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�أوباما وميركل م�صممان على م�شاركة بوتين
في قمة مجموعة الع�شرين
أم��ر الرئيس ال��روس��ي فالديمير
بوتين وزير الدفاع بسحب القوات
الروسية المتمركزة على الحدود مع
أوكرانيا منذ الصيف الماضي في
إط��ار مناورات ،كما اعلن الكرملين
قبل م��ح��ادث��ات ح��ول وق��ف إط�لاق
النار الهش في شمال هذا البلد.
وقال الكرملين ليل السبت -األحد
أن «رئيس الدولة كلف وزير الدفاع
البدء بإعادة القوات إلى قواعدها
ال��دائ��م��ة» ،ويعني ب��ذل��ك  17ألفا ً
و 600جندي يشاركون في مناورات
منذ الصيف في منطقة روستوف
جنوب روس��ي��ا ،وأض���اف أن وزي��ر
الدفاع سيرغي شويغو تلقى األمر
الرئاسي بعدما ذكر أن «المناورات
الصيفية في حقول الرماية بمنطقة
الجنوب العسكرية قد انتهت».
وس��ي��ع��ق��د ال��رئ��ي��س ب��وت��ي��ن مع
الرئيس األوكراني بيوتر بوروشنكو
اجتماع قمة يوم الجمعة المقبل في
ميالنو بحضور كبار المسؤولين
األوروب���ي���ي���ن ،منهم المستشارة
األلمانية أنجيال ميركل ورئيسا
ال����وزراء اإلي��ط��ال��ي ماتيو رنتسي
والبريطاني دايفيد كاميرون.
من ناحية أخرى ،أكدت أستراليا
أم��س أن الرئيس األميركي ب��اراك
أوباما والمستشارة األلمانية أنجيال
ميركل مص ّران على مشاركة الرئيس
الروسي في قمة مجموعة العشرين.
وقال وزير المالية األسترالي جو
هوكي لإلذاعة األسترالية «تحدثت

أم��س إل��ى وزي��ر المالية ال��روس��ي،
وأكد أن الرئيس بوتين سيأتي إلى
قمة ق��ادة مجموعة العشرين في
بريزبين» األسترالية في تشرين
الثاني المقبل.
وأض����اف ه��وك��ي« :إن الموقف
ال����ح����ازم ل��ل��رئ��ي��س األم���ي���رك���ي
والمستشارة األلمانية وقادة آخرين
هو أن يشارك في القمة» .وأوضح:
«أعتقد أن��ه سيجرى خ�لال القمة
ح��وار شامل وصريح مع الرئيس
بوتين».
يأتي ذلك بعد يوم على تصريحات
ألن��دري��ه كيلين المندوب الروسي

الدائم لدى منظمة األمن والتعاون
في أوروبا ،اعتبر فيها أن دعم دعاة
الحرب في كييف يؤدي إلى الكارثة،
مشيرا ً إل��ى أن تصاعد التوتر في
أوكرانيا يأتي بعد كل زي��ارة يقوم
بها وسطاء واشنطن إلى كييف.
وشدد المندوب الروسي في كلمته
على أنه ينبغي على جميع األطراف
تنفيذ اتفاقات مينسك المدونة في
بروتوكول الخامس من أيلول وما
نصت عليه المذكرة في التاسع عشر
من الشهر ذاته» .وأضاف« :من شأن
تنفيذ ه��ذه االتفاقات إط�لاق حوار
شامل ومنفتح بمشاركة من جميع

