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المفاو�ضات النووية م�ستمرة حتى يوم الجمعة المقبل

الأميركيون والإيرانيون ناق�شوا التطورات في العراق على هام�ش مفاو�ضات فيينا

فيينا :ظريف يلتقي �أمانو وعراقجي يت�شاور مع ريابكوف

رو�سيا :لجل�سة خا�صة في مجل�س الأمن تبحث تهديد «داع�ش»

أكد مساعد وزي��ر الخارجية كبير
المفاوضين اإليرانيين عباس عراقجي
أن المحادثات م��ع ال��وف��د األميركي
أجريت حول القضية النووية فقط ولم
يجر الحديث بشأن أي قضية أخرى.
وقال المسؤول اإليراني في اختتام
اليوم األول من المفاوضات الثالثية
التي ج��رت أول م��ن أم��س ف��ي فيينا
بين بالده وأميركا ومنسقة السياسة
الخارجية لالتحاد األوروب��ي كاثرين
آش��ت��ون« :إن���ه ي��ج��رى ال��ب��ح��ث مع
األميركيين في القضية النووية فقط»،
مضيفا ً أن «ال��م��ش��اورات الثنائية
ستجرى صباح الثالثاء (أم��س) مع
الوفدين الصيني والروسي ،إضافة
إل���ى إج����راء ل��ق��اء ث��ن��ائ��ي ب��ي��ن وزي��ر
الخارجية محمد جواد ظريف والمدير
العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية
يوكيا أمانو» ،وأوض��ح أنه بعد ذلك
ستعقد الجلسة االفتتاحية للجولة
الخامسة للمفاوضات النووية بين
إي���ران ومجموعة « ،»1+5برئاسة
ظريف وآشتون.
والتقى وزي��ر الخارجية اإليرانية
محمد جواد ظريف أمس ،المدير العام
الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا
أمانو وذلك قبل بدء جولة جديدة من
المفاوضات مع المجموعة الدولية
في فيينا ،فيما التقى كبير المفاوضين
اإليرانيين بمساعد الخارجية الروسي
سيرغي ريباكوف.
وك��ان أمانو قد أش��اد في اجتماع
مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة
الذرية بـ»تعاون إي��ران الواسع مع
الوكالة» ،مؤكدا ً أن تعاون إيران مع
الوكالة في األشهر األخ��ي��رة وال��ذي
أفضى إلى تفتيش المزيد من المراكز
ال��ن��ووي��ة س��اع��د ف��ي تفهم برنامج
إيران النووي أكثر من ذي قبل ،وقال

قالت مصادر مطلعة إنّ مسؤولين
أميركيين وإيرانيين ناقشوا الوضع
في العراق على هامش المفاوضات
النووية المنفصلة بشأن البرنامج
النوويّ اإليراني في فيينا ،إذ أشارت
المصادر التي لم تكشف عن هويتها
«إن���ه ل��م ي��ج��ر ال��ب��ح��ث ف��ي ت��ع��اون
عسكري بين الطرفين» مضيفة« :أن
أي قرار استراتيجي لن يتخذ بغياب
العراقيين».
ونقل عن مسؤول أميركي رفيع
المستوى ق��ول��ه «ن��ح��ن منفتحون
على الحوار مع اإليرانيين كما مع
باقي الالعبين المهمين في المنطقة
ح��ول خطر داع���ش على ال��ع��راق»
م��ش��ي��را ً إل��ى «أن ال��م��وض��وع جرى
التطرق إليه بشكل مختصر على
ه��ام��ش ال��م��ف��اوض��ات ب��ي��ن ط��ه��ران
ومجموعة  .»1+5وتابع المسؤول
نفسه« :سنناقش تهديدات داعش
على الكثير من الدول المنطقة ومنها
إيران».
وفيما رف��ض��ت المتحدثة باسم
وزارة الخارجية األميركية التعقيب
ع��ل��ى األم����ر ،نقلت وك��ال��ة األن��ب��اء
الرسمية اإليرانية عن وزير الخارجية
اإليراني محمد جواد ظريف قوله إن
«المفاوضات الثالثية التي أجريت
بحضور أش��ت��ون وال��وف��د األميركي
انحصرت في الشأن النووي ولكن
نتيجة سوء األوضاع في العراق كان
ال بد من اإلش��ارة لما يجري في هذا
البلد بشكل مختصر».
وف���ي ش���أن متصل ب��ال��ت��ط��ورات
في العراق أعلن الرئيس األميركي
باراك أوباما أنّ  275جنديا ً أميركيا ً
انتشروا في بغداد لحماية السفارة
األميركية .أوب��ام��ا بحث مع فريقه
ال��ق��وم��ي مختلف
ل��ش��ؤون األم����ن
ّ

