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�صالحي  :ن�أمل توقيع اتفاقات نووية جديدة مع الدول الأخرى
م�شروع �إن�شاء قاعدة ع�سكرية رو�سية
روحاني :ال مناق�شة حول المبادئ والثوابت في المفاو�ضات النووية وال�سيا�سة الخارجية في منطقة القطب ال�شمالي
أك���د ال��رئ��ي��س اإلي���ران���ي حسن
روحاني أن ال مناقشة حول المبادئ
والثوابت في السياسة الخارجية
والمفاوضات النووية ،معتبرا ً أنها
غير مرتبطة بأجهزة الطرد المركزي.
وق��ال روح��ان��ي ف��ي كلمته أمس
خالل ملتقى «اقتصاد إيران» المنعقد
ب��ط��ه��ران ،إن تجربتنا السياسية
تقول لنا إن البالد ال يمكنها تحقيق
النمو المستمر في العزلة ،إال أن هذا
األمر ال يعني أن نتخلى عن مبادئنا
وث��واب��ت��ن��ا ،ول��ن تناقش المبادئ
والثوابت حول طاولة المفاوضات،
بل إن قضية المصالح هي المطروحة
في عالم اليوم.
واع��ت��ب��ر ال��ت��ه��دي��دات وال��ف��رص
والمصالح المشتركة أساس البحث
في السياسة الخارجية وال مناقشة
فيها حول المبادئ والثوابت ،مؤكدا ً
أن ب�لاده ل��م ت��س��اوم ف��ي المرحلة
األول��ى التفاق جنيف على المبادئ
والثوابت.
وأك����د ال��رئ��ي��س روح���ان���ي ،أن
المفاوضات تسعى إلى إيجاد جسر
بين مطالبنا ومطالب الطرف اآلخر،
فمبادئنا غير مرتبطة بأجهزة الطرد
ال��م��رك��زي ،ول��و أب��دي��ن��ا م��زي��دا ً من
الشفافية وأوقفنا التخصيب بنسبة
معينة لسنا ف��ي حاجة لها ،فهل
يعني ذلك أن مبادئنا قد أهدرت؟

وأض����اف ل��ق��د تمكنا ف��ي ات��ف��اق
جنيف من تجاوز بعض إج��راءات
الحظر في مجاالت مثل السيارات
وال��ب��ت��روك��ي��م��ي��اوي��ات وال��ت��أم��ي��ن
والمالحة البحرية واستطعنا تحرير
بعض األموال المجمدة.
وفي السياق ،أكد مستشار قائد
الثورة في إي��ران للشؤون الدولية

ع��ل��ي أك��ب��ر والي��ت��ي أن ب��ل�اده لن
تتراجع عن حقوقها في مجال امتالك
التكنولوجيا ال��ن��ووي��ة السلمية،
م��ش��ي��را ً إل���ى أن إي����ران ستواصل
العمل من أجل الحصول على هذه
التكنولوجيا بهدف الرقي والتطور
وتحقيق التنمية في البالد.
وأك���د والي��ت��ي أن ال ت��راج��ع عن

الجمهوريون يتحدون �سلطة �أوباما
في �ش�أن الطاقة وكوبا والهجرة
يسيطر الجمهوريون بشكل كامل على الكونغرس
األميركي هذا األسبوع بجدول أعمال يحاولون فيه انتزاع
الموافقة على خط أنابيب (كيستون إكس إل) النفطي
والتصدي للتغيرات الجذرية في سياسات إدارة الرئيس
باراك أوباما تجاه كوبا والهجرة.
وبعد سنوات من المعارك بشأن الموازنة وملفات
أخ��رى ،فإن نزاعات أخرى تلوح في األفق فيما يحصد
الجمهوريون الغالبية في مجلس الشيوخ يوم الثالثاء
المقبل بعد مكاسب ضد الديمقراطيين في انتخابات
التجديد النصفي ال��ت��ي أج��ري��ت ف��ي تشرين الثاني
الماضي.
وتوعد الجمهوريون بمحاربة الرئيس أوباما في عدد
من القضايا في ظل غضبهم من تحركاته العام الماضي
لتجاوز الكونغرس في قضايا مثل الهجرة ،في حين تعهد
أوباما استخدام حق النقض الذي يتمتع به إذا صادق
الجمهوريون على تشريع يعارضه لكنه عبر عن اعتقاده
بأنه قد يتمكن من إيجاد أرضية مشتركة معهم في بعض
المجاالت بما في ذل��ك التجارة الحرة وإص�لاح قانون
الضرائب وزيادة االنفاق على البنية التحتية.

