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إسالم آباد ـ رويترز: قالت الشرطة الباكستانية إن مسلحني 
مجهولني أصابوا بالرصاص وزير الشـــؤون الدينـــية الباكـــستاني 
حامد ســـعيد كاظمي فـــي هجوم وقع بالـــعاصمة إســـالم اباد 
امس ورمبا يكون قد أسفر عن مقتل شخص آخر، وقال ضابط 
بالشرطة »أطلق مسلحون وابال من الرصاص على سيارة الوزير«، 
وأضاف أنه وردت أنباء عن مقتل شخص لكن الوزير في حالة 

مستقرة. 

الرياضـ  يو.بي.آي: كشفت السلطات السعودية امس عن إحباط 
مخططات »إرهابية« تضمنت استهداف كبار املسؤولني وعلماء الدين 

ورجال أمن في اململكة العربية.
ونقلت صحيفة »االقتصادية« السعودية عن اللواء منصور التركي 
املتحدث الرسمي لوزارة الداخلية السعودية قوله إنه سبق للسلطات 
األمنية في الســـعودية »إحباط مخططـــات للفئة الضالة تضمنت 

استهداف كبار املسؤولني في الدولة والعلماء ورجال أمن«.

إصابة وزير الشؤون الدينية الباكستاني في هجوم مسلح الرياض: أحبطنا هجمات تستهدف مسؤولين وعلماء

أوباما متحدثاً خالل افطار في البيت األبيض أمس األول                   )أ.پ( معاينة الهجوم االنتحاري الذي نفذ امس في مهترالم عاصمة اقليم لغمان شرق كابول                 )أ.پ(

الحوثيون يعدون بخوض حرب استنزاف ضد الجيش اليمني

صنعاء ـ يو.بي.آي: أعلن مصدر عسكري ميني امس )األربعاء( 
أن القوات املســـلحة اليمنية متكنت من طـــرد املتمردين احلوثيني 
من مواقع كانوا يسيطرون عليها في محافظة صعدة وأنها كبدتهم 

خسائر كبيرة خالل الساعات املاضية.
ونقلت وكالة االنباء اليمنية )سبأ( عن املصدر األمني الذي طلب 
عدم نشر اســـمه قوله إن وحدات عســـكرية وأمنية وجهت ضربة 
موجعـــة لتجمعات احلوثيني في محافظـــة صعدة رغم مواصلتهم 

الهجمات على أفراد القوات املسلحة واألمن.
وأكد املصدر أن القوات املسلحة متكنت من طرد عناصر احلوثيني 

من املواقع التي كانوا يسيطرون عليها في منطقة دماج.
وأضاف أنه مت القبض على عدد من عناصر احلوثيني في منطقة 
بنـــي معاذ فيما قتل عدد آخر منهم مع قائدهم عبدالعزيز القطابري 
أثنـــاء محاولتهم الهجـــوم على مدينة قطابر واســـتهداف احملكمة، 
مشـــيرا إلى أن أوامر صدرت الى وحدات القوات املســـلحة واألمن 
بفتح معابر ونقاط خاصة ملرور واســـتقبال من يرغب في تســـليم 

نفسه من احلوثيني.
وبخصوص املبـــادرة التي تقدم بها زعيـــم املتمردين عبدامللك 
احلوثـــي مؤخرا لوقف اطالق النار من جانب واحد اعتبرت مصادر 
رسمية مينية أن تلك املبادرة »لم تكن سوى أكذوبة من باب الدعاية 

اإلعالمية املضللة«.
مـــن جانبه، حمل احلوثي الســـلطة »كل تبعات ونتائج احلرب 
وما ستخلفه من آثار وخيمة«، وذلك بسبب عدم االستجابة ملبادرة 

