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المفاو�ضات بین �إیران وفرن�سا حول النووي تبد�أ اليوم

بورو�شينكو يوجه بفتح ممر �إن�ساني في جنوب �شرقي البالد

الریجاني :نظرة مجل�س ال�شورى ترتكز
�إلی دعم م�سیرة المفاو�ضات النوویة

الفروف ...وقف العنف في �أوكرانيا وبدء الحوار بم�شاركة جميع الأقاليم

أعلن مساعد وزي��ر الخارجية،
كبير المفاوضين اإلیرانيين في
الملف النووي عباس عراقجي أن
المفاوضات الثنائیة بین ب�لاده
وفرنسا تبدأ اليوم في جنیف ،مشيرا ً
إل��ى أن ممثل فرنسا الجدید في
مجموعة  1+5نیكوالس دوریویر
سیحضر المفاوضات.
وحول المفاوضات الثنائیة مع
ألمانیا ،أوض��ح عراقجي أن��ه من
المقرر أن تجرى األح��د المقبل في
طهران ،مشيرا ً إلى أن ممثل ألمانیا
في المجموعة الدولية هانس دیتر
لوكاس سیزور طهران للمشاركة
في ندوة تعقد في مركز الدراسات
السیاسیة والدولیة في الخارجیة
اإلی��ران��ی��ة ،وس��ت��ج��رى خ�لال هذه
ال��زی��ارة م��ح��ادث��ات ثنائیة حول
برنامج إیران النووي.
وك��ان��ت ال��م��ح��ادث��ات الثنائية
بين إي���ران ودول مجموعة 1+5
ق��د انطلقت أول م��ن أم��س تمهيدا ً
للتوصل إل��ى ات��ف��اق نهائي حول
الملف ال��ن��ووي اإلي��ران��ي ،إذ بدأت
الجولة األولى بين إيران والواليات
المتحدة ال��ت��ي وصفها عراقجي
باإليجابية والب ّناءة.
وتعتبر ه��ذه ال��م��ف��اوض��ات أول
م��ح��ادث��ات م��ب��اش��رة ب��ي��ن إي���ران
وال��والي��ات المتحدة على مستوى
م��س��اع��دي وزي����ري ال��خ��ارج��ي��ة في
ال��ب��ل��دي��ن ،وم���ن ال��م��ق��رر أن تجرى
ل��ق��اءات ثنائية أي��ض��ا ً م��ع ك��ل من
روسيا وبريطانيا وفرنسا والصين
وألمانيا ،أمالً بالتوصل إلى اتفاقات
ثنائية ُتفضي إلى اتفاق نهائي بين
الجانبين.
م��ن جهة أخ���رى ،أش���ار رئیس
مجلس ال��ش��وری اإلي���ران���ي علي
الری��ج��ان��ي إل��ی م��ف��اوض��ات ب�لاده
ومجموعة  1+5وق��ال« :على رغم
وج���ود وج��ه��ات نظر مختلفة في
البرلماناإلیراني،إالأنالنظرةالعامة
تصب في دع��م المسیرة
للمجلس
ّ
الراهنة للمفاوضات النوویة في
إطار صون حقوق الشعب اإلیراني،
والحفاظ علی اإلن��ج��ازات العلمیة
السلمیة للعلماء» .الف��ت��ا ً خالل
لقائه مساعد الخارجیة الیابانیة

