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تركي الفي�صل :االتفاق مع �إيران يدخل المنطقة �سباق ًا نووي ًا

تقدم في مفاو�ضات لوزان النووية
و�سط مرحلة حا�سمة

لمدة خمس ساعات استمر اللقاء
بين وزير الخارجية األميركي جون
كيري ونظيره اإليراني محمد جواد
ظريف في ل��وزان بسويسرا لبحث
الملف ال��ن��ووي .وي��أت��ي االجتماع
مطلع أس��ب��وع حاسم على صعيد
المفاوضات من أج��ل التوصل إلى
إطار التفاق تاريخي حول البرنامج
ال��ن��ووي اإلي��ران��ي بحلول نهاية
الشهر.
وذكر دبلوماسي أميركي أن كيري
وظريف اللذين تقاربا بعض الشيء
إثر أشهر من االتصاالت والمداوالت
بينهما ،عقدا لقاء ثنائيا ً استمر 20
دقيقة.
وق���د ت��وج��ه ال���وزي���ر اإلي���ران���ي
أم��س إل��ى بروكسيل للقاء نظرائه
البريطاني والفرنسي واأللماني ومن
االتحاد األوروب���ي قبل العودة إلى
لوزان ،حيث سيشارك المفاوضون
من ال��دول الخمس الكبرى روسيا
والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا
في المحادثات اعتبارا ً من الثالثاء
بحسب مسؤولين إيرانيين.
ال���م���ف���اوض���ون اإلي����ران����ي����ون
واألميركيون اختاروا مدينة لوزان
السويسرية لعقد أه��م ال��ج��والت
ال��ت��ف��اوض��ي��ة فيها ال��ت��ي ستحسم
التفاصيل كافة قبل الموعد المقرر
نهاية آذارالجاري للتوصل إلى اتفاق
الخطوط العريضة .مواقف الطرفين
قبل انطالق المحادثات بدت متطابقة
ف��ي نقطتين أساسيتين ،ال حاجة
لتمديد المفاوضات وأي اتفاق يجب
أن يمر عبر مجلس االمن الدولي.
ه��ذا م��ا ق��ال��ه كبير المفاوضين
اإليرانيين عباس عراقتشي الذي أمل
في هذه الجولة مواصلة التقدم الذي
حصل ف��ي الجولتين األخيرتين،

معتبرا ً أن «أي اتفاق ن��ووي تجب
المصادقة عليه ف��ي مجلس األم��ن
الدولي ليصبح ملزما ً لكل األطراف
بما فيها الواليات المتحدة بإدارتها
الحالية أو أي أدارة أخرى».
وأضاف عراقتشي« :المفاوضات
وص��ل��ت إل����ى م��راح��ل��ه��ا األخ��ي��رة
ول��ن يكون هناك أي تأجيل مهما
كانت النتائج وه��ذه رغبة طرفي
المفاوضات» متسائالً« :في حال لم
يتم التوصل إلى اتفاق نهاية الشهر
الجاري فما الجدوى من مواصلتها
حتى نهاية حزيران المقبل؟».
رسالة الكونغرس األميركي إلى
الجمهورية اإلسالمية احتلت موقعا ً
أيضا ً على طاولة المفاوضات بين
الوزيرين كيري وظريف حتى ولو لم
يكن لها أي تأثير على مجرى العملية
التفاوضية.
وإذا توصلت الدول الكبرى وإيران
إلى اتفاق سياسي بحلول  31آذار
سينتقل الطرفان إل��ى إع��داد اتفاق
نهائي وكامل يتضمن كل التفاصيل
التقنية.
وس��ي��ح��دد االت���ف���اق السياسي
ال��م��ح��اور الكبرى لضمان الطابع
السلمي لألنشطة النووية اإليرانية
وع����دم ت��م��ك��ن ط���ه���ران م���ن صنع
قنبلة ن��ووي��ة .كما سيحدد مبدأ
مراقبة المنشآت النووية اإليرانية
وم��دة االتفاق وج��دوال ً زمنيا ً للرفع
التدريجي للعقوبات االقتصادية
المفروضة عن إيران.
م���ن ج��ه��ة أخ������رى ،ق����ال وزي���ر
الخارجية البريطاني فيليب هاموند
إنه ال ي��زال هناك طريق طويل قبل
إبرام االتفاق بشأن البرنامج النووي
اإليراني.
وقال هاموند عقب وصوله أمس

