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افتتاح الجولة ال�ساد�سة لمحادثات �إيران و« »1+5النووية

البرلمان الأوكراني يع ّين وزيراً جديداً للدفاع

كل جهدنا للتو�صل �إلی ّ
ظریف :نبذل ّ
حل منطقي

ب��دأت ف��ي العاصمة النمساوية
فيينا أم��س م��ش��اورات ثنائية بين
الوفدين اإلي��ران��ي واألم��ي��رك��ي على
ه��ام��ش ال��م��ح��ادث��ات ال��ن��ووي��ة مع
مجموعة دول « ،»1+5تبعها عقد
اجتماع رباعي بين الوفد اإليراني
وال���دول األوروب��ي��ة ال��ث�لاث فرنسا
وبريطانيا وألمانيا.
وع��ق��دت ص��ب��اح أم���س الجلسة
االف��ت��ت��اح��ي��ة ل��ل��ج��ول��ة ال��س��ادس��ة
للمفاوضات النووية برئاسة وزير
ال��خ��ارج��ي��ة اإلي��ران��ي محمد ج��واد
ظريف ومنسقة السياسة الخارجية
لالتحاد األوروبي كاثرين آشتون في
المقر األوروبي لمنظمة األمم المتحدة
في فيينا.
وضم الوفد اإليراني كالً من مساعد
وزير الخارجية للشؤون القانونية
والدولية عباس عراقجي ومساعد
وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة ل��ش��ؤون أوروب���ا
وأميركا مجيد تخت روانجي والمدير
العام للشؤون السياسية والدولية
في الخارجية حميد بعيدي نجاد
ومستشار الخارجية داود محمد نيا
والمدير العام لشؤون إجراءات األمان
في منظمة الطاقة الذرية اإليرانية
محمد أميري والمدير العام لدائرة
الرئاسة في ه��ذه المنظمة بجمان
رح��ي��م��ي��ان ،إض��اف��ة إل��ى ف��ري��ق من
المستشارين القانونيين من ضمنهم
أم��ي��ر حسين زم��ان��ي نيا وجمشيد
ممتاز.
وفي السياق ،قال الوزیر ظریف
علی صفحته الشخصية على موقع
ال��ت��واص��ل االجتماعي «فیسبوك»
في إشارة إلی بدء جولة جدیدة من
المفاوضات بین ب�لاده و مجموعة
« :1+5أنا وزمالئي نبذل كل جهدنا
للتوصل إل��ی ح��ل منطقي ودائ���م»،
مضيفا ً أن ال��ج��ول��ة ال��ج��دی��دة من
المفاوضات انطلقت أول من أمس
في فیینا وستستمر وبشكل مكثف
خالل األسبوعین المقبلین.

وقال ظريف« :من الصعب توقع
نتائج المفاوضات ،نظرا ً إلى تعقید
وارتباط المواضیع المتعددة بعضها
ببعض والتي ینبغي االتفاق حولها
لكي یجري التوصل إلی تفاهم شامل،
وإن تخمینات بعض وسائل اإلعالم ال
سیما في الغرب ال ینبغي أخذها علی
محمل الجد ألنها تسعى إلی أثارة
األج���واء والتأثیر ف��ي المفاوضات
أكثر من تفسیر الخبر وإيصاله إلی
ال��ق��ارئ» .وأض��اف« :م��ا یمكنني أن
أؤكده لكم هو أنني وزمالئي نبذل كل
جهدنا للتوصل إلی حل منطقي ودائم
وما نحتاجه أكثر من أي شيء آخر
في هذه الطریق الصعبة ،هو دعاؤكم
لنا في هذا الشهر الفضیل».
وك��ان اجتماع ثنائي قد عقد في
وق��ت س��اب��ق بين ظ��ري��ف وآش��ت��ون
للبحث في كيفية مواصلة مسيرة

