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�صربيا ترف�ض فر�ض عقوبات على مو�سكو و�ألمانيا ال ترى حاجة �إلى تخفيفها

بورو�شينكو ونزارباييف ي�ؤكدان التقيد باتفاقات مين�سك لت�سوية الأزمة
بحث الرئيس األوك��ران��ي بيترو
بوروشينكو مع نظيره الكازاخستاني
نورسلطان نزارباييف في العاصمة
األوكرانية مسائل تسريع تسوية
ال��وض��ع ش���رق ال��ب�لاد ،ف��ض�لاً عن
استئناف التعاون االقتصادي بين
البلدين.
وأعلن الرئيس الكازاخي أن جميع
األطراف تدعم اتفاقات مينسك التي
سجلت فيها «قضايا جيدة ،والمهم،
أنها قابلة للحل» .وق��ال في مؤتمر
صحافي م��ع بوروشينكو «إن ما
حدث ألوكرانيا مرعب ،إذ لم يكن أحد
يستطيع ،في أسوا الكوابيس ،تخيل
أن يحدث مثل ه��ذا من اشتباكات
وحرب أهلية».
وأكد نزارباييف أن الطرفين بحثا
ف��ي ال��ل��ق��اء بالتفصيل وبصراحة
وصداقة الوضع في شرق أوكرانيا.
وأضاف« :أنا أعرف مواقف أوكرانيا
وروسيا وأوروبا .فالنزاع والعقوبات
طريق إلى ال شيء» ،معربا ً عن ثقته
بأنه «يوجد مخرج من هذا الوضع
ويجب استخدامه سريعاً».
م��ن ج��ه��ة أخ����رى ،أك���د الرئيس
األوك��ران��ي ض��رورة تسوية الوضع
ش��رق ال��ب�لاد على أس��اس اتفاقات
مينسك .وق��ال المكتب الصحافي
للرئيس في وقت سابق إن «الرئيس
ال��ك��ازاخ��س��ت��ان��ي ه��ن��أ أوك��ران��ي��ا
باالنتخابات الديمقراطية وأع��رب
ع���ن اس���ت���ع���داده ل��ل��م��س��اه��م��ة في
استئناف التعاون االقتصادي بين
بلدينا وتسريع العملية السلمية في
دونباس.
وأض��اف المكتب أن نورسلطان
نزارباييف ،ال��ذي وص��ل كييف في
زيارة عمل« ،أكد أهمية التزام اتفاقية
م��ي��ن��س��ك وأع����رب ع��ن اس��ت��ع��داده
للمساهمة في عملية التسوية».

م��ن ج��ان��ب��ه ش��ك��ر بوروشينكو
ال��رئ��ي��س ال��ك��ازاخ��ي ع��ل��ى موقفه
ال���واض���ح م��ن اس��ت��ق�لال أوك��ران��ي��ا
وسالمة أراضيها.
ويستعد ال��ط��رف��ان المتنازعان
في أوكرانيا إلجراء جولة ثانية من
مفاوضات مينسك في إطار مجموعة
االتصال إال أنهما لم يتفقا على الموعد
بعد ،حيث أعلن الجانبان في اختتام
اللقاء أن كازاخستان وأوك��ران��ي��ا
تستأنفان ال��ت��ع��اون العسكري -
التقني كامالً ،كما اتفقا على تصدير
الفحم الكازاخي ألوكرانيا.
جاء ذلك في وقت قالت كريستيان
فيرتز المتحدثة ب��اس��م الحكومة
األلمانية إن ب�لاده��ا ال ت��رى سببا ً
يدعو االتحاد األوروب��ي للتفكير في

