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موسكو :املعاهدة تسمح بمنع االصطدامات احملتملة في الجو

أمريكا تنوي االنسحاب من معاهدة السماء
املفتوحة ..وروسيا تعتبرها لعبة خطيرة

أع��رب عض��و جلن��ة جمل��س االحت��اد الروس��ي
(اجملل��س األعل��ى للربمل��ان) لش��ؤون الدف��اع
واألم��ن ،فرانت��س كلينتس��يفيتش ،ع��ن رف��ض
ب�لاده الحتم��ال انس��حاب الوالي��ات املتح��دة م��ن
معاه��دة األج��واء املفتوح��ة.
وأوض��ح الس��يناتور ،ب��أن املعاه��دة تس��مح مبنع
االصطدام��ات احملتمل��ة يف اجل��و ،والنزاع��ات
واملواق��ف اخلط��رة ،ال�تي قد «تنش��أ ببس��اطة عن
طري��ق س��وء الفه��م».
وأضاف« :ليس من الواضح متاما ملاذا حتتاج
الوالي��ات املتح��دة إىل تصعي��د املوقف والتحدث
عن االنسحاب من املعاهدة ،إنها لعبة خطرة».
وتأت��ي ه��ذه التصرحي��ات بع��د كش��ف رئي��س

أوكرانيا أكبر الخاسرين من الخطوة االمريكية تجاه روسيا
الدفاع الروسية :حصة األسلحة الحديثة لدينا سترتفع لـ %68
بنهاية العام

جلن��ة الش��ؤون اخلارجي��ة يف جمل��س الن��واب
األمريك��ي ،إلي��وت إجن��ل ،أم��س الثالث��اء ،ني��ة
واش��نطن االنس��حاب م��ن معاه��دة الس��ماء
املفتوح��ة .وأع��رب إجن��ل ع��ن ش��عوره بالقل��ق
الش��ديد بس��بب التقاري��ر ال�تي تفي��د ب��أن إدارة
(الرئي��س األمريك��ي دونال��د) ترام��ب تفك��ر يف
االنس��حاب م��ن معاه��دة الس��ماء املفتوح��ة.
اىل ذل��ك أعل��ن املتح��دث الصحف��ي للرئاس��ة

الروسية (الكرملني) دميرتي بيسكوف أن بالده
مازالت تنطلق من أن الواليات املتحدة مل تعلن
رمسيا انسحابها من اتفاقية السماء املفتوحة،
مش�يرا إىل أن موس��كو ال تثق يف وس��ائل اإلعالم
األمريكية.
وق��ال بيس��كوف  -يف تصري��ح صحف��ي
ام��س الثالث��اء «مل تك��ن هن��اك أي تصرحي��ات
رمسي��ة به��ذا الش��أن ،وال ميك��ن اعتب��ار وس��ائل

