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النهو�ض بقدرات �أي قطاع في البالد �سي�ؤدي �إلى �إلغاء الحظر

روحاني :لي�ست لدينا عقبات في تح�سين العالقات مع ال�سعودية
اعتبر المرشد األعلى للثورة اإليرانية السيد
علي خامنئي خالل تفقده أمس مجمع «مبنا»
الصناعي في «ك��رج» ،أن النهوض بمستوى
قدرات أي قطاع في البالد سيؤدي بالضرورة
إلى إلغاء الحظر ،وأضاف« :كلما حققنا التطور
والتقدم في أي قطاع ،فإن الطرف اآلخر سيشعر
بعدم جدوى الحظر».
وأش��ار خامنئي إلى الحقبة التي كان فيها
مفاعل أبحاث طهران بحاجة إلى اليورانيوم
المخصب بنسبة  20في المئة إلنتاج النظائر
المشعة واستعداد إيران لشراء هذا اليورانيوم
من األسواق العملية ،وقال« :في تلك الفترة بدا
بلطجية العالم وعلى رأسهم أميركا ،بوضع
العراقيل أمام هذه العملية .وحين عقدت إيران
العزم على إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة
 20في المئة ،لم يكن يصدق هؤالء بأن إيران
ستنجح ف��ي ه��ذا ال��م��ج��ال .ولكن حين نجح
علماؤنا الشباب باالتكال على ذكائهم وإبداعهم،
وفي ضوء اإلدارة الجيدة في تحقيق هذا التطلع،
بل وفي إنتاج قضبان الوقود النووي .انبرت
القوى العالمية لإلعالن عن استعدادها لتلبية
حاجة إيران شرط وقف عمليات التخصيب».
ج��اء ذل��ك في وق��ت اعتبر الرئيس اإليراني
حسن روحاني أن خطوات جيدة للتوصل إلى
اتفاق نهائي اتخذت في المفاوضات النووية
بين إي��ران ومجموعة « ،»1+5مشيرا ً إلى أن
المسيرة الماضية قدما ً إلى األمام ستفضي إلى
رفع الحظر ،وأن بالده تتقدم في هذا المجال
خطوة خطوة وبصورة مدروسة ،وق��ال« :إنه
ما عدا أميركا التي عالقاتنا معها لها تعقيدات
خاصة ،ليست لدينا مشكلة مع بقية الدول في
المجموعة بحيث نتباحث معها في القضايا
المختلفة ،كذلك لدينا عالقات طيبة مع روسيا
والصين».
وأضاف روحاني أن حقوق الشعب اإليراني
هي الخط األحمر في المفاوضات النووية،
ونحن لن نتخلى عن هذه الحقوق أبداً ،مشيرا ً
إل��ى نجاح المفاوضات في المرحلة األول��ى،
وقال« :لو تحرك الطرف اآلخر في اإلطار الدولي
وص��ون حقوق الشعب اإلي��ران��ي ،فباإلمكان
الوصول إلى نتيجة في المفاوضات» ،وعبر عن
تفاؤله بالقول« :إنني لست متشائما ً تجاه هذه
المفاوضات ،ولكن الوصول إلى اتفاق خالل 6
أشهر متعلق بالطرف اآلخر ومدى استعداده

حق الشعب اإليراني خط أحمر
للتعامل الصائب».
وف��ي ش��أن ال��ع�لاق��ات م��ع السعودية قال
روح��ان��ي إن��ه ال ت��وج��د عقبات ف��ي تحسين
العالقات مع السعودية ،ومشكلتها هي مع
المنطقة ،ونأمل أن تلمس ظ��روف وأوض��اع
المنطقة بشكل جيد ،وت��درك أن أفضل سبيل
للمنطقة هو إحالل السالم واألخوة واألمن وطرد
اإلرهابيين منها.
وأعرب عن أمله بأن «تصل السعودية إلى
هذه النتيجة وستصل إليها ،وفي هذه الحالة
ال توجد هناك أي مشكلة في العالقة معها»،
قائالً« :نحن بدأنا طريق السالم والمصالحة في
الداخل والخارج وسنواصل هذا الطريق».
وأشار الرئيس اإليراني إلى أن بالده اتخذت
خطوات كبيرة في السياسة الخارجية ،الفتا ً
إلى «وج��وب التركيز في السياسة الخارجية
على اتخاذ خطوات راسخة ومدروسة في جميع
المجاالت ،خصوصا ً في مجال رفع الحظر عن
إيران» ،مؤكدا ً أن «الحظر كان ظلما ً كبيرا ً بحق
الشعب اإليراني» ،متابعاً« :لقد تضرر شعبنا
وكذلك العالم ،وانتفعت أط��راف قليلة ج� ّراء
ذلك».

