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الفروف :رو�سيا لن تتدخل ع�سكري ًا في النزاع الأوكراني

«العالم الإ�سالمي لن ي�سمح ببقاء القبلة الأولى بيد المحتلين»

مجموعة االت�صال الأوكرانية ت�ست�أنف لقاءاتها في مين�سك

روحاني :الكيان ال�صهيوني لن ينت�صر في �أي حرب �أخرى

أعلن الرئيس الروسي فالديمير
بوتين أن سلطات كييف ال تريد
إجراء حوار حقيقي مع جنوب شرق
أوكرانيا.
وق��ال في حديث صحافي أمس:
«أعتقد أن السبب الرئيسي يتمثل
في أن سلطات كييف الحالية ال تريد
إج��راء ح��وار سياسي ذي مضمون
حقيقي مع شرق بالدها».
وبشأن أفعال المسلحين أشار
بوتين إلى أن هدفهم هو إبعاد القوات
المسلحة األوكرانية والمدفعية عن
المدن الكبرى في شرق البالد لمنع
قصف األحياء السكنية ،مؤكدا ً أن
المهمة الرئيسية اآلن تتمثل في إنقاذ
المدنيين في المدن التي حاصرتها
القوات النظامية األوكرانية وتقوم
بقصفها بشكل مباشر.
وذ ّكر الرئيس الروسي بأن عملية
مفاوضات مباشرة مهمة ج��دا ً تبدأ
حالياً ،مؤكدا ً أنه عمل على ذلك مع
الرئيس األوكراني بيوتر بوروشينكو
ونظراء أوروبيين وف��ي النهاية ت ّم
التوصل إلى اتفاق حول استئناف
االتصاالت.
جاء ذلك في وقت استؤنفت أمس
في العاصمة البيالروسية اجتماعات
مجموعة االتصال الخاصة بتسوية
األزمة األوكرانية ،إذ شارك في اللقاء
سفير روسيا ل��دى كييف ميخائيل
زورابوف والرئيس األوكراني األسبق
ليونيد كوتشما والممثلة الرسمية
ل��ل��رئ��ي��س ال��ح��ال��ي لمنظمة األم��ن
والتعاون األوربي هايدي تاليافيني،
إض��اف��ة إل��ى ن��ائ��ب رئ��ي��س حكومة
«جمهورية دونيتسك الشعبية»
أندريه بورغين.
وتعول كييف وموسكو على لقاء
مينسك في تحقيق تقدم ملموس على
طريق حل النزاع مع مناطق جنوب
شرقي أوكرانيا بالطرق السلمية،
خصوصا ً أن العاصمتين أطلقتا
عشية اللقاء إشارات إيجابية في هذا
االتجاه.
فقد أعلن الرئيس ال��روس��ي إنه
اتفق مع الرئيس األوك��ران��ي بيوتر
بوريشينكو على حل األزمة األوكرانية
بالطرق السلمية .وق��ال« :أعتقد أن
ه��ذا درس جيد لنا جميعا ً من أجل
أن ننهي هذه المأساة بأسرع وقت
ممكن وبالطرق السلمية والحوار،
وفي المناسبة اتفقت على هذا األمر
مع الرئيس بيوتر بوروشينكو ،كما
اتفقنا على أال يكرر أح��د أب���دا ً تلك

األخطاء التي ارتكبت في أوكرانيا
خالل عملية االستيالء على السلطة،
كونها كانت السبب األول فيما يحدث
حالياً».
م���ن ن��اح��ي��ة أخ�����رى ،أك���د وزي���ر
الخارجية الروسية سيرغي الفروف
أن ب�ل�اده ل��ن تتدخل عسكريا ً في
النزاع األوكراني ،مشيرا ً إلى أن هدف
لقاء مجموعة االتصال في مينسك هو
التوصل لوقف إطالق النار في شرق
أوكرانيا .ولفت خالل كلمة أمام طلبة
جامعة موسكو للعالقات الدولية
أمس إلى إن خطة الرئيس األوكراني
بيوتر بوروشينكو للسالم تتلخص
في إرغام مقاتلي «الدفاع الشعبي»
في شرق أوكرانيا على إلقاء السالح
والسماح بالقضاء عليهم.
وش����دد الف����روف ع��ل��ى «وج���وب
الجلوس وإج��راء محادثات بدال ً من
التمسك بالمطالب غير الواقعية
ال��ق��اض��ي��ة ب����أن ي��ل��ق��ي «ال���دف���اع
الشعبي» سالحه ليسمح مقاتلوه
لآلخرين بتصفيتهم .إن خطة بيوتر
بوروشينكو للسالم تتلخص في ذلك
تماماً».
ودع��ا الوزير الروسي إلى إجراء
م��ف��اوض��ات صريحة ومناقشة كل
الخالفات القائمة من دون التهديد
بفرض العقوبات .وأعرب عن قناعته
بأن «العالقات بين روسيا واالتحاد
األوروبي والواليات المتحدة يجب أن
تعود إلى التعاون البرغماتي وينبغي

