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رئيس الكونغرس يطلب دعم الجيش إلزاحة مادورو

تدخالت واشنطن ُتشعل نزاع ًا على السلطة في فنزويال

خوان جوايدو زعيم الكونغرس الفنزويلي الذي يهدد سلطة مادورو

y

تجرد الكونغرس من
المحكمة الدستورية
ّ

سلطاته

أث��ارت تدخ�لات االدارة االمريكي��ة األخ�يرة يف فنزوي�لا نزاع�اً

خط�يرا عل��ى الس��لطة ب�ين الرئي��س املنتخ��ب ش��رعياً يف الوقت
احلالي «نيكوالس مادورو» و»خوان جوايدو» زعيم الكونغرس
الفنزويل��ي ال��ذي تتزعمه املعارضة.
وكان ق��د ق��ال خ��وان جواي��دو زعي��م الكونغ��رس الفنزويل��ي
الذي تتزعمه املعارضة يوم اجلمعة إنه مس��تعد لتولي رئاس��ة

y

مقتل ثالثة إثر اقتحام حافلة محطة

حافالت في أوتاوا

انتق��د رئي��س ال��وزراء الكن��دي جاس�تن ت��رودو الص�ين م��ن
جديد بس��بب احتجاز كنديني اثنني ودافع عن اعتقال بالده
مس��ؤولة تنفيذي��ة صيني��ة كب�يرة بن��اء عل��ى طل��ب الوالي��ات
املتح��دة وال��ذي أدى إىل نش��وب خ�لاف دبلوماس��ي ب�ين كن��دا
والص�ين .وق��ال للصحفي�ين يف وق��ت متاخ��ر ي��وم اجلمع��ة يف
مدينة رجيينا بغرب كندا من املؤس��ف اعتقال الصني بش��كل
تعس��في وجمح��ف مواطن�ين كندي�ين.
واعتق��ل الكندي��ان الش��هر املاض��ي بع��د اعتق��ال من��غ وان تش��و
املديرة املالية لش��ركة هواوي الصينية العمالقة لتكنولوجيا
االتص��االت يف األول م��ن ديس��مرب كان��ون األول يف فانكوف��ر.
وق��ال الس��فري ل��و ش��اي يف مق��ال يف صحيف��ة هي��ل تامي��ز ال�تي
مقره��ا أوت��اوا ي��وم األربع��اء إن مطال��ب كن��دا باإلف��راج ع��ن
الرجل�ين تعك��س الكي��ل مبكيال�ين الناج��م ع��ن الغ��رور الغرب��ي
وفك��رة تف��وق الع��رق األبي��ض.
وق��ال ت��رودو عندم��ا س��ئل ع��ن ه��ذه التصرحي��ات إن كن��دا
تتص��رف ببس��اطة وفق��ا لس��يادة القان��ون .وأُف��رج ع��ن من��غ بكفالة
وتقي��م حالي��ا يف منزهل��ا يف فانكوف��ر يف انتظ��ار إج��راءات أخ��رى
لتس��ليمها .وق��ال ت��رودو إن كن��دا بل��د س��يادة القان��ون .ه��ذا أم��ر
نعرف��ه ونق��دره .يف س��ياق آخ��ر ق��ال مس��ؤولون يف العاصم��ة
الكندي��ة أوت��اوا إن ثالث��ة أش��خاص لق��وا حتفه��م كم��ا أصي��ب
 23آخري��ن إث��ر اقتح��ام حافل��ة م��ن طابقني حمط��ة للحافالت يف
مدين��ة أوت��اوا الكندي��ة خ�لال س��اعة ال��ذروة .وأدى التص��ادم ال��ذي
وق��ع بع��د ف�ترة وجي��زة م��ن الس��اعة الرابع��ة مس��اء بتوقي��ت ش��رق
الوالي��ات املتح��دة ( 2100بتوقي��ت جرينت��ش) يف حمط��ة حاف�لات
مزدمح��ة يف الط��رف الغرب��ي م��ن املدين��ة إىل اقت�لاع ج��زء م��ن
الطابق العلوي للحافلة .وقال جيم واتس��ون رئيس بلدية أوتاوا
للصحفي�ين خ�لال مؤمت��ر صحف��ي يف س��اعة متأخ��رة م��ن مس��اء
اجلمع��ة ”يؤس��فين ج��دا أن أعل��ن أن ثالث��ة أش��خاص تأك��دت
وفاتهم منهم اثنان كانا يف احلافلة وآخر كان على الرصيف“.
وأض��اف أن  23ش��خصا أصيب��وا يف التص��ادم بعضه��م يف حال��ة
خط�يرة ونقل��وا إىل املستش��فى .وأك��د مستش��فى أوت��اوا عل��ى
توي�تر اس��تقباله تس��عة مصاب�ين يف حال��ة حرج��ة ج��راء احل��ادث.

