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ق����ال����ت وزي���������رة ال���ع���دل 
الفرنسية نيكول بيلوبيه إن 
بالدها لن تتخذ أي إج��راء في 
الوقت احلالي، بناء على دعوة 
الرئيس األميركي دونالد ترامب 
حللفاء أوروب��ي��ن الستعادة 
مئات من مقاتلي تنظيم داعش 
من سورية، وستعيد املقاتلن 
على أساس مبدأ »كل حالة على 

حدة«.
وي��ب��دو أن مقاتلن تدعمهم 
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة يتأهبون 
النتزاع السيطرة على آخر معقل 
لتنظيم داعش في سورية، وألح 
ت��رام��ب ال��س��ب��ت امل��اض��ي على 
فرنسا، وبريطانيا، وأملانيا 
الستعادة أكثر من 800 مقاتل 
من التنظيم اعتقلوا هناك، وأن 

تقوم حتاكمهم.
وتعهد ترامب بسحب القوات 
األم��ي��رك��ي��ة م��ن س��وري��ة بعد 
النصر على داعش على األرض، 
م��ا أث���ار م��خ��اوف ف��ي ب��اري��س 
وع��واص��م أوروب��ي��ة أخ��رى من 
احتمال محاولة متشددين من 

هذه الدول العودة إلى بلدانهم.
وقالت بيلوبيه لقناة فرانس 
2 التلفزيونية: »هناك وضع 
ج��ي��وس��ي��اس��ي ج��دي��د ف��ي ظل 
االنسحاب األميركي، ولن نغير 
سياستنا في الوقت احلالي، لن 
تستجيب فرنسا في هذه املرحلة 

ملطالب ترامب«.
وتقضي سياسة احلكومة 
الفرنسية ب��رف��ض اس��ت��ع��ادة 
امل��ق��ات��ل��ن وزوج��ات��ه��م رفضا 
ق��اط��ع��ا، وأش����ار إل��ي��ه��م وزي��ر 
اخلارجية جان إيف لو دريان 
باعتبارهم »أع��داء« األمة الذين 
يجب أن ميثلوا أم��ام العدالة 

سواء في سورية، أو العراق.
لكن وزير الداخلية كريستوف 
كاستانير أعلن في أواخر يناير 
املاضي، أن انسحاب الواليات 
املتحدة من سورية أجبر فرنسا 

على االستعداد لعودة عشرات 
املتشددين الفرنسين الذين 
حت��ت��ج��زه��م س��ل��ط��ات ك��ردي��ة 

مدعومة من واشنطن.
من جانبها، اعتبرت احلكومة 
األمل��ان��ي��ة اس��ت��ع��ادة رع��اي��ا لها 

ق��ات��ل��وا ف��ي ص��ف��وف م��ا يسمى 
»ت��ن��ظ��ي��م ال���دول���ة االس��الم��ي��ة 
)داعش( في سورية »امرا صعبا 

للغاية«.
وقال وزير اخلارجية األملاني 
هايكو ماس في اول رد حلكومة 

ب��رل��ن ع��ل��ى م��ط��ال��ب��ة االدارة 
االميركية دوال اوروبية بتسلم 
مواطنن لها قاتلوا في صفوف 
التنظيم ان ذل��ك »ام���ر صعب 

للغاية من ناحية التطبيق«.
ونقلت القناة التلفزيونية 

األملانية االولى )ايه ار دي( عن 
ماس القول إن »استعادة هؤالء 
غير ممكنة إال إذا مت زجهم فورا 
في سجون للتحقيق وضمان 

تقدميهم الفوري للمحاكمة«.
واضاف »من اجل ضمان ذلك 

نحتاج ملعلومات وحتقيقات.. 
وهذا كله غير متوفر في الوقت 
الراهن وما زالت هذه الظروف 
غير متوفرة.. اعتبر استرجاعهم 

امرا صعب التطبيق حاليا«.
واوضح ان كل شخص يحمل 

اجل��ن��س��ي��ة األمل��ان��ي��ة ي��ح��ق له 
بالطبع العودة الى بالده مضيفا 
في الوقت ذاته »ولكن في الوقت 
الراهن ال تتوفر لدينا امكانية 
فحص ذل��ك ف��ي س��وري��ة ولهذا 
فإننا نتشاور م��ع الفرنسين 

وال��ب��ري��ط��ان��ي��ن ح����ول سبل 
التعاطي مع هذه املشكلة«.

