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دوليات

كيري :مازال التو�صل �إلى اتفاق نووي مع �إيران هذا الأ�سبوع ممكن ًا

�إيران قد توافق على تجميد
م�ستوى التخ�صيب الحالي ل�سنوات
ع��ق��د ك���ل م���ن م��س��اع��دي وزي���ر
الخارجية اإليراني عباس عراقجي
ومجيد تخت رون��ج��ي ومساعدة
منسقة السياسة الخارجية لالتحاد
االوروب��ي هيلغا اشميت يوم أمس،
اجتماعا ً في العاصمة النمسوية
فيينا ،في إطار صوغ مس ّودة نص
ات��ف��اق ن����ووي ش��ام��ل ب��ي��ن إي���ران
و».»1+5
وف���ي ه���ذا ال��س��ي��اق ،أك���د وزي��ر
ال��خ��ارج��ي��ة اإلي��ران��ي محمد ج��واد
ظ��ري��ف أن ال��ج��ه��ود ُت��ب��ذل إلخ��راج
المفاوضات من الطريق المسدود
والمبني على أسس غير
المصطنع،
ّ
منطقية وذلك من أجل الوصول الى
االتفاق النووي الشامل.
ووصف الوزير اإليراني محادثاته
م��ع نظيره األم��ي��رك��ي ج��ون كيري
ب��أن��ه��ا ك���ان���ت ج���ي���دة .وأض����اف:
«بطبيعة الحال نحن بحاجة الى
محادثات جادة على مستوى المدراء
السياسيين».
وأعلن ظريف أن طهران يمكن أن
توافق على تجميد المستوى الحالي
من برنامج التخصيب لمدة  3أو 7
أع��وام ،مشيرا ً في حديث لصحيفة
«نيويورك تايمز» األميركية ،إنه
سيسعى للتوصل إلى اتفاق يسمح
ب��ال��ح��ف��اظ ع��ل��ى ال��ح��ج��م ال��ح��ال��ي
للتخصيب.
وأش��ارع��راق��ج��ي ال��ى أن طهران
ل��ن تقبل رف��ع العقوبات الدولية
المفروضة عليها تدريجياً ،وستطالب
برفعها بالكامل وفي آن واحد.
م��ن جهة أخ���رى ،ق��ال عراقجي:
«إن المفاوضات مع وزير الخارجية
األم��ي��رك��ي ج��ون كيري التي جرت
االثنين كانت مفيدة ،إال أنها لم تؤد
إل��ى تحقيق تقدم بشأن المشاكل
األساسية.ولم يستبعد الدبلوماسي
اإليراني تمديد المفاوضات النووية
في حال عدم التوصل إلى اتفاق قبل
 20تموز.
من ناحيته ،أعلن وزير الخارجية
األميركي أن��ه يعتبر التوصل إلى
اتفاق بشأن الملف النووي اإليراني
قبل  20تموز ممكناً ،مشيرا ً إلى

جهود تبذل إلخراج المفاوضات من الطريق المسدود
أن هناك «كثيرا ً من العمل» ،وأنه
سيعود إلى واشنطن من فيينا إلطالع
ال��رئ��ي��س ب���اراك أوب��ام��ا على سير
المفاوضات النووية مع طهران.
كما أكد الوزير األميركي أن إدارة
ب��ل�اده ستبحث م��ع ال��ك��ون��غ��رس
إمكان تمديد المفاوضات ،مشيرا
إلى «وجود اختالفات» بين طرفيها،
وق��ال« :إن المفاوضات لم تتمكن
حتى اآلن من إيجاد صيغة تضمن
ال��ط��اب��ع السلمي لبرنامج إي��ران
النووي».
وأكد كيري أن الواليات المتحدة
تعترف بحق إي���ران ف��ي استخدام
الطاقة الذرية لألغراض السلمية في
إطار التزامات معاهدة منع انتشار
األسلحة النووية ،مشيرا إل��ى «أن
القضية اإلي��ران��ي��ة ليست مفبركة
ألن ه��ن��اك ت��س��اؤالت ب��ش��أن البُعد
العسكري للبرنامج النووي اإليراني
على طهران اإلجابة عنها».
وكان قد اختتم عصر يوم االثنين
االج��ت��م��اع ال��ث�لاث��ي ب��ی��ن ظ��ری��ف
ونظیره االميركي ومنسقة السیاسة
الخارجیة لالتحاد االوروبي كاثرین
اشتون في فیینا.
وقال كيري في تصریح صحافي
في اختتام االجتماع« :نعمل حالیا

