دوليات

السنة السادسة  /االثنني  23 /آذار  / 2015العــدد 1740
Sixth year / Monday / 23 March 2015 / Issue No. 1740

برينان� :إيران تدرك �أنها �ستواجه
عواقب وخيمة ب�سبب برنامجها النووي

«داع�ش» ين�شر �أ�سماء مئة جندي �أميركي
وعناوينهم ويدعو �إلى ا�ستهدافهم
تخص
نشر تنظيم «داعش» على اإلنترنت أسماء وعناوين وصورا ً قال إنها
ّ
مئة جندي أميركي ،داعيا ً أنصاره في الواليات المتحدة إلى استهدافهم.
وعلّقت وزارة الدفاع األميركية على نشر هذه المعلومات على اإلنترنت
بالقول إنها تحقق في األمر ،وأشار مسؤول في البنتاغون إلى أن العمل جار
على فحص هذه المعلومات للتأكد من صحتها .و«نشجع أفرادنا دوما ً على
ممارسة أمن العمليات المالئم وتنفيذ إجراءات الحماية».
وأعلنت جماعة تطلق على نفسها «قسم التسلل اإللكتروني في الدولة
اإلسالمية» باللغة اإلنكليزية ،أنها تسللت إلى عدد من الخوادم العسكرية
وقواعد البيانات ورسائل البريد اإللكتروني ،ونشرت معلومات عن مئة مجند
في الجيش األميركي حتى يتمكن من ّفذو «هجمات فردية» من قتلهم.
واستبعدت صحيفة «نيويورك تايمز» أن تكون المعلومات المنشورة
قد تمت قرصنتها من خ��وادم الحكومة األميركية .ونقلت عن مسؤول في
البنتاغون أن معظم المعلومات يمكن العثور عليها في السجالت العامة
ومواقع البحث عن العناوين السكنية ووسائل التواصل االجتماعي.
ونقلت الصحيفة أيضا ً عن مسؤولين قولهم إن القائمة اس ُتخلصت ،فيما
يبدو من أفراد جرى ذكرهم في مقاالت إخبارية عن الضربات الجوية على
تنظيم «داعش».
ووج���ه «داع���ش» رسالته على اإلن��ت��رن��ت إل��ى «ال��ك��ف��ار والمسيحيين
ّ
والصليبيين» في أميركا .وقال إنها أسماء وصور وعناوين أفراد في الخدمة
العسكرية .وشملت الرسالة الرتب العسكرية لبعض أولئك العسكريين الذين
ُذكرت أسماؤهم.

يهودي في �شمال لندن
هجوم على معبد
ّ
ق��ال ج��ون ب��ري��ن��ان م��دي��ر وكالة
االستخبارات المركزية األميركية إن
إي��ران تدرك أنها ستواجه تداعيات
هائلة وعواقب إذا قررت المضي قدما
في جهود تصنيع أسلحة نووية.
وق��ال المسؤول األميركي أمس:
«أعتقد أنها (إي���ران) ت��درك وج��ود
تداعيات هائلة وع��واق��ب إذا قررت
ال��ت��وق��ف» ،ف��ي إش���ارة إل��ى الجهود
ال��دول��ي��ة للتوصل إل���ى ات��ف��اق مع
ط��ه��ران ف��ي ش���أن ك��ب��ح برنامجها
ال��ن��ووي .وأض���اف أن واش��ن��ط��ن ال
تعتبر إي��ران حليفا ً في القتال ض ّد
تنظيم «داعش».
وف���ي ال��س��ي��اق ذات����ه ،ق���ال وزي��ر

الخارجية البريطاني فيليب هاموند
إن هناك تقدما ً في المفاوضات حول
برنامج إيران النووي لكن المطلوب
م��ن ط��ه��ران ف��ي ال��وق��ت ذات��ه حلول
صعبة للتوصل إلى اتفاقية نهائية.
وق ّيم هاموند مسار المفاوضات
حول الملف اإليراني إيجابياً ،وذلك
في ختام لقاء مع نظرائه من ألمانيا
وفرنسا والواليات المتحدة ،إضافة
إل��ى مفوضة السياسة الخارجية
واألمن في االتحاد األوروبي ،جمعهم
في لندن.
وأك��د الوزير البريطاني على أن
جميع من كانوا في اللقاء متفقين
على أنه تم تحقيق تقدم واضح في