اإلع�لام األمريكي��ة مص��درا موثوق��ا ب��ه بس��بب
العاصف��ة ال�تي حت��دث اآلن يف اجمل��ال اإلعالمى
األمريك��ى».
وأض��اف «يتع�ين التعام��ل بعناي��ة م��ع ه��ذه
التصرحي��ات وانتظ��ار تأكي��د رمس��ي أمريك��ي،
الفتا إىل أن الكرملني خيشى من جولة جديدة
لس��باق التس��لح وال يرغ��ب الت��ورط يف ه��ذا
السباق» .وفيما يتعلق بتطوير الواليات املتحدة
ألسلحة حديثة ،قال بيسكوف «حنن نراقب عن
كث��ب اإلج��راءات اليت تتخذها واش��نطن بش��أن
تطوي��ر أنظم��ة األس��لحة اجلدي��دة».
اىل ذل��ك أش��ارت ألكس��ندرا بي��ل ،كب�يرة
مديري الش��ؤون السياس��ية يف مركز احلد من
التس��لح وعدم انتش��ار األس��لحة ،أمس الثالثاء،
أن االنس��حاب األمريك��ي احملتم��ل م��ن معاه��دة
األج��واء املفتوح��ة س��يجعل أوكراني��ا اخلاس��ر
الرئيس��ي .وقال��ت ألكس��ندرا بي��ل يف صفحته��ا
عل��ى موق��ع التغري��دات القص�يرة «توي�تر»« ،إن
معاهدة األجواء املفتوحة مفيدة ألمن الواليات
املتح��دة واحللف��اء «حلف��اء الوالي��ات املتح��دة»،
وخطوة االنسحاب منها هي تصرف دبلوماسي
يش��به م��ن يطل��ق الرص��اص على قدم��ه ويصفع
حلفاءه .إدارة ترامب تدمر اهليئة اليت أخرجتنا
م��ن احل��رب الب��اردة».
أك��دت بي��ل ،أن أوكراني��ا تس��تفيد م��ن
ه��ذه املعاه��دة «ملراقب��ة التح��ركات العس��كرية
الروسية بالقرب من حدودها» ،وقالت« ،إنه من
املؤك��د أن ي��ؤدي االنس��حاب احملتم��ل للوالي��ات
املتحدة إىل دفن االتفاقية ،وستصبح أوكرانيا
أكرب اخلاسرين» .يذكر أن معاهدة «األجواء
املفتوح��ة» مت التوقي��ع عليه��ا يف ع��ام ،1992
وأصبح��ت واح��دة م��ن تداب�ير بن��اء الثق��ة يف
أوروب��ا بع��د احل��رب الباردة ،وتعترب هذه املعاهدة
س��ارية املفع��ول من��ذ ع��ام  2002وتتمك��ن ال��دول
املش��اركة مبوجبه��ا م��ن مج��ع املعلوم��ات ع��ن
الق��وات املس��لحة وأنش��طة بعضه��ا بعض��ا بش��كل
عل�ني .م��ن جانب��ه ص��رح وزي��ر الدف��اع الروس��ي
س�يرجي ش��وجيو ب��أن حص��ة األس��لحة واملع��دات
اجلديدة واحلديثة يف القوات املسلحة الروسية
س�ترتفع إىل  %68حبل��ول نهاي��ة الع��ام اجل��اري.
وق��ال ش��وجيو  -يف تصرحي��ات ام��س الثالث��اء
«س��تصل حص��ة األس��لحة احلديث��ة يف الق��وات
املس��لحة الروس��ية إىل  %68حبل��ول نهاي��ة الع��ام
احلال��ي ،مش�يرا إىل ختصي��ص أكث��ر م��ن 1.5
تريلي��ون روب��ل ( 23ملي��ار دوالر) إلع��ادة تس��لح
اجلي��ش الروس��ي» .وأض��اف «أن ه��ذا س��يتيح
االس��تمرار يف ضم��ان ح��ل امله��ام املخصص��ة
للغ��رض املقص��ود منه��ا» ،موضح��ا أن الق��وات
املس��لحة الروس��ية تس��لمت يف الوق��ت الراه��ن
أكث��ر م��ن  2300وح��دة م��ن املع��دات العس��كرية
اجلديدة واحلديثة.

وترد على دعوتها للتحقيق مع بايدن برفضها التدخل في شؤون أمريكا الداخلية

بكني تستنكر قرار واشنطن إدراج  28منظمة صينية على الالئحة السوداء
أزمة هونغ كونغ ..الجيش الصيني قد يدخل
على الخط ..وزعيمة االقليم تصف المجتجين
بمثيري شغب أثاروا الخوف وشلوا حركة المدينة

