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االنتخابات العراقية ( ...تتمة �ص)1

ال���ره���ان ال��س��ع��ودي ال��ت��رك��ي ع��ل��ى خ��ل��ق استعصاء
ح��ك��وم��ي ف��ي ال��ع��راق بمنع تشكيل ح��ك��وم��ة ،يفرض
ب��ح��س��ب م��ت��اب��ع��ي ال��م��ش��ه��د ال��ع��راق��ي ان��ط�لاق مسعى
أميركي لتسريع تفاهم إيراني سعودي ،ربما يكون
نجح ال��س��ع��ودي��ون بالحصول على م��واف��ق��ة ضمنية
على دعمهم لبلوغه من موقع قوة خالل زيارة أوباما
للسعودية ،فيبقى المالكي رئيسا ً للحكومة ولكن بما
يضمن مشاركة جماعات تمثل المشاركة السعودية
وال يضمن من دونها تحقيق الغالبية.
من العراق سترسم توازنات جديدة ،لكن واشنطن
كما تشير المعلومات ال����واردة منها ،خصوصا ً بعد
ف��ش��ل ال���ره���ان ال��ت��ف��اوض��ي الفلسطيني اإلسرائيلي
لوزير خارجيتها جون كيري ،على صدمة كهربائية
تعيد االعتبار إلدارته وتغطي على فشلها التمادي في
أكثر من ساحة وهزائمها في أكثر من مكان ،باتت في
مناخ مختلف كليا ً عما كانت عليه قبل أزم��ة أوكرانيا،
فقد تعاملت واشنطن ط��وال سنوات الربيع العربي،
خصوصا ً أزم���ة س��وري��ة ،أن ساحتها الرئيسية هي
الشرق األوسط وأن إيران هي خصمها الرئيسي ،وأن
روسيا حليف إليران يجب تحييده ،بينما هي تجد اآلن
أنها أخطأت وتكتشف أنها كانت ضحية قراءة متسرعة
متهاونة بما أعده لها ال��روس ،وأن خصمها الرئيسي
هو روسيا وعليها تحييد إي��ران وم��ن خاللها الشرق
األوسط.
في هذا السياق تقول مصادر أميركية أن المالكي من
الثوابت ،ألنه تعبير عن ترجمة لهذا المفهوم األميركي
باالنخراط مع إيران وتحييد الشرق األوسط كساحة
ق��ت��ال ،خصوصا ً م��ع ت��راج��ع ف��رص ال��وص��ول لتوقيع
االتفاق الفلسطيني اإلسرائيلي.
سورية التي تعرف جيدا ً ما يجري حولها ،تتابع
سيرها في الميدان العسكري نحو المزيد من اإلمساك
بجبهات القتال والتقدم بقوة نحو تأمين غالبية جغرافية
وازنة تزيد على ثالثة أرباع المناطق التي يتوزع عليها
الناخبون السوريون ،إلنجاز استحقاق رئاسي وفقا ً
لنصوص الدستور السوري ،فاتحة الباب لما سيعرض

عليها من فرص للحلول السياسية الجدية خارج نطاق
المناورات وإضاعة الوقت وأدوات الضغط ،سواء ما
يصدر عن األخضر اإلبراهيمي أو عن بان كي مون،
حول الربط بين االستحقاق الرئاسي والحوار بحثا ً عن
حل سياسي.
ل��ب��ن��ان م���ن ج��ه��ت��ه وه���و غ��ي��ر ال���م���درك ع��ب��ر غالبية
السياسيين المتصدرين لساحة االستحقاقات ،أن
أوان تحديد وجهة االستحقاق الرئاسي فيه مؤجلة
لما بعد ال��ع��راق ،وأن مهمة حكومته ال��ي��وم تختصر
بتصريف األعمال واالستثمار على اإلنجازات األمنية،
يتخبط مشهده السياسي في البحث عن مقاربة ال تزال
ضائعة ورمادية وسط مجموعة االحتماالت المحيطة
بمستقبل الرئاسة ،في ما عدا ثابت واحد هو استبعاد
التمديد للرئيس ميشال سليمان ،لذلك جاء الكالم النبيه
لرئيس المجلس نبيه ب��ري ،عن عزمه الدعوة لجلسة
انتخاب قبل نهاية نيسان متوقعا ً أال تخرج بفائز يحتاج
لثلثي األصوات ليفوز ،لكنها تضع على المحك تعهدات
األط���راف خصوصا ً المرشحين وم��ن وراءه���م ،أمام
تحدي إثبات صدقيتهم بتأمين نصاب الجلسة الذي
يكسر الحلقة المفرغة بانتظار التوافق.

