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بورو�شينكو يرى الهدنة حقيقية والفروف ي�ؤكد وجود فر�صة لل�سالم

بوتين يبحث مع مجل�س الأمن الرو�سي الو�ضع الأوكراني
بحث الرئيس الروسي فالديمير
ب��وت��ي��ن ف��ي اج��ت��م��اع م��ع األع��ض��اء
الدائمين في مجلس األم��ن الروسي
ال��وض��ع ف��ي ش��رق أوك��ران��ي��ا ،وق��ال
السكرتير الصحافي للرئيس إنه
«ج��رت مناقشة الوضع في جنوب
ش��رق��ي أوك��ران��ي��ا م��ن منظور جهود
التسوية األخيرة .وأعرب المشاركون
ف��ي االجتماع ع��ن قلقهم البالغ من
استمرار الوضع اإلنساني الصعب في
مقاطعتي لوغانسك ودونيتسك».
وأك���د وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة ال��روس��ي
س��ي��رغ��ي الف����روف ف��ي وق���ت سابق
أم��س ظ��ه��ور ف��رص��ة إلح�ل�ال السالم
ف��ي أوك��ران��ي��ا ،مشيرا ً أن��ه على رغم
الصعوبات تم إح�لال نظام الهدنة،
نظام وقف إطالق النار.
وأض��اف الوزير ال��روس��ي« :لدينا
قاعدة مشتركة إلحراز تقدم ب ّناء في
مسائل أخ��رى بما فيها إع���ادة بناء
اقتصاد دون��ب��اس وإط�ل�اق ال��ح��وار
السياسي ال��ذي يجب أن ي��ؤدي في
نهاية المطاف إلى إصالح دستوري
ف��ي أوك��ران��ي��ا بمشاركة ك��ل األقاليم
والقوى السياسية» .وتابع الفروف أن
السلطات األوكرانية سبق أن تعهدت
ذلك في شهر نيسان الماضي.
وق��ال الف��روف« :علينا اآلن إيجاد
ط��ري��ق��ة الس��ت��ئ��ن��اف ع��م��ل مجموعة
االت��ص��ال ب��م��ش��ارك��ة ممثلي كييف
وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
الشعبيتين المعلنتين م��ن جانب
واحد ،باإلضافة إلى روسيا ومنظمة
األمن والتعاون في أوروبا».
وفي هذا السياق ،أشار الفروف إلى
أن الجدول الزمني إلجراء اجتماعات
مينسك يجرى االتفاق عليه حالياً،
مشددا ً على أن روسيا «تعمل بنشاط
بغية الوصول إلى اتفاق في أسرع
وقت ممكن».
وأكد الفروف أن روسيا لن تقوم أبدا ً
بعزل نفسها ،مشيرا ً إلى اهتمام بالده
بتطوير العالقات مع ع��دد أكبر من
الدول في العالم في الغرب والشرق
والجنوب ،منوها ً بأن هذه العالقات
يجب أن تقوم على أس��اس مبادئ
المساواة واالحترام ومراعاة مصالح
الجانبين .وأك���د ال��وزي��ر ال��روس��ي
ض���رورة إط�ل�اق ح���وار ح��ول إقامة
فضاء اقتصادي وإنساني موحد بين
المحيطين األطلسي وال��ه��ادئ يقوم
على أس��اس مبدأ عدم تجزئة األمن،
أي أن أية دول��ة لن تعزز أمنها على
حساب غيرها من الدول.
م��ن جهة أخ���رى ،ق��ال الف���روف إن
سياسة تصدير الديمقراطية وتغيير
األن��ظ��م��ة وتنظيم م��ا يطلق عليها
«الثورات الملونة» أو غيرها من آليات
الضغط الخارجي من دون مراعاة
التقاليد والخصائص الوطنية ،تمثل
عامالً لزعزعة االستقرار ،مؤكدا ً أنه
يمكن بل ويجب تجاوز ه��ذا المسار
السلبي .وأض��اف« :بحسب تقييمنا
يجرى تغيير ال��م��راح��ل التاريخية
ويستمر تكون نظام عالمي جديد أكثر

