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جولة المفاو�ضات النوویة المقبلة على م�ستوی م�ساعدي الوزراء

روحاني :لن نوقع اتفاق ًا نووي ًا نهائي ًا �إال �إذا رفعت كل العقوبات
قال كـبیر المفاوضین في الفریق النووي
االیراني عباس عراقجي ان الجولة المقبلة
م��ن ال��م��ف��اوض��ات ستعقد ع��ل��ی مستوی
مساعدین وزراء الخارجیة والخبراء.
وف��ي تصريحات صحافية على هامش
ملتقی الیوم الوطني للتكنولوجیا النوویة
قال عراقجي« :نجري حالیا ً اتصاالت مع
مساعد منسقة السیاسة الخارجیة في
االت��ح��اد االوروب���ي لتحدید ت��اری��خ ومكان
المفاوضات».
وأش��ار المسؤول االي��ران��ي أم��س ال��ی ان
صیاغة ن��ص االت��ف��اق الشامل ستبدأ في
المفاوضات المقبلة ،وقال« :ان صیاغة نص
مفاوضات فیینا كـانت قد بدأت اال ان النص
بقی في شكل اطار لعدم التوصل الی حلول
آنذاك ،واآلن وبعد التوصل الی حلول ،یجب
تحدیث هذا النص وان نسعی الی االشارة
الی التفاصیل موضحا ً أن صیاغة النص
ستكون معقدة وشاقة جداً».
وف��ي ش��أن ان��ت��ش��ار «ورق���ة الحقائق»
االیرانیة ( )Fact Sheetأكـد عراقجي ان
المسؤولین االیرانیین سیما السید وزير
الخارجية ظریف بیّنوا وبوضوح المواضیع
المعنیة م��ن قبل الجمهوریة االسالمیة
االیرانیة ،وقال« :ان الطرفین بیّنوا روایتهما
عن المفاوضات ،الروایة االیرانیة للبیان
المشترك هي ما أعلن في وسائل االعالم من
قبل وزیر الخارجیة االیراني».
وفي السياق ،قال قائد الثورة في ايران
السيد علي خامنئي أنه لم يتخذ اي موقف
ح���ول االت��ف��اق ال��ن��ووي ألن المسؤولين
اإليرانيين يقولون إن الموضوع لم ينجز
بعد ،مضيفاً« :ال يوجد ما هو ملزم حتى اآلن،
حاليا ً انا لست موافقا ً وال معارضاً».
وأضاف خامنئي« :الكالم في التفاصيل،
فقد يحاول الطرف المقابل المعروف بنكثه
للوعود أن يطوق بالدنا في التفاصيل .فال
معنى لتقديم التهاني ل��ي ولآلخرين في
الوقت الراهن .ما تحقق حتى اآلن ال يضمن
اصل االتفاق ومحتواه ،بل حتى ال يضمن
استمرار المفاوضات لنهايتها».
وقال قائد الثورة« :لم أكن متفائالً يوما ً
بالمفاوضات مع اميركا ،وعلى رغ��م ذلك
فإنني وافقت على هذه المفاوضات ،ودعمت
المفاوضين االيرانيين وسأدعمهم» ،مضيفاً:
«ن��واف��ق على اتفاق يحفظ مصالح وعزة
الشعب االيراني لكن عدم االتفاق هو أشرف
من اتفاق يهدر مصالح الشعب وكرامته».
وأك��د المرشد االي��ران��ي ان اي��ران ليست
معنية بأالعيب إلغاء الحظر التدريجي وانه
يجب إلغاء الحظر دفعة واح��دة في اليوم

