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م�س�ؤوالن �أميركيان يبحثان في الأردن
تدريبات ع�سكرية بم�شاركة  24دولة
بحث مساعد وزي��ر ال��دف��اع األميركي آن���درو ويبر وم��دي��ر وك��ال��ة خفض
التهديدات الدفاعية كينيث مايرز أم��س في العاصمة األردن��ي��ة عمان مع
رئيس هيئة األرك��ان األردنية المشتركة الفريق الركن مشعل محمد الزبن،
في االستعدادات إلج��راء تدريبات عسكرية في المملكة بمشاركة  24دولة.
وبحسب وكالة األنباء األردنية الرسمية «بترا» التي أوردت النبأ ،تم خالل اللقاء،
الذي حضره السفير األميركي في عمان ،بحث في «اإلجراءات واالستعدادات
الجارية لتنفيذ تمرين «األسد المتأهب» للعام الرابع على التوالي في األردن».
وأوضحت الوكالة أن تمرين «هذا العام يشهد مشاركة واسعة من عدد من
الدول الشقيقة والصديقة تجاوز عددها حتى اآلن  24دولة».
تم خالل اللقاء بحث «أوج��ه التعاون والتنسيق بين القوات المسلحة
والجيش األميركي وآليات تعزيز العالقات الثنائية وتطويرها بين الجانبين».

دوليات
الغرب ي�شدد العقوبات على مو�سكو والأخيرة تتحدث عن ردّ م�ؤلم

التح�سن التدريجي في عالقات بالده مع طهران
غا�س في �إطار
ّ

بوتين :م�ستعدون ال�ستقبال العاملين
في حقل ال�صناعات الع�سكرية الأوكرانية

روحاني متفائل بالتو�صل �إلى اتفاق نووي
ونيكاراغوا ت�ؤيد حق �إيران بامتالك الطاقة ال�سلمية

تون�س :مطالبة ب�سحب الثقة من وزيرين
بعد دخول �سياح �صهاينة
طالب نواب بالمجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) في تونس بـ»سحب
الثقة» من وزيرين بينهما وزي��رة السياحة واتهموهما بالتطبيع مع الكيان
الصهيوني بسبب دخول سياح صهاينة إلى تونس.
ودعا النواب مصطفى بن جعفر رئيس المجلس إلى «تعيين جلسة تصويت
على الئحة لوم وسحب الثقة» من آمال كربول وزيرة السياحة ،ورضا صفر
الوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف باألمن.
وقالت كريمة سويد مساعدة رئيس المجلس التأسيسي المكلفة باإلعالم «إن
 81من نواب المجلس الـ 217وقعوا على عريضة لسحب الثقة من آمال كربول
فيما وقع  80نائبا ً على عريضة لسحب الثقة من رضا صفر».
من ناحية ثانية أعلنت وزارة الداخلية التونسية أنها «اعتقلت تسعة
إسالميين متشددين كانوا يخططون للقيام بأعمال إرهابية».
ولفتت الوزارة في بيان إلى أنها «تمكنت في عملية أمنية من اعتقال الخلية
المؤلفة من تسعة عناصر في حي التضامن ودوار هيشر ،بالعاصمة تونس».

