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دوليات
�صالحي :دول من �شرق �آ�سیا
�ضالعة بالتخریب النووي �ضد �إیران

بورو�شينكو :مو�سكو وكييف �ستجريان م�شاورات �أمنية لت�سوية الو�ضع في �أوكرانيا

محادثات مين�سك تبعث على «تفا�ؤل حذر» ب�ش�أن الت�سوية
وصفت كييف نتائج المحادثات
في العاصمة البيالروسية مينسك
بـ»الخطوة األولى في طريق البحث
عن تفاهم» لتسوية النزاع المسلح
في أوكرانيا.
وف���ي ت��ص��ري��ح ص��ح��اف��ي أم��س،
اعترف يفغيني بيريبينيس مسؤول
اإلعالم في وزارة الخارجية األوكرانية
ب��أن المحادثات في مينسك كانت
«غير سهلة» ،مضيفا ً أن المشاركين
في اللقاء أيدوا المنطق العام لخطة
الرئيس األوكراني بيوتر بوروشينكو
إلح�ل�ال ال��س�لام ف��ي ج��ن��وب شرقي
البالد ،األمر الذي «يبعث على تفاؤل
حذر» بشأن تحقيق هذه الخطة على
الصعيد العملي.
وك������ان ال�����رؤس�����اء ال���روس���ي
وال��ب��ي�لاروس��ي وال��ك��ازاخ��س��ت��ان��ي
واألوك��ران��ي ،إلى جانب ممثلين عن
االت��ح��اد األوروب����ي بحثوا الثالثاء
 26آب في العاصمة البيالروسية
مينسك الوضع في أوكرانيا وآفاق
إع���ادة ال��س�لام إل��ى منطقة جنوب
شرقها .واتفقت األط��راف على إعداد
خطة لوقف إطالق النار في المنطقة
واس��ت��ئ��ن��اف ن��ش��اط��ات مجموعة
االتصال بمشاركة أوكرانيا وروسيا
ومنظمة األمن والتعاون في أوروبا.
ج��اء ذل��ك في وق��ت أعلن الرئيس
األوك��ران��ي بيوتر بوروشينكو أن
موسكو وكييف ستجريان مشاورات
على مستوى مسؤولي حرس الحدود
وهيئة األرك��ان لتسوية الوضع في
شرق أوكرانيا.
إذ ق��ال ف��ي اختتام زي��ارت��ه إلى
ال��ع��اص��م��ة ال��ب��ي�لاروس��ي��ة مينسك
أمس« :لقد اتفقنا على أن تبدأ هذه
المشاورات ف��وراً» بين حرس حدود
البلدين بهدف ضمان إعادة المنطقة
الحدودية بين أوكرانيا وروسيا تحت
السيطرة.
وأف����اد ال��رئ��ي��س األوك���ران���ي ب��أن
رئ��ي��س��ي هيئتي األرك�����ان العامة
األوك��ران��ي��ة وال��روس��ي��ة سيجريان
م��ش��اورات لضمان خلق ال��ظ��روف
المواتية لبدء العملية السلمية في
جنوب شرقي أوكرانيا.
وك��ان الرئيس الروسي فالديمير
بوتين ق��د أك��د ف��ي وق��ت س��اب��ق أن
موسكو ستفعل ما في وسعها لدعم
التسوية السلمية في أوكرانيا ،مشددا ً
على ضرورة إطالق المفاوضات في
أسرع وقت ممكن.

