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المعارك تحتدم قرب الحديدة واألمم المتحدة تحذر من تدهور الوضع أكراد إيرانيون يعيدون تنظيم صفوفهم
في العراق بعد ضربة قاسية من طهران

صنع���اء  -أ ف ب :تواصل���ت
االش���تباكات ،أم���س ،بي���ن القوات
الموالي���ة للحكوم���ة اليمني���ة
والمتمردي���ن الحوثيين قرب مدينة
الحدي���دة غ���رب اليمن ،ف���ي محيط
طريق رئيس���ي يربط وسط المدينة
بالعاصمة صنعاء ،بينما حذرت األمم
المتحدة من تدهور الوضع.
وأعلنت مصادر عس���كرية يمنية،
أمس ،أن المتمردين الحوثيين شنوا
هجومًا مض���ادًا الس���تعادة الطريق
الذي يعرف باسم "الكيلو  "16وأعلنت
ق���وات موالية للحكومة س���يطرتها
عليه ،أول من أمس.
وبحسب المصادر ،فإن المواجهات
مستمرة أيضًا في منطقة "الكيلو "10
وهو طريق رئيس���ي آخر يستخدمه
المتمردون قرب الحديدة.
وق���ال أطب���اء ومس���عفون ف���ي
مستش���فيين بمحافظ���ة الحديدة:
إن  50ش���خصًا قتلوا في الس���اعات
األربع والعش���رين الماضية ،بينهم
 7م���ن الق���وات الموالي���ة للحكومة
في مواجه���ات جديدة ف���ي مناطق
مختلفة في الحديدة.
وحذرت منسقة الشؤون اإلنسانية
في اليمن لي���ز غراندي ،أمس ،من أن
الوضع في مدين���ة الحديدة تدهور

في األيام القليل���ة الماضية ،مبدية
خش���يتها على مصير "مئات اآلالف"
من اليمنيين هناك.
وقال���ت غران���دي في بي���ان تلقت
فرانس برس نس���خة منه :إن "الوضع
تده���ور بش���كل خطير ف���ي األيام
القليل���ة الماضية .العائالت تش���عر
بالرعب بس���بب القص���ف والضربات
الجوي���ة" .وأش���ارت إل���ى أن مصير
"مئات اآلالف معلق في الحديدة".
وأضاف���ت :إن "الن���اس يعانون من
أج���ل البقاء" ،موضح���ة أن "العائالت
بحاجة إلى كل ش���يء -طع���ام ومال
ورعاية صحية ومياه".
ويأتي البيان بعد أيام على فش���ل
محادثات السالم التي كانت ستعقد
في جني���ف برعاية األم���م المتحدة
فيم���ا كان يفت���رض أن يك���ون أول
مشاورات سياسية بين طرفي النزاع
الرئيس���يين ،الحكومة والمتمردين،
منذ .2016
لكن المفاوض���ات غير المباش���رة
انتهت ،الس���بت الماضي ،حتى قبل
أن تب���دأ بعدما رفض المتمردون في
اللحظة األخي���رة التوجه إلى جنيف
م���ن دون الحص���ول عل���ى ضمانات
بالعودة سريعًا إلى صنعاء الخاضعة
لسيطرتهم.

				
أحد أفراد القوات الحكومية يرسم عالمة النصر خالل معارك الحديدة.

وب���دأت األم���م المتح���دة جه���ود
اس���تئناف محادثات الس�ل�ام بعدما
ش���ن التحالف في  13حزيران هجومًا
باتجاه ميناء مدينة الحديدة ،بقيادة
اإلم���ارات الش���ريك الرئيس���ي في
التحالف.
ومطلع تموز ،أعلنت اإلمارات تعليق
الهجوم الب���ري على مدينة الحديدة

نفسها إلفس���اح المجال أمام وساطة
األم���م المتحدة ،مطالبة بانس���حاب
الحوثيين من المدينة والميناء.
ويس���يطر المتم���ردون الحوثيون
على صنعاء ومناطق أخرى منذ أيلول
.2014
وتح���اول الق���وات الحكومي���ة
اس���تعادة األراضي التي خس���رتها

(إ.ب.أ)

بمس���اندة التحالف العسكري الذي
تقوده السعودية في هذا البلد دعمًا
لقوات الحكومة منذ آذار .2015
ومنذ التدخل الس���عودي ،قتل في
اليمن نحو  10آالف شخص غالبيتهم
م���ن المدنيي���ن ،بينه���م أكث���ر من
ألف���ي طفل لقي  66منهم مصرعهم
بضربات جوية في آب الماضي وحده.

