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رو�سيا :خط الف�صل ي�سمح ب�ضمان قف �إطالق النار

يات�سينيوك ي�أمل في �أن يلغي البرلمان الو�ضع الحيادي لأوكرانيا
أعلن وزي��ر الخارجية الروسي
سيرغي الف���روف أن التوصل إلى
اتفاق بشأن خط الفصل في جنوب
شرقي أوك��ران��ي��ا سيسمح بضمان
ن��ظ��ام وق���ف إط�ل�اق ال��ن��ار وسحب
األسلحة الثقيلة.
و في مؤتمر صحافي مشترك مع
نظيره البلجيكي ديديه رينديرس
في موسكو أمس ،جدد الفروف دعوة
السلطات األوك��ران��ي��ة إل��ى إط�لاق
العملية الدستورية بمشاركة مناطق
أوكرانيا كافة وكل القوى السياسية،
مشيرا ً إل��ى أن المشكلة األساسية
حاليا ً تتمثل في عدم قدرة كييف على
بدء العملية الدستورية.
وأش��ار الف��روف إل��ى أن مجموعة
االت���ص���ال ب��ش��أن أوك��ران��ي��ا س��وف
تجتمع قريبا ً لمناقشة تنفيذ إجراءات
تعزيز خطة وقف إطالق النار ،وقال:
«في األيام المقبلة من المقرر اجتماع
مجموعة االتصال وسنناقش خطة...
تهدف إلى وقف نهائي إلطالق النار».
وح��ث ال��وزي��ر ال��روس��ي مجلس
أوروب����ا على العمل بنشاط على
متابعة الوضع القانوني في أوكرانيا،
م��ش��ي��را ً إل��ى تأييد موسكو لخطة
الرئاسة البلجيكية في المجلس.
وق����ال« :روس��ي��ا مهتمة بمحاربة
التطرف ،وتعمل بنشاط على حماية
حقوق األقليات».
من جهة أخ��رى ،أك��د الف��روف أن
روسيا ستتجاوز الصعوبات التي
تواجهها حاليا ً نتيجة الخطوات
غير الودية لدول االتحاد األوروب��ي
وغيرها ،معربا ً عن أسفه لموقف
األوروب��ي��ي��ن ال��ذي��ن يعتقدون بأن
العقوبات ستسمح بتغيير سياسة
موسكو تجاه أوكرانيا.
في السياق ،أعلن نائب الرئيس
البلجيكي ووزي��ر الخارجية ديديه
ري��ن��دي��رس ف��ي اخ��ت��ت��ام لقائه مع
الفروف أن روسيا لعبت دورا ً مهما ً في
توقيع اتفاقية السالم شرق أوكرانيا.
وق��ال إن «روس��ي��ا تسهم في تنفيذ
اتفاقات مينسك» .وأضاف أن بإمكان
منظمة األمن والتعاون في أوروبا أن
«تلعب دورا ً فعاال ً في مراقبة تنفيذ
اتفاق وقف إط�لاق النار ،إذا كثفت
وجود موظفيها في المنطقة».
وأك���د ال��دب��ل��وم��اس��ي البلجيكي
إص��رار بالده على توسيع التعاون
م��ع روس��ي��ا م��ن أج��ل تفعيل تبادل
المعلومات بشأن أنشطة المرتزقة
األجانب الذين يقاتلون في مناطق
ن��زاع��ات س��اخ��ن��ة ،م��ش��ي��را ً إل��ى أن
بلجيكا شهدت أخيرا ً عملية إرهابية
قام بها شخص عاد من سورية يحمل

