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الخارجية الرو�سية :تفا�صيل مبادرة ن�شر قوة �سالم في �أوكرانيا غير وا�ضحة

الكرملين :قادة «النورماندي» ي�ؤكدون انخفا�ض ّ
حدة القتال في دونبا�س
قال بيان للكرملين أمس إن رؤساء مجموعة
«النورماندي» أكدوا خالل اتصال هاتفي أن
اتفاقات مينسك خففت حدة األعمال القتالية
في دونباس.
كما أك��دت المجموعة ض���رورة استمرار
وقف إطالق النار في شرق أوكرانيا وتبادل
األسرى بين الجيش األوكراني وقوات الدفاع
الشعبي.
وأضاف الكرملين أن القادة اتفقوا على دعم
مهمة منظمة األمن والتعاون األوروبية في
دونباس ،إذ توصل القادة إلى ضرورة عقد
لقاء بين أعضاء المجموعة على مستوى وزراء
الخارجية لدعم اتفاقات مينسك ،وبحثوا
حيثيات خرق الهدنة في شرق أوكرانيا من
قبل الجانبين.
وكانت القوات األوكرانية وقوات «الدفاع
الشعبي» تبادلتا االتهامات بخرق الهدنة
في ش��رق أوك��ران��ي��ا ،وأعلنت وزارة الدفاع
في «دونيتسك الشعبية» أمس ،أن القوات
األوكرانية خرقت نظام وقف إطالق النار 12
م��رة خ�لال ال��ـ  24ساعة الماضية ،مشيرة
إلى أن نحو  20من مقاتلي «الدفاع الشعبي»
أصيبوا بجروح.
وقال إدوارد باسورين ،نائب وزير الدفاع
في «دونيتسك» إن  40عسكريا ً أوكرانيا ً قتلوا
في ديبالتسيفو الليلة الماضية ،وأصيب 50
آخرون بجروح ،لكن الجانب األوكراني نفى
صحة هذه المعلومات.
فيما أك��د المتحدث باسم «دونيتسك»
دينيس بوشيلين أن مراقبي منظمة األمن
والتعاون في أوروب��ا سيتمكنون من زيارة
منطقة ديالتسيفو بعد تطهيرها من الجماعات
التخريبية ،موضحا ً أن دخ��ول المراقبين
الدوليين اآلن غير ممكن ألسباب أمنية.
م��ن جهة أخ���رى ،أعلن المتحدث باسم
العملية األمنية األوكرانية أناتولي ستيلماخ
عن  46حالة لخرق الهدنة في دونباس خالل
الساعات الـ 24الماضية باستخدام المدفعية
وراجمات القذائف.
وق����ال إن « 90ف��ي ال��م��ئ��ة م��ن ال��ق��وات
األوكرانية» تمكنوا من االنسحاب من منطقة
ديبالتسيفو ،في حين لم تؤكد جهات أوكرانية
رسمية مقتل  40من القوات األوكرانية في
ديبالتسيفو الليلة الماضية.
وكانت قوات الدفاع الذاتي لجمهوريتي

دونيتسك ولوغانسك قد أعلنت سيطرتها
التامة على ديبالتسيفو ،فيما أكدت سلطات
دونباس بدء سحب عتادها الثقيل من خطوط
التماس تنفيذا ً التفاق مينسك.
إلى ذلك ،أعلنت وزارة الخارجية الروسية
أن م��ب��ادرة كييف ح��ول نشر ق��وات لحفظ
السالم في أوكرانيا غير واض��ح��ة ،مؤكدة
ض���رورة تسوية ه��ذه األزم���ة على أس��اس
اتفاقات مينسك وقرار مجلس األمن الدولي.
وذكر المتحدث باسم الخارجية الروسية
ألكسندر لوكاشيفيتش أمس ،أن «مجموعة
اإلج����راءات» التي ج��رى التوصل إليها في
مينسك في  12شباط ،نصت على أن عملية
إعادة السيطرة الكاملة للحكومة األوكرانية
على الحدود في منطقة النزاع يجب أن تبدأ
في اليوم األول بعد إجراء انتخابات محلية
على أن تستكمل بعد التسوية السياسية

