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باري�س :توريد �سفينة «مي�سترال» لرو�سيا �سيجرى في �أقرب وقت

ً
وا�شنطن ت�ضع
�شروطا لرفع العقوبات ومدفيديف يرى ان «الكرة في ملعبها» بوتين يدعو �إلى تطوير مرافق �إنتاج ال�سفن الحديثة

أع��ل��ن رئ��ي��س ال����وزراء ال��روس��ي
دميتري مدفيديف أن على الواليات
المتحدة القيام بالخطوة األولى من
أج��ل تحسين العالقات الروسية
ـ األم��ي��رك��ي��ة .وق����ال« :ال���ك���رة في
ملعبهم ،وعليهم أن يتخذوا القرارات
المطلوبة» ،معربا ً عن أمله في تجاوز
ه��ذه المرحلة م��ن ال��ع�لاق��ات بين
روسيا والواليات المتحدة وأوروبا.
وام��ت��ن��ع م��دف��ي��دي��ف ف��ي حديث
للصحافيين أمس عن تحديد موعد
محتمل لتحسن ال��ع�لاق��ات بين
البلدين ،قائالً «ذلك ال يتوقف علينا
ألننا لم نفرض العقوبات» ،مشيرا ً
إلى أن هذه العقوبات ال تؤثر كثيرا ً
ف��ي العالقات ال��دول��ي��ة ،وبخاصة
ال��ع��ق��وب��ات أح���ادي���ة ال��ج��ان��ب ال
العقوبات الدولية التي تفرض على
أساس ميثاق األمم المتحدة.
وأع��رب رئيس ال���وزراء الروسي
ع��ن أس��ف��ه ألن ال��والي��ات المتحدة
ّ
تفضل ف��رض العقوبات ب���دال ً من
ال��ت��ع��اون م��ع روس��ي��ا ف��ي مواجهة
األخطار المشتركة التي تتمثل في
عدم استقرار األسواق المالية ونقص
الحوافز لتطوير االقتصاد العالمي
والخطر اإلرهابي ومحاربة تنظيم
«الدولة اإلسالمية» وانتشار فيروس
«إيبوال».
وكانت تقارير إعالمية قد أفادت
ب��أن مدفيديف ت��ح��ادث م��ن جديد
لفترة قصيرة مع الرئيس األميركي
ب��اراك أوب��ام��ا في أروق��ة قمة شرق
آسيا التي أجريت في ميانمار ،إذ
أشار رئيس الوزراء الروسي أنه لم
يتمكن من إج��راء محادثات كاملة
مع أوباما ،ألن إطار القمة ال يسمح
بذلك ،مؤكدا ً أن عالقاته الشخصية
مع أوب��ام��ا جيدة على رغ��م وجود
خالفات بين البلدين.
جاء ذلك في وقت قالت مندوبة
الواليات المتحدة في مجلس األمن
ال��دول��ي سمانثا ب���اور إن بالدها
جاهزة لرفع العقوبات عن روسيا
إذا ت���واف���رت ش����روط ع���دة منها
«توقف القتال في أوكرانيا» بحسب
تعبيرها.
وقالت ب��اور في جلسة مفتوحة
ل��م��ج��ل��س األم�����ن ل��ب��ح��ث ال��م��ل��ف
األوك��ران��ي« :مازلنا على استعداد
إللغاء العقوبات إذا توقفت المعارك
وأغلقت ال��ح��دود وسحبت القوات
والمعدات األجنبية كافة ،وأطلق
سراح األسرى».
وقد ُوجهت إلى موسكو اتهامات
جديدة تتعلق بوجود قوات روسية
على أرض أوكرانيا ،األمر الذي نفته
موسكو بشدة ،وقالت إنه يأتي في
مسار الدعاية الكاذبة غير المثبتة
بأية براهين ،مؤكدة أنها اعتادت
مثل هذه االدعاءات.
وق���ال ألكسندر بانكين ،نائب
المندوب الروسي الدائم لدى األمم

