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دوليات

كييف« :الو�ضع الخا�ص» �سيمنح فقط للمناطق الخا�ضعة ل�سيطرة «الدفاع ال�شعبي»

الفروف :ال مف ّر من �إ�صالح د�ستوري وحوار وطني �شامل في �أوكرانيا
أعلن وزي��ر الخارجية الروسي
سيرغي الفروف أن توقيع بروتوكول
مينسك ح��ول تسوية األزم��ة شرق
أوكرانيا ال يعني التخلي عن ضرورة
إج��راء إص�لاح دستوري في البالد
وإطالق حوار وطني شامل.
وقال الفروف في مؤتمر صحافي
ف��ي م��وس��ك��و أم���س« :ال ي��م��ك��ن أن
نتجاهل عملية اإلصالح الدستوري
في أوكرانيا التي وع��دت سلطات
كييف منذ أشهر ع��دة بإجرائها»،
مؤكدا ً أن موسكو ستصر على تنفيذ
هذه االلتزامات.
وأع��رب الوزير الروسي عن أمله
في أن تبدأ المفاوضات حول وضع
جنوب شرقي أوكرانيا في القريب
ال��ع��اج��ل ،داع��ي��ا ً إل��ى تنفيذ بنود
ب��روت��وك��ول مينسك ال��ذي وق��ع في
العاصمة البيالروسية األسبوع
الماضي.
م��ن ج��ه��ة أخ����رى ،أك���د ال��وزي��ر
الف����روف أن ن��ظ��ام ال��ه��دن��ة ش��رق
أوكرانيا يبقى قائما ً بشكل عام ،لكنه
قال إن موسكو أبلغت سلطات كييف
قلقها حيال ما يقوم به الجيش من
حشد لقواته في منطقة ديبالتسيفو
شرق أوكرانيا ،معتبرا ً ذلك مؤشرا ً
على إعادة انتشار القوات األوكرانية
واستعدادها لشن هجمات جديدة.
وش���دد ع��ل��ى أن م��وس��ك��و ستتابع
بانتباه تطور الوضع على األرض
شرق أوكرانيا.
وأعلن يوري لوتسينكو مستشار
الرئيس األوكراني بيوتر بوروشينكو
أن المناطق التي تسيطر عليها قوات
«ال��دف��اع الشعبي» فقط ،أي نحو

ثلث أراض��ي مقاطعتي دونيتسك
ولوغانسك ،ستحصل على «وضع
خ����اص» ،م��ش��ي��را ً إل���ى أن���ه يجرى
اآلن ترسيم المواقع التي تسيطر
عليها القوات األوكرانية في هاتين
المقاطعتين.
وق��ال لوتسينكو إن بروتوكول
م��ي��ن��س��ك ح����ول ت��س��وي��ة األزم����ة
األوك��ران��ي��ة ال يقضي بمنح وضع
خ����اص ل��م��ق��اط��ع��ت��ي ل��وغ��ان��س��ك
ودونيتسك ،مؤكدا ً أن البروتوكول
الموقع في العاصمة البيالروسية
يعني أن أوكرانيا بلد موحد وأن
ال��م��ن��اط��ق ال��ت��ي ال تخضع موقتا ً

لسيطرة كييف تبقى جزءا ً ال يتجزأ
من ترابها.
ونص أحد بنود بروتوكول حل
األزم���ة ف��ي أوك��ران��ي��ا على «تأمين
إجراء انتخابات محلية مبكرة طبقا ً
للقانون األوك��ران��ي «ح��ول النظام
الموقت ل�لإدارة الذاتية في مناطق
م��ح��ددة م��ن مقاطعتي دونيتسك
ولوغانسك» (ق��ان��ون ع��ن الوضع
الخاص)».
وأعلنت «جمهورية دونيتسك
الشعبية» في شرق أوكرانيا أنها لن
توافق على منح «الوضع الخاص»
لثلث مساحة مقاطعة دونيتسك

الذي تسيطر عليه قواتها.
وأك���د رئ��ي��س وزراء دونيتسك
ألكسندر زاخارتشينكو أم��س أن
«ج��م��ه��وري��ة دون��ي��ت��س��ك الشعبية
تشمل مساحة مقاطعة دونيتسك
كلها ،وجمهورية لوغانسك الشعبية
هي كل مقاطعة لوغانسك».
وق��ال زاخارتشينكو إن الهدنة
التي جرى التوصل إليها في مينسك
األس���ب���وع ال��م��اض��ي ه��ي «ف��رص��ة
لتحرير األراضي التي تم االستيالء
عليها بشكل غير شرعي» ،مشيرا ً
إلى استمرار االستفزازات من قبل
القوات األوكرانية.