واك����د م���اس ان م��ط��ال��ب��ات 
الرئيس االميركي دونالد ترامب 
أمل��ان��ي��ا وب��ري��ط��ان��ي��ا وفرنسا 
باستعادة املقاتلن ستكون احد 
ملفات البحث في اجتماع مقرر 
ل���وزراء خارجية دول االحت��اد 
االوروبي في بروكسل في وقت 

الحق أمس.
ومن جانبه انتقد رئيس جلنة 
العالقات اخلارجية في البرملان 
األملاني )بوندستاغ( نوربرت 
روت���غ���ن م��ط��ال��ب��ات ال��رئ��ي��س 
االم��ي��رك��ي ب��ه��ذا ال��ش��أن قائال 
»مطالبات الرئيس االميركي 

ليست بناءة«.
واض��������اف ف����ي ت��ص��ري��ح 
صحفي »اعتقد ان��ه ليس بناء 
ان نبدأ بتحميل بعضنا بعضا 

املسؤولية عن هؤالء املقاتلن«.
وتأتي تصريحات املسؤولن 
األملانين على خلفية مطالبة 
الرئيس االميركي لكل من أملانيا 
وفرنسا وبريطانيا باستعادة 
اكثر من 800 مقاتل في )داعش( 
ي��ح��م��ل��ون ج��ن��س��ي��ات ال����دول 

الثالث.
وقال ترامب إن »اخلالفة على 
وش��ك السقوط.. البديل ليس 
جيدا حيث اننا سنضطر إلى 
إط��الق سراحهم« م��ش��ددا على 
أن واش��ن��ط��ن ال ت��ري��د أن تقف 
موقف املتفرج وتشاهد مقاتلي 
)داعش( يتغلغلون في أوروبا 
حيث من املتوقع أن يذهبوا إليها 

اذا أطلق سراحهم.
وت��ش��ي��ر ب���ي���ان���ات وزارة 
الداخلية األملانية إلى أن 1050 
املانيا سافروا منذ ع��ام 2013 
الى مناطق )داعش( في سورية 
وال��ع��راق ع��اد منهم الثلث الى 
بالدهم فيما يعيش 270 امرأة 
وطفل من أملانيا ايضا في مناطق 

التنظيم.

دواعش أوروبيون في سورية   

أملانيا اعتبرت إعادتهم أمرا صعبا للغاية

فرنسا ترفض مطالبة ترامب باستعادة دواعشها من سورية

استدعت مبعوثها في الهند للتشاور

6 جنود في هجومني منفصلني قرب احلدود اإليرانية باكستان: مقتل 
قتل 6 جنود باكستانين االثنن، 
في هجومن مسلحن منفصلن على 
ق��وات أم��ن بإقليم بلوشستان الواقع 
على احلدود مع إيران، حسب ما أفادت 

الشرطة.
ونقلت وكالة أنباء ”أسوشتد برس“ 
عن ضابط الشرطة احمللية، هداية الله، 
أن ”4 جنود قتلوا عندما فتح مسلحون 
النار على قوات أمن في بلدة تورتات، 
وقتل جنديان آخ��ران في هجوم مماثل 

ببلدة لورالي، األحد“.
ولم تعلن أُيّ جهة مسؤوليتها عن 

الهجومن حتى الساعة ال��� 05:50 
بتوقيت غرينتش.

ويأتي الهجومان بعد أيام من هجوم 
على احلرس الثوري اإليراني قتل فيه 

27 شخصا.
وت���دع���ي إي�����ران أن ال��ه��ج��وم ”مت 
ال��ت��خ��ط��ي��ط ل���ه وت��ن��ف��ي��ذه م���ن داخ���ل 

باكستان“، وهو ما نفته إسالم أباد.
م���ن ج��ه��ة أخ�����رى، أع��ل��ن��ت وزارة 
اخل��ارج��ي��ة ال��ب��اك��س��ت��ان��ي��ة، اإلث��ن��ن، 
اس��ت��دع��اء مبعوث ب��الده��ا ل��دى الهند 

للتشاور. 

وقال محمود فيصل، املتحدث باسم 
ال���وزارة، في تغريدة على »تويتر«: 
»استدعينا مفوضنا السامي في الهند 
للتشاور لقد غ���ادر ن��ي��ودل��ه��ي«، ولم 

يكشف عن أسباب االستدعاء.
واجلمعة، استدعت الهند مبعوثها 
في باكستان للتشاور احتجاجا على 
هجوم إره��اب��ي على قافلة أمنية في 
جامو وكشمير، اجلزء اخلاضع للهند 

من اإلقليم املتنازع عليه مع إسالم أباد. 
وذكرت صحيفة »إكونوميك تاميز« 
الهندية حينها، أّن االستدعاء كان مبثابة 

