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م�ستعدون للو�ساطة حتى ا�ستعادة وحدة �أوكرانيا ال�سيا�سية

ميركل تدعو �إلى الحفاظ على �أمن �أوروبا باال�شتراك مع رو�سيا

بوتين� :أميركا وال�سعودية �سببتا انهيار �أ�سعار النفط لإخ�ضاع رو�سيا و�إيران

البيت الأبي�ض ينفي ت�صريحات «ب�ساكي»
حول عقوبات جديدة �ضد رو�سيا

أعلن الرئيس ال��روس��ي فالديمير بوتين استعداد ب�لاده
للوساطة حتى استعادة وحدة أوكرانيا السياسية ،وإطالق
حوار بين األط��راف المتنازعة من أجل «تسوية الوضع حتى
استعادة الفضاء السياسي الموحد» ،مؤكدا ً ضرورة حل األزمة
األوكرانية بالطرق السياسية وفي أسرع وقت.
وقال بوتين خالل مؤتمره الصحافي السنوي الموسع أمس،
إنه يجب حل األزمة بالطرق السياسية ال بـ»الضغط من جهة ما»
عبر فرض حصار اقتصادي أو استعمال قوات مسلحة .ووصف
الحصار االقتصادي المفروض على منطقة دونباس بشرق
أوكرانيا بأنه مضر للدولة والشعب األوكراني على حد سواء.
وأض��اف« :بدال َ من بدء حوار سياسي معهم راحوا في البداية
وجهوا ضدهم ق��وات األم��ن والشرطة .وعندما فشلوا وجهوا
نحوهم الجيش ،وعندما أخفقوا في ذلك أيضا ً يحاولون اليوم
حل القضية بالقوة من خالل الحصار االقتصادي».
ورأى بوتين أن الرئيس األوكراني بيترو بوروشينكو يرغب
في تسوية الوضع في البالد ،إال أن مسؤولين كثيرين في أوكرانيا
يدعون إلى القتال حتى النهاية ،ويدلون بتصريحات عدوانية
جدا ،مؤكدا ً أن على كييف احترام مصالح سكان دونباس ،وأال
تمارس الضغط عليهم إذا رغبت في إحالل السالم واستعادة
وحدة أراضيها.
ودعا الرئيس الروسي كييف إلى حوار سياسي مباشر وشفاف
وصريح مع سكان الشرق وكذلك إلى التزام االتفاقات الموقعة،
في إشارة إلى االتفاق حول العفو العام وقانون الوضع الخاص
لمنطقة دونباس .وأشار إلى ضرورة تبادل األسرى في جنوب
شرقي أوكرانيا وفقا ً لمبدأ «الجميع مقابل الجميع» من دون
شروط مسبقة لكي يعود هؤالء إلى عائالتهم قبل حلول أعياد
رأس السنة والميالد ،داعيا ً إلى ضرورة تدقيق قوائم األسرى.
وأكد بوتين أن سلطات كييف ال تسحب قواتها من المناطق
التي يجب عليها االنسحاب منها ،بما في ذلك من منطقة مطار
دونيتسك ،بخالف ق��وات دونيتسك التي سمحت للجانب
األوكراني بتبديل قواتها في المطار ،معبرا ً عن أن أمله بأن تكون
هذه الخطوة مؤشرا ً إلى إمكان التوصل إلى اتفاق.
وش��دد الرئيس ال��روس��ي على أن موقف ب�لاده م��ن األزم��ة
األوكرانية يستند إلى مبادئ القانون الدولي وحق الشعب في
تقرير مصيره ،مضيفا ً أن روسيا ستواصل تقديم المساعدات
لسكان شرق أوكرانيا ،وكشف عن إرسال موسكو قافلة مساعدات
إنسانية عاشرة إلى دونباس اليوم.
من جهة أخرى ،قال الرئيس الروسي إن روسيا ال تدفع من
خالل العقوبات الغربية المفروضة عليها ثمن انضمام القرم
إليها ،وإنما ثمن رغبتها في الحفاظ على هويتها الوطنية
وحضارتها.
وردا ً على س��ؤال بشأن ت��أزم العالقات الروسية الغربية،
قال بوتين إن الغرب يتصرف بعد انهيار جدار برلين وكأنه

