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إيالف: جن����ا مدير حتري����ر صحيفة 
»الوطن« البحرينية مهند أبوزيتون صباح 
أمس من محاول����ة اغتيال نفذها عدد من 
امللثمني استخدموا خاللها القنابل احلارقة 
واآلالت احلادة، فيما أدان رئيس جمعية 
البحرينية عيسى الشايجي  الصحافيني 
احلادثة معتبرا ان محاولة االغتيال »جبانة« 

وشدد على ضرورة املعاقبة.
وتشير املعلومات األولية الى ان االعتداء 
وقع في وقت مبكر بعد ان باغت عدد من 
امللثمني أبوزيتون خالل تواجده في السيارة 
وأمطروه بالقنابل احلارقة ومن ثم اعتدوا 
عليه بالضرب باآلالت احلادة مما تسبب في 
تعرضه لإلغماء نقل بعده الى املستشفى 

إلجراء الفحوصات الطبية الالزمة.
وتتزامن هذه احلادثة مع ما يش����هده 
الش����ارع البحرين����ي من أحداث ش����غب 
وحتريض حيث حتقق النيابة العامة مع 
التحريض عليها  الرئيسيني في  املتهمني 
وأعلن ولي العهد البحريني انهم سيحاكمون 

وفقا للقانون.

نجاة مدير تحرير صحيفة »الوطن« البحرينية من محاولة اغتيال

أكثر من 300 قتيل وجريح في سلسلة تفجيرات متزامنة تهز العراق
بغداد � أ.ف.پ: قتل 46 شخصا على األقل أمس في 
سلسلة هجمات استهدفت خصوصا مراكز وحواجز 
للشرطة في العراق وأسفرت عن جرح اكثر من 255 

شخصا آخرين اكثر من نصفهم من افراد الشرطة.
واستهدف ابرز هذه الهجمات مركزا للشرطة في 
بغداد وآخر في الكوت، ففي بغداد قال مس����ؤول في 
وزارة الداخلية العراقية ان 15 شخصا بينهم ثمانية 
من عناصر الش����رطة قتلوا وجرح 70 آخرون بينهم 
26 من عناصر الشرطة في هجوم انتحاري على مركز 

للشرطة في حي القاهرة شمال شرق بغداد.
وقال املسؤول ان هذا الهجوم اوقع 15 قتيال و58 
جريحا من رجال شرطة ومدنيني، مشيرا الى اصابة 
العديد من املباني احمليطة مبركز الش����رطة بأضرار 
نتيجة الهجوم. اما في الكوت، فقد اسفر هجوم بسيارة 
مفخخة استهدفت مركزا للشرطة قرب دائرة جوازات 
احملافظة عن مقتل عشرين شخصا بينهم 15 من عناصر 
الشرطة، وجرح 90 شخصا آخرين بينهم عدد كبير 
من النساء واالطفال، وبني القتلى مدير شرطة مركز 

شرطة البلدة العقيد وليد سامي.
من جهة اخرى وفي بغداد، قتل شخصان وأصيب 
سبعة آخرون بجروح في انفجار سيارة مفخخة في 
منطقة الشاجلية وس����ط بغداد، حسبما ذكر مصدر 
في الشرطة. كما قتل اثنان من عناصر الشرطة، في 
هجوم مس����لح استهدف حاجزا للتفتيش في منطقة 
حي العامل )جنوب غرب بغداد(، حسبما اعلن مصدر 

في الداخلية.
وأصيب سبعة أشخاص في انفجار عبوتني ناسفتني 

في الكرادة وشارع حيفا وسط بغداد.
وفي الرمادي، أعلنت الشرطة مقتل ثالثة أشخاص 
بينهم اثنان من الش����رطة بانفجار س����يارة مفخخة 
يقودها انتحاري اس����تهدفت حاجزا للتفتيش تابعا 

للشرطة«.
وقال املصدر ان »الهجوم اسفر عن إصابة أربعة 
آخرين بينهم اثنان من الشرطة«. كما قتل مسلحان 
في الرمادي في انفجار س����يارة مفخخة كانا يعمالن 

على تفخيخها.