الذي نوقع فيه على اتفاق نووي وال يمكن
القبول بشيء أدنى من ذلك.
وشدد على ان التفاوض هو من أجل إلغاء
إجراءات الحظر وال يمكن القبول بأي شيء
آخ��ر ،مضيفاً« :أطلب من مسؤولي البالد
ب��أن ال يثقوا بالطرف اآلخ��ر ووع���وده .وأن
اي اتفاق نووي مع القوى الكبرى يجب أال
يستهدف اصدقاءنا في جبهة المقاومة»،
منوها ً بأن «المفاوضات مع أميركا هي فقط
حول النووي وال نحاورها في أي موضوع
آخر سواء كان إقليميا ً أو دوليا ً أو داخلياً».
وأك��د خامنئي ان الشعب االيراني وجه
صفعة ق��وي��ة ل�لاع��داء بامتالكه ال��ق��درات
الدفاعية ،الف��ت��ا ً ال��ى ان «متابعة تطوير
ال��ب��رن��ام��ج السلمي ه��و ض����روري ويجب
االهتمام ب��ه» ،موضحا ً «ان المفاوضات
النووية ستكون تجربة اذا نجحت يمكن
التفكير باالنتقال الى مواضيع اخرى» ،وقال:
«سنواصل المفاوضات اذا نجحت المرحلة
الحالية منها».
ونوه قائد الثورة بأن «المجتمع الدولي
يثق بنا ومن هم مقابلنا ليس المجتمع الدولي
بل اميركا وث�لاث دول اوروب��ي��ة» ،مضيفاً:
«ليست لدينا ضمانات بأنهم سيلتزمون بما
تم االتفاق عليه في المفاوضات».
ورأى انه ال مانع في تمديد المفاوضات
شهرا ً آخر طالما أنهم قاموا بتمديدها أشهرا ً
عدة ولن نتفاوض مع أميركا في أي موضوع
آخر غير النووي ،مشيرا ً الى ان «البرنامج
النووي االيراني يستخدم في مجال األدوية
والصناعة الطبية وال��زراع��ة وان اي��ران
حصلت على هذه الطاقات داخل البالد ولم

تأخذ التقنية من أح��د» ،منوها ً بأن «هناك
دوال ً استخدمت األسلحة النووية كالواليات
المتحدة ضد أعدائها كما ان فرنسا أجرت
ثالث تجارب نووية خطرة في البحر».
وق��ال الرئيس اإلي��ران��ي حسن روحاني
أمس« :إن بالده لن توقع أي اتفاق نووي
نهائي مع القوى العالمية الست إال إذا رفعت
في اليوم نفسه كل العقوبات المفروضة
عليها .:وأضاف« :لن نوقع أي اتفاق ما لم
ترفع كل العقوبات في اليوم نفسه ...نريد
صفقة مرضية لجميع األطراف المشاركة في
المحادثات النووية».
وأوض���ح روح��ان��ي ف��ي كلمة بمناسبة
اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية «هدفنا
في المحادثات هو صيانة الحقوق النووية
لشعبنا .فنحن نريد نتيجة تكون في مصلحة
الجميع» ،وأض��اف« :الشعب اإليراني كان
وسيظل المنتصر في المفاوضات».
وزاد روحاني« :أن هدفنا الرئيسي في
المحادثات هو ما سلم به الرئيس األميركي
باراك أوباما من أن االيرانيين لن يستسلموا
للضغط والعقوبات والتهديدات» .وتابع:
«إنه انتصار إليران أن تسلم القوة العسكرية
األولى في العالم بأن االيرانيين لن يذعنوا
للضغط».
وفي السياق ،أعلن رئيس منظمة الطاقة
الذرية االيرانية علي اكبر صالحي بأن ايران
دخلت مرحلة صنع مجمعات الوقود النووي
االفتراضي لمحطة بوشهر النووية جنوب
البالد.
واعتبر صالحي ازاح��ة الستار عن اول
مجمع للوقود النووي االفتراضي لمحطة

