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«ال�شيوخ الأميركي» قد يواجه جدا ً
ال على م�شروع قانون حول االتفاق مع �إيران

البيت الأبي�ض يتحا�شى
و�صف مجازر الأرمن بـ«الإبادة الجماعية»

انطالق عملية تدوين االتفاق النووي النهائي في فيينا
أش���ار وزي���ر الخارجية اإلي��ران��ي
محمد ج���واد ظ��ري��ف إل��ى أن عملية
تدوين االتفاق النووي النهائي بين
بالده والسداسية الدولية بدأت يوم
أمس األربعاء.
وقال ظريف على صفحته في موقع
التواصل االجتماعي «فايسبوك»« :إن
زمالئي في الفريق النووي المفاوض
سيبدؤون األربعاء مع مجموعة 1+5
تدوين االتفاق النهائي ،وستتم متابعة
ه��ذا الموضوع األس��ب��وع المقبل في
نيويورك على هامش مؤتمر مراجعة
معاهدة حظر االنتشار النووي».
وان��ط��ل��ق��ت ج���ول���ة ج���دي���دة من
ال��م��ف��اوض��ات ال��ن��ووي��ة ب��ي��ن إي���ران
و»السداسية الدولية» أمس في فيينا،
وتتواصل  3أيام ،ومن المقرر أن تبدأ
خاللها عملية صياغة ن��ص اتفاق
خطة العمل المشترك.
وتجرى جولة المفاوضات النووية
الجديدة بين إيران وأعضاء السداسية
الدولية على مستوى مساعدي وزراء
الخارجية والخبراء ،وبمشاركة هيلغا
شميدت مساعدة منسقة السياسة
الخارجية لالتحاد األوروب��ي ،وتعقد
أيضا ً اجتماعات على مستوى الخبراء
لمناقشة مجاالت الحظر النووي.
وأكد كبير المفاوضين اإليرانيين
عباس عراقجي أن وفد بالده في جولة
المفاوضات النووية الجديدة سيركز
على موضوع العقوبات.
وأشار عراقجي ،الذي يترأس وفد
بالده في هذه الجولة من المفاوضات
إلى أن طهران «ستطلب من الجانب
األميركي إيضاحات بشأن قرار إحدى
لجان مجلس ال��ش��ي��وخ» ،الف��ت�ا ً إلى
أن اق��ت��راح قانون بمجلس الشيوخ
بشأن اتفاق ل��وزان شأن داخلي ،إال
أنه قال« :سنحذر الجانب األميركي
مما ق��د يتركه مثل ه��ذا ال��ق��رار على
المحادثات».
يذكر أن لجنة العالقات الخارجية

عباس عراقجي
في مجلس الشيوخ األميركي صوتت
أخيرا ً لمصلحة مشروع قانون معدل
يمنح الكونغرس الحق في التصويت
على أي اتفاق نهائي يبرم مع إيران.
حيث قد يواجه مجلس الشيوخ
ج���داال ً ش��دي��دا ً ح��ول تشريع يمنح
الكونغرس سلطة مراجعة أي اتفاق
ن���ووي م��ع إي���ران م��ع س��ع��ي بعض
الجمهوريين إلى تغيير القانون التخاذ
موقف أكثر تشددا ً من أي اتفاق.
وقال مشرعون إن مجلس الشيوخ
ق��د ي��ب��دأ بكامل أع��ض��ائ��ه بمناقشة
المشروع في اليومين المقبلين بعد أن
وصل زعماء المجلس إلى اتفاق ينهي
حالة الجمود بشأن مشروع قانون
اإلت��ج��ار بالبشر ومرشحة الرئيس
باراك أوباما لوزارة العدل.
وكان أعضاء جمهوريون في لجنة
العالقات الخارجية قدموا عشرات
التعديالت في محاولة لجعل مشروع

قانون أكثر تشدداً ،لكن الغالبية اتفقت
على تنحية مخاوفهم جانبا ً من أجل
التوصل إل��ى حل وس��ط يلقى قبول
مجلس الشيوخ بالكامل ويتجاوز
اعتراضات أوباما الرئيسية.
وك��ان الرئيس األميركي ق��د وعد
باستخدام حق النقض ضد التشريع
قبل التوصل إلى اتفاق خفض الوقت
الممنوح للكونغرس من  60إلى 30
يوما ً وألغى شرطا ً بأن يشهد أوباما
ب���أن إي����ران ال ت��دع��م اإلره�����اب ضد
الواليات المتحدة.
إل��ى ذل��ك ،أعلن وزي��ر الخارجية
ال��روس��ي سيرغي الف���روف أم��س أن
رفع العقوبات عن إيران من مصلحة
روسيا كلياً ،كما أنها ستستفيد من
العالقات التجارية واالقتصادية بين
موسكو وطهران.
تصريحات الفروف جاءت ردا ً على
سؤال صحيفة «أرغومينتي إي فاكتي»

