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واحتجاجات ضد تع ّنت ترامب بهونغ كونغ

الصني تردّ باملقاطعة األمنية على التنمّر األمريكي

حيتجون على السياسات األمريكية
مؤيدو احلكومة الصينية ّ

تنمر
واص �ل��ت ب�ك�ين مح�ل��ة ردوده� ��ا ع�ل��ى ّ
واشنطن على التجارة العاملية السيما بعد
فرض إدارة ترامب عقوبات ورسوم مجركية
على البضائع الصينية ما أشعل فتيل احلرب
التجارية السياسية بني أك�بر اقتصادين
يف العامل.
جت� ّ�س��دت أوىل ال ��ردود الصينية طبقا ملا
ت��راه االدارة االمريكية بإلغاء اجتماع أمين
م��ع وزي� ��ر ال ��دف ��اع األم��ري �ك��ي ج�ي��م ماتيس
بعد أي��ام من قول مسؤول صيين كبري إنه
ال ي��وج��د م��ا ي��دع��و للذعر ب�ش��أن ال�ت��وت��رات
ب�ين البلدين .يف ه��ذا ال�ص��دد ق��ال مسؤول

أمريكي ،إن��ه م��ن غ�ير ال��واض��ح م��ا إذا كان
سيتم إع��ادة حتديد موعد لالجتماع أم ال.
وكانت صحيفة نيويورك تاميز أول من أورد
نبأ إلغاء احملادثات.
وذكر املسؤول أنه ليس من الواضح ما إذا
كان اإللغاء بسبب اخلالفات العديدة بني
بكني وواشنطن بشأن قضايا مثل مبيعات
األسلحة والنشاط العسكري يف حبر الصني
اجلنوبي ومياه أخرى حول الصني.
وختوض الصني والواليات املتحدة أيضا
حربا جتارية متصاعدة شهدت ج��والت من
ف ��رض رس ��وم مج��رك�ي��ة ع�ل��ى واردات كل

برلني ّ
تشن حملة اعتقاالت ضد اليمينيني

انهيار صادرات األسلحة األملانية إلى تركيا
كشفت وزارة االقتصاد يف أملانيا أن صادرات األسلحة األملانية إىل تركيا تراجعت بشكل كبري
بعد تولي احلكومة االحتادية اجلديدة مقاليد األمور يف البالد قبل ستة أشهر.
وردت وزارة االقتصاد األملانية على استجواب من النائب الربملاني حبزب اخلضر املعارض أوميد
نوري بور أنه مت إصدار  16إذن تصدير أسلحة فقط بقيمة إمجالية  1.065مليار دوالر منذ  14آذار/
مارس املاضي.
يذكر أنه مت إصدار  34إذن تصدير أسلحة إىل تركيا بقيمة حوالي  9.7مليون يورو خالل
الفرتة بني األول من أول كانون الثاني/يناير وحتى  13آذار/مارس العام اجلاري .ويف عام 2017
مت تنفيذ  138صفقة تصدير أسلحة أملانية إىل تركيا بقيمة  34.2مليون يورو.
وكانت تركيا ضمن أهم  20مستورد لألسلحة األملانية يف عام  2016بإمجالي  213إذن تصدير
قيمتها  83.9مليون يورو .ولكن منذ حماولة االنقالب العسكري الفاشلة يف أنقرة صيف عام ،2016
تراجعت صادرات األسلحة األملانية إىل تركيا بقوة .كما أعلنت أملانيا القبض على ستة أشخاص
ينتمون لليمني املتطرف لالشتباه يف تشكيلهم لتنظيم إرهابي حتت اسم «ثورة كيمنتس» ،كان
خيطط لتنفيذ هجوم يف الثالث من تشرين األول  /أكتوبر اجل��اري ،املوافق يوم الوحدة األملانية.
وألقت السلطات األملانية يوم االثنني (األول من أكتوبر تشرين  /األول  )2018القبض على ستة رجال
يشتبه يف تشكيلهم تنظيما إرهابيا ميينيا يف والييت سكسونيا وبافاريا .وأعلن االدعاء العام األملاني يف
مقره مبدينة كارلسروه أنه مت تفتيش عدد من املنازل واملباني يف والية سكسونيا يف إطار احلملة.

