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تدريبات م�شتركة للبحريتين الأميركية والأوكرانية والفروف يحذر من العودة �إلى ال�سيناريو الع�سكري  5ماليين ن�سخة من «�شارلي �إيبدو»
ً
ا
مدفيديف ي�أمل بتطبيع العالقات مع االتحاد الأوروبي قريب بر�سم كاريكاتوري للنبي محمد
أع���رب رئ��ي��س ال����وزراء ال��روس��ي
دميتري مدفيديف عن أمله في أن
تتمكن روس��ي��ا ق��ري��ب �ا ً م��ن تطبيع
العالقات مع االتحاد األوروبي.
وق�����ال م��دف��ي��دي��ف أم����س خ�لال
م��ن��ت��دى «غ���ي���دار» االق��ت��ص��ادي إن
بالده تقيّم العالقات التي بنيت مع
أوروب��ا الشريك التجاري الرئيسي،
مشيرا ً إلى أن العالم المعاصر يملي
ض��رورة التحرك الفعال في جميع
األس��واق اإلقليمية ،معتبرا ً أن رفع
القدرة التنافسية لالقتصاد الروسي
غير ممكن من دون تعزيز العالقات
الدولية.
وقال مدفيديف إن بالده ستعرض
في السوق منتجات ابتكارية فريدة،
مضيفا ً أن هناك اقتراحات قيد اإلعداد
بهذا الشأن ،وأن روسيا تملك فرصة
لبناء صناعة ج��دي��دة م��ن الصفر،
مشيرا ً على سبيل المثال إلى مجاالت
التقنيات الصناعية والحيوية،
واستخدام الموارد المتجددة ،وإنتاج
المواد المركبة.
وف���ي م��ا ي��خ��ص ال��ع�لاق��ات مع
أوكرانيا أكد رئيس الحكومة الروسية
أن موسكو تملك ال��ح��ق القانوني
في مطالبة كييف بالتسديد المبكر
للقرض ال��ذي قدمته روسيا لها في
نهاية عام  2013وقدره  3مليارات
دوالر.
ولفت إل��ى أن أح��د ش��روط تقديم
ذل��ك القرض ك��ان أال يتجاوز حجم
الدين العام األوكراني  60في المئة
من الناتج المحلي اإلجمالي ،وقال:
«ال��ي��وم انتهك ه��ذا ال��ش��رط .لهذا،
ومهما قالت القيادة األوكرانية ،لدينا
األسس القانونية للمطالبة بالتسديد
المبكر للقرض ،أي أن تنفذ أوكرانيا
التزاماتها الدولية».
جاء ذلك بعد يوم على دعوة وزير
الخارجية الروسي سيرغي الفروف
إل��ى إيجاد حل متكامل للمشكالت
التي تراكمت في العالقات السياسية
واالقتصادية بين روسيا واالتحاد
األوروبي بسبب األزمة األوكرانية.
وفي لقاء تقليدي مع سفراء دول
االتحاد ورئيس ممثليته في موسكو
ف��ي��غ��اوداس أوش��ات��س��ك��اس ،أك��د
الفروف تمسك بالده بتطوير عالقات
ذات منفعة متبادلة مع هذه المنظمة،
مشيرا ً إلى ضرورة عدم التباطؤ في
إط�لاق إص�لاح دس��ت��وري شامل في
البالد في أوكرانيا.
وشدد الفروف على أهمية ضمان
وقف إط�لاق النار في منطقة النزاع
جنوب شرقي أوكرانيا ،وتخفيف آثار
الكارثة اإلنسانية هناك ،إضافة إلى

