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روحاني :التو�صل التفاق نووي قائم
علی قاعدة الربح ـ ربح ممكن
ق���ال ال��رئ��ي��س اإلي���ران���ي حسن
روحاني إن تعزیز التعاون التجاري
واالستثمارات المشتركة بین الدول
االعضاء في منظمة التفاعل وتدابیر
بناء الثقة ف��ي آسیا «سیكا» یعد
السبیل األم��ث��ل لالرتقاء بمستوی
التكامل والتعاون اإلقلیمي.
وأكد في كلمة ألقاها في المؤتمر
الرابع لمنظمة التفاعل وتدابیر بناء
الثقة في شانغهاي ،أهمیة التعاون
بین الدول األعضاء ،شارحا ً وجهات
نظر ب�لاده حیال القضایا اإلقلیمیة
والدولیة.
وق�����ال روح����ان����ي« :إن إی����ران
باعتبارها احد اعضاء «سیكا» تغتنم
فرصة انعقاد هذا المؤتمر لتؤكد مرة
أخری ضرورة االرتقاء بمستوی األمن
واالستقرار والسالم في المنطقة التي
باتت تواجه تحدیات عدة ،مشيرا ً إلى
ضرورة اتخاذ دول المنطقة الخطوات
المناسبة لتعزیز ال��ت��ع��اون بین
منظمتي «سیكا» ومنظمة التعاون
االقلیمي «اك��و» وجمیع المنظمات
والمؤسسات االقلیمیة لما یضمن
مصالح الشعوب وی��رس��ي دعائم
األمن واالستقرار في المنطقة».
وأش����ار ال��رئ��ي��س االي���ران���ي إل��ی
«االن���ج���ازات اإلن��س��ان��ی��ة والدینیة
واألخالقیة التي حققتها ق��ارة آسیا
م��ن أج��ل بلوغ األه���داف اإلنسانیة
السامیة» .وقال« :إن هذه االنجازات
ب���ال���ذات ه��ي ال��ت��ي ش��ك��ل��ت داف��ع �ا ً
لیطرح في االجتماع الثامن والستین
للجمعیة ال��ع��ام��ة ل�لام��م المتحدة
اق���ت���راح ع��ال��م ب��ع��ی��د م���ن العنف
والتطرف لبلوغ العالم ال��ذي یحل
فیه الحوار بدل السالح والعقل بدل
العنف واألمن بدل الدمار والفساد».
وع � ّب��ر ع��ن ارت��ی��اح��ه ل��ك��ون ال���دول
األعضاء في «سیكا» أكدت من خالل
دعمها ه��ذا االق��ت��راح أن ق��ارة آسیا
باعتبارها مهد أكبر المذاهب العالمیة
وال��م��دارس الفكریة تعادي العنف
وتنبذ التطرف.
وأع���رب روح��ان��ي ع��ن أم��ل��ه بأن
یكون قرار نبذ العنف والتطرف الذي
اعتمدته االم��م المتحدة وف��ق�ا ً لهذا

طراد �أميركي �إلى البحر الأ�سود لطم�أنة الحلفاء

قوات جوية ف�ضائية رو�سية مطلع كانون الأول المقبل

روحاني في ق ّمة شانغهاي
االقتراح اساسا ً لعمل منظمة «سیكا»
في المستقبل ،مشددا ً على أن السالم
واألمن ال یتحققان إال من خالل التنمیة
واعتماد ثقافة االعتدال والالعنف،
وق��ال« :بنا ًء علی ذل��ك ال بد م��ن ان
نعمل من أجل ترویج المبادئ والقیم
االنسانیة في المجتمعات ،خصوصا ً
بین النخبة السیاسیة والدینیة
واالجتماعیة ،وال شك في ان «سیكا»
یمكنها أن تضع عقد ن��دوات لبناء
الثقة والحوار في جمیع األبعاد ،علی
جدول أعمالها».
كما تطرق الرئيس اإلي��ران��ي إلی
أهمیة تعزیز التعاون االقتصادي
واالستثمارات المشتركة بین الدول
االعضاء في المنظمة ،مشيرا ً الى أن
«ترانزیت البضائع والطاقة والتعاون
المصرفي وإدارة موارد المیاه تشكل
أرضیات متنوعة للتعاون المشترك
بین ال��دول األع��ض��اء ،وأك��د ض��رورة
تعاون ال��دول األعضاء ودول قارة
آسیا لبلوغ عالم منزوع من السالح
النووي.