الروسية عن مغزى دعم موسكو لرفع
العقوبات عن طهران في وقت يمكن أن
يؤدي ذلك إلى انهيار أسعار النفط،
األمر الذي ليس من مصلحة روسيا.
وأش��ار الوزير إلى أن دول الشرق
األوس��ط واألدن���ى ،إل��ى جانب شمال
أفريقيا تعيش حاليا ً مرحلة «هزات
جدية منها المتعلقة بتنامي نشاطات
قوى التطرف واإلره���اب ،إلى جانب
تفاقم الصراعات القومية والطائفية».
وأع���رب الف���روف بهذا ال��ص��دد عن
اعتقاده بأن تواصل تدهور األوضاع
ف��ي المنطقة م��ن ش��أن��ه أن ينعكس
سلبا ً على االستقرار الدولي ويضرب
مصالح كثير من الدول ومنها روسيا.
وفي هذا السياق ،لفت الوزير إلى أن
المضي قدما ً في تسوية الملف النووي
اإليراني ورف��ع جميع العقوبات عن
إيران ،سواء أكانت دولية أو أحادية
الجانب ،سيخدم المصالح الروسية.

وذك���ر أن إي���ران تعد شريكا ً قديما ً
لروسيا وتربط بين البلدين أواصر
الصداقة وحسن الجوار ،بالتالي فإن
تخفيف التوتر ح��ول إي��ران سيخدم
العالقات الثنائية وسيدور «بالمنفعة
الملموسة على روسيا».
وذك��ر الف��روف أن موسكو تنطلق
من أن «المشاركة المتكاملة لطهران
في الشؤون اإلقليمية ستخدم هدفا ً
لضمان األم��ن في الخليج والمناطق
المتاخمة له» ،كما أن «إعادة االستقرار
إلى الشرق األوس��ط وشمال أفريقيا
ستعيد دولها إلى حياتها الطبيعية
وستزيل العوائق أم��ام عودتها إلى
ال��م��ب��ادالت االق��ت��ص��ادي��ة الخارجية
المتكاملة ،األمر الذي يخدم توسيع
ت��ع��اون��ن��ا ال��ت��ج��اري واالق��ت��ص��ادي
المتبادل والمنفعة مع ه��ذه ال��دول،
وتعزيز وجود الشركات الروسية في
هذه األسواق الواعدة جداً».
كما لفت الوزير إلى أن روسيا من
حيث المبدأ ضد «استخدام أساليب
الضغط وتقييد الحقوق المشروعة
للدول ب��دواف��ع منفعية وأنانية في
مجال العالقات ال��دول��ي��ة» ،مضيفا ً
أنها «سياسة قصيرة الرؤية عادة ما
تضرب مصالح أنصار هذه السياسة
أنفسهم».
وأعرب الفروف عن اعتقاد روسيا
ب��أن العالم المعاصر بحاجة إلى
«ال��ب��ح��ث ع��ن ت����وازن ع��ق�لان��ي بين
المصالح وال��خ��ط��وات المتضامنة
لحل المشكالت المشتركة» ،وهو مبدأ
ينطبق على مجال الطاقة أيضاً.
وشدد الوزير الروسي على انعدام
تقييدات دولية في ما يتعلق بتصدير
النفط والغاز اإليرانيين ،مشيرا ً إلى أن
طهران ال تزال تبيعهما حاليا ً للدول
«التي ال تخاف من تقييدات غربية
غير شرعية ،وكذلك لدول توصلت إلى
اتفاق بالتراضي مع واشنطن».

