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وا�شنطن :فر�صة لتوقيع
اتفاق نووي مع �إيران

ايزدي :المجاهدون �سينتقمون ل�شهداء القنيطرة بقوة

هافانا :م�ستعدون للحوار من دون الم�سا�س بكرامتنا

طهران تتوعد «�إ�سرائيل» ب�ضربات م�ؤلمة

قالت الخارجية األميركية أمس ،إن هناك فرصة
للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامج إيران النووي يخدم
المصالح األمنية للواليات المتحدة وحلفائها.
وأك��د مساعد وزي��ر الخارجية األميركي أنتوني
بلينكن الحديث في جلسة استماع أمام الكونغرس
األميركي ،مضيفا ً أن اإلدارة األميركية تنوي التوصل
إلى اتفاق في المسائل العالقة مع إي��ران نهاية آذار
المقبل ومن ثم التوقيع على االتفاق في حزيران.
وك���ان رئ��ي��س مجلس ال���ش���ورى اإلي���ران���ي علي
الريجاني ،قد أكد أن المفاوضات النووية (بين إيران
ومجموعة  )1+5قد اتخذت خطوات إلى األمام ،مضيفا ً
أن طهران وضعت التدابير الالزمة تحسبا ً لمختلف
السيناريوهات ،معتبرا ً في الوقت ذاته أن المفاوضات
من شأنها توفير أرضيات أكثر للتعاون والتوافق.
وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف أمس
حدوث تقدم في المفاوضات النووية بين إيران والدول
الست ،مشيرا ً إلى إمكان التوصل إلى اتفاق بحلول
مهلة غايتها نهاية حزيران.
وك���ان الرئيس األم��ي��رك��ي ب���اراك أوب��ام��ا ق��د حذر
الكونغرس ال��ذي يهيمن عليه الجمهوريون من أن
ف��رض عقوبات ج��دي��دة على إي���ران «سيعني فشل
الدبلوماسية» ،في وق��ت تحاول فيه طهران ودول
«مجموعة  »1+5التوصل إل��ى اتفاق ح��ول الملف
النووي اإليراني.
وه��دد أوب��ام��ا في خطابه عن حالة االت��ح��اد أمام
الكونغرس باستعمال حق النقض في حال رفع إليه
أعضاء مجلسي النواب والشيوخ قانونا ً حول عقوبات
جديدة على إيران .وقال إن «تبني الكونغرس عقوبات
جديدة سيعني فشل الدبلوماسية» .وأضاف« :حتى
الربيع ،أمامنا فرص إلمكان التفاوض على اتفاق كامل
يمنع إيران من امتالك سالح نووي ويؤمن أمن أميركا
وحلفائها بمن فيهم «إسرائيل» مع تحاشي نزاع جديد
في الشرق األوسط».
ومع ذلك ،حذر أوباما من «أنه لن تكون هناك أية
ضمانة إال في ح��ال تكللت المفاوضات بالنجاح،
وأنا احتفظ بكل الخيارات على الطاولة من أجل منع
وجود إيران نووية» في إشارة إلى عمل عسكري من
قبل واشنطن ضد طهران .ولكنه حذر من أنه «سوف
أستعمل حقي في النقض ضد أي قانون عقوبات
جديد».

بدء محادثات تاريخية بين �أميركا و كوبا

من تشييع دادي
توعد قائد الحرس الثوري اإليراني
م��ح��م��د ع��ل��ي ج��ع��ف��ري ك��ي��ان ال��ع��دو
«اإلسرائيلي» بضربات مؤلمة على خلفية
اغتيالها أح��د ق��ادة الحرس في الغارة
على الجوالن .وقال« :على الصهاينة أن
ينتظروا الصواعق المدمرة بعد عدوانهم
في الجوالن».
ت��ص��ري��ح��ات ج��ع��ف��ري ج���اءت خ�لال
تشييع القيادي في الحرس الثوري،
محمد علي الله دادي أم��س ،وأض��اف:
«لقد التحق دادي بأشقائه ف��ي حزب
ال��ل��ه وواص����ل ن��ض��ال��ه وج��ه��اده تحت