المعايير األساسية خالل المفاوضات.
وقال هاموند« :إال أنه ال يزال هناك
حتى اآلن بعض المسائل المهمة التي
لم يتم إيجاد حلول وسط» .ول ّمح أنه
للتوقيع على اتفاقية نهائية مطلوب
من طهران تقديم قرارات صعبة.
وأض���اف ال��وزي��ر البريطاني أن
هذه االتفاقية يجب أن تكون شاملة
ومضمونة وقابلة للرقابة «ول��ن
تقوم أي دول��ة من دولنا بالتوقيع
على وثيقة ال تلبي هذه المطالب»،
مشيرا ً إلى أن المشاركين في اللقاء
سيستأنفون اللقاءات مع نظرائهم
من روسيا والصين ومع ممثلي إيران
األسبوع المقبل في مدينة لوزان.

لوغان�سك :كييف �ستتراجع عن اتفاقيات مين�سك في اللحظة التي �ستكون فيها جاهزة للحرب

الفروف :وا�شنطن ال تزال ترف�ض ت�سليح �أوكرانيا
أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف إلى أن
إدارة الرئيس األميركي باراك أوباما ال تزال ترفض حتى
اآلن توريد األسلحة القاتلة إلى أوكرانيا.
وأضاف الوزير في مقابلة تلفزيونية مجيبا ً على سؤال
حول ر ّد فعل روسيا إذا جرى تجاوز الخط األحمر ،وقامت
الواليات المتحدة بتوريد أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا ،أنّ
الواليات المتحدة تنطلق من االعتبارات التي تمليها غلبة
الرغبة في التسوية السياسية ،فضالً عن أنها تنطلق من
براغماتية بحتة .وهي (الواليات المتحدة) تعي جيدا ً أنه
قد ينشأ عن ذلك وضع عسكري صعب.
وأوض��ح الف��روف أن «األه��م من ذل��ك كله أن االتحاد
األوروب���ي ال يرغب في ح��دوث ه��ذا األم��ر .إن��ه (االتحاد
االوروبي) ال ينصاع لرغبة القلة القليلة الصاخبة عالية
الصوت والعدوانية من أعضائه ،الذين ال يلقون باال ً ألحد
ويرغبون في مواصلة إلقاء اللوم على روسيا إلى ما ال
نهاية واتهامها بارتكاب جميع الخطايا ،كما يرغبون في
استمرار فرض العقوبات ضد بلدنا».
وقال« :أنا ال أرى اآلن أي إمكانية لتغيير موقف االتحاد
األوروب��ي .فالمحرضون في كييف ،وكذلك أولئك الذين
يدعمون حزب الحرب ،قد يحاولون تسخين األوض��اع
وتأجيجها على أمل أن يؤدي ذلك إلى تفجير الرأي العام
العالمي وأن يبدأ على إثر ذلك تدفق األسلحة إلى أوكرانيا.
لذا من الضروري مراقبة ذلك بعناية شديدة .وأنا على ثقة
بأنه يجب على برلين وباريس بوصفهما الالعبين األكثر
مسؤولية في هذه اللعبة الحؤول دون تطور األحداث على
هذا النحو».
ج��اء ذل��ك ف��ي وق��ت ق��ال رئيس جمهورية لوغانسك
الشعبية إيغور بلوتنيتسكي إن كييف ستتراجع عن
اتفاقيات مينسك في اللحظة التي ستكون فيها جاهزة
للحرب.
وأكد بلوتنيتسكي على أن «السلطات في كييف تقوم
بالمماطلة باستخدام جميع الحيل السياسية باعتماد
قوانين لن يقوم أحد هناك بتنفيذها وبتصريحات سياسية
شعبوية حول أراض لوغانسك يزعمون فيها أننا قمنا
باحتاللها».
ويعتقد بلوتنيتسكي أن كييف تتصرف بهذه الطريقة
حتى تقوم بنسف اتفاقية مينسك في اللحظة التي ستشعر
فيها أنها جاهزة للحرب.
وقال المتحدث ِباسم وزارة دفاع جمهورية دونيتسك

