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بورو�شينكو يعلن خطته ا�ستعداداً لالن�ضمام �إلى االتحاد الأوروبي في 2020

ظريف :لن نخو�ض مفاو�ضات في �أي مو�ضوع غير النووي

الناتو و�أوكرانيا ينهيان مناورات «الرمح ال�سريع »14

روحاني :ا�ستمرار الحظر �ضد ايران خط�أ ا�ستراتيجي

أعلن الرئيس األوك��ران��ي بيوتر
بوروشينكو خطته «استراتيجية-
 »2020لتطوير ال��ب�لاد الممتدة
إلى عام  ،2020مؤكدا ً أن أوكرانيا
ستصبح بعد ذلك مستعدة لالنضمام
إلى االتحاد األوروبي.
وق����ال ب��وروش��ي��ن��ك��و ف��ي مؤتمر
صحافي عقده أم��س في كييف ،إن
الخطة تقضي بتطبيق  60إصالحا ً
ف��ي مختلف ال��م��ج��االت ،خصوصا ً
اإلصالحات في مجال مكافحة الفساد
اإلداري وإص�ل�اح النظام القضائي
والضرائب وإق��ام��ة نظام ال مركزي
وإص�ل�اح وزارة الداخلية .كما أكد
أهمية الحصول على استقالل بالده
في مجال الطاقة.
وقال بوروشينكو إنه سيوقع قانون
االجتثاث الذي صادق عليه البرلمان
األوكراني في  16أيلول الماضي ،إذ
كان رئيس الوزراء األوكراني أرسيني
ياتسينيوك قد أعلن في وقت سابق
أن هذا القانون سيشمل حوالى مليون
موظف في الدولة.
ويقضي القانون بـ «تنظيف» أجهزة
الدولة من المسؤولين المتورطين
ف���ي إل���ح���اق ض���رر بالمتظاهرين
المشاركين في احتجاجات أدت إلى
إسقاط الرئيس يانوكوفيتش وكذلك
المسؤولين ال��ذي��ن ت��ول��وا مناصب
رفيعة في عهد الرئيس السابق وأثناء
الحقبة السوفياتية.
وأع��ل��ن ال��رئ��ي��س األوك���ران���ي أن��ه
يخطط للقاء نظيره الروسي فالديمير
بوتين في أوروبا في غضون األسابيع
الثالثة المقبلة ،مشيرا ً إلى أن اللقاء
سيعقد في إطار متعدد ألطراف ،لكن
ثمة احتمال إجراء مشاورات ثنائية
أيضاً.
وفي وقت سابق من يوم الخميس
أفادت صحيفة «إزفيستيا» الروسية
نقالً ع��ن مصدر ف��ي الكرملين ،بأن
الرئيس بوتين قد ي��زور ميالنو في
النصف الثاني من الشهر المقبل،
وذلك للمشاركة في منتدى «آسيا -
أوروبا».

وبخصوص ال��وض��ع ف��ي جنوب
شرقي البالد أعلن الرئيس األوكراني
أن كييف «ستعمل ما في وسعها»
لتنفيذ االتفاقية التي جرى التوصل
إليها ف��ي العاصمة البيالروسية
مينسك في  5أيلول حول الهدنة بين

طرفي النزاع المسلح في المنطقة.
وأع��رب بوروشينكو عن اعتقاده
بإمكان نقل لقاءات مجموعة االتصال
حول التسوية في البالد (أوكرانيا،
روس��ي��ا ،منظمة األم���ن وال��ت��ع��اون
في أوروب���ا) من مينسك إل��ى مدينة

دونيتسك جنوب شرق البالد« ،بعد
التأكد من تنفيذ الخطة لوقف إطالق
النار بصورة نهائية».
كما قال بوروشينكو إن أوكرانيا
ال تحتاج حاليا ً إل��ى ف��رض أحكام
عرفية في جنوب شرقي البالد ،الفتا ً

