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االنتخابات البرلمانية في مولدافيا...
نحو �أوروبا �أم رو�سيا؟

أدل��ى الناخبون ف��ي مولدافيا بأصواتهم أم��س في
االنتخابات البرلمانية التي ستحدد مستقبل البالد،
وش��ارك فيها  19حزبا ً وكتلة واح��دة وأربعة مرشحين
مستقلين.
وستنعكس نتائج هذه االنتخابات التي يتسابق فيها
المرشحون على  101مقعد لمدة أربعة أعوام على االختيار
بين التكامل مع االتحاد األوروبي أو التكامل مع االتحاد
الجمركي القائم بين روسيا وبيالروس وكازاخستان.
ومنح المواطنون  14ساعة لتحديد موقفهم من خالل
التصويت في  1971مركزا ً انتخابياً ،تقدمهم منذ الصباح
الباكر رئيس البالد نيكوالي تيموفتي ،الذي قال« :لقد
صوتت من أج��ل أن نعيش في سلم وات��ف��اق وننفذ كل
أحالمنا .ويجب على المواطنين إيجاد الوقت والقدوم إلى
المراكز االنتخابية ألن ذلك سينعكس على المستقبل ،ومن
غير الممكن السماح آلخرين بتقرير مصير مولدافيا .وعلى
البرلمان الجديد اتخاذ قوانين تخدم البالد والشعب».
وحملت هذه الحملة االنتخابية لقب «األق��ذر» خالل
تاريخ مولدافيا ،إذ طرد حزب «الحزب» الموالي لروسيا
بتهمة الحصول على تمويل خارجي غير مص ّرح.
وبالنتيجة ،وصل إلى يوم االنتخابات من المؤيدين
النافذين النضمام مولدافيا إل��ى االتحاد الجمركي مع
روسيا وبيالروس وكازاخستان ،االشتراكيون بقيادة
إيغور دودون فقط الذي رفع نسبة تصنيفه بشك ٍل كبير من
 2في المئة بداية الحملة حتى  10في المئة.
وق��ال دودون بهذا ال��ص��دد« :أعتقد أن نتيجة هذا
التصويت ستصبح مفاجئة غير س��ارة ،كما لالئتالف
الحاكم ،كذلك لشركائنا المحتملين من اليساريين ،الذين

انتقدونا كثيراً .لذلك دعونا نذهب جميعنا إلى االنتخابات،
فال يجب الخوف من أحد ويجب التصويت من أجل مستقبل
مولدافيا وازدهارها إلى جانب روسيا».
عدا عن ذلك ،لم تستطع مفوضية االنتخابات المركزية
عد األصوات بسبب عطل فني في نظام العد اإللكتروني
منذ الساعات األولى .بينما نفدت األوراق االنتخابية في
الساعات األولى داخل المراكز االنتخابية في روسيا حيث
تم فتح خمسة منها فقط لنصف مليون مواطن مولدافي
على أق��ل تقدير يقطنون في روسيا ،ما تسبب بتدافع
أمامها.
إضافة إلى ذلك ،أعرب المراقبون عن قلقهم من عادة
جديدة تشهدها هذه االنتخابات أال وهي غياب استطالعات
الرأي عند مداخل مراكز االقتراع ،وهو ما شرحته مفوضية
االنتخابات مؤكدة أن أحدا ً من مراكز البحوث واالستطالع
لم يعرب عن رغبته ب��إج��راء استطالعات عند خروج
المصوتين ،وعدم تلقيها أي طلب بذلك.
وأظهرت االستطالعات أن الرأي العام في واحدة من
أصغر وأفقر ال��دول في أوروب��ا منقسم على نفسه بعمق
بشأن ما إذا كانت تلتزم الطريق المؤيدة ألوروب��ا الذي
ينتهجه ائتالف حاكم يمثل يمين الوسط أو تغيير الطريق
واالنضمام للتكتل االقتصادي الذي تقوده روسيا.
بعد التوقيع على اتفاق سياسي وتجاري بعيد المدى
مع االتحاد األوروب��ي والتصديق عليه وتمتع مواطني
مولدافيا في الوقت الحالي بالسفر من دون تأشيرة ألوروبا
الغربية ،يقول معلقون إنه يصعب تخيل حصول أية قيادة
جديدة على دعم شعبي في حالة تحولها بشك ٍل كامل عن
هذا النهج واالتجاه نحو موسكو.