ظريف يدعو �أوروبا �إلى دور �أكثر ا�ستقاللية وفاعلية في المفاو�ضات النووية

ا�ستعداد �إيراني للإ�سراع في ت�سوية الموا�ضيع العالقة مع الوكالة
القوى السياسية في أوك��ران��ي��ا .ال
يمكن تطبيع األوض��اع في أوكرانيا
إال من خالل المصالحة الوطنية».
وت��اب��ع كيلين ق��ول��ه« :جميع
ال���دع���وات ال��م��ط��ال��ب��ة باستئناف
األعمال العسكرية وبشكل خاص
قبيل االنتخابات البرلمانية في
أوكرانيا ،وتقديم الدعم بشكل أو
بآخر لدعاة الحرب في ه��ذا البلد
طريق يؤدي إلى الكارثة».
واستطرد قائالً« :م��ا ك��ان لنا إال
أن نسلط الضوء على اللقاء الذي
عقدته فيكتوريا نوالند مساعدة وزير
الخارجية األميركي في كييف أخيراً،
إذ ج��رت ال��ع��ادة أن يعقب زي��ارات
الوسطاء األميركيين إلى أوكرانيا
تصعيد العنف وتنشيط عمليات
التنكيل العسكرية ال��ت��ي تديرها
كييف ش��رق أوك��ران��ي��ا .وأض���اف:
«ن��أم��ل ه���ذه ال��م��رة ف��ي أن تهدف
اإليعازات التي بعثت بها واشنطن
لكييف إلى دعم العملية السلمية»
لتحقيق التسوية في أوكرانيا.
وتابع كيلين أن «األحداث المقلقة
ال��ت��ي تشهدها أوك��ران��ي��ا تترافق
بهستيريا هوجاء معادية لروسيا»
تثار في أوكرانيا ،مضيفاً« :تأكدنا
ال��ي��وم م��ج��ددا ً م��ن أن ه���ذا النهج
يتلقى دعما ً نشطا ً من الخارج ،بل
يتم التحريض على االستمرار به،
ليصار تزامنا ً مع ذل��ك إل��ى اعتبار
جميع ال��وق��ائ��ع المحرجة لكييف
مجرد دعاية روسية».

رئي�س وزراء ال�صين يزور رو�سيا وملك البحرين يختتم زيارته
ب���دع���وة م���ن رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة
الروسية دميتري مدفيديف يقوم
رئ��ي��س ال�����وزراء الصيني ل��ي كه
تشيانغ بزيارة موسكو في الفترة
بين  12و 14من الشهر الجاري.
وينتظر أن يلتقي الضيف الصيني
بالرئيس الروسي فالديمير بوتين
ورئيس الحكومة دميتيري مدفيديف
ورئ��ي��س��ي م��ج��ل��س��ي ال��ب��رل��م��ان.
حيث يناقش م��ع نظيره الروسي
المواضيع الرئيسية للتعاون في
إطار الجلسة الـ  19للجنة التعاون
الحكومية ،ونتيجة المحادثات
ينتظر توقيع حوالى  50اتفاقية
ف��ي م��ج��االت التجارة واالستثمار
والطاقة والمواصالت وغيرها.
وبحسب تشين غوبين نائب
وزير الخارجية الصيني تأمل بكين
أن تساعد الزيارة الحالية لرئيس
الوزراء على تعزيز التعاون الثنائي
السياسي في القضايا ذات العالقة
بسيادة البلدين ووح��دة أراضيهما
وأمنهما.
إضافة إلى ذلك ،تنتظر بكين من
الزيارة إحداث اختراق في المشاريع
االستراتيجية ،ال سيما في المجاالت
الجوية الفضائية والطاقة وبناء
خطوط السكك السريعة ومجاالت
المواصالت والتقنيات العالية.
وفي سياق متصل ،شدد الرئيس
ال��روس��ي ف�لادي��م��ي��ر ب��وت��ي��ن خ�لال
لقاء عقده مع ملك البحرين حمد
بن عيسى آل خليفة ،على الطابع
اإليجابي لتطور العالقات الثنائية

بين البلدين.
وق��ال الرئيس خ�لال اللقاء في
م��دي��ن��ة س��وت��ش��ي ال��روس��ي��ة أم��س
«يسرني أن أبحث العالقات الثنائية
والوضع في اإلقليم» ،مشيرا ً إلى أن
البلدين سيحتفالن السنة المقبلة
بمرور  25سنة على إقامة العالقات
الدبلوماسية بينهما ،مضيفا ً أنه
«م��رت��اح ألن ط���ول ه���ذه السنين
كانت العالقات الروسية البحرينية
تتطور ،وك��ان البلدان على اتصال
دائم».
وش��ك��ر م��ل��ك ال��ب��ح��ري��ن الرئيس
الروسي لحفاوة االستقبال ،مذكرا ً