مديرة بريطانية تكشف عن الوضع االقتصادي
املتردّي في بالدها
قالت مديرة مدرسة يف موركام الربيطانية ،شيفون كولينغوود ،إن األطفال يصلون
إىل املدرسة وهم يشعرون باجلوع ويبحثون عن الطعام يف صناديق القمامة.
وأضاف��ت كولينغ��وود أن  35طف�لا يف مدرس��تها تعي��ش عائالته��م عل��ى املس��اعدات
الغذائي��ة م��ن احلكوم��ة ،وتابع��ت« :م��ن احملتم��ل أن تك��ون أعدداه��م أك�بر».
ونوه��ت« :عندم��ا حي��رم األطف��ال م��ن الطع��ام ،ف��إن ذل��ك يغ�ير س��لوكهم ويصبح��ون
مهووس�ين ب��األكل ،ل��ذا لدين��ا بع��ض األطف��ال الذي��ن يأكل��ون بقاي��ا الفواك��ه م��ن
صنادي��ق القمام��ة».
وأش��ارت مدي��رة املدرس��ة إىل أن قلبه��ا ينفط��ر عندم��ا يص��ل اآلب��اء إىل املدرس��ة ث��م
«ينفج��رون بالب��كاء ويقول��ون هل��ا إنه��م ال يس��تطيعون تأم�ين امل��ال إلطع��ام أطفاهل��م».
وقالت« :تأتي العائالت وختربني بأنها تقرض الطعام بشكل روتيين لبعضها البعض،
جتربيت اليومية تقول لي إن هذه مشكلة متنامية»
ودع��ت جمموع��ة م��ن أعض��اء جمل��س العم��وم الربيطان��ي احلكوم��ة إىل تعي�ين وزي��ر
للج��وع ملواجه��ة مش��كلة «انع��دام األم��ن الغذائ��ي» وخاص��ة ب�ين األطف��ال.

