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«الناتو»: احلرب لن تنتهي بهزمية أوكرانيا
أكــد  ـ وكاالت:  عواصــم 
الرئيــس األميركي جو بايدن 
أن الواليات املتحدة ســتدعم 
أوكرانيــا «طاملا لــزم األمر»، 
معلنا مساعدة عسكرية جديدة 
لكييڤ «بأكثر من ٨٠٠ مليون 
دوالر» من مضادات للطائرات 

ومدفعية ومعدات أخرى.
وقال بايدن في ختام قمة 
حلف شمال األطلسي (الناتو) 
في مدريد امس «ســنبقى الى 
جانب أوكرانيــا وكل احللف 
سيبقى الى جانب أوكرانيا طاملا 
لزم األمر لضمان أنها لن تهزم 

من قبل روسيا».
واضــاف «ال أعــرف كيف 
ومتــى ســينتهي األمــر. لكن 
احلــرب لــن تنتهــي بهزمية 

أوكرانيا».
من جهتــه، دعــا الرئيس 
التركــي رجب طيب أردوغان 
في مدريد إلى تكثيف اجلهود 
من اجل «وقــف دائم إلطالق 

النار» في أوكرانيا.
وقال اردوغان للصحافيني 
في ختام قمة «الناتو»«يجب 
ان نكثف اجلهود الديبلوماسية 
في ســبيل التوصل إلى وقف 
دائم إلطالق النار في اوكرانيا. 
بالنســبة الى تركيا لن يكون 

هناك خاسرون في السالم».
وأضاف الرئيــس التركي 
«نحافــظ على نهــج متوازن 
وليس على سياسة عدوانية».
فــي املقابل، اعتبــر وزير 
الروســي سيرغي  اخلارجية 
الڤروڤ أن «ســتارا حديديا» 
يقــوم راهنــا بــني روســيا 
والغــرب على خلفيــة األزمة 
الديبلوماسية غير املسبوقة 

بسبب النزاع في أوكرانيا.
وقال الڤــروڤ في مؤمتر 
صحافــي فــي مينســك مــع 
نظيره البيالروسي ڤالدميير 
ماكي امس «الواقع أن الستار 
احلديدي هو في طور القيام» 
مســتعيدا العبارة الشــهيرة 

لونستون تشرشل.
وتابع أن االحتاد األوروبي 
«ال يبــدي أي اهتمــام بتفهم 
مصالــح» روســيا وقرارتــه 

متليها «واشنطن».

اخلاصة».
وعبــرت بكني عــن موقف 
مشــترك مــع موســكو ضــد 
احللف األطلســي فيما نشــر 
الناتو االربعاء خارطة طريق 
استراتيجية تقدم الصني للمرة 
االولى على انها تشكل «حتديا 

ملصاحله».
وقال جاو ليجيان الناطق 
باســم اخلارجيــة الصينيــة 
«هذه الوثيقة املزعومة حول 
مفهــوم اســتراتيجي حللــف 
شمال األطلسي ال متت للواقع 
الوقائــع  بصلــة وتعــرض 
بشــكل معاكــس. ومتعن في 
تشويه صورة سياسة الصني 

اخلارجية».
امليدانية  وعلــى اجلبهــة 
فــي اوكرانيا، أعلــن اجليش 
الروسي انه انسحب من جزيرة 
الثعبان «ســنيك» األوكرانية 
االستراتيجية في البحر األسود 
التي احتلتها موســكو لكنها 
كانت تتعرض لقصف أوكراني 

في األسابيع األخيرة.
الدفــاع  وزارة  وقالــت 
الروسية «في بادرة حسن نية، 

دونبــاس الصناعي تســعى 
موســكو للســيطرة عليهمــا 

بالكامل.
األنبــاء  ونقلــت وكالــة 
الروســية (ريا نوفوســتي) 
الروســية  القــوات  عــن 
واالنفصاليني املوالني لروسيا 
إعالنها االستيالء على مصفاة 

ليسيتشانسك.
وتأتي هذه املعــارك فيما 
الســلطات األوكرانية  أعلنت 
أنها اســتردت ١٤٤ جنديا من 
بينهم ٩٥ مــن «املدافعني عن 
آزوفستال» في ماريوبول في 
إطار «أكبر تبادل (لألســرى 
مع موســكو) منذ بدء الغزو 

الروسي».
وقال جهاز االســتخبارات 
األوكراني إن «بينهم ٤٣ جنديا 
من فوج آزوف»، وهي وحدة 
مت دمجها منذ عدة سنوات في 
اجليش األوكراني لكن موسكو 

تصفها بأنها «نازية».
وهذا التبادل أكدته روسيا، 
مشــيرة الى انها اليزال لديها 
«أكثر من ســتة آالف» أســير 

حرب أوكراني.