قيادة السيد حسن نصر الله ،واستشهد
على حدود األراض��ي المحتلة حين كان
يناضل من أجل ضمان أمن حدود سورية
الصديقة والشقيقة».
وك��ان��ت إي���ران ق��د أعلنت استشهاد
دادي ،وه��و من كبار جنراالت الحرس
الثوري اإلي��ران��ي ،وذل��ك أثناء العدوان
«اإلس��رائ��ي��ل��ي» ال��ذي استهدف موكبا ً
لحزب الله في مزرعة األمل في القنيطرة.
من جهة أخ��رى ،أكد مساعد األرك��ان
ال��ع��ام��ة ل��ل��ق��وات المسلحة اإلي��ران��ي��ة
ل��ل��ش��ؤون االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة واالش����راف

القيادي ال��ل��واء مصطفى اي���زدي ،بأن
«اإلسرائيليين» سيتلقون رد فعل عنيف
إزاء عمليتهم اإلجرامية في القنيطرة.
وأش��ار اللواء اي��زدي إلى أن الشهيد
دادي هو أول شهيد من الحرس الثوري
يسقط شهيدا ً مباشرة بصاروخ من الكيان
الصهيوني ،ووصف الشهيد الراحل بأنه
كان قائدا ً متمرسا ً وذكيا ً وأض��اف «أن
هم الشهيد كان منصبا ً على تقدم الثورة
واستمرار هذه المسيرة المفعمة بالفخر
ول��ذل��ك ف��إن��ه حينما اقتضت الحاجة
توجه إلى لبنان وسورية لتقديم خدماته

االستشارية إلى مقاتلي المقاومة».
وح����ول ت��ص��ري��ح��ات ال��م��س��ؤول��ي��ن
«اإلس��رائ��ي��ل��ي��ي��ن» القاضية بأنهم لم
يقصدوا استهداف الجنرال ق��ال« :إن
أعداءنا ال يلتزمون بأي قيم ،وهم كانوا
يعرفون أن هذه المجموعة تضم تركيبة
لبنانية إيرانية سورية وكانوا يتوقعون
أنهم سيحققون شيئا ً من خالل جريمتهم
ه����ذه ،ول���ذل���ك ف���إن إط��ل�اق م��ث��ل ه��ذه
التصريحات نابع من ردود فعل حزب
الله العنيفة ،وأن المجاهدين سينتقمون
للشهداء بقوة».

الفروف :خطاب �أوباما يظهر �أن الواليات المتحدة ت�سعى �إلى الهيمنة
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف إن خطاب
الرئيس األميركي باراك أوباما يظهر أن الواليات المتحدة
تريد الهيمنة ،وال تكتفي حتى بشغل المركز األول بين دول
متساوية.
وأوضح الفروف أن األميركيين «انتهجوا نهج المواجهة،
وال يقدرون خطواتهم مطلقاً ،وخطاب الرئيس أوباما يظهر
أن أمرا ً واحدا ً في مركز فلسفتهم هو «نحن رقم واحد» .وعلى
الجميع فهم ذلك .هذا غير عصري إلى حد ما وال يستجيب
للواقع المعاصر.
وقال الفروف« :يبدو أن الواليات المتحدة تريد الهيمنة،
وال تكتفي حتى بشغل المركز األول بين دول متساوية.
فلسفة السياسة الخارجية لديها عدوانية» ،مضيفاً« :أعتقد
أن هذا موقت».
وأوضح أن روسيا والواليات المتحدة تتحمالن مسؤولية
خاصة على الساحة الدولية ،مشددا ً على أن الحوار ممكن
فقط على أس��اس المساواة وم��راع��اة مصالح الجانبين
كليهما .ولفت الوزير الروسي إلى أن حلف شمال األطلسي
هو اآلخر نحا نحو المواجهة مع روسيا ،مشيرا ً إلى قرار
«الناتو» المسيس بشأن تعليق التعاون العسكري والمدني
مع روسيا .وقال« :كل المشاريع عمليا ً مجمدة ،لكن ذلك
ليس خيارنا».
وأشار الفروف إلى أن كثيرا ً من التصريحات تتناهى إلى

