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هوالند ي�أمر بن�شر � 10آالف ع�سكري وكاميرون يبحث الإجراءات الأمنية

كيري� :أميركا و�إيران تتطلعان لتحقيق تقدم في المحادثات المقبلة

رئي�س الوزراء الفرن�سي :خطر الإرهاب ال يزال قائم ًا

أع��ل��ن وزي����ر ال���دف���اع الفرنسي
ج��ان-إي��ف ل��ودري��ان أن  10آالف
ع��س��ك��ري س��ي��ش��ارك��ون ف��ي تأمين
مختلف المؤسسات وتنفيذ غيره
من اإلجراءات الهادفة إلى منع وقوع
أعمال إرهابية.
وعقب اجتماع أمني عقده الرئيس
الفرنسي فرانسوا هوالند أمس ،قال
ل��ودري��ان« :الرئيس الفرنسي أمر
ال��ق��وات المسلحة بالمشاركة في
تأمين منشآت البالد التي قد تتعرض
ل��ل��ه��ج��وم» ،واص��ف �ا ً خطر اإلره���اب
بأنه جدي ،كما أكد أن نشر القوات
سيكتمل قبل (اليوم) الثالثاء.
وك��ان رئيس ال���وزراء الفرنسي
مانويل فالس قد أعلن في وقت سابق
أن أجهزة األمن ال تزال تطارد شخصا ً
ع��ل��ى األق����ل ،يشتبه ب��أن��ه شريك
لمنفذي اعتداءات األسبوع الماضي
في باريس ،مؤكدا أن خطر اإلرهاب
ال يزال قائماً.
وق���ال ف��ال��س« :إن��ن��ا نعتبر أن
هناك بالفعل شركاء محتملين على
األرج����ح» ،م��ؤك��دا ً أن خ��ط��ر وق��وع
عمليات إرهابية في البالد ال يزال
قائماً ،كما أش��ار إل��ى أن الحكومة
ستقوم في األشهر المقبلة بإعداد
م��زي��د م���ن اإلج�������راءات لمكافحة
المتطرفين.
وأش��ار رئيس ال���وزراء الفرنسي
إل��ى ض��رورة رف��ع فعالية التنصت
على مكالمات المشتبه بهم وعزل
المتطرفين اإلسالميين في السجون
الفرنسية.
م���ن ج��ه��ة أخ������رى ،دع����ا وزي���ر
الخارجية الفرنسي لوران فابيوس
إلى اتخاذ إجراءات جديدة لمكافحة
اإلره�����اب ع��ل��ى م��س��ت��وى االت��ح��اد
األوروب��ي ،مشيرا ً إلى ض��رورة منع
دع��اي��ة اإلس�لام��ي��ي��ن ف��ي اإلنترنت
ومكافحة ت��ج��ارة األسلحة بشكل
غير شرعي وتبادل المعلومات حول
المسافرين داخل منطقة «شنغن».
وف���ي ال��س��ي��اق ،اج��ت��م��ع رئيس

رمزية برج إيفل في وجدان الفرنسيين
ال��وزراء البريطاني ديفيد كاميرون
أمس مع قادة قوات األمن البريطانية
لمناقشة إج��راءات أمنية ترمي إلى
الوقاية من وقوع أعمال إرهابية في
البالد.
وق��ال المتحدث الرسمي باسم
كاميرون إن المجتمعين ق��رروا أن
تضم ت��دري��ب��ات الشرطة وال��ق��وات
ال��خ��اص��ة س��ي��ن��اري��وه��ات مشابهة
للهجمات ال��ت��ي شهدتها باريس
األسبوع الماضي.
وأوص����ى ك��ام��ي��رون بمواصلة
التعاون الوثيق بين عناصر الشرطة
والجيش البريطاني من أجل مساعدة
الشرطة بإمكان طلب المساعدة
المسلحة عند الضرورة.
كما تناول اللقاء خطر األسلحة
النارية وض���رورة تشديد الجهود
المشتركة م��ع دول أخ���رى بهدف
منع تهريب األسلحة عبر الحدود