التخلي عن سياسة التهديد والوعيد
والعقوبات التي ال آفاق لها».
وأشار الفروف إلى أن روسيا تأمل
بإجراء حوار مع الغرب ال اإلنصات
إل��ى اتهامات فارغة .وق��ال« :تجب
مناقشة ما ال نتفق عليه مع شركائنا
الدوليين .نأمل بأن يتعاملوا معنا
بشكل مماثل ،وأال يتهمونا بال أساس
ب��ارت��ك��اب جميع ال��ذن��وب ،ب��ل أن
نجلس معا ونبحث كل االدعاءات .إذا
لم يحدث ذلك فنتوصل إلى استنتاج
مفاده أن االنتقادات بعينها هي الهدف
لتبرير اإلنذارات والعقوبات».
وأك��د الف��روف أن ب�لاده لن تغلق
أب���واب ال��ت��ع��اون م��ع شركائها ردا ً
ع��ل��ى ف���رض ع��ق��وب��ات ج��دي��دة وال
تنوي االنسحاب من منظمة التجارة
العالمية ،ب��ل ت��ن��وي ال��ل��ج��وء إلى
آلياتها .وقال« :بشأن خطوات مقابلة
ف��ي ح���ال ف���رض ع��ق��وب��ات ج��دي��دة
ضد روسيا لن أتطرق إلى الحديث
عنها ألن��ه يجب أن ندرسها بشكل
جيد .وسنتخذ ق���رارات للرد على
ذلك بعد أن نفهم ما هي اإلج��راءات
التي يتخذها شركاؤنا األميركيون
واألوروبيون» ،مشيرا ً إلى أن موسكو
ستنطلق من مصالحها دف��اع�ا ً عن
اقتصادها ومصالحها االجتماعية
ومصالح مواطنيها.
وذكر الوزير الروسي أن الواليات
المتحدة تدعو الجميع إلى التخلي
عن مناطق النفوذ لكنها تحافظ على

حقها في توسيع نطاق مصالحها
الجيوسياسية المحتملة .وأضاف:
«األن��م��وذج األح����ادي القطب فشل
والجميع يوافق على ذلك .والشعوب
تسعى بشكل م��ت��زاي��د إل��ى تقرير
مصيرها بنفسها واختيار نماذج
التنمية التي تأخذ في عين االعتبار
تقاليدها وهويتها الثقافية .هذه
العمليات موضوعية ،تتم عولمة
العالم ،ويصبح العالم أكثر تنوعاً،
وتظهر فيه مراكز جديدة للتنمية
االق��ت��ص��ادي��ة وه��ي الصين والهند
والبرازيل .ويؤدي النمو االقتصادي
إلى نمو القدرة المالية وبعد ذلك إلى
النفوذ السياسي ،لذلك يع ّد تجاهل
المراكز الجديدة للتنمية االقتصادية
وبخاصة في منطقة آسيا والمحيط
الهادئ رفضا ً للتاريخ والعمليات
الموضوعية».
ودعا الفروف إلى عودة المحققين
األوروبيين إلى موقع تحطم الطائرة
الماليزية ف��ي مقاطعة دونيتسك
شرق أوكرانيا .وقال« :أعتقد أن من
ال��ض��روري ع��ودة المحققين هناك.
لماذا ال يدرسون الشظايا الموجودة
هناك؟ من الممكن تصويرها ،ومن
الممكن االق��ت��راب منها .وسيتمكن
الخبراء اعتمادا ً على تحليل طابع
الثقوب على أجنحة وجسم الطائرة
وغرفة الطيارين على األرج��ح من
فهم نوع األسلحة التي أطلقت على
الطائرة».

