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ظريف :ال تراجع عن حقوق �إيران الم�شروعة

الرئي�س الأوكراني ّ
يوقع مر�سوم ًا لوقف �إطالق النار لمدة �أ�سبوع

المحادثات النووية بين «»1+5و�إيران �ست�ست�أنف في تموز

بوتين يبحث الو�ضع في جنوب �شرقي �أوكرانيا
مع مجل�س الأمن القومي

أكد وزير الخارجية اإليراني محمد
جواد ظريف انه ال تراجع عن حقوق
ايران المشروعة ،وان الطرف االخر لن
يحقق اي نتيجة اذا اصر على مواقفه
القديمة ،مشيرا ً ال��ى عقد االجتماع
االخير من المفاوضات النووية في
الثاني من الشهر المقبل.
وقال ظريف خالل مؤتمر صحافي
ف��ي خ��ت��ام ال��ج��ول��ة ال��خ��ام��س��ة من
المحادثات النووية أمس بين بالده و
مجموعة  ،1+5أنه «ال يمكن القول إن
هناك مسودة مشتركة بين الطرفين،
ه��ن��اك ات��ف��اق ع��ل��ى ب��ع��ض النقاط
واختالف على نقاط أخرى» ،مشيرا ً
إلى أن محادثات صوغ االتفاق النووي
النهائي استمرت حتى صباح أمس ،و
أنه ليس هناك خالف في الجزء األكبر
من مقدمة االتفاق النهائي.
وأض���اف ال��وزي��ر االي��ران��ي قوله
« كنا نأمل أن يدخل الطرف اآلخر
بجدية في المحادثات األمر الذي لم
يحدث» ،مشيرا ً الى ان هناك  6دول
لديها وج��ه��ات نظر مختلفة حول
القضايا المطروحة ،وهناك مواقف
ل��دى ال��دول الست لطلب المزيد من
إي��ران ،وتابع « لم يكن لدى أعضاء
الفريق اآلخ��ر موقف مشترك وواحد
تجاه المفاوضات» ،محذرا ً من عدم
الوصول إلى نتيجة إذا أصر الطرف
اآلخرعلى المواقف التي يكرر اعالنها
منذ سنوات.
وأك��د ظريف أن إلي��ران مقترحات
على مسودة االتفاق النهائي ،مشيرا ً
الى أنه مقابل اعتراف الطرف اآلخر
بالبرنامج ال��ن��ووي لبالده ستقوم
طهران بتبديد القلق ال��ذي يساور
المجموعة الدولية ،و ق��ال« :عندما
تقدم إيران ُطرقا ً لحل المشكلة فهذا
ال يعني أنها مستعدة للتراجع عن
حقوقها المشروعة» .مؤكدا ً أن بالده
بحسن نية ولم
دخلت المفاوضات ُ

مفاوضات جنيف ...الحلول تتقدم
تشارك من اجل اضاعة الوقت.
وأشار مسؤول صيني كبير شارك
ف��ي ال��م��ف��اوض��ات ال��ن��ووي��ة ال��ى أن
االجتماع ال��ذي سيعقد قبل حلول
الموعد النهائي للتوصل التفاق شامل
ب��ش��أن ه��ذه القضية ف��ي  20تموز
سيكون على مستوى سياسي وليس
فنياً.
وأضاف وانغ تشون للصحافيين،
أن الجانبين اتفقا على نص إلطار
عمل مشترك من اجل اتفاق لكنه لم
يذكر المزيد من التفاصيل ،قائال «هذا
هو التقدم الذي أحرزناه».
كما أعلن مايكل م��ان المتحدث
ب��اس��م وزي�����رة خ��ارج��ي��ة االت��ح��اد
االوروب��ي كاثرين اشتون ان الجولة
الخامسة من المفاوضات النووية
انتهت ،وستستأنف في الثاني من
تموز المقبل ،مضيفا ً أن اجتماعا
للمسؤولين الكبار في مجموعة 1+5

