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روحاني :التو�صل �إلى اتفاق نووي ممكن
من خالل تطبيق خم�س خطوات عملية
أع��ل��ن ال��رئ��ي��س اإلي���ران���ي حسن
روحاني أمس ،أنه يمكن التوصل الى
اتفاق نهائي حول البرنامج النووي
بين بالده ومجموعة ال��دول الست،
بحلول مهلة تموز ما لم يق ّوض أحد
المحادثات.
وق��ال روحاني أم��ام الصحافيين
في شانغهاي إنه« :ليس متشائما ً في
شأن التوصل إلى اتفاق نهائي في
المحادثات وال يزال هناك وقت .الفتا ً
إلى أن «المحادثات النووية وصلت
إلى نقطة مهمة وحساسة وصعبة
للغاية» ،مشيرا ً إلى إمكانية تمديد
المهلة ستة أشهر ما لم يتم التوصل
الى اتفاق بحلول تموز».
وق���ال روح��ان��ي بعد مشاركته
في الصين في مؤتمر إقليمي حول
األم��ن ب��دأ ه��ذا األس��ب��وع ،إن «األم��ر
يتطلب وقتا ً من أج��ل حل المسائل
العالقة وإن��ه ال يمكن أن نتوقع أن

ُتحل مثل هذه المسائل خالل بضعة
اجتماعات.
ويأتي تعليق روحاني بعد جولة
راب��ع��ة م��ن ال��م��ح��ادث��ات ف��ي فيينا
األسبوع الماضي قيل إنها لم تشهد
تقدما ً يذكر ،وأعلنت «الوكالة الدولية
للطاقة الذرية» أن ايران وافقت على
الرد على االتهامات المستمرة بأنها
قامت بأبحاث لتصنيع سالح نووي
قبل  .2003وقالت الوكالة إن «إيران
التي تنفي السعي وراء حيازة سالح
نووي تعهدت اتخاذ إجراءات عملية
بحلول  25آب».
إلى ذلك ،أصدرت إيران و«الوكالة
ال��دول��ي��ة للطاقة ال���ذري���ة» بيانا ً
مشتركاً ،تقرر على أساسه أن تقوم
طهران بخمس خطوات عملية أخرى
الى تاريخ  25آب المقبل ،في إطار
التعاون الثنائي.
وخ�لال اللقاء ال��ذي عقد اول من

أم��س بين ت��رو واري��وران��ت��ا مساعد
المدير العام الوكالة الدولية للطاقة
ال��ذري��ة في ش��ؤون قواعد السالمة
واألمان ،ورضا نجفي سفير ومندوب
اي���ران ال��دائ��م ف��ي ال��وك��ال��ة ،بحث
الجانبان بالتقدم الجيد الحاصل في
شأن الخطوات العملية الـ 7المتفق
عليها في االجتماع الذي عقد قبل 3
أشهر ،كما اتفقت ايران والوكالة على
الخطوات العملية الخمس االخرى،
وهي كالتالي:
 - 1تبادل المعلومات مع الوكالة
ح��ول ال��م��زاع��م ال��م��ط��روح��ة بشأن
القيام بتفجيرات ق��وي��ة ،بما فيها
اختبار تفجير قوي على مقياس كبير
في إيران.
 - 2تقديم المعلومات المتفق عليها
وااليضاحات المرتبطة بالدراسات
التي أجريت أو المقاالت المنشورة
في إيران حول نقل النيوترون ووضع
التصاميم والمحاسبات المرتبطة
واستخدامها ال��م��زع��وم ف��ي المواد
المكثفة.
 - 3تقديم المعلومات في شأن
االتفاق الثنائي والقيام بالتنسيق
الالزم لتفقد مركز لالبحاث وتطوير
أجهزة الطرد المركزي.
 - 4تقديم المعلومات المتفق عليها
بين الجانبين وتسهيل الوصول الى
ورشات تجميع أجهزة الطرد المركزي
وورشات إنتاج مح ّول أجهزة الطرد
المركزي ومنشآت التخزين.
 - 5خ�لاص��ة ت��وج��ه��ات األم���ان
والضمان ف��ي ش��أن مفاعل آراك -
.IR40

