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طهران تجري عرض ًا عسكري ًا بمشاركة  200فرقاطة وزورق

الرئيس األميركي :تشغيل سجن
غوانتانامو يتكلف ثروة

إيران تهدد أميركا بـ«الحرب الشاملة»
ق��ال وزي��ر اخلارجية الإي��راين،
حم��م��د ج����واد ظ��ري��ف� ،أم�����س،
يف ح��وار مع �شبكة «�سي �إن �إن
الأمريكية»� :إن �أي �رضبة �أمريكية
«حربا �شاملة».
�ضد �إيران تعني
ً
ي�أتي هذا فيما قال وزير اخلارجية
الأم�يرك��ي ،مايك بومبيوَّ � ،إن
الهجوم على من�ش�أتي النفط
التابعتني ل�رشكة «�أرام��ك��و» يف
اململكة العربية ال�سعودية عمل
من �أعمال احلرب.
على �صعيد مت�صل ،ذك��ر موقع
«�إي��ران فرونت بيدج» �أن �إيران
���س��ت��ج��ري ع��ر���ض��ه��ا الع�سكري
ال�سنوي ي��وم � 22سبتمرب يف
اخلليج مب�شاركة  200فرقاطة
وزورق �رسيع ،يف وقت تت�صاعد
فيه ح��دة ال��ت��وت��ر ب�ين طهران
ووا�شنطن.
وق���ال امل��وق��ع �أول م��ن �أم�س،
�إن العر�ض �سيحيي ذك��رى بدء
احلرب الإيرانية العراقية يف عام
 .980وذكرت وكالة �أنباء فار�س
�شبه الر�سمية �أن ق��وات اجلي�ش
وال��ب��ح��ري��ة ال��ت��اب��ع��ة للحر�س
الثوري �ست�شارك يف العر�ض.
ونقلت فار�س عن الأمريال جمتبى
حممدي قوله «�أكرث من � 200سفينة
م��ن ال��ق��وات البحرية باجلي�ش
وخفر ال�سواحل واحلر�س الثوري
�ست�شارك يف العر�ض».
ويف الثاين والع�رشين من �سبتمرب
العام املا�ضي كان  12من �أفراد
احلر�س �ضمن � 25شخ�صا القوا
حتفهم عندما �أط��ل��ق م�سلحون
النار على من�صة يف مدينة الأهواز
بجنوب البالد ك��ان م�س�ؤولون
ع�سكريون يتابعون منها مرا�سم
�إحياء ذكرى بدء احلرب العراقية-
الإيرانية التي دارت رحاها من
� 1980إلى .1988
م��ن جانبه� ،أك��د القائد العام
للحر�س الثوري االيراين ،اللواء
ح�سن �سالمي� ،أم�س� ،أن اجلنود
االي��ران��ي�ين وق����وات التعبئة
واحل��ر���س ال��ث��وري ،يحر�سون
ثغور البالد بكل يقظة وير�صدون
حتركات العدو.
ونقلت وك��ال��ة االن��ب��اء الإيرانية
«�إرن��ا» عن �سالمي القول« :متكنا
يف �ساحات احل��رب من �أن نغلق

قائد الحرس
الثوري :ال نهاب
العدو صغيراً كان

أو كبيراً
• حممد جواد ظريف

واشنطن ولندن تبحثان الرد الموحد على طهران
ق��ال مكتب رئي�س ال���وزراء الربيطاين بوري�س
جون�سون �إنه والرئي�س الأمريكي دونالد ترامب
�أدان��ا الهجوم الذي وقع يف مطلع الأ�سبوع على
من�ش�أتني نفطيتني �سعوديتني وبحثا احلاجة
�إلى رد دبلوما�سي موحد وذلك يف ات�صال هاتفي
�أم�س.
وجاء يف بيان «نددا بالهجمات وبحثا احلاجة

جميع الطرق يف وجه االعداء ،ومل
ندع لهم �أي ثغرة للنفوذ»؛ م�ؤكدا:
«نحن ال نهاب العدو� ،صغريا كان
�أو كبريا».
وتابع« :لقد اجتزنا هذه الهواج�س
والعدو �أي�ضا بات مطلعا على هذه
ّ
احلقيقة؛ وقد بلغنا من القوة ما
يرغمهم على توجيه �أ�صابع االتهام
كذبا �إلينا يف كل ما يحدث اليوم»،
م�ؤكدا �أن «هزمية العدو تكمن يف
اجلهاد ،وم�ساندة ال�شعب واالهتمام
بظروفه املعي�شية والتقليل من
معاناته».
�إلى ذلك ،ك�شف م�س�ؤول �أمريكي،
بارز ،يف ت�رصيحات ل�شبكة «�سي
بي �إ�س» نيوز� ،أن املر�شد الإيراين
علي خامنئي ،وافق على الهجوم
الذي مت تنفيذه ،ال�سبت املا�ضي،
على من�ش�أتني نفطيتني تابعتني

