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خالف �أميركي ـ �أوروبي ب�ش�أن ت�سليح �أوكرانيا وكيري يقول �إن وا�شنطن �ستقدم لكييف معونات اقت�صادية ومن نوع �آخر

ي�ضر بم�صالح �شعبنا
خامنئي :عدم االتفاق �أف�ضل من �أي اتفاق
ّ

بوتين :اجتماع في �إطار «النورماندي» الأربعاء المقبل في مين�سك

كيري وظريف يبحثان
الملف النووي الإيراني للمرة الثانية

أعلن الرئيس الروسي فالديمير بوتين أمس،
أن لقاء في إطار «النورماندي» سيعقد يوم
األربعاء المقبل في مينسك ،إذا تمكن القادة
األربعة من التوافق على جملة من المواقف.
وأفاد الموقع األلكتروني الرئيس األوكراني
بيترو بوروشينكو أمس بأن قادة الدول األربع
يأملون أن ت��ؤدي جهودهم المبذولة خالل
محادثات مينسك األربعاء المقبل إلى وقف
فوري إلطالق النار في منطقة دونباس جنوب
شرقي أوكرانيا.
وق��ال��ت ألمانيا ف��ي وق��ت سابق إن ق��ادة
روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا سيجتمعون
األربعاء المقبل لبحث تسوية األزمة األوكرانية،
وأشارت إلى أن التحضير لهذا اللقاء سيجرى
(اليوم) االثنين في العاصمة األلمانية برلين.
وأوض��ح شتافان زايبرت المتحدث باسم
المستشارة األلمانية أن هذا القرار اتخذ خالل
المشاورات الهاتفية التي أجريت بين كل من
الرئيس الروسي فالديمير بوتين واألوكراني
بيترو بوروشينكو والفرنسي فرانسوا هوالند
والمستشارة األلمانية أنغيال ميركل ،يوم
األحد  8شباط ،والتي وصفها زايبرت بأنها
كانت شاملة.
ج��اء ذل��ك ف��ي وق��ت عبّر وزي��ر الخارجية
األميركي جون كيري أمس عن ثقته بأن بالده
ستقدم مساعدات اقتصادية إضافية ألوكرانيا
وكذلك مساعدات من ن��وع آخ��ر لم يسمها.
وقال« :ليس لدي شك بأن أوكرانيا ستتسلم
مساعدات اقتصادية إضافية ومساعدات من
نوع آخر .ونحن نتصرف».
وشدد كيري في الوقت ذاته على أن ال وجود
للحل العسكري لألزمة األوك��ران��ي��ة ،وحلها
ممكن بواسطة الدبلوماسية .و»نحن نقدم على
ذلك مع فهمنا بأنه ال يوجد حل عسكري .الحل
يكمن في المجال السياسي والدبلوماسي»،
مضيفا ً أن على الرئيس الروسي أن يعود عن
الطريق التي اختارها.
من جهة أخرى ،أكد وزير الخارجية الروسي
سيرغي الف���روف أن إدراك ال���دول الغربية
يتنامى ب��ض��رورة االم��ت��ن��اع ع��ن االتهامات

الفارغة بالنسبة إلى الوضع في أوكرانيا ،وأن
الحديث بدأ عن إقامة منظومة أمن أوروب��ي
راسخة.
وقال في تصريح للصحافيين من ميونيخ
أمس على هامش المؤتمر الدولي لألمن إن
«األزم��ة األوكرانية كانت حاضرة في جميع
المناقشات من دون استثناء ،ويمكن القول
إن االن��ف��ع��االت ذه��ب��ت بالبعض بعيدا ً من
الرغبة الحقيقية ف��ي دع��م الجهود بشأن
تسوية األزمة .لكن خالل االتصاالت الثنائية
التي تواصلت لساعات وفاق عددها  15مع
وزراء خارجية الدول الرائدة بما فيها ألمانيا
الواليات المتحدة وإيطاليا والنمسا ،أحست
بمزاج آخر وفهم أيضا ً بأن تصعيد االنفعاالت
في العلن واإلدانة من دون أساس والدعوة إلى
العقاب ،طريق ال تؤدي إلى أي مكان».
وأش����ار الف����روف إل���ى أن���ه «ع��ل��ى صعيد
االتصاالت الثنائية كانت المحادثات محددة