ضرورة وقف تهميش حقوق بعض
فئات المجتمع األوكراني.
وأع��ل��ن ب��رل��م��ان��ي أوك���ران���ي عن
«الجبهة الشعبية» كتلة رئيس
الوزراء أرسيني ياتسينيوك أن الكتلة
بصدد تقديم طلب لفرض األحكام
العرفية في ش��رق أوكرانيا وإنهاء
حالة وقف إطالق النار هناك.
وق�����ال ع��ض��و ال��ك��ت��ل��ة روم����ان
زاستافني للصحافيين أمس« :نحن
نتقدم بطلب لرئيس الدولة بيترو
بوروشينكو إلنهاء حالة وقف النار»،
وشدد على أن الكتلة تصر على فرض
األحكام العرفية في شرق أوكرانيا.
ودعا ياتسينيوك المجتمع الدولي
إل��ى إدراج «جمهوريتي دونيتسك
ولوغانسك الشعبيتين» في شرق
أوك��ران��ي��ا على قائمة التنظيمات
اإلرهابية .كما طالب مسؤولي وزارة
العدل وجهاز األمن األوكراني والنيابة
العامة باتخاذ اإلج��راءات القانونية
ال�ل�ازم���ة ل��ت��ص��ن��ي��ف «دون��ي��ت��س��ك
ولوغانسك الشعبيتين» ضمن قائمة
المنظمات اإلرهابية.
م��ن ج��ه��ة أخ����رى أع��ل��ن ليونيد
ماتيوخين المتحدث الرسمي باسم
الحملة األم��ن��ي��ة األوك��ران��ي��ة أن��ه ال
يستبعد أي سيناريو لتطور األحداث
في شرق أوكرانيا بعد حادث قصف
الحافلة ،مشيرا ً في ذات الوقت إلى
نية القيام بـ «كل ما في وسعه من

أجل أمن المواطنين».
في السياق ،أعربت موسكو عن
قلقها العميق إزاء مقتل ركاب حافلة
شرق أوكرانيا الذي يأتي في سياق
انتهاك وق��ف إط�لاق ال��ن��ار بمنطقة
ال��دون��ب��اس ،مشيرة إل��ى أن كثافة
عمليات القصف في دونباس اكتسبت
طابعا ً متكرراً.
وق��ال وزي��ر الخارجية الروسي
«نحن نصرعلى إجراء تحقيق دقيق
وم��وض��وع��ي ف��ي اس��ت��ه��داف حافلة
ال��رك��اب ق��رب دونيتسك ون��أم��ل أن
تقوم بعثة منظمة األمن والتعاون في
أوروبا الموجودة هناك باإلجراءات
المناسبة بشكل عادل».
وحذر الفروف قيادة أوكرانيا من
م��ح��اوالت ال��ع��ودة إل��ى السيناريو
العسكري لتسوية األزمة ،مؤكدا ً أن
الطريق الوحيدة لتسوية هذا النزاع
تتمثل في الحوار المباشر والوسائل
السلمية فقط ،مؤكدا ً ضرورة تنفيذ
اتفاقات مينسك بشكل كامل ونزيه.
وأضاف أن وزراء خارجية روسيا
وأوك��ران��ي��ا وألمانيا وفرنسا دع��وا
إلى عقد اجتماع لمجموعة االتصال
بأسرع وقت ممكن ،مؤكدا ً أن مجوعة
االت��ص��ال ه��ي اإلط���ار الوحيد ال��ذي
يجمع طرفي النزاع كليهما وال��ذي
وضعت فيه اتفاقات مينسك.
ودعا الوزير الروسي إلى ضرورة
توظيف إمكانات مجموعة االتصال