عراقجي
للشؤون البرلمانیة نوبوئو كیشي
إلی العالقات التاریخیة والودیة
بین البلدين وأض��اف« :نظرا ً إلى
م��وق��ع إی����ران وال��ی��اب��ان المتمیز
ف��ي آس��ی��ا وع��ل��ی الصعید ال��دول��ي
واستنادا ً للماضي الجید والتاریخي
للتعاون بین البلدین ،ف��إن إی��ران
ترحب بتعزیز العالقات التجاریة
واالقتصادیة مع الیابان» .وتابع
الريجاني« :إن التعاون البرلماني
یلعب دورا ً ملحوظا ً ف��ي تكثیف
االتصاالت بین البلدین».
وف���ي ه���ذا اإلط����ار ،ف���إن مجلس
الشوری اإلسالمي مستعد لتبادل
وفود رفیعة المستوی مع البرلمان
الیاباني ،وإج��راء مشاورات بشأن
قضایا ذات اهتمام المشترك بین
الجانبین» ،مشيرا ً إل��ى «أن إی��ران
والیابان تتمتعان بطاقات كبیرة،
إذ التعاون المشترك بین البلدین
بإمكانه أن یساعد بشكل كبیر في
إحالل الهدوء واالستقرار المستدیم
في آسیا».
وأع��رب المسؤول الياباني عن
رغبة ب�لاده ف��ي تعزیز العالقات
االقتصادیة والثقافیة والبرلمانیة
م��ع إي�����ران ،وق����ال« :إن مسیرة
التعاون التاریخي بین البلدین
ش��ه��دت ت��ذب��ذب��ات .وف���ي ال��وق��ت
الحاضر یتمتع البلدان بطاقات
كبیرة لتعزیز التعاون بینهما في

مختلف األصعدة».
وأض����اف ك��ی��ش��ي« :إن مسیرة
المفاوضات بین إیران و 1+5تحظی
ب��دع��م ال��ی��اب��ان ،ونتیجة االت��ف��اق
النهائي ستؤدي إلی اإلسراع بشكل
ملحوظ في تنمیة العالقات بین
إیران والیابان» ،مشيرا ً إلى زیارة
مرتقبة لوفد تجاري واقتصادي من
القطاع الخاص الیاباني إلی إیران
لدراسة طاقات البالد وكیفیة تعزیز
التعاون التجاري بین البلدین.
ف��ي ال��س��ي��اق ،ق��ال مساعد وزي��ر
الخارجية اإليراني للشؤون العربية
واألفريقية حسين أمير عبد اللهيان،
أن لقاءه مع ولي العهد السعودي
في القاهرة على هامش مراسم أداء
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي
اليمين الدستورية كان ب ّناءً ،مشيرا ً
إل��ى أن��ه ت��م خ�لال اللقاء تأكيد أن
طهران والرياض تسعيان إلى خير
واستقرار وتطور البلدين والمنطقة.
كذلك أشار عبد اللهيان إلى لقائه
وكيل وزارة الخارجية السعودي
عبدالعزيز بن عبدالله
وق���ال« :إن��ه ق��دم شكره لدعوة
وزي��ر الخارجية السعودي سعود
الفيصل لوزير الخارجية اإليراني
محمد جواد ظريف وبحث معه في
وضع تدابير إج��راء الزيارة ولقاء
وزيري خارجية البلدين في الوقت
المناسب.