وإذ أشار إلى تحسين العالقات بين إيران
ودول العالم مقارنة بالماضي ،قال إن «عالقاتنا
مع ال��دول الجارة وغير الجارة تتحسن يوما ً
بعد يوم ،بحيث سنشهد تحوال ً جيدا ً للغاية
في العالقات مع روسيا والصين من الناحية
االقتصادية والسياسية».
وحول العالقات اإليرانية – األميركية ،قال
إن «ظروفنا مع أميركا كانت وال ت��زال ظروفا ً
صعبة ،بحيث لن تحل قريبا ً القضايا والمشاكل
الموجودة معها والتي كانت وال تزال لها عالقات
عدائية معنا منذ سنوات طويلة ،ولكن على رغم
ذلك نعتقد أنه بإمكاننا خفض مستوى التوتر
معها».
ول��ف��ت ال��رئ��ي��س روح��ان��ي إل��ى ال��ع��دي��د من
زي���ارات ال��وف��ود السياسية واالقتصادية من
الدول المختلفة إلى طهران في اآلونة األخيرة،
وقال« :بإمكاننا أن نحل مشاكلنا مع العالم،
إال أن بعض القضايا معقدة وال يمكن حلها في
يوم واحد» ،مؤكدا ً أن «إيران لم تخف شيئا ً وال
تريد أن تخفي شيئا ً بشأن برنامجها النووي
السلمي» .وقال إن «نشاطاتنا سلمية وستبقي
سلمية ،بحيث أن جميع نشاطاتنا ت ّمت وما

زالت تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية
ولذلك ال توجد مشكلة مع العالم ال يمكن حلها».
وأضاف إن العالم أدرك بأن زمن اللجوء إلى
التهديد والحظر والضغط قد ولى ،وأن الرأي
العام يرفض ذل��ك وأن اإلج���راء ال��ذي ق��ام به
الغرب ضد إيران ،والمتمثل بممارسة الضغط
ضد الشعب في ش��راء األدوي��ة وتوفير السلع
األساسية كان منافيا ً لحقوق اإلنسان.
وأع��ل��ن روح��ان��ي أن ب�ل�اده مستعدة لكي
تتحدث مع العالم بلغة المنطق واالستدالل
والتعامل الب ّناء إال أنها لم ولن تقبل أبدا ً الضغط
والغطرسة والكالم غير المشروع ،وأضاف« :أن
ما قدمته وتقدمه الجمهورية اإلسالمية اإليرانية
خ�لال ه��ذا التعامل ه��و م��زي��د م��ن الشفافية
الستقطاب مزيد من الرأي العام العالمي .إننا لم
ولن نسعى أبدا ً وراء السالح النووي ،وليست
لدينا مشكلة لنمارس شفافية أكبر في هذا
المجال لكسب ثقة الجميع».
وأكد الرئيس اإليراني أن الشركات األجنبية
المهمة قد أعربت عن حرصها على التعاون مع
إي��ران ،وب��دأت محادثات في هذا المجال وفي
بعض الحاالت توافرت األرضية إلبرام اتفاقات،
إال أن تطبيق هذه االتفاقات بحاجة إلى تسوية
المشاكل المصرفية ،مشددا ً على أنه اتخذت
خطوات لتسوية هذه المشاكل ،وأن التسوية
النهائية تتم خالل االتفاق النهائي.
وقال رئيس مجلس الشورى اإليراني علي
الريجاني إن بالده في الموضوع النووي تابعت
دوما ً منهجا ً واضحا ً وشفافاً ،مؤكدا ً أن إيران لم
ولن تسعى أبدا ً وراء السالح النووي ،إال أنها
تسعى من أجل االستفادة من الطاقة النووية
السلمية.
وقال الريجاني خالل لقائه رئيس مجموعة
الصداقة البرلمانية الرومانية اإليرانية سورين
اشتفان روشكا استانسكو ،إن قيام االتحاد
األوروب��ي ب��دور مستقل في القضايا اإلقليمية
يخدم مصالح االتحاد.
واعتبر استانسكو إي��ران بلدا ً مهما ً ومؤثرا ً
وفاعالً في المنطقة ،معلنا ً استعداد بوخارست
لتنمية العالقات الشاملة مع طهران ،مؤكدا ً
أن زيارة الوفد البرلماني الروماني إلى إيران
ستؤدي دورا ً فاعالً في تنمية العالقات الثنائية.