امبراطورية ف��وق الجميع ،وحلف شمال األطلسي يتوسع
باتجاهين نحو الشرق وينشر ال��درع الصاروخية في أوروبا
على الحدود الروسية ،معتبرا ً أن هذا النهج ال يختلف عن بناء
جدار جديد بين الغرب وروسيا ولو كان وهمياً .مشددا ً على أن
الغرب لم يتوقف قط عن وضع الحواجز في وجه روسيا على
رغم محاوالت موسكو التعامل معه من دون خطوط تقسيم في
أوروبا والعالم ،مؤكدا ً أن بالده ال تهاجم الغرب سياسياً ،وإنما
تعمل على حماية مصالحها .وقال« :قلتم إن روسيا ساهمت بقدر
معين في التوتر الذي نراه في العالم اآلن .لقد ساهمت روسيا
بقسطها ،ولكن بمعنى أنها تعمل بمزيد من الشدة على حماية
مصالحها الوطنية».
وأضاف بوتين« :نحن ال نهاجم أحدا ً سياسياً ،وإنما نحمي
مصالحنا فقط» .وتابع إن «استياء شركائنا الغربيين ،وقبل
كل شيء األميركيين مرتبط بذلك بالذات ،وليس بقيامنا بأعمال
معينة في مجال األمن من شأنها إثارة التوتر».
وفي الوقت ذات��ه ،أش��ار الرئيس الروسي إلى أن الواليات
المتحدة تخلق أخطارا ً لروسيا من خالل نشر عناصر منظومة
الدرع الصاروخية في أوروبا الشرقية .وتساءل بهذا الخصوص
«من انسحب من طرف واحد من المعاهدة التي تعتبر من أحجار

الزاوية لمنظومة األمن الدولي كلها؟ نحن؟ ال ،الواليات المتحدة
هي من قامت بذلك».
وأكد بوتين أن روسيا تريد تطوير عالقات طبيعية مع الغرب
في مجال األم��ن ومكافحة اإلره���اب ،وستتعامل مع الشركاء
في المسائل المتعلقة بعدم انتشار السالح النووي ،ومحاربة
المخدرات والجريمة وانتشار األمراض الخطيرة ،مشددا ً على
أن بالده ستبني عالقاتها مع الغرب على أساس مبدأ التكافؤ
واحترام مصالحها الوطنية.
وفي السياق ذاته ،اتهم الرئيس بوتين أميركا والسعودية
بالتسبب بأزمة انهيار أسعار النفط إلخضاع روسيا وإيران،
مؤكدا ً أن روسيا التي تشهد أزمة مالية ستعود إلى النمو في
غضون عامين في أسوأ األحوال ،وأشار إلى أن عوامل اقتصادية
خارجية فاقمت األزمة في بالده.
وقال بوتين أمام أكثر من ألف صحافي« :إن الخروج من األزمة
أمر حتمي» ،وأضاف «سنعتمد إج��راءات استخدمناها بنجاح
في  ،»2008واعتبر أن االجراءات التي اتخذتها الحكومة والبنك
المركزي لمواجهة األزمة مناسبة.
وفي ما يخص سعر صرف الروبل ،أع��رب بوتين عن أمله
في الحفاظ على االرت��ف��اع األخير ال��ذي تم تحقيقه في مجال
سعر صرف العملة الروسية ،إال أنه لم يستبعد إمكان استمرار
انخفاض سعرها مع استمرار تراجع أسعار النفط ،مشيرا ً إلى
أن الحكومة والمصرف المركزي يتخذان التدابير واإلج��راءات
المناسبة لمعاجلة الوضع الحالي ،ومؤكدا ً أن المصرف المركزي
ال يعتزم إنفاق االحتياطي العام في روسيا البالغ  8.3تريليون
روبل الموجود لديه من دون تفكير.
واقترح الرئيس الروسي على الحكومة التعاون بفعالية أكثر
مع الشركات الوطنية الناشطة في مجال التصدير التي تكسب
إيرادات كبيرة بالعملة الصعبة ،ودعا إلى إعادة هيكلة وتنظيم
االقتصاد في ظل تراجع أسعار النفط الخام ،متوقعا ً أن تتعدل
األوضاع اعتبارا ً من الربع األول من العام المقبل على رغم وجود
الكثير من العوامل الضبابية .معلنا ً أنه من السابق ألوانه أن
يتحدث أحد عن انتخابات الرئاسة المقبلة التي ستجرى في
روسيا عام  ،2018وقال« :من السابق ألوانه أن يتخذ أحد قرارا ً
بخصوص انتخابات الرئاسة عام  ،2018ويجب العمل بدأب
لخدمة مصالح مواطني االتحاد الروسي ،وتبعا ً للنتائج ومزاج
المجتمع سيكون من الممكن تحديد من سيخوض االنتخابات في
.»2018
وتعليقا ً على مستوى شعبيته المرتفع ،قال بوتين إن المهم
بالنسبة له تنفيذ مهماته ،وليس التفكير في كيفية الحفاظ على
مستوى الشعبية ،مشددا ً على أنه لم يتهرب أبدا ً من المسؤولية
عن كل ما يحدث في البالد ،مشيرا ً إلى أن هذه المسؤولية دائما ً
تقع على عاتق الرئيس أوالً ،ومن بعده باقي المسؤولين في
الدولة ،بحسب تسلسلهم في هرم السلطة.

