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معارك عنيفة في سوليدار.. أوكرانيا تنفي سيطرة
 ميليشيات «فاغنر» عليها وتؤكد أن «الوضع صعب»

عواصــم ـ وكاالت: واصــل 
اجليش األوكراني امس عملياته 
القتالية لبسط سيطرته الكاملة 
على ســوليدار رغــم «الوضع 
العنيفة»  الصعب» و«املعارك 
في املدينــة الصغيرة الواقعة 
في شرق أوكرانيا والتي حتاول 
القوات الروسية السيطرة عليها 
بال هوادة أمال في عكس مسار 

احلرب.
وأكــدت نائبة وزير الدفاع 
األوكرانــي غانــا ماليار خالل 
مؤمتــر صحافــي أن اجليــش 
يقاتل من أجل سوليدار في شرق 
أوكرانيا لكن «الوضع صعب» 
على األرض في ظل معارك هي 
«األشرس» مع القوات الروسية.
املعارك  وقالت «تتواصــل 
األشرس واألعنف في سوليدار»، 
مضيفة «رغم أن الوضع صعب، 
يقاتل اجلنود األوكرانيون من 
دون توقــف»، لعــدم إعطــاء 
الفرصــة للقــوات الروســية، 
خصوصا قوات مجموعة فاغنر، 
ملهاجمة بعد ذلك مدينة باخموت 

املجاورة من جزئها الشمالي.
وقالــت ماليــار «روســيا 
ترســل اآلالف مــن مواطنيهــا 
إلى املسلخ، لكننا صامدون»، 
مشــيدة بـ«مقاومــة وبطولة» 
القــوات األوكرانية. ومن دون 
تقدمي أرقام، قالت ماليار أمس 
إن القوات الروسية التي تقاتل 
في ســوليدار «تتكبد خسائر 
فادحة، وحتــاول دون جدوى 

اختراق دفاعنا».
وذكرت نائبة وزير الدفاع 
األوكراني أن روسيا تعزز قواتها 
في البالد، مشــيرة إلى أن عدد 
الروسية  العسكرية  الوحدات 
في أوكرانيا ارتفع من ٢٥٠ قبل 
أسبوع إلى ٢٨٠، في حني حتاول 
موسكو امتالك زمام «املبادرة 

اإلستراتيجية».
في املقابل، أشــاد الكرملني 
الضخــم»  بـ«العمــل  امــس 

قصفوا عموم أراضي املقاطعة 
اجلنوبيــة خــالل ٢٤ ســاعة 
أكثر من ٩٠ مرة، مســتخدمني 
املدفعية الثقيلة وقذائف الهاون. 
وأضافت أن القصف استهدف 
أحياء سكنية ومستشفى الوالدة 
فــي املدينة ومنشــآت خاصة، 
وأسفر عن مقتل شخص وإصابة 

آخرين.
على الصعيد الديبلوماسي، 
أعلنت املفوضة الروسية حلقوق 
اإلنســان تاتيانا موسكالكوفا 
لوكالة فرانس برس أن روسيا 
إلى  لــم تتوصــال  وأوكرانيــا 
اتفاق جديد لتبادل سجناء في 
محادثــات تركيا، مشــيرة إلى 
أن تصريحاتها الســابقة حول 
احتمال التوصل إلى اتفاق أسيء 
فهمها. وقالت موسكالكوفا بعد 
محادثات مع نظيرها األوكراني 
إن «شخصا ما أساء فهم أمر ما». 

شمال األطلســي (ناتو) ينس 
ســتولتنبرغ أن الشــراكة مع 
االحتــاد األوروبــي مهمة أكثر 
مــن أي وقت مضى، وأن هناك 
حاجة لزيادة مســتوى الدعم 

العسكري املقدم ألوكرانيا.
في غضــون ذلــك، حكمت 
محكمة روسية على جندي يبلغ 
٢٤ عاما بالسجن خمس سنوات 
لرفضه القتال في أوكرانيا، وفق 
ما قال مســؤولون امس. وقال 
املكتب اإلعالمــي للمحاكم في 
منطقــة باشكورتوســتان في 
جنــوب األورال فــي بيــان إن 
اجلندي «لم يكن يريد املشاركة 
فــي عملية عســكرية خاصة» 
وبالتالي لــم يلتحق باخلدمة 
في مايو ٢٠٢٢. وأضاف البيان 
أن سلطات إنفاذ القانون عثرت 
على اجلندي مارسيل كاندروف 

في سبتمبر.

وأضافت «نتحــدث عن نتائج 
عملنا السابق. عمليات تبادل 
(السجناء) سبق أن حصلت».

