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�شرطة بريطانيا تحبط
خم�س م�ؤامرات �إرهابية العام الحالي

البنتاغون يعلن توريد رادارات �إلى �أوكرانيا

بوتين :رو�سيا لي�ست معزولة والعقوبات ال ت�ؤثر فينا وحدنا
نفى الرئيس الروسي فالديمير بوتين أن
تكون موسكو معزولة على الساحة الدولية
بسبب أزمة أوكرانيا وقال إن االقتصاد الروسي
لن يتأثر وحده جراء العقوبات الغربية وتراجع
أسعار النفط وهبوط الروبل الروسي.
وكانت الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي
فرضا عقوبات على روسيا بسبب ضمها شبه
جزيرة القرم ودعمها ألنصار الفدرالية في
جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك في الشرق
األوكراني.
وأث��رت العقوبات في اقتصاد روسيا الذي
يعاني من المتاعب وتسببت في انخفاض
ال��روب��ل وزادت الضغوط ج���راء االنخفاض
الحاد في سعر النفط وهو أحد أهم الصادرات
الروسية.
ونقلت وكالة «إيتار تاس» الروسية لألنباء
عن بوتين قوله« :نفهم م��دى فداحة الستار
الحديدي بالنسبة لنا ،لن نمضي على هذا
ال��درب في كل األح��وال ول��ن يبني أح��د ج��دارا ً
حولنا .هذا مستحيل».
وأض��اف الرئيس الروسي« :إذا ما تراجع
سعر الطاقة عمدا ً فإن ذلك سيؤثر أيضا ً في من
يقفون وراء ذلك» ،وتابع« :ليس من المؤكد أن
تكون للعقوبات واالنخفاض الحاد في سعر
النفط وهبوط الروبل آث��ار سلبية أو عواقب
كارثية علينا نحن فقط .لن يحدث مثل هذا
األمر».
وربط بوتين انخفاض سعر النفط بزيادة
إن��ت��اج ال��والي��ات المتحدة م��ن النفط والغاز
الصخري وارت��ف��اع انتاج ليبيا والسعودية
والعراق بما في ذلك مبيعات تنظيم «داعش»
اإلرهابي الذي يسيطر على آبار نفط وغاز من
خالل احتالله مساحات واسعة من األراضي
العراقية والسورية.
وك��ان وزي��ر الخارجية ال��روس��ي سيرغي
الفروف قد أكد في وقت سابق أن دول الغرب
تقر علنا ً بأن الهدف من عقوباتها ضد موسكو
هو «تغيير النظام» في روسيا .وقال« :حينما
كانت العقوبات تفرض سابقاً ،إب��ان عملي
مندوبا ً لروسيا في األمم المتحدة «كان الحديث
ي��دور حول دول مثل كوريا الشمالية وإي��ران
ّ
بحق
وغيرهما ،وكانت تلك العقوبات تفرض
شخصيات من النخبة ،ولم تكن تلحق أضرارا ً
في المجالين االجتماعي واالقتصادي لهذه
البلدان ،أما اليوم ،فتعلن شخصيات غربية
ب��ارزة على المأل أن��ه ينبغي ف��رض عقوبات
ت��ؤدي إلى تدمير االقتصاد والتحريض على
احتجاجات شعبية».
وأض���اف ال��وزي��ر ال��روس��ي ف��ي كلمته أم��ام
جمعية مجلس السياسة الخارجية والدفاعية

