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بروجردي :ت�صريحات الفي�صل
نتيجة ل�شيخوخته ومر�ضه
رد رئ���ي���س ل��ج��ن��ة ال��س��ي��اس��ة
الخارجية واألمن القومي في البرلمان
اإلي��ران��ي ،ع�لاء ال��دي��ن ب��روج��ردي،
على تصريحات وزي���ر الخارجية
السعودي سعود الفيصل ،معتبرا ً أن
تصريحاته تليق بالدول التي تقدم
دعمها المتواصل للجماعات اإلرهابية
في سورية والعراق وتتدخل بقوات
عسكرية لقمع الحراك السلمي في
البحرين.
وتعقيبا ً على سؤال بهذا الشأن،
قال بروجردي في جموع المواطنين
في العاصمة ط��ه��ران« :أت��ص��ور أن
تصريحات سعود الفيصل عن احتالل
إي��ران��ي إنما أت��ت بفعل شيخوخته
ومرضه ،وإن مصطلح «المحتل» إنما
يليق بالقوات السعودية».
وأض��اف« :حتى أميركا بصفتها
العدو األول لنا تعترف ب��أن إي��ران
ت��ؤدي دورا ً إقليميا ً بناء وأن حل
مشاكل المنطقة من دون إي��ران غير
ممكن».
وفي إشارة إلى الدور اإليراني في
األزم��ة السورية ،أكد بروجردي أن
«دورنا في السنوات األربع الماضية
إنما ك��ان التصدي ل�لإره��اب ،وكان
إلي��ران دور ري��ادي في ذل��ك ،كما أن
إي����ران ك��ان��ت الضحية رق���م واح��د
ل�ل�إره���اب» .وأض����اف« :إن دورن���ا
ال��ذي أديناه في العراق وباعتراف
المسؤولين العراقيين ذاتهم كان
دورا ً بناءً».
وف��ي إش���ارة إل��ى ت��واج��د القوات
ال��س��ع��ودي��ة ف��ي ال��ب��ح��ري��ن ،ص��رح
بروجردي بأن «مصطلح المحتل إنما

يليق بالقوات السعودية التي قامت
بمحاسبة الشعب البحريني األعزل
عبر انتشار قوات درع الجزيرة في
البحرين».
وكان وزير الخارجية السعودي
س��ع��ود ال��ف��ي��ص��ل ،وخ��ل�ال مؤتمر
صحافي مشترك مع نظيره األلماني
فرانك فالتر شتاينماير في الرياض،
ق��د ادع��ى أن إي���ران تحتل سورية،
وعليها سحب قواتها .وقال الفيصل
إن األم��ر ينطبق أيضا ً على الوجود
اإليراني في العراق واليمن.
وك���ان مساعد وزي���ر الخارجية
اإليراني في ش��ؤون ال��دول العربية

بوتين :المنظمات الدولية لحقوق الإن�سان تتغا�ضى عن االنتهاكات في �أوكرانيا

البرلمان الأوكراني يقر تعيين �ستيبان بولتوراك وزير ًا للدفاع

واأل فريقية حسين أمير عبد اللهيان
ق��د اعتبر أنّ تصريحات الفيصل
ت��ت��ع��ارض م��ع أج���واء المحادثات
الدبلوماسية السائدة بين البلدين.
وأوضح عبد اللهيان أن إيران تقدم
دعمهاللحكومتينوالشعبينالسوري
والعراقي في مكافحتهما لإلرهاب
وفق القوانين الدولية ،وأضاف« :لو
أنهت السعودية وجودها العسكري
في البحرين ،الستطاع هذا البلد حل
أزمته عبر الحوار» ،داعيا ً السعودية
إلى االلتفات لمؤامرات األعداء ،مشيرا ً
إلى أن ما يجري في اليمن هو شأن
داخلي.

