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دونيت�سك :اتفاق على وقف �إطالق النار مع القوات الأوكرانية في مطار المدينة

�أميركا تبحث مع الأوروبيين �إمكان فر�ض عقوبات جديدة على رو�سيا
دع��ا األم��ي��ن ال��ع��ام لحلف شمال
األطلسي ينس ستولتنبرغ أمس
سلطات أوكرانيا إل��ى تنفيذ اتفاق
مينسك ال��خ��اص بتسوية ال��ن��زاع
شرق البالد.
وأوضح ستولتنبرغ قبيل اجتماع
وزراء خارجية  28دول��ة عضو في
حلف «الناتو» ببروكسيل« :نحن
ننتظر من أوكرانيا مواصلة التحرك
على طريق اإلصالح ،وبذل كل ما هو
ممكن لتنفيذ اتفاق مينسك».
وأش���ار األم��ي��ن ال��ع��ام لألطلسي
إل���ى أن وزراء خ��ارج��ي��ة الحلف
سيناقشون في االجتماع الحالي
م��ع وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة األوك���ران���ي
«أول���وي���ات ال��ح��ك��وم��ة األوك��ران��ي��ة
الجديدة وسنستعرض مسانداتنا
القوية والحازمة ألوكرانيا في هذا
الوقت الصعب بما في ذلك من خالل
صناديق ائتمانية عدة».
من جهة أخرى ،أشار ستولتنبرغ
إل��ى أن وزي��ر الخارجية األوكراني
بافيل كليمكين لن يحضر اجتماع
ل��ج��ن��ة أوكرانيا–الناتو ،لكنه
سيتواصل م��ع ال����وزراء م��ن خالل
الفيديو ،موضحاً« :سينضم إلينا
كليمكين بواسطة اتصال الفيديو
ألن��ه بحاجة للبقاء ف��ي البرلمان
ألسباب تتعلق بتشكيل الحكومة».
تصريحات ستولتنبرغ ج��اءت
ف��ي وق���ت أع��ل��ن أن���دري���ه ب��ورغ��ي��ن
رئيس برلمان «جمهورية دونيتسك
الشعبية» في شرق أوكرانيا ،اتفاق
وقف إطالق النار في مطار دونيتسك
مع السلطات األوكرانية.
وق��ال بورغين إن��ه عقد اجتماعا ً
لفريق االتصال ،واتخذ قرارا ً بوقف
إط�ل�اق ال��ن��ار ف��ي م��ط��ار دونيتسك
اعتبارا ً من الساعة السادسة من
مساء أمس (الثالثاء) بحسب توقيت
موسكو.
وت��ج��در اإلش����ارة إل���ى أن مطار
دون��ي��ت��س��ك ال ي���زال م��ح��اص��را ً من
قبل ق��وات ال��دف��اع ال��ذات��ي التابعة
لـ»جمهورية دونيتسك» منذ أسابيع
ع��دة ،ويقصف الجيش األوك��ران��ي
مواقع قوات دونيتسك حول المطار

لتأمين نقل الذخيرة والمواد الغذائية
والمياه للعسكريين األوكرانيين
الموجودين داخل المطار.
إضافة إلى ذلك ،أكد بورغين أن
عملية سحب المعدات الثقيلة من
نقاط التماس قد تبدأ في  9أو 10
من الشهر الجاري ،مشيرا ً إلى أنه
تجرى حاليا ً اتصاالت مع الجانب
األوكراني بهذا الخصوص.
وأض��اف بورغين قوله إن��ه «من
دون سحب المعدات الثقيلة لن نتمكن
من تحقيق وقف إطالق النار» ،مؤكدا ً
أن «جمهورية دونيتسك الشعبية»
تؤيد مواصلة المفاوضات مع كييف
ف��ي إط��ار عملية مينسك للتسوية
السلمية ،أي بمشاركة ممثلين عن
روسيا وأوكرانيا و»الجمهوريتين
الشعبيتين» المعلنتين في شرق
أوكرانيا.
وفي الوقت ذات��ه ،أش��ار بورغين
إلى أنه من غير المعروف حتى اآلن
متى سيتمكن الجانبان من العودة
إلى إطار مينسك.

