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موغيريني :من الممكن �إبرام اتفاق جيد والمرحلة الأخيرة تتعلق بالإرادة ال�سيا�سة

مليار دوالر عائدات «داع�ش» �سنوي ًا من تهريب الهيروين الأفغاني

االتحاد الأوروبي ي�صف محادثات مونترو النووية بالمفيدة

الدنمارك ت�سعى �إلى منع ان�ضمام
مواطنيها للتنظيم الإرهابي

وصف االتحاد األوروبي ،اجتماع
إي��ران ومجموعة ( )1+5في مدينة
مونترو السويسرية بالبناء والمفيد،
مشيرا ً إلى أنه أحرز بعض التقدم.
وق���ال االت��ح��اد ف��ي ب��ي��ان أم��س:
«إن ال��ل��ق��اء على مستوى ال��م��دراء
السياسيين ه��و استمرار للجهود
الدبلوماسية المتواصلة إليجاد حل
شامل للقضية النووية اإليرانية
حيث ظهرت خالل االجتماع أجواء
فهم أفضل لبعض القضايا».
وشدد البيان على أن المجموعة
الدولية وإيران عازمون على مواصلة
العمل ل��رأب الفجوات المتبقية في
هذا الملف على أن يكون هذا في وقت
قريب جداً.
من جهة أخ��رى ،أعلنت مسؤولة
السياسة الخارجية ف��ي االت��ح��اد
األوروب��ي فيديريكا موغيريني ،أنه
م��ن الممكن إب���رام ات��ف��اق جيد في
المفاوضات النووية مع إيران ،وقالت
خالل مؤتمر عن السياسة الخارجية
ف��ي عاصمة التفيا« :أعتقد أن من
الممكن التوصل التفاق جيد ،كما
أعتقد أنه لن يتم إبرام أي اتفاق إذا لم
يكن جيداً ،وهذا شيء يجب أن ننقله
كرسالة لكل أصدقائنا وشركائنا».
وش����ددت م��وغ��ي��ري��ن��ي ع��ل��ى أن
«المرحلة األخ��ي��رة من المحادثات
النووية ستتعلق باإلرادة السياسة
أكثر من المفاوضات الفنية».
وكان كبير المفاوضين االيرانيين
عباس عراقجي ،أك��د حصول تقدم
في المحادثات النووية بمونترو أكبر
بكثير من الجوالت السابقة ،مشيرا ً

موغيريني
إلى عقد جولة جديدة من المفاوضات
في  15من الشهر الجاري.
وق��ال ع��راق��ج��ي« :م��ازال��ت هناك
بعض الصعوبات ،هناك خالفات
بين الجانبين ال بد من إزالتها ،البد
من ردم الهوة لكننا على األقل صرنا
أكثر تفهما ً ل�لآخ��ر» .وأض���اف« :أن
القرار السياسي سيتخذ بعد االنتهاء
من المحادثات الفنية» ،مؤكدا ً أنه
حينها يمكن للطرف اآلخر أن يتخذ
ق���رارا ً مهما بشأن ما إذا ك��ان يريد
فرض المزيد من الحظر والضغوط أو

التوصل إلى اتفاق.
وأوض���ح ع��راق��ج��ي أن��ه «ل��ب��د أن
ي��ك��ون ه��ن��اك ت��ع��اون م��ت��ب��ادل بين
الجانبين بشأن القضايا الفنية وال
بد أن نسعى إلى مواصلة العمل».
وتابع« :ال بد من مواصلة المحادثات
الفنية ،وفي الوقت ذاته إن الطرفين
س��ي��ك��ون��ان ف��ي ظ����روف تؤهلهما
التخاذ القرارات السياسية ،ومتى ما
انتهينا من المحادثات الفنية فحينها
سيكون الوقت قد حان التخاذ القرار
السياسي».

