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ظريف :دول المنطقة
ت�ستطيع ر�سم م�ستقبل �شعوبها

�أوباما :ال مكان للعنف الديني
في مجتمعنا
ح��ذر الرئيس األميركي من أن «العنف الديني ال مكان ل��ه» في
المجتمع األميركي بعد إقدام مسلح ذي خلفية معادية للسامية على
قتل ثالثة أشخاص في مؤسسات يهودية بكانساس.
وق��ال أوب��ام��ا« :ال ينبغي أن يقلق أح��د بخصوص سالمته عند
االجتماع برفاقه المؤمنين .ال ينبغي أن يخشى أحد على أمنه عند
الذهاب للصالة» ،مؤكدا ً في تصريح في البيت األبيض غداة إطالق
النار في كانساس على مؤسسات يهودية وقتل ثالثة أشخاص،
«كأميركيين ،علينا أن نقف متحدين ضد هذا النوع من العنف المروع
الذي ليس له مكان في مجتمعنا» ،وذلك أثناء استضافته فطور صالة
لمناسبة عيد الفصح .وتابع« :علينا أن نواصل التقارب بين األديان
لمحاربة الجهل وعدم التسامح ،بما في ذلك معاداة السامية ،ما قد
يؤدي إلى الكراهية والعنف».
وفيما وعد أوباما بأن الحكومة األميركية ستوفر المساعدة الالزمة
لمساعدة المجموعة المتضررة ،بدأت المعابد اليهودية وغيرها من
المراكز الدينية تعزز إجراءاتها األمنية.
وأك��د مركز س���اذرن بوفرتي ل��و سنتر ال��ذي يرصد الجماعات
المتشددة ،أن مطلق النار فريجر غلين كروس الموقوف حاليا ً كان
قائدا ً في كو كالكس كالن ولديه تاريخ من معاداة السامية.

بدء محاكمة �أبو حمزة الم�صري
في نيويورك

لتنمية التعاون بين دول المنطقة
أكد وزي��ر الخارجية اإليراني محمد ج��واد ظريف أن
دول المنطقة تستطيع بمفردها رس��م مستقبل مستقر
ومتقدم وسلمي لشعوبها وأجيالها المقبلة من خالل تنمية
التعاون السياسي واألمني واالقتصادي والثقافي في ما
بينها.
واعتبر ظريف خالل اجتماع اللجنة االقتصادية العليا
المشتركة اإليرانية ـ اإلماراتية ،التي بدأت أعمالها أمس
في العاصمة اإلماراتية أبو ظبي أن إنجازات إيران العلمية
والتقنية واتفاقاتها ومكتسباتها الدولية ستخدم المصالح
طويلة األم��د للمنطقة بأسرها ،خصوصا ً دول الجوار،
مشدّدا ً على أن إيران ستكون شريكا ً دائما ً وموثوقا ً لجميع
الدول المطلة على الخليج في هذا المسار.
وب��ي��ن ظ��ري��ف أن ال��ت��ط��ورات واآلف����اق المستقبلية
االستراتيجية الدولية بشأن المنطقة وتعاطي إيران الب ّناء
لخفض التوترات الدولية ،خصوصا ً القضية النووية،
عناصر مساعدة لتعزيز التعاون.
وأشار الوزير اإليراني إلى أن دول المنطقة تواجه اليوم
تهديدات كبيرة كالطائفية والتطرف واإلرهاب األمر الذي

يحتم على الشعوب ومسؤولي ال��دول التشاور الدائم
والمباشر مع بعضها البعض لمكافحة التهديدات بصورة
فاعلة ،مؤكدا ً على مبدأ الحوار والتعامل الب ّناء مع دول
الجوار وبذل المساعي المشتركة والجماعية ،لمعالجة
القضايا في المنطقة.
وأكد وزير الخارجية اإلماراتي أن بالده ترحب باالتفاق
النووي الذي توصلت إليه إيران ومجموعة «خمسة زائد
واح��د» ،مشيرا ً إلى ضرورة تذليل جميع المشكالت بين
إيران وجميع دول العالم وأن بالده ستسعى جاهدة إلى
توظيف جميع إمكاناتها في هذا المجال.
وك��ان ظريف قد أعلن في تصريح بعد وصوله إلى
العاصمة اإلماراتية أبو ظبي للمشاركة في جلسة اللجنة
االقتصادية العليا المشتركة بين البلدين أن دول الخليج
باعتبارها الممر المائي الحيوي إلي��ران تتمتع بأهمية
بالغة ،وأن إيران تحرص دائما ً على تطوير العالقات مع
جيرانها باعتبارها البعد المهم جدا ً للسياسة الخارجية
واألمن القومي اإليراني.

