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�آ�صفري :الغرب يحاول ابتزاز �إيران عبر طرح فكرة اتفاق على مرحلتين

دونيت�سك ولوغان�سك تبد�آن �سحب الأ�سلحة الثقيلة في �شرق �أوكرانيا

طهران والوكالة الذرية تتفقان على ت�سريع التعاون

«رباعية النورماندي» تجدد الدعوة
�إلى االلتزام باتفاقات مين�سك

قالت ال��وك��ال��ة ال��دول��ي��ة للطاقة
الذرية أمس إن مديرها عقد اجتماعا ً
بناء مع كبير المفاوضين اإليرانيين
في محادثات بشأن برنامج طهران
ال��ن��ووي وذل��ك بعد أي��ام من تقرير
ل�لأم��م المتحدة ذك��ر أن التعاون
توقف بين الطرفين.
وقالت الوكالة إن «المناقشات
تركزت على ضرورة ح ّل كل القضايا
ال��م��ع��ل��ق��ة ال��م��رت��ب��ط��ة ب��ال��ب��رن��ام��ج
اإليراني بأسرع ما يمكن».
م��ن ج��ه��ة أخ����رى ،أع����رب كبير
المفاوضين اإليرانيين في الملف
ال��ن��ووي عباس عراقجي ع��ن أمله
بأن تتم تسویة القضایا المتبقیة
مع الوكالة الدولیة للطاقة الذریة،
بالتزامن مع تقدم المحادثات بین
بالده ومجموعة .1+5
وق��ال عراقجي ال��ذي وصل أمس
إلى فیینا لالجتماع بالمدیر العام
للوكالة الدولیة للطاقة ال��ذری��ة:
«س��أج��ت��م��ع بیوكیا أم��ان��و لبحث
القضایا العالقة بین طهران والوكالة
الدولیة للطاقة الذریة» ،وأضاف:
«س��ن��ب��ح��ث ف���ي ال��س��ب��ل الكفیلة
بتسویة القضایا المتبقیة من ذي
قبل أو القضایا الراهنة بهدف دفع
التعاون بین إیران والوكالة الدولیة
للطاقة الذریة إلی األمام» ،مؤكدا ً أن
إيران ستسرع تعاونها مع الوكالة
الدولية للطاقة الذرية.
وأوض�����ح ع��راق��ج��ي أن����ه على
رغ��م التقدم ال��ذي تحقق أخيرا ً في
ال��م��ح��ادث��ات ب��ي��ن إي����ران وال��ق��وى
ال��ك��ب��رى ف��ي جنيف ال ي���زال هناك
طريق طويل أمام التوصل إلى اتفاق
نهائي وال��ذي يجب أيضا ً ان تلعب
فيه الوكالة الدولية دوراً .وأش��ار
إلی اللقاء الذي جمع المدیر العام
للوكالة الدولیة ووزی��ر الخارجیة
اإلیراني في میونخ وق��ال إنه تقرر
في اللقاء تعزیز الحوار بین إیران
والوكالة و»نأمل بأن یؤدي ذلك إلی
تطویر التعاون بین الجانبین».
وك��ان مسؤول أميركي كبير أكد
في وقت سابق ،أن المفاوضات حول
البرنامج النووي اإليراني أحرزت

«بعض التقدم»  ،إال أنه أش��ار إلى
«مسائل بالغة الصعوبة» تجب
تسويتها.
وق����ال ال��م��س��ؤول ال����ذي رف��ض
الكشف عن هويته إن «المحادثات
كانت جدية ومفيدة وبناءة ...حققنا
بعض التقدم لكن الطريق ال تزال
طويلة».
وات��ه��م م��س��ؤول إي���ران���ي كبير
الواليات المتحدة وال��دول الغربية
بمحاولة اب��ت��زاز إي���ران والضغط
عليها في المفاوضات النووية ،عبر
ط��رح فكرة اتفاق على مرحلت ْين،
واعتبر أن ال معنى لذلك بعد التزام
إيران بكل إجراءات الثقة والتزاماتها
في اتفاق جنيف ،م��ش��ددا ً على أن
الجانب اإليراني فقد ثقته في الجانب
الغربي بعد تملصه من التزاماته في
اتفاق جنيف.
وق��ال عضو لجنة االم��ن القومي

