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الفروف :ت�صريحات �أوباما �إقرار بتورط وا�شنطن في االنقالب ب�أوكرانيا

توافق �صيني ـ هندي ـ رو�سي على �ضرورة كبح طموحات فر�ض الهيمنة
أعلن وزي��ر الخارجية الروسي
س��ي��رغ��ي الف������روف أن ال��رئ��ي��س
األميركي ب��اراك أوباما اعترف ألول
مرة بمساهمة واشنطن في تسليم
السلطة بأوكرانيا ،ما يثبت تورطها
في االنقالب الحكومي.
وقال الفروف خالل مؤتمر صحافي
في أعقاب اجتماع «ري��ك» (روسيا
والهند والصين) في بكين أمس إن
هذا التصريح يعتبر «تأكيدا ً على أن
الواليات المتحدة كانت متورطة منذ
البداية بشكل مباشر في االنقالب
الموجه ضد الحكومة ،الذي وصفه
الرئيس أوب��ام��ا حياديا ً بـ»انتقال
السلطة»».
وأش���ار ال��وزي��ر ال��روس��ي إل��ى أن
النبرة العسكرية ألوباما تدل على
عزم واشنطن على االستمرار قدما ً
في دعم نهج كييف نحو حل األزمة
باستخدام ال��ق��وة .وق���ال« :النبرة
التي كانت في هذا اللقاء (أوباما مع
ال��ـ  )CNNتشير إل��ى أن واشنطن
ع��ازم��ة على االس��ت��م��رار ف��ي الدعم
غير المشروط لسلطات كييف التي
اعتمدت على األغلب القمع والقوة
نهجها إلنهاء األزم���ة» ،م��ذك��را ً بأن
روس��ي��ا تصر على ض���رورة إج��راء
حوار سلمي بين أطراف األزمة.
ول��ف��ت الف����روف إل���ى أن ال��غ��رب
ال ينطق ببنت شفة ح��ول تسوية
الوضع بأوكرانيا ،بل يدعم حصرا ً
الخطوات السلبية لكييف ،وقال إنه
«في كل العالم ،وفي أي أزمة يدعو
ش��رك��اؤن��ا ال��غ��رب��ي��ون إل��ى ال��ح��وار
بين السلطات والمعارضة ،في كل
مكان ،إن كان في اليمن أو العراق
أو أفغانستان أو جنوب السودان،
عمليا ً في كل مكان .لكن أوكرانيا
تعتبر لسبب ما استثناء وال يتحدث

وزراء خارجية الصين وروسيا والهند
زم�لاؤن��ا ع��ن أي ح���وار ب��ل نجدهم
يدعمون تصرفات كييف بأي وسيلة
من دون انتقاد الخطوات السلبية
التي تتخذها السلطات األوكرانية».
وأك��د الف��روف أن روس��ي��ا ،كونها
ج��ارة أوكرانيا وعضوا ً في منظمة
األمن والتعاون بأوروبا ،ستستمر
بدعم جهود التسوية السلمية في
دون��ب��اس .وق���ال« :يجب أن يكون
هناك حوار مباشر ،وسنعمل بفعالية
على ذل��ك س��واء بصفتنا ط��رف�ا ً في
مجموعة االتصال أو كجار ألوكرانيا.
وسنواصل بالطبع دعمنا لالقتصاد
األوكراني بصفتنا عضوا ً في منظمة
األمن والتعاون في أوروبا».
وكان الرئيس األميركي قد أقر في
مقابلة تلفزيونية مع قناة «»CNN

أن ال��والي��ات المتحدة لعبت دور
الوسيط لتغيير الحكم في أوكرانيا،
وأن العقوبات المفروضة على روسيا
هدفها إضعاف االقتصاد الروسي.
وف��ي السياق ،أعلن الف���روف أن
روسيا تتفق مع الصين والهند على
ضرورة التصدي للطموحات الرامية
إلى استحواذ وضع استثنائي في
العالم واس��ت��خ�لاص ال���دروس من
الحرب العالمية الثانية .وقال إن أية
دولة ليست قادرة على حل القضايا
الناشئة في العالم من دون توحيد
الجهود لكل ال��دول المعنية ،مؤكدا ً
ال��دور المركزي لألمم المتحدة في
التعاون بشأن القضايا العالمية.
وأض�����اف الف�����روف إن روس��ي��ا
والصين والهند اتفقت على تعزيز

