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دوليات

روحاني :التو�صل �إلى اتفاق نهائي لملفنا النووي �سيفتح �آفاق التعاون مع الغرب

طهران م�ستعدة لتوقیع اتفاق نووي �إذا �ضمن حقوق ال�شعب الإیراني
أعرب الرئيس الفرنسي فرانسوا
هوالند عقب لقائه مع نظيره اإليراني
حسن روحاني عن أمله في التوصل
إل��ى اتفاق سريع بشأن البرنامج
النووي اإليراني.
وذكر بيان صادر من مكتب الرئيس
هوالند بعد لقائه مع الرئيس حسن
روح��ان��ي على ه��ام��ش اجتماعات
الجمعية ال��ع��ام��ة ل�لأم��م المتحدة
«يأمل الرئيس أن يصبح باإلمكان أن
تنتهي المفاوضات سريعاً».
وأض��اف البيان« :يجب أن تتخذ
إيران إجراءات ملموسة تظهر بطريقة
مؤكدة ويمكن التثبت منها ،أنها لن
تحصل على قدرة نووية عسكرية».
وق���ال ال��رئ��ی��س اإلي���ران���ي حسن
روح��ان��ي خ�لال لقائه األمین العام
لألمم المتحدة بان كي مون إن إیران
تحترم القوانین الدولیة ومعاهدات
ال��وك��ال��ة ال��دول��ی��ة للطاقة ال��ذری��ة،
وبرنامجها النووي له طابع سلمي،
وقال« :نحن مستعدون إلبرام اتفاق
نووي ،إذا تم احترام وضمان حقوق
الشعب اإليراني».
وأك����د روح���ان���ي خ��ل�ال ال��ل��ق��اء
ال��ذي ج��ری ف��ي نیویورك ض��رورة
اإلف���ادة م��ن ال��ف��رص��ة المتاحة في
المفاوضات النوویة لتوقیع االتفاق
النهائي ،وأض��اف أن ب�لاده دخلت
ال��م��ف��اوض��ات ب��إرادت��ه��ا ولضمان
مصالحها ومصالح اآلخ��ری��ن ،من
غیر أن ت��ك��ون متأثرة بالضغوط
التي مورست علیها ،معربا ً عن أمله
بأن یلتزم األمین العام ما تعهد به

لدفع المفاوضات إلی األمام من أجل
التوصل إلی اتفاق علی مبدأ «رابح
– رابح».
من جانب آخر ،نوه روحاني إلی
الكلمة التي ألقاها العام الماضي
في الجمعیة العامة لألمم المتحدة
والذي اعتبر فیها العنف والتطرف
مشكلتين كبیرتين یواجههما العالم،
واكد ضرورة التصدی لهذا التهدید
بإرادة وعزم راسخین.
وتابع قائالً« :إن المشاكل التي
تعاني منها سوریة والعراق الیوم

ناجمة ع��ن األزم���ة التي ب��دأت قبل
ث�ل�اث س��ن��وات ف��ي س��وری��ة ،و لو
اس��ت��ئ��ص��ل��ت ج����ذور ال��م��ج��م��وع��ات
اإلرهابیة في حينه لما كنا نشهد هذا
الكم من الجرائم الوحشیة».
وان���ت���ق���د ال���رئ���ي���س اإلي����ران����ي
االزدواجیة في المعاییر التي تلجأ
إلیها بعض دول العالم وأضاف إن
ع��ددا ً من ال��دول العالم عندما تری
ممارسات المجموعات اإلرهابیة
تصب في مصلحتها تلتزم الصمت
حیالها ،وعندما تتضرر منها تقوم

بمواجهتها قائالً« :إن القوی الكبری
لم تعد ق��ادرة علی إخفاء حقیقة ما
تقوم به عن الشعوب».
وأعرب بان كي مون عن ارتیاحه
لهذا اللقاء وأش��اد بتعاطی إی��ران
البناء مع الوكالة الدولیة للطاقة
ال��ذری��ة وم��ش��ارك��ت��ه��ا ال��ف��اع��ل��ة في
المفاوضات النوویة مع مجموعة
 .5+1وقدم شكره للمساعدة التي
قدمتها إی��ران ومتابعتها لموضوع
ت��ش��ك��ی��ل ال��ح��ك��وم��ة ال��ج��دی��دة في
العراق.