وأضاف« :أن إیران وانطالقا ً من
عقیدتها ومبادئها ترفض السالح
ال��ن��ووي ،فیما تؤكد حقها وجمیع
ال�����دول األخ�����ری ف���ي االس��ت��خ��دام
السلمي للطاقة النوویة ،وتعتقد أن
المحادثات النوویة الجاریة یمكن
أن ُتفضي ال��ی ات��ف��اق ن��ووي قائم
علی ق��اع��دة ال��رب��ح -رب��ح یضمن
حقوقها النوویة ویبدد القلق الذي
یساور الجهات المفاوضة في شأن
برنامجها النووي.
وفي جانب آخر من كلمته ،تطرق
روح��ان��ي ال��ی ال��ك��ارث��ة االنسانیة
في سوریة والتي أشعلت فتیلها
بعض الجهات اإلقلیمیة والدولیة
من خالل إرسال أنواع األسلحة الی
المجموعات اإلره��اب��ی��ة المتطرفة
في هذا البلد ،وق��ال« :إن األزم��ة لو
اس��ت��م��رت ف��ي س��وری��ة ق��د تتجاوز
ح��دود ه��ذا البلد لتمتد إل��ی سائر
ال���دول بما فیها أع��ض��اء «سیكا».
وت��اب��ع« :أن ال��س�لام واالس��ت��ق��رار
ف��ي س��وری��ة ره��ن بتوفیر الظروف

الالزمة من اجل التوصل الی حوار
وطني یجمع الحكومة والمجموعات
والفصائل المختلفة ،التي ال تلجأ الی
العنف وتطالب باألمن واالستقرار
في بالدها.
كما أشار الی القضیة الفلسطینیة
وم��ا یعانیه الشعب الفلسطیني
من جراء العنف والتشرید والقمع
واالضطهاد ال��ذي یمارسه الكیان
ال��م��ح��ت��ل ض���ده ،وق����ال« :إن ع��دم
اكتراث المجتمع الدولي بالقضیة
الفلسطینیة أدى الی تمادي الكیان
الصهیوني في ممارساته التوسعیة،
ما وس��ع أبعاد الكارثة اإلنسانیة
للشعب الفلسطیني».
وی��راف��ق ال��رئ��ی��س روح��ان��ي في
زیارته هذه وزیر الخارجیة محمد
ج����واد ظ��ری��ف وم��س��ت��ش��ار رئیس
الجمهوریة اكبر تركان ووزیر الطرق
وبناء المدن عباس آخوندي ووزیر
النفط بیجن نامدار زنكنة ورئیس
مكتب رئ��اس��ة الجمهوریة محمد
نهاوندیان.