باسم البيت األبيض لتبرير القرارات
المتخذة تدل على أن الواليات المتحدة
فقدت اإلحساس بالواقع ،وهي تسعى
إلى تفاقم األزمة».
وأض���اف إن واشنطن في حقيقة
األمر «تشجع في أوكرانيا تلك القوى
التي ليست فقط غير مستعدة للقيام
بخطوات ال بد منها في مجال الفدرلة
وغيرها م��ن اإلج����راءات الضرورية
لضمان إعادة هذه البالد إلى تطورها
التدريجي ،بل وتقود في حقيقة األمر
إلى حدوث اشتباكات جديدة».
وفي السياق ،نقلت وسائل إعالم
روسية عن مصدر مقرب من الكرملين
قوله إن الحكومة الروسية تدرس
إمكانية إغالق المكتب اإلعالمي لحلف
الناتو في موسكو ،مشيرا ً إلى أن «هذا
اإلج���راء ي��ط��رح نفسه ف��ي ال��ظ��روف
الحالية عندما يفشل الجانبان في
إيجاد لغة مشتركة ،وأن موسكو لم
تتخذ قرارا ً نهائيا ً في هذا الشأن».
المصدر الروسي قال« :إن سلطات
بالده بدأت تشك في ضرورة استمرار
عمل مكتب الناتو بعد قيام وزراء
خارجية دول الحلف بتعليق التعاون
العسكري والمدني مع موسكو على
خلفية األزمة األوكرانية» .فيما أشارت
مصادر في الناتو إلى أن الحلف لم
«يتلق بعد أي إخطار بخصوص إغالق
المكتب اإلعالمي في موسكو».
إل��ى ذل��ك ،ق��ال الرئيس الروسي
فالديمير بوتين في جلسة مجلس
المشرعين لعموم روسيا في مدينة
بيتروزافودسك الروسية أمس« :إن
بالده مستعدة الستقبال العاملين في
حقل الصناعات العسكرية األوكرانية

وتقديم السكن والرواتب لهم».
وردا ً على س��ؤال رئيس مجلس
النواب لمقاطعة فورونيغ الروسية
حول المساعدة التي ستقدم للمناطق
الروسية في هذا المجال أوضح بوتين:
«إذا كان هناك راغبون ،فنساعدكم في
استقبالهم .فسيحصلون على السكن
والرواتب الجيدة ...وستحصلون أنتم
على كل األموال الضرورية من الموازنة
الفيديرالية».
وأشار بوتين إلى أن عملية انتقال
الخبراء األوكرانيين إل��ى روسيا قد
ب��دأت ،مضيفا ً أن الحديث في هذه
الحالة قد ي��دور عن الخبراء الذين
تحتاج إليهم المصانع الروسية.
وق��ال« :إن روسيا ستكون مسرورة
لرؤية ه��ؤالء الخبراء في المصانع
الروسية».
وفي شأن آخر ،أعلن المدعي العام
الروسي يوري تشايكا أن  6سفارات
أجنبية كانت تمول نشاطات عدد من
المنظمات غير التجارية في روسيا،
م��ا يعد عمليا ً ت��دخ�لاً ف��ي شؤونها
الداخلية.
وفي تقرير عن حالة سيادة القانون
ف��ي ال��ب�لاد ق��ال تشايكا إن دراس��ة
المصادر األجنبية لتمويل نشاطات
المنظمات غير التجارية كشفت عن أن
سفارات الواليات المتحدة وبريطانيا
وبلجيكا وهولندا وسويسرا وألمانيا
ك��ان��ت ت��ق��دم تمويالً م��ب��اش��را ً ل��ـ 17
منظمة من هذا النوع .وأك��د المدعي
العام الروسي أن  6من هذه المنظمات
تمارس نشاطات سياسية ،األمر الذي
يجعل تمويلها في الواقع تدخالً في
شؤون روسيا.

أعلنت القوات البحرية اإليطالية «إنقاذ  762مهاجرا ً في مضيق صقلية شرق
البالد».
وأضافت في بيان ،إن «سفينة الدورية «ليبيرا» انتشلت 239مهاجراً ،بينهم
 160رجالً و 31امرأة و 48طفالً ،بينما انتشلت سفينة الدورية «أوريوني» 256
مهاجراً ،من بينهم  194رجالً و 28امرأة و 32طفالً ،أما «الفرقاطة «إيسبيرو»
فقد انتشلت  267مهاجراً ،وهم  171رجالً و 40امرأة و 56طفالً».

