
كابول/ أ. ف. ب.
 أسفر هجوم لطالبان عىل مجمع حكومي يف 
افغانستان أمس عن مقتل 13 عنرصا يف قوات 
االمن واصابة 60 شخصا عىل االقل بجروح يف 
تفجري شاحنة عند مدخله اعقبته مواجهات 

استمرت ساعات كما قال مسؤولون.
وقتل 20 متمردا كانوا مسلحني برشاشات 
قاعدة  عــىل  الهجوم  يف  قنابل  ــات  ــاذف وق
اضطرابا  االكرث  غزنة  والية  يف  لالستخبارات 
الوضع  اىل  الهجوم  ويشري  افغانستان.  يف 
االمني غري املستقر يف البالد الناجم عن ازمة 
سياسية بسبب خالف حول نتائج االنتخابات 
الرئاسية يف وقت تستعد قوات الحلف االطليس 

لالنسحاب من افغانستان.
تفجري  عن  مسؤوليتها  طالبان  واعلنت 
الشاحنة عند مدخل املجمع ما ادى اىل تحطم 
مواجهات  عن  واسفر  املجاورة  املباني  زجاج 
بني قوات الرشطة والجيش واملهاجمني. ورصح 
اسد الله انصايف نائب قائد رشطة غزنة لوكالة 
استمرت  معارك  الفرنسية:"بعد  الصحافة 

ثالث ساعات قتلت قوات االمن 19 مهاجما".
االمن.  قوات  يف  عنرصا   13 الهجوم  يف  وقتل 
جدا  قويا  كان  الشاحنة  "انفجار  ان  واضــاف: 
وادى اىل تحطم زجاج املنازل واملحالت القريبة 
من املجمع". ورصح طبيب يف مستشفى غزنة 
لوكالة الصحافة الفرنسية حيث يعالج الجرحى 

ان 60 شخصا بينهم مدنيون نقلوا اليه.

الخطر.  حال  يف  شخصا   15 ان  ــاف:  واض
والخالف حول االقرتاع ساهم يف تكثيف حركة 
البالد  ورشق  جنوب  يف  هجماتها  طالبان 
العاصمة  من  قريبة  ــات  والي عدة  وشهدت 
املرشحني  من  كل  ويؤكد  اضطرابات.  كابول 
وعبدالله  غني  ارشف  الرئاسية  لالنتخابات 

عبدالله الفوز يف اقرتاع يونيو املايض.
االطليس  شمال  حلف  قــادة  واجتمع 
الخميس للبحث يف مسالة دعم وتمويل قوات 
القوات  كافة  انسحاب  بعد  االفغانية  االمن 
القتالية االجنبية من البالد بحلول نهاية العام 

الحايل.
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تنظيم  وتهديدات  األوكرانية  األزمة  هيمنت  
من  وغريها  العالم  عىل  اإلسالمية"  "الــدولــة 
أعمال  عىل  لالنفجار  القابلة  الدولية  القضايا 
يف  أمس  انطلقت   التي  األطليس  الحلف  قمة 
مدينة ويلز الربيطانية بمشاركة60 رئيس دولة 
وحكومة. حيث يسعى أوباما يف هذه القمة التي 
تعقد وسط ظروف سياسية وعسكرية حرجة و 
مخاوف من اندالع نزاع واسع النطاق يف أوروبا إىل 

حشد دعم العالم ضد اإلرهاب .
كما تأتي قمة ويلز بعد يوم واحد من إعالن 
كييف عن اتفاق مع موسكو يقيض بوقف إطالق 

نار يف رشق أوكرانيا االنفصايل واملوايل لروسيا.
ويسعى القادة 28 للحلف، وعىل رأسهم باراك 
أوباما، إىل اغتنام الفرصة للتعبري عن مساندتهم 
ودعمهم الكامل الوكرانيا يف ظل األزمة التي تمر 

بها وبالرغم من أنها ليست عضوا يف الحلف.
املشاركون  سيناقشه  الذي  الثاني  امللف  اما 
هو  الجمعة.  اليوم   األطليس  الحلف  قمة  يف 
الخطر الذي يمثله تنظيم "الدولة اإلسالمية". 
فالواليات املتحدة وفرنسا تسعيان إىل بناء حلف 
واسع النطاق ملواجهة خطر اإلرهابيني يف العراق 
وسوريا. وكانت عزيمة أوباما تعززت بعد مقتل 
سوتلوف  وستيفان  فويل  جيمس  الصحفيني 