ب��ال��ك��ام��ل ،م��ؤك��دا ً أن ال��غ��رب ب��دال ً
م��ن التحقيق ف��ي مختلف الجرائم
وال���ك���وارث ف��ي أوك��ران��ي��ا ي��ح��اول
مباشرة توجيه أصابع االتهام إلى
ق��وات «الدفاع الشعبي» أو روسيا
واستخدام مثل هذه الذريعة لفرض
عقوبات معينة وتشديد المواقف
الخاصة بتسوية هذه األزمة.
وف��ي ش��أن آخ��ر ،أعلنت السفارة
األم��ي��رك��ي��ة ف���ي ك��ي��ي��ف أم����س أن
األسطولين األم��ي��رك��ي واألوك��ران��ي
أجريا تدريبات عسكرية في البحر
األسود.
وأوض���ح���ت ال��س��ف��ارة أن ه��ذه
التريبات أجريت يوم األحد الماضي،
وش�����ارك ف��ي��ه��ا ال���ط���راد األم��ي��رك��ي
الصاروخي «دونالد كوك» والفرقاطة
األوكرانية «غيتمان ساغايداتشني».
وتضمنت ال��ت��دري��ب��ات البحرية
األميركية األوكرانية سيناريوهات
ع��م��ل ع����دة ،ب��ه��دف رف���ع م��ه��ارات
األس��ط��ول��ي��ن ب��م��ا ف��ي ذل���ك انتقال
ال��ب��ح��ارة م��ن سفينة إل���ى أخ��رى
وأساليب المناورة التكتيكية ،إضافة
إلى محاكاة عملية الحماية من هجوم
باستخدام المروحيات من الفرقاطة
«غيتمان ساغايداتشني».
وق���ال���ت ال���س���ف���ارة األم��ي��رك��ي��ة
إن «م��ش��ارك��ة ال���ط���راد األم��ي��رك��ي
الصاروخي «دونالد كوك» في هذه
التدريبات أظهرت الصالت الوثيقة
بين قوات البحريتين ،ووج��وده في
البحر األس��ود يستعرض استعداد
الواليات المتحدة للتعاون الوثيق
م��ع شركائها م��ن أج��ل زي���ادة األم��ن
البحري واالستقرار في المنطقة».
وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع
األوكرانية فيكتور كوشنير أعلن في
وقت سابق أن قوات بالده المسلحة
ستشارك عام  2015في  11تدريبا ً
دول��ي��ا ً م��ش��ت��رك�اً ،أك��ب��ره��ا سيكون
التدريب األميركي األوكراني السنوي
«.»Sea Breeze
جدير بالذكر أن البرلمان األوكراني
أقر قانونا ً بشأن إلغاء وضع البالد
الحيادي خارج األحالف ،واستؤنف
توجه أوكرانيا نحو االنضمام إلى
حلف شمال األطلسي ،إال أن «الناتو»
ال يقبل ف��ي عضويته دوال ً لديها
نزاعات حدودية مع دول أخرى ،ذلك
أن أوكرانيا تطالب بالقرم الذي أصبح
جزءا ً من روسيا بعد االستفتاء الذي
جرى هناك في شهر آذار من العام
الماضي .ويفترض الخبراء بهذا
الشأن أن أوكرانيا لن يكون بمقدورها
الترشح لعضوية حلف الناتو في
العشرين سنة المقبلة.

كازاخ�ستان تدر�س المعلومات حول قتل «داع�ش» �أحد مواطنيها
أعلنت لجنة األم��ن الوطني في
ك��ازاخ��س��ت��ان أن��ه��ا ت���درس حاليا ً
معلومات حول إعدام رجلين على يد
مسلحي تنظيم «داع��ش» اإلرهابي،
إذ قال أحد الرجلين قبل إطالق النار
عليه إنه من مواطني كازاخستان.
وامتنع مصدر في اللجنة أمس ،عن
تقديم مزيد من التفاصيل بهذا الشأن،
ب��ع��د أن ك��ان��ت م��واق��ع متخصصة
بأخبار تنظيم «ال��دول��ة اإلسالمية»
ع��ل��ى ش��ب��ك��ة اإلن��ت��رن��ت ق��د نشرت
فيديو يظهر فيه طفل يطلق النار من
مسدس على رجلين بعد اتهامهما
«بالتجسس» لمصلحة االستخبارات
الروسية.
ويدعي الرجالن ،وهما يردان على
أسئلة تطرح عليهما باللغة الروسية
قبل إط�لاق النار عليهما ،أنهما كلفا
م��ن االستخبارات الروسية بجمع
معلومات ع��ن قياديين وعناصر
في التنظيم ،علما ً أن الرجلين ليسا
روسيين فيما أك��د أحدهما أن��ه من
كازاخستان.
من جهة أخ��رى ،أعلنت السفارة
ال��روس��ي��ة ف��ي دم��ش��ق أن��ه��ا ت��درس

ال��م��ع��ل��وم��ات ح���ول ق��ي��ام مسلحي
«داع��ش» بإعدام رجلين ،قيل إنهما
من عمالء االستخبارات الروسية.
وق��ال الملحق اإلع�لام��ي للبعثة

الدبلوماسية الروسية في سورية
أول��ي��غ ساموتشكين أم���س ،إن��ه ال
يوجد ما يؤكد أن أي �ا ً من الرجلين،
اللذين ظهرا في فيديو تنظيم «الدولة

اإلسالمية» اإلرهابي ،يحمل الجنسية
الروسية ،مضيفا ً أن السفارة تتأكد
م��ن صحة المعلومات ح��ول مقتل
ممثلين لالستخبارات الروسية.