قائد الجي�ش في تايالند
يعلن انقالب ًا ع�سكري ًا في البالد
أعلن الجيش ف��ي تايالند انقالبا ً
عسكريا ً في البالد .وأك��د قائد القوات
البرية الجنرال برايوت تشان أوتشا
أثناء البث المباشر في التلفزيون يوم
أمس االستيالء على السلطة ،وأشار إلى
سعي الجيش الستعادة النظام وإجراء
إصالحات سياسية.
وقام الجيش في وقت سابق بإلقاء
القبض على المشاركين في المفاوضات
لتسوية األزمة السياسية ،والتي نظمتها
قيادة القوات المسلحة .وشارك في هذه
المفاوضات ممثلون عن المتظاهرين
المناهضين للحكومة و«القمصان

الحمر» الموالين للحكومة والحزب
الديمقراطي المعارض وحزب «بيا تاي»
الحاكم .وأشار التلفزيون التايالندي إلى
أن المشاركين في المفاوضات نقلوا من
مكان انعقاد الجلسة إلى جهة مجهولة.
وأع��ل��ن��ت م��ا تسمى ب��ق��ي��ادة حفظ
السالم والنظام عن وقف العمل بدستور
البالد وفرض حظر التجوال منذ الساعة
العاشرة مساء حتى الخامسة صباحا ً
بالتوقيت المحلي .كما أصدرت القيادة
أم��را ً بوقف بث برامج محطات اإلذاعة
والتلفزيون الوطنية كافة ،باستثناء
خطابات العسكريين.

حالة طوارئ في تايالند

تظاهرات في �أبوجا تطالب
ب�إطالق �سراح التلميذات المختطفات

ولكن سقف هذه المهلة هي  25أيار ،وبعد ذلك
سوف يدخل االستحقاق مرحلة الجهد الدولي
واإلقليمي .ولكن حتى هذه المهلة فإنّ ظروفها
الموضوعية لم تنضج بعد ،وعليه فاالستحقاق
الرئاسي بعد انتهاء المهلة الدستورية سيدخل
عمليا ً مرحلة انتظار نضوج الظروف الدولية
واإلقليمية في شأنه؛ ومن هنا يت ّم تداول تاريخ
م��ا بعد شهر ت��م��وز المقبل كموعد مضروب
إلمكانية ح��دوث تغ ّيرات على مسار العالقة
السعودية ـ اإليرانية إضافة لمسارات أخرى
ت��ب� ّدد غموض تعقيدات أوض���اع ساخنة في
المنطقة.
إلى ذلك تلفت مصادر متابعة لملف االستحقاق
الرئاسي ،إلى استنتاج أساس بات متداوال ً داخل
كواليس دولية وإقليمية ومفاده أن نظرة الخارج
لموقع رئاسة الجمهورية في لبنان ومسيح ّييه
تحفل بتراجع استراتيجي قياسا ً إلى ما كانت
عليه قبل الطائف.
وتكشف ه��ذه المصادر في ه��ذا المجال عن
أن مجمل زي��ارات اللحظات األخيرة التي جرت
عشية انتهاء المهلة الدستورية النتخابات
رئيس الجمهورية ،م��ن قبل م��راج��ع لبنانية
وم��ارون��ي��ة ب��خ��اص��ة ،ان��ت��ه��ت ع��ل��ى “زغل”.
وبحسب متابعتها لزيارتي باريس التي قام
بها الدكتور سمير جعجع حيث التقى هناك
الحريري ،وزي��ارة رئيس الحكومة تمام سالم
المستمرة إلى الرياض ،إضافة إلى ما بينهما من
زي��ارات معلنة وغير معلنة ،ومنها زي��ارة جان
عبيد إلى السعودية ،وأيضا ً زيارات قام بها ك ّل
من الوزير جبران باسيل ،وموفد عن الرئيس
أمين الجم ّيل ،والنائب وليد جنبالط إلى عدد
من دول القرار الغربي والعربي؛ فإنّ ك ّل هؤالء

مو�سكو :كييف تكثف عمليتها القمعية �ضد ال�شعب

مبنى وزارة الخارجية الروسية

ما هو مصير المخطوفات؟

تواصلت المواجهات العنيفة بين الشرطة التركية ومتظاهرين أمس
في أحد أحياء إسطنبول ،ما أدى إلى إصابة شخص بجروح خطيرة في
الرأس نقل على إثرها الى المستشفى.
وتج ّمع المتظاهرون قبل الظهر في حي اوكميداني في القسم الشرقي
من إسطنبول للتنديد بموقف الحكومة المتهمة باإلهمال في كارثة المنجم
في سوما التي راح ضحيتها  300عامل.
وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع واستخدمت خراطيم المياه ضد
عشرات المحتجين الذين كانوا يطلقون الزجاجات الحارقة.
صور وضعت على شبكات التواصل االجتماعي رجل ممدّد
وظهر في ُ
يسيل الدم من رأسه ،وتفيد معلومات أولية بأن الرجل الذي لم يعرف ما
اذا كان من المتظاهرين أو المارة في حالة حرجة.

