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الفروف :ال تقدم بالتحقيق في الجرائم المرتكبة واال�شتباكات توا�صلت في دونيت�سك

التطرف العنيف
التطرف ولي�س فقط
هدفنا هزيمة كل �أ�شكال
ّ
ّ

مجل�س الأمن الرو�سي :وقف �إطالق النار في �أوكرانيا ه�ش للغاية

لندن :نواجه الإرهاب بحظر دعاة الكراهية

أعلن الكرملين أن المشاركين في
جلسة مجلس األم��ن الروسي بحثوا
الوضع في جنوب شرقي أوكرانيا
وأشاروا إلى هشاشة وقف إطالق النار
هناك ال سيما في محيط مطار مدينة
دونيتسك.
وأف���اد المتحدث ب��اس��م الرئاسة
ال��روس��ي��ة دم��ي��ت��ري بيسكوف ب��أن
الجلسة التي ترأسها الرئيس فالديمير
بوتين االثنين  6تشرين األول تناولت
أيضا ً الجوانب المختلفة لمواجهة
تنظيم «الدولة اإلسالمية» في العراق
وسورية.
وأضاف أن المشاركين في الجلسة
أول���وا اه��ت��م��ام�ا ً ك��ب��ي��را ً لقمة رابطة
الدول المستقلة واالتحاد االقتصادي
األوراس��ي التي ستعقد في العاصمة
ال��ب��ي�لاروس��ي��ة م��ي��ن��س��ك األس��ب��وع
الجاري.
من جهة أخرى ،أكد وزير الخارجية
الروسي سيرغي الفروف عدم وجود
أي ت��ق��دم بالتحقيق ف��ي ال��ج��رائ��م
المرتكبة في أوكرانيا ،بما فيها المجازر
في أوديسا وماريوبول وقضية المقابر
الجماعية وغيرها.
وق��ال الف��روف في مؤتمر صحافي
مشترك م��ع نظيره الفنلندي أرك��ي
توميويا في موسكو أمس ،إن روسيا
تصر على التحقيق بشكل غير متحيز
في الجرائم كافة ،موضحا ً أن ذلك
يشمل «قضية القناصة» وأح��داث
أودي��س��ا وم��اري��وب��ول وك��ارث��ة طائرة
«ب��وي��ن��غ» ال��م��ال��ي��زي��ة واألن���ب���اء عن
اكتشاف مقابر جماعية قرب دونيتسك
شرق أوكرانيا.
وش���دد ال��وزي��ر ال��روس��ي على أن
«الدول كافة يجب أن تقيم مواقفها من
القضية األوكرانية بشكل سليم ،ويجب

أن تدرك بأنه ال يجوز إلقاء كل اللوم
على قوات الدفاع الشعبي (المناهضة
لكييف) ودع��م كل تصرفات سلطات
كييف» .وأض���اف« :على المنظمات
الدولية بما فيها منظمة األمن والتعاون
في أوروبا أال تكتفي بتأمل النشاطات
الجارية في هذا المسار ،بل أن تأخذ
على عاتقها المسؤولية عن التحقيق
في الجرائم المرتكبة».
وفي السياق ،تواصلت االشتباكات
ف��ي م��ط��ار م��دي��ن��ة دون��ي��ت��س��ك ش��رق
أوك��ران��ي��ا أم���س ب��ي��ن ق���وات ال��دف��اع
الشعبي المناهضة لكييف ووحدات
الجيش األوكراني.
وأشار أندريه بوغين ،نائب رئيس
ال����وزراء ف��ي «جمهورية دونيتسك
الشعبية» المعلنة من طرف واحد إلى
أن االشتباكات الحالية أقل حدة بكثير
مما كانت عليه في األيام الماضية.
وق���ت���ل م��دن��ي��ان أول م���ن أم��س
وأصيب  13آخرين بجروح متفاوتة
ف��ي اش��ت��ب��اك��ات متقطعة شهدتها
مدينة دونيتسك ،وتركزت العمليات
العسكرية األخيرة حول مطار المدينة،
الذي أكدت قوات الدفاع الشعبي في
اليومين الماضيين أنها تسيطر على
الجزء األكبر منه.
وك���ان أع��ض��اء ال��ب��ع��ث��ة ال��دول��ي��ة
ال��خ��اص��ة بتعيين ح���دود المنطقة
العازلة قد باشروا عملهم في مدينة
م��اري��وب��ول ف��ي مقاطعة دونيتسك
السبت الماضي .وذكر مجلس مدينة
ماريوبول على موقعه على اإلنترنت
أن «مهمة البعثة هي تعيين حدود
منطقة الـ 30كم العازلة ،التي تفصل
بين الطرفين المتنازعين ،بموجب
االتفاقيات التي جرى التوصل إليها
في مينسك».