تحطم طائرة بلجيكية من طراز إف 16
بالقرب من مدينة فرنسية
�أعلنت القوات اجلوية البلجيكية
حتطم طائرة ع�سكرية تابعة
لها من طراز �إف  16بالقرب من
مدينة لوریان الفرن�سية.
وذك���رت ال��ق��وات البلجيكية،
�أم�س ،عرب ح�سابها الر�سمي
مبوقع «ت��وي�تر»� ،أن طياري
املقاتلة متكنا من النجاة بعد
قفزهما باملظلة.
وذك��ر بيان �صادر عن حمافظة
بريتاين الإقليمية� ،أن الطائرة
كانت متجهة من بلجيكا �إلى

قاعدة جوية بحرية يف فرن�سا
ع��ن��دم��ا ���س��ق��ط��ت ب�ي�ن بلدتي
بلوفينري والندول.
و�أ���ش��ار البيان ال��ذي ن�رشته
�صحيفة «ل��و تيليغرام» �أن
ال��ط��ائ��رة مل ت��ك��ن حت��م��ل �أي
�أ�سلحة.
وعر�ضت ال�صحيفة �صورا للطيار
وهو معلق بني �أ�سالك الكهرباء،
وللدخان الأ�سود املت�صاعد من
املنطقة وملنزل قالت �إنه ت�رضر
يف احلادث.

اإلنتربول يرصد إرهابيين
أجانب في البحر المتوسط
قالت منظمة ال�رشطة الدولية «الإنرتبول» �أم�س �إنها ر�صدت �أكرث
من � 12شخ�صا ي�شتبه ب�أنهم مقاتلون �إرهابيون يف البحر املتو�سط
خالل واحدة من عملياتها البحرية احلدودية املن�سقة.
و�أ�ضافت الوكالة ،التي تتخذ من فرن�سا مقرا ،يف بيان �أن من
بني  31خيطا تو�صل �إليها املحققون ،هناك «�أكرث من  12منها
مرتبط بتحركات �أفراد ي�شتبه ب�أنهم �إرهابيون».

إيطاليا وفرنسا تؤكدان ضرورة توزيع
المهاجرين على الدول األوروبية
قال زعيما �إيطاليا وفرن�سا �إنه
يتعني �أن ي�ضع االحتاد الأوروبي
نظاما �آل��ي��ا ج��دي��دا ال�ستقبال
املهاجرين بعد �إنقاذهم يف البحر
املتو�سط ،بينما ي�سعيان لر�أب
ال�صدع يف العالقات بني بلديهما.
وت�شتكي �إيطاليا منذ وقت طويل
من �أنها تُ ركت لتتعامل مبفردها
مع مئات الآالف من املهاجرين
الذين عربوا البحر يف ال�سنوات
القليلة املا�ضية �سعيا حلياة
�أف�ضل يف �أوروبا.
و�أث����ارت الق�ضية ت��وت��رات بني

�أعرب الرئي�س الأمريكي ،دونالد ترامب� ،أم�س،
عن ا�ستيائه من تكلفة الإبقاء على ال�سجن املثري
للجدل بالقاعدة الع�سكرية الأمريكية يف خليج
غوانتانامو يف كوبا.
وق��ال ت��رام��ب ،يف ت�رصيحات على منت طائرة
ال��رئ��ا���س��ة الأم�يرك��ي��ة �أوردت���ه���ا ق��ن��اة �سكاي
نيوزالإخبارية� ،إن «�إدارت��ه تدر�س هذا الأمر»،
دون �أن يحدد ما �سيحدث الأن ..م�ضيفا �أن «ت�شغيل
�سجن جوانتانامو يتكلف ثروة ،و�أعتقد �أن هذا
جنون».
و�أ�شار الرئي�س الأمريكي �إلى �أن «�سلفه باراك �أوباما
تعهد ب�إخالء ال�سجن من نزالئه و�إغالقه بنهاية
واليته ،لكنه مل ينجح يف ذل��ك» .م�ضيفا« :لقد
�أرغمنا عليه ،و�أخذنا ما تركه ،وهذا هو الو�ضع
الذي نحن عليه الآن ،و�سنتخذ بع�ض القرارات».
و�أث��ار �سجن غوانتانامو �إدان��ة يف �شتى �أرجاء
العامل يف عهد �إدارة الرئي�س جورج دبليو بو�ش،
التي احتجزت ع�رشات ال�سجناء الأجانب هناك،
يف �أعقاب هجمات � 11سبتمرب  2001على نيويورك
ووا�شنطن ،واحلرب التي �شنتها الواليات املتحدة
بعدها على حركة طالبان يف �أفغان�ستان.

