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الفروف� :إ�شراك نوالند في الحوار ب�أوكرانيا لن يكون مفيداً

اختتام المفاو�ضات بين طهران والوكالة الذرية من دون اتفاق على نقطتين مهمتين

الكرملين :بوتين قد يجري محادثات
مع نظيره الأوكراني الأ�سبوع المقبل

نجفي :المحادثات بين �إيران والوكالة كانت بناءة

ق��ال الكرملين أم��س إن الرئيس
الروسي فالديمير بوتين قد يجري
م��ح��ادث��ات م��ع ن��ظ��ي��ره األوك��ران��ي
بيترو بوروشينكو األسبوع المقبل
على هامش مؤتمر قمة لرؤساء آسيا
وأوروبا في مدينة ميالنو اإليطالية.
وأك��د ي��وري أوش��اك��وف مستشار
السياسة الخارجية في الكرملين
م��ش��ارك��ة ب��وت��ي��ن ف��ي ق��م��ة آس��ي��ا-
أوروب�����ا ف���ي ي��وم��ي  16و 17من
تشرين األول الجاري ،مشيرا ً إلى أن
المستشارة األلمانية أنجيال ميركل
والرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند
ربما يشاركان في المحادثات مع
بوروشينكو.
ونقلت وكالة «ايتار تاس» الروسية
عن أوشاكوف قوله« :تم التخطيط
لعقد سلسلة م��ن االجتماعات مع
شركائنا الغربيين وستكون أوكرانيا
الموضوع األساسي فيها» ،مضيفا ً
أنه ال يمكن استبعاد انعقاد «اجتماع
على غرار اجتماع نورماندي» الذي
ج��م��ع ب��ي��ن ب��وت��ي��ن وب��وروش��ي��ن��ك��و
وأولوند وميركل في حزيران.
وأش��ار أوش��اك��وف إل��ى أن بوتين
وبوروشينكو ناقشا ف��ي  26شهر
أيلول الماضي احتمال عقد اجتماع
في األسابيع الثالثة المقبلة إما على
مستوى ثنائي أو بمشاركة عدد من
األطراف.
وق���ال أوش��اك��وف إن بوتين لن
يطلب من ال��رؤس��اء الغربيين رفع
العقوبات التي فرضوها على بالده
جراء الوضع في أوكرانيا وأشار إلى
احتمال انعقاد لقاء مع رئيس الوزراء
الياباني شينزو آبي.
وف���ي ال��س��ي��اق ،اس��ت��ن��ك��ر وزي���ر
الخارجية الروسي سيرغي الفروف
دور واشنطن في األزمة االوكرانية،
وخصوصا ً فكتوريا نوالند مساعدة
وزير الخارجية األميركي.
وقال الوزير الروسي في مينسك
ح��ي��ث ي��ش��ارك ف��ي اج��ت��م��اع وزراء
خارجية رابطة الدول المستقلة« :ال

أريد التعليق على التصريحات التي
أدلت بها فكتوريا نوالند ألنها لعبت
دورا ً سلبيا ً للغاية على مراحل األزمة
األوكرانية كافة».
وت��اب��ع الف���روف ق��ائ�لاً« :ال أعتقد
أن إشراكها في الحوار الذي بدأ بين
سلطات كييف وال��دف��اع الشعبي
سيكون م��ف��ي��دا ً لتحقيق النتيجة
المرجوة والمتعلقة بإحالل السالم
وإطالق حوار سياسي» في أوكرانيا.
وفي السياق ،قال المتحدث باسم
وزارة الخارجية الروسية اكسندر
لوكاشيفيتش إن موسكو تأمل أن
يكون التحقيق بالمقابر لجماعية
قرب دونيتسك غير متحيز ومفتوحا ً
ويتضمن وقائع ملموسة.
وأضاف لوكاشيفيتش أن «مأساة
شنيعة حدثت ،واألرجح أن الحديث
يدور حول جريمة حرب» ،مشددا ً في
الوقت ذاته على أن الجانب الروسي
يسعى إلى التثبت من الوقائع كافة
ومعاقبة المذنبين».
وأعرب المسؤول الروسي عن أمل
موسكو في أن يحمل التقرير الجديد

