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الكرملين ي�ستغرب ت�صنيف �أوباما لرو�سيا كـ«خطر» يهدد العالم و ال ي�ستبعد عقد لقاء بين بوتين وبورو�شينكو

البرلمان البريطاني يوافق بالغالبية على �ضرب «داع�ش» في العراق رو�سيا تنفي محادثات مع �أوكرانيا لإقامة «منطقة عازلة»

أقر مجلس العموم البريطاني أمس بغالبية
كبيرة مشاركة المملكة المتحدة في الغارات
الجوية ضد تنظيم «داعش» اإلرهابي في العراق،
إذ صوت  524نائبا ً لمصلحة المشاركة مقابل
 43ضدها في جلسة استثنائية عقدها لبحث
االنضمام إل��ى التحالف ال��ذي تقوده الواليات
المتحدة وحلفاؤها ضد التنظيم اإلرهابي.
وأش���ارت م��ص��ادر مطلعة إل��ى أن الضربات
الجوية قد تنطلق خالل ساعات بعد أخذ الموافقة
الشكلية م��ن البرلمان البريطاني ،م��ا يعني
انخراط المملكة المتحدة في أول حملة عسكرية
منذ قيامها بتوجيه ضربات جوية ضد قوات
الرئيس الليبي السابق معمر القذافي عام 2011
وسوف تنضم بذلك إلى تحالف يضم الواليات
المتحدة وفرنسا وحلفاء من الشرق األوسط.
واستدعى رئيس ال��وزراء البريطاني ديفيد
كاميرون أعضاء البرلمان من العطلة الصيفية
ف��ي جلسة خ��اص��ة ب��ع��د أن طلبت الحكومة
العراقية تدخل بريطانيا ،وك��ان حريصا ً على
حشد تأييد حزبي المحافظين والعمال للضربات
ضد «داع��ش» قبل أن يقدم على دعوة البرلمان
للتصويت.
وقال كاميرون في كلمته أمام مجلس العموم
إن المعركة ضد «داع��ش» ستستغرق سنوات
مضيفا ً أنه «ال خيار أم��ام لندن سوى محاربة
التنظيم ،وأض���اف« :ه��ل هناك تهديد للشعب
البريطاني؟ الجواب نعم» مشيرا ً إلى اعتقاده
بأنه يجب أن تستمر العملية «لسنوات» كي
تؤتي ثمارها.
وأض��اف كاميرون« :م��ا يحدث ليس تهديدا ً
في منطقة نائية من العالم .إذا بقي الوضع على
ما هو عليه سنجد أنفسنا في مواجهة خالفة
إرهابية على شواطئ البحر المتوسط وعلى
الحدود مع دولة عضو في حلف شمال األطلسي.
خالفة لديها نية معلنة ومثبتة للهجوم على
بالدنا وشعبنا».
وقد دعمت األحزاب البريطانية الرئيسية وهي
حزب المحافظين وحزب الديمقراطيين األحرار
وحزب العمال المشاركة في الضربات الجوية
في ال��ع��راق .وق��ال االئ��ت�لاف الحكومي إن هذه
الضربات قانونية ألن الحكومة العراقية هي
التي طلبت من بريطانيا وغيرها تنفيذها.
وأظ��ه��ر ع��دد م��ن ال��ن��واب تحفظات وأث���اروا
تساؤالت حول مدى فعالية تلك الغارات وأعربوا
عن مخاوفهم بشأن الضحايا من المدنيين ،في
حين أث��ارت قضية «هل تجب الموافقة على أن
يكون لبريطانيا ق��وات محاربة على األرض»