تنسيق عمل مندوبيها ف��ي األم��م
المتحدة على مختلف االتجاهات،
مشيرا ً إل��ى أن ال��دول الثالث تدعو
باستمرار إلى تطوير األمم المتحدة
وإصالحها.
كما أش���ار ال��وزي��ر ال��روس��ي إلى
التوصل إل��ى ات��ف��اق ح��ول تنسيق
الخطوات بشأن تطوير مبادرة إقامة
نظام جديد لألمن في منطقة آسيا
والمحيط الهادئ بمشاركة ال��دول
ك��اف��ة على أس���اس م��ب��ادئ الحياد
والشفافية ووحدة األمن.
وأش��ار بيان مشترك صادر عقب
اللقاء الثالثي إلى أن الوزراء الثالثة
يعربون عن أملهم في تسوية القضية
النووية اإليرانية قريباً.
وجاء في البيان أن الوزراء أكدوا

دعم الجهود الرامية إلى إيجاد حل
شامل ودائم للقضية النووية اإليرانية
بالطرق الدبلوماسية السياسية
ورح��ب��وا بتمديد المفاوضات بين
السداسية وإيران.
وأعلنت وزيرة الخارجية الهندية
سوشما س����واراج أن��ه��ا اتفقت مع
نظيريها الروسي والصيني على عقد
االجتماع الثالثي المقبل نهاية العام
الحالي في روسيا.
وف��ي وق��ت س��اب��ق ،اعتبر وزي��ر
الخارجية الروسي سيرغي الفروف
خالل لقائه نظيره الصيني وانغ يي
أن العالقات الروسية  -الصينية
تشهد مرحلة تصاعد غير مسبوق.
وق��ال ح��ول اللقاء المرتقب« :نحن
نؤيد جدول أعمال االجتماع ،إذ جهز
الخبراء قائمة مشبعة ،متأكد من
أننا سنستطيع اليوم مصادقتها».
وأضاف أنه «خالل العام المنصرم
بذلت وزارات خارجية بلداننا جهودا ً
كبيرة لتنفيذ االتفاقات التي توصل
لها رؤساء دولنا».
ول��ف��ت ال��وزي��ر ال��روس��ي ال��ى أن
الحكومة الصينية ت��ن��وي تعزيز
االت��ص��االت االستراتيجية والعمل
ال��م��ش��ت��رك م��ع م��وس��ك��و ف��ي األط��ر
ال��ت��ي ج���رى ت��ح��دي��ده��ا ع��ل��ى أعلى
المستويات.
ب���دوره أك��د ال��وزي��ر الصيني أن
االحتفال بالذكرى الـ 70لالنتصار
في الحرب العالمية الثانية سيعطي
زخما ً إيجابيا ً لكل العالم .وق��ال:
«يجب علينا النجاح في التعامل مع
بؤر ساخنة مختلفة ،تظهر الواحدة
تلو األخ��رى ،وبذلك ننفذ التزاماتنا
الدولية».

