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كييف :ال اعتراف ب�شرعية جمهوريتي دونيت�سك ولوغان�سك
طهران :التحالف الدولي �ضد «داع�ش»
مو�سكو تحذر من تعديل القانون الأوكراني الأخير ب�ش�أن جنوب �شرقي البالد محط ت�سا�ؤل للقانون الدولي
أعلن وزي��ر الخارجية الروسي
سيرغي الف���روف أن حلف شمال
األطلسي «الناتو» لعب دورا ً مضرا ً
في األزم��ة األوك��ران��ي��ة ،مشيرا ً إلى
أن الحلف يدفع كييف عمليا ً إلى
استخدام العنف في حل النزاع.
وق��ال الف��روف إن «الناتو» اتجه
نحو زيادة قدرات أوكرانيا العسكرية
التي تستخدم ضد سكان مسالمين.
وأض��اف« :قيادة الناتو تدعم نية
دول أعضاء لتوسيع تزويد أوكرانيا
ب��ال��م��ع��دات العسكرية واألدوات
الخاصة التي يمكن أن تستخدمها
السلطات األوكرانية للقمع داخل
البالد».
وق��ال ال��وزي��ر ال��روس��ي إن خطة
الحلف إلج��راء تدريبات مشتركة
ف��ي أراض���ي أوك��ران��ي��ا قبل نهاية
العام الحالي ال تساهم في التسوية
ال��س��ل��م��ي��ة وت��س��اع��د ع��ل��ى زي���ادة
االنقسام في المجتمع األوكراني.
ودع���ا الف���روف جميع األط���راف
الخارجية إلى ضبط النفس من أجل
الحيلولة من دون تصعيد الوضع
ف��ي أوك���ران���ي���ا ،م���ؤك���دا ً أن بعض
ال��ج��ه��ات الغربية تفضل تحميل
روسيا كامل المسؤولية عما يحدث
في أوكرانيا ب��دال ً من إج��راء تحليل
جدي للعمليات السياسية المعقدة
في هذا البلد.
وأك��د ال��وزي��ر ال��روس��ي أن فرض
مزيد من العقوبات على ب�لاده لن
يؤدي إال إلى تعميق المواجهة في
أوك��ران��ي��ا وتعقيد ال��ح��وار ،وأش��ار
ال��ى أن موسكو لن تسمح بإهمال
التحقيق في أسباب تحطم طائرة
«بوينغ» الماليزية شرق أوكرانيا.
وأع��ل��ن رئ��ي��س م��ج��ل��س ال��دوم��ا
ال��روس��ي س��ي��رغ��ي ناريشكين أن
روسيا وأوكرانيا ستضطران عاجال
أم آج�لا إل��ى ب��ح��ث ت��ح��وي��ل ال��ق��رم
إل��ى منطقة ل��ل��ص��داق��ة وال��ت��ع��اون
االقتصادي.
وأك��د ناريشكين خالل اجتماعه
مع مجموعة من أعضاء البرلمان
األوكراني من كتلة «من أجل السالم
واالس��ت��ق��رار» ،ع��دم وج��ود أي عداء
إزاء الشعب األوكراني الشقيق من

جانب روسيا وكذلك عدم وجود أية
دعاية معادية ألوكرانيا.
وأشار ناريشكين إلى أن الروس
يشاطرون األوكرانيين شعورهم
بشأن سقوط الضحايا المدنيين في
كييف وأوديسا ،وكذلك في ماريوبل
ودونيتسك ولوغانسك وغيرها من
مدن وبلدات شرق أوكرانيا ،مؤكدا ً
أن الحوار هو الطريق الوحيدة لفهم
مواقف الجانبين وإعادة إقامة تلك
العالقات التي كانت دائ��م�ا ً تربط
البلدين.
ورح��ب��ت موسكو أم��س بقانون
ال��وض��ع ال��خ��اص لمناطق جنوب
شرقي أوكرانيا (دون��ب��اس) الذي
أقرته كييف ،محذرة في الوقت ذاته
من مغبة إضفاء تعديالت عليه قد
تعيد الوضع إلى المواجهة.
وجاء في بيان صدر عن الخارجية
الروسية« :هذا القانون خطوة في
االتجاه الصحيح وينسجم مع روح
اتفاق جنيف بين روسيا وأوكرانيا
واالت���ح���اد األوروب������ي وال���والي���ات
المتحدة ف��ي  17نيسان وإع�لان
برلين في  2تموز».
وح���ذرت الخارجية ف��ي بيانها