بوتين :فعلنا ما بو�سعنا لإقامة ات�صاالت بين كييف و�سكان �شرق �أوكرانيا

بايدن يهدد رو�سيا بعقوبات جديدة ولوغان�سك
تمنع االنتخابات الأوكرانية على �أر�ضها
أعلن الرئيس الروسي فالديمير بوتين أن بالده
قامت بكل ما في وسعها من أجل إقامة اتصاالت
مباشرة بين سكان شرق أوكرانيا وسلطات كييف،
مشيرا ً ال��ى أن��ه ك��ان من األفضل إج���راء استفتاء
في أوكرانيا في شأن الدستور الجديد قبل إجراء
انتخابات الرئاسة ،لكي يتم اختيار رئيس جديد
وبرلمان جديد وتشكيل الحكومة على أس��اس
الدستور الجديد.
وأشار الرئيس بوتين من شنغهاي« ،إلى ضرورة
أن تقيم كييف عالقات مع األقاليم كافة كي يشعر
جميع سكان أوكرانيا بأنهم مواطنون يتمتعون
بكامل الحقوق ،ولكي تتمتع األقليات القومية بكل
الحقوق بما في ذلك استخدام اللغة األم ،مشيرا ً الى
أن الدستور األوكراني الحالي ال يسمح بانتخاب
رئيس البالد في ظ ّل وجود الرئيس الشرعي فيكتور
يانوكوفيتش.
وأكد الرئيس الروسي أنه كان من المنطقي أن
يُجرى إقرار دستور أوكراني جديد أوال ً فهذا يتيح
إمكانية أكبر إلح�لال االس��ت��ق��رار ف��ي ال��ب�لاد ،لكن
السلطات األوكرانية الحالية اتخذت قرارا ً آخر بدعم
من الواليات المتحدة والدول األوروبية.
كما قال بوتين إن سحب القوات الروسية من
الحدود مع أوكرانيا يجب أن يساهم في تهيئة ظروف
مالئمة قبل إجراء انتخابات الرئاسة ،داعيا ً إلى إجراء
تحقيق مستفيض في مأساة أوديسا ومعاقبة جميع
المسؤولين عن سقوط عشرات القتلى هناك ،محذرا ً
من تكرار مثل هذه المأساة.
من جهة أخ��رى ،وص��ف بوتين بالهراء اتهام
الصحافيين الروسيين المحتجزين في أوكرانيا بنقل
أسلحة.
وأض���اف« :سيصعب علينا بناء ع�لاق��ات مع
األشخاص الذين يتولون الحكم في أوكرانيا على
خلفية استمرار العملية القمعية في جنوب شرقي
البالد ويقومون بعرقلة عمل الصحافيين».
ي��أت��ي ذل���ك ف��ي وق���ت ت��ب� ّن��ى المجلس األدن���ى
للبرلمان الروسي (الدوما) باإلجماع أمس بيانا ً
حول احتجاز صحافيين روسيين في أوكرانيا ،دعا
خالله البرلمانيين الى إخالء سبيل مراسلَ ْي قناة
« »LifeNewsالروسية فورا ً ومعاقبة المسؤولين

عن انتهاك حقوقهما.
وأعرب البرلمانيون في البيان عن استيائهم من
التعامل غير اإلنساني مع الصحافيين ،مؤكدين
أن «إيقافهما كان بذريعة مكافحة اإلرهاب الملفقة،
وصارا ضحية استفزاز متع ّمد من قبل أجهزة األمن
األوكرانية غير الراغبة أب��دا ً بدخول صحافيين ال
تتحكم بهم ال��ى المناطق القتالية ،بسبب خوف
سلطات كييف من أن يصبح التوثيق الصحافي
أساسا ً للتحقيقات الجنائية المستقبلية في جرائم
المسؤولين».
ويشير البيان إلى أن خرق القانون في التعامل مع
ممثلي وسائل اإلعالم بات من تقاليد سلطات كييف
التي تدّعي تمسكها بمبادئ الديمقراطية ،ويدعو
الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا إلى رفع صوتها
دفاعا ً عن حرية الكلمة في أوكرانيا .ويؤكد البيان أن
نواب مجلس الدوما الروسي ينتظرون من العواصم
الغربية ات��خ��اذ إج���راءات ح��ازم��ة لضمان إخ�لاء
سبيل الصحافيين الروسيين .وأعد مشروع البيان
بمشاركة رؤس��اء كافة الكتل البرلمانية ورئيس
مجلس الدوما سيرغي ناريشكين.
الى ذلك ،أعلن رئيس لجنة الشؤون الدولية في
مجلس الدوما الروسي أليكسي بوشكوف أن احتجاز
صحافيي قناة « »LifeNewsهو انتقام من كييف
بعد كشف الحقيقة .وق��ال بوشكوف لدى عرضه
مشروع بيان حول احتجاز الصحافيين الروس في
مجلس الدوما أمس ،إن نظام كييف يسعى إلى إخفاء
الحقيقة وإخفاء جرائمه.
وأشار رئيس لجنة الدوما للشؤون الدولية إلى أن
الصحافيَين المحتج َزين هما اللذان تمكنا من تصوير
مروحيات تحمل عالمات األمم المتحدة وكشفا عن
هذه الفضيحة ،مضيفا ً أن كييف قررت بعد ذلك إلقاء
القبض عليهما.
م��ن جهة أخ���رى ،ق��ال بوشكوف إن الجمعية
البرلمانية لمجلس أوروبا ال تتب ّنى أي موقف واضح
ّ
وتغض النظر عما
في شأن ما يجري في أوكرانيا
يفعله نظام كييف .وأض��اف أن سلطات كييف ال
تحاول االلتزام ،بل ال تتظاهر بااللتزام بقواعد القانون
الدولي واالتفاقات التي و ّقعت عليها أوكرانيا ،متهما ً
كييف بعدم تنفيذ «خريطة الطريق» التي طرحتها