ن�دّدت بك�ين بق��رار الوالي��ات املتح��دة إدراج  28منظم��ة صيني��ة
عل��ى الئحته��ا الس��وداء بتهم��ة الت��ورط يف محل��ة القم��ع ض��د
األويغ��ور وغريه��م م��ن األقلي��ات املس��لمة يف منطق��ة ش��ينغ يان��غ.
وقال الناطق باسم وزارة اخلارجية الصينية ،غينغ شوانغ ،أمس
الثالثاء للصحافيني« :هذا تصرف ينتهك بشكل خطري املعايري
األساس��ية يف العالق��ات الدولي��ة ويع��د تدخ�لا يف ش��ؤون الص�ين
الداخلي��ة ويض��ر مبص��احل اجلان��ب الصي�ني .وتع��رب الص�ين ع��ن
اس��تيائها الش��ديد ومعارضته��ا احلازم��ة لذلك».
ويف وق��ت س��ابق م��ن االثن�ين ق��ررت الوالي��ات املتح��دة إدراج 28
منظم��ة صيني��ة عل��ى الالئح��ة الس��وداء.
وق��ال وزي��ر التج��ارة األمريك��ي ،ويلب��ور روس« :احلكوم��ة
األمريكي��ة ووزارة التج��ارة لي��س مبقدورهم��ا التس��امح ،ول��ن
تتس��احما م��ع القم��ع الوحش��ي ض��د األقلي��ات العرقي��ة يف أحن��اء
الص�ين» .وس��تحرم تل��ك املنظم��ات م��ن اس��ترياد منتج��ات م��ن
الوالي��ات املتح��دة.
وأوضحت احلكومة األمريكية أن بني هذه املنظمات  8كيانات
جتاري��ة ،فيم��ا األخ��رى جمموع��ات حكومي��ة ،بينه��ا مكت��ب األم��ن
الع��ام يف منطق��ة ش��ينغ يان��غ (مش��ال غرب��ي الص�ين) ،حي��ث يفي��د
خرباء ومنظمات حقوقية أن السلطات حتتجز أكثر من مليون

ش��خص معظمهم من األويغور يف معس��كرات اعتقال.
م��ن جهته��ا قال��ت وزارة اخلارجي��ة الصيني��ة ي��وم الثالث��اء إن
الص�ين ال تعت��زم التدخ��ل يف الش��ؤون الداخلية للواليات املتحدة،
وذلك ردا على سؤال عن اقرتاح الرئيس األمريكي دونالد ترامب
أن تفت��ح بك�ين حتقيق��ا م��ع ج��و باي��دن منافس��ه الدميقراط��ي
احملتم��ل يف انتخاب��ات الرئاس��ة األمريكي��ة املقبل��ة وجنل��ه.
وج��اء ال��رد عل��ى لس��ان املتح��دث باس��م ال��وزارة قن��غ ش��وانغ أثن��اء
إف��ادة صحفي��ة .م��ن جهته��ا ح��ذرت زعيم��ة هون��غ كون��غ كاري
الم ،الثالث��اء ،م��ن أن اجلي��ش الصي�ني ق��د يتدخ��ل إذا وصل��ت
االحتجاج��ات املطالب��ة بإصالح��ات دميقراطي��ة يف املدين��ة لوض��ع
أس��وأ ،لكنه��ا ش��ددت عل��ى أن احلكوم��ة ال ت��زال تأم��ل يف حل األزمة
مبفرده��ا.
وحث��ت الم املنتقدي��ن األجان��ب عل��ى قب��ول حقيق��ة أن  4أش��هر
م��ن االحتجاج��ات ،ال�تي ش��هدت تصعي��دا ح��ادا يف العن��ف ،مل تعد
«حرك��ة س��لمية م��ن أج��ل الدميقراطي��ة».
وبع��د اللج��وء إىل س��لطات الط��وارئ ملن��ع املتظاهرين م��ن ارتداء
أقنع��ة يف التجمع��ات ،مل تس��تبعد الم اخت��اذ تداب�ير أخ��رى م��ن
بينه��ا مطالب��ة الص�ين بالتدخ��ل .وقال��ت« :م��ا زلت أش��عر بقوة أنه
يتعني علينا إجياد احللول بأنفسنا .ولكن إذا أصبح الوضع سيئا
للغاي��ة ،ف�لا ميك��ن اس��تبعاد أي خي��ارات إذا أردن��ا أن تتمت��ع هون��غ
كون��غ بفرص��ة أخ��رى يف األق��ل».
ودان��ت رئيس��ة الس��لطة التنفيذي��ة يف هون��غ كون��غ ،احملتج�ين
املطالب�ين بالدميقراطي��ة الذي��ن خرب��وا حمط��ات للقط��ارات
الس��ريعة ومتاج��ر خ�لال اللي��ل ،ووصفته��م بأنه��م «مث�يرو ش��غب»
أث��اروا اخل��وف وش��لوا حرك��ة املدين��ة.

