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ناري�شكين� :أوروبا تحاول تقليد �أميركا في خططها الفا�شلة باال�ستيالء على مناطق نفوذ

ميركل تقنع �أوباما بعدم ت�سليح �أوكرانيا حالي ًا
اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف
كييف بعرقلة تنفيذ اتفاقات مينسك ومحاولة
تجنب اإلصالحات السياسية.
وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره
اإلسباني خوسيه مانويل غارسيا مارغاليو في
موسكو أمس إن «سلطات كييف ترفض قطعا ً
تشكيل لجان العمل ،وهو البند الذي اتفقت عليه
رباعية النورماندي ،وكذلك التوصل إلى اتفاق
مع دونيتسك ولوغانسك حول إجراء انتخابات
محلية».
وأضاف الوزير الروسي أن كييف تحاول كذلك
إعاقة عمل مجموعة االتصال الثالثية الخاصة
بتسوية األزم��ة األوكرانية في محاولة ،على
ما يبدو ،للتشكيك في تنفيذ البنود العسكرية
من االتفاقات وبالتالي تجنب إجراء إصالحات
سياسية ،مشيرا ً إلى أن دول االتحاد األوروبي
والواليات المتحدة قادرة على فرض عقوبات
على كييف إلجبارها على تنفيذ ما تم التوصل
إليه.
كما دعا الفروف مجددا ً إلى تنفيذ اإلجراءات
كافة الخاصة باتفاقات مينسك ،وق��ال« :إن
موسكو ومدريد متفقتان على ضرورة تنفيذ كل
بنود مجموعة اإلج��راءات الخاصة بالتسوية
السلمية التي جرى التوصل إليها في  12شباط
في مينسك» ،مضيفا ً أن إسبانيا تتفق مع موسكو
على عدم إمكان حل األزمة األوكرانية بالقوة وأن
الحوار السياسي هو الحل المقبول.
وأك���د ال��وزي��ر ال��روس��ي أن زي���ادة النشاط
العسكري على حدود روسيا ال تساعد في إعادة
الثقة في منطقة أوروب��ا والمحيط األطلسي،
مشيرا ً إل��ى أن رد موسكو على ذل��ك سيكون
مناسباً .وقال« :سنضطر للرد على ذلك بشكل
مناسب ،إال أننا على قناعة بضرورة حل هذه
القضايا من خالل الحوار على أساس المساواة
واالحترام المتبادل».
وأك��د الف��روف أن مسؤولين في بروكسيل
يقومون عن عمد بتأجيج التوتر في العالقات
بين روس��ي��ا واالت��ح��اد األوروب����ي ،مشيرا ً إلى
ضرورة تحديد المصالح الحقيقية لدول االتحاد
األوروبي ومنع أي تدخل خارجي فيها.
وأع��رب عن استغرابه لتصريحات دونالد
توسك رئيس مجلس أوروب���ا ،ال��ذي ق��ال بعد
محادثاته م��ع الرئيس األميركي إن االتحاد
األوروبي ال يستطيع اتخاذ قرارات بشأن روسيا
بسرعة ،كما تريد الواليات المتحدة ذلك.
وات��ه��م ال��وزي��ر ال��روس��ي بروكسيل بزيادة
حدة المواجهة بين االتحاد األوروب��ي وروسيا
من خالل إهمال تحقيق تقدم في تنفيذ البنود
العسكرية التفاقات مينسك وتأجيل تنفيذ القسم
السياسي منها ،وبالتالي تطبيع العالقات بين
موسكو وبروكسيل ،على رغم رغبة معظم الدول
األوروبية بذلك.
وفي ما يتعلق بمبادئ القانون الدولي دعا

