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لندن ـ عاصم علي
أثار لقاء وزيرة اخلارجية األميركية هيالري كلينتون ورئيسة األرجنتني 
فرنانديز دي كرشنير ليل االثنني )أول من أمس( مخاوف بريطانية من 
دعم أميركي »مبطن« للموقف األرجنتيني جتاه أعمال التنقيب البريطانية 

في جزر الفوكالند املتنازع عليها بني لندن وبيونس آيريس.
وأقر مس���ؤولون بريطانيون بأن اللغة التي استخدمها املسؤولون 
األميركيون فاجأتهم وأثارت قلقهم، والسيما استخدام االسم األرجنتيني 

للج���زر )الس مالفيناس(، إلى جانب البريطان���ي )الفوكالند(. وكانت 
واشنطن أعلنت أنها ترغب في استغالل زيارة كلينتون الى أميركا الالتينية 
للحصول على دعم األرجنتني والبرازيل في املسألة النووية االيرانية، إال 
أنها بفشلها في تقدمي دعم علني حلليفها األول، قد تتعرض ادارة الرئيس 
باراك أوباما النتقادات في لندن. وتعتبر زيارة كلينتون لألرجنتني انتصارا 
ثانيا لألخيرة بعدما ضمن وزير خارجيتها يورجي تايانا تأييدا شامال 

في اجتماع رؤساء الدول الالتينية ال� 33 في املكسيك.

قلق بريطاني من دعم أميركي »مبطن« لألرجنتين في النزاع على جزر الفوكالند

)أ.پ( الرئيس السوري د.بشار األسد مستقبال نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي في دمشق أمس 

)أ.ف.پ( رئيس احلكومة التركية رجب طيب اردوغان يحيي أعضاء حزبه البرملانيني خالل اجتماع لهم في انقرة  

الهاشمي يتهم الحكومة العراقية بالتقصير في إعادة المهجرين
واألسد يأمل أن تشكل االنتخابات مفصاًل الستعادة الوفاق

عواصم ـ هدى العبود والوكاالت
الرئيس السوري بشار  تلقى 
األس����د أمس رسالة ش����فهية من 
احلكوم����ة العراقي����ة نقلها نائب 
الرئيس العراقي طارق الهاشمي.

وبحسب بيان رئاسي سوري 
فإن الرس����الة تتعلق »بالعالقات 
الش����قيقني  البلدين  الثنائية بني 
وتؤكد حرصها على تطوير هذه 

العالقات في املجاالت كافة«.
وأوضح البيان أن اجلانبني بحثا 
»تطورات األوضاع على الساحة 
العراقية والتحضيرات اجلارية 
املقبلة  التش����ريعية  لالنتخابات 
هناك واجله����ود املبذولة لعودة 

األمن واالستقرار إلى العراق«.
من جهته، أعرب األسد عن أمله 
»في أن تشكل االنتخابات املقبلة 
مفصال أساسيا في استعادة العراق 
ألمنه وعودة الوفاق بني مكونات 

شعبه«.
وأكد الرئيس السوري حرص 
بالده الدائم عل����ى »إقامة أفضل 
العالقات م����ع العراق ودعم أمنه 
واس����تقراره ووح����دة أراضي����ه 

وشعبه«.
ب���دوره عبر الهاش���مي عن 
»تقدير بالده الكبير ملا تقوم به 
سورية من دعم ومساندة للشعب 
العراقي وخاصة عبر احتضانها 
العراقيني املوجودين  املهجرين 
الهاش���مي  على أراضيها »وأكد 
عقب وصوله دمشق أمس األول 
حرص بالده على تطوير عالقاتها 

مع سورية.
وقال الهاش���مي في تصريح 
للصحافي���ني »س���نبحث خالل 
وجودي في بلدي الثاني سورية 
العديد من القضايا وسبل جتاوز 
اخلالفات القائم���ة بني البلدين 
والتي وصفها بأنها خالفات بني 
العائلة الواح���دة ألن ما يجمع 

البلدي���ن هو أكث���ر بكثير مما 
يفرقهما«.

