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�إعداد ن�ص االتفاق حول ملف �إيران النووي �سي�ستغرق �شهوراً

الفروف :العملية الع�سكرية في �شرق �أوكرانيا تحولت �إلى حملة �إرهاب لل�سكان

روحاني :بالدنا ال تخ�شى العقوبات

بوتين يدعو كييف �إلى حل جميع الق�ضايا بالو�سائل ال�سلمية

المفاوضات ستؤدي إلى اتفاق
أعلن مايكل مان المتحدث الصحافي باسم المفوضة
السامية للشؤون الخارجية واألمن في االتحاد األوروبي
كاثرين أشتون أن العمل على نص االتفاق المستقبلي
الشامل حول برنامج إيران النووي سيستغرق أشهرا ً
عدة.
وقال مان في مؤتمر صحافي في بروكسل أمس :إنه
«يتعين علينا القيام بالكثير من العمل في األسابيع
واألشهر المقبلة ،إال أن موقف المفوضة السامية لالتحاد
األوروبي يبقى من دون تغيير ،وهو بلوغ اتفاق يرضي
جميع األطراف ويزيل قلق المجتمع الدولي إزاء الصفة
السلمية لبرنامج إيران النووي».
وفي وقت سابق :صرح مان أن الجولة المقبلة من
مفاوضات إي��ران مع السداسية الدولية قد تجري في
فيينا بتاريخ  20-16حزيران المقبلُ .
واختتمت يوم
الجمعة الماضي في فيينا جولة من المفاوضات على
مستوى المدراء السياسيين من دون أن تفضي إلى أية

نتائج ملموسة .ومع ذلك أكد ه��ؤالء أنه ال ي��زال هناك
أمل بصوغ نص وثيقة االتفاق المقبل الشامل حتى 20
حزيران.
وفي هذا السياق ،أكد الرئيس اإليراني حسن روحاني
أمس أن المفاوضات ستؤدي في نهاية المطاف إلى اتفاق
على رغم الصعوبات ألنه من مصلحة الجميع ،مؤكدا ً أن
«الجمهورية اإلسالمية تسعى الى تطوير تكنولوجيا
نووية مدنية وستستمر بذلك .لكنها في الوقت نفسه
تريد التوصل إلى توافق ألنه من مصلحة الجميع» .ولفت
في الوقت نفسه إلى أن بالده ال تخشى العقوبات.
وأع��رب روحاني عن أمله بسعي الحكومة لتلبية
مطالب الشعب وج��ع��ل ال��ب�لاد تتبوأ مكانتها التي
تستحقها ،مشيرا ً ال��ى أن استخدام التقنية النووية
لألغراض السلمية يعتبر حق الشعب اإليراني وطهران
تتابع تحقيق هذا الحق وهي في الوقت نفسه تسعی
للوصول إلی اتفاق مشترك يصب في مصلحة الجميع.

م�شاحنات �أردوغان تك�شف
ا�ستقطاب ًا متنامي ًا في تركيا
خاطب رئيس الوزراء التركي رجب
طيب أردوغ���ان الحشود الغاضبة
المطالبة باستقالته م��ن منصبه
وه��و محاط بعشرات م��ن الحرس
الشخصيين ،بينما ك��ان األه��ال��ي
في حالة من الصدمة والحزن بعد
أسوأ كارثة صناعية تشهدها البالد.
وب��وج��ه عابس يعترض أردوغ���ان
على الكالم الموجه له من ع��دد من
المتظاهرين ،ملوحا ً بأصبعه في
وجوههم قبل أن ينحني باتجاههم
ف��وق أح��د حواجز الشرطة ،محذرا ً
إياهم بالقول «ال تكونوا وقحين»،
بحسب أحد المشاهد التي ص ّورها
الموجودون بهواتفهم ،وبثتها وكالة
«دوغ����ان» ل�لأن��ب��اء .وأض���اف« :إذا
أطلقت صيحة استهجان ضد رئيس
وزراء هذه البالد ستتلقى صفعة».
وي��ب��دو أن���ه ك���ان يعني م��ا ي��ق��ول.
وتحدى أردوغان متظاهرا ً آخر بقوله