منظمة األمن والتعاون في أوروبا لتسوية األزمة.
وفي السياق ،أكد مندوب روسيا الدائم لدى منظمة
األمن والتعاون في أوروبا أندريه كيلين أن سلطات
كييف منعت أعضاء بعثة المراقبة التابعة للمنظمة
من زي��ارة الصحافيين الروسيين المحتجزين في
أوكرانيا.
وأشار الدبلوماسي الروسي في تصريح صحافي
أمس إلى أن «بعثة منظمة األمن والتعاون تطلب
من كييف لليوم الثاني على التوالي السماح بزيارة
الروسيين ،لكن سلطات كييف ترفض».
الى ذلك ،هدد جو بايدن نائب الرئيس األميركي
أمس روسيا بعقوبات جديدة إذا ق ّوضت االنتخابات
الرئاسية المقرر إجراؤها األحد المقبل في أوكرانيا.
وجاء تصريح بايدن في مؤتمر صحافي عقب لقائه
الرئيس الروماني ،وقال بايدن« :إذا ق ّوضت روسيا
االنتخابات في أوكرانيا يجب أن نبقى مصممين على
فرض عقوبات إضافية» .وأض��اف بايدن أن «كل
الدول يجب أن تستخدم نفوذها من أجل ضمان جو
مستقر يتيح لألوكرانيين التصويت بكل حرية»،
مشيرا ً إلى أنها انتخابات «جوهرية» بالنسبة الى
هذا البلد.
وأك��د ب��اي��دن ،ال��ذي عقد اجتماعا ً م��ع الرئيس
الروماني ترايان باسيسكو ،من جديد لبوخارست
التزام الواليات المتحدة باحترام المادة الخامسة في
معاهدة حلف األطلسي حول الدفاع الجماعي.
وفي السياق ،أكد رئيس «جمهورية لوغانسك
الشعبية» غير المعترف بها فاليري بولوتوف أنه لن
يسمح بإجراء انتخابات الرئاسة األوكرانية المقررة
يوم  25أيار على أراضي جمهوريته.
وقال بولوتوف أمس« :ستحاول سلطات كييف
فتح مراكز للتصويت .لن نسمح بذلك .سنهاجمهم»،
وأعرب عن استعداد حكومة «جمهورية لوغانسك
الشعبية» التي ت��م إعالنها على أس��اس نتائج
استفتاء  11أيار ،لبدء الحوار مع كييف شرط وقف
األخيرة العملية القمعية في شرق أوكرانيا ،وقال:
«نطالب بالسحب الفوري لجميع الوحدات القتالية
من أراض���ي جمهورية لوغانسك الشعبية .إننا
مستعدون للمفاوضات ،لكن فقط بعد وقف العدوان
ضد دولتنا».