اجتماع جديد لإيران والدول ال�ست ال�شهر المقبل
تعقد إي��ران وال���دول الكبرى في
ك��ان��ون ال��ث��ان��ي المقبل اجتماعا ً
إلج���راء م��ح��ادث��ات إض��اف��ي��ة حول
الملف النووي اإليراني ،إذ يأتي هذا
االجتماع بعد مفاوضات وصفها
مسؤول إيراني مطلع بـ»المفيدة»،
استمرت ثالثة أيام في مدينة جنيف
السويسرية على مستوى المدراء
السياسيين.
وك��ان��ت إي���ران وال����دول الكبرى
م���ددت مهلة ال��م��ح��ادث��ات بشأن
الملف النووي بعد فشل األط��راف
في التوصل إلى تفاهم حتى الـ 24
م��ن تشرين ال��ث��ان��ي ،وه��و الموعد
األخير الذي ُحدّد سابقا ً للتوصل إلى
اتفاق.
م��ن ج��ه��ة أخ����رى ،أك���د الرئيس
الروسي فالديمير بوتين قرب حل
قضية الملف النووي اإليراني ،مشيرا ً
إلى أن القيادة اإليرانية تبدي مرونة
كبيرة .وقال« :نحن قريبون جدا ً من
حل هذه القضية .برأيي فإن القيادة
اإليرانية تبدي مرونة كبيرة جداً .أنا
ال أفهم لماذا لم يتم حتى اآلن توقيع
اتفاق نهائي حول البرنامج النووي
اإلي��ران��ي .آمل بأن يتحقق ذلك في
القريب العاجل».
وأض����اف ب��وت��ي��ن أن ال��ع�لاق��ات
االقتصادية م��ع ط��ه��ران ستتطور
بشكل كبير في ح��ال التوصل إلى

االتفاق النهائي ،من دون أن يستبعد
القيام بزيارة إلى طهران ،وأشار إلى
أن ذل��ك يتطلب التنسيق لتحديد
موعد مناسب م��ن خ�لال القنوات
الدبلوماسية.
وك��ان سيرغي ري��اب��ك��وف نائب
وزي��ر الخارجية الروسي قد أعلن
في وق��ت سابق أن نتائج الجولة
األخيرة من المفاوضات بين إيران
والسداسية تبعث على األم��ل في
إمكان توصل الطرفين إلى اتفاقية