الهند تلغي تحذير السفر إلى كشمير
قالت السلطات اهلندية إنها ستلغي اعتبارا من يوم اخلميس حتذير السفر إىل إقليم جامو
وكش��مري املتن��ازع علي��ه م��ع باكس��تان ،وذل��ك بع��د ش��هرين م��ن احلمل��ة األمني��ة ال�تي ش��نتها
احلكوم��ة عل��ى املنطقة.
وفر آالف الس��ائحني والزوار والعمال اهلنود من كش��مري ،اليت غالبية س��كانها من املس��لمني،
يف أوائل أغس��طس بعدما أصدرت الس��لطات حتذيرا أمنيا من احتمال ش��ن هجمات من جانب
متش��ددين من مجاعات تدعمها باكس��تان .وتنفي إس�لام آباد دعمها لتلك اجلماعات.
وقطع��ت الس��لطات اهلندي��ة خدم��ات اهلات��ف واإلنرتن��ت وجعل��ت حري��ة احلرك��ة مقتص��رة
عل��ى بع��ض املناط��ق ملن��ع خ��روج احتجاج��ات ،قب��ل س��اعات م��ن إعالن اهلند رمسي��ا إلغاء الوضع
اخل��اص إلقلي��م جام��و وكش��مري املثب��ت يف الدس��تور اهلن��دي.
وتس��وق كش��مري نفس��ها على أنها «جنة اهلل يف األرض» ،وتعرف جبباهلا وأنهارها اجلليدية
وحبرية دال الشهرية .غري أن حتذيرات السفر اليت صدرت من بريطانيا ودول أخرى ملواطنيها
ال ت��زال س��ارية .وأصي��ب  10أش��خاص يف هج��وم بقنبل��ة يدوي��ة يف جام��و وكش��مري ،الش��طر
اهلن��دي م��ن اإلقلي��م املتن��ازع علي��ه ،مطلع هذا األس��بوع.