موضوع السلسلة إلى الشارع

أما داخلياً ،فعلى رغم االستحقاقات التي تواجه الساحة
السياسية من أمنية وإداري��ة ،وصوال ً إلى ملف االنتخابات
الرئاسية ،فالقضية األبرز التي س ُتشغل البالد تتعلق بأزمة
سلسلة الرتب وال��روات��ب بعد عجز اللجان النيابية ،عن
الوصول إلى مقاربات مقبولة للتمويل ،ما أدى إلى تأجيل
إقرارها إلى فترة غير واضحة ،ال بل إن مصدرا ً نيابيا ً شارك
في اجتماعات اللجان الحظ وجود ه ّوة كبيرة بين مواقف
النواب ،خصوصا ً نواب تيار «المستقبل» الذين استخدموا كل
التبريرات والحجج لعدم إقرار بنود التمويل.

 ...اللجان تماطل

وأدت هذه المماطلة من قِبل اللجان النيابية تحت ضغط
الهيئات االقتصادية إلى فتح الباب واسعا ً أمام جولة جديدة
من التصعيد النقابي والتربوي ،بدأت بوادرها أمس بإعالن
هيئة التنسيق النقابية عن إضراب عام شامل اليوم رفضا ً
لعدم إقرار السلسلة.

عراقيل لنواب «المستقبل»

إذن ،فقد شكل يوم أم��س ،يوم المواجهة بعد أن طيّرت
اللجان النيابية المشتركة السلسلة إلى موعد مرهون بنتائج
ما سيحصل على ض��وء المواجهة الصعبة التي فرضتها
طريقة التسويف والتمويع التي مارستها الحكومات السابقة،
والتي استكملت في المجلس النيابي من ق��وى سياسية
معروفة ،ولع ّل أبلغ دليل على هذه القوى اقتراح عضو كتلة
«المستقبل» غازي يوسف بزيادة ضريبة الـ T.V.Aإلى 13
في المئة على كل المواد والسلع في محاولة واضحة إلجهاض
السلسلة من جهة ،ولخلق تنافر بين هيئة التنسيق النقابية
والرأي العام عدا عن الهدف األساسي وهو الدفاع عن مصالح
الهيئات االقتصادية ،وهذه الروح في التعاطي مع قضية حق
معلقة منذ سنوات جعلت النقاش في اللجان المشتركة حول
التمويل يدور في حلقة مفرغة ،األمر الذي اضطر هيئة التنسيق
للدعوة إلى اإلضراب العام وحتى االنتفاضة واعتصام حاشد
ستشهده ساحة رياض الصلح على بُعد عشرات األمتار من
مجلس النواب ال��ذي ينعقد في جلسة تشريعية لمناقشة
وإقرار جدول من  14بندا ً خا ٍل من السلسلة.
وبحسب المعلومات المتوافرة لـ« البناء» فإن اتصاالت
ج��رت مساء أم��س ،خصوصا ً على مستوى الكتل لتدارك
الموقف ،وت��ردد أن هناك محاولة إلق��رار مشروع السلسلة
وترك التمويل إلقراره الحقاً ،غير أن هذه الفكرة لم تتبلور أو
تحسم ،مع العلم أن باب المزايدات سيفتح اليوم في جلسة
المجلس حول السلسلة للتنصل من مسؤولية المماطلة،
وأوضحت المعلومات أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري
يراقب مواقف الكتل لكي يقرر الموقف ال��ذي سيتخذه في
الجلسة التشريعية.

بري مستاء من التصعيد

وعشية الجلسة لم ي ِ
ُخف الرئيس بري انزعاجه من موقف
هيئة التنسيق التصعيدي ،معتبرا ً أنه كان من األفضل أن
يعطوا إنذارا ً حتى يوم االثنين ،مشيرا ً إلى أن اللجان تعمل
بكثافة والمجلس لم يتلكأ ،وكان يمكن أن تعقد اللجان جلسة
مساء لوال جلسة مجلس الوزراء.
وجدّد بري التأكيد على الحق بالسلسلة ،ألنه حق مك ّرس،
لكن التصعيد ال ينفع ،داعيا ً كما أبلغ النائب علي بزي ـ أن
يساعدوا أنفسهم ألن الضغط ال ينفع بهذا الشكل.
أما في شأن مشروع قانون تثبيت العاملين في الدفاع
المدني فإنه في طريقه إلى اإلقرار بعد أن رفع وزير الداخلية
نهاد المشنوق «الفيتو» ف��ي ض��وء م��داخ�لات وحسابات
سياسية.