ملزمة في الموعد المقرر لها.
وأك��د الدبلوماسي ال��روس��ي أن
الجولة األخيرة من المفاوضات كان
المراد منها التأكد من ع��دم وجود
ت��راج��ع ف��ي سير المفاوضات بين
الطرفين بعد فشل محاولة التوصل
إلى اتفاق شامل حول الملف النووي
اإليراني في الموعد المحدد سابقاً.
وت��اب��ع ري��اب��ك��وف« :إن لدينا
تأكيدا ً واضحا ً ورسميا ً وكامالً أن
المفاوضات لم تسجل أيّ تراجع أو

توجه نحو توسيع دائرة االختالفات،
وه��و أم��ر مهم بحد ذات���ه ،كما أنه
يسرنا التأكد من أن المفاوضات لم
تفقد ديناميكيتها ونستمر في السير
نحو التوصل إلى اتفاقية نهائية».
وأض���اف ري��اب��ك��وف أن الجولة
األخ��ي��رة أسهمت في تبديد أج��واء
عدم الثقة بين الجانبين ،وقال أنها
شهدت «تبادل آراء ال بأس به» حول
إع��ط��اء االتفاقية النهائية صيغة
وثيقة ملزمة قانونياً.

من جهة أخرى ،شدد رئيس الكتلة
النيابية لحزب اليسار المعارض
غ��ري��غ��ور غ��ي��زي ف��ي كلمته أم��ام
البرلمان على أن الروابط بين أوروبا
وروس��ي��ا وث��ي��ق��ة ،وع��ل��ى أن طريق
العقوبات ال��ذي تقف عليه ألمانيا
غير صحيح ،الفتا ً إلى ضرورة بناء
عالقات جيدة مع موسكو.
من ناحية ثانية ،أعلن الرئيس
الفرنسي ف��ران��س��وا ه��والن��د إمكان
تخفيف العقوبات المفروضة على
روس���ي���ا ف���ي ح���ال ق��ام��ت موسكو
ب��خ��ط��وات ب��ات��ج��اه ال��ت��س��وي��ة في
أوكرانيا .وقال« :أعتقد أنه إذا قامت
روس��ي��ا بالخطوات التي ننتظرها
منها ،فليست ه��ن��اك أي��ة ض��رورة
لفرض عقوبات جديدة ،ويجب أن
نفكر في بدء تخفيف التصعيد».
وأض�����اف ه���والن���د أن االت��ح��اد
األوروب��ي فرض العقوبات ألنه كان
يعرف أنها ستؤثر في روسيا وعلى
أوروبا أيضاً .وقال« :عندما تنخرط
روسيا في عملية ت��ؤدي إل��ى الحل

في أوكرانيا ،لن تكون هناك حاجة
الستمرار هذا الوضع».
جاء ذلك في وقت أعلنت إيطاليا
أن ال ح��اج��ة ل��ت��ش��دي��د ال��ع��ق��وب��ات
المفروضة على روسيا ،مؤكدة أن
روما ستعارض أية مبادرات عديمة
األس���اس ق��د تبحث ف��ي بروكسيل
بعد انتهاء م��دة سريان العقوبات
الحالية.
وق��ال الب��و بيستيلي نائب وزير
ال��خ��ارج��ي��ة اإلي��ط��ال��ي ف��ي حديث
صحافي إن تشديد العقوبات ضد
روس��ي��ا يمكن فقط ف��ي ح��ال تغيير
الوضع في أوكرانيا التي تختلف
مواقف االت��ح��اد األوروب���ي وروسيا
حيالها ،مؤكدا ً أن الجوانب المتعلقة
بالعقوبات «آخذة بالتحسن بعض
الشيء».
وق��ال الدبلوماسي اإليطالي إن
عالقات شراكة وصداقة وثيقة تربط
إيطاليا وروس��ي��ا على رغ��م وج��ود
خالفات ،مؤكدا ً أن ال وجود لـ «أجواء
مواجهة مع موسكو».

