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االتحاد الأوروبي :ال ت�أجيل لتوقيع اتفاقية ال�شراكة مع كييف

روحاني� :سنكافح العنف والتطرف والإرهاب في المنطقة والعالم

مو�سكو تطرح م�شروع قرار �أممي لوقف القتال في �أوكرانيا

البحرية الإيرانية ت�سجل �أول ح�ضور جنوب المحيط الهندي

تناول وزي��ر الخارجية الروسي
سيرغي الف��روف في اتصال هاتفي
م��ع نظيره األم��ي��رك��ي ج��ون كيري
مسألة التعاون الدولي لحل األزمة
الداخلية الحادة في أوكرانيا ،وشدد
الفروف على ضرورة أن توقف كييف
في أق��رب وق��ت العملية العسكرية
ف��ي ال��ج��ن��وب ال��ش��رق��ي م��ن ال��ب�لاد،
وعلى ض��رورة االتفاق على شروط
وقف إط�لاق النار ،وحل المشكالت
اإلنسانية الملحة ،وإق��ام��ة ح��وار
ع��ام حقيقي ح��ول بناء ال��دول��ة في
أوكرانيا.
ور ّكز الوزير الروسي بشكل خاص
على أهمية إجراء مفاوضات مباشرة
بين طرفي النزاع في أوكرانيا بهدف
التوصل إل��ى ات��ف��اق على مختلف
ال��م��س��ارات .وع��ب��ر ال��ط��رف��ان خالل
المكالمة عن تأييدهما لجهود منظمة
األمن والتعاون في أوروبا في تنفيذ
خريطة الطريق التي أُعدّت في سياق
اتفاق جنيف الموقع في  17نيسان
من العام الجاري.
جاء ذلك في وقت ،أعلن الفروف
عزم ب�لاده طرح مشروع ق��رار على
مجلس األم���ن ال��دول��ي ،ي��دع��و إلى
تنفيذ «خريطة الطريق» التي تبنتها
منظمة األم��ن والتعاون في أوروب��ا
لتسوية األزمة في أوكرانيا استنادا ً
إلى بيان جنيف في  17نيسان.
وقال الوزير الروسي للصحافيين
يوم أمس «كلفنا سفيرنا في نيويورك
فيتالي تشوركين بطرح مشروع قرار
حول الوضع األوكراني على مجلس
األم��ن ال��دول��ي ،ألن غياب أيّ تقدم
في الجهود الرامية إلى وقف العنف
واألع��م��ال القتالية ،ب��دءا ً م��ن وقف
العملية التنكيلية يثير قلقا ً متزايداً».
وأش���ار إل��ى أن ال��م��راد م��ن مشروع
القرار الروسي التركيز على ضرورة
دفع الجانب األوكراني لتنفيذ بنود
«خ��ري��ط��ة ال��ط��ري��ق» ،م��ش��ددا ً على
أهمية ذلك في ضوء ما تراه موسكو
من «محاوالت لالبتعاد من الطابع
المتوازن والعادل لمبادئ «خريطة
الطريق» ،ومحاوالت الترويج لخطط
أحادية الجانب ال تأخذ في االعتبار
م��ص��ال��ح م��ن��اط��ق ج��ن��وب ش��رق��ي
أوكرانيا».
وحول مسألة إرسال قوات حفظ
سالم إلى أوكرانيا قال الف��روف إن

روسيا ال تطرح هذه المسألة ،كونها
تعتبر أن الوضع في البالد لم يبلغ
بعد ه��ذه ال��درج��ة م��ن ال��خ��ط��ورة.
وأوض��ح قائالً« :ال ي��زال األم��ل قائما ً
في أن تنفذ عمليا ً تصريحات الرئيس
بوروشينكو حول وقف العنف وتبدأ
المفاوضات» .وذك��ر أن «الثقة ما
زال��ت قائمة ويمكن االستفادة منها
اآلن ،وال��ك��رة ف��ي ملعب األط���راف
األوكرانية».
وأض��اف الوزير الروسي« :نحن
نعرف أن قوات الدفاع الشعبي في
جنوب الشرق مستعدة لوقف إطالق
ال��ن��ار ،لكن الخطوة األول��ى تعود،
بحسب القواعد ،إلى السلطات في
كييف بعد م��راس��م تنصيب بيوتر
بوروشينكو» ،وعبّر عن اعتقاده بأن
أهم ما يجب القيام به في أوكرانيا
اليوم هو وقف إطالق النار بأسرع ما
يمكن .وقال« :نحن نعمل مع منظمة
األم���ن وال��ت��ع��اون ف��ي أوروب����ا ومع
مبعوثها هايدي تاليافيني الموجود
حاليا ً في كييف ونتعامل مع الجانب
األوكراني وعبر سفيرنا» .وأك��د أن
موسكو تحث كييف من خالل هذه
االتصاالت على البدء بتنفيذ «خريطة
الطريق» ،التي تقضي بوقف العنف
وب��دء ح��وار بمشاركة ك��ل األقاليم
األوكرانية.