بريطانيا ب�صدد الحظر الموقت
لعودة جهادييها من �سورية والعراق
ذك��ر م��ص��در حكومي بريطاني أن ب�ل�اده قد
تمنع م��وق��ت�ا ً ع���ودة اإلس�لام��ي��ي��ن البريطانيين
الذين يذهبون للقتال مع المتشددين في العراق
وسورية إلى البالد.
وبحسب المصدر ف��إن البريطانيين الذين
يشتبه في مشاركتهم في اإلره��اب سيسمح لهم
باالحتفاظ بجنسياتهم ولكنهم سيمنعون من
دخول البالد مرة أخرى لفترة من الوقت.
وأضاف المصدر« :إن هذا االقتراح واحد من بين
اقتراحات عدة قيد الدراسة ،وإنه يجري وضع
اللمسات األخيرة على حزمة إج��راءات سيعلنها
رئيس ال���وزراء البريطاني ديفيد ك��ام��ي��رون».
وق��ا« :سابقا ً ك��ان نطاق سلطاتنا لمنع العودة
إلى المملكة المتحدة ال يسري إال على األجانب
ومزدوجي الجنسية أو المجنسين فقط».
وتبحث الحكومة البريطانية أيضا ً سبل جعل
سفر المقاتلين المحتملين إلى الخارج أصعب من
خالل تسهيل مصادرة ج��وازات سفرهم من قبل
الحكومة بإضافة صالحية المصادرة الموقتة
على الحدود.
يأتي ذل��ك في وق��ت باتت بريطانيا في حالة
تأهب قصوى ،ورفعت درجته إلى الرابعة ،أي إلى
المرحلة األخيرة قبل النفير األمني األعلى ،والسبب
تهديدات القاعدة باستهداف م��راف��ق حيوية،
كالمطارات والقطارات والمراكز التجارية.
فالبالد دخلت دائرة الخطر الشديد .والمملكة
رفعت مستوى التأهب بعدما دعت القاعدة أتباعها
إلى استهداف األكاديمية العسكرية البريطانية
«ساند هارست» ومقر االستخبارات البريطانية
« »MI5فضالً عن مراكز تجارية كبرى.
وبحسب وزيرة الداخلية تيريزا ماي فإن «رفع
مستوى التأهب في بريطانيا مرتبط بالتطورات
في سورية والعراق ،إذ تخطط مجموعات إرهابية
لهجمات ضد الغرب وه��ذا يعني أن الهجمات
اإلرهابية مرجحة بشدة لكن ال توجد معلومات

استخبارية تشير إلى هجوم وشيك».
ح��ال��ة ال��ت��أه��ب األم��ن��ي وص��ل��ت إل��ى ال��درج��ة
الرابعة ،أي أصبحت قريبة من تلك التي طبقتها
السلطات األمنية عام  2006عند محاولة تفجير
طائرة االتالنتك ،وبعدها بعام واحد عند محاولة
إرهابيين تفجير حانة في لندن ،فضالً عن محاولة
تفجير سيارة مفخخة في مطار غالسغو من العام
نفسه.
دقت شرطة «سكوتلنديارد» ناقوس الخطر بعد
إعالنها عودة مئتي مسلح بريطاني كانوا يقاتلون
في صفوف «داعش» اإلرهابي في العراق وسورية
إلى لندن .خطر بات يستدعي توسيع صالحيات
قوى مكافحة اإلرهاب كما تقول.
وباتت عودة المئات من المقاتلين البريطانيين
إل��ى ب�لاده��م هاجسا ً ي���ؤرق السلطات األمنية
البريطانية خشية من أن يتحولوا إل��ى قنابل
موقوتة ،ومن أن يكلفهم تنظيمهم المتشدد في أي

