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دوليات

«هيومن رايت�س»� :أوكرانيا ت�ستخدم قنابل عنقودية و�صواريخ غراد �ضدّ المدنيين

االتحاد الأوروبي و�أميركا يتعهّدان بالعمل مع ًا في مواجهة رو�سيا

طالبت وزارة الخارجية الروسية
المجتمع الدولي بممارسة الضغوط
على كييف من أجل دفعها على التزام
حقوق اإلنسان.
جاء ذلك في وثيقة نشرت أمس
بعنوان «ال��ك��ت��اب األب��ي��ض ل��وزارة
الخارجية الروسية عن انتهاكات
في مجال حقوق اإلنسان وسيادة
القانون في أوكرانيا».
ودع��ت الوثيقة المجتمع الدولي
إلى إلزام السلطات األوكرانية باتخاذ
إجراءات فعّ الة واقعية في ما يتعلق
بالتزامها حقوق اإلنسان ،بما في ذلك
حظر التعذيب والسلوك الالإنساني
والمهين لكرامة اإلنسان ،باإلضافة
ّ
إل��ى ح� ّ
وح��ق األنشطة
�ق التعبير،
ّ
والحق في التجمع.
اإلعالمية،
وأش�����ارت ال��وث��ي��ق��ة إل���ى وج��ود
تجاوزات في مجال حقوق اإلنسان
من طرفي النزاع ،إال أن االستخدام
المفرط للقوة واألسلحة ،بما في ذلك
المحظورة ،في جنوب شرقي أوكرانيا
يأتي بشك ٍل أساسي من قبل الجيش
األوك���ران���ي وت��ش��ك��ي�لات القوميين
الراديكاليين الموالية للنظام.
وأض��اف التقرير أن ق��وات كييف
ب���ال���ذات ت��ق��وم ،وب��ش��ك � ٍل متعمد،
بـ»قصف بربري» للمناطق السكنية
ف��ي دون��ب��اس (ش���رق أوك��ران��ي��ا)،
وأضافت أن «العمليات القتالية التي
تقوم بها كييف وضعت المنطقة
في حالة كارثة إنسانية» ،إذ حرم
النزاع المستمر عددا ً كبيرا ً من سكان
دونباس من العمل والمعيشة ،ناهيك
عن قطع شبكة االتصاالت وإمدادات
المياه والغاز.
وفي هذا السياق ،شددت الوثيقة
على وقاحة محاوالت كييف وبعض
الدول الغربية لعرقلة إرسال روسيا
شاحنات المساعدة اإلنسانية إلى
جنوب شرقي أوكرانيا.
وف��ي اإلط��ار ذات��ه ،أعلنت منظمة
«هيومان رايتس ووت��ش» لحقوق
اإلنسان أمس ،أن مسؤولين أوكرانيين
اعترفوا باستخدام صواريخ «غراد»
وقنابل عنقودية ض��د مدنيين في
جنوب شرقي البالد.
وق��ال المدير التنفيذي لمنظمة
«هيومان رايتس ووت��ش» لحقوق
اإلنسان كينيت روت ،إن مسؤولين
في وزارة الدفاع األوكرانية لم ينفوا
استخدام هذه األن��واع من األسلحة
ض��د سكان إقليم دون��ب��اس جنوب
شرقي أوكرانيا ،إال أنهم رفضوا تأكيد
ح��االت طرحتها المنظمة الدولية

الدمار الذي خلفته القنابل العنقودية
الستخدام أنواع األسلحة تلك.
واعتبر روت أن استخدام كييف
والموالين لها لهذه األسلحة ضد
المدنيين ،خ��رق التفاقية جنيف،
ّ
يتوخى قادة
مشددا ً على ضرورة أن
ّ
الجيش األوكراني الدقة في إصدار
األوام����ر ،وذل���ك لتجنب استخدام
األسلحة غير الدقيقة.
وأكد روت إصرار منظمة «هيومن