وكان النائب األول لرئيس وزراء
دونيتسك أندريه بورغين في وقت
سابق من أمس قال« :نحن نتمسك
بقوة بتقرير المصير ف��ي الحدود
اإلداري�����ة لمقاطعتي لوغانسك
ودونيتسك».
وك��ان��ت ق��ي��ادة ال��ج��م��ه��وري��ة قد
أوضحت في وقت سابق أن موافقة
الجمهوريتين الشعبيتين على إقرار
«الوضع الخاص» ال يعني تخليهما
عن استقاللهما.
وفي شأن متصل ،أعلن محققون
ه��ول��ن��دي��ون أن ال��س��ب��ب المحتمل
لتحطم طائرة «بوينغ» الماليزية
شرق أوكرانيا يعود إلى إصابتها
بـ»أجسام خارجية كثيرة» ،بحسب
ما أشار تقرير أولي نشر أمس.
وأك��د التقرير عدم وج��ود ما يدل
على أن الطائرة تحطمت بسبب خلل
فني أو خطأ بشري لطاقمها .وأضاف
أن كيفية تساقط حطام الطائرة
تشير إلى أنها تحطمت في الجو.
وأك��د المحققون ض��رورة إج��راء
تحقيق إضافي في أسباب الكارثة،
مشيرين إل��ى أن النتائج النهائية
للتحقيق ستنشر خ�لال ع��ام من
تاريخ تحطم الطائرة الماليزية.
وأوضح المجلس الهولندي لألمن
أن التقرير األولي في أسباب الكارثة
أرس���ل إل���ى ال����دول ال��م��ش��ارك��ة في
التحقيق ،بما فيها أوكرانيا وروسيا.
وكانت طائرة «بوينغ – »777
الماليزية قد تحطمت في مقاطعة
دونيتسك جنوب شرقي أوكرانيا في
 17تموز الماضي ،ما أسفر عن مقتل
 298شخصا ً كانوا على متنها.

13

مولدافا غير معنية باالن�ضمام �إلى حلف الأطل�سي
أك��د رئيس وزراء مولدافا يوري
ليانكيه أن بالده ال تنوي االنضمام
إلى حلف شمال األطلسي «الناتو»
وستحافظ على وضعها الحيادي
كما ينص الدستور.
وق���ال ليانكيه ف��ي مقابلة مع
وكالة «إيتار ـ ت��اس» الروسية إن
«مولدافا بلد ح��ي��ادي ،والحيادية
بمثابة سند متين لتسوية النزاع
في «ترانسنيستريا» ورف��ع جميع
مخاوف روسيا حيال مسألة األمن»،
واعتبر أن «هذا أحد األدل��ة العملية
على أن تقارب مولدافا مع االتحاد
االوروب��ي ال يشكل تهديدا ً لمصالح
وأمن روسيا».
وأضاف ليانكيه أنه ال يرى ضرورة
ف��ي االن��ض��م��ام إل��ى حلف «الناتو»
انطالقا ً من وجهة نظر خطط بالده
لالنضمام إل��ى االت��ح��اد األوروب���ي،
معربا ً عن دعمه «للحوار مع روسيا
ومع الشركاء في الغرب حول هذا
الموضوع إللغاء جميع المخاوف».
واس��ت��ط��رد ق��ائ�لاً «ن��ح��ن ال نسعى
إل��ى تحريك التوتر والصعوبات،
ون��ح��ن غير مهتمين بالمنافسات
الجيوسياسية ،نحن نؤيد هذا الخط
وننتظر من روسيا أن تتخذ خطوات
في هذا االتجاه أيضاً».
وف�����ي س���ي���اق ت��ع��ل��ي��ق��ه ع��ل��ى
تصريحات أطلقها عدد من الساسة
في مولدافا حول ضرورة االنضمام
إلى حلف شمال األطلسي ،قال رئيس