دونبا�س تتوقع ا�ستفزازات و�أعما ً
ال تخريبية من قبل الع�سكريين الأوكرانيين

مجل�س الأمن الرو�سي :على كييف التركيز على الق�ضايا الواقعية ً
بدال من وهم التهديد
دعا األمين العام لمجلس األمن
ال���روس���ي ن��ي��ق��والي ب��ات��روش��ي��ف
سلطات كييف إلى التركيز على حل
القضايا الواقعية التي تواجهها
أوكرانيا بدال ً من التصدي للتهديد
الروسي الوهمي.
جاءت نصيحة باتروشيف هذه
تعليقا ً على تصريحات المتحدث
ال��رس��م��ي ب��اس��م وزارة الخارجية
األوك��ران��ي��ة يفغيني بيريبينوس
بشأن «التهديد الروسي» ،إذ اعتبر
أن «روسيا بأفعالها ،تدفع بالعالم
بأسره ،وليس أوكرانيا فحسب ،بل
أوروب��ا وال��والي��ات المتحدة أيضاً،
إلى التفكير في سبل التصدي للخطر
ال��روس��ي ال��ذي يتجلى ف��ي أوض��ح
صورة».
وس��خ��ر ب��ات��روش��ي��ف م��ن مزاعم
ك��ي��ي��ف ح���ول وج����ود خ��ط��ر ي��ه��دد
أوك��ران��ي��ا م��ص��دره روس��ي��ا ،ق��ائ�لاً:
«عليهم التفكير ليس في التصدي
لخطر ال وجود له ،بل في سبل إعمار
اقتصاد البالد وتوفير الضمانات
االجتماعية لسكان أوكرانيا برمتها»،
كما دعا المسؤول الروسي كييف إلى
التفكير في سبل الوفاء بااللتزامات
ال��ت��ي أخ��ذه��ا على عاتقه الرئيس
األوك��ران��ي بيترو بوروشينكو في
إط���ار ات��ف��اق��ات مينسك السلمية،
مضيفا ً أن��ه م��ن المستحيل توفير
الحرية والديمقراطية في أوكرانيا
ع��ن طريق عمليات قصف مدفعي
وتطهير عرقي.
يذكر أن الرئيس األوكراني قال إن
«الحرب في منطقة دونباس (شرق
أوكرانيا) هي حرب ليست من أجل
استقالل أوكرانيا فحسب ،بل ومن
أج���ل ال��ح��ري��ة وال��دي��م��ق��راط��ي��ة في
أوروبا وفي العالم برمته».
وق��ال باتروشيف« :يجب وقف
الحرب قبل كل ش��يء ،ووض��ع حد
ألعمال العصابات القومية المتطرفة،
وإج��راء اإلص�لاح الدستوري ،ومن
ث��م ال��ع��م��ل ع��ل��ى ض��م��ان ال��ح��ري��ة
وال��دي��م��ق��راط��ي��ة ،أم���ا ف��ي ال��وق��ت
الراهن ،فال تهتم القيادة األوكرانية
الخاضعة لضغوط خارجية بهذه
القضايا ،بل تؤدي أفعالها فقط إلى

تصعيد الوضع».
وك��ان المتحدث باسم الكرملين
قد أعلن في وقت سابق أن موسكو
سترحب بتحرك أي دولة بإمكانها
ممارسة الضغط على السلطات في
كييف لحملها على تنفيذ اتفاقات
مينسك بشأن التسوية في جنوب
شرقي أوكرانيا.
وقال دميتري بيسكوف« :إذا كان
هناك بلد مستعد وقادر على التأثير
ف��ي ك��ي��ي��ف لحملها ع��ل��ى تطبيق
اتفاقات مينسك  ،2 -فإن موسكو
بالطبع سترحب بذلك».
وف��ي تعليقه ع��ل��ى تصريحات
سفير الواليات المتحدة لدى روسيا
ج��ون تيفت ح��ول إم��ك��ان انضمام
الرئيس األميركي باراك أوباما إلى
نشاطات «مجموعة النورماندي»
حول أوكرانيا.
وأع��اد إلى األذه��ان أن العمل في
إطار مجموعة «النورماندي» أثمر
بتوقيع اتفاقات «مينسك  »2 -من
قبل األط��راف المعنية ،والتي سمح
توقيعها بوقف «سفك الدماء المرعب
والقصف الهمجي للمدن والبلدات
في جنوب شرقي أوكرانيا».

