
 االحد
  ٢٦  يوليو ٢٠٠٩ 

 العربية  39 
 و  العـــالمية 

 مشائي استقال رسميًا إذعانًا لطلب خامنئي.. وتظاهرات دعم للمعارضة في نحو ١٠٠ مدينة بجميع أنحاء العالم

الســــلطات باآلثار الوبيلة لعدم احترام القانون وان 
متنعوها من مواصلة (اللجوء الى) القمع في اجلمهورية 

االسالمية».

  كروبي

  وقال املوقع إن املرشح املعتدل املهزوم مهدي كروبي 
قال في رسالة موجهة الى غالم حسني محسني ايجي 
وزير املخابرات إن هؤالء احملتجزين منذ االنتخابات 
يتعرضون للتعذيب العقلي ويعاملون بقســــوة من 
الناحية اجلسمانية. واضاف كروبي في بيانه «رئيس 
الهيئة التنفيذية لم ينتخب بأصوات الشعب. احلكومة 
اجلديدة غير شــــرعية». وقال ان «سلوك افراد االمن 
االيراني أســــوأ من سلوكيات الصهاينة في فلسطني 
احملتلة» متسائال «هل ميكنك ان تضع معتقلني حتت 
التعذيب النفســــي في مســــاجد ومدارس وفي اقبية 

املكاتب احلكومية».
  الى ذلك قال موقع إصالحي إن جنل مستشار املرشح 
احملافظ اخلاســــر محسن رضائي قتل في سجن في 
طهران بعد احتجازه خالل االضطرابات التي وقعت 
بعد االنتخابات. وقال موقع مشاركات اإلصالحي على 
اإلنترنت إن محسن روح األميني جنل عبد احلسني 
روح األميني الذي كان كبير مستشاري محسن رضائي 

قتل في سجن إيفني في طهران.
  وقال املوقع «مت ابالغ عائلته بأن محسن سيطلق 
سراحه قريبا. لكن السلطات أخبرت العائلة مساء يوم 
اخلميس بوفاته». لم يذكر املوقع كيف أو متى قتل 
روح األميني ولم يتسن على الفور االتصال بالسلطات 
اإليرانية لتأكيد النبأ أو للتعليق على الظروف احمليطة 
به. وقال املوقع إن روح األميني اعتقل في التاســــع 
من يوليو اجلاري أثنــــاء االحتجاجات التي أعقبت 

االنتخابات ثم احتجز في سجن إيفني.
   وتقول جماعات حقوقية إن مئات األشخاص من 
بينهم ناشطون مؤيدون إلصالح بارزون وصحافيون 
وأكادمييون ومحامون اعتقلوا منذ االنتخابات الرئاسية 

املتنازع على نتيجتها.
  إلى ذلك، شهدت نحو ١٠٠ مدينة في جميع أنحاء 
العالم تظاهـــرات امس نددت باخلروقات حلقوق 
اإلنســـان في إيران وعبرت عن دعمها للمعارضة 

اإليرانية. 

بشرف مع بعضنا البعض».
  باملقابل، طالبت املعارضة اإليرانية كبار رجال الدين 
باملســــاعدة في تأمني إطالق سراح احملتجزين الذين 
اعتقلتهم الســــلطات اإليرانية في أعقاب االنتخابات 
الرئاسية املتنازع عليها وذلك بعد وفاة أحد احملتجزين 
في السجن. وقال موقع قلم نيوز الناطق باسم املرشح 
اخلاســــر مير حسني موسوي نقال عن بيان مشترك 
أصدره املرشحان اإلصالحيان اخلاسران والرئيس 
اإليراني السابق محمد خامتي «احلل الوحيد للخروج 

من هذا املوقف هو إطالق سراح احملتجزين فورا».
  وذكر املوقع «نحن قلقون جدا بشــــأن سالمتهم 
اجلسدية والنفسية.حالة أمن الدولة املفروضة هذه 
يجــــب أن تنتهي. من اخلطــــأ الربط بني احملتجزين 
املوالني لإلصالح والدول األجنبية». وجاء في البيان 
«نحن ننتظر منكم يا كبار القادة الدينيني، ان تذكروا 

  وعلى الرغم من اســــتقالة مشــــائي، فإن البرملان 
االيراني شجب بشدة تردد احمدي جناد في الرد على 
رسالة خامنئي مباشرة. وصرح النائب البارز بارويز 
سارفاري لوكالة انباء مهر االيرانية «كان يتعني على 
احمدى جناد نفســــه ان يعلن انسحاب نائبه وليس 
رحيم مشــــائي». وحذر النائب الذي كان في املاضي 
مساندا قويا للرئيس «هذا االمر سيكون له اثار سلبية 

للغاية على عمل جناد في املستقبل».