تغيير نظام العقوبات المفروضة
على موسكو في الوقت الحالي.
وأض��اف��ت المتحدثة ف��ي مؤتمر
صحافي أن انتهاء أم��د العقوبات
ال��ع��ام المقبل يمثل لحظة فارقة
الت��خ��اذ ق���رار ب��ش��أن م��ا إذا كانت
ستستمر وعلى أي شكل .وقالت:
«نتفق جميعا ً ح��ال��ي�ا ً على أن��ه ال
ينبغي ف���رض ع��ق��وب��ات ج��دي��دة.
وطالما استمرت أسباب العقوبات
إذن فال يوجد سبب يدعو إلى التفكير
في رفع العقوبات بغض النظر عن
الفترة الزمنية المتفق عليها».
وتأتي هذه التصريحات بعدما
قال وزير الخارجية األلماني فرانك
فالتر شتاينماير إنه يخشى زعزعة
االستقرار في روسيا إذا لم ُتخ ّفف

عقوبات االتحاد األوروبي ،وعبر عن
مخاوفه من زعزعة استقرار روسيا
بسبب دوره��ا في دعم من أسماهم
«االنفصاليين في شرق أوكرانيا».
مشيرا ً إل��ى االنخفاض الشديد في
قيمة ال���روب���ل ال���روس���ي وت��راج��ع
أسعار النفط العالمية ما سبب أزمة
اقتصادية ومالية في روسيا «ال يمكن
أن يكون من مصلحتنا أن يخرج هذا
عن نطاق السيطرة».
وكان االتحاد األوروب��ي قد فرض
عقوبات على موسكو في شهر آذار
الماضي .وتسري كل مجموعة من
العقوبات لمدة  12شهرا ً ما يعني
أنه يجب تجديدها في آذار  2015إذا
اتخذ قرار باستمرار فرضها.
من جهتها ،أكدت رئيسة البرلمان

ال��ص��رب��ي م��اي��ا غ��وي��ك��وف��ي��ت��ش أن
ب�لاده��ا ل��ن ت��ف��رض البتة عقوبات
على روسيا ،ولن تتخلى عن تطوير
عالقاتها معها ،على رغم قرار بلغراد
االنضمام إلى االتحاد األوروبي.
وق��ال��ت غويكوفيتش ف��ي كلمة
أم��ام ن��واب البرلمان الروسي« :لم
يكن قرارنا االستراتيجي باالنضمام
إل��ى االت��ح��اد األوروب����ي ول��ن يكون
عقبة أمام تطوير عالقاتنا األخوية
المستقبلية مع روسيا .صربيا لن
تفرض أبدا ً عقوبات ضد روسيا ،ألن
العقوبات ال تعود بأي خير على أحد
مطلقاً ،وهي ال تستطيع اإلسهام في
حل أية مشكلة».
وأشارت رئيسة البرلمان الصربي
التي ب��دأت أمس زي��ارة إلى روسيا
إلى أن المواطنين البسطاء يعانون
دوما ً من العقوبات ،مشددة على أن
الحوار وحده كفيل بحل المشكالت
الراهنة.
وك��ان ممثلو االت��ح��اد األوروب���ي
طلبوا من صربيا أخيرا ً االنضمام
إلى العقوبات ضد روسيا ،إذا كانت
تريد أن تصبح عضوا ً في االتحاد
األوروب����ي ،األم���ر ال���ذي ع�لّ��ق عليه
رئيس الحكومة الصربية ألكساندر
فوتشيتش الحقاً ،بالتأكيد على أن
بالده تسعى لالنضمام إلى االتحاد
األوروبي ،لكنها لن تفرض عقوبات
ضد روسيا.
وكانت غويكوفيتش التقت برئيس
البرلمان الروسي سيرغي ناريشكين
قبل إلقاء كلمتها أم��ام المجلس ،إذ
شدد ناريشكين على أن روسيا تنظر
باحترام وامتنان لموقف صربيا
التي لم تخضع لضغوط بروكسيل
وواشنطن ،مشيرا ً إلى أن التعاون
بين روسيا وصربيا في مجاالت عدة
ارتقى إلى مستوى استراتيجي.