اجتماع الحكومة األوكرانية
نيات جهادية.
جاء ذلك في وقت بدأ في مناطق
جنوب شرقي أوكرانيا عند التاسعة
من صباح أمس بالتوقيت المحلي
العمل بنظام وق��ف إط�لاق النار أو
م��ا يسمى «ي���وم س��ك��ون» األع��م��ال
القتالية.
وق��ال��ت لجنة المراقبة التابعة
لمنظمة األمن والتعاون في أوروبا،
العاملة في أوكرانيا إن رؤساء المركز
المشترك للتحكم وتنسيق نظام وقف
إط�لاق النار «توصلوا إلى اتفاقات
حول شروط الهدنة ،التي يجب أن
تدخل حيز التنفيذ في  9كانون األول
التاسعة صباحاً».
وك��ان الرئيس األوك��ران��ي بيترو
بوروشينكو قد أعلن في  4كانون
األول عزمه بدء هدنة ،وهو ما رحبت
به سلطات دونيتسك ولوغانسك ،إذ
صرح رئيس «جمهورية دونيتسك
الشعبية» ألكسندر زاخارتشينكو
أن إعالن وقف النار قد تم منذ لقاء
مجموعة االت��ص��االت ف��ي مينسك
الجمعة  5أيلول الماضي.
وش���دد زاخارتشينكو على أن
دونيتسك لم تخترق وق��ف إطالق
النار ،وأن الخروقات كانت من جانب
الجيش األوكراني ،وق��ال« :كنا نرد
نحن عليها فقط ،فحين لن تطلق
أوكرانيا النار لن نطلق نحن».
واعتبر المتحدث الرسمي باسم
مجلس األم��ن القومي وال��دف��اع في
أوكرانيا أندريه ليسينكو أن «يوم
ال��س��ك��ون» ض���روري إلط�لاق تنفيذ
اتفاقيات مينسك ،أي البدء بسحب
األسلحة الثقيلة ،وإط�ل�اق س��راح

المعتقلين ،ونزع األلغام والمباشرة
بنزع السالح في المنطقة.
من جهة ثانية ،أكد رئيس برلمان
«جمهورية دونيتسك الشعبية»
أندريه بورغين أن سحب المدفعية
الثقيلة يعتبر شرطا ً ضروريا ً التخاذ
الخطوات الالحقة في تنفيذ الهدنة
جنوب شرقي البالد ،التي ستسمح
بالتوصل تدريجيا ً إلى وقف كامل
إلطالق النار ،بحسب بيان مينسك.
ب����دوره أك���د م��م��ث��ل «ج��م��ه��وري��ة
دونيتسك الشعبية» في مفاوضات
مينسك دينيس بوشلين أن دونيتسك
متفائلة جدا ً إزاء «يوم السكون» ،كما
أعرب وزير الدفاع األوكراني ستيبان
ب��ول��ت��وراك ع��ن ش��يء م��ن التفاؤل،
معلنا ً «نحن جاهزون للهدوء ،وتم
التوصل إلى اتفاق مبدئي ،وسنرى
إلى أي حد سينفذ».
إل��ى ذل��ك ،أع��رب رئيس ال���وزراء
األوكراني أرسيني ياتسينيوك عن
قناعته بأن البرلمان األوكراني سيقر
قانونا ً يلغي الوضع الحيادي الحالي
للبالد ،مضيفا ً أن الجيش األوكراني
سيتطابق مع متطلبات حلف شمال
األطلسي «الناتو».
ويقضي مشروع القانون الذي
أدرج ف��ي ج��دول أع��م��ال البرلمان،
بتغيير المادة الـ« 11ح��ول مبادئ
السياسة الداخلية والخارجية»
وتأكيد سعي أوكرانيا إلى االنضمام
لحلف «الناتو» والمشاركة في تطوير
منظومة األم��ن األوروب��ي الجماعي.
ويقضي المشروع المذكور بحظر
مشاركة أوكرانيا في أي��ة منظمات
وتكتالت دولية تتعارض مع تكامل