مــن جهــة أخــرى،، قالــت 
الرئاسة األوكرانية إن ليتوانيا 
تعهدت بنقل أنظمة دفاع جوي 
ومدافــع مضادة للطائرات إلى 
أوكرانيــا، وذلك بعــد اجتماع 
عقــده زيلينســكي فــي لفيف 
مع رئيس پولندا أندريه دودا 
ورئيــس ليتوانيــا جيتاناس 

نوسيدا.
وقال الرئيــس الپولندي ـ 
وفق وكالة إنترفاكس األوكرانية 
ـ إن بالده ستكون ضمن الدول 
التي ستزود أوكرانيا بدبابات 
مــن نوع ليوبارد، في حني أكد 
رئيــس ليتوانيا التــزام بالده 
الدفاعيــة  بتقــدمي املســاعدة 

ألوكرانيا.
واعتبر األمني العام حللف 

روسيا تستهدف أحياء سكنية ومستشفى ومنشآت خاصة في خيرسون

(أ.ف.پ) أوكرانية متر أمام مبنى مدمّر في بلدة بورودينكا  

و«األعمــال البطولية» ملقاتلي 
فاغنر على جبهة القتال. وقال 
الناطق باسم الرئاسة الروسية 
دميتري بيسكوف للصحافيني 
«مازال أمامنا الكثير من العمل. 
ليــس هنــاك وقــت للتوقــف 
واالبتهاج». وبعد تعيني روسيا 
رئيس أركان القوات املســلحة 
الروســية اجلنــرال فاليــري 
غيراســيموف «قائد املجموعة 
املشتركة للقوات» املنتشرة في 
أوكرانيــا ليحل مكان اجلنرال 
ســيرغي ســوروفيكني، أكدت 
الروســية أن  الدفــاع  وزارة 
التبديل جرى بســبب «زيادة 
املهمــات» التي يتعني إجنازها 
و«احلاجة» إلى «تفاعل أوثق» 

بني مكونات اجليش.
من جانبهــا، ذكرت اإلدارة 
العسكرية في مقاطعة خيرسون 
جنوبــي أوكرانيــا أن الروس 

طهران: «اجلاسوس البريطاني» متورط في اغتيال عالم نووي
ولندن: أجبر على االعتراف بجرائم لم يرتكبها

عواصم - وكاالت: نشرت 
وســائل إعــالم إيرانية مقطعا 
مصورا قال فيه املواطن املزدوج 
اجلنســية علــي رضــا أكبري 
احملكوم عليه باإلعدام إلدانته 
بالتجسس، إنه لعب دورا في 
اغتيال محسن فخري زاده أكبر 

العالم النووي عام ٢٠٢٠.
في املقابــل، أذاعت اخلدمة 
الناطقــة بالفارســية بهيئــة 
اإلذاعة البريطانية (بي.بي.سي) 
تسجيال صوتيا منفصال ألكبري 
قال فيه إنه تعرض للتعذيب في 
احلجز على مدار أشهر ليعترف 

بجرائم لم يرتكبها.
وحكمت طهران باإلعدام على 

بالتجســس لصالح بريطانيا، 
التي وصفت بدورها هذا احلكم 
بأن له دوافع سياسية وطالبت 
باإلفراج عن اكبري على الفور.

وقال أكبري في أحد املقاطع 
التي بثتها وسائل إعالم إيرانية 
«أرادوا أن يعرفوا معلومات عن 
مسؤولني رفيعي املستوى وفقا 
للتطورات الرئيسية.. على سبيل 
املثال سألني (العميل البريطاني) 
عما إذا كان فخري زاده قد يكون 
مشاركا في هذه املشروعات أو 
تلك وقلت له ولم ال». وصرحت 
وزارة االستخبارات اإليرانية بأن 
رضا أكبري «كان أحد أهم عمالء 
جهاز االستخبارات البريطانية 

العام للمجلــس األعلى لألمن 
القومي اإليراني، والذي شغل 
منصب وزير الدفاع بني عامي 
١٩٩٧ و٢٠٠٥ وحينها كان أكبري 

يشغل منصب نائبه.
أفادت  على صعيــد آخــر، 
وكالة األنباء األملانية (د.ب.أ) 
بأن الشقيقني اإليرانيني اللذين 
اعتقــال فــي مداهمــة ملكافحة 
اإلرهاب في بلدة «كاستروب-

روكســيل» بالقرب من مدينة 
دورمتونــد األملانيــة مؤخــرا، 
كانــا ينتظــران تســلم بــذور 
مادة الريسني السامة في اليوم 
السابق ملداهمة منزلهما أو في 

اليوم نفسه.