خالل محادثات مينسك
وأش���ار بوتين ف��ي أع��ق��اب لقائه
نظيره األوك��ران��ي إل��ى أن روسيا ال
تستطيع طرح شروط لوقف إطالق
النار ،مؤكدا ً أن ذلك شأن أوكرانيا
ن��ف��س��ه��ا .وأوض�����ح« :ال نستطيع
ال��ح��دي��ث ع���ن أي ش����روط ل��وق��ف
إط�لاق النار أو أي اتفاقات محتملة
بين كييف ولوغانسك ودونيتسك.
ذلك أمر ال يعنينا ويخص أوكرانيا
نفسها .نستطيع فقط أن نسهم في
خلق أجواء ثقة عبر عملية تفاوض
محتملة ،وهي برأيي ضرورية جداً».
وأك��د الرئيس ال��روس��ي إل��ى أنه
ناقش كل ما يمكن لموسكو أن تفعله
لضمان هذه العملية ،وأعاد تأكيد أن
بالده لن تضع أي شروط ،وأن هذا من
شأن أوكرانيا ودونيتسك ولوغانسك
وح��ده��ا ،مضيفاً« :ج��رى التوصل
إل��ى اتفاق ح��ول ض��رورة استئناف
عمل مجموعة االتصال بأسرع وقت
ممكن» ،مؤكدا ً أن روسيا ستفعل كل
ما بوسعها من أجل تحقيق ذلك.
وقال بوتين للصحافيين إن لقاءه
مع بوروشينكو تناول كل جوانب
العالقات الروسية ـ األوكرانية ،بما
في ذلك التعاون االقتصادي والوضع
في جنوب شرقي أوكرانيا وضرورة
وق��ف إراق��ة ال��دم��اء هناك في أسرع
وقت وكذلك ض��رورة تسوية جميع
القضايا سياسياً .وت��اب��ع« :كانت

لدينا فرصة لصوغ م��ا يقلقنا من
جديد ،واتفقنا على أن نك ّثف عمل
الفريق الثالثي ال��ذي يضم روسيا
وأوكرانيا وممثلي االتحاد األوروبي
ون��ح��اول ص��وغ وط���رح اق��ت��راح��ات
تتعلق بما يقلق روس��ي��ا واالت��ح��اد
الجمركي قبل  12أيلول».
وات��ف��ق ال��رئ��ي��س��ان ع��ل��ى بعض
التفاصيل بشأن تقديم مساعدات
إنسانية إلى مناطق شرق أوكرانيا،
إذ عبر بوتين عن قلقه بشأن الوضع
اإلنساني ،لكن الرئيس بوروشينكو
لم ينف الوضع المعقد الذي ال يمكن
وصفه إال بأنه كارثي .وأكد الرئيس
ال��روس��ي أن الجانبين اتفقا على
التعاون ح��ول تقديم المساعدات
اإلن��س��ان��ي��ة إل���ى س��ك��ان مدينتي
دونيتسك ولوغانسك ،لكنه امتنع
عن تقديم تفاصيل أكثر.
وأع���رب بوتين ع��ن أمله ف��ي حل
قضية احتجاز عدد من العسكريين
ال��روس في أوكرانيا أخ��ي��راً ،قائالً:
«لم أحصل بعد على تقرير من وزارة
الدفاع واألركان العامة ،إال أن أول ما
سمعته يشير إلى أنهم كانوا يقومون
بدورية على ال��ح��دود ،وم��ن الممكن
أن��ه��م وج���دوا أنفسهم ف��ي أراض��ي
أوكرانيا».
م��ن ن��اح��ي��ة أخ����رى ،ش���دد وزي��ر
الخارجية الروسي سيرغي الفروف

في كلمة ألقاها أمس أمام المشاركين
في منتدى «سيليغير» الشبابي على
ضرورة وقف إطالق النار وبدء الحوار
في أوكرانيا .وقال« :أهم شيء اآلن
هو وقف إطالق النار من قبل جميع
األط��راف ،وأن تبدأ أوكرانيا ح��وارا ً
وطنيا ً مع أقاليمها فوراً» ،مشيرا ً إلى
أن وقف إطالق النار ال يمكن أن يكون
رهينة لألحاديث».
ف��ي حين ق��ال وزي���ر الخارجية
األوك��ران��ي بافل كليمكين إن جميع
ال��ج��وان��ب المتعلقة ب��ح��ل األزم���ة
ف��ي ج��ن��وب ش��رق��ي أوك��ران��ي��ا يمكن
التفاوض حولها ،باستثناء قضية
وح��دة أراض��ي البالد .وفي تصريح
أدلى به في مينسك ،أعرب كليمكين
عن أمله في إمكان إيجاد حل للنزاع
الحالي.
ج��اء ذل��ك ف��ي وق��ت اتهمت األم��م
المتحدة مقاتلي دونيتسك ولوغانسك
والقوات األوكرانية بارتكاب جرائم
وانتهاكات واسعة لحقوق اإلنسان.
وجاء في تقرير أممي أن المقاتلين
ال��م��ن��اه��ض��ي��ن ل��ك��ي��ي��ف ف���ي ش��رق
أوكرانيا يرتكبون جرائم من بينها
القتل والخطف والتعذيب ،ويتلقون
«إم����دادات مستمرة» م��ن األسلحة
المتطورة والذخيرة.
ورصد التقرير ،الذي أعده مكتب
حقوق اإلن��س��ان األم��م��ي ف��ي جنيف

