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وا�شنطن تهنئ الأوكرانيين باالنتخابات و«الناتو» يعزز وجوده �شرق �أوروبا

روانجي :حان الوقت لـ« »1+5ب�أن تتخذ القرار ال�صعب

بوتين ي�ؤكد �أهمية منع تزوير تاريخ رو�سيا و�أوكرانيا

جولة جديدة من مفاو�ضات �إيران
وال�سدا�سية في ال�شهر المقبل

أك��د الرئيس ال��روس��ي فالديمير
بوتين األهمية القصوى لمواجهة
أي���ة م���ح���اوالت ت��رم��ي إل���ى إح��ي��اء
األيديولوجية الفاشية وإشعال الفتن
الطائفية وتزوير التاريخ المشترك
لروسيا وأوكرانيا.
جاء ذلك في برقية تهنئة وجهها
الرئيس الروسي للمحاربين القدامى
والشعب األوكراني بمناسبة الذكرى
ال��ـ  70لتحرير ال��ب�لاد م��ن ال��غ��زاة
النازيين.
ودع���ا ب��وت��ي��ن ف��ي رس��ال��ت��ه إل��ى
الحفاظ على تقاليد الصداقة األخوية
والتعاون بين شعبي البلدين ،مؤكدا ً
ضرورة غرس القيم الوطنية السامية
في الجيل الجديد ،متمنيا ً السالم
واالزدهار للشعب األوكراني الشقيق.
م���ن ج��ه��ت��ه ،ط���ال���ب غ��ي��ن��ادي
غاتيلوف ،نائب وزي��ر الخارجية
الروسي أمس بإجراء تحقيق دقيق
في وقائع العنف ضد الصحافيين
في أوكرانيا ،داعيا ً كييف إلى ضمان
وقف مطاردتهم.
وفي مؤتمر عقد في فيينا لبحث
انعكاس «تحديات العصر في مرآة
اإلعالم» ذكر غاتيلوف أن الكثير من
وسائل اإلعالم الغربية أظهرت أثناء
تغطيتهم لألزمة األوكرانية تحيزا ً
جيوسياسيا ً وابتعادا ً عن المعايير
األخالقية .وق��ال« :إن أمامنا حربا ً
إعالمية ...حرب بال قواعد يتم فيها
بث معلومات غير مؤكدة واالعتماد
على مرجعيات كاذبة واستخدام
عبارات مخادعة».
ك��م��ا ل��ف��ت غ���ات���ول���وف إل����ى أن
«ف��ي��روس ال��ن��ازي��ة» ال يقل خطورة
عن مرض إيبوال» ،مضيفا ً أن الدول
األوروبية تفقد تدريجا ً المناعة ضد
هذا الفيروس ،داعيا ً إلى عدم جواز
الصمت اإلعالمي حول وقائع القتل
والعثور المستمر على مقابر جماعية
لمدنيين أب��ري��اء في جنوب شرقي
أوكرانيا.
كما لفت غاتيلوف إلى أنه حتى
ح���وادث االن��ت��ه��اك ال��س��اف��ر لحقوق
الصحافيين ف��ي أوك��ران��ي��ا ال تلقى
تغطية من قبل زمالئهم الغربيين،
مشيرا ً إلى ح��وادث تخويف وعنف
وم��راق��ب��ة ف��ي ح��ق ع��ام��ل��ي وس��ائ��ل
اإلع�لام في البالد ،ناهيك عن مقتل
ع���دد م��ن الصحافيين ف��ي جنوب
شرقي أوكرانيا ،بينهم أربعة روس
ومصور إيطالي.
وق��ال نائب وزي��ر الخارجية إن
موسكو تدين بشدة العنف في حق
اإلعالميين ف��ي أوك��ران��ي��ا ،مطالبا ً
السلطات ف��ي كييف إل��ى «ات��خ��اذ
ت��داب��ي��ر ف��ع��ال��ة ل��وق��ف ال��م��ط��اردة
الحقيقية ل��ه��ؤالء ال��ذي��ن يجازفون