بثراء تراث العالقات الثنائية ،قائالً:
«لدينا الكثير من إمكانات التعاون
ف��ي م��ج��ال��ي ال��ث��ق��اف��ة واالق��ت��ص��اد،
على سبيل المثال ،ويمكن القول إن
لعالقاتنا طابعا ً استراتيجياً».
وأض����اف آل خليفة أن رحلته
إلى سوتشي استغرقت  4ساعات
فقط ،موضحاً« :إن المسافة بيننا
قريبة ج���داً» .وأش���ار ال��ى إعجابه
بمدينة سوتشي ،مؤكدا ً أنها جاذبة
لالستثمارات.
وك��ان أوض��ح الكرملين في وقت
سابق أن «توسيع التعاون الثنائي
في مجاالت التجارة واالستثمارات

والمالية وال��م��ج��االت اإلنسانية،
سيُمنح اهتمام خاص خالل اللقاء
المرتقب .كما سيتم ت��ب��ادل اآلراء
بشأن القضايا الدولية الراهنة،
وبخاصة الوضع في منطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا».
وك��ان ي��وري أوش��اك��وف مساعد
الرئيس الروسي صرح أن الرئيس
ب��وت��ي��ن وال��م��ل��ك ح��م��د آل خليفة
سيبحثان خ�لال لقائهما «الوضع
في الشرق األوسط ،وبخاصة العمل
المضاد لمسلحي الدولة اإلسالمية.
وب��ال��ط��ب��ع سيتم ب��ح��ث المسائل
التجارية واالقتصادية».

الهند :عدد �أقل من المقاتلين الإ�سالميين يت�سلل �إلى ك�شمير

مقتل  12باك�ستاني ًا في �إطالق نار مع الهند عبر الحدود

قالت وزارة الخارجية الباكستانية
في بيان أمس إن قيام الجنود الهنود
بإطالق النار عبر الحدود المتنازع
عليها في إقليم كشمير أسفر عن مقتل
 12مدنيا ً وجرح  52آخرين حتى اآلن
هذا الشهر.
وقال سرتاج عزيز مستشار رئيس
ال����وزراء الباكستاني ن��واز شريف
لألمن القومي والشؤون الخارجية،
إن مسؤولين عسكريين م��ن فريق
م��راق��ب��ي األم���م المتحدة ف��ي الهند
وباكستان سيتوجهون إلى الحدود
المتنازع عليها لرصد انتهاكات اتفاق
وقف إطالق النار.
وأش���ار البيان إل��ى أن عزيز دعا
األمين العام لألمم المتحدة بان كي
م��ون أول م��ن أم��س للمساعدة في
حل ال��ن��زاع القديم مع الهند بشأن
وضع كشمير ،إذ خاضت الجارتان
النوويتان الهند وباكستان ثالث
ح��روب منذ نيلهما استقاللهما عام
 1947اثنتان منها من أجل السيطرة
على كشمير.
وك���ررت باكستان مطلبها لألمم
المتحدة السماح للكشميريين بإجراء
استفتاء لتقرير مصير المنطقة طبقا ً
لقرار األمم المتحدة عام  ،1948غير
أن الهند ت��ع��ارض منذ وق��ت طويل
إجراء هذا االستفتاء لتحديد المصير
في المنطقة.
وق��ال عزيز في رسالته إلى بان:
«على م��دى عقود ذك��رت باكستان
مرارا ً األمم المتحدة والمجتمع الدولي
ال��وف��اء ب��ه��ذا التعهد إلرس���اء األم��ن
والسالم الدائمين في المنطقة».
وتنشر كل من الهند وباكستان
وح��دات عسكرية كبيرة على طول
الحدود المتنازع عليها في منطقة

