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إســـالم آبادـ  يو.بي.آي:  أعلنت مصادر باكســـتانية امس 
توقيف زعيم «حركة تطبيق الشريعة االسالمية» في باكستان 
املال صوفي محمد وولديه في بيشاور. ونقلت محطة «جيو» 
الباكســـتانية امس عن مصادر لم حتددها أن الشرطة دهمت 
منزال في بيشـــاور وقبضت على املـــال صوفي محمد وولديه 
ضيـــاء اهللا ورضوان اهللا ورجل رابع يدعى طارق تشـــتبه 

الشرطة في أنه متواطئ معهم.

ونقل املعتقلـــون االربعة الى جهة مجهولة فيما نفى قائد 
الشـــرطة في بيشاور صفوت غيور بحسب احملطة علمه مبا 
حدث. ويعتبر املال صوفي محمد من أبرز رجال الدين املؤيدين 
حلركـــة «طالبان» في البالد. من جهة أخـــرى أعلنت القوات 
الباكستانية مقتل ٢٣ مســـلحا في عملية في منطقة دير باال 
فيما أشارت القوات احلكومية التي تقاتل مسلحي «طالبان» 

مقتل ٣ مسلحني وتدمير مركز للتدريب.

باكستان: اعتقال المال صوفي محمد وولديه في بيشاور

الرئيس السوري يؤكد على دعم الحق العربي في استعادة األراضي المحتلة

ميتشل لألسد: أوباما مصمم على تحقيق السالم بين العرب وإسرائيل
دمشق ـ هدى العبود والوكاالت

اكد الرئيس السوري بشـــار األسد اليوم على 
دعم احلق العربي في استعادة االراضي احملتلة من 
خالل حتقيق السالم العادل والشامل املستند الى 

املرجعيات وقرارات الشرعية الدولية.
وقال بيان رئاسي سوري ان التأكيد جاء خالل 
استقبال الرئيس االســـد امس املبعوث األميركي 
اخلاص للشـــرق االوســـط جورج ميتشل وبحث 
معه آفاق الســـالم في املنطقة والعالقات الثنائية 

بني البلدين.
واضاف ان االســـد اطلع من ميتشل على نتائج 
اجلهود األميركية الحياء عملية السالم حيث اعاد 
املبعوث األميركـــي تأكيد التـــزام االدارة احلالية 
والرئيس باراك اوباما بتحقيق السالم الشامل في 

املنطقة.
وشـــدد االســـد على الثوابت الوطنية الداعمة 
للحـــق العربي في اســـتعادة االراضي احملتلة من 
خالل حتقيق السالم العادل والشامل املستند الى 
املرجعيات وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ االرض 

مقابل السالم.
واضاف البيان ان املبعوث األميركي من جانبه 
اكد رغبة اوباما في بناء عالقة مع ســـورية تقوم 
على اساس االحترام املتبادل واملصلحة املشتركة، 
مشيرا الى رغبة االدارة احلالية في مناقشة املواضيع 
املشتركة بصراحة ووضوح والعمل على حتسني 

هذه العالقة.
واضاف البيـــان ان اجلانبني بحثا خالل اللقاء 
االوضاع في املنطقة وتأكيد اهمية الدور الذي تضطلع 
به سورية لتحقيق االمن واالستقرار في املنطقة.

واشـــار الى ان وزيـــر اخلارجيـــة وليد املعلم 
واملستشـــارة السياســـية واالعالمية في رئاســـة 
اجلمهورية بثينة شعبان ونائب وزير اخلارجية 

فيصل املقداد والسفير السوري لدى واشنطن عماد 
مصطفى والوفد املرافق للمبعوث األميركي حضروا 

اللقاء.
وعلى صعيد متصل دعا املبعوث األميركي اخلاص 
للشرق االوسط جورج ميتشل، في بيان تاله ميتشل 
على الصحافيني عقب محادثاته مع االسد ووزعت 
السفارة األميركية بدمشـــق نصه العربي، العرب 
واالسرائيليني للعمل مع الواليات املتحدة من اجل 