المفاوضات ،وم��ن ثم عقد اجتماع
ثالثي ضم وكيل الخارجية األميركية
ويليام بيرنز.
وب��ح��س��ب م���ا ص����رح م��س��اع��د
وزي��ر الخارجية كبير المفاوضين
اإليرانيين عباس عراقجي في وقت
سابق فقد ُح��دّد سقف زمني لهذه
الجولة من المفاوضات إلى  20تموز
وهو الموعد النهائي لألشهر الستة
األولى لبرنامج العمل المشترك.
وف���ي م��ق��ال ن��ش��رت��ه��ا صحيفة
«لوموند» الفرنسية اعتبر ظريف
أن فرصة استثنائية سانحة في
المفاوضات مع  « 1+5إال أنه لألسف
م��ا ت��زال هنالك أوه���ام ل��دى بعض
أط���راف ال��م��ف��اوض��ات» ،داع��ي �ا ً هذه
األطراف للتخلي عن أوهامها.
وأعلن ظريف في رسالة بالفيديو
وجهها على أع��ت��اب المفاوضات،

أنه في الوقت ال��ذي نقترب فيه من
علي
 20تموز ،أشعر بأنه ينبغي
ّ
التحذير مرة أخرى من أن محاوالت
الحصول على التنازالت في اللحظات
األخيرة لن تؤدي إلى نتيجة أفضل
مما حصلت ع��ام  .2005وأض��اف،
ألولئك الذين مازالوا يتصورون بأن
إج����راءات الحظر ه��ي ال��ت��ي ج��اءت
ب��إي��ران إل���ى ط��اول��ة ال��م��ف��اوض��ات
يمكنني القول فقط ب��أن الضغوط
على مدى األعوام الثمانية الماضية
وفي الحقيقة على مدى األعوام الـ35
الماضية قد اختبرت وفشلت.
وأك��د ظريف أن إج���راءات الحظر
لم ولن تثني عزم الشعب اإليراني.
وأض��اف« :م��ا زال��ت أمامنا الفرصة
للخروج من دورة تشديد األوضاع.
جربوا االحترام المتبادل ،سيعطي
ث��م��اره .نحن نسعى إل��ى الوصول

الفروف :لتن�سيق �إجراءات وقف �إطالق النار في �أوكرانيا
إلى اتفاق ،ليس اتفاقا ً جيدا ً أو سيئاً،
بل اتفاق عملي ومستديم ،وإن أيّ
اتفاق هو في األساس نتيجة للتفهم
المشترك وليس فرض مواقف طرف
على طرف آخر».
وقال الوزير اإليراني ،نحن على
اس��ت��ع��داد لنضمن ع��ب��ر تمهيدات
حاسمة أن البرنامج النووي سيبقى
سلمياً .ما زال��ت الفرصة متوافرة
إلنهاء خرافة أن إي��ران تسعى وراء
صنع القنبلة النووية .ولنا إلثبات
هذا األمر الذي نقوله ماض يمتد 250
عاما ً من عدم االعتداء على أحد.
م��ن ن��اح��ي��ة أخ����رى ،أك���د وكیل
الخارجیة اإلیرانیة مرتضی سرمدي
أن إمكان التوصل إلی اتفاق شامل
م��ت��واف��ر ل��و امتنعت بعض ال��دول
الغربیة ع��ن ط��رح مطالب مبالغ
ف��ی��ه��ا واح��ت��رم��ت ح��ق��وق الشعب
اإلی��ران��ي واألط��ر الدولیة .ج��اء ذلك
خ�لال استقبال س��رم��دي ،لمساعد
وزیر الخارجیة اإلیرلندي للشؤون
السیاسیة ب��ري روبینسون ال��ذي
یزور طهران في الوقت الحاضر.
وأك��د ال��م��س��ؤول اإلي��ران��ي أهمیة
تطویر العالقات الشاملة مع إیرلندا،
معربا ً عن أمله بعودة عالقات بلده
مع هذا البلد ومع االتحاد األوروبي
إلی مكانتها الواقعیة وعهد ازدهارها،
الف��ت �ا ً إل��ى م��اض��ي ال���دور اإلیجابي
إلي���ران ف��ي ح��ل وت��س��وی��ة األزم���ات
اإلقلیمیة ،معتبرا ً حل هذه األزمات
بأنه بحاجة إلی اإلدراك الصحیح
ألوضاع المنطقة والعبیها ومشاركة
وتعاون جمیع الدول.
وأع��ل��ن مساعد وزی��ر الخارجیة
اإلیرلندیة خ�لال اللقاء دع��م بالده
لمسیرة المفاوضات النوویة بین
إی��ران ومجموعة دول  ،1+5واعتبر
التقریر األخیر للوكالة مؤشرا ً لوفاء
إي��ران بتعهداتها ،معربا ً عن أمله
بتوصل طرفي التفاوض في فیینا
إلی اتفاق الحل النهائي.

