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�شويغو :القوى الموالية للغرب ت�سعى الى ال�ضغط على رو�سيا وبيالرو�سيا

بدء الت�صويت المبكر في االنتخابات بدونيت�سك ولوغان�سك
بحث وزي���را ال��دف��اع ف��ي روسيا
وبيالروسيا مسائل الحماية المشتركة
م��ن األخ��ط��ار ال��خ��ارج��ي��ة .وذل���ك في
اجتماع الهيئة القيادية ل��وزارت��ي
الدفاع الروسية والبيالروسية الذي
عقد يوم أمس في مينسك.
وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي
شويغو أن الواليات المتحدة واالتحاد
األوروب��ي يحاوالن التأثير سلبا ً في
تطور روسيا وبيالروسيا .ويجب أن
يأتي تطوير القوات المسلحة وتعزيز
الحدود الخارجية للدولة االتحادية
«روسيا – بيالروسيا» ردا ً على ذلك.
وأش���ار شويغو ف��ي كلمة ألقاها
في االجتماع إلى أن القوى الموالية
للغرب تسعى إلى تشكيل خط متقدم
في أوكرانيا من شأنه ممارسة الضغط
على التطور المستقر في كل من روسيا
وبيالروسيا.
وق��ال وزي��ر ال��دف��اع ال��روس��ي إنه
يتطور اآلن التعاون النشيط بين
روسيا وبيالروسيا في مجال تطوير
الجيشين واالس��ت��خ��دام المشترك
للبنية التحتية ،األم��ر ال��ذي يسمح
بحل مهمات األم���ن الجماعي على
مستوى العالقات بين البلدين أو في
إطار منظمة معاهدة األمن الجماعي
على حد سواء.
وأكد شويغو اهمية أجراء مناورات
مشتركة بين جيشي البلدين والعمل
على الحماية المشتركة للحدود
ال��خ��ارج��ي��ة ف��ي ال��دول��ة االت��ح��ادي��ة
وتشكيل منظومة اقليمية مشتركة
للدفاع ال��ج��وي .وق���ال« :إن روسيا
تنتهي م��ن عملية ت��زوي��د الجيش
البيالروسي بمنظومات «أس – 300
أس» للصواريخ المضادة للجو».
وأعاد إلى األذهان أن سربا ً روسيا ً
من الطائرات الحربية الحديثة باشر
ب��أداء المناوبات القتالية في سماء
جمهورية بيالروسيا ،مضيفاً« :ان
روسيا ستواصل الجهود الرامية إلى
إنشاء وتطوير قواعد عسكرية في
كل من قيرغيزستان وطاجيكستان
وأرمينيا.
ال��ى ذل��ك ،ب��دأ في ش��رق أوكرانيا
التصويت المبكر ف��ي االنتخابات
البرلمانية والرئاسية لجمهوريتي
«دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين»،
حيث من المتوقع أن تجري االنتخابات
في الجمهوريتين الشعبيتين بشرق
أوكرانيا في  2تشرين الثاني المقبل.
وسجلت لجنة االنتخابات المركزية
ف��ي «دونيتسك الشعبية» قائمتي
«جمهورية دونيتسك» و»دونباس
ال��ح��رة» ل�لان��ت��خ��اب��ات إل���ى مجلس
الشعب ،الذي سيتكون من  100نائب
ينتخبون لمدة  4سنوات.
وسيتنافس على منصب رئيس
«دونيتسك» ثالثة مرشحين بينهم
رئ��ي��س ال�����وزراء ال��ح��ال��ي ألكسندر
زاخارتشينكو ،على أن يتمكن سكان
«دونيتسك» ،الذين يتواجدون حاليا ً
خ��ارج المنطقة ،م��ن المشاركة في
التصويت خالل ثالثة أيام من طريق
اإلنترنت.
وف��ي لوغانسك يتنافس أربعة
مرشحين ،بينهم الرئيس الحالي
إي��غ��ور بلوتنيتسكي ،على رئاسة
«الجمهورية» .كما ستشارك حركات

