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قادة رو�سيا و�ألمانيا وفرن�سا و�أوكرانيا يدعون �إلى وقف دائم لإطالق النار ب�أوكرانيا

انطالق جولة المفاو�ضات النووية خلف الأبواب المغلقة

بورو�شينكو :مجموعة االت�صال
�ستعقد اجتماع ًا بمين�سك في  21الجاري

ظريف :العالم بحاجة �إلى التفاهم
مع �إيران ومناخ المحادثات طيب

شدد قادة روسيا وألمانيا وفرنسا
وأوك���ران���ي���ا ع��ل��ى ض����رورة تأمين
وق��ف دائ��م إلط�لاق النار في منطقة
ال��ن��زاع ش��رق أوك��ران��ي��ا ،كما اتفقوا
على مواصلة الحوار والتشاور عبر
الهاتف في الفترة المقبلة.
وجاء في بيان صادر عن الكرملين
أن الرئيس الروسي فالديمير بوتين
والمستشارة األلمانية أنغيال ميركل
والرئيسين الفرنسي فرانسوا هوالند
واألوك���ران���ي ب��ي��ت��رو بوروشينكو
واص��ل��وا ف��ي مكاملة هاتفية بحث
الوضع المتأزم شرقي أوكرانيا في
سياق الجهود الدولية الرامية إلى
تسوية النزاع األوك��ران��ي الداخلي،
وش���ددوا على ض��رورة تأمين وقف
دائم إلطالق النار في دونباس.
وأك��د الكرملين أن المتحاورين
أش����اروا إل���ى أه��م��ي��ة ع��ق��د اجتماع
لمجموعة االتصال الخاصة في أسرع
وقت لجهة تنفيذ اتفاقات مينسك في
عقد حوار بين كييف ومناطق جنوب
شرقي أوكرانيا.
ول��ف��ت الكرملين إل��ى أن بوتين
وم��ي��رك��ل وه��والن��د وب��وروش��ي��ن��ك��و
شددوا ،كأولويات في الفترة الراهنة،
على ضرورة تبادل األسرى بين طرفي
النزاع وسحب األسلحة الثقيلة بعيدا ً
من خطوط التماس ،كما تطرقوا إلى
قضايا إع��ادة إعمار ودع��م المناطق
المدمرة اقتصاديا ً وتقديم المساعدات
اإلنسانية واالجتماعية لسكانها.
وك��ان وزي��ر الخارجية الروسي
سيرغي الفروف شدد في وقت سابق
على أن وقف إطالق النار هو «أولوية
مطلقة» ،وال يمكن السماح باستمرار
سقوط القتلى ،مشيرا ً إلى أن «السكان
يحتاجون في الوقت نفسه إلى تهيئة
ال��ظ��روف المالئمة للعيش» داعيا ًَ
إلى «مناقشة القضايا االجتماعية
واالقتصادية ،واستئناف التعامل
االقتصادي بين المناطق الشرقية
وبقية األراضي األوكرانية».
ولفت الفروف إلى أن وقف إطالق
ال��ن��ار ف��ي ش��رق أوك��ران��ي��ا ،بحسب
تقرير مراقبي منظمة األمن والتعاون
األوروب����ي ،ال ي��زال قائما ً على رغم
وق��وع بعض الحوادث .وأض��اف أن
«نشر القوات الحكومية األوكرانية
في المناطق الشرقية يثير قلقاً ،لكن
منظمة األمن والتعاون أكدت سحب
المدفعية الثقيلة بشكل عام».
وأك���د ال��وزي��ر ال��روس��ي على أن
بالده تؤيد وحدة أراض��ي أوكرانيا،
مشددا ً على أن «احتمال قيام سلطة
المركزية ونظام اتحادي في أوكرانيا
أمر يقرره األوكرانيون أنفسهم» ،لكنه
اعتبر أن «أوكرانيا ستواجه مزيدا ً
من الصعوبات في حال بقيت قضية
اإلصالح الدستوري من دون حل».

