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ريابكوف� :سيكون خط�أ ج�سيم ًا تفويت فر�صة توقيع االتفاقية مع �إيران قبل  24الجاري
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كيري ي�صل �إلى فيينا و�ضغوط �سعودية على باري�س لإف�شال االتفاق
الأطراف تجمع على �أن ال تمديد للمفاو�ضات النووية واالتفاق قد يكون في «الدقيقة »90
تتواصل المفاوضات النووية في جولتها األخيرة بين إيران
ومجموعة « »1+5في العاصمة النمساوية فيينا لليوم الثالث
وحتى يوم االثنين المقبل في  24تشرين الثاني الجاري،
الموعد المحدد النتهاء هذه المفاوضات.
صعوبة التكهن بنتائج المفاوضات بخاصة أن الهوة ال
ت��زال عميقة بين الجانبين ،ال تمنع من التوصل إلى اتفاق
نهائي في المهلة المحددة ،في ظل تسريبات إعالمية عن أن
االتفاق سيكون في «الدقيقة التسعين» من المفاوضات ،وسط
تصريحات متضاربة تخرج من المشاركين بين الحين و
اآلخر ..آخرها كان الحديث عن إحراز تقدم وتقارب في وجهات
النظر بين الوفدين اإليراني واألميركي في ما يخص عدد أجهزة
الطرد الموافق عليها من دون تحديد جيلها.
في حين ص ّرح مصدر في الوفد اإليراني المفاوض أن طهران
ال تريد تمديد المفاوضات وتسعى إلى حل وسط في الموعد
المحدد ،مشيرا ً إلى أن مسألة تمديد المفاوضات لم تطرح أثناء
الجولة الحالية على رغم ورود تقارير بهذا الشأن في وسائل
إعالم غربية ،وأكد إمكان عقد اجتماع على مستوى الوزراء
نهاية األسبوع في إطار الجولة.
أما الحليف الروسي ،فحذر على لسان نائب وزير خارجيته
سيرغي ريابكوف من تفويت فرصة توقيع اتفاقية بين
السداسية وإيران قبل  24الجاري واصفا ً ذلك بالخطأ الجسيم.
وق��ال من فيينا« :المفاوضات تجرى في أج��واء متوترة...
الوقت يمضي بسرعة» .وأض��اف« :في الوقت الحالي يبدو
وكأن التوصل إلى االتفاق أمر صعب ،ولكن تضييع الفرصة
ممنوع».
وشدد ريابكوف على أن بالده ال تنوي تمديد المفاوضات
الجارية إلى ما بعد الموعد المحدد ،وتصر على توقيع اتفاقات
نهائية ،قائالً« :حتى اآلن ال يتحدث أحد في المفاوضات عن
تمديد فترة العملية التفاوضية».
وردا ً على س��ؤال عن إمكان تبني وثيقة مرحلية جديدة
بين إيران والسداسية ،قال الدبلوماسي الروسي إن هذا األمر
يتطلب هو أيضا ً أن يجرى التوافق حوله ،ما يبدو مستحيالً إذا
ما لم ُتحل المشكالت الجدية العالقة بين الطرفين.
من ناحية أخ��رى ،نفت واشنطن الحديث عن أي مسعى
للتمديد ،وأعلنت الخارجية األميركية أن الواليات المتحدة ال
تبحث مع شركائها في مفاوضات «السداسية» ،إمكان تمديد
هذه المفاوضات.
وقال المتحدث باسم الخارجية جيف راتكي إن واشنطن
ال تزال متمسكة بالرابع والعشرين من الشهر الجاري كموعد
أقصى للتوصل إلى اتفاق شامل مع إي��ران ،وأنها ال تجري
أية مناقشات مع الدول الشريكة لها بشأن إمكان تغيير هذا
الموعد.
ويأتي ذلك في وقت أش��ارت فيه مصادر فرنسية إلى أن

