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 كابولـ  وكاالت: أعلنت السلطات األفغانية امس أن ضابطا أفغانيا بشرطة حرس احلدود قتل ستة من 
جنود قوة املساعدة األمنية الدولية (إيساف) التي يقودها حلف شمال األطلسي (ناتو) في البالد.

  وذكرت املتحدث باســـم حاكم اقليم ناجنهار، شرقي أفغانستان، أن ضابط الشرطة فتح النار على 
مجموعة من قوات األمن األجنبية داخل أحد معسكرات التدريب، في منطقة باتشي راجام، لسبب غير 

معروف وبعدها متكنت القوات من اطالق النار عليه وقتله.
  وقالت القوة الدولية في بيان: «قام فرد في زي شرطة احلدود االفغانية» باطالق النار على جنود 

«إيساف» خالل التدريب.

 ضابط أفغاني يقتل ستة من جنود حلف األطلسي 

 «القاعدة» يختطف لساعات مدير مستشفى سعودي في صعدة  ويطالب باإلفراج عن متشددين 

 الرياض تعلن تورط ١٣ سيدة مع الـ ١٩ خلية اإلرهابية: دورهن ارتكز على ٣ محاور
 عواصم ـ وكاالت: كشــــف مسؤول 
محلي مبحافظة صعدة أمس أن عناصر 
مسلحة يعتقد أنهم من تنظيم القاعدة 
اختطفت لساعات مدير مستشفي السالم 
السعودي في صعدة.ونقل موقع «نبأ 
نيوز» القريب الصلة باحلكومة اليمنية 
عن املصدر الذي لم يسمه قوله «إن ظافر 
الشهراني الذي يعمل مديرا ملستشفى 
السالم بصعدة اختطف من قبل املسلحني 
في وادي أبوجبارة عندما كان في طريقه 

إلى صعده على خط البقع.
فــــإن اخلاطفني    وبحســــب املصدر 
يطالبون بإطالق مسجونني متشددين 

لدى السلطات السعودية واليمنية.
   من جانبه أكد السفير السعودي في 
صنعاء محمد احلمدان لصحيفة عكاظ ان 
قبيلة مينية حتتجز ظافر الشهري في 
معقل التمرد احلوثي الزيدي، للضغط 
من اجل اطالق سراح احد ابنائها، وهو 

معتقل لدى السلطات اليمنية.
   واضاف السفير «مت احتجاز الطبيب 
مــــن قبل افراد قبيلــــة آل عبادة من آل 
ابوجبارة في صعدة، نحن نتابع االمر 
وسنبذل قصارى جهودنا الطالق سراحه 

بأسرع وقت ممكن».

  والحقا، افرج عن املخطوف السعودي 
وسلم للقوى االمنية بوساطة قبلية وفقا 
ملا افاد به مصــــدر امني وقبلي لوكالة 

«فرانس برس».
  وقال املصــــدر القبلي ان اخلاطفني 
تلقوا في املقابل «وعودوا باالفراج عن 
عبداهللا الدبعي املعتقل منذ اكثر من عام 

بتهمة االنتماء لتنظيم القاعدة».
  ووفقــــا ملصدر محلي حتدث لوكالة 
«فرانس برس»، فإن تاجر السالح فارس 
مناع هو من توسط لدى قبيلة عبادة 

لالفراج عن املخطوف.
  في سياق متصل، أكد اللواء منصور 
التركي، املتحدث األمني باســــم وزارة 
الداخلية السعودية على أن دور املرأة في 
تنظيم «القاعدة» يتركز في ثالثة محاور، 
تتمثل في «جمع التبرعات، ونشر الفكر 
الضال، وإيواء املغرر بهم من أقاربهن»، 
وذلك فيما يتعلق باحلاالت التي تعاملت 

معها أجهزة األمن في اململكة.
  وجاء ذلك تعليقا على بيان أصدرته 
وزارة الداخلية السعودية يوم اجلمعة 
املاضي، وأعلنت فيه عن إيقاف نحو ١٤٩ 
شخصا ممن لهم عالقة باألنشطة الضالة 
كانوا يشكلون خاليا إرهابية، من بينهم 

