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الفروف :وا�شنطن والناتو ي�شجعان «فريق الحرب» في كييف
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�أوباما يبد�أ جولة �أوروبية محورها الو�ضع في �أوكرانيا
بدأ الرئيس األميركي باراك أوباما
أمس جولة إلى البلدان األوروبية،
ي��زور خاللها استونيا قبل التوجه
إلى بريطانيا للمشاركة في قمة حلف
شمال األطلسي «الناتو».
وك��ان��ت الناطقة ب��اس��م مجلس
األم��ن القومي كاتلين هايدن قالت
للصحافيين إن أوباما سيلتقي في
عاصمة إستونيا ممثلي السفارة
األميركية وسيجري محادثات مع
رؤس���اء استونيا ت��وم��اس هندريك
إيلفيس والتفيا أندريس بيرزينش
وليتوانيا دال��ي��ا غريباوسكايته،
يناقش فيها مسائل التعاون الثنائي
وكذلك الشراكة اإلقليمية والدولية.
وأضافت الناطقة أن أوباما يتوجه
بعد ذل��ك إل��ى بريطانيا للمشاركة
في قمة الناتو المقرر إجراؤها يومي
الرابع و الخامس من الشهر الجاري،
حيث يجري محادثات م��ع رئيس
ال��وزراء البريطاني ديفيد كاميرون
ويشارك في جلسة لجنة أوكرانيا-
الناتو.
وق��ال كبير م���دراء مجلس األم��ن
ال��ق��وم��ي األم��ي��رك��ي للبيت األبيض
شارلز كوبتشان أن جزئي الجولة
األوروبية للرئيس يهدفان إلى إرسال
إشارة الى روسيا مفادها أن تصرفاتها
«غير مقبولة» .وأض��اف أن اجتماع
لجنة أوكرانيا -الناتو ستتركز على
بحث إمكانات ال��دول األع��ض��اء في
الحلف لتعزيز أمن أوكرانيا وكذلك
مسائل تقديم المساعدة المالية لها
في مجاالت األمن واالقتصاد.
ج���اء ذل���ك ف��ي وق���ت أع��ل��ن وزي��ر
الخارجية الروسي سيرغي الفروف
أن واش��ن��ط��ن وب��ع��ض ال��ع��واص��م
األوروب��ي��ة وحلف الناتو تشجع ما
وصفه بـ»فريق الحرب» في كييف،
أي القوى الداعمة للحل العسكري في
أوكرانيا.
وأش�����ار الف�����روف خ�ل�ال مؤتمر
صحافي مشترك مع نظيره التونسي
منجي حامدي في موسكو أمس إلى

أن «فريق الحرب» اآلنف الذكر يحاول
إحباط محاوالت التسوية السلمية
لألزمة األوكرانية ،فيما يحاول «فريق
السالم» إحراز تقدم في عملية البحث
عن حلول سياسية وتفاوضية لكل
القضايا التي يواجهها األوكرانيون.
وأض����اف أن م��ب��ادرة الحكومة
األوكرانية للتخلي عن وضع أوكرانيا
الحيادي خ��ارج األح�لاف والسعي
إلى االنضمام إلى األطلسي دليل على
أن «فريق ال��ح��رب» يتخذ خطوات
لتقويض جهود التسوية السلمية،
وخصوصا ً تلك التي تبذلها مجموعة
االتصال التي التقت في مينسك أول
من أمس .وقال« :الساسة الجديون
ف��ي أوروب�����ا وال���والي���ات المتحدة
يعارضون أية استفزازات من أجل
إيجاد حل سياسي».
وأك��د ال��وزي��ر ال��روس��ي أن الهدف
الرئيسي اليوم هو إقناع فريق الحرب
في كييف داعيا ً ال��والي��ات المتحدة
إلى «إرس��ال إش��ارات ضرورية إلى
السلطات األوكرانية حول ضرورة
االن��ت��ق��ال م��ن م��ح��اوالت ح��ل األزم��ة
ب��اس��ت��خ��دام ال��ق��وة إل���ى العملية
السياسية» .وذكر أن البيت األبيض
ق��ال إن زي���ارة الرئيس األوك��ران��ي
بيوتر بوروشينكو إل��ى ال��والي��ات
المتحدة المقرر إجراؤها في  18أيلول
ستستخدم للتعبير عن دعم واشنطن
لكييف ف��ي سعيها للديمقراطية
واالستقالل واالس��ت��ق��رار .وعبر عن
اّ
ب��أل ي��دور الحديث هناك عن
أمله
الديمقراطية على النمط العراقي أو
الليبي وبأن تدعم واشنطن كل القوى
األوكرانية.
وأش����ار الف����روف إل���ى أن جلسة
مجموعة اتصال حول أوكرانيا في
مينسك ناقشت ألول م��رة مسائل
التسوية السياسية ،األمر الذي وصفه
بأنه «مهم بحد ذاته» .وأضاف« :لقاء
مينسك أمس كان أول لقاء أجريت
فيه بحضور الممثلين م��ن كييف
وقوات الدفاع الشعبية لجمهوريتي