بصعوبة» ولقد أجرینا مفاوضات
ج��ی��دة وی��ج��ب أن ت��ت��واص��ل ه��ذه
المفاوضات.
ف���ي ح��ي��ن اع��ت��ب��ر دب��ل��وم��اس��ي
إی��ران��ي ال��م��ح��ادث��ات ال��ن��ووی��ة بین
بالده وأمیركا بأنها مكثفة ومسهبة
وأساسیة ،مؤكدا ً من المبكر الحكم
م��ن اآلن أن��ه سیتم ال��ت��وص��ل ال��ی
اتفاق حتی  20تموز الجاری بشأن
البرنامج ال��ن��ووي اإلی��ران��ي ،وقال
الدبلوماسي ال��ذي فضل ع��دم ذكر
اس��م��ه« :إن ال��م��ح��ادث��ات المكثفة
مستمرة ،وإن نقاشات مسهبة وفي
المضامین جاریة اآلن».
وك���ان���ت ال���ج���ول���ة ال��س��ادس��ة
للمفاوضات ال��ن��ووي��ة بين إي��ران
ومجموعة « »1+5قد انطلقت في 2
تموز الجاري ،ومن المقرر ان تنتهي
ف��ي  20منه ،حيث عقد الجانبان
لغاية اآلن العديد من االجتماعات
التشاورية الثنائية والثالثية على
مستوى الوزراء او المساعدين بين
إي���ران ووف���ود مجموعة «،»1+5
إض���اف���ة ال����ى م��ن��س��ق��ة ال��س��ي��اس��ة
الخارجية لالتحاد األوروبي كاثرين
أشتون ومساعدتها هيلغا اشميت.

ترويكا البرلمانات الإ�سالمية يجتمع في طهران لبحث العدوان على غزة

الريجاني ي�ؤكد دعم �إيران للمقاومة ولل�شعب الفل�سطيني

وقفة احتجاجية تضامنا ً مع غزة
يعقد اجتماع ترويكا اتحاد البرلمانات اإلسالمية في 22
تموز الجاري في طهران بهدف بحث الجرائم التي يرتكبها
الكيان الصهيوني في قطاع غزه المحاصر في فلسطين
المحتلة.
ويعقد هذا االجتماع بحضور رؤساء برلمانات السودان
وإي���ران ومالي باعتبارهم ال��رؤس��اء السابق والحالي
ووالمقبل التحاد برلمانات ال��دول اإلسالمية لمتابعة
وبحث األزمة في غزه.
وكان رئيس مجلس الشورى االيراني علي الريجاني
قد دعا في اتصال هاتفي أجراه في وقت سابق مع رئيسي
البرلمانين المالي إيساكا سيديبه والسوداني عزالدين
منصور ،إل��ى عقد اجتماع ط��ارئ لترويكا البرلمانات
اإلس�لام��ي��ة لبحث األوض����اع ف��ي غ���زه ،ج���راء ال��ع��دوان
الصهيوني على القطاع.
وأشار الريجاني إلى األوضاع اإلنسانية الوخيمة جراء
القصف الوحشي للكيان الصهيوني على القطاع ،داعيا ً
إلى عقد اجتماع طارئ لترويكا البرلمانات اإلسالمية.
وأكد الريجاني أمس ،دعم المجلس للمقاومة الفلسطينية
وأهداف الشعب الفلسطيني المظلوم ،مشددا ً على ضرورة
صون الوحدة في صفوف المسلمين في الظروف الراهنة،
نظرا ً للتفرقة التي تثيرها التيارات اإلرهابية والتكفيرية
بينهم.
ووجه الريجاني في اجتماع مجس الشورى اإلايراني
ّ
الشكر والتقدير لممثل «ح��رك��ة الجهاد االس�لام��ي في

