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طهران تطالب برفع كامل للحظر وترف�ض �أي اتفاق یم�س حقوق ال�شعب الإیراني

مو�سكو :وا�شنطن تحاول �إجها�ض عملية ال�سالم من خالل تمديد العقوبات

كيري �إلى ال�سعودية للت�شاور وت�أجيل المفاو�ضات �إلى � 15آذار
قال مسؤول أميركي إن المفاوضات
بشأن ملف إي���ران ال��ن��ووي تأجلت
إلى يوم  15آذار الجاري بعد جولة
مفاوضات جديدة استمرت لمدة 3
أيام في سويسرا ،مرجحا ً احتمال عقد
جولة المفاوضات المقبلة في مدينة
جنيف السويسرية.
وق���د أج����رى ال���وف���دان اإلي��ران��ي
واألم���ي���رك���ي ف���ي م��دي��ن��ة م��ون��ت��رو
السويسرية ف��ي وق��ت سابق أمس
محادثات النووية التي انطلقت بداية
هذا األسبوع.
والتقى كل من رئيس منظمة الطاقة
الذرية اإليرانية علي أكبر صالحي
ووزير الطاقة األميركي إرنست مونيز،
ثم وزي��ر الخارجية اإلي��ران��ي محمد
جواد ظريف مع نظيره األميركي جون
كيري في لقاءين مختلفين ،حيث غادر
األخير أمس إلى السعودية للتشاور
بشأن التطورات التي وصلت إليها
المفاوضات النووية.
وأك���د ال��رئ��ي��س اإلي���ران���ي حسن
روحاني ع��دم رض��وخ إي��ران التفاق
ح��ول برنامجها ال��ن��ووي ال يراعي
حقوق الشعب اإليراني .وق��ال« :إذا
كانت المفاوضات ترمي لمزيد من
الشفافية فنحن مستعدون ،ولكننا
نرفضها إذا كانت تريد منع إيران من
تحقيق التقدم العلمي والتكنولوجي»
مضيفاً« :نريد اتفاق رابحا ً ـ رابحا ً
متوازنا ً ودائما ً وهذا سيكون لمصلحة
المنطقة والعالم».
واعتبر روحاني أن أمام مجموعة
 1+5خيارين هما التوصل التفاق مع
إي��ران ضمن إلطار القوانين الدولية
أو خيار العقوبات ال��ذي ال أث��ر له،
وأك��د أن��ه «على المجموعة الدولية
التوصل إلى اتفاق مع إي��ران ضمن
إط��ار القوانين الدولية أو أن تنكر
الواقع وبهذا ستشاهد كيف سيتطور
البرنامج النووي السلمي اإليراني
سريعاً».
الرئيس اإليراني اعتبر أن الكيان
الصهيوني هو أكبر خطر يهدد المنطقة
التي يسعى إلى إشعال النيران فيها،

مشيرا ً إلى أن «إسرائيل» سعت إلى
السالح النووي بعيدا ً عن المقرارات
ال��دول��ي��ة وه���ي ت��خ��زن ال��ع��دي��د من
القنابل النووية كما ترفض التوقيع
على معاهدة حظر االنتشار أو زيارة
مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية
لمنشآتها.
وق������ال روح����ان����ي إن ال���ك�ل�ام
«اإلس��رائ��ي��ل��ي» ال تأثير ل��ه ف��ي عزم
الشعوب والحكومات مشيرا ً إلى
أن الكيان الصهيوني منزعج من
المفاوضات ألن استمرار حياته يكون
في ظل الحرب واالعتداء.
واعتبر رئيس مجلس الشورى
اإلي��ران��ي علي الريجاني أن «هناك
ن��وع �ا ً م��ن ال��ع��رض االس��ت��ع��راض��ي
السياسي ض��د البرنامج النووي
اإليراني حصل خالل األيام الماضية
عالمياً ،وم��ا ج��رى في الكونغرس
األميركي الثالثاء ليس اّإل استعراضا ً
سياسيا ً ّ
يدل على استغالل كونغرس
دولة كبيرة من قبل كيان هش».
وق���ال الري��ج��ان��ي إن «ادع����اءات