راي��ت��س ووت���ش» على ض���رورة أن
تحترم كييف اتفاقية جنيف التي
ت��ح��ظ��ر اس��ت��خ��دام األس��ل��ح��ة غير
الدقيقة ،كصواريخ «غراد» والقنابل
العنقودية ،ض��د مدنيين ،وطالب
بـ»عدم ت��رك سكان إقليم دونباس
المحاصر اقتصادياً ،من دون تأمين
سبل العيش األساسية لهم» ،داعيا ً
كييف إلى تقديم دعم أساسي لسكان

جنوب شرقي أوكرانيا.
ج��اء ذل��ك في وق��ت كشفت وكالة
«رويترز» عن مسودة وثيقة صادرة
ع���ن رؤس�����اء االت���ح���اد األوروب�����ي
وال��والي��ات المتحدة يتعهدون بها
بالعمل معا ً بشأن تشديد العقوبات
على روسيا وتعزيز أمن أوروبا وأمن
الطاقة في أوكرانيا في إطار سعيهم
لتشكيل جبهة موحدة في مواجهة

مو�سكو :نتائج انتخابات مولدوفا
تدعم التوجه �إلى تطوير العالقة مع رو�سيا
قالت وزارة الخارجية الروسية أمس إن نتائج االنتخابات البرلمانية في مولدوفا تدل على أن أع��دادا ً كبيرة من
المقترعين مع تطوير العالقات مع روسيا االتحادية.
وأوضح بيان للخارجية أن «نتائج االنتخابات البرلمانية التي أجريت في مولدوفا تدل في العموم على أن أعدادا ً كبيرة
من المقترعين المولدافيين عبروا عن وقوفهم مع تطوير العالقات مع روسيا االتحادية ،ومع ربط البالد بعملية التكامل
في الفضاء األوراسي».
وأجريت في مولدوفا انتخابات برلمانية يوم األحد الماضي ،دار التنافس فيها بين القوى السياسية اليمينية المؤيدة
للتكامل مع االتحاد األوروب��ي ،واألح��زاب المعارضة اليسارية التي تؤيد التكامل األوراس��ي (مع روسيا وبيالروس
وكازخستان).
وتصدر الحزب االشتراكي نتائج هذه االنتخابات بعد االنتهاء من فرز  95.85في المئة من أصوات المقترعين حائزا ً
نسبة  21.03في المئة ،وحل في المرتبة الثانية الحزب الليبرالي الديمقراطي بنسبة  19.68في المئة ،وفي المرتبة
الثالثة الحزب الشيوعي بنسبة  17.86في المئة ،يليه الحزب الديمقراطي بـ 15.89في المئة ،ويحتل الحزب الليبرالي
المرتبة الخامسة واألخيرة في قائمة األحزاب التي تمكنت من دخول البرلمان الجديد بنسبة  9.44في المئة.
واستبعدت لجنة االنتخابات المركزية حزب «باتريا» (الوطن) من سباق االنتخابات .وتوقعت استطالعات الرأي أن
يحصل هذا الحزب على نسبة أصوات ما بين  9في المئة –  13في المئة ،في حال خوضه االنتخابات.