وكان روحاني قال في وقت سابق
إن توصل ب�لاده والقوى العالمية
إل��ى اتفاق ن��ووي بعيد األم��د ينهي
العقوبات المفروضة على طهران،
سيفتح ال��ب��اب ل��ت��ع��اون أع��م��ق من
أجل السالم واالستقرار في المنطقة
ومكافحة اإلره���اب ،مضيفا ً أن��ه ال
توجد خطط للقاء الرئيس األميركي
ب����اراك أوب��ام��ا أث��ن��اء وج����وده في
نيويورك.
ويجتمع م��س��ؤول��ون ك��ب��ار من
الواليات المتحدة وبريطانيا والصين
وفرنسا وألمانيا وروس��ي��ا وإي��ران
هذا األسبوع في نيويورك .ويقول
مسؤولون قريبون من المحادثات
إن��ه من غير المرجح التوصل إلى
اتفاق في األي��ام المقبلة نظرا ً إلى
الخالف العميق ح��ول قضايا مثل
ن��ط��اق ب��رن��ام��ج إي����ران لتخصيب
اليورانيوم في المستقبل.
وح��ددت الجانبان موعدا ً نهائيا ً
في  24تشرين الثاني للتوصل إلى
اتفاق بعيد األمد من شأنه أن ينهي
العقوبات على طهران مقابل فرض
قيود على برنامجها النووي.
وأض����اف روح���ان���ي «ستوضح
المحادثات الجارية أشياء كثيرة
م��ا إذا كنا سنتمكن م��ن التوصل
إلى اتفاق نهائي أم ال ...أعتقد أن
الجانبين توصال إلى نتيجة وهي
أن استمرار الوضع الحالي ال يفيد
أي شخص ...فلماذا ال نتخذ خطوات
من أجل التوصل إلى هذا االتفاق؟».

ً
محتمال واالتحاد الأوروبي يقول �إن ثالثة �آالف من مواطنيه قاتلوا في �سورية والعراق
�أ�ستراليا تقتل �إرهابي ًا

رو�سيا قد ترفع م�شاركتها في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب
أع��ل��ن أل��ك��س��ن��در زمييفسكي،
مفوض الرئيس الروسي للتعاون
ال���دول���ي ف���ي م��ك��اف��ح��ة اإلره����اب
والجريمة الدولية أن بالده تدرس
إمكان رفع مستوى مشاركتها في
المنتدى العالمي لمكافحة اإلرهاب.
وج��اء في بيان نشر على موقع
وزارة الخارجية الروسية أمس ،أن
اإلرهاب الدولي يتعزز إيديولوجيا ً
وماليا ً وبفضل تجنيد مسلحين
جدد.
وأش����ار ال��ب��ي��ان إل���ى أن «ه��ذه
القوى تلعب عمليا ً دورا ً مستقالً في
النزاعات اإلقليمية وتدمر من الداخل
الحركات المعارضة وتستفيد من
التناقضات الطائفية والعرقية»،
م��ض��ي��ف�ا ً أن ق����درات التنظيمات
المتطرفة تتزايد بسبب التعاون مع
الجريمة الدولية المنظمة وتجارة
النفط بشكل غير شرعي.
وقال زمييفسكي إن تنامي نشاط
اإلرهابيين يأتي على خلفية تدهور
مؤسسات ال��دول��ة ،وذل���ك بسبب
تدخالت خارجية وأحيانا ً بدعم من
مختلف المانحين من الخارج.
وأكد بيان المسؤول الروسي أن
تطور األخطار اإلرهابية يؤكد مرة
أخ���رى ض���رورة ال��ت��ع��اون ال��دول��ي
لمواجهتها على أس���اس اح��ت��رام
القانون الدولي وسيادة الدول وفي
إطار الدور المركزي لألمم المتحدة.
وشدد على عدم جواز استخدام
مكافحة اإلره��اب لتحقيق أه��داف
جيوسياسية ال تمت بصلة إلى
مهمة التصدي للخطر اإلره��اب��ي،
محذرا ً من أن مثل هذا السيناريو
سيؤدي إلى زيادة التوتر وزعزعة
الوضع أكثر.
وي��ع��ت��ب��ر ال��م��ن��ت��دى ال��ع��ال��م��ي
لمكافحة اإلرهاب بمثابة منبر غير
رس��م��ي وم��ت��ع��دد األط����راف يُعنى
بمكافحة اإلرهاب وينصب تركيزه
ع��ل��ى ال���وق���وف ع��ل��ى ال��ح��اج��ات
المدنية لمكافحة اإلره��اب وتأمين
الموارد والخبرات الالزمة لتلبية