بوتين يترأس «األمن الروسي»
ديمقراطية وعدالة وتعددية» ،متابعا ً
أن العملية تجرى بصعوبة ألن أزمات
ج��دي��دة ت��أت��ي قبل تسوية ن��زاع��ات
قديمة.
م��ن جهة أخ���رى ،أع��ل��ن الرئيس
األوك��ران��ي بيترو بوروشينكو أمس
أن ال��ه��دن��ة ف��ي أوك��ران��ي��ا حقيقية،
وق��ال« :لدي أخبار إيجابية ،فاليوم
(الجمعة) ألول مرة منذ سبعة أشهر،
تسجل هدنة حقيقية» ،وأضاف« :إنها
الليلة األول���ى التي ل��م تسجل فيها
إصابة أو مقتل أي جندي أوكراني».
ب���دوره���ا ،أك����دت ق����وات ال��دف��اع
الشعبي تصريح بوروشينكو حول
التزام الطرفين الهدنة المعلنة شرق
البالد .إذ أكد إدوارد باسورين نائب
ق��ائ��د ق���وات «ج��م��ه��وري��ة دونيتسك
الشعبية» أن «الوضع ،بالفعل هادئ،
ول��م تسجل أي��ة ح��وادث خ�لال يوم.
وكذلك ال توجد ضحايا».
في غضون ذل��ك ،وك��ب��ادرة حسن
نية ،أطلقت ق��وات ال��دف��اع الشعبي
حوالى ألف جندي أوكراني ،كما أعلن
ذلك فالنتين ناليفايتشينكو مدير جهاز
األمن األوكراني ،الذي قال« :استطعنا
تحرير  964شخصاً» ،ولفت إلى أنه
ال يزال هناك  684في األسر و1664
يعتبرون مفقودون ،قائالً «إننا نصر
على تحرير الكل مقابل الكل».
جاء ذلك في وقت دعا وزير الدفاع
األوكراني ستيبان بولتوراك أمس إلى
مضاعفة حجم الموازنة العسكرية في
العام المقبل لتمكين الجيش من شراء
أسلحة من ال��خ��ارج وتجهيز نفسه
بما يتيح ل��ه مواجهة م��ن أسماهم
«االنفصاليين المدعومين من روسيا»
في شرق البالد.
وق���ال ال��وزي��ر أم���ام ال��ب��رل��م��ان إن

أع���داد الجنود ال��ذي��ن يخدمون في
الشرق حيث تقاتل القوات الحكومية
«االن��ف��ص��ال��ي��ي��ن» منذ شهر نيسان
الماضي ستزيد أيضا ً إلى ربع مليون
جندي ال��ع��ام المقبل م��ن  232ألفا ً
حالياً ،مشيرا ً إلى أن القوات المسلحة
تعتزم إنفاق نحو  110ماليين دوالر
على شراء أسلحة جديدة من الخارج
العام المقبل إضافة إلى إنفاق 365
مليون دوالر على مشتريات األسلحة
المحلية.
وأضاف بولتوراك أيضا ً إن أوكرانيا
ستنقل بعض وحداتها العسكرية
إلى مناطق أق��رب إلى مولدوفا التي
ت��ج��اوره��ا م��ن ال��ج��ن��وب ال��غ��رب��ي،
بسبب ما تعتبره تهديدا ً من منطقة
ترانسدنيستريا االنفصالية الموالية
لموسكو في مولدوفا.
وك��ان رئيس ال����وزراء األوك��ران��ي
أرسيني ياتسينيوك ق��ال ف��ي وقت
س��اب��ق إن ب�ل�اده ال��ت��ي تسعى إلى
معونات أجنبية حتى تتجنب العجز
عن س��داد الديون ال بد وأن تزيد من
اإلنفاق الدفاعي على حساب مدفوعات
الرعاية االجتماعية.
وفي السياق ،أقر مجلس الشيوخ
األميركي مشروع قانون بشأن فرض
عقوبات جديدة ضد روسيا ،ويعطي
رئيس ال��والي��ات المتحدة الحق في
إعطاء المعدات العسكرية لكييف،
وفرض قيود على الشركات الروسية
الكبيرة.
وق��ال��ت وك��ال��ة األن��ب��اء الروسية
«تاس» إن قرار «دعم حرية أوكرانيا
 »-2014ج��اء بعد إق���رار القانون
«المعادي لروسيا» في مجلس النواب
األميركي ،إذ سيسمح القانون الجديد
ال��ذي قدمه السيناتور الجمهوري

