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وزراء خارجية النورماندي يجتمعون اليوم والدفاع الذاتي في دونبا�س ي�سحب �أ�سلحته الثقيلة

قتلى في انفجار خالل م�سيرة «الميدان الأوروبي» في خاركوف الأوكرانية
ب��دأت وح��دات ال��دف��اع ال��ذات��ي في
دون��ب��اس ف��ي ش��رق أوك��ران��ي��ا أمس
بسحب األسلحة الثقيلة من الجبهة في
مؤشر على استعدادهم لوقف تقدمهم
العسكري في إطار اتفاق مينسك الذي
تم التوصل إليه بوساطة دولية.
ونقل عن إدوارد باسورين القائد
العسكري ال��ب��ارز ف��ي ق��وات الدفاع
ال���ذات���ي ت��أك��ي��ده أن عملية سحب
األسلحة الثقيلة من منظقة النزاع
قيد الترتيب على أن يبدأ االنسحاب
الفعلي يوم الثالثاء .وقال باسورين:
«وق��ع��ت الخطة الليلة الماضية...
بدءا ً من اليوم هناك أسبوعان لسحب
األسلحة الثقيلة».
وكانت وكالة «دونيتسك» لألنباء قد
ذكرت أن رئيس «جمهورية دونيتسك
الشعبية» ألكساندر زاخارتشينكو
وقع أول من أمس ،على خطة سحب
المعدات الثقيلة من خط التماس بين
دونباس والجيش األوكراني.
وأضافت الوكالة أن زاخارتشينكو
يوجد حاليا ً ف��ي المستشفى حيث
نقل ف��ي وق��ت سابق لتلقي العالج
بعد إصابته في الساق إثر تعرضه
إلطالق النار من قبل عناصر الجيش
األوكراني.
وكان رئيس «جمهورية لوغانسك
الشعبية» إيغور بلوتنيتسكي وقع
هو اآلخر على الخطة نفسها في وقت
سابق من يوم السبت.
وك������ان م��م��ث��ل��و ك��ي��ي��ف وق�����ادة
جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
الشعبيتين ات��ف��ق��وا ي���وم الجمعة
الماضي على خطة سحب المعدات
الثقيلة من خط التماس في دونباس
ج��ن��وب ش��رق��ي أوك��ران��ي��ا ،بموجب
اتفاق مينسك بشأن تسوية األزم��ة
األوكرانية ،والتي توصل إليها قادة
روسيا وألمانيا وفرنسا وأوكرانيا
بعد محادثات شاقة في العاصمة
البيالروسية مينسك ،في الـ 12من
الشهر الجاري.
وف����ي ال���س���ي���اق ،س��ل��م��ت ق���وات
الدفاع الذاتي في دونيتسك الجانب
األوك��ران��ي  139أسيرا ً خ�لال عملية

تبادل الدفعة األولى من األسرى ،في
حين تسلمت دونباس  52أسيرا ً من
بينهم  4سيدات.
وقد رافقت قافلة كبيرة من سيارات
الصحافيين الحافلة التي تقل األسرى
األوكرانيين .ويعتبر المراقبون للشأن
أن عملية تبادل األسرى بين سلطات
كييف وق��وات الدفاع في الدونباس
مهمة ،خصوصا ً أنها تأتي األول��ى
منذ شهرين وأيضا ً األولى بعد توقيع
اتفاق مينسك.
وق���د ج���رى ت���ب���ادل األس�����رى في
ج��م��ه��وري��ة ل��وغ��ان��س��ك ،ف��ي منطقة
م��ح��اي��دة ع��ل��ى خ��ط ال��ت��م��اس .وق��د
انضمت إلى األسرى المحتجزين لدى
دونيتسك دفعة أخرى من المعتقلين
ل��دى جمهورية ل��وغ��ان��س��ك ،ليصل
بذلك عدد األسرى األوكرانيين الذين
سلمتهم قوات الدفاع الذاتي لكييف
إلى  139شخصاً ،غالبيتهم من القوات
األوكرانية التي كانت محاصرة في
ديبالتسيفو.
وق��ال الجيش األوك��ران��ي أم��س إن
المزيد من قوافل المركبات المدرعة
رص���دت وه���ي تعبر إل���ى أوك��ران��ي��ا
من روسيا بما في ذل��ك في الجنوب
ال��ش��رق��ي إذ ق��ال إن «االنفصاليين