ال�صين تعرب عن عزمها موا�صلة جهودها لإن�شاء �آليات تعاونية في �آ�سيا
أعلنت الصين عن عزمها مواصلة جهودها الرامية إلى
إنشاء آليات تعاونية تسهم في التنمية وإرس��اء األمن
واالستقرار في آسيا.
ونقلت وكالة «شينخوا» الصينية عن المتحدث باسم
وزارة الخارجية هونغ لي قوله في مؤتمر صحافي إنه
«منذ فترة طويلة والصين ملتزمة بالتنمية المشتركة
واألمن فضالً عن إنشاء مجتمع يملك مصيرا ً مشتركا ً مع
دول الجوار في آسيا».
وقال هونغ« :الصين تسعى دائما ً من أجل الصداقة
والشراكة مع جيرانها وتسعى إلى جلب التفاهم واألمن
والرخاء المشترك إلى دول الجوار ،وتمارس مبادئ الوئام
واإلخ�لاص والمنفعة المتبادلة والشمولية ،وتسعى
جاهدة لجعل البلدان تستفيد من التنمية في آسيا».
وأضاف« :إن آليات التعاون السياسي واالقتصادي
واألمني تنمو بقوة في الوقت الراهن في آسيا ،ما يتماشى

مع االتجاه السائد في المنطقة» ،وتابع« :الصين ستواصل
بذل جهود ثابتة للمضي قدما ً في هذه العملية».
وق��ال هونغ إن «الصين تعتقد في الوقت نفسه أن
االنفتاح والشمولية هي شرط أساسي للتنمية الصحية
والتعاون اإلقليمي في آسيا والمحيط الهادئ» ،مضيفا ً
إن «الصين مستعدة للعمل جنبا ً إلى جنب مع جميع
األطراف سعيا ً لتحقيق الرخاء واالستقرار والسالم في
المنطقة».
ودعا هونغ إلى بذل جهود مشتركة من أجل ضمان
سالمة واستقرار شبه الجزيرة الكورية ،مضيفا ً إن
«الصين تأمل بأن تزيد األط��راف المعنية من تخفيف
التوترات في شبه الجزيرة».
وكان نائب وزير الخارجية الصيني ليو تشن مين شدد
في حزيران الماضي على الحاجة إلى مفهوم جديد لألمن
في حل المشاكل األمنية في آسيا.

هونغ لي

خط ساخن بين بكين وسيول
البلدين.
م��ن ناحية أخ���رى ،أعلنت كوريا
الشمالية أنها ستستمر ف��ي إط�لاق
الصواريخ البالستية بغض النظر
عن دعوات المجتمع الدولي لتقليص

برنامج التسليح.
ونقلت وكالة «فرانس ب��رس» عن
بيان للجيش الكوري الشعبي أمس
جاء فيه أن كوريا الشمالية «ستستمر
ف���ي ت���ج���ارب إط��ل��اق ال���ص���واري���خ

الواليات الم ّتحدة :نحو تعزيز الإجراءات
الأمنية في المطارات الأوروبية والعربية
تعتزم واشنطن تشديد إجراءاتها
األمنية في بعض المطارات في أوروبا
والشرق األوسط للرحالت المتوجهة
مباشرة إلى الواليات المتحدة.
وأع���ل���ن وزي�����ر األم�����ن ال��ق��وم��ي
األميركي جيه جونسون في بيان
له ،عن خطوات لم يكشف عنها سيتم
تطبيقها في بعض المطارات «خالل
األي��ام المقبلة» دون أن يكشف عن
المطارات التي سيتم فيها تطبيق تلك
اإلجراءات.
وأض��اف جونسون« :سنواصل
تعديل اإلج����راءات األمنية لتعزيز
أمن الطيران دون خلق أية إزعاجات
غير ضرورية للمسافرين» ،وأضاف:

«ن��ح��ن ن��ت��ب��ادل معلومات حديثة
ومهمة م��ع حلفائنا ،ونتشاور مع
قطاع الطيران».
إل��ى ذل��ك نقلت وك��ال��ة «ف��ران��س

ب��رس» عن مسؤول في وزارة األمن
القومي طلب عدم الكشف عن هويته
قوله أن «المطارات المعنية موجودة
في الشرق األوسط وأوروبا».

ش��دد وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة ال��روس��ي
سيرغي الفروف على ضرورة تنسيق
إجراءات وقف إطالق النار بين طرفي
النزاع في أوكرانيا بدال ً من الخطوات
األحادية الجانب.
وأشار الفروف في مؤتمر صحافي
مع نظيره المغربي صالح الدين مزوار
أم��س إل��ى أن ال��غ��رب يجب أن يقنع
كييف بضرورة تنفيذ ما جاء في إعالن
برلين الذي جرى تبنيه أول من أمس
خ�لال لقاء رب��اع��ي ل���وزراء خارجية
روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا.
وأض��اف الف��روف أن اإلع�لان يتضمن
ال��دع��وة إل��ى عقد مجموعة االتصال
حول أوكرانيا بأسرع ما يمكن لالتفاق
على نظام ثابت وطويل األم��د لوقف
إطالق النار.
وذ ّكر وزير الخارجية الروسي بأن
االتفاق المنجز في  21شباط الماضي
وبيان جنيف الصادر في  17نيسان
لم ينفذا على اإلطالق ،وقال إن كييف
التي تعلن هدنة ثم تنهيها تؤكد أن
هدف إعالن الهدنة أليام عدة يتمثل في
توفير فرصة للمسلحين إللقاء السالح
والتعويل على عفو ،م��ؤك��دا ً أن هذا
النهج غير مقبول ألنه لن يؤدي إلى
تحقيق تسوية مستمرة على المدى
الطويل.
وأضاف الوزير الروسي« :لن يلقي
أحد السالح في حال وج��ود ما يهدد
حياته» ،مشددا ً على أن إعالن برلين
الذي جرى التوصل إليه أول من أمس
يؤكد ضرورة التوصل إلى اتفاق حول
وق��ف إط�ل�اق ال��ن��ار م��ن خ�لال اتفاق
ثنائي .داعيا ً إل��ى عقد اجتماع بهذا
الشأن بأسرع ما يمكن ،مشيرا ً إلى
أن ممثلين عن جنوب شرقي أوكرانيا
أكدوا أنهم مستعدون لذلك ،وقال إن
الكرة اآلن في ملعب الغرب الذي يجب
عليه إقناع سلطات كييف بتحديد
م��ك��ان آم��ن ومناسب لعقد مثل هذا
االجتماع في أوكرانيا بسرعة.
في سياق متصل طالبت موسكو
السلطات األوك��ران��ي��ة بوقف قصف
األهداف المدنية في منطقة النزاع من
أجل الحفاظ على أرواح السكان.
وجاء في بيان صادر عن الخارجية
الروسية أم��س« ،نطالب السلطات
األوك��ران��ي��ة ب��ح��زم م��ن ج��دي��د بوقف
قصف المنشآت المدنية م��ن أجل
الحفاظ على أرواح المدنيين».
وأضاف البيان« :نأمل أن النتائج
اإلي��ج��اب��ي��ة ل��ل��ق��اء ال��رب��اع��ي ل���وزراء
خارجية روسيا وأوكرانيا وفرنسا

