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قالت وزارة الخارجية الكوبية إنه سيتم فتح 
السفارة األمريكية في هافانا والسفارة الكوبية 
في واشنطن في ٢٠ يوليو الجاري مع استئناف 
الواليات المتحدة وكوبا العالقات الدبلوماسية 

بعد أكثر من خمسة عقود من القطيعة. 
وأعلن الرئيس األمريكي باراك أوباما أن بالده 

ســوف تعيد فتح سفارتها في هافانا خالل 
صيف العام الحالي. 

وتمثل هــذه الــخــطــوة المرحلة النهائية 
في تحرك الرئيس باراك أوباما إلعادة إقامة 
العالقات الدبلوماسية بين البلدين بعدما 
قطعت الواليات المتحدة العالقات الرسمية 

مع الجزيرة الشيوعية في عام ١٩٦١م. 
وفي الشهر الماضي، أزالت الواليات المتحدة 
كوبا من قائمة الــدول الراعية لإلرهاب بعد 
٣٣ عامًا من ادراجها عليها، وكان هذا مطلبًا 
رئيسيًا من كوبا في المفاوضات الستعادة 

العالقات الدبلوماسية بين البلدين. 

حّمل األمين العام لألمم المتحدة 
بان كي مون العالم مسئولية الفشل 
في إنهاء الصراع السوري، الذي دخل 

عامه الخامس. 
وقال بان كي مون في بيان حسبما 
ــكــة (فـــوكـــس نــيــوز)  ذكـــــرت شــب
األمريكية: «ينبغي أن يخجل العالم 
ــه بعد ٣ أعـــوام مــن موافقة  مــن أن
القوى الكبرى  على مسودة في جنيف 
إلحالل السالم في سوريا، فإن معاناة 

مواطنيها تصل ألبعاد جديدة». 
وأضــــاف: أن أكــثــر مــن ٢٢٠ ألف 
ـــصـــراع، الــذي  ــوا فــي ال ــل ــِت

ُ
ســــوري ق

دخــل عامه الخامس، وأجــِبــر قرابة 
نصف سكان سوريا على النزوح من 
منازلهم، وال يزال يواجه المدنيون 
هجمات وانتهاكات بشعة بما في ذلك 

التعذيب واالعتقال لفترات طويلة 
بحق عشرات اآلالف من األشخاص. 

وشدد على أنه قد حان الوقت إليجاد 
مخرج من هذا الجنون، مطالبا مجلس 

األمــن، المنقسم بشدة حول سوريا، 
والمجتمع الدولي بأال يضيعوا المزيد 
مــن الــوقــت فــي إنــهــاء حلقة العنف 

الدائرة هناك.

واشنطن وكوبا تعتزمان فتح سفارتين بكال البلدين في يوليو

بان كي مون يحمل العالم مسئولية استمرار الصراع السوري

ألمانيا تطلب توضيحات حول تنصت  
أميركي على مسؤوليها

فرنسا ترفض منح اللجوء لمؤسس 
ويكيليكس

 مقتل ١٥٠ شخًصا في هجمات لجماعة 
(بوكو حرام) بنيجيريا

أفاد وزير الخارجية األلماني فرانك فالتر شتاينماير -الجمعة- بأن 
بالده تريد توضيحات في أقرب وقت ممكن من الواليات المتحدة 
بشأن تقارير عن تنصت وكالة األمــن الوطني على مسؤولين في 

الحكومة األلمانية، وبينهم وزيرا المالية واالقتصاد.
وقال «من المهم أن نحصل على توضيحات في أسرع وقت ممكن 
ــام األخيرة المتعلقة  بشأن حقيقة التقارير التي قرأناها في األي
بنشاطات تجسس وكالة األمــن الوطني األميركية، وأي جانب من 
القطاع السياسي الذي تمت فيه، وحجم تلك النشاطات، ومن هم 

األشخاص المستهدفون على وجه الخصوص».
وأعــرب وزير الخارجية األلماني عن أمله في أن يتعاون الطرف 

األميركي بخصوص هذه القضية.
وفي واشنطن، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية األميركية جون 
كيربي إن عالقة الواليات المتحدة مع ألمانيا ال تزال «عميقة وقوية».
وذكرت صحيفة «زودويتشه» األلمانية -األربعاء- نقًال عن وثائق 
كشفها موقع «ويكيليكس» أن التجسس الذي مارسته وكالة األمن 
القومي األميركية ذهب أبعد من الهاتف المحمول لميركل وطال أيضا 

عددا من الوزراء.