فلسطين» ب��ط��ه��ران وممثلين آخ��ري��ن ع��ن المقاومة
الفلسطينية لحضورهم في اجتماع المجلس وكلماتهم
التي ألقوها.
و أضاف الريجاني« :إن هذه الجلسة العلنية لمجلس
الشورى االسالمي تعتبر رم��زا ً لدعم المجلس للمقاومة
في فلسطين والضرورة التي اقتضتها الظروف الرهانة،
للتأكيد على وقوف الشعب اإليراني الى جانب الشعب
الفلسطيني المظلوم والدفاع عنه».
وق��ال« :إن��ه في ض��وء األزم���ات القائمة في المنطقة
والتفرقة المثارة من قبل التيارات اإلرهابية والتكفيرية
في صفوف المسلمين ،فإن الوحدة في صفوف المسلمين
تعتبر ض��رورة ملحة ونأمل بتحقيق الوفاق والتالحم
بين المسلمين حول قضية فلسطين والدفاع عن الشعب
الفلسطيني المظلوم أم���ام ه��ذا ال��ع��دوان الصهيوني
الغاشم».
جاء ذلك في وقت نظمت حشود من المواطنين اإليرانيين
وقفة احتجاجية أمام مكتب األمم المتحدة في طهران يوم
أم��س ،تضامنا ً مع أهالي غزة وتنديدا ً بمجازر الكيان
الصهيوني فيها.
ورف���ع المحتجون الف��ت��ات ،أل��ص��ق عليها ص��ور من
األطفال الفلسطينين الذين استشهدوا على يد آلة القتل
«اإلسرائيلية» فضالً عن شعارات تدعو األم��م المتحدة
باتخاذ اإلج���راءات الكفيلة بوقف وردع ال��ع��دوان على
القطاع.

فيليب هاموند وزير ًا للخارجية البريطانية
عيّن ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني فيليب
هاموند وزيرا ً جديدا ً للخارجية بدال ً من وليام هيغ الذي
قدم استقالة من المنصب ،حيث كان هاموند يشغل حتى
يوم أمس منصب وزير دفاع المملكة المتحدة .ومن المتوقع
أن يتولى هيغ حتى االنتخابات البرلمانية الجديدة عام
 2015المقبل منصب نائب رئيس الوزراء.
وكان هيغ قد أعلن أول من أمس أنه سيترك منصبه بعد
أربعة أعوام قضاها في أرفع منصب دبلوماسي بالبالد في
تح ّرك غير متوقع ناجم عن تعديل وزاري مرتقب.
من جهة أخرى عيّن مايكل فيلون وزيرا ً للدفاع ليحل
محل هاموند في هذا المنصب .وكان فيلون يعمل حتى
أمس وزير دولة للطاقة.

البرلمان الأوروبي يوافق على تعيين
جان كلود يونكر ً
رئي�سا للمفو�ضية الأوروبية
أقر البرلمان األوروبي تعيين رئيس وزراء لوكسمبورغ السابق جان كلود
يونكر رئيسا ً جديدا ً للمفوضية األوروبية ،إذ سيبدأ يونكر بمباشرة مهمات عمله
في هذا المنصب في نهاية الخريف المقبل.
ومن المتوقع أن يقوم يونكر بتحديد قائمة من المرشحين لمناصب المفوضين
األوروبيين وسيطرح أسماء المرشحين لإلقرار في البرلمان األوروبي.
تجدر اإلشارة إلى أن  26دولة من الدول األعضاء في االتحاد األوروبي أيدت
ترشيح يونكر لتولي منصب رئيس المفوضية األوروبية عن الحزب الشعبي
األوروب��ي بعد أن حصل ممثلوه على غالبية مقاعد البرلمان األوروب��ي في
االنتخابات في أيار ،إال أن بريطانيا وهنغاريا عارضتا ترشيحه.
من ناحية أخرى ،هنأ الرئيس الروسي فالديمير بوتين جان كلود يونكر
بانتخابه رئيسا ً جديدا ًَ للمفوضية األوروبية .وأعرب في برقية التهنئة عن أمله
بتطور العالقات بين روسيا والمفوضية بروح الشراكة االستراتيجية على رغم
الصعوبات التي تشهدها.
وأشار بوتين في البرقية إلى أن العالقات بين روسيا واالتحاد األوروبي
تتعرض لـ»اختبار جدي» ،وأعرب عن ثقته بأن سمعة يونكر وخبرته الكبيرة
ستساعدان العمل البناء للمفوضية األوروبية وستساهمان في تعزيز الصالت
بين روسيا واالتحاد.

