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واشنطن ـ احمد عبداهلل
علم���ت »األنباء« من مصادر موثوقة في 
وزارة الدفاع ان تقريرا رفع الى وزير الدفاع 
االميرك���ي روبرت غيتس اش���ار الى تأخر 
اس���تكمال البرنامج الذي وضعته الوزارة 
بتطوير سالح اجلو العراقي. وقال التقرير 
ان املوع���د الذي حدد النه���اء البرنامج كان 

في خري���ف 2012 وان املعدل احلالى لتنفيذ 
اخلط���وات الواردة فيه ل���ن يتيح باي حال 

االنتهاء منه في ذلك املوعد.
وقال التقرير ان التأخير يش���مل برامج 
التدري���ب ومواعيد تس���ليم املعدات فضال 
عن نق���ص العناصر البش���رية املعدة من 
اجلانبني معا اي من جانب اخلبراء واملدربني 

االميركيني والتش���كيالت العسكرية لسالح 
اجلو العراقي.

ويعني تأخر برنامج تطوير القوات اجلوية 
العراقية ان هناك احتماال بان تطلب احلكومة 
العراقية االبقاء على عدد اكبر مما كان متوقعا 
من املدربني االميركيني بعد موعد انسحاب 

القوات االميركية من العراق في عام 2011.

مصدر لـ »األنباء«: »الپنتاغون« تتأخر في تنفيذ خطة بناء القوات الجوية العراقية

الشرطة اإلسرائيلية وضعت في »حالة تأهب متقدمة جدًا« واإلضراب العام يعم محافظات الضفة الغربية 

مواجهات في القدس خالل يوم غضب لنصرة األقصى
القدس � وكاالت: اندلعت مواجهات بني الفلسطينيني وقوات االحتالل 
اإلسرائيلي في أحياء رأس العامود ووادي اجلوز ومدخل مخيم قلنديا 
في القدس إثر منع س����لطات االحتالل مئ����ات املصلني من الوصول الى 
املس����جد األقصى ألداء صالة اجلمعة أمس بذريع����ة األعياد اليهودية، 
بينما انطلقت مس����يرة في اخلليل، ونظ����م اعتصام في نابلس لنصرة  
وقالت مصادر محلية إن املواجهات كانت »س����اخنة« في احياء القدس 
بني عشرات الفلسطينيني وقوات االحتالل التي دفعت بتعزيزات كبيرة 

من جنودها إلى ميادين املواجهات.
وأشارت املصادر إلى ان قوات االحتالل أطلقت وابال من قنابل الغاز 
والرصاص املغلف باملطاط باجت����اه مجموعات املتظاهرين الذين ردوا 
بإلقاء احلجارة والزجاجات الفارغة، من دون ان يبلغ عن وقوع إصابات، 
باس����تثناء حاالت إغماء لعدد من الشبان ممن استنشقوا الغاز املسيل 
للدموع، وج����رى عالجهم ميدانيا. وفي مدين����ة اخلليل جنوب الضفة 
الغربية، انطلقت مسيرة جماهيرية من مسجد احلسني وجابت شوارع 
املدينة وصوال الى مي����دان املنارة وانتهت مبهرج����ان خطابي لنصرة 
القدس واالقصى. وش����ارك في املئات من املواطنني الذين رفعوا االعالم 
الفلسطينية والش����عارات املنددة باالجراءات التعسفية التي تفرضها 

سلطات االحتالل في القدس، والسيما في املسجد االقصى.
ودعا املتحدثون في املهرجان اخلطاب����ي الى االلتفاف حول القدس 
والتصدي ملمارسات االحتالل فيها، وإجباره على وقفها، وبذل كل ما ميكن 
ملنع تهويدها. وطالبوا العاملني العربي واإلسالمي بأخذ دورهما في الدفاع 
عن القدس واملسجد األقصى، وعبروا عن قلقهم ومخاوفهم من االجراءات 

القمعية والتعسفية في القدس، وارتفاع وتيرة االستيطان فيها.
وفي مدينة طولكرم، انطلقت مس����يرة مماثلة عقب صالة اجلمعة، 
بينما نظم اعتصام تضامني مع القدس في ميدان الش����هداء في نابلس 
دعا خالله املتحدثون الى حشد كل الطاقات للدفاع عن القدس واالقصى، 
والى مواصلة املظاهرات واملسيرات السلمية الداعية الى متسك الشعب 