أوكرانيا السياسي واالقتصادي مع
االتحاد األوروبي.
وأك���د ياتسينيوك ف��ي اجتماع
لمجلس ال���وزراء أم��س ،أن الهدف
النهائي للحكومة األوكرانية الحالية
يتمثل في انضمام البالد إلى االتحاد
األوروب��ي ،إال أن ذلك يتطلب إجراء
تغييرات جذرية و«جعل أوكرانيا
دولة أوروبية».
وأش��ار رئيس ال��وزراء األوكراني
إلى أن كييف تخطط إلطالق وسائل
إع��ل�ام وط��ن��ي��ة ن��اط��ق��ة ب��ال��ل��غ��ات
اإلنكليزية واأللمانية والفرنسية
واإلسبانية وغيرها ألن «العالم يجب
أن يعلم م��ا يجري ف��ي أوك��ران��ي��ا»،
كما وعد بخصخصة وسائل اإلعالم
وإنشاء قناة تلفزيونية عامة فعالة.
من جهة أخرى ،أعلن ياتسينيوك
أن كييف تحتاج إلى أكثر من 520
مليون دوالر إلقامة جدار على الحدود
مع روسيا خالل  4سنوات .وأعلنت
وزارة الطوارئ الروسية أن قافلة
مساعدات إنسانية جديدة لسكان
شرق أوكرانيا توجهت من ضواحي
م��وس��ك��و إل���ى مقاطعة روس��ت��وف
بجنوب روسيا.
وق��ال ألكسندر دروبيشيفسكي
المتحدث ب��اس��م وزارة ال��ط��وارئ
الروسية أم��س« :ح��وال��ى الساعة
ال��س��ادس��ة ص��ب��اح ال��ي��وم (أم���س)
توجهت قافلة سيارات بمساعدات
إنسانية تابعة ل���وزارة ال��ط��وارئ
الروسية من نوغينسك بضواحي
موسكو إل��ى مقاطعة روس��ت��وف.
وتتكون القافلة من  40شاحنة».
وأوض��ح أن القافلة المذكورة تمثل

جزءا ً من قافلة المساعدات الجديدة
لسكان شرق أوكرانيا والتي ستشكل
في مقاطعة روستوف الروسية بعد
انضمام شاحنات تحمل مساعدات
إن��س��ان��ي��ة م��ن أس��ت��راخ��ان وتفير
وك��راس��ن��ودار وغ��ي��ره��ا م��ن المدن
الروسية.
وأض���اف المسؤول ال��روس��ي أن
القافلة الجديدة ستتكون من أكثر من
 120شاحنة ستنقل إلى مقاطعتي
دونيتسك ولوغانسك بشرق أوكرانيا
ما يزيد عن  1,2ألف طن من األغذية
والمستلزمات األولية.
وف��ي ال��س��ي��اق ،ب���دأت أوك��ران��ي��ا
اع��ت��ب��ارا ً م��ن ي��وم أم��س باستقبال
ت��وري��دات ال��غ��از ال��روس��ي م��ج��ددا ً
بعد انقطاع دام أشهرا ً عدة بسبب
تقاعسها عن سداد ديونها لموسكو
عن ثمن توريدات سابقة.
وقالت شركة «أوكرترانس غاز»
األوكرانية المشغلة لشبكة نقل الغاز
على األراضي األوكرانية إن أوكرانيا
ستحصل على نحو  43.5مليون
متر مكعب من الغاز الروسي يوميا ً
لتغطية الطلب المحلي على الطاقة
خالل فصل الشتاء البارد ،مشيرة إلى
أن توريدات الغاز بدأت قبل يومين
من الموعد المتفق عليه سابقاً.
وك���ان���ت ش���رك���ة «ن��ف��ط��وغ��از»
األوكرانية قد قامت الجمعة الماضي
بتحويل دفعة مقدمة بقيمة 378
مليون دوالر ثمنا ً لمليار متر مكعب
من الغاز الروسي سيتم توريدها
خالل الشهر الجاري.
يذكر أن موسكو علقت إم��دادات
الغاز إلى أوكرانيا منتصف حزيران
الماضي إل��ى حين حصولها على
مستحقاتها من مليارات ال��دوالرت
المتراكمة على كييف ،لكن الطرفين
توصال في  31تشرين األول الماضي
بوساطة أوروب��ي��ة إل��ى اتفاق على
استئناف توريدات الغاز خالل فصل
الشتاء الحالي اعتبارا ً من تشرين
الثاني  2014وحتى آذار .2015
وي��ن��ص االت��ف��اق ع��ل��ى أن يقوم
الجانب األوكراني بسداد  3.1مليار
دوالر من ديونه حتى نهاية العام
الحالي ،وشراء كميات إضافية من
الغاز الروسي خ�لال فصل الشتاء
بشرط دف��ع ثمنها مسبقاً .وقامت
كييف بالفعل في  4تشرين الثاني
بتحويل  1.45مليار دوالر لروسيا
كجزء من هذه الديون.

