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بوتين :رو�سيا يجب �أن تعتمد
على مواردها الذاتية في التطور

أعلن الرئيس الروسي فالديمير
بوتين أن بالده يجب أن تعتمد على
مواردها الذاتية في التطور ،مشيرا ً
ف��ي ال��وق��ت ذات���ه إل��ى أن��ه��ا ال تنوي
االنعزال عن العالم.
وق����ال ب��وت��ي��ن ف��ي اج��ت��م��اع مع
البرلمانيين وأعضاء الحكومة في
مدينة يالطا بجمهورية القرم أمس:
«يجب أن نبني بالدنا بهدوء وبكرامة
وفي شكل فتعل من دون أن ننعزل
ع��ن العالم أو نقطع العالقات مع
شركائنا ،وفي الوقت ذاته من دون
أن نسمح باتباع سياسة اإلم�لاء
واالستكبار حيالنا».
ودعا بوتين المجتمع الروسي إلى
التكاتف والتعبئة ،ولكن «ليس من
أجل حروب أو نزاعات» ،بل من أجل

«العمل ال��دؤوب في سبيل روسيا»،
م��ش��ي��را ً إل���ى أه��م��ي��ة رص صفوف
المجتمع ،مضيفا ً أن الكثير من
األمور بهذا الخصوص يتوقف على
البرلمانيين.
وأعرب بوتين عن قناعته بأن القرم
يمكن أن تساهم في توحد المجتمع
الروسي وأن تلعب دورا ً فريدا ً في
ذل��ك ،نظرا ً ال��ى أهميتها التاريخية
بالنسبة إلى روسيا.
ووص��ف بوتين الوضع الحالي
في أوكرانيا بأنه «فوضى دامية»
متعهدا ً بأن تبذل موسكو جهودها
لوقف الصراع في هذا البلد ،وقال:
«لقد سقطت أوك��ران��ي��ا ف��ي فوضى
دموية وفي صراع بين األشقاء» من
األوكرانيين ،محذرا ً من «أن الوضع

أخذ في التدهور وأن كارثة إنسانية
كبرى انتشرت في الجنوب الشرقي
من أوكرانيا».
وج��دد الرئيس ال��روس��ي دعوته
لضمان المساواة الحقيقية والكاملة
للناطقين باللغات ال��ث�لاث وهي
الروسية واألوكرانية والتترية في
شبه جزيرة القرم.
وكان بوتين والرئيس البيالروسي
ال��ك��س��ن��در لوكاشينكو وال��رئ��ي��س
الكازاخستاني نور سلطان نزارباييف
أعربوا خالل اتصال هاتفي أمس عن
قلقهم الشديد إزاء العواقب اإلنسانية
الوخيمة للعملية العسكرية التي
تنفذها سلطات كييف ف��ي جنوب
شرقي أوكرانيا.

ت�شوركين :مجل�س الأمن بد�أ يدرك
خطورة الو�ضع الإن�ساني �شرق �أوكرانيا
أعلن مندوب روسيا ال��دائ��م لدى
األم��م المتحدة فيتالي تشوركين أن
ال��وف��د األميركي ف��ي األم��م المتحدة
وعد «بالتأثير إيجابياً» على كييف
في قضية نقل المساعدات اإلنسانية
الروسية إلى شرق أوكرانيا.
وأع����رب ت��ش��ورك��ي��ن ف��ي حديث
ص��ح��اف��ي أم���س ،ع��ن أس��ف��ه بشأن
تسييس القضية م��ن ق��ب��ل ال���دول
الغربية التي ال تسعى للنظر إلى
حقيقة أفعال سلطات كييف وعواقبها
الوخيمة على الوضع اإلنساني في
مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك.
وفي الوقت ذاته أشار الديبلوماسي
الروسي إلى أن مندوبي الدول الغربية
من األعضاء في مجلس األمن الدولي
اعترفوا تحت ضغط الوقائع بوجود
مشكلة ،مشيرا ً ال��ى أن أع��ض��اء في
مجلس األم��ن الدولي «ب��دأوا بتقييم
الوضع في شرق أوكرانيا في شكل أكثر
موضوعية وأخ��ذوا ينذرون بعواقب
االقتحام المحتمل لمدينتي دونيتسك
ولوغانسك» .وعلى ح��د قوله فإن
وكاالت إنسانية أممية لم تتقبل خالل
فترة طويلة تحذيرات روسية حول
نشوب حرب أهلية حقيقية في شرق
أوكرانيا تستخدم القوات األوكرانية
فيها الطيران واألسلحة الثقيلة.
وذ ّكر تشوركين بأن مفوضية األمم
المتحدة العليا ل��ش��ؤون الالجئين
أعلنت أول من أم��س ،أن عدد القتلى