ناريشكين
الف��روف شركاء موسكو في الغرب إل��ى إيالء
اه��ت��م��ام أك��ب��ر بقصف يوغوسالفيا وقضية
كوسوفو وتفكك ليبيا ،وليس فقط بالقرم ،مذكرا ً
بأن إقليم كوسوفو أعلن استقالله من جانب
واح��د ومن دون إج��راء أي استفتاء ،وأن غزو
العراق جرى بذرائع وهمية.
وأك��د وزي��ر الخارجية اإلسباني أن االتحاد
األوروب����ي وروس��ي��ا يجب أن يكونا حليفين
ال خصمين ،داع��ي�ا ً إل��ى ال��ع��ودة إل��ى الشراكة
االستراتيجية بين الجانبين ،وأشار إلى ضرورة
طرح إطار أوسع يسمح بالعودة إلى التعاون
االستراتيجي الذي كان يربط روسيا واالتحاد
األوروبي زمنا ً طويالً ،مؤكدا ً أنه ال يمكن إعمار
أوكرانيا من دون مشاركة روسيا.
وف��ي السياق ،اعتبر رئيس مجلس الدوما
الروسي أن واشنطن ال تتقبل بقاءها على هامش
عملية السالم في أوكرانيا ،لذلك تحاول إعادة
تفسير اتفاقات مينسك ،بحيث أصبحت «طابورا ً
خامساً» إلطار «النورماندي».
وقال سيرغي ناريشكين إن اتفاقات مينسك
خلقت األمل لدى كثيرين بقرب التسوية السلمية
في أوكرانيا خصوصا ً بعد مصادقة مجلس
األمن عليها .غير أن الطريق إلى تسوية كاملة
ما زال��ت بعيدة ،وذل��ك ليس بسبب استمرار
خ��رق نظام الهدنة فقط ،مشيرا ً أن «التهديد
األساسي للسالم يأتي مجددا ً من وراء المحيط،
إذ تجرأ األوروبيون على االستغناء عن مشاركة
األميركيين ،فيما ال يستطيع هؤالء تقبل أنهم
فجأة باتوا على هامش العملية السلمية».
وت��اب��ع أن «ه���ذا ال يتناسب م��ع الخطط
المستقبلية للمجمع األم��ي��رك��ي الصناعي
العسكري ،وال مع «االستثنائية» المتغطرسة

التي تلف القيادة العليا لهذا البلد» ،مشيرا ً إلى أن
«اتفاقات الرباعية (النورماندية) تحطم خطط
الالعب الخامس الموجود وراء الكواليس».
وكتب المسؤول الروسي« :يعمل تحت سقف
ما يسمى بالمنظمات األوروب��ي��ة  -األطلسية
جيش كبير من المسؤولين األميركيين ،يدفعون
ق���رارات مفيدة ل���وزارة الخارجية األميركية،
ناسين أن رواتبهم تأتي من دافعي الضرائب
األوروبيين .أقول ذلك وقد اصطدمت غير مرة
بثمار عملهم في الجمعية البرلمانية لمجلس
أوروبا وغيرها من المؤسسات المشابهة .وأرى
اآلن شيئا ً مماثالً في محاوالت إع��ادة تفسير
وإعادة النظر في نتائج اتفاقات مينسك .إذاً ،هو
الطابور الخامس الشهير».
كذلك وج��ه سيرغي ناريشكين انتقاداته
ألوروبا معلنا ً أن محاولة دولها تقليد الواليات
المتحدة في خططها الفاشلة لالستيالء على
«مناطق نفوذ» تثير الدهشة.
وأكد أن النخبة األميركية الحاكمة ،وبغض
النظر ع��ن االن��ت��م��اء ال��ح��زب��ي ،تتعمد إظهار
استعدادها لتنفيذ األعمال العسكرية في أي
منطقة بالعالم .ولفت إلى أن «القارة األوروبية
باتت «منطقة ساخنة» بفضل مساعيهم .وحتى
لو لم تقرر الواليات المتحدة التدخل مباشرة
باألزمة األوكرانية الداخلية ،إال أنها سعت بقوة
لكي تحصل ،وتثور بسرعة من دون أن تخمد
طويالً .وفي الوقت نفسه ،ومن جديد ،حاولت
إلصاق صفتها العدوانية بدولة أخرى» ،قاصدا ً
روسيا.
واختتم ناريشكين مقاله كاتباً« :م��ا يثير
الدهشة هو شيء آخر ،محاولتهم تقليد الواليات
المتحدة ف��ي خططها ال��ت��ي فشلت ف��ع�لاً في

