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الدول االقليمية األساسية. ان علينا 
ان نقنع الباكس����تانيني بأننا لن 
نهجرهم كما فعلنا من قبل حني 
غادر السوفييت افغانستان. فضال 
عن ذلك فان علينا ان نوقع اتفاقا 
مع الهند وايران حول افغانستان. 
ويتعني اشراك الباكستانيني في 
ذلك لدحض شكوكهم التاريخية. 
ان باكس����تان مهمة جدا بالنسبة 
لنا. ودعني أس����ألك سؤاال: ماذا 
لو انسحب بن الدن ومساعدوه 
من افغانس����تان وذهبوا الى بلد 
آخ����ر لنفترض مثال انه اليمن او 
الصومال او اي بلد آخر؟. آنذاك 
سيتراجع اهتمامنا بافغانستان. 
ولكن اهتمامنا بباكستان ال يرتبط 
باي ظرف حلظي مؤقت«. وكان 
اجلنرال خالل كلمته في املؤمتر 
قد تع����رض بالتفصيل للتعاون 
العس����كري بني الواليات املتحدة 
والدول الصديقة في منطقة اخلليج 
مستعرضا املراحل التاريخية لذلك 
التعاون ومشيدا بنجاح اجلانبني 
في جعله تعاونا مثمرا يس����اهم 
في حتقيق االس����تقرار باملنطقة 

بأكملها.

افغانستان رغم انها سميت خطة 
استراتيجية. كيف ميكنك وضع 
تقييم للموقف اذا لم يكن لديك 
املعي���ار الذي تقيس به الوضع 
القائم. فلو كان الهدف هو احالل 
السالم واالستقرار في افغانستان 
فانه بالتأكيد يختلف عن هدف 
مطاردة قيادات القاعدة مثال. ان 
ماكريستال ال يعرف حتى اآلن 

ما هو املطلوب بدقة«.
وتابع يقول »ان افغانستان 
هي مكان بالغ القس���وة. ان بها 
نحو 40 الف قرية وهي مقسمة 
تقسيمات قبلية متباعدة وتضم 
قوميات متعددة وس���كانها في 
القرى ال يقرأون او يكتبون اما في 
القمة فانها غارقة في الفساد«.

إشراك دول إقليمية في الحل

وبس����ؤال اجلنرال عن احلل 
ق����ال »توضع اآلن � كم����ا اعلم � 
استراتيجية حقيقية في افغانستان 
وهي خطوة بالغة االهمية ولكن ان 
تأتي متأخرة خير من اال تأتي ابدا. 
ولكنني ال اعتقد ان أي استراتيجية 
حقيقية ميكن ان تنفذ دون تعاون 

قدرات استخبارية استثنائية. 
اال اننا لم نوج���ه تلك القدرات 
الى هذه املهم���ة الننا كنا نقوم 
مبهام اخرى اقل أهمية. بدال من 
ذلك ارسلنا اعدادا غير كافية من 
القوات ووسعنا من حجم املهمة 
لتشمل تغيير النظم التعليمية 
امل���رأة والقضاء على  وحترير 
زراعة االفيون وقصصا اخرى 
كثيرة ال عالقة له���ا مبا ذهبنا 
اصال الجن���ازه اي القضاء على 

تنظيم القاعدة وقياداته«.

ماكريستال أمام مهمة شبه مستحيلة

وردا على سؤال حول طلب 
اجلنرال س���تانلي ماكريستال 
قائد الق���وات األميركية احلالي 
اعداد  افغانس���تان زي���ادة  في 
القوات هناك ق���ال »لقد اعطي 
اجلنرال ماكريستال مهمة شبه 
مستحيلة من البداية. لقد طلبوا 
منه وضع تقييم للموقف على 
اس���اس خطة البي���ت االبيض 
التي وضعها في مارس املاضي. 
ولكن هذه اخلط���ة لم تتضمن 
اي تعريف الستراتيجيتنا في 