�ألمانيا ت�ؤيد العقوبات الأميركية والأوروبية �ضد رو�سيا ...و�صربيا ترف�ضها

بوتين :الواليات المتحدة كانت �أ�ص ًال وراء الحوادث في �أوكرانيا

أي��دت المستشارة األلمانية أنجيال ميركل العقوبات التي
فرضها االتحاد األوروبي على روسيا بسبب األزمة األوكرانية.
ونقلت إذاعة «دويتشي فيللي» األلمانية عن ميركل أمس قولها:
«إذا لم تلتزم موسكو القواعد الدولية فيجب على المجتمع الدولي
أن يرد على ذلك بفرض العقوبات».
وأضافت أنه ال يحق لروسيا التدخل في اتخاذ ق��رارات في
أوكرانيا ،مشيرة إلى أن «أوكرانيا دولة حرة» .وأفادت اإلذاعة
أن ميركل تنوي مناقشة األزمة األوكرانية والعقوبات ضد روسيا
مع الرئيس األميركي باراك أوباما أثناء زيارتها إلى واشنطن التي
ستبدأ اليوم الخميس.
وح��ذر مفوض الحكومة األلمانية للتعاون االجتماعي بين
روسيا وألمانيا خيرنوت إيرلير من أخطار مواصلة تشديد
العقوبات المفروضة على القيادة الروسية ،وقال« :إذا وصلت
األم��ور إل��ى ف��رض عقوبات جديدة فسيضطر الغرب النتظار
عقوبات مناسبة من جانب روسيا ،وفي هذه الحالة سنكون أمام
سلسلة ال متناهية من اإلجراءات المتبادلة» .ووصف السياسي
هذا الوضع بـ»استئناف الحرب الباردة».
وذكر إيرلير أن الدرجة الثالثة من عقوبات االتحاد األوروبي
التي تتضمن العقوبات االقتصادية ال يجب اللجوء إليها إالّ في
حالة التصعيد الجدي لحدة التوتر في شرق أوكرانيا ،التي قد
تؤدي إلى انفصال هذه المناطق عن البالد ،وأضاف أنه ال توجد
حاليا ً أية إشارات تدل على أن موسكو تهدف إلى ذلك.
وأعلن النائب األول لرئيس الحكومة ووزير الخارجية الصربي
إيفيتسا داتشيتش أن بالده لن تفرض أبدا ً عقوبات ضد روسيا،
وستتمسك بالحيادية إزاء المسألة األوكرانية.
وفي أول تصريح منذ توليه وزارة الخارجية األحد الماضي قال
داتشيتش أمس« ،نحن نحترم وحدة أراضي كل دولة عضو في
األمم المتحدة ،بما فيها أوكرانيا ،لكن من جهة أخرى فإن صربيا

لن تنضم أبدا ً إلى أي عقوبات ضد روسيا ،ألن الحديث يدور ليس
فقط عن دولة صديقة لنا أو شريكة اقتصادية وسياسية ،بل
وكذلك الدولة التي لم تفرض أبدا ً عقوبات ضد صربيا» .وأضاف
الوزير الصربي أن الموقف نفسه ستعلنه بلغراد في المجلس
األوروبي.
يأتي ذل��ك بعد ي��وم على إع�لان الرئيس الروسي فالديمير
بوتين أن الواليات المتحدة كانت أصالً وراء الحوادث الحالية
في أوكرانيا ،وهي من يوجهها ،نافيا ً وجود أي قوات روسية أو

نقاش حول أزمة أوكرانيا في واشنطن

مدربين عسكريين روس في أوكرانيا.
وأشار بوتين إلى أن الدول الغربية خلقت األزمة األوكرانية،
واآلن تبحث عن المذنبين وتفرض عقوبات على روسيا .وقال إن
«شركاءنا اختاروا سيناريو القوة في تسوية األزمة األوكرانية،
وبعد ذلك أدركوا ما سيؤدي إليه ذلك ،ويبحثون عن المذنبين
اآلن» ،مؤكدا ً أن ال عالقة لروسيا بالحوادث في أوكرانيا ،مشيرا ً
إلى أن ال��دول الغربية «خلقت هذا الوضع بنفسها واآلن تريد
تسويته بأيدينا».
وأشار بوتين إلى أن فرض المجموعة األولى من العقوبات
األميركية ،كان يمثل خطوة غير ودية تضر بالعالقات بين موسكو
وواشنطن .أما المجموعة الثانية «فمن الصعب تفسير سببها»،
وأضاف أن الحكومة الروسية اقترحت اتخاذ خطوات جوابية،
لكنه ال يرى ضرورة لذلك حتى اآلن.
ودعا الرئيس بوتين السلطات في كييف إلى إقامة الحوار داخل
البالد والتوصل إلى حل وسط بدال ً من البحث عن مذنبين في
الخارج .وقال في معرض حديثه عن الخطوات الالزمة لتسوية
األزم��ة األوكرانية أنه يجب «التعامل بشكل متساو مع حقوق
سكان أقاليم أوكرانية أخرى ،وقبل كل شيء شرق وجنوب شرقي
البالد ،وإقامة الحوار وإيجاد حل وسط» .وأضاف« :هذا ما يجب
القيام به ،وإن البحث عن مذنبين في الخارج أمر غير صائب».
وأعرب بوتين عن أمله في تسوية الوضع المتعلق باحتجاز
مراقبي بعثة منظمة األم��ن وال��ت��ع��اون األوروب���ي ف��ي مدينة
سالفيانسك ش��رق أوكرانيا ،وق��ال« :آم��ل أن تتم تسوية هذه
المشكلة ،وأن يتمكنوا من المغادرة من دون أي عائق .لكن كل
األطراف المعنية باألمر يجب أن تستخلص االستنتاجات وعدم
تكرار األخطاء في المستقبل».