اجنزت القوات الروسية أهدافها 
احملــددة في جزيــرة الثعبان 
وسحبت كتيبتها منها» مشددة 
على أن من شأن هذه البادرة 
تسهيل صادرات احلبوب من 

أوكرانيا.
وأشــاد اجليش األوكراني 
على الفــور «بتحرير منطقة 
استراتيجية». واعتبر رئيس 
البريطاني بوريس  الــوزراء 
االنســحاب  ان  جونســون 
الروســي من جزيرة الثعبان 
«االستراتيجية» يظهر انه من 
«املستحيل» إخضاع أوكرانيا.

وتواصــل القص امس في 
منطقة دونباس (شرق) حيث 

تتركز غالبية املعارك.
منطقــة  حاكــم  وقــال 
لوغانسك سيرغي غايداي إن 
مدينة ليسيتشانسك «تعيش 
حتت قصف متواصل بجميع 
أنــواع األســلحة». وقدر عدد 
السكان الباقني في املدينة بنحو 

١٥ ألف شخص.
وهي آخر مدينة كبرى يريد 
الروس احتاللها في لوغانسك 
إحــدى مقاطعتني في حوض 

واشنطن تعزز مساعداتها العسكرية لكييڤ بأكثر من ٨٠٠ مليون دوالر.. والقوات الروسية تنسحب من جزيرة «الثعبان»

(رويترز) أسرى يصطفون خالل عملية تبادل بني اجلانبني االوكراني والروسي أمس  االول 

واعتبر الوزير أن قمة حلف 
شمال األطلسي هذا األسبوع 
أظهرت أن الواليــات املتحدة 
الــدول  تريــد «إخضــاع كل 

إلرادتها».
ونــددت موســكو وبكــني 
املتهمتــان مــن قبــل حلــف 
النظام  األطلســي «بزعزعــة 
العاملي»، في موقف مشــترك 
باحللــف الــذي اختتــم قمته 
في مدريد فيما فتحت روسيا 
خطا بحريا لتصدير القمح من 

أوكرانيا الى دول أخرى.
الروســي  الرئيس  وقــال 
ڤالدميير بوتني خالل زيارة الى 
عشق آباد عاصمة تركمانستان 
مساء أول من أمس إن «الدول 
الكبرى فــي الناتو ترغب في 
تأكيــد هيمنتهــا وطموحاتها 

اإلمبريالية».
وأكد أن «دعــوة أوكرانيا 
إلــى مواصلــة القتال ورفض 
املفاوضات تؤكد حتما فرضيتنا 
أن أوكرانيا ومصلحة الشعب 
األوكراني ليست هدف الغرب 
واحللف األطلســي بل مجرد 
وسيلة للدفاع عن مصاحلهما 

انتخابات في إسرائيل أول نوفمبر بعد حّل «الكنيست»
عواصم - وكاالت: أقر النواب في 
البرملان «الكنيست» اإلسرائيلي حله 
ما يفتح الباب أمام إجراء انتخابات 
تشــريعية ستكون اخلامسة خالل 
٣ سنوات ونصف السنة مت حتديد 
موعدها في األول من نوفمبر املقبل.

وصوت ٩٢ نائبــا من أصل ١٢٠ 
امس لصالح حل البرملان، في اقتراع 
يسمح أيضا لوزير اخلارجية يائير 
لبيد بأن يتولى رئاسة احلكومة خلفا 

لنفتالي بينيت اعتبارا من اليوم.
وتشير اســتطالعات الرأي إلى 
أن النتائــج لن تكون حاســمة في 
االنتخابات املقبلــة كما هي العادة 
بينما سارع رئيس الوزراء اليميني 
السابق بنيامني نتنياهو الى تأكيد 

أنــه وحلفاءه من اليمــني املتطرف 
ســيحصلون علــى الغالبيــة فــي 

االنتخابات.
وقال نتنياهو امس إن «التجربة 
(االئتالف) فشــلت. هــذا ما يحدث 
عندما جتمع بني ميني متطرف مزيف 

ويسار راديكالي».
وأضــاف: «هــل ســتكون لدينا 
حكومة أخرى برئاســة لبيد تكون 
فاشلة أو حكومة ميينية بقيادتنا؟». 
وأكد «نحن البديل الوحيد! حكومة 
قوية ووطنية ومسؤولة»، قبل أن 