لحل الخالف على جزر الكوريل

روسيا تعلن شروط توقيع معاهدة السالم مع اليابان

بعد االنقالب الفاشل ..رئيس الغابون يعني رئيسا جديدا للوزراء

في أسوا ازمة دبلوماسية بني بكني وأوتاوا

ترودو ينتقد الصني الحتجازها
مواطنني كنديني

البالد بشكل مؤقت والدعوة إلجراء انتخابات وذلك بعد يوم
واح��د م��ن أداء الرئي��س نيك��والس م��ادورو اليم�ين لف�ترة ثانية
حم��ل خالف.
وينتم��ي جواي��دو حل��زب اإلرادة الش��عبية املتش��دد املع��ارض
وق��د ان ُتخ��ب رئيس��ا للجمعي��ة الوطني��ة يف اخلام��س م��ن يناير
كان��ون الثان��ي.
وق��ال جواي��دو إن��ه ل��ن يت��وىل الرئاس��ة إال بتأيي��د الق��وات
املس��لحة .ودع��ا أيض��ا إىل تنظي��م احتجاج��ات يف  23يناي��ر
كانون الثاني الذي يوافق الذكرى الس��نوية لس��قوط نظام
حك��م دكتات��وري عس��كري ع��ام .1958
وأض��اف يف كلم��ة أم��ام أنص��اره خ��ارج مكت��ب برنام��ج األم��م
املتحدة يف كراكاس ”الش��عب والقوات املس��لحة الفنزويلية
واجملتم��ع الدول��ي ه��م م��ن جي��ب أن يعطون��ا تفويض��ا واضح��ا
لتول��ي“ الرئاس��ة .وأعي��د انتخ��اب م��ادورو الع��ام املاض��ي يف
انتخاب��ات ُرفض��ت عل��ى نطاق واس��ع باعتباره��ا مزورة ووصفت
دول م��ن ش��تى أحن��اء الع��امل اس��تمرار م��ادورو يف الرئاس��ة بأن��ه
غري ش��رعي .ووصف زعماء احلزب االش�تراكي احلاكم هذا
االنتق��اد بأن��ه تدخ��ل اس��تعماري بقي��ادة الوالي��ات املتح��دة.
وج��ردت احملكم��ة الدس��تورية وهيئ��ة تش��ريعية كامل��ة
الصالحي��ات ُتس��مى اجلمعي��ة التأسيس��ية الكونغ��رس م��ن
س��لطاته مم��ا يع�ني ع��دم قدرت��ه عل��ى تنحي��ة الرئي��س.
واتهم��ت واش��نطن م��ادورو باغتص��اب الس��لطة وأعلن��ت
باراج��واي قط��ع العالق��ات الدبلوماس��ية م��ع فنزوي�لا.
كم��ا ذك��رت وزارة اخلارجي��ة يف ب�يرو أنه��ا اس��تدعت القائم
باألعم��ال م��ن س��فارتها يف فنزوي�لا احتجاج��ا عل��ى تنصي��ب
م��ادورو لف�ترة جدي��دة وصفته��ا بأنه��ا غ�ير ش��رعية.
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ع�ين رئي��س الغاب��ون عل��ي بوجن��و رئيس��ا جدي��دا لل��وزراء ي��وم الس��بت يف حماول��ة عل��ى م��ا يبدو لرتس��يخ قاعدته السياس��ية بعد
أيام من فشل حماولة انقالب على حكمه.
وجرى اعتقال أو قتل كل مدبري حماولة االنقالب يوم االثنني خالل ساعات من استيالئهم على حمطة اإلذاعة الوطنية
لكن اخلطوة تعكس اإلحباط املتزايد من احلكومة اليت ضعف موقفها بسبب تعايف بوجنو يف املغرب.
وق��رأ س��كرتري ع��ام الرئاس��ة مرس��وما عل��ى شاش��ة التلفزي��ون الرمس��ي يف وق��ت مبك��ر م��ن صباح يوم الس��بت أعل��ن فيه أن بوجنو
عني جوليان كوجيه بيكاليه رئيسا للوزراء خلفا إلميانويل إسوزيه جونديه الذي توىل املنصب منذ عام .2016
واتس��مت ف�ترة تول��ي إس��وزيه جوندي��ه لرئاس��ة ال��وزراء باخنف��اض ح��اد يف إنت��اج النف��ط وأس��عاره مم��ا قل��ص العائ��دات وزاد م��ن
الدي��ون وأج��ج مش��اعر االس��تياء يف الدول��ة العض��و يف أوب��ك.