أكدت الحكومة البريطانية أنها تواجه تنظيم داعش
ب��إج��راءات صارمة لمنع أعماله اإلرهابية ومالحقة
المخططين لها.
وذكرت الناطقة باسم وزارة الخارجية البريطانية
ف��رح دخ��ل ال��ل��ه أن «ال��ح��ك��وم��ة البريطانية توقف
المسافرين المشتبه بهم وتحجز ج��وازات سفرهم،
وتمنع المقاتلين من العودة إلى البالد» .وقالت« :تعمل
الحكومة البريطانية على مواجهة التنظيم وهزيمته
عبر استراتيجية شاملة داخ��ل��ي�ا ً وخ��ارج��ي �اً ،منها
الضربات العسكرية التي ب��دأت طائرات سالح الج ّو
الملكي بتوجيهها إلى التنظيم على األراضي العراقية».
وأضافت« :هدفنا هزيمة كل أشكال التطرف وليس فقط
التطرف العنيف ،لذلك نحظر عمل دعاة الكراهية ،ونمنع
المنظمات التي تحرض على اإلرهاب ،كما نمنع الناس

ت�صرفات تركيا
حزب الي�سار الألماني المعار�ض ينتقد
ّ

كيبينج� :أنقرة غير مهتمة بمحاربة «داع�ش»

بوتين يترأس مجلس األمن الروسي

بوتين وبوركهالتر:
للتحقيق في �أ�سباب �سقوط «الماليزية»
أك��د الرئيس ال��روس��ي فالديمير بوتين ورئيس
منظمة األم��ن والتعاون ب��أوروب��ا ديديه بوركهالتر
ضرورة إجراء تحقيق دقيق في سقوط طائرة الركاب
الماليزية ،وبشأن المقابر الجماعية بشرق أوكرانيا.
وأش��ار الكرملن إل��ى أن بوتين بوركهالتر أوليا
االهتمام في مكالمة هاتفية ج��رت بينهما أول من
أمس إلى مسألة تأمين سالمة مراقبي منظمة األمن
والتعاون في أوروبا ،بما في ذلك في سياق االنتخابات
البرلمانية المقبلة في  26تشرين األول بأوكرانيا .

وبحسب بيان للكرملين «تم التشديد في سياق
تبادل الطرفين ل�لآراء بشأن الوضع في أوكرانيا
على ضرورة االلتزام الصارم لطرفـي النزاع الداخلي
األوك��ران��ي باالتفاق ال��ذي ج��رى التوصــل إليه في
اجتماع مجموعة االتصال في مينسك ،وفي المقام
األول بوقف إط�لاق النار .كما قيم الطرفان إيجابيا ً
عمل بعثة المتابعة الخاصة التابعة لمنظمة األمن
والتعاون في أوروبا ،مشددين على ضرورة توسيع
إمكاناتها.

حذرت رئيسة حزب اليسار المعارض في ألمانيا كاتيا
كيبينج ،من قيام قوات برية تركية بالهجوم على «داعش»
داخل األراضي السورية.
ونقلت عن كيبينج قولها في تصريح إلذاع��ة ألمانيا
إن تركيا غير مهتمة بمقاومة التنظيم وإنما بالحد من
طموحات األكراد .وأشارت رئيسة اليسار األلماني إلى أن
أنقرة تعاونت على مدار أع��وام مع «داع��ش» .وأضافت:
«أما ما يقال اآلن عن أن تركيا تريد أن تتقدم بقواتها البرية

البرازيل :رو�سيف تت�صدر الجولة الأولى وتواجه نيفي�س
في الدورة الثانية من االنتخابات الرئا�سية
تواجه الرئيسة البرازيلية اليسارية المنتهية واليتها ديلما
روسيف في  26تشرين األول االجتماعي الديمقراطي آيسيو
نيفيس ف��ي ال���دورة الثانية م��ن االنتخابات الرئاسية التي
تشهد منافسة شديدة في هذا البلد الناشئ العمالق من أميركا
الالتينية.
وتصدرت روسيف مرشحة حزب العمال الحاكم منذ  12سنة
نتائج ال��دورة األولى أول من أمس بفارق كبير بحصولها على
 41,48في المئة من األصوات بحسب النتائج الرسمية شبه
النهائية.
غير أن خصمها من الحزب االجتماعي الديمقراطي البرازيلي
آيسيو نيفيس حصل على  33,68في المئة ،ما يزيد بفارق كبير
عن استطالعات الرأي التي توقعت السبت أن يحصل على 26

