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محادثات خا�صة بين الرئي�س الإيراني و�أمير الكـويت

ال�صين تدعو �إلى وقف قتل المدنيين �شرق �أوكرانيا

ظريف :العالقات مع الكـويت تحظى ب�أهمية بالغة بالن�سبة �إلى �إيران

ال ات�صال بالمراقبين المفقودين حتى الآن

استقبل الرئيس اإلي��ران��ي حسن
روحاني أمس أمير الكويت صباح
األحمد الصباح في قصر سعدا أباد
بالعاصمة ط��ه��ران ،ح��ي��ث وص��ل
الصباح ال��ب�لاد ف��ي زي���ارة رسمية
تستغرق ي��وم��ي��ن ،يبحث خاللها
األمير الكويتي مع كـبار المسؤولين
اإلي��ران��ي��ي��ن ف��ي ت��ط��وي��ر ال��ع�لاق��ات
الثنائية وتبادل وجهات النظر بشأن
القضايا اإلقليمية المهمة ،وكان في
استقباله في المطار وزير الخارجية
اإليراني محمد جواد ظريف.
ويترأس أمير الكـويت خالل الزيارة
وف���دا ً رسميا ً يضم كـالً م��ن النائب
األول لرئيس مجلس ال��وزراء ووزير
الخارجية الشيخ ص��ب��اح الخالد
األحمد الصباح ونائب رئيس مجلس
ال��وزراء ووزي��ر التجارة والصناعة
عبد المحسن مدعج المدعج ووزير
المالية أن��س خالد الصالح ووزي��ر
النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس
األم��ة على صالح العمير وع��ددا ً من
كـبار المسؤولين في الديوان األميري
ووزارات الخارجية والنفط والمال.
وأكد وزير الخارجية محمد جواد
ظريف أن جمهورية إيران اإلسالمية
ت��ول��ي أهمية بالغة للعالقات مع
الكـويت ،معربا ً عن أمله في ان تشكـل
زيارة الصباح بداية مرحلة جديدة
لتعزيز التعاون.
وق������ال ظ���ري���ف ف����ي ت��ص��ري��ح
للصحافيين ق��ب��ي��ل وص����ول أمير
الكـويت إلى مطار مهر آباد بطهران،
حيث كـان في استقباله ،إننا نولي
أهمية بالغة للعالقات مع الكـويت

روحاني مستقبالً أمير الكويت
ونأمل أن تشكـل هذه الزيارة بداية
مرحلة ج��دي��دة لتعزيز التعاون،
مضيفاً« :إننا نمتلك مصالح تاريخية
ومشتركـة مع الكـويت وأرضيات
تعزيز العالقات متوافرة».
ور ّدا ً على س���ؤال ح��ول إمكـان
زيارته إلى السعودية صرح ظريف
أن ال��دع��وة الموجهة إل��ي��ه كـانت
للمشاركـة في مؤتمر منظمة التعاون
اإلسالمي ولكـن إمكـان مشاركـته غير
متوافرة نظرا ً إلى اتزامنها مع الجولة

بريطانيا تهدد بالخروج
من االتحاد الأوروبي
قالت مجلة «دي��ر شبيغل» األلمانية إن رئيس ال��وزراء البريطاني ديفيد
كاميرون هدد بخروج ب�لاده من االتحاد األوروب��ي إذا أصبح رئيس وزراء
لكسمبورغ السابق جون كلود جونكر ،رئيسا ً للمفوضية األوروبية.
ونقلت المجلة األلمانية عن كاميرون قوله إن تعيين جونكر قد يتسبب في
زعزعة حكومته ،وهو ما قد يدفعها إلى تنظيم استفتاء بشأن عضوية االتحاد
األوروبي ،في حين لم تعلق الحكومة البريطانية على هذا الخبر.
وقد فاز حزب الشعب األوروب��ي ال��ذي ينتمي إليه جونكر بأكبر عدد من
المقاعد في انتخابات البرلمان األوروبية األخيرة ،إذ حصل الحزب الذي يضم
أيضا ً حزب أنغيال ميركل المسيحي الديمقراطي على  213مقعدا ً من مجموع
 751مقعدا ً في البرلمان ،واختار جونكر مرشحا ً له للرئاسة ،خلفا ً للبرتغالي
جوزي مانويل باروزو.
ولكن كاميرون وعددا ً من القادة األوروبيين عبروا عن اعتراضهم على هذا
التعيين الذي تدعمه المستشارة األلمانية.