بعد تهديد الرئيس األميركي باراك
أوب��ام��ا ق��ب��ل ي���وم ب��ف��رض عقوبات
جديدة على روسيا على خلفية تطور
األح��داث في أوكرانيا ،أعلن المكتب
الصحافي في البيت األبيض أمس،
عن فرض اإلدارة األميركية عقوبات
ج��دي��دة ات��خ��ذت ض��د  7شخصيات
روسية ،هم مفوض الرئيس الروسي
في القرم أوليغ بيالفينتسيف ،ورئيس
شركة «روستيخ» الحكومية للتقنيات
العالية سرغي تشيميزوف ،ونائب
رئيس الوزراء دميتري كوزاك ،ومدير
هيئة الحراسات الفيديرالية يفغيني
م����وروف ،ورئ��ي��س لجنة ال��ش��ؤون
الدولية في مجلس الدوما الروسي
أليكسي بوشكوف ،ورئيس شركة
«روسنفط» أيغور سيتشين ،والنائب
األول ل��دي��وان ال��رئ��اس��ة ال��روس��ي��ة
فياتشيسالف فولودين .كما شملت
العقوبات  17شركة روسية مرتبطة
ب��أش��خ��اص م��ن ه���ذه ال��ق��ائ��م��ة ،أم��ا
االتحاد األوروب��ي فقرر عقب اجتماع
لسفراء دوله الـ 28في بروكسل فرض
عقوبات على  15شخصية إضافية
من روسيا وأوكرانيا ،وفق ما نقلت
مصادر دبلوماسية.
وأش��ار المكتب الصحافي للبيت
األب��ي��ض إل���ى أن وزارة ال��ت��ج��ارة
األميركية ستتخذ إج��راءات إضافية
ضد  13شركة من بين هذه الشركات،
من شأنها أن تقيّد تصدير منتجات
أميركية لتلك الشركات الروسية،
إض��اف��ة إلع�ل�ان وزارت���ي الخارجية
والتجارة األميركيتين ف��رض قيود
على تصدير أي منتجات تكنولوجية
من شأنها أن تعزز القدرات العسكرية
ال��روس��ي��ة ،وع��زم ال��وزارت��ي��ن سحب
أذون تصدير معمول بها تخضع لهذا
الشرط.
موسكو ردّت على لسان نائب وزير
خارجيتها سيرغي ريابكوف ،الذي
أعلن أن العقوبات األميركية الجديدة
لن تبقى من دون رد ،وقال« :بالطبع
سنرد ...لم نخف أبدا ً أن ثمة إمكانيات
لمثل هذا الرد ،وطيف اإلجراءات التي
ستتخذ واسع بما فيه الكفاية».
وأعرب ريابكوف عن اعتقاده بأن
الرد الروسي سيكون مؤلما ً بالنسبة
للواليات المتحدة ،مضيفا أن��ه «ال
يحق ألحد أن يتحدث مع روسيا بلغة
العقوبات ،فسترتد على أصحابها
م��ح��اوالت إم�ل�اء ش��يء م��ا علينا أو
توجيه إنذارات لنا» ،مشيرا ًإلى «أن كل
كلمة استخدمت في تصريح المتحدث

