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جزائري :التطاول على طهران يعني زوال «�إ�سرائيل»

بوتين يعرب عن قلقه من ا�ستمرار العملية الع�سكرية ل�سلطات كييف

زيارة �أمير الكويت �إيران نقطة تح ّول
في العالقات الثنائية

أعرب الرئيس الروسي فالديمير
بوتين أم��س خ�لال مكالمة هاتفية
م��ع رئ��ي��س ال����وزراء ال��ت��رك��ي رجب
طيب أردوغان عن قلقه إزاء استمرار
العملية القمعية التي تجريها سلطات
كييف في جنوب شرقي أوكرانيا.
وجاء في بيان صدر عن الكرملين
بعد المكالمة ،أن الرئيس بوتين
أع���رب أي��ض �ا ً ع��ن األم���ل ب��أن توقف
القيادة األوكرانية الجديدة استخدام
القوة ضد المدنيين وتبدأ بإقامة
حوار مباشر مع ممثلي األقاليم .فيما
أشاد رئيس الوزراء التركي بقرارات
الرئيس الروسي الرامية إلى تحسين
وضع تتار القرم وضمان مشاركتهم
ال��ك��ام��ل��ة ف��ي ال��ح��ي��اة االجتماعية
والسياسية .واتفق بوتين وأردوغان
على مواصلة االتصاالت بخصوص
هذه المسائل.
ج��اء ذل��ك بعد تأكيد الحكومة
األم��ي��رك��ي��ة أن��ه��ا ال ت��ن��وي تقديم
مساعدات عسكرية ألوكرانيا تتضمن
ت��وري��دات أسلحة وأنظمة قتالية.
وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية
األميركية جين بساكي تعليقا ً على
وجهه الرئيس األوكراني
النداء الذي ّ
المنتخب توا بيوتر بوروشينكو إلى
واشنطن بشأن تزويد جيش بالده
باألسلحة الحديثة« :إن موقفنا إزاء
هذه المسألة لم يتغير».
وك���ان بوروشينكو ق��د دع��ا في
م��ق��اب��ل��ة م���ع ص��ح��ي��ف��ة «واش��ن��ط��ن
بوست» األميركية إلى عقد اتفاق أمني
بين كييف وواشنطن بشأن توريد
األسلحة ،وشدد على حاجة الجيش
األوكراني إلى خبراء عسكريين .أما
اإلدارة األميركية فأبدت استعدادها
سابقا ً لتقديم مساعدات غير فتاكة
للجيش األوك��ران��ي ،تتضمن أدوي��ة
ونضائد وخيما ً وأجهزة لتنقية المياه
ومولدات كهرباء .وكانت الواليات
المتحدة سبق أن زودت الجيش
األوكراني بنحو  300ألف قطعة من
الحصص الغذائية.
ودع������ت م���وس���ك���و ال��س��ل��ط��ات
األوكرانية إلى بحث االقتراح الروسي
حول تقديم المساعدات اإلنسانية
لسكان أقاليم أوك��ران��ي��ا الشرقية.
وجاء في بيان صدر عن الخارجية
الروسية أمس «مع األخذ في االعتبار
مواصلة كييف للعملية العسكرية
في األقاليم الشرقية للبالد ال يزال
السكان المدنيون فيها يحتاجون
إل��ى م��س��اع��دات إنسانية سريعة.
ندعو السلطات األوكرانية انطالقا ً من
المعايير المقبولة للتعامل األخالقي