بوشهر ان��ج��ازا ً ب��اه��را ً وقيما ً ربما يفاجئ
اآلخرين ايضاً ،وق��ال« :لقد تم في اقراص
الوقود في هذا المجمع استخدام الرصاص
وليس الوقود االساسي ،اال ان بقية اجزائه
ه��ي بالضبط كمجمع ال��وق��ود ال��ذي يجب
استخدامه في محطة بوشهر مستقبالً».
وأض��اف« :انه بناء عليه فقد دخلنا مرحلة
صنع مجمعات الوقود النووي االفتراضي
لمحطة بوشهر ول��ق��د ك��ان نقاشنا حول
االنشطة النووية السلمية منذ البداية هو
اننا نريد االطمئنان الى توفير الوقود لمحطة
بوشهر».
ال��ى ذل���ك ،ت��ق��دم السيناتور األميركي
الديمقراطي ك��ري��س ك��ون��ز بتعديل على
مشروع قانون يتعلق باالتفاقية النووية
مع إيران يقضي بالفصل بينه وبين اإلرهاب
ال��ذي ترعاه إي���ران ،حيث من المتوقع أن
يجتذب هذا التعديل فيما لو تم تبنيه المزيد
من الدعم بين صفوف الديمقراطيين لمشروع
القانون.
وعلى رغم تهديد الرئيس ب��اراك أوباما
باستخدام حق النقص ضد مشروع القانون
خوفا ً من تقويضه المرحلة األخيرة الحساسة
من المفاوضات مع إيران ،فإن عددا ً غير قليل
من الديمقراطيين يساندون الجمهوريين
لتمرير المشروع الذي يمنح الكونغرس حق
إبداء الرأي في أي اتفاق نهائي.
ويخطط كونز لمناقشة التعديل المقترح
يوم الثالثاء عندما تجتمع لجنة العالقات
الخارجية في مجلس الشيوخ للعمل على
مشروع القانون ال��ذي تقدم به أعضاء من
الحزبين .ومن غير الواضح حجم التأييد
الذي سيحصل عليه اقتراح كونز في لجنة
العالقات الخارجية التي يسيطر عليها
الجمهوريون.
وس��ي��س��اع��د تبني ال��ت��ع��دي��ل ف��ي حشد
الدعم الديمقراطي لمشروع القانون الذي
يمنح الكونغرس  60يوما ً لمراجعة االتفاق
النهائي مع إيران وخالل هذه الفترة يجري
تعليق تخفيف العقوبات ويمكن ألعضاء
الكونغرس التصويت على م��ا إذا كانوا
يوافقون على العقوبات أم سيعترضون
عليها.
وم��ن المتوقع أن يلغي تعديل كونز
فقرة في القانون تلزم إدارة أوباما بإبالغ
الكونغرس في شكل مستمر في شأن الدعم
اإلي��ران��ي ألع��م��ال إره��اب��ي��ة ض��د ال��والي��ات
المتحدة أو أي شخص أميركي في أي مكان
في العالم ،في حين وصف المتحدث باسم
البيت البيض جوش إرنست التعديل بأنه
«غير واقعي».