قطر تتو�سط بين طالبان والواليات المتحدة

الإفراج عن جندي �أميركي مقابل
�إطالق �سراح خم�سة قادة لطالبان
ق��ال الرئيس األميركي ب��اراك أوب��ام��ا إن ب�لاده تهدف إل��ى إغ�لاق معتقل
غوانتانامو وإعادة جنودها المحتجزين في الخارج إلى الوطن ،وأضاف في
خطاب ألقاه في حديقة الورود في البيت األبيض بعد إطالق سراح الجندي
األميركي بو بيرغدال في أفغانستان« :نهدف إلى إنهاء الحرب في أفغانستان
وإغالق المعتقل في غوانتانامو .ونسعى بحزم إلى إعادة األسرى األميركيين
إلى الوطن».
وأكد أوباما تمسكه بـ»عملية استعادة أفغانستان التي ستسمح بضمان
السالم في هذه الدولة الموحدة ذات السيادة» .وعبر عن شكره للعسكريين
والدبلوماسيين األميركيين وكذلك لحكومتي قطر وأفغانستان للمشاركة في
عملية اإلفراج عن بيردغال .وذكر مسؤولون أميركيون أن الواليات المتحدة
ستسلم  5من سجناء معتقل غوانتانامو األميركي في كوبا لدولة قطر التي
قامت بدور الوسيط في صفقة اإلف��راج عن بيرغدال .وتابع« :في إطار هذه
العملية تسلم الواليات المتحدة  5أشخاص من معتقلي غوانتانامو لقطر.
وتعهدت حكومة قطر أنها ستتخذ كل اإلجراءات لضمان أمننا القومي».
وأفادت وسائل إعالم أميركية أن الحديث يدور عن اإلفراج عن القادة الخمسة
الكبار في حركة طالبان وهم المال محمد فاضل آخوند والمال نور الله نوري
والمال خير الله خير خواه والمال عبد الحق وثيق والمولوي محمد نبي .وأكد
مسؤول كبير في وزارة الخارجية األميركية صحة هذه األسماء .وقالت مصادر
أميركية أن المفرج عنهم يتوجهون إلى قطر على متن طائرة عسكرية أميركية.
ووصف رئيس حركة طالبان المال عمر اإلفراج عن خمسة من كبار عناصر
الحركة مقابل الجندي األميركي بو بيرغدال بأنه نصر كبير .وقال في بيان
«أقدم التهاني القلبية للشعب األفغاني المسلم بكامله ،ولجميع المجاهدين
ولعائالت وأقارب السجناء على هذا النصر العظيم باإلفراج عن خمسة من قادة
طالبان من معتقل غوانتانامو» .وأضاف« :أشكر حكومة قطر وخصوصا ً أميرها
الشيخ تميم بن حمد الذي قام بجهود مخلصة لإلفراج عن هؤالء القادة ،وعلى
وساطته وعلى استضافتهم».
وأفادت قيادة حركة «طالبان» في وقت سابق أن قادتها الـ 5المفرج عنهم
من معتقل غوانتانامو «سيعيشون في قطر مع أسرهم» .وجاء في بيان صدر
عن الحركة «تم نقلهم إلى ممثلي قطر الذين كانوا موجودين في مبنى السجن
خالل األيام الـ 3األخيرة .وتم أطلق سراحهم نتيجة المحادثات غير المباشرة
مع الواليات المتحدة بوساطة قطر».
وكان الجندي األميركي بو بيردغال قد احتجز لمدة خمس سنوات لدى حركة
طالبان ،وتوجه بعد إطالق سراحه إلى ألمانيا حيث خضع لفحوصات طبية
في مستشفى أميركي بالقرب من قاعدة «رامشتاين» العسكرية األميركية،
وكان بيردغال المفرج عنه قد مر بفحص طبي في قاعدة باغرام األميركية في
أفغانستان.