إلى ذلك ،دان وزراء خارجية دول
«ال��ن��ات��و» وأوك��ران��ي��ا أم��س الحشد
العسكري الروسي في شبه جزيرة
ال��ق��رم وم��ا وص��ف��وه ب��أن��ه محاولة
متعمدة من روسيا لزعزعة االستقرار
في شرق أوكرانيا.
وق����ال ال������وزراء ف��ي ب��ي��ان بعد
اجتماعهم ف��ي بروكسيل« :ندين
الحشد العسكري لروسيا في القرم...
كما نشعر بالقلق حيال خطط روسيا
المعلنة الخاصة بالمزيد من الحشد
العسكري في البحر األسود».
ودان ال����وزراء ب��ش��دة استمرار
روسيا في «زعزعة االستقرار بشكل
متعمد في شرق أوكرانيا في انتهاك
للقانون الدولي ويشمل ذلك إمداد
االنفصاليين ب��ال��دب��اب��ات وأنظمة
الدفاع الجوي المتقدمة وغيرها من
األسلحة الثقيلة».
وفي السياق ،قال مسؤول كبير في
وزارة الخارجية األميركية أمس إن
وزير الخارجية جون كيري سيبحث
مع الحلفاء األوروبيين هذا األسبوع

فرض مزيد من العقوبات على روسيا
ما لم يوقف «االنفصاليون الموالون
لها في شرق أوكرانيا أعمال العنف»،
بحسب قوله.
وف���رض���ت ال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة
واالت��ح��اد األوروب���ي ال��ذي يضم 28
دول��ة عقوبات على قطاعات المال
وال��دف��اع وال��ط��اق��ة ال��روس��ي��ة بعد
أن ض��م��ت م��وس��ك��و ش��ب��ه ج��زي��رة
القرم ألراضيها وبسبب مساندتها
للمطالبين بالفدرالية ف��ي شرق
أوكرانيا.
ل��ك��ن دب��ل��وم��اس��ي��ون أوروب��ي��ون
قالوا إنه ال توجد رغبة قوية داخل
االتحاد لفرض المزيد من العقوبات
ما لم يحدث تدهور حاد في الوضع
بأوكرانيا ،حيث أن روس��ي��ا تمثل
م���ورد ال��ط��اق��ة ال��رئ��ي��س��ي ألوروب���ا
ويخشى الكثير م��ن دول االت��ح��اد
أن تضر العقوبات وردود الفعل
الروسية باقتصادهم.
وق���ال م��س��ؤول كبير ف��ي وزارة
الخارجية األميركية يرافق كيري

الجتماع وزراء خارجية دول الحلف
في بروكسيل أمس« :هناك محادثات
متواصلة مع االتحاد األوروبي بشأن
االستمرار في توسيع العقوبات».
وأضاف« :سنجري محادثات بشأن
ما سنفعله فيما بعد خصوصا ً للرد
على استمرار تدفق األسلحة الثقيلة
عبر الحدود (من روسيا)».
إل��ى ذل���ك ،أعلنت موسكو أنها
غير راضية عن سير التحقيق في
م�لاب��س��ات تحطم ط��ائ��رة ال��رك��اب
الماليزية شرق أوكرانيا في  17تموز
الماضي.
وش��دد المتحدث الرسمي باسم
وزارة الخارجية الروسية ألكسندر
لوكاشيفيتش خالل مؤتمر صحافي
له أمس على أن التحقيق يجب أن
يكون دقيقا ً وشفافا ً ومستقالً ،مشيرا ً
أن التصريحات الهولندية بأن جزءا ً
من حطام الطائرة ال يجدر باهتمام
التحقيق ،تثير قلقا ً لدى موسكو.
ورف���ض لوكاشيفيتش م��ا جاء
في قرار الجمعية البرلمانية لحلف
ش��م��ال األط��ل��س��ي ح���ول أوك��ران��ي��ا،
مشيرا ً إل��ى أن ه��ذه الوثيقة تلقي
كل اللوم على روسيا في ما يتعلق
باألزمة األوكرانية ،وتتجاهل الجهود
الروسية لتسوية األزمة وانتهاكات
اتفاقية مينسك .وأضاف أن الوثيقة
«بعيدة من الموضوعية».
وبخصوص العقوبات الغربية
ال��م��ف��روض��ة ع��ل��ى روس���ي���ا ،ق��ال
لوكاشيفيتش« :ن��ع��ول ع��ل��ى أن
يتغلب التفكير السليم» لدى الشركاء
الغربيين ،ودع��ا إل��ى التخلي عن
«منطق القيود السلبي» واالنتقال
إلى البحث عن حلول بناءة .وأشار
إل��ى أن العقوبات المفروضة على
روس��ي��ا غير شرعية وت��ه��دد األم��ن
الدولي.
وت��ع��ل��ي��ق �ا ً ع��ل��ى ال��ت��ص��ري��ح��ات
األوكرانية بخصوص وجود القوات
ال��روس��ي��ة ال��م��زع��وم ف��ي األراض���ي
األوك��ران��ي��ة ،ق��ال لوكاشيفيتش إن
ه��ذه التصريحات «ل��ي��س لها أي
أساس في الواقع» على األرض.