الفروف� :أوروبا بد�أت تعترف ب�أن كييف تعرقل تنفيذ اتفاقات مين�سك

اجتماع لرباعية «النورماندي» في برلين بم�شاركة رو�سية
أك����دت وزارة ال��خ��ارج��ي��ة ال��روس��ي��ة
أن اج��ت��م��اع وزراء خ��ارج��ي��ة «رب��اع��ي��ة
ال��ن��ورم��ان��دي» سيعقد ف��ي برلين ف��ي 13
نيسان بمشاركة الوزير الروسي سيرغي
الفروف.
وق��ال غريغوري كاراسين ،نائب وزير
الخارجية الروسي أمس ،إن تنفيذ اتفاقات
مينسك سيتصدر أجندة االجتماع الوزاري
في برلين ،معتبرا ً سير تنفيذ هذه االتفاقات
سيئاً ،مشيرا ً إلى «أن كييف تواصل عرقلة
تنفيذها بذرائع مختلفة».
وك��ان وزي��ر الخارجية الفرنسي لوران
فابيوس قد أعلن في وقت سابق أن اللقاء
ال��وزاري التالي لـ»رباعية النورماندي»
حول أوكرانيا سيجري في برلين مساء 13
نيسان الجاري.
وف��ي ال��س��ي��اق ،أع��ل��ن وزي���ر الخارجية
ال��روس��ي أن أوروب���ا ب���دأت ،ه��ي األخ��رى،
تعترف ب��أن أفعال الحكومة األوكرانية
تشكل العقبة الرئيسية لتنفيذ اتفاقات
مينسك.
وقال الفروف في مؤتمر صحافي مشترك
مع نظيره البلجيكي ديديه راي��ن��درز في
موسكو أمس ،إن كييف في مجال التزامها
بإقرار قانون حول الوضع الخاص لبعض
مناطق شرق أوكرانيا قلبت كل شيء رأسا ً
على عقب ووضعت شروطا ً غير مقبولة
تتناقض م��ع مضمون اتفاقات مينسك،
مضيفا ً أن كييف كذلك تؤجل تنفيذ عدد من
القضايا المهمة التي التزمت بحلها.
ودعا الوزير الروسي ألمانيا وفرنسا إلى
الضغط على كييف من أجل تنفيذ اتفاقات
مينسك ،التي وقع عليه الرئيس األوكراني،
مشيرا ً إلى أنه وجه رسائل إلى نظرائه من
أوكرانيا وألمانيا وفرنسا تضمنت دعوة
لكييف ب��ض��رورة التخلي ع��ن «تخريب»
عملية تنفيذ اتفاقات مينسك ،وذلك قبيل
عقد اج��ت��م��اع وزراء خ��ارج��ي��ة «رباعية
النورماندي» في برلين في  13نيسان ،وأكد
أن ال بديل عن تنفيذ اتفاقات مينسك حول
أوكرانيا ببنودها كافة.
وأع��ل��ن الف���روف أن روس��ي��ا معنية بأن
يكثف مجلس أوروبا جهوده للتحقيق في
انتهاكات حقوق اإلن��س��ان ف��ي أوكرانيا،
م��ش��ي��را ً إل��ى قلق موسكو ب��ش��أن تجاهل
م��ف��وض مجلس أوروب����ا ل��ش��ؤون حقوق
اإلنسان للوضع اإلنساني الكارثي في شرق
أوكرانيا ،معربا ً عن أمله في تغيير الوضع
في هذا المجال.
وذ ّكر الوزير الروسي بأن فريق التشاور
الدولي حول أوكرانيا يقوم بهذا التحقيق،
مشيرا ً إل��ى أن «الفريق ع��رض في نهاية
آذار تقريرا ً ح��ول األح���داث الميدانية في
العام الماضي» ،وأكد «أن تحقيق الجانب
األوك��ران��ي في هذه األح��داث لم يكن دائما ً
متطابقا ً م��ع ق��واع��د االتفاقية األوروب��ي��ة
لحقوق اإلنسان».
وأعرب الفروف عن أمله في تحقيق فريق
التشاور الدولي في كارثة أوديسا ،مشيرا ً
إلى «وجود اتفاق على مشاركة خبراء من
مجلس أوروبا في هذه العملية» ،وأضاف:
«إن موسكو بذلت جهودا ً كثيرة إلقناع ممثلي
دونيتسك ولوغانسك بعدم االنسحاب من
المفاوضات بعد أن أقرت القيادة األوكرانية