امرأة مت القبض عليها ضمن عدد ممن 
العنكبوتية لبث  يستخدمون الشبكة 

دعايات عن الفكر الضال.
التركي  اللــــواء منصــــور    ووصف 
لصحيفة «الشرق األوسط» عدد النساء 
الالتي ثبت تورطهن في تنظيمات إرهابية 
بأنه «محدود للغاية»، مشــــيرا إلى أن 

معظم هؤالء النساء هن في الغالب إما 
متزوجات أو أرامل، باستثناء امرأة واحدة 

منهن فقط كانت غير متزوجة.
التغرير بالنساء من    وحول كيفية 
قبل اجلماعات اإلرهابية، أفاد بأن معظم 
احلاالت النسائية املغرر بها اقتصرت 
على قريبات املغرر بهم من الرجال، غير 

أنه في حالة واحدة أو أكثر تأثرت املرأة 
بالفكر الضال نتيجــــة لتصفح مواقع 

تخدم أغراض الفئة الضالة.
  وبالنسبة للعقوبات التي من املمكن 
إنزالها بأي امرأة يتم التأكد من عالقتها 
بتنظيــــم القاعدة، أبان املتحدث األمني 
باسم وزارة الداخلية السعودية أن تلك 

العقوبات يقررهــــا القضاء، حيث إنه 
ليــــس هناك فرق في ذلــــك بني الرجال 

والنساء.
  لكنه اســــتدرك بالقول «إن اجلهات 
األمنية حترص على إطالق سراح النساء 
بعد استجوابهن بكفالة، بضمان مكان 
إقامتهن، حتى االنتهاء من التحقيقات 

وحتديد ما يثبت عليهن من تهم».
  من جهته، كشف مسؤول سعودي 
رسمي آخر عن أن عدد النساء الالتي ثبت 
تورطهن مبساعدة الـ ١٩ خلية اإلرهابية 
املذكورة بلغ ١٣ سيدة كانت أبرزهن من 
حملت ألقاب «أسد املهاجر» «بنت جند 
احلبيبة» و«الغريبة» و«النجم الساطع».

وكشف الشيخ عبد املنعم املشوح مدير 
حملة السكينة التابعة لوزارة الشؤون 
اإلسالمية السعودية لصحيفة «الشرق 
األوسط» اللندنية التي وزعت أمس عن 
تفاصيل جديدة لــــدور هذه املجموعة 
النسائية في مساعدة اخلاليا اإلرهابية 
التسع عشرة، مشيرا إلى أن ملجموعة 
النســــاء هذه دورا في عملية النشــــر 
والتســــويق للفكر املتطرف وأبجديات 
«القاعدة»، وأخذ دورها بعدا لوجيستيا 
وفكريا أكثر من ارتباطه بالدعم املادي 

أو العسكري، ووفقا للمشوح فقد كانت 
للسيدات صالت قرابة مع من مت اعتقالهم 
من أفراد التنظيــــم حيث مت زجهم في 

عمليات النشر اإللكتروني.
  وبحسب املســــؤول السعودي فإن 
الثالث عشــــرة تراوحت  املتورطــــات 
أعمارهن ما بني ٢٨ وحتى ٣٧ ومن مناطق 

سعودية مختلفة.
  ويقول الشيخ عبد املنعم املشوح إن 
«اإلعالن فقط عن السيدة التي كانت حتمل 
معرف «أسد املهاجر» دون اإلشارة إلى 
مجموعة النساء األخرى إمنا يعود إلى 
دورها الكبير والقدمي في عملية الدعم 
الفكــــري للتنظيم من خالل اإلنترنت» 
مضيفا «كان دورها مزعجا فكريا ومقلقا 
أمنيا جراء مترسها في استخدام التقنية»، 
مشيرا إلى رفضها الدائم الدخول في أي 
املهاجر» في منتصف  حوارات.و«أسد 
العقد الثالث وبرعت في مجال احلاسوب 
والشــــبكة العنكبوتية وفي مســــتوى 

تعليمي متقدم.
  وبشــــأن اســــتعانة تنظيم القاعدة 
بالســــيدات أكد املشــــوح أن استغالل 
السيدات بات أحد أدبيات «القاعدة» عقب 

خروج التنظيم من أفغانستان. 