ت��ج��اوز ألفي شخص ،وق��ال رئيس
مكتبها األوروب���ي فينسان كوشتيل
بعد زيارته شرق أوكرانيا أنه «لم يكن
مستعدا ً لما رآه فيه».
وفي السياق ،أعلن مجلس األمن
وال��دف��اع القومي األوك��ران��ي أم��س،
مقتل  9عسكريين أوكرانيين وإصابة
 18آخرين في اشتباكات مع الدفاع
الشعبي ش��رق ال��ب�لاد خ�لال ال��ـ 24
ساعة األخيرة.
في وقت واصل الجيش األوكراني
قصف مدينة دون��ي��ت��س��ك ،وط���اول
القصف وسط المدينة ،وقتل مدني
واح���د وأص��ي��ب  3آخ����رون بجروح
ج��راء سقوط القذائف على المناطق
السكنية.

كما قتل شخص واحد وأصيب 11
آخرون بجروح في قصف مدفعي على
ضواحي دونيتسك الليلة الماضية.
وطوال الليل سمع صوت االنفجارات
ف��ي ال��ع��دي��د م��ن مناطق دونيتسك
وضواحيها.
هذا وكانت األم��م المتحدة أعلنت
األرب��ع��اء أن ع��دد ضحايا النزاع في
أوك��ران��ي��ا بلغ ألفين و 86شخصاً.
وأش��ارت األم��م المتحدة إلى أن عدد
القتلى ازداد ضعفين خالل األسبوعين
اآلخيرين ،إذ كان عددهم  1129قتيالً
حتى  26تموز الماضي .كما ذكرت
األمم المتحدة أن نحو  5آالف شخص
أص��ي��ب��وا ب��ج��روح ج���راء العمليات
القتالية في البالد.

كوبا تحتفل بعيد ميالد «فيدل الوفي»
احتفلت كوبا أمس بالعيد الـ 88لميالد رئيسها السابق
فيدل كاسترو ،لكن األخير الذي تنحى عن السلطة ألخيه
راوول بسبب المرض ،لم يظهر للعلن واكتفى باالحتفال
بهذه المناسبة في جو أسري.
وبهذه المناسبة غطت شوارع العاصمة هافانا صور
تاريخية لزعيم الثورة الكوبية تحت عنوان «فيدل الوفي»،
فيما بث التلفزيون الكوبي تقارير عن عملية الترميم التي
يخضع لها منزل الزعيم الكوبي في منطقة بيران.
وقالت إذاعة إنتركوميا اإلسبانية ،إن المنزل الذي ولد
فيه الزعيم الكوبي فيديل كاسترو وشقيقه راوول ،والذي
تم تحويل جزء منه إلى متحف ،يجرى ترميمه في شكل
كامل.
ويتضمن الترميم  800قطعة في متحف منزل كاسترو
بجانب مدفن األس��رة ،ويشمل مساحة  28هكتارا ً فى
المنطقة الواقعة بالمجمع التاريخي الذي تم إعالنه «نصبا ً
تذكاريا ً وطنياً» عام .2009
يذكر أن مجمع بيران التاريخي الواقع على بعد 800
كلم ش��رق العاصمة الكوبية هافانا ،يضم منزل جدة
كاسترو وغ��رف األس��رة ومحالً لبيع اللحوم وحانة «ال

بالوما» ومدرسة ومتجرا ً وسيارة من طراز فورد كانت
تقودها والدة كاسترو .أما المتحف الحالي فهو عبارة عن
نموذج مصغر من منزل فيدل كاسترو.
وولد الزعيم الكوبي فيدل كاسترو في  13آب عام 1926
وهو الثالث بين سبعة أشقاء لمهاجر إسباني األصل
يدعى أنخيل ماريا كاسترو وزوجته الفالحة الكوبية إينا
روث ،وترأس البالد منذ عام  ،1959حينما أطاح بحكومة
فولغينسيو باتيستا إثر ثورة عسكرية ،إلى عام 2008
عندما تم إعالن عدم ترشحه لوالية جديدة وانتخاب أخيه
راوول مكانه ألسباب صحية ،إذ خضع في  31تموز 2006
لجراحة معوية ،حسب الرواية الرسمية التي تنفي أيضا ً
إصابة كاسترو بشلل جزئي إثر جلطة دماغية.
ويعتكف كاسترو بسبب المرض منزله حيث يعيش مع
أسرته ويكتب مذكراته ومؤلفات حول آفاق تطور كوبا،
ويلتقى بين الحين واآلخر مسؤولين وشخصيات محلية
وعالمية .وكان آخر ظهور علني لكاسترو في كانون الثاني
الماضي بمناسبة افتتاح معرض فني في هافانا.