  نداء توحيدي لخامنئي

  في غضون ذلك وجه املرشد خامنئي نداء دعا فيه 
الى الوحدة في البالد، ومطالبا من مختلف املجموعات 
بوضع خالفاتهــــا جانبا والعمل معا لدفع البالد الى 
االمام. وقال خامنئي في خطاب نقله التلفزيون «ينبغي 
اال يوجه احد اتهامات ال اساس لها. يجب ان نتعامل 

 عواصم ـ وكاالت: هدد احلرس الثوري في ايران 
بضرب منشآت اســــرائيل النووية في حال هاجمت 
بالده في حني انتهت االزمة الداخلية املثارة حول نائب 
الرئيس االيراني بتقدمي استقالته اذعانا لطلب املرشد 

االعلى للجمهورية االسالمية علي خامنئي.
   واثر تخوف من ضربة اسرائيلية ملنشآت ايران 
النوويــــة قال قائد احلرس الثــــوري االيراني محمد 
علي جعفري لقناة العالم االيرانية التي تبث باللغة 
العربية إنــــه اذا هاجم «النظــــام الصهيوني» ايران 
فانها ستضرب بالتأكيد املنشآت النووية االسرائيلية 
بقدراتها الصاروخية. واضاف جعفري ان اسرائيل تقع 
في مرمى اسلحة ايران متاما مشيرا الى قدرات بالده 
الصاروخيــــة. واوضح أن مدى الصواريخ اإليرانية 
التــــي تزيد على ٢٠٠٠ كم ميكنها ضرب أي بقعة في 
إسرائيل. وقال جعفري ان ايران «ال تخشى» القدرات 
العسكرية االسرائيلية. وأضاف ان هذا يجيء في اطار 

احلرب النفسية التي يشنها الغرب على ايران.
  ووصفت اسرائيل التي يعتقد على نطاق واسع 
انها القوة النووية الوحيدة في الشرق االوسط مرارا 
البرنامج النووي االيراني بأنه تهديد لوجودها في 

حني ترفض ايران االعتراف بإسرائيل.

  استقالة نائب نجاد

  داخليا، قدم نائب الرئيس االيراني اسفنديار رحيم 
مشائي استقالته رســــميا امس اذعانا لطلب املرشد 

األعلى للجمهورية اإلسالمية علي خامنئي.
  قال اسفنديار رحيم مشائي في بيان مقتضب نشرته 
وكالة أنباء الطلبة اإليرانية امس: «في أعقاب األمر 
الذي أصدره املرشد األعلى، ال أعتبر نفسي بعد اآلن 
النائب األول للرئيس وسأخدم الشعب في أي مكان 
آخر يحتاجني فيه». وذكرت تقارير إعالمية امس االول 
أن خامنئي امر جناد في رسالة بإقالة نائبه مبررا ذلك 
بالقول: ان تعيني مشــــائي كنائب أول للرئيس ليس 
في مصلحة أحمدي جناد وال احلكومة اإليرانية ولن 

يؤدي اال إلى خالفات بني أنصار الرئيس.
  ومثلت استقالة مشائي بعد ثمانية ايام من تعيينه، 
نصرا للمعســــكر احملافظ الذي ما انفك ينتقد ترقية 
رجــــل اثار فضيحة في ٢٠٠٨ حــــني اكد ان ايران بلد 

صديق لالسرائيليني واالميركيني.