الشعبية إدوارد باسورين إن مقاتلي كتيبة «آزوف»
القومية يقصفون أراض��ي الجمهورية بمدافع «هاوتزر
 »D30و«عيار  122مم» في قرية شيروكينو.
وأكد باسورين على أن مقاتلي «آزوف» تسلحوا قبل
عدة أيام بسرية مدافع «هاوتزر عيار  122مم» من القوات
األوكرانية التي زعمت أنها سحبتها من خط التماس كما
نصت على ذلك اتفاقية مينسك .وباستخدام تكتيكات
ّ
ومناورات تقصف (كتيبة آزوف) بشكل منتظم المناطق
السكنية ومواقع بكامل العمق المناطق المتاخمة لخط
التماس.
وذكر المتحدث أن قصف المناطق يجري ليالً ونهاراً،
وبعد القصف تقوم السرية المذكورة بتغيير موقعها حتى
ال تقع تحت أنظار بعثة منظمة األمن والتعاون في أوروبا.
مضيفا ً أن كييف وبقصفها المستمر تسعى لنزع الثقة
من البعثة األوروبية بهدف استبدالها بقوات حفظ سالم
غربية غامضة.
وأعلنت الخارجية الروسية تعليقا ً على تسجيل مصور
بثته وكالة «رويترز» تظهر فيه أسلحة ثقيلة تابعة لقوات
كييف عند خط التماس في شرق أوكرانيا أن ذلك يعد خرقا ً
صارخا ً التفاقية مينسك.
فج
وأكدت الخارجية ،أن كييف تقوم مرة أخرى بخرق ّ
التفاقية مينسك التي تنص على سحب األسلحة الثقيلة
من ّ
خط التماس.
ويظهر في تسجيل الفيديو ال��ذي ص � ّوره صحافيون
تابعون لوكالة «رويترز» عند حدود التماس باستخدام ما
تسمى بكتيبة «آزوف» ،التابعة للقوات األوكرانية ،مدافع
من نوع «هاوتزر  »D30عيار  122مم تتمتع بمدى رماية
يصل إلى  22كيلومتراً.
وجاء في البيان« :تم تسجيل هذا الفيديو في منطقة
قرية شيروكينو التي تخضع لرقابة دقيقة من قبل البعثة
الخاصة لمنظمة األمن والتعاون في أوروب��ا ،األمر الذي
يجعل تصريحات الحكومة األوكرانية عن سحب األسلحة
الثقيلة من خط التماس مجرد خداع».
وبناء على ذلك ،دعت وزارة الخارجية الروسية الطرف
ّ
«الكف عن تضليل المجتمع الدولي» ،وإلى
األوكراني إلى
التطبيق الصارم لاللتزامات التي قطعتها كييف على
نفسها في اتفاقية مينسك.

هاجم نحو  20شخصا أم��س معبدا ً يهوديا ً في منطقة ستامفورد هيل
شمال لندن مرددين عبارة «سنقتلكم» .ونقلت صحيفة «جوريساليم بوست»
العبرية ع ّمن أسمتهم شهود عيان ،أن مجموعة من الشبان يعتقد أنهم ينتمون
إلى جماعة « »Ahavath Torahاقتحمت المعبد واعتدت بالضرب على
المصلّين ،ومزقت نسخا ً من التوراة ،مرددة عبارة «سنقتلكم» ،ما أثار ذعرا ً
وصراخا ً اختلطت فيه أصوات اليهود بالمهاجمين.
وحاول أحد اليهود المتواجدين في المكان اإلمساك بأحد عناصر المجموعة
لتسليمه إلى الشرطة ،غير أن زم�لاءه هبوا لنجدته وانهالوا بالضرب على
الرجل.
وقال مسؤول أمني في المنطقة إن الشرطة تتابع عن كثب حيثيات الهجوم
على المعبد اليهودي ،وقد احتجزت أربعة من المشتبه في تو ّرطهم ،إذ يأتي
هذا االعتداء قبل أيام من تخصيص لندن خطا ً هاتفيا ً ساخنا ً لتقديم النصيحة
والمساعدة «لضحايا معادات السامية».
وكان رئيس وزراء كيان العدو «اإلسرائيلي» بنيامين نتنياهو قد دعا اليهود
للهجرة إلى «إسرائيل» بعد إطالق نار على معبد يهودي في الدنمارك ،قائالً إن
مثل هذه الهجمات ستتك ّرر على األرجح وإن «إسرائيل» ترحب بهجرة اليهود
األوروبيين إليها.
ويتشابه هجومان وقعا ً في كوبنهاغن مع هجمات تعرضت لها باريس
في كانون الثاني واستهدفت مقر مجلة «شارلي إيبدو» األسبوعية الساخرة
وبعدها بيومين متجرا ً يهوديا ً لبيع األطعمة.
وتعيش في فرنسا أكبر جالية يهودية في أوروبا يقدر عددها بـ  550ألف
نسمة ،ومنذ عام  2014أصبحت فرنسا في مقدمة البلدان التي يهجرها اليهود
إلى «اسرائيل» برحيل أكثر من  6600يهودي.

