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مو�سكو تدعو كييف لوقف �إراقة الدماء
وتطالب مجل�س �أوروبا بتحقيق محايد
دعت موسكو سلطات كييف إلى وقف إراقة
الدماء وسحب قواتها والجلوس إلى طاولة
الحوار من أجل البدء بعملية الحل السياسي
لألزمة ،وقالت إنه لم تكد تنتهي أيام الحداد
على ضحايا مأساة أودي��س��ا ،حتى بدأت
ف��ي مناطق ش��رق أوك��ران��ي��ا عمليات سفك
للدماء ،مشيرة إلى أن العملية اإلجرامية
التي يواصلها الجيش األوكراني والقوات
الخاصة وأن��ص��ار «القطاع األي��م��ن» تحت
ستار الحرس الوطني ،هي محاولة إلكراه
السكان على الخضوع لعملية اإلصالح التي
تدعو لها السلطات في البالد.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية
أن «العملية التنكيلية التي تقوم بها القوات
األوكرانية ستتسبب بسقوط ضحايا جدد
بين المدنيين الع ّزل» ،مشيرة إلى أن حصار
القوات المسلحة األوكرانية للمدن سيؤدي
إلى كارثة إنسانية ،بسبب نقص األدوي��ة
وتوقف وصول المواد الغذائية.
جاء ذلك بعد ساعات على مطالبة روسيا
لمجلس أوروبا بإجراء تحقيق محايد وغير

مسيس في الجرائم التي ارتكبت بأوكرانيا،
مؤكدة أن هذه األزمة تهدد االستقرار والسالم
في أوروبا.
وج���اء ف��ي ب��ي��ان الخارجية أن��ه «يجب
االعتماد على قدرات مجلس أوروبا من أجل
تقديم مساعدة قانونية في إج��راء إصالح
دس��ت��وري عميق بهذه ال��ب�لاد ،يعتمد على
ال��ح��وار الوطني الشامل م��ن أج��ل تجاوز
االنقسام في المجتمع» األوكراني .وذكرت
الوزارة أن الوزير سيرغي الفروف سيشارك
يومي  5و 6أيار في االجتماع السنوي للجنة
الوزارية التابعة لمجلس أوروبا في فيينا.
وأع��ادت موسكو إلى األذه��ان أن اللجنة
ال��وزاري��ة لمجلس أوروب��ا سبق أن شكلت
مجموعة التشاور الدولية إلج��راء تحقيق
في انتهاكات القانون بأوكرانيا بدءا ً من 30
تشرين الثاني العام الماضي ،واعتبرت أن
هذه المجموعة يجب أن تركز جهودها على
التحقيق في الجرائم األخيرة.
وش��ددت موسكو على أن سياسة كييف
تتعارض مع األحكام األساسية والمبادئ

بعد تعهد �أوباما دعم مانيال

مناورات ع�سكرية فيليبينية ـ �أميركية

لمجلس أوروب��ا ،داعية إلى وضع حد لهذه
االنتهاكات فوراً .ودعت األجهزة المعنية في
مجلس أوروبا لتقويم مناسب لهذه األعمال.
وأش���ارت إل��ى أن موسكو تنطلق من أن
مجلس أوروب���ا يجب أن يدعو السلطات
الحالية في كييف إلى تنفيذ االتفاقيات التي
تم توصل إليها في جنيف يوم  17نيسان
الماضي من دون أي��ة ش��روط ،مضيفة أن
ه��ذه االتفاقيات تتعلق بنزع فتيل التوتر
ووضع نص دستور جديد يأخذ في االعتبار
التطلعات المشروعة لجميع أقاليم أوكرانيا
وقلقها.
إضافة إلى أن نشاط روسيا في المجلس
ي��ه��دف إل��ى توحيد ال��ج��ه��ود وال��ب��ح��ث عن
ردود على التحديات واألخطار التي تواجه
جميع األوروبيين ،ومنها اإلرهاب والهجرة
غير الشرعية وتهريب المخدرات والتطرف
والتمييز بين المواطنين بسبب انتمائهم
العرقي أو الديني أو الثقافي.
وذك��رت الخارجية أن الف��روف يأمل في
بحث األوض��اع في أوكرانيا خالل اللقاءات