األمريكيني.
وقال أوباما يف هذا الشأن: "هدفنا واضح جدا، 
وهو القضاء نهائيا عىل تنظيم الدولة اإلسالمية 
لكي ال يشكل خطرا ليس عىل للعراق فقط بل 
عىل كل املنطقة وعىل الواليات املتحدة". وأضاف 
عىل  القضاء  أن  نعرتف  أن  ينبغي  "لكن  أوباما: 
هؤالء اإلرهابيني سيتطلب منا وقتا طويال". وهذا 
هوالند  فرانسوا  الفرنيس  الرئيس  به  يطالب  ما 
أيضا والذي دعا إىل تنظيم مؤتمر دويل بباريس 
تنظيم  تهديدات  مواجهة  سبل  بحث  أجل  من 
"الدولة اإلسالمية" وإنشاء حلف واسع النطاق 

لتحقيق ذلك.
العام  األمني  قال  القمة   افتتاحية  كلمة  ويف 
لحلف الناتو أندرس فوغ راسموسن إن العملية 
الحلف  دول  بني  الروابط  عززت  أفغانستان  يف 

أكرث من أي وقت مىض.
الجديدة  الربامج  أن  إىل  راسموسن  وأشــار 
التي يخطط لها الحلف تهدف إىل دعم وتطوير 
يف  ويلز  يف  "اجتمعنا  مضيفا  القائمة،  الرشاكة 
لحظة مفصلية ألمننا. سنتخذ قرارات لحماية 

اآلن  بكتف  كتفا  جنودنا  يقف  دولنا.  مستقبل 
يف  منهم  كبري  وعدد  الصومال،  إىل  كوسوفو  من 
من  قواها  وحدت  العالم  دول  ربع  أفغانستان. 
أجل حرمان اإلرهابيني من امللجأ يف أرايض هذه 
البالد. ورسالتنا لم تنته بعد، ونحن فخورون بما 

حققناه".
وعدد األمني العام لحلف شمال األطليس ما 
اعتربها إنجازات للحلف يف أفغانستان، مشريا 
إىل أن رسالة الناتو هناك هي األكرث صعوبة يف 
تاريخ الحلف، إال أنه شدد عىل أن الجهود لم تكن 
عبثية، مضيفا "وجهنا رضبة لإلرهاب الدويل يف 
ويف  األفغانية،  األمن  قوات  وبنينا  أفغانستان، 
العام املقبل هذه القوات ستتوىل مسؤولية األمن 

يف البالد. حققت أفغانستان الكثري يف االقتصاد 
مجال  ويف  الصحة  وخدمات  والتعليم  والطرق 

حقوق اإلنسان
وكان باراك أوباما عّرب عن تضامنه مع أوكرانيا، 
عاصمة  تالني  يف  ألقاه  خطاب  يف  دعــا  حيث 
دون  أوكرانيا  "دعم  إىل  األربعاء  أمس  استونيا 
أجل  من  ملموسة  "تعهدات  وضع  وإىل  لبس"، 

تحديث وتعزيز قواتها الدفاعية واألمنية.
وأضاف يف مقال وقعه مع ديفيد كامريون ونرش 
"ينبغي  قائال:  الربيطانية  "تايمز"  جريدة  يف 
مصريها  تقرير  يف  أوكرانيا  حق  ندعم  أن  علينا 

الديمقراطي وتطوير إمكانياتها األمنية".
ويف إطار الضغط عىل روسيا بخصوص امللف 

األوكراني، قررت فرنسا تعليق تسليم أول سفينة 
حربية من نوع "ميسرتال" ملوسكو بسبب األزمة 

األوكرانية والدور الذي تلعبه روسيا فيه
وقالت الرئاسة الفرنسية يف بيان صدر مساء 
أمس األول"بالنظر إىل الوضع يف أوكرانيا الذي 
لفرنسا  تجيز  التي  الرشوط  فإن  خطريا،  يعترب 
تسليم أول سفينة رصد وقيادة لروسيا، لم تتوافر 
حتى اآلن". وأضاف البيان: "أن الخطوات التي 
قامت بها روسيا أخريا يف رشق أوكرانيا تتناىف مع 

أسس إرساء األمن يف أوروبا"
ورحبت واشنطن بالقرار الفرنيس بينما اعترب 
أن  برييسوف  يوري  الرويس  الدفاع  وزير  نائب 

هذا التأخري مزعج لروسيا.