دونيتسك ولوغانسك مناقشة مسائل
التسوية السياسية ،وهي قضايا لم
تناقش وفق هذه الصيغة من قبل،
وهو أمر مهم بحد ذاته» ،الفتا ً إلى أن
األط��راف تبادلت خالل اللقاء وثائق
تتضمن اق��ت��راح��ات ملموسة حول
طرق تسوية الوضع ،واتفقت على
مواصلة العمل وفق هذا الشكل خالل
األسبوع الحالي.

ودع���ا الف���روف إل��ى االع��ت��م��اد في
المفاوضات المقبلة على القاعدة
ال��ق��ان��ون��ي��ة المتفق عليها دول��ي �ا ً
وخ��ص��وص �ا ً ع��ل��ى «ات���ف���اق جنيف
المؤرخ في  17نيسان ال��ذي يشير
إل��ى ض���رورة ال��م��ش��ارك��ة الشاملة
والمتساوية لجميع المناطق والقوى
السياسية في تحديد سبل تطوير
أوكرانيا».

ظريف :الحظر الأميركي عقبة �أمام المفاو�ضات النووية
أعلن وزي��ر الخارجية اإلي��ران��ي محمد جواد
ظريف أنه أجرى مشاورات جيدة في بروكسيل
مع وزي��رة خارجية االتحاد األوروب���ي كاثرين
آشتون ،الفتا ً إلى أن بالده التزمت التوصل إلى
اتفاق حول برنامجها النووي.
وق��ال ظريف بعد محادثاته مع آشتون إنه
أقرب إلى التفاؤل لجهة إمكان التوصل إلى اتفاق
حول البرنامج النووي بين إيران ومجموعة 1+5
التي تضم الواليات المتحدة وفرنسا وبريطانيا
وروسيا والصين وألمانيا قبل انتهاء المهلة في
تشرين الثاني.
فيما أك��دت الخارجية اإليرانية أن المخاطر
الناتجة من اتساع رقعة اإلرهاب والتطرف في
المنطقة والمفاوضات النووية تعد من المحاور
المهمة في المفاوضات التي جرت بين الوزير
ظريف ومسؤولة السياسة الخارجية في االتحاد
االوروبي.
و كان ظريف قد التقى في وقت سابق رئیس
البرلمان البلجیكي أندریه فالهو ،وأکد أن إرادة
طهران ترتكز علی إج��راء المفاوضات وتثبیت
الحقوق النوویة للشعب اإلیراني ورفع العقوبات
غیر الشرعیة المفروضة علی البالد .مشيرا ً إلی
سیاسات حكومة بالده التي ترتكز إلی االعتدال
والتعاطي البناء واالح��ت��رام المتبادل ،ووصف
ال��ع�لاق��ات البرلمانیة بین ط��ه��ران وبروکسيل
بالمهمة ،مرحبا ً بتعزیز التعاون وتكثیف االتصاالت
بین برلماني البلدین.
من جهة أخرى ،وصف رئیس البرلمان البلجیكي
زی��ارة وزی��ر خارجیة ب�لاده إلی طهران بالمؤشر
علی العزم السیاسي لبروکسيل من أجل إقامة
عالقات وطیدة مع طهران ،مشیرا ً إلی أن الزیارات
البرلمانیة بین البلدین من شأنها أن تمهد األرضیة
إلجراء مزید من المحادثات وتبادل وجهات النظر
وانتهاز فرص التعاون بین البلدین.
كما انتقد ظريف الحظر األميركي األخير المفروض
على ب�لاده ،معتبرا ً ان مثل هذه اإلج��راءات تزيد
الوضع تعقيداً ،وعقبة أمام تقدم المفاوضات ،مؤكدا ً
خالل محادثاته مع نظيره البلجيكي ديديه ريندرز،
ضرورة دعم العراق إلرساء األمن واالستقرار فيه
وزي��ادة التشاور واالت��ص��االت لمواجهة اإلره��اب
والتطرف.

