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ال�صين :االتفاق النووي
ي�صب في م�صلحة �شعوب المنطقة

فابيو�س :يجرى التق ّيد به على رغم بع�ض الحوادث

اتفاق وقف �إطالق النار في �أوكرانيا يدخل ح ّيز التنفيذ
دخل اتفاق وقف إط�لاق النار في
شرق أوكرانيا أمس حيز التنفيذ بدءا ً
من الساعة صفر والذي جرى التوصل
إليه بعد مناقشات ماراثونية شاقة
أجرتها «رباعية النورماندي» في
مينسك.
وأم���ر الرئيس األوك��ران��ي بيترو
بوروشينكو ق��وات األم��ن والحرس
الوطني بوقف إط�لاق النار ابتداء
من منتصف الليل بتوقيت كييف،
في حين أكد قادة دونباس التزامهم
بشكل صارم اتفاق وقف إطالق النار.
ج��اء ذل��ك ف��ي وق��ت أك��دت منظمة
األمن والدفاع في أوروبا أمس التزام
طرفي ال��ن��زاع ف��ي أوك��ران��ي��ا الهدنة
ووقف النار.
ف���ي غ��ض��ون ذل����ك ،أع��ل��ن ممثل
العملية الخاصة للقوات األوكرانية
أن��دري��ه ليسينكو أن ال��ق��وات أع��دت
ساحات لسحب األسلحة الثقيلة من
دونباس ،إال أنها ستبدأ ذلك فورا ً بعد
أن تبدأ قوات الدفاع الشعبي بسحب
أسلحتها.
وأكد ليسينكو «االستعداد لتنفيذ
اتفاقات مينسك» ،مشيرا ً في الوقت
نفسه إلى «وجود معطيات لدينا بأن
المسلحين (الدفاع) ال يحضرون بعد
ساحات لسحب األسلحة الثقيلة»،
م��ن��وه��ا ً إل���ى م��ق��ت��ل  9عسكريين
أوكرانيين أول من أمس ،بينما لم يقتل
أحد بعد دخول نظام وقف إطالق النار
حيز التنفيذ.
وأعلن الجانبان استمرار التقيّد
ب��ال��ه��دن��ة ب��ش��ك��ل ع���ام ف��ي��م��ا زادت
منظمة األم��ن والتعاون في أوروب��ا
ع��دد مراقبيها ف��ي ال��دون��ب��اس إلى
 350شخصا ً لمراقبة تنفيذ نظام
وقف النار ،وخصوصا ً في مدينتي
ديبالتسيفو وماريوبل إضافة إلى
مطار دونيتسك.
وف��ي وق��ت س��اب��ق ،أع��ل��ن إدوارد
ب���اس���وري���ن ن��ائ��ب رئ��ي��س أرك����ان
«جمهورية دونيتسك الشعبية» أن
قوات الدفاع الشعبي مضطرة لفتح
النار انتقائيا ً لقمع األعمال المسلحة
للمخربين.
وقال باسورين أمس إن «الكتائب
المسلحة لجمهورية دونيتسك تطلق
النار انتقائيا ً لقمع األعمال المسلحة
التي يقوم بها القوميون والمخربون
التابعين لكييف ،للحفاظ على حياة

السكان اآلمنين».
ونقلت وكالة «دونيتسك» لألنباء
عن باسورين أن القوات األوكرانية
تخرق نظام وق��ف النار في منطقة
مدينة ديبالتسيفو «وال يزال السكان
اآلمنون يُقتلون» ،من دون أن يشار
إلى عددهم أو إلى اإلصابات.
م��ن جهة أخ���رى ،أعلنت القوات
األوكرانية أن قوات دونباس خرقت
نظام وق��ف إط�لاق النار  10م��رات،
م��ن��وه��ة ب��أن��ه م��ن المبكر ال��خ��روج
باستنتاجات .وكانت هيئة األركان
األوك��ران��ي��ة أعلنت أن��ه بشكل عام
يجرى الحفاظ على ال��ه��دوء وليس
هناك قصف مدفعي.
ج���اء ذل���ك ف��ي وق���ت أع��ل��ن وزي��ر
الخارجية الفرنسي لوران فابيوس
أنه يجرى التقيد بشكل عام بنظام
وق��ف إط�لاق النار ،على رغ��م بعض
الحوادث .وقال« :يمكن القول بشكل
عام إنه يجرى التقيد بالهدنة ،على
رغ��م تسجيل بعض الخروقات هنا
وه��ن��اك لنظام وق��ف إط�لاق ال��ن��ار».
واعتبر فابيوس أن التقيد بوقف النار
وسحب األسلحة الثقيلة م��ن خط
الفصل سيصبح خطوة كبيرة باتجاه
السالم.
على صعيد آخ��ر ،لفت فابيوس

