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الكرملين يتوقع تقدم ًا في الملف الأوكراني خالل اجتماع مجموعة االت�صال

روحاني ...زيارة ح�سا�سة �إلى تركيا

 40في المئة من الرو�س يعتقدون �أن بورو�شينكو يمثل م�صالح الغرب

تعزيز العالقات بين البلدين
ي�صب في م�صلحة المنطقة

الرئيس التركي مستقبالً الرئيس روحاني
أكد الرئيس اإليراني حسن روحاني أن تركيا تتبوأ
مكانة خاصة بين ال��دول المجاورة إلي��ران ،وذلك خالل
مؤتمر صحافي جمعه بنظيره التركي عبد الله غول في
أنقرة.
وقال روحاني الذي وصل في زيارة رسمية إلى تركيا
أمس« :أنا والوفد المرافق لي فرحون بأننا ضيوف على
الحكومة الجارة والصديقة تركيا ،ونحن واثقون بأننا
نسير بخطى تخدم تنمية العالقات بين البلدين» ،وأكد
عزم حكومته على تطوير العالقات مع ال��دول الصديقة
السيما تركيا« ،إنطالقا ً من الطاقات والموقع الجيوسياسي
الخاص للبلدين».
إلى ذلك ،رحب غول بروحاني مشيرا ً إلى تباحثه معه
في سبل تطوير العالقات بين البلدين ،وكذلك االتفاقيات
التي أبرمت بين البلدين ،الفتا ً إلى أن «هناك طاقات كبيرة
كامنة في الحقل االقتصادي بين البلدين ،ونسعى إلى
رفع مستوى التبادل التجاري بين الجانبين إلى  30مليار
دوالر» ،وشدد على أن تطوير العالقات بين إيران وتركيا
يسهم في تكريس استقرار المنطقة».
وتطرق الرئيس التركي إلى مواضيع األمن في المنطقة
ووقف اإلرهاب وقال« :إنها من المواضيع المطروحة بين
الجانبين ،ونعتقد أن تكريس الحوار بين البلدين في
مجال االتصاالت ومكافحة اإلره��اب في المنطقة يخدم
االستقرار فيها».
وتفرض زيارة روحاني نفسها على اإلقليم المشتعل
رسالة إيجابية في زمن يكاد ال يهدأ من عصف الرصاص.
وإنها زي��ارة ترسيخ العالقات اإلستراتيجية كما تقول
طهران وأنقرة ،لكنها أيضا ً قمة تنظيم الخالفات حول
الشؤون الخارجية ،وتحديدا ً سورية.
رئيس لجنة الصداقة اإليرانية  -التركية في البرلمان
اإليراني مؤيد حسيني صدر
قال :إنه «من الطبيعي أن يتعاون البلدان لتوفير األمن
والستقرار للمنطقة ،وال سيما في ظل األوضاع المتردية
في سورية والعراق» ،مضيفا ً إن «الجميع يسعى لتطوير
عالقات البلدين االقتصادية».
وقبل أشهر قليلة فقط زار طهران رئيس الوزراء التركي
رج��ب طيب أردوغ����ان .ال��زي��ارة توجت باتفاق تعاون
استراتيجي بين البلدين .ويتوقع أن يتمخض عن زيارة
روحاني أيضا ً اتفاقات جديدة وتحديدا ً في إطار المساعي
لرفع التبادل التجاري بينهما ،إلى حدود الثالثين مليار
دوالر مع عام .2015
هذا وو ّقعت إي��ران وتركيا ،على  10وثائق للتعاون
الثنائي في مختلف المجاالت ،حيث ضمت الوثائق،
انتاج االفالم السينمائية بصورة مشتركة والتبادل في
الشؤون الثقافية والعلمية والتعليمية واتفاقا ً حول التراث
الثقافي والتعاون في القطاع البريدي وتعاون مؤسسات
المواصفات القياسية وملحق االتفاقية الجمركية ووثيقة
التعاون في ش��ؤون تسجيل النفوس لرعايا البلدين
ووثيقة االستثمارات في كال البلدين.
وكان الرئيس روحاني قال في تصريح للصحافيين
قبيل مغادرته طهران متوجها ً إلى تركيا صباح أمس:
«إننا في الحقيقة يمكننا بسهولة ربط الخليج الفارسي
وبحر عُ مان في البحر األبيض المتوسط أو المحيط

