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بوتين :ال �شراكة عبر المحيط الهادئ من دون رو�سيا وال�صين
أع��رب الرئيس ال��روس��ي فالديمير بوتين
عن رفضه خطط الواليات المتحدة األميركية
القاضية بإنشاء «شراكة عبر المحيط الهادئ»
من دون روسيا والصين.
تصريح الرئيس الروسي جاء في حديث أدلى
به لمجموعة من وسائل اإلعالم الصينية وذلك
قبل أيام من مشاركته في قمة منتدى التعاون
االقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)
المقرر في الصين في الفترة ما بين  11-10من
الشهر الجاري.
وقال بوتين إنه «من الواضح أن الشراكة عبر
المحيط الهادئ هي محاولة جديدة من الواليات
المتحدة لبناء هيكلية تعاون اقتصادي إقليمية
تعود بالمنفعة عليها ،وأعتقد أن من المستبعد
إقامة تعاون اقتصادي -تجاري فعّ ال بين دول
المجموعة بغياب العبين إقليميين كبيرين مثل
روسيا والصين».
وأك��د الرئيس ال��روس��ي أن مواقف موسكو
وبكين بشأن القضايا اإلقليمية والدولية المهمة
متقاربة أو متطابقة ،مشيرا ً إل��ى أن البلدين
يتعاونان بفعالية في إط��ار محافل متعددة
األطراف وينسقان جهودهما لتسوية القضايا
الدولية المهمة.
وش��دد بوتين على أن تعزيز العالقات مع
الصين هو أولوية السياسة الخارجية الروسية،
مشيرا ً إلى أن هذا التعاون مهم ج��دا ً لموسكو
وكذلك لبكين ،وأكد أن توقيع العقد حول تزويد
الصين بالغاز الروسي لمدة  30سنة هو حدث
تاريخي.
وأكد بوتين أن روسيا ستواصل العمل على
تخفيض اعتمادها على مبيعات المحروقات إلى
السوق األوروبية على حساب زيادة تصديرها
إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ .وقال« :إن
الخطوات التي نتخذها من أجل تخفيف األثر

السلبي النخفاض أسعار النفط تتصف بطابع
شامل وطويل األمد ،وتهدف إلى مواصلة تنويع
هيكلة ومصادر نمو االقتصاد الروسي ،وتخفيف
االعتماد المفرط على سوق الهيدروكربونات
(ال��م��ح��روق��ات) األوروب��ي��ة ،بما ف��ي ذل��ك على
حساب زي��ادة تصدير النفط والغاز إلى دول
منطقة آسيا والمحيط الهادئ».
كذلك نوه الرئيس الروسي إلى أن ب�لاده ال
تستطيع تجاهل األوض��اع الحالية في أسواق
النفط العالمية ،في ضوء أهمية واردات قطاع
الوقود والطاقة بالنسبة إلى دخل الموازنة،
لذلك فإن روسيا تواصل الحوار المستمر مع

أك��ب��ر منتجي ومستهلكي م���وارد الطاقة في
العالم ،مشيرا ً إلى هيمنة السياسة في مجال
تحديد أسعار النفط في وقت األزم��ات .وقال:
«إن المكون السياسي موجود دائما ً في أسعار
النفط ،بل وأكثر من ذلك ،إن هناك إحساسا ً بأن
السياسة تهيمن في مجال تحديد أسعار موارد
الطاقة في بعض لحظات األزمات».
وف���ي ح��دي��ث ع��ن األس��ب��اب الموضوعية
النخفاض أسعار النفط ،عزا الرئيس الروسي
ذلك إلى انخفاض وتيرة نمو االقتصاد العالمي
وت���راج���ع االس��ت��ه�لاك ،إض��اف��ة إل���ى وص��ول
احتياطات النفط االستراتيجية والتجارية في