المتحدة إن المزاعم ح��ول دخ��ول
قوات روسيا أراضي أوكرانيا أكاذيب
دعائية.
وفي اجتماع عقده مجلس األمن
الدولي لبحث الوضع في أوكرانيا
أش��ار بانكين إلى أنه «ال يستطيع
أحد تقديم أدلة تثبت هذا التدخل،
وبالتالي فهو كالم ف��ارغ» ،مشيرا ً
إلى أن كييف تر ّوج لإلشاعات حول
نقل أسلحة ووح���دات من الجيش
الروسي إلى جنوب شرقي أوكرانيا
«بهدف تبرير إخفاقاتها وتكثيف
إرسالها للقوات واآلليات العسكرية
إلى الجبهة».
وكانت الواليات المتحدة قد ح ّثت
في وق��ت سابق مجلس األم��ن على
زيادة الضغوط الدولية على روسيا
لحملها على التقيد بوقف إط�لاق
النار في أوكرانيا ،بينما نفت روسيا
أنها تش ّكل تهديدا ً لجارتها .وقالت
المندوبة األميركية في المجلس:
«م��ا نحتاج أن نفعله ه��و زي��ادة
الضغوط على روسيا حتى تتقيد
باتفاق مينسك وتختار مسار إنهاء
التصعيد».
وفي سياق متصل ،دعت وزارة
الخارجية الروسية منظمة األمن
والتعاون في أوروبا إلى أن تتحلى
بالموضوعية في عملها بأوكرانيا.
وق��ال المتحدث باسم الخارجية
أل��ك��س��ن��در لوكاشيفيتش أم��س،
«ندعو إل��ى أن تكون بعثة منظمة
األم��ن والتعاون في أوروب���ا عامالً
غير منحاز وليس شاهد اتهام في
أوك��ران��ي��ا» ،مشيرا ً إل��ى أن تقرير
المنظمة الدولية حول قصف مدرسة
في دونيتسك يدفع إل��ى الشك في
موضوعية تقارير البعثة.