مقتل مر�شح رئا�سي في البرازيل
في حادث تحطم طائرته
قتل المرشح الرئاسي في البرازيل إدواردو كامبوس
و 6أشخاص آخرين كانوا يرافقونه في ح��ادث تحطم
طائرته ،حيث أعلنت إدارة اإلطفاء بوالية ساو باولو إن
طائرة كامبوس الخاصة تحطمت في أحوال جوية سيئة
أثناء محاولتها الهبوط في مدينة سانتوس الساحلية ،ما
تسبب بمقتل  7أشخاص هم كل من كانوا عليها.
وألقى الحادث ظالال ً من الشك على االنتخابات الرئاسية
المقرر إجراؤها في تشرين األول ،مسببا ً كذلك هزة عنيفة
في أسواق المال المحلية.
وبحسب استطالعات ال��رأي كان كامبوس البالغ من

العمر  49سنة يحتل المركز الثالث بين المرشحين،
بنسبة تأييد تصل إلى عشرة في المئة ،وعلى رغم أنه
لم يكن بين المرشحين للفوز بالرئاسة ،إال أن بعضهم
كانوا يعتبرونه المرشح المفضل لألسواق المالية من بين
المرشحين الثالثة.
وأعلنت الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف التي تتصدر
السباق إنها ستعلق جميع الحمالت االنتخابية لثالثة
ايام حدادا ً على مقتل كامبوس ،فيما قال المرشح الوسطي
السناتور إيخو نيفيس الذي يحتل المركز الثاني إنه يشعر
بحزن عميق.

كيري يدعو �إلى �إقامة
عالقات بناءة مع ال�صين
قال وزير الخارجية االميركي جون كيري إن إقامة عالقات بناءة بين الواليات
المتحدة والصين أمر ضروري الدامة االستقرار في شرق آسيا على رغم ما وصفه
بـ التصرفات الصينية» في بحر الصين الجنوبي.
وركز كيري في خطاب ألقاه في والية ه��اواي االميركية في نهاية جولة
آسيوية استغرقت ثمانية ايام على سياسة ادارة اوباما القائمة على التوجه الى
آسيا عوضا ً عن األزمات التي تعصف بالعراق وغزة وأوكرانيا وأفغانستان.
وقال كيري في كلمته إن الرئيس باراك اوباما أوصاه بمضاعفة الجهود
المبذولة في سبيل بناء عالقات افضل مع دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ،
مؤكدا ً ان هذه الجهود ستتركز على تحقيق نمو اقتصادي مستدام واالستخدام
الكفوء للطاقة وال��ت��ع��اون بين ال���دول االقليمية وتدعيم حقوق االنسان
والديمقراطية .وق��ال« :إن الواليات المتحدة جزء من اقليم آسيا والمحيط
الهادئ ،ونحن ننظر الى مصالحنا الدائمة في هذه المنطقة بجدية ،إذ نعلم ان
امن اميركا وازدهارها مرتبطان بشكل كبير بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ».
وقال في اشارة الى التوتر الذي يسود منطقة بحر الصين الجنوبي  -محور
القمة االخيرة لدول منظمة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) الذي انعقد في
ميانمار « -إن الواليات المتحدة لن تتخذ موقفا ً ازاء موضوع السيادة في
بحري الصين الجنوبي والشرقي ،ولكننا مهتمون بالطرق التي تحل بها هذه
الخالفات ،فنحن نعارض بقوة استخدام التهديد والتخويف او القوة لفرض
سيادة اي طرف من االطراف».
وكانت واشنطن اقترحت تجميد االعمال االستفزازية في بحر الصين الجنوبي،
وحضت الدول المعنية على التعاون لحل الخالفات بالطرق السلمية.
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المن�سقة الأممية ل�ش�ؤون الإغاثة
تزور �إيران الأ�سبوع المقبل