»احتجاج شديد اللهجة«، ردا على مقتل 
44 م��ن ق���وات ال��ش��رط��ة االحتياطية 
املركزية الهندية في الهجوم اإلرهابي. 
وقدمت نيودلهي مذكرة دبلوماسية 
ت��ط��ال��ب إس����الم أب����اد ب��ال��ت��ح��رك ضد 
جماعة »جيش محمد« املسلحة التي 
أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم وتقول 
نيودلهي إنها توجد داخ��ل باكستان، 

حسب املصدر ذاته. 
بدورها، نددت إسالم أباد بالهجوم، 
ورف���ض���ت »أي ت��ل��م��ي��ح ي��رم��ي إل��ى 
رب��ط الهجوم ب��دول��ة باكستان دون 

حتقيقات«. 
واستهدف مسلحون قافلة مكونة من 
78 حافلة، بسيارة مفخخة حتمل أكثر 

من 350 كغم متفجرات. 
وكانت القافلة األمنية تقل أكثر من 
2500 عنصر أم���ن، متجهة بهم من 
معسكر لإلقامة املؤقتة في جامو إلى 

مدينة سريناغار باإلقليم ذاته. 
ويطلق اسم »جامو كشمير«، على 
اجلزء اخلاضع لسيطرة الهند، ويضم 
جماعات مقاومة تكافح منذ 1989، ضد 

ما تعتبره »احتالال هنديا« ملناطقها.

مئات احلرائق جتتاح 
شمال إسبانيا

عمل أكثر من 700 شخص مساء األحد على محاولة إخماد 
حرائق في شمال إسبانيا يبلغ عددها نحو خمسن، بعضها 

مفتعل، بحسب ما أعلنت السلطات احمللية.
وجاء في بيان للحكومة احمللية في كانتابريا: »يعمل 
760 شخصا من مختلف األجهزة على محاولة إخماد 48 
حريقا مشتعال«، مشيرا إلى إحصاء خمسن حريقا خالل 

النهار.
وأعلنت حكومة كانتابريا أنه ومنذ اإلع��الن عن اندالع 
أولى احلرائق في هذه املنطقة اجلبلية يوم اخلميس »لم 
ُتسّجل أي خسائر بشرية، وقد اندلعت غالبية احلرائق في 

مناطق نائية ال تهّدد سالمة السكان أو البنى التحتية«.
وص��ّرح رئيس منطقة كانتابريا ميغيل انخل ريفيا 
لتلفزيون »ال سيكستا« أنه مت توقيف شخصن، مؤكدا أن 
»ال مصابن« جراء احلرائق وأنه »مت إجالء خمسة أشخاص 

فقط«.
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فنزويال متنع 
برملانيني أوروبيني 
من دخول أراضيها

منعت فنزويال أعضاء في البرملان 
األوروب��ي، األحد، من دخول البالد للقاء 
زعيم املعارضة، خ��وان غ��واي��دو، الذي 
أعلن نفسه رئيسا للبالد واعترفت به 

واشنطن.
وأض��اف مصدر أن ستة من أعضاء 
ال��ب��رمل��ان األوروب�����ي ه��م اإلس��ب��ان��ي��ن 
غونزاليس ب��ون��س، وغابرييل ماتو 
أدروفر، وخوسيه إغناسيو ساالفرانكا، 
وخ��وان ساالفرانكا، والهولندي إستر 
دي الجن، والبرتغالي باولو راجنيل، 
وصلوا األحد إلى مطار كراكاس بدعوة 

من غوايدو.
وأض�����اف امل���راس���ل أن ال��س��ل��ط��ات 
الفنزويلية في مطار سيمون بوليفار في 
كراكاس منعت أعضاء البرملان األوروبي 
م��ن دخ��ول ال��ب��الد وج��رى إعادتهم إلى 
بلدان االحتاد األوروبي على منت طائرة 

للخطوط اجلوية األيبيرية.
وتشهد فنزويال توترا متصاعدا منذ 
23 يناير املاضي، إثر زعم خوان غوايدو، 
رئيس البرملان وزعيم املعارضة، حقه 
بتولي الرئاسة مؤقتا إل��ى حن إج��راء 

انتخابات جديدة.
وسرعان ما اعترف الرئيس األميركي 
دون��ال��د ت��رام��ب، ب���«غ��واي��دو«، رئيسا 
انتقاليا لفنزويال، وتبعته كندا ودول من 

أميركا الالتينية وأوروبا.
في املقابل، أيدت بلدان بينها روسيا 
وتركيا واملكسيك وبوليفيا شرعية 
الرئيس احلالي م��ادورو، الذي أدى في 
10 يناير املاضي اليمن الدستورية 

رئيسا لفترة جديدة من 6 سنوات.
وعلى خلفية ذلك، أعلن مادورو قطع 
العالقات الدبلوماسية م��ع ال��والي��ات 
املتحدة، واتهمها بالتدبير حملاولة انقالب 
ضده، وطرد الدبلوماسين األميركين 

من بالده.

