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دوليات

بوتين :فر�ض العقوبات علينا يعني تخلي بع�ض الدول عن مبادئ منظمة التجارة العالمية

عملية �أمنية في ا�ستراليا
العتقال متهمين
بن�شاطات �إرهابية

بان كي مون :لرو�سيا دور خا�ص في احتواء الأزمات
أعلن الرئيس الروسي فالديمير بوتين أن فرض العقوبات
على بالده يعد تراجعا ً من بعض الدول الغربية عن المبادئ
األساسية لمنظمة التجارة العالمية.
وقال بوتين في كلمة ألقاها في اجتماع لمجلس الدولة
في موسكو أمس ،إن العقوبات الغربية تنتهك مبدأ المساواة
في دخول أسواق السلع والخدمات واالمتيازات في التجارة،
ومبدأ المنافسة الحرة والعادلة.
وأكد الرئيس الروسي أن موسكو من ناحيتها ال تسعى
إلى الضغط على الغرب من خالل فرض عقوبات مقابلة،
وأن ردها على هذه العقوبات ،لن يكون لمجرد الرد بحد ذاته
بل انطالقا ً من مصلحة البالد .في الوقت نفسه ،دعا بوتين
السلطات الروسية إلى توجيه جهودها على المستويات
كافة نحو تطوير القطاع الحقيقي لالقتصاد.
وأك���د ال��رئ��ي��س ض���رورة تأمين ال��وص��ول إل��ى أس��واق
االق��ت��راض ،وخلق فرص تنافسية جديدة وفقا ً للمعايير
الدولية عن طريق تمويل األعمال التجارية.
جاء ذلك في وقت أعلن مدير الهيئة الفدرالية الروسية
للتعاون العسكري التقني ألكسندر فومين أن روسيا
تفي بالتزاماتها بشأن تصدير األسلحة ،مؤكدا ً أن حجم
الصفقات بلغ  48مليار دوالر .وأكد فومين للصحافيين في
معرض األسلحة «Africa Aerospace and Defence
 »2014في جنوب أفريقيا أمس ،أن روسيا تواصل توقيع
عقود جديدة لتصدير األسلحة على رغم وجود صعوبات
متعلقة بالعقوبات الغربية المفروضة عليها .وق��ال:
«الحجم اإلجمالي للطلبات كبير ،ويبلغ اليوم نحو  48مليار
دوالر بحسب تقييماتنا».
وقال األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون إنه يثق

بدعم روسيا لجهود المنظمة في مواجهة التحديات الدولية
واإلقليمية ،م��ؤك��دا ً أن لموسكو دورا ً خاصا ً في احتواء
األزمات.
وق��ال ب��ان كي م��ون في حديث خ��اص لوكالة «إيتار-
تاس» الروسية أمس إن روسيا ،العضو الدائم في مجلس
األمن ،وفي منظمتي مجموعة العشرين و»بريكس»« :تملك
دورا ً خاصا ً في حل التحديات اإلقليمية والدولية ابتداء من
األوضاع المتأزمة في الشرق األوسط وأفريقيا حتى احتواء
التوتر في شبه الجزيرة الكورية ومناطق أخرى» .وأضاف:
«سوية نستطيع ،ويجب أن نجعل العالم أفضل ،وأعلم أن
روسيا تدعمنا».
وأكد األمين العام« :ال أستطيع المبالغة بأهمية الشراكة
الوثيقة بين روسيا االتحادية ومنظمة األمم المتحدة في
تأمين سيادة القانون في العالقات الدولية وتشجيع السالم
واألمن الدوليين ،إضافة إلى جهود تطوير التعاون الدولي
في مجال االقتصاد وحماية البيئة».
وأعلنت منظمة األم��ن والتعاون في أوروب��ا أن فرنسا
وألمانيا مستعدتان لتسليم بعثة مراقبي المنظمة في
أوكرانيا طائرات من دون طيار.
وق��ال رئيس بعثة المراقبين أرت��وغ��رول أب��اك��ان في
مؤتمر صحافي في فيينا ،إنه يجرى اآلن بحث تحديد عدد
الطائرات التي ستتسلمها البعثة ،مؤكدا ً أن عدد المراقبين
في أوكرانيا سيصل إلى  500فرد خالل شهرين تقريباً.
وقال رئيس البعثة الدولية إن عدد أفراد البعثة يبلغ حاليا ً
حوالى  250شخصاً ،مشيرا ً إلى أن العدد اإلجمالي ألفراد
البعثة ،بمن فيهم موظفون مساعدون ،من الممكن أن يصل
إلى  900فرد.