قال هور: »احللفاء والش���عب 
األميرك���ي يش���عرون بالتعب 
من احل���رب االفغانية. علي ان 
اعترف بأن الطريقة التي خضنا 
بها تلك احل���رب كانت بدورها 
حافلة باألخطاء مثلها مثل احلرب 
العراقية«. وفسر ذلك بقوله »كان 
يتعني تطبيق منطق االقتصاد في 
استعمال القوة. لقد كان هدفنا 
من البداية الق���اء القبض على 
)زعيم تنظيم القاعدة( اسامة بن 
الدن وأنصاره وهو امر يتطلب 

بني حني وآخر ونحن ال نرى انها 
متثل خطا متماس���كا يهدد امن 
العراق. وفضال عن انني ال أرى 
اي احتمال لبقاء قواتنا بعد املوعد 
املتفق عليه لالنس���حاب سوى 
وحدات املدربني فإنني بصراحة 
ال أرى احتياجا من األصل لبقاء 

أي قوات مقاتلة«.

مواجهة على جبهتين

وق���ال ه���ور ان الوالي���ات 
املتحدة قادرة على مواجهة أي 
أوضاع طارئة على جبهتني في 
وقت واحد رغ���م اإلجهاد الذي 
تعرضت له القوات املسلحة في 
اآلونة األخيرة. وأضاف »املسألة 
احلقيقية هي القدرة على مواجهة 
اي خصم متماسك لفترة زمنية 
طويلة وبصورة ش���املة. لقد 
الفت���رة املاضية صعبة  كانت 
بالنس���بة لقواتنا وال اعتقد ان 
علينا ان نع���رض تلك القوات 
الجته���ادات اضافية ال ضرورة 

قصوى لها«.
وحول اآلراء املعارضة إلرسال 
قوات اضافية الى افغانس���تان 

واشنطن ـ أحمد عبداهلل
القائد األسبق للمنطقة  قال 
العسكرية األميركية الوسطى 
اجلنرال جوزيف هور ل� »االنباء« 
ان���ه ال يرى أي احتم���ال لبقاء 
قوات اميركية مقاتلة في العراق 
بع���د املوعد الزمني الذي حدده 
الرئيس باراك اوباما لالنسحاب 
طبقا للجدول الزمني الوارد في 
االتفاقية األمني���ة املوقعة بني 

اجلانبني.
وكان اجلنرال قدم مداخلة عن 
التعاون األمني بني دول مجلس 
التعاون اخلليج���ي والواليات 
املتحدة وذلك في اليوم الثاني من 
جلسات مؤمتر صناع السياسات 
الذي دعا  العرب واألميركي���ني 
املجل���س القوم���ي للعالق���ات 

األميركية � العربية الى عقده.
ووجهت »األنباء« الى اجلنرال 
عددا من األس���ئلة عقب انتهاء 
مداخلته كان اولها حول احتماالت 
بقاء قوات اميركية في العراق. 
وقال اجلنرال »ما نالحظه هو ان 
املوقف األمني في العراق حتسن 
كثيرا. ثمة اعمال عنف متفرقة 

س���يؤل � يو.بي.آي: ق���ال النائب الكوري 
الشمالي يون سانغ هيون امس إن لدى بالده 

6 سجون فيها 154 ألف سجني سياسي.
ونقلت وكالة »يونهاب« الكورية اجلنوبية 
عن يون وه���و من احلزب الوطني الكبير أنه 
كان لدى بالده 10 سجون فيها 200 ألف سجني 
سياس���ي حتى بدايات التسعينيات غير أنها 

أغلقت 4 بعد االنتقادات الواسعة التي طالتها 
من قبل دول أخرى.