بموسكو« :بهذه الطريقة في التعاطي تثبت
دول الغرب بما ال يدع مجاال ً للشك أن هدفها
ليس تغيير سياسة روسيا ،بل تغيير النظام
فيها».
أما السفير الروسي لدى حلف شمال األطلسي
«الناتو» ألكسندر غروشكو فأعلن أن تدخل
العبين غير أوروبيين في أوكرانيا ومحاوالتهم
�ب الزيت على ن��ار الصراع في ه��ذه البالد
ص� ّ
ليس من مصلحة دول االتحاد األوروبي.
وقال غروشكو إن عالقات الشراكة بين روسيا
ودول االتحاد األوروب���ي تدهورت إل��ى درجة
نقطة التجمد ،مع ذلك ،فقد أعرب الدبلوماسي
الروسي عن اعتقاده بأنه «لو تحدثنا عن عالم
متعدد األقطاب وآفاق استراتيجية للعالقات
بين االت��ح��اد األوروب����ي وروس��ي��ا ،ف����أوالً :ال
يمكن تصور أوروب��ا من دون روسيا ،وثانياً:
األوروبيون يدركون أن بناء أمن في المنطقة
األوروب��ي��ة األطلسية أو األوراس��ي��ة م��ن دون
روسيا  -ناهيك عن بنائه ضد روسيا  -بمثابة
قيام شخص بإطالق رصاص على قدمه».
وفي سياق متصل ،أكد موقع وزارة الدفاع
األميركية أن الواليات المتحدة وردت ثالثة
رادارات خفيفة إلى أوكرانيا لرصد رمي مدافع
الهاون المعادية.
وبنا ًء على معطيات من البنتاغون ،تعتبر
هذه الرادارات دفعة أولى من أصل  20منظومة
رادار ستورد إلى أوكرانيا خالل األسابيع المقبلة
بينما يبدأ عسكريون أميركيون بتدريب نظرائهم
األوكرانيين عليها منتصف كانون األول المقبل.
وأوض���ح المتحدث الرسمي باسم وزارة
ال��دف��اع األميركية ستيف وورن أن منظومة

ال��رادار هذه قادرة على رصد الرمي من مدافع
هاون لحظة اإلطالق ووضع إحداثيات لموقع
اإلطالق بسرعة تمكن الخصم من الر ّد مباشرة،
مؤكدا ً أن العسكريين األوكرانيين هم من سيحدد
طريقة استخدام هذه الرادارات ومكان وزمن هذا
االستخدام.
وك���ان السيناتور ال��ج��م��ه��وري األميركي
جون ماكين قد أشار في وقت سابق إلى عزم
الكونغرس على إقناع إدارة الرئيس أوباما
بضرورة توريد أسلحة إلى أوكرانيا ،وقال:
«إن أعضاء الكونغرس سيبحثون موضوع
ت��وري��دات ال��س�لاح إل��ى السلطات األوكرانية
بطريقة مفصلة».
وفي تعليق على عدم رغبة اإلدارة األميركية
في توريد أسلحة ألوكرانيا في الوقت الحالي،
قال ماكين« :سنصدر جميع القرارات الالزمة.
سنستعمل جميع الوسائل للضغط على هذه
اإلدارة المتعنتة».
وك��ان��ت ال��والي��ات المتحدة ق���ررت سابقا ً
تخصيص  23مليون دوالر إضافية لمساعدة
أوكرانيا في تحديث قواتها المسلحة وأجهزتها
األم��ن��ي��ة وال��ق��ض��ائ��ي��ة ،ف��ي حين بلغ الحجم
اإلجمالي للمساعدات األميركية لكييف هذا العام
 320مليون دوالر ،بما فيها  116مليون دوالر
مخصصة لتغطية نفقات أوكرانيا العسكرية
(غير متعلقة باألسلحة) ،إضافة إلى ضمان
سداد ديون ألوكرانيا بقيمة مليار دوالر.
وفي شأن متصل ،عارضت الواليات المتحدة
األميركية وأوكرانيا وكندا مشروع قرار روسي
أممي يدعو ال��دول إلى اتخاذ التدابير الالزمة
لمنع تمجيد النازية وجميع أشكال التفرقة