وقف إطالق النار.
وقال في بيان »نعدها )السلطة( مبفاجآت ثقيلة وبحرب استنزافية 

طويلة األمد نتماشى معها بنفس طويل أكثر مما تتوقع«.
وأضاف احلوثي اننا نثبت تقدمنا ميدانيا مبا نعرضه من مقاطع 
ڤيديو من ســـاحة املواجهات، مؤكدا أن السلطات اليمنية »مازالت 
تكابر وحتاول حجب الشـــمس عن حقائق ســـاطعة وهو ما جعلنا 
نقدم لها مبـــادرة حرصنا على أن نكون فيهـــا املبادرين من طرف 

واحد ومن واقع قوة«.
الى ذلك، دعت املفوضية السامية لشؤون الالجئني التابعة لألمم 
املتحدة إلى وقف القتال الذي اندلع يوم 11 أغســـطس املاضي وأدى 
إلى نزوح نحو 100 ألف شخص من منازلهم وفق تقديرات منظمات 

اإلغاثة.
وقـــال برنامج األغذية العاملي التابـــع لألمم املتحدة في بيان إنه 
لم يســـتطع تقدمي الطعام سوى لنحو 10 آالف نازح فقط في شهر 

أغسطس املاضي من أصل 95 ألفا محتاجني له.
وأفادت املتحدثة باســـم البرنامج امييليا كاســـيال بأن البرنامج 

اضطر الى إجـــالء موظفيه مؤقتا من صعدة بســـبب القتال، لكنه 
كلف »جماعة اإلغاثة اإلسالمية« بتوزيع األغذية في احملافظة حني 

تتحسن الظروف األمنية.
هذا وقالت املمثلة املقيمة لبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي بصنعاء ان 
مقترحا قدم للحكومة اليمنية بوقف الطالق النار يلتزم به طرفا الصراع 

يوميا لساعات محددة إلغاثة املتضررين من حرب صعدة.
وقالت املســـؤولة الدولية خالل اجتماع مع ممثلي منظمة »معا 
ضد حرب صعدة« ان نحو 150 ألف نازح فقدوا منازلهم ويحتاجون 
ملســـاعدات متكاملة من إيواء وغذاء وخدمات صحية باإلضافة إلى 
عشـــرات اآلالف من املتضررين الذين يحتاجـــون ملعونات غذائية 

وطبية يومية بصعدة.
وأشارت إلى األعداد املتزايدة للنازحني واملتضررين من احلرب بني 
القوات احلكومية واملتمردين احلوثيني في ثالث محافظات باإلضافة 

إلى صعدة هي حجة وعمران واجلوف.
وأفـــادت بتقدمي األمم املتحدة مقترحا بتأمني ممر إنســـاني دائم 
وثابت يضمـــن مرور فرق العمل اإلنســـاني امليداني ويلتزم طرفا 

الصراع بتأمينه.
وأكدت أن وظيفة األمم املتحدة هي إغاثة املدنيني والنازحني دون 

التدخل كوسيط بني الطرفني باعتباره شأنا داخليا.

األمم المتحدة تقترح وقفًا إلطالق النار لعدة س�اعات يوميًا إلغاثة المتضررين

القوات اليمنية تعلن استعادة مواقع من المتمردين موسى: محادثات »الجامعة« وصنعاء
أدت لالتفاق على التهدئة شمال اليمن

أبخازيا تهدد بتدمير السفن الجورجية

القاهرةـ  أ.ف.پ: أكد األمني العام جلامعة الدول العربية عمرو موسى 
انــــه اتفق مع املســــؤولني اليمنيني على »الدعوة الــــى احلوار« لتهدئة 
األوضاع في شــــمال اليمــــن حيث تدور معارك بــــني القوات احلكومية 
واملتمردين احلوثيني. وقال موسى في تصريحات للصحافيني، نقلتها 
أمس )األربعاء( وكالة أنباء الشــــرق األوسط املصرية، انه التقى أمس 
األول )الثالثاء( وزير اخلارجية اليمني أبوبكر القربي »ملدة ســــاعتني« 
في طرابلس، مضيفا ان »املباحثات بني اجلامعة العربية واليمن انتهت 
الــــى الدعوة الى احلوار«. وتابع »ارجو ان يكون احلوار هو األســــاس 
الذي تنطلق منه عملية التســــوية والتهدئة«. وقال موسى ان األوضاع 
في اليمن وكذلك العالقات املتوترة بني سورية والعراق ستكونان على 
رأس جدول أعمال االجتماع القادم ملجلس اجلامعة على مستوى وزراء 

اخلارجية في دورته 132 في التاسع من الشهر اجلاري.