الرئي�س الإ�ستوني :االتحاد الأوروبي
�ضعيف و«�أوروبا موحدة» ْ
وهم

أع��رب وزي��ر الخارجية الروسي سيرغي
الفروف عن اعتقاد موسكو وبرلين ووارسو
ب��ض��رورة وق��ف العنف ف��ي ج��ن��وب شرقي
أوكرانيا ،وقال« :نحن نعتقد أنه بغض النظر
عن تفسير هذه األحداث أو تلك في أوكرانيا،
فاألهم اآلن هو التركيز في وقف العنف وإراقة
الدماء ف��ورا ً وبال شرط مسبق ،وب��دء حوار
بمشاركة جميع األقاليم ،لتأمين االتفاق على
شكل البالد المستقبلي».
وفي مؤتمر صحافي مشترك عقده الوزير
ال��روس��ي ف��ي س��ان ب��ط��رس��ب��ورغ أم��س مع
نظيريه األلماني فرانك شتاينماير والبولندي
رادوس��ل�اف سيكورسكي ،أع���رب الف��روف
عن استعداد بالده لدعم القيادة األوكرانية
الجديدة في التوجه إلى إقناع طرفي النزاع
بالذهاب إلى طاولة المفاوضات ،قائالً« :نحن
ندعم االتفاقات التي ُوثقت في بيان جنيف
و«خريطة الطريق» الصادرة عن منظمة األمن
والتعاون في أوروبا ،ونعول على أن الرئيس
األوك��ران��ي بيوتر بوروشينكو ال��ذي أعلن
أهمية وقف النزاع وإيجاد حل لألزمة سيتخذ
خطوات بهذا االتجاه».
وأضاف الفروف« :روسيا مستعدة لدعم
ه���ذه ال��خ��ط��وات ك��ي ي��ج��ري األوك��ران��ي��ون
مفاوضات فيما بينهم» .وشدد الفروف على
أن «أس��ب��اب األزم���ة تكمن داخ��ل أوكرانيا،
بالتالي فعلى األوكرانيين أنفسهم إيجاد
المخرج منها.
وأعلن الوزير الروسي أن مفتاح تسوية
الوضع الراهن في أوكرانيا هو وقف العملية
العسكرية ضد المحتجين ،مشيرا ً إلى أنه
في حال وقفها «فإن الناس الذين يسمونهم
انفصاليين سيتجاوبون .إنني على يقين بأال
أحد له مصلحة في مواصلة الحرب هناك.
لكن عندما يقوم الطيران الحربي بغارات على
وسط المدينة ،كما هو حال مدينة لوغانسك،
وعندما ُتستخدم المدفعية لقصف األحياء
السكنية ،إلى جانب استخدام ناقالت الجند
المدرعة والدبابات ،فلعلكم ال تستطيعون
توجيه تهمة للناس لكونهم يريدون الدفاع
عن المدن والبلدات التي يسكنون فيها هم
وأطفالهم».
ولفت الفروف إلى أن المدنيين النازحين
من هناك «يفرون في الغالب إلى روسيا ،وقد
بلغ عددهم في مقاطعة روستوف الروسية
حوالى  30ألف نسمة ،ورغبتنا شديدة في أن
يم ّر األمين العام لمنظمة األمن والتعاون في
أوروبا بمقاطعة روستوف في إطار الزيارة
التي يعتزم القيام بها إلى مدينتي دونيتسك
ولوغانسك».
كذلك رح��ب ب��إع�لان الرئيس األوك��ران��ي
الجديد بيوتر بوروشينكو فتح ممرات إنسانية

الفروف ونظيره األلماني
لتمكين الراغبين من سكان جنوب شرقي
البالد من م��غ��ادرة منطقة عمليات القتال.
ووصف الفروف هذه المبادرة بالخطوة في
االتجاه الصحيح ،مناشدا ً ممثلي المنظمات
الدولية أن تلتفت إلى تنامي تدفق النازحين
من المناطق األوكرانية المتضررة.
م��ن ج��ه��ة أخ���رى ق���ال وزي���ر الخارجية
األلماني فرانك شتاينماير إن الحل السياسي
لم يوجد بعد ،لكن التصاعد قد تراجع لتحل
محله أجواء جديدة ،مشيرا ً إلى ضرورة جعل
عملية تخفيف التوتر في أوكرانيا ال نكوص
عنها.
من ناحية ثانية ،نفى وزي��ر الخارجية
البولندي رادوسالف سيكورسكي ما تداوله
ب��ع��ض وس��ائ��ل اإلع��ل�ام ع��ن ق��ي��ام بولندا
بتدريب متشددين شاركوا في أحداث ميدان
االستقالل في كييف ،وكذلك المعلومات عن
إعداد مرتزقة في بولندا من أجل إرسالهم إلى
أوكرانيا .وأشار سيكورسكي إلى أن نشاطات
كهذه تناقض قوانين ب�لاده ،مضيفاً« :إذا
عرفت عن وجود هؤالء المرتزقة سأبلغ عن
ذلك النيابة العامة بنفسي ،كي يحال هؤالء
األشخاص إلى القضاء بالطريقة المناسبة».
جاء ذلك بعد تكليف الرئيس األوكراني
بيوتر بوروشينكو أعضاء حكومته أمس،
بفتح ممر إنساني من أجل الراغبين بمغادرة
المنطقة التي تخوض كييف فيها عمليتها
العسكرية جنوب شرقي البالد ،وذلك لتفادي
سقوط ضحايا.
وجاء في بيان نشرته الرئاسة األوكرانية