برل�سكوني ي�ؤكد عداءه للتق�شف

 ...ويدعو �إلى الت�صدي لمحاوالت تحريف التاريخ

«الم�ؤتمر الأوروبي الأول» يدعو
�إلى تدويل ق�ضية الأ�سرى الفل�سطينيين
دعا «المؤتمر األوروب��ي األول» ،الذي عقد على مدار يومين في العاصمة
األلمانية برلين« ،لمناصرة األسرى الفلسطينيين في السجون اإلسرائيلية،
وإلى تدويل قضية األسرى ،إلبراز معاناتهم وفضح االنتهاكات الخطيرة التي
تمارس بحقهم».
وطالب المؤتمر في بيانه الختامي «بتشكيل لجنة قانونية أوروبية -
فلسطينية من ذوي الخبرة واالختصاص القانوني ،لمتابعة نقل قضايا
األسرى إلى القضاء الدولي ،عبر إقامة الدعاوى أمام المحاكم الوطنية والدولية
المختصة».
وحض البيان على «االنضمام الفلسطيني إلى المؤسسات الدولية ،بخاصة
محكمة العدل الدولية ،ومحكمة الجنايات الدولية ،التي تتيح التوجه للقضاء
الدولي ،لمحاكمة إسرائيل عن الجرائم التي ارتكبها ضد الشعب الفلسطيني».

ا�ستئناف محادثات ال�سالم
في جنوب ال�سودان
أعلنت الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا «إيغاد» عن استئناف
الجولة الثانية من محادثات السالم في جنوب السودان ،التي تركز على الحوار
السياسي للمصالحة الوطنية.
وأشار المتحدث باسم «إيغاد» برازيل موسومبا إلى أن «وفد حكومة جنوب
السودان التي يرأسها الرئيس سلفاكير ووفد حركة التمرد التي يتزعمها نائب
الرئيس السابق رياك مشار ،التقيا أمس بحضور الوسطاء».

البحرية الإيطالية
تعلن �إنقاذ  762مهاجر ًا

رأى رئيس ال��وزراء االيطالي سيلفيو برلسكوني أنه ألمر غريب أن يتم
تصويره على أنه شخص مناهض أللمانيا نتيجة إلشارته إلى أن األلمان ال
يعترفون بوجود معسكرات االعتقال النازية.
إلي مشاعر مناهضة لأللمان أو حقد
وأشار إلى أنه «من الغريب أن ينسب ّ
مزعوم تجاه الشعب األلماني وهم أصدقاء لي» ،وقال« :إذا كان هناك أي شيء
أنا عدو له فهو إج��راءات التقشف التي تأتي بنتائج عكسية وبعض القيود
والقواعد التي أعتقد أنها خاطئة للغاية والتي تتسبب في ركود اقتصادي طويل
لكل أوروبا».

مقتل  16مدني ًا من �أطباء بال حدود
في �أفريقيا الو�سطى
أعلنت منظمة «أطباء بال حدود» في جوهانسبرغ أن « 16مدنيا ً بينهم ثالثة
من موظفي المنظمة المعنية بشؤون اإلغاثة قتلوا في مستشفى بجمهورية
أفريقيا الوسطى».
وأوضحت المنظمة أن «مسلحين هاجموا مستشفى تابعا ً لمنظمة أطباء بال
حدود في بلدة بوغويال شمال البالد ،وقام بعضهم بأعمال نهب في المستشفى
تحت تهديد السالح ،فيما توجه آخرون إلى مقر اجتماع للعاملين بالمنظمة مع
األهالي وفتحوا النار عليهم».
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دع��ا الرئيس الروسي فالديمير
بوتين المشاركين ف��ي المنتدى
الدولي التاريخي الثقافي الرابع
ال���ذي عقد تحت ع��ن��وان «النصر
العظيم ه��و ث��م��رة ال��وح��دة» إل��ى
ال��ت��ص��دي ل��م��ح��اوالت «ت��ح��ري��ف
التاريخ».
وق��ال بوتين ف��ي رس��ال��ة تحية
للمشاركين وض��ي��وف المنتدى
المنعقد في مدينة كورسك الروسية
بمناسبة عيد النصر على النازية:
«إن واج��ب��ن��ا الرئيسي المشترك
هو في حماية الحقيقة عن الحرب
الماضية وفي المقاومة الباسلة لكل
محاوالت إعادة كتابة التاريخ ،وفي
وحسن
ذلك يكمن ضمان الصداقة ُ
الجوار واالحترام المتبادل».
وأش���ار بوتين إل��ى أن منتدى
ه���ذا ال���ع���ام ه���و م��ك��رس إلح��ي��اء
الذكرى السبعين لتحرير أوكرانيا
وبيالروس من المحتلين الفاشيين
وقال« :إن ممثلي قوميات مختلفة

