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ال�سبعة الكبار تختتم �أعمالها� ...أوكرانيا و�إيران و كوريا ال�شمالية �أولوياتها

روحاني يزور تركيا االثنين المقبل

بوتين قبلة القادة الأجانب في ذكرى �إنزال النورماندي اليوم

نجفي :نرف�ض مزاعم البعد الع�سكري لبرنامجنا النووي

قال الرئيس األميركي باراك أوباما أمس ،إن
على روسيا االعتراف بالرئيس األوكراني الجديد
بيوتر بوروشينكو ،مشيرا ً إلى أن مجموعة G7
مستعدة لفرض عقوبات جديدة على روسيا في
حال «استمرار تدخلها في شؤون أوكرانيا».
وأفاد أوباما أن بوروشينكو اعترف بضرورة
إقامة عالقات جيدة مع روسيا ،مشيرا ً إلى أن هذا
الموقف يمكن أن يمهد لحل األزمة ،مضيفا ً أنه ال
يمكن عقد صفقات عسكرية مع روسيا في وقت
«تزعزع فيه موسكو أمن أوكرانيا» ،في إشارة
إلى صفقة بيع سفن «ميسترال» الفرنسية إلى
روسيا .ورأى أوباما أن لدى موسكو مصالح في
أوكرانيا ،ولكن ال يمكنها القيام بأعمال وصفها
بـ»غير قانونية».
وأك���دت مجموعة  G7تمسكها ب��ق��رار حل
الملف النووي اإليراني عبر الطرق الدبلوماسية
ورحبت بجهود المفوضة السامية للشؤون
الخارجية لالتحاد األوربي كاترين أشتون في
هذا المجال.
وق��ال البيان الختامي للمجموعة أم��س:
«نؤكد مجددا ً تمسكنا بالحل الدبلوماسي للملف
النووي اإليراني» ،داعيا ً إيران إلى التعاون مع
الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتسوية جميع
المسائل العالقة .ودعا البيان إيران إلى «لعب
دور أكثر فعالية ف��ي تعزيز األم��ن اإلقليمي
وحيال سورية ورفض جميع األعمال اإلرهابية
والمجموعات اإلرهابية» .وأعربت المجموعة
عن استنكارها لبرنامج كوريا الشمالية لتطوير
السالح النووي والصاروخي ،وطالبت كوريا
الشمالية بـ»االمتناع عن تطوير السالح النووي
والبرنامج ال��ن��ووي وال��ص��واري��خ البالستية
والتقيد بشكل ك��ام��ل ب��االل��ت��زام��ات ف��ي إط��ار
قرارات مجلس األمن وااللتزامات التي انبثقت
عن المفاوضات السداسية عام  .»2005داعية
المجتمع الدولي إلى ضمان تطبيق العقوبات
بشكل كامل على كوريا الشمالية ،معربة عن
قلقها من انتهاك حقوق اإلنسان في البالد.
ودعت المجموعة الدولية أوكرانيا إلى تبني
نهج متوازن في إجراء العملية األمنية في شرق
البالد وأكدت ضرورة إلقاء سالح كل التشكيالت
ورح���ب بيان قمة
المسلحة غير الشرعية.
ّ