االستيالء على «مناطق نفوذ» .وافقوا على أنه
من الصعب عدم مالحظة مثل هذه الطموحات
بحق أوكرانيا القريبة .ربما نسوا أن مثل هذا
التكتيك يعمل فقط من مسافة بعيدة وآمنة...
لكن مستشاروي السيد أوب��ام��ا اعتبروا ذلك
لحظة مناسبة للمخاطرة بجعل كل أوروب��ا
منطقة نفوذ لهم».
الى ذلك ،أعلن السفير األلماني في واشنطن
بيتر فيتيغ أن المستشارة األلمانية أنغيال
ميركل أقنعت الرئيس األميركي ب��اراك أوباما
بعدم تزويد أوكرانيا بالسالح في الوقت الراهن.
وق��ال إن «الزعيمين تبادال اآلراء بهذا الشأن
وتوصال إلى اتفاق أنه ال ينبغي توريد األسلحة
القاتلة في الوقت الراهن».
وعلى ح��د ق��ول السفير ،ف��إن أوب��ام��ا اتفق
مع ميركل على ض��رورة إعطاء فرصة للجهود
الدبلوماسية والسياسية لتسوية األزم��ة
األوكرانية.
من جهة أخرى ،اعتبر رئيس لجنة العالقات
الدولية في مجلس االتحاد الروسي قسطنطين
كوساتشوف أن نتائج مؤتمر ميونيخ لشؤون
األمن لعبت دورها في إقناع الواليات المتحدة
بالتخلي عن فكرة توريد أسلحة قاتلة ألوكرانيا.
وقال السيناتور الروسي أمس إنه في ميونيخ
«ح���اول األم��ي��رك��ي��ون م��م��ارس��ة الضغط على
االتحاد األوروبي والمستشارة األلمانية لفرض
ق��رار بشأن تسليح أوك��ران��ي��ا ،لكنهم واجهوا
رفضا ً ال يقبل التشكيك .ومن ثم قام األميركيون
بتحليل الوضع واقتنعوا بأن هذا الضغط ال
جدوى منه».
وتابع قائالً إن الكثير من األوروب��ي��ي��ن «ال
يؤمنون بوجود حل عسكري لهذا النزاع ،األمر
الذي يفسر شدة مقاومتهم لفكرة تزويد كييف
باألسلحة».
جاء ذلك في وقت ،أعلنت القوات األوكرانية
أمس أنها سحبت كل مدفعيتها الثقيلة من خط
التماس في شرق أوكرانيا .ومن جهة أخرى،
تبادلت كييف ودونيتسك االتهامات بخرق
الهدنة.
وق��ال أناتولي ستيلماخ المتحدث باسم
العملية األمنية األوكرانية« :نحن سحبنا في
ال��وق��ت ال��راه��ن جميع المنظومات المدفعية
الثقيلة» ،مشيرا ً إلى أن ذلك يشمل صواريخ
«غ���راد» و«أوراغ����ان» وغيرها .وأش��ار إل��ى أن
قوات «الدفاع الشعبي» في شرق البالد تسحب
أسلحتها الثقيلة جزئياً ،لكنها أي��ض�ا ً تقوم
بإعادة نشرها ،بحسب معطيات االستخبارات
األوكرانية.
و ك��ان إدوارد باسورين نائب قائد ق��وات
«دونيتسك الشعبية» أعلن أن إع�لان كييف
سحب أسلحتها عار عن الصحة ألن مسافة 20
أو  30كيلومترا ً تسمح بإعادة المدفعية خالل
ساعات.