جندي �أميركي يعدم بعد � 17سنة
من ارتكابه جريمة قتل
نفذ حكم اإلع��دام بحق إندريو
ب��ري��ن��ان ،وه���و ج��ن��دي أم��ي��رك��ي
حارب في فيتنام ،وحوكم باإلعدام
م��ن��ذ  17س��ن��ة الرت��ك��اب��ه جريمة
قتل رئ��ي��س ال��ش��رط��ة ف��ي إح��دى
المقاطعات بوالية جورجيا.
وأص��ر محامو مرتكب جريمة
القتل على أن هذا المحارب القديم
البالغ  66سنة من العمر يعاني
نفسيا ً بعد إصابته أثناء الحرب
األميركية في فيتنام ،ما أسفر عن
اضطرابه النفسي المتواصل.
وأثار مصير برينان ضجة كبيرة
في الواليات المتحدة ونوقش في
شبكات التواصل االجتماعي كثيرا ً
حيث دع��ت جمعيات المحاربين
القدامى العديدة إلى العفو عنه.
وتجاوز طلب العفو عنه ثالث
مراحل هي مجلس والية جورجيا
لشؤون العفو ،والمحكمة العليا
للوالية ،والمحكمة العليا للواليات
المتحدة ،حيث تلقى رفضا ً من قبل
جميع هذه المحطات القضائية.
واتهم برينان بارتكاب جريمة
قتل رئيس شرطة مقاطعة كايل

دينكهيلير ال���ذي أوق���ف س��ي��ارة
برينان لتجاوزه السرعة المسموح
بها أثناء السير في طريق ثانوية
حيث كانت تسير بسرعة 160
كيلومترا ً في الساعة.

وب��ع��د ال��ت��وق��ي��ف ب���دأ برينان
بالصراخ وأخرج بندقيته مهدداً،
م��ا استفز رئ��ي��س الشرطة ال��ذي
اض��ط��ر لفتح ال��ن��ار م��ن مسدسه
وجرح برينان .لم يتوان المحارب

القديم ال��ذي ب���دوره أطلق النار
على حامي النظام كايل دينكهيلير
وقتله في الحال .وسجلت كاميرا
للمراقبة كانت مركبة في سيارة
رئيس الشرطة كل ما حدث.

ف��ي سابقة تاريخية للصحافة
الفرنسية ،صدر أمس العدد الجديد
لصحيفة «شارلي إيبدو» في نحو 5
ماليين نسخة بـ 5لغات وفي العدد
رسم كاريكاتوري نسب للنبي محمد
(ص) ،في حين لم تطبع الصحيفة
في تاريخها أكثر من  60ألف نسخة.
والعدد ال��ذي صدر ألول مرة منذ
تعرض مقر الصحيفة الساخرة في
باريس لهجوم مسلح أودى بحياة
 12شخصا ً األسبوع الماضي ،جاء
بلغات عدة منها العربية واالنكليزية
وال��ت��رك��ي��ة ،بينما ق��ام��ت صحيفة
«ليبيراسيون» اليسارية باحتضان
ما تبقى من طاقم تحرير «شارلي
إي��ب��دو» وطباعة  3ماليين نسخة
وزعت على  20بلداً.
وأفادت وكالة «فرانس برس» بأن
العدد نفد في العديد من األكشاك في
فرنسا منذ الساعة الثامنة صباحا ً
وسط إقبال كبير على النسخة التي
تحمل رسما مسيئا ً للنبي محمد.
ونقلت «فرانس برس» عن رئيسة
«م��ي��س��اج��ري ل��ي��ون��ي��ز دو ب��رس»
فيرونيك فوجور قولها إن «الناشر
ق��رر ه��ذا الصباح رف��ع ع��دد النسخ
الى  5ماليين» ستوزع بمعدل نصف
مليون نسخة في اليوم ما سيسمح
لجميع األكشاك الراغبة في إع��ادة
التزود بالحصول على نسخ إضافية،
بعدما نفد هذا العدد التاريخي منذ
الصباح في معظم أكشاك فرنسا.
وفتحت األكشاك في فرنسا منذ
السادسة صباحا ً ونفدت في بعضها
النسخ ،وبحسب م��واق��ع فرنسية
س��ت��ز ّود ك��ل األك��ش��اك يوميا ً بنسخ
إلى غاية  19كانون الثاني الجاري،
ومن المنتظر أن تبقى الصحيفة في
األسواق ألسابيع.
وأثار هذا العدد ردود فعل مختلفة

