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قافلة الم�ساعدات الرو�سية تبد�أ ب�إفراغ حمولتها في لوغان�سك

مواطنو دونيت�سك ولوغان�سك �أدلوا ب�أ�صواتهم في االنتخابات
أدل��ى الناخبون في جمهوريتي
دونيتسك ولوغانسك شرق أوكرانيا
أم��س بأصواتهم ف��ي االنتخابات
الرئاسية والبرلمانية في اقتراع
استمر حتى الساعة الثامنة مساء ،إذ
سمحت دونيتسك للمواطنين الذين
بلغوا سن الـ 16سنة بالتصويت،
فيما فتحت لوغانسك صناديق
االقتراع لمن بلغ الـ 18سنة.
وأشار رومان الغين ،رئيس لجنة
االنتخابات المركزية في دونيتسك
إلى إمكان تقليص وقت االقتراع في
بعض المراكز نتيجة الظروف األمنية
وخشية تجدد المعارك مع القوات
األوكرانية في بعض المناطق.
وي���ح���ق ال��ت��ص��وي��ت ف���ي ه��ذه
االن��ت��خ��اب��ات لكل م��ن يملك إقامة
ف��ي الجمهوريتين ،كذلك سمحت
دونيتسك للمواطنين األوكرانيين
الحاصلين على تصريح إقامة في
الجمهورية بالتصويت ف��ي هذا
االق��ت��راع .بينما ُمنع أف���راد لجان
الدفاع الشعبية من مناطق أو دول
أخرى من اإلدالء بأصواتهم على رغم
إشادة السلطات بمساهمتهم الكبيرة
في انفصال الجمهوريتين.
وبلغ عدد من يحق لهم التصويت
في جمهورية دونيتسك األولى 3.2
مليون ناخب ،في حين بلغ عددهم
في لوغانسك مليوناً.
وت������واج������ه ال���س���ل���ط���ات ف��ي
الجمهوريتين مشكلة تكمن في
عدم سيطرتهما على كامل أراضي
المنطقتين ،إذ تسيطر دونيتسك
على الثلث الجنوبي  -الشرقي فقط،
ولوغانسك على الثلث الجنوبي.
ونتيجة للمعارك ال��دائ��رة شرق
أوكرانيا ،فقد ن��زح نحو  800ألف
شخص من المنطقتين ،وذلك بحسب
أرقام المنظمات الدولية إلى مخيمات
اللجوء داخل األراضي الروسية ،ما
دفع لجنة االنتخابات إلى فتح مراكز
اقتراع في تلك المخيمات.
وق���ام���ت س��ل��ط��ات دون��ي��ت��س��ك
بتفعيل التصويت االلكتروني عبر
اإلنترنت للمواطنين القانطين خارج
الجمهورية ،إذ ق��ام نحو  30ألف

ناخب بالتصويت الكترونياً.
وب��ل��غ ع��دد م��راك��ز االق��ت��راع في
دونتسيك  364مركزا ً انتخابيا ً و95
في لوغانسك ،وقامت السلطات في
الجمهوريتين بتسيير لجان متنقلة
للوصول إلى سكان المناطق البعيدة
أو القريبة من جبهات القتال ،وكذلك
ألف���راد ال��دف��اع الشعبي المحليين
لمنحهم فرصة اختيار مرشحيهم.
وف��ي ما يخص مرشحي رئاسة
الجمهوريتين ،تنافس على المنصب
ف��ي دون��ي��ت��س��ك ث�لاث��ة أس��م��اء هم
رئ��ي��س ال����وزراء الحالي الكسندر
زاخارتشينكو ،والمقاتل المعروف
في المنطقة ي��وري سيفوكونينكو،
ونائب رئيس البرلمان االتحادي
لنوفوروسيا الكسندر كوفمان.
أم���ا ف��ي ج��م��ه��وري��ة لوغانسك،
فتنافس على منصب الرئاسة أربعة
مرشحين هم الرئيس الحالي ايغور
بلوتنيتسكي ورئيس اتحاد نقابات
ال��ع��م��ال اول��ي��غ اك��ي��م��وف ووزي���رة
الصحة الريسا ايرابيتيان ورجل
األعمال فيكتور بينير.
دول���ي���اً ،أع��ل��ن��ت غالبية ال���دول
األوروبية والواليات المتحدة رفضها
االعتراف بنتائج هذه االنتخابات،