الالحقة للمفاوضات النووية .وأضاف
لقد قلت لوكـيل وزارة الخارجية نجل
الملك السعودي خالل مؤتمر حركـة
عدم االنحياز في الجزائر إن موعد
المفاوضات حدد من قبل وليس هناك
إمكـان لتغييره.
وب��ش��أن ن��ت��ائ��ج م��ح��ادث��ات��ه مع
م��س��ؤول��ة ال��س��ي��اس��ة ال��خ��ارج��ي��ة
لالتحاد األوروب���ي كـاثرين آشتون
في اسطنبول ق��ال وزي��ر الخارجية
اإليراني إن هذه المفاوضات كـانت

ج��ادة ج��دا ً وإيجابية وق��د تباحثنا
في شأن السبل المختلفة لمعالجة
المشاكـل وظروف متابعة القضية.
واعتبر أن هذه المفاوضات كـانت
مفيدة على غرار المفاوضات السابقة
األم��ر ال��ذي كـان متوقعا ً ألن قضية
مهمة مطروحة للبحث متراكـمة منذ
 7إلى  8أعوام لذلك يجب أال نتوقع
معالجتها خ�لال جلسات خاصة
عدة في الوقت الحاضر حيث نجري
مفاوضات الحل النهائي.

ور ّدا ً على س���ؤال ح��ول إمكـان
التوصل إل��ى اتفاق ق��ال ظريف إن
ال��غ��رب ق��د ج���رب أس��ال��ي��ب أخ��رى
كـفرض العقوبات والضغوط وإثارة
التهديدات خالل الفترة السابقة لكـن
أي �ا ً من ه��ذه األساليب لم يفلح في
إيصاله إلى أهدافه بل يزداد بعدا ً من
أهدافه يوما ً بعد يوم.
وأض���اف إن��ن��ا م��ن ناحية أخ��رى
ال نريد أكـثر م��ن حقوقنا ب��ل نهتم
فقط باستيفاء حقوقنا على أساس
الضوابط الدولية ونرى أن مصالح
البلدين ممكنة في هذا األمر .وصرح
ق��ائ�لاً أعتقد أن��ه إذا ل��م يقم الطرف
المقابل بإثارة الذرائع سيقتنع بأن
برنامجنا ال��ن��ووي سلمي الطابع
ولهذا السبب أرى إمكـان التوصل إلى
اتفاق.
وأب���دى وك��ي��ل وزارة الخارجية
الكويتية خالد الجار الله استعداد
ال��ك��وي��ت ل��ل��ق��ي��ام ب��وس��اط��ة لحل
الخالفات بين السعودية وإيران.
وفي السياق ،أفادت معلومات أن
وفدا ً اقتصاديا ً إماراتيا ً رفيعا ً وصل
إل��ى طهران أول من أم��س في إطار
زيارة هي األولى بهذا المستوى منذ
 8س��ن��وات .وبحسب المعلومات
المتوافرة فإن الوفد يضم رجال أعمال
من أصحاب االهتمامات المختلفة من
النفط والغاز إلى الصناعات الغذائية
وتجار السيارات .وسيلتقي الوفد
المسؤولين اإليرانيين ومن ضمنهم
وزراء االقتصاد والصناعة والتجارة
ورئيس البنك المركزي اإليراني.