الأمم المتحدة:
«الدولة الإ�سالمية»
ارتكب جرائم
�ضد الإن�سانية

وقت تنفيذ هجمات ضد بلدهم ،مستعيدين بذلك
تفجيرات لندن عام .2005
جاء ذلك في وقت ذكرت صحيفة «ديلي ميل»
البريطانية أمس أن السلطات البريطانية توصلت
إلى هوية اإلرهابي الملثم الذي هدد بتفجير مدن
بريطانيا بعد عودته من القتال في سورية.
وأكدت الصحيفة أنه يدعى عمر حسين ويبلغ
من العمر  27سنة ،نشأ في منطقة «وايكومب»
في «باكينغهام» ،مشيرة إلى أن األمن الداخلي
أمر بفتح تحقيق في كيفية مغادرة عمر حسين
لألراضي البريطانية نحو سورية بطريقة غير
شرعية.
وكان عمر حسين الذي يعمل حارس أمن في
أحد المحال التجارية قد ظهر ملثم الوجه في حوار
مع قناة « »BBCيوم الجمعة الماضي وتوعّ د
بشن هجمات وبـزرع الرعب في بريطانيا.

�سيول :ال ننوي رفع العقوبات عن كوريا ال�شمالية
قال المتحدث باسم وزارة التوحيد الكورية الجنوبية «ليم بيونغ تشول»
مأمس إن كوريا الجنوبية ال تدرس حاليا ً مسألة رفع العقوبات المفروضة
على كوريا الشمالية.
وجاء هذا التصريح بعد ظهور تأكيدات عدة في اآلونة األخيرة حول نية
سيول رفع هذه العقوبات بهدف تحسين العالقات بين الكوريين.
وأكد المتحدث باسم الوزارة التي تشرف على كل العالقات بين الجارتين
أن «الموقف المبدئي لسيول من العقوبات التي فرضت في  24أيار عام 2010
ال يزال ثابتاً».
وكانت كوريا الجنوبية فرضت عام  2010عقوبات على كوريا الشمالية
ردا ً على إغراقها سفينة «تشونان» التابعة للقوات البحرية الكورية الجنوبية
قرب الحدود البحرية الكورية الشمالية في البحر األصفر.
وتابع أن سيول تعتبر الحفاظ على هذه العقوبات أمرا ً ضروريا ً قبل أن
تتخذ بيونغ يانغ «إج��راءات مسؤولة» تجاه هذا الحادث .وأض��اف« :في
هذه الحالة ،طالما بقي موقف الشمال ثابتا ً فإننا ال ننوي إعادة النظر في
العقوبات».

وفي السياق ،قال المتحدث باسم
وزارة الخارجية الصينية تشين
كانغ إن األزمة األوكرانية تتطلب حالً
سياسياً ،مضيفا ً أن فرض العقوبات
على روسيا ك��أداة لحل المشكلة قد
ي��ؤدي إل��ى تدهور األوض���اع .وعبّر
تشين كانغ عن أمله بالتوصل إلى
نتائج إيجابية في اجتماع مجموعة
االتصال الذي يعقد في مينسك.
وأك��د أندريه ليسينكو المتحدث
باسم مجلس األمن والدفاع الوطني
األوك���ران���ي أن ال��ق��وات األوك��ران��ي��ة
انسحبت أم���س م��ن م��ط��ار مدينة
لوغانسك بشرق أوكرانيا ،وقال إن
 7جنود أوكرانيين قتلوا وأصيب 25
آخ��رون بجروح خالل اليوم األخير
للقتال في شرق أوكرانيا.
ووص����ف ال��م��س��ؤول األوك���ران���ي
الوضع في محيط إيلوفايسك حيث
ج��رت محاصرة ع��دد م��ن الكتائب
األوك��ران��ي��ة بأنه «معقد للغاية»،
وامتنع عن البوح بأية تفاصيل قبل
انتهاء عملية فك الحصار ،واعدا ً في
الوقت ذاته بمعاقبة المسؤولين عن
وقوع هذه الكتائب في هذا المأزق.
تصريح ليسينكو ج��اء في وقت
أعلنت ق��وات «جمهورية دونيتسك
الشعبية» في وقت سابق استمرار
المعارك من أجل فرض السيطرة على
مطار دونيتسك.
وأشار مصدر في قوات «دونيتسك
الشعبية» إلى أن القوات األوكرانية
انسحبت من المطار جزئيا ً وال يمكن
الحديث عن فرض سيطرة تامة عليه
من قبل القوات المحلية ،الفتا ً إلى
أن المطار كان موقعا ً استراتيجيا ً
للقوات األوكرانية وقاعدة لهجومها
على المدينة.
من جهة أخرى أعلنت دونيتسك
أن قواتها تمكنت بالقرب من مدينة
ماريوبل الساحلية من قتل و جرح
حوالى  100جندي أوكراني وإسقاط
مقاتلة للجيش من نوع «سو»-25
ومروحيتين من نوع «مي.»-8
وتمكنت قوات «الدفاع الشعبي»
م��ن م��ص��ادرة دبابتين ومدرعتين
و 24سيارة عسكرية و 14وحدة من
األسلحة وراجمات القنابل .وأكدت
أن��ه��ا خ��اض��ت أول معركة بحرية
ناجحة ،وتمكنت من تدمير زورقين
عسكريين أوكرانيين بعد محاولتهما
قصف وحدات المسلحين.