«االتحاد الشعبي» و»اتحاد لوغانسك
االق���ت���ص���ادي» و»ال����س��ل�ام ألرض
لوغانسك» ف��ي انتخابات مجلس
الشعب المحلي.
و أع��رب��ت الخارجية األوك��ران��ي��ة
عن أملها في أن تعترف موسكو فقط
باالنتخابات المحلية التي ستجري
ف��ي ش��رق أوك��ران��ي��ا وف��ق �ا ً للقوانين
األوكرانية في  7كانون األول.
وأك��دت الخارجية األوكرانية أن
االع��ت��راف بشرعية أي��ة انتخابات
أخ��رى سيؤدي إل��ى تقويض منطق
اتفاقات مينسك وسيؤكد عدم تمسك
موسكو بالتزاماتها ب��ش��أن إح�لال
السالم في شرق أوكرانيا.
وأعلن فيغاوداس أوشاتسكاس
المندوب األوروبي الدائم لدى روسيا
أن اع��ت��راف روس��ي��ا باالنتخابات
التي ستجرى ف��ي «الجمهوريتين
الشعبيتين» المعلنتين من جانب
واحد لن يساعد على تخفيف التوتر
في ش��رق أوكرانيا وتنفيذ اتفاقات
مينسك ورف��ع العقوبات المفروضة
على روسيا.
ج��اء ذل��ك ف��ي وق��ت أع���رب نائب
وزي��ر الخارجية الروسي غريغوري
ك��اراس��ي��ن ع��ن قلق ب�ل�اده م��ن تبني
األوس��اط السياسية في غرب أوروبا
مقولة أن م��ن ف��از ف��ي االنتخابات
األوكرانية هم «أتباع النهج الموالي
للغرب».

وفي تصريح صحافي ذكر كراسين
أن م��ن ال��خ��ط��ورة بمكان أن تتبنى
األوساط السياسية الغربية مقولة أن
االنتخابات البرلمانية األخيرة أظهرت
انتصار أتباع «الخيار الغربي» على
مؤيدي الحفاظ على عالقات ودية مع
روسيا ،مشيرة إلى أن استخدام هذا
المفهوم يضع أوكرانيا مجددا ً أمام
خيارين :إما أن تكون مع الغرب ،أو أن
تصطف إلى جانب روسيا.
وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن
تخيير أوكرانيا بين هذين األمرين قد
أظهر تبعاته المأسوية في الماضي،
وتابع« :لقد جرت االنتخابات ويتم
تشكيل ائتالف حكومي ،والمهم اآلن
أن ينتقل ق��ادة ال��ب�لاد م��ن التالعب
باعتبارات جيوسياسية مصطنعة
إلى الشروع في حل مشكالت محددة
وش��دي��دة التعقيد خ��اص��ة ب��األزم��ة
ون��ت��ج��ت م��ن ال��وض��ع ال���راه���ن في
أوكرانيا».
وقال رئيس مجلس الدوما الروسي
سيرغي ناريشكين ي��وم أم��س «إن
المجلس مستعد للتعاون مع نظيره
األوكراني المنتخب على رغم سيطرة
األحزاب الموالية للغرب عليه».
ونقلت وكاالت األنباء الروسية عن
ناريشكين قوله« :نأمل بأن يساهم
البرلمان األوكراني المنتخب في إنهاء
ال��ح��رب األهلية وح��ل األزم���ة ووق��ف
تصعيد التوتر» ،وأض��اف« :أعضاء

الفروف :حماية م�صالح الم�سيحيين �إحدى مهماتنا
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف أن إحدى
مهمات السياسة الخارجية الروسية تتمثل في الحيلولة
دون االنتقاص من مصالح المسيحيين.
وأكد الفروف خالل لقائه البطريرك تواضروس الثاني،
بابا الكنيسة القبطية األرثوذكسية في موسكو يوم أمس،
أهمية العالقات بين الكنيستين الروسية والقبطية في
تطوير التعاون بين روسيا ودول الشرق األوسط وشمال
إفريقيا ،مشيدا ً بدور راعي الكنيسة القبطية في منع تفكك

المنطقة والحفاظ على السالم بين الطوائف فيها.
وق��ال البطريرك تواضروس إنه تعلم كثيرا ً من علم
الالهوت األرثوذكسي الروسي وكذلك األدب الروسي،
وشكر القيادة الروسية على دعمها مصر.
كما أكد بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أن
المسيحيين في دول المنطقة باتوا ضحايا للعنف ،مشيرا ً
إلى أن وضع المسيحيين في مصر تغير إلى األفضل بعد
 30حزيران العام الماضي.