وأش��ار عراقجي إلى أنه سيكون
على الطرف اآلخ��ر أن يتخذ القرار
المهم ،مؤكدا ً أنه لو كانت المقاصد
حسنة ف��م��ن ال��ب��دي��ه��ي أن��ه��م ال بد
أن يؤكدوا اتفاقا ً ينص على إزال��ة
ال��ع��ق��وب��ات وه���ذا ج��ان��ب م��ه��م من
المبحاثات .وش���دد ب��ال��ق��ول« :إن
أساس عملنا هو رفع جميع إجراءات
الحظر ،وال يمكن أن يبقى منه شيء،
وبعض الحظر قد ينطوي على أهمية
سياسية أو قانونية بالغة مقارنة
باألخرى ،نحن نبحث جميع ألوان

هذا الحظر» .فيما قال وزير الخارجية
اإلي��ران��ي محمد ج���واد ظ��ري��ف ،إن
ب�لاده وعلى رغم أنها كانت تعتبر
المفاوضات غير ض��روري��ة ،جاءت
إلى طاولة المفاوضات لتظهر إرادتها
السياسية ،واآلن على الطرف اآلخر
أن ّ
يتخذ ق��راره ال��ج��اد ،مضيفا ً أن
الحظر واالتفاق ال يمكن أن يكونا مع
بعضهما بعضاً.
وأض������اف ظ���ري���ف ف���ي م��ق��اب��ل��ة
صحافية« :نحن نؤمن بأنه يمكننا
بالحقيقة الت ّوصل إل��ى ات��ف��اق إذا
ت��وف��رت ه��ن��اك اإلرادة السياسية
التخاذ خيارات صعبة وعلى الجميع
القيام بخيارات صعبة».
وت��اب��ع« :ن��ح��ن أظ��ه��رن��ا اإلرادة
السياسية ل��دخ��ول ال��م��ف��اوض��ات
ل��ح�� ّل ه���ذه ال��م��س��أل��ة وأع��ت��ق��د أن
على الطرف اآلخ��ر أن يقوم باألمر
ذات���ه وإظ��ه��ار اإلرادة السياسية
وات���خ���اذ ق�����رارات ص��ع��ب��ة وال��ع��ل��م
بأن العقوبات واالتفاق ال يمكن أن
يكونا م��ع بعضهما البعض ،فإما
أن تختار مسار العقوبات وتستمر
في المواجهة أو ح� ّل ه��ذه المسألة
من خالل المفاوضات والتوصل إلى
اتفاق».
ومضى قائالً« :نحن أقدمنا على
خيار صعب لالنخراط في مفاوضات
على رغم أننا نؤمن أن هذا األمر غير
ض��روري حيث أن األزم��ة مصطنعة
كما رأينا ..الناس كانوا يتوقعون
منذ عشرين عاما ً أن إي��ران يفصلها
عام واحد على تصنيع قنبلة وهذه
التوقعات أثبت عدم صحتها مراراً».

ّ
م�ستعد لمزيد من العقوبات
تقدم في وقف �إطالق النار و االتحاد الأوروبي

مو�سكو :كييف تتهرب من اتفاق مين�سك بالحديث عن عمليات لحفظ ال�سالم
قالت فيدريكا موغيريني مسؤولة
السياسة ال��خ��ارج��ي��ة ف��ي االت��ح��اد
األوروب���ي أم��س إن االتحاد مستعد
لتصعيد العقوبات على روسيا غير
أن األولوية تبقى لتعزيز اتفاق وقف
إطالق النار الذي أبرم الشهر الماضي
في مينسك.
وأضافت موغيريني إن ما يحتاجه
الوضع اليوم هو تعزيز بعثة منظمة
األمن والتعاون في أوروب��ا لمراقبة
اتفاق وقف إطالق النار ،وقالت« :لن
ترفع (العقوبات) حتى يحدث تطور
جيد بالفعل على األرض ومن جهة
أخرى نحن مستعدون دوما ً لزيادة
الضغط إذا ما وجدنا حاجة لذلك».
ومضت بالقول« :حتى اآلن بدأ
تطبيق وقف إط�لاق النار لكن ليس
بشكل مثالي مع استمرار االنتهاكات
على األرض لكن بالتأكيد المسار
إيجابي» ،وأض��اف��ت« :نحتاج إلى
تعزيز بعثة منظمة األمن والتعاون
في أوروب���ا الموجودة على األرض
حالياً».
وحذرت المسؤولة األوروبية من
العودة إلى عقلية الحرب الباردة،
وق��ال��ت« :أي محاولة للعودة إلى
منطق ال��م��واج��ه��ة ال��ت��ي تستدعي
(اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة) الخمسينات من
القرن الماضي ليست طريقة تفكير
أوروبية .وإذا وقع آخرون في موسكو
في هذا الفخ أو يروجون له فلن نقع
نحن بدورنا في هذا الخطأ».
وف���ي س��ي��اق م��ت��ص��ل ،ق���ال وزي��ر
الخارجية البريطاني فيليب هاموند
إن االتحاد األوروبي سيعد لعقوبات
جديدة محتملة على روسيا يمكن