كييف ت�ستح�ضر ذكرى الدماء الأولى في ميدان اال�ستقالل

رو�سيا تدعو �أوكرانيا �إلى �إلغاء حظر الرحالت
الجوية بين خاركوف ودنيبروبيتروف�سك
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البابا :لن نقبل ب�شرق �أو�سط خالٍ من الم�سيحيين
ق����ال ال���ب���اب���ا ف��رن��س��ي��س إن
المتشددين اإلٍسالميين يقترفون
ّ
بحق الله في سورية
خطيئة كبرى
وال��ع��راق ،ودع��ا إل��ى الحوار بين
األدي��ان والتحرك لمحاربة الفقر
للمساعدة في إنهاء الصراعات.
كالم رأس الكنيسة الكاثوليكية
جاء خالل اختتامه أمس زيارته
التي استمرت ثالثة أيام إلى تركيا،
إذ أش��ار خالل ق��داس مشترك مع
بطريرك الكنيسة األرثوذوكسية
في تركيا بارثولوميو ،إلى أن أتباع
كل العقائد ال يمكن أن يواصلوا
تجاهل صرخات ضحايا «الحرب
غير اإلنسانية والوحشية» التي
تحدث بالجوار.
وق���ال خ�لال ال��ق��داس« :سلب
ال��س�لام م��ن ال��ن��اس وارت��ك��اب كل
أف��ع��ال العنف أو ال��ق��ب��ول بهذه
األف���ع���ال وال س��ي��م��ا ض��د األك��ث��ر
ضعفا ً ممن ال حول لهم وال قوة هو
بحق الله» ،مضيفا ً
ّ
خطيئة كبرى
أن التصدي للفقر أمر ضروري ألنه
يساعد في تجنيد اإلرهابيين.
وأض���اف البابا فرنسيس أنه
على رغ��م مشروعية استخدام
المجتمع الدولي للقوة للتصدي

«ل��م��ع��ت��د ظ���ال���م» ف��إن��ه ينبغي
ال��ت��وص��ل إل��ى ح�� ّل دائ���م ،وق��ال:
«ندعو المسلمين والمسيحيين
إل��ى العمل معا ً من أج��ل العدالة

المولوي في عين الحلوة ( ...تتمة �ص)1
وحتى اآلن لم تتضح الطريقة التي هرب فيها المولوي من عاصمة
الشمال إلى عين الحلوة قرب صيدا .ولكن المعلومات بخصوص هذه
الجزئية تؤكد معلومتين اثنتين ،األولى أن شادي المولوي موجود في
منطقة التعمير في مخيم عين الحلوة .والثانية أن جماعة هيثم الشعبي
هي الجهة التي تقدم له الضيافة والحماية.

البداوي رفض
استقبال المولوي

وتكشف ه��ذه المعلومات أن المولوي بعد إصابته بقدمه أثناء
حرب طرابلس األخيرة ،ح��اول االلتجاء إلى مخيم البداوي لالجئين
الفلسطينيين ،لكن قوى المخيم وهيئاته المدنية المختلفة رفضت
استقباله ،وعليه فان فترة مكوثه في البداوي لم تدم سوى نحو تسع
ساعات ليضطر بعدها للخروج منه ،ويتم تدبير أمر تهريبه الحقا ً إلى
عين الحلوة.
مصدر فلسطيني كشف للبناء أن المولوي يوجد عمليا ً في منطقة
ال تعتبر قانونيا ً ج��زءا ً من المخيم ،بل هي ملحقة به نتيجة ظروف
موضوعية تتمثل بامتداد المخيم ديموغرافيا ً نحو عشوائيات مجاورة
له يقطنها اآلن الجئون فلسطينيون وفقراء لبنانيون .وفي هذه المنطقة
المسماة حيي الطوارئ والتعمير يقيم اآلن المولوي بضيافة هيثم
الشعبي الموالي لفكر القاعدة.
وأضاف المصدر إن الفصائل والقوى الفلسطينية واإلسالمية ردت
على طلب الدولة اللبنانية تسليمها المولوي بأنه غير موجود لديها،
أي أنها ال تملك إمكانية إلقاء القبض عليه ألنه في عهدة قوى األمر
الواقع اإلرهابية الموجودة في منطقة التعمير والطوارئ المعتبرة
امتدادا ً للمخيم من الناحية الموضوعية وليس من الناحية العقارية أو
القانونية إن جاز التعبير.