العنصرية والتعصب.
وصوتت  115دولة من أصل  193لمصلحة
ق��رار بهذا الشأن تبنته اللجنة االجتماعية
واإلنسانية والثقافية (اللجنة الثالثة) في
الجمعية العامة لألمم المتحدة وامتنعت 55
دولة ،بينها دول االتحاد األوروبي عن التصويت
عليه.
وأعرب أعضاء اللجنة في القرار عن «القلق
العميق حيال تمجيد الحركة النازية ،والنازية
الجديدة ،واألعضاء السابقين في منظمة «فافن
أس أس» النازية ،بأي شكل من األشكال ،بما
في ذلك عن طريق تشييد النصب التذكارية
واألضرحة وإقامة التظاهرات العلنية».
ويدين بيان اللجنة إعالن المتواطئين مع
الفاشية مناضلين في حركات التحرير القومية،
وكذلك إنكار وقوع «الهولوكوست».
وبحسب البيان «يشير أعضاء اللجنة بقلق
إل��ى تنامي ال��ح��وادث ذات الطابع العنصري
في العالم أجمع ،بما في ذلك تصاعد نشاط
حركة «حالقي الرؤوس» التي تتحمل مسؤولية
الكثير من هذه الحوادث واندالع العنف بدافع
العنصرية وكراهية األجانب».
في سياق آخر ،أعلن القائم بأعمال مدير إدارة
أوروبا وآسيا الوسطى في الخارجية الصينية
غوي تسونوي أن بكين تؤيد الموقف الروسي
حيال مسألة تسوية األزمة في أوكرانيا.
وق��ال تسونوي للصحافيين إن «الصين
تتفهم بشك ٍل كامل التحديات والتهديدات
التي تواجهها روسيا ،في ما يخص المسألة
األوكرانية وتؤيد نهج روسيا االتحادية لحل
ه��ذه المشكلة» ،م��ؤك��دا ً أن «نحن ال مصلحة
لنا في النزاع المسلح على أراض��ي أوكرانيا
وندعم حل المسألة بالطرق السياسية ،كما أننا
نرفض التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية
ألوكرانيا عبر إسقاط السلطة».
واعتبر تسونوي أنه في الحديث عن شبه
جزيرة القرم ،فتوجد خصوصية معينة« :نحن
نعرف جيدا ً قصة عائدية القرم» ،مشيرا ً إلى
أن «الرئيس الصيني شي جين بينغ قال خالل
مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فالديمير
بوتين ،في ما يخص أسباب األزمة في أوكرانيا،
إنه «ال دخان من دون نار».
وق���ال ال��م��س��ؤول الصيني« :أن���ا شخصيا ً
أعتبر أن بعض الدول ال تزال تتمسك بطريقة
التفكير التي كانت إبان الحرب الباردة وتمارس
التالعب الجيوسياسي وتحاول التعدي على
المصالح الجيوسياسية لروسيا» .وأضاف
أن «الصين ترفض بشكل قاطع أن يقوم أحد
ما بإلحاق الضرر بأمن ال��دول األخ��رى بهدف
حماية ما يعرف باألمن المطلق».

يو�سع الدور القتالي للقوات الأميركية في �أفغان�ستان بعد 2014
�أوباما ّ

قال مسؤول كبير في اإلدارة األميركية إن الرئيس باراك
أوباما أقر خططا ً تعطي القادة العسكريين األميركيين دورا ً
أوس��ع للتصدي لطالبان إلى جانب القوات األفغانية بعد
انتهاء المهمة الحالية للقوات األجنبية هناك الشهر المقبل.
وقال المسؤول« :سنتخذ تدابير مناسبة لتأمين األميركيين،
بينما لن نستهدف بعد اآلن المقاتلين لكونهم أعضاء في
طالبان فحسب ،إال بقدر ما يهدد أعضاء طالبان القوات
األميركية وقوات التحالف في أفغانستان مباشر ًة أو بقدر ما
يقدمون دعما ً لتنظيم القاعدة».
ورح��ب ق��ادة الجيش والشرطة األفغانيين بالقرار بعد

الخسائر الكبيرة التي منيا بها في مواجهة طالبان هذا
الصيف ،إذ قال خليل أندرابي قائد شرطة إقليم وردك الذي
تسيطر طالبان على أج��زاء منه« :ه��ذا هو القرار ال��ذي كنا
نحتاج إلى سماعه ...كان من الممكن أن نخسر المعارك ضد
طالبان من دون دعم مباشر من القوات األميركية».
وي��م��دد ال��ق��رار خططا ً سابقة م��ن خ�لال تفويض القوات
األميركية بالقيام بعمليات قتالية ضد طالبان لحماية
األميركيين ودعم قوات األمن األفغانية في إطار قوة الدعم
التابعة لقوة المعاونة األمنية الدولية «إي��س��اف» للعام
المقبل.