بحياتهم يوميا ً وكل ساعة من أجل
نقل الحقيقة عن الوضع المأسوي في
أوكرانيا».
إلى ذلك ،أفادت لجنة االنتخابات
المركزية ف��ي أوك��ران��ي��ا ب��أن حزبي
الرئيس األوكراني بيوتر بوروشينكو
ورئيس الوزراء أرسيني ياتسينيوك
يتقدمان في االنتخابات البرلمانية
التي أجريت األحد الماضي.
وأشارت لجنة االنتخابات أمس،
إل��ى أن ح��زب «الجبهة الشعبية»
بزعامة رئيس ال��وزراء ياتسينيوك
يحصل على  22,04في المئة من
أص���وات الناخبين ،بينما يحصل
ائ��ت�لاف ب��ي��وت��ر ب��وروش��ي��ن��ك��و على
 21,68في المئة ،وذلك بعد فرز 85
في المئة من األصوات.
وأكدت اللجنة أن  4أحزاب أخرى
تتمكن من تجاوز الحاجز االنتخابي
( 5في المئة) وهي« :ساموبوميتش»
بزعامة أندريه سادوفي عمدة مدينة
لفوف ( 10,93في المئة) و»كتلة
المعارضة» التي تضم أعضاء من
«حزب األقاليم» الحاكم سابقا (9,47
في المئة) والحزب الراديكالي بزاعمة
أول��ي��غ لياشكو ( 7,47ف��ي المئة)
وحزب «باتكيفشينا» بزعامة رئيسة
ال���وزراء سابقا ً يوليا تيموشينكو
( 5,70في المئة) .كما بلغت نسبة
المشاركة ،بحسب لجنة االنتخابات،
 52,42في المئة.
وفي السياق ،هنأ الرئيس األميركي
ب���اراك أوب��ام��ا األوكرانيين بإجراء
االنتخابات البرلمانية ،واصفا ً إياها
بـ»المرحلة الجديدة من تقدم أوكرانيا
في طريق الديموقراطية».
وفي بيان نشره البيت األبيض،
أكد الرئيس األميركي استعداد بالده
ل��دع��م «خ��ي��ار الشعب األوك��ران��ي»

والسلطات األوكرانية الجديدة ما
دامت «تقوم باإلصالحات الضرورية
لتطوير الديموقراطية وتعزيز سيادة
ال��ق��ان��ون واالس��ت��ق��رار االق��ت��ص��ادي
والنمو».
كما ج��دد أوباما تمسك واشنطن
ب��دع��م «س��ي��ادة أوك��ران��ي��ا ووح���دة
أراض��ي��ه��ا» ،مضيفا أن ال��والي��ات
المتحدة لن تعترف باالنتخابات
في المناطق الواقعة تحت سيطرة
«االنفصاليين» ،والتي ال تجرى وفقا ً
للتشريعات األوكرانية.
من جانبها ،قالت وزارة الخارجية
األم��ي��رك��ي��ة ،على ل��س��ان المتحدثة
باسمها جين ب��س��اك��ي ،إن نتائج
االنتخابات األوكرانية تدل على نية
البالد «المضي قدما ً في طريق التكامل
مع أوروب��ا» ،مضيفة أن االنتخابات
البرلمانية جاءت «خطوة هامة نحو
تثبيت اإلنجازات الديموقراطية» في
أوكرانيا.
وفي شأن متصل ،قال األمين العام
لحلف شمال األطلسي «الناتو» ينس
ستولتنبرغ إن الحلف يعزز وجوده
في ش��رق أوروب��ا من دون أن ينشر
قوات عسكرية كبيرة هناك.
وأوض��ح ستولتنبرغ في اجتماع
ل��ص��ن��دوق «م����رش����ال» األل��م��ان��ي
ببروكسيل« :اتخذنا ق��رارا ً في قمة
الناتو في ويلز ،قرارات في شأن النشر
المتداول للقوات ،وتعزيز العناصر
البحرية والجوية ،وإق��ام��ة البنية
التحتية الضرورية لهذه التعزيزات،
وت��ع��زي��ز اإلم��ك��ان��ات اللوجستية
واإلم��دادات ،وأيضا ً تعزيز اإلمكانات
الخاصة بالقيادة والتحكم».
وشدد األمين العام لحلف شمال
األطلسي على أن ه��ذه التدابير «ال
تنتهك التزامات الناتو الدولية ،وهي