مواجهات اسطنبول

االهتمام الخارجي ( ...تتمة �ص)1
عادوا من محاوالت استكشاف موقف الخارج من
استحقاق الرئاسة بنتيجة واحدة تقريباً ،وهي
أن الطبخة الرئاسية ببعدها الدولي واإلقليمي
ال ت��زال “طبخة بحص” ،أي أنها ل��م تنضج
بعد .وأكثر من ذلك الخارج مشغول بأمور أه ّم،
ولبنان حاليا ً ليس أولوية .ولكن أخطر استنتاج
عاد به زوار عواصم القرار الغربي واإلقليمي،
أفاد بأنّ الخارج ليس مهتما ً إلى الح ّد المطلوب
بانتخاب رئيس جمهورية للبنان ،فهو يحض
على احترام المهلة الدستورية التي تنتهي في
الخامس والعشرين من الشهر الجاري ،لكنه غير
مستعد أو متح ّمس لوضع ثقله من أجل رؤية
حفلة تسليم وتسلّم في قصر بعبدا بين الرئيس
المغادر والرئيس القادم.
لماذا؟؟
هناك أكثر م��ن تفسير ل��ذل��ك ،لكن التفسير
األكثر تداوال ً يقول إنّ الخارج الدولي والعربي،
باتت لديه قناعة راسخة ب��أنّ رئاسة مجلس
الوزراء أه ّم من رئاسة الجمهورية .وهذا انطباع
ب��دا يتعاظم خاصة في الغرب ودول الخليج
منذ أي���ام الرئيس رف��ي��ق ال��ح��ري��ري .وأس��اس
فكرته أن النظام في لبنان منذ دخوله مرحلة
الطائف أصبح “نظاما ً مجلسيا ً وزاريا ً” ،ولم
يعد نظاما ً رئاسياً ،وعليه فإنّ حدوث شغور في
موقع رئاسة الجمهورية لم يعد من وجهة نظر
الغرب فراغا ً خطرا ً في الحكم ،ومن وجهة النظر
المضمرة لدول الخليج صار يع ّد فرصة إلثبات
أن لبنان يمكن أن يدار بنجاح من قبل الرئيس
الثالث وحكومته مجتمعة.
وتلفت هذه المصادر إلى أن��ه خ�لال األشهر
األخ��ي��رة ل��م يسمع أي م��س��ؤول لبناني من
شخصية غربية أو عربية أي ك�لام على صلة

دونيت�سك تتوجه �إلى رو�سيا لالعتراف بالجمهورية الجديدة

شهدت أبوجا يوم أمس تظاهرة جديدة من أجل التلميذات المختطفات ،في
وقت أرسلت واشنطن مزيدا ً من الجنود لمساعدة القوات المحلية في البحث عن
المحتجزات لدى جماعة «بوكو حرام» المتشددة.
وتنظم حركة «أعيدوا لنا بناتنا» مسيرة إلى مقر سكن الرئيس النيجيري
غودالك جوناثان في أبوجا العاصمة من أجل ابقاء الضغط على رئيس الدولة،
حيث قالت منظمة التحرك خديجة باال عثمان «نأمل بأن تؤدي هذه المسيرة
إلى تحرك قوي إلنقاذ الفتيات المختطفات بسرعة».
وفي الوقت ذاته ،دعت النقابة الوطنية لمعلمي المدارس إلى اغالق أبواب
جميع المدارس في البالد احتجاجا ً على خطف  223تلميذة في  14نيسان في
شيبوك شمال شرقي نيجيريا.
وكان الرئيس األميركي باراك أوباما أعلن مساء اول من أمس في رسالة
إلى الكونغرس أن  80عسكريا ً أميركيا ً أرسلوا إلى تشاد للقيام «بعمليات
استخباراتية ومراقبة وعمليات تحليق استكشافية فوق شمال نيجيريا
والمناطق المجاورة».
وأوضح الناطق باسم وزارة الدفاع األميركية الكولونيل ستيف وارن أن
القوة العسكرية الجديدة ستكلف باستخدام طائرة بال طيار غير مسلحة،
أرسلت أيضا ً إلى تشاد المجاورة ،من دون تحديد طراز الطائرة .ويذكر أن
بريطانيا وفرنسا ،وأخيرا ً «اسرائيل» ،أرسلت خبراء لمساعدة نيجيريا ،كما
اقترحت الصين المساعدة.

