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أوكرانيا تتهم روسيا بالسعي لتقسيمها وتتوعدها بـ»حرب عصابات«
ـ وكاالت: قــال  عواصــم 
رئيس املخابرات العســكرية 
األوكرانية كيريلو بودانوف إن 
روسيا تريد تقسيم بالده إلى 
قسمني، كما حدث عند تقسيم 
كوريا إلى شمالية وجنوبية، 
وتعهد بشــن حرب عصابات 
شاملة قريبا ملنع هذا التقسيم.
وقال بودانــوف في بيان 
أمس »إنها في احلقيقة محاولة 
إلقامــة كوريتــني شــمالية 
وجنوبية فــي أوكرانيا«، في 
إشارة إلى تقسيم كوريا بعد 

احلرب العاملية الثانية.
وزاد »باإلضافة إلى ذلك، 
ســيبدأ قريبا موسم رحالت 
الســفاري )للمشــاركة فــي( 
حرب العصابــات األوكرانية 
الشــاملة. وبعدهــا ســيبقى 
للــروس ســيناريو واحد ذو 
صلة، وهو كيفية البقاء على 

قيد احلياة«.
من جانبه، أكد مستشــار 
وزارة الداخليــة األوكرانيــة 
فادمي دينيســنكو إن روسيا 
بدأت في تدمير مخازن الوقود 
واألغذية األوكرانية، مما يعني 
أن احلكومــة ســتضطر إلى 
وضع هذه املخزونات في أماكن 
متفرقة في املستقبل القريب.

من جهته، حــث الرئيس 
فولودمييــر  األوكرانــي 
علــى  الغــرب  زيلينســكي 
منح بــالده دبابات وطائرات 
القــوات  وصواريــخ لصــد 
الروســية فــي حــني قالــت 
حكومتــه إن قوات موســكو 

إلى روســيا مثلمــا حدث في 
شبه جزيرة القرم التي ضمتها 

روسيا عام ٢٠14.
ونقلــت وكاالت إخبارية 
روســية عن باسشينك قوله 
»أعتقد أن اســتفتاء سيجري 
في املستقبل القريب في أراضي 
اجلمهوريــة )االنفصاليــة(، 
سيعبر الناس خالله عن رأيهم 
بشأن االنضمام إلى جمهورية 

روسيا االحتادية«.

لقد كانت اجلمهوريتان حتى 
وقت قريب جزءا من أوكرانيا، 
حتى ولو كان ذلك على أساس 
اتفاقيات مينسك، إال أن معاجلة 
األمــر بهذه الكيفية ســيكون 

فيه تعجل«.
وانتقــدت كييــڤ اقتراح 
االستفتاء الذي وصفه املتحدث 
باســم اخلارجية األوكرانية 
أوليــغ نيكولينكو بأنه جزء 
من اجلهود الروسية املتواصلة 

االنتقادات احلادة لتصريحات 
الرئيس االميركي جو بايدن 
التــي قــال فيهــا إن نظيــره 
الروســي فالدميير بوتني »ال 
ميكن أن يبقى في السلطة«.

فقد حذر الرئيس الفرنسي 
إميانويل ماكرون من »تصعيد 
الكالم واألفعال في أوكرانيا«، 
قائال »لن أستخدم هذا النوع 
من الــكالم ألنني ال أزال على 
تواصل مع الرئيس بوتني«، 
داعيا إلى »وقف احلرب التي 
بدأتها روسيا في أوكرانيا بدون 

الدخول في حرب جديدة«.
وفــي اإلطــار ذاتــه، قــال 
املتحــدث باســم »الكرملني« 
دميتــري بيســكوف، لوكالة 
»تــاس« لألنبــاء »ردا علــى 
انه »على  تصريحات بايدن، 
أي رئيس دولة أن يبقى حذرا«، 
مضيفــا »كل مــرة، تضيــق 
اإلهانات الشــخصية من هذا 
النوع نطاق عالقاتنا الثنائية 
مع اإلدارة األميركية احلالية«.
فــي غضــون ذلــك، قــال 
املفــاوض األوكرانــي ديڤيد 
أرخاميــا، إن اجلولة القادمة 
مــن احملادثات املباشــرة بني 
أوكرانيا وروســيا ســتجرى 
فــي تركيا ملدة 3 أيام اعتبارا 

