12

السنة السادسة /األربعاء  31 /كانون األول  / 2014العــدد 1674
Sixth year / Wednesday / 31 December 2014 / Issue No. 1674

عربيات

مو�سكو :ت�صريح يورو�شينكو حول �إمكان فر�ض الأحكام العرفية في دونبا�س يعيق الحوار

فيينا :مغازلة الأوكرانيين للأطل�سي غير مفيدة لأحد
قال فاسيلي نيبينزيا نائب وزير
ال��خ��ارج��ي��ة ال��روس��ي إن تصريح
الرئيس األوكراني بيترو بوروشينكو
بشأن إمكان فرض األحكام العرفية
شرق البالد في حال فشل العملية
السلمية ،تعيق الحوار.
وأضاف نيبينزيا أمس« :التصريح
بالطبع غير بناء مطلقاً ..الجميع
ال ينتظر ف��رض األح��ك��ام العرفية
ب��ل ت��س��وي��ة األوض�����اع ،والتهديد
بمواصلة العمليات العسكرية ال
يسهم في إقامة الحوار ويمكن أن
يقوض العملية السلمية».
وك���ان ال��رئ��ي��س األوك���ران���ي ق��ال
االثنين خالل مؤتمر صحافي عقده
في كييف إن بالده مستعدة لفرض
األح��ك��ام العرفية في دون��ب��اس إذا
توقفت العملية السلمية ،الفتا ً إلى
أن هذا الموضوع نوقش بالتفصيل
في اجتماعات مجلس األمن القومي
األوكراني.
وأوض��ح بوروشينكو أن كييف
تدعو إلى مواصلة المفاوضات حول
تسوية األزمة في شرق أوكرانيا في
إط��ار مينسك ،مشترطا ً وضع خط
فصل وسحب القوات واإلف��راج عن
األسرى وإلغاء نتائج انتخابات 2
تشرين الثاني في دونباس وإجراء
ان��ت��خ��اب��ات ه��ن��اك ،وف��ق �ا ً للقانون
األوكراني.
وك��ان وزي��ر الخارجية الروسي

سيرغي الف��روف ونظيره األلماني
فرانك فالتر شتاينماير قد أكدا في
اتصال هاتفي في وقت سابق أهمية
تنفيذ اتفاقات مينسك وبناء حوار
أوكراني شامل.
وج�����اء ف���ي ب���ي���ان ل��ل��خ��ارج��ي��ة
الروسية أن الطرفين واصال بحثهما
لتطور األوضاع الوضع في أوكرانيا
على ضوء االجتماع األخير لمجموعة

االتصال بشأن األزمة األوكرانية في
مينسك  24كانون األول ،وما تاله
من تبادل األسرى بين طرفي النزاع
المسلح.
وأش��ار البيان إل��ى أن الوزيرين
شددا على ضرورة مواصلة الجهود
لتنفيذ اتفاقات مينسك حول التهدئة
في جنوب شرقي أوكرانيا وبناء
جسور ال��ح��وار األوك��ران��ي الشامل

الهادف إلى تسوية األزمة في البالد.
وقال وزير الخارجية النمساوي
سيباستيان كورتس أمس إن مغازلة
األوكرانيين لحلف شمال األطلسي
«الناتو» ال يساهم في تعزيز األمن
األوروبي وال في تسوية الوضع في
ه��ذا البلد .وأش��ار في ح��وار أجرته
معه وكالة أنباء «إي بي إي» إلى
أن��ه ك��ان م��ن األج���در بكييف اتباع