وف����ي املقدادية قتل ثالثة أش����خاص بينهم امرأة 
وجرح 13 آخرون بينهم خمس����ة من رجال الشرطة 
احدهم ضابط برتبة مقدم في انفجار سيارة مفخخة 
متوقفة قرب مبنى قائمقامية البلدة، حس����بما افاد 

مصدر في عمليات ديالى.
ولدى وصول قوة إس����ناد من اجليش الى موقع 
احلادث، انفجرت سيارة مفخخة اخرى كانت متوقفة 
في مكان قريب ما اسفر عن اصابة ستة من اجلنود 

بحروح، بحسب مصادر أمنية.
وفي بعقوبة اصيب خمسة اشخاص بجروح بينهم 
امرأة في انفجار اربع عبوات ناسفة زرعت امام منازل 
للشرطة في بلدة بهرز التي تبعد ثالثة كيلومترات 

جنوب املدينة.
وفي البصرة جنوب العراق اصيب 12 ش����خصا 
على االقل، بينهم اربعة من الشرطة في انفجار سيارة 
مفخخة في مرآب للسيارات قرب مركز للشرطة في 
حي العشار وس����ط املدينة، حسبما ذكر ضابط في 
شرطة املدينة. وفي كركوك، أعلن العميد عادل زين 
العابدين مدير شرطة بلدة كركوك بالوكالة مقتل مدني 
وإصابة ثمانية آخرين في انفجار سيارة مفخخة في 

شارع راس دوميز وسط املدينة.
وفي كربالء، جرح 29 من رجال الشرطة واملدنيني 
في انفجار سيارة مفخخة استهدفت مركز شرطة حي 
النصر الذي يبعد عن مركز املدينة اربعة كيلومترات 
غرب املدينة. وأكد ان »االنفجار اسفر عن وقوع اضرار 

مادية جسيمة في مبنى املركز«.
وفي س����امراء جنا العقيد مصطفى حميد هادي، 
ضاب����ط مديرية حماية املنش����أة في محافظة صالح 

الدين من محاولة اغتيال فاشلة.
وأكد مصدر مس����ؤول في شرطة صالح الدين ان 
»عبوة ناسفة انفجرت مبوكب هادي، في حي القادسية 
وسط مدينة سامراء اثناء توجهه الى عمله ما اسفر 
عن اصابته بجروح، باإلضافة الى اثنني من عناصر 
حمايت����ه«. وفي تكريت مركز محافظة صالح الدين، 
جرح اثنان من رجال الشرطة في انفجار عبوة ناسفة 

استهدفت دوريتهم وسط املدينة.

استهدفت مراكز وحواجز للشرطة في بغداد والكوت والرمادي والبصرة

جانب من آثار االنفجار الذي وقع في الكوت جنوب شرق بغداد أمس  )أ.پ(

مجلس المستوطنات يطالب 
نتنياهو بإنهاء تجميد االستيطان

كارتر يبدأ في كوريا الشمالية
مساعي اإلفراج عن سجين أميركي

غزة � كونا: طالب مجلس املستوطنات ورؤساء السلطات احمللية 
في الضفة الغربية رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامني نتنياهو بإعالن 
إنهاء فترة جتميد اعمال البناء في املستوطنات قبل توجهه الى واشنطن 

إلطالق املفاوضات املباشرة مع اجلانب الفلسطيني.
وذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة امس ان قادة املستوطنني بعثوا 
برسالة الى نتنياهو جاء فيها »اذا لم يوافق وزير الدفاع ايهود باراك 
على إقرار عطاءات البناء التي صودق عليها وهي بحاجة الى توقيعه 

فيجب انتزاع هذه الصالحية منه«.
ومن املقرر ان يتوجه رئيس الوزراء اإلس����رائيلي الى واش����نطن 
االسبوع املقبل للمشاركة في اجللس����ة االولى للمفاوضات املباشرة 