سيعقد اع��ت��ب��ارا ً م��ن الخميس 26
حزيران في بروكسل.
وأض���اف إن المجموعة الدولية
وإي��ران بدأتا في صوغ مسودة نص
اتفاق محتمل حول البرنامج النووي
في محادثات فيينا ،قائال في بيان
«عملنا بجد ط���وال األس��ب��وع على
تطوير عناصر يمكننا وضعها معا ً
عندما نجتمع في الجولة التالية في
فيينا» مضيفا ً «عرض كل جانب عددا
من األفكار حول مجموعة من القضايا
وبدأنا في عملية إعداد المسودة».
هذا و كانت الجولة الخامسة من
المفاوضات النووية انتهت أمس،
حيث وصف عضو في الفريق النووي
ااإيراني المفاوض االجواء خالل االيام
الماضية بالبناءة والجادة ،مشيرا في
الوقت ذاته الى ان التقدم محدود في
صوغ نص االتفاق النهائي الشامل.
ف��ي ح��ي��ن أش����ارت م��ص��ادر ال��ى

ان��ح��ص��ار ال���خ�ل�اف ب��ي��ن اي�����ران و
المجموعة الدولية في  4نقاط ،أولها
عدد أجهزة الطرد مقابل موافقة الدول
الست على التخصيب ،وثانيهما رفع
الحظر حيث ت��رف��ض ال���دول الست
رفعه دفعة واح��دة ،والثالثة بشأن
منشأة فوردو ،والرابعة مصنع آراك
للماء الثقيل.
وق��د أف��ادت مصادر إعالمية نقال
عن أوساط أميركية أن المفاوضات
ستتواصل م��ع إي���ران بشكل يومي
حتى العشرين م��ن ت��م��وز المقبل،
ولكن عبر قنوات مختلفة عن الجوالت
المباشرة بهدف التوصل إلى االتفاق
المنشود ،مضيفا ً أنه إذا لم تحصل
مفاجأة من العيار الثقيل ،فإن الجولة
الخامسة ستخرج بمقدمة اتفاق
يؤجل البحث ببنود الخالف من جديد
إلى جوالت إضافية.

�أيران� :أميركا تفتقد الإرادة الجدية لمكافحة الإرهاب في العراق
أكد مساعد وزير الخارجية اإليراني حسين أمير
عبد اللهيان ان تصريحات الرئيس االميركي باراك
اوباما دليل على ان البيت االبيض ال يتحلى باإلرادة
الجدية لمحاربة
وأض�����اف ال���م���س���ؤول اإلي����ران����ي «أن ال��خ��ط��أ
االستراتيجي ألميركا في سورية كان أنها لم تميّز
بين االرهابيين والمجموعات السياسية المعارضة،
وكانت النتيجة تقوية االره��اب ونشوء جماعات
مثل داعش» ،مشيرا ً إلى أن اميركا اليوم تعمل على
تأجيج التفرقة وتعزيز الطائفية بين العراقيين بدال ً
من محاربة اإلرهاب وتعزيز الوحدة الوطنية ودعم
مؤسسات الدولة العراقية وقدراتها.
وأكد عبد اللهيان أن طريق حل االزمة العراقية
يقوم على خطوتين ،هما وح��دة االك���راد والسنة
والشيعة في مقاومة االرهاب من خالل الدعم العملي
من جميع الدول والحكومات ،والوحدة السياسية
لألكراد والشيعة والسنة في العملية السياسية
مبنية على أس��اس نتائج االنتخابات البرلمانية
األخيرة في البالد ،مؤكدا ً أن تأخير مكافحة أميركا
ل�لاره��اب ف��ي ال��ع��راق ووض��ع ش��روط لذلك يعزز
الشكوك في اهدافها في المنطقة.
من ناحيته ،اعتبر ام��ام جمعة طهران الموقت
الشيخ كاظم صديقي تنظيم «داع��ش» اإلرهابي
صنيعة أميركا ،مؤكدا ً أن إيجاده يأتي بهدف شق
الصف االسالمي واشغال المسلمين عن خطر الكيان
االسرائيلي.
وأضاف الشيخ صديقي «أن داعش تم دعمها من
قبل الرجعية في المنطقة ،مشيرا ً الى أن السعودية
وقطر واالمارات والكويت ومصر لن تبقى بمأمن من
نيران التكفيريين وستقع هذه الدول في الحفرة التي
حفروها بأنفسهم» ،و قال« :إن الجهاد في االسالم
هو الحفاظ على القيم االسالمية بأسلوب عقالني