إلى بحث مسألة تقديم المساعدات
لمن يحتاج إليها» .وذكرت الخارجية
أن��ه��ا أرس��ل��ت إل���ى ك��ي��ي��ف ف��ي 28
أي���ار م��ذك��رة ب��ش��أن مسائل تقديم
المساعدات اإلنسانية السريعة.
وتابعت «لفتت الوزارة أنظار الجانب
األوكراني إلى أن روسيا تحصل على
مناشدات من المواطنين والمنظمات
القائمة في منطقة النزاع في شرق
أوكرانيا حيث تسفر األعمال الحربية
عن وقوع ضحايا وإصابات عديدة
لتقديم المساعدات اإلنسانية وقبل
كل شيء األدوات».
وأكدت الخارجية الروسية آنذاك
اس��ت��ع��داده��ا لتقديم ال��م��س��اع��دات
الضرورية لسكان المناطق المذكورة،
واقترحت على الجانب األوك��ران��ي
ات��خ��اذ إج���راءات ض��روري��ة لضمان
ظروف وصول المساعدات اإلنسانية
الروسية إلى منطقة النزاع .وأفادت
ال��وزارة أنها حصلت يوم الخميس
على مذكرة من الخارجية األوكرانية
تثير الدهشة ،إذ «تجاهل الجانب
األوكراني موضوع تقديم المساعدات
اإلن��س��ان��ي��ة ألقاليمها ال��ش��رق��ي��ة».
وأش����ارت إل���ى «ال��وض��ع ف��ي شبه
جزيرة القرم التي تعيش بحسب
معلومات المجتمع الدولي على شفا
كارثة إنسانية».
وأكدت موسكو أن سكان جمهورية
القرم «خالفا ً للتصريحات الفارغة
للساسة األوكرانيين تتمتع اليوم

بإمكان العيش بهدوء والعمل في
ظروف السالم واالستقرار» ،مشيرة
إل��ى «أن المشاكل الرئيسة التي
تواجهها القرم مرتبطة بقرار كييف
بقطع تزويد شبه الجزيرة بالمياه».
وف��ي السياق ،ألقى جهاز األم��ن
ال���ف���درال���ي ال���روس���ي ف���ي أراض���ي
جمهورية القرم أخيرا ً القبض على
مجموعة إرهابية تخريبية تابعة
لحركة «القطاع األيمن» األوكرانية
المتطرفة .وأف���اد م��رك��ز العالقات
العامة للجهاز أن الهدف الرئيس
لعمل ه��ذه المجموعة ه��و القيام
بأعمال إرهابية وتخريبية في مدن
سمفيروبل ويالطا وسيفاستوبل
وكذلك تدمير عدد من المنشآت المهمة
وج��س��ور س��ك��ك ال��ح��دي��د وخ��ط��وط
الكهرباء .وأوضح أن دائرة التحقيق
التابعة للجهاز تجري حاليا ً تحقيقا ً
في ه��ذه القضية الجنائية بحق 4
أشخاص بتهمة تدبير أعمال إرهابية
وتنظيم مجموعة إرهابية وت��داول
األس��ل��ح��ة غ��ي��ر ال��ش��رع��ي ،إذ أعلن
مصدر أن أعضاء المجموعة كانوا
يستعدون للقيام بعمل إرهابي ليلة
 8و 9أي��ار ع��ام  2014باستخدام
العبوات الناسفة اليدوية الصنع
بالقرب من تمثال «الشعلة األبدية»
وتمثال لينين في مدينة سمفيروبل،
وك��ذل��ك إح����راق م��ك��ات��ب المنظمة
االجتماعية «ال��ج��م��اع��ة الروسية
للقرم» وحزب «روسيا الموحدة» في