جولة نووية ثامنة انطلقت �أم�س ...وال نقا�ش حول حق �إيران بالتخ�صيب

روحاني :ال رجعة عن النووي و�سنتفق
مع «ال�سدا�سية» �ضمن الفترة المعلنة
أع���رب ال��رئ��ي��س اإلي��ران��ي حسن
روحاني في مقابلة مع التلفزيون
اإلي���ران���ي ع��ن اع��ت��ق��اده «ب��إم��ك��ان
التوصل إلى اتفاق نووي نهائي مع
مجموعة  1+5قبل انتهاء المهلة
المحددة في الرابع والعشرين من
الشهر المقبل»على قاعدة «رب��ح -
ربح».
وكشف روحاني أن فرنسا وعدت
إيران بتقديم تقنيات نووية حديثة
بعد حصول اتفاق نهائي ،مؤكدا ً أن
حصول إيران على التقنيات الحديثة
من بين القضايا التي يجري بحثها.
وأك���د ال��رئ��ي��س اإلي���ران���ي قبول
مجموعة  1+5البرنامج النووي
اإلي��ران��ي ،مشيرا ً إل��ى ع��دم وج��ود
خالف على رفع العقوبات بل على
كيفية ذل��ك ،مضيفا ً أن��ه تم االتفاق
ح��ول القضية النووية بشكل عام
وال تزال هناك بعض التفاصيل ،اال
أنه ال نقاش اآلن حول حق إيران في
التخصيب ،والعالم كله قد أقر به.
ولفت روحاني الى أنه “ال يمكن
القول متى سيحصل االتفاق النهائي
حول القضية النووية على وجه الدقة
ولكن مع ذلك ال شك في أننا لن نعود
ال��ى ظ��روف العام الماضي” .وأكد
“أال رجعة في القضیة النوویة ولن

تعود ظروفها إلی ما كانت علیه قبل
عام ،وإرادتنا قائمة علی حل القضیة،
ونعتقد ب��أن القضایا قابلة للحل
والتسویة خالل الفترة المعلنة”.
من ناحيته ،قال وزير الخارجية
اإليراني محمد جواد ظريف إن بإمكان
المشاورات في فيينا أن تمهد األرضية
للتوصل الى اتفاق نهائي ،معربا ً عن
أمله في أن يصل الجانب اآلخر الى
حل ينفع الجميع من خ�لال قبوله
حقائق البرنامج النووي اإليراني .
وق��ال ظريف ل��دى وصوله أمس
ال��ى فيينا إلج��راء جولة أخ��رى من
المباحثات مع مجموعة  1+5في
تصريح للمراسلين إن “المفاوضات
التي أجريناها إل��ى حد اآلن كانت
مفاوضات حساسة وإن هذه الجولة
من المفاوضات بإمكانها أن تمهد
الطريق أك��ث��ر للتوصل ال��ى اتفاق
نهائي”.
واستبعد ظ��ري��ف ال��ت��وص��ل الى
اتفاق في هذه الجولة من المفاوضات
بسبب القضايا العديدة المتبقية،
وقال“ :كما صرح الرئيس روحاني،
ف��ه��ن��اك ت��ف��اه��م ح���ول ال��م��واض��ي��ع
الرئيسية بشكل عام ،إال أن ما جرى
الحديث عنه خ�لال األي��ام األخيرة
يتعلق بتفاصيل قضايا مثل نسبة

