 40قتيال بسبب موجة الصقيع في أوروبا
تسببت موجة صقيع جتتاح اوروبا منذ نهاية االسبوع املاضي
في وفاة ما ال يقل عن  40شخصا ،معظمهم في بولندا ،اال انها بدأت
باالنحسار أمس.
ونددت منظمة اطباء بال حدود االثنني ب»الوضع املقلق» الالف
املهاجرين والالجئني العالقني في اجلزر اليونانية و»يعيشون في
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خيم في مخيمات مكتظة» او في البلقان حيث جلا قسم منهم الى
مبان مهجورة في بلغراد.
كما انتقدت املنظمة «اهمال املسؤولني السياسيني في دول
اوروب��ي��ة وال��ت��ي يزيدها س��وءا تدني درج���ات احل���رارة وس��وء
االستعداد لفصل الشتاء مما يجعل الوضع غير محتمل الالف

الرجال والنساء الذين اتوا بحثا عن احلماية في اوروبا».
وادت موجة البرد التي تعود الى كتل هوائية قطبية حتركت
من الدول االسكندينافية باجتاه وسط اوروبا الى وقوع عدد من
احلوادث املرورية كما حدث في فرنسا حيث قتل اربعة برتغاليني
وجرح عشرين آخرين في حادث سير االحد.
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مرشد إيران أم صالة اجلنازة

مئات اآلالف في تشييع رفسنجاني

ش����ارك م��ئ��ات االالف أم���س في
ط��ه��ران ف��ي تشييع رئ��ي��س مجمع
تشخيص مصلحة النظام والرئيس
االسبق اكبر هاشمي رفسنجاني،
اح��د ارك��ان اجلمهورية االسالمية
الذي توفي االحد عن  82عاما.
وأم امل���رش���د االع���ل���ى آي���ة ال��ل��ه
علي خامنئي ص�لاة اجل��ن��ازة على
رفسنجاني ،احملافظ املعتدل الذي
عرفه مبوافقه البرغماتية ،مشيدا
ب��ذك��راه بعيد اع�ل�ان ال��وف��اة رغ��م
“خالفهما” في ال��راي .ورافقه في
الصالة رئيس مجلس الشورى علي
الريجاني وشقيقه رئيس السلطة
القضائية اية الله صادق الريجاني.
ونقل التلفزيون الرسمي االيراني
التشييع بالبث احل��ي حيث حمل
بعض املشاركني صور رفسنجاني
وخامنئي باسمني جالسني جنبا
الى جنب .ورفعت سيدة الفتة كتب
عليها “وداعا ايها املناضل القدمي».
كما شاركت شخصيات من مختلف
االط��ي��اف السياسية والعسكرية
ف��ي اجل��ن��ازة ال��ت��ي ج��رت ف��ي حرم
ج��ام��ع��ة ط��ه��ران ،بينهم الرئيس
املعتدل حسن روحاني وقائد فيلق
القدس (العمليات اخلارجية) في
قوات حرس الثورة االسالمية اللواء
قاسم سليماني.
الح��ق��ا سيدفن جثمان الرئيس
السابق في جنوب طهران في مرقد
اية الله روح الله اخلميني مؤسس
اجلمهورية االس�لام��ي��ة ف��ي 1979
الذي كان مقربا منه.
واعلن الثالثاء يوم اجازة واغلقت
بعض ش���وارع وس��ط ط��ه��ران ومت
توفير وسائل النقل العامة مجانا
الفساح املجال امام سكان العاصمة
للمشاركة باعداد كبيرة في اجلنازة.
ون��ش��رت تسجيالت فيديو على
م��واق��ع ال��ت��واص��ل ب��دا فيها شبان

جانب من تشييع جنازة رفسنجاني

يتظاهرون في ش��وارع مؤدية الى
جامعة ط��ه��ران راف��ع�ين ش��ع��ارات
م���ؤي���دة ل��ل��م��ع��ارض م��ي��ر حسني
موسوي.
كان موسوي املوضوع قيد االقامة
اجلبرية منذ  ،2011احد قادة حركة
االحتجاجات في  2009ضد اعادة
انتخاب الرئيس احملافظ املتشدد
محمود احمدي جن��اد لوالية ثانية

والتي قمعتها السلطات بعنف.