من جهة أخرى ،قال كيفن سميث المتحدث باسم رئيس
مجلس النواب الجمهوري جون بينر «أن تدعي فجأة أنك
ستعمل مع أعضاء الكونغرس بعد تجاهلهم ألعوام فهو
أمر مضحك».
وقال الجمهوري ميتش ماكونيل الذي سيصبح قائد
الغالبية في مجلس الشيوخ ،إن أول بند على جدول
أعماله سيكون التشريع الخاص بانتزاع الموافقة على
خط أنابيب (كيستون إكس إل) النفطي التابع لشركة
ترانس كندا وسيساعد خط األنابيب -الذي تدرسه إدارة
أوباما منذ أعوام -على نقل النفط من كندا إلى الساحل
في الواليات المتحدة .ويرى كثير من الديمقراطيين أن
المشروع يمثل خطرا ً على البيئة بينما يقول مؤيدوه
انه سيخلق فرص عمل وسيزيد أمن الطاقة في أميركا
الشمالية.
وم��ع انعقاد الكونغرس الجديد ينطلق أوباما يوم
األربعاء في رحلة برية تستغرق ثالثة أيام إلى ميشيغان
وأريزونا وتينيسي لحشد التأييد لسجله االقتصادي
وتحديد جدوله لعام .2015

كاميرون ي�سعى �إلى تقديم موعد اال�ستفتاء
على ع�ضوية بريطانيا باالتحاد الأوروبي
أش��ار رئيس ال���وزراء البريطاني
ديفيد كاميرون أم��س إل��ى أن��ه يود
أن يقدم موعد استفتاء مقررا ً بشأن
عضوية بالده في االتحاد األوروبي
من موعده الحالي في  2017إذا كان
ذلك ممكناً .وقال« :ينبغي أن يجرى
االستفتاء قبل نهاية  .2017إذا
اعتقدت أن بإمكاننا القيام بذلك في
وقت مبكر عن ذلك فسأكون سعيدا ً
للغاية .فكلما استطعت أن أفي بهذا
االلتزام بإعادة التفاوض واالستفتاء
في وقت مبكر كلما كان ذلك أفضل».
وفي ظل الضغوط التي يتعرض
لها من األعضاء المشككين في االتحاد
األوروبي من حزبه وصعود شعبية
حزب االستقالل المعارض لالتحاد

األوروب��ي فقد وعد كاميرون بإعادة
التفاوض بشأن عالقات بريطانيا
ب��ال��ت��ك��ت��ل ال��م��ؤل��ف م���ن  28دول���ة
ومحاولة استعادة بعض سلطات
لندن من بروكسيل.
وكان رئيس الوزراء البريطاني قال
في وقت سابق إنه سيجري االستفتاء
في  2017إذا ما فاز حزب المحافظين
الذي يترأسه في االنتخابات الوطنية
التي ستجرى في شهر أيار المقبل.
في وقت يشغل ملف الهجرة أذهان
الناخبين قبل االنتخابات التي تعتبر
األشد من حيث التنافس في تاريخ
بريطانيا الحديث ،وضع كاميرون
خططا ً للحد من حصول مهاجرين
من االتحاد األوروبي على مدفوعات