الشاملة.
وأكد الدبلوماسي الروسي أن منظمة األمن
وال��ت��ع��اون ف��ي أوروب���ا ستساعد بدعم من
مجموعة االتصال الثالثية في سحب األسلحة
الثقيلة من خط الفصل وستؤمن مراقبة فعالة
لنظام وقف إطالق النار.
وأشار لوكاشيفيتش إلى أن طرفي النزاع
في أوكرانيا يتحمالن المسؤولية الرئيسية
ع��ن تنفيذ اتفاقات مينسك بشكل شامل،
م��وض��ح�ا ً أن ب�ل�اده ت��رح��ب بتبني مجلس
األمن الدولي القرار رقم  2202الخاص بدعم
اتفاقات مينسك ،معربا ً عن أمله في أن الدعم
المشترك للمجتمع ال��دول��ي سيساعد في
تحويل تسوية النزاع األوكراني إلى المجرى
السلمي لمصحلة الشعب األوكراني بأجمعه.
وأكد الدبلوماسي الروسي أن موسكو على
استعداد لدعم عمل بعثة المراقبة الخاصة

التابعة لمنظمة األمن والتعاون في أوروبا
ماديا ً وماليا ً وفنياً.
من سياق أخ��رى ،أفاد المتحدث الرسمي
باسم وزارة الخارجية الروسية بأن فريق
المفتشين المتكون من  4ضباط أوكرانيين
ق��ام ف��ي الفترة بين  9و 12شباط بزيارة
مقاطعة روستوف الروسية ،ولم يكشف أي
نشاط عسكري يتطلب إبالغا ً مسبقاً ،مشيرا ً
إلى أن الجانب الروسي التزم بدقة في وثيقة
فيينا لعام  2011حول اإلج���راءات لتعزيز
الثقة واألمن.
وأعرب لوكاشيفيتش عن استيائه بشأن
ات��ه��ام األرك���ان العامة األوك��ران��ي��ة وسائل
اإلعالم الروسية بما اعتبرته« :تزوير تأكيدات
الجانب األوكراني لعدم وجود نشاط لوحدات
الجيش الروسي في المنطقة».
وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن كييف

تنوي ضم اتهامات عارية عن الصحة إلى
التقرير الرسمي ح��ول نتائج ه��ذه الزيارة
التفقدية ،كما فعلت العام الماضي بعد زيارة
فريق أوكراني لمقاطعة بيلغورود الروسية
المتاخمة لألراضي األوكرانية.
وأك��د لوكاشيفيتش أن البعثة التفقدية،
وفقا ً لوثيقة فيينا ،يجب أن تقوم على أساس
تقييمات موضوعية لما يراه أعضاء البعثة،
وليس على أساس مزاعم وتصورات وهمية
من قبل القيادة السياسية.
وكان الرئيس األوكراني بيترو بوروشينكو
قد اقترح في وقت سابق خالل جلسة مجلس
األمن القومي والدفاع األوكراني إرسال بعثة
دولية لحفظ السالم إلى أوكرانيا.
وب��ي��ن بوروشينكو أن��ه ت��م ت���دارس هذا
المقترح من قبل حكومة بالده ومجلس األمن
القومي والدفاع ،مشيرا ً إلى أنه «كما نرى ،فإن
الحل األفضل لنا هو إرسال بعثة أمنية تابعة
لالتحاد األوروبي».
وذك��ر الرئيس األوك��ران��ي أن��ه ناقش هذا
ال��م��وض��وع م��ع ك��ل م��ن ال��رئ��ي��س الفرنسي
فرانسوا هوالند والمستشارة األلمانية أنغيال
ميركل ،وكذلك الرئيس ال��روس��ي فالديمير
بوتين خ�لال محادثات ال��ق��ادة األرب��ع��ة في
العاصمة البيالروسية مينسك األسبوع
الماضي ،مرجحا ً أن «المشاورات الرسمية
التي ستمكن من ضمان السالم ستنطلق بعد
اتخاذ القرار المناسب».
ال��ى ذل��ك ،كلف رئيس ال���وزراء الروسي
دميتري مدفيديف وزارة ال��ط��وارئ أمس
بتقديم دفعة جديدة من المساعدات اإلنسانية
لمناطق جنوب شرقي أوكرانيا وخصوصا ً
لمدينة ديبالتسيفو.
وق��ال مدفيديف خ�لال جلسة الحكومة
الروسية إن سكان ع��دد م��ن مناطق شرق
أوكرانيا يفتقدون للطعام ،مشيرا ً إلى أنه
يجب تزويدها بالمساعدة اإلنسانية ،وفي
مقدمها المعدات الغذائية واألدوية ،وذلك في
أسرع وقت ممكن.
بدورها ،أك��دت وزارة الطوارئ الروسية
في تصريح صحافي أن قافلة ستغادر إلى
دونيتسك ولوغانسك في األيام القليلة المقبلة
لنقل شحنة من المساعدات اإلنسانية من
هناك إلى ديبالتسيفو ومدن وبلدات أخرى،
من أجل «تفادي كارثة إنسانية».