بل إن االتحاد األوروبي لوح بحزمة
جديدة من العقوبات ضد روسيا في
حال اعترافها بنتائج االنتخابات
جنوب شرقي أوكرانيا.
وأش���رف على ه��ذه االنتخابات
التي أثارت اهتماما ً عالميا ً نحو 100
مراقب دولي من الواليات المتحدة
و«إسرائيل» وروسيا ودول االتحاد
األوروبي وغيرها ،إضافة إلى لجنة
من حزب «رودينا» (الوطن) التي
ش��ارك فيها أي��ض�ا ً برلمانيون في
الرادا (البرلمان) األوكراني.
وك��ان��ت ج��م��ه��وري��ة لوغانسك
الشعبية قد أعلنت السبت الماضي
ي��وم صمت انتخابي على عكس
دونيتسك التي سمحت فيها لجنة
االنتخابات المركزية باستخدام
الدعاية االنتخابية في اليوم األخير
قبل االنتخابات.
وك�����ان م��م��ث��ل روس���ي���ا ال���دائ���م
ل��دى االت��ح��اد األوروب����ي فالديمير
ت��ش��ي��ج��وف ،أك���د ف��ي وق���ت سابق
أن روس��ي��ا ستعترف بانتخابات
دونيتسك ولوغانسك منطلقة من
المبدأ نفسه الذي اعترفت بحسبه
باالنتخابات البرلمانية األوكرانية.
م��ن ج��ان��ب آخ���ر ،ازدادت ح��دة

التوتر في جنوب شرقي أوكرانيا،
وأف���ادت ق��وات ال��دف��اع الشعبي أن
الجيش األوكراني قتل وجرح عددا ً
م��ن المواطنين ف��ي إط�لاق قذائف
«غ����راد» على مناطق سكنية في
الجمهوريتين كما دم��رت القذائف
بحسب المصدر منازل عدة.
ج����اء ذل����ك ف���ي وق����ت ب��اش��رت
ال��ش��اح��ن��ات ال��روس��ي��ة المحملة
ب��ال��م��س��اع��دات اإلن��س��ان��ي��ة ب��إف��راغ
حمولتها في مدينة لوغانسك شرق
أوكرانيا.
وت��وزع��ت  50ش��اح��ن��ة بيضاء
مكتوب عليها ع��ب��ارة «مساعدات
إنسانية من االتحاد الروسي» تحمل
على متنها م���واد غذائية وأدوي���ة
وم��واد بناء ب��وزن  500ط��ن ،على
مناطق ع��دة ف��ي المدينة إليصال
المساعدات إلى أكبر قدر من السكان
المحتاجين.
يذكر أن القافلة المكونة من 100
شاحنة وصلت في  31تشرين األول
إلى دونباس حاملة على متنها نحو
 1000ط��ن م��ن ال��م��س��اع��دات ،وقد
انقسمت إلى قسمين ،توجه األول
منها إلى دونيتسك ،بينما سار القسم
اآلخر منها إلى لوغانسك.

