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 اأعلن��ت وزارة الدف��اع الرو�سي��ة اأن الق��وات الرو�سي��ة 
وال�سورية مل تق�سف جماعات م�سلحة �سورية ان�سمت 
اإىل الهدن��ة واأبلغ��ت مبواقعه��ا، م�س��رة اإىل ر�سد 66 

انتهاكا للهدنة من قبل املعار�سة خالل 24 �ساعة.
 واأفاد بيان �س��ادر عن مركز امل�ساحلة الرو�سي يوم 
ام�س االثنني، باأنه ر�سد 66 انتهاكا من قبل جماعات 
م�سلحة غر �رشعية خالل ال�ساعات ال�24 االأخرة يف 
حمافظ��ات حلب )39( ودم�س��ق )18( والالذقية )6( 
وحم��اة )3(، وذلك با�ستخ��دام مدافع هاون ودبابات 

ومن�سات اإطالق يدوية ال�سنع واأ�سلحة نارية.
 واأكد البيان اأن عدد البلدات ال�سورية التي ان�سمت اإىل 
نظام الهدنة و�سل اإىل 702 بلدة، م�سيفا اأن 8 بلدات 
جدي��دة وقعت اتفاق��ات هدنة خ��الل ال�ساعات ال�24 
االأخ��رة يف حمافظ��ات الالذقي��ة )5( وحم���س )2( 
والقنيط��رة )بلدة واحدة(. واأ�سار البي��ان اإىل موا�سلة 
املفاو�سات مع ق��ادة جماعات م�سلحة معار�سة يف 

حمافظات دم�سق وحم�س وحلب والقنيطرة.
 واأ�س��اف اأن عدد اجلماعات امل�سلحة التي اأعلنت عن 

مت�سكها ب�رشوط الهدنة مل يتغر ويبلغ 69 جماعة.
 يذك��ر اأن ف��رة وق��ف اإط��الق الن��ار انته��ت يف 19 
�سبتمرب/اأيل��ول، وكان��ت وزارة الدف��اع الرو�سي��ة ق��د 
اأعلن��ت يف وق��ت �سابق اأن الق��وات احلكومية ال�سورية 
ه��ي الوحي��دة الت��ي التزمت ب���رشوط الهدن��ة، موؤكدة 
اأن مو�سك��و تعترب التزام اجلي���س ال�سوري بالهدنة من 

جانب واحد اأمرا غر جمد.

اليابان تصر على المطالبة بجميع الجزر 
المتنازع عليها مع روسيا

االستخبارات الروسية تعتقل جاسوسا أوكرانيا

الدفاع الروسية:

 لم نقصف جماعات سورية 
انضمت للهدنة

القنصلية السعودية ال تزال تبحث عن مواطنها 
المفقود في اسطنبول

طوكي��و- متابعة :  قال رئي�س الوزراء الياباين، �سينزو اآبي، يوم ام�س االثنني، 
اإن ب��الده �سوف توا�سل اإ�رشارها على اأنها �ساحبة ال�سيادة على جميع اجلزر 
االأربع حمل النزاع احلدودي مع رو�سيا، و�سط نداءات بال�سعي اأواًل اإىل ا�ستعادة 
اثنت��ني من اجلزر التي ت�سيطر عليها رو�سي��ا الإنهاء اأزمة مفاو�سات بداأت قبل 

عقود من الزمن.
 ونقلت وكالة "كيودو" اليابانية لالأنباء عن اآبي قوله اأمام جلنة يف الربملان: 
"لي���س هناك تغير" يف موق��ف اليابان اإزاء ملكيتها للج��زر االأربعة، م�سراً 
اإىل ج��زر �سيكوتان وهابوم��اي واأيتوروفو وكونا�س��ري الواقعة قبالة جزيرة 

هوكايدو اأق�سى �سمال اليابان.

مو�سكو- متابعة :  اأعلنت هيئة االأمن الفدرايل الرو�سية يوم ام�س االثنني، عن 
اإلقاء القب�س على �سحفي اأوكراين مبو�سكو بتهمة التج�س�س.