«تعا َل إلى هنا وتهكم علي» قبل أن
يشق موكبه طريقهم إلى داخل أحد
المتاجر.
في حين أظهر مقطع فيديو قصير
آخ��ر ولكنه مشوش أردوغ���ان وهو
يصفع رج�لاً ي��رت��دي قميصا ً أزرق
ق��ب��ل أن ي��ق��ع األخ��ي��ر ع��ل��ى األرض
قرب ثالجة لآليس كريم ،بينما كان
ح��راس شخصيون ي��رت��دون ب��زات
ينهالون عليه باللكم والركل .إال أن
تانر كوروشان أوضح في وقت الحق
أن أردوغ��ان لم يتمكن من السيطرة
على نفسه في تلك اللحظة و«صفعه
ال إرادياً».
ونفى مساعدو أردوغان أن يكون
رئيس ال��وزراء قد صفع أي شخص.
ولكن هذا الشجار أظهر بشكل صارخ
الميول المندفعة لرجل هيمن على
السياسة التركية ألكثر من عقد من
الزمن والذي يأخذ أي انتقاد لقيادته

تقرير �إخباري
بعد االنتخابات الهندية
عين على االقت�صاد و�أخرى على الجريمة
بعد الفوز ال��ذي حققه حزب الشعب الهندي المتشدّد (بهارتيا
جاناتا) ،في االنتخابات األخيرة ،أرجع محللون أسباب هذه النتيجة
إلى تأكيد هذا الحزب في خطاباته أهمية الجانب االقتصادي.
وهو الجانب الذي يشغل الهنود خصوصا ً في ظل ضعف النمو
االقتصادي وقضايا الفساد المنتشرة ،التي لم يسبق لها مثيل في
جميع أنحاء البالد ،وزيادة التضخم واالرتفاع الكبير في األسعار،
وقلة فرص العمل ،وسط مخاوف لدى مسلمي الهند من عودة فكر
التطهير الطائفي ،وانتشار الفقر وارتفاع نسبة الشباب في الهند .لذا
فاألنظار اتجهت منذ البداية إلى أي من األحزاب سيركز في هذا الشق
في برنامجه ،وانعكاس ذلك على فئة الشباب ،الذين يمثلون نحو 65
في المئة من الشعب الهندي.
صب في مصلحة حزب الشعب الهندي،
إن العامل االقتصادي
ّ
على رغم محاوالت حزب المؤتمر تحسين حجم شعبيته عبر الدفع
بشخصي براهول غاندي ،لخوض غمار االنتخابات ،غير أن ذلك يع ّد
من سلبيات حزب المؤتمر أحياناً ،ألن حملة حزب الشعب المعارض
مس! وفي أن ترشيح غاندي
تركز في دور العائلة «المالكة» ،التي ال ُت ّ
يأتي على أساس عائلي أكثر منه على أساس الكفاءة.
ومع ذلك ،فال يمكن تجاهل حقيقة أن العائالت تبقى مؤثرة في
الحياة السياسية في الهند؛ إذ يعتبر نحو  30في المئة من أعضاء
البرلمان الجاري ،من أبناء العائالت السياسية في البالد.
بدأ رئيس الوزراء الهندي المنتخب نارندرا مودي بإجراء مشاورات
مع قادة حزبه القومي الهندوسي تمهيدا ً لتشكيل حكومته التي يتوقع
أن تمثل انحرافا ً كبيرا ً نحو اليمين في الهند.
في األثناء ،قال اتحاد مراقبة الديمقراطية ،إن عددا ً أكبر من المتهمين
بارتكاب جرائم سيشغلون مقاعد في البرلمان الهندي الجديد ،ما يشير
إلى أن الجريمة ال تزال تؤتي ثمارا ً في الهند صاحبة أكبر ديمقراطية
في العالم.
وكانت مكافحة الجريمة ج��زءا ً أساسيا ً من الحملة االنتخابية
لمودي .لكن كثيرا ً من أعضاء حزب بهاراتيا جاناتا يواجهون اتهامات
جنائية جسيمة .وينتمي أربعة من بين تسعة نواب جدد متهمين
بارتكاب جرائم قتل لحزب بهاراتيا جاناتا.
وأفاد تحليل التحاد اإلصالحات الديمقراطية بأن  34في المئة من
الفائزين في االنتخابات يواجهون قضايا جنائية ،أي أكثر بفارق أربع
نقاط مئوية عن عددهم عام  ،2009وذكر االتحاد أن  21في المئة من
هؤالء متهمون بجرائم خطيرة.