طلعات جوية رو�سية في �أجواء «الناتو» الختبار قدرات الحلف
ق��ال إيغور سوتياجين الخبير
بالمعهد الملكي للخدمات المتحدة،
إن مقاتالت جوية روسية تنفذ مزيدا ً
م��ن الطلعات ف��ي المجال الجوي
األوروب��ي الختبار استجابة حلف
ش��م��ال األطلسي «ال��ن��ات��و» ويبدو
عليها بوضوح أنها تتخذ أوضاعا ً
قتالية وفقا ً ألحد الخبراء.
قال سوتياجين إن عدم تواصل
الطيارين الروس مع أبراج المراقبة
الجوية يُعد عمالً عدائيا ً وصدامياً،
مضيفاً« :إنهم يتدربون في أوضاع
ت��ش��ب��ه إل���ى ح��� ٍد ك��ب��ي��ر األوض����اع
ال��ق��ت��ال��ي��ة» ،و ق��ال إن «الكرملين
يتصرف من منطلق الضعف .ويبدو
األم���ر كلعبة ال��ب��وك��ر ،إذ ي��ح��اول
ال��ج��ان��ب ال��روس��ي خ���داع ال��غ��رب
وترهيبه وإثارة مخاوفه».
وم���ن ج��ه��ة أخ����رى ،ق���ال حلف
شمال األطلسي إن الطلعات الجوية
الروسية شهدت زي��ادة غير عادية
هذا األسبوع ،وذكر بيان للحلف أنه
على مدار الثمان واألربعين ساعة
الماضية ،اعترض الحلف ثمانية
مقاتالت روسية تحلق ف��وق بحر
الشمال «المحيط األطلسي» إضافة
إل��ى أرب��ع ط��ائ��رات حربية روسية
كانت تحلق في أجواء منطقة البحر
األس��ود وعشر مقاتالت أخ��رى في
منطقة البلطيق.
وف���ي ج��م��ي��ع ال��ط��ل��ع��ات ،كانت
ال��م��ق��ات�لات ال��روس��ي��ة ت��ح��ل��ق في

كيري وظريف و�آ�شتون يبحثون ملف �إيران النووي في م�سقط
أع��ل��ن ع��ض��و ال��ف��ری��ق اإلی��ران��ي
ال��م��ف��اوض ع��ب��اس ع��راق��ج��ي لقاء
سیجمع األسبوع المقبل بین وزیر
خارجیة اي��ران محمد ج��واد ظریف
ونظیره األميركي جون كيري وممثلة
أوروبا كاثرين آشتون في العاصمة
العمانية مسقط.
وقال عراقجي أمس في حدیث إلى
المراسلین ،إن اللقاء سيجري في 9
تشرين الثاني الجاري ولمدة يومين،
و س��ي��ت��ن��اول م���وض���وع تخصیب
الیورانیوم و الحظر المفروض علی
إی��ران .وأض��اف أن المفاوضات بین
ای��ران ومجموعة ( )1+5ستجرى
كذلك في الیوم الثالث من المحاثات
الثالثیة أي في  11تشرین الثاني
الجاري.
وكانت وزارة الخارجية األميركية
قد أعلنت في بيان صدر يوم الجمعة
الماضي ،أن وزي��ر الخارجية جون
كيري س��ي��زور سلطنة عمان ف��ي 9
و 10تشرين الثاني ،حيث سيلتقي
ظريف وآشتون في إطار المفاوضات
حول البرنامج النووي اإليراني.
وقالت الخارجية في بيانها إن هذا
اللقاء الثالثي سيعقد في مسقط في

إطار المفاوضات بين إيران ومجموعة
ال����دول ال��س��ت ال��ك��ب��رى (ال��والي��ات
المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا
وفرنسا إلى جانب ألمانيا).
من جهة أخرى ،قال مساعد وزیر
الخارجیة اإليراني للشؤون العربیة

واألفریقیة حسین أمیرعبداللهیان إن
السلطان قابوس قام بدور بناء في
استئناف المحادثات النوویة ،وقال:
«إن سلطان عمان بنظرته اإلیجابیة
لعب دورا ً إیجابیا ً وبنا ًء في استئناف
وتعزیز مسیرة المحادثات النوویة،

وإن عقد ه��ذه ال��ج��ول��ة ف��ي مسقط
بمشاركة وزی���ري خارجیة إی��ران
وأميركا والسیدة كاثرين آشتون
وزيرة خارجية االتحاد األوروبي لهو
دلیل علی ال��دور اإلیجابي لسلطان
عمان».