بايدن� :إف�شال الجهود الدبلوما�سية الخا�صة ببرنامج �إيران النووي «خط�أ خطير»

ظریف :نحن الرابحون �سواء نجحت المفاو�ضات �أم ال
قال وزی��ر الخارجیة اإلیراني محمد جواد
ظریف« :سواء نجحت المفاوضات أم ال ،نحن
الرابحون ،ألن ما حققناه من مكاسب وإنجازات
خالل هذه السنوات تمثلت بالعزة واالتكاء علی
ال��ذات ،هذه المكاسب التي ال یمكن أن تلغی،
واألمریكیون والغرب قبلوا بهذه الحقیقة».
وخالل حديثه أمام مجلس خبراء القیادة
في إيران ،قدم ظريف تقریرا ً عن آخر اجراءات
فریق التفاوض النووي والسیاسة الخارجیة
للجمهوریة اإلسالمیة في إيران علی الصعید
الدولي.
وأش���ار ال��وزي��ر اإلي��ران��ي إل��ی رس��ال��ة 47
سناتورا ً أميركیا ً إلی المسؤولین اإلیرانیین
بخصوص إلغاء جمیع االتفاقات بعد انتهاء
دورة الرئیس أوباما ،وق��ال« :ه��ذا النوع من
ال��رس��ائ��ل ال��ت��ي تعتبر غیر مسبوقة وغیر
دبلوماسیة ،في الحقیقة تؤكـد لنا أن الوالیات
المتحدة غیر قابلة للثقة».
وأضاف أن «مكاسب الغرب ،تمثلت بأداة
الحظر والضغوط علی األمم المتحدة والتي
ب���دأت بعد ان��ت��ص��ار ال��ث��ورة وتسخیر وكـر
التجسس األم��ي��رك��ي ول��م تكن ج��دی��دة علی
إیران».
وفي السياق ،اعتبر جو بايدن نائب الرئيس
األميركي محاولة الجمهوريين إفشال الجهود
الدبلوماسية الخاصة ببرنامج إيران النووي
«خطأ خطيرا» ،م��ح��ذرا ً من احتمال الخيار
العسكري.
وقال بايدن في بيان نشره البيت األبيض
أم��س إن «المفاوضات الحالية تقدم أفضل
اآلف��اق لسنين طويلة من أجل تجاوز الخطر
الجدي الذي تمثله طموحات إيران النووية.
ويعتبر تعطيل الحل السلمي خطأ جدياً،
خصوصا ً أن الدبلوماسية ما زال��ت تعمل».
وأك��د أن��ه «م��ن دون الدبلوماسية أو زي��ادة
الضغط (على إيران) يزيد احتمال اللجوء إلى
القوة العسكرية ،وذلك في وقت تقوم قواتنا
بمحاربة الدولة اإلسالمية».
وذكر نائب الرئيس األميركي بأن الغالبية
الساحقة م��ن االت��ف��اق��ات األميركية الدولية
تعمل دون م��ص��ادق��ة ال��ك��ون��غ��رس ،مشيرا ً
بهذا الخصوص ،كمثال قريب على نجاح

ظريف
الدبلوماسية ،إل��ى االت��ف��اق��ات ال��روس��ي��ة -
األميركية المشتركة إزاء حل مشكلة السالح
الكيماوي السوري.
وكان البيت األبيض قد ندد بشدة بالموقف
ال��ذي وصفه بـ «المنحاز» ألعضاء مجلس
الشيوخ الجمهوريين الذين وجهوا رسالة إلى
طهران مفادها أن أي اتفاق نووي قد تعقده مع
الرئيس باراك أوباما لن يستمر بعد أن يترك
الحكم.
وقال المتحدث باسمه جوش إيرنست إن
هذه الرسالة تشكل «استمرارا ً لجهد منحاز
يهدف إلى إضعاف قدرة الرئيس باراك أوباما
على قيادة السياسة الخارجية» ،مضيفا ً أن
«هذا يعني أن الجمهوريين يقولون بوضوح
إن هدفهم هو تقويض المفاوضات .هذا األمر
يطرح تساؤالت فعلية عن هدف أولئك الذين
وقعوا على هذه الرسالة».
وأش��ار أرنست إلى أن المفاوضات ليست
فقط بين ال��والي��ات المتحدة وإي���ران ،ولكن
بين إي��ران ومجموعة دول  1 5+التي تضم
الصين والواليات المتحدة وفرنسا وبريطانيا