عراقجي وريابكوف

كيري وفابيوس
اتفاق
الرياض تضغط على باريس من أجل عدم التوقيع على
ٍ
نهائي حول الملف النووي اإليراني ،وحذرت السعودية باريس
ٍ
من تجميد صفقات لشراء أسلح ٍة فرنسية في ح��ال جرى
التوقيع على االتفاق.
وضع ال تحسد عليه
المصادر نفسها أضافت أن باريس في
ٍ
فهي من جه ٍة تواجه ضغطا ً سعودياً ،وفي الوقت نفسه ال
تستطيع مواجهة دعوة أميركية إلى عدم التوقف عند مشيئة
السعودية.
من جهة ثانية ،قال السفير الفرنسي في األمم المتحدة جيرار
اتفاق
أرو في تغريد ٍة على تويتر« :إن فرنسا ستقف ضد أي
ٍ
اتفاق بأي ثمنٍ مع
سيئ مع إيران ،وهي غير متحمس ٍة لتوقيع
ٍ
اإليرانيين».
وم��ن باريس التي ي��زوره��ا أعلن أم��س وزي��ر الخارجية
األميركي جون كيري أن الطريق للتوصل إلى اتفاق نووي مع
إيران «ال يزال طويالً» مؤكدا ً عزم السداسية على غلق جميع
الفجوات في المفاوضات.
لكن كيري قال خالل مؤتمر صحافي قبيل توجهه إلى فيينا
التي وصلها مساء أمس إنه «ال تزال هناك فرصة للتوصل إلى
اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي» مشيرا ً في الوقت
نفسه إلى أن «ال شيء متفق عنه حتى اللحظة».
وفي وقت سابق ،كشف وزير الخارجية الفرنسي لوران
فابيوس ،في مؤتمر صحافي مع نظيره اإليطالي باولو

جنتيلوني أنه التزال هناك مسائل مهمة يتعين حلها تتعلق
بالبرنامج النووي اإليراني ،إال أنه أعرب عن أمله في التوصل
إلى اتفاق بحلول  24من الجاري.
وفي السياق ،أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة
الذرية يوكيا أمانو أن إيران فشلت في تقديم تفسيرات ردا ً على
مزاعم بإجراء أبحاث محتملة خاصة بالقنبلة الذرية.
ونقلت وكالة «رويترز» عن أمانو قوله خالل اجتماع لمجلس
محافظي الوكالة ال��ذي يضم  35دول��ة «أدع��و إي��ران لزيادة
تعاونها مع الوكالة وألن تسمح بالوصول في وقت مناسب لكل
المعلومات ذات الصلة والوثائق والمواقع والمواد واألفراد».
داعيا ً طهران إلى زيادة تعاونها في تحقيق تجريه الوكالة منذ
فترة طويلة بهذا الخصوص.
في حين ّ
حث األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون أمس
جميع األط��راف في المحادثات النووية على إب��داء مزيد من
المرونة من أجل حل النزاع المستمر منذ  12سنة بشأن برنامج
طهران النووي.
وق��ال المكتب الصحافي لألمين العام في بيان «يدعو
األمين العام كل المشاركين إلى إبداء المرونة الالزمة والتحلي
بالحكمة والتصميم لدفع المفاوضات نحو نهاية ناجحة تبدد
مخاوف وبواعث قلق كل األطراف».
وأضاف البيان« :األمين العام مقتنع بأن مثل هذا االتفاق
يمكن أن يسهم في تعزيز السالم واألمن اإلقليمي والدولي في