م�س�ؤول �سابق :ال�صين �ستعاقب هونغ كونغ
�إذا ا�ستمرت االحتجاجات
ق��ال جوزيف ي��ام عضو الهيئة
االس��ت��ش��اري��ة ل��ل��ب��ن��ك ال��م��رك��زي
ال��ص��ي��ن��ي أم������س ،إن ال��ص��ي��ن
ستعاقب هونغ كونغ إذا سمحت
باستمرار االحتجاجات المطالبة
بالديمقراطية والتي تصيب أجزاء
من المركز المالي الخاضع لسيطرة
بكين بالشلل منذ شهر.
وأضاف الرئيس السابق للبنك
المركزي ،ونائب الرئيس التنفيذي
ل��ل��ج��م��ع��ي��ة ال��ص��ي��ن��ي��ة للتمويل
والبنوك وهي هيئة استشارية في
هونغ كونغ أن السالمة المالية
واستقرار العملة أيضا ً في خطر.
وح���ث ال��ط�لاب المحتجين على
ال��ع��ودة إل��ى منازلهم وق��ال« :قام
ال��رخ��اء االقتصادي لهونغ كونغ
ع��ل��ى دوره����ا ال��وس��ي��ط ب��ي��ن البر
الرئيسي وال��خ��ارج بخاصة في

الدوما مستعدون ألي اتصاالت من
أجل استعادة العالقات الطبيعية بين
البرلمانين».
كما نقلت وسائل اإلعالم الروسية
عن رئيس لجنة العالقات الخارجية
في المجلس االتحادي الروسي قوله:
«إن المجلس سيتعاون ب��دوره مع
البرلمان األوكراني على رغم صعوبة
تصور شكل هذا التعاون عملياً».
وف��ي ش��أن متصل ،أع��ل��ن رئيس
الوزراء األوكراني أرسيني ياتسينيوك
أنه يجب أن يبقى في منصبه باعتباره
زعيما ً للحزب الفائز في االنتخابات
البرلمانية ،مشيرا ً في مؤتمر صحافي
عقده يوم أمس الى إن الحزب الفائز
يجب أن يبدأ عملية تشكيل ائتالف
ب��رل��م��ان��ي ،وف��ق �ا ً لممارسة االت��ح��اد
األوروبي.
واقترح رئيس الحكومة األوكرانية
تسمية االئتالف البرلماني «أوكرانيا
األوروب��ي��ة» ،مشيرا ً إلى أن «تحالف
ب��ي��وت��ر ب��وروش��ي��ن��ك��و» ه��و شريك
استراتيجي لحزبه في تشكيل االئتالف
ال���ذي يجب أن يضم ك��ذل��ك حزبي
و»باتكيفشينا»
«ساموبوميتش»
وكذلك الحزب الراديكالي.
وقال ياتسينيوك إن حزبه «الجبهة
الشعبية» اقترح مشروع اتفاق على
تشكيل االئتالف ،مضيفا ً أن «الجبهة
الشعبية» أع���دت ك��ذل��ك مشاريع
قوانين وق���رارات يجب أن يصدرها

المجال االقتصادي».
وأض�����اف أن���ه «ع��ن��دم��ا ي��ك��ون
الوسيط غير متعاون وال يعتمد
عليه وم��ث��ي��را ً للمشاكل ف��إن البر
الرئيسي سيقلل بالطبع االعتماد
عليه وسيبدأ بداية جديدة في مكان
آخ��ر وسيوجد بديل وسيحد من
سياساته التفضيلية تجاه هونغ
كونغ ف��ي خضم عملية اإلص�لاح
االقتصادي».
وج���اءت ت��ح��ذي��رات ال��م��س��ؤول
الصيني قبل ساعات من قرار أكبر
هيئة اس��ت��ش��اري��ة برلمانية في
الصين فصل النائب «جيمس تين
بي تشون» ألنه دعا رئيس السلطة
التنفيذية في هونغ كونغ «ليونغ
تشون ينغ» إل��ى التنحي .وأعلن
تين بعد النبأ استقالته من منصب
زعيم الحزب الليبرالي في هونغ