روما وباري�س� ،إذ ت�شكو �إيطاليا
م��ن �أن منظمات فرن�سية غري
حكومية تلعب دورا فعاال يف �إنقاذ
املهاجرين ،لكن فرن�سا ال تبذل
ما يكفي من جهد ال�ستقبالهم.
وقال الرئي�س الفرن�سي� ،إميانويل
ماكرون ،لل�صحافيني يف روما،
�أول من �أم�س ،بينما ك��ان يقف
بجانب رئي�س ال��وزراء الإيطايل
جوزيبي كونتي« :ال �أقلل من حجم
ما مرت به �إيطاليا منذ ،2015
لقد عانت �أي�ضا م��رارا من �سوء
الفهم واجلور».

قتيالن جراء تحطم طائرة
لسالح الجو اإلسباني في البحر
�أكد �سالح اجلو الإ�سباين �أن �شخ�صني لقيا م�رصعهما� ،أول من �أم�س،
جراء حتطم طائرة تدريبية خفيفة يف البحر قبالة �سواحل البالد
اجلنوبية ال�رشقية.
وحتطمت الطائرة ،وهي من طراز  ،Pillanقرب منطقة المانغا
ال�ساحلية ،يف احلادث الثاين من نوعه خالل �أقل من �شهر� ،إذ �سبق
�أن �سقطت طائرة تدريبية �أخرى يف املنطقة نف�سها ،يف � 26أغ�سط�س
املا�ضي ،ما �أودى بحياة طيارها.

غانتس يرفض عرض نتنياهو:
حكومة الوحدة برئاستي

�إلى رد دبلوما�سي موحد من �رشكاء دوليني».
و�أ�ضاف «حتدثا �أي�ضا عن �إيران واتفقا على �رضورة
عدم ال�سماح لها باحل�صول على �سالح نووي».
وقال متحدث با�سم البيت الأبي�ض يف بيان �إن
الزعيمني «�أكدا جمددا على قيمة ال�رشاكة اخلا�صة
يف معاجلة املخاوف الأمنية امل�شرتكة ال �سيما
�سلوك �إيران املزعزع لال�ستقرار».

ل�رشكة �أرامكو يف ال�سعودية.
وق���ال امل�����س ��ؤول وف��ق��ا لل�شبكة
الإخبارية� ،إن «خامنئي قد و�ضع
�رشطا ب ��أن يتم الهجوم بطريقة
ت��ن��ف��ي ع��ن ط��ه��ران ت��ورط��ه��ا يف
الهجوم ،م�شريا �إلى �أنه يتم العمل
حاليا على اكت�شاف املزيد من
الأدلة ،بالإ�ضافة �إلى �صور الأقمار
ال�صناعية التي تثبت ظهور عنا�رص
احل��ر���س ال��ث��وري الإي����راين وهم
ي�ستعدون ويجهزون للهجوم من
قاعدة الأح��واز اجلوية يف جنوب
غرب �إيران».
ب��دوره� ،أعلن الرئي�س الأمريكي
دون��ال��د ت��رام��ب �أن احل���رب هي
اخليار النهائي يف التعامل مع
ريا �إلى �أن هناك الكثري
�إيران ،م�ش ً
من اخليارات الأخرى قبل اللجوء
�إلى ذلك.