وروسيا وألمانيا ،داعيا ً الجمهوريين إلى تقديم
اقتراحات حقيقية بدل محاولة إضعاف موقف
أوباما.
من جهة أخ��رى ،انتقد الرئيس األميركي
رسالة بعض أعضاء الكونغرس ،ووصفها
بالتحالف الغريب بين أعضاء في الكونغرس
والمتشددين اإليرانيين.
جاء ذلك في وقت أعلنت الوكالة الدولية
للطاقة الذرية أنها لم تستطع توضيح الجانب
العسكري المحتمل في برنامج إيران النووي
خالل مفاوضاتها في طهران التي أجريت أول
من أمس.
في حين أك��د نائب األمين العام للوكالة
الدولية تيرو فاريورانتا الذي ترأس الوفد في
اجتماع طهران إحراز تقدم في تبادل المعلومات
بشأن برنامج إيران النووي ،وقال للصحافيين
في فيينا لدى عودته من االجتماعات «هذه
القضايا تستغرق وقتا ً لحلها ونحن نحلها»،
مشيرا ً إل��ى أن االجتماع التالي سيعقد في
طهران الشهر المقبل ،واستطرد« :نتوقع أيضا ً
أنه في منتصف نيسان ستكون هناك إجراءات

جديدة مقترحة».
وأبرمت إيران مع الوكالة في تشرين الثاني
من عام  2013اتفاقا ً إطاريا ً يلزم طهران تقديم
المعلومات حول المسائل التي تهم الوكالة،
ويسمح لها باالطالع على الوثائق والوصول
إلى العاملين والمنشآت بهدف تبديد شكوك
المجتمع الدولي حول برنامجها النووي.
ونفذ االتفاق في البداية بشكل ديناميكي إال
أنه لم يعد يعطي نتائج ملموسة منذ صيف
العام الماضي .وتجرى المفاوضات بين إيران
والوكالة بشكل مستقل عن مفاوضاتها مع
السداسية إال أنها تتبادل التأثير.
من جهة أخرى ،أعلن سفير ومندوب إيران
ال��دائ��م ف��ي الوكالة الدولية رض��ا نجفي أن
االجتماع المقبل بين إي��ران والوكالة سيعقد
منتصف الشهر المقبل ،مشيرا ً إلى المحادثات
التي أجريت بين الجانبين االثنين في طهران،
وقال« :إن المحور األساس لهذا االجتماع هو
الخطوتان العمليتان المتبقيتان ،إذ تبادلنا
وجهات النظر حولهما بإسهاب وت��م بحث
ومناقشة المزيد من المعلومات في هذا الصدد»،
مضيفاً« :إنه تم االتفاق على مواصلة التعاون
ودراسة التسريع في هذا التعاون وتقرر عقد
اجتماع آخر في طهران منتصف نيسان».
ووص��ف نجفي االجتماع بالجاد وتناول
القضايا الفنية ،وأضاف« :إن األسئلة والردود
أثبتت أن الطرفين عازمان جديا ً على التعاون
ونأمل بأن نحقق تقدما ً أكبر في المستقبل».
وش���ه���دت ط���ه���ران ج���ول���ة ج���دي���دة من
االس��ت��ش��ارات التقنية بين الوكالة وإي��ران،
التي كان عليها تقديم معلومات حول الجانب
العسكري المحتمل في برنامجها النووي منذ
آب الماضي غير أنها لم تفعل ذلك.
وت��رأس وف��د الوكالة الدولية إل��ى طهران
نائب مديرها العام للضمانات تيرو فاريورانتا.
وج��رى ف��ي شباط الماضي لقاء بين مدير
الوكالة يوكيا أمانو ووزير الخارجية اإليراني
محمد جواد ظريف ،وبعده مع نائبه عباس
عراقجي ،أعلن بعدهما أمانو أن على إيران
تسريع تقديم المعلومات ،وأن عملية توضيح
الجانب العسكري المحتمل في برنامجها
النووي «ال يمكن أن تطول إلى ما ال نهاية».