فرنسا تقر باستخدام التعذيب خالل حرب الجزائر
باريس  -أ ف بّ :
أقرت فرنسا الخميس
بأنه���ا أنش���أت خ�ل�ال ح���رب الجزائر
(" )1962 - 1954نظام���ا" اس���تخدم فيه
"التعذيب" ،م���ا يمثل خطوة فارقة في
نزاع ال يزال يكتس���ي حساسية خاصة
بعد ستة عقود من انتهاء تلك الحرب.
وس���لم الرئي���س إيمانوي���ل ماكرون
إعالنًا بهذا المعنى يطلب "الصفح" من
أرملة موريس أودان الناشط الشيوعي
ُ
المؤيد الستقالل الجزائر الذي فقد أثره
بعد اعتقاله في .1957
ُ
وقال ماكرون" :م���ن المهم أن تعرف
هذه القصة ،وأن ُينظر إليها بش���جاعة
وج�ل�اء .هذا مه���م من أج���ل طمأنينة
وصفاء نفس أولئك الذين س���ببت لهم
األلم في الجزائر وفي فرنس���ا على حد
س���واء" ،في حين ب���ات الرئيس ُ
يعرف
بصراحته ف���ي التطرق إلى المس���ائل
التاريخية وكسر المحظورات.
ووعد ماكرون كذلك بـ"فتح األرشيف
المتعل���ق بقضاي���ا اختف���اء مدنيين
وعسكريين من فرنسيين وجزائريين"
خالل الح���رب التي ال تزال أحد الملفات
األكث���ر إثارة للجدل في تاريخ فرنس���ا
الحدي���ث ونظرًا لما لذل���ك من أثر على
العالقات الوثيق���ة والمعقدة القائمة
بين فرنسا والجزائر.
ويتوق���ع أن تثير ه���ذه التصريحات
ردود فعل قوية في فرنسا حيث ال تزال
مس���ألة التعذيب ،وإن كانت معروفة،
م���ن المحظورات في الرواية الرس���مية
لألحداث التاريخية.
وأفاد اإلليزيه قبل الزيارة بأن اإلعالن
يقر بأن أودان "توف���ي تحت التعذيب
الذي نش���أ عن نظام ُوج���د عندما كانت
الجزائر جزءًا من فرنسا".
خالل س���نوات الح���رب الت���ي أودت
بحياة  1,5مليون جزائري ،لجأت القوات

الفرنس���ية إلى العن���ف لقمع مناضلي
التح���رر الجزائريي���ن في البل���د الذي
استعمرته فرنسا طيلة  130سنة.
ُ
وجن���د مئ���ات اآلالف م���ن الش���بان
الفرنسيين لخوض الحرب التي خلفت
ندوبًا عميقة في نفوس الفرنسيين مع
تراجع فرنسا عن كونها قوة استعمارية
بعد الحرب العالمية الثانية.
ول���م يس���بق أن اعترف���ت الدول���ة
الفرنس���ية ب���أن قواتها اس���تخدمت
التعذيب بصورة منتظمة خالل الحرب.
كما أن المناضلين من أجل االستقالل
أس���اؤوا بدورهم معاملة أس���راهم في
أثن���اء نزاع معقد خيض���ت خالله حرب
عصاب���ات ونفذت هجم���ات وتفجيرات
دامية.
وخ�ل�ال الح���رب ،فرض���ت الحكوم���ة
الفرنس���ية رقابة على الصحف والكتب
واألف�ل�ام التي تحدثت عن اس���تخدام
التعذيب ،وبعد الحرب ،ظلت التجاوزات
التي ارتكبتها قواته���ا من المواضيع
التي يحظر الحديث عنها في المجتمع
الفرنسي.
وقال���ت المؤرخ���ة س���يلفي تينو إن
اعت���راف الدولة الفرنس���ية ب���أن وفاة
أودين نجم���ت عن "نظام" يش���ير إلى
اعت���راف بارت���كاب أخطاء عل���ى نطاق
أوسع.
وف���ي مق���ال نش���ره موق���ع "ذي
كونفرسايشن" أمس ،تساءلت المؤرخة
الفرنس���ية" ،عب���ر اإلقرار بمس���ؤولية
الدولة في اختف���اء موريس أودان ،أفال
يتم اإلقرار بالتالي بمسؤوليات الدولة
ف���ي كل حاالت االختف���اء التي حصلت
في العام  1957في الجزائر العاصمة؟"
ولس���يلفي تينو كتاب بعن���وان "تاريخ
حرب االستقالل الجزائرية".
أث���ار ماك���رون ،وه���و أول رئي���س