لبعثة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان
في أوكرانيا معلومات عن المقابر
الجماعية ق��رب دونيتسك ،مشددا ً
على أن «المهمة األساس هي مواصلة
الحوار السياسي على قاعدة ما جرى
التوصل إليه من اتفاقات ،ما يسمح
بتفادي سقوط ضحايا جدد».
ووص��ف لوكاشيفيتش الوضع
اإلنساني في جنوب شرقي أوكرانيا،
بأنه «يقترب من الكارثة ،ال سيما
مع حلول الصقيع» ،وذل��ك بحسب
التقديرات الروسية وأيضا ً تقديرات
األمم المتحدة.
وفي شأن آخر ،أكد لوكاشيفيتش
أن الوزير الفروف ونظيره األميركي
ج���ون ك��ي��ري سيجتمعان ف��ي 14
تشرين األول في باريس ،مشيرا ً إلى
أن ال��وزي��ري��ن سيبحثان العالقات
الثنائية والوضع في أوكرانيا ،وأن
موسكو تعول «على أن يكون الحديث
ب��ن��اء ...ستتم مناقشة العالقات
الثنائية الراهنة والمواضيع الدولية
الساخنة ،بما فيها األزمة األوكرانية»،
الفتا ً إلى أن وزير الخارجية الروسي

سيلتقي أيضا ً في باريس بنظيره
الفرنسي لوران فابيوس.
وكانت وزارة الخارجية األميركية
أع��ل��ن��ت ف��ي وق���ت س��اب��ق أن كيري
والفروف سيلتقيان األسبوع المقبل
ف��ي ب��اري��س حيث سيبحثان ملفي
أوك��ران��ي��ا وس��وري��ة .وأوض���ح بيان
الخارجية أن هذا اللقاء يندرج في
إطار جولة جديدة لكيري يستهلها
األحد بالقاهرة ،حيث سيشارك في
مؤتمر تعقده الجهات المانحة إلعادة
إعمار قطاع غزة ،ويختتمها في فيينا
التي يصلها األربعاء المقبل للمشاركة
ف��ي جولة ج��دي��دة م��ن المفاوضات
حول الملف النووي اإليراني.
ول��م ي��ح��دد ال��ب��ي��ان ف��ي أي يوم
سيلتقي الوزيران ،واكتفى باإلشارة
إل��ى أن كيري سيزور باريس بعد
ال��ق��اه��رة وق��ب��ل فيينا وسيلتقي
ف��ي ال��ع��اص��م��ة الفرنسية ك�لاً من
«وزي��ر الخارجية الفرنسي ل��وران
فابيوس ووزير الخارجية الروسي
سيرغي الفروف ،إضافة إلى شركاء
آخرين».

مو�سكو ت�شيد بالت�صريحات الواردة من تبلي�سي

انتخاب �سيرغي �أك�سيونوف رئي�س ًا لجمهورية القرم

انتخب أعضاء برلمان جمهورية
القرم الروسية باإلجماع أمس سيرغي
أكسيونوف رئيسا ً للجمهورية.
وح��ص��ل أكسيونوف ال���ذي كان
ي���ؤدي مهمات رئ��ي��س الجمهورية
ب��ش��ك��ل م��وق��ت م��ن��ذ ش��ه��ر نيسان
الماضي ،على  75ص��وت�اً ،فيما لم
يصوت أحد لمصلحة أي من منافسيه
االثنين غينادي ناراييف وألكسندر
تيرينتييف.
وأدى الرئيس الجديد للجمهورية
القسم الدستوري ،وفي كلمة ألقاها
أمام البرلمان بعد مراسم التنصيب،
ح��دد ج��ذب االستثمارات ومكافحة
الفساد وتطوير االس��ت��ث��م��ارات في
الجمهورية كمهمات رئيسية له.
وبحسب دس��ت��ور الجمهورية،
ينتخب رئيسها لمدة  5أع��وام من
قبل أعضاء البرلمان المحلي ،وال
يحق له أن يشغل منصب الرئاسة
أكثر م��ن واليتين متتاليتين ،كما
سيشغل أكسيونوف منصبي رئيس
الجمهورية ورئيس وزرائها في آونة
واحدة.
يذكر أن أكسيونوف كان عضوا ً
في برلمان القرم منذ ع��ام ،2010
حين ك��ان��ت الجمهورية ج���زءا ً من