التي ستعقد مع األمين العام لمجلس أوروبا
ووزي��ر خارجية النمسا ومفوض مجلس
أوروب���ا لحقوق اإلن��س��ان ووزي��ر خارجية
سلوفاكيا.
وأعلن األمين العام لألمم المتحدة بان كي
مون عن استعداده ليكون وسيطا ً لتسوية
األزم��ة في أوكرانيا .وق��ال إن «ح��ل األزم��ة
يجب أن يكون سلميا ً وأنا مستعد للمشاركة
في حال الضرورة».
يأتي ذلك في وقت دعت ألمانيا إلجراء لقاء
دولي جديد حول تسوية األزمة األوكرانية
في جنيف ،وأش��ار وزي��ر خارجيتها فرانك
شتاينماير إلى أنه من الضروري عقد اللقاء
لبحث سبل نزع فتيل التوتر في أوكرانيا.
وق��ال إن��ه أج��رى سلسلة محادثات دعا
نظراءه خاللها إلى إج��راء جولة ثانية من
مفاوضات جنيف بمشاركة وزيري الخارجية
الروسي سيرغي الف��روف واألميركي جون
ك��ي��ري ،وممثلين ع��ن االت��ح��اد األوروب���ي
ومنظمة األمن والتعاون في أوروبا.
استعدادات للجيشين الفيليبيني واألميركي

جوبا :المفاو�ضات لن توقف حملة ا�ستعادة المدن
أع��ل��ن ال��ن��اط��ق ب��اس��م جيش
ج��ن��وب ال��س��ودان أن مفاوضات
السالم يمكن أن تجرى في الوقت
الذي تتواصل عملية كبرى بدأها
ال��ج��ي��ش الس���ت���رداد ال��م��دن بعد
سيطرة قواته على مدينتي بانتيو
بوالية ال��وح��دة والناصر بوالية
أعالي النيل.
وق��ال فيليب أغوير إن تصدي
قواته لما وصفه بتشظي وتجزئة
البالد سيمكن الحكومة من التوصل
إلى تسوية سياسية.
وكان الجيش الشعبي أعلن أمس
استعادة مدينتي بانتيو بوالية
ال��وح��دة ،والناصر بوالية أعالي
النيل ،وهو ما نفاه المتمردون.
و ُت��ع��د مدينة الناصر المعقل
الرئيسي لقوات المتمردين ،حيث
كانت محطة انطالق للهجوم على
مدينة ملكال وبقية م��دن والي��ة
أعالي النيل ،في حين تمثل بانتيو
أيضا ً أهم المدن االستراتيجية.
وف����ي وق����ت س���اب���ق أول من
أمس ،نفى المتحدث باسم قوات
المتمردين العميد لول رواي صحة
تصريحات الناطق باسم القوات
الحكومية ،وقال إن قواته ال تزال
تحتفظ بمدينتي الناصر وبانتيو
الغنية بالنفط.
وأكدت مصادر في بانتيو  -بينها
ناشط بمجال اإلغاثة  -أن القوات

القوات الحكومية تحرر مدن سيطر عليها أنصار ماشار
الحكومية دخلت بالفعل المدينة
إث��ر ق��ت��ال ش��رس م��ع المتمردين
الذين يقودهم رياك مشار ،وأنها
تفرض على ما يبدو سيطرتها على

المدينة التي استردتها القوات
الحكومية أول م��رة ف��ي كانون
الثاني الماضي.
وتأتي سيطرة القوات الحكومية

على هاتين المدينتين على رغم
ال��ض��غ��وط ال��دول��ي��ة ل��ل��دخ��ول في
محادثات سالم.
وخالل زيارته الجمعة ،هدد وزير

الخارجية األميركي ج��ون كيري
بفرض عقوبات على كل من رئيس
جنوب السودان سلفاكير ميارديت
ونائبه المعزول ري��اك مشار في
حال لم يوافقا على الجلوس حول
طاولة واحدة ،والعمل على تشكيل
حكومة انتقالية ،وتطبيق وقف
إطالق النار الذي تم التوقيع عليه
في كانون الثاني.
وأبلغ سلفاكير كيري استعداده
لاللتقاء بخصمه في إطار وساطة
رئيس الحكومة اإلثيوبية هيال
م��ي��ري��ام ديسلين ،ف��ي حين نقل
موقع صحيفة «سودان تريبيون»
أن م��ش��ار أب���دى ع���دم حماسته
للمفاوضات المباشرة معتبرا ً أنها
قد ال تكون بناءة.
وق��ت��ل آالف األش��خ��اص وش��رد
نحو مليون منذ ان���دالع القتال
في جنوب السودان بين الجيش
الحكومي والمتمردين منتصف
كانون األول الماضي.
وت��ح��ول ال��ق��ت��ال أح��ي��ان �ا ً إل��ى
مواجهات قبلية بين قبيلتي الدينكا
التي ينتمي لها سلفاكير والنوير
قبيلة مشار بعد اتهام األول لألخير
بتدبير محاولة انقالبية ،وهو ما
نفاه مشار بشدة مدعيا ً أن خصمه
يلفق التهم لإلطاحة بمنافسيه،
كما دعاه إلى التنحي عن السلطة.