وفد مجل�س النواب الأميركي يزور �أفغان�ستان
لت�شجيعها على توقيع االتفاقية الأمنية
قام وفد من مجلس النواب األميركي برئاسة رئيسه
جون باينر بزيارة إلى أفغانستان في محاولة لتشجيع
كابول على توقيع اتفاقية أمنية ح��ول وض��ع القوات
األميركية في البالد بعد عام .2014
وأف��ادت وكالة «حماه ب��رس» أن النواب من الحزب
الجمهوري التقوا في كابول العسكريين األميركيين
والسفير األميركي في أفغانستان جيمس كانينغهام وقائد
القوات الدولية «إيساف» العاملة في أفغانستان جوزيف
دانفورد.
وق��ال المكتب الصحافي لجون باينر إن ال��والي��ات
المتحدة أفهمت القيادة األفغانية ،سعي مجلس النواب
األميركي إلى الحفاظ على الوجود العسكري األميركي في
البالد بعد عام  ،2014مشيرا ً إلى أن بقاء العدد الالزم من

الجنود األميركيين هناك سيسمح بإنهاء العمل الذي قامت
به الواليات المتحدة في أفغانستان بنجاح.
وت��أت��ي ه��ذه ال��زي��ارة وه��ي األول���ى منذ االنتخابات
الرئاسية التي أجريت في أفغانستان يوم  5نيسان في
آونة واحدة مع المناقشات في البيت األبيض في شأن عدد
وتشكيلة ووظائف العسكريين األميركيين في أفغانستان
بعد انسحاب الجزء الرئيسي من القوات الدولية من هذا
البلد قبل نهاية عام .2014
ويفترض الجانب األميركي أن القوات الدولية المحددة
التي ستبقى في أفغانستان بعد هذا الموعد يجب أن
تتضمن  8آالف م���درب وم��وظ��ف م��ن وح���دات الجيش
األميركي المختصة بمكافحة اإلرهاب.

بدأ في نيويورك أول من أمس اختيار هيئة المحلفين في محاكمة
أبو حمزة المصري الذي يواجه في حال إدانته حكما ً بالسجن المؤبد
بتهم الخطف واإلرهاب قبل هجمات  11أيلول  2001على الواليات
المتحدة.
وتقوم المحكمة باالختيار من بين أكثر من مئتين من المحلفين
المحتملين ،بعد ملئهم استبيانات تسأل عن أشياء عدة ،منها إذا كانوا
يشعرون أن بإمكانهم التحلي بالحياد في قضية تشمل تهما ً تتعلق
«باإلرهاب».
وي��وم الجمعة الماضي استبعدت قاضية المحكمة الجزئية
األميركية كاثرين فورست  45من الذين تقدموا لهذه المهمة بناء على
إجاباتهم ،إضافة إلى  41آخرين قررت إعفاءهم.
ويواجه مصطفى كمال مصطفى ( 55سنة) المعروف في بريطانيا
باسم أبو حمزة المصري  11تهمة تتعلق بخطف  16سائحا ً غربيا ً في
اليمن عام  1998قتل أربعة منهم ،وبالتخطيط إلقامة معسكر تدريب
على غرار معسكرات تنظيم القاعدة في والية أوريغون األميركية
أواخر عام .1999
ويتهم بتقديم الدعم المادي للقاعدة وبالتخطيط إلنشاء مركز
حاسوب لحركة طالبان وإرس��ال مجندين للتدرب على العمليات
المسلحة في أفغانستان .وينفي أبو حمزة هذه التهم وقال إنه ينوي
الدفاع عن نفسه في المحكمة.
وكانت بريطانيا قد سلمت أبو حمزة للواليات المتحدة عام 2012
بعد أن قضى أعواما ً عدة في السجن بتهمة التحريض على القتل.
واشتهر أبو حمزة إبان وجوده في بريطانيا بالخطب النارية في
مسجد فينزبري بارك شمال لندن ،وقال مسؤولون بريطانيون إنه
اتصل أثناء وجوده هناك بعدد من المسلحين ،بينهم زكريا موسوي
الذي ساعد في هجمات  11أيلول .2001
وفقد أب��و حمزة إح��دى عينيه وذراع��ي��ه االثنتين ،ومعروف أنه
يستخدم خطافا ً معدنيا ً محل إحداهما ،ويقول إن هذه اإلصابات
لحقت به أثناء القيام بعمل إنساني في أفغانستان في ثمانينات القرن
الماضي ،بينما يعتبر خصومه أن ذلك حدث أثناء قتاله مع المجاهدين
األفغان إبان االحتالل السوفياتي ألفغانستان.
وم��ن المتوقع أن تستغرق المحاكمة في نيويورك نحو شهر
وستتوقف يومي الثالثاء واألربعاء بسبب عيد القيامة.