والسماح للجميع بالدفاع عن األعراض».
و أضاف« :إن أعداء اإلسالم والنهم يخشون من
االسالم وقد شاهدوا مالحم الدفاع المقدس وفتاوى
الجهاد للفقهاء فانهم يحاولون تشويه قضية
الجهاد عبر انشاء هذه الجماعات التكفيرية» ،مشيرا ً
الى أن القضية األساسية للغرب هي إضعاف العالم
االسالمي بهدف ضمان أمن الكيان «االسرائيلي»،
وقال »:إن العدو ومن خالل بث الخالفات وإثارة
الطائفية خدمة لسياستها القائمة على قاعدة ف ّرق
تسد».
وأكد الشيخ صديقي «أنهم ال يريدون لنا الوحدة
لكي ننشغل بالخالفات في ما بيننا ،وبالتالي
التغافل عن خطر الكيان الصهيوني الذي ال يعرف

الحدود وال يتوانى عن تمزيق المسلمين والتطاول
على مقدساتهم» ،كما اعتبر أن الهدف اآلخر للغرب
م��ن اث���ارة الخالفات بين المسلمين ه��و تسويق
أسلحته ،مشي ًرا إلى أن فرنسا اعلنت ان مبيعاتها
من االسلحة بلغت  4اضعاف مبيعاتها في السنوات
السابقة.
وشدد الشيخ صديقي على ان فتوى مراجع الدين
قطعت الطريق امام حركة التكفيريين التي يشكل
البعثيون عمادها ،داعيا جميع ال��دول االسالمية
لتوحيد موقفها ضد هذه الجماعات وقطع دابرها،
ووص��ف هجوم «داع���ش» على ال��م��دن العراقية،
بالتمرد لجماعة من القتلة والوحوش ،وقال «نأمل أن
تأكل نار هذه الجماعات مؤسسي هذه الجماعات».

ذكر الناطق الرسمي باسم الرئاسة
الروسية دميتري بيسكوف أمس
أن الرئيس فالديمير بوتين بحث
في اجتماع مع أعضاء مجلس األمن
القومي الروسي في وقت متأخر من
مساء الخميس الوضع في جنوب
شرق أوكرانيا.
وعقد االجتماع بمشاركة رئيس
ال��وزراء دميتري مدفيديف ورئيس
دي���وان الرئاسة سيرغي ايفانوف
ورئ���ي���س ج��ه��از األم����ن ال��ف��درال��ي
نيقوالي باتروشيف ووزراء الدفاع
وال��خ��ارج��ي��ة وال��داخ��ل��ي��ة ورئيسي
مجلسي البرلمان.
وك���ان ب��وت��ي��ن ق��د أج���رى مساء
الخميس مكالمة هاتفية مع الرئيس
األوك��ران��ي بيوتر بوروشينكو شدد
خاللها على ض���رورة وق��ف إط�لاق
النار بمناطق جنوب شرق أوكرانيا.
كما ناقش الرئيس بوتين األزم��ة
األوكرانية هاتفيا مع المستشارة
األلمانية أنغيال ميركل والرئيس
الفرنسي فرانسوا ه��والن��د ،وبحث
معهما العواقب المحتملة إلحباط
كييف للمفاوضات بخصوص الغاز
وتسديد الديون األوكرانية .وأعرب
الرئيس الروسي عن قلقه من استمرار
العملية العسكرية شرق أوكرانيا،
وعن األمل في تحقيق ما تحدثت عنه
كييف بشأن وق��ف العنف وإط�لاق
الحوار الوطني.
الى ذل��ك ،أج��رى وزي��ر الخارجية
الروسي سيرغي الف��روف مباحثات
هاتفية مع نظيره األوكراني الجديد
بافل كليمكين ،أعرب فيها عن أمله في
أن يساهم الوزير األوكراني المعيّن
حديثا في إقامة تعاون ب ّناء بين
وزارتي الخارجية في البلدين.
وأكد الجانب الروسي على أهمية
تخفيف ح���دة ال��ت��وت��ر ف��ي ال��ن��زاع
بأسرع ما يمكن وتوفير أمن جميع
المواطنين األوكرانيين وإطالق حوار
وطني شامل ،وعبّرعن استغرابه
لتصريحات غربية ع��ن «انتشار
مكثف» مزعوم للقوات الروسية على
الحدود مع أوكرانيا.
وق���ال الناطق الصحأفي باسم
الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف
أم���س «ن��ح��ن نستغرب م��ث��ل ه��ذه
التصريحات ع��ن ان��ت��ش��ار مزعوم
للقوات الروسية على ال��ح��دود مع
أوك��ران��ي��ا ،حيث ال ي���دور الحديث
عن تكثيف انتشار ال��ق��وات ،بل عن
إج���راءات لتعزيز حماية الحدود».
وأض���اف أن ه��ذه اإلج����راءات تتخذ
بإيعاز مباشر من الرئيس فالديمير
بوتين.
وأكد بيسكوف أن هذا اإليعاز صدر