ق��ال��ت ن��ائ��ب م��ف��وض��ة األم��م
ال��م��ت��ح��دة ال��س��ام��ي��ة لحقوق
اإلنسان فالفيا بانسيري أمس
إن مسلحي تنظيم «ال��دول��ة
اإلٍسالمية» اإلرهابي يرتكبون
جرائم في العراق يمكن وصفها
بجرائم ضد اإلنسانية.
وأك��دت بانسيري في خطاب
خ�لال م��راس��م اف��ت��ت��اح ال���دورة
الخاصة لمجلس األمم المتحدة
لحقوق اإلن��س��ان ح��ول العراق
أن مسلحي تنظيم «ال��دول��ة
اإلٍسالمية» والجماعات المرتبطة
بها يقومون بمالحقة ممنهجة
وواس��ع��ة ال��ن��ط��اق للجماعات
الدينية والقومية ع��ن طريق
حرمانهم من الحقوق األساسية
بما في ذلك حق الحياة والحرية
الدينية .وأضافت« :هذه الجرائم
الوحشية تعد هجوما ً متعمدا ً
على كرامة اإلن��س��ان وحقوقه،
وقد تعد جريمة ضد اإلنسانية».
وق��ال ممثلو األم��م المتحدة
إن حصيلة ضحايا العنف في
ال��ع��راق ف��ي آب بلغت ،1420
وأضافوا أن هذه األرقام ال تشمل
والي��ة األن��ب��ار والمناطق التي
يسيطر عليها تنظيم «الدولة
اإلسالمية».
وت��دل معلومات بعثة األمم
المتحدة لمساعدة ال��ع��راق أن
العمليات العسكرية في العراق
أس���ف���رت ع���ن إص���اب���ة 1370
شخصاً.

أكد الرئيس اإليراني حسن روحاني أن المسلمين وعلماء
الدين في العالم اإلسالمي لن يسمحوا بأن تبقى القبلة
األولى للمسلمين تحت نير احتالل الغاصبين والمعتدين.
وفي كلمته أمس خالل مراسم افتتاح اجتماع اليوم
العالمي للمساجد شدد الرئيس روحاني على أن حكومة
الجمهورية اإلسالمية في إيران ستعبئ كل طاقاتها وكما
في السابق إلنقاذ المسجد األقصى ودعم أبناء فلسطين
المظلومين وأنها لن تدخر جهدا ً في هذا المجال ،مؤكدا ً
ثقته بأن النصر النهائي سيكون حليف المسلمين.
وأشار روحاني إلى المهمة الجسيمة لعلماء الدين وقال:
«إن مهمة علماء الدين باتت اليوم أصعب من السابق»،
الفتا ً إلى دور المساجد في التعليم والتأهيل .وقال« :إن
المسجد هو محل التفقه والتعلم ألن العلم والمعرفة
يمكنان اإلنسان من تشخيص طريق الصواب من طريق
الضالل».
وأشار روحاني إلى أن األوضاع الراهنة في المنطقة هي
أوضاع خاصة وبات اإلسالم في كثير من المناطق يعيش
الغربة أكثر من أي وقت مضى ،وأضاف« :من هذا المنطلق
فإننا نتحمل أعباء رسالة خاصة إذ يجرى اليوم قتل
األبرياء وأسر النساء وهدم المساجد باسم اإلسالم وعلى
يد زمرة وحشية جاهلة وقادتها عمالء».
وأوض��ح أن بعض التنظيمات ترتكب اليوم أبشع
الجرائم وأكثرها عنفا ً باسم اإلسالم فيما اإلسالم منها براء،
وأض��اف« :تلك التنظيمات تذبح األبرياء وتقتل األطفال
وتدمر المساجد باسم الجهاد واإلسالم .هؤالء الجهلة ممن
باتوا أداة بيد االستكبار العالمي ،يعملون على التخويف
من اإلسالم ويدمرون المساجد والكنائس على حد سواء،
ومن هنا فإن علماء الدين يتحملون اليوم أعباء مسؤولية
ثقيلة».
من ناحية أخ��رى ،أشار وزير الدفاع اإليراني العميد
حسين دهقان إل��ى المقاومة منقطعة النظير والنصر
المؤزر ألهالي غزة في حرب الـ 51يوماً ،وقال« :إن الكيان
الصهيوني لن ينتصر بعد هذا في أي حرب ،بل هو عاجز