حزبان هنديان يش ّكالن تحالف ًا للتغلب
على الحزب الحاكم
ق��ال زعيم��ا حزب�ين متنافس�ين يف والي��ة أوت��ار برادي��ش
اهلندية الواقعة يف مشال البالد إنهما سيتحالفان يف حماولة
هلزمي��ة ح��زب بهاراتي��ا جانات��ا احلاك��م يف انتخاب��ات عام��ة
جت��رى يف ماي��و أي��ار.
وقال حزبا س��اماجوادي وباهوجان س��اماج ،اللذان يتمتعان
بش��عبية كبرية بني أوس��اط الطبقة العاملة يف أوتار براديش
ويتزعمهما رئيسا وزراء سابقان يف الوالية ،إنهما سيخوضان

االنتخابات كفريق.
ووالي��ة أوت��ار برادي��ش ه��ي أك�بر والي��ات اهلن��د م��ن حي��ث
ع��دد الس��كان وميثله��ا س��دس أعض��اء الربمل��ان وه��و ع��دد
التمثيل األعلى لوالية منفردة .وعادة ما يشكل احلزب الذي
يف��وز بأغلبي��ة مقاع��د الوالي��ة احلكوم��ة االحتادي��ة فيم��ا ع��دا
اس��تثناءات وقع��ت يف التس��عينيات.
وق��ال زعيم��ا احلزب�ين يف مؤمت��ر صحف��ي مش�ترك ي��وم
السبت إنهما سريشحان أعضاء من حزبيهما لشغل  38مقعدا
ل��كل ح��زب م��ن أص��ل  80مقع��دا متاح��ا للوالي��ة يف الربمل��ان
فيما لن يتقدما بأي مرشحني لشغل املقاعد األربعة الباقية
اليت تضم مقعدين ش��غلهما عرب التاريخ مرش��حني من حزب
املؤمت��ر وه��و ح��زب املعارض��ة الرئيس��ي يف الب�لاد.

أعلن��ت وزارة اخلارجي��ة الروس��ية ،أم��س الس��بت،
أن موس��كو ح��ددت ش��روط توقي��ع معاه��دة الس�لام
م��ع الياب��ان .ونقل��ت وكال��ة أنب��اء (س��بوتنيك)
الروس��ية ع��ن بي��ان أصدرته ال��وزارة حول زيارة وزير
اخلارجي��ة اليابان��ي املرتقب��ة ملوس��كو أن الش��رط
األساس��ي لتوقي��ع معاه��دة الس�لام ه��و اع�تراف
طوكي��و بنتائ��ج احل��رب العاملي��ة الثاني��ة بش��كل
كام��ل ومنه��ا حتري��ر جمموع��ة ج��زر الكوري��ل م��ن
االحت�لال اليابان��ي آن��ذاك .وكان��ت طوكي��و ق��د
رفض��ت اإلق��رار به��ذه احلقيق��ة ،متأمل��ة أن تعي��د
موس��كو  4ج��زر تق��ع يف جن��وب جمموع��ة الكوري��ل
إىل الياب��ان وه��و م��ا ح��ال دون توقي��ع معاه��دة
الس�لام الروس��ية الياباني��ة حت��ى اآلن .ون��وه البي��ان
الص��ادر ع��ن اخلارجي��ة الروس��ية ب��أن إع��ادة ج��زر
الكوري��ل إىل روس��يا تع��د م��ن نتائج احل��رب العاملية
الثاني��ة ال�تي جي��ب عل��ى طوكي��و أن تق��ر به��ا.
ويُتوق��ع أن يص��ل وزي��ر اخلارجي��ة اليابان��ي ت��ارو
كون��و إىل العاصم��ة الروس��ية موس��كو بع��د غ��د يف
زيارة عمل يلتقي خالهلا نظريه الروس��ي س�يرجي
الف��روف .وش��ددت اخلارجي��ة الروس��ية على ضرورة
تطوي��ر العالق��ات الروس��ية الياباني��ة واالرتق��اء بها
إىل مس��توى عالق��ات الثق��ة والش��راكة.