 واأو�س��ح مركز العالق��ات العامة لهيئة االأمن الف��درايل يف بيان، اأن املواطن 
االأوك��راين رومان �سو�سينكو كان يعمل ب�س��ورة متعمدة على معلومات �رشية 
حول اأن�سطة القوات امل�سلحة وقوات احلر�س الوطني الرو�سي. واأكد اأن ت�رشيب 
مث��ل هذه املعلوم��ات اإىل اخلارج كان من �ساأنه اأن ي���رش بالقدرات الدفاعية 
للبالد.  واأكدت الهيئة اأن اإلقاء القب�س على �سو�سينكو جاء اأثناء قيامه بعملية 

جت�س�سية يف مو�سكو.
  و�س��ددت الهيئ��ة على اأن �سو�سينك��و الذي دخل االأرا�س��ي الرو�سية ك�سحفي، 
يعم��ل يف االإدارة العام��ة لال�ستخب��ارات يف وزارة الدف��اع االأوكراني��ة برتبة 
عقي��د.  وكانت وكالة "اأوك��ر اإينفورم" قد اأعلن��ت اأن �سو�سينكو يعمل كمرا�سل 

لها يف فرن�سا. واأو�سحت الوكالة اأن ال�سحفي كان يق�سي اإجازته مبو�سكو.
 ويف ه��ذا ال�سي��اق اأ�سدرت حمكم��ة منطقة ليفورتوفو مبو�سك��و اأمرا باعتقال 
�سو�سينك��و البال��غ من العم��ر 47 عاما مل��دة �سهرين للتحقيق مع��ه يف التهم 

املوجهة اإليه.

ا�سطنب��ول- متابعة :  اأو�سح��ت القن�سلية العامة لل�سعودي��ة يف اإ�سطنبول، اأن 
البح��ث عن املواطن اأحمد ال�سيخ، املختف��ي يف "�سوق م�رش" مبدينة اإ�سطنبول 
الركي��ة م��ا زال جاريا، بالتن�سيق مع ال�سف��ارة يف اأنقرة واالأجهزة االأمنية يف 

تركيا، كما اأفادت امل�سادر يوم  ام�س االثنني.
 وقالت القن�سلية يف بيان لها اإنها تلقت بالغًا من ابن الرجل املفقود املتواجد 
يف اإ�سطنب��ول ي��وم االأربع��اء املا�س��ي، عن اختف��اء والده، حي��ث كان برفقته 
و�سقيقت��ه يف �سوق م�رش باإ�سطنب��ول، واأن القن�سلية قامت فوراً بالتوا�سل مع 
املراك��ز االأمني��ة وامل�ست�سفيات للبحث عن املذك��ور، ومل يتم العثور عليه حتى 
االآن.  واأو�سح م�سدر يف ال�سفارة ال�سعودية يف تركيا اأن متابعة اختفاء الرجل 
ال تزال م�ستمرة، واأن نتائج التحقيقات �ستظهرها كامرات ال�سوق التي اختفى 

فيها اأحمد ال�سيخ، ونحن نتابع مع جميع االأطراف املعنية يف الق�سية.

 

موسكو -متابعة

 ب��داأت اإثيوبي��ا يوم ام���س االثنني ح��داداً وطنيًا 
ي�ستمر ثالثة اأيام بعد م�رشع 52 �سخ�سًا خالل 
تدافع اأثناء احتفال تقليدي �سنوي الأثنية ارومو 
يف بلدة بي�سوفتو جنوب اأدي�س اأبابا، كما اأعلنت 

و�سائل االإعالم الر�سمية.
احلكومي��ة  الدوائ��ر  كل  يف  االأع��الم  ونك�س��ت   
وال�سف��ارات والقن�سلي��ات االإثيوبي��ة يف العامل، 

واملدار�س وال�سفن التي ترفع العلم االإثيوبي.
 وبث��ت االإذاع��ة الوطني��ة املو�سيق��ى ب��داًل م��ن 