وأش���ارت الوكالة إلى أن بيونغ يانغ تنكر 
دائما وجود سجناء سياسيني لديها مشددة على 

أنه ال وجود ألي انتهاك حلقوق اإلنسان.
وقال يون إن السجناء السياسيني يجبرون 
على العمل ألكثر من 10 ساعات يوميا ويتلقون 

فقط 200 غرام من الغذاء يوميا.
وأش���ارت »يونهاب« إل���ى أن احملتجزين 
السياس���ية يضمون معارضني  في السجون 
سياسيني أو أشخاصا اعتقلوا خالل الصراعات 
على السلطة. وأضافت أن هناك أيضا اشخاصا 
عاديني اعتقلوا لتوجيههم مالحظات غير محترمة 

طالت الرئيس كيم يونغ إيل.

نائب كوري شمالي: لدى بيونغ يانغ 154 ألف سجين سياسي

عباس يؤكد أنه سيعلن في 25 الجاري موعد االنتخابات

وفد حماس يسلم القاهرة اليوم
رد الحركة على ورقة المصالحة

غزة � رام اهلل � أ.ف.پ: يصل اليوم وفد قيادي من حركة حماس 
الى القاهرة لتس���ليم رد احلركة للمسؤولني املصريني على الورقة 
املصرية بشأن املصاحلة الفلسطينية، وفقا ملا اعلنه املتحدث باسم 

حماس فوزي برهوم.
وق���ال املتحدث لوكالة فرانس ب���رس ان وفدا قياديا من احلركة 
برئاس���ة نائب رئيس املكتب السياسي حلماس موسى أبو مرزوق 
»سيتوجه غدا )اليوم( الى القاهرة حيث سيلتقي املسؤولني املصريني 

لتسليمهم الرد الرسمي للحركة حول الورقة املصرية«.
واشار برهوم الى ان حماس انتهت من دراسة الورقة في اوساطها 

القيادية »وبلورت موقفا مسؤوال وواضحا«.
وتاب���ع برهوم ان رد حماس »يأتي في اطار احلرص على اجناح 
اجلهد املصري وترسيخ املشاركة السياسية مبا يضمن صون احلق 

الفلسطيني واستحقاقات شعبنا مبا فيها اخليار الدميوقراطي«.
جاء ذلك بع���د ان ارجأت مصر ام���س االول موعد توقيع اتفاق 
املصاحلة بني فتح وحماس والفصائل الفلسطينية الى حني تهيئة 
االجواء املناس���بة بعد طل���ب حماس تأجيل التوقي���ع على خلفية 
تداعيات تقرير غولدس���تون، حيث كان مقررا ان يتم التوقيع على 

اتفاق املصاحلة في 26 اكتوبر اجلاري.
وكانت حركة فتح س���لمت اخلميس املاضي ردها باملوافقة على 
الورقة املصرية للمسؤولني في القاهرة حيث قال عضو اللجنة املركزية 
للحركة عزام األحمد عقب عودته إلى رام اهلل أمس االول: إن »قواعد 
احلوار مع حركة حماس قد تغيرت وأسدل الستار على مرحلة احلوار 

الوطني من 26 فبراير حتى مساء اخلميس )املاضي(«.

اجراء االنتخابات

في غضون ذلك، اكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس انه 
سيعلن في 25 اكتوبر اجلاري موعد االنتخابات العامة الفلسطينية 
املقبلة، واعتبر قرار مجلس حقوق االنسان بشأن تقرير غولدستون 

»انصافا لضحايا العدوان«.
وقال عباس خالل افتتاح جلس���ات املجلس الثوري حلركة فتح 
التي يتزعمها والتي بدأت اعمالها امس االول وتختتم غدا »سنعلن 
في اخلامس والعشرين من الشهر اجلاري عن موعد اجراء االنتخابات 

الرئاسية والتشريعية املقبلة«.
م���ن جهة اخرى، رأى عباس »ان تبني مجلس حقوق االنس���ان 
لتقرير القاضي غولدستون شكل انصافا لضحايا العدوان االسرائيلي 

على قطاع غزة والشعب الفلسطيني كله«.
واش���ار الى »ان التصويت لصالح التقرير جاء نتيجة للجهود 
اجلبارة التي تبذلها الس���لطة الوطنية منذ تش���كيل جلنة تقصي 