سياسة محايدة ،مضيفاً« :أنا واثق
من أن مغازلة األوكرانيين للناتو لن
تحمل لنا أي شيء» ،الفتا ً إلى أنه ال
آفاق أمام كييف اآلن لالنضمام إلى
الحلف.
وأوضح وزير التكامل والخارجية
والشؤون األوروبية النمساوي أن
انتهاج سياسة الحياد في العموم،
ك��م��ا ه��و وض���ع ال��ن��م��س��ا ،يناسب
أوكرانيا أكثر ،مضيفاً« :بالطبع يجب
على أوكرانيا أن تتخذ قرارا ً سياديا ً
بشأن توجهها ،وإذا اختارت طريق
الحياد وطلبت مشورتنا ،عندها
سيكون شرعيا ً إرس��ال خبراء إلى
هناك للمساعدة في هذا الشأن».
ورأى كورتس أنه من المستحسن
أن ت��ع��م��ل أوروب�����ا وروس���ي���ا على
التقارب ف��ي فضاء تكاملي ،الفتا ً
إلى أن «االتحاد األوروب��ي واالتحاد
االقتصادي األوروآسيوي يواجهان
بعضهما إلى حد كبير ...وأنا أعتقد
أننا سنربح فقط إذا ما عملنا على
تقاربهما ،حتى ال تضطر هذه الدول
مثل أوكرانيا وجورجيا ومولدافيا
إل��ى أن تختار لمصلحة أحدهما،
وكي تستطيع هذه ال��دول التقارب
مع االتحاد األوروب��ي مع المحافظة
ف��ي ال��وق��ت ن��ف��س��ه ع��ل��ى ال��ص�لات
االقتصادية مع روسيا».

انت�شال �أكثر من  40جثة من موقع تحطم الطائرة الماليزية في بحر جاوة
انتشلت فرق األنقاذ األندونيسية
أكثر م��ن  40جثة م��ن البحر أمس
وذلك بعد ساعات من رصد أجسام
عائمة على سطح بحر جاوة بالمكان
الذي سقطت فيه الطائرة.
وق��ال المتحدث باسم البحرية
األندونيسية مناهان سيمورانغيكر
إن «السفينة الحربية بانغ تومو
ان��ت��ش��ل��ت  40ج��ث��ة وال���ع���دد إل��ى
ارتفاع».
وك��ان المسؤول في س�لاح الجو
اإلندونيسي أغوس دوي بوترانتو قد
صرح في وقت سابق« :حددنا مكان
نحو  10أجسام كبيرة والعديد من
األجسام األصغر حجما ً ذات اللون
األبيض التي لم نتمكن من تصويرها
على بعد  10كيلومترات م��ن آخر
موقع رصدت فيه الطائرة بالرادار».
وأكد رئيس الوكالة اإلندونيسية
للبحث واإلنقاذ بامبانغ سوليستيو
أن ال��ط��ائ��رات التي تقوم بالبحث
ع��ن ط��ائ��رة « »Air Asiaالمفقود
اكتشفت على قاع بحر ج��اوة «ظالً
أس���ود ضخماً» ق��د ي��ك��ون للطائرة
المفقودة.
وكشف مسؤولون أندونيسيون
للتلفزيون المحلي أنه رصدت جثة
بالقرب من الموقع الذي اختفت فيه
الطائرة ،يعتقد أنها تابعة إلحدى
ال��ض��ح��اي��ا وف���ق م��ا نقلته وك��ال��ة
«أسوشيتد برس».
وع���رض���ت  10ص����ور ألج��س��ام
تشبه باب طائرة ،وم��زالق طوارئ

القوات العراقية تفك الح�صار عن ع�شائر الجبور

العثور على  9مقابر جماعية في �سنجار

القوات العراقية تدخل الضلوعية
أعلنت مصادر رسمية في إقليم كردستان العراق العثور
على  9مقابر جماعية للضحايا اإليزيديين الذين قتلوا على
أيدي مسلحي تنظيم «الدولة اإلسالمية» في منطقة سنجار
شمال غربي العراق.
وق��ال مدير الشؤون اإليزيدية ب��وزارة أوق��اف اإلقليم
خيري بوزاني أمس« :عثر على تسع مقابر جماعية تضم
رفات الضحايا اإليزيديين الذين قضوا على أيدي مسلحي
«داعش» اإلرهابي».
وأوضح بوزاني أن «المقابر تقع ضمن المناطق التي
حررتها ق��وات البيشمركة في سنجار أخ��ي��راً» ،مناشدا ً
اللجان المختصة بـ»تعريف اإلبادة الجماعية اإليزيدية
وزيارة المقابر وتوثيقها».
من جهة أخرى ،أكد المسؤول أن «مسلحي تنظيم داعش
دمروا  18معبدا ً دينيا ً إيزيديا ً خالل هجماتهم على المناطق
اإليزيدية عقب سقوط مدينة الموصل».
من جهة أخ��رى ،أعلن القيادي في منظمة ب��در كريم
النوري ،أمس ،تحرير ناحية الضلوعية جنوب تكريت
بالكامل ،فيما أكد فك الحصار المفروض من قبل جماعة
«داع��ش» اإلرهابية على عشائر الجبوري بعد حصول