أوك��ران��ي��ا .وت��ول��ى منصب رئيس
وزراء الجمهورية ف��ي  27شباط
ال��م��اض��ي ب��ع��د س��ح��ب ال��ث��ق��ة من
الحكومة السابقة .وب��ع��د توقيع
معاهدة انضمام القرم وسيفاستوبل
إل��ى روسيا االتحادية في  18آذار
وتم تعيينه رسميا ً لرئاسة حكومة
الجمهورية بصفتها كيانا ً من كيانات
روسيا االتحادية .وفي  14نيسان
الماضي تولى أكسيونوف منصب
رئيس جمهورية القرم بالوكالة.
وأع��ل��ن ن��ائ��ب وزي���ر الخارجية
ال��روس��ي غ��ري��غ��وري ك��اراس��ي��ن أن
س��ل��ط��ات ج��ورج��ي��ا تبنت م��واق��ف
بناءة إزاء حل المشكالت العالقة
بين موسكو وتبليسي والقضايا
اإلقليمية.
وف���ي تعليق ع��ل��ى تصريحات
ل��ل��رئ��ي��س ال��ج��ورج��ي غ��ري��غ��وري
مارغيالشفيلي ذكر فيها أن تبليسي
تعول على إعادة عالقاتها مع موسكو
قال كاراسين إن «نمط سلوك القادة
الجورجيين في ما يتعلق باألجندة
الثنائية واإلقليمية يتسم في اآلونة
األخيرة بالعقالنية».
وأضاف كاراسين أنه يعول على
أن لقاءه المرتقب األسبوع المقبل مع

قالت سلطات االدعاء الهولندية في
بيان صدر أمس إن السياسي اليميني
المتطرف خيرت فيلدرز استدعي
الس��ت��ج��واب��ه ب��ش��أن ت��ص��ري��ح��ات
مناهضة للمغاربة أدل��ى بها خالل
حملة انتخابية أوائل العام الحالي.
وق��ال ممثلو االدع��اء في بيان إن
فيلدرز سيستجوب ف��ي ما يتعلق
بإهانة مجموعة م��ن ال��ن��اس على
أس��اس عنصري والتحريض على
التمييز والكراهية وإنه سيتقرر بعد
ذلك إن كان سيتم توجيه اتهامات
له.
وكانت أفكار فيلدرز المناهضة
للهجرة وللمسلمين قد دفعت الحزب
ال��ذي ينتمي إل��ي��ه ،ح��زب الحرية،
إلى المرتبة الثانية في استطالعات
الرأي .وقد أثار إدانة واسعة عندما
دعا إلى «مغاربة أق��ل» في اجتماع
عقد في شهر آذار الماضي.
وتلقى االدع���اء أك��ث��ر م��ن 6400
شكوى واستقال عدد من أبرز ممثلي
حزب الحرية في البرلمان الهولندي
م��ن ال��ح��زب ب��ع��د أن س���أل فيلدرز
مؤيديه خ�لال اجتماع ح��اش��د في
الهاي إن كانوا يريدون «ع��ددا ً أكبر
أم أقل من المغاربة في هذه المدينة».
وهتف الحشد م��رددا ً «أق��ل ...أقل...
أق��ل» وابتسم فيلدرز ورد «سنهتم
بذلك».