إلى أن تخفيف العقوبات األوروبية
المفروضة على روسيا يتعلق بتطور
الوضع في أوكرانيا ،وأض��اف« :إذا
تحسن ال��وض��ع سيجرى تقليص
ّ
العقوبات ،وإذا لم يجر التقيد بوقف
النار ستوسع العقوبات».
وكان الرئيس فالديمير بوتين قد
بحث مع نظيره الفرنسي فرانسوا
هوالند والمستشارة األلمانية أنغيال
ميركل أهمية احترام طرفي الصراع
وقف إطالق النار في دونباس شرق
أوكرانيا.
وق��ال بيان ص��ادر ع��ن الكرملين
إن القادة رك��زوا على أهمية احترام
طرفي ال��ن��زاع ف��ي أوك��ران��ي��ا لجميع
بنود اتفاق مينسك المتفق عليه من
قبل مجموعة االتصال لح ّل النزاع
الدائر في شرق أوكرانيا سلمياً ،كما
تم تأكيد إجراء اتصال هاتفي في وقت
قريب على أعلى مستوى في إطار
«النورماندي».
وك��ان الرئيس بوتين أك��د بعيد
التوصل إلى اتفاق مينسك الخميس
 12ش��ب��اط أن مجموعة االت��ص��ال
الخاصة بتسوية األزم��ة األوكرانية
وق��ع��ت وث��ي��ق��ة ت��ض��م مجموعة من
اإلج��راءات الخاصة بتنفيذ اتفاقات
مينسك.

بعد هجوم كوبنهاغن ...نتنياهو يدعو يهود �أوروبا للهجرة �إلى «�إ�سرائيل»

ال�شرطة الدنماركية تقتل رج ًال
ي�شتبه ب�ضلوعه في الهجومين

وأكد بوتين أن أطراف المفاوضات
اتفقت في مينسك على وقف إطالق
النار في ش��رق أوكرانيا اب��ت��داء من
 15شباط ،وسحب األسلحة الثقيلة
من خط الفصل الحالي بالنسبة إلى
القوات األوكرانية ومن خط الفصل
ال���ذي ح���دد ف��ي أي��ل��ول ال��م��اض��ي –
بالنسبة لقوات دونباس.
وف���ي ال��س��ي��اق ،ات��ف��ق ال��رئ��ي��س
األم��ي��رك��ي ب����اراك أوب��ام��ا ونظيره
األوك��ران��ي بيترو بوروشينكو في
مكالمة هاتفية أول م��ن أم��س على
تنسيق الجهود المستقبلية في حالة
التصعيد في دونباس.
وشكر بوروشينكو الرئيس أوباما
على «دع��م��ه الشخصي ألوك��ران��ي��ا
وموقفه الصلب في بيان ص��در عن
مجموعة ال���دول السبع ال��ك��ب��ار»،
بحسب ما ج��اء في بيان ص��ادر عن
مكتب الرئاسة األوكرانية.
وذكر البيان أن الرئيسين أشارا إلى
أهمية مراقبة وقف إطالق النار من قبل
منظمة األمن والتعاون األوروبي ،كما
بحثا األوضاع في دونباس وعبرا عن
قلقهما من األوضاع المتعلقة بمدينة
ديبالتسيفو شرق أوكرانيا.
وأعلن بوروشينكو في وقت سابق
أن كييف س��ت��ق��وم ب��ب��ن��اء منهجي