السبعة الكبار التي عقدت في بروكسيل بجهود
منظمة األمن والتعاون في أوروبا لتخفيف حدة
التوتر في أوكرانيا وكذلك استعداد سلطات
كييف لمواصلة الحوار الوطني الشامل .ونوه
بموافقة البرلمان األوكراني على مذكرة السالم
والوفاق ودعا السلطات األوكرانية إلى مواصلة
اإلص�لاح الدستوري ووض��ع أس��اس لتعزيز
الديمقراطية وتلبية تطلعات جميع المواطنين
في مناطق البالد كافة.
وأع��رب بيان القمة عن ترحيبه بانتخاب
بيوتر بوروشينكو رئيسا ً ألوكرانيا ً وطالب
موسكو باالعتراف بنتائج انتخابات الرئاسة
األوكرانية ،وإكمال سحب قواتها من الحدود مع
أوكرانيا ووقف تدفق األسلحة والمسلحين عبر
الحدود واستخدام نفوذها بين االنفصاليين
في شرق البالد كي يقدموا على إلقاء السالح
والتخلي عن العنف.
وح��� ّذرت  G7روس��ي��ا م��ن ف��رض م��زي��د من
العقوبات عليها إن تطلّب األم��ر ،مشيرة إلى
استعداد دول المجموعة لفرض عقوبات على
أشخاص طبيعيين وقانونيين دعموا انتهاك
سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.
اتفق ق��ادة «السبعة ال��ك��ب��ار» على دع��وة
الرئيس بوتين أثناء اللقاء معه في فرنسا إلى
التعاون مع رئيس أوكرانيا المنتخب بيوتر
بوروشينكو والمساهمة في إحالل االستقرار في
أوكرانيا.
وكانت المستشارة األلمانية أنغيال ميركل قد
أعلنت في وقت سابق أنه تقرر توجيه رسالة
مشتركة في المحادثات مع الرئيس األوكراني
الجديد وف��ي اللقاء م��ع بوتين ف��ي ساحات
االحتفال بذكرى إن��زال النورماندي ،مشيرة
إلى أنه من المهم أن تساهم روسيا في إحالل
االستقرار وتخفيض حدة التوتر ،ما يعني قبل
كل شيء ضرورة التعاون مع رئيس أوكرانيا
الجديد.
يذكر أن الرئيس بوتين سيشارك غ��دا ً في
االحتفاالت التي ستقام في فرنسا لمناسبة
الذكرى الـ 70إلنزال قوات الحلفاء ضد ألمانيا
النازية في إقليم نورماندي الفرنسي ،وهو
يعتبر أكبر إنزال في التاريخ أجري عام .1944

من ناحية أخرى ،أعلنت اليابان معارضتها
تشديد العقوبات المفروضة على روسيا
وعلقت آماال ً على الحوار بين موسكو وكييف.
وق��ال األمين العام لمجلس ال��وزراء الياباني
يوسيهيده سوغا في مؤتمر صحافي في طوكيو
يوم أمس« :إن روسيا تبدي نية إجراء حوار مع
السلطات األوكرانية الجديدة ،ونحن سنتابع
ذلك باهتمام كبير .ال ينبغي تشديد العقوبات
على الفور .نحن نعلّق آماال ً على تسوية القضية
من خالل المفاوضات».
وقيّم سوغا عاليا ً نتائج قمة  G7التي عقدت
ف��ي بروكسيل وش���ارك فيها رئ��ي��س ال���وزراء
الياباني شينزو آبي ،مشيرا ً إلى أن بيان القمة
أك��د ب��وض��وح أن ال���دول السبع ت��ع��ارض أية
محاوالت رامية إلى تغيير الوضع في العالم
بالقوة.
وفي السياق ،أعلن المندوب الروسي الدائم
ل��دى االت��ح��اد األوروب���ي فالديمير تشيجوف
عن ازدي��اد عدد القادة األجانب الراغبين في
إجراء محادثات مع الرئيس الروسي فالديمير
بوتين على هامش احتفاالت النورماندي.
وأش��ار أم��س إل��ى أن قيادة االتحاد األوروب��ي
أب��دت اهتمامها بعقد جلسات محادثات مع
بوتين في فرنسا ،حيث من المتوقع أن يلتقي
بوتين نظيره الفرنسي فرانسوا هوالند ورئيس
الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والمستشارة
األلمانية أنغيال ميركل.
وق��د لفت بوتين في حديث لوسائل إعالم
فرنسية عشية الزيارة إلى أنه مستعد إلجراء
محادثات مع أي من الرؤساء اآلتين للمشاركة
ف��ي االح��ت��ف��االت ف��ي ال��ن��ورم��ان��دي ،بمن فيهم
الرئيس األوكراني المنتخب بيوتر بوروشينكو.
فيما أعلن نائب وزي��ر الخارجية الروسية
غريغوري كاراسين أن��ه تقرر إع��ادة السفير
الروسي لدى أوكرانيا ميخائيل زورابوف وذلك
بعد االنتخابات الرئاسية هناك ،وق��ال« :اآلن
وبعد انتخاب رئيس ألوكرانيا تقرر أن يعود
السفير إلى كييف ليتابع مهماته وسيشارك في
مراسم تنصيب الرئيس بيوتر بوروشينكو».
أع��اد المسؤول ال��روس��ي إل��ى األذه���ان أن
زوراب���وف اس ُتدعي لالستشارة عندما بدأت