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية
أمس ،أن مديرها السياسي سايمون
غاس ،بدأ زي��ارة تستمر ليوم واحد
إلى طهران ،في إطار المرحلة التالية
من التحسن التدريجي في العالقات
بين المملكة المتحدة وإيران.
وق���ال م��ت��ح��دث ب��اس��م ال����وزارة،
إن غ��اس سيعقد ل��ق��اءات م��ع كبار
المسؤولين اإليرانيين في طهران
بعد سلسلة من الزيارات الناجحة
إلى هناك ،من قبل القائم باألعمال
البريطاني أج���اي ش��ارم��ا ،وتأتي
زيارته في إطار المرحلة المقبلة في
سياسة «الخطوة خطوة» لتحسين
العالقات بين البلدين ،مشيرا ً إلى
أن المسؤول البريطاني سیتباحث
م��ع نظرائه اإلی��ران��ی��ی��ن خ�لال هذه
الزیارة بشأن شتی القضایا الثنائیة
والدولیة.
إلى ذلك ،أعرب الرئيس اإليراني
حسن روحاني عن تفاؤله بالتوصل
إلى اتفاق نهائي مع مجموعة 1+5
ح��ول برنامج ب�لاده ال��ن��ووي خالل
الموعد المحدد ،فيما لو كانت هناك
عزيمة كافية لدى الطرف المقابل.
وأش��اد روحاني ،خالل استقباله
أم��س وزي���ر الخارجية النمساوي
سباستين كورتز ،بماضي العالقات
بين البلدين والشعبين اإلي��ران��ي
والنمساوي ووصفه بالثروة الكبيرة
للرقي بمستوى التعاون والعالقات
بينهما ،وأك��د في الوقت ذات��ه على
تمتين األواصر بين الجانبين بصورة
شاملة.
وأشار إلى الطاقات الهائلة لتعزيز
ال��ع�لاق��ات االق��ت��ص��ادي��ة بين إي��ران
والنمسا وقال« :إنه ال ينبغي للحظر
األوروبي األحادي الجانب أن يعيق
م��س��ار ال��ع�لاق��ات االق��ت��ص��ادي��ة بين
البلدين ،حيث اختلفت األوضاع في
إيران حول البرنامج النووي والحوار
مع  1+5عما كانت عليه سابقاً».
ولفت إلى التعاون القائم بين إيران
والنمسا حيال ال��ش��ؤون اإلقليمية
والدولية موضحاً ،أن المنطقة تعاني
من مشاكل كثيرة والسبيل الوحيد
إليجاد حلول لها يأتي عبر الحوار
والتعاون.
وتابع« :إن البلدين لديهما أهداف
مشتركة إزاء الشؤون الدولية ،ومنها
مكافحة التطرف واإلره����اب حيث
يستطيع وزي���را خارجية البلدين
صنع األرض��ي��ة ل��ل��ح��وار والتفاهم
واتخاذ قرارات حول هذه األمور».
وأش��ار روحاني إلى المفاوضات
النووية بين إي���ران و  1+5وق��ال:
�وص�لا إل��ى نتيجة
«إن الطرفين ت� ّ
مفادها أن التهديد والحظر ال يشكالن
سبيالً مناسبا ً للحل ،وينبغي اتخاذ
خطوات عبر المفاوضات والسبل
الدبلوماسية ،وأع��رب عن ثقته بأن