مادورو يتهم �أوباما بمحاولة الإطاحة به
رفض الرئيس الفنزويلي نيكوالس م��ادورو العقوبات التي
فرضها الرئيس األميركي باراك أوباما على بالده.
وق��ال في خطاب بثه التلفزيون الرسمي« :إن أوب��ام��ا قرر
أن يخوض معركة إلس��ق��اط الحكومة ف��ي ف��ن��زوي�لا» ،مشيدا ً
بالمسؤولين السبعة الذين عاقبتهم الحكومة األميركية وعيّن
واحدا ً منهم وزيرا ً للداخلية.
كما اتهم م��ادورو أوباما شخصيا ً بمحاولة قلب حكومته.
وتعهدت خارجية فنزويال الرد سريعا ً على التحركات األميركية
ضدها.
وأعلنت وزيرة خارجية فنزويال ديلسي رودريغيز أنها سترد
قريبا ً على هذه التحركات ،رافضة اإلدالء بمزيد من التوضيحات.
وفي أول رد فعل رسمي على العقوبات األميركية ،استدعت
فنزويال القائم بأعمال سفارتها في الواليات المتحدة للتشاور.
وكتبت وزي��رة الخارجية رودريغيز على موقع «تويتر» أن

الحكومة طلبت من ماكسيميلين سانشيز الملحق التجاري
والقائم باألعمال في السفارة بواشنطن القدوم إلجراء مشاورات
عاجلة.
يذكر أن الرئيس الفنزويلي نيكوالس مادورو أعلن منذ  10أيام
فرض تأشيرات إلزامية على األميركيين الراغبين في التوجه إلى
فنزويال ،وأمر كذلك بخفض تعداد الطاقم الدبلوماسي األميركي
في العاصمة كاراكاس.
وكان الرئيس األميركي باراك أوباما أصدر االثنين أمرا ً تنفيذيا ً
يعلن فيه أن فنزويال تمثل تهديدا ً لألمن القومي ويشمل فرض
عقوبات على سبعة أفراد ،ويعبر عن القلق بشأن تعامل حكومة
فنزويال مع المعارضين السياسيين.
وق��ال المتحدث باسم البيت األبيض ج��وش إيرنست في
بيان« :المسؤولون الفنزويليون سابقا ً وحاليا ً الذين ينتهكون
حقوق اإلنسان للمواطنين الفنزويليين ويشتركون في أعمال
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�إيران :يزدي رئي�س ًا لمجل�س خبراء القيادة
انتخب آی��ة ال��ل��ه محمد ی��زدي
أمس رئیسا ً لمجلس خبراء القیادة
ف��ي إی���ران خ�لال االج��ت��م��اع الـ17
للمجلس ،خلفا ً آلي��ة الله مهدوي
كني.
وحصل يزدي على  47صوتا ً من
مجموع  73صوتا ً لرئاسة مجلس
خبراء القیادة في إیران مقابل 24
صوتا ً لمصلحة آی��ة الله هاشمي
رفسنجاني.
وب�����دأ ص���ب���اح أم����س اج��ت��م��اع
المجلس بحضور األعضاء وبرئاسة
آية الله محمود هاشمي شاهرودي.
وف��ي اليوم األول من االجتماع
الذي يستمر يومين ،تم التصويت
بين األعضاء النتخاب يزدي رئيسا ً
لمجلس الخبراء ،في حين تولى
آية الله محمود هاشمي شاهرودي
ال��ن��ائ��ب األول لرئيس المجلس،
رئاسة االجتماع إلى حين انتخاب
رئيس مجلس خبراء القيادة.
وش��غ��ل م��ح��م��د ي����زدي منصب
رئيس السلطة القضائية اإليرانية
بين عامي  1989و ،1999وهو
عضو في مجلس صيانة الدستور

اإليراني ،وعضو سابق في البرلمان
اإليراني.
يذكر أن مجلس خبراء القيادة
يعتبر الهيئة العليا للسلطة في
إي��ران ،حيث يتولى مهمات تعيين

وع����زل ال��م��رش��د األع��ل��ى ل��ل��ث��ورة
اإلس�لام��ي��ة .وي��ض��م المجلس 86
ع��ض��وا ً يتم انتخابهم ع��ن طريق
اق���ت���راع ش��ع��ب��ي م��ب��اش��ر ل��م��دة 8
سنوات.