وك��ان الرئيس األم��ي��رك��ي ق��د أعلن ف��ي أي��ار الماضي أن
مستويات القوات األميركية ستخفض إلى  9800فرد بحلول
نهاية العام ثم تخفض مرة ثانية إلى النصف في  2015ثم
تقتصر على قوة تأمين توجد داخل السفارة األميركية إلى
جانب مكتب للدعم األمني في العاصمة كابول بحلول .2016
َ
تتبق سوى قوة محدودة من  1800فرد
وبموجب الخطة لم
يقتصر دورها على عمليات مكافحة اإلرهاب ضد فلول تنظيم
القاعدة ،أما األوامر الجديدة فستسمح بالقيام بعمليات ضد
حركة طالبان.
وكانت تقارير إعالمية قد كشفت في وقت سابق أن الرئيس
األميركي مدد الدور القتالي للقوات األميركية في أفغانستان
لسنة أخرى ،في أمر سري وقعه في األسابيع الماضية.
وك��ان أوب��ام��ا أعلن أن العمليات القتالية لحلف شمال
األطلسي بقيادة الواليات المتحدة في أفغانستان ستنتهي
في أواخر العام الحالي ،وستتركز مهمة الحلف اعتبارا ً من
األول من كانون الثاني بوجود  9800جندي أميركي وحوالى
 3000آخرين من دول أخ��رى ،على دعم القوات األفغانية
في التصدي لحركة طالبان بالتزامن مع عمليات أميركية
لـ«مكافحة اإلرهاب».
لكن صحيفة «نيويورك تايمز» ذكرت أن أوباما وقع أمرا ً
سريا ً يقضي بالسماح للقوات األميركية بمواصلة المهمات
ضد طالبان خالل عام  ،2015ويسمح أيضا ً بدعم جوي من
قبل الطائرات والقاذفات والطائرات المسيرة.
وقالت الصحيفة إن مستشارين مدنيين احتجوا على تمديد
المهمة في  2015مشيرين إلى أن ذلك يعرض حياة أميركيين
للخطر في المعركة ضد طالبان ،وأوص��وا بالتركيز على
مكافحة تنظيم القاعدة فقط.
إال أن مسؤوال ً كبيرا ً أكد للصحيفة أن القوات األميركية لن
تقوم بدوريات منتظمة ضد طالبان العام المقبل ،وأضافت أن
الرئيس األفغاني الجديد أشرف عبد الغني بدا أكثر انفتاحا ً
لقبول مهمة عسكرية أميركية أوسع ،مما كان الرئيس السابق
حميد كرزاي.

خفر ال�سواحل الإيطالي
ينقذ �أكثر من  800مهاجر بحر ًا
أعلن خفر السواحل في إيطاليا أنه
أنقذ ما يزيد على  600من المهاجرين
في مياه البحر المتوسط بين جزيرة
صقلية وشمال أفريقيا في مطلع األسبوع
وشرع في عملية بحث عن رجل يخشى
أن يكون قد غرق خالل الرحلة.
وق��ال موقع «كيبرس بوستاسي»
اإللكتروني في نيقوسيا إنه إلى الشرق
من هذه المنطقة أُنقذ  270الجئا ً سوريا ً
قبالة شمال قبرص الذي يسيطر عليه
القبارصة األتراك ليل السبت بعد تعطل
محرك السفينة التي كانت تقلهم.
وق��ال الموقع اإللكتروني إن أم��واج
البحر ظلت تجرف السفينة التي تحمل
الالجئين السوريين ساعات عدة قبل
سحبها إل��ى شمال ق��ب��رص ،فيما نقل
الالجئون ومنهم  30طفالً إل��ى صالة
مغطاة.
ويعتقد أن السفينة أبحرت من ميناء
مرسين التركي ونقل الموقع عن مسؤول
بالنقل البحري قوله إن المهاجرين
سيعادون إلى هناك ،في حين لم يصدر
عن المسؤولين األتراك أي رد.
وأضاف خفر السواحل اإليطالي أنه
انتشل  520مهاجرا ً في مضيق صقلية
ب��ي��ن م��س��اء الخميس وي���وم الجمعة
ثم توجه إل��ى نقطة تقع على بعد 60

ميالً إلى الشمال من العاصمة الليبية
طرابلس ،لمساعدة سفينة تجارية كانت
قد انتشلت  93مهاجراً.
وقلما تكون قبرص التي تبعد 96
كيلومترا ً إلى الغرب من سورية ،الوجهة

�إيطاليا تختبر
�شعبية رنتي�سي
في انتخابات �إقليمية
التي يختارها آالف الالجئين السوريين،
حيث تستضيف تركيا اآلن ما يقدر بنحو
 1.6مليون الجئ سوري ويعيش الكثير
منهم في مخيمات للالجئين أو يتلمسون
أسباب العيش في المدن التركية.

