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حزب معارض يدعو املسلمني في بريطانيا لتوقيع وثيقة لنبذ العنفعربية وعالمية
لندن ـ يو.بي.اي: دعا عضو بارز في حزب االستقالل البريطاني املعارض، املسلمني في بالده إلى توقيع 
وثيقة لقواعد السلوك إلثبات أنهم يرفضون العنف، واعتبر أن أوروبا ارتكبت خطأ بسماحها ببناء املساجد 
على أراضيها. وقالت صحيفة »ديلي ميل« إن، جيرارد باتن، عضو البرملان األوروبي ومتحدث شؤون 
الهجرة في حزب االستقالل، كتب وثيقة تدعو املسلمني في بريطانيا للتوقيع على إعالن لنبذ العنف.
وأضافت أن باتن أعلن أنه كتب وثيقة اإلعالن مع داعية إسالمي، »وال يرى أي سبب مينع أي شخص 
طبيعي وعاقل من التوقيع عليها«.

سوتشي - أ.ف.پ: يريد الرئيس الروسي فالدميير بوتني 
استغالل دورة األلعاب األوملبية الشتوية التي ستفتتح غدا في 

سوتشي املدينة الواقعة على البحر األحمر وجبال القوقاز، 
لتكون رمزا لعودة بالده إلى الساحة الرياضية العاملية وفرصة 
لتعزيز رصيده الشعبي، لكن الرهان دونه صعوبات بحسبما 

يتوقع اخلبراء.
وكان بوتني الذي تولى احلكم قبل 14 عاما استعمل تأثيره الكبير 
عام 2007 للظفر بشرف استضافة هذا احلدث الرياضي الكبير 

األول في روسيا منذ سقوط االحتاد السوڤياتي عام 1991.
وكان بوتني أعلن في مقابلة أجرتها معه قناة »روسيا 24« بانه 
اختار »هذا املكان شخصيا« إلقامة األلعاب األوملبية الشتوية.
وتقول احملللة ماريا ليبمان من مركز »كارناغي للدراسات« 

بان بوتني الرجل القوي في البالد يريد أن »يثبت بان روسيا 
قادرة على اإلبهار عبر استضافة عيد رياضي كبير من خالل 

بناء البنى التحتية واستقبال الوفود« من مختلف أنحاء الكرة 
األرضية.

واعتبرت ليبمان أن ألعاب سوتشي لن تغير من صورة روسيا 
عبر العالم، لكنها على الصعيد الشخصي قد تسمح »لبوتني 
بان يسجل نقاطا إضافية بعد جناحاته مؤخرا على الصعيد 

السياسي في األزمة السورية وقضية البرنامج النووي 
اإليراني«.

وبنظر احمللل املستقل دميتري اوريشكني فان هذه األلعاب 
»تشكل حتديا كبيرا لبوتني وليست مصدر راحة بالنسبة إليه، 

فهو متوتر األعصاب كالطالب الذي يقوم باالمتحان، وإذا لم 
تسر األمور بشكل جيد فانه سيرسب في هذا االمتحان«.

وأضاف »في افضل األحوال، ستبرهن األلعاب األوملبية بان 
روسيا هي دولة كسائر الدول، لكن هناك فرص أكبر حلصد 

الفشل أيضا اكثر منها حتقيق فوائد«.

وتابع »كانت روسيا وبوتني عام 2007 مختلفني، أما اآلن فال احد 
يسامح بوتني«، مشيرا إلى عدم احترام حقوق اإلنسان، والفساد 

املستشري في قطاعات الدولة.
وجعل بوتني من األحداث الرياضية أولويات استراتيجية، حيث 

جنحت البالد في الظفر بكأس العالم 2018 وبسباق فورموال 
واحد للسيارات ضمن بطولة العالم أواخر العام احلالي في 

احلديقة العامة لسوتشي أيضا. ويقول احد السياسيني املقربني 
من الكرملني وهو دميتري اورلوف بان استضافة األلعاب 

األوملبية الشتوية للمرة األولى في روسيا هو »مشروع 
شخصي لبوتني الذي يفكر بالتاريخ وماذا سيكتب عنه«.

