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«لوغان�سك ال�شعبية» :لوال عناد كييف لبقيت البالد موحدة

بورو�شينكو يرف�ض �إقامة نظام فيديرالي في �أوكرانيا
رف��ض الرئيس األوك��ران��ي بيترو بوروشينكو
إقامة نظام فيديرالي في أوكرانيا ،معتبرا ً أن
«م��ح��اوالت ف��رض فدرلة أوكرانيا من الخارج»
تهدف إلى تقسيم البالد.
وقال بوروشينكو في اجتماع للجنة الخاصة
بتعديل الدستور أمس ،إنه مستعد إلجراء استفتاء
ح��ول مسألة إقامة نظام فيدرالي ،إذا اقتضت
الضرورة ذلك .ودعا إلى االستفادة من خبرة بولندا
في إقامة نظام المركزي في أوكرانيا ،مؤكدا ً أن
البالد كانت دائما ً وستبقى دولة موحدة.
وقال بوروشينكو إن النظام الالمركزي لن يمس
مسائل الدفاع واألمن الوطني والسياسة الخارجية
والسيادة ووحدة أراضي البالد ومكافحة الفساد
وضمان الحقوق والحريات .ودع��ا إل��ى تشديد
العقوبة على التصريحات والخطوات االنفصالية،
مشيرا ً إلى أن «أوكرانيا اآلن تدفع ثمنا ً باهظا ً لهذا
السبب».
كما أكد الرئيس األوكراني أن اللغة األوكرانية
كانت وستبقى اللغة الرسمية الوحيدة في البالد.
وق���ال« :ك��ان المجتمع منذ زم��ن قريب منقسما ً
مناصفة ،إذ دعا البعض إلى الحفاظ على اللغة
الرسمية الوحيدة ،بينما أيد اآلخرون قبول لغتين
رسميتين» ،مضيفا ً أن  75في المئة من األوكرانيين،
بحسب معطياته ،يؤيدون حاليا ً الحفاظ على
اللغة األوكرانية باعتبارها اللغة الرسمية الوحيدة
في البالد.
من جهة أخ��رى ،دعا بوروشينكو إلى إدخال
ممثلين عن جميع الكتل البرلمانية في عمل اللجنة
الدستورية ،مؤكدا ً ض��رورة ضمان شفافية عمل
اللجنة.
واعتبر رئيس حكومة جمهورية لوغانسك
في جنوب شرقي أوكرانيا غينادي تسيبكالوف
أن عناد كييف أسفر عن سقوط ضحايا كثر بين
السكان اآلمنين ،وكارثة إنسانية في دونباس.
وقال تسيبكالوف أمس لو استمع األشخاص
الذين استولوا على السلطة في كييف منذ عام
للمتظاهرين في دونباس لبقيت أوكرانيا دولة
موحدة .وأض��اف أنه «لو حاولت كييف بالفعل
ورغبت باالستماع إلينا لما تدفق نهر من الدماء،
ولبقيت أوكرانيا سليمة فعالً».
في غضون ذلك ،تواصل كييف ودونيتسك تبادل

االتهامات بانتهاك وقف إط�لاق النار في منطقة
النزاع ،إذ أفادت جمهورية «دونيتسك الشعبية»
بخرق الهدنة  16مرة من قبل الجيش األوكراني
خ�لال ي��وم األح��د ،بينما تؤكد كييف قصف من
تسميهم بـ«االنفصاليين» مواقع قواتها  10مرات.
وك��ان��ت م��ص��ادر ع��س��ك��ري��ة ف��ي «ج��م��ه��وري��ة
دونيتسك الشعبية» قد أعلنت في وقت سابق ،أن
القوات التابعة لكييف بدأت قصفا ً كثيفا ً على مطار
دونيتسك ومحطة سكك الحديد في المدينة.
وق��ال ممثلو وزارة ال��دف��اع في دونيتسك ،أن
العسكريين األوكرانيين استعملوا في عمليات
القصف معدات مدفعية بعيار  152ميليمتراً.
ف��ي ال��س��ي��اق ذات����ه ،أع��ل��ن��ت ه��ي��ئ��ة األرك����ان
لـ«دونيتسك الشعبية» لوكالة «نوفوستي»
الروسية أن القوات األوكرانية تجري حاليا ً قصف
ض��واح��ي محطة سكك الحديد ف��ي دونيتسك،
موضحا ً أن القصف يتم من معدات ال يقل عيارها
عن  152ميليمتراً ،بحسب المعلومات المسبقة.
وأضافت هيئة األركان أن أحد المباني السكنية
الواقع على بعد  400متر عن المحطة ،تضرر إثر
القصف.
وأكد المصدر أن فرق الطوارئ توجهت إلى مكان