�صالحي ي�ؤكد �إمكان التو�صل
�إلى االتفاق النووي ال�شامل
ق���ال رئ��ي��س م��ؤس��س��ة ال��ط��اق��ة
الذرية اإليرانية علي أكبر صالحي
إن بالده اعتمدت الحكمة والمرونة
والعقالنية ،مؤكدا ً إمكان التوصل
إل��ى ات��ف��اق شامل ح��ول الموضوع
النووي.
وأض��اف صالحي أمس في حوار
مع الصحافيين على هامش انعقاد
المؤتمر الدولي «عالم ضد العنف
والتطرف» أن مشاركة الجمهورية
اإلسالمية في المفاوضات كشفت
أن��ه��ا ت��دع��و إل��ى ال��ح��وار واعتمدت
المرونة حيثما ك��ان ممكناً ،وذلك
خالفا ً لما كانوا يزعمون أن إيران ال
تريد التفاوض وتتسم بالتعنت.
وص���رح أن ال���رأي ال��ع��ام إي��ران
أصبح واضحاً ،وإذا لم نتوصل إلى
اتفاق فإن الجميع سيعلم على من
يقع اللوم ..إيران أعلنت للرأي العام
أنها اعتمدت جميع الوسائل الممكنة
لكن في الظاهر أن الطرف اآلخ��ر ال
يبدي الرغبة.
وأض����اف ص��ال��ح��ي« :ل���م يتبق
أمام الطرف اآلخر إال التفاهم ،نحن
نسعى إلى اتفاق الربح  -ربح وال
نريد الحصول على جميع المزايا،
والطرف اآلخر لم يكن لديه ما يقوله
للرأي العام».
وق���ال رئ��ي��س م��ؤس��س��ة الطاقة
ال��ذري��ة« :إن م��وض��وع التخصيب
والماء الثقيل والعقوبات من القضايا
المطروحة للنقاش وحصل تقارب في

وجهات النظر حول البعض منها»،
وأض��اف« :أما البعض اآلخر فهناك
تقارب في وجهات النظر بشأنه من
الناحية الفنية والقانونية ،لكن يجب
توفر اإلرادة السياسية للتوصل إلى
اتفاق».
وأكد صالحي« :لو توفرت اإلرادة
السياسية لدى الطرف اآلخ��ر ،فإن

13

احتمال التوصل إلى اتفاق سيصبح
كبيراً.هذه اإلرادة متوفرة لدينا بشكل
كامل .ومنذ اليوم األول أعلنا أننا ال
نريد التفاوض من أجل التفاوض».
وأعرب عن أمله بإكمال الموضوع
نظرا ً للتوصل إلى تفاهم كبير على
الصعيدين الفني والقانوني وفي ظل
اإلرادة السياسية.

ال�شرطة البريطانية ت�شدد
�إجراءاتها الأمنية بعد تهديد عنا�صرها
قالت الشرطة البريطانية أمس إنها اعتمدت إجراءات
سالمة إضافية وأصدرت تنبيها ً إلى أفرادها بعد تلقي
معلومات مجهولة المصدر عن وجود تهديدات لهم.
وقال مساعد رئيس الشرطة في وست «ميدالندز»
غاري فورسيث في بيان إنه اعتمدت إج��راءات أمنية
إضافية لعناصر الشرطة على رغم عدم تزايد الخطر
على عامة الشعب .وق��ال« :تلقينا معلومات تتعلق
بسالمة عناصر شرطة وست ميدالندز وطاقم موظفيها،
لقد اغتنمنا الفرصة لنذكر كل موظفينا بضرورة توخي
الحيطة».
وشملت اإلج���راءات نصائح بعدم انتقال عناصر
الشرطة من وإلى العمل بزيهم الرسمي كامالً وتعزيز
األمن في مراكز الشرطة.
وكانت قناة «سكاي نيوز» قد نقلت عن مصادر لم
تسمها وج��ود تهديد بخطف وقتل شرطي في مدينة