وتنديدا ً من مؤسسات دينية في دول
ع��دي��دة ،حيث أ ّك��د األزه���ر ف��ي بيان
أص��دره أنّ الرسوم الكاريكاتورية
للنبي محمد عليه الصالة والسالم
ستثير الكراهية ،ألنها ال تخدم قضية
التعايش السلمي بين الشعوب،
وتحول دون اندماج المسلمين في
المجتمعات الغربية.
وح� ّ
�����ض روش�������ان أب���ي���اس���وف
نائب رئيس مجلس مفتي روسيا
المسلمين على ع��دم االن��ج��رار وراء
«االستفزازات» في إشارة إلى إعادة
نشر مجلة «شارلي إيبدو» رسوما ً
كاريكاتورية عن النبي محمد.
وف���ي ال��م��ق��اب��ل ،أع��ل��ن��ت وزارة
الخارجية األميركية تأييدها «من

دون تحفظ لحق «ش��ارل��ي إيبدو»
المطلق» في نشر الرسوم على رغم
استنكار بعض المسلمين ،وتفهمها
للحساسيات الدينية التي يستفزها
نشر هذه الرسوم.
ف��ي��م��ا دان����ت إي����ران ب��ش��دة نشر
«شارلي إيبدو» كاريكاتورا ً جديدا ً
للنبي محمد ،معتبرة ذل��ك خطوة
استفزازية ،وداع��ي��ة إل��ى االح��ت��رام
المتبادل للقيم بين الشعوب.
وق��ال وزي��ر الخارجية اإلي��ران��ي
محمد ج��واد ظريف لدى سؤاله في
جنيف ع��ن اع��ت��داءات فرنسا وعن
صدور عدد جديد ألسبوعية «شارلي
إيبدو» الساخرة وعليه رسم للنبي
م��ح��م��د ،ق���ال« :نعتقد أن���ه ينبغي
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احترام المقدسات وطالما لم نتعلم
أن يحترم أحدنا اآلخر سيكون ذلك
صعبا ً للغاية في عالم فيه وجهات
نظر مختلفة وثقافات وح��ض��ارات
مختلفة».
وت���اب���ع ظ���ري���ف« :ل����ن تتمكن
ال��ح��ض��ارات م��ن إج���راء ح��وار جدي
إذا لم نبدأ باحترام قيم كل طرف
وطابعها المقدس».
وق��ال��ت المتحدثة ب��اس��م وزارة
ال��خ��ارج��ي��ة اإلي���ران���ي���ة م��رض��ي��ة
أفخم« :ندين الخطوة االستفزازية
لألسبوعية الفرنسية ألنها تهين
مشاعر المسلمين» ،مؤكدة أن سوء
استعمال حرية الكلمة في الغرب أمر
غير مقبول.

«القاعدة» في اليمن يتبنى الهجوم على ال�صحيفة
كانت تحاربه سابقا ً لكنها تعاني
اليوم من ضغوط من قبل الحوثيين.
وال عالقة للمقاتلين شريف وسعيد
كواشي اللذين قتال  12شخصا ً في
العاصمة الفرنسية باريس بازدياد
قوة التنظيم في اليمن ،إذ إن التنظيم
دربهما في اليمن في عام .2011
وقال أحد مقاتلي تنظيم القاعدة
ف��ي م��ق��اب��ل��ة أج���راه���ا م��ع وك��ال��ة
األنباء األميركية « »APإن تقدم