وأش��ار بيسكوف إل��ى أن الخطة
التي جرى التوصل إليها في مينسك
تقضي باتخاذ خطوات الحقة على
طرفي النزاع القيام بها ،لكن كييف
تماطل في تنفيذ التزاماتها بموجب
االتفاقات ،وهذا ما يجعل الوضع في
المنطقة هشاً ،األمر الذي يثير قلق
موسكو.
وج��دد بيسكوف موقف موسكو
القائل إن األهم اآلن هو التركيز على
تنفيذ كييف جميع االلتزامات التي
أخذتها على عاتقها» ،مشددا ً على
ضرورة أن يتم ذلك «بحسب الترتيب
المشار إليه في نص الوثيقة التي
وقع عليها ممثلو كييف».
وفي السياق ،أعلنت قوات الدفاع
الشعبي في منطقة دون��ب��اس أنها
تتوقع استفزازات وأعماال تخريبية
م��ن قبل العسكريين األوكرانيين
بحلول عيد النصر في  9أيار المقبل.
وق����ال ال��م��ت��ح��دث ب��اس��م ق��وات
جمهورية دونيتسك الشعبية إدوارد
باسورين إن سلطات كييف شكلت
مجموعة تخريبية خاصة من نشطاء
قوميين متشددين في غرب أوكرانيا
يتراوح قوامها بين  300و 500فرد،

وذلك بهدف القيام بأعمال تخريبية
استفزازية في مقاطعة لوغانسك،
النتحال صفة جنود روس.
ولم يستبعد باسورين أن يكون
أف��راد المجموعة ق��د تلقوا تدريبا ً
من قبل خبراء من دول حلف شمال
األط��ل��س��ي ،مشيرا ً إل��ى أن بيانات
االس��ت��ط�لاع تشير إل��ى وج���ود 70
عنصرا ً من عاملي شركة «أكاديمي»
األمنية األميركية الخاصة.
وذك����ر ال��م��ت��ح��دث ب��اس��م ق��وات
الجمهورية أن هذه الشركة المعروفة
س��اب��ق �ا ً ت��ح��ت اس���م «ب�ل�اك ووت���ر»
تتخصص في تنفيذ طلبات مباشرة
من وزارة الخارجية األميركية في
«األماكن الساخنة» عبر العالم.
وأع��اد المسؤول العسكري إلى
األذهان أنه في عام  2007قتل عاملو
«بالك ووتر»  17مدنياً ،بينهم نساء
وأط��ف��ال ف��ي ال��ع��راق ،وك��ان��ت هذه
الفضيحة هي التي دفعت الشركة
إلى تغيير اسمها.
وأش��ار باسورين إل��ى أن وجود
أف������راد ه����ذه ال���ش���رك���ة ف���ي ب��ل��دة
فولنوفاخا (الواقعة تحت سيطرة
ال��ج��ي��ش األوك���ران���ي ب��ال��ق��رب من

الخط الفاصل بين طرفي النزاع)،
يعتبر خرقا ً التفاقات مينسك ،داعيا ً
المنظمات الدولية إلى تحقيق في
هذه الوقائع.
يذكر أن البند العاشر من وثيقة
«م��ج��م��وع��ة اإلج������راءات ال��خ��اص��ة
بتطبيق اتفاقات مينسك» ينص على
ض��رورة سحب جميع التشكيالت
األج��ن��ب��ي��ة وال��م��ع��دات العسكرية
وكذلك المرتزقة من أراضي أوكرانيا
تحت إشراف منظمة األمن والتعاون
في أوروبا.
م��ن جهة أخ���رى ،اعتبر رئيس
«دون��ي��ت��س��ك الشعبية» ألكسندر
زاخارتشينكو أن عمليات القصف
ال��م��ت��ك��ررة ف��ي دون���ب���اس م��ن قبل
العسكريين األوكرانيين ليست سوى
مقدمة لشن هجوم واس��ع النطاق
ضد مواقع قوات الدفاع الشعبي.
وأش���ار زاخ��ارت��ش��ي��ن��ك��و إل���ى أن
القوات األوكرانية كثفت هجماتها
بعد عيد القيامة ،مضيفا ً أنه خالل
يومي  15و 16نيسان فقط تم صد
نحو  8هجمات أوكرانية ،شاركت
فيها تشكيالت عسكرية مختلفة
نظامية وغير نظامية.
وأف�����اد م��راق��ب��و م��ن��ظ��م��ة األم���ن
وال��ت��ع��اون األوروب���ي ف��ي أوكرانيا
ب��ت��ص��اع��د ال���ت���وت���ر األم���ن���ي ف��ي
م��ح��ي��ط م��ط��ار دون��ي��ت��س��ك وق���رب
ب��ل��دة شيروكينو ج��ن��وب مقاطعة
دونيتسك.
وج���اء ف��ي تقرير ي��وم��ي تنشره
بعثة المنظمة أن المراقبين سجلوا
ط���وال ي���وم ال��ث�لاث��اء  20نيسان
حوادث متكررة إلطالق النار بالقرب
م��ن بلدة شيروكينو ،تحولت في
المساء إلى معركة عنيفة باستخدام
دبابات ومدافع هاون وأسلحة نارية
خفيفة.
ك��م��ا أف���اد ال��ت��ق��ري��ر ب���أن التوتر
ازداد ح��دة أيضا ً في محيط مطار
دونيتسك ،حيث دار تبادل إلطالق
النار خالل مساء الثالثاء باستخدام
دبابات ومدافع هاون.
وأشار المراقبون إلى أنهم سجلوا
حركة اآلليات العسكرية من جانبي
الخط الفاصل بين طرفي النزاع.