قال وزير الخارجية اإليراني محمد
جواد ظريف أمس إن «الدول األعضاء
في السداسية الدولية اقتنعت بأن
الطريق الوحيدة للتوصل لتسوية
هي االعتراف بالحقوق اإليرانية»،
مضيفا ً أن «إي��ران أجرت في جنيف
لقاءات ثنائية ،ومن المقرر أن تجري
اليوم محادثات مع الوفدين الصيني
والروسي ،ونعتقد أن العالم بحاجة
إلى التفاهم مع إيران».
وأض���اف ظريف إن المحادثات
النووية تجرى في مناخ طيب وإن
خ��ط��وات جيدة ق��د ات��خ��ذت ف��ي هذا
المجال وستتخذ خطوات أخ��رى،
وقال« :أعتقد أن العالم بحاجة إلى
هذه التسوية في ضوء التحديات
التي تواجهنا مثل خطر اإلرهاب .هذا
في مصلحة الجميع».
وف��ي ان��ت��ق��اد ف��ي م��ا ي��ب��دو ل��دول
الخليج قال ظريف« :آمل أن يحذو
ج��ي��ران��ن��ا اآلخ������رون ح���ذو تركيا
وي��س��اع��دوا ف��ي ال��ع��ث��ور ع��ل��ى حل
للقضية النووية ،برنامجنا النووي
ليس إللحاق األذى بأحد .يجب أال
يقلقوا».
وكانت قد انطلقت في مدينة جنيف
السويسرية أم��س ،جولة جديدة

وف���ي ال��س��ي��اق ،أع��ل��ن ال��رئ��ي��س
األوك��ران��ي بيترو بوروشينكو أن
مجموعة االتصال الخاصة بتسوية
األزمة األوكرانية ربما تعقد اجتماعا ً
جديدا ً بمينسك في  21كانون األول.
وخ�لال مؤتمر صحافي مشترك
م��ع نظيره البولندي برونيسالف
ك��وم��وروف��س��ك��ي ف��ي وارس����و ،دع��ا
ال��رئ��ي��س األوك���ران���ي ب��ول��ن��دا إل��ى
دع��م كييف في الساحة األوروب��ي��ة
وال��م��س��اع��دة ف��ي إج���راء إص�لاح��ات
في ال��ب�لاد ،م��ؤك��دا ً أن ب�لاده تتوقع
من وارس��و «ضمان وح��دة االتحاد
األوروبي في التضامن مع أوكرانيا».
م��ن جهة أخ���رى ،أع��ل��ن الرئيس
البولندي أن بالده تنوي المشاركة
في تعزيز قدرات أوكرانيا الدفاعية،
م��ؤك��دا ً انفتاح ب�لاده للمفاوضات
ح���ول ت��وري��د األس��ل��ح��ة .وق���ال إن
«بولندا تتفهم تماما ً حق أوكرانيا في
الدفاع عن أراضيها» ضد ما وصفه
بـ»العدوان» ،وكذلك «ضرورة تعزيز
القدرات الدفاعية ،لذلك تدعم بولندا
وتنفذ قرارات الناتو التي اتخذت في
قمة نيوبورت».
وأكد كوموروفسكي أهمية التقارب
بين النظام الدفاعي األوكراني ونظيره
الغربي لتوفير إمكان التعاون مع
نظام حلف شمال األطلسي «الناتو».
وش����ددت ال��م��ف��وض��ة األوروب��ي��ة
العليا للسياسة الخارجية واألمن
ف��ي��دي��ري��ك��ا م��وغ��ي��ري��ن��ي ع��ل��ى دع��م
االتحاد األوروبي للشعب األوكراني
ومساهمته للعملية التي ب��دأت في
مينسك من أجل تنفيذ بنود االتفاقات
كافة التي جرى التوصل إليها.
وق��ال��ت م��وغ��ي��ري��ن��ي ف��ي مؤتمر
صحافي إن الجانب األوروبي مستعد
للمساعدة على إج��راء اإلصالحات
ال��م��ط��ل��وب��ة ف��ي أوك��ران��ي��ا ،م��ؤك��دة