حتقيق السالم في الشرق االوسط.
ووصف ميتشل محادثاته التي اجراها مع الرئيس 
السوري بأنها «مهمة وايجابية»، مضيفا انها تناولت 
آفاق التحرك لتحقيق الســـالم الشامل في الشرق 

االوسط.
وقال ميتشل في البيان لقد انهيت لتوي محادثة 
صريحة وايجابية مع الرئيس االسد وهذا هو لقائي 
الثاني مع الرئيس كما تعلمون وقد بحثت مع االسد 
االمكانيات املتاحة لتحقيق هدفنا في التوصل لسالم 
شامل في املنطقة ومن اجل حتسني العالقات الثنائية 

بني سورية والواليات املتحدة.
واضاف لقد اخبرت الرئيس االسد ان الرئيس 
اوباما مصمم على تسهيل الوصول الى سالم شامل 
حقيقي بني العرب واســـرائيل وهذا السالم يعني 
سالما بني الفلسطينيني واالسرائيليني وبني سورية 
واسرائيل وبني لبنان واسرائيل وبالطبع في النهاية 
تطبيع كامل للعالقات بني اسرائيل وجميع الدول في 
املنطقة وهو ما تدعو اليه مبادرة السالم العربية 
وهو ايضا الغاية القصوى التي نســـعى اليها في 

جهودنا.
وفيما يخص مسار السالم السوريـ  االسرائيلي 
قال ميتشل ان هدفنا القريب هو استئناف املفاوضات 
بني الطرفني حيث ان الســـالم الشامل هو الطريقة 
الوحيدة لضمان االستقرار واالمن واالزدهار جلميع 

دول املنطقة.
اما فيما يتعلق بالعالقات السورية ـ األميركية 
فقال ميتشـــل ان بالده ملتزمة بحوار يستند الى 
املصالح املشتركة واالحترام املتبادل وعلى اساس 
صلب ملناقشة اهدافنا املشتركة وخالفاتنا احلقيقية 

حيثما كانت.
واضاف ان سورية بلد ينعم بأشخاص موهوبني 
وتاريخ عريق ومؤثر وهي مثلها مثل كل جيرانها 
بحاجة الى سالم حقيقي لتحقيق امكاناتها بشكل 

كامل.
واوضـــح ان هدفنا هو الوصـــول الى امكانية 
لهذه املنطقة وجلميع شـــعوبها في العيش بسالم 
وكرامة ولكي نحقق النجاح فاننا بحاجة الى العرب 
واالسرائيليني على حد سواء لكي يعملوا معنا من 
جل حتقيق السالم الشامل مرحبا بتعاون احلكومة 

السورية «في هذا اجلهد التاريخي».
من جانبها قالت املستشارة السياسية واإلعالمية 
في رئاســـة اجلمهورية السورية بثينة شعبان ان 
الرسائل التي تأتي من اإلدارة األميركية تؤكد عزم 
الرئيس األميركي باراك أوباما على فتح صفحة جديدة 

مع سورية وحتقيق السالم واألمن في املنطقة.
وقالت شـــعبان في تصريح للصحافيني عقب 
مشاركتها في اللقاء بني الرئيس بشار األسد واملبعوث 
االميركي اخلاص إلى الشرق األوسط جورج ميتشل 
إن رســـائل اإلدارة األميركية «تؤكد عزم وتصميم 
الرئيس أوباما وإدارتـــه على فتح صفحة جديدة 
مع ســـورية مختلفة متاما عن املاضي على أساس 
االحتـــرام املتبادل واملصلحة املشـــتركة وحتقيق 

السالم واألمن في املنطقة».
وأكدت ان هناك «حوارا بدأ بني سورية والواليات 
املتحدة ونعتقد أنه سيســـتمر وستكون نتائجه 

إيجابية على املديني املتوسط والبعيد».