براجمها املعتادة.
 واأعلن��ت حكومة اأروم��و االإقليمي��ة يف بيان اأن 
52 �سخ�س��ًا قتل��وا االأح��د يف بي�سوفت��و خالل 

تداف��ع ي�سب��ب ت�رشف "قوى غ��ر م�سوؤولة" مما 
اأدى اإىل احل��ادث.  واحتجت املعار�سة على هذا   

وحتدثت عن 100 قتيل على االأقل.
 وقال مريرا غودينا، رئي�س موؤمتر �سعب ارومو 
)معار�س��ة( "احلكومة ب�سدد جم��ع اجلثث، لكن 
م��ا اأ�سمعه من النا�س يف امل��كان اأن عدد القتلى 
ف��اق املئ��ة".  وكان ع���رشات اآالف اال�سخا���س 
جتمع��وا على �سفاف بحرة هار�سادي املقد�سة 
لدى اثني��ة ارومو ملتابعة احتف��ال الري�سا الذي 

يرمز اإىل نهاية مو�سم االأمطار.
 وع��رب امل�سارك��ون يف البداي��ة بطريق��ة �سلمية 
ع��ن عدائهم للحكوم��ة عرب �س��م �سواعدهم فوق 
روؤو�سه��م يف حرك��ة اأ�سبح��ت رم��زاً الحتج��اج 

اورومو على ال�سلطات االإثيوبية.

 لك��ن االحتف��ال حت��ول اإىل ماأ�س��اة ح��ني هجم 
م�ساركون على قياديني من اثنية ارومو موالني 

لل�سلطات كانوا ي�ستعدون الإلقاء كلماتهم.
 وردت ال�رشط��ة باإط��الق الغ��از امل�سيل للدموع 

مما اأدى اإىل حالة من الذعر بني املتظاهرين.
 واأدى اإط��الق الغاز اإىل فو�س��ى و�سقط خم�سون 
�سخ�س��ًا عل��ى االأق��ل عل��ى بع�سه��م البع�س يف 
حف��رة عمقها ع��دة اأمتار قرب م��كان االحتفال، 
وف��ق امل�سدر ذاته.  وقال امل�سور اإنه راأى جثثا 
لكن من دون اأن يتمكن من حتديد عددها قبل اأن 

جتربه ال�رشطة على مغادرة املكان.
 واأعربت احلكومة االإثيوبية يف بيان عن االأ�سف 
ل�"للخ�سائر يف االأرواح الب�رشية" من دون اإعالن 

ح�سيلة.

 قالت الرنويج الي��وم االثنني اإنها ت�سعر "بخيبة 
االأمل" اإزاء رف���س الناخبني الكولومبيني اتفاق 
�س��الم ب��ني احلكوم��ة وحرك��ة الق��وات امل�سلحة 
الثوري��ة الكولومبي��ة )ف��ارك( ، الذي م��ن �ساأنه 

اإنهاء �رشاع ا�ستمر 52 عامًا ر�سميًا.
 وتو�سطت الرنوي��ج بجانب كوبا يف املباحثات 
الت��ي ا�ستمرت اأربعة اأعوام بني احلكومة وحركة 

فارك.
 وفاز معار�سو اتفاق ال�سالم بهام�س �سئيل بلغ 

50.2 مقاب��ل 49.8 يف اال�ستفتاء الذي اأجري 
اول اأم�س االأحد.

 وتعد هذه النتيج��ة هزمية كبرة للرئي�س خوان 
مانويل �سانتو�س ال��ذي رهن م�ستقبله ال�سيا�سي 

باإنهاء احلرب الدائرة منذ 50 عاما.
االأ�سب��وع  مطل��ع  االتف��اق  توقي��ع  مت  وكان   
املا�س��ي، ولكن الرئي�س خوان مانويل �سانتو�س 
جع��ل موافقت��ه النهائية على االتف��اق م�رشوطة 

بنتيجة اال�ستفتاء.
 وقال وزير اخلارجي��ة الرنويجي بورج برانداه، 
اإن ب��الده �س��وف ت�ستمر يف دعم جه��ود ال�سالم، 

طريقه��م  يف  الرنويجي��ني  الدبلوما�سي��ني  واإن 
لكوبا، موقع اإجراء مباحثات ال�سالم.