ض���رورة ب��دء السلطات األوكرانية
بتنفيذ هذه اإلصالحات ،بما في ذلك
على المستوى المحلي.
وأض��اف��ت المسؤولة األوروب��ي��ة:
«ح���ان ال��وق��ت ألوك��ران��ي��ا واالت��ح��اد
األوروب������ي ل�لان��ت��ق��ال إل���ى مرحلة
جديدة من العالقات ،مرحلة تنفيذ
اإلص�لاح��ات» ،مشيرة إل��ى أن هذه
اإلص�ل�اح���ات ت��ت��ع��ل��ق ب��االق��ت��ص��اد
والمشاريع وحقوق اإلنسان والمجال
الدستوري.
من ناحية ثانية ،أعلنت الحكومة
األلمانية أنها ال تدرس إمكان تصدير
أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا ،مؤكدة
ضرورة تسوية األزمة دبلوماسياً.
وق��ال المتحدث باسم الحكومة
األلمانية شتيفين زايبيرت إن��ه ال
يمكن حل النزاع في أوكرانيا عسكريا،
معربا ً عن أمله في أن يضع اجتماع
مجموعة االت��ص��ال أس��اس �ا ً لتنفيذ
اتفاقات مينسك وتسوية الوضع.
وأك���د ال��م��ت��ح��دث األل��م��ان��ي دع��م
االتحاد األوروبي للسلطات األوكرانية
من أجل تحسين الوضع االقتصادي
في البالد ،مضيفا ً أن الحديث ال يدور
حاليا ً عن تشديد أو تخفيف العقوبات
المفروضة على روسيا بسبب الوضع
في أوكرانيا.
وأع��رب سيرغي ريابكوف نائب
وزي��ر الخارجية ال��روس��ي ،عن قلق
بالده من المناقشات الجارية حالية
في دول الغرب حول توريد أسلحة
قاتلة إل��ى أوكرانيا ،مشيرا ً إل��ى أن
على الغرب أن يحث سلطات كييف
على «ب��دء ح��وار سياسي شامل في
أوكرانيا وإج��راء إص�لاح دستوري،
بدال ً من تزويد السلطات األوكرانية
بأسلحة ستستخدم لقتل أهالي
منطقة دون��ب��اس (ج��ن��وب شرقي
البالد) الناطقين باللغة الروسية».

تبادل �سجناء بين كوبا والواليات المتحدة
وحديث عن افتتاح لل�سفارات
ق��ررت السلطات الكوبية أمس
اإلف��راج عن المواطن األميركي ألن
غ���روس وش��خ��ص آخ��ر سجنتهما
هافانا بتهمة التجسس لمصلحة
واشنطن ،وذلك بحسب مسؤولين
أميركيين.
وأف����������ادت ق����ن����اة «»CNN
التلفزيونية ن��ق�لاً ع��ن ال��م��ص��ادر
نفسها ،ب���أن ال���والي���ات المتحدة
أفرجت عن ثالثة جواسيس كوبيين
كانوا مسجونين في أراضيها.
وكان ألن غروس البالغ من العمر

 65سنة ،يعمل في وكالة متصلة
ب���وزارة الخارجية األميركية ،قد
أوق���ف ف��ي ك��وب��ا منذ ع��ام ،2009
ليمثل أم���ام محكمة ف��ي ه��اف��ان��ا
ع��ام  2011بتهمة إدخ��ال أجهزة
ات��ص��االت إل��ى األراض����ي الكوبية
بطريقة غير شرعية ،وحكم عليه
بالسجن لمدة  15سنة.
وكان البيت األبيض أعلن سابقا ً
أن اإلفراج عن ألن غروس من شأنه
أن يسهم ف��ي إق��ام��ة ع�لاق��ات أكثر
بناءة بين الواليات المتحدة وكوبا.

يأتي ذلك في أعقاب سلسلة أحداث عنف دامية تبرز
هشاشة عملية السالم التي بدأت منذ عامين بين الحكومة
وحزب العمال الكردستاني الذي بدأ تمردا ً بالمنطقة منذ
ثالثة عقود.
وف��ي تشرين األول قتل ع��ش��رات أث��ن��اء اضطرابات
بالمنطقة أججها غضب األكراد مما اعتبروه إحجاما ً من
جانب الحكومة عن مساعدة السوريين األك��راد الذين
يقاتلون تنظيم «داع��ش» اإلره��اب��ي في مدينة كوباني
المحاصرة.
وزادت أحداث العنف من تعقيد الجهود الرامية إلنهاء
تمرد حزب العمال الكردستاني الذي سقط فيه أكثر من 40
ألف قتيل.