مع الفلسطينيني.
في غضون ذلك، قال وزير اخلارجية اإلسرائيلية افيغدور ليبرمان 
ان اسرائيل ال ميكنها ان تستجيب لطلب اميركي آخر لتجميد اعمال 
البناء االستيطاني في الضفة الغربية بعد ان هدد امس االول بانسحاب 
حزبه »اسرائيل بيتنا« من االئتالف احلكومي اذا قرر نتنياهو متديد 
قرار جتميد االس����تيطان الذي ينتهي مفعوله في الضفة الغربية في 

26 سبتمبر.
ودعا ليبرمان الى خفض س����قف التوقعات من نتائج القمة املقرر 
عقدها في واش����نطن االسبوع القادم الطالق املفاوضات املباشرة بني 

اجلانبني االسرائيلي والفلسطيني.
وقال في تصريحات نقلتها اإلذاعة اإلسرائيلية العامة ان »الفلسطينيني 
يذهبون الى هذه املفاوضات بع����د ان فرض االمر عليهم وهم يأتون 

مبطالب وشروط تستهدف منع إجراء مفاوضات جادة وحقيقية«.
واس����تبعد ليبرمان التوصل الى اتفاق سالم في غضون عام، ألن 

الفجوات بني مواقف اجلانبني كبيرة جدا.
ورأى ان »اعمال البناء في الكتل االس����تيطانية الكبرى يتعني ان 
تستمر كاملعتاد في حني يجرى البناء خارج هذه الكتل وفقا الحتياجات 

النمو السكاني الطبيعي«.
وهدد الفلسطينيون باالنسحاب من املفاوضات املباشرة في حال 

استأنفت اسرائيل عمليات بناء املستوطنات.

سيئول � رويترز: ذكرت تقارير إعالمية ان الرئيس األميركي االسبق 
جيمي كارتر وصل الى كوريا الشمالية في مسعى إلطالق سراح أميركي 

سجن بتهمة دخول البالد املنعزلة بطريقة غير مشروعة.
وجتيء زيارة كارتر لكوريا الشمالية في ذروة التوترات في شبه 

اجلزيرة الكورية.
وذكرت وكالة األنباء املركزية الكورية الشمالية ان كارتر والوفد 
املرافق له وصلوا الى بيونغ يانغ وكان في استقبالهم كيم كي جوان 
نائب وزير اخلارجية الذي مثل كوريا الشمالية في احملادثات السداسية 

النووية التي توقفت منذ عامني.
ونقلت وكالة يونهاب الكورية اجلنوبية لالنباء  عن مصدر ديبلوماسي 
أميركي قوله ان كارتر )85 عاما( غادر الواليات املتحدة هو وزوجته 

على منت طائرة خاصة ال طائرة تابعة للجيش االميركي.
وقالت أمس االول دورية السياسة اخلارجية التي تتخذ من الواليات 
املتحدة مقرا لها في موقعها على االنترنت ان كارتر سيسافر كمواطن 

أميركي ولن يرافقه اي مسؤولني أميركيني.
وقال مس����ؤول اميركي أمس االول ان كارتر يزور كوريا الشمالية 
في مهمة انس����انية في محاولة لالفراج عن ايجالون ماهلي جوميس 
)30 عاما( الذي حكمت عليه الدولة الشيوعية بالسجن ثماني سنوات 
مع االش����غال الشاقة. وأعلنت بيونغ يانغ الشهر املاضي ان جوميس 

حاول االنتحار بعد أشهر معدودة من صدور احلكم عليه.
وقال ناشط ديني التقى السجني االميركي الذي ذكرت وكالة االنباء 
املركزية انه من بوس����طن ان جوميس دخل أراضي الشطر الشمالي 
في يناير حامال رسالة تدعو الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ ايل 
ال����ى التوبة عن آثامه والتنحي عن الس����لطة. وكان جوميس يدرس 
االجنليزية في العاصمة الكورية اجلنوبية سيئول طوال عامني قبل 

ان يغامر بالدخول الى أراضي الشطر الشمالي.
وقال زمالؤه انه كان ناشطا في الكنيسة البروتستانتية.

