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هارف :ال نملك �أدلة مقنعة عن انتهاكات لحقوق الإن�سان في �أوكرانيا
م�س�ؤولون �إيرانيون :فوز الرئي�س الأ�سد
بوتين يلتقي �أوباما وقادة العالم في النورماندي ويرحب بموقف بورو�شينكو
يج�سد الهزيمة المذلة لأميركا
ّ
أك��د ك��ل م��ن الرئيسين ال��روس��ي
فالديمير بوتين واألميركي ب��اراك
أوباما على ضرورة تخفيض التوتر
وتقليص حجم العمليات العسكرية
شرق أوكرانيا ،وأفاد الناطق باسم
الكرملين دم��ي��ت��ري بيسكوف ،أن
الرئيسين تبادال أثناء لقاء قصير
على هامش االحتفال في النورماندي
ش��م��ال غ��رب��ي ف��رن��س��ا ،اآلراء حول
الوضع في أوكرانيا.
وأعلن بيسكوف أيضا ً أن الرئيس
بوتين والرئيس األوكراني المنتخب
ب��ي��وت��ر ب��وروش��ي��ن��ك��و «أك����دا خ�لال
تبادلهما أطراف الحديث في فرنسا،
ضرورة وقف إراقة الدماء في أوكرانيا
بأسرع ما يمكن».
وأضاف بيسكوف« :أن الرئيسين
أكدا عدم وجود بديل لتسوية الوضع
ب��ال��ط��رق السياسية السلمية في
هذا البلد ،ويعتبر هذا اللقاء األول
من نوعه منذ انتخاب بوروشينكو
رئيسا ً ألوك��ران��ي��ا» .والتقى بوتين
أيضا ً المستشارة األلمانية أنغيال
م��ي��رك��ل .وق���ال ي���وري أوش��اك��وف
مساعد الرئيس الروسي« :إن بوتين
وميركل ناقشا البحث ع��ن حلول
وإيجاد حلول وسط ،ال نقاط الخالف
في األزمة األوكرانية».
ورحب الرئيس الروسي في مؤتمر
صحافي قصير على هامش المراسم
االح��ت��ف��ال��ي��ة ،ب��ت��ص��ري��ح ال��رئ��ي��س
األوكراني بيوتر بوروشينكو الذي
أكد فيه ضرورة الوقف الفوري لسفك
الدماء في شرق أوكرانيا.
وأك����د ب��وت��ي��ن أن «ل���ق���اءه مع
ب���وروش���ي���ن���ك���و ج�����اء ب��م��ش��ارك��ة
الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند
والمستشارة األلمانية أنغيال ميركل
واستمر حوالى  15دقيقة ،وتطرقا
لملف األزم���ة األوك��ران��ي��ة وتطوير
العالقات االقتصادية الثنائية».
وأض�����اف ب��وت��ي��ن« :إن ال��رئ��ي��س
األوك��ران��ي أف��اد بوجود خطة لوقف
العنف في ش��رق أوكرانيا من دون
الكشف عن تفاصيلها».
وش���دد ال��رئ��ي��س ال��روس��ي على
«ض����رورة فتح ح���وار مباشر بين
السلطة ف��ي كييف والممثلين عن
ج��ن��وب ش��رق��ي أوك��ران��ي��ا م��ن دون
مشاركة موسكو» .وق��ال« :روسيا
ليست طرفا ً في النزاع األوكراني».
وأكد «ضرورة وقف العملية التنكيلية
التي تخوضها ال��ق��وات األوكرانية
جنوب شرقي البالد بشكل ف��وري،
وقال« :هذا هو الطريق الوحيد لبدء
الحوار الفعلي مع أنصار الفدرلة».