ائتالف عالمي لمواجهة التج�س�س الأميركي على الإنترنت
أط��ل��ق ائ��ت�لاف عالمي لشبكات
إلكترونية واجتماعية وحقوقية يوم
أم��س ،حملة «إع���ادة تعيين النت»
ال��ت��ي ت��ه��دف إل���ى المحافظة على
الخصوصية ومقاومة مراقبة وكالة
األمن القومي األميركي.
وأط��ل��ق��ت م��ن��ظ��م��ة «ح�����ارب من
أج��ل المستقبل» Fight for the
 ،Futureحملة «إع����ادة تعيين
النت»  Reset The Netلمناسبة

حلول الذكرى السنوية األولى لقيام
الموظف السابق في «وكالة األمن
القومي» إدوارد سنودن بنشر أولى
تسريباته ،إذ يضم االئتالف العالمي
عددا ً كبيرا ً من شركات التكنولوجيا
والمنظمات غير الحكومية المعنية
ب��ح��ق��وق اإلن��س��ان وح��ري��ة اإلع�ل�ام
وشبكة «ريديت» و«مؤسسة الحدود
اإللكترونية» و«منظمة العفو الدولية»
و«مؤسسة حرية الصحافة».

وي��ه��دف ه��ذا االئ��ت�لاف إل��ى ص ّد
ممارسات الرقابة والتجسس التي
تقوم بها الحكومة األميركية عبر
برامج تطورها وكالة األمن القومي،
إذ س��ج��ل أول م��ن أم���س ان��ض��م��ام
شركة «غ��وغ��ل» اليه ،التي أعربت
عن تأييدها لمبادرة «إع��ادة تعيين
ال��ن��ت» ،وأش���ارت إل��ى أنها «قامت
بتشفير أكبر عدد ممكن من رسائل
البريد اإللكتروني».

األزم���ة األوك��ران��ي��ة نهاية ش��ب��اط .وستجرى
م��راس��م تنصيب يوروشينكو  7ح��زي��ران في
البرلمان األوكراني (الرادا).
في السياق ،وصف رئيس ال��وزراء الروسي
دم��ي��ت��ري م��دف��ي��دي��ف ت��ص��ري��ح��ات السلطات
األوكرانية حول عدم وجود الجئين أوكرانيين في
روسيا بالكاذبة ،مشيرا ً خالل جلسة للحكومة
ال��روس��ي��ة أم��س إل��ى ازدي���اد تدفق الالجئين
بمعدل  3آالف الجئ أوكراني في اليوم معظمهم
من النساء واألط��ف��ال إل��ى مقاطعة روستوف
الروسية .وأوضح مدفيديف أن  4آالف أوكراني
طلبوا اللجوء إل��ى روسيا «وه��ذا وض��ع غير
مسبوق» ،ووص��ف تصريحات مجموعة G7
التي اعتبرت تصرفات كييف في منطقة جنوب
شرقي أوكرانيا معتدلة بالوقاحة ،وقال ساخراً:
«إن ما يعرف بـ»السباعية» تتحدث هي األخرى
أن تصرفات الجيش األوك��ران��ي ض��د شعبه
معتدلة ...وهذه وقاحة ال تعرف الحدود».
أما مفوض الرئيس الروسي لشؤون حقوق
األطفال بافل أستاخوف فأكد أن أكثر من 8
آالف الجئ وصلوا في  4حزيران من أوكرانيا
إل��ى مقاطعة روس��ت��وف ،وأن ه��ذا العدد في
تزايد .وغ�� ّرد أستاخوف على «تويتر»« :إن
 8386الجئا ً بينهم  151طفالً وصلوا من
األراضي األوكرانية إلى مقاطعة روستوف».
وأوضح أن في ليلة  2حزيران وصل  30طفالً
و 26شخصا ً إلى األراضي الروسية مشيا ً على
األقدام.
جاء ذلك في وقت ،واصلت القوات األوكرانية
قصف بلدة سيميونوفكا الواقعة قرب سالفياسك
في مقاطعة دونيتسك بشرق أوكرانيا .وذكر
مصدر في قوات الدفاع الشعبي أمس ،أن الليلة
الماضية كانت هادئة نسبيا ً باستثناء إطالق
نار وانفجارات في بعض المناطق.
وقال العمدة الشعبي للمدينة فياتشيسالف
بونوماريوف إن  9من الدفاع الشعبي قتلوا
وأصيب  12آخرون في هذه االشتباكات ،بينما
خسر الجيش األوكراني طائرتين ومروحيتين
و 4مصفحات .وألحقت الغارات الجوية أضرارا ً
بخطوط الكهرباء والماء ،ما أدى إلى قطع المياه
في  10مدن بمقاطعة دونيتسك.