وأوضح نائب الرئيس العراقي 
»حتى لو اختلفنا سياسيا تبقى 
هذه املسألة في ذاكرة العراقيني« 
معربا عن اطمئنانه إلى عالقات 

واعدة بني بالده وسورية.
وخالل لقائه بعضا من أبناء 
اجلالي���ة العراقية في دمش���ق 
أمس األول لفت الهاش���مي إلى 
أن احلكومة السورية »سجلت 
موقفا تاريخيا باحتضان ماليني 
العراقيني وإلى أنها تعاملت مع 
العراقيني على نفس املس���توى 

حكم الرئيس العراقي الس���ابق 
صدام حسني. 

ودعا الهاشمي مواطنيه إلى 
اإلقبال عل���ى االنتخابات قائال 
»عودة املهجرين تستدعي عمال 
مؤسساتيا ينطلق من ممارستكم 
الدس���توري النتخاب  حلقك���م 
ممثليكم في مجلس النواب لنقل 
صوتكم وتشريع قوانني تعمل 

على عودتكم«.
وشكر نائب الرئيس العراقي 
احلكومة السورية على ما قدمته 
للمهجرين العراقيني، مشيرا إلى 
أن دمشق »أدت ما عليها وزيادة، 

منذ البداية قب���ل االختالف مع 
احلكومة العراقية وبعده«.

واتهم نائب الرئيس العراقي 
العراقي���ة بالتقصير  احلكومة 
العمل على عودة املهجرين  في 
العراقي���ني إلى بالدهم. وقال إن 
»أصحاب الش���أن والذين لديهم 
املال والقرار يتباطأون في اتخاذ 
القرار ف���ي قضاي���ا ذات أبعاد 
إنسانية«، مضيفا أن الكثير من 
أصحاب الشأن سبق أن »عانى 
معاناة املهجرين«، في إشارة إلى 
أن أغلب القيادة العراقية احلالية 
التي كانت مهجرة في سورية زمن 

ولم أتقدم بطلب إال ويتم تلبيته 
من أعلى مستويات السلطة في 
سورية«، وأضاف »أنقل رسالة 
ش���كر وتقدير إلى سورية على 
موقفها النبيل من ماليني العراقيني 

في سورية«.
ودعا الهاشمي املواطنني إلى 
انتخ���اب قائم���ة العراقية التي 
ينتمي إليها وقال في إشارة إلى 
أيام االنتخاب���ات »القطار في 5 
و6 و7 ينتظركم في احملطة ولن 
يأتي إال بعد أربع سنوات ومحطة 
)333( هو الذي س���يوصل إلى 
احملطة الت���ي تريدونها للعراق 

اجلديد ال���ذي نحلم به منذ عام 
.»2003

تزامنا مع زيارة الهاش���مي، 
عرضت الشرطة العراقية امس 
اعترافات املتهمني في تفجيرات 
وزارة اخلارجي���ة الدامية التي 
وقعت في ال� 19 من اغس���طس 
آنذاك  املاض���ي وأطلق عليه���ا 
بهجمات االربعاء الدامي وتسببت 

في اصابة ومصرع املئات.
وعرض املتحدث باسم قيادة 
عمليات بغداد اللواء قاسم عطا 
خالل مؤمتر صحافي عقده أمس 
تس���جيالت مصورة العترافات 
اثنني قال انهما شاركا في تفخيخ 
الس���يارة التي استهدفت وزارة 

اخلارجية.
وق���ال ان املتهم االول يدعى 
محمد خالد وشارك في تفخيخ 
الشاحنة التي استهدفت الوزارة 
من خالل مزج مواد التفجير من 
منزل���ه في حي احلس���ني غرب 
بغ���داد ثم قام بنقل الش���احنة 
الذي  الى االنتحاري  وتسليمها 

نفذ الهجوم.
وأوضح ان املتهم االول فر بعد 
ذلك الى محافظة نينوى شمال 
العراق حي���ث اعتقل هناك بعد 
فترة اثناء محاولته تنفيذ هجوم 

آخر في احملافظة.
أم���ا املتهم الثان���ي ويدعى 
عبدالرحم���ن ترك���ي فقد ذكر 
خالل التسجيل انه شارك في 
عملية تفخيخ العجلة املفخخة 
في حي احلسني وان االنتحاري 
الذي نف���ذ الهجوم كان عراقي 

اجلنسية.
وقال اللواء عطا ان املتهمني 
كانا على عالقة بإرهابيني أجانب 
وقد مت اعتقال اثنني ممن يحملون 
اجلنسيات العربية لدى اعتقال 

املتورطني في الهجمات.