مجموعة يُعتقد �أن لها ارتباط ًا بتنظيم القاعدة

اعتقال �إرهابيين الحتمال �صلتهم باختفاء الطائرة الماليزية
ت��زداد قضية الطائرة الماليزية
المفقودة تعقيدا ً يوما ً بعد آخر مع
استمرار اختفائها وفشل أكثر من
عشرين دول��ة في الوصول إلى أي
أثر يدل عليها أو قطعة من حطامها،
إذ دخلت عمليات البحث مرحلة
ج��دي��دة ببدء السلطات الماليزية
التحقيق مع مجموعة يعتقد أنها
إرهابية ،وأنها وراء اختفاء الطائرة،
وذل����ك ب��ع��د ال��ك��ش��ف ع���ن شحنة
غامضة مكونة من  2.3طن كانت
على متن الطائرة من دون أن يتم
تقييدها ببيان جمركي وم��ن دون
أن يعلم المحققون ما مضمونها،
وه��ي الشحنة التي يمكن أن تقود
التحقيقات إلى مسار جديد بالكامل.
وبهذه المعلومات يكون فريق
التحقيق قد عاد إلى فحص نظرية أن
تكون الطائرة قد اختفت نتيجة عمل
إرهابي مدبر وتم تنفيذه بإتقان.

مجموعة من  11فردا ً

وك��ش��ف��ت ج��ري��دة «دي��ل��ي ميل»
البريطانية أن مجموعة يُعتقد أن لها
ارتباطا ً بتنظيم القاعدة وتضم 11
عنصرا ً تم إلقاء القبض عليهم جميعا ً
في العاصمة الماليزية كوااللمبور،
وتم إخضاعهم لالستجواب ،لمعرفة
م��ا إذا ك��ان��وا يقفون وراء اختفاء
الطائرة الماليزية التي كانت تقل

الرحلة رقم (.)MH370
وج���اءت ه��ذه االس��ت��ج��واب��ات -
بحسب الصحيفة البريطانية  -بعد
أن طلب ف��ري��ق التحقيق ال��دول��ي
من السلطات في ماليزيا التحقيق
بشكل مكثف في ش��أن الطائرة مع
كل عسكري في البالد يتراوح عمره

بين  22سنة و 55سنة ،بما في ذلك
الطلبة وأصحاب األعمال واألرامل.
وتقول «ديلي ميل» إن شهرين من
البحث المكثف عن الطائرة الماليزية
المفقودة كلف مئات الماليين من
الجنيهات اإلسترلينية ولكن من
دون ج��دوى ،فيما ال ي��زال االعتقاد

مر�شح المعار�ضة يفوز
في االنتخابات الرئا�سية ببنما
فاز المرشح المعارض خوان كارلوس فاريال
باالنتخابات الرئاسية التي أجريت في بنما أول
من أمس األح��د ،بحسب ما أعلن رئيس المحكمة
االنتخابية في الدولة الواقعة في أميركا الوسطى.
وف��اري�لا ه��و ن��ائ��ب الرئيس المنتهية واليته
الملياردير ريكاردو مارتينيلي ،لكنه أصبح على
قطيعة سياسية معه منذ أقاله من منصبه كوزير
للخارجية في .2011
وأعلنت لجنة االنتخابات فوز فاريال إثر حصوله
على نحو  40في المئة من األصوات بعد فرز أكثر
من  60في من األصوات.
وأظهرت النتائج تقدم فاريال بشكل مريح على
منافسيه الرئيسيين :رجل األعمال وزير اإلسكان
السابق خوسيه دومينغو أري��اس ال��ذي ينتمي
لحزب التغيير الديمقراطي الحاكم ،والمرشح