احلقائق والى غاية التصويت على تبني التقرير«.
وتبنى مجلس حقوق االنس���ان التابع لالمم املتحدة امس االول 
قرارا يصادق فيه على تقرير غولدستون الذي يتهم اسرائيل وحركة 
حماس بارتكاب جرائم حرب خالل احلرب على غزة في اواخر عام 
2008 ومطلع 2009. واضاف عباس »اننا سنستمر في متابعة تنفيذ 

آليات القرار في املؤسسات الدولية«.
واوضح انه »مع كل هذه اجله���ود التي بذلناها ظلوا يتحدثون 
عن تواطؤ في الوقت الذي هربت فيه قياداتهم من غزة الى األراضي 
املصرية عبر سيارات االسعاف )خالل احلرب االسرائيلية االخيرة 

على القطاع(«، في اشارة الى قادة حركة حماس.
وبخصوص الورقة املصرية، قال عباس »قبلنا الورقة املصرية 
بدون اي حتفظ وارسلنا االخ عزام االحمد الى القاهرة، لكن حماس 

لم تذهب رغم انها اعطيت فرصة اخرى للمصاحلة«.

� وكاالت: بدأت  آباد  إس���الم 
القوات االمنية في باكستان امس 
هجومها البري على معاقل حركة 
طالبان في مقاطعة وزيرستان 
اجلنوبية وذلك بعد أسابيع من 

قصف جوي ومدفعي.
البرية  الق���وات  وحترك���ت 
الباكس���تانية ف���ي 3 اجتاهات 
نحو املناطق التي يسيطر عليها 
عناصر »طالبان باكستان« حيث 
القت مقاومة من جانب املتمردين 
املجهزين باسلحة ثقيلة، على ما 

افاد مسؤولون.
املتقدمة من  القوات  وتلقى 
ش���اكاي مقاومة ف���ي منطقة 
شاورجني، احد املعاقل االولى 
لعناصر بيت اهلل محسود، قائد 
ومؤسس »طالبان باكستان« 
الذي قتل بص���اروخ اميركي، 
وخلفه حكيم اهلل محس���ود، 
على ما قال مسؤول في االدارة 

احمللية الباكستانية.
وقال املسؤول لوكالة فرانس 
برس طالبا عدم كش���ف اسمه 
»انهم يس���تخدمون اس���لحة 
ثقيلة« ضد الق���وات، كما اكد 
مسؤول عس���كري من مدينة 
بيشاور )شمال غرب( لوكالة 
القوات  فرانس برس »تواجه 

مقاومة«.
ونقل���ت محط���ة »جي���و« 
الباكستانية عن  التلفزيونية 
مصادر في اإلدارة العسكرية 
الباكستانية ان املقاتالت اجلوية 
قصفت مخابئ املس���لحني في 
س���اراكوي وتهسيل األضحى 
في بداية العملية فيما سمعت 
أصوات طلقات نارية متقطعة 

في ماكني.
وأفادت احملطة التلفزيونية 
بان عنصرين من قوات األمن 
قت���ال فيما أصي���ب 5 آخرون 
بجروح خطي���رة في هجمات 
شنت عليهم في شمال وجنوب 
وزيرستان فيما قتل مسؤول 
أمني وأصيب 3 آخرون عند رمي 
قنبلة يتم التحكم بها عن بعد 

املتش���ددون سلسلة من  وشن 
الهجم���ات خالل االثني عش���ر 
يوما املاضي���ة إذ هاجموا مقار 
لالمم املتحدة واجليش والشرطة 
مما أسفر عن مقتل أكثر من 150 
شخصا في محاولة على ما يبدو 

لدرء هجوم اجليش.