عن اتخاذ أي ق��رار لخوض ح��رب ج��دي��دة ،وتهديداته
األخيرة ما هي إال خداع سياسي.
وتابع دهقان في تصريح أم��س أن الهزيمة المذلة
التي تكبدها الكيان الصهيوني هي في الحقيقة هزيمة
للسياسات األميركية بالمنطقة ،وآن األوان لكي يرضخ
األميركيون لحقائق المنطقة ،وضمن الكف عن التدخل
ودع��م الكيان الصهيوني واإلره���اب ،أن ينقذوا أنفسهم
من دوامة الصهاينة .وأشار إلى اعتراف وسائل اإلعالم
«اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة» بانتهاء مسلسل ان��ت��ص��ارات الكيان
الصهيوني وق���ال« :إن المقاومة تمتلك ال��ي��وم ق��درات
وإمكانات تجعلها قادرة على التصدي ألي تهديد من قبل
الصهاينة وفرض إمالءاتها».
وتابع وزير الدفاع قائالً« :إن مقاومة أهالي قطاع غزة
على م��دى  51يوما ً كشفت أم��ورا ً أخ��رى منها ،المباالة
المنظمات الدولية حيال جرائم اإلب��ادة الجماعية التي
يرتكبها الطيران الصهيوني في قطاع غ��زة ،والتعامل
األميركي االنتقائي والدعم المفتوح والشامل لكيان ينتهك
أبسط الحقوق اإلنسانية بأبشع وج��ه» .وأض��اف« :إن
القتال البطولي للمجاهدين الفلسطينيين ضد الكيان
الصهيوني والصمود البطولية ألهالي قطاع غزة أمام أقسى
الهجمات الجوية والصاروخية والمدفعية ،أرغمت الكيان
المحتل على التراجع والرضوخ لمطالب المقاومة».
واستطرد العميد دهقان قائالً« :إن أي مغامرة جديدة من
قبل الكيان الصهيوني في المنطقة ستقرب نهايته وتزيد
من عزم وإرادة المقاومة للرد على أي خطوة شيطانية لهذا
الكيان».
وفي االختتام أشار وزير الدفاع إلى أن مصير الكيان
الصهيوني وتنظيم «داع���ش» اإلره��اب��ي والمنافقين
والجماعات المتشددة والمتطرفين المعادين لإلنسانية
واألديان اإللهية ،ستكون أسوأ من مصير الطاغية صدام،
وقال« :بفضل صحوة ويقظة ومقاومة شعوب المنطقة
فإن نهاية انهيار الكيان الصهيوني والجماعات المتطرفة
قريبة جداً».

بلجيكا المحطة الأولى في جولة ظريف الأوروبية
غ��ادر وزي��ر الخارجية اإلي��ران��ي
م��ح��م��د ج����واد ظ��ري��ف ال��ع��اص��م��ة
طهران أمس علی رأس وفد سياسي
متوجه إل��ی بلجيكا لالجتماع مع
كبار سلطاتها ومسؤولي االتحاد
األوروبي.
وقد أعلن ظريف في وقت سابق
ع��ق��د اج��ت��م��اع ث��ن��ائ��ي م��ع رئيسة
السياسة ال��خ��ارج��ي��ة ف��ي االت��ح��اد
األوروب�������ي ك��ات��ري��ن آش���ت���ون في
ال��ع��اص��م��ة البلجيكية بروكسيل