بريطانيا لديها موارد كافية للم�ساهمة في عمليات �إنقاذ المهاجرين

روما ت�سعى �إلى تفوي�ض لإغراق قوارب المهاجرين قبل انطالقها
أعلن رئيس ال���وزراء البريطاني ديفيد كاميرون ،أن بالده
ستساهم في مهمة االتحاد األوروبي الخاصة بإنقاذ المهاجرين
المنكوبين في البحر األبيض المتوسط.
وم��ن المتوقع أن يشارك كاميرون( ،ال��ي��وم) الخميس ،في
اجتماع طارئ لقادة ال��دول والحكومات لـ 28بلدا ً في االتحاد
األوروبي ،مكرس لقضية الهجرة من شمال أفريقيا إلى دول أوروبا،
حيث سيطرح رئيس ال��وزراء البريطاني مقترحاته بهذا الشأن
وسيبحث الوضع حول هذه المسألة مع القادة األوروبيين.
وقال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند« :بالطبع ،علينا
أن ندعم عملية البحث واإلنقاذ في البحر األبيض المتوسط»،
مضيفا ً أن «ال أحد يريد أن يرى الناس تغرق».
وبحسب معطيات منظمة األم��م المتحدة ،فإن ما ال يقل عن
 3500مهاجر ،وغالبيتهم من سورية وليبيا ،لقوا حتفهم عام
 2014الماضي ،في محاولتهم الوصول إلى السواحل األوروبية.

وك��ان  800مهاجر على األق��ل لقوا مصرعهم نتيجة غرق
سفينتهم قبالة السواحل الليبية األح��د  19نيسان ،بحسب
المفوضية العليا لألمم المتحدة لشؤون الالجئين.
من جهة أخرى ،قال وزير الداخلية اإليطالي أنجيلينو ألفانو
أمس إن بالده تسعى للحصول على إجماع دولي إلغراق قوارب
المهاجرين غير الشرعيين قبل انطالقها من السواحل الليبية.
وقال ألفانو بهذا الصدد في تصريح تلفزيوني« :لقد تقدمنا
بطلب واضح التخاذ إجراءات إزاء الهجرة غير الشرعية ،في إطار
القانون الدولي» ،ـ»نحن نسعى إلى إجماع دولي إلغراق قوارب
المتاجرين بالبشر قبل مغادرتها» ،السواحل الليبية.
وأشار الوزير اإليطالي إلى أن بالده تسعى إلى تفويض دولي،
مضيفا ً أن هذه المهمة «ال نستطيع القيام بها وحدنا ،ألنها ستكون
بمثابة إعالن حالة حرب» ،لذا «يجب أن يكون هذا األمر واضحاً»،
الفتا ً إلى أن «هناك مفاوضات جارية للحصول على تفويض

13

دولي» ،بينما «ال يزال علينا تحديد آليات التنفيذ ،وينبغي فعل
ذلك فوراً».
وبشأن احتمال القيام بعمل عسكري ،خلص ألفانو إلى القول:
«ح��ول افتراض التدخل العسكري تحت قيادة قواتنا ،نحن
مستعدون للقيام بدورنا ،لكننا نريد إشراك التحالف الدولي في
المهمة».
وأشار رئيس الوزراء اإليطالي ماتيو رينزي إلى الموقف ذاته،
إذ كتب في صفحته على موقع التواصل االجتماعي «فايسبوك»
إل��ى أن «االل��ت��زام��ات الملموسة التي سنحاول اعتمادها في
الساعات التي تفصل بيننا وبين المجلس األوروب��ي الخميس
 23نيسان» ،هي «التدخالت في بلدان المنشأ ،وتدمير قوارب
الهجرة ،ومضاعفة مهمة (تريتون) ،ومد حالة الطوارئ لتكون
مشتركة بين جميع البلدان ،والتعاون مع األمم المتحدة عبر
جهود مشتركة على الحدود الجنوبية لليبيا».