كونغ.
وق���ال وزي���ر ال��خ��دم��ات المالية
والخزانة كيه سي تشان من جهته،
أم��ام جلسة للمجلس التشريعي
إن أداء ال��ن��ظ��ام ال��م��ال��ي للمدينة
كان طبيعيا ً أثناء االحتجاجات.
التي حشدت ع��ش��رات اآلالف في
ه��ون��غ ك��ون��غ ل��ل��م��ط��ال��ب��ة بمزيد
من الديمقراطية في المستعمرة
البريطانية السابقة لكن أعدادهم
انخفضت إلى المئات في األسابيع
القليلة الماضية حيث تناثرت
ال��خ��ي��ام ف���ي م��وق��ع االح��ت��ج��اج
الرئيسي.
وك��ان أب��اط��رة ال��م��ال ف��ي هونغ
كونغ حذروا من أن االحتجاجات قد
تهدد االستقرار المالي في المدينة
لكنهم التزموا الصمت إلى حد كبير
منذ ذلك الحين.

للمرة الـ 23الأمم المتحدة تف�شل
برفع الحظر الأميركي عن كوبا
وافقت الجمعية العامة لالمم المتحدة بغالبية ساحقة
وللمرة الثالثة والعشرين على إدانة الحصار االقتصادي
االميركي المفروض منذ عقود على كوبا ،حيث أيدت 188
دولة في الجمعية العامة التي تضم  193عضوا ً القرار غير
الملزم الذي يدعو الى «ض��رورة إنهاء الحظر االقتصادي
والتجاري والمالي الذي تفرضه الواليات المتحدة االميركية
على كوبا».
وكما حدث في السنوات السابقة فإن الدولتين الوحيدتين
اللتين صوتتا ضد القرار كانتا الواليات المتحدة وحليفتها
اسرائيل ،فيما امتنعت بالو ومارشال وميكرونيزيا عن
التصويت الذي جاءت نتيجته مطابقة للعام الماضي.
وف��ي كلمة م��ن على منصة االم��م المتحدة دع��ا وزي��ر
الخارجية الكوبي برونو رودريغيز ال��والي��ات المتحدة
الى تغيير نهجها في شأن حظر قال إنه ألحق ضررا ً بالغا ً
بشعب كوبا وتسبب في خسائر اقتصادية متراكمة تصل

الى اكثر من تريليون دوالر.
وقال رودريغيز« :ندعو حكومة الواليات المتحدة الى
اقامة عالقات على اساس االحترام المتبادل ...يمكننا ان
نسعى الى ايجاد حل لخالفاتنا من خالل الحوار القائم على
االحترام» ،و أضاف« :يمكننا ان نعيش ويتعامل كل منا مع
اآلخر بطريقة متحضرة على رغم خالفاتنا ...نحن في كوبا
لن نتخلى مطلقا ً عن سيادتنا».
من جهته ،رف��ض المبعوث االميركي رونالد ج��ودارد
القرار قائالً« :ان هافانا تستخدم االق��ت��راع السنوي في
الجمعية العامة كمحاولة لتحويل المسؤولية عن المشاكل
االقتصادية التي اوجدتها لنفسها».
وفي حين ان قرار الجمعية العامة غير ملزم ورمزي إال انه
يساعد في إبراز عزلة الواليات المتحدة في ما يتعلق بكوبا،
وهي احدى المسائل القليلة ج��دا ًَ التي يحجم فيها حلفاء
واشنطن الغربيون عن الوقوف في صفها.