على رغم ال�سجل الحافل ...البيت الأبي�ض ينفي �إجراء مفاو�ضات مع طالبان
نفى البيت األب��ي��ض أم��س تقارير
إعالمية تحدثت عن لقاء مسؤولين
أميركيين بقياديين في حركة طالبان
بالعاصمة القطرية الدوحة.
وق��ال��ت ال��م��ت��ح��دث��ة ب��اس��م البيت
األبيض بيرناديت ميهان« :لم ننظم
أي ل��ق��اءات ف��ي العاصمة القطرية
الدوحة مع مسؤولين من طالبان».
وأضافت« :سنبقى داعمين للمصالحة
األفغانية من أجل حل دائم لألزمة في
أفغانستان».
وكان مصدر في الحركة األفغانية
أعلن في وق��ت سابق أن ممثلين عن
طالبان سيعقدون أول جولة محادثات
مع مسؤولين أميركيين في وقت الحق
بالعاصمة القطرية الدوحة.
ونقلت وكالة «روي��ت��رز» عن عضو
ب��ارز ف��ي الحركة ف��ي ات��ص��ال هاتفي
م��ن قطر ق��ول��ه« :ستعقد أول جلسة
الخميس في قطر ثم تعقد جلسة أخرى
يوم الجمعة .فلننتظر ما سيحدث إذ
لم تسفر المحادثات عن أي نتائج من
قبل» .وكانت الواليات المتحدة أقامت
اتصاالت سرية منذ فترة طويلة مع
حركة طالبان األفغانية ،بهدف الخروج
من مستنقع الحرب هناك ،بخاصة مع
عجز قوات التحالف الدولي ،الذي تمكن
عام  2001من إزاحة الحركة من حكم
البالد ،عن القضاء على خطر الحركة أو
مواجهة هجماتها العنيفة المتصاعدة.
وت�����رددت ف��ي ه���ذا ال��ص��دد أن��ب��اء
أواخر عام  2009عن إجراء محادثات
سرية بين ممثلين عن حركة طالبان
األفغانية ،برئاسة المال وكيل أحمد
متوكل ال���ذي ك��ان وزي����را ً لخارجية
الحركة ،والسفير األميركي في كابل
آنذاك الجنرال كارل ايكنبري في مكان
سري في العاصمة األفغانية.

عناصر طالبان
وتشير تقارير إل��ى أن االتصاالت
السرية بين الواليات المتحدة وحركة
طالبان تواصلت على فترات متقطعة،
إذ أكدت أنباء أن مسؤوال ً أميركيا ً رفيعا ً
أبلغ أواخ��ر ع��ام  2011قائد الجيش
الباكستاني أشفق برفيز كياني بأن
واشنطن تجري مفاوضات سرية مع
طالبان في قرية نائية في ألمانيا قريبة
من ميونخ ،وطلب منه توفير حماية
«لممثلي حركة طالبان الذين يجرون
محادثات مع دبلوماسيين أميركيين في
ألمانيا والدوحة» ،خوفا ً من تعرضهم
لهجمات انتقامية من متطرفي الحركة
ومن عناصر تنظيم القاعدة.
وأك������دت ت���ق���اري���ر ص��ح��اف��ي��ة أن