الجي�ش يتقدّ م ( ...تتمة �ص)1
إلى ذلك ،أكد مساعد وزير الخارجية اإليراني للشؤون
العربية واألفريقية حسين أمير عبد اللهيان ،أن الشعب
السوري هو من يقرر مستقبله من دون تدخل خارجي،
م��ش��ددا ً على أن��ه ال يمكن تقرير مستقبل الشعب من
الخارج.
وح��ذر عبد اللهيان من استمرار إرس��ال اإلرهابيين
وال��س�لاح إل��ى س��وري��ة ،واص��ف�ا ً ذل��ك بالخطأ الجسيم،
ومشددا ً على أن الحوار الوطني المؤثر هو رمز الدخول
إلى حل سياسي وإلى المصالحة الوطنية في سورية،
وأن إقامة االنتخابات الرئاسية في سورية هي خطوة
ديمقراطية ومه ّمة.
وأشار المسؤول اإليراني إلى أن بالده ترحب بحوار
إقليمي متعدد األطراف لحل األزمة في سورية سياسياً،
معتبرا ً المحادثات اإلقليمية متعددة األط��راف من أجل
الوصول إلى حل سياسي لألزمة أمرا ً مه ّما ً وضرورياً،
واصفا ً المحادثات الدائمة بين إي��ران والبلدان الجارة
ودول الخليج بالمفيدة والب ّناءة .وكان مجلس الشورى
اإلي��ران��ي دع��ا البرلمان األوروب���ي لتطبيق ق��راره حول
مكافحة اإلره��اب وإدان��ة ال��دول الداعمة للمجموعات
المسلحة في سورية.
وفي شأن آخر ،أعربت الخارجية الروسية عن أسفها
لرفض الغرب التعاون مع موسكو في القضاء على
التهديدات الصادرة من ِقبل المجموعات المسلحة في
سورية والتي تستهدف عرقلة استمرار إتالف الكيماوي
السوري ،ال سيما عدم تقديمها الدعم للمبادرة الروسية
باستصدار بيان خاص لرئيس مجلس األمن الدولي في
هذا الشأن ،مشيرة إلى أن روسيا ستواصل من جانبها
عملية نزع السالح الكيماوي في سورية ،وستسهم في
تأمين إخراج المواد السامة بهدف إتالفها خارج األراضي
السورية.
وأك��دت الخارجية الروسية إت�لاف  59في المئة من
المواد السامة ،وقالت في بيانها أنه «بعد توقف بسبب
هجمات المعارضة المسلحة في محافظة الالذقية على
الحدود مع تركيا ،جددت السلطات السورية عملية نقل
مكونات السالح الكيماوي .ففي  4نيسان وصلت إلى
ميناء الالذقية شحنة جديدة من المواد الكيماوية يتجاوز
وزنها  64طناً .وبهذا ،فقد تم نقل وإتالف حوالى  59في
المئة من المواد السامة التي كانت تمتلكها سورية».
إلى ذلك ،أشار المندوب السوري في األمم المتحدة
بشار الجعفري إلى أن المفوضة السامية لحقوق اإلنسان