الهندي بالمحيط األطلسي .ومن هنا فإن العالقات بين
البلدين تحظى بأهمية فائقة لتنمية المنطقة كلها».
وأشار روحاني ،إلى العالقات السياسية واالقتصادية
الجيدة بين إي��ران وتركيا خالل األع��وام األخيرة ،مؤكدا ً
اهتمام الحكومة بتطوير العالقات مع الدول الجارة وقال:
«إن��ه تم التخطيط منذ األي��ام األول��ى (لتولي الحكومة
اإليرانية الجديدة مهامها) لزيارة كبار المسؤولين األتراك
إلى طهران.
ون ّوه بزيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان
ال��ى طهران سابقا وأض��اف ،ان��ه تم التوقيع خ�لال تلك
الزيارة على وثائق للتعاون بين البلدين وجرى البحث في
مجال تطوير العالقات وتقرر مواصلة البحث فيها خالل
زيارتنا إلى تركيا.
وأوض���ح أن��ه سيتم البحث خ�لال ال��زي��ارة الحالية
في ش��أن العالقات الثنائية في المجاالت االقتصادية
خصوصا ً النفط وال��غ��از والكهرباء ،فضالً عن قضايا
كالطرق والجمارك والسياحة والثقافة إلى جانب التوقيع
على وثائق للتعاون السياسي والألمني.
ولفت الرئيس اإلي��ران��ي ال��ى ان��ه ج��رى االتفاق خالل
زيارة اردوغان الى طهران على التطوير النوعي للعالقات
الثنائية وأضاف« :انه سيتم خالل الزيارة عقد أول اجتماع
للجنة المشتركة العليا المؤلفة من وزراء إيرانيين وأتراكا ً
للبحث في القضايا المهمة للبلدين».
وقال« :إن هذا األمر يعني توافر إرادة مهمة لدى إيران
وتركيا لتنمية العالقات الشاملة بينهما».
وأش��ار إلى مجاورة البلدين للعراق ومجاورة تركيا
لسورية وأضاف« :لحسن الحظ فقد شهدنا خالل االشهر
االخيرة تطورات ايجابية في المنطقة ،ما يستوجب البحث
في هذا المجال ،ومؤكدا ً أن من أهداف ايران مكافحة العنف
والتطرف واإلره��اب ،وإننا نتباحث مع ال��دول الصديقة
في هذا المجال من أجل ارساء التعاون الميداني وإجراء
التنسيق ال�لازم بين البلدين ،حيث سيتم البحث خالل
الزيارة في شأن مكافحة االرهاب والعنف».
وتطرقت الصحافة التركية إلى زيارة روحاني ووصفتها
صحيفة حرييت التركية بالحساسة ،وتحت عنوان «بين
روحاني وأردوغ���ان» قارنت الصحيفة بين الرئيسين
التركي واإليراني وقالت« :إن روحاني قائد صريح مرن
يمكن للعالم التعاون معه بينما أردوغان شخصية صعبة
وبوجهين».
وكتبت الصحيفة« :يصل الرئيس اإلي��ران��ي حسن
روحاني إلى تركيا اليوم في زيارة توصف بالحساسة.
وبين روح��ان��ي وأردوغ���ان ف��روق��ات كثيرة .أردوغ��ان
سياسي عتيق محفظته ممتلئة بسلطة عمرها  12عاما ً
بينما روح��ان��ي وج��ه جديد .أردوغ���ان سياسي يعمل
على تعميق االستقطاب في بلده بينما روحاني يعمل
على التخفيف منه في إيران .أردوغان يك ّم أفواه اإلعالم
المعارض بينما روحاني ال يتوقف اإلعالم المعارض له
عن انتقاده».
وتابعت الصحيفة إن «أردوغ���ان متورط في قضايا
الفساد بينما روحاني يعطي األم��ل في ه��ذه المسألة.
روحاني قائد صريح مرن يمكن للعالم التعاون معه بينما
أردوغان شخصية صعبة وبوجهين».