 خادم الحرمين بدأ مرحلة العالج الطبيعي والتأهيل
 الرياضـ  وكاالت: أعلن وزير الصحة السعودي عبداهللا 
الربيعة ان الوضع الصحي للعاهل السعودي امللك عبداهللا بن 
عبدالعزيز «مطمئن» وقد بدأ عملية التأهيل بعد خضوعه 

جلراحة في الظهر في نيويورك.
ــعودية «اود ان  ــي تصريح لوكالة االنباء الس    وقال ف
ــعودية وكل  اطمئن جميع ابناء وبنات اململكة العربية الس
من سأل عنه ان الوضع الصحي خلادم احلرمني الشريفني 
ــن جدا». واضاف ان امللك «بدأ خطة العالج الطبيعي  مطمئ

والتأهيل حسب توصية االطباء املعاجلني له».
ــعودي صاحب السمو امللكي    وكان وزير الداخلية الس
ــز أكد قبل ذلك أن امللك عبداهللا  األمير نايف بن عبدالعزي

يتمتع بصحة جيدة وأنه سار على قدميه داخل املستشفى 
ولم يكن كما نشر خارج املستشفى».

ــمو امللكي األمير متعب بن     من جهته أكد صاحب الس
عبداهللا رئيس احلرس الوطني أن امللك عبداهللا بن عبدالعزيز 

«يتمتع بصحة جيدة».
  وقال األمير متعب بن عبداهللا وزير الدولة وعضو مجلس 
الوزراء ورئيس احلرس الوطني في تصريح صحافي عقب 
افتتاحه املؤمتر السعودي للتدريب الطبي في الرياض أمس 
ــريفني يتمتع بصحة جيدة  األول «ان خادم احلرمني الش
ويقضي حاليا فترة النقاهة بعد جناح عمليته»، متمنيا «أن 

يعود إلى أرض الوطن ساملا معافى». 

 كوريا الشمالية تتعهد باستئصال جذور 
المعتدين إذا هاجمها «مجانين الحرب» 

 عواصمـ  وكاالت: أعلنت كوريا الشمالية أمس 
«انهـــا ال تخاف على اإلطالق من اندالع حرب»، 
وقالت «انها ستستأصل جذور المعتدين عليها 

اذا تعرضت للهجوم».
  وذكـــرت وكالة أنبـــاء «يونهـــاب» الكورية 
الجنوبية أن كوريا الشـــمالية صعدت من حدة 
لهجتها الشـــديدة ضد المناورات التي تجريها 
اميركا وكوريا الجنوبيـــة، بالقرب من الحدود 
المتوترة للبحر األصفر بين الكوريتين، وقالت 
إن المناورات الحربية تهدف إلى غزو البالد وأن 

شبه الجزيرة الكورية على حافة الحرب.
  وأشـــارت الوكالة إلـــى أن صحيفة رودونغ 
سينمون التي تصدر في بيونغ يانغ قالت، في 
تعليق نقلته مصادر صحافية رســـمية كورية 
شمالية، «ســـيكون من سوء التقدير اذا سعت 

قـــوات كوريا الجنوبية والواليات المتحدة إلى 
مفاجأتنا والضغط علينا عن طريق نشر حاملة 

طائرات تعمل بالطاقة النووية».
  وأضافت: «نحن ال نريد الحرب، وال نخاف أبدا 
منها واذا قام مجانين الحرب داخليا وخارجيا 
باستفزازات اخرى سنواجهها دون تردد ونستأصل 
جذور المعتدين بالكامل وننقي األجواء من أي 

سبب يؤدى الى اندالع حرب».
  وأعربت كوريا الشـــمالية عن أســـفها تجاه 
وفاة مدنيين اثناء القصف ولكنها بررت الهجوم 
بأنه « دفاع عن النفس» ضد مناورات عسكرية 
كوريـــة جنوبية بالقــرب مـــن الجزيرة «وهو 
المنطق العادي الذي يستخدمه نظامها كمبرر 
لعمليات قصف ماضية فـــي المياه عبر حدود 

البحر األصفر». 