الحريق .وبحسب المعلومات األولية ،فإن الحريق
لم يوقع ضحايا ،بينما لم ترد أنباء عن جرحى.
وتتواصل كييف ودونيتسك في تبادل اتهامات
بانتهاك وق��ف إط�لاق ال��ن��ار ف��ي منطقة ال��ن��زاع.
وأف��ادت «دونيتسك الشعبية» بخرق الهدنة 16
مرة من قبل الجيش األوكراني خالل يوم األحد،
بينما تصر كييف على قصف مواقع قواتها  10مرة
من قبل من تسميهم بـ«االنفصاليين».
وقالت وزارة الدفاع لـ«دونيتسك الشعبية» في
حديث مع وكالة «دونيتسك» لألنباء ،إن عناصر
الجيش األوك��ران��ي أطلقت النيران من األسلحة
الخفيفة وقذائف القنابل  4م��رات ،باإلضافة إلى
شنهم  10غارات بقذائف الهاون ،وكذلك محاولتهم
تنفيذ هجومين باستخدام الدبابات.
م��ن جهتها ،ذك��ر المكتب الصحافي للقوات
األوك��ران��ي��ة العاملة ف��ي منطقة دون��ب��اس ،على
صفحتها في «فايسبوك» ،أن قوات الدفاع الشعبي
خرقت نظام وقف إطالق النار  10م��رات ،مشيرا ً
إلى أن أفرادها استخدموا األسلحة الخفيفة في
المقام األول ،لكن ثمة حوادث استخدامهم لمدفعية
وق��ذائ��ف ه��اون ومنظومات صاروخية مضادة
للدبابات.

بيونغ يانغ تعلن منطقة حظر بحري قبل زيارة وزير الدفاع الأميركي
ق���ال���ت وس���ائ���ل إع��ل��ام ك��وري��ة
جنوبية أم��س إن كوريا الشمالية
أعلنت منطقة حظر بحري لسفنها
قبالة ساحلها الشرقي ما يشير إلى
احتمال إطالق المزيد من الصواريخ
قبل زي���ارة وزي��ر ال��دف��اع األميركي
آشتون كارتر لسيول هذا األسبوع،
حيث من المقرر أن يبدأ كارتر زيارة
لكوريا الجنوبية تستمر ثالثة أيام
يوم الخميس.
وأط��ل��ق��ت ب��ي��ون��غ ي��ان��غ أرب��ع��ة
ص���واري���خ ق��ص��ي��رة ال��م��دى قبالة
ساحلها الغربي ي��وم الجمعة في
م��ا وصفته ك��وري��ا الجنوبية بأنه
محاولة إلثارة التوتر خالل مناوراتها
العسكرية السنوية المشتركة مع
الواليات المتحدة.
وف��ي ظ��ل ال��م��واج��ه��ة المحتدمة
بين الكوريتين تبادلت الدولتان
التصريحات ش��دي��دة اللهجة في
اآلونة األخيرة بسبب اعتقال كوريا
الشمالية كوريين جنوبين اتهمتهما
بالتجسس.
ولم يعرف ما إذا كان أحدث تحذير
للسفن بعدم االق��ت��راب م��ن منطقة
تقع قبالة الساحل الشرقي لشبه
الجزيرة الكورية إشارة مباشرة على
إطالق وشيك لصواريخ.
وقال المتحدث باسم نائب وزارة

الدفاع في كوريا الجنوبية نا سيونج
يونج في إفادة صحافية «ال توجد أي
إشارة على تحركات غريبة» .ونفى
إرسال تحذير من اإلبحار لسيول أو
للمنظمة البحرية الدولية.
وكانت كوريا الشمالية أبلغت
المنظمة من قبل بإطالق صواريخ
طويلة المدى وقالت إنها صواريخ
إط�لاق أقمار اصطناعية .وتفرض