رحب الرئيس الروسي فالديمير
بوتين باالتصال األول بين كييف
وأنصار الفدرلة في شرق أوكرانيا،
من أجل بدء حوار مباشر تشارك فيه
جميع األطراف المعنية.
وج���اء ف��ي ب��ي��ان ص��در أم��س عن
الدائرة الصحافية التابعة للكرملين:
«تدعو روسيا ال��ى إيقاف العملية
القمعية وأعمال العنف فوراً ،وسحب
القوات ،وحل جميع القضايا المتراكمة
بالطرق السلمية فقط».
ي��أت��ي ذل���ك ف��ي وق���ت ح���ذر وزي��ر
الخارجية الروسي سيرغي الفروف
من أن العملية العسكرية التي تجريها
سلطات كييف في شرق البالد باتت
تتحول إلى حملة إرهاب للسكان ،وال
تساعد في توفير الظروف المالئمة
لبدء حوار وطني.
وقال الف��روف في مؤتمر صحافي
مع نظيره السلوفاكي ميروسالف
الي��ت��ش��اك إن «م���واق���ف م��وس��ك��و
وبراتيسالفا متطابقة حول ضرورة
وضع حد ألعمال العنف في أوكرانيا،
وبدء حوار شامل تشارك فيه جميع
األقاليم األوك��ران��ي��ة ،وذل��ك من أجل
ال��ت��وص��ل ال���ى م��ص��ال��ح��ة وطنية
وت��وف��ي��ر ظ����روف إلج�����راء إص�ل�اح
دستوري حقيقي يأخذ في الحسبان
مصالح جميع ال��م��ك��ون��ات اإلثنية
والسياسية».
وشدد الوزير الروسي على ضرورة
تطبيق خريطة الطريق التي أعدتها
سويسرا بصفتها الرئيس الحالي
لمنظمة األمن والتعاون في أوروب��ا،
مشيرا ً ال��ى أن «العملية القمعية
واستخدام الجيش ضد السكان ال
يساعد في توفير الظروف لبدء حوار
وطني حقيقي في أوكرانيا ،من أجل
االت��ف��اق بشأن المصالحة الوطنية
وإص�لاح دستوري يقبله الجميع».
ولذلك نص ّر على أن تكون الخطوة
األولى غير المشروطة هي إيقاف ما
يطلق عليه عملية مكافحة اإلره��اب
التي باتت تتحول الى حملة إلرهاب

