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وع��د الرئيس ال��روس��ي فالدميير 
بوتني ال��ذي يواجه استياء شعبيا 
أدى إل��ى ت��راج��ع شعبيته، ال��روس 
بتحسني ظروفهم املعيشية »بدءا من 
هذا العام«، وذلك في خطابه السنوي 
أم���ام ال��ب��رمل��ان. وق���ال ب��وت��ني أم��ام 
مجلسي النواب والشيوخ: »ال يجب 
االنتظار بل حتسني الوضع اعتبارا 
من اآلن.  بدءا من هذا العام يجب أن 
يشعر الروس بتحسن« معلنا تدابير 
لدعم العائالت لتشجيع اإلجن��اب. 
وحتدث الرئيس الروسي الذي بلغت 
نسبة شعبيته مستواها األدن���ى، 

خاصة عن السياسة الداخلية.
وقال بوتني: »الفقر يسحق الناس، 
19 مليون شخص يعيشون اليوم 
حتت خط الفقر. هذا كثير« مؤكدا أنه 
ميكن وض��ع »عقد اجتماعي« لدعم 

السكان املعوزين.
وأوض�����ح »ف����ي غ��ض��ون خمس 
سنوات، سيتمكن حوالى 9 ماليني 

شخص من االستفادة من هذا الدعم«.
وتابع بوتني »ع��دد أطفال أكبر، 
ضرائب أق��ل«، على خلفية انخفاض 
املداخيل الفعلية الذي يقوض السكان 
منذ خمس سنوات وزيادة الضريبة 

على القيمة املضافة في 1 يناير.
م��ن ج��ه��ة أخ����رى، ق���ال الرئيس 
الروسي، إن بالده سترد على أي نشر 
لألسلحة النووية متوسطة املدى في 
أوروب��ا، ليس فقط باستهداف الدول 
التي ُتنشر فيها هذه الصواريخ، بل 

وباستهداف الواليات املتحدة نفسها.
وق��ال بوتن أن روس��ي��ا ستوجه 
أسلحة جديدة نحو الواليات املتحدة، 
بعد انسحاب واشنطن من معاهدة 
الصواريخ النووية متوسطة املدى، 

وفق ما نقلت »أسوشيتد برس«.
وأض������اف ب���وت���ن ف���ي خ��ط��اب��ه 
السنوي أم��ام البرملان أن روسيا ال 
تسعى للمواجهة،  ولن تبادر بنشر 

الصواريخ ردا على انسحاب الواليات 
املتحدة من معاهدة القوى النووية 
املتوسطة املدى. لكنه قال إن رد فعل 
موسكو على أي نشر للصواريخ 

سيكون حازما.
ونقلت »روي��ت��رز« ع��ن الرئيس 
ال���روس���ي ق��ول��ه أن���ه ي��ت��ع��ني على 
صناع السياسة األميركيني حساب 
املخاطر قبل أي خطوة.  وفي سياق 
متصل، ق��ال ال��رئ��ي��س ال��روس��ي إن 
الواليات املتحدة تستخدم »اتهامات 
خيالية« لالنسحاب م��ن معاهدة 
احلد من الصواريخ املتوسطة املدى، 
األم���ر ال���ذي دف��ع ب���الده إل��ى تعليق 
مشاركتها في االتفاق. وأضاف »كان 
ينبغي على شركائنا األميركيني قول 
األم���ور ب��ص��دق.. ب��دال م��ن استخدام 
اتهامات خيالية بحق روسيا لتبرير 

انسحابهم األحادي من املعاهدة«.
وفي مطلع فبراير  اجل��اري، أعلن 
وزي���ر اخل��ارج��ي��ة األم��ي��رك��ي، مايك 
بومبيو، تعليق التزام بالده باتفاقية 
نزع الصواريخ النووية املتوسطة 
املبرمة إبان احلرب الباردة، معطيا 

روسيا، التي اتهمها بانتهاك االتفاق، 
م��ه��ل��ة 6 أش��ه��ر، ق��ب��ل أن تنسحب 

واشنطن نهائيا من املعاهدة.
م��ن جهتها تنفي موسكو، خرق 
املعاهدة التي ورثتها ع��ن االحت��اد 
السوفيتي، وتقول إن واشنطن هي 
التي تنتهكها عن طريق نشر نظام 
صاروخي في رومانيا القريبة من 