توافق وطني الستئصال المتمردين

واطلع قائد اجليش اجلنرال 
أشفق كياني مسؤولي احلكومة 
وقادة االحزاب السياسية امس 
االول على الوضع واتفقوا جميعا 
على ان املتشددين شكلوا تهديدا 

شديدا لسيادة وسالمة الدولة.
وقال مكت���ب رئيس الوزراء 
الباكستاني يوسف رضا جيالني 
»تأكد التوافق الوطني على فرض 
س���لطة الدولة الستئصال هذه 
العناصر«، وفر اكثر من 80 الف 
شخص من وزيرستان اجلنوبية 
حتسبا للهجوم وقالت املفوضية 
التابعة  العليا لشؤون االجئني 
لالمم املتح���دة ان عددا اكبر من 

الناس فروا االسبوع املاضي.
ويت���م إخالء األماك���ن التي 
تش���ملها العملية من س���كانها 
الناس باجتاه بيشاور  وينتقل 
وبانو وشمال وزيرستان لكنهم 
يواجهون صعوبات بسبب منع 
التجول املفروض، وقال مسؤول 
الس���لطات فرضت  ان  حكومي 
حظر جت���ول على طول الطرق 
في وزيرستان اجلنوبية حلماية 
القوات التي تتحرك باجتاه معاقل 

املتمردين.
وقال مسؤول باملخابرات ان 
اجلنود والدبابات واملدفعية يجري 
نقلها باجتاه مناطق املتشددين 
حيث علقت على ما يبدو خدمات 
االتصاالت الهاتفية في املنطقة، 
وذكر مسؤول اخر باملخابرات ان 
قنابل زرعت على طرق انفجرت 
قرب قوافل عسكرية في كل من 
اقليمي وزيرس���تان اجلنوبية 
والش���مالية مما اسفر عن مقتل 

3 جنود واصابة 5 اخرين.

على س���يارة أمنية في منطقة 
كالكوتا قرب جندوال، كما هاجم 
مسلحون موكبا أمنيا في شمال 
وزيرستان فقتل عنصر أمني 

وجرح اثنان آخران.
باملقاب���ل لق���ي 9 مس���لحني 
مصرعهم بينهم 7 أجانب وعنصر 
أمني باكستاني واحد في مواجهة 
مع الق���وات األمنية في مقاطعة 
القبلية  أنبار في منطقة مهمند 

)شمال غرب( بحسب ما افادت 
محطة »جيو«.

28 ألف جندي
لمقاتلة 10 اآلف مسلح 

وفي إظهار للوحدة قبل الهجوم 
البري اعطى مسؤولو احلكومة 
وزعماء االحزاب السياسية أمس 
االول دعمهم الكامل للجيش الذي 
تعهد باستئصال التمرد واستعادة 

سلطة الدولة.

وقال طارق حياة خان املسؤول 
القبلية للبش���تون  باملناط���ق 
العرقي���ني لرويت���رز بالهاتف 
»العملية البرية بدأت«، ويقول 
اجليش إن نحو 28 ألف جندي 
متأهبون ملواجهة ما يقدر ب� 10 

آالف من مقاتلي طالبان.
وقال مسؤولون أمنيون إن 
نحو 500 من قوات الكوماندوس 
وصلوا إلى املنطقة امس االول، 

اجلنرال جوزيف هور

)أ.پ( دوريات عسكرية في منطقة بانو احملاذية ملقاطعة وزيرستان اجلنوبية لفرض حظر التجول 

تفجير جسر في الرمادي يربط بغداد بدمشق وعمان

إعالن الئحة »التوافق العراقي« لخوض االنتخابات 
بغداد � وكاالت: اعلن مسؤول في 
الشرطة العراقية امس ان انتحاريا 
يقود سيارة مفخخة فّجر نفسه 
فوق جسر يقع على الطريق الدولي 
غرب بغداد ما ادى الى قطع الطريق 

بني بغداد وسورية واالردن.
وقال املقدم عماد عبود ان الهجوم 
لم يسفر عن ضحايا، لكنه تسبب 
في قطع اجلس����ر الواقع على نهر 