نائب هولندي �أمام الق�ضاء ب�سبب التحري�ض على الكراهية
أعلنت النيابة العامة الهولندية
أم���س م��ق��اض��اة ال��ن��ائ��ب اليميني
المناهض ل�لإس�لام غ��ي��رت فيلدرز
بتهمة التحريض على الكراهية.
وذك���ر ن��ص ال��ب��ي��ان أن النيابة
العامة في اله��اي ستقاضي غيرت
فيلدرز بتهمة التحريض على التمييز
والكراهية وإهانته لمجموعة من
األش��خ��اص اس��ت��ن��ادا ً إل��ى ال��ع��رق،
وأضاف أن حرية التعبير لتصريحات
السياسيين تتوقف عند حدود منع
التمييز.
وي���رج���ع أص����ل ال��ق��ض��ي��ة إل��ى
تصريحات أدل���ى بها ف��ي��ل��درز في
تجمع ف��ي  19آذار ال��م��اض��ي بعد
انتخابات محلية .سأل فيها أنصاره
إن كانوا يريدون ع��ددا ً «أقل أو أكثر
م��ن ال��م��غ��ارب��ة ف��ي مدينتكم وف��ي
هولندا؟»ورد فيلدرز« :سوف نعمل
على تنظيم ذلك».
وأدى ه���ذا ال��ت��ص��ري��ح إل���ى رف��ع
 6400شكوى قضائية ض��ده في
مختلف أنحاء هولندا ،فيما تصاعدت

االن��ت��ق��ادات حتى م��ن داخ���ل حزب
فيلدرز «الحزب من أجل الحرية».
وتعرف عن فيلدرز تصريحاته
ال��ن��اري��ة المناهضة ل�لإس�لام ،ففي

الماضي قارن النائب المثير للجدال
القرآن بكتاب مذكرات هتلر «كفاحي»
واصفا ً اإلسالم بأنه دين فاشي.
وكان السياسي اليميني الهولندي

غ��ي��رت ف��ي��ل��درز ك��ش��ف ع��ن مخطط
لتأسيس منظمة دولية تنشط ضد
ما سماه خطر انتشار اإلس�لام في
بلدان الغرب ،وذلك دفاعا ً عن حرية
المجتمعات ال��غ��رب��ي��ة ،ع��ل��ى حد
تعبيره.
وكانت العربية السعودية فرضت
ع��ق��وب��ات ت��ج��اري��ة ع��ل��ى ش��رك��ات
هولندية ،ردا ً على تصريحات فيلدرز
معتبرة أنها مهينة لإلسالم ،كما صدر
أم��ر ملكي سعودي يدعو الشركات
السعودية إلى «عدم تمكين الشركات
الهولندية من المشاركة في المشاريع
المستقبلية في المملكة».
كما ج��اء أيضا ً في األم��ر الملكي:
«تقليص حجم التأشيرات الصادرة
ومدتها إلى أقصى حد ممكن للشركات
والمستثمرين الهولنديين الذين
ال ي��ش��ارك��ون ف��ي مشاريع حيوية
في المملكة» ،إضافة إل��ى «إيقاف
الزيارات المتبادلة للوفود التجارية
بين البلدين».