النواب الماليون يدعون �إلى عدم م�ساعدة الطوارق
دعت الجمعية الوطنية المالية «الدول الصديقة» لمالي إلى عدم
مساعدة الحركة الوطنية لتحرير أزواد (متمردو الطوارق) المتهمة
بتنفيذ إعدامات في شمال البالد خصوصا ً في كيدال ،حيث خاضت
في  17أيار معارك مع الجيش المالي.
وفي ق��رار تبناه  133نائبا ً حضروا الجلسة ،دان��ت «الجمعية
الوطنية بشدة االع��ت��داءات وعمليات الخطف واالغتياالت التي
ارتكبتها الحركة الوطنية لتحرير أزواد وحلفاؤها اإلرهابيين» في
 17أيار في كيدال ،معقل المتمردين الطوارق الذين يسيطرون على
قسم من المنطقة.
وبعد أن اعتبر أن هذه الحركة المتمردة «تتمتع ببعض االهتمام
في الخارج ،دعا البرلمان الدول الصديقة إلى تعليق كل مساعدة
إعالمية وقنصلية ودبلوماسية للحركة الوطنية لتحرير ازواد» ،وفق
نص القرار .وأضاف القرار أن البرلمان «يحتفظ بحق تشكيل لجنة
تحقيق برلمانية حول الفظاعات التي ارتكبتها الحركة الوطنية
لتحرير أزواد وحلفاؤها».
وتحدثت الجمعية الوطنية في قرارها عن «التواطؤ الذي يزداد
وثوقا ً بين الحركة الوطنية لتحرير أزواد والحركات اإلرهابية»
مشيرة الى الحركات الجهادية التي احتلت شمال البالد لمدة عشرة
أشهر تقريبا ً بين  2012ومطلع .2013

على وقع استمرار األزمة بين أوكرانيا وروسيا،
تواصل األخيرة تجاربها الصاروخية ،حيث قامت
باختبار صاروخ باليستي جديد طويل المدى من
إحدى قواعدها القريبة من بحر قزوين.
وفي هذا السياق ،ذكرت وكالتا «انترفاكس»
و «ايتار تاس» أن «القوات المسلحة الروسية
قامت بتجربة صاروخ باليستي عابر للقارات من
نوع «توبول» من قاعدة كابوستين يار (جنوب)
قرب بحر قزوين».
وأوض���ح المصدر ان ال��ص��اروخ ال��ذي يبلغ
م��داه األقصى  10آالف كلم أص��اب هدفه ،وهو
مركز التجارب في ساري شاغان جنوب شرقي
كازاخستان.
وق��ال المتحدث باسم وزارة ال��دف��اع ايغور
ييغوروف لوكالة «انترفاكس» إن «الهدف من
إطالق الصاروخ هذا هو اختبار النسخة الجديدة
من الصواريخ العابرة للقارات» ولكنه لم يعطِ
مزيدا ً من التفاصيل.
وكانت موسكو قد أعلنت في آذار وكانون األول
انها قامت بتجارب على هذا النوع من الصواريخ
«آر اس -12ام توبول اي سي بي ام» العابر
للقارات.
جاء ذلك في وقت صرح مصدر رفيع المستوى
في وزارة الدفاع الروسية أن القوات الجوية
الفضائية كصنف جديد في القوات المسلحة

الروسية سيتم استحداثها في  1كانون األول
المقبل ،حيث تجمع تلك القوات بين سالح الجو
وقوات الدفاع الجوي الفضائي.
وأضاف المصدر أن «القرار بهذا الشأن سيُصاغ
في األول من كانون األول المقبل .مشيرا ً الى أن
«المرشح لشغل منصب قائد ال��ق��وات الجوية
الفضائية ال يزال قيد المناقشة» .ولم يستبعد
أن يتواله الفريق أول فالديمير زارودنيتسكي
رئيس اإلدارة العامة للعمليات في األركان العامة
للجيش الروسي.
وسبق أن أفادت وسائل اإلعالم بأن سالح الجو
سيحتفظ ببنيته التنظيمية شأنه شأن قوات
الدفاع الجوي والفضائي ،ضمن ق��وام الصنف
الجديد للقوات المسلحة ،حيث يتوقع أن يكون
ل��دى القائد الجديد للقوات الجوية الفضائية
نواب لشؤون الدفاع الجوي الفضائي وللقوات
الجوية وللدرع الصاروخية والدفاع الجوي.
ولم يستبعد المصدر أن يضم الصنف الجديد
ق��وات الصواريخ التكتيكية ،بما فيها وح��دات
منظومة «اسكندر» القادرة على تدمير عناصر
الدرع الصاروخية في أوروبا.
في المقابل ،أعلن المتحدث باسم «البنتاغون»
أنّ «ال��والي��ات المتحدة سترسل ط���رادا ً قاذفا ً
للصواريخ إلى البحر األسود سعيا ً إلى طمأنة
حلفائها في ش��رق أوروب��ا األعضاء في الحلف