البريطانية.
م��ع ذل���ك ،أك���د ال��م��ت��ح��دث باسم
كاميرون أن حكومة ب�لاده ال تنوى
في الوقت الراهن رفع تقييم مستوى
التهديد اإلره��اب��ي ،وال���ذي رفعته
وزارة ال��داخ��ل��ي��ة البريطانية في
أواخر الصيف الماضي إلى مستوى
«ج��دي» ،وه��و المقياس الرابع من
خمسة.
وال تزال بريطانيا تشهد إجراءات
أمنية مشددة ،ال سيما في الموانئ
ومحطات سكك الحديد ،وذل��ك بعد
االع��ت��داءات اإلرهابية األخ��ي��رة في
فرنسا.
إل���ى ذل���ك ،ق���ال رئ��ي��س ال����وزراء
ال��ت��رك��ي أح��م��د داود أوغ��ل��و أم��س
ف���ي م��ؤت��م��ر ص��ح��اف��ي ج��م��ع��ه مع
المستشارة األلمانية أنغيال ميركل
إن اإلرهاب ال دين له وال يجب ربطه
ب��ال��دي��ن اإلس�ل�ام���ي .وأض����اف« :ال

يصح ربط اإلره��اب باإلسالم كما ال
يصح ربطه بالمسيحية أو البوذية.
اإلره��اب��ي��ون ي��ق��ت��ل��ون ال��ك��ث��ي��ر من
المسلمين ،ويتحمل مسؤولية ذلك
تلك الجماعات اإلرهابية بالتحديد
وليست الطائفة الدينية .فالعمل
اإلرهابي الذي حصل في النروج عام
 2011لم نطلق عليه إرهابا ً «أبيض»
أو «مسيحياً» ،وأي��ض�ا ً ال يجب أن
يكون إرهابا ً مسلماً ،وإال وقعنا في
مصيدة أعدها اإلرهابيون».
رئيس ال��وزراء التركي اعتبر أن
ب�لاده ال تتحمل مسؤولية وصول
ح��ي��اة ب��وم��دي��ن ش��ري��ك��ة ام��ي��دي
كوليبالي الذي هاجم متجرا ً يهوديا ً
في باريس إلى سورية عبر األراضي
التركية .وق��ال« :تركيا ال يمكن أن
تكون مسؤولة عن تنقل هذا الشخص
وال يجب اتهام بالدنا ألنها مجاورة
لسورية .نحن قمنا ،على رغم غياب
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ريابكوف يبحث في طهران �سير المفاو�ضات النووية
أي معلومات استخباراتية بالعمل
المناسب وأبلغنا فرنسا بسرعة .هذا
الشخص وصل إلينا آتيا ً من مدريد
لكن هل يمكننا بهذا الشأن اتهام
إسبانيا؟».
وشدد رئيس الوزراء التركي على
أن أنقرة «تبقي ال��ح��دود السورية
مفتوحة ليس ألجل مرور اإلرهابيين،
بل من أجل أن يتمكن مواطنو سورية
من االحتماء باألمن في تركيا».
وب��ش��أن األوض����اع ف��ي س��وري��ة،
أش��ار أوغلو إل��ى أن «تركيا عرضة
لتأثير قوي بسبب نشاطات «الدولة
اإلس�ل�ام���ي���ة» وأن «ال��م��س��اع��دات
اإلنسانية ال��ت��ي نقدمها لسورية
هي مساهمة كبيرة من دونها كانت
األوضاع ستكون أسوأ».
من جهة أخرى ،قالت المستشارة
األلمانية إنه من الممكن أن تكون ما
بين ألمانيا وتركيا مسائل خالفية
في وجهات النظر لكنهما في القضايا
المتعلقة بالحرب على اإلرهاب يقفان
في جانب واحد.
وقالت ميركل إن «اإلسالم جزء من
الثقافة األلمانية الحديثة ،قوانيننا
تحترم الجميع ،جميع من يعيش
في الدولة بغض النظر عن القومية
والديانة .الكثير من المواطنين لهم
جذور تركية يعملون في بنية الحكم
األل��م��ان��ي .نحن ن��دع��م ال��ح��وار مع
المسلمين ونطلب منهم أن يكونوا
حاجزا ً ضد العنف ،هذا األمر مهم في
الدول التي يقطنها ممثلو حضارات
متنوعة».
باإلضافة إل��ى ذل��ك طلب رئيس
الوزراء التركي أحمد داود أوغلو من
ألمانيا تقديم الدعم للجهود التي
تبذلها بالده من أجل االنضمام إلى
االت��ح��اد األوروب����ي ،كما أع��رب عن
أمله في أن تنضم تركيا ذات يوم
إلى االتحاد األوروبي .وبحسب رأيه،
فإن تلك الخطوة «ستكون ردا ً جيدا ً
على كل من يريد تقسيم أوروبا».