تهدف إلى إزالة قلق دول الحلف في
أوروبا الشرقية» ،كما طالب روسيا
التعاون مع حلف شمال األطلسي
في أعمال محددة ،وأوضح أن الحلف
«يواصل السعي للتعاون مع روسيا.
وم��ن ال��ض��روري أن تتخذ موسكو
خطوات محددة لتجسيد ذل��ك على
أرض الواقع».
وأشار ستولتنبرغ إلى أن الناتو
يسعى إل���ى ال��ت��ع��اون م��ع روس��ي��ا
االتحادية على أساس مبادئ سيادة
القانون والمصالح المشتركة ،وليس
على األوهام ،مشددا ً في الوقت ذاته
على أن إقامة مثل هذه العالقات مع
روسيا « تتطلب ناتو قويا ً ويملك
دفاعات قوية».
وأك��د األمين العام لحلف الناتو
أن «الحلف ال يبحث عن مواجهات
مع روس��ي��ا ،وأن ال أح��د يريد حربا ً
بارة جديدة بعد  25عاما من سقوط
جدار برلين» ،مشددا ً في الوقت ذاته
على أن الحلف «ال ينوي التخلي عن
المبادئ التي تأسس عليها واستند
عليها أمن أعضاء الناتو».
ودع��ا األمين العام لحلف شمال
األطلسي إل��ى «تعزيز دف��اع الناتو
الجماعي» الذي رأى أنه «ال يتعارض
م��ع ت��ط��ور ال��ع�لاق��ات م��ع روس��ي��ا»،
مضيفا ً «الناتو سيبقى هنا دائماً،
وروس��ي��ا ستبقى دائ��م��ا ً ه��ن��ا ،لكن
المسألة تتعلق بطبيعة العالقات
التي ستكون بيننا» ،وقال« :روسيا
جارنا األكبر ،ونحن ال يمكننا تجاهل
هذا البلد .ويجب علينا أن نقيم حوارا ً
معها كي نتفادى سوء الفهم الخطر».
كما أك��د األم��ي��ن ال��ع��ام للناتو أن
الحلف ال يعتزم في الوقت الحاضر
بحث انضمام أوكرانيا إليه .وقال:
«ه��ذه المسألة ال تندرج في جدول

أع��م��ال��ن��ا» ،مشيرا ً م��ن جهة أخ��رى
إلى أن «قمة الناتو في بوخارست
اتخذت قرارا ً بأن جورجيا وأوكرانيا
ستصبحان عضوين في الحلف ،لكن
أوكرانيا حتى الوقت الراهن ،لم تقرر
تقديم طلب لالنضمام».
وأرسلت وزارة الطوارئ الروسية
أمس قافلة مساعدات إنسانية جديدة
لسكان لوغانسك ودونيتسك.
وخ��رج��ت ال��ق��اف��ل��ة ال��م��ك��ون��ة من
 100شاحنة الساعة الثالثة ظهرا ً
بتوقيت موسكو من منطقة نوغينسك
في ضواحي موسكو .وبذلك ،تكون
ه��ذه القافلة الرابعة التي ترسلها
روسيا إلى شرق أوكرانيا ،إذ أعلن
ف�لادي��م��ي��ر أرت��م��ان��وف ن��ائ��ب وزي��ر
الطوارئ الروسي في وقت سابق أن
شحنة المساعدات الرابعة ستتضمن
م��واد بناء إلص�لاح البنية التحتية
المتضررة في هذه المناطق.
م��ن ج��ه��ة أخ���رى ق���ال فالديمير
ستيبانوف ن��ائ��ب وزي���ر ال��ط��وارئ
ال��روس��ي إن ال����وزارة ستنقل إلى
مقاطعتي لوغانسك ودونيتسك
خالل أسبوع ما يقارب  3آالف طن من
المساعدات اإلنسانية.
وأوصلت القوافل الثالث األول��ى
إلى جنوب شرقي أوكرانيا مساعدات
إنسانية بلغ وزنها اإلجمالي  6آالف
طن شملت أغذية ومولدات كهربائية
وأدوية وألبسة دافئة وبطانيات وماء
للشرب.
إل��ى ذل���ك ،أف���اد مقر «جمهورية
دون��ي��ت��س��ك ال��ش��ع��ب��ي��ة» ف��ي ش��رق
أوك��ران��ي��ا ب��أن شخصين قتال أمس
نتيجة قصف للقوات األوك��ران��ي��ة،
وأضاف إن القوات األوكرانية ك ّثفت
نشاطها في مناطق احتكاك الجانبين
وخرقت اتفاق الهدنة  20مرة على
األقل خالل الليلة الماضية.
م��ن ج��ه��ة أخ����رى أع��ل��ن��ت ق��وات
«لوغانسك الشعبية» أنها سمحت
مساء االثنين لحوالى  150عسكريا ً
أوكرانيا ً بالخروج من كمين شمال
غربي مدينة لوغانسك.
وتشهد مدينة دونيتسك في جنوب
شرقي أوكرانيا انتهاكات مستمرة
لوقف إطالق النار ،ما أسفر عن تحول
بعض األحياء إلى مناطق مهجورة،
في حين اضطر من ق��رر البقاء إلى
العيش في مالجئ.
وتفيد شهادات السكان أن منطق ُة
كييفسكي ال��ت��ي تبعد ع��ن المطار
مسافة ال تتجاوز أربعة كيلومترات،
تتعرض باستمرار إلى القصف من
قبل قوات كييف التي ال تزال تسيطر
على جزء من المطار والقرى المحيطة
به.