دونالد ترامب

ونقلت قناة «احل���رة» الف�ضائية
�أم�������س ،ع���ن ت���رام���ب يف حديث
لل�صحافيني يف لو�س �أنغلو�س
«هناك الكثري من اخليارات ،هناك
اخليار النهائي وهناك خيارات
�أقل من ذلك بكثري ،و�سوف نرى»،
و�أ�ضاف الرئي�س ترامب�« :أقول �إن
اخليار النهائي يعني احلرب».
وق��ال ترامب ،بخ�صو�ص التدخل
الع�سكري املحتمل �ضد �إيران� ،إن
ب�إمكان بالده يف �أي وقت دخول �أي
دولة بكل �سهولة.
م�ضيف ًا�« :سرنى م��اذا �سيحدث يف
ال�رشق الأو�سط يف حينه .فم�س�ألة
دائما.
التدخل يف بلد ما �أمر �سهل
ً
فبهاتف واح��د ميكننا التدخل يف
ً
�رشطا �أن
�أي دولة .لكن هذا لي�س
يكون اليوم ،فمن املمكن �أن يكون
غ ًدا �أو بعد �أ�سبوعني».

• بيني غانت�س

رف�ض حزب «�أزرق �أبي�ض» الإ�رسائيلي بزعامة بيني
غانت�س ،عر�ضا طرحه رئي�س ال��وزراء بنيامني
نتنياهو للم�شاركة يف حكومة ائتالفية حتت
قيادته.
وق��ال �أح��د القيادات البارزة يف احل��زب مو�شي
يعلون ،لل�صحافيني خالل فعالية ح�رضها غانت�س
�أم�س «لن ندخل يف ائتالف يتزعمه نتنياهو»؛ ح�سب
وكالة «رويرتز».
وكان رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو،
قال �إنه ال جمال �أمامه لت�شكيل حكومة ميينية بعد
نتائج االنتخابات التي جاءت متقاربة.
وح��ث نتنياهو ،مناف�سه بيني غانت�س ،الذي
ينتمي لتيار الو�سط� ،إلى االن�ضمام �إليه لت�شكيل
حكومة ائتالفية مو�سعة.
ب���دوره ،رح��ب الرئي�س الإ�رسائيلي ريئوفني
ريفلني ،بدعوة رئي�س الوزراء بنيامني نتنياهو
لت�شكيل ائتالف مو�سع مع مناف�سه املنتمي لتيار
الو�سط.
وق��ال ريفلني بكلمة �ألقاها بح�ضور نتنياهو
ومناف�سه بيني غانت�س «�أهنئك �سيدي رئي�س
ال��وزراء على اخل��روج بهذه الدعوة .هذه دعوة
مهمة»؛ ح�سب وكالة «رويرتز».

كاميرون يحمل ماي مسؤولية الفشل في الخروج من االتحاد األوروبي

فنلندا تطالب بريطانيا بمقترحات جديدة لـ «بريكست»
قال رئي�س الوزراء الفنلندي �أنتي
ريني �إنه يجب �أن تقدم بريطانيا
مقرتحات جديدة ب�شكل جدي ب�ش�أن
خروجها م��ن االحت���اد الأوروب���ي
«بريك�ست» بحلول نهاية ال�شهر
احلايل ،و�إال ف�إن االحتاد الأوروبي
لن يقوم بالنظر فيها.
و�أ�ضاف ريني  -ح�سبما ذكرت �شبكة
«�إيه بي �سي» الأمريكية �أم�س� ،أن
دول االحت��اد الأوروب��ي متفقة على
وجوب تقدمي بدائل مكتوبة بحلول
� 30سبتمرب احلايل ،وا�ستطرد قائال:
�إن��ه �إذا �أرادت اململكة املتحدة
مناق�شة بدائل التفاقية اخلروج
احلالية ،ف�إنه يجب تقدميها قبل
نهاية ال�شهر احلايل.
ك��ان رئي�س ال����وزراء الربيطاين
بوري�س جون�سون قد قال �إنه يعمل
على التو�صل �إلى اتفاق� ،إال �أن قادة
االحتاد الأوروبي قالوا �إن بريطانيا
مل تقدم �أي مقرتحات ملمو�سة.
من جهة �أخ��رى� ،أك��دت املتحدثة
با�سم املفو�ضية الأوروب��ي��ة مينا

• �أنتي ريني

اندريفا �أن املفو�ضية تلقت «وثائق»
من بريطانيا.
و�أ�ضافت« :على هذا الأ�سا�س �سوف
جنري مناق�شات من الناحية الفنية
ب�ش�أن القواعد املتعلقة باجلمارك
وال��ب�����ض��ائ��ع امل�صنعة والأم����ور
ال�صحية».