موســــكوـ  أ.ف.پ: أمرت ابخازيا بحريتها بتدمير السفن اجلورجية 
التــــي تنتهك احلدود البحرية البخازيا، كمــــا اعلن رئيس هذه املنطقة 
اجلورجية االنفصالية سيرغي باغابش ردا على »عمل قرصنة« لتبليسي 

كما اوردت وكالة انترفاكس.
وقــــال باغابش »امرت قواتنا العســــكرية البحرية بتدمير الســــفن 
اجلورجية التي تنتهك احلــــدود البحرية البخازيا. وهذا التدبير يبرر 

بأعمال القرصنة املستمرة من اجلانب اجلورجي«.

أوباما في إفطار بالبيت األبيض:
 اإلسالم جزء ال يتجزأ من أميركا

سوالنا يكشف عن مفاوضات مكثفة
بين أميركا وإسرائيل لتجميد االستيطان

رام اهلل ـ د.ب.أ: أكـــد املســـؤول األعلى 
للسياســـة اخلارجية واألمـــن في االحتاد 

األوروبي خافيير سوالنا وجود
مفاوضات أميركية-إســـرائيلية مكثفة 
لالتفـــاق على التفاصيـــل الدقيقة لتجميد 
األنشطة االســـتيطانية اإلســـرائيلية في 

األراضي الفلسطينية.
وقال ســـوالنا في تصريحات لصحيفة 
»األيام« الفلسطينية نشرتها في عددها امس 
)األربعاء( إن مفاوضات مكثفة بدأت االثنني 
املاضي بني فريقني، أميركي وإسرائيلي، في 
واشنطن حول التفاصيل الدقيقة لتجميد 
األنشطة االستيطانية اإلسرائيلية متهيدا 

الستئناف املفاوضات مع الفلسطينيني.
وأوضح سوالنا أنه من املفضل أن تتم هذه 
املفاوضات بوجود طرف ثالث، واعتبر أنه في 
حال االتفاق على رسم احلدود بني الدولتني، 
الفلسطينية واإلسرائيلية، ستصبح مسألة 

املستوطنات مشكلة صغيرة جدا.
وقال ســـوالنا: »أعتقد أنه من املهم جدا 
رسم اخلط ألن ذلك سيسرع خروجنا من 
مشكلة ستصبح اصغر بكثير فإذا ما اتفقنا 
على ان تبادل األراضـــي هو بني 2% و %4 
ميكننا رسم خارطة، مبوجبها ستكون هناك 
مناطق مقبولة على الفلسطينيني ان تكون 
في اجلانب اآلخر مـــن اخلط، واعني بذلك 

إسرائيل«.

وتابع »إذا ما قمنا بذلك، فمن األرجح أن 
مسألة املستوطنات ستصبح مشكلة صغيرة، 
بال شك فان بعض الناس سيتأثرون، ولكن 
كـــم عددهم، وفي أي مواقـــع وأي نوع من 
الصعوبة ســـيواجهون؟ سيعتمد هذا إلى 

حد كبير على كيفية رسم اخلط«.
وأوضح املسؤول االوروبي أنه »ال أريد 
استخدام كلمة تفاؤل ألنها كلمة بال مضمون 
ولكـــن ببعض املنطقية فإننـــي آمل كثيرا 
أن أســـبوع العمل خــــ الل دورة اجلمعية 
العمومية لالمم املتحدة سيحدث فيه شيء، 
هـــذا هو أملـــي وال ميكننـــي ضمانه ولن 
أضمنه ولكن أعتقد أن هذا أملي واإلمكانية 

