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دوليات

�أو�شاكوف :م�ستعدون لحوار بناء بهدف التو�صل �إلى اال�ستقرار و�إقامة حوار مبا�شر

هوالند وميركل �إلى مو�سكو لتقديم مبادرة لحل الأزمة الأوكرانية
أكد الكرملين أن الرئيس الروسي فالديمير بوتين سيستقبل
في موسكو اليوم (الجمعة) المستشارة األلمانية أنغيال ميركل
والرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند لمناقشة التسوية في
أوكرانيا.
وق��ال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري
بيسكوف إن قادة الدول الثالث سيناقشون الخطوات التي يمكن
القيام بها لوقف الحرب األهلية الدائرة في جنوب شرقي أوكرانيا
بأسرع ما يمكن ،نظرا ً إلى أن الوضع هناك شهد تفاقما ً خطيرا ً في
األيام األخيرة ،ما أسفر عن سقوط الكثير من الضحايا.
وأكد يوري أوشاكوف ،مساعد الرئيس الروسي ،أن مبادرات
عديدة أطلقها فالديمير بوتين خالل مكالماته الهاتفية األخيرة
مع كل من ميركل وهوالند وبوروشينكو ،ساهمت في التمهيد
لعقد هذا اللقاء .وأعرب عن قناعته بأن تنفيذ مقترحات الرئيس
الروسي القاضية بسحب فوري للمدفعية الثقيلة من خط التماس
في جنوب شرقي أوكرانيا ،والتي وجهها في رسالة إلى نظيره
األوكراني في  15كانون الثاني الماضي ،كان من شأنها أن تسمح
بتجنب إراقة الدماء التي شهدتها المنطقة في األيام األخيرة.
وق��ال أوش��اك��وف« :نحن مستعدون للحوار البناء ،بهدف
التوصل إلى اتفاقات تسهم في استقرار الوضع وإقامة حوار
مباشر بين ممثلي كييف ومنطقة دونباس ،وتساعد في عمل
مجموعة االتصال حول أوكرانيا بشكل أكثر فاعلية .إضافة إلى
إنعاش الروابط االقتصادية بين منطقة جنوب شرقي البالد
وبقية أراضيها».
وأعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند أن الهدف من رحلته
مع المستشارة األلمانية إلى أوكرانيا يوم الخميس وبعدها إلى
روسيا يوم الجمعة هو التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع ويكون
مقبوال ً لكل األطراف.
وقال هوالند في مؤتمر صحافي بعد أن أعلن سفره إلى كييف
مع المستشارة األلمانية« :طوال أيام عملت أنغيال ميركل معي
على نص يكون مقبوال ً للجميع» ،محذرا ً من خطر التصعيد
في أوكرانيا قائالً« :اآلن نحن في حرب يمكن أن تكون حربا ً
شاملة».
وصدر عن الحكومة األلمانية بيان بالمضمون نفسه ورد فيه
أن «المستشارة الفيدرالية والرئيس هوالند في ضوء تصاعد
العنف في األيام األخيرة يكثفان سعيهما المتواصل على مدى
أشهر إلى حل سلمي للنزاع في شرق أوكرانيا».
من جهة أخرى ،قال الرئيس الفرنسي إن باريس مستعدة
للقيام بكل ما يمكن من الخطوات الدبلوماسية للحيلولة دون
نشوب حرب في أوكرانيا ،مؤكدا ً أن فرنسا ال تريد بحث تزويد
كييف بالسالح.
وأكد هوالند أنه يعتبر انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو غير
مرغوب به ،مضيفا ً أن بالده ال تنوي بحث تزويد كييف بالسالح
ولذلك يتوجه بزيارة إلى كييف مع المستشارة األلمانية أنغيال
ميركل .وقال« :فرنسا ال تحارب في أوكرانيا وال تريد حربا ً في
أوكرانيا ،نريد الحيلولة دون نشوب الحرب هناك .علينا في
هذه اللحظة أن نفعل كل ما بوسعنا كي تتغلب الدبلوماسية
والسياسة».
وف��ي السياق ،ق��ال وزي��ر الخارجية األلماني فرانك فالتر
شتاينماير أمس إن أوروبا ستقوم بمسعى جديد للتوصل لحل
تفاوضي في شرق أوكرانيا بعد تصاعد القتال هناك ،وقال من
التفيا «ن��رى أن علينا أن نبذل مسعى جديدا ً لمحاولة إنهاء