ظريف :اقتربنا كثیر ًا من �إطار االتفاق النووي النهائي

بأن ظروفنا في العام المقبل ستكون
أحسن مما نحن علیه اآلن».
م���ن ج��ه��ة أخ������رى ،أك����د وزی���ر
الخارجیة رئیس الفریق النووي
اإلی���ران���ي ال��م��ف��اوض محمد ج��واد
ظریف ،أن األطراف اقتربت كثیرا ً من
إطار االتفاق النهائي في الموضوع
النووي ،مشيرا ً إلى أن المفاوضات
النوویة بین بالده ومجموعة ،1+5
تعد إحدی أهم القضایا الدولیة بعد

الحرب الباردة.
وأضاف ظريف« :تخطینا الظروف
بعدم اعتقاد أي أح��د ب��وج��ود حل
ل��م��وض��وع إی���ران ال��ن��ووي وبلغنا
مرحلة اعتراف الجمیع بأن الحوار
وال��ت��ف��اوض ه��و السبيل الوحید
للبرنامج النووي» .وأكد أن التوصل
إلی تفاهم في مجال برنامج إیران
ال���ن���ووي ال��س��ل��م��ي ،ی��ع��د م���ن أه��م
المواضیع لیس فقط في السیاسة

الخارجیة اإلیرانیة بل في المنطقة
والعالم في الوقت الراهن.
وأوض����ح ظ��ری��ف أن ال��م��وض��وع
النووي جعل  6وزراء خارجیة من
أهم دول العالم یجلسون للتفاوض
م��ع ممثلي الشعب اإلی��ران��ي وفي
ال��ع��دی��د م��ن االج��ت��م��اع��ات ش���ارك 3
مسؤولین أمیركیین كبار في هذه
االج��ت��م��اع��ات م��ا ی��ؤك��د أهمیة دور
إي��ران علی الصعید الدولي وأهمیة