وخالل لقائه رئيس البرلمان األوروبي هيرمان
فون رومبوي شدد ظريف على ضرورة التعاون من
أجل حل قضية اإلرهاب والتطرف بمشاركة وتحمل
مسؤولية ذلك من قبل جميع دول العالم ،وبحث
الجانبان العالقات الثنائية وأوضاع المنطقة.

ويواصل الوزير اإليراني جولته األوروبية ،إذ
سيتوجه اليوم إلى العاصمة اإليطالية روما للقاء
ّ
وزيرة خارجيتها فيدريكا موغريني التي اختارها
االتحاد األوروبي لتشغل منصب مفوضة الشؤون
الخارجية لالتحاد خلفا ً لكاثرين آشتون.

�إيران� :أف�شلنا مخططات
الختراق برنامجنا النووي
قال المسؤول عن أمن البرنامج النووي اإليراني أمس إن إيران أفشلت مخططات وضعها
جواسيس أجانب الختراق برنامجها النووي.
ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن أصغر زاريان المسؤول عن أمن البرنامج النووي اإليراني
قوله إن السلطات «كشفت عن مؤامرة كان يخطط لها جواسيس أجانب لتجنيد خبرائنا النوويين،
كما كانت تنوي تزويدهم بمعدات من أجل عرقلة سير البرنامج النووي».
وأضاف زاريان أن الجواسيس األجانب أقاموا اتصاالت بخبراء نوويين إيرانيين خالل سفرهم
للخارج من أجل تجنيدهم ،مشيرا ً إلى أن الخبراء اإليرانيين أعلموا رؤساءهم بمجرد عودتهم
إليران.
وذكرت وكالة «أسوشييتد برس» أن زاريان عرض على الصحافيين مجموعة من األجهزة التي
عرضها الجواسيس على الخبراء اإليرانيين من أجل تعطيل تقدم البرنامج النووي.

الحزب الإ�سالمي الأفغاني قد ين�ضم �إلى «داع�ش»
ق��ال مسلحون في الحزب اإلس�لام��ي المتحالف مع حركة طالبان في
إفغانستان إنهم يتدارسون إمكان انضمامهم إلى تنظيم «الدولة اإلسالمية»
اإلرهابي.
وقال قائد الحزب مير ويس ،إن مسلحيه سيواصلون محاربة الحكومة
األفغانية حتى بعد انسحاب القوات الغربية من البالد أواخ��ر هذا العام،
مضيفا ً أنه لو ثبت أن «الدولة اإلسالمية» التي أشار اليها باسم «داعش»
هي خالفة إسالمية حقا ً فإن مقاتليه سينضمون إليها .وأردف قائالً« :نعرف
داعش ،ولدينا اتصاالت ببعض عناصرها .ونحن ننتظر لنرى ما إذا كانت
تستوفي شروط الخالفة اإلسالمية .فلو ثبت لنا ذلك ،نحن متأكدون من أن
قيادتنا ستعلن الوالء لها ،وإذا لم نر مشكلة في طريقة عملها سننضم إليها».
وكان مير ويس قد انتقل من تنظيم إلى آخر في الماضي ،ولكنه ينتمي
اليوم إلى الحزب اإلسالمي المشهور بالعنف ،والذي اكتسب عبر الزمن سمعة
الشراسة المفرطة إلى درجة جعلت حتى حركة طالبان تنفر منه في بعض
األحيان .وليست سمعته أفضل في أوساط الصحافيين األجانب ،فالحزب
اإلسالمي اشتهر في أواخر الثمانينات عندما دعا مصورا ً من هيئة اإلذاعة
البريطانية « »BBCلمرافقته في واحدة من عملياته اإلرهابية ،ولكنه قتل
المصور بعد ذلك من أجل سرقة معدات التصوير الخاصة به وبيعها.
وأضاف رئيس الحزب اإلرهابي« :كان صراعنا أساسا ً مع األميركيين،
والحمد لله أجبرناهم على الفرار ،ولكننا سنواصل القتال حتى يتحقق هدفنا
بتأسيس دولة إسالمية» ،ومضى إلى القول« :إن عملياتنا هذه األيام تتسم
بأسلوب حرب العصابات ،أما حكومة كابول فهي ضعيفة كما كانت حكومة
نجيب الله بعد االنسحاب السوفياتي عام  .1989ونحن نركز على التفجيرات
واالغتياالت والكمائن».