تسليم المولوي أو توقيفه

وفي الواقع فإن الدولة اللبنانية تعلم التعقيدات المتصلة بقيام القوى
الفلسطينية اإلسالمية والوطنية بمبادرة إللقاء القبض على المولوي،
ولكنها في الوقت عينه تعلم بوجود نوع من الغطاء غير المباشر المقدم
من قوى موجودة في المخيم إلرهابيي التعمير والطوارئ .وكانت الدولة
قدمت نوعين من الحلول لهذا الوضع للجهات الفلسطينية المعنية ،وهو
إما قيامها بتسليم اإلرهابيين المطلوبين الذين يشكلون خطرا ً على أمن
المخيم واألمن اللبناني في آن وعلى رأسهم المولوي ،أو أن تتم المبادرة
إلى توقيفهم داخل المخيم.
حتى اآلن لم يصل حوار الدولة اللبنانية مع الفصائل الفلسطينية
في عين الحلوة إلى أية حلول حول كيفية التعاطي مع وجود األسير
والمولوي وإرهابيين آخرين في المخيم ،على رغم أن الجانب الفلسطيني
يصر على التأكيد بأن عين الحلوة لن يكون ساحة لإلضرار بأمن لبنان.
ولكن كيف تتم ترجمة هذا القرار؟ هذا السؤال هو الذي يتم تدارس إجابة
عنه ضمن حوار جار منذ فترة داخل أطر مختلفة منها لجنة التشاور
وهيئة الحوار الفلسطيني داخل المخيم وأيضا ً بين القوى الفلسطينية
والجيش اللبناني.

والسالم واحترام كرامة وحقوق
كل إنسان ،وال سيما في المناطق
التي عاشوا فيها لقرون جنبا ً إلى
جنب بشك ٍل سلمي واآلن يعانيان

معا ً من أهوال الحرب».
ك��م��ا أك����د ال��ب��اب��ا ف��رن��س��ي��س
وال��ب��ط��ري��رك ال��ت��رك��ي ف��ي بيان
م��ش��ت��رك أم���س إل���ى أن���ه ال يمكن

القبول بوجود شرق أوسط خالٍ
م��ن المسيحيين ،وش����ددا على
أن ال��وض��ع المريع للمسيحيين
يتطلب ردا ً مناسبا ً من المجتمع
الدولي وليس مجرد الصالة.
وأض��اف��ا« :كثير م��ن أشقائنا
وشقيقاتنا تعرضوا لالضطهاد
وأرغ���م���وا ب��س��ب��ب ال��ع��ن��ف على
مغادرة منازلهم .ويبدو حقا ً أن
قيمة الحياة البشرية ضائعة وأن
الكائن البشري لم يعد له أهمية
وي��م��ك��ن التضحية ب��ه لمصالح
أخرى» ،معربين عن أسفهما أمام
«المباالة الكثيرين».
وكان البابا فرنسيس ،قد وصل
أول من أمس إلى تركيا ،في زيارة
استمرت  3أيام في مهمة لتعزيز
ال���رواب���ط وإدان����ة ال��ع��ن��ف ال��ذي
يستهدف المسيحيين و«أقليات»
أخرى في الشرق األوسط.
وال��ت��ق��ى ال��ب��اب��ا خ�لال ال��زي��ارة
ال��رئ��ي��س ال��ت��رك��ي رج���ب طيب
أردوغ���ان ،ورئيس ال��وزراء أحمد
داود أوغلو ،ورئيس إدارة الشؤون
ال��دي��ن��ي��ة محمد غ��ورم��ز ،وع���ددا ً
م��ن رج���ال ال��دي��ن��ي��ن المسيحي
والمحمدي في تركيا.