اليوم  الغربيون  القادة  يصادق  أن  ويتوقع 
الجمعة عىل "خطة تحرك رسيع" تسمح بنرش 

قوات بشكل رسيع عند وقوع أزمات.
اسرتاتيجي  رد  بمثابة  الخطة  هذه  وستكون 
وعسكري من الحلفاء عىل األزمات الكثرية التي 
تزعزع االستقرار يف محيطهم املبارش، سواء يف 
أوكرانيا أو يف الرشق األوسط، بما فيها محاربة 

اإلرهاب
كما ستصادق قمة نيوبورت عىل سحب قوات 
انتشار  بعد  افغانستان  من  القتالية  الحلف 
استمر 13 عاما يف أطول وأضخم عملية قام بها 

الحلف يف تاريخه..

أزمة تشكيل 
الحكومة العراقية
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عىل  تجرى  مشاورات  العراق  تشهد 
قدم وساق من أجل استكمال الرتتيبات 
النهائية الخاصة بالحكومة الجديدة, 
وحتى اللحظة لم تتم تسمية أعضاء 
وسط  خصوصاً  الحكومة  تلك 
أخذت  والتي  املتسارعة  التداعيات 
من خاللها الرصاعات الداخلية تأخذ 
عليه  كانت  مما  وأشمل  أوسع  طابعاً 
سيما  ال  السابقة  الحكومة  ظل  يف 
وتحديداً  املاضية  األسابيع  خالل 
رئيس  املالكي  نوري  إعالن  عقب 
الوزراء السابق سحب ترشحه لحيدر 

العبادي.
وحتى اآلن تفاقمت األوضاع األمنية والسياسية 
واالقتصادية, حيث تظهر املؤرشات السياسية 
تجعل  قد  ومخاوف  محاذير  جملة  األولية 
عىل املدى البعيد واملنظور الحكومة الجديدة 
ويرجع  القائمة  املشكلة  من  يتجزأ  ال  جزءاً 
العامل  هيمنة  أبرزها  عوامل  جملة  إىل  ذلك 
الخارجي بشقيه االقليمي والدويل عىل الحالة 
السياسية العراقية، ألن عملية التباطؤ وعدم 
تم  منذ  الجديدة  الحكومة  بتشكيل  الترسيع 
تكليف حيدر العبادي وحتى اللحظة الراهنة 
يظهر بما ال يدع مجاًال للشك أن ذلك التأخري 
العامل  عن  الناتج  السلبي  التأثري  عن  ناجم 
الحاصل  االختالل  يكرس  وهو  الخارجي.. 
قبالة  العراق  داخل  السياسية  العملية  يف 
الرصاعات املتنامية واملتالحقة والتي مرجعها 
بدرجة أساسية إىل التدخل الخارجي بصفة 
توازن  أداة  الحكومة  أن  اعتبار  عىل  عامة, 
لكي تنهي النزاعات الداخلية وتقوم بتطبيع 
أزمته  العراق من  السياسية وإخراج  األوضاع 

الراهنة.
تلك  لحجم  بالنظر  الواضح  لكن 
تريد  أنها  الخارجية  التدخالت 
توسيع  األساسية  وظيفتها  حكومة 
التناقضات القائمة وتغذية الرصاعات 
بكافة أشكالها وأنواعها, وهذا بالتأكيد 
يباعد بني الحلول واملعالجات يف ظل 
والجيش  داعش  بني  القائم  الرصاع 
التغذية  وبني  جانب  من  العراقي 
الرصاعات  بتأجيج  املتمثلة  الراجعة 
السنة  لجهتي  وخصوصاً  الطائفية 

والشيعة عىل وجه التحديد.
بالعراق  ويجري  يدور  ما  أن  يظهر  ما  وهو 
الرصاعات  يدير  واقليمي  دويل  مرشوع 
القوى  بعض  سيما  أنفسهم  العراقيني  بني 
األمر  املرشوع,  املحسوبة عىل ذلك  والعنارص 
الذي يجعل أية حكومة مرتقبة ستكون يف مأزق 
سيايس وبالتايل ستصري بوعي أو بدونه جزءاً 
من املرشوع الدويل مما سيضاعف ويعزز من 
الجامع  الوطني  املرشوع  غياب  ألن  النزاعات 
العراقية  الوطنية  السياسية  القوى  لكل 
بمختلف انتماءاتها وتوجهاتها الفكرية سبب 
رئييس ملا يشهده العراق من رصاعات مؤسفة 
منظم  بشكل  خارجية  أطراف  وراءها  تقف 
عراقاً  إال  تريد  ال  األطراف  تلك  ألن  وموجه 
ضعيفاً غري قادر عىل استعادة دوره اإلقليمي 

وبناء مرشوعه الوطني.