للحدود الدولية في منطقة الصراع
شرق أوكرانيا وتطوير أمن الحدود
لتكون ق���ادرة على توفير مقاومة
فعالة لألخطار الحديثة ،إضافة إلى
أنه ينوي فرض األحكام العرفية في
حال لم يتحقق وقف إطالق النار.
وبحث وزي��ر الخارجية الروسي
سيرغي الفروف مع نظيره األميركي
جون كيري سبل حل األزمة األوكرانية
وض���رورة ال��ت��زام طرفي ال��ن��زاع في
أوكرانيا وقف إطالق النار.
وش��دد الف��روف في اتصال هاتفي
مع كيري ،على أن اتفاق مينسك الذي
أبرمه قادة دول «النورماندي» أقر رفع
حظر كييف المالي واالقتصادي عن
شرق أوكرانيا والعفو عن المطلوبين
وإج���راء إص�لاح��ات دستورية حتى
نهاية العام واعتماد تشريعات بشأن
الوضع الخاص في دونباس.
إلى ذل��ك ،أعلن أوليغ فورونوف،
نائب مدير المركز القومي للتحكم
في األزم��ات توجه قافلة مساعدات
إنسانية روسية إل��ى دون��ب��اس في
شرق أوكرانيا.
وق��ال فورونوف أمس إن القافلة
قسمت إلى قسمين ،كما جرت العادة،
أحدهما يذهب إلى دونيتسك ،واآلخر
إلى لوغانسك ،مضيفا ً أن «السيارات
ت��خ��ض��ع ل��ل��ف��ح��ص ال��ج��م��رك��ي في
المعبرين ال��ح��دودي��ي��ن «ماتفييف
كورغان» و«دونيتسك».
وبعد انتهاء الفحص الجمركي
تتجه أك��ث��ر م��ن  90شاحنة تحمل
 900طن إلى دونيتسك ،و 80شاحنة
بالحمولة نفسها إلى لوغانسك.
وتحمل القافلتان إلى المقاطعتين
م��واد غذائية وطبية وم��ع��دات بناء
وغيرها من المواد األولية الضرورية
للسكان ،فضالً عن كتب مخصصة
لطالب جامعة دونيتسك الوطنية.
وت��خ��ض��ع ال��ش��اح��ن��ات لتفتيش
انتقائي م��ن قبل موظفي جمارك
أوكرانيين تحت رقابة ممثلي بعثة
منظمة األم��ن والتعاون في أوروب��ا،
حيث لم تسجل أية مالحظة بعد.
وه��ذه هي القافلة الـ 14منذ آب
العام الماضي ترسلها روسيا لسكان
دونيتسك ولوغانسك ،حيث وصل
الوزن اإلجمالي للبضائع اإلنسانية
المرسلة إلى شرق أوكرانيا إلى 18
ألف طن.

ال�شرطة ال�صينية
ت�ص ّور وت�سجل التحقيقات
ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة أمس ،أن الصين ستلزم الشرطة بتصوير
وتسجيل كل التحقيقات لضمان نزاهة تطبيق القانون وحماية حقوق المشتبه
بهم.
وتشمل اإلجراءات التي وافقت عليها وزارة األمن العام خطة لتحسين جمع
األدلة ومحاسبة رجال الشرطة الذين يتولون التحقيق في القضايا ،في ظل
تزايد االستياء الشعبي من العقوبات الجائرة في اآلونة األخيرة.
وفي كانون األول ،تلقى والدا شاب تعويضا ً بعد إعدامه قبل  18سنة في
جريمتي اغتصاب وقتل بعد أن برأته المحكمة العليا في منغوليا الداخلية.
وفي قضية أخرى ،تمت تبرئة صاحب كشك طعام يدعى نيان بين من تهمة
التسبب بتسمم طفلين بعد أن صدر حكم بإعدامه ،إذ أشار المتهم إلى أنه اعترف
تحت التعذيب خالل تحقيقات الشرطة.
وأش��ارت «شينخوا» إلى أن صدقية الشرطة تضررت بسبب تلقي بعض
رجال الشرطة رشاوى وتالعب بعضهم بالقانون لخدمة مصالحهم.