خطوة بريطانية تجاه االنفصال ..واملوعد هذا األسبوع

ميركل تستبعد التوصل الى اتفاق حول لبريكست
أبلغ��ت املستش��ارة األملاني��ة أجني�لا م�يركل ،أم��س الثالث��اء ،رئي��س ال��وزراء الربيطان��ي
بوري��س جونس��ون ب��أن التوص��ل إىل اتف��اق خل��روج اململك��ة املتح��دة م��ن االحت��اد األوروب��ي
(بريكست) غري حمتمل على اإلطالق ،وذلك وف ًقا ملا أعلنته مصادر بداونينج سرتيت.
وأك��د جونس��ون ،حس��بما نقل��ت ش��بكة «س��كاي ني��وز» الربيطاني��ة يف نش��رتها باللغ��ة
اإلجنليزي��ة ،أن مفاوض��ات خ��روج بريطاني��ا م��ن االحت��اد األوروب��ى يف بروكس��ل «عل��ى
وشك االنهيار» ،وذلك بعد اتصال هاتفي أجراه مع مريكل واستمر ملدة نصف ساعة.
ووفق��ا للخط��ط احلالي��ة ،فإن��ه م��ن املنتظ��ر أن خت��رج بريطانيا م��ن االحتاد يف احلادي
والثالث�ين م��ن الش��هر اجل��اري ،ويتخ��ذ جونس��ون نف��س املوق��ف الراف��ض ال��ذي اختذت��ه
سابقته ترييزا ماي من البند الوارد يف اتفاق اخلروج واخلاص بإبقاء احلدود مفتوحة
يف اجلزيرة األيرلندية وقد طرح جونسون مقرتحات جديدة.
ويرغ��ب جونس��ون ،يف إلغ��اء بن��د احل��دود األيرلندي��ة واملع��روف باس��م «ش��بكة األم��ان»،
ويف املقاب��ل يطل��ب االحت��اد ح ً�لا حيق��ق نف��س األهداف املتمثل��ة يف جتنب إغالق احلدود
يف اجلزي��رة األيرلندي��ة ومحاي��ة املنطق��ة االقتصادي��ة املش�تركة فيه��ا ومحاي��ة الس��وق
األوروبي��ة الداخلي��ة.
كم��ا تس��تعد احلكوم��ة الربيطاني��ة إلنه��اء مفاوض��ات اخل��روج م��ن االحت��اد األوروب��ي
«بركس��يت» هذا األس��بوع ،وفقا جمللة «س��بكتيتور» نقال عن مصدر يف داوننغ س�تريت.
ونس��بت اجملل��ة إىل املص��در قول��ه« :قل��ة قليل��ة يف باري��س وبرل�ين تب��دي اس��تعدادا
لبح��ث عرضن��ا ،لك��ن املستش��ارة األملاني��ة أنغي�لا م�يركل والرئي��س الفرنس��ي إميانوي��ل
ماك��رون ل��ن حيث��ا بارنيي��ه (كب�ير مفاوض��ي االحت��اد األوروب��ي) عل��ى فع��ل ذل��ك م��ا
مل تق��ل أيرلن��دا إنه��ا تري��د التف��اوض» .ويف وق��ت س��ابق ،ق��ال متح��دث باس��م داونين��غ
س�تريت إن بوري��س جونس��ون أبل��غ ماك��رون بأن��ه «ال ينبغ��ي أن تتك��ون ل��دى االحت��اد
األوروب��ي قناع��ة خاطئ��ة ب��أن اململك��ة املتح��دة ميك��ن أن تبق��ى يف االحت��اد األوروب��ي
بعد  31أكتوبر».
ويأت��ى حتذي��ر جونس��ون ملاك��رون م��ن أن��ه لن يطلب تأجيال جديدا ملوعد «بريكس��ت»،
على الرغم من أن الربملان الربيطاني أقر مؤخرا قانونا جيربه على طلب هذا التأجيل
إذا مل يتوصل إىل اتفاق مع بروكسل ّ
ينظم خروج بريطانيا من االحتاد األوروبي.
وكان جونسون وصف هذا القانون بأنه «فعل استسالم» ،معتربا أنه يضعف موقفه
التفاوض��ي م��ع بروكس��ل .وحبس��ب مص��در يف داونين��غ س�تريت ف��إن «اململك��ة املتح��دة
قدمت عرضا كبريا وهاما ،ولكن حان الوقت للمفوضية (األوروبية) إلبداء استعدادها
لتقدي��م تنازالت».
ووفق��ا للمتح��دث باس��م رئاس��ة ال��وزراء الربيطاني��ة ،ف��إن م��ا عرض��ه جونس��ون ه��و
«الفرص��ة األخ�يرة للتوص��ل إىل اتف��اق -م��ا يري��ده كل ط��رف -حت��ى نتمك��ن م��ن
املض��ي قدم��ا وبن��اء ش��راكة جدي��دة ب�ين اململك��ة املتح��دة واالحت��اد األوروب��ي» .وأض��اف
أن جونس��ون أوض��ح ملاك��رون أن��ه «لك��ي يك��ون ذل��ك ممكن��ا ،جي��ب عل��ى االحت��اد
األوروب��ي أن يق��دم التن��ازالت ذاته��ا ال�تي قدمته��ا اململك��ة املتح��دة يف األس��ابيع واألش��هر
األخ�يرة» .كم��ا أبل��غ جونس��ون ماك��رون ب� ّ
�أن خطت��ه حتظ��ى بدع��م الربمل��ان خالف�اً مل��ا
كان��ت علي��ه ح��ال االتف��اق ال��ذي أبرمت��ه رئيس��ة ال��وزراء الس��ابقة تريي��زا م��اي ورفض��ه
النواب ثالث مرات.