من التحريض على الكراهية في المدارس والجامعات
وحتى في السجون».
وأشارت دخل الله إلى أن االستراتيجية تشمل أيضا ً
الجهود اإلنسانية لمساعدة النازحين ،إضافة إلى
الجهود الدبلوماسية إلشراك أوسع تحالف ممكن من
دول المنطقة في التحالف الدولي ،وكذلك وجود حكومة
شاملة في العراق وانتقال السلطة في سورية.
وعلى الجانب ال��س��وري ،قالت دخ��ل الله« :ندعم
المعارضة المعتدلة التي تقاتل األسد وداعش» بحسب
تعبيرها.
ورحبت دخل الله بالضربات الجوية التي تقوم بها
الواليات المتحدة ودول عربية ضد داعش والتنظيمات
التابعة للقاعدة في سورية ،حيث لداعش مقار رئيسية
وأعداد كبيرة من المقاتلين هناك».

إلى  27في المئة من األص��وات ،وسيسعى لتشكيل تحالف في
وجه حزب العمال.
وبذلك يكون الحاكم السابق الواسع الشعبية لوالية ميناس،
ثاني أكبر والية عدديا ً في البرازيل ،أخرج المرشحة المدافعة
عن البيئة مارينا سيلفا التي أثارت مفاجأة بتصدرها التوقعات
والتي لم تحصل سوى على  21,29في المئة من األصوات.
ومن المتوقع ان تشهد حملة الدورة الثانية من االنتخابات
معركة ضارية بين روسيف ونيفيس للفوز بأصوات ناخبي
مارينا سيلفا المنشقة عن حزب العمال والتي كانت تدعو إلى
سياسة تميل إلى اليسار اجتماعيا ً وإلى اليمين اقتصادياً.
وأعلن نيفيس« :يشرفني أن أمثل أمل التغيير في ال��دورة
الثانية» ،داعيا ً على الفور الحزب االشتراكي البرازيلي الذي دعم

ترشيح سيلفا إلى االنضمام إليه لهزم روسيف .وقال« :الوقت
اآلن هو لتوحيد قوانا .ترشيحي ليس ترشيح حزب سياسي بل
مجموعة من التحالفات» في خدمة «جميع البرازيليين الذين ما
زالت لديهم القدرة على أن يغضبوا».
ويترقب القادة السياسيون والمعلقون والناخبون بفارغ
الصبر التعليمات التي سيصدرها الحزب االشتراكي ومارينا
سيلفا للناخبين بشأن ال��دورة الثانية المقررة في  26تشرين
األول ،بعدما كانت المرشحة تدعو إلى «سياسة جديدة» في
قطيعة مع عشرين سنة من االستقطاب السياسي ما بين حزب
العمال والحزب االجتماعي الديمقراطي.
ولم تشأ مارينا سيلفا إص��دار تعليمات على الفور وقالت:
«سننظم اجتماعات ونتحاور فيما بيننا» قبل اتخاذ «ق��رار
مشترك» يقوم على مضمون البرامج ،لكنها أضافت أن «البرازيل
قال بوضوح انه غير موافق على الوضع الحالي».
وشكرت ديلما روسيف من برازيليا الناخبين على الفوز الذي
منحوها إياه في ال��دورة األول��ى .وقالت إن «المعركة مستمرة
وسننتصر فيها ألنها معركة الشعب البرازيلي .هذه المعركة هي
معركة بناة المستقبل الذين لن يسمحوا أبدا ً بأن تعود البرازيل
إلى الوراء».
وقال المحلل السياسي اندري سيزار من مكتب «بروسبيكتيفا»
لالستشارات إن «آيسيو نيفيس ينطلق من جديد ويصل إلى
الدورة الثانية بكثير من القوة .أعتقد أن روسيف ونيفيس لديهما
فرص متكافئة في الفوز ،ستكون الحملة قصيرة جدا ً ومكثفة
جداً».
وق��ال ج��واو اوغوستو دي كاسترو نيفيس م��ن مجموعة
أوراسيا« :هناك رغبة في التغيير ،أشخاص مستاؤون من تدهور
االقتصاد ،وخصوصا ً في الطبقات األكثر فقراً ،لكن الدفاع عن
مكتسبات حزب العمال قوي أيضا ً بين الناخبين» مرجحا ً فوز
روسيف.
وأدلى أكثر من  142مليون ناخب برازيلي بأصواتهم أول من
أمس النتخاب رئيسهم المقبل ،وكذلك  513نائبا ً فدراليا ً و1069
نائبا ً محليا ً و 27حاكما ً وثلث أعضاء مجلس الشيوخ ( 27مقعداً)
من بين  26ألف مرشح.
ولم تعرف حتى اآلن نتائج االنتخابات التشريعية.