هجوم انتحاري
على محطة حافالت في نيجيريا
المنطقة التي تعرضت للهجوم االرهابي
قتلت الشرطة الدنماركية أمس
رج��ل�اً ي��ش��ت��ب��ه ب��ض��ل��وع��ه ف���ي أح��د
الهجومين المسلحين اللذين أسفرا
عن مقتل شخصين وإصابة  3أمنيين
بالعاصمة كوبنهاغن.
وقالت الشرطة في تغريدة على
موقع التواصل االجتماعي «تويتر»
إن��ه��ا اع��ت��رض��ت سبيل رج��ل مسلح
وبعد تبادل إلطالق النار سقط الرجل
قتيالً ،مضيفة أنه لم يصب أحد من
رجال الشرطة في هذه العملية ،وأن
التحقيقات جارية لمعرفة ما إذا كان
ال��رج��ل متورطا ً ف��ي أح��د الهجومين
ال��ل��ذي��ن ت��ع��رض��ت ل��ه��م��ا العاصمة
كوبنهاغن السبت.
ولقي شخص ثان مصرعه في وقت
سابق من يوم أمس في هجوم على
كنيس يهودي بالعاصمة الدنماركية
كوبنهاغن ،وذل��ك غ��داة مقتل مدني
وإصابة  3من الشرطة في هجوم على
ندوة حول حرية التعبير.
وأف����ادت وك��ال��ة «روي���ت���رز» نقالً
ع��ن الشرطة الدنماركية ب��أن رج�لاً
توفي متأثرا ً بجروحه بعد إصابته
برصاصات عدة في رأسه عند معبد
يهودي بكوبنهاغن.
وفي وقت سابق ،أعلنت السلطات
حالة التأهب ف��ي ال��دن��م��ارك وب��دأت
عملية بحث ضخمة بعد إطالق النار
على مبنى ك��ان يستضيف مناقشة
بشأن حرية التعبير السبت وأسفر عن
مقتل مدني وإصابة  3من رجال األمن،
وق��د وصفت رئيسة وزراء الدنمارك
هيلي ثورنينغ شميت الحادث بأنه
«إرهابي».
وقالت الشرطة الدنماركية إنه لم
يعرف بعد ما إذا كانت هناك صلة بين
الهجومين ،مؤكدة أن شخصا ً واحدا ً
فقط يقف وراء الهجوم األول وفق
وكالة «فرانس برس».
ونشرت الشرطة صورة لهذا الرجل

في بيان على اإلنترنت ،ويظهر في هذه
الصورة رجل ملثم يرتدي معطفا ً داكن
اللون ويحمل كيسا ً أسود.
وفي تصريح قرب موقع إطالق النار
قالت رئيسة وزراء الدنمارك« :نحن
على ثقة اآلن بأنه هجوم له دواف��ع
سياسية ومن ثم فهو هجوم إرهابي...
نحن ف��ي أقصى ح��االت التأهب في
جميع أنحاء البالد».
ونفذ الهجوم خالل حضور السفير
الفرنسي ف��ي كوبنهاغن فرانسوا
زيميليه ال���ذي ن��ش��ر ت��غ��ري��دة على
صفحته الشخصية في «تويتر» قال
فيها« :مازلنا أحياء داخل الغرفة»،
هذا ولم تدل السلطات بأية تفاصيل
عن هوية القتيل.
وقالت مصادر صحافية دنماركية
إن بين المشاركين في الندوة رسام
الكاريكاتورالمثير للجدال برسومه
المسيئة للنبي محمد الرس فيلكس،
إضافة إلى قيادية في منظمة «فيمن»
إنا شيفنكو.
وروى السفير الفرنسي تفاصيل
عملية االع��ت��داء ق��ائ�لاً« :يمكن القول
إن��ه أطلقت  50رصاصة على األق��ل،
لكن رجال األمن هنا تحدثوا عن 200
رصاصة صوبت بشكل مكثف على
األبواب ،وانحنى الجميع أرضا ً تفاديا ً
للرصاص».
وأف��اد السفير بأن الشرطة لم تلق
القبض على منفذي الهجوم ويعتقد
أنهم تحصنوا بأحد المواقع القريبة
من مكان الحادث.
وفي السياق ،دانت باريس االعتداء
الذي استهدف مبنى في كوبنهاغن،
وع��ب��ر ال��رئ��ي��س الفرنسي فرانسوا
هوالند عن «تضامن فرنسا الكامل»
مع الدنمارك .كما أكد وزير الخارجية
ل��وران فابيوس« :وق��وف فرنسا إلى
جانب سلطات وشعب» هذا البلد.
وأش��ار بيان ص��ادر عن الخارجية