من مغبة قيام بعض السياسيين
األوكرانيين بإلغاء القانون أو إضفاء
تعديالت عليه ما سيؤدي إلى إعادة
الوضع للمواجهة في جنوب شري
أوكرانيا ومن شأن ذلك أن يقوض
ج��ه��ود المجتمع ال��دول��ي لتطبيع
الوضع.
وف��ي وق��ت سابق م��ن أم��س قال
ق��س��ط��ن��ط��ي��ن دول����غ����وف ،م��ف��وض
الخارجية الروسية لحقوق اإلنسان
والديمقراطية وسيادة القانون إن
«تقرير األم��م المتحدة ح��ول مقتل
 3171شخصا ً على األقل بمن فيهم
 27طفالً في أوكرانيا قبل  11أيلول
يثير استياء وقلقاً» ،مؤكدا ً أن��ه ال
يمكن السماح بمواصلة قتل سكان
في جنوب شرقي أوكرانيا.
وشدد دولغوف على أن الجانب
الروسي سيواصل متابعته بانتباه
لمهمة األمم المتحدة ومنظمة األمن
والتعاون في أوروب��ا بشأن حقوق
اإلن���س���ان وس���ي���ادة ال��ق��ان��ون في
أوكرانيا.
ج��اء ذل��ك ف��ي وق��ت أعلن رئيس
ال��������وزراء األوك�����ران�����ي أرس��ي��ن��ي
ياتسينيوك أن كييف ال تنوي إضفاء

ا�سكتلندا تحدد م�ستقبلها اليوم

أشارت آخر استطالعات للرأي العام في اسكتلندا إلى
أن غالبية سكانها باتوا يعارضون انفصال هذا البلد عن
المملكة المتحدة ،إذ أفادت وسائل إعالم بريطانية أمس،
بأن آخر استطالعين للرأي أجرتهما مؤسستا «آي سي إم»
و«سارفيشن» لحساب صحيفتي «سكوتسمان» و«ديلي
ميل االسكتلندية» على التوالي ،يشيران إلى أن نسبة
المؤيدين لبقاء اسكتلندا ضمن المملكة المتحدة ارتفع إلى
 52في المئة مقابل  48في المئة يؤيدون االستقالل.
ويتزامن هذا االستفتاء التاريخي مع الذكرى الـ700
لمعركة «بانوكبيرن» التي انتصر فيها االسكتلنديون
على اإلنكليز ،وبنتيجتها انفصلت اسكتلندا عن إنكلترا ،و
لم يكن اختيار العام الحالي موعدا ً إلجراء االستفتاء على
االنفصال بمحض الصدفة كما يرى البعض.
االعتقاد السائد أن رئيس الحزب الوطني االسكتلندي
أليكس ساموند أراد من ه��ذا التاريخ تأجيج الشعور
القومي ضد إنكلترا ولندن مستلهما ً روح وشجاعة قائد
تلك المعركة ويليام ويليس.
قبل أقل من  24ساعة سيتحدد مستقبل اسكتلندا ،في
خيارين ال ثالث لهما إما التصويت بال لالنفصال للبقاء
ضمن بريطانيا ،وإما بنعم للحصول على الطالق الذي ال
رجعة فيه ،بحسب ما ح ّذر رئيس وزراء بريطانيا ديفيد