تبدأ حملته لالنتخابات املقبلة.
وبدأ نتنياهو حملته على الفور، 
وقال ملتســوقني فــي مركز جتاري 
في القدس احملتلة امس إن معاجلة 

ارتفاع األسعار الذي حمل حكومة 
بينيت «السيئة» مسؤوليته، ستكون 
«مهمتــه األولــى» بعــد عدوته إلى 

السلطة.
مــن جهة أخرى، أعلنت ســرايا 
القــدس اجلناح العســكري حلركة 
الفلســطينية،  اجلهــاد اإلســالمي 
مســؤوليتها عن عملية إطالق نار 
ضد قوات إسرائيلية ومستوطنني 
في الضفة الغربية أدت إلى إصابة 

ضابط و٣ مستوطنني بجروح.
وبحســب مصــادر فلســطينية 
وإســرائيلية، جــرت اشــتباكات 
مسلحة امس خالل زيارة مجموعات 
من املســتوطنني بحمايــة اجليش 
اإلســرائيلي قبــر يوســف املقدس 

لدى اليهود في نابلس شمال الضفة 
الغربية.

وقال بيــان صادر عــن «كتيبة 
نابلــس» فــي ســرايا القــدس، إن 
نشــطاءها متكنــوا مــن نصــب 
كمائن لقوات اجليش اإلســرائيلي 
واســتهدفوها بإطالق نــار كثيف، 
مؤكدا على استمرار اجلهوزية العالية 
للتصدي لالقتحامات اإلســرائيلية 

للمدن الفلسطينية.
في املقابل، أعلنت جمعية الهالل 
األحمر الفلســطينية، عــن إصابة 
٦٤ فلســطينيا علــى األقل بجروح 
متوسطة إلى طفيفة خالل مواجهات 
اندلعت مع اجليش اإلسرائيلي في 

منطقة قبر يوسف.

عشرات اجلرحى خالل مواجهات بني االحتالل والفلسطينيني في «نابلس»

اآلالف يحتشدون ضد اجليش السوداني في ذكرى انتفاضة ٢٠١٩
ُقتــل  وكاالت:   - اخلرطــوم 
متظاهرون سودانيون في احتجاجات 
علــى االنقالب العســكري في مدينة 
أم درمــان بالعاصمــة اخلرطوم، في 
احتجاجات حاشــدة إحيــاء للذكرى 
الثالثة لإلطاحة بنظام عمر البشير 
في ٣٠ يونيو عــام ٢٠١٩ وقادت إلى 
ترتيب القتسام السلطة بني املجموعات 

املدنية واجليش.
وأعلنــت جلنــة أطباء الســودان 
املركزية، سقوط ٤ قتلى على األقل، 
ليرتفع بذلك العدد الكلي للمتظاهرين 
الذين قضوا وفق إحصاءات اللجنة 
إلى ١٠٧، وذلك منذ بدء االحتجاجات 
التي تخــرج بانتظام ضــد االنقالب 

العسكري في ٢٥ أكتوبر املاضي.
وتظاهر اآلالف أمس مطالبني بإنهاء 
احلكم العســكري فيما أطلقت قوات 
األمــن قنابــل الغاز املســيل للدموع 

لتفريقهم وقطعت خدمة اإلنترنت.
وقال شهود إن حشودا كبيرة من 
احملتجني حتدت الغاز املسيل للدموع 
وانقطاع االتصاالت ونظمت مسيرات 

ضخمة مناهضة للعسكريني.
وهذه هي املرة األولى منذ أشــهر 
التي تقطع فيها السلطات السودانية 
خدمات اإلنترنــت والهاتف ملواجهة 

االحتجاجات املستمرة ضد االنقالب 
العسكري. كما انتشرت قوات األمن 
بكثافــة أكثــر ممــا كانــت عليه في 

األسابيع األخيرة.
وقــال شــاهد إن قــوات األمن في 
وســط اخلرطــوم اســتخدمت الغاز 
املسيل للدموع وخراطيم املياه ملنع 
املتظاهرين من الزحف نحو القصر 

الرئاسي.
وحمــل البعــض الفتــات تطالب 
بالقصاص ملن قتلوا في االحتجاجات 
السابقة فيما هتف آخرون: «يا برهان 
ارجع ثكناتك يا برهان سلم شركاتك!» 
في إشــارة إلى األصول االقتصادية 

للجيش السوداني.
كما أغلق محتجون بعض الشوارع 
الرئيســية بالعاصمــة باحلجــارة 

واإلطارات احملترقة.
وبعد سيطرة اجليش على السلطة 
كانت خدمة اإلنترنت تقطع لفترات 
طويلة في محاولة فيما يبدو لتعطيل 

احلركة االحتجاجية.
وأغلقت قوات األمن اجلسور على 
نهر النيل بــني اخلرطوم وأم درمان 
وبحري وهي خطوة أخرى تتخذ في 
أيام االحتجاجات احلاشدة لتقويض 

حركة املتظاهرين.