هروب جماعي لعناصرها.
وقال النوري نقالً عن «السومرية نيوز»« :إن القوات
األمنية مسنودة بالحشد الشعبي تمكنت فجر أمس ،من
تحرير ناحية الضلوعية 80( ،كم جنوب تكريت) ،بالكامل
من وجود داعش» ،مؤكدا ً أن «القوات األمنية قامت بتطهير
وتفتيش عدد من البيوت في الناحية».
وأضاف النوري أن «القوات األمنية والحشد الشعبي
فكت الحصار ال��ذي كانت تفرضه الجماعة اإلرهابية
على عشائر الجبور التي تسكن المنطقة» ،الفتا ً الى أن
«العشرات من مسلحي الجماعة اإلرهابية سقطوا بين
قتيل وجريح وحصل ه��روب جماعي لهم ،فيما اعتقل
آخ��رون» .وأعلن القيادي في منظمة بدر كريم النوري،
في وقت سابق ،استشهاد المستشار العسكري لرئيس
المنظمة ه���ادي ال��ع��ام��ري بنيران ق��ن��اص عند مدخل
الضلوعية جنوب تكريت.
وكان األمين العام لمنظمة بدر هادي العامري اعتبر ،أن
ناحية الضلوعية جنوب تكريت «قلعة حصينة لداعش»،
مشيرا ً إلى أن تحرير الناحية سيضمن نهاية الجماعة
اإلرهابية في محافظة صالح الدين.

ع�صيان االثنين ّ
ي�شل جنوب اليمن
شهدت مدن جنوب اليمن ،أول من أمس االثنين عصيانا ً
مدنياً ،حيث شلت الحركة تماما ً في األس��واق العامة،
والمرافق الحكومية ،والمدارس والمحال التجارية في
عدن ولحج وشبوة وحضرموت والضالع وأبين استجابة
لدعوة الحراك الجنوب بالعصيان كل يوم اثنين ،في وقت
يعقد رئيس الحكومة خالد بحاح غ��دا ً األربعاء جلسة
لمجلس الحكومة في عدن لحلحلة األزمة ،فيما قتل ضابط
استخبارات في محافظة البيضاء اليمنية في حين نجا
قائد عسكري كبير من االغتيال في محافظة حضرموت،
بينما تالحق السلطات العشرات من الطالب األجانب فروا
من مركز التعليم الديني ويخشى التحاقهم بالجماعة
الدينية المسلحة.
وعاشت مدن في جنوب اليمن عصيانا ً مدنيا ً شامالً
توقفت معه ج��وان��ب ال��ح��ي��اة ال��ع��ام��ة ،حيث أصيبت
المواصالت بشلل تام بين المديريات وامتنع الموظفون
وجسم آخ��ر يشبه صندوقاً ،بينما
بينت ال��ص��ور أج��س��ام�ا ً ف��ي البحر
تشبه الجثث .من جهة أخ��رى ،قال
المدير العام ل��وزارة النقل الجوي
دجوكو مورجاتمودجي للصحافيين
إن «أل�����وان ال��ح��ط��ام ه��ي األح��م��ر

واألب��ي��ض» ،مضيفا ً «إن��ن��ا أجرينا
عمليات تدقيق وهي على األرجح من
كابينة الطائرة».
وشاركت حوالى  30سفينة و21
ط��ائ��رة م��ن إندونيسيا وأستراليا
وم��ال��ي��زي��ا وس��ن��غ��اف��ورة وك��وري��ا

وا�شنطن ت�ضيف �أ�سماء  4موظفين رو�س
�إلى «قائمة ماغنيت�سكي»

الجنوبية في عمليات البحث فوق
مساحة تصل إلى عشرة آالف ميل
بحري مربع.
وك��ان��ت ط��ائ��رة تابعة للخطوط
الجوية الماليزية ق��د اختفت في
الثامن من آذار الماضي خالل رحلة

من كوااللمبور إلى بكين وعليها 239
شخصا ً ولم يعثر عليها حتى اآلن.
وفي  17تموز سقطت طائرة مملوكة
للشركة نفسها ف��وق أوك��ران��ي��ا ،ما
أودى بحياة كل من كانوا على متنها
وعددهم  298شخصاً.