نواز �شريف يهدد بف�ض اعت�صام
المعار�ضة في �إ�سالم �أباد

كاميرون في آخر ظهور له في اسكتلندا.
وعلى الرغم أن استطالعات ال��رأي تظهر تقاربا ً بين
مؤيدي ورافضي االستقالل بوجود فارق ضئيل لمصلحة
رافضي االستقالل ،يبدو أليكس سالموند الوزير األول
االسكتلندي ال��ذي يقود معسكر االنفصال واثقا ً من أن
األمور تسير كما يريدها ،متمنيا ً أن تكون الزيارة المقبلة
لكاميرون خطوة لنقل اسكتلندا إلى االستقالل الدائم.
قادة األحزاب البريطانية الثالثة الكبرى وفي محاولة
لتفادي الزلزال الذي سيحدثه انفصال اسكتلندا ،كانوا
ق��دم��وا تعهّدا ً بمنح البرلمان االسكتلندي م��زي��دا ً من
السلطات في حال رفض االنفصال ورفض قادة االتجاه
االستقاللي ،إال أن ذلك أثار انقسامات شديدة في اآلراء
حتى ضمن العائلة االسكتلندية ،خصوصا ً لجهة اآلثار
االقتصادية المترتبة على حصول االنفصال.
استفتاء اسكتلندا على استقاللها سوف يطرح على
لندن مخاوف من ارت��دادات على وح��دة المملكة ،كمثل
حصول دع��وات مماثلة للحصول على سلطات محلية
أوس��ع م��ن قبل إيرلندا الشمالية أو وي��ل��ز ،وحتى في
كورنويل ويوركشير.
يذكر أن استفتاء عاما ً لتقرير المصير سيجرى في
اسكتلندا اليوم ،ومن المتوقع إعالن نتائجه يوم الجمعة.

رئي�سة كوريا الجنوبية:
الباب مفتوح لمحادثات مع ال�شمال
قالت رئيسة ك��وري��ا الجنوبية
ب��اك ج��ون ه��اي إن ال��ب��اب مفتوح
لمحادثات مع كوريا الشمالية أثناء
ال���دورة المقبلة للجمعية العامة
لألمم المتحدة ،لكنها أضافت أنه
يجب على بيونغ ي��ان��غ أن تظهر
صدقها في السعي إلى ح��وار بناء
وأن «تترجم األق���وال إل��ى أفعال»
بقبول عروض سول للتواصل بهدف
إنهاء مأزق بين البلدين بعد عقد من
الدفء في الروابط.
وستوفد كوريا الشمالية وزير
خارجيتها ري سو يونج إلى اجتماع
الجمعية العامة لألمم المتحدة وهو
أعلى مسؤول من الدولة الشيوعية
ال��ت��ي ت��ع��ي��ش ف���ي ع��زل��ة يحضر
اجتماعات الجمعية العامة في 15

سنة.
وق���ال���ت ال��رئ��ي��س��ة ال��ك��وري��ة
الجنوبية إن��ه ال توجد حاليا ً أية
خطط ألن تلتقي بمسؤولين كوريين
شماليين في نيويورك ،وأضافت
في مقابلة صحافية في سيول «إذا
حدث والحت الفرصة وإذا انتهزوا
فعالً الفرصة للرد وقبلوا عرضنا.
عرضنا السابق إلج���راء اتصاالت
على مستوى ع��ال وال��ح��وار فإنني
أعتقد أن مثل هذه الفرصة ستكون
شيئا ً جيداً».
وأض��اف��ت ب��اك قائلة« :إذا كان
أيضا ً بمقدور وزيري خارجيتنا أن
يتواصال في حوار بشأن هذه النقطة
على وجه الخصوص فإنه سيكون
أيضا ً شيئا ً جيداً».

شرعية على جمهوريتي دونيتسك
ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين
من جانب واحد.
وق���ال خ�لال اج��ت��م��اع للحكومة
األوك��ران��ي��ة عقد أم��س« :ل��ن يسمح
أحد بإضفاء شرعية على جمهوريتي
دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
هذا هو موقفي السياسي».
وأكد رئيس الوزراء األوكراني أن
الحكومة ستقوم بإعادة إعمار بعض
مناطق دونباس بشرق البالد على
حساب الموازنة العامة ،في حال
خضوعها لسيطرة كييف الكاملة.
واق���ت���رح ي��ات��س��ي��ن��ي��وك إن��ش��اء
ص���ن���دوق خ���اص ل��ت��م��وي��ل إع��م��ار
بعض المناطق المتضررة في شرق
البالد ،مشيرا ً إلى أن هذا الصندوق
سيشكل على أساس تبرعات أثرياء
أوكرانيين وكذلك من منح دولية
وأموال من الموازنة العامة.
من جهة أخرى ،طالب ياتسينيوك
ق��ادة المؤسسات األمنية بوضع
قوتها كلها في حالة جاهزية قتالية
كاملة على رغم اتفاق الهدنة ،مؤكدا ً
ض��رورة دراس��ة الخطوات المقبلة
جيدا ً ألن أوكرانيا تحتاج إلى إحالل