تعقيدات كبيرة واجهت النواب.
وفي السياق ،قدمت الحكومة االلمانية أمس
تأييدها الواضح للغارات الجوية التي تقودها
الواليات المتحدة ضد تنظيم «داعش» اإلرهابي
في س��وري��ة ،وق��ال متحدث باسم المستشارة
األلمانية أنجيال ميركل أن دمشق لم تحتج.
ومن غير المرجح أن تنضم ألمانيا حتى اآلن
إلى الهجمات التي تشنها الواليات المتحدة ودول
عربية ضد التنظيم في شمال وش��رق سورية،
وإن أرسلت أسلحة ومدربين عسكريين للقوات
الكردية التي تحارب «داعش» في العراق.
وقال المتحدث باسم ميركل شتيفن زايبرت:
«الهجمات في شمال سورية ال تخص سورية
أو الحكومة السورية بل هي لمساعدة الحكومة
العراقية لتدافع عن العراق ضد هجمات يشنها
داع��ش من سورية» .وأض��اف« :ه��ذا هو القصد
من هذه العملية العسكرية .أخطرت الحكومة
السورية مسبقا ولم تحتج».
من جهة أخرى ،قال وزير الخارجية الفرنسي
ل��وران فابيوس أم��س إن سياسة ب�لاده بعدم
التدخل عسكريا ً في سورية قد تشهد تطورا ً
بمرور الوقت لكن ال توجد خطط لذلك في الوقت
الحالي ،مضيفا ً أن فرنسا زودت «المعارضة
السورية المعتدلة» بالسالح ويمكن أن تمدها
بالمزيد.
وأض��اف فابيوس في مؤتمر صحافي على
هامش اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة
في نيويورك« :نعمل مع شركائنا بهذه الروح
ونقسم مهمات العمل» ،وت��اب��ع« :لدينا رؤية
استراتيجية وبمرور الوقت وتبعا ً لتطور الوضع
من الممكن أن نغير الموقف بشكل أو بآخر لكن
في الوقت الحالي فإن الموقف الفرنسي مالئم
تماما ً للوضع .لألسف هذا الصراع قد يستمر
سنوات عدة».
وردا ً على س��ؤال إن ك��ان يؤكد أن التدخل
العسكري الفرنسي في سورية هو احتمال قائم
قال فابيوس« :كال ،كال ،كال ...في الوقت الحالي
نحن لن نقوم بهذا».
وردا ً على س���ؤال آخ��ر ع��ن تسليح فرنسا
لـ»المعارضة السورية» ،قال فابيوس« :قلنا ذلك
منذ أسابيع عدة  -وباالتفاق مع ما يمكن ألوروبا
أن تفعله  -أننا سلمنا أسلحة ومن المحتمل جدا ً
تسليم المزيد من العتاد للمعارضة المعتدلة».
وفي شأن متصل ،قال فابيوس إنه ال يوجد أي
تأكيد لمعلومات عراقية بشأن هجمات يحتمل أن
ينفذها تنظيم «داعش» على شبكة قطارات مترو
األنفاق في باريس.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قال
يوم الخميس إن بالده لديها معلومات موثوقة
بأن التنظيم يخطط لضرب شبكات قطارات مترو
األنفاق في باريس والواليات المتحدة.
وأضاف فابيوس إنه يجرى فحص المعلومات
التي قدمها العراقيون بدقة ،وأردف قائالً« :في
هذه المرحلة ليس هناك أي تأكيد على اإلطالق».
وأظ��ه��ر اس��ت��ط�لاع ل��ل��رأي أج��رت��ه مؤسسة
« »ifopأمس أن التأييد لتدخل فرنسا ضد تنظيم
«داعش» في العراق ارتفع ليصل إلى نحو  70في
المئة ،بعد أن ذبحت جماعة جزائرية إرهابية
مواطنا ً فرنسيا ً في وقت سابق هذا األسبوع.
وقالت المؤسسة عن استطالعها الذي شمل
 1751بالغا ً «ب��دال ً من أن يضعف ذلك التأييد
للتدخل وه��و م��ا أراده ال��ج��ه��ادي��ون تمخضت
الجريمة عن نتيجة معاكسة».
وأظهر االستطالع زي��ادة نسبتها  16نقطة
مئوية إلى  69في المئة تأييدا ً للعمليات الفرنسية
منذ  21أيلول بعد يومين من بدء ضرب المقاتالت
ألهداف في شمال العراق ضد اإلرهابيين الذين
سيطروا على ثلث العراق وكذلك مناطق واسعة
في سورية.
جاء ذلك في وقت ،ألقت الشرطة البريطانية
القبض على رجلين ضمن عملية ضد المتشددين
اإلسالميين ،إذ أشارت الشرطة إلى أن رجالً يبلغ
من العمر  33سنة اعتقل لالشتباه في انتمائه
لمنظمة محظورة بينما ألقي القبض على آخر
لالشتباه في تقديمه المساعدة إلى مجرم.
وألقى ضباط مكافحة اإلره��اب القبض على
الرجلين اللذين لم تعرف هويتهما في إنكلترا
في وقت مبكر من أمس ،ما يرفع العدد اإلجمالي
للمعتقلين في العملية إلى  11في غضون يومين
فقط.
وقالت شرطة العاصمة في بيان« :عمليات
االعتقال والبحث ه��ذه تأتي في إط��ار تحقيق
مستمر في اإلرهاب المتصل باإلسالميين ،وليست
نتيجة لوجود أي تهديد وشيك لألمن العام».
وأعلنت السلطات اإلسبانية أمس ،أن الشرطة
اعتقلت  9أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى خلية
متشددة لها صلة بـ»داعش» اإلرهابي.
وقالت السلطات إنها تمكنت من القبض على
أف���راد الخلية بمساعدة السلطات المغربية،
وأوضحت وسائل إعالم محلية أن أحد المعتقلين
إس��ب��ان��ي واآلخ���ري���ن م��غ��ارب��ة ،ح��ي��ث ات��خ��ذت
المجموعة من مدينة مليلية التي تسيطر عليها
إسبانيا على الساحل الشمالي ألفريقيا مالذا ً لها.

