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ــووي

أوكرانيا

املعارضة تهدد بحصار الرئاسة
ت� � � � ��زور وزي� � � � � ��رة خ � ��ارج� � �ي � ��ة االت� � �ح � ��اد
األوروب��ي كاثرين آشتون اليوم وغدًا
كييف ،في مهمة مصالحة للمساعدة
ع �ل��ى ت �س��وي��ة األزم� � ��ة ال �س �ي��اس �ي��ة ف��ي
أوك��ران �ي��ا ،وف ��ق م��ا أع�ل�ن��ت امل�ف��وض�ي��ة
األوروب �ي��ة ال�ت��ي أوض �ح��ت أن آش�ت��ون
«س� �ت� �ل� �ت� �ق ��ي ك � ��ل األط � � � � ��راف امل �ع �ن �ي ��ة»
ب �ي��ن ح� �ك ��وم ��ة وم � �ع� ��ارض� ��ة وم �م �ث �ل��ي
املجتمع املدني «لدعم البحث عن حل
سياسي».
وستؤكد آشتون التي ستترأس «وفدًا
ص�غ�ي�رًا» م��ن دائ��رت �ه��ا ،ط�ل��ب االت �ح��اد
األوروب � � � � � ��ي «ال� �ت� �ح� �ق� �ي ��ق ف � ��ي أع � �م ��ال
العنف التي ارتكبت ًبحق متظاهرين
م � �س� ��امل�ي��ن» ،م� �ض� �ي� �ف ��ة «أن � �ه � ��ا ل �ي �س��ت
وس��اط��ة رسمية» واالت�ح��اد األوروب��ي
ال يزعم تسوية األزم��ة ،ب��ل ه��ي مهمة
«القوى السياسية األوكرانية».
وك � ��ان رئ� �ي ��س امل �ف��وض �ي��ة األوروب � �ي� ��ة
ج ��وزي ��ه م��ان��وي��ل ب � � ��اروزو وال��رئ �ي��س
االوك ��ران ��ي ف�ي�ك�ت��ور ي��ان��وك��وف �ت��ش قد
ات �ف �ق��ا أول م ��ن أم ��س ع �ل��ى م �ب��دأ ه��ذه
الزيارة ،لكن من دون تحديد موعدها.
ورأى باروزو في خطاب ألقاه أمس في
ميالنو أن «من حق االتحاد األوروبي
ومن واجبه الوقوف إلى جانب شعب
أوك��ران �ي��ا ف��ي ه ��ذه ال�ل�ح�ظ��ة ال�ص�ع�ب��ة
ج�دًا ألنهم يقدمون ألوروب��ا مساهمة
من أكبر ما يمكن تقديمه».
وأف ��اد م�ص��در أوروب ��ي ب��أن «اس�ت�ق��رار
ال�ب�لاد» على امل�ح��ك ،إذا ل��م ي��وج��د حل
ل�ل�أزم��ة ال �ح��ال �ي��ة غ �ي��ر امل �س �ب��وق��ة منذ
الثورة البرتقالية.

ف��ي غضون ذل��ك ،تستمر احتجاجات
امل�ع��ارض��ة ف��ي أوك��ران �ي��ا ،ب�ع��د تظاهر
م� �ئ ��ات اآلالف ف� ��ي ال �ع ��ا ًص �م ��ة ك�ي�ي��ف
أول م��ن أم��س ،اس�ت�ج��اب��ة ل��دع��وة ق��ادة
امل�ع��ارض��ة ل�ت�ظ��اه��رات مليونية .وب��دأ
امل � �ت � �ظ� ��اه� ��رون م� �ن ��ذ األح � � ��د ب �ح �ص��ار
امل� �ب ��ان ��ي ال �ح �ك ��وم �ي ��ة ،وغ� �ل ��ق ال �ط ��رق
املؤدية إليها.
وق� ��ال رئ �ي��س ح ��زب ال��وط��ن امل �ع��ارض

بلغ عدد
المعتصمين في ميدان
االستقالل أكثر من 500
ألف بحسب المعارضة

أرس� � �ن � ��ي ي ��ات� �س� �ي� �ن ��وي ��ك ،إن «ال � �ي� ��وم
س �ي �ك��ون ح��اس �م��ًا ف��ي ت �ح��دي��د مصير
ال � �ب�ل��اد» .وب � � ��دوره أع� �ل ��ن ال �ن ��ائ ��ب ف��ي
ن �ف��س ال �ح��زب س �ي��رغ��ي ب��اش�ي�ن�س�ك��ي،
إم� �ه ��ال ال��رئ �ي��س األوك� ��ران� ��ي ف�ي�ك�ت��ور
ي ��ان ��وك ��وف� �ي� �ت ��ش  48س � ��اع � ��ة ،إلل� �ق ��اء
ال�ق�ب��ض ع�ل��ى وزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة فيتالي
زاه��ارت�ش�ن�ك��و ،وإق��ال��ة رئ�ي��س ال ��وزراء