يصب في مصالح
التوصل إلى اتفاق
ّ
الجانبين م��ع�ا ً ب��ل على صعيدي
المنطقة والعالم أيضاً ،حيث أن إيران
تمتلك مكانة حساسة في المنطقة وال
يمكن فرض العزلة عليها بالنظر لما
بحوزتها من ث��روات هائلة وتاريخ
عريق وحضارة متميزة».
ول��ف��ت روح��ان��ي إل���ى المشاكل
وات��س��اع دائ��رة التطرف واإلره��اب
في المنطقة ،وأكد ض��رورة اتصاف
جميع البلدان بالجدية في مكافحة
اإلره��اب ،وأننا ال نفقد األم��ل حيال
إيجاد حلول لمشاكل المنطقة على
األمد البعيد.
إلى ذلك ،أعرب الوزير النمساوي
عن ارتياحه للقاء روحاني ووصف
ال��ع�لاق��ات ب��ي��ن إي�����ران وال��ن��م��س��ا
باإليجابية ،وأك��د ض���رورة تعزيز
التعاون بين البلدين ومنه الرقي
بالعالقات على الصعيد العلمي
والجامعي وق��ال« :إن هناك رغبة
ك��ب��ي��رة ل��ت��ع��زي��ز ال���ت���ع���اون على
الصعيدين الجامعي واالقتصادي
وأن الحكومة النمساوية ترحب
بتنمية ال��ع�لاق��ات م��ع الجمهورية
اإلسالمية اإليرانية».
وفي شأن متصل ،أكد وزير خارجية
نيكاراغوا صاموئيل سانتوس لوبز،
حق إي��ران بامتالك الطاقة النووية
السلمية ،مجددا ً دعم بالده للبرنامج
النووي اإليراني السلمي.
وخ��ل��ال م���ؤت���م���ره ال��ص��ح��اف��ي
المشترك مع نظيره اإليراني محمد
ج����واد ظ��ري��ف ف��ي ط��ه��ران أم��س،
أوض��ح لوبز بأنه أج��رى محادثات
في إي��ران في شأن تطوير العالقات
بين البلدين الصديقين ،وأش��ار إلى
ال��ت��ق��دم ال��ح��اص��ل ف��ي المفاوضات
بين إي��ران ومجموعة « ،»1+5وأن
إيران لم تتراجع عن مواقفها لتقرير
مصيرها وفي مجال الطاقة النووية
السلمية .وق��ال« :لقد جعلنا الدفاع
عن البرنامج النووي اإليراني السلمي
أحد المحاور األساسية لخطاباتنا في

األمم المتحدة على الدوام ،ألن إيران
لم ترتكب أي خطأ في هذا المجال».
ول��ف��ت إل��ى التقدم ال�لاف��ت ال��ذي
تحقق في ب�لاده بعد مجيء دانييل
أورتيغا إلى سدة الحكم ،وأوضح أن
النمو بلغ  400في المئة خالل األعوام
األخ��ي��رة ،وأن ه��ذا التحسن والنمو
يبرزان ال سيما في مجاالت التربية
والتعليم والصحة.
وأك��د وزي��ر الخارجية اإلي��ران��ي
محمد ج��واد ظ��ري��ف ،ب��ذل الجهود
لتوسيع المجاالت المشتركة بين
إيران ونيكاراغوا وقال« :إن العالقات
السياسية الواسعة بين البلدين
ستتعزز بأواصر اقتصادية».
وأشار ظريف إلى أن «الحكومات
التقدمية في القارة األميركية متبلورة
على أس��اس اإلرادة الشعبية وهي
تزداد يوما ً بعد يوم» .وأضاف« :إن
الحكومة اإلي��ران��ي��ة تعمل بجدية
وقوة وإرادة سياسية لتطوير وتقوية
عالقاتها م��ع نيكاراغوا والرئيس
دان��ي��ي��ل اورت��ي��غ��ا ،وأن نيكاراغوا
أثبتت أنها تتفهم وج��ه��ات نظرنا
السياسية المشتركة ،وهو األمر الذي
أدى للتقارب بين حكومتي وشعبي
البلدين».
وأشار ظريف إلى وجود مجاالت
ج��ي��دة ل��ل��ت��ع��اون االق��ت��ص��ادي بين
البلدين وق��ال« :لقد تبلورت نتائج
تنموية باعثة على الكثير من األمل
في نيكاراغوا خالل األعوام األخيرة،
وه��و األم���ر ال���ذي تحقق منذ تولي
حكومة دانييل اورتيغا زمام األمور
فيها كحكومة وحدة وطنية وتضامن
وطني.
ودع��ا القطاع اإلي��ران��ي الخاص
ل�لأخ��ذ ف��ي االع��ت��ب��ار اإلم��ك��ان��ي��ات
ال��واس��ع��ة ل��م��زاول��ة األن��ش��ط��ة في
مختلف المجاالت االقتصادية في
ن��ي��ك��اراغ��وا وق����ال« :إن ال��ع�لاق��ات
السياسية الواسعة سيتم تعزيزها
ب���أواص���ر اق��ت��ص��ادي��ة وستتوسع
مجاالت التعاون بين البلدين».