ظريف مستقبالً المنسقة األممية

بابا الفاتيكان
في زيارة تاريخية �إلى �سيول
وصل البابا فرانسيس صباح أمس ،إلى كوريا الجنوبية في زيارة تاريخية
تستغرق  5أيام ،هي األولى لراعي الكنيسة الكاثوليكية إلى هذا البلد.
واستقبلت الرئيسة الكورية الجنوبية بارك كون هيه البابا بحضور مجموعة
من ممثلي الكنيسة الكاثوليكية الكورية وعدد من كبار المسؤولين بينهم وزير
الخارجية يون بيونغ سيه.
وسيرأس البابا فرانسيس  4قداسات أثناء الزيارة ،ويلتقي مع أسر الضحايا
في كارثة السفينة «سيوال» المأسوية وق��ادة المذاهب السبعة إلى جانب
الرئيسة الكورية الجنوبية بارك كون هيه.
وم��ن المنتظر أيضا ً أن يلقي البابا كلمة في القصر الرئاسي أم��ام كبار
المسؤولين في الحكومة الكورية ،ويلتقي بأساقفة الكنيسة الكاثوليكية لكوريا
الجنوبية في مقر اتحاد المطارنة الكاثوليك في سيول.
ومن المرجح أن يوجه البابا فرنسيس رسالة السالم لكوريا باعتبارها
الدولة الوحيدة المنقسمة في العالم ودول شرق آسيا.
وتجدر اإلشارة إلى أن كوريا الشمالية أطلقت ثالثة صواريخ قصيرة المدى
إلى البحر في ساعة واحدة فقط قبل وصول بابا الفاتيكان إلى سيول.

رو�سيا توقع مع ناميبيا
�أول �صفقة �سالح منذ  15عام ًا
وقعت شركة «روس أوب��ورون إكسبورت» الحكومية مع ناميبيا عقدا ً هو
األول منذ  15عاما ً لتصدير أسلحة ومعدات عسكرية إلى هذا البلد .حيث يقضي
العقد بتوريد أسلحة روسية خفيفة ومدافع هاون وعربات وذخيرة ومنظومات
صاروخية مضادة للدبابات من طراز «كورنيت -إ».
إضافة إلى ذلك تخطط شركة «روس أوب��ورون إكسبورت» لزيادة توريد
األسلحة والمعدات العسكرية إلى بلدان إفريقيا الوسطى والجنوبية التي تظهر
اهتماما ً بالطائرات والمروحيات والمدرعات وأسلحة الطائرات.
في السياق ذاته ينوي الجانب الروسي توسيع حجم التعاون الفني العسكري
مع البحرين التي اشترت بدورها منظومات معدلة من «كورنيت -إ».
يأتي ذلك في وقت من المتوقع أن يكتمل تسليح حاملة المروحيات الروسية
«فالديفوستوك»من ط��راز «ميسترال» الفرنسية في مصنع السفن في سان
بطرسبورغ.
ويجرى حاليا ً تدريب طاقمي حاملتي المروحيات «فالديفوستوك» و
«سيفاستوبول» اللذين وصال إلى فرنسا على متن باخرة «سمولني» التدريبية.
وكانت شركتا «روس أوبورون إكسبورت» الروسية و DCNSالفرنسية وقعتا
عقدا ً لبناء حاملتين للمروحيات من طراز «ميسترال» في شهر حزيران من عام
.2011
وجرى تعويم الحاملة «فالديفوستوك» في مصنع السفن الفرنسي في سان
نازير في  15تشرين األول الماضي علما ً أن مؤخرة الحاملة بنيت في روسيا ثم
نقلت إلى مصنع السفن الفرنسي المذكور للحمها مع مقدمة هذه السفينة.
ويبلغ طول السفينة  199مترا ً وعرضها  32مترا ً وارتفاعها على مستوى سطح
إقالع وهبوط المروحيات  27متراً ،في حين تبلغ تكلفة بنائها وفق معطيات غير
رسمية  600مليون يورو.