مو�سكو :مفاو�ضات ال�سدا�سية و�إيران �ستجرى في م�سقط الثالثاء المقبل

الدول المتطورة إلى أعلى مستوياتها.
وفي ما يتعلق بتصدير الغاز الروسي إلى
الصين عبر المسار الغربي ،أكد بوتين أن روسيا
والصين توصلتا إلى تفاهم مبدئي حول فتح
المسار الغربي لتوريد الغاز الروسي ،وهما
اآلن بصدد تنسيق المعايير الفنية والتجارية
للمشروع.
وأشاد بوتين بالوتيرة العالية للتعاون بين
البلدين في مجال الطاقة ،والتي تتمثل في بناء
خط أنابيب الغاز بين روسيا والصين ،وإلى
عقد عدد من الصفقات النفطية ،وتشكيل شركات
روسية صينية الستخراج النفط والفحم في
روسيا واالستكشاف عنهما ،ومشاركة الشركات
الصينية في مشاريع استخراج النفط في الجرف
القاري في منطقة القطب الشمالي ،وبناء مصفاة
نفطية كبرى في الصين ،إضافة إلى تنفيذ بعض
المشاريع الناجحة في مجال الطاقة النووية.
ومن المتوقع أن يعقد ممثلو دول «الشراكة
ع��ب��ر ال��م��ح��ي��ط ال���ه���ادئ» ج��ول��ة ج��دي��دة من
المحادثات على هامش اجتماعات قمة منتدى
التعاون االقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ
(أبيك) التي تستضيفها الصين األسبوع المقبل.
وذكرت وكالة «كيودو» اليابانية لألنباء أن
دول (أبيك) وعددها  21دول��ة ستبحث خالل
قمة الصين كيفية بلورة منطقة تجارة حرة
كبرى فيما بينها والتي تدعمها بكين بشدة،
سينصب على األرج��ح على
لكن التركيز ربما
ّ
مفاوضات «الشراكة عبر المحيط الهادئ»
ال��ت��ي ستعقد على ه��ام��ش القمة وتستهدف
إقامة منطقة تجارة ح��رة بين  12دول��ة هي:
أستراليا والواليات المتحدة وبروناي وتشيلي
وكندا وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا وبيرو
وسنغافورة وفيتنام واليابان.

رو�سيا تنفي مزاعم اقتراب قواتها من حدود �أوكرانيا
أعلن ي��وري أوش��اك��وف مساعد الرئيس
الروسي أم��س أن ب�لاده تقف مع مواصلة
عملية مينسك في أوكرانيا .وقال« :نحن نقف
مع مواصلة عملية مينسك وعقد االجتماع
التالي لمجموعة االتصال» ،مضيفاً« :ليس
كل شيء هنا مرتبطا ً بنا».
رج��ح مساعد الرئيس
من جهة أخ��رىّ ،
الروسي أن يُناقش الوضع في أوكرانيا في
قمة مجموعة العشرين في أستراليا ،مشيرا ً
إل��ى أن��ه على رغ��م أن المسألة األوكرانية
رسميا ً غير مدرجة في جدول األعمال ،إال أن
من حق القادة طرح أي موضوع ،مضيفاً:
«ال أستبعد أن يجرى التطرق إلى موضوع
أوك��ران��ي��ا ،وم��س��ائ��ل أخ���رى م��ث��ل ال��دول��ة
اإلسالمية وأفغانستان».
وف���ي ال��س��ي��اق ،أع��ل��ن��ت وزارة ال��دف��اع
الروسية أن تصريحات وزي��ر الخارجية
الكندي جون بيرد التي زعم فيها أن قوات
روسية تقترب من حدود أوكرانيا عارية عن
الصحة ،مشيرة إلى أن عددا ً من المسؤولين
في الواليات المتحدة األميركية وحلف شمال
األطلسي الناتو أطلقوا في وقت سابق مثل
هذه المزاعم.
وق��ال مصدر في ال���وزارة أم��س ،إن هذه
التصريحات استندت إلى تقارير من دون
تقديم أية أدلة حقيقية باستثناء إشاعات
من الشبكات االجتماعية ،م��ؤك��دا ً أن مثل
هذه التقارير المستفزة تهدف إلى مواصلة

تأجيج المواجهات حول النزاع في جنوب
شرقي أوكرانيا ،وأش��ار إلى أن مصدر هذه
التقارير «ليس أوكرانياً ،وإنما يقبع اليوم
في المباني اإلدارية في كييف».