بيونغ يانغ تهدد ب�إجراء تجربة نووية رد ًا على �إدانتها الأممية

مو�سكو :ت�سليح وا�شنطن لكييف خرق التفاق جنيف

بوتين يدعو �إلى �أخذ العبر من «الثورات الملونة»
دعا الرئيس الروسي فالديمير
بوتين ألخ��ذ العبر م��ن ال��ث��ورات
الملونة في دول أخرى لضمان عدم
حدوثها في روسيا .وقال« :في هذا
العالم المعاصر يستخدم التطرف
ك��أداة تغيير جيوسياسي وإعادة
توزيع مناطق النفوذ».
وأض����اف ب��وت��ي��ن ف��ي اج��ت��م��اع
لمجلس األمن الروسي أمس« :نحن
جميعا ً نرى العواقب الكارثية لما
يعرف بالثورات الملونة ،إضافة
إلى الهزات التي تعرض وال يزال
يتعرض لها سكان ه��ذه البلدان
حيث م��روا بتجارب غير مسؤولة
تحت تدخالت خارجية ،بعضها
فظ ج��داً ،في حياتهم» .وأوض��ح:
«لنا في روسيا هذا درس ...يجب
علينا فعل كل ما يلزم لكيال يحدث
هذا في بلدنا».
إلى ذلك ،حذر الرئيس الروسي
من خلط محاربة التطرف بمحاربة
ال���رأي اآلخ���ر .وق���ال بوتين بهذا
الشأن« :نحن دولة حرة ديمقراطية
ولدى مواطنينا كامل الحق بإبداء
مواقفهم وآرائ��ه��م والتصريح بها
ولهم الحق أن يكونوا في جانب
المعارضة».
وقال بوتين إن مكافحة التطرف
في روسيا يجب أن تتمحور حول
المسارات الثالثة وه��ي الحرص
ال��ب��ال��غ على ان��س��ج��ام العالقات
بين القوميات ،وتوعية الشباب
وت��ح��س��ي��ن ال��س��ي��اس��ة ف��ي مجال
الهجرة.
وف���ي م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ال��ع��م��ل مع
الشباب ،فقد أشار الرئيس الروسي
إلى أن ق��ادة الجماعات المتطرفة
يحاولون تجنيد أوس��اط شبابية
ك��أت��ب��اع ل��ه��م ل��ت��ب��ن��ي دع��اي��ت��ه��م
التحريضية ،بما في ذلك عبر شبكة
اإلنترنت.
كما لفت بوتين إل��ى ض��رورة
التعامل بصورة أكثر فعالية مع
ظ��اه��رة ال��ه��ج��رة غ��ي��ر الشرعية،
قائال إن هذه الظاهرة توفر أرضية
خصبة للجريمة في البالد ،ودعا
إلى رفع مستوى المهاجرين الثقافي
واالهتمام بتأهيلهم في المجتمع
الروسي اجتماعيا ً وثقافية ،إضافة
إلى حماية حقوقهم.
الى ذل��ك ،أعلن المتحدث باسم
ال��خ��ارج��ي��ة ال��روس��ي��ة الكساندر
لوكاشيفيتش «أن قيام واشنطن
بتزويد كييف بأسلحة فتاكة هو
خرق التفاق جنيف» الذي شاركت
بوضعه الواليات المتحدة نفسها.
وقال لوكاشيفيتش خالل مؤتمر
صحافي في موسكو أم��س« :هذا
األمر يدق ناقوس الخطر في أكثر من
أمر فهو بادئ ذي بدء خرق مباشر
لالتفاقات التي جرى التوصل إليها
بمشاركة واشنطن نفسها أي اتفاق
جنيف ال��ذي توصلنا ل��ه ف��ي 17
نيسان الماضي».
وأوض���ح ال��م��س��ؤول ال��روس��ي:
«س��م��ع��ن��ا أك���ث���ر م����ن م�����رة م��ن