الكونغر�س يتجاهل خطة �أوباما لإغالق غوانتانامو
يضع النواب األميركيون اللمسات األخيرة لمشروع قانون الدفاع
السنوي الذي يغفل خطة الرئيس األميركي باراك أوباما بإغالق معتقل
غوانتانامو ،مما يمثل انتكاسة كبيرة لهذه الخطة.
وقال رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ السيناتور كارل
ليفين للصحافيين أول من أمس االثنين إن النسخة النهائية من مشروع
القانون لن تسمح للرئيس بنقل السجناء بمعقتل غوانتانامو الواقع
بخليج كوبا إلى الواليات المتحدة.
ومن المرجح أن يوافق مجلس النواب ومجلس الشيوخ في األيام
المقبلة على مشروع قانون الدفاع الذي يقر سنويا ً منذ أكثر من خمسين
عاما ً ليرسل بعد ذلك إلى البيت األبيض ليوقعه أوباما ويصبح قانوناً.
وكان أوباما وعد بإغالق معتقل غوانتانامو المثير للجدل  -والذي تقول
منظمات حقوقية إنه شهد حاالت تعذيب  -منذ دخوله البيت األبيض في
أوائل عام  ،2009قائالً إنه أضر بسمعة الواليات المتحدة حول العالم،
ولكن ذلك قوبل بمقاومة قوية من الجمهوريين وبعض الديمقراطيين في
الكونغرس الذين يقولون إنهم ال يريدون نقل متهمين بما يسمونه اإلرهاب
لسجون في الواليات المتحدة.
وضمنت لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ نصا ً في مسودة
من مشروع قانون الدفاع في أي��ار الماضي من شأنه أن يسمح بنقل
المتهمين باإلرهاب إلى األراضي األميركية لالعتقال والمحاكمة والسجن
تحت إجراءات أمنية مشددة.
ويضم السجن  -الذي أنشئ في إطار ما يسمى «الحرب على اإلرهاب»
التي شنتها الواليات المتحدة في أعقاب هجمات  11أيلول  2001-حاليا ً
 142شخصاً ،من بينهم  73وافقت السلطات األميركية على اإلفراج عنهم
وإرسالهم إلى الدول التي يتحدرون منها أو إلى دولة أخرى.

قادة احتجاج هونغ كونغ ي�ست�سلمون
ويدعون �أن�صارهم �إلى مغادرة ال�شوارع
رف��ع ق���ادة االح��ت��ج��اج ف��ي ه��ون��غ ك��ون��غ أم��س راي��ة
االس��ت��س�لام ودع���وا المتظاهرين إل��ى االن��س��ح��اب من
الشوارع والعودة إلى بيوتهم.
وأعلن القادة الثالثة المؤسسون للحركة المطالبة
بالديمقراطية ف��ي ه��ون��غ ك��ون��غ أن��ه��م «سيسلمون
أنفسهم» إلى الشرطة ودعوا المتظاهرين في الشوارع
إلى التفرق.
ّ
وحث بيني تاي رئيس الحركة الطالب على التراجع
وعلى إرس��اء ج��ذور عميقة في المجتمع ،وأض��اف إنه
سيستسلم مع زميليه تشان كين مان وتشو يو مينغ،
التزاما ً بدولة القانون ،وقال« :االستسالم ليس عمالً جبانا ً
وليس تعبيرا ً عن الفشل بل إدانة صامتة للحكومة».
ونوه تاي بشجاعة المتظاهرين الذين احتلوا وسط
هونغ كونغ منذ أكثر من شهرين ،مشيرا ً إلى ضرورة
مغادرة المتظاهرين مواقعهم ألن الشرطة خرجت عن
طورها.
ويأتي مطلب أستاذ القانون في جامعة هونغ كونغ
بعد ساعات على دعوة مسؤول الطلبة جوشوا وونغ
مؤيديه إلى إع��ادة تنظيم الصفوف في وسط المدينة
للمطالبة بالديمقراطية.
ويأتي إعالن االستسالم بعد مواجهات بين مئات من
المتظاهرين وعناصر الشرطة ليل األح��د ،أسفرت عن

سقوط عشرات الجرحى وكانت األسوأ منذ بدء التحرك
قبل شهرين.
وفي السياق ،وصفت الصين الشكاوى التي تلقتها
من رئيس ال���وزراء البريطاني ديفيد كاميرون جراء
منعها مجموعة من أعضاء البرلمان البريطاني من زيارة
هونغ كونغ بأنها عديمة الجدوى ،قائلة إن الدولة التي
استعمرت المدينة من قبل ستحصد ما زرعته.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية
ه��وا تشون ينغ إن بكين تتحمل مسؤولية الشؤون
الخارجية في هونغ كونغ ولها وحدها أن تقرر من
تسمح له بدخول المنطقة ،وقالت إن الصين تعارض
بحسم تدخل أي حكومة أو منظمة أو أفراد أجانب في
شؤون هونغ كونغ بأي شكل من األشكال .وأضافت:
«إذا أراد بعض األشخاص في بريطانيا االستمرار في
هذا النهج فهذا شيء غير عقالني وعديم الجدوى كمن
يرفع صخرة ويلقيها على قدمه» مستخدمة تعبيرا ً
صينيا ً يعني أن المرء سيحصد ما يزرع.
وأشارت هوا إلى أن أعضاء البرلمان البريطاني لم
يريدوا زيارة المدينة «في زيارة عادية ودية بل إلجراء
ما أسموه تحقيقا ً على األراضي الصينية» ،واستطردت:
«ال نحتاج إلى مشرعين أجانب ليجروا تحقيقات .آمل
أن يتمكنوا من إدراك هذا الواقع البسيط بوضوح».