كييف تعترف بعجزها عن ت�أمين الو�ضع �شرق البالد

مجل�س �أوروبا يعلن ا�ستعداده الحفاظ على مركزية �أوكرانيا و�إجراء �إ�صالح د�ستوري
ق��ال أليكسي تشميلينكو رئيس «الجبهة
الشعبية» لمدينة لوغانسك ش��رق أوكرانيا
أم��س ،إن أنصار الفدرلة سيطروا على مبنى
دائ��رة الشؤون الداخلية في المدينة ،وق��ال:
«احتشد سكان لوغانسك المطالبون بإجراء
االستفتاء حول وضع المنطقة بالقرب من مبنى
دائرة الشرطة .كلنا هنا غير مسلحين .ونسيطر
على المبنى» ،مشيرا ً إلى أن أفراد الشرطة لم
يحاولوا ردع المحتجين ،وأض��اف« :بل كانوا
يرغبون بتسليم سالحهم لكنهم لم يعرفوا
كيفية ذلك من دون تعرضهم للمساءلة».
وأف���ادت قناة «التلفزيون االجتماعي» أن
أنصار الفدرلة سيطروا يوم األربعاء على مبنى
مجلس كيروف اإلقليمي لمدينة دونيتسك .وقال
مؤسس التلفزيون في مقاطعة دونيتسك ألكسي
ماتسوكا إن رئيس المقاطعة سيرغي تاروتا أكد
هذه المعلومات.
وأفاد ماتسوكا أن نحو  200شخص تسللوا
إلى «مبنى المجلس وأنزلوا علم أوكرانيا ورفعوا
علم جمهورية دونيتسك الشعبية ،ولم يقدموا
أي��ة مطالب» .في الوقت نفسه سيطر أنصار
الفدرلة في بلدة غورلوفسكا الواقعة على بعد
 40كيلومترا ً على مبنى مجلس المدينة ومقر
الشرطة المحلية.
ي��أت��ي ذل���ك ف���ي وق���ت اع���ت���رف أل��ك��س��ن��در
تورتشينوف الرئيس األوكراني المعين من قبل
البرلمان بأن هيئات األمن األوكرانية عاجزة
اليوم عن السيطرة على األوضاع في مقاطعتي
لوغانسك ودونيتسك شرق البالد ،مؤكدا ً في
رسالة وجهها إلى الشعب األوكراني أن «هيئات
األم��ن بالذات ووح��دات دوائ��ر وزارة الداخلية
وهيئة األم��ن في ه��ذه المقاطعات وبالدرجة
األول��ى في مقاطعتي لوغانسك ودونيتسك

