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«الخارجية األميركية» :جادون في سحب قواتنا من أفغانستان
ك�شف وزي��ر اخلارجية الأمريكي،
م��اي��ك بومبيو� ،أن ب�ل�اده ج��ادة
يف �سحب قواتها من �أفغان�ستان
وحتقيق ال�سالم هناك ،ولفت �إلى �أن
مبعوثه يحرز تقدما يف املفاو�ضات
مع طالبان ،لتحقيق امل�صاحلة.
وك��ت��ب بومبيو على ت��وي�تر�« :إن
الواليات املتحدة جادة يف �إعادة
القوات امل�سلحة �إلى الوطن وملتزمة
جدي ًا بتحقيق ال�سالم ،ما ي�ضع حدا
للو�ضع الذي تظل فيه �أفغان�ستان
مرتع ًا للإرهاب الدويل .و�ستعمل
بجد لتحقيق امل�صاحلة وال�سالم يف
�أفغان�ستان».
ولفت بومبيو ،الذي �شغل �سابقا
من�صب مدير وكالة اال�ستخبارات
املركزية «� ،»CIAأم�س الأح��د،
�إلى �أن الأخبار ب�ش�أن املفاو�ضات
ب�ي�ن الأط������راف امل��ت�����ص��ارع��ة يف
�أفغان�ستان م�شجعة ،م�شريا �إلى �أن
املبعوث الأمريكي �إلى �أفغان�ستان،
زملاي خليل زاد ،يحرز تقدما يف
املفاو�ضات مع طالبان ،لتحقيق
امل�صاحلة.
وكتب بومبيو يف تدوينة �أخرى:
«�أمريكا جادة ب�ش�أن حتقيق ال�سالم
يف �أفغان�ستان ،ومنع البالد من �أن
ت�صبح �ساحة للإرهاب الدويل ،وهي
جادة �أي�ضا ب�ش�أن �سحب قواتها» من
هناك.
وت���اب���ع« :ن��ع��م��ل م���ع احلكومة
الأفغانية وجميع الأطراف املعنية،
لأن ال��والي��ات املتحدة الأمريكية
تريد تقوية �سيادة �أفغان�ستان
وا�ستقاللها».
وقالت م�صادر من حركة طالبان،
ال�سبت � ،إنه من املتوقع م�شاركة
القائد ال�سيا�سي اجلديد حلركة
«ط��ال��ب��ان» قريب ًا يف اجتماعات
مع م�س�ؤولني �أمريكيني تُ عقد يف
قطر ،لإنهاء احلرب امل�ستمرة يف
�أفغان�ستان منذ  17عاما.
وتتوا�صل مفاو�ضات ال�سالم التي
كان من املقرر انعقادها ليومني

• مقاتلون من حركة طالبان

 18شهراً فترة االنسحاب

ق��ال م�س�ؤولون يف حركة طالبان �إن مفاو�ضني
�أمريكيني وافقوا على م�سودة اتفاق �سالم ين�ص على
ان�سحاب القوات الأجنبية من �أفغان�ستان يف غ�ضون
� 18شهر ًا.
وقدمت م�صادر من طالبان التفا�صيل لرويرتز يف
ف��ق��ط ،على ال��رغ��م م��ن ان�سحاب
ممثلني عن طالبان لفرتة وجيزة،
اجلمعة املا�ضي ،ب�سبب خالفات
م��ع امل��ب��ع��وث الأم�يرك��ي اخلا�ص
زملاي خليل زاد.
وذك�����ر م�������س����ؤوالن ك���ب�ي�ران يف

نهاية � 6أيام من املفاو�ضات مع املبعوث الأمريكي
اخلا�ص زملاي خليل زاد يف قطر ،التي كانت تهدف
لإنهاء احلرب بعد �أكرث من  17عام ًا على غزو القوات
التي قادتها الواليات املتحدة لأفغان�ستان.
وتن�ص امل�سودة على مغادرة القوات الأجنبية خالل

حركة طالبان مطلعان على �سري
املفاو�ضات� ،أن هناك زخما يتزايد
منذ تعيني املال عبد الغني برادار
م�س�ؤوال عن مكتب احلركة يف قطر،
يوم اخلمي�س املا�ضي.
وبد�أت جولة جديدة من املفاو�ضات

الصين :خطة لتأسيس مواقع عسكرية تاريخية

• جنود �صينيون

ن�رش املكتب العام ال�صيني التابع للجنة الع�سكرية
املركزية �أم�س الأح��د خطة لبناء مواقع ع�سكرية
تاريخية.
وحتدد هذه اخلطة النظرية املر�شدة ومفهوم البناء
والتخطيط والأهداف وتدابري الدعم للبناء.
وبقيادة املتحف الع�سكري لثورة ال�شعب ال�صيني يف
بكني ،يجب بناء �سل�سلة من املتاحف الع�سكرية،
والتي قد ت�ضم متاحف متخ�ص�صة يف خدمات ع�سكرية
خمتلفة ومتحف ق��وات ال�رشطة امل�سلحة ومتحف
معدات ع�سكرية الفعالة ،وفقا للخطة.