الدوما :العقوبات الغربية �ضد رو�سيا
تنتهك مبادئ منظمة التجارة العالمية
قال رئيس مجلس الدوما الروسي سيرغي ناريشكين إن العقوبات الغربية المفروضة ضد روسيا تنتهك مبادئ منظمة
التجارة العالمية ،وكذلك مبادئ المنافسة العادلة الشريفة.
جاء ذلك خالل اجتماع «المائدة المستديرة» الذي عُ قد أمس في مقاطعة لينينغراد الواقعة شمال غربي روسيا،
ُ
وخصص لمناقشة الجوانب القانونية لتطوير تربية األسماك وطرق تعزيز األمن الغذائي الوطني.
وأكد ناريشكين أن العقوبات المفروضة ضد روسيا من قبل عدد من الدول الغربية وبشكل أحادي الجانب ،ليست
إال أداة ابتزاز اقتصادي وسياسي موجهة ضد روسيا ،وال تبت إلى القانون بأية صلة ،كما أنها تنتهك مبادئ المنافسة
المفتوحة والمتحضرة ،ومبادئ منظمة التجارة العالمية ،وعقود من العالقات االقتصادية بين الدول.
واعتبر ناريشكين أن سياسة العقوبات سياسة غير أخالقية ،ألنها تعطي الحق لشخص ما بتحديد الجناة ومعاقبتهم
وفقا ً لتقديرات ذاك الشخص ،مشيرا ً إلى أن الرد الروسي على العقوبات الغربية يهدف إلى حماية السوق الداخلية،
وتأمين استقرار في السلع الغذائية في السوق الروسية ،وفعالية الرد تعتمد بشكل كبير على مقدار حجم المستوردات.

إلى أن الهدنة الحالية أثمرت بتقلص
ح���وادث إط�ل�اق ال��ن��ار ف��ي المنطقة
واإلفراج عن عدد كبير من العسكريين
األوكرانيين.
وك��ان وزي��ر الخارجية الروسي
سيرغي الف��روف و نظيره األميركي
جون كيري قد بحثا تسوية األزمة
األوك��ران��ي��ة وض���رورة تنفيذ البنود
الـ 12ك��اف��ة الت��ف��اق مينسك لوقف
إطالق النار بالكامل وبأسرع وقت.
وأع��ل��ن ال��م��ق��رر ال��خ��اص لألمم
المتحدة لشؤون المشردين داخليا ً
تشالوكا بياني أمس أن عدد النازحين
داخل أوكرانيا قد يصل إلى  900ألف.
وج��اء في بيان ص��ادر عن بياني
أن المعطيات الرسمية تشير إلى أن
عدد المشردين داخليا ً يتجاوز 300
ألف شخص ،إال أن عددهم الحقيقي
قد يكون أكبر بثالثة أضعاف الرقم
المعلن.
ودعا المقرر األممي الذي زار مدن
كييف وخاركيف ودنيبروبتروفسك
وزابوروجيه ومقاطعتي دونيتسك
ولوغانسك ،دع��ا حكومة أوكرانيا
إلى بذل مزيد من الجهود للدفاع عن
حقوق المشردين داخلياً.
وانتهت يوم في منطقة يافوريف
غ��رب أوك��ران��ي��ا م��ن��اورات « الرمح
السريع  »14 -المشتركة ،بين القوات
األوك��ران��ي��ة وق��وات من حلف شمال
األطلسي «الناتو».
وش���ارك ف��ي ال��م��ن��اورات أكثر من
 1300مقاتل من  15دولة إضافة إلى
أوكرانيا ،وهي أذربيجان وبلغاريا
وكندا وجورجيا وألمانيا والمملكة
المتحدة والتفيا وليتوانيا ومولدوفيا
والنروج وبولندا ورومانيا وإسبانيا
وال��والي��ات المتحدة األميركية في
عمليات «حفظ السالم واالستقرار
الدولي».
وشملت المناورات تدريبات على
استخدام عربات المشاة المقاتلة
 ،BMP-1والمدرعات BTR-80
والشاحنات الثقيلة.