العنف .تلك مسؤولية ينبغي علينا أن نضطلع بها».
الى ذلك ،أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الوزير سيرغي
الفروف سيزور في الفترة بين  6و 8شباط ألمانيا للمشاركة في
االجتماع الـ 51لمؤتمر ميونيخ لشؤون األمن.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية الروسية ألكسندر
لوكاشيفيتش في مؤتمر صحافي أمس ،أن األزمة األوكرانية
والقضايا األساسية لألمن األوروبي والعالمي ستتصدر جدول
أعمال المؤتمر.
وأضاف لوكاشيفيتش أن الفروف سيعقد على هامش مؤتمر
ميونيخ لقاءات ثنائية مع عدد من المشاركين فيه ،في حين
أعلن األمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ أنه سيدعو
وزير الخارجية الروسي في ميونيخ إلى الضغط على قادة
«دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين» لوقف إطالق النار بشرق
أوكرانيا.
وأش���ار ستولتنبرغ إل��ى أن��ه سيجري ف��ي ميونيخ كذلك
محادثات مع وزير الخارجية األميركي جون كيري والرئيس
األوكراني بيترو بوروشينكو .وقال إنه من المهم بالنسبة للناتو
تأكيد «مسؤولية موسكو عن اإلخالل بالقانون الدولي وانتهاك
سيادة ووح��دة أراض��ي أوكرانيا وضم القرم وزعزعة الوضع
في شرق أوكرانيا» .وأض��اف« :ندعو روسيا إلى وقف دعم
االنفصاليين والتزام اتفاقات مينسك واستخدام كامل نفوذها
بين االنفصاليين إلقناعهم على التزام وقف إطالق النار».
وفي السياق ،أفاد مصدر دبلوماسي أوروبي بأن بروكسيل
تدرس حاليا ً فرض مزيد من العقوبات على مواطينن روس
وأوكرانيين.
وقال المصدر إن االتحاد األوروب��ي يدرس إدراج أسماء 15
شخصا ً و 4منظمات في قائمته السوداء ،مشيرا إلى أن الحديث

يدور قبل كل شيء عن قادة المسلحين في شرق أوكرانيا.
وأوضح أنه من المتوقع اتخاذ قرار بهذا الشأن قبل نهاية
األسبوع الحالي ونشر األسماء الجديدة المدرجة في القائمة
السوداء قبل اجتماع مجلس االتحاد األوروب��ي على مستوى
وزراء الخارجية في  9شباط.
وأكد المصدر أن اليونان لن تقف ضد توسيع العقوبات ألنها
ال تحمل أي مضمون اقتصادي ،مشيرا ً إلى أن إعالن توسيع
العقوبات سيتم في موعد أقصاه يوم السبت المقبل.
ودعا الرئيس األوكراني بيترو بوروشينكو دول حلف شمال
االطلسي إلى إرس��ال أسلحة إلى بالده قائالً إن الوفيات بين
المدنيين والصراع المتنامي سبب كاف ألن يقدم التحالف
الغربي مساعدة ألوكرانيا.
وقال بوروشينكو في مقتطفات من مقابلة مع صحيفة «دي
فيلت» األلمانية« :تصاعد الصراع الذي يحدث اليوم والعدد
المتزايد من اإلصابات بين المدنيين وخصوصا ً بعد الهجمات
اإلرهابية في فولنوفاخا ودونيتسك وأيضا قصف ماريوبول...
ينبغي أن يدفعا الحلف إلى تقديم المزيد من الدعم ألوكرانيا.
ذلك يشمل  -بين أشياء أخرى  -تسليم أسلحة متطورة للحماية
ومقاومة المعتدي».
وأكد بوروشينكو أن أوكرانيا تريد السالم لكن حتى السالم
يجب ال��دف��اع عنه ولهذا ف��إن كييف تحتاج إل��ى جيش قوي
وأسلحة جديدة ومتطورة.
وسئل عما يتوقعه من الغرب فقال« :ما زلنا نحتاج إلى
الكثير من المساعدة العسكرية والتقنية والمتخصصة لتحسين
ال��ق��درات القتالية للجيش األوك��ران��ي في مقاومته للعدوان
الروسي» ،مؤكدا ً أن أوكرانيا تنتظر المزيد من الدعم المالي من
االتحاد األوروبي وشركاء آخرين.