 الحرس الثوري يهدد بضرب المنشآت النووية اإلسرائيلية إذا هوجمت إيران

 متظاهرون في برلني أمس يطالبون باإلفراج عن املعتقلني السياسيني في إيران مبناسبة «اليوم العاملي للتحرك»          (أ.ف.پ)

 كردية عراقية بعد أن أدلت بصوتها أمس                 (رويترز)

 واشنطنـ  أ.ف.پ: وافق مجلس الشيوخ االميركي على دعم 
املعارضة االيرانية بعشرات املاليني من الدوالرات ملساعدتها 
على مواجهة القيود التي تفرضها السلطات االيرانية على 
وسائل االعالم. وقد وافق اعضاء مجلس الشيوخ بغالبية 
كبيرة يوم اخلميس املاضي على النص الذي سمي بـ «القانون 
من اجل ضحايا الرقابة في ايران»، ملساعدة املعارضة االيرانية 
التي تتحرك منذ االنتخابات الرئاسية في ١٢ يونيو املاضي. 
وهذا النص سيوفر «مســــاعدة لبث معلومات»، خصوصا 
عبر شــــبكة االنترنت «فيما يحاول النظام تكميم املجتمع 
االيراني»، كما قال احد واضعي النص اجلمهوري جون ماكني. 
ومن بني التدابير التي مت التصويت عليها مســــاعدة بقيمة 
٣٠ مليون دوالر للسماح الذاعة «فري يوروب» التي ميولها 
الكونغرس االميركي ببث برامجها بالفارســــية بشكل اكبر 
في ايــــران. ويرمي النص ايضا الى منع احلكومة االيرانية 
من اقفال منافذ الوصول الى مواقع انترنت او بث نصوص. 
ويتضمن نحو ٢٠ مليون دوالر النشاء صندوق مخصص 
ملساعدة االيرانيني على احلصول على املعلومات وتقاسمها 
ومنع طهران مــــن فرض رقابة على االنترنت. كما يتضمن 
النص ايضا خمســــة ماليني دوالر لتجمع وزارة اخلارجية 
االميركية وتنشر معلومات حول انتهاكات محتملة حلقوق 
االنســــان في ايران. ويدعو كذلك الرئيس باراك اوباما الى 
التحقيق حول الشركات غير االيرانية التي تساعد احلكومة 

االيرانية على ممارسة الرقابة. 

 طهران ـ يو.بــــي.آي: نفذ امس حكم االعدام في محافظة 
سيســــتان بلوتشستان جنوب شرق إيران بحق عنصرين 

ينتميان لتنظيم جند اهللا وبتاجر مخدرات.
  وقالت وكالة االنباء االيرانية الرسمية (ارنا) ان عملية 
االعدام الثنــــني من «زمرة عبداملالك ريكــــي االرهابية» في 
إشارة لعنصري تنظيم جند اهللا وتاجر مخدرات متت في 
باحة ســــجن مدينة زاهدان. وقالت العالقات العامة لعدلية 
محافظة سيستان بلوتشســــتان ان ايوب ريكي ومسعود 
مشادزهي ادينا من قبل محكمة الثورة بـ «احملاربة واالفساد 
في االرض من خالل نشاطاتهما االجرامية وعضويتهما في 

زمرة ريكي االرهابية». 

 مجلس الشيوخ األميركي وافق 
  على تمويل إعالم المعارضة اإليرانية

 إعدام عنصرين من جماعة جند اهللا 

 هجمات انتحارية لطالبان توِقع ضحايا وهولبروك يتوّقع انتخابات «شديدة الصعوبة»

 اجتماع تركي ـ عراقي ـ أميركي في أنقرة لمكافحة المتمردين األكراد

 بريطانيا تعزز وجودها العسكري في أفغانستان

 ناخبو كردستان أدلوا بأصواتهم النتخاب رئيس ونواب اإلقليم
 اربيل ـ انقرة ـ وكاالت: أدلى 
أكراد العراق بأصواتهم امس في 
انتخابات يتوقع ان تبقي الرئيس 
مسعود برزاني في السلطة في 
إقليم كردســـتان لكـــن من غير 
املرجح ان تبـــدد قلق الناخبني 
العداء  أو تنهي  الفســـاد  بشأن 
املرير مع بغداد بشـــأن األرض 

أو النفط.
  وفتحت مراكز االقتراع أبوابها 
الساعة الثامنة صباحا في اإلقليم 
الذي يتمتع بحكم شبه مستقل 
الى حد كبير وبعد إغالقها قرابة 
الساعة السابعة مساء، حيث مددت 
مهلة التصويت لساعة واحدة، من 
املقرر ان تنقـــل بعدها بطاقات 
التصويـــت بالطائرة الى بغداد 
لفرزها. ويتوقع ان يســـتغرق 
الفرز الرسمي يومني وثالثة أيام 