هل تتجه ا�سكتلندا �إلى اال�ستقالل عن المملكة المتحدة؟

نفط بحر ال�شمال عامل حا�سم
في حياة الدولة الم�ستقبلية

فرحة االستقالل
ب���دأت أم���س ال��ح��م��ل��ة الرسمية
لالستفتاء على استقالل اسكتلندا عن
المملكة المتحدة قبل  3أشهر من موعد
الحسم الرئيسي ،وس��ط محاوالت
الطرفين إقناع االسكتلنديين باختيار
االستمرار في الوحدة أو االستقالل
عن المملكة المتحدة بعد  300سنة
من االتحاد.
قضية االستقالل ع��ن بريطانيا
أخذت منعطفا ً تاريخيا ً حاسما ً عام
 2011حين ف��از ال��ح��زب الوطني
االس��ك��ت��ل��ن��دي ف���ي االن��ت��خ��اب��ات
البرلمانية بغالبية ساحقة ،ما سمح
ل��ه بتمرير مقترح االس��ت��ق�لال عن
بريطانيا بعد سنوات من تب ّنيه هذا
المطلب .ويرى أنصار االستقالل في
اسكتلندا وعلى رأسهم رئيس الوزراء
أليكس سالموند أن ال��وح��دة مع
بريطانيا ال تخدم اسكتلندا في الوقت
الحاضر ب��ل على العكس تضعف
من قدراتها االقتصادية على وجه
الخصوص ،ووع��د سالموند خالل
التجمعات الداعية لالستقالل بأن
تحقق اسكتلندا في حال استقاللها
ال��رخ��اء وترفع مستويات الدخل،
ألنها ستعتمد على نفط بحر الشمال
لتمويل ط��م��وح��ات تطل بها على
المشهد العالمي وعلى أوروبا وتحتل
مكانتها ال��ت��ي تستحقها .وتوقع
سالموند أن تزيد ثروة اسكتلندا 5
مليارات جنيه إسترليني كل عام

في حالة إدارة شؤونها االقتصادية
بالكامل من دون تدخل لندن.
ورأى رئيس ال��وزراء البريطاني
ديفيد كاميرون أن الوحدة في المملكة
المتحدة تمثل أح��د أع��رق وأنجح
االتحادات السياسية التاريخية ومن
الصعب أن يوافق االسكتلنديون على
التخلي عنها .وخالل الحملة من أجل
التصويت بـ»ال» لالستقالل قال نائب
وزير المالية البريطاني داني ألكسندر
إن رفض االسكتلنديين االنفصال عن
بريطانيا يعني مستوى معيشة
أفضل لكل ف��رد م��ن مواطنيها بما
يعادل  1400جنيه إسترليني.
من الصعب تحديد رغبة عموم
االسكتلنديين في االستقالل أو البقاء
ضمن المملكة المتحدة ن��ظ��را ً إلى
تعدد استطالعات الرأي التي خرجت
بنتائج متباينة ،غير أن آخر استطالع
ل��ل��رأي أج��رت��ه صحيفة «ص��ن��داي
تايمز» أظهر أن غالبية االسكتلنديين
تؤيد ضرورة االستقالل عن بريطانيا.
وبحسب االستطالع أع��رب  52في
المئة من الناخبين االسكتلنديين
عن تأييدهم استقالل اسكتلندا ورأوا
ض��رورة أن تدير اسكتلندا شؤونها
بشكل مستقل عن لندن.
الدخل الرئيسي السكتلندا إذا ما
استقلت سيكون النفط الموجود
في بحر الشمال الذي يمثل مفتاحا ً
أساسيا ً وعامالً مهما ً سيعتمد عليه

االقتصاد االسكتلندي .إذ أكد أليكس
سالموند أن اسكتلندا ستستفيد من
مليار جنيه استرليني سنويا ً من
أرباح النفط ،ووعد بإنشاء صندوق
س��ي��ادي ع��ل��ى ش��اك��ل��ة الصناديق
السيادية النرويجية ستصل مداخيله
إلى  30مليار جنيه إسترليني خالل
السنوات المقبلة ،ف��ي حين أش��ار
رئيس ال���وزراء البريطاني إل��ى أن
نفط بحر الشمال هو قصة نجاح
بريطانية وال تهم دولة لوحدها.
وف��ي ح��ال استقالل اسكتلندا قد
يواجه اقتصادها الناشئ مشكلة
العملة الوطنية ،فعلى رغم تعبير
أن��ص��ار االستقالل ع��ن رغبتهم في
االحتفاظ بالجنيه اإلسترليني كعملة
وطنية بعد االستقالل إال أن رئيس
ال��وزراء ديفيد كاميرون أكد أنه لن
يسمح السكتلندا باالحتفاظ بالجنيه
االسترليني ف��ي ح��ال استقاللها،
وه��و ال��م��وق��ف نفسه ال���ذي عبرت
عنه األح���زاب البريطانية الكبرى
والتي اعتبرت أنه في حال فوزها
في االنتخابات المقبلة لن تسمح
السكتلندا ب��االح��ت��ف��اظ بالجنيه.
وأكدت الخزينة البريطانية العامة
استحالة احتفاظ اسكتلندا بالجنيه
االسترليني كعملة وطنية ،لما له من
تأثيرات سلبية مباشرة على اقتصاد
المملكة المتحدة.