اليساري خ��وان ك��ارل��وس ن��اف��ارو ال��ذي ينتمي
للحزب الثوري الديمقراطي وهو الرئيس السابق
لبلدية بنما سيتي.
وك���ان ف��اري�لا ( 50س��ن��ة) وع��د أث��ن��اء حملته
االنتخابية بمكافحة التضخم من خ�لال ضبط
األسعار.
وإضافة إلى انتخاب رئيسهم ،دعي الناخبون
المقدر عددهم بـ 2.5مليون ناخب من أصل 3.8
ماليين نسمة ،النتخاب نوابهم الـ 71ورؤس��اء
بلدياتهم.
يشار إلى أن االنتخابات أجريت في دورة واحدة
وف��ق نظام الغالبية البسيطة لوالية من خمس
سنوات .وإذا أكدت النتائج الرسمية النهائية فوز
فاريال ،كما هو متوقع ،فستجرى مراسم تنصيبه
رئيسا ً للبالد في األول من تموز المقبل.
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ال��س��ائ��د ه��و أن ت��ك��ون ال��ط��ائ��رة قد
تحطمت في المحيط الهندي وقضى
جميع من كانوا على متنها وعددهم
 239شخصاً.
وق��ال ضابط في إدارة مكافحة
اإلره���اب الماليزية إن االعتقاالت
ت��م��ت ع��ل��ى خلفية اح��ت��م��االت أن

ي��ك��ون اخ��ت��ف��اء ال��ط��ائ��رة مرتبطا ً
بعمل إره��اب��ي .وأض��اف الضابط:
«احتمال أن تكون الطائرة ق��د تم
تحويل مسارها من قبل مسلحين
ال ي��زال يتصدر قائمة االحتماالت
التي وضعها المحققون الدوليون
الذين طلبوا تقريرا ً مفصالً ومكثفا ً
عن المجموعة التي تم اعتقالها»،
وتابع« :في المقابالت التي أجريت
م��ع ع��ن��اص��ر ال��م��ج��م��وع��ة اع��ت��رف
بعضهم بالتخطيط لحمالت إرهابية
مستمرة في ماليزيا ،إال أنهم نفوا أي
عالقة لهم باختفاء الطائرة».
وكان مسلم بريطاني على ارتباط
بتنظيم القاعدة ،وهو ساجد بدعت،
ق��د اع��ت��رف أم���ام محكمة أميركية
أن��ه سلم ح��ذاء مفخخا ً لماليزيين
ك��ان��وا ي��ت��درب��ون معه ف��ي معسكر
تابع للقاعدة في أفغانستان قبل
سنوات ،وأضاف« :أعتقد أن من بين
المجموعة الماليزية شخص يعمل
طيارا ً أو مساعد طيار ،ولديه قدرة
على دخول غرف قيادة الطائرات».
وأدلى بدعت باعترافاته لمحكمة
ف��ي ن��ي��وي��ورك ع��ب��ر دائ����رة فيديو
مغلقة من سجنه في لندن ،وقال
في اعترافاته إنه حصل على الحذاء
المفخخ من خالد شيخ محمد مدبر
هجمات  11أي��ل��ول ض��د ال��والي��ات
المتحدة.

تحديات كبيرة تواجه
تحقيق «الحلم ال�صيني»
كشف منتدى الصين للتطوير في بكين عن أوضح رؤية ُطرحت حتى اآلن بشأن كيف
يحلم قادة الصين بتحقيق ما يعرف باسم «حلم الصين» .وهو الحلم الذي وصفه الرئيس
الصيني شي جين بينغ بأنه مشروع «للشباب الوطني ،لتحسين مستوى معيشة الناس
ويعد باالزدهار وبناء مجتمع أفضل وتعزيز الجيش» .ولكن هل تستطيع الحكومة الصينية
أن تتبع هذا الحلم بإصالح طموح وخطط للتطوير؟
وكان االجتماع الثامن عشر للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني قد أسفر عن أكثر
من  330خطة إصالح في  60منطقة على أن يتم تنفيذها بحلول  .2020واشتملت هذه
اإلصالحات على جدول عمل غير مسبوق يوصف بالعميق والمعقد.
وبالنظر إلى تحول الصين من الصناعة وأنموذج االقتصاد المعتمد على التصدير إلى
أنموذج االستهالك والخدمات بما يشتمل الحفاظ على البيئة ،فإن ذلك بال شك مشروع ضخم.
ويضاف إلى ذلك الحفاظ على االستقرار المالي واالجتماعي ،فضالً عن إنجاز كل ذلك بينما
تدير البالد واحدة من أكبر البيروقراطيات في العالم.
ومع األخذ في االعتبار الجهد المبذول لتقويم الوضع المالي للحكومة الصينية ،فإن
على مكتب التدقيق الوطني تعيين  55,400موظف لمراجعة حسابات الحكومة المركزية
ولمراجعة  31مقاطعة ومنطقة حكم ذات��ي ،و 5بلديات محلية ،و 391مدينة ،و2778
مقاطعة ،و 33091مجتمعا ً ريفياً.