وأك��د الدبلوماسي ال��روس��ي من
جديد عدم وجود أية قوات روسية
في أوكرانيا ،مشيرا ً إلى أن موسكو
س���ت���درس ت��ق��ري��ر م��ن��ظ��م��ة األم���ن
والتعاون في أوروب��ا بهذا الشأن.
وقال« :أعلن رسميا ً أنه ال يوجد أي
عسكريين أو أية تحركات عسكرية
عبر الحدود ،لم وال توجد أية قوات
لنا في أراض��ي أوكرانيا أو جنوب
شرقي البالد».
ك��ذل��ك اع��ت��ب��ر لوكاشيفيتش
أن «اس��ت��ئ��ن��اف ال��ق��ت��ال ف��ي ش��رق
أوك��ران��ي��ا سيكون ك��ارث��ة» ،معربا ً
عن قلقه بشأن تنفيذ سلطات كييف
التزاماتها .وق��ال« :إن وزير الدفاع
األوكراني تحدث علنا ً عن تحضير
استئناف العملية العسكرية»،
مؤكدا ً ضرورة الحيلولة دون تحقق
هذا السيناريو.
المتحدث الروسي أكد أن بالده ال
تزال تعتبر اتفاقات مينسك أساس
تسوية األزم��ة األوك��ران��ي��ة ،منوها ً
إلى أن أية محاوالت لتسوية األزمة
األوكرانية سلميا ً من دون األخذ برأي
جنوب شرقي أوكرانيا ،ستكون غير
فعالة.
م�����ن ج���ه���ة أخ���������رى ،أع�����رب
لوكاشيفيتش عن أمله في تشكيل
حكومة أوك��ران��ي��ة ج��دي��دة ستقوم
بحل المشاكل التي تواجهها البالد
وم��راع��اة حقوق جميع المواطنين
بغض النظر عن انتماءاتهم اللغوية.
ودع����ا ال��دب��ل��وم��اس��ي ال��روس��ي
الجانب األوك��ران��ي إل��ى التعاون
بشأن إيصال المساعدات اإلنسانية
الروسية إلى جنوب شرقي أوكرانيا
في  14تشرين الثاني ،وأشار إلى أن
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الروسية ستنقل عبر ال��ح��دود مع
أوكرانيا في مقاطعة روستوف 625
طنا ً من المساعدات اإلنسانية.
ك��ذل��ك أش���ار أن��دري��ه ليسينكو
متحدث باسم الجيش األوك��ران��ي
أمس إن قوات الحكومة األوكرانية
ال تعتزم التخلي عن وق��ف إطالق
ال��ن��ار ف��ي ش���رق ال��ب�لاد الخاضع
لسيطرة «االنفصاليين» .وقال« :ال
نعتزم التخلي عنه» ،لكنه حذر من
أن االنفصاليين الموالين لروسيا
يحشدون قواتهم وقد يشنون هجوما ً
جديداً ،بحسب تعبيره.
وي���أت���ي ذل����ك ب���ال���ت���زام���ن مع
تصريحات اليهور بروكوبتشوك
مبعوث أوكرانيا لدى منظمة األمن
والتعاون في أوروبا قال فيها« :إن
وقف إطالق النار في شرق أوكرانيا
انهار تقريباً».
وتراقب المنظمة وقف إطالق النار
الذي جرى االتفاق عليه في مينسك
عاصمة روسيا البيضاء في الخامس
من شهر أيلول بعد أسابيع من القتال
بين قوات الحكومة األوكرانية وقوات
الدفاع الشعبي.
ونقل عن المبعوث األوكراني قوله
لصحيفة «دي بريس النمساوية»
خ�لال مقابلة إن��ه تصعب مواصلة
ال��ح��دي��ث ع��ن وق���ف إط�ل�اق ال��ن��ار،
وأض���اف« :م��ن��ذ ات��ف��اق مينسك...
لدينا أكثر من  2400انتهاك لوقف
إط�لاق النار من جانب الجماعات
المتشددة .وقتل أكثر من مئة جندي
أوكراني وعشرات المدنيين».
وأضاف بروكوبتشوك إن القوات
األوك��ران��ي��ة لم تنتهك وق��ف إطالق
النار .وقال« :كل القوات األوكرانية
لديها أوامر بالتزام وقف إطالق النار.

لكن حين تتعرض للهجوم ترد».
وي��ت��ع��رض وق���ف إط��ل�اق ال��ن��ار
النتهاكات يومية وبشكل متصاعد
م��ن��ذ إج����راء ان��ت��خ��اب��ات ف��ي ش��رق
أوكرانيا الختيار زعيم في الثاني
من تشرين الثاني وهي انتخابات
وصفها الغرب والرئيس األوكراني
ب��ي��وت��ر ب��وروش��ي��ن��ك��و ب��أن��ه��ا غير
م��ش��روع��ة .وت��ج��اوز ع���دد القتلى
 4000شخص بعد االت��ف��اق على
الهدنة واتهمت كييف روسيا بإرسال
مزيد من القوات إلى شرق أوكرانيا
األسبوع الماضي.
وف��ي ش��أن متصل ،اتفقت ال��دول
ال��م��ش��ارك��ة ف��ي التحقيق بتحطم
طائرة «بوينغ» الماليزية في شرق
أوكرانيا على تمديد التحقيق لمدة
 9أش��ه��ر .وج���اء ف��ي ب��ي��ان ص��ادر
عن وزي��ر العدل األسترالي مايكل
كينان أم���س ،أن ال���دول األع��ض��اء
في المجموعة الموحدة الخاصة
بالتحقيق في الحادث ،والتي تضم
هولندا وأوكرانيا وأستراليا وبلجيكا
وماليزيا وغيرها من ال��دول اتفقت
على تمديد التحقيق حتى آب عام
.2015
وأك��د البيان أن أستراليا ترمي
إلى العمل خالل الفترة الضرورية
م��ن أج��ل معاقبة المسؤولين عن
تحطم الطائرة ،في حين أشار الوزير
األسترالي إلى أنه أج��رى ع��ددا ً من
اللقاءات في كييف وأك��د ألوكرانيا
التزامات بالده بشأن المشاركة في
التحقيق ،مشيرا ً إل��ى أن الخبراء
األستراليين سيعودون إلى منطقة
تحطم الطائرة حين يسمح الوضع
األمني بذلك.