الفرنسية إل��ى أن وزي���ر الداخلية
الفرنسي ب��رن��ار ك��ازن��وف سيغادر
إلى الدنمارك لالطالع على حيثيات
الحادث.
م��ن جهة أخ���رى دان���ت ال��والي��ات
المتحدة حادث «إطالق النار المؤسف»
في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن.
وقدم البيت األبيض التعازي ألسرة
الرجل الذي قتل في الهجوم.
وق��ال��ت المتحدثة ب��اس��م مجلس
األم���ن ال��ق��وم��ي ب��رن��ادي��ت ميهان إن
الواليات المتحدة على اتصال وثيق
بالمسؤولين ف��ي ال��دن��م��ارك وتقف
على أهبة االستعداد للمساعدة في
التحقيق.
وق���ال رئ��ي��س وزراء ك��ي��ان العدو
«اإلس��رائ��ي��ل��ي» بنيامين نتنياهو
ف��ي أع��ق��اب الهجوم ال��ذي استهدف
كوبنهاغن إن الهجمات على اليهود
لن تتوقف داعيا ًَ إياهم للهجرة إلى
«إسرائيل».
وأضاف نتنياهو ،في كلمة ببداية
الجلسة األسبوعية لحكومته« :أرجح
استمرار االعتداءات اإلرهابية القاتلة
المعادية لليهود ،هناك يهود آخرون
يقتلون على األرض األوروبية لمجرد
كونهم يهوداً» .وتابع« :سنطرح على
مجلس الوزراء اليوم خطة تهدف إلى
تشجيع الهجرة من فرنسا وبلجيكا
وأوكرانيا تبلغ كلفتها  180مليون
شيكل».
وهذه هي المرة الثانية خالل السنة
الحالية التي يدعو فيها نتنياهو يهود
أوروبا للهجرة إلى «إسرائيل» ،وذلك
بعد أن استهدفت هجمات باريس
الشهر الماضي أحد المحال التجارية
اليهودية.
وكانت صحيفة «هآرتس» أشارت
إلى أن الحكومة «اإلسرائيلية» تبذل
جهودا ً كبيرة لمضاعفة عدد المهاجرين
اليهود من أوروبا إلى «إسرائيل».

قالت الشرطة النيجيرية إن عشرة أشخاص قتلوا وأصيب  30آخرون أمس
عندما فجرت انتحارية نفسها في محطة حافالت مزدحمة في مدينة داماتورو
بشمال شرقي البالد.
وقال شاهد عيان إنه سمع دوي انفجار قويا ً أصيب على أثره الناس عند
محطة الحافالت الرئيسية في داماتورو بحالة ذعر.
وكان شهود عيان قد قالوا في وقت سابق إن قنبلة انفجرت في محطة
حافالت مزدحمة بمدينة داماتورو ما أسفر عن سقوط قتلى في منطقة تتكرر
فيها هجمات اإلسالميين المتشددين.
ولم تعلن أي مجموعة مسؤوليتها عن الهجوم الذي يحمل بصمات مسلحي
«بوكو حرام» اإلرهابية ،الذين هاجموا يوم السبت مدينة جومبي في شمال
شرقي البالد وحاولوا احتاللها غير أن هجومهم باء بالفشل.
وأرجأت نيجيريا االنتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في  14شباط
الجاري لستة أسابيع بسبب التهديدات األمنية للجماعة اإلرهابية.

نظام رو�سي جديد
لهبوط الطائرات الحربية �آلي ًا
كشف قائد طيران القوات البحرية الروسية عن مواصلة العمل على
صنع نظام هبوط أوتوماتيكي للطائرات المحمولة بحراً.
وقال الجنرال إيغور كوجين ،قائد طيران القوات البحرية الروسية،
في تصريح صحافي« :كل الطائرات والسفن الجاري العمل على إنشائها
ستكون قادرة على تحمل أقسى الظروف التي يمكن أن تواجهها في منطقة
القطب الشمالي».
ويجرى العمل على إنشاء نظام هبوط أوتوماتيكي بدقة متر واحد،
كما أعلن الجنرال كوجين ،للطائرات المقاتلة المحمولة بحراً ،إذ سيسمح
النظام الجديد بهبوط الطائرة من البداية حتى النهاية ،تحت إدارة الطيار
اآللي.