�صيني خا�ص يزور الهند
مبعوث
ّ
ّ
لحل النزاع الحدودي
في �إطار محادثات
أجرى المبعوث الصيني الخاص يانغ جي تشي أمس محادثات في الهند
بهدف تسوية نزاع حدودي في منطقة جبال الهمااليا التي تفصل بين أكبر
دولتين في آسيا.
وتأتي هذه الزيارة في إطار مساع إلحراز تقدم في النزاع المرير بين البلدين
قبل زيارة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي للصين.
ووجه آجيت دوفال ،مستشار مودي لشؤون األمن القومي ومساعده المقرب،
الدعوة إلى يانغ الذي يعرف بمواقفه المتشددة في القضايا األمنية.
وذكرت وزارة الخارجية الهندية في بيان إن المبعوث الخاص سيزور الهند
في زيارة تستغرق ثالثة أيام في إطار الجولة الثامنة عشرة من المحادثات
الحدودية واألولى منذ تسلم مودي منصبه.
ويحرص رئيس الوزراء الهندي على تسوية هذا النزاع الذي سرعان ما خ ّيم
على العالقات التجارية المتزايدة بين البلدين ،وأيّ تقدم يحرز قد يؤثر إيجابا ً
على الزيارة المتوقعة لمودي إلى بكين في أيار المقبل.
ويعود هذا الخالف الحدودي إلى حد كبير إلى عهد االحتالل البريطاني
وقراراته في شأن تقسيم التيبت ،وال يتوقع حله بسهولة ،إذ أدّى النزاع على
الحدود الممتدة  3500متر إلى اندالع حرب عام . 1962
وتزعم الصين سيادتها على أكثر من  90ألف كيلومتر مربع تسيطر عليها
نيودلهي في القطاع الشرقي من منطقة جبال الهيمااليا .في حين تقول الهند
إن الصين تحتل  38ألف كيلومتر مربع من أراضيها في سهل أكساي تشين في
الغرب.

انتهت أم��س ف��ي فرنسا الجولة
االول���ى م��ن االن��ت��خ��اب��ات المحلية،
إذ تأمل الجبهة الوطنية اليمينية
المناهضة للهجرة أن ت��أت��ي في
ال��ص��دارة لتعزيز مساعي زعيمتها
م��اري��ن ل��وب��ان ل��خ��وض انتخابات
الرئاسة في .2017
وتشير استطالعات الرأي إلى أن
الناخبين غير متحمسين النتخابات

م��ج��ال��س االق���ال���ي���م ال���ت���ي تتمتع
بصالحيات م��ح��دودة ضمن نظام
االدارة المحلية المعقد ال��ذي تعهد
الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند
بإصالحه.
وف���ازت الجبهة الوطنية التي
تريد ال��ع��ودة إل��ى الفرنك الفرنسي
واالس��ت��ف��ت��اء على عقوبة االع���دام،
بأكبر عدد من المقاعد في انتخابات

البرلمان األوروب��ي السنة الماضية،
كما حصدت الفوز في االنتخابات
المحلية في أكثر من عشر مدن.
وت��ت��وق��ع استطالعات ال���رأي أن
تجني الجبهة وأيضا ً االتحاد من أجل
الحركة الشعبية المعارض ،ما يقارب
ثلث األص��وات في انتخابات األمس،
يليهما الحزب االشتراكي الذي ينتمي
إليه الرئيس الفرنسي الحالي.