�أو�شاكوف :ن�أمل �أن تدرك وا�شنطن عدم جدوى العقوبات على رو�سيا قبل مرور � 50سنة

ال�صين تبدي ا�ستعدادها لم�ساعدة رو�سيا اقت�صادي ًا

أعرب وزير الخارجية الصيني وانغ يي عن استعداد بالده
لمساعدة روسيا اقتصاديا ً إذا احتاجت ذلك ،إال أنه أكد أن بكين
واثقة من قدرة موسكو على التغلب على مشكالتها االقتصادية
الحالية.
تصريحات وزير الخارجية الصيني جاءت في ظل الصعوبات
االقتصادية الحالية التي تواجهها روسيا مع تراجع سعر صرف
عملتها الوطنية الروبل المرتبط بتراجع أسعار النفط في األسواق
العالمية ،وهبط الروبل بنحو  45في المئة أمام الدوالر هذا العام
مواجها ً هبوطا ً كبيرا ً بشكل خاص في بداية األسبوع الماضي.
وأضاف المسؤول الصيني في تصريحات نشرتها صحيفة
«تشاينا ديلي» الرسمية أمس أن لدى روسيا الحكمة لتجاوز هذه
الصعوبات ،وأردف قائالً« :إذا احتاج الجانب الروسي سنقدم
المساعدات الالزمة في نطاق إمكاناتنا» مشيرا ً إلى أن البلدين
كليهما يساعدان بعضهما اآلخر باستمرار ،ولم يدل بتفاصيل
إضافية.

وتوقع خبراء اقتصاديون صينيون أن تواجه روسيا مصاعب
اقتصادية نتيجة للعقوبات والقيود التي فرضت من قبل الغرب
في محاولة إلجبار روسيا على تغيير سياستها التي تنافي
توجهاتهم.
واقترح وزير التجارة الصيني تشن ده مينغ الذي تحدث أيضا ً
في مطلع األسبوع زيادة استخدام العملة الصينية في التعامالت
التجارية مع روسيا في مواجهة هبوط الروبل لضمان تجارة
آمنة وموثوق بها.
وتربط الصين وروسيا عالقات دبلوماسية واقتصادية وثيقة
ال سيما في قطاع الطاقة ،وكانت شركة «غازبروم» الروسية قد
وقعت مع شركة النفط والغاز الوطنية الصينية «،»CNPC
في أيار الماضي على صفقة طال انتظارها لتوريد  38مليار متر
مكعب سنويا ً من الغاز الروسي من شرق سيبيريا إلى الصين
لمدة ثالثين سنة وفقا ً لشروط مرضية.
وفي السياق ،أعرب مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف

محكمة �أ�سترالية ت�سجن
�شريكة منفذ هجوم �سيدني

عن األم��ل ب��أن ت��درك ال��والي��ات المتحدة ع��دم فائدة العقوبات
المفروضة ضد روسيا قبل مرور  50سنة على غرار العقوبات
على كوبا.
وقال أوشاكوف للصحافيين أمس« :تطلب لألميركيين من أجل
االعتراف بعدم فائدة اإلجراءات الشبيهة بحق كوبا أكثر من 50
سنة» .ونوه إلى أن «ما يخص الخطوات العقابية بحق روسيا،
فهي ماتزال ،لألسف ،تتصاعد فقط».
وأكد المسؤول الروسي أن «هناك رغبة باالعراب عن األمل
بأنه في السيناريو الروسي ،سيأتي التبصر أسرع وليس بعد
 50سنة ،ألن الوضع المتأزم في العالقات بين دولتين نوويتين
عظمتين ال يساهم في توفير األمن بشكل عام».
و أوضح أوشاكوف قائالً أن «الكرملين ال يجهز لقاء مستقالً
بين الرئيسين الروسي فالديمير بوتين واألميركي باراك أوباما»،
مشيرا ً إلى أنه «لن تحصل هناك محادثات حول هذا االتصال بين
الرئيسين الروسي واألميركي في الوقت الراهن».