وفاة الزميل ( ...تتمة �ص)1
وولد الزميل حجازي عام  1946وخاض تجربة إعالمية متنوعة ،فبدأ
أوائل السبعينات محررا ً إخباريا ً في تلفزيون لبنان ليصبح رئيس قسم
األخبار فيه عام  1982ورئيس تحرير النشرة اإلخبارية في الوقت نفسه.
وانتخب مرات عدة في مجلس نقابة المحررين.
حامل إجازة في العلوم السياسية من الجامعة اللبنانية وفي الفلسفة
وعلم االجتماع من الجامعة العربية وعمل في تدريس اللغة العربية في
ثانوية جبل لبنان والحدث الرسمية.
أسرة «البناء» تتقدم من أهل الفقيد بأحر التعازي.
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ظريف خالل استقباله نظيره الصيني في طهران
ق��ال وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة اإلي��ران��ي
محمد ج��واد ظريف إن المحادثات
مع نظيره الصيني وانغ يي تناولت
المفاوضات النووية مع مجموعة
 1+5بشكل مفصل ،فيما أكد وانغ
يي أن المفاوضات فرصة تاريخية
للتوصل إلى اتفاق ،مشيرا ً إلى أن
هذا األمر يصب في مصلحة شعوب
المنطقة.
وأعرب ظريف ،في مؤتمر صحافي
م��ش��ت��رك م��ع ن��ظ��ي��ره الصيني في
طهران أم��س ،عن أمله ب��أن يمتلك
الطرف اآلخ��ر اإلرادة للتوصل إلى
اتفاق نووي ،مبديا ً اهتمامه بالدور
الصيني في هذه المحادثات للتوصل
إلى اتفاق.
وق��ال ظ��ري��ف« :بحثنا القضايا
الثنائية والعالمية إلى جانب القضية
النووية ،كما تطرقنا إلى األرضيات
المناسبة ل��ت��ط��ور ال��ع�لاق��ات بين
طهران وبكين» ،وأض��اف« :تبادلنا
وجهات النظر بشأن المحادثات بين
إي��ران ومجموعة  ،1+5ونهتم بدور
الصين في التوصل إلى حل سلمي
جيد للقضية ال��ن��ووي��ة اإلي��ران��ي��ة،
ونأمل أن تكون اإلرادة متوافرة لدى
ال��ط��رف اآلخ��ر للتوصل إل��ى اتفاق

نووي» ،مؤكدا ً أن اتفاق جنيف يؤكد
بقاء برنامج إيران النووي السلمي
وإلغاء إجراءات الحظر كافة.
م��ن جهة أخ���رى ،أع���رب ال��وزي��ر
الصيني عن سعادته البالغة لزيارته
طهران ،وهنأ إي��ران لمناسبة ذكرى
انتصار الثورة اإلسالمية ،وقال إن
إي��ران بلد قوي في المنطقة وتعتبر
حليفا ً إقليميا ً للصين .وأض���اف:
«ناقشنا القضية النووية اإليرانية،
وال��م��ف��اوض��ات ف��رص��ة تاريخية
للتوصل إلى اتفاق ،مشيرا ً إلى أن
المفاوضات النووية تواجه بعض
العراقيل والمشاكل في ظل حصول
تقدم جيد» ،مؤكدا ًأن بالده تعتقد بحل
سلمي للقضية النووية اإليرانية ،وأن
التوصل إلى اتفاق نووي يصب في
مصلحة الشعب اإليراني والمنطقة،
موضحا ً أن الصين ال ترحب بتمديد
آخر للمفاوضات النووية مع إيران.
وف��ي جانب آخ��ر من حديثه قال
وانغ يي« :اتفقنا على تنمية العالقات
الثنائية بين الصين وإيران ،وإيران
م���ن ض��م��ن أول���وي���ات السياسية
الخارجية للصين» ،مشيرا ً إلى أن
البلدين لديهما مجاالت أكثر للتعاون
الثنائي .وقال« :نتعاون مع إيران في

مجال مكافحة اإلرهاب الدولي».
وأع��رب وانغ يي عن أمله بزيارة
الرئيس الصيني إلى إيران في الوقت
ال��م��ن��اس��ب تلبية ل��دع��وة الرئيس
روح��ان��ي ،مشيرا ً إل��ى أن التعاون
االقتصادي بين إيران والصين تجاوز
الـ  51مليار دوالر.
وك��ان وزی��ر الخارجیة الصیني
قد وص��ل مساء السبت إل��ی طهران
إلجراء محادثات مع كبار المسؤولين
اإليرانيين حول عدد من التطورات
ال��م��ه��م��ة ع��ل��ى ص��ع��ي��دي المنطقة
والعالم وكذلك تعزيز تعاون البلدين
في مختلف المجاالت.
وتأتي ه��ذه ال��زی��ارة التي تعتبر
األول���ی التي یقوم بها ال��وزي��ر إلی
ط��ه��ران تلبیة ل��دع��وة رسمیة من
نظیره اإلیراني محمد جواد ظریف،
ح��ي��ث تستمر ل��غ��اي��ة  16شباط
الجاري (اليوم).
ويضم الوفد الصيني خالل زيارته
لطهران ع��ددا ً من كبار ال��م��دراء في
وزارة الخارجية بهذا البلد ،كما
تعتبر هذه الزيارة األولى من نوعها
للوزير الصيني ،إذ كانت الزيارة
الماضية لوزير الخارجية السابق
قبل  7أعوام.