�أبوت يحذر من عمليات �إرهابية في �أ�ستراليا
أع��رب رئيس ال��وزراء االسترالي
توني أب��وت عن مخاوفه من وقوع
عمليات إره��اب��ي��ة ع��ل��ى األراض���ي
األسترالية تنفذها عناصر «معزولة
تتحرك بمفردها».
وقال أبوت في مقابلة تلفزيونية
من نيويورك حيث يشارك في أعمال
الجمعية العامة لألمم المتحدة:
«إنني قلق للغاية إزاء المخاطر التي
يواجهها المواطنون ج��راء عناصر
م��ع��زول��ة .وه���ذا م��ا حصل على ما
يبدو عند مشارف مركز للشرطة في
ملبورن قبل بضعة أيام».
وكانت الشرطة األسترالية قد قتلت
الثالثاء الماضي شخصا ً يشتبه بأنه
إرهابي بعد أن طعن رجلي شرطة
في مركز للشرطة غداة دعوة تنظيم
«داع���ش» اإلره��اب��ي إل��ى قتل رعايا
غربيين وبينهم أستراليون.
إلى ذلك أقرت السلطات األسترالية
ق��وان��ي��ن ج��دي��دة ت��ع��زز صالحيات
وكاالت االستخبارات وتحظر بشكل
قاطع التعذيب في مواجهة خطر
تنظيم «داعش» اإلرهابي.
وأع���ل���ن وزي�����ر ال���ع���دل ج���ورج
برانديس أن مشروع القانون الذي
ص��دق عليه مجلس ال��ش��ي��وخ في

البرلمان األسترالي سيسمح بسد
الثغرات في القوانين المتبعة في
مكافحة اإلرهاب.

وأش���ار ب��ران��دي��س خ�لال عملية
التصويت إلى أن «ما قمنا به هو أننا
منحنا أولئك الذين يتولون حمايتنا