فاليري أم��وس ،استخدمت وضعها ك��أداة ضغط ضد
الحكومة السورية منذ بداية األزمة ،وأصبحت جزءا ً من
الحملة التي يقوم بها البعض للضغط على دمشق.
وأكد أن فرنسا وبريطانيا والوفد األميركي دعوا أموس
أمس لتقديم شهادتها لتكون ضمن الحملة على الحكومة
السورية ،معربا ً عن حزنه ألن «أم��وس وف��ي إفادتها
أمام مجلس األمم المتحدة لم ُتشر إلى قضية الجماعات
اإلرهابية بسورية».
وفي السياق ،حذرت المتحدثة باسم «برنامج الغذاء
العالمي» التابع لألمم المتحدة ،اليزابيث بيرس ،من
شبح الجفاف في سورية ،خصوصا ً في محافظات شمال
غربي البالد وال سيما في حلب وإدل��ب وحماة ،إذ من
المتوقع أن ينخفض إنتاج القمح إلى مستوى قياسي
وبالتالي يعرض ماليين األرواح للخطر.
وأعربت بيرس في تصريح عن قلق البرنامج بشأن
تأثير الجفاف على الزراعة ،خصوصا ً القمح ،باإلضافة
إل��ى األض���رار التي لحقت بشبكات ال��ري ،والقنوات،
والجرارات ،والمعدات الزراعية بسب الصراع الدائر في
سورية منذ أكثر من  3سنوات.
ميدانياً ،بدأ الجيش السوري والقوات الرديفة عملية
عسكرية واسعة لبسط السيطرة على مدينة رنكوس،
بعد فرض سيطرته الكاملة على مرصد صيدنايا «الرادار»
وعدد من التالل المشرفة على المدينة.
وقد استطاعت وحدات الجيش التقدم داخل رنكوس
وبسط سيطرتها على عدد من األحياء داخلها ،وسط
انهيار سريع لدفاعات المسلحين وتسليم عدد كبير
أنفسهم للجيش أثناء بدء الهجوم.
وف��ي السياق ،واص��ل الجيش تقدمه ف��ي المليحة
على أط��راف الغوطة الشرقية وسط اشتباكات عنيفة
تخوضها وحدات الجيش في جسرين وزبدين ،ومحاور
جوبر – زملكا ،وعين ترما ودوم��ا وع���درا ،بالتزامن
مع قصف مدفعي وج��وي مكثف يستهدف تجمعات
المسلحين وتحصيناتهم في عمق الغوطة الشرقية،
والزبداني وداريا.
وفي الريف الشمالي لالذقية ،فرض الجيش سيطرته
على جبل الحرامية جنوب جبل النسر ونفذ كمينا ً محكما ً
لمجموعة مسلحة في محيط جبل النسر أسفر عن مقتل
 16وجرح آخرين ،فيما استهدفت المدفعية تحركات
المسلحين وآلياتهم على الشريط الحدودي ومحيط
كسب وجبل التركمان.

ص������ ّوت م��ج��ل��س ال����ل����وردات
البريطاني ضد مشروع قانون يقضي
بتجريد المواطنين البريطانيين من
جنسيتهم ،إذا ما اتهموا بارتكاب
أعمال «إرهابية» ،وإن اقتضى األمر
بقاءهم من دون جنسية أخرى.
وخ��س��رت الحكومة االئتالفية
التصويت إث��ر رف��ض الغالبية من
مجلس ال��ل��وردات تعديل قانون
الجنسية البريطانية ،وج��اءت
النتيجة  242صوتا ً للمعارضين
م��ق��اب��ل  180ص���وت���ا ً للمؤيدين
للحكومة.
وتطالب الحكومة بأن تتمكن من
تجريد أي شخص يحمل الجنسية
ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة ف���ي ح����ال ت��ورط��ه
بنشاطات تضر بالمصالح الحيوية
للمملكة المتحدة.
وبحسب القانون البريطاني،
ال يمكن إزال���ة ح��ق ال��م��واط��ن��ة إذا
كانت ستترك الشخص من دون أي
جنسية.
وق��ال أعضاء مجلس ال��ل��وردات
إنه ينبغي أن تنظر لجنة برلمانية
ف��ي أي تغييرات على الضمانات
القانونية الحالية قبل اتخاذ أي
إجراء.
وق���ال ال��ل��ورد بانيك ال���ذي قاد
المعارضة لمشروع القانون «لألسف
ثمة العديد من الديكتاتوريين في
ال��ع��ال��م ي��ري��دون اس��ت��خ��دام خلق

ح���االت أف���راد م��ن دون جنسيات
كسالح ضد خصومهم» .وأضاف:
«ال يجب القبول بمثل هذا اإلجراء».
وأش��ار إل��ى أن المقترح أضيف
إلى مشروع القانون في األسابيع
األخيرة ،ولم يكن مدرجا ً في النص
األصلي للتشريع عندما نشر للمرة
األولى العام الماضي.
م��ن جهتها ،وص��ف��ت ال��ب��ارون��ة
كينيدي من حزب العمال أن «ترك

أم��ا على جبهة هيئة التنسيق النقابية ،فأعلنت بعد
اجتماعها عصر أم��س اإلض��راب العام والشامل اليوم في
اإلدارات العامة والمدارس الرسمية والخاصة كافة ردا ً على
ع��دم إق��رار السلسلة وتنفيذ اعتصام مركزي أم��ام مجلس
النواب خالل انعقاد الجلسة العامة.
وأك��د رئيس الهيئة ح ّنا غريب االستمرار بتنفيذ أشكال
التصعيد المطلوبة كافة وص��وال ً إل��ى اإلض���راب المفتوح
ومقاطعة االمتحانات حتى إق��رار السلسلة ،وقال إن اليوم
وجهته اللجان
سيكون ال��رد الشامل على االستهتار ال��ذي ّ
النيابية بعدم إق��رار السلسلة وهو يوم االنتفاضة لتحرير
الدولة من الهدر والفساد والصفقات.