قانون الوضع الخاص لبعض مناطق شرق
أوكرانيا ،والذي تضمن مطالب غير مقبولة
وشروطا ً مسبقة» ،معتبرا ً خطوات كييف
هذه خرقا ً صارخا ً التفاقات مينسك.
وأك��د ال��وزي��ر الف���روف «ض���رورة تنفيذ
اتفاقات مينسك وفقا ً لتسلسل الخطوات
ال����واردة فيها م��ن دون م��ح��اول��ة تحويل
االنتباه من خ�لال م��ب��ادرات جديدة تدعو
إل��ى «تعميق» أو «توسيع» االتفاقات»،
ووص��ف ق��رار االت��ح��اد األوروب���ي الخاص
بإبقاء العقوبات المفروضة على روسيا
حتى تنفيذ موسكو الكامل التفاقات مينسك
أمرا ً سخيفاً.
وقال« :إن الجانبين الروسي والبلجيكي
مهتمان بتسوية الخالفات بين روسيا
واالت���ح���اد األوروب������ي» ،م��ؤك��دا ً «أن ذل��ك
يمكن تحقيقه فقط على أس��اس المساواة
واالح��ت��رام المتبادل ومراعاة مصالح كل
طرف» ،مضيفاً« :إن موسكو ستدعم الجهود
الرامية إلى تجاوز «األزمة المصطنعة» في
الجمعية البرلمانية لمجلس أوروب���ا»،
مشيرا ً إل��ى أن موسكو «حريصة على أن
يعمل مجلس أوروبا بال معايير مزدوجة».
من جانبه قال رايندرز «إنه تجب مراعاة
مصالح جميع سكان البالد أثناء إج��راء
إصالح دستوري في أوكرانيا».
وأك��د ال��وزي��ر ،ال��ذي ي��رأس حاليا ً لجنة
وزراء خارجية مجلس أوروبا« ،أن المجلس
ي��رغ��ب ف��ي تأمين ال��ح��ف��اظ على سيادة
أوكرانيا ووحدة أراضيها» ،مشيرا ً إلى أن
«لجنة البندقية التابعة لمجلس أوروب��ا
يمكن أن تقوم ب��دور نشط» ،مضيفاً« :أن
مجلس أوروبا يمكن أن يقوم بدور في تبادل
األس��رى بين األط��راف في شرق أوكرانيا،
وكذلك في اإلف��راج عن الطيارة األوكرانية
ناديجدا سافتشينكو».
جاء ذلك في وقت ،قال الرئيس البولندي
برونيسالف كوموروفسكي «إن بالده تدعم
جميع اإلج��راءات األوكرانية الهادفة لحل
النزاع في دونباس وخصوصا ً المتعلقة
باتفاقات مينسك».
وعبر الرئيس البولندي ع��ن أمله في

كلمة ألقاها أمام مجلس النواب األوكراني
بأن يتم االلتزام بهذه االتفاقات وتجسيدها
إلى واقع ،مؤكدا ً أن دول االتحاد األوروبي
والناتو تعترف بوحدة أراضي أوكرانيا في
الحدود التي تم تثبيتها في عام ،1991
وأن��ه��ا ل��ن تعترف أب���دا ً ب��ـ «التغيرات في
ال��ح��دود التي حدثت بالقوة وض��د رغبة
الشعب األوكراني» ،وستكون دوما ً موضع
إدانة.
الى ذلك ،أعلنت منظمة األمن والتعاون
األوروبي أن تشكيل مجموعات عمل فرعية
ضمن مجموعة االت��ص��ال ح��ول أوكرانيا
يعتبر «أول��وي��ة للتسوية السلمية» في
جنوب شرقي البالد.
وفي اختتام لقاء أجراه في فيينا رئيس
المنظمة وزير الخارجية الصربي إيفيتسا
داتشيتش ،مع كل من رئيس بعثة المنظمة
في أوكرانيا أرتوغرول أباكان وممثلة «األمن
والتعاون» في مجموعة االتصال هايدي
تاليافيني ،ناشد داتشيتش طرفي النزاع
دعم تشكيل هذه المجموعات في أسرع وقت
ممكن والمشاركة الفاعلة في أدائها.
ه���ذا وش���دد رئ��ي��س المنظمة ع��ل��ى أن
اتفاقات مينسك تبقى «اآلل��ي��ة الوحيدة
لتحقيق التسوية طويلة األمد» في المنطقة،
مشيرا ً إلى أن العملية السياسية ضرورية
إلعادة الحياة الطبيعية إلى أوكرانيا ،معربا ً
عن استعداد صربيا كدولة تتولى رئاسة
المنظمة لدعم هذه العملية.
وأك��دت هايدي تاليافيني استعدادها
لمواصلة ج��ه��وده��ا ال��رام��ي��ة إل��ى إقامة
اتصاالت مباشرة بين طرفي النزاع.
وش��دد أرتوغرول أباكان على أن بعثة
«األمن والتعاون» في أوكرانيا تحتاج إلى
دعم من جميع األطراف لمواصلة مهمتها في
متابعة وقف إطالق النار وسحب األسلحة
الثقيلة من خط التماس.
وفي وقت سابق من أول من أمس ،أفادت
بعثة منظمة األم��ن وال��ت��ع��اون األوروب���ي
في أوكرانيا بأن مراقبيها سجلوا تنامي
ان��ت��ه��اك��ات وق��ف إط�ل�اق ن��ار باستخدام
األسلحة الثقيلة في جنوب شرقي أوكرانيا.