تركيا تدين ً
قرارا للكونغر�س ي�صف
«مذبحة الأرمن» بالإبادة الجماعية

كون هيه وصفت الفضيحة بالسلوك الخاطئ
تقدمت رئيسة كوريا الجنوبية،
بارك كون هيه ،باعتذار أمس ،عما
وصفته بـ»السلوك الخاطئ» من
قبل وكالة االستخبارات الوطنية،
في أعقاب تفجر «فضيحة تزوير
أدل��ة» ،هزت الشطر الجنوبي من
شبه الجزيرة الكورية.
وقالت رئيسة كوريا الجنوبية،
أم��ام اجتماع لمجلس ال���وزراء،
إن النيابة العامة أعلنت أول من
أمس ،النتيجة النهائية للتحقيق
ف��ي شكوك بتزوير أدل��ة م��ن قبل
وك��ال��ة االس��ت��خ��ب��ارات ،وأضافت
أنها تعتذر عن «السلوك الخاطئ

ل��ل��وك��ال��ة ،وال��ع��ي��وب ف��ي نظام
إدارتها ،الذي أثار قلق الشعب».
ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية
الجنوبية عن بارك كون هيه قولها
إنه «ينبغي أن تبذل الوكالة كل ما
في وسعها ،لمنع تكرار الحوادث
المؤسفة» ،مؤكدة أنها ستحمل
الوكالة المسؤولية «إذا فقدت ثقة
الشعب مرة أخرى».
ومن المتوقع أال تحمل الرئيسة
ب��ارك ،رئيس الوكالة ،ن��ام جيه
ج���ون ،مسؤولية «الفضيحة»،
خ��ص��وص��ا ً أن��ه��ا قبلت ،ف��ي وقت
س���اب���ق ،اس��ت��ق��ال��ة ن��ائ��ب م��دي��ر

الوكالة ،سو تشون ه��و ،وتقدم
رئيس الوكالة باعتذار هو اآلخر،
«عما سببته الوكالة من القلق»،
م��ؤك��دا ً أن��ه شعر بـ»المسؤولية
ال��ق��وي��ة ع��ن ت���ورط ال��وك��ال��ة في
قضية التزوير».
وتعرضت وكالة االستخبارات
الوطنية النتقادات ح��ادة أخيراً،
بعد الكشف ع��ن قيامها بتزوير
م��س��ت��ن��دات ح��ك��وم��ي��ة صينية،
لتبني عليها قضية ال�لاج��ئ يو
وون سيونغ ،البالغ من العمر 34
سن ًة ،الذي عمل في حكومة سيول
اإلقليمية.

�أعنف هجوم دموي ي�ضرب العا�صمة النيجيرية

ع�شرات القتلى بتفجيرين في �أبوجا
ُقتل عشرات األشخاص في تفجيرين ه�� ّزا محطة
مزدحمة للحافالت في ضواحي العاصمة النيجيرية
أبوجا ،في أعنف هجوم في تلك المدينة على اإلطالق.
ووقع التفجيران في وقت كان يتأهب الركاب لركوب
الحافالت وسيارات األجرة للذهاب إلى أعمالهم في
وس��ط أبوجا ،في هجوم تشير أصابع االتهام فيه
إلى جماعة بوكو حرام المتشدّدة .وذك��رت الشرطة
النيجيرية أن  71قتيالً سقطوا وأصيب  124آخرون
في أول هجوم يقع في العاصمة منذ عامين.
وق���ال م��دي��ر عمليات ال��ب��ح��ث واإلن���ق���اذ تشارلز
اوتجبادي ،إن خبراء أمن يشتبهون بأن التفجير وقع
داخل عربة ،لكنه لم يقدّم تفاصيل أخرى .وتناثرت
األش�لاء والدماء في المحطة ،وحاولت ق��وات األمن
إبعاد مجموعة من المارة ،فيما عملت فرق اإلطفاء على
إخماد حريق في حافلة بها جثث متفحمة.
وق��ال شاهد عيان إن جثث القتلى انتشرت حول
المنطقة ،فيما أعلن شاهد آخر يدعى بادمسي نيانيا