برمينغهام ثاني أكبر مدينة في البالد ليل االثنين ،في
حين رفضت شرطة «وس��ت ميدالندز» التعليق على
التقرير.
وفي تشرين األول الماضي ،حذر مارك براولي رئيس
وحدة مكافحة اإلرهاب في الشرطة البريطانية عناصر
األمن في أنحاء البالد من مخاطر تتهدد سالمتهم لدى
رفع مستوى التهديد لعناصر الشرطة إلى «كبير» ،ما
يعني أن احتمال تعرضهم للهجوم كان قوياً.
ورفعت بريطانيا من مستوى تهديد اإلرهاب الدولي
ال��ذي يمثله المتشددون اإلس�لام��ي��ون على الصعيد
الوطني إلى ثاني أعلى تصنيف وهو «خطير» في آب
وسط ترجيح كبير بوقوع هجوم.
ومنذ ذلك الحين ،اعتقل عدد من األشخاص بينهم
أشخاص اتهموا بوضع خطط مزعومة لذبح رجال
شرطة وجنود أو أفراد من العامة.

الفروف :عالقاتنا مع «الناتو» ت�شهد �أخطر �أزمة منذ الحرب الباردة
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف أن عالقات
روسيا وحلف شمال األطلسي «الناتو» تشهد حاليا ً أخطر
أزمة منذ أيام الحرب الباردة ،مضيفا ً أن موسكو تدعو إلى
الحفاظ على قنوات الحوار السياسي.
وقال الفروف في حديث لوكالة «نوفوستي» الروسية،
إن حلف شمال األطلسي يواصل سياسة احتواء روسيا
والخطوات الرامية إلى تعزيز قدراته العسكرية وزيادة
وجود العسكري قرب حدودها ،مشيرا ً إلى أن الحديث هنا
يدور حول وقف التعاون العملي العسكري والمدني بين
«الناتو» وروسيا.
وأك��د ال��وزي��ر ال��روس��ي أن مثل ه��ذه الخطوات تؤدي
بالطبع إلى زيادة التوتر وتقويض االستقرار في منطقة
أوروب��ا والمحيط األطلسي ،مضيفا ً في الوقت ذات��ه أن
بعثة روسيا الدائمة لدى «الناتو» تسعى إلى الحفاظ على
قنوات الحوار السياسي بين الجانبين.
من جهة أخرى ،أعلن الفروف أن روسيا ستضطر في
مرحلة معينة من تطوير الدرع الصاروخية األميركية إلى
الرد بشكل مناسب لضمان أمن البالد ،مؤكدا ً أن روسيا
ال تنوي التورط في سباق تسلح لكنها ستضمن قدراتها
الدفاعية.

باك�ستان :ت�صفية �أحد المتورطين
في الهجوم على بينظير بوتو
قتلت الشرطة الباكستانية أمس أحد قادة
طالبان المتهمين بمحاولة فاشلة الغتيال
رئيسة ال��وزراء السابقة بينظير بوتو التي
أدت إلى مقتل  139شخصا ً عام .2007
وصرح عثمان باجوا ،المسؤول في قسم
التحقيقات الجنائية أن الشرطة الباكستانية
تمكنت من تصفية «فردوس خان» أحد قادة
طالبان في اشتباك استمر قرابة الساعة في
حي مانغوبير في مدينة كراتشي.
وق���ال ب��اج��وا إن «ف����ردوس خ���ان» كان
مهندس التفجير المدمر ال��ذي استهدف
شاحنة رئيسة ال���وزراء السابقة بينظير
بوتو خ�لال مسيرة احتفاال ً بعودتها إلى
باكستان ف��ي تشرين األول  2007وقد