�أميركا تع ّول على الدبلوما�سية
لتبديد قلق ميركل من التج�س�س

لقي عشرات األشخاص مصرعهم في هجمات جديدة
شنتها جماعة “بوكو حرام” اإلرهابية المتشددة على
أربع قرى في شمال شرقي نيجيريا وقامت بتدمير مئات
المنازل ،بحسب مصادر محلية.
وقد هاجم مسلحون يرتدون زيا ً عسكريا ً قرى غوشي
واتاغارا واغابالوا واغانجارا في والية بورنو مستخدمين
س��ي��ارات رباعية ال��دف��ع ،وأش���ار النائب ف��ي البرلمان
النيجيري بيتر بيي ال��ذي يمثل ه��ذه المنطقة إل��ى أن
“متمردي بوكو حرام شنوا هجمات دامية في هذه القرى إذ
قتلوا عددا ً كبيرا ً من األشخاص ودمروا منازل”.
وأضاف بيي“ :ال نزال نعمل على حصر عدد القتلى”،

مو�سكو ووا�شنطن ت�ؤكدان �ضرورة الوقف
الفوري للعملية الع�سكرية �شرق �أوكرانيا
ق��ال وزي���ر الخارجية ال��روس��ي
سيرغي الف��روف عقب لقائه نظيره
األميركي جون كيري في باريس إن
موسكو وواشنطن أكدتا بوضوح
ض���رورة ال��وق��ف ال��ف��وري للعملية
العسكرية شرق أوكرانيا.
وفي تصريح صحافي أمس أشار
الفروف إلى أن «الوضع في أوكرانيا
ت��ج��اوز ك��ل ال��ح��دود المعقولة»،
وقال« :هناك قصف مدفعي لألحياء
ال��م��دن��ي��ة ،وال ي���زال ع���دد القتلى
المدنيين في ازدياد» .وواصل« :لفتنا
اهتمام الجانب األميركي إلى ضرورة
التعامل مع الوضع األوكراني وفق
بيان جنيف وخريطة الطريق التي
وضعت على أساسه من قبل رئيس
منظمة األمن والتعاون في أوروبا».
وأض���اف الف���روف أن كيري أيّ��د

ضرورة إعادة األوضاع في أوكرانيا
إل��ى ه��ذا المسار وأهمية وق��ف كل
أشكال العنف ،وأعرب عن أمله بأن
تستخدم الواليات المتحدة نفوذها
على الرئيس األوك��ران��ي المنتخب
بيوتر بوروشينكو من أج��ل وقف
العنف والعملية العسكرية.
وأضاف الوزير الروسي أنه لفت
انتباه نظيره األميركي إلى أن بعض
الخطوات التي اتخذتها الواليات
المتحدة واالتحاد األوروبي حديثاً،
ال سيما أث��ن��اء اجتماعات الناتو
ومجموعة السبع الكبار« ،ال تشجع
على عقد حوار بناء (في أوكرانيا)،
لكنها على عكس ذل��ك تخلق لدى
بعض الساسة في كييف اإلحساس
ب��أن كل ش��يء مسموح لهم» .وأكد
الوزير الروسي أن «هذا األسلوب لن