ب��دأ آالف ال��ج��ن��ود األميركيين
والفيليبينيين أم���س ت��دري��ب��ات
عسكرية سنوية واسعة النطاق،
بعدما تعهد الرئيس األميركي باراك
أوباما دعم حليفه اآلسيوي بشكل
كبير ،ال��ذي يخوض ن��زاع �ا ً حول
أراض بحرية مع الصين.
وأع��ل��ن وزي���ر دف���اع الفيليبين
البرت ديل روزاري��و أن التدريبات
التي تستمر عشرة أيام «ضرورية
ل��م��واج��ه��ة ت��ح��دي ن��ي��ات ال���دول
المجاورة العدائية بتغيير األمر
الواقع».
ولم يذكر بشكل مباشر الصين
ال��ت��ي ت��ب��دي تصلبا ً ف��ي جهودها
لتأكيد سيادتها على معظم جزر
بحر الصين الجنوبي ،ما يثير توترا ً
في عالقاتها مع الدول المجاورة.
وق��ال دي��ل روزاري���و خ�لال حفل
إط�لاق التدريبات «ف��ي السنوات
الماضية تزايدت حدة التوتر في
منطقة آسيا-المحيط الهادئ بسبب
المطالب التوسعية بحرا ً وب � ّرا ً ما
يق ّوض سلطة القانون» ،وأضاف:
إن «السلوك العدائي الهادف إلى
تغيير الوضع القائم يهدد السالم

واالستقرار في المنطقة» .وتابع إن
التدريبات العسكرية التي أطلقت
عليها اس��م «ب��ال��ي��ك��ات��ان» والتي
تركز على «القدرة البحرية» تعزز
قدرة الفيليبين على «مواجهة هذه
التحديات».
ول���ج���أت ال��ف��ي��ل��ي��ب��ي��ن ال��س��ن��ة
الماضية إلى محكمة تحكيم تابعة
لألمم المتحدة للبت بمسألة مطالبة
الصين بـ 70ف��ي المئة م��ن بحر
الصين الجنوبي ،كما تقول مانيال
باعتبارها «غير شرعية» وتشكل
تهديدا ً لحرية المالحة.
ويعتقد أن مياه تلك المنطقة
تحتوي على مخزونات هائلة من
النفط وال��غ��از وتقع ق��رب ممرات
بحرية حيوية.
ورف��ض��ت ب��ك��ي��ن تحكيم األم��م
المتحدة وحضت مانيال على حل
الخالف عبر محادثات ثنائية.
وان��ض��م ح��وال��ى  2500جندي
أم��ي��رك��ي إل���ى ث�لاث��ة آالف عنصر
فيليبيني في المناورات التي بدأت
ب��ع��د أس��ب��وع ع��ل��ى ت��أك��ي��د أوب��ام��ا
لمانيال أن حكومته ملتزمة باتفاقية
ال��دف��اع المشتركة بين البلدين

الموقعة عام .1951
ودع�������ي ع����ش����رات ال���ج���ن���ود
األس��ت��رال��ي��ي��ن بينهم عناصر من
ال���ق���وات ال��خ��اص��ة ه���ذه ال��س��ن��ة
للمشاركة في التدريبات لتوسيعها
لكي تشمل حلفاء أساسيين آخرين
في المنطقة.
وأستراليا التي تتطلع لتعزيز
سياستها ال��دف��اع��ي��ة اإلقليمية،
س��ت��رس��ل ط��ائ��رة بي -3أوري���ون
للمراقبة للمشاركة في التدريبات
وال��م��س��اه��م��ة ف��ي ت��ع��زي��ز تقنيات
«االستطالع لدى مانيال في المجال
البحري» كما أعلن نيكوالس برات
من سالح الجو الملكي األسترالي.
وق��ال إن الطائرة ستشارك في
تدريبات في جزيرة ب��االوان غرب
الفيليبين.
وك���ان���ت ال����والي����ات ال��م��ت��ح��دة
والفيليبين عززتا األسبوع الماضي
تحالفهما األمني مع توقيع اتفاق
دف��اع��ي جديد يعطي األميركيين
إم��ك��ان ن��ش��ر ق����وات إض��اف��ي��ة في
قواعد الفيليبين ،في إطار سياسة
الواليات المتحدة للتركيز على آسيا
الصاعدة.