إيران تختبر بنجاح الجيل الثالث من صاروخ »فاتح 110«
اخلارجية اإليرانية خالل مؤمتره 
الصحافي األسبوعي الذي عقد 
في طه����ران امس االول أوضح 
فيه انه اس����تنادا على موافقة 
البرملان اإليراني فإن البالد في 
حاجة ال����ى بناء محطات طاقة 
نووية جدي����دة لتوليد الطاقة 
التي  الكهربائية وميكن للدول 
لديها اس����تعداد للبناء والبدء 
في تشييد مثل تلك احملطات ان 
تخطو صوب هذا السوق املربح 
والهام في ظل مناخ تنافس����ي 
دولي. وأكد الناطق مجددا وفقا 
ملا ذكرته وكالة األنباء اإليرانية 
)فارس( على طبعتها االجنليزية 
ان األرض ممهدة متاما الشتراك 
عدد من مختلف الدول في مثل 

هذا املشروع الهام.
معلنا أيضا في هذا السياق 
أن األجن����دة اإليرانية تتضمن 
برنامجا طويل املدى حيث من 
املتعني حتقيق زي����ادة كبيرة 
في محطات الطاقة الذرية على 
خلفي����ة التنامي املتوقع لقدرة 
جيل الطاقة النووية ل� 20 مرة 
باملقارنة للقدرة الراهنة حملطة 
بوشهر النووية لتوليد الطاقة 

الكهربائية.

التلفزيون الصاروخ وهو ينطلق 
من آلية عسكرية، واستنادا الى 
التلفزيون فإن الصاروخ يعمل 

بالوقود الصلب.
والصاروخ اجلديد ابعد مدى 
وأكثر دقة من األجيال السابقة 
من فاحت 110 التي يتراوح مداها 
بني 150 و200 كلم، وقد عرض 
التلفزيون ايض����ا الهدف الذي 

أصابه الصاروخ.
ويبلغ ط����ول هذا الصاروخ 
9 أمتار ووزنه 3500 كلغ، كما 
أوضح����ت قناة ب����رس تي ڤي 
اإليرانية الناطقة باإلجنليزية.

وكانت إيران أجرت األربعاء 
املاضي جتربة لصاروخ أرض � 
أرض من طراز قيام يبلغ مداه 
1500 كلم حسب وسائل اإلعالم 

اإليرانية.
إل����ى ذلك، وجه����ت طهران 
الدعوة إلى كل الشركات األجنبية 
والدول لطرح مناقصات بشأن 
إب����رام عقود تش����ييد محطات 
نووية لتوليد الطاقة الكهربائية 

في إيران.
جاء ذلك ف����ي التصريحات 
الت����ي أدلى بها رام����ني مهمام � 
باراس����ات الناطق باسم وزارة 

طهران � أ.ف.پ � أ.ش.أ: أعلن 
وزير الدفاع االيراني العميد احمد 
وحيدي امس عن إجراء اختبار 
ناجح للجيل الثالث من صاروخ 
»فاحت 110« الذي مت جتهيزه بنظام 

توجيه وسيطرة بالغ الدقة.
ونقلت وكالة »مهر« اإليرانية 
لألنباء ع���ن العميد وحيدي � 
ف���ي تصريح للصحافيني على 
هامش اجتماع مجلس الوزراء 
� ان اجليل الثالث من صاروخ 
»فاحت 110« الذي قام بتصميمه 
وتصنيعه خبراء ومتخصصو 
الصناع���ات اجلوية في وزارة 
الدف���اع ال ميثل نس���خة ألي 