الحكومة الألمانية ت�ؤكد ا�ستعدادها
للتعاون مع �سنودن
أع��ل��ن وزي���ر ال��ع��دل األل��م��ان��ي
هايكو مآس أن الحكومة مستعدة
للتعاون مع الموظف السابق في
وك��ال��ة االس��ت��خ��ب��ارات األميركية
إدوارد سنودن ،لكنها تشكك في
ض���رورة استقباله ف��ي ألمانيا.
وق����ال م���آس ف��ي ح��دي��ث لموقع
«ش��ب��ي��غ��ل أون�ل�اي���ن» أم���س :إن��ه
يجب استجواب سنودن ألنه يملك
المعلومات التي يمكن أن تساعد
ف��ي التحقيق ف��ي ن��ش��اط وكالة
األمن القومي األميركية ،مضيفا ً أن

استجواب سنودن يمكن إج��راؤه
في موسكو.
ي��ذك��ر أن ال��ل��ج��ن��ة األل��م��ان��ي��ة
الخاصة بالتحقيق في التجسس
اإللكتروني األميركي قررت إجراء
ل��ق��اء م��ع س��ن��ودن ف��ي العاصمة
الروسية ،وذل��ك بمبادرة القوى
السياسية الرئيسية في ألمانيا -
االتحادين الديمقراطي المسيحي
واالجتماعي المسيحي والحزب
ال��دي��م��ق��راط��ي االش���ت���راك���ي ،في
حين اتهمت المعارضة األلمانية

ال��م��ت��م��ث��ل��ة ف���ي ح��زب��ي ال��خ��ض��ر
واليسار أن السلطات األلمانية ال
تريد استقبال سنودن في ألمانيا،
خوفا ً من نشوء توتر في العالقات
مع الواليات المتحدة.
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر ،أن تسريبات
سنودن أشارت إلى أن وكالة األمن
القومي كانت تتنصت على ما يصل
إل��ى  500مليون مكالمة هاتفية
ورسالة إلكترونية شهريا ً باإلضافة
إلى تنصت على هاتف المستشارة
االلمانية أنغيال ميركل.

كابل تتهم جهاز ا�ستخبارات خارجي ًا
بمحاولة اغتيال عبد اهلل
اتهمت أفغانستان جهاز استخبارات تابعا ً لدولة
أجنبية وجماعة عسكر طيبة المتمركزة في باكستان
بالضلوع في محاولة االغتيال الفاشلة ،التي تع ّرض لها
المرشح الرئاسي عبد الله عبد الله يوم الجمعة الماضي.
وجاء في بيان صدر عن مكتب الرئيس األفغاني حامد
كرزاي أمس بعد أن ترأس اجتماعا ً للمجلس األمني في
القصر الرئاسي أن التحقيق األولي يشير إلى «ضلوع
جهاز استخبارات دولة أجنبية وجماعة عسكر طيبة في
الهجوم» .وأضاف أن «اإلرهابيين المنتمين لهذه الجماعة
يهدفون إلى تعطيل انتخابات الرئاسة األفغانية».
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية االفغانية في وقت
سابق« :إن��ه يجري تعزيز اإلج���راءات األمنية ليتمكن
المرشحون في جولة اإلع��ادة المقرر إجراؤها األسبوع
المقبل في انتخابات الرئاسة األفغانية مواصلة حملتهما
بعد محاولة اغتيال عبد الله.
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ال��ى ذل��ك ،قتل  4أشخاص في هجوم شنته حركة
طالبان ضد قاعدة لقوات الناتو في أفغانستان أمس،
حيث أفادت وسائل إعالم محلية بأن الحادث وقع في
مدينة جالل آب��اد ،عاصمة والية ننكرهار شرق البالد،
فجر انتحاري سيارة مفخخة عند مدخل القاعدة،
حيث ّ
ثم أقدم مسلحان على اقتحام المنطقة المحمية وأطلقوا
النار ،ما أدى الى مقتل شرطي أفغاني ،وأسفر الهجوم
أيضا ً عن تدمير ما ال يقل عن  25سيارة شحن تابعة
لقوات الناتو.
وكانت حركة طالبان أعلنت سابقا ً عن بدء «هجوم
صيفي» ض��د ق���وات األم���ن األف��غ��ان��ي��ة وق���وات الناتو
الموجودة في البالد منذ عام .2001
يذكر أن هجمات طالبان تتزايد مع اقتراب الجولة
الثانية من انتخابات الرئاسة األفغانية المقرر إجراؤها
في  14حزيران.