رفضت فرنسا مناشدة مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج بمنحه 
اللجوء فيها.

ويرغب المحققون في السويد في استجواب أسانج على خلفية 
ات جنسية. مزاعم بتورطه في اعتداء

لكن أسانج الذي يعيش منذ عام ٢٠١٢ في سفارة اإلكوادور بلندن 
ينفي مزاعم االعتداء.

وكانت صحيفة لوموند الفرنسية نشرت في وقت سابق من يوم 
الجمعة رسالة مفتوحة كتبها أسانج للرئيس فرانسوا هوالند يطلب 

فيها منحه اللجوء.
وجــاء في الرسالة «بالترحيب بــي، ستقوم فرنسا بلفتة إنسانية 
ورمزية، وتبعث برسالة تشجيع لكل صحفي ومن يساهم في نشر 

وثائق سرية».
وقال أسانج أيضا إن حياته في خطر.

وقال بيان صادر عن مكتب الرئيس الفرنسي إن هذا األخير راجع 
الطلب وقرر عدم منحه اللجوء.

وجاء في بيان هوالند «وضع السيد أسانج ال ينطوي على أي خطر. 
وفضًال عن ذلك، هو موضوع مذكرة اعتقال أوروبية».

> لقي حوالي ١٥٠ شخصًا مصرعهم في هجمات شنتها جماعة 
(بوكو حرام) المسلحة على بلدات شمال شرق نيجيريا. 

> ونقلت وكــالــة الصحافة الفرنسية عــن شهود عيان قولهم 
-الجمعة- إن هذه الهجمات استهدفت رجاًال وأطفاًال كانوا يؤدون 

الصالة في مساجد، ونساء يحضرن الطعام في المنازل. 
> وأضافت الوكالة إن عشرات المسلحين اقتحموا ثالث قرى نائية 
في والية بورنو الليلة الماضية وقاموا بذبح السكان وأضرموا النيران 
في المنازل، في ما يمكن اعتبارها الهجمات األعنف من قبل الجماعة 

المتطرفة منذ مايو الماضي. 
> كما وقع هجوم -األربعاء- أطلق نحو خمسين مسلًحا النار على 
مصلين في مسجد بلدة كوكاوا بعد اإلفطار حيث أكد الشهود أن 

المهاجمين قتلوا ما ال يقل عن ٩٧ شخًصا بعدما تم إحصاء الجثث.

التداعيات الخطيرة التي تعيشها  مصر تنذر بمخطط  داٍم  
يهدف الــى احـــراق ارض الكنانة وتدمير جيشها والقضاء على 
منجزاتها وجرها الى اعادة انتاج صور تورا بورا الى جوار اهرامات 
الجيزة .. لقد كشفت جريمة  اغتيال  النائب العام االثنين في وسط 
القاهرة  وبكل تلك السهولة.. ان مصر صارت مخترقة وتعيش حالة 
ضعف مخيف وغير مسبوق  ، بعد ان نجح االخوان المسلمون  في جر 
مصر الى مستنقع اليمن من جديد واشغال القيادة المصرية  بهذه 
القضية وتوريطها في خوض عــدوان على الشعب اليمني باطًال، 
ومن اجل  اعادة اخوان اليمن للحكم بالقوة لنجد سيناريو ١٩٦٧م 
يتكرر من جديد اليوم حيث أوشكت سيناء أن تسقط بيد الجماعات 
اإلرهابية وتفقدها مصر كما فقدتها في ستينيات القرن الماضي 

