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جزائري :التحالف �ضد «داع�ش» تحالف الإرهابيين �ضد الإرهابيين

روحاني ي�صف �إيران بركيزة اال�ستقرار في ال�شرق الأو�سط
أعلن الرئيس حسن روحاني أمس
أن إي��ران تمثل ركيزة االستقرار في
الشرق األوسط ،عازيا ً االضطرابات
التي تشهدها المنطقة حاليا ً إلى
مؤامرة تدبرها القوى الكبرى.
وف��ي كلمة ضمن م��راس��م إحياء
أسبوع الدفاع المقدس ،قال الرئيس
روح���ان���ي إن «إي�����ران ه��ي رك��ي��زة
االستقرار في منطقة الشرق األوسط
الحساسة التي تسيطر عليها اليوم
االضطرابات وانعدام األمن والمجازر
والرعب».
وأض���اف أن «ش��ع��وب المنطقة
تقاوم وستقاوم اإلرهابيين ،القوات
المسلحة والحكومة في الجمهورية
اإلسالمية ستساعدهم في كل مكان،
إن��ن��ا م���س���رورون ل��وق��وف شعوب
المنطقة ف��ي وج��ه م��ؤام��رات ال��دول
الكبرى» ،مشيدا ً باالنتصارات في
ال��ع��راق وس��وري��ة وغ��زة وفلسطين
واليمن وأفغانستان.
م��ن ج��ه��ة أخ����رى ،أك���د الرئيس
روحاني أن بالده لن ترضخ لضغوط
الغرب في المفاوضات حول ملفها
النووي التي استؤنفت على هامش
الجمعية العامة .وقال إنه «بحجة
الملف النووي أطلقوا حربا ً اقتصادية
ج��دي��دة م��ن خ�لال ال��ع��ق��وب��ات ضد
الشعب اإليراني» ،مؤكدا ً أن إيران ال
تطمح المتالك أسلحة دمار شامل ،بل
تهدف إلى التقدم وممارسة حقوقها.
وتابع إن الشعب اإليراني يواصل
صموده وسيتغلب على الضغوط
ولن نخشى ضغوط األعداء وال نريد
نشوب أية حروب ،ولسنا نسعى إلى
تصريف أسلحتنا بحروب مصطنعة
ك��اآلخ��ري��ن ،موضحا ً أن إي���ران لن
تسعى إلى الحروب ولكننا سنصمد
في وجهها ،وأن اإليرانيين صامدون
وم��ا زال��و يضحون م��ن أج��ل بلدهم
وثورتهم.

وقال إن الحكومة اإليرانية ستقوم
بتلبية م��ط��ال��ب ال��ش��ع��ب ال��ت��ي لم
تتحقق ،وإن قواتنا المسلحة تمكنت
بإبداعها وإنجازاتها الدفاعية أن
تكون أبرز قوة في المنطقة ،وإن كل
أبناء الشعب اإلي��ران��ي هم الظهير
لقواتنا المسلحة .وأكد روحاني أن
إي��ران مازالت بلدا ً آمنا ً وثابتا ً في
المنطقة التي تتجاذبها األزمات.
وق���ال مساعد وزي���ر الخارجية
اإليرانية حسين أمير عبد اللهيان:
«إننا ـبلغنا الغرب منذ بدء األزمة
السورية إن دعم اإلرهاب يهدد األمن
العالمي وأن األميركيين يدعون
إلى تعاون إي��ران ولكننا نشكك في
نواياهم في مكافحة اإلرهاب».
وأشار عبد اللهيان لدى استقباله
رئيس لجنة األمن القومي والعالقات
الخارجية في مجلس الشيوخ الكيني
محمد يوسف حاجي إلى االجتماع

السادس الناجح للجنة المشتركة
بين البلدين ف��ي ط��ه��ران ،وق��ال إن
العالقات بين البلدين جيدة ولكن
دور برلماني البلدي وال سيما لجنة
السياسة الخارجية واألم��ن القومي
متميز جداً.
وأض���اف عبد اللهيان أن إي��ران
تولي أهمية لتطوير العالقات مع
كينيا وه��ي تحظى دوم���ا ً باهتمام
طهران نظرا ً إلى مكانتها التاريخية
وباعتبارها البوابة الشرقية لدخول
اإلسالم إلى القارة األفريقية.
ول��ف��ت ال��م��س��ؤول اإلي���ران���ي إل��ى
مجاالت التعاون المشترك الكثيرة
المتاحة بين البلدين وإلى أن بإمكان
الجانبين ومن خالل التناغم الفكري
وال��ت��ع��اون ال��ب��رل��م��ان��ي ال��ن��ه��وض
بمستوى العالقات بين البلدين.
وعن اإلرهاب والتطرف بالمنطقة
ق��ال عبداللهيان منذ ب��داي��ة األزم��ة

