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Пакистански председник, Асиф Али Зардари, изјавио је да међународна заједница губи
рат против Талибана у Авганистану, јер није успела да придобије "срце и душу“
Авганистанаца. У интервјуу за француски дневник "Ле Монд“, Зардари је такође рекао
да је коалиција потценила ситуацију на терену у Авганистану.

  

Пакистански председник је завршио посету Француској, где се састао са председником
Николом Саркозијем. Из Париза, Зардари долази у Лондон на разговоре са британским
премијером Дејвидом Камероном.

  

У интервјуу за "Ле Монд" Зардари је рекао да приликом разговора са Камероном
намерава да затражи разјашњење његове изјаве – из које произлази да Пакистан
промовише "извоз тероризма“.

  

Пакистански председник је у интервјуу нагласио да рат против тероризма мора "да нас
уједини, а не супростави“ и додао да ће премијеру Камерону рећи "у лице“ да Пакистан
плаћа "највећу цену у људским животима у овом рату".

  

Напад на америчку базу у Авганистану

  

Екстремисти из Талибана напали су највећу америчку војну базу у Авганистану.

  

Функционери наводе да су нападачи данас прво испалили ракете на узлетиште у
Кандахару у јужном Авганистану. Они додају да су побуњеници који су носили
самоубилачке прслуке, потом покушали да продру у базу, али им то ни после
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једночасовне размене ватре није успело.Талибански побуњеници су напали исту базу и у
мају.

  

НАТО је данас саопштио и да је један од војника алијансе погинуо у нападу побуњеника
у источном Авганистану. У међувремену, авганистанска полиција је саопштила да су
нападачи убили шест припадника обезбеђења у филијали Кабулске банке у северној
покрајини Балк.

  

Нови напади у Ираку

  

У Ираку, у граду Куту на југу земље, у две експлозије бомби погинуло је најмање 12 људи
и рањено најмање 30. Бомба на путу и потом експлозив у аутомобилу, детонирани су у
трговачкој четврти у близини пијаце злата у центру града.

  

Нешто раније, надлежни из службе безбедности су саопштили да су нападачи повезани
са Ал-каидом напали контролну безбедносну станицу у Багдаду у убили пет полицајаца.
Полиција каже да су нападачи јутрос пре сванућа користили оружје с пригушивачима и
да су изнад станице подигли заставу Исламске државе Ирака, организације која је
повезана са Ал-каидом.

  

У експлозијама бомби нападима широм Ирака, протеклог месеца је погинуло готово 400
цивила, двоструко више него у јуну.

  

(VOA)
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