وق���ال م��ت��ح��دث ب��ا���س��م احلكومة
الربيطانية �إن الوثائق ال تعد
مقرتحا ك��ام�لا ،ولكنها تعك�س
الأفكار التي تطرحها بريطانيا،
م�ضيفا�« :سوف نقدم حلوال مكتوبة
ر�سمية عندما نكون على ا�ستعداد،
ولي�س وفقا ملوعد نهائي حمدد

فنزويال تدعو واشنطن إلى إعادة
االتصاالت الدبلوماسية

ورحبت رودريغيز �أي�ضا باالتفاق الذي
دعت احلكومة الفنزويلية يف فنزويال
ّ
مت التو�صل �إليه االثنني بني احلكومة
�أم�س ،الواليات املتحدة الى ا�ستئناف
و�أح��زاب املعار�ضة ال�صغرية خارج
ات�صاالت دبلوما�سية مع كراكا�س بعد
ائتالف غوايدو من �أجل البدء بحوار
بدء حمادثات مع �أحزاب يف املعار�ضة
حول تغيريات �سيا�سية حلل الأزمة يف
ت�شكل �أقلية.
فنزويال.
و�رصحت نائبة الرئي�س الفنزويلي
ويت�ضمن االتفاق ع��ودة نحو  55من
ديل�سي رودري��غ��ي��ز لل�صحافيني يف
ال��ن��واب اال�شرتاكيني �إل��ى اجلمعية
كراكا�س �أنه من املنطقي بالن�سبة الى
الوطنية التي ت�سيطر عليها املعار�ضة
الواليات املتحدة «�أن تعيد االت�صاالت
والإفراج عن ال�سجناء ال�سيا�سيني.
الدبلوما�سية واحل���وار مع حكومة»
وان�ضم �إل���ى االت��ف��اق مر�شح �سابق
مادورو.
للرئا�سة هو الق�س الربوت�ستانتي
وقطعت فنزويال العالقات الدبلوما�سية
• ديل�سي رودريغيز
االجنيلي خافيري برتوت�شي.
مع ال��والي��ات املتحدة يف  23يناير
بعد اعرتاف وا�شنطن باملعار�ض خوان غوايدو رئي�سا وكان نائب رئي�س الربملان الفنزويلي ادجار زامربانو
اول من مت االفراج عنه الثالثاء مبوجب االتفاق ،وهو
انتقاليا للبالد.
وقالت رودريغيز �إنه مل يتبق امام وا�شنطن �سوى «طريق �أعلن �أن � 58سجينا �سيا�سيا �آخرين �سيطلق �رساحهم
واح��د» هو «التفاو�ض واالت�صاالت الدبلوما�سية» بعد الحقا.
واعترب نائب رئي�س اجلمعية الوطنية �ستالني جونزالي�س
«�إخفاق م�شاريعها» لطرد الرئي�س مادورو من ال�سلطة.
وفر�ضت �إدارة الرئي�س دونالد ترامب عقوبات على �أول من �أم�س� ،أن هذا االتفاق �سي�سمح ملادورو بـ»التم�سك
بال�سلطة».
املقربة من مادورو.
�صناعة النفط يف فنزويال والدائرة
ّ
وحتمل وا�شنطن الرئي�س الفنزويلي م�س�ؤولية االنهيار واجلمعية الوطنية هي امل�ؤ�س�سة الوحيدة يف فنزويال
ّ
االق��ت�����ص��ادي يف ب�ل�اده وتتهمه بتزوير االنتخابات التي ال تخ�ضع ل�سيطرة مادورو ،والثالثاء قامت بخطوة
حتد جديدة بالت�أكيد على ا�ستمرار جوايدو كرئي�س لها.
الرئا�سية.

زائف».
وج���ه رئي�س
على ج��ان��ب �آخ���رّ ،
ال��وزراء الربيطاين ال�سابق ديفيد
ك��ام�يرون ،اللوم يف ع��دم خروج
البالد من االحتاد الأوروب��ي ،حتى
الآن� ،إلى اخليارات التي اتخذتها
خليفته ترييزا م��اي ،معرب ًا عن
ا�ستعداده للت�صويت �ضد «بريك�ست»
ٍ
ا�ستفتاء ٍ
ثان.
مرة �أخرى يف
وقال كامريون ،يف مقابلة مع «ذا
تاميز» الربيطانية� ،أم�سّ � ،إن ماي
رف�ضت اتباع ن�صيحته بال�سعي وراء
«بريك�ست» خمفف على النموذج
الرنويجي منذ البداية ،وذلك يف
�أول انتقاد لرئي�سة الوزراء ال�سابقة
منذ ا�ستقالتها من من�صبها.
ور�أى كامريون � ّأن ماي ف�شلت يف
ا�ستيعاب احل�سابات العددية يف
الربملان الربيطاين ،والذي كانت
ترجمته ف�شل حكومتها يف �إخراج
بريطانيا من ال�سوق امل�شرتكة
واالحتاد اجلمركي.
كما انتقد كامريون قرار ماي ب�إن�شاء