اذا لم حتدث عقبات.
العراقي  الرئيـــس    ووصف 
األمني العام حلزب االحتاد الوطني 
الطالباني  الكردســـتاني جالل 
االنتخابات الرئاسية والتشريعية 
في إقليم كردستان بأنها «عيد» 
شعب كردســـتان الذي قال انه 

جزء من العراق.
  ودعـــا الطالباني فـــي كلمة 
قصيرة أثناء اإلدالء بصوته في 
مركز انتخابي مبدينة السليمانية 

جميع االكراد إلى املشاركة الكثيفة 
التشـــريعية  فـــي االنتخابات 

والبرملانية.
  وقال «أمتنى ان يشارك اجلميع 
في ممارسة حقهم، وهذه هي املرة 
الثالثة التي جترى فيها انتخابات 
حرة في كردستان حيث ميارس 
الشعب فيها حقوقه وأمتنى ان 

يحضر اجلميع ويصوتوا».
  وانتخـــب االكراد في اجليب 
الهادئ نسبيا الرئيس بالتصويت 
املباشـــر هذه املـــرة على عكس 
انتخابات عام ٢٠٠٥ التي شهدت 
اختيار أعضاء البرملان فقط وفي 
حكـــم املؤكد ان يهـــزم برزاني 

منافسيه اخلمسة اآلخرين.
  وخـــاض االنتخابات حتالف 
احلزب الدميوقراطي الكردستاني 
بزعامة برزاني وحزب االحتاد 
الدميوقراطي الكردستاني بزعامة 
الطالباني وهما أقوى حزبني في 
االقليم بقائمة مشتركة ضد ٢٣ 

من األحزاب األصغر.
  ومع اقتراب االنتخابات أدلى 
اكـــراد آخرون  برزاني وزعماء 
بتصريحات قوية بشأن املطالبات 
بـــاراض يتنازعـــون عليها مع 

احلكومة املركزية في بغداد.
  ويرى ديبلوماسيون ان النزاع 
بشأن مدينة كركوك املنتجة للنفط 

الذين يشنون هجماتهم انطالقا 
من قواعدهم في شمال العراق، كما 

اعلن مسؤول تركي امس.
  وقال املسؤول لوكالة فرانس 
برس طالبا عدم الكشف عن هويته 
ان «املباحثات ستتناول التعاون 
في مكافحة اإلرهاب واإلجراءات 
األمنية، السيما تبادل املعلومات». 
وأضاف ان االجتماع سيستضيفه 
وزير الداخلية التركي بشير اتاالي 
وسيشارك فيه مسؤول كبير في 
املتمركزة في  القوات األميركية 

العراق.
  وبحسب مصدر في السفارة 
العراقية فـــي انقرة فان العراق 
سيتمثل في هذا االجتماع بوزير 
الوائلي  الوطني شيروان  االمن 
الذي سيشـــارك على رأس وفد 

من ٢٠ شخصا.
  وينعقـــد هـــذا االجتماع في 
إطار اللجنة التي شكلتها الدول 
الثالث في نوفمبر من اجل القيام 
بتحركات مشتركة ملواجهة حزب 
الذي يشن  الكردستاني  العمال 

متردا مسلحا في تركيا.
أعـــداد كبيرة من    وتتمركز 
مقاتلي احلزب في جبال شمال 
العراق الوعرة، من حيث تنطلق 
لشن هجماتها على القوات التركية 

في اجلانب اآلخر من احلدود. 