نتنياهو ت��ؤك��د صحة ق��ول االم��ام
ال��خ��م��ي��ن��ي ب���أن «إس���رائ���ي���ل» غ��دة
سرطانية» ،موضحا ً أن «الواليات
المتحدة هي من طلب ولمرات عدة
الدخول في مفاوضات ،وحتى أنها
طلبت وس��اط��ة عّ ��م��ان ال��ق��ول ب��أن
العقوبات هي التي أجبرتها على ذلك
كالم فارغ».
واع��ت��ب��ر ال��م��س��ؤول اإلي��ران��ي أن
ّ
«ت��دل على قلقه من
كلمة نتنياهو
إي��ران ،وأنّ قلق إسرائيل األساسي
هو من نفوذ فكر الثورة في المنطقة
و العالم».
بدورها ،وصفت المتحدثة باسم
وزارة الخارجية اإليرانية مرضية
أفخم ماورد في خطاب نتنياهو األخير
أمام الكونغرس األميركي بـ«األكاذيب
المكررة وتثير االشمئزاز».
ودان���ت أف��خ��م ،ف��ي اإلش����ارة إلى
كلمة نتنياهو األخيرة أم��ام أعضاء
الكونغرس األم��ي��رك��ي« ،م��ح��اوالت
رئيس وزراء الكيان الصهيوني إلثارة
ال��خ��وف م��ن إي����ران» ،ووصفتها بـ

«المسرحية الرامية للتحايل والتغرير
وتصب في سياق الحملة االنتخابية
ّ
للمتشددين في الكيان».
واعتبرت أفخم كلمة نتنياهو بأنها
«تؤكد الضعف والعزلة المتزايدة
للمجموعات المتشددة ،فضالً عن
مؤيدي الكيان وتدخل في محاوالت
ترمي لفرض أعمال تحمل التطرف،
وبعيدة م��ن المنطق التطرف على
السياسة الدولية».
وش��ددّت على «أن��ه لم يبق أدنى
شك في أن الرأي العام العالمي اليقيم
أي وزن واعتبار للكيان الذي ارتكب
مجازر بحق األطفال».
وأش��ارت المتحدثة اإليرانية إلى
المفاوضات النووية وق��ال��ت« :إن
استمرار المحادثات والرغبة الجادة
إلي����ران ف��ي م��ع��ال��ج��ة ه���ذه األزم���ة
المختلقة جعلت سياسة التخويف
منها ت��واج��ه مشاكل أساسية وأن
مثيري ه��ذه األك��اذي��ب والمخططين
لهذه األزم��ة المختلقة فقدوا اتزانهم
النفسي».

مو�سكو والقاهرة توقعان بروتوكو ًال للتعاون الع�سكري
وقعت روسيا ومصر بروتوكوال ً
للتعاون العسكري وات��ف��اق�ا ً حول
تشكيل لجنة روسية مصرية مشتركة
خاصة بالتعاون العسكري التقني.
وأش����ار ب��ي��ان ص���ادر ع��ن وزارة
الدفاع الروسية أمس إلى أن اللجنة
المشتركة للتعاون العسكري عقدت
أول اجتماع صباح األربعاء برئاسة
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
ونظيره المصري صدقي صبحي
سيد أحمد.
وأوض��ح��ت ال���وزارة الروسية أن
الجانبين بحثا في نتائج التعاون
العسكري التقني بين البلدين في عام
 2014الماضي وآفاق التعاون في
هذا المجال في العام الحالي ،مضيفة
أن زي����ارة وزي���ر ال��دف��اع واإلن��ت��اج
الحربي المصري إلى روسيا ستختتم
(اليوم) الخميس.
وك��ان ال��وزي��ر ال��روس��ي سيرغي
شويغو قد ص ّرح قبل اجتماع اللجنة
أم��س أن ال��ت��ع��اون العسكري بين
روسيا ومصر يتطور بنشاط بفضل
جهود موسكو والقاهرة ،مشيرا ً إلى
أن المهمة الرئيسية اآلن تتمثل في
تنفيذ االتفاقات التي جرى التوصل
إليها خالل القمة الروسية المصرية
في القاهرة في شهر شباط الماضي،
والتي سمحت بوضع أساس قانوني
لتنظيم التعاون الثنائي في مجاالت
االهتمام المشترك.
وف��ي وق��ت س��اب��ق ،ات��ف��ق وزي��را
ال��دف��اع ال��روس��ي سيرغي شويغو
وال��م��ص��ري ص��دق��ي صبحي خالل
محادثات عقداها في موسكو ،على
إج���راء م��ن��اورات عسكرية بحرية
في البحر األبيض المتوسط العام
الحالي.
وج��اء في بيان ص��ادر عن وزارة
الدفاع الروسية أن الوزيرين اتفقا
ع��ل��ى م��واص��ل��ة م��ش��ارك��ة ال��ج��ن��ود
المصريين كالمراقبين في التدريبات
التي تنظمها روسيا على أراضيها،
إض��اف��ة إل��ى إج���راء ت��دري��ب القوات