أدلى اإليطاليون بأصواتهم أمس
في انتخابات إقليمية تختبر شعبية
حكومة رئيس الوزراء ماتيو رينتسي
االئتالفية وعمرها تسعة أشهر ،حيث
ش��ارك أكثر من  5.3مليون شخص
في التصويت الختيار محافظين في
منطقتي أميليا رومانيا الشمالية
وك��االب��ري��ا ع��ل��ى ال��ط��رف الجنوبي
إليطاليا.
وكانت شعبية رينتسي قد بلغت
أقصى مستوى لها بعد فترة قصيرة
م��ن اكتساحه انتخابات البرلمان
األوروب����ي ،لكن ح��زب��ه الحاكم ظ ّل
ي��ت��راج��ع م��ن��ذ ذل���ك ال��ح��ي��ن بحسب
استطالعات ال��رأي بسبب ما تمر به
البالد من تقشف ورك��ود اقتصادي
وارتفاع في معدل البطالة.
وتشير استطالعات ال��رأي إلى أن
مرشحي الحزب الديمقراطي الذي
ينتمي إليه رينتسي والذي ال يزال إلى
ح ّد كبير أكبر حزب في إيطاليا ،هم
األوفر حظا ً للفوز مقارنة مع تيار يمين
الوسط المنقسم.
وتغيّر المزاج العام في األسابيع
القليلة الماضية ،إذ نظمت النقابات
العمالية تظاهرات في المدن ووقعت
اشتباكات بين الشرطة وسكان األحياء
الفقيرة في مدينتي ميالنو وروما.

ق��ال ب��رن��ارد هوغان ه��وي مفوض شرطة العاصمة
البريطانية لندن إن السلطات البريطانية أحبطت نحو
خمس مؤامرات إرهابية خالل العام الحالي ،مشيرا ً أن
الشرطة كانت تتصدى في السنوات الماضية لتهديد واحد
في كل عام.
وأشار المسؤول البريطاني إلى وجود تصاعدا ً في وتيرة
التهديدات التي ترصدها الشرطة وجديتها ،مضيفا ً أن
هناك تناميا ً للقلق بشأن ما أطلق عليه الهجمات «الفردية»
والتي تتطلب قدرا ً أقل من التخطيط.
وردا ً على سؤال بشأن المخططات اإلرهابية المحتملة
في بريطانيا ،قال برنارد« :نعتقد أن متوسط المخططات
التي تستهدف األمن في بريطانيا ارتفع أخيرا ً إلى أربع
أو خمس مؤامرات خالل العام الحالي» ،وأضاف« :خالل
األشهر األخ��ي��رة ،رأيتم في الصحف أننا نقوم ببعض
االعتقاالت ،وجميعها كان يتبعها توجيه اتهامات للمشتبه
بهم».
يذكر أن السلطات البريطانية رفعت مستوى التهديدات
اإلرهابية من «خطير» إلى «شديد» في آب الماضي ،وتم
رفع مستوى الخطر عند ثاني أعلى المستويات الخمسة
المحتملة بغية مواجهة التهديدات المتزايدة مع تعقد
الصراعات الدائرة في العراق وسورية.
وأضاف هوي أن الشرطة خالل العام الماضي أجرت
تغييرات في استراتيجية العمل ،وقال« :قلت سابقا ً إننا
شهدنا تغييرا ً في إيقاع العمل ،واآلن شهدنا تغييرا ً في
وتيرة وجدية نمط المخططات اإلرهابية التي نواجهها».
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وأك���د م��ف��وض ال��ش��رط��ة ال��ب��ري��ط��ان��ي خ�ل�ال حديثه
التلفزيوني أن الشرطة تعتقد أن نحو  500شخص غادروا
بريطانيا إلى العراق أو سورية للقتال ،وأض��اف« :إنهم
يذهبون حيث يسلحون ويدربون وستكون لديهم شبكة
من المعارف وبالطبع سيتعلمون أساليب ربما يرغبون
في استخدامها هنا» .وأض��اف أن استخدام الشرطة
االمحلية من أفضل وسائل التصدي للتشدد ،مشيرا ً إلى أن
شن الهجمات على نحو انفرادي أصبح مثيرا ً للقلق خالل
األشهر األخيرة ،وقال« :ال تستغرق (هذه الهجمات) الكثير
من التنظيم ،وال توجد بها تعقيدات .وما يعنيه ذلك هو
أننا لدينا وقت قصير لمنعها» ،وقال« :يشكل ذلك ضغطا ً
حقيقيا ً علينا من حيث الموارد وإصدار األحكام ،وهو ما
يمثل صعوبة بالغة».
من ناحية أخ��رى ،قالت وزي��رة الداخلية البريطانية
تريزا ماي« :ثمة تهديدات شديدة حيث تسعى الجماعات
المتشددة لتنفيذ هجمات في الغرب» ،وأضافت« :كما
تعتبر هذه التهديات شديدة نظرا ً ألنه ليس كل المتورطين
فيها ينتمون لجماعة معينة .فبعضهم جماعات ناشئة
بمفردها ،وربما هناك أيضا ً أناس يعملون بمفردهم أو
يرغبون في إثارة اضطرابات».
وتعاقدت الشرطة البريطانية مع ما يزيد على  6آالف
شخص في  80مكانا ً من بينها ال��م��دارس والجامعات
والمطارات ومراكز التسوق ودور العرض السينمائية
والمزارع في مسعى لتضمين المجتمع والشركات في
عملية منع وقوع هجمات.