وباتباع مبادئ البناء الب�سيطة والرقمية واملفتوحة،
يجب بناء هذه املواقع لتخدم كغرف درا�سية لتعليم
اجلنود نظريات احلزب و�سيا�ساته وتاريخه وتقاليده
اجليدة و�أي�ض ًا التكنولوجيا الع�سكرية واملعرفة
باملعدات باال�ضافة الى الوطنية والدفاع الوطني،
وفقا للخطة.
وقد �أ�شادت الوثيقة باملواقع الع�سكرية التاريخية
وو�صفتها ب�أنها مهمة و�رضورية لتعليم �أفراد اجلي�ش
والهام افراده لتذكر التاريخ وحتقيق هدف احلزب
لبناء جي�ش قوي يف الع�رص اجلديد.

وزارة الدفاع اإلثيوبية تقرر تغيير الزي العسكري

• جنود �إثيوبيون يف عر�ض ع�سكري

�أع��ل��ن امل��دي��ر التنفيذي للقوات
امل�سلحة الإثيوبية عبد الرحمن
�إ�سماعيل �أنه �ستجري عملية تغيري
الزي الع�سكري يف الت�صميم واللون
لأع�ضاء قوات الدفاع الإثيوبية.
وذكر �أن تغيري الت�صميم واللون
ي�ساعد يف تخفيف العمليات
الإجرامية التي تنفذ بارتداء الزي
الع�سكري.
و���ص�رح م��دي��ر وك��ال��ة الأن��ب��اء
االثيوبية �أن الزي اجلديد مميز من
حيث اجلودة يف اللون والت�صميم.

• جنود �أمريكيون بعد �إ�صابة �أحدهم

وقال �إن امل�ؤ�س�سة الوزارية لها
ال�سلطة لإن��ت��اج و��ش�راء ال��زي،
و�أ�ضاف انه مت اكت�ساب اخلربة من
خمتلف البلدان يف هذا ال�صدد.
وم��ن جانبه ق��ال م�س�ؤول مركز
البحوث القائد ت�شوم غمت�شو،
«على الرغم من �أن ارت��داء الزي
الع�سكري يخ�ص الع�سكريني فقط،
�إال �أن��ه لن مل تكن هناك مراقبة
م�شددة حتى اليرتديه �أح��د من
املواطنني.
و�أ���ض��اف قائال�« :إن��ه يجب �إزال��ة

ال����زي ال����ذي مت ت��غ��ي�يره حتى
اليرتديه �أحد ي�شوه �سمعة القوات
امل�سلحة».
و�أ���ش��ار �إل��ى �أن تغيري ه��ذا الزي
ي�ساعد يف حل مثل هذه امل�شاكل
وات��خ��اذ االج���راءات ال�لازم��ة �ضد
الأ�شخا�ص الذين ي�ستخدمون الزي
للأعمال الإجرامية.
ودع���ا امل��واط��ن�ين �إل���ى الوقوف
بجانب احلكومة ،و�أن يدركوا �أن
الزي الع�سكري للع�سكريني فقط
وال ينبغي لغريهم ارتدا�ؤه.

الثنائية بني طالبان الراديكالية
وال��والي��ات املتحدة يف العا�صمة
القطرية الدوحة يوم االثنني .وقبل
ذلك ،رف�ضت طالبان االجتماع مع
ممثلي وا�شنطن يف قطر وباك�ستان.
كما مت ت�أجيل لقاء �آخر مب�شاركة

� 18شهرا من تاريخ توقيع االتفاق.
ومل ي�صدر بيان م�شرتك ،لكن خليل زاد قال على
«تويرت» يف وقت الحق �إن املفاو�ضات �أحرزت
«تقدما كبريا» و�إن��ه �سيتم ا�ستئنافها قريبا،
م�ضيفا �أنه يعتزم ال�سفر �إلى �أفغان�ستان لالجتماع
الواليات املتحدة وحركة طالبان
ومندوبي دول اخلليج ،الذي كان
من املقرر عقده يف جدة يف �أوائل
يناير من هذا العام� ،إلى �أجل غري
م�سمى.
وخالل فرتة الهدوء يف املفاو�ضات

مب�س�ؤويل احلكومة.
و�أ�صدرت طالبان بيانا يف وقت الحق �أ�شارت فيه
�أي�ضا �إل��ى حتقيق تقدم ب�ش�أن ان�سحاب القوات
وق�ضايا �أخرى ،لكنها قالت �إن هناك حاجة لإجراء
مزيد من املفاو�ضات وامل�شاورات الداخلية.