عاجزة عن تنفيذ واجباتها ،وأن بعض أفرادها
يتعامل مع «المنظمات اإلرهابية».
وأض���اف تورتشينوف أن عجز وخيانة
موظفي هيئات األم��ن في هاتين المقاطعتين
يعدان سببين رئيسيين لعدم فاعلية أجهزة
األم��ن األوكرانية في مكافحة اإلره���اب ،وقال
إنه عين أشخاصا ً عدة لمناصب رؤساء هيئة
األمن في مدينتي لوغانسك ودونيتسك ورؤساء
الوحدات الخاصة «ألفا».
وطلب م��ن القائم بأعمال وزي��ر الداخلية
األوكراني أرسين أفاكوف إقالة رؤساء الدوائر
اإلقليمية ل����وزارة ال��داخ��ل��ي��ة ف��ي مقاطعتي
ل��وغ��ان��س��ك ودون��ي��ت��س��ك ،واع����دا ً ب��إق��ال��ة كل
مسؤولي هيئات األم��ن .من جهة أخ��رى أعلن
جهاز األمن األوكراني عن فتح «الخط الساخن»
للمتدربين عسكريا ً الذين يرغبون في االنضمام
إل��ى صفوف وح��دات خاصة لحماية النظام
العام ووح��دة األراض��ي األوكرانية .وج��اء في
بيان صادر عن جهاز األمن أن هذا القرار اتخذ
بهدف مواجهة الخطر اإلرهابي والحفاظ على
وح��دة أراض��ي أوكرانيا والتصدي للجماعات
االنفصالية المسلحة.
وكانت النيابة العامة األوكرانية قد فتحت
أمس دعاوى جنائية بحق قادة وحدات قتالية
رفضوا تنفيذ أوامر سلطات كييف لدى قيامهم
بمهمة قتالية في شرق البالد .وق��ال سيرغي
باشينسكي مدير إدارة تورتشينوف المعيّن من
قبل البرلمان إن معظم عناصر الوزارة في شرق
أوكرانيا الذين يبلغ عددهم  4آالف شخص غير
قادرين على العمل.
ف��ي وق��ت أعلن جهاز األم��ن األوك��ران��ي عن
فتح الخط الساخن للمتدربين عسكريا ً الذين
يرغبون ف��ي االنضمام إل��ى صفوف وح��دات

خاصة لحماية النظام العام ووحدة األراضي
األوكرانية.
وجاء في بيان صادر عن جهاز األمن أن هذا
القرار اتخذ بهدف مواجهة الخطر اإلرهابي
والحفاظ على وحدة أراضي أوكرانيا والتصدي
للجماعات االنفصالية المسلحة.
من جهة أخرى طرح في البرلمان األوكراني
مشروع قرار حول إقالة وزير الداخلية أرسين
أفاكوف .وقالت إيرينا بريجنايا النائب عن حزب
األقاليم الحاكم سابقا ً إنها ستص ّوت لمصلحة
هذا القرار ،ألن موجة اإلجرام عمت البالد بعد
ما يسمى بالحوادث الثورية في البالد ،محملة
الوزير أفاكوف مسؤولية زي��ادة عدد الجرائم
المرتكبة وعجز الشرطة عن التحقيق في هذه
الجرائم.
وف��ي ال��س��ي��اق ،أعلن القائم بأعمال وزي��ر
الخارجية األوكراني أندريه ديشيتسا أن كييف
ال تنوي طرح قضية إرسال بعثة سالم أممية
إلى أوكرانيا .وق��ال في تصريح للصحافيين
أمس ،إن نشر قوات سالم أممية يمكن فقط بعد
انتهاء النزاع المسلح وليس خ�لال استمرار
النزاع ،مؤكدا ً أن إع��ادة األم��ن واالستقرار في
شرق البالد هي شأن داخلي أوكراني.
ووص��ف المسؤول األوك��ران��ي تصريحات
المندوب الروسي الدائم ل��دى األم��م المتحدة
فيتالي تشوركين حول إمكان إرسال قوات سالم
روسية إلى شرق أوكرانيا باالستفزازية ،مشيرا ً
إلى أن القرار في هذا الشأن أحادي.
وكان تشوركين قد أعلن في  24نيسان أن
موسكو يحق لها أن ترسل قواتها لحفظ السالم
وفقا ً للمادة  51لميثاق األم��م المتحدة ،التي
استخدمتها روسيا في القوقاز عام .2008
من جهة أخ��رى قال ديشيتسا إن أوكرانيا

ستعقد في منتصف أيار اجتماعا ً مشتركا ً مع
المفوضية األوروبية حول تنفيذ اتفاق الشراكة
مع االتحاد األوروبي.
وأعلن مجلس أوروب��ا عن استعداده لدعم
أوكرانيا في الحفاظ على مركزية الدولة وإجراء
إصالح دستوري .وقال األمين العام لمجلس
أوروب��ا ثوربيورن ياغالند من كييف أمس ،إن
مجلس أوروب��ا يؤكد ضرورة إجراء انتخابات
الرئاسة في أوكرانيا في  25أيار ،وأعرب عن
اهتمام المجلس بإعداد القوانين الالزمة إلجراء
انتخابات برلمانية في أوكرانيا في مرحلة
الحقة.
وكان القائم بأعمال وزير الخارجية األوكراني
أندريه ديشيتسا قد أعلن في لقاء مع ياغالند
ووزي��ر خارجية النمسا سيباستيان كورتس
في وقت سابق أنه يتوقع من مجلس أوروبا أن
يتخذ خالل اجتماعه ال��وزاري في  4أيار قرارا ً
يعكس ضرورة تخفيف حدة توتر الوضع في
شرق أوكرانيا.
وكان نائب وزير الخارجية الروسي أليكسي
ميشكوف ناقش مع المبعوث الخاص لمنظمة
األم��ن والتعاون في أوروب��ا إلى أوكرانيا تيم
غولديمان ط��رق المساعدة في تخفيف حدة
التوتر والحوار الوطني في أوكرانيا.
وأفادت وزارة الخارجية الروسية أن الطرفين
رك��زا في لقائهما أم��س ،على بحث المساعدة
الدولية لتخفيف ح��دة التوتر ف��ي أوكرانيا
وإعادة تشغيل عجلة الحوار الوطني ،وتبادل
الطرفان اآلراء بخصوص عمل بعثة منظمة
األمن والتعاون في أوروبا في أوكرانيا ودورها
في تشجيع كييف لتنفيذ اتفاقية جنيف التي تم
التوصل إليها في  17نيسان.