دفن جماعي للضحايا وارتفاع عدد قتلى التسونامي بأندونيسيا
ارتفعت حصيلة الزلزال وأمواج البحر العاتية ،التسونامي ،اليت ضرت أندونيسيا إىل  832قتيال ،يف
حني يعاني سكان جزيرة سوالويسي من صعوبة يف إجياد الطعام ،فيما شرعت السلطات يف دفن مجاعي
للضحايا ملنع انتشار األوبئة.
بعد الزلزال والتسونامي اللذين ضربا أندونيسيا شوهد عدد من الناجني وهم يبحثون يف املشارح
عن أقرباء هلم ،يف حني تواصل السلطات جهودها النتشال مزيد من األحياء أو تقييم حجم الدمار
يف مدينة بالو .وقال املتحدث باسم وكالة إدارة الكوارث إن «أعداد القتلى ستواصل االرتفاع» ،وتابع
«اليوم سنبدأ الدفن اجلماعي للضحايا» .وأعلن نائب الرئيس اإلندونيسي يوسف كاال أن احلصيلة
النهائية قد ترتفع إىل «آالف» الضحايا نظرا لتع ّذر الوصول إىل مناطق عدة متضررة .وتناهز احلصيلة
اجلديدة اليت أعلنتها اليوم األحد ( 30سبتمرب/أيلول  )2018الوكالة الوطنية إلدارة الكوارث أكثر
من  800شخص أي ضعف احلصيلة السابقة اليت كانت تشري إىل سقوط  420قتيال .وزار الرئيس
اإلندونيسي جوكو ويدودو املنطقة بعد ظهر األحد ّ
لالطالع على حجم الدمار ،وطالب بالعمل «ليال
نهارا» النتشال من ميكن إنقاذهم من حتت األنقاض.

منهما .وقال املسؤول التوتر يتصاعد وميكن
أن ميثل خ�ط��را على اجل��ان�ب�ين .وامتنعت
وزارة اخل��ارج�ي��ة األمريكية ع��ن التعقيب.
ومل يرد مسؤولون يف البيت األبيض ووزارة
الدفاع على طلب التعقيب .ومل ت��رد أيضا
وزارت� ��ا اخل��ارج�ي��ة وال��دف��اع يف ال�ص�ين على
طلب التعليق.
وك� ��ان� ��ت م � �ص� ��ادر يف ب �ك�ي�ن ذك� � ��رت أن
االجتماع األم�ني قد ال حي��دث بسبب توتر
ال�ع�لاق��ات ب�ين ال�ب�ل��دي��ن .اىل ذل��ك شهدت
القنصلية األمريكية يف هونغ كونغ ،يوم
االثنني ،مظاهرات أطلقها مؤيدو احلكومة