وألمانيا في برلين يوم  2تموز ستقنع
الجانب األوكراني بالعودة إلى وقف
إطالق النار بشكل عاجل».
كذلك دعا الفروف إلى إعالن هدنة
الس��ت��ئ��ن��اف ال��م��ف��اوض��ات ألن ق��ادة
جنوب شرقي أوكرانيا يوجدون حاليا ً
في دونيتسك ولوغانسك حيث يستمر
القتال بعد إنهاء الهدنة ،مؤكدا ً أن
استئناف المفاوضات يتوقف قبل
كل شيء على قيادة كييف والرئيس
األوكراني.
جاء ذلك في وقت واف��ق البرلمان
األوكراني (ال��رادا) أمس على تعيين
ف��ال��ي��ري غيليتيه ف��ي منصب وزي��ر
الدفاع ،إذ كان الرئيس األوكراني بيوتر
بوروشينكو اقترح في وقت سابق من
ي��وم أم��س على البرلمان إقالة وزير
الدفاع ميخائيل كوفال وتعيين غيليتيه
مكانه .وقال بوروشينكو خالل تقديمه
غيليتيه لنواب البرلمان إن أشخاصا ً
جددا ً في الجهاز العسكري األوكراني
«ق���ادرون على تصحيح الوضع في
الجيش وكسر مخطط الفساد القائم
منذ أع��وام» ،مضيفا ً «نحن لن نسمح
بتشويه سمعة جيشنا».
وتوجه الوزير الجديد إلى الرئيس
ووعده أنه سيفعل ما بوسعه «لتأمين
حماية المواطنين ،وأعدكم بالهدوء
والنظام في ال��دول��ة ،وإع���ادة وحدة
أراض���ي وس��ي��ادة ال��دول��ة» ،مضيفاً:
«أنا واثق من أن أوكرانيا ستنتصر،
وأن استعراض النصر سيجري ،من
المؤكد سيجري ،ف��ي سيفاستوبل
األوكرانية».
وأع��ل��ن بوروشينكو ق��رار تعيين
الجنرال ميخائيل كوفال في منصب
نائب سكرتير مجلس األم��ن والدفاع
ال��وط��ن��ي ف��ي أوك��ران��ي��ا ،ك��ذل��ك أعلن

تعيين فيكتور موجينكو رئيسا ً لهيئة
األركان العامة ،الذي «أبدى بطوالت
خالل عملية مكافحة اإلرهاب» ،بحسب
وصف بوروشينكو للعملية العسكرية
جنوب شرقي أوكرانيا.
يشار إلى أن موجينكو ش��ارك في
الفترة ما بين  2003ـ  2004في بعثة
القبعات الزرق في العراق ،وفي عام
 2012عين في منصب نائب رئيس
األركان العامة للجيش األوكراني.
وأوض��ح��ت م��س��ؤول��ة صحية في
مقاطعة دونيتسك في جنوب شرقي
أوكرانيا ،أن  160مدنيا ً راحوا ضحية
«العملية الخاصة» التي تخوضها
سلطات كييف شرق البالد.
ونقلت إحدى النشرات اإللكترونية
األوكرانية عن مديرة الشؤون الصحية
في إدارة المقاطعة يلينا بيتريايفا
قولها إن ال��ع��دد اإلجمالي لضحايا
المواجهات العسكرية في المقاطعة
يبلغ  279شخصاً ،بينهم  13امرأة
و 4أطفال ،مضيفة أن هناك  93جثة
مجهولة الهوية ،فيما سجل  26من
القتلى على أنهم عسكريون ،حيث
أنهم يرتدون زي�ا ً عسكرياً ،أما بقية
 160شخصا ً فيفترض أنهم مدنيون.
وأشارت المسؤولة إلى أن الحديث
ي��دور عن القتلى الذين أجريت لهم
اختبارات الطب العدلي ،أما الخسائر
في صفوف العسكريين األوكرانيين
ف��األج��ه��زة المعنية ه��ي ال��ت��ي تقوم
بتسجيلها ونقل الجثث.
وك���ان���ت ه��ي��ئ��ة ال���دف���اع واألم����ن
األوكرانية أف��ادت بأن  200عسكري
لقوا مصرعهم وأصيب  600آخرون
بجروح منذ بداية «العملية الخاصة»
ف��ي ج��ن��وب ش��رق��ي ال��ب�لاد ف��ي شهر
نيسان الماضي.