محكمة �أوروبية تق�ضي بعدم م�شروعية
قانون بريطاني بخ�صو�ص ت�أ�شيرات الدخول

�سالمي :ب�إمكاننا ا�ستهداف حامالت الطائرات ب�صواریخ �أ�سرع من ال�صوت

مناورات �إيرانية كبرى الأ�سبوع المقبل
يستعد الجيش اإليراني إلطالق
مناورات عسكرية كبرى في الـ 25
م��ن ك��ان��ون األول ،الختبار أسلحة
وت��ك��ت��ي��ك��ات ج���دي���دة ،إض��اف��ة إل��ى
م��ن��اورات ستنطوي على تمارين
تتعلق بمكافحة اإلرهاب.
ون��ق��ل ع��ن ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د ال��ع��ام
للجيش العميد عبد الرحيم موسوي
قوله في مؤتمر صحافي عقده أمس
في العاصمة طهران« :إن المناورات
الكبرى ستنطلق في ال��ـ  25لغاية
 31كانون األول ،بمشاركة وحدات
مختلفة من القوات البحرية والبرية
والجوية والدفاع الجوي».
ول��ف��ت م��وس��وي إل���ى أن نطاق
المناورات سيكون بنحو  2.2مليون
كيلومتر مربع ،وفي اليوم األخير من
ال��م��ن��اورات سيقام ع��رض عسكري
ل��ل��وح��دات البحرية وال��غ��واص��ات،
مؤكدا ً أن الشق البحري من المناورات
سينطلق من مدار  10درجات وشمال
المحيط الهندي ،وصوال ُ إلى مضيق
هرمز وس��واح��ل م��ك��ران ،أم��ا الشق
البري فسيشمل القسم األوس��ع منه
في محافظة سيستان وبلوشستان
وجزءا ً من محافظة هرمزكان.
وأك��د نائب القائد العام للجيش
اإليراني ،أن القواعد البحرية التابعة
للحرس الثوري اإليراني والوحدات
االحتياطية لقوات التعئبة بمحافظة
هرمزكان ستشارك بجانب الجيش
ف��ي ال��م��ن��اورات ،فضال ًع��ن وج��ود
وزارة الدفاع لإلشراف على األسلحة
والمنظومات الدفاعية الجديدة.

نفى البيت األبيض ما ج��اء على
لسان جين بساكي المتحدثة باسم
الخارجية األميركية ب��أن الرئيس
باراك أوباما قد وقع مشروع قانون
حول العقوبات ضد روسيا.
وك��ان��ت ب��س��اك��ي ق��د أك����دت في
تصريح صحافي مقتضب أول من
أم��س ردا ً على س��ؤال ح��ول توقيع
مشروع قانون العقوبات على روسيا
أن الرئيس األميركي قد وقعه أمس.
لكن مصدرا ًفي الخارجية األميركية
عقب الحقا ً بالقول إن بساكي في
الحقيقة أخ��ط��أت ف��ي كالمها أثناء
المؤتمر الصحافي األربعاء.
وك���ان ال��م��ت��ح��دث ب��اس��م البيت
األبيض جوش أرنيست افترض في
وقت سابق أن أوباما سيوقع مشروع
القانون المذكور قبل نهاية األسبوع.
وق��ال��ت ال��م��س��ت��ش��ارة األلمانية
أنغيال ميركل إنها تواصل السعي
إل��ى مواصلة ال��ح��وار م��ع روس��ي��ا،
الفتة إل��ى أن المحافظة على األمن
األوروب��ي باالشتراك مع روسيا هو
الهدف األس��اس .وأضافت في كلمة
أمام البرلمان األلماني« :يظل هدفنا
األم���ن ف��ي أوروب����ا ب��االش��ت��راك مع
روس��ي��ا وليس ض��د روس��ي��ا .سوف
نعمل ف��ي المستقبل على تعميق
االت��ص��االت بين مجتمعينا .نحن
ننوي معا ً حل مهمات األمن الدولي،
وهي بالفعل كثيرة .لكننا ال نستطيع
عبور هذه الطريق بمفردنا ...اتخاذ
قرار المشاركة في حوارنا ،المستند
إلى القيم األوروبية للنظام العالمي
مرتبط بروسيا».
وشددت المستشارة األلمانية من
جهة أخرى على أن أوروبا الشرقية
يجب أن تحمي حقها ذات��ي��ا ،الفتة
إلى ضرورة أن تبقى أوكرانيا موحدة
وذات سيادة.