أعلن وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لو دريان أن باريس
ستقوم بتوريد حاملة مروحيات «ميسترال» لروسيا في
أقرب وقت ،من دون أن يحدد موعد توريدها ،مشيرا ً إلى أن
وزارته تقوم حاليا ً بتحديد موعد توريد السفينة.
ويقضي االتفاق المبرم بين روسيا وفرنسا في شهر
حزيران  2011ببناء حاملتي مروحيات «ميسترال»
وتوريد إحداهما لروسيا في خريف عام  2014والثانية
في خريف .2015
الجدير بالذكر أن العقوبات المفروضة على روسيا من
قبل بعض ال��دول على خلفية األزم��ة األوكرانية ال تلغي
عقودا ً مبرمة سابقا ً بين روسيا والغرب في مجال التعاون
العسكري التقني .غير أن بعض دول الحلف األطلسي،
وفي مقدمتها الواليات المتحدة ،ال تزال تمارس ضغوطا ً
على فرنسا لحملها على التخلي عن قرارها تسليم سفينتي
«ميسترال» لروسيا .وكان رئيس الوزراء الفرنسي مانويل
فالس قد أعلن الخميس الماضي أن بالده ال تزال تعتبر
تسليم حاملتي المروحيات لموسكو أمرا ً غير ممكن ،قائالً
إن شروط تنفيذ الصفقة «لم تنضج بعد».
من جانبه ،كان الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند أعلن
في شهر أيلول الماضي أن القرار النهائي بشأن تسليم
السفينتين لروسيا سيتخذ أواخ��ر شهر شهر تشرين
األول الماضي ،مشيرا إلى أنه سيرتبط بتطور الوضع في
أوكرانيا.
وفي السياق ،عقد الرئيس الروسي فالديمير بوتين

بعد عودته من الصين ،في مدينة فالديفوستوك اجتماعا ً
خصص لموضوع تطوير صناعة السفن الروسية.
وكان في ص��دارة اهتمام بوتين مشروع بناء مصنع
يعتبر مهما ً ال إلقليم الشرق األقصى الروسي فحسب ،بل
ولروسيا بأسرها .وهو مشروع حوض بناء السفن المدنية
الحديثة على قاعدة حوض «زفيزدا» ،حيث يخطط إلنتاج
الناقالت البحرية وكاسحات الجليد الضخمة والمنصات
العائمة الستخراج النفط والغاز في الجرف القاري،
وغيرها من السفن والمعدات البحرية الحديثة.
جدير بالذكر أن مصنع «زفيزدا» كان لحد اآلن مرفقا ً
متخصصا ً في إصالح الغواصات الذرية وبناء سفن مدنية
صغيرة الحجم .وستوكل إليه بعد اآلن مهمات جديدة في
بناء سفن بحرية حديثة.
وق��ال الرئيس الروسي في كلمة ألقاها في االجتماع
إن إنتاج السفن الحديثة القابلة للمنافسة مع مثيالتها
األجنبية يكتسب أهمية خاصة للبالد ،إذ إن تطوير
هذا القطاع اإلنتاجي يعتبر ليس فقط دليالً على القدرة
التكنولوجية واإلنتاجية لصناعة بناء السفن الروسية
فحسب ،بل وحافزا ً قويا ً لتطوير العالقات بين مرافق
إنتاجية أخرى .وأضاف بوتين قائالً إن المجمع اإلنتاجي
الجديد سيكون بوسعه أن يلبي طلبات المؤسسات
الصناعية المدنية والعسكرية على حد سواء .وقد أوكلت
إليه مهمة منافسة الشركات الصانعة للسفن في منطقة
آسيا والمحيط الهادئ.