قوات الأمن في دولة جنوب ال�سودان
تمنع موظفي الأمم المتحدة من ال�سفر

�سيول وبكين تعار�ضان برنامج بيونغ يانغ النووي والأخيرة تدافع
أكدت كوريا الجنوبية وجمهورية
ال��ص��ي��ن ال��ش��ع��ب��ي��ة م��ع��ارض��ت��ه��م��ا
للبرنامج النووي الكوري الشمالي ،إذ
اعتبر بيان مشترك للرئيسين الكوري
الجنوبي باك عن هي والصيني شي
جيبينغ الذي يقوم بزيارة إلى سيول:
«أن الجانبين ج���ددا معارضتهما
الشديدة لتطوير األسلحة النووية في
شبه الجزيرة الكورية».
وقالت الرئيسة الكورية الجنوبية:
«إن البرنامج النووي لكوريا الشمالية
لألسف يعرقل االزدهار والتعاون في
منطقة شمال شرقي آسيا وفي شبه
الجزيرة الكورية».
وات��ف��ق ال��رئ��ي��س��ان على ض��رورة
مالءمة الظروف النطالق المحادثات
النووية المتوقفة منذ فترة طويلة
والرامية إلى إنهاء البرنامج النووي
ال��ك��وري ال��ش��م��ال��ي ،وات��ف��ق��ت كوريا
الجنوبية والصين على المسارعة في
تشكيل خط ساخن بين وزارتي الدفاع
بين البلدين ،من دون تحديد إطار
زمني محدد.
واتفق الطرفان أيضا ً على عقد حوار
استراتيجي منتظم رفيع المستوى
وب��ذل جهود إلب���رام ات��ف��اق للتجارة
الحرة في غضون هذا العام وإقامة
نظام المعامالت المباشر لعملتي

13

التكتيكية البالستية» ،مؤكدا ً أنه أمر
«شرعي» لسيادة الدولة .واعتبرت
بيونغ يانغ أن زيارة الرئيس الصيني
شي جيبينغ سيول إهانة .وسيبحث
ال��رئ��ي��س الصيني م��ع المسؤولين

الكوريين الجنوبيين البرنامج النووي
لكوريا الشمالية إضافة إلى تعزيز
العالقات الثنائية.
وكانت كوريا الشمالية قد اقترحت
في وقت سابق على جارتها الجنوبية
ال��ت��وق��ف ع��ن ال��ت��ص��رف��ات العدائية
المتبادلة في المجال العسكري وفي
التصريحات.
من جهة أخ��رى ،أك��د قائد القوات
االستراتيجية ف��ي الجيش الكوري
الشعبي أن بالده «ستعزز قدرة الردع
العسكرية» ،والدليل على ذلك بحسب
قوله «ال��ت��ج��ارب الناجحة األخيرة
للصواريخ التكتيكية الموجهة».
وأض��اف أن ه��ذه التجارب تأتي في
ال��وق��ت ال���ذي ت��ق��وم فيه «ال��والي��ات
ال��م��ت��ح��دة وح��ل��ف��اؤه��ا ب��ت��ص��رف��ات
استفزازية من الممكن تفسيرها على
أنها تحضيرات للحرب».
وأع��اد القائد العسكري لألذهان
أن الواليات المتحدة تقوم بتجارب
ع��دي��دة وت��دري��ب��ات ف��ي منطقة شبه
الجزيرة الكورية ،مشددا ً على أن مسار
واشنطن عدائي تجاه كوريا الشمالية
و»تخلق تهديدا ً حقيقيا ً بحرب في شبه
الجزيرة ...لذا فإن كوريا الشمالية
ستستمر في إطالق الصواريخ بهدف
الدفاع عن الذات».