يؤجل التعيينات
مجلس الوزراء ّ

ك��ذل��ك أخ���ذت سلسلة ال��رت��ب ح � ّي��زا ً م��ن جلسة مجلس
ال��وزراء ،فرأى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان أن
«موضوع سلسلة الرتب والرواتب دقيق جداً ،وعلى مجلس
النواب العمل على إحقاق التوازن بين اإلنفاق والتقديمات
واإليرادات ،وندد سليمان باالصوات الشاذة التي تصدر حول
الخطة األمنية .مشددا ً على أن الجيش ينفذ القرار السياسي
للدولة وهو غير منحاز ألي جهة سياسية أو طائفة .وكذلك
كانت مداخلة لرئيس الحكومة تمام سالم حول الخطة األمنية
وموضوع السلسلة.
وكانت جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت عصر أمس في
قصر بعبدا واستمرت حوالى خمس ساعات وتطرقت إلى
الملفات المطروحة من اجتماعية وأمنية ،خصوصا ً موضوع
النازحين السوريين في ضوء التقرير الذي قدّمه وزير العمل
سجعان قزي .كما تناول البحث موضوع التعيينات ،حيث
تحدث الرئيس سليمان وع��دد من ال���وزراء فجرى التأكيد
على أهمية أن تتم التعيينات بعد إدراجها على جدول أعمال
الجلسات للحكومة بعد الموافقة عليها من الجهات المعنية.
وأشارت مصادر وزارية إلى أن أجواء الجلسة كانت هادئة،
وبعض البنود أخذت حيّزا ً مهما ً من النقاش ،وقالت إنه جرى
االتفاق على إدراج بعض التعيينات في الجلسة المقبلة
للحكومة.

بري يدعو لجلسة انتخاب
قبل نهاية نيسان

الجيش سينتشر على الحدود الشرقية

ّ
تتحضر وحدات الجيش وقوى األمن
في الشأن األمني،
الداخلي لتنفيذ الخطة األمنية الشاملة في منطقة البقاع
الشمالي ،وهي متوقعة بحسب مصدر أمني اليوم أو غداً،
وعلى أن تشمل تعزيز الوحدات المنتشرة في قرى المنطقة،
بما في ذلك إقامة حواجز ثابتة ومتنقلة والقيام بمداهمات
بحثا ً عن مطلوبين بلغ عددهم حوالى  60شخصا ً عليهم
مذكرات توقيف واستنابات قضائية ،كما رجح المصدر أن
يتم نشر قوة كبيرة من الجيش على طول الحدود الشرقية
وج��رود عرسال لمنع عمليات تسلل المسلحين وتهريب
األسلحة.

مداهمات في طرابلس

في اإلطار ذاته ،واصلت وحدات الجيش عمليات المداهمة
في طرابلس ،فنفذت أمس مداهمات واسعة في أحياء سوق
القمح وساحة األسمر والبرانية ،وأوقفت عددا ً من المطلوبين.
وعلى اث��ر بعض التوقيفات حصل تج ّمع أم��ام جامع
الناصري في التبانة احتجاجا ً على مداهمات الجيش.
وأعلنت قيادة الجيش أن بعض األشخاص أقدموا على
قطع بعض الطرقات باإلطارات المشتعلة احتجاجا ً على
عمليات الدهم ،وعملت وحدات الجيش على تفريق المحتجين
وأوقفت شخصين لحيازتهما أسلحة حربية وسيارتين من
دون أوراق ثبوتية.

حملة تحريض ضد الجيش

ولوحظ أن داعي اإلسالم الشهال شنّ هجوما ً عنيفا ً على
الجيش أمس ما يطرح عالمات استفهام حول خلفيات هذه
الحملة.

 ..واعتداء في عكار

أم��ا في ش��أن االستحقاق الرئاسي ،فالبارز أم��س تأكيد
الرئيس ب��ري أن��ه سيدعو إل��ى جلسة انتخابية لمجلس

ومساء أمس ،أقدم مسلحون مجهولون على إطالق النار
على دوري��ة للجيش في ج��رود عكار ما أدى إلى استشهاد
ضابط ورتيب وإصابة جندي.

