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مو�سكو ت�صادق على خطة مجل�س �أوروبا في �ش�أن �أوكرانيا

وزراء خارجية االتحاد الأوروبي يبحثون رد ًا منا�سب ًا على رو�سيا

ط��ل��ب ق����ادة االت���ح���اد األوروب����ي
م��ن وزراء خارجيتهم النظر خالل
اجتماعهم في بروكسيل يوم الخميس
المقبل في إبداء رد مناسب على تجدد
القتال في أوكرانيا بما في ذلك فرض
عقوبات جديدة على روسيا.
وق����ال ق����ادة االت���ح���اد ف��ي بيان
مشترك« :نعبر عن قلقنا من الوضع
اإلنساني واألمني المتدهور في شرق
أوكرانيا .نحن نشجب قتل مدنيين
خ�لال القصف العشوائي لمدينة
ماريوبول األوكرانية في  24من الشهر
الجاري» .وأضافوا« :الحظنا وجود
دليل على الدعم المستمر والمتنامي
لالنفصاليين من قبل روسيا األمر
ّ
نحث
الذي يؤكد مسؤوليتها .ونحن
روسيا على إدانة أعمال االنفصاليين
وتطبيق اتفاقات مينسك».
وتابع البيان« :نظرا ً إلى الوضع
المتردين ،فإننا نطلب من مجلس
ال��ش��ؤون الخارجية ف��ي اجتماعه
المقبل تقييم الوضع والنظر في أيّ رد
مناسب وخصوصا ً من زاوية فرض
مزيد من اإلجراءات التقييدية بهدف
التنفيذ الشامل والسريع التفاقات
مينسك».
جاء ذلك في وقت بحث المشرعون
في جلسة طارئة أمس مجموعة من
قضايا تعزيز أمن البالد ،وصادقوا
على عدد من القرارات التي اتخذها
مجلس األمن والدفاع األوكراني األحد
 25كانون الثاني.
وبحسب مسؤول كتلة «الحزب
الراديكالي» أوليغ لياشكو ،فإن نواب
البرلمان األوك��ران��ي بحثوا تعديل
قانون الشرطة العسكرية ،وإع��ادة
تنظيم جهاز األمن األوكراني ،وكذلك
النظام ال��خ��اص ب���إدارة مقاطعتي
دونيتسك ولوغانسك.
وك��ان الرئيس األوك��ران��ي بيترو
بوروشينكو قد أوض��ح في اجتماع
مع ممثلي أحزاب التحالف الحاكم أن
النظام الخاص ل�لإدارة يعني إقامة
«إدارة عسكرية مدنية» في بلدات
مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك،
مشيرا ً إل��ى أن ذل��ك سيسمح بملء
ف��راغ السلطة قبل تشكيل إدارات
محلية جديدة.
م���ن ج��ه��ة أخ�����رى ،ن��ف��ى رئ��ي��س
ال��ب��رل��م��ان األوك����ران����ي ف�لادي��م��ي��ر
غ��روي��س��م��ان إدراج م��س��أل��ة ف��رض
األحكام العرفية في البالد في جدول

أعمال البرلمان في جلسته أمس.
وق��ال مسؤول كتلة «تحالف بيترو
بوروشينكو» ي��وري لوتسينكو إن
فرض األحكام العرفية سيضر تقدّم
القوات األوكرانية في ش��رق البالد
وكذلك عملية إجراء إصالحات.
في السياق ،دعت مسؤولة كتلة
«باتكيفشينا» يوليا تيموشينكو إلى
ف��رض األح��ك��ام العرفية في منطقة
دونباس بجنوب شرقي البالد ،إضافة
إلى إلغاء اتفاق التعاون والصداقة
بين روس��ي��ا وأوك��ران��ي��ا وانسحاب
البالد من رابطة ال��دول المستقلة،
وكذلك عدم تأكيد صالحيات الوفد
ال��روس��ي إل��ى الجمعية البرلمانية
لمجلس أوروبا.
وك�������ان رءي�������س ك���ت���ل���ة ح���زب
«ساموبوميتش» أوليغ بيريزيوك
ق��د أك��د أن ال��ب��رل��م��ان سيبحث في
جلسته مسألة «اعتبار روسيا دولة
معتدية» ،مضيفاً :أن «الرادا» سيدعو
ال��دول الحليفة ألوكرانيا إلى تزويد
القوات األوكرانية بالسالح.
إل��ى ذل��ك ،أعلن المتحدث باسم
الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف
أن موسكو تنظر بـ»تفاؤل حذر» إلى
لقاء ممثلي كييف وش��رق أوكرانيا
ال���ذي عقد االثنين ف��ي دونيتسك،
وتأمل مواصلة الحوار.
وقال بيسكوف أمس ،إن موسكو