أزمة جديدة تهدد حكومة ميركل :اتهام مدير
االستخبارات بالتقرب من اليمين المتطرف

						
ماكرون مع ابنة موريس أودان بعد زيارته ألرملة أودان.

ً
مولود بعد الحرب ،ج���دال خالل الحملة
االنتخابي���ة الع���ام الماض���ي عندم���ا
أعلن أن استعمار فرنس���ا للجزائر كان
"جريم���ة ضد اإلنس���انية" ،لكنه تراجع
ع���ن تصريحات���ه مقترح���ا موق���ف "ال
اإلنكار وال التوبة" بش���أن تاريخ فرنسا
االس���تعماري ،وأض���اف" :ال يمكننا أن
نبقى أسرى الماضي".
وعن زيارة الرئيس له���ا أمس ،قالت
جوزي���ت أرمل���ة أودان للصحافيين في
ش���قتها في ضاحية بانيوليه في شرق
باريس" :لم يخط���ر ببالي أن هذا اليوم
سيأتي".
كان أودان األس���تاذ المس���اعد ف���ي
جامعة الجزائر في الخامسة والعشرين
م���ن عم���ره عندم���ا اعتقل���ه  -جن���ود
فرنس���يون عل���ى األرجح  -م���ن منزله
بتهم���ة إي���واء مناضلين ش���يوعيين

مؤيدين لالس���تقالل .وتع���رض أودان
وهو أب لثالثة أطفال للتعذيب بصورة
متكررة في فيال في حي البيار بالجزائر
العاصم���ة .وبعد عش���رة أي���ام ،أخبرت
جوزي���ت أن زوجها هرب في أثناء نقله
إلى سجن آخر.
وظل���ت هذه ه���ي الرواية الرس���مية
لألح���داث حت���ى الع���ام  2014عندم���ا
اعترف فرانس���وا هوالند سلف ماكرون

(أ.ف.ب)

بأن أودان مات قيد االعتقال.
وف���ي  ،2014ورد ف���ي كت���اب ألف���ه
الصحافي جان ش���ارل دونيو أن أستاذ
الرياضي���ات قت���ل على ي���د ضابط في
الجيش الفرنسي بأمر من الجنرال جاك
ماسو .ووافق على هذا األمر جنرال آخر
هو بول أوس���اريس ال���ذي توفي العام
 2013بعد أن اعت���رف بأنه عذب وقتل
عشرات السجناء.

الجزائر:خطوة إيجابية
الجزائ���ر  -أ ف ب:وص���ف وزير المجاهدي���ن الجزائري امس اعتراف فرنس���ا
بمس���ؤوليتها عن وفاة المناضل الفرنس���ي موريس أودان خالل حرب الجزائر
تحت التعذيب بأنه "خطوة إيجابية".
وقال الوزير الطيب زيتوني في تصريح نقلته وكالة األنباء الرس���مية إن قرار
الرئي���س إيمانويل ماك���رون االعتراف بقتل موري���س أودان المناضل من أجل
القضية الجزائرية هي "خطوة إيجابية يجب تثمينها".