وا�شنطن تعترف بوجود م�ست�شارين
يعملون في ال�صومال �سر ًا
ص ّرح مسؤولون أميركيون أن نحو  120مستشارا ً عسكريا ً أميركيا ً يعملون
سرا ً في الصومال منذ  2007تقريباً ،وأضاف المسؤولون أن واشنطن تخطط
لتكثيف وجودها األمني لمساعدة هذا البلد على درء مخاطر حركة «الشباب»
المتشددة.
ويفوق هذا العدد ما أعلنته وزارة الدفاع األميركية في كانون الثاني عن أنها
أرسلت بضعة مستشارين إلى الصومال في تشرين األول .واعتبر هذا اإلعالن
آنذاك متعلقا ً باإلرسال األول لقوات أميركية إلى الصومال منذ عام  ،1993عندما
أسقطت مروحيتان أميركيتان وقتل  18جنديا ً أميركياً.
وتتضمن هذه الخطط األميركية مشاركة عسكرية أكبر للواليات المتحدة
وتخصيص أموال جديدة للتدريب والمساعدات للجيش الوطني الصومالي،
بعد سنوات من العمل مع بعثة االتحاد األفريقي في الصومال التي تضم نحو
 22ألف جندي من أوغندا وكينيا وسيراليون وبوروندي وجيبوتي وإثيوبيا.
وقال مسؤول أمن أميركي« :ما سترونه في السنة المالية القادمة التي تبدأ
في تشرين األول بدء المشاركة مع الجيش الوطني الصومالي نفسه».
وقال مسؤول في إدارة أوباما« :إن المستشارين األميركيين ال يشاركون في
القتال» ،مشيرا ً إلى أنهم كانوا يعملون حتى العام الماضي مع قوة االتحاد
األفريقي.

منعت ق��وات األم��ن ف��ي جنوب ال��س��ودان موظفين
محلّيين في األم��م المتحدة من السفر إلى أوغندا هذا
األسبوع ،في واقعة يعتقد أن سببها يرجع إلى انتمائهم
العرقي.
وقال المتحدث باسم األمم المتحدة ستيفان دوجاريك
للصحافيين« :إن ضباط األمن الوطني التابعين لحكومة
جنوب السودان رفضوا منح تصاريح ألربعة موظفين
محليين بالمنظمة الدولية ،لركوب طائرة األمم المتحدة
يوم االثنين الماضي وصادروا جوازات سفرهم».
وأض���اف دوج��اري��ك «ل�لأس��ف ه��ذه ليست واقعة
منعزلة ...حدثت واقعة مماثلة مع موظفين محليين
آخرين من بعثة األمم المتحدة في جنوب السودان في

المطار أمس .مؤكدا ً عدم حصول البعثة على «أي تفسير
قانوني أو أي سبب آخر يحول دون سفرهم رسمياً».
وأع��ادت سلطات جنوب ال��س��ودان ج��وازات السفر
وبطاقات الهوية الخاصة بالبعثة إلى األمم المتحدة،
بينما قال مسؤولون في األمم المتحدة طلبوا عدم نشر
أسمائهم« :إن الموظفين استهدفوا بنا ًء على األعراق
التي ينتمون لها».
وتشهد دول��ة جنوب ال��س��ودان اضطرابا ً سياسيا ً
وتوترات عرقية عميقة انفجرت العام الماضي ،عندما
أقدم الرئيس سلفاكير الذي ينتمي إلى قبيلة الدنكا على
إقالة نائبه رياك مشار زعيم المتمردين حاليا ً والمنتمي
إلى قبيلة كبيرة أخرى وهي النوير.