واملناطق األخرى املتنازع عليها 
ميثل تهديدا رئيسيا الستقرار 
العـــراق على املـــدى البعيد مع 
تراجع العنف الطائفي لكن اكرادا 
كثيرين يؤيـــدون نهج برزاني 

املتشدد ضد بغداد.
  هـــذا ويلتقـــي مســـؤولون 
عراقيون وأتراك وأميركيون بعد 
غد الثالثاء في انقرة لبحث سبل 
مكافحة املتمردين األكراد األتراك 

االقتصاديـــة والثقافيـــة 
واألمنية وكذلك السياسية 
وتعد منوذجا يحتذى في 

منطقة الشرق األوسط».
  وأضاف «نعـــول على 
أنقرة  الـــذي تلعبه  الدور 
فـــي مفاوضـــات الســـالم 
غير املباشـــرة بيننا وبني 

اسرائيل».
  وبشأن لبنان قال املعلم 
«نحن مرتاحـــون ألجواء 
احلوار اجلاريـــة اآلن بني 
األطراف اللبنانية ومرتاحون 
أيضا للتصريحات البناءة 
القيادات  الصـــادرة عـــن 
اللبنانية ونأمل أن يتمكن 
اللبنانيـــون من تشـــكيل 
التي ســـتكون  حكومتهم 
حكومة وحدة وطنية ولم 
نتدخـــل كما هـــو واضح 
للجميـــع فـــي االنتخابات 

اللبنانية األخيرة».

  أبواب دمشق مفتوحة

  وسئل عن امكانية قيام 
الرئيس  ســـعد احلريري 
املكلف بتشـــكيل احلكومة 
اللبنانيـــة فأجـــاب وزير 
اخلارجية السوري «دمشق 
أبوابها مفتوحة أمام اجلميع 

وقلبها كبير».
املعلـــم ما تردد    ونفى 
عن مناقشات جتري حول 
امكانية ارسال قوات ردع 
سورية إلى العراق وقال «ال 
يوجد أساس لهذا اخلبر».

  وكان املعلـــم زار لندن 
في الرابع والعشـــرين من 
يوليو احلالي ليوم واحد 
وأجرى محادثات وصفها 
نظيـــره البريطاني ديڤيد 
ميليباند باملمتازة وأشاد 
بالدور الذي تلعبه سورية 
في املنطقة ووصفه بأنه بالغ 
األهمية، مؤكدا أن العالقات 
البريطانيةـ  السورية تشهد 
تطورا متناميا في مختلف 

املجاالت.
مصـــادر    وكشـــفت 
ديبلوماســـية في لندن أن 
املعلم «حظي مبعاملة مميزة 
خالل الزيارة لم تشهد مثلها 
الزيارات السابقة للمسؤولني 
السوريني إلى لندن وسيقوم 
وفد بريطاني رفيع بزيارة 
دمشـــق في غضون األيام 

القليلة املقبلة». 

العراق  األوســـط وملـــف 
وملف األمن واالستقرار في 
املنطقة ويأتي في مقدمتها 
ـ  الســـورية  العالقة  ملف 

األميركية».
   واضاف املعلم أن بالده 
«لم توجه دعوة رســـمية 
للرئيـــس األميركي باراك 
أوباما لزيارة دمشق لكنها 
ســـترحب به في حال قرر 

زيارتها».
  وكان األسد أبدى رغبته 
في لقـــاء نظيره األميركي 
على التراب السوري ملناقشة 
عملية الســـالم في الشرق 
األوســـط وقال في مقابلة 
الشـــهر  تلفزيونيـــة هذا 
اللقاء ميكن أن يدخل  «إن 
املنطقة في عهد جديد إذا ما 
مت تأمني السالم في الشرق 

األوسط».

   مصر والسعودية

  وعـــن العالقـــات التي 
تقيمها بالده مع السعودية 
ومصر وامكانية عقد قمة 
بني زعماء الدول الثالث قال 
املعلم «العالقة مع السعودية 
عالقة طيبة وهناك تبادل 
الرئيس  بـــني  للمبعوثني 
(األســـد) وجاللـــة امللـــك 
(عبداهللا بن عبدالعزيز) أما 
عالقتنا مع مصر فهي عادية 
لكننـــا نأمل أن تتطور في 
املستقبل مبا يخدم مصالح 
منطقة الشـــرق األوســـط 

وأمنها واستقرارها».
  وأبـــدى ارتيـــاح بالده 
للتطور الذي تشهده عالقاتها 
مع أنقرة وقال «إن العالقات 
التركيةـ  الســـورية تسير 
نحو عالقات استراتيجية 
بناءة في مختلف املجاالت 