روب��ي��رت كوركير لرئيس ال��والي��ات
المتحدة بفرض قيود على شركات
روس��ي��ة ك��ب��ي��رة م��ث��ل «غ���ازب���روم»
و»روس أبورون إكسبورت».
ك��م��ا أن ال��ق��ان��ون خ��ص��ص 350
مليون دوالر بمقدور أوباما التصرف
بها لتسليح أوكرانيا بمعدات مضادة
ل��ل��دروع ومبلغ آخ��ر للمساعدة في
تأمين أوكرانيا بموارد الطاقة وأجور
نقلها من أوروبا إذا لزم األمر.
وتشير «تاس» إلى أن راعي القرار
السيناتور كوركير كان قد أشار إلى أن
القرار ال يحمل طابعا ً إلزاميا ً وباراك
أوباما ربما لن يوقعه.
وك��ان مجلس البرلمان األوكراني
«ال���رادا» قد ص��ادق في وق��ت سابق
على برنامج الحكومة الذي تقدم به
رئيس ال��وزراء أرسيني ياتسينيوك
للفترة بين عامي  2015و،2020
والذي يشمل الخروج من معاهدة عدم
األحالف وإكساب الجيش األوكراني
عقيدة حلف شمال األطلسي.
ويشمل برنامج الحكومة خفض
النفقات الحكومية  10في المئة خالل
سنتين وذل��ك ع��ن طريق ط��رد آالف
الموظفين المسؤولين والتخلص من
األجهزة المركزية الحكومية وإنهاء
ب��رام��ج ال��دع��م غير ال��ف��ع��ال ،إضافة
إل��ى إض��ف��اء تعديالت على األنظمة
الضريبية ومشاريع الموازنة والنظام
ال��ص��ح��ي ،كما تتضمن التعديالت
خطوات في مجال اإلدارة المحلية
حيث التقليل من المركزية وإعطاء
اإلدارات المحلية سلطات أوسع.
واقترحت كتلة الغالبية إدراج
بند في البرنامج يؤكد أن «اتفاقية
االئتالف» جزء ال يتجزأ من برنامج
عمل الحكومة .وق��ال ياتسينيوك:

«يتضمن البرنامج مهمات محددة
ح��ي��ال تغييرات ستجرى بفترات
زمنية م��ح��ددة» ،م��ؤك��دا ً أن «الهدف
النهائي ألوكرانيا يتمثل في الحصول
على عضوية ب��االت��ح��اد األوروب���ي،
ويجب تخطي امتحانات جدية على
هذا الطريق ،وبرنامجنا يتضمن هذه
النقطة».
ي��أت��ي ذل��ك ف��ي وق��ت وص��ل��ت فيه
إل��ى مدينتي دونيتسك ولوغانسك
في شرق أوكرانيا قافلة المساعدات
اإلنسانية الروسية التاسعة بعد أن
عبرت صباح أمس الحدود مع أوكرانيا
في مقاطعة روستوف الروسية.
وأوضح فاسيلي مااليف المتحدث
باسم دائ��رة الحدود التابعة لهيئة
األمن الفدرالية في مقاطعة روستوف،
أن حراس الحدود وموظفي الجمارك
األوكرانيين شاركوا في الرقابة على
عبور المساعدات على جانبي الحدود
بين الدولتين.
وأكد أوليغ سلوبوديان المتحدث
باسم هيئة ال��ح��دود األوك��ران��ي��ة أن
الجانب األوكراني تلقى مذكرة خاصة
بنقل المساعدات ،مشيرا ً إلى تنفيذ
اإلج����راءات المطلوبة كافة لتمرير
القافلة عبر ال��ح��دود وق��ي��ام لجنة
مشتركة تضم موظفي مخلتف الهيئات
األوكرانية بتفتيش الشاحنات من
دون مشاركة الصليب األحمر الدولي
في هذه اإلجراءات.
ت��ج��در اإلش����ارة إل���ى أن القافلة
اإلنسانية الروسية الجديدة تضم أكثر
من  130شاحنة تنقل ما يزيد على
 1,2ألف طن من األغذية والمعدات
والمستلزمات األس��اس��ي��ة لسكان
مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك.