من اليوم.
باســم  املتحــدث  وقــال 
إبراهيــم  التركيــة  الرئاســة 
كالني إن علــى انقرة والدول 
األخرى مواصلة احلديث مع 
روســيا للمســاعدة في إنهاء 
احلرب فــي أوكرانيا، مضيفا 

لكن ليونيد كالشنيكوف 
الــذي يرأس جلنــة العالقات 
مع اجلمهوريات السوفييتية 
الســابقة في مجلــس الدوما 
الروسي قال »أعتقد أنه حاليا 
ليس الوقت املناســب للقيام 

بذلك«.
ونقلت عنه وكالة»تاس« 
الرســمية لألنباء  الروســية 
قولــه: »ال أعتقــد أن هذا أمرا 
مستحســنا من حيــث املبدأ، 

»لتقويــض ســيادة أوكرانيا 
ووحدة أراضيها«.

وقــال نيكولينكــو فــي 
إن  صحافيــة  تصريحــات 
»االســتفتاءات الزائفــة فــي 
االراضي احملتلة موقتا جميعها 
ملغاة وباطلة ولن يكون لها 
أي شرعية قانونية« وستواجه 
ردا قويا من املجتمع الدولي مما 
يعمق عزلة موسكو العاملية.

في غضون ذلك، تواصلت 

أن كييــڤ بحاجــة إلى مزيد 
من الدعم للدفاع عن نفسها. 
وأضــاف كالني خالل كلمة له 
أمام »منتــدى الدوحة« أمس 
»إذا أحرق اجلميع اجلسور مع 
روسيا، فمن سيتحدث معهم 

في نهاية املطاف«.
وأوضــح »األوكرانيــون 
بحاجة إلى الدعم بكل الوسائل 
املمكنة حتى يتمكنوا من الدفاع 
عــن أنفســهم... لكــن يجب 
االستماع إلى املوقف الروسي 
بطريقة أو بأخرى«، حتى ميكن 
تفهم شــكاوى موسكو إن لم 

يكن مبرراتها.
اخلنــاق  بــدا  ميدانيــا، 
الروســي يخــف فــي بعض 
املناطق في جنوب أوكرانيا. 
ففي ميكواليف، بدا أن التهديد 
يتراجع في األيــام األخيرة، 
بحسب مشاهدات وكالة فرانس 
برس، بعدما شــهدت املدينة 
أسابيع رهيبة حاول خاللها 
اجليش الروســي الســيطرة 
على هذه املدينة الرئيســية 
الواقعة على طريق أوديسا، 
أكبــر مينــاء فــي أوكرانيا، 
لكن بدون جدوى، حتى أن 
حــدة املعارك علــى اجلبهة 
انخفضت بشكل ملحوظ، مع 
هجوم مضاد تشنه القوات 
األوكرانية على خيرســون 
الواقعة على بعد ٨٠ كلم نحو 
اجلهة اجلنوبية الشــرقية، 
وهي املدينة املهمة الوحيدة 
التي أعلن اجليش الروسي 

السيطرة الكاملة عليها.

زعيم »لوغانسك« يلّوح بتنظيم استفتاء لالنضمام إلى موسكو واألخيرة »تتحفظ« وكييڤ تعتبره مفتقداً للشرعية القانونية

أوكرانيون يستعدون الستقالل القطار لعبور احلدود إلى پولندا املجاورة فراراً من الغزو الروسي.. وفي اإلطار عجوز تبكي عند مغادرتها بلدتها قرب كييڤ   )ا.ف.پ(

تستهدف مستودعات الوقود 
والغذاء.

