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رو�سيا« :الناتو» ي�ستغل �أوكرانيا لتقريب قواته من حدودنا

على خلفية التظاهرات �ضد تع�سف رجال الأمن

ال�شرطة الأميركية تعتقل � 232شخ�ص ًا

كييف ت�ؤكد التزامها نظام الهدنة في �شرق �أوكرانيا
أعلن رئيس هيئة األركان العامة
الروسية فاليري غيراسيموف أن
ح��ل��ف ش��م��ال األط��ل��س��ي «ال��ن��ات��و»
يستغل األح��داث في أوكرانيا لخلق
ظروف سياسية تسمح له باالستمرار
في تقريب بنيته العسكرية التحتية
إلى حدود روسيا.
وأك��د غيراسيموف خ�لال لقائه
أم��س  70من الملحقين العسكرين
األجانب من  50دولة المعتمدين في
موسكو أنه «تتم في الوقت الراهن
في بولندا ودول البلطيق والبحرين
األسود والبلطيق زيادة قوات الحلف
البرية والجوية والبحرية .وكثفت
التدريبات والتمرينات العسكرية
لقوات الناتو تحت أساطير واهية،
(م��ث��ل) ص��� ّد ال��ت��ه��دي��د م��ن ال��ش��رق
(روسيا)».
واعتبر المسؤول الروسي أنه «في
أحاديث مسؤولي دول غربية معينة،
وخصوصا ً من حلف شمال األطلسي،
ُتقدم روسيا كالمذنبة المباشرة في
أحداث أوكرانيا خالل العام األخير،
والتي أدت إلى أزمة دموية داخلية»
جنوب شرقي البالد .وتابع مؤكدا ً أنه
«مع ذلك ،وبفضل دعم دول الغرب،
ت��م��ت تنحية ال��رئ��ي��س األوك��ران��ي
المنتخب شرعيا ً عن السلطة ،عكس
م��ا وع���دوه شخصيا ً وزراء دف��اع
وخارجية بولندا وفرنسا وألمانيا
من ضمانات أمنية».
ولفت رئيس األركان الروسي إلى
أن الدول الغربية تبذل جهودا ً لخفض
اإلمكانات العسكرية واالقتصادية
الروسية .وقالُ « :تبذل جهود لتنفيذ
أنشطة محددة موجهة إلى إضعاف
اإلمكانات الهجومية للقوات النووية
االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ال��روس��ي��ة» ،مثل
توسيع المنظومة األميركية للدفاع
المضاد للصواريخ عالمياً ،إذ ُتضخ
فيها إمكانات عسكرية أكبر بكثير
مما هو مطلوب لحماية أوروبا ،ليس
من الخطر الصاروخي المحتمل بل
والواقعي.
وت���اب���ع ال��م��س��ؤول ال��ع��س��ك��ري
ال���روس���ي« :وم����ع ذل����ك ،ال ت��رغ��ب
الواليات المتحدة وال الدول األوروبية
وال الناتو بشكل ع��ام ضمان عدم
استخدامها (المنظومة) ضد روسيا
االتحادية ،وذل��ك بغض النظر عن
طلباتنا الكثيرة لذلك».
وق����ال ال���ج���ن���رال إن األوض����اع
العسكرية والسياسية التي تتشكل
حاليا ً في العالم غير مستقرة .وذكر
أن الخطاب المعادي لروسيا الذي
يستخدمه قادة الدول الغربية وحلف
الناتو ال يسهم في استعادة استقرار
األوض�����اع ،وال ي��س��ه��م ف��ي تعزيز
الوجود العسكري للحلف قرب حدود
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اعتقلت الشرطة األميركية 232
شخصا ً ف��ي اليومين الماضيين
خالل االحتجاجات المتواصلة في
مدينتي أوكالند وبيركلي بوالية
كاليفورنيا ض��د تعسف رج��ال
األمن.
وأش�����ارت ال��ش��رط��ة المحلية
إلى أن المحتجزين ُوجهت إليهم
اتهامات بعدم الخضوع لألجهزة
األم��ن��ي��ة ،وال��ت��س��ب��ب ف��ي أض���رار
لضباط الشرطة وإتالف ممتلكات
عامة ،وحددت للبعض منهم كفالة
بمبلع  50ألف دوالر.
وق��ال المتحدث باسم الشرطة
المحلية إيرين سانشيز في هذا
ال��ش��أن «صبرنا ن��ف��د .والجموع
ال��غ��ف��ي��رة ب��ات��ت أك��ث��ر ع��دوان��ي��ة،
وعلى الجميع أن يعلم بأننا سوف