نجت بوتو من الهجوم .إال أنها اغتيلت بعد
شهرين في هجوم مسلح وتفجير في تجمع
في روالبندي.
ووجهت أصابع االتهام حينها في عملية
اغتيال بوتو إلى مسؤول طالبان بيت الله
محسود الذي نفى أية عالقة له بذلك ،وقد
قتل محسود في هجوم شنته طائرة أميركية
من دون طيار في آب .2009
وت��ع��ان��ي مدينة ك��رات��ش��ي ال��ب��ال��غ عدد
سكانها  18مليون نسمة من العنف الطائفي
والسياسي منذ سنوات علما ً بأنها تساهم
بنسبة  42ف��ي المئة م��ن إجمالي الناتج
المحلي .كما توجد في المدينة أعداد كبيرة
من المسلحين خصوصا ً من حركة طالبان.

وذ ّك��ر وزير الخارجية الروسي بأن الرئيس الروسي
فالديمير بوتين أعلن في رسالته إلى الجمعية الفدرالية
الروسية أن تطوير ال��درع الصاروخية األميركية يمثل
خطرا ً على روسيا والعالم ككل ،ألنها تهدد بإخالل توازن
القوى االستراتيجي.
كذلك لفت الفروف إلى أن إدانة واشنطن لروسيا بخرق
اتفاقية التخلص من الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى
لم تستند إلى أي دليل.
وفي سياق متصل ،قال الفروف إن بالده قلقة من سلوك
قادة ألمانيا وإن أوروبا قد تعاني إذا امتنعت برلين عن
القيام بدور بناء بين موسكو والغرب .وقال« :ال يمكننا
اال نعبر عن قلقنا إزاء ما يفعله زمالؤنا األلمان» .وأضاف:
«لعبت ألمانيا بشكل تقليدي دورا ً بناء للغاية في ما
يتعلق بعالقات االتحاد األوروبي مع روسيا والغرب ككل
مع روسيا .إذا قررت ألمانيا االنتقال إلى إصدار األوامر،
فلن تكسب أوروبا عن ذلك وال ألمانيا».
وتوترت العالقات بين برلين وموسكو في األسابيع
األخيرة واتهمت المستشارة األلمانية أنجيال ميركل روسيا
في مطلع األسبوع بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول
التي تسعى إلى توثيق عالقاتها باالتحاد األوروبي.

بوغدانوف في دم�شق ( ...تتمة �ص)1
وقال« :إن التعاون بين دول المنطقة كفيل بالقضاء
على داعش من دون تدخل أجنبي وفي مدة زمنية
قصيرة» ،مضيفا ً أن «التدخالت األجنبية الجارية
في المنطقة هي نوع من االستعمار الحديث» ،كما
دعا إلى إعادة النظر في هيكلية المنظمات الدولية
التي حملها جزءا ً من مسؤولية التطرف.
ج��اء ذل��ك ف��ي وق��ت وص��ف وزي��ر الخارجية
ال��روس��ي سيرغي الف���روف دع���وات واشنطن
للتعاون في مكافحة تنظيم «داعش» المتطرف
بأنها غير مقنعة .وقال إن «واشنطن لم تعتبر
روسيا شريكا ً مباشرا ً في التحالف المناهض لـ
«داع��ش» ،وال��ذي قامت بتشكيله وفقا ً للقواعد
والمعايير الخاصة بها ولنفسها فقط ،من دون
مراعاة القانون الدولي .عالوة على ذلك صنف
الرئيس األميركي باراك أوباما روسيا في صف
واح��د مع «داع���ش» نفسها وف��ي��روس «إيبوال»
ضمن األخطار العالمية».
وأشار الوزير الروسي إلى أن بالده تدعو إلى
توحيد الجهود الدولية من أجل مواجهة اإلرهاب
والتطرف ،بما في ذلك في الشرق األوسط ،مؤكدا ً
في الوقت ذات��ه ض��رورة أن تكون هذه الجهود
شاملة ومتكاملة وتعتمد على القانون الدولي
واآلليات الشرعية.
وق��ال الف���روف« :ال يمكن مكافحة اإلره��اب
بنجاح في أراضي دولة أو أخرى من دون تنسيق
مع سلطاتها الشرعية ،إال أنه يمكن الحصول على
نتائج عكسية تؤثر عواقبها في دول وشعوب
الشرق األوس��ط .إننا رأينا ذلك في أفغانستان
والعراق وليبيا».
وأكد الفروف أن «واشنطن لم تطلب من موسكو
المساعدة على إقامة اتصاالت مع دمشق» ،مشيرا ً
إلى أن روسيا هي التي تدعو اإلدارة األميركية
باستمرار إلى عدم تجاهل السلطات السورية
في مكافحتها لتنظيم «داعش» ،لكن واشنطن ال