أفاد مصدر مقرب من المفاوضات
النووية في فيينا بأن جولة جديدة
من مفاوضات إيران مع السداسية
على مستوى المدراء السياسيين
ستبدأ ف��ي فيينا ف��ي  18تشرين
الثاني المقبل.
وق���ال ال��م��ص��در إن م��ش��اورات
الخبراء األس��ب��وع الماضي كانت
ج��ي��دة وتمكنت م��ن إي��ج��اد حلول
لكافة المسائل ،م��ؤك��دا ً أن نتائج
المفاوضات تتوقف اآلن على اإلرادة
السياسية لألطراف ومبادراتها.
وف��ي سياق متصل أعلن مجيد
تخت روانجي نائب وزير الخارجية
اإليراني أن العقوبات المفروضة
على بالده يجب أن ترفع بالكامل
في آن واحد دون استثناء ،مؤكدا ً
أن��ه يدين «بخل الغرب» في هذه
القضية.
كم انتقد عضو الفريق اإليراني
المفاوض ،مطالب الغرب المبالغ
ب��ه��ا ،معتبرا ً أن ال��وق��ت ق��د حان
التخاذ ال��ق��رار الصعب من جانب
مجموعة « »1+5لو كانت من دعاة
ال��ت��ف��اوض ح��ق �اً ،م��ؤك��دا ً أن ب�لاده
ترفض تصنيف إج���راءات الحظر
إل��ى ف��ئ��ات ،وق���ال« :إن��ن��ا ال نقبل
التعامل مع إج��راءات الحظر على
هيئة فئات ،أي فئة حظر اقتصادي
وف��ئ��ة ح��ظ��ر ت��ج��اري وف��ئ��ة حظر
سياسي ،أو أشياء مختلفة أخرى،
ب��ل ينبغي التعامل م��ع إج��راءات
الحظر بصيغة واحدة».
وأض��اف روانجي« ،ان��ه لو كان