قضية تزوير شهادات جامعية تهز الطبقة السياسية االسبانية
مدري���د -أ ف ب :ع���ادت فضيح���ة
الشهادات المزورة من جديد لتلطخ
األوس���اط السياس���ية اإلس���بانية
ووصل���ت حتى إلى رئي���س الحكومة
بدرو سانش���يز الذي استشاط غضبًا
بع���د اتهامه بالغش لنيل ش���هادة
الدكتوراه في االقتصاد.
وف���ي االش���هر الماضي���ة حام���ت
ش���بهات حول مصداقية ش���هادات
عدة شخصيات في اس���بانيا ،ما أدى
الى استقالة عدد منهم وكان آخرهم
وزيرة الصح���ة كارمن مونتون بعدما
أك���دت وس���ائل إعالم أنه���ا حصلت
على ش���هادة الماجستير في ظروف
مشبوهة.
وقال رئيس الحكومة االش���تراكي
في تغريدة صباح امس "المعلومات
التي نش���رتها بعض وسائل اإلعالم
والتي تتحدث عن تدليس في كتابة
رس���الة الدكتوراه ه���ي كاذبة جملة
ً
وتفصيال".
وأضاف سانش���يز بلهج���ة غاضبة
غير معهودة "س���ألجأ إل���ى القضاء
دفاعًا عن شرفي وكرامتي إذا لم يتم
ُ
تصحيح ما نش���ر" ،بع���د أن اتهمته
صحيف���ة "أ ب ث" المحافظة بالغش
في رس���الة الدكتوراه في االقتصاد
التي دافع عنها في  2012في جامعة
كاميلو خوسيه سيال الخاصة القريبة
من مدري���د ،حين لم يكن سانش���يز
شخصية معروفة.
وقال���ت الصحيف���ة إن سانش���يز
استش���هد بمقاالت من اقتصاديين
آخري���ن وبتقاري���ر حكومي���ة وحتى
بالجري���دة الرس���مية م���ن دون أن
ينسبها إلى مصادرها.

وأضافت "أ ب ث" التي نش���رت صورًا
لمقاطع من الرسالة التي حملت عنوان
"ابتكارات الدبلوماس���ية االقتصادية
االسبانية :تحليل القطاع العام (2000
  ،")2012أنه اس���تعان بفقرات كاملةمن مقاالت منش���ورة عبر تغيير بضع
كلمات فيها.
وقدم���ت وزيرة الصحة االس���بانية
اس���تقالتها الثالثاء بع���د أن أكدت
وس���ائل إع�ل�ام أنه���ا حصل���ت على
شهادة الماجستير في دراسة حول
النوع االجتماعي ف���ي ظروف مثيرة
للش���بهات ولج���أت إل���ى الغش في
رسالتها.
قبله���ا اضط���رت الى االس���تقالة
حاكم���ة محافظة مدريد كريس���تينا
س���يفوينتس بعد اتهامات مماثلة
بشأن شهادة ماجستير في القانون.
وتحق���ق العدال���ة ف���ي المس���ار
األكاديمي لرئيس الحزب الش���عبي
اليمين���ي وزعي���م المعارض���ة بابلو
كاس���ادو الذي اعترف بعد أن حصل
م���ن الجامع���ة نفس���ها مثلهما من
جامع���ة المل���ك خ���وان كارلوس في
مدري���د على درجة الماجس���تير في
القانون اإلداري دون حضور فصول أو
تقديم أطروحة.
واألربعاء قال زعي���م حزب اليمين
الوسط س���يودادانوس ألبير ريفيرا
متوجه���ًا إلى ب���درو سانش���يز أمام
الن���واب "إذا كان���ت لدين���ا قضي���ة
س���يفوينتس وقضي���ة مونت���ون
وقضية كاس���ادو ،ال يمكن أن تكون
لدينا قضية رئيس الحكومة! انش���ر
أطروحت���ك وضع حدًا للتقوالت" ،قبل
أن تنشر "أ ب ث" مقالها.