السورية أبلغنا الغربيين بأن دعم
اإلره���اب يهدد األم��ن العالمي ،وإن
المجموعات التابعة للقاعدة قد
كسبت خ��ب��رات أكبر بعد أكثر من
عقد م��ن العمليات اإلره��اب��ي��ة في
أفغانستان وال��ع��راق وه��ي ق��ادرة
على القيام بعمليات إرهابية خطرة
في أية بقعة بالعالم وإن األميركيين
قد التفتوا اآلن إلى هذه القضية وهم
يطالبون بتعاون إيران ولكننا نشكك
بنواياهم حول مكافحة االرهاب.
وأعرب المسؤول الكيني عن رغبة
ب�ل�اده بتوسيع ال��ت��ع��اون الشامل
م��ع إي����ران ،وق���ال إن ب�ل�اده واقفة
على حققته إي��ران أخ��ي��را ً من تقدم
على الصعد العلمية والتقنية وإن
الحكومة والبرلمان الكيني ترغبان
بتوسيع التعاون مع إيران.
وفي السياق ،أكد مساعد األركان
العامة للقوات المسلحة اإليرانية

العميد مسعود جزائري أن التحالف
ال��ع��ال��م��ي ض��د ج��م��اع��ة «داع����ش»
اإلرهابية إنما هو كذبة كبرى ،واصفا ً
إي��اه بأنه تحالف اإلرهابيين ضد
اإلرهابيين.
وأضاف جزائري «بصفتي مسؤوال ً
أعلن بصراحة أن أميركا تكذب بهذا
الشأن حيث أن شخص أوباما ووزير
الخارجية األميركية ومسؤولين
أميركيين آخرين دع��وا وفي ظروف
مختلفة إلى أن تنضم إيران إلى هذا
التحالف المزعوم».
وق��ال المسؤول اإليراني« :نعلن
بصراحة أن أميركا تفتقد للشرعية
الالزمة للتصدي ل�لإره��اب ،إذ إنها
في وقت تدعي محاربة اإلرهابيين
تحتضنهم» .وح��ذر من أن «أميركا
وبحجة التصدي لإلرهاب تحاول
تكوين ائ��ت�لاف م��ن المهزومين في
المنطقة ك��ي ت��ب��رر ب��ذل��ك بقاءها
ف��ي المنطقة .الف��ت�ا ً إل��ى أن أميركا
وبمساعدة الصهاينة كونت اليوم
أكبر كيان ل�لإره��اب الحكومي في
تاريخ اإلنسانية».
وأض��اف مساعد األرك��ان العامة
اإلي��ران��ي��ة« :نحن ن��رى أن ما لدينا
اليوم تحت عنوان اإلره��اب تضرب
جذوره في البيت األبيض واألجهزة
األمنية واالستخبارية ف��ي أميركا
وبريطانيا وبعض الدول األوروبية
وذلك بمشاركة بعض دول المنطقة».
وأش���ار إل��ى أن «قضية ك��اإلره��اب
في المنطقة ليست وليدة اليوم أو
أم��س فالمنطقة منذ سنين تعاني
منها وهو ابتالء لعبت أميركا دورا ً
م��ح��وري �ا ً وأس��اس��ي �ا ً ف��ي تكوينه،
وهناك معلومات وأنباء صرح فيها
األم��ي��رك��ي��ون والصهاينة وب��ك��رات
أننا نريد م��ن خ�لال ذل��ك التصدي
للمقاومة».