�أوجالن :التو�صل �إلى اتفاق مع تركيا ممكن
نقل الحزب الشعبي الديمقراطي
عن عبد الله أوجالن رئيس حزب
العمال الكردستاني قوله أمس،
إن ال��ت��وص��ل إل��ى تسوية إلنهاء
تمرد كردي بدأ قبل ثالثة عقود في
تركيا ممكن في غضون أشهر ،إذا
قدمت الحكومة التركية ضمانات
قانونية لحقوق األكراد.
ون��ق��ل م��س��ؤول��ون ف��ي ال��ح��زب
الشعبي الديمقراطي عن أوجالن
قوله بعد زيارتهم له في سجنه
على إح��دى ال��ج��زر التركية ،إنه
ي��م��ك��ن ال��ت��وص��ل إل���ى ات��ف��اق في
غضون أربعة إلى خمسة أشهر إذا
أبدت تركيا جديتها .وأضاف« :إذا
نفذت كل األط��راف العملية بشك ٍل
صحيح وب��ج��دي��ة وب��ح��س��م ففي
غضون أربعة وخمسة أشهر كح ّد
�وص��ل إل��ى ح ّل
أق��ص��ى ،يمكن ال��ت� ّ
ديمقراطي رئيسي» ،لكن أوجالن

حذر من أن الفشل سيزيد الفوضى
اإلقليمية.
وك���ان ال��رئ��ي��س ال��ت��رك��ي رجب
طيب أردوغان أطلق عملية السالم

مع أوجالن عام  2012بهدف إنهاء
تمرد المقاتلين األك��راد المطالبين
بحقوق أكبر ،والتي قتل خاللها
أكثر من  40ألف شخص.

خامنئي يدعو �إلى رفع
جاهزية القوات الم�سلحة الإيرانية

االستنجاد بأبي محجن

دع���ت وزارة ال��ن��ق��ل ال��روس��ي��ة
السلطات األوكرانية إلى إلغاء قرار
الحظر غير القانوني على رحالت
الطيران بين مدينتي خاركوف
ودنيبروبيتروفسك األوكرانيتين
وروس���ي���ا ،وال���ت���زام ال��ت��ع��ه��دات
الدولية.
وك��ان��ت السلطات األوك��ران��ي��ة
أل���غ���ت ال��ت��راخ��ي��ص ال���ص���ادرة
لتسيير رحالت الطيران المنتظمة
لشركات النقل الجوي الروسية
واألوكرانية بين مدينتي خاركوف
ودنيبروبيتروفسك األوكرانيتين
وروسيا.
وأكدت وزارة النقل الروسية أن
الحظر المفروض ينتهك اتفاقية
عام  1994بين حكومتي روسيا
وأوك��ران��ي��ا المتعلقة بـ«النقل
الجوي والتعاون في مجال النقل
تنص على وجوب
الجوي» التي
ّ
إجراء مشاورات مع الطرف اآلخر
ق��ب��ل ال��ق��ي��ام ب��ف��رض ح��ظ��ر على
الرحالت الجوية.
جاء ذلك في وقت أوصلت قافلة

تابعة ل��وزارة الطوارئ الروسية
إلى لوغانسك شرق أوكرانيا أمس
حزمة مساعدات إنسانية جديدة،
ف���ي ح��ي��ن ت��س��ت��ع��د  60شاحنة
أخ��رى ،تحمل أكثر من  800طنّ
من المساعدات للدخول عند مدخل
دونيتسك.
وأع��ل��ن ن��ائ��ب رئ��ي��س ال��م��رك��ز
ال��وط��ن��ي للتحكم ب���األزم���ات في
الوزارة أوليغ فورونوف أن «أكثر
من  40شاحنة نقلت إلى لوغانسك
 400طنّ من الشحنات اإلنسانية
تضمنت بالدرجة األولى مواد بناء
وأغذية».
وت��زام��ن��ت رح��ل��ة ال��ق��اف��ل��ة مع
ظروف جوية صعبة ،إذ اضطرت
للسير ببطء متباعدة عن بعضها
ب��ع��ض �ا ً ب��س��ب��ب ال���ري���ح ال��ق��وي��ة
وتساقط الثلوج وانعدام الرؤية ما
تسبب بتأخرها عن الموعد المحدد
سابقاً.
إل��ى ذل��ك ،احتشد المئات في
س��اح��ة االس��ت��ق�لال بالعاصمة
األوك��ران��ي��ة أم��س إح��ي��ا ًء للذكرى