«�أف بي �آي» تك�شف
م�سرب
هوية
ّ
وثائق ح�سا�سة

اال�ستخبارات ال�سويدية :ق�صة الغوا�صة الرو�سية في �أرخبيل ا�ستوكهولم مختلقة كلي ًا
أكد مصدر في االستخبارات العسكرية البحرية السويدية أن قصة الغواصة
الروسية التي ُزعم أنها أصيبت بأعطال في مياه أرخبيل استوكهولم مختلقة
كلياً.
ونقلت نشرة «داغينس نوخيتير» السويدية واسعة االنتشار عن مصدر
االستخبارات العسكرية البحرية السويدية قوله« :أعتقد أنه كان من مثيرا ً
الهتمامي أن اقرأ ،مثلكم عن إشارة االستغاثة الروسية .لكن ال يوجد شيء من
هذا القبيل والبيانات لم تكن صحيحة!».
وعلى رغم أن هذه العملية واسعة النطاق ،لم تكن تشبه المزاح في شيء ،إال
أن وزارة الدفاع السويدية تؤكد اآلن أن سبب البحث كان إشاعات غير مؤكدة،
وبهذا الصدد نقلت نشرة «داغينس نوخيتير» عن مصدرها االستخباراتي
السويدي قوله» «ال أعلم ،كيف اختلط األمر في هذا الشكل ،وق��ادت كل ذلك
اإلشاعات ...يحصل أحيانا أن يتوهم أحد ما شيئاً ،وفي ما بعد يتوهم آخر شيئا ً
مشابهاً ،وفي نهاية المطاف يصبح ذلك حقيقة!».
يذكر أن العملية الخاصة في مياه أرخبيل استوكهولم بدأت في  17تشرين
األول عقب إعالن وسائل إعالم محلية استنادا ً إلى مصدر في وزارة الدفاع
السويدية مزاعم عن التقاط إش��ارة باللغة الروسية من غواصة وقعت بها
مشاكل ،حيث شارك في عملية البحث أكثر من  200عسكري بأحدث التقنيات
المتوافرة لدى الجيش السويدي.
وعلى رغم أن استوكهولم لم تستطع تقديم أية أدل��ة تدعم مزاعمها ،إال
أن وسائل اإلع�لام الدولية تحدثت على نطاق واسع عن بحث العسكريين
السويديين في المياه اإلقليمية لبالدهم عن غواصة روسية.
لمدة أسبوع ،حاول العسكريون السويديون العثور على أي شيء لتأكيد
فرضيتهم ،لكنهم لم يعثروا على الغواصة الروسية وال على أي شيء آخر .زد
على ذلك أن  7أيام من البحث المكثف في بحر البلطيق كلّفت موازنة السويد 20
مليون كرون أي نحو  2.2مليون يورو.

محكمة �سويدية
تدر�س م�س�ألة �سحب
مذكرة اعتقال
م�ؤ�س�س «ويكليك�س»
ت���درس محكمة االس��ت��ئ��ن��اف في
منطقة سفياالند السويدية سحب
مذكرة االعتقال بحق مؤسس موقع
«ويكيليكس» جوليان أس��ان��ج ،ما
يمكنه من مغادرة سفارة اإلك��وادور
في لندن والتي لجأ إليها منذ سنتين.
وق��ال المتحدث باسم المحكمة
إن المدعي العام رد على استئناف
مؤسس «ويكيليكس» ،مبينا ً أن على
فريق ال��دف��اع ال��رد على ذل��ك خالل
أسبوع .وفي حال موافقة المحكمة
على طلب أسانج سيتمكن األخير
م��ن م��غ��ادرة س��ف��ارة اإلك����وادور في
بريطانيا.
وأكد أسانج األسبوع الماضي أنه
سيفوز في هذه القضية بالتأكيد ألن
«القانون واض��ح» ،معربا ً عن أمله
في أن المحكمة ملتزمة بالقانون وال
تتعرض ألي ضغط سياسي.

كشف مكتب التحقيقات الفيديرالي
األم��ي��رك��ي «أف ب��ي آي» ع��ن هوية
مسرب وثائق حساسة مرتبطة باألمن
القومي األميركي ألحد الصحافيين.
وذك��رت مصادر من «أف بي آي»
أن عناصره ق��ام��وا بتفتيش منزل
المشتبه به في والية نورث فرجينيا،
ك��م��ا ت��م ف��ت��ح تحقيق ق��ض��ائ��ي في
ال��ح��ادث ،حيث أن الصحافي الذي
نشر ال��وث��ائ��ق مقرب م��ن المتعاقد
ال��س��اب��ق م��ع وك��ال��ة األم���ن القومي
األميركية إدوارد سنودن.
وت��ع��ود أص���ول القضية إل���ى 5
ش��ب��اط ال��م��اض��ي حين نشر موقع
«ذي انترسبت» م��ق��اال ً يشير إلى
معلومات دقيقة ح��ول السياسة
األمنية األميركية لمحاربة اإلرهاب،
وتضمن وثائق سرية يعود تاريخها
إلى فترة تواجد المتعاقد السابق مع
وكالة األمن القومي األميركية إداورد
سنودن في هونغ كونغ.
ودف����ع ن��ش��ر ه���ذه ال��م��ع��ل��وم��ات
السلطات األميركية إلى فتح تحقيق
من أجل التوصل إلى هوية المسؤول
عن تسريب الوثائق.