يؤدي إلى أي شيء إيجابي».
وق���د أع��ل��ن الف����روف ق��ب��ي��ل ب��دء
محادثاته مع كيري أن أوكرانيا يجب
أن تكون دول��ة سلمية ومستقرة،
ويجب أن يشعر سكانها بالتساوي،
ويجب احترام حقوقهم .بدوره أكد
كيري أن أوك��ران��ي��ا «ليست بيدقا ً
في المواجهة بين البلدين بل دولة
مستقلة ذات سيادة ،ونريد لها أن
تصبح جسرا ً بين الشرق والغرب».
ون���وه ك��ي��ري إل��ى أهمية اللقاء
الحالي ف��ي ب��اري��س عشية إحياء
الذكرى الـ 70إلنزال قوات الحلفاء
في النورماندي ،معربا ً عن أمله بأن
تسنح الفرصة ،بعد انتخاب الرئيس
الجديد في أوكرانيا ،أم��ام روسيا
والواليات المتحدة إمكان المساهمة
في إعادة بناء االقتصاد األوكراني.

�إحياء ذكرى �أكبر عملية �إنزال برمائي في التاريخ

هجمات جديدة لـ«بوكو حرام»
�شمال �شرقي نيجيريا
الفتا ً إلى أن عددا ً كبيرا ً من السكان فروا إلى الكاميرون
المجاورة في الوقت ال��ذي تشن فيه القوات النيجيرية
حملة تمشيط واسعة وغارات جوية في محاولة الستعادة
السيطرة على المنطقة.
وقال أحد سكان قرية غوشي ذات الغالبية المسلمة
والذي تم ّكن من الفرار إلى مدينة غامبورو نغاال المجاورة:
“قتل مئة شخص على األقل” في هذا الهجوم ،مشيرا ً إلى
أن المهاجمين كانوا مزودين ببنادق كالشينكوف وقاذفات
صواريخ وقاموا بتدمير قرابة  300منزل والعديد من
المساجد.

أعلن مصدر رسمي تركي أمس عن زيارة سيقوم بها
الرئيس اإليراني حسن روحاني إلى تركيا يوم االثنين
المقبل ،وهي األولى إلى هذا البلد منذ انتخابه.
وأشار المسؤول التركي إلى أن روحاني سيبحث في
أنقرة مع نظيره التركي عبدالله غول ورئيس الوزراء رجب
طيب أردوغ��ان العالقات الثنائية والوضع في الشرق
األوسط ،مشيرا ً إلى أن «هذه الزيارة كانت مرتقبة منذ وقت
وأن وفدا ً كبيرا ً من الوزراء سيرافق الرئيس اإليراني».
ووصف وزير المواصالت وتقنية المعلومات محمود
واعظي مستوى التعاون بين إي��ران وتركيا بالمتميز،
السيما في مجال الطاقة ،مؤكدا ً أن زيارة الرئيس حسن
روحاني إلى تركيا ستتضمن التوقيع على  6مذكرات
تعاون بين البلدين.
وتنوي تركيا التي تعتمد كثيرا ً على إيران وروسيا في
إمدادها بموارد الطاقة ،زيادة وارداتها من النفط والغاز من
إيران عند رفع العقوبات الدولية المتوقعة في إطار اتفاق
مرحلي حول البرنامج النووي اإليراني.
يأتي ذلك في وقت ،استؤنفت فيه أمس في العاصمة
النمساوية فيينا الجولة الثانية من المفاوضات النووية
على مستوى الخبراء بين إيران والدول الست ،إذ كانت
الجولة األولى من هذه المحادثات اختتمت أول من أمس
في العاصمة النمساوية.
وترمي هذه المحادثات إلى معالجة القضايا الفنية
العالقة ،وسيتفق الجانبان على نقاط ذات صلة يفترض
أن تدرج في مسودة االتفاق النهائي بين إيران ومجموعة
(.)1+5