مبقدساته وبالقدس عاصمة أبدية للدولة الفلسطينية املستقلة.
وناشد املتحدثون األمتني العربية واإلسالمية وجميع القوى احملبة 
للسالم في العالم إعالن تضامنها ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني 
وحقوقه الوطنية املش����روعة من أجل تأكيد عروبة القدس والتمس����ك 

باملقدسات اإلسالمية واملسيحية.
وشهدت مختلف احملافظات الفلسطينية امس، مسيرات واعتصامات 
مماثلة احتجاجا على املمارسات اإلسرائيلية بالقدس ولدعم صمود أبناء 

الشعب الفلسطيني ومتسكه مبقدساته اإلسالمية واملسيحية.
وع����م اإلضراب العام الذي دعت إلي����ه حركة فتح، جميع محافظات 
الضفة الغربية وذلك احتجاجا على املمارس����ات اإلس����رائيلية بالقدس 
ولدعم صمود أبناء الش����عب الفلسطيني ومتسكه مبقدساته اإلسالمية 
واملسيحية. وكانت اللجنة املركزية لفتح دعت إلى اعتبار يوم اجلمعة 
امس إضرابا عاما وطالبت بحش����د كل طاقات الشعب إلجناح انشطته، 
واخلروج مبظاهرات ومسيرات سلمية تعلن التمسك باملقدسات وبالقدس 

عاصمة أبدية للدولة الفلسطينية املستقلة.
وكانت الشرطة االس����رائيلية قد وضعت في »حالة تأهب متقدمة« 
ملواجهة احتمال حدوث صدامات في القدس الشرقية والبلدات العربية 
االسرائيلية بعد دعوات الى التظاهر واالضراب للدفاع عن احلرم القدسي.
وقال مس����ؤول كبير في الشرطة لالذاعة االسرائيلية العامة ان »قوات 

الشرطة وضعت في حالة تأهب متقدمة جدا حلفظ النظام«.
واضاف »نش����رنا آالف الرجال في القدس وفي شمال اسرائيل بعد 
دعوات اطلقها املتطرفون«. وتابع محذرا »س����نتحرك مع ضبط النفس 

ولكن بحزم وكل مشاغب سيعاقب بصرامة حسب القانون«.
وأعلنت القوات االسرائيلية انها اعتقلت فجرا 14 فلسطينيا من مدينة 
القدس. وكان رئيس االحتاد العاملي لعلماء املس����لمني الش����يخ يوسف 
القرضاوي قد وجه دعوات للعاملني العربي واإلسالمي لنصرة األقصى 
وقد استجابت مدن عربية واسالمية لدعوته لتنظيم مسيرات سلمية.

 مجلس النواب األميركي يمهل أوباما 4 أشهر لتقديم تقرير حول المحادثات مع طهران بشأن برنامجها النووي

إيران تعد بتدمير »قلب إسرائيل« إذا تعرضت لهجوم أميركي أو صهيوني
طهران � واش����نطن � وكاالت: 
الثوري  قال مسؤول في احلرس 
االيراني في تصريحات نشرت امس 
إن بالده »ستدمر قلب« اسرائيل 
اذا م����ا هاجمت الدول����ة العبرية 
أو الوالي����ات املتحدة اجلمهورية 

االسالمية.
ونقلت وكالة أنباء اجلمهورية 
االسالمية االيرانية عن مجتبى ذو 
النور قوله »حتى لو ضرب صاروخ 
أميركي أو صهيوني بالدنا فقبل أن 
يستقر الغبار ستدمر الصواريخ 

االيرانية قلب اسرائيل«.
وذو النور هو نائب ممثل الزعيم 
األعلى اإليراني علي خامنئي في 
احلرس الثوري. وكان مسؤولون 

ايرانيون قالوا فيما سبق إن ايران 
س����ترد في حال وقوع أي هجوم 

اسرائيلي أو أميركي عليها.
وفي وقت سابق من العام قال 
قائد كبير ان الصواريخ االيرانية 
ميكنها الوصول الى مواقع نووية 
اسرائيلية. ويعتقد أن اسرائيل هي 
الدولة الوحيدة املسلحة نوويا في 