طالب البيت األبيض مجددا ً باعتراف «كامل وصريح
وعادل» بالمجازر التي تعرض لها األرمن في عهد السلطنة
العثمانية ،إال أنه تحاشى وصف تلك األح��داث باإلبادة
الجماعية.
وقال بيان للرئاسة األميركية إن كبير موظفي البيت
األبيض دنيس ماكدونو ومستشار الرئيس للسياسة
الخارجية بن رودس تباحثا مع وفد من األرمن األميركيين
في الذكرى المئوية األولى للمجازر التي تقول يريفان إنها
أودت بحياة مليون ونصف مليون شخص.
وذكر البيان أن ماكدونو ورودس شددا على «أهمية هذه
المناسبة لتكريم  1,5مليون أرمني قضوا خالل تلك الفترة
المروعة».
بدورها ،التقت مستشارة الرئيس لشؤون األمن القومي
س��وزان راي��س وزي��ر الخارجية التركي مولود جاويش
أوغلو الذي يزور واشنطن وحثته على تحسين العالقات
بين أنقرة ويريفان وعلى إطالق حوار مفتوح في تركيا
حول فظائع  ،1915بحسب بيان للبيت األبيض.
وكان الرئيس باراك أوباما وعد خالل حملته االنتخابية
في السباق الرئاسي عام  2008باالعتراف باإلبادة ،إال
أنه لم ِ
يف بوعده بعد أن أصبح رئيساً ،ولم يذكر بلسانه

يوما ً هذا اللفظ ،ال سيما في البيانات التي تصدر سنويا ً في
ذكرى المجازر األرمنية التي تحييها يريفان وأرمن الشتات
في  24نيسان.
وفي  2014وصف أوباما المجازر التي تعرض لها
األرمن بأنها «واحدة من أسوأ فظائع القرن العشرين» ،في
حين وصف الرئيس السابق رونالد ريغن مجازر األرمن
بـ«اإلبادة» في عام .1981
في المقابل ،يعترف الكونغرس األميركي بإبادة األرمن
منذ وقت طويل ،وذلك بموجب قرارين أصدرهما مجلس
النواب عامي  1975و.1984
وترفض تركيا حتى اآلن االعتراف بأن هذه المجازر
التي راح ضحيتها  1.5مليون شهيد ،كانت عملية تصفية
ممنهجة نفذتها السلطنة العثمانية ،مؤكدة أن عدد األرمن
ال��ذي قضوا في تلك الفترة يقارب نصف مليون ،وأنهم
قضوا نتيجة الجوع أو في معارك وقفوا فيها مع روسيا
عدوة السلطنة العثمانية في الحرب العالمية األولى.
وستجرى احتفاالت الذكرى المئوية إلبادة األرمن إبان
الحرب العالمية األولى الجمعة  24نيسان في يريفان،
وسيترأس الوفد األميركي المشارك في هذه المناسبة وزير
الخزانة جاكوب لو «تضامنا ً مع الشعب األرمني».

باري�س :اعتقال �إرهابي خطط لهجوم م�سلح
أعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنيف أمس أن
أجهزة األمن في بالده تمكنت من إحباط عمل إرهابي.
وق��ال« :اعتقل إسالمي راديكالي وعثر بحوزته على
س�لاح وذخيرة ودرع واقية من ال��رص��اص ،ووسائل
اتصال ،وأناشيد إسالمية» .وذك��ر الوزير الفرنسي
أن الطالب البالغ من العمر  24سنة وال��ذي يدرس
في تخصص إلكتروني ،خطط لتفجيرات في كنيسة
أو اثنتين ،الفتا ً إلى أن المشتبه به كان تحت مراقبة
الشرطة خالل عامي  2015 – 2014بسبب راديكاليته،
وأضاف بأن المشتبه به « كان قد خطط للتوجه إلى
سوريا للمشاركة في الجهاد».