الموالين لروسيا» ما زال��وا يشنون
هجمات على ق��وات الحكومة على
مقربة من ماريوبول.
وقال المتحدث العسكري أندريه
ليسينكو إن قطارا ً عسكريا ً يقل 60
مركبة مدرعة بينها دب��اب��ات وصل
إلى بلدة أمفروسيفكا من روسيا في
حين عبرت في وقت الحق قافلة من
المعدات العسكرية الحدود من ناحية
نوفوازوفسك شرق ماريبول على بحر
أزوف.
وأض������اف« :ه���ن���اك (ف����ي ق��ري��ة
شيروكين شرق ماريوبول) مواجهة
عسكرية مستمرة .القتال مستمر.
ال��ج��ن��ود ث��اب��ت��ون ف��ي م��واق��ع��ه��م»،
موضحا ً أن قوات الدفاع الذاتي شنت
 44هجوما ً منفصالً عبر منطقة الحدود
خ�لال الساعات األرب���ع والعشرين
األخيرة.
ال��ى ذل���ك ،قتل شخصان وج��رح
ح��وال��ى  15آخ��ري��ن أم��س بانفجار
في مسيرة إلحياء ذك��رى «الميدان
األوروب��ي» في مدينة خاركوف شرق
أوكرانيا.
وب��ح��س��ب م��ص��ادر ف��ي الشرطة
المحلية ،فإن عبوة ناسفة وضعت
في طريق المسيرة التي شارك فيها

بنغالد�ش تداهم مع�سكر ًا
لتدريب الإرهابيين في منطقة نائية

حوالى  500شخص.
في حين قال مسؤول في مجلس
األم��ن وال��دف��اع بأوكرانيا إن ع��ددا ً
غير محدد من المشتبه بهم اعتقلوا
ف��ي م��ا يتعلق باالنفجار .ووصفت
وزارة الداخلية االنفجار بأنه «عمل
إرهابي».
وف���ي وق���ت س��اب��ق أع��ل��ن��ت بعثة
المراقبين التابعة لمنظمة األم��ن
وال��ت��ع��اون ف��ي أوروب����ا ،أن الجيش
األوك���ران���ي منعها م��ن ع��ب��ور نقطة
تفتيش جنوب البالد.
وج���اء ف��ي ت��ق��ري��ر للمراقبين أن
الجنود أوق��ف��وا أعضاء البعثة عند
إحدى نقاط التفتيش الواقعة جنوب
ال���ب�ل�اد ،م��ط��ال��ب��ي��ن إي��اه��م بعرض
ج��وازات سفرهم .وعلى رغ��م التزام
المراقبين بمطالب العسكريين إال أنهم
منعوا من العبور .وقال المراقبون في
تقريرهم إن منعهم تم بعد أن أجرى
الجنود األوكرانيون مكالمة هاتفية
مع شخص مجهول.
وكانت بعثة المراقبين التابعة
لمنظمة األم��ن والتعاون في أوروب��ا
أعلنت عدم إمكان الوصول إلى أراضي
منطقة دونباس كافة جنوب شرقي
أوكرانيا إلجراء تحقيق هناك.