المر�شح لمن�صب وزير الدفاع الأميركي :يجب تحذير رو�سيا
من �أن وا�شنطن قد ترد على �أي انتهاكات لمعاهدة الأ�سلحة النووية المتو�سطة
قال أشتون كارتر الذي رشحه
الرئيس األم��ي��رك��ي ب���اراك أوباما
لشغل منصب وزي���ر ال��دف��اع إنه
يجب تذكير روسيا ب��أن معاهدة
األسلحة النووية المتوسطة المدى
التي ترجع إلى الحرب الباردة هي
«طريق ذو اتجاهين» وإن واشنطن
ق��د ت��رد على أي انتهاكات لتلك
المعاهدة.
وقال كارتر  -الذي من المتوقع أن
يحصل على موافقة سريعة من مجلس
الشيوخ على تعيينه في المنصب -
إن الواليات المتحدة لديها نطاق من
اإلجراءات التي يمكن أن تتخذها بما
في ذل��ك خطوات دفاعية وخطوات
للردع إذا خرقت روسيا المعاهدة
التي تخلت بموجبها الدولتان عن

م�س�ؤول �أميركي :ت�صوير �ضحايا «داع�ش» ّ
بزي
ي�شبه ّ
زي غوانتانامو لي�س �صدفة
قال مسؤول كبير في وزارة الدفاع األميركية «البنتاغون» إنها ليست مصادفة أن تكون تسجيالت
الفيديو الحديثة من تنظيم «داعش» اإلرهابي إلعدام رهائن أردنيين ويابانيين تظهر الضحايا يرتدون
زيا ً برتقاليا ً «يعتقد كثيرون أنه رمز منشأة االحتجاز األميركية في خليج غوانتانامو».
تعليقات بريان مكيون وكيل وزارة الدفاع للسياسات جاءت في شهادة معدة مسبقا ً أمام جلسة
للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ أمس بشأن السجن المثير للجدال .وقال إن الرئيس باراك
أوباما وفريقه لألمن القومي يعتقدون جميعا ً أن استمرار تشغيل سجن غوانتانامو «يستخدمه
متطرفون يلجأون للعنف لتحريض السكان المحليين».
وفي السياق ،قال الرئيس األميركي باراك أوباما إن تنظيم «داعش» عصابة قتل شريرة ووحشية
ترتكب أعماال ً همجية ال توصف .وأضاف في إفطار سنوي تصحبه صالة في واشنطن أن أعمال
العنف الحديثة في باريس وباكستان وأماكن أخرى في أنحاء العالم تظهر أن العقيدة والدين يمكن
تحريفهما الستخدامهما كسالح.

نواب البرلمان اليوناني ي�ؤدّ ون اليمين الد�ستورية
أدى نواب البرلمان اليوناني الجديد ،أمس ،اليمين الدستورية في أول جلسة لهم منذ انتخابهم
الشهر الماضي.
ومن المقرر إج��راء تصويت سري على انتخاب رئيس البرلمان خالل الجلسة الثانية ،اليوم
(الجمعة) .ورشح أليكسيس تسيبراس ،رئيس ال��وزراء ومسؤول الحزب اليساري الراديكالي
«سيريزا» ،عضو حزبه زوي قستنطوبولو لهذا المنصب.
ومن المتوقع أن تقوم الحكومة اليونانية ،يوم السبت المقبل ،بتقديم برنامجها لنواب البرلمان،
الذين سيجرون التصويت على الثقة بالحكومة ليلة الثالثاء المقبل ،بعد مناقشات ستستمر ثالثة
أيام.
ومن المحتمل أن تجرى عملية تصويت على ترشيح رئيس جديد للبالد ،في  13شباط الجاري.
ويضم البرلمان الجديد  7أحزاب ،من بينها الحزب اليساري الراديكالي «سيريزا» الذي حصل على
 149مقعداً ،وحزب يمين الوسط «الديمقراطية الجديدة» ( 76مقعداً) ،والحزب اليميني المتطرف
«الفجر الذهبي» ( 17مقعداً)