صاروخ في العالم.
وأض����اف: أن اجليل اجلديد 
من صاروخ »فاحت 110« يتميز 
بالسرعة الفائقة والدقة البالغة 
ال����الزم إلعداده  وقصر الوقت 
الى سهولة  وإطالقه باإلضافة 
تخزينه في مناطق ذات أجواء 
مناخية مختلفة. مشيرا الى انه 
القوات املسلحة  سيتم جتهيز 
اإليرانية بش����حنة من اجليل 
اجلديد من صاروخ »فاحت 110« 

خالل شهر سبتمبر املقبل.
)أ.ف.پ(وتص����ور لقط����ات عرضها  صاروخ »فاحت 110« من اجليل الثالث حلظة إطالقه من آلية عسكرية في إيران أمس  

قائد المارينز: تحديد موعد سحب القوات يعّزز طالبان
 عواصم � وكاالت: اعتبر قائد القوات 
البحرية االميركية )املارينز( امس االول 
ان حتديد الرئيس االميركي باراك اوباما 
موعد يوليو 2011 لبدء س����حب القوات 
االميركية من افغانستان أعطى متمردي 
حركة طالبان امال في امكان االنتصار 

في احلرب املتواصلة منذ 2001.
لكن اجلنرال جيمس كونواي قال 
ان املتمردي����ن س����يخيب املهم حني 
يدركون ان����ه من غير املرتقب القيام 
باي انسحاب قريبا للقوات االميركية 
املنتشرة في معقل طالبان في جنوب 

افغانستان.
وعلق كونواي على استحقاق يوليو 
2011 بالقول »بشكل ما، اعتقد انه يعطي 
على االرجح عدونا قوة«، مضيفا »اعتقد 
انهم يقولون وبالواقع رصدنا اتصاالت 
يقولون فيها )علين����ا ان نصمد لتلك 

الفترة(«.
وتصريحات كونواي ستثير مجددا 
بالتأكيد اجلدل حول استراتيجية احلرب 
التي اعلنها الرئيس اوباما واستحقاق 
يوليو 2011 ما يعطي ذريعة للجمهوريني 
الذين انتقدوا بشدة هذا املوعد واعتبروه 

تراجعا في التصميم في هذه احلرب.
ويدافع الدميوقراطيون في الكونغرس 
عن حتديد هذا املوعد باعتباره وسيلة 

لدفع القادة االفغان الى التحرك بسرعة 
من اجل تولي املهام االمنية في البالد.

ويواجه الرئيس االميركي معارضة 
متزايدة لدى الرأي العام ودعوات من 
اجلناح اليساري في حزبه الدميوقراطي 
م����ن اجل س����حب الق����وات االميركية 

بسرعة.
وقال كون����واي ان عناصر طالبان 
 2011 س����يصابون بصدمة بعد يوليو 
عندما سيمر هذا املوعد بدون انسحاب 
تام للقوات االميركية »وحني ياتي فصل 
اخلريف وال نزال هناك نشن عمليات 

ضدهم كما كنا نفعل«.
وقال اجلنرال العائد من زيارة الى 
افغانستان ان احلكومة والقوات االمنية 
في الواليات اجلنوبية االساس����ية لن 
يكونوا مستعدين لتولي املهام االمنية 
من القوات االجنبية »قبل بضع سنوات«. 
واوضح انه ابلغ مش����اة البحرية بان 

يكونوا مستعدين ملعركة طويلة.
وأضاف كونواي للصحافيني »اعتقد 
ان األمر سيستغرق بضع سنوات لكي 
تكون الظروف مؤاتية لنا ميدانيا للقيام 
مبثل هذا التغيير« في إشارة الى قوات 
البحرية االميركية )املارينز(  مش����اة 

املنتشرة في واليتي هلمند وقندهار.
وتاب����ع قائال: ان بع����ض الوحدات 

االفغانية »في بعض االماكن« قد تكون 
جاهزة لتول����ي املهام األمنية في العام 
2011 لكن ليس في جنوب البالد، معقل 