�إدانة �أربعة في �ألمانيا
باالنتماء �إلى القاعدة والتخطيط لهجوم

�أوباما يمدد العقوبات الأميركية �ضد �إيران و الأخيرة ترف�ض �أية �شروط خارج «»NBT

فابيو�س :ال تزال هناك م�سائل عالقة في االتفاق النووي
وجه الرئيس األميركي باراك أوباما رسالة
إلى الكونغرس يبلغ أعضاءه فيها بتمديد
العقوبات ضد إيران لعام آخر.
وجاء في رسالة الرئيس األميركي« :لم يجر
تطبيع عالقاتنا مع إيران حتى اآلن» .ولذلك
قرر الرئيس إبقاء القرار التنفيذي الصادر في
 1979والذي يقضي بإعالن «حالة طارئة»
ف��ي ال��ع�لاق��ات م��ع ط��ه��ران وف��رض عقوبات
عليها.
جاء ذلك بالتزامن مع تأكيد أمين المجلس
األعلى لألمن القومي اإليراني علي شمخاني
أن إيران ردّت على رسالة الرئيس األميركي
للمرشد األعلى للجمهورية اإلسالمية علي
خامنئي.
وق��ال شمخاني« :إن لمراسالت الرئيس
األميركي ماضيا ً يمتد إلى سنوات عدة ،وفي
بعض الحاالت تم الرد على هذه المراسالت»،
مضيفا ً أن الرسالة تمحورت ح��ول الملف
النووي اإليراني ومحاربة تنظيم «داعش».
وانتقد شمخاني ازدواجية توجهات اإلدارة

األميركية في مراسالتها الخطية ومواقفها
المعلنة ،معتبرا ً أن ه��ذا األس��ل��وب إج��راء
لالستهالك الداخلي ،وأك��د عدم قبول إيران
ببرنامج استعراضي حول عملية التخصيب.
وأك��د المسؤول اإلي��ران��ي ع��زم ب�لاده على
متابعة برنامجها النووي السلمي بهدف تلبية
متطلباتها ،مطالبا ً بإلغاء جميع العقوبات،
معتبرا ً أن السبب الرئيسي لبطء مسيرة
التوصل إلى اتفاق في المفاوضات النووية
يعود إلى االلتزام األميركي المطلق بإرضاء
كيان العدو «اإلسرائيلي».
كذلك أشار شمخاني إلى أن حاالت انعدام
األمن التي نشهدها اليوم في العراق وسورية
وفلسطين ولبنان ت��ه��دف إل��ى ض��م��ان أمن
«إسرائيل» واستنزاف إمكانات وطاقات العالم
اإلسالمي ،مؤكدا ً أن تنظيم «داع��ش» نتيجة
لسياسات واشنطن وحلفائها اإلقليميين .مددا ً
عزم ب�لاده على مواصلة برنامجها النووي
السلمي لتأمين حاجاتها ،مشددا ً على رفض
طهران ألي مطالبات خارج إطار معاهدة الحد

من االنتشار النووي ،مؤكدا ً مواصلة ايران
التزامها تجاه سیاسة الحوار وإظهار الشفافیة
الكاملة في برنامجها النووي السلمي.
وقال شمخاني« :إن التعاون اإلیراني مع
الوكالة الدولیة للطاقة الذریة مبني علی
إظهار الشفافیة في األداء في إط��ار معاهدة
« »NBTوكان في بعض األحیان حتی خارج
نطاقها أیضا ً وإن عملیات التفتیش العدیدة
للمنشآت النوویة وحتی العسكریة اإلیرانیة
خیر دلیل علی ذلك».
جاء ذلك في وقت قالت فرنسا أمس إنه ال
تزال هناك مسائل مهمة يتعين حلها تتعلق
بالبرنامج النووي اإليراني لكنها تأمل في
التوصل إلى اتفاق بحلول  24تشرين الثاني.
وق��ال وزي��ر الخارجية الفرنسي ل��وران
ف��اب��ي��وس ف��ي م��ؤت��م��ر ص��ح��اف��ي م��ع نظيره
اإليطالي باولو جنتيلوني« :آم��ل أن نتمكن
من إنجاز اتفاق لكن ال ت��زال هناك مشكالت
رئيسية يتعين حلها» ،وأض���اف ق��ائ�لاً «ال
يمكنني عمل أية توقعات في الوقت الحالي.