حمالت مالحقة.. وباكستان تنفي

الهند: مقتل اثنني من مدبري تفجير كشمير في اشتباك مع األمن

قالت الشرطة الهندية أمس االثنن إن 
قوات األمن قتلت اثنن يشتبه في أنهما من 
مدبري تفجير انتحاري في إقليم كشمير 
امل��ت��ن��ازع عليه م��ع باكستان تسبب في 

تصعيد التوتر بن البلدين.
وتسبب الهجوم االنتحاري على قافلة 
أمنية في الشطر الهندي من كشمير يوم 
اخلميس في مقتل 40 على األقل في أعنف 
هجوم على القوات الهندية خالل نحو 30 

عاما من التمرد في كشمير.
وأعلنت جماعة جيش محمد، ومقرها 
باكستان، مسؤوليتها عن الهجوم. وتتهم 
الهند باكستان بإيواء اجلماعة فيما تنفي 

إسالم اباد ذلك.
وتعهد رئيس ال��وزراء الهندي ناريندرا 

مودي برد قوي على الهجوم وقال إنه أذن 
للجيش بالتصرف بحرية للتعامل مع 
املتشددين الذين يتسللون عبر احل��دود. 
ويخوض م��ودي انتخابات عامة في مايو 
أي��ار. وقالت الشرطة في بيان إن املشتبه 
بهما اللذين قتال في اشتباك ي��وم االثنن 

باكستانيان وينتميان جليش محمد.
وأض��اف��ت الشرطة ”املواجهة ما زالت 

قائمة وقوات األمن تواصل مهمتها“.
وقالت الشرطة إن أربعة جنود هنود 
ومدنيا قتلوا أيضا خالل االشتباك. وقال 
مصدر بالشرطة لرويترز إن أحد القتيلن 
هو عبد الرشيد غ��ازي ال��ذي يشتهر باسم 

حركي هو كمران بهاي.
وطوقت القوات الهندية في وقت سابق 

قرية بنجالن في منطقة بولواما في كشمير 
حيث وقع هجوم يوم اخلميس.

وفرضت السلطات حظرا للتجول ألجل 
غير مسمى في بولواما وطلبت الشرطة من 

املواطنن البقاء داخل منازلهم.
وق��ال صحفي في بولواما يدعى محمد 
يونس إن القوات تفتش قرية بنجالن فيما 

يتم إجالء املدنين من منازل متاخمة.
واستدعت باكستان سفيرها لدى الهند 
للتشاور وف��ق��ا مل��ا ن��ش��ره املتحدث باسم 
اخلارجية الباكستانية على تويتر يوم 

االثنن.
من جهة أخرى، قال مسؤول بالشرطة إن 
أربعة جنود هنود ومدنيا قتلوا في معركة 
مسلحة في إقليم كشمير املتنازع عليه في 

الوقت الذي بدأت فيه الهند حملة مالحقة 
ملن يشتبه بأنهم أعضاء بجماعة متشددة 
قتلت 44 من قوات األمن الهندية األسبوع 

املاضي.
وق��ال متحدث باسم الشرطة في والية 
جامو وكشمير الشمالية إن القوات الهندية 
طوقت قرية بنجالن في منطقة بولواما في 
كشمير حيث هاجم انتحاري قافلة لقوات 
األم���ن ي��وم اخلميس ب��اس��ت��خ��دام سيارة 

ملغومة.
وقال مسؤول آخر بشرطة الوالية طلب 
عدم نشر اسمه ألن العملية لم تنته بعد إن 
معلومات وردت إليهم عن وجود ما يصل 
إلى ثالثة متشددين من جماعة جيش محمد 
التي تتمركز في باكستان، بينهم أجانب، 

داخل منزل في القرية.
وقال مسؤول الشرطة الثاني إن أربعة 
جنود ومدنيا قتلوا في املعركة املسلحة 
أث��ن��اء ت��ب��ادل إط���الق ال��ن��ار ب��ن املسلحن 

والشرطة.
وفرضت السلطات حظرا للتجول في 
بولواما وطلبت الشرطة من املواطنن البقاء 

داخل منازلهم.
وق��ال صحفي في بولواما يدعى محمد 
يونس إن القوات تفتش القرية فيما يتم 
إج��الء املدنين من منازل متاخمة بعد أن 

تقطعت بهم السبل.
وتنفي باكستان أي صلة لها بالهجوم 
على قافلة قوات شرطة االحتياط األسبوع 

املاضي.

مخلفات الهجوم على قافلة أمنية في كشمير