�أردوغان يرف�ض تبرع ًا من مناف�سه
الرئي�سي لتمويل حملته االنتخابية
رفض رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان يوم أمس ،تبرعا لتمويل
حملته النتخابات الرئاسة التي ستجري في آب المقبل من منافسه الرئيسي،
أكمل إحسان أوغلو.
وشكلت مبادرة مرشح المعارضة الرئيسي إحسان أوغلو بالتبرع بألف ليرة
منافس ْيه لالنتخابات الرئاسية مفاجأة لدى األوساط السياسية
تركية لحملتي
َ
التركية واالجتماعية ،فيما اختلف منافسا أوغلو نفسيهما في تقييمها بين
رافض ومؤيد.
ففي حين أكد محامي أردوغان ر ّد المبلغ بناء على طلب رئيس الوزراء ،كان
منافس إحسان أوغلو اآلخر صالح الدين دمرتاش أكثر تقبال للفكرة ،واستغل
هذه اللفتة لينتقد الثروة التي زعم أن أردوغان جمعها خالل  12عاما قضاها
في الحكم.
وأثارة هذه الخطوة كذلك ردود فعل متباينة لدى نشطاء أتراك على شبكات
التواصل اإلجتماعي ،ورأى فيها البعض لفتة تنم عن لعب نظيف ،فيما وصفها
آخرون بالسذاجة.

ت�سعة قتلى في �صفوف الجي�ش الفرن�سي
منذ بدء عمليته في مالي
ارتفع عدد القتلى في صفوف الجيش الفرنسي منذ بداية عمليته في مالي
عام  ،2013إلى  9قتلى بمصرع جندي تابع لفرق األجانب أمس.
وأعلنت الرئاسة الفرنسية االثنين أن ضابط صف في فوج األجانب الهندسي
لقي مصرعه عندما كان يشارك في «عملية استكشاف في منطقة المسترات» من
دون أن توضح ظروف مصرعه وهل كان خالل معركة أم في حادث.
ويذكر أن حوالى  1700عسكري ينتشرون في إطار عملية «سرفال» التي
أطلقت لوقف زحف المسلحين ومساندة القوات المالية والتي ستنتهي خالل
األيام القليلة المقبلة لتتحول إلى عملية أوسع في الساحل الصحراوي تشمل
 3000عسكري فرنسي.

 89قتي ًال في انفجار �سيارة
ب�سوق في �أفغان�ستان

مو�سكو تطالب ب�إر�سال مراقبين دوليين �إلى معابرها مع �أوكرانيا

ملحقون ع�سكريون دوليون يزورون دونيت�سك

توتر روسي ـ أوكراني على المعابر الحدودية
طالبت موسكو بأن تتوجه لجنة مراقبين تابعة لمنظمة
األم��ن والتعاون في أوروب���ا إل��ى معبري «دونيتسك»
و»غوكوفو» على الحدود مع أوكرانيا اليوم األربعاء،
بحسب ما أشار بيان صادر عن يوري ماتيريا نائب مدير
قسم اإلعالم والصحافة في وزارة الخارجية الروسية يوم
أمس.
من جهة أخرى ،أشارت مصادر في الخارجية الروسية
إل��ى أن م��ب��ادرة إرس���ال مراقبين دوليين إل��ى الحدود
الروسية األوكرانية واجهت معارضة بعض الوفود في
منظمة األم��ن والتعاون في أوروب��ا ،ما أدى إلى إفشال
فرصة التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن وتم تأجيل هذه
المسألة.
وكانت موسكو قد ج��ددت دعوتها لمراقبي المنظمة
إلى المشاركة في مراقبة المعابر ،وعزت ذلك إلى تفاقم
الوضع بشكل جذري في المناطق التي تجري فيها كييف
عملياتها العسكرية.
وف��ي السياق ،ق��ام وف��د يضم ملحقين عسكريين لـ
 11دولة من أعضاء منظمة األمن والتعاون األوروبي،
وصحافيين أجانب بزيارة مدينة دونيتسك الروسية
في مقاطعة روستوف على الحدود مع أوكرانيا ،حيث
تف ّقد الوفد الدولي مواقع تعرضت للقصف من الجانب
األوكراني.
وقال مدعي المدينة دميتري أريستارخوف إن  5قذائف
أطلقت من أوكرانيا سقطت على دونيتسك الروسية في
 13تموز ،ما أدى إلى مقتل رجل وإصابة امرأتين بجروح،
مضيفا ً أن التحقيق سيحدد الجهة المسؤولة عن إطالق
القذائف من األراضي األوكرانية.