السالم ،حسب تعبيره.
ف��ي ال��وق��ت ن��ف��س��ه دع���ا رئيس
ال������وزراء األوك����ران����ي إل���ى إج���راء
مفاوضات رباعية ،تضم ممثلين عن
أوكرانيا وروسيا واالتحاد األوروبي
والواليات المتحدة ،من أجل تسوية
الوضع في شرق البالد.
وف���ي ال��س��ي��اق ،رح���ب االت��ح��اد
األوروبي بإقرار البرلمان األوكراني
قانونين ح��ول «ال��وض��ع الخاص»
ل���ش���رق أوك���ران���ي���ا وال���ع���ف���و عن
المشاركين في القتال هناك ،واصفا ً
القانونين بالخطوة المهمة في
إيجاد حل دائم لألزمة.
وق��ال��ت م��اي��ا كوسيانتشيتش
المتحدثة الرسمية باسم المفوضة
األوروب���ي���ة للسياسة الخارجية
كاثرين آشتون أم��س« :م��ن وجهة
ن��ظ��رن��ا أوك��ران��ي��ا ت��ن��ف��ذ ات��ف��اق��ات
م��ي��ن��س��ك» ،م��ؤك��دة أن القانونين
خطوتان مهمتان في «إي��ج��اد حل
سياسي دائم لألزمة».
وب���دأ ال�لاج��ئ��ون األوك��ران��ي��ون
بالعودة من روسيا إل��ى أوكرانيا
على رغم استمرار التوتر في جنوب
شرقي البالد بعد التوصل إلى اتفاق
الهدنة ه��ن��اك ،بحسب م��ص��در في
حكومة مقاطعة روستوف بجنوب
روسيا قال أمس إن «أكثر من 400
الجئ يتوجهون يوميا ً من مقاطعة
روستوف إلى أوكرانيا».
وأف���ادت دائ��رة ال��ح��دود التابعة
لهيئة األمن الفدرالية الروسية بأن
 7571مواطنا ً أوكرانيا ً قدموا إلى
روسيا بينما غادر  8714أوكرانيا ً
أراض���ي روس��ي��ا ،وذل���ك م��ن خ�لال
المعابر في مقاطعة روستوف خالل
اليوم الماضي.
من جهة أخرى ،يتوجه كثير من
الالجئين األوكرانيين ،خصوصا ً
ال��ذي��ن ف��ق��دوا أق��رب��اءه��م أو دم��رت
ب��ي��وت��ه��م ،إل���ى م��ق��اط��ع��ات روس��ي��ة
أخرى لإلقامة هناك.
يذكر أن أكثر من  50ألف مواطن
أوك��ران��ي ،بينهم أكثر من  15ألف
طفل ،يقيمون حاليا ً ف��ي مقاطعة
روستوف.

ومازالت الدولتان الكوريتان في
حالة ح��رب م��ن الناحية النظرية
ألنهما لم تتوصال لمعاهدة سالم
بعد انتهاء ال��ح��رب الكورية التي
استمرت من  1950إلى .1953
وت���واص���ل ك���وري���ا ال��ش��م��ال��ي��ة
تهديداتها ب��إج��راء تجربة نووية
جديدة ستكون الرابعة لها ،بعد أن
تسببت التجارب النووية الثالث
السابقة التي أج��ري��ت ف��ي 2006
و 2009ث��م ف��ي  – 2013بينما
كانت باك تستعد لتولي المنصب
 ف��ي م��وج��ة ع��ق��وب��ات م��ن األم��مالمتحدة تشمل حظرا ً على تجارة
ال��س�لاح وه��ي مصدر ال��دخ��ل للبلد
الفقير الذي ليس له صادرات أخرى
تذكر.