البرلمان الجديد.
ونشر «تحالف بيوتر بوروشينكو»،
وهو حزب الرئيس األوكراني مشروع
اتفاق حول تشكيل ائتالف برلماني،
حيث جاء في بيان صادر عن التحالف
يوم أمس ،أنه طرح مشروع االئتالف
على كل من حزبي «الجبهة الشعبية»
ب��زع��ام��ة رئ��ي��س ال�����وزراء أرسيني
ياتسينيوك و»ساموبوميتش» بقيادة
عمدة لفوف أندريه سادوفي.
ي��ذك��ر أن ح��زب��ي ب��وروش��ي��ن��ك��و
وياتسينيوك تقدما في االنتخابات
ال��ب��رل��م��ان��ي��ة ،ال��ت��ي أج��ري��ت األح��د
الماضي ،بحصولهما على  21.82في
المئة و 22.16في المئة على التوالي،
وذل���ك ب��ع��د ف���رز  98ف��ي ال��م��ئ��ة من
أصوات الناخبين ،في حين حل حزب
«ساموبوميتش» في المرتبة الثالثة
بحصوله على ما يقارب  11في المئة
من األصوات.
وك��ان الرئيس الفرنسي فرانسوا
ه��والن��د أك��د ف��ي ات��ص��ال هاتفي مع
نظيره االوك��ران��ي أهمية استئناف
ال��ح��وار الوطني ف��ي ال��ب�لاد وإط�لاق
اإلصالحيات الضرورية.
وخ�ل�ال بحث الرئيسين نتائج
االنتخابات التشريعية األوكرانية،
هنأ هوالند بوروشينكو بنتائج قائمته
االنتخابية وقائمة رئيس ال���وزراء
أرس��ي��ن��ي ياتسينيوك («ال��ج��ب��ه��ة
الشعبية») ،م��ج��ددا ً تمسك باريس
بوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها.
ولفت هوالند إلى ض��رورة التنفيذ
ال��ك��ام��ل ل��ل��ب��روت��وك��ول ال��م��وق��ع بين
كييف وممثلي جمهوريتي دونيتسك
ول��وغ��ان��س��ك «ال��ش��ع��ب��ي��ت��ي��ن» في
العاصمة البيالروسية مينسك في
 5أيلول الماضي ،باعتباره أساسا ً
لتسوية ال��ن��زاع ف��ي ج��ن��وب شرقي
أوكرانيا.

رئي�س نيجيريا ي�سعى الى الح�صول
على فترة رئا�سية ثانية
أكد مكتب الرئيس النيجيري جودالك جوناثان أمس ،انه سيسعى
للبقاء في منصبه لفترة ثانية بخوض االنتخابات المقرر إجراؤها في
شهر شباط من العام المقبل.
وقال روبن اباتي المتحدث باسم الرئيس ان جوناثان الذي كان
متوقعا ً ان يخوض االنتخابات مجددا ً سيحصل على نموذج الترشح
الخميس ليكون مرشح الحزب الحاكم في انتخابات الرئاسة.
وأضاف أباتي في بيان ارسل لوسائل االعالم بالبريد االلكتروني
«الرئيس جوناثان يشكر جميع النيجيريين وأعضاء حزب الشعب
الديمقراطي واالصدقاء واالنصار المخلصين الذين يحثونه على
السعي الى تولي فترة رئاسية ثانية نظرا ً الى تقديرهم النجازات
االدارة في السنوات االربع الماضية».
وسينظر السياسيون في نيجيريا الى هذا االعالن على انه مجرد
استكمال لالجراءات بعد اختيار لجنة حزب الشعب الديمقراطي
الحاكم لجوناثان ليكون المرشح الوحيد للرئاسة.
وتشعر حكومة جوناثان باالنزعاج من االنتقادات الموجهة اليها
بشأن عجزها عن انهاء تمرد جماعة «بوكو حرام» االرهابية ورد فعل
الرئيس ازاء خطف أكثر من  200تلميذة ما زالوا محتجزين بعد مرور
ستة أشهر وعدد من فضائح الفساد في مجال صناعة النفط.
غير ان جوناثان ما زال في وضع قوي فيما يبدو السباب منها انه ال
يوجد بديل واضح له والن االنتخابات في نيجيريا تجري على أساس
تأييد مجموعات مصالح أكثر منه على أساس برامج سياسية وهو ما
يعطي ميزة للرئيس الحالي.