ودعا المتحدث باسم البعثة مايكل
بوتشوركيف في تصريح صحافي،
طرفي النزاع األوكراني إلى التمسك
بالهدنة في المنطقة برمتها وتوفير
الظروف المناسبة لوصول مراقبي
منظمة األمن والتعاون إلى المناطق
كافة.
وف���ي وق���ت س��اب��ق ق���ال م��س��ؤول
ف��ي برلمان «جمهورية لوغانسك
الشعبية» إن ممثلي بعثة المراقبين
تمتلك إم��ك��ان التعرف إل��ى الوضع
في المناطق اآلمنة التي ال تتعرض
للقصف.
وكانت منظمة األمن والتعاون في
أوروبا قد طالبت سلطات «دونيتسك
الشعبية» بدخول مدينة ديبالتسيفو
ال��ت��ي ش��ه��دت أع��م��اال ً قتالية عنيفة
أخيراً.
وطالب إيرتوغرول أباكان رئيس
لجنة المتابعة لمنظمة األمن والتعاون
بالمزيد من األف��راد واآلليات لمراقبة
الهدنة في أوكرانيا .وقال« :المنطقة
مسؤولية منظمة األم��ن والتعاون
ف��ي أوروب����ا المنصوص عليها في
اتفاق مينسك كبيرة ،ونحن بحاجة
إلى المزيد من األف��راد واآلل��ي��ات .من
ال��ض��روري مضاعفة ع��دد موظفينا
لتأمين مراقبة وقف إطالق النار».
وم���ن ال��م��ق��رر أن يجتمع وزراء
خارجية مجموعة النورماندي في
باريس (اليوم) االثنين ،بحسب ما
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة
الخارجية الفرنسية رومين نادال.
وسيعكف وزراء النورماندي خالل
ه��ذا االجتماع على إع��داد توصيات
موجهة إلى مجموعة االتصال بهدف
تنفيذ جميع بنود االتفاق الموقع في
مينسك في  12شباط .
وك��ان وزي��ر الخارجية الروسي
سيرغي الف���روف بحث ف��ي اتصال
هاتفي الخميس الماضي مع نظرائه
األل��م��ان��ي وال��ف��رن��س��ي واألوك���ران���ي
الخطوات العملية لتسوية األزم��ة
األوكرانية ،واتفقوا على عقد اجتماع
بينهم في أقرب وقت.

ت�شكيل القوة الأفريقية �ضد
«بوكو حرام» �إلى مجل�س الأمن
تنوي دول حوض بحيرة تشاد بحلول نهاية الشهر الجاري طرح مشروع
قرار أمام مجلس األمن الدولي يهدف إلى تشكيل قوة إقليمية تتصدى لحركة
«بوكو حرام».
وأكد مصدر رسمي كاميروني أمس األنباء ،بعد أن كانت نيجيريا وجيرانها،
تشاد والنيجر والكاميرون وبنين ،قد توافقوا في بداية الشهر الجاري على
تعبئة  8700جندي في إطار قوة متعددة الجنسيات لقتال الجماعة اإلرهابية.
وقال وزير العالقات الخارجية الكاميروني بيار موكوكو مبونجو للصحافيين
في ياوندي «نحن على وشك طرح مشروع ق��رار ...هذا األمر مقرر في نهاية
شباط».
وأضاف إثر لقائه وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الذي يقوم بجولة
لمدة يومين تشمل تشاد والكاميرون والنيجر« ،ينبغي اللجوء إلى مجلس
األمن إلضفاء طابع عملي على القوة المشتركة ونحن نعول كثيرا ً على فرنسا»،
موضحا ً أن الهدف هو أن تكون القوة جاهزة مع بداية نيسان.
وقد امتد نشاط «بوكو حرام» الذي بدأ في نيجيريا في  2009ليشمل تشاد
والكاميرون والنيجر ،عبر هجمات دامية وعمليات انتحارية وخطف.
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«�إ�سرائيل» توقع �صفقة ل�شراء  14مقاتلة
من طراز � F-35أميركية

وقعت وزارة الدفاع األميركية «البنتاغون» ووزارة
الدفاع في كيان العدو «اإلسرائيلي» اتفاقا ً ضخما ً تقوم
بموجبه الواليات المتحدة بتوريد  14طائرة مقاتلة من طراز
«جوينت سترايك فايتر»  F-35إلى «إسرائيل».
وجاء توقيع االتفاق أمس بعد أن وافقت لجنة المشتريات
العسكرية األميركية على الصفقة في شهر تشرين الثاني
 .2014ونص االتفاق أيضا ً على أن إمكان اقتناء «إسرائيل»
لــ 17مقاتلة أخ���رى م��ن منصات الجيل الخامس في
المستقبل.
ويشمل االتفاق المبرم تجهيز المقاتالت الجديدة بوسائل
قتالية ومنظومات طيران من إنتاج الصناعات الجوية
«اإلسرائيلية» ،كما ينص االتفاق على قيام خبراء أميركيين
بتقديم الدعم اللوجيستي لسالح الجو «اإلسرائيلي» في
استيعاب الطائرات المقاتلة الجديدة وكذلك في التدريب
واإلرشاد الجوي.
يذكر أن جيش العدو اقتنى في أيلول  19 ،2010مقاتلة