وأكد الملحق العسكري األلماني الجنرال راينر شوالب
أهمية التحقيق في ه��ذه القضية ،معربا عن ارتياحه
لتعاون الجانب الروسي في هذا المجال.
الى ذلك ،قتل خالل الساعات الـ 24الماضية  8أشخاص
بينهم طفل في قصف الجيش األوكراني لمدينة لوغانسك
شرقي أوكرانيا .وأعلن عمدة المدينة الحداد ثالثة أيام
على أرواح الضحايا.
وأش����ار ب��ي��ان ص���ادر ع��ن ع��م��دة ال��م��دي��ن��ة سيرغي
كرافتشينكو يوم أم��س ،إلى أن حصيلة الضحايا بين
المدنيين في لوغانسك خالل األيام الثالثة الماضية بلغت
 17قتيال و 73جريحا.
من جهة أخ��رى ،أش��ار مجلس المدينة إل��ى أن عدد
الجرحى بين المدنيين بلغ  52بينهم  4أطفال ،في حين
تعاني أحياء المدينة انقطاعات في الكهرباء والماء
والغاز.
في وقت أفاد المكتب الصحافي للوغانسك بأن قوات
أوكرانية غادرت مواقعها السابقة بالقرب من المدينة،
مشيرا ً الى أن سبب انسحاب القوات األوكرانية من ثالثة
أماكن كانت تسيطر عليها سابقا ال عالقة له بعمليات
قوات الدفاع الشعبي التابعة لـ»جمهورية دونيتسك».
أما في مقاطعة دونيتسك جنوب شرق أوكرانيا فأعلن
متحدث باسم قوات الدفاع الشعبي المحلية أن طائرة
للجيش األوك��ران��ي أطلقت ي��وم أم��س  5صواريخ على
مدينة سنيجني في المقاطعة ،ما أسفر عن وقوع إصابات
بين المدنيين ،في حين أفادت السلطات المحلية بمقتل
 11من سكان المدينة وإصابة  8آخرين بجروح جراء
انهيار مبنى سكني ،دون اإلشارة إلى سبب الحادث.

م�صرع � 19شخ�ص ًا في مو�سكو
جراء خروج قطار عن الق�ضبان
قتل  19شخصا ً على األقل في حادث
تصادم وقع ج ّراء خروج أحد قطارات
مترو األنفاق في العاصمة الروسية
موسكو عن مساره ،بحسب ما أعلنت
وزارة الطوارئ الروسية.
وأص��ي��ب ال��ع��ش��رات ،بعضهم في

حالة خطيرة في الحادث ال��ذي وقع
في ساعات ال��ذروة الصباحية غرب
العاصمة الروسية إثر توقف القطار
المكتظ ب��ال��رك��اب ب��ص��ورة مفاجئة
بين محطتين ،ونقل معظم ح��االت
اإلصابات الخطيرة ج��وا ً للعالج في

المستشفيات .ويعتقد أن الحادث،
ال��ذي يعد أح��د أس��وأ ح���وادث مترو
األنفاق ،وقع جراء ارتفاع مفاجئ في
التيار الكهربائي ،إذ خرج القطار عن
القضبان بين محطتي سالفيانسكي
بوليفارد وبارك بوبدي غرب المدينة.