الرعاية االجتماعية في بريطانيا.
ومن المتوقع أن يناقش كاميرون
خططه التي قال إنها ستتطلب تغييرا ً
في معاهدة االتحاد األوروب��ي خالل
اجتماع م��ع المستشارة األلمانية
أنغيال ميركل في لندن يوم األربعاء
المقبل .وسبق أن قالت ميركل بشكل
واضح إنها لن تسمح بتخفيف قواعد
االتحاد األوروب��ي بشأن حرية تنقل
العمال.
وعلى رغ��م أن كاميرون ق��ال إنه
يريد بريطانيا أن تبقى ج���زءا ً من
االت��ح��اد األوروب�����ي ب��ع��د خضوعه
إلصالحات فإنه قال إنه «لن يستبعد
شيئاً» إذا لم يحصل على التغييرات
التي يريدها.

االتحاد الأوروبي ي�شكل لجنة ا�ست�شارية
لمكافحة الدعاية الجهادية
يعتزم االتحاد األوروب���ي تكوين
لجنة مستشارين في مجال مكافحة
ال��دع��اي��ة ال��ج��ه��اي��ة ي��ك��ون مقرها
بلجيكيا.
وأوض���ح المسؤول ع��ن مكافحة
اإلره�����اب ف���ي االت���ح���اد األوروب�����ي
جيل كيرشوف أن فكرة المشروع
تتمثل في تكوين خلية من الخبراء
ل��م��س��اع��دة ال����دول األوروب���ي���ة في
مواجهة المتشددين الجهاديين،
تمنح الحكومات األوروب��ي��ة إمكان
االستشارة بشأن قضية الجهاد.
وأض��اف كيرشوف أن المشروع
سيطرح حلوال ً للتصدي للحمالت
ال��دع��ائ��ي��ة ال��ت��ي ي��ق��وم ب��ه��ا تنظيم
«ال��دول��ة اإلس�لام��ي��ة» ومجموعات
جهادية أخ��رى لتجنيد واستقطاب
المجاهدين خصوصا ً عبر وسائل
التواصل االجتماعي التي أضحت
وسيلة مهمة في عملية التجنيد ،كما
تستخدم لبث شرائط فيديو تظهر
عمليات اإلعدام.
وكشف أن��ه من بين الطرق التي
ستعتمدها اللجنة ب��ث مقابالت
لجهاديين محبطين ع��ائ��دي��ن من
سورية وإدراكهم ألسباب المعارك
الطاحنة ه��ن��اك ،وأن األم��ر ل��م يعد
يتعلق باإلطاحة بالرئيس السوري

حقوق إيران النووية ،ألن قائد الثورة
اإلسالمية ال يسمح بأي تراجع في
المبادئ خالل المفاوضات النووية،
وهذا ما يريده الشعب حفاظا ً على
استقالل ال��ب�لاد حيث دف��ع��وا ثمنا ً
غاليا ً للحصول عليه ،منوها ً إلى أن
أع��داء إي��ران ال يريدون لها التطور
وال��رق��ي وأن��ه��م يشعرون بالخطر

فيما أصبحت نموذجا ً يحتذى به في
العالم اإلسالمي.
م��ن جهة أخ���رى ،أع���رب رئيس
منظمة الطاقة ال��ذري��ة اإلي��ران��ي��ة،
علي أكبر صالحي ،عن أمله بتوقيع
اتفاقات نووية جديدة مع ال��دول
األخ��رى إضافة إلى االتفاق الموقع
مع روسيا إلنشاء محطتين نوويتين
جديدتين.
وفي تصريح أدلى به على هامش
م��راس��م اف��ت��ت��اح ص��ال��ة «ال��دك��ت��ور
حسابي» التعليمية في مبنى منظمة
الطاقة الذرية اإليرانية ،اعتبر صالحي
أن منظمة الطاقة الذرية دخلت مرحلة
جديدة وعهدا ً جديداً .وقال« :نأمل أن
نبرم اتفاقات تعاون مع الدول األخرى
أيضاً ،وف��ي ه��ذه الحالة ينبغي أن
تشهد منظمة الطاقة الذرية اإليرانية
تحوال ً كي تتمكن من إدارة أمورها
في ضوء الحجم الكبير للعمل الذي
سيصبح قائما ً أمامها ،ونحن نعقد
كثيرا ً من األمل على أنشطة المنظمة».
وأش��ار إل��ى المنجزات التي حققتها
إيران في مجال الطاقة النووية ومن
ضمنها منشآت الماء الثقيل ،وقال:
«نأمل أن نقوم أيضا ً بإدارة مستشفى
ن��ووي في البالد ،إذ إننا نريد صنع
أن��م��وذج ف��ي ال��م��ج��ال الصحي كي
تمضي المستشفيات األخ��رى معها
إلى األمام».

