن ألقت القبض على اثنني من 
العناصر اإلرهابية احلوثية وباشرت التحقيقات معهما.

وفي محور »سفيان« مبحافظة »عمران« دمرت وحدات 
أخرى أوكارا للعناصر احلوثية في منطقة »الوقبة« 
وأحبطت محاوالت تسلل العناصر اإلرهابية قرب موقع 
»التمثلة« واالجتاه الشــــرقي للمجزعة وأحلقت بهم 
خسائر كبيرة في األرواح، ودمرت سيارة لإلرهابيني 

مبا عليها من أسحلة قرب »التبة احلمراء«.
وفي محور »املالحيظ« قالت املصادر العســــكرية 
اليمنية إن وحدات القوات املســــلحة واألمن اليمنية 
بالتعاون مع املواطنني واصلوا تقدمهم بعد السيطرة 
على املناطق احملاذية جلبــــل »الرميح« باجتاه »تبة 
اخلزان« و»التبة احلمراء« التي سبقت السيطرة عليهما 
في وقت سابق، كما سيطروا على منطقة »السبخانة« 

واملناطق املجاورة لها، واكتســــحوا األوكار اإلرهابية 
وكبدوا عناصر اإلرهاب خســــائر فادحة في األرواح 

والعتاد.
الى ذلك، حذر مدير مكتب رئاسة اجلمهورية اليمنية 
رئيــــس جهاز األمن القومي علي محمد اآلنســــي، من 
األخطار التي تواجهها بالده،، مشيرا إلى أنها تهدد أمن 
واســــتقرار كل دول املنطقة، وهو ما يجب التنبه إليه 
من خالل دعم ومســــاندة اليمن ملواجهة تلك األخطار 

التي تهدد اجلميع.
وقال في حوار أجرته معه صحيفة »امليثاق« اليمنية 
األسبوعية تنشره اليوم «إن جميع دول املنطقة أدركت 
في منتــــدى )املنامة( خطورة ســــعي بعض اجلهات 
اإلقليمية إلى زعزعة األمن واالستقرار في اليمن الذي 
يعتبر زعزعة لألمن واالســــتقرار في املنطقة برمتها، 
ولذلك فوجود تعاون أمني أصبح ضرورة ملحة تفرضها 

التحديات الراهنة«.
وحول املواجهات بني قوات اجليش واألمن اليمنية 
وبني احلوثيني في شمال اليمن قال »إن حسم املعركة 

التي تخوضها قواتنا املسلحة واألمن ضد عناصر اإلرهاب 
احلوثية في محافظة صعدة وحرف سفيان بات قريبا، 

وأن املعلومات تؤكد انهيار ومتزق صفوفهم«.
وفيما يتعلق باملواجهات مع عناصر تنظيم القاعدة، 
قال رئيس جهاز األمن القومي اليمني: إن جناح العمليات 
االستباقية التي وجهتها األجهزة األمنية ضد عناصر 
تنظيم )القاعدة( فــــي أبني وصنعاء وأمانة العاصمة 
وشــــبوة، يؤكد أن اليمن لن تكون مالذا آمنا لعناصر 
القاعدة كما تروج لذلك بعض الوسائل اإلعالمية بصورة 
مغلوطة ومتعمدة، وأشار إلى أن هذه العمليات أحبطت 
مخططات كانت هذه العناصر تعتزم تنفيذها باليمن.

أما فيما يتعلق باحلوار الوطني الشامل، فأكد أن جناح 
احلــــوار الذي دعا إليه الرئيــــس علي عبداهلل صالح 
سيمثل رافدا نوعيا يسهم في إحداث اصطفاف وطني 
ملواجهة التحديات الراهنة سواء فيما يتصل مبا يجري 
فــــي صعدة أو في بعض مديريــــات بعض احملافظات 
اجلنوبية أو نشــــاطات تنظيــــم القاعدة أو التحديات 

االقتصادية وغيرها.