بوكو حرام تخطف من جديد
ذكرت مصادر محلية شمال شرقي
نيجيريا أن مسلحين مجهولين يعتقد
أنهم من حركة «بوكو حرام» اختطفوا
أكثر من عشرين ام��رأة بالقرب بلدة
«ش��ي��ب��وك» ال��ت��ي ش��ه��دت ف��ي شهر
نيسان الماضي اختطاف نحو 300
تلميذة من داخل مدرسة.
وقدرت مصادر نيجيرية أخرى عدد
المختطفات بنحو  40امرأة تعرضن
لالختطاف في وضح النهار بواسطة
مسلحين ي��رت��دون زي���ا ً عسكرياً،
مشيرة إلى أنهن من الشابات .وأكد
مسؤول في والي��ة «ب��ورن��و» عملية
االختطاف إال أن��ه لفت إل��ى أن عدد
المختطفات  20امرأة ،وقال« :نعمل
على تحديد مالبسات اختطافهن».
ولم يتضح بعد المكان الذي اقتيدت
إليه المختطفات ،ولم يجر الخاطفون
أي اتصاالت بأيّ أحد.
و بحسب أحد الشهود فإن عمليات

أعلن رئيس إستونيا توماس هندريك إيلفيس أن األزمة
االقتصادية التي شهدتها أوروبا أخيرا ً واألزمة األوكرانية
تدالن على افتقاد االتحاد األوروبي إلى الوحدة وضعفه
في الدفاع عن القيم الديمقراطية وتوفير األمن.
وقال الرئيس اإلستوني في مؤتمر صحافي في براغ:
«إن األزم��ة االقتصادية أدت إلى تقسيم ال��دول األعضاء
في االتحاد األوروبي إلى دول ملتزمة القواعد ودول غير
مسؤولة».
وأش��ار إلى أن «انهيار ج��دار برلين أظهر واقعا ً أكثر
تعقيدا ً من التصورات المثالية» ،بحسب ما نقل المكتب
اإلعالمي للرئاسة اإلستونية يوم أمس.
ويرى ايلفيس أن الحلم بأوروبا موحدة وهْ م كما بيّن
الواقع ،مؤكدا ً أن االتحاد األوروبي يجب أال يخاف القيام
«بخطوات قوية ،ما يعني كذلك فرض عقوبات على روسيا،
التي خرقت القانون الدولي وح��دود ال��دول باستخدام
القوة» ،داعيا ً االتحاد األوروبي إلى «التخلي عن الالمباالة
وبدء العمل الجاد على توفير أمننا المشترك».

الخطف ليست جديدة ،إذ وقال «هذه
ليست ال��م��رة األول���ى ال��ت��ي تخطف
فيها نساء من المنطقة ،ح��دث ذلك
م���راراً ،يأتون ويقتادون الشابات
في مركباتهم ثم يطلقون سبيلهن
مقابل ما بين  30إلى  40من رؤوس
الماشية كفدية» ،الفتا ً إلى أن السكان
يخشون إب�لاغ الجيش تحسبا ً من
انتقام المسلحين.
واختطفت حركة «بوكو ح��رام»
اإلرهابية في  14نيسان الماضي
نحو  300طالبة مدرسة في منطقة
«شيبوك» نجحت العشرات منهن
بالفرار .غير أن أكثر من  200طالبة
ال يزلن مفقودات منذ اختطافهن ،ما
أثار ردود فعل دولية عنيفة» .وظهر
م��س��ؤول «ب��وك��و ح���رام» ف��ي شريط
فيديو منذ أسابيع ليعلن مسؤولية
الجماعة عن اختطاف الفتيات ،قائالً:
إنهن سبايا.