أعلنت الشرطة الفدرالية االسترالية أمس ،أنها قامت بعمليات
مداهمة ليالً في ضواحي مدينتي سيدني وبريسبان في واليتي
كوينزالند ونيوساوث ويلز ،إلحباط خطط تهدف إلى «القيام بأعمال
عنف» في البالد.
وذلك بعد أسبوع من رفع كانبيرا مستوى التحذير من الخطر
اإلرهابي المتمثل في مسلحين أستراليين قاتلوا في صفوف تنظيم
«الدولة اإلسالمية» اإلرهابي في كل من سورية و العراق.
وأعلن رئيس الوزراء توني أبوت أن قرار إجراء العملية جاء بعد
اعتراض رسالة «أسترالي يتبوأ مرتبة عالية على ما يبدو في تنظيم
الدولة اإلسالمية ،يحض فيها شبكات الدعم في أستراليا على تنفيذ
عمليات قتل علنية على األراضي األسترالية».
وقال إن «المسألة ال تقتصر إذا على الشبهات بل ثمة نية ،وهذا ما
حمل الشرطة وأجهزة األمن على اتخاذ قرار بالتحرك».
وقال قائد الشرطة الفدرالية أندرو كولفن« :نعتقد أن التنظيم
الذي تحركنا ضده خالل هذه العملية كان ينوي البدء بالتخطيط
للقيام بأعمال عنف هنا في أستراليا» مضيفا ً أن «أعمال العنف هذه
كانت ستكون خصوصا ً هجماتٍ عشوائية ضد مدنيين».
وقالت الشرطة إن أكثر من  800شرطي شاركوا في هذه العملية
وهي أكبر عملية من هذا النوع في تاريخ أستراليا .وحتى اآلن جرى
توقيف شخص لقيامه بأعمال مرتبطة باإلرهاب.
وأف��ادت شبكة « « ABCالتلفزيونية العامة بأن المشتبه بهم
كانوا يعتزمون خطف مدني في سيدني ولفه بعلم تنظيم الدولة
اإلسالمية اإلرهابي وقطع رأسه أمام عدسات الكاميرات.
وتقدر أجهزة األمن األسترالية عدد األستراليين الذين يقاتلون في
صفوف الجهاديين في العراق وسورية بنحو  60شخصاً ،باإلضافة
إلى حوالى  100يقدمون دعما ً نشطا ً للتنظيمات اإلرهابية من داخل
البالد.

بورو�شينكو ي�ستجدي وا�شنطن ويدعوها �إلى ت�شديد ال�ضغط على مو�سكو
دعا الرئيس األوكراني بيوتر بوروشينكو واشنطن إلى تقديم مساعدات
عسكرية لبالده وتوريد األسلحة.
وقال بوروشينكو أمام أعضاء الكونغرس األميركي أمس في واشنطن:
«نحن بأمس الحاجة إلى تلقي أسلحة جديدة بجميع األنواع ،فتاكة هجومية
وغيرها» ،مجددا ً في كلمته اتهاماته لروسيا بـ»تهديد أوكرانيا» و»ضم شبه

جزيرة القرم» ،مؤكدا ً أن بالده ستحاول إعادة القرم لصفوفها.
وأضاف الرئيس األوكراني أن بالده تخوض صراعا ً في سبيل «حريتها
وديمقراطيتها» ،داعيا ً الكونغرس األميركي إلى مواصلة دعم بالده وإبداء
التعاطف معها على حد تعبيره كما وجه دع��وة ألعضاء الكونغرس من
أجل منح بالده صفة «شريك استراتيجي» من خارج حلف شمال األطلسي
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«الناتو».
ولم ينس بوروشينكو إعادة اتهام روسيا بالمسؤولية عن حادثة تحطم
طائرة البوينغ الماليزية فوق سماء أوكرانيا من دون أن يقدم أية دالئل أو
براهين على صحة ادعائه ،داعيا ً واشنطن إلى مواصلة تشديد العقوبات على
روسيا.