األطلسي مع استمرار األزمة األوكرانية».
وق��ال األم��ي��رال ج��ون كيربي إن «ال��ط��راد فيال
غ��ال��ف ال��ت��اب��ع ل��ل��ق��وات البحرية سيبحر إلى
البحر األس��ود في وقت الحق هذا األسبوع على
األرجح».
ومنذ بداية األزمة في القرم ،أرسلت واشنطن
سفنا ً عدة إلى البحر األس��ود من أجل تدريبات
م��ع ال��ق��وات البحرية التابعة لحلفائها ،لكن
«البنتاغون» ملزم دوريا ً بسحب قطعه الحربية
من ه��ذا البحر المغلق عبر مضيق البوسفور،
تنفيذا ً التفاق مونترو في  1936الذي يحظر على
السفن العسكرية للدول غير المطلة على البحر
األسود أن تبقى فيه أكثر من  21يوماً.
وكانت الفرقاطة «يو اس اس تايلور» التي
حلت محل المدمرة «دون��ال��د ك��وك» في البحر
األسود غادرته في  12الجاري.
ومنذ اندالع األزمة األوكرانية ،عززت واشنطن
وجودها العسكري في دول شرق أوروبا األعضاء
في «الحلف األطلسي» ،وخصوصا ً عبر إرسال
 600جندي إلى دول البلطيق وبولندا.
وأكد األميرال كيربي أن ّ»بقاء هذه القوات في
شرق أوروبا والبحر األسود مرشح لالستمرار»،
مضيفاً« :نحن عازمون بوضوح على إبقاء وجود
دوري حتى نهاية العام ( )...ويمكنني القول إن
هذا األمر يشمل وجودا ً بحريا ً في البحر األسود».

ارتفاع ح�صيلة التفجيرين في و�سط نيجيريا �إلى  118قتي ًال
قتل  118شخصا ً على األق��ل في
التفجيرين اللذين استهدفا مدينة
جوس في وسط نيجيريا ،في حصيلة
جديدة أعلنتها الوكالة الوطنية إلدارة
األزمات مساء أول من أمس.
وق���ال محمد عبد ال��س�لام منسق
الوكالة« :إن ع��دد الجثث حاليا ً هو
 ،»118الفتا ً إلى إمكان «وجود مزيد
من الجثث تحت األنقاض الناجمة عن
التفجيرين» .وأوضح عبد السالم « أن
 56آخرين أصيبوا جراء التفجيرين
اللذين نفذا بواسطة آليتين مفخختين
األولى شاحنة كبيرة والثانية شاحنة
صغيرة».
وكانت حصيلة سابقة للشرطة في
والي��ة الهضبة تحدثت عن مقتل 46
شخصا ً وإصابة  45آخرين.
وتشكل والية الهضبة الحدود بين
الجنوب والشمال في البالد ،وسبق
أن شهدت أعمال عنف طائفية دامية،
فضالً عن هجمات لجماعة بوكو حرام
المتشددة.
م��ن جهة اخ���رى ،ص��� ّوت أعضاء
مجلس الشيوخ باإلجماع اول من أمس
كما فعل النواب األسبوع الماضي ،على
تمديد حالة الطوارئ في واليات يوبي

التفجرات الدموية أقلقت العالم
وأداماوا وبورنو (شمال شرق) على ما
أفاد مصدرأمني.
وه���ذا ال��ت��دب��ي��ر ك��ان س��اري��ا ً منذ
ع��ام في ه��ذه ال��والي��ات .وف��ي والية
ب��ورن��و خطفت جماعة بوكو ح��رام
في منتصف نيسان أكثر من مئتي
تلميذة .وأثارت عملية الخطف تعبئة