لقي  89شخصا ً على األقل مصرعهم جراء هجوم انتحاري بسيارة مفخخة في
سوق تجارية مكتظة بأفغانستان ،إذ كشف مصدر بالجيش األفغاني ،أن السيارة
انفجرت في إقليم باكتيكا ،شرق البالد.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع األفغانية الجنرال زاهر عظيمي« :إن الجنود
انتشلوا  40جثة من تحت األنقاض» ،وأضاف« :الجنود مازالوا يحاولون انتشال
مزيد من الجثث ،ودمرت كل المتاجر تقريباً».
وأكد مسؤولون أن المهاجم قاد سيارة دفع رباعي داخل السوق ،في مقاطعة
أوريغون ،ثم فجرها بين عدد كبير من المواطنين كانوا يتسوقون ،وأشار محمد
رضا خوراتي حاكم مقاطعة أوريغون إلى أن  50شخصا ً قتلوا بعد أن فجر
االنتحاري سيارته داخل سوق ،مضيفا ً أن غالبية القتلى مواطنين كانوا يشترون
حاجات رمضان.
وذكر أحد األطباء أن مشفى أوريغون المدني اكتظ بالضحايا ،وقال« :أوريغون
تنزف ،هناك أطفال ورجال ونساء بين الموتى والجرحى» ،في حين أكد شهود
عيان أنهم رأوا قوات الشرطة والجيش يطاردون المهاجم قبل أن يدخل السوق
المزدحم ويفجر السيارة ،في وقت لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى
اآلن.
ويقع إقليم باكتيكا على الحدود مع منطقة القبائل المضطربة في باكستان،
ويعد معقالً لمقاتلي شبكة حقاني ،ويشهد هجمات بصورة متكررة.
وكان مساعدان للرئيس المنتهية واليته حامد كرزاي لقيا حتفهما في انفجار
قنبلة زرعت على جانب أحد الطرق في كابول ،حيث تبنت حركة طالبان الهجوم،
في حين تتزامن هذه الهجمات مع اجتماع مرتقب لمرشحي الرئاسة األفغانية عبد
الله عبد الله وأشرف عبد الغني لمناقشة تشكيل حكومة وحدة طنية.

خالل نقل المصابين

الرئي�سان ال�صيني والأميركي يدعوان
�إلى تعزيز العالقات بين بلديهما

هجوم لجماعة «بوكو حرام» الإرهابية
�شمال �شرقي نيجيريا

بحث الرئيسان الصيني شي جين بينغ واألميركي ب��اراك أوباما تعزيز
العالقات على الصعد كافة ،بين الصين والواليات المتحدة ،واتفقا على أن الحوار
االستراتيجي واالقتصادي الذي اختتم لت ّوه بين بلديهما قد أتى بنتائج إيجابية.
ونقلت وكالة األنباء الصينية «شينخوا» عن الرئيس الصيني قوله في اتصال
هاتفي مع أوباما من البرازيل ،أن «الجولة السادسة من الحوار االستراتيجي
واالقتصادي بين البلدين والجولة الخامسة من المشاورات رفيعة المستوى حول
التبادالت الشعبية ،حققتا نتائج إيجابية وضختا قوة دفع جديدة في العالقات
بفضل جهود الجانبين».
وأضاف شي :إنه «اتفق وأوباما على الدفع باتجاه بناء نمط جديد من العالقات
بين بلديهما عندما اجتمعا في الهاي بهولندا في آذار الماضي» مشيرا ً إلى أن بالده
تنظر دائما ً إلى عالقاتها مع الواليات المتحدة وتتعامل معها من أفق استراتيجي
ومنظور طويل األجل.
ودع��ا شي البلدين إل��ى ضمان النمو اإليجابي لعالقاتهما من خ�لال دفع
المفاوضات حول اتفاقية استثمار ثنائية وتدعيم التنسيق والتعاون في الشؤون
الدولية واإلقليمية الكبرى ،وتسوية الخالفات بطريقة ب ّناءة تقوم على االحترام
المتبادل.
وقال أوباما« :إن نجاح الحوار والتشاور بين واشنطن وبكين يبرهن على تفاني
الجانبين في بناء مستقبل إيجابي وآمن ومزدهر» .مؤكدا ً أن «الواليات المتحدة
ملتزمة ببناء نمط جديد للعالقات مع الصين وتطوير عالقات تعاون عملي متزايد
وإدارة ب ّناءة للخالفات».
وحث الرئيس األميركي البلدين على مواصلة التعاون في مجاالت االقتصاد
والتجارة والطاقة وتغيّر المناخ ،فضالً عن القضايا الساخنة ،وقال« :إنه يتطلع
إلى زيارة الصين في تشرين الثاني المقبل لحضور االجتماع غير الرسمي لقادة
منتدى التعاون االقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادي مع الرئيس الصيني».
وتبادل الرئيسان وجهات النظر حول الملف النووي اإليراني حيث أشار «شي»
إلى أن «المفاوضات حول الملف النووي أحرزت تقدماً ،ولكنها تواجه أيضا ً الكثير
من الصعوبات داعيا األطراف المعنية إلى بذل جهود شاملة لضمان إبرام اتفاقية
شاملة في وقت مبكر».
وأع��رب أوباما عن تقديره للدور المهم والب ّناء الذي تلعبه الصين ،وتعهّد
بالحفاظ على التواصل والتعاون مع البالد ،كما تبادال وجهات النظر حول الوضع
في شبه الجزيرة الكورية.
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لقي  38شخصا ً على األقل مصرعهم في هجوم شنه
المرجح أنهم من جماعة «بوكو ح��رام»
مسلحون من
ّ
اإلرهابية على قرية في شمال شرقي نيجيريا.
ونقلت وكالة «ف��ران��س ب��رس» أم��س ،عن ناجين أن
هجوم المسلحين ،الذي وقع ليل األحد -االثنين ،أعقبه
قصف للجيش أصاب خطأ سكانا ً حاولوا الفرار وظ ّنهم
الجنود من المسلحين.
وأض��اف الناجون أن الهجوم استهدف قرية ديل في