لمواجهة الميليشيات اإلرهابية فهذا في اعتقادي أيضا
تصوير خاطئ للمسألة ،فاألتراك يريدون في المقام األول
اقتحام المناطق التي كان بها من قبل سلطات حكم ذاتي
كوردية».
وأكدت كيبينج ضرورة القيام بكل ما من شأنه تقليل آالم
البشر ،مبينة أن على الغرب أن يقدم مزيدا ً من المعونات
اإلنسانية وأن يستقبل المزيد من الالجئين وأن يجمد جميع
أرصدة قيادات «داعش» والوسطاء المتعاونين معهم.

�صحف بكين تعتبر تظاهرات
هونغ كونغ «غير ديمقراطية»
اعتبرت صحيفة «الشعب» اليومية الصينية في بكين
أمس أن االحتجاجات المطالبة بالديمقراطية التي احتلت
ش��وارع حي المال في هونغ كونغ تساهم في «تراجع
الديمقراطية» بدال ً من الدفع بها قدماً.
وكتب محرر افتتاحية الصحيفة الناطقة باسم الحزب
الشيوعي الحاكم أن «أحد المبادئ الديمقراطية األساسية
يقضي بأنه ال يحق ألقلية صغيرة انتهاك الساحة العامة
والمصلحة العامة باستخدام وسائل غير قانونية».
وتابعت الصحيفة في تعليق نشرته على صفحتها
الرابعة أن «حركة أوكوباي سنترال األخيرة تناقض
صراحة المبادئ الديمقراطية حتى أنها تتسبب أيضا ً في
تراجع الديمقراطية».
وف��ي غياب تصريحات رسمية من ق��ادة بكين حول
تظاهرات هونغ كونغ ،عكست ه��ذه الصحيفة موقف
الحزب من حملة العصيان المدني التي ب��دت وكأنها
تضعف.
وسجلت هونغ كونغ فعالً صباح أمس استئنافا ً واضحا ً
لنشاطها في سياق تراجع تعبئة جزء من المتظاهرين
المطالبين بالديمقراطية الذين لم يحصلوا على أي تنازل

ويبدون منقسمين حول سير بقية الحملة.
وينكر متظاهرو حركة أوكوباي سنترال في هونغ كونغ
على بكين حقها في اختيار المرشحين ليكونوا القادة
المقبلين للمستعمرة البريطانية سابقا ً في انتخابات
.2017
وقد اتهمت صحيفة «الشعب» أول من أمس المتظاهرين
الذين يحتلون منذ أكثر من أسبوع شوارع هونغ كونغ
بتأجيج «أجواء عدائية خطيرة» في مجتمع هونغ كونغ.
وخصص التلفزيون الرسمي الصيني الذي لزم الصمت
المطبق ط��وال األسبوع الماضي حول تظاهرات هونغ
كونغ ،عشر دقائق لعودة الموظفين إى العمل والسكان
المناهضين لتلك الحركة ووكاالت السفر التي تعرب عن
األسف لتراجع عدد السياح.
وتخضع القنوات اإلخبارية األجنبية ال سيما «بي بي
سي» و«سي أن أن» و«تي في ،»5لرقابة منهجية ويجرى
التشويش عليها ما إن تتطرق للموضوع.
ويمارس عمل الرقابة يدويا ً موظفون على مدار الساعة
بفضل فارق توقيت بدقيقتين بين وصول اإلشارة وإعادة
بثها ،كما أفاد مصدر مطلع في بكين.