بوتين يلتقي أوباما
وأض���اف« :السباق االنتخابي في
أوكرانيا انتهى ،يجب االنتقال إلى
العمل الجدي مع المواطنين».
ودع��ا بوتين السلطة في كييف
إل��ى فتح تحقيق ج��دي ف��ي أعمال
العنف بأوكرانيا ،بما فيها أحداث
أوديسا ،التي راح ضحيتها عشرات
من معارضيها ،مشددا ً على «ضرورة
أن تبدي اإلدارة األوك��ران��ي��ة إرادة
ط��ي��ب��ة وح��ك��م��ة ،ك��م��ا ج���دد موقف
موسكو حيال خطط بعض الساسة
في أوكرانيا لتوقيع اتفاقية الشراكة
م��ع االت��ح��اد األوروب����ي ،واعتبر أن
البضائع األوكرانية لن تكون قادرة
على المنافسة في هذه الحالة».
وأك��د بوتين أنه لم يناقش سعر
الغاز مع بوروشينكو ،مشيرا ً إلى
أن «موسكو مستعدة لتقديم بعض
التنازالت في حال موافقة كييف على
عدد من الشروط ،بما فيها تسديد
الطرف األوكراني مستحقات الغاز
الروسي».
إل��ى ذل��ك ،م��ن المتوقع أن يمثل
الواليات المتحدة في مراسم تنصيب
الرئيس األوكراني بيوتر بوروشينكو
وفد يضم جو بايدن نائب الرئيس
األميركي وفيكتوريا نوالند مساعدة
وزي��ر الخارجية والسيناتور جون
ماكين .كما يحضر مراسيم تنصيب
بوروشينكو ،المزمع إج��راؤه��ا في

السابع من ح��زي��ران في العاصمة
كييف ،أكثر م��ن  50وف���دا ً رئاسيا ً
وبرلمانيا ً يمثلون بلدانا ً أوروبية
وأميركية وآسيوية .وسيمثل روسيا
ف��ي م��راس��ي��م التنصيب ميخائيل
زورابوف سفير موسكو لدى كييف.
وأعلنت وزارة الخارجية األميركية
أن واشنطن ال تؤيد ال��دع��وات إلى
إجراء تحقيق في أعمال العسكريين
األوكرانيين شرق البالد ،ألنها تعتبر
خطوات كييف قانونية.
وق��ال��ت م���اري ه���ارف المتحدثة
باسم الخارجية أم��س« :إن بالدها
ال تملك أدل��ة مقنعة تثبت األنباء
المتداولة عن انتهاك حقوق اإلنسان
من قبل الحكومة األوكرانية ،وإنه من
غير المقبول المقارنة بين البلد الذي
ي��داف��ع ع��ن نفسه وشعبه وأرض��ه
واالنفصاليين المسلحين الذين
يحاولون إشعال الفوضى بدعم من
حكومة أخرى».
إل���ى ذل���ك ،نصحت ال��خ��ارج��ي��ة
األميركية مواطنيها بعدم السفر
إلى مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك
شرق أوكرانيا ،وكذلك إلى أوديسا
وشبه جزيرة القرم التي انضمت إلى
روسيا .وأشارت إلى أن «مجموعات
مسلحة ت��واص��ل سيطرتها على
ال��م��ق��اط��ع��ت��ي��ن ب��ش��رق أوك��ران��ي��ا
وأقامت حواجز غير شرعية هناك

وقامت بخطف مواطنين ،بمن فيهم
أميركيون ،لمدة ساعات أو أيام».
وأضافت الخارجية« :إن الوضع
في أوكرانيا يمكن أن يتغير بسرعة،
داعية المواطنين األميركيين إلى
تجنب المشاركة في تج ّمعات كبيرة
واالستعداد لالختباء مدة طويلة في
ح��ال وق��وع اشتباكات بالقرب من
مكان إقامتهم».
وأف���اد م��ص��در ف��ي ق���وات ال��دف��اع
الشعبي شرق أوكرانيا أن عناصره
«أسقطوا طائرة استطالع أوكرانية
ق��رب مدينة سالفيانسك بمقاطعة
دونيتسك» ،مضيفا ً أن «الطائرة كانت
تحلق فوق سالفيانسك منذ صباح
أم��س ،وأن عناصر الدفاع الشعبي
تمكنوا من إصابة أحد محركيها».
وتوجهت الطائرة بعد إصابتها
إل��ى خ��ارج المدينة ،حيث ال يوجد
مكان مالئم لهبوط الطائرات ،بحسب
المصدر ،ال��ذي ق��ال« :إن عمودا ً من
ال��دخ��ان األس���ود صعد م��ن المكان
الذي من المرجح أن تكون الطائرة قد
سقطت فيه».
وفي هذا السياق ،أعلنت سلطات
لوغانسك عن إصابة اثنين من قوات
الدفاع الشعبي بجروح نتيجة قصف
ضواحي المدينة من قبل الطيران
األوكراني .وأوضح مصدر في إدارة
المقاطعة أمس ،أن مقاتلة من طراز