وب��يّ��ن ال��م��س��ؤول اإلي���ران���ي أن
ال��م��ن��اورات الكبرى ستختبر فيها
أنواع األسلحة والتكتيكات الحديثة،
مشيرا ً إلى بعض أهداف المناورات
والمتمثلة بتنفيذ عمليات تتماشى مع
التهديدات المتوقعة وإجراء تمارين
للقيادة المشتركة وتقييم جاهزية
الوحدات العسكرية ،منوها ً إلى أن
أجزاء كبيرة من المناورات لن تغطى
إعالميا ً لكونها مصنفة سرية.
وأوضح أن مقر «ذو الفقار» التابع
للجيش اإلي��ران��ي ت��ول��ى اإلش���راف
على مخطط المناورات ،وستشارك
ال��وح��دات على نحو فعلي فيها،
م��ش��ي��را ً إل��ى أن ع��ن��وان العمليات
سيكون «استعراض االقتدار والسالم

والصداقة المستدامة في ظل الوحدة
اإلس�لام��ي��ة وال��م��ن��ط��ق��ة» م��ب��يّ��ن��ا ً أن
االستقرار واألمن اإلقليميين يتوجب
أن تفرضهما دول المنطقة.
وف��ي السياق ،أعلن نائب القائد
العام لقوات حرس الثورة اإليرانية
العمید حسین س�لام��ي ،أن ب�لاده
ق�����ادرة ع��ل��ی اس��ت��ه��داف ح��ام�لات
الطائرات المعادیة بصواریخ أسرع
م��ن ال��ص��وت ،وق����ال« :یمكننا أن
نستهدف حامالت الطائرات المعادیة
بسهولة بصواریخنا ذات السرعة ما
فوق الصوت ،ولدینا تقنیة متطورة
جدا ً تثیر دهشة األعداء».
وأوض����ح س�لام��ي« :أن التقدم
العلمي والتقني حققته جمهوریة

إي��ران اإلسالمیة على رغ��م الحظر،
إذ إن األع��داء لیس لدیهم أي تصور
واضح عن قدراتنا العلمیة» ،مشيرا ً
إل��ى أن «اإلن���ج���ازات ال��ت��ي حققتها
البالد في مجال التكنولوجیا النوویة
السلمیة واالستفادة منها في تنمیة
البالد وتقدمها ،وق��د أذع��ن األع��داء
بهذه اإلنجازات».
ولفت المسؤول اإليراني إلی أنه
« على رغ��م تضییق نطاق الحظر
والحصار العلمي من قبل األع��داء،
حققنا هذه اإلنجازات ،واآلن یمكننا
أن ندّعي أن أي بلد لم یتوصل إلی
تقنیة صواریخنا ونحن نعد أنها من
األفضل عالمیا ً في هذا المجال».

أبلغت محكمة االتحاد األوروب��ي العليا بريطانيا
أنه لم يعد بإمكانها أن تطلب تأشيرات دخول مسبقة
لمواطنين ليسوا م��ن دول االت��ح��اد األوروب���ي لكن
تربطهم صلة قرابة بمواطنين من االتحاد ولهم حقوق
إقامة في إحدى دول االتحاد.
جاء ذلك في إط��ار حكم محكمة العدل األوروبية
ف��ي قضية إيلينا باتريسيا م��ك��ارث��ي رودري��غ��ي��ز
وهي كولومبية متزوجة من رجل يحمل الجنسية
البريطانية واإليرلندية ويعيش في إسبانيا.
وقالت المحكمة إن قوانين االتحاد األوروب���ي ال
تسمح للندن أن تصر على أن تتقدم إيلينا بطلب
للحصول على تأشيرة دخول مسبقا ً عندما تسافر من

إسبانيا إلى بريطانيا.
ولم يصدر رد فوري من الحكومة البريطانية التي
جعلت من الحصول على سيطرة وطنية أكبر على
الهجرة اآلتية من بقية دول االتحاد األوروب��ي هدفا ً
رئيسيا ً فيما يسعى رئيس ال��وزراء ديفيد كاميرون
إلى مراجعة عالقات بريطانيا مع االتحاد قبل إجراء
استفتاء على عضوية بالده الذي وعد بإجرائه عام
.2017
ونظرت المحكمة في القضية بناء على طلب من
قضاة بريطانيين اشتكت إليهم األسرة من أن مطالبة
إيلينا مكارثي بأن تسافر إلى القنصلية البريطانية في
مدريد كل ستة أشهر لتجديد تأشيرة الدخول ينتهك