والصعبة في أج��واء إيجابية وفقا ً
لمصادر مواكبة.
وق����ال����ت م���ص���ادر م���ق���رب���ة م��ن
المفاوضات إن «لقاءات ثنائية أخرى
م��ع ال��وف��د الفرنسي ووف���ود أخ��رى
ه��ي قائمة على ج���دول األع��م��ال»،
وذل��ك بغية تذليل بعض الصعاب
المطروحة.
يذكر أن الناطق باسم منظمة الطاقة
الذرية اإليرانية بهروز كمالوندي أكد
أن بالده لن تقبل بإخراج أي نوع من
اليورانيوم إلى الخارج ،مشددا ً على
أن إيران لن تصرف النظر عن حقوقها
القانونية وال سيما الحق بتخصيب
اليورانيوم ،مؤكدا ً أن «التوقف عن
التخصيب بنسبة  20في المئة كان
طوعيا ً وموقتاً».
وأف��اد مصدر في الفرع األوروب��ي
ل�لأم��م ال��م��ت��ح��دة ف���ي ج��ن��ي��ف ب��أن
جميع المتحاورين وصلوا إلج��راء
ال��م��ح��ادث��ات ،وامتنعوا ع��ن إعطاء
ت��ص��ري��ح��ات للصحافيين بشأن
توقعاتهم من اللقاء.
وتجدر اإلشارة إلى أن هذه الجولة
م��ن ال��م��ف��اوض��ات ستجرى «خلف
أب���واب مغلقة» ،إذ ل��ن تصاحبها
مؤتمرات صحافية.

باك�ستان تلغي تجميد عقوبة الإعدام بحق الإرهابيين
ذك��رت وسائل إع�لام باكستانية
أم����س أن ح��ك��وم��ة ال���ب�ل�اد ق���ررت
إلغاء تجميد عقوبة اإلع���دام بحق
اإلره��اب��ي��ي��ن ال���ذي ك��ان ق��د أق��ر عام
 ،2008نتيجة الهجوم الدامي على
المدرسة العسكرية ببيشارو.
ون��ق��ل��ت ص��ح��ي��ف��ة «آك��س��ب��ري��س
ت��ري��ب��ي��ون» ع��ن ال��ن��اط��ق الرسمي
باسم الحكومة الباكستانية محي
الدين واني قوله إن رئيس ال��وزراء
نواز شريف صادق على القرار ،وإن
تعليمات تطبيقه ستنشر في غضون
يوم أو يومين.
ويأتي إلغاء القانون غداة هجوم
ش��ن��ه سبعة مسلحين م��ن حركة
«طالبان باكستان» على مدرسة
عسكرية ببيشاور أسفر عن مقتل
 132طالباً ،تتراوح أعمارهم ما بين
 9و 14سنة ،إضافة إلى  9موظفين
ومعلمين وأح��د عناصر األم��ن ،كما
تمت تصفية جميع المهاجمين.
ودخلت باكستان أمس في حداد
لثالثة أي��ام على ضحايا الهجوم،
ح��ي��ث أغ��ل��ق معظم ال���م���دارس في
مختلف أنحاء ال��ب�لاد ،فيما أقيمت
صلوات خاصة في المدارس األخرى.

�إيطاليا تر�سل  750جندي ًا
�إلى �أفغان�ستان

وف���ي ال��س��ي��اق ،ذك����رت وك��ال��ة
«اسوشيتد برس» نقالً عن مسؤولين
أميركيين أن ال��والي��ات المتحدة
تعتزم فتح سفارتها في كوبا في
إطار خطتها لبدء محادثات وتطبيع
العالقات مع الدولة التي ناصبتها
العداء ألكثر من نصف قرن.
فيما أكدت مصادر أن الرئيسين
األم��ي��رك��ي ب���اراك أوب��ام��ا والكوبي
راؤول كاسترو سيتحدثان الحقا ً
ح����ول ص��ف��ق��ة ت���ب���ادل ال��س��ج��ن��اء
والعالقات الثنائية.

مقتل �شاب في ا�شتباكات
بين ال�شرطة وم�سلحين في تركيا

ذكرت مصادر تركية أمس أن شابا ً يبلغ من العمر 17
سنة قتل في اشتباكات بين الشرطة ومسلحين في جنوب
شرقي البالد ذات الغالبية الكردية في حين أصيب ضابط
شرطة بجروح.
وقالت المصادر إن شبانا ً على صلة بحزب العمال
الكردستاني فتحوا النار على الشرطة وألقوا عبوات
ناسفة في مدينة ديار بكر أكبر مدن جنوب شرقي البالد
قرب منتصف الليل ما دفع الشرطة للرد.
وذكرت المصادر أن الشاب واسمه عبد القادر جاكماك
أص��ي��ب ب��ث�لاث رص��اص��ات ف��ي ال���رأس وال��ص��در ونقل
للمستشفى حيث لفظ أنفاسه .وقال أقارب له إن الشرطة
هي التي أطلقت النار عليه.