من طراز  ،F-35Sحيث مكن االتفاق المبرم بين وزارتي
الدفاع« ،إسرائيل» من امتالك  33مقاتلة بمبلغ تجاوز 100
مليون دوالر للطائرة الواحدة ،بقيمة إجمالية تبلغ نحو 2.8
مليار دوالر.
وأعلنت القناة «اإلسرائيلية» الثانية ،أن الطائرات المقاتلة
الجديدة  F-35من ال��والي��ات المتحدة ستطور وتدمج
باألسلحة وأنظمة إلكترونيات فائقة الجودة لتكون األكثر
تطورا ً في العالم ،مشيرة إلى أن الصفقة جرى توقيعها بعد
زيارة وفد من وزارة الدفاع «اإلسرائيلية» إلى واشنطن ،وقد
تم التوقيع بمقر وزارة الدفاع األميركية «البنتاغون».
وأف��ادت القناة أن أول دفعة من تلك المقاتالت ستصل
نهاية عام  ،2016مع أنه يتم تسليم الطائرات على دفعات
كل عام حتى عام .2021
وصرح رئيس الوفد «اإلسرائيلي» هارون مارمروس ،أنه
ستدمج الصناعات العسكرية «اإلسرائيلية» في مشروع
إنتاج المقاتالت األميركية.

هجوم على �سيارة لل�صليب الأحمر في ميانمار
قال الصليب األحمر في ميانمار
أمس إن خمسة أشخاص بينهم أحد
المتطوعين أصيبوا في هجوم على
سيارة تابعة له ق��رب ال��ح��دود مع
الصين حينما احتدمت المعارك بين
جنود الحكومة ومتم ّردين عرقيين.
وذكر الصليب األحمر في ميانمار
أن س��ي��ارة ت��رف��ع علمها تع ّرضت
ل��ه��ج��وم م��ن ق��ب��ل ج��ي��ش التحالف
الديمقراطي وه��ي ف��ي طريقها من
بلدة الوكاي الحدودية إلى كونلونج،
وأض��اف��ت في بيان «بعد الحادث،
ت��ردّد أيضا ً أن فرقة للجيش كانت
ت��رد على الهجوم تعرضت إلطالق
النار في نفس المكان تقريبا ً وأصيب

جندي بإصابات بالغة».
وي���وم ال��ث�لاث��اء الماضي أص��اب
مجهولون ب��ال��رص��اص شخصين
ضمن قافلة للصليب األحمر تضم
ثماني س��ي��ارات كانت تحاول نقل
مدنيين شردهم القتال في الوكاي،
حيث ا ّتهمت الحكومة وقتها جيش
التحالف الديمقراطي ال���ذي نفي
ضلوعه في الهجوم.
وأعلن رئيس ميانمار ثين سين
ح��ال��ة ال��ط��وارىء وف���رض األح��ك��ام
العرفية هذا الشهر في المنطقة بعد
مقتل أكثر من  70في االشتباكات بين
القوات الحكومية وجيش التحالف
الديمقراطي الوطني لميانمار الذي

ينتمي لمنطقة ك��وك��ان��ج الناطقة
بالصينية.
ويمثل الصراع عقبة أمام الحكومة
شبه المدنية لميانمار التي ت ّولت
السلطة ع��ام  2011بعد  49سنة
من الحكم العسكري وتسعى إلنهاء
األع��م��ال ال��ع��دائ��ي��ة م��ع الكثير من
الجماعات التي حملت السالح منذ
االستقالل في عام .1948
وان���دل���ع ال��ق��ت��ال ب��ي��ن ال��ق��وات
ال��ح��ك��وم��ي��ة وج���ي���ش ال��ت��ح��ال��ف
الديمقراطي يوم التاسع من شباط
مما دف��ع آالف المدنيين للفرار من
المنطقة إلى أماكن أخرى في ميانمار
أو إلى الصين.

