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فابيو�س :فرن�سا ال تنوي �إر�سال مدربين �أو �أ�سلحة �إلى �أوكرانيا
الفروف :الراغبون بتقوي�ض اتفاقات مين�سك كثر
ح��ذر وزي���ر الخارجية ال��روس��ي
سيرغي الف��روف من إمكان تقويض
اتفاقات مينسك الخاصة بالتسوية
ف��ي أوك��ران��ي��ا ،داع��ي �ا ً منظمة األم��ن
والتعاون األوروبي إلى مراقبة سحب
األسلحة الثقيلة.
وق��ال الف��روف خالل لقائه رئيس
مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار
الرش��ي��ه أم���س إن���ه ات��ف��ق ووزراء
خارجية رباعية النورماندي على
إن��اط��ة منظمة األم����ن وال��ت��ع��اون
األوروبي بهذه المهمة ،على أن يُمدّد
عملها وتردف بمزيد من الدعم.
وي��رى وزي��ر الخارجية الروسي
سيرغي الفروف عدم وجود ضرورة
اآلن للبحث عن آليات مراقبة وتدقيق
جديدة في ما يخص تسوية األزمة
في أوكرانيا.
م��ن جهة أخ���رى ،أع���رب ال��وزي��ر
الروسي عن أمله بأن تلتزم كييف
تعهدات التخلي عن المركزية في
الحكم ،مشيرا ً إلى أن هذه التعهدات
ذكرت في الورقة المقدمة في مينسك
من قبل الرئيس الفرنسي فرانسوا
هوالند والمستشارة األلمانية أنغيال
ميركل ،وجرى التوقيع عليها أيضا ً
من قبل الجانب األوكراني.
الف���روف أش��ار إل��ى أن الراغبين
بنسف ات��ف��اق مينسك ك��ث��ر ،وه��م
موجودون ليس في أوكرانيا فحسب
بل وخارجها أيضاً ،وقال إن األمر اآلن
يعتمد بشكل كبير على موضوعية
وإخ�لاص المراقبين الذين يجب أن
يضبطوا ما يجري على األرض.
وأع���رب الف���روف ع��ن قلق ب�لاده
من عدم مرافقة المراقبين التابعين
لمنظمة األم��ن والتعاون في أوروب��ا
لعمليات سحب األسلحة الثقيلة،
وأضاف« :نحن نتوجه بشكل مباشر
لمندوبي منظمة األم��ن والتعاون
لكي ترسل المنظمة مراقبيها ف��ورا ً
إلى المناطق المشار إليها في بعثة
المراقبين في أوكرانيا».
إض��اف��ة إل���ى ذل���ك اع��ت��ب��ر وزي��ر
الخارجية ال��روس��ي أن األزم���ة في

ال��ع�لاق��ات ب��ي��ن روس��ي��ا واالت��ح��اد
األوروب��ي مفتعلة .وقال في مستهل
اللقاء مع الرشيه إن «هذه العالقات
تتعرض اآلن الختبار خطير .وذلك
ال يساعد ف��ي ال��ت��ع��اون السياسي
الخارجي ،على رغم عدم انخفاض
عدد األخطار».
م��ن ج��ه��ة أخ����رى ،ب��ح��ث ال��وزي��ر
ال��روس��ي ال��وض��ع ف��ي أوك��ران��ي��ا مع
رئيس اللجنة الدولية للصليب األحمر
بيتير ماوير.
وأش��ار بيان صدر عن الخارجية
ال��روس��ي��ة ي���وم األرب���ع���اء إل���ى أن
«الفروف بحث مع ماوير في لقاء عقد
الثالثاء الوضع اإلنساني في جنوب
شرقي أوكرانيا وكذلك مختلف مسائل
التعاون الثنائي».
والتقى مسؤول الصليب األحمر
مع أناتولي أنطونوف نائب وزير

الدفاع الروسي ،حيث أف��اد المكتب
اإلعالمي لوزارة الدفاع الروسية بأن
الجانبين بحثا التعاون بين الوزارة
والمنظمة الدولية في تطبيق القانون
اإلنساني.
وفي السياق ،أعلن وزير الخارجية
الفرنسي لوران فابيوس أن السلطات
الفرنسية ال تنوي إرس��ال مدربين
عسكريين أو ت��وري��د ال��س�لاح إلى
أوكرانيا خالفا ً لبريطانيا التي اتخذت
موقفا ً متشدداً.
وك��ان رئيس ال���وزراء البريطاني
ديفيد كاميرون أعلن في كلمة خالل
اجتماع لجنة العالقات في مجلس
ال��ع��م��وم ال��ب��ري��ط��ان��ي ال��ث�لاث��اء 24
شباط أن ب�لاده سترسل مدربيها
إل��ى أوكرانيا لتدريب العسكريين
األوكرانيين.
وقال فابيوس إن «بريطانيا تتخذ