وفي تعليقه على تقارير إعالمية
ع��ن تنقل ط���ائ���رات لحلف شمال
األطلسي سرا ً إلى مطارات في شرق
أوكرانيا ،قال الدبلوماسي الروسي
إن��ه ال يعرف هوية ه��ذه الطائرات
وال أماكن هبوطها ،مضيفا ً أن��ه من
ال��ض��روري تنفيذ اتفاقات مينسك
والعمل بشكل دؤوب على عقد لقاء
جديد لمجموعة االتصال الخاصة
باألزمة األوكرانية في مينسك ،وليس
رحالت طائرات».
وك��ان��ت الخارجية ال��روس��ي��ة قد
أعلنت ف��ي وق��ت س��اب��ق أن تقرير
البعثة األممية للمراقبين عن حقوق
اإلنسان في أوكرانيا متحيز ،مشيرة
إلى أن تقرير المراقبين يحمل كامل
المسؤولية عن انتهاك اتفاق مينسك
بشأن وقف إطالق النار جنوب شرقي
أوكرانيا إلى دونيتسك ولوغانسك،
إض��اف��ة إل��ى صمته ع��ن استخدام
القنابل العنقودية والفسفورية من
قبل الجيش األوكراني وتجاهله ما
تشهده أوكرانيا برمتها حاليا ً من
مشاكل في اح��ت��رام حرية التعبير
والتجمع وك��ذل��ك الظلم ف��ي حقوق
األقليات وتأجيج الكراهية.
في السياق ،أشاد البيان الروسي
باعتراف المراقبين األمميين بوجود
كارثة إنسانية في ش��رق أوكرانيا
إضافة إلى استنكارهم حاالت كثيرة
لخرق حقوق اإلنسان من قبل السلطة
وأجهزة األمن األوكرانية.
ودعمت موسكو دعوة المراقبين
إلى إجراء تحقيق في قضية المقابر
الجماعية وجرائم القتل الجماعي
في الميدان وأودي��س��ا وماريوبول.
وأعربت عن أملها في أن تكون تقارير
المراقبين األمميين الجديدة أكثر
موضوعية.

من المحادثات حول الملف النووي
اإلي��ران��ي على مستوى المديرين
السياسيين بين إي��ران ومجموعة
«.»1+5
ح��ي��ث ك��ان��ت ق��د أج��ري��ت طيلة
اليومين الماضيين لقاءات ثنائية
بين الوفدين اإليراني واألميركي على
مستوى مساعدي وزراء الخارجية

وال��خ��ب��راء لبحث تفاصيل االتفاق
النهائي.
وعقد الوفد اإليراني ال��ذي يضم
مساعدي وزي��ر الخارجية عباس
عراقجي ومجيد تخت روانجي مع
الوفد األميركي برئاسة مسعدة وزير
الخارجية وي��ن��دي شيرمان ثالث
ج��والت م��ن المفاوضات المطولة
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وتستمر منذ ليلة أول من أمس
م��راس��م تشييع ال��ض��ح��اي��ا ال��ذي��ن
سحبت جثثهم م��ن المدرسة وهم
ال يزالون بالزي المدرسي األخضر
الملطخ بالدماء.

الى ذل��ك ،قتل  11مسلحا ً بينهم
 4ينتمون إلى حركة «طالبان» في
غ��ارة للجيش للباكستاني بطائرة
من دون طيار ،على شاحنة في إقليم
نانغارهار شمال غربي باكستان.

و نقل عن حاكم منطقة شيرزاد في
اإلقليم المذكور قوله إن «صواريخ
ال��ط��ائ��رة م��ن دون ط��ي��ار أص��اب��ت
شاحنة صغيرة ،ما أسفر عن مقتل
جميع ركابها الـ .»11

مو�سكو تعيد فتح التحقيق في ق�ضية «دوبروفكا»
فتحت السلطات القضائية بموسكو
التحقيق مجددا ً في الهجوم اإلرهابي
على مسرح «دوبروفكا» الذي وقع في
العاصمة الروسية في تشرين األول
عام  ،2002وأودى بحياة  130رهينة
ونحو  40إرهابياً.
وأف����اد م��ح��ام��ي ض��ح��اي��ا الهجوم
اإلرهابي أمس ،بأن قرار المحقق يؤكد