المسؤول األميركي سلم قيادة الجيش
الباكستاني قائمة تضم  3مفاوضين
لطالبان يتقدمهم المال محمد طيب آغا،
وهو من المقربين من المال عمر ،وكان
مديرا ً لمكتبه من ع��ام  1996وحتى
سقوط نظام الحركة عام  ،2001ووعد
قائد جيش باكستان بتوفير الحماية
لممثلي الحركة إذا دخلوا األراض��ي
الباكستانية.
وظهر أول تأكيد رسمي لالتصاالت
بين األميركيين وحركة طالبان عام
 2011حين أعلن الرئيس األفغاني
ال��س��اب��ق ح��ام��د ك���رزاي أن ال��والي��ات
المتحدة وقوى أجنبية أخرى تجري
محادثات تمهيدية مع حركة طالبان

بهدف التوصل إلى تسوية تضع حدا ً
للحرب المتواصلة في أفغانستان.
وأُعلن عام  2013أن حركة طالبان
افتتحت مكتبا ً لها في العاصمة القطرية
الدوحة ،بالتزامن مع إع�لان الرئيس
األفغاني حامد كرزاي أنه ينوي إرسال
وفد إلى قطر للتفاوض مع طالبان ،تبع
ذل��ك تأكيد مسؤولين أميركيين بأن
ممثلين لبالدهم سيبدأون قريبا ً لقاءات
رسمية مع الحركة في الدوحة.
وب��رزت محاولة الواليات المتحدة
«مغازلة» طالبان بوضوح عام 2014
ح��ي��ن أع��ل��ن م��س��ؤول أم��ي��رك��ي رفيع
بوزارة الخارجية أن اسم قائد طالبان،
غير م��درج في الئحة المطلوبين لدى

مكتب التحقيقات ال��ف��درال��ي ،لكنه
مدرج في قائمة المطلوبين في وزارة
الخارجية ،مشيرا ً إلى وجود احتمال
بشطبه من هناك.
وع��ل��ى رغ���م أن واش��ن��ط��ن كانت
وضعت مكافأة قدرها مليون دوالر لمن
يدلي بمعلومات عن المال عمر منذ األيام
األولى للحرب عام  ،2001إال أن اإلدارة
األميركية قررت فيما يبدو مهادنته عام
 2013قبيل سحب قواتها من هناك
نهاية العام ،خصوصا ً مع ورود أنباء
عن إجراء اتصاالت متعددة بين اإلدارة
األميركية وحركة طالبان في دول عدة
منها ألمانيا وفرنسا وتركيا وقطر.

وا�شنطن�« :إ�سرائيل» ت�شوه المفاو�ضات والموقف الأميركي منها

جولة جديدة من المفاو�ضات النووية تنطلق اليوم في جنيف
أعلن عباس عراقجي ،مساعد
وزي����ر ال��خ��ارج��ی��ة اإلي���ران���ي أن
المفاوضات النوویة ستستأنف
(اليوم) الجمعة في جنیف باجتماع
بين مساعدي وزي��ري الخارجیة
اإلیراني واألميركي.
وق������ال ك��ب��ی��ر ال��م��ف��اوض��ی��ن
اإلیرانیین ،أمس ،إن مساعد وزير
الخارجیة مجید تخت روان��ج��ي
سيجري مفاوضات في جنیف مع
الوفد األميركي برئاسة مساعدة
الخارجیة وندي شیرمان.
وأوض��ح الدبلوماسي اإليراني
أن المفاوضات ستتواصل السبت،
مضيفا ً أن وزیر الخارجیة اإلیراني
محمد جواد ظریف ونظيره األميركي
جون کيري أوعزا إلی وفدي البلدين
بمواصلة المفاوضات خالل یومي
األح���د واالث��ن��ی��ن المقبلين أي��ض�اً،
مشيرا ً إلى أن من المحتمل أن تجرى
المفاوضات بعد الیوم الرابع علی
مستوی إیران ومجموعة «.»1+5
م��ن جهة أخ���رى ،أعلنت وزارة
الخارجية األميركية إج��راء جولة