نستخدم كل الوسائل الضرورية
لحماية السكان».
وخرج من جديد مئات المحتجين
في مدينة بيركلي إلى الشوارع،
وتوجهوا إلى مبنى اإلدارة المحلية
ف��ي ال��م��دي��ن��ة ،مطالبين بوقف
عمليات قتل المواطنين العزل من
قبل رجال األمن.
وان��ق��س��م ال��م��ت��ظ��اه��رون إل��ى
مجموعات كبيرة ع��دة ،حاولت
م��رات ع��دة قطع حركة السير في
الطرق السريعة بالمدينة ،إال أن
رجال الشرطة تمكنوا من السيطرة
على الوضع.
وكانت االحتجاجات العارمة
ض��د التمييز العنصري م��ن قبل
الشرطة بدأت في الواليات المتحدة
في  24تشرين األول الماضي ،حين

أعلن ق��رار هيئة المحلفين بعدم
محاكمة دارين ويلسون ،الذي قتل
شابا ً أسود أعزل ،بطلق ناري في
آب الماضي في مدينة فيرغسون
بوالية ميسوري.
وش���ه���دت ف��ي��رغ��س��ون وم���دن
أميركية إث��ر ال��ح��ادث تظاهرات
احتجاج ضخمة ،نظمها نشطاء
ح���ق���وق���ي���ون وس�������ارت ب��ش��ك��ل
ع����ام ب��ش��ك��ل م��ن��ظ��م وف����ي إط���ار
القانون.
إال أن االحتجاجات عادت مجددا ً
بقوة أكبر األسبوع الماضي بعد
أن بات معلوما ً أن هيئة المحلفين
في نيويورك قضت بعدم محاكمة
شرطي أبيض آخر قام بخنق رجل
أسود أعزل عند اعتقاله في تموز
الماضي.

رئيس هيئة األركان الروسية
روسيا.
وات���ه���م ف��ال��ي��ري غ��ي��راس��ي��م��وف
ال���دول الغربية بالسعي إل��ى ح ّل
المشاكل الدولية الموجودة وفق ما
يتناسب ومصالحها ،منوها ً إلى أن
«الواليات المتحدة والناتو ينظران
إل��ى روسيا بصفة أح��د المنافسين
الجيوسياسيين الرئيسيين» .ولفت
يخص
في هذا السياق إلى أن «هذا
ّ
مسائل تسوية األزم���ة ف��ي سورية
وبرنامج إي��ران النووي واألح��داث
في أوكرانيا وإنشاء منظومة مضادة
ل��ل��ص��واري��خ أم��ي��رك��ي��ة ف��ي أوروب���ا
وغيرها من مشاكل األمن العالمي».
وأكد الجنرال الروسي أن البعثة
العسكرية الروسية الصغيرة في
شرق أوكرانيا موجدة هناك بناء على
طلب كييف وأنها تساهم في جهود
منظمة األم��ن والتعاون في أوروب��ا
لدفع األط��راف المتحاربة للتوصل
إل��ى اتفاق س�لام ،وق��ال إن «ممثلي
القوات المسلحة أرسلوا إل��ى بلدة
ديبالتسيف في شرق أوكرانيا بناء
على طلب هيئة األرك��ان المشتركة
األوكرانية».
وأضاف غيراسيموف« :سأقولها
صراحة العملية ليست سهلة .ولوال
التدخل الخارجي المستمر من جانب
ممثلي العديد من ال��دول األوروبية