الوفد اإليراني في مفاوضات فيينا
«نحن نرحب بالتزام إيران بما ا ُتفق
عليه وتعاونها اإليجابي مع الوكالة
الدولية للطاقة الذرية».
كذلك التقى عراقجي مساعد وزير
الخارجية ممثل روسيا في مجموعة
 1+5سيرغي ريابكوف وأجرى معه
محادثات ثنائية ،إذ وصف ريابكوف
المحادثات بالممتازة والبناءة ،وقال
ردا ً على سؤال فيما إذا كانت عملية
صوغ نص مسودة االتفاق النووي
الشامل قد بدأت أم ال «إن صوغ نص
مسودة االتفاق قد بدأ تقريباً».
من جهة أخرى ،أكد «وان تشون»
ممثل الصين في مجموعة « »1+5أن
اإلرادة السياسية متوافرة للوصول
إلى االتفاق النووي الشامل ،و قال إن

بالده تدعم البرنامج النووي اإليراني
ال��س��ل��م��ي ف��ي إط����ار م��ع��اه��دة حظر
االنتشار النووي «إن بي تي».
وأشار «وان تشون» إلى المحادثات
الثنائية بين الوفد اإلي��ران��ي ووف��ود
بعض ال��دول األعضاء في مجموعة
« »1+5خ�لال األس��ب��وع الماضي،
وقال« :إن المحادثات الثنائية مفيدة
خصوصا ً عندما نريد ال��دخ��ول في
مفاوضات حقيقية حيث تساعد في
اتخاذ موقف أفضل».
وك���ان ال��وف��د ال���ن���ووي اإلي��ران��ي
برئاسة وزير الخارجية قد وصل إلى
فيينا للمشاركة في الجولة الخامسة
للمفاوضات النووية مع مجموعة
السداسية الدولية ،إذ من المقرر أن

تستمر المفاوضات لغاية يوم الجمعة
المقبل للبحث في كيفية صوغ مسودة
االتفاق النهائي بين إيران ومجموعة
«.»1+5
وي��ض��م ال��وف��د ال��ن��ووي اإلي��ران��ي
المفاوض ،مساعدي وزير الخارجية
ف��ي ال��ش��ؤون القانونية وال��دول��ي��ة
عباس عراقجي وفي ش��ؤون أوروب��ا
وأميركا مجيد تخت روانجي وكذلك
المدير ال��ع��ام للشؤون السياسية
بوزارة الخارجية حميد بعيدي نجاد
وال��م��دي��ر ال��ع��ام ف��ي منظمة الطاقة
النووية اإليرانية لشؤون السالمة
النووية محمد أميري والمدير العام
لمكتب رئيس منظمة الطاقة الذرية
اإليرانية بيجمان رحيميان.