موسكو من قبل الشركاء الغربيين بشأن ضرورة مواصلة
عزل روسيا ،مشددا ً على أن جميع هذه المحاوالت ال جدوى
منها.
وذ ّكر رئيس الدبلوماسية الروسية بأن الرئيس الروسي
فالديمير بوتين أكد بشكل جلي في رسالته إلى الجمعية
الفيدرالية الشهر الماضي أن «روسيا لن تسير أبدا ً في طريق
العزلة الذاتية والشك والبحث عن أعداء».
وك��ان الرئيس األميركي ب��اراك أوباما ق��ال في خطابه
السنوي أم��ام الكونغرس فجر أمس إنه بفضل الواليات
المتحدة عُ زلت روسيا و ُد ّمر اقتصادها.
واسترسل أوباما مفاخراً« :نحن نظهر عظمة ودبلوماسية
وقوة الواليات المتحدة ،وندافع عن المبدأ القائل إن القوى
العظمى يجب أال تقهر الصغرى ،من خ�لال معارضتنا
لالعتداء الروسي ودعمنا للديمقراطية في أوكرانيا وإعطائنا
ضمانات لحلفائنا في الحلف األطلسي».
ونوه إلى أنه بفضل الواليات المتحدة تم عزل روسيا
وتدمير اقتصادها «عندما كنا مع حلفائنا نعمل بجهد العام
الماضي على فرض العقوبات ،افترض البعض أن عدوان
السيد بوتين مثال على المهارة االستراتيجية والقوة،
لكن أميركا اليوم قوية وموحدة مع حلفائنا في وقت أصبحت
روسيا معزولة واقتصادها في حالة يرثى له» بحسب تعبير
الرئيس األميركي.

أجريت في برلين أمس مشاورات «رباعية
نورماندي» بين روسيا وأوكرانيا وألمانيا
وفرنسا ،حول تسوية األزمة األوكرانية.
وق���د ع��ق��دت ال��م��ش��اورات ع��ل��ى مستوى
المديرين السياسيين وبشكل مغلق في مبنى
وزارة الخارجية األلمانية ،ومثل الجانب
الروسي في هذا اللقاء فيكتور سوروكين مدير
القسم الثاني لرابطة الدول المستقلة لوزارة
الخارجية الروسية.
وأكد مصدر ألماني أن هذه المشاورات تأتي
تمهيدا ً لالجتماع ال��وزاري ،وبالتالي ،فإنها
ستبحث بعض التفاصيل التقنية والصيغ من
دون اتخاذ أية قرارات أو تبني أية بيانات.
وكان مصدر في الخارجية الروسية قد أكد
في وقت سابق نية الوزير سيرغي الفروف
المشاركة في لقاء وزراء خارجية «مجموعة
نورماندي» بشأن أوكرانيا .وأف��اد المصدر
بأن وزراء الدول األربع سيجتمعون في دار
الضيافة «بورزيغ» ببرلين.
ج��اء ذل��ك في وق��ت ق��ال الف��روف إن شعب
أوكرانيا يجب أن يقرر مستقبله من دون أي
تدخل خارجي ،مؤكدا ً استعداد موسكو لتطوير
التعاون مع االتحاد األوروب���ي ،وش��دد على
أن ذلك يتطلب تجاوز المشاكل التي ظهرت
نتيجة األزمة األوكرانية من خالل العمل على
أساس المساواة واالحترام المتبادل.
وأك���د ال��وزي��ر ال��روس��ي ض���رورة ال��ح��وار
المباشر بشأن القضايا كافة بين ممثلي كييف
ودونيتسك ولوغانسك ،مشيرا ً إلى أن العمل
في إطار «النورماندي» وكذلك منظمة األمن
والتعاون في أوروبا يجب أن يساعد في هذا
الحوار المباشر.
وق��ال إن روسيا متمسكة بتسوية األزمة
األوك��ران��ي��ة سلمياً ،مشيرا ً إل��ى أن اتفاقات
مينسك هي األساس الواقعي لهذه التسوية،
مؤكدا ً ض��رورة إطالق حوار أوكراني مباشر
شامل ،مشيرا ً إلى أن الغرب بدأ ي��درك عدم
وجود بديل لذلك .وقال إن «شعب أوكرانيا
فقط هو الذي يجب أن يقرر مستقبله من دون
أي تدخل».
وأكد الفروف أن موسكو تؤيد موقف كييف
بشأن سحب األسلحة الثقيلة عن خط الفصل
بين القوات في شرق أوكرانيا والذي ُحدّد في