ج��دي��دة م��ن المفاوضات النووية
ب��ي��ن واش��ن��ط��ن وط���ه���ران نهاية
األسبوع الجاري بجنيف ،فیما اتهم
مسؤلون بالوزارة كیان االحتالل
«اإلسرائيلي» بتشويه المفاوضات
مع إيران حول البرنامج النووي.
وقالت الخارجية األميركية في
بيان إن مديرة الشؤون السياسية
ف��ي الخارجية األميركية ويندي
ش��ي��رم��ان ستتوجه اع��ت��ب��ارا ً من
ال��ي��وم إل���ى جنيف ل��ل��ق��اء ممثلي
إيران ،وأكدت مشاركة نائبة وزيرة
الخارجية األوروبية هيلغا شميد
ف��ي المحادثات ،حيث تأتي هذه
الجولة قبل ستة أسابيع من المهلة
النهائية ال��م��ح��ددة للتوصل إلى
اتفاق.
وعلی صعيد متصل اتهمت أميركا
«إسرائيل» بتشويه المفاوضات،
وقال المتحدث باسم البيت األبيض
ج��وش إيرنست إن إدارة اوب��ام��ا
تعي الحاجة إلى إبقاء المفاوضات
سرية ،وانتقد تسريب المعلومات
خ��ارج إط��اره��ا ،كما ات��ه��م الكيان

«اإلس��رائ��ي��ل��ي» بتشويه الموقف
األميركي في المفاوضات.
من جهة أخرى ،اتهمت المتحدثة

جوش ارنست

باسم وزارة الخارجية األميركية
جين بساكي «إس��رائ��ي��ل» أيضا ً
بالتبادل االنتقائي للمعلومات،

وق��ال��ت إن م��ا ت��ق��ول��ه الحكومة
«اإلسرائيلية» ال يعكس بشكل دقيق
تفاصيل المحادثات.

تركيا تم�ضي
قدم ًا في �صفقة
�صواريخ �صينية
منف�صلة عن
حلف الأطل�سي
ق��ال وزي��ر الدفاع التركي
ع��ص��م��ت ي��ل��م��ظ إن ب�ل�اده
ستمضي ق��دم�ا ً ف��ي خططها
لطلب نظام دفاع صاروخي
قيمته  3.4مليار دوالر من
ال��ص��ي��ن وذل����ك ع��ل��ى رغ��م
مخاوف ال��والي��ات المتحدة
وحلف شمال األطلسي بشأن
األمن ومدى توافق هذا النظام
مع أسلحة «الناتو».
وقال يلمظ في رد مكتوب
على س��ؤال من البرلمان إن
أن��ق��ره ستستخدم النظام
الصاروخي طويل المدى من
دون أن تسعى إل��ى دمجه
في المنظومة الدفاعية لحلف
شمال األطلسي.
وق����ال ال���وزي���ر ال��ت��رك��ي:
«س���ي���م��� ّول ال���م���ش���روع من
ال��خ��ارج .وق��د اكتمل العمل
في تقييم العروض ولم يقدم
أي ع��رض ج��دي��د» ،مضيفا ً
أن��ه «سيتم دم��ج المنظومة
ال��م��ع��ن��ي��ة ف���ي ال��م��ن��ظ��وم��ة
الوطنية للدفاع ع��ن تركيا
وسيتم استخدامها من دون
إدم��اج��ه��ا م��ع ح��ل��ف شمال
االطلسي».
وك���ان���ت ت��رك��ي��ا أرس���ت
المناقصة في البداية على
ش��رك��ة ال��ص��ي��ن الس��ت��ي��راد
وتصدير المعدات الدقيقة
ف��ي ع��ام  2013األم���ر ال��ذي
دفع مسؤولين من الواليات
ال��م��ت��ح��دة وح���ل���ف ش��م��ال
األطلسي للقول إن الصفقة قد
تثير تساؤالت بشأن األمن.
وف���ي وق���ت الح���ق ،قالت
تركيا إنها تجري محادثات
مع فرنسا حول هذه القضية،
لكن يلمظ ق��ال إن ب�لاده لم
تتلق أي عروض جديدة.
ال��ى ذل��ك ،أعلن يلمظ أن
سلطات بالده قامت بترحيل
 1112ش��خ��ص �ا ً ح��اول��وا
االنضمام إلى صفوف تنظيم
«داعش» اإلرهابي منذ كانون
الثاني الماضي.
وق��ال في كلمة ألقاها في
م��ؤت��م��ر لمكافحة التطرف
ال��ع��ن��ي��ف ف��ي واش��ن��ط��ن إن
ال��س��ل��ط��ات ال��ت��رك��ي��ة ق���ادرة
على توقيف وترحيل هؤالء
األشخاص في حال حصولها
على معلومات استخباراتية
بهذا الشأن في حينها.
وأوضح الوزير التركي أن
 46في المئة من األشخاص
الذين أدرج��ت أسماؤهم في
القائمة ال��س��وداء في تركيا
هم من مواطني دول شمال
أف��ري��ق��ي��ا وال��ش��رق األوس���ط
و 27في المئة من دول أوروبا
وشمال أميركا.
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وزارة العدل الأميركية ت�ستعد لمقا�ضاة
�شرطة فيرغ�سون بالتحيز العرقي