بريطانيا و�أ�ستراليا تتخذان �إجراءات احترازية �ضد الإرهاب
دع����ت ال���ش���رط���ة ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة
ال��م��واط��ن��ي��ن إل���ى اإلب��ل�اغ ع��ن أي
«إرهابيين محتملين» من بين أفراد
عائالتهم أو معارفهم ،بعد حادث
مقتل الصحافي األميركي جيمس
فولي على يد إرهابي يتحدث بلكنة
إنكليزية.
وقال مارك راولي مساعد مفوض
ش��رط��ة س��ك��وت��ل��ن��دي��ارد« :ن��دع��و
عامة الناس واألق���ارب واألص��دق��اء
إل��ى مساعدتنا ف��ي ال��ت��ع��رف على
اإلرهابيين المحتملين ،سواء الذين
ينوون السفر إلى الخارج أو الذين
عادوا لتوهم ،أو تبدو عليهم مؤشرات
ميلهم إلى التطرف».
وأض���اف راول���ي أن «ك��ل شخص
عاقل في البالد ال بد أن يتأثر بالقتل
الوحشي لجيمس فولي على أيدي
إرهابيي تنظيم الدولة اإلسالمية.
وكان قاتله على ما يبدو من جنسية
بريطانية» ،كما هو واضح من لكنة
لغته اإلنكليزية.
وأش��ار إلى أنه أزي��ل نحو 1100
م��ادة متطرفة من مواقع التواصل
االجتماعي ،ومن بينها «يوتيوب»
و»فايسبوك» و»تويتر» ،تخص 800
منها سورية أو العراق.

من جانبها أعلنت أستراليا إنشاء
وحدة للتحقيق والتدخل متخصصة
بالتصدي للمرشحين للقتال إلى
جانب المنظمات اإلرهابية في سورية
والعراق ،إذ قرر رئيس الوزراء توني

أب��وت تخصيص  45مليون ي��ورو
لتدارك ومنع تجنيد شبان أستراليين
لـ»الجهاد».
وإل����ى ج��ان��ب ال��ش��ق القضائي
والمتعلق ب��ال��ش��رط��ة م��ن الخطة

الحكومية لمكافحة هذه الظاهرة ،بين
أبوت أن قسما ً من األموال سيخصص
مباشرة للشبان الجاري تجنيدهم،
على شكل مساعدة للتأهيل والعمل،
على سبيل المثال.

خبراء يحاولون ت�شكيل �صورة رقمية لوجه قاتل جيم�س فولي
يحاول خبراء الكمبيوتر تشكيل
ص��ورة لوجه اإلره��اب��ي البريطاني
ال��ذي تحدث مل ّثما ً وبيده سكين في
شريط الفيديو المروع لقتل الصحافي
األميركي جيمس فولي.
ويحاول المتخصصون في مجال
التعرف على مالمح الوجه من الصوت
والعينين ،والذين يعملون مع حكومة
الواليات المتحدة ،تشكيل صورة تشبه
ص��ورة إرهابي «الدولة اإلسالمية»،
الذي ظهر في الفيديو شاهرا ً سكينا ً
قبل قطع رأس الصحافي فولي.
و يقول الخبراء إن��ه من الممكن
بلورة مثل ه��ذه الصور باستخدام
عيون الشخص فقط ،التي كانت
الملمح الوحيد المرئي في شريط
الفيديو ،في حين تقول شركات ذات
خبرة واسعة في مجال التعرف على
الوجه إن األمر سيكون «صعبا ً جدا ً
جداً» لتحديد المالمح بدقة من خالل
العيون فقط.
وت��ح��اول األج��ه��زة األم��ن��ي��ة على
ج��ان��ب��ي ال��م��ح��ي��ط األط��ل��س��ي من
الناحيتين البريطانية واألميركية
مراجعة قواعد بياناتها الهائلة من
المتهمين باإلرهاب للبحث عن شبيه
لتلك ال��ص��ورة ،في وق��ت بثت شبكة
« »ABCصورة تحت اسم «الجهادي
ج���ون» ،يعتقد أن��ه واح��د م��ن ثالثة