محكمة تركية ت�سجن � 17شرطي ًا
يواجهون المحاكمة في الكيان الموازي
ذكرت وسائل إعالم تركية أمس أن
محكمة تركية قررت سجن  17شرطيا ً
إلى حين تقديمهم للمحاكمة في إطار
تحقيق في قضية تنصت غير قانوني
على سياسيين وموظفين عموميين
ورجال أعمال.
وذكرت وكالة «دوجان» الخاصة
لألنباء أن رج��ال الشرطة الواحد
والعشرين مشتبه بهم في محاولة
االن��ق�لاب على الحكومة أو إعاقة
سير عملها عبر التنصت وتسجيل
م��ع��ل��وم��ات خ��اص��ة وان��ت��ه��اك حق
ال��خ��ص��وص��ي��ة وت��أس��ي��س منظمة
إرهابية.
وأجريت عمليات المداهمة في 12
مدينة قبل أسبوع لتنفيذ أمر المحكمة
في أحدث خطوة ضمن حملة الرئيس

رج��ب طيب أردوغ����ان ض��د أنصار
حليفه السابق فتح الله غولن رجل
الدين المقيم في الواليات المتحدة
الذي تحول إلى خصم لدود.
واعتقل في العملية  21شرطيا ً
أوقف  17منهم على ذمة التحقيق في
حين أفرج عن األربعة الباقين موقتا ً
بعد أن منعوا من مغادرة البالد.
وق��ال عمر تورانلي أح��د محامي
رج���ال ال��ش��رط��ة« :ه���ذا ال��ح��ك��م لم
يصدر من قاعة المحكمة بل من أقبية
مظلمة ،وه��ؤالء القضاة والمدعون
العامون يقومون ب��أدواره��م كأنهم
على مسرح».
وق���د اح��ت��ج��ز ع���ش���رات ض��ب��اط
الشرطة في إطار التحقيق المستمر
منذ منتصف العام الماضي ،حيث

يتهم أردوغ��ان غولن بإقامة «دولة
م���وازي���ة» داخ���ل اإلدارة التركية
والسعي إلى اإلطاحة به وألقى باللوم
على أنصاره في الشرطة والقضاء
في قضية فساد هزت الحكومة أواخر
عام .2013
وفي كانون األول أصدرت محكمة
تركية مذكرة العتقال غولن لالشتباه
في رئاسته لمنظمة إجرامية وألغت
تركيا األسبوع الماضي جواز سفره،
في حين نفى غولن الضلوع في أي
مؤامرة ضد الحكومة.
وفي إطار الفضيحة جرى تسريب
تسجيالت صوتية لمسؤولين كبار
وأذيعت على االنترنت .ونقل آالف
من ضباط الشرطة ورج��ال القضاء
وممثلو االدعاء من مواقعهم.

ال�سي�سي يعلن ( ...تتمة �ص)1
وفي كلمة مساء أمس بعد ترؤسه اجتماعا ً لمجلس الدفاع
الوطني لبحث ال��رد على جريمة «داع��ش» ق��ال السيسي:
«من حق مصر اتخاذ اإلجراءات المناسبة للرد على جريمة
داعش في الزمان والمكان المناسبين» ،وأض��اف« :طلبت
من الحكومة االستمرار في قرار منع المصريين من السفر إلى
ليبيا وتسهيل عودة الراغبين بالعودة».
وجرت اجتماعات على أعلى مستوى لبحث كيفية الرد
من قبل السلطات المصرية ،وقالت مصادر مسؤولة ،إن
االجتماعات تناولت األحداث األخيرة التي مرت بها البالد،
في ضوء التحديات والتهديدات التي تواجه المنطقة العربية
كلها.
وك��ان تنظيم «داع��ش» اإلرهابي قام باختطاف  21من
أقباط مصر المتواجدين في مدينة سرت الليبية منذ 45
يوماً .وكان السفير بدر عبد العاطى ،المتحدث باسم وزارة
الخارجية ،أكد باألمس أن المجموعة المصرية المختطفة
في ليبيا لم تصب بأذى ،وأن خلية األزمة المصرية المشكلة
لمتابعة موقف المصريين في ليبيا تجرى عدة اتصاالت على
أعلى مستوى وفى كل االتجاهات الستعادة المصريين الذين
تحتجزهم الجماعات اإلرهابية في ليبيا.
وكانت مواقع منسوبة للتنظيم بثت الخميس الماضي،
صورا ً لعمال مصريين يرتدون مالبس اإلع��دام البرتقالية،
موثوقي األي��دي ،ويقتادهم ملثمون على شاطئ البحر في
ليبيا ،فيما أوردت تلك المواقع أن المختطفين متحفظ عليهم
كـ«أسرى صليبيين انتقاما ً لما يحدثه الغرب بالمسلمين».
والمختطفون جميعهم من أبناء محافظة المنيا ،يعملون