البحرية في البحر األبيض المتوسط
وتدريبات خاصة بمكافحة اإلرهاب
لقوات الرد السريع.
في هذا السياق ،وجه وزير الدفاع
الروسي دعوة للعسكريين المصريين
للمشاركة في ألعاب الجيش الدولية
ومنتدى «جيش  »2015في روسيا.
وأض��اف البيان أن الوزيرين بحثا
خالل لقائهما مسائل األم��ن القومي
والعالمي.
وق���ال شويغو أث��ن��اء ال��ل��ق��اء مع
نظيره المصري إن مصر تعد من أهم
شركاء روسيا في الشرق األوس��ط،
باعتبارها من أهم دول المنطقة في
الحفاظ على األمن والسلم العالميين
وأن مصر من ال��دول التي كانت وال
تزال تحارب اإلرهاب.
وق��ال وزي��ر ال��دف��اع المصري أن

القاهرة تقدر موقف روسيا لمساندة
مصر وجهودها في مكافحة اإلرهاب،
وأن ال��ت��ع��اون بين البلدين يهدف
للحفاظ على األمن والسلم في الشرق
األوسط والعالم.
وأضاف صبحي أن بالده وروسيا
تواجهان تحديات إقليمية ودولية
تتمثل في اإلره���اب والتطرف ،إلى
جانب محاوالت بعض القوى للهيمنة
والنيل من استقرارهما.
الجدير بالذكر أن محادثات وزيري
ال��دف��اع ال��روس��ي وال��م��ص��ري تأتي
تزامنا مع زيارة أمين مجلس األمن
القومي الروسي نيكوالي باتروشيف
إلى القاهرة ،حيث يبحث مع الرئيس
المصري عبد الفتاح السيسي سبل
تفعيل التعاون بين البلدين في مجال
مكافحة اإلرهاب والتطرف وتنسيق