ن � �ي � �ك� ��والي أزاروف ،وإال ف �س �ي �ق��وم
املتظاهرون بمحاصرة مقر الرئاسة.
وق��ام ح��زب «أودار» امل�ع��ارض بنصب
خيمة كبيرة ف��ي ال�ط��ري��ق امل��ؤدي إلى
مقر رئاسة الحكومة ،وتبع ذلك قيام
ع� ��دد ك �ب �ي��ر م ��ن امل �ت �ظ��اه��ري��ن ب�ن�ص��ب
خيامهم في الطرق املؤدية إلى املقر.
ودع��ت وزارة الداخلية األوكرانية في
ب �ي��ان ص ��ادر ع�ن�ه��ا ،ن ��واب امل �ع��ارض��ة،
إل ��ى ع ��دم ت�ح��ري��ض امل�ت�ظ��اه��ري��ن ضد
م�س��ؤول��ي ال��دول��ة ،فيما ب ��دأت أج�ه��زة
�ران � � �ي� � ��ة ال� �ت� �ح� �ق� �ي ��ق ف��ي
األم � � � ��ن األوك� � � ُ
األحداث ،حيث أنشئت لجنة للتحقيق
في الفعاليات املخالفة للقانون.
ويقول معارضون إن أعداد املعتصمني
امل �ع��ارض�ين ف��ي م �ي��دان االس �ت �ق�لال في
ك�ي�ي��ف ي � ��راوح ب�ي�ن  500أل ��ف وم�ل�ي��ون
معتصم ،فيما ت�ق��ول وزارة الداخلية
إن نحو  100أل��ف شخص شاركوا في
الفعاليات الداعية للتكامل مع أوروبا.
م��ن جهة ث��ان�ي��ة ،أج��رى يانوكوفيتش
ً
ات�ص��اال هاتفيًا مع األم�ين العام لألمم
امل�ت�ح��دة «ب ��ان ك��ي م ��ون» ،ق��ال ف�ي��ه إن��ه
سيبدأ م �ش��اورات لتهدئة ال��وض��ع في
البالد.
وت � � �ش � � �ه� � ��د أوك � � � ��ران � � � �ي � � � ��ا ت � � �ظ� � ��اه� � ��رات
واح �ت �ج��اج��ات ،ع�ق��ب ت�ع�ل�ي��ق ال��رئ�ي��س
األوك � ��ران � ��ي ف �ي �ك �ت��ور ي��ان��وك��وف �ي �ت��ش
ت��وق �ي��ع ات �ف��اق �ي��ة ال �ت �ج��ارة ال� �ح ��رة م��ع
االتحاد األورب��ي في  21تشرين ثاني
امل��اض��ي ،ب��دع��وى أن �ه��ا ت�ل�ح��ق ال�ض��رر
بالعالقات األوكرانية الروسية.
(أ ف ب ،األناضول)

رصاص على القوات الفرنسية في بانغي
ّ
توجه باستخدام أشعة
التي أصبحت
الليزر أيضًا» .وحول إنتاج الغواصات
في البالد قال إن إيران قادرة اليوم على
إنتاج غ��واص��ات ثقيلة ،حيث تم إنتاج
غواصة فاتح التي ستدشن وتنضم الى
سالح البحرية قريبًا.
(إرنا ،أ ف ب ،مهر)