كوبا تفرج عن رجل
الأعمال الكندي توكماجيان
قال مسؤوالن بنغالديشيان إن قوات خاصة داهمت
معسكر تدريب في منطقة تشيتاجونغ بجنوب شرقي
البالد ،حيث كانت شبكة إسالمية متشددة تخطط لشن
هجمات إرهابية.
وق��ال اللفتاننت كولونيل مفتاح الدين إن قوات
التدخل السريع اعتقلت خمسة أشخاص وعثرت على
أسلحة نارية أثناء مداهمتها للمعسكر في بانشخالي،
مضيفا ً أن طالبا ً كانوا قد اعتقلوا في وقت سابق أفشوا
معلومات بشأن المعسكر أثناء استجوابهم وإن أفرادا ً
من مختلف أنحاء بنغالديش ذهبوا إلى هناك لتلقي
تدريب على استخدام األسلحة.
ونفذت عملية المداهمة بعدما اعتقلت الشرطة
 25طالبا ً في  19شباط من مدرسة للفقه اإلسالمي
والشريعة في بلدة هاثازاري بتشيتاجونغ.
وأض��اف مفتاح الدين« :ينحدر كل المعتقلين من

نيجيريا :قتلى
في هجوم انتحاري
نفذته طفلة
تبلغ � 7سنوات
قتل  5أشخاص وأصيب  19آخرين
على األقل بجروح إثر هجوم انتحاري
نفذته طفلة تبلغ من العمر  7سنوات
جنوب شرق نيجيريا أمس.
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن
شهود عيان قولهم إن العبوة التي
تحملها الطفلة انفجرت عند مدخل
سوق في مدينة بوتيسكوم جنوب
ش��رق نيجيريا ،بعد أن ت��ج��اوزت
حاجز للتفتيش أقيم هناك في إطار
تدابير احترازية تنفذها السلطات
هناك.
ولم تعلن أية جماعة مسلحة في
البالد مسؤوليتها عن الحادث ،إال أن
أجهزة األمن ترجح أن مجموعة «بوكو
حرام» المتشددة تقف وراء االنفجار،
حيث أكد مجلس األمن الدولي مرارا ً
أن «جهاديي بوكو حرام» يستخدمون
األطفال في أعمالهم اإلرهابية.

أجزاء مختلفة من البالد وكانوا مدربين هناك وقاموا
بتدريب متشددين مختارين على استعمال األسلحة
النارية وتصنيع القنابل وشن هجوم».
من جهة أخرى ،قال اللفتاننت كولونيل إيه كيه أزاد
مدير مقر قوات التدخل السريع إن المتشددين كانوا
يديرون شبكة قوية ودبروا لمهاجمة بنغالديش لكنه
لم يحدد اسم الجماعة .وأضاف أزاد« :كان المدربون
ي��ع��رض��ون م��ق��اط��ع ف��ي��دي��و ع��ن ال��ت��ش��دد وشجعوا
المتشددين بالمحاضرات والكتب» .وأضاف أن الشبكة
استغلت أبناء األسر الفقيرة وطالب المدارس الدينية.
وأل��ق��ت ش��رط��ة ب��ن��غ�لادي��ش ال��ق��ب��ض ع��ل��ى أرب��ع��ة
يشتبه بانتمائهم لتنظيم «داعش» الشهر الماضي في
العاصمة داكا ومن بينهم منسق إقليمي للتنظيم قالت
الشرطة إنه تلقى تدريبا ً في باكستان.

بنغالدي�ش:
قتلى في غرق ع ّبارة
على متنها  150راكب ًا
لقي  16شخصا ً حتفهم نتيجة غرق
عبارة تقل على متنها نحو  150شخصا ً
بعد اصطدامها أمس بسفينة شحن في
نهر غرب بنغالديش ،حيث ذكر مسؤول
أمني أن الغواصين انتشلوا  16جثة فيما
أنقذ السكان المحليون  50آخرين.
ومن المرجح أن تزداد حصيلة القتلى
حيث يعتقد عمال اإلغاثة أن مزيدا ً من
األش��خ��اص محاصرين داخ��ل العبارة
التي انقلبت على بعد  90كيلومترا ً غرب
العاصمة دكا.
وتنتشر حوادث العبارات في الدولة
ال��واق��ع��ة ج��ن��وب آس��ي��ا فيما ال تحتفظ
ال��ش��رك��ات المسيرة للعبارات بقوائم
للركاب.
وكانت بنغالديش قد شهدت منتصف
الشهر الجاري مقتل  7أشخاص إثر غرق
عبارة تقل على متنها  200شخص ،في
نهر يبعد نحو  300كيلومتر جنوب
عاصمة دكا.