وال���دول األع��ض��اء ف��ي حلف شمال
األطلسي والواليات المتحدة لكانت
المسائل المستعصية ُحلّت بسرعة
أكبر».
جاء ذلك في وقت أعلن المتحدث
الرسمي باسم مجلس األمن والدفاع
الوطني األوكراني أندريه ليسينكو
أن كييف ستلتزم «نظام السكون»
في شرق أوكرانيا.
وك���ان ج��ان��ب��ا ال��ن��زاع ف��ي ش��رق
أوك��ران��ي��ا ق��د ت��ب��ادال االت��ه��ام��ات في
وقت سابق بشأن خرق نظام الهدنة
ال��ذي دخل حيز التنفيذ صباح أول
من أم��س ،بعد أن توصلت القوات
األوكرانية وقوات الدفاع المحلية إلى
اتفاق بهذا الشأن بوساطة منظمة
األمن والتعاون في أوروبا.
وكان ليسينكو قد أعلن في وقت
سابق أن «نظام السكون» يستمر
ي��وم��ا ً واح����دا ً وسيتخذ ب��ع��د ذل��ك
ق��رارا ً حول تمديد الهدنة ،التي من
المفترض أن تسبقها مفاوضات بين
مجموعة االتصال الخاصة بتسوية
األزمة األوكرانية في مينسك.
من جهة أخرى ،أعلنت كييف أمس
أنها ستقدم في مفاوضات مينسك
قائمة تضم أسماء  684من األسرى
األوكرانيين المحتجزين لدى قوات
دونيتسك ولوغانسك.

وقال فاسيلي فوفك رئيس الدائرة
العامة للتحقيق التابعة لجهاز
األمن األوكراني إن ممثلي دونيتسك
ولوغانسك مستعدون لتسليم 152
شخصا ً فقط إلى الجانب األوكراني.
وأشار إلى أن  223من ممثلي قوات
دونيتسك ولوغانسك يحتجزون لدى
جهاز األمن األوكراني و 254آخرين
لدى الشرطة األوكرانية ،أي أن كييف
مستعدة لتسليم  477أسيراً.
وكان متوقعا ً إجراء مفاوضات عبر
فيديو «السكايب» بعد ظهر أمس بين
ممثلي كييف ودونيتسك ولوغانسك،
أجلت إلى أجل غير مسمى.
إال أنها ّ
وأش���ار دن��ي��س بوشيلين ممثل
دونيتسك إلى مفاوضات مينسك في
وقت سابق إلى أن ممثلي دونيتسك
ولوغانسك كانوا ينوون اإلصرار على
عقد اجتماع لمجموعة االتصال في
مينسك في  12كانون األول وكذلك
سحب المدفعية الثقيلة وتنفيذ قانون
الوضع الخاص لمنطقة دونباس.
وفي السياق ،قامت قوات الدفاع
الجوي الروسية المرابطة في القرم
خالل الشهر الماضي بإسقاط بضع
ط��ائ��رات أوك��ران��ي��ة م��ن دون طيار
اخترقت األجواء الروسية من جانب
أوكرانيا.
وقالت صحيفة «جيفايا كوبان»

اإلقليمية الروسية إن روسيا أتمت
عملية نشر مجموعة كاملة القوام
من وسائل الدفاع الجوي في شبه
جزيرة ال��ق��رم ،بما فيها منظومات
«بانتسير» قصيرة المدى للصواريخ
وال��م��داف��ع ال��م��ض��ادة ل��ل��ط��ائ��رات،
ومنظومات صواريخ «أس – »300
بعيدة المدى .وأضافت الصحيفة
أن إحدى الكتائب النارية لمنظومة
« بانتسير» ال��م��راب��ط��ة ف��ي شمال
شبه الجزيرة هي التي أسقطت تلك
الطائرات األوكرانية.
وبحسب المصدر المذكور ،فإن
الطائرات األوكرانية من دون طيار
ح��اول��ت ال��ق��ي��ام باستطالع مواقع
وسائل ال��دف��اع الروسية .وأض��اف
أن منظومة «بانتسير» تقوم أوال ً
ب��اع��ت��راض ال���ط���ائ���رة ،وف���ي ح��ال
استمرارها في مهمتها االستطالعية
يجرى إسقاطها.
يذكر أن وسائل الدفاع الروسية
سبق لها أن اعترضت طائرة أميركية
م��ن دون ط��ي��ار أت��ت إل��ى ال��ق��رم من
ال��ش��م��ال وأج��ب��رت��ه��ا ع��ل��ى م��غ��ادرة
المجال الجوي الروسي .أما مقاتلو
ق���وات ال��دف��اع الشعبي ف��ي ش��رق
أوكرانيا فقاموا في شهر آذار الماضي
بإسقاط طائرة أوكرانية أخرى من
دون طيار.