الجهود لمواجهة التحديات الدولية
التي باتت تهدد السلم واالستقرار
الدوليين.
وي��أت��ي ذل���ك ف��ي ظ��ل اس��ت��م��رار
االتصاالت المكثفة بين البلدين ،والتي
تميزت ف��ي ب��داي��ة شباط الماضي
ب��زي��ارة الرئيس ال��روس��ي فالديمير
بوتين إلى العاصمة المصرية إلجراء
م��ح��ادث��ات م��ع نظيره عبد الفتاح
السيسي ،حيث وقع الجانبان عددا ً
من اتفاقيات التعاون الثنائي في
مجاالت الطاقة واالستثمار ومكافحة
اإلرهاب.
وت��رك��ز لقاء الرئيسين الروسي
والمصري على بحث سبل التعاون
في ملفات مكافحة اإلرهاب والتصدي
النتشار الجماعات المتطرفة في
العالم.
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وفي السياق ،رفض رئيس وزراء
كيان العدو «اإلسرائيلي» بنيامين
نتنياهو انتقادات الرئيس األميركي
باراك أوباما لخطابه أمام الكونغرس،
وال��ذي ندد فيه بـ«االتفاق السيء»،
ال��ذي تسعى واشنطن إلب��رام��ه مع
طهران.
وق��ال نتنياهو أمس بعد وصوله
إل��ى االراض����ي المحتلة ع��ائ��دا ً من
واشنطن إنه قدم «بديالً عمليا ً يفرض
ق��ي��ودا ً أكثر صرامة على البرنامج
ال��ن��ووي اإلي��ران��ي م��ا ي��م��دد الفترة
التي تحتاجها لتحقيق اختراق (في
برنامجها النووي) لسنوات».
وأض��اف« :دع��وت أيضا ً مجموعة
( 1+5القوى الدولية التي تفاوض
إي���ران) ل�لإص��رار على ات��ف��اق يربط
رفع العقوبات عن إيران بوقف دعمها
لإلرهاب في العالم وهجومها على
ال��دول المجاورة ودعواتها لتدمير
إسرائيل».
وبحسب نتنياهو ،ف��إن��ه تلقى
«ردودا ً مشجعة من الديمقراطيين
والجمهوريين» بعد خطابه أم��ام
الكونغرس ،موضحا ً أنهم «فهموا أن
االقتراح الحالي سيؤدي إلى اتفاق
سيء وأن البديل هو اتفاق أفضل».
وك���ان ال��رئ��ي��س األم��ي��رك��ي ب��اراك
أوباما قال في وقت سابق إن بنيامين
نتنياهو ل��م ي��ق��دم أي ب��دي��ل أم��ام
الكونغرس لخطة االت��ف��اق الحالي
بخصوص الملف النووي اإليراني.
ونفى البيت األب��ي��ض أم��س خبر
تهديد واشنطن «إلسرائيل» بإسقاط
طائراتها في حال ضرب أهداف تخص
البرنامج النووي اإليراني.
وق��د نشر مجلس األم���ن القومي
األم��ي��رك��ي ال��ت��اب��ع للبيت األب��ي��ض
ت��غ��ري��دة ع��ل��ى ح��س��اب��ه ال��رس��م��ي
ف��ي م��وق��ع ال��ت��واص��ل اإلج��ت��م��اع��ي
«تويتر» قال فيها «ال صحة للتقارير
المتعلقة بالرئيس أوباما والطائرات
اإلسرائيلية ،هي مجرد إشاعات تشبه
اإلشاعات الكثيرة التي راجت أخيرا ً
وتتعلق بالمفاوضات مع إيران».

مقتل �شخ�ص
بانفجار منجم �شرق
�أوكرانيا وم�صير
الع�شرات مجهول
ل��ق��ي ش��خ��ص ح��ت��ف��ه وأص��ي��ب
 17بجروح ،بينما ال ي��زال مصير
العشرات مجهوالً ،إث��ر انفجار في
منجم بمقاطعة دونيتسك شرق
أوكرانيا صباح أمس.
وأف�����ادت وزارة ال���ط���وارئ في
«جمهورية دونيتسك الشعبية»،
والتي وقع الحادث على األراض��ي
التي تسيطر عليها ،أن  230عامالً
كانوا في المنجم وقت الحادث.
م��ن ج��ان��ب آخ���ر ،أوع���ز الرئيس
األوك���ران���ي ب��ي��ت��رو ب��وروش��ي��ن��ك��و
بإرسال فرق اإلنقاذ إلى دونيتسك،
كما أوصى رئيس ال��وزراء آرسيني
ياتسينيوك بتوجيه المتخصصين
األوك��ران��ي��ي��ن إل���ى ال��م��ك��ان ،إال أن
س��ل��ط��ات «دون��ي��ت��س��ك الشعبية»
ل��م تسمح لهم ب��ال��دخ��ول ،بحسب
ياتسينيوك.
م��ن جهة ث��ان��ي��ة ،أعلنت وزارة
ال��ف��ح��م وال��ط��اق��ة ف��ي «دونيتسك
الشعبية» أن دونيتسك ال تحتاج
إلى مساعدة المختصين من كييف،
م��وض��ح��ة« :ع��ن��دن��ا ع��دد ك��اف من
رجال اإلنقاذ ،وهم محترفون».
وأشار مسؤول في الوزارة إلى أن
جميع المختصين الموجودين في
دونيتسك اآلن ،كانوا يعملون في
هذه األراضي قبل شن كييف الحملة
العسكرية في شرق أوكرانيا.
وك��ان رئيس النقابة المستقلة
لعمال المناجم في أوكرانيا ميخائيل
فولينيتس قال للتلفزيون األوكراني
في وقت سابق أمس ،إن انفجار غاز
الميثان وقع على عمق  1230مترا ً
في منجم «زاسيادكو» بعد الساعة
الخامسة صباح األرب��ع��اء ،مشيرا ً
إلى أن العدد اإلجمالي للعمال الذين
ك��ان��وا يعملون بالمنجم ف��ي تلك
اللحظة تجاوز .200