وج��زر الكوري��ل تتأل��ف من اربع جزر تقع بني ش��به
جزي��رة كامتش��اتكا الروس��ية وجزي��رة هوكاي��دو
الياباني��ة .متت��د ه��ذه اجل��زر عل��ى ش��كل قوس�ين
تفص��ل حب��ر اخوتس��ك ع��ن احملي��ط اهل��ادئ .متت��د
سلس��لة ه��ذه اجل��زر مس��افة تق��رب م��ن  1200ك��م.
وتبل��غ مس��احتها الكلي��ة  15.5ال��ف كيلوم�تر مرب��ع
وتع��داد نفوس��ها أكث��ر م��ن  20ال��ف نس��مة .تش��كل
اجل��زر سلس��لتني متوازيت�ين هم��ا السلس��لة الك�برى
والصغ��رى .تض��م السلس��لتان  30جزي��رة كب�يرة
وعددا كبريا من اجلزر الصغرية .تقسم اجلزر إىل
ج��زر الكوري��ل الش��مالية وج��زر الكوري��ل اجلنوبي��ة.
تدخ��ل مجي��ع ه��ذه اجلزر ضمن مقاطعة س��اخالني
الروس��ية .قام��ت روس��يا باحتالهل��ا بع��د هزمي��ة
الياب��ان يف احل��رب العاملي��ة الثاني��ة ،وتتمت��ع اجل��زر
بث��روات كب�يره م��ن نف��ط وغ��از ومع��ادن ،باإلضاف��ة
ال��ي خمزونه��ا الوف�ير م��ن الث��روة البحري��ة ،عرض��ت
روس��يا عل��ى الياب��ان اع��ادة جزيرت�ين م��ن اص��ل
ارب��ع ج��زر ولك��ن الياب��ان رفض��ت الع��رض معرب��ة
ع��ن امله��ا ب��ان تعي��د روس��يا كل اجل��زر .وم��ا زال��ت
ج��زر االرخبي��ل اجلنوبي��ة وهي ايتوروب وكوناش�ير
وش��يكوتان وهابوم��اي موض��ع ن��زاع ب�ين روس��يا
والياب��ان ال�تي تعتربه��ا تابع��ة حملافظ��ة هوكاي��دو.

تحطم قطار في إسطنبول

أطل��ق زعي��م مافي��ا مؤي��د للرئي��س الرتك��ي رج��ب طي��ب
أردوغ��ان ،تهدي��دات صرحي��ة لصحف��ي مع��ارض وحلرك��ة
فت��ح اهلل غول��ن الديني��ة ،متعه��دا باالنتق��ام منه��م بطريق��ة
«س�تروى لألطفال يف املس��تقبل» ،حس��بما أورد موقع مركز
س��توكهومل للحري��ة .فخ�لال مقابل��ة تليفزيوني��ة بالش��ارع
يف مدين��ة كوجايل��ي ،حت��دث س��يدات بيك��ر إىل قن��اة «ت��ي يف
 ،»264متوع��دا الصحف��ي املع��ارض أدم ياف��وز أرس�لان ال��ذي
يعي��ش يف واش��نطن عل��ى وج��ه اخلص��وص باالنتق��ام من��ه
«مبج��رد أن تنته��ي الدول��ة م��ن تطه�ير البالد من املتعاطفني
املزعوم�ين م��ع مجاع��ة غول��ن» .ويش�ير مصطل��ح التطه�ير
ال��ذي تس��تخدمه احلكوم��ة إىل محل��ة قم��ع واس��عة تضمن��ت
اعتق��ال عش��رات اآلالف م��ن أتب��اع حرك��ة غول��ن ،وفص��ل م��ا
يزي��د ع��ن  160أل��ف موظ��ف تزع��م أنه��م موال�ين للحرك��ة،
ال�تي تتهمه��ا أنق��رة بتدب�ير حماول��ة االنق�لاب يف صي��ف ع��ام

