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 الجيش يستعد للهجوم على «طالبان» وانتحاري يقتل أكثر من ٤١ في سوات
 مقاتالت باكستانية تقصف معاقل الحركة في منطقة القبائل وتقتل ٣١ 

 أوباما يتجه لتعديل مهمة قواته في أفغانستان: 
دحر القاعدة والحفاظ على حكومة كابول

 عواصم – أحمد عبداهللا والوكاالت
  يعقد الرئيس باراك اوباما غدا االجتماع 
اخلاص مع كبار املســــؤولني واملساعدين 
ممن لهم صلة باالوضاع في افغانســــتان 
الستكمال النقاش الداخلي املستمر منذ نحو 
الواليات  ثالثة اسابيع حول استراتيجية 

املتحدة هناك.
  وحتضيرا لالجتماع كان الرئيس قد طلب 
ابالغ قائد القوات االميركية في افغانستان 
اجلنرال ستانلي مكريستال بضرورة تأجيل 
رحلته الى واشــــنطن التــــي كانت مقررة 
االســــبوع املاضي بهدف االطالع على قرار 
البيت االبيض بشأن طلبه زيادة عدد القوات 
وزيادة ميزانية العمليات املخصصة ملواجهة 
حركة طالبان. وفسر طلب تأجيل الزيارة 
بان الرئيس لم يتخذ قرارا بعد بشــــأن ما 

يتعني عمله ردا على طلب مكريستال.
  على الرغم من ذلك فإن مســــؤولني في 
االدارة ابلغوا اجهزة االعالم بان القرار لن 
يتخذ قبل اســــابيع اذ ان الرئيس يرى ان 
النقاش لم يكتمل بعد. وقال أولئك املسؤولون 
الذين لم تنشر اسماؤهم ان االجتاه الراهن 
يتركز حول تغييــــر طبيعة مهمة القوات 
االميركية في افغانستان. وشرح احد هؤالء 
املسؤولني لقناة «سي. بي. اس» التلفزيونية 
ذلك بقوله حســــب ما نقلــــت عنه الوكالة 
ان مهمــــة القوات «لن تصبــــح اعادة بناء 
افغانســــتان او مواجهة طالبان في مناطق 

الباشتون او ضمان احلريات العامة او حتى 
مكافحة زراعة األفيون وامنا ستتلخص في 
امرين االول هو مواجهة القاعدة والثاني هو 

احلفاظ على حكومة كابول».
  هــــذا ايضا ما اكدته وزيــــرة اخلارجية 
األميركية هيالري كلينتون مؤكدة أن دحر 
تنظيم القاعدة بزعامة أسامة بن الدن مايزال 
يشكل الهدف الرئيسي ملهمة قوات بالدها 
في افغانستان ودعت احلكومة املقبلة في 
كابول إلى بذل املزيد ملعاجلة املشاكل التي 

يعاني منها البلد.
  وقالت كلينتون خالل زيارتها لبريطانيا 
في اطار جولة أوروبية في مقابلة مع هيئة 
اإلذاعة البريطانية (بي بي سي) أمس «إن 
الواليات املتحدة ماتزال تنتظر بقلق النتائج 
النهائية النتخابات الرئاسة في افغانستان» 
التي جرت في أغسطس املاضي ومت تأجيلها 
بســــبب اتهامات بوقوع أعمال تزوير في 

عملية فرز األصوات.
  وشددت كلينتون على أن الرئيس املقبل 
في افغانســــتان «يحتاج إلى بناء عالقات 
أفضل مع الواليات املتحدة واجليش والشعب 

االفغاني» 
  واضافــــت أن هدف بالدهــــا في املنطقة 
«مايزال حتقيق هدف عرقلة وتفكيك ودحر 
تنظيم القاعدة وحلفائه املتطرفني والذين 
يتقاضون أجرا مقابل حتالفهم مع هذا التنظيم 

أو أجبروا على القتال إلى جانبه». 

 عواصم ـ وكاالت: فيما يســـتعد اجليش الباكستاني لشن هجوم بري 
واسع على معاقل طالبان الباكستانية في وزيرستان، قتل اكثر من ٤١ بني 
مدني وعسكري أمس في اعتداء انتحاري استهدف قافلة عسكرية عند نقطة 
تفتيش في سوق مزدحم في مدينة البوري بإقليم شانغال بوادي سوات، 

حني كانت القافلة العسكرية متر بنقطة تفتيش لقوات االمن.
  وقال امليجور مشتاق خان املتحدث باسم اجليش الباكستاني في شمال 
غرب البالد «قتل ٣٢ شخصا هم ٢٨ مدنيا واربعة من افراد قوات االمن».