والسياسة الخارجية في البرلمان
اإلي��ران��ي محمد حسن آصفري ،إن
التسريبات حول المفاوضات التي
أجريت خ�لال اليومين الماضيين
ع��ل��ى م��س��ت��وى وزراء ال��خ��ارج��ي��ة
والخبراء ورئيس ووك��ال��ة الطاقة
ال��ذري��ة اإلي��ران��ي��ة ووزي���ر الطاقة
األم��ي��رك��ي ،تشير إل��ى أن األسئلة
المطروحة من قبل الطرفين حول
كيفية تلبية اح��ت��ي��اج��ات إي���ران،
واالس��ت��ف��ادة السلمية م��ن الطاقة
النووية ،واألسئلة ونقاط القلق لدى
الجانب اآلخر ،تمت اإلجابة عنها من
الناحية الفنية.
وح��ول تهديد كبير المفاوضين
اإلي���ران���ي���ي���ن ع���ب���اس ع��راق��ج��ي
باالنسحاب من المفاوضات إذا ما
كانت هناك محاولة لفرض إمالءات
وض��غ��وط غ��رب��ي��ة ،ق���ال آص��ف��ري:
«الضغوط تعني أنهم في ما يتعلق

مدير الأمن القومي الأميركي
يطالب ب�شرعنة التن�صت

بقضية رفع الحظر ال يريدون تحديد
موعد قريب ،ما يعني أن يواصلوا
الحظر إلى جانب المفاوضات ،وهذا
نعتبره اب��ت��زازا ً وضغطا ً م��ن قبل
الجانب اآلخ��ر ،ولذلك ف��إن عليهم
أن يأخذوا في االعتبار أن سياسات
الثقة اإليرانية تستوجب أن يرفع
ك��ل أن����واع ال��ح��ظ��ر األرب���ع���ة على
إيران بما فيها الذي أقر في مجلس
األم����ن أو االت���ح���اد األوروب������ي أو
ال��ك��ون��غ��رس األم��ي��رك��ي ،وق��د حان
موعدها».
وأضاف آصفري« :في ما يتعلق
بقضية إخراج اليورانيوم المخصب
في إي��ران إلى دول��ة أخ��رى فإن هذا
ن��وع م��ن االب��ت��زاز ويمس بشكل أو
آخر استقالل الجمهورية اإلسالمية
ويهدف إلى منع النشاطات النووية
اإليرانية ،وه��ذا يمثل اب��ت��زازا ً بحد
ذاته».

واع���ت���ب���ر ع��ض��و ل��ج��ن��ة األم���ن
القومي اإليراني« :أن الغرب إذا ما
أراد التوصل فعالً إل��ى اتفاق عبر
المفاوضات ،فإن موعده قد حان،
وإذا كانوا وراء المزيد من االبتزاز فإن
مجلس الشورى اإلسالمي في إيران
وض��ع ف��ي ج��دول أعماله مشاريع
قوانين إلع��ادة العمل بالتخصيب
بنسبة  20في المئة والعودة إلى
نقطة ما قبل المفاوضات في العام
الماضي ،وستكون الحكومة ملزمة
ب��ذل��ك ،م��ن أج��ل إع���ادة العمل في
منشأة أراك والتخصيب واالستفادة
من الجيل الجديد من أجهزة الطرد،
وكل ذلك سيكون في إط��ار قوانين
معاهدة « ،»nbtوسواء توصلنا إلى
اتفاق مع الغرب أم ال فإن نشاطاتنا
ال��ن��ووي��ة ل��ن ت��خ��رج ع��ن إط��اره��ا
القانوني».