ثالثة م�س�ؤولين �شماليين كبار في زيارة نادرة �إلى الجنوب

تقرير �إخباري
التنظيم ي�سعى �إلى �أ�سرار «النووي»
كشفت وثيقة سرية أع��ده��ا أح��د ال��ق��ادة الكبار ف��ي تنظيم
«داع��ش» عن سعي التنظيم ،للحصول على أس��رار البرنامج
النووي اإليراني.
وأوضحت الوثيقة ،التي حصلت عليها صحيفة «صنداي
تايمز» البريطانية ،ونشرتها أول من أمس أن التنظيم طالب
أع��ض��اءه باالستعداد لشن ح��رب ضد إي���ران ،لالستيالء على
أسرارها النووية .وقالت الصحيفة ،إن الوثيقة التي طبعت على
ورق مثقب ،كتبها عبد الله أحمد المشهداني ،أحد أعضاء مجلس
الحرب في التنظيم ،الذي يضم ستة أعضاء فقط ،مشيرة إلى أن
الوثيقة حصلت عليها وحدة خاصة في الجيش العراقي ،بعيد
غارة على منزل أحد قادة التنظيم.
ويضع المشهداني في وثيقته مجموعة من الخطوات العملية،
لتنفيذ هذا الهدف ،أهمها اغتيال الدبلوماسيين اإليرانيين ورجال
األعمال والمدرسين ،فضالً عن دعوة عناصر التنظيم الغتيال قادة
الجيش العراقي ،والمسؤولين الموالين إليران ،وحتى عناصر
الميلشيات التي تقاتل إلى جانب الحكومة.
وتقترح الوثيقة شق قناة مائية على غرار قناة بنما تصلح
ممرا ً لعبور ناقالت النفط بعيدا ً من مضيق هرمز ،الذي تسيطر
عليه إي��ران ،كما يقترح المشهداني شراء جزر من اليمن وجزر
القمر في المحيط الهندي ،إلقامة قواعد عسكرية في خاصرة
الدول العربية.
ثم يمضي المشهداني في خطته الرامية إلى نزوح مزيد من
سنة سورية وباكستان إلى المنطقة ،ليتزوجوا وينجبوا أعدادا ً
كبيرة من األطفال ،ثم يجرى تدريبهم ليكونوا بمثابة قوة خاصة
الستهداف حلفاء إيران بحسب الوثيقة.
ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني بريطاني اطلع على الوثيقة
قوله ،أن أجهزة األمن على معرفة منذ وقت طويل بسعي التنظيم
إلى امتالك أسلحة كيماوية ونووية ،مشيرة إلى أن أجهزة األمن
تعكف حاليا ً على دراسة هذه الوثيقة ،لتحديد كيفية التعامل
معها.

قتلى وجرحى في ا�شتباكات
بين الجي�شين الباك�ستاني
والهندي في ك�شمير

«الكوريتان» تتفقان على ا�ستئناف المحادثات
أعلنت ال��وزارة الكورية الجنوبية المكلفة الشمال،
أن الكوريتين الشمالية والجنوبية اتفقتا ،على إطالق
المحادثات المعلقة منذ شباط الماضي بينهما ،على
مستوى عال ،وذلك في اختتام زيارة نادرة ولم ُتعلن
مسبقا ً للجنوب لثالثة مسؤولين كوريين شماليين.
وذك���رت وزارة توحيد الكوريتين ف��ي س��ي��ول ،أن
المسؤولين الكوريين الشماليين ،وبينهم الرجل الثاني
في نظام بيونغ يانغ ،عبروا عن «استعداد» بيونغ يانغ
الستئناف المحادثات رسمياً ،موضحة أن «الجانبين
اتفقا على مناقشة الطرق» لتحقيق ذلك.
ويمكن أن تعقد ه��ذه المشاورات التي ما زال يجب
تحديد مضمونها بين نهاية تشرين األول وبداية تشرين
الثاني ،ربما في مدينة بانمونغوم ،حيث وقعت الهدنة
في .1953
وكانت سيول أعلنت أن ثالثة قادة كوريين شماليين،
بينهم مسؤول يعد الرجل الثاني في النظام ،التقوا
مسؤولين كوريين جنوبيين كبارا ً في سيول ،في محادثات
نادرة تثير األمل في انفراج في العالقات بين البلدين بعد
سنوات من المواجهة.
وقال الناطق باسم وزارة شؤون توحيد الكوريتين في
حكومة كوريا الجنوبية ليم ريونغ  -هاي ،إن المسؤولين
الكوريين الشماليين العسكريين والحزبيين الثالثة،
هم هوانغ بيونغ-سو المنتخب حديثا ً في منصب نائب
رئيس لجنة الدفاع الوطني وشوي ريونغ  -هاي وكيم
يانغ  -غون.
ووصل إلى كوريا الجنوبية المسؤولون الثالثة صباح
السبت الماضي إلى مطار إينشيون بالقرب من سيول،
حيث حضروا حفل اختتام دورة األلعاب اآلسيوية التي
تستضيفها المدينة الساحلية.
والتقى المسؤولون الثالثة وزي��ر ش��ؤون التوحيد
الكوري الجنوبي ريو كيل -غاي ،وهو المسؤول األول في
سيول عن ملف العالقات مع الشمال .واستقبل الوفد الزائر
على مائدة الغداء في اجتماع كان األرفع بين البلدين منذ
سنوات.