دعوة الى الوحدة
كذلك اطلقت مجموعات صغيرة
هتافات م��ؤي��دة للرئيس االصالحي
السابق محمد خامتي الذي كان حليفا
مقربا من رفسنجاني لتشكيل حتالف
بني االصالحيني واملعتدلني.

اج����از ه���ذا ال��ت��ح��ال��ف ف��ي 2013
انتخاب الرئيس احلالي املعتدل حسن
روحاني.
وام���ل جن��ل رف��س��ن��ج��ان��ي محسن
هاشمي في مراسم تشييع “هادئة».
وق��ال االثنني ان “ما شغل وال��دي
على ال��دوام هو السعي الى الوحدة،
وندعو الناس الى املشاركة الكثيفة في
اجلنازة كي نظهر وحدة بلدنا للعالم».

ووجه البيت االبيض رسالة تعزية
في ما يعد سابقة منذ قطع العالقات
الدبلوماسية بني البلدين في .1979
وق����ال امل��ت��ح��دث ب��اس��م��ه ج��وش
ارن���س���ت“ ،كان ال��رئ��ي��س ال��س��اب��ق
رفسنجاني شخصية م��رم��وق��ة في
ت��اري��خ جمهورية اي���ران االسالمية
والواليات املتحدة تقدم تعازيها الى
عائلته واحبته».

واض���اف “كان شخصية مهمة في
ايران .ولكني لن اتكهن مبا سيكون لهذا
من تأثير على السياسة االيرانية».
تشكل وفاة رفسنجاني ،مع اقتراب
موعد االنتخابات الرئاسية في مايو،
خسارة كبرى لروحاني الذي استفاد
من دعمه ويفترض ان يترشح لوالية
ثانية من اربع سنوات.
كما ان��ه��ا ض��رب��ة قاسية للمعسكر

االص�ل�اح���ي وامل���ع���ت���دل ال����ذي دع��م��ه
السياسي املخضرم ال��ذي ك��ان يتمتع
بنفوذ واسع.
ويترتب على خامنئي ان يعني سريعا
خلفا لرفسنجاني على راس مجمع
تشخيص مصلحة النظام ،يشكل توجهه
ال��س��ي��اس��ي ع��ام�لا ح��اس��م��ا ف��ي ت���وازن
السلطة في مؤسسات الدولة التي يهيمن
احملافظون على اغلبها.

بعد محاولة طعن جنود االحتالل

بعد أسبوعني من إعالن الرياض

إيران تؤكد تلقيها دعوة من السعودية للمشاركة في احلج استشهاد فلسطيني في الضفة الغربية
اك��دت اي���ران أم��س انها تلقت دع��وة
رسمية من السعودية للمشاركة في
موسم احلج هذا العام ،بعد اسبوعني من
اعالن الرياض ارسال الدعوة.
ولم تشارك اي بعثة ايرانية في احلج
العام املاضي للمرة االول��ى منذ ثالثة
عقود اثر قطيعة دبلوماسية بني طهران
وال��ري��اض بعدما ه��اج��م متظاهرون
ايرانيون سفارة السعودية في طهران
وقنصليتها في مشهد احتجاجا على
اعدام منر النمر.
وقال ممثل شؤون احلج االيراني علي

غ��ازي عسكر ان اي��ران سترد في االيام
القادمة على الدعوة السعودية التي “لم
تختلف كثيرا (في نبرتها) عن الرسائل
السابقة».
وشدد عسكر على ضرورة “الدراسة
ال��ف��وري��ة واق��ت��راح احل��ل��ول املناسبة
لكل االم���ور املتعلقة باحلج مب��ا فيها
السكن ،والطعام ،وال��ش��ؤون الطبية،
واملواصالت ،وامن احلجاج ،باالضافة
الى املسائل املصرفية والقنصلية».
وأعلن وزي��ر احلج السعودي محمد
ب��ن ص��ال��ح ب��ن�تن م��ؤخ��را ع��ن سلسلة

ل��ق��اءات مرتقبة مع أكثر من  80بلدا،
بينها إيران ،ملناقشة الترتيبات املتعلقة
بتنظيم احلج املوسم املقبل.
ون���������ق���������ل���������ت ص�����ح�����ي�����ف�����ة
“احلياة” السعودية عن الوزير قوله ان
وزارة احلج والعمرة قدمت دعوة “لوفد
ش��ؤون ح��ج��اج إي��ران ( )...للقدوم إلى
اململكة” من أجل التحضير ملوسم احلج
في خريف العام .2017
وف��ش��ل��ت امل��ف��اوض��ات ب�ين ط��ه��ران
والرياض العام املاضي في التوصل الى
اتفاق حول ترتيبات تنظيمية مشتركة