وطالــب زيلينســكي في 
كلمــة ألقاها عبر الفيديو في 
وقت متأخر مــن أمس االول 
الدول الغربية بتقدمي معدات 
عسكرية من مخزوناتها التي 

»عالها الغبار«.
واعلنت القوات املســلحة 
األوكرانية أمس مقتل حوالي 
16 ألفا و6٠٠ جندي روســي 
وتدمير 5٨٢ دبابة و1٢1 طائرة 
منذ بداية احلرب وحتى امس.

في هذه االثناء، قالت هيئة 
األركان العامة األوكرانية في 
بيــان أوردتــه وكالــة أنبــاء 
)يوكرنفــورم( أن »إجمالــي 
اخلســائر القتالية التقريبية 
للجيش الروسي بني ٢4 فبراير 
و٢7 مارس بلغ حوالي 16 ألفا 
و6٠٠ شــخص و5٨٢ دبابــة 
و1664 مركبــة قتالية مدرعة 
و٢94 مــن األنظمــة املدفعية 
و93 مــن أنظمــة الصواريخ 
متعدد االنطالق و5٢ من أنظمة 
الدفاع اجلوي و٨6 طائرة و1٢7 
مروحية و1144 مركبة و7 سفن 
وقوارب و73 خزان وقود و65 
طائرة بدون طيار و٢1 وحدة 
من املعدات اخلاصة و4 أنظمة 
صواريخ باليســتية قصيرة 

املدى«.
على جانب اخر، قال ليونيد 
باسيشــنك زعيم »جمهورية 
لوغانسك« املعلنة من جانب 
واحد إن املنطقة رمبا جتري 
قريبا استفتاء بشأن االنضمام 

ماكرون يحذر من »تصعيد الكالم واألفعال« بعد مهاجمة بايدن لبوتنيتركيا تستضيف اجلولة القادمة من احملادثات بني كييڤ وموسكو

موسكو تنفي االتهام األميركي 
بأن املكسيك »وكر« جلواسيس روس

»حرب أوكرانيا« تضطر فرنسا لتقليص ميزانية الدفاع 
وتدفع أملانيا حليازة درع صاروخية إسرائيلية

مكســيكو - أ.ف.پ: نفت روسيا مزاعم 
جنرال أميركي قال إن املكسيك وكر جلواسيس 
موســكو، واصفة هذه التصريحات بـ »غير 

املقبولة«.
وقالت السفارة الروسية في املكسيك إنها 
»حللت بعناية شديدة خطاب اجلنرال غلني 
فانهيــرك«، مضيفــة ان »رأيــه حول وجود 
جواسيس عســكريني روس في مكسيكو ال 

أساس له«.
واعتبرت الســفارة في بيان نشرته على 
صفحاتها في مواقع التواصل االجتماعي أنه 
من »غير املقبول« أن حتاول الواليات املتحدة 
»التأثيــر على نشــاط احلكومة املكســيكية 

وقراراتها السيادية«.
وكان اجلنرال األميركــي غلني فانهيرك، 

قائد املنطقة العسكرية التي تشمل الواليات 
املتحدة وكندا واملكسيك وجزر الباهاما، قال 
مؤخرا إن »اجلزء األكبر من أعضاء املخابرات 
العســكرية الروســية في العالم موجود في 
املكسيك حاليا. إنهم أفراد املخابرات الروسية«.
وعلقت الســفارة الروســية في املكسيك 
على ذلــك بالقول: »مرة جديــدة، ميكننا أن 
نالحظ دعاية الواليات املتحدة التي من أهدافها 
الرئيسية عزل روسيا والدبلوماسيني الروس 

في العالم عبر معلومات خاطئة«.
وكان الرئيس املكسيكي أندريس مانويل 
لوبيــز أوبرادور رد علــى تصريح اجلنرال 
االميركي بأن »املكسيك دولة حرة ومستقلة 
وذات سيادة، ونحن لسنا مستعمرة لروسيا 

وال الصني وال الواليات املتحدة«.