سمفيروبل في  14و 18نيسان عام
 .2014وأفاد الجهاز أن أفراده عثروا
على المتفجرات واألسلحة النارية
والذخائر في أماكن إقامة أعضاء
المجموعة ،مضيفا ً أن المشتبه بهم
«اعترفوا بتورط أعضاء «القطاع
األيمن» في تنظيم أعمال إرهابية في
أراضي القرم بهدف زعزعة االستقرار
فيها والتأثير في الحكومة الروسية
لدفعها للتخلي عن انضمام القرم
إليها».
وأعلن القائم بأعمال وزير الدفاع
األوكراني ميخائيل كوفال أن الجيش
األوكراني سيواصل عمليته في شرق
البالد حتى استعادة االستقرار بشكل
كامل ،وقال« :سنواصل العمل حتى
يعود هذا اإلقليم إلى الحياة الطبيعية
والعمل ،وحتى يطمئن الناس» ،مشيرا ً
إلى أن «الجيش األوكراني تمكن خالل
العملية الخاصة من تحرير جنوب
وغ��رب مقاطعة دونيتسك وشمال
مقاطعة لوغانسك» .وردا ً على سؤال
حول الخسائر في صفوف الجيش
األوكراني خالل العملية ،قال كوفال
إنها ت��ج��اوزت  20قتيالً ،موضحا ً
أن بين الضحايا طاقما مروحيتين
أسقطهما أف���راد اللجان الشعبية،
وع��دد م��ن عناصر وح���دات اإلن��زال
الجوي المشاركة في العملية.
وذك�����رت ص��ح��ي��ف��ة «ف��ي��س��ت��ي»
األوك��ران��ي��ة ن��ق�لاً ع��ن م��ص��در قريب
م��ن ال��رئ��ي��س األوك���ران���ي المنتخب

ب��ي��وت��ر ب��وروش��ي��ن��ك��و أن «م��ه� ّم��ة
الجيش األوك��ران��ي تكمن حاليا ً في
قطع وح��دات قوات الدفاع الشعبي
ال��ت��اب��ع��ة للمحتجين المطالبين
بالفيدرالية عن الحدود مع روسيا،
لتركز كييف بعد ذلك في المفاوضات
م��ع موسكو م��ن أج��ل إي��ق��اف الدعم
الروسي للمحتجين» ،مشيرة إلى
أن «المقترحات ال��ت��ي ستطرحها
كييف على موسكو مقابل ذلك ،تبقى
سرية».
وت��اب��ع��ت الصحيفة أن عناصر
ل��ج��ان ال��دف��اع الشعبي يتوقعون
هجوما ً مكثفا ً على مواقعهم في أقرب
وقت ،إذ حصلوا على معلومات من
كييف تشير إلى أن «القوات الحكومية
ستبدأ عملية تطهير لوغانسك في
األي��ام المقبلة ،أما سالفيانسك أحد
أهم معاقل المحتجين في مقاطعة
دونيتسك ،فمن المتوقع أن يهاجمها
الجيش في  4حزيران الجاري».
م��ن ناحية أخ���رى نفت ال��دائ��رة
الصحافية التابعة لـ»جمهورية
لوغانسك الشعبية» ،األن��ب��اء عن
احتجاز مجموعة من مراقبي منظمة
األم���ن وال��ت��ع��اون ف��ي أوروب�����ا في
األراض��ي التابعة لها ،وق��ال رئيس
الدائرة فالديمير إينوغورودسكيخ
أمس« :إن  4مراقبين ،هم واحد من
روسيا و 3من دول أوروب��ا الغربية
وصلوا إلى مدينة سيفيرودونيتسك،
إذ استقبلوا بحفاوة ،ونظمت لهم
جولة في المدينة وتمكنوا من زيارة
ك��ل األم��اك��ن ال��ت��ي ك��ان��وا مهتمين
بالذهاب إليها ،وم��ع اقتراب موعد
حظر التجوال الذي سبق أن فرضته
سلطات الجمهورية قرر المراقبون
قضاء الليل في سيفيرودونيتسك،
مشيرا ً إلى أن المراقبين يتمتعون
بحرية الحركة الكاملة في أراضي
لوغانسك» .وك��ان��ت منظمة األم��ن
والتعاون في أوروب��ا قد أكدت أمس
اختطاف فريق مراقبة آخر تابع لها
في مقاطعة دونيتسك.
وذك��ر «العمدة الشعبي» لمدينة
سالفيانسك بدونيتسك فياتشيالف
بونوماريوف أن المراقبين محتجزون
م��ن ِق��ب��ل ق���وة ت��اب��ع��ة ل��ه ف��ي قرية
ماكييفكا ،ولفت إلى أنه «بعد انتهاء
التحقيقات سيفرج عن المراقبين».