مو�سكو :يمكن التو�صل �إلى اتفاق نهائي بين ال�سدا�سية و�إيران خالل � 3أو � 4أ�شهر

ا�ستئناف المفاو�ضات النووية في  17من ال�شهر الجاري
أع��ل��ن م��س��اع��د وزي���ر الخارجية
اإليراني عباس عراقجي أن الجولة
المقبلة للمفاوضات النووية ستجرى
ي��وم  17ك��ان��ون األول ال��ج��اري في
جنيف بسويسرا ،مشيرا ً إلى أن هذه
المفاوضات ستجرى على مستوى
المساعدين السياسيين تسبقها
محادثات ثنائية قبل يومين من ذلك.
وأوض���ح ال��م��س��ؤول اإلي��ران��ي أن
ال��م��ح��ادث��ات الثنائية ستجرى مع
األميركيين وسائر أعضاء مجموعة
«.»1+5
م��ن جهة أخ���رى ،أع��ل��ن سيرغي
ري��اب��ك��وف ن��ائ��ب وزي���ر الخارجية
الروسي أنه بإمكان السداسية وإيران
التوصل إلى اتفاق نووي نهائي بشأن
ملف ط��ه��ران ال��ن��ووي ف��ي غضون 3
أو  4أشهر .وأع��رب أم��س عن أمله
في أن تقوم دول السداسية وإي��ران
في الجولة الجديدة من المفاوضات
النووية في  17الجاري في جنيف،
بالخطوات المطلوبة إلى األمام.
من جهة أخ��رى ،قال الدبلوماسي
الروسي إن��ه ال يتوقع التوصل إلى
اتفاق نهائي األسبوع المقبل ،ألن ذلك
يحتاج إلى مزيد من الوقت ،مشيرا ً
إلى إجراء تحضيرات داخلية للجولة
المقبلة لمفاوضات السداسية مع
إي���ران ،م��ؤك��دا ً أن المفاوضات «لن
تشهد تراجعا ً في أية حال» ،وأضاف
أن «ذل��ك بح ّد ذات��ه يجب أن يبعث
التفاؤل» .وأوض��ح أن ب�لاده تعتبر
تمديد المفاوضات أمرا ً «غير ممكن»،
ألن ذل��ك «ممارسة خ��ط��رة» ،مشيرا ً

مساعد وزير الخارجية اإليراني
إلى أن روسيا ستدعو إلى مواصلة
المفاوضات بنشاط وإكمالها وفقا ً
للجدول الزمني المحدد من دون أي
تمديد جديد.
وفي السياق ،أكد االتحاد األوروبي
أم��س استئناف ال��م��ح��ادث��ات حول
البرنامج النووي اإليراني في  17من
الشهر الجاري.
وف���ي ب��ي��ان ص���در ع���ن المكتب
الدبلوماسي لالتحاد األوروب��ي جاء:
«ك��م��ا أع��ل��ن ب��ع��د االج��ت��م��اع األخ��ي��ر

لمجموعة  1+5في فيينا في تشرين
الثاني ،فإن المسؤولين السياسيين
في المجموعة وإيران سيلتقون مجددا ً
في  17كانون األول في جنيف ليوم
واحد لمواصلة الجهود الدبلوماسية
من أجل التوصل إلى حل شامل طويل
األمد».
إلى ذلك ،أعرب سفیر وممثل إیران
الدائم لدی الوكالة الدولیة للطاقة
الذریة رضا نجفي عن استعداد بالده
التام للتعاون بشأن موقع مریوان

المزعوم والمزاعم المطروحة حول
األبعاد العسكریة وإجراء اختبارات
التفجیر في هذا الموقع .
وأك��د نجفي في كلمة ألقاها خالل
اجتماع مجلس حكام ال��وك��ال��ة في
فیینا ض��رورة رفع العقوبات بشكل
كامل كحل مستدیم ل�لأزم��ة ،معربا ً
ع��ن ش��ك��ره ل��ل��دع��م المستمر التي
تقدمه حركة عدم االنحیاز للبرنامج
النووي اإلیراني السلمي ،وأض��اف:
«أن ات��ف��اق جنیف الموقت ق��د مهد