رئي�س كازاخ�ستان ي�شيد ب�إ�سهام بوتين
في تن�شيط التكامل الأورا�سي

حاربوا بشجاعة وجنبا ً إلى جنب
في معارك تحرير كييف ومينسك
ودنيبر وبيريزينو وإن اإلن��ج��از
العظيم الذي حققه أجدادنا وآباؤنا
سيبقى بالنسبة لنا إلى األبد مثاال ً
س��اط��ع�ا ً على البسالة والعظمة
األخالقية والروحية وعلى األخوة
ف��ي خ��ن��ادق ال��خ��ط��وط األم��ام��ي��ة
وسيكون نبراسا ً للوطنية العظيمة
أمام أجيالنا القادمة».
وتابع الرئيس الروسي يقول:
إن «مثل هذه اللقاءات الجارية على
أبواب االحتفاالت بعيد النصر هي
حدث يعزز اللحمة في حياة مواطني
ه��ذه ال��ب��ل��دان ،وإن ه��ذه اللقاءات
بجمعها الشخصيات االجتماعية
والمحاربين القدامى وممثلي المهن
اإلب��داع��ي��ة والمنظمات الشبابية
مدعوة لتحقيق مه ّمة عظيمة تتجلى
ف��ي ال��ح��ف��اظ على ال��ت��واص��ل بين
األج��ي��ال وتربية األج��ي��ال الالحقة
على احترام القيم الروحية األزلية،

والصفحات البطولية في التاريخ
المشترك لشعوبنا».
يشار إل��ى أن عيد النصر على
النازية هو عيد «المجد واالنتصار»
للشعب الروسي الذي دحر النازية،
وبعد م��رور عشرات السنين على
انتهاء ال��ح��رب الوطنية العظمى
ال تزال ذكراها خالدة ،وتنتقل من
جيل إل��ى جيل وال��ق��وة الرئيسية
لهذا الربط بين األجيال هو الحب
ل��روس��ي��ا ،ف��ف��ي م��ط��ل��ع أي����ار ع��ام
 1945ج��رت م��ع��ارك ض��اري��ة من
أج��ل االستيالء على برلين ،حيث
استولت ال��ق��وات السوفياتية في
 30نيسان على مبنى الرايخستاغ
ورفعت فوقه راي��ة النصر ،وكان
اختتام عملية برلين أي الهزيمة
النهائية أللمانيا الفاشية ،إذ و ّقع
ف��ي  8أي��ار م��ن ع��ام  1945ممثلو
القيادة العليا األلمانية في ضواحي
برلين وثيقة استسالم ألمانيا بال
قيد أو شرط.