خالل موسم احلج الذي يشارك فيه نحو
مليوني مسلم كل عام.
ورغم غياب بعثة رسمية قادمة من
الدولة ذات الغالبية الشيعية ،اال ان
السعودية سمحت ب��دخ��ول احلجاج
االيرانيني القادمني من دول اخرى.
وت��������ص��������اع��������د ال������ت������وت������ر
بني السعودية وإيران ،عندما شككت
ط��ه��ران ب��ق��درة ال��ري��اض على التنظيم
بعد حادثة التدافع املأسوية التي أودت
بحياة نحو  2300شخص في حج العام
 ،2015بينهم  464إيرانيا.

بعد إغالقها من  2015بسبب أعمال العنف

إيطاليا أعادت فتح سفارتها في العاصمة الليبية
اعلن وزي��ر الداخلية االيطالي ماركو
مينيتي أم��س األول اع���ادة فتح سفارة
ايطاليا في العاصمة الليبية أمس واملغلقة
منذ  2015كباقي ال��س��ف��ارات الغربية
بسبب اعمال العنف.
وق��ال ال��وزي��ر في مؤمتر صحافي مع
وزير اخلارجية الليبي محمد طاهر سيالة
ان السفير االيطالي سيقدم الثالثاء اوراق
اعتماده ويباشر مهامه في طرابلس.
ولم يقدم الوزير تفاصيل عن االجراءات
االمنية املتخذة لضمان امن السفارة في
طرابلس التي كانت شهدت عدة هجمات

على سفارات ودبلوماسيني.
وكانت السفارة االيطالية اح��دى آخر
السفارات التي اغلقت ابوابها في فبراير
 2015بعد استيالء ما يعرف ب “فجر
ليبيا” على العاصمة اثر معارك عنيفة.
واشادت اخلارجية االيطالية في بيان
باعادة فتح السفارة ورات فيها “اشارة
مهمة جدا جتاه الشعب الليبي باسره ()..
واشارة قوية على الثقة في عملية استقرار
البلد».
وق��ال ال��وزي��ر االيطالي ان��ه بحث مع
امل��س��ؤول�ين الليبني ال��ت��ع��اون ف��ي مجال

مكافحة الهجرة غير الشرعية واالرهاب.
وكانت ايطاليا شهدت في السنوات
االخ��ي��رة تدفقا استثنائيا مل��ئ��ات آالف
املهاجرين الذين يستفيدون من الفوضى
السائدة في ليبيا حملاولة عبور البحر
االبيض املتوسط.
وفي بيان نشر في روما اشارت وزارة
الداخلية االيطالية الى “مرحلة جديدة
من التعاون” مع طرابلس من شانها ان
تؤدي الى توقيع “مذكرة تفاهم” في مجال
مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وقال وزير اخلارجية الليبي من جهته

انه اتفق مع نظيره االيطالي على اطالق
مبادرات للتصدي للهجرة غير الشرعية
وتهريب النفط الليبي.
وك��ان��ت وزي����رة ال��دف��اع االيطالية
روبيرتا بيتوني قالت في مقابلة نهاية
االس��ب��وع امل��اض��ي ان��ه “باالتفاق مع
ليبيا ،علينا ان ندعم حرس السواحل
والبحرية الليبيني للقيام بعمليات
مراقبة في املياه الليبية».
واضافت “ان املعركة ضد مهربي البشر
ال ميكن كسبها في املياه الدولية .يجب
خوضها في املياه الليبية».