لوغان�سك ودونيت�سك ترف�ضان �إجراء انتخابات البرلمان الأوكراني في �أرا�ضيهما

بوتين يدعو الم�صارف الرو�سية �إلى موا�صلة �أعمالها في �أوكرانيا
أك��د الرئيس ال��روس��ي فالديمير
بوتين خ�لال اجتماعه م��ع رئيس
م��ج��ل��س إدارة م��ص��رف «»VTB
الروسي ضرورة استمرار المصارف
ال��روس��ي��ة ف��ي م��م��ارس��ة أنشطتها
ف��ي أوك��ران��ي��ا على رغ��م خسائرها
الفادحة.
ولفت بوتين إل��ى أن المصارف
ال��روس��ي��ة شغلت أكثر م��ن  30في
المئة من القطاع المصرفي األوكراني
لفترة عقد من الزمن ،وفي حال تعليق
أنشطتها هناك ،ف��إن ذل��ك سيشكل
ضربة قاسية إضافية لالقتصاد
األوكراني.
ت��ص��ري��ح��ات ال��رئ��ي��س ال��روس��ي
جاءت بعد أن أبلغه رئيس مجلس
إدارة م��ص��رف « »VTBأن��دري��ه
كوستين بأن خسائر المصرف في
أوكرانيا بلغت منذ بداية العام 26
مليار روب��ل ( 676مليون دوالر)،
وم��ن المتوقع أن يتضاعف المبلغ
بحلول نهاية العام الحالي.
وأشار بوتين إلى أن روسيا مهتمة
بأن يكون لديها شركاء مستقرون وذو
ثقة ،داعيا ً إلى مواصلة عمل البنوك
الروسية في أوكرانيا .وأض��اف أن
الشركات الروسية عليها أن تتحمل
المسؤولية بنفسها عن الصعوبات
التي تواجهها والتي لم تظهر نتيجة
للعقوبات الغربية التي فرضت ضد
قطاعات اقتصادية روسية ،بل كانت
نتيجة ع��دم االم��ت��ث��ال لالنضباط
المالي ،وبشكل خاص نتيجة عبء
القروض المفرط.
إل���ى ذل����ك ،ص���رح ن��ائ��ب وزي���ر
الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف

بأن موسكو انتبهت إلى اإلش��ارات
غير الودية التي ظهرت أثناء زيارة
الرئيس األوكراني بيوتر بوروشينكو
إلى واشنطن.
وأشار المسؤول الروسي إلى أن
تصريحات بوروشينكو في واشنطن
ال تثير إال استغرابا ً لكونها تتعارض
مع ما اتفق عليه خ�لال اجتماعات
فريق االتصال الخاص بالتسوية
األوكرانية في مينسك.
واستغرب نائب الوزير تجاهل
الساسة رفيعي المستوى األوكرانيين
الذين كانوا يرافقون بوروشينكو
خالل الزيارة ،للتوجهات اإليجابية
ال��خ��اص��ة ب��األزم��ة وال��ت��ي ال يمكن

إنكارها .وأضاف ريابكوف« :وذلك
يعزز قناعتنا بأن ما يسمى بـ «فريق
الحرب» ال يزال قوياً ،وليس فقط في
كييف».
وف��ي ال��س��ي��اق ،اع��ت��رف الرئيس
األوك��ران��ي ب��أن ال��ق��وات األوكرانية
تقدمت وفرضت سيطرتها على مزيد
من األراض��ي بشرق أوكرانيا بعد 5
أيلول ،على رغم توقيع اتفاق الهدنة
في مينسك.
وق���ال ب��وروش��ي��ن��ك��و ف��ي حديث
لقنوات تلفزيون أوكرانية ،إن خط
المواجهة ال��ذي رس��م في مشاريع
وثائق أحيلت لإلقرار في البرلمان
األوكراني نقل بشكل كبير ،مشيرا ً إلى

أن القوات األوكرانية ستسيطر من
جديد على األراض��ي التي انسحبت
منها في نهاية آب.
وأك���د ال��رئ��ي��س األوك���ران���ي« :من
ناحية المساحة واألراض����ي التي
ستسيطر عليها القوات األوكرانية،
نحن كسبنا الكثير مقارنة بالخامس
من أيلول ،وهو يوم توقيع بروتوكول
مينسك».
واع��ت��رف ب��وروش��ي��ن��ك��و بتدمير
 60في المئة من عتاد جيشه خالل
المعارك التي أجريت في دونباس
جنوب شرقي ال��ب�لاد طيلة الفترة
الماضية .وقال« :اآلن أستطيع إعالن
أن  60أو  65في المئة من ترسانة