يتيح ذوب���ان الجليد ف��ي منطقة
ال��ق��ط��ب ال��ش��م��ال��ي ف��رص �ا ً لتوسيع
ال��م�لاح��ة ال��دول��ي��ة وال��ت��ن��ق��ي��ب عن
النفط والغاز وغيرهما من الثروات
الطبيعية ،األمر الذي يجعل المنطقة
أقل أمنا ً وعرضة لالعتداء.
وورث������ت روس���ي���ا م���ن االت���ح���اد
السوفياتي السابق األسلحة الالزمة
لصد أي هجوم على ه��ذه المنطقة
القطبية ،وهي تمتلك خبرات واسعة
في هذا المجال.
كما تمتلك روسيا ع��ددا ً كبيرا ً من
ك��اس��ح��ات الجليد ال��ت��ي تستخدم
هناك على نطاق واس��ع ،من ضمنها
 4كاسحات نووية وع��دد كبير من
كاسحات الجليد العاملة بالوقود
التقليدي ،على رغ��م ذوب��ان الجليد
الذي ال يزول تماماً ،بل يصبح أكثر
حركية.
وه��ن��اك غ��واص��ة ع��م�لاق��ة تدعى
«أكوال» بوسعها مكافحة الغواصات
والسفن على حد س��واء .وبلغ عدد
تلك الغواصات الشمالية القطبية في
األسطول الروسي  6غواصات.
وتلعب ط��ائ��رات ال��دف��اع الجوي

دورا ً مهما ً في مكافحة قاذفات القنابل
المعادية ف��ي ال��ش��م��ال .وتستطيع
مقاتالت «ميغ –  »31كشف وتدمير
قاذفات القنابل األميركية وغيرها إذا
حاولت التوغل في المنطقة.
وتعتبر قاذفة القنابل الروسية
«تو –  »95من أقدم النماذج للطائرات
ال��روس��ي��ة ال��ع��ام��ل��ة .لكن نسختها
البحرية «ت��و  »142ال ت��زال سالحا ً
خ��ط��ي��را ً يمكن أن ي��وج��ه ض��رب��ات
إل��ى ال��غ��واص��ات والسفن الحربية
المعادية ،إذ أنها تتزود بصواريخ
مجنحة مضادة للسفن ،ويبلغ مدى
عملها  5000كيلومتر.
وال توجد في منطقة القطب الشمالي
م��دن وق��رى مأهولة بالسكان ،لهذا
يزداد دور القوات الخاصة والقواعد
الثابتة التي باشرت روسيا بإنشائها
في تلك المنطقة.
وب��ي��ن ال��م��واق��ع الصالحة لنشر
أول قاعدة روسية ثابتة في منطقة
القطب الشمالي بلدة مونتشيغورسك
الواقعة في أقصى شمال روسيا ،حيث
يرابط الفوج الجوي الـ .89
وفي المنطقة أيضا ً مطار تقلع منه
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ق��اذف��ات القنابل من ط��راز سوخوي
«سو »-24التي أطلق عليها حلف
ش��م��ال األط��ل��س��ي «ال���ن���ات���و» اس��م
«ال��ث��ع��ال��ب» ،والمقاتالت م��ن ط��راز
«ميغ –  »31التابعة للدفاع الجوي
التي أطلق على طياريها «أساتذة
المبارزة».
وال ي��زال طيارو الفوج يخضعون
حاليا ً لقيادة القوات الجوية وقوات
ال��دف��اع ال��ج��وي .لكن م��ن المقرر أن
يغير الفوج عما قريب خضوعه هذا
بعد تشكيل القيادة االستراتيجية
الموحدة «الشمال» التي ستجمع بين
كل القوى والوسائل البرية والبحرية
والجوية المتوافرة في منطقة القطب
الشمالي الروسية ،بما فيها كاسحات
الجليد أيضاً.
وق���د أع��ل��ن تشكيل ت��ل��ك ال��ق��ي��ادة
الجديدة في  1كانون األول الجاري.
وات��خ��ذت ال��ق��ي��ادة االستراتيجية
ال��ج��دي��دة ق�����رارا ً بتغيير اس��ط��ول
ال��ط��ائ��رات ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا .وستحل
م��ق��ات�لات س��وخ��وي «س���و – »34
متعددة المهمات محل «سو – »24
القديمة.