الأدميرال فدوي :على القوات الأميركية الرحيل عن الخليج الفار�سي
أكد قائد القوة البحرية في الحرس
الثوري اإليراني األدميرال علي فدوي،
في اإلش��ارة إلى ق��درات الحرس في
مجال المعارك البحرية ،أن على
القوات األميركية الرحيل عن الخليج
الفارسي.
وأش�����ار األدم����ي����رال ف����دوي إل��ى
استراتيجية حفظ وح��راس��ة األمن
في الخليج الفارسي ومضيق هرمز،
واعتبر أن أحد برامج القوة البحرية
للحرس الثوري هو خ��روج أميركا
م��ن الخليج ال��ف��ارس��ي ،وق���ال« :من
برامجنا أن على األميركيين الرحيل
عن الخليج الفارسي».
وكان األدميرال فدوي قد قال في
وق��ت سابق إن أميركا ه��ي الدولة
األكثر حرصا ً في الخليج الفارسي
على اّأل ُتطلق حتى رصاصة واحدة
في هذه المنطقة ،ألن جميع مصالحها
ستتعرض حينها للخطر.
وأك��د قائد القوة البحرية أن من
حق إيران بحسب القوانين الدولية
التحكم بالخليج الفارسي ومضيق
هرمز ،ألنه إذا لم تعر القطع البحرية
األميركية اهتماما ً لتحذيرات الحرس،
فإنها ستشاهد على الفور عددا ً كبيرا ً
من قطعنا البحرية محيطة بها أو أن

صواريخنا قد أقفلت عليها.
وص����رح األدم����ي����رال ف����دوي أن
األميركيين طلبوا  3مرات عبر مراجع
رسمية مثل السفارة السويسرية
تدشين خط اتصال بين قوات البلدين
مثلما ك��ان بين أم��ي��رك��ا واالت��ح��اد
السوفيتي السابق في فترة الحرب
الباردة بينهما ،بغية السيطرة على

األوضاع ،وهو الطلب الذي رفض من
جانب إيران بطبيعة الحال.
وأكد األدميرال فدوي القول« :أننا
نضع المعدات التي نريدها نحن أمام
أنظار األميركيين وهنالك كثير من
المنظومات التي لم تعرض وتبقى
للمستقبل».
ال��ج��دي��ر ذك����ره أن ق��ائ��د ال��ق��وة

البحرية للحرس الثوري أعلن في
تصريح سابق أن هذه القوة تجري
ت��م��اري��ن واس��ع��ة لكيفية مواجهة
األس��ط��ول البحري األميركي وق��ال:
«لقد قمنا بكثير من التمارين حول
إغراق الفرقاطات األميركية العمالقة،
وبإمكاننا إغ��راق الواحدة منها في
غضون  50ثانية».

م�سلحون يهاجمون ثكنة للجي�ش ومركز ًا لل�شرطة في كينيا

المجال الجوي الدولي وفقا ً للحلف
ال���ذي ق���ال إن���ه رص��ده��ا م��ن أج��ل
«التعرف على الطائرات وحماية
المجال الجوي للحلفاء».
ول��ك��ن ف���ي ح����االت ك��ث��ي��رة ،لم
تكن تلك المقاتالت تسجل خطط
الطلعات ،كما لم تستخدم الترددات
أو تحافظ على االتصال الالسلكي
مع أب��راج مراقبة الطيران المدنية
وفقا ً لبيان حلف شمال األطلسي،
ال��ذي ح��ذر من أن ه��ذه الفعاليات
تشكل خطورة على الطيران المدني.