قبل أسابيع ع��دة ،وتم اإلع�لان عنه
آن��ذاك ،كما القى ذلك صدى إيجابيا ً
من قبل القادة األوروبيين .وأوضح
أن هذه اإلجراءات تتخذ نظرا لتكرار
حاالت انتهاك الحدود الروسية ،بما
في ذلك من قبل آليات مدرعة ،مشيرا ً
ال��ى أن تعداد القوات على الحدود
يتم تحديده انطالقا ً من االحتياجات
األمنية.
إلى ذل��ك ،أعلنت وزارة الداخلية
األوك���ران���ي���ة أن ال��رئ��ي��س بيوتر
بوروشينكو و ّق��ع م��رس��وم�ا ً لوقف
إط�ل�اق ال��ن��ار اب��ت��داء م��ن ي��وم أمس
ال��ج��م��ع��ة ول��غ��اي��ة  27م��ن الشهر
الجاري ،حيث كانت الدائرة اإلعالمية
التابعة للرئاسة األوكرانية ذكرت
في وق��ت سابق من ي��وم أم��س عزم
بوروشينكو اإلعالن عن وقف إلطالق
النار لفترة موقتة.
وقام بوروشينكو بزيارة تفقدية
ألح��د المخيمات التابعة للحرس
الوطني األوك��ران��ي ،حيث أعلن من
هناك أن��ه سيوقع مرسوما ً لوقف
إط�لاق ال��ن��ار الموقت ،موضحا ً أن
هذه الخطوة تأتي إلعطاء فرصة لمن
أسماهم باالرهابيين إللقاء السالح.
ه��ذا و ك��ان بوروشينكو قد أطلع
م��م��ث��ل��ي س��ل��ط��ات ب��ع��ض م��ن��اط��ق
مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك،
الواقعة تحت سيطرة كييف ،على
خطته السلمية لتسوية الوضع
في مناطق ش��رق البالد ،حيث كان
المكتب الصحفي للرئاسة االوكرانية
أعلن أم��س أن «رئيس ال��دول��ة قدم
خ�لال اللقاء خطة سلمية م��ن 14
بنداً ،مؤكدا ً أهمية إدخ��ال تعديالت