«س��و  »25 -قصفت مخيّما ً وبلدة
لوغانسكايا مساء أمس.
وقال مصدر في القوات األوكرانية
في وقت سابق« :إن الطيران قصف
مجموعة من المسلحين ومعداتهم،
أدى إل��ى تدمير معدات المسلحين
وذخ��ي��رت��ه��م ووق����وع خ��س��ائ��ر في
صفوفهم».
من جهة أخ��رى ،ذكر ياروسالف
غونتشار نائب قائد كتيبة زوف أن
« 15مسلحا ً قتلوا وأصيب  5من
أف��راد ح��رس الحدود األوك��ران��ي في
عملية أمنية للقوات األوكرانية في
مقاطعة لوغانسك ،في حين جددت
القوات األوكرانية قصفها على بلدة
سيميونوفكا في مقاطعة دونيتسك
الواقعة شرقي سالفيانسك .وأشار
مصدر في قوات الدفاع الشعبي إلى
أن «القصف استهدف المنطقة التي
يوجد فيها مصنع للكبريت شب فيه
حريق لكن تم إخماده بسرعة».
وفي السياق ،أكد مفوض حقوق
األط��ف��ال التابع للرئاسة الروسية
بافل أستاخوف ي��وم أم��س وصول
أك��ث��ر م��ن  12أل��ف الج��ئ أوك��ران��ي
إل��ى مقاطعة روس��ت��وف الروسية
خ�لال ي��وم واح���د .مضيفا ً أن 12
ألفا ً و 181مواطنا ً أوكرانيا ،بينهم
مئات األطفال ،وصلوا إلى المقاطعة
الروسية المذكورة خالل  24ساعة
خ�لال يومين ،وأن أكثر من  7آالف
ش��خ��ص وص��ل��وا إل���ى ه��ن��اك ف��ي 3
حزيران.
تجدر اإلشارة إلى أن األوكرانيين
الذين يغادرون ديارهم في المناطق
ال��ش��رق��ي��ة م���ن ب�ل�اده���م ي��ع��ب��رون
ال��ح��دود م��ع مقاطعة بيلغورود
الروسية أي��ض��ا .وك��ان أستاخوف
ذكر يوم األربعاء الماضي أن 338
عائلة أوكرانية طلبت من السلطات
الروسية حق اللجوء الموقت ،فيما
ت��وج��ه��ت  37ع��ائ��ل��ة أخ���رى بطلب
منحها صفة اللجوء.
م��ن ج��ان��ب آخ����ر ،أك���د سيرغي
دون���ي���ت���ش ن���ائ���ب رئ���ي���س وزراء
جمهورية ال��ق��رم ال��روس��ي��ة وج��ود
نحو  5آالف الج��ئ ج��ن��وب شرقي
أوكرانيا في الجمهورية ،بينهم أكثر
من  600طفل ،مضيفا ً أن السلطات
المحلية تعمل على توفير ك��ل ما
يحتاج إليه األطفال .وأش��ار إلى أن
«وزارة ال��ط��وارئ الروسية ستقيم
م��راك��ز موقتة الستقبال الالجئين
ف���ي م��ع��ب��ر ت��ش��ون��غ��ار وم��دي��ن��ة
كراسنوبيريكوبسك القريبين من
حدود القرم مع أوكرانيا.