وكان النائب األول لرئيس حكومة
«جمهورية دونيتسك الشعبية»
أندريه بورغين أكد في وقت سابق
أن المفاوضات في مينسك قد تكتسب
طابعا ً رسمياً ،مشيرا ً إل��ى أن هذه
المفاوضات أثمرت اتفاقا ً على أن
يكون الطرف األوكراني ممثالً ليس
فقط بالرئيس األوك��ران��ي األسبق
ليونيد كوتشما ،بل بشخصية لها
وزن في اإلدارة الحالية للبالد.
وق���ال ب��ورغ��ي��ن« :ف��ي الجلسات
المقبلة سيكون الطرف األوك��ران��ي
م��م��ث�لاً ل��ي��س ف��ق��ط ب��ك��وت��ش��م��ا ،بل
بشخص يمتلك صالحيات فعلية
في اإلدارة الحالية وله صفة موظف
رس��م��ي .وال يهمنا َم���ن بالتحديد
سيكون هذا الممثل».
وح���ول تفاصيل ل��ق��اء مجموعة
االتصال ق��ال بورغين« :كنا نرغب
ف��ي تحقيق نتائج أكبر ف��ي بعض
الملفات ،لكننا لم ننجح بعد .وحاول
ذل��ك الطرف األوك��ران��ي أيضاً ،لكنه
ل��م ينجح ه��و اآلخ��ر هناك ن��وع من
التباعد بين مواقفنا ،لكن لدينا نقاط
يمكن لنا أن نتقدم فيها .أقصد على
سبيل المثال تكثيف مشاركة منظمة
األمن والتعاون في أوروبا والصليب
األحمر في النشاط الهادف إلى منع
المزيد من عمليات القتل الجماعي
للمدنيين وب��دء تبادل األس��رى على
أس��اس «الجميع مقابل الجميع»،
ال��ذي يعارضه الطرف األوك��ران��ي.
أعتقد أننا سنحقق ذلك».
م��ن ناحية أخ���رى ،لفت األمين
العام لألمم المتحدة ب��ان كي مون
أمس أنظار حكومات البلدان الغربية
إل���ى اس��ت��ح��ال��ة ال��ح��ل العسكري
لألزمة األوكرانية .وقال إن «االتحاد
األوروبي واألميركيين وغالبية الدول
الغربية يبحثون جديا ً في ما بينهم
في الطريق الواجب اتباعها» للتعامل
مع ما أسماه «التدخل الروسي في
األزم��ة األوك��ران��ي��ة» .وأض��اف« :من
المهم أن يدركوا أن ال حل عسكريا ً

لهذه األزمة .والحل السياسي يتطلب
ح��وارا ً سياسيا ً وه��ذا الطريق أكثر
عقالنية» ،وذلك في معرض تحذيره
الغربيين من مخاطر حصول تصعيد
مسلح للنزاع في وقت يستعد حلف
شمال األطلسي لتعزيز وج��وده في
شرق اوروبا.
وعبر بان عن قلقه من التطورات
األخ��ي��ر ف��ي أوك��ران��ي��ا ،م��ش��ي��را ً إلى
رغبته في تجنب تصعيد حدة توتر
األزم����ة ال��ت��ي «ت��ت��ح��ول إل���ى وض��ع
خطر للغاية وفوضى» .وتابع« :لها
تداعيات إقليمية وعالمية .لذلك أدعو
السلطات األوكرانية والروسية إلى
الجلوس وحل هذه المسألة بطريقة
سلمية بمساعدة الحوار».
وأف���ادت إدارة المفوض األعلى
لألمم المتحدة لشؤون الالجئين أن
ع��دد من نزحوا من دي��اره��م بسبب
ال��ن��زاع المسلح في ش��رق أوكرانيا
تجاوز المليون ،وأن  260ألفا ً من
أص���ل م��ل��ي��ون ه��م ن��ازح��ون داخ��ل
األراضي األوكرانية.
ون��ق��ل��ت اإلدارة ع��ن معلومات