إل��ى بروكسيل« :نحن قريبون من
االت��ف��اق أكثر مما كنا ،لكن ال يزال
أمامنا طريق طويل» ،مضيفاً« :هناك
مجاالت حققنا فيها تقدماً ،ومجاالت
أخرى علينا تحقيق تقدم فيها».
وك���ان���ت م��س��ؤول��ة ال��س��ي��اس��ة
ال��خ��ارج��ي��ة ل�لات��ح��اد األوروب�����ي
فيديريكا موغيريني قد عبرت عن
أهمية المحادثات النووية مع إيران،
قائلة إنها تدخل مرحلة حاسمة في
إطار مساعي إنهاء النزاع المستمر
منذ  12سنة.
وأضافت أنه ال يزال يتعين على
جميع األطراف الوصول إلى «أرضية
مشتركة» ،قائلة« :ن��دخ��ل مرحلة
حاسمة .أس��ب��وع��ان حاسمان من
المفاوضات ينبغي التوصل خاللها
ألرض��ي��ة مشتركة م��ن أج��ل اتفاق
جيد».
وفي السياق ،حذر تركي الفيصل،
أح���د أف����راد األس����رة ال��ح��اك��م��ة في
السعودية من أن التوصل التفاق
مع إيران حول برنامجها النووي قد
يدفع ب�لاده ودوال ً أخ��رى بالمنطقة
لبدء تطوير وقود نووي.
وق��ال الفيصل خ�لال مقابلة مع
هيئة اإلذاع����ة البريطانية أم��س:
«قلت دائما ً مهما كانت نتيجة هذه
المحادثات فإننا سنريد المثل»،
م��ح��ذرا ً م��ن ات��س��اع دائ���رة انتشار
التكنولوجيا النووية.
وأضاف الفيصل «إذا كان إليران
ال��ق��درة على تخصيب اليورانيوم
ب��أي مستوى ف��إن السعودية لن
تكون الوحيدة التي ستطلب هذا
األمر» ،واستطرد قائالً« :العالم كله
سيصبح مفتوحا ً على انتهاج هذا
المسار بال مانع ،وهذا هو اعتراضي
الرئيسي على عملية (.»)1+5

البرلمان الفنزويلي يطلق يد مادورو
لمواجهة الواليات المتحدة

توقعات بت�صدر الجبهة الوطنية
الفرن�سية لالنتخابات المحلية
أظهر استطالع للرأي أن من المتوقع فوز الجبهة الوطنية اليمنية
الفرنسية بعدد من المقاعد أكبر من أي حزب آخر خالل الجولة األولى من
االنتخابات المحلية التي تجرى األسبوع المقبل في حين سيأتي الحزب
االشتراكي الحاكم بفارق كبير في المركز الثالث.
ويتوقع استطالع الرأي الذي أجرته مؤسسة «إيفوب» لحساب صحيفة
«لو فيغارو» حصول الجبهة الوطنية على  30في المئة من األصوات ،كما
توقع االستطالع أن يأتي حزب االتحاد من أجل حركة شعبية المحافظ
والذي يتزعمه الرئيس السابق نيكوال ساركوزي وحليفه حزب اتحاد
الديمقراطيين والمستقلين الذي يمثل يمين الوسط في المركز الثاني
بحصولهما على  29في المئة.
ومن المتوقع أن يحصل الحزب االشتراكي ال��ذي يتزعمه الرئيس
فرانسوا هوالند على  19في المئة فقط من األصوات.
وعلى رغم أن االنتخابات في اإلدارات المحلية الفرنسية ال تحظى
عادة باهتمام كبير فإن هذه المرة ستتم متابعتها الكتشاف أي عالمات
على اكتساب حزب مارين لوبين زخما يكفي لوصولها لجولة إعادة
في انتخابات الرئاسة التي تجرى في  .2017وج��اء حزب الحركة
الوطنية في الصدارة في االنتخابات الفرنسية للبرلمان األوروبي العام
الماضي.