�إ�صابة �شخ�ص بعد �صدامات
بين ال�شرطة ومحتجين في �إ�سطنبول
وف��ي ه��ذا السياق ،لم يتوقف بث
القنوات األجنبية في تايالند .وحظرت
ق��ي��ادة حفظ ال��س�لام وال��ن��ظ��ام حمل
السالح في البالد ،وذلك فور اإلعالن عن
انتقال السلطة إلى الجيش .ويشمل هذا
القرار المدنيين وكذلك رجال الشرطة
والعسكريين .وال يُسمح بحمل السالح
ألحد إال ب��إذن من قيادة حفظ السالم
والنظام .تجدر اإلشارة في هذا السياق
إلى أن أي مواطن بالغ وسليم عقليا ً لم
تصدر بحقه أحكام جنائية يستطيع
شراء أسلحة نارية في تايالند.
م��ن ج��ه��ة أخ����رى ،أف����ادت تقارير
إع�لام��ي��ة ب���أن «ال��ج��ي��ش ب���دأ تفريق
المتظاهرين في بنكوك» ،وأشار شهود
عيان إلى «سماع صوت طلقات نارية
في شرق العاصمة التايالندية ،حيث
كانت تجري تظاهرة للقوى الموالية
للحكومة».
وقال مصدر في الجيش التايالندي:
«إن العسكريين اضطروا إلى إطالق
ال��ن��ار ف��ي ال���ه���واء م��ن أج���ل تفريق
المتظاهرين ،مؤكدا ً اعتقال مسؤول
«القمصان الحمر» الموالين للحكومة.
وأف��اد شهود عيان ب��أن العسكريين
أعلنوا عن بدء عملية أمنية وحاصروا
تظاهرة «القمصان الحمر» فور انتقال
السلطة إلى الجيش».

بالتحذير من حصول شغور في موقع رئاسة
ال��ج��م��ه��وري��ة ،ب��ل ك���ان حديثهم ق��ب��ل تشكيل
الحكومة السالمية الحالية يتركز على ضرورة
اإلس���راع في تشكيلها ،وم��ن ثم بعد تشكيلها
على ض���رورة تحصينها .ق��ص��ارى ال��ق��ول إنّ
الدبلوماسيين الغربيين والعرب ،يستم ّرون
في لفت نظر محادثيهم اللبنانيين إلى أولوية
استمرار الحكم داخ��ل مجلس ال����وزراء ،فيما
حديثهم عن رئاسة الجمهورية كان غائبا ً حتى
ما قبل فترة قصيرة ،واآلن يت ّم بمناسبة قرب نفاد
المهلة الدستورية بدا اآلن عشية نفاد وقت المهلة
الدستورية من باب التمني ولكن من دون اتخاذ
مبادرات عملية .وتقول هذه المصادر إنه صار
واضحا ً اآلن أن أصل الفكرة الكامنة وراء تشكيل
الحكومة السالمية كان ملء الفراغ المتوقع في
موقع رئاسة الجمهورية وذلك ألشهر عدة تعتبر
مدة الوقت اإلقليمي الصعب.
وضمن هذا السياق تنقل معلومات مستقاة
من الفاتيكان قلق األخير من أنّ استحقاق رئاسة
الجمهورية في لبنان لم يعد له من وجهة نظر
ال��غ��رب ،نفس مواصفاته السابقة لجهة أنه
مناسبة إلثبات أهمية مسيح ّيي الشرق .وتورد
في هذا المجال الوقائع التالية الدالة على هذا
المعنى:
ا -فاتح البابا الرئيس األميركي باراك أوباما
خالل زيارته األخيرة للفاتيكان بضرورة دعم
انتخاب الرئيس األول في لبنان خالل المهلة
الدستورية نظرا ً لعالقة هذا األمر بأهمية الدور
الرمزي لمسيح ّيي لبنان في الحفاظ على ك ّل
مسيح ّيي الشرق .لكن الرئيس األميركي لم يبد
بعد عودته من الفاتيكان أية إشارات عملية تؤكد
أنه معني بفكرة البابا.