المسؤولين األميركيين أنه ال نية
لتسليح أوكرانيا بأسلحة فتاكة...
ولكن إذا تم تغيير هذا الوضع فإن
ذلك سيؤثر بشكل كبير في استقرار
وموازين القوى بالمنطقة».
وأيد توني بلينكن الذي اختاره
الرئيس األم��ي��رك��ي ب���اراك أوب��ام��ا
ل��ي��ك��ون ث��ان��ي أك��ب��ر م��س��ؤول في
وزارة الخارجية األميركية فكرة
تزويد أوكرانيا بالسالح في حربها
ض��د ق��وات��ن ال��دف��اع الشعبي في
جمهوريتي دونيتسك و لوغانسك.
وق����ال ب��ل��ي��ن��ك��ن أث���ن���اء اإلدالء
ب��ش��ه��ادت��ه ف���ي ج��ل��س��ة ع��ق��ده��ا
الكونغرس للتصديق على تعيينه
نائبا ً ل��وزي��ر الخارجية إن على
اإلدارة أن تعيد النظر في سياستها
بعدم تقديم أسلحة فتاكة لكييف.
وق����ال« :أع��ت��ق��د أن���ه بالنظر ال��ى
االن��ت��ه��اك��ات ال��روس��ي��ة الخطيرة
لالتفاق الموقع بينهما ،فإن تعزيز
قدرة القوات األوكرانية بما في ذلك
العتاد الفتاك الدفاعي يمثل عنصرا ً
قد يحملهم على األرجح على إعادة
التفكير وردع��ه��م ع��ن القيام بأي
إجراء آخر».
وأش�����ار ب��ل��ي��ن��ك��ن إل���ى ان جو
ب��اي��دن ن��ائ��ب ال��رئ��ي��س األميركي
س��ي��زور أوك��ران��ي��ا خ�ل�ال األي���ام
المقبلة وأض��اف أنه على ثقة بأن
المحادثات ستتناول مسألة تقديم
مساعدات فتاكة ألوكرانيا.
إلى ذلك ،قال لوكاشيفيتش إن
شكوكا ًَ ستبرز لدى موسكو بشأن
عدم انضمام كييف إلى الناتو في
ح��ال ات��خ��ذت كييف ق���رارا ً بشأن
تغيير وضعها ك��دول��ة محايدة.
وق�����ال« :ب���ق���در م���ا أف���ه���م ،ت��وج��د
تصريحات منفصلة لسياسيين
أوك��ران��ي��ي��ن ع��ن أن��ه يمكن تغيير
الوضح الحيادي للدولة المنصوص
عليه في الدستور» ،مبينا ً أنه «في

حال اتخذت كييف ق��رارا ً سياسيا ً
مبدئيا ً بشأن تغيير ه��ذا الوضع
ال��م��ح��اي��د ،فبالطبع ،إن مسألة
الضمانات (المقدمة لموسكو بشأن
عدم انضمام أوكرانيا للناتو) تبرز
بشكل فوري ومباشر» ،مضيفا ً أن
الضمانات بعدم انضمام أوكرانيا
لحلف ش��م��ال األط��ل��س��ي ستؤدي
إلى خفض حدة التوتر بين موسكو
والغرب.
ووص��ف لوكاشيفيتش إط�لاق
ال��ن��ار على ممثلي منظمة األم��ن
وال��ت��ع��اون ف��ي أوروب�����ا م��ن قبل
العسكريين األوكرانيين بالمزعج،
مؤكدا ً أنه يجب على كييف تأمين
س�لام��ة المراقبين ،وق���ال« :ه��ذه
واق��ع��ة مزعجة ج���داً .نحن نعبر
بشكل قطعي عن االحتجاج بهذا
ال��ش��أن ،وال��ج��ه��ة ال��ت��ي تستقبل
هؤالء ملزمة تأمين كل شروط األمن
الضرورية لتنقل وعمل المراقبين
الدوليين».
وأشار المتحدث الروسي إلى أن
السلطات األوكرانية ُتصعب أكثر
فأكثر عمل المراقبين الدوليين بما
«ال ينسجم بتاتا ً م��ع الضمانات
التي أعطيت عند ص��دور تفويض
هذه البعثة».
م��ن جهة أخ���رى ،أك��د ألكسندر
لوكاشيفيتش اس��ت��ع��داد روسيا
ل��ل��ت��ع��اون ف���ي ال��ت��ح��ق��ي��ق ب��ش��أن
سقوط طائرة بوينغ الماليزية في
أوكرانيا ،الفتا ً إلى أن بعض الدول
تحاول استغالل هذه المأساة في
تصعيد التوتر الدولي.
وكانت سيارة تابعة لمراقبين
دوليين قد تعرضت إلط�لاق النار
م��ن ق��ب��ل أش��خ��اص ي��رت��دون زي �ا ً
عسكريا ً قرب بلدة تسيطر عليها
القوات األوكرانية غرب دونيتسك
بشرق أوكرانيا.
وأش��ار بيان ص��ادر عن منظمة