كشمير وغ��ال��ب�ا ً م��ا تتهم نيودلهي
ج��ارت��ه��ا ب��دع��م ال��م��ق��ات��ل��ي��ن ال��ذي��ن
يتسللون ع��ب��ر ال��ح��دود ويشنون
هجمات على أراضيها.
ومنذ بداية تشرين األول الجاري
ت��ب��ادل��ت ال��ه��ن��د وب��اك��س��ت��ان إط�لاق
نيران الرشاشات وقذائف المورتر
عبر الحدود ،ما أوقع أعلى حصيلة
ضحايا بين المدنيين من الطرفين
خالل عقد من الزمن.
ومن غير الواضح الجهة التي بدأت
إط�لاق النار الكثيف .وق��ال الضباط
العاملون على خط المراقبة إن أحداثا ً
محدودة قد تتصاعد بسرعة مع رد كل
من الطرفين بقوة متزايدة.
وفي شأن متصل ،قال جنرال في
الجيش الهندي إن ع��ددا ً أق��ل بكثير
من المقاتلين يحاولون التسلل من

باكستان إل��ى الشطر ال��ه��ن��دي من
كشمير هذا العام على نقيض توقعات
أن يؤدي تقليل عدد القوات األجنبية
في أفغانستان إلى تدفق المقاتلين
إلى اإلقليم.
وتعزز الهند دفاعاتها على طول
الحدود مع باكستان خشية أن تحول
جماعات متشددة تحارب التحالف
الدولي بقيادة الواليات المتحدة في
أفغانستان نشاطها إلى كشمير حيث
تحاول نيودلهي إنهاء تمرد مستمر
منذ  25سنة.
لكن الجنرال كونسام هيماالي
سينغ الذي يقود عشرات اآلالف من
القوات على حدود كشمير قال إن عدد
المقاتلين اإلسالميين الذين يحاولون
اخ��ت��راق السياج ال��ح��دودي إلحياء
التمرد لم يشهد زيادة .وأضاف« :كنت
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أتوقع جديا ً أن يشهد شهرا تشرين
األول وتشرين الثاني جهودا ً هائلة
من جانب المقاتلين الذين يعبرون
الحدود لقتال الجيش الهندي .لكن
األمور لم تسر على هذا النحو».
وق��ال سينغ إن بعض المقاتلين
ان��ت��ق��ل��وا م��ن س��اح��ة ال��م��ع��رك��ة في
أفغانستان لمحاولة القتال في كشمير
لكن األعداد ال تقترب على اإلطالق من
التدفق ال��ذي ح��ذرت منه السلطات.
وقتل  24مسلحا ً حتى اآلن هذا العام
أثناء محاولتهم عبور الحدود .وقتلت
ق��وات األم��ن  51مسلحاص العام
الماضي.
لكن سينغ ق��در أن هناك ما بين
 200و 250مقاتالً ينتظرون العبور
من منطقة في كشمير تقع إلى الجنوب
من جبال بير بانجال.

دعا وزير الخارجية اإليراني محمد
جواد ظريف ،االتحاد األوروبي ألداء
دور أك��ث��ر استقاللية وفاعلية في
المفاوضات بين إي��ران ومجموعة
«.»1+5
وخالل استقباله وكيل الخارجية
القبرصي «ألكساندروس آن زنون»
أشار ظريف إلى المفاوضات النووية
والدور المؤثر لالتحاد األوروبي فيها،
داعيا ً إلى دور أكثر استقاللية وفاعلية
ل��ه��ذا االت��ح��اد ف��ي م��س��ار مواصلة
المفاوضات.
وأش�����ار ال���وزي���ر اإلي���ران���ي إل��ى
ال��ع�لاق��ات ال��ودي��ة ب��ي��ن البلدين،
وأك��د زي��ادة التعاون في المجاالت
االقتصادية والثقافية والسياسية،
معربا ً عن أمله بالمزيد من تطوير
العالقات الثنائية.
من جانبه أعرب وكيل الخارجية
القبرصي عن سروره لزيارته إيران،
معربا ً عن أمله بانتهاء المفاوضات
النووية بين إيران ومجموعة «»1+5
بنجاح ،مؤكدا ً أن بناء الثقة بين إيران
والمجتمع العالمي ،يوفر األرضية
لتطوير العالقات في جميع األصعدة.
وأك��د وكيل الخارجية القبرصي
أن االتحاد األوروب��ي يرغب بعالقات
مستمرة ومستقرة مع الجمهورية

