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بوتني: العقوبات على روسيا 
انتهاك ملبادئ »التجارة العاملية«

موسكو/ أ. ف. ب.
ــرويس  ال الرئيس  اعلن   
ــس  فــالديــمــري بـــوتـــني أم
ــة  ــي االوروب الــعــقــوبــات  ان 
عىل  املفروضة  واالمريكية 
النزاع  خلفية  عىل  روسيا 
مبادئ  تخالف  اوكرانيا  يف 

منظمة التجارة العاملية.
وقال بوتني خالل اجتماع 
التي  "القيود  ان  للحكومة: 
ليست  روســيــا  بحق  ــرت  اق
للمبادئ  انــتــهــاك  ســوى 
التجارة  ملنظمة  االساسية 
ــن قــبــل بعض  الــعــاملــيــة م

رشكائنا".
مشاهد  بحسب  ـــر  وذك
الــرويس  التلفزيون  نقلها 

بشكل  حصل  ذلك  "كل  ان 
ــرتام  اح اي  بــدون  مسيس 
التجارة  منظمة  ملعايري 

العاملية".
واوضح انه بفرض عقوبات 
القوى  "احــدى  روسيا  عىل 
الكربى  الست  االقتصادية 
الغربيني  ــان  ف الــعــالــم"  يف 
خاصة  بــصــورة  ينتهكون 
بالرعاية"  االوىل  الدولة  "بند 
الحرة"  املنافسة  و"مــبــدأ 
منظمة  تعتمدهما  اللذين 

التجارة العاملية.
الرد  تدابري  ان  اعترب  كما 
التي اتخذتها روسيا "ال تنبع 
من الرغبة يف معاقبة رشكائها 

او التاثري عليهم".

اي  قبل  "نفكر  وقـــال: 
واهدافنا  بمصالحنا  يشء 

االنمائية".
االوروبي  االتحاد  وفرض 
عقوبات  املتحدة  والواليات 
شديدة عىل موسكو التهامها 
بالتدخل يف النزاع يف اوكرانيا 
وردا عىل ذلك حظرت روسيا 
استرياد  اغسطس  مطلع  يف 
املنتجات الغذائية من الدول 

التي تفرض عليها عقوبات.
مطلع  يف  روسيا  وحــذرت 
عن  ستدافع  بانها  سبتمرب 
منظمة  خالل  من  مصالحها 
التجارة العاملية التي انضمت 

اليها عام 2012م.

واشنطن
عىل  األمريكي  النواب  مجلس  وافق 
أوباما  بــاراك  األمريكي  الرئيس  خطة 
التي تقيض بمساعدة مقاتيل املعارضة 
السورية "املعتدلة" يف مواجهة تنظيم 

الدولة اإلسالمية.
وقال أوباما: إن "املعارضني السوريني 
لتنظيم  سيتصدون  العراقي  والجيش 
الدولة اإلسالمية يف مهام قتالية برية، 
الطائرات األمريكية من  فيما ستقصف 
الدولية  الحملة  إطار  يف  وذلك  الجو، 

للتخلص من هذا التنظيم".
وشدد الرئيس األمريكي أنه لن يرسل 
العراق  اىل  أمريكية  عسكرية  قوات  أي 
جرنال  بها  تقدم  اقرتاحات  من  بالرغم 
بعض  إرســال  بــرضورة  املستوى  رفيع 
القوات عند الرضورة، بحسب مراسلة 

بي بي يس يف واشنطن باربرا بليت.
قدرة  من  النواب  من  عــدد  وشكك 
بهذه  القيام  عىل  "املعتدلة"  املعارضة 
وقوع  من  قلقهم  عن  عربوا  كما  املهمة، 

األسلحة يف أيدي التنظيم.
إىل موافقة مجلس  ويحتاج املرشوع 
الشيوخ بالنسبة للتمويل املايل، ويتوقع 

املوافقة عليه اليوم.
وعىل صعيد متصل، تباهى أوباما يف 
الجوية  للقوات  قاعدة  يف  ألقاها  كلمة 
األمريكية بأن "الواليات املتحدة تمتلك 
"قدرات فريدة" للرد عىل تنظيم الدولة 

اإلسالمية، مثل املعونة الجوية للقوات 
العراقية والكردية التي تقاتل برا".