أف���ادت وزارة ال��خ��ارج��ي��ة ال��روس��ي��ة بأن
تسوية األزمة السياسية الحادة في أوكرانيا
ستتصدر اللقاء الرابع غير الرسمي ل��وزراء
الخارجية الروسي سيرغي الفروف ،واأللماني
ف��ران��ك شتاينماير ،والبولندي رادوس�ل�اف
سيكورسكي ،الذي سيعقد في سان بطرسبورغ
اليوم الثالثاء.
وجاء في بيان صدر عن الخارجية الروسية
أم��س ،أن ال���وزراء الثالثة سيبحثون تنفيذ
االتفاقيات التي تم التوصل إليها خالل لقاءات
ثالثية سابقة ،وسيدرسون آفاق التعاون بين
الدول الثالث في منتديات دولية مختلفة من
أجل بلورة أجواء سياسية إيجابية عامة في
المنطقة األوروب��ي��ة األطلسية ،وف��ي عالقات
روسيا مع كل من االت��ح��اد األوروب���ي وحلف
الناتو.
وأش����ار ال��ب��ي��ان إل���ى أن ال�����وزراء الثالثة
سيركزون على إيجاد سبل وقف إراقة الدماء
في أوكرانيا وإط�لاق آليات الحوار السياسي
الشامل في هذه البالد ،كما سيتناول اللقاء
الملفين ال��س��وري واألف��غ��ان��ي وغيرهما من
القضايا الدولية المهمة.
ج��اء ذل��ك في وق��ت ص � ّرح المتحدث باسم
الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بأن عمل
مجموعة االتصال لتنفيذ خطة السالم شرق
أوكرانيا قد يؤدي إلى تحقيق تقدم خالل األيام
القريبة المقبلة ،مشيرا ً الى أن العمل يجري
على مستوى ال��خ��ب��راء على أس���اس حديث
مقتضب بين الرئيسين ال��روس��ي فالديمير
بوتين واألوك��ران��ي بيوتر بوروشينكو على
هامش االحتفاالت في النورماندي األسبوع
الماضي.
تجدر اإلشارة ،إلى أن أول اجتماع لمجموعة
االتصال حول أوكرانيا عقد في كييف يوم األحد
الماضي بمشاركة الرئيس بيوتر بوروشينكو
وسفير أوك��ران��ي��ا ف��ي برلين بافيل كليمكين
والمبعوثة الخاصة لمنظمة األمن والتعاون
في أوروبا هايدي تاليافيني والسفير الروسي
في كييف ميخائيل زورابوف .وأكد بوروشينكو
خالل هذا اللقاء أنه من الضروري وقف إطالق
النار في المناطق الشرقية خالل أسبوع.
وأع��ل��ن��ت وزارة ال��خ��ارج��ي��ة ال��روس��ي��ة أن
موسكو تأمل في أن تقوم مبعوثة منظمة األمن
والتعاون في أوروبا هايدي تاليافيني بتنفيذ
ب��ي��ان جنيف ح��ول وق��ف العنف ف��ي جنوب
شرقي أوكرانيا وإطالق حوار وطني بمشاركة
ممثلي القوى السياسية والمناطق كافة في
ال��ب�لاد .وأك��دت الخارجية أن موسكو تدعم
خريطة الطريق لتسوية األزمة األوكرانية ،التي
طرحتها الرئاسة السويسرية لمنظمة األمن
والتعاون في أوروبا ،التي تعتبر امتدادا ً لبيان
جنيف الصادر في  17نيسان الماضي .ودعت