بريطانيين معروفين باسم «البيتلز»
بسبب جنسيتهم.
وأحد المشتبه فيهم الرئيسيين هو
عبد الماجد عبد الباري « 24سنة»،
مغني الراب من غرب لندن ،الذي سافر
إل��ى سورية العام الماضي للقتال،
لكنه ال يشبه وجه الرجل في الصورة
الرقمية المعمولة بالحاسوب.

ويعتبر عبد الماجد الباري ،الذي
كان والده أيضا ً مشتبها ً به من تنظيم
القاعدة وينتظر محاكمة في الواليات
المتحدة ،شخصية رئيسية في سباق
تحديد «الجهادي ج��ون» ،حيث قال
مصدر يعمل بشكل وثيق مع وزارة
الداخلية ووزارة الدفاع البريطانيتين:
«إن االهتمام ال��ذي يحوم ح��ول هذا

الشاب يعني أنه أحد المشتبه بهم
الرئيسيين ،حتى وإن لم يكن قد نفذ
عملية القتل».
وق���ال السير بيتر وستماكوت،
السفير البريطاني في واشنطن :إن
بريطانيا «قريبة ج��داً» من تحديد
شخصية المشتبه به ،الذي يتحدث
اإلنجليزية بلهجة لندن.

ومهمة مراقبة تابعة لألمم المتحدة
ضمت  34عضواً ،انتهاكات لحقوق
اإلن��س��ان ارتكبتها ق���وات الجيش
األوك��ران��ي وكتائب خاصة تقودها
وزارة الداخلية األوكرانية.
وأكد التقرير أن عدد القتلى ارتفع
إلى  2200قتيل منذ بدء القتال في
نيسان بمعدل  36قتيالً يومياً ،إذ
جاء هذا الرقم بالمقارنة مع 2086
قتيالً في  10آب و 1129قتيالً في 26
تموز.
وتأتي هذه التطورات في وقت وقع
الرئيس األوكراني أمس مرسوما ً بحل
البرلمان «الرادا» وتحديد  26تشرين
األول المقبل م��وع��دا ً لالنتخابات
البرلمانية.
وف�����ي ه�����ذا ال���س���ي���اق ط����رأت
تغييرات ملموسة على قيادة حزب
«باتكيفشينا» ،أح��د أب���رز أح��زاب
المعارضة في عهد الرئيس السابق
فيكتور يانوكوفيتش ،إذ انسحب منه
اثنان من قيادييه هما رئيس الوزراء
أرسيني ياتسينيوك ورئيس البرلمان
ألكسندر تورتشينوف.
ونشر نبأ انسحاب ياتسينيوك
وت��ورت��ش��ي��ن��وف وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة
األوك���ران���ي أرس��ي��ن أف��اك��وف على
ص��ف��ح��ت��ه ف���ي م���وق���ع ال��ت��واص��ل
االجتماعي «فايسبوك» .وأشار إلى
أن ذلك ال يعني ظهور خالفات جدية
ف��ي ال��ح��زب ،ب��ل اخ��ت�لاف ف��ي اآلراء
حول بعض النقاط.
وتجدر اإلش��ارة إلى أن انسحاب
ياتسينيوك وت��ورت��ش��ي��ن��وف جاء
غ���داة إع�ل�ان زعيمة ال��ح��زب يوليا
تيموشينكو التي حلت في المرتبة
الثانية ف��ي االنتخابات الرئاسية
األخيرة ،عن تصدرها قائمة الحزب
في االنتخابات البرلمانية المقبلة.
من جهة أخ��رى عقد مؤتمر عام
ل��ح��زب «س��ول��دارن��وس��ت» ،التابع
للرئيس األوك��ران��ي الحالي بيوتر
بوروشينكو ،تقرر فيه أن يترأس وزير
الداخلية األسبق ي��وري لوتسينكو
الحزب .كما تم تغيير اسم الحزب إلى
«تكتل بوروشينكو».
يذكر أن هذا الحزب تأسس عام
 ،2001وكان بوروشينكو زعيما ً له،
ودخل في تحالف مع حزب الرئيس
األوكراني األسبق فيكتور يوشينكو
«أوكرانيا لنا» ،خصم يانوكوفيتش
في وقت سابق.