�أوباما :التزامنا الدفاع عن الفيليبين
را�سخ وحلفا�ؤنا لن يكونوا بمفردهم
اختتم ال��رئ��ي��س ب���اراك أوب��ام��ا،
جولته اآلسيوية التي شملت أربع
دول آخرها الفيليبين ،متعهدا ً أن
حلفاء أميركا «لن يكونوا بمفردهم
أب�����داً» ،وذل���ك ف��ي ظ��� ّل ال��ت��وت��رات
اإلقليمية المتنامية بسبب النزاعات
مع الصين.
وق��ال أوب��ام��ا أم��ام مجموعة من
القوات األميركية والفيليبينية قبيل
مغادرته مانيال أول م��ن أم��س ،إن
«تعميق تحالفنا ج��زء م��ن رؤيتنا
األك���ث���ر ش���م���وال ً ب��ال��ن��س��ب��ة الس��ي��ا
الباسيفيك» ،وأض���اف« :التزامنا
الدفاع عن الفيليبين راسخ والواليات
المتحدة األميركية ستفي بالتزامها،
ألن الحلفاء ل��ن ي��ك��ون��وا بمفردهم
أبداً».
وتبذل الفيليبين جهودا ً مستميتة
م��ن أج��ل ال��دف��اع ع��ن أراض��ي��ه��ا ضد
ت��وغ�لات مزعومة للصين ف��ي بحر
الصين الجنوبي المتنازع عليه ،إذ
أرسلت بكين سفنا ً وق��وات لتعزيز
المطالبة بأحقيتها في المنطقة.
وأكد أوباما أن «االتفاقية الدفاعية
ال��ت��ي ستستمر ع��ش��رة أع���وام وتم
توقيعها قبل ب��دء زي��ارت��ه لمانيال،
وال���ت���ي ت��س��م��ح ب��ت��ع��زي��ز ال��وج��ود
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أوباما في زيارة القاعدة األميركية
العسكري األميركي في الفيليبين،
س��ت��ع��زز ال����ق����درات ال��ع��س��ك��ري��ة
الفيليبينية».
وعقب لقاء أوب��ام��ا بالقوات في
صالة اللياقة البدنية ق��ام بزيارة
مقبرة قريبة تضم جثث أكثر من 17
أل��ف جندي أميركي معظمهم قتلوا
إبان الحرب العالمية الثانية وبعض
الجنود الفيليبينيين.
وخ�ل�ال جولته اآلس��ي��وي��ة التي

شملت اليابان وك��وري��ا الجنوبية
وماليزيا ،ش��دد أوباما على حاجة
ال��دول إل��ى احترام القانون الدولي
وحماية حرية المالحة والتجارة،
وأوض��ح« :نحن نؤمن بأنه من حق
الدول والشعوب أن تعيش في أمان
وس�لام وأن يتم اح��ت��رام سيادتها
ووحدتها اإلقليمية» ،مضيفاً« :نحن
نؤمن بأنه يجب حل الخالفات سلميا ً
وليس بالتخويف أو القوة».