13

التخصيب وتوقيت إل��غ��اء الحظر
اللتين تعتبران من القضايا المهمة
والحيوية”.
وت��اب��ع ظ��ري��ف“ :نأمل ف��ي أن
يتمكن الطرف اآلخر ،من خالل قبوله
بالحقائق على المستويين اإلقليمي
وال���دول���ي وك��ذل��ك ت��ل��ك المرتبطة
بالبرنامج النووي اإلي��ران��ي ،الذي
يعتبر برنامجا ً نوويا ً متقدما ً وسلمياً،
من التوصل الى حل يكون لصالح
الجميع ،ونحن بدورنا نبذل قصارى
جهدنا لكي نستفيد من مفاوضات
فيينا بأفضل وج��ه ممكن لتسوية
المشاكل المتبقية”.
وك���ان ال��وف��د اإلي���ران���ي ال��ن��ووي
المفاوض قد توجه ال��ى العاصمة
النمساوية فجر أمس إلجراء الجولة
الثامنة م��ن ال��م��ح��ادث��ات م��ع دول
المجموعة ال��دول��ي��ة ،إض��اف��ة إلى
إجراء محادثات ثنائية مع الجانب
األميركي.
ومن المقرر أن يلتقي ظريف منسقة
السياسية الخارجية ف��ي االتحاد
األوروبي كاثرين آشتون لبحث سير
المفاوضات النووية في ظل وجود
مسائل عالقة بين الطرفين .وإضافة
الى ذلك ،سيجمع لقاء ثالثي (اليوم)
األربعاء ظريف مع نظيره األميركي
جون كيري وآشتون.
وانطلق يوم أمس االجتماع الثالثي
بين مساعدي الخارجية اإليرانية
واألميركية واالت��ح��اد األوروب���ي في
إط��ار الجولة الثامنة للمفاوضات
حول البرنامج النووي اإليراني.
وش���ارك ف��ي االج��ت��م��اع مساعدا
الخارجية اإليرانية عباس عراقجي
ومجيد تخت روان��ج��ي ومساعدا
الخارجية األميركية ويليام برنز
ووندي شيرمان ومساعدة مسؤولة
السياسة ال��خ��ارج��ي��ة ف��ي االت��ح��اد
األوروب����ي هيلغا اش��م��ي��ت ،لبحث
القضايا العالقة بين إيران ومجموعة
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البرلمان النرويجي يتبنى
قانون ًا يلزم الن�ساء ب�أداء
الخدمة الع�سكرية

رئي�س حكومة كاتالونيا:
اال�ستطالع حول اال�ستقالل
�سيجرى ولكن ب�شكل �آخر

تبنى البرلمان النرويجي قانوناً ،يبدأ العمل به
العام المقبل ،ويلزم النساء في البالد بأداء الخدمة
العسكرية اإللزامية ،وبذلك ستصبح النرويج أول
دولة أوروبية وأول عضو في حلف شمال األطلسي
“الناتو” تقوم بهذه الخطوة.
وقال بيان صادر عن وزارة الدفاع النرويجية ،إن
العمل بالقانون الجديد سيبدأ اعتبارا ً من  1كانون
الثاني عام  ،2015وسيبدأ التحاق النساء بالجيش
في صيف عام .2016
وقالت وزيرة الدفاع النرويجية إيني إيريكسن
سورايديه إنه “قرار تاريخي ،والنرويج أضحت
رائدة في هذا المجال ،ونملك كل األسباب لالفتخار
بالقانون”.
وأك����دت ال���وزي���رة أن “الخدمة العسكرية
اإللزامية هي جزء من العقد اإلجتماعي بين الدولة
ومواطنيها ،لكن اآلن يمكن القول فقط إن واجبات
جميع المواطنين في البالد أصبحت متساوية”.
يُشار إل��ى أن فترة الخدمة اإللزامية الحالية
للرجال في القوات المسلحة النرويجية ،حسب
القانون 19 ،شهراً ،لكنها غالبا ً ال تتعدى  12شهراً،
عالوة على أن نصف عدد المجندين يدخلون قوام
الحرس الوطني للبالد ،وفترة خدمتهم ال تتعدى
السبعة أشهر.