كويس���نجق (العراق)  -أ ف ب :وس���ط الدمار الذي لحق
بقواعده���م الخلفية في العراق ،يس���تخدم أحد متمردي
األكراد اإليرانيين طالء أحمر لتلوين ثقوب شظايا قصف
صاروخي إيراني اس���تهدف مقرهم في شمال العراق ،ما
تسبب بمقتل عدد منهم ،بينهم قياديون.
وتب���دو آثار القص���ف جلية عل���ى واجهة مق���ر الحزب
الديمقراطي الكردستاني اإليراني في منطقة كويسنجق
الجبلية التي تبعد نحو  100كيلومتر ش���رق مدينة أربيل
في إقليم كردستان العراق.
وتتنق���ل مقاتالت بين أك���وام حجارة كان���ت قبل أيام
جدرانًا تأوي اجتماعًا لقيادات الحزب اإليراني المعارض،
قب���ل أن تس���تهدفه س���بعة صواري���خ أطلقته���ا "القوة
الجيوفضائية" التابعة للحرس الثوري اإليراني ،بحسب ما
أعلن األخير في بيان.
وأس���فرت الضربة عن مقتل  15ش���خصًا ،بينهم س���تة
قياديين ،باإلضافة إلى عدد من المصابين.
ويجم���ع عناصر الحزب اليوم ما تبقى من وثائق اضطروا
لتركها خالل القصف .يتنقلون بصعوبة بين غرف صارت
تحول���ت إلى هي���اكل جراء الحديد المل���وي الذي ّ
عري من
الحجارة.
لم يبق في مقرهم الذي يقع وس���ط قلعة حصينة بنيت
في عهد نظام صدام حس���ين ،إال جدارية كبيرة باألبيض
واألسود لزعيم الحزب الراحل عبد الرحمن قاسملوا.
ّ
محاطًا بمسلحين ،بعضهم لف رأسه أو يده جراء اإلصابة
بالضربة اإليرانية ،يقول س���كرتير الح���زب الديمقراطي
الكردس���تاني اإليران���ي مصطفى مول���ودي ،الذي أصيب
بدوره بجروح طفيفة :إن "جميع الضحايا تركوا فراغًا كبيرًا
وهم خس���ارة كبيرة لنا ألنهم كانوا أصحاب تجربة وخبرة
في العمل السياس���ي" .ويضيف" :لكن مع هذا يستطيع
الحزب الديمقراطي أن يمأل هذا الفراغ".

ويرى مولودي أن "إدانة هذا العمل من الحكومة العراقية
ً
وكذلك المجتمع الدولي كان خجوال ،وقد يشجع هذا إيران
عل���ى تكرار ما حصل ،مع أننا نعتبره���ا دائمًا خطرًا علينا،
والمخاوف ازدادت بعد هذه العملية".
وأشارت الخارجية العراقية في بيان رسمي إلى أنها "إذ
تؤك���د حرص العراق على أمن جيرانه ورفضه الس���تخدام
أراضي���ه لتهديد أمن تل���ك الدول ،فإنه���ا ترفض رفضًا
قاطعًا خرق الس���يادة العراقية من دون تنسيق مسبق مع
الجهات العراقية تجنيبًا للمدنيين آثار تلك العمليات".
والح���زب الديمقراط���ي الكردس���تاني اإليران���ي أقدم
حركة كردي���ة ،ويتهم طهران بقت���ل العديد من قادته
في الس���نوات األخيرة .وتصنف طه���ران الحزب "تنظيمًا
إرهابيًا".
وغالب���ًا ما ت���دور مواجهات بي���ن الح���زب الديمقراطي
الكردس���تاني اإليراني والحرس الث���وري ،آخرها كان قبل
فترة في بل���دات ماريوان وكامياران في المناطق الكردية
بإيران.
ويؤك���د مولودي أن "هناك تحش���يدًا عس���كريًا إيرانيًا
في المناطق الحدودي���ة المتاخمة للعراق ،وتقوم القوات
اإليرانية باستعراض ومناورات عسكرية".
ويق���ول" :حاليًا ،العالق���ات بين الحكومتي���ن العراقية
واإليرانية في أحس���ن حالها وبينهما تعاون سياسي وال
نستبعده عسكريًا .لذا ،بدأت إيران تضغط علينا".
األكراد هم ش���عب ب�ل�ا دولة ويتراوح عددهم ،بحس���ب
المصادر ،بين  25و 35مليون نس���مة ،ويتوزعون بش���كل
أساسي في أربع دول هي تركيا وإيران والعراق وسورية.
وأعلنت تركيا في أكثر من مناس���بة أن عملية عسكرية
"مطروحة على الدوام" ضد القواع���د الخلفية للمتمردين
األك���راد في العراق ،فيما أكدت إي���ران حقها بالرد "بقوة"
على أي جهة تستهدف األراضي اإليرانية.