ظريف ونائب وزير الخارجية الروسي
بحث ن��ائ��ب وزي���ر الخارجية ال��روس��ي سيرغي
ريابكوف مع وزي��ر الخارجية اإليراني محمد جواد
ظريف مختلف جوانب عملية المفاوضات بين طهران
والسداسية حول تسوية قضية البرنامج النووي
اإليراني.
وأفادت وزارة الخارجية الروسية أمس أن ريابكوف
عقد في طهران محادثات مع نظيريه اإليرانيين عباس
عراقجي ومجيد تخت روانجي ،وذل��ك تمهيدا ً لعقد
جولة جديدة من المفاوضات النووية في جنيف في
 18كانون الثاني.
وأشارت مصادر دبلوماسية إيرانية في وقت سابق
إلى أن الوفد اإليراني سيجري قبل انعقاد الجولة
مشاورات ثنائية مع ممثلي جميع الوفود المشاركة
في المفاوضات.
من جهة أخرى ،قال وزير الخارجية األميركي جون
كيري أمس إنه سيسعى مع نظيره اإليراني محمد
ج��واد ظريف ف��ي اجتماعهما المقبل ي��وم األرب��ع��اء
لتمهيد السبيل لمفاوضات بشأن برنامج طهران
النووي بهدف تحقيق تقدم أكبر.
وق���ال ك��ي��ري للصحافيين خ�لال زي��ارت��ه الهند:

«االجتماع يهدف إل��ى تقييم الموقف أوال ً وتوجيه
فريقينا ثانيا ً ونأمل أن يسهم في اإلس��راع بعجلة
التقدم وتحقيق تقدم أكبر» ،وأضاف« :نحن في مرحلة
يجرى فيها اآلن وضع تفاصيل لمعظم القضايا وفهمها
وأعتقد أن المهم بالنسبة لي وله أن نقوم بعملية
تقيمي للوضع».
ويلتقي الوزيران في جنيف لتكثيف جهود البحث
عن اتفاق نووي صعب المنال بعد أن فشل المفاوضون
للمرة الثانية في الوفاء بمهلة غايتها تشرين الثاني
كانوا قد حددوها ألنفسهم للتوصل إلى اتفاق.
وتسبق ل��ق��اء ال��وزي��ري��ن م��ح��ادث��ات ثنائية على
مستوى أق��ل بين إي���ران وال��ق��وى العالمية الست
ومناقشات جماعية بين المجموعة كلها في  18كانون
الثاني.
وق��ال رئیس مجلس الشوری اإلسالمي اإليراني
علي الريجاني أن التوصل إلی االتفاق النهائي في
الموضوع النووي ،رهن بالنظرة الواقعیة ألطراف
التفاوض م��ع إی���ران ،واالع��ت��راف بحق االستخدام
السلمي للطاقة النوویة واالمتناع عن المساومات
السیاسیة.

الإنتربول يطلب دولي ًا الرئي�س الأوكراني ال�سابق فيكتور يانوكوفيت�ش

مدار�س بي�شاور تعيد فتح �أبوابها بعد الهجوم الدموي

الفروف :محاوالت البع�ض عزل رو�سيا �ستف�شل

كيري ي�صل �إلى باك�ستان لإجراء محادثات
للق�ضاء على التطرف والإرهاب!