أعلن أرتور ماس ،رئيس حكومة إقليم كاتالونيا اإلسباني،
أن سلطات اإلقليم ستجري في  9تشرين الثاني استطالعا ً لرأي
السكان بشأن استقالل اإلقليم ،لكن هذا االستطالع سيُجرى
بشكل مختلف.
وقال ماس يوم أمس ،إن “استطالع رأي السكان لن يجرى
بشكل ينص عليه القرار الذي وقعت عليه” ،مضيفا ً أن االستطالع
سيجرى بشكل آخر بـ”مشاركة المواطنين”.
وكانت وسائل إعالم إسبانية قد نقلت أن حاكم إقليم كاتالونيا
أرت��ور ماس سيلغي االستفتاء على االستقالل عن إسبانيا،
المقرر في التاسع من الشهر المقبل .وأوضحت المصادر أن
حاكم اإلقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي شرقي إسبانيا سيبحث
عوضا ً عن ذلك عن بدائل بالتشاور مع الكاتالونيين من خالل
آليات أخرى.
من جانبه ،رحب رئيس ال��وزراء اإلسباني ماريانو راخوي
بتخلي سلطات كاتالونيا عن إجراء استطالع لرأي السكان حول
استقالل اإلقليم ،مؤكدا ً أن إجراء مثل هذا االستطالع يخالف
دستور المملكة.
ودعا راخوي إلى تجاوز الخالفات وحل كافة القضايا في
العالقات مع كاتالونيا من خالل الحوار ،مشيرا ً إلى أن “معظم
اإلسبان يريدون أن يعيشوا معا ً”.
وكانت المحكمة الدستورية اإلسبانية علقت االستفتاء ،لكن
رئيس منطقة كاتالونيا لم يقرر حتى اآلن ما إذا كان سيمضي
قدما ً في التصويت المقرر.

انتقد الرئيس الروسي فالديمير
بوتين المنظمات الحقوقية الدولية
لعدم اهتمامها بما يحدث في شرق
أوكرانيا .وق��ال في جلسة لمجلس
ح��ق��وق اإلن��س��ان ال��ت��اب��ع للرئاسة
ال��روس��ي��ة ي��وم أم��س« :ال��ع��دي��د من
المنظمات الحقوقية الدولية تغمض
عيونها عما يجري ،وتشيح بوجهها
إلى البعيد نفاقاً».
وانتقد الرئيس ال��روس��ي بشكل
خاص تغاضي المنظمات الحقوقية
عما يحدث في الحملة االنتخابية
الحالية ف��ي أوك��ران��ي��ا ،متسائالً:
«وم���اذا ي��ح��دث اآلن أث��ن��اء الحملة
االنتخابية؟ هذا أيضا ً حق منتخب.
هل نحن ال نبصر أم م��اذا؟ يُضرب
المعارضون ،ويُهانون .أي نوع من
الديمقراطية تلك التي تغرس في
هذه المنطقة؟».
وأش����ار ب��وت��ي��ن إل���ى أن «ه��ن��اك
ان��ت��ه��اك��ات كثيرة ل��ل��م��واد الثالثة
وال��راب��ع��ة وال��خ��ام��س��ة والسابعة
والحادية عشرة من اإلعالن العالمي
لحقوق اإلن��س��ان ال��ص��ادر عن األمم
المتحدة في عام  ،1948باإلضافة
إلى المادة الثالثة من اتفاقية منع
جرائم اإلب��ادة الجماعية والمعاقبة
عليها ال��ص��ادرة في  9كانون األول
عام .»1948
ك��م��ا ل��ف��ت ب��وت��ي��ن إل����ى ات��ب��اع
معايير مزدوجة في تقييم الجرائم
ض��د ال��م��دن��ي��ي��ن ف��ي ج��ن��وب ش��رق
أوكرانيا ،حيث يتم «انتهاك الحقوق
األس��اس��ي��ة ل�لإن��س��ان ،أال وه��ي حق
ال��ح��ي��اة وال���ح���رم���ة ال��ش��خ��ص��ي��ة.