تعليمات االتحاد األوروبي التي تمنح حرية التنقل في
أنحاء االتحاد لمواطني االتحاد األوروبي وعائالتهم.
وقالت المحكمة في بيان إن مخاوف بريطانيا من
المستويات التي وصلت إليها عمليات تزوير الهوية ال
يمنحها الحق في فرض تأشيرات بصورة تلقائية على
أفراد مثل مكارثي حيث ال يوجد ما يشير إلى تزوير أو
أن زواجها خدعة.
وقالت محكمة العدل األوروب��ي��ة إن «السلطات
الوطنية مطالبة باالعتراف  -من أجل دخول أراضيها
من دون تأشيرة  -ببطاقة إقامة ص��ادرة من دولة
أخرى عضو في االتحاد ،ما لم يكن هناك شك بشأن
صحة البطاقة وسالمة البيانات المدونة فيها».

اليونان تف�شل في الت�صويت الحا�سم لمن�صب الرئي�س
فشل البرلمان اليوناني كما هو
متوقع في جمع األص���وات الكافية
للتصويت على المرشح لمنصب
رئيس الجمهورية.
وتوقع مراقبون أن يفشل ائتالف
رئيس ال��وزراء أنطونيس ساماراس
اليساري المحافظ في الجولة األولى،
التي يحتاج فيها إل��ى كسب تأييد
 200نائب من بين أعضاء البرلمان

ال��م��ؤل��ف م��ن  300عضو النتخاب
مرشحه للرئاسة ستافروس ديماس.
ويسيطر االئتالف الحاكم على 155
مقعدا ً في البرلمان.
وبحسب إح��ص��اءات رسمية فقد
صوت  295نائبا ً توزعت إلى 160
صوت لمصلحة ستافروس ديماس
المفوض األوروبي المرشح الوحيد،
فيما ص��وت  135ض��ده وامتنع 5

نواب عن التصويت.
وت���رج���ح اس��ت��ط�لاع��ات ال����رأي
ف��وز االئتالف اليساري الراديكالي
المعروف بحزب «س��ي��ري��زا» ال��ذي
تعهد التخلص من برنامج اإلنقاذ
االقتصادي الذي تعول عليه اليونان
لتفادي االنهيار المالي.
وتتابع ال��دول األوروبية بعناية
ت��ام��ة سير االن��ت��خ��اب��ات الرئاسية

في اليونان لتحفظها على برنامج
سيريزا االنتخابي وخصوصا ً من
بند التخلص م��ن برنامج اإلن��ق��اذ
االقتصادي.
ومنصب رئيس ال��دول��ة منصب
شرفي إلى حد كبير في اليونان ،لكن
الفشل في انتخاب رئيس بغالبية
ث�لاث��ة أخ��م��اس أع��ض��اء البرلمان
يستدعي إجراء انتخابات مبكرة.

نيجيريا :بوكو حرام تقتل � 32شخ�ص ًا وتخطف � 185آخرين
أعلنت مصادر عسكرية نيجيرية أمس مقتل  32شخصا ً إثر هجوم لجماعة «بوكو
حرام» اإلرهابية على قرية واختطاف ما يقارب  185شخصا ً آخرين ،كما أشارت
مصادر محلية أن من بين المختطفين عشرات النساء.
من جانب آخر ،أكد القائد العسكري ،عصمان كافاني أن الجماعة أسرت نحو 190
شخصاً ،جميعهم من النساء واألطفال.
وكان أحد شهود العيان لعملية الخطف أفاد بأن المسلحين اختطفوا النساء

واألطفال بعد تصفيتهم لشباب القرية.
وكشفت تفاصيل العملية بعد مضي أربعة أيام بسبب االنقطاع شبه التام لشبكة
الهاتف المحمول والحالة السيئة للطرقات في المنطقة الواقعة على بعد حوالى 70
كلم جنوب مايدوغوري ،المعقل الرئيسي للجماعة اإلرهابية.
وتستخدم النساء والفتيات األسيرات لخدمة عناصر الجماعة داخل معسكراتهم،
كما يتم وضعهم في الصفوف األولى للقتال.