تعهدات متبادلة بين ال�صين و�أفغان�ستان لمحاربة الإرهاب بعد ان�سحاب قوات التحالف
قال مسؤول صيني كبير أمس إن
الرئيس األفغاني أشرف عبد الغني
تعهد بمساعدة الصين في محاربة
المتطرفين اإلسالميين بعد اجتماعه
مع الرئيس شي جين بينغ في بكين
في أول زيارة خارجية يقوم بها منذ
توليه الرئاسة في أيلول.
وت���ق���ول ال��ص��ي��ن ،ال��ت��ي يصلها
بأفغانستان ممر واخ���ان الضيق
غير القابل لالستخدام تقريباً ،إن
م��ت��ش��ددي��ن ي��س��ع��ون إلق��ام��ة دول��ة
مستقلة تسمى تركستان الشرقية
ف��ي منطقة شينجيانغ الصينية
ال��غ��رب��ي��ة يتحصنون ع��ل��ى ام��ت��داد
الحدود األفغانية الباكستانية غير
المحكومة.
ويتأهب الزعماء في بكين لتولي
مزيد من المسؤولية في أفغانستان
مع انسحاب أغلب القوات التي تقودها
ال��والي��ات المتحدة لكنهم يشعرون
بالقلق م��ن أن ينتهز االنفصاليون
اليوغور العرقيون من شينجيانغ
الوضع إذا ما انزلقت البالد مجددا ً إلى
الفوضى.

الغربيون يسعون لحل موضوع
البرنامج ال��ن��ووي اإلي��ران��ي حقا ً
فال ينبغي أن يبحثوا عن الذرائع
وعليهم أن يقروا بحقوق إي��ران»،
مؤكدا ً بأن ما تم االتفاق عليه في
إطار اتفاق جنيف هو إلغاء الحظر
ولن نقبل بما دون ذلك.
وحول قضية تخصيب اليورانيوم
وحجمه ق��ال« ،سنصل إل��ى األفق
ال��ذي ن��ري��ده ف��ي ش��أن التخصيب
وهو هدفنا» .وأكد أن إيران ترفض
مبدأ التخصيب الشكلي ،وق��ال:
«ل��ي��س م��ت��ص��ورا ً ف��ي األس���اس أن
نصل إلى  190ألف سو ()SWU
ببرنامج تخصيب شكلي».
وأش��ار المسؤول اإلي��ران��ي ،إلى
أن حقائق التخصيب ف��ي إي��ران
ال يمكن تجاهلها ول��ن تقبل إي��ران
بحجم للتخصيب أقل من المتوخى
وأوض��ح بأن ب�لاده قد وصلت إلى
مرحلة متقدمة م��ن التخصيب.
وأض���اف« :ل��و أرادت دول��ة م��ا أن
تشرع بأنشطة التخصيب فلربما
ك��ان ممكنا ً منعها م��ن ذل��ك إال أن
البرنامج النووي اإليراني متقدم
ج��داً» .وأض��اف« :ال يمكن تجاهل
منشأة أراك وك��ذل��ك نطنز وه��ذه
الحقائق ال��م��وج��ودة ف��ي الساحة
اإليرانية بل يجب عليهم القبول
بها».
وح���ول ت��ع��ددي��ة األص����وات في
المجموعة الدولية ق��ال« :ال يمكن
توقع أن يكون ل��ل��دول الست في
مجموعة « »1+5ص��وت موحد،

وقال المدير العام إلدارة الشؤون
اآلس��ي��وي��ة ف��ي وزارة ال��خ��ارج��ي��ة
الصينية كونج شاون يو للصحافيين
بعد اجتماع عبد الغني وش��ي إنه
«ف��ي مجال األم��ن عبر الرئيس عبد
الغني عن االستعداد والدعم القوي
م��ن ال��ج��ان��ب األف��غ��ان��ي ف��ي معركة
الصين ضد القوى اإلرهابية للحركة

اإلسالمية لتركستان الشرقية».
وقال كونج إن الصين ستقدم 1.5
مليار يوان مساعدات إلى أفغانستان
على م��دى األع���وام الثالثة المقبلة
وستساعد في تدريب ثالثة آالف من
المهنيين األفغان على مدى األع��وام
الخمسة المقبلة.
وتقول الصين إنها ال تسعى لتحل