اعتداءات �أوكرانية بالجملة على ال�صحافيين الرو�س

الفروف يحذر من «الت�صفية العرقية» في �شرق �أوكرانيا
أع��رب وزي��ر الخارجية الروسي
س��ي��رغ��ي الف����روف ع��ن أم��ل��ه ف��ي أال
تنجر القيادة األوك��ران��ي��ة وراء من
ي��رع��ى سيناريو التطهير العرقي
في جنوب شرقي أوكرانيا« ،فبدل
وقف النار الذي سمعناه من الرئيس
بوروشينكو هناك تصريحات آتية
من كييف ،من قبل قادة أجهزة القوة،
ت��ق��ول إن ال��ه��دن��ة ستعلن ليتمكن
«االنفصاليون» ،كما يطلق عليهم ،من
مغادرة األراضي األوكرانية».
وأك����د الف����روف ف��ي ه���ذا ال��ص��دد
أن «ه��ذا لم يعد ح��وارا ً وطنياً ،ولم
يعد م��ف��اوض��ات بمشاركة جميع
األقاليم ،بل هذا في واقع األمر تطهير
عرقي» .وأضاف« :اتمنى أال ينجذب
بوروشينكو وراء من يحتضن هذا
السيناريو» ،مشيرا ً أن بالده تحضر
في مجلس األمن مشروع قرار لتعزيز
«خريطة الطريق» التي وضعتها
منظمة األم��ن والتعاون في أوروب��ا
لتسوية الوضع في أوكرانيا.
وأعرب الوزير الروسي عن تعازيه
لمقتل الصحافي ال��روس��ي إيغور
كورلينيوك بالقرب من لوغانسك،
مشيرا ً إلى أن الصحافيين العاملين
ف��ي ال��ن��ق��اط الساخنة يتعرضون
للخطر ،لكن المخاطر المنبثقة في
أوكرانيا ...مصطنعة ،وتأتي نتيجة
اس��ت��م��رار العملية العسكرية ضد
الشعب األوك���ران���ي ،ض��د م��ن يريد
ال��دف��اع ع��ن ح��ق��وق��ه ف��ي الجنوب
الشرقي لألوكرانيا ،ضد من يريد أن
يستمع اآلخرون له».
وأع��ل��ن الف���روف أن��ه يتعين على
جميع أعضاء منظمة األمن والتعاون
األوروب���ي أن ي��ؤث��روا في كييف من
أج���ل تطبيق «خ��ري��ط��ة ال��ط��ري��ق»
ال��ت��ي وضعتها المنظمة لتسوية
األزمة ،وقال في ختام محادثاته مع
نظيره الصربي إيفيتسا داتشيتش
في بلغراد أم��س« :نحن نؤيد دور
منظمة األمن والتعاون األوروبي في
تسوية األزم��ة األوك��ران��ي��ة ،وندعم

عمل بعثة المراقبة الخاصة في
أوكرانيا ،ونؤيد خريطة الطريق التي
وضعتها سويسرا خ�لال ترؤسها
للمنظمة» .وأض��اف« :ولألسف فإن
القيادة األوكرانية لم تدعم خريطة
الطريق ه��ذه بشكل كامل .ونعتقد
أنه يتعين على جميع أعضاء منظمة
األمن والتعاون األوروبي أن يؤثروا
ف��ي كييف م��ن أج��ل إزال���ة م��ا يعيق
تطبيقها».
من جهة أخرى ،أكد داتشيتش أن
صربيا التي ستترأس منظمة األمن
والتعاون األوروب���ي العام المقبل،
ستبذل قصارى جهودها لتسوية
األزمة األوكرانية ،وستصر على حل
المسائل كلها عبر ال��ح��وار ،مشيرا ً
أن ب�لاده تسعى إلى االنضمام إلى
االتحاد األوروب���ي ،ولكن ليس على
حساب عالقاتها مع روسيا ،مشددا ً
على أن عضوية صربيا في االتحاد
لن تضر بمصالحها ب��أي شكل من
األش��ك��ال .وأض��اف أن بلغراد يجب
أن ت��خ��ت��ار ب��ي��ن روس��ي��ا واالت��ح��اد
األوروبي.
من ناحية أخرى ،أعلنت المفوضة
الخاصة لمنظمة األم��ن والتعاون
ف��ي أوروب�����ا ل��ح��ري��ة اإلع��ل�ام دنيا
مياتوفيتش عن حزنها العميق لمقتل
الصحافي الروسي ايغور كورلينيوك
في شرق أوكرانيا ،وقالت إن «مقتله
ي��ذك��رن��ا م���رة ث��ان��ي��ة ب��ع��دم تقديم
الحماية المطلوبة للصحافيين الذين
يخاطرون بأرواحهم لنقل أح��داث
النزاع في أوكرانيا» .ودعت السلطات
األوكرانية إلى إجراء «تحقيق فوري
ودقيق بحيثيات الهجوم الذي أدى
إلى الوفاة ومعاقبة المسؤولين».
وك����ان م���راس���ل ه��ي��ئ��ة اإلذاع����ة
والتلفزيون الروسية الرسمية إيغور
كورنيليوك قد توفي متأثرا ً بجروح
أص��ي��ب ب��ه��ا ج���راء ق��ص��ف الجيش
األوكراني لبلدة ميرني على أطراف
مدينة لوغانسك في شرق أوكرانيا.
وذك������ر ال���م���ك���ت���ب ال��ص��ح��اف��ي