مادورو لأميركا :حان الوقت
لت�صحيح �سيا�ستكم الخاطئة
دعا الرئيس الفنزويلي نيكوالس مادورو الرئيس األميركي باراك
أوباما إلى وقف التآمر واإلعداد لالنقالبات.
وفي خطاب عبر اإلذاع��ة والتلفزيون ،دعا م��ادورو أوباما إلى
تصحيح سياسة الفوضى التي تتبعها واشنطن تجاه فنزويال وإلى
احترامها ،وخاطب الرئيس األميركي بالقول« :الرئيس أوباما ،حان
الوقت لتصحيح سياستكم الخاطئة تجاه فنزويال وتجاه ثورة
(سيمون) بوليفار و(هوغو) تشافيز .يجب أن تحترموا بلدنا».
واتهم الرئيس الفنزويلي السفارة األميركية في كراكاس بدعوة
العسكريين والصحافيين والمعارضة إلى التحرك ضد الحكومة،
ّ
التدخل في شؤونه
وقال إن الشعب الفنزويلي لن يقبل المزيد من
من جانب اإلدارة األميركية.
وصعّ د الرئيس مادورو أخيرا ً هجومه على المعارضة مع اعتقال
رئيس بلدية كراكاس انطونيو ليديزما الذي وضع الجمعة الماضي
قيد االعتقال لالشتباه بضلوعه في مؤامرة تهدف إلى اإلطاحة
بالحكومة.
وتتهم كراكاس واشنطن باستمرار بدعم المحاوالت المزعومة عن
انقالب ،وأعربت مرارا ً عن قلقها العميق حيال «تصاعد العنف» الذي
تتع ّرض له المعارضة.

طائرات مجهولة من دون طيار
تحلق فوق باري�س
دعا األميرال مايكل روجرز ،مدير
وكالة األمن القومي األميركية إلى
إيجاد تسوية تسمح ألجهزة األمن
باختراق هواتف محمولة مشفرة
ف��ي «إط���ار ق��ان��ون��ي» حين يظهر
تهديد إرهابي.
وقال األميرال خالل منتدى حول
األم���ن اإلل��ك��ت��رون��ي ف��ي واشنطن
إن��ه يجب أال ي��ك��ون ه��ن��اك خالف
حول مسألة التشفير التي تجعل
م��ن المستحيل دخ���ول ب��ي��ان��ات
االتصاالت حتى في حال الحصول
على إذن قانوني.
واقترح روج��رز على السلطات
التوصل ال��ى ات��ف��اق بهذا الصدد
مع الشركات الخاصة مثل «آبل»
و»غ��وغ��ل» ال��ت��ي تسعى لعرض
ت��ق��ن��ي��ات تشفير ع��ل��ى ال��ه��وات��ف
ال��ج��وال��ة ال يستطيع فكها غير

صاحبها.
وأف�����اد ب���أن ال��م��ف��اوض��ات مع
الشركات حول هذه المسألة تجرى
حاليا ً وفق مبدأ «الكل أو ال شيء،
التشفير ال��ت��ام أو ال تشفير على
اإلطالق» ،معتبرا ً «أنها مشكلة أمن
قومي حقيقية» .وق��ال متسائالً:
«إذا ك����ان ه��ن��اك ج��ه��از ه��ات��ف
معين يستخدم الرت��ك��اب جريمة
أو لتهديد األم��ن القومي ،أال يمكن
توفير إطار قانوني لكيفية وصولنا
إليه؟».
واع��ت��ب��ر م��ن ال��م��م��ك��ن« :وض��ع
إطار قانوني يسمح لنا ضمن آلية
م��ا بمعالجة م��خ��اوف م��ب��ررة في
ح��ال ك��ان لدينا م��ؤش��رات تدعو
إل��ى االع��ت��ق��اد ب��أن ه��ات��ف�ا ً معينا ً
سيستخدم لمسائل إجرامية أو في
قضايا تخص تجسسا ً خارجيا ً أو