برلي���ن -أ ف ب :طالب الحزب االجتماع���ي الديمقراطي
ف���ي الماني���ا المستش���ارة انغيال مي���ركل باقال���ة مدير
االس���تخبارات الداخلية الذي يواجه اتهامات بأنه مقرب
من حزب اليمين المتط���رف "البديل أللمانيا" ،في قضية
جديدة قد تتحول إلى أزمة تهدد االئتالف الهش.
وس���لطت االضواء على هانز-جورغ ماس���ين ،مدير وكالة
االس���تخبارات الداخلية ،بعدما بدا أن���ه يقلل من اهمية
االحتجاجات العنيف���ة التي نظمها اليمين المتطرف في
مدينة كيمنتس.
ودان���ت المستش���ارة االلماني���ة انغيال ميركل بش���دة
"مالحق���ة االجانب" الت���ي اظهرتها تس���جيالت الفيديو
على مواقع التواصل االجتماعي ،إال أن ماس���ين شكك في
مصداقية عدد من تلك التسجيالت.
وقال منتقدو ماس���ين إن تش���كيكه ص���ب في مصلحة
اليمين المتطرف.
كما أثيرت تساؤالت حول نواياه بعد اتهامه باالجتماع
مع سياسيين من حزب البديل أللمانيا لتزويدهم نصائح
حول كيفية تجنب وضعهم تحت المراقبة الرسمية ،وهي
مزاعم يرفضها ماسين بشدة.
وامس برزت اتهامات جديدة بحقه بعدما قال نائب في
حزب البديل أللمانيا إن ماسين اعطاه بيانات رسمية قبل
نشرها.
إال أن رئيس���ه المباشر وزير الداخلية هورست سيهوفر
أيده بشدة في البرلمان.
ولكن الحزب االجتماعي الديموقراطي ،الحليف الصغير
في ائتالف مي���ركل ،اعتبر أنه ال يمك���ن الدفاع عن وضع
ماسين بعد اليوم.
وق���ال االمين العام للح���زب الرس كلينغبيل "لقد أصبح
واضحا تماما لقيادة الح���زب االجتماعي الديموقراطي أن
على ماسين الرحيل .على ميركل أن تتحرك".
ومع تزايد الخالف حول ماس���ين ،م���ن المقرر أن تجري
ميركل محادثات مع س���يهوفر وزعيمة الحزب االجتماعي
الديموقراطي اندريا ناهليس.
في آب  2012تولى ماس���ين رئاس���ة المكت���ب الفدرالي
لحماية الدس���تور إثر اجبار س���لفه على االستقالة بعدما
تبين أن المكتب مزق س���جالت عن مشتبه بهم في خلية
النازيين الجدد "إن اس يو".

وبوصفه مديرا للمكتب قاد ماسين مهمة جمع وتقييم
المعلومات حول محاوالت االضرار بالنظام الديمقراطي أو
المصالح األلمانية.
وكانت بين مهامه األساسية بعد فضيحة خلية "إن اس
يو" اس���تعادة الثقة العامة بمؤسس���ة متهمة بالتهاون
م���ع تهدي���د اليمين المتطرف وبالقس���وة على اليس���ار
المتطرف.
وأدت المزاعم بش���أن ح���زب البديل أللماني���ا واليمين
المتطرف إلى إعادة طرح أس���ئلة غي���ر مريحة حول حياد
الوكالة.
وواج���ه ماس���ين ( 55عام���ا) تحقيق���ات م���ن لجنتين
برلمانيتين األربعاء قبل أن يؤكد سيهوفر للبرلمان أمس
أن ماسين "ال يزال يحظى بثقتي".
وقال إن لدى ماسين "موقفا مقنعا ضد تطرف اليمين".
ولكن الجدل حول ماس���ين لم ينته بعدما صرح النائب
في حزب البديل أللمانيا ش���تيفان براندنر إلذاعة "إيه آر
دي" أن ماس���ين س���لمه في  13حزيران الماضي ارقاما من
تقرير الوكالة السنوي "قبل نشرها".
وأض���اف براندنر "لق���د تحدثنا عن معلوم���ات تختلف
عن تلك التي في التقري���ر" مضيفا أن المعلومات تتعلق
باالس�ل�اميين الذي���ن تعتبرهم الوكال���ة خطرين وكذلك
ميزانية الوكالة.
ونشرت وكالة االستخبارات الداخلية تقريرها بعد ذلك
بخمسة أسابيع.
ونفى متحدث باسم الوكالة تلك التصريحات وقال إنها
"تعطي االنطباع بأن المعلومات أو الوثائق س���لمت بشكل
غير قانوني .وهذا بالطبع ليس صحيحا".
وأضاف المتحدث ان ماسين يجري محادثات مع أعضاء
في جميع االحزاب في البرلمان بطلب من وزارة الداخلية.
ولكن الحزب االجتماعي الديموقراطي حذر شركاءه في
االئتالف من أن الوقت حان إلقالة ماسين.
وإضاف���ة إلى ذل���ك رأى كيفين كوهني���رت زعيم تيار
الشباب في الحزب أن الفضيحة يمكن أن تهدد االئتالف
نفسه.
وق���ال "إذا بقي مدير وكالة االس���تخبارات الداخلية في
منصبه ،فإن الحزب االجتماعي الديمقراطي لن يس���تطيع
العمل مع الحكومة".