دونيت�سك ال�شعبية ت�سعى �إلى الرفع من تعداد جي�شها �إلى � 100ألف جندي

ميركل� :ألمانيا لن تقدم الم�ساندة لأوكرانيا عن طريق الأ�سلحة
حثت المستشارة األلمانية أنغيال
ميركل أم��س على اس��ت��ع��ادة وقف
إط�لاق ال��ن��ار سريعا ً ف��ي أوكرانيا
بموجب بنود خطة مينسك للسالم
وأض��اف��ت أن ال��م��ان��ي��ا ل��ن تساند
القوات الحكومية األوكرانية بتقديم
شحنات األسلحة.
وق���ال���ت م��ي��رك��ل خ��ل�ال م��ؤت��م��ر
صحافي في بودابست مع رئيس
وزراء ال��م��ج��ر ف��ي��ك��ت��ور أورب����ان:
«ألمانيا لن تقدم المساندة ألوكرانيا
عن طريق األسلحة .أنا مقتنعة بأنه
ال يمكن حل هذا الصراع بالوسائل
العسكرية».
جاء ذلك في وقت أعلن ألكسندر
زاخارتشينكو رئيس «جمهورية
دونيتسك الشعبية» خطة للرفع من
تعداد جيش المنطقة إلى  100ألف
جندي من خ�لال تعبئة عامة تبدأ
بعد  10أيام.
وأوض���ح زاخ��ارت��ش��ي��ن��ك��و خ�لال
م��ؤت��م��ر ص��ح��اف��ي أم���س أن ق��وات
الدفاع الشعبية تخطط لتكوين 5
فرق عسكرية إضافية من بينها 3
فرق آلية ،مشيرا ً إلى إمكان تحقيق
ذلك بحلول فصل الربيع.
وأع����ل����ن رئ���ي���س «ج��م��ه��وري��ة
دونيتسك الشعبية» أن الجيش
األوكراني يعزز قواته على طول خط
الجبهة في منطقة دونيتسك ،الفتا ً
من جهة أخرى إلى أن تبادل األسرى
مع كييف سيجرى فقط من خالل

قوات الدفاع الشعبي
صيغة «جندي مقابل آخر».
واش��ت��رط زاخارتشينكو لعقد
اج��ت��م��اع��ات ج��دي��دة ف��ي مينسك
أن ت��ح��دد أوك��ران��ي��ا رس��م��ي �ا ً اس��م
مفاوضها ،الفتا ً إلى أن كييف ترسل
إلى مثل هذه االجتماعات أشخاصا ً
غير رسميين.
وك��ان��ت ج��رت السبت الماضي

ج��ول��ة م��ف��اوض��ات ف��ي مينسك ،إال
أن المشاركين فيها لم يوقعوا على
الوثيقة الختامية التي تتواصل
المناقشات حولها.
وتبادلت أوكرانيا والجمهوريتان
المعلنتان من طرف واحد االتهامات
بشأن تصاعد النزاع في ضوء هذا
الفشل في المفاوضات.

«�شارلي �إيبدو» تتوقف لأ�سابيع
قررت أسرة تحرير صحيفة «شارلي إيبدو» الفرنسية الساخرة ،وقف العمل لفترة لم تحدد مدتها ،كما لم تكشف عن أسباب
قرارها .وقالت الصحيفة أمس« :أعزاءنا القراء ،يرغب كل فريق  Charlie Hebdoبشكر الجميع وكل منكم على التأييد
والتعاطف الكبيرين اللذين منحتمونا إياهما في األسابيع الماضية» .وأضافت« :نحن ال ننساكم وسنعود إلى أكشاك الصحف
في األسابيع المقبلة» .وكانت «شارلي إيبدو» قد وزعت ماليين النسخ من عددها الجديد ،الذي تصدر غالفه رسم كاريكاتوري
للنبي محمد ،كما نشرت الصحيفة نسخا ً إلكترونية باإلنكليزية واإلسبانية والعربية.
وجاء ذلك في عددها األول بعد الهجوم الذي تعرضت له في  7كانون الثاني الماضي قتل فيه  12شخصا ً بينهم رئيس
التحرير وعدد من رسامي الكاريكاتير.

دولغوف :حرمان رو�سيا من الت�صويت في الجمعية البرلمانية
يخالف مبد�أ �سيادة القانون
اعتبرت وزارة الخارجية الروسية قرار الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بشأن حرمان الوفد الروسي من حق التصويت
مخالفا ً لمبدأ سيادة القانون ،مضيفة أنه يأتي في إطار استراتيجية عزل روسيا.
وقال قسطنطين دولغوف مفوض الخارجية الروسية لشؤون حقوق اإلنسان والديمقراطية وسيادة القانون في اجتماع
موسع للجنة الشؤون الدولية بمجلس االتحاد الروسي أمس ،إن قرار الجمعية البرلمانية يعني فرض عقوبات غير شرعية
على اإلطالق ضد روسيا .وأضاف أن أعضاء الجمعية البرلمانية خالفوا عددا ً من مبادئ المنظمة ،ومنها مبدأ حرية الكلمة
وحرية التعبير ،مؤكدا ً أن الخارجية الروسية لن تتجاهل أي تصريحات معادية لموسكو من قبل سياسيين أوروبيين ،وكذلك
لن تتجاهل الخطوات العملية التي تقوم بها أوروبا والواليات المتحدة.
وقال ليونيد سلوتسكي رئيس لجنة مجلس الدوما لشؤون رابطة الدول المستقلة إن الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا
وقعت في وضع حرج بعد قرارها حيال الوفد الروسي .وأشار إلى أن البرلمانيين األوروبيين أرادوا زيارة القرم وكذلك الطيارة
األوكرانية ناديجدا سافتشينكو المعتقلة لدى موسكو ،إال أن الجانب الروسي ال ينوي السماح بذلك بعد اتخاذ قرار حرمان الوفد
الروسي من حق التصويت في الدورة الشتوية للجمعية.