وكانت شعبية بوتني عام 2007 المست نسبة 80% في ظل منو 
االقتصاد الروسي بشكل كبير وسط غياب املعارضة متاما، لكن 

األمور تغيرت كثيرا منذ تلك الفترة.
أما اليوم فتالحظ ليبمان بانه »أصبح اكثر صعوبة اإلقناع 

بان روسيا تسير على الطريق الصحيح، حيث سجل النمو 
االقتصادي 1% فقط مؤخرا مقارنة مع 8% عام 2007، وبدأ الروبل 

ينهار إزاء اليورو، باإلضافة إلى قمع مظاهرات مناهضة بعنف 
عام 2012 واخلروقات في حقوق اإلنسان التي دانتها األمم 

املتحدة.
كما أن االنتقادات تضاعفت في اآلونة األخيرة حول تكاليف 

إقامة األلعاب األوملبية األغلى في العالم حتى اآلن، باإلضافة إلى 
شكوك بأعمال فساد وإنفاق عام بلغ 50 مليار دوالر الستضافة 

احلدث األوملبي في منطقة كانت خالية متاما من أي منشآت 
رياضية وتقع على بعد مسافة قصيرة من جمهوريات القوقاز 
غير املستقرة من الناحية األمنية، فعلى الرغم من االحتياطات 

األمنية الضخمة التي اتخذتها روسيا للوقوف في وجه 
التهديدات التي تلقتها من منظمات إسالمية متطرفة، فان األمن 

اليزال يثير قلقا كبيرا.

األلعاب الشتوية في »سوتشي«: حتد كبير أم راحة بال لبوتني؟
تقرير إخباري

املالكي: حسم املعركة في الفلوجة أصبح على األبواب

عشرات القتلى واجلرحى في تفجيرات
استهدفت مبنى اخلارجية العراقية

اكثر من  يس���يطرون منذ 
شهر على مناطق في محافظة 
االنبار. كما اندلع حريق كبير 
في مركز الس���نك التجاري 

في بغداد.
ورجحت مصادر الدفاع 
املدني العراقي أن يكون سبب 

احلريق متاس كهربائي.
وقالت إن احلريق الذي 
»مت���ت الس���يطرة علي���ه 
وإخم���اده ولم يس���فر عن 
إصابات بش���رية باستثناء 
اخلسائر املادية التي حلقت 
باحملال التجارية والتي تقدر 
مبئات املاليني من الدنانير 
العراقية« ما يوازي ماليني 

الدوالرات.
جاء ذلك في وقت اعلن 
رئيس الوزراء نوري املالكي 
عن قرب حسم املعركة ضد 
تنظيم القاع���دة في مدينة 
الفلوج���ة، وق���ال »ال نريد 
أن نؤذي األهالي واملدنيني 
ونأمل بعودتهم الى مدينتهم، 
السيما أن حس���م املعركة 
الفلوج���ة أصبح على  في 

األبواب«.
وأضاف »الفلوجة مطوقة 
واملعركة فيها ستحسم خالل 
األي���ام املقبلة، وس���تكون 

هناك مب���ادرة في الفلوجة 
إلنهاء األزمة ويكون هناك 
إصالح ش���امل لها«، مثنيا 
على القرارات التي أصدرتها 
دول عربية بشأن مكافحة 

االرهاب.
وميدانيا، قال املقدم حميد 
شندوخ من شرطة الرمادي 
ان »قواتنا تستعد ملداهمة 
منطقة السكك، في جنوب 
الرمادي، آخر معاقل تنظيم 

داعش في املدينة«.
وأكد ان »قواتنا استعادت 
السيطرة على جميع املناطق 
االخرى في الرمادي ورفعت 
جميع العبوات الناسفة التي 

زرعها املسلحون«.
وبدت االوضاع مستقرة 
في عموم مدين���ة الرمادي 
حيث تواصل القوات العراقية 
انتشارها ومالحقة املسلحني، 
وفقا ملراسل فرانس برس.

وتعرضت مدينة الفلوجة 
الس���اعات املاضية،  خالل 
والتي خارج سيطرة القوات 
العراقية وينتشر مسلحون 
من داعش في وسطها، الى 
قصف متكرر استهدف احياء 
املدينة، وفقا  ف���ي  متفرقة 

لشهود عيان.