�أردوغان ي�سعى �إلى اتخاذ الق�صر الجمهوري
غطاء يحميه من المحاكمة
أك����دت صحيفة «ج��م��ه��وري��ي��ت»
التركية أن رئيس الوزراء رجب طيب
أردوغ��ان يسعى الى تحصين نفسه
وات��خ��اذ القصر الجمهوري في حال
فوزه باالنتخابات الرئاسية في تركيا
كغطاء يحميه من سلسلة من الجرائم
والتهم الموجهة له في البالد.
وق��ال��ت الصحيفة« :إن أردوغ���ان
سيتملص لمدة  5سنوات أخ��رى من
المحاكمة بالعديد من التهم الموجهة
إليه في إط��ار التحقيقات في قضية
الفساد والرشوة ،إضافة إلى جرائم
ارتكبها في فترة توليه رئاسة بلدية
اس��ط��ن��ب��ول م��ا ع���دا تهمة الخيانة
الوطنية ،ذلك بعد أن يتمكن من تثبيت
كرسيه م��ن خ�لال التعيينات التي
سيجريها في جهاز القضاء».
واستعرضت الصحيفة التركية
الملفات التي تدين أردوغ��ان بتكوين
مجموعة الرتكاب الجريمة وتزوير
ال��وث��ائ��ق الرسمية ف��ي ف��ت��رة توليه
رئاسة بلدية اسطنبول معتبرة أن
هذه الملفات ستبقى في درج البرلمان
كما هي حاليا ً إذا فاز في االنتخابات
الرئاسية إضافة إلى أنه سيتملص
من التحقيقات البرلمانية المحتملة
في إط��ار التحقيقات بقضية الفساد
والرشوة.
واك����دت أن «أردوغ������ان سيغلق
الطريق أم��ام احتمال إع���داد مذكرة
تحقيق برلمانية بحقه بعد صعوده
إلى قصر الرئاسة التركية من خالل
التعيينات التي سيجريها في جهاز
القضاء».
وأش����ارت «جمهورييت» إل��ى أن
أردوغ��ان الذي سيتملص من المثول
أمام القضاء في إطار التهم الموجهة
إليه بعد تحصنه بالدرع الدستورية
ل��ن ي��ح��اك��م س���وى بتهمة الخيانة

الوطنية بقرار البرلمان التركي عن
طريق اقتراح ثلث أعضاء البرلمان
التركي اذا ما شغل منصب الرئيس.
ولفتت إل��ى وج��ود ث�لاث مذكرات
تحقيق بحق أردوغ����ان مقدمة إلى
البرلمان ال��ت��رك��ي تدينه باإلهمال
الوظيفي والتزوير في بطاقات النقل
العام والوثائق الرسمية والسجالت
و تكوين مجموعة الرتكاب الجريمة
وم���دح ال��ج��رم وال��م��ج��رم وتحريض
ال��ش��ع��ب ع��ل��ى ال����ع����داوة وال��ح��ق��د
والكراهية بينما ستستمر حصانة
أردوغان القانونية إذا ما شغل منصب
الرئيس ليتملص من المحاكمة في هذه
الجرائم.
وأوضحت الصحيفة أن أردوغ��ان
سيتولى مهمة إج��راء التعيينات في
جهاز القضاء وفقا ً للدستور التركي
إذا ما شغل منصب الرئيس وبالتالي
سيعين  14عضوا ً من أص��ل  17في
المحكمة الدستورية ورب��ع أعضاء

المحكمة اإلداري��ة العليا ومدعي عام
المحكمة العليا ونائبه وأعضاء القضاء
العسكري األعلى وأعضاء المحكمة
اإلداري��ة العسكرية وأربعة أعضاء.
وأش��ارت إلى أن الرئيس التركي عبد
الله غل سيحاكم في قضية التريليون
المفقود بعد انتهاء واليته إذ رفعت
دعوى قضائية ضده ومسؤولي حزب
الرفاه الذي أغلق ،بينهم رئيس الحزب
نجم الدين أربكان بتهمة تزوير وثائق
رسمية وفواتير تظهر إنفاق تريليون
ليرة تركية بهدف عدم إعادة المساعدة
إلى قدمتها الخزينة إلى الدولة في عام
.1997
يُشار إلى أن والية الرئيس التركي
تنتهي في  28آب المقبل وبالتالي
ستسقط حصانته الدستورية في
الوقت الذي سيتحصن فيه أردوغان
ب����درع ال��ح��ص��ان��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة بعد
صعوده إلى قصر تشانكايا في حال
فوزه باالنتخابات الرئاسية.