الشرق األوسط.
اللجوء  وال تستبعد اسرائيل 
للخيار العس����كري اذا ما فشلت 
الديبلوماسية في انهاء نزاع حول 
طموحات اي����ران النووية مرددة 
بذلك السياسة األميركية بالرغم من 
انخراط واشنطن في محاولة حلل 
املباشرة  القضية عبر احملادثات 

مع طهران.
ف����ي ان  الغ����رب  ويش����تبه 
اجلمهورية االسالمية تسعى سرا 
إلى تطوير أسلحة نووية وهو ما 

تنفيه ايران.
ونقل����ت الوكالة عن ذو النور 
قول����ه في مدينة ق����م أمس االول 
»ال ميك����ن أن يج����ازف النظ����ام 
الصهيون����ي أو الواليات املتحدة 
مبهاجمة ايران« مستشهدا بالتقدم 
الذي  العس����كري والتكنولوجي 

حققته ايران.

مجلس النواب االميركي 

من جهة اخرى، اصدر مجلس 
النواب االميركي امس االول قرارا 

يطلب من الرئيس باراك اوباما 
رفع تقريرا بحلول 31 يناير املقبل 
حول سير العملية الديبلوماسية 
التي بدأت مع ايران بشأن ملفها 

النووي.
ومبوجب النص املدرج ضمن 
موازنة الدفاع للعام 2010، طلب 
النواب من الرئيس »تقدمي تقرير 
الى الكونغرس في 31 يناير 2010 
على ابعد تقدير حول احملادثات 

االميركية« مع ايران.
الذي مازال  الق���رار  وينص 
ينبغي ان يحصل على موافقة 
مجلس الش���يوخ على تشديد 
العقوب���ات عل���ى اجلمهورية 
االس���المية اذا »لم تقبل عرض 

الواليات املتحدة باالنخراط في 
محادثات« ورفض���ت «تعليق 
جمي���ع نش���اطاتها املرتبط���ة 
بالتخصي���ب واع���ادة معاجلة 
اليورانيوم واذا »رفض مجلس 
االمن التابع لالمم املتحدة اقرار 

عقوبات اضافية« بحقها.
كم���ا يطالب الن���ص وزير 
ب� »رفع  الدفاع روبرت غيتس 
تقرير س���نوي الى الكونغرس 
حول االستراتيجية العسكرية 
احلالية واملستقبلية للجمهورية 

االسالمية االيرانية«.
التي ينص  ومن االجراءات 
عليها مش���روع القان���ون هذا 
تش���ديد العقوب���ات املتخ���ذة 

ف���ي 1996 بح���ق مجموعة من 
املالية  الشركات واملؤسس���ات 
التي توافق عل���ى التعاون مع 
طهران. وستستهدف العقوبات 
النف���ط وانابيب  انابيب  ايضا 
البحري  النقل  الغاز وعمليات 

للمحروقات.
كما وستس���تهدف صادرات 
البنزين الى ايران وتعاقب كل 
شركة تساعد ايران على حيازة 

القدرة على التكرير.
القانون  ويسعى مش���روع 
ايضا الى تعزيز امكانية جتميد 
االرصدة االيرانية التي تستخدم 
في االرهاب او صنع اسلحة دمار 

شامل.

تفجير انتحاري في بيشاور يقتل 
ويصيب أكثر من 142 شخصًا

بيش����اور � أ.ف.پ: قتل 42 شخصا على االقل في اعتداء انتحاري 
بسيارة مفخخة استهدف امس سوقا مكتظة في بيشاور، كبرى مدن 
شمال غرب باكس����تان، التي تعرضت اخيرا العتداءات دامية نفذتها 

حركة طالبان املوالية للقاعدة، بحسب االدارة احمللية.
وقال وزير الصحة في احلكومة احمللية ظاهر علي شاه للصحافيني ان 

»ما ال يقل عن 42 شخصا قتلوا وجرح أكثر من 100« في االعتداء.
واكد حصيلة الضحايا لفرانس برس الطبيب محبوب علي املسؤول 
عن مستشفى »اليدي ريدينغ هوسبيتال« اكبر مستشفيات املدينة.

وقال قائد وحدة تفكيك املتفجرات في شرطة بيشاور شفقت مالك 
للصحافيني في مكان احلادث »انه اعتداء انتحاري«.