الفرصة المناسبة إلجراء المفاوضات
والتوصل إلی حل مستدیم بشأن هذه
األزمة التي ال مبرر لها» .وتابع« :أن
االتفاق النهائي یمكن التوصل إلیه في
حال احترمت جمیع األط��راف حقوق
األط��راف األخری بشكل متبادل ،وأن
تدخل المرحلة النهائیة للمفاوضات
بنیات صادقة وحسنة».
وف����ي ش����أن م��ت��ص��ل ،أص����درت
حركة ع��دم االنحياز بيانا ً اعتبرت
فيه الدبلوماسية وال��ت��ف��اوض ،هما
السبيالن ال��وح��ي��دان لحل القضية
النووية اإليرانية على األمد الطويل.
وق��ال��ت الحركة ف��ي بيانها« :إن
حركة ع��دم االن��ح��ي��از تؤكد موقفها
المبدئي بأن الدبلوماسية والتفاوض
يعتبران السبيلين الوحيدين لحل
القضية النووية اإليرانية على األمد
البعيد ،وه��ي تشجع جميع ال��دول
األعضاء للمشاركة اإليجابية في هذا
المسار».
وأعربت الحركة عن ترحيبها مجددا ً
بخطة العمل المشترك بين إي��ران
ومجموعة « »1+5بتاريخ  24تشرين
الثاني الماضي في جنيف ،وقالت
إنها ت��رى ب��أن ه��ذه الخطة تساعد
في الحل السلمي للقضية النووية
اإليرانية .وأضافت« :أن حركة عدم
االنحياز تنوه إلى أن الوكالة تلعب
دورا ً أساسيا ً في المراقبة والتثبت
من الصدقية ل��دى جمهورية إي��ران
اإلسالمية في ما يتعلق بخطة العمل
المشترك ،وبناء عليه فإنها تدعم دور
الوكالة في هذا المجال».

رو�سيا لن تقبل �إمالءات �أميركية ب�ش�أن معاهدة ال�صواريخ النووية
قالت وزارة الخارجية الروسية أمس إن موسكو لن تقبل
إمالءات أميركية بشأن معاهدة الصواريخ النووية متوسطة
المدى بين البلدين.
وقالت ال��وزارة في بيان إن الواليات المتحدة مستمرة في
اتباع نهج المواجهة في تعامالتها مع روسيا وأش��ارت إلى
اتهامات أثيرت في اآلونة األخيرة في الكونغرس األميركي بأن
روسيا تنتهك معاهدة الصواريخ.
التصريحات الروسية جاءت بعد إعالن مسؤول رفيع في
وزارة الدفاع األميركية أن «البنتاغون» يدرس حاليا ً إعادة

نشر صواريخ نووية مجنحة في أوروبا ردا ً على ما اعتبرته
واشنطن خرقا ً لالتفاقية النووية المشتركة لعام .1987
وأك��د براين ماكيون مساعد نائب وزي��ر الدفاع األميركي
للكونغرس أن نشر صواريخ مجنحة أمر أجريت دراسته بين
مجموعة من اإلج��راءات في حال عدم ع��ودة روسيا لاللتزام
اتفاقية تدمير الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى ،وقال« :هذا
الخرق لن يبقى من دون رد ألن الكثير للغاية يتوقف على ذلك»،
مشيرا ً إلى أن واشنطن تعتبر التزام اتفاقية عام  1987مسألة
مهمة جداً.

وأضاف أن نتائج خطوات روسيا وخطوات مقابلة أميركية
محتملة ستنعكس ليس فقط على االتفاقية المذكورة ،وإنما
كذلك على التزام النظم المستقبلية الخاصة بالرقابة على
األسلحة وعدم انتشارها.
وأكد المسؤول األميركي في الوقت نفسه ،أن واشنطن ال تريد
التورط في تصعيد اإلجراءات واإلجراءات المضادة ،مشيرا ًإلى أن
اتخاذ واشنطن لإلجراءات المضادة ردا ًعلى نشر موسكو صواريخ
مجنحة محظورة وفقا ً لالتفاقية المشتركة في مناطق أوروبا أو
آسيا والمحيط الهادئ سيجعل روسيا «أقل أمناً».