بموجبها ،ف��ي ح��ال توقيعها ،املعاشات
ال� �ت� �ق ��اع ��دي ��ة «ال � �س� ��وف � �ي� ��ات � �ي� ��ة» ل �ج �م �ي��ع
اإلسرائيليني الذين هاجروا من روسيا،
بمن فيهم الذين فقدوا الجنسية الروسية.
وق��ال ليبرمان ف��ي حديث ل��وك��االت أنباء
ّ
روسية إنه يرى أن من الضروري أن تضع
ال�ل�ج�ن��ة امل �ش �ت��رك��ة ف��ي أول اه�ت�م��ام��ات�ه��ا
«ت �ح��ري��ر ت� �ج ��ارة امل �ن �ت �ج��ات ال ��زراع� �ي ��ة»،
م�ب�ي�ن��ًا أن ه �ن��اك «ق� �ي ��ودًا ب �ي��روق��راط �ي��ة»
ت�ع��رق��ل ت�ص��دي��ر امل�ن�ت�ج��ات اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة
إل ��ى روس �ي��ا وت �ص��دي��ر امل��زي��د م��ن القمح
الروسي إلى إسرائيل ،ويجب إزالتها.
وت ��ول ��ى وزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة رئ �ي ��س ح��زب
«إسرائيل بيتنا» ،القيام بمهمات أعمال
رئيس ال ��وزراء بنيامني نتنياهو ،خالل
فترة زيارة قام بها األخير الى روسيا في
 21تشرين الثاني املاضي.
وش � � � ��دد ن� �ت� �ن� �ي ��اه ��و ف � ��ي م ��وس � �ك ��و ع �ل��ى
إي �ج��اد «ح��ل ح�ق�ي�ق��ي» ملشكلة ال�ب��رن��ام��ج
النووي اإليراني .وقال إثر لقائه الرئيس
فالديمير بوتن ،في مؤتمر صحافي في
الكرملن« :نأمل جميعًا بحل دبلوماسي،
ً
ل �ك��ن ي �ن �ب �غ��ي أن ي� �ك ��ون ح �ل��ا ح �ق �ي �ق �ي��ًا»،
موضحًا أن هذا األمر يعني بالنسبة إلى
إيران وقف تخصيب اليورانيوم وتشغيل
أجهزة الطرد املركزي.
(األخبار)

اندلعت مواجهات في بانغي بني جنود
ف��رن �س �ي�ين وم �س �ل �ح�ين أم � ��س ،ف ��ي ال �ي��وم
األول م��ن عملية ن��زع س�لاح امليليشيات
ال� �ت ��ي ت� �ق ��وم ب �ه��ا ب ��اري ��س ف ��ي أف��ري �ق �ي��ا
الوسطى ،حسبما أعلنت رئاسة األركان
ً
ال�ف��رن�س�ي��ة ف��ي ب ��اري ��س ،م �ش �ي��رة إل ��ى أن
«األمور تجري على ما يرام».
وقد دارت هذه املواجهات عند الظهر بني
ج�ن��ود ي�ش��ارك��ون ف��ي عملية سنغاريس
ال�ف��رن�س�ي��ة وم�س�ل�ح�ين ق��رب امل �ط��ار ال��ذي
ي�ت�م��رك��ز ف �ي��ه ال �ق �س��م األك �ب��ر م��ن ال �ق��وات
ال �ف��رن �س �ي��ة ف ��ي ش �م��ال ال �ع��اص �م��ة .وق ��ال
م� � �س � ��ؤول االت� � � �ص � � ��االت ف � ��ي ق � � ��وة ح �ف��ظ
السالم املتعددة الجنسيات في أفريقيا
الوسطى ،سيلستني كرايست ليون« ،لم
ترغب جماعة سيليكا في ن��زع السالح،
ف �ك��ان ه �ن��اك ت �ب��ادل إلط�ل�اق ال �ن��ار لفترة
ق �ص�ي��رة ث��م ف � ��روا» .ون �ف��ى ش �ه��ود ع�ي��ان
أن ي�ك��ون أي م��ن ال�ج�ن��ود الفرنسيني قد
أصيب خالل هذه االشتباكات.
وك � ��ان � ��ت ق ��اف� �ل ��ة ك� �ب� �ي ��رة م � ��ن امل � ��درع � ��ات
ال�ف��رن�س�ي��ة ق��د وص�ل��ت أول م��ن أم��س ب�رًا
من الكاميرون لتعزيز القوات الفرنسية،