الشرطة العراقية تعرض اعترافات المتورطين في هجمات األربعاء الدامي

واشنطن تنفي ارتباط اجتماع 
مصطفى وفيلتمان بالقمة السورية ـ اإليرانية

المالكي: جهات سياسية عراقية 
تلقت أموااًل من الخارج

عواصم ـ خديجة حمودة و»بي.بي.سي«
اتهم رئيس ال����وزراء العراقي نوري املالك����ي القوائم االنتخابية 
املنافس����ة لقائمته »ائتالف دولة القانون« باحلصول على دعم مالي 

من دول مجاورة وأخرى بعيدة.
وأوضح املالكي ان بالده ترحب بعالقات افضل مع ايران وسورية 
والسعودية وتركيا، شرط أال تكون مبنية على قاعدة حتالفات ومحاور، 

وان املنطقة دفعت ثمن احملاور التي ادت الى مصادمات اقليمية. 
وجاء تصري����ح املالكي ردا على دعوة الرئي����س اإليراني محمود 
احمدي جناد التي اطلقها أثناء زيارته س����ورية الى أن يكون العراق 

حليفا إليران.
واشار املالكي الى دفع تعويضات لالكراد الذين هجروا من املنطقة 
في اطار عمليات التعريب ووصلت التعويضات الى 650 مليون دوالر 

خالل األعوام املاضية ومبوجب الدستور.
إلى ذلك، قال وزير اخلارجية املصري احمد أبوالغيط أمس عقب 
جلسة محادثات مع نظيره التركي في القاهرة ان مصر وتركيا تتفقان 
على  ضرورة إتاحة الفرصة أمام جميع األطياف العراقية للمشاركة 
في االنتخابات املقبلة حتى يتحقق السالم الداخلي بينها بشكل يؤدي 
الى حكومة عراقية سهلة التشكيل ومستقرة ما يساعد على القضاء 

على كل أعمال العنف.

عواصم ـ أحمد عبداهلل ووكاالت 
نفى الناطق بلس���ان اخلارجية االميركية فيليب كراولي ان 
يكون الهدف م���ن االجتماع الذي عقد يوم اجلمعة املاضي بني 
مساعد وزيرة اخلارجية جيفري فيلتمان والسفير السوري في 
واشنطن عماد مصطفى، له صلة بالقمة السورية � االيرانية التي 
انعقدت قبل ذلك بيوم واحد.  وأكد أن االجتماع كان »استكماال 

لزيارة مساعد الوزيرة بيل بيرنز لدمشق«.
وقال كراولي »اننا نريد ان نرى سوريةة تلعب دورا بناء أكثر 
في املنطقة كما أننا نريد ان نرى س���ورية وحيث انها تتحدث 
الى االيرانيني مباشرة تنقل اليهم قلقها من الدور االيراني في 

املنطقة ومن طبيعة طموحاتها النووية«.
كذلك نفت السفارة السورية في واشنطن ان يكون السفير 
السوري عماد مصطفى استدعي إلى اخلارجية األميركية على 

أية خلفية سلبية.
 وقال املتحدث باس���م السفارة السورية في واشنطن احمد 
س���لقيني في تصريح لصحيفة »الوطن« الس���ورية أمس ان 
مصطفى لبى دعوة من نائب مساعد وزيرة اخلارجية األميركية 
جيفري فيلتمان ملتابعة مناقشة العالقات الثنائية مشيرا الى 

ان لقاء مشابها عقد يوم امس االول للغرض ذاته.
 ونفى س���لقيني نفيا قاطعا اخبار اس���تدع����اء السفي���ر 
الس���وري لدى واشنطن على خلفية زيارة الرئيس االيران���ي 
محمود احمدي جناد الى س���ورية او حتى طرح هذا املوضوع 

خالل اللقاء.