فريق للتحقيق في أبحاثها النووية
هو على األرج��ح خبير أميركي في
األسلحة النووية.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة
ال��ذري��ة الشهر ال��م��اض��ي إن إي��ران
رفضت منح تأشيرة دخ��ول لعضو
ف��ي ف��ري��ق م��ن ال��وك��ال��ة زار طهران
في  31آب لمحاولة إح��راز تقدم في
تحقيق تجريه منذ وقت طويل حول
ما إذا كان البرنامج النووي اإليراني
ينطوي على أبعاد عسكرية.

وقالت الوكالة إن هذه هي المرة
الثالثة التي ترفض فيها إيران منح
عضو الفريق التأشيرة .وترفض
الوكالة الكشف عن جنسية عضو
الفريق أو خبرته.
لكن ال��م��ص��ادر التي طلبت عدم
الكشف عنها لحساسية الموضوع
قالت أمس إنها تعتقد أن عضو الفريق
النووي مواطن أميركي وأنه خبير في
األسلحة ال��ذري��ة .ورفضت الوكالة
الدولية للطاقة الذرية التعليق.

الهند تهدد باك�ستان بر ّد عنيف لق�صف ك�شمير
اتهم وزي��ر ال��دف��اع الهندي آرون
جايتلي باكستان أمس بشن هجمات
غير مبررة على الجزء الهندي من
كشمير وح ّذر من رد عنيف.
وق��ال جايتلي للصحافيين في
نيودلهي« :إذا واصلت باكستان هذه
المغامرة فستواصل قواتنا القتال
وستكون تكلفة ه��ذه المغامرة ال
تحتمل».
ومنذ اندالع القتال على طول حدود
منطقة كشمير المتنازع عليها منذ أكثر
من أسبوع لقي تسعة باكستانيين
وثمانية هنود من المدنيين حتفهم.
من جهة أخ��رى ،قالت باكستان
أمس ،إنها قادرة على الرد «بطريقة
مناسبة» على التحركات الهندية
بخصوص الحدود المتنازع عليها
ب��ي��ن ال��ب��ل��دي��ن ب��ع��د أي���ام ع���دة من
االشتباكات في إقليم كشمير المتنازع
عليه.
وقالت وزارة الدفاع الباكستانية
في بيان« :ال نريد تصعيد الموقف
على الحدود بين الجارتين النوويتين
إل���ى م��واج��ه��ة» .وأض���اف���ت« :على
الهند أن تتحلى بالحذر وتتصرف
بمسؤولية».
وتعتبر هذه أول أزمة مع باكستان
يواجهها رئ��ي��س ال����وزراء الهندي
ناريندرا مودي منذ فوزه باالنتخابات
قبل أرب��ع��ة أش��ه��ر .وه��ي تأتي بعد

احتجاجات مناهضة للحكومة في
باكستان استمرت ألسابيع.
وع���ل���ى رغ����م أن إط��ل��اق ال��ن��ار
ال��ع��ش��وائ��ي ش��ائ��ع على ط��ول خط
ال��ح��دود ال��ذي يقسم المنطقة ،فإن
نطاق وكثافة القصف هذه المرة كان
غير معتاد إضافة إل��ى ع��دد القتلى
المدنيين.
وب���دا أن جيتلي يستبعد ب��دء
م��ح��ادث��ات إلن��ه��اء القصف الكثيف
على القرى والمواقع الحدودية على

الجانبين .وقال« :كيف يمكننا إجراء
محادثات والقصف مستمر؟»
وقال مسؤول أمني حدودي كبير
من الجانب الهندي إن ق��وات الهند
ردت بإطالق نيران المدفعية وقذائف
المورتر على حوالى  50موقعا ً أمنيا ً
ح��دودي �ا ً خ�لال الليل .وك��ان هناك
قصف متقطع أمس.
وكان مودي قد لمح يوم األربعاء
الماضي إل��ى نهاية وشيكة للقتال
حين قال للصحافيين بعد اجتماع