طائرة تج�س�س «يو ّ »2 -
عطلت
الرحالت الجوية في جنوب غربي �أميركا
ذك��رت محطة «أن بي سي» أن طائرة تجسس من
ط��راز «يو »-2تسببت في خلل في أجهزة الكمبيوتر
في مركز لمراقبة الحركة الجوية في كاليفورنيا ما
دفع المسؤولين إلى وقف عمليات اإلقالع في مطارات
عدة في جنوب غربي الواليات المتحدة ،وإلغاء رحالت
الطائرات المتجهة إلى المنطقة من مناطق أخرى في
البالد.
وأدى هذا الخلل في أجهزة الكمبيوتر في مركز إلدارة
الطيران االتحادية إلى إبطاء رحالت عشرات اآلالف من
المسافرين اآلتين والمغادرين لمطار لوس أنجليس

الدولي ،وهو واحد من أكثر مطارات الواليات المتحدة
ازدحاماً.
وشمل أمر عدم إقالع الطائرات مطارات عدة من بينها
مطار بوب هوب في بوربانك في كاليفورنيا ومطار جون
واين في سانتا أنا في كاليفورنيا ومطار مكاران الدولي
في الس فيغاس.
وتأثرت الرحالت في مناطق أخرى من البالد كانت
متجهة إلى المجال الجوي في جنوب غربي الواليات
المتحدة وال��ذي يديره مركز ل��وس أنجليس لمراقبة
الحركة الجوية التابع إلدارة الطيران االتحادية.

ميركل :ال ثقة بوا�شنطن
بعد ف�ضيحة التج�س�س

التجسس األميركي على اتصاالتها
ميركل لن تسامح
ّ
أع��رب��ت المستشارة األلمانية أنجيال ميركل في
تنس بعد ما تم الكشف
واشنطن بوضوح أن ألمانيا لم
َ
عنه العام الماضي في شأن تجسس وكالة األمن القومي
األميركية.
وردا ً على س��ؤال في مؤتمر صحافي عما إذا كانت
ق��د شعرت باستعادة الثقة ف��ي أع��ق��اب الكشف عن
الفضيحة ،قالت ميركل« :أعتقد أن النقاش بكامله...
أظهر أن ما زال لدينا في هذا الموقف بعض الصعوبات
لم نتغلب عليها بعد».
واستمعت ميركل ،في يوم أمضت فيه أكثر من أربع
ساعات في لقاء وجها ً لوجه مع الرئيس األميركي في
البيت األبيض ،إلى باراك أوباما وهو يخبر العالم بمدى
أهمية العالقة بين البلدين .لكن ميركل على رغم ذلك لم
تترك مجاال ً للشك في أن هناك حاجة ألن تكون العالقة
مهمة ،وأنه سيتعين أن تكون أكثر من مجرد عالقة عمل
كما هو معتاد».
وتضمن «العمل» المحرج بين الحليفين الكشف عن

أن وكالة األمن القومي كانت تتنصت على محادثات
الهاتف المحمول الخاص بالمستشارة األلمانية ،إضافة
إلى الحصول على كميات هائلة من بيانات اإلنترنت
التي يعتقد كثير من األلمان أنها انتهكت خصوصيتهم.
ومع حرصه على وضع قضية التجسس خلفه ،أثار
أوباما هذه القضية حتى قبل أن يتمكن أي صحافي من
ذلك ،مشيرا ً إلى أنه يعرف أنها تستحوذ على «اهتمام
كبير في الصحافة األلمانية».
وأكد أن الواليات المتحدة وألمانيا تشتركان في القيم
واالهتمامات نفسها ،لكنه اعترف بأن واشنطن وبرلين
«لم يتوافقا تماما ً بعد» في شأن كيفية تحقيق التوازن
بين حماية الخصوصية والحاجة لجمع المعلومات
االستخباراتية من أجل مكافحة اإلرهاب.
وقال أوباما« :لقد آلمني أن أرى المدى الذي سببته
تسريبات موظف االستخبارات األميركية السابق
إدوارد سنودن من توترات في العالقة».