وردا ً على س��ؤال ع��ن محادثات
الغاز مع أوكرانيا عبّر الف��روف عن
ده��ش��ت��ه م��ن ت��ص��ري��ح��ات م��ف� ّوض
االت��ح��اد األوروب���ي ل��ش��ؤون الطاقة
غيونتر إيتينغر حول ض��رورة بدء
محادثات حول الغاز بين الرئيسين
الروسي واألوكراني .وقال« :سمعت
ه��ذه التصريحات ،لكنني ال أعرف
ما القصد منها .المحادثات جرت
وت��ج��ري وس��ت��ج��ري .وإذا ل��م يملك
الممثلون األوكرانيون صالحيات فيها
فسيكون من الصعب مواصلتها».
من جهة ثانية ،اتهم مف ّوض وزارة
الخارجية الروسية لشؤون حقوق
اإلن��س��ان وال��دي��م��ق��راط��ي��ة وس��ي��ادة
ال���ق���ان���ون ق��س��ط��ن��ط��ي��ن دول��غ��وف
العسكريين األوكرانيين باستخدام
س�ل�اح م��ح�� ّرم ض��د س��ك��ان منطقة
سالفيانسك .وكانت لجان الدفاع
الشعبي قد أعلنت ليلة أمس تع ّرض
ق��ري��ة سيميونوفكا ق���رب مدينة
سالفيانسك لقصف بقنابل حارقة،
أسفر عن اشتعال حرائق ع��دة في
القرية .وهذه هي المرة األولى التي
يستخدم فيها هذا النوع من السالح
في شرق أوكرانيا.
وكتب دولغوف في صفحته على
موقع التواصل االجتماعي «تويتر»:
«يستخدم العسكريون األوكرانيون

والفاشيون الجدد سالحا ً محرما ً
ضد سكان سالفيانسك ،يقصفون
الالجئين ويقتلون األطفال» .وذ ّكر
بوعود الرئيس األوك��ران��ي التي لم
ين ّفذها ،بوقف العملية العسكرية
ش��رق البالد وفتح معابر إنسانية
آمنة لالجئين.
وف��ي السياق ،دع��ا األمين العام
لمنظمة األمن والتعاون في أوروبا
المبيرتو زانير األط��راف المتنازعة
في شرق أوكرانيا إلى نزع السالح
وال���ع���ودة إل���ى ال��ح��ي��اة السلمية،
مشيرا ً في خطاب ألقاه في مقاطعة
روستوف الروسية التي تستضيف
أكثر من  300الجئ أوكراني أمس:
«بدأنا المحادثات .هدفنا هو دعوة
الناس إل��ى ن��زع سالحهم والعودة
إلى الحياة السلمية .يجب أن نعمل
جميعا ً في اتجاه واحد ومعاً».
وأشار زانير إلى ضرورة اجتذاب
جميع األط��راف المتنازعة في شرق
أوك��ران��ي��ا إل���ى ال���ح���وار ،و أض��اف
أن��ه« :توجد في أوكرانيا خالفات
جدية ف��ي ال��م��واق��ف .نحن نشارك
ف��ي ال��م��ح��ادث��ات ،وي��ج��ب التخلي
عن األع��م��ال القتالية في الشوارع
واالنتقال إلى الحوار .أعرف ما الذي
يحدث في دونيتسك ولوغانسك.
يتحدث عنه مراقبونا بمن فيهم من