هوالند يدعو �أجهزة الدولة �إلى اليقظة
�إثر حادث ده�س في فرن�سا
دعا الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند أجهزة الدولة أمس إلى أقصى
درجات اليقظة بعد وقوع هجومين خالل اليومين الماضيين .وقال في
االجتماع األسبوعي لمجلس الوزراء «يجب أال نصاب بالهلع».
يأتي هذا بعد ساعات على صدم سائق بسيارته  12شخصا ً عمدا ً في
مدينة ديجون شرق فرنسا هاتفا ً «الله أكبر».
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الفرنسية إن سائق ديجون وهو في
األربعينات صدم بسيارته مجموعات من المشاة في  5مناطق بالمدينة
قبل القبض عليه واحتجازه لالستجواب.
وقالت السلطات المحلية إن  11شخصا ً أصيبوا منهم  2تعرضا
إلصابات خطيرة لكنها ال تشكل تهديدا ً لحياتهما.
وقال المتحدث باسم الداخلية إن السائق بحسب رواي��ات من مكان
الحادث ذكر أيضا ً «أطفال فلسطين» لتبرير ماقام به .وأضاف المتحدث
أن المحققين لم يحددوا بعد دوافعه وما إذا كان مصابا ً بمرض عقلي.
من جهة أخرى قتلت الشرطة الفرنسية يوم السبت الماضي شخصا ً
بالرصاص وسط فرنسا قام بطعن  3رجال أمن في مركز للشرطة وهو
يهتف «الله أكبر».
و فرضت الحكومة الفرنسية حالة تأهب قصوى تحسبا ً لهجمات من
قبل إرهابيين على أراضيها بعد دعوات من تنظيم «داعش» الستهداف
الدول التي تشارك في قصف مواقع التنظيم اإلرهابي في العراق.

ال�صين تر�سل  700جندي
�إلى جنوب ال�سودان

ألغت محكمة أسترالية أم��س أمر
اإلفراج بكفالة عن شريكة منفذ هجوم
مقهى سيدني األس��ب��وع الماضي،
والذي أدى إلى مقتل رهينتين إضافة
إلى المهاجم.
وذك�����رت وك���ال���ة «روي����ت����رز» أن
القاضي ج��راي��م هينسون ح��دد في
مسوغات احتجاز أم��ي��رة درودي��س
حتى المحاكمة ،أنها أدينت من قبل
في جرائم أخرى إلى جانب الطبيعة
البشعة للجريمة المزعومة وكذلك
وجود احتمال ضئيل بأنها قد تنتهك
شروط الكفالة ،مشيرا ً إلى أنها ستمثل

أمام المحكمة في شهر شباط المقبل.
وك��ان��ت محكمة قضت ب��اإلف��راج
بكفالة عن أميرة درودي���س بعد أن
وجهت لها تهمة قتل زوج��ة محتجز
الرهائن ه��ارون مؤنس ،لكن القرار
الذي صدر أمس قضى بإعادتها إلى
السجن انتظارا لمحاكمتها.
وأف��رج عن درودي��س بكفالة العام
الماضي بعد اتهامها بالضلوع في قتل
زوجة مؤنس السابقة طعنا ثم إضرام
النار فيها في مبنى سكني بمدينة
سيدني.
وقال محامو دروديس إن «القضية

تافهة وموكلتهم ضحية للغضب
الشعبي بسبب احتجاز الرهائن
في المقهى على رغم أنها لم تشارك
فيه».
وك��ان ه��ارون مؤنس قد قتل إلى
جانب رهينتين في مواجهة مع رجال
الشرطة أثناء اقتحامهم مقهى «لينت»
في سيدني.
وذك���رت الشرطة األس��ت��رال��ي��ة أن
ه���ارون مؤنس سبق وأدي���ن بتهمة
االع��ت��داء الجنسي ،وأشيع أن��ه بعث
رسائل كراهية ألسر جنود أستراليين
قتلوا في الخارج.

�أميرة �إ�سبانيا كري�ستينا �أمام الق�ضاء بتهم ف�ساد
أحيلت األميرة اإلسبانية كريستينا أمس إلى القضاء
في قضية تشكل سابقة في تاريخ العائلة المالكة في
هذا البلد.
وأعلنت محكمة «بالما دي مايوركا» في جزر البليار
اإلسبانية أن األميرة كريستينا شقيقة الملك فيليبي
السادس أحيلت على القضاء بتهم فساد ما يشكل

سابقة في تاريخ العائلة المالكة اإلسبانية.
وتالحق كريستينا دي بوربون بعد أربع سنوات
على فتح التحقيق في قضية اختالس أموال لشركة
«ن���وس» الخيرية ال��ت��ي يترأسها زوج��ه��ا إينكاي
أرودانغارين ،حيث سيمثل  17شخصا ً أمام القضاء
في هذا الملف.