مواطني أوكرانيا بسبب معتقداتهم
السياسية».
وشدد الوزير الروسي على أن ذلك
«سيتناسب تماما ً مع بيان جنيف
الصادر في  17نيسان ومع خريطة
الطريق لمنظمة األمن والتعاون في
أوروبا» .ودعا أعضاء بعثة المنظمة
الموجودين ف��ي مناطق العمليات
القتالية «إب��داء المبادرة للعب دور
ال��وس��اط��ة بين الطرفين ،م��ن أجل
االت��ف��اق ح���ول تسلسل ال��خ��ط��وات
الرامية الى نزع فتيل التوتر».
كما انتقد الفروف المضايقات التي
يتعرض لها الصحافيون م��ن قبل
الجيش والمتطرفين في أوكرانيا،
وط���ال���ب «ب����اإلف����راج ال���ف���وري عن
الصحافيين الروس المحتجزين من
قبل الجيش األوكراني».
وأضاف الفروف :أنه «حين تلقى
الجانب الروسي معلومات عن اعتقال
الصحافيين العاملين في قناة «اليف
نيوز» وتوجيه تهمة اإلره��اب لهما،
استخدم جميع القنوات الدبلوماسية،
إذ ات��ص��ل ال��وزي��ر شخصيا ً وف���ورا ً
برئيس منظمة األم��ن والتعاون في
أوروب��ا الرئيس السويسري ديدييه
ب��ورك��ه��ال��ت��ر ودع����اه ال���ى استغالل
سمعته وصالحياته من أجل إطالق
سراح المحتجزين».
وأك��د الوزير الروسي أن «إج��راء
ال��ط��اوالت المستديرة ال��ت��ي ب��دأت
تعقد في كييف أخيرا ً تنفيذا ً لخريطة
الطريق لمنظمة األمن والتعاون في
أوروبا ،خطوة في االتجاه الصحيح،
لكنه دعا الى توسيع مشاركة ممثلي
ج��ن��وب ش��رق ال��ب�لاد» .مضيفا ً أن
«كييف ال تريد بعد أن تستمع الى
ه��ؤالء ،لكن موسكو ترحب بحضور
أش��خ��اص ي �دّع��ون علنا ال��ى فدرلة
أوكرانيا في هذه الطاوالت».
وش��دد الف��روف على أن «الحوار
الوطني في أوكرانيا يجب أن يكون
ش��ام�لاً وم��رت��ب��ط �ا ً ارت��ب��اط �ا ً وثيقا ً
ب��اإلص�لاح ال��دس��ت��وري ،مشيرا ً الى

أن اإلصالح الدستوري في أوكرانيا
يجري بشكل غير ش��ف��اف ،ومبديا ً
استغرابه من عدم توفر أية معلومات
في شأن التغييرات المقترحة بعد
تشكيل لجنة خاصة في البرلمان
األوكراني».
يأتي ذلك بعد يوم على انتخاب
نواب جمهورية لوغانسك الشعبية
التي أعلن المحتجون المعارضون
ع��ن قيامها ،رئ��ي��س�ا ً لجمهوريتهم
وأقروا نص دستورها.
واجتمع مجلس الدولة الذي يتولى
مهام برلمان الجمهورية المعلنة
م��ن جانب واح���د ،بعد أن انتخبت
م��ؤت��م��رات شعبية ف��ي جميع مدن
وبلدات المقاطعة نوابا ليمثلوها في
المجلس .وانتخب «محافظ لوغانسك
الشعبي» فاليري بولوتوف رئيسا ً
للجمهورية ،أما منصب رئيس الوزراء
فتواله فاسيلي نيكيتين ال��ذي كان

فنزويال ت�شتكي وا�شنطن لدى الأمم المتحدة
على أنه إهانة شخصية وعميقة له.
وب�����دأت م��ش��اه��د ال��ش��ج��ار بين
أردوغان والمتظاهرين تظهر تدريجيا ً
على حفنة م��ن المواقع اإلخبارية
اإللكترونية وعلى وسائل التواصل
االجتماعية ،منذ زيارة أردوغان إلى
بلدة سوما األربعاء الماضي .وهي
بلدة صغيرة تقع على بعد 480
كيلومترا ً جنوب غربي إسطنبول،
حيث قتل أكثر  300عامل األسبوع
الماضي في منجم فحم.
ف���ي غ���ض���ون ذل�����ك ،اح��ت��ج��زت
ال��س��ل��ط��ات ال��ت��رك��ي��ة  24شخصا ً
لصلتهم بكارثة منجم سوما بحسب
ما ذكرت صحيفة «حرييت» اليومية
التركية .إلى ذلك ،ندّد قادة األحزاب
األلمانية كافة بالزيارة التي ينوي
رئيس الوزراء التركي أردوغان القيام
بها السبت المقبل إلى كولونيا (غرباً)
لعقد لقاء انتخابي.