لـ»جمهورية لوغانسك الشعبية»
يوم أمس أن المراسل أصيب بنتيجة
قصف هاون للبلدة المذكورة ،مضيفا ً
أن كورنيليوك نقل إلى المستشفى
وه��و في حالة خطيرة .وفيما بعد
أك��د رئيس أطباء المستشفى وفاة
الصحافي .وأك���دت هيئة اإلذاع���ة
والتلفزيون الروسية م��ن جانبها
نبأ وف��اة مراسلها في المستشفى،
وأضافت أن المصور الذي كان يرافقه
بصحة سليمة ،وتمكن من االتصال
بزمالئه.
وط��ال��ب��ت ال��خ��ارج��ي��ة ال��روس��ي��ة
السلطات األوكرانية بإجراء تحقيق
موضوعي بهذه المأساة ومعاقبة
المسؤولين .وقالت في بيان« :ننتظر
من وسائل اإلعالم العالمية التنديد
الحازم بجريمة القوات األوكرانية».
ولفتت إل��ى أن «مقتل الصحافي
الروسي يؤكد م��رة أخ��رى الطبيعة
اإلجرامية للقوى التي تشن العملية
القمعية في شرق أوكرانيا» .واعتبر
البيان أن سلطات كييف والتشكيالت
المقاتلة ال��ت��ي تعمل على إره��اب
الصحافيين الروس ،تخشى الكشف

توا�صل �إ�ضرابات ال�سكك الحديدية في فرن�سا
اس��ت��م��ر أم����س ل��ل��ي��وم ال��س��اب��ع
على التوالي ،إض��راب عمال سكك
الحديد في فرنسا ،في وق��ت أكدت
فيه الحكومة عزمها على مواصلة
دراس���ة مشروعها اإلص�لاح��ي ،إذ
هددت اثنتان من النقابات الرئيسية
للسكك الحديدية وهما «س��ي جي
تي» و»س��ود راي» بتصعيد وتيرة
احتجاجاتهما بالدعوة إلى خروج
مسيرات في باريس وجميع أنحاء
فرنسا تطالب الحكومة «بفرض
إصالحات أخرى ومزيد من االنفتاح
على المفاوضات».
وي��ن��ص ال��م��ش��روع اإلص�لاح��ي
الحكومي على دمج شركتي السكك
الحديد( ،أس أن سي أف) و(آر أف
أف) م��ن دون تعديل ق��ان��ون عمال
القطاع .ومنذ الجمعة ،دعا الرئيس
فرنسوا هوالند إلى تحمل المسؤولية.
وقال« :هناك لحظة يجب أن نعرف
عندها كيف نوقف االحتجاج ونكون
مدركين لمصالح الجميع» بينما
تدنت شعبية الرئيس الفرنسي ألدنى
مستوياتها.