في الدستوراألوكراني في ما يخص
الحكم الالمركزي».
وأك����د ال��رئ��ي��س األوك����ران����ي أن
خطته تتضمن «االمتناع عن تعيين
محافظين ورؤساء لإلدارات المحلية،
وإج���راء انتخابات محلية مبكرة،
بينما يقوم البرلمانيون المنتخبون
ب��ت��أس��ي��س مجلس محلي يتولى
ب����دوره تشكيل لجنة تنفيذية»،
م��ش��ي��را ً إل��ى أن��ه وض��ع ب��االش��ت��راك
مع الشركاء األوروب��ي��ي��ن برنامجا ً
لخلق ف��رص العمل ش��رق أوكرانيا
مع آفاق االستثمار فيها ،باإلضافة
إل��ى مشروع برنامج إلع��ادة البناء
االقتصادي في هذه األقاليم من أجل
انعاش اقتصاده.
إل���ى ذل���ك ،أع��ل��ن م��ف��وض وزارة
الخارجية الروسية لحقوق اإلنسان
وال��دي��م��ق��راط��ي��ة وس��ي��ادة القانون
قسطنطين دول���غ���وف أن ب�ل�اده
س��ت��ط��ال��ب ب���إج���راء تحقيق دول��ي
ف��ي مقتل الصحافيين ال���روس في
أوكرانيا.
وق���ال دول���غ���وف :إن «ال��رئ��ي��س
األوكراني بيوتر بوروشينكو أعطى
إيعازا ً بفتح تحقيق ،ولكن ال توجد
ثقة بقدرة السلطات األوكرانية على
التحقيق بهذه المأساة بشكل واقعي
غير م��ن��ح��از ،وال ثقة ب��أن الجناة
سيقدمون للعدالة».
هذاوقدأعلنت«جمهوريةدونيتسك
الشعبية» في شرق أوكرانيا عن بدء
تشكيل فرقة عسكرية تضم بشكل
أساسي متطوعين من عمال المناجم،
حيث قال رئيس وزراء الجمهورية
ألكسندر ب��وروداي أم��س« ،إن 500
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شخص سجلوا أسماءهم في قائمة
المتطوعين ،مضيفا ً أنه من المتوقع
أن يصل عدد المتطوعين الذين قرروا
االنضمام إلى هذه الفرقة للدفاع عن
بيوتهم وأسرهم إلى  10آالف».
م���ن ج��ه��ة أخ�����رى ن��ف��ت ق��ي��ادة
«جمهورية لوغانسك الشعبية»
معطيات قوات األمن األوكرانية حول
مقتل « 300مسلح» في شرق أوكرانيا
خالل اليوم األخير ،من دون أن تحدد
عدد القتلى من جانب ق��وات الدفاع
المحلية خالل المواجهات المسلحة
التي جرت في المنطقة الخميس.
وك��ان مستشار وزي��ر الداخلية
األوكراني أنطون غيراشينكو أعلن في
وقت سابق أن قوات األمن األوكرانية
تستخدم ف��ي عمليتها ال��م��درع��ات
وال���ط���ي���ران ل��ل��ح��د م���ن خ��س��ائ��ره��ا
البشرية.
جاء ذلك في وقت أعلنت القوات
األوك��ران��ي��ة أن  4عسكريين قتلوا
وأص��ي��ب  20آخ����رون ب��ج��روح في
مواجهات قرب مدينة سالفيانسك
بشرق أوكرانيا ،حيث ذكر المتحدث
باسم العملية األمنية فالديسالف
سيليزنيوف أن قوات األمن األوكرانية
تمكنت من تصفية نحو  200عنصرا ً
م���ن ال��ت��ش��ك��ي�لات ال��م��س��ل��ح��ة غير
الشرعية.
من جانبها ،أك��دت ق��وات الدفاع
الشعبي مقتل اثنين فقط من أفرادها
وجرح  7آخرين ،نافية بذلك سقوط
« 200قتيل» في صفوفها ،مضيفة
أن قواتها تمكنت من تدمير دبابة
وعدد من المدرعات التابعة للقوات
األوكرانية.

تفجير �إرهابي ( ...تتمة �ص)1

نائب وزير الخارجية اإليراني

ماكارثي رئي�س ًا
للغالبية الجمهورية

مجل�س النواب الأميركي يُقر تعدي ًال
لقانون ّ
التج�س�س الإلكتروني
يحد من
ّ

انتخب كيفن ماكارثي رئيسا ً جديدًا للغالبية الجمهورية في مجلس النواب
األميركي ،بعد أسبوع حافل للحزب الذي يسعى إلى حل الخالفات داخل صفوفه.
وبعد انتخاب ماكارثي يوم أمس مكان أريك كانتور ،الرجل الثاني في الحزب،
شغل ستيف سكاليز من لويزيانا منصب ماكارثي وهو اإلشراف على االنضباط
الحزبي والتكتيك البرلماني ،حيث سيتسلم ماكارثي مقعد رئيس الغالبية
الجمهورية في وقت يعاني فيه الحزب من انقسامات عميقة قبل االنتخابات
التشريعية في تشرين الثاني.
وقال ماكارثي للصحافيين «أعدكم بشيء واحد وهو أن أعمل كل يوم من أجل
أن يتحلى هذا المجلس بالشجاعة للقيادة وبالحكمة لالنصات» ،ومع أن بعض
المحافظين أبدوا ترددا ً إزاء انتخاب ماكارثي المتحدر من والية ليست جمهورية
إلى هذا المنصب ،إال أنه حظي بدعم عدد من رؤساء اللجان ومن بينهم بول راين،
المرشح لمنصب نائب الرئيس في انتخابات .2012
وتنافس ماكاراثي على المنصب مع راوول الب���رادور المعروف بمواقفه
المحافظة ،في وقت ستجرى فيه انتخابات جديدة لقيادة الحزب بعد خمسة أشهر
فقط من االنتخابات التشريعية المقررة في تشرين الثاني.