الجي�ش الهندي يقتل م�سلحين
حاولوا العبور �إلى ك�شمير

روسيا.
وج���اء ف��ي م��س��ودة ال��ب��ي��ان التي
اطلعت عليها «روي��ت��رز»« :أجمع
المجلس (المحادثات بين االتحاد
األوروب��ي والواليات المتحدة) على
الحاجة إلى تنسيق تطبيق أنظمة
العقوبات الخاصة بنا مع تشديد
اإلج�����راءات ض��د االنفصاليين بما
في ذل��ك ع��دم االع��ت��راف بالض ّم غير
القانوني للقرم».
ورح��ب��ت ال��م��س��ودة أي��ض�ا ً بآفاق
تصدير ال��غ��از الطبيعي األميركي
المسال إلى أوروبا لتنويع اإلمدادات.
وذك��رت أيضا ً أن االتحاد األوروب��ي
وال��والي��ات المتحدة يقفان «كتفا ً
بكتف في دعمهما الحكومة الجديدة
في أوكرانيا وأك��دا ض��رورة استمرار
اإلص�لاح��ات ف��ي ق��ط��اع الطاقة في
أوكرانيا».
وكانت حكومة كييف قد أعلنت
أمس ،عزمها شراء مليار متر مكعب
م��ن ال��غ��از ال��روس��ي خ�لال األسبوع
الجاري وتسديد قيمته مقدماً.
وقال وزير الطاقة وصناعة الفحم
األوك��ران��ي فالديمير ديمتشيشين
الذي تم تعيينه حديثا ً خلفا ً ليوري
ب�����رودان ،للصحافيين إن كييف
تخطط لتسديد قيمة مليار متر مكعب
من الغاز الطبيعي خالل هذا األسبوع
الستخدام هذه الكمية خالل الشهر
الجاري.
ي���ذك���ر أن روس���ي���ا وأوك���ران���ي���ا
والمفوضية األوروبية وقعوا في 30
تشرين األول في بروكسيل بروتوكوال ً
ثالثيا ً ملزماً ،بشأن ّ
خطة توريد الغاز
ال��روس��ي إل��ى أوكرانيا خ�لال فصل
الشتاء ،يتضمن استئناف إم��دادات
الغاز الروسي إلى أوكرانيا وضمان
عدم انقطاع ترانزيت الغاز الروسي
عبر األراض��ي األوكرانية إلى أوروبا
في فصل الشتاء ،بشرط أن تقوم
أوكرانيا بسداد  3.1مليار دوالر من
ديونها اإلجمالية البالغة  5.3مليار
دوالر أم��ام روسيا قبل نهاية العام
الحالي ،باإلضافة إلى شراء كميات
جديدة من الغاز لفصل الشتاء بشرط
دفع ثمنها مسبقا ً قبل توريدها.
وي��ن��ص االت��ف��اق ع��ل��ى أن تمنح
روسيا ألوكرانيا حسما ً ق��دره 100
دوالر ليصبح سعر الغاز 387دوالرا ً
لكل أل��ف متر مكعب ،حيث تنوي
أوكرانيا شراء  4مليارات متر مكعب
من الغاز الروسي حتى نهاية العام
الحالي.

قال الجيش الهندي أمس إن جنوده قتلوا ستة مسلحين
قرب الحدود مع باكستان في والية كشمير الهندية وذلك
في أعنف اشتباكات يشهدها اإلقليم منذ أشهر ،إذ أسفر
االشتباك أيضا ً عن مقتل ضابط في الجيش وإصابة أربعة
آخرين.
ووق��ع تبادل إط�لاق النار في منطقة كوبوارا بشمال
كشمير في وقت متأخر من يوم الثالثاء بعد ساعات من
توجه الناخبين بأعداد كبيرة للتصويت في انتخابات
ّ
الوالية التي يعارضها االنفصاليون المسلحون.
ويشارك عشرات اآلالف ممن عانوا سنوات الصراع في
االنتخابات التي ستنتهي في وقت الحق هذا الشهر ،إذ أقدم
حزب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على محاولة
جريئة للفوز في الوالية التي تقطنها غالبية مسلمة ووعد
الناخبين بثمار التنمية مثل باقي أنحاء البالد.

توجه جماعات المسلحين التي
وتخشى الهند أن
ّ
تتخذ من باكستان مقرا ً لها لمحاربة القوات األجنبية في
أفغانستان انتباهها إلى كشمير بمجرد استكمال انسحاب
قوات «إيساف» من هناك مطلع العام الحالي.
وك��ان مسلحون يرتدون ال��زيّ العسكري الهندي قد
هاجموا قاعدة للجيش األسبوع الماضي قرب الحدود مع
باكستان فقتلوا عشرة أشخاص في أسوأ هجوم للمقاتلين
داخل الوالية المتنازع عليها منذ أكثر من سنة.
وقال الضابط المسؤول عن اإلقليم إن محاولة اجتياز
السياج ال��ح��دودي وقعت على رغ��م التساقط الكثيف
للثلوج ما أغلق الطرق الجبلية .وأض��اف« :استخدموا
معدات معقدة للخوض في الثلوج» ،فعادة ما يتم التسلّل
عبر الحدود في أشهر الصيف ألن الثلوج تغلق الممرات
عبر الجبال الشاهقة في الشتاء.