قالت شركة توكماجيان الكندية للنقل إن كوبا أفرجت عن رئيسها سي
توكماجيان بعد أن قضى أكثر من ثالث سنوات في السجن لتحل بذلك قضية
أدت إلى توتر العالقات الكوبية الكندية وأثارت قلق المستثمرين األجانب.
وأدين توكماجيان مؤسس شركة توكماجيان التي تتخذ من أونتاريو مقرا ً
لها بتهمة الرشوة واتهامات أخرى وحكم عليه بالسجن  15سنة في أيلول فيما
وصفته شركته بأنها «محاكمة صورية».
وقال ممثلون لالدعاء في كوبا إن توكماجيان تقرب لمسؤولين كوبيين
وعائالتهم بسلسلة من الهدايا ما ساعد شركته في القيام بأنشطة قدرت بنحو
 80مليون دوالر سنويا ً مع كوبا إلى أن أغلقت الشركة واعتقل مؤسسها في
أيلول .2011
وقال متحدث باسم الشركة إن توكماجيان البالغ من العمر  74سنة أفرج
عنه في ساعة مبكرة ،في حين لم يذكر بيان للشركة مصير مساعدين كنديين
من مجموعة توكماجيان أدينا أيضا ً وحكم عليهما بالسجن  12سنة وثماني
سنوات.
وأدين أيضا  14كوبيا ً في هذه القضية من بينهم نائب وزير السكر سابقا ً
والمدير السابق لشركة النيكل الحكومية وحكم عليهما بالسجن لفترات
تراوحت بين ست سنوات و 20سنة.

�إندوني�سيا قد تجمع
رئي�سي الكوريتين

تمرد في �سجن بوالية
تك�سا�س الأميركية

تستضيف إندونيسيا الرئيس الكوري الشمالي كيم
جونغ أون ال��ذي سيحضر فعاليات مؤتمر قمة آسيا
وأفريقيا المقرر عقده في جاكارتا يومي  23-22نيسان
المقبل.
ووجهت الدعوة إلى الرئيسة الكورية الجنوبية بارك
كون هيه ،لكن مصادر أشارت إلى إمكان تغيبها عن القمة
بسبب ضيق وقتها.
وتستضيف إندونيسيا مؤتمر آسيا-إفريقيا في الذكرى
السنوية الـ 60النطالق مؤتمر باندونغ لدول عدم االنحياز
في  24نيسان .1955
وفي حال حضور كيم جونغ أون ،ستكون أول زيارة له
إلى دولة أجنبية منذ توليه السلطة في كانون األول عام
 2011بعد وفاة والده كيم جونغ إيل.
ومن المتوقع أن يثير المؤتمر في إندونسيا اهتماما ً كبيرا ً
نتيجة إمكان لقاء الزعيم الكوري الشمالي بمسؤولين من
الحكومتين الكورية الجنوبية والصينية ،وسط تنبؤات
بحضور الرئيس الصيني شي جين بيونغ ودبلوماسيين
رفيعي المستوى من كوريا الجنوبية.
وسبق أن حضر مؤسس ك��وري��ا الشمالية كيم إيل
سونغ هذا المؤتمر في الذكرى العاشرة عام  ،1965برفقة
الرئيس السابق كيم جونغ إيل.

شارك نحو  2000سجين في تمرد بسجن
مدينة ريموندفيل بوالية تكساس ،وأشعلوا
النيران في مبيت السجن مطالبين بتحسين
الرعاية الصحية.
وذك���ر المتحدث ب��اس��م مكتب التحقيق
الفيدرالي األميركي « »FBIأمس أن القائمين
ع��ل��ى ال��س��ج��ن ي��ت��ف��اوض��ون م��ع السجناء
بمساعدة مكتب التحقيقات ،مضيفاً« :حتى
اآلن يبقى الوضع عالقا ً من دون حل ،على
رغم أننا نتقدم نحو تسوية سلمية».
وأشارت األنباء أيضا ً إلى أنه من المقرر نقل
 2800سجين على األقل إلى مؤسسة إصالح
أخرى نتيجة الوضع الحالي ،حيث أصبحت
عشرات الزنزانات غير صالحة للمعيشة.
وحسب ممثلي السجن ،لم يتضرر أحد
في أعمال الشغب أثناء التمرد ،إال أن حراس
السجناء ل��ج��أوا إل��ى اس��ت��خ��دام ال��غ��ازات
المسيلة للدموع في محاولة للسيطرة على
الوضع.
وي��ض��م السجن ف��ي ال��غ��ال��ب محكومين
بجرائم غير خ��ط��رة ،وأغ��ل��ب السجناء من
المهاجرين غير الشرعيين.