الشرطة تنفي وقوع قتلى وتؤكد حدوث إصابات في صفوفها

إيران: معلومات »إصالحية« عن مصرع 4 متظاهرين في اشتباكات عاشوراء
طهران ـ أ.ف.پ: اعلنت المعارضة االيرانية 
مقتل اربعة من انصارها  بينهم ابن احدى شقيقات 
مير حسين موسوي في مواجهات عنيفة مع قوات 
االمن في طهران بينما نفت الشرطة االيرانية هذه 
المعلومات، وقال موقع رهسبز التابع للمعارضة 
االيرانية مقتل اربعة متظاهرين على االقل في 

هذه المواجهات.
 واوضح ان ثالثة من القتلى سقطوا بـ »اطالق 
نار مباشر« من جانب قوات االمن على جادة الثورة 
)انقالب( التي تمتد حوالى عشـــرة كيلومترات 
وتعبر طهران من الشـــرق الـــى الغرب وحيث 

تتركز كل التظاهرات امس.
 واوضح رهســـبز احد المواقع الرئيســـية 
للمعارضة االيرانية منذ اعادة انتخاب الرئيس 
محمود احمدي نجاد، ان احد مصوريه شهد مقتل 

ثالثة متظاهرين برصاص قوات االمن.
 ونقل الموقع شـــهادات مباشـــرة عن مقتل 
متظاهر رابع سقط عند مفترق طرق بين جادة 
انقالب وجادة والي عصر، وقال ان شهود عيان 
رأوا جثته يحملها حشـــد من المتظاهرين في 

مسيرة.
 ونفت الشرطة االيرانية مقتل متظاهرين في 
مواجهات عنيفة وقعت امس في طهران بين قوات 
االمن ومعارضين للرئيس محمود احمدي نجاد 

على ما ذكرت وكالة فارس لالنباء.
 وقال مصدر في الشـــرطة لم تكشف هويته 
لوكالة فارس »حتى االن لم نتلق اي معلومات 
من الشرطة عن ســـقوط قتلى«، واضاف »في 
المقابل اصيب عدد من عناصر الشرطة في اعمال 

الشغب اليوم«.

 وانتهز عشرات اآلالف من المتظاهرين فرصة 
المسيرات المرتبطة بذكرى عاشوراء في الشوارع 
ليتدفقوا مباغتين في بعض االحيان قوات االمن 
حسبما افاد شـــهود كثيرون في المكان لوكالة 
فرانس برس، وجرت مواجهات عديدة بعضها 
عنيف جدا بين قوات االمن والمتظاهرين على 
هذه الجادة التي شهدت تظاهرات كبيرة في يونيو 

احتجاجا على اعادة انتخاب احمدي نجاد.
 وخرج المتظاهرون مرات عدة عن سيطرة 
قوات االمن على الرغم من الغازات المسيلة للدموع 
والعيارات التحذيرية، وعلى الرغم من مساعدة 
عـــدد كبير من رجال االمن الذين ارتدوا مالبس 
مدنية والباسيج الذين كانوا يطاردون ويضربون 

المتظاهرين حتى في الشوارع المجاورة.
الى ذلك، عرضت شبكة تلفزيون »سي إن إن« 
األميركية امس شريطا مصورا قالت إنه يصور 
اعتداء عناصر من ميليشيا »الباسيج« اإليرانية 
الموالية للحكومة على تجمع في طهران يشارك 

فيه الرئيس اإلصالحي السابق محمد خاتمي.
 وذكرت الشبكة أن خاتمي كان يلقي خطابا 
مســـاء أمس االول في حشد من الناس تجمعوا 
في منزل اإلمام الخميني بطهران عندما اقتحم 

عناصر الباسيج المكان.
 وظهر خاتمي في الشريط وهو يلقي خطابه 
أمام عشرات األشخاص، قبل أن تقتحم مجموعة 
من األشخاص يرتدون زيا مدنيا منهم ملثمون، 
أحد األبواب وحدثت حالة من الهلع بين المشاركين 
في التجمع، وعقب ذلك أحاط عدد من األشخاص 
بخاتمـــي لحمايته وأخرجوه مـــن أحد األبواب 

)أ.ف.پ(الجانبية للمكان. إصالحيون يحملون جثة أحد املصابني في مواجهات عاشوراء الدامية  

نجاة وزير الشباب والرياضة العراقي من انفجار 

 قافلة »شريان الحياة« تبحث عن طريق للوصول إلى القطاع 

العراق: 3 ماليين أحيوا »عاشوراء« في حماية 25 ألف عسكري 

غزة »تحت الحصار« تحيي ذكرى عدوان »الرصاص المسكوب«  

بغداد ـ وكاالت: انفجرت عبوة ناســـفة مبوكب عزاء 
ملناسبة يوم عاشوراء في قضاء طوزخرماتو الشمالي 
الذي تسكنه غالبية تركمانية مما ادى الى مصرع اربعة 
اشخاص واصابة 25 منهم. واكدت تقارير ان وزير الرياضة 
والشباب العراقي جاســـم محمد جعفر، وهو تركماني 
والذي كان يشارك املشـــاركني في مراسيم املناسبة، قد 