اإلسالمية في إيران ،مبديا ً استعداد
ب�ل�اده ل��رف��ع مستوى ال��ت��ع��اون في
م��خ��ت��ل��ف ال��م��ج��االت االق��ت��ص��ادي��ة
والسياسية ،معلنا ً عن زيارات سيقوم
بها مسؤولون من بالده للجمهورية
اإلسالمية في إيران لتعزيز التعاون
بين البلدين.
من جهة أخ��رى ،أكد مساعد وزير
الخارجية اإليراني عباس عراقجي

أن الجمهورية اإلسالمية مستعدة
لإلسراع في مسار التعاون مع الوكالة
الدولية للطاقة الذرية لتسوية جميع
القضايا العالقة.
وخالل استقباله السفير الروسي
في طهران على أعتاب المفاوضات
النووية الثنائية والثالثية المرتقبة
ف��ي فيينا ،ش���رح ع��راق��ج��ي أح��دث
المستجدات في المفاوضات بما في

ذلك المفاوضات التي أجريت مع وفد
الوكالة الدولية للطاقة الذرية في
طهران األسبوع الفائت ،معربا ً عن
التقدير للدور المهم والبارز لروسيا
والصين في المفاوضات النووية.
وأش���ار عراقجي إل��ى أن «ال��وف��د
الروسي والسيد ريابكوف شخصيا ً
قد أديا على الدوام دورا ً إيجابيا ً وبنا ًء
خالل المفاوضات النووية وقد سعيا
من خ�لال تقديم مقترحات وحلول
مبدعة ومفيدة لتسهيل إمكان التوصل
إلى االتفاق النهائي».
وأكد ضرورة مواصلة المشاورات
ال��م��س��ت��م��رة وال��وث��ي��ق��ة م��ع روس��ي��ا
وال��ص��ي��ن خ��ص��وص��ا ً االت���ص���االت
ال��وط��ي��دة بين ال��وف��ود المفاوضة
اإليرانية والروسية والصينية .وقال:
«إن الجمهورية اإلسالمية في إيران
مستعدة ل�لإس��راع بمسار معالجة
القضايا في إطار التعاون مع الوكالة
الدولية للطاقة الذرية ،وهي جاهزة
لحل وتسوية هذه القضايا مع هذه
الوكالة الواحدة تلو أخرى».
وأعرب السفير الروسي خالل هذا
اللقاء عن أمله بالتوصل إلى االتفاق
النووي الشامل ،موكدا ً ع��زم بالده
على تقديم أية مساعدة ومواكبة لنيل
هذا الهدف قبل حلول الموعد المقرر.

طهران :طائرة قوى الأمن الداخلي لم تتعر�ض لهجوم �إرهابي
قتل  7أشخاص أمس بتحطم طائرة خفيفة من طراز توربو كوماندور تابعة
لقوات الشرطة اإليرانية بالقرب من مدينة زاهدان شرق البالد.
وفي السياق ،أعلن قائد قوات حرس الحدود في قوى األمن الداخلي قاسم
رضائي أن طائرة قوى األمن الداخلي التي تحطمت لم تتعرض لهجوم إرهابي
وعلى األرجح كان سقوطها نتيجة خلل فني.
وبعد  13ساعة من فقدان الطائرة من على الرادار أعلنت دوريات الشرطة
صباح أمس العثور على حطام الطائرة في منطقة جولي بمحافظة سيستان
وبلوجستان الواقعة جنوب شرقي إيران.