ال��روس الذين يعملون في البعثة.
إنه جنون يجب وقفه».
ودع���ا زان��ي��ر إل���ى ع��ق��د ط���اوالت
م��س��ت��دي��رة ب��م��ش��ارك��ة ال��س��ل��ط��ات
األوك��ران��ي��ة الحالية وممثلين عن
ل��ج��ان ال��دف��اع الشعبي لمناقشة
مسائل ال�لام��رك��زي��ة واالنتخابات
المحلية المقبلة في أوكرانيا ،مؤكدا ً
استعداد منظمته لإلشراف على سير
المحادثات والمشاركة فيها.
وفي السياق ،نفت ممثلية االتحاد
األوروبي في كييف ما تداولته بعض
وسائل اإلعالم حول احتمال تأجيل
توقيع اتفاقية الشراكة بين االتحاد
وأوكرانيا ،مؤكدة أن توقيعها سيتم
في  27حزيران كموعد أقصى.
وفي بيان نشرته الممثلية على
صفحتها بموقع التواصل االجتماعي
«فيسبوك» ،أكدت أن توقيع االتفاقية
سيجرى «في أسرع ممكن وفي موعد
ال يتعدى  27حزيران ،بالتزامن مع
توقيع االت��ح��اد اتفاقيتي الشراكة
م��ع ك��ل م��ن ج��ورج��ي��ا وم��ول��دوف��ا»،
وكانت وسائل إعالمية أف��ادت بأن
االتحاد األوروبي يؤيد «تأجيالً فنياً»
لتوقيع الجزء االقتصادي من اتفاقية
الشراكة مع أوكرانيا.
أك��د ال��رئ��ي��س األوك���ران���ي بيوتر
بوروشينكو استعداده لعقد طاولة
م��س��ت��دي��رة ف��ي م��دي��ن��ة دونيتسك
بمشاركة المؤيدين لخطته السلمية،
إذ اش���ت���رط ف���ي ل��ق��اء م���ع رئ��ي��س
إدارة مقاطعة دونيتسك سيرغي
ت��اروت��ا ف��ي العاصمة األوك��ران��ي��ة،
تخلي مناهضي سلطات كييف عن
المقاومة المسلحة ،قائالً« :ال نحتاج
إلى مفاوضات لمجرد المفاوضات.
يجب أن تصبح خطتنا السلمية
أساسا ً لمواصلة العمل على تهدئة
األوض�����اع .وع��ل��ى اإلره��اب��ي��ي��ن أن
ينزعوا سالحهم».
وتطالب خطة السالم التي يطرحها
الرئيس األوكراني روسيا باالعتراف
بنتائج االنتخابات الرئاسية في
البالد ،وتدعو قوات الدفاع الشعبي
في جنوب شرقي البالد إل��ى وقف
إطالق النار وإلقاء السالح من جانب
واحد ،وتقتضي أيضا ً بفتح ممرات
إنسانية لمدنيين ال يشاركون في
النزاع المسلح الراهن.

الفروف :ما يحدث في العراق دليل ف�شل المغامرة الأميركية والبريطانية

الناتو يعقد اجتماع ًا طارئ ًا لبحث الأزمة العراقية بناء على طلب تركيا

عبّر وزير الخارجية الروسي سيرغي الف��روف عن قلقه من
التطورات األخيرة في العراق معتبرا ً إياها دليالً على الفشل التام
للمغامرة التي قامت بها واشنطن ولندن في هذا البلد ،مشيرا ً أمام
الصحافيين أمس ،إلى أن ذلك «دليل على الفشل التام للمغامرة
التي قامت بها الواليات المتحدة وبريطانيا والتي خرجت من
تحت سيطرتهما».
وأكد الوزير الروسي تضامن بالده مع حكومة وشعب العراق
اللذين عليهما استعادة السالم واألمن في البالد ،وأضاف« :لكن
أعمال شركائنا تثير ك ّما كبيرا ً من األسئلة .أصبحت وحدة العراق
على المحك ،فقد انتشر فيها اإلرهاب ألن قوات االحتالل لم تعر أي
اهتمام للعمليات السياسية الداخلية ولم تساعد الحوار الوطني
واهتمت بمصالحها فقط».
وأشار الفروف إلى أن انسحاب القوات األميركية من العراق
جرى ألسباب سياسية في وقت لم تكن فيه قوات األمن العراقية
جاهزة لضمان سيادة القانون والنظام في جميع أراضي البالد.
ووصف تصريحات نظيره البريطاني ويليام هيغ التي ربط فيها