ال���س���ن���وي���ة األول��������ى ل���ت���ح��� ّول
االح���ت���ج���اج���ات ال��س��ل��م��ي��ة إل��ى
اضطرابات عارمة.
ف��ف��ي م��ث��ل ه��ذا ال��ي��وم تحولت
االحتجاجات على رفض الرئيس
األوك��ران��ي فكيتور يانوكوفيتش
توقيع اتفاقية الشراكة االنتسابية
مع االتحاد األوروب���ي إل��ى أعمال
عنف قادتها مجموعات متطرفة
وأس��ف��رت ان��ق�لاب �ا ً على الرئيس
األوكراني وحربا ً أهلية في مناطق
جنوب شرقي أوك��ران��ي��ا مازالت
رحاها دائرة حتى اليوم.
وكانت االحتجاجات في ساحة
االستقالل بكييف قد بدأت في 21
تشرين الثاني من العام الماضي
(قبيل قمة الشراكة الشرقية التي
ك��ان من المقرر أن تشهد توقيع
كييف على اتفاق بهذا الشأن مع
أوروب���ا) ،إال أن ليلة  30من ذاك
الشهر باتت عمليا ً ب��داي��ة ث��ورة
الميدان حيث حدثت االشتباكات
األولى بين المحتجين والشرطة،
وسالت الدماء األولى.

«فارك» تفرج عن جنرال في الجي�ش الكولومبي
قال الرئيس الكولومبي خ��وان مانويل سانتوس إن
جماعة القوات المسلحة الثورية الكولومبية المتمردة
«فارك» أطلقت سراح جنرال بالجيش ورهينتين أخريين
أمس ،ما يمهد الطريق أمام استئناف محادثات السالم
سعيا ً إلى إنهاء الصراع المستمر منذ خمسة عقود.
وأوق��ف سانتوس مفاوضات السالم في هافانا قبل
أسبوعين بعد أن خطفت الجماعة المتمردة «فارك» خمسة
رهائن بينهم الجنرال روبين داريو ألزاتي لتتعطل مساعي
وقف العنف الذي أودى بحياة أكثر من  200ألف شخص.

ورفض سانتوس مواصلة المحادثات التي حققت تقدما ً
مقارنة بمحادثات سابقة إال بعد اإلفراج عن الرهائن ،حيث
أفرج عن ألزاتي والجندي خورخي كونتريراس والمحامية
المدنية جلوريا أوريجو في غابة قرب المكان الذي خطفوا
منه في إقليم تشوكو المطل على المحيط األطلسي.
وق��ال سانتوس على حسابه على موقع «تويتر»
للتواصل االجتماعي« :أفرج عن ألزاتي والمحامية أوريجو
والمجند رودريجيز وهم في حالة جيدة وبانتظار تحسن
أحوال الطقس للعودة لعائالتهم».