مبنى وزارة الخارجية األلمانية

بعد طهران� ...شويغو في الهند لبحث
التعاون الع�سكري
وصل وزي��ر الدفاع الروسي سيرغي شويغو أمس إلى الهند في زيارة
يبحث خاللها مع نظيره الهندي مانوهار باريكار آفاق التعاون بين البلدين
في المجالين العسكري والعسكري التقني.
ويتوقع أن يلتقي شويغو رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ويشارك
في جلسة للجنة الهندية ـ الروسية المشتركة لشؤون التعاون العسكري
التقني ،إضافة إلى زيارته أحد المصانع العسكرية ـ الهندية.
وعلى رغم عدم كشف موضوعات اللقاءات الثنائية المرتقبة ،إال أن مصادر
في وزارة الدفاع الهندية قالت إن من بينها مسألة تفعيل تنفيذ المشروع
المشترك لتصميم طائرة  FGFAالمقاتلة من الجيل الخامس.
وكانت قيادة سالح الجو الهندي انتقدت هذا المشروع العام الماضي ،على
اعتبار أن روسيا لن تستطيع تنفيذ كل التزاماتها في إطار هذا المشروع بشكل
كامل .واعتبرت المصادر أن مستقبل التعاون العسكري بين البلدين يرتبط
إلى حد كبير بمصير المشروع المذكور.
ويتوقع أن تبحث اللجنة المشتركة مشروعا ً آخر لتصميم طائرة نقل
متوسطة ،إضافة إلى بحث مقترحات جديدة ،بينها فكرة تأجير غواصة
نووية روسية جديدة للهند.
وثمة موضوع آخر يخص تصنيع مروحيات من طراز «كا  226ت» في
الهند ،وهو موضوع طرح خالل زيارة الرئيس الروسي فالديمير بوتين إلى
الهند نهاية العام الماضي.

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس فرض رقابة على نحو ثالثة
آالف شخص في فرنسا يشتبه بعالقتهم بما يحدث في العراق وسورية.
وكشف فالس في مؤتمر صحافي عقده أمس ،أن فرنسا تعتزم توفير 2680
وظيفة جديدة في مجال مكافحة اإلرهاب في السنوات الثالث المقبلة ،بما في
ذلك  1400وظيفة ضمن وزارة الداخلية ،وذلك على خلفية الهجمات األخيرة
التي تعرضت لها باريس.
وأعلن رئيس ال��وزراء الفرنسي أنه سيجري تقديم دعم مالي لألجهزة
األمنية واالستخبارية مقداره  425مليون يورو خالل ثالثة أعوام .وأوضح
أن «هناك إجراءات أخرى ستتخذ في مجال الدفاع وسيعلنها الرئيس هوالند
الحقاً».
وقال فالس إن فرنسا على يقين تام بالعالقة الموجودة بين الجريمة
المنظمة واإلرهاب ،وستضع نظاما ً جديدا ً للمراقبة داخل السجون.
ومن بين اإلج��راءات الجديدة التي أعلنها فالس ،تقليص حجم الدعاية
للجماعات اإلرهابية ورصد الشبكات التي تقدم دعما ً لوجستيا ً لإلرهابيين.
وأشار إلى أن هناك مشروع قانون يجرى إعداده من أجل تنظيم اإلجراءات
الجديدة لتكون بديالً من قانون .2011

محادثات «رباعية نورماندي» تنطلق خلف الأبواب المغلقة
مذكرة مينسك الصادرة في  19أيلول الماضي،
مشيرا ً إل��ى أن موسكو استخدمت نفوذها
إلقناع ممثلي دونيتسك ولوغانسك للموافقة
على ذلك.
من جهة أخ��رى ،قال الف��روف إنه ال يمكن
تأجيل إج���راء اإلص�ل�اح ال��دس��ت��وري ال��ذي
سيسمح بالمصالحة بين مناطق غرب ووسط
وجنوب شرق أوكرانيا.
وبشأن مراقبة الحدود الروسية ـ األوكرانية،
قال الوزير الروسي إن هذه المسألة يمكن حلها
فقط بعد تسوية النزاع في ش��رق أوكرانيا
نهائيا ً ومنح المناطق الخاضعة لجمهوريتي
دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين الوضع
الخاص وفقا ً التفاقات مينسك.
وأش��ار الف��روف في الوقت ذاته إلى إمكان
حل مسألة مشاركة ممثلين عن منظمة األمن
وال��ت��ع��اون ف��ي أوروب���ا ف��ي مراقبة الحدود
الروسية ـ األوكرانية (بين روسيا ومقاطعتي