الوضع في العراق بعدم تسوية األوضاع في سورية بالساخرة،
وأضاف« :وزير الخارجية البريطاني أعلن أن ما يحدث في العراق
دليل على انتشار اإلرهاب في المنطقة بسبب عدم تسوية األزمة
السورية .كنا نعرف أن لدى زمالئنا البريطانيين قدرة نادرة على
تحوير كل شيء ،لكنني لم أنتظر منهم مثل هذه التصريحات
الساخرة».
وقال رئيس لجنة العالقات الدولية في مجلس الدوما الروسي
ألكسي بوشكوف إن السياسة التي تمارسها الواليات المتحدة
أدت إلى استيالء المسلحين على المدن العراقية ،إذ كتب على
حسابه الشخصي في موقع «تويتر» أمس أن «الواليات المتحدة
أرس��ت النظام في العراق «بشكل رائ��ع» حتى أن اإلسالميين
استولوا على الموصل ويخططون القتحام بغداد .هذا نتيجة 10
سنين من االحتالل».
وك��ان مسلحو تنظيم دول��ة اإلس�لام في العراق والشام قد
استولوا على مدينة الموصل شمال البالد وخطفوا ع��ددا ً من
الدبلوماسيين األتراك العاملين فيها .ويهددون باقتحام بغداد

في القريب العاجل.
وعقد سفراء الدول األعضاء بحلف شمال األطلسي اجتماعا ً
طارئا ً بناء على طلب تركيا لبحث الوضع في شمال العراق ،إذ
اخ ُتطف في اليومين الماضيين نحو  80من المواطنين األتراك.
ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول بالحلف قوله« :أطلعت
تركيا الحلفاء اآلخ��ري��ن على ال��وض��ع ف��ي الموصل ،وح��ادث
احتجاز مواطنين أتراك بينهم القنصل العام كرهائن» ،وأضاف:
«يواصل األعضاء متابعة األحداث عن كثب بقلق بالغ» ،مشيرا ً
إلى أن الهجمات التي ينفذها متشددو جماعة الدولة اإلسالمية
في العراق والشام تمثل «تهديدا ً خطيرا ً ألمن العراق واستقرار
المنطقة.
وأشار المسؤول إلى أن الحلف لم يتلق أي طلب للمساعدة من
السلطات العراقية في ما يتعلق بأحدث التطورات في الموصل،
إذ كان مسلحو ما يعرف بتنظيم «داعش» سيطروا الثالثاء على
مدينة الموصل واعتقلوا  31من سائقي الشاحنات األت��راك،
واعتقلوا أول من أمس  49من موظفي القنصلية التركية.

أعرب الرئيس اإليراني حسن روحاني عن أسفه لما
يسود المنطقة من عنف وقتل وإره��اب وتشرد ،مؤكدا ً
أن طهران وكما أعلنت في منظمة األمم المتحدة ستكافح
وتحارب العنف والتطرف واإلرهاب في المنطقة والعالم.
جاء ذلك في كلمة لروحاني في مهرجان االنتظار واألمل،
الذي عقد أمس في العاصمة اإليرانية طهران ،وأضاف أن
إحدى الرسائل التي حملتها االنتخابات الرئاسية اإليرانية
في  12ح��زي��ران  ،2013هي رسالة ال��وح��دة والوفاق
واألخ��وة والمصالحة ،لنأت ونقف إل��ى جانب بعضنا
بعضا ً وأن نعلم بأن المنطقة والعالم يواجهان كثيرا ً من
المشاكل.
وتساءل ،لماذا كل هذه المشاكل في منطقتنا؟ لماذا كل
هذه المجازر؟ لماذا ال استقرار في سورية؟ لماذا الدمار
فيها؟ لماذا دم��اء األبرياء تسيل فيها كاألنهار؟ ولماذا
الحرب والقتل في العراق؟ ولماذا تقوم جماعة إرهابية
متطرفة بمثل ه��ذه الممارسات الهمجية ضد الشعب
العراقي؟ متمنياً« :أال تكونوا قد شاهدتم أشرطة الفيديو
المتعلقة بما ارتكبته أخيرا ً في الموصل وما قبلها في حلب
وأماكن أخرى من أعمال وحشية ولألسف يسمون أنفسهم
مسلمين ويطلقون على نهجهم الجهاد ويقولون بأنه
علينا أن نسير هكذا على طريق اإلسالم والقرآن» ،وأبدى
استغرابه كيف يقوم البعض بزرع بذور العنف في األفكار
بنظرياته الخاطئة.
وأضاف روحاني« :إننا لآلسف نشاهد في هذه المنطقة
اليوم العنف والقتل واإلره��اب وتشرد كثيرين من أبناء
شعوبها ،وهنا نقول بأننا بصفة حكومة الجمهورية
اإلسالمية اإليرانية لن نتحمل هذا العنف وهذا اإلرهاب
وكما أعلنا في األمم المتحدة سنكافح ونحارب بدورنا
العنف والتطرف واإلره��اب في المنطقة والعالم .مشيرا ً
إل��ى أن «ه��ذه رسالة واضحة لنا وه��ي أن أع��داء وحدة
العالم اإلسالمي والمنطقة لم يجلسوا مكتوفي األيدي بل
ّ
حضروا الكثير من أرضيات إثارة الحرب والتناحر القومية
والطائفية ،وإن يقظتنا هي الكفيلة بأن تحول دون ذلك».
وفي السياق ،نددت المتحدثة باسم الخارجية اإليرانية