وهو االعتداء الس����ادس من نوعه في غضون أربعة اش����هر الذي 
تشهده بيشاور، عاصمة والية احلدود الشمالية الغربية، غير البعيدة 
عن املناطق القبلية احلدودية مع افغانستان والتي شن فيها اجليش 
اخيرا حملة واسعة النطاق ضد مسلحي طالبان وحلفائهم من املقاتلني 
األجانب. يشار الى ان الزعيم اجلديد حلركة طالبان باكستان حكيم 
اهلل محس����ود قد توعد مبضاعفة الهجمات ضد »أميركا وباكستان« 
ثأرا ملقتل سلفه بيت اهلل محسود الذي قتل في 5 أغسطس في غارة 

صاروخية أميركية في املناطق القبلية الباكستانية.

وكيل مون للشؤون اإلنسانية يجري محادثات مع المسؤولين في صنعاء

هذا وتعت����زم مفوضية األمم 
املتحدة لشؤون الالجئني ارسال 
مساعدات للمرة األولى إلى شمال 
اليمن من اململكة العربية السعودية 
اليوم ملساعدة نحو ألفي شخص 
تقطعت بهم السبل قرب احلدود 

بعد أن فروا من القتال.
التي  وكانت قافلة املساعدات 
تضم خياما وحشايا وأغطية ومواد 
أخرى قد تأجلت هذا األسبوع في 
حني سعى مسؤولو املفوضية إلى 
احلصول على تأكيدات أمنية من 

كل األطراف.
وقال أندري ماهيستش املتحدث 
باسم املفوضية في مؤمتر صحافي 
»عمليتنا لتوصيل مساعدات عبر 
احلدود من السعودية إلى نازحني 
بالقرب من احلدود ستجري السبت 

)اليوم(«.

وح����ذرت اللجن����ة الدولي����ة 
للصليب األحم����ر في بيان أمس 
االول من ان النزاع »يعرض للخطر 
أكثر واكثر حياة املدنيني ويحرم 
عشرات آالف السكان من مساعدة 
حيوية ويرغمهم على الفرار من 

مناطق النزاع«.
وأضافت أن املنظمات اإلنسانية 
العاملة ف����ي اليمن لم تتمكن من 
الوصول الى النازحني في بعض 
مناطق محافظتي صعدة وعمران 
بسبب شدة املواجهات بني اجليش 

واملتمردين احلوثيني.
وطلبت منظمة هيومن رايتس 
ووت����ش التي تداف����ع عن حقوق 
االنس����ان من هوملز التدخل لدى 
السلطات اليمنية من اجل السماح 
لوصول املنظمات غير احلكومية 

الى مناطق القتال.

عدة أيام يلتقي خاللها املسؤولني 
اليمنيني لبحث أوضاع النازحني 
جراء املواجهات مبحافظتي صعدة 

وعمران في شمال اليمن.
وذك����ر مصدر مبكت����ب األمم 
املتحدة بصنعاء في بيان صحافي 
ان مباحاثات هوملز مع املسؤولني 
اليمنيني »تستهدف تسليط الضوء 
ولفت أنظار املجتمع الدولي الى 
ما يعانيه النازحون جراء حرب 
إلى  الذين يصل عددهم  صعدة« 
نحو 150 ألف نازح في محافظتي 

صعدة وعمران.
وأشار الى ان هوملز وهو منسق 
املساعدات الطارئة في األمم املتحدة 
س����يؤكد على وجود اخطار على 
حياة املدنيني لعدم حصولهم على 
مساعدات غذائية ودوائية من اجل 

االستمرار في احلياة.

مبعوث األمم املتحدة للشؤون اإلنسانية جون هوملز لدى زيارته أمس مخيما لالجئني في هارادة شمال غرب محافظة حجة اليمنية     )أ.ف.پ(

باتريك النغ

جانب من املواجهات التي حصلت أمس في القدس بني الشبان الفلسطينيني وعناصر الشرطة اإلسرائيلية      )رويترز(

صنع����اء � جني����ڤ � وكاالت: 
قال مصدر ميني ان اجليش صد 
محاولة ه����ي الثانية للمتمردين 
احلوثيني لالستيالء على القصر 
اجلمهوري مبدينة صعدة في وقت 
مبكر امس تكبد خاللها املتمردون 