ال�صين تحل محل �ألمانيا
كثالث �أكبر م�صدر للأ�سلحة في العالم
أفاد تقرير صدر عن معهد ستوكهولم ألبحاث السالم الدولي أمس أن
الصين تفوقت على ألمانيا لتصبح ثالث أكبر مصدر لألسلحة في العالم.
وقال التقرير إن ص��ادرات األسلحة الرئيسية من ثاني أكبر اقتصاد
في العالم زادت بنسبة  143في المئة بين عامي  2010و  ،2014كما أن
واردات الصين من األسلحة تراجعت بنسبة  42في المئة بين عامي 2010
و  2014مقارنة بفترة السنوات الخمس التي سبقتها.
وقال سيمون ويزيمان وهو باحث كبير في برنامج االنفاق العسكري
واألسلحة التابع للمعهد في بيان صحافي« :تواصل ال��دول اآلسيوية
تطوير قدراتها العسكرية مع التركيز على األصول البحرية».
وذهبت أكثر من  68في المئة من الصادرات الصينية إلى باكستان
وبنغالدش وميانمار .كما باعت الصين أسلحة رئيسية إلى  18دولة
أفريقية.
ويقول محللون إن المعدات المصنوعة في الصين وجدت مشترين
متحمسين بين الدول التي تشهد خالفات مع الواليات المتحدة وحلفائها.
وقالت وزارة الخارجية الصينية أمس إن الصين تتعامل «بحذر شديد
ومسؤولية» مع صادراتها من األسلحة ،حيث قال المتحدث باسمها
هونغ لي في إفادة صحفية «نسير على مبادئ مساعدة الدولة المستقبلة
للنهوض بقدراتها على الدفاع عن النفس في ح��دود المعقول مع عدم
اإلض��رار بالسالم واالستقرار الدوليين واإلقليميين وع��دم التدخل في
السياسات الداخلية للدولة المستقبلة».

باك�ستان :قتيالن في تظاهرات للم�سيحيين
�إثر تفجيرين ا�ستهدفا كني�ستين
خرج أمس في الهور في باكستان ،اآلالف من المسيحيين في تظاهرات
تنديدا ً باالعتداءين اللذين استهدفا كنيستين وأسفرا عن مقتل  14شخصا ً
وسقوط عشرات الجرحى.
وقتل  14شخصا ً وأصيب  80آخرون إثر هجومين انتحاريين استهدفا
قداس األحد التقليدي في حي يوحنا أباد المسيحي بمدينة الهور ثاني أكبر
مدن البالد ،وأعلنت حركة طالبان المسؤولية عنهما.
وخلف الهجومان االنتحاريان ،في صفوف المصلين لدى خروجهم من
الكنيستين ،موجة من الغضب وأعمال عنف أسفرت عن مقتل شخصين
لالشتباه بصلتهما باالنتحاريين ،وإلحاق أض��رار بسيارات ومحطات
الحافالت بالمكان.
ورفع المتظاهرون المسيحيون الفتات كتبت عليها شعارات مثل «لماذا
تقتلوننا» و«اتركونا نعيش» و«توقفوا عن قتل المسيحيين» .وتحسبا ً
لتظاهرات جديدة وتطورات ميدانية انتشر أكثر من ألف شرطي في حي
يوحنا أباد المسيحي.
ودان البابا فرنسيس الهجومين اللذين استهدفا الكنيستين في الهور،
قائالً «إن أشقاءنا المسيحيين تهدر دماؤهم فقط ألنهم مسيحيون» ،فيما
أفاد أحد المتظاهرين ويدعى آشر كنوال «أن المسيحيين يتظاهرون ألنهم
يخشون على مستقبلهم».
يذكر أن الهجوم األخير يعتبر األكثر دموية الذي تعرضت له هذه األقلية
منذ هجوم أيلول  2013على كنيسة في مدينة بيشاور ،شمال غربي،
وخلف  82قتيالً .علما ً أن المسيحيين الباكستانيين يمثلون  2في المئة
من نسبة السكان بالبالد والمقدرة بحوالى  200مليون نسمة.