العتاد على الخطوط األول��ى جرى
تدميرها» .وأضاف« :لم يكن لدينا ما
ندافع به ،ولكن اآلن يوجد» .مؤكدا ً
توافد قطع العتاد بشكل يومي لتسد
مكان المدمر.
وأعلن بوروشينكو في حديثه أن
جيشه تسلم أسلحة غير هجومية
م��ن ب��ع��ض ال����دول األج��ن��ب��ي��ة ،أم��ا
األسلحة القتالية فأكد أن بالده باتت
تمتلك كميات كافية منها.
وذك����ر ال��رئ��ي��س األوك���ران���ي أن
ب�لاده تلقت أسلحة من شأنها رفع
الجاهزية القتالية وزي��ادة فعالية
ال��ج��ي��ش ،م���ن رادارات وأج��ه��زة
رؤية واستطالع ،قائالً إن الواليات
المتحدة ليست الدولة الوحيدة التي
تسلح أوكرانيا.
ورفض إيغور بلوتنيتسكي رئيس
«جمهورية لوغانسك الشعبية»
إجراء انتخابات البرلمان األوكراني
في األراضي الخاضعة لجمهوريتي
دونيتسك ولوغانسك.
وقال بلوتنيتسكي أمس« :سنقوم
بإجراء انتخابات خاصة بنا ،شعبنا
بنفسه سيجري ه��ذه االنتخابات،
أوكرانيا ستصبح جارة لنا .أعتقد أن
االنتخابات ستجرى في جمهوريتنا
في تشرين الثاني».
وك���ان أن��دري��ه ب��ورغ��ي��ن النائب
األول لرئيس ال��وزراء في جمهورية
«دونيتسك الشعبية» قد أعلن هو
اآلخر رفض قيادة دونيتسك إجراء
االنتخابات البرلمانية األوكرانية
في أراضي الجمهورية ،واعدا ً بإجراء
انتخابات محلية قبل نهاية العام.

طالبان ترف�ض اتفاق حكومة الوحدة وت�صفه ب�أنه «باطل»

كيري ي�أمل في توقيع اتفاق �أمني مع �أفغان�ستان قريب ًا

شجبت حركة طالبان أم��س االتفاق الذي
ت��وص��ل إل��ي��ه ال��م��رش��ح��ان ال��م��ت��ن��اف��س��ان في
االنتخابات الرئاسية األفغانية بتشكيل حكومة
وح��دة وطنية ووصفته بأنه اتفاق «باطل»
دب��رت��ه ال��والي��ات المتحدة وتعهدت الحركة
مواصلة القتال.
وأعلن فوز وزي��ر المال السابق أش��رف عبد
الغني بالرئاسة يوم األحد بعد توقيعه على
ات��ف��اق باقتسام السلطة م��ع منافسه وزي��ر
الخارجية السابق عبد الله عبد الله لينهيا
ثمانية أشهر من االضطرابات التي زعزعت
استقرار البالد في وق��ت تستعد فيه القوات
األجنبية لالنسحاب من أفغانستان.
ويتحتم اآلن على إدارة عبد الغني ليس فقط
تشكيل حكومة فعالة وسط شكوك بشأن إلى
متى سيستمر هذا االتفاق وإنما أيضا ً التعامل
م��ع تمرد حركة طالبان التي أصبحت أكثر
جرأة.
ورف��ض ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم
حركة طالبان التي تقاتل لطرد القوات األجنبية
بقيادة ال��والي��ات المتحدة حكومة ال��وح��دة
الوطنية ووصفها بأنها خدعة غير مقبولة
دبرها عدوهم.
وأض��اف في بيان أرس��ل للصحافيين عبر
البريد اإللكتروني «تنصيب أشرف عبد الغني
وتشكيل إدارة وهمية لن يكون مقبوال ً أب��دا ً
لدى األفغان« .يجب أن يفهم األميركيون أن

ترابنا وأرضنا ملكنا وكل القرارات واالتفاقات
يجريها األفغان ال وزير الخارجية األميركي أو
السفير األميركي» .وتابع« :نرفض هذه العملية
األميركية ونتعهد مواصلة الجهاد إلى أن نحرر
أمتنا من االحتالل وحتى نمهد الطريق أمام
حكومة إسالمية محضة».