 وق��ال برانداه لتلفزي��ون "ان ار كيه" الرنويجي 
اأمل �سديدة.. الكثر على املحك". "اأ�سعر بخيبة 

 وتعهد �سانتو�س وزعيم فارك رودريجو لوندونو 
با�ستم��رار العمل من اأجل ال�سالم، على الرغم من 

نتيجة اال�ستفتاء.
 وق��ال �سانتو���س يف بوجوتا، وبجانب��ه الفريق 
احلكوم��ي الذي تو�سل لالتف��اق الذي مت رف�سه 
يف اال�ستفتاء "لن ا�ست�سلم . �سوف اأقاتل من اأجل 

ال�سالم حتى اآخر يوم يف واليتي".

حداد وطني ثالثة أيام في إثيوبيا على مصرع 52 شخصًا

النرويج تشعر بخيبة أمل إزاء التصويت بـ"ال" على اتفاق كولومبيا مع "فارك"
بوغوتا - متابعة

اديس ابابا - متابعة

موسكو: خالفنا حاد مع واشنطن بشأن سوريا
  ب��ني نائب وزي��ر اخلارجي��ة الرو�سي، �سرغ��ي ريابكوف، اأن 
مو�سك��و ووا�سنط��ن يف مرحل��ة خالف حاد م��ن حيث املفهوم 

حول �سوريا.
 واأك��د ريباكوف يوم ام�س االثنني، اأن وا�سنطن مل تبلغ مو�سكو 
حت��ى االآن بتعلي��ق التعاون معه��ا ب�ساأن �سوري��ا، لكنه اأو�سح 
قائ��ال: "اإننا حالي��ا يف مرحلة خالف حاد م��ن حيث املفهوم 
مع اأولئك اأمثال مندوب��ة الواليات املتحدة لدى االأمم املتحدة 
الذي��ن يحا�رشون يف العف��ة دون اأن يكون له��م اأدنى حق يف 

ذلك".
 واعت��رب الدبلوما�س��ي اأن خ��روج وا�سنط��ن م��ن االتفاقات مع 
رو�سيا حول �سوريا والتي تو�سل اإليها الطرفان يوم 9 �سبتمرب 

�سيكون خطاأ ا�سراتيجيا كبرا.
 واأردف قائال "مل يلغ اأحد اتفاقات يوم 9 �سبتمرب، واإذا اأعلنت 
الوالي��ات املتحدة عن خروجه��ا ر�سميا من االتف��اق، �سيكون 
ذل��ك براأيي، خطاأ ا�سراتيجيا كبرا م��ن جانبهم. ومن املمكن 

ا�ستئناف تنفيذ االتفاقات".
 واأو�س��ح الدبلوما�سي اأن ذلك �سيتطلب من اخلرباء الع�سكريني 
الرو���س واالأمريكيني االنخراط يف التع��اون الفعلي، وموا�سلة 
العم��ل ب��ني اأولئ��ك الذي��ن يتفهم��ون االأم��ر الواق��ع ويقدرون 
على �سم��ان و�سول امل�ساع��دات االإن�ساني��ة وتكثيف حماربة 

التنظيمات االإرهابية وا�ستئناف العملية ال�سيا�سية.
 وتاب��ع اأن مو�سك��و تدع��و وا�سنط��ن لو�س��ع العواط��ف جانبا 
والركي��ز على مثل ه��ذا العمل، لكنها ترى ب��دال من ذلك نوبة 

ه�سترية بعد نوبة من جانب ال�سيا�سيني يف وا�سنطن.
 واعت��رب ريابك��وف اأن ال�سور النمطية الناجم��ة عن اعتبارات 
ال عالق��ة له��ا بالو�س��ع يف �سوري��ا اأو حولها، بات��ت م�سيطرة 
يف وا�سنط��ن وحتول��ت اإىل عقب��ة حقيقي��ة اأمام عم��ل اخلرباء 