�أفخم :الجولة القبلة من المحادثات تنعقد ال�شهر الجاري

وكالة الطاقة الذرية تطلب تموي ًال �إ�ضافي ًا

قالت المتحدثة باسم الخارجية اإليرانية مرضية أفخم
إن الجولة المقبلة من المحادثات النووية بين بالدها
والدول الست الكبرى ستنعقد في كانون األول الجاري،
مشيرة إل��ى أن��ه لم يتم حتى اآلن تحديد مكان وموعد
االنعقاد.
وأض��اف��ت أفخم ف��ي مؤتمرها الصحافي األسبوعي
إن إيران كانت وما زالت مستعدة إلزالة أي غموض في
الموضوع النووي ،مشيرة إلى أن المحادثات النووية
بحاجة إلى مزيد من الوقت لبحث التفاصيل الدقيقة.
جاء ذلك في وقت أش��ارت وثيقة ص��ادرة عن الوكالة
الدولية للطاقة الذرية التابعة لألمم المتحدة ،عن حاجة
الوكالة إلى تمويل إضافي من الدول األعضاء يبلغ نحو

 4.6مليون يورو لتغطية مهمات المراقبة لالتفاق النووي
الذي جرى تمديده بين إيران والقوى العالمية الست.
ولم تتوصل إيران وكل من الواليات المتحدة وبريطانيا
وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا إلى ح ّل للنزاع المستمر
منذ  12سنة بشأن ملف إيران النووي بحلول  24تشرين
الثاني الماضي ومددت مهلة التفاوض حتى نهاية حزيران
المقبل.
وبموجب هذا التمديد فإن االتفاق األولي الذي توصلت
إليه مجموعة « »1+5وإي��ران في العام الماضي والذي
أوقفت بموجبه طهران معظم أنشطتها النووية الحساسة
في مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها ال يزال
سارياً.

أقرت حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغ��ان
تشريعا ً في البرلمان يزيد من سلطات الشرطة في
عمليات التفتيش ويجري إصالحات في المحاكم ،في
إج��راءات يقول متابعون إنها تهدد بتقويض الثقافة
القضائية في البالد.
ويشمل م��ش��روع القانون إع��ادة هيكلة اثنين من
المحاكم العليا هما محكمة االستئناف ومجلس الدولة
وإض��اف��ة قضاة ج��دد إليهما وخفض ع��دد السنوات
المطلوبة لألقدمية لكي يجرى انتخابهم.
وستقيد هذه التعديالت سلطات محكمة يارجيتاي
وتنزع سلطتها الستخدام حق النقض ضد القضاة الذين
يكلفهم مجلس القضاء بنظر قضايا .والقضاة الذين
ينظر إليهم على أنهم موالون للحكومة هم الذين هيمنوا
في انتخابات مجلس القضاء في شهر تشرين األول.
وم��ا يذكي المخاوف من نفوذ الحكومة في أروق��ة
القضاء هو ازدياد عدد األعضاء الموالين لها في الدوائر
القضائية في المحاكم العليا ،وقيام وزارة العدل
بتدريب  4000قاض جديد.
من جهة أخرى ،قال وزير العدل بكير ب��وزداج وهو