أن��ه ُح��دّدت هوية اثنين من المشتبه
بهم في تدبير العملية اإلرهابية وهما
حسن زاك��اي��ف وغيريخان دوداي��ف
وقد جرى اعتقال األول فيما أصدرت
السلطات القضائية قرارا ًباعتقال الثاني
ومالحقته عن طريق القنوات الدولية.
م��ن جهة أخ���رى ،تشير معطيات
محكمة مدينة موسكو إل��ى أن حسن

زاكايف كان قد اعتقل أواخ��ر الخريف
على ذم��ة التحقيق حتى شهر شباط
المقبل.
يذكر أن زاكايف ودوداي��ف يشتبه
بهما في ارتكاب جرائم واالنضمام إلى
جماعة إجرامية والقيام بأعمال إرهابية
وت��داول األسلحة والمتفجرات بشكل
غير شرعي.

متفرقات من العالم
ّ

قالت وزيرة الدفاع اإليطالية روبيرتا بينوتي أمس إن بالدها سترسل إلى
أفغانستان  750من جنودها لمساندة السلطات المحلية هناك ،وأضافت أن
«تكاليف البعثة طبقا ً لالتفاق مع حلفائنا في حلف شمال األطلسي ،تبلغ 160
مليون يورو».
وأوضحت بينوتي في جلسة استماع أمام لجنة برلمانية أن بعثة بالدها
الجديدة ستتمركز في منطقة ه��رات ،وسينحصر دوره��ا في تقديم الدعم
اللوجستي وتدريب العسكريين المحليين ،وستبقى هناك حتى منتصف العام
المقبل ،الفتة إلى أنه حتى نهاية عام  2015سيبقى في أفغانستان  75جنديا ً
إيطالياً.
يذكر أن  4500جندي إيطالي كانوا في عداد قوات الناتو إبان عملية حفظ
السالم في أفغانستان ،وقد قتل منهم  54منذ بداية مهمات القوات اإليطالية
هناك عام  ،2001ووفقا ً لخطة سحب القوات الدولية ينبغي على القوات
اإليطالية مغادرة هذا البلد قبل نهاية العام الحالي.
من جهة أخرى ،أكدت بينوتي أن  280من العسكريين اإليطاليين سيتوجهون
في األيام المقبلة إلى العراق ،لالنضواء في إطار قوات التحالف ضد تنظيم
«داع��ش» ،مشيرة إلى أن العسكريين اإليطاليين سيعملون هناك أيضا ً على
تدريب األكراد بطلب من السلطات المحلية.

مجل�س الأمن ّ
يجدد قراره ال�سماح
ب�إدخال الم�ساعدات �إلى �سورية
جدد مجلس األمن الدولي أمس قراره ،الذي يسمح للقوافل التابعة لألمم
المتحدة بعبور الحدود مع سورية من دون موافقة الحكومة في دمشق إلى عام
آخر.
ويخول القرار رقم  ،2165الذي تبناه مجلس األمن في  14تموز الماضي،
السماح بعبور المساعدات من أربعة معابر رئيسية هي اليعربية على الحدود
العراقية ،الرمثا على الحدود األردنية وباب السالم وباب الهوى على الحدود
مع تركيا.
ولكن هذا السماح ينتهي مفعوله في كانون الثاني المقبل ،لذا قرر مجلس
األم��ن تجديد بنود هذا القرار اليوم لمدة  12شهرا ً حتى  10كانون الثاني
.2016