ف �ي �م��ا ح �ل �ق��ت ط� � ��وال ال �ل �ي��ل امل ��روح �ي ��ات
القتالية الفرنسية ال�ت��ي ل��م ت�ك��ن مرئية
فوق بانغي.
وت �س �ت �ه��دف ال�ع�م�ل�ي��ة ب��ال��درج��ة األول� ��ى،
ح� �ت ��ى ل� ��و ل� ��م ت �ع �ل��ن ب� ��اري� ��س ع� ��ن ذل� ��ك،
ع��ودة لفرنسا إل��ى قلب ال�ق��ارة السمراء،
بحجة القضاء على املقاتلني املتمردين
ال� �س ��اب� �ق�ي�ن ف� ��ي ت � �م ��رد س �ي �ل �ي �ك��ا ال ��ذي ��ن
ارتكبوا ع��ددًا كبيرًا من التجاوزات ضد
ال �س �ك��ان ف ��ي األش� �ه ��ر األخ� �ي ��رة ك��ال�ن�ه��ب
والسلب واإلعدامات امليدانية.
وت� ��واج� ��ه أف��ري �ق �ي��ا ال ��وس� �ط ��ى ال �ف��وض��ى
ودوام��ة أعمال العنف الطائفية والدينية
ب�ي�ن املسيحيني وامل�س�ل�م�ين م�ن��ذ إط��اح��ة
الرئيس فرنسوا بوزيزيه في آذار املاضي.
وق � � � ��د ان � � �ض � ��م ق � �س � ��م م � � ��ن م �ي �ل �ي �ش �ي ��ات
س �ي �ل �ي �ك��ا ،ال� �ت ��ي أع� �ل ��ن رئ� �ي ��س أف��ري �ق �ي��ا
ال ��وس� �ط ��ى وال ��زع � �ي ��م امل� �ت� �م ��رد ال �س��اب��ق
م�ي�ش��ال دج��وت��ودي��ا رس�م�ي��ًا ح�ل�ه��ا ،إل��ى
ال �ق��وات األم�ن�ي��ة ال�ج��دي��دة ،لكن ح��ل هذه
امليليشيات بقي رمزيًا ولم يتغير شيء
في الواقع.
من جهته ،راى وزير الخارجية الفرنسي

ل� � ��وران ف��اب �ي��وس أن «ال �ص �ع��وب��ة تكمن
ف��ي أن ع ��ددًا ك�ب�ي�رًا م��ن ع�ن��اص��ر سيليكا
السابقة قد تخلوا عن ثيابهم العسكرية
وارت ��دوا الثياب املدنية ،وم��ن الصعوبة
بمكان التعرف إليهم».
وأض ��اف «ش��رح�ن��ا للجميع عبر اإلذاع��ة
وم �خ �ت �ل��ف وس� ��ائ� ��ل اإلع� �ل� ��ام امل� �ت ��واف ��رة
أن م��ن ال� �ض ��روري ج �م��ع ال� �س�ل�اح ،وق��ال
الرئيس دج��وت��ودي��ا ال�ش��يء نفسه ،لذلك
سنبدأ االتصاالت وإذا لم يكن ذلك كافيًا
فسنستخدم القوة».
وبعد تصويت األم��م املتحدة الخميس،
نشرت فرنسا  1600عنصر في جمهورية
أف ��ري� �ق� �ي ��ا ال ��وس � �ط ��ى ف � ��ي إط � � ��ار ع�م�ل�ي��ة
سانغاريس لدعم ق��وة أفريقية منتشرة
في البالد وقوامها  2500جندي.
وي� ��ذك� ��ر أن ال �ق �س ��م األك � �ب� ��ر م� ��ن ال� �ق ��وات
ال �ف��رن �س�ي��ة ي �ت��رك��ز ف ��ي ب��ان �غ��ي .وي�ع�ت��زم
االت �ح��اد األف��ري�ق��ي رف��ع ع��دد ق��وات حفظ
ال �س�ل�ام األف��ري �ق �ي��ة امل ��وج ��ودة ف��ي ال�ب�لاد
من  3600إلى  6000عسكري ،بعد ارتفاع
وتيرة املواجهات املسلحة.
(أ ف ب ،األناضول ،رويترز)

هاغل في إسالم آباد
ب�ح��ث وزي ��ر ال��دف��اع األم �ي��رك��ي ،ت�ش��اك
هاغل ،استخدام الطائرات األميركية
ب �ل��ا ط � �ي� ��ار ف � ��ي م � �ن ��اط ��ق ن ��ائ � �ي ��ة م��ن
باكستان ،أمس ،وذلك خالل أول زيارة
ي�ق��وم بها وزي��ر دف��اع أم�ي��رك��ي للبالد
منذ نحو أربع سنوات.
والتقى وزير الدفاع األميركي في إسالم
آب ��اد م��ع رئ �ي��س ال � ��وزراء ال�ب��اك�س�ت��ان��ي
ن� ��واز ش��ري��ف وك �ب��ار امل �س��ؤول�ي�ن؛ وم��ن
ب �ي �ن �ه��م ق ��ائ ��د ال� �ج� �ي ��ش ال �ب��اك �س �ت��ان��ي
الجديد رحيل شريف .والتزم الجانبان
الصمت إزاء تفاصيل املحادثات.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية
ف��ي ب �ي��ان ،إن «رئ �ي��س ال � � ��وزراء ...نقل
ق�ل��ق ب��اك�س�ت��ان ال�ش��دي��د م��ن اس�ت�م��رار
ض� ��رب� ��ات ال � �ط� ��ائ� ��رات األم� �ي ��رك� �ي ��ة ب�لا
ط � � �ي� � ��ار ،وأك � � � ��د أن ه� � � ��ذه ال � �ض� ��رب� ��ات
غ� �ي ��ر إي� �ج ��اب� �ي ��ة ل� �ج� �ه ��ودن ��ا مل �ك��اف �ح��ة
اإلره� � � � � ��اب وال� � �ت� � �ط � ��رف ع � �ل ��ى أس � ��اس
ُمستدام».
وأف � � � ��اد م � �س� ��ؤول ف� ��ي وزارة ال� ��دف� ��اع
األم �ي ��رك �ي ��ة ب � ��أن ب��اك �س �ت��ان م ��ن أك �ب��ر
ال � ��دول امل �ت �ل �ق �ي��ة مل �س��اع��دات خ��ارج �ي��ة
أم�ي��رك�ي��ة وح�ص�ل��ت ع�ل��ى أك �ث��ر م��ن 16