تأمل أن «تستمر المناقشة التي بدأت
في دونيتسك في إط��ار المشاورات
التمهيدية بخاصة ح��ول قضايا
وقف إطالق النار وسحب المدفعية
والمنظومات الصاروخية عن خط
التماس وبدء العمل على تحديد خط
الفصل وتبادل األسرى».
وأعرب المتحدث باسم الكرملين
عن اعتقاده بأن تعيين كييف ممثالً
رس��م��ي �ا ً إل���ى م��ف��اوض��ات مينسك
سيساهم إل��ى حد كبير في تحقيق
هذه األهداف.
يذكر في ه��ذا السياق أن رئيس
منظمة «الخيار األوكراني» فيكتور
مدفيدتشوك م ّثل الجانب األوكراني
في مشاورات دونيتسك مع رئيسي
«دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين»
ألكسندر زاخارتشينكو وإي��غ��ور
بلوتنيتسكي.
وأش�����ار ب��ي��س��ك��وف إل���ى أهمية
عقد مشاورات دونيتسك علما ً بأن
ق��ادة دونيتسك ولوغانسك أعربوا
عن تشاؤمهم الشديد بشأن آفاق
مفاوضات مينسك على خلفية تكثيف
الهجمات من القوات األوكرانية.
وف��ي ال��س��ي��اق ،قالت الخارجية
الروسية إن خطة العمل التي وضعها
مجلس أوروب��ا بشأن أوكرانيا لعام
 2017-2015تسير ف��ي االتجاه
الصحيح على رغم أنها تتطلب دراسة

إضافية لتحديد مشاريع الشراكة.
وأض��اف��ت ال��خ��ارج��ي��ة الروسية
في بيان أن خطة العمل ترتكز إلى
اإلص�لاح الدستوري وتفعيل عمل
المؤسسات الديمقراطية واإلصالح
ال��ق��ض��ائ��ي وال��ح��ك��م ال��دي��م��ق��راط��ي
ومكافحة الجريمة االق��ت��ص��ادي��ة،
وحماية حقوق اإلنسان .وشدد بيان
الخارجية على ض��رورة أن تشمل
الخطة مسؤولية السلطات األوكرانية
في تنفيذ بنودها ،ما يضمن الشفافية
والتحقق من خطوات السلطات.
وأش��ارت الخارجية إلى ضرورة
إش��راك ممثلي المجتمع المدني في
عملية اإلصالح الدستوري .وعبرت
عن ثقتها بأن الحوار الشامل الذي
يضم جميع المناطق األوك��ران��ي��ة
يضمن نجاح اإلص�لاح الدستوري
الذي سيكفل تسوية متينة لألزمة.
وأعربت موسكو عن أسفها لصوغ
الخطة بشكل مسيّس ،ال سيما في
ما يخص تتار القرم ،وأش��ارت إلى
أن حقوق التتار في جمهورية القرم
الروسية محمية بشكل تام .وأعلنت
سلطات دونيتسك وج��ود أدل��ة غير
مباشرة تثبت تورط مرتزقة أجانب
في العمليات العسكرية التي تنفذها
كييف شرق البالد.
وك��ش��ف��ت ت��س��ج��ي�لات ن��ش��ره��ا
إعالميون أوكرانيون على اإلنترنت،