وأشار «الناتو» إلى أنه اعترض
مقاتالت روسية أكثر من مئة مرة
حتى اآلن هذا العام ،وهو ما يصل
إل��ى ثالثة أضعاف ع��دد الطلعات
ال��ت��ي اعترضها ال��ع��ام الماضي،
وجمعت روسيا في طلعاتها الجوية
األخ���ي���رة ،ب��ي��ن ط��رازي��ن أحدهما
قديم هو ( ،)Tu-95 Bearالذي
اس��ت��خ��دم��ت��ه��ا ف��ي ح��ق��ب��ة ال��ح��رب
الباردة ،واآلخر حديث هو (MiG-
.)31
قال سوتياجين إن تلك الطلعات

الجوية القريبة من حدود البلطيق
ليست جديدة على المنطقة ،ولكن
تنفيذها بكثافة في الوقت الراهن مع
غياب االتصال ينبغي وأن «يوضع
في سياق السياسة الروسية التي
تستهدف ال��ص��دام م��ع ال��غ��رب ال
التعاون معه» .وأش��ار إلى أنه في
ض��وء ال��ع��دد الكبير م��ن ال��رح�لات
ال��ج��وي��ة ال��دول��ي��ة ال��ت��ي ت��م��ر على
منطقة البلطيق ،يُعد فشل الطيارين
الروس في االتصال بأبراج المراقبة
المدنية تصرفا ً «غير مسؤول».

الآالف يتظاهرون في بوركينا فا�سو تنديد ًا بالجي�ش
توعدت المعارضة في بوركينا
ف��اس��و أم���س ،ال��ج��ي��ش بتظاهرات
صاخبة تنديدا ً باستيالء العسكر على
السلطة ،إذ احتشد آالف المتظاهرين
ف��ي ق��ل��ب ع��اص��م��ة ب��ورك��ي��ن��ا فاسو
لينددوا بما وصفوه بانقالب عسكري
بعد يومين من احتجاجات حاشدة
أجبرت الرئيس بليز كومباوري على
االستقالة.
وفي ردود الفعل الدولية رفضت
الواليات المتحدة واالتحاد األفريقي
سيطرة الجيش على الحكم في البالد،
ولوحت فرنسا بفرض عقوبات على
بوركينا فاسو معتبرة أن ما وقع هو
انقالب عسكري.
وك��ان الجيش في بوركينا فاسو
أيد تولي الكولونيل إيزاك زيدا رئاسة
الحكومة االنتقالية بعد تنحي الرئيس
بليز ك��وم��ب��اوري إث��ر احتجاجات
واسعة ضد تمديد فترة رئاسته.
وأعلن زيدا تعليق العمل بأحكام
دس��ت��ور ال���ب�ل�اد ،م��ش��ي��را ً إل���ى أن��ه
س ُتشكل هيئة انتقالية بالتوافق
مع جميع القوى السياسية الفعالة
وتهيئة الظروف للعودة إلى النظام
ال��دس��ت��وري كالمعتاد ،مضيفا ً أنه
سينظر في األمر ويحاول العمل مع
األم���م المتحدة واالت��ح��اد األفريقي
والمجموعة االقتصادية لدول غرب
أفريقيا والتوصل إلى اتفاق مقبول

13

يتفق مع الدستور.
وبموجب الدستور يتولى رئيس
المجلس الوطني (البرلمان) الرئاسة
إذا استقال الرئيس بتفويض إلجراء
االنتخابات في غضون  90يوماً .لكن
الجيش حل البرلمان وعطل العمل
بالدستور.
وف���ي م���ي���دان األم����ة ال����ذي شهد
احتجاجات حاشدة هذا األسبوع ندد
ق��ادة المعارضة باستيالء الجيش

على السلطة بينما ح��ذر مسؤول
ب��األم��م المتحدة م��ن احتمال فرض
ع��ق��وب��ات إذا وق��ف زي���دا ف��ي طريق
عودة الحكم المدني ،وقال محمد بن
شمباس رئيس مكتب األمم المتحدة
لغرب أفريقيا «نأمل في انتقال يقوده
المدنيون بما يتفق مع الدستور».
ورف�����ض ائ���ت�ل�اف م���ن أح����زاب
المعارضة ومنظمات المجتمع المدني
استيالء الجيش على السلطة ،بحسب