�أوباما يعد بتجهيز بدالت ال�شرطة
بكاميرات مراقبة
وع��د ال��رئ��ي��س األم��ي��رك��ي ب��اراك
أوب��ام��ا بتجهيز ب���دالت الشرطة
بكاميرات مراقبة وذلك ضمن حزمة
م��ن اإلج������راءات ال��ت��ي ت��ه��دف إل��ى
التخفيف من حدة التوتر في الشارع
األميركي.
وق���ال ال��م��ت��ح��دث ب��اس��م البيت
األبيض جوش إيرنست «الحظنا أن
هذه البرامج كانت مفيدة ج��دا ً في
ح��االت ع��دة» ،الفتا ً إل��ى استخدام
شرطة بوسطن لمعدات عسكرية
خ�لال اعتداء نيسان  ،2013حين
انفجرت قنبلتان قرب خط وصول
ماراثون المدينة.
وك��ان��ت أم��اك��ن ع���دة ف��ي والي��ة

م���ي���زوري األم��ي��رك��ي��ة ق���د ش��ه��دت
اضطرابات واحتجاجات في اآلونة
األخيرة وذلك بعد أن قامت لجنة من
المحلفين بإعالن عدم توجيه تهم
لضابط شرطة أبيض قام بإطالق
ال��ن��ار على ال��ش��اب األس���ود األع��زل
مايكل ب��راون في مدينة فيرغسون
بالوالية.
م��ن جانب آخ��ر ،أي��د ب��ن كرامب
محامي مايكل براون استخدام هذه
الكاميرات وقال« :ال يمكننا أن نفقد
شابا ً آخر في ظروف غير واضحة».
وأعلن أوباما في كلمته إلى وسائل
اإلعالم حزمة من اإلجراءات تحتوي
على أرب��ع خطوات ،وذل��ك من أجل

إعادة الهدوء إلى الشوارع وتحسين
ال��خ��دم��ات األم��ن��ي��ة ال��م��ح��ل��ي��ة في
البالد ،وتتلخص أساسا ً في توفير
سيولة مالية بأكثر من  260مليون
دوالر لتجهيز الشرطة بالكاميرات
وتدريبهم وتزويد أقسامهم بالمعدات
وإج��راء إصالحات ،ثم تشكيل قوة
خاصة لمتابعة تصرفات الشرطة،
فالتركيز على ع��دم عسكرة قوات
األم��ن المحلية عن طريق المراقبة
والمحاسبة ،فضالً عن إص��دار أمر
تنفيذي يحدد للمؤسسات الفيدرالية
ما يمكن بيعه وما ال يمكن بيعه أو
منحه من المعدات الفيدرالية إلى
الشرطة المحلية.