رو�سيا تت�سلم الرئا�سة في مجل�س
الأمن الدولي لمدة �شهر واحد
تسلمت روسيا أمس الرئاسة في مجلس األمن الدولي
لمدة شهر واحد .وقال مندوبها الدائم لدى األمم المتحدة
فيتالي تشوركين أمام الصحافيين في مق ّر األمم المتحدة
إن جدول أعمال مجلس األمن في الشهر المقبل سيكون
مكثفاً ،مضيفا ً أن روسيا تنوي التركيز في «التسوية في
الشرق األوسط واألوضاع في اليمن وليبيا وعملية تدمير
الترسانة الكيماوية في سورية والوضع اإلنساني في هذا
البلد».
وأضاف أنه ستعقد أثناء الشهر المقبل جلسات حول
أفغانستان وأفريقيا وخ��ص��وص�ا ً األوض���اع ف��ي مالي
وساحل العاج والعالقات بين السودان وجنوب السودان.

كما لم يستبعد تشوركين عقد لقاءات منفصلة حول األزمة
األوكرانية.
ومن المتوقع أن يتم في حزيران تمديد عمل بعثات
حفظ السالم الدولية في ساحل العاج ومالي ومرتفعات
الجوالن وكذلك صالحيات مجموعة الخبراء للجنة مجلس
األمن حول العقوبات ضد إيران.
وت��ن��وي روس��ي��ا إج���راء تصويت ح��ول م��ش��روع ق��رار
جديد حول الوضع اإلنساني في سورية .يذكر أن روسيا
والصين علقتا في أيار الماضي مشروع القرار اآلخر بهذا
الشأن ال��ذي ك��ان يقضي بنقل «الملف ال��س��وري» إلى
المحكمة الجنائية الدولية.

رو�سيا تتخلى عن الم�شاركة
في معار�ض الأ�سلحة الأوروبية

صرح مصدر مقرب من هيئات تنظيم معارض األسلحة
الروسية أن شركة «روس أوبورون أكسبورت» الروسية
تنوي التخلي عن المشاركة واسعة النطاق في معارض
األسلحة األوروبية لتركز في إقامة المعارض في مناطق
أخ��رى مثل آسيا والمحيط ال��ه��ادئ وال��ش��رق األوس��ط
وأفريقيا وأميركا الالتينية.
وق��ال المصدر إن العقوبات المفروضة على روسيا
جعلتها تعيد توجيه شركاتها «روس تكنولوجي» و»روس
أوب���ورون أكسبورت» والمؤسسات األخ��رى المصدرة
لألسلحة ،نحو المشاركة في معارض األسلحة في مناطق
العالم األخرى «حيث تحظى أسلحتنا بطلب كبير».
ولفت المصدر في هذا السياق إلى تقصير إطار المشاركة
الروسية في معرض أسلحة القوات البرية «يوروساتوري
–  »2014المزمع إقامته في  20 – 16حزيران في باريس.
وق��ال إن المقصود باألمر قبل كل شيء هو عرض الحد
األدنى من نماذج حية للمعدات الحربية .وبصورة خاصة
فإن روسيا رفضت عرض عربة دعم الدبابات الحديثة
«تيرميناتور –  »2التي سبق لها أن عرضت في استانا

عاصمة كازاخستان بمعرض «كاديكس – .»2014
وكان رئيس شركة الطائرات الموحدة الروسية ميخائيل
بوغوسيان قد أعلن في وقت سابق أن شركته رفضت أيضا ً
عرض نماذج للطائرات الحديثة في معرض «فارنبارو –
 »2014الذي سيقام في  20 – 14تموز في لندن.
أفاد نائب رئيس لجنة الصناعة العسكرية لدى الحكومة
الروسية أوليغ بوتشكاروف بإنجاز عملية استحداث
مختبر الروبوتات القتالية في روسيا .وقال بوتشكاريوف
إن المختبر قد تأسس وبدأ في عمله .وأعاد إلى األذهان
قرار اللجنة الذي يقضي بتعيين أوليغ مارتيانوف رئيسا ً
لفريق الباحثين الحكومي بهذا الشأن.
وكان نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري روغوزين
المسؤول عن تسيير شؤون الصناعات الحربية الروسية
قد أعلن العام الماضي خطة إنشاء هذا المختبر ،مشيرا ً
إلى أن هذا المشروع قد يتحقق في إط��ار الشراكة بين
الحكومة الروسية والقطاع الخاص وبالتعاون مع مصنع
ديغتياريوف وغيره من الشركات الروسية المصنعة
لألسلحة والمعدات الحربية.