حدودها.
ك��م��ا أش����اد ال��رئ��ي��س ال��روس��ي 
باملؤشرات االقتصادية التي حققتها 
روسيا وق��ال إن احتياطاتها باتت 
للمرة األول���ى تغطي حجم ديونها 
اخل��ارج��ي��ة، ال��ت��ي تشمل ال��دي��ون 

احلكومية والتجارية.
وأك��د أن ه��ذه االحتياطات تشكل 
صمام أم��ان اقتصادي للبالد، وتدّر 
دخ��ال إضافيا على روسيا، و«تأتي 

بثمارها«.
وأضاف، أن األموال التي راكمتها 
احلكومة في صندوق الرفاه الوطني، 
ع��ادت على البالد بدخل بلغ العام 
امل��اض��ي ن��ح��و 70.5 م��ل��ي��ار روب��ل 

فالدميير بوتني )حوالي مليار دوالر(.

19 مليون مواطن روسي يعيشون حتت خط الفقر

بوتني: روسيا ستوجه أسلحة جديدة نحو الواليات املتحدة

نيودلهي ترفض عرض باكستان 
إجراء حتقيق في هجوم »كشمير«

رفضت الهند عرض رئيس الوزراء الباكستاني 
عمران خان، بشأن إجراء حتقيقات حول الهجوم 
ال��ذي وق��ع األس��ب��وع امل��اض��ي ف��ي إقليم كشمير 

املتنازع عليه بني البلدين.
وقالت وزارة اخلارجية الهندية، في بيان، 
إنها تنتظر من باكستان القيام بأعمال موثوقة 
وملموسة فيما يتعلق بهجوم كشمير الذي وقع 

باجلزء اخلاضع للهند.
وأشار البيان إلى أن رئيس الوزراء الباكستاني 
عمران خان، لم يعّبر عن إدانته للهجوم، ولم يقدم 

التعازي ألسر الضحايا الذين ُقتلوا بسببه.
وال��ث��الث��اء، ق���ال خ���ان إن »ق��ض��ي��ة كشمير 
مثل القضية األفغانية.. سيتم حلها من خالل 
احمل���ادث���ات«، وأن ال��ه��ن��د ش��ن��ت ادع�����اءات ضد 

باكستان دون أدلة.
وأعلن رئيس وزراء باكستان أن بالده مستعدة 
إلجراء حتقيق حول الهجوم في حال قّدمت الهند 

األدلة الالزمة.
واجلمعة، استدعت الهند مبعوثها في باكستان 
للتشاور احتجاجا على هجوم إرهابي على قافلة 
أمنية في جامو كشمير، اجلزء اخلاضع للهند من 

اإلقليم املتنازع عليه بني البلدين.

وذك��رت صحيفة »إكونوميك تاميز« الهندية 
حينها، أّن االستدعاء كان مبثابة »احتجاج شديد 
اللهجة«، ردا على مقتل 44 من ق��وات الشرطة 
االحتياطية املركزية الهندية في الهجوم اإلرهابي.
وقدمت نيودلهي مذكرة دبلوماسية تطالب 
إسالم أباد، بالتحرك ضد جماعة »جيش محمد« 
املسلحة، التي أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم 
وتقول نيودلهي إنها متمركزة داخل باكستان، 

حسب املصدر ذاته.
بدورها، نددت إسالم أباد بالهجوم، ورفضت 
»أي تلميح يرمي إلى ربط الهجوم بباكستان دون 

حتقيقات«.
واس��ت��ه��دف مسلحون قافلة مكونة م��ن 78 
حافلة، بسيارة مفخخة حتمل أكثر من 350 كلغ 
متفجرات. وكانت القافلة األمنية تقل أكثر من 
2500 عنصر أمن، متجهة بهم من معسكر لإلقامة 
املؤقتة في جامو إلى مدينة سريناغار، باإلقليم 
ذات��ه. ويطلق اسم »جامو كشمير«، على اجلزء 
اخلاضع لسيطرة الهند، ومنذ 1989، ُقتل أكثر من 
100 ألف كشميري، وتعرضت أكثر من 10 آالف 
ام��رأة لالغتصاب، في الشطر اخلاضع للهند من 

اإلقليم، بحسب جهات حقوقية.