بوتين يوجه ر�سالته ال�سنوية للجمعية الفيدرالية

�إيران ت�ؤكد �أن الوثائق المزعومة عن بحث لتطوير قنبلة نووية ملفقة بالكامل

أع��ل��ن ال��رئ��ي��س اإلي���ران���ي حسن
روح��ان��ي أن المفاوضات النووية
وصلت إل��ى نقطة أك��د فيها العالم
ح��ق��ه��ا ب��ام��ت�لاك ال��ط��اق��ة ال��ن��ووي��ة
السلمية ،وفي تخصيب اليورانيوم
على أراضيها.
وأك��د روح��ان��ي أم��س ف��ي خطاب
ألقاه أم��ام أهالي محافظة كلستان
اإليرانية ،أن العالم اقتنع بأن أيام
الحظر الظالم على إي��ران ستنتهي
بسرعة ،كما اقتنع بحقها في تحطيم
قيوده وأن يتواصل تخصيب المياه
الثقيلة ف��ي آراك وال��ن��ش��اط��ات في
منشأة فوردو.
وأضاف روحاني ،أن العالم الیوم
بحاجة إلی إی��ران لضمان األمن في
المنطقة والعالم وتحقیق االزده��ار
االقتصادي وأن إیران كانت وستبقی
مهد الحركة والتنمیة والنشاط،
وق��ال« :إن��ه تم في األشهر الخمسة
عشر األخیرة اتخاذ نحو  15خطوة
بناءة في القضیة النوویة وأن العالم
بات یعترف الیوم بأن إی��ران دولة
نوویة ،كما أن العالم بات یتقبل أن
التخصیب ال بد أن یتم في األراضي
اإلیرانیة وأن يكون إلی��ران مفاعل
للماء الثقیل وأن تواصل مسارها
في األبحاث والتنمیة وأن تستمر في
نشاطها في موقع فوردو».
وش����دد ال��رئ��ی��س اإلي����ران����ي أن
ال��ع��ق��وب��ات ال��ظ��ال��م��ة ع��ل��ى ب�لاده
أصبحت ف��ي خبر ك���ان ،وق���ال« :ال
تشكوا أبدا ً بأن الشعب اإلیراني هو
المنتصر في الساحة وال تشكوا أیضا ً
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المفاوضات.
ج��اء ذل��ك ف��ي وق��ت قالت طهران
أم��س إنها قدمت للوكالة الدولية
للطاقة الذرية التابعة لألمم المتحدة
أدلة تثبت أن الوثائق الخاصة ببحث
إيراني مزعوم عن تطوير قنبلة نووية
مزورة ومليئة باألخطاء.
ورفضت إيران في مذكرة للوكالة
الدولية للطاقة ال��ذري��ة االتهامات
بأنها تماطل ف��ي التحقيق ال��ذي
تجريه الوكالة حول ما تصفه بأبعاد
عسكرية محتملة لبرنامجها النووي.
وق��ال��ت ال��م��ذك��رة اإلي��ران��ي��ة التي
ن��ش��رت ع��ل��ى م��وق��ع ال��وك��ال��ة على
االنترنت إن طهران قدمت تفسيرات
تفصيلية للوكالة وانه لم تكن هناك
ق��ط «أي���ة وث��ائ��ق م��وث��ق��ة للمزاعم
ال��م��ت��ع��ل��ق��ة ب��األب��ع��اد العسكرية
المحتملة» .وأضافت أن مسؤولين
إيرانيين ق��دم��وا أي��ض �ا ً أدل���ة خالل
اجتماعات عقدت في شهري تشرين
األول و تشرين الثاني تشير إلى
أن الوثائق التي عرضتها الوكالة
ال��دول��ي��ة ل��ل��ط��اق��ة ال���ذري���ة ملفقة،
وتابعت أن الوثائق «مليئة باألخطاء
وتحتوي على أسماء غير حقيقية ما
يشير إلى أن عضوا ً معينا ً في الوكالة
هو من لفقها».
ويأتي البيان اإليراني على نقيض
تقييم الوكالة في تقرير صدر الشهر
الماضي قال إن إي��ران فشلت حتى
اآلن ف��ي ال��رد على شكوك ف��ي أنها
ربما عملت في بحث لتصنيع قنبلة
نووية.