السلطات ال��روس��ي��ة أن  814ألف
أوكراني وجدوا منذ  1كانون الثاني
ملجأ في األراضي الروسية .وأشارت
إل��ى أن  121,2أل��ف منهم طلبوا
منحهم اللجوء في روسيا بينهم 66
ألفا ً في شهر آب.
أما بلدان االتحاد األوروبي فطلب
اللجوء إليها منذ أوائل السنة الحالية
إلى نهاية تموز  4106أوكرانيين،
إذ يُسجل أكبر ع��دد م��ن الالجئين
األوكرانيين في بولندا ( 1082الجئاً)
وألمانيا ( 556الج��ئ �اً) والسويد
( 500الجئ).
ون��ق��ل��ت اإلدارة ع��ن السلطات
األوكرانية أن نحو  2,2مليون أوكراني
مازالوا في المناطق التي تحولت إلى
ساحة معارك بين القوات األوكرانية
وقوات الدفاع الشعبي.
م��ن ج��ه��ة ث��ان��ي��ة ،ق��ال��ت منظمة
«هيومن رايتس ووتش» إن القوات
األوكرانية مسؤولة عن قتل الكثير من
المدنيين في لوغانسك ،مشيرة إلى
أنها استخدمت قنابل عنقودية في
قصف المدينة.

وجاء في بيان صدر عن المنظمة
أن« :الهجمات غير الشرعية من
ق��ب��ل ال��ق��وات المسلحة وم���ن قبل
قوات الدفاع الشعبي في لوغانسك
وحولها أدت إلى وقوع ضحايا بين
المدنيين .ت��دل معلومات الطبيب
من مشرحة لوغانسك على أن أكثر
من  300مدني قتلوا في المدينة منذ
أيار بسبب استخدام وسائل اإلصابة
المتفجرة».
وأش��ارت المنظمة إل��ى أن��ه «كان
من الصعب تحديد بدقة من يتحمل
المسؤولية ع��ن هجمات منفصلة
أثناء المعارك» ،مضيفا ً في الوقت
ذاته أن ثمة أدلة غير مباشرة على أن
القوات األوكرانية تتحمل المسؤولية
عن الهجمات العديدة التي قامت
المنظمة بالتحقيق فيها» ،ولفتت
إلى أن القوات األوكرانية استخدمت
في قصف المدينة قنابل عنقودية
المحظورة في معظم بلدان العالم،
األمر الذي أدى إلى وقوع ضحايا بين
المدنيين.

مو�سكو� :أي اعتداء على القرم
هو اعتداء على رو�سيا
أعلن مجلس األمن الروسي أن أي اعتداء على القرم سيعتبر اعتداء على روسيا ،إذ قال ميخائيل بوبوف نائب
أمين المجلس« :القرم اليوم هي من أراضي روسيا االتحادية وسيعتبر أي اعتداء عسكري على القرم اعتداء على
روسيا االتحادية مع ما يترتب على ذلك من انعكاسات» ،مشيرا ً إلى إن سلطات أوكرانيا أكدت أكثر من مرة أنها
ستسعى إلى إعادة القرم التي تعتبرها كييف أرضها.
وأضاف بوبوف أن كتلة القوات الروسية في القرم التي شكلت وفقا ً لقرار الرئيس الروسي قادرة على التصدي
ألي تدخل في أراضي جمهورية القرم ،مؤكدا ً أن موسكو ستعدل استراتيجيتها العسكرية وستؤكد فيها ضرورة
تبديل األسلحة المستوردة بأسلحة روسية الصنع ،مشيرا ً إلى أن أسباب تعديل االستراتيجية الروسية تتمثل
في توسيع حلف األطلسي الناتو ونشر الدرع الصاروخية واألزمة األوكرانية.
من جهة أخرى ،قال بوبوف إن الواليات المتحدة تقوم بتعزيز حشود قوات الناتو في دول البلطيق وتخطط
إلى إرسال أسلحة ثقيلة ،بما في ذلك دبابات ومدرعات إلى إستونيا.