متمردو جنوب
ال�سودان ينفون
�إ�سقاط مروحية
الأمم المتحدة
قالت األمم المتحدة إن واحدة
من مروحياتها المخصصة لنقل
البضائع تحطمت في جنوب
السودان ،وأشارت إلى أن فريقا ً
للبحث واإلن��ق��اذ قد أرس��ل إلى
مكان تحطم الطائرة قرب بلدة
بنتيو.
وف���ي وق���ت أس��ف��ر ال��ح��ادث
عن مقتل ثالثة أف��راد من طاقم
المروحية ،قال أحد المسؤولين
األمميين في تصريح لوكالة
«اسوشييتيد برس» إن الطائرة
وهي روسية الصنع من طراز
« »Mi-8قد أسقطت عمداً.
وات��ه��م ال��ن��اط��ق العسكري
ف��ي حكومة جنوب ال��س��ودان
العقيد فيليب اغوير المسلحين
الموالين للقائد المتمرد بيتر
غ��ادي��ت ب��إس��ق��اط ال��ط��ائ��رة،
ف���ي ح��ي��ن ن��ف��ى ال��م��ت��م��ردون
التهم الموجهة إليهم ،وقالوا
إن االت��ه��ام��ات الموجهة لهم
بإسقاط الطائرة «ال أساس لها
من الصحة».
م���ن ن��اح��ي��ة أخ�����رى ،نفى
العميد لول رواي كوانغ الناطق
العسكري ب��اس��م المتمردين
إسقاط مسلحيه للطائرة وتعهد
أن يتعاون كليا ً مع التحقيق
الذي تجريه المنظمة الدولية
في الحادث.
يذكر أن بلدة بنتيو كانت من
أكثر مناطق جنوب السودان
تأثرا ً بالحرب التي اندلعت بين
الحكومة والمتمردين في شهر
كانون األول من العام الماضي،
إذ قتل آالف األش��خ��اص جراء
ال��ح��رب ال��ت��ي ب���دأت كخالف
سياسي بين الرئيس سيلفا
كير ميارديت من جهة ونائبه
السابق رايك ماشار من جانب
آخر ،ولكنها سرعان ما تدهورت
وأضحت صراعا ً قبلياً.
وكان الطرفان المتحاربان قد
وقعا يوم االثنين الماضي على
اتفاق أك��دا بموجبه التزامهما
وقف إطالق النار ،استمر حتى
اآلن ونص االتفاق على ضرورة
تشكيل حكومة انتقالية في
فترة ال تتجاوز  45يوماً.
يذكر أن االمم المتحدة تلعب
دورا ً أساسيا ً في ايصال الغذاء
إل��ى أكثر م��ن  1,8مليون من
مشردي الحرب الذين يسكنون
في معسكرات تابعة للمنظمة
ال��دول��ي��ة ف��ي ب��ل��دات ع���دة من
ضمنها بنتيو.
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قال رئیس منظمة الطاقة الذریة اإليرانية علي أكبر
صالحي إن أعمال التخریب النووي تتخطی الحدود،
موضحا ً أن جزءا ً كبیرا ً من أعمال التخریب ضد برنامج
إیران النووي السلمي ثبت لدینا ،ولألسف كانت دول
من شرق آسیا متورطة في هذا التخریب.
وتعلیقا ً علی أعمال التخریب ضد برنامج إی��ران
النووي نوه صالحي أمس في حدیث تلفزيوني إلی
تاریخ كشف فیروس «استكسنت» ،وأضاف أن إیران
كانت علی علم بهذا الموضوع قبل فضح وسائل اإلعالم
الغربیة لهذا التخریب ،وكانت إیران جاهزة للتصدي
له.
وأوضح صالحي« :لم نكن بصددكشف هذا الموضوع
لو لم تكشفه الصحف الغربیة ألن بث هذا الموضوع في
المجتمع سیثیر عدم ارتیاح لدی الرأي العام ،واأیضا
كنا نرید المضي قدما ً بجاهزیة أكثر من دون علم الدول
الغربیة».