عندما احتلها االسرائيليون..
يبدو أن السعودية وغيرها نجحت في تقديم صورة الجيش المصري  
العظيم وكأنهم مجرد مرتزقة وليس لديهم مشروع وطني او قومي 
يتبنونه ويدافعون عنه، وقد انعكس ذلك الشعور سلبًا على الشارع 
المصري الذي وجد نفسه يخون دماء الثوار الذين قادوا اعظم ثورة 
في التاريخ المعاصر  اطاحت بحكم االخوان  المسلمين في  البالد.       
من المؤسف جدًا أن تقول اليوم إن مصر أصبحت أضعف من أن تواجه 
مشروع االخوان الذي يستهدف كل دول المنطقة بدليل أن االعمال 
اإلرهابية تتزايد بشكل مخيف جدًا، بل لقد بلغ األمر باإلرهابيين الى 
الذهاب الستكمال السيطرة على سيناء، كما حدث األيام الماضية عند 
مهاجمتهم نقاط الجيش واألمن المصري.. بالتأكيد سبب هذا االنهيار 
يعود الى األخطاء الكارثية في السياسة المصرية التي احبطت الشعب 
المصري عندما سخر الرئيس السيسي جيش مصر لخدمة االخوان 
في اليمن وسوريا وغيرهما، األمر الذي انعكس سلبًا على معنويات 
الجيش واألمن وبين صفوف الشعب بانجرار مصر لتأييد االخوان عربيًا 

ورفضهم داخليًا..
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد تعهد -الثالثاء- بإجراء تعديالت 
قانونية تحقق العدالة السريعة في قضايا العنف بعد اغتيال النائب 
العام هشام بركات في انفجار سيارة ملغومة استهدف موكبه االثنين 

والذي يعد أعلى مسؤول مصر ُيقتل في هجوم منذ سنوات.
ويتعين أن يصادق الرئيس عبدالفتاح السيسي على مشروعي 

القانونين ليصبحا نافذين.
وأقــرت الحكومة المصرية -األربــعــاء- مشروعي قانوني مكافحة 
اإلرهــاب واالنتخابات، واتخذ ذلك لردع الجماعات اإلرهابية، على 
النحو التالي... إقرار حزمة من مشروعات القرارات بقوانين التي تحقق 
العدالة الناجزة والقصاص السريع لشهدائنا... الموافقة على مشروع 
قرار بقانون مكافحة االرهاب والذي يحقق الردع السريع والعادل وكذا 

ات الكفيلة بتجفيف منابع تمويل االرهاب.» اتخاذ اإلجراء
وفيما أقرت حكومة مصر  مشروع قانون لمكافحة اإلرهاب بينما 

كان الجيش يشتبك في معركة كبيرة استمرت ساعات مع إسالميين 
متشددين في محافظة شمال سيناء وقتل فيها أكثر من ١٧٠ شخصًا 

خالفًا عن الجرحى.
وكثف المتشددون هجماتهم على قوات الجيش والشرطة في شمال 
سيناء بعد اطاحة ثورة مصر بحكم الرئيس السابق محمد مرسي 

المنتمي لجماعة اإلخوان المسلمين في منتصف ٢٠١٣م.
ومنذ الثورة التي اطاحت  بالرئيس مرسي حظرت مصر  جماعة 

اإلخوان وأعلنتها جماعة إرهابية..
لكن الجماعة تقول إن احتجاجاتها على عزل مرسي سلمية، وإن 
كانت اتهمت الحكومة بإثارة العنف والتسبب في اغتيال النائب العام.

الدم المصري يتفرق بين «اخوان» الداخل والخارج

كبير المفاوضين الروس: االتفاق حول 
النووي اإليراني في غضون أيام

الكويت.. صالة جمعة موحدة بين السنة والشيعة

قال سيرجي ريابكوف كبير 
المفاوضين الــروس إن اتفاقًا 
حول النووي اإليراني بات قريبا 
في حين تتواصل المفاوضات 

في فيينا حول هذا الملف. 
ونقلت وكالة «تــاس» عنه 
قوله: «ال استطيع التنبوء كم 
من الساعات يلزم لحل هذه 
المسألة لكن كل طرف يقول 
،إنــه سيتم حلها في غضون 
األيام المقبلة. دون اللجوء إلى 

تمديد إضافي أو بدائل خطرة». 
وأكــد نائب وزيــر الخارجية الروسي ،أن 
الوثيقة التي يعمل عليها طرفا التفاوض 

«جاهزة بنسبة ٩١ ٪». 
وحرص المفاوض الروسي 
على نفي إشاعة مفادها ،أن 
الوثيقة جــاهــزة وأحيلت 
إلى وزراء الخارجية إلعادة 

تها.  قراء
وأشــــــاد بــــزيــــارة مــديــر 
الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة 
الذرية يوكيا أمانو لطهران، 
وقال: إنها يمكن «أن تجلب 
ـــمـــزيـــد مــــن الــــوضــــوح»  ال
ـــذي استقبل  ــوقــت ال لــلــمــفــاوضــات، فــي ال
فيه أمانو من قبل الرئيس اإليراني حسن 

روحاني.