وكان المعني اعتقل األحد الماضي في الدائرة 13
من باريس الواقعة جنوب شرقي العاصمة الفرنسية،
حين أطلق الشاب النار على نفسه وأصاب قدمه بسبب
اإلهمال ،واستدعى فريق اإلسعاف الذي هرع إلى شقته
رج��ال الشرطة حال وصوله إلى المكان ،حيث قاموا
بتفتيشها.
وذكر وزير الداخلية الفرنسي أن التحقيق ال يستبعد
أن يكون المعتقل قد قتل المرأة أوريلي شاتلين البالغة
من العمر  32سنة ،والتي فارقت الحياة بعد إصابتها
بثالث أعيرة نارية في منطقة باريس ،وعثر على جثتها
في سيارة محترقة.

وزير الداخلية الفرنسي

طالبان تبد�أ «هجوم الربيع» الجمعة المقبل
أعلنت حركة طالبان األفغانية أنها ستبدأ هجوم الربيع
اعتبارا ً من ي��وم الجمعة  24نيسان ،مشيرة إل��ى أنها
ستستهدف بشكل أساسي الجنود األجانب الذين ال يزالون
منتشرين في البالد.
وقال بيان للحركة صدر أمس إن «األه��داف الرئيسية
لهذه العملية التي سميت «هجوم الربيع» هي المحتلون
األجانب ال سيما قواعدهم العسكرية الدائمة ومراكزهم
االستخباراتية والدبلوماسية».
وأشار البيان أيضا ً إلى أن «هجوم الربيع» سيستهدف
م��س��ؤول��ي السلطة ف��ي ك��اب��ل وأج��ه��زة االس��ت��خ��ب��ارات
والجيش والشرطة في البالد ،الفتا ً إلى السعي إلى حماية
«المدنيين وممتلكاتهم» .وشدد البيان إلى أن «أي إهمال

من طرف المقاتلين اإلسالميين ...يؤدي إلى مقتل مدنيين
سيعاقبون عليه بموجب الشريعة وقانون الجهاديين»،
حيث كانت الحركة رفضت في السابق تبني هجمات سقط
خاللها ضحايا مدنيون.
وتشن حركة طالبان كل عام هجمات مع حلول فصل
الربيع تستهدف القوات األجنبية التي طردتها من السلطة
بنهاية عام  ،2001وتستهدف أيضا ً أفراد األجهزة األمنية
والعسكرية األفغانية.
وأنهى حلف شمال األطلسي في كانون األول الماضي
مهمته القتالية في أفغانستان ،إال أن  12500جندي من
االئتالف بينهم  9800أميركي ال يزالون موجودين هناك
بهدف تدريب القوات األفغانية.

مواجهات بين ال�شرطة ومتظاهرين
في �أدي�س �أبابا
شهدت العاصمة األثيوبية أديس
أبابا أم��س اشتباكات بين عناصر
الشرطة ومتظاهرين بعد بث فيديو
يظهر إع��دام  28إثيوبيا ً على أيدي
مسلحي تنظيم «داع��ش» اإلرهابي
في ليبيا.
وقال شهود عيان إن المتظاهرين
رشقوا الشرطة بالحجارة واشتبكوا
معها أث��ن��اء اح��ت��ج��اج ش���ارك فيه
اآلالف.

وجرى تنظيم االحتجاج تضامنا ً
مع أسر القتلى ،واندلعت االشتباكات
بعد لحظات من كلمة لرئيس الوزراء
اإلث��ي��وب��ي هايلي م��ري��م ديسالين،
وق��ب��ض��ت ال��ش��رط��ة ع��ل��ى ع���دد من
األشخاص.
وأك���دت إثيوبيا أن القتلى في
الفيديو الذي نشر مطلع األسبوع هم
من مواطنيها ،وتعرف أفراد من أسر
الضحايا على  2من القتلى حتى اآلن.

وكان تنظيم «داعش» نشر تسجيالً
مصورا ً األح��د  19نيسان مدته 29
دق��ي��ق��ة ،ي��وث��ق فيه ذب��ح وق��ت��ل 28
مسيحيا ً إثيوبيا ً اختطفهم التنظيم في
ليبيا ،وعرض مجموعتين منفصلتين
من المخطوفين.
وحسب المتحدث ف��ي الفيديو،
احتجزت المجموعتان في مكانين
منفصلين ،مجموعة في شرق ليبيا
وأخرى في جنوبها.