األم��م المتحدة عقوبات على كوريا
ال��ش��م��ال��ي��ة ت��م��ن��ع��ه��ا م���ن ت��ط��وي��ر
تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.
ونقلت وكالة يونهاب الكورية
الجنوبية ل�لأن��ب��اء ع��ن مسؤولين
حكوميين قولهم إن التحذير البحري
يسري منذ األول من نيسان وإنه
يمكن أن يشير إلى أن إطالق صاروخ
متوسط المدى من ط��راز رودون��ج

محتمل.
وك��ان آخر اختبار تجريه كوريا
الشمالية ل��ل��ص��اروخ رودون���ج في
آذار  2014فيما كان رؤساء كوريا
ال��ج��ن��وب��ي��ة وال��ي��اب��ان وال���والي���ات
ال��م��ت��ح��دة م��ج��ت��م��ع��ي��ن لمناقشة
تهديدات الشطر الكوري الشمالي.
ويصل م��دى ال��ص��اروخ إل��ى 1300
كيلومتر.

المحكمة العليا في بنغالد�ش ت�ؤكد
حكم الإعدام بحق قيادي �إ�سالمي
رفضت المحكمة العليا في بنغالديش أمس طلب
الطعن الذي قدمه محمد قمر الزمان األمين المساعد
العام لحزب «الجماعة اإلسالمية» ،في حكم اإلعدام
الصادر في حقه.
ويفتح قرار المحكمة الطريق أمام تنفيذ العقوبة،
وذكرت وسائل إعالم أنه من المحتمل تنفيذ عقوبة
اإلعدام شنقا ً بحق قمر الزمان خالل األيام المقبلة وال
يمكن أن يحول دون تنفيذ عقوبة اإلعدام بحقه إال عفو
رئاسي.
وكانت «محكمة الجرائم الدولية» قد حكمت على
قمر الزمان ( 62سنة) باإلعدام في أيار  2013إلدانته
في عمليات قتل جماعي وتعذيب وخطف خالل حرب
االستقالل عام .1971

القوات الفرن�سية تحرر
رهينة هولندي ًا في مالي
حررت القوات الفرنسية صباح أمس رهينة هولنديا ً
كان يحتجزه إرهابيون شمال مالي ،وذل��ك بعملية
خاصة انتهت باعتقال عدد منهم.
وأعلن المكتب الصحافي لوزارة الدفاع الفرنسية أن
الرهينة المفرج عنه هو السائح الهولندي شاك رييكي
المختطف من قبل المتطرفين منذ عام  2011في منطقة
تيمبوتكو شمال مالي.
وأض��اف��ت ال���وزارة أن��ه تم نقل رييكي إل��ى مدينة
تيساليت قرب الحدود الجزائرية حيث تتمركز إحدى
قواعد الجيش الفرنسي.
واعتبرت أن «اإلفراج عن السيد رييكي يعكس حزما ً
فرنسيا ً ثابتا ً في حربها ضد المجموعات اإلرهابية
المسلحة في منطقة الساحل في إطار عملية بارخان».
بدوره ،أكد وزير الدفاع الفرنسي جان-إيف خالل
اتصال أجراه مع نظيرته الهولندية يانيني خينيس-
بالسارت أن «فرنسا ستستمر بمحاربة اإلرهاب في
منطقة الساحل طالما ستستمر ه��ذه المجموعات
بتهديد أمننا».

وتتعلق التهم التي أدين بها القيادي اإلسالمي،
بالمجزرة التي وقعت في بلدة سوهاغبور الحدودية
حيث ُقتل ما ال يقل عن  120قرويا ً أعزل في حقول
األرز.
وبحسب االتهام ،فإن قمر الزمان كان من قادة
ميليشيا البدر الموالية لباكستان والمتهمة بقتل
مثقفين في بنغالديش ،وأشرف شخصيا ً على مجزرة
سوهاغبور.
يذكر أن بنغالديش تتهم الجيش الباكستاني
والمتعاونين المحليين معه بقتل قرابة  3ماليين
شخص في أثناء حرب االستقالل التي استمرت 9
أشهر عام .1971
وقتل شخص وأصيب آخر بنيران الشرطة في

مدينة نواخالي الجنوبية ،وذلك بعد خروج تظاهرة
احتجاج ضد تثبيت الحكم الصادر بحق قمر الزمان
أمس.
ونقلت وكالة «أ ف بـ« عن قائد الشرطة المحلية
أن رجال األمن اضطروا إلطالق النار بعد أن رشقهم
المحتجون بالحجارة.
هذا ويهدد حكم اإلعدام بحق القيادي في «الجماعة
اإلسالمية» بإثارة اضطرابات جديدة في بنغالديش
التي تشهد أزمة سياسية مستمرة منذ فترة طويلة.
يذكر أن السلطات البنغالديشية أع��دم��ت في
كانون األول عام  ،2013قياديا ً آخر في «الجماعة
اإلسالمية» هو عبد القادر مال ،ما أثار موجة استياء
داخل البالد وخارجها.