موجودة«.
كان ســـوالنا كشف النقاب عن تفاصيل 
محادثات الفريقني، األميركي واإلسرائيلي، 
عقب محادثاته مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
بنيامني نتنياهو بهدف بلورة نهائية لبعض 

من القضايا املعقدة.
وزار سوالنا مصر امس حيث استقبله 
الرئيس املصري حســـني مبـــارك وبحثا 
آخر التطورات فيما يتعلق بجهود حتريك 
عملية الســـالم على نحو يفضي لتحقيق 
حل الدولتني، وجهود مصر من أجل توحيد 
الصف الفلســـطيني، وحضر اللقاء وزير 
اخلارجية املصرية أحمد أبوالغيط والوفد 

املرافق لسوالنا. 

واشنطنـ  يو.بي.آي: أشاد الرئيس األميركي 
باراك أوباما خالل إفطار تقليدي أقامه في البيت 
األبيض مبســـاهمات األميركيني املسلمني في 
املجتمع األميركي وفي إغناء الثقافة األميركية 
واصفا اإلسالم بأنه جزء ال يتجزأ من أميركا.

وقال أوباما في كلمـــة ألقاها خالل اإلفطار 
الذي حضره العضوان املسلمان في الكونغرس 
النائب كيث إيليسون والنائب أندريه كارسون 
ان مســـاهمات املســـلمني في الواليات املتحدة 
كبيرة لدرجة ال ميكن إحصاؤها وهي متجذرة 

في نسيج املجتمع األميركي.
وأضاف ان »املسلمني األميركيني ناجحون 
فـــي مجال األعمال والترفيـــه والفن واأللعاب 
الرياضية والعلوم والطب، وفوق كل ذلك هم 
أهل ناجحون وجيـــران ناجحون ومواطنون 

ناشطون«.
وقال الرئيس األميركـــي أمام جمهور ضم 
وزير الدفاع روبرت غيتس والعدل إيريك هولدر 
والسيناتور ريتشارد لوغار ان الدين اإلسالمي 
هو جزء من أميركا وهو واحدة من الديناميات 

االستثنائية والتنوع في املجتمع األميركي.
وأضاف »معا لدينا مسؤولية تعزيز التواصل 
القائم على املصالح املشتركة واالحترام املتبادل« 
وقال »هذا واحد من التزاماتي كرئيس في الداخل 
واخلارج هذا أساسي النطالقة جديدة سعيت 
لها بني الواليات املتحدة واملسلمني حول العالم. 

سنجدد هذا االلتزام في هذا الشهر املقدس«.
وقال ان »رمضان بالنسبة ملليار مسلم وقت 
للتفاني العميق والتأمـــل وهو وقت للخدمة 

والدعم للمحتاجني«.
ووجه أوباما حتية إلى املجند كرمي خان الذي 
»ضحى بنفسه« حني مات في اخلدمة العسكرية 
في العراق والتلميذة ناشاال هيرن التي ربحت 
احلق في ارتداء احلجاب في املدرسة والطالبة 
بلقيس عبد القدير التي ســـجلت أكبر عدد من 
النقاط في تاريخ لعبة كرة الســـلة في والية 

ماسيتيوتس بني جميع طالب الثانويات.
ووجه أوباما حتية إلى محمد علي كالي الذي 
لم يستطع احلضور والذي وصفه أوباما بأنه 

رجل يواصل النضال من أجل معتقداته.