فرن�سا تكثف الإجراءات الأمنية تح�سب ًا لتهديدات �إرهابية ولندن تعتقل  9م�شتبهين

الإنتربول ي�ضع برنامج ًا لر�صد تحركات المقاتلين الدوليين

كشفت وزارة العدل األميركية عن برنامج
جديد تعتمده الشرطة الدولية «اإلنتربول»
لتحسين تبادل المعلومات عن اإلرهابيين
األجانب الذين يقاتلون في سورية والعراق.
وقالت وزارة العدل إن «اإلنتربول» الذي
يضم في عضويته  190دولة أنشأ قاعدة بيانات
تتضمن معلومات تفصيلية ليستخدمها ضباط
تنفيذ القانون وحرس الحدود لمساعدتهم في
تقييم التهديدات اإلرهابية.
والبرنامج الذي تستخدمه منظمة الشرطة
الدولية مشفر ب��األل��وان لتحديد مستويات
التهديدات المختلفة ،إذ تدل اإلشعارات الحمراء
إل��ى نشر األخ��ب��ار ع��ن مطلوبين للمحاكمة،
والزرقاء على إرهابيين مشتبه بهم ،والخضراء
إل��ى أج��ان��ب ت��م رص��ده��م سابقا ً ف��ي ال��ع��راق
وأفغانستان وشاركوا في أنشطة إرهابية.
ويقدر مسؤولون أميركيون أن قرابة  15ألف
مقاتل أجنبي ينشطون في سورية بينهم ثالثة
آالف مقاتل غربي وحوالى  100أميركي.
وفي السياق ،قال منسق مكافحة اإلرهاب
في االتحاد األوروب��ي جيل دي كيرشوف في
وقت سابق إن خطر قيام تنظيم القاعدة بشن
هجمات في دول غربية ال يزال قائماً.
وقال دي كيرشوف في مداخلة أمام البرلمان
األوروبي إنه «من الممكن أن يكون لدى تنظيم
القاعدة رغبة في شن هجمات ،ليبدو وكأنه
ال ي��زال م��وج��ودا ً وأن��ه ال ي��زال ف��ي اللعبة».

وأضاف أن «بعض المتشددين في أفغانستان
وباكستان اتجهوا إلى سورية ليكونوا جزءا ً من
تنظيم خراسان المرتبط بالقاعدة».
وتابع دي كيرشوف« :يبدو أنهم خططوا
لتجنيد أوروبيين سافروا إلى سورية للقتال
ه��ن��اك ،وإقناعهم ب��أن يستخدموا ج��وازات
سفرهم لشن هجمات في أوروب��ا و»إسرائيل»
والواليات المتحدة».
وق����در دي ك��ي��رش��وف ع���دد األوروب��ي��ي��ن

الموجودين في سورية أو الذين سافروا إليها
أو يعتزمون ذلك ،بأكثر من ثالثة آالف .وقال إن
هناك خطرا ً حقيقيا ً من أن يعود بعضهم إلطالق
أعمال عنف في أوروبا.
وفي السياق ،أعلنت الشرطة البريطانية عن
إلقاء القبض على  9أشخاص لالشتباه بأنهم
يشجعون اإلرهاب وينتمون لمنظمة محظورة
بمقتضى قوانين اإلرهاب ،وذلك في إطار عملية
أمنية خاصة.