رو�سيا �ستحقق قفزة تكنولوجية على رغم �سيا�سة العقوبات الغربية

باري�س� :سنفي بالتزامنا ون�سلم مو�سكو حاملتي «مي�سترال»
اعترف الرئيس األميركي باراك أوباما بأنه ال يستطيع أن
يقنع نظيره الفرنسي فرانسوا هوالند بضرورة فسخ صفقة
بيع حامالت طائرات مروحية من نوع «ميسترال» إلى روسيا.
وج��دد أوب��ام��ا خ�لال اجتماعه م��ع نظرائه م��ن «مجموعة
السبع» في العاصمة البلجيكية بروكسيل مطلبه بضرورة أن
توقف فرنسا «التعاون العسكري» مع روسيا عموما ً وتوقف
صفقة بيع السفن العسكرية خصوصاً.
وكشف أوباما في مؤتمر صحافي أن الرئيس الفرنسي رفض
التجاوب مع مطلبه ،حيث قال إنه يتمنى على األقل أن تعلق
فرنسا صفقة «ميسترال» حتى إشعار آخر يأتي بعد أن تغيِّر
روسيا سياستها تجاه أوكرانيا ،أي بعد أن «تدخل روسيا في
تعاون مع السلطة األوكرانية الجديدة وتتوقف عن مساندة
االنفصاليين في شرق أوكرانيا».
وأك��د وزي��ر الخارجية الفرنسي ل��وران فابيوس أم��س أن
بالده تعتزم تنفيذ التزاماتها الخاصة بتسليم روسيا حاملتي
المروحيات «ميسترال» ،مضيفا ً أن االتفاقية بهذا الشأن جرى
توقيعها عام  ،2011وسددت قيمة غالبية بنودها.
من ناحية أخ��رى ،أعلن دميتري روغ��وزي��ن نائب رئيس
الوزراء الروسي أن روسيا ستحقق قفزة تكنولوجية على رغم
سياسة العقوبات الغربية ،مؤكدا ً أن الغرب لن يتم ّكن من عزل
روسيا.
وقال روغوزين في الجلسة العامة لمنتدى «تكنوبروم» في
نوفوسيبيرسك يوم أمس ،إن سياسة احتواء روسيا تهدف
إلى منع تطور البالد التكنولوجي ،مؤكدا ً أن هذه السياسة

طهران توا�صل التعاون مع «الذرية»
واالتفاق مع « »1+5رهن ح�سن نياتها
أع��ل��ن ممثل إي���ران ال��دائ��م لدى
الوكالة الدولية للطاقة الذرية رضا
نجفي أنه استنادا ً لالتفاق بين إيران
والوكالة الدولية في تشرين الثاني
المنصرم اتخذ  13إجراء عمليا ً لحد
اآلن ومن وجهة نظر طهران لم يبق
شيء لم يجر تنفيذه.
وفي إفادة صحافية عقب انتهاء
المناقشات حول الموضوع اإليراني
في االجتماع الفصلي لمجلس حكام
ال��وك��ال��ة ال��دول��ي��ة للطاقة الذرية
في فيينا ،قال نجفي إن االجتماع
الفصلي لمجلس ال��ح��ك��ام ال��ذي
بدأ االثنين في مقر الوكالة تناول
مواضيع مختلفة ،بينها التقرير
السنوي للوكالة وتقرير تنفيذ
إج���راءات األم���ان وب��اق��ي القضايا
المتعلقة ،مشيرا ً إل��ى أن اجتماع
مجلس الحكام األربعاء الماضي
تناول الموضوع النووي اإليراني،
إذ خصصت ال��م��ن��اق��ش��ات لبحث
تطبيق إج��راءات األم��ان في إيران
وتقرير مدير الوكالة الذرية للطاقة
الذرية يوكيا أمانو.
وأش���ار نجفي إل��ى بيان حركة
عدم االنحياز معتبرا ً أنه أعرب عن
دعمه البرنامج اإلي��ران��ي ،مؤكدا ً
حق ال��دول بما فيها إي��ران في ما
يتعلق ب��ال��ش��أن ال��ن��ووي ودورة
ال��وق��ود .وأش���ار إل��ى دع��م أعضاء
الوكالة السيما مجموعة حركة عدم
االنحياز لتعاون إيران مع الوكالة.
وأض���اف إن م��دي��ر ال��وك��ال��ة علق
على ما ج��رى تناقله عن االتحاد
األوروب��ي في الدعوة إلى تسريع
ال��ت��ع��اون ب��ي��ن إي����ران وال��وك��ال��ة
بالقول إن المواضيع النووية تقنية
ومعقدة للغاية وال ينبغي الضغط
على الوكالة في هذا المجال.
ول��ف��ت نجفي إل��ى ط��رح بعض
القضايا القديمة ح��ول البرنامج
اإليراني ورأى أن بالده ال تعترف
بالمزاعم الواهية بشأن ما يعرف