ودف��ع��ت ال��والي��ات المتحدة بقوة م��ن أجل
توصل عبد الغني وعبد الله التفاق يقضي
باقتسام السلطة للحيلولة دون وصول النزاع
بشأن نتيجة االنتخابات إلى طريق مسدودة
واتصل وزير الخارجية األميركي جون كيري
بالمرشحين طيلة ف��ت��رة ام��ت��دت ألسابيع

إلقناعهما بالتوصل لحل وسط ،كما ناشدهما
الرئيس باراك أوباما تشكيل حكومة وحدة.
وفي السياق ،أعرب كيري عن أمله في قرب
توقيع اتفاق أمني مع أفغانستان حول اإلبقاء
على عدد محدود من القوات األميركية هناك بعد
عام .2014
وهنأ الوزير األميركي في بيان صادر عنه
الرئيس األفغاني الجديد أش��رف غني بالفوز
في انتخابات الرئاسة األخ��ي��رة ،مشيرا ً إلى
أن ذلك يعطي فرصة جيدة لتحقيق تقدم في
أفغانستان وكذلك للتوصل إلى اتفاق أمني
خالل أسبوع تقريباً.
ويقضي مشروع االتفاق األمني ببقاء 9,8
ألف جندي أميركي في أفغانستان في الفترة
 ،2016 – 2014وذلك بعد توقيع كابول على
هذه الخطة.
من جهة أخ��رى ،رح��ب األمين العام لألمم
المتحدة بان كي مون بإعالن النتائج النهائية
النتخابات الرئاسة في أفغانستان ،محذرا ً في
الوقت ذات��ه من «تحديات خطيرة» تواجهها
البالد.
ودع����ا ب���ان ك��ي م���ون ال��رئ��ي��س االف��غ��ان��ي
المنتخب أشرف غني وغيره من السياسيين
في أفغانستان إلى اإلسراع في تشكيل حكومة
وح��دة وطنية ،م��ؤك��دا ً أن هناك اآلن فرصة
لبناء مستقبل أكثر استقرارا ً وازده��ارا ً للشعب
األفغاني.

�أ�ستراليا ...ال�سجن ل�سنوات طويلة
للعائدين من القتال في �سورية

ق��ال رئ��ي��س ال����وزراء األس��ت��رال��ي ت��ون��ي أب���وت أمس
إن حكومته تسعى إل��ى الحصول على سلطات أمنية
واسعة لمحاربة ما ترى أنه تهديد متنام من اإلسالميين
المتشددين وذلك في أعقاب مداهمات واسعة النطاق ضد
اإلرهاب األسبوع الماضي.
وصرح أبوت بأن القانون المشدد الذي سيعرض على
البرلمان هذا األسبوع سيجرم سفر أي مواطن أسترالي إلى
مناطق في الخارج فور أن تعلن الحكومة حظر السفر لها.
وعلى رغم أن الواليات المتحدة ودوال ً أوروبية عدة
تدرس إجراءات قانونية لمنع مواطنيها من السفر والقتال
في صراعات الشرق األوس��ط ،إال أن القانون األسترالي
المقترح يذهب فيما يبدو إلى أبعد من أي دولة أخرى ألنه
يحظر فعليا ً السفر إلى مناطق كاملة.
وتشعر أستراليا بالقلق من بعض مواطنيها الذين
يعتقد أنهم يقاتلون في الخارج مع جماعات مسلحة،
وبينهم انتحاري قتل ثالثة أشخاص في بغداد في شهر
تموز الماضي ورج�ل�ان ظهرت صورهما على وسائل
التواصل االجتماعي وهما يحمالن رؤوسا ً مقطوعة لجنود
سوريين.
وق���ال أب���وت للبرلمان« :رس��ال��ت��ي ال��واض��ح��ة لكل
األستراليين الذين يحاربون مع جماعات إرهابية هي
أنكم ستصبحون عرضة لالعتقال والمحاكمة والسجن
لمدد طويلة ،وإن قوانيننا تعدل لتسهيل عملية إبعاد
اإلرهابيين المحتملين من شوارعنا» .واستطرد« :المكان
اآلمن الوحيد بالنسبة إلى من تبنوا الوحشية والتشدد
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بالقتال مع اإلرهابيين هو سجن مشدد التأمين».
وضرب رئيس الوزراء االسترالي مثالً على «المناطق
المعينة» المحظورة بمدينة الرقة في شمال سورية ،حيث
التقطت في وقت سابق من العام صورة لصبي صغير وهو
يمسك برأس مقطوعة لجندي سوري مذبوح .ويعتقد أن
الصبي هو ابن إرهابي أسترالي.
وقال أبوت إن هناك  60أستراليا ً على األقل في الشرق
األوسط يشاركون في القتال مع تنظيم «الدولة اإلسالمية»
اإلرهابي أو جماعات إرهابية أخرى ،مشيرا ً إلى أن العدد
زاد في األشهر األخيرة.
وتعتقد السلطات األسترالية أن  20على األقل عادوا إلى
البالد ويشكلون خطرا ً أمنياً .وفي وقت سابق من الشهر
رفعت وكالة األمن القومي ألول مرة مستوى الخطر إلى
«مرتفع».
وشارك ما يربو على  800شرطي في عملية المداهمات
األمنية ف��ي مدينتي سيدني وب��رزب��ي��ن ي��وم الخميس
الماضي ،وقالت السلطات إنها أحبطت مؤامرة لمتشددين
مرتبطين بتنظيم «الدولة اإلسالمية» تهدف إلى ذبح أحد
العامة عشوائياً.
وستشارك أستراليا بـ 600جندي وعدد من الطائرات
في التحالف الذي تقوده الواليات المتحدة لمحاربة تنظيم
«داعش» اإلرهابي ،بينما خصصت الحكومة  563مليون
دوالر إضافية لتعزيز األمن وش��ددت إج��راءات الحماية
في األماكن العامة بمختلف أنحاء البالد ،بما في ذلك
البرلمان.