تركيا: اتهام قائد الجيش الثالث 
ومدع عام بالتآمر لالنقالب على الحكومة

أفغانستان: حظر التغطية اإلعالمية 
لهجمات المتمردين

كابول � أ.ف. پ: حظرت احلكومة االفغانية 
على وسائل االعالم التغطية املباشرة لهجمات 
املتمردين، معتبرة ان املعلومات الفورية التي 
يعطيها الصحافيون ميكن ان تستخدمها عناصر 

حركة طالبان.
واعلن حكيم عش���ير املس���ؤول في مركز 
الصحافة التاب���ع للحكومة »ان هذا النوع من 
التغطية يعرض حياة الصحافيني للخطر، ومن 
جهة اخرى، فان العدو يستفيد بشكل هائل من 
هذا النوع من تغطي���ة األحداث«، مؤكدا بذلك 
توجيهات مصدرها االجهزة السرية االفغانية. 
واضاف عشير »ان الصحافيني يساعدون العدو 

بتغطيتهم املباشرة لالحداث«.
وتابع »ان االجهزة السرية االفغانية اعلنت 
ان االمر ال يتعلق بحظر شامل للتغطية، لكن 

الصحافيني ميكنهم تغطية اعمال العنف فور 
تلقيهم االذن من هذه االجهزة«.

ويبدو ان احلظر يطبق على وسائل االعالم 
احمللية والدولية املوجودة بكثافة في العاصمة 
االفغانية، لكن االجهزة الس���رية االفغانية لم 

تعط تفاصيل.
وفي اتصال معه، اكتفى املسؤول االفغاني 
بالقول انه س���تتم دعوة وس���ائل االعالم »في 
مجموع���ات صغي���رة« الطالعه���ا عل���ى هذه 

القواعد.
وخالل الهجمات املنس���قة لطالبان اجلمعة 
والتي اس���فرت عن مقتل ستة عشر شخصا، 
قامت شبكات التلفزة االفغانية والدولية بتغطية 
االحداث مباش���رة، اضافة الى وكاالت االنباء 

العاملية.

أنقرة � أ.ش.أ � أ.ف.پ: صادقت احملكمة اجلنائية ملدينة 
أرزروم شمال ش����رق تركيا، الدائرة الثانية، على مذكرة 
االدعاء العام التي يتهم فيها قائد اجليش الثالث اجلنرال 
ساليدراي بيرك وعدد آخر من العسكريني واملدعي العام 
ملدين����ة أرزينجان ايلهان جيهان ار بالتورط في أنش����طة 
منظمة )أرجناكون( اإلرهابية املتهمة بالتخطيط لالنقالب 
على احلكومة واغتيال رئيسها رجب طيب أردوغان وعدد 

آخر من الشخصيات البارزة.
ويعتبر قرار االتهام الذي اعدته النيابة العامة حملكمة 
ارزينجان اجلنرال سالديراي بيرك رئيسا للخلية احمللية 
املرتبطة بالشبكة، واملدعي العام للمدينة ايلهان جيهان ار، 
احد مساعديه. ووجهت الى اجلنرال واملدعي وإلى 11 موقوفا 
آخر تهمة االنتماء الى »منظمة ارهابية« وقد يحكم عليهم 

بالسجن 15 عاما، كما ذكرت صحيفة ملييت.
من جهتها اك����دت وكالة انباء االناضول ان ثمانية من 
املوقوفني االخرين االحد عشر هم عسكريون، اما الثالثة 

اآلخرون فينتمون الى اجهزة االستخبارات.
ويؤكد ق����رار االتهام ان املوقوفني كانوا يؤيدون خطة 
ترمي الى تش����ويه سمعة حزب العدالة والتنمية احلاكم، 
وجمعية فتح اهلل غولني االسالمية القوية التي يقال انها 
قريبة من حزب العدالة والتنمية، من خالل اخفاء مخدرات 
وأس����لحة ووثائق مثيرة للش����بهات في مقرات جامعية 

تتوالها اجلمعية.
 وكان من املفترض بحس����ب اخلطة ان تتيح عمليات 
تفتي����ش في وقت الحق ضبط هذه املخدرات واالس����لحة 
والوثائق وادراج اجلمعية في الئحة املنظمات االرهابية.