املحرفني ب�ساأن �سوريا.
 وتاب��ع اأن مو�سك��و ما زال��ت تاأمل يف جتني��ب �سوريا ت�سعيدا 
ع�سكري��ا جدي��دا، واأع��رب عن ثقت��ه باأنه هناك جم��اال لتطوير 
االتفاقات الرو�سي��ة االأمريكية، لكنه اأكد اأن امل�ساألة تتعلق من 
حيث املب��داأ مبدى ا�ستع��داد االإدارة االأمريكية لل�سر يف طريق 
احل��ل ال�سلمي اأو م��ا اإذا كانت اإدارة اأوبام��ا قد تخلت عن احلل 

ال�سيا�سي نهائيا.

بغداد - خاص

أم تونسية تسلك طريق الموت بحثا عن ابنها المفقود في ليبيا
 منذ 8 �سبتمرب 2014 اختفى ال�سحفيان التون�سيان 
نذي��ر القطاري و�سفي��ان ال�سوراب��ي يف ليبيا، خالل 
توجههم��ا اإىل هناك من اأجل اإج��راء حتقيق �سحفي 
ح��ول املن�س��اآت النفطي��ة يف منطق��ة اأجدابيا �رشقي 
ليبيا لفائ��دة القناة التون�سي��ة اخلا�سة "فر�ست تي 

يف".
 ومن��ذ تاري��خ اختفائهم��ا ت�سارب��ت االأنب��اء ح��ول 
م�س��ر ال�سحفي��ني التون�سيني ب��ني االختطاف لدى 
كتائ��ب ليبي��ة، وبني امل��وت على يد عنا���رش تنظيم 

"داع�س" االإرهابي.
 اإال اأن وال��دة نذي��ر القط��اري، �سني��ة رجب مل تكرث 
لتل��ك االأخب��ار املتناث��رة ح��ول م�س��ر ابنه��ا، ب��ل 
ا�ستمع��ت اإىل �سوت "قل��ب االأم" الذي كان بو�سلتها 
يف رحل��ة حمفوف��ة باملخاط��ر يف ظ��ل م�سه��د ليبي 

يزداد �سبابية وتعقيدا مرحلة بعد اأخرى.
 ت��روي اأم نذير عن رحلة ال�"20 يوما" اإىل االأرا�سي 
الليبي��ة، �سحب��ة زوجه��ا �سام��ي القط��اري بع��د اأن 
خذلتهم��ا وعود امل�سوؤول��ني التون�سيني ملدة عامني: 
"لق��د نفد �سربي".. به��ذه الكلمات ت�سته��ل اأم نذير 
حديثه��ا عن دواف��ع توجهها اإىل ليبي��ا يف منت�سف 
�سه��ر اأغ�سط���س املا�سي للبح��ث عن نذي��ر و�سفيان، 
بي��د اأن فقدانه��ا الثقة يف م�سداقي��ة حترك احلكومة 
التون�سي��ة يف اإيج��اد احلقيقة ب�س��اأن م�سر ابنها، مل 
مينعه��ا من االلتج��اء اإىل احلكومة ق�س��د ا�سطحاب 
وف��د تون�سي معه��ا للتفاو�س م��ع م�سوؤولني ليبيني، 

لكن طلبها ظل حربا على ورق.