قالت شبكة « »CNNإن وزارة العدل األميركية تستع ّد لمقاضاة إدارة شرطة
فيرغسون بوالية ميزوري بشأن مزاعم بممارسات تنطوي على تمييز عرقي ما
لم توافق شرطة البلدة على إجراء تغييرات.
ونقلت الشبكة التلفزيونية عن مصادر قولها إن وزارة العدل لن توجه
اتهامات إلى دارن ويلسون الضابط األبيض الذي تورط في إطالق الرصاص
الذي أودى بحياة الفتى األسود األعزل مايكل براون في شهر آب الماضي لكن
من المتوقع أن تحدد اتهامات بانتهاج شرطة فيرغسون أساليب تنطوي على
تمييز ضد األقليات.
وقالت «« :»CNNإن وزارة العدل ستقيم دعوى قضائية إذا لم توافق شرطة
فيرغسون على مراجعة وتغيير تلك األساليب ،في حين امتنع بيتر كار المتحدث
باسم وزارة العدل عن التعقيب على التقرير الصحافي».
وقالت الشبكة األميركية إن الدعوى القضائية المحتملة لوزارة العدل قد
تتضمن اتهامات بأن الشرطة تستهدف األقليات في إصدار مخالفات مرورية
صغيرة ثم تسجنهم إذا لم يتمكنوا من دفع الغرامة المالية .وأضافت أن الوزارة
ستطلب إشرافا ً قضائيا ً على التغييرات التي تتخذها شرطة فيرغسون لتحسين
معامالتها مع األقليات.
وأدى إطالق الرصاص على براون إلى أشهر من االحتجاجات اتسم بعضها
بالعنف في فيرغسون واستقطب المنتقدين لمعاملة الشرطة ونظام العدالة
الجنائية األميركي للسود وجماعات األقليات األخرى.
وقررت هيئة محلفين عليا في مقاطعة سانت لويس العام الماضي عدم
توجيه اتهامات إلى ويلسون الذي ترك الشرطة منذ ذلك الحين ،في حين تجري
وزارة العدل تحقيقات في حادث إطالق الرصاص.
وفي وقت سابق هذا الشهر ،قال وزير العدل األميركي إريك هولدر ،إنه يأمل
بإتمام تحقيق الحريات المدنية في حادث إطالق الرصاص قبل أن يتنحى.

تعيين مدير جديد
لجهاز الأمن ال�سري الأميركي
عيَن الرئيس األميركي باراك أوباما جوزيف كالنسي مديرا ً جديدا ً لجهاز
األمن السري المكلف بحمايته بعد سلسلة من الفضائح كشفت عن قصور في
عمل الجهاز.
وجوزيف كالنسي ،الذي يخدم في هذا الجهاز منذ  27سنة ،كان يشغل
منصب المدير بالوكالة منذ تشرين األول مح ّل جوليا بيرسون ،التي استقالت
بعد عملية تسلل إلى البيت األبيض.
وأعلن المتحدث باسم البيت األبيض جوش إيرنست تعيين كالنسي «مديرا ً
دائما ً لجهاز األمن السري في الواليات المتحدة» ،قائالً إنه «شخص تحلى طيلة
مسيرة عمله داخل الجهاز ،بالكثير من الصدقية التي بناها داخل الوكالة».
وكانت لجنة تحقيق شكلتها وزارة األمن الداخلي أوصت بتعيين مرشح
من خارج العاملين في الجهاز ،وذلك بعد عملية تسلل إلى البيت األبيض ألقت
الضوء على قصور في حماية الرئيس األميركي ،لكن اإلدارة األميركية لم تأخذ
باالقتراح.