 محكمة في بنغالديش ترفض دعوى مقدمة 
من خالدة ضياء ضد طردها من منزلها

ـ رويتـــرز: رفضـــت    دكا 
العليا في بنغالديش  احملكمة 
امس دعوى مقدمة من رئيسة 
الوزراء السابقة البيغوم خالدة 
ضياء ضد طردهـــا من منزل 
عاشت فيه عشرات السنني في 
الوقت الذي يعتزم فيه انصارها 

تنظيم احتجاجات جديدة.

  منافسة

  وغادرت خالدة املنزل الواقع 
في ثكنة عسكرية وهي تبكي 
قبل أكثر من اسبوعني وقالت ان 
احلزب احلاكم ملنافستها رئيسة 
الوزراء احلالية الشيخة حسينة 

وراء طردها «غير املشروع». 
ونفى حزب حسينة أي صلة له 
بقرار احملكمة.وحددت اخلصومة 
بـــني خالدة وحســـينة مالمح 
املشهد السياسي في بنغالديش 

طوال سنوات.

  معسكر للجيش

  وعاشـــت خالدة في املنزل 
الواقع داخل معسكر للجيش 
منذ اغتيال زوجها قائد اجليش 
والرئيس السابق ضياء الرحمن 
في انقالب فاشـــل عـــام ١٩٨١.
وتسبب طردها من املنزل في 
تنظيم انصارها احتجاجات مبا 

في ذلك إضراب عام نظم يوم ١٥ 
نوفمبر ودعا حزبها الى تنظيم 
إضراب آخر يشمل البالد كلها 

غدا الثالثاء.

  احباط االضراب

  واحتجزت شرطة بنغالديش 
مئات من ناشطي حزب خالدة 
القليلة  األيام  ومؤيديها خالل 
املاضية. وقال احلزب املعارض 
انها محاولة من جانب السلطات 

إلحباط اإلضراب.
  واستأجرت خالدة املنزل عام 
١٩٨٢ لكن حكومة حسينة ألغت 

اإليجار العام املاضي. 

 الكتاتني وبكري أبرز الخارجين.. والحزب الحاكم يدعو للتحضير للمنافسة األقوى 

 انتخابات مصر: «الوطني» أكبر الرابحين ..و «اإلخوان» يخوضون اإلعادة بـ ١٤ مرشحاً 

 القاهرةـ  وكاالت: فيما أشارت النتائج األولية 
الى تقدم واضح ملرشحي احلزب الوطني احلاكم 
في مصر تاله حزب الوفــــد الذي حصل على 
نحو ســــتة مقاعد، اســــتبقت جماعة اإلخوان 
املسلمني، اإلعالن الرسمي عن نتائج انتخابات 
مجلس الشعب املصري املتوقع صدورها اليوم، 
وأعلنت انه لم يفز أي من مرشحيها في اجلولة 
األولى مــــن االنتخابات التي جرت أمس األول 
مؤكــــدة أن ١٤ منهم ســــيخوض جولة اإلعادة 

االحد املقبل.

  المنافسة األقوى

  من جهته، علق صفوت الشريف األمني العام 
للحزب الوطني الدميوقراطي بأن نتائج اجلولة 
األولى النتخابات مجلس الشعب جاءت مهمة 
ولكن تظل املنافســــة األقوى واألهم في جولة 
اإلعادة التي جترى يوم األحد القادم في بعض 

الدوائر.
  وأضاف الشريف في تصريح لوكالة أنباء 
الشــــرق األوســــط ان جولة انتخابات اإلعادة 
حتتاج الى مزيد من املشــــاركة ومتثل احلسم 

القاطع إلرادة اجلماهير.
  وقال انه يجب ان نكون أكثر اهتماما وحرصا 
وأداء والتزاما خالل جولة اإلعادة بعد ان حسمت 
اجلولة األولى أطراف املنافسة سواء في الفائزين 

أو من جتري بينهم انتخابات اإلعادة.
  وطالــــب بعدم التســــرع فــــي احلكم على 
االنتخابات، وقال البد من االنتظار واالستمرار 

ملتابعة االنتخابات في شكلها النهائي.
  وأبرز اخلاسرين هو د.سعد الكتاتني رئيس 
الكتلة البرملانية للجماعة التي تعرف في االدبيات 
السياسية الرسمية بـ «احملظورة» في البرملان 
املنتهية واليته والذي قال ان «البعض سيدخل 
جوالت إعادة لكن ما في مرشح واحد من االخوان 