ميانمار تمنح الجن�سية
لأكثر من  200من الم�سلمين النازحين
منحت ميانمار الجنسية أمس
لمئتين وتسعة من المسلمين ممن
ش��ردوا ج��راء العنف الطائفي بعد
المرحلة األول��ى من مشروع يهدف
إلى توفيق أوض��اع نحو مليون من
أبناء أقلية الروهينجا المسلمة ممن
سبق أن رفضت طلباتهم للحصول
على الجنسية.
ويعيش الروهينجا تحت ظروف
تشبه سياسة الفصل العنصري
ب��والي��ة راخ��ي��ن ف��ي غ��رب ميانمار
ويحتاجون إل��ى تصاريح خاصة
لالنتقال من قراهم أو من مخيمات ال
يزال يعيش بها نحو  140ألفا ً منهم

بعد تشريدهم في أعقاب اشتباكات
دامية مع بوذيين عام .2012
وتطلق الحكومة وك��ث��ي��رون في
البالد ذات الغالبية البوذية على
هؤالء الروهينجا اسم «البنغال» وهو
لفظ يشير إلى إنهم مهاجرون بصورة
غير مشروعة من بنغالدش على رغم
أن ع��ائ�لات الروهينجا تعيش في
ميانمار منذ أجيال عدة.
وق�����ال م���س���ؤول���ون م���ن وزارة
الهجرة في ميانمار إن  1094مسلما ً
شاركوا في عملية رئيسية للتحقق
م��ن هوياتهم أج��ري��ت ف��ي مخيمات
ال��ن��ازح��ي��ن ف���ي منطقتي ميبون

وسيتوي .وبعض ممن حصلوا أمس
على الجنسية أعضاء في أقلية كمان
المسلمة ممن تعترف ميانمار بأنهم
م��ن السكان األصليين إال أنهم من
الروهينجا أيضاً.
ول��م يتسن الحصول على الفور
ع��ل��ى تفسير م��ن م��س��ؤول��ي��ن ح��ول
سبب منح الجنسية لهؤالء أو عدد
الروهينجا من بينهم ،حيث استثني
كثير من الروهينجا من تعداد ساندته
األمم المتحدة وأجري في وقت سابق
من العام الحالي ألنهم رفضوا إثبات
هوياتهم على أنهم من البنغاليين.