البو�سنيون
يختارون ممثليهم
على الم�ستوى
الوطني والإقليمي
أدل���ى الناخبون البوسنيون
بأصواتهم الختيار ممثليهم على
المستوى الوطني واإلقليمي أمس
في انتخابات ال تزال غير محسومة
تتعلق بالدولة والهوية بعد نحو
 20عاما ً من السالم ومن دون أي
احتماالت تذكر لحصول أي تغير
حقيقي.
وأم��ل كثير من البوسنيين أن
تولد االضطرابات الشعبية التي
اندلعت في شهر شباط الماضي ما
يكفي من الزخم لإلطاحة بالطبقة
السياسية الحاكمة التي يعتبرها
ك��ث��ي��رون ف��اس��دة وع���اج���زة عن
إصالح نظام لتقاسم السلطة على
أس��اس عرقي أنهى الحرب التي
استمرت بين عامي  1992و1995
وف��ش��ل على م��ا ي��ب��دو ف��ي تقريب
الدولة البلقانية من أوروبا.
وق��ال��ت ال��م��وظ��ف��ة المتقاعدة
ص��ائ��م��ة عالجبيجوفيتش من
سراييفو بعد وق��ت قصير على
فتح صناديق االقتراع في الساعة
ال��س��اب��ع��ة ص��ب��اح �ا ً بالتوقيت
المحلي« :ال أريد التصويت ألحد،
جميعهم سيان ،جئت فقط ألضع
ورق��ة بيضاء حتى ال يتمكنوا من
استغالل صوتي».
وك����ان ال��س��خ��ط ال��ع��ام ج��راء
الفساد والبطالة سببا ً أساسيا ً
الندالع التظاهرات في شهر شباط
الماضي والتي ب��دأت احتجاجا ً
على إغ�لاق عدد من المصانع ثم
اتخذت منحى عنيفا ً وامتدت إلى
عدد من المدن بينها سراييفو.
لكن خ�لال الحملة االنتخابية
ذهبت معظم الدعوات الشعبية من
أجل التركيز على مكافحة البطالة
والبيروقراطية والمطالبة بالحكم
الرشيد أدراج الرياح.
وعلى العكس ظهرت للعيان
ال����خ��ل�اف����ات ال����ص����ارخ����ة ب��ي��ن
المجموعات العرقية المتنافسة
ب��ش��أن م��س��ت��ق��ب��ل ال��ب��وس��ن��ة إذ
يريد ق��ادة ال��ص��رب المسيحيون
األرث��وذك��س��ي��ون االن��ف��ص��ال عن
البوسنة في حين يريد الكروات
الكاثوليك حكما ً ذاتيا ً فيما يصر
البوسنيون المسلمون على دولة
موحدة قوية.
ويختار ف��ي ه��ذه االنتخابات
قرابة  3.3مليون ناخب ممثليهم
ف��ي  518م��ن��ص��ب�ا ً ف��ي مختلف
إدارات الحكومة بينهم رؤس��اء
البالد الثالثة والبرلمان الوطني
وال��ب��رل��م��ان��ان اإلق��ل��ي��م��ي��ان و10
م��ج��ال��س ك��ان��ت��ون��ات وآخ����ر في
مقاطعة بركو الحيادية.
وف��ي غ��ي��اب منافسين أق��وي��اء
يبدو أن األص��وات ستتوزع بين
العبين سياسيين كثر م��ا يرفع
احتمال حصول تأخير طويل في
تشكيل الحكومات على المستويات
المختلفة.

وكانت هذه الطائرة قد أقلعت في الساعة السادسة مساء السبت من
طهران متجهة إلى زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوجستان وعلى متنها
 7أشخاص /من ضمنهم قائد الطائرة العقيد الطيار «فرخي» والعميد صادقي
من مسؤولي التفتيش في قوى األمن الداخلي والعقيد خرسندي من شرطة
الوقاية والعقيد درودكر من معاونيه قوى األمن الداخلي إضافة إلى ضابطين
آخرين.
وحضر العميد رحيمي قائد قوى األم��ن الداخلي في محافظة سيستان
وبلوجستان في منطقة الحادث لمتابعة التحقيق في ظروف الحادث.