الصينية ،ل�لإع��راب ع��ن احتجاجهم على
السياسات األمريكية اليت تستهدف الصني
يف املرحلة الراهنة.
وق� ��د ق� ��ام امل��ت� �ظ ��اه ��رون ب �ت �ك �س�ير بعض
امل �ن �ت �ج ��ات األم ��ري��ك��ي ��ة خ �ل��ال امل� �ظ ��اه ��رة،
م ��ن ب �ي �ن �ه��م أج� �ه ��زة «أي� � �ف � ��ون» ،يف إش� ��ارة
ل��دع��م اإلج � ��راءات ال�تي تتخذها احلكومة
الصينية ض��د ال � ��واردات األم��ري�ك�ي��ة ،كما
ق ��ام ��وا حب� ��رق ص� ��ور ل �ل��رئ �ي��س األم��ري �ك��ي
دونالد ترامب.
وكانت احلكومة الصينية قد أكدت يف
بيان هلا أن االحتكاك احلالي مع واشنطن
ال ينبغي أن ي�ث�ير ق�ل�ق��ا ك �ب�يرا ،م��ؤك��دة
أنها مستعدة للرد على كافة اإلج ��راءات
األمريكية ،خاصة وأنها ال تنوي اخلضوع
لالبتزاز األمريكي.
*ب �ك�ين ت�ت�ج��ه حن��و ت�ع��زي��ز ال �ت �ع��اون مع
املالديف
من جهة أخ��رى كشف الرئيس الصيين
شي جني بينغ يف رسالة تهنئة لرئيس جزر
امل��ال��دي��ف اجل ��دي ��د ع ��ن ن � ّي ��ة ب �ل�اده تعزيز
التعاون بني البلدين.
وتعهد رئيس املالديف اجلديد إبراهيم
حممد صليح الذي كان زعيما للمعارضة
ق�ب��ل ف� ��وزه ب��امل�ن�ص��ب مب��راج �ع��ة امل �ش��روع��ات
الصينية يف املالديف.
وتتنافس الصني واهلند على النفوذ يف
الدولة الواقعة يف احمليط اهلادي وهي عبارة
عن سلسلة من اجلزر واجلزر املرجانية على
بعد  523كيلومرتا جنوب غربي الطرف
اجلنوبي للهند.
وق �ب��ل االن �ت �خ��اب��ات ق��ال��ت امل��ع ��ارض ��ة يف
املالديف إنها سرتاجع االستثمارات اهلندية
يف م�ب��ادرة احل��زام والطريق بسبب خماوف
تتعلق ب��ال�ش��روط وأم ��ور أخ ��رى فيما حذر
خرباء من وقوع املالديف يف فخ الديون.
وق��ال��ت وك��ال��ة أن �ب��اء ال �ص�ين اجل��دي��دة
(ش�ي�ن�خ��وا) يف وق ��ت م�ت��أخ��ر ي ��وم األح ��د إن
شي أبلغ صليح بأن الصني وج��زر املالديف
تربطهما عالقة طويلة.
وذكرت شينخوا ترغب الصني يف العمل مع
املالديف ملواصلة تعزيز صداقتهما وتعميق
التعاون ال��ذي يصب يف مصلحة الطرفني
يف ال �ع��دي��د م ��ن اجمل � ��االت م ��ن أج ��ل ص��احل
شعيب البلدين.