مرضية أفخم بممارسات اإلرهابيين في العراق ال سيما
احتالل القنصلية التركية في الموصل واختطاف العاملين
فيها ،وأعربت عن قلقها العميق من هذا الحادث ودعت إلى
احترام مقار البعثات الدبلوماسية .وحذرت من تداعيات
دع��م بعض ال��دول لمثل ه��ذه المجموعات التي تساهم
في عدم استقرار المنطقة ،إذ أعلنت دعم بالدها الحازم
للحكومة والشعب العراقي في تصديهما لإلرهاب ،ودعت
إلى الحفاظ على وح��دة الشعب العراقي ،وأعربت عن
أملها بأن يعود األمن واالستقرار إلى العراق في ظل هذه
الوحدة.
وأعلن قائد القوة البحرية للجيش اإليراني األدميرال
حبيب الله سياري أن المجموعة ثالثين للقطع البحرية
للجيش سجلت أول حضور في جنوب المحيط الهندي وقد
رست عند سوحل تنزانيا .وفي تصريح للصحافيين قال إن
المجموعة ثالثين للقطع البحرية اإليرانية أنجزت مهمتها
في خليج عدن وباب المندب حتى وسط البحر األحمر،
وأضاف« :إن هذه المجموعة سمح لها القيام بسفرة أطول
وتمكنت األسبوع الماضي من عبور خط االستواء» ،مؤكدا ً
أن ه��ذه المجموعة سجلت حضورها األول في جنوب
المحيط الهندي ،وقد رست اليوم عند ميناء دار السالم
بتنزانيا حيث ستكون هناك ثالثة إلى أربعة أيام.
وشدد األدميرال سياري على أن الهدف من هذا الوجود
هو إرسال رسالة سالم وصداقة ،وقال إن هذه المجموعة
إما أن تعود إلى خليج عدن أو ستواصل تحركها إن سمح
لها نحو جنوب أفريقيا ،مشيرا ً أن أط��ول مهمة للقطع
البحرية كانت قطع مسافة  17ألف ميل بحري تقريباً،
وال��رق��م القياسي ألط��ول رحلة من حيث الزمن يتعلق
ببارجة بندر عباس التي بقيت نحو خمسة أشهر ونصف
في البحر.
وحول المناورات المشتركة للقوة البحرية اإليرانية مع
باقي الدول قال سياري« :كان لدينا مناورات مشتركة ليوم
واحد مع باكستان والهند وقد نجري مناورات مشتركة
تستمر يوما ً مع تنزانيا» ،مشيرا ً إلى أنه ستجرى إزاحة
الستار قريبا ً عن مدمرة دماوند وغواصة فاتح.