ويتعرض ال��ن��اس هناك للتعذيب
وأن��واع العقوبة التي تهين الكرامة
اإلنسانية ،والتمييز وأحكام قضائية
غير عادلة بحقهم».
وقال الرئيس الروسي إن الكارثة
الرئيسية ف��ي أوك��ران��ي��ا تتمثل في
القطيعة بين الشعبين ال��روس��ي
واألوك��ران��ي ،مؤكدا ً ض��رورة إيجاد
طريقة لتجاوز هذه الحالة رغم كل
المشاكل الموجودة.
وأع���رب بوتين ع��ن قناعته بأن
المشاكل اإلنسانية في أوكرانيا أهم
من المسائل القانونية ،مضيفاً« :ال
يمكن أن نقف مكتوفي األيدي ونرى
أش��خ��اص�ا ً يموتون بسبب الجوع
أو ع��دم وج��ود أدوي��ة أو مساعدات
إنسانية».
وجاء ذلك في وقت أقر البرلمان
األوكراني تعيين ستيبان بولتوراك
وزي���را ً ج��دي��دا ً للدفاع خلفا ً للوزير
ال ُمقال فاليري غيليتي .وصوت 245
نائبا ً في البرلمان لصالح هذا القرار.
وق��ال الرئيس األوك��ران��ي بيوتر
بوروشينكو ل��دى تقديم المرشح
لتولي منصب وزير الدفاع الثالثاء
إن��ه على أوكرانيا بناء جيشها من
جديد وعلى مستوى جديد تماماً،
مؤكدا ً أن الجيش يتحمل مسؤولية
رئيسية عن حماية الوطن في هذه
األيام الصعبة.
ك��م��ا دع���ا ب��وروش��ي��ن��ك��و أع��ض��اء
البرلمان إلى الكف عن انتقاد الجيش
أثناء حملة االنتخابات البرلمانية
األوك��ران��ي��ة ،م��ؤك��دا ً أن األول��وي��ة
ف��ي المجال العسكري التقني هي

االدعاء البريطاني :توني بلير
ربما كان هدف ًا لهجوم �إرهابي
قال االدعاء البريطاني يوم أمس إن رجالً يواجه اتهامات تتعلق باإلرهاب ربما كان
يخطط لشن هجوم على رئيس الوزراء البريطاني األسبق توني بلير.
وألقي القبض على المتهم ايرول انسيدال في شهر تشرين األول من العام الماضي
مع رجل آخر يدعى منير رارمول بوهادجا ،اعترف األسبوع الماضي بأن لديه وثيقة
عن صنع القنابل على بطاقة ذاكرة ،فيما نفى انسيدال االتهامات الموجهة اليه باإلعداد
ألعمال إرهابية تخالف قانون اإلرهاب لعام  2006وجمع معلومات يمكن استخدامها
في أنشطة إرهابية.
وقال ممثل االدعاء ريتشارد ويتام لهيئة المحلفين في محكمة أولد بيلي“ :كانت
األعمال اإلرهابية التي يستعدون لها تستهدف إما عددا ً محدودا ً من األشخاص أو
شخصا ً مهما أو هجوما ً على نطاق أوسع وأكثر عشوائية مثل الذي وقع في مومباي
عام  ،”2008موضحا ً أن المتهم انسيدال أوقف الرتكاب مخالفة مرورية في شهر
أيلول .2013
وأضاف ويتام“ :في سيارة المرسيدس السوداء ،عثر رجال المباحث على ورقة
مدون عليها عنوان رئيس الوزراء األسبق توني بلير .وفي سياق هذه القضية ككل قد
يثير هذا اعتقادا ً بأن لألمر قدرا ً من األهمية”.
وقيل للمحكمة إن القضية ستنظر في ثالثة أجزاء ،بعضها علني أمام الجمهور
والصحافة وبعضها في حضور عشرة صحافيين فقط والبعض اآلخر سيكون سرياً.
وطلب االدعاء البريطاني فرض السرية ألسباب تتعلق باألمن القومي ،وهو طلب لم
يسبق له مثيل في تاريخ القضاء البريطاني الحديث ،لكن محكمة االستئناف رفضت
الطلب في شهر حزيران الماضي.
وكثيرا ً ما حذرت أجهزة األمن البريطانية من مخاطر تكرار هجمات مومباي التي
نفذها عشرة باكستانيين وقتلوا فيها  166شخصا ً بعدما حاصروا فندق تاج محل
لمدة ثالثة أيام.