وزير الدفاع ُيؤكد والء اجليش ملادورو

فنزويال: البرملان يوافق على
دخول مساعدات إنسانية

واف��ق برملان فنزويال ال��ذي تهيمن عليه 
املعارضة، على دخول املساعدات اإلنسانية 
التي ُتخزن في العديد من مراكز االستقبال 
ق��رب احل���دود م��ع ال��ب��الد، وال��ت��ي ترفض 

حكومة نيكوالس مادورو قبولها.
ووافق البرملان على »التصريح« بدخول 
املساعدات ب�«اإلجماع« بعد نقاش مطول 
كشف فيه نواب املعارضة حالة »الطوارئ« 

اإلنسانية التي يؤكدون أن البالد متر بها.
ومن ثم، سيكون أمام البرملان 180 يوما 
إلدخال املعونة اإلنسانية املقدمة من بلدان 
أخ��رى، كما أص��در البرملان أوام��ره في هذا 
الصدد إل��ى ال��ق��وات املسلحة الفنزويلية، 
وقوات األمن برفع احلصار املفروض على 

احلدود الفنزويلية مع كولومبيا.
ووج��ه املجلس التشريعي الشكر إلى 

الدول التي قدمت هذه التبرعات.
وش���رع التحالف ال��دول��ي ف��ي تخزين 
م��س��اع��دات إنسانية لفنزويال ف��ي مركز 
جتميع في مدينة كوكوتا الكولومبية، ومن 
املتوقع أن تلبي احتياجات ما يتراوح بني 
250 ألف و300 ألف شخص في خطر كبير، 

وفقا للبرملان الفنزويلي.
ومع ذلك، نشرت حكومة مادورو جنودا 
على جسر تينديتاس، الذي لم ُيفتتح بعد، 
إال أنه يربط بني البلدين، وكان من املتوقع 
أن يصل ج��زء م��ن امل��س��اع��دات اإلنسانية 
عبره إل��ى ك��اراك��اس. ُي��ش��ار إل��ى أن طلب 
املساعدت اإلنسانية كان من الرئيس املؤقت 
للبالد، خوان غوايدو الذي وصف مادورو 
برئيس غير شرعي بعد فوزه في انتخابات 
ُوصفت ب��امل��زورة. كما ش��دد وزي��ر الدفاع 

الفنزويلي فالدميير بادرينو، على والء 
اجليش للرئيس نيكوالس م��ادورو، قائال 
إن اجليش »ف��ي حالة تأهب« حتسبا ألي 
انتهاك للحدود، بينما صعد خوان غوايدو، 
خصم مادورو ضغطه على اجليش للسماح 

بإدخال املساعدات اإلنسانية.
ونقلت صحيفة »إل ناسيونال« اليومية 
عن بادرينو أن »للجيش رئيس واحد، وهو 

مادورو«.
وأض����اف ال���وزي���ر »اجل��ي��ش ل��ن يقبل 
بحكومة دمية« أو »أوامر من حكومة أو قوى 
أجنبية » مضيفا »سيتعني عليهم أن ميروا 
فوق جثثنا«. وتأتي تصريحات بادرينو 
بعد حتذير الرئيس األميركي دونالد ترامب، 
للجيش اإلثنني، من أنه »سيخسر كل شيء« 

إذا استمر في دعم مادورو.

دعت أوروبا إلى حتديث سياساتها حيال الهجرة

تركيا جتدد رفضها شراء صواريخ باتريوت بشروط أميركية
جددت تركيا رفضها شراء منظومة 
صواريخ بارتريوت األميركية، التي 
ع��رض��ت واش��ن��ط��ن بيعها على أنقرة 
بشرط التخلي عن صفقة مع روسيا 

لشراء أنظمة إس400-.
وق����ال رئ��ي��س إدارة ال��ص��ن��اع��ات 
الدفاعية التركية، إن من املستحيل أن 
تقبل تركيا عرضا قدمته لها الواليات 
املتحدة لشراء أنظمة باتريوت الدفاعية 
بصيغته احلالية، مضيفا أن احملادثات 

مستمرة بهذا الشأن.
وأض��اف إسماعيل دمير حملطة )إن.
تي.في( أن تركيا ستتسلم مقاتلتني من 
طراز إف35- من شركة لوكهيد مارتن 