أقر مجلس النواب األميركي بغالبية كبيرة تعديال على قانون يحد من
صالحيات وكالة األمن القومي في التجسس اإللكتروني داخل الواليات المتحدة،
حيث كشف التصويت ،عن مدى معارضة المجلس لعمل هذه الوكالة ،فقد
جاءت أصوات المقترعين بواقع  293صوتا ً باإليجاب مقابل  123على تعديل
لقانون حول ميزانية الدفاع للسنة المالية .2015
هذا ولم يتم طرح التعديل في مجلس الشيوخ على التصويت وبذلك لن
يصبح نافذا ً ولن يطبق بشكل فوري على نشاطات وكالة األمن القومي ،حيث
يأتي ذلك بعد سنة على الفضيحة التي أثارها المستشار السابق لدى وكالة
األمن القومي إدوارد سنودن والتي كشفت عن أنشطة التنصت والمراقبة التي
تمارسها واشنطن ضد شركائها الغربيين.
يذكر أن الوكالة تستطيع حاليا التجسس من دون أمر قضائي على مواقع
أجنبية في شبكة اإلنترنت وال سيما عبر برنامج «بريزم» ال��ذي يستهدف
مستخدمي موقع «فيسبوك» ،وبريد «جي ميل» اإللكتروني وغيرهما من
الخدمات.

وثيقة «القيم» تمنع الم�سلمين
من �إدارة المدار�س في بريطانيا
أثارت وثيقة «القيم البريطانية» التي أصدرها وزير التعليم البريطاني مايكل
غوف مخاوف مسلمي بريطانيا ،من أنهم لن يتمكنوا من تولي مناصب قيادية
في المدارس البريطانية مستقبال.
وتفرض الوثيقة المثيرة للجدل شروطا ً جديدة للحصول على تمويل حكومي
للمؤسسة التعليمية ،ومن أبرز هذه الشروط أن يق ّر صاحب المدرسة بـ»بالقيم
البريطانية» وإن لم يمتثل لهذه الشروط يحق لوزير الداخلية إغالق مؤسسته.
وتعلل الحكومة البريطانية اتخاذ هذه الخطوة ،بأنها أحد اإلج��راءات
المتخذة على خلفية الجدل الدائر حول قضية «حصان ط��روادة» التي تتهم
فيها متشددين إسالميين بفرضهم ألجندتهم التعليمية على مدارس في مدينة
برمنغهام ،شمال لندن.
وللمرة األولى في بريطانيا يتم تعريف «القيم البريطانية» ،فقد جاء في

الوثيقة التي أصدرها وزير التعليم أنه «ينبغي على المدارس البريطانية أن
تعمل على تسويق القيم البريطانية في احترام القانون والديمقراطية ومبادئ
المساواة والتعايش مع األديان والمعتقدات المختلفة».
في المقابل ،قال متحدث باسم المجلس اإلسالمي البريطاني لصحيفة
الغارديان البريطانية «إن الشروط الجديدة يمكن أن تجعل تولي أي مسلم
منصب مدير إحدى المدارس أمرا ً في غاية الصعوبة إذا لم تتوافق معتقدات
المسلم مع وثيقة المبادئ الجديدة».
ونفى متحدث باسم وزارة التعليم البريطانية محاولة الحكومة وضع أية
عقبات في طريق المسلمين الذي يطمحون لترؤس مؤسسات تعليمية ،لكنه
أكد في الوقت نفسه أنه «صحيح أن األشخاص غير المناسبين يجب أن ال
يصبحوا مسؤولين عن المدارس.