موقفا ً متشددا ً وتنظر في اإلجراءات
التي تحدثتم عنها (توجيه مدربين
عسكريين) وه��و م��ا أعلنه رئيس
ال���وزراء ديفيد كاميرون .نحن من
جانبنا نتخذ كذلك موقفا ً صلباً ،في
دعم تسوية األزمة األوكرانية».
ف��ي ال��س��ي��اق ،أع��ل��ن عسكريون
أميركيون إرس��ال مجموعة صغيرة
تتألف من  5إلى  10خبراء عسكريين
األسبوع المقبل إلى غرب أوكرانيا
للمساعدة في تجهيز مدربين طبيين
في الجيش األوكراني.
وبذلك ،ستصبح هذه المجموعة
الثانية التي ترسلها الواليات المتحدة
حيث دربت مجموعتها األولى العام
الماضي نحو  300جندي أوكراني
على أسس تقديم المساعدة الطبية
في ساحات القتال.
وأف���ادت سلطات دونيتسك بأن
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كيري ي�صب الزيت على نار التوتر بين نتنياهو والإدارة الأميركية

الليلة الماضية ف��ي ه��ذه المدينة
األوك��ران��ي��ة م��رت م��ن دون أي قتال
يذكر ،بينما طالبت بعثة المراقبين
ال��دول��ي��ي��ن جانبي ال��ن��زاع بتقديم
معلومات ح��ول سحب أسلحتها
الثقيلة.
وأوض���ح ب��ي��ان نشر على موقع
إدارة دونيتسك أمس« ،في الساعة
 8:30الوضع في المدينة يبقى هادئا ً
نسبياً» .كما أشارت سلطات المدينة
إلى أن  4,7آالف من سكان دونيتسك
يعانون من انقطاع الغاز ،بينما يبقى
نحو  200مسكن و 5مستشفيات
وعدد من الحضانات والمدارس من
دون تدفئة.
وق��ال��ت ال��ق��وات األوك��ران��ي��ة إنها
خففت ح��دة القصف في دونباس.
وق��ال أناتولي ستيلماخ المتحدث
باسم العملية األمنية األوكرانية أمس
إن مواقع القوات األوكرانية «تعرضت
خالل الساعات الـ 24األخيرة لقصف
مسلحين نحو  20مرة» ،مشيرا ً إلى
انخفاض ع��دد م��رات خ��رق الهدنة
بشكل كبير.
م��ن جهة أخ���رى ،طالبت بعثة
المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة
األم��ن والتعاون في أوروب��ا جانبي
النزاع بتقديم معلومات حول سحب
األسلحة الثقيلة بأسرع وقت ممكن.
وق���ال رئ��ي��س بعثة المراقبين
أرتوغرول أباكان إن أط��راف النزاع
يجب أن ت��وض��ح م��ا ه��ي األسلحة
الثقيلة التي تملكها وأين توجد ،وما
هي الطرق التي ستستخدمها لسحب
هذه األسلحة وكيفية سحبها ،وما
هي المواقع التي ستسحب إليها.
وأكد أباكان أن بعثته قادرة على
مراقبة عملية سحب األسلحة ،معربا ً
عن أمله في أنها ستتمكن قريبا ً من
تأكيد ذلك رسمياً.
يذكر أن بعثة المراقبين الدوليين
أعلنت في وقت سابق أنها ال تستطيع
حاليا ً تأكيد سحب األسلحة الثقيلة
م��ن قبل أط���راف ال��ن��زاع ف��ي شرق
أوكرانيا.