فاز من اجلولة األولى».
  ومن الوجوه اخلاســــرة أيضا، النائب في 
املجلس السابق مصطفى بكري الذي أسهم في 
كشــــف عدد غير قليل من قضايا الفساد، وقد 
خسر مقعده أمام مرشح احلزب احلاكم وزير 

اإلنتاج احلربي سيد مشعل.
  وكانت اجلماعة صاحبة أكبر كتلة معارضة 
في البرملان املنتهية واليته، أعلنت أنها ستطعن 

أمام القضــــاء في إجراءات ونتائج االنتخابات 
وسيطالبون بإبطالها.

  هذا وقد أشــــارت النتائــــج االولية لعملية 
فرز االصوات فــــي الدور االول أمس الى تقدم 
احلزب احلاكم وسط انتقادات منظمات حقوق 
االنسان واملعارضة واتهامات بالتزوير تنفيها 

السلطات.
  وأشارت تقديرات نشرتها الصحف الى ان 
نسبة املشاركة في انتخابات أمس األول بلغت 
نحو ٢٥٪ ما يعني مشاركة عشرة ماليني من 
٤٠ مليون ناخب مســــجل، وهي نســــبة تزيد 
قليال عن نســــبة املشاركة في انتخابات ٢٠٠٥ 

التي بلغت قرابة ٢٣٪.
  وكان التحالف املصري ملراقبة االنتخابات، 
الذي يضــــم ١٢٣ منظمة حقوقية مصرية أفاد 
عن مقتل شخصني في اشتباكات انتخابية في 

أسيوط وشمال سيناء.
  وأكــــد التحالف فــــي تقرير أصــــدره بعد 
اغالق صناديق االقتــــراع وبدء عمليات الفرز 
ان «االنتخابات شــــهدت جملة من االنتهاكات 
والتجــــاوزات متثلت في املبادرة باســــتخدام 

العنف والقوة منذ الساعات االولى لبدء العملية 
االنتخابية».وأضاف انه مت رصد حاالت «تسويد 
لبطاقات االقتراع لصالح مرشحي احلزب الوطني 
في العديد من اللجان واحملافظات»، مشــــيرا 
بذلك الــــى عمليات تعبئة الصناديق ببطاقات 

اقتراع مزورة.

  فوز جميع الوزراء

  وقد كشفت النتائج األولية أيضا أن الوزراء 
التسعة الذين خاضوا االنتخابات مرشحني عن 
احلزب الوطنــــي الدميوقراطي احلاكم حققوا 

«فوزا كبيرا» على منافسيهم.
  وهــــؤالء الوزراء هــــم وزراء املالية والري 
واإلنتاج احلربي والتضامن االجتماعي والزراعة 
والبترول والتنمية احمللية ووزير الدول للشؤون 
القانونية واملجالس النيابية ووزيرة التعاون 
الدولي.كما أن من أبرز قيادات احلزب الفائزة 
رئيس املجلس املنتهيــــة واليته أحمد فتحي 
سرور وأمني التنظيم باحلزب أحمد عز ورئيس 

ديوان رئاسة اجلمهورية زكريا عزمي.
  هذا وشهدت دائرة قصر النيل جلنة مصلحة 

الكيمياء مواجهة فيما بني جميلة اســــماعيل 
املرشحة املستقلة بدائرة قصر النيل ورئيس 
اللجنة القضائية املشرفة على اللجنة بسبب 
رفضــــه حترير محضر ضــــد معلومات قالت 
جميلة انهــــا حصلت عليها ان هناك تعليمات 
وردت الى رئيس اللجنة بكتابة اسماء املرشحني 
على بطاقات الترشيح جلعل عملية التصويت 

باطلة.
  واكدت جميلة اسماعيل ان هناك تعليمات 
صدرت الى رئيس اللجنة بكتابة اسماء املرشحني 
على بطاقات الترشيح جلعل االصوات باطلة.
واشتعلت االنتخابات بدائرة قصر النيل بعد 
محاولة جميلة اسماعيل ومجموعة من املرشحني 
ايقاف رئيس اللجنة رقم ٤ ومنعه من الهروب بعد 
قيامه بتسويد بطاقات الترشيح ملصلحة مرشحي 
احلزب الوطني بالدائــــرة، بينما مكنته قوات 
االمن من الهروب، وحتركت جميلة واملرشحون 
الى قســــم قصر النيل مهددين باالنسحاب من 