وق��ال��ت دي���ل ب��ون��ت��ي إن م��أس��اة
الشعب ال��س��وري تتعاظم بسبب
ال��م��رت��زق��ة األج���ان���ب وم��ج��م��وع��ات
«جبهة النصرة» و»الدولة اإلسالمية
في العراق والشام» ،مشيرة إلى أن
المجموعات المتطرفة المقاتلة في
سورية ليست لديها قيادة موحدة،
وأنهم يقتلون ويعذبون ويحاصرون
المدن.
واع��ت��رف��ت دي��ل بونتي ب��أن عدد
«المتطرفين وال��م��رت��زق��ة األج��ان��ب
ال��ذي��ن ي��أت��ون إل��ى س��وري��ة يتزايد
ومستوى مشاركتهم ف��ي الصراع
السوري ي��زداد ،موضحة أن الهدف
الرئيسي لهؤالء هو «إن��ش��اء دولة
الخالفة ودولة إسالمية».
وأض����اف����ت« :إن ب��ع��ض ه��ذه
المجموعات ال تحارب بعضها بعضا ً
بل تقاتل من أج��ل ف��رض سيطرتها
على األراض���ي لتنشر قوانينها»،
معتبرة أن كل ما يحدث في سورية
ينعكس سلبا ً على السكان المدنيين،
وقالت إن «األزم��ة تتعمق وتصبح
أكثر قساوة وال يهتم أحد بالمدنيين»،
الف��ت��ة إل���ى أن ع���دد ال��ج��رائ��م ضد
اإلنسانية وجرائم الحرب في ازدياد
على رغم جميع قرارات مجلس األمن
وإيصال المساعدات اإلنسانية غير
ممكن تقريباً.
وقالت المسؤولة األممية« :أفكاري
كنائب ع��ام سابق دوم���ا ً إل��ى جانب
ضحايا النزاع المسلح وأنا لم أر مثل هذا
النزاع ال في يوغسالفيا وال في رواندا...
ال وجود لطرفي نزاع بل هناك فوضى
النزاع المسلح وه��ذا أمر يصعقني»،
وتابعت« :لنأخذ على سبيل المثال
التعذيب ...لم أر في يوغسالفيا هذه
األساليب الفظيعة للتعذيب ...ألنه في
يوغسالفيا كان الناس يقتلون أما هنا
فقبل قتل اإلنسان يتعرض لتعذيب
وتجويع قبل أن يموت».
يأتي ذل��ك في وق��ت دان��ت روسيا
بشدة كل مظاهر «النشاط اإلرهابي
بما ف��ي ذل��ك الهجمات اإلره��اب��ي��ة
المستمرة ض��د السكان المدنيين
م��ن ق��ب��ل المتطرفين ف��ي س��وري��ة
والعراق».
وأك��دت الخارجية في بيان أمس
أن التفجيرات اإلرهابية األخيرة في
مدينتي حمص وحماة «يجب أن تحث
على وح��دة العمل ضد المجموعات
اإلره��اب��ي��ة وتعجل ف��ي استئناف
محاوالت التسوية السياسية لألزمة
في سورية» .وقالت« :إن األح��داث
المأسوية في حمص وحماة تثير
مجددا ً مسألة اإلسراع في استئناف
الجهود الرامية للتسوية السياسية

ف��ي س��وري��ة وت��ح��ث ع��ل��ى ض���رورة
توحيد كل الجهود على أرضها في
مكافحة المجموعات اإلرهابية التي
تعتبر العائق األساسي في طريق
تطبيع الوضع في هذا البلد».
وكان أسفر تفجير إرهابي بسيارة
مفخخة ف��ي ق��ري��ة ال��ح��رة بمنطقة

ال��غ��اب ف��ي ري��ف مدينة ح��م��اة إلى
استشهاد  35مواطنا ً بينهم نساء
وأطفال وإصابة أكثر من  50آخرين
بجروح بعضهم فى حال خطرة ،و
قد تبنى تنظيم «الجبهة اإلسالمية»
اإلرهابي العملية.
وذك���ر م��ص��در ف��ي ق��ي��ادة شرطة

كو�ستاريكا والديوك ( ...تتمة �ص)1
وسجل كيلور نافاس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة  44ليخطف المنتخب
ّ
الكوستاريكي ثالث نقاط وضعته على قمة المجموعة ،بينما بقي المنتخب
اإليطالي بثالث نقاط متساويا ً في المركز الثاني مع أوروغ��واي ،فيما خرج
المنتخب اإلنكليزي من المنافسة.