ال�شرطة تعيد فتح طريق رئي�سية
في و�سط هونغ كونغ
أع��ادت شرطة هونغ كونغ فتح إحدى الطرق الرئيسية في المدينة أمام
حركة المرور يوم أمس بعد أن أزالت حواجز أقامها المحتجون المطالبون
بالديمقراطية الذين يحتلون منذ أسابيع شوارع في قلب المركز المالي اآلسيوي
الذي تحكمه الصين.
وتسببت االحتجاجات في فوضى مرورية في أرج��اء المدينة مع قيام
المتظاهرين بإغالق طرق رئيسية في جانبي الميناء ،ما أثار غضب سائقي
سيارات األجرة ومستخدمي وسائل النقل العام وإحباطا ً لدى عشرات آخرين
تضرروا من هذا التحرك.
وفي وقت سابق من يوم أمس ،قام مئات من شرطة هونغ كونغ ،بعضهم
يحمل مناشير ميكانيكية ومطارق ثقيلة ،بإزالة حواجز أقامها المحتجون قرب
مبان حكومية والمركز التجاري في وسط المدينة بعد يوم من تفجر اشتباكات
مع محاولة مجموعات مناهضة لالحتجاجات إعادة فتح الطرق ،فيما هدد
سائقو األج��رة بإزالة الحواجز يوم األربعاء إذا لم يقم المحتجون بإزالتها
بحلول ذلك الموعد.
وبحلول ظهر أمس ،أعيد فتح طريق كوينزواي أمام حركة المرور ،بما في
ذلك الحافالت المدرسية والسياحية ،للتدفق مباشرة عبر حي األعمال في
وسط المدينة الذي توجد فيه شركات عالمية مثل “إتش أس بي سي هولندنغ”
و”ستاندرد تشارترد”.
ويطالب المحتجون بنظام ديمقراطي كامل في المستعمرة البريطانية
السابقة ودعوا ليونج تشون ينج ،رئيس السلطة التنفيذية في هونغ كونغ،
بالتنحي بعد أن استبعدت بكين في شهر آب الماضي انتخابات حرة الختيار
زعيم المنطقة القادم في .2017

للتعاون م��ع «ال��ن��ات��و» واالت��ح��اد
األوروب��ي والواليات المتحدة وكندا
وغيرها من الدول الحليفة.
وقال يوري لوتسينكو ،مستشار
الرئيس األوكراني ،إن الوزير السابق
فاليري غيليتي نفذ مهماته في هذا
المنصب ،مشيرا ً إل��ى أن الجيش
ي��واج��ه اآلن مهمات ج��دي��دة تماما ً
تتطلب تغيير الوزير.
إلى ذلك ،قتل  7مدنيين وأصيب
أكثر من  30نتيجة قصف الجيش
األوك��ران��ي مناطق مختلفة شرقي
ال��ب�لاد الليلة ال��م��اض��ي��ة .وكشف
مصدر في مقر «جمهورية دونيتسك

الشعبية» ،عن رصد  25حالة على
األقل النتهاك اتفاق وقف إطالق النار
من الجانب األوك��ران��ي خالل الليلة
الماضية وأكثر من  45حالة خالل
اليوم الماضي.
م��ن ج��ه��ة أخ����رى ،أك���د أن��دري��ه
ب���ورغ���ي���ن ،ن���ائ���ب رئ���ي���س وزارة
«دون��ي��ت��س��ك الشعبية» أن قصف
المدفعية األوكرانية ط��ال ممثلين
ع��ن منظمة األم���ن وال��ت��ع��اون في
أوروبا وموظفين في وزارة الطوارئ
المحلية ،من دون أن يؤدي ذلك إلى
سقوط ضحايا.
وف��ي ش��أن متصل ،تجمع نحو