المتحدّث باسم الرئاسة الروسية
تاليافيني إلى العمل على التوصل إلى اتفاقات
ثابتة حول وقف العنف فورا ً وتهيئة الظروف
إلطالق حوار أوكراني شامل حقيقي.
وأشارت الخارجية الى أن «السفير الروسي
ف��ي كييف ميخائيل زوراب����وف ي��ش��ارك في
مختلف المشاورات من أجل دعم جهود منظمة
األمن والتعاون في أوروب��ا في تنفيذ خريطة
ال��ط��ري��ق» .وأض��اف��ت« :أن وزي���ر الخارجية
الروسي سيرغي الف��روف أكد موقف موسكو
هذا في مكالمة هاتفية مع الرئيس الحالي لهذه
المنظمة الدولية ديديه بوركهالتر».
جاء ذلك في وقت أظهر استطالع للرأي أن
أكثر من  40في المئة من المواطنين الروس
يعتبرون أن الرئيس األوكراني الجديد بيوتر
بوروشينكو يمثل في بالده مصالح الواليات
المتحدة واالتحاد األوروبي في المقام األول.
ووف��ق��ا ً لنتائج االس��ت��ط�لاع ال���ذي أج���راه
المركز ال��روس��ي ل��دراس��ة ال���رأي ال��ع��ام ،فإن
ُخمس المشاركين في االستطالع يعتقدون أن
بوروشينكو قريب من القوميين األوكرانيين،
فيما يعتقد  17في المئة أن الرئيس الجديد
يفكر في مصالحه الشخصية ال غير .وجاء على
موقع للمعهد في شبكة اإلنترنت أنه في نظر 6
في المئة من المشاركين يعد بوروشينكو ممثالً
عن غ��رب ووس��ط أوكرانيا ،فيما  2في المئة
ي��رون فيه مدافعا ً عن مصالح شرق وجنوب
البالد ،أما من يعتبره رئيسا ً لجميع األوكرانيين
فال تتجاوز نسبتهم  1في المئة.

وبنا ًء على نتائج آراء المواطنين الروس فإن
بوروشينكو يثير شعور عدم الثقة لدى  29في
المئة منهم ،مقابل  22في المئة ال يبالون
بشخصية الرئيس الجديد ،أما نسبة الذين
يثقون به فال تتجاوز  2في المئة .وش ّكل أبناء
موسكو وسان بطرسبورغ الغالبية الساحقة
( 89ف��ي ال��م��ئ��ة) م��م��ن ت��اب��ع االس��ت��ع��دادات
الن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��اس��ة األوك��ران��ي��ة ،ومعظم
المهتمين من كبار السن ( 73في المئة) ،فيما
لم يُعر ثلث المواطنين الروس ( 36في المئة)
أي اهتمام لالنتخابات األوكرانية .وشارك في
استطالع الرأي الذي تم إجراؤه في  31أيار و1
حزيران  1600شخص في  130مدينة وبلدة
روسية.
إلى ذلك ،أفادت السلطات المحلية في مقاطعة
روستوف الروسية أن نحو  20ألف امرأة وطفل
وصلوا إلى روسيا من جنوب شرقي أوكرانيا
خالل األيام الـ 3األخيرة .وأضاف المصدر أن
عدد المواطنين األوكرانيين الذين وصلوا إلى
األراض��ي الروسية في  7حزيران وح��ده بلغ
 7335شخصاً.
يذكر أن  2100شخص بمن فيهم  930طفالً
يعيشون اليوم في مقاطعة روس��ت��وف .كما
استقبلت العائالت الروسية المحلية 1070
شخصا ً بمن فيهم  431طفالً ،بينما يعيش 58
شخصا ً بمن فيهم طفل واحد في مراكز اإلقامة
الموقتة .وقامت سلطات مقاطعة روستوف
أي��ض �ا ً بنقل  133ش��خ��ص�ا ً م��ن المواطنين