ب -خ�لال ال��ع��ام ال��م��اض��ي ن��ق��ل أح��د كبار
مطارنة الكنيسة األرثوذكسية الروسية مضمون
محادثات له في باريس أف��ادت أن عاصمة األم
الحنون للبنان لم تعد مهتمة بمسيحيي الشرق.
والج ّو السائد فيها يقول إنه ليس مهما ً تهجير
المسيحيين المشرقيين أمام “أهمية هدف إسقاط
نظام الرئيس بشار األسد”.
وتغامر مصادر مطلعة على أجواء الفاتيكان
بالقول إنّ األخير بات مياال ً لالعتقاد بأنّ رئاسة
الجمهورية في لبنان وكذلك دور مسيح ّييه ،لم
يعد يمكن الرهان عليهما ليلعبا دورا ً في إثبات
أهمية الوجود المسيحي في المشرق؛ فخالفاتهم
البينية تظهر أنهم ال يزالون يعيشون داخل مربع
“حرب اإللغاء” ،كما أن ك ّل محاوالت السينودس
إلنقاذ دورهم اغتالتها الطبقة السياسية اللبنانية
المسيحية.
وتصل ه��ذه المصادر الستنتاجها األخطر
ومفاده أنّ توقيت إعالن الكاردينال الراعي عن
سفره في ه��ذا الوقت إل��ى القدس ،يوحي بأنّ
الفاتيكان لم ي��راع تأجيلها إلى ما بعد انتهاء
االنتخابات الرئاسية اللبنانية ،وهذا يعني أنه
عمليا ً لم يعد معنيا ً بالتعامل مع هذا االستحقاق
من خالل بكركي ،باعتباره حدثا ً استثنائياً ،ولو
كان األمر كذلك لحافظ على صفة الراعي “كعراب
إلنتاج الرئيس مفتوحة عالقاته على ك ّل األطراف
اللبنانية في هذه المرحلة”.
واألغلب  -بحسب هذه المصادر -أنّ الفاتيكان
يتجه إليجاد خريطة جديدة لكيفية دعم الوجود
المسيحي في لبنان ،وذل��ك انطالقا ً من أهمية
موقع رمزية مسيحيي القدس في المنطقة وليس
رمزية موقع رئاسة الجمهورية اللبنانية أو
مسيح ّيي لبنان.