محل القوات الغربية المغادرة في
أفغانستان لكنها تعهدت بالقيام
ب��دور تجاري «هائل» للمساعدة في
إعادة بناء البالد.
وكانت القوات األفغانية قد نظمت
أم��س دوري���ات ح��ول محيط قاعدة
«كامب ليذرنيك» العسكرية الكبيرة
ونشرت جنودها في أب��راج المراقبة
تحسبا ً ألي هجوم تشنه حركة طالبان
بعد أن انسحبت القوات األميركية
والبريطانية من القاعدة الواقعة في
إقليم هلمند المضطرب.
وبعد ي��وم م��ن انسحاب القوات
األجنبية من «كامب ليذرنيك» استعد
الجيش والشرطة األفغانية لخوض
معركتهم م��ن دون ال��دع��م الجوي
وعمليات االس��ت��ط�لاع ال��ج��وي التي
ك��ان يوفرها م��ن قبل حلفاء كابول
الغربيون.
ونقلت آخر دفعة من قوات مشاة
البحرية األميركية وق���وات مقاتلة
بريطانية جوا ً من مقر قيادتها اإلقليمي
السابق يوم االثنين الماضي في إنهاء
رم���زي ألك��ث��ر م��ن عشر س��ن��وات من

الحرب التي قادتها الواليات المتحدة
ضد طالبان.
وي��م��ك��ن أن ي��ك��ون م���ا سيحدث
مستقبالً ف��ي هلمند م��ؤش��را ً على
ق��درة أفغانستان للتصدي لطالبان
وسيكون أي تصعيد وشيك للقتال في
اإلقليم مصدر قلق للقوى اإلقليمية،
حيث ك��ان اإلقليم على م��دى أع��وام
مسرحا ً ألكثر المعارك دموية في حرب
شهدت أشرس المعارك هذا العام.
وق��ال الميجر ج��ن��رال سيد مالك
قائد الفرقة  215في الجيش الوطني
األفغاني التي استعادت القاعدة»
«أن��ا واث��ق من قدرتنا على الحفاظ
على األم��ن» .وستتحول القاعدة إلى
مركز تدريب وتضم نحو  1800جندي
أفغاني.
وصرح مالك بأن القوات األفغانية
تقاتل ف��ي األغ��ل��ب وح��ده��ا م��ن دون
االعتماد على القوات األجنبية .وقال
إنه على مدى العام المنصرم تحولت
شبكة األم���ان التي توفرها القوات
البريطانية وال��ق��وات األميركية إلى
دعم نفسي في األغلب.

ال�شيوعي ال�صيني
يرف�ض التدخل
الخارجي في
هونغ كونغ
أعلن الحزب الشيوعي الحاكم في
الصين أم��س أن��ه يسعى للحيلولة
دون ت��دخ��ل «ق���وى خ��ارج��ي��ة» في
هونغ كونغ وم��ك��او ،م��ؤك��دا ً دعمه
رئيس السلطة التنفيذية في هونغ
كونغ وإدارته.
وك��ان��ت ح��رك��ة «اح��ت�لال وس��ط
ه��ون��غ ك��ون��غ» ق���ادت احتجاجات
للمطالبة بديمقراطية في المستعمرة
ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة ال��س��اب��ق��ة وان��دل��ع��ت
اشتباكات مع الشرطة وجماعات
أخ��رى ،كما شهدت مكاو المجاورة
احتجاجات مشابهة.
ويطالب المحتجون المعتصمون
ف��ي وس��ط ه��ون��غ ك��ون��غ منذ شهر،
باستقالة رئيس الحكومة المحلية
وتنظيم انتخابات وفقا ً لنظام االقتراع
العام المباشر ال يكون فيها لبكين
أي كلمة ،وهو ما ترفضه الحكومة
الصينية المركزية.
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ونحن نسعى للحصول على حقنا
وليتفاوض ال��ط��رف اآلخ���ر كيفما
يشاء».
وح�����ول ع����دد أج���ه���زة ال��ط��رد
المركزي في البالد أوضح بأن إيران
تتفاوض في هذا الشأن .وأضاف:
«إن استخدام أجهزة الطرد المركزي
م��ن الجيل الجديد ه��و م��ن ضمن
برنامجنا ،فهذه األجهزة الموجودة
هي من الجيل األول ولنا ع��دد من
الجيل الثاني أي��ض�ا ً ون��ه��دف إلى
استخدام أجيال جديدة».
وفي ما يتعلق بمسالة الوصول
إل��ى نتيجة م��ن ال��م��ف��اوض��ات في
ال��وق��ت المحدد ق���ال« :إن��ن��ا لسنا
يائسين ونعتقد ب���أن ه���ذا األم��ر
ممكن ،ولو كان الغربيون يسعون
حقا ً لحل القضية فأننا يمكننا إنهاء
القضية ف��ي ف��ت��رة شهر ف��ي إط��ار
الخطوط المحددة» ،منتقدا ً مطالب
الغرب المبالغ بها .وقال« :إنه لو
ك��ان م��ن المقرر أن يتخذوا ق��رارا ً
صعبا ً فهذا وقته وهو أمر ممكن لو
كانوا دعاة تفاوض حقاً».
وتابع تخت روانجي« :يبدو على
الظاهر أنهم يرغبون أيضا ً بحل
القضية وعليهم اآلن اتخاذ القرار
ولكن ال ينبغي نسيان مسألة أن
هنالك من يريد عرقلة القضية»،
م��ؤك��دا ً ف��ي الختام« :أن��ن��ا ال نفكر
بتمديد فترة المفاوضات ونسعى
للوصول إلى النتيجة التي نتوخاها
في الوقت المحدد».