نجفي
بالبعد العسكري المحتمل ،مضيفا ً
أنه لم تقدّم أبدا ً أي وثائق معتبرة
ت��ؤي��د ه��ذه ال��م��زاع��م .وأوض���ح أن
التقرير األخير للوكالة يؤكد مرة
أخ��رى الطابع السلمي للبرنامج
ال��ن��ووي اإلي��ران��ي ول��م يسجل أي
انحراف في هذا البرنامج.
وأك���د نجفي أن التقرير يثبت
أيضا ً أن إيران قامت بتنفيذ ما عليها
من التزامات وفقا ً لبرنامج العمل
المشترك بين إي���ران ومجموعة
 1+5وكذلك االتفاق بينها وبين
الوكالة الدولية للطاقة النووية،
وأعلن استعداد بالده للتعاون مع
الوكالة إلزالة أية شبهات أو إبهام
ح��ول جميع القضايا .وأش��ار إلى
االجتماعات الفنية المتعددة بين
بالده والوكالة واالجتماع األخير
الذي عقد بين الجانبين في طهران
في  20أيار  ،2014قائالً إنه حصل
تقدم جيد حول الخطوات العملية
السبع خصوصا ً إثبات االستخدام
غير العسكري للصواعق المتفجرة
بشكل كامل ،مضيفا ً أن إيران ومن
خ�لال التنفيذ الكامل للخطوات

الـ 13في إط��ار اإلع�لان المشترك
الخاص بإطار التعاون ،تعاونت
م��ع الوكالة الدولية ف��ي وق��ت تم
تحديده حيث قدمت المعلومات
كلها ال��ت��ي ك��ان��ت ت��ح��ت��اج إليها
الوكالة.
وش��دد نجفي على ض���رورة أن
تتواصل المفاوضات بين إي��ران
والمجموعة الدولية بنية حسنة،
وق��ال إن��ه ف��ي ح��ال ت��واف��رت نيات
حسنة ف��إن باإلمكان تنفيذ اتفاق
جنيف خ�لال الفترة التي ح��ددت
لالتفاق ،مضيفا ً أن بالده ليست في
وارد الحصول على السالح النووي
وأض�����اف أن ط���ه���ران وف���ي ح��ال
اعترف بحقوقها النووية ورفعت
الضغوطات غير ال��م��ب��ررة عنها،
ستخطو خطوات على طريق إبداء
شفافية أكبر في ما يخص برنامجها
النووي السلمي .وأش��ار إلى أن ما
يقال حول تعليق إيران التخصيب
والحديث حول هذا األم��ر قد ولى،
واتفاق جنيف ع��ام  2013قد أكد
ح��ق إي���ران بالتخصيب وأن على
أوروبا أن تقترب أكثر من الواقع.

مقتل � 4أ�شخا�ص في انفجار
قرب منزل حاكم والية في نيجيريا

الغربية ستؤدي إلى نتائج عكسية ،ولن يتم ّكن أحد من عزل
روسيا خصوصا ً في ما يتعلق بإمكانات التعاون الصناعي
والتكنولوجي مع الدول األخرى.
جاء ذلك في وقت انتهى في روسيا اختبار وحدات المنطقة
العسكرية الغربية ال��م��زودة بالسالح الذكي فائق الدقة.

بكين تدعو وا�شنطن �إلى النظر بمو�ضوعية
�إلى ازدياد قدراتها الدفاعية
أعربت بكين عن أملها بأن تنظر
واشنطن إلى مسألة «زيادة قدرات
الصين الدفاعية بموضوعية».
وق��ال المتحدث باسم الخارجية
الصينية هونغ لي ي��وم أم��س ،إن
بكين تقوم بتعزيز ق��درات الصين
الدفاعية فقط بهدف ال��دف��اع عن
وحدة أراضي البالد.