قتلى و جرحى في ا�شتباكات طائفية في �أفريقيا الو�سطى

رو�سيا تعرب عن تفا�ؤلها بعد محادثات مع �إيران في روما
قال كبير المفاوضين النوويين اإليرانيين عباس عراقجي إن
المفاوضات التي أجراها الوفد اإليراني مع نائب وزير الخارجية
الروسي سيرجي ريابكوف في روما كانت مفيدة ،مشيرا ً إلى أن
بالده وموسكو تتبادالن وجهات النظر دائما ً بشأن الموضوع
النووي ،وإن المفاوضات التي جرت في روم��ا تكتسب أهمية
خاصة ألنها تأتي على أعتاب الجولة الخامسة من المفاوضات
النووية بين إيران ومجموعة .1+5
وأوضح المفاوض اإليراني أنه تم خالل هذه المفاوضات تبادل
وجهات النظر بشأن المواضيع التي ستطرح في مفاوضات إيران
والمجموعة الدولية ،إضافة لمفاوضات أخرى بين إيران وألمانيا
قبل بدء الجولة الخامسة من المفاوضات مع مجموعة الست.
من ناحية أخرى ،اعتبر المفاوض الروسي في المحادثات حول
البرنامج النووي اإليراني سيرغي ريابكوف أن فرص تحقيق
تقدم حول بعض النقاط تزداد وذلك غداة محادثات مع إيران في
روما تلت لقاءات مشابهة إليران مع أميركا وفرنسا.
وقال ريابكوف نائب وزير الخارجية« :يمكننا القول إن صوغ

اتفاق يحقق تقدماً .وبعد هذه المحادثات نحن متفائلون نسبيا ً
عشية جولة جديدة من المفاوضات تبدأ االثنين في فيينا» .إال أنه
أشار إلى أن األمر يقتصر في هذه المرحلة على «معرفة إلى أي
حد يمكننا التقدم في الجولة المقبلة وأين يمكن أن نواجه مشاكل
جدية».
وأضاف المسؤول الروسي أن آفاق تحقيق تقدم تتضح في
بعض الجوانب ،وق��ال« :نحن ننتقل من الحوار العادي إلى
البحث عن حلول ملموسة» ،مشيرا ً إلى أن «الوفد اإليراني وكما
تبين ،قام بعمل مهم مع زمالئنا األميركيين والفرنسيين في
اليومين األخيرين في جنيف».
وكانت إيران توصلت مع مجموعة  1+5إلى اتفاق مرحلي في
تشرين الثاني  2013حول البرنامج النووي وتأمل صوغ اتفاق
نهائي بحلول  20تموز ،حيث تحضر إيران الجولة المقبلة من
المفاوضات المقررة بين  16و 20تموز في فيينا من خالل القيام
بمشاورات ثنائية.

�ألمانيا ت�ضاعف حجم المعلومات المقدمة
التن�صت
للأميركيين على رغم ف�ضيحة
ّ
ضاعفت هيئة مكافحة التجسس األلمانية عام 2013
حجم المعلومات االستخبارية التي قدمتها للمخابرات
األميركية خمس م��رات ،على رغ��م الفضيحة المتعلقة
بتجسس وكالة األمن القومي األميركي على ألمانيا.
وأف��ادت صحيفة «زودويتشي تسايتونغ» ومحطتا
اإلذاعة « »NDRو» »WDRبأن «تسريبات سنودن لم
تجبر المخابرات األلمانية على تخفيض مستوى التعاون
مع األميركيين» ،إذ كتبت الصحيفة أن «كمية المعلومات
التي نقلت إلى االستخبارات األميركية ازدادت بشكل
ملحوظ وبلغت  1163وثيقة سرية عام  »2013ليزداد
«الحجم اإلجمالي لهذه المعلومات في السنوات الـ4
األخيرة بمقدار  5مرات».
وأش��ارت إلى أن الحديث ي��دور حول «معلومات عن
أرقام هواتف وتحركات وأماكن وجود أشخاص مشتبه
بهم» .ووصفت الجريدة كل ذلك بـ»صفقة واسعة النطاق
حول تبادل المعلومات بين المخابرات الصديقة» .وكانت

الصحيفة اإللكترونية «شبيغل أونالين» قد أف��ادت في
تشرين األول الماضي بأن وكالة األمن القومي األميركي
تتنصت على المستشارة األلمانية أنغيال ميركل منذ عام
ّ
.2002