�سالح الجو الكيني
يق�صف مواقع لحركة
«ال�شباب» في ال�صومال

محكمة �إندوني�سية ترف�ض
ً
طعنا قدمه �أ�ستراليان
يواجهان الإعدام

ق��ص��ف س�ل�اح ال��ج��و الكيني معسكري ت��دري��ب
لحركة «الشباب» في الصومال .ونقل عن مصدر
عسكري كيني قوله أمس إن الغارات ُن ّفذت يوم األحد
واستهدفت معسكرين في محافظة جدو المحاذية
للحدود مع كينيا.
وأوضح المصدر أنه بحسب المعلومات المتوافرة
لدى السلطات الكينية ،جاء المسلحون الذين نفذوا
الخميس  2نيسان ،الهجوم ال��دام��ي على جامعة
غاريسا الكينية ،من هذين المعسكرين.
ولم تتوافر حتى اآلن معلومات عن ضحايا محتملين
ف��ي ص��ف��وف عناصر «ال��ش��ب��اب» نتيجة ال��غ��ارات
الكينية.
يذكر أن كينيا بدأت األحد ح��دادا ً وطنيا ً يستمر 3
أيام على ضحايا الهجوم على جامعة غاريسا الذي
شنته حركة «الشباب» وأسفر عن مقتل  147شخصا ً
معظمهم من الطالب ،وإصابة  79آخرين.

رفضت محكمة إندونيسية أم��س طعنا ً
قدمه مواطنان أستراليان أدينا في قضية
تهريب مخدرات ويواجهان حكم اإلعدام رميا ً
بالرصاص.
يذكر أن األستراليين أندرو تشان وميوران
سوكوماران أدينا عام  ،2006باعتبارهما
م��دب��ري��ن لمخطط ك��ان يستهدف تهريب
الهيروين إلى خارج إندونيسيا.
وكان االثنان طعنا في قرار المحكمة عدم
النظر في االستئناف بعد رف��ض الرئيس
اإلندونيسي جوكو ويدودو العفو عنهما.
وقال متحدث باسم النائب العام إن رفض
الطعن يعني أنهما استنفدا كل سبل الطعن
القانوني .إال أن محاميهما ليونارد أربان قال
إنه سيستأنف أمام المحكمة الدستورية على
أمل تأجيل تنفيذ الحكم بإعدامهما.

تدريبات مكثفة لقوات الم�شاة الآلية في جنوب رو�سيا
ب��دأت وح��دات من ق��وات المشاة
اآلل��ي��ة ف��ي الجيش ال��روس��ي أمس
تدريبات مكثفة تضم عمليات رماية
ق��ت��ال��ي��ة ب��اس��ت��خ��دام المنظومات
الصاروخية «تونغوسكا».
وأوض��ح��ت ال��دائ��رة الصحافية
التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية
أن التدريبات تشمل أكثر من 700
عسكري وقرابة مئة آلة حربية ،بما
في ذل��ك مدرعات ودب��اب��ات ومدافع
ذاتية الحركة.
وفي اختتام التدريبات الميدانية،
سيقوم العسكريون بعمليات رماية
قتالية من مدرعات «بي تي إر-81
آ» ودبابات «تي -72ب »3واألسلحة
الخفيفة.
وأض��اف��ت ال��دائ��رة الصحافية أن
عسكريي المشاة اآللية سينفذون
عددا ً من المهمات الدراسية القتالية،
بما ف��ي ذل��ك ص��د اع��ت��داءات تشنها
مجموعات استطالعية تخريبية
تابعة للعدو االفتراضي والقضاء
على العدو الذي يشن اعتداءات من
الكمائن.
أم��ا عسكريو وح��دات االستطالع
ف��ي ال��ل��واء الجبلي للمشاة اآللية
في المنطقة العسكرية الجنوبية،
فأجروا تدريبا ً على مكافحة اإلرهاب
في جمهورية أديغيا.
وب��ح��س��ب س��ي��ن��اري��و ال��ت��دري��ب،
عمل العسكريون على محاصرة
معاقل مجموعات مسلحة ،والقضاء
على مجموعات تخريبية للعدو
االف��ت��راض��ي ،والبحث ع��ن مخازن