وج��اء في تقرير نشرته بعثة المراقبة
التابعة للمنظمة أن ال��وض��ع ف��ي منطقة
مطار دونيتسك هو األكثر توتراً ،وأنه وقع
 132حادثا ً من انفجارات وإط�لاق للنار
تم تسجيلها من قبل مراقبي البعثة أثناء
تواجدهم في محطة لسكك الحديد في مدينة
دونيتسك خالل ساعتين صباح الثالثاء 7
نيسان.
وأوض��ح التقرير أن الحديث ي��دور عن
استخدام قذائف «غراد» الصاروخية (عيار
 122ملم) ومدافع هاون ثقيلة ( 120ملم)
ومدافع ذات عيار يزيد على  150ملم.
كما أفاد التقرير بوقوع أربع حاالت تقييد
حرية التنقل من قبل كل من العسكريين
األوك��ران��ي��ي��ن وق����وات ال���دف���اع الشعبي
المناهضة لسلطات كييف.
ونفى دينيس بوشيلين ،ممثل جمهورية
دونيتسك الشعبية ،االتهامات الموجهة
ضدها من قبل وزير الخارجية األوكراني
بافيل كليمكين بخرق اتفاقات مينسك في
شأن تسوية األزمة في جنوب شرقي البالد.
ودع��ا بوشيلين ال��وزي��ر األوك��ران��ي إلى
«مزيد من الموضوعية» في تقييم الوضع
ف��ي منطقة ال��ن��زاع ،م��ع��ي��دا ً إل��ى األذه���ان
أن جمهوريتي دون��ي��ت��س��ك ولوغانسك
الشعبيتين نفذتا بند اتفاقات مينسك في
شأن وقف إطالق النار في الموعد المحدد
ل��ه ،وسحبتا أسلحتهما الثقيلة من خط
التماس حتى قبل الموعد ،كما أنهما عملتا
على تهيئة الظروف المواتية لمهمة مراقبي
منظمة األمن والتعاون األوروبي في منطقة
النزاع.
وأضاف بوشيلين الذي يمثل «دونيتسك
الشعبية» ف��ي مجموعة االت��ص��ال حول
أوكرانيا أن قادة الجمهوريتين قد طرحوا
مقترحاتهم ح��ول حيثيات المجموعات
الفرعية قيد اإلنشاء ضمن مجموعة االتصال
من أجل تفعيل نشاطاتها ،وقال« :ولألسف
ال ن��رى م��ن قبل ال��ط��رف األوك��ران��ي سوى
انتهاكات لبنود اتفاقات مينسك ومحاوالت
إلطالة العملية التفاوضية».