يأتي ذل��ك بعد ي��وم على إع�لان مصادر
رسمية في جمهورية دونيتسك الشعبية
أن القوات األوكرانية بدأت عملية عسكرية
واسعة ضد الجمهورية ،مضيفة أن قوات

الدفاع الشعبي تقوم بحماية الجمهورية.
وقالت المصادر أن كييف خرقت وقف
إط�لاق ال��ن��ار ،إذ أش��ار نائب رئيس وزراء
الجمهورية أن��دري��ه بورغين إل��ى أن وقف
إطالق النار لم يطبق على مساحة  75في
المئة من مناطق التماس ،مشددا ً على أن
المعارك التي تدور في الوقت الراهن تجرى
في المناطق التي ساد فيها الهدوء في وقت
سابق.
وق��ال مسؤول عسكري في الجمهورية
إن ما ال يقل عن  5أشخاص قتلوا وأصيب
 12آخرون بجروح في القصف األوكراني
للعاصمة دونيتسك ،مشيرا ً إلى أن تبادل
إط�لاق النار بين العسكريين األوكرانيين
وقوات الدفاع الشعبي ال يزال مستمرا ً على
أطراف المدينة وفي منطقة مطار دونيتسك
الدولي.
وقالت هيئة أركان قوات الدفاع الشعبي
إن وحداتها نجحت في صد هجوم شنته
دب��اب��ات أوك��ران��ي��ة على إح���دى ضواحي
دونيتسك ،ما أسفر عن تدمير  5من مدرعات
الجيش األوكراني.
وأف��اد بيان للقوات المشاركة في عملية
كييف العسكرية في جنوب شرقي البالد بأن
 3جنود أوكرانيين قتلوا وأصيب  4آخرون
بجروح في  26مواجهة بين العسكريين
والمسلحين (أف��راد قوات الدفاع الشعبي)
خالل يوم الخميس.

وكالة الطاقة الذرية:
ال ّ
تقدم في التحقيق مع طهران

أظهر تقرير للوكالة الدولية للطاقة
الذرية أمس أن إي��ران لم تنجح في
تبديد الشكوك بشأن احتمال قيامها
ب��أب��ح��اث ع��ن كيفية ص��ن��ع قنبلة
نووية ،وهو أمر من شأنه أن يعقد
جهود الدول الست الكبرى للتوصل
إلى اتفاق نووي معها.
وذكر تقرير الوكالة أن طهران لم
تقدم بعد معلومات كان يفترض أن
تقدمها قبل أكثر من شهرين بشأن
مجالين محددين في تحقيق تجريه
الوكالة بشأن برنامجها النووي.
وق��ال التقرير« :ل��م تقدم إي��ران أية
تفسيرات تتيح للوكالة إيضاح
اإلجراءات العملية المعلقة».
وأشار التقرير إلى أن إيران لن تقدم
مثل هذه األجوبة قبل المهلة النهائية
في  24تشرين الثاني للتوصل إلى
اتفاق مع ال��دول الكبرى ،لذا «ا ُتفق
على عقد اج��ت��م��اع فني لمناقشة
اإلجراءين العمليين العالقين» ولكن
ليس قبل انتهاء المهلة ،مضيفا ً أن
طهران تعهدت تقديم تفسيرات حول
المسألتين بحلول  25آب.
ووزع���ت الوثيقة ال��س��ري��ة على
الدول األعضاء في الوكالة الدولية
قبل أقل من ثالثة أسابيع من انقضاء
المهلة في  24تشرين الثاني الجاري
إلبرام اتفاق بين إيران والدول الست
الكبرى ،بهدف إنهاء مواجهة قائمة
منذ عشر س��ن��وات بشأن األنشطة
النووية اإليرانية.
وأش���ارت الوكالة إل��ى خطوتين
وافقت إيران على القيام بهما بحلول
أواخ���ر شهر آب الماضي إليضاح
مزاعم بشأن إج��راء اختبارات على
م��واد متفجرة وغيرها من األنشطة
التي يمكن أن تستخدم لتطوير القدرة
على صناعة األسلحة النووية ،في
حين تنفي طهران سعيها إلى صناعة