عبد اللهيان� :إيران ال تثق ب�أميركا لقيادة حرب على الإرهاب

طهران تدعو �إلى قطع الدعم المالي والع�سكري عن «داع�ش»
ط��ال��ب الرئيس اإلي��ران��ي حسن روح��ان��ي ب��ض��رورة
الحصول على موافقة شعوب وحكومات ال��دول التي
ستستخدم أجواءها لتنفيذ الغارات الجوية في الحرب
على تنظيم «داعش» اإلرهابي.
وفي مقابلة مع قناة «أن بي سي» األميركية ،انتقد
روحاني وج��ود دول داعمة لـ «داع��ش» ضمن التحالف
الدولي لمحاربته ،مؤكدا ً أن ب�لاده لن تسمح للتنظيم
اإلرهابي بتجاوز الخطوط الحمر واحتالل بغداد والمدن
المقدسة ككربالء والنجف.
وأوضح الرئیس اإليراني أن محاربة اإلرهاب بحاجة
إلی دراسة ومعرفة جذوره ،وإذا كانت هنالك في منطقتنا
مشكلة ما فإن شعوبها وحكوماتها تشعر بها أكثر بكثیر
من غیرها وتعرف جذورها من آخرین بعیدین من المنطقة
آالف الكیلومترات ،وقد أثبتت تجارب األع��وام الماضیة
بأنهم لم یحققوا نجاحا ً في محاربة اإلرهاب.
وتابع روحاني أن��ه لو ك��ان من المقرر القضاء علی
اإلره��اب في المنطقة فالضرورة إل��ی ذل��ك هو أن تتخذ
شعوبها إلی جانب حكوماتها القرار والتخطیط ،وإذا كان
اآلخرون راغبین فبإمكانهم المساعدة في هذه الطریق.
من جهة أخرى ،اعتبر وزير الخارجية اإليراني محمد
جواد ظريف أن تنظيم «داع��ش» الذي وصفه بالظاهرة
الخطرة ال يمكن دح��ره فقط بالضربات الجوية .وقال
ظريف في كلمة ألقاها أمام شورى العالقات الخارجية في
نيويورك« :إن جهاديي هذا التنظيم ال يمكن استئصالهم
بالقصف الجوي».
وندد ظريف مرة جديدة بعدم دعوة إيران إلى مؤتمر
باريس ال��ذي خصص لمواجهة «داع���ش» مشيرا ً إلى
«أن بإمكان بالده أن تؤدي دورا ً رئيسيا ً في الحرب ضد
الجهاديين».
وق��ال وزي��ر الخارجية اإلي��ران��ي« :ال يمكن ألميركا أن
تحارب «داع���ش» داخ��ل سورية وه��ي تحارب الجيش
السوري ،وفي الوقت نفسه يدّعي البعض أن الرئيس
السوري هو السبب في حضور اإلرهاب إلى المنطقة ،فيما

الحقيقة أن اإلره��اب جاء إلى المنطقة مع بداية احتالل
العراق».
واعتبر ظريف أن تصريحات السيناتور جون ماكين عن
دعم «المعارضة السورية» وقوله إنه لو دعمت باألسلحة
مذ بداية األزمة لما وصلت األمور إلى هنا «كالم خاطئ
تماماً» ،داعيا ً إلى النظر إلى الواقع الميداني في سورية
اليوم قائالً إن «أغلب أراضيها هي تحت سيطرة النظام
والقسم المتبقي بغالبه يسيطر عليه «داعش» ،وما تعتبره
أميركا معارضة معتدلة ال وجود فعليا ً وقويا ً له» .ورأى
أن «العراقيين ال يحتاجون إلى قوات أجنبية لمواجهة
«داعش» على أرضهم ،بل يحتاجون إلى قطع الدعم المالي
والعسكري ال��ذي تقدمه ال��دول التي شاركت في مؤتمر

باريس عن «داع��ش» موضحا ً أن إي��ران «قدّمت الدعم
للعراقيين وكردستان العراق بناء على طلب الحكومة
العراقية واألكراد بمساعدتهم في مواجهة «داعش».
وتمنى وزير الخارجية اإليراني من الدول «التي تدعي
أنها تعمل على حماية إخوتنا من أهل السنة أن تثبت
ذلك وتقف في وجه إرسال السالح إلى من يقتل السنة.
ف��ـ»داع��ش» ارتكب جرائم كثيرة بحق السنة حتى إن
جرائمه بحقهم فاقت بكثير ما ارتكبه بحق الشيعة».
وفي السياق ،وصف مساعد وزير الخارجية اإليراني
في الشؤون العربية واألفريقية سياسة أميركا العملية
تجاه «داع��ش» بأنها تتسم باالزدواجية ،وقال« :ال ثقة
لدينا بأميركا لقيادة محاربة اإلرهاب».