وقت تدعو الحاجة إلى تعاون عالمي ربما أكثر من أي وقت
مضى» .وتابع أن بان يأمل في أن يؤدي االتفاق إلى «استعادة
الثقة في الطبيعة السلمية لبرنامج إيران النووي».
إلى ذلك ،قال مساعد رئیس الجمهوریة رئیس منظمة الطاقة
الذریة اإلیرانیة علي أكـبر صالحي ،إن خبر نقل الوقود النووي
إلی الدول األخری بما فیها روسیا ،كـاذب وال أساس له من
الصحة ،وإن وقود المحطات النوویة ینتج في إیران وفقا للعقد
الموقع مع روسیا.
ولفت إل��ی ق��رار مجلس الشوری اإلسالمي ال��ذي یقضي
بإنتاج  20ألف میغاواط من الطاقة الكهروذریة في إطار الخطة
التنمویة العشرینیة (تنتهی فی  )2025وأض��اف أنه بعد
محادثات صعبة أجریناها مع روسیا وقعنا األسبوع الماضي
بروتوكـوال ً في موسكـو إلنشاء  4محطات جدیدة في بوشهر.
أكد صالحي أن بالده لن تقبل بأي تفتيش خاص ومختلف
لمنشآتها النووية ،مضيفا ً أن الجانب اإليراني قدم خالل
المحادثات مع المجموعة الدولية استدالالت قوية جدا ً في ما
يخص مفاعل آراك ،وأكد أن ال مجال للحديث مجددا ً في هذا
الشأن.
في السياق ،قال رئیس مجلس الشوری اإلسالمي علي
الريجاني أن الحلول اإلیرانیة للملف النووي كـانت دائما ً عادلة
ومنطقیة ،مضيفا ً أن المفاوضات عبارة عن تعامل بین جانبین
لذلك تستغرق كـل هذا الوقت.

و قال الريجاني أن «علیهم أن یستفيدوا من الفرصة ألن
الوقت لیس في مصلحتهم» ،وأضاف أن «علیهم إال یجعلوا
إی��ران تیأس من الطریق التي اختارتها» .وأك��د أن تمديد
المفاوضات النووية ال يصب في مصلحة الغرب ،واعتبر أن
أسلوب األميركيين في المحادثات أشبه بالمساومة التجارية،
وهي السبب في إطالة أمد المفاوضات.
وكانت محادثات يوم أمس بدأت على مستوى الخبراء بين
وفود إيران والمجموعة الدولية ،وسط ضغوط غربية كبيرة
تمارس على الوفد اإليراني المفاوض ،الذي أكد أنه ليس لديه
المزيد بعد ما قدمه على سبيل التوصل إلى اتفاق ،ما يعني
أن الجانب اإليراني متمسك بمطالبه ،ولن يرضخ للضغوط
األميركية والغربية.
وقد جمع لقاء استغرق أكثر من  90دقيقة مساعدي وزیر
الخارجیة االی��ران��ي عباس عرقجي ومجيد تخت رونجي
بمساعد وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف ،في حين
عقد خبراء إیران ومجموعة  1+5برئاسة حمید بعیدي نجاد
المدیر العام للشؤون السیاسیة واألمنیة والدولیة بالخارجیة
اإلیرانیة واستیفان كـلمینت المساعد الخاص لكاثرین آشتون،
اجتماعا ً استمر ألكـثر من ساعة.
كذلك جمع لقاء صباحي وزیر الخارجیة محمد جواد ظریف
مع منسقة المفاوضات كـاثرین آشتون ونائب وزیر الخارجیة
األميركـیة ولیام بیرنز.

هددت كوريا الشمالية بإجراء تجربة نووية
جديدة ردا ً على قرار اتخذته لجنة تابعة لألمم
المتحدة يشكل خطوة أولى على طريق إحالتها
إل��ى القضاء الدولي بتهمة ارتكاب جرائم ضد
اإلنسانية.
وأظهرت صور التقطت باألقمار االصطناعية أن
كوريا الشمالية على وشك بدء العمل في مصنع
الستخراج البلوتونيوم بكميات عسكرية في
مجمع يونغبيون.
وك��ان��ت لجنة حقوق اإلن��س��ان ف��ي الجمعية
العامة لألمم المتحدة في نيويورك قد تبنت يوم
الثالثاء الماضي قرارا ً يطالب مجلس األمن الدولي
بإحالة النظام الكوري الشمالي إلى المحكمة
الجنائية الدولية بتهمة انتهاك حقوق اإلنسان.
وأعلنت وزارة الخارجية الكورية الشمالية
أن القرار «احتيال» واتهمت الواليات المتحدة
بقيادة الجهود الرامية إلذالل بيونغ يانغ أمام
المجتمع الدولي ،مضيفة في بيان اصدرته أمس
أن «هذا العدوان من جانب الواليات المتحدة ال
يسمح لنا أن ننتظر وقتا ً أط��ول إلج��راء تجربة
نووية جديدة» .وأضافت« :سيتم تعزيز قدرتنا
العسكرية على ال��ردع من دون ح��دود لنحمي
أنفسنا من أية محاولة عسكرية أميركية وأية