الخارجية الرو�سية ( ...تتمة �ص)1
وفي هذا السياق  ،ح ّذرت الخارجية الروسية كييف من اللجوء
إلى القوة ومن خطر حرب أهلية ،وردّت موسكو على كالم كيري
بقولها إن موسكو ترفض االتهامات األميركية لها بالتحريض
على التصعيد في شرق أوكرانيا .وأتى ذلك بالتزامن مع تحذير
موسكو لكييف من بيع تكنولوجيا الصواريخ البالستية عابرة
للقارات إلى دول أخرى.
بينما اعتبر الرئيس األوكراني بالوكالة اولكسندر تورتشينوف
إن «االنفصاليين» الذين «يرفعون األسلحة ويجتاحون المباني»
ستتم معاملتهم «بموجب ال��ق��ان��ون وال��دس��ت��ور كإرهابيين
ومجرمين» .وقال تورتشينوف في البرلمان إن «قوات األمن لن
ترفع أداة السالح على متظاهرين سلميين».
على الصعيد الميداني ،وقعت صدامات بين متظاهرين موالين
لروسيا وآخرين للسلطات األوكرانية في مدينة نيكواليف شرق
البالد ،في حين أطلق متظاهرون زجاجات حارقة على مبنى إدارة
محافظة خاركوف بعد إخراجهم منه من قبل الشرطة.
من جهة أخ��رى ،استمر االعتصام في مبنى إدارة دونيتسك
وإقامة حراسة مسلحة حوله ،بالتزامن مع محاولة إقناع رجال
الشرطة للمتظاهرين بمغادرة مج ّمع البرج التلفزيوني في
خاركوف.

ونقلت وكالة «نوفوستي» الروسية لألنباء عن مصدر أوكراني
أمني أن كييف أرسلت ث�لاث وح��دات قتالية إل��ى ش��رق البالد
للتصدي للتحركات في مقاطعتي دونيتسك وخاركوف.
وأوض��ح المصدر أن ال��وح��دات المذكورة هي «وح��دة من
القوات الداخلية» و «وح��دة من الحرس الوطني تتكون من
نخبة مقاتلي القطاع األيمن» المتطرف ،و «وحدة من المرتزقة
التابعين لشركة «بالك ووتر» األمنية الذين يلبسون زيا ً خاصا ً
لفرقة «سوكول» التابعة للداخلية األوكرانية» .وأك ّد المصدر
أن مه ّمة هذه الوحدات هي «قمع التحركات الشعبية بأسرع
وأعنف شكل».
وكان ناشطون موالون لروسيا أعلنوا أول من أمس «جمهورية
ذات سيادة» في مدينة دونيتسك الكبيرة في شرق أوكرانيا
الناطق باللغة الروسية ،وانتقدت حكومة كييف المؤيدة ألوروبا
هذه االضطرابات ووصفتها بأنها خطة أعدتها موسكو «لتفكيك»
البالد.
ونتيجة المفاوضات ،أخلى المتظاهرون مبنى اإلدارة في
خاركيف ،لكن المتظاهرين في دونيتسك تحصنوا فيه وعقدوا
صباح االثنين تج ّمعا ً أعلنوا خالله «جمهورية ذات سيادة»،
وخرج أحد مندوبيهم وأعلن القرار للصحافيين.

ا�ست�شهاد �ضابط ورتيب ...
(تتمة �ص)1
وعلى ال��ف��ور س��ارع��ت وح��دات
ال��ج��ي��ش وال���ق���وى األم��ن��ي��ة ال��ى
ضرب طوق أمني في المكان الذي
تع ّرضت له دورية الجيش إلطالق
نار بحثا ً عن الفاعلين.
كما أفاد مراسل موقع «العهد»
االخ��ب��اري انّ مطلق ال��ن��ار على
عناصر الجيش يدعى علي حسين
طالب وهو ابن شقيق رئيس بلدية
فنيدق.
وكانت معلومات أولية اشارت
ال��ى ان المدعو علي طالب اطلق
ال��ن��ار م��ن م��س��دس ح��رب��ي ك��ان
ب��ح��وزت��ه ع��ل��ى ع��ن��اص��ر الجيش

ف��ور وصوله ال��ى الحاجز بعدما
طلب منه احد العسكريين أوراق
السيارة وأوراقه الثبوتية.
كما تحدثـت المعلومات عن انّ
القاتل مطلوب بجرم ال��ف��رار من
الجيش وان ع� ّم��ه رئ��ي��س بلدية
فنيـدق خلـدون طالـب ،الذي تعهّد
للقـوى األمنية بتسليمـه اليها ،فيما
تتـواصل أعمال الدهـم والبحث
ع��ن��ـ��ه وع���ن م��ط��ل��وب��ي��ن آخ��ري��ـ��ن
بتهم مختلفـة ،فـي وقـت ُذكـر أنّ
الجيــش أوق���ف ع��ـ��دة اشخاص
خالل اعمـال الدهم التي يقوم بها
في المنطقة.