عملية البحث عن الطائرة تدخل مرحلة جديدة

�أ�ستراليا تنفي العثور على حطام «الماليزية»
نفى مسؤولون أستراليون ينسقون عملية البحث عن
الطائرة الماليزية المفقودة ما نقلته وسائل إعالم في وقت
سابق عن العثور على حطام قد يعود للطائرة في خليج
البنغال ،إذ ذك��ر مركز تنسيق الجهود الدولية الواقع
في مدينة بيرث األسترالية أم��س ،أن المنطقة التي تم
العثور على الحطام فيها ،ال تتناسب مع معطيات األقمار
االصطناعية عن تحليق الطائرة الماليزية المفقودة منذ
 8آذار الماضي .وأكد المركز في بيان أن الفريق الدولي
المكلف بالبحث عن الطائرة ،ما زال واثقا ً من أن الطائرة
سقطت في المنطقة حيث تجرى عمليات البحث حالياً.
وكانت شبكة «سي أن أن» التلفزيونية األميركية قد
ذكرت أن شركة خاصة قالت إنها عثرت على ما تعتقد أنه
حطام طائرة في خليج البنغال ،ينبغي فحصه باعتباره
حطاما ً محتمالً لطائرة الخطوط الجوية الماليزية
المفقودة.
ويقع خليج البنغال بين الهند وميانمار على بعد آالف
الكيلومترات من موقع البحث الحالي .وأعلنت عن العثور
على الحطام شركة «جيو ريزونانس» األسترالية للمسح
الجيوفيزيائي.
واختفت طائرة الرحلة «أم أتش »-370وعلى متنها
 227راكبا ً وطاقم من  12فردا ً في آذار ،وهي في طريقها من
كوااللمبور إلى بكين .وتشير البيانات التي قدمتها أقمار
اصطناعية إلى أن الطائرة غيرت نهجها تماما ً بعد أن أغلق

شخص ما األجهزة المسؤولة عن االتصال مع األرض على
متنها.
ويعتبر فريق البحث أن الطائرة حلقت بعد ذل��ك في
االت��ج��اه الجنوبي لساعات حتى نفاد وق��وده��ا .وي��رى
المحققون أن الطائرة تحطمت في المحيط الهندي قبالة
السواحل الغربية ألستراليا.
وأعلن مركز التنسيق األسترالي عن دخول عملية البحث
عن الطائرة المفقودة مرحلة ج��دي��دة ،وذل��ك مع انتهاء
العمليات الرامية إلى إيجاد حطام للطائرة على سطح
المحيط الهندي .ومنذ اآلن ،ستتركز الجهود على البحث
عن حطام الطائرة في قاع المحيط.
وكانت  8دول قد شاركت في عمليات البحث عن الطائرة
المفقودة ،إذ أرسلت سفنا ً وطائرات إلى المنطقة التي حددها
المحققون ،في محاولة إليجاد حطام يعود للطائرة على
سطح المياه .لكن كل هذه الجهود لم تأت بأية نتائج حتى
اآلن .لكن بعض السفن تمكنت من رصد إشارات تتناسب
مع نوع الصندوقين األسودين اللذين كانا على متن الطائرة
المفقودة ،وذلك قبل نفاد شحن البطاريات التي يعمل بها
الصندوقان بعد مرور نحو شهر على فقدان الطائرة.
وأعلنت معظم الدول المشاركة في عملية البحث سحب
طائراتها من العملية وغالبية السفن ،لكن بعض السفن
ستبقى في المنطقة لدعم العملية التي ستتواصل بواسطة
أجهزة تعمل تحت سطح المياه.

ً
قتيال لطالبان
عملية على الحدود الأفغانية ـ الباك�ستانية توقع 80

�أفغان�ستان تغلق «�سجون ًا �سرية» لحلف «الناتو»

أغلقت الحكومة األفغانية ستة سجون سرية لقوات
حلف شمال األطلسي (الناتو) ال��ذي فقد جنديين في
هجوم مسلح شرق أفغانستان ،فيما قتل  46مسلحا ً
من حركة طالبان ،في عمليات مشتركة ن ّفذتها القوات
األفغانية و«الناتو».
وأعلنت الحكومة األفغانية أن��ه أغلقت األسبوع
الماضي ستة سجون سرية جنوب البالد ،حيث تحتجز
قوات التحالف العسكري بقيادة حلف شمال األطلسي
(الناتو) مشتبها ً بهم.
وق��ال رئيس لجنة ج��رى تشكيلها لتقويم أوض��اع
السجون في واليتي قندهار وهلمند ،فاروق باراكزاي:
«نقوم بإغالق جميع السجون الخاصة التي تقع تحت
سيطرة القوات الدولية في أفغانستان ،وذلك بمقتضى
مرسوم من الرئيس حامد ق��رض��اي» .وأض��اف« :بعد
التحريات ال��ت��ي قمنا بها ف��ي معسكر م��ط��ار قندهار
العسكري ،كشفت القوات الدولية لنا عن ثالثة سجون
هناك ،وثالثة أخرى في معسكر باستيون ،ومن المفترض
أن تكون جميع هذه السجون قد أغلقت اآلن».
وو ّث��ق��ت اللجنة دل��ي�لاً يشير إل��ى أن��ه يتم احتجاز
المواطنين األفغان على نحو غير قانوني من قبل القوات
األميركية والبريطانية في سجون قندهار وهلمند.
إلى ذلك أعلنت قوات «الناتو» أن جنديين أجنبيين
قتال «نتيجة هجمات» شرق أفغانستان ،غير أنها لم
تفصح عن جنسيتهما أو موقع الهجوم.
في السياق ،أفادت المعلومات من إسالم آباد األفغانية