بيان صدر عنهم ،و جاء فيه« :تؤكد
ال��م��ع��ارض��ة السياسية ومنظمات
المجتمع المدني مجددا ً أن االنتصار
الناجم عن االنتفاضة الشعبية ومن
ثم إدارة المرحلة االنتقالية يخص
الشعب ويجب أال يصادره الجيش
بأية ح��ال م��ن األح����وال» ،وأض��اف:
«تؤكد مشاوراتنا مرة أخرى أن هذه
المرحلة االنتقالية يجب أن تكون ذات
طبيعة ديمقراطية ومدنية».

ق����ال م���س���ؤول���ون ف���ي ال��ش��رط��ة
والجيش الكيني أمس إن جنودا ً قتلوا
بالرصاص ستة أش��خ��اص يشتبه
بأنهم أعضاء في جماعة انفصالية
طعنوا ضابطا ً حتى الموت في هجوم
على ثكنة بمدينة مومباسا الساحلية.
وف��ي هجوم منفصل ليل السبت
اش��ت��ب��ك ض��ب��اط م��ع مسلحين في
مركز للشرطة في منتجع ماليندي
السياحي على بعد  120كيلومترا ً
ش��م��ال ش��رق��ي م��وم��ب��اس��ا ،ف��ي وقت
تعاني الدولة الواقعة في شرق أفريقيا
من انعدام األمن ،إذ دفعت الهجمات
على العاصمة والمناطق الساحلية
في السنوات األخيرة الدول الغربية
إلصدار تحذيرات من السفر لكينيا ،ما
أضر بقطاع السياحة أحد أهم مصادر
الدخل القومي.
وق���ال الكولونيل ديفيد ابونيو
المتحدث باسم قوات الدفاع الكينية
إن خمسة من المهاجمين قتلوا على
الفور وإن السادس قتل أثناء محاولته
الفرار ،فيما كانت وزارة الداخلية قد
أكدت في وقت سابق مقتل  20ضابط
شرطة وضابطين في شرطة االحتياط
في كمين بمقاطة توركانا بشمال غرب
كينيا في وقت مبكر يوم السبت.
وتعتقد السلطات أن الهجومين
من تنفيذ أعضاء في مجلس مومباسا
الجمهوري المحظور ال��ذي يطالب

باستقالل المناطق الساحلية المطلة
على المحيط الهندي في كينيا ،في
حين نفى «ران��دو ن��زاي روا» األمين
ال��ع��ام لجماعة مجلس مومباسا
الجمهوري أية صلة لها بالهجوم.
وقال نلسون ماروا مفوض الشرطة
في المدينة الساحلية للصحافيين إن
المجموعة كانت تضم من  15إلى
 20رجالً كانوا مسلحين بالسكاكين
والعبوات الناسفة .وأض��اف« :في

الساعات األول���ى م��ن صباح اليوم
(أم��س) وبينما كانت األمطار تهطل
بغزارة حاولت عصابة ...الهجوم
على ثكنة كينيا رايفلز  17في نيالي
لكنها قوبلت بإطالق نار عنيف .وقتل
ستة من أفرادها في أثناء ذلك وفر
كثيرون بعدما أصيبوا بالرصاص».
وق���ال ض��اب��ط ش���ارك ف��ي القتال
وطلب ع��دم نشر اسمه إن زميالً له
تعرض للطعن حتى الموت .وأضاف:

«مزقوا جسد أحد زمالئي بالخناجر
وقتلوه ولهذا كان ردنا عنيفا ً وقتلنا
منهم الكثيرين».
وكانت جماعة الشباب الصومالية
المتشددة أعلنت مسؤوليتها عن
معظم الهجمات التي شهدها الساحل
الكيني في السنوات األخ��ي��رة ومن
بينها قتل  65شخصا ً على األق��ل
في الم��و في شهري حزيران وتموز
الماضيين.