�إخالء البرلمان الأوروبي ب�سبب بالغ كاذب عن �سيارة مفخخة
أخلت الشرطة أمس مقر البرلمان األوروبي في بروكسيل بشكل جزئي بعد بالغ بوجود سيارة مفخخة ،في حين لم تعثر
الشرطة على أي مواد متفجرة داخل السيارة ،ليتبين في ما بعد أن البالغ كاذب .وأفادت مصادر إعالمية بأن أجهزة األمن
اعتقلت صباحا ً رجالً في حالة سكر قال إنه ترك في وسط بروكسيل سيارة مليئة باألسلحة والمتفجرات ،تبين أنها مركونة قرب
البرلمان األوروبي ،حيث أعلن على إثر ذلك حالة اإلنذار في المنطقة ،وأجلت الشرطة ثالثة مبان.
وأضافت المصادر أن خبراء المتفجرات فحصوا السيارة باستخدام رجل آلي خاص إال أنهم لم يعثروا على أجهزة خطرة ،وتم
رفع حالة اإلنذار.
وكانت الشرطة قد أجلت في وقت سابق أمس منطقة محيط السفارة األميركية في بروكسيل بسبب سيارة مشبوهة إال أنه
تبين أيضا ً أن اإلنذار كاذب.

ميدانياً ،واصل الجيش األوكراني
لليوم الثاني على التوالي قصفه
العنيف لمدينة دونيتسك ما أسفر
في المحصلة عن مقتل  16شخصا ً
وجرح . 42
وسقطت  5ق��ذائ��ف على معمل
«دونيتسك غ��ورم��اش» م��ا تسبب
ب��ان��دالع ح��ري��ق ف��ي��ه ،ك��م��ا تضرر

مبنى القيادة السابقة لجهاز األمن
األوك��ران��ي في مقاطعة دونيتسك،
الذي حولته قوات الدفاع الشعبي
الى أحد مقارها .كما تضررت مبان
مجاورة بما فيها مدرسة.
في غضون ذلك تستمر المعارك
الطاحنة بين الجانبين حول مدينة
ديبالتسيفو ،حيث أعلن نائب قائد
قوات الدفاع الشعبي في «جمهورية
دونيتسك الشعبية» أم��س مقتل
 22عسكريا ً ف��ي صفوف القوات
األوكرانية خالل الـ 24ساعة األخيرة
في أربع محاوالت لفك حصار قوات
الدفاع للمدينة.
بينما أعلن المتحدث باسم هيئة
األرك����ان األوك��ران��ي��ة ف�لادي��س�لاف
سيليزنيوف مقتل  5عسكريين
وإص��اب��ة  29آخ��ري��ن خ�لال اليوم
األخ��ي��ر ف��ي دون���ب���اس .وزع����م أن
 180قتيالً و 248جريحا ً سقطوا
من صفوف الخصم (ق��وات الدفاع
ال��ش��ع��ب��ي) خ��ل�ال الـ 24س��اع��ة
األخيرة.
وف��ي س��ي��اق آخ���ر ،ذك���رت ق��وات
الدفاع الشعبي أنها أسقطت طائرة
تابعة ل��ل��ق��وات األوك��ران��ي��ة مساء
األح���د ،حيث أف���ادت هيئة أرك��ان
دونيتسك بأن «الدفاعات الجوية
أسقطت حوالى السادسة مساء فوق
مدينة غورلوفكا طائرة للخصم»،
من دون أن تحدد نوعيتها وال مصير
طاقمها.