الفرات شمال مدينة الرمادي.
واوض����ح ان »انتحاريا يقود 
شاحنة مفخخة فّجر نفسه على 
اجلس����ر حوال����ي الس����اعة 4.00 
بالتوقي����ت احمللي«. سياس����يا، 
العراقية  التواف����ق  اعلنت جبهة 
تش����كيلتها خل����وض االنتخابات 

البرملانية املق����رر اجراؤها في 16 
يناير املقبل الى جانب عش����رات 
القوائم واالئتالفات والشخصيات 
السياسية التي تتنافس على شغل 
مقاعد البرملان العراقي البالغة 275 
مقع����دا من احملتمل ان تصبح 311 

في حالة اقرار البرملان ذلك.
وقال رئيس قائمة جبهة التوافق 
االم����ني العام للحزب االس����المي 
العراقي )سنية( اسامة التكريتي في 
حفل االعالن عن تشكيلة جبهته »ان 
اجلبهة ستعمل على ترسيخ مبادئ 
الوحدة الوطنية ومحاربة الفساد 

االداري واملالي والسياسي«.
وأضاف »ان املرحلة التي مير 
بها العراق االن حتتاج الى تضافر 

اجلهود من اجل استقرار العراق 
وسالمته ووحدته«. وضمت الئحة 
العراقي« ش����خصيات  »التوافق 
سياسية، بينها أعضاء في احلكومة 
اياد  البرمل����ان  ابرزه����م رئيس   ،
السامرائي، ورئيس ديوان الرئاسة 
نصير العاني، ونوابا حاليني، منهم 
س����ليم اجلبوري وهاشم الطائي 
وعمر الهيجل وزعماء عشائر سنية 
ورجال دين وش����خصيات كردية 

وتركمانية.
وكانت جبهة التوافق قد حصلت 
في االنتخابات البرملانية السابقة 
عام 2005 على 44 مقعدا بالبرملان 
تقلصت ال����ى نحو 33 مقعدا بعد 

االنسحابات املتكررة منها. رئيس احلزب اإلسالمي العراقي أسامة التكريتي لدى إعالنه أمس الئحة جبهة التوافق العراقية خلوض االنتخابات املقبلة  )أ.ف.پ(

تقدم عبر 3 محاور بمساندة المقاتالت الجوية والقى مقاومة باألسلحة الثقيلة من قبل المتمردين

الجيش الباكستاني يبدأ هجومه البري على معاقل طالبان في وزيرستان 

القائد األسبق للمنطقة العسكرية األميركية الوسطى أكد أن بالده تريد سحب قواتها من العراق وفقًا للجدول الزمني المتفق عليه

هور لـ »األنباء«: مهمتنا في أفغانستان افتقدت أي إستراتيجية واضحة

الپنتاغون يعجل بمساعداته العسكرية لباكستان
واشنطن � رويترز: قال مسؤولون أميركيون 
امس إن وزارة الدفاع األميركية )الپنتاغون( 
تعجل بتسليم اجليش الباكستاني عتادا عسكريا 
يحتاجه منذ فترة طويلة الستخدامه في قتال 

املتشددين.
وأرسل عتاد ومهمات عسكرية بقيمة 200 
مليون دوالر إلى باكستان لكن املسؤولني أحجموا 
عن تقدمي تفاصيل كاملة قائلني إن العديد من 
العتاد املتطور سري. وقالوا إن بعض البرامج 
واجهت معارضة من إس����الم اباد التي ال تريد 

الظهور مبظهر املقرب من واشنطن.
ويهدف الدعم العسكري األميركي الى مساعدة 
باكس����تان على شن هجوم كبير طال انتظاره 
على مقاتلي طالبان في معقلهم في وزيرستان 
اجلنوبية على احلدود مع أفغانس����تان حيث 
تخوض قوات أميركية وقوات من حلف شمال 
األطلسي )الناتو( حربا ضد مترد حركة طالبان 