حاكم هونغ كونغ يتعهد البقاء في من�صبه
على رغم مطالبات با�ستقالته
تعهد حاكم هونغ كونغ «ليونغ
تشون ينغ» أمس البقاء في منصبه،
وح���ذر ال��ط�لاب ال��ذي��ن يطالبون
باستقالته من أن حركتهم المنادية
بالديمقراطية خرجت ع��ن نطاق
السيطرة ،مؤكدا ً أن حصار مناطق
رئيسية ف��ي ذل��ك ال��م��رك��ز المالي
اآلس��ي��وي وال����ذي دخ���ل أسبوعه
الثالث اآلن ال يمكن أن يستمر بال
نهاية.
وأض���اف ليونغ ف��ي مقابلة مع
محطة تلفزيون « »TVPالمحلية
إن الحكومة س��ت��واص��ل محاولة
التحدث مع رؤساء الطالب ،ولكنه
لم يستبعد استخدام «الحد األدنى
من القوة» إلخالء المنطقة ،مشيرا ً
إلى أن األسابيع القليلة الماضية
«أثبتت أن م��ن السهل ب��دء حركة
جماهيرية ولكن من الصعب وقفها».

وأضاف« :كذلك ال يمكن ألحد تحديد
اتجاه ووتيرة هذه الحركة .إنها اآلن
حركة فقدت السيطرة».
وح��ذر حاكم هونغ كونغ أيضا ً
من عدم وجود أي فرصة ألن يغير
رؤساء الصين القرار الذي اتخذوه
في شهر آب الماضي وال��ذي يحد
من الديمقراطية في هونغ كونغ،
ح��ي��ث ت��أت��ي ت��ص��ري��ح��ات ليونغ
في وق��ت ب��دا مقر االعتصامات في
منطقة أدميرالتي التي تضم المباني
الحكومية وكأنه مخيم احتفالي في
واد تحيط به ناطحات السحاب.
وتنتشر نحو  200خيمة حاليا ً
في شارعي جلوشستر وهاركورت
ال��ل��ذي��ن ك��ان��ا م��ن أه���م ال��ش��وارع
الرئيسية التي تؤدي إلى حي المال
في وسط المدينة.
لكن على رغم األجواء االحتفالية

في أدميرالتي ،ف��إن الوضع يبقى
متوترا ً في شوارع منطقة مونغ كوك
حيث وردت أن��ب��اء ع��ن مواجهات
بين الشرطة والمتظاهرين الليلة
الماضية.
ليونغ أشار إلى أن من الضروري
أن ت��أخ��ذ ال��ح��ك��وم��ة ف��ي االع��ت��ب��ار
م��ط��ال��ب ال���ط�ل�اب ل��ك��ن ي��ج��ب أن
تكون مطالبهم وأفعالهم قانونية.
وأضاف« :يتعين علينا وسنستمر
في التواصل مع الطالب ومحاولة
إقناعهم وس��ن��ح��اول أال نستخدم
القوة إلخالء المنطقة».
ومضى إلى القول« :إذا اضطررنا
إلى إخالء المنطقة أعتقد أن رجال
الشرطة سيتصرفون وفق تدريبهم
المهني ...ويستخدمون الحد األدنى
من القوة .ال نريد أن يصاب شعبنا
وطالبنا بأذى».

نقاط �ضعف في تدريبات الجي�ش ال�صيني
تهدد قدرة البالد
قالت الصحيفة الرسمية للجيش
الصيني أمس إن هناك نقاط ضعف
في التدريبات العسكرية للجيش
تهدد قدرة البالد على خوض حرب
واالنتصار فيها.
وذكرت صحيفة «جيش التحرير
الشعبي» على صفحتها األولى أن
سلطة الجيش الصيني أرسلت
وثيقة إل��ى ال��وح��دات العسكرية
ت��ت��ض��م��ن  40ن��ق��ط��ة ض��ع��ف في
أساليب التدريب المعمول بها.
وقالت الصحيفة نقالً عن مقر
األرك���ان العامة لجيش التحرير
الشعبي« :تعكس هذه المشكالت
أوج��ه ق��ص��ور ون��ق��اط ضعف في
تشكيلة قواتنا القتالية .وإذا لم
يجر التعامل معها كما ينبغي،