م�ل�ي��ار دوالر ك �م �س��اع��دات أم�ن�ي��ة منذ
ع� ��ام  .2002وط �ل �ب��ت إدارة ال��رئ �ي��س
األم� �ي ��رك ��ي ب� � ��اراك أوب ��ام ��ا م �س��اع��دات
ع �س �ك��ري��ة ل �ب��اك �س �ت��ان ق �ي �م �ت �ه��ا 305
م�لاي�ين دوالر ل �ع��ام  ،2014ب��اإلض��اف��ة
ال� ��ى  858م �ل �ي��ون دوالر ك �م �س��اع��دات
مدنية.
وهاغل أول وزي��ر دف��اع أميركي يزور
باكستان منذ الغارة التي قتلت زعيم
تنظيم «القاعدة» أسامة بن الدن ،في
أبوت آباد عام .2011
(رويترز)

عربيات
دوليات
تونس :تفكيك خلية إرهابية
أكد املتحدث باسم وزارة الداخلية
التونسية محمد علي العروي،
أمس ،أن قوات األمن فككت
«خلية إرهابية» كانت تعتزم
تنفيذ هجمات ،بينما كثفت
قوات األمن إجراءاتها األمنية مع
اقتراب أعياد نهاية العام.
وقال العروي إن «قوات األمن
تمكنت من القبض على خلية
من ستة أفراد كانت تنوي القيام
بعملية مماثلة لعملية سوسة»،
مضيفًا أن املجموعة عرضت
الخميس
على القضاء يوم ُ
املاضي .وتابع بأنه ألقي القبض
على شخص آخر كان يراقب
شخصية سياسية في العاصمة
تونس.
وكان وزير الداخلية لطفي بن
جدو ،قد كشف األسبوع املاضي
عن تهديدات جدية «بعمليات
إرهابية» مع احتفاالت نهاية
العام ،مؤكدًا أن األمن جاهز
إلحباط أي محاولة.
(رويترز)

الفروف :دور األردن موزون
أعلن وزير الخارجية الروسي
سيرغي الفروف (الصورة)
أمس أن «روسيا ّ
تقيم الدور
الذي يلعبه األردن في الشرق
األوسط ،وتهدف إلى التعاون معه
بعد انتخابه عضوًا في مجلس
األمن» .كذلك نقل عن الفروف،
أثناء مباحثاته مع نظيره األردني
ناصر جودة في موسكو،
تأكيده أن «روسيا ّ
تقيم املوقف

املوزون الذي يلعبه األردن في
املنطقة ،وسنبحث الوضع في
سوريا والتسوية الفلسطينية
اإلسرائيلية».
(األخبار)

الكويت :تبرئة
 70ناشطًا معارضًا
برأت محكمة بداية كويتية ،أمس،
 70ناشطًا معارضًا بينهم
تسعة نواب سابقني من تهمة
اقتحام مبنى مجلس األمة قبل
سنتني .وأعلن القاضي هشام
عبد الله الحكم ،مؤكدًا «براءة
جميع املتهمني» من تهم اقتحام
مبنى عام واالعتداء على الشرطة
ومقاومة السلطات وإلحاق
أضرار بممتلكات عامة.
وقد جذبت القضية الكثير من
االهتمام اإلعالمي والشعبي في
الكويت ،نظرًا إلى وجود عدد من
النواب السابقني والشخصيات
السياسية املؤثرة بني املتهمني،
على رأسهم مسلم البراك ووليد
طبطبائي وخالد طاحوس
وفيصل املسلم وجمعان
الحربش ومبارك الوعالن وسالم
النمالن.
(أ ف ب)