تستعد الصين إلرسال  700جندي إلى جنوب السودان للمشاركة في
إحدى مهمات حفظ السالم الدولية.
وذكرت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية أن حفالً أقيم أمس بمدينة
الييانج الواقعة بمقاطعة شاندونغ شرق الصين بعد موافقة اللجنة
العسكرية المركزية الصينية على إرسال البعثة ،وتتكون الكتيبة من
 121ضابطا ً و 579جندياً ،شارك  43منهم في مهمات حفظ السالم
من قبل.
وأضافت الوكالة أنه من المقرر أن تسافر الدفعة األولى المكونة من
 180شخصا ً إلى جنوب السودان جوا ً في شهر كانون الثاني المقبل في
حين سيسافر الباقون جوا ً وبحرا ً في شهر آذار المقبل.

�أوباما ين�شئ مخازن للمعلومات ال�سرية
في �سفارته بمو�سكو

وقع الرئيس األميركي باراك أوباما مرسوما ً يقضي بإنشاء مخازن
للمعلومات السرية في السفارات األميركية في روسيا ورابطة الدول
المستقلة.
ووسع أوباما بشكل ملموس صالحيات االستخبارات في التجسس
اإللكتروني على المواطنين األميركيين واألجانب باستخدام التنصت
على المكالمات الشخصية والتبادالت اإللكترونية من دون اللجوء إلى
المحكمة.
وينص المرسوم على تعيين كبار الموظفين في الهيئات الدبلوماسية
األميركية في روسيا من المواطنين األميركيين حصراً ،وبعد دراسة
سيرتهم العامة وتاريخ حياتهم.
وينص بند آخ��ر من المرسوم خ��اص بأوكرانيا على تعزيز العمل
المشترك بين أجهزة االستخبارات واألمن األميركية واألوكرانية في مجال
األمن اإللكتروني.
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«ويكيليك�س» ين�شر ن�صائح الـ«�سي �آي �أي»
لم�ساعدة الجوا�سي�س على عبور الحدود

نشر موقع «ويكيليكس» وثيقتين لوكالة االستخبارات
المركزية األميركية «سي آي أي» تتضمن نصائح لمساعدة
عمالئها في الحفاظ على السرية لدى عبور الحدود الدولية.
وتحمل الوثيقتان تاريخ  2011و 2012وعليهما عبارة
«نو فورن» بمعنى أنه ال ينبغي تقاسمها مع عمالء مخابرات
حليفة ،وفق «ويكيليكس».
وتتضمن الوثيقتان بعض االستراتيجيات التي يفترض
أن يتبعها الجواسيس لتفادي التفتيش الدقيق في المطارات
وعلى الحدود.
بعض هذه النصائح بديهي مثل عدم شراء تذكرة ذهاب
فقط بمبلغ نقدي قبل يوم من السفر ،وبعضها يعتمد الحس
السليم مثل عدم إهمال المظهر عند السفر بجواز دبلوماسي.
وينبغي الحفاظ على رواي��ة التخفي ،إذ تذكر إحدى
الوثيقتين ح��ادث�ا ً اختير فيه ضابط ف��ي «س��ي آي أي»
للتفتيش الدقيق ،لدى عبوره في مطار أوروبي في الصباح
الباكر .وتضيف« :على رغم عدم إعطاء المسؤولين سبباً،
فإن عدم االهتمام بالمظهر بما ال يتناسب مع حمل جواز سفر
دبلوماسي كان على األرجح وراء التفتيش» .وتم تفتيش
حقائب الجاسوس بحثا ً عن متفجرات ،وكانت النتيجة
إيجابية.
وعلى رغم االستجواب المكثف ،تمسك بروايته التي
تقول إنه يعمل في مجال التدريب على مكافحة اإلرهاب فى
الواليات المتحدة ،وسمح في النهاية السماح له بمواصلة
سفره.