ــارات  ــالســتــخــب ــر ل ــري ــق ذكــــر ت
اإليطالية بعنوان «حــول سياسة 
المعلومات ألجــل األمـــن» والــذي 
ــى الــبــرلــمــان، إن ١٠ آالف  رفــع إل
مواطن غربي انضموا إلى تنظيم 
«داعــــــش»، تـــم رصـــد وتــحــديــد 
هويات ٤ آالف منهم فقط، منهم 
١٥٠٠ مــن المقيمين بفرنسا، 
و١٠٠٠ مــن بريطانيا، و٧٠٠ 
من ألمانيا، و٥٠٠ من دول البلقان 

وخاصة ألبانيا ، وأكثر من ٤٠٠ 
من هولندا وبلجيكا» . 

وأضـــاف الــتــقــريــر: أن «ظــاهــرة 
الــمــقــاتــلــيــن األجـــانـــب أصــبــح لها 
ــا فــي األشــهــر  بــعــد جــديــد تــمــاًم
األخـــيـــرة»، أمــا بالنسبة لتجنيد 
المقاتلين عبر اإلنترنت، والدعاية 
المغرضة. قــال التقرير، «يبدو 
أن هناك خطًرا حقيقًيا ومتزايًدا 

فــي عــالــم الــمــراســالت مــن وجــود 
مـــراكـــز تــجــنــيــد حقيقية لخلق 
مقاتلين جدد، قادرة على التقاط 
طلبات االنتماء الـــواردة من قبل 
المتطرفين المحليين األجانب»، 
الذين «انطلقوا من عدم رضائهم 
عن التزام افتراضي حصرا، ودور 
يقتصر على مجرد نشر الدعوة، 
يتطلعون إلى االنتقال إلى مسرح 

العمليات السوري والعراقي». 
وكــانــت شــرطــة مــديــنــة ميالنو 
اإليطالية قد ألقت القبض على ١٠ 
أشخاص يتهيأون للسفر إلى سوريا 
للمشاركة ضمن تنظيم «داعش»، 
بينهم خمسة إيطاليين اعتنقوا 
اإلسالم، وآخرين من كندا وألبانيا 

والمغرب. 
ا 

ً
وتمكنت سلطات األمـــن وفق

للتحقيقات األمنية اإللكترونية 
من كشف تفاصيل االنتماء اإلرادي 

للمجندين عبر اإلنترنت.

أقام مصلون سنة وشيعة صالة جمعة موحدة 
في المسجد الكبير بالكويت، بمشاركة أمير 
الكويت الشيخ صباح األحمد الصباح، ووسط 

ات أمنية مشددة. إجراء
وتوافد اآلالف على المسجد، وهو أكبر مسجد 
للسنة في البالد، للتعبير عن الوحدة الوطنية 
بعد استهداف مسجد للشيعة األسبوع الماضي.
وأغلق األمــن الطرق المؤدية إلــى المساجد 
الشيعية في العاصمة الكويت أمام حركة المرور، 
وأحيطت تلك المساجد بحراسة من رجال أمن 

ومتطوعين.

وأغلقت الطرقات المؤدية إلى المسجد الكبير 
أيضا وجرى تفتيش المصلين بشكل دقيق قبل 

السماح لهم بدخول المسجد.
ودعـــا إمـــام المسجد الشيخ ولــيــد العلي إلى 

الوحدة الوطنية واالبتعاد عن التشدد.
ولقي الحدث ترحيبا واسعا على مواقع التواصل 
االجتماعي. واعتبر مغردون الخطوة ردا على 
تفجير انتحاري سعودي نفسه في مسجد شيعي 
الجمعة الماضية ما أدى إلى مقتل ٢٦ شخصا 
وإصابة ٢٢٧ آخرين، في أسوأ حادث تفجير في 

تاريخ الكويت.

٤ آالف مقاتل غربي يقاتلون في صفوف «داعش»