وجود أجانب ضمن صفوف القوات
األوك��ران��ي��ة ف��ي مدينة م��اري��وب��ول
بمقاطعة دونيتسك (جنوب شرقي
أوكرانيا).
وتظهر الصور عسكريا ً يرتدي بزة
المتطوعين األوكرانيين ويتحدث
م��ع ص��ح��اف��ي باللغة اإلنكليزية
خ�لال تفقدهما م��ك��ان س��ق��وط أحد
الصواريخ.
يذكر أن صورا ًسابقة أظهرت وجود
كميات كبيرة من العتاد العسكري
األجنبي ف��ي مطار دونيتسك بعد
انسحاب القوات األوكرانية منه.
وك���ان المتحدث ب��اس��م األرك���ان
العامة األوكرانية الجنرال ألكسندر
روزم��ازن��ي��ن ق��د اع��ت��رف ف��ي كانون
األول الماضي بأن حوالى ألف مرتزق
أجنبي يقاتلون إل��ى جانب ق��وات
كييف بشرق أوكرانيا.
وقال الجنرال إن «جميع األجانب
الذين وصلوا من أجل القتال في سبيل
بالدنا هم متطوعون ،ولم يخدم أي
واح���د منهم ف��ي ال��ق��وات المسلحة
األوكرانية أو وزارة الداخلية .ويقاتل
كلهم في صفوف كتائب المتطوعين».
ولم يتمكن الجنرال من تحديد عددهم
ب��دق��ة ،ق��ائ�لاً :إن��ه��م»ح��وال��ى أل��ف»
مرتزق.
وكانت التقارير السابقة قد أشارت
إلى وجود مرتزقة أجانب في صفوف
القوات الموالية لكييف ،وبخاصة في
صفوف كتائب «المتطوعين» التي
اتهمتهم ق��ي��ادات ق��وات دونيتسك
ول��وغ��ان��س��ك ال��م��ن��اه��ض��ة لكييف
بارتكاب جرائم بحق المدنيين في
شرق أوكرانيا.
ميدانياً ،ق��ال الجيش األوكراني
أمس إن تسعة من جنوده قتلوا في
االشتباكات مع قوات الدفاع الشعبي
خ�ل�ال األرب����ع وال��ع��ش��ري��ن ساعة
المنصرمة.
وق�����ال ال��م��ت��ح��دث ال��ع��س��ك��ري
األوكراني فالديسالف سيليزنيوف
إنه إضافة للقتلى هناك  29جنديا ً
أصيبوا ،مضيفا ً أن أشرس قتال اندلع
قرب بلدة ديبالتسيف إلى الشمال
الشرقي من دونيتسك الواقعة تحت
سيطرة ال��دف��اع الشعبي .وت��اب��ع:
«الوضع ما زال متوتراً .خالل األربع
والعشرين ساعة المنصرمة نفذت
جماعات مسلحة  120هجوما ً على
مواقع حكومية».

مدفيديف :قرار تخفي�ض ت�صنيف رو�سيا االئتماني �سيا�سي بحت
خفضت وك��ال��ة «س��ت��ان��درد آن��د ب���ورز» الدولية للتصنيف
االئتماني ،تصنيف روسيا االئتماني درجة واحدة من «»-BBB
إل��ى « ،»+BBليصبح م��ن فئة «غير استثماري» م��ع نظرة
مستقبلية سلبية.
وانتقد رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف قرار «ستاندرد
أند بورز» خفض التصنيف االئتماني لديون روسيا السيادية
بالعملة األجنبية ،واصفا ً هذا القرار بأنه «سياسي بحت».
من جهة أخرى ،اعتبر وزير المال الروسي أنطون سيلوانوف
أن قرار «ستاندرد أند ب��ورز» ،اتخذ من دون األخذ في االعتبار
نقاط القوة في االقتصاد الروسي.
ومن بين هذه النقاط ،أشار الوزير إلى االحتياطات المالية