تنفيذها بسرعة إذا ما انهار اتفاق
مينسك.
واعتبر غريغوري كاراسين نائب
وزير الخارجية الروسي أن اقتراحات
كييف حول «عمليات لحفظ السالم»
ش��رق أوك��ران��ي��ا هدفها التهرب من
تنفيذ اتفاقات مينسك.
تصريحات كاراسين جاءت أمس
م��ن برلين ،حيث ع��ق��دت «رباعية
النورماندي» اجتماعا ً على مستوى
ن��واب وزراء الخارجية وبمشاركة
ممثلة منظمة األم����ن وال��ت��ع��اون
األوروب�����ي ف��ي مجموعة االت��ص��ال

ه��اي��دي تاليافيني ورئ��ي��س بعثة
المراقبة الخاصة التابعة للمنظمة
أورتوغرول أباكان.
وأع���رب ك��اراس��ي��ن ع��ن أم��ل��ه في
أن يكون الجتماع برلين تأثير في
تحركات كييف المقبلة ،وعلى الجهود
المبذولة من أجل التوصل إلى اتفاق
بشأن خطة للمستقبل.
من جهة أخرى ،أشار الدبلوماسي
الروسي إلى أن كييف لم تنفذ التزامها
بإجراء إصالح دستوري ،معربا ً عن
أسفه الستبعاد ممثلي دونيتسك
ولوغانسك ع��ن المشاركة ف��ي أية

مبادرات دولية.
وقال إن «عمليات ما بدأت تتطور،
ويتعلق ذلك قبل كل شيء بالقسم
ال��ع��س��ك��ري م��ن ات��ف��اق��ات مينسك،
لكن العملية السياسية واإلص�لاح
ال��دس��ت��وري ل�لأس��ف ل��م ي��ب��دآ حتى
اآلن» .كما أع��رب عن شكوك بشأن
إمكان طرح قضية عقد قمة جديدة لـ
«رباعية النورماندي».
وفي السياق ،أعلن مندوب روسيا
الدائم لدى منظمة األمن والتعاون في
أوروبا أندريه كيلين أن كييف لم تفعل
شيئا ً حتى اآلن من أجل إعادة ترتيب

يوني�سكو :تدمير «داع�ش» لمدينة «كالح» الآ�شورية جريمة حرب
اعتبرت منظمة «يونسكو» أمس
تدمير تنظيم «داع���ش» اإلره��اب��ي
م��دي��ن��ة ن��م��رود اآلش���وري���ة جريمة
حرب.
وكانت وزارة السياحة العراقية
قالت إن التنظيم االرهابي بدأ بتدمير
آث��ار نمرود اآلش��وري��ة ،بعد أن دمر
تماثيل تعود لفترة ما قبل اإلسالم،
بحسب فيديو نشره أول األسبوع.
وأف��ادت وزارة السياحة واآلث��ار
بأن تنظيم «داع��ش» اقتحم مدينة
ن��م��رود ال��ت��اري��خ��ي��ة وب���دأ بتدمير
معالمها باستعمال الجرافات ،حيث
أك��د م��س��ؤول ب���ال���وزارة أن عملية
التدمير انطلقت مساء الخميس،
مشيرا ً إلى وجود شاحنات بالمكان
األث��ري ،ما يرجح عملية االستيالء
على قطع أثرية ونقلها إل��ى أماكن
أخرى ،بحسب تصريحه.
تاريخياً ،تأسست المدينة في
القرن ال��ـ  13قبل الميالد ،واسمها
األصلي «كالح» ،وهي تعرف أيضا
ب��أس��م��اء أخ����رى م��ث��ل «ك��ك��ال��خ��و»
و»كالخو» و»النمرود» ،وتقع على
ضفاف نهر دجلة على بعد  30ميالً
جنوب الشرقي مدينة الموصل ،أكبر
مدينة شمال العراق والتي يسيطر
عليها «داعش» منذ حزيران .2014
وأص��ب��ح��ت «ك��ال��ح» ف��ي ال��ق��رن
ال��ت��اس��ع ق��ب��ل ال��م��ي�لاد ع��اص��م��ة
اإلمبراطورية اآلشورية الحديثة زمن
الملك آشور ناصربال الثاني ،ودمرت
ع��ام  612ق.م على يد الكلدانيين
والميديين .االسم الصحيح للمدينة
ال��ذي ي��رد في النصوص اآلشورية
هو «كالخو» ،أما االسم نمرود فهو