اعتبرها «خطوة إضافية» تسيء للعالقات

الكرملني يندد بالعقوبات األميركية على شخصيات روسية

ن��دد الكرملني أم��س بفرض عقوبات
اميركية ج��دي��دة على روس��ي��ا تستهدف
بشكل خ��اص م��س��ؤوال كبيرا ف��ي جهاز
التحقيق اجلنائي معتبرا انها «خطوة
اضافية» تسيء للعالقات بني البلدين.
وق��ال الناطق باسم الكرملني دميتري
بيسكوف “انها خطوة اضافية ( )...تهدف
الى االض��رار بعالقاتنا” معبرا عن اسفه
“لتدهور غير مسبوق” في العالقات بني
موسكو وواشنطن خالل الوالية الثانية
للرئيس املنتهية واليته باراك اوباما.
واعلنت وزرات��ا اخلزانة واخلارجية
االميركيتان أم��س األول ف��رض عقوبات
على كل من الكسندر باستريكني رئيس
جلنة التحقيق ال��روس��ي��ة املكلفة اب��رز
التحقيقات اجلنائية ،واندري لوغوفوي

ودمي���ت���ري ك��وف��ت��ون وه��م��ا مشتبهان
بانهما قاما بتسميم امل��ع��ارض وعضو
االستخبارات الروسية السابق الكسندر
ليتفيننكو في لندن عام .2006
واضيفت اسماء الشخصيات الثالث
الى قائمة ماغنيتسكي ،نسبة الى تشريع
اميركي يعود الى ديسمبر  2012ويجيز
جتميد اصول ومصالح مسؤولني روسا
في ال��والي��ات املتحدة تتهمهم واشنطن
بانتهاكات خطيرة حلقوق االنسان.
وف��ي كل ع��ام حتيل اإلدارة االميركية
الى الكونغرس نسخة محدثة من قائمة
ماغنيتسكي في مناسبة تثير سنويا توترا
بني موسكو وواشنطن.
واعتبر بيسكوف اخيرا ان التدهور
ف��ي ال��ع�لاق��ات ب�ين البلدين “ال يخدم ال

مصلحتنا وال مصالح واشنطن».
وف��ي كل ع��ام حتيل اإلدارة االميركية
الى الكونغرس نسخة محدثة من قائمة
ماغنيتسكي في مناسبة تثير سنويا توترا
بني موسكو وواشنطن.
وس��ي��رغ��ي ماغنيتسكي م��ح��ام مالي
روس��ي اصبح رم��زا ملكافحة الفساد في
روسيا بعدما اعتقل في العام  2008اثر
كشفه عمليات فساد بقيمة  5,4مليارات
روب���ل ( 130م��ل��ي��ون ي����ورو) ارتكبها
م��س��ؤول��ون ف��ي ال��ش��رط��ة وامل��ال��ي��ة على
حساب الدولة الروسية ،كما قال.
وتوفي ماغنيتسكي ال��ذي وجه
ال��ي��ه امل��س��ؤول��ون ان��ف��س��ه��م تهمة
التهرب م��ن ال��ض��رائ��ب ،ف��ي سجن
مبوسكو ع��ام  2009عن  37عاما

بعد  11شهرا من االعتقال املوقت.
وفي يوليو  2013اي بعد اربع سنوات
على وفاته ،اتهمته محكمة في موسكو
بالتهرب من الضرائب.
وتسببت قضية ماغنيتسكي بتوتر
ف��ي ال��ع�لاق��ات ب�ين موسكو وواشنطن.
واصدرت السلطات االميركية في ديسمبر
 2012قانونا مينع كل شخص ضالعا
في وف��اة احملامي او في انتهاكات اخرى
حل��ق��وق االن��س��ان م��ن دخ���ول ال��والي��ات
املتحدة.
وردت روسيا في الشهر نفسه بتبني
قانون ينص خصوصا على منع اميركيني
وم��واط��ن�ين اج��ان��ب اخ��ري��ن م��ن دخ��ول
روسيا ،فضال عن قانون مينع تبني اطفال
روس من قبل اميركيني.

قتل اجليش االسرائيلي فلسطينيا فجر أمس الثالثاء
في في مخيم الفارعة لالجئني الفلسطينيني في شمال
الضفة الغربية احملتلة ،معلنا انه حاول مهاجمة جنوده
بسكني.
بينما اشار مسؤول فلسطيني في مخيم الفارعة الى
الشمال من نابلس ان الفلسطيني ويدعى محمد الصاحلي
حاول منع اجلنود من الدخول الى منزله في املخيم فقاموا
باطالق النار عليه.
وقال اجليش في بيان املهاجم املسلح بسكني حاول
طعن جنود كانوا في مهمة العتقال اشخاص وان اجلنود
“طلبوا من املهاجم التوقف وعندما واصل تقدمه اطلقوا
عليه النار ما ادى الى مقتله” .ولم يصب اي من اجلنود.
واضاف البيان ان اجلنود تعرضوا في املخيم الطالق
الرصاص ومواد متفجرة.
وقال خالد منصور وهو مسؤول في املخيم لفرانس
ب��رس ان محمد الصاحلي البالغ م��ن العمر  32عاما
“حاول منع اجلنود من دخول منزله في املخيم قبل ان