سفينة شحن تنقل السالح

أص��در قائد الثورة االسالمية في
اي���ران السيد علي خامنئي ق���رارا ً
م��دد فيه فترة رئاسة ص��ادق آملي
الريجاني للسلطة القضائية اإليرانية
لدورة أخرى.
وأورد الموقع اإلعالمي لمكتب قائد
الثورة أن ق��رار تمديد فترة رئاسة
رئيس السلطة القضائية جاء تنفيذا ً
للمادة  157من الدستور.
وأكد خامنئي في القرار أن ايجاد
االليات المناسبة للوصول السهل
ال��ى العدالة والمكافحة األساسية
للفساد وتوفير األم��ن اإلجتماعي،
بامكانها ان تقرب تحقيق القضاء
اإلسالمي وكسب رضا الباري تعالى
الى الواقع العملي.
وج��اء في جانب من ال��ق��رار« ،ان
استثمار البنى التحتية المتوافرة
في العقود الماضية ،االستفادة من
خبرات ال��دورة االول��ى للمسؤولية
وتعاون السلطات الثالث ،االهتمام
ب��ت��ح��ق��ي��ق ال���س���ي���اس���ات ال��ع��ام��ة
وال��ت��وج��ه��ات المعلنة للنظام في
الشؤون القضائية بخاصة في ايجاد
اآلليات المناسبة لوصول الجميع
بسهولة ال���ى ال��ع��دال��ة ،وتقصير
مسار المرافعات ،وإصالح القوانين

وإع����داد ال��ل��وائ��ح ال�لازم��ة للسلطة
القضائية ،وتوفير نزاهة السلطة
عبر المراقبة المناسبة ،والمكافحة
االساسية للفساد وااله���م م��ن ذلك
ايجاد االمن االجتماعي والوقاية من
وقوع الجريمة في ظل المعاضدة من
االجهزة المسؤولة ،واغتنام الفرص
المتسارعة ،بامكانها تحقيق الطموح
ب���االزده���ار وال��ق��ف��زة ف��ي النمو في
السلطة القضائية وتحقيق المبادئ
المتعلقة بالدستور وتقريب تحقق
القضاء االس�لام��ي وتنفيذ العدالة
بالمعنى الحقيقي».
واعتبر قائد الثورة االدارة البارزة
وال��ذك��ي��ة وال��ث��وري��ة والمخلصة
لالريجاني ،بأنها ستضمن تحقيق
المطالب والنقاط المشار اليها ،داعيا ً
بالتوفيق له ولزمالئه في مسؤوليتهم
هذه.
وف��ي ش��أن آخ��ر ،تصل مساعدة
األمين العام لألمم المتحدة للشؤون
اإلنسانية منسقة شؤون اإلغاثة في
األم��م المتحدة فاليري آم��وس يوم
األحد المقبل إلى العاصمة االيرانية
ط��ه��ران ف��ي زي���ارة رسمية تستمر
يومين.
وتعتبر زي��ارة آم��وس إي��ران هي

الثانية باعتبارها نائبة األمين العام
لألمم المتحدة للشؤون اإلنسانية
حيث زارت إيران في أيلول الماضي.
وم���ن ال��م��ق��رر أن تلتقي أم��وس
في طهران وزي��ر الخارجية محمد
ج���واد ظ��ري��ف وم��س��اع��داه عباس
عراقجي وحسين أمير عبداللهيان.
كـما ستلتقي إسماعيل نجار رئيس
مؤسسة إدارة الكـوارث الطبيعية
ومحمد فرهادي رئيس جمعية الهالل
األحمر اإليرانية.
كـما ستشارك نائبة األمين العام
لألمم المتحدة للشؤون اإلنسانية
اإلثنين ،في مراسم ستقام بمناسبة
ال��ي��وم العالمي للعمل اإلنساني
في مقر المنظمة اإليرانية للمحافل
الدولية.
وي��ت��ي��ح ال��ي��وم ال��ع��ال��م��ي للعمل
اإلنساني الفرصة لمعرفة األشخاص
ال��ذي��ن ي��ع��رض��ون حياتهم للخطر
لمساعدة اآلخرين .وقد اختير هذا
اليوم من قبل الجمعية العامة لألمم
المتحدة ويتم إحياؤه بالتزامن مع
الذكـرى السنوية لتفجير مقر األمم
المتحدة في بغداد في  19آب .2003