أنه شاهد  40جثة أخليت من المكان ،ويقول شهود
عيان آخرون إنهم رأوا عمال اإلنقاذ والشرطة تجمع
أجزاء الجثث من المكان.
وأدى التفجير إلى حدوث حفرة بعمق متر ونصف
في أرضية موقف السيارات في نيانيا ،التي تبعد 16
كيلومترا ً عن وسط المدينة ،ودمر أكثر من  30سيارة،
وتسبّب في ح��دوث تفجيرات أخ��رى بعد اشتعال
خزانات الوقود في السيارات واحتراقها .وقالت ميمي
دانيالز ،التي تعمل في أبوجا« ،كنت أنتظر ركوب
الحافلة ،عندما سمعت ص��وت انفجار شديد يص ّم
اآلذان ،ثم شاهدت الدخان ،وكان الناس يجرون حول
المكان مضطربين».
وأضافت أن تفجيرا ً ثانيا ً وقع .وأول من أمس ،قتل
مهاجمون  60شخصا ً على األقل في هجوم على قرية
شمال شرقي نيجيريا .وقال شهود إن ثمانية آخرين
قتلوا في هجوم منفصل على كلية لتدريب المعلمين.

دانت تركيا قرارا ً أصدرته لجنة تابعة لمجلس الشيوخ األميركي
يصف المذبحة التي ارتكبتها القوات العثمانية ضد األرم��ن خالل
الحرب العالمية األولى بأنها إبادة جماعية ،فيما حذرت الكونغرس
من اتخاذ خطوات من شأنها أن تضر بالعالقات التركية ـ األميركية.
وبعد مضي قرابة قرن على وقوعها ،ال تزال طبيعة ونطاق عمليات
القتل مح ّل جدال كبير .وتق ّر تركيا بأن كثيرا ً من األرم��ن قتلوا في
االقتتال الذي اندلع عام  ،1915لكنها تنفي أن ما يصل إلى مليون
ونصف المليون شخص قتلوا وأن عمليات القتل تعتبر إبادة جماعية،
وهو مصطلح يستخدمه كثير من المؤرخين الغربيين والبرلمانات
األجنبية.
ودعا القرار الذي وافقت عليه لجنة العالقات الخارجية بمجلس
الشيوخ األميركي ،أمس ،إلى «إحياء ذكرى اإلبادة الجماعية لألرمن
يوم  24نيسان .»2014
وجاء في نص القرار« :يجب على الرئيس أن يعمل من أجل إقامة
عالقات متساوية وبناءة ومستقرة ومتينة بين األرمن واألتراك تشمل
اعترافا ً كامالً من تركيا بحقائق اإلبادة الجماعية لألرمن».
وقالت وزارة الخارجية التركية إن «اللجنة تجاوزت موقعها
واختصاصها ومسؤوليتها بالموافقة على مشروع القرار الذي أعد على
عجل وبطريقة تفتقر إلى الكفاءة» ،مشيرة إلى «رفض هذه المحاولة
لالستغالل السياسي الذي يشوه التاريخ والقانون ،والتنديد بكل من
قاد هذه المبادرة المجحفة».

غضب شعبي افغاني من الوجود األميركي

«الماليزية» ...البحث في العمق يجه�ض وت�شكيل فريق للتحقيق
ع������ادت ال���زع���ن���ف���ة ال����زرق����اء
 Bluefin-21من ق��اع المحيط
إل��ى السطح ،قبل أن تنجز كامل
مهمتها ،في حين أعلن أن عمليات
البحث عن أجسام طافية ،من الجو
والسطح ستتوقف خالل أيام .في
حين أعلنت ماليزيا تشكيل فريق
تحقيق دولي ،متعدد المهام ،للنظر
في البيانات واألدلة كافة المتعلقة
بالطائرة الماليزية التي اختفت
فوق المحيط الهندي ،في  8آذار
الماضي وعلى متنها  239راكباً.
وق���ال الكابتن ال��ب��ح��ري م��ارك
ماثيوس المسؤول ال��ذي يراقب
من مدينة بيرث ،عمل الغواصة
 »Bluefin-21الزعنفة الزرقاء
 ،»21ضمن عمليات البحث عن
الطائرة الماليزية المفقودة ،بأنها
أك��م��ل��ت اث��ن��ي��ن م��ن  7أج����زاء من
مهمتها ،وه��و م��ا ي��ع��ادل  29في
المئة ،من المنطقة المدرجة ضمن
خطة عملها ،والتي تبلغ مساحتها
 40كيلومترا ً مربعاً.
وقال مصدر ،إن الزعنفة الزرقاء