الوزراء أن سلطات البالد تستند إلى
الدستور في عملها ،موضحاً« :لدينا
حكومة ائتالفية وف��ي الحكومات
االئتالفية هناك وجهات نظر كثيرة،
وهذا أمر طبيعي ويحدث في جميع
البلدان ذات التعددية في النظام
اإلداري ،لكن المهم أن تلتزم جميع
ف����روع ال��س��ل��ط��ة ب��ب��ن��ود ال��دس��ت��ور
والقوانين السارية».
ول��ف��ت رئ��ي��س ال�����وزراء إل���ى أن
مولدافا تبني عالقاتها مع «الناتو»
على أس��اس خطة ش��راك��ة فردية،
والتي من خاللها يشارك العسكريون

في عمليات حفظ السالم التابعة
للحلف.
وتشير استطالعات للرأي إلى أن
 14في المئة فقط من مواطني مولدافا
يؤيدون انضمامها إلى «الناتو» ،في
حين يعتبر  52في المئة منهم أن
أفضل ضمان ألمن البالد هو الوضع
الحيادي ،فيما يطالب  12في المئة
باالنضمام إلى دول منظمة معاهدة
األم��ن الجماعي التي تضم ك�لاً من
روس��ي��ا وب��ي�لاروس وكازاخستان
وط��اج��ي��ك��س��ت��ان وأوزب��ك��س��ت��ان
وقرغيزستان وأرمينيا.

�صالحي� :إيران ورو�سيا ت�ضطلعان
بدور مهم في تطورات العالم

ناري�شكين يدعو الغرب �إلى الن�أي بالنف�س عن «�سيا�سة وا�شنطن العدوانية»

عقوبات �أوروبية جديدة على مو�سكو مع وقف التنفيذ
دعا رئيس مجلس الدوما الروسي
سيرغي ناريشكين شركاء روسيا
في الغرب إل��ى النأي بالنفس عن
«سياسة واشنطن العدوانية».
وق����ال ف��ي اف��ت��ت��اح wالمنتدى
ال��روس��ي الياباني ال���ذي انطلقت
أعماله في موسكو أمس تحت عنوان
«نقاط االلتقاء :البزنس واالستثمار
والثقافة»« :حان الوقت لشركائنا
ل�لاح��ت��ك��ام إل���ى ال��ع��ق��ل .لكنه من
المشكوك فيه أن يكون المسؤولون
ف��ي واش��ن��ط��ن ق��ادري��ن ع��ل��ى ذل��ك.
إال أنني أعتقد ب��أن على شركائنا
اآلخرين أن ينأوا بأنفسهم عن هذه
السياسة ال��ع��دوان��ي��ة ،ويعملون
التفكير بأنهم يمثلون دوال ً مستقلة
ذات سيادة وعليهم حماية مصالحها
الوطنية الخاصة بها».
وأشار رئيس مجلس الدوما إلى
أن العالقات الروسية ـ اليابانية
في وضع صعب اآلن ،لكن موسكو
ليست مسؤولة عن ذلك.
وك��ان وزي��ر الخارجية األميركي
ج���ون ك��ي��ري ق���د أع��ل��ن األس��ب��وع
الماضي أن الرئيس ب��اراك أوباما
متحمس ل��ف��رض عقوبات جديدة
ض��د روس��ي��ا ،إال أن��ه يأمل م��ع ذلك
بالتوصل إلى تسوية في أوكرانيا.
وك��ان��ت صحيفة «وول ستريت
جورنال» األميركية أشارت في وقت
سابق إلى أن دخول حزمة جديدة

من عقوبات االتحاد األوروب��ي ضد
روسيا حيز التنفيذ أجل أليام عدة
بسبب الموقف ال��ذي تبنته فنلندا
وعدد آخر من الدول األوروبية.
وأش����ار م��وق��ع ال��ص��ح��ي��ف��ة إل��ى
أن مجموعة م��ن ال���دول األوروب��ي��ة
أعربت عن رغبتها في تأجيل تنفيذ
العقوبات الجديدة طالما «تجري
م��ف��اوض��ات ب��ي��ن كييف وموسكو
والمتمردين الموالين لروسيا».