اعتقد أننا سنكون في يوم  24قادرين على
تقييم الموقف».
وأضاف الوزير أنه خصص يومين وليلتين
للذهاب إلى فيينا إذا اقتضى األم��ر الختتام
المحادثات مع إيران التي من المقرر أن تجرى
في الفترة بين  18و 24تشرين الثاني.
ونقلت وكالة «انترفاكس» الروسية لألنباء
ع��ن المتحدث ب��اس��م الخارجية الروسية
الكسندر لوكاشيفيتش قوله أمس إنه قد تكون
هناك حاجة إلى مزيد من الوقت للتوصل إلى
اتفاق نووي مع إيران بعد انقضاء مهلة 24
تشرين الثاني.
وخفضت الوكالة الدولية للطاقة الذرية
تقديراتها السابقة لحجم مخزون إي��ران من
اليورانيوم وهو رقم تترقبه الجهات المعنية
قبل انتهاء مهلة هذا الشهر لتسوية الخالف
بين طهران والقوى الست بشأن برنامجها
النووي.
وقال دبلوماسيون أمس إن الوكالة تقدر
حاليا ً حجم ما تملكه إي��ران من اليورانيوم
منخفض التخصيب بنحو  8290كيلوجراماً،
أي أقل بمئة كيلوغرام من الرقم الذي تضمنه
تقريرها ال��س��ري ال���ذي أص��درت��ه األس��ب��وع
الماضي.
ولم يصدر أي توضيح عن سبب الخطأ في
الرقم األولي أو مدى أهمية هذا التضارب في
األرق��ام ،كما لم يصدر أي تعليق مباشر من
الوكالة الدولية بشأن هذا التصحيح.
ويعتبر مخزون إيران من اليورانيوم المنقى
إلى كثافة انشطارية تبلغ خمسة في المئة
مسألة حساسة ،إذ إن أي تخصيب إضافي له
قد يوفر النواة التفجيرية لسالح نووي ،حيث
تعتبر هذه المسألة ذات أهمية كبيرة ،بخاصة
أنها تأتي قبل الموعد النهائي المحدد في 24
تشرين الثاني لتتوصل إيران والدول الست
الكبرى إلى اتفاق دبلوماسي شامل لتسوية
األزمة.
وف��ي التقرير ال��ذي أصدرته الوكالة يوم
الجمعة الماضي بشأن برنامج إيران النووي
قالت إن المخزون زاد منذ تقريرها السابق
في أيلول الماضي  625كيلوغراما ً ليبلغ 8.4
طن ،ثم عادت الوكالة وصححت األرقام للدول
األع��ض��اء لتصبح ال��زي��ادة  525كيلوغراما ً
والرقم اإلجمالي  8290كيلوغراماً.