مقاطعة اسكيرا اوب��ا ،وأسفر عن إح��راق جميع مساكن
القرية ومبانيها بما فيها  3كنائس.
وأشاروا إلى أن عشرات المسلحين وصلوا إلى القرية
بسيارات ودراجات نارية عبر غابة سامبيسا المجاورة
حيث كان معسكرهم.
وقال سكان محليون إن  20مهاجما ً قتلوا على يد سكان
دافعوا عن أنفسهم ولكن لم يتسنّ التأكد من هذا الرقم إذ إن
المقاتلين اصطحبوا معهم جثث قتالهم لدى مغادرتهم.

ا�ستقالة مجل�س �أمناء مدار�س �إ�سالمية في بريطانيا
نتيجة اتهامات بن�شر التطرف
استقال مجلس أمناء عدد من المدارس اإلسالمية إثر
مزاعم بوجود مخطط أطلق عليه «حصان طروادة» لنشر
التطرف اإلسالمي في بعض المدارس في مدينة برمنغهام
البريطانية.
وكان تقرير ،أعدته الهيئة البريطانية للرقابة على التعليم
في المدارس (أوفستيد) عن  21مدرسة في برمنغهام،
أشار إلى أن بعض المدارس في المدينة استعملت مناهج
دراسية وضعت من منظور إسالمي ،وأن هناك ثقافة في
تلك المدارس قللت من أهمية الديانات األخرى غير اإلسالم،
إضافة إلى ممارسات أخرى.
وجاء التقرير بغرض التحقيق في مزاعم بأن متشددين
إسالميين يسيطرون على بعض المدارس في برمنغهام،
إ ق��ال طاهر ع�لام رئيس مجلس أمناء مركز «ب��ارك فيو»
التعليمي ،إن القرار جاء حفاظا ً على مصلحة التالميذ.

وأش��ار عالم إلى أن زم�لاءه فخورون بعملهم «إلنجاح
بعض المدارس المخفقة في شرق برمنغهام» ،لكنه أضاف
أن الهجوم المنسق والشرس من قبل وزير التعليم السابق
مايكل جوف ووزارة التعليم لم يترك لمجلس األمناء خيارا ً
سوى االستقالة ،وأض��اف« :ال نشعر بالندم وال نقدّم أي
اعتذار لكوننا في قلب فريق مخلص رفعوا مستوى األداء
بصورة كبيرة».
وكانت تسريبات من تقرير آخ��ر أعدته وكالة تمويل
المدارس كشفت أن المدارس التي يديرها مجلس أمناء
«بارك فيو» التعليمي ،جعلت المناهج اإلسالمية في أولوية
اهتمامها .وقد حازت تلك القضية اهتماما ً كبيرا ً في اإلعالم
والبرلمان في بريطانيا ،حتى قرر رئيس الوزراء البريطاني
ديفيد كاميرون أن تقوم «أوفستيد» بالتفتيش المفاجئ على
المدارس ،اإلجراء المتعارف عليه.