تم مقابل �إطالق �سراح  5ماليين
الإفراج عن الرهينة الفرن�سي ّ
كشفت م��ص��ادر أمنية ف��ي مالي أن تحرير
الرهينة الفرنسي سيرج الزارفيتش الذي جرى
أول من أمس تم مقابل اإلف��راج عن  5جهاديين
مسجونين في مالي من بينهم مخطط عملية
االختطاف.
وقال مسؤول أمني مالي ،إن اليد اليمنى إياد أغ
غالي ،مسؤول الطوارق في مالي من المجموعة
الجهادية «أنصار الدين» ،الذي دعا أخيرا ً إلى
محاربة فرنسا كان في قلب المفاوضات التي أدت
لإلفراج عن الرهينة الفرنسي الزارفيتش والذي
نقل إلى النيجر بعد ثالث سنوات من الحجز على
يد تنظيم «القاعدة» بالمغرب العربي.
وكانت مجموعة من منظمات حقوق اإلنسان
انتقدت في بيان عملية إطالق سراح محمد علي
أغ وادوس��ان المشتبه به األساسي في عملية
اختطاف سيرج الزارفيتش وزميله فيليب فردون
وهايبا أغ شريف عام  .2011ودانت إخالء سبيل
اإلرهابيين أسامة بن غوزي وحبيب ولد محلود
المتهمين بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق
اإلنسان.
وص��رح المسؤول األمني المالي ال��ذي فضل

ع��دم الكشف عن هويته ب��أن المفاوضات بين
فرنسا ومالي والنيجر هي التي مهدت إلطالق
سراح الرهينة الفرنسي في إطار عملية مقايضة.
وأض����اف أن ال��رج��ال ال��ذي��ن أط��ل��ق سراحهم
والمنعوتين باإلرهابيين بالنسبة للدولة المالية
ه��م م��ج��رد سجناء ،م��ؤك��دا ً أن محمد علي أغ
وادوس��ان ضمن من أخلي سبيلهم ،مضيفا ً بأن
هذا الطلب جاء بناء على اقتراح من فرنسا.
وبين فلوران غيل مسؤول الفدرالية الدولية
لحقوق اإلنسان في أفريقيا أن السلطات المالية
أطلقت سراح المسجونين تحت ضغط فرنسي.
وبحسب بيان صادر عن المنظمات الحقوقية
غير الحكومية فإنه قد أطلق سراح محمد علي
أغ وادوسان في بداية األسبوع فيما أخلي سبيل
األربعة اآلخرين في الرابع من كانون األول.
وف���ي النيجر وف���ي س��ي��اق متصل بعملية
المقايضة بين فرنسا ومالي ن��ددت المنظمات
الحقوقية النيجيرية بهذا األسلوب مؤكدة أنها
ستشجع على عمليات االختطاف كما ستمكن
المختطفين الذين ارتكبوا جرائم قتل وتعذيب من
العودة بقوة.