 ووجه املدعي العام اتهامات بعضوية املنظمة والعمل 

على حشد قوات اجليش للمشاركة في االنقالب ضد احلكومة، 
مطالبا بالس����جن ملدد تصل إلى 15 عاما، إلى كل من قائد 
ق����وات الدرك في أرزينجان العقيد علي تابان وقائد قوات 
الدرك في اسكيش����هير »وسط تركيا« العقيد رجب جنش 
أوغلو ومدير وحدة االستخبارات بقوات الدرك في أرزينجان 

شيناسي دميير و11 متهما آخرين.
ولفت املدعي العام ملدينة أرزروم تانر اكسكال في مذكرته 
إلى أن املتهمني حاولوا تنفي����ذ خطة »مكافحة الفعاليات 
األصولية« لتصفية حزب العدالة والتنمية احلاكم وجماعة 
النور اإلسالمية بزعامة الشيخ فتح اهلل جولن، التي نسب 
إلى العقيد بحري دورسون شيشيك التوقيع عليها، والتي 

نشرتها صحيفة )طرف( الليبرالية يونيو املاضي.
وكانت رئاس����ة األركان قد أصدرت بيانا حولها الليلة 
املاضية أكدت فيه فتح التحقيقات مجددا مع شيشيك بعد 
ظهور أدلة جديدة تؤكد أنه صاحب التوقيع على الوثيقة، 
وأن املدعي العام العسكري أحاله إلى احملكمة العسكرية 

لكنها رفضت حبسه، وأن التحقيقات التزال مستمرة.
وكشفت معلومات أن شيشيك كان قد التقى قائد اجليش 
الثالث اجلنرال ساليدراي بيرك في يناير وفبراير من العام 
املاضي، وعقدا لقاءات أيضا م����ع عدد من كبار القادة في 

إطار ندوات باجليش.
وتعد هذه هي امل����رة األولى في تاريخ تركيا التي يتم 
فيها التحقيق مع جنرال باخلدمة هو قائد اجليش الثالث، 
كم����ا تعد هذه هي املرة األولى في تاريخ تركيا التي يلقى 
فيها القبض على أحد املدعني العامني ويتم إيداعه السجن، 
حيث ألقي القبض على املدعي العام ملدينة ارزينجان ايلهان 

جيهان أر ومت إيداعه السجن منذ 17 فبراير املاضي.

العقوبات تصل إلى السجن 15 سنة

باريس تنجح في استمالة موسكو بطائرات مروحية: 
مدڤيديڤ ال يعارض فرض عقوبات »ذكية« على إيران

 عواصم – وكاالت: قال الرئيس الروسي دميتري 
مدڤيديڤ إن بالده ستبحث فرض عقوبات »ذكية« 
على ايران اذا فشلت اجلهود الديبلوماسية في حمل 
اي���ران على اإلذعان للمطال���ب الدولية فيما يخص 
برنامجها النووي. لكنه اش���ترط أن تكون »هادفة« 

وال تطول السكان. 
 وكان مدڤيديڤ يتحدث عقب محادثات مع الرئيس 
الفرنس���ي نيكوال ساركوزي خالل زيارته الرسمية 
لباريس، وقال مدڤيديڤ ان���ه يأمل امكانية تفادي 
العقوبات ولكنه أضاف أن روسيا ال ميكنها الصبر 

على إيران إلى األبد.
 وأضاف »نحن متفائلون ولم نفقد الشعور بأننا 
قد نحقق جناحا. ولكن إذا لم يفلح ذلك فقد قلت أكثر 
من مرة إن روسيا مستعدة ألن تبحث مع شركائنا 

اآلخرين مسألة فرض عقوبات«.
 من جهته، قال ساركوزي للصحافيني إن مواقف 
فرنسا وروسيا »متقاربة للغاية« بشأن إيران. وربط 
التعاون بش���أن احتمال فرض عقوبات على طهران 
بخطط أثارت جدال لفرنسا بشأن بيع حامالت طائرات 

هيليكوبتر ملوسكو.
 وأدت الصفقة املقترحة لبيع روس���يا حامالت 
هيليكوبتر من طراز ميسترال إلى إثارة قلق الواليات 
املتحدة وبعض أعضاء حلف شمال األطلسي في شرق 
أوروبا، لكن س���اركوزي قال إنه يتعني على الغرب 

أن يثق في روسيا.