اعتبر رئيس هيئة األرك��ان العامة للقوات المسلحة
اإليرانية اللواء حسن فيروز آب��ادي ،أن ف��وز الرئيس
السوري بشار األسد باالنتخابات الرئاسية وحصوله
على نسبة تجاوزت  88في المئة من األص��وات ،يجسد
الهزيمة المذلة ألميركا وأعداء الشعب السوري.
وق��دم ال��ل��واء فيروز آب��ادي التهاني للرئيس لألسد
والشعب السوري بهذا الفوز العظيم ،معربا ً عن أمله في
أن يترك أعداء الشعوب المنطقة بحالها تقرر مصيرها
بنفسها .وقال« :إن المعجزة التي حققها الشعب السوري
بمشاركته الواسعة في االنتخابات الرئاسية يجب أن
تكون درسا ً مهما ً ألميركا وداعمي اإلرهاب في سورية».
وأش��ار آب��ادي إل��ى أن الصحوة في إي��ران وسورية
ولبنان وفلسطين تمثل نموذجا ً ناجحا ً ودرسا ً لألعداء
وم��ؤام��رات��ه��م ،م��ؤك��دا ً أن��ه ل��ن يكون نصيب االستكبار
العالمي وعمالئه إال الخذالن والعار.
واعتبر رئيس لجنة األمن القومي في البرلمان اإليراني
عالء الدين بروجردي أن زيارة وزير الخارجية األميركي
جون كيري إلى لبنان كانت رد فعل على االنتخابات
السورية .وأش��ار ل��دى وصوله إل��ى طهران ع��ائ��دا ً من
دمشق حيث شارك في اإلشراف على مراقبة االنتخابات
الرئاسية ،إن واشنطن بعثت بوزير خارجيتها إلى بيروت
كتعبير عن انزعاجها من التحول السياسي في سورية،
مشيرا ً إلى أن هذه االنتخابات هي أحد أهم األحداث في

تاريخ سورية المعاصر.
في السياق ،هنأ إمام جمعة طهران الموقت الشيخ
موحدي كرماني بفوز الرئيس بشار األسد باالنتخابات
الرئاسية السورية ،وأشار إلى صمود الشعب السوري
بوجه جميع م��ؤام��رات اإلرهابيين ،فيما دان االعتداء
اإلرهابي لداعش على مدينة سامراء المقدسة .وقال« :من
المتيقن أن الفوز العريض لبشار األسد أصاب األميركيين
بخيبة أمل وزرع اليأس في نفوسهم وأيقنوا أن مكرهم لن
يم ّكنهم من بسط نفوذهم في سورية».
من جهة اخ��رى ،دان خطيب جمعة طهران الموقت
االعتداء اإلرهابي لجماعة داعش على مدينة سامراء.
وأضاف« :إن هؤالء اإلرهابيون لن يكفوا عن جرائمهم،
وإن العدو يتربص لتوجيه الضربة وعلينا أن نتوخى
اليقظة والحذر من مكر األعداء».
وأشار كرماني إلى المفاوضات بين إيران ومجموعة
( ،)1+5وقال« :ال ينبغي أن نعلق األمل على الغرب بل
يتعين علينا االعتماد على أنفسنا والتوجه إلى الداخل
ألن البالد تتمتع بطاقات جمة من شأنها استقطاب
الطاقات الشابة المليئة بالحيوية والنشاط والعقول
مفكرة» .مؤكدا ً ضرورة صيانة حقوق الشعب اإليراني
مشيرا ً إلى أنها أمور أوصى بها قائد الثورة اإلسالمية.
ولفت إلى أن الفريق النووي اإليراني يواصل مفاوضاته
وأمل أن يلتزم هذه الخطوط.