نحو 100 قتيل.
وقال املصدر الذي فضل عدم 
الكشف عن اسمه ليونايتد برس 
انترناشونال »إن املواجهات التي 
تعد االعنف بني اجلانبني وقعت 
عند تنفي����ذ املتمردي����ن هجوما 
انتحاريا باعداد هائلة من املقاتلني 
في محاولة لالستيالء على القصر 
اجلمهوري ق����رب منطقة املقاش 
لتحقيق نص����ر معنوي تعوض 
خس����ائرهم على مدى االسبوع 

املاضي«.
وكان املتمردون احلوثيون قد 
نفذوا هجوما مماثال يوم عيد الفطر 
القتلي في  املاضي أوقع عشرات 
صفوف اجلانبني ولم يتمكنوا من 
السيطرة على القصر اجلمهوري 

واملقرات االمنية احمليطة به.
وأش����ار املصدر الى ان مدينة 
القدمي����ة حيث يتحصن  صعدة 
الكثير م����ن املتمردين احلوثيني 
فيها شهدت مواجهات متقطعة بني 
اجليش واملتمردين خلفت 12 قتيال 
من املتمردين فيما لم يعرف عدد 

االصابات في صفوف اجليش.
يش����ار الى ان املواجهات بني 
اجليش واملتمردي����ن احلوثيني 
التي جتددت في احلادي عشر من 
شهر أغسطس املاضي تعد األعنف 
وخلفت مئات القتلى واجلرحى في 

صفوف اجلانبني.
في غضون ذل����ك، وصل إلى 
صنعاء ام����س وكيل األمني العام 
لألمم املتحدة للشؤون اإلنسانية 
جون هوملز في زيارة تس����تغرق 

تحدث عن حلقة مفرغة تواجهها القوات األميركية في أفغانستان

الجيش اليمني يعلن صده هجومًا ثانيًا للحوثيين
لالستيالء على القصر الجمهوري في صعدة

مسؤول سابق في المخابرات األميركية لـ »األنباء«: 
ليس بوسع أميركا تحقيق انتصار عسكري على »طالبان«

واشنطن ـ أحمد عبداهلل
ق����ال املس����ؤول الس����ابق في 
العس����كرية االميركية  املخابرات 
باتريك النغ في نقاش مع »األنباء« 
البيت االبيض  على هامش بحث 
التي  لالس����تراتيجية اجلدي����دة 
ستطبق في افغانستان، انه يعتقد 
ان من الصعب على الواليات املتحدة 
دحر قوات حركة طالبان او هزميتها 
عسكريا باملعنى التقليدي املألوف 

للهزمية.
وقال النغ الذي عرف بكتاباته 
االس����تراتيجية والعسكرية منذ 
تقاعده »مقاتلو طالبان يتقدمون 
من احدى القرى املجاورة ملواقعنا 
العس����كرية، حيث يطلقون النار 
بكثافة ويهاجمون طوابير القوات 
واالمدادات ثم يذوبون في السكان 
غير املسلحني فور هجوم قواتنا على 
القرية التي اتوا منها او ينسحبون 
على هيئة مجموعات صغيرة من 
االفراد الى اجلبال املتاخمة، وليس 
بوسعنا اطالق النار على املدنيني 
كما انه ليس بوسعنا ارسال قوات 
جوية لقصف مواقع الفراد قالئل 
في اجلبال ال نعرف في اي الكهوف 
اختبئوا، انها حرب ال ميكن لنا ان 

ننتصر فيها«.
وقال النغ »بالنس����بة للحوار 
الدائر اآلن حول زيادة اعداد القوات 
فإنني ال اؤيد اجلنرال س����تانلي 
ماكريستال )قائد القوات االميركية 
في افغانستان( الذي اعرفه جيدا 
واعرف قدراته العسكرية املمتازة. 
ودعني اشرح السبب، ان دخول 
قواتنا الى قري����ة من القرى التي 
كانت طالبان تس����يطر عليها امر 
سهل اذ ان قوات طالبان تنسحب 
الى اجلبال او تذوب في املدنيني كما 
قلت، لكن ماذا بوسعنا ان نفعل بعد 
دخول تلك القرية؟ اما ان جنلس 

ال نستطيع االس����تمرار الى ما ال 
نهاية في هذا الوضع«.