�أ�ستراليا �ستوا�صل تمويل �أعمال البحث
عن الطائرة الماليزية

بيالي تنا�شد كييف �إجراء �إ�صالح �شامل في مجال حقوق الإن�سان

�سالفيان�سك تنوي اال�ستعانة بـ«�أطباء بال حدود»
ن��اش��دت نافي ب��ي�لاي ،المفوض األعلى
لألمم المتحدة ل��ش��ؤون حقوق اإلن��س��ان،
السلطات األوكرانية الجديدة إجراء إصالح
شامل في مجال حماية حقوق اإلنسان في
البالد.
وف��ي كلمة ألقتها بيالي أم��س لمناسبة
افتتاح الجلسة الـ 26لمجلس األمم المتحدة
لحقوق اإلنسان في جنيف قالت« :آمل أن
تحل الحكومة الجديدة المشكالت المتعلقة
ب��م��راع��اة ح��ق��وق اإلن��س��ان ف��ي أوك��ران��ي��ا،
وأدعوها إلى وضع إصالح شامل في مجال
حقوق اإلنسان ،يقتضي مساءلة مرتكبي
االنتهاكات».
وأعادت بيالي إلى األذهان تشكيل بعثة
للمراقبين أرسلت إلى أوكرانيا وحتى اآلن
وضعت هذه البعثة تقريرين يحتويان على
«توصيات محددة ،بما في ذل��ك ضمانات
لمراعاة حقوق األقليات» .وكانت البعثة
التي يترأسها مساعد األمين العام لألمم
المتحدة ل��ش��ؤون ح��ق��وق اإلن��س��ان إيفان
شيمونوفيتش ،قد قدمت تقريرها األخير
منتصف شهر أي��ار الماضي .أم��ا التقرير
الثالث الذي يشمل الفترة ما بين بداية أيار
وبداية حزيران ،فمن المخطط نشره يوم 17
من الشهر الجاري».
ويتوقع أن يكون الوضع في أوكرانيا أحد
الموضوعات المطروحة على جدول أعمال
الجلسة الحالية لمجلس األم��م المتحدة
لحقوق اإلن��س��ان والتي ستستغرق حتى
 27حزيران ،ومن غير المستبعد أن يدرس
األعضاء الـ 47للمجلس مشروع قرار خاص
باألحداث في أوكرانيا.
جاء ذلك في وقت استمرت االشتباكات
ب��ي��ن ال��ق��وات األوك��ران��ي��ة وق���وات ال��دف��اع
الشعبي في المناطق الشرقية للبالد ،وأعلن
م��ص��در ف��ي ق��ي��ادة ق���وات ال��دف��اع الشعبي
بمقاطعة دونيتسك جنوب شرقي أوكرانيا
مقتل أح��د أف��راده��ا وإص��اب��ة اثنين آخرين

بجروح في هجوم استهدف مركز تفتيش
للحرس ال��وط��ن��ي األوك���ران���ي واق��ع��ا ً بين
مدينتي سالفيانسك وكراماتورسك.
وق��ال المصدر نفسه ،إن ق��وات الدفاع
ال��ش��ع��ب��ي ل���م ت��ن��ج��ح ف���ي ت��دم��ي��ر م��رك��ز
التفتيش لكنها تمكنت م��ن تدمير دشم
مجهزة برشاشين واالستيالء على مدفع
ه��اوت��زر .فيما أك��د مصدر إعالمي أوكراني
أن نحو  40مسلحا ً قتلوا في معركة بعد