لندن: النقص في مروحيات الجيش  بأفغانستان
أحبط خطة للتجسس على «طالبان» 

 لندن ـ عاصم علي والوكاالت
كشف تقرير بريطاني أمس أن ضباطا 
البريطانية  القوات  رفيعي املســـتوى في 
املنتشـــرة في أفغانســـتان خططوا العام 
املاضي لبناء سلسلة من أبراج املراقبة في 
أنحاء إقليم هلمند للتجسس على متمردي 
«طالبان» الذين يزرعون العبوات الناسفة 

الستهداف اجلنود البريطانيني.
إال أن اخلطة التي وضعها ضباط سرية 
الهجوم اجلوي الرقم ١٦ لم تنفذ نظرا إلى 
عدم وجـــود عدد كاف من اجلنود الحتالل 
األبراج املزمع بناؤها وبســـبب النقص في 
عدد املروحيات الالزمـــة لتأمني الدعم من 

الغذاء واملاء والذخيرة.
أبراج  التجســـس عبـــر  وجاءت فكرة 
املراقبة من خطة مماثلة استخدمتها القوات 
البريطانية في إيرلندا الشمالية ابان اعتداءات 

اجليش اجلمهوري هناك.
وترمي هـــذه اخلطة إلى احلد من قدرة 
مقاتلـــي «طالبان» على احلركة، ومن أجل 
توجيه نيران املدفعية والطيران إلى مواقع 

املتمردين.
وكان النقص في عديد اجلنود البريطانيني 
في اقليم هلمنـــد أدى إلى عودة «طالبان» 
الى عدة مناطق فـــورا بعد خروج القوات 

البريطانية منها وتطهيرها من العبوات.
ويعتقد القادة البريطانيون أن األبراج 
ســـيكون لها التأثير ذاته لنشر عدد كبير 

مـــن اجلنود علـــى األرض. وكانت القوات 
البريطانية وضعت هذه اخلطة بعد جناح 
أبراج مراقبة نصبتها في جنوب اقليم ارماغ 
في الســـتر نهاية ثمانينات القرن املاضي 

ملكافحة نشاط اجليش اجلمهوري.
وأدت هـــذه األبـــراج حينها الى خفض 
اخلســـائر البريطانية من هجمات اجليش 
اجلمهوري من ٨٤ قتيال الى ٢٤. وجاء الكشف 
عن فشل هذه اخلطة البريطانية بعد اعالن 
وزارة الدفاع مقتل جندي في انفجار عبوة 
في عاصمة اقليم هلمند، ما يرفع حصيلة 
القـــوات البريطانية الى ١٨٩ قتيال منذ بدء 

احلرب في أفغانستان عام ٢٠٠١.
الـــى ذلـــك ذكـــرت صحيفـــة «صندي 
إكسبريس» امس أن قادة عسكريني بريطانيني 
بارزين حذروا من أن ١٠٠٠ جندي بريطاني 
سيقتلون في أفغانستان قبل إحلاق الهزمية 

بقوات حركة «طالبان».
وقالت الصحيفة إن هؤالء القادة توقعوا 
بقاء القوات البريطانية أكثر من ٢٠ عاما في 
اقليم هلمند الواقع جنوب أفغانستان، والذي 
وصفوا األزمة فيه بأنهـــا «األكثر دموية» 
منذ أزمة شبه اجلزيرة الكورية قبل نحو 

خمسة عقود.
وأضافـــت الصحيفـــة أن املخططـــني 
العســـكريني البريطانيني في مركز قيادة 
العمليات أبدوا خشيتهم من استمرار احلرب 

في أفغانستان إلى ما بعد العام ٢٠٢٠.