فال�س ي�شكل حكومة فرن�سية جديدة

أعلنت الرئاسة الفرنسية تشكيلة
الحكومة الجديدة ،حيث احتفظ
ك��ل م��ن وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة ل���وران
فابيوس ووزي��ر الدفاع ج��ان إيف
ل��ودري��ان ووزي��ر المالية سيكشل
سابين بمناصبهم ،في حين ذهبت
وزارة االقتصاد إلمانويل ماكرون
خلفا ً ألرن��و مونتيبور ال��ذي انتقد
السياسة االقتصادية للحكومة
السابقة.
وأف��ادت قناة «فرانس  »24بأن
السيدة نجاة فالو بلقاسم ستتولى

حقيبة التعليم ،مشيرة إل��ى أنها
المرة األولى التي تعين فيها امرأة
في هذا المنصب.
وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا
ه��والن��د ق��د أع����اد تكليف رئيس
ال��وزراء المستقيل امانويل فالس
بتكليف الحكومة الجديدة.
ي��ذك��ر أن ف��ال��س ك��ان ق��د تولى
منصب رئاسة الحكومة منذ نهاية
شهر آذار الماضي ،وك��ان يشغل
منصب وزير الداخلية في حكومتي
جان مارك أورو األولى والثانية.

وتعرضت حكومته النتقادات
ش��دي��دة م��ن وزي���ر االق��ت��ص��اد أرن��و
مونتبورغ بسبب طريقة تعاملها
م��ع ال��وض��ع االق��ت��ص��ادي ،م��ا دفع
رئيس الحكومة إلى االستقالة تاركا ً
بعض الشكوك حول الحفاظ على
السيد مونتبورغ في منصبه.
وكان مونتبورغ قد انتقد سقوط
ألمانيا في فخ سياسة التقشف الذي
ف��رض على كامل أوروب���ا ،وانتقد
السياسة االقتصادية الفرنسية
السائرة في هذا االتجاه نفسه.

«يوني�سف» تعلن �أكبر حملة لإغاثة الأطفال
أعلنت منظمة األمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» أمس أكبر حملة لجمع مواد اإلغاثة الطارئة خالل
شهر واحد بسبب تزايد الحاجات في عدد من الدول ،منها سورية والعراق وفلسطين.
وقالت جون هاو إن المنظمة قامت خالل شهر آب بإرسال ألف طن من اإلمدادات إلى األطفال في أصعب
األزمات في العالم ،مشيرة إلى أن الزيادة الكبرى جاءت استجابة للصراع في العراق وانتشار «إيبوال» في غرب
أفريقيا.
وأوضحت هاو أنه خالل سبعة وعشرين يوما ً أرسلت «اليونيسف» ثالثة وثالثين شحنة إنسانية
لألطفال في جمهورية أفريقيا الوسطى والعراق وليبيريا وفلسطين وجنوب السودان وسورية والدول
المجاورة لها ،حيث فرت األسر طلبا ً لألمان.
وذكرت أن المساعدات لألسر النازحة في شمال شرقي العراق تشمل األدوية والمياه والخيام والحصص
الغذائية ،وفي فلسطين تركز «اليونيسف» على توفير الدواء واللقاحات للمستشفيات والمنشآت الصحية
المدمرة في غزة.