هاغل في �أفغان�ستان لبحث الأو�ضاع
بعد ان�سحاب القوات الدولية
وصل وزير الدفاع األميركي تشاك هاغل إلى افغانستان
للوقوف على استعدادات العسكريين األفغان لضمان
األمن في بالدهم بعد انسحاب القوات الدولية من البالد
نهاية عام .2014
وكان الرئيس األميركي ب��اراك أوباما أعلن سابقا ً أن
واشنطن تنوي تمديد تعاونها االستراتيجي مع السلطات
األفغانية وبقاء نحو  10آالف من العسكريين األميركيين
في أراضي البالد بعد انسحاب القوات الدولية الرئيسية

منها قبل نهاية عام .2014
وتشدد الواليات المتحدة على أن تنفيذ هذه الخطة
ال يمكن إال بشرط موافقة كابل على توقيع االتفاقية التي
تقضي بالوجود العسكري األميركي في البالد بعد عام
 .2014ورفض حامد كرزاي توقيع هذه االتفاقية ،موضحا ً
أن هذه المسألة سيبحثها خليفته الذي سيتم اختياره
في الجولة الثانية من االنتخابات الرئاسية المقررة شهر
حزيران الحالي.

لقاء عسكري روسي ـ صيني
أعلن نائب رئيس أركان جيش التحرير الشعبي الصيني
الجنرال وانغ غوانتشونغ عن تأييده الموقف الروسي من
األزمة األوكرانية .جاء ذلك في لقاء أجراه وانغ مع نائب
وزير الدفاع الروسي أناتولي أنتونوف في منتدى «حوار
شانغري ال» األمني السنوي الـ 13في سنغافورة.
وفي بيان صدر عن المركز الصحافي ل��وزارة الدفاع
الروسية عن اللقاء المذكور «أث��ن��اء مناقشة القضايا
الحيوية لألمن القومي تناولنا بشكل خاص الوضع في
أوكرانيا .ودعم رئيس الوفد الصيني الموقف الروسي
وعبر عن قلقه الشديد من التطورات األخيرة في جنوب
شرقي أوكرانيا ،مشيرا ً الى أهمية وقف العملية التنكيلية
للسلطات األوكرانية ضد السكان المدنيين.
وكان الرئيس الروسي فالديمير بوتين بحث الوضع
في أوكرانيا مع نظيره الفرنسي فرانسوا هوالند وذلك في
اتصال هاتفي ،حيث أفاد المكتب الصحافي للكرملين أن
بوتين شدد على ضرورة «عدم التباطؤ في وقف العنف
وإراق��ة الدماء من قبل السلطات في كييف وب��دء حوار
مباشر بين كييف وممثلي جنوب الشرق».
وبحث الرئيسان اللقاء الثنائي المرتقب في باريس في
 5حزيران المقبل .وأكد بوتين استعداده للمشاركة في
الفعاليات االحتفالية التي ستشهدها منطقة النورماندي
شمال غربي فرانسا لمناسبة الذكرى الـ 70إلنزال قوات
الحلفاء هناك أثناء الحرب العالمية الثانية.
إلى ذلك ،أعلن متحدث باسم بعثة المراقبة الخاصة
لمنظمة األمن والتعاون األوروب��ي في أوكرانيا أمس أن
البعثة لم تتمكن حتى اآلن من االتصال مع فريقين من
المراقبين فقد أثرهما في جنوب شرقي أوكرانيا األسبوع
الجاري.
وذ ّك��ر المتحدث ب��أن الفريق األول ُفقد ي��وم االثنين
الماضي في مقاطعة دونيتسك بالقرب من حدودها مع