ال�صين تطالب �أميركا بالحذر
في الحديث عن خالف بينها وبين اليابان

ح��ض��ت وزارة ال��خ��ارج��ي��ة الصينية
ال��والي��ات المتحدة أم��س على التصرف
والتحدث بحذر بعد أن شدد وزير الدفاع
األميركي على معارضة واشنطن ألية
إج��راءات قسرية من جانب واحد تتخذها
الصين إزاء مجموعة من الجزر المتنازع
عليها مع اليابان.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية
الصينية ه��وا تشونيينغ «إن��ه مهما قال
أي شخص أو مهما فعل فإنه لن يغير من
حقائق سيادة الصين أو تصميمها على

ال��دف��اع ع��ن أراض��ي��ه��ا» .وأض��اف��ت« :إننا
نحض الجانب األميركي على التحدث
والتصرف بحذر والوفاء التام بوعودهم
بعدم اتخاذ موقف في شأن قضية ملكية
األراض���ي المعنية وب��ذل المزيد لتعزيز
ال��س�لام واالس��ت��ق��رار ف��ي المنطقة وليس
العكس».
وخالل زيارة لطوكيو أعرب وزير الدفاع
األم��ي��رك��ي آش��ت��ن ك��ارت��ر ع��ن المعارضة
ألي تحركات من جانب الصين لتقويض
السيطرة اإلدارية اليابانية على جزر غير
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مأهولة في بحر الصين الشرقي والتي
تعرف باسم سينكاكو في اليابان ودياويو
في الصين.
ورحب كارتر أيضا ً بالتقدم باتجاه أول
تحديث للمبادئ االسترشادية للتعاون
الدفاعي بين الواليات المتحدة واليابان
منذ عام  .1997وسوف يؤدي هذا التحديث
إلى توسيع نطاق التفاعل بين الحليفين
بالتزامن مع حملة رئيس الوزراء الياباني
شينزو آبي لتخفيف القيود المفروضة على
الجيش في دستور اليابان السلمي.

ت�سارنايف يواجه عقوبة الإعدام
لتورطه في تفجير ماراثون بو�سطن
أعلنت هيئة المحلفين في مدينة بوسطن األميركية أن جوهر
تسارنايف مذنب بتهمة الضلوع في تدبير تفجيرين دمويين وقعا
أثناء سباق الماراثون في المدينة عام .2013
ووجد المحلفون تسارنايف مذنبا ً في جميع التهم الـ 17التي
يواجه فيها عقوبة اإلعدام (من أصل  30تهمة تم توجيهها ضده)،
بما فيها التآمر الستخدام أسلحة دمار شامل ،وحيازته لوسائل
ارتكاب عمل إرهابي واستخدامها ،إضافة إلى تسببه بقتل جميع
ضحايا التفجيرين وضابط شرطة قتل في تبادل إلطالق النار مع
جوهر تسارنايف وشقيقه تامرالن.
وف��ي  15نيسان ع��ام  2013وق��ع وس��ط بوسطن انفجاران
متتاليان بالقرب من الخط النهائي للماراثون التقليدي ،قتل فيهما
 3أشخاص وأصيب  264آخرون بجروح.

وتم توقيف جوهر تسارناييف مساء  19نيسان  2012بعد عملية
مطاردة شرسة ،وعثر عليه مختبئا ً بمركب في حديقة ووترتاون
وكان مصابا ً بجروح خطيرة ،وذلك بعد ساعات على مقتل شقيقه.
وبدأت محاكمة جوهر تسارنايف في  4آذار الماضي في بوسطن.
ولم يعترف بذنبه في أي من التهم الموجهة ضده .أما محاموه
فكانوا يبنون استراتيجية حمايته على أنه تصرف تحت تأثير
شقيقه األكبر تامرالن (وهما شيشانيان من عائلة حصلت على
الجنسية األميركية).
وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت في نيسان من العام
الماضي أن أجهزة األمن الروسية سلمت قبل عملية بوسطن بزمن
طويل إلى زمالئها األميركيين معلومات عن تامرالن تسارنايف ،ولم
يتم أخذها بالحسبان بالشكل الالزم.