عواصــم - وكاالت: قــررت فرنســا تقليص 
ميزانية جيشها بنحو 3٠٠ مليون يورو، مبا في 
ذلك أكثر من ٢٠٠ مليون يورو مخصصة لشراء 

املعدات العسكرية.
وذكرت صحيفة »تريبيون« الفرنسية أمس أن 
قرار تقليص امليزانية سيشمل جميع الوزارات، 
مشيرة إلى أن اقتطاعات الدفاع هي األقوى، وأن 
هذه األموال ســتخصص لتمويل خطة الصمود 
اجلديــدة ملواجهــة العواقــب االقتصادية لألزمة 
الروسية- األوكرانية. وبحسب مشروع املرسوم 
احلكومي، سيتم فتح 5.٨5 مليارات يورو في شكل 
أذون التزام واعتمادات املدفوعات في املوازنة العامة 
للدولة لتمويل النفقات العاجلة املتعلقة باحلرب 
في أوكرانيا، كجزء من هذه اخلطة اجلديدة التي 

وضعت في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة والوقود، 
وضمان استقبال الالجئني الفارين من احلرب في 
أوكرانيا ويسمح هذا املرسوم بتوفير االعتمادات 

الالزمة لهذه النفقات في حاالت الطوارئ.
من جهتها، تعتزم احلكومة األملانية التي قررت 
إثر الغزو الروسي ألوكرانيا االستثمار بشكل كبير 
فــي املجال الدفاعي، حيازة منظومة إســرائيلية 
مضادة للصواريخ، وفق ما أفادت صحيفة »بيلد« 
األملانية امس. وأكدت الصحيفة األكثر انتشارا في 
أملانيا أن القرار لم يتخذ رسميا بعد إال أن احلزب 
االشتراكي الدميوقراطي الذي ينتمي إليه املستشار 
أوالف شولتس وهو احلزب الرئيسي في االئتالف 
احلاكم، مؤيد لفكرة حيازة هذه الدرع الصاروخية.

وقال مقرر ميزانية الدفاع في البرملان األملاني 

)البوندستاغ( أندرياس شفارتز للصحيفة »علينا 
أن نحمي أنفسنا بشكل أفضل من التهديد الروسي. 
لذلك نحن بحاجة بشكل سريع إلى درع صاروخية 

على نطاق أملانيا«.
وأضاف »املنظومة اإلســرائيلية Arrow 3 هي 
حــل جيد«. وهذه املنظومــة املضادة للصواريخ 

مخصصة العتراض الصواريخ البعيدة املدى.
وبحســب صحيفة »بيلــد«، يبلــغ ثمن هذه 
املنظومة املستوحاة من نظام »القبة احلديدية« 
اإلســرائيلي للدفاع الصاروخي، حوالي ملياري 
يورو وقد تصبح جاهزة لالستخدام اعتبارا من 

العام ٢٠٢5 في 3 مواقع في أملانيا.
وستكون الدرع قوية مبا فيه الكفاية حلماية 

پولندا ورومانيا ودول البلطيق أيضا.

قمة وزارية عربية ـ أميركية في النقب.. وإسرائيل تدعو 
لتعزيز اتفاقات إبراهيم واالنتقال بها إلى املرحلة التالية

عواصم ـ وكاالت: وصف 
رئيــس الوزراء اإلســرائيلي 
نفتالي بينت القمة الوزارية 
التي شارك فيها وزراء خارجية 
كل من االمارات سمو الشيخ 
عبداهلل بن زايــد والبحرين 
د.عبداللطيف الزياني ومصر 
سامح شكري واملغرب ناصر 
بوريطة إضافــة إلى وزيري 
اخلارجية اإلسرائيلي يائير 
لبيد واألميركي انتوني بلينكن 
في صحراء النقب امس، بأنها 
»يوم احتفالي ومؤثر جدا«.