مقتل زعيم �أفغاني
موال لتنظيم «داع�ش»

ق���رر ال��م��ج��ل��س ال��ت��ش��ري��ع��ي في
ف��ن��زوي�لا ،منح ال��رئ��ي��س نيكوالس
مادورو صالحيات استثنائية لمدة 9
أشهر وذلك بهدف التصدي «للعدوان
اإلمبريالي» األميركي.
وأعلن رئيس البرلمان ديوسدادو
كابيلو أن المشرعين الفنزوليين
أق���روا م��ا ي��ع��رف بقانون «م��ع��اداة
اإلمبريالية» ال��ذي ينص على منح
مادورو صالحيات استثائية تخوله
إصدار مراسيم تشريعية حتى نهاية
السنة في مجالي األمن والدفاع.
وك��ان م��ادورو قد تقدم بمشروع
القانون هذا إلى البرلمان األسبوع
الماضي ،وذل��ك بعد ي��وم واح��د من
ف��رض ال��والي��ات المتحدة عقوبات
ضد  7من المسؤولين الحكوميين
في فنزويال بزعم انتهاكهم حقوق
اإلنسان لمنتقدي الحكومة.
وس���ي���دخ���ل ق���ان���ون «م���ع���اداة

اإلمبريالية» حيز التنفيذ اعتبارا ً من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
ويستمر العمل به حتى  31من كانون
األول .2015
وق��ال م���ادورو األس��ب��وع الماضي
إن��ه سيسعى إل��ى استصدار قانون
«معاداة اإلمبريالية» بهدف الحفاظ
على السالم والسيادة داخل الدولة
الواقعة ف��ي أميركا الجنوبية في
م��واج��ه��ة م��ا وص��ف��ه ب��ال��ت��ه��دي��دات
األميركية.
يذكر أن العالقات بين كاراكاس
وواش��ن��ط��ن ت���ده���ورت إل���ى أدن���ى
مستوياتها عندما ف��رض الرئيس
األم��ي��رك��ي ب���اراك أوب��ام��ا مجموعة
عقوبات ج��دي��دة ووص���ف فنزويال
بأنها تشكل «تهديدا ً استثنائيا ً على
األمن القومي األميركي».
وكان اتحاد دول أميركا الجنوبية
«يوناسور» رف��ض في وق��ت سابق

العقوبات التي فرضتها الواليات
المتحدة على فنزويال ،معتبرا ً أن هذه
اإلج���راءات تشكل تهديدا ً بالتدخل
بالشؤون الداخلية لكاراكاس.
وط��ال��ب وزراء خ��ارج��ي��ة ال��دول
الـ 12األعضاء في االتحاد «بإلغاء
ال��م��رس��وم» ال���ذي أص���دره الرئيس
أوب��ام��ا مطلع األس��ب��وع وف��رض فيه
عقوبات على ع��دد من المسؤولين
الفنزويليين الحاليين والسابقين
بتهمة انتهاك حقوق اإلنسان.
يذكر أن الواليات المتحدة تسعى
أخ��ي��را ً إلع���ادة ال��ع�لاق��ات م��ع كوبا
وإنهاء الحظر التجاري الذي كانت قد
فرضته عليها منذ  54سنة ما يطرح
مسألة اعتراف البيت األبيض بعدم
نجاعة سياسة الحصار االقتصادي
الذي فرضته على هذا البلد وبالتالي
عدم جدوى العقوبات التي تفرضها
حاليا ً على حليفته فنزويال.