أن بوروشينكو بحث هذا المسألة مع قادة
أجهزة األم��ن ،وكلف الحكومة بتأمين نقل
السكان من منطقة المواجهات العسكرية
وتقديم الخدمات الطبية الالزمة لهم ،إضافة
إلى تزويدهم بمياه الشرب والمواد الغذائية
واألدوية.
في السياق ،شكك أندريه بورغين نائب
رئيس ال���وزراء ف��ي «جمهورية دونيتسك
الشعبية» في تنفيذ بوروشينكو لتعهده،
مشيرا ً إل��ى أن سلطات كييف تعهدت منذ
زمن طويل فتح ممرات إنسانية« ،لكن كل
ذلك بقي لألسف حبرا ً على ورق» ،مؤكدا ً أن
نقل الجرحى يتم حتى اآلن بطرق خفية ،ألن
العسكريين األوكرانيين ال يسمحون للسكان
بمغادرة مدنهم.
وقال الرئيس األوكراني في أول تصريح
بعد توليه منصبه ،إن ب�لاده ليس أمامها
خيار غير التوصل إلى فهم متبادل مع روسيا.
وأضاف« :من المحتمل أن بعض األوكرانيين
كان بودهم أن تكون سويسرا أو كندا جارة
لهم ،لكن جارتنا هي روسيا ،ولذلك ال يمكننا
الحديث عن أمن راسخ من دون الحوار والفهم
المتبادل مع روسيا».
وأف���اد بوروشينكو أن��ه عقد ي��وم األح��د
الماضي اجتماعا ً مطوال ً مع السفير الروسي
لدى بالده ميخائيل زوراب��وف ،الفتا ً إلى أن
مواقف البلدين ال تزال متباعدة ،إال أنه عبّر
عن احتفاظه بما وصفه بتفاؤل حذر بشأن
إمكان تطبيع العالقات مع روسيا .وشدد على
أن بالده بحاجة إلى جميع أوجه المساندة

من الغرب لتعزيز موقفها في مجالي التنمية
االقتصادية ووحدة الدولة .وأوضح أن «هذه
المساعدة يمكن أن تحمل أي شكل ،من تقديم
المعلومات االستخبارية وصوال ً إلى التقنية
العسكرية ،ومن إغالق مجالنا الجوي وحتى
فرض حصار بحري في حالة حدوث هجوم
خ��ارج��ي» ،الف��ت��ا ً إل��ى أن��ه ن��اق��ش خ��ي��ارات
مثل هذه المساعدات األسبوع الماضي مع
الرئيس األميركي ب��اراك أوباما ،وأن��ه طرح
من جديد هذه المسائل في حديث مع نائب
الرئيس األميركي جو بايدن أثناء حضوره
مراسم تنصيبه في كييف.
وأضاف بوروشينكو أن روسيا بمسلكها
بشأن القرم انتهكت مذكرة بودابست ،وأنه
استنتج أن مجلس األمن لم يعد ق��ادرا ً على
تفادي النزاعات بين الدول الكبيرة ،معتبرا ً
أن ه��ذا الموضوع ُط��رح خ�لال اجتماعاته
مع الرؤساء الغربيين األسبوع الماضي في
فرنسا ،وأنهم وافقوا على أن «هيكلية األمن
العالمي يجب أن يعاد النظر فيها» ،وتابع
بوروشينكو «الكفاح من أج��ل القرم يعني
الكفاح م��ن أج��ل ت��ف��ادي وق��ائ��ع مماثلة في
المستقبل .نحن ال يمكننا ترك العدوان من
دون عقاب».
وشدد بوروشينكو على أنه ينوي تكوين
قوات مسلحة مؤهلة لحماية أراضي البالد،
وفي الوقت نفسه مواصلة المفاوضات مع
روسيا ،معربا ً من جهة أخرى عن رغبته في
التوصل إلى وقف إراقة الدماء جنوب شرقي
البالد ،وقال إنه ينتظر أن تقترح روسيا شكالً
جديدا ً للسلوك وللضمانات.
وأكدت موسكو أنها وفنلندا تؤيدان وقف
العنف ف��ي أوك��ران��ي��ا ب��أس��رع وق��ت ممكن،
بحسب بيان صدر عن الخارجية الروسية
أم��س بعد محادثات بين وزي��ر الخارجية
الروسي سيرغي الفروف والرئيس الفنلندي
ساولي نينيستي.
وأض���اف البيان أن الطرفين ناقشا في
المحادثات الوضع في أوكرانيا وض��رورة
وقف العنف في هذا البلد بأسرع وقت ممكن
وكذلك تطبيع الحوار الحقيقي بين كييف
واألقاليم األوكرانية ،وثمن الطرفان العالقات
الجيدة بينهما وأك��دا سعيهما إلى تعزيزها
وال��ح��ف��اظ على االت��ص��االت النشيطة على
جميع المستويات.
وبحث الجانبان أيضا ً التعاون بين البلدين
في شمال أوروب��ا ومنطقة القطب الشمالي
وتعزيز األمن واالستقرار في القارة األوروبية
إضافة إلى مسائل تعزيز دور األمم المتحدة
في الشؤون الدولية واإلشراف على األسلحة
وتطبيع األوض��اع في سورية وأفغانستان
والشرق األوسط.