هدد رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف أمس بفض اعتصام
لمحتجين بدأ منذ ما يزيد عن شهر خارج مقار حكومية في العاصمة
إسالم أباد.
ويرفض محتجون يقودهم عمران خان نجم الكريكيت السابق
ورجل الدين طاهر القادري فض االعتصام الذي بدأ في منتصف شهر
آب الماضي الى أن يستقيل شريف من منصبه.
ويتهم رئيسا االحتجاج شريف بتزوير انتخابات العام الماضي
التي حقق فيها فوزا ً ساحقا ً أتى به إلى السلطة.
وقال رئيس ال��وزراء الباكستاني في تصريحات بثها التلفزيون
«حتى اآلن تغاضينا عن كل هذا وتعاملنا معهم باحترام متحلين
بالصبر .لكن ليس صعبا ً أن نفتح الطرق ونخلي الشوارع».
وف��ي مطلع األس��ب��وع ،أم��ر رئيسا االحتجاج آالف �ا ً من أنصارهما
بمقاومة أي محاولة للحكومة لفض االعتصام.
وأعلن حزب خان أنه لم يتراجع عن مطلبه الخاص باستقالة
شريف وأنهى الحوار مع الحكومة بعد سجن أكثر من  100ناشط في
مطلع األسبوع.
وق��ال جيهانجير تارين األمين العام للحزب «لم نسحب طلبنا
باستقالة رئيس الوزراء .ال طائل من مواصلة الحوار بعد الحملة على
أعضاء الحزب».

الأمم المتحدة :رئي�سا قبر�ص يتفقان
على ت�سريع محادثات ال�سالم
قال مسؤول باألمم المتحدة إن رئيسي قبرص المقسمة على أسس
عرقية اتفقا أمس على السعي لتسريع وتيرة محادثات السالم لحل
القضايا المعلقة في صراع عمره عشرات السنين.
وبدأ رئيسا القبارصة اليونانيين والقبارصة األتراك جولة جديدة
من محادثات السالم في شهر شباط الماضي إلنهاء انقسام الجزيرة
القائم منذ  40سنة ،في ظل وجود عدد من الخالفات التي يتعين حلها
مثل مستقبل الحكم.
وق��ال مبعوث األم��م المتحدة لقبرص إسبين ب��ارث إي��دي ،وزير
خارجية النرويج السابق ،إن جولة المحادثات األخيرة التي ركزت إلى
اآلن على تقديم المقترحات ستنتقل اآلن إلى «المفاوضات المنظمة».
وقال إن الرئيسين «أصدرا تعليمات لمفاوضيهما لدخول مفاوضات
نشطة مع التطلع إلى جسر الفجوة من خالل التفاوض الحقيقي على
القضايا الرئيسية التي لم تحل».
وقال إيدي للصحافيين بعد اجتماع مع رئيس القبارصة اليونانيين
نيكوس اناستاسياديس ورئيس القبارصة األتراك درويش إروجلو
في مجمع لألمم المتحدة يقع في المنطقة العازلة في نيقوسيا عاصمة
الجزيرة المقسمة ،إن العملية ستشمل وضع كل الخالفات التي لم
تحل على الطاولة لتعالج من خالل المفاوضات.
وأضاف أن األمم المتحدة ستساعد بطرح أفكار لتقريب أي فجوات.
وقال إن هناك «خالفات واضحة في الرأي» بشأن بعض القضايا.
وق��ال إن اناستاسياديس وإروج��ل��و اتفقا على زي���ادة وتيرة
االجتماعات بينهما لمرتين في الشهر على األقل.

اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية اإليرانية
مرضية افخم ،أن التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش»
اإلرهابي تبلور خارج آليات منظمة األمم المتحدة ،وهو
محط تساؤل من ناحية القانون الدولي.
وأش��ارت أفخم إلى أن موقف الجمهورية اإلسالمية
اإليرانية في هذا الصدد قد أُعلن عنه بوضوح وفي أعلى
المستويات ومن ضمنه تصريحات قائد الثورة اإلسالمية
ووزارة الخارجية .وقالت« :إن الصفة القانونية لهذا
التحالف محط تساؤل ،إذ إنه تبلور خارج إطار آليات
منظمة األمم المتحدة ،فضالً عن ذلك فإن أهدافه المعلنة
في محاربة اإلره��اب ال تتناسق مع بعض الممارسات
السابقة والراهنة للمؤسسين الرئيسيين وع��دد من
أعضائه في ما يتعلق باإلرهاب».
ولفتت المتحدثة باسم الخارجية اإليرانية إلى النفاق
السياسي لبعض ال��دول التي تدعي محاربة اإلره��اب
والتي أصبحت اآلن تحمل لواء محاربة «داعش» ،وقالت:
«إن محاربة اإلرهاب وقبل أن تكون بحاجة إلى تحالفات
طويلة وعريضة ومناورات إعالمية ودعائية ،هي بحاجة
إلى إرادة سياسية وع��دم ممارسة األالعيب المزدوجة
تجاه اإلره���اب وم��ظ��اه��ره ،ول�لأس��ف إن ماضي بعض
األعضاء البارزين لهذا التحالف يشير إلى أن لها ملفات
كبيرة في استخدام اإلرهاب كأداة والتعامل المزدوج مع
مظاهره».
وأكدت أفخم شفافية مواقف إيران وضرورة المواجهة
الصادقة والحقيقية لظاهرة اإلره���اب ،وأض��اف��ت« :إن
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية عملت في هذا المجال
بمسؤولية على الدوام وبناء عليه تؤكد ضرورة اتخاذ
اإلجراء المسؤول والصادق من قبل جميع الدول في تقديم
الدعم الحقيقي للحكومة والشعب العراقي في مسار