تلك ال��ح��اج��ات وتعزيز التعاون
العالمي .ويضم المنتدى  30عضوا ً
مؤسسا ً وخمس جماعات عمل.
وتعتبر األم��م المتحدة شريكا ً
وثيقا ً للمنتدى وت��ش��ارك بصورة
منتظمة ف��ي ن��ش��اط��ات��ه .وي��رى
المنتدى العالمي لمكافحة اإلرهاب
أن ج��زءا ً أساسيا ً من مهمته تقوم
ع��ل��ى تنفيذ اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة األم��م
المتحدة العالمية لمكافحة اإلرهاب،
وعلى نطاق أوسع ،فإن عمله يكمل
ويعزز الجهود القائمة المتعددة
األطراف في مكافحة اإلرهاب ،بدءا ً
بجهود األمم المتحدة.
وف���ي ال��س��ي��اق ،أع��ل��ن منسق
شؤون مكافحة اإلرهاب في االتحاد
األوروبي جيل دي كيرشوف أن عدد
الجهاديين األوروبيين الذين قاتلوا
في سورية والعراق ازداد من ألفي
شخص ف��ي شهر ت��م��وز إل��ى نحو
ثالثة آالف حالياً.
وف���ي ح��دي��ث ل��وك��ال��ة األن��ب��اء
الفرنسية ،لم يستبعد دي كيرشوف

أن أح��د أسباب تنامي ه��ذا العدد
يعود إلى النجاحات الميدانية التي
حققها تنظيم «داعش» في المنطقة
وإعالن «الخالفة» في أراض وقعت
تحت سيطرة مسلحيه.
وأش���ار المنسق األوروب����ي إلى
أن معظم المقاتلين ي��أت��ون من
فرنسا وبريطانيا وألمانيا وبلجيكا
وال��س��وي��د وال��دن��م��ارك ،لكن هناك
مواطنين إسبانيين وإيطاليين
وإيرلنديين ونمساويين.
وذكر دي كيرشوف أن ما بين 20
و 30في المئة ممن مروا بساحات
القتال في سورية والعراق قد عادوا
إل��ى دول��ه��م ،وقسم منهم استطاع
ال��ع��ودة إل��ى ال��ح��ي��اة الطبيعية،
أم���ا ال��ق��س��م اآلخ���ر منهم فيعاني
م��ن ص��دم��ة نفسية بعد تجربته
القتالية ،وأخ��ي��را ً ثمة متشددون
يمثلون تهديدا ً لألمن العام .وقال
المنسق إن على كل دولة أوروبية
أن تقيّم كل من الفئات الثالث ومدى
ال��خ��ط��ورة الناجمة عنها لتقديم

حلول فعالة.
في سياق آخ��ر ،قتلت الشرطة
األسترالية «إرهابيا ً مفترضاً» بعد
اعتدائه بسكين على رجال شرطة
وطعن اثنين منهم في مركز للشرطة
بضواحي مدينة ملبورن.
وأوضحت الشرطة األسترالية
أن أحد عناصرها أطلق النار على
المشتبه ب��ه البالغ  18سنة من
العمر ،ف��أرداه قتيالً بعد أن طعن
األخير اثنين من الشرطة.
ووق��ع ال��ح��ادث بمركز للشرطة
ال��ذي استدعي المشتبه ب��ه إليه
الس��ت��ج��واب روت��ي��ن��ي ،علما ً بأنه
ك��ان تحت مراقبة هيئات القضاء
واالستخبارات لالشتباه بتورطه
في نشاط إرهابي.
وب���ح���س���ب وس����ائ����ل اإلع��ل��ام
األسترالية ،ف��إن الشاب المذكور
هدد رئيس الوزراء األسترالي توني
آب��وت ،رافعا ً علم تنظيم «داعش»
الذي كان قد دعا أنصاره للهجمات
ض��د م��واط��ن��ي ال���دول المتحالفة