مع قائد القوات الجوية «كل شيء
سيكون على ما يرام قريباً».
ونزح ما يقرب من  20ألف مدني
ه��ن��دي ع��ن دي��اره��م ف��ي األراض���ي
المنخفضة حول جامو بسبب القتال
ولجأوا إلى مدارس ومخيمات إغاثة.
وع��ق��دت ال��ه��ن��د اج��ت��م��اع�ا ً لكبار
مسؤوليها األمنيين لبحث كيفية
التعامل مع األزمة بينما دعا رئيس
ال���وزراء الباكستاني ن��واز شريف
الجتماع مماثل الجمعة.

كندا ت�سعى �إلى اعتقال � 80شخ�ص ًا
�شاركوا في �أن�شطة �إرهابية خارجية
المفوض الخاص الجورجي لشؤون
العالقات مع روسيا سيمكن الطرفين
من «التقدم في بعض األمور الخاصة
بالعالقات الثنائية».
وأش��ار الدبلوماسي الروسي إلى
أنه على رغم تحقيق الجانبين تقدما ً
ف��ي بعض ال��م��ج��االت ،إال أن تطور

العالقات الروسية الجورجية ممكن
«ب��ش��رط ال��وع��ي ب��أن عالقاتنا مع
أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية ليست
موضع إعادة النظر فيها .نحن لسنا
مستعدين لمناقشة هذه العالقات
على المستوى الثنائي ،إذ ثمة إطار
جنيف لمناقشتها».

النيابة الهولندية تحقق مع نائب
ب�سبب ت�صريحات عن�صرية �ضد المغاربة
وف��ي مقابلة أجرتها معه قناة
« »RTLZالتلفزيونية ف��ي وقت
الح��ق ق��ال إن «المغاربة الحثالة»
يجب أن يغادروا هولندا .وقال إنهم
يبرزون في إحصاءات الجرائم وفي
قوائم المتلقين للمزايا االجتماعية.
ووصف فيلدرز استدعاءه للتحقيق
بأنه «غير مفهوم» .وقال في بيان:
«حين يكون العالم مشتعالً ويختار
االدع���اء التركيز على مشرع يشير
إلى مواطن الداء فإن هذه فضيحة»،
مضيفا ً أن االدع��اء ينبغي أن يركز
على ظاهرة المواطنين الهولنديين
الذين يذهبون للقتال في سورية،
مشيرا ً أن أكثر من ثالثة أرباعهم من
المغاربة.
ويعتبر ف��ي��ل��درز ص��اح��ب سجل
حافل من التصريحات التي أثارت
استياء المسلمين والعمالة المهاجرة
من ش��رق أوروب���ا .وع��اش لسنوات
تحت حماية من الشرطة على مدار
الساعة بعد أن تلقى تهديدات بالقتل
بسبب فيديو مناهض لإلسالم.
وح��وك��م بتهمة ال��ت��م��ي��ي��ز وب��ث
الكراهية في  2007لوصفه اإلسالم
بأنه فكر فاشي ف��ي شهر حزيران
 2011حين حكم القاضي بأن انتقاد
األديان شيء والعنصرية شيء آخر.
وقالت نيكوليت شتويل المتحدثة
باسم االدع��اء« :كانت التصريحات