استغربت موسكو تصنيف الرئيس األميركي
ب��اراك أوب��ام��ا ،خ�لال خطابه في األم��م المتحدة،
روسيا كواحدة من األخطار التي تهدد العالم.
وقال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف
للصحافيين أم��س إن��ه «ع��ن��دم��ا ي��ذك��ر الرئيس
األميركي ما سماه بالعدوان الروسي في أوروبا من
بين التحديات التي تواجه األمن الدولي ،مثل حمى
إيبوال وأعمال اإلرهابيين ،يمكن القول إنني ال أتذكر
أيا ً من أسالفه كان قد وصف مكانة روسيا ودورها
في الشؤون الدولية على هذا النحو» ،مشيرا ً إلى أن
خطاب أوباما «يبدو غريبا ً إلى حد كبير».
ولفت أوشاكوف إلى أن أوباما وضع روسيا في
المرتبة الثانية على قائمة األخطار بعد فيروس
إيبوال وقبل اإلرهابيين من تنظيمات مثل تنظيمي
«الدولة اإلسالمية» و»القاعدة» اللذين يمارسان
نشاطهما بحرية في منطقة الشرق األوس��ط ،وال
سيما «في تلك الدول التي قامت الواليات المتحدة
بالتدخل فيها بصورة غير شرعية وبشكل يخرق
القانون الدولي».
وأشار مساعد الرئيس الروسي إلى أنه يوافق
على تعليق وزي��ر الخارجية سيرغي الف��روف
على خطاب أوباما ،والذي ال يخلو من السخرية،
حيث كان الف��روف أكد أن أوباما شدد في خطابه
يعكس «رؤي��ة أميركية للعالم ش��دد فيها م��رارا ً
على استثنائيته هو وبالده .رؤية بالد سجلت في
عقيدتها لألمن القومي حقها في استخدام القوة
بحسب هواها ،بغض النظر عن القرارات الصادرة
عن مجلس األمن والقوانين الدولية األخرى».
وفي سياق متصل ،قال أوشاكوف إن الرئيس
الروسي فالديمير بوتين والرئيس األوكراني بيوتر
بوروشينكو بحثا إمكان عقد اجتماع بينهما ،إما
على انفراد أو بحضور رئيسي ألمانيا وفرنسا.
ول��م يحدد ي��وري أوش��اك��وف موعدا ً لالجتماع
المقترح ،مشيرا ً إلى إن هذا اللقاء يمكن أن يعقد
في إطار ثنائي أو دولي ،موضحا ً أن اإلطار الدولي
يعني إطار «رباعية النورماندي» ،أي بمشاركة
رئيسي ألمانيا وفرنسا.
وأك��د المسؤول ال��روس��ي أن ب�لاده تدعم بقاء
أوكرانيا خ��ارج أي��ة أح�لاف ،وذل��ك تعليقا ً على
تصريحات الرئيس األوك��ران��ي ،التي أعلن فيها
إمكان تغيير الوضع الحيادي ألوكرانيا.
م��ن جهة أخ���رى ،أك��د أوش��اك��وف أن الرئيس
ال��روس��ي ب��ع��ث رس��ائ��ل إل���ى ع���دد م��ن ال��رؤس��اء
األوروبيين بشأن انعكاسات تنفيذ االتفاق حول
الشراكة بين أوكرانيا واالتحاد األوروبي.
ونفت وزارة الخارجية الروسية أم��س ،عقد
اج��ت��م��اع ب��ي��ن أي م��ن مسؤوليها العسكريين