مقتل رئي�س»حركة ال�شباب» في غارة �أميركية و«بوكو حرام» توا�صل �إرهابها

قمة نيروبي تدر�س نجاعة �أدواتها في مكافحة الإرهاب
ش��دد الرئيس التشادي إدري��س
ديبي على أن هجمات المتطرفين
في منطقة الصحراء وأعمال مسلحي
«بوكو حرام» اإلرهابية في نيجيريا
ودول أخرى ،تتطلب تنشيط الجهود
والتعاون لمحاربة اإلرهاب.
وأع��رب ديبي خالل قمة لمجلس
ال��س��ل��م واألم����ن ال��ت��اب��ع ل�لات��ح��اد
األفريقي مكرسة لمكافحة اإلرهاب
عقدت أمس في نيروبي بكينيا ،عن
القلق على السالم واألمن في القارة
السمراء.
وترمي ه��ذه القمة التي يترأس
جلساتها الرئيس التشادي بصفته
رئيس مجلس السلم واألمن األفريقي
لشهر أيلول  2014إلى تقييم مدى
نجاعة أدوات االت��ح��اد األفريقي
المعنية بمكافحة اإلرهاب ،واعتماد
اإلجراءات المالئمة لتعزيز القدرات
األفريقية للقضاء نهائيا ً على هذه
اآلف��ة ،إضافة إلى بحث الوضع في
شمال مالي والهجمات اإلرهابية
التي تشنها مجموعة «بوكو حرام»
النيجيرية.
وفي السياق ،قالت مصادر أمنية
عديدة إن مسلحي جماعة «بوكو
حرام» سيطروا على معظم مناطق
ب��ل��دة ب��ام��ا ال��واق��ع��ة ش��م��ال شرقي
نيجيريا ب��ع��د م��ع��رك��ة م��ع ق��وات
الحكومة استمرت لساعات ،وهو ما
أسفر عن مقتل العشرات وتشريد
آالف السكان.
ول��م ي��دل المتحدث باسم وزارة
الدفاع النيجيرية بتعليق ،غير أن
مصادر قالت إن هناك خسائر كبيرة
على الجانبين ،فيما أكد مصدر أمني
فرار نحو  5آالف شخص من البلدة.
وكان مسلحو التنظيم اإلرهابي
ق��د شنوا هجوما ً على بلدة باما،

الواقعة على بعد  70كيلومترا ً من
مايدوغوري عاصمة والية بورنو،
وقالت المصادر وشهود العيان إن
ص � ّد في ب��ادئ األم��ر ،لكن
الهجوم ُ
المقاتلين عادوا بأعداد كبيرة أثناء
الليل.
واستهدف الطيران األميركي أحمد
عبدي غوداني المعروف باسم مختار
أب��و الزبير ،رئيس حركة الشباب
اإلس�لام��ي��ة اإلره��اب��ي��ة الصومالية
خ�لال ح��ض��وره اجتماعا ً لقيادات
الحركة جنوب العاصمة مقديشو،
بحسب م��ا ذك��رت��ه وزارة ال��دف��اع
األميركية والحكومة الصومالية.
ونقلت وكالة «أسوشيتد برس»
عن أبو محمد المتحدث باسم الحركة

تأكيده أن أبو الزبير كان من بين
ركاب إحدى سيارتين استهدفتهما
الغارة األميركية.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع
األميركية «البنتاغون» الكولونيل
ال��ب��ح��ري ج��ون كيربي ف��ي بيان:
«نحن نجري تقييما ً لنتائج العملية
وسندلي بمعلومات إضافية إذا
اقتضى األمر ذلك».
وق����ال م���س���ؤول اس��ت��خ��ب��ارات��ي
صومالي كبير إن طائرة من دون
طيار استهدفت قائد جماعة الشباب
أحمد عبدي غ��ودان��ي ،عندما كان
يغادر اجتماعا ً لقادة الجماعة.
وقال المسؤول الصومالي ،الذي
آث��ر ع��دم الكشف ع��ن ه��وي��ت��ه ،إن