بريطانيا تل ّوح بالخروج من البريكست
دون اتفاق

لندن تواصل حمالتها
العدائية ضد موسكو
ح � ��ذر وزي� � ��ر اخل� ��ارج � �ي� ��ة ال�ب�ري �ط ��ان ��ي
«جريميي هانت» روسيا من أنها ستدفع
مثنا باهظا زاعما أنها إذا سعت إىل ترويع
بريطانيا وخالفت القواعد الدولية.
وت�ت�ه��م ب��ري�ط��ان�ي��ا رج �ل�ين ت �ق��ول إنهما
ضابطان م��ن جهاز امل�خ��اب��رات العسكرية
ال ��روس ��ي ب�ت�ن�ف�ي��ذ ه �ج��وم ع �ل��ى ج��اس��وس
روسي سابق وابنته على أراضيها هذا العام
ب��واس �ط��ة غ ��از أع �ص��اب ي�ص�ل��ح ل�لأغ��راض
العسكرية.
وق� ��ال ه��ان��ت ل�ل�م��ؤمت��ر ال �س �ن��وي حل��زب
احمل� ��اف � �ظ �ي�ن احل � ��اك � ��م «يف ظ � ��ل ح �ك��م
احملافظني ..بريطانيا لديها رسالة بسيطة
إىل الكرملني :إذا حاولت ترويع هذا البلد
وإذا استخدمت األسلحة الكيماوية وإذا
مل تلعب وفقا للقواعد الدولية فسيكون
الثمن باهظا».
وأض��اف أن بريطانيا «ستضيق اخلناق
على املخابرات العسكرية الروسية».
م ��ن ج �ه��ة أخ� � ��رى ،ق� ��ال وزي � ��ر ال ��دف ��اع
ال�ب�ري �ط ��ان ��ي إن ب �ل��اده خت �ط��ط ل�ت�ع��زي��ز
وج��وده��ا العسكري يف القطب الشمالي
ال �ع��ام املقبل وس��ط خم ��اوف ب�ش��أن تزايد
العدوان الروسي.
وقال غافن وليامسون لصحيفة صنداي
تليغراف إن احلكومة تعد «اسرتاتيجية
دفاعية للقطب الشمالي» تتضمن نشر
 800جندي من قوات الكوماندوز باجليش
والبحرية يف النرويج ع��ام  2019وإنشاء
قاعدة عسكرية جديدة هناك.
وق� ��ال� ��ت ال �ص �ح �ي �ف��ة إن ال �ت �ح��رك��ات
الربيطانية ت��أت��ي م��دف��وع��ة مب �خ��اوف من
اس �ت �م��رار روس��ي ��ا يف ت��وس �ي��ع وج ��وده ��ا يف
ال�ق�ط��ب ال�ش�م��ال��ي وتنقيبها ع��ن النفط
ه �ن��اك م��ع ذوب� ��ان اجل�ل�ي��د ال�ق�ط�بي ج��راء
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تغري امل �ن��اخ .وزع��م وليامسون «نعتقد أن
نشاط الغواصات الروسية بات قريبا للغاية
من املستوى الذي كان عليه إبان احلرب
الباردة ،وينبغي أن نبدأ يف الرد على ذلك».
يف س� �ي ��اق آخ� ��ر ح� � � ّذر وزي � ��ر ب��ري�ك�س��ت
ال�ب�ري� �ط ��ان ��ي دوم��ي��ن��ي ��ك راب االحت � ��اد
األوروبي ،االثنني ،من أن استعداد حكومته
للتوصل إىل تسوية يف حمادثات اخل��روج
م��ن التكتل «ل��ه ح ��دود» وي��ؤك��د أن عدم
إب� � ��رام ات� �ف ��اق أف� �ض ��ل م ��ن ال��ت ��وص ��ل إىل
تسوية سيئة.
ويف ك �ل �م��ة س�ي�ل�ق�ي�ه��ا خ �ل�ال م��ؤمت��ر
ح ��زب احمل��اف�ظ�ين يف برمنغهام يف وس��ط
إجنلرتا ،سيكرر راب تهديد لندن باخلروج
م��ن امل �ف��اوض��ات يف ح ��ال مل حت�ص��ل على
اتفاق مقبول.
وحب �س ��ب م�ق�ت�ط�ف��ات ن �ش��ره��ا احل� ��زب،
ف��إن راب سيقول يف كلمته إن «مقاربيت
لربيكست واقعية لكن استعدادنا للتسوية
ليس ب�لا ح ��دود .حن��ن سنخرج فعال من
االحتاد األوروبي ،وليس فقط على الورق».
وك��ان ال�ق��ادة األوروب �ي��ون رفضوا خطة
رئيسة احلكومة ت�يري��زا م��اي للمحافظة
على رواب��ط جتارية وثيقة بعد بريكست،
وط��ال�ب��وه��ا ب��إع��ادة ال�ن�ظ��ر فيها ق�ب��ل قمة
ستعقد الشهر املقبل.
وي��أم��ل اجل��ان �ب��ان يف ال �ت��وص��ل الت�ف��اق
خ�ل�ال ال �ع��ام احل ��ال ��ي ،ق�ب��ل م ��ارس املقبل
م��وع��د اخل � ��روج ال�ف�ع�ل��ي ل�بري�ط��ان�ي��ا من
االحتاد األوروبي.
وأعترب راب أن اخلطة الربيطانية «حتد
من خماطر بريكست» و»تغتنم الفرص»
وتبقي احلدود مع إيرلندا مفتوحة.
ويف خ�ط��اب��ه أم ��ام امل��ؤمت��ر س�ي�ق��ول راب
«إذا حاولوا حماصرتنا ليمروا من الباب
اخللفي للمنطقة االقتصادية األوروب�ي��ة
واالحت ��اد اجل�م��رك��ي ،وإذا ك��ان العرض
الوحيد املقدم من قبل االحت��اد األوروب��ي
ي �ه��دد س�لام��ة احت ��ادن ��ا ،ع�ن��ده��ا ل��ن يكون
أمامنا سوى اخلروج من دون اتفاق».
واألح � ��د أع �ل �ن��ت م ��اي ل�ش�ب�ك��ة «ب ��ي بي
س ��ي» ال�بري �ط��ان �ي��ة أن �ه��ا ت��ري��د احل �ص��ول
ع�ل��ى تفاصيل إض��اف�ي��ة ح ��ول اع�تراض��ات
االحتاد األوروبي.