 لندنـ  يو.بي.آي: وصف 
وزير اخلارجية السورية 
وليـــد املعلم عالقات بالده 
مع السعودية باجليدة ومع 
مصر بالعادية آمال أن تتطور 
أبواب  في املستقبل وفتح 
دمشق أمام جميع املسؤولني 
اللبنانيني مبن فيهم الرئيس 
املكلف بتشـــكيل احلكومة 

سعد احلريري.
  وقال املعلم في مقابلة مع 
يونايتد برس انترناشونال 
خالل زيارته القصيرة إلى 
لنـــدن «هذه ليســـت املرة 
التي جتـــري فيها  األولى 
محادثـــات بـــني اجلانبني 
الســـوري والبريطاني بل 
الفترة  الســـابعة خـــالل 
الوجيزة املاضية باالضافة 
إلى احملادثات الهاتفية التي 

كانت جتري بيننا».
  وتابع «في الواقع نحن 
مرتاحون للغاية لنتائج هذه 
املباحثات ألنها كانت شاملة 
بدأت بالعالقـــات الثنائية 
وسبل تعميقها وخاصة في 
املجالني االقتصادي والثقافي 
ثم تناولت مجمل األوضاع 
في املنطقة إن كان ما يتعلق 
منهـــا بعملية الســـالم أو 
العراق أو لبنان أو مكافحة 

اإلرهاب».
  واضـــاف «نحـــن في 
النتيجة مرتاحون للتطور 
الذي تشـــهده عالقاتنا مع 
لندن وهناك تفهم بريطاني 
واضح للموقف السوري».

   األسد لن يزور لندن هذا 

العام

  وحـــول موعـــد زيارة 
الرئيس السوري بشار األسد 
املعلم  قـــال  إلى بريطانيا 
«نبنـــي اآلن قاعدة صلبة 
من العالقات وعندما يصبح 
الوقت مؤاتيا ستأتي الزيارة 
تتويجا لهذه العالقات وهي 
غير مدرجـــة على جدول 
الرئيس األسد لهذا  أعمال 

العام».
املبعـــوث  إن    وقـــال 
األميركي جورج ميتشيل 
الذي يزور دمشق «كلف من 
قبل اإلدارة األميركية لبحث 
مجمل املواضيع القائمة بني 
سورية والواليات املتحدة 
ومنها ملف السالم في الشرق 

  نفى توجيه دعوة رسمية ألوباما لزيارة دمشق

 المعلم: عالقات سورية طيبة مع السعودية 
  وعادية مع مصر وأبواب دمشق مفتوحة أمام الحريري

 وليد املعلم 

 عواصـــم ـ وكاالت:  أعلنت بريطانيا امس األول انها 
أرسلت قوات إضافية إلى أفغانستان، وقد كان هذا املوضوع 
محور اتصال هاتفي بني رئيس الوزراء البريطاني غوردون 
بـــراون والرئيس األميركي بـــاراك أوباما. وأعلن وزير 
الدفاع بوب اينســـورث إرســـال ١٢٥ جنديا إضافيا إلى 
أفغانستان، منهم خبراء نزع ألغام، بعد االرتفاع الكبير 
خلســـائر اجليش البريطاني التي جتاوزت في يوليو 
عدد قتلى اجليش في العراق. وسيعهد إلى خبراء نزع 
األلغام تفكيك العبوات املتفجرة التي تستخدمها حركة 
طالبان. وذكر املتحدث باسم رئيس الوزراء ان «براون 
وأوباما ناقشا هاتفيا الوضع في أفغانستان. وقد اتفقا 
على أهمية التوزيع األفضل للمســـؤوليات العسكرية 

واملدنية مع حلفائهما في احللف األطلسي».
  من جهة أخـــرى توقع املبعـــوث األميركي اخلاص 
لباكســـتان وأفغانستان ريتشـــارد هولبروك امس في 
كابول ان تكون االنتخابات الرئاسية وفي الواليات في 
افغانستان واملقررة نهاية اغسطس «شديدة الصعوبة» 

في هذا البلد الذي يشهد حربا.
  وأدلى هولبروك بهذا التصريح في حني كان ٧ انتحاريني 
يستهدفون مباني حكومية في خوست (جنوب شرق)، 
في داللة على أجواء العنف الســـائدة قبل اقل من شهر 