ما�سن� 550 :ألماني ًا يقاتلون
في �صفوف «داع�ش» الإرهابي
قال مسؤول بارز في االستخبارات
األلمانية إن السلطات تعرف بدقة عدد
األشخاص الذين سافروا لالنضمام
للجماعات اإلره��اب��ي��ة ف��ي سورية
والعراق.
ونقلت وك��ال��ة األن��ب��اء الفرنسية
تصريحات هانز جورج ماسن رئيس
جهاز االستخبارات الداخلية األلمانية
لصحيفة «فيلت أم زونتاج» والذي
قال فيها إن عدد األلمان الذين يقاتلون
في صفوف تنظيم «داعش» ارتفع إلى
 550شخصاً.
وأضاف ماسن أن نحو  60ألمانيا ً
من هؤالء قتلوا في الصراع وإن تسعة

على األق��ل نفذوا هجمات انتحارية
وت��اب��ع« :إن��ه نجاح محزن لدعاية
اإلسالميين» ،مشيرا ً إلى أن تقديرات
أجهزة االستخبارات تشير إل��ى أن
نحو  180إرهابيا ً «جهادياً» عادوا
إلى ألمانيا بعدما قاتلوا في صفوف
هذه التنظيمات في سورية والعراق.
وق���ال م��اس��ن إن���ه م��ن��ذ انضمام
ألمانيا لتحالف دولي يقاتل «داعش»
أص��ب��ح��ت ال��ب�لاد «ه���دف���ا ً طبيعيا ً
لإلسالميين المتشددين ولمقاتلي
تنظيم القاعدة أيضاً».
وأفادت وكالة أنباء «رويترز» بأن
السلطات األلمانية اعتقلت تسعة

أشخاص األسبوع الماضي يشتبه
بأنهم يدعمون «الجماعات المتشددة»
في سورية ،وداهمت الكثير من المنازل
في واليات ألمانية عدة في واحدة من
كبرى العمليات في البالد.
وي��خ��ش��ى ال��م��س��ؤول��ون ف��ي دول
أوروب��ي��ة ع��دة من ع��ودة من انضموا
لتنظيم «داع����ش» ليخططوا لشنّ
هجمات ف��ي ب�لاده��م ،حيث تكافح
ألمانيا ودول أخرى في غرب أوروبا
لمنع ان��ت��ش��ار الفكر المتشدد بين
ال��ش��ب��ان المسلمين ال��ذي��ن يرغب
بعضهم في الذهاب إل��ى سورية أو
العراق.