الروبل ت�أثر �سلب ًا بتراجع �أ�سعار النفط والعقوبات الغربية

ميدفيديف :ال يمكن التكهن ب�سلوك الإدارة الأميركية
ق���ال رئ��ي��س ال�����وزراء ال���روس���ي دي��م��ت��ري
ميدفيديف أمس إنه ال يمكن التكهن بالسياسة
األميركية وذلك تعليقا ً على قرار واشنطن فرض
سلسلة من العقوبات على روسيا.
وأض��اف في مقابلة تلفزيونية مع وسائل
إعالم روسية« :يتعلق األمر بالقدرة على التنبؤ
بتصرفات الشريك ...وماذا يفعل األميركيون؟
إنهم يفرضون العقوبات على بلدنا ويحاولون
تشكيل جبهة غير ودي���ة ض��د روس��ي��ا .هذه
نشاطات غير ودية ...وهذا واضح تماماً».
وأض��اف ميدفيديف أن عودة القرم وضمها
من أوكرانيا في وقت سابق هذا العام كان قدر
روسيا و تاريخها ،وقال« :القرم ليست قضية
اقتصادية .عندما نتحدث عن القرم ...ندرك أن
هذا هو تاريخنا وقدرنا وألمنا أيضا ً وأن هناك
عددا ً كبيرا ً من أبناء شعبنا (يعيشون هناك)
وصوتوا هذا العام لمصلحة العودة إلى روسيا
االتحادية».
وق��ال رئيس ال����وزراء ال��روس��ي إن تراجع
أسعار النفط والعقوبات الغربية ضد روسيا
أثرت سلبا ً في سعر صرف الروبل ،مشيرا ً إلى
أن سعر صرف الروبل مقابل العمالت الصعبة
يتأثر بعوامل عدة في مقدمها تراجع أسعار
النفط الخام في السوق العالمية.
وت��راج��ع��ت العملة ال��روس��ي��ة ال��روب��ل إلى
مستويات قياسية أمام ال��دوالر واليورو على
خلفية استمرار هبوط أسعار النفط في األسواق

العالمية ،وتجاوز سعر صرف ال��دوالر أخيرا ً
مستوى  54روب�ل�ا كما ت��ج��اوز سعر صرف
اليورو  67روبال.
ولفت ميدفيديف إلى أنه كان من الصعب
على سعر صرف الروبل الصمود مع انخفاض
سعر النفط بمقدار النصف تقريباً ،وكانت
أسعار النفط قد انخفضت بنحو  40في المئة
منذ حزيران الماضي ،نتيجة لتخمة األسواق
العالمية على أثر عدم خفض منظمة «أوبك»
مستويات اإلنتاج بالتزامن مع ارتفاع قياسي

ميدفيديف خالل اللقاء

أعلنت النيابة العامة في كراكوف ببولندا ،أمس أنها
ستطلب الحصول على نسخة من تقرير مجلس الشيوخ
األميركي ،ح��ول أساليب التعذيب التي استخدمتها
الوكالة.
وقال المتحدث باسم النيابة العامة البولندية بيوتر
كوسماتي التي تحقق في ملف السجون السرية لوكالة
االستخبارات المركزية األميركية «س��ي آي أي» في
بولندا بحسب ما نقلت وكالة األنباء الرسمية البولندية:
«سنطلب من الجانب األميركي أن يرسل إلينا النسخة
األصلية من هذه الوثيقة» .وأض��اف« :هذه أول وثيقة
من مؤسسة تابعة للدولة األميركية بهذا المستوى،
وبالتأكيد فإن النيابة العامة في كراكوف تريد االستفادة
منها في تحقيقاتها».
م��ن جهتها ،أعلنت الصين على ل��س��ان المتحدث
الرسمي باسم وزارة خارجيتها هونغ لي تنديد بالده
بأية عمليات تعذيب للمعتقلين ،ومطالبتها الواليات
المتحدة التقيد بمبادئ القانون الدولي.
وقال المتحدث تعليقا ً على تقرير الكونغرس األميركي
أمس« :لقد تنبهنا إلى هذا التقرير ،والصين كانت دائما ً
ضد التعذيب .ونعتبر أن على الواليات المتحدة إعادة
النظر في مواقفها وتصحيحها ،والتقيد بمبادئ القانون
الدولي بالكامل».
إلى ذلك ،أفادت وسائل إعالم صينية بما فيها وكالة
«شينخوا» بأن وسائل التعذيب القاسية التي استخدمتها
االستخبارات األميركية الـ «سي آي أي» ضد المعتقلين
من دون محاكمة وتحقيق تخرق ،ليس القوانين الدولية
في مجال حقوق اإلنسان فحسب ،بل وتلك القيم التي
«تحاول الواليات المتحدة الدفاع عنها».
وف��ي السياق ،ق��ال حساب منسوب للمرشد األعلى