�إيطاليا 4 :قتلى ب�إطالق نار في محكمة بميالنو
أطلق مواطن إيطالي ،متهم باإلفالس أعيرة نارية داخل مبنى
قصر العدل في مدينة ميالنو أمس ،ما أسفر عن مقتل  4أشخاص،
قاض ،وإصابة آخرين.
بينهم ٍ
وحسب معطيات أولية ،فإن المتهم يدعى كالوديو جاردييلو
أطلق ما بين  4أو  5أعيرة نارية في الطابق الرابع من قصر العدل.

وفر منفذ الهجوم من المكان بعد إطالقه الرصاص على دراجة
نارية ،وتم اعتقاله في وقت الحق على بعد  30كلم من ميالنو.
هذا وقامت الشرطة اإليطالية بإخالء المئات من الموظفين من
المبنى وأغلقت جميع أبوابه ،كما قطعت جميع الطرق المؤدية
إليه.

مو�سكو :رومانيا تتحول �إلى معقل
لقوات �أميركا و«الناتو»

م�سلحون يهاجمون
محكمة �شمال �أفغان�ستان

قالت وزارة الخارجية الروسية إن قادة رومانيا حولوا بالدهم إلى معقل لقوات
حلف الناتو والقوات األميركية بجانب الحدود الروسية ومستعدون للتضحية
باستقرار دول منطقة البحر األسود.
وعلق الناطق باسم وزارة الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش على
إجراءات بوخارست التي تتخذها الستقبال القوات المسلحة التابعة لـ»الناتو»
وللواليات المتحدة على أراضيها ،بأن ذلك يعني «تحويالً منهجيا ً للدولة إلى
معقل آخر لهذه القوات بجانب الحدود الروسية».
وأكد أن موسكو علقت م��رارا ً على إج��راءات مماثلة لعدد من دول «الناتو»،
مشيرة إلى طابعها الصدامي ،ومؤكدة أنها غير مناسبة تماما ً ومفرطة من ناحيتها
العسكرية والمالية.
وق��ال لوكاشيفيتش «من الواضح تماما ً أن روسيا ال تشكل أي خطر على
رومانيا وال على غيرها من الدول ،واإلشارة إلى الطابع الدفاعي البحت لإلجراءات
المتخذة ضد ما يسمى بـ»تهديدات من الشرق» ال يمكن أن تصمد أمام أي نقد».
وأش��ار إلى أنه في هذه الحالة يمكن أن يستنتج بأن «القادة الرومانيين
جاهزون للتضحية باستقرار منطقة البحر األسود العتبارات ضيقة ،وذلك من
أجل تلميع صورتهم في أعين االستراتيجيين من وراء المحيط الذين يتحدون
علنا ً االلتزامات في الوثيقة األساسية ،روسيا – «الناتو» لعام  1997حول عدم
نشر قوات عسكرية كبيرة على أراضي أعضاء جدد في حلف الناتو».

أفاد مسؤولون أفغان أمس ،أن مسلحين هاجموا
محكمة االستئناف في مزار شريف أكبر مدن شمال
أفغانستان.
وأوضح عبدالرزاق قادري قائد شرطة والية بلخ
ومزار شريف ،أن تبادل إطالق النار بين مسلحين
يرتدون زيا ً عسكريا ً وقوات األمن األفغانية ال يزال
جارياً ،مشيرا ً إلى أن المهاجمين ال يزالون متحصنين
داخل المحكمة ،ولم يدل قائد الشرطة بتفاصيل عن
عدد المهاجمين أو هوياتهم.
وأعلن المدير العام لمستشفى بلخ ،أس��د الله
شريفي ،عن جرح  9أشخاص جراء الهجوم ،نقلوا
لتلقي العالج ،بينهم مدعون وموظفون في المحكمة.
وك��ان جندي أميركي في حلف شمال األطلسي
قتل أول من أمس ،في تبادل إلطالق النار بين جنود
أميركيين وأفغان في والية ننكرهار شرق أفغانستان،
في أول حادث من نوعه منذ إعالن واشنطن تأجيل
سحب قواتها من هذا البلد.