تسمية حديثة مستمدة من شخصية
«نمرود» التاريخية وهي شخصية
ذك����رت ألول م���رة ف��ي «ال���ت���وراة»
اليهودية كاسم لملك جبار تحدى
الله ببنائه برج بابل ،ويعود تحوير
تسمية المدينة للرحالة األلماني
ك��ارس��ت��ن نيبور ال���ذي زاره���ا عام
1766م ،وهو أحد أبرز المؤرخين
الذين تعتمد عليهم مراكز الدراسات
اليهودية في الحديث عن «تاريخ
اليهود» في المنطقة العربية.
ي��ذك��ر أن ش��ري��ط�ا ً م��ص��ورا ً نشر
األسبوع الماضي أظهر عناصر تنظيم

ال��دول��ة اإلس�لام��ي��ة وه��م يحطمون
التماثيل وال��ن��ق��وش وآث���ارا ً أخ��رى
تعود إلى حقبة ما قبل اإلسالم ،وقد
دان المجتمع الدولي ه��ذه األفعال
التي تطمس تاريخ شعوب بكاملها.
وأع��رب علماء اآلث��ار عن تخوفهم
من أن يواصل تنظيم «داعش» تدمير
المواقع التاريخية واألثرية األخرى
في المناطق الخاضعة لسيطرته
في العراق ،وبخاصة مدن الحضر
التي تقع جنوب الموصل والمسجلة
ضمن التراث العالمي لليونسكو.
وقام التنظيم بعد سيطرته على

مدينة الموصل بتدمير ما يقرب من
 100قطعة أثرية تضم وثائق نادرة
تعود للحضارات السورية المتعاقبة
على منطقة ال��ه�لال الخصيب وتم
تهريب محتوياتها لتحصد « داعش»
مبالغ طائلة.
وف��ي ك��ان��ون األول الماضي قام
«داع���ش» بتدمير قلعة تاريخية
مهمة في العراق تسمى قلعة « تل
عفر» عبر تفخيخها ونسف معظم
أبراجها وأسوارها القديمة ،فضالً عن
نبشها بحثا ً عن اآلثار الموجودة في
الموقع ونهبه.

العالقات االقتصادية االجتماعية مع
شرق أوكرانيا.
وق��ال كيلين في كلمة ألقاها في
المجلس الدائم للمنظمة إنه «يجب
تنفيذ اتفاقات مينسك بالكامل .نلفت
االنتباه إلى أن كييف لم تفعل شيئا ً
حتى اآلن حول بنود مينسك المتعلقة
بإعادة ترتيب العالقات االقتصادية
االجتماعية مع دونباس واستئناف
دف����ع ال���م���ع���اش���ات وال��م��ع��ون��ات
االجتماعية».
وأعرب عن أمله في تفعيل الحوار
ف��ي م��ج��م��وع��ة االت���ص���ال الخاصة
بتسوية األزم��ة األوكرانية وتشكيل
لجان عمل لمختلف المجاالت بأسرع
ما يمكن ،مؤكدا ً أنه يمكن حل األزمة
فقط ف��ي ح��ال توصل األوكرانيين
أنفسهم إلى اتفاق فيما بينهم ،داعيا ً
كييف إل��ى إيجاد لغة مشتركة مع
القوى السياسية كافة والمناطق
ف��ي ال��ب�لاد والتخلص م��ن التطرف
والتشدد القومي.
من جهة ثانية ،دعا الدبلوماسي
الروسي إلى عدم تجاهل محاوالت
تأجيج الفتنة الطائفية في أوكرانيا،
م��ش��ي��را ً إل���ى ت��ع��رض مسيحيين
وق��س��اوس��ة أرث���وذك���س ل�لإه��ان��ة
والتخويف.
ونقلت وكالة دونيتسك لألنباء
أمس عن وزارة الدفاع في «جمهورية
دونيتسك الشعبية» المعلنة من
جانب واح��د في ش��رق أوكرانيا أن
القوات األوكرانية خرقت نظام الهدنة
خ�لال الساعات الـ 24األخ��ي��رة 15
مرة.