انتهاء مناورات ع�سكرية
�أطل�سية تركية في البحر الأ�سود

أعلنت قيادة القوات البحرية التابعة لحلف شمال
األطلسي أمس انتهاء تدريبات أجرتها مجموعة من سفن
الحلف مع البحرية التركية في البحر األسود.
وأوضحت القيادة أن التدريبات تركزت على تطوير
م��ه��ارات البحارة في مجاالت ال��دف��اع الجوي ومكافحة
الغواصات ومواجهة قوات السواحل.
وجاء في بيان صادر عن الحلف بهذا الشأن «أنجزت
سفن تابعة للناتو تدخالً في ق��وام المجموعة البحرية
الحربية الثانية الدائمة اليوم م��ن��اورات مشتركة مع
سفن تابعة للبحرية التركية في البحر األسود .ومازالت
مجموعة السفن موجودة في البحر األسود لطمأنة حلفائنا
اإلقليميين بشأن استعدادنا للوفاء بالتزاماتنا المتعلقة
بالدفاع الجماعي».
يذكر أن مجموعة السفن بقيادة األميرال بريد وليامسن
ال��ت��ي دخ��ل��ت البحر األس���ود ي��وم  4آذار ،تضم ال��ط��راد

«فيكسبورغ» األم��ي��رك��ي ،و 4ف��رق��اط��ات ه��ي الفرقاطة
«ت��ورغ��وت ري��س» التابعة للقوات البحرية التركية،
وال��ف��رق��اط��ة اإليطالية «أل��ي��زي��و» ،وال��ف��رق��اط��ة الكندية
«فريديركتون» ،والفرقاطة الرومانية «ريغينا مارايا»،
باإلضافة إلى ناقلة اإلمداد «شبيسارت» التابعة للبحرية
األلمانية.
أما مجموعة السفن التركية التي شاركت في التدريبات
فضمت الفرقاطتين «يافوز» و«فاتح» وغواصة.
كما ستشارك السفن األطلسية قريبا ً ف��ي تدريبات
مشتركة مع قوات البحرية البلغارية والرومانية ،بحسب
ما جاء في البيان.
يذكر أن مصدرا ً مسؤوال ً في البحرية الروسية لم يستبعد
األسبوع الماضي أن يكون لوجود السفن الحربية األطلسية
في البحر األسود عالقة باألحداث في شرق أوكرانيا ،موضحا ً
أن مقاتالت روسية تتابع تحركات السفن األطلسية.

الخارجية الرو�سية تطلب تو�ضيح ًا
حول الحديث عن جي�ش �أوروبي موحد
طلبت وزارة الخارجية الروسية
ت��وض��ي��ح �ا ً ل��ت��ص��ري��ح��ات رئ��ي��س
المفوضية األوروب��ي��ة ج��ان كلود
يونكر الذي دعا إلى تشكيل جيش
موحد لالتحاد األوروبي.
وق����ال ن��ائ��ب وزي����ر ال��خ��ارج��ي��ة
ال��روس��ي أليكسي ميشكوف أمس
ف��ي ح��دي��ث م��ع ال��ص��ح��اف��ي��ي��ن إن
موسكو تريد فهم فحوى كالم رئيس
المفوضية ،ألنه خالل العقود الثالثة
األخ��ي��رة تطرق لهذا الكالم ساسة

أوروبيون على مختلف المستويات،
ومن الصعب هذه المرة فهم المقصد
من الحديث عن الجيش الموحد.
وق��ال يونكر إن الجيش الموحد
لالتحاد األوروب��ي يمكن أن يساعد
ف����ي وض�����ع س���ي���اس���ة خ��ارج��ي��ة
وسياسية أمنية موحدة لالتحاد،
وعلى تحمل المسؤولية المشتركة
عن حماية أوروب��ا في كل مكان من
العالم ،إضافة إلى أن هذا سيكون
رسالة إل��ى روسيا «بأننا نسعى