الأمم المتحدة تنوي ا�ستعمال طائرات
من دون طيار لرفع فعالية مه ّماتها
أعلن هيرفيه الدسوس مساعد األمين العام لألمم المتحدة لعمليات حفظ السالم
أن  36شخصا ً من جنود القوات الدولية قتلوا في العالم منذ بداية العام الجاري
وحتى اآلن ،مضيفا ً في مؤتمر صحافي عقده في مقر المنظمة لمناسبة اليوم الدولي
لقوات حفظ السالم الدولية« :إن إقليم دارفور السوداني ال يزال المكان األكثر خطرا ً
للخدمة العسكرية ،إذ يشهد منذ أمد بعيد اشتباكات قبلية عنيفة من أجل السيطرة
على الموارد الطبيعية».
وقال الدسوس« :منذ بداية العام الجاري قتل في العالم  36جنديا ً من قوات
حفظ السالم ،فيما قتل أخرهم منذ أيام عدة في دارفور» ،متابعا ً أن «بعثة االتحاد
االفريقي واألمم المتحدة في دارف��ور فقدت في السنوات الـ 6أو الـ 7األخيرة 73
شخصاً» .وأشار إلى أن «الوضع في دارفور ال يزال مثيرا ً للقلق كثيراً» ،مذكرا ً أن
 300ألف من سكان اإلقليم أصبحوا نازحين ابتدا ًء من كانون الثاني الماضي ،وهذا
هو المؤشر اإلجمالي تقريبا ً لعام .2013
وبين الدول التي تواجه أكثر مشاكل في مجال األمن لفت الدسوس إلى دولة
جنوب السودان حيث ال تزال المواجهات بين القوات الحكومية والمتمردين مستمرة،
على رغم اتفاق الهدنة الذي توصل إليه الطرفان ،وكذلك مالي التي قد تغطس من
جديد في الفوضى التي شهدتها في بداية عام  ،2013وجمهورية أفريقيا الوسطى
التي تشهد موجة عنف طائفية.
وأعلنت األمم المتحدة أنها تنوي استعمال مزيد من التكنولوجيا الحديثة مثل
الطائرات من دون طيار من أجل تحسين فعالية مهماتها لحفظ السالم وحماية
جنودها .وقال الدسوس في تصريح للصحافيين« :من الواضح أنه ال يمكننا أن
نستمر في العمل في القرن الواحد والعشرين مع وسائل تعود للقرن العشرين».
وإضافة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية حيث أصبحت الطائرات من دون
طيار تعمل هناك ،أوصى الدسوس بنشر هذا النوع من الطائرات في مالي وفي
جمهورية أفريقيا الوسطى وفي دولة جنوب السودان .وأشار إلى أن هذه الطائرات
يمكن أن تحل محل المراقبين العسكريين من أجل مراقبة وقف إطالق النار مثالً أو
تحذير قافلة إنسانية من هجوم وشيك.
وأضاف الدسوس« :في بعض الحاالت ،تساعد التكنولوجيا على نشر رجال أقل
على األرض وتحسين النتائج» ،مشيرا ً إلى أنه إضافة إلى ذلك فإن «عددا ً من الدول
المساهمة في قوات السالم الدولية تتحفظ أحيانا ً على إرسال مزيد من جنودها في
أوضاع خطيرة» .وعبّر عن استيائه لكون التعزيزات المقررة لبعثة األمم المتحدة
في جنوب السودان  5500رجل تنتشر ببطء.
وأعرب الدسوس عن األمل في أن «يحض االنسحاب الغربي من أفغانستان
الدول األعضاء في االتحاد األوروبي أو الحلف األطلسي على المشاركة في عمليات
تابعة لألمم المتحدة بجنود مدربين ومجهزين جيداً» .وأشار إلى أن هذه الحالة
«تنطبق على إيرلندا في الجوالن وهولندا والسويد في مالي».