�سنودن :م�س�ؤولون كبار في وا�شنطن كانوا يعرفون
بالتزوير المتعمد قبل الحرب على الإرهاب

اع��ت��ب��ر ال��م��وظ��ف ال��س��اب��ق في
االس��ت��خ��ب��ارات األم��ي��رك��ي��ة إدوارد
سنودن أن واشنطن تمارس سياسة
«مجافية للواقع» منذ هجوم 11
أيلول ،اعتمادا ً على معلومات مزيفة،
يعرف عن تزويرها أرفع المسؤولين.
وقال سنودن في مقابلة مع قناة «آر
تي أس» السويسرية ،التي نشرتها
كامل ًة أمس ،إن «أكبر مآسي الفترة
التي تلت  11أيلول عام  ،2001حين
نفذ اإلرهابيون الهجوم اإلرهابي على
بالدي ،أن سياسة الحكومة أصبحت
تجافي الواقع».
وأوض���ح أن م��ا حصل حينذاك،
شن الحرب اعتمادا ً على معلومات
مز ّورة بمعرفة المسؤولين على أرفع
مستوى في الحكومة األميركية عن

تزويرها ،وأضاف« :نبدأ بالتخلي عن
فكرة تتمثل في أن الواليات المتحدة
يجب أن تقع على قمة العالم وتملي
كافة القرارات لجميع المجتمعات،
وذلك ألن مثل هذه السياسة تعتبر
سياسة نزاع».
وأشار سنودن إلى موافقة عدد من
مواطني الواليات المتحدة على أن
هذه السياسة مضرة باألميركيين،
مبينا ً أن��ه «إذا م��ارس��ت الحكومة
سياسة ال تقلل من مستوى العنف
في العالم ،فإن ذلك يؤثر على خطر
زي����ادة ع���دد ال��ن��زاع��ات المرتبطة
بسياسة عدوانية باستخدام القوة».
وي�����رى س���ن���ودن أن ال��رئ��ي��س
األميركي باراك أوباما يقدر وبسهولة
على وض��ع ح��د لجمع المعلومات

ع��ن المكالمات الهاتفية لماليين
األميركيين ،وذلك بغياب أي شبهات
بتورطهم في ارتكاب جرائم ،إال أن
آليات المتابعة لم تتغير منذ هجوم
 11أيلول.
والجدير ذكره أن إدوارد سنودن
يتهم في الواليات المتحدة بالكشف
عن معلومات سرية ،بعد تسليمه
وس���ائ���ل اإلع��ل��ام وث���ائ���ق تتعلق
بالتجسس اإللكتروني الذي قامت به
وكالة األمن القومي األميركية.
وف ّر سنودن من الواليات المتحدة
إل��ى هونغ كونغ ف��ي ح��زي��ران عام
 ،2013ثم توجه إلى روسيا حيث
حصل على اللجوء المو ّقت لسنة
واح��دة ،ثم على اإلقامة في روسيا
لمدة ثالث سنوات.

الدنمارك :الدرع ال�صاروخية
موجهة �ضد رو�سيا
الأميركية غير ّ
شدّد وزير الخارجية الدنماركي مارتين ليديغور على
أن لمنظومة الدرع الصاروخية األميركية في أوروبا التي
من المحتمل أن تنضم إليها بالده ،طابعا ً دفاعياً ،وهي غير
موجهة ض ّد روسيا.
وقال ليديغور« :روسيا تدرك جيدا ً أن منظومة الدفاع
الصاروخية دفاعية ،وغير موجهة ضدها .نحن ال نتفق
مع روسيا في أشياء كثيرة ،لكن من المهم عدم تصعيد
الوضع».
وكان السفير الروسي لدى الدنمارك ميخائيل فانين
قد دعا في وقت سابق كوبنهاغن إلى عدم االنضمام إلى
منظومة درع «الناتو» الصاروخية التي ينظر إليها الجانب
الروسي على أنها تهديد ألمنه ،مضيفا ً أن الدنماركيين
ال يدركون تماما ً عواقب خطوات كهذه في مجال األمن
والعالقات الثنائية.
وكانت روسيا قد طالبت بضمانات في صيغة قانونية
ملزمة بعدم توجيه الدرع الصاروخية في أوروبا ضدّها،
إال أن طلبها هذا قوبل بالرفض.
وأوقفت الواليات المتحدة في آذار ،وحلف «الناتو»
في نيسان ،الحوار مع روسيا في شأن منظومة الدرع
الصاروخية بذريعة األزمة األوكرانية.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أن إبداء
عدد من الدول األوروبية رغبتها في نشر منظومة الدرع
الصاروخية األميركية على أراضيها ،يؤكد مخاوف روسيا