وقالت االستخبارات األميركية إن «الرواية المتماسكة
والمحفوظة جيدا ً والمقنعة مهمة لتفادي هذا التفتيش
الدقيق وال بد منها لمواصلة المهمة».
وكتب «ويكيليكس» في بيان أن هذا المثال «يطرح سؤاالً:
إذا كان التدريب على مكافحة اإلرهاب لتبرير العثور على
آث��ار متفجرات هو مجرد غطاء ،فما ال��ذي كان يفعله هذا
العميل في مطار (في بلد تابع لالتحاد األوروب��ي) مع آثار
متفجرات ،ولماذا سمح له بمواصلة سفره؟».
وتكشف إحدى الوثيقتين تحت عنوان «لمحة عامة عن
شنغن» أن الوكالة األميركية قلقة من اعتماد دول أوروبية
المسح البيومتري للسمات البيولوجية لحاملي جوازات
السفر األميركية ،ما يشكل «تهديدا ً للهوية» أو بكلمات
أخرى ،يزيد صعوبة سفر الجواسيس بوثائق مزورة.
وتركز الوثيقة على منطقة «شنغن» التي ال يحتاج فيها
المسافرون عبر  22دولة أوروبية إبراز وثائق سفر ،وهذه
المرة الثانية التي ينشر فيها «ويكيليكس» وثائق «سي آي
أي».
وكتب جوليان أسانغ مؤسس «ويكيليكس» أن الوثيقتين
تبينان أن الوكالة عازمة على مواصلة نشاطها التجسسي
فى أوروبا .وقال إن «سي آي أي» قامت بأعمال خطف في
دول أوروبية ،بما فيها إيطاليا والسويد خالل حكم جورج
بوش ،وهذان الدليالن يبينان أن الوكالة األميركية ال تزال
عازمة تحت إدارة ب��اراك أوباما على التسلل عبر حدود
االتحاد األوروبي والقيام بعمليات سرية.

البابا فرن�سي�س� :إدارة الفاتيكان
مري�ضة بحب ال�سلطة والج�شع
توقع كبار أعضاء اإلدارة المركزية
بالكنيسة الكاثوليكية في الفاتيكان
أم��س تبادل ع��ب��ارات المجاملة مع
البابا فرنسيس خ�لال اجتماعهم
السنوي لمناسبة عيد الميالد ،غير
أن الحبر األعظم استغل المناسبة كي
يوجه لهم انتقادات الذعة.
وق���ال البابا للكهنة واألساقفة
والكرادلة الذين يعملون في اإلدارة
المركزية للكنيسة الكاثوليكية إن
الوصولية وتدبير المكائد والجشع
أصابهم «بمرض الزهايمر الروحي»،
رافضا ً االنغماس في أي من زخارف
منصبه وأعلن بوضوح عزمه على
جعل الهيكل الكهنوتي الكاثوليكي
أقرب إلى أتباعه الذين يبلغ عددهم
 1.2مليار نسمة حول العالم.
وق��ال البابا في خطاب متجهم:
«تحتاج اإلدارة المركزية للكنيسة
الكاثوليكية إلى أن تتغير وتتحسن..
إن اإلدارة المركزية التي ال تنتقد
ذاتها وال تعمل على تحديث نفسها
وال ت��ح��اول أن تتحسن ه��ي جسد
مريض».
وعدد البابا فرنسيس ما ال يقل عن
 15من صفات المرض واإلغ��راءات
ب��دءا ً من «الزهايمر الروحي» الذي
أص���اب رج���ال ال��دي��ن ال��ذي��ن أس��رت
ألبابهم السلع الدنيوية والسلطة
ووص���وال ً إل��ى «انفصام الشخصية
الوجودي» ألولئك الذين استسلموا

لعقلية كئيبة قاسية .وأشار إلى أن
البعض ممن هم في اإلدارة المركزية
ي��ت��ص��رف��ون وك��أن��ه��م «يتمتعون
بالحصانة والخلود أو حتى انهم ال
يمكن االستغناء عنهم» في إش��ارة
واضحة إل��ى الكرادلة المتقاعدين
الذين يبقون في الفاتيكان ويستمرون

في ممارسة نفوذهم.
إال أن البابا اختتم خطابه بمالحظة
س���ارة ،إذ قبل أن يتمنى للحضور
ميالدا ً مجيدا ً حث مسؤولي الفاتيكان
على أن يكونوا أكثر بهجة مشددا ً على
الخير الذي يمكن أن تنشره «جرعة
من الدعابة».