قمة �أفريقية
مرتقبة لمواجهة
تهديدات
«بوكو حرام»
يجتمع قادة وسط وغرب أفريقيا
في العاصمة الغينية ماالبو في
 8نيسان لعقد قمة أفريقية تهدف
إل���ى وض���ع خ��ط��ة م��ش��ت��رك��ة ضد
مخاطر جماعة «بوكو حرام».
وج����اء ف��ي ب��ي��ان للمجموعة
االقتصادية ل��دول غ��رب أفريقيا
«أم���ام ت��زاي��د وتصاعد الهجمات
الدموية التي يشنها المتطرفون
ضد النيجر ونيجيريا والكاميرون
وتشاد ،تقرر عقد قمة أفريقية في
الـ 8من نيسان في ماالبو عاصمة
غينيا لمكافحة ج��م��اع��ة بوكو
ح��رام» ،وستشارك  21دول��ة من
وسط وغرب أفريقيا.
وأض��اف البيان أن ق��ادة الدول
األفريقية سيجتمعون م��ن أجل
تبني خ��ط��ة مشتركة لمكافحة
جماعة بوكو ح���رام ،تهدف إلى
اقتالع واستئصال الجماعة من
أفريقيا.
ي��ذك��ر أن ت��ح��ال��ف �ا ً إق��ل��ي��م��ي �اً،
يضم ق���وات م��ن النيجر وتشاد
والكاميرون ونيجيريا ،يشن منذ
شباط هجوما ً على جماعة «بوكو
ح��رام» التي توسع انتشارها من
نيجيريا وع��ب��رت ح���دود ال��دول
المجاورة.
وأعلنت األمم المتحدة أن أكثر
من  7300شخص قتلوا على يد
مسلحي جماعة «ب��وك��و ح��رام»
المتشددة ف��ي ث�لاث والي���ات من
نيجيريا منذ مطلع ع��ام ،2014
وأكثر من  300مدرسة تعرضت
ألضرار جسيمة أو دمرت بالكامل
على ي��د نشطاء الجماعة التي
تحارب أنظمة التعليم والتربية
«الغربية» باعتبارها «حراماً».

أسلحة وذخائر في المناطق الجبلية
والغابات ،كما ت��درب العسكريون
على اقتحام أوك��ار المسلحين في
ظروف حرب شوارع في المدن.
وشارك في التدريبات نحو 200
عسكري إذ استخدموا أكثر من 20
منظومة س�لاح وآلية حربية خالل
تنفيذ المهمات.
يذكر أن موجة التدريبات المكثفة
التي انطلقت في شهر آذار تجرى في
مختلف أنحاء البالد ،وتشمل القوات
البرية والجوية والبحرية.
ف��ف��ي ال��ف��ت��رة ب��ي��ن  21-16آذار
الماضي ،أج��رى الجيش الروسي

اخ��ت��ب��ارا ً مفاجئا ً لجاهزية ق��وات
أسطولي الشمال وبحر البلطيق،
وب��ع��ض تشكيالت ق���وات المنطقة
العسكرية الغربية وق��وات اإلن��زال
الجوي ،وركزت تلك التدريبات على
منطقة القطب الشمالي.
وتشارك  5زوارق إن��زال روسية
في مناورات بحرية تجرى في بحر
قزوين ،وتستهدف التدرب على إنزال
القوات على الساحل.
وأوض��ح��ت ال��دائ��رة الصحافية
التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية
أن  5زوارق سريعة من طراز «سيرنا»
شاركت في التدريبات إضافة إلى
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الزورق المتوسط «أتامان بالتوف».
وأج���رت ط��واق��م ال����زوارق خالل
المرحلة األولى من المناورات تدريبا ً
على مختلف أساليب ال��م��ن��اورات
البحرية في ظل خطر لجوء العدو
االفتراضي إل��ى استخدام السالح،
وتحركت الزوارق بسرعتها القصوى
التي تتجاوز  30عقدة بحرية ،إذ
كانت تقترب من السواحل وتحاكي
عملية إنزال عسكريين وسحبهم من
الساحل.
أما المرحلة الثانية من التدريبات،
فتتعلق بعملية إن��زال فعلية لقوة
بحرية على سواحل غير مأهولة.