األوكرانيين إلى مقاطعتي موسكو وفورونيج.
هذا وقد واصلت القوات االوكرانية عملياتها
العسكرية في المناطق الشرقية للبالد ،حيث
أعلن ألكسندر بوروداي ،رئيس وزراء «جمهورية
دونيتسك الشعبية» ،أن أقوال بوروشينكو عن
وقف إطالق النار في المنطقة في غضون أسبوع
«مجرد فقاعات في الهواء».
وق��ال ب���وروداي ف��ي حديث صحافي« :إن
السبيل الوحيد لتجسيد ه��ذه األق���وال على
الصعيد العملي ه��و سحب جميع ال��ق��وات
األوكرانية من المنطقة .كما افترض أن الرئيس
األوك��ران��ي الجديد قد يراهن على شن هجوم
واسع النطاق خالل األيام المقبلة بهدف القضاء
على جميع القوى المقاومة للسلطات في كييف،
مؤكدا ً أن الشرط الوحيد للحوار مع السلطات
األوكرانية هو «وقف عمليات القتل الجماعي»
وسحب جميع القوات العسكرية التابعة لكييف
من حدود «الجمهوريتين الشعبيتين».
وف��ي مدينة سالفيانسك بالمنطقة نفسها
نفت متحدثة باسم «العمدة الشعبي» للمدينة
فياتشيسالف بونوماريوف الخبر الذي تداولته
وسائل إع�لام أوكرانية عن مقتل قائد قوات
«الدفاع الشعبي» المحلية إيغور ستريلكوف.
وقالت المتحدثة« :إن الوضع في المدينة ال يزال
سيئا ً للغاية ،مشيرة إلى أن المدنيين ،ومنهم
األطفال ،هم الذين يعانون أكثر من غيرهم من
القصف المدفعي المستمر ألحياء سالفيانسك
وضواحيها من قبل الجيش األوكراني.
وفي سالفيانسك أيضاً ،أفاد ممثل عن قيادة
قوات «الدفاع الشعبي» بأن مقاتليها تمكنوا
من تدمير راجمة للصواريخ تابعة للجيش
األوك��ران��ي ،وتعرضت المدينة لقصف شديد
بالمدفعية ،ما أدى إلى سقوط  5قتلى وعدد
م��ن ال��ج��رح��ى ،بحسب المعلومات األول��ي��ة،
وكذلك وقوع خسائر مادية كبيرة في أطراف
سالفيانسك وكذلك في وسط المدينة .يذكر أن
القصف المدفعي ألحق أضرارا ً بإحدى الكنائس
في وسط المدينة ومقر مجلس المدينة والمبنى
السكني ال���ذي ي��وج��د ب��ه مقر ق���وات ال��دف��اع
الشعبي ،وكذلك بعض المستشفيات والمدارس
وأنبوب الغاز .وما زالت سالفيانسك تعاني من
انقطاع الكهرباء والماء .وذكر شهود عيان أن
كل المباني دُمرت عمليا ً في بلدة سيميونوفكا
بضواحي سالفيانسك.
أما في لوغانسك ،فأعلنت السلطات الشعبية
في المدينة عن إغ�لاق المطار ال��دول��ي ،وذلك
بسبب تنامي نشاط القوات األوكرانية داخل
أراض��ي الجمهورية ،حيث قال متحدث باسم
السلطات« :إن��ه في حال قيام سلطات كييف
بتنفيذ هبوط طائرات ما في المطار أو مغادرتها
م��ن��ه ،ف���إن ق���وات ال��دف��اع الشعبي ستتخذ
اإلجراءات المناسبة».

مو�سكو :تعزيز وجود الناتو بالقرب من حدودنا لن يبقى من دون رد

الناتو يطلق مناورات «�ضربة ال�سيف» في دول البلطيق
ان��ط��ل��ق��ت ي����وم أم����س ف���ي دول
البلطيق مناورات «ضربة السيف»
العسكرية ال��دول��ي��ة ال��ت��ي تشارك
فيها ال��ق��وات البرية والجوية لكل
م��ن الت��ف��ي��ا ول��ي��ت��وان��ي��ا واستونيا
وكندا والدنمارك وفنلندا والنرويج
وبريطانيا وال��والي��ات المتحدة،
االعضاء في حلف الناتو ،حيث بلغ
ع��دد األف���راد والمعدات العسكرية
المشاركة فيها  4.7آالف عسكري،
وما يزيد على  800قطعة من اآلليات
الحربية.
وقال الناطق باسم وزارة الدفاع
ال�لات��ف��ي��ة« :إن ت��ل��ك ال��م��ن��اورات
ه��ي أك��ب��ر ال��ت��دري��ب��ات العسكرية
بالنسبة للبالد منذ انضمام التفيا
إل��ى حلف شمال األطلسي ،حيث
حضر مراسم انطالقها وزير الدفاع
الالتفي رايموندس غراوبه وضباط
ممثلون عن الدول التسع المشاركة
في ال��م��ن��اورات .وشهدت قاعدة «
آداجي» الالتفية حيث أقيمت مراسم
إطالق المناورات تحليق قاذفة «بي
–  »52االستراتيجية األميركية.
وف����ي ه����ذا ال���س���ي���اق ،أع��ل��ن��ت
موسكو على لسان النائب األول
لوزير خارجيتها فالديمير تيتوف
أن روس��ي��ا تعتبر تعزيز الوجود
ال��ع��س��ك��ري ل��ل��ن��ات��و ب��ال��ق��رب من
ح��دوده��ا إظ��ه��ارا ل��ن��واي��ا عدائية،
مشيرا ً إلى أن نشر قوات إضافية
للحلف في وس��ط أوروب��ا وشرقها
يعتبر م��ن وجهة النظر الروسية
«ان��ت��ه��اك�ا ً س��اف��را ً لبنود الوثيقة
المؤسسة حول العالقات المتبادلة