{ أعلن القائد األعلى للقوات الجوية الروسية
الجنرال فيكتور بونداريف أن واشنطن والحلف
األطلسي كثفا تحليق ط��ائ��رات االستطالع فوق
أراض��ي دول البلطيق بشكل ملحوظ خالل العام
الحالي.
وأك���د ب��ون��داري��ف للصحافة ،أن ع��دد طلعات
الطائرات التابعة لواشنطن والحلف يصل إلى
 8حتى  12طلعة جوية أسبوعياً ،مشيرا ً إلى
أن مسارات طائرات االستطالع تقع بالقرب من
الحدود مع روسيا ،ما يتيح الفرصة لتبني عمليات
االستطالع على مسافة حوالى  500كم عن عمق
البالد باستخدام أجهزة إلكترونية إضافة إلى
دراس���ة وضعية ال��ط��ي��ران ال��روس��ي وخصائص
الوسائل اإللكترونية المستعملة لإلشراف على
القوات البرية والجوية ومنظومة الدفاع الجوي.
وأضاف المسؤول الروسي أن طائرات تابعة لكل
من السويد وألمانيا والدنمارك وليتوانيا والبرتغال
تستخدم دائما ً في عمليات االستطالع في مقاطعة
كالينينغراد ومنطقة البلطيق ،مؤكدا ً أن هذه الطائرات
نفذت أكثر م��ن  200طلعة خ�لال ال��ع��ام الحالي
في المنطقة المذكورة ،مقارنة بـ 125طلعة عام
.2013
{ أسفر هجوم مسلح على مصرف ف��ي جنوب
أفغانستان وقع أمس عن مقتل  11شخصا ً على
األق��ل ،وج��رح أكثر م��ن عشرة آخ��ري��ن بحسب ما
أعلنت السلطات المحلية األفغانية ،وق��د تبنى
الهجوم المتحدث باسم حركة «طالبان» لجنوب
أفغانستان «قاري يوسف أحمدي».
وكشف المتحدث باسم الشرطة االفغانية فريد
أحمد عبيدي أن انتحاريا ً فجر نفسه عند مدخل
ف��رع بنك كابل ف��ي «الش��ق��ر غ��اه» عاصمة والي��ة
هلمند المضطربة ،ليمنح المجال لثالثة من رفاقه
المسلحين باقتحام البنك.
وجرى تبادل كثيف إلطالق النار بين المتمردين
وال��ش��رط��ة األف��غ��ان��ي��ة .وأض���اف ال��م��ت��ح��دث« :أن
المواجهات انتهت بقتل جميع المهاجمين».
ونقلت وكالة «فرانس براس» عن المتحدث باسم
الوالية عمر زهواك قوله« :إن قنبلة أخرى فجرت

من بعد في وقت الحق ،ما أدى إلى إصابة مدنيين
 2بجروح ،مشيرا ً إلى أن الهجوم األول نفذ في
وقت محدد ،فيما كان موظفون يتلقون رواتبهم في
البنك».
{ أعلن رئيس الوزراء األسترالي توني أبوت أمس
أنه سيُفتح تحقيق رسمي في حادث احتجاز 17
رهينة في مقهى « لينت» بمدينة سيدني ،وقال« :لن
نهدأ قبل توخي إجراءات ضامنة ألمنكم وسالمتكم،
وسنفتح تحقيقا ً رسميا ً حول العملية اإلرهابية».
والتزمت السلطات األسترالية الصمت إزاء عدم
كشف أسباب عدم مراقبة منفذ العملية الذي احتجز
الرهائن في مقهى بسيدني علما ً أنه يمتلك سجالً
أمنيا ً حافالً بجرائم العنف والتطرف.
كذلك كثفت السلطات األمنية األسترالية انتشارها
في كبرى المدن إلع��ادة فرض األم��ن ،حيث كانت
عملية احتجاز الرهائن قد انتهت بمقتل رهينتين
ومنفذ العملية اإليراني األصل بعد اقتحام الشرطة
المقهى.
{ بدأت وسائل اإلعالم الكورية الشمالية المرئية
منذ فجر أمس بث سلسلة برامج حول إنجازات
الزعيم الكوري الشمالي السابق كيم جونغ إيل
لمناسبة الذكرى الثالثة لوفاته.
ونقل التلفزيون ال��م��رك��زي ال��ك��وري الشمالي
مشاهد زيارة المواطنين لميدان العاصمة الكورية
الشمالية بيونغ يانغ تمهيدا ً إلحياء هذه الذكرى.
ومن المتوقع أن يزور الرئيس الكوري الشمالي
كيم جونغ أون قصر الشمس في جبل كوم سو في
العاصمة بيونغ يانغ ،حيث ضريح الرئيس األسبق
كيم إيل سونغ وابنه الرئيس السابق كيم جونغ
إيل ،وينتظر أن يحضر مراسم تأبين والده.
من جهة أخرى ،أفادت صحيفة «أساهي شيمبون»
اليابانية نقالً عن مصادر دبلوماسية أن موسكو
دع��ت رئيس كوريا الشمالية ل��زي��ارة روسيا في
أيار عام  2015للمشاركة في االحتفاالت لمناسبة
الذكرى الـ 70للنصر في الحرب الوطنية العظمى،
مضيفة أنه من غير الواضح ما إذا كان كيم جونغ
أون سيلبي هذه الدعوة.