قالت وزارة الخارجية الروسية إن سلطات كييف لم
توقف عمليتها القمعية ضد شعبها ،بل كثفتها ،إذ تتعرض
مدن وبلدات في شرق البالد لعمليات قصف منتظمة بما
فيها القصف باألسلحة الثقيلة.
وأش��ار المتحدث الرسمي باسم الخارجية الروسية
ألكسندر لوكاشيفيتش في هذا الخصوص إلى تعرض
عدد من البلدات في محيط مدينة سالفيانسك بمقاطعة
دونيتسك لعمليات قصف بقذائف الهاون ،أدت الى سقوط
ضحايا في صفوف المدنيين.
كما اعتبر الدبلوماسي الروسي أنه «من الصعب تصور
إجراء عملية انتخابية في دولة تجري عمليات قمعية ضد
جزء من األقاليم ،وهي تدعو في الوقت نفسه المواطنين
الى المشاركة في االنتخابات الختيار رئيس جديد».
وتابع« :بال شك تمثل االنتخابات الرئاسية خطوة في
االتجاه الصحيح ،لكن الشيء األهم هو ضمان أن تكون
شاملة جامعة».
وأض��اف لوكاشيفتش« :أن موسكو ترفض اتهامات
كييف في شأن محاوالت تقويض االنتخابات الرئاسية
في أوكرانيا ،وأن هذه االتهامات بوجود أدلة على تدخل
روسيا بهدف تقويض االنتخابات الرئاسية في أوكرانيا
ال صحة لها».
واستبعد لوكاشيفتش أن «يحظى طلب رئيس الوزراء
األوكراني المعين من قبل البرلمان ارسيني ياتسينيوك
بموافقة لعقد جلسة طارئة لمجلس االمن لمناقشة هذا
األمر».
كما اعتبرت الخارجية الروسية أن سلطات كييف ما
زالت غير مستعدة أو غير راغبة في تنفيذ اتفاقية جنيف
وخريطة الطريق التي اقترحتها منظمة األمن والتعاون
في أوروبا لتسوية األزمة األوكرانية.
وكانت أوكرانيا وروسيا والواليات المتحدة واالتحاد
األوروبي قد توصلت في  17نيسان الماضي الى اتفاقية
لتسوية الوضع في أوكرانيا ،حيث تستمر المواجهة
المسلحة بين الجيش والمحتجين المطالبين بفيديرالة
البالد .وتنص االتفاقية على إنهاء أعمال العنف ونزع
السالح عن التشكيالت المسلحة غير الشرعية.
وعلى رغم عقد االتفاق واصلت كييف حملتها العسكرية
ضد أنصار الفيديرالية في جنوب شرق البالد.
وفي هذا السياق ،طرح رئيس منظمة األمن والتعاون
في أوروبا ديدييه بوركهالتر خريطة طريق تنص على بدء
حوار وطني شامل .وتساعد المنظمة في إجراء «الطاوالت
المستديرة» التي تنظمها كييف إلقامة حوار مع مختلف
مكونات المجتمع.
وك��ان الرئيس ال��روس��ي فالديمير بوتين ق��د رحب
باالتصاالت األول��ى بين سلطات كييف وممثلي جنوب
شرقي أوكرانيا .وق��ال المتحدث الرسمي باسم وزارة
الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش في تصريحات
الخميس  22أي��ار إن «سلسلة األح��داث التي شهدتها
أوكرانيا في اآلونة األخيرة لم تؤد الى تحول جدي للوضع
في البالد» .وشدد الدبلوماسي الروسي قائال« :ما زالت

أزماتها ،وقدم مسؤولون مصريون للمجتمعين وعودا ً بالمساعدة
في أية مفاوضات تجرى بين الدولة والمعارضة السورية.
حضر االجتماع في القاهرة ك ّل من :معاذ الخطيب ،عارف دليلة،
هيثم مناع ،وليد البني ،جمال سليمان.
وكان معاذ الخطيب قد قال في مقابلة نشرت على صفحته على
الشبكة العنكبوتية في معرض اتهامه لدول وشخصيات بالعمل
على استمرار الحرب في سورية :لن أذكر أسماء ،وك ّل متابع لن
تخفى عليه أسماء دول ،ثم توابعها ،والذي يجب االنتباه إليه أنّ
بعض الدول تصفي حساباتها مع دول أخرى في بالدنا ،وتحاول
إيقاظ ك ّل كوامن الصراع الستمرار الوضع بما يخدم مخططاتها،
وهذه الدول ال يه ّمها نجاح أي عملية تفاوضية ،لذا فهي تعرقلها،
وتركز على التسليح نظريا ً لتخ ّرب أي مسار سياسي ،سينجح أو

يفشل ،وفي الحقيقة فإنها تخ ّرب من هنا وال تقدم شيئا ً من هناك
(ج � َزراً) إعالميا ً يقوم بدور (كورتيزون سياسي) للمعارضة
إال َ
الحالمة بوعود األصدقاء الكاذبين.
في السياق نفسه قالت مصادر عليمة في باريس إن إي��ران
قدمت عرضا ً لألخضر اإلبراهيمي قبل استقالته أن تقنع الحكومة
السورية بتأجيل االنتخابات الرئاسية السورية ،مقابل تحرك جدي
في جنيف  2وفي مجلس األمن لمحاربة اإلرهاب وللوصول إلى ح ّل
سلمي وإنهاء العنف والحرب في سورية ـ غير أن الواليات المتحدة
وفرنسا وبريطانيا رفضت االقتراح اإليراني ،وتضيف المصادر إن
اإليرانيين اشترطوا على اإلبراهيمي التخلي عن انحيازه والتوقف
عن التصريحات غير المفيدة التي يطلقها ،مقابل سعيهم لدى
الحكومة السورية لتأجيل االنتخابات.