باك�ستان ب�صدد �إعدام  7مدانين بتهمة الإرهاب

ت�سيبرا�س �ضد التق�شف وميركل ال تعار�ض
خروج اليونان من منطقة اليورو
أعلن مسؤول حزب سيريزا اليساري اليوناني أن فوز حزبه في
االنتخابات التشريعية التي ستجرى هذا الشهر يشكل بداية «تغيير
ضروري» في أوروبا سينعكس خصوصا ً على إسبانيا وإيرلندا.
وقال ألكسيس تسيبراس الذي يتقدم حزبه استطالعات الرأي في
اليونان في خطاب بأثينا إن «التغيير الضروري في أوروبا يبدأ هنا ،في
اليونان» وسينتقل «تدريجا ً إلى أكثر من بلد».
وأكد تسيبراس أنه يريد أن يجعل من اليونان «مثاال ً إيجابيا ً للتقدمية
في أوروبا» مضيفاً« :بفضل مفاوضات نشطة ،نضمن مشاركة عادلة
فعليا ً لبالدنا في منطقة اليورو ،من دون التقشف الذي ال تفرضه القواعد
األوروبية».
من جهة أخرى ،أفادت النسخة اإللكترونية لمجلة «شبيغل» السبت
أن المستشارة اإللمانية إنغيال ميركل ال تعارض خروج اليونان من
منطقة اليورو في حال أعاد اليسار المتطرف النظر في سياسة التقشف
المالي في هذا البلد.
ويقترح سيريزا «شطب القسم األكبر من القيمة اإلسمية للدين»
اليوناني الذي يشكل  177في المئة من إجمالي الناتج المحلي لعام
 2014ويقف وراء أزمة  ،2009كما يأمل بتعليق تسديد الدين بحيث
تكرس النفقات إلحياء اقتصاد البالد.

بيونغ يانغ تتهم وا�شنطن
بمعاداتها المت�أ�صلة
وجهت كوريا الشمالية أمس انتقادا ً الذعا ً لسياسة الواليات المتحدة
األميركية تجاهها ،وذلك غداة فرض عقوبات جديدة عليها.
وقال المتحدث باسم الخارجية الكورية الشمالية في بيان نقلته وكالة
األنباء الرسمية إن «السياسة التي تواصل الواليات المتحدة انتهاجها
لخنق جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والتي تثير الضغينة تجاهها
بشكل ال أساس له لن تؤدي إال إلى تقوية إرادتها وتصميمها على الدفاع
عن سيادة البالد» .وتابع أن «أعمال البيت األبيض المتواصلة ووحيدة
الجانب تثبت بجالء عدم تخلي الواليات المتحدة عن العداء المتأصل
لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية».
وكان الرئيس األميركي باراك أوباما أمر بفرض عقوبات مالية جديدة
الجمعة على بيونغ يانغ وعدد من المسؤولين في كوريا الشمالية ردا ً على
عملية القرصنة ،التي استهدفت استوديوهات «سوني بيكتشرز».