األم��ن والتعاون في أوروب��ا أمس،
إل��ى أن مسلحا ً أط��ل��ق ال��ن��ار من
ش��اح��ن��ة ب��ات��ج��اه ق��اف��ل��ة تابعة
لمراقبي البعثة الدولية في أوكرانيا
بعد منتصف يوم األربعاء ،في حين
شككت القوات األوكرانية في إمكان
ت��ورط عسكرييها في إط�لاق النار
على سيارة المراقبين.
وق��ال المتحدث باسم العملية
األمنية فالديسالف سيليزنيوف
إن عسكريي القوات األوكرانية ال
يتحركون بسيارات منفردة ،بل في
قوافل تضم سيارتين على األقل.
وفي السياق ،أعلنت المبعوثة
ال��خ��اص��ة ل��رئ��ي��س منظمة األم��ن
وال��ت��ع��اون ف��ي أوروب�����ا ه��اي��دي
تاليافيني أن أك��ث��ر م��ن  4آالف
ش��خ��ص ق��ت��ل��وا وأص��ي��ب ع��ش��رات
اآلالف في شرق أوكرانيا منذ اندالع
النزاع هناك.
وق��ال��ت تاليافيني ف��ي اجتماع
للمجلس ال��دائ��م التابع لمنظمة
األمن والتعاون في أوروبا أمس ،أن
مئات اآلالف اضطروا إلى مغادرة
منطقة النزاع بسبب القتال ،مؤكدة
أن التوصل إل��ى اتفاقات مينسك
سمح باستبعاد عمليات عسكرية
واس��ع��ة ال��ن��ط��اق ،مضيفة أن��ه��ا ال
تتفق م��ع ال��ت��ص��ري��ح��ات القائلة
إن نظام وق��ف إط�لاق النار فشل،
مشيرة إلى أن االتفاق هو الوحيد
الذي يعزز عملية السالم.
وأدى النزاع في شرق أوكرانيا
م��ن��ذ منتصف ن��ي��س��ان ال��م��اض��ي
إلى مقتل  4317شخصا ً وإصابة
 .9921وأوضح تقرير للمفوضية
ال��ع��ل��ي��ا ل�لأم��م ال��م��ت��ح��دة لحقوق
اإلن��س��ان أن ع���دد القتلى م��ن��ذ 6
تشرين األول إلى  18تشرين الثاني
بلغ  957قتيالً بينهم  838رجالً
و 119امرأة.

محاولة لغزو عسكري».
وكان مندوب كوريا الشمالية في األمم المتحدة
أعرب عن موقف مماثل لدى صدور القرار الذي
أيدته أكثر من  60دول��ة ،محذرا ً من عواقب هذا
ال��ق��رار .وق��ال سين سو هو إن «ال���دول الراعية

لمشروع القرار والداعمة له ستتحمل مسؤولية
كل العواقب بما أنها الطرف الذي قوض فرصة
وش��روط التعاون في مجال حقوق اإلنسان».
وكانت كوريا الشمالية أجرت ثالث تجارب نووية
آخرها في شباط .2013