امــس،  احتجاجــات  وســبق 
احتجاجات يومية في أحياء مختلفة.
وقالــت قوى احلريــة والتغيير، 
التحالــف املدنــي الــذي انقلب عليه 
اجليــش، في دعوتها إلــى تظاهرات 
امس إن «٣٠ يونيو طريقنا إلسقاط 
االنقالب وقطع الطريق أمام أي بدائل 
وهمية»، داعية احملتجني الى «املشاركة 

بفعالية» في التظاهرة.
مؤيــدون  ناشــطون  ودعــا 
للدميوقراطية على مواقع التواصل 
االجتماعــي الــى احتجاجــات حتت 
وســم «مليونية زلزال ٣٠ يونيو». 
وقال مســعفون على صلة باحلركة 
االحتجاجية إن قوات األمن قتلت امس 
االول طفال بالرصاص في احتجاجات 
في مبنطقة بحري قرب اخلرطوم. من 
جهتــه، قال رئيس مجلس الســيادة 
االنتقالــي الفريــق أول عبدالفتــاح 
البرهان أمس االول إن القوات املسلحة 
تتطلع إلى اليوم الذي ميكن أن تتسلم 
فيه حكومة منتخبة زمام إدارة البالد، 
لكن هذا ال ميكن أن يتم إال بالتوافق 
أو االنتخابات، وليس االحتجاجات.

هذا، ولم تســفر جهود الوساطة 
التــي قادتهــا األمم املتحدة واالحتاد 

األفريقي حتى اآلن عن تقدم يذكر.

مقتل متظاهرين وقطع خدمات اإلنترنت والهاتف وإغالق اجلسور مبحيط العاصمة

(االناضول) متظاهرون في شوارع اخلرطوم أمس 

انتهاء محادثات الدوحة النووية.. 
واشنطن «محبطة» وطهران «مترّقبة»

عواصم - وكاالت: قال مســؤول كبير 
فــي اإلدارة األميركيــة إن احملادثــات غير 
املباشرة بني مسؤولني أميركيني وإيرانيني 
في العاصمة القطرية الدوحة، بهدف إنقاذ 
االتفاق النــووي املبرم مع طهران، انتهت 

بعد يومني من دون إحراز أي تقدم.
ونقلت شبكة (ســي إن إن) اإلخبارية 
األميركيــة عــن متحدث باســم اخلارجية 
األميركية قوله امس إن احملادثات انتهت، 
مضيفا: «نشعر باالمتنان الشديد لالحتاد 
األوروبي على جهوده، لكن نشعر بخيبة أمل 
ألن إيران فشلت، مرة أخرى، في االستجابة 
بشــكل إيجابي ملبادرة االحتــاد األوروبي 

وبالتالي لم يتم إحراز تقدم».
وتابع: «أوضحنا، في الدوحة، كما في 
السابق، اســتعدادنا إلبرام وتنفيذ اتفاق 
بسرعة بشأن العودة املتبادلة إلى االمتثال 
الكامــل خلطة العمل الشــاملة املشــتركة 
على أســاس ما يقرب من عام ونصف من 

املفاوضات».
وأضاف: «لكن إيران أثارت في الدوحة، 
كما في السابق أيضا، قضايا ال عالقة لها كليا 
بخطة العمل الشاملة املشتركة، ويبدو أنها 
ليست مستعدة التخاذ قرار جوهري بشأن 
ما إذا كانت تريد إحياء االتفاق أو دفنه».

وأعلن االحتاد األوروبي، أن املباحثات 
غير املباشرة بني إيران والواليات املتحدة 
التي جرت على مدار يومني في الدوحة لبحث 
دفع مساعي العودة إلى االتفاق حول برنامج 

إيران النووي لم حترز التقدم املرجو.
وقال املنســق األوروبــي للمفاوضات 
النوويــة، إنريكي مورا، إنــه بعد «يومني 
مكثفني مــن احملادثات غير املباشــرة في 
الدوحة.. فإنه لسوء احلظ، لم يحرز التقدم 
الــذي كان يأمله فريق االحتــاد األوروبي 

كمنسق».