أعلنت سلطات فنزويال أنها تنوي
تقديم شكوى رسمية إلى األمم المتحدة
في شأن تدخل الواليات المتحدة في
أزمة البالد السياسية.
وق��ال وزي��ر الخارجية الفنزويلي
الياس خ��اوا أم��س ،إن «حكومة البالد

تملك وثيقة تحتوي على تفاصيل
تدخل الرئيس األميركي ب��اراك أوباما
ووزير الخارجية جون كيري وغيرهما
من المسؤولين في ش��ؤون كاراكاس
الداخلية ،م��ؤك��دا ً أن ه��ذه التصرفات
األميركية تخالف ميثاق األمم المتحدة».

وأشار الوزير الفنزويلي إلى أن بالده
تنوي كذلك «تقديم شكاوى مماثلة إلى
منظمات إقليمية بينها منظمة ال��دول
األميركية .وترى السلطات الفنزويلية
أن واشنطن تسعى إلى إسقاط الرئيس
الشرعي نيكوالس مادورو».

ارتفاع ح�صيلة غرق ع ّبارة
في نهر بو�سط بنغالد�ش �إلى  54قتي ًال
ارتفعت حصيلة ح��ادث غ��رق ع� ّب��ارة في نهر
بوسط بنغالدش الخميس الى  54قتيالً ،في حين
احتج أهالي الركاب وأقاربهم بعنف على قرار
السلطات تعليق عمليات البحث عن المفقودين.
وتمكنت سفينتا إنقاذ من جر العبّارة الى إحدى
ضفتي النهر ما سمح للغطاسين بتفتيش قمراتها
وداخلها بعد ثالثة أيام على غرقها في نهر ميغنا،
أحد أطول أنهار العالم ،بسبب عاصفة قوية.
وأعلن رئيس هيئة النقل المائي في بنغالدش
شمس الضحى خاندقر ،انتهاء عمليات تفتيش
السفينة ،وف��ي حين بلغت الحصيلة الرسمية
الموقتة لضحايا ال��ح��ادث  54ق��ت��ي�لاً ،وأك��دت
عائالت الركاب أن  12شخصا ً على األقل ال يزالون
مفقودين.
وطلب الغطاسون من السلطات تعليق عمليات
البحث واإلن��ق��اذ ،األم��ر ال��ذي أث��ار غضب أهالي
المفقودين الذين كانوا ينتظرون عند الضفة تلقي

أي خبر عن مفقوديهم ،فما كان من هؤالء األهالي إال
أن انفجر غضبهم فتظاهروا بعنف ،بحسب ما أعلن
قائد الشرطة المحلية ذكير حسين.
ال��ى ذل��ك ،ق��ال مسؤول الحكومة المحلية في
المنطقة التي وقع فيها الحادث سيف الحسن« :لقد
فتشنا السفينة والفرص ضئيلة بأن يتم العثور
على جثث أخرى» ،مشيرا ً إلى أنه إذا كانت هناك
من جثث لمفقودين فيرجح أن تكون التيارات
القوية قد جرفتها.
وأوض��ح قائد الشرطة أن��ه بعيد ص��دور قرار
تعليق عمليات البحث عمد عدد من أقارب الركاب
إل��ى ال��ص��ع��ود على متن زوارق صيد صغيرة
وتوجهوا بها إلى إح��دى سفن اإلنقاذ محاولين
مهاجمتها .وال يعرف ع��دد الركاب الذين كانوا
على متن العبّارة بشكل دقيق لعدم تسجيلهم عند
صعودهم على متنها.
وتحدثت السلطات في بادئ األمر عن  350راكبا ً