  واضاف خان «اصيب ٤٦ شـــخصا بجروح بينهم ستة جنود وخمسة 
منهم في حالة حرجة». وتابع «انه اعتداء انتحاري وكان منفذه راجال»، في 

حني قالت مصادر طبية ان عدد القتلى جتاوز الـ ٤١ واجلرحى نحو ٤٦.
  الى ذلك، أعلن مســـؤولون أمنيون وحكوميون ان مقاتالت باكستانية 
قصفت معاقل طالبان في منطقة القبائل ما ادى الى مقتل ٣١ مشـــتبها به 
من الناشـــطني، في الوقت الذي اعلنت فيه احلكومة ان هجوما بريا ضد 

املقاتلني املرتبطني بالقاعدة اصبح وشيكا.
  وقال مسؤول احلكومة احمللية مناسب خان ان «مقاتالت قصفت مختلف 
مخابئ طالبان في اقليم ماموند في باجور» في اشـــارة الى اقليم شـــمال 

العاصمة االقليمية بيشاور.
  واضاف ان «التقارير االخيرة تشير الى ان ١٢ ناشطا على االقل قتلوا 
واصيب تســـعة آخرون بجـــروح في الضربات اجلوية» مشـــيرا الى ان 
مخابئ طالبان في اعلى اجلبال وحتت االرض استهدفت من قبل الطائرات 

احلربية.
  في غضون ذلك، أعلن وزير الداخلية رحمان مالك لــ «رويترز» ان الهجوم 
البري الذي قد يكون اصعب اختبار للجيش منذ ان انقلب املتشددون على 

الدولة، بات «وشيكا».
  واضاف «لن تأخذنا رحمة بهم ألننا مصممون وعازمون على التخلص 

منهم. ال مكان لهم في باكستان. أعدكم بهذا».
  وفي وقت أعلنت طالبان باكســـتان مسؤوليتها عن االعتداء على مقر 
اجليش العام في روالبندي واسفر عن مقتل ٤٠ شخصا الى جانب املسلحني، 
قال مسؤولون امنيون انه يبدو ان هناك صلة بني املهاجمني الذين تنكروا 

في زي عسكري وجماعات متشددة مقرها في البنجاب.
  غير ان مالك قال انه من السابق ألوانه القطع بضلوع تلك اجلماعات. 
وأضـــاف أن الهجوم على املتشـــددين في وزيرســـتان اجلنوبية لم يعد 

اختياريا.
  وأضاف «ليست مســـألة التزام، لقد أصبحت إلزاما ألن هناك مناشدة 

من القبائل احمللية تدعو الى ضرورة تنفيذ العملية».
  وقال مسؤولون باجليش في وقت سابق إنه مت نشر قوات قوامها نحو 

٢٨ ألف فرد ملجابهة ما يقدر بنحو عشرة آالف من مقاتلي طالبان. 

∂```æ«∏`c á````æ«µ``°ùdG 

QÉ£ŸG ≥jôW øe ´ôØàe – Å`aÉ£ŸG π`HÉ≤e – á`«fGhôØdG
GAÉ°ùe 9:30 – GAÉ°ùe 5 øeh Gô¡X 1 – ÉMÉÑ°U 9 øe :πª©dG ó«YGƒe
24754377 – 24754366 – 24754355 :QÉ°ùØà°SEÓd 

ôµ°ùdGh ΩÉ©dG ¢SQÉªŸG IOÉ«Y

¿Éæ°SC’G IOÉ«Y
∞«°UÉf ¿RÉ`e .O¿Gô`ªY ó`ªfi .O

Qõ«∏dGh ájó∏÷G IOÉ«Y
 240 

عيادات طبية عامة ومتخصصة
General & Specialized Medical Clinics

8 30 4 1 9
3 9

عيادة التغذية والطب العام

QÉ©°ûdG ≈æe .O

 zoom3 ¿É``æ``°SC’G ¢†``««ÑJ
¿Éæ°SC’G π«ªŒ áª¶fCG çóMCG

 áæØ©dG Qhò÷Gh Ö°ü©dG êÓY
∫ÉØWCÓd ójGQƒ∏ØdG ≥«Ñ£Jh »FÉbƒdG Ëƒ≤àdG

(TMJ) »µØdG π°üØŸG äÉHGô£°VG êÓY
 á«∏«ªéàdG ácôëàŸGh áàHÉãdG äÉÑ«cÎdG

ájõcôe º«≤©J º¶f ΩGóîà°SG

¿É``æ``°SC’G π`«``ª`Œh êÓ``Y

22621126 :ä - ™jô°ùdG Üô¨ŸG -‹ƒM
¿Éæ°SCÓd êÓY πªY óæY kÉfÉ› ¿É`æ°SC’G ∞``°ûch ∞``∏e í`àa

⁄CG ¿hóH IóMGh á°ù∏L ájOƒ«dƒg áeÉ°ùàHG

VENEER
Before
After

QÉ``©°SCG
á«°ùaÉæJ