وقال بينت، خالل استقباله 
الوزير االميركي قبل انعقاد 
»العالقــات  إن  االجتمــاع، 
اخلارجية إلســرائيل تشــهد 
مرحلــة جيــدة، إذ أصبحت 
إســرائيل العبة مهمــة على 
الساحة العاملية واإلقليمية«، 
وأضــاف »يتزايد اإلدراك في 
العالــم العربي أن إســرائيل 
تقف، ودائما كانت تقف، في 
خندق السالم والتعاون. في 
الشــرق األوســط هنــاك من 
يصنع العنف والتخلف، وفي 
املقابل هناك من يدفع باجتاه 
التعاون واالزدهار والسالم«.

وذكر حساب رئيس الوزراء 
الرسمي على تويتر انهما بحثا 
األوضاع في الشرق األوسط 
وتدفئة العالقات اإلسرائيلية 
مع دول املنطقة، مع التركيز 
على تعزيز اتفاقيات إبراهيم 
والبلوغ بها إلى املرحلة التالية 
مــن خــالل صــب مضمــون 
اقتصادي وثقافي وأمني فيها.
وإذ شكل امللف النووي 

بإلغــاء تصنيــف احلــرس 
الثوري كمنظمة إرهابية.

لوزيــر  بينــت  وقــال 
اخلارجية األميركي »يساورنا 
القلق بشأن نية شطب احلرس 
الثوري اإليراني« من القائمة، 
وأضــاف »آمــل أن تســتمع 
املتحــدة لألصوات  الواليات 
القلقة من املنطقة وإسرائيل 
وآخرين حــول هذه القضية 

املهمة جدا«.
وجــدد مهاجمــة احلرس 
الثــوري اإليراني، وقال »في 
حني نتحدث عن السالم، هناك 
جهات ال تكف عن تأجيج نيران 
احلرب. ووردنــا تذكير آخر 

مع اجلمهورية اإلسالمية.
وقال بلينكن خالل مؤمتر 
صحافي مع نظيره اإلسرائيلي 
يائير لبيد في القدس احملتلة 
»عندمــا يتعلق األمر مبا هو 
أهم، فنحــن على توافق تام، 
كالنــا ملتزم ومصمــم على 
ضمان عدم امتالك إيران ابدا 

سالحا نوويا«.
من جهته، أشار لبيد إلى أن 
»إسرائيل والواليات املتحدة 
ستعمالن معا ملنع إيران من 
امتالك أســلحة نووية، لكن 
إســرائيل ســتفعل مــا تراه 
ضروريــا لوقــف البرنامــج 

النووي اإليراني«.

بذلك حيث شــن احلوثيون، 
الذين يعملــون بالوكالة عن 
الثــوري اإليراني،  احلــرس 
هجوما استهدف السعودية«.

واعتبــر أن »مجرد فكرة 
رفع اســم هــذه املنظمة عن 
قائمة املنظمات اإلرهابية أمر 
مزعج جدا، ليس بالنسبة لنا 
فحسب. وما زلنا نأمل بعدم 
حــدوث ذلك، ونعمل على أال 

يحدث هذا فعال«.
وكان بلينكن أعاد التأكيد 
أن بالده وإسرائيل »ملتزمتان« 
مبنع إيران من امتالك سالح 
نــووي رغم خالفهما بشــأن 
إعادة إحياء االتفاق النووي 

ضغوط إسرائيلية ملنع واشنطن من رفع احلرس الثوري من قائمة اإلرهاب

)أ.ف.پ( سمو الشيخ عبداهلل بن زايد وزير اخلارجية االماراتي لدى وصوله إسرائيل وفي استقباله نظيره اإلسرائيلي يائير لبيد 

والتصريحــات  اإليرانــي 
املشــيرة إلــى قــرب إعادة 
إحيائه، جزءا مهما من القمة 
الوزارية فإن بينت بحث مع 
بلينكن التصرفات العدوانية 
املنطقــة،  فــي  اإليرانيــة 
وجــدد التأكيد على املوقف 
اإلســرائيلي مــن محادثات 
ڤيينــا واالتفــاق النــووي، 
وبشــكل خــاص معارضة 
إســرائيل لرفــع احلــرس 
الثوري عن قائمة املنظمات 