فــي إيــران، وكان مصرحــا له 
بدخول بعض املراكز احلساسة 
للغاية في البالد.. وقدم أكبري 
عن علم تام معلومات إلى جهاز 

جتسس العدو».
أما في التســجيل الصوتي 
الذي بثته (بي.بي.سي فارسي)، 
فقد قال أكبري: «مت استجوابي 
وتعذيبي ألكثر من ٣٥٠٠ ساعة 
علــى مدار ١٠ أشــهر. ســجلت 
الكاميرات كل هذا.. وحتت تهديد 
السالح ووطأة اإلنذارات بالقتل 
جعلوني أعترف بادعاءات كاذبة 

ال أساس لها من الصحة».
وكان علي رضا أكبري حليفا 
مقربا لعلي شــمخاني، األمني 

علي رضا أكبري     (أ.ف.پ)

رضا أكبري نائب وزير الدفاع 
السابق الذي يحمل اجلنسيتني 
اإليرانية والبريطانية التهامه 

واشنطن: «ملف تالف في قاعدة البيانات» وراء تعطل حركة الطيران
عواصــم - وكاالت: أعلنت 
إدارة الطيــران الفيدراليــة أن 
«العمليات في مطارات أميركا 
عادت إلــى وضعها الطبيعي» 
بعد العطل الذي تسبب في شل 

حركة الطيران لساعات.
 وقالت اإلدارة إنها تتبعت 
العطل الفنــي في النظام الذي 
أوقــف مؤقتا جميــع الرحالت 
الداخلية في وقت سابق أمس 
األول، وعزته إلى وجود «ملف 

تالف في قاعدة البيانات».
وذكر مسؤولون في اإلدارة 
االحتادية أن مراجعة مبدئية 
للواقعة خلصــت إلى وجود 
ملف تالف في قاعدة البيانات، 
لكنهم أضافوا أنه ال يوجد أي 
أدلــة على هجــوم إلكتروني 
التحقيقــات مســتمرة.  وأن 
وقال أشخاص مطلعون على 
املراجعة، طلبوا عدم كشــف 
هوياتهم، إن هذا امللف نفسه 
النظامــني األساســي  عطــل 

واالحتياطي.
الطيــران  إدارة  وأعلنــت 
الفيدرالية األميركية التي تنظم 
جميع جوانب الطيران املدني 
في الواليات املتحدة، عن فتح 
حتقيق أولي لتحديد الســبب 
الذي  الفني  األساســي للعطل 

عانى منه النظام.
وشــددت على أنها تواصل 

حدث واتخاذ اخلطوات املناسبة.
إلى ذلك، أعلنت الســلطات 
الكندية، اســتعادة الســيطرة 
على نظام يعمــل على حتذير 
الطيارين من املخاطر احملتملة 
طوال مسار الرحلة، مشيرة إلى 
أنهــا تواصل مراقبــة أنظمتها 

وحتقق في احلادثة.

للطيــران فــي كنــدا إلــى انها 
واجهت مشاكل مع نظام حتذير 
الطيارين أمس األول مما جعلها 
غير قادرة على إرسال حتديثات 

جديدة لشركات الطيران.
لكن الوكالة نفت تأخر أي 
رحالت نتيجة لذلك، حيث عاد 

النظام للعمل الحقا.

وذكرت السلطات الكندية، 
أن العطل الذي تسبب في شل 
حركــة الطيران فــي الواليات 
املتحدة تكرر في كندا. وأوضحت 
هيئة املراقبة اجلوية أن النظام 
شهد انقطاعا لكن ذلك لم يؤثر 

على حركة الطيران.
وأشارت الوكالة الفيدرالية 

العمليات في مطارات أميركا عادت إلى وضعها الطبيعي

طائرات متكدسة على أرض مطار «الغوارديا» في نيويورك قبل استئناف العمل وإصالح العطل الفني في نظام الطيران الفيدرالي       (أ.ف.پ)

الشــامل للسبب  االستعراض 
اجلــذري وراء انقطــاع نظــام 

اإلشعار بالبعثات اجلوية.
وذكرت هيئة تنظيم الطيران 
األميركي في حتديث الحق أنه 
«ال يوجــد دليــل علــى هجوم 
إلكترونــي»، مؤكــدة تواصل 
العمل على حتديد أســباب ما 

سيئول تلّوح بنشر أسلحة نووية تكتيكية
 إذا تصاعدت استفزازات بيونغ يانغ

ماكرون يرفض االعتذار عن املاضي االستعماري: 
لست مضطرًا لطلب الصفح من اجلزائريني

«وثائق سرية» جديدة في منزل بايدن حترج إدارته.. 
ومساعدوه يبحثون عن أخرى 

ســيئول- وكاالت: أكــد الرئيــس الكوري 
اجلنوبي يون سيوك- يول، أن بالده ستنشر 
أســلحة نوويــة تكتيكية في حــال تصاعدت 