وقال حسين أمير عبد اللهيان بشأن الخبر الذي نشر
أخيرا ً حول مصادقة مجلس النواب األميركي على تدريب
المعارضة السورية« :إن السياسة العملية األميركية
تجاه «داع��ش» مازالت تتسم باالزدواجية» ،وأض��اف:
«إنهم يريدون اللعب مع «داعش» في العراق ،وفي سورية
يريدون أن يمنحوا فرصة لـ»داعش».
واعتبر أمير عبد اللهيان أن تسليح ما يسمى المعارضة
المعتدلة في سورية خطأ استراتيجي ،واصفا ً إياه بأنه
يأتي استمرارا ً لسياسة االزدواجية وتفاقم زعزعة األمن
وتعزيز اإلرهاب.
وتأتي التصريحات اإليرانية بعد يوم على موافقة مجلس
النواب األميركي في اقتراع على خطة الرئيس باراك أوباما
تسليح وتدريب من أسماهم «مقاتلي المعارضة السورية
المعتدلة» ،حيث أيّد المجلس بغالبية  273صوتا ً ضد
 156صوتا ً الخطة التي أدرجت كتعديل ألحق بمشروع
قانون لإلنفاق الموقت أقره المجلس في وقت الحق .وال
يتضمن المشروع أية أموال لألسلحة أو التدريب.
ويتعين أن يوافق مجلس الشيوخ على مشروع اإلنفاق
بما في ذلك خطة التدريب قبل أن يمكن إرساله إلى أوباما
لتوقيعه ليصبح قانونا ً نافذاً.
والتفويض ال��ذي واف��ق عليه مجلس النواب يستمر
فقط حتى  11كانون األول ،وهو اليوم الذي ينتهي فيه
مشروع قانون اإلنفاق .ويسمح المشروع لوزارة الدفاع
«البنتاغون» بأن تقدّم الحقا ً طلبات لتحويل أموال داخل
الموازنة إذا قر ّرت أنها تحتاج إلى أموال لتمويل البرنامج.
وال يتضمن التعديل تفاصيل بشأن خطة التدريب
وال يتضمن أيضا ً  500مليون دوالر يقول البيت األبيض
إنه يحتاجها لتسليح وتدريب المقاتلين المعارضين
المعتدلين الذين يقاتلون منذ ث�لاث سنوات لإلطاحة
بالرئيس السوري بشار األسد ،وكتب التعديل بحيث يتيح
على وجه السرعة ألوباما التفويض الذي يريده مع تفادي
مناقشة بشأن األموال.

الهند وال�صين تعتزمان
حل الخالف الحدودي بينهما
قال الرئيس الصيني شي جين بينغ أمس إن الصين عاقدة
العزم على جسر الخالفات حول حدودها المشتركة مع الهند،
مضيفا ً أن الجانبين قادران على التعامل مع التداعيات الناجمة
عن الحوادث األمنية على حدودهما المتنازع عليها.
وقال شي بعد محادثات قمة مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا
مودي في نيودلهي إن «الصين عاقدة العزم على التعامل مع
الهند من خالل التشاور الودي لتسوية مسألة الحدود في وقت
قريب».
وأضاف« :لدينا أيضا ً نية صادقة في العمل مع الهند للحفاظ
على السلم والهدوء في المناطق الحدودية قبل أن نتمكن من
تسوية مشكلة الحدود في نهاية المطاف» ،مؤكدا ً أن بالده
ستدعم الهند كي تصبح عضوا ً كامالً في مجموعة شنغهاي
للتعاون وهي هيئة أمنية إقليمية تعد الصين وروسيا أكبر
عضوين فيها.
من جهة أخ��رى ،قال رئيس ال��وزراء الهندي إن الهدوء على
الحدود مع الصين هو أمر حيوي لتطوير العالقات الثنائية بين
البلدين ،إذ ألقت مواجهة بين الجنود الهنود والصينيين على
الحدود المتنازع عليها بين البلدين بظاللها على زيارة الرئيس
الصيني إلى الهند.
وقال مودي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الصيني بعد
وقت قصير على ورود أنباء عن انسحاب جنود الطرفين من موقع
المواجهة« :يجب أن يسود السالم العالقات بيننا وعلى الحدود.
إذا تحقق هذا األمر يمكننا حينها أن نعي اإلمكانات الحقيقية
لعالقاتنا».