المتهمان الروسيان في قضية سكريبال
يقوالن إنهما زارا مدينة سالزبري كسائحين

وزيرة الصحة الجديدة مع ملك اسبانيا ورئيس الوزراء ووزيرة العدل بعد أداء اليمين القانونية.

وأجاب���ه ب���درو سانش���يز بغضب،
ُ
"األطروح���ة نش���رت وفق���ًا لما ينص
عليه القانون" ،وم���ع ذلك فهي غير
متوف���رة على اإلنترن���ت على عكس
األعم���ال األخرى ما تس���بب بتوجيه
االنتقادات لرئيس الحكومة.
إال أن كريس���تينا مونخى ،أستاذة
العل���وم السياس���ية ف���ي جامع���ة
سرقسطة ،قالت لوكالة فرانس برس
إن عدم نشر األطروحة على اإلنترنت
أمر ش���ائع عندما يريد المؤلف وضع
كتاب بناء عليها ،وهو ما ينطبق على
بدرو سانشيز الذي شارك في تأليف
كتاب عن الموضوع.
وامس ،كتب سانشيز على شبكات
التواص���ل االجتماع���ي" ،س���تصبح

األطروحة متاحة بأكملها في الغد".
وقال رئيس رابطة رؤساء الجامعات
االسبانية روبرتو فرنانديز على قناة
"انتينا  "3إنه "يجب أن نكون حذرين
للغاية لدى التعامل مع هذه القضية
ألن األطروحة يوجهها مدير أو مديرة
وتقرأها هيئة من األساتذة ."...
ولكن تعدد هذه القضايا يمكن أن
يترك أثرا لدى ال���رأي العام .وتقول
كريس���تينا مونخ���ى إن "الكثير من
األهل يدفعون ثمن���ا باهظا لتعليم
أبنائهم وهذا يخلق ش���عورا بالظلم
لدى الطبقة الوس���طى التي تصوت
لح���زب س���يودادانوس والح���زب
الشعبي".
وتضي���ف أن اليمي���ن يعمل على

(إ.ب.أ)

إثارة الش���كوك حول االش���تراكيين
لتخفيف الضغط على بابلو كاسادو.
وهكذا ،اتهم تيودورو غارسيا إيخيا،
الرج���ل الثاني في الحزب الش���عبي،
سانش���يز باتب���اع سياس���ة "الكيل
بمكيالي���ن تبع���ًا الي ح���زب ينتمي
المتهم" بالغش.
وقال بابلو إغليس���ياس زعيم حزب
بوديم���وس اليس���اري الراديكال���ي
ال���ذي يعتم���د عليه بدرو سانش���يز
في البرلمان وهو نفس���ه دكتور في
العل���وم السياس���ية ،إن "الضحاي���ا
الرئيسيين لكل ما يحدث هم طالب
وطالبات الجامعات الحكومية الذين
يتعي���ن عليه���م ب���ذل الكثي���ر من
الجهد لنيل شهاداتهم".