�أردوغان يلغي احتفا ًال بعد محا�صرة
 18عام ًال في انهيار منجم
ألغى الرئيس التركي رجب طيب أردوغ��ان أمس ،حفل استقبال
رسمي بمناسبة عيد الجمهورية بسبب حادث انهيار منجم للفحم في
بلدة إرمينيك جنوب تركيا ،حيث علق  18عامالً ،مؤكدا ً أنه سيتوجه
الى مكان الحادث ،وأعرب عن أمله في نجاة العالقين.
وكانت القنوات التلفزيونية التركية قالت« :إن سبب انهيار المنجم
يوم الثالثاء الماضي هو هطول األمطار الغزيرة ،وأن الحادث أدى إلى
محاصرة  18عامالً» ،مشيرة إلى «أن فرق اإلنقاذ تحاول انقاذ العمال
المحاصرين بالمنجم».
وأضافت« :أن معظم العاملين في المنجم ،البالغ عددهم حوالى
 ،40نجحوا في الصعود إلى خارج المنجم باستثناء  18عامالً علقوا
في داخله» ،حيث أكد أحد المسؤولين في المنجم «أن عمليات اإلنقاذ
ال تزال مستمرة ،و أشار إلى صعوبات تواجه فرق االنقاذ في الوصول
إلى العمال العالقين».

�إيران ترف�ض اتهامات الأمم المتحدة
بانتهاك حقوق الإن�سان

رفضت إي��ران االتهامات التي وجهها لها محقق في
األمم المتحدة بانتهاكات شديدة لحقوق االنسان ،قائلة
إن االنتقادات تهدف الى التحريض على «إره��اب إيران
وإرهاب االسالم».
وأبلغت المبعوثة اإليرانية فيروز زندانه واديالتي
اللجنة الثالثة بالجمعية العامة لألمم المتحدة أن
مناقشاتها ف��ي ش��أن وض��ع حقوق اإلن��س��ان ف��ي بلدها
أصبحت «حدثا ً سنويا ً عقيماً» ،مضيفة أن انتقادات األمم
المتحدة جاءت بتشجيع من «السياسات الخارجية لدول
معينة» وأن «المكسب النهائي الذي تهدف إلى تحقيقه هو
تعزيز مشروعها إلرهاب ايران وإرهاب اإلسالم».
ورفضت واديالتي أيضا ً فكرة أن وضع المرأة في إيران
تدهور ،حيث أشار أحدث تقرير أممي إلى أن العدد المسجل
للطالبات في الجامعات اإليرانية انخفض إلى  48في المئة
في  2014 2013-من  62في المئة في .2008 2007-
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وكان التقرير األممي أشار الى أن «القوانين والسياسات
والممارسات التي تنطوي على تمييز ضد النساء والفتيات
االيرانيات تواصل ترسيخ وضعهن كمواطنات من الفئة
الثانية» ،فيما نفت واديالتي ان النساء في ايران يواجهن
مشكالت .وقالت« :بصفتي امرأة ايرانية فإنني لم اصادف
قط مثل هذه المزاعم التي اثارها المقرر الخاص».
ورفضت المندوبة االيرانية ايضا ً فكرة ان التعذيب
يستخدم في اي��ران ،مشيرة ال��ى ان��ه غير مشروع وفقا ً
للقانون االي��ران��ي ،وقالت« :سنواصل جهودنا لتعزيز
حقوق االنسان ليس كنتيجة لتكليف او ق��رار بدوافع
سياسية لكن من منطلق إرادة شعبنا وحكومتنا».
ويعكف االتحاد االوروبي على صوغ مشروع قرار في
الجمعية العامة لألمم المتحدة يدين انتهاكات حقوق
االنسان في ايران ومن المتوقع ان يطرح للتصويت عليه
في اللجنة الثالثة في المستقبل القريب.