وأكد لي أن بالده تتمسك بالطريق
السلمية للتطور ،مشيرا ً إل��ى أن
هدف سياستها الدفاعية يتمثل في
الحفاظ على االستقرار في المنطقة
والعالم .جاء ذلك تعليقا ً على تقرير
نشرته وزارة ال��دف��اع األميركية
أش���ارت فيه إل��ى أن بكين تسعى
إلى رفع قدراتها على االنتصار في

ن��زاع��ات إقليمية مكثفة وقصيرة
المدى.
وأعرب المتحدث باسم الخارجية
الصينية عن أم��ل بكين ب��أن تكف
واشنطن عن نشر مثل هذه التقارير
وت��ق��وم بخطوات م��ح��ددة لتعزيز
ال��ت��ع��اون ب��ي��ن ال��ق��وات المسلحة
للبلدين.

وفي إطار االختبار الميداني نقلت منظومات «اسكندر -أم»
للصواريخ التكتيكية العملياتية التي بوسعها تدمير أهداف
على مدى  500كلم وبدقة متر واحد أو مترين إلى إقليم كومي
بأقصى شمال روسيا حيث قامت المنظومات بإطالق الصواريخ
التي أصابت أهدافا ً مخصصة لها بدقة فائقة جداً.

نجاة مر�شح انتخابات الرئا�سة
الأفغانية من انفجار غرب كابول
ن��ج��ا ال��م��رش��ح الن��ت��خ��اب��ات
ال��رئ��اس��ة األف��غ��ان��ي��ة عبدالله
عبدالله وأصيب بعض حراسه
ب��ج��روح ف��ي تفجير م���زدوج
اس��ت��ه��دف ت��ج��م��ع �ا ً ألن��ص��اره
بالقرب من فندق «أريانا» غرب
كابول أمس.
يذكر أن الجولة الحاسمة من
االنتخابات الرئاسية األفغانية
م��ن ال��م��ق��رر أن ت��ج��ري ف��ي 14
حزيران ،و يتنافس فيها وزير
ال��خ��ارج��ي��ة األس��ب��ق عبدالله
عبدالله ووزي��ر المال األسبق عبدالله
أشرف غني أحمدزاي.
وكانت حركة «طالبان» قد هدّدت بإفشال الجولة الثانية من االنتخابات
الرئاسية ،وش ّنت في الربيع هجمات واسعة النطاق ضد الجيش وقوات األمن
األفغانية واستهدفت المؤسسات الحكومية والمسؤولين في الدولة.
وينفذ الجيش الباكستاني عمليات عسكرية تهدف إلى إلحاق خسائر فادحة
بحركة «طالبان» .وقد ساهمت وسائل الرد على هذه العمليات في نشوب
خالفات عميقة داخل الجماعات المكوِّنة للحركة ،إذ انشق أهم فصيل فيها.
وعلى رغم إعالن هذا الفصيل الذي يقدّم ما يلزم للعمليات من مال وعـتاد
وانتحاريين ،فإن ذلك لم يثنِ الحركة عن القيام بعملياتها االنتحارية ،التي كان
آخرها قرب العاصمة العسكرية روالبندي ،والتي أسفرت عن مقتل ضباط في
االستخبارات.
وقد ينجح الجيش ،وفق رأي كثيرين ،في تطهير الشريط الواقع على حدود
أفغانستان من المسلحين ،لكن التحدي األكبر سيظل ذلك الذي يأتي من وراء
الحدود مع أفغانستان ،ال سيما بعد رحيل قوات التحالف.

لقي  4أشخاص مصرعهم بانفجار سيارة مفخخة أمام
مقر حاكم والية غومبي بشمال شرق نيجيريا ،وتضاربت
األنباء حول ما إذا كانت جماعة «بوكو حرام» المتشددة
هي المنفذة للعملية.
ونقل عن مصدر حكومي طلب عدم الكشف عن هويته أن
شاحنة صغيرة انفجرت وأسفر االنفجار عن مقتل «رجلين
كانا داخلها ومقتل جنديين كانا في عربة مصفحة مركونة
بالقرب من منزل حاكم والية غومبي ابراهيم دانكوامبو».