بكين ت�أمل في �أن تعمل طوكيو على ت�سهيل عقد قمة �صينية ـ يابانية
أعربت وزارة الخارجية الصينية
أم��س عن أملها في أن تعمل طوكيو
على تحسين العالقات بين الجانبين
لتهيئة الظروف المالئمة لعقد لقاء بين
رئيسي البلدين.
ج���اء ذل���ك ف��ي تعليق للمتحدث
الرسمي باسم الخارجية الصينية
تشين غانغ على تقارير لوسائل إعالم
يابانية حول إمكان عقد قمة صينية
ـ يابانية على هامش قمة المنتدى
االق��ت��ص��ادي ل���دول آس��ي��ا والمحيط
الهادئ في بكين.
وكانت قناة « »NHKاليابانية قد
أشارت في وقت سابق من يوم أمس
إلى أن سلطات اليابان والصين دخلت
المرحلة االختتامية من المحادثات
حول تفاصيل تنظيم لقاء بين رئيس
الوزراء الياباني شينزو آبي والرئيس
الصيني شي جين بينغ.

من جهة أخرى ،قال رئيس الوزراء
الياباني إن حكومته تجري الترتيبات
األخيرة لعقد قمة ثنائية مع الصين
في بكين األسبوع المقبل ،مضيفا ً في
برنامج تلفزيوني أمس «تقترب كل من
اليابان والصين من فكرة أن عقد قمة
سيعود بالنفع ليس فقط على البلدين
وإنما على االستقرار اإلقليمي».
وات��ف��ق��ت الصين وال��ي��اب��ان على
ت��ح��س��ي��ن ال���ع�ل�اق���ات وع��ب��رت��ا عن
استعدادهما لتأجيل خالف مرير بشأن
جزر متنازع عليها ،ما يمهد الطريق
أمام لقاء يجمع رئيسي البلدين أثناء
قمة ل���دول آس��ي��ا والمحيط ال��ه��ادي
األسبوع المقبل.
وفي السياق ،قالت وزارة الخارجية
الصينية إن الصين واليابان أقرتا
ب��وج��ود اخ��ت�لاف ف��ي مواقفهما إزاء
النزاع على سلسلة من الجزر ببحر

الصين الشرقي.
وب��ع��د ل��ق��اء جمع ي��ان��غ جيتشي
عضو مجلس الدولة الصيني وأكبر
دبلوماسي ف��ي ال��ب�لاد م��ع مستشار
األمن القومي الياباني شوتارو ياتشي،
أص���درت الحكومة اليابانية بيانا ً
بالمضمون نفسه ،جاء فيه« :إن هناك
قدرا ً من االتفاق على ضرورة مواجهة
التاريخ والتغلب على الصعوبات
السياسية التي أث��رت في عالقتهما
بروح تتطلع إلى المستقبل».
كذلك اتفق البلدان أيضا ً على وضع
آليات إلدارة األزم��ات تفاديا ً لتدهور
الموقف ،وقالت وزارة الخارجية إن
الصين واليابان ستستأنفان تدريجيا ً
ال��ح��وار السياسي والدبلوماسي
واألمني من خ�لال القنوات الثنائية
والمتعددة األطراف.