«جهاد النكاح» يدفع ن�ساء من ماليزيا �إلى ال�شرق الأو�سط
أكد مصدر في السلطات الماليزية سفر نساء ماليزيات إلى الشرق األوسط لالنضمام إلى تنظيم «الدولة
اإلسالمية» اإلرهابي للمشاركة في ما يعرف بـ«جهاد النكاح».
وأضاف المصدر أن المعلومات االستخباراتية من دول أخرى أكدت أن العديد من النساء من أستراليا
وبريطانيا انضممن إلى المسلحين في الشرق األوسط.
ومن جهة أخرى ،دان رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق أمس الجرائم التي يرتكبها مسلحو
تنظيم «الدولة اإلسالمية» اإلرهابي من عمليات إعدام جماعية وقتل المدنيين العزل في سورية والعراق،
وقال« :إن ماليزيا تدين بشدة تصرفات متطرفي «الدولة اإلسالمية» ،ونشعر بحزن عميق بسبب الجرائم
التي ترتكب باسم السالم».
وأضاف عبد الرازق أن هؤالء «يتصرفون عكس تعاليم النبي «ص» ،رجل السالم والوسطية ،وضد
الشريعة اإلسالمية التي تثمن حماية الحياة فوق كل شيء» .وشدد قائالً «نشجب المسؤولين عن تلك
الجرائم ،وندعو المجتمع الدولي للتحرك لمنع المزيد من العنف».
يذكر أنه بين كانون الثاني وحزيران من هذا العام  ،2014اعتقلت الشرطة الماليزية  19شخصاً ،بينهم
امرأتان لتورطهم في نشاطات متطرفة.

طائرات �صينية تنتهك المجال الجوي التايواني
انتهكت طائرتان عسكريتان صينيتان المجال الجوي لتايوان ،قبل أن تعترضهما مقاتالت تايوانية،
إذ أشارت تايوان إلى أن الطائرتين من طراز « »Y-8تابعتان للبحرية الصينية ،وأنهما اخترقتا منطقة
تحديد الدفاع الجوي التايواني صباح وبعد ظهر يوم االثنين الماضي .وقال متحدث باسم سالح الجو
التايواني أمس« :إن طائرات تايوانية تبعت الطائرات عن كثب للتأكد من مغادرتها».
يأتي هذا بعد أيام من اتهام الواليات المتحدة لطائرة صينية بإجراء مناورات خطيرة قرب طائراتها،
في حين وصفت الصين هذه المزاعم بأنها «ال أساس لها من الصحة» ،مشيرة إلى أن سلوك الطيار كان
«مهنياً».
وقالت واشنطن إن الطائرة الصينية حلقت على مسافة  10أمتار من طائرة تابعة للبحرية األميركية
فوق المياه الدولية قبالة جزيرة هاينان في  19آب الجاري.

�أفغان�ستان :تعليق عملية �إعادة فرز الأ�صوات
أعلن مراقبون أمميون تعليق عملية إعادة فرز األصوات في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة في
أفغانستان.
وقاطع ممثلو المرشح عبد الله عبد الله عملية إعادة فرز األصوات أمس احتجاجا ً على ما اعتبره فريق
عبد الله عدم اإلصغاء إلى موقفه ،إذ كان قد هدد في وقت سابق باالنسحاب من عملية إعادة فرز األصوات
وعدم االعتراف بنتائجها في حال عدم إلغاء أصوات اعتبرها مزورة.
وت��ج��ري لجنة االن��ت��خ��اب��ات المستقلة عملية إع���ادة ف��رز  8مليون م��ن أص���وات الناخبين في
االنتخابات الرئاسية األفغانية تحت إشرافاألمم المتحدة وبمشاركة ممثلي المرشح ْين لمنصب
الرئاسة ،وهما وزير الخارجية السابق عبد الله عبد الله ووزير المالية السابق أشرف عبد الغني.