انخفا�ض �شعبية الرئي�س الفرن�سي
ورئي�س الوزراء في ال�شهر الجاري
أظ��ه��ر اس��ت��ط�لاع ل��ل��رأي أج��رت��ه
مؤسسة (آي فوب) أن نسبة شعبية
الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند
ورئ��ي��س ال������وزراء م��ان��وي��ل فالس
تراجعت خالل شباط الجاري.
وأوضحت نتيجة االستطالع الذي
أج���ري لصحيفة «ل���و ج��ورن��ال دو
ديمانش» أن نسبة شعبية هوالند
ت��راج��ع��ت إل��ى  24ف��ي المئة خالل
الشهر ال��ج��اري م��ق��ارن��ة ب��ـ  29في
المئة في كانون الثاني الماضي بعد
اإلشادة بطريقة تعامله مع الهجمات

اإلرهابية التي استهدفت صحيفة
«شارلي إيبدو» الساخرة في باريس.
وأشار استطالع الرأي الذي نشرت
نتائجه أم��س إل��ى أن نسبة الذين
عبروا عن عدم رضاهم التام عن أداء
الرئيس ارتفعت ثماني نقاط لتبلغ
 37في المئة.
وعلى رغم ذلك تبقى نسبة الرضا
عن أداء هوالند أعلى من أي فترة في
العام الماضي عندما أظهرت بيانات
(آي ف��وب) انخفاضها إل��ى  13في
المئة.

وذك�����رت م��ؤس��س��ة (ي���و ج���وف)
ل�لاس��ت��ط�لاع ف���ي ت��ش��ري��ن ال��ث��ان��ي
الماضي أن نسبة شعبية لهوالند
هي األسوأ لرئيس فرنسي في تاريخ
البالد المعاصر.
وانخفضت نسبة التأييد لفالس
سبع نقاط في شباط الجاري لتبلغ
 46في المئة مقارنة بـ  53في المئة
في كانون األول وفقا ً إلحصاءات (آي
ف��وب) ،حيث استطلعت (آي فوب)
آراء  1972شخصا ً عبر الهاتف في
الفترة بين  12و 21شباط.

بيرو ت�ستدعي �سفيرها من ت�شيلي
ب�سبب �شكوك بالتج�س�س
قال رئيس البيرو «أوالنتا هوماال»
إنه استدعى سفير بالده في تشيلي،
مشيرا ً إلى أنه لن يقبل بالتصرفات
غير الودية من تشيلي وسط شكوك
بالتجسس ،وأض���اف على هامش
إح��دى المناسبات قوله« :نحن في
انتظار رد من حكومة تشيلي».
وب��ع��ث��ت ال��ب��ي��رو أي��ض��ا ً رس��ال��ة

احتجاج إلى سانتياغو بعد الكشف
في األسبوع الماضي عن أن اثنين من
مسؤولي البحرية في البيرو يحاكمان
كما يجرى التحقيق مع آخ��ر بزعم
تجسسهم على تشيلي.
وف���ي ب��ي��ان ع��ل��ى م��وق��ع وزارة
الخارجية ف��ي بيرو على اإلنترنت
ح� ّث��ت ليما سانتياغو على إج��راء

تحقيق للعثور على المسؤولين عن
التجسس وضمان عدم ح��دوث ذلك
مرة آخرى.
ويأتي توتر العالقات بين البلدين
بعد عام تقريبا ً من تسوية قرار لمحكمة
دولية نزاعا ً حدوديا ً بين الجانبين ما
أثار توقعات بأن ماضيهما الطويل من
عدم الثقة المتبادلة انتهى.