مقتل م�سلحين في ا�شتباكات
مع القوات الأفغانية قرب حدود باك�ستان
قتل  18مسلحا ً في اشتباك بمنطقة جبلية قرب باكستان في أحدث قتال بالمنطقة التي قام فيها
متشددون من طالبان بمذبحة في مدرسة بيشاور الباكستانية.
وقالت الشرطة األفغانية أمس إن  26مسلحا ً أصيبوا وألقي القبض على  4آخرين بينهم 3
باكستانيين في القتال الذي انتهى األربعاء وقتل فيه شرطي أفغاني.
وأك��د المتحدث باسم قائد شرطة ننكرهار أن ال��ق��وات األفغانية ضبطت مخزنا ً للسالح
والمتفجرات.
من جهة أخرى ،قالت حركة «طالبان» األفغانية إنها أسقطت طائرة هليكوبتر أميركية وأوقعت

ترساناتهما من الصواريخ النووية
والتقليدية التي يتراوح مداها من
 500إلى  5500كيلومتر قرب نهاية
الحرب الباردة.
وأب��ل��غ ك��ارت��ر ل��ج��ن��ة ال��ق��وات
المسلحة بمجلس الشيوخ «أعتقد
أن��ه يجب تذكير روس��ي��ا ب��أن هذا
ط��ري��ق ذو ات��ج��اه��ي��ن» ،مضيفا ً
أن��ه يجب إب�لاغ روسيا «إذا كنتم
ال ت���ري���دون ال��ح��ف��اظ ع��ل��ى تلك
المعاهدة ...عندئذ فإنكم تحلون
أنفسكم م��ن التزاماتكم ف��ي تلك
المعاهدة وكذلك نحن أيضاً».
وق��ال��ت ال��والي��ات المتحدة إن
اخ��ت��ب��ار موسكو ل��ص��اروخ ك��روز
يطلق من األرض ينتهك المعاهدة
الموقعة في  .1987وتجادل روسيا

بأن استعمال واشنطن طائرات من
دون طيار وأسلحة أخرى متوسطة
المدى يرقى إل��ى أن يكون خرقا ً
للمعاهدة.
وتراجعت العالقات بين البلدين
إلى أدن��ى مستوياتها منذ الحرب
ال��ب��اردة بسبب دور روس��ي��ا في
األزم��ة في أوك��ران��ي��ا .وق��ال كارتر
أيضا ً أثناء جلسة االستماع إنه
يميل لتأييد تسليح أوك��ران��ي��ا
لمساعدتها في الدفاع عن نفسها
ضد «االنفصاليين المدعومين من
روس��ي��ا» فيما سيكون ت��ح��وال ً في
سياسة ال��والي��ات المتحدة ،لكنه
حذر من أن التركيز يجب أن يبقي
في الضغط على روسيا اقتصاديا ً
وسياسياً.
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كيري يلتقي ظريف في �ألمانيا ال�سبت المقبل

ذكرت الخارجية األميركية أمس أن وزير الخارجية
جون كيري سيلتقي نظيره اإليراني محمد جواد ظريف في
ميونيخ ،بألمانيا يوم السبت المقبل لبحث المفاوضات
النووية الجارية.
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مسؤول في الخارجية
األميركية قوله إن هذا اللقاء يأتي في أعقاب «قرار البرلمان
اإليراني بحث العودة لجميع األنشطة النووية في حال
فرض عقوبات غربية على الحكومة اإليرانية».
وتجري إي��ران ومجموعة ( 1+5ال��والي��ات المتحدة
وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا) مفاوضات
بهدف التوصل إل��ى اتفاق نهائي قبل األول من تموز
المقبل.
وف��ي السياق ،أك��د عضو فريق المفاوض النووي
اإليراني حميد بعيدي نجاد ،أن ب�لاده ستمضي قدما ً
ببرنامجها النووي وستزيد من تركيب أجهزة الطرد

المركزي إذا ما فرضت أميركا إجراءات حظر جديدة على
طهران .وصرح في مؤتمر صحافي عقده بمقر السفارة
اإليرانية في موسكو أن «هذا التوجه يقلق الجميع ،وهذه
اإلج��راءات من شأنها أن تعيد األمور إلى النقطة التي ال
يحبذها أحد».
وأكد المسؤول اإليراني أن المفاوضات النووية مع
مجموعة  ،1+5بلغت مرحلتها الحساسة والمهمة ،معربا ً
عن اعتزام طهران تكثيف التعاون مع موسكو في هذه
المرحلة.
وك��ان المسؤول اإلي��ران��ي ق��د وص��ل إل��ى العاصمة
الروسية إلجراء محادثات مع المسؤولين حول البرنامج
النووي اإليراني ،إذ أعلنت المصادر الروسية أن محادثات
بعيدي نجاد في موسكو تناولت المحادثات حول قضايا
التعاون الثنائي في مجال نزع األسلحة النووية ومعاهدة
حظر انتشار األسلحة النووية.