تن�سيق «�إ�سرائيلي» ـ �سعودي
في كل ما يتعلق ب�إيران
قال وزير الخارجية األميركي جون
كيري في إشارة إلى رئيس الوزراء
«اإلسرائيلي» ،إن «منتقدي االتفاق
ال��ن��ووي قيد التفاوض مع إي��ران ال
يعرفون ع ّما يتحدثون».
وت��ح��دث كيري إل��ى الكونغرس
ق��ائ�لاً إن��ه يتوقع أن يعرف قريبا ً
ما إذا كانت إي��ران مستعدة لوضع
خطة مقبولة يمكن التحقق منها
إلقناع القوى الكبرى بأنها ال تسعى
لتصنيع سالح نووي.
وب��ع��ث ن��ت��ن��ي��اه��و رس���ال���ة إل��ى
سيناتور ديمقراطي ،رفض فيها دعوة
النواب الديمقراطيين لالجتماع معهم
في مجلس الشيوخ األميركي خالل
زي��ارت��ه واشنطن األس��ب��وع المقبل،
قائالً« :أؤك��د لكم أن نيتي الوحيدة
من قبول (الدعوة) هي التعبير عن
مخاوف إسرائيل الخطيرة من اتفاق
ن���ووي محتمل م��ع إي���ران ق��د يهدد
وجود بلدي».
وقد أث��ار ذلك على ما يبدو وزير
الخارجية األميركي الذي قال خالل
جلسة االستماع أم��ام الكونغرس
إن من يتدخل اآلن ليقول« :نحن ال
يعجبنا هذا االتفاق أو ذاك ...ال يعرف
ما هو االتفاق .ال يوجد اتفاق حتى
اآلن» .وأض��اف« :وأن��ا أنبه الناس
لينتظروا ويروا ما الذي ستتمخض
عنه هذه المفاوضات».

وت��أت��ي ت��ص��ري��ح��ات ك��ي��ري في
سياق م��ا اعتبره م��راق��ب��ون توترا ً
في العالقة بين اإلدارة األميركية
وحكومة نتنياهو بعد تحديد موعد
كلمة نتنياهو أم��ام الكونغرس في
البداية من دون علم إدارة أوباما،
حيث خالف الجمهوريون التقاليد
الدبلوماسية بعدم تشاورهم مع
البيت األب��ي��ض أو م��ع ديمقراطيي
الكونغرس قبل دعوة نتنياهو إللقاء
كلمة أمام جلسة مشتركة لمجلسي
النواب والشيوخ.
وعقب ذل��ك اتهم البيت األبيض
«إس��رائ��ي��ل» بتشويه م��وق��ف��ه في
المحادثات النووية مع إي��ران ،من
خ�ل�ال ت��س��ري��ب م��ع��ل��وم��ات بشكل
انتقائي ،وهو ما زاد حدة التوتر قبل
كلمة نتنياهو أمام الكونغرس.
واس���ت���دع���ى ك��ل�ام ك���ي���ري ردا ً
«إسرائيلياً» من مصادر نتنياهو،
فقال أودي سيغل ،مراسل الشؤون
السياسية في القناة الثانية إن مصادر
«»إسرائيلية» قالت إن «إسرائيل»
ليست بحاجة إلى الواليات المتحدة
األميركية لكي تعرف ما يحدث داخل
المحادثات مع إي��ران ،فنحن لدينا
أجهزة استخبارات وهناك شركاء
آخ���رون ف��ي ه��ذه ال��م��ح��ادث��ات ،وما
يصلنا من األميركيين يكفي للقول إن
األمر يتعلّق باتفاق سيء».

ودخلت مستشارة األم��ن القومي
س���وزان راي���س على خ��ط السجال
مح ّذرة من عواقب خطاب نتنياهو
المرتقب أم��ام الكونغرس .وقالت
إن خطاب نتنياهو أمام الكونغرس
سيكون «هداما ً لبنية العالقات بين
«إسرائيل» والواليات المتحدة».
السجال األميركي «اإلسرائيلي»
ت��راف��ق م��ع تنسيق «إس��رائ��ي��ل��ي»-
سعودي في كل ما يتعلق بإيران
بحسب القناة الثانية ،حيث نقل
محرر الشؤون الخارجية في القناة
الثانية عراد نير عن مسؤول أوروبي
قوله له إن السعودية «تنسق على
نحو كامل م��ع «إس��رائ��ي��ل» ف��ي كل
ما يتعلق ب��إي��ران ،إل��ى حد أن��ه في
المحادثات المغلقة التي يجرونها مع
دبلوماسيين وأبلغوا عن استعدادهم
للسماح لسالح الجو «اإلسرائيلي»
بعبور مجالهم الجوي في طريقه
لمهاجمة إيران إذا كان هناك حاجة
إلى مثل هذا الهجوم».
اح���ت���دام ال��س��ج��ال األم��ي��رك��ي ـ
«اإلسرائيلي» ينذر بتفاقم الخالف
بينهما وال سيما على ضوء ما قاله
مصدر مقرب من اإلدارة األميركية
للقناة الثانية من أن المواجهة مع
نتنياهو تمنع أي إمكان للبحث في
ضمانات أمنية «إلسرائيل» كجزء من
االتفاق المتبلور مع إيران.