بعد بريطانيا ...الواليات المتحدة
ت�شدد اجراءاتها الأمنية
قالت السلطات األميركية أمس،
إنها قررت تشديد اإلجراءات األمنية
في المباني الفيديرالية عقب تهديدات
أطلقتها منظمات إرهابية.
وأض���اف���ت ال��س��ل��ط��ات أن ه��ذه
اإلج������راءات ت��أت��ي ب��ع��د ت��ه��دي��دات
ب��ارت��ك��اب اع���ت���داءات ض��د مصالح
أميركية وعقب العمليات اإلرهابية
التي وقعت مؤخرا ً في كندا وأماكن
أخرى.
من جانب آخر أعلن مسؤول في
البيت األبيض أن األج��ه��زة األمنية
رصدت نشاطا ً مشبوها ً في شبكات
الحاسوب التي يستخدمها أف��راد
طاقم البيت األبيض ،مشيرا ً إلى أنه
تم اتخاذ اإلجراءات الالزمة للتعامل
مع األمر.
وكان الجيش البريطاني قد نشر
جنوده وسط العاصمة لندن خوفا ً
م��ن عمليات إره��اب��ي��ة ،حيث أعلن
م��ص��در عسكري بريطاني أن��ه تم
نشر جنود مسلحين ف��ي المواقع
السياحية الشهيرة في قلب المنطقة
الحكومية ب��وس��ط ل��ن��دن ك��إج��راء
احترازي بعد الهجومين اإلرهابيين
في كندا األسبوع الماضي.
وق���ال ال��م��ص��در إن ش��رط��ة لندن
هي المسؤولة عن الحفاظ على أمن

العاصمة ،وإن نشر الجنود تم فقط
في األماكن السياحية ،مثل مدخل
مكان استعراض تغيير الحرس في
ش��ارع وايتهول ال��ذي يبعد مسافة
قصيرة ع��ن المقر الرسمي إلقامة
رئ��ي��س ال�����وزراء دي��ف��ي��د ك��ام��ي��رون
ويستقطب اهتمام الكثير من السياح
والمتفرجين.
وق��ال مصدر عسكري بريطاني
ان ال���ق���رار ات��خ��ذه ق��ائ��د عسكري
محلي ردا ً على االح���داث ف��ي كندا

االسبوع الماضي حيث قتل جندي
يقف حراسة عند النصب التذكاري
لقتلى الحروب برصاص رجل قالت
الشرطة إنه اعتنق االسالم في اآلونة
األخيرة ثم توجه الى مبنى البرلمان.
كما أش��ار متحدث باسم وزارة
الدفاع البريطانية ال��ى أن ال��وزارة
«تراجع بطريقة روتينية الترتيبات
االمنية ف��ي جميع منشآتها .ومن
ال��واض��ح اننا ال نعلق عالنية على
جوهر هذه االمور».

بابا الفاتيكان :التف�سيرات العلمية
لن�ش�أة الكون ال تلغي دور الخالق
ق��ال بابا الفاتيكان فرانسيس األول إن النظريات
العلمية في شأن وجود الكون ال تتعارض مع التعاليم
الكاثوليكية ،مشيرا ً إلى أن التفسيرات العلمية لنشأة
الكون ال سيما نظرية «االنفجار الكبير» ال تلغي دور
الخالق.
وتأتي تصريحات البابا خالل كلمة له أمام األكاديمية
البابوية للعلوم حيث شدد فيها على أن «االنفجار الكبير
ال��ذي يعتبر أصل نشأة العالم ال يتناقض مع التدخل
اإلبداعي للخالق بل على العكس هو في حاجة إليه».
وقال« :التطور في الطبيعة ال يتعارض مع مفهوم الخلق
اإللهي ألن التطور يستلزم خلق الكائنات التي تتطور».
وأض���اف البابا أن «ب��داي��ة العالم ليست م��ن صنع

الفوضى التي يعود اصلها إلى شيء آخر لكنها مشتقة
مباشرة من مبدأ أسمى يخلق من منطلق الحب» ،مضيفاً:
«ان التطور في الطبيعة ال يتعارض مع مفهوم الخلق
(اإللهي) ألن التطور يستلزم خلق الكائنات التي تتطور».
وكانت الكنيسة عارضت في مرحلة ما التفسيرات
العلمية األولية لنشأة الكون التي تتناقض مع قصة
الخلق في االنجيل ومن أشهر األمثلة على ذلك تنديدها
بعالم الفلك غاليليو غاليلي في القرن السابع عشر الذي
أثبت ان األرض تدور حول الشمس.
لكنها سعت في العصر الحديث إل��ى التخلص من
صورتها كعدو للعلم وتعليقات البابا هي الى حد كبير
صدى لتصريحات من سبقوه في المنصب.