تبنى تنظيم القاعدة في اليمن،
أمس ،الهجوم على صحيفة «شارلي
اي��ب��دو» الفرنسية ال��س��اخ��رة ،من
خالل بث تسجيل فيديو للمتحدث
ب��اس��م التنظيم ،ن��اص��ر ب��ن علي
اآلنسي.
يذكر أن  12شخصا ً قتلوا بينهم
رجال شرطة و 8صحافيين ،وأصيب
 11آخرون ،األربعاء الماضي في
ه��ج��وم اس��ت��ه��دف م��ق��ر الصحيفة

األسبوعية الساخرة في باريس،
أعقبته هجمات أخرى أودت بحياة
 5خالل األيام الثالثة الماضية.
وق���د ت��ح��دث��ت ت��ق��اري��ر إعالمية
واس��ت��خ��ب��اري��ة ك��ث��ي��رة ع��ن تمدد
القاعدة في اليمن وهو ما أكده تقرير
نشرته صحيفة «ذي إندبندت»
البريطانية.
وذك����رت الصحيفة أن تنظيم
القاعدة يبحث عن دعم القبائل التي

ال�سماح لمدر�سين
باك�ستانيين
بحمل ال�سالح

المك�سيك :مذكرات اعتقال بحق � 44شخ�ص ًا
بينهم محافظ �سابق في ق�ضية اختفاء الطالب

سمح لمدرسين في شمال غربي
باكستان بحمل أسلحة على خلفية
ازدي���اد خطر اإلره���اب بعد هجوم
المتطرفين على المدرسة العسكرية
في بيشاور وسقوط نحو  150قتيالً.
ونقلت وسائل اإلعالم الباكستانية
أم��س عن المتحدث باسم السلطة
المحلية أن م��درس��ي إقليم خيبر
باختونخوا سيكون لهم الحق بحمل
األس��ل��ح��ة المسجلة رس��م��ي�ا ً أثناء
قيامهم بالواجبات المهنية ،وذلك
بهدف منع حصول عمليات إرهابية
في المدارس.
ويشير الخبراء الباكستانيون
إلى أن السلطات كانت مجبرة على
هذا التدبير لعدم قدرة أجهزة األمن
المحلية على توفير األم��ن ف��ي 30
ألف مدرسة ومؤسسة تعليمية في
اإلقليم.

الرئي�س الإيطالي
جورجيو نابوليتانو
ي�ستقيل من من�صبه
قدم الرئيس اإليطالي جورجيو
نابوليتانو أم��س استقالته من
منصبه ،وبعث الرسائل الرسمية
بهذا الصدد إلى الحكومة ومجلسي
البرلمان.
تجدر اإلشارة إلى أن نابوليتانو
البالغ من العمر  89سنة انتخب
لوالية ثانية في منصب الرئاسة
في شهر نيسان عام  ،2013لكنه
لم يخف من البداية نيته تقديم
االستقالة بشكل مبكر ،وأك��د ذلك
آخ��ر م��رة ف��ي رس��ال��ت��ه إل��ى األم��ة
لمناسبة عيد رأس السنة.
ورب��ط نابوليتانو بين انتهاء
م��ه��م��ت��ه ف���ي م��ن��ص��ب ال��رئ��ي��س
وانتهاء رئاسة إيطاليا في االتحاد
األوروبي.
وينص الدستور اإليطالي على
أن رئيس مجلس الشيوخ بيترو
غ��راس��و ي��ت��ول��ى م��وق��ت �ا ً مهمات
رئ��ي��س ال���دول���ة ،ح��ي��ث يتطلب
ان��ت��خ��اب رئ��ي��س ال��ب�لاد حصول
مرشح رئاسي على ثلثي أصوات
المشرعين اإليطاليين ،وذل��ك في
تصويت يجرى خ�لال أسبوعين
في الجلسة المشتركة لمجلسي
ال��ب��رل��م��ان اإلي��ط��ال��ي بمشاركة
ممثلي ك��ل ال��م��ن��اط��ق العشرين
للبالد.