العفو الدولية تدعو �إلى وقف ترحيل الالجئين والحد من توريد ال�سالح
انتقدت منظمة العفو الدولية وضع
حقوق الالجئين في فرنسا داعية
سلطاتها إلى الكف عن ترحيلهم قسرا ً
خارج البالد ومراعاة حقوقهم.
وق��ال��ت المنظمة ف��ي تقريرها
السنوي إن الشرطة الفرنسية أوقفت
في آذار العام الماضي عند محطة
القطارات غاري دي ليون  85سوريا ً
«ولم تمنحهم إمكان تقديم الوثائق
ل��ل��ح��ص��ول ع��ل��ى ح��ق ال��ل��ج��وء بل
منحوا شهرا ً واحدا ً فقط لكي يغادروا
فرنسا».
وأش�����ارت إل���ى أن���ه ف��ي تشرين
األول ال��م��اض��ي ك���ان ه��ن��اك أل��ف��ان
و 500مهاجر والجئ من أفغانستان
وإثيوبيا وأرتيريا وسورية يسكنون
ف���ي ظ����روف س��ي��ئ��ة ج����دا ً ب��إح��دى
المناطق الفرنسية ،وك��ان أغلبهم
ينوي التوجه الى بريطانيا .وفي أيار
أجبرت السلطات حوالى  700منهم
على ترك أماكن سكنهم قسرا ً في وقت
يستمر الحديث عن بناء مركز إيواء
جديدة لالجئين.
وذك��رت المنظمة كذلك ،اعتمادا ً
على معطيات رسمية لبداية العام،
أن هناك أكثر من  19أل��ف شخص
في  492مستوطنة غير شرعية في
فرنسا ،غالبيتهم من الغجر الرومان
والبلغار ومن يوغوسالفيا السابقة.
وأك��دت أن «السلطات الفرنسية
تستمر بطردهم قسرا ً من البالد على
م��دار كل ال��ع��ام .وبحسب معطيات
راب��ط��ة ح��ق��وق اإلن���س���ان وال��م��رك��ز
األوروبي لحقوق الغجر تم طرد أكثر
من  11ألف شخص قسرا ً من البالد
خالل األشهر التسعة األولى من العام
الماضي».
وأض��اف��ت المنظمة ال��دول��ي��ة أنه
ومع أن السلطات الفرنسية تحاول
حل مشكلة السكن لمن يعيش في
المستوطنات غير الشرعية إال أن
الكثير من العائالت ال تحصل على
سكن بديل« .فمثالً ،في  10يونيو
ُطرد  400شخص من أكبر مستوطنة
في مارسيل ،بينما عُ ��رض على 18
عائلة فقط سكن بديل».

وتشير المنظمة إلى أن السلطات
الفرنسية ال تجمع معلومات عن
الجرائم الحاصلة في ضوء الكراهية
للغجر بينما يؤكد المجتمع المدني
حصول حوادث عدة من هذا القبيل.
وق��ال التقرير إن «هناك قلقا ً من
أن السلطات ال تأخذ بعين االعتبار
الدوافع التمييزية عند التحقيق في
هذه القضايا».
كما انتقدت منظمة العفو الدولية
قمع السلطات األميركية للمتظاهرين
مؤكدة أن على الشرطة األميركية
إع���ادة النظر ف��ي سياستها حول
ضرورة استخدام القوة.
وق��ال��ت إن  35شخصا ً م��ن 18
والية أميركية قتلوا بسبب استخدام
الشرطة للصواعق الكهربائية العام
الماضي بحيث ارتفع عدد ضحايا
ه��ذا السالح «غير الفتاك» للوهلة
األول���ى منذ ع��ام  2001ال��ى 602