ق��ال وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة ال��روس��ي
سيرغي الف���روف أم��س ف��ي مؤتمر
ص��ح��اف��ي م��ع ن��ظ��ي��ره ال�لات��ف��ي إن
محاوالت بعض ال��دول عزل روسيا
لن تؤتي ثمارها ،مضيفا ً أن العقوبات
تضر ليس فقط بروسيا بل وبالدول
التي فرضتها أيضاً ،كما أكد أن روسيا
ستخرج من أزمتها.
وش��دد وزي��ر الخارجية الروسي
على ضرورة تنفيذ االتفاقات بشأن
األزم��ة األوكرانية وب��دء العمل على
التعديالت الدستورية وفتح حوار
شامل بين جميع األطراف ،معربا ً عن
قلق ب�لاده حيال خرق وقف إطالق
ال��ن��ار ف��ي دون��ب��اس وع��دم تتفيذ ما
جرى االتفاق عليه.
م���ن ج��ه��ة أخ������رى ،ق����ال وزي���ر
خارجية التفيا إدغ��ار رينكيفيتش
إن رف��ع العقوبات عن روسيا رهن
بتطورات األزمة األوكرانية ،موضحا ً
وج��ود خالفات بين البلدين بشأن
عودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا
االتحادية ،لكنه شدد في الوقت ذاته
على ضرورة تنفيذ ما جرى التوصل
إل��ي��ه ف��ي العاصمة البيالروسية
مينسك.
وبخصوص الشراكة مع االتحاد
األوروب�����ي ش���دد ال��وزي��ر ال��روس��ي
على ض��رورة التخلي عن المعايير
ال��م��زدوج��ة ف��ي مختلف القضايا ال
سيما القوانين اإلنسانية ،وأشار إلى

اهتمام روسيا بتقوية العالقات مع
بروكسيل وإي��ج��اد حلول للمسائل
المشتركة العالقة على أساس مبدأ
التوازن في المصالح.
وفي السياق ،أعلن األمين العام
لحلف شمال األطلسي «الناتو» ينس
ستولتنبرغ تخفيف حدة المواجهة

ب��ي��ن ال���ق���وات األوك���ران���ي���ة وق���وات
دون��ي��ت��س��ك ول��وغ��ان��س��ك ف��ي ش��رق
أوكرانيا ،مشيرا ً في الوقت ذاته إلى
تفاقم الوضع اإلنساني بالمنطقة.
وق���ال ستولتنبرغ ف��ي حديث
لصحيفة «دي فيلت» األلمانية:
«إن المواجهات تستمر في بعض

بدء العمل بقانون هجرة يمنع مخالفيه
من دخول رو�سيا لمدة � 10سنوات
دخل حيز التنفيذ قانون الهجرة الجديد الذي يلغي لألجانب ،الوافدين من أجل العمل ،حق دخول روسيا لعشرة أعوام في
حال مخالفة قانون اإلقامة.
ويحظر القانون على المواطنين األجانب أو األشخاص من دون جنسية ممن مضى على انتهاء إقامتهم  280يوما ً من العودة
إلى روسيا خالل  10سنوات ،ويفرض عقوبة المنع لخمس سنوات على الذين مضى على انتهاء إقاماتهم  180يوماً.
ويعد القانون الجديد أكثر صرامة في التعامل مع مسألة اإلقامة في روسيا مقارنة بالقانون السابق الذي كان يقيد دخول
األجانب لمدة  3سنوات فقط في حال خالف هؤالء مدة اإلقامة لـ 90يوماً.
وكان قسطنطين رومودانوفسكي ،رئيس إدارة الهجرة الروسية قد أعلن قبل أيام أن أعداد الوافدين بشكل شرعي للعمل في
روسيا تساوت مع نظيرتها لغير الشرعين ،وقال إن في روسيا اليوم مليونين و 700ألف عامل أجنبي شرعي مقابل مليونين
و 900ألف موجودين بصفة غير شرعية.
كما بين أن عدد الوافدين للعمل الى روسيا تقلص بداية كانون الثاني الجاري بنسبة  70في المئة بسبب المشاكل في
االقتصاد من جهة ،وتشديد القانون المذكور أعاله من جهة ثانية.
يجدر التوضيح هنا أن هذا القانون موجه بالدرجة األولى لمكافحة ظاهرة مجيء مواطني البلدان المجاورة لروسيا مثل
أوزبكستان وطاجكستان الذين يتوافدون للعمل بكثرة إلى روسيا بشكل غير شرعي.