كون هيه تعتذر لل�شعب
بعد «ف�ضيحة تزوير» ا�ستخباراتية
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قضت  7.5ساعة تحت الماء ،بما
فيها فترة الهبوط والصعود إلى
ال��س��ط��ح ،ول��م ت��ت��واف��ر حتى اآلن
معلومات عن النتائج التي حصلت
عليها الغواصة اآللية ،خالل مهمة
ال��ب��ح��ث ع��ن ال��ط��ائ��رة الماليزية
ال���م���ف���ق���ودة ،م��ن��ذ ن��ح��و خمسة
أسابيع.
وفي ما يتعلق بالبحث وافقت
الحكومة الماليزية أم��س ،على
تشكيل فريق تحقيق دولي للنظر
في األدلة المتعلقة برحلة الطائرة
الماليزية  ،MH37بحسب ما
أعلن القائم بوزارة النقل الماليزية
هشام الدين حسين ،في كوااللمبور،
وأوضح الوزير الماليزي أن الفريق
سيضم مجموعة مختصة بالمالحة
الجوية ،ومجموعة بالعمليات،
وم��ج��م��وع��ة مختصة ب��ال��ش��ؤون
ال��ط��ب��ي��ة وال��ع��وام��ل اإلن��س��ان��ي��ة.
وقال إن وزارت��ه ستتولى صياغة
ال����ش����روط ال��م��رج��ع��ي��ة ل��ف��ري��ق
التحقيق ،وتعيين أعضائه وفقا ً
للمعايير الدولية.

نيجيريون يساعدون في لملمة الضحايا

الحكم على برل�سكوني
ب�أداء خدمة عامة بدل ال�سجن

يستعد للغوص باحثا ً عن المجهول

عاقبت محكمة إيطالية رئيس
الوزراء السابق ،سيلفيو برلسكوني،
ب��أداء خدمة عامة لمدة عام كامل،
بعد إدانته بالتهرب الضريبي.
وت��ع��وض ه��ذه الخدمة عقوبة
السجن.
وق���د أدي���ن ب��رل��س��ك��ون��ي ال��ع��ام
الماضي بالتهرب الضريبي في
قضية حقوق البث التلفزيوني التي
اشترتها شركته ميدياسات في
التسعينات.
وي���ن���ص ق���ان���ون ال��ع��ق��وب��ات
اإلي��ط��ال��ي ف��ي مثل ه��ذه الجرائم
أيضا ً على اإلقامة الجبرية ،ولكن ال

يعرف أي نوع من الخدمة سيؤديه
برلسكوني.
وال ي��زال الملياردير البالغ من
العمر  77سنة ،يالحق قضائيا ً في
سلسلة من القضايا تتعلق بحياته
الخاصة وبأعماله.
وق��د تجنب برلسكوني عقوبة
السجن في قضية ميدياسات ألن
القانون اإليطالي يرفق بالمدانين
الذين تجازوا  70سنة من العمر.
وذكرت تقارير في سائل اإلعالم
اإليطالية أن برلسكوني سيعمل
نصف يوم في األسبوع بدار للعجزة
والمعاقين ،قرب منزله في ضواحي

مدينة ميالن.
وسيمنع من التجول والتواصل
مع المدانين في قضايا جنائية،
وي��ش��م��ل ذل���ك أح���د ش��رك��ائ��ه على
األقل ،بحسب ما نقلته وكالة األنباء
الفرنسية.
وينفي برلسكوني ما ينسب إليه،
متهما ً القضاة اليساريين باستهدافه
ومحاولة القضاء عليه سياسياً.
وال يزال رئيس ال��وزراء السابق
زعيما ً لحزب «فورزا إيطاليا» ،أبرز
األحزاب اليمينية المعارضة ،ولكنه
ممنوع من المشاركة في االنتخابات
األوروبية المقبلة.