ومسؤولين في الجيش األوكراني لوضع تفاصيل
منطقة عازلة في شرق أوكرانيا.
وك��ان مسؤولون عسكريون أوكرانيون قالوا
في وقت سابق من يوم أمس إن مسؤولين كبارا ً
من القوات المسلحة األوكرانية والروسية التقوا
لترسيم «منطقة عازلة» مقترحة في شرق أوكرانيا
تسحب منها القوات الحكومية والقوى االنفصالية
أسلحتها الثقيلة.
وقال المسؤولون إن مجموعة مكونة من األطراف
الثالثة وتضم أيضا ً  76من المسؤولين العسكريين
الروس وممثلي منظمة األمن والتعاون في أوروبا
اجتمعت في منطقة من مدينة دونيتسك في شرق
أوكرانيا.
وكان مبعوثون من أوكرانيا وروسيا ومنظمة
األمن والتعاون في أوروبا قد اتفقوا خالل اجتماع
عقد في مينسك عاصمة روسيا البيضاء في 19
أيلول على إقامة منطقة عازلة بطول  30كيلومترا ً
وسحب األسلحة الثقيلة منها لتعزيز وقف إطالق
النار الذي أعلن في الخامس من الشهر الجاري.
وقال أندري ليسينكو المتحدث باسم الجيش
األوك��ران��ي «ستعمل هذه المجموعة على تحديد
خ��ط��وط الفصل وت��رس��ي��م م��ا يسمى بالمنطقة
العازلة» ،في حين قال مسؤول عسكري آخر« :إن
المجموعة «ستراقب االل��ت��زام باتفاقات مينسك
والفصل بين األطراف المتحاربة ومراقبة المنطقة
العازلة التي تمتد  30كيلومتراً».
وف��ي ال��س��ي��اق ،ق��ال متحدث ب��اس��م الحكومة
األلمانية أمس إن برلين ليس لديها علم بخطط
الجتماع يضم المستشارة أنجيال ميركل مع رؤسااء
روسيا وأوكرانيا وفرنسا ،مضيفا ً أن ألمانيا ستكون
على استعداد لالنضمام لهذه المحادثات إذا كانت
مفيدة.
وقال شتيفان زايبرت المتحدث باسم ميركل« :ال
شيء يمنع حدوث ذلك مجددا ً إذا كان سيساعد في
تحسين الوضع في أوكرانيا والمساهمة في إرساء
االستقرار على األرض».
من جانبها ،قالت وزارة الخارجية األلمانية أمس
إن خطط «االنفصاليين» الموالين لروسيا في شرق
أوكرانيا إلجراء انتخابات محلية في شهر تشرين
الثاني ستقوض اتفاق وقف إطالق النار الذي جرى
التوصل إليه في مينسك.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية األلمانية
سوسن شبلي «إعالن االنفصاليين خطط إلجراء ما
يسمى بانتخابات برلمانية في الثاني من تشرين
الثاني يعد انتهاكا ً صارخا ً التفاق مينسك الذي
جرى التوصل إليه يوم الخامس من أيلول ويضر
بعملية السالم الهشة» ،وأشارت إلى أن ألمانيا ال

بروك�سيل م�ستعدة لإعادة النظر في العقوبات �ضد رو�سيا
وعلى األخص في وقت نواجه مخاطر
جديدة الصالحيات والوسائل القوية
التي هم بحاجة إليها».
وبحسب قانون األمن القومي فإن
أي شخص يكشف هوية عميل في
أجهزة االستخبارات أو يكشف عن
عملية خاصة من دون إذن يواجه
ع��ق��وب��ة ت��ص��ل إل���ى ال��س��ج��ن عشر
سنوات ،كما يجيز مشروع القانون
لعمالء االستخبارات الحصول على
معلومات من أجهزة كمبيوتر ألطراف
ثالثة ويحملهم مسؤولية جنائية
وم��دن��ي��ة م��ح��دودة ف��ي العمليات
االستخبارية المأذون بها.
ويندرج هذا القانون المدعوم من
المعارضة العمالية ضمن سلسلة
م��ن ال��ت��ع��دي�لات للقوانين قررتها
كانبيرا لتشديد قوانين مكافحة
اإلره���اب وستتم إحالته اآلن على
مجلس النواب حيث يتوقع أن يُق ّر
بسهولة.
ووف��ق �ا ً لمعلومات أج��ه��زة األم��ن
األسترالية هناك ستون أستراليا ً
يقاتلون في صفوف تنظيم «داعش»
اإلرهابي في العراق وسورية ،فيما
يقدم نحو مئة أسترالي دعما ً ناشطا ً
للحركات المتطرفة.

ق��ال رئ��ي��س ال����وزراء الهنغاري
فيكتور أورب���ان أم��س إن��ه اتفق مع
«غ���ازب���روم» ال��روس��ي��ة على زي��ادة
إمدادات الغاز الروسي إلى هنغاريا
من أجل ملء المخزون.
وأبلغ أورب��ان اإلذاع��ة العامة أنه
أج��رى محادثات مع أليكسي ميلر
الرئيس التنفيذي للشركة الروسية
وأن الشركة وافقت على زيادة كميات
الغاز إلى هنغاريا.
وعلقت الشركة المشغلة لشبكة
توريدات الغاز في هنغاريا «»FGSZ
يوم الخميس بحلول الساعة 19:00
بالتوقيت المحلي ت��وري��دات الغاز
العكسية إلى أوكرانيا لفترة محددة،
وذل��ك بهدف زي���ادة حجم إم���دادات
ال��غ��از ال��روس��ي إل��ى ال��ب�لاد قبل بدأ
الموسم الشتوي.
وع��ل��ق��ت ش���رك���ة «ن��ف��ط��وغ��از»
األوك��ران��ي��ة للطاقة ب��أن هنغاريا
قطعت إم��دادات الغاز إلى أوكرانيا
قبل ساعات من بداية الجولة التالية
من المحادثات الثالثية بين روسيا
وأوكرانيا واالتحاد األوروبي.
وفي السياق ،أكد رئيس المجلس
األوروب�����ي ه��ي��رم��ان ف���ان روم��ب��وي