طفلة إيرانية مؤيدة للمعارضة تتظاهر مرتدية تي شيرت مكتوبا عليه «احلرية إليران» بجامعة كاليفورنيا بلوس 
أجنيليس أمس (أ.ف.پ)

موظفو االنتخابات خالل عملية فرز األصوات في السليمانية أمس                  (أ.پ)

الرئيس السوري د.بشار األسد مرحبا باملبعوث األميركي اخلاص للشرق األوسط جورج ميتشل في دمشق أمس (رويترز)

نفى ما أشيع عن إقالته لـ ٣ آخرين.. وموسوي وكروبي يطلبان إذنًا إلقامة احتفال تأبيني لضحايا التظاهرات

هيالري : أي مسعى من إيران المتالك أسلحة نووية «لن يكون مجديًا»  ألننا نبذل ما في وسعنا   لمنعها

نجاد يطيح بوزير االستخبارات العتراضه على مشائي

عواصمـ  العربية - وكاالت: أزمة اسفنديار 
رحيم مشائي النائب األول املستقيل للرئيس 
اإليرانـــي محمود احمدي جنـــاد مازال دخانها 
يتصاعد ويلقي بظالله على الشارع السياسي 
اإليراني، فرغم استقالته من منصبه اذعانا ألوامر 
املرشد األعلى علي خامنئي، عاد جناد ليعينه 
من جديد مديرا ملكتبه وكبيرا ملستشاريه، بل 
وزاد على هذا بإقالته لوزير االستخبارات كما 
أعلن مســـؤول في املكتب الرئاسي بحسب ما 
نقلته وكالة األنباء اإليرانية الرسمية نافيا ما 
تردد في وسائل االعالم أمس عن إقالة ٣ وزراء 
آخرين «الثقافة والعمل والصحة» وجاءت هذه 
االقالة عقب مشادة كالمية بني جناد وغالم حسني 
إيجائي وزير االستخبارات العتراضه على تعيني 
مشـــائي نائبا للرئيس وعلى ترؤسه اجللسة 

احلكومية نيابة عن جناد االربعاء املاضي. 
وقد تردد في وقت سابق من أمس في وسائل 
االعالم أن الرئيس االيراني أقال وزير االمن غالم 
حسني محســـني اجئي من منصبه وذلك بعد 

اقالته لوزير الثقافة واالرشاد االسالمي.
وقال مصدر مطلع لوكالة مهر اإليرانية لألنباء 
انه إثر املشادة الكالمية التي وقعت بني وزير االمن 
وأحمدي جناد في اجتماع مجلس الوزراء يوم 
االربعاء املاضي، حول موضوع تعيني اسفنديار 

رحيم مشـــائي نائبـــا اول لرئيس اجلمهورية 
رغم معارضة قائد الثورة، قام الرئيس محمود 
احمدي جناد بإقالة غالم حسني محسني اجئي، 
واكدت قناة العربية ان السبب وراء املشادة هو 
االعتراض على ترؤس مشائي جللسة احلكومة 
االخيرة وتأتي هذه اإلقالة املفاجئة، بعد وقت 
قليل من ذيوع األنباء بشأن إقالة أحمدي لوزير 
الثقافة واالرشاد االسالمي محمد حسني صفار 

هرندي للسبب ذاته.
كما افـــادت في وقت ســـابق ايضا  تقارير 
اخرى، بأن وزير الصحـــة والعالج والتعليم 
الطبي الدكتور كامران باقري وكذلك وزير العمل 
والشؤون االجتماعية محمد جهرمي، قد اقيال 

بأمر من رئيس اجلمهورية لنفس االسباب.