الفروف :ال توجد خطط
لتو�سيع «النورماندي» في �ش�أن �أوكرانيا
مد ّد الرئيس األميركي باراك أوباما
العقوبات التي تفرضها بالده على
نص البيان
روسيا عاما ً آخر ،حيث ّ
ال��ص��ادر ع��ن البيت األب��ي��ض ال��ذي
أعلنه أمس على أن الوضع القائم ال
يزال كما في السابق يشكل «تهديدا ً
غير ع��ادي ألم��ن ال��والي��ات المتحدة
وسياستها الخارجية».
وأش��ار البيان إلى أن أوباما مدد
«حالة الطوارئ المعلنة في المرسوم
 .»13660وال��م��رس��وم ال��م��ذك��ور
صدر في  6آذار عام  ،2014وفرض
بموجبه ألول مرة ما يسمى بـ«نظام
حالة الطوارئ» ضد روسيا .ووصف
أوباما التهديد المذكور بأنه يأتي
م��ن «السياسة وال��ذي��ن يق ّوضون
العملية الديمقراطية والمؤسسات
في أوكرانيا ،ويهدودن السالم واألمن
واالستقرار والسيادة ووحدة التراب،
ويسمحون باالستخدام غير السليم
لإلمكانات التي تعود إليها».
واختتم أوباما بيانه باإلشارة إلى
أن جميع حزم العقوبات التي فرضت
ضد روسيا عام  2014م��ددّت لعام
آخر ،بما فيها العقوبات االقتصادية
األخيرة التي فرضت على القرم في
كانون األول من العام الماضي.
وف���ي ال��س��ي��اق ،أع��ل��ن��ت وزارة
الخارجية الروسية أن واشنطن من
خالل تمديد سريان مفعول العقوبات
ضد روسيا تحاول إجهاض عملية
السالم في أوكرانيا.
وق��ال المتحدث باسم الخارجية
الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش
أم���س« ،كلما يظهر م��ا يشير إلى
تسوية سلمية لألزمة ال��ح��ادة في
أوكرانيا تبدأ واشنطن ،التي كان لها
دور في انقالب العام الماضي بكييف،
بزعزعة الوضع».
وأش��ار بيان الخارجية الروسية
إلى أن اإلدارة األميركية تعلن تمديد
العقوبات وتهدد بفرض عقوبات
جديدة ضد روسيا وكذلك «دونيتسك
ولوغانسك الشعبيتين» في وقت
يتحقق فيه بالفعل نظام وقف إطالق
النار المتفق عليه في  12شباط في
مينسك.