ال�سجن �5سنوات لـ«جهاديين» فرن�سيين اعتقلوا في باك�ستان
حكمت محكمة في باريس على ثالثة فرنسيين،
اعتقلوا في باكستان في  2012مع فرنسي آخر يعتبر
قياديا ً في القاعدة ،بالسجن خمس سنوات بتهمة
االنضمام إلى المتطرفين.
وكان مهدي همامي ( 27سنة) وغريغوري بودريوة
( 30سنة) ومحمد الحفياني ( 31سنة) اعتقلوا في والية
بلوشستان نهاية أيار  2012وسجنوا سرا ً في باكستان
حيث تعرضوا لسوء المعاملة قبل أن ينقلوا في نيسان
 2013إلى فرنسا .ومذذاك وضعوا في الحبس الموقت.
ولدى توقيفهم كانوا في شاحنة صغيرة مع فرنسي
آخر يدعى نعمان مزيش المولود في باريس عام 1970
والمعروف من األجهزة األمنية الغربية التي تعتبره
قياديا ً في «القاعدة» .وط��رد األخير إل��ى باريس في
تشرين األول  2013حيث أودع السجن.
وزع��م الرجال الثالثة الذين ينحدرون من منطقة
أورليان (وس��ط) أنهم أرادوا فقط التوجه إلى مدينة
الهور الباكستانية لتعلم التبليغ والدعوة .وادعوا أنهم
التقوا مزيش قبل ساعات من توقيفهم عندما صعدوا إلى
شاحنته الصغيرة .
وك��ان المدعي طالب بعقوبة السجن ست سنوات
وفريق الدفاع بتبرئة ساحتهم أو بعقوبة تسمح لهم
بالخروج سريعا ً من السجن.
وحكمت عليهم المحكمة الجنائية في باريس بالسجن
خمس سنوات مع النفاذ ألنها اعتبرت أنهم «كانوا
يتوجهون إلى منطقة المعارك في أفغانستان .
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أسلحة نووية.
وف���ي ال��س��ي��اق ،أع��ل��ن��ت وزارة
ال��خ��ارج��ي��ة ال��روس��ي��ة أن ج��ول��ة
المفاوضات النووية بين السداسية
وإي������ران ع��ل��ى م��س��ت��وى ال���م���دراء
السياسيين ستجرى في العاصمة
العُ مانية مسقط ف��ي  11تشرين
الثاني.
وقال المتحدث باسم الخارجية
الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش
أمس ،إن منسقة السداسية كاثرين
آشتون ستعقد الجمعة في فيينا
اج��ت��م��اع �ا ً تنسيقيا ً م��ع ال��م��دراء
السياسيين باستثناء اإليرانيين،
مضيفا ً أن سيرغي ريابكوف نائب
وزي��ر الخارجية ال��روس��ي سيمثل
روسيا في هذه االجتماعات.
وكان سيرغي ريابكوف قد أعلن
في وقت سابق ،أن روسيا ستساعد
ف��ي ح��ل المشكالت العالقة خالل
المرحلة االختتامية من المفاوضات
بشأن الملف النووي اإليراني.
وب��ع��د وص��ول��ه إل���ى فيينا أك��د
ريابكوف أن الموقف الروسي في هذه
المفاوضات يحظى باحترام كبير
من قبل جميع األط��راف المشاركة
فيها ،قائالً« :إنه ال يشكك في توفر
إرادة سياسية لدى المشاركين في
المفاوضات واهتمامهم ببلورة خطة
للتوصل إلى االتفاق النهائي بحلول
الموعد المقرر له».
وت���س���اءل ري��اب��ك��وف ع � ّم��ا «إذا
كانت هذه اإلرادة السياسية كافية
لتجاوز االختالفات القائمة» ،نظرة
إل��ى المسافة الطويلة التي كانت
تفصل بين الجانبين بشأن القضايا
ال��م��ح��وري��ة خ�لال لقائهما األخير
أواس���ط الشهر الماضي .وأض��اف
أن هذه المسافة «ال يمكن تجاوزها
قفزة واحدة ،واألهم اآلن هو أن نفهم