اعتقال زعيم جماعة �إ�سالمية مت�شددة في الفيليبين
ذكر متحدث باسم الجيش الفلبيني
أمس أن قوات األمن الفلبينية اعتقلت
زعيم فصيل إسالمي متشدد.
وأض��اف المتحدث باسم الجيش
أن محمد علي تامباكو مؤسس وزعيم
حركة العدالة اإلسالمية اعتقل مع
خمسة مساعدين له في مدينة جنرال

سانتوس بجنوب البالد في ساعة
متأخرة من مساء األحد.
وذكر المتحدث أن «تامباكو كان
يحاول الهروب عندما ألقي القبض
عليه ،وك��ان في طريقه إل��ى ميناء
ب��ح��ري ف��ي ج��ن��رال س��ان��ت��وس مع
مساعديه ،وهم يحملون مسدسات

وقنابل».
وتقاتل حكومة الفيليبين متمردين
إسالميين منذ عشرات السنين ،وعلى
رغ��م من أن عملية للسالم مع أكبر
جماعة قد أدت إلى تقلص العنف،
فإن اشتباكات مع جماعات أصغر
وهجمات بالقنابل تقع بشكل متكرر.

لقي زعيم أفغاني ،أعلن مواالته لتنظيم «داعش» اإلرهابي مصرعه أمس
نتيجة غارة جوية نفذتها القوات األفغانية جنوب البالد.
وقالت وزارة الدفاع في بيان إن حافظ وحيد خليفة «قتل في غارة جوية
للقوات األفغانية في منطقة سانجين بوالية هلمند مع  9من رجاله ،بينما
أصيب  6آخرون بجروح».
وأكد زامن علي قائد قوات والية هلمند الوفاة قائالً« :كان حافظ وحيد
يتزعم مجموعة تابعة لتنظيم الدولة اإلسالمية في هلمند منذ مقتل عبد
الرؤوف خادم».
وأشار متحدث باسم الجيش في هلمند إلى أن حافظ وحيد كان ناشطا ً
في أحياء عدة من سانجين المضطربة في الوالية التي تشهد نشاطا ً مكثفا ً
لحركة طالبان.
وكان عبد الرؤوف خدام أعلن والءه لـ«داعش» ما أثار مخاوف من تزايد
عدد الموالين للتنظيم اإلرهابي في أفغانستان ،غير أن التنظيم لم يؤكد أن
لديه أتباعا ً في أفغانستان أو في هذه المنطقة من البلد.
وقد أعلن في األشهر الماضية قرابة  10قياديين سابقين من حركتي
طالبان ،أفغانستان وباكستان والءهم لتنظيم «داعش» وزعيمها أبو بكر
البغدادي.

الرئي�س الرو�سي ي�أمر باختبار مفاجئ
لجاهزية �أ�سطول ال�شمال

ف���ي م��وق��ف روس����ي الف���ت أم��ر
الرئيس فالديمير بوتين بوضع
أسطول الشمال وبعض تشكيالت
الدائرة العسكرية الغربية وقوات
اإلن���زال الجوي في حالة التأهب
واالستعداد القتالي القصوى.
وأع��ل��ن وزي��ر ال��دف��اع ال��روس��ي،
سيرغي شويغو أن ذلك يأتي في
إطار اختبار مفاجئ جديد لجاهزية
القوات الروسية ،مشيرا ً أن االختبار
المفاجئ يشمل  38ألف عسكري
وأكثر من  3آالف وحدة من اآلليات
الحربية و 41سفينة و 15غواصة
و 110طائرة ومروحية.
أم���ا س��ف��ن األس���ط���ول ال��ح��رب��ي
ال���روس���ي ،ف��ت��ش��ارك ف��ي مختلف
الفعاليات على مساحات شاسعة
من بحر البلطيق وص��وال ً إلى بحر
اليابان ،كما أن التدريبات تشمل
أيضا ً دائ��رة القرم الفدرالية التي