أكد مسؤول بالخارجية الكوبية أمس أن بالده مستعدة للحوار مع الواليات
المتحدة لكن من دون المساس بكرامتها وسيادتها.
وقال المسؤول الكوبي في تصريح صحافي ،إن بالده تعلن من جديد
«استعدادها لمواصلة الحوار مع حكومة الواليات المتحدة على أساس
المساواة في السيادة والمعاملة بالمثل ،حوار ال يضر باالستقالل الوطني
وبحق تقرير المصير للشعب الكوبي».
ورأى الدبلوماسي الكوبي الذي لم يفصح عن اسمه أن إعادة العالقات
يـؤسسا على مبادئ
الدبلوماسية مع واشنطن وفتح سفارتي البلدين يجب أن ّ
القانون الدولي المنصوص عليها في ميثاق األمم المتحدة واتفاق فيينا ،الفتا ً
إلى أن بقاء كوبا في القائمة األميركية للدول الداعمة لإلرهاب يتناقض مع
بحث مسألة فتح سفارتي البلدين.
وشدد المسؤول بالخارجية الكوبية على أن بالده ال تطبّع العالقات مع
الواليات المتحدة بل تعيد العالقات معها ،الفتا ً إلى أن عملية التطبيع أطول
وأكثر تعقيداً ،مضيفا ً أن السير على طريق تطبيع العالقات بين البلدين
يتطلب فك الحصار االقتصادي وبحث مسألة تعويض كوبا عن الخسائر التي
لحقت بها في غضون  54سنة.
وكان الرئيس األميركي باراك أوباما والرئيس الكوبي راؤول كاسترو أعلنا
رفع عدد من القيود في مجاالت التجارة واالستثمار والتنقل فرضتها الواليات
المتحدة على كوبا ،إال أن ذلك ال يعني إلغاء الحظر المفروض على كوبا وذلك
لوقوف الكونغرس ضده.
يذكر أن روبيرتا جاكوبسون مساعدة وزير الخارجية األميركي تزور
هافانا بين  24 – 21الجاري إلجراء محادثات مع الحكومة الكوبية بشأن
إعادة العالقات الدبلوماسية ،والمسائل اإلجرائية بهذا الشأن.
وبدأ أعلى وفد أميركي يزور كوبا منذ  35سنة محادثات أمس تهدف إلى
استئناف العالقات الدبلوماسية وتطبيع العالقات بين البلدين في نهاية
المطاف ،حيث تعقد المحادثات على مدى يومين حيث تلتقي جاكوبسون
بممثلين عن المعارضة الكوبية وبالقادة الدينيين وممثلي رجال األعمال.
وتنوي كوبا في ه��ذه المحادثات مع واشنطن إث��ارة مسألة القوانين
األميركية الخاصة بالمهاجرين الكوبيين ،إذ أكد المسؤول بالخارجية الكوبية
أن هافانا ستعبر عن قلقها بشأن «قانون التسوية الكوبية» وبشأن سياسة
«األق��دام الجافة والرطبة» ،قائالً إنهما عامالن يشجعان على الهجرة غير
الشرعية من الجزيرة.