وحول احللول املقترحة قال النغ 
»احل����ل الوحيد هو وضع صيغة 
اقليمية تتعاون فيها باكس����تان 
وايران ودول وسط آسيا وروسيا 
والصني والهند الحالل االستقرار 
في افغانستان. ان خروج قواتنا 
من افغانس����تان س����يمثل كارثة 
بالنسبة لهذه الدول ولدول اخرى، 
سيكون االمر مشابها ملا حدث بعد 
خروجنا من هن����اك عقب هزمية 
القوات السوفييتية وانسحابها. 
ان هذا اخلروج الثاني س����تكون 
له نتائج اسوأ من حيث متترس 
)تنظيم( القاعدة وحتويل مناطقها 
الى معسكرات تدريب تأتي اليها 
عناصر من كل البالد االس����المية 
ومن بلدان اوروبا ومن الواليات 
املتحدة ثم تعود لتقوم بعملياتها. 
انها مصلحة عاملية ان نحول دون 
ان تصبح افغانستان مرة اخرى 

مالذا آمنا للقاعدة«.
ل����ي اجلنرال  وتاب����ع »ق����ال 
ماكريس����تال ان ايران مس����تعدة 
للتعاون وباكستان تتعاون بالفعل 
وعلينا ان جند ح����ال لهذا العداء 
املروع بني الهند وباكستان اذا كان 
لنا ان نشكل طوقا يضمن حتسني 
افغانستان،  االوضاع االمنية في 
ثم علينا ان نفاوض طالبان حول 
موقفها من القاعدة، ان طالبان ال 
متثل هاجسنا االساسي. هاجسنا 
هو القاعدة. واي صيغة من شأنها 
ان حت����رم القاعدة من العودة الى 
افغانستان ميكن النظر فيها. اما 
ارسال املزيد من القوات االميركية 
التي  املفرغة  لتركض في احللقة 
وصفتها من قبل فإنه امر غير مقبول 

عند اغلبية الشعب االميركي«.

يرفضون التعامل مع تلك القوات 
اليه����ا ايضا كقوات  بل ينظرون 
محتلة. فضال عن ذلك فان اجلندي 
االفغاني ال يشعر برابطة خاصة 
مع احلكومة االفغانية في كابول، 
اجلميع يعرفون قصص الفس����اد 
واحملس����وبية واجلميع ينظرون 
الى احلكوم����ة املركزية كحكومة 
عميلة لالجنب����ي، فضال عن ذلك 
املآخذ على احلكومة  فإن صفحة 

املركزية ال تنتهي«.
وح����ول نتائ����ج االنتخابات 
الرئاسية االخيرة قال النغ »االمم 
املتحدة اعلنت انها )اي االنتخابات( 
كانت حافلة بالتجاوزات. وال اعتقد 
ان حكومة كابول متتلك اي سلطة 
على مناطق واسعة في افغانستان، 
بل انني ال اعتقد ان تلك احلكومة 
تريد ان تخرج القوات الدولية من 
افغانستان، ان مصلحة احلكومة 
االفغانية هو استمرار الوضع القائم 
الى اطول فترة ممكنة فهو وضع 
مفيد لها على جميع االصعدة، لكننا 

منتظرين ان تعاود طالبان الهجوم 
وهو انتظار قد يدوم لسنوات او 
ان ننسحب، وفي حالة انسحابنا 
فإن قوات طالبان تعود الى القرية 
فور خروجنا منها، وال ميكننا ان 
نحتفظ بقواتنا في القرى االفغانية 
المد مفتوح، لذا فإننا نسحبها من 
تلك القرية لندخل القرية التالية. 
واذا دخلنا القرية التالية فإن قوات 
طالبان تعود الى االولى. انها حلقة 

مفرغة«.
وبسؤاله عما قيل عن ان بوسع 
قوات االمن االفغانية ان تتس����لم 
مهام احلفاظ على االمن في املناطق 
الق����وات االميركية  التي تدخلها 
والدولية وتخرج منها طالبان قال 
»قوات االمن والقوات املسلحة في 
افغانستان قليلة الكفاءة الى حد 
مزعج. واملشكلة ليست في اجلندي 
االفغاني، لكن في ان الباشتون قالئل 
في القوات املس����لحة واذا ارسلنا 
قوات ال تنتمي الى الباشتون الى 
مناطق قبائل الباشتون فإن السكان 