مقتل نائب رئيس االستخبارات األفغاني في هجوم انتحاري

اسكوتلندا تنشر وثائق تظهر تدخل براون إلطالق سراح المقرحي

طهران: تغيير السفراء في الخارج أمر طبيعي
واستخدام الحظر لن يؤثر على مطالبنا القانونية

الحرس الثوري يهاجم خاتمي: يسعى للحد من سلطة خامنئي

لندن � عاصم علي
واجه رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون اتهامات 
بـ »التعامل املزدوج« بعدما كشفت رسائل ووثائق نشرتها 
احلكومتان االسكوتلندية والبريطانية، ان براون ووزير 
خارجيته ديڤيد ميليباند أكدا للجانب الليبي أنهما ال يرغبان 
في وفاة الضابط السابق في االستخبارات الليبية عبدالباسط 

املقرحي في السجن، بل أراداه أن ميوت حرا.
وتهدد هذه املعلومات بالنيل من ادعاء احلكومة البريطانية 
احلياد في موقفها حيال إطالق املقرحي وادعائها بأن القرار 

يعود بالكامل إلى احلكومة االسكوتلندية.
كما يتوقع أن توســــع هوة اخلالف بني حكومة براون 
وإدارة الرئيس األميركي باراك أوباما التي طلبت تفسيرات 
من اجلانب البريطاني عن دورها في القضية اثر الكشف عن 

الرسائل ومحاضر االجتماعات البريطانية مع الليبيني.

وســــبق أن وجهت االدارة األميركية انتقادات إلطالق 
املقرحي، إال أن احلكومة البريطانية متسكت مبوقفها القائل 
إن القرار يعود الى احلكومة االسكوتلندية وحدها، وهو ما 
يتناقض مع مضمون الرسائل ومحاضر االجتماعات التي 
نشــــرت امس االول. وبني أهم الوثائق املنشورة محضر 
اجتماع مع اجلانب الليبي نشرته احلكومة االسكوتلندية، 
وقال فيه الوزير الســــابق في اخلارجية البريطانية بيل 
راميل إن براون وميليباند ال يرغبان في وفاة املقرحي في 
الســــجن. وتبني أن اجلانب الليبي مارس ضغوطا أيضا 
بالتلويح بأن وفاة املقرحي في الســــجن سيكون لها وقع 

»كارثي« على العالقات بني ليبيا وبريطانيا.
ودفعت هذه املعلومات زعيم حزب احملافظني املعارض 
ديڤيد كامرون الى اتهــــام براون »بالتعامل املزدوج« عبر 
االدعاء علنا بأن القرار يعود الى احلكومة االسكوتلندية ثم 

ممارسة ضغوط على األخيرة والتدخل في القضية سرا، 
وطالب بفتح حتقيق مستقل في املسألة.

وأقر ميليباند مبا ورد في الوثائق املنشورة على لسان 
راميل بالقول في تصريح لـ »بي.بي.سي«: لقد قال احلقيقة 

فنحن لم نرغب في أن يتوفى املقرحي داخل السجن.
وأضاف أن لندن لم متارس »أي ضغوط« على حكومة 
اسكوتلندا من أجل االفراج عن املقرحي بسبب معاناته من 

مرض سرطان البروستاتا وذلك 20 أغسطس املاضي.
وقــــال »إن اإلفراج عن املقرحي لم يكن هدية للحكومة 
البريطانية«. جتدر االشارة إلى أن املقرحي وهو عميل في 
االستخبارات الليبية سابقا حكم عليه بالسجن مدى احلياة 
عــــام 2001 التهامه بالقيام بتفجير طائرة بان ام اير الينز 
عام 1988 فوق مدينة لوكيربي االسكوتلندية مما أسفر عن 

مقتل 270 شخصا من بينهم 189 أميركيا.

طهران ـ وكاالت: اعتبر املتحدث باسم وزارة اخلارجية 
االيرانية حسن قشقاوي امس ان تغيير السفراء االيرانيني 

في اخلارج أمر طبيعي تتبعه وزارته سنويا.
وقال قشقاوي في تصريح نقلته وسائل إعالم محلية 
امس ان »تغيير 45 من السفراء ورؤساء البعثات االيرانية 
من بني 130 ســــفيرا وممثال يعد أمــــرا طبيعيا« مبينا ان 
»مدة ايفاد هؤالء الى اخلارج تستغرق ثالثة أعوام لذا فان 