تبرئة م�ساعد رئي�س الوزراء الهندي
من ثالث تهم بالقتل
برأت محكمة هندية أمس أميت شاه رئيس الحزب الحاكم وأقرب مساعدي
رئيس الوزراء ناريندرا مودي من ثالثة تهم بالقتل في محاكمة قوضت تعهد
الحكومة بدء عهد سياسي جديد يقوم على النزاهة.
وقال ميتيش أمين محامي شاه إنه بريء من تهمة توجيه أوامر للشرطة
بقتل رجل عصابات يدعى سهراب الدين شيخ وزوجته وصديقه عندما كان
وزيرا ً للداخلية في والية جوجارات في عهد مودي منذ ما يقرب من عشر سنوات
وذلك لعدم كفاية األدلة.
وقال القاضي م.ب .جوسافي في محكمة خاصة يديرها مكتب التحقيقات
المركزي -وهو أعلى جهة هندية إلنفاذ القانون -إن القضية «تعتمد في معظمها
على روايات الشهود التي تستند في طبيعتها إلى القيل والقال».
وأصبح شاه رئيسا ً لحزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في شهر تموز بينما كان
في انتظار محاكمته وذلك بعد شهرين من مساعدته مودي في تحقيق أكبر نصر
انتخابي بالهند منذ عام .1984
ويصف عاملون بالحزب شاه بأنه إداري كفء يتمتع بعقلية سياسية حاذقة
ساعدته في اقتناص الفوز في جميع االنتخابات التي أشرف عليها تقريبا ً خالل
الثالثين سنة الماضية.
وقال ناراسيما راو المتحدث باسم حزب بهاراتيا جاناتا إن الحزب «لم
يراوده قط أدنى شك في موقفه ولهذا نال موقعا ً قياديا ً عاماً».

ليبيا� :إ�صابة  3نواب في انفجار «طبرق»
عقوبات أميركية جديدة على مواطنين روس
قامت واشنطن بتوسيع «قائمة ماغنيتسكي» التي
تضم أس��م��اء موظفين روس فرضت عليهم عقوبات
مالية وتقييدات تأشيرية لتورطهم في «انتهاك حقوق
اإلنسان» ،وفقا ً للواليات المتحدة.
وأعلنت وزارة الخزانة األميركية إضافة أسماء أربعة
موظفين روس إلى القائمة ،بينهم فيكتور غرين نائب
المدعي العام الروسي ،والمحقق أندريه ستريجوف.
وأوضحت اإلدارة األميركية في وقت الحق أن إدراج
اسمي هذين الشخصين في القائمة مرتبط بعالقتهما
قضيتي رج���ل االع��م��ال ميخائيل خ��ودورك��وف��س��ك��ي
ومشاركين ف��ي احتجاجات «س��اح��ة بولوتنايا» في
موسكو.
وأك��د متحدث باسم البيت األب��ي��ض نية ال��والي��ات
المتحدة توسيع «قائمة ماغنيتسكي» مستقبالً ،مشيرا ً
إلى أن ذلك سيكون ردا ً على تطور األحداث في روسيا.
وك��ان��ت وزارة الخزانة األميركية نشرت ف��ي شهر
نيسان عام  2013قائمة تضم  18مواطنا ً روسيا يمنع
لهم دخ��ول ال��والي��ات المتحدة وتجمد أرصدتهم في
مصارفها .وسميت القائمة باسم سيرغي ماغنيتسكي،