مضربون نقابيون في سكك فرنسا

عن حقيقة ما يجري في البالد.
وف��ي سياق متصل ،أك��د مراسال
ق��ن��اة «زف���ي���زدا» ال��روس��ي��ة ال��ل��ذان
اختطفا في أوكرانيا أنهما تعرضا
لمعاملة سيئة للغاية وصلت إلى
حد التهديد بقتلهما من قبل ممثلي
«القطاع األيمن» األوكراني المتطرف،
إذ ك��ان ك��ل م��ن ال��م��راس��ل يفغيني
دافيدوف ومهندس الصوت نيكيتا
كوناشينكوف قد احتجزا من قبل
ال��ح��رس الوطني األوك��ران��ي أثناء
أداء مهمتهما في أوكرانيا عند أحد
الحواجز التي تبعد  120كلم عن
مدينة دنيبروبيتروفسك.
وقال المراسالن في مؤتمر صحافي
عقداه أم��س أن ال��ق��وات األوكرانية
صادرت كل ممتلكاتهما ،مع التهديد
بتصفيتهما ،وأك���دا أنهما تعرضا
للضرب على جسديهما ورأسيهما
قبيل مباشرة التحقيق معهما .وأشار
الصحافيان إل��ى أن ظ��روف العمل
في أوكرانيا حاليا ً صعبة للغاية،
وأن الحرس الوطني األوكراني يمنع
التصوير بشكل كامل ويهدد عناصره
دوما ً بإطالق النار.

ال��خ��ي��ارات بينها توجيه ضربات
جوية ضد «داعش» .وقال مساعدون
األميركي إنّ البيت
في الكونغرس
ّ
األبيض يع ّد اقتراحا ً بتحويل أموال
مخصصة ألفغانستان إلى عمليات
عسكرية محتملة في العراق.
م��ن ناحية أخ���رى ،أك��د مندوب
روسيا في مجلس األمن أنّ المجلس
سيعقد جلسة خاصة للوقوف عند
آخ��ر ال��ت��ط��ورات ال��ت��ي حصلت في
العراق .ورأى تشوركين أنّ المشكلة
تكمن في المواقف المتباينة لبعض
الدول من اإلرهاب ،وقال« :إن النقاش
داخ��ل المجلس بشأن عقد جلسة
خاصة تتعلق بالوضع في الشرق
األوسط والتهديدات اإلرهابية تطور
بعد ما حصل في العراق» متحدثا ً
عن «جلسة مغلقة تهتم بالتهديد
اإلرهابي ستعقد قريباً».
وق��ال المندوب الروسي إن «من
عيوب عملنا أننا كنا نتعاطى مع
األم���ور على أس��اس ك��ل دول��ة على
ح���دة ،س��وري��ة ال���ع���راق ال��ي��م��ن...
واألس��وأ أن بعض ال��دول كانت لها
مواقف متباينة من اإلرهاب من حيث
اعتمادها على مكان قتالهم .كانوا
مثالً يقبلون قتالهم في العراق وال
يقبلونه في سورية .لكننا بتنا نجد
أن المجموعات اإلره��اب��ي��ة نفسها
مثل «داع��ش» تشكل تحديا ً لدمشق
وبغداد كونها تمارس نشاطها في
الدولتين».
وأض���اف« :علينا التمعن جديا ً
بهذه المشكلة ون��رى م��ا يستطيع
مجلس األمن والمجتمع الدولي فعله
في معالجة هذا التهديد .اإلرهابيون
ال يحملون المنطق ن��ف��س��ه .وه��م
ال يعترفون ب��ال��ح��دود السياسية
ّ
بغض النظر
ويحاربون الحكومات