«داع�ش» يدرب «�أ�شبال الخالفة» على الذبح
باشر تنظيم «داعش» اإلرهابي ،تدريب األطفال ،الذين
يطلق عليهم تسمية «أشبال الخالفة» ،على طرق الذبح
وأساليب التعذيب الجسدي والنفسي في مدينة الموصل
 400كم شمال بغداد.
ونقلت وكالة األنباء األلمانية أمس عن سكان محليين
قولهم «خصص تنظيم «داع��ش» أربعة معسكرات في
مدينة الموصل لتدريب األطفال والمراهقين على وسائل
وط��رق الذبح والتعذيب الجسدي والنفسي الستهداف
الشخصيات التي هدر دمها ورفضت االنضمام للتنظيم

في الموصل فضالً عن االستعداد للمواجهة العسكرية
المرتقبة مع القوات العراقية لتحرير المدينة».
و ُنشر يوم  29آذار تسجيل فيديو جديد في اإلنترنت
يظهر فيه للمرة األولى أطفال «أشبال الخالفة» ينفذون
عملية إعدام جماعية لتسعة أسرى اتهمهم التنظيم بأنهم
«روافض».
يذكر أن��ه انضم ما ال يقل عن  400طفل دون الـ18
سنة للتنظيم اإلرهابي منذ مطلع العام الحالي في إطار
محاوالت التنظيم المستمرة لتجنيد األطفال في صفوفه.

الفيليبين :ال�شرطة والمتمردون
م�س�ؤولون عن خرق وقف �إطالق النار
قالت كبيرة مفاوضي الحكومة الفيليبينية ميريام
فيرير أمس إن مراقبي السالم بقيادة ماليزيا خلصوا إلى
أن رجال الشرطة والمتمردين اإلسالميين على حد سواء
انتهكوا وقف إطالق النار في اشتباك أسفر عن مقتل 65
شخصا ً في كانون الثاني.
وقالت فيرير للصحافيين قبل يوم من إعالن فريق
المراقبة الدولي المكون من  60عضوا ً نتائجه بشأن
انتهاك الهدنة« :يتحمل الجانبان فيما يبدو المسؤولية»،
وأضافت «اتفاق السالم قائم وال يزال ساريا ً على رغم
الواقعة».
وأضافت أن المراقبين توصلوا إلى أن الشرطة انتهكت
الهدنة عندما بادرت بإطالق الرصاص وألنها لم تنسق
مهمتها مع المتمردين .وذكرت نقالً عن تقرير الفريق أن
أربعة متمردين أعدموا من دون إجراءات قضائية عادلة.
وأشارت إلى أن المتمردين انتهكوا الهدنة أيضا ًعندما
الحقوا الشرطة وعرضوا حياة المدنيين للخطر.
وذك��رت الحكومة أن االشتباك كان خطأ وقع أثناء
مالحقة الشرطة إلسالميين متشددين مطلوبين ،في
حين قال المتمردون إنهم تصرفوا دفاعا ً عن النفس

عندما دخلت الشرطة منطقتهم .ولم يصدر تعقيب فوري
من الشرطة وال قادة المتمردين على تقرير الفريق.
وك��ان  44من ق��وات الكوماندوس التابعة للشرطة
و 17متمردا ً وأربعة مدنيين قتلوا في االشتباك يوم
 25كانون الثاني .وعرضت المواجهة عملية السالم
مع جبهة مورو اإلسالمية للتحرير للخطير بعدما علق
النواب مناقشة قانون يقضي بقيام منطقة حكم ذاتي
للمسلمين.
وأصبحت العملية الفاشلة التي نفذتها الشرطة أكبر
أزمة سياسية تواجه الرئيس بنينو أكينو الذي تشير
استطالعات ال��رأي إلى تراجع شعبيته بسبب إدارته
لألمر ،حيث دع��ا أكينو إل��ى استكمال عملية السالم
وحث النواب على المضي قدما ً في القانون الذي يمنح
المسلمين الحكم الذاتي في منطقة جنوبية.
وتوسطت ماليزيا في محادثات السالم بين حكومة
الفيليبين جبهة مورو اإلسالمية للتحرير إلنهاء صراع
مستمر منذ  45سنة وأسفر عن مقتل  120ألف شخص
وتشريد مليوني شخص وعرقلة النمو في أح��د أفقر
المناطق الغنية بالموارد في الفيليبين.