دانت محكمة ألمانية أربعة رجال
أمس باالنتماء إلى تنظيم «القاعدة»
أو تأييده والتخطيط لهجوم خطير
محتمل على أراضي ألمانيا وحكمت
عليهم بالسجن لمدة تصل إلى تسع
سنوات.
واعتقل أعضاء المجموعة التي
أطلقت عليها وسائل اإلعالم األلمانية
اسم «خلية دوسلدورف» عام 2011
بمدينتي دوس���ل���دورف وب��وخ��وم
الغربيتين قبل أيام من قتل أسامة بن
الدن المسؤول السابق للقاعدة.
وقال ممثلون لالدعاء في المحاكمة
التي استمرت عامين إن الرجال كانوا
يتلقون األوامر المباشرة من التنظيم
وخططوا لتفجير قنبلة عنقودية
في حشد من الناس ثم تفجير قنبلة

ثانية بمجرد وصول أجهزة الطوارئ
إلى المكان لعالج الجرحى.
وكان المغربي عبد العظيم ك .وهو
في الثالثينيات من العمر مسؤول
الخلية وأب��رز عضو في «القاعدة»
يمثل أمام محكمة في ألمانيا .وحكمت
عليه المحكمة ف��ي دوس���ل���دورف
بالسجن لمدة تسع سنوات.
وقال ممثلو االدعاء إنه سافر إلى
معسكر ت��دري��ب تابع للتنظيم في
منطقة الحدود األفغانية الباكستانية
ع��ام  2010إذ تعلم طريقة صنع
ال��ع��ب��وات ال��ن��اس��ف��ة واس��ت��خ��دام
األسلحة.
ول���دى ع��ودت��ه إل��ى ألمانيا جند
المغربي المشتبه بهم الثالثة اآلخرين
وهم األلماني خليل اس .واأللماني من

أصل إيراني أحمد سي .واأللماني من
أصل مغربي جميل اس .والمشتبه
ب��ه��م اآلخ�����رون ف��ي العشرينيات
والثالثينيات من العمر.
وق��ال ممثلو االدع��اء إن المشتبه
بهم جلبوا ع��ددا ً كبيرا ً من قداحات
الشواء والتي يمكن أن تحتوي على
م��ادة كيماوية تستخدم ف��ي صنع
القنابل لكنهم لم يختاروا هدفا ً محددا ً
لهجومهم.
ول��م تتعرض ألمانيا لهجوم في
حجم هجمات مدريد عام  2004أو
لندن  2005والتي قتل فيها 243
شخصا ً لكنها تعتبر نفسها هدفا ً
محتمالً بسبب دورها في أفغانستان
كما أنها كشفت عن مخططات عدة
لشن هجمات.

متظاهرون غا�ضبون الختفاء طالب
يحرقون برلمان والية مك�سيكية
أض��رم متظاهرون النار في مبنى
ال��ب��رل��م��ان المحلي بعاصمة والي��ة
ج��وي��ري��رو بجنوب غ��رب��ي المكسيك
احتجاجا ً على مزاعم عن مقتل  43طالبا ً
على أيدي عناصر فاسدة في الشرطة
ومجرمي عصابات المخدرات.
وهزت التظاهرات العنيفة واليات
أخ��رى ع��دة ،حيث أغلق المحتجون
مطارا ً وألحقوا أضرارا ً بالمكتب المحلي
للحزب الثوري التأسيسي الذي ينتمي
إليه الرئيس المكسيكي إنريكي بينينا
نييتو.
وف���ي تشيلبانسينجو عاصمة
ج���وي���ري���رو أح����رق أع���ض���اء ن��ق��اب��ة
للمعلمين قاعة الجلسات في مبنى
برلمان الوالية كما أضرموا النيران
في سيارات أمامه عدة ،في حين أخمد
عمال المطافئ النيران ولم ترد أنباء عن
وقوع إصابات ،كما أحرق المحتجون

أيضا ً المكاتب اإلدارية لوزارة التعليم
في الوالية.
وت��ص��اع��د الغضب ف��ي المكسيك
منذ أن إعالن المدعي العام خيسوس
مورييو األس��ب��وع الماضي أن األدل��ة
تشير إل��ى أن المتدربين المفقودين

قتلوا على ي��د رج��ال عصابات وأن
جثثهم أحرقت في مقلب للنفايات ثم
ألقي الرماد في نهر.
وأدت االحتجاجات إلى إلغاء الحجز
في الكثير من فنادق منتجع أكابولكو
الشهير قبل عطلة نهاية األسبوع.