الرئي�س الأفغاني يعلن ت�شكيل حكومته
أعلن الرئيس األفغاني أشرف عبد الغني تشكيل حكومته أمس بعد انتظار دام ألكثر من ثالثة أشهر.
وقال عبد السالم رحيمي كبير موظفي الرئاسة الذي أعلن تشكيل الحكومة المؤلفة من  25وزيراً« :الحكومة سترفعه (التشكيل
الحكومي) للبرلمان إلجراء تصويت على الثقة» إال أنه لم يذكر متى سيجرى التصويت.
وتقاسم المناصب األربعة الرئيسية في الحكومة المرشحون المقربون من كل من عبد الغني ومنافسه في االنتخابات
الرئاسية الماضية عبد الله عبد الله.
حيث اختار عبد الغني رئيس أركان الجيش الوطني األفغاني شير محمد كريمي وزيرا ً للدفاع ،في حين اختار غالم جيالني
بوبال مرشحا ً لوزارة المال.
أما منصب وزير الداخلية فرشح له نور الحق علمي أحد مؤيدي عبد الله ،كما اختير صالح الدين رباني المقرب من عبد لله
لشغل منصب وزير الخارجية.
وأصيب الكثير من المؤسسات الحكومية بالشلل تقريبا ً لمدة عام وسط أزمة انتخابية وغموض بشأن ما إذا كان انسحاب
معظم القوات األجنبية الشهر الماضي سيؤدي إلى مزيد من العنف من إرهابيي حركة طالبان.
وأمضى عبد الغني ومنافسه في انتخابات الرئاسة عبد الله عبد الله الذي أصبح شريكا ً اآلن في الحكومة أشهرا ً في خالفات
بشأن التشكيل الوزاري األمر الذي أثار قلقا ً بشأن حكومة الوحدة ومدى قدرتها على الحكم.

المناطق ،لكن هناك م��ا يشير إلى
تحسن محدود» في شرق أوكرانيا،
مشيرا ً إلى وجود عسكريين روس في
شرق أوكرانيا ،من دون أن يقدم أية
أدلة على ذلك.
من جهة أخ��رى ،أفاد موقع إدارة
مدينة دونيتسك أمس بأن شخصا ً

قتل وأص��ي��ب  9آخ���رون ف��ي قصف
للمدينة بين  9و 12كانون الثاني،
مضيفا ً أن س��ك��ان ع��دد م��ن أحياء
دون��ي��ت��س��ك ي��ع��ان��ون م��ن ان��ق��ط��اع
الكهرباء والغاز.
وأعلنت منظمة الشرطة الدولية
«اإلنتربول» أمس من مقرها في مدينة
ليون الفرنسية أن الرئيس األوكراني
ال��س��اب��ق ف��ي��ك��ت��ور يانوكوفيتش
مطلوب دول��ي �اً ،حيث ج��رى إص��دار
«بطاقة حمراء» بحقه ،وهو اإلجراء
الذي يقضي بتوقيف يانوكوفيتش
وتسليمه إلى أوكرانيا بهدف مالحقته
قضائياً.
ونشر اإلنتربول وثيقة جاء فيها
أن الرئيس األوكراني السابق تجرى
مالحقته «تلبية لطلب من ب�لاده»
بسبب «سرقته مبالغ مالية كبيرة
ومشاركته في عمليات سرق األموال
بصفته عضوا ً في مجموعة إجرامية
منظمة».
ودعا اإلنتربول كل من يعرف شيئا ً
عن مكان يانوكوفيتش إل��ى إبالغ
عناصر الشرطة التابعة لبالدهم عن
ذلك.
وإلى جانب يانوكوفيتش ،أصدر
اإلنتربول بطاقة بحث بحق نجله
وبعض أعضاء القيادة األوكرانية
السابقة ،حيث كانت كييف قد قدمت
لإلنتربول في شهر آذار الماضي طلبا ً
لترحيل المطلوبين إلى أوكرانيا.