ونقل موقع الصحيفة عن رئيس
ال��وزراء الفنلندي ألكسندر ستوب
قوله إن ب�لاده ت��رى أن الوقت غير
مناسب ل��ف��رض عقوبات ج��دي��دة.
وأع����رب ع��ن قلقه ب��ش��أن التأثير
المحتمل للرد ال��روس��ي على هذه
العقوبات.
واتفق سفراء االتحاد األوروبي في
بروكسيل على حزمة عقوبات جديدة
ض��د روس��ي��ا ف��ي ض��وء مواصلتها

محاكمة � 4أ�شخا�ص بتهمة الإرهاب في �ألمانيا
م��ث��ل أرب��ع��ة أش��خ��اص أم���ام محكمة ف��ي مدينة
دوسلدورف األلمانية بتهمة انتمائهم إلى مجموعة
إرهابية والتخطيط لقتل سياسي يميني متشدد،
إذ يتوقع أن تستغرق المحاكمة ما ال يقل عن عام
واحد.
وأش��ار االدع���اء إل��ى أن المتهمين ،وه��م ألمانيان
وشخص يحمل الجنسيتين األلمانية والتركية،
وأل��ب��ان��ي ،ت��أث��روا ب��أف��ك��ار «ال��ح��رك��ة اإلس�لام��ي��ة في
أوزبكستان» فخططوا الغتيال رئيس حزب يميني
متشدد لمعارضته بناء المساجد في ألمانيا.
ووجهت ألحد المتهمين تهمة التورط في محاولة
ّ
فاشلة لتفجير محطة القطارات الرئيسية في مدينة
بون األلمانية أواخر عام .2012
وانضمت المستشارة األلمانية أنغيال ميركل إلى
ساسة وإعالميين يطالبون بتشديد التشريعات
التي تعاقب الدعاية السلفية المتشددة ،وذلك بعد

أن قامت مجموعة أطلقت على نفسها اسم «شرطة
الشريعة» بدوريات في شوارع مدينة فوبرتال غرب
البالد.
وفي تصريح قالت ميركل إن الحق في استخدام
العنف المشروع يعود للدولة وح��ده��ا ،وال يمكن
ألي طرف كان أن يأخذ على عاتقه مهمات الشرطة.
وأض��اف��ت ميركل أن م��وض��وع تشديد اإلج����راءات
التشريعية ضد مثل هذه الممارسات سيناقش داخل
حزبها المحافظ.
وبموجب القانون األلماني الحالي قد تواجه «شرطة
الشريعة» تهمة اإلخالل بالنظام العام ،في حين قال
وزير العدل األلماني هيكو ماس« :لن نتساهل مع أية
ممارسات غير قانونية موازية للنظام القضائي».
من جانبه أكد وزي��ر الداخلية توماس دي ميزير
أن «أحكام الشريعة غير مسموح بها على األراضي
األلمانية».

اختبار طائرة رو�سية تعمل بالو�سادة الهوائية
أعلن مدير معهد التقنية الالسلكية
ف��ي موسكو ي���وري ن��ي��ف��زوروف أن
اختبارات طائرة «تشيروك» الروسية
االس��ت��ط�لاع��ي��ة ال��ض��ارب��ة م��ن دون
طيار التي تعمل بالوسادة الهوائية
ستنطلق العام المقبل.
وق���ال ن��ي��ف��زوروف ع��ل��ى هامش
م��ع��رض «ه���ي���درو أف��ي��ا ص��ال��ون»
للمعدات المائية الجوية الذي عقد
في مدينة غيلينجيك جنوب روسيا
إن الطائرة المذكورة ال مثيل لها في
العالم ألن بإمكانها اإلق�لاع من أي
سطح ،بما ذلك المائي ،والتحليق إلى
ارتفاع  6كيلومترات ،كما بوسعها
حمل قنابل وصواريخ وقذائف ذكية.
وأض��اف الخبير ال��روس��ي قائالً:
«لدينا  3نماذج تجريبية للطائرة،

وس��ي��ق��وم أح��ده��ا ف��ي مطلع العام
الحالي بالطلعة الجوية األولى .كما
ستقوم طائرة «تشيروك» بطلعات

اس��ت��ع��راض��ي��ة ف���ي إط����ار م��ع��رض
«ماكس  »2015 -للطيران والفضاء
في ضواحي موسكو.