ارتفاع ح�صيلة
قتلى غرق �سفينة
مهاجرين قبالة
�سواحل �صقلية
ارتفعت إلى  50حصيلة القتلى
من المهاجرين غير الشرعيين
ال���ذي غ��رق��ت سفينتهم قبالة
س��واح��ل صقلية ي��وم الثالثاء
الماضي.
وأوض��ح��ت المنظمة الدولية
ل��ل��ه��ج��رة أن حصيلة القتلى
ارتفعت إل��ى  50بعد أن كانت
حصيلة سابقة تحدثت عن 10
قتلى ،كما تم إنقاد  27طفالً و51
امرأة من بين المهاجرين.
وق���د ت��م��ك��ن خ��ف��ر ال��س��واح��ل
اإلي��ط��ال��ي��ون م���ن إن���ق���اذ 127
شخصاً ،فيما ق��ال ن��اج��ون من
ال��ح��ادث إن م��ا ال يقل ع��ن 40
شخصا ً سقطوا في البحر قبل
وصول أجهزة اإلسعاف.
وشهدت المناطق بين شمال
أفريقيا وجنوب إيطاليا منذ مطلع
ال��ع��ام غ��رق أك��ث��ر م��ن  400من
المهاجرين غير الشرعيين.
ي��ذك��ر أن  7882م��ه��اج��را ً
وصلوا إلى السواحل اإليطالية
في الشهرين الماضيين ،بحسب
األرقام الرسمية لوزارة الداخلية
اإلي��ط��ال��ي��ة .ويشكل ه��ذا الرقم
زي����ادة نسبتها  43ف��ي المئة
مقارنة بالفترة ذاتها من العام
الماضي .وأعلنت منظمات دولية
عدة مطلع شهر شباط أن أكثر من
 200مهاجر فقدوا في البحر إثر
غرق مركبين قبالة ليبيا.

أعلن وزير خارجية الدنمارك مارتن ليدغور أن بالده
تستخدم مختلف السبل للحيلولة دون انضمام مواطنيها
إل��ى صفوف «داع���ش» ،رافضا ً نية كوبنهاغن توسيع
مشاركتها في التحالف الدولي المضاد للتنظيم اإلرهابي.
وق���ال ل��ي��دغ��ور إن «ح��وال��ى  110م��ن الدنماركيين
موجودون أو كانوا موجودين» في صفوف هذا التنظيم
اإلرهابي ،مشيرا ً إلى أن بعض الشباب يعودون إلى الوطن
من سورية بـ»نفسية منهارة» ،مشيرا ً إلى أن أعمار بعض
تقارب  16سنة ،وأنهم قد يكونون غير قادرين على فهم ما
يفعلونه.
وقال ليدغور إن الحكومة تستخدم وسيلة «الجزرة
والعصا» للحيلولة دون انضمام الشباب الدنماركي إلى
صفوف اإلرهابيين ،مضيفا ً أن السلطات تحاول حماية
الشباب من أي تأثير من قبل المتطرفين من خالل التعليم
ونقل المهتمين بأفكار المتطرفين إلى مكان آخر وكذلك
إقامة دعوى جنائية ضدهم ،مشيرا ً أن الحكومة تحاول
ترتيب حياة طبيعية للمواطنين العائدين من سورية.
من جهة أخ��رى ،أكد الوزير الدنماركي أن كوبنهاغن
ال تنوي توسيع مشاركتها في التحالف الدولي المضاد
لتنظيم «داع��ش» ،مشيرا ً في الوقت ذات��ه إلى أن بالده
تسعى إلى زيادة الجهود الدبلوماسية واإلنسانية.
وذ ّكر بأن بالده عضو نشط في التحالف الدولي ضد
«داعش» ،مشيرا ً إلى أن الدنمارك تقدم لعمل التحالف في
العراق  16 – 14طائرة عسكرية و 130عسكرياً.
وفي سياق متصل ،أكد رئيس الهيئة الروسية لمكافحة
المخدرات فيكتور إيفانوف أن تنظيم «داعش» يحصل كل
عام على أرب��اح من تهريب الهروين األفغاني تصل إلى
نحو مليار دوالر .وقال إيفانوف أمس« :بحسب تقديراتنا،
يحصل تنظيم «الدولة اإلسالمية» على نحو مليار دوالر
من تهريب الهروين األفغاني».
وكانت الهيئة الروسية الخاصة بمكافحة المخدرات
ذكرت في وقت سابق أن عبور الهرويين األفغاني الواسع

يمثل قاعدة مالية متجددة لتسيير شؤون تنظيم «داعش»
الذي يحصل على عائدات ضخمة من خالل تهريب نصف
شحناته من الهرويين إلى أوروبا عبر الدول المضطربة
مثل العراق وبعض الدول األفريقية.
عالوة على ذلك ،تكونت نتيجة إعادة تهريب الهروين
األفغاني عبر خليج عدن إلى القارة األفريقية ،بخاصة
في إثيوبيا وإريتريا والصومال وكينيا وتنزانيا ،الكثير
من العصابات التي تستخدم سفنا ً صغيرة سريعة ،وهي
تعتمد في وجودها على عائدات تهريب المخدرات.