تغييرهم بعد انتهاء مهامهم يعد مسألة عادية«.
كما انتقــــد املتحدث باســــم وزارة اخلارجية االيرانية 
التصريحات األخيرة للمسؤولني الفرنسيني واالملان فيما 
يتعلق بالبرنامج النووي االيراني، مؤكدا ان استخدام وسيلة 

احلظر لن تؤثر في مطالب ايران القانونية واحلقوقية.
وفي معرض رده على موقف وزارة اخلارجية االيرانية 
ازاء هذه التصريحات، قال قشقاوي »ان تصريحات املسؤولني 
الفرنسيني واالملان تدل على عدم الفهم الصحيح والواقعي 

جتــــاه التطورات فــــي ايران وتعبر عن تدخل ســــافر في 
الشؤون الداخلية للدول االخرى وهو ما يتنافى صراحة 
مع القوانني الدولية ويبني محاوالت احلكومتني الفرنسية 
واالملانية لدعم ممارســــات تعكير االمن في الدول األخرى 
وينتهك مبدأ الســــيادة الوطنية للدول«. وأعرب قشقاوي 
- وفقــــا لوكالة )مهر( االيرانية لألنباء - عن أســــفه ألن 
فرنسا متضي قدما في التدخل في الشؤون الداخلية اليران 
وهو أمر ترفضه ايران متاما، مشيرا الى »تراجع شعبية 
الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي في بالده وهو ما يؤشر 
الى ابتعاد قادة هذا البلد عن شــــعبهم«. وتطرق قشقاوي 
الى ما أســــماها االنتهاكات العديدة التي حتدث في فرنسا 
وأملانيا جتاه حقوق األقليات الدينية والعرقية واملهاجرين 
والنساء واالطفال وسكان ضواحي املدن والسجناء، وتساءل: 
»كيف ميكن للرئيس الفرنسي ان يعطي دروسا في حقوق 
االنســــان لآلخرين؟«. واعتبر املتحدث باســــم اخلارجية 

االيرانية تصريحات املســــؤولني الفرنسيني واالملان حول 
البرنامج النووي االيراني غير منطقية وال أساس لها من 
الصحة، وأن هذه التصريحات متأثرة باألفكار العدوانية 
لقادة اســــرائيل وال تتناسب مع مصالح الشعبني االملاني 
والفرنسي. الى ذلك اتهم رئيس احلرس الثوري محمد علي 
جعفري الرئيس االصالحي السابق محمد خامتي بالسعي 
الى »احلد« من سلطة املرشد األعلى جلمهورية علي خامنئي 
خالل االنتخابات الرئاسية في 12 يونيو  وكان خامتي الذي 
تولى رئاسة ايران من 1997 إلى 2005 دعم املعارضة التي 
نددت بعمليات تزوير في هذه االنتخابات التي أعيد خاللها 

انتخاب الرئيس محمود احمدي جناد.
ونقلت وكالة فارس عن رئيس احلرس الثوري ان خامتي 
قال آنذاك »إذا عاد االصالحيون الى السلطة فان املرشد لن 
يكون له بعد ذلك اي ســــلطة على املجتمع فسلطة املرشد 

يجب ان تتقلص مع هزمية احملافظني«.

»واشنطن بوست«: طالبان تفاجئ القوات األميركية بتقنياتها المحسنة

طالبـــان تتعلم مـــن أخطائها 
وأخطاء القوات األميركية وقوات 
حلف شمال األطلسي »الناتو« 
وذلك بعد مرور 8 أعوام على بدء 
الصراع. وقال أحد اجلنراالت 
العســـكريني الذيـــن خدمـــوا 
فـــي أفغانســـتان إن الهجمات 
الطالبانية ازدادت بشكل ملحوظ 
هذه السنة حتى أن بعض القادة 
العســـكريني توقعوا أن يكون 
عناصر طالبـــان يتلقون دعما 
مباشـــرا من مقاتلني محترفني 
من الدول العربية ووسط آسيا. 
ونقلت »واشنطن بوست« عن 
مســـؤولني عســـكريني ثقتهم 
باالســـتراتيجية التي تطورها 
الواليات املتحدة إال أنهم يفكرون 
إذا كان الوقت ســـيكون كافيا 