مواجهة اإلره��اب وع��دم التدخل العسكري والسياسي
في القضايا الداخلية للدول األخ��رى بذريعة محاربة
اإلرهاب».
ورأى أمين سر مجلس األمن القومي األعلى اإليراني
علي شمخاني أن من صنع «داع��ش» يدّعي اليوم أنه
سيحاربه ،مشيرا ً إلى أنّ ما يجري في المنطقة هو «نتيجة
للسياسات األميركية الخاطئة».
وأضاف« :اليوم من صنع «داعش» يدعي أنه سيقف
في مواجهتها ،فأميركا وحلفاؤها أرادوا رك��وب موجة
التغيير في المنطقة فقدّموا الدعم المباشر واتبعوا
سياسات خاطئة ،ما أدى إلى هذه الحالة التي نشهدها،
واليوم يعملون على صنع تحالف لمحاربة اإلره��اب،
وهذا التحالف يعاني من تناقضات وتثار حوله عالمات
استفهام كبيرة».
وكان رئيس هيئة األركان المشتركة للجيوش األميركية
الجنرال مارتن ديمبسي خالل جلسة اجتماع في مجلس
الشيوخ األميركي أمام لجنة القوات المسلحة «أعرف
حليفا ً عربيا ً أساسيا ً للواليات المتحدة يم ّول داعش».
واستدرك بالقول« :إننا نعلم أن تدريب وتجهيز 5000
عنصر من المعارضة السورية خالل العام األول لن يغيّر
كثيرا ً في الوضع».
كالم الجنرال األميركي جاء قبل تصويت الكونغرس
قريبا ً على مشروع قرار يم ّول تدريب وتجهيز «المعارضة
السورية» ،شارك فيها أيضا ً وزير الدفاع تشاك هيغل،
الذي كشف خالل الجلسة عن طبيعة المشاركة السعودية
في هذا التحالف بحسب الخطة األميركية األساسية ،فقال
إن «خطتنا تلحظ مشاركة طائرات وطيارين سعوديين
في الحرب على «داعش» ،لكني لن أخوض في التفاصيل
في جلسة مفتوحة».

كو�سوفو تعتقل �أئمة م�ساجد
لوقف تدفق الإرهابيين �إلى �سورية والعراق

اع��ت��ق��ل��ت ش��رط��ة ك��وس��وف��و 15
ش��خ��ص�ا ً بينهم تسعة أئ��م��ة على
األق��ل أم��س ف��ي ثاني عملية كبيرة
خالل أسابيع لوقف تدفق شبان من
العرق األلباني إلى سورية والعراق
لالنضمام لإلرهابيين هناك.
وقال مصدر في الشرطة اشترط
عدم نشر اسمه لوكالة «رويترز»،
«اعتقلنا  15شخصا من جميع أنحاء
البالد .وتشمل االتهامات اإلره��اب
وتهديد النظام الدستوري والتحريض
وخطاب الكراهية الديني».
وفي أح��دث عملية من هذا النوع
اع��ت��ق��ل ي���وم  11آب  40شخصا ً
لالشتباه في مشاركتهم في القتال في
العراق وسورية أو تجنيد إرهابيين.
وقالت الشرطة إن من بين المعتقلين
إماما ً بارزا ً للجامع الكبير بالعاصمة
بريشتينا إضافة إل��ى رئيس حزب
سياسي له جذور إسالمية.
وق��ال المتحدث باسم الشرطة
باقي كيالني «أغلب المعتقلين أئمة
من مساجد مختلفة تخص الطائفة