نيجيريا« :بوكو حرام» ت�ضرب من جديد
أسفر هجوم مسلح شن على حافلة تقل العبي الفريق
الوطني لكرة القدم في نيجيريا عن جرح  5أشخاص
بحسب ما أعلنت الرابطة الوطنية النيجيرية لكرة القدم
أمس.
وتعرضت الحافلة المتجهة لمدينة أويري ،في منطقة
بورت هاركورت ،لهجوم من قبل مسلحين في جنوب
شرقي البالد ،ما أسفر عن جرح  5العبين على األقل،
حيث قام المسلحون بإطالق متواصل لألعيرة النارية
على الحافلة األمر الذي أجبر السائق على التوقف ،حيث
قام اللصوص بسرقة نقود الالعبين وهواتفهم الخلوية.
وتعيش نيجيريا منذ فترة على وق��ع العديد من
الحوادث المشابهة في ظل وجود جماعة «بوكو حرام»
اإلرهابية التي تسيطر على  3أقاليم في والي��ة بورنو
شمال شرقي نيجيريا قرب الحدود مع الكاميرون ،إضافة
إلى إقليم علي األقل في واليتي يوبي واداماوا ،حيث أعلن
متزعمها أبوبكر شيكاو «الخالفة اإلسالمية» فيها.
وكانت وكالة األنباء الفرنسية قد أف��ادت في وقت
سابق بأن ما ال يقل عن  68شخصا ً بينهم أطفال قتلوا
في هجوم شنه مسلحو الجماعة االرهابية على إحدى
البلدات شمال شرقي نيجيريا.
وقالت شاهدة من سكان بلدة نجابا في والية بورنو
إن رجاال مدججين بالسالح هاجموا هذه البلدة ،حيث
أطلقوا النار على األهالي الذين حاولوا الفرار ،بمن فيهم
مراهقون وكبار السن.

وبحسب شهود آخرون ،فإن المهاجمين أحرقوا البلدة
بالكامل ،إلى جانب قيام المهاجمين باستهداف األطفال
الصغار.
فيما قال أحد عناصر قوة الدفاع الذاتي المحلية إن
وال��ده قتل أثناء الهجوم ،مضيفا ً المسلحين أت��وا من
بلدة غوازا التي تعد معقالً لـ»بوكو حرام» منذ حزيران
الماضي ،والتي يحشد مسلحو الجماعة قواتهم فيها منذ
بضعة أيام.
وفي وقت سابق نقلت الوكالة عن مصادر نيجيرية
قولها إن «بوكو ح��رام» حشدت قواتها في بلدة غوازا
الواقعة تحت سيطرتها ف��ي شمال شرقي نيجيريا،
وقتلت فيها عددا ً من السكان ،بحسبما أفاد سيناتور عن
المنطقة.
وأعلن السيناتور علي ندومي ،أنه تلقى معلومات
مفادها أن اإلسالميين وصلوا بأعداد كبيرة إلى هذه
البلدة التي يفترض أنها جزء من «خالفتهم» ،مؤكدا ً أن
عددا ً كبيرا ً من السكان قتلوا في الهجوم.
وف��ي ج��ان��ب آخ��ر ه��دد رئ��ي��س ت��ش��اد إدري���س ديبي
بالقضاء على جماعة «بوكو حرام» وقتل زعيمها أبو بكر
شيكاو إذا لم يستسلم .وقال في مؤتمر صحافي مشترك
مع نظيره النيجري محمدو يوسفو إن من مصلحة زعيم
«بوكو ح��رام» أن يستسلم ،مضيفاً« :نحن نعرف أين
يوجد .إذا رفض االستسالم ،سيتعرض للمصير ذاته
الذي لقيه زمالؤه».