«دعم المتمردين» في شرق أوكرانيا،
على أن تشمل العقوبات الجديدة
إج��راءات ،تتضمن فرض قيود على
جمع األموال في األسواق األوروبية
بالنسبة لشركات النفط المملوكة
للدولة الروسية.
وق����ال رئ��ي��س م��ج��ل��س االت��ح��اد
األوروب��ي هيرمان فون رومبوي إن
هذه اإلج��راءات تهدف إلى «تحقيق
تغيير في مسار األفعال الروسية

ال��ت��ي ت���زع���زع االس���ت���ق���رار ش��رق
أوك��ران��ي��ا» ،مشيرا ً إل��ى استعداد
االت��ح��اد األوروب����ي لمراجعة هذه
العقوبات كليا ً أو جزئيا ً في ضوء
ال���وض���ع ع��ل��ى األرض ف���ي ش��رق
أوكرانيا.
على أن تطبيق ه��ذه العقوبات
سيجرى «في األيام القليلة المقبلة»،
ول��ي��س ي���وم ال��ث�لاث��اء ك��م��ا توقع
البعض.
ويقول دبلوماسيون إن اإلجراءات
ال���ج���دي���دة س��ت��س��ت��ه��دف ش��رك��ت��ي
النفط الروسيتين «روسنيفت»
و»ترانسنيفت» والقطاع النفطي في
الشركة الحكومية الروسية التي
تحتكر إنتاج الغاز «غازبروم».
وستقيد هذه اإلج��راءات مداخلها
إل��ى األس���واق المالية ،األم��ر ال��ذي
ي��ش��ك��ل ت���ه���دي���دا ً ج���دي���ا ً ل��ش��رك��ة
«روس��ن��ي��ف��ت» ال��ت��ي طلبت الشهر
الماضي قرضا ً بقيمة  42مليار دوالر
من الحكومة الروسية.
وك���ان ه��ي��رم��ان ف���إن روم��ب��وي،
رئيس المجلس األوروب��ي ،قد أعلن
االثنين  8أيلول أن االتحاد األوروبي
واف��ق بصورة نهائية على توسيع
ال��ع��ق��وب��ات ال��م��ف��روض��ة ع��ل��ى ع��دد
من قطاعات االقتصاد الروسي مع
تأجيل دخولها حيز التنفيذ.

جرحى نتيجة انفجار عبوة
بمترو الأنفاق في ت�شيلي
أعلنت حكومة تشيلي أن االنفجار الذي أسفر عن وقوع إصابات في
مترو األنفاق في العاصمة سانتياغو يعتبر عمالً إرهابيا ً موجها ً ضد
أشخاص أبرياء.
وأفادت قناة «تيليسور» التشيلية بأن  8أشخاص على األقل أصيبوا
بجروح جراء انفجار قوي هز مطعما ً للوجبات السريعة في محطة
«الكلية العسكرية» بمترو األنفاق في سانتياغو ،مضيفة أن العبوة
الناسفة كانت موضوعة في حاوية للقمامة.
ونقلت إح��دى الصحف المحلية عن ألفارو إليسالدي ،المتحدث
باسم الحكومة أن السلطات ال تستبعد زيادة عدد المصابين وأنها تقدم
للمتضررين جميع المساعدات الممكنة.
كما أكد إليسالدي أن القوانين الخاصة بمكافحة اإلرهاب ستدخل
حيز التنفيذ في أقرب وقت ،من دون أن يذكر طبيعة اإلجراءات المخطط
لها .وتعهد أن المسؤولين عن الهجوم سيعاقبون ال محالة.
وفرض رجال الشرطة طوقا ً أمنيا ً حول المحطة المستهدفة التي تم ّر
القطارات بها من دون التوقف.