وبحسب المصدر الفلسطيني الذي سبق اإلش��ارة إليه ،فإن مشكلة
تنامي جماعات اإلره���اب ف��ي عين الحلوة ،ه��ي محل عناية القوى
الفلسطينية داخله ،ألن هذا األمر هو خطر باتجاهين ،األول ضد األمن
اللبناني والثاني ضد أمن المخيم ذاته.
وكشف المصدر أنه لفترة غير قليلة تم نقاش حل إلمكانية أن تصل
موجة التكفير اإلسالمية التي تعم المنطقة إلى داخل عين الحلوة ،ولذا
تم التفكير باحتوائها من خالل فكرة إعادة تظهير دور» أبو محجن» أمير
عصبة األنصار إلى واجهة العمل اإلسالمي في المخيم ،ما يكبح محاولة
التكفيريين تنصيب أنفسهم كزعامة للساحة اإلسالمية في عين الحلوة
التي تعاني حاليا ً من فراغ على مستوى زعيم له البعد الكاريزمي فيها.
لكن هذه الفكرة طويت لمصلحة بناء وحدة صف فلسطينية وطنية
وإسالمية بوجه دخول التكفيريين إلى المخيم.
ويرى المصدر عينه أن دخول المولوي إلى المخيم بعد فرار األسير
إليه ،هو بال شك عالمة خطر يستشعر بها المخيم ،ولكن يجب التنبه
إلى فكرة أن عين الحلوة لن يكون مالذا ً للتكفيريين ،بل ربما يكون هناك
فكرة لتحويله إلى مستوعب يتم إرسال الرموز اإلرهابية التي لم يعد
لها دور على الساحة اللبنانية ،إليه (!!).
وبمقابل هذا الميل لدى قوى المخيم الفلسطينية للتقليل من خطورة
تحوله لمالذ لعدد من رم��وز اإلره��اب التكفيري ،فان مصادر رسمية
خارجية استخبارية ال تنفك تحذر بيروت من إمكانية أن يشهد لبنان
موجة إرهاب جديدة يكون مصدرها عين الحلوة .وبالتزامن مع ذلك
ع��ادت التحذيرات االستخبارية للبروز على مستوى خطر أن يكون
الصف الثاني من إرهابي الشمال وبضمنها مدينة طرابلس ،قد أعاد
ترتيب صفوف بنية اإلرهاب هناك ،بعد ضرب الصف األول من هيكليتها
نتيجة الضربة االستباقية التي قام بها الجيش اللبناني خالل الشهر
الماضي.
ويتم في هذه األونة بخصوص تحصين الوضع في طرابلس تدارس
فكرة توصي بان تقوم وزارة الداخلية بنشر المخافر في كل أحياء
طرابلس لتستقيم العالقة من جديد فيها بين الدولة والمواطن ،بحيث
أن األخير يقصد هذه المخافر لحل مشاكله األمنية بعد أن اعتاد على أن
يقصد قادة المحاور لتحقيق هذا الغرض .وتضمن هذه الخطة تخفيف
وجود الجيش اللبناني في شكل تدريجي من داخل أحياء طرابلس.

ا�ستقالة الحكومة ( ...تتمة �ص)1
وذكرت وكالة أنباء البحرين أن االنتخابات النيابية والبلدية لعام 2014
أجريت بنجاح وبنسبة مشاركة  52.6بالمئة بالنسبة لالنتخابات النيابية.
وأعلن الوزير في مؤتمر صحافي  40اسما ً فائزا ً في الدور األول والثاني من
االنتخابات النيابية وهم أعضاء الغرفة األولى للبرلمان ،وتال  30أسما ً فائزا ً في
انتخابات أعضاء المجالس البلدية موزعين على المحافظات الثالث :المحرق،
والشمالية والجنوبية.
وتأتي انتخابات أول من أمس عقب جولة أولى من التصويت نهاية األسبوع
الماضي حيث أجريت االنتخابات على  34مقعدا ً من أصل .40

دعا القائد العام للقوات المسلحة
قائد الثورة اإلسالمية السيد علي
خامنئي القوات المسلحة إلى رفع
جاهزيتها بشك ٍل دائم بعيدا ً من أية
حسابات سياسية.
وق����ال ال��س��ي��د خ��ام��ن��ئ��ي خ�لال
استقباله أم��س ق���ادة ومسؤولي
القوة البحرية للجيش اإلي��ران��ي،
إن روح المقاومة والصمود يجب
أن تسود أج��واء القوات المسلحة،
مشيرا ً إلى أن على القوة البحرية
رف��ع جاهزيتها العسكرية ورف��ع
معنوياتها وروح التضحية ألخذ
مكانها في الدفاع عن البالد.
وأش���ار ق��ائ��د ال��ث��ورة اإلسالمية
ف��ي م��ع��رض ح��دي��ث��ه إل��ى ال��ح��دود
البحرية الواسعة للبالد واالستثمار

الكبير لألعداء في المنطقة ،مشددا ً
على ض���رورة االس��ت��م��رار ف��ي رفع
جاهزية القوات المسلحة بعيدا ً من
الحسابات السياسية.
وأض����اف خ��ام��ن��ئ��ي« :أن���ه ال بد
من اغتنام فترات السالم ودخ��ول
القوات المسلحة في المجال العلمي
وفي مجاالت البناء واإلعمار ،وذلك
ت��ع��زي��زا ً ل��ق��وة ال����ردع ال��وط��ن��ي��ة»،
داع��ي�ا ً إل��ى العمل السريع والجاد
وبالتعاون مع الحكومة من أجل
إعمار سواحل منطقة مكران جنوب
شرقي إيران.
وأشاد خامنئي بتضحيات القوة
البحرية خالل الحرب مع العراق،
مؤكدا ً أن مواقف هذه القوات جلبت
إلي��ران الع ّزة فيما ال يمكن نسيان