ت�شيلي تطرد رئي�س �أمن المطار
بعد �سرقة �أكثر من  10ماليين دوالر
ط��ردت تشيلي رئيس األم��ن في
مطارها األس��اس��ي ف��ي ال��ب�لاد بعد
س��رق��ة أك��ث��ر م��ن  10ماليين دوالر
اميركي م��ن شاحنة مصفحة في
المطار ف��ي العاصمة سانتياغو،
ح��ي��ث ك��ان��ت األم����وال ف��ي طريقها
إلى بعض المصارف و لدفع أجور
عمليات التعدين في كوبيابو ،في
شمال تشيلي.
وقال وزير الدفاع التشيلي يورغ
بيرغونز« :إن التحقيقات تنظر
في إمكانية قيام  8رجال مسلحين
بسرقة هذه األم��وال من المطار في
العاصمة سانتياغو» .وأض��اف:
«ريثما تنتهي التحقيقات في حادثة

سرقة االموال من المطار ،فإن رئيس
ام��ن ال��م��ط��ار ،ق��د أعفي م��ن مزوالة
أعماله» ،مشيرا ً الى «أن االجراءات
االم��ن��ي��ة ف��ي ال��م��ط��ار س��ي��ص��ار ال��ى
مراجعتها وتعديلها».
ووصف وزير الداخلية التشيلي
محمود علوي «األمن في المطار بأنه
أمر محرج ،وأن الحادث بأنه مؤسف
وخطير».
واس���ت���ط���اع ال��ل��ص��وص ال��ذي��ن
اردتدوا مالبس موظفي المطار دخول
منطقة نقل البضائع في سانتياغو
وسرقة االم��ول من داخ��ل السيارة
المصفحة من دون اطالق رصاصة
واح��دة ،حيث عملوا على احتجاز

الحراس الذين تركوا اسلحتهم في
المركز األمني في المطار ،ثم أفرغوا
محتويات الشاحنة من األموال قبل
الفرار.
وتعد هذه العملية من أكبر عمليات
ال��س��رق��ة ف��ي ال��ب�لاد ول��م تلتقطها
كاميرات الفيديو في المطار األمر
الذي يعتبر أمرا ً محرجاً .ويتجاوز
حجم السرقة حادثة مماثلة وقعت
ف��ي  ،2006عندما س��رق لصوص
 1.6مليون دوالر من شاحنة تابعة
لشركة «برينكسة ذاتها في منطقة
المطار نفسها .وقبض ف��ي نهاية
المطاف على اللصوص ،وهم حاليا ً
يقضون فترة العقوبة في السجن.

مطار تشيلي الدولي

باك�ستان :تجمع �آالف المتظاهرين
�ضد الحكومة في الهور
تجمع آالف المحتجين في مدينة
اله����ور ب��ش��رق ب��اك��س��ت��ان أم��س،
اس��ت��ع��دادا ً للتوجه إل��ى العاصمة
إس�ل�ام آب���اد للتظاهر ه��ن��اك ضد
الحكومة.
ي��أت��ي ذل���ك ب��ع��د أن أص���درت
المحكمة في اللحظة األخيرة قرارا ً
بالترخيص للتظاهرة السلمية
وتعهدت الحكومة االلتزام به.
وب��دت األج���واء االحتفالية في
م��دي��ن��ة اله���ور ع��ن��د م��ن��زل ع��م��ران
خ��ان الع��ب الكريكت ،ال��ذي تحول

إلى سياسي باكستاني معارض،
على النقيض من األج��واء القاتمة
الحازمة حول منزل الشيخ طاهر
ال��ق��ادري المحاصر ،ال��ذي منعت
السلطات مؤيديه من التظاهر.
وال ي��ت��ح��ال��ف خ���ان وال���ق���ادري
ف��ي شكل رس��م��ي لكنهما ي��دع��وان
إلسقاط حكومة يعتبرانها فاسدة،
وال��ت��ي ت��ول��ت السلطة بعد نصر
كاسح حققه حزب رئيس الحكومة
ن��واز شريف في انتخابات العام
الماضي.

وق��ال الناطق باسم رجل الدين
شاهد مرسلين ليل اول من أمس
معلقا ً على ه��ذا التناقض« :نحن
م��ن يشكل الخطر الحقيقي على
الحكومة ولهذا السبب يعارضوننا
بهذه ال��ق��وة» .وأض��اف« :الشرطة
تقتلنا ...ومؤيدونا ال يحملون سوى
العصي ليدافعوا بها عن أنفسهم».
واتهم عدد من المسؤولين أفرادا ً
ف��ي الجيش بتنظيم التظاهرات
إلضعاف الحكومة المدنية ،بينما
نفى الجيش تدخله في السياسية.