قتيال بروك�سل
�ضابطان
«�إ�سرائيليان» لهما
عالقة باغتيال
المبحوح ومغنية
نقلت صحيفة «إس��رائ��ي��ل
ال��ي��وم» عن مصادر أمنية في
كيان ال��ع��دو قولها إن عملية
االغتيال التي نفذت في المتحف
اليهودي في بروكسل مدبرة
واستهدفت ضابطين في جهاز
المخابرات يشغالن منصبَين
حساس ْين فيه.
َ
وأش��ارت الصحيفة إلى أنه
م��ن المقرر أن تنشر صحيفة
«لوسوار» البلجيكية األربعاء
مقاال ً لمراسلها في «إسرائيل»
يوضح عملية التصفية وعن
الجهة التي تقف وراءها.
وأوض���ح���ت ال��ص��ح��ي��ف��ة أن
القتيلين ي��ع��م�لان ف��ي جهاز
الموساد ولهما عالقة في اغتيال
القيادي في حركة «حماس»
الشهيد محمود المبحوح الذي
قضى في دبي قبل أعوام ،ولهما
صلة باغتيال القيادي العسكري
البارز في «حزب الله» الشهيد
القائد عماد مغنية.
وأوضحت الصحيفة أن مريم
ريفا التي ُقتلت ف��ي الهجوم
عملت هي وزوج��ه��ا إيمانويل
ري��ف��ا ،قبل س��ن��وات ف��ي مكتب
رئيس ال��وزراء «اإلسرائيلي»،
وه��م��ا ض��اب��ط��ان ك��ب��ي��ران في
المخابرات.
ولفتت إلى أن صفة وظائف
ح��س��اس��ة تطلق ع��ل��ى أول��ئ��ك
ال��ذي��ن يعملون ف��ي وظ��ائ��ف
تصنف بأنها سرية ولها عالقة
بجوانب معينة مثل ال��دف��اع
واألمن واالستخبارات.
ونقلت الصحيفة عن مراسل
صحيفة «ل���وس���وار» تأكيده
أن مريم وزوجها نفذا مهمات
لمدة أرب��ع سنوات بالسفارة
«اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة» ف���ي برلين
بألمانيا ،وقد انتهت هذه المهمة
قبل نحو سنة.
وأف�������ادت ال��ص��ح��ي��ف��ة أن
إيمانويل عمل سابقا ً في منظمة
«ناتيف» ،وهو جهاز مخابراتي
«إس��رائ��ي��ل��ي» ص��غ��ي��ر أنشئ
في خمسينات القرن الماضي
لتعزيز ت��رح��ي��ل ال��ي��ه��ود إل��ى
«إسرائيل» ،وخصوصا ً يهود
الدول الشيوعية خالل الحرب
ال��ب��اردة ،وأوق��ف عملياته منذ
بضع سنوات ليهتم حاليا ً فقط
بمساعدة من يريد الرحيل إلى
«إسرائيل» من الدول الشرقية.