فإنها ستؤثر من دون شك في قدرة
جيشنا على خوض حرب».
وي��دف��ع الرئيس الصيني شي
جين بينغ باتجاه تعزيز القدرة
القتالية للقوات المسلحة الصينية
التي يصل قوامها إلى  2.3مليون
فرد وتمثل أكبر جيش في العالم
كما يكثف الجهود لتحديث قوات
تستعرض عضالتها ف��ي مياه
متنازع عليها ببحر الصين الشرقي
وبحر الصين الجنوبي.
وت���ع���رض ال��ج��ي��ش الصيني
النتقادات في وقت سابق هذا العام
م��ن ض��ب��اط صينيين متقاعدين
وف��ي الخدمة وم��ن وسائل إعالم
زعمت أن القوات فاسدة لدرجة
تجعلها غير قادرة على االنتصار

في حرب.
وقالت صحيفة «الجيش» إن
الصين بحاجة إلى ايجاد «عالج
لمرض السالم الذي أصاب «نظام
ال��ت��دري��ب فيها ل��ض��م��ان ام��ت�لاك
القوات المسلحة القدرة على حسم
صراع حقيقي لمصلحتها.
وح��ددت السلطات العسكرية
ب��ع��ض ال��ن��ق��اط أم����ام ال��ج��ي��ش
واألس��ط��ول وال��ق��وات الجوية في
الصين ومن بينها معايير وأساليب
ال��ت��دري��ب ال��ت��ي يطبقها ال��ق��ادة
وال��وح��دات العسكرية .وذك��رت
الصحيفة أنه تم تحديد المشاكل
من خالل االش��راف على مناورات
من بينها تدريبات مشتركة مع
قوات مسلحة أجنبية.

مودي ي�سعى �إلى الفوز
في انتخابات والية مهارا�شترا
قاد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا
مودي حملة حزبه لالنتخابات التي
تجري في وقت الحق هذا األسبوع
في والية مهاراشترا مدركا ً أن الفوز
ف��ي ه��ذه ال��والي��ة ال��ت��ي ت��وج��د بها
مدينة مومباي المركز المالي الهندي
سيسهل عليه إق����رار إص�لاح��ات
اقتصادية.
وتشهد والية هاريانا الصغيرة
الواقعة في شمال الهند انتخابات
ي��وم األرب��ع��اء أي��ض �اً ،ولكن والي��ة
مهاراشترا الواقعة غرب الهند هي

التي ستوفر أفضل اختبار لحجم
الشعبية التي يتمتع بها مودي بعد
خمسة أشهر من وصوله إلى السلطة
في انتخابات عامة بوعود بإصالح
بلد يعاني من فضائح فساد وارتفاع
معدل التضخم وتباطؤ النمو بشكل
حاد.
وتولى م��ودي شخصيا الحملة
االنتخابية في مهاراشترا مراهنا ً
على استطاعته م��س��اع��دة حزبه
بهاراتيا جاناتا على تحقيق فوز
كبير في والي��ة يبلغ ع��دد سكانها

 110م�لاي��ي��ن ن��س��م��ة وت��ع��ادل
مساحتها إيطاليا.
وتتوقع استطالعات رأي محلية
ف��وز بهاراتيا جاناتا ولكن ربما
بفارق بسيط ،حيث أظهر استطالع
صحيفة ميل ت���وداي أن الحزب
ي��وش��ك على الحصول على 145
مقعدا ً وهو العدد ال�لازم للحصول
على غالبية ف��ي برلمان ال��والي��ة
المؤلف م��ن  288ع��ض��واً .وتعلن
والي��ة مهاراشترا ووالي��ة هاريانا
النتائج في  19تشرين األول.