شهداء القوة البحرية وتضحياتهم
خصوصا ً شهداء فرقاطة بيكان.
وفي مستهل اللقاء ،تحدث قائد
القوة البحرية اإليرانية األدميرال
حبيب الله سياري عن برامج يوم
االحتفاء بالقوة البحرية ،مؤكدا ً
في الوقت نفسه ض��رورة االرتقاء
ب��ق��درات ال��ق��وة البحرية اإليرانية
علميا ً وتكنولوجياً.
وأش��ار سياري خالل حديثه إلى
اإلنجازات التي حققتها هذه القوة
على الصعد كافة بما فيها الحضور
الفاعل لهذه القوة في أعالي البحار
وال��م��ي��اه ال��دول��ي��ة وم��س��اع��دة سفن
الدول األخرى واستقرار وحدات من
البحرية في سواحل منطقة مكران
بهدف المساعدة في إعمارها.

ّ
المنظمة الفرنكوفونية
كندية على ر�أ�س
ّ
المنظمة الفرنكوفونية ،الذين اجتمعوا في
عيّن قادة دول
العاصمة السنغالية دكار أمس ،الكندية ميشال جان ،أمينة
ّ
للمنظمة ،بعد م��داوالت مك ّثفة حرمت القارة
عامة جديدة
السمراء من منصب كانت تشغله على الدوام حتى أمس.
وعجزت الدول األفريقية عن التفاهم على مرشح واحد بين
المتنافسين األربعة من القارة ،ما أتاح للحاكمة العامة السابقة
لكندا ،المتحدّرة من هاييتي والبالغة من  57سنة ،ميشال
ج��ان ،أن تترأّس المنظمة الدولية للفرنكوفونية ،بحسب
الرئيسين السنغالي ماكي سال (مضيف القمة) والفرنسي
فرنسوا هوالند.
وأوضح هوالند أنّ الجلسة المغلقة ضمت ممثلي دولتين
تقدّمتا بمرشحين ،رئيس ال���وزراء الكندي ستيفن هاربر
والرئيس الكونغولي ديني ساسو نغيسو ،إضافة إلى رئيس
ساحل العاج الحسن وتاراة.
وتوافق القادة األفارقة على تعيين ميشال جان ،المرأة
األولى التي تشغل هذا المنصب ،بعدما تأكدوا من عدم وجود
موحد ،كما قال سال.
ترشيح أفريقي ّ
و ُف ّ
ضلت جات على الرئيس البوروندي السابق بيار بويويا،
والكاتب والدبلوماسي الكونغولي هنري لوبيس ،ورئيس

الوزراء السابق في جزر موريشيوس جان كلود دو لستراك،
والوزير السابق في غينيا االستوائية أوغوستان نزي نفومو.
وتوصلت الدول الخمسون األعضاء في المنظمة الدولية
ّ
للفرنكوفونية إلى هذا التفاهم على ميشال جان ،وتج ّنبت
بذلك إجراء تصويت كان سيكون األ ّول من نوعه في تاريخ
ّ
المنظمة.
وكإشارة إلى الغموض الذي ساد حتى نهاية المحادثات
التي ّ
تأخرت نحو ساعتين مقارنة بالبرنامج المتوقع ،عُ دّلت
المنصة ،إذ عُ قد المؤتمر الصحافي
اللوحة المرفوعة على
ّ
الختامي في اللحظة األخيرة لتحمل اس��م األمينة العامة
المنتخبة.
وعبّرت ميشال جان عن سعادتها عندما علمت أنّ هذا
حقيقي ،ما يترجم ضمانة ثقة
االختيار ترافق مع تفاهم
ّ
لتحقيق األهداف الطموحة ج ّدا ً ومواكبتها .وشكرت حكومات
كيبيك وكندا وبرانسويك الجديدة وهاييتي على دعمها،
وأش��ادت بالرئيس السنغالي السابق عبدو ضيوف الذي
سيسلمها مهام االمانة العامة لمنظمة الفرنكوفونية في كانون
ّ
ّ
المنظمة وزنا ً سياسيا ً عبر
الثاني ،بعد  12سنة أعطى خاللها
االضطالع بدور الوسيط لدى أترابه األفارقة السابقين.