دولية واسعة لالفراج عنهن.
وك��ان الرئيس النيجيري غ��ودالك
جوناثان الذي واجه انتقادات كثيرة
لفساد إدارته وعجزه على إنهاء التمرد،
طلب تمديد حالة الطوارئ ستة أشهر
إضافية بعد أن عبّر ع��ن قلقه على
الضحايا المدنيين الذين يتزايد عددهم

واص��ف�ا ً العنف في ال��والي��ات الثالث
بـ»المخيف».
كما طلبت نيجيريا رسميا ًمن مجلس
األم��ن ال��دول��ي إض��اف��ة جماعة بوكو
حرام المسلحة على قائمة المنظمات
االره��اب��ي��ة ،ال��ت��ي تخضع لعقوبات
بسبب صالتها بتنظيم القاعدة.

الطيران الباك�ستاني ي ُِغير على منطقة وزير�ستان �شمال البالد

قتلى من ال�شرطة في هجمات متفرقة لـ«طالبان» في �أفغان�ستان
قتل  60شخصا ً على األقل صباح أمس في غارة
جوية شنتها القوات الباكستانية على ما يشتبه بأنه
مخابئ لمتشددين في منطقة وزيرستان الشمالية
القبلية قرب الحدود مع أفغانستان.
وقال مسؤول عسكري كبير في مدينة ميران شاه
عاصمة وزيرستان الشمالية إن «المقاتالت النفاثة
بدأت بقصف مواقع المتشددين في ساعة مبكرة
من صباح األربعاء» .وأض��اف« :قبل بدء الغارات
الجوية كانت لدينا معلومات استخباراتية مؤكدة
عن مخابئ المتشددين وكبار قادتهم وأن بين القتلى
«مقاتلين مهمين وآخرين أجانب».
وق��ال مصدر محلي« :إن الجيش دم��ر مخابئ
المسلحين التي كانت مملوءة باألسلحة والذخائر
ومعدات صنع القنابل» .مضيفاً« :إن العملية ربما
خلّفت أيضا ً خسائر في صفوف المدنيين» .ولم
يتسنَّ التحقق من ذلك من مصادر مستقلة.
الى ذلك ،شن مقاتلو حركة «طالبان» اعتداءات

على قوات األمن في عدد من الواليات األفغانية أمس،
أسفرت عن مقتل  13شخصا ً على األقل معظمهم من
رجال الشرطة.
وفي أحدث هجوم ،لقي اثنان من رجال األمن
على األق��ل مصرعهما وأصيب  7آخ��رون نتيجة
هجوم انتحاري ن ّفذه شخص يرتدي زي الشرطة،
تسلل الى مج ّمع حكومي بوالية ننكرهار شرق
البالد .وتشير المعلومات األولية الى أن عددا ً من
المسؤولين سقطوا بين المصابين نتيجة الهجوم،
منهم رئيس إدارة منطقة ه��اس��اراك حيث وقع
الهجوم.
وفي والية بدخشان شمال شرقي البالد هاجمت
مجموعة كبيرة نقاطا ً عدة للشرطة في وقت واحد،
ما أدى الى اندالع معركة عنيفة باألسلحة النارية
أسفرت عن مقتل  6من رجال األمن على األقل.
وفي والية لغمان الشرقية نفذ مسلحون متن ّكرون
بالحجاب النسائي هجوما ًعلى مركز محلي للشرطة،

حيث قتل  4من عناصر األمن على األقل .كما لقيت
ام��رأة مصرعها اليوم بانفجار قنبلة مخبأة داخل
حقيبة في سوق بوالية فارياب الشمالية.
وفي بيان وزعته «طالبان» اليوم تبنت الحركة
مسؤولية الهجومين في بدخشان ولغمان ،مؤكدة
أنهما استمرار لـ«هجوم الربيع» ال��ذي أعلنته
«طالبان» إلفشال االنتخابات الرئاسية األفغانية.
هذا وأعلنت وزارة الدفاع األفغانية أن  9عسكريين
قتلوا على األق��ل خ�لال الساعات الـ 24الماضية
نتيجة انفجارات عبوات ناسفة على الطرق ،من دون
أن تكشف عن أماكن الهجمات.
وتابعت ال���وزارة أن��ه تمت تصفية  34مسلحا ً
على األقل خالل الفترة نفسها في عمليات يجريها
الجيش بمختلف أنحاء البالد .وفي والية زابل شرق
البالد أعلنت السلطات المحلية العثور على جثث
 8من رجال األمن اختطفهم مسلحو «طالبان» قبل
أسبوعين.