بوتين �إلى م�صر لبحث محاربة «داع�ش»
والأزمة ال�سورية
أعلن ي��وري أوش��اك��وف ،مساعد الرئيس الروسي
فالديمير بوتين ،أن محاربة تنظيم «داع��ش» ستكون
بين أبرز الموضوعات التي سيبحثها بوتين مع نظيره
المصري عبد الفتاح السيسي خالل زيارته إلى مصر.
وفي تصريح صحافي ،أوضح أوشاكوف أن الرئيسين
سيتناوالن قضية مواجهة التنظيم اإلرهابي بكل جوانبها،
بما في ذلك الطريقة التي تمكن التنظيم من الحصول على
النفط الذي يعد من أبرز موارد تمويل نشاطاته.
وق��ال مساعد الرئيس الروسي إن بوتين والسيسي
سيتبادالن اآلراء حول موضوعات ملحة أخرى تتعلق
بالشرق األوسط وشمال أفريقيا ،منها تطورات األوضاع
في ليبيا واألزم���ة السورية ،والتسوية الفلسطينية ـ
«اإلسرائيلية».
و أشار أوشاكوف إلى أن الزيارة التي ستبدأ االثنين
المقبل تستغرق يومين ( 10 9-شباط) «وستركز إلى
أقصى حد على الحوار السياسي» ،الفتا ً إلى أن في اليوم
الثاني من الزيارة سيجري الطرفان الروسي والمصري

محادثات موسعة بمشاركة وف��دي البلدين ،ليخرج
الرئيسان بعدها إلى الصحافيين.
وأوضح مساعد الرئيس وجود عالقات شخصية طيبة
بين الرئيسين اللذين التقيا من قبل في موسكو وفي مدينة
سوتشي الروسية ،مضيفا ً أن الزيارة المرتقبة لبوتين إلى
القاهرة تأتي «استجابة لطلب الرئيس المصري الذي أراد
أن يخصص أكبر قدر ممكن من الوقت للتواصل مع بوتين،
كي يبحث معه سواء بشكل رسمي أو غير رسمي ،جوانب
التعاون بين البلدين والقضايا الدولية األكثر سخونة».
وتجدر اإلش��ارة إلى أن الرئيس المصري الجديد عبد
الفتاح السيسي قام بزيارة رسمية إلى روسيا في  12آب
عام  ،2014وقبل ذلك استقبل الرئيس بوتين السيسي
في شباط الماضي حينما كان يشغل منصب النائب األول
لرئيس الوزراء ووزير الدفاع المصري.
وكان بوتين قد قام بآخر زيارة له إلى مصر في نيسان
عام  .2005كما زار الرئيس السابق دميتري مدفيديف
القاهرة في حزيران عام .2009

عشرات من القوات األميركية بين قتيل وجريح في منطقة نازيان بإقليم ننكرهار.

ا�شتباكات في نيودلهي
بين ال�شرطة ومحتجين م�سيحيين
شهدت نيودلهي أمس اشتباكات بين الشرطة الهندية ومئات من المحتجين المسيحيين المطالبين
بحماية حكومية بعد سلسلة هجمات على الكنائس.
وقامت عناصر الشرطة التي بلغ عددها نحو  200باعتقال المتظاهرين الذين حاولوا السير من
إحدى كبرى كنائس نيودلهي إلى مقر إقامة وزير الداخلية راجناث سينغ.
ويتهم بعض السياسيين حزب «بهاراتيا جاناتا» الهندوسي الحاكم باستغالل االنقسامات
الدينية في مرحلة االستعداد لالنتخابات العامة المقررة في العاصمة مطلع األسبوع المقبل.
وأعلنت  5كنائس في العاصمة تعرضها لهجمات عبر اإلحراق أو التخريب أو النهب .وكان أحدث
تلك االعتداءات يوم االثنين عندما سرق شخص مواد تستخدم في طقوس دينية.