زعيم مافيا مؤيد ألردوغان يتوعّ د املعارضة التركية

 .2016وقال بيكر« :أقسم باهلل أنين لن أساحمهم أبدا (أنصار
غول��ن) .س��نقوم بأخ��ذ الث��أر منه��م ومالحقته��م إىل األب��د».
وأش��ار بيك��ر إىل أن أتب��اع غول��ن كتب��وا تغري��دات تطال��ه،
متوع��دا إياه��م بالق��ول« :ه��ذه التغري��دات ال تزعج�ني ،فه��ي
تزي��د فق��ط م��ن اخلط��ط ال�تي أحضره��ا هل��م ،وش��دة م��ا
ينتظرهم مين» .ويشتهر بيكر الذي ميلك عالقات وطيدة
مع أردوغان ،بتهديداته املتكررة لشرائح اجملتمع اليت تنتقد
احلكوم��ة الرتكي��ة ،ودعم��ه الش��ديد للرئي��س الرتك��ي.
وضح��ك بيك��ر أم��ام الكام�يرا ،قائ�لا إن «الع��امل كل��ه
سيش��هد االنتق��ام م��ن حرك��ة غول��ن حت��ى إن��ه س�يروى يف
حكاي��ات لألطف��ال باملس��تقبل».
ويف يولي��و  ، 2018ب��رأت حمكم��ة أنق��رة األوىل بيك��ر م��ن
تهم��ة التهدي��د بالقت��ل ،عندم��ا وج��ه تهدي��دا ألكادمي�ين
طالب��وا بوق��ف عملي��ات اجلي��ش يف جن��وب ش��رق تركي��ا ع��ام

 2015ض��د األك��راد ،وال�تي قت��ل خالهل��ا املئ��ات وش��رد آالف
الس��كان .وص��اح بيك��ر خ�لال مظاه��رة احتج��اج ض��د اإلره��اب
يف مقاطعة ريزي يف عام « :2016سنسقي األنهار من دمائكم
ونستحم فيها» ،وأحيل بيكر إىل احملاكمة وعوقب بالسجن
مل��دة  11عام��ا ،قب��ل أن حيص��ل عل��ى ال�براءة يف اس��تئناف
قضائ��ي مث�ير للج��دل.
وألقت الش��رطة الرتكية القبض على بيكر عدة مرات يف
التس��عينيات بتهمة إنش��اء منظمة إجرامية ،ويف عام ، 2005
حكم عليه بالس��جن ملدة  14س��نة و 5أش��هر و 10أيام.
وبينم��ا كان يف الس��جن ،كان امس��ه مدرج��ا أيض��ا يف
قضي��ة «أرجينيك��ون» ،وه��ي حتقي��ق يف حماول��ة انقالبي��ة
مزعوم��ة ت��ورط فيه��ا ضب��اط متقاعدي��ن م��ن اجلي��ش
وأكادميي�ين وموظف�ين بالدول��ة.
م��ن جانبه��ا أف��ادت وس��ائل إع�لام تركي��ة ب��أن ش��خصني

أصيب��ا ،بع��د أن اصط��دم قط��ار مبركب��ة إنش��اءات يف ضاحية
مبدين��ة إس��طنبول.
وقال��ت وكال��ة أنب��اء األناض��ول الرتكي��ة إن احل��ادث وق��ع
الس��بت ،يف رحل��ة جتريبي��ة عل��ى مس��ار بالق��رب م��ن مط��ار
إس��طنبول الدول��ي.
واصط��دم القط��ار مبركب��ة كان��ت تق��وم مب��د خ��ط
كهرب��اء ،وأظه��رت ص��ور م��ن م��كان احلادث مقدم��ة املركبة
املدم��رة.
وقال��ت الوكال��ة إن��ه مت إنق��اذ ش��خصني مصاب�ين كان��ا
عالق�ين يف القط��ار ،فيم��ا مل ت��رد معلوم��ات ع��ن حال��ة
إصابتيهم��ا .ويف ديس��مرب املاض��ي ض��رب قط��ار فائق الس��رعة
ج��رار س��كة حدي��د واصط��دم مبم��ر عل��وي للمش��اة يف حمط��ة
بالعاصمة الرتكية أنقرة ،مما أس��فر عن مقتل  9أش��خاص
وإصاب��ة عش��رات آخري��ن.