الكبيرة التي تراكمت لدى روسيا ،بما في ذلك الصناديق السيادية
والرصيد اإليجابي للعمليات المالية والمستوى المتدني للديون
المترتبة على الدولة.
من جهة أخرى ،قالت «ستاندرد آند بورز» في بيان أصدرته،
إنها حذرت نهاية العام الماضي ،من إمكان خفض تصنيف روسيا
في حال استمرت األزمة االقتصادية ،بعد أن أدرجته على قائمة
التصنيفات المطروحة إلعادة النظر فيها (،)CreditWatch
بسبب تقلبات سعر صرف الروبل وتباطؤ النمو االقتصادي في
البالد ،وهذا يعني أنها قد تخفض تصنيف البالد االئتماني في
غضون  90يوماً ،وهذا ما حصل بالفعل ،ليصل تصنيف روسيا
إلى فئة «غير استثماري» ألول مرة منذ  11سنة ،حيث تعتبر

السندات من الدرجة االستثمارية إذا كان تصنيفها االئتماني لـ
«ستاندرد آند بورز» من مستوى « »BBB-أو أعلى ،أما السندات
ذات التصنيف « »BB+وأقل فهي من درجات المضاربة وأحيانا ً
يشار لها أيضا ً بأنها سندات «غير استثمارية».
وكانت وكالتا التصنيف االئتماني «موديز» و»فيتش» ،قد
خفضتا التصنيف االئتماني لروسيا خالل شهر كانون الثاني
الجاري ،حيث خفضت «موديز» تصنيفها االئتماني للسندات
الحكومية الروسية درجة واحدة إلى مستوى « ،»Baa3وأدرجته
في قائمة التصنيفات المطروحة إلعادة النظر لجهة التخفيض،
كما قامت «فيتش» بخفض تصنيفها االئتماني لروسيا إلى
« »BBB-مع توقعات سلبية.

�إعالن حالة الطوارئ في واليات ال�ساحل ال�شرقي لأميركا
ب�سبب العوا�صف الثلجية

أع��ل��ن��ت ح��ال��ة ال���ط���وارئ ف��ي بعض
الواليات األميركية بسبب عاصفة ثلجية
وري��اح عاتية ،ومن المتوقع أن تتسبب
بتساقط أكثر من  90سم من الثلوج في
شمال شرقي البالد.
وب���دأت ث��ل��وج خفيفة تتساقط على
الساحل الشرقي للواليات المتحدة في
أول مؤشر على احتمال أن تتعرض تلك
المنطقة لعاصفة ثلجية تاريخية.
ويتوقع المسؤولون أن ت��ؤدي هذه
العاصفة إلى سقوط ثلوج يصل ارتفاعها
إلى قرابة المتر لتش ّل حركة النقل لماليين
من سكان المنطقة.
وأص���درت الهيئة القومية ل�لأرص��اد
الجوية تحذيرا ً من هبوب عاصفة ثلجية
على مدينة نيويورك والمناطق المحيطة
بها وال��م��ج��اورة ل��ه��ا .ك��ذل��ك ح��� ّذرت من
اجتياح عواصف شتوية للساحل الشرقي،
من بنسلفانيا إلى مين ،على مدى يومين.

وحتى اآلن ،ألغت شركات الطيران أكثر
من  2300رحلة ،بما فيها  600رحلة في
المطارات الثالثة الرئيسية التي تخدم
مدينة نيويورك.
وأشار مكتب إدارة الطوارئ في مدينة
ن��ي��وي��ورك إل��ى أن أك��ب��ر تساقط مسجل
للثلوج في نيويورك حدث خالل العاصفة
التي هبت يومي  11و 12شباط عام 2006
حينما بلغ ارتفاع الثلوج  68سنتيمتراً.
وتسببت ال��ع��اص��ف��ة ب��إل��غ��اء 6500
رحلة جوية على طول الساحل الشرقي
للبالد ،وإق��ف��ال ال��م��دارس والمؤسسات
التجارية في وقت مبكر ،وإيقاف جميع
خدمات المترو والحافالت والقطارات،
وهبوب رياح عاتية تصل إلى  75ميالً في
الساعة على المناطق الساحلية من والية
ماساتشوستس.
وح� ّ
���ض ح��اك��م والي����ة ن��ي��وي��ورك في
مؤتمر صحافي جميع المواطنين على