األمم املتحدة تم ّر بضائقة
مالية قدرها  230مليون دوالر
وقال��ت الم ،يف بي��ان متلف��ز ،إن «أفع��ال مث�يري الش��غب املتش��ددة
تس��ببت بليل��ة حالك��ة الظلم��ة بالنس��بة هلون��غ كون��غ ،وترك��ت
جمتمع هونغ كونغ نصف مشلول اليوم .اجلميع يشعرون بقلق
كبري حتى أنهم خائفون».
وقال ترامب الذي جيري بشأنه حتقيق مساءلة يف الكوجنرس
لطلب��ه م��ن الرئي��س األوكران��ي التحقي��ق م��ع باي��دن وجنله على
الص�ين أيض��ا ب��دء حتقيق يف (أنش��طة) باي��دن وابنه .ألن ما حدث
يف الصني أمر سيء مثلما حدث يف أوكرانيا .وكان هانرت بايدن
يف جمل��س إدارة ش��ركة غ��از أوكراني��ة كم��ا أس��س صندوق��ا
لالس��تثمارات اخلاص��ة يف الص�ين.
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أعل��ن األم�ين الع��ام لألم��م املتح��دة أنطوني��و
غوتريي��ش ،االثن�ين ،أن املنظم��ة الدولي��ة تعان��ي
عج��زا ق��دره  230ملي��ون دوالر ،وأن احتياطاته��ا
املالية قد تستنفد حبلول نهاية أكتوبر اجلاري.
وم��ن أج��ل ضم��ان دف��ع الروات��ب حت��ى نهاي��ة
العام ،سيكون من الواجب اختاذ تدابري ،وفق ما
ق��ال غوتريي��ش يف رس��الة وجهه��ا إىل املوظف�ين،
البال��غ عدده��م حن��و  37أل��ف ش��خص يعمل��ون
يف أمان��ة األم��م املتح��دة ،وف��ق ما ذكرت وكالة
فران��س ب��رس.
وأشار غوترييش إىل إمكانية تأجيل مؤمترات
واجتماع��ات والتقلي��ل م��ن ع��دد م��ن اخلدم��ات،
مع حصر الس��فر الرمسي باألنش��طة األساسية
فق��ط واخت��اذ تداب�ير لتوف�ير الطاق��ة ،وذل��ك

به��دف احل��د م��ن النفق��ات خ�لال الرب��ع األخ�ير
من السنة .وتعليقا على هذه املشاكل النقدية،
ق��ال غوتريي��ش« :حت��ى اآلن ،مل تدف��ع ال��دول
األعض��اء س��وى  70يف املئ��ة م��ن إمجال��ي املبل��غ
ال�لازم لألنش��طة املدرج��ة يف امليزاني��ة العادي��ة
لع��ام  .»2019وأش��ار إىل أن��ه «كت��ب إىل ال��دول
األعض��اء يف األم��م املتح��دة يف  4أكتوب��ر
ليش��رح هل��ا أن األنش��طة املمول��ة م��ن امليزاني��ة
العادي��ة مت��ر مبرحل��ة حرج��ة».
وق��ال مس��ؤول يف األم��م املتح��دة طل��ب
ع��دم كش��ف هويت��ه ،إن غوتريي��ش طل��ب م��ن
ال��دول األعض��اء يف وق��ت س��ابق ه��ذا الع��ام
زي��ادة مس��اهماتها يف املنظم��ة العاملي��ة لتف��ادي
املش��اكل النقدي��ة ،لكنه��ا رفض��ت.
وذك��ر غوتريي��ش يف رس��الته ب��أن «ال��دول
األعض��اء ه��ي املس��ؤولة ع��ن الوض��ع املال��ي
للمنظم��ة» يف نهاي��ة املط��اف ،مش�يرا يف ش��كل
ضم�ني إىل البل��دان ال�تي ال تدفع مس��اهمتها أو
تتأخ��ر ع��ن س��دادها.