مع الواليات المتحدة في محاربة
التنظيم ،بمن فيهم أستراليين.
وك��ان��ت ال��س��ل��ط��ات الفرنسية
ألقت القبض على ثالثة جهاديين
ف��رن��س��ي��ي��ن ب��م��ط��ار أورل������ي في
باريس لالشتباه بانضمامهم إلى
االرهابيين في سورية ،بحسب ما
ذكر مسؤول فرنسي.
وم��ن بين ال��ث�لاث��ة زوج سعاد
مراح التي قتل شقيقها محمد سبعة
أشخاص بينهم ثالثة أطفال يهود
ف��ي ش��ه��ر آذار  2012ف��ي مدينة
تولوز.
وق��ال مصدر مقرب من القضية
إن «السلطات التركية القبض ألقت
القبض على الرجال الثالثة أواخر
شهر آب ،وك��ان��وا ف��ي س��وري��ة في
شباط و آذار .»2013
وأح��ي��ل الثالثة على التحقيق
بعد إرسالهم من تركيا إلى فرنسا.
ولم يحدد المصدر سبب مغادرتهم
سورية.
وع����اد إل���ى ف��رن��س��ا ن��ح��و 150
إرهابيا ً قاتلوا في صفوف جماعات
م��ت��ش��ددة ف��ي س��وري��ة وال��ع��راق،
األم��ر ال��ذي يستلزم م��وارد ضخمة
لمراقبتهم بجانب إج��راءات أمنية
أخرى لمنع وقوع هجمات.
وسافر آالف المتطوعين األجانب
إل��ى س��وري��ة وال��ع��راق لالنضمام
إلى صفوف اإلرهابيين خصوصا ً
أتباع تنظيم «داع��ش» ،وأث��ار ذلك
م��خ��اوف ف��ي أوروب����ا م��ن هجمات
بعد عودتهم ،ال سيما بعد أن شنت
فرنسا هجمات جوية في العراق
األسبوع الماضي.
وكان رئيس ال��وزراء البريطاني
ديفيد كاميرون أعلن في وق��ت أن
تنظيم «داع����ش» يخطط لتنفيذ
سلسلة من الهجمات اإلرهابية في
أوروبا والواليات المتحدة ،مشيرا ً
إل��ى أن م��ن بين ال���دول األوروب��ي��ة
المستهدفة بلجيكا وبريطانيا ،داعيا ً
دول العالم إل��ى تحالف م��ن أجل
مكافحة المسلحين اإلسالميين.

حلف الأطل�سي ير�صد ان�سحاب ًا ملمو�س ًا للقوات الرو�سية من �أوكرانيا

مو�سكو تتهم كييف بـ�إعدام مدنيين وت�صر على �إجراء تحقيق
أعلنت موسكو أمس أنها تصر على إجراء
تحقيق ف��ي ج��رائ��م ح��رب محتملة بشرق
أوكرانيا ،على خلفية اكتشاف مقبرة جماعية
بالقرب من مدينة دونيتسك األوكرانية.
وتعليقا ً على المعلومات عن العثور على
جثث ف��ي مقبرة بمنجم «ك��وم��ون��ار» على
بعد  60كم من دونيتسك ،قالت الخارجية
الروسية في بيان إن «الحديث على ما يبدو
ي��دور عن جرائم ح��رب ال يوجد تبرير لها.
ون��ص��ر على إج���راء تحقيق ش��ام��ل وعاجل
وغير متحيّز وموضوعي في األمر ،ومحاسبة
المسؤولين عن ذلك».
وأض��اف��ت الخارجية في بيانها« :نع ّول
على أن يعطى تقييم مبدئي لما ح��دث من
قبل ق��ي��ادة األم���م المتحدة ومنظمة األم��ن
والتعاون األوروبي ومجلس أوروبا والهيئات
المتخصصة التابعة لهذه المنظمات الدولية،
إضافة إلى المنظمات غير الحكومية المعنية
بحقوق اإلنسان».
وس��ب��ق ل��روس��ي��ا أن أع��ل��ن��ت أن ال��ق��وات
األوكرانية هي المسؤولة على األرج��ح عن
إع���دام مدنيين ف��ي ش��رق أوك��ران��ي��ا .وق��ال
أليكسي بورودافكين المندوب الروسي لدى
مقر األم��م المتحدة وغيرها م��ن المنظمات
الدولية ف��ي جنيف أم��س« :اكتشفت أمس