يعلق على القوانين التي أقرها البرلمان إن ممثلي
االدعاء والقضاة كانوا يعرقلون عمل الشرطة برفض
منحهم اإلذن بالقيام بأعمال التفتيش .وأض��اف أن
التغييرات ستساعد في تخفيف عبء عمل القضاة ،لكن
علي الجان رئيس محكمة استئناف يارجيتاي قال« :إن
هذه التعديالت تحتوي بطبيعتها على إمكان إلحاق
ض��رر بالغ بالمحكمة والثقافة القضائية واستقالل
القضاء وطبيعة تقييم الطعون (االستئناف)» ،مؤكدا ً
أنه لم يجر التشاور مع المحكمة بهذا الخصوص.
ويتهم منتقدو أردوغ���ان ال��ذي وص��ل حزبه ،حزب
العدالة والتنمية إلى السلطة قبل  12سنة ،بالسعي
إلى إضعاف القضاء ،فهو يرى أن مؤيدي خصمه اللدود
فتح الله غولن قاموا باختراقه.
ويتهم أردوغ���ان غولن بتحريك القضاء ض��ده في
قضية كسب غير المشروع العام الماضي في محاولة
لتشويه سمعته واإلطاحة به ،ويتهم الموالون لغولن
في الشرطة والقضاء بالتواطؤ في فضيحة الفساد
التي تفجرت العام الماضي وشملت أعضاء كبارا ً من
حكومته.

تقرير منظمةال�شفافية الدولية:
تزايد الف�ساد في تركيا وال�صين وال�سودان

طالب هونغ كونغ يرف�ضون
التراجع عن االحتجاجات
تعهد المحتجون المطالبين بالديمقراطية في هونغ كونغ أم��س بالبقاء
في مواقع االحتجاج في أج��زاء رئيسية من المركز المالي اآلسيوي للمطالبة
بإصالحات انتخابية في تح ّد لدعوات قادة حركة احتالل وسط هونغ كونغ لهم
بالتراجع.
ورفض مئات الطالب الخروج في موقع االحتجاج الرئيسي في أدميرالتي
بجوار مق ّر الحكومة والمنطقة التجارية المركزية وأصروا على مواصلة نضالهم
من أجل انتخابات حرة الختيار رئيس للمدينة عام .2017
وكان مؤسسو حركة احتالل وسط هونغ كونغ دعوا النشطاء أول من أمس
إلى التراجع من موقع االحتجاج الرئيسي في المدينة والعودة إلى منازلهم وسط
مخاوف من اندالع أعمال عنف قبل ساعات من دعوة مسؤول الطالب إلى إعادة
تنظيم الصفوف.
وينقسم المتظاهرون على أنفسهم بشأن اتخاذ قرار واضح حول مواصلة
االحتجاجات المستمرة منذ شهرين أو التراجع عنها في ظ ّل غياب قيادة واضحة.

الرئي�س التايواني يتنحّ ى
عن قيادة حزب «الكومينتانغ»
القوات الهندية تراقب الحدود مع باكستان

البرلمان التركي يق ّر قانون ًا
ّ
يعدل في الق�ضاء و�سلطات ال�شرطة

13

ق��ال الرئيس التايواني «م��ا ينغ جيو» إن��ه ق��رر التنحي عن قيادة حزب
«الكومينتانغ» الحاكم ،وذلك عقب الهزيمة المهينة التي مني بها الحزب في
االنتخابات المحلية التي أجريت األسبوع الماضي.
وق��ال في التصريح ال��ذي أص��دره« :باعتباري رئيس الحزب ،أحمل نفسي
المسؤولية الكبرى ،وسوف أتنحى يوم غدٍ ،ولكن بالنسبة إلى حزب كومينتانغ
ليست هذه النهاية بل بداية جديدة» ،مشيرا ً إلى أنه يحمل نفسه مسؤولية
الهزيمة.
وكان الحزب الحالكم في تايوان قد خسر أكثر من نصف أصوات الناخبين التي
كان ممسكا ً بها بما في ذلك أصوات ناخبي العاصمة تايبيه ،كما أجبرت الهزيمة
رئيس الحكومة «جيانغ يي هوا» ووزراءه على تقديم استقاالتهم.
يذكر أن العديد من الناخبين في تايوان فقدوا الوالء الذي كانوا يشعرون به
نحو األحزاب السياسية الرئيسية ،ففي الماضي ،كان التايوانيون األصليون الذين
قدموا إلى الجزيرة منذ قرون يفضلون الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض ،أما
الذين قدموا من الصين عند نهاية الحرب األهلية هناك أواخر األربعينيات فكانوا
يؤيّدون حزب «الكومينتانغ» الذي كان يترأسه قائد القوى المناوئة للشيوعية
«تشيانغ كاي تشيك».