فال�س  :ثالثة �آالف �شخ�ص �سيخ�ضعون
لمراقبة م�شددة في فرن�سا

«لوغان�سك ال�شعبية» تتهم كييف بمحاولة تغيير الو�ضع الميداني لم�صلحتها

دونيتسك ولوغانسك) ،موضحا ً أن المراقبين
الدوليين في هذه الحالة سيضطرون للتعامل
مع هؤالء الذين يسيطرون على المعابر من
الجانب األوكراني.
وأعلن الوزير الروسي أن موسكو ستدعم
عملية إج��راء انتخابات محلية في جنوب
شرقي أوكرانيا بعد سحب القوات من خط
ال��ف��ص��ل ،م��ش��ي��را ً إل��ى أن ض���رورة التنمية
االقتصادية وتفعيل العملية السياسية تمثل
أس��اس�ا ً للتوصل إل��ى اتفاق بين السلطات
األوكرانية وقادة مناطق جنوب شرقي البالد.
ونفى الوزير الروسي قيام بالده بتزويد
قوات دونيتسك ولوغانسك بالسالح ،قائالً:
«لم تكن في أوكرانيا أية أسلحة باستثناء
األسلحة السوفياتية والروسية .لكن بعض
دول الناتو واالتحاد األوروبي بدأوا توريدها.
ن��رى أن ه��ذا يتناقض م��ع ق��واع��د االت��ح��اد
األوروبي ومنظمة األمن والتعاون في أوروبا».
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وأكد الفروف أن الحديث الجدي حول وجود
أية أسلحة روسية ال يتطلب إال تقديم «أدلة
ملموسة» .من جهة أخرى ،قال الوزير الروسي
إنه ال يمكن التشكيك في معاناة المدنيين في
جنوب شرقي أوكرانيا ،لكن هناك من يقول إن
«اإلرهابيين يقصفون أنفسهم».
وب��ش��أن المعركة ح��ول مطار دونيتسك
قال الف��روف إنه كان يجب نشر «الملحقات
المغلقة» التفاقات مينسك ،مشيرا ً إل��ى أن
موسكو ليست من أنصار الدبلوماسية السرية
وتريد أن يعلم الجميع ما هي االتفاقات بشأن
مطار دونيتسك .كذلك دعا إلى تفعيل المركز
المشترك للمراقبة والتنسيق ،ال��ذي أنشأ
بطلب الرئيس األوكراني بيوتر بوروشينكو،
لحل هذه المشاكل.
وكانت ال��دول األع��ض��اء في منظمة األمن
والتعاون في أوروب��ا قد وقعت على اتفاق
طالبت فيه بتثبيت الهدنة في جنوب شرقي

أوكرانيا واستئناف محادثات مينسك.
وجرى التوقيع على الوثيقة من قبل جميع
األعضاء في المنظمة ،وهي  57دول��ة ،خالل
جلسة خاصة لمجلسها ال��دائ��م ،حيث أكد
البيان الصادر عن االجتماع أن دول المنظمة
تبدي قلقها الشديد تجاه تصعيد النزاع في
شرق أوكرانيا وتدعو األط��راف التي وقعت
على اتفاقات مينسك إلى عقد اجتماع في ما
بينها في أس��رع وقت ممكن من أجل تحقيق
تقدم واقعي في تنفيذ االتفاقات .وأضاف أن
المجلس الدائم لمنظمة األمن والتعاون في
أوروب��ا يدعم الجهود كافة الرامية إلى عدم
تصعيد الوضع ،بما فيها الجهود المبذولة
في إطار الـ»نورماندي» ،داعيا ً إلى تأمين عمل
المراقبين األوروبيين في منطقة الصراع.
أما مندوب روسيا الدائم لدى منظمة األمن
والتعاون في أوروبا أندريه كيلين فث ّمن هذا
البيان ،قائال إن اتخاذ المنظمة أول وثيقة
مشتركة ح��ول األزم��ة األوكرانية منذ بداية
الصراع أمر مهم.
وأض��اف كيلين أن تقريري رئيس بعثة
مراقبي منظمة األم��ن والتعاون في أوروب��ا
في أوكرانيا أرت��وغ��رول أب��اك��ان ومبعوثته
الخاصة هايدي تاليافيني «أظهرا ليس فقط
قلقهما إزاء توقف عملية التسوية جراء تبادل
إطالق النار ،بل وعزم منظمة األمن والتعاون
في أوروبا على استمرار الجهود الرامية إلى
تثبيت الهدنة».
الى ذلك ،اتهم رئيس «لوغانسك الشعبية»
إيغور بلوتنيتسكي سلطات كييف باستئناف
القتال من أج��ل تغيير الوضع على األرض
لمصلحتها ،مشيرا ً إلى مقتل  6أشخاص في
قصف أوكراني لمدينة ستاخانوف.
وقال بلوتنيتسكي إن الوضع في مقاطعة
لوغانسك ليس لمصلحة القوات األوكرانية،
لذلك ت��ح��اول كييف إع���ادة سيطرتها على
المناطق المفقودة ،مشيرا ً إلى أن «بوروشينكو
أعلن حربا ً على شعبه» .كما أشار إلى محاولة
تفجير جسر قرب بلدة لوغانسكايا.
وأك��د غينادي موسكال محافظ مقاطعة
لوغانسك (اإلدارة التابعة لكييف) تفجير
الجسر المذكور وإغالق أحد أهم الطرق بسبب
تصعيد القتال في المنطقة.