وأك���دت مص���ادر امنية 
انفج���ار س���يارة مفخخة 
عند مبنى وزارة اخلارجية 
وأخرى في منطقة الس���نك 

وسط بغداد.
وقال مص���در في وزارة 
اخلارجي���ة ان االنفج���ار 
وقع جراء تفجير انتحاري 
بحزام ناسف استهدف نقطة 
الرئيسية ملدخل  التفتيش 
الوزارة، بينما اس���تطاعت 
االم���ن تفجير عبوة  قوات 
ناسفة عن بعد دون وقوع 
ضحايا، على مقربة من مقر 
وزارة النفط في وسط بغداد، 

وفقا ملصادر امنية.
ول���م تعل���ن اي جه���ة 
الهجمات  مس���ؤوليتها عن 

حتى اآلن.
وج���اءت الهجمات التي 
تستهدف بشكل يومي مناطق 
متفرقة في العراق، مع اقتراب 
موعد االنتخابات البرملانية 
املقررة نهاية ابريل القادم.

كما تزامنت هذه الهجمات 
م���ع تواصل تنفي���ذ قوات 
االمن العراقية عمليات ضد 
مسلحني من تنظيم »الدولة 
االسالمية في العراق والشام« 
املعروف باس���م »داعش« 

بغداد � وكاالت: قتل 20 
ش���خصا وأصيب ثالثون 
على االقل بجروح في ثالثة 
تفجيرات بالع���راق، بينها 
تفجي���ر انتح���اري بحزام 
ناسف، واخر بسيارة مفخخة 
عند مبنى وزارة اخلارجية 
باملنطقة اخلضراء وس���ط 
بغ���داد، وفقا ملصادر امنية 
وطبي���ة، فيم���ا أكد رئيس 
املالكي أن  ن���وري  الوزراء 
»حسم املعركة في الفلوجة 

أصبح على األبواب«.
وقال مص���در في وزارة 
الداخلي���ة العراقية ان »20 
ش���خصا قتل���وا واصيب 
ثالثون بجروح في هجوم 
انتح���اري بحزام ناس���ف 
وانفجار سيارتني مفخختني 

في بغداد«.
الى  وأش���ارت املصادر 
ان اغلب الضحايا س���قطوا 
جراء الهجوم االنتحاري الذي 
استهدف مطعما قريبا من 
احد مداخل املنطقة اخلضراء 
في وسط بغداد، التي تخضع 
حلراسة مشددة حيث مقر 
النواب  احلكومة ومجلس 
وس���فارات اجنبي���ة بينها 

االميركية والبريطانية.

حريق كبير
في مركز جتاري 

ببغداد دون
خسائر بشرية

ليبيا تعلن التخلص نهائياً من سالحها الكيماوي
وكاالت:   - طرابل����س 
أعلن����ت ليبيا ع����ن تدمير 
آخر ما لديه����ا من مخزون 
من األسلحة الكيماوية من 
عهد نظام معمر القذافي وذلك 

مبساعدة دول غربية.
 وق����ال وزير اخلارجية 
الليبي محمد عبدالعزيز في 
تصريح صحافي إن خبراء 
من الواليات املتحدة وكندا 
وأملانيا س����اعدوا طرابلس 
في تدمير مخزون األسلحة 
الكيماوية في الرواغة النائية 

في جنوب ليبيا.
وأضاف »إن التدمير مت 

مبنتهى الدقة«. 
وقال مسؤولون ليبيون 
إن����ه ال توج����د أي كميات 
أخرى معروفة من األسلحة 

الكيماوية.
وكانت ال����دول الغربية 
ه����ذه  تخش����ى س����قوط 
األسلحة في أيدي متشددين 
وميليشيات إقليمية في ظل 
النطاق  الواسعة  الفوضى 
التي تس����عى ليبيا جاهدة 

للقضاء عليه����ا بعد مرور 
ما يزيد عل����ى عامني على 
االنتفاض����ة الت����ي أطاحت 

بالقذافي.
وب����دأت ليبي����ا تفكيك 
الكيماوي  التسلح  برنامج 
بعد توقي����ع اتفاقية حظر 
األسلحة الكيماوية عام 2004 
لكن العملية توقفت في عام 
2011 عندما بدأت االنتفاضة 
املناهض����ة للقذافي والتي 
دعمها الغ����رب وزار املدير 
العام ملنظمة حظر األسلحة 