 8آالف م��ن القوميين أم��ام مبنى
البرلمان األوك��ران��ي «ال����رادا» في
العاصمة كييف ي��وم أم��س وألقوا
الحجارة عليه.
وق��ذف المتظاهرون الذين كانوا
ي��ح��م��ل��ون أع��ل�ام ال��ح��زب ال��ق��وم��ي
«س���ف���وب���ودا» ال��م��ب��ن��ى ب��ح��ج��ارة
اقتلعوها م��ن ال��س��اح��ة المحيطة
وحطموا ن��واف��ذه ،كما أل��ق��وا قنابل
الدخان والصوت على أفراد الشرطة
ما أسفر عن إصابة عدد منهم.
وبدأت أعمال الشغب بعد امتناع
البرلمانيين األوكرانيين عن إدراج
م��ش��روع ق��ان��ون يعترف بمقاتلي
«الجيش الثوري األوك��ران��ي» طرفا ً
محاربا ً من أجل استقالل أوكرانيا
خ�لال الحرب العالمية الثانية في
جدول األعمال.
وك��ان رئيس البرلمان قد حاول
سبع م��رات تضمين المشروع في
الجدول إال أنه لم يوفق في أي منها
بجمع األص��وات المطلوبة وعددها
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ون����ظ����م ح�����زب «س����ف����وب����ودا»
القومي مسيرة وس��ط كييف تحت
شعار «بانديرا هو بطلنا» ،طالب
المشاركون فيها االعتراف به كبطل
حرب ،وانضم إلى المسيرة مقاتلو
ال��ح��رس الوطني وق��دام��ى عناصر
«الجيش الثوري األوكراني».
يذكر أنه وجه لهذا الجيش خالل
ال��ح��رب العالمية ال��ث��ان��ي��ة ات��ه��ام
بالتعاون مع القوات الفاشية ،فيما
يصر القوميون على أنه حارب ضد
الجميع من أجل استقالل أوكرانيا.

طالبان الأفغانية ت�صعد هجماتها
وتقتل �ستة من رجال ال�شرطة
قال مسؤول أفغاني إن مقاتلي حركة طالبان اقتحموا
يوم أمس نقطة تفتيش تابعة للشرطة في إقليم قريب يقع
على بعد  100كم جنوب غرب العاصمة كابول وقتلوا
ستة من رجال الشرطة.
ويختبر موسم القتال الدامي مدى ق��درة ق��وات األمن
األفغانية المدربة حديثا ً على التصدي لتمرد طالبان التي
تسعى من جديد إلقامة “دولة إسالمية” بعد أن أسقط
حكومتها منذ  13عاما ً تدخل عسكري قادته الواليات
المتحدة.
وقال مسؤول في إقليم لوجار إن مقاتلي طالبان هاجموا
مركز الشرطة في اإلقليم في ساعة مبكرة من صباح يوم
أمس وإن قوات الحكومة األفغانية لم تتمكن من صدّهم،
فيما أشار عبد الرحيم أميني ،حاكم منطقة باراكي باراك،

إلى أن ستة من أفراد الشرطة ُقتلوا في المعركة.
ووقع الهجوم بعد أن نصب مسلحو طالبان أمس األول
كمينا ً لقافلة من قوات األمن األفغانية في منطقة جبلية في
شمال البالد فقتلوا  22من رجال الجيش والشرطة.
وص��ع��دت طالبان هجماتها قبل انسحاب القوات
القتالية األجنبية من أفغانستان بحلول نهاية العام،
في ختام مرحلة قتالية من المهمة التي بدأت مع إسقاط
حكومة طالبان لتوفيرها المأوى ألعضاء تنظيم القاعدة
الذين خططوا للهجمات التي استهدفت الواليات المتحدة
في  11أيلول عام .2001
ومن المتوقع أن يبقى في البالد بعد عام  2014نحو 12
ألف جندي أجنبي من بينهم  9800جندي أميركي لتدريب
القوات األفغانية التي تواصل حربها ضد طالبان.