وتساءل لوكاشيفيتش« :ما هذا
إن لم يكن محاولة للقضاء على بوادر
الثقة المحدودة بينهما (دونيتسك
ولوغانسك) والسلطات األوكرانية
وتقويض عملية السالم أو إفشالها
تماماً؟» ،مشيرا ً إلى أن ذلك يتعلق
أيضا ً بوعود توريد أسلحة أميركية
إل��ى أوكرانيا تشجع خطط «فريق
الحرب» في كييف.
إل��ى ذل���ك ،ق��ال وزي���ر الخارجية
الروسي سيرغي الفروف إن موسكو
ترحب بجهود العديد من شركائها،
ب��م��ا ف��ي ذل���ك ب���ي�ل�اروس ،لتسوية
األزم��ة األوكرانية ،مؤكدا ً أن «إطار
النورماندي» للمفاوضات لم يتغير.
وأك��د الف���روف أم��س ،أن موسكو
تبحث األزم��ة األوكرانية مع جميع
ش��رك��ائ��ه��ا ،م��ش��ي��را ً إل���ى أن ه��ذه
القضية س��ت��ط��رح للنقاش أي��ض�ا ً
خالل زيارة رئيس الوزراء اإليطالي
ماتيو رينتسي إلى روسيا (اليوم)
الخميس.
وأوضح أن الجانب اإليطالي أعرب
قبيل زي��ارة رينتسي عن اهتمامه
بمناقشة تسوية األزم��ة األوكرانية
وكذلك النزاعات في الشرق األوسط
وشمال أفريقيا ،بخاصة في ليبيا،
مشيرا ً إلى ضرورة تعزيز دور منظمة
األمن والتعاون في أوروبا في تسوية
األزمة في أوكرانيا.
وق��ال ال��وزي��ر ال��روس��ي« :وثيقة

باريس (الموقعة في اجتماع وزراء
خارجية «رباعية النورماندي») دعت
إلى توسيع عدد أعضاء بعثة منظمة
األمن والتعاون في أوروبا وتزويدها
بمعدات إضافية وتخصيص مزيد
من األم���وال لها ،واآلن يجب تنفيذ
ذل��ك» ،مؤكدا ً أنه يمكن بحث صيغ
أخرى لمراقبة تنفيذ االتفاقات ،لكن
من دون إضرار بما اتفق عليه.
وأش����ار الف����روف إل���ى أن كييف
ترفض اق��ت��راح تشكيل لجان عمل
في إطار مجموعة االتصال الثالثية
الخاصة بتسوية األزمة ،وأعرب عن
قلقه من محاولة كييف المماطلة في
عملية تنفيذ اتفاقات مينسك ،مؤكدا ً
ضرورة تنفيذ هذه االتفاقات بشكل
كامل ،بما في ذلك تشكيل لجان عمل
خ��اص��ة ب��إج��راء إص�ل�اح دس��ت��وري
وإع���ادة ترتيب عالقات اقتصادية
اجتماعية وغيرها.
الى ذل��ك ،أعلنت وزارة الطوارئ
الروسية أن قافلة مساعدات إنسانية
جديدة وصلت صباح أمس إلى مدينة
دونيتسك في شرق أوكرانيا.
وقال أوليغ فورونوف نائب مدير
المركز الوطني إلدارة الحاالت الطارئة
التابعة ل��وزارة الطوارئ الروسية
إن «أكثر من  80شاحنة نقلت إلى
دونيتسك أغذية ومستلزمات أولية»،
م��ش��ي��را ً إل���ى أن ن��ق��ل ال��م��س��اع��دات
اإلنسانية جرى من دون أية حوادث.

بوتين :رو�سيا تتعر�ض لمحاوالت
ا�ستخدام �أ�ساليب الثورات الملونة
ق��ال الرئيس ال��روس��ي فالديمير
بوتين إن بالده تتعرض لمحاوالت
استخدام أساليب الثورات الملونة
ب��دءا ً من احتجاجات الشوارع غير
ال��ش��رع��ي��ة ووص����وال ً إل���ى ال��دع��اي��ة
الصريحة للكراهية في االنترنت.
وأوض�����ح ب��وت��ي��ن ف���ي اج��ت��م��اع
لقيادة وزارة الداخلية أن «أعمال
المتطرفين أصبحت أكثر ت��ط��وراً.
نحن نصطدم بمحاوالت الستخدام
ما يسمى بالتقنية اللونية بدءا ً من
تنظيم احتجاجات غير مشروعة
في الشوارع إلى الدعاية االصريحة
للعداء والكراهية في مواقع التواصل
االجتماعي».
وش���دد ال��رئ��ي��س ال��روس��ي على
أن جرائم المتطرفين تسمم البالد
باسم القومية المتعصبة ،مضيفا ً
أن «مصدر القلق الرئيس هو ارتفاع
الجرائم ذات التوجهات المتطرفة
والتي ازدادت بنسبة  15في المئة...
المتطرفون يحقنون المجتمع باسم
القومية المتعصبة ،وبالتعصب
وال��ع��دوان ،ونحن نعلم جيدا ً إالم
يمكن أن يؤدي ذلك ،ونعرف ذلك من
مثال أوكرانيا البلد المجاور لنا».
وش���دد بوتين على ض���رورة أن
تعمل األجهزة األمنية باتصال وثيق
مع المجتمع المدني ومؤسساته في
مكافحة تجارة المخدرات في روسيا.
وق���ال« :ي��ج��ب ع��دم خفض وتيرة
نشاط العمل في هذا االتجاه المهم
مثل مكافحة تجارة المخدرات .حجم
انتشار المخدرات بما في ذلك األنواع
الجديدة يشكل خطرا ً متزايدا ً على
مجتمعنا كله».