تزال تؤكد عدم وجود «إمكانية مبدئية» إلضفاء
الشرعية على نظام األسد وحتى في شكل جزئي.
وق��ال إن واشنطن تواصل «شيطنة األس��د»
وتتمسك في الوقت ذاته بحق استخدام القوة من
جانب واحد في أي مكان وفي أي وقت ،ولذلك لم
تتوجه إدارة أوباما إلى مجلس األمن الدولي لدى
تشكيل التحالف ضد «داعش» .وأضاف الفروف
أنه ال يرى حاجة إلى توسط موسكو بين دمشق
واألميركيين ،مذكّرا ً بأن وزير الخارجية األميركي
جون كيري اتصل بنظيره السوري وليد المعلم
أثناء تفاقم الوضع في آب عام .2013
وي��ت��وج��ه ن��ائ��ب وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة ال��روس��ي
ميخائيل بوغدانوف اليوم إلى دمشق للتباحث
مع المسؤولين السوريين حول تطورات األزمة
السورية وسبل الخروج منها.
ويصل بوغدانوف إلى بيروت آتيا ً من موسكو،
حيث التقى وفد معارضة الداخل السورية في
مقر الخارجية بموسكو ،بعدما كان التقى وفدا ً
من المعارضة السورية في إسطنبول ،وذلك في
إطار جهود روسيا لعقد حوار سوري  -سوري
لحل األزمة.
من جهتها ،قالت مسؤولة السياسة الخارجية
لالتحاد األوروبي فيديريكا موجيريني أمس إن
وزراء االتحاد األوروبي سيجتمعون مع مبعوث
األم��م المتحدة للسالم في سورية ستيفان دي
ميستورا في بروكسيل يومي  14و 15كانون
األول لتنسيق المعركة ضد «داع��ش» وإيجاد
سبل الستئناف عملية السالم في سورية.
وأض��اف��ت موغيريني ف��ي مؤتمر صحافي:
«لدينا اجتماع يومي األح��د واالث��ن��ي��ن لنرى
من جانب كيف ننسق على نحو أفضل القتال
ضد داعش ومن الجانب األخر سبل استئناف
العملية السياسية التي تقود إلى حل للصراع
في سورية».