مقبرة جماعية لمدنيين أعدموا في منطقة
بمقاطعة دونيتسك كانت خاضعة لسيطرة
القوات األوكرانية .يبدو أن جريمة الحرب
هذه ارتكبت بأيديهم».
من جانبه أكد قسطنطين دولغوف ،مفوض
وزارة الخارجية الروسية لحقوق اإلنسان أن

الوزارة تفعل كل ما بوسعها من أجل إشراك
األمم المتحدة ومجلس أوروبا ومنظمة األمن
والتعاون في أوروب��ا وغيرها من المنظمات
الدولية ،إضافة إل��ى منظمات حقوقية من
أجل إجراء تحقيق في مقتل مدنيين عثر على
جثثهم في مقبرة جماعية قرب دونيتسك.

وأعلنت لجنة التحقيق ال��روس��ي��ة أنها
ستجري تحقيقا ً بعد العثور على المقبرة
الجماعية ،وذلك في إطار التحقيق في قضية
استخدام الوسائل المحظورة في الحرب في
جنوب شرقي أوكرانيا.
تجدر اإلش���ارة إل��ى أن جثث  4أشخاص
اكتشفت ف��ي م��ق��ب��رة جماعية ق��رب منجم
«كومونار» .وأشار خبراء إلى أن هؤالء قتلوا
بطلقات نارية في الرأس من مسافة قريبة.
ج��اء ذل��ك في وق��ت ق��ال متحدث عسكري
باسم حلف شمال االطلسي «النتاو» أمس
إن الحلف رص��د انسحابا ً ملموسا ً للقوات
الروسية من أوكرانيا لكن ع��ددا ً كبيرا ً من
القوات الروسية ظل متمركزا ً على مقربة.
وق��ال اللفتنانت كولونيل جاي جانسن:
«ح��دث انسحاب ملموس للقوات التقليدية
الروسية من داخل أوكرانيا لكن بقيت آالف
عدة متمركزة قرب الحدود» .وأضاف« :بعض
ال��ق��وات الروسية م��ازال��ت داخ��ل أوكرانيا.
يصعب تحديد أع��داده��ا ألن االنفصاليين
الموالين لروسيا يسيطرون على ع��دد من
المعابر الحدودية والقوات تتقدم وتتقهقر
بشكل متكرر عبر الحدود .إضافة إلى ذلك
تعمل القوات الروسية الخاصة في أوكرانيا
ويصعب رصدها».
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طوكيو تفر�ض حزمة عقوبات �إ�ضافية �ضد مو�سكو
وسعت اليابان قائمة العقوبات
ضد روسيا في ما يتعلق بموقف
م��وس��ك��و م��ن األزم����ة األوك��ران��ي��ة،
وأعلنت أم��س قيودا ً جديدة بحق
خمسة مصارف روسية كبيرة.
من جانبها قالت وزارة الخارجية
ال��روس��ي��ة إن «ط��وك��ي��و بفرضها
عقوبات ض��د روس��ي��ا تحت تأثير
خ��ارج��ي ،تلحق ض���ررا ً بمواقفها
الجيوسياسية وت��رس��ل إش���ارة
خاطئة لرجال أعمالها».
وأضافت الخارجية الروسية في
بيان أن موسكو محبطة من إعالن
طوكيو فرض عقوبات جديدة بحق
روسيا وتعتبر ه��ذه الخطوة غير
ال��ودي��ة بمثابة دل��ي��ل ج��دي��د على
عجزها عن تحديد خط سياستها
الخارجية بشكل مستقل.
وأع��ل��ن��ت وزارة ال��خ��ارج��ي��ة
اليابانية أن العقوبات الجديدة
تطاول كالً من المصارف الروسية
ال��ت��ال��ي��ة« :سبيربنك» و»ف���ي تي
بي» (مصرف التجارة الخارجي)
و»ف��ن��ي��ش إي��ك��ان��وم ب��ن��ك» (بنك
االقتصاد الخارجي) و»غ��ازب��روم
ب���ن���ك» (م���ص���رف ت���اب���ع ل��ش��رك��ة
غازبروم الروسية للطاقة) و»روس
سيلخوز بنك» (المصرف الزراعي
الروسي).
وأعلن السكرتير العام للحكومة