هل قامت العواصم المعنية باتخاذ
القرارات السياسية الحيوية».
من جهة أخرى ،أعلن عضو اللجنة
األمنية في مجلس الشورى اإلسالمي
بإيران النائب اسماعيل كوثري أن أي
موضوع جديد يعتزم الطرف المقابل
وضعه في جدول أعمال المفاوضات
النووية يجب في البداية أن يرفع من
قبل الفريق المفاوض إلى الجهات
العليا للبت بشأنه.
وق����ال ك���وث���ري ،ت��ع��ل��ي��ق�ا ً على
التصريحات األخ��ي��رة للمتحدث
باسم الخارجية األميركية حول
ط��رح موضوع حقوق اإلنسان في
إي��ران خ�لال المفاوضات النووية
المقررة بين إي��ران وال���دول الست
في عمان« :كما أعلنت إيران بشكل
رس��م��ي س��اب��ق�اً ،ف��إن المفاوضات
ستتركز على البرنامج ال��ن��ووي
فحسب» .وأشار إلى أن االميركيين
ونتيجة ألطماعهم يحاولون ربط
القضايا بعضها ببعض وط��رح
قضايا مختلفة خالل المفاوضات،
مشددا ً على أن أي موضوع جديد
يحاول الطرف اآلخر إدخاله جدول
أعمال المفاوضات يجب في البداية
أن يرفع من قبل الفريق المفاوض
إلى الجهات العليا.
وأضاف المسؤول اإليراني« :أن
كبار المسؤولين في البالد هم من
ي��ق��ررون إدراج م��وض��وع آخ��ر في
ال��م��ف��اوض��ات ال��ن��ووي��ة بين إي��ران
وال���دول الست من ع��دم��ه» ،محذرا ً
من أي أوهام على خلفية التغييرات
التي طرأت على تركيبة الكونغرس
األميركي ،قائالً« :إن السياسة العامة
ألميركا لن تشهد أبدا ً تغييرات كلية
ج��راء ت��داول السلطة بين األح��زاب
وهي تحافظ على أطماعها التوسعية
على طول الخط».

محكمة ت�ؤيد تهمة االحتيال ال�ضريبي
بحق �شقيقة ملك �إ�سبانيا
أعلنت محكمة إسبانية في بالما دي مايوركا أنها ستؤيد تهمة االحتيال
الضريبي لألميرة اإلسبانية كريستينا دي بوربون ورفضت االستئناف المقدم
لحكم سابق لمحكمة أدنى بجزر البليار.
وقالت المحكمة اإلسبانية أمس أنها ستؤيد تهمة االحتيال الضريبي ضد
شقيقة الملك فيليب السادس ،في التحقيق في الكسب غير المشروع إلى جانب
قضايا فساد أخ��رى ،وأضافت أنها ستسقط تهمة غسيل األم��وال الموجهة
لألميرة.
وكانت السلطات اإلسبانية قد حققت مع األميرة كريستينا في ما يخص
المعامالت المالية لزوجها إيناكي اوردانغارين في قضية هزت األسرة المالكة
في وقت تسعى فيه إلى تحسين سمعتها تحت قيادة الملك الشاب فيليب
السادس.