طالبان.
واقر بأن تأييد الرأي العام االميركي 
للحرب في افغانستان يتراجع لكنه حذر 

من مخاطر انسحاب مبكر.
واضاف »اعتقد ان بالدنا تتعب اكثر 
فأكثر من احلرب« لكنه دعا الى التحلي 
بالصبر مشيرا الى تقييم بعض القادة 
العسكريني الذين قالوا »اما بإمكاننا ان 

نخسر بسرعة او ان ننتصر ببطء«.
ووصلت اخر الوحدات لتعزيز القوات 
الدولية في افغانستان هذا الشهر حيث 
بلغ عديد القوات األميركية حاليا حوالي 

مائة الف عنصر.
وقال كونواي »لدينا الزخم ومنسك 
بزمام املبادرة لك����ن االمر مختلف عن 
اإلعالن ان الظروف األمنية تغيرت بشكل 

جذري في هلمند«.
وقال اجلنرال االميركي انه على اإلدارة 
ان تشرح بشكل افضل املهمة لألميركيني 
وأهمية منع القاعدة من تعزيز صفوفها 

مجددا.
وأضاف ان جه����ود حكومة كابول 
لتش����جيع املصاحلة مع املتمردين قد 

حتدث تغييرا في مسار النزاع.

وجاءت تصريح����ات كونواي غداة 
اعالن جنرال اميرك����ي يتولى تدريب 
الق����وات االفغانية انه يجب عدم توقع 
حدوث انتقال كبير للمهام األمنية الى 
القوات االفغانية قبل سنة على األقل.

وأشار وزير الدفاع االميركي روبرت 
غيتس ال����ى ان اي خفض للقوات بعد 
منتصف 2011 سيكون متواضعا لكنه 
اشار الى احتمال تسلم القوات االفغانية 
بعض املهام االمنية في بعض االقاليم 

بحلول نهاية السنة.
وأعلن البي����ت األبيض امس االول 
ان اوباما اليزال يعتزم إجراء مراجعة 
للحرب في افغانستان في ديسمبر ورسم 

االستراتيجية للسنة املقبلة.

مقتل ضابطين إسبانيين

ميدانيا، ذكرت مص����ادر في وزارة 
الداخلية في مدريد أن اثنني من ضباط 
الشرطة االسبان ومترجما قتلوا امس 

بشمال غرب أفغانستان.
وقال����ت ال����وزارة إن الثالثة قتلوا 
برصاص ضابط ش����رطة أفغاني كان 
يشارك في التدريب الذي تقوم به قوات 
أسبانية للش����رطة االفغانية في قلعة 

نو.
وصرح وزير الداخلية ألفريدو بيريث 

روبالكابا الذاعة »سير« بأن قوات االمن 
االسبانية أطلقت أيضا النار على املهاجم 

وأردته قتيال.
القتيالن من أعضاء  واالس����بانيان 
احلرس املدني التابع لقوة الشرطة شبه 
العسكرية وهما برتبة كابنت وليفتنانت. 
واملترجم االفغاني الذي قتل أيضا يحمل 

اجلنسية االسبانية.
وأفاد ش����هود عيان ب����أن مئات من 
املتظاهرين حاولوا عقب قتل الشرطي 
االفغاني اقتحام معسكر تابع حللف شمال 
االطلسي )الناتو( بشمال غرب أفغانستان 

والذي يضم قوات أسبانية.
وقالت مصادر حكومية أسبانية إن 
نحو 200 شخص تظاهروا أمام القاعدة 

لكنها نفت محاولتهم اقتحامها.
وأضافت املصادر أن احملتجني كانوا 
يريدون جثة ضابط الشرطة االفغاني 
املقتول موضحني أن قاضيا أفغانيا دخل 
القاعدة من أجل التصريح بتسليم جثة 

االفغاني.
ولدى أسبانيا نحو ألف جندي في 
أفغانستان ضمن قوة إيساف التابعة 
للناتو. وقتل 92 أسبانيا جرى إرسالهم 
إلى أفغانستان من بينهم 62 قتلوا في 
حادث حتطم طائرة في تركيا في عام 

.2003

ضابط أفغاني يقتل ضابطين إسبانيين