الديوك الفرنسية تصيح

وفي اللقاء الثاني الذي جرى على ملعب آرينا فونتي نوفا ضمن الجولة
الثانية من مباريات المجموعة الخامسة ،فاز المنتخب الفرنسي على سويسرا
بخمسة أهداف لهدفين ليثبت الديوك علو كعبهم في المونديال البرازيلي .وبهذا
الفوز يكون المنتخب الفرنسي قد حسم تأهله إلى الدور الثاني من العرس
العالمي.
تقدم أوليفيه جيرو ( )17لفرنسا وضاعف بليس ماتويدي النتيجة بالهدف
الثاني بعدها بدقيقة ،وعزز ماثيو فالبوينا التقدم بالهدف الثالث ( ،)40وسجل
بنزيمة الهدف الرابع ( ،)67وأضاف موسي سيسوكو ( .)73في المقابل سجل
لسويسرا دزيمايلي ( )81وأضاف زميله شاكا الهدف الثاني ( ،)87ليرفع
منتخب فرنسا رصيده إلى ست نقاط ويحجز مقعدا ً في دور الـ 16للمونديال
ويتوقف رصيد سويسرا عند ثالث نقاط.
ويلتقي اليوم ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة
المنتخب اإليراني مع األرجنتين ،وتواجه نيجيريا منتخب البوسنة والهرسك.
ويسعى راقصو التانغو إلى الفوز وإحراز النقاط الثالث لتأكيد تأهلهم إلى الدور
الثاني بقيادة البرغوث ليونيل ميسي ،فيما تسعى إيران إلى فو ٍز أو تعادل على
أقل تقدير لتبقي على آمالها بالتأهل.
وضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة السابعة تلتقي ألمانيا مع
غانا في لقا ٍء يسعى فيه المانشافت لتأكيد علو كعبه في المونديال البرازيلي.
وتمني الماكينات األلمانية النفس بإحراز النقاط الثالث كي تلحق بالمتأهلين
إلى الدور الثاني.

مدينة حماة أن إرهابيين فجروا
شاحنة محملة بكمية كبيرة من
المواد المتفجرة يقدر وزنها بنحو
ثالثة أطنان ،وقد أسفر انفجارها عن
تدمير عدد كبير من المنازل واألبنية
في القرية.
م��ي��دان��ي �اً ،أح��ك��م��ت وح����دات من
الجيش السوري وال��ق��وات الرديفة
سيطرتها أمس على تل أبو السالسل
شمال قرية جبورين في ريف مدينة
ح��م��ص ،فيما اس��ت��ه��دف��ت وح���دات
أخرى تجمعات لمسلحين في مناطق
تلبيسة وس�لام غربي والسلطانية
وع���ن���ق ال���ه���وا ورح������وم وم��ف��رق
العقيربات بريف تدمر ،وقتلت عددا ً
من المسلحين ودمرت آلياتهم.
ف��ي��م��ا ن��ف��ذت وح�����دات ال��ج��ي��ش
ال��س��وري المنتشرة ف��ي حلب عدة
عمليات استهدفت مسلحين في
مناطق ال��س��ك��ري وب��س��ت��ان القصر
والشعار وبني زيد وحدادين وبالس
وكفر صغير وحيان واألتارب وعبطين
والقاسمية وخان العسل والمنصورة
وحريتان.
إلى ذلك ،واصل الجيش السوري
مدعوما ً بالقوات الرديفة عملياته
العسكرية ع��ل��ى م��ح��اور الغوطة
الشرقية للعاصمة دم��ش��ق ،حيث
استهدفت وح��دات��ه مسلحين على
محاور جسرين – المليحة ،ومناطق
زب��دي��ن وع��رب��ي��ن وديرالعصافير
وسقبا وحمورية وكفربطنا ومزارع
الشيفونية ووادي عين ترما ،فيما
نفذت وحدات أخرى سلسلة عمليات
في مناطق جوبر وزملكا وحرستا
والقابون و محيط مدينة دوم��ا في
مزارع كرم الرصاص وعالية ومحيط
جيرود.