رئي�س وزراء الهند يتعهد �إعادة
الأموال المهربة �إلى الخارج

�إقالة الم�س�ؤول عن توريد
«مي�سترال» الفرن�سية �إلى رو�سيا

قال رئيس ال��وزراء الهندي ناريندرا مودي أمس إنه ملتزم إع��ادة األموال
المهربة التي أودعت في بنوك خارج البالد بصورة غير قانونية لتفادي دفع
الضرائب.
وفي ثاني كلمة لألمة يلقيها عبر اإلذاع��ة منذ توليه السلطة في شهر أيار
الماضي ،قال مودي إن األموال المودعة في الخارج بصورة غير قانونية هي
أموال فقراء الهند ،وأضاف في كلمته التي بثتها على الهواء محطات إذاعية
عامة وخاصة« :المسألة مسألة إيمان بالنسبة لي».
وتكلف األموال المهربة إلى الخارج الهند مليارات الدوالرات في شكل أرباح
مفقودة وك��ان م��ودي قد وعد في وقت سابق بأن حكومته ستغير القوانين
وستطبق إجراءات جديدة إلعادة هذه األموال .وشكل لجنة لبحث األمر بعد
توليه رئاسة الوزراء.
وذكر مودي أنه ال يعلم حجم األم��وال المهربة في بنوك خارج الهند لكن
مؤسسة «غلوبال فاينانشال انتيغريتي» البحثية ومقرها واشنطن قدرت أن
الهند تعرضت لتهريب  344مليار دوالر في شكل تدفقات مالية غير مشروعة
بين عامي  2002و ،2011إذ قدمت الحكومة للمحكمة العليا قائمة بأشخاص
لهم حسابات غير قانونية في الخارج.
وقال مودي في الكلمة التي استمرت  20دقيقة «في ضوء ما أفهمه واستنادا ً
إلى المعلومات التي أملكها أخبركم أننا نسير في االتجاه الصحيح» ،مشيرا ً إلى
أنه سيتناول قضية إدمان المخدرات في كلمته المقبلة.

أقالت إدارة شركة « »DCNSالفرنسية لبناء السفن ايف ديستيفانيس،
الموظف المسؤول عن مشروع توريد حاملتي المروحيات «ميسترال» إلى
روسيا ،وذلك بسبب رسالة بعثها إلى موسكو.
وأف��ادت صحيفة « »Echosالفرنسية بأن الرسالة تضمنت دع��وة إلى
الجانب الروسي باسم الشركة لحضور مراسم تسلم حاملة المروحيات األولى
بتاريخ  14تشرين الثاني الجاري ،ما اضطر باريس إلى نفي هذه المعلومات
رسمياً ،معلنة في الوقت نفسه أن الظروف السياسية الحالية ال تسمح بتسليم
السفينة.
وق��ال��ت الصحيفة إن المدير ال��ع��ام للشركة اي��رف��ي غييو« :أق���ال ايف
ديستيفانيس من منصبه شخصياً» مساء الخميس ،معتبرة أن الموظف «أجاز
تصرفات انعكست سلبا ً على مستقبل الشركة».
وكان دميتري روغوزين نائب رئيس ال��وزراء الروسي قد أعلن أن روسيا
ستتسلم أول حاملة مروحيات من طراز «ميسترال» في  14تشرين الثاني
المقبل ،مشيرا ً إلى أن شركة «روس أوبورون اكسبورت» الروسية تلقت دعوة
بالحضور إلى سان نازير في هذا اليوم لتسلم الحاملة.
بينما صرح وزير المال الفرنسي ميشيل سابن أن الظروف لم تتهيأ بعد
لتسليم «ميسترال» إلى روسيا ألن األمر يتطلب تطبيع الوضع في أوكرانيا
أوالً.