الكاميرون تعلن الق�ضاء
على  100م�سلح من «بوكو حرام»
أعلنت السلطات الكاميرونية أنها قتلت أكثر من  100مسلح من
جماعة «بوكو ح��رام» اإلرهابية ،في حين استقبلت آالف النازحين
النيجريين الهاربين من تقدم الجماعة.
وقال المتحدث باسم الحكومة عيسى تشيروما بكاري في بيان إن
الجيش الكاميروني ألحق هزيمة كبرى بـ»بوكو حرام» عبر قتله أكثر من
 100من مقاتليها في شمال الكاميرون .وأورد البيان أيضا ً أن «حصيلة
الرد الكاميروني هي أكثر من مئة قتيل في صفوف المعتدين ،بينهم
شخصان ينتميان إلى الطوارق جرى التعرف إليهما بوضوح» ،مؤكدا ً
أن مقاتلي «بوكو حرام» أجبروا على التراجع لمسافة  7كم عن مدينة
غمبورو الحدودية داخل أراضي نيجيريا.
ويأتي ذلك بعد يومين على فرار اآلالف من سكان مدينة موبي الواقعة
شمال شرقي نيجيريا ،بينما استولت «بوكو حرام» على بلدات عدة في
المنطقة ،بحسب ما أعلن السكان المحليون.
ويأتي النزوح بعد فشل الجيش النيجيري في استعادة السيطرة
على مادغالي من مقاتلي «بوكو حرام» الشهر الماضي ما أرغم الجنود
على التراجع أوال ً إلى غوالك ثم إلى موبي ،بحسب السكان.

ق��ال رئيس منظمة الطاقة ال��ذري��ة اإلي��ران��ي��ة علي
أكبر صالحي وف��ي إش��ارة إل��ى التطورات واألوض��اع
الخاصة في المنطقة« :إن إيران وروسيا بلدان مهمان
ويتميزان بدور مهم في تطورات المنطقة وعلى الصعيد
الدولي».
وأع���رب صالحي خ�لال لقائه أم��س وزي��ر الطاقة
الروسي ألكساندر نواك الذي يزور طهران ،عن أمله
باتخاذ إي��ران وروس��ي��ا استراتيجية أكثر مقبولية
بخصوص عالقاتهما نظرا ً إلى األوضاع الحالية التي
تمر بها المنطقة .مشيرا ً إلى لقاءاته ومحادثاته السابقة
مع وزير الطاقة الروسي ،قائالً إن خطوات جيدة اتخذت
آنذاك «لكن المحادثات بين البلدين مستمرة ومن المقرر

أن يلتقي الرئيس روحاني الرئيس الروسي فالديمير
بوتين على هامش اجتماع شنغهاي».
وأع��رب صالحي عن ارتياحه لزيارة وزي��ر الطاقة
الروسي طهران ،معربا ً عن أمله بأن تحقق هذه الزيارة
نتائج مثمرة كسابقاتها.
من جهة أخرى ،أعرب ألكساندر نواك عن ارتياحه
لزيارة طهران وقال إن إي��ران وروسيا بلدان حليفان
ومتقاربان ولديهما تعاون تجاري واقتصادي واسع،
مشيرا ً إلى اجتماع اللجنة االقتصادية المشتركة بين
البلدين ،وقال إن هذه اللجنة عقدت عام  2013برئاسة
إيران في موسكو والتي تعتبر محطة مناسبة للعالقات
بين البلدين.