األمن القومي».
وفي الوقت نفسه ،رفض مدير
وك��ال��ة األم���ن ال��ق��وم��ي األميركية
التعليق على تقارير تتهم الحكومة
األميركية ب��زرع ب��رام��ج تجسس
ف���ي أج���ه���زة ك��م��ب��ي��وت��ر م��ك��ت��ف��ي�ا ً
بالقول« :إننا نمتثل بشكل كامل
للقانون».
ورد األميرال على تقرير استند
إل��ى وث��ائ��ق كشف عنها الموظف
السابق ف��ي وك��ال��ة األم��ن القومي
إدوارد س��ن��ودن ون��ش��ره��ا موقع
«ان��ت��رس��ب��ت» ت��ؤك��د أن ال��وك��ال��ة
ت��س��ت��ط��ي��ع م��راق��ب��ة ال��م��ك��ال��م��ات
والرسائل النصية ورسائل البريد
اإللكتروني لمليارات األشخاص،
بقوله« :لن أعلق على كل المزاعم،
ال أملك الوقت لذلك».

الأمم المتحدة ت�سعى �إلى الح�صول
على طائرات من دون طيار
تسعى األمم المتحدة للحصول على عدد إضافي من
الطائرات من دون طيار الستعمالها من قبل قوات حفظ
السالم المنتشرة في مناطق عدة من العالم.
وذكر تقرير أعده خبراء من األمم المتحدة أن هذا الطلب
يندرج في إطار برنامج واسع النطاق للتحديث ،مؤكدا ً
مجموعة من التوصيات.
ونقل ع��ن ج��ان هوتي لولي التي ت��رأس��ت مجموعة
الخبراء واضعي التقرير قولها« :إنها وسيلة تكنولوجية
ضرورية من أجل المهمات على األرض ،ويجب أن تحصل
معظم المهمات عليها» .مشيرة إلى أن «األم��م المتحدة
ستطلب من الدول األعضاء التمويل».
وتنص إح��دى التوصيات على إنشاء مجموعة دول
تساهم في التكنولوجيا وتقدم طائرات من دون طيار
وتجهيزات حديثة أخ��رى .كما يوصي التقرير بإحداث

أكد وزراء خارجية «رباعية النورماندي» أمس ضرورة
التزام اتفاقيات مينسك ودعم بعثة منظمة األمن والتعاون
في أوروبا إلى أوكرانيا.
وأعلن وزي��ر الخارجية الروسي سيرغي الف��روف أن
الوزراء المجتمعين لم يضعوا أمامهم هدف التوقيع على
أية وثيقة مشتركة .وقال إن «االهتمام األساسي كان مركزا ً
على هذه المسألة (تنفيذ اتفاقات مينسك) ،ولم نضع
أمامنا مهمة التوقيع على أية وثيقة مشتركة ألن اتفاقات
مينسك في  12شباط وما يسمى بمجموعة التدابير وإعالن
الرؤساء تعكس بشكل مستفيض كل ما يجب عمله».
وأضاف الوزير الروسي أن المجتمعين أكدوا ضرورة
سحب األسلحة من خط التماس في دونباس بصرف
النظر عن عدم وقف النار بشكل كامل .وقال« :إن زمالئي،
وخصوصا ً األلماني والفرنسي ،أعربوا عن رأيهم بأن المهم
هو البدء بسحب األسلحة الثقيلة من دون انتظار وقف
كامل إلطالق النار» .ولفت إلى أن «ال��وزراء المجتمعين
أيدوا االنتهاء من عملية تطبيق وقف النار بأكبر قدر من
الفعالية» ،مؤكدا ً أن «الوضع الحالي في الدونباس أفضل
بكثير مع أن هناك خروقات أحادية ومتقطعة».
وق��ال وزي��ر الخارجية الفرنسي ل��وران فابيوس إن
«وزراء خارجية رباعية النورماندي يدعون من جديد إلى
االلتزام الكامل باتفاقات مينسك ،بما في ذلك وقف إطالق
النار وسحب األسلحة الثقيلة» ،مؤكدا ً أن «الوزراء األربعة
مستعدون لعقد اجتماع جديد لهم ،إذا اقتضت الضرورة
ذلك».
وأش��ار فابيوس إلى أن وزراء الخارجية المجتمعين
دع��وا إلى تعزيز بعثة مراقبي منظمة األم��ن والتعاون
األوروبي الخاصة وتوسيع التفويض الممنوح لها الحية
العاملين والعتاد والتمويل اإلضافي ،موضحا ً أن األطراف
جاهزة لتقديم هذه المبادرة في دائرة المنظمة في فيينا
ليتم تأكيد هذا التفويض في أسرع وقت.
وأك��د ال��وزي��ر الفرنسي أن ال���وزراء يطالبون جميع