الكاب/ أ. ف. ب.
 رفضت جنوب افريقيا 
الما  الدالي  منح  مجددا 
الزعيم الروحي للتيبتيني 
قمة  يف  للمشاركة  املدعو 
لحائزي جوائز نوبل وفق 
الــدالي  باسم  متحدثة 
افريقيا  جنوب  يف  المــا 
االمر الذي نفته عىل الفور 
جنوب  خارجية  وزارة 
افريقيا. ورصحت نغانسا 
حكومة  ان  تــشــويــدون 
افريقيا "ابلغتني  جنوب 
تستطيع  ال  انها  هاتفيا 
الن  التأشرية  تلك  منح 
بني  العالقات  يعكر  ذلك 

الصني وجنوب افريقيا".
باسم  الــنــاطــق  لكن 
الجنوب  الخارجية  وزارة 
مونييال  كاليسن  افريقية 

الطلب  يكون  ان  تويرت  عىل  تغريدة  يف  نفى 
(جنوب  "سفارة  ان  مؤكدا  بالرفض،  قوبل 
تأشرية  طلب  تلقت  الهند  يف  افريقيا) 
الدالي الما، وتجري معالجة الطلب حسب 

االجراءات، وليس هناك رفض".
التبتي  الروحي  الزعيم  بكني  وتعترب 
1989م  سنة  للسالم  نوبل  جائزة  الحائز 
انفصاليا خطريا. وتنتمي جنوب افريقيا مع 
الصني اىل مجموعة الدول الناشئة "بريكس" 

والهند  وروسيا  (الربازيل 
والصني وجنوب افريقيا) 
حسن  ــىل  ع ــرص  ــح وت  ،

عالقاتها مع بكني.
يشارك  ان  ويــفــرتض 
اكتوبر  يف  ــا  الم الـــدالي 
العاملية  الــكــاب  قمة  يف 
نوبل  ــىل  ع للحائزين 
لــلــســالم. وقـــد احــتــدم 
عندما  2011م  يف  الجدل 
منح  بريتوريا  رفضت 
ـــا تــأشــرية  ــــدالي الم ال
يف  للمشاركة  الــدخــول 
امليالد  عيد  احتفاالت 
توتو  لدسموند  الثمانني 
الجنوب  االساقفة  رئيس 
افريقي الحائز ايضا عىل 

جائزة نوبل للسالم.
يتبلغ  ــم  ل ــا  ورســمــي
ـــا الــرفــض  ــــدالي الم ال
مبارشة لكن لم يصله اي رد عىل طلبه. وبعد 
عدة اسابيع من الجدل وغضب شديد ىمن 
من  قضائية  دعــوى  ورفــع  توتو  ديسموند 
جنوب  يف  العليا  املحكمة  اقرت  املعارضة، 
"غري  التأشرية  منحه  رفض  بأن  افريقيا 
حينها  موقفها  الحكومة  وبررت  قانوني". 
تعكري  عدم  ــرضورة  وب الوطنية  باملصلحة 
مع  االهمية  البالغة  التجارية  العالقات 

الصني.

باريس/موسكو (رويرتز) 
 قال مكتب الرئيس الفرنيس يف بيان: إن 
الحكومة لن تسلم إحدى حاملتي طائرات 
يف  روسيا  إىل  ميسرتال  طراز  من  هليكوبرت 
الوقت الحايل بالنظر ايل ترصفات موسكو يف 

رشق أوكرانيا.
الواليات  من  ضغوطا  فرنسا  وواجهت 
لوقف تسليم  الحلفاء  املتحدة وغريها من 
من  كــان  اللتني  الحربيتني  السفينتني 
يف  موسكو  إىل  أوالهما  تسلم  ان  املفرتض 

أكتوبر املقبل.
هوالند  فرنسوا  الفرنيس  الرئيس  وقال 
األسبوع املايض يف اطار تحذيره من فرض 
إذا  انه  روسيا  عىل  العقوبات  من  املزيد 
األرايض  اىل  دخلت  روسية  قوات  ان  ثبت 
وال  مقبول  غري  أمرا  "فسيكون  األوكرانية 

يمكن التسامح معه."
بني  اجتماع  بعد  هوالند  مكتب  وقــال 
الرئيس وكبار مستشاريه: إن "أفعال روسيا 

األخرية تتعارض مع ركائز األمن يف أوروبا."
رئيس  "خلص  قائال:  البيان  ــاف  وأض
الجمهورية إىل أنه عىل الرغم من احتماالت 
بعد  يتأكد  لم  ــذي  -ال النار  إطــالق  وقــف 
التوصل إليه ولم يوضع حيز التنفيذ- فإن 
أن  لفرنسا  بموجبها  يمكن  التي  الرشوط 
ترصح بتسليم أول حاملة طائرات هليكوبرت 

ليست متوافرة."