�آبي نحو �إلغاء حظر
ن�شر الجي�ش الياباني في الخارج
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رئيس الوزراء الياباني
قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أمس إنه يريد
بحث إطار عملي يسمح للجيش الياباني بإنقاذ اليابانيين
الذين يواجهون خطرا ً بعد قيام «داعش» بنحر يابانيين.
وأدلى آبي بهذه التصريحات أمام لجنة برلمانية بعد
يوم واحد من إعالن التنظيم اإلرهابي قتله كينجي غوتو
وهو ثاني أسير ياباني يقتل.
ويريد آبي إصدار قانون هذا العام يلغي حظرا ً على
قتال الجيش الياباني في الخارج لمساعدة الحلفاء الذين
يتعرضون لهجوم .وسيكون هذا التغيير أكبر تحول في
السياسة العسكرية اليابانية منذ إعادة تنظيم القوات
المسلحة اليابانية قبل  60سنة بعد هزيمتها في الحرب
العالمية الثانية.
وقال آبي إن الوسيلة الوحيدة لمحاربة اإلرهاب هي
التعاون مع المجتمع الدولي وتعزيز آليات ضمان سالمة
اليابانيين .ودان «المتشددين» ،مؤكدا ً التزام اليابان
الوفاء بمسؤولياتها كجزء من المجتمع الدولي لمحاربة

اإلرهاب.
وأض��اف رئيس ال���وزراء الياباني قبل اجتماع مع
مسؤولين في االئتالف الحاكم« :إذا لم نتحرك معا ً لخوفنا
من اإلرهابيين سيكون هذا هو تماما ً ما يريده اإلرهابيون
األنذال».
وكان تنظيم «داعش» اإلرهابي قد بث قبل أول من أمس
شريطا ً مصورا ً يظهر فيه قطع رأس غوتو وهو مراسل
حربي مخضرم أسره عناصر التنظيم في أواخر تشرين
األول.
وبث الشريط بعد أسبوع من بث لقطة يفترض أنها
لجسد الرهينة اليابانية األخرى هارونا يوكاوا مقطوع
الرأس.
وأثارت جريمتا القتل دعوات للسماح للجيش الياباني
المكبل بقيود منذ فترة طويلة بالقيام بمهمات إنقاذ في
الخارج في إط��ار حملة آبي الحتالل مكانة أمنية أكثر
قوة.

ماكين :عالقاتنا مع «�إ�سرائيل»
في عهد �أوباما هي الأ�سو�أ
قال السناتور األميركي عن الحزب الجمهوري جون
ماكين ،إن العالقات األميركية – «اإلسرائيلية» وصلت
إلى أسوأ مستوى لها في عهد الرئيس باراك أوباما.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها السناتور األميركي
المرشح السابق لمنصب الرئيس ،خالل مشاركته في
برنامج لمحطة «سي أن أن» األميركية ،وهو السناتور
الذي لطالما وجه في مجلس الشيوخ ،انتقادات الذعة
للسياسة الخارجية التي تنتهجها إدراة الرئيس أوباما.
وق��ي��م ماكين خ�لال ال��ل��ق��اء ال��ع�لاق��ات األم��ي��رك��ي��ة –
«اإلسرائيلية» ،وقال في هذا الشأن« :العالقات بين أميركا
و»إس��رائ��ي��ل» ضعيفة كما نعلم ،وه��ي في أس��وء حالة
شهدتها في حياتي ،وهذا بحد ذاته مأساة ،باعتبار أن
«إسرائيل» هي الديمقراطية الفعالة الوحيدة في الشرق
األوس��ط» ،الفتا ً إلى أن العالقات بين البلدين كانت قد