روسيا تستدعي سفير كوريا الجنوبية بشأن سفينة
انفصاليو كاتالونيا
الكوريتان تبادران إلزالة األلغام بينهما ..وسيئول قلقة من انعدام الثقة بواشنطن يقطعون الطرق في
قالت وزارة الدفاع يف كوريا اجلنوبية إن
ذكرى استفتاء االنفصال
قوات من كوريا الشمالية وكوريا اجلنوبية

ب ��دأت إزال� ��ة األل �غ ��ام األرض �ي ��ة ع�ل��ى ام �ت��داد
احل� ��دود ش��دي��دة التحصني ي ��وم االث �ن�ين يف
إطار اتفاق على تهدئة التوترات وبناء الثقة
يف شبه اجلزيرة الكورية املقسمة.
وجرى االتفاق على تفاصيل املشروع خالل
ق�م��ة ع �ق��دت ال�ش�ه��ر امل��اض��ي يف بيوجنيانج
عاصمة كوريا الشمالية بني زعيمها كيم
ج��ون��ج أون ورئ �ي��س ك��وري��ا اجل�ن��وب�ي��ة م��ون
جاي-إن.
وقالت وزارة ال��دف��اع يف بيان إن اجلانبني
ات �ف �ق��ا ع �ل��ى إزال� � ��ة األل � �غ� ��ام األرض � �ي� ��ة مما
يطلق عليه املنطقة األمنية املشرتكة يف
ب��امن��وجن��وم ع �ل��ى م ��دى  20ي��وم��ا وس�ي�ق��وم
مهندسون عسكريون باملهمة على اجلانب
الكوري اجلنوبي .ومل يرد تأكيد من كوريا
الشمالية أن قواتها بدأت العملية.
وي�ش�م��ل االت��ف ��اق ك��ذل��ك إزال� ��ة م��واق��ع
احل ��راس ��ة واألس �ل �ح��ة م��ن امل�ن�ط�ق��ة األم�ن�ي��ة
املشرتكة بعد إزالة األلغام وأن تكون القوات
الباقية هناك غري مسلحة.
واملنطقة األمنية املشرتكة هي الوحيدة
يف املنطقة منزوعة ال�س�لاح املمتدة مسافة
 250ك�ي�ل��وم�ترا ال�ت�ي ت �ت��واج��ه فيها ق��وات
الكوريتني كما تتمركز قوات تابعة لألمم
املتحدة.
اىل ذلك اعتربت وزيرة اخلارجية الكورية
اجل �ن��وب �ي��ة ك��ان��غ ك �ي ��ون ��غ-ه ��وا ،أن ��ه على
واشنطن اختاذ خطوات موازية ،حتى متضي