ال�شرطة الإ�سبانية تعتقل خل ّية لتجنيد الإرهابيين
أعلنت وزارة الداخلية اإلسبانية يوم أمس اعتقال  6أشخاص كانوا ضمن خلية
في جيب مليلية الواقع شمال المغرب ،تقوم بتجنيد «جهاديين» وإرسالهم إلى مالي
وليبيا.
وأشار بيان للوزارة إلى أن ذلك جرى خالل حملة أمنية انطلقت فجر الجمعة وأن
ست عمليات مداهمة ال تزال متواصلة ،مضيفا ً أن «من بين الموقوفين أول جهادي
إسباني عاد من مالي بعد أن شارك في معسكرات تدريب تابعة لحركة التوحيد
والجهاد في غرب أفريقيا».
وكانت حركة التوحيد والجهاد وهي من الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيم
«القاعدة في بالد المغرب» ،تبنت خطف الفرنسي جيلبرتو رودريغز ليل في تشرين
الثاني عام  2012ثم أعلنت وفاته في  22نيسان الماضي.
وتع ّد هذه العملية الثانية من نوعها في إسبانيا ،إذ كشفت الشرطتان اإلسبانية
والمغربية في  14آذار الماضي شبكة في بلديهما وبخاصة في مليلية تقوم بإرسال
مقاتلين إلى سورية ومالي وليبيا ،وألقتا القبض خالل هذه العملية على  7مشتبه
بهم ،بينهم مواطنان فرنسيان.
وكان وزير الداخلية اإلسباني خورخي فرنانديز دياز كشف في ذكرى اعتداءات
 11آذار  2004التي قام بها إسالميون متطرفون في مدريد أنه تم إيقاف  472جهاديا ً
في إسبانيا منذ عام  ،2004محذرا ً من أن «إسبانيا من ضمن األهداف االستراتيجية
للحركة الجهادية في العالم».
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ظريف مستقبالً نظريه الكويتي
اعتبر وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف
أن ال��زي��ارة المرتقبة ألمير الكويت صباح األحمد
الصباح إلى طهران تمثل نقطة تح ّول وبداية لفصل
جديد من العالقات الثنائية بين البلدين ،وشدد على
عدم وج��ود مبرر للخالفات والمعوقات التي تحول
دون تطور العالقات الجيدة واألخوية بين دول الجوار
اإلسالمية في المنطقة.
وأك��د ظريف خ�لال لقائه نظيره الكويتي صباح
الخالد الصباح على هامش االجتماع الوزراي الـ 17
لحركة عدم االنحياز في الجزائر أن الزيارة المرتقبة
من شأنها تعزيز العالقات بين البلدين الجارين
والمسلمين ،مشيرا ً إلى التحديات التي تواجه دول
المنطقة وال سيما استشراء ظاهرة العنف والتطرف،
مبديا ً ثقته ب��أن حكمة ورش��د ق��ادة ومسؤولي دول
المنطقة وال��ع��م��ل على إي��ج��اد ال��ت��ع��اون الجماعي
واالنسجام الفكري ،ستفضي إلى تبديد تلك التحديات
وستسهم في إرس��اء دعائم االستقرار والسالم في
المنطقة ومعالجة بعض القضايا التي تعتري العالم
اإلسالمي.
وفي هذا السياق ،أكد الصباح اهتمام قيادة بالده
بتطوير ورفع مستوى العالقات مع إيران ،الفتا ً إلى
مكانة بالده اإلقليمية وال��دور البناء الذي تلعبه في
معالجة القضايا ،وأوضح« :إن الكويت تعتبر تطوير
العالقات مع إيران ال تصب بمصلحة البلدين فحسب،
بل في مصلحة جميع الدول اإلقليمية».
وأش��اد وزي��ر الخارجية الكويتي بالمقاربة التي
ينتهجها الرئيس روحاني ،مشيرا ً إلى سعي بالده إلى
تنمية وتكريس العالقات الثنائية .إذ اتفق الجانبان