 وأضاف »هل ميكن أن نقول للرئيس مدڤيديڤ 
في الصباح نحن نثق بكم، صوتوا معنا في مجلس 
األمن فلنعم���ل معا على قرار واحد ثم في املس���اء 
نقول متأسفون نحن ال نثق بكم لذا فليس مبقدورنا 

العمل معا«.
وتس���اءل: »أين االتس���اق في هذا املوقف؟ نحن 
نريد أن نطوي صفح���ة احلرب الباردة«، مؤكدا أن 
فرنس���ا دخلت محادثات مع روسيا بشأن بيع أربع 

حامالت هيليكوبتر.
      من جهة أخرى، رفض املتحدث باسم اخلارجية 
األميركية فيليب كراولي انتق���ادات وجهتها إيران 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبرا أنه يتوجب 
على طهران أن تتعاون بشكل أكبر مع املنظمة التابعة 

لألمم املتحدة بدال من انتقادها.
 ونقل راديو »س���وا« األميركي أمس عن كراولي 
قوله »ال أحد يريد أن يرى سباقا للتسلح يتطور في 
منطقة الش���رق األوسط، ولكن سيكون من األفضل 
على إيران بدال من معارضة تقرير الوكالة الدولية 
للطاقة الذري���ة، أن تتقدم إلى األمام بطريقة بناءة، 
وأن ترد على األس���ئلة التي طرحتها الوكالة نيابة 

عن املجتمع الدولي بأكمله«.
 وأضاف املتحدث باسم اخلارجية األميركية أن 
األسئلة التي طرحتها الوكالة تتناول أمورا عدة، الفتا 
إلى أنه بطبيعة احلال، كان مفتشو الوكالة الدولية 
للطاقة في إيران هم الذين أثاروا القلق من عدم القدرة 

على اإلجابة عن األسئلة التي نطرحها جميعا، حول 
برامج إيران، ومنشآتها وانعدام الشفافية في شأن 

القضية النووية.
في س���ياق آخر، قال مس���ؤول كبير في القوات 
البحرية اإليرانية إن قواته تستعد ل� »مهام كبرى«، 
فيما كشف عن أن بعض الدول الكبرى عرضت بيع 
مدمرات إلي���ران بعد جناح اإليرانيني في صنع أول 

مدمرة وتدشينها مؤخرا.
 وقال البريغادير فريبرز قادر بناه قائد املنطقة 
االولى في القوات البحرية اإليرانية، في تصريحات 
لوكالة األنباء االيرانية »ارنا« بثت الليلة قبل املاضية، 
»إن س���الح البحر بدأ أنش���طته وأعد نفسه للقيام 

مبهمات كبرى«.
 وأضاف »ان تقدم الصناعات البحرية في إيران 
ومنها صناعة الس���فن واملنشآت البحرية واملرافئ 
يحتم أن تتق���دم الصناعات الدفاعية والبحرية إلى 
جان���ب بعضها البعض وفي هذا الس���ياق مت تقدمي 
اقتراح بتأسيس وزارة الشؤون البحرية«، وأعرب 
قادر عن دهشته حيال »تصرفات الدول الكبرى في 

العالم إزاء إيران«.
وقال: »قب���ل أن تنتج إيران املدم���رة )جماران( 
كانت تلك الدول ترفض اقتراح إيران لشراء مدمرة 
منها بيد أن اقتراحات كثيرة انهالت علينا منذ عدة 
أيام لبيع إيران مدمرة مما يؤكد أن هؤالء ال يريدون 

سوى حتقيق مصاحلهم«.

 طهران: نستعد للقيام بمهام كبرى 

»طالبان« تعلن مقتل قائدها المطلوب
 في تفجير القنصلية األميركية بكراتشي 

إس���الم آباد � يو.بي.آي: أعلنت حركة »طالب����ان« 
باكستان أمس مقتل القائد العسكري الكبي����ر محم���د 
قاري ظافر املطلوب في تفجير القنصلي����ة األميركي���ة 
بكراتش���ي في العام 2006 بغارة جوية يش���تبه في 
أنه���ا أميركية على ش���مال وزيرستان بشمال غرب 

الب���الد.
وذكرت صحيفة »دون« الباكستانية ان »طالبان« 
أصدرت بيانا أعلنت فيه مقتل ظافر قائلة »إن املجاهدين 
سينتقمون قريبا ملقتله من احلكومة الباكستانية في 

أي مكان في البالد«.
وذكرت الصحيفة أنه ليس من املعتاد تأكيد طالبان 

مقتل أحد عناصرها بهجوم صاروخي.
وكانت االستخبارات الباكستاني���ة قال���ت األسب���وع 
الفائت إن ظاف���ر قتل مع 13 مس���لح���ا آخر بهجوم 
صاروخ�����ي اس���تهدف مجمعا وس���يارة في منطقة 
دارغا ماندي بشمال وزيرستان احملاذية للحدود مع 

أفغانستان.