كيتاروفيت�ش� ...أول امر�أة
تفوز بكر�سي الرئا�سة الكرواتية
فازت المعارضة المحافظة في كرواتيا بفارق بسيط في جولة
اإلعادة في انتخابات الرئاسة التي أجريت األحد الماضي مستغلة
سخطا ً شعبيا ً على التراجع االقتصادي وممهدة الطريق لتولي
مرشحة المعارضة كوليندا جرابار كيتاروفيتش الرئاسة لتصبح
أول امرأة تتولى رئاسة كرواتيا.
ويمكن لكيتاروفيتش وهي دبلوماسية سابقة توقع تعايش
يسوده التوتر مع الحكومة التي يقودها االشتراكيون الديمقراطيون
قبل أن يصوت الكروات مرة آخرى في االنتخابات العامة المقرر
إجراؤها في أواخر  ،2015حيث يعد منصب الرئيس في كرواتيا
شرفيا ً إلى حد كبير ولكن فوز كيتاروفيتش قد يشير إلى عودة لحزب
االتحاد الديمقراطي الكرواتي المعارض.
وبعد فرز  99.3في المئة من األصوات حصلت كيتاروفيتش على
 50.40في المئة متقدمة بفارق ضئيل عن الرئيس الحالي إيفو
يوسيبوفيتش والذي حصل على  49.60في المئة.
وكانت كيتاروفيتش وزي��رة للخارجية وسفيرة لبالدها في
واشنطن وقد اعتمدت حملتها على ضرورة إجراء تغيير في المسار
وأن يكون رئيس الدولة أكثر فعالية لمساعدة البالد على تجاوز
أسوأ أزمة تواجهها منذ استقاللها عام .1991
وليس من سلطات الرئيس في كرواتيا االعتراض على القوانين
لكن له بعض الصالحيات في أمور السياسة الخارجية والدفاعية.
ويقول محللون إن فوز حزب االتحاد الديمقراطي الكرواتي المحافظ
سيعزز فرصه في االنتخابات البرلمانية األكثر أهمية والمقرر
إجراؤها في أواخر .2015
وت��واج��ه كرواتيا التي يبلغ ع��دد سكانها  4.4مليون نسمة
وانضمت إلى االتحاد األوروبي في تموز الماضي حالة من الركود
منذ ستة أع��وام .وليس من المتوقع تحقيق نمو في  2015ويبلغ
معدل البطالة  19في المئة وتعرقل الضرائب المرتفعة واإلدارة
السيئة قطاع األعمال.

طالبات المدارس ...حكم طالبان قائم
وصل وزي��ر الخارجية األميركي جون كيري أمس إلى
باكستان في زيارة مفاجئة إلجراء محادثات بعد أسابيع من
هجوم طالبان على مدرسة في بيشاور خلف  150قتيالً.
وص��رح م��س��ؤول كبير ف��ي الخارجية األميركية بأن
المحادثات بين واشنطن وإسالم آباد ستكون مهمة جدا ً من
أجل القضاء على التطرف واإلرهاب ،مضيفا ً أن جون كيري
سيترأس الحوار االستراتيجي بين البلدين.
وأض��اف المسؤول األميركي ال��ذي رفض اإلفصاح عن
اسمه «سنبحث مسألة تفريق العناصر اإلرهابية من دون
التمييز بينها ،مشيرا ً إلى أنه ال يخفى على أحد أن واشنطن
حثت باكستان على بذل مزيد من الجهد لمكافحة اإلرهاب»،
كما أشاد المسؤول بالسلطات الباكستانية بسبب ردها
القوي على هجوم بيشاور وعملياتها في وزيرستان.
وتشهد العالقات بين واشنطن وإس�لام أباد صعوبات
واضحة حيث سبق أن اتهم مسؤولون أميركيون باكستان
بلعب دور مزدوج في الحرب على اإلرهاب عبر دعم عناصر
طالبان المقاتلة في أفغانستان مع ضرب عناصر آخرين من
التنظيم يحاربون السلطات في باكستان.
وفي السياق ،أعادت المدارس الباكستانية فتح أبوابها
في مدينة بيشاور للمرة األولى منذ الهجوم الدموي لمسلحي
طالبان على مدرسة تابعة للجيش هناك ،والذي أسفر عن
مقتل  150شخصاً.
واستقبل نحو عشرين عسكريا ً بينهم قائد الجيش
الجنرال راحيل شريف أمس التالميذ وأهلهم في المدرسة
العامة التابعة للجيش في بيشاور حيث ج��رى تعزيز
إج��راءات األم��ن ،ووض��ع جهاز لكشف المعادن في مدخل