على تفعيل اللجان السياسية واالقتصادية المشتركة
لمتابعة االت��ف��اق��ات ال��م��ب��رم��ة ف��ض�لاً ع��ن توظيف
جميع اإلمكانات القائمة في المجاالت االقتصادية
والتجارية.
ومن جهة آخ��ر ،قال مساعد رئيس هيئة األرك��ان
اإلي��ران��ي��ة المسلحة العميد مسعود ج��زائ��ري إن
«التعرض إليران يعني دمار تل أبيب ومتابعة الحرب
داخل الواليات المتحدة األميركية» .و لفت في تصريح
أمس ـ تعليقا ً على كالم الرئيس األميركي باراك أوباما
الذي قال فيه« :كل الخيارات على الطاولة» ـ إلى أن
«اميركا ما كانت لتتردّد عن القيام بأعمالها الوحشية
ومهاجمة إي���ران ل��و أنها كانت ق���ادرة على ذل��ك».
ووصف جزائري كالم أوباما باألحالم طفولية البعيدة
المنال ،مؤكدا ً أن «إيران وحلفاءها في المنطقة والعالم
سيتمكنون من تجاوز هذه الحروب المصطنعة من قبل
القوى االستكبارية ويدمرون الصهيونية وإمبراطورية
المال والسالح».
ول��ف��ت ج��زائ��ري إل��ى أن «ق���ادة أم��ي��رك��ا واإلع�ل�ام
الصهيوني ال يمكنهم إخفاء هزائم المعتدين على
لبنان وغزة والعراق وأفغانستان وسورية».
وش��دد إم��ام جمعة ط��ه��ران الموقت السيد أحمد
خاتمي على أن الشعب اإليراني سيبقى يردد شعار
الموت ألميركا ما لم تكف واشنطن عن تآمرها ضد
إي��ران ،وأض��اف« :الجهاد والكفاح باقيان ما بقيت
جبهة الشيطان».

�أع�ضاء في الكونغر�س يدعون �إلى عرقلة
�صفقة ع�سكرية بين فرن�سا ورو�سيا
بعثت مجموعة من أعضاء الكونغرس األميركي رسالة
إلى األمين العام لحلف الناتو أن��درس فوغ راسموسن
ت��دع��وه فيها إل��ى عرقلة تنفيذ صفقة بيع حاملتي
المروحيات الفرنسيتين «ميسترال» لروسيا.
وحث أعضاء الكونغرس راسموسن على إقناع باريس
بإلغاء الصفقة مع موسكو ردا ً على األزم��ة األوكرانية
وتسليم السفينتين للحلف نفسه .واعتبر أصحاب
الرسالة أنه بمقدور الناتو شراء حاملتي المروحيات هذه
أو إيجارهما ،باعتبار أن إلغاء الصفقة سيرسل «إشارة
قوية» إل��ى موسكو توضح أن «الحلفاء في الناتو لن
يتسامحوا مع تصرفاتها غير المسؤولة تجاه أوكرانيا».
ومن بين الموقعين على الرسالة عضو لجنة الشؤون
الخارجية في مجلس النواب األميركي إليوت إينغيل
ورئيس الوفد األميركي في الجمعية البرلمانية لحلف
الناتو مايكل تيرنر ورئيس لجنة الشؤون األوروبية في
مجلس النواب وليام كيتينغ .وكانت اإلدارة األميركية
قد أعربت م��رارا ً عن قلقها إزاء نية فرنسا تزويد روسيا
بحامالت مروحيات من طراز «ميسترال» .وسبق أن أكد
وزير الخارجية الفرنسي ل��وران فابيوس خالل زيارته
واشنطن في منتصف الشهر الماضي ،أن الجانب الفرنسي
يواصل تنفيذ الصفقة ،مشيرا ً إلى أن روسيا قد دفعت أكثر
من نصف قيمة العقد .لكنه أض��اف أن باريس ستتخذ