مدقق حسابات مؤسسة «»Hermitage Capital
الذي توفي في سجن روسي أثناء إجراء تحقيقات معه.
وفي شهر آذار الماضي ردت روسيا على نشر قائمة
«ماغنيتسكي» ونشرت قائمة باسم «غوانتنامو» ،ضمت
أسماء  12مواطنا ً أميركيا ً ممنوعين من دخول أراضيها.
وأكد ألكسندر لوكاشيفيتش الناطق الرسمي باسم
الخارجية الروسية أنه في العام الماضي نشرت «قائمة
غوانتانامو» الروسية التي ضمت  18شخصية أميركية،
وهو الرقم الذي يتناسب مع عدد المواطنين الروس في
«قائمة ماغنيتسكي» األميركية .وفي هذه المرة «تصرفنا
بالطريقة نفسها ،بشكل مماثل وحظرنا  12شخصية
أميركية من دخول األراضي الروسية».
وأوضح لوكاشيفيتش أنه وبعد أن أعلنت واشنطن
إدراج العضو في مجلس الدوما الروسي آدم ديليمخانوف
في «القائمة السوداء» ،من دون أي توضيح ،حظر دخول
عضو مجلس النواب في الكونغرس األميركي جيمس
موران إلى روسيا .وقد ُوجهت له اتهامات أكثر من مرة
في التالعب المالي ،إال أنه كان يتملص في كل مرة من
المسؤولية.

عن الذهاب إلى مرافق عملهم .وامتنع الطالب عن الذهاب
إل��ى ال��م��دارس والكليات استجابة ل��دع��وة العصيان
المدني ،بينما استثنيت المستشفيات والوحدات الصحية
والصيدليات.
ويدعو الحراك الجنوبي إلى عصيان مدني كل يوم
اثنين ،في إطار برنامج تصعيدي للمطالبة بفصل الجنوب
عن الشمال .وحاولت قوات األمن اليمني كسر العصيان إال
أن محاوالتها باءت بالفشل حيث توقفت حركة السير في
الشوارع الرئيسية .وأعقب إغالق الطريق انتشار كثيف
للعربات والمدرعات العسكرية واألطقم التي امتدت على
طول الطريق في التواهي والمعال كما اعتقلت قوات األمن
ثالثة من عناصر الحراك في عدن.
وتزامن العصيان مع وجود رئيس الحكومة اليمني
خالد بحاح في عدن ،حيث تعتزم حكومته عقد اجتماعها
في المدينة ،اليوم األربعاء لحلحلة األزمة.

ذكر المتحدث باسم البرلمان الليبي فرج هاشم أن انتحاريا ً فجر سيارة
ملغومة أمام فندق تعقد به جلسات البرلمان الليبي المنتخب وال��ذي كان
منعقدا ً وقت وقوع االنفجار في مدينة طبرق بشرق ليبيا أمس ،ما أسفر عن
إصابة ثالثة نواب .وقال هاشم هاتفيا ً إن السيارة انفجرت قرب بوابة الفندق
بينما كان النواب مجتمعين في قاعة قريبة.
وتفجير أمس هو أكبر هجوم على البرلمان في طبرق حتى اآلن .وكانت
قد انفجرت سيارة ملغومة في المدينة في تشرين الثاني لكنها لم تستهدف
البرلمان.
وفي السياق ،أعلنت القوات الحكومية إسقاط مروحية تابعة لميليشيات
«فجر ليبيا» بعد إغارتها أمس مع طائرات أخرى على محيط مرفأ السدرة
النفطي ،بالتزامن مع انفجار سيارة مفخخة في طبرق.
وقال المتحدث الرسمي باسم غرفة العمليات العسكرية المشتركة في الهالل
النفطي علي الحاسي إن «سالح الجو أسقط مروحية تابعة لميليشيات فجر
ليبيا أغارت مع طائرات أخرى صباح اليوم على القوات الحكومية المرابطة في
الهالل النفطي قرب مرفأ السدرة» .وأضاف« :أقلعت إحدى مقاتالتنا من مهبط
شركة راس النوف للنفط الواقعة في الهالل النفطي ولحقت بالطائرات المغيرة
وأصابت إحداها خالل تأهبها للهبوط في قاعدة القرضابية المالصقة لمطار
سرت الدولي».
وأوضح الحاسي أن فرق اإلطفاء عاودت العمل للسيطرة على الحريق الذي
اندلع في خزانات النفط في مرفأ السدرة ،معربا ً عن أمله في أن يجرى إخماده
قبل «تفعيل العقد المتأخر للحكومة مع شركة أميركية بقيمة  6ماليين دوالر
أميركي».