ظریف :الحظر تحول �إلی هدف بالن�سبة �إلى الواليات المتحدة

االتحاد الأوروبي غير را�ض عن التقدم ب�ش�أن مزاعم عن �أبحاث �إيرانية نووية
صعدت رئيسة فريق المفاوضين األميركيين مساعدة
وزير الخارجية األميركي ويندي شيرمان من مواقف بالدها
على أعتاب المفاوضات المقررة بين إيران ومجموعة 1+5
المقررة على هامش أعمال الجمعية العمومية لألمم المتحدة
في نيويورك.
واعتبرت شيرمان أن المستوى الحالي لقدرة إيران على
تخصيب اليورانيوم غير مقبول ،إال أنها عادت وأقرت في
خطاب بجامعة جورجتاون بواشنطن بأن المفاوضات
المكثفة مكنت الطرفين من تحديد أجوبة لبعض المسائل
الجوهرية ،محذرة من وجود تباعد كبير في مواقف محورية
منها نطاق ومستوى قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم.
شيرمان التي أذعنت بحق إيران بامتالك برنامج نووي
ألغراض سلمية وبحقها في التخصيب الذي لطالما رفضته
واشنطن ،دع��ت طهران إل��ى إقناع العالم ب��أن برنامجها
النووي سلمي تماما ً وسيبقى كذلك.
من جهة أخرى ،قال وزير الخارجية اإليراني« :إننا سنبذل
قصارى جهودنا ،وأعلنا دوما ً أننا سنواصل المفاوضات
حتى اللحظة األخيرة لنبثت أننا متمسكون بحقوقنا لكننا
نبحث عن حل مبني على االحترام المتبادل».
وب��ع��د لقائه م��ع كاثرين آش��ت��ون ،منسقة السياسة
الخارجية باالتحاد األوروبي ،قال ظريف ردا ً على تصريح
شيرمن ،ح��ول التقنية النووية اإليرانية السلمية« :إن
تصريح ويندي شيرمن هو لالستهالك المحلي ،ويأتي ضمن
مساعي األميركيين لحل مشكالتهم الداخلية ،لذلك فإننا ال
نعيره اهتماما ً إال على هذا المقدار» .وأضاف« :طبعا ً ليس
مقبوال ً من المسؤولين األميركيين أن يصرحوا هكذا بشأن
إيران من أجل حل مشكالتهم الداخلية ،أو يتحدثوا بروح
استعالئية مع الشعب اإليراني» ،مشيرا ً إلى أن أي حديث
بغير االحترام واالهتمام بحقوق الشعب االيراني ،سيتلقى
بالتأكيد الرد المناسب من قبل الشعب.
وبشأن اجتماعه مع آشتون ،وال��ذي استمر أكثر من 3
ساعات ،قال ظريف« :عادة ما نعقد اجتماع عمل مع السيدة
آشتون قبيل بدء أية جولة من المفاوضات ،وفي هذه المرة
أيضا ً أجرينا محادثات مسهبة في مقر بعثة جمهورية إيران

اإلسالمية بنيويورك ،وأكثرها كان مراجعة لموارد الخالف
السابقة» .وأضاف« :أشعر أننا وإن لم نصل إلى اتفاق ،لكننا
أجرينا محادثات جيدة جداً ،مؤكدا ً أنه من أجل التوصل إلى
اتفاق ،فهناك حاجة ماسة لجهود وواقعية أكبر من قبل
الطرف المقابل ،وقد كان هذا االجتماع بداية مناسبة لهذه
الجولة من المفاوضات التي تعد من الجوالت الحساسة في
المفاوضات».
وأعلن ظريف أنه خالل اليوم وغدا ً ستجرى مفاوضات
ثنائية مع الوفدين األميركي والروسي ،ولعلها أيضا ً مع
سائر أعضاء مجموعة  ،1+5وقد يعقد اجتماع الجمعة
(اليوم) مع المجموعة الدولية على مستوى الخبراء ،وقال
إنه سيفتتحه هو مع السيدة آشتون.

وك��ان الوزير اإليراني انتقد في وقت سابق السیاسة
األميركیة الخاطئة ،مشيرا ً إلى أن الحظر األميركي على بالده
تحول إلی هدف بالنسبة إلى واشنطن.
وأك��د ظریف أن تسویة الملف النووي اإلیراني سهلة
جدا ً إذا كان الهدف االطمئنان من سلمیة البرنامج ،معتبرا ً
أن بالده بإمكانها أن توجد مثل هذا االطمئنان من خالل
إجراءات الشفافیة والعمل علی إحداث تغییرات في منشأة
آراك للماء الثقیل ،وشدد على أن المشكلة هي أن اإلدارة
األميركیة غارقة بالحظر والكونغرس األميركي یدعو إلی
اإلبقاء علی الحظر.
واش��ار ظریف إلی ارتفاع عدد أجهزة الطرد المركزي
اإلیراني إلی  19ألفا ً و 800جهاز ،وق��ال إن هذا االرتفاع