وأضاف المصدر« :لم يعرف بعد ما إذا كان منزل الحاكم
هو الهدف أو وقع االنفجار قبل أوان��ه» ،في إش��ارة إلى
احتمال أن يكون الحادث محاولة اغتيال سياسي.
ولم تعلن جماعة «بوكو حرام» المتشددة مسؤوليتها
عن هذا الحادث الذي جاء غداة اتهامها بقتل  45شخصا ً
في محيط مدينة مايدوغوري ،معقل هذه الجماعة في
شمال شرقي نيجيريا التي تبعد عن غومبي قرابة 320
كلم.

ال�سجن  12عام ًا لم�سلم
بو�سني �أدين بارتكاب
جرائم حرب

القب�ض على بريطانية �سرقت
مليون دوالر من م�ست�شفى لل�سرطان

أص��در القضاء البوسني أمس حكما ً
بالسجن  12عاما ً على مسلم بوسني
ف ّر إلى أميركا بعد الحرب ،إثر إدانته
بارتكاب ج��رائ��م ح��رب ض��د ال��ك��روات.
ون��ط��ق ال��ق��اض��ي س��اب��ان ماكسوميك
بالحكم على «إدين دزيكو» الذي سلمته
واشنطن في كانون األول  ،2011وقال
القاضي« :إن دزيكو كان من بين الذين
تسببوا بمقتل  6سجناء عسكريين
ومدنيين اثنين».
وكان دزيكو عضوا ً في وحدة خاصة
ف��ي ال��ج��ي��ش ال��ب��وس��ن��ي وت��دع��ى «ذو
الفقار» اتهمت بارتكاب جريمة حرب
عندما هاجمت قرية تورزينا الكرواتية
في نيسان  ،1993حيث لقي  22كرواتيا ً
على األقل مصرعهم .وسبق أن حوكمت
ام���رأة ك��ان��ت ع��ض��وا ً ف��ي ه��ذه ال��وح��دة
بالسجن لمدة خمس سنوات ونصف.
وأس��ف��رت الحرب البوسنية (-1992
 )1995عن سقوط أكثر من  100ألف
قتيل وخ��روج أكثر من مليوني الجئ
وهو ما يمثل حوالى نصف السكان قبل
اندالع الحرب.

ألقت السلطات البريطانية القبض على الموظفة ستيسي تيبلر
التي تبلغ من العمر  32سنة ،وكانت تعمل في «رويال مارسدين
تراست» ،أحد المستشفيات الرائدة لعالج مرضى السرطان في
لندن.
وق��د اتهمت السلطات تيبلر باالحتيال والتالعب واستغالل
وظيفتها في اإلدارة المالية بالمستشفى لتحويل مبالغ مالية وصلت
إلى مليون وسبعين ألف دوالر إلى حسابات مجهولين ج ّندهم
خطيبها سكوت شابلين البالغ من العمر  33سنة ،إذ كانت هذه
األموال مخصصة لشراء أدوية لعالج المرضى بالمستشفى ،إال أن
ذلك لم يمنع تيبلر من القيام بعملية االحتيال مع خطيبها شابلين،
وإنفاق األموال المسروقة على شراء حقائب غوتشي وتسديد ديون
قديمة وتمويل حفل زفافهما الذي كان يجب أن يتم قبل عام من
القبض عليهما.
وظهرت تيبلر مع شابلين في قفص االتهام إل��ى جانب ثالثة
أشخاص تقاسما معهم األم��وال المسروقة ،وأنكروا جميعا ً التهم
الموجهة إليهم باإلضافة إل��ى ستة أشخاص اعترفوا بارتكاب
الجريمة.
ويقول القاضي ستيفن هوبر عن ذلك من المؤسف والمخجل
الطريقة التي أنفقت بها األموال المسروقة .كانت ستيسي قد قامت
بتحويل األموال المخصصة لموردي األدوية واألجهزة الطبية إلى
حسابات المتهمين الذين تأكدت المحكمة من علمهم باألمر من
بدايته واشتراكهم في التخطيط لعملية االحتيال ،وحولت المبالغ
المسروقة في الفترة بين كانون األول عام  2011وأيار  ،2012وقد
تم ّكن المحققون من استرجاع أكثر من نصف المبلغ المسروق.