الشهر املقبل.
 وق��ب��ل أي���ام نقلت نفس القناة عن 
الرئيس رجب طيب أردوغ��ان قوله إن 
ب��الده لن تتراجع عن صفقتها لشراء 
أن��ظ��م��ة إس400- ال��ص��اروخ��ي��ة من 
روسيا، وذلك بعد يوم من انقضاء مهلة 
غير رسمية وضعتها واشنطن ألنقرة 

للرد على عرض آخر.
وأض��اف أن تركيا مستعدة لشراء 
أنظمة باتريوت من الواليات املتحدة 
طاملا تخدم الصفقة املصالح التركية، 
لكن هناك قضايا بشأن التسليم واإلنتاج 

ما زالت قيد النقاش مع واشنطن.
وكان مسؤولون أميركيون قد حذروا 
م��ن أن ش��راء تركيا أنظمة إس400- 
الروسية الدفاعية، سيعرض صفقة بيع 
طائرات إف35- لتركيا للخطر ورمبا 

يؤدي أيضا لفرض عقوبات أميركية.
ووض��ع مسؤولون أميركيون مهلة 
غير رسمية ألنقرة انتهت في 15 فبراير 
للرد على عرض أميركي منافس، لشراء 

أنظمة باتريوت.
من جهة أخرى، قال الرئيس التركي 

رجب طيب أردوغان على هامش اعمال 
املؤمتر يوم امس ان بالده لن تستطيع 
حتمل العبء مبفردها بعد اليوم في حال 
حدوث موجة هجرة جديدة موضحا »ان 
إبقاء الالجئني داخ��ل حدودنا ال ميكن 
اعتباره الطريقة املثلى حل��ل مشكلة 

الهجرة التي مصدرها سوريا«.
وتوصلت تركيا واالحتاد االوروبي 
ف��ي م��ارس 2016 ال��ى ات��ف��اق ملكافحة 

الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر 
عرف باسم )اتفاق اعادة القبول(. 

من جانبه، قال وزير الداخلية التركي 
سليمان صويلو خالل كلمته في )املؤمتر 
السادس لعملية بودابست( الذي يعقد 
في اسطنبول »ان سياسات دول القارة 
األوروبية تتأثر مبوجات الهجرة بسبب 
وجود مشكلتني تعترضان طريقة ادارة 

الهجرة في القارة«.

واوضح صويلو »ان املشكلة األولى 
تكمن ف��ي ات��س��ام س��ي��اس��ات الهجرة 
احل��ال��ي��ة ف��ي أوروب����ا بطابع التقييد 
والوقائية كتدبير جتاه حركات الهجرة 
التي أعقبت احلرب الباردة اما املشكلة 
ال��ث��ان��ي��ة فتكمن ف��ي ت��ع��اظ��م ت��ي��ارات 
العنصرية فيها االمر الذي يعرقل احيانا 
النوايا احلسنة ل��دى حكومات بعض 

دولها«.

رجب طيب أردوغان

روحاني: التوترات مع أميركا بلغت ذروتها
ق���ال ال��رئ��ي��س اإلي���ران���ي ح��س��ن روح���ان���ي إن 
”التوترات مع أميركا بلغت ذروتها“، وفق ما نقلت 
عنه هيئة اإلذاع��ة والتلفزيون اإليرانية. وأضاف 
خ��الل اجتماع حكومي أن ”الصراع ب��ني إي��ران 

وأميركا في ذروته حالّيا. وأميركا توظف كل قوتها 
ضدنا“. ووص��ف روحاني مؤمترا بشأن الشرق 
األوس���ط نظمته ال��والي��ات املتحدة ف��ي العاصمة 

البولندية وارسو هذا الشهر بأنه ”فاشل“.

ترامب يرحب بخوض ساندرز السباق الرئاسي
  رحب الرئيس األميركي دونالد ترامب بخوض 
بيرني ساندرز السباق إل��ى البيت األبيض في 
2020 لكنه قال إن املرشح الدميوقراطي رمبا 
»ف��وت فرصته«. وق��ال ترامب للصحافيني في 
املكتب البيضاوي: »أمت��ن��ى لبيرني اخل��ي��ر... 