أعلن الرئيس الكازاخستاني نور سلطان نزارباييف أن
الرئيس الروسي فالديمير بوتين قام بدور بارز في إضفاء
تطور هائل على عملية التكامل األوراسي في مطلع القرن
الحالي.
وفي محاضرة ألقاها في جامعة موسكو الحكومية
أمس أشار نزارباييف إلى أن عالقات بالده مع روسيا
كانت وال تزال «مثاال ً نموذجيا ً للشراكة» ،مضيفا ً أن حجم
التبادل التجاري بين البلدين بلغ  24مليار دوالر خالل
العام الماضي ،وه��و رق��م قياسي في تاريخ العالقات
الثنائية ،ولعب االتحاد الجمركي بين روسيا وكازاخستان
وبيالروس دورا ً كبيرا ً في إنجازه.
وفي شأن األزمة في أوكرانيا أشار الرئيس الكازاخستاني
إلى عدم قبول استخدام قوات مسلحة ضد المدنيين في
هذه البالد .وأضاف أنه ضد أي تدخل في شؤون أوكرانيا
الداخلية سواء من قبل الغرب أو الشرق ،داعيا ًَ إلى إعطاء
األوكرانيين فرصة لحل مشاكلهم بأنفسهم.

الرئي�س الألماني ينتقد حجب
«تويتر» و«يوتيوب» في تركيا

الخارجية الأميركية
تنفي اتهامات لكيري حول «�إ�سرائيل»
نفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية األميركية جين
بساكي ما نسب إلى وزير الخارجية جون كيري من القول
أن «إسرائيل» قد تتحول إلى دولة فصل عنصري (ابارتايد)
في حال عدم توصلها التفاق سالم مع الفلسطينيين في
أقرب اآلجال.
وكان موقع «ديلي بيست» قد ذكر أن جون كيري أكد
خالل اجتماع مغلق مع خبراء دوليين أنه ال بديل عن «حل
الدولتين ،ويجب التأكيد على أنه البديل الوحيد الممكن،
ألن دولة أحادية سينتهي بها األمر إلى أن تصبح إما دولة

فصل عنصري مع مواطنين من الدرجة الثانية أو دولة
تدمر قدرة «إسرائيل» على أن تكون دولة يهودية».
وأضاف كيري بحسب قول الموقع أنه «حين يصبح
هذا اإلط��ار واضحا ً في األذه��ان ،فإنه عبر هذه الحقيقة
التي هي األساس ،يمكن فهم مدى أهمية الوصول إلى حل
الدولتين» .كما نسب الموقع إلى كيري التحذير من احتمال
تزايد وتيرة العنف من الجانب الفلسطيني تجاه المدنيين
«اإلسرائيليين» في حال فشل مفاوضات السالم ،محمالً
كال الجانبين مسؤولية فشل عملية السالم.

غول والرئيس االلماني
انتقد الرئيس األلماني يواكيم
غ��اوك أم��س أث��ن��اء زي��ارت��ه لتركيا،
ال��ح��م��ل��ة ال��ت��ي ت��ق��وده��ا الحكومة
اإلس�لام��ي��ة ض��د شبكات التواصل
االجتماعي والصحافة وتشددها
حيال جهاز القضاء.
وقال غاوك في مؤتمر صحافي في

أنقرة مع نظيره التركي عبدالله غول
إننا «نطرح على السلطات التركية
األسئلة نفسها التي يطرحها الجميع.
هل كانت مجبرة على حجب تويتر
ويوتيوب؟».
وأك���د ال��رئ��ي��س األل��م��ان��ي أن��ه لم
يفهم ل��م��اذا ق���ررت ح��ك��وم��ة رج��ب

طيب أردوغ���ان ،بعد فوزها الكبير
في االنتخابات البلدية في  30آذار
«ال��ت��دخ��ل ف��ي ال��ش��ؤون القضائية
إلقامة نظام م��ا» .وأض���اف« :لماذا
تبدي حكومة بهذا النفوذ استياءها
ح��ي��ال م��وض��وع ال��ج��ه��از القضائي
ووسائل اإلعالم؟».