اعتقلت ق��وات األم��ن الفرنسية أمس  5أشخاص في
مدينة لونيل جنوب فرنسا في عملية أمنية لمكافحة
المتطرفين استهدفت مبنى يقطن فيه أق��ارب لسكان
سابقين كانوا قد توجهوا في  2013إلى سورية لالنضمام
لصفوف اإلرهابيين هناك.
وقالت مصادر أمنية فرنسية إن نحو عشرين شابا ً من
هذه المدينة ،تتراوح أعمارهم بين  18و 30سنة كانوا قد
توجهوا منذ الصيف الماضي للقتال في سورية وقتل منهم
.6
يذكر أن رئيس ال��وزراء الفرنسي مانويل فالس كان
قد عرض األسبوع الماضي مجموعة من التدابير األمنية
لمكافحة اإلرهاب بعد االعتداءات التي وقعت في باريس
وراح ضحيتها  17قتيالً ،ووض��ع جراءها نحو 3000
شخص تحت مراقبة األجهزة األمنية من بينهم  1300لهم
صالت مع شبكات تجنيد وإرسال اإلرهابيين إلى سورية
والعراق.

وم��ن جهة أخ��رى ،اعتقلت ق��وات األم��ن البلجيكية 3
أشخاص في مدينة كورتريك غ��رب البالد يشتبه في
صلتهم مع مجموعات إرهابية.
وق��ال مصدر في النيابة المحلية للمدينة إن النيابة
تجري تحقيقات للتثبت من إمكان وجود اتصال ما بين
المعتقلين وجماعات إرهابية .وقالت مصادر أمنية إنها
عثرت خ�لال عمليات التفتيش لبيوت المعتقلين على
أسلحة.
يذكر أن السلطات األمنية البلجيكية كانت قد أجرت
في منتصف كانون الثاني الجاري عملية أمنية لمكافحة
اإلرهاب في مدينة فيرفي جرت خاللها تصفية إرهابيين
اثنين واعتقال آخر .وتم رفع مستوى التهديدات األمنية
في مناطق عدة من الدولة.
وكان قد أعلن المتحدث باسم النيابة البلجيكية أن
المداهمات استهدفت إرهابيين عائدين من سورية خططوا
لتنفيذ هجمات واسعة.

�أوك�سفام� :ضرورة و�ضع خطة لتفادي
«كارثة مزدوجة» بغرب �أفريقيا بعد �إيبوال
قالت منظمة «أوكسفام» الخيرية
لمكافحة الفقر أم��س إن دول غرب
أفريقيا الثالث األكثر تضررا ً من خطر
وب��اء «إي��ب��وال» هي ليبيريا وغينيا
وسيراليون ،ربما تحيق بها «كارثة
مزدوجة» ما لم توضع خطة بماليين
ال������دوالرات للعمل ع��ل��ى إن��ع��اش
اقتصادات هذه البلدان.
وق���ال م���ارك غ��ول��درن��ج الرئيس
التنفيذي للمنظمة خ�ل�ال زي���ارة
لليبيريا «تأخر العالم في االلتفات
إلى أزمة إيبوال .ال توجد أي مبررات
للتقاعس عن السعي معا ً إلعادة هذه
االقتصادات والحياة إلى طبيعتها».
وأض��اف أن «خطة مارشال بعد
إي��ب��وال يجب أن تتعامل م��ع ثالثة
م��ج��االت ذات أه��م��ي��ة م��ل��ح��ة ،ه��ي:

تدبير أم��وال لألسر المتضررة من
األزم��ة واالستثمار في فرص العمل
ودعم الخدمات األساسية» .وتابع:
«الناس يحتاجون إلى األم��وال في
أي��دي��ه��م اآلن وه��م يحتاجون إلى
وظ��ائ��ف جيدة إلط��ع��ام أس��ره��م في
المستقبل القريب وصحة وتعليم
وخدمات صحية أخرى على مستوى
الئق».
وق��ال غولدرنج« :التقاعس عن
مساعدة هذه البلدان بعد خروجها
م��ن أزم���ة إي��ب��وال س��ي��ودي بهم إلى
كارثة مزدوجة».
وت��وص��ل��ت نتائج بحث أجرته
«أوك��س��ف��ام» ف��ي ث�ل�اث مقاطعات
ليبيرية إل��ى أن ثالثة من بين كل
أربع أسر شهدت تدهور دخولها إذ