الرجل المتهم باقتحام البيت الأبي�ض
ع�سكري �أميركي مخ�ضرم
قال الجيش األميركي إن الرجل المتهم باقتحام البيت
األب��ي��ض وه��و مسلح بسكين جندي أميركي مخضرم
حاصل على أوسمة لخدمته في حرب العراق.
ومن المتوقع أن يمثل عمر جونزاليس البالغ من العمر
 42سنة أمام المحكمة في واشنطن ليواجه تهمة دخول
مبنى محظور بشكل غير قانوني وهو يحمل سالحا ً قاتالً
أو خطيراً .وفي حالة إدانته قد يواجه السجن لفترة تصل
إلى عشر سنوات.
وذكرت إفادة نشرها ممثلو االدعاء إن جونزاليس أبلغ
أحد رجال جهاز الخدمة السرية األميركي بعد اعتقاله «أنه
كان يشعر بقلق النهيار البيئة وإنه كان يحتاج أن يوصل
هذه المعلومات لرئيس الواليات المتحدة حتى يمكنه
إبالغ ذلك للناس».

وكان هذا الحادث واحدا ً من أخطر االختراقات األمنية
منذ وصول أوباما للرئاسة عام  2009وأث��ار تساؤالت
بشأن التدابير األمنية في البيت األبيض وهو مجمع عليه
حراسة شديدة ومليء بمسؤولي جهاز الخدمة السرية
والقناصة.
وذك��ر الجيش إن جونزاليس ال��ذي كان برتبة رقيب
تطوع في الجيش في شهر تموز  1997وقال إن مسقط
رأس��ه بويرتوريكو وس��رح في شهر أيلول  2003بعد
االنتهاء من فترة التزامه بالخدمة .والتحق مرة أخرى
بالجيش في  2005وتقاعد بسبب العجز في .2012
وخ��دم جونزاليس في العراق في الفترة من تشرين
األول  2006حتى كانون الثاني  2008وحصل على
أوسمة عدة.

الحكومة البولندية الجديدة ت�ؤدي اليمين الد�ستورية
أدت الحكومة البولندية الجديدة
ب��رئ��اس��ة إي��ف��ا ك��وب��ات��ش اليمين
الدستورية أمام رئيس الجمهورية
برونيسالف كوموروفسكي أمس.
وت��ج��در اإلش���ارة إل��ى أن تشكيل
حكومة جديدة في بولندا جرى في
أعقاب انتخاب رئيس الوزراء السابق
دون���ال���د ت��وس��ك رئ��ي��س �ا ً للمجلس
األوروبي.

واحتفظ  13وزي���را ً م��ن حكومة
توسك بمناصبهم ،بمن فيهم وزير
الدفاع توماش سيمونياك .ومن أبرز
التغيرات على تشكيلة الحكومة
تعيين غجيغوج سخيتينا وزي��را ً
للخارجية ليحل محل رادوس�لاف
سيكورسكي الذي شغل هذا المنصب
خالل  7سنوات .و ُر ّشح سيكورسكي
لرئاسة البرلمان ،المنصب الذي قد

يحل فيه محل كوباتش.
وبعد أداء اليمينن من المقرر أن
يصوت البرلمان على منح الثقة
للحكومة ال��ج��دي��دة ،لكن ه��ذا األم��ر
يعتبر شبه محسوم ،حيث ترشحت
ك��وب��ات��ش ل��رئ��اس��ة ال������وزراء عن
االئتالف الحاكم .وبالتالي ستكون
كوباتش ثاني امرأة تترأس الحكومة
البولندية.

تعيين حليف لقائد الجي�ش الباك�ستاني
رئي�س ًا لجهاز الأمن القومي
أعلن المكتب اإلعالمي للجيش الباكستاني أمس أنه تقرر
تعيين رضوان أختر الذي يعد حليفا ً وثيقا ً لقائد الجيش
رئيسا ً لجهاز األمن القومي وهو أقوى جهاز استخباراتي
في البالد ،على أن يتولى منصبه الجديد اعتبارا ً من شهر
تشرين األول المقبل.
ورئ��اس��ة جهاز األم��ن القومي م��ن أه��م المناصب في
باكستان إذ إنها في قلب األح��داث السياسية الداخلية
والحرب على المسلحين والمتشددين وفي قلب العالقات

الخارجية الباكستانية.
وعلى رغم أن جهاز األمن القومي يرفع تقاريره إلى رئيس
الوزراء فإنه يخضع في الواقع لقائد الجيش الجنرال رحيل
شريف .وقبل تعيين أختر على رأس جهاز األمن القومي كان
يشغل منصب قائد القوات شبه العسكرية في إقليم السند
بجنوب شرقي البالد .ويعتبر أختر من القيادات التي لها
خبرة طويلة في مكافحة حركات التمرد من خالل عمله
السابق في منطقة وزيرستان الجنوبية.