يطلقوا عليه النار ست مرات» .ويأتي حادث الفارعة بعد
اقل من  48ساعة من مقتل اربعة جنود في عملية دهس
بشاحنة في القدس قتل منفذها الفلسطيني.
تشهد االراض���ي الفلسطينية واسرائيل منذ مطلع
اكتوبر  2015اعمال عنف ومواجهات وهجمات وعمليات
طعن قتل فيها  248فلسطينيا و 40اسرائيليا اضافة
الى اميركيني اثنني وأردني واريتري وسوداني ،بحسب
تعداد لوكالة فرانس برس.
وتقول الشرطة االسرائيلية ان معظم الفلسطينيني
قتلوا برصاص عناصرها او اجليش خالل تنفيذهم أو
محاولة تنفيذهم هجمات على اسرائيليني.
ويرى محللون ان هذه الهجمات تأتي نتيجة شعور
الشبان الفلسطينيني باالحباط جراء زي��ادة صعوبات
احلياة اليومية وانسداد االفق بسبب ممارسات االحتالل
االسرائيلي ومع تعثر عملية السالم.
ل��ك��ن احل��ك��وم��ة االس��رائ��ي��ل��ي��ة تتهم الفلسطينيني
ب”التحريض” على العنف.

العثور على القنصل الروسي في اليونان
جثة هامدة داخل شقته في أثينا
اعلن مسؤول في الشرطة اليونانية أمس األول انه
مت العثور على قنصل روسيا في اليونان اندري ماالنني
جثة هامدة داخل شقته في أثينا ،مرجحا ان يكون سبب
موته عارضا صحيا.
وقال املسؤول لوكالة فرانس برس طالبا عدم نشر
اسمه ان القنصل البالغ من العمر  55عاما عثر عليه
ميتا داخ��ل شقته ،مشيرا الى انه كان في غرفة نومه
على االرض ،ممددا على ظهره ،من دون ان تكون هناك

عالمات على ان احدا دخل الشقة عنوة.
واض���اف ان “املؤشرات االول��ي��ة تشير ال��ى انه
وفاته ناجمة عن عارض صحي ولكننا مع ذلك فتحنا
حتقيقا».
وكان الدبلوماسي يعيش لوحده في الشقة التابعة
للسفارة الروسية والواقعة في حي شديد احلراسة
يقطنه خصوصا رئيسا اجلمهورية والوزراء ،بحسب
املصدر نفسه.

وزير الدفاع يؤكد أن اجليش الروسي أجنز مهمته

موسكو تتهم التحالف الدولي
بلعب دور سلبي في سورية
اعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أمس ان
التحالف الدولي بقيادة واشنطن لعب «دورا سلبيا» في
سوريا وان اجليش الروسي «اجن��ز» على العكس منه
مهمته فيها.
وقال شويغو خالل مؤمتر صحافي “لم يقم التحالف
ال��دول��ي ب��راي��ي ب��اي دور ال ب��ل ك��ان دوره سلبيا (في
سوريا) .لم نتلق اي دعم من جانبه».
واشتكت روسيا مرارا من عدم تعاون الواليات املتحدة
التي تقود التحالف الدولي الذي يشن ضربات في سوريا
والعراق.
وقال شويغو ان اجليش الروسي في املقابل “اجنز

املهمة” التي كلفه بها الرئيس فالدميير بوتني.
وبتوجيه من بوتني بدأ اجليش الروسي مطلع السنة
بخفض انتشاره العسكري في سوريا مع قرب مغادرة
حاملة الطائرات االميرال كوزنتسوف املنطقة.
تشن روسيا منذ  30سبتمبر  2015حملة عسكرية
في سوريا لدعم الرئيس بشار االسد .وشكلت استعادة
مدينة حلب في شمال سوريا بدعم من روسيا واي��ران
منعطفا في احلرب التي اوقعت  310االف قتيال وشردت
املاليني منذ  .2011وبوساطة تركية روسية اعلنت
هدنة في نهاية  2016في سوريا وتدفع روسيا باجتاه
اجراء مفاوضات سالم في آستانا.