عن عواقب ذلك عليهم».
و اس��ت��غ��رب ت��ش��ورك��ي��ن ت��راج��ع
السعودية عن المشاركة في اجتماع
لمجموعة صغيرة من ال��دول لبحث
المعونات اإلنسانية ف��ي سورية.
وقال« :إن السعودية أجلّت ذلك لمدة
وعلي أن أكون حذرا ً في الرد
شهرين،
ّ
على هذا الموضوع ،فقد كان انطباعنا
األول��ي أن السعوديين مستعدون
للمجيء إلى الطاولة .ثم بصراحة لم
أعرف ما حدث بالتحديد ألننا سمعنا
الحقا ً أنهم يرجئون االجتماع المقرر
إلى أواخر آب وهذا النوع من المواعيد
الفضفاضة يفاجئني وال أعلم سببه
المحتمل».
وف��ي السياق ،ق��ال رئيس لجنة
األمن القومي والسياسة الخارجية
في مجلس ال��ش��ورى اإلي��ران��ي عالء
الدين بروجردي خالل لقائه السفير
التركي في طهران «أوميت يارديم»
إن العراق قادر على دحر «داعش»
من دون أي تدخل أجنبي.
وأشار إلى التطورات األخيرة في
العراق و فتاوى مراجع الدين ضد
تنظيم «داعش» اإلرهابي ،وأضاف:
«أن إيران تعارض أي تدخل أجنبي
في الشؤون العراقية وأن الحكومة
والشعب العراقي لهما القدرة على
قمع زم��رة داع��ش اإلرهابية وليسا
بحاجة إلى التدخل األجنبي».
وأوض���ح ب��روج��ردي« :أن إي��ران
تتابع عن كثب التطورات في العراق
وإذا اقتضت الضرورة فإنها مستعدة
إلق��ام��ة أي ت��ع��اون م��ع الحكومة
العراقية» ،واعتبر أن األمة اإلسالمية
تعد المتضرر الرئيسي في التطورات
األخيرة في سورية والعراق معربا ً
عن أمله ب��أن تعيد أنقرة النظر في
سياستها إزاء سورية».

وأك��د ال��م��س��ؤول اإلي��ران��ي أهمية
تعزيز العالقات الودية بين إيران
وت��رك��ي��ا ،وأض����اف« :إن العالقات
اإلي��ران��ي��ة ـ التركية تعد أنموذجا ً
للعالقات األخوية في العالم اإلسالمي
وأن ه��ذه العالقات كانت وستكون
دوما ً لصالح األمة اإلسالمية».
وأكد السفير التركي أهمية تعزيز
التعاون بين طهران وأنقرة ،وقال:
«إن إي���ران وت��رك��ي��ا ت��ع��دان قوتين
كبيرتين في العالم اإلسالمي وتركيا
ت��دع��و دوم���ا ً إل��ى تعزيز العالقات
الودية مع إيران في المجاالت كافة»،
مشيرا ً إل��ى التطورات األخ��ي��رة في
المنطقة ،تابع« :إن العالم اإلسالمي
هو الخاسر الرئيسي في التطورات
األخ��ي��رة معتبرا ً أن الحفاظ على
سيادة األراضي العراقية يع ّد محورا ً
رئيسيا ً ف��ي السياسة الخارجية
التركية».
من ناحية أخرى ،أكد رئيس هيئة
األركان اإليرانية اللواء حسن فيروز
آب��ادي أن وح��دة وانسجام الشعب
ال��ع��راق��ي كفيلتان بتجاوز األزم��ة
الحالية في هذا البلد ،مشددا ً على
أن «داع���ش» ليس إال هامش أمني
للصهاينة إلبعاد القوى الثورية عن
حدود كيان االحتالل.
و أض���اف آب���ادي إل��ى أن أميركا
سعت لإلخالل بنتائج االنتخابات
العراقية بتدخلها في هذا البلد «وال
ينبغي االلتفات إلى دموع التماسيح
التي تذرفها ،فهي حليفة اإلرهابيين»،
وقال« :أميركا ليست مسرورة بنتائج
االنتخابات البرلمانية األخيرة في
العراق ،وهي التي أوجدت الجماعات
اإلرهابية في هذا البلد».