للثورة اإليرانية السيد علي خامنئي على موقع التواصل
االجتماعي «تويتر» أم��س ،إن تقرير مجلس الشيوخ
األميركي أظهر الحكومة األميركية «كرمز للطغيان ضد
اإلنسانية».
وج���اء ف��ي ت��غ��ري��دة أخ���رى «ان��ظ��روا إل��ى الطريقة
التي تعامل بها اإلنسانية م��ن قبل ال��ق��وى المهيمنة
بالدعاية البراقة وباسم حقوق اإلنسان والديمقراطية
والحرية».
وج��اء ف��ي تغريدة الحقة «يزعمون أن لديهم أمة
يفخرون بها ...الحكومات األميركية انتقصت من شعبها
الذي لم يكن على علم بحقائق كثيرة وضللته».
في السياق ،قال الرئيس األفغاني أشرف عبد الغني
أمس إن التقارير عن ممارسة االستخبارات المركزية
األميركية للتعذيب في مركز احتجاز في بلده «تنتهك كل
األعراف المقبولة لحقوق االنسان في العالم».
ووصف عبد الغني التقرير بأنه صادم وطلب معرفة
عدد األفغان الذين كانوا ضمن من تعرضوا الستجوابات
مؤلمة ومهينة في موقع سري لالستخبارات األميركية
في أفغانستان.
وأك��د التقرير ال��ذي قامت بإعداده لجنة من مجلس
الشيوخ األميركي واستغرق  4سنوات بموازنة تقارب
 40مليون دوالر أن وكالة االستخبارات األميركية لجأت
إلى أساليب عنيفة وغير فعالة خالل استنطاق محتجزين
بعد أحداث الـ 11من أيلول.
وخلص التقرير االستثنائي ،وال��ذي اعترضت عليه
ف��ورا ً وكالة االستخبارات المركزية إل��ى أن استخدام
تقنيات االستجواب «المشددة» التي اعتمدتها الوكالة
بعد  11أيلول  2001لم يسمح بإحباط تهديدات وشيكة
بتنفيذ اعتداءات.

مادورو يحذر �أوباما من فر�ض عقوبات
بحق م�س�ؤولين فنزويليين

الرهينة الفرنسي المحرر مع هوالند

إلنتاج النفط الصخري في الواليات المتحدة
األميركية مع وصول إنتاج روسيا إلى مستويات
إنتاج فترة االتحاد السوفياتي.
وأك��د مدفيديف أن��ه يجب على روسيا في
نهاية األمر أن تتخلص من االعتماد على تصدير
الخامات وبخاصة النفط وال��غ��از على رغم
أن ع��ائ��دات النفط ستسمح بتخطي الوضع
الحالي.
وأض��اف مدفيديف أن العقوبات الغربية
على روسيا أثرت أيضا ً في سعر صرف العملة

ردود فعل دولية منددة بممار�سات «�سي �آي �أي»
بعد تقرير مجل�س ال�شيوخ الأميركي

الروسية ال��روب��ل ،إال أن��ه خفف م��ن أث��ر هذه
العقوبات مؤكدا ً أن خسائر االقتصاد الروسي
ج��راء العقوبات بلغت بضع مليارات دوالر
مقابل  40مليار يورو خسائر أوروبا هذا العام
و 50مليار يورو في العام المقبل ،ولفت النظر
خ�لال حديثه إل��ى الجانب اإليجابي من هذه
العقوبات مشيرا ً إلى أنها سمحت لروسيا بأن
تعمل على استبدال الواردات وتوفير إنتاج ذي
جودة عالية في البالد.
وكان االتحاد األوروب��ي والواليات المتحدة
ودول أخ����رى ع���دة ق���د ف��رض��ت ح��زم��ة من
العقوبات بحق روسيا بحجة تدخلها في األزمة
األوكرانية ،وطاولت ه��ذه العقوبات قطاعي
الطاقة والمصارف الروسيين.
ودعا رئيس الحكومة الروسية البنك المركزي
والحكومة لمراقبة المضاربة في سوق العمالت
وات��خ��اذ اإلج����راءات ال�لازم��ة للحد م��ن هبوط
الروبل ،محذرا ً من أن االنخفاض الكبير لسعر
صرف الروبل ال يعود بالنفع على االقتصاد
الروسي على المدى البعيد.
على صعيد متصل قال مدفيديف إن أزمة عام
 2008المالية لم تنته بعد بالنسبة لالقتصاد
العالمي والروسي على حد سواء ،مشيرا ً إلى أن
االقتصاد الروسي سيحقق نموا ً نسبته  0.5في
المئة عام  ،2014وسيتجاوز معدل التضخم 9
ف��ي المئة ،كما ل��م يستبعد رئيس الحكومة
الروسية تعديل موازنة روسيا لعام .2015