تراجع متوسط الدخل بنسبة 39
في المئة .وعالوة على تراجع الدخل
ارتفعت أسعار األغذية في المناطق
المتضررة ب��إي��ب��وال .وف��ي ليبيريا
ارتفعت أسعار األرز بنسبة  40في
المئة فوق المتوسط الموسمي.
وقبل أزم��ة إيبوال كانت ليبيريا
وسيراليون من أكثر االقتصادات
نموا ً في القارة األفريقية ،لكن أكثر
من نصف عدد السكان في البلدين
يعيشون اآلن تحت خط الفقر.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية
األس��ب��وع الماضي أن وب��اء إيبوال
أودى بحياة أكثر من  8600شخص
منذ رصده في غينيا في آذار الماضي
م��ش��ي��رة إل���ى أن ال���وب���اء آخ���ذ في
االنحسار.

ظريف :الحظر
ً
نفعا
لن يجدي
في حل الق�ضية النووية
أكد وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف،
سلمية البرنامج النووي لبالده ،معتبرا ً أن إجراءات
الحظر ال تفيد في حل هذه القضية.
وجاء ذلك في تصريح له خالل المؤتمر الصحافي
المشترك أمس مع نظيره األرميني إدوارد نعلبنديان
في يريفان.
وش��دد ال��وزي��ر ظريف على سلمية البرنامج
النووي اإليراني ،وأضاف« :إن إجراءات الحظر لن
تفيد في حل القضية النووية اإليرانية وعلى الطرف
اآلخر أن يعلم أنه ال يمكن الوصول إلى حل بأداة
الضغط».
وأع���رب ال��وزي��ر اإلي��ران��ي ع��ن أم��ل��ه بوصول
المفاوضات ال��ن��ووي��ة إل��ى ح��ل للقضية ،وق��ال:
«اقتربنا إلى حل في الوقت الحاضر» ،مشيرا ً إلى أن
طريق الحل هذا يخدم مصلحة الجميع».
من جهة أخرى ،قال ظريف« :ان إيران تأمل بحل
سريع لصفقة منظومة «أس  »300مع روسيا بعد
المحادثات التي أجريت بين وزيري دفاع البلدين».
وأوضح أن إيران تدعو للسالم واالستقرار والصداقة
بين الدول الجارة ،معربا ً عن أمله بحل قضية قرة
باغ في ظل الصداقة.

تجنب استخدام الطرقات ووسائل النقل
كي يستطيعوا إزال��ة الثلوج المتراكمة
على الطرقات» .وقال« :ال يمكننا التقليل
من ش��أن ه��ذه العاصفة» ،مضيفاً« :ما
سنشهده في الساعات القليلة المقبلة
سيكون صعبا ً علينا».
وأضاف الحاكم بيل دي بالسيو« :نظرا ً
إل��ى حالة ال��ط��وارئ ،ف��إن العمل متوقف
في المدينة» ،وقال« :لم أ َر المتاجر مليئة
بالزبائن هكذا من قبل ،وال حتى أيام الميالد
أو عيد الشكر ،استطعنا الحصول على آخر
غالون من الماء ،واآلن لدينا القناني فقط»،
مشيرا ً إلى أن رفوف المتاجر كانت فارغة.
ويتأثر نحو  28مليون شخص بالعاصفة
الثلجية التي تضرب البالد .وقالت كريستي
غريغهيد إنها «تستعد إلخ�لاء منزلها
في كونكورد في نيو هاميشير للبقاء مع
أصدقاء هناك ،ألن لديهم مولدا ً كهربائياً».