من ثاني اقتراع رئاسي في تاريخ البالد.
  وصرح هولبروك للصحافيني بأن «تنظيم انتخابات 
في هذه الظروف ـ ثقافيا وتاريخيا وباخلصوص امنيا 

ـ أمر شديد الصعوبة».
  وتابع انه «يصعب تنظيم انتخابات في كل الظروف، 
لكن إجراءها اثناء حرب أمر استثنائي وال ميكن ان تكون 
اي انتخابات مثالية، وهـــذه االنتخابات حتديدا تواجه 

حتديات عدة ومعقدة».
  ويتنامى القلق بشـــان مصداقية االقتراع املقبل الن 
الهجمات مثل التي نفذت امس في خوست والتي تكثفت 
مؤخـــرا، قد تردع األفغان عن التصويت في االنتخابات 
الرئاســـية وفـــي الواليـــات املقررة في العشـــرين من 

اغسطس.
  غير ان هولبروك توقع ان تكون االنتخابات ناجحة. 
وقال «ماذا تريدون ان يفعل االفغان، ان يعدلوا عن االنتخاب 
بسبب تهديدات اقلية طالبان الصغيرة؟ مستحيل سنجري 

اذن افضل انتخابات ممكنة في مثل هذه الظروف».
  وفي تفاصيل الهجمات االنتحارية قال املتحدث باسم 
وزارة الدفاع االفغانية ظاهر عظيمي إن سيارة ملغومة 
فجرت في خوســـت قرب احلدود الباكستانية أعقبها ٣ 
تفجيرات انتحارية. واندلعت بعد ذلك معارك مســـلحة 

استمرت لفترة طويلة. وقال عبد القيوم باكيزوي قائد 
الشرطة االقليمية في خوســـت إن مهاجمني انتحاريني 
هاجموا مبنيني حكوميـــني وأصابوا ٣ مدنيني وضابط 
شرطة بجروح. وقال صالح الدين أيوبي وهو متحدث 
باسم شبكة حقاني املرتبطة بالقاعدة وطالبان ان انتحاريا 
بسيارة ملغومة هاجم بناية حكومية في املدينة مفجرا 

أبوابها للسماح للمسلحني واالنتحاريني بالدخول.
  وأضاف أنهم تســـببوا في ســـقوط «عدد كبير من 

الضحايا».
  في غضون ذلك، أعلن اجليش االميركي ان ٢ من جنود 
حلف شـــمال االطلســـي قتال اضافة الى اكثر من ١٠ من 
املتمردين في افغانستان مع تصاعد التمرد الذي تقوده 
طالبان قبل اسابيع من االنتخابات الرئاسية االفغانية.

  وتعرضت قوات حلف االطلسي امس االول الى هجوم 
بالبنادق والصواريخ اثناء محاولتها تفتيش منزل شرق 

البالد.
  كما قتل جندي بريطاني نتيجة انفجار وقع اثناء قيامه 
بدورية في منطقة لشقر قاه في والية هلمند بحسب بيان 

أصدرته وزارة الدفاع البريطانية.
  ويعد هذا اجلندي البريطاني العشرين الذي يقتل في 

افغانستان هذا الشهر. 

 حماس تمنع عباس من دخول قطاع غزة «ألسباب أمنية»
 دبي ـ سي ان ان: في تصعيد خطير للصراع بني 
أكبر فصيلني فلســـطينيني، أعلنت حركة املقاومة 
اإلسالمية «حماس»، رفضها دخول رئيس السلطة 
الفلسطينية «املنتهية واليته»، محمود عباس، إلى 
قطاع غزة «ألســـباب أمنية»، وقـــال عضو املكتب 
السياســـي حلماس محمود الزهار، في تصريحات 
لهيئة اإلذاعة البريطانية «بي بي سي»، نقلها «املركز 

الفلسطيني لإلعالم» املوالي حلماس امس «هذا أمر 
غير مقبول على اإلطالق، ألسباب أمنية أوال: كيف 
ميكن أن يعود أبو مازن في ظل هذا الوضع األمني؟ 
وكيف سيكون استقباله؟ ثانيا: كيف سيكون تأثير 
ذلـــك في الناس الذين قتـــل أبناؤهم في املواجهات 
األخيرة والذين دمرت منازلهم والذين قطعت رواتبهم 

بسبب هذه السياسة»؟ 