هل ستتوقف الجرائم بعد اعدامات األمس؟
أصدر القضاء الباكستاني أوامر بتنفيذ أحكام اإلعدام
بحق سبعة متمردين ،بعد أي��ام من حكم مشابه على
سبعة آخرين أدينوا بتهم تتعلق باإلرهاب.
وبين السبعة الذين صدرت األوامر بإعدامهم قاصر
يدعى شهفق حسين كان في الـ 15من العمر عندما صدر
حكم اإلع��دام بحقه لقيامه بخطف وقتل طفل كان في
السابعة من العمر عام .2004
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن نواز شيخ سكرتير
الداخلية المكلف بالسجون في والية السند في جنوب
باكستان قوله إن «المحاكم أصدرت أوامر بتنفيذ أحكام
اإلعدام بحق سبعة مدانين».
يأتي هذا بعد مجزرة قتل فيها  150شخصا ً بينهم
 134طفالً بمدرسة في بيشاور في  16كانون األول،
لتضع باكستان حدا ً لتعليق عقوبة اإلعدام في قضايا
اإلرهاب ،ونفذ حكم اإلعدام شنقا ً بـ 7متمردين منذ ذلك
الحين.

إلى ذلك ،أعلن الجيش الباكستاني أنه شن غارات
جوية على معسكر للتدريب و 4مخابئ للمتمردين في
منطقة خيبر الحدودية مع أفغانستان ،وأسفر الهجوم
عن مقتل  31متشددا ً وتدمير المعسكر.
وقال بيان للجيش نقلته وكالة «أسوشيتد برس»:
«إن الضربات الجوية التي شنت مساء الجمعة في
وادي تيراه التابعة لمنطقة خيبر دمرت أربعة مخابئ
للمسلحين ومركز تدريب للمتمردين».
وأضاف البيان إن « 31متشددا ً سقطوا في العملية
الجارية» بالمنطقة القبلية المضطربة القريبة من
الحدود األفغانية .مؤكدا ً أن هناك «عملية موازية تجرى
في خيبر المجاورة لمتابعة حركة المسلحين الفارين من
شمال وزيرستان».
ويقول الجيش إنه قتل أكثر من  1200متشدد منذ
شنه هجوما ً واسعا ً بدأ في  15حزيران  2014في شمال
وزيرستان.

مقتل  18م�سلح ًا من طالبان
بق�صف �أميركي �شرق �أفغان�ستان

ال�سفارة الأميركية تحذر رعاياها
في �إندوني�سيا من تهديدات محتملة
حذرت السفارة األميركية رعاياها في إندونيسيا من تهديد محتمل في
مدينة سورابيا ثاني أكبر مدينة في البالد.
وأصدرت السفارة تحذيرا ًأمنيا ً نشر في موقعها الرسمي اإللكتروني ذكرت
فيه ورود معلومات تفيد بوجود خطر محتمل على المصالح األميركية في
إندونيسيا خصوصا ً الفنادق والبنوك التي تتعامل مع الواليات المتحدة في
مدينة سورابيا ثاني المدن اإلندونيسية.
وأوصت السفارة رعاياها بتوخي الحذر والحيطة عند زيارة هذه المنشآت
بحسب ما جاء في البيان.
يذكر أن السلطات اإلندونيسة أعربت عن قلقها من محاوالت متكررة
لشباب إندونيسيين السفر إلى سوريا والعراق وااللتحاق بصفوف تنظيم
الدولة اإلسالمية.

فقدان � 8أ�شخا�ص بغرق
�سفينة �شحن قرب ا�سكتلندا

كيرشوف :للتصدي لحمالت «داعش»
بشار األس��د بل بصراع مجموعات
متمردة متنافسة.
وأشار المسؤول إلى أن المشروع لم
ينته إعداده بعد ،ويتوقع تخصيص
مليون ي���ورو على م��دى  18شهرا ً
للتعاقد مع  5أو 6خبراء يعملون في
وزارة الداخلية البلجيكية.