نيجيريا :مقتل بحار يوناني
وخطف  3في هجوم على ناقلة نفط
أعلن خفر السواحل اليوناني أمس مقتل بحار يوناني وخطف ثالثة آخرين إثر اختطاف قراصنة
ناقلة نفط قبالة ساحل نيجيريا.
وقال المصدر نفسه إن عملية الخطف حدثت ليلة الثالثاء  3شباط في المنطقة البترولية البحرية
«كا إيبوي» جنوب نيجيريا ،حين كانت الناقلة «كاالموس» التي ترفع علم مالطا راسية في المرفأ
تنتظر عملية الشحن ،مضيفا ً أن اثنين من الرهائن الثالثة يحمالن الجنسية اليونانية ،يذكر أنه هناك
عشرة يونانيين من بين أفراد طاقم الناقلة البالغ عددهم  23شخصاً.
وصرح أخصائيون بأن ناقلة النفط كاالموس صنعت عام  2000وهي ملك شركة يونانية،
مؤكدين أن المنطقة الساحلية بين السنيغال وأنغوال أصبحت مركزا ً جديدا ً للقراصنة في أفريقيا،
علما ً أن عمليات القراصنة انتهت بعد تمركز األسطول العسكري الدولي.
وبحسب المكتب الدولي للنقل البحري ،فقد سجلت المنطقة  33حادث قرصنة وسرقة مسلحة في
المنطقة نفسها بين كانون الثاني وأيلول من العام الماضي.

ً
قتيال في ا�شتباكات بين الجي�ش ومتمردين
ميانمار20 :
قتل  20شخصا ً في ميانمار نتيجة اندالع قتال عنيف هذا األسبوع بين قوات الجيش وجماعات
عرقية متمردة قرب الحدود الشمالية الشرقية للبالد.
وقالت وزارة اإلعالم في ميانمار أمس في صفحتها على موقع التواصل االجتماعي «فيسبوك» إن
 9جنود و 11متمردا ً قتلوا في سلسلة من االشتباكات منذ االثنين في واليتي شان وكاشين شمال
البالد.
في حين أكد المجلس االتحادي للقوميات المتحدة الذي يمثل  11جماعة عرقية متمردة مقتل 30
من جنود الجيش مقابل مقتل  4متمردين .وتقاتل جماعات متمردة ا عدة لحكومة المركزية في ميانمار
منذ االستقالل عام .1948

«ويكيليك�س» :لندن �أنفقت
 15مليون دوالر لر�صد �أ�سانج
ذكر موقع «ويكيليكس» أن دافعي
الضرائب البريطانيين صرفوا منذ
صيف  2012ما يزيد على  15مليون
دوالر ك��روات��ب لعناصر الشرطة
لرصد ومتابعة سفارة اإلكوادور في
لندن حيث لجأ جوليان أسانغ.
وب��ح��س��ب م��ع��ط��ي��ات م��ؤس��س
«ويكيليكس» جوليان أسانغ ،أمس،
فإن لندن تصرف حوالى  365ألف
دوالر شهريا ً لتوفير مناوبة لرجال
األمن الذين يتابعونه ليالً ونهاراً،
ليكونوا مستعدين إللقاء القبض

عليه إذا ح��اول ال��خ��روج من مبنى
السفارة.
واعتبر أسانج ،أسترالي الجنسية،
هذا األمر بأنه «تبذير لألموال» في
وقت يمثل مسلحو تنظيم «داعش»
خطرا ً على العالم.
وكانت السلطات السويدية قد
وجهت إل��ى جوليان أس��ان��غ تهمة
ارت��ك��اب ج��رائ��م جنسية ،واضطر
األخ��ي��ر لطلب ال��ل��ج��وء ف��ي بعثة
اإلك���وادور الدبلوماسية في لندن،
في حزيران  ،2012رافضا ً جميع

االتهامات الموجهة إليه وواصفا ً
إياها بأنها وجهت بدوافع سياسية.
لكنه ل��م يتمكن حتى اللحظة من
م��غ��ادرة ال��س��ف��ارة ألن السلطات
البريطانية تحول دون ذلك.
وت��ش��ت��ب��ه واش��ن��ط��ن ب��أس��ان��غ
بالتجسس بعد نشره وثائق تابعة
ل��وزارة الخارجية األميركية ،وقد
يواجه أسانغ عقوبة السجن المؤبد
أو اإلع��دام في ال��والي��ات المتحدة،
ح��ال تسليمه م��ن قبل السلطات
السويدية.