سلطات كييف غير مستعدة أو راغبة في تنفيذ االتفاقيات
التي سجلت في بيان جنيف الصادر في  17أيار والتي
تم تطويرها في خريطة الطريق التي أعدتها الرئاسة
السويسرية لمظمة األمن والتعاون».
وفي هذا اإلط��ار ،توجه المجلس األعلى لـ«جمهورية
دونيتسك الشعبية» غير المعترف بها إلى روسيا بطلب
االعتراف باستقاللها .وجاء التصويت على هذا الطلب
باإلجماع أمس خالل جلسة برلمان هذه الجمهورية التي
أعلنت أخيرا ً من خالل االستفتاء الشعبي العام انفصالها
من طرف واحد عن أوكرانيا.
وقال رئيس برلمان دونيتسك دينيس بوشيلين إنه
«سيتم توجيه الطلب إل��ى الرئيس الروسي ومجلس
الدوما ووزارة الخارجية الروسية ومجلس االتحاد .وكان
برلمانها ص ّوت بالغالبية لمنع إجراء انتخابات الرئاسة
األوكرانية في المقاطعة».
ي��أت��ي ذل��ك ف��ي وق��ت أعلنت «جمهورية لوغانسك
الشعبية» في ش��رق أوكرانيا ف��رض األحكام العرفية
والتعبئة العامة لجميع الرجال الذين تتراوح أعمارهم
بين  18و 45ع��ام �اً .وذك���ر م��ص��در أم��ن��ي ف��ي مقاطعة
لوغانسك أن اشتباكات تجري منذ صباح الخميس في
غرب المقاطعة بين الحرس الوطني األوكراني وجيش
جنوب الشرق ،مشيرا ً إلى سقوط جرحى في صفوف
رجال األمن األوكرانيين.
إل��ى ذل��ك ،أعلنت وزارة الدفاع األوكرانية عن مقتل
عسكري وإصابة اثنين آخرين بجروح نتيجة هجوم
شنه مسلحون على قافلة من السيارات العسكرية غرب
مقاطعة لوغانسك الليلة الماضية .وأوضحت ال��وزارة
أن القوات النظامية كانت تقوم بإعادة انتشارها في
المنطقة.
وأكد رئيس «جمهورية لوغانسك الشعبية» فاليري
بولوتوف سقوط قتلى في صفوف القوات األوكرانية
وجرحى بين عناصر قوات الدفاع الشعبي ،مشيرا ً إلى
فجرت جسورا ً غرب مقاطعة
أن قوات الدفاع الشعبي ّ
لوغانسك.
من جهة أخرى ،أفادت هيئة حرس الحدود األوكرانية
أمس بأن  6من حرس الحدود جرحوا في اشتباك قرب
نقطة تفتيش شرق مقاطعة لوغانسك.
وف��ي مقاطعة دونيتسك قتل  8م��ن العسكريين
األوكرانيين وأصيب نحو  20آخرين بجروح في هجوم
على أح��د ح��واج��ز للجيش األوك��ران��ي استخدمت فيه
راجمات وهاون وأسلحة خفيفة.
وأكد مصدر في قوات الدفاع الشعبي أن عناصر قواته
لم تصب خالل المعركة.
وفي سالفيانسك ،أف��ادت ق��وات الدفاع الشعبي بأن
الجيش األوكراني قصف المدينة الليلة الماضية ،من دون
أن َت ِرد معطيات حول وقوع أية خسائر بشرية .ويذكر في
هذا السياق أن إدارات عدد من المنشآت في سالفيانسك
سمحت للعاملين فيها بمغادرة العمل في شكل مبكر
تحسبا ً الحتمال اقتحام المدينة من قبل القوات النظامية.