هجوم مجموعات منهم على مطار مدينة
كراماتورسك ،من دون وق��وع خسائر بين
القوات النظامية األوكرانية ،في حين نفت
قوات الدفاع الشعبي في دونيتسك صحة
هذه المعلومات.
من جهته أف��اد مسؤول في إدارة مدينة
سالفيانسك بأن الجيش األوكراني يواصل
القصف المدفعي للمدينة وضواحيها ،ما أدى
إلى سقوط عديد من القتلى بين المدنيين،

هجوم جديد على مطار كرات�شي
ووا�شنطن تعر�ض الم�ساعدة في التحقيق
شنّ مسلحون هجوما ً جديدا ً على معسكر لقوات األمن بمطار كراتشي الدولي في باكستان
الذي تعرض للهجوم ليلة أمس ،إذ أشار موقع صحيفة «دوون» الباكستانية أمس ،إلى أن
المطار أغلق وألغيت الرحالت كافة .وقتل  24شخصا ً بينهم  10مسلحين على األقل في الهجوم،
في حين أعلنت حركة طالبان باكستان مسؤوليتها عن هذه العملية.
جاء ذلك بعد يوم على عرض الواليات المتحدة مساعدتها في التحقيق بمالبسات الهجوم
ال��ذي شنته مجموعة مسلحة من حركة طالبان على مطار كاراتشي وأسفر عن مقتل 30
شخصاً.
وقال المتحدث باسم البيت األبيض جوش أرنست« :إن الواليات المتحدة تدين الهجوم على
مطار كاراتشي .نحن نتشارك اآلالم مع عائالت الضحايا والجرحى» ،مضيفا ً أن بالده عرضت
«مساعدتها على السلطات الباكستانية في التحقيق حول هذه الجريمة» ،لكن لم يوضح ما إذا
كانت إسالم آباد قد وافقت على هذا العرض.
وكانت حركة طالبان باكستان القريبة من القاعدة تبنت الهجوم على مطار كاراتشي .وأعلن
المتحدث باسمها شهيد الله شهيد أنها شنت هذا الهجوم «انتقاما ً لمقتل حكيم الله مسعود»،
رئيسها الذي قتل في تشرين الثاني في غارة شنتها طائرة أميركية من دون طيار على معقل
لطالبان في شمال غربي باكستان.
وقتل  15مسلحا ً على األقل في غارات جوية شنتها طائرات الجيش الباكستاني أمس على
معاقل حركة طالبان في منطقة خيبر القبلية شمال غربي البالد ،إذ قالت مصادر عسكرية إن
مقاتالت من طراز «إف »-16تابعة للقوات الجوية الباكستانية دمرت  9مخابئ للمسلحين،
وذلك في الغارات التي جاءت بعد يوم من هجوم مطار كاراتشي أسفر عن مقتل العشرات بينهم
رجال أمن ومدنيون .وكانت حركة طالبان أعلنت المسؤولية عن الهجوم الذي أعقبته مواجهات
استمرت  5ساعات ،قائلة إنه يأتي ردا ً على هجمات الجيش على معاقل الحركة على طول
الحدود مع أفغانستان.