املتصاعد.
وقال املسؤولون إن املساعدات العسكرية 
املباشرة من الپنتاغون ستأتي اضافة الى العتاد 
الذي تتلقاه باكستان من خالل مشترياتها العادية 
من السالح والتي تشرف عليها وزارة اخلارجية 
األميركية. ويقول املسؤولون إن هذه املشتريات 
تختلف من عام إلى آخر لكنها في العموم تقدر 

قيمتها نحو 300 مليون دوالر سنويا.
ويثير موضوع مساعدات احلكومة األميركية 
الكثير من اجلدل في باكستان حيث تعلو مشاعر 
العداء للواليات املتحدة وقال املس����ؤولون إن 
إسالم آباد ألقت بالعقبات أمام بعض عروض 
الپنتاغون ومن بينها عرض لتوسيع التدريب 

على مكافحة التمرد لقوات فيلق احلدود.
الرئيس  وتأكيدا لهذه احلساس����يات وقع 
األميركي باراك اوباما هذا األس����بوع تشريعا 
مينح باكستان مساعدات غير عسكرية بقيمة 
7.5 مليارات دوالر على مدى 5 س����نوات لكنه 
وقع التشريع خلف األبواب املغلقة بعد أن قال 
منتقدون باكستانيون إن الشروط في القانون 

تنتهك سيادة باكستان.
ومع اإلشارة إلى التعاون العسكري املتبادل 
بغرض التصدي للتهديد الذي ميثله املتشددون 

على الدولة املسلحة نوويا يقول املسؤولون إن 
العديد من كبار قادة اجليش الباكستاني يبقون 
تركيزهم األكبر على توسيع قدرات باكستان 

التقليدية في مواجهة الهند اخلصم القدمي.
وقال أحد املسؤولني »األمر مثير لإلحباط..

نريد أن نفعل اكثر«.
وأعطى متويل خاص ملكافحة التمرد وافق 
عليه الكونغرس في وقت سابق من هذا العام 
للپنتاغون السلطة لإلسراع في توصيل العتاد 

للجيش الباكستاني.
ويقول مساعدون في الكونغرس إن عتادا 
ومهمات بقيمة 200 مليون دوالر ميكن أن تصل 
إلى باكستان بشكل اسرع رمبا في غضون 60 
إل����ى 90 يوما ألن أكثرها ليس متطورا ويأتي 

من مخزونات متاحة بالفعل.
وعلى العكس من ذلك تأخر تسليم طائرات 
»إف � 16« املقاتلة لس����نوات ألنها تعتمد على 

جدول زمني خلطوط إنتاجها.
وقال املسؤولون إن عتادا آخر بقيمة 200 
مليون دوالر تبقى متاحة لباكستان من العام 
املالي 2009 الذي انتهى في 30 سبتمبر ويخطط 
الپنتاغون ملضاعفة مقدار املساعدات العسكرية 
املباشرة للعام املالي 2010 لتصل إلى 700 مليون 

دوالر.
وتضمنت شحنات العتاد في األشهر األخيرة 
مئات من أجهزة الرؤية الليلية ومناظير ليلية 
ونهارية مقربة للبنادق وأجهزة اتصال لتحسني 
االتصال وآالف من السترات الواقية من الرصاص. 
وقال املسؤولون إن املركبات املدرعة واملناسبة 

لكل التضاريس هي من األولويات.
وطلبت باكستان أس����لحة دقيقة التوجيه 
وطائرات م����ن دون طيار وهي الطائرات التي 
أدى تزايد استخدام وكالة املخابرات املركزية 
األميركية لها في هجماتها على أهداف للقاعدة 
وطالبان في مناطق قبلية في باكس����تان إلى 

تصاعد مشاعر العداء للواليات املتحدة.
ورفض املسؤولون في الپنتاغون الكشف عن 
قائمة املعدات العسكرية املسموحة لباكستان كما 
رفضوا التعليق على طلب باكستان للطائرات 

من دون طيار.