كوريا الشمالية يف إجراءاتها اخلاصة بنزع
السالح النووي باطمئنان.
وأضافت كانغ أن ما تطالب به بيونغ يانغ
هو توفري الضمانات األمنية هلا ،وأن عملية
التفكيك ال �ن��ووي ال ب��د أن تسري متزامنة
مع الضمانات األمنية للنظام احلاكم يف
الشمال.
واع�ت�برت أن املشكلة القائمة حاليا ،هي
انعدام الثقة بني اجلانبني الكوري الشمالي
واألم ��ري� �ك ��ي ،م�ض�ي�ف��ة أن ��ه الب ��د م ��ن اخت ��اذ
اخلطوات الالزمة لبناء الثقة.
وت��اب �ع��ت« :أرى أن م�س��أل��ة إن �ش��اء مكتب
االت �ص��ال ب�ين ك��وري��ا اجل�ن��وب�ي��ة وال��والي��ات

املتحدة ،ستصبح إح��دى مواضيع النقاش،
وأن تأسيس املكتب سيكون إجراء لبناء الثقة،
وسيمثل حجر ال��زاوي��ة يف حتسني العالقات
بني اجلانبني بصورة كبرية».
وردا على سؤال حول مدى تأثري العقوبات
املفروضة على كوريا الشمالية ال�تي زارت
عاصمتها م��ؤخ��را ،ق��ال��ت :بالنسبة لبيونغ
يانغ ،فمن الصعب أن أالحظ تأثري العقوبات.
من جانبها قالت وزارة الشؤون اخلارجية
الروسية يف بيان إنها استدعت سفري كوريا
اجلنوبية لدى موسكو يوم االثنني وطلبت أن
تسمح سيئول لسفينة روسية مبغادرة ميناء
بوسان يف كوريا اجلنوبية.

ق�ط��ع آالف االن�ف�ص��ال�ي�ين الكاتالونيني
االثنني طريق قطار سريع ،وعددا من الطرق
السريعة والشوارع يف برشلونة ،يف الذكرى
األوىل الستفتاء تقرير املصري الذي حظرته
مدريد.
وبثت حمطات التلفزة مشاهد لنشطاء
يف جمموعة «جلان الدفاع عن اجلمهورية»
اليت تطالب باالنفصال عن مدريد ينتشرون
على سكة القطار ويقطعون الطرقات ،فيما
أك ��دت إدارة ش�ب�ك��ات ال �ط��رق ق�ط��ع طريق
سريع يربط بني برشلونة وبلنسية وآخر بني
برشلونة ومدريد.
وك��ان��ت اجمل�م��وع��ة ق��د دع��ت األح ��د عرب
ش�ب�ك��ات ال �ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي لتظاهرات
حت� ��ت ش� �ع ��ار «ال ن��س��ي ��ان وال م �س��احم��ة»
ون� �ش ��رت ص � ��ورا ل��ط ��رق س��ري �ع��ة م�ق�ط��وع��ة
باإلطارات.
وك ��ان ��ت ح �ك��وم��ة ك��ات��ال��ون �ي��ا ال�س��اب�ق��ة
بقيادة كارليس بوتشيمون نظمت استفتاء
ع�ل��ى االس �ت �ق�لال ختللته أع �م��ال ع�ن��ف يف
األول من أكتوبر  ،2017رغم قرار قضائي
حبظره.
وصوت حنو  %90من املشاركني بـ»نعم»
ملصلحة ق ��رار االس�ت�ق�لال ،ث��م ص��وت برملان
إق�ل�ي��م ك��ات��ال��ون�ي��ا ع�ل��ى إع�ل�ان االس�ت�ق�لال
يف  27أك � �ت� ��وب� ��ر ،م� ��ا دف � ��ع مب� ��دري� ��د إىل
إق ��ال ��ة ح �ك��وم��ة اإلق �ل �ي��م وف � ��رض سلطتها
املطلقة عليه.

