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عيادة التغذية والطب العام

 باكستان: تحرير ٣٩ رهينة من مقر الجيش ومقتل ٨ مسلحين واعتقال الرأس المدّبر
االول هجوما على املقر العام للجيش 
الباكســـتاني بعـــد ان تنكرت بزي 
عسكري وألقت ثالث قنابل عنقودية 
ما أدى الى تبادل اطالق نار مكثف 
اسفر عن قتل ثمانية من قوات األمن 
الباكستانية واصابة خمسة آخرين 

اضافة الى مقتل اربعة مسلحني.
  وكان املتحدث باسم اجليش قد 
صرح في وقت سابق بأن الرهائن 
احملتجزيـــن ليـــس جميعهـــم من 
العسكريني، مشيرا إلى وجود عدد 

من املدنيني بينهم.
  وأوضح أنه مت االتصال باملسلحني 
خالل عملية احتجاز الرهائن، وأنهم 
قدموا مجموعة من املطالب، غير أنه 
لم يوضح كنه هذه املطالب، رغم أن 
مسؤوال آخر لم يفصح عن هويته، قال 
إن املسلحني قدموا مطالب من بينها 
أن تطلق احلكومة سراح مجموعة من 

املعتقلني في السجون احلكومية.
  على صعيد متصل، أكدت وزيرة 
اخلارجية االميركية هيالري كلينتون 
ان واشنطن تثق في سيطرة باكستان 
على اســـلحتها النووية بالرغم من 
الهجوم الكبير الذي شـــنته حركة 

طالبان على املقر العام للجيش.
  وقالت كلينتـــون خالل مؤمتر 
صحافـــي مشـــترك مـــع نظيرها 
البريطاني ديڤيد ميليباند «لدينا ثقة» 
في سيطرة احلكومة الباكستانية على 
برنامحها النووي رغم هجوم عناصر 

طالبان على مقر قيادة اجليش.
  واضافت «ال نرى أي دليل على 
انهم يتجهون للسيطرة على الدولة» 

في اشارة الى طالبان.

استمرت حتى فجر امس حني شن 
الباكســـتاني هجوما على  اجليش 
املسلحني وقتل منهم ثمانية واعتقل 
آخر بعد إصابتـــه، فيما قتل ثالثة 
مرتهنني اثناء تبـــادل اطالق النار 

بني اجلانبني.
  وشـــنت جماعة تابعة لتنظيم 
«حتريك طالبان» في باكستان امس 

  وبـــدأت العملية صبـــاح امس، 
حيث مت في املرحلة األولى حترير 
٢٥ رهينـــة وفي املرحلة الثانية مت 
حترير الرهائن الباقني في حني قتل 
ثالثة من الرهائـــن وعنصران من 

الكوماندوس وأربعة «إرهابيني».
  وكانت وســــائل االعالم احمللية 
ذكرت أن خمسة من عناصر طالبان 

حتصنوا باملبنى األمني التابع للمقر 
العــــام للجيش، حيــــث متكنوا من 
حجز نحو ٤٢ من املوظفني املدنيني 
والعسكريني بغرض التفاوض على 
اخلروج من املبنــــى دون التعرض 

لهم.
املفاوضـــات بني  ان    وأضافـــت 
املسلحني وقوات األمن الباكستانية 

 إسالم آبادـ  وكاالت: بعد احتجاز 
اســـتمر أكثر من ١٨ ســـاعة، جنح 
اجليش الباكستاني امس في حترير 
٣٩ رهينة كانت عناصر من طالبان 
يحتجزونهم منذ أمس االول في مقر 
قيادة اجليش فـــي روالبندي قرب 