صرح مصدر في هيئات التحقيق
المكسيكية أن مذكرات اعتقال صدرت
بحق  44شخصا ً من بينهم محافظ
مدينة إغ���واال ال��س��اب��ق ف��ي قضية
اختفاء أكثر من  40طالبا ً جامعيا ً
في أيلول الماضي ،مضيفا ً أن��ه لم
يوجه اتهام رسمي بعد ضد المحافظ
السابق خوسيه لويس أباركا.
يذكر أنه قبض على أباركا وزوجته
التي وجهت إليها تهمة غسيل األموال
وإقامة عالقة مع منظمات إجرامية.
وبحسب رواي���ة االدع���اء العام،

ف��إن ق��وات األم��ن وجماعة إجرامية
أطلقت النار على طالب مشاركين في
تظاهرات سلمية ،ما أدى إلى مقتل 6
أشخاص وج��رح  25آخرين .وبعد
هذه الحادثة اختفى أثر  43طالبا ً
جامعيا ً يعتقد أنهم قد سلموا من
طرف الشرطة ألعضاء عصابة تدعى
«غ��ي��ري��روس اون��ي��دوس» .ويُعتقد
بأنهم قتلوا رميا ً بالرصاص قبل ان
تحرق جثثهم ،حيث عثر المحققون
على رف��ات أح��د المفقودين وال��ذي
أحرقت جثته من قبل مجهولين.

ال��ح��وث��ي��ي��ن ف��ي ال��ي��م��ن ي��زي��د من
المؤيدين للتنظيم ،واالستراتيجية
التي تتبعها القاعدة هي محاربة
الحوثيين في المناطق الواقعة في
وسط اليمن أي بعيدا ً من المناطق
الشمالية التي يتمركزون فيها،
وجرهم إلى حرب طويلة وإجبارهم
على االستسالم .وادعى أن التنظيم
يسيطر حاليا ً على  16محافظة
يمنية من أصل .21

وترفض عائالت الطالب المفقودين
االعتراف بصحة رواية االدعاء العام
عن سبب اختفاء أبنائهم ويطالبون
ب���اس���ت���م���رار ال��ب��ح��ث وي��ن��ظ��م��ون
التظاهرات في مناطق مختلفة من
ال��ب�لاد ،مطالبين ب��إع��ادة أبنائهم
أحياء.
يذكر أن اشتباكات تحدث خالل
هذه الفعاليات ما بين المتظاهرين
وال��ش��رط��ة ،إذ ي��ه��اج��م��ون األبنية
الحكومية إضافة إل��ى إغ�لاق طرق
حيوية هناك.

مو�سكو قد تعيد النظر في معاهدة
تقييد الأ�سلحة اال�ستراتيجية الهجومية
أعلنت الخارجية الروسية أن موسكو قد تعيد النظر
في تنفيذ معاهدة تقييد األسلحة االستراتيجية الهجومية
بسبب الممارسات األميركية غير الودية إزاء موسكو.
وأع��رب مدير قسم األم��ن ون��زع األسلحة في الخارجية
الروسية ميخائيل أوليانوف عن استغرابه من الوضع
القائم« ،فمن جهة تفرض (الواليات المتحدة) العقوبات ضد
روسيا ،ومن جهة أخرى ،توجه إلى روسيا الدعوات للتعاون
في المجاالت التي تعيرها واشنطن اهتماما ً خاصاً».
وأكد أوليانوف أن روسيا لم تتخذ بعد أية خطوات بهذا
الصدد ،مشيرا ً إلى أن «واشنطن قد تجبرنا على تغيير
سياستنا في هذا االتجاه ...هذا األمر سيكون طبيعيا ً إذا
أخذنا في االعتبار العالقة غير الودية تجاه روسيا التي

تمارسها الواليات المتحدة» .وأوضح أن «تغير السياسة
الروسية في هذا المجال يشمل إعادة النظر في التعاون مع
واشنطن في إطار معاهدة تقييد األسلحة االستراتيجية
الهجومية».
لكن المسؤول الروسي شدد في الوقت نفسه على أن
«فتور العالقات الروسية األميركية لم يمس بعد مجال تقييد
األسلحة النووية».
وفي هذا السياق ،أكد الدبلوماسي الروسي أن معاهدة
تخفيض األسلحة الهجومية االستراتيجية يجرى تطبيقها
وأن الجانبين ال يتبادالن االتهامات في خرقها.
وأشار أوليانوف إلى أنه في الوقت الراهن ال توجد ظروف
تجعل روسيا تعيد النظر في تنفيذ بنود هذه المعاهدة.