االستفزازات الكورية الشمالية.
وذكــرت وكالة األنبــاء الكورية اجلنوبية 
«يونهــاب» أن الرئيــس يــون ســيوك- يول 
أدلى بهذا التصريح خالل اجتماع ضم وزيري 
اخلارجية والدفاع الكوريني لبحث التطورات 
اخلاصة بزيادة اليابان مؤخرا مليزانية الدفاع 
لديها وإدراجها مفهوم «الضربات املضادة» في 
وثائقها األمنية اجلديدة. وأشار يول إلى «انه 
مــن الصعب إيقاف مســاعي اليابــان لتعزيز 
قدراتها الدفاعية في مواجهة تصاعد التهديدات 

الصاروخية لكوريا الشمالية».
وشــدد علــى ضــرورة الــرد بحــزم على 
االســتفزازات النوويــة والصاروخية لكوريا 
الشــمالية، مشــيرا إلى ان العنصــر األهم في 
نظام الردع «ثالثي احملاور» هو احملور املسمى 
بنظام العقوبات واالنتقام الشامل الكوري، وهي 
خطة عملياتية تستهدف التخلص من القيادة 

الكورية الشمالية في حالة نشوب صراع كبير.
وأضاف أنه جترى حاليا مناقشــات حول 
تبادل املعلومات بني كوريا اجلنوبية والواليات 

املتحدة وحول التخطيط والتنفيذ املشترك.
وفي وقت الحق، قال مكتب الرئيس الكوري 
اجلنوبــي إن تصريحاته عن إمكانية حصول 
كوريا اجلنوبية على األسلحة النووية كانت 
تعبيرا عن التزامه الراســخ بالدفاع عن األمة 
ضد التهديد النووي املتزايد لكوريا الشمالية.

وأكد مصدر مســؤول في املكتب الرئاسي 
بكوريــا اجلنوبية فــي تصريحــات أوردتها 
وكالة «يونهاب» أن تصريحات الرئيس يون 
سيوك- يول خالل تقرير السياسات لوزيري 
اخلارجية والدفاع، تؤكد تعزيز الردع املوسع 
بصورة فعالة داخل التحالف األمني بني كوريا 
اجلنوبية والواليات املتحدة كإجراء واقعي في 

الوقت احلالي.
وأكد املصدر املسؤول نفسه أن مبدأ االلتزام 
مبعاهدة حظر االنتشــار النووي مازال قائما 

من جانب سيئول.

عواصــمـ  وكاالت: قال الرئيس الفرنســي 
إميانويل ماكــرون إنه لن يطلب الصفح «من 
اجلزائريني عن استعمار فرنسا لبلدهم»، معربا 
في الوقت ذاته عن امله في أن يستقبل نظيره 
اجلزائــري عبد املجيد تبون في باريس خالل 
العــام احلالي، ملواصلــة العمل معا على ملف 
املصاحلة بني البلدين. وفي مقابلة مطولة أجراها 
معــه الكاتب اجلزائري كامل داود ونشــرتها 
صحيفة «لوبوان» االسبوعية الفرنسية، قال 
ماكرون: «لست مضطرا لطلب الصفح، هذا ليس 
الهدف. الكلمة ستقطع كل الروابط». وأوضح 
الرئيس الفرنسي أن «أسوأ ما ميكن أن يحصل 
هو أن نقول نحــن نعتذر وكل منا يذهب في 
سبيله»، مشددا على أن «عمل الذاكرة والتاريخ 

ليس جردة حساب، إنه عكس ذلك متاما».
وأوضح أن عمل الذاكرة والتاريخ «يعني 
االعتراف بأن في طيات ذلك أمورا ال توصف، 
أمورا ال تفهــم، أمورا ال تبرهن، أمورا رمبا ال 
تغتفر». ومســألة اعتذار فرنسا عن ماضيها 

االستعماري في اجلزائر خالل الفترة (١٨٣٠-
١٩٦٢) هــي فــي صميــم العالقــات الثنائيــة 
والتوتــرات املتكررة بني البلدين. وتابع «آمل 
أن يتمكن الرئيس تبون من القدوم إلى فرنسا 
في ٢٠٢٣» ملواصلة «عمل صداقة غير مسبوق».