الكيميائية احمد أوزومجو 
الواليات  وممثل����ون ع����ن 
املتحدة وأملانيا املوقع في 
الرواغة. وق����ال أوزومجو 
للصحافيني »زرنا منشأة 
الكيماوية  تدمير األسلحة 
في الرواغة. وهناك شاهدنا 
بأنفسنا كيف تغلب التعاون 
التحديات  الدول����ي عل����ى 
الكبيرة لتدمير األس����لحة 
النووي����ة في ه����ذا املوقع 

النائي«.
وقال مساعد وزير الدفاع 

األميركي لبرامج األسلحة 
النووي����ة والبيولوجي����ة 
ان����درو ويبر  والكيماوية 
إن م����ن ب����ني املخزون����ات 
الكيماوي����ة الليبي����ة التي 
دمرت 507 قذائف مملوءة 

بغاز اخلردل.
وكان القذاف����ي قد اعلن 
أن لدي����ه 25 طن����ا من غاز 
اخل����ردل غير املعبأ و1400 
الكيماوية  امل����واد  طن من 
املستخدمة في صنع ذخائر 

الغاز السام.

إيران: »األوهام األميركية« لن حتل املسألة النووية
طهران- وكاالت: قال وزير اخلارجية االيراني 
محمد ج����واد ظريف ان ما وصف����ه ب� »االوهام 
األميركية وبياناتها غير املنصفة ال مكان لها في 

املفاوضات النووية مع ايران«.
واكد ظريف في تصريح نقلته وسائل إعالم 
رس����مية ايرانية موقف طهران القائم على حل 
قضية برنامجها الن����ووي وفق »نظرة واقعية 

بعيدة عن األوهام األميركية«.
كم����ا اكد ان طهران تنظر إل����ى االتفاق الذي 
أبرم مع القوى الغربية بشأن برنامجها النووي 
على أنه مبنزل����ة فرصة لبناء الثقة بينها وبني 
املجتمع الدولي. وأض����اف ظريف - في مقابلة 
أجرتها معه قناة »يورونيوز« اإلخبارية - أنه 
يرحب بإلغاء جتمي����د بعض األصول اإليرانية 
في الواليات املتح����دة، وذلك على الرغم من أن 
طهران تعتبر أن قرار التجميد من األس����اس لم 
يكن قانونيا، مؤك����دا أن طهران حتاول االلتزام 

بهذا االتفاق وعدم االلتفاف حوله.
بدورها، أكدت املتحدثة باس���م اخلارجية 
االيرانية أن الوفد النووي املفاوض سيصون 
االجن���ازات العلمية للبالد ولن يس���مح عبر 

وقوفه بوجه املطالب املبالغ فيها، باخلوض 
في قضايا خارج الشأن النووي في املفاوضات 

مع مجموعة »1+5«. 
ونقلت وكالة »ف����ارس« االيرانية امس عن 
مرضية أفخم قولها ردا على التصريحات االخيرة 
ملساعدة وزير اخلارجية األميركي وندي شيرمان- 
إن املسؤولني االميركيني يعلمون جيدا أن املطالب 
املبالغ فيها واالوهام والتصريحات التي يطرحونها 
لالستهالك الداخلي ال مكان لها في املفاوضات وال 
طائل من ورائها سوى استمرار الفشل األميركي 
خالل االعوام االخيرة والذي اعترف به الرئيس 

األميركي باراك أوباما ايضا. 
الى ذلك، قال����ت وزارة اخلارجية األميركية 
إن التوقيع على االتفاق املرحلي مع إيران على 
برنامجها النووي ال يعني أن طهران باتت جاهزة 
للتعامل التجاري واالقتصادي مع املجتمع الدولي. 
وقالت وكيلة وزارة اخلارجية األميركية للشؤون 
السياسية وندي شيرمان، في تصريحات أوردها 
راديو »سوا« األميركي امس ان وزير اخلارجية 
األميرك����ي جون كيري انتقد زيارة رجال أعمال 

فرنسيني إليران مؤخرا.