بمهن مرتبطة بقطاع التشييد والبناء ،ينتمون لمركزي
سمالوط ومطاي ،أغلبهم من قرية «العور» التابعة لمركز
سمالوط ،تأكد اختطافهم في كانون الثاني الماضي ،وفقا ً
لما بثه م��ا ُيسمى المكتب اإلع�لام��ي ل��ـ«والي��ة طرابلس»
التابع لتنظيم «داعش» ،من صور لهم في  12كانون الثاني
الماضي.
ودان األزهر َّ
الشريف في بيان له العمل اإلجرامي البشع
الذي قام به تنظيم «داع��ش» من إع��دام مجموعة من أبناء
مصر األبرياء ببالغ الحزن واألسى .وأكد األزهر الشريف أن
هذا العمل البربري الهمجي ال يمت إلى دين من األدي��ان وال
عرف من األعراف اإلنسانية ،وال ين ُّم إال عن نفوس مريضة
تحجرت قلوبها فذهبت تعيث في األرض فسادا ً تقتل وتسفك
النفوس البريئة من دون حق .كما دان فضيلة الدكتور شوقى
عالم  -مفتى الجمهورية -بشدة جريمة الغدر النكراء البشعة
التي قام بها التنظيم اإلرهابي في ليبيا.
أما الكنيسة القبطية األرثوذكسية فقد استنكرت ذبح
«داع��ش» اإلرهابي لـ 21قبطيا ً مصريا ً بليبيا ،مؤكدة أن
دماءهم تصرخ إلى الله ،وأن مصر لن تهدأ حتى ينال الجناة
جزاءهم.
وقالت الكنيسة في بيان لها« :تستودع الكنيسة القبطية
األرثوذكسية ،وعلى رأسها البابا تواضروس الثاني في هذه
اللحظات العصيبة شهداءها األبرار ،واثقين أن وطنهم العظيم
لن يهدأ له بال حتى ينال الجناة األشرار جزاءهم العادل إزاء
جريمتهم النكراء ،كما نثق في دور الدولة بكافة مؤسساتها
واهتمام المسؤولين الذي ظهر منذ بداية األزمة.

اجتماع منتظر ( ...تتمة �ص)1
وبحسب دبلوماسيين غربيين فان روسيا غير متحمسة
لفرض عقوبات على أنصار الله .وأوضحت المصادر
الدبلوماسية أن مشروع القرار «كتب بالحبر األزرق» ،وهو
مصطلح يعني في قاموس األمم المتحدة أن مشروع القرار
بات جاهزا ً إلحالته على التصويت وهو ما يتوقع حصوله
أمس.
وفي السياق ،اعتبر الناطق باسم حركة أنصار الله محمد
عبدالسالم بيان مجلس التعاون الخليجي غير مفاجئ وال
جديد فيه ،وقال إن هذه الدول تبحث عن مصالحها دون
مصالح اآلخرين .وأضاف عبدالسالم أن مجلس التعاون
اتخذ مواقف مناهضة لشعوب المنطقة ،مشيرا ً إلى أن
اليمن اليوم خرج عن إطار التدخالت الدولية.

إلى ذلك ،كشفت جامعة الدول العربية أمس عن اجتماع
طارئ سيعقد على مستوى وزراء الخارجية العرب خالل
األيام القليلة المقبلة لبحث تطورات األوضاع باليمن.
ونقل موقع «بوابة األه��رام» عن مصادر دبلوماسية
عربية بالقاهرة قولها إنه تقرر عقد اجتماع يوم األربعاء
المقبل برئاسة الجمهورية الموريتانية لمناقشة تطورات
األوض��اع الحالية باليمن وحالة التدهور التي وصلت
إليها ،بعد سيطرة الحوثيين على مفاصل الدولة اليمنية
وإبعاد الرئيس هادي منصور وحكومته عن الحكم .وأشار
المصدر إلى أن االتفاق على هذا الموعد جاء بعد مشاورات
وات��ص��االت ج��رت بين األم��ان��ة العامة وع��دد من ال��دول
العربية.