صــــــورة وخبــــــر
مقتل شخصني في اعصار ترامي باليابان

 7قتلى بأعمال شغب بسجن في غواتيماال

مقتل  21مسلحا بغارات جوية شرق أفغانستان

اليونان تدعو لحل الخالف على اسم مقدونيا

ضرب اإلعصار ترامي العاصمة اليابانية طوكيو يوم االثنني ،مما أدى
إىل سقوط األشجار على قضبان السكك احلديدية ومقتل شخصني وتقطع
السبل ب��آالف األشخاص بسبب إغ�لاق خطوط السكك احلديدية أو تأخر
القطارات .وقالت وكالة األرصاد اجلوية اليابانية إن اإلعصار ترامي وصل
إىل غرب اليابان مساء األحد وأدى إىل هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية
وحدوث انهيارات أرضية يف جزيرة هوكايدو الواقعة يف أقصى مشال اليابان.
وتعرضت اجلزيرة لزلزال مميت الشهر املاضي.

قالت السلطات احمللية إن ما ال يقل عن سبعة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب
أربعة آخرون بعد إطالق النار عليهم بس��بب أعمال ش��غب يف س��جن بغواتيماال
مضيف��ة أن الس��جن ع��اد حت��ت للس��يطرة .وق��ال رودي إيس��كويفل املتح��دث
باس��م الس��جن إن أعمال الش��غب اندلعت إثر ش��جار وقع بني الس��جناء يف سجن
بافونسيتو الذي خيضع إلجراءات تأمني قصوى .ونقلت صحيفة برنسا ليرب
احمللي��ة ع��ن متطوع��ي إطف��اء حملي�ين قوهل��م إن��ه مت نق��ل أربع��ة أش��خاص إىل
املستشفى ولقي ما ال يقل عن سبعة سجناء حتفهم بعد إطالق النار عليهم.

ش� ّنت الق��وات األمريكي��ة املتمرك��زة يف أفغانس��تان غ��ارات جوي��ة ض��د مس��لحي
�لحا يف إقليم
تنظيم «داعش» اإلرهابي ما أس��فر عن مقتل ما اليقل عن  21مس� ً
ننجرهار شرق أفغانستان .وقال فيلق سيلك « »201التابع للجيش األفغاني يف
بي��ان بثت��ه وكال��ة أنب��اء (خام��ا برس) األفغانية يوم االثنني ،إن الضربات اجلوية
يرا إىل أن قوات التحالف نفذت
نف��ذت الليل��ة املاضي��ة يف منطق��ة خوجيان��ي ،مش� ً
الغ��ارات اجلوي��ة باس��تخدام طائ��رات ب��دون طي��ار مس��تهدفة مس��لحي داع��ش يف
منطقة س��كانار.

قال املتحدث باسم احلكومة اليونانية ،يوم االثنني ،إن اليونان ترى أنه ال ينبغي
تفوي��ت فرص��ة ح��ل خ�لاف قائ��م من��ذ عق��ود ح��ول اس��م مقدوني��ا وذل��ك بع��د ي��وم
من استفتاء أجرته اجلمهورية اليوغوسالفية السابقة .وأيد أغلب الناخبني يف
اس��تفتاء األح��د ،اتفاق��ا توصل��ت إلي��ه أثين��ا وس��كوبيا يف يونيو املاضي ،لك��ن زوران
زائي��ف ،رئي��س وزراء مقدوني��ا ،مل يتمك��ن م��ن حتقيق نس��بة اإلقبال الالزمة حتى
يك��ون االس��تفتاء صحيح��ا وه��ي  % 50وتعه��د بالضغ��ط يف س��بيل إج��راء تصوي��ت
يف الربمل��ان.