أمامها لتطبيقها أم ال.
وقال أحد املسؤولني الرفيعي 
إنه  أفغانستان  املســـتوى في 
يعتقد أن اللعبة لن يكون فيها 
رابح أو خاسر أي انه بالنسبة 
لطالبان »فإن الربح بالنسبة لهم 
سيكون صافيا فهم يشعرون مع 
إنهم سيتمكنون  الوقت  مرور 
من القضاء على جهود املجتمع 
الدولي إلحالل االســـتقرار في 
افغانستان« مضيفا »إنها بالفعل 

لعبة إرادة بالنسبة لهم«.

كابولـ  واشنطنـ  وكاالت: قتل 
ما ال يقل عن 22 شـــخصا بينهم 
4 مسؤولني ابرزهم نائب رئيس 
املخابـــرات األمنية واصيب اكثر 
من 18 شـــخصا في تفجير نفذه 
انتحاري امس شرق افغانستان.   
وفجر املهاجم االنتحاري سيارة 
ملغومـــة أثناء تشـــييع جنازة 
بشرق أفغانســـتان وقال مصدر 
من الشرطة األفغانية إن مسؤولني 
كبارا بني القتلى واجلرحى.  وقال 
متحدث باسم حاكم اقليم لغمان 
حيث وقع الهجـــوم إن االنفجار 
أسفر عن ســـقوط ضحايا ولكن 
لـــم ميكنه تأكيد مـــا إذا كان من 
بينهم مســـؤولون.  وقال مصدر 
الذي رفض نشر اسمه  الشرطة 
إن االنفجار أسفر عن مقتل نائب 
رئيس املخابرات األمنية االفغاني 
عبداهلل لقماني الذي كان يشارك 
في تشييع اجلنازة في العاصمة 

اإلقليمية مهترالم.
 وأضاف أن لطف اهلل مشعل 
حاكم إقليم لغمان أصيب أيضا في 
االنفجار، ورأى شاهد من رويترز 
في العاصمة اإلقليمية شاحنة تقل 

جرحى تغطيهم الدماء.
وذكرت قناة اجلزيرة االخبارية 

ان حركة طالبان تبنت الهجوم.
من جهة اخرى، قال مسؤولون 

عســـكريون أميركيـــون رفيعو 
املستوى إن حركة طالبان باتت 
عدوا قويا في أفغانســـتان ألنها 
تقوم بتحسني تكتيكاتها والعثور 
على الثغرات في اللعبة العسكرية 
األميركية معربني عن ذهولهم من 

االنطالقة اجلديدة للحركة.
ونقلت صحيفة »واشـــنطن 
بوست« األميركية عن املسؤولني 
العســـكريني قولهم أن عدم قدرة 

واشنطن على رفع عدد جنودها 
في أفغانستان حلماية املدنيني أثار 
امتعاضا من الوجود الغربي فيها 
ومن احلكومة األفغانية املتعاونة 
معهـــا. ولفتت الصحيفة إلى أنه 
في ظل قرارات أوباما املهمة بشأن 
استراتيجية احلرب على أفغانستان 
وتراجع الدعم الشعبي األميركي 
لهذه احلرب يعمل مسؤولو اإلدارة 
والدفاع على دراسة أسباب ظهور 

طالبان ولـــو في الوقت احلاضر 
على األقل كأنها املنتصرة.

وأشـــارت إلى أن إدارة أوباما 
تتوقع أن تظهر نتائج التغييرات 
التـــي أجرتها في اســـتراتيجية 
احلرب ومن ضمنها تغيير القيادة 
العسكرية على األرض وذلك خالل 
سنة أو 18 شهرا. إال أن املسؤولني 
األميركيني وحلفاءهم يشعرون 
وكأنهم في سباق مع الوقت كون 