كيم جونغ �أون يعاود الظهور
وي�سير متكئ ًا على ع�صا
ع��اود الزعيم الكوري الشمالي
كيم جونغ أون الظهور في وسائل
اإلع�ل�ام الرسمية ي��وم أم��س وهو
متكئ على عصا بعد غياب طويل
ع��ن األن��ظ��ار لنحو  40ي��وم �اً ،ما
أثار تكهنات بشأن صحته وكذلك
قبضته على السلطة في البالد.
ون��ش��رت صحيفة “رودونج
سينمون” الرسمية عدة صور لكيم
وهو يقف مبتسما ً ويشير بيده في
مجمع سكني اكتمل بناؤه حديثاً،
لكن الصحيفة لم تشر الى توقيت
ه��ذا ال��ح��دث .وك���ان كيم محاطا ً
بمعاونيه ويرتدي حلته الداكنة
التقليدية ذات األزرار ويبدو أنه
يتكئ على عصا سوداء.

ولم يظهر زعيم كوريا الشمالية
ف��ي أي مناسبات ع��ام��ة منذ أن
حضر مع زوجته حفالً موسيقيا ً
في الثالث من شهر أيلول الماضي،
فيما غاب عن ذكرى سياسية هامة
ي���وم الجمعة ال��م��اض��ي .ك��م��ا لم
يشارك في جلسة عقدها البرلمان
أخيراً.
ونشرت وكالة األنباء الكورية
الشمالية المركزية تقريرا ً حمل
تاريخ ي��وم أم��س بشأن زيارتين
رسميتين ق���ام ب��ه��م��ا ك��ي��م ،لكن
التقرير لم يذكر أيضا ً متى حدث
ذلك .كما لم يشر التقرير إلى صحة
كيم أو غيابه الطويل عن األنظار.
وع���رض ال��ت��ل��ف��زي��ون الرسمي

لقطات ثابتة لكيم ظهر في أغلبها
وهو جالس ،وفي إحداها ممسكا ً
بسيجارة في يده وكان معاونوه
يقفون حوله .كما ظهر في إحدى
اللقطات في عربة جولف خضراء
ك��ب��ي��رة ف��ي��ه��ا ع���دد م���ن ال��م��ق��اع��د
وق��د جلس معه أف��راد من دائرته
المقربة.
وأشار متابعون أن الغرض من
تلك التقارير الخاصة بأنشطة كيم
هو تبديد للشائعات التي ثارت
خ��ارج البالد وتهدئة أي مخاوف
في الداخل ،وخصوصا ً في الجيش،
ب��ع��د ت��ب��ادل إط�ل�اق ال��ن��ار ال��ذي
ح��دث ي��وم الجمعة الماضي بين
الكوريتين الشمالية والجنوبية.

ال�شرطة الأميركية تحتجز
نحو  50من المحتجين في فيرغ�سون
احتجزت الشرطة األميركية في مدينة فيرغسون نحو
 50من المشاركين في االحتجاجات على مقتل الشاب
مايكل بروان وإفراط السلطات األمنية في استخدام القوة.
وأوض��ح المتحدث باسم الشرطة تيم زول أمس أن
االحتجاجات ش��ارك فيها ع��دة آالف ،وت��م احتجاز 42
شخصا ً بتهمة خرق النظام العام ،و 6آخرين على خلفية
سد الطرقات ورفض االمتثال ألوامر الشرطة بالتفرق ،كما
اعتقل أحد المحتجين في ضاحية سانت لويس.
وكان براون ،البالغ من العمر  18عاماً ،تعرض إلطالق

ن��ار من رج��ال شرطة في  9آب الماضي بعد أن رفض
الخضوع ألوامرهم ،ودخل في عراك باأليدي مع أحدهم،
فيما تقول وسائل اإلعالم إن رجال األمن أطلقوا النار عليه
حين كان يقف أعزال ً رافعا ً يديه.
وطالب المحتجون في مدينة فيرغسون السلطات
بمعاقبة المذنبين في مقتل الشاب مايكل ب��راون ذي
األص��ول اإلفريقية ،كما يتهم سكان المدينة السلطات
باإلفراط في استخدام القوة في هذه المدينة التي يقطنها
نحو  21ألف نسمة ،معظمهم من أصول أفريقية.