االتحادية من أن الغرب يعمل فقط على تقويض قوة الردع
النووية الروسية.
وتنص العقيدة العسكرية الروسية الجديدة على
ّ
أن إقامة الدرع الصاروخية االستراتيجية التي تقوض
االستقرار العالمي وتنتهك ت��وازن القوى القائم المجال
ال��ص��اروخ��ي ال��ن��ووي ،ت��ع� ّد أح��د األخ��ط��ار العسكرية
الخارجية الرئيسة.
وفي السياق ذاته ،أعلنت موسكو أن لمنظومة الدرع
الصاروخية األميركية طابعا ً عالمياً ،لذلك ال يمكن أن تبقى
روسيا غير مبالية وهي مضطرة للرد.
ووفقا ً لرئيس هيئة األركان العامة الروسية الجنرال
فاليري غيراسيموف ،فإن حلف شمال األطلسي يستعمل
في نشر منظومة الدرع الصاروخية منصات مماثلة لتلك
المستخدمة في إطالق الصواريخ المجنحة ذات القواعد
البحرية ،الفتا ً إلى أن هذا العمل يع ّد انتهاكا ً للمعاهدة
الخاصة بتدمير الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.
وش���دّد غيراسيموف على أن اإلج����راءات المضادة
الروسية هدفها بالدرجة األولى ،تزويد الجيش الروسي
واألسطول بأنظمة أسلحة حديثة تسمح بتحييد قدرات
منظومة الدفاع الصاروخية األميركية ،وهي تتميز أيضا ً
بقدراتها الفائقة في التغلب عليها.

باك�ستان :مقتل ثمانين مت�شدّ داً
في ا�شتباكات عنيفة في منطقة خيبر
قال متحدّث باكستاني أمس إن القوات الباكستانية قتلت ثمانين متشدّدا ً
في اشتباكات عنيفة في المنطقة الشمالية ـ الغربية المضطربة ،قرب الحدود
الجبلية مع أفغانستان ،في وقت قالت «طالبان» الباكستانية إن ما ال يقل عن
ستة جنود قد قتلوا.
وقال الجنرال عاصم باجوا ،قائد الجناح اإلعالمي في الجيش الباكستاني،
إن األشخاص الذين قتلوا األسبوع الماضي ينتمون إلى «طالبان» الباكستانية
المتشدّدة وجماعة «عسكر االسالم» المتحالفة معها.
وأضاف المسؤول الباكستاني على حسابه في «تويتر»« :في خيبرُ ،طرد
إرهابيون من قواعدهم وف� ّروا إلى الحدود .وحتى اآلن ُقتل ثمانون إرهابيا ً
وأصيب ما يقارب مئة في هذه المرحلة ،والعمليات ستستمر بكل قوة إلى أن
يتم التخلص من االرهابيين بشكل كامل من هذه المناطق».
وقصفت طائرات مقاتلة مواقع في وادي «تيراه» في منطقة خيبر غرب مدينة
بيشاور خالل األيام القليلة الماضية.
وقال محمد خراساني ،المتحدث ِباسم «طالبان» إن قتاال ً عنيفا ً يدور في
وادي «تيراه» منذ ثالثة أيام ،في وقت استهدف لغم  12جنديا ً وقتل ستة في
هجوم منفصل.
وقال مصدران في االستخبارات إن ضابطا ً في الجيش ُقتل أيضاً ،واستهدفت
ضربات جوية منطقة «وزيرستان» الجنوبية ما دفع العشرات إلى الهروب.