المعلومات االستخبارية تشير إلى
أن غ��ودان��ي «رب��م��ا يكون قتل ،مع
بعض أعضاء الجماعة اآلخرين»،
مشيرا ً إلى أن الهجوم وقع في غابة
ق��رب حي سباللي ،على بعد نحو
 170كيلومترا ً جنوب العاصمة
م��ق��دي��ش��و ،ح��ي��ث ت���درب الجماعة
مسلحيها.
ويعتبر أبو الزبير القائد الروحي
ل��ح��رك��ة ال��ش��ب��اب وم���ن مؤسسي
الجماعة ،المتحالفة مع «القاعدة»،
ويقود غوداني المولود عام ،1977
حركة الشباب منذ عام  ،2007ولم
يظهر إل��ى العلن منذ ذل��ك الوقت
ولكنه يبعث برسائل صوتية عبر
وسائل اإلعالم التابعة للحركة.

وزير الخارجية ي�صف االحتجاجات بالتمرد

باك�ستان� :شريف يتر�أ�س جل�سة م�شتركة لمجل�سي البرلمان
ترأس رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف جلسة مشتركة للبرلمان أمس
وسط أزمة سياسة متصاعدة في البالد فجرتها احتجاجات تطالب باستقالته.
فيما وصف وزي��ر الداخلية الباكستاني تشودري ن��زار في تصريح أمام
البرلمان االحتجاجات بالتمرد وقال« :هذا ليس احتجاجا ً أو اعتصاما ً أو تجمعا ً
سياسيا ً هذا تمرد ،تمرد ضد مؤسسات الدولة تمرد ضد دولة باكستان».
وأضاف« :سيمنح توجيه واضح من البرلمان القوة للشرطة ،ليسوا ثوريين،

إنهم دخالء وإرهابيون».
وتشهد باكستان احتجاجات منذ منتصف شهر آب الماضي حين تجمع
عشرات اآلالف من أنصار عمران خان العب الكريكيت الشهير ورجل الدين
طاهر القادري في العاصمة إسالم آباد مطالبين برحيل نواز شريف ،إذ اتهم
المحتجون الحكومة بالفساد وشريف بتزوير االنتخابات العام الماضي ،فيما
شريف يرفض االستقالة.

ارتفاع ن�سبة الم�ؤيدين ال�ستقالل ا�سكتلند
أظهر استطالع للرأي أن التأييد الستقالل اسكتلندا زاد بشكل حاد
الشهر الماضي مع تراجع الفارق بين مؤيدي االستقالل والمدافعين عن
البقاء ضمن المملكة المتحدة إلى  6نقاط مئوية فقط.
ويظهر هذا االستطالع الذي أجرى لحساب صحيفتي «صن» و»تايمز»
البريطانيتين أن التأييد لحملة «نعم» المؤيدة الستقالل اسكتلندا قفز
أرب��ع نقاط مئوية منذ منتصف آب و 8نقاط منذ بداية الشهر ،فيما
تراجعت حملة «ال» الرافضة لالستقالل  6نقاط من  22نقطة في بداية
الشهر الماضي.

ويشير االستطالع إلى اشتداد المنافسة بين الطرفين مقارنة مع أحدث
«استطالع لالستطالعات» الذي نشر في  15آب واستند إلى متوسط آخر 6
استطالعات وبلغت فيه نسبة المؤيدين لالستقالل  43في المئة في حين
بلغت نسبة الراغبين في البقاء جزءا ً من المملكة المتحدة  57في المئة.
وشمل االستطالع األخير  1063ناخبا ً وأظهر نسبة تأييد قدرها  42في
المئة لمعسكر المؤيدين لالستقالل مقابل  48في المئة للمؤيدين لبقاء
اسكتلندا ضمن المملكة المتحدة .وبلغت نسبة أولئك الذين لم يحسموا
موقفهم  10في المئة قبل االستفتاء الذي سيجرى في  18أيلول.