بوتين يوقع مر�سوم ًا لتقلي�ص رواتب
رئي�سي الدولة والحكومة والوزراء
وقع الرئيس الروسي فالديمير
بوتين مرسوما ً رئاسيا ً لتقليص
رواتب رئيسي الدولة والحكومة،
والوزراء بنسبة  10في المئة حتى
نهاية عام  2015في خطوة لدعم
إجراءات مكافحة األزمة المالية.
وج���اء ف��ي ال��م��رس��وم الرئاسي
«اعتبارا ً من  1آذار وحتى  31كانون
األول ع��ام  ،2015تقلص األج��ور
وال��ت��رق��ي��ات الشهرية والفصلية
والحوافز المالية للرئيس الروسي،
ورئيس الحكومة ،والمدعي العام
ورئيس لجنة التحقيق بنسبة 10
في المئة».
وطاول المرسوم رواتب رؤساء
بعض الهيئات التنفيذية االتحادية
واألش����خ����اص ال���ذي���ن ي��ش��غ��ل��ون
م��ن��اص��ب ح��ك��وم��ي��ة ف���ي روس��ي��ا
االتحادية ،كنواب رئيس ال��وزراء
والوزراء ومدراء الهيئات الفدرالية
ومسؤولين آخرين.
وشمل المرسوم أي��ض�ا ً روات��ب
العاملين ف��ي إدارة الكرملين،
وموظفي الحكومة ،وهيئة الرقابة
والتفتيش الروسية.
وق������ال دي���م���ت���ري ب��ي��س��ك��وف

المتحدث باسم الرئيس الروسي إن
هذا القرار موقت ،وسببه هو المناخ
االقتصادي الحالي ،مشيرا ً إلى أنه
في حال استمرار هذا المناخ فإن
ال��م��رس��وم سيتمدد ،أم��ا ف��ي حال
ح��ص��ول ت��غ��ي��رات ن��ح��و األف��ض��ل،
فعندها ل��ن يكون هناك م��ا يدعو
لتمديد سريان المرسوم.
يذكر أن راتب الرئيس فالديمير

بوتين وفقا ً لبيانات الدخل عام
 2013بلغ  3.672مليون روبل،
في حين بلغ راتب رئيس ال��وزراء
دميتري مدفيديف  4.259مليون
روبل خالل العام نفسه .ما يعني
أن الرئيس الروسي تقاضى شهريا ً
ع��ام  2013نحو  306آالف روبل
ورئيس ال��وزراء حوالى  355ألف
روبل.

ا�سطنبول:اغتيال معار�ض طاجك�ستاني
وت�س ّمم زوجته وطفليه
اغتيل في اسطنبول ليل الخميس  -الجمعة أحد قادة المعارضة الطاجكستانية ،فيما أدخلت زوجته وطفاله المستشفى
بعد إصابتهم بأعراض تسمم.
وأفادت وسائل اإلعالم التركية نقالً عن أقارب الضحية أن عمر علي كوفاتوف ،زعيم «مجموعة –  »24المعارضة البالغ
من العمر  47سنة كان وأسرته في حفل عشاء حينما شعر بعارض مفاجئ ،اضطره للخروج إلى الشارع حيث أطلق عليه
مجهول رصاصة أصابته في الرأس ،في حين نقلت زوجته وطفاله الصغيران إلى المستشفى بأعراض تسمم.
وقال مصدر في وزارة خارجية طاجيكستان إن دوشنبه طلبت رسميا ً أمس من سلطات األمن في اسطنبول تأكيد مقتل
مواطنها عمر علي كوفاتوف ،وتزويدها بمالبسات عملية االغتيال.
يذكر أن القتيل كان في السابق شريكا ً تجاريا ً ألقارب رئيس طاجيكستان إمام علي رحمون ،وفر إلى موسكو عام 2012
بسبب خالفات تجارية حيث أسس منظمته المعارضة «مجموعة –  ،»24وأدلى بتصريحات حادة ضد سلطات طاجيكستان.
واعتقل عمر علي في اإلمارات العربية المتحدة أواخر عام  2012بطلب من سلطات دوشنبه ،وفيما بعد أطلق سراحه وانتقل
للعيش في تركيا ،حيث طالبت سلطات طاجيكستان مرات عدة من أنقرة تسليمها السياسي الهارب .وأعلنت المحكمة العليا
في طاجيكستان العام المنصرم «مجموعة–  »24منظمة متطرفة وحظرت نشاطاتها في أراضي البالد.