انتهاء لقاء قيادة الجي�ش والفرقاء ال�سيا�سيين
في تايالند من دون نتيجة
أعلنت ق��ي��ادة ال��ق��وات البرية في
الجيش التايالندي أن اللقاء الذي عقده
قائد القوات البرية الجنرال برايوت
تشان أوتشا أمس مع ق��ادة األح��زاب
والحركات السياسية في البالد ،انتهى
من دون نتيجة.
وذك���رت اإلذاع���ة التابعة للقوات
البرية أن األط��راف التي شاركت في
اللقاء لم تتمكن من التوصل الى اتفاق،
ولذلك عرض الجنرال تشان أوتشا على
الجميع عقد لقاء جديد اليوم (أمس)

لمواصلة النقاش .وش��ارك في اللقاء
الذي عقد بعد يوم من إعالن الجيش
ف��رض األح��ك��ام العرفية ف��ي البالد
وتسلّمه مسؤولية األمن ،ممثلو جميع
األحزاب والحركات السياسية وأعضاء
لجنة االنتخابات المركزية وأعضاء
الحكومة باستثناء رئيس الوزراء الذي
اعتذر عن حضور اللقاء.
وكان تشان أوتشا قد قال بعد إعالنه
فرض األحكام العرفية والرقابة على
وسائل اإلع�لام ،إنه «سيح ّمل القادة

السياسيين على الجلوس إلى طاولة
المفاوضات في محاولة إلنهاء األزمة
السياسية المستمرة منذ  8سنوات.
وتطالب المعارضة الحالية التي
ت��واص��ل احتجاجاتها منذ تشرين
الثاني ال��م��اض��ي ،بإقالة الحكومة
الحالية وإلغاء االنتخابات في شكل
موقت وإص�لاح القوانين االنتخابية
م���ن أج���ل وض���ع ح���د «للشعوبية
وديكتاتورية الغالبية في البرلمان
والسياسة».

مودي يوجه دعوة �إلى نظيره
الباك�ستاني لح�ضور حفل تن�صيبه

قوات مالية لمواجهة الطوارق
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وج��ه الزعيم القومي الهندوسي الفائز أخيرا ً في االنتخابات
ّ
الهندية نارندرا مودي دعوة إلى نظيره الباكستاني نواز شريف
لحضور حفل أداء اليمين بصفته رئيسا ً لوزراء الهند.
وقال نيرمال شيثارامان الناطق باسم حزب بهاراتيا جاناتا
الذي ينتمي إليه مودي «إن كل رؤساء حكومات رابطة دول جنوب
آسيا للتعاون االقليمي تلقوا دعوة لحضور الحفل المقرر االثنين
المقبل.
في المقابل ،قال مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية
الهندية إن مقترح حزب بهاراتيا جاناتا ال يزال قيد الدراسة ولم يتم
بعد إرسال هذه الدعوات ،وأضاف« :سنعلن عن قائمة المدعويين
لحضور الحفل عندما نحصل على كل التفاصيل وأن األم��ر اآلن
يعتبر سابقا ً ألوانه».

رئيس وزراء الهند المنتخب

أما أنصار الحكومة فيص ّرون على
إجراء انتخابات جديدة في أسرع وقت،
وذل��ك بعد أن تمكنت المعارضة من
إفشال االنتخابات المبكرة التي أجريت
ف��ي شباط الماضي .تجدر اإلش��ارة
ال��ى أن االئ��ت�لاف��ات السياسية التي
شكلها رئيس الوزراء األسبق تاكسين
شيناواترا وشقيقته ينغالك شيناواترا
رئيسة الوزراء المقالة ،فازت في جميع
االنتخابات التي أجريت في البالد منذ
عام .2001