وأش��ار الرئيس ال��روس��ي إل��ى أن
وزارة الداخلية واألج��ه��زة األمنية
األخ��رى كشفت العام الماضي مواد
مخدرة أكثر بنحو  10في المئة من
العام الذي قبله ،الفتا ً إلى أنه أجريت
م��ص��ادرة  33ط��ن �ا ً م��ن ال��م��خ��درات
والمؤثرات العقلية.
وتطرق بوتين إلى قضية الفساد،
مشيرا ً إلى انخفاض هذه الظاهرة
في المدة األخ��ي��رة ،إال أن��ه لفت إلى
تأكيد الوقائع أن المشكلة لم تحل
بعد .وقال« :اإلحصاءات تشير إلى
حصول انخفاض في مستوى الفساد
بفضل اإلج�����راءات ال��م��ت��خ��ذة ،لكن
الوقائع تؤكد أن المشكلة ال يزال حلها
بعيداً ،بما في ذلك في منظومة وزارة
الداخلية ،حيث خالف نحو ألف من
العاملين هناك تشريعات مكافحة

بريطانيا تمنع �إعالن ًا ي�شير �إلى القد�س ال�شرقية كجزء من «�إ�سرائيل»

بدء محاكمة المتهم
بتنفيذ هجمات ماراثون بو�سطن

منعت السلطات البريطانية ،إعالنا ً دعائيا ً سياحيا ً لحكومة كيان
العدو «اإلسرائيلي» في صحيفة بريطانية يبرز البلدة القديمة من
القدس الشرقية المحتلة كجزء من «إسرائيل».
وأفادت الهيئة البريطانية المسؤولة عن اإلشراف على اإلعالنات،
أن الملحق السياحي الذي أرادت الحكومة «اإلسرائيلية» نشره ،وكان
من المفترض أن يوزع مع صحيفة بريطانية ،يحمل على غالفه صورة
للبلدة القديمة من القدس الشرقية المحتلة وقد كتب فوقها شعار
«إسرائيل لديها كل شيء».
وبحسب الهيئة البريطانية ،فإن الملحق المنجز يدفع لالعتقاد بأن
البلدة القديمة الواقعة في القدس الشرقية المحتلة جزء من «إسرائيل»،
وهو أمر ال يعترف به المجتمع الدولي.
وب��ررت هيئة اإلعالنات البريطانية ق��رار منعها قائلة إن «وضع
األراضي التي تتعلق بها هذه المسألة موضوع يثير خالفات دولية
متكررة ،لذلك نعتبر أن عرض اإلعالن يخلق اعتقادا ً خاطئا ً لدى القارئ
بأن البلدة القديمة من القدس جزء من «إسرائيل»».
وأضافت الهيئة أن «اإلسرائيليين» قالوا إن االعالن يوفر معلومة
عملية توضح للزوار أن األماكن المشار إليها مثل البلدة القديمة من
القدس ،ال تمكن زيارتها إال من خالل السفر إلى «إسرائيل».
وقد نفى مكتب السياحة في الحكومة «اإلسرائيلية» أن يكون اإلعالن
الدعائي السياحي ألمح أو أشار إلى أن القدس الشرقية أو البلدة القديمة
جزء من «إسرائيل».