األط��راف بالسماح لمراقبي المنظمة بالدخول لجميع
المناطق والتعاون التام معها لكي تقوم بأداء التفويض
الممنوح لها وخصوصا ً ما يتعلق بمراقبة سحب األسلحة
الثقيلة.
من جهة أخرى ،قال المتحدث باسم الكرملين ،دميتري
بيسكوف إنه ال وجود ألية مواعيد محددة بخصوص لقاء
قادة دول «رباعية النورماندي» حول أوكرانيا ،والحديث
عن لقاء كهذا سابق ألوان��ه ،لعدم صدور نتائج بعد عن
لقاء وزراء خارجية روسيا وفرنسا وألمانيا وأوكرانيا في
باريس.
جاء ذلك في وقت أعلنت «جمهورية دونيتسك الشعبية»
أمس بدء سحب األسلحة الثقيلة من خط الفصل ،إذ أوضح
إدوارد باسورين نائب وزير الدفاع في الجمهورية أن قوات
دونيتسك تخطط لسحب  96آلية من المعدات واألسلحة
الثقيلة ،وأن سحب األسلحة بحسب الخطة سيستمر .12
في السياق ،أكد فيتالي كيسيليوف نائب قائد قوات
الدفاع الذاتي في لوغانسك الشعبية بدء سحب راجمات
الصواريخ في منطقة ديبالتسيفو.
وك���ان ف�لادي��س�لاف داي��ن��ي��غ��و م��ب��ع��وث «لوغانسك
الشعبية» إلى مفاوضات مينسك قد أشار في وقت سابق
إل��ى استعداد ق��وات لوغانسك لتكثيف عملية سحب
األسلحة الثقيلة الثالثاء ،موضحا ً أن ذلك سيتوقف إلى
حد بعيد على موقف كييف.
من ناحية ثانية ،أعلنت ق��وات دونيتسك أن القوات
األوكرانية خرقت الليلة الماضية نظام الهدنة  6مرات،
نافية إطالق النار ردا ً على ذلك.
واتهمت القوات األوكرانية قوات دونيتسك بإطالق النار
من راجمات القذائف في منطقة بلدة شيروكينو جنوب
مقاطعة دونيتسك.
وقال دميتري تشالي المتحدث باسم القوات األوكرانية
إنه ال يرى ما يسمح بسحب األسلحة الثقيلة ،ألن الخصم
ال يلتزم الهدنة.

مهمات تقنية خاصة مكلفة بإبالغ مجلس األمن بأوضاع
األزمة عن طرق صور عبر األقمار االصطناعية ووسائل
حديثة أخرى لجمع البيانات في الوقت المناسب.
وبحسب التقرير ،فإن الكثير من البعثات غير مجهزة
بشكل صحيح وتنقص ج��ن��وده��ا وس��ائ��ل االت��ص��االت
الحديثة .وال يعطي التقرير أي رقم حول تمويل برنامج
التحديث هذا.
ويخشى أن تصطدم ه��ذه التوصيات بتحفظات من
جانب الدول التي تستضيف هذه البعثات ،والتي يمكن أن
ترى فيها تدخالً لألمم المتحدة في شؤونها الداخلية .كما ال
تنظر إليها الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس األمن
بعين الرضا .يذكر أن بعثة األمم المتحدة في جمهورية
الكونغو الديموقراطية تملك عددا ً من الطائرات من دون
طيار لمتابعة حركات التمرد في شرق البالد.