وزارة خا�صة ب�ش�ؤون «بريك�ست»
بقيادة ديفيد ديفي�س ،متهم ًا �إياه
«ب��الأن��ان��ي��ة» .وك��ان ديفي�س من
م�ؤيدي «بريك�ست» م�شدد ،وا�ستقال
م��ن من�صبه اع�ترا���ض � ًا على خطة
«ت�شيكرز» التي �أطلقتها ماي،
منت�صف ال�صيف املا�ضي.
و�أع��رب كامريون �أي�ض ًا عن �أ�سفه
«لل�سنوات الثالث ال�صعبة» منذ
اال�ستفتاء على «بريك�ست» ،و�أكد �أنه
يتحمل ف�شل ا�ستفتاء عام ،2016
لكنّه �أ�رص على � ّأن «بريك�ست» كان
«مهمة �سهلة» ،ل��وال اخليارات
«اخلاطئة» التي اتخذتها ماي.
و�أ�ضاف «مل يتم حتى الآن ذلك جزئي ًا
ب�سبب اخليارات التي مت اتخاذها،
و�أعتقد � ّأن �رشاكة مقربة «مع االحتاد
الأوروب���ي» كانت �ستكون اخليار
الأف�����ض��ل للم�ضي ق��دم � ًا» ،وتابع
«بالطبع كان اال�ستفتاء م�ؤثر ًا على
ما جرى منذ ذلك احل�ين ،لكنني
�أعتقد � ّأن اخليارات التالية مل تكن
دائم ًا خيارات �صحيحة».

األمن الروسي يعتقل إرهابي ًا
خطط العتداء في داغستان
اعتقل الأمن الرو�سي �أحد �أن�صار التنظيم الإرهابي ،حيث كان يخطط
لتنفيذ هجوم �إرهابي �ضد رجال الأمن وامل�س�ؤولني املحليني يف
جمهورية داغ�ستان.
وقال م�صدر يف املركز الإعالمي التابع للجنة الوطنية ملكافحة
الإره���اب الرو�سية« ،حتققنا من �أن امل��وق��وف يحمل اجلن�سية
الرو�سية ،وهو من مواليد عام  ،2000وبات من منا�رصي التنظيم
الإرهابي ،منذ �أغ�سط�س  ،2019وخطط ال�ستهداف عنا�رص م�ؤ�س�سات
القوة وامل�س�ؤولني املحليني يف اجلمهورية بهجمات �إرهابية».
و�أ�شار امل�صدر �إلى �أنه مت اعتقال هذا ال�شاب خالل تنفيذ رجال
املخابرات الرو�سية عمليات بحث وحتقيق ميدانية يف منطقة
تاروموف�سكي يف جمهورية داغ�ستان ،حيث �أوقفه رج��ال الأمن
و�صادروا عبوة نا�سفة �شديدة االنفجار.
�إلى ذلك ،ان�ضم �أحد زعماء احلزب احلاكم يف رو�سيا �أول من �أم�س� ،إلى
دعوات لإطالق �رساح �شاب عمره  24عاما مت اعتقاله بتهمة ا�ستخدام
القوة �ضد رجل �رشطة كان يلقي القب�ض عليه خالل احتجاج.
وجاء الت�أييد بعد �أيام من احلكم على بافيل �أو�ستينوف ،وهو ممثل
مغمور ،بال�سجن ملدة ثالث �سنوات ون�صف ال�سنة ب�سبب احلادث
الذي وقع ال�شهر املا�ضي ،وح�صل التما�س عرب الإنرتنت لإطالق
�رساح �أو�ستينوف منذ ذلك احلني على �أكرث من � 100ألف توقيع.
وقال �أندريه تور�شاك� ،أحد نواب رئي�س جمل�س ال�شيوخ بالربملان
الرو�سي ،يف بيان ن�رش على �صفحته على ان�ستغرام« :املوقف الذي
يجد فيه املمثل بافيل �أو�ستينوف نف�سه هو ظلم �صارخ ،من امل�ستحيل
جتاهله �أو التزام ال�صمت».