نصائح للشرطة بعدم التنقل بالزي الرسمي

مقتل نحو « 60داع�شي ًا»( ...تتمة �ص)1
وتأتي زيارة هاغل الذي كان متواجدا ً في الكويت أول من
أمس ،بعد يوم من وصول الجنرال لويد أوستن قائد عمليات
المنطقة الوسطى في الجيش األميركي الى منطقة كردستان،
بحسب ما ورد بموقع “السومرية نيوز”.
كما تأتي زيارة هاغل – الذي قدم استقالته قبل أيام مع بقائه
بالمنصب لحين مصادقة مجلس الشيوخ االميركي على خلفه
آشتون كارتر  -في محاولة للضغط على الحكومة العراقية
لمنح حصانة للقوات االميركية في العراق.
فيما اعلن القائد العام للقوات المسلحة رئيس ال��وزراء
العراقي في زيارته محافظة كربالء أول من أمس ،عدم وجود
حصانة أو مقاتلين أجانب ،مؤكدا ً انه لم يوقع على أية حصانة
ألي جندي اميركي في العراق.
في غضون ذل��ك ق��ال وزي��ر الخارجية العراقي إبراهيم
الجعفري إن ال��والي��ات المتحدة وع��دت بوصول الطائرات
الحربية ،لكن ليس بالشكل والمستوى اللذين يريدهما العراق.
وفي تصريح للميادين قال“ :إن بغداد تحاول حشد أكبر قدر
ممكن من المساعدات العسكرية للعراق شريطة عدم التلويح
بشبح بناء قواعد في ال��داخ��ل تعيد المخاوف للعراقيين
ولحكومتهم”.
الجعفري أكد من طهران التي يزورها أنه حين قرعت طبول
الحرب على أبواب بغداد لم يكن من الوارد رفض أي مساعدات

من إيران أو تركيا ،مؤكدا ً أن سياسة العراق الخارجية تقوم
على أس��اس عدم الدخول في سياسة المحاور ،مضيفا ً أن
األجواء اإلقليمية حاليا ً هي لمصلحة العراق وال يمكن مقارنتها
بما كانت عليه قبل خمسة أشهر.
وأعلنت وزارة الدفاع العراقية ،أمس ،عن مقتل  56عنصرا ً
من جماعة “داعش” االرهابية وتدمير عدد من عجالتهم في
محافظتي صالح الدين واألنبار.
وقالت الوزارة في بيان بحسب “السومرية نيوز” ،إن “قوة
من لواء المشاة اآللي  36التابع لقيادة عمليات االنبار تمكنت من
قتل  14إرهابيا ً بعد أن تم رصدهم بالقرب من منطقة الهياكل”،
مشيرا ً إلى أن “قوة من أبطال الفوج الثاني لواء حرس الحدود
الرابع تمكنت هي األخرى من تدمير عدد من العجالت التي كانت
تنوي التقرب من القرى القريبة من منفذ الوليد الحدودي”.
وأضافت“ :أن قوة من قيادة عمليات سامراء وفرقة المشاة
اآللية الخامسة وبإسناد من طيران الجيش تمكنت من تطهير
ناحية المعتصم وقتل  20إرهابياً ،فضالً عن تدمير ست
عجالت تابعة لعصابات داعش اإلرهابية ثالث منها تحمل
رشاشات أحادية”.
وتابعت الوزارة ،أنه “تم قتل  22إرهابيا ً وتدمير عجلتين
تابعتين إلرهابيي “داعش” في منطقة سور شناس على طريق
سامراء من قبل فوج  2لواء المشاة  52فرقة .”14

«العفو الدولية»( ...تتمة �ص)1
من جهة أخ��رى ،اتهمت منظمة العفو الدولية الجيش
«االسرائيلي» بارتكاب جرائم حرب خالل هجومه األخير على
قطاع غزة الصيف الفائت ،مطالبة بإجراء تحقيق دولي في
هذه االتهامات .وأكدت المنظمة الحقوقية غير الحكومية في
بيان ان تدمير الجيش «االسرائيلي» في االيام األربعة االخيرة
من العملية اربعة مبان يتألف كل منها من طبقات عدة يشكل
انتهاكا ً للقانون الدولي االنساني.
وقال مدير منظمة العفو الدولية للشرق االوسط وشمال

افريقيا فيليب لوثر ان «كل العناصر التي بحوزتنا تظهر ان هذا
التدمير على نطاق واسع تم عمدا ً ومن دون ان يكون له اي مبرر
عسكري» .وتابع انه يجب التحقيق بجرائم الحرب في شكل
مستقل وحيادي ويجب احالة «المسؤولين عنها الى القضاء
في محاكمات عادلة».
وأضاف ان التصريحات التي ادلى بها القادة العسكريون
«االسرائيليون» يومها تشير الى ان تلك الهجمات كانت «عقابا ً
جماعيا ً بحق سكان غزة» يرمي الى تدمير أرزاقهم.