بني الأطراف ،نفذت طالبان �سل�سلة
من الهجمات الدموية ،مبا يف ذلك
تفجري �شاحنة ملغومة يف كابول
ومهاجمة ق��اع��دة م��دي��ري��ة الأم��ن
القومي يف والية وارداك.
يذكر �أن املبعوث الأمريكي اخلا�ص

�إلى �أفغان�ستان ،زملاي خليل زاد،
قام يف الفرتة من � 2إلى  20دي�سمرب
م��ن ع��ام  2018املا�ضي ،بجولة
زار خاللها باك�ستان و�أفغان�ستان
ورو�سيا وتركمان�ستان وبلجيكا
والإمارات وقطر.

سيول :إجراءات صارمة ضد تحليق المقاتالت اليابانية
وجه وزير الدفاع الكوري اجلنوبي
جيونغ كيونغ دو تعليماته البحرية
بالتعامل بحذر مع التحليق املتكرر
على ارتفاعات منخف�ضة من قبل
ال��ط��ائ��رات احلربية اليابانية،
وا�صف ًا �إياها ب�أنها «ا�ستفزاز خطري
من جانب حليف» ،وفقا ملا قالت
وزارته.
وج���اءت توجيهات ال��وزي��ر بذلك
خ�لال زي��ارة غري جمدولة لقيادة
الأ�سطول يف مدينة بو�سان ال�ساحلية
اجلنوبية ،وفقا ملا ذكرته الوزارة
يف وقت الحق يف بيان.
ومت �إط�لاع الوزير على التفا�صيل
املتعلقة بالتحليقات اجلوية
املتعددة من قبل طائرات الدوريات
البحرية اليابانية جتاه املدمرات
الكورية اجلنوبية يف الأ�سابيع
الأخرية.
ي�شار ال��ى ان ك��وري��ا اجلنوبية
وال��ي��اب��ان م��ت��ورط��ت��ان ف��ى خالف
ع�سكري بد�أ �أوال بعد ان اتهمت طوكيو
�سفينة حربية كورية بتوجيه رادارها
لل�سيطرة على �إطالق النار على منت
طائرة دورية يوم  20دي�سمرب.
وم��ن جانبها نفت �سيول االدع��اء

• مقاتلة يابانية

وقالت ان ال�سفينة احلربية كانت يف
مهمة لإنقاذ �سفينة كورية �شمالية.
وت�صاعد ال��ن��زاع بعد �أن حلقت
الطائرات اليابانية بالقرب من
ال�سفن الكورية مرارا يف ثالث حوادث
منف�صلة يف �أعقاب ق�ضية دي�سمرب.
و�شجب وزير الدفاع ب�شدة اليابان

ب�سبب التحليق املتعدد لطريانها،
واعتربه �سلوكا �شديد التهديد ال
ميكن �أن تتحمله بحرية �أي دولة.
و�أدان احل��ل��ي��ف ل��ع��دم اع�تراف��ه
بت�رصفاته قائال �إن توجيه اتهامات
كاذبة �ضد كوريا هو «�أقوال و�أفعال
خ���رق���اء» ،وف��ق��ا مل��ا نقلته عنه

الوزارة.
و�أ�ضافت ال���وزارة ان الوزير �أمر
البحرية ب��ات��خ��اذ �إج����راء �صارم
�ضد اليابان ب�ش�أن هذه امل�س�ألة،
بالإ�ضافة الى اتخاذ و�ضع اال�ستعداد
الكامل واملتوازن يف حالة وجود
ظروف خمتلفة.