أعلن رئيس فنزويال نيكوالس
مادورو أن مواطني بالده غاضبون
من تهديدات واشنطن ،محذرا ً اإلدارة
األميركية من ف��رض عقوبات على
مسؤولين فنزوليين.
ودع�����ا م������ادورو أم����س ن��ظ��ي��ره
األميركي ب��اراك اوب��ام��ا إل��ى إظهار
ال��ح��ك��م��ة إزاء م��ص��ادق��ة مجلس
الشيوخ في الكونغرس األميركي
على م��ش��روع ق��ان��ون ح��ول اتخاذ
عقوبات بحق مسؤولين فنزويليين
عن خرق حقوق اإلنسان.
وق����ال م�����ادورو ف���ي ك���اراك���س:

«ن��رف��ض العقوبات اإلمبريالية،
ي��ج��ب ع��ل��ى ال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة
احترام موطن البوليفار» ،وأضاف،
موجها ً كالمه للرئيس األميركي:
«الرئيس أوباما ،إذا طغى الجنون
وات��خ��ذت ال��ع��ق��وب��ات ،فستجدون
أن��ف��س��ك��م ف���ي وض���ع غ��ي��ر م��ري��ح،
ألن��ه ال ي��ج��ب االس��ت��ه��زاء بوطنية
الفنزويليين».
ون��دد رئيس فنزويال في حديث
لقناة «تيليسور» السبت الفائت
ب��ت��دخ��ل ال��س��ف��ارة األم��ي��رك��ي��ة في
أمور الجمهورية مؤكدا ً أن «سفارة

ال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة ت��ت��ص��رف في
فنزويال بطريقة خطرة ،وأن��ا اآلن
أق��در الوضع ألنني بتّ أعلم كثيرا ً
أن تدخل سفارة الواليات المتحدة
أصبح غير مقبول».
وأكد أنه اتخذ اإلجراءات الممكنة
كافة لتحسين العالقات مع الواليات
المتحدة ،إال «أنهم على ما يبدو،
يركزون اهتمامهم على سياستهم
الفاشلة في زعزعة استقرار فنزويال
م��ن خ�لال تمويل أشخاصهم في
المجال السياسي ،ويعملون بهذا
الشكل ضد حكومتنا».

وا�شنطن تخف�ض دور الأ�سلحة النووية
في �سيا�ستها الدفاعية
قالت واشنطن إنها خفضت اعتمادها على األسلحة
النووية في إطار تخطيطها الدفاعي فيما أعلنت بريطانيا
أنها تعارض حظر مثل هذه األسلحة اآلن.
وقال آدم شينمان المبعوث األميركي لمنع االنتشار
النووي «خفضنا دور األسلحة النووية في الدفاع عن أمتنا
وحلفائنا ،وهي سياسة الواليات المتحدة لعدم تطوير
رؤوس حربية ج��دي��دة» ،لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى
بشأن الدور الذي تم خفضه.

وللمرة األول��ى ،تشارك الدولتان في مؤتمر دولي عن
اآلثار اإلنسانية للقنابل الذرية وأيدتا متابعة هدف قيام
عالم خال من أسلحة الدمار الشامل.
وقاطعت االجتماع ال��دول الثالث األخ��رى المعترف
بها رسميا ً على أنها تمتلك أسلحة نووية وهي روسيا
وفرنسا والصين .وتنتقد كثير من الدول المشاركة البالغ
عددها  157دولة ما ترى انه تحرك بطيء للغاية نحو نزع
األسلحة النووية.