شخصين.
وأكد التقرير أن «غالبية من قتل
بالصواعق الكهربائية كانوا عزال ً
وال يمثلون خطرا ً ج��دي�اً ،وم��ع ذلك
استخدمت ال��ص��واع��ق الكهربائية
ضدهم».
ولفت واض��ع��وا التقرير االنتباه
إلى االستخدام غير المبرر للقوة من
قبل الشرطة عند تفريق التظاهرات
واالحتجاجات ما تسبب بإصابات
ف��ي ص��ف��وف ال��ن��اس والصحافيين
على حد سواء .وأضافوا أن « حوادث
أخ��رى ع��دة تعكس ض���رورة إع��ادة
النظر في معايير الشرطة بالواليات
المتحدة من حيث استخدام القوة».
ودعت منظمة العفو أعضاء مجلس
األم���ن ال��دائ��م��ي��ن إل��ى االم��ت��ن��اع عن
استخدام حق «الفيتو» لدى اتخاذ
ال��ق��رارات الخاصة بحاالت اإلب��ادة
الجماعية وجرائم الحرب والجرائم

ضد اإلنسانية.
وأعربت المنظمة عن قلقها الجدي
من أعمال المجموعات المسلحة غير
الحكومية في مختلف دول العالم ،إذ
تقوم بهجمات عشوائية على السكان
اآلمنين وبإعدامات من دون محاكمة
وتعذيب وخ��ط��ف ،مشيرة إل��ى أن
الحديث ال يدور عن تنظيم «داعش»
فحسب ،بل وعن «بوكو ح��رام» في
نيجيريا ،و»الشباب» في الصومال.
ول��ف��ت��ت ال��م��ن��ظ��م��ة ال���ى األزم���ة
اإلنسانية الضخمة وس���وء وضع
الالجئين والنازحين في كل أنحاء
ال��ع��ال��م ،م��ذك��رة ب��وض��ع الالجئين
السوريين ،الذين توجد نسبة ضئيلة
من عددهم البالغ  4ماليين في دول
أوروبية ،بينما يقع العبء األكبر في
استضافتهم على ال��دول المجاورة
لسورية مثل لبنان وتركيا واألردن.
وذك��رت المنظمة ح��وادث الغرق

بنغالدي�ش� :إ�صدار مذكرة توقيف
زعيمة المعار�ضة خالدة �ضياء
أم��ر القضاء البنغالي أم��س بتوقيف
زعيمة المعارضة خالدة ضياء بعد تغيبها
ع��ن جلسة االس��ت��م��اع ف��ي قضية فساد،
ما ينذر بتأجيج األزم��ة السياسية التي
تعصف ببنغالديش.
ونقل عن سناء الله ميا محامي زعيمة
الحزب الوطني البنغالديشي خالدة ضياء
قوله إن «قاضي مكافحة الفساد أصدر
مذكرة توقيف بحقها» مع أنها «محتجزة»
في مكتبها منذ كانون الثاني.
وتتهم السلطات ضياء باختالس حوالى
 650ألف دوالر في قضيتين منفصلتين
عندما كانت رئيسة للوزراء بين 2001
و .2006وهي تهمة قد تؤدي للحكم عليها
بالسجن مدى الحياة.

وتفرض السلطات على ضياء البقاء في
مكتبها منذ الثالث من كانون الثاني عندما
دعت أنصارها إلى تعطيل وسائل النقل
في جميع أنحاء البالد من أجل اإلطاحة
بمنافستها رئيسة الحكومة الشيخة
حسينة واجد.
إلى ذلك قال الحزب ال��ذي تنتمي إليه
ضياء إن «مذكرة التوقيف صدرت لضرب
حركتنا» .وصرح المتحدث باسم الحزب
سير الكبير «لكن هذا لن يجدي وسيؤدي
إل���ى ن��ت��ائ��ج عكسية .س��ي��ع��زز تصميم
أنصارنا».
من جهة أخ��رى ،ق��ال المدعي مشرف
حسين إن المحكمة «ال خيار لديها سوى
إصدار مذكرة التوقيف» ضد ضياء ألنها لم

تحضر إلى القضاء  40مرة.
وكان جهاز الشرطة في بنغالديش أعلن
االثنين مقتل أكثر من  100شخص في
أعمال عنف وقعت في األسابيع األخيرة،
بين أنصار رئيسة الوزراء الشيخة حسينة
وزعيمة المعارضة خالدة ضياء.
وتطالب خالدة ضياء بتنظيم انتخابات
تشريعية جديدة بعدما قاطعت أحزاب
المعارضة اقتراعا ً مثيرا ً للجدال العام
الماضي واتهمت السلطات بالتزوير.
وتتهم رئيسة الحكومة الشيخة حسينة
واج���د ب��اس��ت��م��رار منافستها بالتسبب
بـ»الفوضى» في البالد .وتهدد الحكومة
بمالحقتها بتهمة القتل بسبب العنف الذي
تتسم به حركة االحتجاج.