املعارضة األوكرانية تطالب بوساطة أوروبية  
لضمان املفاوضات مع يانوكوفيتش

واشنطن: ال جنود أميركيني بعد 2014
في أفغانستان من دون توقيع االتفاق األمني الثنائي

عواصم ـ احمد عبداهلل والوكاالت

اجرى الرئيس األميركي باراك اوباما مشاورات 
مكثفة مع قيادات وزارة الدفاع )الپنتاغون( من 
اجل مناقشة تنفيذ خطة سحب القوات االميركية 
من افغانستان وما ميكن ان يترتب على ذلك من 
تداعيات، مع اقتراب موعد انسحاب قوة احللف 
االطلسي من هذا البلد في نهاية 2014، بينما شدد 
املتحدث باسم البيت االبيض جاي كارني على انه 
»من دون توقيع االتفاق االمني الثنائي لن يكون 
هناك جنود اميركيون بعد 2014« في افغانستان، 
مؤكدا ان »كل يوم مر يجعل« توقيع هذا االتفاق 
»اكثر احلاح����ا«. والتقى اوباما مع وزير الدفاع 
والقادة العسكريني في ملف افغانستان مبا فيهم 
اجلنرال جوزي����ف دنفورد قائد القوات الدولية 
املش����تركة هناك. وضم االجتماع، الذي عقد في 

البيت االبيض اول من امس، كال من وزير الدفاع 
تشاك هيغل ورئيس اركان اجليوش االميركية 
مارتن دمبسي ومساعده ساندي ونفيلد وقائد 
القيادة االميركية املركزية التي تضم افغانستان 
لويد اوسنت واالميرال وليام ماكريفن قائد القوات 
اخلاصة، وف����ق ما اورد »الپنتاغون«. ووصفت 
متحدثة باس����م مجلس االمن القومي األميركي 
اللقاء ب� »املثمر« وقالت ان الرئيس اوباما انتهز 
فرصة وجود اجلنرال دانفورد في واش����نطن ل� 
»يس����تمع مباشرة وشخصيا الى ما يريد قادته 
امليدانيون قوله« عن الوضع في افغانستان، حيث 
التزال الواليات املتحدة تنشر 34 الف عنصر الى 
جانب 19 الف جندي ينتمون الى دول اخرى في 
حلف االطلسي. واوضحت لورا ماغنوسون ان 
اوباما »لم يتخذ بعد قرارا حول وجود )اجلنود 

االميركيني في افغانستان( بعد 2014«.

عواصم - وكاالت: حث زعيم املعارضة في 
اوكرانيا فيتالي كليتشكو االحتاد األوروبي على 
التوسط في األزمة السياسية العميقة التي تشهدها 
بالده. وقال كليتشكو عقب اجتماع مع املنسقة 
العليا للسياسة اخلارجية في االحتاد األوروبي 
كاثرين آشتون في وقت متأخر مساء أمس االول 
في كييڤ »البد أن يقوم أحد ما مبتابعة مس����ار 
املفاوضات وأن يسجل ويحدد جميع التعهدات 
وااللتزامات«. وأضاف كليتشكو أن أشتون أكدت له 
أن االحتاد األوروبي على استعداد إلرسال وسطاء 
رفيعي املس����توى من أجل املفاوضات بني قادة 
املعارضة واحلكومة، بينما لم تعلق آشتون على 
هذا االقتراح. ويضغط كليتشكو وقادة معارضون 
آخرون اآلن من أجل تعديالت دستورية للحد من 

سلطات الرئيس فيكتور يانوكوفيتش، الذي أملح 
مؤخرا الى امكانية قبوله اجراء انتخابات رئاسية 
وبرملانية مبك����رة مقابل وقف التظاهرات. وفي 
سياق متصل، حث نائب الرئيس األميركي، جو 
بايدن، الرئيس األوكراني على قبول أي فرصة 
تطرح، مبا في ذلك الدعم الدولي، لتخفيف حدة 
التوتر والتوصل إلى حل سياسي لألزمة الراهنة 
في أوكرانيا. وأصدر البيت األبيض بيانا أعلن 
فيه ان بايدن هاتف بيانوكوفيتش، مشيرا إلى 
ان نائب الرئيس األميركي حثه على اغتنام أي 
فرصة مطروحة مبا في ذلك عروض لدعم دولي، 
بغية تخفيف حدة التوترات وبناء ثقة الشعب 
األوكراني في مسعى للحصول على حل سياسي 

لألزمة الراهنة.

)ا.ف.پ( اوكرانيان يتابعان اخر االخبار عبر االنترنت خالل تواجدهما بفعالية احتجاجية بكييف امس 