اليابانية يوسيهيدو ساغا في وقت
سابق ف��ي مؤتمر صحافي ،ق��رار
الحكومة اليابانية ف��رض حزمة
عقوبات إضافية ضد روسيا في
ما يتعلق بالوضع في أوكرانيا،
تشمل تشديد اإلج��راءات المتعلقة
بتصدير األسلحة والبضائع إلى
روسيا ،إضافة إلى فرض حظر على
التعامالت باألوراق المالية لبعض
البنوك الروسية.
يشار إلى أن طوكيو وقعت منذ
بداية األزم��ة األوكرانية بين ناري
إرض���اء مجموعة السبع الكبرى

بفرض عقوبات ضد روسيا ،وعدم
ال��رغ��ب��ة ف��ي إف��س��اد ال��ع�لاق��ات مع
موسكو التي شهدت دفئا ً في الفترة
األخيرة.
وكانت الواليات المتحدة ودول
االتحاد األوروبي قد أعلنت عقوبات
إضافية ضد روسيا شملت قطاعات
المال والطاقة والدفاع ،وع��ددا ً من
الشخصيات االعتبارية الروسية
ع��ل��ى خلفية األزم���ة األوك��ران��ي��ة.
فيما ردت موسكو على عقوبات
دول غربية سابقة بحظر استيراد
المنتجات الغذائية منها.

الجي�ش الأميركي :نفذنا � 5ضربات
�ضد «داع�ش» في العراق و�سورية
أعلنت القيادة الوسطى للجيش األميركي أن الضربات
ضد تنظيم «داعش» تواصلت ليل الثالثاء  -األربعاء على
أهداف في العراق وسورية ،حيث كشفت القيادة في بيان
أمس عن تنفيذ  5ضربات ليالً «استخدم فيها عدد من
الطائرات الهجومية والقاذفة والمقاتلة».
واستهدفت ضربتان غرب العاصمة العراقية آليتين
مدرعتين لتنظيم «داع��ش» ،وموقعا لتخزين األسلحة.
ودمرت ضربتان أخريان مواقع قتالية للتنظيم اإلرهابي
تهدد مدينة أربيل بإقليم كردستان.
أما الضربة الخامسة ،فقد استهدفت في سورية  8آليات
للتنظيم شمال غربي بلدة القائم العراقية الحدودية مع
سورية ،بحسب القيادة الوسطى.
وقالت القيادة إن الجولة الجديدة من القصف ترفع عدد
الضربات ضد أهداف في العراق منذ إعالن الرئيس باراك
اوباما الحملة الدولية ضد متطرفي التنظيم إلى 198
ضربة.
وفي سورية بلغ عدد الضربات التي استهدفت التنظيم
 20ضربة ،منذ بدأ عمليات القصف هناك يوم االثنين
الماضي ،إذ أشار بيان القيادة فقط إلى الضربات التي

نفذها الطيران األميركي.
وقد وجهت طائرات التحالف األميركي أمس ضربات
جديدة لمواقع تنظيم «داع��ش» في مدينة عين العرب
السورية قرب الحدود التركية.
ونقلت وك��ال��ة «روي��ت��رز» ع��ن نشطاء سوريبن أن
المقاتالت أغ��ارت على مدينة «كوباني» التي يقطنها
السوريون األكراد والمعروفة أيضا ً بعين العرب ،مرجحين
أن تكون الضربات آتية من اتجاه تركيا.
من جهة أخرى ،أورد التلفزيون السوري على موقعه في
شبكة اإلنترنت أن «الواليات المتحدة األميركية وشركاءها
شنوا غارات عدة على مقار وتجمعات عصابات «داعش»
اإلرهابية في مدينة البوكمال صباح اليوم».
ونقل الموقع عن مصدر أهلي من مدينة البوكمال أن
«الغارات استهدفت المنطقة الصناعية ومواقع أخرى في
المدينة ولم تعرف الخسائر في صفوف اإلرهابيين».
وأضاف التلفزيون السوري نقالً عن مصدر في حلب
«أن طائرات أميركا وشركائها شنت غارات على محيط
قرية عين العرب بريف حلب الشمالي».