وب��ج��دي��ة إل���ى ال��ت��م��س��ك بمصالح
االتحاد األوروبي».
وم���ن ج��ه��ة أخ����رى ،ق���ال وزي��ر
الخارجية البريطاني فيليب هاموند
إن األمن البريطاني يواجه تهديدا ً
كبيرا ً واحدا ً يتمثل في روسيا ،وإن
«أفعال الرئيس بوتين بضمه غير
القانوني للقرم واستخدامه القوات
العسكرية الروسية لزعزعة استقرار
شرق أوكرانيا تهدد أمن دول شرق
أوروبا ذات السيادة».

وا�شنطن تلغي جائزة  3ماليين دوالر
مقابل �إ�سالمي �صومالي
ألغت الواليات المتحدة جائزة
مالية بقيمة  3ماليين دوالر مقابل
اع��ت��ق��ال ع��ض��و ب���ارز ف��ي جماعة
«الشباب» الصومالية اإلسالمية
انشق في ما بعد عن الجماعة.
ول��ق��ي ق���رار ال��والي��ات المتحدة
ترحابا ً من الحكومة الصومالية،
وشكرت األخ��ي��رة جهود الحكومة
األم���ي���رك���ي���ة ف����ي إق����ن����اع ك��ب��ار
الشخصيات باالنسحاب من تلك

الجماعة المرتبطة بالقاعدة والتي
شنت هجمات عبر شرق أفريقيا.
ي���ذك���ر أن وزارة ال��خ��ارج��ي��ة
األميركية عرضت في السابق ما
قيمته  33مليون دوالر عام 2012
لمن ل��دي��ه معلومات تساعد في
اعتقال زكريا اسماعيل أحمد حرسي
وس��ت��ة آخ��ري��ن م��ن زع��م��اء جماعة
الشباب.
وق��ال��ت متحدثة باسم الوحدة

الصومالية في السفارة األميركية
في نيروبي إن حرسي استبعد من
قائمة «ج��وائ��ز ال��ع��دال��ة» م��ن دون
إعطاء أسباب لهذا القرار.
وعرضت الحكومة الصومالية
العفو عن زعماء جماعة «الشباب»
في حال تركهم الجماعة ،مشيرة إلى
أن حرسي يؤيد اآلن عملية السالم
بعد أن استسلم للقوات الحكومية
الصومالية.

ً
مواطنا من �أ�صول �أفريقية
ال�شرطة الأميركية تقتل
ف��س��اد ع��ام ل��ن يكونوا محل ترحيب هنا ون��ح��ن نمتلك اآلن
األدوات لتجميد أرصدتهم ومنع استخدامهم لألنظمة المالية
األميركية» .وأض��اف« :نشعر بقلق عميق من جهود الحكومة
الفنزويلية لتصعيد الترهيب لمعارضيها السياسيين .ال
يمكن حل المشكالت في فنزويال من خالل تجريم المعارضة».

قتل مواطن أميركي من أصول افريقية في حادثة جديدة
في أتالنتا ،حيث أطلق ضابط شرطة النار عليه فأرداه
قتيالً ،حيث يعتبر هذا ثالث أميركي أسمر أع��زل تقتله
الشرطة منذ يوم الجمعة الماضي في ميزوري ونيويورك.
وق��ال قائد شرطة المقاطعة سيدريك ألكسندر إن
أحد الضباط استجاب لنداء شخص قال إن هناك رجالً

«يتصرف بشكل مزعج ويدق األبواب ويزحف على األرض
عارياً» نحو الساعة الواحدة ظهراً.
وأكد ألكسندر أن الضابط وهو أبيض قابل الرجل في
موقف للسيارات وهو عار تماماً ،وأن األخير ركض نحو
الضابط ال��ذي أطلق عليه الرصاص حين لم يستجب
لطلبه بالتوقف.