بدء محاكمة  26م�شارك ًا
في احتجاجات العام الما�ضي
�ضد حكومة تركيا
ب���دأت ي��وم أم��س ف��ي اسطنبول محاكمة  26م��ن ق���ادة حركة
االحتجاجات غير المسبوقة على سياسة رئيس الوزراء التركي رجب
طيب أردوغان والتي شهدتها تركيا العام الماضي.
وأفادت وكالة «فرانس برس» أن المتهمين وهم أعضاء في جمعية
«تقسيم تضامن» وبينهم مهندسون وأطباء وعلماء يالحقون بتهمة
تنظيم تظاهرات والمشاركة فيها ،ويواجهون عقوبات بالسجن تصل
إلى  29عاماً.
يذكر أن احتجاجات جماهيرية واسعة انطلقت في اسطنبول في
نهاية أيار عام  2013بسبب قرار السلطات التركية بإزالة حديقة غيزي
في ساحة تقسيم في اسطنبول وبناء مجمع تجاري مكانها ،وعبّرت
معظم المناطق التركية واألتراك المقيمون في البلدان األوروبية عن
دعمهم للمحتجين ،وتح ّولت االحتجاجات إلى تظاهرات ض ّد سياسة
أردوغان الذي ينوي الترشح للرئاسة التركية في آب المقبل.

قتل م��ا ال يقل ع��ن  22شخصا ً
وأصيب أكثر من  30آخرين بجروح
في مواجهات بين متمردين سابقين
من حركة «سيليكا» ذات الغالبية
المسلمة ،ومليشيات «مناهضو
ب���االك���ا» ال��م��س��ي��ح��ي��ة ف���ي ش��رق
جمهورية أفريقيا الوسطى.
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن
مصدر أمني محلي ي��وم أم��س ،أن
المواجهات وقعت االثنين والثالثاء
ال��م��اض��ي��ي��ن ف��ي ق��ري��ة ل��ي��وا ق��رب
مدينة بامباري شرق البالد ،إذ أفاد

المصدر نفسه بأن  127منزال ً أُحرق
على أيدي مسلحي «سيليكا» ،الذين
خطفوا كذلك ع��ددا ً من األشخاص
وأعدموا اثنين منهم علنا ً واقتادوا
آخرين إلى مدينة بامباري.
وفي باريس قال الناطق باسم
هيئة األرك���ان العامة الفرنسية
جيل جارون إن الجنود الفرنسيين
الموجودين في بامباري عثروا في
ضواحيها على جثث  5مسيحيين
ومسلمين اثنين ،مضيفا ً أن الطرف
ال���ب���ادئ ب��االش��ت��ب��اك��ات ال ي���زال

مجهوالً.
يذكر أن «سيليكا» وصلت إلى
الحكم في العاصمة بانغي في آذار
عام  ،2013ثم ط��وردت منها بعد
تخلي زعيمها ميشيل جوتوديا
ع���ن رئ���اس���ة ال��ج��م��ه��وري��ة تحت
ضغوط دولية كثيفة مطلع العام
الجاري.
وم���ن���ذئ���ذ ال ت�����زال م��ل��ي��ش��ي��ات
«سيليكا» التي أقامت مقرا ً لها في
مدينة بامباري تعربد في المنطقة،
مرتكبة تجاوزات عديدة.

محكمة باك�ستانية ت�سمح لبرويز م�شرف بمغادرة البالد
قضت المحكمة العليا في والية
السند الباكستانية يوم أمس ،برفع
اس��م الرئيس الباكستاني السابق
برويز مشرف من قائمة الممنوعين
من السفر ،إذ أف��ادت وسائل إعالم
باكستانية أن المحكمة أص��درت
حكمها بعد أن رفع محامو الرئيس
ال��س��اب��ق دع����وى ل��رف��ع اس��م��ه من
قائمة «مراقبة المغادرين» .وأمهلت
المحكمة حكومة باكستان  15يوما ً
لنقض الحكم.
يذكر أن الحكومة الباكستانية
ع��ارض��ت ال��دع��وى ال��ت��ي ت��ق��دم بها
الرئيس السابق لرفع اسمه من قائمة
الممنوعين م��ن السفر ،وق��ال��ت إن
ذلك تم بناء على تعليمات المحكمة
االت��ح��ادي��ة العليا التي تفصل في
قضايا الخيانة العظمى ،وهو االتهام
ال��ذى يواجهه مشرف ،وأن محكمة
السند العليا ليست لديها سلطة

قضائية في هذه القضية.
وك����ان����ت وزارة ال��خ��ارج��ي��ة
الباكستانية قد أدرجت اسم مشرف
على قائمة الممنوعين من السفر في

نيسان ع��ام  .2013ويتهم مشرف
بإعالن حالة الطوارئ في البالد أثناء
االض��ط��راب��ات ع��ام  2007وتعليق
دستور البالد.