اتفاق بين حكومة كولومبيا و«فارك»
للإفراج عن الجنرال المختطف

القب�ض على �شخ�ص يحمل �سالح ًا
وذخيرة قرب البيت الأبي�ض

اتفقت الحكومة الكولومبية مع حركة «فارك» المتمردة أمس على شروط
اإلفراج عن الجنرال روبن ألزاتي وأربعة آخرين في أقرب وقت.
وأعلنت سلطات كولومبيا إثر عملية االختطاف تعليق محادثات السالم
الجارية منذ عامين تقريبا مع حركة «ف��ارك» .وكان الرئيس خوان مانويل
سانتوس ،وعد خالل حملته االنتخابية الرئاسية في شهر حزيران الماضي
بمواصلة محادثات السالم مع متمردي «ف���ارك» والسعي إلنهاء الحرب
المستمرة منذ  50عاماً.
وكان الجنرال روبن ألزاتي قد اختطف في منطقة ريفية بالقرب من كويبدو
(كبرى مدن والية شوكو) حيث كان يقود قوة خاصة للجيش خالل زيارة في
إطار اإلشراف على مشروع للطاقة.
يذكر أنها المرة األولى منذ نصف قرن من القتال بين المتمردين والقوات
الحكومية في كولومبيا التي يختطف فيها قائد بالجيش.
وتعد حركة «فارك» أقدم حركة يسارية متمردة تقاتل الحكومة الكولومبية
منذ الستينيات ،أدرج��ت على الئحة اإلره��اب األميركية واالتحاد األوروب��ي
وبرلمان أميركا الالتينية وكندا عام  ،2005بينما دعت فنزويال إلى شطب هذه
الحركة من قائمة اإلرهاب واعتبارها قوات مقاتلة ،مؤكدة أنها ليست كيانا ً
إرهابيا ً بل هي جيش حقيقي.

ألقت الشرطة السرية األميركية القبض على شخص قرب البيت األبيض،
بعد أن وصل بسيارة عثر داخلها على بندقية وسكين.
ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» عن نيكول ماينور المتحدثة باسم جهاز
األمن السري المكلف بحماية الرئيس األميركي أنه «تم القبض علي أر.جي.
كافيم البالغ من العمر  41سنة ،وذلك بعد أن اقترب من أحد العاملين بالشرطة
السرية على الجانب الشرقي لحدائق البيت األبيض وأبلغه أن شخصا ً ما من
والية أيوا ،قال له أن يذهب إلى البيت األبيض».
وأضافت المتحدثة أن كافيم قاد سيارته من أيوا حتى وصل إلى واشنطن
وعندما جرى تفتيش سيارته التي أوقفها على بعد بضعة أمتار عند طرف
متنزه «ناشيونال مول» عثروا على بندقية وأكثر من  40طلقة وسكينا ً داخل
صندوق السيارة.
وأوضحت المتحدثة األميركية ،أن كافيم لم يل ّوح بأي تهديد غير أنه تم
توجيه تهمة حيازة أسلحة نارية من دون ترخيص إليه ،باإلضافة إلى تهم
أخرى سيعلن عنها.
يذكر أن محاوالت عدة وقعت في األشهر القليلة الماضية ،الختراق اإلجراءات
األمنية المفروضة حول البيت األبيض والقفز فوق سوره ،إضافة إلى محاولة
اختراق إحدى الغرف داخل البيت األبيض.

نيجيريا :مقتل  10جنود بعمليات ال�ستعادة قريتين من «بوكو حرام»
لقي  10جنود مصرعهم في هجمات شنتها القوات النيجيرية وأسفرت
عن استعادة مدينتين صغيرتين استولت عليهما جماعة «بوكو حرام»
المتشددة األسبوع الماضي في شمال شرقي البالد.
وأف��اد شهود عيان لوكالة «فرانس ب��رس» بأن كثيرين من أفراد
ميليشيات تتكون من مدنيين وصيادين ساندوا مئات الجنود والطائرات
المطاردة ،ودارت معارك عنيفة أسفرت عن مقتل عشرة جنود وعدد غير
معروف من المتشددين.
وقال المتحدث باسم نقابة الصيادين في والية أداماوا فيليب جيمس
لـ»فرانس برس»« :تحررت غومبي وهونغ من نير بوكو حرام بفضل
الجهود المشتركة للجنود ورجالنا» .مضيفا ً أن مقاتلي «بوكو حرام»
هربوا وأن الجنود والصيادين يالحقونهم.
واستولت جماعة «بوكو حرام» على قريتي غومبي وهونغ الخميس
الماضي وأرغمت مئات السكان على الهرب ،وأعلن الجيش إثرها أنه
يشن عمليات في شمال شرقي نيجيريا هدفها «تطهير المنطقة من
اإلرهابيين».