انضمت إلى قوام روسيا منذ عام.
ي���ذك���ر أن ال��ج��ي��ش ال���روس���ي
اس��ت��أن��ف االخ��ت��ب��ارات المفاجئة
لجاهزية وحداته عام  ،2013وذلك
بعد انقطاع دام قرابة  20سنة.
وقيم الخبراء ه��ذا القرار الذي
جاء بمبادرة وزير الدفاع شويغو،
إي��ج��اب��ي��اً ،ب��اع��ت��ب��ار أن���ه كفيل
بإظهار الوضع الحقيقي للقوات
المسلحة وتدريب العسكريين على
المستويات كافة على ال��رد على
المخاطر بشكل فوري.
تجدر اإلش���ارة إل��ى أن الجيش
الروسي أجرى في العام الماضي
أكثر من  3500تدريب على مختلف
المستويات.
ويأتي االختبار المفاجئ في وقت
تجري فيه في جنوب وشرق روسيا
مناورات عسكرية واسعة النطاق
ت��ش��ارك فيها وح���دات المدفعية،
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فيما تجري تدريبات لسالح الجو
وقوات الدفاع الجوي في كل أنحاء
البالد تقريباً.
وكان الرئيس الروسي كشف أن
«القيادة الروسية كانت مستعدة
لمواجهة «أس���وأ س��ي��ن��اري��و» في
ال��ق��رم ،ووض���ع ال��ق��وات النووية
ال��روس��ي��ة ف���ي ح��ال��ة اس��ت��ع��داد
وانتباه ،ولكنها تصرفت من منطلق
عدم حدوث هذا».
وق��ال بوتين ف��ي فيلم وثائقي
ب��ع��ن��وان« :ش��ب��ه ج��زي��رة ال��ق��رم
الطريق إلى الوطن» «في البداية
ظنوا بأننا لن نقوم بضم القرم،
ولكن عندما أدرك���وا أننا سنفعل
ه���ذا ،ب���دؤوا ف��ي تقديم مجموعة
متنوعة من الخيارات ،أي عملوا
بأية وسيلة وبأي شكل على منع
إعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع
روسيا».

الفروف� :إثارة �أوكرانيا لمو�ضوع �إر�سال قوات حفظ ال�سالم ت�شتيت لالنتباه

كييف تلغي اتفاق ت�سهيل حركة
�سكان المناطق الحدودية مع رو�سيا
ق���ال وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة ال��روس��ي
س��ي��رغ��ي الف����روف إن كييف تريد
تشتيت االنتباه عن التزاماتها في
القسم السياسي التفاقية التسوية
األوك��ران��ي��ة ،ول��ذل��ك تثير موضوع
إرس����ال ق����وات ح��ف��ظ ال��س�لام إل��ى
دونباس.
وأض���اف الف���روف أم��س ف��ي هذا
الشأن« :ولهذا السبب ظهرت هذه
الفكرة الجديدة عقب مينسك بأيام
ت��ح��دي��داً .أت��ع��ل��م��ون؟ ي��ق��ول��ون كي
تقضي على شيء ما ،عليك أن ترمي
بمقترحات جديدة تشتت االنتباه».
وأوض��ح« :اآلن حين جوانب اتفاق
مينسك العسكرية متعثرة بعض
ال��ش��يء لكنها على ك��ل ح��ال ُتحل،
تحين لحظة الحقيقة ومن الضروري
العبور إلى اإلصالحات السياسية،
وإل��ى التحضير إلج���راء انتخابات
محلية ،وإلى أن يُعكس في دستور
أوكرانيا باالتفاق مع الجمهوريتين
المعلنتين من طرف واح��د ،الوضع
الخاص لهذه المناطق ،وهو مذكور
بتفصيل واف في وثيقة اتفاق مينسك
ذاتها».
وواصل الفروف الحديث قائالً «وها
نحن نسمع من مصادر مختلفة بأن
عددا ً كبيرا ً من القادة األوكرانيين غير
راضين عما جرى في مينسك ،وربما
يريدون تنحية كل هذه الجهود جانبا ً
في اتجاه مناقشات جديدة .عملية
األمم المتحدة لحفظ السالم ،عملية
إج��راءات��ه��ا طويلة .ت��واف��ق مجلس
األمن عليها ،وعلى تكوينها المادي،
وتجهيزها ،وإعداد تفويضها ،وقواعد
عملها كل ذلك يتطلب وقتا ً طويالً».
من جهة أخرى ،أكد وزير الخارجية