يوجه الرئيس الروسي فالديمير بوتين رسالته
السنوية الحادية عشرة إلى الجمعية الفيدرالية في 4
كانون األول ،وسيجري هذا الحدث السنوي المهم في
قصر الكرملين الكبير.
وتحمل هذه الرسالة الرئاسية السنوية الموجهة إلى
الهيئتين البرلمانيتين ،مجلس الدوما ومجلس االتحاد
الروسي ،الرقم  21في تاريخ روسيا ما بعد السوفياتية
بما في ذلك فترة إدارتي الرئيسين السابقين بوريس
يلتسين ودميتري مدفيديف ،وتتضمن رسالة بوتين
هذا العام باحتوائها على ما يعرف برسالة الموازنة،
والتي كانت تنشر سابقا ً بشكل منفصل.
وفي هذا الشأن أوضح دميتري بيسكوف ،المتحدث

الرسمي باسم الرئيس الروسي بأن رسالة الموازنة
«تتداخل إلى حد كبير مع رسالة الرئيس إلى الجمعية
الفيدرالية ،وتعد ج��زءا ً م��ن المهمات التي يضعها
الرئيس للمستقبل القريب» ،مضيفاً« :لذلك نرى أنه من
غير المناسب إعالن وثيقتين سياسيتين مختلفتين».
ويحاط مضمون الرسالة السنوية إل��ى الجمعية
الفيدرالية بسرية تامة حتى لحظة إعالنه ،إال أن الرئيس
بوتين سمى في هذه المرة في حوار مع وكالة «تاس»
لألنباء أحد محاور الوثيقة المعدة ،أال وهو برنامج
المخصصات الحكومية المالية المقدمة لألمهات ما بعد
الوالدة ،والمعروف ببرنامج «التوفير األمومي».

مقتل  24م�سلح ًا من طالبان
في عملية للجي�ش الباك�ستاني
أعلنت السلطات الباكستانية
أمس عن مقتل  24من عناصر حركة
«ط��ال��ب��ان» ف��ي العمليات األمنية
المستمرة ض ّد التنظيم.
وق���ال ب��ي��ان ص���ادر ع��ن الجيش
الباكستاني إن  17م��ن مسلحي
«طالبان» ،بينهم أجانب قتلوا إثر
غ���ارات ج��وي��ة وم��ع��ارك ب��ري��ة على
منطقة القبائل على الحدود الشمالية

الغربية مع أفغانستان.
وأجمع مسؤولون عسكريون أن
اشتباكا ً اندلع بين مسلحين والقوات
الباكستانية خ�لال قيامها بعملية
تمشيط في منطقة أقاهيل في إقليم
خيبر بمنطقة القبائل.
ووفقا ً لحصيلة أولية أسفر هذا
الهجوم عن مقتل  5مسلحين ينتمون
لمنظمة «عسكر اإلس�لام» المرتبطة

بـ»طالبان» م��ن دون اإلش���ارة إلى
وق��وع إصابات في صفوف القوات
الحكومية.
وتقول ق��وات األم��ن الباكستانية
إن��ه��ا ق��ت��ل��ت  1100م���ن ع��ن��اص��ر
«ط��ال��ب��ان» ،خ�لال عمليتها األمنية
األخيرة في المقابل قتل أكثر من 100
جندي باكستاني.

هجوم جديد لحركة ال�شباب في كينيا
قتل  36شخصا ً على األق��ل ليل أمس في كينيا خالل
هجوم جديد شنه مسلحون على مقلع للحجارة قرب
مدينة مانديرا الحدودية غداة هجوم على حانة في مدينة
واجير أوقع قتيالً و 12جريحاً.
وأعلن الصليب األحمر الكيني أن الهجوم أسفر عن
سقوط « 36قتيالً على األقل» مشيرا ً إلى أن فريقا ً له كان
هناك «لجمع الشهادات».
ولم تعلن أية جهة بعد مسؤوليتها عن الهجومين،

بينما أوردت صحيفة محلية أن وزير الداخلية أولي لينكو
وقائد الشرطة في كينيا كيمايو يمكن أن يخسرا منصبيهما
بسبب عجزهما عن حماية البالد من الهجمات التي تشنها
«حركة الشباب» الصومالية.
وتشهد كينيا هجمات عدة منذ تدخلها العسكري في
الصومال عام  2011وانضمام قوات من االتحاد األفريقي
منذ ذلك التاريخ إلى الجنود الكينيين لمحاربة «حركة
الشباب».