استعداد االت��ح��اد األوروب���ي إلع��ادة
النظر ف��ي ال��ع��ق��وب��ات ض��د روسيا
وخلق أجواء من الثقة معها.
وقال فان رومبوي في كلمة أمام
الجمعية العامة لألمم المتحدة إن
االت��ح��اد مستعد إلع���ادة النظر في

طالبان تجتاح منطقة قرب العا�صمة الأفغانية
قال مسؤولون أفغان إن مئات من مقاتلي حركة طالبان
األفغانية اقتحموا منطقة استراتيجية في إقليم جنوب
غربي العاصمة كابول وسيطروا على المنطقة بعدما قتلوا
عشرات األشخاص وذبحوا آخرين.
ويقع إقليم غزنة على طريق سريعة تربط كابول
بجنوب البالد حيث حققت طالبان تقدما ً في األشهر القليلة
الماضية.
وتبرز معركة أجرستان التحديات التي تواجه رئيس
أفغانستان الجديد أشرف عبد الغني وقوات األمن وقدرتها
على السيطرة على أراضيها مع استعداد القوات األجنبية
لالنسحاب من أفغانستان بحلول نهاية العام الحالي.

وفي السياق ،قال أسعد الله صافي نائب قائد شرطة
المنطقة إن حكومة إقليم غزنة فقدت االتصال مع الشرطة
في منطقة أجرستان غرب اإلقليم ،مشيرا ً إلى أن انتحاريا ً
هاجم مركزا ً للشرطة بسيارة ملغومة في وقت مبكر من
أمس قبل أن تفقد السلطات االتصال بالكامل مع باقي
المنطقة.
من جهة أخرى ،قال نائب حاكم إقليم غزنة أحمد الله
أحمدي إن الهجمات التي شنها نحو  700مقاتل من طالبان
بدأت قبل خمسة أيام وتحدثت تقارير أولية عن مقتل ما ال
يقل عن  100شخص بينهم  15ذبحهم المسلحون.
وقال أحمدي إن المسؤولين اتصلوا بوحدة في الجيش