�أكثر من  150قتي ًال بهجوم
لم�سلحي «بوكو حرام» في نيجيريا
قتل أكثر من  150شخصا ً بينهم  44عسكريا ً بهجوم شنه مسلحون ينتمون
لجماعة «بوكو حرام» اإلرهابية على مدينة داماتورو النيجيرية ،وفق مصادر
أمنية وطبية متطابقة.
وذكر مسؤول في فرق اإلغاثة ومصدر طبي في مستشفى ساني أباشا في
المدينة ،أن  115جثة نقلت إلى المشرحة بعد الهجوم الذي دام لساعات عدة.
وقال المتحدث باسم الشرطة النيجيرية إيمانويل أوجوكو إن  38شرطيا ً لقوا
حتفهم خالل هذا الهجوم ،إضافة إلى  6جنود آخرين ،مؤكدا ً أن أغلبهم قتلوا في
مراكز األمن.
وأعلن مسؤول في هيئة اإلغاثة أن  78شخصا ً أصيبوا في الهجوم الذي شنه
مسلحو «بوكو حرام» ،مؤكدا ً أن قسما ً كبيرا ً منهم غادر المستشفى بعد أن تلقى
اإلسعافات الضرورية.
وتأتي هذه الحصيلة الثقيلة من القتلى والجرحى بعد أيام قليلة عن سقوط
 120قتيالً على األقل وإصابة  270آخرين بهجوم استهدف المسجد الكبير في
مدينة كانو شمال نيجيريا ،كما قتل ما ال يقل عن  10أشخاص يوم االثنين الماضي
في هجوم انتحاري مزدوج بمدينة مايدوغوري شمال شرقي نيجيريا.
ومنذ إعالن تأسيس «بوكو حرام « شهدت نيجيريا تفجيرات وهجمات راح
ضحيتها أكثر من  13ألف قتيل معظمهم في مناطق شمال شرقي البالد.

المسؤولة عن منظمة الشفافية الدولية
ك��ش��ف ت��ق��ري��ر ص���ادر ع��ن منظمة
الشفافية الدولية عن تزايد الفساد
في عدد من الدول منها تركيا والصين
وأنغوال ،على رغم نمو االقتصاد فيها،
فيما احتلت كل من الدنمارك ونيوزيلند
وفنلندا والسويد وسنغافورة وكندا
سلم الدول األكثر شفافية هذا العام.
ومنح تقرير هذا العام الصين 36
نقطة من  ،100في سلم يمنح صفر
للدولة التي يراها األكثر فسادا ً و100
للدولة التي يراها األكثر شفافية ،في
حين احتلت كوريا الشمالية والصومال
قعر القائمة بوصفهما من الدول األقل
شفافية واألكثر فسادا ً بثمان نقاط لكل

دولة منهما ،وتلتهما السودان بنصيب
 11نقطة في سلم الشفافية.
وت���راج���ع ت��رت��ي��ب ال��ص��ي��ن ب��أرب��ع
درج��ات ،مقارنة بعام  ،2013مثلما
هو شأن أنغوال ،التي حصلت على 19
نقطة ،بينما تراجعت تركيا بخمس
درجات لتحصل على  45نقطة .وأشار
التقرير إل��ى تزايد ح��االت الفساد في
تركيا ،ما جعلها تسجل أكبر تراجع
في الترتيب ،كما سجلت دول تجمع
البريكس ،وه��ي ال��ب��رازي��ل وروس��ي��ا
والصين والهند ،نتائج سيئة.
وتنظر المنظمة ،التي مقرها برلين،
ف��ي انتشار الفساد ف��ي المؤسسات

الحكومية والشرطة والقضاء واألحزاب
السياسية واإلدارات ،كما نبهت المنظمة
في تقريرها هذا العام إلى دور المصارف
الدولية والمؤسسات المالية العالمية
في السماح للنخبة الفاسدة باالستيالء
على أموال مشبوهة بالماليين.
ونقلت وكالة «فرانس ب��رس» عن
روبن هوديس ،المسؤولة في منظمة
الشفافية الدولية ،قولها« :إن الفساد
عائق بالنسبة إلى جميع االقتصادات،
والب ّد من تضافر جهود االتحاد األوروبي
والواليات المتحدة واالقتصادات األكثر
نموا ً للحيلولة دون إفالت الفاسدين من
العقاب».