حلقت  5طائرات من دون طيار ليلة يوم أمس فوق مواقع مختلفة
من العاصمة الفرنسية باريس ،و ال ي��زال مشغل هذه الطائرات
مجهوالً.
ً
وأفادت وكالة «فرانس برس» نقال عن مصدر مقرب من التحقيق أن
الطائرة األولى من دون طيار شوهدت قرب السفارة األميركية بعيد
منتصف الليل ،وأضاف المصدر أن طائرات من دون طيار «حلقت
أيضا ً فوق برج إيفل ونصب «االنفاليد» وكذلك ساحة «الكونكورد»
مضيفا ً أنه «قد يكون ذلك عمالً منسقا ً لكننا ال نملك أية معلومات
إضافية في الوقت الحاضر».
وعلى رغم حشد العديد من أفراد الشرطة خالل الليل إال أنها لم
تنجح في الكشف عن أماكن تشغيل هذه الطائرات.
وقد أوكلت التحقيقات حول الطائرة التي حلقت فوق سفارة
الواليات المتحدة إلى قسم األبحاث في درك النقل الجوي (،)GTA
بينما تكفلت شرطة باريس بالطلعات الجوية األخرى .ويذكر أنه
منذ أكثر من شهر ،تحققت الشرطة من تحليق طائرات من دون طيار
فوق قصر اإليليزيه (مقر الرئاسة الفرنسية) لكنها لم تلحظ أي
طائرة منها أثناء التحليق ،كما شوهدت في تشرين األول الماضي
حوالى  20طائرة من دون طيار تحلق قرب موقع نووي في البالد.

غازبروم� :إمدادات الغاز �إلى �أوكرانيا
مهددة باالنقطاع
قالت شركة «غازبروم» الروسية إن إمدادات الغاز إلى أوكرانيا مهددة باالنقطاع بسبب تأخر كييف في تحويل ثمن
الغاز المزمع توريده الشهر المقبل مقدما ً وفقا ً للعقود الموقعة بين الطرفين.
وخالفت شركة «نفطوغاز» األوكرانية مجددا ً شروط عقد توريد الغاز الروسي إليها خالل فصل الشتاء ،حيث تأخرت
في تحويل دفعة مالية في الوقت المناسب عن ثمن الغاز الذي سيورد إليها في شهر آذار المقبل ما يهدد بقطع إمدادات
الغاز الروسي إليها خالل يومين.
وقال رئيس شركة «غازبروم» الروسي أليكسي ميللر «أوكرانيا لم تقم في الوقت المناسب بالدفع مسبقا ً مقابل توريدات
غاز جديدة إليها ،وحتى تاريخ اليوم بقي لدينا ألوكرانيا نحو  219مليون متر مكعب فقط من الغاز الذي دفع ثمنه سابقاً،
وسيورد إليها خالل يومين ،ونظرا ً لكون عملية تحويل ثمن الغاز من «نفطوغاز» إلى «غازبروم» تستغرق نحو يومين
أيضاً ،فهذا يعني أن توريدات الغاز إلى أوكرانيا ستتوقف بشكل كامل مع انقضاء هذه المدة ،ما يخلق أخطارا ً جدية على
ترانزيت الغاز إلى أوروبا».
من جهة أخرى ،تقول كييف إنها لم تتسلم الكميات المتفق عليها من الغاز والتي دفع ثمنها مسبقاً ،في حين تؤكد
«غازبروم» ورود الكميات عبر طرق نقل الغاز المتفق عليها في العقود طويلة األجل الموقعة عام .2009
وتكمن المشكلة في أن كييف ال تريد االعتراف بكميات الغاز الروسي التي تم ضخها في الفترة األخيرة إلى منطقة
دونباس التي تشهد نزاعاً ،وترفض اعتبار الكميات التي ضختها «غازبروم» إلى دونباس جزءا ً من حجم الغاز الروسي
اإلجمالي الذي تشتريه كييف من روسيا.
وكانت كييف قد قطعت إمدادات الغاز الطبيعي عن هذه المنطقة ومع ذلك اعتبارا ً من  19من الشهر الجاري تزود شركة
الغاز الروسية «غازبروم» الجمهوريتين بـ  12مليون متر مكعب من الغاز يومياً.
يذكر أن إمدادات الغاز الروسي إلى أوكرانيا انقطعت نحو ستة أشهر خالل العام الماضي ،وذلك بعد انتقال «غازبروم»
بتاريخ  16حزيران إلى التعامل مع «نفطوغاز» وفق شروط الدفع المسبق (ادفع ثم استلم) ،وذلك نتيجة لتراكم ديون
عمالقة على كييف ثمنا ً للغاز الروسي ،واستؤنفت هذه التوريدات في  9كانون األول بعد مفاوضات مطولة بين روسيا
وأوكرانيا بمشاركة المفوضية األوروبية ،انتهت بالتوصل إلى الخطة الشتوية لتوريد الغاز الروسي إلى أوكرانيا حتى
تاريخ  31آذار .2015