وزير  حرص  الرئاسة  بيان  أعقاب  ويف 
الفرنيس لوران فابيوس عىل أال  الخارجية 
تسلم  ان  احتمال  أمام  تماما  الباب  يغلق 

فرنسا حاملة الطائرات.
عىل  تعني  الذي  "القرار  فابيوس:  وقال 
الرئيس اتخاذه كان: هل الرشوط موجودة 
تكون  بأن  نأمل  لكننا  ال  للتسليم.  اليوم 

موجودة يف املستقبل."
ويف روسيا قالت وزارة الدفاع الروسية: إن 
قرار فرنسا وقف تسليم حاملة الهليكوبرت 
إىل روسيا بسبب األزمة يف أوكرانيا لن يرض 

بخططها لتحديث وإعادة تأهيل الجيش.
الروسية  ــاس  ت إيــتــار  وكــالــة  ونقلت 
يوري  الــرويس  الدفاع  وزيــر  مساعد  عن 
بوريسوف قوله: "عىل الرغم من أنه نبأ غري 
سار ويزيد من توترات معينة تشوب العالقة 
هذه  إلغاء  أن  إال  الفرنسيني  رشكائنا  مع 
عملية  عىل  كارثة  بمثابة  يكون  لن  العقود 

تحديث (الجيش)."
وقاومت فرنسا حتى وقت قريب ضغوطا 
حاملتي  تسليم  لوقف  عليها  مورست 
القرار  ذلــك  اتخاذ  ان  قائلة:  الطائرات 

سيلحق رضرا بباريس أكرث من موسكو.
ويف واشنطن رحبت املتحدثة باسم وزارة 
الخارجية االمريكية جني ساكي بقرار فرنسا 
قائلة للصحفيني: "نعتقد ان ذلك كان قرارا 

حكيما.

فرنسا تقرر عدم تسليم حاملة 
طائرات هليكوبرت اىل روسيا

جنوب أفريقيا ترفض استقبال الدالي الما 

نيويورك/ وكاالت
أن  من  املتحدة  ــم  األم ــذرت  ح
اإلنسان  لحقوق  انتهاكات  هناك 
بني  الــرصاع  يف  اقرتافها  يجري 
مع  ليبيا  يف  املسلحة  الجماعات 

تفاقم العنف.
ويف تقرير جديد، ذكرت املنظمة 
يف  وقعت  االنتهاكات  أن  الدولية 
مدينة بنغازي والعاصمة طرابلس، 

وهما أكرب مدينتني يف ليبيا.
املليشيات  بني  القتال  وشهد 
مستشفيات،  قصف  املتناحرة 
واخــتــطــاف مــدنــيــني، وأعــمــال 
تعذيب، وقتل خارج إطار القانون، 

بحسب التقرير.
أن  عىل  املتحدة  األمم  وشددت 
تكون  أن  ينبغي  املدنيني  حماية 

أولوية يف ليبيا.
ويستعر القتال بني امليليشيات 
يف أنحاء ليبيا، يف ما يقول مراقبون 
إنه أسوأ أعمال عنف منذ اإلطاحة 
ثالث  قبل  الــقــذايف  معمر  بحكم 

سنوات.
ومنذ نحو أسبوع، حذر السفري 
الليبي لدى األمم املتحدة، إبراهيم 
الدبايش، من احتمال انزالق ليبيا 

إىل "حرب أهلية شاملة".
جاء هذا بعدما مرر مجلس األمن 
إلطالق  فوري  بوقف  يطالب  قرارا 
النار يف ليبيا، ويهدد بفرض عقوبات 
عىل قادة املليشيات املسؤولني عن 

تصعيد أعمال العنف.
األمن  مجلس  اجتماع  وجــاء 
ــاع  األوض يف  شديد  تدهور  بعد 
األمنية والسياسية، حيث شهدت 
قوة  بني  طاحنة  معارك  طرابلس 
حماية مطار العاصمة ومليشيات 
اإلسالمي  التيار  عىل  محسوبة 
عىل  ـــرية  األخ بسيطرة  انتهت 

املطار.
منذ  حكومة،  أي  تستطع  ولم 
اإلطاحة بالقذايف من سدة الحكم 
يف 2011، السيطرة عىل امليليشيات 

الكثرية املنترشة يف ليبيا.
البلد حاليا من فوىض  ويعاني 
به  يوجد  حيث  بالغة،  سياسية 
انعقد  بعدما  وحكومتان  برملانان 
الربملان السابق مرة أخرى واختار 

رئيس وزراء جديدا.
وقتل مئات املواطنني منذ إندالع 
القتال بني امليلشيات يف طرابلس 

يف يوليو.
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