وذكرت وكالة أنباء إنترفاكس أن المتظاهرين قرروا تنظيم
استفتاء حول سيادة منطقتهم قبل  11أيار المقبل .أما موقع
أوستروف لألخبار المحلية فذكر أنهم قرروا طلب االنضمام إلى
روسيا.
في المواقف الدولية ،قال األمين العام لحلف شمال األطلسي
أندرس فو راسموسن أمس إن األحداث الجارية في شرق أوكرانيا
تدعو للقلق .ودعا روسيا إلى سحب قواتها من حدود جارتها
السوفيتية السابقة.
وقال فو راسموسن في مؤتمر لحلف األطلسي في باريس:
«األح��داث في شرق أوكرانيا مثار قلق كبير .أدعو روسيا إلى
التراجع .أي خطوة إضافية صوب شرق أوكرانيا ستمثل تصعيدا ً
خطيرا ً ال تخفيفا ً للتصعيد».
وأعلن انه على روسيا أن تسحب «عشرات اآلالف من قواتها»
المحتشدة عند حدود أوكرانيا.
وفي خضم األزمة السياسية ،س ُتجري كييف انتخابات رئاسية
مبكرة في  25أي��ار المقبل  ،فيما يطالب الناشطون الموالون
لروسيا بتنظيم استفتاءات في الوقت نفسه إللحاقهم بروسيا أو
من أجل اعتماد «النظام الفدرالي» في أوكرانيا ،وتنادي موسكو
رسميا ً بهذا الحل.

�صحيفة «م�سكوفك�سي كم�سموليت�س» الرو�سية:
«الماليزية» المفقودة موجودة في قندهار وركابها �أحياء
ك���ش���ف م����ص����در م����وث����وق م��ن
االستخبارات الروسية أن الطائرة
الماليزية ال��م��ف��ق��ودة م��وج��ودة في
منطقة بالقرب من مدينة قندهار وأن
جميع ركابها أحياء.
ونسبت مواقع إخبارية عدة إلى
صحيفة «مسكوفكسي كمسموليتس»
الروسية نقلها عن مصدر أمني  -لم
تسمه  -قولها إن «الطائرة موجودة
في منطقة جبلية جنوب شرقي مدينة
قندهار األفغانية وأن أحد أجنحتها
مكسور».

وبحسب الخبر المنسوب إلى
الصحيفة الروسية ،فقد أكد المصدر
«أن جميع رك��اب الطائرة أح��ي��اء –
لحسن الحظ – لكنهم في حالة سيئة،
وأنه تم تقسيمهم إلى مجموعات من 7
أشخاص».
وأوضح المصدر أن «هذه الرواية
تؤيدها العديد من أجهزة االستخبارات
العالمية لكن لم يتم اإلفصاح عنها
حتى اآلن».
وبحسب المصدر فإنه «كان يوجد
على متن ه��ذه ال��ط��ائ��رة  20خبيرا ً

ال�صين ُتعرب عن ا�ستيائها من ت�صريحات هيغل

«اللوردات» البريطاني يرف�ض قانون ًا
لتجريد الم ّتهمين بالإرهاب من الجن�سية
شخص م��ن دون جنسية يُعتبر
أم���را ً ب��غ��ي��ض�اً» ،مضيفة أن��ه كان
«السالح المستخدم من قبل الطغاة
والمستبدّين» .
وف��ي سياق متصل ،ق��ال وكيل
وزير الداخلية اللورد تايلور إنه «لن
يتم اتخاذ قرار بتجريد شخص من
جنسيته بسهولة ،بل سيُستخدم
وموجهة».
القانون بطريقة محدودة
ّ
وق��ال« :ثمة أقلية من األف��راد الذين

هيئة التنسيق ُتضرب وتعتصم اليوم

النواب قبل نهاية الشهر الجاري ،معتبرا ً أن هناك فرصة أمام
اللبنانيين النتخاب الرئيس إذا أرادوا أن ال تحصل وساطات
وتدخالت من الخارج.
وأوض��ح بري أنه مع المرشحين وعليهم ،على الحياد،
لكنه ل��م يتوقع ف��وز أي م��رش��ح ف��ي ال����دورة األول���ى من
االنتخابات التي يحتاج فيها المرشح للفوز بثلثي أعضاء
مجلس النواب.