المدرسة .واستؤنفت الدروس سابقا ً في عدد محدود جدا ً
من المؤسسات التعليمية الخاصة ،فيما دعت السلطات
الباكستانية القائمين على المدارس إلى اليقظة ،وبناء
جدران بأسالك شائكة حول مبانيها وتعزيز وجود الحرس
قدر اإلمكان.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن شاه روخ خان الذي
أصيب برصاصة في ساقه إثر هجوم طالبان في بيشاور
قوله« :لقد فقدت  30من رفاقي في هذا الهجوم ،وكيف
سأتمكن من الدخول إلى صف فارغ؟ كيف سأنظر إلى مقاعد
رفاقي الخالية؟».
في المقابل ،عبّر تالميذ آخ��رون عن رغبتهم في تحدي
حركة «طالبان باكستان» التي تشن حربا ً ضد السلطات
منذ  8أعوام وتبنت هذا الهجوم الذي يعد األكثر دموية في
تاريخ البالد.
وف��ي ه��ذا ال��ص��دد ،ق��ال زاه��د أي��وب ال��ذي أصيب أيضا ً
بالهجوم «أن��ا لست خائفاً ،ال يمكن ألية قوة أن تمنعني
من العودة إلى المدرسة .وأنا أقول للمهاجمين نحن لسنا
خائفين منكم».
وأثار الهجوم على مدرسة في بيشاور الخاصة بأبناء
العسكريين في  16كانون األول صدمة كبيرة في باكستان،
الدولة المسلمة التي يبلغ تعداد سكانها  200مليون نسمة،
وتشهد اعتداءات بشكل شبه يومي.
ورفعت السلطات ،ردا ً على هذا الهجوم ،تعليق عقوبة
اإلع��دام في البالد بالنسبة لحاالت اإلره��اب ،وأعدمت 9
أشخاص ،وصادقت على إنشاء محاكم عسكرية لمحاكمة
مدنيين بتهمة اإلرهاب وقصفت معاقل طالبان.

�سحب �أحد ال�صندوقين الأ�سودين لطائرة «�إير �آ�سيا» المنكوبة
تمكن ال��غ��واص��ون م��س��اء أم��س
من العثور على الصندوق األس��ود
ال��ث��ان��ي ل��ط��ائ��رة «اي���ر آس��ي��ا» التي
تحطمت الشهر الماضي ف��ي بحر
جاوا في طريقها من إندونيسيا إلى
سنغافورة.
وك��ان��ت ال��وك��ال��ة اإلندونيسية
للبحث واإلن���ق���اذ ق��د أش����ارت في
وق��ت سابق أم��س إل��ى انتشال أحد
«الصندوقين األسودين» لطائرة «آير
آسيا» التي تحطمت في بحر جاوا
وعلى متنها  162شخصاً.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة
«ش��ي��ن��خ��وا» ع��ن رئ��ي��س ال��وك��ال��ة

بامبانغ سويليستيو قوله إن «أحد
الصندوقين األسودين عثر عليه في
جزء من جناح الطائرة» ،مشيرا ً إلى
أن ال��ص��ن��دوق اآلخ���ر ،أو م��ا يعرف
بمسجل األصوات داخل قمرة القيادة،
ّ
لم يعثر عليه بعد.
وكانت وزارة النقل اإلندونيسية
أعلنت في وقت سابق ،أنها عثرت على
الصندوق األسود للطائرة الماليزية
المنكوبة ،لكنها فشلت في انتشاله.
ويستفاد من جهازي تسجيل بيانات
الرحلة واألصوات داخل قمرة القيادة،
أو ما يعرف بالصندوق األسود ،لجهة
تحديد سبب تحطم الطائرة.

وك���ان���ت ال��رح��ل��ة 8501-QZ
تحطمت في بحر ج��اوا قرب مضيق
كاريماتا وعلى متنها  162راكبا ً وهي
في طريقها من سورابايا اإلندونيسية
إلى سنغافورة ،وعثر على  48جثة
حتى اآلن جرى التعرف على هوية
 27منها.
وك����ان����ت ط����ائ����رة اإلي����رب����اص
المنكوبة أقلعت من مدينة سورابايا
اإلن��دون��ي��س��ي��ة ص��ب��اح  28ك��ان��ون
األول الماضي ،حيث فقد أثرها على
شاشات ال��رادار من دون إص��دار أية
إشارة استغاثة ،وفقدت طواقم اإلنقاذ
األمل في العثور على ناجين بينهم.