سيكون من املثير لالهتمام مشاهدة مجهوده«.
وأضاف »شخصيا، أعتقد أنه فوت فرصته« في 
تعليقه على ترشح ساندرز الذي خسر ترشيح 
احلزب الدميوقراطي له أمام هيالري كلينتون في 
2016. وتابع ترامب »لكنني أحب بيرني« مؤكدا 

أنه »ميكن أن يتفقا على التجارة«.
وق���ال: »أت��ب��ع نهجا م��ت��ش��ددا ف��ي ال��ت��ج��ارة« 

و«املشكلة أن بيرني، ال يعلم ما يفعل بشأن ذلك«.
وأض��اف ترامب أيضا أنه يعتقد بأن ساندرز 
»لم ُيعامل باحترام« عندما ترشح ضد كلينتون 
في 2016. وأكد قائال: »سنرى مجهوده« مضيفا 
»لدينا الكثير م��ن امل��رش��ح��ني. وشخص واح��د 

سيفوز. آمل أن تعرفوا من هو ذلك الشخص«.
واتهم ساندرز 77 عاما ترامب بال� »عنصري« 

وال�«مريض بالكذب« عند إعالن ترشحه.

ل�������ل�������م�������رة األول���������������������������ى.. اح��������ت��������ي��������اط��������ات روس�������ي�������ا 
ال���������دول���������ي���������ة ت������غ������ط������ي دي��������ون��������ه��������ا اخل�������ارج�������ي�������ة

ل����أس����ل����ح����ة  ن������ش������ر  أي  ع������ل������ى  س�������ت�������رد  روس��������ي��������ا   
ال��������ن��������ووي��������ة م�����ت�����وس�����ط�����ة امل���������������دى ف���������ي أوروب���������������ا

لالنسحاب  خيالية«  »اتهامات  تستخدم  أميركا   
من معاهدة احلد من الصواريخ املتوسطة املدى
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رئيسة تايوان: لن نقبل اتفاق سالم 
مع الصني ُيقوض سيادتنا

قالت رئيسة تايوان تساي اجن وين ألعضاء 
من البرملان األوروب��ي يزورن تايبيه، إن تايوان 
لن تقبل أي اتفاق سالم مع الصني يقوض سيادة 

البالد والدميقراطية.
وأض���اف���ت ت��س��اي ف��ي م��ؤمت��ر ص��ح��اف��ي مع 
األع��ض��اء، ب��ق��ي��ادة رئ��ي��س مجموعة الصداقة 
التايوانية بالبرملان األوروبي وارنر الجنني، إنه 
من غير املُرجح إج��راء مفاوضات مع بكني بعد 

مقترح طرحته املعارضة أخيرا.
ونقلت وسائل إعالم عن تساي، أن على الصني 

التخلي عن عدائها العسكري لتايوان إضافة إلى 
فكرة فرض إطار »صني واحدة ونظامان« .

وأض��اف��ت ت��س��اي، التي أعلنت الثالثاء أنها 
سترشح نفسها مجددا في االنتخابات الرئاسية 
العام املقبل،« لن تقبل تايوان بأي اتفاق سياسي 

ميحو أو يقوض سيادتها ودميقراطيتها«.
وك��ان وو دي��ن ينه، رئيس احل��زب القومي 
الصيني املعارض، قال األسبوع املاضي إن حزبه 
سُيوقع اتفاقية سالم مع بكني إذا تولى الرئاسة 

في يناير 2020

فرنسا: مقتل 
منفذ هجوم 

مارسيليا برصاص 
الشرطة

   
قتلت الشرطة الفرنسية 
رج���ال ن��ف��ذ ه��ج��وم طعن، 
أص����اب خ��الل��ه شخصني 
في ش��ارع مزدحم مبدينة 
مرسيليا جنوبي فرنسا 
يوم الثالثاء، حسب وسائل 

إعالم محلية.
وك��ان��ت دائ���رة مكافحة 
اإلره��اب في مكتب االدع��اء 
ال���ع���ام ف���ي ب���اري���س على 
اتصال مع ممثلي االدع��اء 
العام في مرسيليا، حسبما 

أكدت الدائرة الباريسية.
لكن كزافييه تارابو ممثل 
االدعاء في مرسيليا، قال إن 
الهجوم كان اعتداء عاديا 

وليس هجوما إرهابيا.