وأشارت الشرطة في بيان صادر عنها أمس،
إلى أن االعتقاالت لم تكن درءا ً لتهديد أمني
فوري ،موضحة أن المقبوض عليهم ،وتتراوح
أعمارهم بين  22و 51عاماً ،احتجزوا في أقسام
للشرطة وسط لندن بينما يجري تفتيش 19
مكانا ً في العاصمة ووسط إنكلترا.
وف��ي الشهر ال��م��اض��ي ،رف��ع��ت بريطانيا
مستوى التحذير من الخطر إلى «ح��اد» ،وهو
ما يعني أنه من المرجح بدرجة كبيرة وقوع
ه��ج��وم ،ف��ي حين ق��ال رئيس ال���وزراء ديفيد
كاميرون إن تنظيم «داع��ش» يمثل أكبر خطر
أمني واجهته بالده حتى اآلن.
م��ن جهة أخ���رى ،ق��ال��ت فرنسا أم��س إنها
ستكثف اإلج���راءات األمنية في وسائل النقل
واألماكن العامة بعد ذبح سائح فرنسي في
الجزائر وإنها مستعدة لتقديم الدعم لكل الدول
التي تطلبه لمكافحة اإلرهاب.
وق���ال ب��ي��ان م��ن ال��رئ��اس��ة الفرنسية بعد
اجتماع للحكومة لمناقشة دور فرنسا في
العملية الحالية بالشرق األوس��ط« :سيجرى
تكثيف اإلج��راءات الوقائية ضد خطر اإلرهاب
في المواقع العامة ووسائل النقل».
وأضاف أن باريس مستعدة لدعم كل الدول
التي تطلب ذلك لمكافحة اإلرهاب وأنها ستزيد
دعمها لقوات «المعارضة السورية» التي تقاتل
«الجماعات الجهادية».

أكد الرئيس اإليراني حسن روحاني أن طهران مصممة
على مواصلة المفاوضات النووية بحسن نية ،منوها ً إلى
أن التوصل إلى اتفاق شامل مع إيران سيوفر فرصة ثمينة
للعالم الغربي.
وقال روحاني في كلمته أمام الجمعية العامة لألمم
المتحدة أمس« :آمل أن تتوصل المفاوضات النووية إلى
حل نهائي في الفرصة المتبقية ،فاالتفاق النووي النهائي
بإمكانه أن يمهد لتنمية السلم واألمان في العالم» ،مشيرا ً
إلى أن التأخير بالتوصل التفاق ي��ؤدي إلى الكثير من
األخطار والتداعيات ،منوها ً إلى أن االتفاق مع إيران هو
لمصلحة الجميع خصوصا ً بلدان المنطقة.
وش���دد روح��ان��ي على أن اس��ت��م��رار الحظر الظالم
ض��د اي���ران ه��و استمرار لخطأ استراتيجي ،مضيفاً:
«نعتقد بالحوار إليجاد حل للقضية النووية اإليرانية،
ومخطئون من يظنون أن هناك حالً غير الحوار للموضوع
ال��ن��ووي» .وأض���اف« :ب��دأن��ا في العام الماضي ح��وارا ً
شفافا ً ح��ول الموضوع ال��ن��ووي ليس نتيجة الخوف
وخشية من أحد ،نحن بحاجة إلى بذل الجهود للوصول

إلى الفهم المشترك».
وأوضح الرئيس اإليراني أن سياسة بالده هي التعامل
البناء مع بلدان الجوار على أس��اس الثقة المشتركة،
مضيفاً« :إذا توافرت إرادة ومرونة في الطرف اآلخر
فإن ذلك يهيئ األرضية للتوصل إلى حل نهائي بشأن
النووي».
من جهة أخرى ،أكد وزير الخارجية اإليراني محمد جواد
ظريف ،عدم الخوض في أي موضوع آخر غير موضوع
البرنامج النووي اإليراني في المفاوضات الجارية بين
إيران ومجموعة « »1+5في نيويورك.
وقال ظريف في تصريح أمس خالل لقائه مع نظيره
اليوناني إيفانغيلوس فينيزيلوس إن المفاوضات
النووية ال تتضمن أي موضوع آخر ،مستعرضا ً مواقف
ووجهات نظر إيران الواضحة والصريحة في ما يتعلق
بظروف الوصول إلى الحل الشامل في المفاوضات.
وكان الوزير اإليراني قال خالل لقائه في وقت سابق
نظیره األلماني فرانك فالتر شتاینمایر إن هناك فرصة
فريدة أمام الغرب لحل األزمة النوویة المصطنعة.