جنوب أفريقيا :ال النقسام فنزويال
قال مندوب جنوب �إفريقيا الدائم
لدى الأمم املتحدة ال�سفري «جريي
ماثيو ماتيال»� ،إن املجتمع الدويل
«ال يريد �أن يري �شعبا يعاين من
االنق�سام يف فنزويال».
جاء ذلك يف ت�رصيحات لل�صحافيني
�أدلى بها ماتيال عقب انتهاء جل�سة
نقا�ش مفتوح ملجل�س الأم��ن حول
فنزويال ،بطلب �أمريكي ،ا�ستغرقت
�أكرث من خم�س �ساعات.
و�أ�ضاف ماتيال �أن «م�رشوع البيان
الأمريكي الذي رف�ض جمل�س الأمن
متريره يعني تغيري نظام احلكم يف
فنزويال».
و�أو�ضح �أن «الفقرة الأولى مب�رشوع
البيان حتدثت عن تغيري نظام احلكم
يف فنزويال بينما مل توجد خالفات
كثرية ب�ش�أن الفقرات الثالث الأخرية
التي حتدثت عن الو�ساطة واحلوار
وعملية �سيا�سية يف فنزويال».
و�أ�ضاف« :ر�أينا �أغلبية الدول التي
حتدثت يف اجلل�سة وه��ي تطالب
باحلوار والتو�صل ايل حل �سلمي».
وم�ضى م�ستدرك ًا« :من املهم �أن نرتك
فر�صة لفنزويال لتحقيق ذلك؛ لأننا ال
ً
وعراق
نريد �أن نرى �سورية جديدة
جديد ًا هناك».
ورف�ض جمل�س الأمن الدويل م�رشوع
ال��ب��ي��ان الأم�يرك��ي ال���ذي عر�ضته
وا�شنطن على �أع�����ض��اء املجل�س
واعرتف برئي�س اجلمعية الوطنية
خ���وان ج��واي��دو رئي�س ًا انتقاليا
لفنزويال.
ويتطلب �صدور بيان من جمل�س
الأم���ن م��واف��ق��ة جماعية م��ن كل

• جنوب �أفريقيا �ضد االنق�سام

�أع�ضائه الـ.15
وخ�لال اجلل�سة ذاتها ،دعت الأمم
املتحدة� ،إل��ى التو�صل �إل��ى حل
�سيا�سي للأزمة احلالية يف فنزويال،
حم���ذرة م��ن تداعياتها اخلطرية
يف ظل ات�ساع حالة اال�ستقطاب،
واالحتياجات الإن�سانية املتزايدة
للبالد.
كانت مو�سكو اتهمت وا�شنطن،
خ�لال اجلل�سة ذاتها« ،بتقوي�ض
اال�ستقرار يف فنزويال ،يف �إطار
ا�سرتاتيجيتها لتغيري �أنظمة احلكم
يف بع�ض البلدان بالقوة» ،وفق ما
جاء على ل�سان املندوب الرو�سي
الدائم لدي الأمم املتحدة ال�سفري

فا�سيلي نيبيزيا.
و�أ�ضاف نيبيزيا« :فعلت وا�شنطن ذلك
«تغيري حكم بلدان بالقوة» من قبل
يف �إفريقيا و�آ�سيا وحتي يف �أوروبا.
وفعلته �أي�ضا يف الأمريكيتني ...
والكوبيون ال ميكن �أن ين�سوا �أبد ًا
ما ح��دث يف خليج اخلنازير عام
.»1961
وتابع« :اليوم نرى حماوالت تعيني
رئي�س جديد يف فنزويال بعد �أن ف�شل
معار�ضو الرئي�س «نيكوال�س» مادورو
يف �إ�سقاطه بالطرق القانونية».
وزاد« :م�ؤ�سف ب�شدة �أن تعتمد وا�شنطن
�سيا�سات تتعار�ض مع مقا�صد ميثاق
الأمم املتحدة وهي تخرتع حججا

واهية لتنفيذ �سيا�ساتها».
وتوجه ال�سفري الرو�سي بال�س�ؤال
لوزير اخلارجية الأم�يرك��ي مايك
بومبيو قائال« :هل تنوي بالدكم فعال
ا�ستخدام القوة �ضد فنزويال بهذه
احلجج الواهية؟ نحن نريد اجابة
وا�ضحة من الوزير بومبيو علي هذا
ال�س�ؤال».
توترا مت�صاع ًدا منذ
وت�شهد فنزويال
ً
الأربعاء� ،إثر زعم «خوان غوايدو»،
الذي ير�أ�س الربملان ذو الأغلبية
املعار�ضة؛ حقه بتويل الرئا�سة
م�ؤقتًا �إل��ى حني �إج��راء انتخابات
جديدة ،وه��ي اخلطوة التي القت
دعما �أمريكيا واعرتا�ضا رو�سيا.