موس���كو  -أ ف ب :أكد الرجالن الل���ذان تتهمهما لندن
بأنهم���ا عمي�ل�ان لالس���تخبارات العس���كرية الروس���ية،
وبتسميم الجاسوس الروسي الس���ابق سيرغي سكريبال
وابنته ف���ي بريطانيا ،أم���س ،أنهما بريئ���ان وأنهما زارا
سالزبري بصفتهما سائحين.
وغداة تصريحات أدلى بها الرئيس الروس���ي فالديمير
بوتي���ن داعيًا إياهما إل���ى الخروج ع���ن صمتهما ،مؤكدًا
أنه تم التعرف عليهما وهما مدنيان ،خصص ألكس���ندر
بيتروف ورس�ل�ان بوش���يروف مقابلة لتلفزي���ون "آر تي"
الروسي الرسمي.
وأكد الرجالن اللذان وزع���ت المملكة المتحدة صورهما،
اس���ميهما وأنهما زارا في يوم تسميم سيرغي سكريبال
وابنت���ه س���الزبري ،المدين���ة الواقعة في جن���وب غربي
بريطانيا حيث كان يعيش الجاسوس السابق المزدوج.
وقاال ،كما جاء في تصريحات باللغة الروس���ية ترجمها
إلى اإلنجليزية تلفزيون آر.تي" :نحن من ظهرا في الصور:
رسالن بوش���يروف وألكسندر بيتروف" .وأضافا :إن هذين
االس���مين هما اسماهما الحقيقيان .وبدا المشتبهان غير
مرتاحين أمام الكاميرا ،لكنهما أش���ارا إلى أنهما كانا في
زيارة سياحية بسيطة في سالزبري.
وتابعا في ه���ذه المقابلة :إن "أصدقاءن���ا اقترحوا منذ
فت���رة طويلة أن نزور هذه المدينة" .وقال بيتروف :إنهما
أرادا اكتش���اف "كاتدرائية سالزبري الشهيرة" المعروفة
في جميع أنحاء العالم.
وأك���د بيتروف "هي معروفة بس���همها الذي يبلغ طوله
 123مترًا وس���اعتها ،األقدم ف���ي العالم والت���ي ما زالت
تعم���ل" ،وقاال :إنهما لم يبقيا لوقت طويل في س���الزبري
بسبب الطقس السيئ.
وعندما س���ألتهما رئيس���ة تحري���ر "آر ت���ي" مارغاريتا

س���يمونيان إذا كانا عميلين لالس���تخبارات العس���كرية
الروس���ية ،نفي���ا األم���ر .وقال بيت���روف" :نح���ن مقاوالن
صغيران".
وكما كان متوقعًا ،نفيا أنهما كانا يريدان قتل سيرغي
سكريبال مؤكدين ،وأوضحا أنهما لم يكونا يعلمان من هو
قبل ظهور القضية .ودافع الرجالن عن نفس���يهما عندما
س���ئال عما إذا نقال مادة نوفيتش���وك ،غاز األعصاب الذي
تتهمهم لندن باستخدامه لتسميم الجاسوس السابق.
وأك���د بوش���يروف أن "الجم���ارك رأوا كل أغراضن���ا .وأي
ش���رطي كان سيطرح أس���ئلة لمعرفة لماذا سيحمل رجل
عطرًا للنس���اء في حقائبه" .وتتهم لن���دن الرجلين بنقل
ّ
السم في زجاجة عطر للنساء.
ونقلت وكالة "ريا نوفوتس���ي" عن مارغاريتا سيمونيان
بعد نش���ر المقابلة قوله���ا :إن الرجلين رفض���ا ّ
الرد على
"كل األس���ئلة التي من المحتمل أن تعطي معلومات حول
بيئتهما وسيرتهما الذاتية وأصدقائهما".
وأضاف���ت" :لقد رفض���ا إظهار ج���وازي س���فرهما أمام
الكاميرا".
ّ
وبرر الرجالن هذا التصرف بأنهما عاشا "كابوسًا" منذ أن
اتهمتهما بريطانيا وقاال :إنهما يخافان على سالمتهما.
وبحسب لندن ،نفذ الهجوم "ضابطان" في االستخبارات
العسكرية الروس���ية ،وعرفت عنهما الشرطة البريطانية
بأنهما الروس���يان ألكس���ندر بيتروف ورسالن بوشيروف،
الفت���ة إلى أنها تش���تبه في أنهما اس���مان مس���تعاران.
وصدرت في حقهما مذكرة توقيف.
ومنذ البداية ،تتهم المملكة المتحدة موسكو بالوقوف
وراء الهجوم الذي تس���بب بأزمة دبلوماس���ية خطيرة بين
الكرملين والبلدان الغربية.
ونجا س���يرغي س���كريبال وابنته من التس���ميم وكذلك