اإلرهابية.
الواليــات  وحــث بينــت 
امــس علــى عــدم  املتحــدة 
االستجابة للمطالب اإليرانية 

تضارب إيراني ـ أميركي حول مصير »النووي« 
طهران تعتبره وشيكًا وواشنطن غير واثقة

عواصم ـ وكاالت: تضاربت التصريحات 
االيرانية واألميركية حول قرب التوصل التفاق 
حول امللف النووي االيراني، حيث قال مسؤول 
ايرانــي بارز إن احياء االتفــاق النووي بات 
وشيكا لكنه رهن ذلك برفع احلرس الثوري 
االيراني من قائمة العقوبات األميركية، وهو 

ما رفضه مسؤولون اميركيون.
وقال رئيس املجلس االستراتيجي للعالقات 
اخلارجية اإليرانية د.كمال خرازي في جلسة 
حوارية ضمن أعمال اليوم األخير من منتدى 
الدوحــة أمس، ان بــالده ترغب في التوصل 
إلى اتفاق يضمن مصاحلها وال يتعارض مع 
سيادتها واســتقاللها. وأضاف خرازي الذي 
يشغل ايضا منصب مستشار املرشد االيراني 
االعلــى »نريد التوصل إلى اتفاق لتكون لنا 
عالقات طبيعية مع الدول األخرى وهذا مهم 
لالقتصاد اإليراني ونرفض اخلضوع أو اإلقدام 
على شيء ضد استقاللنا«. وشدد على موقف 
بالده املطالب برفع احلرس الثوري اإليراني من 
قائمة اإلرهاب األميركية، مضيفا »ال تنازالت 
فــي هذا األمــر« معتبــرا أن احلرس »جيش 
وطني وهو أمر ملح من الناحية االقتصادية«.

كما أكد مسألة الضمانات التي تطالب بها 
بالده واملتعلقة بعدم االنسحاب األميركي من 
االتفاق، مضيفا »البد من أن تكون هناك فترة 
من الزمن للتحقق من رفع العقوبات والتأكد 

من أن إيران تتمتع بعالقات اقتصادية طبيعية 
مع اآلخرين وهذا ما يشدد عليه املفاوضون 
اإليرانيون«. في املقابل، قال املبعوث األميركي 
إليــران روبرت مالي إنه ليــس واثقا من أن 
االتفاق النووي بني القــوى الغربية وإيران 
وشــيك، ليقلل من التوقعات بعد احملادثات 

املستمرة منذ 11 شهرا في ڤيينا.
وقال مالي في حديثه أمام منتدى الدوحة 
»ال أستطيع أن أكون واثقا من أنه )االتفاق( 
وشيك.. قبل عدة أشهر كنا نظن أننا اقتربنا 
جــدا أيضا«. وردا على ســؤال حــول ما إذا 
كانت هناك أي مراجعة محتملة لرفع احلرس 
الثوري من قائمة االرهاب، قال مالي »بغض 
النظر عما يحدث بخصوص احلرس الثوري 
اإليراني، فإن الكثير من العقوبات ستستمر. 
هذا ليس اتفاقا يهدف إلى حل هذه املشكلة«.

وفــي الســياق ذاته، التقى ديبلوماســي 
االحتاد األوروبي انريكي مورا الذي ينســق 
املباحثات النووية، وزير خارجية إيران وكبير 
مفاوضيهــا في طهــران أمس، وفــق االعالم 
الرسمي، ضمن زيارة يأمل خاللها حل نقاط 

التباين املتبقية.
وأوضحت الوكالة أن باقري أكد ملورا »عزم 
ايران على حسم االتفاق في ڤيينا«، واعتبر 
أنه »في حال حتلي اجلانب األميركي بالرؤية 

الواقعية، ميكن التوصل الى االتفاق«.

وزير اخلارجية اإليراني أمير عبداللهيان ورئيس الوفد األوروبي املفاوض في فيينا إنريكو مورا في طهران  )ا.ف.پ(