 وم��ع ذل��ك، مل يث��ن جتاه��ل الدول��ة م��ن خماط��رة 
الوالدي��ن بحياتهما يف �سبيل بارق��ة اأمل تعيد لهما 
ب�سم��ة احلي��اة م��ن جدي��د وا�ستكم��ال م�سوارهما اإىل 
ليبي��ا عل��ى نفقتهم��ا اخلا�س��ة للتق�سي ع��ن م�سر 
ابنهم��ا.  ويف هذا ال�سدد، توؤكد والدة نذير اأنها القت 

ترحيبا كبرا من جانب املواطنني الليبيني وم�ساندة 
ودعم��ا كبرين �سهل عليها رحلة البحث بعد جتاوب 

عديد االأطراف الليبية مع ق�سيتها.
 ت�ستح���رش �سني��ة رجب اأح��داث تلك الرحل��ة وتقول: 
"لقد غابت الدولة.. فكنت اأنا الدولة التي تبذل الغايل 

والنفي���س م��ن اأجل ا�سرج��اع اأبنائه��ا، وقمت بدور 
ال�سحف��ي اال�ستق�سائ��ي فدون��ت املعلومات ووثقت 
جمي��ع املعطي��ات، وع��ربت طرق��ا وع��رة وخميف��ة 
وتعر�س��ت لالبت��زاز اأحيانا.. لكني �سم��دت اأمام كل 
ذل��ك من اأج��ل اأبنائ��ي.. فالدولة تخلت ع��ن الق�سية 

لكن��ي لن اأتخلى".  ويف تاأكيد الإ�رشارها باأن الدولة 
التون�سي��ة تخل��ت ع��ن ق�سية نذي��ر و�سفي��ان تف�سح 
وال��دة نذي��ر الأول مرة ع��ن حترير �سحف��ي جزائري 
كان حمتج��زا معهم��ا يف اأح��د ال�سج��ون باأجدابي��ا 
)مكان اختطافهم��ا( لكن احلكومة اجلزائرية تدخلت 
وتفاو�س��ت مع اأطراف ليبي��ة ومت االإفراج عنه بينما 

اكتفت احلكومة التون�سية بال�سمت.
 وت�ستكم��ل وال��دة نذير حديثه��ا: "ذهاب��ي اإىل ليبيا 
اأ�سق��ط جميع االأقنع��ة، وبات من الوا�س��ح اأن ق�سية 
�سفي��ان ونذير ه��ي ورقة �سيا�سي��ة بامتياز، تداخلت 
فيها عدي��د االأطراف لتحقيق م�سال��ح �سيا�سية على 
ح�ساب حرية اأبنائي، موؤكدة اأنها �ستكتفي بهذا القدر 
من املعلومات ل�سمان �سالمة ال�سحفيني التون�سيني 

املختفيني". 
 ومت�س��ي بقولها اإنها متكنت من زيارة ال�سجن الذي 
احتج��زا في��ه مل��دة 4 اأي��ام يف منطق��ة اأجدابي��ا يف 
�سبتمرب 2014 قبل اأن تنقطع اأخبارهما، ليظهرا من 
جدي��د يف ال�8 يناي��ر 2015 من خالل �سور واأخبار 
اأ�سدرها املركز االإعالمي لتنظيم "داع�س" يف منطقة 
برق��ة الليبية، حي��ث اأعلن فيها اإعدام��ه لل�سحافيني 

لكن ات�سح الحقا اأن ال�سور غر �سحيحة.
 تك�س��ف والدة نذير اأن رحلته��ا اإىل ليبيا مكنتها من 
االطالع على عدي��د احلقائق حول م�سر ال�سحفيني 
املفقودي��ن كم��ا اأنه��ا �سمن��ت دع��م حكوم��ة عب��د 
اهلل الثن��ي املنبثق��ة ع��ن جمل���س النواب بع��د علمهم 
موؤخ��را بتفا�سيل الق�سية، وتكفلت احلكومة ومقرها 
البي�س��اء مب�ساريف اإقام��ة عائلة نذير وتنقلهما يف 

ليبيا.

الجورنال - متابعة

 على الرغم من اختفاء 
ابنها نذير منذ عامني يف 
ليبيا رفقة زميله بعد اأن 
ق�صدها الثنان لإجراء 

حتقيق �صحفي، اإل اأنها مل 
ت�صت�صلم مطلقا بل ت�صلحت 

بـ"اأمومتها" �صالكة طريق 
املوت للبحث عنه يف ليبيا.