لم تحقق الوكالة الدولية للطاقة
الذرية سوى تقدم محدود على ما يبدو
في محادثات مع إيران تستهدف دفع
تحقيق متعثر من فترة طويلة تجريه
الوكالة التابعة لألمم المتحدة في
بحوث مريبة تتعلق بإنتاج أسلحة
ذرية تجريها الجمهورية اإلسالمية.
وق��ال��ت الوكالة ف��ي بيان موجز
بعد اجتماع عقد في طهران يومي
السابع والثامن م��ن شهر تشرين
األول ،إن المحادثات ستستمر لكنها
لم تحدد موعدا ً للجولة الثانية من
المفاوضات التي تركز على مخاوف
لدى الوكالة الذرية ،كان يتعين على
إيران معالجتها أوال ً قبل مهلة متفقة
عليها تنقضي في  25آب.
وق��ال��ت ال��وك��ال��ة ال��ت��ي تتخذ من
العاصمة النمسوية فيينا مقرا ً
«ال���وك���ال���ة وإي������ران س��ت��واص�لان
المحادثات ح��ول ه��ذه التدابير».
وتابعت« :إيران لم تقترح أي تدابير
جديدة أثناء االجتماعات في طهران.
اتفقت إيران والوكالة على االجتماع
مرة أخرى في موعد سيعلنه».
ووص��ف ممثل إي��ران الدائم لدى
الوكالة الدولية للطاقة الذرية رضا
نجفي المحادثات بين بالده والوكالة
الدولية بالبناءة للغاية والجادة
والموضوعية والصريحة.
وقال نجفي ،إنه من المقرر أن يعقد
الجانبان جولة أخرى من المفاوضات

والتي ربما تنعقد في أواخ��ر الشهر
الجاري ،مضيفا ً أن المفاوضات التي
استغرقت يومين بحثت فيها جميع
القضايا التي تخص الجانبين وجرى
االتفاق فيها على خطوتين عمليتين
وك��ذل��ك ع��ل��ى ال��س��ب��ل وال��ت��وج��ه��ات
المقبلة.
ولفت إلى أن مساعد المدير العام
للوكالة الدولية ترو فاريورانتا مثل
وفد الوكالة في المفاوضات ،مشيرا ً
إل���ى ط���رح أف��ك��ار ح���ول ال��خ��ط��وات
الالحقة.
وعلى صعيد متصل ،أعلن االتحاد
األوروبي أن وزير الخارجية األميركي
جون كيري سيجتمع بكل من نظيره
اإليراني محمد جواد ظريف وممثلة
الدبلوماسية األوروب���ي���ة كاثرين
أشتون في الخامس عشر من الشهر
الجاري في فيينا.
وق���ال المتحدث مايكل م��ان إن
االجتماع يندرج ضمن إطار الجهود
ال��رام��ي��ة إل��ى ح��ل ال��خ�لاف��ات قبيل
الموعد النهائي في  24من تشرين
الثاني ،وأض��اف أن لقاء ثنائيا ً بين
ظ��ري��ف وآش��ت��ون سيسبق انطالق
المفاوضات.
وف���ي ال��س��ي��اق ،ق��ال��ت م��ص��ادر
دبلوماسية إن م��س��ؤول الوكالة
الدولية للطاقة الذرية التابعة لألمم
المتحدة الذي رفضت إيران دخوله
أراضيها في اآلون��ة أألخ��ي��رة ضمن

هذه المرة تستهدف مجموعة محددة
م��ن السكان اس��ت��ه��داف�ا ً م��ب��اش��راً...
لقد وض��ع ك��ل المغاربة ف��ي خانة
واحدة».
وكانت هولندا التي تفخر بما يتمتع
به مواطنوها من حريات قد قبلت
دخ��ول ماليين العمال المهاجرين
من المغرب وتركيا لشغل وظائف

في اقتصادها اآلخذ في التوسع بعد
الحرب العالمية الثانية.
لكن االتجاهات تبدلت بعد تباطؤ
النمو االقتصادي وندرة فرص العمل
ما دف��ع بمجموعة من السياسيين
المناهضين للهجرة إل��ى ص��دارة
استطالعات ال��رأي خ�لال السنوات
العشر الماضية.