صــــــورة وخبــــــر
خط أنابيب بمكسيكو سيتي يتعرض لتخريب

وفاة النازي األخير الذي خدع األمريكيني  44عاما

مقتل  26من طالبان بغارات جنوبي أفغانستان

االئتالف الحاكم بالكونغو الديمقراطية يفوز بأغلبية

أعلن رئيس املكسيك أندريس مانويل لوبيز أوبرادور يوم السبت استمرار إغالق
خط أنابيب رئيسي يزود العاصمة مكسيكو سييت بالوقود بعد إصابته بكسرين يف
يوم واحد وذلك يف الوقت الذي تعمل فيه احلكومة على وقف نقص الوقود الذي
أصاب أصحاب السيارات خبيبة أمل وأث��ار خماوف اقتصادية .وميثل هجوم لوبيز
أوب��رادور على لصوص الوقود أول حماولة من الرئيس اليساري للتصدي للفساد
املستشري منذ توليه السلطة يف أول ديسمرب كانون األول .وتقوم مجاعات إجرامية
بثقب أنابيب النفط وسرقة شاحنات حتمل السوالر والبنزين يف املكسيك.

تويف جمرم احلرب ،جاكيو باليج ،الذي يعتقد أنه آخر نازي معروف منذ
احلرب العاملية الثانية ،عن عمر ناهز  95عاما ،يف أملانيا .وهاجر جاكيو باليج
إىل أمريكا عام  ،1949مبوجب قانون املشردين اهلادف إىل مساعدة الالجئني من
أوروبا ما بعد احلرب .وهناك زعم أنه كان يعمل يف مزرعة والده خالل احلرب
العاملية الثانية .لكن حتقيقا لوزارة العدل األمريكية عام  ،1993استند إىل أدلة
مجعها أحد كبار املؤرخني يف متحف ذكرى اهلولوكوست بالواليات املتحدة،
وجد أن باليج كان يعمل حارسا مسلحا يف معسكر تراونيكي يف بولندا.

شنت قوات التحالف والقوات األفغانية غارات جوية استهدفت عدة مناطق أسفرت
عن مقتل  26مسلحا من حركة (طالبان) .وقالت مصادر عسكرية أفغانية  -يف
تصرحيات نقلتها وكالة أنباء (خامة برس) األفغانية ،يوم السبت  -إن قوات العمليات
اخلاصة األفغانية شنت غ��ارة جوية على منشأة لتصنيع القنابل يف منطقة تارين
كوت بإقليم أوروزجان اجلنوبي؛ ما أسفر عن مقتل  16من مسلحي طالبان ،وشنت
قوات العمليات اخلاصة األفغانية ،غارة يف منطقة باال بولوك أسفرت عن مقتل  3من
مسلحي احلركة ،فيما عثرت القوات الربية على  52عبوة من املتفجرات ،وألغام.

ق��ال مس��ؤول يف االئت�لاف احلاك��م بالكونغ��و الدميقراطي��ة ال��ذي ينتم��ي إلي��ه
الرئيس املنتهية واليته جوزيف كابيال :إن االئتالف فاز بأغلبية يف االنتخابات
التش��ريعية ،رغ��م ف��وز زعي��م املعارض��ة فليك��س تشيس��كيدي يف انتخاب��ات الرئاس��ة
ال�تي أجري��ت يف نف��س الي��وم .س��تؤدي ه��ذه النتيج��ة للح��د م��ن ق��درة تشيس��كيدي
على تنفيذ وعوده خالل احلملة االنتخابية باالنفصال عن عهد كابيال وتؤجج
ش��كوكا يف أن ف��وزه ،ال��ذي أعلنت��ه الس��لطات ي��وم اخلمي��س ،ج��اء ع�بر اتف��اق وراء
الكوالي��س س��يحفظ نف��وذ كابيال عل��ى وزارات مهمة وقوات األمن.