بريطانيا ترف�ض �إنقاذ
المهاجرين القادمين
عبر المتو�سط
رف���ض���ت ب��ري��ط��ان��ي��ا دع��م
ال��ع��م��ل��ي��ات ال��م��ق��ررة إلن��ق��اذ
المهاجرين غير الشرعيين
الذين يحاولون الوصول إلى
أوروب����ا ع��ب��ر ال��ب��ح��ر األب��ي��ض
المتوسط.
وكتبت وزيرة الدولة للشؤون
الخارجية جويس انيالي أمس:
«ل���ن ن��دع��م ع��م��ل��ي��ات البحث
واإلن���ق���اذ ال��م��ق��ررة ف��ي البحر
المتوسط» .وأضافت« :نعتقد
أن (هذه العمليات) تخلق عامل
جذب ال إرادي يشجع المزيد من
المهاجرين على تجربة العبور
الخطير للبحر وتؤدي بالتالي
إلى مزيد من الوفيات المأسوية
والعبثية».
واعتبرت الوزيرة أن موقف
الحكومة البريطانية ينبع من
التركيز على «دول المصدر
والعبور» ومكافحة المهربين،
ح��ي��ث ي��أت��ي ه���ذا اإلع��ل�ان في
ال��وق��ت ال���ذي تنتهي فيه هذا
األس��ب��وع العملية اإليطالية
«م��اري��ه ن��وس��ت��روم» ال��ت��ي تم
خاللها إنقاذ أكثر من  150ألف
مهاجر في البحر في غضون
عام.
ويطلق االت��ح��اد األوروب���ي
ف��ي األول م��ن تشرين الثاني
عملية «ت��ري��ت��ون» لتسيير
دوري���ات في البحر المتوسط
بهدف دعم «استمرار الجهود
الكبيرة» التي تبذلها السلطات
اإليطالية في مواجهة الهجرة
الشرعية من جميع جوانبها
بما فيها اإلنسانية المتمثلة في
إنقاذ المهاجرين على القوارب
المنكوبة.
وس��ت��ض��م ه���ذه العملية،
التي تمولها الوكالة األوروبية
لمراقبة ال��ح��دود ،في البداية
خمس ب���وارج دوري���ة وث�لاث
طائرات ،وفق ما أوضح مصدر
أوروب��ي .وستكون اثنتان من
هذه البوارج إيطاليتين.
وخ�ل�اف���ا لعملية «م��اري��ه
نوستروم» ،ستبقى «تريتون»
في المياه اإلقليمية اإليطالية،
حيث سيتم نقل المهاجرين
الذين تتم نجدتهم في البحر
إلى الموانئ اإليطالية وستكلف
السلطات اإليطالية بتسجيلهم
ودراسة طلبات اللجوء.