بدأت أمس في مدينة بوسطن األميركية محاكمة جوهر تسارناييف
المتهم بتنفيذ هجوم ماراثون بوسطن قبل عامين.
ويواجه تسارناييف ،الشيشاني األصل ،عقوبة اإلعدام في قضية
الهجوم المزدوج ،الذي أوقع ثالثة قتلى و 264جريحاً ،إذ تم تفجير
قنبلتين يدويتي الصنع مخبأتين في حقيبتي ظهر قرب خط الوصول
لماراثون بوسطن في .2012
ودف��ع تسارناييف ببراءته من التهم الثالثين الموجهة إليه
والمرتبطة بالهجوم وبقتل شرطي أثناء مالحقته هو وشقيقه
تيمورلنك من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي.
وتقول النيابة العامة إن الشقيقين صنعا القنابل التي استخدماها
باالعتماد على توجيهات منشورة في مجلة «انسباير» التي يصدرها
تنظيم القاعدة باللغة اإلنكليزية ،ولكنهما تصرفا باستقاللية.
ورفض القاضي المكلف جورج اوت��ول كل محاوالت الدفاع لنقل
المحاكمة ،كما رفضت محكمة استئناف بدورها طلبا ً مماثالً الجمعة
الماضي لتفتح المجال أمام بدء الجلسة االفتتاحية للمحاكمة أمس.
وتم توقيف جوهر تسارناييف بعد عملية مطاردة شرسة ،وعثر
عليه مختبئا ً في مركب موضوع في حديقة في ووترتاون وكان مصابا ً
بجروح خطرة ،وذلك بعد ساعات على مقتل شقيقه.
وال تزال هناك ظالل كثيرة تحيط بالهجوم ،فبينما كان تيمورلنك
معروفا ً بتطرفه ،نقلت وسائل إعالم أميركية أن شقيقه األصغر جوهر
كان يبدو مندمجا ً في المجتمع األميركي.

الفساد».
م��ن جهة أخ���رى ،ش��دد الرئيس
ال��روس��ي ع��ل��ى ض����رورة أن تولي
األج���ه���زة األم��ن��ي��ة أق��ص��ى ق���در من
االهتمام لكشف مالبسات الجرائم
التي ترتكب بدوافع سياسية مثل
مقتل بوريس نيمتسوف ،الفتا ً إلى
ض��رورة تخليص روسيا من تكرار
مثل هذه المآسي في المستقبل.
وقال بوتين في هذا الصدد« :يجب
إيالء أقصى قدر من االهتمام للجرائم
رفيعة المستوى بما فيها ذات الدوافع
السياسية .ينبغي في نهاية المطاف
تخليص روسيا من العار والمآسي
على شاكلة تلك ال��ت��ي عانيناها
وشاهدناها نحن وإياكم أخ��ي��راً...
أع��ن��ي االغ��ت��ي��ال ال��وق��ح لبوريس
نيمتسوف وسط العاصمة».

قتلى بحادث غرق
�سفينة مهاجرين قبالة
ال�سواحل الإيطالية
لقي  10مهاجرين حتفهم بعد غرق سفينة
كانت تقلهم قبالة سواحل صقلية ،بحسب ما
أفاد خفر السواحل اإليطالي أمس.
وذك��ر حفر السواحل اإليطالي في بيان
أنه تم إنقاذ  121مهاجرا ً آخر ،مشيرا ً إلى أن
الحادث وقع الثالثاء.
وأوضح البيان أن من بين الناجين ثالثين
طفالً وخمسين ام���رأة ،موضحا ً أن إح��دى
النساء الحوامل نقلت إلى المستشفى فوراً.
ي��ذك��ر أن  7882م��ه��اج��را ً وص��ل��وا إل��ى
السواحل اإليطالية في الشهرين الماضيين،
بحسب األرق��ام الرسمية ل��وزارة الداخلية
اإليطالية .ويشكل هذا الرقم زيادة نسبتها
 43في المئة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من
العام الماضي.
وأدى الوضع المتأزم في ليبيا إلى زيادة
المهاجرين من الرجال والنساء واألطفال
والقاصرين الذين غالبا ً ما يأتون إلى ليبيا
من إريتريا وجنوب الصحراء األفريقية.