مقاطعة لوغانسك المجاورة ،مضيفا ً أنه «وفقا ً للمعلومات
األخيرة فهم موجودون في مقاطعة دونيتسك ووضعهم
على ما يرام».
أما حول الفريق الثاني ال��ذي فقد االتصال معه يوم
الخميس الماضي وال��ذي تدل معلومات على أن رجاال ً
مسلحين احتجزوا أعضاءه قرب حاجز أمني بمقاطعة
لوغانسك ،فقال المتحدث «إن مكان وجودهم الحالي
ال يزال مجهوالً» ،لكن لدى البعثة معلومات من مصادر
مختلفة تدل على أن وضعهم «على ما يرام أيضاً» .ولم
يفصح المتحدث عن هوية األشخاص الذين تتفاوض
البعثة معهم ،قائالً إن المفاوضات تسير بمشاركة «ممثلين
رفيعي المستوى للحكومة األوكرانية» ،إلى جانب أطراف
أخرى.
ويضم الفريقان المختفيان  8مراقبين ومترجماً ،ومن
أعضاء الفريق األول مواطنو كل من سويسرا وإستونيا
وتركيا والدنمارك ،فيما ال تزال جنسيات أعضاء الفريق
الثاني مجهولة.
وفي وقت سابق أعلن قادة قوات الدفاع الشعبي في
مقاطعة دونيتسك أنهم أف��رج��وا عن جميع المراقبين
المحتجزين لديهم من قبل ،وق��ال «العمدة الشعبي»
لمدينة سالفيانسك فياتشيسالف بونوماريوف إنه «في
الوقت الحالي ليس لدينا مراقبو منظمة األمن والتعاون
في أوروبا ،فقد جرى اإلفراج عن جميع من تم احتجازهم
األسبوع الماضي».
وكان بونوماريوف أفاد الخميس الماضي بأن مجموعة
من أربعة مراقبين تم احتجازهم من قبل ق��وات الدفاع
الشعبي .وأشار إلى أنهم ليسوا معتقلين بل محتجزون
ويمكن أن يتم إطالق سراحهم في أقرب وقت .ولم يستثن
«العمدة الشعبي» افتراض أن يكون هؤالء المراقبون قد
قاموا بنشاطات تجسسية في المنطقة.

تعاون �أمني ياباني فيتنامي
لمواجهة ال�ضغط ال�صيني
اتفق وزيرا الدفاع الياباني إتسونوري أونوديرا والفيتنامي فونغ كوانغ
ثانه على تعزيز التعاون الوثيق في مجال األمن في ضوء نزاعاتهما اإلقليمية
مع الصين .وقال أونوديرا أثناء لقائه نظيره الفيتنامي في إطار منتدى «حوار
شانغري ال» األمني السنوي في سنغافورة أمس «نعتقد أن تغيير الوضع
الراهن باستخدام القوة أمر غير مقبول .ويجب حل هذا النزاعات عن طريق
الحوار .اليابان تدعم الموقف الفيتنامي في نزاعها األخير مع الصين .سنعزز
التعاون في مجال الدفاع في ضوء النشاط المكثف للقوات البحرية الصينية
جنوب وشرق الصين».
من جهته دعم وزير الدفاع الفيتنامي موقف نظيره الياباني ،مشيرا ً إلى أن
بالده «سترد على الضغط من جانب الصين بهدوء» .يذكر أن العالقات بين بكين
وهانوي ازدادت توترا ً بعدما أسفر تصادم سفينتين  -صينية وفيتنامية -في
منطقة جزر باراسيل المتنازع عليها إلى غرق األخيرة .وتتنازع اليابان والصين
على جزر سينكاكو الواقعة في بحر شرق الصين.

�إجراءات �أمنية في بانكوك
في انتظار احتجاجات �ضد الجي�ش
أفادت دائرة الشرطة الوطنية التايالندية أنها اتخذت يوم أمس إجراءات
أمنية مشددة في العاصمة بانكوك في انتظار احتجاجات شعبية واسعة
ضد الجيش .وأضافت أن الوحدات المتكونة من آالف عدة من الجنود ورجال
الشرطة مرابطة حاليا ً بالقرب من تمثال الديمقراطية وتمثال النصر والمنطقة
التجارية وسط العاصمة التايالندية.
وحذرت شرطة المرور من قطع الحركة وإغالق محطات مترو األنفاق في
المناطق التي اتخذت فيها اإلجراءات األمنية المشددة .من جهتها أفادت محطة
التلفزيون واإلذاعة البريطانية «بي بي سي» أن محطات القطارات والمراكز
التجارية في بانكوك ال تزال مغلقة في انتظار االحتجاجات .وكانت وزارة
الداخلية التايالندية حذرت مناطق البالد سابقا ً من احتمال إجراء االحتجاجات
الواسعة ضد الجيش في  1حزيران.