االنتخابات والطعن على نتائجها.
  ومع ظهور النتائج األوليــــة، بدأت أعمال 
الشــــغب تندلع في بعض املناطق ومن أبرزها 

محافظة األقصر، حيث جرى اعتقال العشرات 
ممن أسمتهم الشــــرطة «مثيري الشغب» إثر 
تسريبات عن حسم نتائج االنتخابات في دائرة 
األقصر وكوتة املرأة لصالح مرشحي احلزب 
احلاكم، وأسفرت عن احتراق سيارتني و إتالف 
وحتطيم خمس ســــيارات أخرى بينها سيارة 
ملرشحة للحزب الوطني بجانب إصابة خمسة 

من املتظاهرين وأفراد الشرطة.
  وقد شــــب حريق ضخم مساء أمس األول 
في اللجنة االنتخابية مبدينة بيال في محافظة 
كفر الشــــيخ بشــــمال القاهرة، حيث احترقت 
اللجنة بالكامــــل وفر رئيس اللجنة ومندوبو 

الفرز واملرشحون.
  وفي مركز احلامول باحملافظة، جلأت قوات 
األمن إلى استخدام الغاز املسيل للدموع لتفريق 
أنصار املرشحني املســــتقلني حمدين صباحي 
وعلي الششتاوي، اللذين ثارا بسبب «تقفيل» 
اللجان لصالح مرشح احلزب الوطني عصام 
عبد الغفار.وفي شمال سيناء، قتل شخص في 
تبادل إلطالق النار بني أنصار مرشحني للحزب 

الوطني الدميوقراطي وأصيب ثالثة آخرون. 

 موظفو االنتخابات يحملون صناديق االقتراع إلى مراكز الفرز  (رويترز) 

 اشتكت من تعرض أنصارها للضرب خالل التصويت

 سميرة أحمد: االنتخابات البرلمانية «حرب».. ونادمة على ترشحي
ــت الفنانة  ــي.نت: وصف  ام.بي.س
االنتخابات  ــميرة أحمد  المصرية س
البرلمانية المصرية التي أجريت أمس 
ــا «حرب» معربة عن ندمها  األول بأنه
على الترشح فيها بعد تعرض أنصارها 

للضرب خالل عملية االقتراع.
  واتهمت الفنانة (مرشحة حزب الوفد 
عن دائرة باب الشعرية والموسكي) في 
بالغ رسمي – أنصار مرشح الحزب 
ــي – أمين الحزب  ــم صالح زك الحاك
الوطني السابق في الموسكي – باالعتداء 
على أنصارها وضربهم خالل عملية 
التصويت.وذكرت صحيفة المصري 
اليوم ان سميرة أحمد اتصلت هاتفيا 

برئيس مباحث العاصمة فاروق الشين واشتكت له، من 
ــم «باب الشعرية» لمندوبيها من دخول  منع مأمور قس
لجان «الرويعي» و«جمال عبدالناصر»، فوعدها «الشين» 

بحل األزمة بنفسه.
  وقالت سميرة لصحيفة «المصري 
اليوم»: «لألسف اكتشفت ان االنتخابات 
في مصر تعني الحرب بين المرشحين، 
وعلى الرغم من انني خضت التجربة 
لخدمة الناس، لكنني أشعر حاليا بالندم 
الشديد منذ بداية التصويت».وكان عدد 
ــاركوا  من النجوم والفنانين الذين ش
ــراع أعربوا عن  بالتصويت في االقت
ــميرة أحمد التي  ــم بفوز س تمنياته
ــا االنتخابية  ــي حملته ــتعانت ف اس
بالمطرب الشعبي عبدالباسط حمودة 

في الترويج لبرنامجها االنتخابي.
  ونفت وجود أي عالقة بين ترشحها 
النتخابات البرلمان ومسلسل «ماما في البرلمان»، مؤكدة 
انها وعدت بخدمة أبناء دائرتها االنتخابية، حتى وإن لم 

يحالفها التوفيق في االنتخابات. 

 سميرة أحمد 