أضحوا مواطنين بريطانيين ثم ما
لبثوا أن بدأوا بتهديد أمننا وتخريب
القيم وقوانيننا ،والقتال ضد قواتنا
المسلحة».
وقدم تايلور ع��ددا ً من التنازالت
لمنتقدي ه��ذا االق��ت��راح ،داعيا ً إلى
مراجعة مستقلة تنظر في القواعد
الجديدة وتقدم تقريرا ً إلى البرلمان
خالل السنة األول��ى بعد إق��رار هذا
القانون.

أعربت الصين أمس عن استيائها من تصريحات وزير
الدفاع األميركي تشاك هيغل حول العديد من القضايا في
منطقة آسيا.
وقال نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية الصينية
فان تشانغ لونغ ،أثناء لقائه وزير الدفاع األميركي في
بكين ،أن بالده مستاءة من التصريحات التي أدلى بها
هيغل ،أثناء اجتماع وزراء دفاع «اآلسيان» وخالل زيارته
لليابان ،واصفا ً تلك التصريحات بـ «القاسية».
وكان هيغل قد انتقد إقامة الصين منطقة للدفاع الجوي
فوق بحر الصين الشرقي ،داعيا ً إياها إلى احترام جيرانها
الذين يشعرون بقلق متزايد من موقفها تجاه الخالفات
اإلقليمية.

ووصل هيغل الصين أول من أمس في زيارة تستغرق
أربعة أيام ،ضمن جولة إلى اليابان والصين ومنغوليا،
تستغرق  10أي��ام .وأج��رى هيغل محادثات مع نظيره
الصيني تشانغ وان تشوان ،أكد خاللها األخير أن الصين
لن تتنازل في القضايا المتعلقة بأراضيها وسيادتها.
وصرح تشانغ للصحافيين أن «موقف الصين من بحر
الصين الشرقي والجنوبي ثابت وواض��ح» ،مضيفا ً إن
بكين تأمل في حل النزاعات بشكل مالئم عبر المفاوضات
والمشاورات مع الدول المعنية مباشرة .وتابع أن «الصين
والواليات المتحدة لديهما مجاالت تفاهم مشترك أكثر من
مجاالت الخالف في المنطقة» ،مؤكدا ً أن الصين تحترم
الوجود والتأثير األميركي.

آس��ي��وي �ا ً أح��ده��م يحمل الجنسية
اليابانية ،مشيرا ً إلى أن أحد خاطفي
الطائرة يحمل لقب «خيتش» لكن ليس
هناك أي معلومات عن شركائه».
وقال إنه «تم إجبار طاقم الطائرة
على تغيير م��س��اره��ا وأن ال عالقة
ل��ل��ط��اق��م ب��ال��خ��ط��ف» ،م��رج��ح �ا ً أن
«ال��خ��ط��ف ت��م بطلب م��ن ج��ه��ة غير
معلومة وأن الهدف منه التفاوض مع
حكومة الواليات المتحدة األميركية أو
الحكومة الصينية ،أو لالبتزاز».
وب���ح���س���ب ال��خ��ب��ي��ر ي��ف��ج��ي��ن��ي
كوزمينوف من مركز البحوث الفنية
وال��خ��ب��رات العلمية «ف���إن الطائرة
«ب��وي��ن��غ  »200 – 777تستطيع
الهبوط على مدرج ترابي غير معبّد،
شريطة أن يكون في أرض مسطحة
مفتوحة وخالية من التالل واألشجار
وأن يكون ط��ول الممر  2000متر،
وبطبيعة الحال فإن مثل هذا الهبوط
االضطراري يؤدي إلى تحطم بعض
أجزاء الطائرة ،مشيرا ً إلى أن وزن تلك
الطائرة بحمولتها حوالى  200طن .
إلى ذلك ،أكد سيرغي ملنيتشينكو
ع��ض��و «م��ؤس��س��ة س�لام��ة ال��ط��ي��ران
العالمية» أن السلطات التايالندية
والهندية والباكستانية كانت قد أعلنت
في  21آذار الماضي أن تلك الرحلة لم
يتم رصدها من قبل دفاعاتهم الجوية،
ألنها أساسا ً لم تمر بأجوائهم.

مناورات بحرية...
(تتمة �ص)1
وك��ان��ت إي���ران وعُ ��م��ان ق��د نظمت
تدريبات «إنقاذ وإغاثة» بحريّة في
ش��ب��اط ع��ام  2011ش��ارك��ت خاللها
أربع سفن عُ مانية وطائرتان مقاتلتان
ومروحية فضالً عن أربع سفن إيرانية.
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