ّ
التر�شح
تيد كروز يعتزم
�إلى الرئا�سة الأميركية

اليمين الفرن�سي ّ
يت�صدر نتائج االنتخابات المحلية
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ذكرت صحيفة «هيوستون كرونيكل» األميركية على موقعها اإللكتروني
أمس أن تيد كروز ،السيناتور الجمهوري عن والية تكساس ،يعتزم إعالن نيّته
الترشح إلى الرئاسة في انتخابات عام .2016
ونقلت الصحيفة عن مستشارين مقربين من ك��روز تحدثوا ش��رط عدم
اإلفصاح عن هويتهم ،أنه سيطلق حملته الرئاسية بشكل صريح ب��دال ً من
تشكيل لجنة تمهيدية ،إذ سيكون كروز أول مرشح إلى الرئاسة األميركية في
سباق عام .2016
ويتوقع أن يلقي السناتور الجمهوري المحافظ الذي انتخب في مجلس
الشيوخ عام  2012خطابا ً (اليوم) االثنين في جامعة «ليبرتي» في فيرجينيا
يعلن فيه نيّته خوض االنتخابات.
كما أمضى كروز األسبوع الماضي بعض الوقت في والية نيو هامشير وهي
والية يعتبر الفوز بثقة ناخبيها أمرا ً أساسيا ً للمرشحين الرئاسيين.
ومن بين المرشحين الجمهوريين المحتملين :جيب بوش حاكم والية
فلوريدا السابق ،وريك بيري حاكم والية تكساس السابق ،وسكوت واكر حاكم
والية ويسكونسن.

توقيف م�ساعد الملحق الع�سكري الأميركي في مو�سكو
أوق��ف رج��ال الشرطة الروسية
مساعد الملحق العسكري األميركي
ف��ي ض��واح��ي موسكو ،ظهر أم��س،
بسبب قيادته السيارة وهو في حالة
ُسكر.
وبحسب المصادر األمنية ،فإن
سائق السيارة من طراز «بي أم إكس

 »5تجاهل مطالبة عناصر شرطة
السير بالتوقف ،أثناء سيره باتجاه
مطار «دوموديدوفو» ،وبعد وصوله
إلى موقف السيارات ،تمكنت الشرطة
من توقيفه قبل أن يتبيّن لها أن رائحة
الكحول تنبعث منه.
وأوض���ح مصدر ف��ي الشرطة أن

عملية تحديد هوية السائق أظهرت
أن��ه م��واط��ن م��ن ال��والي��ات المتحدة
ومساعد الملحق العسكري األميركي،
مضيفا ً أن السيارة سلّمت إلى زوجة
الدبلوماسي الموقوف ،في حين لم
يذكر المصدر اإلجراءات التي ستتخذ
بح ّقه.

خم�سة �آالف من «حركة �أوزبك�ستان الإ�سالمية»
يقاتلون مع «داع�ش»
أعلن جهاز األم��ن القومي األوزبكستاني عن قلقه من
ظهور كتائب المنظمة اإلرهابية «داعش» في أفغانستان
المجاورة.
وقال الموظف في الجهاز باختيار شريفوف ،إن ظهور
«داعش» عند بوابة آسيا الوسطى يعني أن التهديد المحتمل
زاد عن مستوى العمليات اإلرهابية والعمليات العسكرية.
وأضاف أن أجهزة األمن األفغانية أكدت تخفي مسلحي
التنظيم على طول الحدود مع تركمانيا وازدياد نشاطهم
عند الحدود األوزبكستانية.
وذكر جهاز األمن القومي األوزبكستاني أن هناك خمسة
آالف من أعضاء «حركة أوزبكستان اإلسالمية» ،الممنوعة

في عدة دول بما فيها روسيا والواليات المتحدة ،يقاتلون
في الوقت الراهن إلى جانب «داعش» ،مشيرا ً إلى أنّ نصفهم
من أوزبكستان.
وتجري وزارة الداخلية األوزبكستانية في هذه األيام
عملية شاملة ضد اإلره��اب بهدف توفير األم��ن في البالد
خالل االحتفاالت بعيد النوروز ،إذ كان «داعش» قد ّ
خطط
إلج��راء عمليات إرهابية في هذا اليوم وبمناسبة إعادة
انتخاب الرئيس ،كما أعلن جهاز األمن القومي.
يذكر أن استخبارات كازاخستان أعلنت السبت إحباطها
خطة مواطن كازاخستاني تدرب في سورية للقيام بأعمال
إرهابية في البالد.