زيدا يرف�ض ت�سليم ال�سلطة
�إلى حكومة مدنية في �أ�سبوعين
�ألمانيا� :إ�صابة عمال بم�صنع م�س�ؤول عن
تفكيك الكيماوي ال�سوري
ذكر مسؤول ألماني أمس أن كمية من غاز الخردل الذي سلمته الحكومة
السورية في إطار برنامج تفكيك الكيماوي السوري تسببت في إصابة  3عمال
في مصنع لألسلحة الكيماوية.
وق��ال أندرياس كروغر ،المسؤول في المصنع المكلف بتدمير األسلحة
الكيماوية إن العمال تعرضوا لحروق الشهر الماضي بينما كانوا يدفعون
حاوية غاز اعتقدوا أنها فارغة إلى الفرن لحرقها.
وأض��اف المسؤول األلماني أن العمال تعرضوا إلصابات بسبب البخار
المنطلق من الحاوية علما ً أن الحاويات كان يجب أن تصل إلى المصنع فارغة
بعد تدمير ما بداخلها على متن سفينة أميركية في البحر.

تجربة �أميركية ناجحة
لمنظومة «�إيجي�س» ال�صاروخية
ذكرت مصادر مطلعة أن منظومة الدفاع الصاروخي األميركي «إيجيس»
دمرت في آونة واحدة صاروخين من طراز كروز وصاروخا ً باليستيا ً في تجربة
نفذتها مدمرة تابعة للبحرية األميركية قبالة ساحل هاواي.
وقالت المصادر غير المصرح لها بالتحدث عالنية إن التجربة أثبتت كفاءة
تحديث جديد لنظام الدفاع الصاروخي «إيجيس» أدخلته شركة «لوكهيد
مارتن» وكفاءة صاروخين مختلفين صنعتهما شركة «ريثيون».
وأضافت المصادر أنه من المقرر تركيب التحديث الجديد على مدمرات
البحرية األميركية التي تستخدم منظومة «إيجيس» في إطار منظومة «إيجيس
أشور» المقرر أن تدخل الخدمة العملية العام المقبل.

رفض قائد السلطات العسكرية في بوركينا فاسو المقدم إسحق زيدا تسليم
الحكم إلى حكومة مدنية خالل األسبوعين المقبلين ،وقال مؤكداً« :ال نخشى
العقوبات ويهمنا أكثر استقرار البالد».
وكان زيدا قد تعهد يوم الثالثاء الماضي «تسليم السلطة إلى المدنيين»،
متحدثا ً عن مهلة « 15يوماً» ،بحسب تصريحات نقلها مسؤول قبلي ومسؤول
نقابي ،بعد مطالبة االتحاد األفريقي بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية في
البالد في غضون أسبوعين.
وكانت األط��راف المشاركة في محادثات واغادوغو التي أجريت األربعاء
 5تشرين الثاني ،قد اتفقت على وضع حد لألزمة في بوركينا فاسو من خالل
إجراء انتخابات بعد مرحلة انتقالية لمدة عام بدءا ً من الشهر الجاري.

كوريا ال�شمالية :نملك
قوات كبيرة للردع النووي
ذكرت صحيفة «رودونغ سينمون» الكورية الشمالية أن بيونغ يانغ تملك
حاليا ً قوات كبيرة للردع النووي وصواريخ تكتيكية واستراتيجية.
وأك��دت الصحيفة نية سلطات كوريا الشمالية التصدي بنشاط للحملة
في مجال حقوق اإلنسان التي بادرت إليها واشنطن ضد بيونغ يانغ ،وكذلك
لالبتزاز النووي من قبل واشنطن.
وحذرت «رودونغ سينمون» الناطقة باسم حزب العمل الحاكم من أن كوريا
الشمالية يمكن أن تعرض قدراتها العسكرية للردع من أجل «دفن اإلمبريالية
األميركية في معركة حاسمة».
وأكدت الصحيفة أن اإلمبريالية األميركية هي المسؤولة الرئيسية عن انتهاك
حقوق اإلنسان والمصدر الرئيسي للعدوان في العالم.
وكانت وزارة الخارجية الكورية الشمالية قد أعلنت في وقت سابق أن
بيونغ يانغ مستعدة للحوار بشأن حقوق اإلنسان مع الدول كافة التي تحترم
سيادتها.