باك�ستان� :إعدام  500محكوم في الأ�سابيع المقبلة
تستعد باكستان لتنفيذ حكم اإلع��دام بـ 500محكوم
عليهم خالل األسابيع المقبلة ،بعد رفع الحكومة حظر
عقوبة اإلع��دام بحق اإلرهابيين إثر هجوم إرهابي نفذه
مسلحون من حركة طالبان على مدرسة يديرها الجيش
في بيشاور أسفر عن مقتل  149شخصا ً بينهم 133
تلميذاً.
وكانت باكستان أعلنت غداة الهجوم الذي أثار صدمة
في البالد ،استئناف تنفيذ أحكام اإلعدام في قضايا اإلرهاب

بعد تعليقه منذ  .1998ومنذ ذلك التاريخ نفذ حكم اإلعدام
بحق ستة أشخاص أدينوا أمام محاكم مكافحة اإلرهاب
مع تأييد قسم كبير من الرأي العام.
وأعلن مسؤولون عدة في وزارة الداخلية أن «وزارة
الداخلية وضعت اللمسات األخيرة على قائمة الـ500
محكوم ونفدت وسائلهم القضائية ،إذ رف��ض الرئيس
طلبات العفو التي تقدموا بها ،وسينفذ الحكم بحقهم في
األسابيع المقبلة».

�إرهابي نروجي يُمنع من توجيه ر�سائل
لتفادي تجنيده الأن�صار
ح��ظ��رت إدارة ال��س��ج��ون في
ال��ن��روج على اإلره��اب��ي ألن��درس
بريفيك توجيه رسائل عبر البريد
اإلل��ك��ت��رون��ي ،خ��وف �ا ً م��ن تجنيده
أش��خ��اص �ا ً عبر ه��ذه ال��خ��دم��ة ،إذ
أوضحت إدارة السجون أن بريفيك
«ال ي��ن��وي إق��ام��ة ع�لاق��ات عادية
س��ل��ي��م��ة» ،وي��ق��وم ب���دال ً م��ن ذل��ك
بتوجيه ع��دد كبير م��ن الرسائل
لتجنيد أش��خ��اص بغية القيام
بأعمال إرهابية.
ويقضي بريفيك عقوبة بالسجن

لمدة  21عاما ً بعد اتهامه بتدبير
عمليات إرهابية في الصيف عام
 ،2011لكن المدى قد يُمدّد ،حيث
حاول بريفيك إرسال  220رسالة
سجن ،بما فيها
إلكترونية منذ أن ُ
رس���ائ���ل م��وج��ه��ة إل���ى أش��خ��اص
عرفهم ف��ي السجن قبل ارتكابه
الهجوم.
م��ن جهة أخ���رى ،أعلن محامي
بريفيك غير ليبيستاد ،أن هذا القرار
للخدمة اإلصالحية سيطعن في
المحكمة ،مشيرا ً إلى أنه «من غير

الشرعي أن تفرض الرقابة على
الرسائل كافة من دون الرقابة على
رسائل منفصلة».
ويعتبر أن��درس بريفيك العقل
المدبر لتفجير وقع في شهر تموز
 2011ف��ي ح��ي يضم مؤسسات
حكومية بالعاصمة النروجية
أوس���ل���و ،م���ا أس��ف��ر ع���ن م��ق��ت��ل 8
أش��خ��اص ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى قيامه
بإطالق النار على مخيم للشباب
التابع لحزب العمال النروجي،
وراح ضحيته  69شخصاً.