قمة م�صرية �صومالية
تبحث �سبل اال�ستقرار في مقدي�شو
شهدت العاصمة المصرية القاهرة
قمة بين الرئيس المصري عبدالفتاح
السيسي ونظيره الصومالي حسن
شيخ محمود بحث خاللها الجانبان
سبل دع��م استقرار القرن األفريقي
والتطورات على الساحة الصومالية
وسبل دعم جهود الحكومة الحالية
ه���ن���اك م���ن أج����ل ت��ح��ق��ي��ق األم���ن
واالستقرار ،فضالً عن سبل تعزيز
العالقات الثنائية بين البلدين.
وناقش الرئيسان األوض���اع في
مقديشيو والجهود التي تبذل لدعم
الحكومة الصومالية وإع���ادة بناء
مؤسسات ال��دول��ة وب��ن��اء ال��ق��درات

واستعادة األم��ن ،إضافة إلى بحث
سبل تحقيق السالم في الصومال
كمطلب أساسي لتحقيق االستقرار
والتنمية .م��ن جهة أخ���رى ،أعلن
وزي��ر ال��دف��اع المصري الفريق أول
صدقي صبحي أمس ،أن التحديات
المرتبطة «باقتالع جذور اإلرهاب»
م��ن شبه ج��زي��رة سيناء ومحاربة
«ق��وى التكفير والتطرف» لن تثني
الجيش عن المعاونة في «بناء البالد
وتحقيق اإلن���ج���ازات ف��ي م��ج��االت
التعمير والتنمية».
ونقلت وزارة الدفاع في بيان عن
صبحي تأكيده خالل اجتماعه بعدد

م��ن ق���ادة وض��ب��اط وض��ب��اط صف
وج��ن��ود الجيش الثالث الميداني
ع��ل��ى «ال��م��ض��ي ق��دم �ا ً ن��ح��و تطوير
القدرات القتالية والفنية للتشكيالت
وال��وح��دات بأفرعها وتخصصاتها
كافة لدعم قدرتها على الدفاع عن
البالد وصون مقدساتها».
واعتبر الحفاظ على التدريب الجاد
والكفاءة القتالية العالية واالستعداد
لمواجهة جميع التحديات والتهديدات
ال��داخ��ل��ي��ة وال��خ��ارج��ي��ة بمثابة
«الضمانة الحقيقية لألمن واالستقرار
في ظل ما تموج به المنطقة من أحداث
ومتغيرات وتداعيات».

الحكم ب�إعدام �أحد قادة
«الجماعة الإ�سالمية» في بنغالدي�ش
حكمت محكمة جرائم الحرب في بنغالدش أمس بإعدام
أحد قادة حزب «الجماعة اإلسالمية» بعد إدانته بارتكاب
أعمال وحشية خالل حرب االستقالل عن باكستان عام
.1971
وأعلن المدعون أن أي.ت��ي.إم .أزهر اإلس�لام ،األمين
العام المساعد للحزب ،وجد مذنبا ً بخمسة من ست تهم
تشمل قتل مئات من األقلية الهندوسية ،في حين رفض
محامي الدفاع االتهامات التي أدين بها موكله ،مؤكدا ً أنه
سيستأنف الحكم.

وكانت رئيسة الوزراء البنغالديشية الشيخة حسينة
أطلقت عام  2010تحقيقا ً في الجرائم ،التي ارتكبت خالل
الحرب.
يذكر أن المحكمة دان��ت  16شخصا ً معظمهم من
قادة الجماعة وحكمت على  14منهم باإلعدام .وأثارت
تلك اإلج����راءات غضب اإلسالميين ،ال��ذي��ن وصفوها
ب��أن��ه��ا م��ح��اول��ة ذات دواف���ع سياسية م��ن الحكومة
لمالحقة قيادة الجماعة اإلسالمية وهي من كبرى قوى
المعارضة.