فرن�سا :اعتقال � 5أ�شخا�ص لال�شتباه
في انتمائهم لمجموعات �إرهابية
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تركيا :اعتقال
ً
�ضابطا بتهمة
26
ال�ضلوع في التن�صت

اعتقلت الشرطة التركية أمس  26ضابطا ً يشتبه
بضلوعهم في التنصت غير الشرعي على سياسيين
وموظفين حكوميين ورجال األعمال.
وذك��رت وكالة «دوغ���ان» التركية لألنباء أن
االعتقاالت نفذها مكتب االدعاء بمدينة إزمير غرب
البالد .ويأتي ذل��ك في إط��ار حملة ضد الضباط
المتورطين في قضية التنصت ،وهم من أنصار
ال��م��ع��ارض عبدالله غولن المقيم ف��ي ال��والي��ات
المتحدة والذي اتهمه الرئيس التركي رجب طيب
أردوغان بتشكيل «تنظيم مواز» في الدولة خطط
لالنقالب على السلطة .وك��ان القضاء التركي قد
أص��در مذكرة اعتقال بحق غولن بتهمة ترؤس
تنظيم إجرامي.

رئي�سة الأرجنتين تنوي حل جهاز اال�ستخبارات
أعلنت رئيسة األرجنتين كريستينا فرنانديز دي
كيرشنر نيتها حل جهاز االستخبارات في البالد الستبداله
بجديد أكثر شفافية .وقالت« :نحن بحاجة إلى أن نجعل
أجهزة االستخبارات أكثر شفافية ألنها لم تخدم مصالح
البالد» .وأضافت الرئيسة في خطاب متلفز إنها ستحيل
ينص على إقامة جهاز
على الكونغرس مشروع قانون
ّ
استخباراتي جديد .وأوضحت أن إحالة المشروع ستتم
قبل توجهها إلى الصين مطلع هذا األسبوع.
يأتي ذلك على خلفية وف��اة غامضة أللبرتو نسمان،
العضو في النيابة العامة ال��ذي كان يحقق في تفجير
مركز يهودي في العاصمة األرجنتينية بوينس أيرس عام

 ،1994والذي قتل برصاصة في الرأس في وقت سابق من
الشهر الجاري .وإثر وفاة نسمان تكاثرت نظريات المؤامرة
بشأن من قد يكون وراء اغتياله المحتمل .ووجهت أصابع
االتهام إلى «فاسدين» داخل جهاز االستخبارات وضباط
أقيلوا في اآلونة األخيرة غرروا بنسمان ،بحسب رواية
الحكومة ،من أجل اتهام الرئيسة بالسعي إلى تعطيل
تحقيقاته ،وفيما بعد تخلصوا منه.
وعقب وفاة ألبرتو نسمان شهدت األرجنتين تظاهرات
احتجاج ،وواجهت فرنانديز دي كيرشنر انتقادات من
معارضيها بسبب طريقة تعاملها مع تداعيات وفاة
نسمان.

ال�سلطات الأميركية تعتقل
مواطن ًا رو�سي ًا ب�شبهة التج�س�س
أعلنت السلطات األميركية اعتقال
مواطن روس��ي يشتبه بالتجسس
وجمع المعلومات حول عمل بورصة
نيويورك والعقوبات ضد روسيا.
وأش��ارت وزارة العدل األميركية
في بيان صادر عنها إلى أن يفغيني
ب��وري��اك��وف اعتقل ف��ي نيويورك
وسيمتثل أمام المحكمة الفدرالية في

مانهاتن.
وبحسب التحقيق فإن بورياكوف
شغل منصب نائب الفرع األميركي
«للبنك االق��ت��ص��ادي ال��خ��ارج��ي»
ال��روس��ي ،وك��ان موظفا ً ف��ي هيئة
االستخبارات الخارجية الروسية.
من جهة أخرى ،اتهمت النيابة العامة
ف��ي ال��دائ��رة الجنوبية لنيويورك

مواطنين آخرين بالتجسس ،معتبرة
أن إي��غ��ور سبوريشيف وفيكتور
بودوبني هما دبلوماسيان روسيان
وقد غادرا الواليات المتحدة.
ول���م ي��ع��ل��ق ال��ج��ان��ب ال��روس��ي
رسميا ً على نبأ اعتقال بورياكوف،
ال��ذي اعتبرته واشنطن موظفا ً في
االستخبارات الروسية.