قبل أن تخفض هذا العدد إلى ما بين  150و200
راكب .وتمكن أربعون راكباً ،عندما بدأت العبارة
تجنح ،من السباحة إلى ضفة النهر حيث أسعفهم
صيادو سمك لكن المأساة وقعت في غضون دقائق
قليلة.
قبطان العبارة «أم في م��ي��راز» مؤكدين أنه
تجاهل تدهور األح���وال الجوية في وق��ت كانت
ظروف اإلبحار سيئة جدا ً مع هبوب رياح قوية
وتشكل «أم��واج��ا ً ع��م�لاق��ة» ،بحسب م��ا أوض��ح
خاندقر أن��ه سيتم اتخاذ تدابير بحق القبطان
وصاحب العبّارة.
وتكثر حوادث النقل على األنهر في بنغالدش
ال��ت��ي تعد أك��ث��ر م��ن  200ن��ه��ر ،وال سيما خالل
ال��ع��واص��ف التي تضرب ه��ذا البلد قبل موسم
األمطار .ويندد الخبراء بانتظام بسوء صيانة
العبارات وباكتظاظها بالركاب.

�آالف الجنود البريطانيين يُعانون
من م�شكالت في ال�صحة العقلية
ح ّذرت جمعية خيرية في المملكة المتحدة من أن
«آالفا ً من الجنود البريطانيين يُعانون من مشكالت
في الصحة العقلية ،ج ّراء إصابتهم باضطراب ما
بعد الصدمة بعد مشاركتهم في العمليات القتالية
في العراق وأفغانستان».
وقالت الجمعية« :إن اإلحصاءات الرسمية ُتظهر
أن ما يصل إل��ى  3500جندي بريطاني أُصيبوا
بجروح في السنوات العشر الماضية ،وت��م بتر
أعضاء  360جنديا ً منهم نتيجة العمليات القتالية
في العراق وأفغانستان» .وأطلقت الجمعية الخيرية
العسكرية البريطانية «السير مع الجنود الجرحى»

مبادرة جديدة لتأمين وظائف للجنود البريطانيين
السابقين المصابين والمرضى ،الذين أصبحوا بال
مأوى.
ونسبت الصحيفة إلى فيرغوس ويليامز المتحدث
باسم الجمعية الخيرية قوله« :هناك جندي واحد
يتع ّرض إلصابات جسدية خالل المعارك مقابل
أرب��ع��ة أو خمسة ج��ن��ود ي��ط�� ّورون مشكالت في
الصحة العقلية ،أي ما يعادل نحو  17500جندي
من المحاربين القدامى ،وه��ذا العدد كبير ونحن
عازمون على معالجته» .وأضاف ويليامز« :الجنود
البريطانيون السابقون يشعرون باإلحراج لطلب

المساعدة في مشكالت الصحة العقلية التي يُعانون
منها ،ويضطرون بسبب ذلك إلى االعتماد على الذات
بعد ترك الخدمة ،وقد أطلقنا مبادرة لمساعدتهم».
وكشفت أرق���ام رسمية األس��ب��وع الماضي أن
«القوات المسلحة البريطانية تعاني من مستويات
قياسية من تعاطي المشروبات الكحولية تطلبت
ع�لاج أكثر من  1600جندي في العام الماضي
من مضاعفاتها» ،فيما أظهرت دراس��ة سابقة أن
«آالف الجنود البريطانيين الذين خدموا في العراق
وأفغانستان يتعاطون المشروبات الكحولية
بكميات ضا ّرة لتناسي ويالت الحرب».