«�أف بي �آي» ّ
تحذر من ا�ستهداف «داع�ش»
لأفراد الجي�ش داخل �أميركا
أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي األميركي تحذيرا ً شديد
اللهجة ألفراد القوات المسلحة من إمكان استهدافهم من قبل
عناصر تنظيم «داعش» اإلرهابي داخل الواليات المتحدة.
وأوضحت شبكة « »ABCللتلفزة ،أن التحذير صدر
بالتعاون بين مكتب التحقيقات ووزارة األم��ن الداخلي
ّ
يحث فيه أف��راد القوات المسلحة على «إلغاء
األميركية،
حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل االجتماعي،
وال��ت��ي م��ن ش���أن محتوياتها إس����داء خ��دم��ة مجانية
للمتط ّرفين».
وأضاف التحذير المزدوج أن األمر ينطبق على «جميع
أف��راد القوات المسلحة العاملين وفي االحتياط »،فضالً
عن توسيع نطاق التحذير إلى أجهزة قوى األمن والشرطة
ّ
وحث أفرادها على «التحلّي بممارسة سبل
المحلية كافة،
الحماية العمليّاتية خالل فترات حضورهم اإللكتروني».

وعللت األجهزة الرسمية إصدار التحذير العلني بأنه جاء
بتوجه
بنا ًء على تو ّفر «معلومات استخبارية حديثة تفيد
ّ
داع��ش إلى تجنيد أو حشد المؤيدين لها داخ��ل األراض��ي
األميركية بغرض استهداف أف��راد القوات المسلحة أينما
وجدوا».
وأردف���ت الشبكة أن أف��راد ال��ق��وات الخاصة وع��دد من
األجهزة األمنية اتخذوا إج��راءات احترازية على الشبكة
اإللكترونية «بالتزامن مع توقيت القصف األميركي ضد
الدولة اإلسالمية في العراق وسورية في آب الماضي».
ونقلت الشبكة على لسان الناطق اإلعالمي باسم وزارة
الدفاع جون كيربي ،قوله إن التحذير «ال يرمي إلى ّ
حث
أعضاء القوات المسلحة التو ّقف الفوري عن استخدام
شبكات التواصل االجتماعي ،بل لتعزيز درج��ة الحيطة
والحذر لديهم».

�أوباما ير�شح �آ�شتون كارتر لمن�صب وزير الدفاع
أف��اد تلفزيون « »CNNاألميركي أن الرئيس ب��اراك
أوباما سيرشح موظف وزارة الدفاع السابق آشتون كارتر
لمنصب وزير الدفاع الجديد ،بدال ً من تشاك هيغل الذي
استقال األسبوع الماضي.
وأش��ارت المحطة إل��ى أن كارتر «يفهم بيروقراطية
البنتاغون بشكل جيد ،فضالً عن أنه متخصص في العمل
مع موازنات ضخمة وفي مجال شراء األسلحة ،لكنه ال يملك
خبرة كافية مثلما كانت متوافرة لدى هيغل ووزير الدفاع

السابق ليون بانيتا ،ألنه لم يكن في الخدمة العسكرية».
وكان كارتر ،الذي قد حصل على درجة البكالوريوس في
الفيزياء وتاريخ القرون الوسطى في جامعة ييل األميركية
ثم دافع عن الدكتوراه في الفيزياء النظرية في جامعة
أوكسفورد ،مديرا ً لهيئة البنتاغون المتخصصة في شراء
األسلحة ،قبل أن يتولى منصب النائب األول لوزير الدفاع
األميركي في فترة ما بين تشرين األول  2011وكانون
األول .2013