العاصمة إسالم آباد.
  ونقلت محطة «جيو» الباكستانية 
عن املتحدث باسم اجليش اجلنرال 
أطهـــر عباس ان القـــوات اخلاصة 
«الكوماندوس» جنحت في حترير 
٣٩ رهينـــة كانـــوا محتجزين في 
املبنى األمنـــي داخل قيادة اجليش 
الباكستاني في حني قتل ثالثة من 
الرهائن و٨ مـــن الكوماندوس و٨ 
«إرهابيني»، وأوضح عباس كيفية 
مقتل ٤ من املسلحني بقوله «ان اثنني 
من املسلحني، يرتدي أحدهما حزاما 
ناســـفا، جنحت القوات األمنية في 
قتلهما قبل أن ينفجر احلزام الناسف» 
وأشار إلى املسلحني اآلخرين، اللذين 
كانا في موقع آخر داخل املقر، انتحرا 
عن طريق تفجير نفسيهما، وكشفت 
األنباء أنـــه مت القبض على ارهابي 
آخر، عرف أنه هـــو منفذ الهجوم، 
وكان قد أصيـــب واعتقل في بداية 

الهجوم.
  وأوضحت األنباء أن منفذ الهجوم 
الرئيسي يدعى عقيل أو «د.عثمان»، 
وأنه هو مخطط الهجوم الذي استهدف 
منتخب ســـريالنكا للكريكيت في 

مارس املاضي في مدينة الهور.
  كذلك د.عثمان مطلوب للشرطة 
بتورطه في محاولة اغتيال الرئيس 
الباكستاني السابق برويز مشرف.

 واشنطن تؤكد ثقتها في سيطرة إسالم آباد على أسلحتها النووية

 جثة أحد املسلحني املشتبه في انتمائهم لطالبان بعد مقتله في الهجوم على قيادة اجليش الباكستاني في روالبندي أمس                 (أ.ف.پ) 

 لندنـ  يو.بي.آي: كشفت دراسة جديدة 
أن القوات البريطانية في افغانســــتان 
تقاتل حركة طالبان سبع مرات في اليوم 
وتعاني من خسائر في األرواح تصل إلى 

ضعف خسائر القوات األميركية.
  وقالــــت صحيفــــة «إندبندانت أون 
صندي» الصادرة أمس إن الدارسة التي 
اجرتها وزارة الدفاع البريطانية كشفت 
أيضا أن معــــدالت الوفيات في القوات 
البريطانية حتاكي اآلن خسائر القوات 
السوفييتية اثناء احتاللها افغانستان 

على يد املجاهدين االفغان.
  واضافت الدراسة أن معدل املوت بني 
أوساط القوات البريطانية والكندية في 
افغانستان ارتفع بنسبة الضعف مطلع 
صيف العام احلالي وصوال إلى ٢٫١٦٪ 
مقابل كل ١٠٠٠ جندي في مسرح العمليات 
ملدة عام باملقارنة مع السنوات الثالث 
املاضية وهو رقم يفوق مبعدل مرتني 
القوات األميركية خالل  حصيلة قتلى 
الفترة نفسها. ووجدت أن عدد الهجمات 
الفتاكة بالعبوات الناسفة احملسنة ارتفع 
إلى أكثر من الضعف خالل أشهر صيف 

العام احلالي وبلغ ٩٤ هجوما أودت بحياة 
١٣٦ جنديا من قوات التحالف.

  ونسبت «إندبندانت أون صندي» إلى 
ليام فوكس وزير دفاع الظل في حكومة 
حزب احملافظــــني البريطاني املعارض 
قوله «إن تضحيات القوات البريطانية 
أكبر من قوات أي دولة أخرى باستثناء 
القوات الكندية ألنها تنتشر في واحدة 
من أشد املناطق خطورة في افغانستان 
(هلمند) ومعرضة أكثر من غيرها خلطر 
العبوات الناسفة احملسنة التي تعزرع 

على جوانب الطرق».
  واشارت إلى أن وزير الدفاع البريطاني 
بوب إينزوورث أكد أن عدد املواجهات 
التي خاضها اجلنود البريطانيون ضد 
مقاتلي طالبان في اقليم هلمند ارتفع 
من ١٠ في يونيو ٢٠٠٦ إلى ٢٢٠ هجوما 

في ديسمبر املاضي.
  وينتشر في افغانستان حاليا نحو 
٩٠٠٠ جنــــدي بريطانــــي معظمهم في 
اقليم هلمند قتل منهم ٢٢١ جنديا منذ 
الغزو الذي قادته الواليات املتحدة عام 

 .٢٠٠١

 القوات البريطانية في أفغانستان 
  تقاتل طالبان سبع مرات في اليوم

 ارتفاع عدد الخسائر إلى الضعف 