بان كي مون :الربيع العربي انحرف �إلى الطريق الخط�أ
ق��ال األمين العام لألمم المتحدة ب��ان كي م��ون« :إن
الربيع العربي انحرف إلى الطريق الخطأ».
وخالل افتتاحه أمس ال��دورة الـ 69للجمعية العامة
لألمم المتحدة ،قال بان« :رأينا ما فيه الكفاية لنقتنع
أن الربيع العربي سار بشكل كامل في الطريق الخطأ».
وأض��اف« :تلزم إج���راءات صارمة لوقف التجاوزات»
ون��ق��اش��ات صريحة لفهم ماهية التطرف وك��ي��ف بدأ

ومسبباته.
واعتبر بان كي مون أن شعوب المنطقة« :كانت مضطرة
للوقوف بوجه المعاناة الناتجة من اإلدارة الخاطئة».
وتحدث بان عن أن العام الفائت كان صعبا ً بمناطق
عدة في العالم ،مشيرا ً إلى أن سيادة القانون مهددة في
العديد من الدول في ظل حالة العنف والقتل والتشرد،
وأن العالم يبدو وكأنه يتمزق.

ال�شرطة الألمانية تداهم منازل وم�سجد ًا
لال�شتباه ب�صلتها بـ«داع�ش»
داهمت السلطات األلمانية مسجدا ً
ومركزا ً إسالميا ً ومنازل إسالميين
متشددين في مدن ألمانية الالشتباه
في صلتها بإرهابيين في سورية.
وتتراوح أعمار المشتبه بهم الذين
ينتمون للحركة السلفية بين  23و36
عاما ً وتعتقد الشرطة أنهم يخططون
لهجوم عنيف إلاّ أن ال��ش��رط��ة لم
تقبض على أي شخص.
وق����ال ي��واك��ي��م ه��ي��رم��ان وزي���ر
الداخلية في والية بافاريا الجنوبية

للصحافيين عقب المداهمات« :لن
نقف مكتوفي األي��دي ونتابع فرق
الموت للدولة اإلسالمية اإلرهابية
في سورية والعراق تتلقى دعما ً من
ألمانيا».
وج�����اءت ال��م��داه��م��ات م���ع ب��دء
الواليات المتحدة وحلفاء عرب في
ش��ن غ���ارات ج��وي��ة على إرهابيي
القاعدة و»داعش» في سورية.
وسافر أكثر من  400ألماني إلى
سورية لالنضمام لـ«داعش» وأعلنت

حكومة برلين الشهر الجاري حظر
التنظيم اإلرهابي وأضحت دعايته
وأنشطته ورموزه غير قانونية.
وض���ب���ط���ت ال����ش����رط����ة خ�ل�ال
المداهمات أجهزة كمبيوتر وأقراصا ً
صلبة وبيانات الكترونية من مسكن
ف��ي ف���ورت وم��ن ث�لاث��ة مساكن في
نورمبرج في جنوب ألمانيا حيث
أغاروا على مسجد ومركز إسالمي كما
فتشوا منزال ً في بون في غرب ألمانيا
ومنزلين آخرين في الشمال.

وزير�ستان :مقتل خم�سة مت�شددين على الأقل
في هجوم لطائرة من دون طيار
قال مسؤولون في االستخبارات الباكستانية إن غارة
شنتها طائرة أميركية من دون طيار أدت إلى مقتل خمسة
متشددين مشتبه بهم على األقل في شمال غربي البالد
قرب الحدود األفغانية أمس.
وقال أحد مسؤولي االستخبارات الباكستانية إن الغارة
أسفرت عن مقتل ستة باكستانيين واثنين من األجانب في

داتا خيل في منطقة وزيرستان الشمالية الجبلية.
ولم يتسن التحقق من عدد القتلى بشكل مستقل إذ ال
يسمح للصحافيين بدخول المنطقة منذ إعالن الجيش عن
هجوم على طالبان في شهر حزيران الماضي .وحتى من
قبل ذلك يمنع الجيش والمتشددون الصحافيين من زيارة
مواقع الهجمات بطائرات من دون طيار.