احتجاز بريطاني
بعد الهجوم
على ممثل لالدعاء
في ا�سطنبول
قالت وسائل إعالم تركية محلية
أمس إن هناك مواطنا ً بريطانيا ً من
بين من ألقي القبض عليهم في حملة
على جماعة «جبهة التحرر الشعبي
الثوري» اليسارية في تركيا احتجز
أعضاء فيها األسبوع الماضي ممثالً
لالدعاء لقي حتفه خالل محاولة
الشرطة إطالق سراحه.
وقالت صحيفة «صباح» اليومية
الموالية للحكومة إن ستيفان شاك
كاشينسكي وه��و بريطاني من
أصل بولندي احتجز يوم السبت
في نطاق عملية ضد «الجبهة»،
وأك��د مصدر في وزارة الخارجية
البريطانية أن الشرطة احتجزت
ً
رج�ل�ا ب��ه��ذا االس���م وأن ال����وزارة
عرضت عليه مساعدة قنصلية.
ولكن المصدر لم يدل بتفاصيل.
وت��وف��ي ممثل االدع����اء متأثرا ً
بإصابات لحقت عندما اقتحمت
الشرطة مكتبه إلنهاء أزمة االحتجاز
التي استمرت ست ساعات .وقتل
عضوان في «الجبهة» أيضا ً في
العملية.
وأدرج����ت ال���والي���ات المتحدة
وت���رك���ي���ا واالت����ح����اد األوروب������ي
«الجبهة» على قائمة المنظمات
اإلرهابية .ونفذت الحركة اليسارية
تفجيرا ً انتحاريا ً استهدف السفارة
األميركية عام  .2013وفي 2001
قتل شرطيان وسائح أسترالي في
هجوم للجبهة بوسط اسطنبول.

رئي�س الت�شيك يمنع �سفير وا�شنطن
من دخول مقر الرئا�سة
ذك��رت وسائل إع�لام تشيكية محلية أن رئيس البالد
ميلوس زيمان أمر بمنع السفير األميركي من دخول قلعة
براج وهي مقر اإلقامة الرسمي للرئيس بسبب تصريحات
للسفير اعتبرت انتقادا ً لقرار التشيك حضور مراسم في
موسكو إلحياء ذكرى الحرب العالمية الثانية.
وقال زيمان لموقع إخباري على االنترنت« :ال اتصور
أن ينصح السفير التشيكي في واشنطن الرئيس األميركي
باألماكن التي يجب أن يسافر إليها .لن أسمح ألي سفير
بإبداء رأيه بشأن رحالتي الخارجية» ،وتابع قائالً« :نغلق
باب القلعة في وجه السفير شابيرو».
وقال متحدث رئاسي لوسائل إعالم محلية إنه ال يزال
بمقدور شابيرو حضور مناسبات اجتماعية في القلعة.
وك��ان السفير األميركي أن��درو شابيرو أبلغ محطة
تلفزيونية تشيكية في وق��ت سابق أن حضور زيمان

المراسم بمفرده من بين ساسة االتحاد األوروبي سيكون
«غير مالئم».
وحاد زيمان رئيس الوزراء السابق مرارا ً عن خط االتحاد
األوروبي تجاه أوكرانيا وانتقد العقوبات المفروضة على
موسكو ،بينما تؤيد الحكومة التشيكية وهي المسؤولة عن
السياسة الخارجية النهج األوروبي تجاه موسكو.
ويعد منصب الرئيس ف��ي التشيك شرفيا ً إل��ى حد
كبير ،لكن زيمان الذي أصبح أول رئيس يصل للسلطة
في انتخابات مباشرة عام  2013يشتهر بصراحته في
التعبير عن آرائه في القضايا المحلية والخارجية.
وقرر رؤساء أوروبيون مقاطعة المراسم المقررة في
أيار اعتراضا ً على دور روسيا في الصراع األوكراني لكن
زيمان الذي كثيرا ً ما يحيد عن الصف األوروب��ي قال إنه
سيشارك.