«الديمقراطيون» :ال حرب �أميركية
برية �ضد «داع�ش»

عبر األع��ض��اء الديمقراطيون ف��ي مجلس الشيوخ
األميركي أمس للرئيس باراك أوباما عن رفضهم حربا ً
برية أميركية ضد تنظيم «داعش» اإلرهابي.
وجاء في الرسالة التي وجهتها الكتلة الديمقراطية في
الكونغرس ألوباما« :ال حرب أميركية برية ضد مسلحي
تنظيم «الدولة اإلسالمية»» ،شارحة من خاللها موقفها
من مشروع السماح باستخدام القوة العسكرية.
وق��د تب ّنت لجنة ال��ش��ؤون الخارجية التي يهيمن
عليها الديمقراطيون ،أول من أمس مشروعا ً «يسمح
باستخدام القوة العسكرية» ضد تنظيم «داعش» ويرسم
ح��دود االن��خ��راط العسكري األميركي ال��ذي ب��دأ في آب
الماضي.
نص المشروع الذي عارضه جميع األعضاء
ويمنع ّ
الجمهوريين ،الرئيس األميركي من نشر قوات مقاتلة
على األرض على نطاق واسع ضد تنظيم اإلرهابي ،كما
يحدد المشروع مدة العملية بثالث سنوات.
وأوضح رئيس اللجنة الديمقراطية روبرت مينندز:
«يمكن نشر قوات على األرض ،لكنها ليست أميركية».

13

ول��ي��س أم���ام ال��ن��ص أي���ة ف��رص��ة لتب ّنيه م��ن قبل
الكونغرس الحالي الذي سيرفع جلساته هذا األسبوع
حتى كانون الثاني حين تتو ّلى الغالبية الجمهورية
الجديدة مهماتها ،لكنه يتيح للديمقراطيين المتأثرين
بالحرب على العراق والقلقين من تدخل عسكري جديد
في الشرق األوسط ،أن يحدّدوا خطا ً أحمر قبل المناقشة
التي ستجرى في غرفتي البرلمان في .2015
وتخلّى أوباما منذ أكثر من أربعة أشهر عن الغطاء
القانوني للترخيص البرلماني وأم��ر بتنفيذ غ��ارات
جوية في العراق ثم في سورية وإرسال  3100مستشار
عسكري أميركي إلى الميدان .وقال إنه يعتمد في ذلك
على تراخيص سابقة صدر أولها إثر  11أيلول  2001ضد
«القاعدة» و»طالبان» وباقي المجموعات «اإلرهابية»
والثاني في  2002لإلذن بغزو العراق.
لكن الكثير من البرلمانيين يحتجون على قانونية
األم���ر وي��ن��وون منع أوب��ام��ا م��ن خ��وض ح��رب مندون
موافقة الكونغرس .كما يريدون إلغاء موافقة عام 2002
وتحديث موافقة عام  2001الخاصة بـ»القاعدة».

�أردوغان يل ّمح لإجراءات جديدة �ضد �أن�صار كولن
لمح الرئيس التركي رجب طيب
أردوغان أمس إلى أنه سيشنّ حملة
جديدة ضد أنصار منافسه فتح الله
كولن رجل الدين المقيم في الواليات
المتحدة متعهدا ً مالحقتهم «في
عرينهم».
وج��اء تعهد أردوغ����ان بعد عام
من ب��دء تحقيقات في مزاعم فساد
تمس دائ��رة المقربين منه ،واصفا ً
التحقيقات بالمؤامرة لإلطاحة به من
تدبير «كيان مواز» من أنصار كولن،
في حين ينفي رجل الدين الذي كان
حليفا ً ألردوغان هذا االتهام.

وقال الرئيس التركي في اجتماع
ألح��د المنتديات االق��ت��ص��ادي��ة في
العاصمة أن��ق��رة« :دخلنا عرينهم
وسندخله مرة أخرى .سنسقط هذه
الشبكة وسنقدمها للمحاسبة أيا ً كان
من يقف بجانبها أو ورائها».
وأدى التحقيق في مزاعم الفساد
 ال��ذي أصبح علنيا ً بعد حمالتمداهمة من الشرطة يوم  17كانون
األول الماضي  -إلى استقالة ثالثة
وزراء ودف��ع أردوغ����ان إل��ى تطهير
أجهزة ال��دول��ة ونقل آالف��ا ً من أف��راد
الشرطة ومئات القضاة والمدعين.