المأسوية في البحر المتوسط عند
م��ح��اول��ة الالجئين ال��وص��ول إلى
شواطئ أوروبا.
واعتبرت المديرة العليا للبحوث
في المنظمة آنا نيستات أن ردة فعل
المجتمع الدولي غير كافية إزاء وضع
السكان المدنيين في مناطق األزمات
وارت��ف��اع ع��دد الالجئين واستخدام
أسلحة محرمة ،خ�لال ع��ام 2014
الماضي.
وأك���دت نيستات أن «ال��رؤس��اء
العالميين يستمرون عمليا ً بالتظاهر
بعدم القدرة على فعل شيء من أجل
حماية المجتمع المدني .وهذا الموقف
بالنسبة لنا يعتبر أوال ً مخجالً وثانيا ً
قصير النظر» .وتابعت أنه «نظرا ً إلى
ذلك ،فإن إحدى دعواتنا التي تضمنها
التقرير موجهة إلى األعضاء الدائمين
في مجلس األمن ،وهي االمتناع عن
حق الفيتو في الحاالت التي تظهر
فيها إب��ادة وغيرها من الخروقات
الجماعية لحقوق اإلنسان وجرائم
حرب وجرائم ضد اإلنسانية».
ودعت المنظمة إلى تقييد استخدام
بعض أن���واع األس��ل��ح��ة خصوصا ً
المتفجرة منها والتي ال يمكن التحكم
بنتائجها ومن المحتمل استخدامها
عشوائياً ،وإلى حظر توريد السالح
إلى األماكن التي يمكن فيها انتهاك
حقوق اإلن��س��ان وح��ق المساعدات
اإلنسانية.
وقالت آنا نيستات خالل تقديمها
التقرير ردا ً على س��ؤال حول إمكان
توريد الواليات المتحدة السالح إلى
أوكرانيا إن موقف المنظمة بهذا الصدد
يتطابق مع موقفها من أية توريدات
للسالح« :فنحن نصر على أن السالح
يجب أن ال يورد للتشكيالت المتورطة
في انتهاك حقوق اإلنسان .لذلك إذا
جرى مثل هذا التوريد ،فإننا سنصر
على ضرورة مراقبة أية تشكيالت من
الجيش األوكراني كانت متورطة في
أية انتهاكات لحقوق اإلنسان» لكي ال
يقع السالح بيدها.

الرئي�س القبر�صي في مو�سكو لتطوير العالقات
التقى الرئيس ال��روس��ي فالديمير بوتين أم��س في
موسكو نظيره القبرصي نيكوس أناستاسياديس الذي
يقوم بزيارة رسمية إلى روسيا تستمر إلى  27شباط
الجاري.
وقد ناقش الرئيسان إضافة إلى الملفات السياسية
والدولية والقضايا الثنائية ،مسائل التعاون االقتصادي
المشترك ،وجرى توقيع مجموعة من االتفاقات بين البلدين
بينها اتفاقات بشأن التعاون في مجال االستثمار.
وك��ان الرئيس القبرصي قد التقى قبل لقائه بوتين
برئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف وشخصيات
رسمية روسية أخرى.
وتعد جمهورية قبرص إحدى أهم ال��دول الرائدة في
مجال جذب االستثمارات األجنبية إلى االقتصاد الروسي،
إذ يقدر حجم االستثمارات القبرصية المتراكمة في روسيا
بنحو  65مليار دوالر ،في حين يبلغ حجم االستثمارات
الروسية في قبرص نحو  33مليار دوالر.
وشهد التبادل التجاري بين روسيا وقبرص تراجعا ً
ملحوظا ً العام الماضي ،ووفقا ً لدائرة الجمارك االتحادية
وص��ل ع��ام  2014إل��ى  653.3مليون دوالر منخفضا ً
مقارنة بعام  2013بنسبة  66.8في المئة ،بسبب