شهدت تراجعا ً في عهد الرئيس األسبق ج��ورج بوش
األب.
وأضاف ماكين قائال «العالقات األمريكية  -اإلسرائيلية،
لم تكن في يوم من األيام ممتازة ،لكن من ينظر من الخارج
اآلن ،يرى بكل وضوح أن هذه العالقات لم تسوء من قبل
بالشكل الذي نراه اآلن».
تجدر اإلشارة إلى أن الرئيس األميركي ،واجه انتقادات
شديدة بعد أن ع��ارض قيام رئيس وزراء كيان العدو
«اإلسرائيلي» بنيامين نتنياهو بإلقاء كلمة أمام مجلسي
النواب والشيوخ ،ووج��ه انتقاده إلق��دام نتنياهو على
مثل هذه الخطوة ووصفها بأنها تدخل في»السياسات
األميركية».
ومن المقرر أن يلقي نتنياهو خطابا أمام جلسة مشتركة
لمجلسي النواب والشيوخ األميركيين يوم  5آذار المقبل.

ال�صين تحذر �أوباما من االجتماع بالداالي الما

ت�شاد تق�صف مواقع لـ«بوكو حرام»
في غامبورو النيجيرية
تعرض مقاتلو جماعة «بوكو حرام» المتحصنين في مدينة غامبورو
النيجيرية على مقربة من ال��ح��دود مع الكاميرون أم��س لقصف شنته
مروحيات مقاتلة تابعة للجيش التشادي.
وأفاد ضابط في الجيش التشادي أن الهدف من هذه العملية هو التمهيد
لشن هجوم بري ضد مقاتلي الجماعة اإلرهابية الذين يسيطرون على مدينة
غامبورو وتحريرها منهم.
وأوض��ح الضابط التشادي أن «المدينة تحت سيطرة بوكو ح��رام...
إنهم في كل أنحاء المدينة ،يختبئون في المنازل وقد نشروا قناصين في
كل مكان» .وأضاف« :عبر هذا القصف ،نسعى إلى ش ّل حركة العدو تمهيدا ً
لتحرير غامبورو عبر عملية برية».
وقال قائد الكتيبة التشادية في فوتوكول الجنرال أحمد داري بزين «نحن
عازمون على مقاتلة العدو» ،مؤكدا ً أن «معنويات القوات مرتفعة جداً».
وغامبورو التي قصفها الطيران التشادي السبت ،يفصلها جسر بطول
 500متر عن فوتوكول حيث تتمركز القوات التشادية والكاميرونية.
وكان الجيش النيجيري أعلن األحد أنه صد هجوما ً شنته «بوكو حرام»
للسيطرة على مدينة مايدغوري شمال شرقي نيجيريا بعد نحو  12ساعة
من بدء القتال ،وذلك قبل أسبوعين من االنتخابات العامة.
ويعد الهجوم على العاصمة االستراتيجية لوالية بورنو ثاني محاولة
يقوم بها اإلسالميون للسيطرة على المدينة خالل أسبوع.
وفي سياق متصل ،قتل  18شخصا ً على األقل في أعمال عنف استهدفت
مناطق في شمال شرقي نيجيريا ،التي تعاني من وجود جماعة «بوكو
حرام» المتطرفة.
فقد أسفر تفجير انتحاري في بلدة بوتيسكوم شمال شرقي نيجيريا عن
مقتل  10أشخاص وإصابة آخرين.
وذكرت مصادر أمنية أن االنتحاري توجه إلى منزل عضو في مجلس
النواب بالحكومة االتحادية قبل أن يفجر نفسه ،ولكن البرلماني لم يصب
بأذى.
من جهة أخ��رى ،هاجم مسلحو الجماعة اإلرهابية مشارف مدينة
مايدوغوري شمال شرقي نيجيريا في ثاني هجوم لهم خالل أسبوع على
المدينة ،حيث ذكر شهود عيان أن  8أشخاص على األقل قتلوا ،فيما اشتبك
عناصر «بوكو حرام» باألسلحة مع الجيش الحكومي.
وأكد مصدر أمني أن المتشددين ،الذين وصلوا في عدد من الشاحنات
والدراجات النارية ،هاجموا  3نقاط في المنطقتين الجنوبية الشرقية
والجنوبة الغربية من المدينة في الوقت نفسه تقريباً.