من جهة أخرى رفض ممثل إيران لدى الوكالة الدولية ما
يطرح من مزاعم واهية بشأن ما يعرف بالبعد العسكري
المحتمل للبرنامج النووي اإليراني ،مشيرا ً في كلمته أمام
اجتماع مجلس حكام الوكالة في فيينا إلى أن التقرير
األخير للوكالة يؤكد مرة أخرى الطابع السلمي للبرنامج
النووي من دون تسجيل أي انحراف فيه.
وأض��اف رضا نجفي أن التقرير يثبت تنفيذ طهران
جميع التزاماتها وفقا ً لبرنامج العمل المشترك بين إيران
ومجموعة ( ،)1+5مؤكدا ً أن التقرير يثبت أيضا ً أن بالده
قامت بتنفيذ ما عليها من التزامات وفقا ً لبرنامج العمل
المشترك بينها وبين المجموعة الدولية وكذلك االتفاق
بين إيران والوكالة الدولية للطاقة النووية.
وأش���ار المسؤول اإلي��ران��ي إل��ى االجتماعات الفنية
المتعددة بين ب�لاده والوكالة واالجتماع األخير الذي
عقد بين الجانبين في طهران في  20أي��ار  2014وقال
إن��ه حصل تقدم جيد ح��ول الخطوات العملية السبع
وخصوصا ً إثبات االستخدام غير العسكري للصواعق
المتفجرة بشكل كامل.
وأض��اف نجفي« :إن إي��ران ومن خالل التنفيذ الكامل
للخطوات الثالث عشرة في إطار اإلعالن المشترك الخاص
بإطار التعاون ،تعاونت مع الوكالة الدولية في وقت جرى
تحديده ،إذ ُقدّمت كل المعلومات التي كانت تحتاجها
الوكالة» ،مشددا ً على ضرورة تواصل المفاوضات بين
إي��ران ومجموعة  1+5بنية حسنة ،وق��ال إنه في حال
توافرت نيات حسنة فإن باإلمكان تنفيذ اتفاق جنيف
خالل الفترة التي حددت لالتفاق.

أعلنت الواليات المتحدة أنها تع ّول على الخيار الدبلوماسي كأفضل
حل لتبديد القلق األلماني من التجسس المفترض على الهاتف المحمول
للمستشارة األلمانية أنجيال ميركل ،إذ قالت م��اري ه��ارف المتحدثة
الرسمية باسم الخارجية األميركية في سياق ردها على سؤال يتعلق
بقرار المدعي األلماني فتح تحقيق حول التجسس األميركي على هاتف
ميركل إن «الرئيس األميركي تط ّرق إلى هذه المسألة بعمق خالل زيارة
ميركل لواشنطن في شهر نيسان الماضي» .وأضافت« :نعتقد أنه من
المهم التطرق إلى المسألة من خالل القنوات الدبلوماسية» وتابعت« :إنها
من دون شك الوسيلة األنسب» مؤكدة أنها أيضا ً ال تملك أية معلومات
حول تعاون محتمل من الواليات المتحدة في التحقيق األلماني.
وفي صيف العام الماضي كشف المستشار السابق في وكالة األمن
القومي األميركي إدوارد سنودن عن نظام واس��ع لمراقبة المكالمات
الهاتفية واالتصاالت األلمانية على اإلنترنت وصل إلى حد التجسس على
هاتف المستشارة النقال خالل سنوات عدة .وأكدت الواليات المتحدة
ضمنيا ً العملية ،وأعلن الرئيس أوباما أن «على ميركل أال تخشى شيئا ً في
المستقبل».
يشار إلى تشكيل لجنة تحقيق في مطلع نيسان في ألمانيا لتحديد
مدى استهداف وكالة األمن القومي األميركية المواطنين والمسؤولين
السياسيين األلمان ،وتنوي اللجنة االستماع خصوصا ً إلى سنودن سواء
بالتوجه إلى موسكو حيث يقيم أو عبر الفيديو.
جاء ذلك بعد أن أفادت مجلة «دير شبيغل» األلمانية أن المدعي العام
األلماني هارلد رانج بدأ تحقيقات في قضية تنصت وكالة األمن القومي
األميركي على اتصاالت المستشارة أنجيال ميركل.
وق��ال ران��ج« :سأفتح تحقيقا ً ح��ول التنصت على الهاتف النقال
للمستشارة» ،موضحا ً أن التحقيق مفتوح ضد مجهول وسيتناول وقائع
تجسس ونشاطات جهاز استخبارات أجنبي .لكن رانج لفت إلى أنه لن
يفتح تحقيقا ً حول التنصت على ماليين األلمان ،وتبين أيضا ً من الوثائق
السرية التي سربها الموظف السابق في وكالة األمن القومي األميركية
إدوارد سنودن صيف عام .2013