مبادرة عربية لجعل ال�شرق الأو�سط
منطقة خالية من الأ�سلحة النووية
على رغم المشاركة العربية في
الحملة التي تشنها الواليات المتحدة
على تنظيم «داع���ش» تحدت دول
عربية الواليات المتحدة في اجتماع
رئيسي للوكالة ال��دول��ي��ة للطاقة
ال��ذري��ة بمحاولة زي���ادة الضغوط
على كيان العدو «اإلسرائيلي» بسبب
ترسانته النووية المفترضة.
وي��ق��ول دب��ل��وم��اس��ي��ون غربيون
إن نتيجة التصويت على مبادرة
عربية تخص كيان العدو باالنتقاد
ف��ي المؤتمر السنوي ال��ذي تعقده
الوكالة من  22إلى  26أيلول قد تكون
متقاربة وذل��ك بعد ع��ام من هزيمة
اقتراح مماثل.
وس��ي��ك��ون ال��ق��رار ال���ذي تقترحه
ال����دول ال��ع��رب��ي��ة ب��ش��أن م��ا يصفه
بالقدرات النووية للكيان وتعارضه
واشنطن والدول األوروبية قرارا ً غير
ملزم حتى إذا تمت الموافقة عليه في
التصويت الذي يتوقع أن يجرى هذا
األسبوع.
غير أن الضغوط الشديدة التي
يمارسها كل من الطرفين لدعم وجهة
نظره تؤكد األهمية الرمزية لمشروع
ال��ق��رار وال��خ�لاف��ات العميقة بشأن
قضية األسلحة النووية في الشرق
األوسط.
ومن المعتقد أن «إسرائيل» تمتلك

الترسانة النووية الوحيدة في الشرق
األوسط وكثيرا ً ما تكون موضع إدانة
م��ن جانب ال���دول العربية وإي��ران
باعتبارها تمثل تهديدا ً لألمن والسلم
ف��ي المنطقة ،وه���ي ال��وح��ي��دة من
منطقة الشرق األوسط التي لم توقع
على معاهدة حظر انتشار األسلحة
النووية.
وق��د أب��دى م��ش��روع ق��رار وزعته
 18دولة عربية في اجتماع الوكالة
الدولية للطاقة الذرية «القلق بشأن
ال��ق��درات ال��ن��ووي��ة «اإلسرائيلية»
والدعوات التي تطالبها باالنضمام
ل��ل��م��ع��اه��دة ووض����ع ك��ل منشآتها
النووية تحت الضمانات الشاملة
للوكالة».
وي����رى م��س��ؤول��ون أم��ي��رك��ي��ون
و»إس��رائ��ي��ل��ي��ون» أن ن��ش��اط إي��ران
النووي هو الخطر الرئيسي النتشار
السالح النووي في الشرق األوسط.
وقد حذر المسؤولون من أن القرار
العربي المقترح قد ي��ؤدي في حال
إقراره إلى انتكاس المساعي الرامية
لحظر انتشار أسلحة الدمار الشامل
في المنطقة.
ولم تؤكد «إسرائيل» قط أو تنفي
ام��ت�لاك أس��ل��ح��ة ن��ووي��ة بمقتضى
سياسة الغموض التي تتبعها بهدف
ردع خصومها م��ن ال���دول العربية

واإلسالمية .وتقول إنها لن تنضم إلى
معاهدة حظر االنتشار إال بعد تسوية
سالم شاملة في الشرق األوسط.
وانتقد رئيس وف��د كيان العدو
«اإلسرائيلي» شاؤول شوريف رئيس
هيئة الطاقة الذرية ما وصفه بحملة
مستمرة مناهضة ل��ـ»إس��رائ��ي��ل»
تشنها ال��دول العربية األعضاء في
الوكالة الدولية .وقال للمشاركين في
االجتماع هذا االسبوع إن «اإلص��رار
ال��ع��رب��ي ع��ل��ى (ع���ب���ارة) ال��ق��درات
ال��ن��ووي��ة اإلسرائيلية يتنافى مع
الحوار والثقة».
وفي العام الماضي ،قدمت الدول
العربية مشروع ق��رار للمرة األولى
منذ  2010إلب��داء استيائها من عدم
حدوث تقدم في المساعي الرامية إلى
حظر القنابل النووية وأسلحة الدمار
الشامل األخرى في الشرق االوسط،
وقوبل القرار بالرفض بفارق ثمانية
أصوات.
ويقول دبلوماسيون غربيون إن
ع���دوان غ��زة ق��د ي��ؤث��ر ف��ي تصويت
بعض ال��دول التي لم تحسم رأيها
على رغم أنه ال توجد صلة مباشرة
بين القضيتين .لكن دبلوماسيا ً قال
إن��ه يتوقع مع ذل��ك هزيمة مشروع
القرار.