من جهتــه، قال املتحدث باســم وزارة 
اخلارجيــة اإليرانية ناصــر كنعاني، عبر 
حساب إن محادثات الدوحة كانت «مكثفة 
وإيجابية»، مشــيرا إلــى أن «إيران قدمت 
أفكارها ومقترحاتها، كما قدم اجلانب اآلخر 

مالحظاته».
وجددت طهران التأكيــد أنها جادة في 
الرغبــة للتوصــل إلى اتفاق نــووي جيد 
ومستدام، ونقل بيان صادر عن اخلارجية 
اإليرانية عن الوزير حسني أمير عبداللهيان 
القول، في اتصال هاتفي مع نظيره القطري 
الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني امس: 
«تقييمنــا للمرحلة األخيرة من احملادثات 

في الدوحة إيجابية».
وأضاف: «أؤõد أننا جادون في التوصل 
إلى اتفاق جيد وقوي ومستدام، وإذا كانت 
الواليــات املتحــدة واقعيــة، فمــن املمكن 

التوصل إلى اتفاق».
ونقــل بيــان اخلارجيــة اإليرانية عن 
وزير اخلارجية القطــري القول إن جولة 
املباحثات بناءة وإيجابية، مشددا على أن 
قطر تعتبر هذه املرحلة من احملادثات مهمة، 
ولــن تدخر جهدا في مواصلة اســتضافة 
احملادثات حتى حتقيــق النتائج املرجوة 
وعودة جميع األطراف إلى التزاماتها وفق 

االتفاق النووي املبرم عام ٢٠١٥.
وفي سياق متصل، قال مستشار الفريق 
اإليراني املفاوض محمد مرندي إن «التوقعات 
لم تكن تشير إلى أن املفاوضات ستنتهي 

إلى حل إيجابي في يومني فقط».
وأضــاف مرنــدي في حديــث إلى قناة 
«امليادين» أن طهــران ال تأخذ تصريحات 
املســؤولني األميركيــني اإلعالمية بجدية، 
مشيرا إلى أن «الضغط األوروبي ينمو حلث 

األميركيني على القيام بخطوات جدية».

هجوم يستهدف أول اجتماع موّسع
لـ «لويا جيرغا» دعت له «طالبان»

عواصــم - وكاالت: هاجــم مســلحون 
مجهولون اجتماعا كبيرا ملسؤولي حركة 
«طالبان» في العاصمــة األفغانية كابول، 

وفقا لتقارير إعالمية محلية.
وقال املتحدث باسم حكومة «طالبان»، 
ذبيــح اهللا مجاهــد إن الوضــع بات حتت 
السيطرة، فيما أعلنت جماعة «جبهة املقاومة 
الوطنية» املتمردة مسؤوليتها عن الهجوم.
واحتشد نحو ٣ آالف من «طالبان» في 
كابول حلضور املجلس الوطني الكبير او 
«لويا جيرغا»، وهو اجتماع مهم للقيادات 
التخاذ قرارات بشــأن القضايا السياسية 
وهو األول من نوعه منذ ســيطرة احلركة 

على السلطة في اغسطس املاضي.
وأكد مسؤول من «طالبان» ان «الطاعة 
للقادة» هو املبدأ األهم في النظام اإلسالمي 

األفغاني وذلك خالل املجلس املوسع الذي 
حضره آالف من علماء الدين ووجهاء القبائل 
الذين قدموا من كل أنحاء أفغانســتان من 

اجل تشريع نظام طالبان.
وقال مصدر من طالبان لوكالة فرانس 
برس إن املشاركني في املجلس يسمح لهم 
بانتقاد السلطة القائمة ومواضيع شائكة 
مثل تعليم الفتيات الذي هو موضع نقاش 
داخل احلركة، ســتكون على جدول أعمال 
«اجليرغا» أيضا التي ستستمر لثالثة أيام.

ولم تكشف السلطات سوى عن تفاصيل 
مقتضبة عن التجمع الذي دعت اليه حركة 
طالبــان. ووصف االجتماع بأنه «جيرغا» 
أي مجلس استشاري وتقليد قدمي لوجهاء 
في افغانستان تعمل على تسوية اخلالفات 

عبر التوافق.

شارك فيه ٣ آالف شخص من علماء الدين ووجهاء القبائل في كابول

املتحدث باسم «طالبان» ذبيح اهللا مجاهد معلقاً على الهجوم الذي استهدف اجتماع «جيرغا» في كابول امس   (ا.ف.پ)