في إط��ار المفاوضات النووية بين
طهران والقوی الكبری خالل جولته
إل���ی  3دول أوروب���ي���ة .وأك����د أن��ه
سيجري زياراته إلی كل من إيطاليا
ولوكسمبورغ وبلجيكا ويجتمع
مع آشتون في بروكسيل إلی جانب
زيارته إلی روما غدا ً األربعاء.
وس��ي��ت��وج��ه وزي����ر ال��خ��ارج��ي��ة
اإليراني بعد بروكسيل إلى العاصمة
اإليطالية روما للقاء وزير خارجية
إيطاليا فيدريكا موغريني التي

اختارها االتحاد األوروب���ي لتشغل
منصب مفوضة الشؤون الخارجية
لالتحاد خلفا ً آلشتون.
وق���د أع��ل��ن��ت وزارة ال��خ��ارج��ي��ة
اإلي��ران��ي��ة ع��ل��ی ل��س��ان المتحدثة
باسمها مرضيه أفخم جولة ظريف
األوروبية معلنة أن وزير الخارجية
اإليراني سيعقد اجتماعا ً ثنائيا ً مع
ممثلة مجموعة  1+5في المفاوضات
ال��ن��ووي��ة م��ع ط��ه��ران مطلع الشهر
الجاري.

تركيا تطلب �إي�ضاحات من وا�شنطن
ب�ش�أن التج�س�س عليها

طلبت وزارة الخارجية التركية أم��س م��ن البعثة
الدبلوماسية األميركية إيضاحات بشأن األنباء المتداولة
عن تجسس الواليات المتحدة وبريطانيا على تركيا.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الحكومة التركية بولنت
أرينتش في تصريح للصحافيين أن «القائم بأعمال السفارة
األميركية دعي إلى وزارة الخارجية للتوضيح» ،الفتا ً إلى
أن أنقرة بدأت ،بعد فضيحة تنصت االستخبارات األلمانية
على عدد من السفارات التركية اتصاالت مع برلين ،مضيفا ً
«أجريت مفاوضات مع االستخبارات األلمانية ،كما أجريت
مفاوضات بين وزارت��ي خارجية البلدين .وربما نتحدث
مفصل عن ذلك في وقت الحق».
بشكل ّ
وف��ي ه��ذا ال��ص��دد ،أعلن الرئيس التركي رج��ب طيب
أردوغان أنه ينوي مناقشة مسألة التجسس على بعثات
بالده من قبل دول أجنبية .وأشار قبيل توجهه إلى شمال
قبرص في أول زيارة رسمية له بعد توليه منصب الرئاسة
إلى أن «الواليات المتحدة مارست التنصت في ألمانيا.
وهناك اتخذت إج���راءات ح��ازم��ة .وف��ي ما يخص وضع
العالقة مع تركيا ،فنحن سنناقش هذا األمر بشكل صريح
تماما ً مع الرؤساء في إطار االجتماعات المقبلة للناتو واألمم

المتحدة».
وقال الرئيس التركي إن «ال��دول التي لها استخبارات
قوية تتنصت على ال��دول األخ��رى .وعلينا أن نضع في
اعتبارنا أن الجميع يمارس ذلك ،لكن المهم هنا هو كيف
تجرى هذه العملية ،وكيف يتم فك شفرات المعلومات .نحن
الرؤساء سنبحث هذا األمر فيما بيننا».
واعتقلت السلطات التركية العشرات من ضباط الشرطة
في إطار حملة واسعة تجريها في  16والية بحق من تتهمهم
الحكومة بالتورط في مؤامرة ضدها.
وأفادت قناة «أن تي في» التركية أن السلطات أصدرت
أوامر باعتقال  33شرطيا ً اح ُتجز بعضهم منذ تموز بتهمة
التنصت على هواتف المواطنين األتراك بمن فيهم أعضاء
الحكومة التركية.
وكانت السلطات التركية ب��دأت في الشتاء الماضي
عملية اعتقاالت واسعة في هيئات الشرطة ،إذ اعتقلت 55
من رجال الشرطة منذ  22تموز في  25والية تركية بتهمة
«تشكيل منظمة إجرامية والتنصت على الهواتف» ،في إطار
ما يصفه الرئيس الجديد رجب طيب أردوغان بـ»مؤامرة»
ضده.