ق��ال وزي��ر السالمة العامة في
كندا أن ب�لاده تسعى إل��ى اعتقال
 80شخصا ً ع��ادوا إلى البالد بعد
المشاركة في أنشطة يشتبه أنها
تتعلق باإلرهاب ،إذ يحقق مسؤولو
أمن كنديون منذ سنوات في أن عددا ً
م��ن الشبان س��اف��روا إل��ى الخارج
لالنضمام إلى جماعات إرهابية من
بينها تنظيم «داع��ش» في العراق
وسورية.
ووافق البرلمان الكندي على خطة
للحكومة إلرسال ست طائرت مقاتلة
إلى الشرق األوس��ط لالنضمام إلى
حملة ض��رب��ات عسكرية تقودها
ال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة ض��د مقاتلي
التنظيم اإلرهابي في العراق.
وق����ال وزي����ر ال��س�لام��ة ال��ع��ام��ة
ستيفن بالني إن من المشتبه أن
 130شخصا ً على األقل لهم صالت
بكندا منها الجنسية أو اإلق��ام��ة
تورطوا في أنشطة واسعة النطاق
بالخارج تتعلق باإلرهاب.
وأب��ل��غ ب�لان��ي ل��ج��ن��ة ال��س�لام��ة
العامة بالبرلمان« :بعضهم توفى
والبعض بقي ف��ي ال��خ��ارج .نحن
نعلم أن نحو  80عادوا إلى كندا».
وأض��اف أن ه��ؤالء األف���راد يمثلون
تهديدا ً خطيراً .وق��ال من دون أن
يخوض في تفاصيل «يمكنني أن
أؤك��د ...أنه بينما نتحدث اآلن فإن
الشرطة الكندية تتحرى عن هؤالء
األش���خ���اص وس��ت��س��ع��ى للقبض
عليهم».
وق����ال م��ف��وض ال��ش��رط��ة ب��وب

ب��ول��س��ون إن ال��ش��رط��ة أج���رت 63
تحقيقا ً أمنيا ً شمل  90ف��ردا ً كانوا
ينوون السفر إلى الخارج أو عادوا
إل��ى ك��ن��دا ،ف��ي حين أش��ار ميشيل
كولومب رئيس جهاز استخبارات
األمن الكندي إلى أن بعض األفراد
الثمانين ت��ورط ف��ي أنشطة جمع

أموال ودعاية.
وق��ال للجنة السالمة العامة:
«ال أري��د أن يعتقد الناس أن لدينا
 80عائدا ً كانوا مقاتلين أشداء في
ال��ع��راق وس��وري��ة ألن ه��ذه ليست
الصورة التي لدينا في الوقت الراهن
على رغم أن لدينا بعضهم.

وش����ارك ك��ن��دي��ان ف��ي احتجاز
رهائن في منشأة للغاز الطبيعي
في الجزائر في شهر كانون الثاني
 .2013وقتل حوالى  70شخصا ً
منهم ال��ك��ن��دي��ان عندما اقتحمت
ق��وات جزائرية المنشأة لتحرير
الرهائن.

هونغ كونغ تلغي المحادثات مع قادة الطالب المتظاهرين
ألغت حكومة هونغ كونغ أمس محادثات مع
ق��ادة الطالب المطالبين المتظاهرين فيما يمثل
ضربة لمحاوالت تخفيف التوتر الذي شهد نزول
عشرات اآلالف إلى الشوارع للمطالبة بانتخابات
حرة واستقالة ليونج تشون -ينج رئيس هونغ
كونغ.

ولدى إعالنها إلغاء المحادثات كانت كاري الم
ثاني أكبر مسؤولة في حكومة هونغ كونغ تتحدث
عشية عقد المحادثات التي كانت مزمعة بعد
احتجاجات شلت المدينة .وقالت« :دعوة الطالب
لتوسيع حركة غير متعاونة هزت الثقة بأساس
محادثاتنا وسيكون مستحيالً أن نجري ح��وارا ً

بناء».
وسلمت وزارة العدل في هونغ كونغ سلطات
االدعاء أمس التحقيق في قضية حصول ليونغ على
 6.4مليون دوالر وذلك في وقت تتوالى التبعات
السياسية لالحتجاجات الحاشدة في المدينة
الصينية.