الهند نحو �صدارة الدول الم�صنعة للأ�سلحة
أعلن رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي خالل معرض الدفاع والطيران في
بنغالور ،خطة بالده لرفع نسبة المعدات العسكرية المصنعة في أراضيها إلى
 70في المئة بحلول عام .2020
وأكد مودي بحضور مئات الصناعيين من الهند والخارج« ،ربما الموضوع
ليس جديدا ً بالنسبة إلى البعض منكم ،لكنه (صناعة األسلحة) مجال نريد
أن نكون فيه في الصدارة» ،وأضاف« :نقوم بإصالح سياسة التزود بالمعدات
الدفاعية وسنعطي تفضيالً واضحا ً لكل ما يتم تصنيعه في الهند».
وتشارك في معرض بنغالور ،الذي يستغرق خمسة أيام ،مئات المجموعات
الدفاعية والجوية ،ال سيما «داسو» و»إيرباص» و»بوينغ» .ومن بين المقاتالت
المعروضة طائرة «رافال» من تصنيع «داسو» التي وقعت عقدها األول للتصدير
مع مصر.
تجدر اإلش��ارة إلى أن الواليات المتحدة ،التي تعتبر المزود األول للهند
باألسلحة ،تحتل المرتبة األولى بين المشاركين في المعرض ،فتمثلها 64
شركة ،وتليها كل من فرنسا وبريطانيا وروسيا وكيان العدو «اإلسرائيلي».
وتبدي الهند منذ عقود رغبة في الحد من استيراد األسلحة لكن من دون
أن تتوصل إلى تحقيق ذلك ،إذ إن الدولة تواجه أيضا ً مشكلة تقادم المعدات
الموجودة لديها.

�سعودي في قف�ص االتهام الأميركي
ب�سبب بن الدن
اتهم االدعاء األميركي سعوديا ً بالتآمر مع تنظيم القاعدة في التسعينات،
وبالعمل كجاسوس لدى أسامة بن الدن في لندن.
وطلب االدعاء من هيئة محلفين إدانة السعودي خالد الفواز ،زاعما ً أنه أدار
معسكرا ً للتدريب في أفغانستان ثم أصبح عميالً لدى رئيس تنظيم القاعدة
السابق أسامة بن الدن في العاصمة البريطانية لندن.
وأدين السعودي ،بعد محاكمة استمرت شهراً ،بـ 4تهم متعلقة باإلرهاب،
وشملت التآمر مع تنظيم القاعدة على قتل أميركيين.
وكان الفواز قد اعتقل في لندن عام  1998ونقل إلى الواليات المتحدة في
 2012بعد معركة قضائية طويلة لتسليمه ،حيث يرجح أن يصدر بحقه حكم
بالسجن مدى الحياة في حالة إدانته.

�سجين �سابق في غوانتانامو
يطالب بالده بعالجه من �آثار التعذيب
طالب أسترالي ،كان محتجزا ً في سجن غوانتانامو ،حكومة بالده بدفع
تكاليف عالجه من آثار التعذيب ،بعد أن أسقطت محكمة استئناف عسكرية
أميركية إدانته من تهم تتعلق باإلرهاب.
وقال األسترالي ديفيد هيكس بعد قضائه  5سنوات في غوانتانامو في كوبا،
إنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيطلب تعويضا ً أكبر من أستراليا ،وقال« :أظن أن ال
بد أن يتكفل أحد بنفقات عالجي».
وأكد هيكس أثناء لقاء صحافي أن المعاناة التي تعرض لها ،والتعذيب
البدني والنفسي طيلة الخمس سنوات ستالزمه آثارها لفترة طويلة من
حياته.
يذكر أن هيكس كان ضمن مجموعة من المحتجزين األوائل الذين أودعوا
سجن غوانتانامو فور افتتاحه في  11كانون الثاني عام  ،2002وقد اعترف
في  2007بتقديم دعم مادي لإلرهاب لتقوم المحكمة الحقا ً بإسقاط التهمة
الموجهة إليه.
وكان محامو هيكس قد برروا براءة موكلهم بأن اعترافاته كانت تحت اإلكراه
خصوصا ً بعد أن عانى لسنوات من الضرب واالعتداء الجنسي والحرمان من
النوم.