م�سلمو �أ�ستراليا يرون في الحملة الأمنية لمكافحة الإرهاب �أبعاداً طائفية

اعتداء في �سيدني على �أحد �أفراد قوات الدفاع الملكية
قالت الشرطة األسترالية إن رجالً من قوات
ال��دف��اع الملكية تعرض الع��ت��داء م��ن رجلين
«تبدو مالمحهما شرق أوسطية» في سيدني
أم���س ،وذل���ك بعد يومين م��ن مقتل مراهق
بالرصاص كان قد طعن ضابطين من قوات
مكافحة اإلرهاب.
وقال متحدث باسم شرطة نيو ساوث ويلز
إن رجلين اقتربا من الضابط الذي كان يرتدي
زيه الرسمي وهدداه وأهاناه .وأصيب بكدمات
خفيفة وأبلغ الشرطة باألمر.
وأعلنت أستراليا حالة التأهب تحسبا ً لشن
هجمات من متشددين محليين عادوا من القتال
في الشرق األوسط.
جاء ذلك في وقت قال مسلمون بارزون في
أستراليا إن مجتمعهم مستهدف بشكل غير
ع��ادل من جانب جهات إنفاذ القانون ومهدد
من جانب جماعات يمينية وإن السياسات
المتشددة الجديدة التي تطبقها حكومة كانبيرا
لمحاربة اإلسالميين المتطرفين يمكن أن تجيء
برد فعل.
ووضعت السلطات األسترالية في حالة
تأهب قصوى منذ أن قامت الشرطة األسبوع
الماضي بمداهمات واسعة النطاق لمكافحة
اإلره��اب والتي أحبطت ما تقول الحكومة إنه
مؤامرة لتنظيم |»داع���ش» المتشدد لقطع
رأس أحد العامة في عملية إعدام علنية.
ويسعى رئيس ال���وزراء األسترالي توني
آب��وت إل��ى سلطات أمنية ج��دي��دة للتصدي
للخطر ال���ذي تشكله الجماعات المتطرفة
وشددت السلطات إج��راءات األمن في األماكن
العامة ومنها البرلمان والمطارات واألحداث

الرياضية.
وي��ص��ر آب���وت على أن ه��ذه اإلج����راءات ال
تستهدف المسلمين لكن محامي الدفاع في
القضايا الجنائية آدم ح��ودة ومقره سيدني
ي��ق��ول إن��ه أص��ب��ح واض��ح��ا ً بالفعل أن تلك
اإلجراءات أسفرت عن تمييز بين المواطنين.
وضرب مثاال ً على ذلك ما حدث من احتجاز
ثالثة مسلمين ملتحين في خالل مبارة للرجبي
لمجرد أن أح��د المتفرجين أب��ل��غ الشرطة
بأنهم يستخدمون هواتفهم المحمولة بشكل
«مريب».
وقال حودة« :الواقع انهم استهدفوا بسبب
مظهرهم .إذا تم استدعاؤهم لمجرد أنهم كانوا

يلعبون بهواتفهم ...فهذا شيء سخيف».
وي��ق��ول رؤس���اء مسلمون ف��ي أحاديثهم
ال��خ��اص��ة إن ال��ت��وت��رات ال��ع��رق��ي��ة يمكن أن
تتصاعد بسرعة وتخرج عن نطاق السيطرة.
وفي عام  2005تطور عراك بين سكان كرونوال
ال��ذي تقطنه غالبية م��ن البيض ومجموعة
شبان مسلمين لبنانيين من المنطقة الغربية
لسيدني إلى اضطرابات دامية استمرت أياما ً
عدة وشارك فيها آالف.
وفي وقت سابق من األسبوع حذر رئيس
ال��وزراء االسترالي من أن الخط الرفيع بين
ال��ح��ري��ة واألم���ن «ق��د ي��ع��دل» .وك���ان يشرح
سلطاته الواسعة الجديدة لشن حملة على