الروسي أن خطط الواليات المتحدة
إلرس���ال أسلحة إل��ى أوك��ران��ي��ا خط
واضح نحو تقويض اتفاق مينسك
وانتهاك بنوده بشكل مباشر.
وق��ال الف���روف بهذا الخصوص:
«نحن ننطلق من منطلقات معظم
األوروبيين نفسها من أن مثل هذه
الخطط إلرسال أسلحة إلى أوكرانيا
خطرة وخ��ط��رة للغاية .على رغم
أن هناك في االت��ح��اد االوروب���ي من
يحرض الجميع كي يتم البدء في
إرسال مثل هذه األسلحة .هذا خط
واض��ح في اتجاه تقويض اتفاق
مينسك ،وفي اتجاه انتهاكه بشكل
مباشر ،ألن االتفاق على عكس ذلك
يتحدث عن سحب جميع األجانب من
أوكرانيا».
وأش��ار وزي��ر الخارجية الروسي
إل��ى ع��دم تنفيذ أوك��ران��ي��ا لالتفاق
المبرم في  21شباط  2014بضمانة
وزراء خ��ارج��ي��ة ف��رن��س��ا وألمانيا
وب��ول��ن��دا وال��خ��اص ب��ن��زع أسلحة
التشكيالت غير الشرعية ،الفتا ً إلى أن
هذه التشكيالت مثل «القطاع األيمن»
ترفض حتى مجرد الحديث عمن
يجب أن تخضع له ،وهي ال تخضع
إال لنفسها ،مثلها مثل تلك التي تسمى
كتائب المتطوعين التي شكلها أفراد
من األوليغارشية األوكرانية.
من جهته ،قال وزير خارجية النمسا
أمس إن اتفاق مينسك إلنهاء القتال
في شرق أوكرانيا هو أكبر فرصة لحل
أزمة أوكرانيا بشكل سلمي وينبغي أال
يعلن القادة األوروبيون أنه فشل.
وقال وزير الخارجية سيباستيان
كورتس قبل اجتماع لوزراء خارجية
االت��ح��اد األوروب����ي ف��ي بروكسيل:

«أعتقد أنه على رغم المشقة والتأخير
فقد شهدنا بعض التحسن وأعتقد أننا
ينبغي أن نعي أن (اتفاق) مينسك هو
اآلداة الوحيدة التي نملكها ...مينسك
هو أكبر فرصة لحل سلمي».
الى ذلك ،أعلنت كييف إلغاء االتفاق
الموقع مع موسكو حول تسهيل تنقل
سكان المناطق الحدودية عبر المعابر
المحلية بين البلدين ،حيث يعني هذا
القرار أن بات ممنوعا ً على المواطنين
الروس بدءا ً من يوم أمس االثنين 16
آذار ،دخول األراض��ي األوكرانية ،إال
عبر المعابر الدولية.
يذكر أن ات��ف��اق تسهيل الحركة
عبر الحدود وقعتها حكومتا البلدين
عام  2011من أجل توفير الظروف
المالئمة لسكان الشريط الحدودي
وعمقه  50كيلومتراً ،الراغبين في
دخول أراضي البلد المجاور.
وك����ان االت���ف���اق ي��س��م��ح ل��ه��ؤالء
المواطنين بعبور ال��ح��دود ف��ي أي
وقت ومن أي معبر محلي ،والبقاء في
أراضي الدولة المجاورة لفترة معينة
م��ن دون ال��ح��ص��ول ع��ل��ى تصريح
لإلقامة.
تجدر اإلشارة إلى أن كييف حظرت
منذ  1آذار الجاري دخول المواطنين
ال����روس إل���ى أراض��ي��ه��ا بالهويات
الداخلية ،كما ك��ان معتادا ً سابقاً،
بحكم العالقات األسرية والثقافية
والتجارية وغيرها من الروابط بين
س��ك��ان البلدين .وال يمكن للروس
دخ��ول األراض���ي األوك��ران��ي��ة حاليا ً
إال بجوازات السفر الخارجية ،فيما
أب��ق��ت موسكو على قوانين دخ��ول
األوكرانيين إلى األراضي الروسية من
دون تعديل.

هجوم لحركة «ال�شباب»
على �شمال كينيا
قتل رجل وأصيب  3آخ��رون بجروح أمس برصاص مسلحي حركة
الشباب الصومالية في بلدة مانديرا شمال كينيا.
وقال نائب قائد شرطة مانديرا الفيس كورير إن «المهاجمين فتحوا النار
على مجموعة من المتسوقين ما أدى إلى مقتل رجل على الفور فيما أصيب
 3آخرون بجروح» ،حيث قام المسلحون بإطالق النار عشوائيا ً قبل أن
يفروا في اتجاه الحدود الصومالية.
وتبنت حركة الشباب المجاهدين في بيان الحادثة بعد أن سبق لها
وأعلنت الجمعة  13آذار مسؤوليتها عن كمين نصب لحاكم منطقة مانديرا
علي روبا الذي نجا من الهجوم ليلقى  3من مرافقيه مصرعهم.
وغالبا ً ما تشهد مانديرا الواقعة شمال شرقي كينيا على الحدود
الصومالية أعمال عنف وهجمات تشنها حركة الشباب.
يذكر أن مسلحين من حركة الشباب ،التي أعلنت والءها لتنظيم القاعدة،
قاموا في تشرين الثاني باحتجاز حافلة وأعدموا  28شخصاً.

ماليزيا لن تلتحق بالتحالف الدولي �ضد «داع�ش»
أعلن وزير الدفاع الماليزي هشام
الدين حسين أمس ،أن بالده ال تنوي
االنضمام إلى التحالف الدولي الذي
يحارب تنظيم «داعش» المتطرف.
وأوضح الوزير أن حكومة ماليزيا
ستركز ،بدال ً من ذلك ،على مواطنيها
الذين خضعوا لتأثير إيديولوجيا
المتشددين ،مشيرا ً إلى أن الحكومة

تتابع جميع أن��واع التهديدات التي
من شأنها التأثير المباشر أو غير
المباشر على األمن القومي.
مع ذل��ك ،أك��د حسين أن ماليزيا
ترفض إطالقا ً الجرائم القاسية وغير
اإلنسانية ال��ت��ي ارتكبها مسلحو
تنظيم «داعش».
وكانت الشرطة الماليزية قد حددت

هويات  61مواطنا ً يشاركون بالقتال
ف��ي صفوف التنظيم اإلره��اب��ي في
سورية والعراق .وبحسب تقديرات
مختلفة ،يبلغ عدد الماليزيين الذين
يقاتلون إلى جانب «داعش» ،حوالى
 100شخص .وحتى اآلن اعتقلت
السلطات الماليزية  68مواطنا ً
لالشتباه بصلتهم باإلرهابيين.