هو نتیجة هذا الحظر ،مضيفا ً أن استیاء الشعب اإلیراني
من أميركا هو أیضا ً من نتائج هذا الحظر ،وأن الحظر لیس
بالبضاعة المهمة التي یجب أن تضحي من أجلها أميركا
بتسویة الملف النووي وبالتعاون مع إیران.
وق��ال وزي��ر الخارجية اإليراني إن البعض ذهب وراء
العنوان الخاطئ واستخدم اآللیات التحلیلیة القدیمة ولم
یصل إلی نتیجة ،إال أننا مصرون علی تسویة الملف النووي،
وشدد علی أن البرنامج النووي لبالده سلمي وأن الوكالة
أكدت أكثر من مرة التزام إیران اتفاقیة جنیف .وأوضح أنه
جرى تفتیش موقع بارجین مرتین وأخذت عینات  42مرة
من هذا الموقع ،إال أن هناك من یرید إیجاد شيء غیر موجود
في هذا المكان بسبب المعلومات الخاطئة التي يز ّود بها.
وفي السياق ،قال االتحاد األوروبي أمس إنه يشعر بخيبة
أمل من عدم إحراز إيران تقدم لتبديد مخاوف بشأن أبحاث
مزعومة عن قنبلة ذرية محاوال ً الضغط على طهران كي
تتعاون في التحقيق المتعثر الذي تجريه الوكالة الدولية
للطاقة الذرية التابعة لألمم المتحدة.
وأصدر االتحاد األوروبي الذي يضم  28دولة هذا البيان
خالل اجتماع لمحافظي الوكالة التي تحقق منذ سنوات في
مزاعم بشأن أبحاث إيران الخاصة بتصميم سالح نووي.
وتنفي إيران هذه المزاعم.
وأظهر تقرير الوكالة في أوائل أيلول الجاري أن إيران لم
ترد على األسئلة المتعلقة بما تصفه الوكالة بأنه األبعاد
العسكرية المحتملة لبرنامجها النووي ضمن مهلة زمنية
انتهت في  25آب الماضي.
وقال بيان االتحاد« :إن االتحاد األوروب��ي خائب األمل
من التقدم المحدود جدا ً بشأن األبعاد العسكرية المحتملة.
من الضروري والعاجل أن تتعاون إيران بشكل كامل وفي
التوقيت المالئم مع الوكالة بشأن المواضيع كافة ذات
الصلة».
وأضاف البيان« :نحث ايران على إظهار تعاونها عبر
السماح للوكالة بالوصول إلى جميع االشخاص والوثائق
والمواقع التي طلبتها ونشجعها على تسهيل تعاونها من
خالل إصدار تأشيرات الدخول».

هيئة الهجرة الفيديرالية:
جميع �سكان القرم تقريب ًا
ت�سلموا جوازات �سفر رو�سية
أعلنت هيئة الهجرة الفيديرالية الروسية أن جميع سكان القرم
تقريبا ً تسلموا جوازات سفر روسية.
وقال مصدر في المكتب اإلعالمي للهيئة الهجرة الروسية أمس،
إن الهيئة تلقت حتى اآلن أكثر من  1,78مليون طلب وأصدرت
مليونا ً و 743ألفا ً و 880جواز سفر ،أي أن أكثر من  97في المئة
من سكان القرم ممن تتجاوز أعمارهم  14سنة تسلموا جوازات
السفر الروسية.
واع��ت��ب��ر ال��ق��ائ��م ب��أع��م��ال رئ��ي��س جمهورية ال��ق��رم سيرغي
أكسيونوف أن زيادة عدد القوات الروسية الموجودة في شبه
الجزيرة ستعزز أمن سكانه .وقال« :إنه من الطبيعي أن يأخذ
الجيش على عاتقه ضمان أمن المواطنين».
وأشار إلى أن وزارة الدفاع الروسية تتحدث عن نشر قوات
إضافية في القرم منطلقة من اعتبارات جيوسياسية في المقام
األول.
وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قد أعلن أنه في
ظروف التوتر السائد في أوكرانيا وتنامي الوجود العسكري
األجنبي بالقرب من الحدود الروسية ،ينبغي على روسيا «نشر
مجموعة متكاملة ومكتفية ذاتيا ً من القوات في منطقة القرم».