وك���ان كيرشوف أع��ل��ن ف��ي شهر
أيلول الماضي انضمام حوالى 3000
شخص م��ن االت��ح��اد األوروب���ي إلى
تنظيم «الدولة اإلسالمية» في سورية
وال���ع���راق .وتخشى بعض ال��دول
األوروبية من التهديدات التي يمكن
أن تحدث في حال عودة المقاتلين.

فقد  8أشخاص هم أف��راد طاقم سفينة شحن قبرصية غرقت قبالة
سواحل اسكتلندا بسبب سوء األحوال الجوية.
وأكدت شركة «برايز أوف هامبورغ» البحرية المالكة للسفينة في بيان
«فقدان أفراد الطاقم الثمانية ،وهم سبعة بولنديين وفيليبيني «جراء
حادث خطير» ،نافية «تلقي أي نداء استغاثة».
وتحدث البيان عن ظروف مناخية صعبة ورياح عاتية ،األمر الذي
أكده المسؤول في محطة اإلنقاذ بيل فركوهار في تصريح لشبكة «»bbc
البريطانية.
ورصد آخر موقع للسفينة المنكوبة يوم الجمعة قبل أن تشاهدها عبارة
بعد ذلك على بعد حوالى  25كم قبالة ويك بشمال شرقي اسكتلندا.
وتستأنف عملية البحث التي يشارك فيها عدد كبير من زوارق اإلنقاذ
وسفن أخرى ومروحيات فجر األحد بعد أن توقفت بسبب سوء األحوال
الجوية.
وكانت السفينة تنقل نحو ألفي طن من اإلسمنت من آلبورغ في الدنمارك
إلى رانكورن قرب ليفربول على الساحل الشمالي الغربي لبريطانيا.

قوات أفغانية في إقليم لوغار
ل��ق��ي  5م���ن رج����ال ال��ش��رط��ة
األف��غ��ان��ي��ة أم���س م��ص��رع��ه��م في
المنطقة الشرقية المضطربة بإقليم
لوغار بعد يوم واح��د من العثور
على جثث  4آخرين اختطفوا في
المنطقة نفسها.
ونقل عن المتحدث باسم حاكم
اإلقليم دي��ن محمد دروي��ش قوله
إن مسلحين نصبوا كمينا ً لرجال
الشرطة في وقت مبكر من األحد
بمنطقة براقي باراك ،حيث شنت
طالبان هجمات متكررة على قوات
األمن الحكومية وأسفر الكمين عن
مقتل  5من الشرطة بينهم قائدهم.

وأضاف المتحدث أنه عثر على
جثث  4من رجال الشرطة كانوا قد
اختطفوا السبت من إقليم ورداك
المجاور ،بالقرب من مدينة بول
علم عاصمة اإلقليم.
وازدادت وت��ي��رة ال��ع��ن��ف في
أع��ق��اب انتقال ال��س��ي��ادة األمنية
ل��ل��ق��وات األف��غ��ان��ي��ة ب��ع��د انتهاء
المهمة التي يقودها حلف شمال
األطلسي والواليات المتحدة منذ
 13سنة لتخليص أفغانستان من
التمرد الذي تقوده حركة طالبان.
وأعلن مسؤول أفغاني مقتل 18
مسلحا ً من حركة طالبان في غارة

جوية أميركية ،شرق البالد.
وق���ال ال��م��ت��ح��دث ب��اس��م إقليم
بكتيكا مخلص أف��غ��ان« :قصفت
الطائرات األجنبية أح��د مخابئ
طالبان في الصباح الباكر بمنطقة
غ��اي��ان ،م��ا أس��ف��ر ع��ن مقتل 18
متمرداً» .وأضاف« :لم يتضح بعد
ما إذا كان هناك مسلحون أجانب
بين القتلى» ،فيما لم تعلق الحركة
على الهجوم.
ويقع إقليم باكتيكا على الحدود
مع المناطق القبلية الباكستانية،
التي يدخل منها مسلحو طالبان
إلى أفغانستان لشن هجمات.