أنشطة مشتبه بها للمتشددين.
وذكر آبوت أن هناك  60أستراليا ً على األقل
ي��ح��ارب��ون ف��ي ال��ش��رق األوس���ط ف��ي صفوف
«داعش» أو جماعات إرهابية أخرى إضافة إلى
 100استرالي آخر يؤيدون تلك الجماعات.
وتعتقد السلطات أن  20على األقل عادوا إلى
استرليا ويشكلون خطرا ً أمنيا ً وفي وقت سابق
من الشهر وألول مرة رفعت وكالة األمن القومي
مستوى التهديد إلى «مرتفع» وهذا المقياس
يضم أربع درجات.
وكانت المطارات من األماكن التي زادت فيها
إجراءات األمن ويقول عدد كبير من المسلمين
إنهم مستهدفون بعمليات التفتيش الطويلة
والمكثفة.
وقال مفتي استراليا ابراهيم أبو محمد إنه
يفكر في رفع دعوى قضائية بعد احتجاز أحد
األئمة الكبار ألكثر من ساعتين ،ما أدى إلى
عدم لحاقه بالطائرة التي كانت ستقله إلى
السعودية ألداء الحج.
وأص���در وزي��ر الهجرة االس��ت��رال��ي سكوت
موريسون بيانا ً قال فيه إن الضباط سيحاولون
عدم ازعاج المسافرين المسلمين ألداء الحج
لكنه طالب بالصبر .وقال« :األمن له األولوية
على عملية التعامل مع الركاب في المطارات».
وذك��ر المحامي ح��ودة أن��ه يفكر ف��ي رفع
دع����اوى قضائية ب��اس��م ن��ح��و  20شخصا ً
احتجزوا في المطارات واستجوبوا عن صالت
ب��اإلره��اب .وأض���اف« :رئ��ي��س ال����وزراء يظل
يذكرنا أن القوانين التي يحاول تمريرها ال
تستهدف المسلمين لكن ما هو أثرها الفعلي؟
المستهدفون هم مسلمون مئة في المئة».

المر�شح الرئا�سي الأفغاني الخا�سر
يتعهد التعاون مع الرئي�س المنتخب
هنأ المرشح الخاسر في االنتخابات الرئاسية األفغانية
عبدالله عبدالله منافسه أش��رف عبد الغني على فوزه
بمنصب الرئاسة في محاولة لتهدئة المخاوف من احتمال
غرق البالد في االضطرابات بعد اتفاق الرئيسين على
تقاسم السلطة.
وف��ي أول خطاب علني منذ إع�لان ف��وز وزي��ر المالية
السابق عبد الغني ي��وم األح��د الماضي أش��ار عبدالله
إلى أنه اضطر إلى قبول االتفاق من أجل الشعب لتجنب
العنف .وق��ال« :اتخاذ ق��رار اللجوء إلى العنف في هذه
اللحظة سهل للغاية ولكننا كنا مصممين وعازمين على
تحمل كل المرارة والمعاناة» ،مضيفاً« :لو انعدم االستقرار

في أفغانستان كيف كنا سنحافظ على حقوق الشعب؟
وكيف يمكننا الوفاء بوعودنا له؟».
وأمل حلفاء أفغانستان الغربيون في أن يعزز االنتقال
السلس للسلطة تقدم العملية السياسية بينما تستعد
القوات األجنبية لمغادرة البالد بعد نحو  13عاما ً من
الحرب ضد مقاتلي طالبان.
ولم يفز أي من عبد الغني وعبدالله في الجولة األولى
من التصويت في االنتخابات الرئاسية وك��ان عليهما
خوض جولة ثانية رفض عبدالله االعتراف بنتيجتها
مبررا ً موقفه بحصول عمليات تزوير واسعة ،األمر الذي
أثار مخاوف من اضطرابات سياسية وربما صراع عرقي.