أسباب االنتقاد

وقال النائب احملافظ احمد توكلي في صحيفة 
جام-اي-جام التابعة للتلفزيون الرسمي «بعد 
رسالة املرشد االعلى التي امر فيها بإقالة اسفنديار 
رحيم مشائي بتاريخ ١٨ يوليو كان من واجب 

الرئيس احمدي جناد تطبيقها» سريعا.
واضاف «لكنه مع االســـف لم يفعل طوال 
سبعة ايام حتى اعلن مشائي استقالته وليس 
الرئيس وكان على الرئيس ان يقيل مشائي وال 

يتركه يستقيل».
كذلك اعتبر اجلنرال حســـن فيروز ابادي 
قائد اركان القوات املسلحة ايضا انه كان على 

احمدي جناد ان يسارع في الرد.
وقال ان «الناس الذين يعرفون في احمدي 
جناد شخصا وفيا للمرشد االعلى كانوا ينتظرون 
منه ان يطبق امر املرشد قبل ان يجف احلبر» 

فور كتابة القرار.
على صعيـــد متصل اعلنت وكالة ايســـنا 
االيرانية لألنبـــاء ان الزعيمني املعارضني مير 
حسني موسوي ومهدي كروبي طلبا اذنا امس 
من وزارة الداخليـــة القامة احتفال تأبيني في 
الذكرى االربعني لســـقوط قتلى من املعارضة 
خالل تظاهـــرات االحتجاج على اعادة انتخاب 

الرئيس محمود احمدي جناد.
وكتب موســـوي وكروبي في رسالتهما الى 
وزارة الداخلية «نعلمكم بأننا نرغب في إقامة 
احتفال في املصلـــى الكبير في طهران إلحياء 
الذكرى االربعني لألحـــداث احلزينة التي ادت 

الى وفاة عدد من مواطنينا».
وجاء على موقع حزب اعتماد ملي بزعامة 
كروبي ان احلفل سيجري اخلميس. وقالت الوكالة 
ان «احلفل لن يتضمن كلمات، وسيشتمل فقط 
على تالوة للقران، كما سيطلب من املشاركني 

الصمت».
من جهة أخـــرى، قالت وزيـــرة اخلارجية 
األميركية هيالري كلينتون امس ان اي مسعى 
من إيـــران المتالك أســـلحة نووية «لن يكون 
مجديـــا» حيث ان الواليـــات املتحدة تبذل كل 
ما في وســـعها حتى ال تتمكن إيران من امتالك 

قنبلة نووية.

فرص األعداء

من جانبه دعا على الريجاني رئيس مجلس 
الشورى اإلسالمي اإليراني «البرملان» السياسيني 
في البالد إلى عدم منح من ســـماهم (األعداء) 

مجاال وفرصة دعائية.
ونقلت وكالـــة أنباء «مهـــر» اإليرانية عن 
الريجاني قوله امس في اجللســـة األولى بعد 
ختام العطلة الصيفية ملجلس الشورى اإليراني 
في معرض إشـــارته إلى األحداث األخيرة التي 
شهدتها البالد، إن عظمة االنتخابات الرئاسية 
العاشرة ومشاركة ٨٥٪ من الناخبني فيها، تعد 
أبرز منوذج للتعايش االجتماعي الدميقراطي 
الديني للنظام اإلسالمي على حد تعبيره مضيفا 
انه ليس من املستغرب أن يبذل األعداء وخاصة 
أميركا واسرائيل جهودهم من أجل املساس بهذه 

املكانة وتشويهها.

نسبة المشاركة في االنتخابات بلغت ٧٨٫٥٪

النتائج األولية: «التغيير» تحد من هيمنة طالباني وبرزاني على كردستان 
الســـليمانيةـ  أ.ف.پ: للمرة 
االولى منذ عقود متكنت قائمة 
من املنشقني عن حزب الرئيس 
العراقي جالل طالباني، خاضت 
حملتها االنتخابية حتت عنوان 
محاربة الفساد، من زعزعة الهيمنة 
التقليدية للحزبني الكبيرين في 
اقليم كردستان الذي يتمتع بحكم 