ترى سببا ً لتخفيف العقوبات على روسيا ما دام
اتفاق مينسك غير مطبق بالكامل.
من ناحية ثانية ،أكد المندوب الروسي الدائم
ل��دى منظمة األم��ن والتعاون في أوروب���ا أندريه
كيلين استمرار الهدنة في أوكرانيا وانخفاض كثافة
القصف هناك بشكل ملحوظ ،مشيرا ً إلى أن الهدنة
ال تزال قائمة على مدى  20يوماً ،مؤكدا ً أن ذلك يزيد
من فرص استمرارها ووقف إراقة دماء المدنيين.
وأشار المندوب الروسي إلى أن كثافة القصف في
شرق أوكرانيا انخفضت ضعفين أو ثالثة أضعاف
بعد توقيع مذكرة مينسك ،الفتا ً إلى أن الوضع في
أوكرانيا بعد أشهر من الحرب عاد إلى ما كان عليه
قبلها ،وأض��اف أن مسائل الحكم الذاتي ووضع
اللغة الروسية واإلصالح الدستوري مطروحة من
جديد.
وحمل الدبلوماسي الروسي واشنطن مسؤولية
ما وصلت إليه أوكرانيا ،مضيفا ً أن المعلومات
ال���واردة من هناك تؤكد قيام القوات األوكرانية
باستفزازات وبإطالق النار ،مشيرا ً إلى أن قوات
«الدفاع الشعبي» تحرص فقط على إسكات مصادر
النيران التي تهدد المدنيين.
من جهة أخرى ،أكد كيلين أن مراقبي المنظمة
ال يملكون أية أدلة جدية على وجود قوات روسية
في أوكرانيا ،مشيرا ً إلى أن الجانب الروسي مستعد
للنظر في مسائل محتملة بهذا الشأن في المؤسسات
المعنية.
في السياق ذاته ،أكد كيلين أن أربع طائرات من
دون طيار تابعة لمراقبي منظمة األمن والتعاون
في أوروبا ستصل إلى أوكرانيا ،الفتا ً إلى ضرورة
التوصل إلى اتفاق بين األطراف كافة بما فيها «قوات
الدفاع الشعبي» حول استخدام هذه الطائرات.
وأعلن كيلين أنه ال يعرف ما هي خطط مجموعة
االتصال الخاصة بتسوية األزمة األوكرانية ،مشيرا ً
إلى أن المجموعة تقوم حاليا ً بتوضيح تفاصيل
بنود بروتوكول مينسك ،خصوصا ً في ما يتعلق
بسحب القوات الثقيلة من المنطقة العازلة ،مشيرا ً
إلى أنه من السابق ألوانه الحديث عن عقد اجتماع
جديد لمجموعة االتصال.
من جانب آخر ،قال المسؤول الروسي إن الوضع
حول التحقيق في تحطم الطائرة الماليزية في شرق
أوكرانيا بات أكثر تعقيدا ً ألن الخبراء الهولنديين
المعنيين ال يتوجهون إلى منطقة سقوط الطائرة
على رغ��م أن ق��وات «ال��دف��اع الشعبي» مستعدة
لتهيئة الظروف لعمل المحققين.

بحلول بعد ظهر أمس أبلغتهم أن القتال ال يزال مستمراً،
وأش��ار إل��ى أن وح��دة كوماندوس أفغانية من خارج
المقاطعة وصلت إلى المنطقة لدعم الشرطة والجنود،
وأضاف« :طلبنا مرارا ً أن تحضر طائرات هليكوبتر لتجلي
الجرحى لكن لم يحصل شيء حتى اآلن».
وتركز طالبان على استعادة المناطق المهمة لزراعة
األفيون مثل مقاطعة هلمند في جنوب البالد والمناطق
التي كانت تحظى فيها تقليديا ً بالدعم الشعبي مثل
مقاطعة قندوز في الشمال.
والسيطرة على أجرستان على بعد حوالي 200كيلومتر
عن كابول ستوافر لطالبان نقطة تشن منها هجمات على

إقليمين حدوديين فضالً عن الشريان الحيوي الذي يربط
العاصمة بقندهار ثاني أكبر مدن أفغانستان.
من ناحية أخرى ،قال حاجي محمد محقق وهو مسؤول
أقلية الهزارة وكان مرشحا ً عن منصب نائب الرئيس مع
المرشح الرئاسي الخاسر عبد الله عبد الله إن «السالم
مع طالبان يتطلب حكومة قوية .تعتقد طالبان حاليا ً إنها
قادرة على القتال في كل مقاطعة وتعتقد أنها تستطيع
اإلطاحة بالحكومة» .وأضاف« :من دون الدعم الدولي
سيكون من الصعب توفير األمن ...إن ما حدث في منطقة
أجرستان يظهر أنه من دون وجود قوات دولية سيكون من
الصعب التصدي لطالبان».

العقوبات المفروضة ض��د روسيا
وتعزيز أجواء الثقة مع موسكو إذا ما
تم إحراز تقدم في تنفيذ اتفاق مينسك
لتسوية أزم���ة أوك��ران��ي��ا ،وأك���د أن
االتحاد مستعد للتعاون مع روسيا
التي وصفها بالجار األكبر ،مشيرا ً

إلى أن العقوبات ليست هدفا ً ويمكن
إعادة النظر فيها.
ومن المتوقع أن تبحث المفوضية
األوروب��ي��ة مسألة إع��ادة النظر في
العقوبات خ�لال اجتماعها المقرر
نهاية الشهر الجاري.