الأحزاب البريطانية الثالثة الكبرى
تدعم منح ا�سكتلندا �سلطات �أو�سع
أعلن ف��ي العاصمة البريطانية
لندن أم��س أن األح���زاب الرئيسية
الثالثة في البالد ستعلن دعمها في
وقت قريب لمنح مزيد من السلطات
لبرلمان السكتلندا ،وستدعم جدوال ً
زمنيا ً لهذه العملية كان قد تقدم به
رئيس ال���وزراء البريطاني السابق
غوردن براون.
وي��ت��وق��ع أن ي��ق��ر رؤس����اء ح��زب
العمال والمحافظين والديمقراطيين
األحرار في اسكتلندا الجدول الزمني
ال���ذي ت��ق��دم ب��ه ب���راون ف��ي خطاب
مشترك تتضمن نقاطه األساسية:
ب��دء العمل على تشريع جديد
في  19أيلول ،أي اليوم الذي يعقب
االستفتاء .نشر «ورقة قيادة» (وثيقة
تقدم من الحكومة إلى البرلمان) من
حكومة المملكة المتحدة الحالية
تحدد كل المقترحات قبل نهاية شهر
تشرين األول .وضع «كتاب أبيض»
(تقرير حكومي يصدر بشأن قضية
كبرى) قبل نهاية شهر تشرين الثاني،
بعد فترة مشاورات تحدد السلطات
المقترح نقلها إلى اسكتلندا .إضافة
إل��ى نشر مسودة قانون اسكتلندا
الجديد في شهر كانون الثاني.
وق���ال ال��م��ت��ح��دث ب��اس��م رئ��اس��ة
الحكومة البريطانية أن الحكومة
كانت راضية عن ال��ج��دول الزمني
المقترح ،بينما ق��ال رئ��ي��س حزب

العمال إيد ميليباند إنه أراد «الشروع
بعملية نقل السلطات بعد االستفتاء
مباشرة».
وك��ان كل من األح��زاب الرئيسية
الثالثة تقدم بمقترحات فردية في
وقت سابق لمنح مزيد من السلطات
للبرلمان االسكتلندي.
ويأتي اإلعالن في وقت أظهر فيه
استفتاء جديد أن حملتي االستفتاء
على استقالل اسكتلندا المتنافستين
تساوتا بتحقيق نسبة  41في المئة
لكل واح��دة منهما ،إذ وصفت حملة
«نعم السكتلندا» ذلك االستفتاء بأنه
«اخ��ت��راق آخ��ر» ،بينما قالت حملة
«معا أفضل» إنه أظهر أنه «لم يكن

ثمة مكان للصوت المعارض».
وك��ان��ت م��ؤس��س��ة « »TNSقد
استفتت  990شخصاً ،في الفترة
بين  27آب و 4أيلول ،لتخرج بنسبة
متساوية لكل من داعمي استقالل
اسكتلندا وم��ؤي��دي ال��ب��ق��اء ضمن
المملكة المتحدة بنسبة  41في المئة
لكل واح��د منهم ،مع نسبة  18في
المئة ممن لم يحسموا رأيهم بعد.
وتأتي هذه النتيجة لترفع نسبة
الداعمين للتصويت بنعم عن 38
في المئة التي كانت عليها الشهر
الماضي ،وانخفاض نسبة الداعمين
للتصويت بال عن  46في المئة التي
كانت عليها.

بريطانيا :انت�شار �أمني مكثف
تح�سب ًا لهجمات في ذكرى � 11أيلول
كشفت صحيفة بريطانية عن انتشار عناصر القوة الجوية
الخاصة في مراكز التسوق في بريطانيا وسط مخاوف من
هجمات محتملة من قبل المقاتلين العائدين من سورية في
ذكرى هجمات  11أيلول.
ونقلت صحيفة «دالي ستار» عن مصادر أمنية أن السلطات
نشرت سرية من القوات الخاصة في أربعة مراكز كبيرة في
كل من لندن ووست ميدالند.
ويتخوف ال��ق��ادة العسكريون البريطانيون م��ن قيام
حوالى  300مقاتل ممن كانوا يخوضون معارك مع «الدولة
اإلس�لام��ي��ة» اإلره��اب��ي ف��ي س��وري��ة وال��ع��راق ،وع���ادوا إلى

بريطانيا لتنفيذ أعمال عنف في ذكرى هجمات  11من أيلول.
وعالوة عن فرق القوات الجوية الخاصة الشرطة تحدثت
الصحيفة أيضا ً عن نشر فرق تابعة لوحدة استخبارات
الجيش السرية التي تراقب اإلرهابيين المشتبه بهم ،وفرقة
سكوتالند يارد المختص في األسلحة النارية  SCO19وذلك
بعد أن رفع المركز المشترك لتحليل اإلرهاب حالة التأهب
والخطر في المملكة المتحدة.
جاء ذلك بعد إعالن جهاز االستخبارات البريطاني MI5
مشاركة ما ال يقل عن  500بريطاني في القتال الدائر في
سورية من بينهم  50امرأة على األقل.