حريق في محطة قطارات بلندن من دون �إ�صابات
أعلنت دائرة اإلطفاء في لندن أمس إغالق
إحدى محطات القطار وإخالء مئة شخص
على األقل منها بعد ان��دالع حريق في أحد
القطارات ،إذ قالت المتحدثة باسم دائرة
إطفاء لندن إن «الحريق تسبب بضرر في
السكك الحديدية لكن قوات اإلطفاء المحلية
نجحت في تطويقه».
وذكر بيان صدر عن هيئة القطارات أن
الحريق تسبب في تعطيل الرحالت بين

محطتي «لندن تشيرنج ك��روس» و«لندن
بريدج» ،كما رجح متحدث باسم شرطة
النقل أن ان��دالع الحريق كان نتيجة ماس
كهربائي ،مشيرا ً إلى عدم وجود أية شبهة
جنائية وأنه أخليت المحطة كإجراء وقائي.
من جانبها ،قالت متحدثة باسم هيئة
إسعاف لندن «إن��ه عولجت حالتان في
موقع الحريق»،مؤكدة عدم وجود إصابات
استدعت نقلها للمستشفى ،حيث أوضحت

ص��ور التقطت م��ن ال��م��ك��ان لقطار رك��اب
متوقف والنيران مندلعة فيه وبعض الناس
وهم يتابعون المشهد.
وعقب الحريق حفلت وسائل التواصل
االجتماعي على اإلنترنت بالرسائل ويرجع
ذل��ك ج��زئ��ي�ا ً إل��ى ق��ي��ام بريطانيا ف��ي آب
الماضي برفع مستوى تحذيرها من اإلرهاب
إلى ثاني أعلى مستوى ،قائلة إن إسالميين
متشددين يمثلون أكبر تهديد أمني للبالد.

الجي�ش الأميركي «يو�سع» دوره القتالي
في �أفغان�ستان في 2015
ق��ال مسؤولون أميركيون إن ال��والي��ات
المتحدة تسمح لقواتها ف��ي افغانستان
باستهداف مقاتلي طالبان بدءا ً من ،2015
فيما ي��ع��د ت��وس��ي��ع�ا ً ل��دوره��م ب��ع��د نهاية
العمليات القتالية الرئيسية.
وقالت وسائل إعالم أميركية إن التوجيهات
الجديدة التي أقرها الرئيس االميركي باراك
اوباما ستقدم أيضا ً دعما ً جويا ً للمهمات
المكلفة بها القوات في افغانستان.
قصرت دور القوات
وكانت خطط سابقة ّ
االميركية في تدريب القوات االفغانية وتعقب
فلول القاعدة.

وسيسمح اآلن للقوات االميركية بقتال
مسلحي طالبان ،إذا قام المسلحون «بتهديد
القوات االميركية وق��وات التحالف بصورة
مباشرة» أو اذا قدموا «دعما ً مباشرا ً للقاعدة»،
حسبما قال مسؤول اميركي لم يتم االفصاح
عن هويته لوسائل االعالم.
وق��ال��ت صحيفة «ن��ي��وي��ورك تايمز» إن
التعديل قرره أوباما في االسابيع االخيرة.
وف��ي اي��ل��ول وقعت الحكومة االفغانية
الجديدة اتفاقا ً امنيا ً يسمح للقوات االميركية
بالبقاء في افغانستان بعد انتهاء .2014
ووف��ق�ا ً التفاق منفصل ،سيشارك ع��دد من

ال��دول االع��ض��اء في حلف شمال االطلسي
(الناتو)  -من بينها ألمانيا وتركيا وإيطاليا
 في قوة يبلغ قوامها  12الف جندي لتدريبومعاونة قوات األمن االفغانية.
وم���ن ال��م��ت��وق��ع ان��خ��ف��اض ع���دد ال��ق��وات
المنتشرة في افغانستان الى النصف مجددا ً
بنهاية .2015
ويسحب الناتو  -الذي كانت لديه قوات
تصل الى  50الف جندي في افغانستان في
اوائل  ،2014معظمهم من الواليات المتحدة
 ق��وات تدريجا ً م��ن افغانستان ،ويسلمالمهمات للقوات االفغانية.