إضافة إلى حرمان السكان من الكهرباء وماء
الشرب واالتصال بواسطة الهواتف النقالة،
في وقت ال تزال االشتباكات بين قوات الدفاع
الشعبي والجيش األوكراني متواصلة في
أماكن أخ��رى من مقاطعة دونيتسك ،بما
فيها مدينة كراسني ليمان التي يحاول
أفراد الدفاع الشعبي استعادتها من سيطرة
ال��ع��س��ك��ري��ي��ن ،وال��ت��ي اس��ت��خ��دم الجيش
األوكراني فيها المدفعية والدبابات.
وأك���د م��ص��در ف��ي ق��ي��ادة ق���وات ال��دف��اع
الشعبي أن مقاتليها هاجموا قافلة عسكرية
على طريق تربط بين مدينتي خاركوف
شرق أوكرانيا وروستوف على الدون جنوب
غربي روسيا ،وأفاد المصدر بأن المقاتلين
نصبوا كمينا ً على الطريق كانت القافلة تمر
بها باتجاه مدينة سالفيانسك وأطلقوا النار
عليها ،ما أدى إلى إصابة ناقلة جند مدرعة
وشاحنة وإحراق شاحنة أخرى بالكامل ،ما
دفع القافلة للتراجع .وأض��اف المصدر أن
الهجوم أسفر عن كثير من القتلى والجرحى
بين أفراد العسكريين األوكرانيين من دون
وق���وع خسائر ف��ي ص��ف��وف ق���وات ال��دف��اع
الشعبي.
وأف���ادت ستيال خوروشيفا السكرتيرة
ال��ص��ح��اف��ي��ة ل��ل��ع��م��دة ال��ش��ع��ب��ي لمدينة
سالفيانسك شرق أوكرانيا أن قيادة المدينة
تنوي االستعانة بمنظمة «أطباء بال حدود»
بسبب نقص األدوات واألطباء.
وقالت خوروشيفا أمس« :لقد اعتدنا رؤية
نشاط هذه المنظمة في أفريقيا ،لكن يجب
أن نذكر أيضا بالوضع في سالفيانسك»،
وأضافت« :أج��ري اجتماع في المستشفى
المركزي للمدينة لكبار األطباء من جميع
المؤسسات الطبية للمدينة بشأن العجز
عن العمل باستطاعتها الكاملة .وتشهد
المستشفيات نقصا ً ش��دي��دا ً ف��ي األط��ب��اء
واألدوات .وهناك عدد كبير جدا ً من الجرحى.
ينقصنا األطباء والمستحضرات الطبية».

 ...وال يزال البحث جاريا ً
قال وزي��ر المال األسترالي جو هوكي يوم أم��س« :إن
حكومة بالده ال تنوي التخلي عن تعهداتها الخاصة بالبحث
عن الطائرة الماليزية المفقودة ولن تخفض نفقاتها في هذا
المجال» .وأضاف« :هناك تفاهم بشأن سقوط الطائرة في
المياه التي تتحمل أستراليا مسؤوليتها ،ويجب أن ندفع
لتنفيذ تعهداتنا ،ولن نتخلى عنها».
جاء ذلك قبل وصول وفد من الخبراء الماليزيين إلى
العاصمة األسترالية كانبيرا لمناقشة الطرق الفعالة،
وأساليب مواصلة أعمال البحث مع زمالئهم األستراليين،
حيث كانت الحكومة األسترالية خصصت نحو  90مليون
دوالر إلجراء أعمال البحث عن الطائرة «بوينغ» التي اختفت

منذ أكثر من  3أشهر .ويتوقع الخبراء أن تكاليف أعمال
البحث قد ترتفع في حالة استمرارها خالل مدة طويلة.
وذكر أنغوس هيوستن قائد القوات الجوية األسترالية
السابق منسق عملية البحث ع��ن ال��ط��ائ��رة الماليزية
المفقودة ،أن أعمال البحث عن الطائرة التابعة لشركة «اير
فرانس» التي كانت تقوم برحلة من ريو دي جانيرو إلى
باريس وسقطت في المحيط األطلسي في  1حزيران 2009
استمرت نحو عامين .مضيفا ً أن الطائرة عثر عليها في نهاية
األمر على بعد  12كيلومترا ً من مكان وجودها األخير .وأشار
إلى أن أعمال البحث عن الطائرة الماليزية تجري في ظروف
أصعب بكثير.