القوات الرو�سية توا�صل �إعادة انت�شارها
في المقاطعات الغربية
أك���دت وزارة ال��دف��اع الروسية
اس��ت��م��رار عملية إع���ادة االنتشار
للقوات التي شاركت خالل األسابيع
الماضية ف��ي ت��دري��ب��ات عسكرية
بمقاطعات روستوف وبيلغورود
وبريانسك غرب روسيا ،وإعادتها
الى أماكن مرابطتها الدائمة.
وأوضحت ال��وزارة أن  15طائرة
من طراز «إيل »-76أقلعت اول من
أمس ،من المقاطعات الثالث لنقل
العسكريين ال��ى قواعد مرابطتهم
الدائمة ،حيث ستبدأ في األول من
حزيران المقبل المرحلة الصيفية
لتدريبهم .أم��ا اآلل��ي��ات العسكرية
واألسلحة ،فيتم إرسالها على متن
القطارات.
وكان الرئيس الروسي فالديمير
بوتين قد قال األربعاء للصحافيين
ف��ي شنغهاي أن ال��ق��رار ب��إع��ادة
ال��ق��وات المشاركة في التدريبات
ال���ى أم���اك���ن م��راب��ط��ت��ه��ا ال��دائ��م��ة
اتخذ لتج ّنب «ال��م��زاي��دات» خالل

بع�ض االئتالف ( ...تتمة �ص)1
قريبتان من أحمد عوينان الجربا ،غير أنه ال يعرف مدى علم
جماعة اإلخوان المسلمين بهذا الكالم ،وليس من المعروف كيف
ستت ّم ترجمته على أرض الواقع في غياب أي تفاهم دولي بح ّده
األدن��ى ح��ول سورية وانشغال روسيا وأميركا بخالفهما حول
أوكرانيا ،وفي ظ ّل انهيار بعثة األمم المتحدة بعد استقالة األخضر
اإلبراهيمي.
في الوقت نفسه كان بعض رموز المعارضة السورية خارج
االئتالف ينهون اجتماعات في القاهرة دامت ثالثة أيام انتهت على ما
يبدو باالتفاق على فتح كوة تفاوض مع الدولة السورية ،بمساعدة
مصرية ما أن يت ّم انتخاب السيسي رئيسا ً لمصر ،مصادر عليمة
قالت لصحيفة «البناء» إنّ المصريين يريدون العودة إلى لعب دور
في العالم العربي ،خصوصا ً في سورية حتى لو لم تخرج مصر من
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االنتخابات الرئاسية المقبلة في
أوك��ران��ي��ا وت��وف��ي��ر ظ���روف مالئمة
ل�لاق��ت��راع .وت��اب��ع أن ه���ذا ال��ق��رار
مرتبط أي��ض �ا ً ب��إق��ام��ة االت��ص��االت
األول��ى بين سلطات كييف وممثلي
جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد البيت األبيض أن واشنطن
رص��دت مظاهر تدل على تحركات
ال���ق���وات ال��روس��ي��ة ف��ي المناطق
المحاذية للحدود مع أوكرانيا .وقال
المتحدث باسم البيت األبيض جاي
ك��ارن��ي «ن��رى دالئ��ل على النشاط
على ال��ح��دود ،لكن م��ن المبكر أن
نستخلص أية استنتاجات حول ما
إذا كان هذا النشاط مرتبطا ً بسحب
القوات .لكن إذا كان كذلك ،فنحن
نرحب به».
وفي سياق متصل ،صرح مصدر
من الوفد الروسي في معرض « إيال
–  »2014للطيران والفضاء الذي
افتتح مؤخرا ً في برلين أن مقاتالت
«س��و »35 -التي ستصدر للصين

في حال توقيع اتفاقية بهذا الشأن
ال��ع��ام ال��ج��اري س��ت��زود بمحركات
« 117أس» للجيل الجديد ،والتي
تزود بها مقاتالت «آ –  »50الروسية
م��ن ال��ج��ي��ل ال��خ��ام��س .وي��ذك��ر أن
الصين يمكن أن تشتري  24مقاتلة
من طراز «سو .»-35
ال���ى ذل���ك ،ص���رح ن��ائ��ب رئيس
إدارة ت��ص��دي��ر ال��م��روح��ي��ات في
شركة «روس أوبورون أكسبورت»
الروسية أمس أن شركته ستصدر
العام ال��ج��اري  140مروحية إلى
دول أجنبية ،مضيفا ً انه تم العام
الماضي تسليم  140مروحية أيضا ً
إلى أصحاب الطلبيات ما يعني أن
حجم صادرات الشركة لم يتغير.
ووفق قوله فإن حصة المروحيات
الحربية ف��ي الطلبيات ت���زداد في
اآلونة االخيرة وبلغت  20في المئة
من أجمالي ص��ادرات المروحيات.
فيما تعود نسبة  80في المئة الباقية
إلى مروحيات النقل العسكري.