أمس عن مقتل وإصابة أكثر من  80مسلحا ً من حركة
طالبان ،في عمليات عسكرية مشتركة للجيش األفغاني
وأجهزة االستخبارات األفغانية والشرطة على الحدود
األفغانية ـ الباكستانية.
وج��اء في بيان لوزير الداخلية األفغاني أن��ه تمت
تصفية  69من مسلحي طالبان وإص��اب��ة  14آخرين
بجروح ،فيما ألقي القبض على  10آخرين خالل العمليات
التي أجريت في واليات كونار وننغرهار وكابيسا وبالخ
وهيرات وغور ،الواقعة في الحزام المتاخم لباكستان.
وضبطت ل��دى المسلحين كميات كبيرة من األسلحة
الثقيلة والخفيفة ،ولم تعلق حركة طالبان على العملية.
وقد أفادت مصادر في األجهزة األمنية األفغانية بأن
 60مسلحا ً على األقل قتلوا وأصيب  30آخرون بجروح
ل��دى محاولة مجموعة من  300مسلح ليل  27على
 28نيسان اقتحام قواعد للقوات األفغانية في حي
زيروك بإقليم باكتيكا .وضمت المجموعة أعضاء حركة
«حقاني» المتشددة إلى جانب مسلحين أجانب غالبيتهم
من الباكستانيين.
وذك��رت المصادر أن المهاجمين نفذوا  5تفجيرات
انتحارية وحاولوا التوغل إلى داخ��ل القواعد إال أنهم
جوبهوا بنيران العسكريين .وسرعان ما هرعت لمساعدة
العسكريين طائرات الناتو التي أنزلت عددا ً من الضربات
على مواقع المهاجمين .وأكدت المصادر األمنية مقتل 5
من العسكريين األفغان خالل الحادث.

االنتخابات البرلمانية في تايالند في تموز المقبل
أعلنت لجنة االنتخابات المركزية
في تايالند عن تحديد  20تموز المقبل
موعدا ً النتخابات برلمانية جديدة،
وذل��ك بعد إل��غ��اء نتائج االنتخابات
األخ���ي���رة ال��ت��ي أج���ري���ت ف���ي شباط
الماضي.
وأوضحت اللجنة في بيان أمس،
أنها توصلت إل��ى ات��ف��اق م��ع رئيسة
ال����وزراء ينغالك ش��ي��ن��اوات��را إلج��راء
االنتخابات الجديدة .وذلك على رغم
أن المعارضة لم تحسم موقفها بعد من
مسألة مشاركتها المحتملة في السباق
االنتخابي.
وك���ان ال��م��ح��ت��ج��ون المناهضون
للحكومة سبق أن تعهدوا العمل على
إفشال أية انتخابات جديدة في البالد،
وذلك في إطار حملتهم المستمرة منذ
 6أشهر لحمل رئيسة ال���وزراء على
الرحيل.
وقالت اللجنة إن ال��ق��رار في شأن
االنتخابات الجديدة يجب أن يصدق
عليه الملك .أما الحكومة ،فمن المتوقع
أن توافق على إج��راء االقتراع رسميا ً
األسبوع المقبل.

وك���ان���ت ال��م��ح��ك��م��ة ال��دس��ت��وري��ة
التايالندية قد قضت الشهر الماضي
بأن االنتخابات البرلمانية التي شهدتها
ال��ب�لاد ف��ي  2ش��ب��اط ،ل��م تكن شرعية
وألغت نتائجها .وذلك بعد أن فشلت
اللجنة االنتخابية المركزية في إجراء
االنتخابات البرلمانية في أراضي البالد
كلها في يوم واحد وفق دستور البالد.
واس���ت���خ���دم ال��م��ف��وض ال��م��ح��ل��ي

لحقوق اإلنسان بالتعاون مع الحزب
الديمقراطي التايالندي المعارض هذا
ال��واق��ع للتوجه بنداء إل��ى المحكمة،
طلب فيه تقويم التصويت .وسجلت
مخالفات لقواعد التصويت في  18من
أصل  77والية تايالندية .ولم يترشح
أي سياسي في  28دائ��رة انتخابية
ف��ي ال��والي��ات الجنوبية التي تتميز
بمعارضتها للسلطات.