القرار النهائي بشأن تسليم روسيا السفينتين في تشرين
األول المقبل.
ومن المقرر أن تسلم فرنسا السفينة األولى التي أنتجتها
في إط��ار العقد مع روسيا في الربع األخير من العام
الجاري .أما السفينة الثانية ،فمن المتوقع تسليمها عام
 .2016وينص العقد على إمكان بيع سفينتين إضافيتين
من طراز «ميسترال» لروسيا .أما موسكو فسبق أن حذرت
من أن العقد الموقع بين روسيا وفرنسا لتوريد األخيرة
حاملتي مروحيات من طراز «ميسترال» ينص على دفع
غرامة كبيرة في حال إلغاء العقد من قبل أحد الطرفين.
وقال مصدر في الشركة الروسية الموحدة لبناء السفن
إن «روسيا دفعت أكثر من نصف قيمة العقد مع فرنسا
الموقع عام  ،2011أي نحو  700مليون ي��ورو» .وتابع
المصدر« :نظرا ً إلى كون كلفة العمل واإلنتاج الصناعي
في أوروبا أكبر بكثير من كلفتهما في روسيا ،إذ تبلغ تكلفة
بناء سفينة واحدة من طراز «ميسترال» في روسيا 250
مليون يورو ،بينما تبلغ قيمة العقد الموقع مع فرنسا لبناء
سفينتين يجري بناؤهما في فرنسا  1.12مليار يورو».
واعتبر أن «هذا المبلغ يكفي لبناء  4أو  5سفن إنزال حاملة
للمروحيات تتمتع بمواصفات مشابهة لـ»ميسترال» ،إذا
جرى تصنيعها في روسيا».

بارك� :إجراء بيونغ يانغ تجربة نووية
�سي�ؤثر في �أمن المنطقة
ح��ذرت رئيسة كوريا الجنوبية
ب��ارك كون هيه من أن إق��دام بيونغ
يانغ على إجراء تجربة نووية جديدة
يمكن أن يؤدي إلى تأثير هائل في أمن
المنطقة وقد يدفع دول الجوار إلى
امتالك السالح النووي.
وقالت رئيسة كوريا الجنوبية في
مقابلة صحفية مع «وول ستريت
جورنال»« :إنه سيكون من الصعب
علينا منع ظ��اه��رة ال��دوم��ي��ن��و في
التسلح النووي» .وأكدت أن كوريا
الشمالية ستتجاوز الخط ال��ذي ال
ع��ودة منه إذا أج��رت تجربة نووية
أخرى.
يذكر أن ك��وري��ا الشمالية ب��دأت
تظهر ف��ي األش��ه��ر األخ��ي��رة عالمات
تشير إلى استعدادها لتجربة نووية
رابعة بعد أن ه��ددت في شهر آذار
الماضي بالقيام بـ»نوع جديد من
التجارب النووية» .وكانت كوريا
الشمالية قد اعترفت سابقا ً بقيامها
بتجارب ن��ووي��ة ف��ي أع���وام 2006
و 2009و.2013
وح ّملت بيونغ يانغ الرئيسة بارك
وغيرها من قيادة كوريا الجنوبية

مسؤولية «النشاط االستفزازي»
الذي يهدد بنشوب نزاع مسلح في
منطقة الجزر الخمس الواقعة في
البحر األصفر .وأعلنت لجنة التوحيد
السلمي للكوريتين أن سيول قامت
بتلفيق معلومات حول قصف بيونع

يانغ سفنا ً عائدة للقوات البحرية
لكوريا الجنوبية في البحر األصفر
من أج��ل ص��رف االنتباه عن كارثة
غرق عبارة «سيفول» التي أدت إلى
سقوط نحو  300غريق.