المسلمة في كوسوفو».
وأغ��ل��ب س��ك��ان كوسوفو البالغ
عددهم  1.8مليون نسمة مسلمون من
العرق األلباني ويعيشون نمط حياة
علمانيا ً إل��ى حد كبير .لكن لقطات
الفيديو التي تظهر ضباط الشرطة
وهم يعتقلون األئمة قد تشعل غضب
المسلمين المتدينين في كوسوفو
وتثير تساؤالت عن الحريات الدينية.
حيث ارت��دى الضباط أقنعة سوداء
لمنع التعرف إليهم خشية تعرضهم
لالنتقام.
م��ن ج��ه��ة أخ����رى ،ق���ال متحدث
باسم الطائفة اإلسالمية التي توظف
األئ��م��ة «ال أح��د ف��وق ال��ق��ان��ون وإذا
ثبت أن موظفينا ي��ه��ددون النظام
الدستوري فسيكون الجميع سواء
أمام القانون».
وتأتي هذه األخبار في وقت تزداد
فيه المخاوف من زحف التطرف إلى
صفوف السكان المسلمين في دول
أخ��رى بمنطقة البلقان مثل صربيا
وال��ب��وس��ن��ة ،ح��ي��ث م��ن ال��م��ع��روف

انضمام عشرات من سكانهما إلى
المقاتلين في الشرق األوسط.
ويعتقد مسؤولو استخبارات في
كوسوفو أن ما بين  100و 200من
مواطني البالد يقاتلون في العراق
وسورية ،إلى جانب تنظيم «الدولة
اإلسالمية» اإلرهابي الذي استولى
على عدد من المناطق في البلدين.
ونالت كوسوفو الدولة الحبيسة
الفقيرة استقاللها عن صربيا عام
 2008بعد نحو عشرة أعوام على
هجمات جوية شنتها ق��وات حلف
ش��م��ال األطلسي بقيادة ال��والي��ات
المتحدة وال��ت��ي أس��ف��رت ع��ن طرد
ال��ق��وات ال��ص��رب��ي��ة المتهمة بقتل
وتهجير المدنيين األلبان أثناء حملة
إلخماد تمرد.
وق��ال��ت السفيرة األم��ي��رك��ي��ة في
كوسوفو تريسي جاكوبسون عبر
حسابها على موقع تويتر «أشيد
م��رة أخ��رى بكوسوفو ألخذها زمام
ال��م��ب��ادرة ض��د المقاتلين األجانب
والتطرف».

رو�سيا والهند ت�سويان خالفاتهما
حول ت�صنيع مقاتلة من الجيل الخام�س
أفادت وكالة «ديفانس نيوز» الهندية نقالً عن مصدر
دبلوماسي روس��ي في الهند ب��أن روسيا والهند قامتا
بتسوية الخالفات في مشروع تصنيع مقاتلة للجيل
الخامس.
وقال الدبلوماسي الروسي إن حصة الجانب الهندي
في المشروع يجب أن ترتفع من  13في المئة إلى  40في
المئة .ووافق الجانب الروسي على تصنيع نسخة ذات
مقعدين للطائرة.
وتحدث ممثل شركة (Hindustan Aeronautics
 Limited (HALالهندية التي تشارك في تصنيع
مقاتلة الجيل الخامس إلى «ديفانس نيوز» ،قائالً إن شركة

«سوخوي» الروسية وشركة « « HALالهندية اتفقتا على
توزيع المسؤولية عن توريد أجزاء الزمة للطائرة.
واتفق أيضا ً على أن تزود الطائرة الجديدة بصواريخ
«أسترا» الموجهة هندية الصنع وصواريخ «براموس»
المجنحة روسية وهندية الصنع.
وتأمل الهند بأن تتسلم هذه المقاتلة عام  2016إلجراء
االختبارات عليها .أما إنتاج الطائرة على دفعات بكميات
صناعية فيخطط إلطالقه عام .2021
وتخطط الهند إلدخال  200طائرة من هذا النوع في
قوام قواتها الجوية بقيمة إجمالية تصل إلى  35مليار
دوالر.