كما التقى الوفد الكوري الشمالي ،كبير مستشاري
الرئيسة الكورية الجنوبية بارك غوين-هيي لشؤون
األمن القومي.
وتأتي هذه الزيارة ،بينما تتحدث إشاعات عدة في
آسيا عن مصير الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ اون
( 30أو  31سنة) حفيد كيم إيل سونغ مؤسس النظام،
والذي لم يظهر منذ الثالث من أيلول.
وقال الناطق باسم وزارة شؤون توحيد الكوريتين ،إن
سيول تأمل أن يؤدي وجود الوفد الكوري الشمالي في

وفد كوريا الشمالية في سيول

الجنوب إلى «توفير الزخم الالزم لحدوث تطور إيجابي
في العالقات بين الكوريتين».
وأضاف أن الوفد الشمالي التقى أيضا ً مع الرياضيين
والمدربين الكوريين الشماليين الذين يشاركون في دورة
األلعاب اآلسيوية ،وحضر الحفل االختتامي لهذه األلعاب،
قبل أن يعود إلى بيونغ يانغ.
ولم ُتعلن هذه الزيارة إال قبيل هبوط الطائرة التي
أقلت ال��وف��د ال��ك��وري الشمالي م��ن بيونغ يانغ إلى
إينشيون.

قتل  5أشخاص على األقل وجرح العشرات
أم��س ف��ي اشتباكات مسلحة بين الجيشين
الباكستاني والهندي.
وقال الجيش الهندي إن القوات الباكستانية
أطلقت النار على مواقع حدودية تابعة لقواته
وكذلك على القرى الهندية المجاورة ،ما أدى إلى
مقتل مدنيين بينهم أطفال.
من جانبه رد الجيش الهندي بإطالق النار
على ال��ق��وات الباكستانية التي تتمركز على
الحدود.
يذكر أن الحدود الباكستانية الهندية في هذه
المنطقة غير معترف بها رسميا ً وقانونيا ً وإن
كانت تعتبر خطا ً فاصالً بين الدولتين.
وع���ادة م��ا تشهد ه��ذه المنطقة اشتباكات
بين الجانبين ،وقد سجل خالل األعوام الثالثة
األخيرة تزايد في مستوى الخروقات لهدنة وقف
إطالق النار بين البلدين
وفي سياق آخ��ر ،قتل  7من مسلحي حركة
طالبان باكستان أثناء مداهمة الشرطة أول من
أمس مجمعا ً سكنيا ً تقطنه عناصر من التنظيم
في مدينة كراتشي الساحلية.
ونقلت مصادر عن المسؤول في الشرطة
المحلية راو أن��ور قوله إن «عناصر الحركة
المتمردة قتلت في تبادل إلط�لاق النار أثناء
مداهمة الشرطة مجمعا ً سكنيا ً في منطقة شراب
غوث في إحدى ضواحي المدينة».
وأوض���ح أن��ور أن��ه «ك��ان هناك ح��وال��ى 16
متمردا ً من حركة طالبان في المبنى عندما
ده��م��ن��اه» ،م��ؤك��دا ً أن  7م��ن المتمردين لقوا
مصرعهم في تبادل إطالق النار ،بينما الذ نحو
 7آخرين بالفرار.
إلى ذلك أف��ادت الشرطة أنه في وقت سابق
من األحد أصيب  13شخصا ً على األقل بجروح،
بينهم  10شرطيين ،إث��ر تفجير عبوة ناسفة
بواسطة آلة تحكم عن بعد.