بيونغ يانغ تهدد
برد ع�سكري على المناورات
الأميركية ـ الكورية الجنوبية

هددت كوريا الشمالية بالر ّد عسكريا ً على خطط إجراء تدريبات
عسكرية أميركية  -كورية جنوبية مشتركة من المزمع إجراؤها بين
 2آذار المقبل ونهاية نيسان.
وأف���ادت صحيفة «رودون����غ سينمون» المحلية ف��ي عددها
الصادر أمس بأن «التدريبات العسكرية المباشرة «كي ريزولف»
و»توكسوري» ليست دفاعية بل هي استفزاز عسكري عدواني».
وأكدت الصحيفة أن «فرصة الحوار والدبلوماسية فاتت ،ولم
يبق سوى تعزيز قوى الردع والمقاومة العسكرية» .وكانت كوريا
الشمالية قد وعدت في وقت سابق بتعليق التجارب النووية في
حال امتناع الواليات المتحدة وكوريا الجنوبية عن إجراء التدريبات
العسكرية إال أن ذلك لم يحصل.
وأمر رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون الجيش بأن يكون
في كامل جاهزيته القتالية كما أمر بتحديثه وتعزيزه .وأعلن كيم
في «خطاب تاريخي» ،بحسب وكالة أنباء كوريا الشمالية ،ألقاه
في اجتماع موسع للجنة العسكرية المركزية للحزب ،هو األول
من نوعه خالل األشهر العشرة األخيرة ،أن األوضاع األمنية داخل
وخارج البالد متأزمة أكثر من أي وقت مضى.

اختطاف � 30شخ�ص ًا في و�سط �أفغان�ستان
اختطف مسلحون أم��س حوالى
 30شخصا ً من شيعة شعب الهزارة
ف��ي إق��ل��ي��م ش��اج��وي ب��والي��ة زاب��ل
وسط أفغانستان كانوا مع أسرهم
ف��ي حافلتين ،بحسب مسؤولين
محليين.
ُ
وخ��ط��ف ال��رك��اب ع��ل��ى الطريق
بين ه��راة وكابل ،حيث ق��ال ناصر
أحمد مسؤول شركة النقل الخاصة

التي تشغل الحافلتين إن «سائق
إح���دى الحافلتين رأى مجموعة
م��ن ال���رج���ال ال��م��ل��ث��م��ي��ن ي��رت��دون
ب��زات الجيش األفغاني طلبوا منه
التوقف ،فظن أنهم جنود وبالتالي
توقف» .وأض��اف« :بعد ذلك صعد
المسلحون إلى الحافلتين واقتادوا
معهم ال��رك��اب الـ 30من ال��ه��زارة»
وك��ان��وا جميعهم رج��اال ً «يتكلمون

لغة غريبة في ما بينهم».
يذكر أن أقلية ال��ه��زارة تتعرض
باستمرار لهجمات في هذه المنطقة
وخصوصا ً في باكستان المجاورة.
ول��م يعرف إن ك��ان المسلحون من
قطاع الطرق أم من إحدى الحركات
المتطرفة خصوصا ً في ضوء ازدياد
األخ��ط��ار م��ن ظ��ه��ور «داع����ش» في
أفغانستان وباكستان.