ك��م��ا م���رر ت��ش��ري��ع��ات ت��زي��د من
سيطرة الحكومة على القضاء كان
أحدثها القانون ال��ذي يعيد هيكلة
اثنين من أكبر المحاكم في البالد.
وخ�لال تلك الفترة أسقط المدعون
قضايا الفساد.
وصعد أردوغان معركته مع كولن
آخر مرة قبل االنتخابات الرئاسية
في شهر آب الماضي التي فاز فيها
ليصبح أول رئيس منتخب شعبياً.
وتراجعت حملته لمالحقة أنصار
كولن فيما يبدو حتى تصريحاته
األخيرة التي أدلى بها.

المفو�ضية الأوروبية تحذر
من و�صول الي�سار �إلى الحكم في اليونان
حذررئيس المفوضية األوروبية جان كلود اليونان من
احتمال مواجهة مشاكل خطيرة في حال صوت الناخبون
في الطريق «الخطأ» ،وقال« :أفترض أن اليونانيين الذين
ال يعيشون حياة سهلة يعرفون جيدا ً ما قد تعنيه نتيجة
االنتخابات الخاطئة لليونان ومنطقة اليورو».
وق��ال يونكر في تصريحات صحافية إنه ال يريد أن
يقحم نفسه في السياسة الداخلية لليونان ،لكنه قال إنه
«ال يعارض بقاء وجوه مألوفة في السلطة».
ويتنافس في االنتخابات اليونانية المبكرة المقررة
األربعاء المقبل حزب الديمقراطية الجديدة الذي يقود
الحكومة الحالية في مواجهة حزب سيريزا اليساري
المتشدد ال��ذي يعارض الشروط التي وضعها االتحاد
األوروبي إلنقاذ اليونان من أزمتها المالية.
من جهة أخرى ،أعلن صندوق النقد الدولي أنه سيبقي

خططه بالنسبة إلى اليونان على رغم إجراء انتخابات
برلمانية مبكرة قد تفضي إلى تسريع تنظيم االنتخابات
الرئاسية.
وقال المتحدث باسم الصندوق وليام موراي في مؤتمر
صحافي إن الصندوق سيواصل درس البرنامج الذي
وضعته اليونان مع صندوق النقد الدولي والبنك المركزي
األوروب��ي واالتحاد األوروب��ي لتحديد مدى تحقيق أثينا
ألهدافها على صعيد اإلصالح والموازنة مهما كانت نتيجة
االنتخابات البرلمانية التي ستجرى في  17كانون األول.
وأضاف موراي أن «أولويتنا هي إنجاز دراسة الجزء
السادس من القرض للتأكد من قدرة اليونان على مواصلة
تأمين الشروط األساسية من أجل نمو دائم وتأمين وظائف
وتحقيق أهدافها في إطار البرنامج الحالي لصندوق النقد
الدولي»

الرئي�س الأفغاني يع ّين
وزراء جدد ًا في حكومته
وقع الرئيس األفغاني أشرف عبد الغني أمس مرسوما ً
بتعيين وزراء جدد في حكومته في وزارات الخارجية
والمالية والتجارة والصناعة ،إضافة إلى شؤون المرأة.
وأف��ادت وكالة «خامه ب��رس» بأن حقيبة الخارجية
تسلمها عتيق الله ع��اط��ف ،والمالية محمد مصطفى
مستور ،والتجارة والصناعة مزمل شنواري ،بينما ذهبت
المرأة وشؤونها إلى سيده مزغان.
وبات قرار تعيين هؤالء الوزراء الخطوة األولى للرئيس

الجديد على طريق تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ،إذ من
المتوقع أن تعلن تشكيلة الحكومة كاملة قبل نهاية العام
الحالي.
وكان عبد الغني قد أعلن خالل مراسم تنصيبه نهاية
شهر أيلول الماضي أن��ه لن يحتاج ألكثر من  45يوما ً
لتعيين مجلس الوزراء الجديد .وتعرض الرئيس األفغاني
مرارا ً لالنتقاد من قبل الساسة األفغان والمراقبين الدوليين
لتردده.