انطالق المناورات العسكرية للناتو
بين روسيا والناتو» المؤرخة في
عام  ،1997وأضاف قائالً« :بالطبع
ال يمكن أن نتغاضى ع��ن عسكرة
ال���دول المحيطة ب��ن��ا ،وسنضطر
التخاذ جميع الخطوات السياسية
والفنية والعسكرية الالزمة لضمان
أمننا».
وبحسب تيتوف فإن الوضع حول
أوكرانيا أظهر مدى أزمة نظام األمن
في المنطقة األوروبية األطلسية.
وأض��اف« :على غ��رار تصرفاته
أث��ن��اء أح����داث آب  2008جنوب

ال��ق��وق��از ي��ق��وم ال��ن��ات��و ب��إح��داث
مشكالت إضافية بدال ً من المساعدة
في حلها .إن تعزيز مهمة الحلف في
متابعة األوض��اع في دول البلطيق
وتكثيف وج����وده ال��ع��س��ك��ري في
بلدان وسط أوروب��ا وشرقها ،وفي
مياه بحر البلطيق والبحر األسود،
وتنشيط ال��ت��دري��ب��ات العسكرية
قرب الحدود الروسية ،واستخدام
ط��ائ��رات نظام المراقبة والتحكم
واإلن����ذار المبكر «أواك����س» بطول
الحدود األوك��ران��ي��ة .ليس كل ذلك

سوى عناصر إضافية من التوتر في
وضع شديد التعقيد».
و أشار تيتوف إلى أن محاوالت
البحث عن دور جديد لحلف شمال
األطلسي في ردع الخطر اآلت��ي من
ال��ش��رق ،من شأنها أن تلغي ثمار
سنوات طويلة من الجهود المبذولة
لتعزيز الثقة في المجال العسكري
وتؤدي إلى تصعيد التوتر وسباق
ال��ت��س��ل��ح ،األم���ر ال���ذي ي��ح��م��ل في
طياته خسائر جدية لجميع الدول
األوروبية األطلسية.

وفي سياق متصل ،أعلن المتحدث
باسم الرئاسة الروسية دميتري
بيسكوف أن الكرملين ال يزال ينطلق
م��ن أن تنفيذ صفقة ش��راء روسيا
لسفينتين عسكريتين فرنسيتين
من نوع «ميسترال» يجرى بحسب
الجدول المقرر.
وكان الرئيس الروسي فالديمير
ب��وت��ي��ن أع��ل��ن عشية زي��ارت��ه إل��ى
باريس األس��ب��وع الماضي أن��ه في
حالة نجاح صفقة «ميسترال» فإن
روسيا مستعدة للقيام بحجوزات
ج��دي��دة م��ن ف��رن��س��ا .وف��ي باريس
بحث بوتين العالقات بين البلدين
مع نظيره الفرنسي فرانسوا هوالند،
م��ن دون أن يدلي الرئيسان بأي
تصريحات صحافية بعد اللقاء.
إل��ى ذل���ك ،أك��د وزي���ر الخارجية
الفرنسي ل��وران فابيوس الجمعة
ال��م��اض��ي أن ب�ل�اده ت��ع��ت��زم تنفيذ
التزاماتها الخاصة بتسليم روسيا
ح��ام��ل��ت��ي ال��م��روح��ي��ات م���ن ن��وع
«ميسترال» ،مضيفا ً أن االتفاقية
في ه��ذا الشأن ج��رى توقيعها في
ح��زي��ران ع��ام  ،2011وت��م تسديد
قيمة غالبية بنودها.
وتبلغ القيمة اإلجمالية لحاملتي
المروحيات من ط��راز «ميسترال»
 1.12مليار يورو .وقد انطلقت عام
 2012عملية بناء السفينة األولى
«فالديفوستوك» التي من المفترض
أن تسلم إل���ى ال��ج��ان��ب ال��روس��ي
نهاية ال��ع��ام الحالي ،أم��ا الثانية
«سيفاستوبول» فسيتم تسليمها
عام .2015