وشنت الواليات املتحدة بالفعل 162 
غارة جوية ضد تنظيم الدولة اإلسالمية 
اغسطس  منتصف  منذ  الــعــراق  يف 

املنرصم.
وتسمح اسرتاتيجية اوباما الجديدة 
بشن هجمات مماثلة يف سوريا وتدعو 
ملواجهة  دولــة   40 من  مكونا  تحالفا 

الجماعة املتشددة.
للقوات  أوباما  تطمينات  ــاءت  وج
يف  الجوية  للقوات  ماكديل  قاعدة  يف 
قائد  أفاد  أن  بعد  فلوريدا  بوالية  تامبا 
كبري يف الجيش األمريكي أمام لجنة يف 
ضد  دوليا  جهدا  بأن  الشيوخ  مجلس 
"الطريق  هو  اإلسالمية  الدولة  تنظيم 

الصائب".
املشرتكة  األركــان  هيئة  رئيس  ويرى 
مارتن  الجرنال  األمريكي  الجيش  يف 
ذلك،  صحة  تثبت  لم  "اذا  ديمبيس 
املتحدة،  للواليات  تهديدات  وجــرت 
بالطبع سأذهب مجددا للرئيس لتقديم 

توصيات قد تشمل ارسال قوات برية".
وفقا  ــه  إن ديمبيس  الــجــرنال  ــد  وأك
للمخطط الحايل سيساعد مستشارون 
العراقي  الجيش  أمريكيون  عسكريون 
للتخطيط لهجمات ضد تنظيم الدولة 

اإلسالمية، املعروف سابقا بداعش.
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املطالبة بحكومة ليبية جديدة
طرابلس/

إن  أمس  الليبي  الربملان  باسم  متحدث  قال   
مجلس النواب املنتخب رفض الحكومة الجديدة 

لرئيس الوزراء عبد الله الثني.
من  طلب  النواب  مجلس  إن  هاشم:  فرج  وقال 
أكرث من  التقدم بحكومة جديدة ال تضم  الثني 
األول  أمس  يوم  قدم  الثني  وكان  وزراء..  عرشة 

حكومة تضم 16 وزيرا.
القائم  منصب  شغل  سابق  دفاع  وزير  والثني 
بأعمال رئيس الوزراء منذ مارس. ثم تنحى بعد 
الربملان  وأعاد  يونيو  يف  جرت  التي  االنتخابات 

الجديد تعيينه اوائل هذا الشهر.
دولة  عىل  النظام  فرض  يف  حكومته  وفشلت 
ليبيا  أن  املراقبني  من  الكثري  ويخىش  مقسمة 

تتجه إىل حرب أهلية.
الذين  واإلسالميون  امليليشيات  قادة  ورفض 
2011م  عام  القذايف  بمعمر  اإلطاحة  يف  شاركوا 
عىل  اآلن  يتصارعون  وهم  أسلحتهم  تسليم 

األرايض والنفط وموارد أخرى.
وسيطر جناح مسلح من مدينة مرصاتة الغربية 
وأجرب  اغسطس  يف  طرابلس  العاصمة  عىل 
ليبيا.  رشق  إىل  االنتقال  عىل  املنتخب  الربملان 
وحكومتها  برملانها  مرصاتة  مجموعة  وشكلت 

الخاصة لكن املجتمع الدويل لم يعرتف بهما.

حظر فرنسي للمواقع 
املدافعة عن اإلرهاب

باريس/ ا ف ب
صادق النواب الفرنسيون أمس عىل مادة مثرية 
الذي يجيز  للجدل من قانون مكافحة اإلرهاب 

حظر مواقع عىل االنرتنت "تدافع عن اإلرهاب".
مزودي  من  تطلب  ان  الحكومة  بوسع  وسيكون 
االنرتنت منع الوصول اىل هذه املواقع عىل غرار 
القانون الذي يحظر املواقع التي تتضمن مواد 

اباحية حول قارصين.
وخالل التباحث يف مرشوع القانون كان النواب 
يريدون ان يتم طلب الحظر بعد طلب ذلك من 
مسؤول املوقع، إال أنهم عادوا وصادقوا أمس عىل 

تعديل يجعل هذا الطلب غري إلزامي.
وبرر مقرر نص القانون سيباستيان بيرتاسانتا ان 
"مديري هذه املواقع ال ينرشون مثل هذا املضمون 

عن طريق الخطا أو السهو بل عن اقتناع".
واعرتض العديد من النواب االشرتاكيني ومن حزب 
البيئة عىل املادة اذ عربوا عن قلقهم من "تفسري 
فضفاض"  بشكل  اإلرهــاب"  عن  "الدفاع  تعبري 

وبالتايل من خطر "حظر مواقع غري مستهدفة".
الذي يتم  ويهدف مرشوع قانون مكافحة اإلرهاب 
التباحث بشأنه يف الجمعية الوطنية اىل وقف توجه 

الجهاديني اىل سوريا والعراق للمشاركة يف املعارك.
وصادق النواب حتى اآلن عىل العديد من املواد 
ضمن هذا القانون منها منع الخروج من البالد 

وتجريم أي "مخطط إرهابي فردي".