حذرت الصين الواليات المتحدة
أمس من أنها تعارض لقاء أي قائد
دولة بالزقائد الروحي للتبت الدالي
الما بأي شكل من األشكال.
ويأتي ه��ذا التحذير بعد أن قال
البيت األب��ي��ض إن الرئيس ب��اراك
أوباما سيحضر مناسبة في واشنطن
مع ال��داالي الما ال��ذي تعتبره بكين
انفصالياً.
وكان البيت األبيض قال األسبوع
الماضي إن أوباما سيحضر صالة
الفطور القومي في الـ 5من شباط
وس��ي��دل��ي بتصريحات ع��ن أهمية
تعزيز الحرية الدينية .ومن المقرر أن

يحضر الداالي الما المناسبة.
ودع��ا أيضا ً هونغ لي المتحدث
باسم وزارة الخارجية الصينية
الواليات المتحدة للتعامل مع القضية
بشكل يتماشى مع مصالح العالقات
األم��ي��رك��ي��ة ال��ص��ي��ن��ي��ة .وأض����اف:
«تعارض الصين استخدام أي دولة
أو حكومة لقضية التبت للتدخل في
الشؤون الداخلية للصين وتعارض
اجتماع زعيم أي دولة بالدالي الما
بأي شكل».
وقال هونغ لي« :تأمل الصين في
أن يفي الجانب األميركي بتعهداته
في قضية التبت ويعالج القضية

بطريقة مناسبة على أساس الحالة
العامة للعالقات الثنائية».
وكان أوباما التقى للمرة الثالثة
مع القائد الروحي للتبت في شباط
الماضي في واشنطن ما أثار غضب
بكين التي تعتبر الدالي الما انفصاليا ً
خطيرا ً يسعى إلى إقامة دولة مستقلة
في التبت.
ويقول القائد ال��روح��ي الحاصل
على جائزة نوبل للسالم وال��ذي ف ّر
إلى الهند بعد انتفاضة فاشلة ضد
الحكم الصيني عام  1959إنه يريد
فقط الحصول على الحكم الذاتي
للتبت وينفي استخدام العنف.

ً
رئي�سا لمجل�س النواب في البرازيل
انتخاب منتقد لرو�سيف
انتخب أعضاء الكونغرس البرازيلي إدواردو كونيا
رئيسا ً لمجلس النواب ،فيما اعتبر نكسة لحزب العمال
الحاكم قد تؤدي إلى انقسام في ائتالف الرئيسة ديلما
روسيف وتعقيد برنامجها التشريعي.
وينتمي كونيا لحزب الحركة الديمقراطية البرازيلية،
وهو أكبر حزب في البالد والحليف الرئيسي لرويسف
في االئتالف الحاكم ،ولكنه هزم مرشح حزب روسيف من
خالل تأييده لمجلس تشريعي أقل تبعية للحكومة.
ويعارض كونيا خطة مثيرة للجدال لحزب العمال
لتنظيم وسائل اإلعالم البرازيلية ،في حين يؤيد مشروع
قانون سيجعل من الصعب على الحكومة االتحادية
وق��ف اإلن��ف��اق ال���ذي يقترحه ال��ن��واب وه��و م��ا يناقض
جهود روسيف للتخلص من العجز المالي للبرازيل من
خالل إج��راءات تقشف مع بدئها فترة رئاستها الثانية.

وقال« :نسعى الستقالل الكونغرس .لن نصبح معارضين
للحكومة ولكن ال يمكن أيضا ً أن نكون خانعين» ،وأضاف
إن روسيف ما زال��ت تحظى بغالبية تضمن لحكومتها
االستقرار.
ولكن روسيف لن تستطيع االعتماد على كونيا لحماية
حكومتها من تجدد استجوابات الكونغرس بشأن فضيحة
فساد في شركة النفط الحكومية «بتروليو برازيليرو»
والتي تهدد بتجريم أعضاء في حزبها ،حيث نفت روسيف
علمها بهذا األمر على رغم أنها كانت رئيسة مجلس إدارة
الشركة عند وقوع هذا الفساد المزعوم.
وك��ان مجلس الشيوخ البرازيلي قد انتخب في وقت
سابق رينان كاليروس وهو من مؤيدي روسيف رئيسا
له ،حيث يحتل رئيسا مجلسي النواب والشيوخ الترتيب
الثالث والرابع في خالفة الرئيس.