الق�ضاء الرو�سي يالحق �س�آكا�شفيلي لهجومه على �أو�سيتيا الجنوبية

«�أو�سيتيا الموحدة» يفوز في االنتخابات البرلمانية
ف��از ح��زب «أوسيتيا الموحدة»
ف��ي االن��ت��خ��اب��ات البرلمانية التي
أجريت في أوسيتيا الجنوبية ،وذلك
بحصوله على أكثر من  43في المئة
من أصوات الناخبين بعد فرز 100
في المئة من األصوات ،حيث أعلنت
رئيسة لجنة االنتخابات المركزية
بيال بلييفا أن المنافس الرئيسي
للحزب ال��ف��ائ��ز ،ه��و ح��زب «وح��دة
الشعب» الذي نال  13،24في المئة
من األصوات ،ويليه الحزب الشعبي
 9ف��ي ال��م��ئ��ة وح���زب «ن��ي��خ��اس»
(«المجلس») مع  47 ،7في المئة من
األصوات.
وبحسب النتائج األولية للسباق
االن��ت��خ��اب��ي ال���ذي ش��ارك��ت ف��ي��ه 9
أحزاب ،فإن  4منها ستدخل البرلمان
الجديد المكون من  34نائباً ،هي

«أوسيتيا ال��م��وح��دة» ( 20مقعدا ً
ن��ي��اب��ي �اً) ،و»وح����دة ال��ش��ع��ب» (6
مقاعد) ،والحزب الشعبي ( 4مقاعد)
و»نيخاس» ( 4مقاعد).
ال��ى ذل��ك ،أعلن رئيس «أوسيتيا
ال��م��وح��دة» ،ال��ق��ائ��م ب��أع��م��ال وزي��ر
الطوارئ أناتولي بيبيلوف ،أن حزبه
سينفذ جميع وع��وده االنتخابية،
مؤكدا ً نيته مكافحة الفساد والبدء
في وضع تشريعات خاصة بتنمية
اقتصاد أوسيتيا الجنوبية.
وف��ي ه��ذا ال��س��ي��اق ،أعلن رئيس
لجنة التحقيقات الروسية فالديمير
ماركين أمس ،أن اللجنة ال تستبعد
إع�لان الرئيس الجورجي السابق
ميخائيل سآكاشفيلي وعدد من كبار
المسؤولين الجورجيين مطلوبين
دوليا ً لدورهم في أح��داث أوسيتيا

الجنوبية عام .2008
وقال ماركين« :إن لدى المحققين
ال��روس معلومات تدل على أن قادة
ج��ورج��ي��ي��ن س��اب��ق��ي��ن ،ب��م��ن فيهم
الرئيس سآكاشفيلي ووزي��ر الدفاع
كيزيراشفيلي ووزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة
ميرابيشفيلي ،كانوا يخططون إلبادة
األوسيتيين القاطنين في أوسيتيا
الجنوبية .وذكر المسؤول الروسي
أن هؤالء األشخاص كانوا يتمتعون
في السابق بالحصانة القضائية وفقا ً
ألحكام القانون ال��دول��ي ،لكن نظرا ً
لوصول حكومة جديدة إلى السلطة
في جورجيا فإن لجنة التحقيقات
الروسية تدرس إمكان إصدار مذكرات
بجرهم أمام العدالة بصفتهم متهمين
بارتكاب جرائم في أوسيتيا الجنوبية
وإعالنهم مطلوبين دولياً.

شعار حزب أوسيتسا الموحدة
وأش��ار ماركين إلى أنه بناء على
أوامر صدرت عن هؤالء األشخاص في
آب عام  2007بدأ الجيش الجورجي
قصف المنشآت المدنية وق��وات
روسية لحفظ السالم موجودة في
أوسيتيا الجنوبية آنذاك ،مضيفا ً أن
عناصر من القوميين األوكرانيين

ش��ارك��وا ف��ي ال��ه��ج��وم إل���ى جانب
ج��ورج��ي��ا .وك��ان��ت األح����داث التي
شهدتها أوسيتيا الجنوبية في آب
 2008أسفرت عن مقتل  162مدنيا ً
وإص��اب��ة  255ب��ج��روح ،باإلضافة
إلى مقتل  10وإصابة  42من الجنود
الروس من قوات حفظ السالم.