واعتبر الرئيس الفرنسي أن إقامة مراسم 
كهذه «ســيكون لها معنى في تاريخ الشــعب 
اجلزائري. وبالنسبة للشعب الفرنسي، ستكون 
فرصة لفهم حقائق مخفية في كثير من األحيان».

لكن االعتذارات التي تنتظرها اجلزائر عن 
اســتعمارها لم تــأت أبدا، ما أحبــط مبادرات 

ماكرون وزاد سوء التفاهم بني اجلانبني.
وساعدت الرحلة التي قام بها ماكرون إلى 
اجلزائر في أغسطس املاضي على إعادة العالقات 
الثنائية إلى مسارها بعد األزمة التي أشعلتها 
تصريحات أدلى بها الرئيس الفرنسي في أكتوبر 
٢٠٢١ واتهم فيها «النظام السياسي العسكري» 
اجلزائري بإنشاء «ريع للذاكرة» وشكك كذلك 

في وجود أمة جزائرية قبل االستعمار.

واشــنطن ـ وكاالت: أكــد البيــت األبيض 
أمس، أنه عثر على «عدد صغير» من الوثائق 
الســرية في منزل الرئيس جو بايدن اخلاص 
في ويلمنغتون بوالية ديالوير يعود تاريخها 
إلى فترة توليــه منصب نائب الرئيس خالل 

عهد الرئيس السابق باراك أوباما.
ويعمق ذلك احلرج الذي تواجهه إدارة بايدن 
خصوصــا أنه يأتي بعد العثــور على وثائق 
أخرى مبركز بحوث في واشــنطن حيث كان 
ميلك بايدن مكتبا، في وقت حتقق السلطات في 
فضيحة أكبر بكثير ترتبط بإساءة استخدام 
الرئيس الســابق دونالد ترامب وثائق سرية 
واقتحام منزلــه ماراالغو. وتعليقا على ذلك، 
قــال بايدن: نتعاون بشــكل كامل مع مراجعة 

الوثائق السرية التي وجدت في منزلي .
وأفادت شبكة (إن.بي.سي نيوز)، نقال عن 
مصدر لم تسمه، بأن معاوني الرئيس األميركي 
جو بايدن اكتشفوا مجموعة أخرى على األقل 
من الوثائق السرية في مكتب مبركز أبحاث كان 
يستخدمه بعد أن شغل منصب نائب الرئيس. 
وذكرت الشبكة أن معاوني بايدن يبحثون عن 
مواد سرية إضافية قد تكون في مواقع أخرى. 
وقال التقرير إن مستوى تصنيف الوثائق 
اجلديدة وعددهــا وموقعها الدقيق لم يتضح 
بعد. وأضاف أنه لم يتضح أيضا موعد اكتشاف 

هذه الوثائق.

ويأتي تقرير (إن.بي.سي نيوز) بعد يومني 
من إعالن محامي البيت األبيض اكتشاف محاميي 
بايدن الشخصيني في نوفمبر وثائق سرية تعود 
لفتــرة توليه منصب نائب الرئيس في مركز 

بن بايدن للديبلوماسية واملشاركة العاملية.
واكتشف محامو بايدن نحو ١٢ من السجالت 
السرية داخل املكتب في مركز األبحاث وأبلغوا 
األرشــيف الوطني األميركي بذلك، وســلموا 
املواد وقالوا إنهم يتعاونون مع إدارة األرشيف 

ووزارة العدل في هذا الصدد.
ومع التطورات اجلديدة يتوقع أن تستمر 
القضية في إثارة الضجة، وقد يتبني أنها تعرقل 
حتقيقا حول عدد كبير من الوثائق كان دونالد 
ترامب يحتفظ بها في مقر إقامته بوالية فلوريدا، 

بعد مغادرته البيت األبيض عام ٢٠٢١.
وهذه القضية أكثر خطورة، إذ وضع مكتب 
التحقيقــات الفيدرالي (اف بي آي) يده خالل 
عملية دهم مذهلة على آالف الوثائق، بعضها 
مصنف حتت بند أسرار الدفاع، وكان قد رفض 
الرئيس السابق اجلمهوري إعادتها، إال أن العثور 
على املستندات في مكتب بايدن يبقى محرجا 

بالنسبة للرئيس الذي يتباهى بأخالقياته.
ويرى محللــون أن هذه القضية قد تدخل 
اعتبارات سياســية حساســة علــى التحقيق 
املرتبط بترامب، الذي دعا فورا إلى أن يخضع 

الرئيس الدميوقراطي للتحقيق نفسه.

الرئيس األميركي جو بايدن متحدثاً إلى الصحافيني في البيت األبيض أمس  (رويترز)

الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون من أمام قصر اإلليزيه  (أ.ف.پ)