جنا من االنفجار.
وعلى الصعيد نفسه، بلغت االحتفاالت بذكرى احياء 
يوم عاشوراء الذي تصادف امس، العاشر من شهر محرم 
احلرام، ذروتها في معظم املدن الشيعية العراقية وفي 
مقدمتها محافظة كربالء حيث مرقدا االمام احلسني واخاه 

العباس.وقدرت مصادر غير رسمية عدد املشاركني في 
احياء طقوس االحتفال في محافظة كربالء زهاء الثالثة 
ماليني مواطن قدموا من مختلف مناطق العراق وكذلك 
من دول عربية واجنبية معظمهم من ايران حيث جتاوز 
عددهم العشرين الف مشارك فيما تقدر مصادر شيعية 
عدد املشاركني بستة ماليني. واتخذت السلطات االمنية 
العراقية اجراءات أمنية مشـــددة حلماية املشاركني في 
هذه االحتفاالت حيث نشرت 25 الف عنصر من اجليش 
والشرطة ورجال االمن في املدينة املقدسة حلماية املشاركني 
حيث قسمت املدينة الى تسعة اطواق امنية تقوم بتفتيش 
املشاركني في مختلف مراحل الوصول الى املدينة فضال 

عن حتليق طائرات فوق املدينة.
وشوهد عشرات اآلالف من املواطنني يسيرون مشيا 
على االقدام وهم على بعد عشرات الكيلومترات من مدينة 
كربالء حيث منع دخول السيارات واحلافالت الى املدينة 

حتسبا لوقوع اعمال عنف وتفجيرات.
وتعتبر ذكرى احياء واقعة الطف التي قتل فيها االمام 
احلســـني عام 60 هجرية مناسبة للسياسيني العراقيني 
الشيعة للدعاية االنتخابية ألحزابهم وتكتالتهم فقد قال 
الزعيم الشـــيعي الشـــاب عمار احلكيم في جتمع غفير 
النصاره امس االول وســـط بغداد »إننا لن نتنازل عن 

مشروع النهضة احلسينية«

عواصــــم ـ يو.بي.آي ـ أ.ف.پ: في وقت 
مازال احلصار االسرائيلي يخنق أبناء القطاع، 
دوت صفارات اإلنذار في غزة في متام الساعة 
11:20 قبل ظهر امس إيذانا ببدء فعاليات إحياء 
ذكرى مرور عام على العدوان اإلسرائيلي 
على قطاع غزة، وهي الســــاعة التي شنت 
فيها اسرائيل هجومها قبل عام على القطاع 
باطالق اول صاروخ على مقر قيادة الشرطة 
التي تديرها حكومة حماس في مدينة غزة.  
وشارك عدد من قادة حركة حماس واملسؤولني 
فــــي حكومتها التي تديرها في احلفل الذي 
أقيم أمام مبنى املجلس التشــــريعي املدمر 
فــــي غرب مدينة غزة بينمــــا لوحظ غياب 
رئيس احلكومة وأبرز قادة حماس في غزة 
إسماعيل هنية الذي كان من املقرر أن يعلن 
هو عن بدء الفعاليات فيما يبدو حتسبا من 

استهداف إسرائيلي.

وأزيح الستار عن نصب تذكاري يضم 
الئحة بأسماء »الشهداء« الذين سقطوا خالل 
عدوان »الرصاص املســــكوب« التي نفذته 
إسرائيل في غزة على مدار 22 يوما بدءا من 

مثل يوم أمس من العام املاضي.
 وشارك في إزاحة الستار ووضع أكاليل 
من الزهور الطفل لؤي صبح الذي فقد بصره 
في قصف إسرائيلي شمال قطاع غزة والطفلة 
أميرة القرم التي قتل والدها وأشقاؤها وهدم 
بيتها في منطقة تل الهوى في غزة وهما اثنان 
من األطفال الذين أصبحوا من رموز احلرب 
لقصتيهما اإلنسانيتني اللتني عاجلتهما الكثير 
من وسائل اإلعالم على مدار العام املاضي. 
ومــــا إن أطلقت صفارات اإلنذار حتى بدأت 
املســــاجد في مختلف أرجاء القطاع بتالوة 