التقلبات في سوق الطاقة ،وانخفاض أسعار المنتجات
النفطية ،فضالً عن األزمة في منطقة اليورو والعقوبات
على روسيا ،والعقوبات الجوابية التي فرضتها روسيا
على واردات المنتجات الغذائية من دول االتحاد األوروبي
والتي شملت قبرص أيضاً.
ً
ً
ويملك قطاع المصارف الروسي حضورا قويا في السوق
القبرصية ،حيث تعمل بنشاط هناك ف��روع لمصرف
« »VTBالروسي و»سبيربنك» ومصرف «برومسفياز
بنك» ،كما شاركت روسيا في مساعدة قبرص في تسوية
أزمة الديون ،ففي عام  2011منحتها قرضا ً بقيمة 2.5
مليار يورو.
في مجال الطاقة تحتل شركة «لوك أويل» الروسية
مركزا ً مهما ً في سوق الطاقة على الجزيرة المتوسطية
حيث تسيطر على نحو  9في المئة من مبيعات موارد
الطاقة فيها ،وتملك نحو  33محطة للوقود على الجزيرة.
ول��ق��ب��رص شعبية خ��اص��ة بالنسبة إل��ى السياح
الروس ووفقا ً لإلحصاءات الصادرة عن منظمي الرحالت
السياحية إلى قبرص ،في عام  2013زار الجزيرة نحو
 609آالف سائح روسي ،ليرتفع العدد عام  2014بنسبة
 5في المئة إلى  636.8ألف سائح.

بوتين خالل لقائه الرئيس القبرصي

تحليق جديد لطائرات من دون طيار في �سماء باري�س
أفاد مصدر أمني فرنسي أن خمس طائرات من دون طيار
مجهولة الهوية ،حلّقت لليلة الثانية على التوالي فوق مواقع
مختلفة في سماء العاصمة الفرنسية باريس.
وكانت خمس طائرات قد حلقت ليل االثنين ـ الثالثاء ،فوق
مناطق عدة في باريس من دون أن يقبض على مشغليها.
وك��ان مصدر فرنسي أمني قد أكد الثالثاء ،أن خمس
طائرات من دون طيار على األقل حلقت فوق مواقع مختلفة
في باريس ،منها السفارة األميركية وبرج «إيفل».
ونقلت وكالة «أ ف ب» عن مصدر فرنسي أن طائرة من
دون طيار شوهدت قرب السفارة األميركية بعيد منتصف
ليل االثنين ،إضافة إلى طائرات من دون طيار «حلقت أيضا ً
فوق برج إيفل ونصب األنفاليد وكذلك ساحة الكونكورد».
وأضاف المصدر أنه «قد يكون ذلك عمالً منسقا ً لكننا ال نملك
أي معلومات إضافية في الوقت الحاضر».
وقال مصدر آخر إن أجهزة الشرطة حاولت ليالً« :اعتراض
المشغلين لكنها لم تتمكن من رصد مكانهم».
من جهتها ،قالت صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية أنه
وفقا ً للمعلومات األولية ،فإن الطائرات التي شوهدت الليلة

الماضية ليست من حجم تلك التي شوهدت الليلة قبل
الماضية نفسه ،حين حلقت  5طائرات فوق مناطق حساسة
بباريس.
وأش��ارت الصحيفة إلى مجموعة من المارة والشرطة
قاموا بتصوير التحليق خلسة ،وتم إرسال شرائط الفيديو
إلى محققي وحدة حرس الطيران ( ،)GTAحيث تم تشكيل
خلية من عشرة أفراد على خلفية تحليق ليلة الثالثاء.
وه��ذه الطائرات بيع منها نصف مليون قطعة العام
الماضي ،وقد يعرض تشغيلها بطريقة غير شرعية المشغل
للسجن سنة ولدفع غرامة قيمتها خمسة وسبعون ألف
يورو .الشرطة تقول إن هذه الطائرات أخف من أن تتسبب
بضرر مهم إذا اصطدمت بمبنى .لكن تقارير تحدثت عن
مخاوف من أن يجد مهاجمون محتملون وسيلة ليربطوا بها
متفجرات أو مواد كيماوية سامة.
أما األمر الثاني ،فهو عجز القوات الجوية عن القيام بأي
خطوة نتيجة عدم وجود إجراءات تقوم بها ،إذ لم تستطع
الرادارات وكل التجهيزات اإللكترونية الموجودة في فرنسا
رصد هذه األجسام الطائرة.

إحدى الطائرات فوق باريس