ي������زور ق����دام����ى ال��م��ح��ارب��ي��ن
البريطانيين ن��ورم��ان��دي إلحياء
ذكرى معركة اإلنزال الشهيرة التي
وقعت خالل الحرب العالمية الثانية
وقتل فيها كثير من رفقائهم قبل 70
ع��ام��اً ،حيث تجري ه��ذه المراسم
قبيل االحتفال الكبير بهذه الذكرى
اليوم ،ويشارك فيه قادة من مختلف
دول العالم في فرنسا.
وينتظر أن يحضر هذه المناسبة
أكثر من  650من قدامى المحاربين
في الجيش البريطاني في احتفال
«س��ورد بيتش» ،فقد أبحر كثيرون
ع��ل��ى م��ت��ن سفينة «إت���ش إم إس
ب���ول���ورك» م��ن ب��ورت��س��م��وث إل��ى
نورماندي أمس.
وي��س��ب��ق ذل����ك ع����رض ل��ج��ن��ود
سابقين وحاليين وطالب عسكريين
في بورتسموث جنوب انجلترا التي
كانت مقرا ًللجنرال األميركي أيزنهاور
القائد األعلى لقوات التحالف في يوم
اإلنزال خالل الحرب.

وفي فرنسا سيشارك تشارلز أمير
ويلز وولي عهد بريطانيا ،في حفل
تأبين سيقام إلحياء ذكرى االستيالء
على جسر بيغاسوس االستراتيجي.
وستحيي الملكة إليزابيث الثانية
ودوق أدنبره األمير فيليب ذكرى
غزو نورماندي خالل زيارة رسمية
لفرنسا ستبدأ في وق��ت الح��ق في
باريس.
وي����زور األم��ي��ر ت��ش��ارل��ز جسر
بيغاسوس الذي يمثل نقطة عبور
استراتيجية سيطرت عليها القوات
البريطانية في غضون دقائق من
اإلن��زال من طائرات شراعية تماما ً
ب��ع��د منتصف ي���وم ال��س��ادس من
حزيران عام  ،1944على أن تجرى
تدريبات لهبوط جماعي بالمظالت
في رانفل ،أول قرية حررت آنذاك.
وتأتي ه��ذه االحتفاالت تخليدا ً
ل��ذك��رى أك��ب��ر ه��ج��وم ب��رم��ائ��ي في
التاريخ ،عندما عبر نحو  160ألفا ً
من ق��وات التحالف في أول هجوم

في يوم اإلن��زال في نورماندي عام
 ،1944ليمهدوا الطريق أمام هزيمة
ألمانيا النازية ،إذ سيشارك رؤساء
 17دولة في االحتفال العالمي الذي
سيقام في سورد بيتش ،وهو أبعد
موقع م��ن ال��م��واق��ع الخمسة التي
أجريت فيها عمليات اإلنزال.
وس��ي��ج��رى أي��ض��ا ً خ�لال الحفل
استعراض لمحاكاة هجوم بري
ع��ل��ى ش��اط��ئ ب��ح��ر س����اوث سي
(بورتسموث) ت��ش��ارك فيه ق��وات
المارينز الملكية وق��وات البحرية
وعرض من قوات ريد أروز.
وكانت عمليات اإلن��زال هذه هي
أول مرحلة من عملية «أوف��ر لورد»
لغزو أوروبا الواقعة تحت االحتالل
ال��ن��ازي ،وك��ان��ت تهدف إل��ى إنهاء
ال��ح��رب العالمية الثانية ،حيث
وضعت قوات التحالف في هذا اليوم
موطئ ق��دم لها في فرنسا ،هزمت
ألمانيا النازية في غضون  11شهرا ً
بعد عملية اإلنزال التاريخية.