القرآن عبر مكبرات الصوت.
وقال مركز امليزان حلقوق اإلنسان في 

تقرير له أمس عن احلرب بعنوان »مدنيون 
بال حماية« إن 80 طائرة حربية إسرائيلية 
شاركت في الهجوم واستهدفت غالبية مراكز 
الشرطة واألجهزة األمنية وأهدافا أخرى في 
أنحاء قطاع غزة كافة. وسقط في اليوم األول 
للعدوان 322 قتيال من بينهم 129 من أفراد 
الشرطة واألمن قتلوا داخل مقراتهم وبعضهم 
كان في طابور عسكري بساحة التدريب في 
مدينة عرفات للشــــرطة كما قتل مدير عام 
الشــــرطة في قطاع غزة اللواء توفيق جبر 
جراءه«. وقال املركز احلقوقي إن حصيلة 
احلرب خلفت 1411 قتيال فلسطينيا من بينهم 
355 طفال دون الثامنة عشرة من العمر و110 
ســــيدات و240 من أفراد املقاومة بينما بلغ 
عدد املنازل السكنية املدمرة 11135واملنشآت 

العامة 581 واملنشآت الصناعية 209. 
في غضون ذلك، مازالت قافلة »شريان 

احلياة 3« التي تنقل مساعدات لقطاع غزة 
وينظمها النائب البريطاني جورج غاالوي 
عالقة في ميناء العقبة على البحر االحمر 
بانتظار حل وســــط بعد رفض الســــلطات 

املصرية دخولها من ميناء نويبع.
 وقال زاهر البيراوي املتحدث الرسمي 
باسم القافلة في اتصال هاتفي »اقترحنا على 
القنصل املصري في العقبة عددا من احللول 
حتى ننجز هذه املهمة الن هدفنا الرئيسي 
ليس سياسيا وامنا خيري انساني ورسالتنا 
رسالة تضامن مع الشعب الفلسطيني وال 
نعتقد ان املصريني يعتبرون التضامن مع 

اخوانهم في غزة جرمية«.
 واوضح البيراوي »قلنا لهم لسنا هنا 
لتحدي مصر او االنتقاص من سيادتها امنا 
جئنا الى هنا كي نصل في اقصر طريق من 

العقبة الى مصر، وهو نويبع«.

واشنطنـ  وكاالت: بعد يومني من تعرض 
شركة نورث ويســـت للخطوط اجلوية 
حلادث في يوم عيد امليـــالد بعدما اتهم 
رجل نيجيري مبحاولة تفجيرها، ذكرت 
شبكة تلفزيون »سي.ان.ان« األميركية ان 
طائرة ركاب تابعة للشركة نفسها قادمة 
من امستردام تعرضت حلادث طارئ عندما 

اقتربت من ديترويت أمس.
وأضافت ان افراد طاقم الطائرة طلبوا 
دعما عاجال عند الهبوط بعدما أبلغوا عن 
راكب مخرب، وهبطت الطائرة بسالم في 

ديترويت.
من جهة أخرى، قالت جانيت نابوليتانو 
وزيرة األمن الداخلي األميركية أمس ان 
بالدها حتقق فيما اذا كان تنظيم القاعدة 
ضالعا فـــي محاولة تفجير طائرة ركاب 

يوم عيد امليالد، لكن ال يوجد ما يدل على 
ان النيجيري املشتبه به في احلادث كان 

متورطا في مؤامرة أكبر.
وعنــدما ســــــئلت عمـــا اذا كـــانت 
القاعـــدة ضالعـــة في احلـــــادث أبلغت 
نابوليتانـــو برنامج »ذيـــس ويك« على 
شبكة تلفزيون »ايه.بي.سي« »هذا اآلن 
موضوع حتقيق وسيكون من غير املناسب 
بالنســـبة لي ان اقول ومن غير املناسب 

ان أتكهن«.
وقالت نابوليتانو لقناة »سي.ان.ان« 
اإلخبارية »حتى اآلن ال يوجد دليل على 
انها جزء من شيء أكبر حجما، لكن الواضح 
ان التحقيق مستمر. واننا اتخذنا إجراءات 
أوسع للفحص وطبقنا ما نصفه بإجراءات 

احترازية في املطارات«.

بعد يومين من تعرض الشركة نفسها لعمل إرهابي

حادث تخريبي جديد على طائرة أميركية
بين أمستردام وديترويت

الطائرة األميركية التابعة لشركت طيران »نورث ويست« بعد هبوطها االضطراري في مطار ديترويت على خلفية
)أ.ف.پ( االشتباه بعمل تخريبي 