صــــــورة وخبــــــر
إصابة  16شخصا بعملية صدم في أملانيا

 20جريحا بانفجار في جامعة وسط أفغانستان

محكمة فلبينية ترفض مسعى حكوميا السترداد ثروة

بوتني يمنح رائد فضاء أمريكياً وسام شجاعة

أصي��ب  16ش��خصا ،يف وق��ت متأخ��ر االثن�ين ،ج��راء جت��اوز س��ارق ش��احنة
اإلش��ارة الضوئي��ة احلم��راء ،وصدم��ه س��يارات يف وس��ط مدين��ة ليمب��ورغ يف
غ��رب أملاني��ا .وقال��ت الش��رطة يف بي��ان هل��ا« :وفق��ا لالس��تنتاجات األولي��ة
ولش��هادات ع��دة ،اس��توىل رج��ل حن��و الس��اعة  17:20بالتوقي��ت احملل��ي
( 15:20ت غ) على شاحنة ،وبعد جتاوزه مسافة قصرية ،صدم سيارات عدة
قرب مبنى قصر العدل» .وأضافت أن السائق أصيب جبروح طفيفة ،ومت
اعتقال��ه ،مش�يرة إىل نق��ل «العدي��د من اجلرحى» إىل املستش��فى.

أف��اد مراس��ل  RTيف أفغانس��تان ،أم��س الثالث��اء ،بأن انفج��ارا وقع داخل جامعة
غزن��ي وس��ط أفغانس��تان ،وق��د أك��دت الس��لطات احمللي��ة اخل�بر م��ن دون أن تق��دم
أي تفاصي��ل ع��ن طبيعت��ه .وأف��اد موق��ع «طل��وع ني��وز» األفغان��ي ،نق�لا ع��ن مدي��ر
مستش��فى غزن��ي حمم��د حام��د ،بإصاب��ة  20طالب��ا جب��روح إث��ر انفج��ار وق��ع داخل
جامعة املدينة .واحلرب يف أفغانستان هي الفرتة اليت غزت فيها الواليات املتحدة
أفغانس��تان بع��د هجم��ات  11س��بتمرب .بدع��م يف األول م��ن ع��دد م��ن حلفائه��ا ،ب��دأ
تدخ��ل النات��و يف .2003

رفضت حمكمة مكافحة الكسب غري املشروع بالفلبني مسعى حكوميا السرتداد
ماليني الدوالرات على هيئة أعمال فنية وعقارات واستثمارات من عائلة وأصدقاء
الرئي��س الراح��ل فردينان��د مارك��وس قائل��ة إن احلكوم��ة مل تس��تطع تقديم حجج
قاطع��ة لدع��م قضيته��ا .وزعم��ت احلكوم��ة أن مارك��وس وزوجت��ه إمييل��دا حص�لا
عل��ى أعم��ال فني��ة باهظ��ة الثم��ن وجموه��رات وعقارات وأس��هم يف مؤسس��ات جتارية
مبس��اعدة مس��ؤول س��ابق باحلكوم��ة وق��ادة أعمال.وخ�لال حكم��ه ال��ذي اس��تمر 20
عام��ا ،جن��ى مارك��وس وعائلت��ه وأتباع��ه ثروة تقدر بعش��رة ملي��ارات دوالر.

من��ح الرئي��س الروس��ي فالدمي�ير بوت�ين ،رائ��د الفض��اء األمريك��ي ني��ك هاي��ج
نيكوالس تايلر وساما على شجاعته خالل رحلة فضائية بواسطة الصاروخ الناقل
(سويوز-إف جي) ،الذى تعطل وحتطم ومل يتمكن من إيصال مركبة (سويوز-إم.
إس )10-الفضائي��ة إىل امل��دار .وذك��ر الكرمل�ين ،امس الثالثاء ،أن مرس��وم الرئيس
الروس��ي ين��ص عل��ى من��ح وس��ام الش��جاعة الروس��ى لرائ��د الفض��اء األمريك��ي هاي��ج
نيكوالس تايلر لشجاعته وكفاءته احلرفية العالية ،اليت أظهرها أثناء أداء واجبه
امله�ني يف ظ��روف مرتبط��ة بزي��ادة املخاط��ر على احلي��اة يف حالة طارئة.