«داع�ش» بنظر الغرب ...تنظيم �إرهابي دموي
كثر الحديث عن تنظيم الدولة
اإلس�لام��ي��ة ف��ي ال���ع���راق وال��ش��ام
«داع����ش» ،وال���ذي صنف إرهابيا ً
ع��ل��ى الئ��ح��ة اإلره�����اب األم��ي��رك��ي��ة
وح��ت��ى ال��س��ع��ودي��ة ،وارت��ك��ب في
سورية أفظع الجرائم واالنتهاكات،
وتباهت عناصره بتوثيق ممارستها
غصت بها مواقع
عبر فيديوهات
ّ
التواصل االجتماعي .وها هو اليوم
يكمل مسلسل اإلج��رام في العراق
بحسب المراقبين م��ن قتل وقطع
رؤوس وهدم مقدسات ونبش قبور.
هم مقاتلون متعطشون للدماء
يجتاحون ش��م��ال غ��رب��ي ال��ع��راق
فيدفعون في طريقهم مئات اآلالف
إلى الفرار ويبثون الرعب في أنحاء
ال���ب�ل�اد ،ب��ه��ذه ال��ع��ب��ارات وص��ف
سايمون هندرسون الكاتب في مجلة
«فورين بوليسي» «داع��ش» ،ورأى
أن هذا التنظيم هو آلة قتل ال تعرف
الرحمة ،بل ّ
تغذي الخالف المذهبي
ليصل إلى أقصى حدوده والدموية.
وبحسب المقال ف��إن ما وصفها
ب��ـ»ال��ح��رب األه��ل��ي��ة ف��ي س��وري��ة»
سترفق بحرب أهلية في العراق ،لذا
أطلقت «الدولة اإلسالمية في العراق
والشام» اسما ً على اإلقليم ،أال وهو
خالفة «بالد الشام».

ورأى بيتر بيرغن المحلل األمني
ف��ي ق��ن��اة « »CNNاألميركية أن
تنظيم «داع����ش» ح��رك��ة إرهابية
وحشية ،واعتبره واح���دا ً من إرث
الرئيس السابق ،جورج بوش وأنه
استحداث للقاعدة في العراق التي
ول���دت «داع����ش» م��ن رح��م��ه��ا .أم��ا
صحيفة «ديلي تلغراف» فنشرت

ص����ورا ً ت��ظ��ه��ر م��ق��ات��ل��ي «داع����ش»
يعدمون المئات من أف��راد القوات
المسلحة العراقية.
لم تكن الصحف األلمانية بعيدة
م��م��ا ي��ح��دث ف��ي ال���ع���راق ،فكتبت
صحيفة «دي ف��ي��ل��ت» أن األي���ام
األخيرة أظهرت أن هذا التنظيم خلق
حالة استنفار في المنطقة بكاملها.

ورأت الصحيفة أن ال أح��د أصبح
بعيدا ً من خطر هذا التوتر سواء في
الشرق األوسط أو في أوروبا.
فيما أكدت بعثة االتحاد األوروبي
ف��ي ال��ع��راق أن مسلحي «داع��ش»
ي���روع���ون األه���ال���ي ف��ي ال��م��وص��ل
ويغتصبون ال��ف��ت��ي��ات م��ن ضمن
انتهاكات عديدة في المدينة.

قتلى في ثاني هجوم لـ«حركة ال�شباب» ال�صومالية على �شرق كينيا
لقي  10أشخاص على األقل مصرعهم يوم أمس في
هجوم جديد لمسلحي «حركة الشباب المجاهدين»
الصومالية على بلدة بوروموكو شرق كينيا وذلك بعد
 24ساعة من قتلهم نحو  50شخصاً.
وأك��دت الشرطة الكينية أن مسلحين يبدو أنهم
نفسهم الذين نفذوا األح��د هجوما ً راح ضحيته 49
شخصا ً في بلدة مبيكيتوني ،قتلوا ليل أول من أمس
 10أشخاص على األقل في بلدة بوروموكو المجاورة.
وتبنت «حركة الشباب» مسؤولية هذا الهجوم
مؤكدة أن «فرقة الكوماندوس التي نفذته عادت الى
قاعدتها بال عقبات» ،من دون تحديد ما إذا كانت هذه
«القاعدة» في كينيا أو الصومال المجاورة الواقعة
على بعد مئة كلم شمال موقع االعتداءات .إلى ذلك،
ساد التوتر الشديد بلدة مبيكيتوني التي هوجمت
األحد ،وتملك السكان الخوف من هجمات جديدة على
رغم وص��ول تعزيزات للشرطة والميليشيات شبه
العسكرية.