ذاتي موسع.
وقال مسؤول رفيع في قائمة 
«التغيير» ـ بزعامة نوشيروان 
مصطفى الرجل الثاني ســـابقا 
فـــي قيـــادة االحتـــاد الوطني 
الرئيس  الكردســـتاني بزعامة 
العراقيـ  ان الالئحة «حصلت على 
٥٠٪ مـــن االصوات في محافظة 
السليمانية»، معقل طالباني، كما 

«نالت ٢٢٪ في اربيل».
واضاف رافضا الكشـــف عن 
اسمه «هذا يعني اننا حصلنا على 
١٩ مقعدا من اصل ٣٨ مخصصة 
للسليمانية، و٩ مقاعد في اربيل، 
اي ٢٨ مقعـــدا» من اصل ١١١ من 

مقاعد البرملان.
يشار الى ان مصطفى انشق 
عن االحتاد الوطني في ديسمبر 
٢٠٠٦، وما لبثت مجموعات اخرى 

مؤيدة لتوجهاته ان حلقت به.
الى ذلك، اكد املصدر ان املرشح 

الى انتخابات رئاسة االقليم كمال 
ميراودلي تفوق على زعيم احلزب 
الدميوقراطي مسعود برزاني في 

محافظة السليمانية.
من جهته، قال مصدر في قائمة 
«اخلدمات واالصالح»، التي تضم 
اربعة احزاب اسالمية ويسارية، 
انها ستحصل على ١٧ مقعدا، وهو 
العدد الذي تشغله حاليا، بينها 
١٥ لالســـالميني، وبالتالي فإن 
املعارضة ستشـــغل حوالي ٤٥ 

مقعدا في البرملان املقبل.
ولم يكن ممكنا التأكد من ذلك 
من املفوضية العليا املســـتقلة 

لالنتخابات.
من جهة اخرى، اكدت مصادر في 
احلزب الدميوقراطي الكردستاني 
حصول القائمة «الكردستانية» 
على نسبة ٥٩٪ من االصوات في 
محافظات االقليم الثالث، اربيل 
والســـليمانية ودهوك وتضم 
«الكردستانية» االحتاد الوطني 

واحلزب الدميوقراطي.
واضافت ان قائمة «التغيير» 
حتـــل ثانيا من خـــالل النتائج 

االولية.
وفي حال تأكدت هذه النتائج، 
ستحظى قائمة «الكردستانية» 
بعدد مقاعد يتراوح بني ٥٣ و٥٥ 
مقعـــدا باالضافة الـــى ١١ مقعدا 
مخصصة لالقليات من تركمان 
ومسيحيني متحالفني تقليديا مع 

برزاني.

وتابعـــت مصـــادر احلزب 
الدميوقراطـــي ان «التصويـــت 
اخلاص لم يفرز بعد، وكله من 
قوات جيش وبشمركة، االمر الذي 
قد يغير املعادلة لصالح القائمة 

الكردستانية».
وقد بلغت نسبة املشاركة في 
عملية التصويت اخلاص ٨٠٪ من 

١١٦ الفا من االصوات.
والتصويت اخلاص يشـــمل 
اجليش والشـــرطة والسجناء 

واملرضى والكوادر الطبية.
وســـجلت املشـــاركة علـــى 
مستوى االقليم ما نسبته ٧٨٫٥٪ 
بينما يبلغ عدد الناخبني اكثر من 

مليونني ونصف املليون.
وقال ممثلـــون عن االحزاب 
املشاركة في العمل مع املفوضية 
ان  العـــد والفرز  في عمليـــات 
املقدمة  «الكردستانية تأتي في 

في محافظتي اربيل ودهوك».
الـــى ان احملافظتني  يشـــار 
تشكالن املعقل التقليدي للحزب 

الدميوقراطي.
ان «قائمة  واضافت املصادر 
التغيير تأتي في املرتبة الثانية 
فـــي اربيـــل فيما حلـــت قائمة 
املرتبة  اخلدمات واالصالح في 

الثانية في دهوك».