سابقا ً متحدثا ً باسم «جيش جنوب
الشرق» الذي شكله المحتجون.
إل��ى ذل��ك ،أك��د المحافظ الشعبي
ل��م��ح��اف��ظ��ة دون���ي���ت���س���ك ،ب��اف��ي��ل
غوباريوف أنه من «المستحيل إجراء
االن��ت��خ��اب��ات الرئاسية األوك��ران��ي��ة
في منطقة دونباس ،مشددا ً على أن
سكان المنطقة مستعدون للدفاع عن
سيادتهم».
وق��ال غوباريوف ال��ذي احتجزه
األم��ن األوك��ران��ي لمدة أسابيع ،قبل
أن يفرج عنه في إطار صفقة تبادل
أسرى «االنتخابات الرئاسية المقررة
في  25أيار غير شرعية .وطبعاً ،لن
نعترف بها».
وأض��������اف إن «إج���������راء ه���ذه
االنتخابات في أراضي جمهوريتينا
المستقلتين غير شرعي وأظ��ن أنه
لن تكون هناك أية محاولة من هذا
القبيل» ،مشيرا ً ال��ى أن إج��راء أية
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مفاوضات مع الحكومة األوكرانية
الحالية مستحيل ،ألن «هؤالء الناس
يواصلون اليوم عمليتهم اإلرهابية
ض��د شعبهم ،وك��ان��ت ه��ن��اك ع��دة
م��ح��اوالت للتوصل ال��ى اتفاقيات،
لكن تم إحباطها جميعاً» .وتابع أن
«ب��دء ال��ح��وار يتطلب رحيل طغمة
كييف وتشكيل حكومة جديدة في
أوكرانيا تضم أشخاصا ً عاقلين يمكن
الجلوس الى طاولة التفاوض معهم
م��ن دون خ��وف م��ن انتهاك ش��روط
االتفاقيات التي قد يتم التوصل اليها
خالل المفاوضات».
وكان النشطاء المطالبون بفدرلة
أوكرانيا قد أج��روا  11أي��ار الجاري
استفتاءين في مقاطعتي دونيتسك
ولوغانسك ،أيد الغالبية الساحقة
من المشاركين فيهما قيام جمهوريتي
دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
المستقلتين.

كيان العدو «الإ�سرائيلي» ي�ستعد
النتخاب رئي�س جديد بعد � 3أ�سابيع
يستعد نواب برلمان كيان العدو «اإلسرائيلي» النتخاب رئيس للكيان وذلك
بعد  3أسابيع ،بحسب ما أعلن رئيس الكنيست يولي لدلشتاين أمس.
وقال ادلشتاين للصحافيين« :إن االنتخابات ستجرى في  10حزيران المقبل»
وبذلك ينطلق رسميا ً السباق نحو منصب الرئاسة الذي يشغله شمعون بيريز
( 91سنة) منذ عام .2007
إلي كتابيا ً مع توقيع 10
وأضاف ادلشتاين« :يتوجب على أي مرشح التقدم ّ
نواب على األقل بحلول يوم الثالثاء  27من أيار».
ويعتبر منصب الرئيس في كيات العدو «اإلسرائيلي» منصبا ً شرفيا ً الى حد
كبير وتبقى السلطة التنفيذية بيد رئيس الوزراء.
ويأتي إعالن ادلشتاين بعد أشهر من الحمالت غير الرسمية من قبل الراغبين
في الترشح للمنصب ،وبينهم وزير الطاقة سيلفان شالوم الذي استجوبته
الشرطة في آذار الماضي بتهم جنسية وقعت قبل  15عاما ً لكنها أسقطت عنه
بالتقادم.

شمعون بيريز رئيسا ً لكيان العدو منذ 2007

رئي�س وزراء تايالند الموقت
يرف�ض طلب البرلمان باال�ستقالة
رفض رئيس وزراء تايالند الموقت نيواتامرونج بونسونجبايسان عرضا ً
تقدم به نواب في الجمعية الوطنية التايالندية لالستقالة .جاء ذلك على لسان
الناطق باسم البرلمان التايالندي.
وقال الناطق عقب اجتماع جرى أمس بين النواب وبونسونجبايسان تم
خالله بحث سبل الخروج من المأزق الذي ش ّل الحياة السياسية في البالد «إنه
مصمم على أن الحكومة الموقتة تحت قيادته ستقوم بالتزاماتها إلى أن تجرى
االنتخابات الجديدة».
وأوضح الناطق أن من بين االقتراحات التي تقدم بها النواب لح ّل األزمة
السياسية هو تعيين رئيس وزراء محايد كما تطالب المعارضة .يشار إلى أن
البرلمان في تايالند يستطيع تقديم مرشحه للملك للموافقة عليه في حال أقدم
رئيس الوزراء على تقديم استقالته.