ضحايا االرهاب في كينيا

كوريا ال�شمالية تطور �صاروخ ًا
من طراز كروز

الجي�ش النيجيري يلقي القب�ض على 450

ً
�شخ�صا ي�شتبه بانتمائهم �إلى بوكو حرام

كشف شريط دعائي نشرته كوريا الشمالية أن بيونغيانغ نجحت في تطوير
صاروخ كروز قصير المدى موجه بجهاز كمبيوتر ،إذ أشار الخبراء إلى اعتقادهم
أن الصاروخ الجديد يشبه صاروخ  KH-35الروسي الذي دخل الخدمة عام
 ،2003ولم يظهر الصاروخ الجديد إال للحظة واحدة في الشريط الدعائي الذي
تجاوزت مدة عرضه  50دقيقة.
يذكر أن صواريخ كروز هي صواريخ قصيرة المدة توجهها أجهزة كمبيوتر
مثبتة فيها وتستخدم لضرب أه��داف معينة بدقة .وإلى اآلن تتكون معظم
ترسانة كوريا الشمالية الصاروخية من صواريخ كبيرة الحجم وبعيدة
المدى.
وقال خبير الشؤون الكورية الشمالية جفري لويس إن انتاج الصاروخ يمثل
«إضافة لترسانة كوريا الشمالية الصاروخية مقلقة ومزعزعة لالستقرار» ،في
حين عبر اإلعالم الكوري الجنوبي عن مخاوفه من التهديد الذي قد تشكله هذه
الصواريخ للبحرية الجنوبية.
وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات دولية ح��ول برامجها التسليحية
والنووية ،وعلى رغم أنها نجحت في إنتاج واختبار أسلحة نووية ،يقول
المحللون إن بيونغ يانغ لم تنجح بعد في إنتاج رأس نووي يمكن تثبيته على
الصواريخ التي تمتلكها.

أعلن الجيش النيجيري يوم أمس ،اعتقال  450شخصا ً بوالية أبيا جنوب
البالد يشتبه بانتمائهم لجماعة «بوكو حرام» اإلسالمية المتشددة ،إذ ذكرت
وسائل اإلعالم المحلية أن المعتقلين كانوا يتنقلون بين مدن الجنوب المسيحي
والشمال اإلسالمي وبالتحديد بالقرب من مدينة «بورت-هاركوت» في جنوب
البالد عند واليتي باوتشي وجيغافا.
يذكر أن الحكومة النيجيرية أعلنت مرارا ً أن جماعة «بوكو حرام» اإلسالمية
المتشددة تقوم بتجنيد أنصارها في مناطق متفرقة من البالد ،ومن بين من
تقوم بتجنيدهم العسكريون ،وقد ألقي القبض على بعض منهم.
وتنشط «بوكو حرام» منذ سنوات عدة في نيجيريا بهدف إقامة إمارة إسالمية
على أساس الشريعة ،على حد قول قادتها .وتستهدف الجماعة المؤسسات
الحكومية ومراكز الجيش والشرطة وتقوم بقتل المواطنين وترويعهم ،وقد
أقدمت الجماعة حديثا ً على اختطاف أكثر من  200تلميذة مدرسة كرهائن
وهددت ببيعهم كعبيد إذا لم تنفذ الحكومة مطالب الجماعة.
و ال تعتبر عملية إلقاء القبض على المشتبه بهم األولى من نوعها ،إذ ألقت
القوات الحكومية القبض على  300تاجر في شباط من العام الحالي في والية
ريفيرس الجنوبية جاؤوا من الشمال.