�ساورز� :صور «�شارلي �إيبدو» ا�ستفزازية
ال تحترم م�شاعر الم�سلمين
قال جون ساورز ،الرئيس السابق لجهاز االستخبارات البريطانية «إم آي
 »6إن الصور التي نشرتها صحيفة «شارلي إيبدو» الساخرة ،صور استفزازية
تبرز عدم احترام الديانات األخرى.
وصرح جون ساورز أن نشر الصحيفة الفرنسية الساخرة رسوما ً مسيئة
لنبي المسلمين محمد عمل استفزازي ،يدل على عدم احترام ديانات الشعوب
األخرى ،مبينا ً أنه كان يجب توقع رد الفعل .وأوضح أن الهجمة على الصحيفة
ومقتل  12شخصا ً عمل ال يمكن تبريره.
وفي أول ظهور علني منذ تنحيه عن منصب رئيس جهاز االستخبارات
البريطانية «إم آي  ،»6أعلن جون ساورز دعمه للبابا فرانسيس الذي دان
علنا ً عمليات التحريض على المسائل الدينية وحذر من تبعاتها السلبية
وإمكان االنجرار إلى العنف .وأكد جون ساورز أن الهجمات األخيرة التي
شهدتها العاصمة الفرنسية باريس زادت من تأجيج الوضع بعد استهداف
أماكن يرتادها المسلمون وهو ما يزيد من فرضية هجمات إرهابية جديدة،
قائالً إن ذلك يرجع أساسا ً إلى األعداد الهائلة من الشباب المسلمين الذين
ذهبوا من الغرب «للجهاد» في سورية والعراق.

بريطاني زوّر وفاته في �سورية
يعترف بجرائم �إرهابية
اعترف بريطاني كان قد ز ّور موته حتى ال تكتشف عودته من القتال في
سورية ،أمام محكمة في لندن بدوره في ارتكاب جرائم إرهابية.
وكان عمران الخواجة البالغ من العمر  27سنة من ساوثهول في غرب
لندن قد سافر إلى معسكر تدريب في سورية العام الماضي لينضم إلى جماعة
«راية التوحيد» اإلرهابية التي انضمت إلى تنظيم «داعش» اإلرهابي.
وقالت شرطة لندن في بيان ،إن هذه الجماعة بدأت تضع دعاية تدعو
للعنف على اإلنترنت في محاولة إلقناع آخرين باالنضمام إليها .وقد ظهر
الخواجة في صور نشرها «داعش» أمام رؤوس مقطوعة .وأضاف البيان:
«شوهد خواجة في لقطات فيديو مزعجة في مواقع التواصل االجتماعي تضم
حقيبة لرؤوس مقطوعة» .وفي أيار  2014نشر «داعش» رسالة على مواقع
التواصل االجتماعي تزعم أنه قتل ،ومع الرسالة صورة لرجلين ملثمين
يمسكان بعلم «الدول اإلسالمية».
وقد تمكن قريبه طاهر بهاتي 44 ،سنة ،من إعادته إلى بريطانيا ،لكنهما
اعتقال في ميناء دوفر بجنوب شرقي إنكلترا .واعترف أمام المحكمة العام
الماضي ،بالتخطيط ألعمال إرهابية ،وتلقي تدريب وامتالك سالح ناري.
وقال ريتشارد وولتن رئيس «إس.أو »15 .لمكافحة اإلرهاب إن «خواجة
اختار أن يصبح إرهابيا ً واشترك في تدريب على األسلحة في معسكر تدريب
إرهابي وز ّور وفاته من أجل إخفاء عودته إلى المملكة المتحدة».