عن ضرورة حل مشكلة األزمة في أوكرانيا ألن
الناس هناك يموتون والبالد تدمر ،إضافة إلى
أحاديث عما يمكن فعله لجعل منظومة األمن
األوروب��ي مضمونة وأكثر قوة أمام أي هزة،
بحيث ال يكون بها فضاء كمنطقة رمادية».
وف��ي السياق ،أك��د رئيس لجنة الشؤون
الدولية في مجلس النواب الروسي أليكسي
بوشكوف أن هناك خالفات حقيقية بين الدول
األوروبية والواليات المتحدة ،ال سيما في ما
يتعلق باألزمة األوكرانية.
وكتب بوشكوف على حسابه الشخصي
على «ت��وي��ت��ر» ،أم��س أن تصريحات وزي��ر
الخارجية األميركي جون كيري التي يحاول
فيها دح��ض وج��ود خ�لاف��ات بين واشنطن
واالت��ح��اد األوروب���ي «ليست إال تأكيدا ً على
صحة هذا الواقع».
وقال كيري خالل مؤتمر ميونخ لألمن إن
«موقف الغرب موحد في ما يتعلق بالملف

فرن�سا :احتمال تغلب الي�سار على اليمين
في �أول انتخابات بعد هجمات باري�س
واج��ه الحزب االشتراكي الحاكم
أمس اليمين المتطرف شرق فرنسا
في أول اختبار انتخابي بعد مرور
شهر على الهجمات اإلرهابية في
باريس.
وب��ح��س��ب آخ���ر اس��ت��ط�لاع رأي
ه����ذا األس���ب���وع م���ن ال��م��ت��وق��ع أن
يفوز اليسار ف��ي ه��ذه االنتخابات
التشريعية الجزئية التي تنظم في
دائرة دوب الصناعية الختيار خلف
ل��ل��وزي��ر االش��ت��راك��ي ال��س��اب��ق بيار
موسكوفيسي.
ويشير االستطالع إلى فوز مرشح
الحزب االشتراكي فريديريك باربيه
بـ 53في المئة من نوايا التصويت،
مقابل  47في المئة لمنافسته مرشحة
حزب الجبهة الوطنية النائب صوفي
مونتيل.
وتحقيق فوز اشتراكي من شأنه
أن يوقف دوامة الهزائم بالنسبة إلى
حزب الرئيس هوالند الذي هزم في
 13انتخابات جزئية نظمت منذ بدء
واليته لخمس سنوات في .2012
وسيحقق تقدما ً لشعبية السلطة
التنفيذية منذ االع��ت��داءات الدامية

التي أسفرت عن سقوط  17قتيالً في
باريس مطلع كانون الثاني.
وعلى العكس ،فإن فوز مرشحة
الجبهة ال��وط��ن��ي��ة س��ي��وف��ر مقعدا ً
نيابيا ً ث��ال��ث�اً ،م��ا يؤكد أن الحزب
اليميني المتطرف أحد أقوى األحزاب
ف��ي أوروب����ا ،إذ رس��خ تنامي قوته
بعد النجاحات التي حققها العام
الماضي في االنتخابات البلدية في

 11مدينة وحصوله على  24مقعدا ً
في االنتخابات األوروبية ودخوله
التاريخي مجلس الشيوخ.
ك��ذل��ك سيدعم أي��ض �ا ً طموحات
رئيسته مارين لوبين التي تحتل
ال��ط��ل��ي��ع��ة م��ن��ذ ش��ه��ور ف���ي ن��واي��ا
التصويت بالنسبة للدورة األول��ى
من االنتخابات الرئاسية المرتقبة في
.2017

انتحاري من «بوكو حرام» يفجر نف�سه
في �سوق بلدة نيجيرية
قتل خمسة أشخاص على األقل
عندما هاجم انتحاري سوقا ً في
بلدة ديفا جنوب شرقي النيجر
أمس ،بعد ساعات على صد الجيش
ه��ج��وم�ا ً لجماعة «ب��وك��و ح��رام»
اإلرهابية في البلدة الحدودية.
وقال عضو في خدمات الطوارئ
المحلية« :نقلنا خمس جثث من
ال��س��وق ...هناك نحو  15مصابا ً
وبعضهم في حالة خطيرة» ،في
حين أشار سكان محليون إلى أن
فتى يحمل متفجرات فجر نفسه
في السوق ،إال أن محطة «أنيفي»
اإلذاعية المحلية أش��ارت إلى أن

القنبلة ألقاها شاب على دراجة
نارية ثم فر من المكان.
وف���ي ال��س��ي��اق ،أش����ار س��ك��ان
البلدة إل��ى سماع دوي المعارك
على مشارف البلدة بين الساعة
السادسة والعاشرة صباحاً ،في
حين قال مصدر عسكري« :نشب
قتال بين القوى األمنية وعناصر
بوكو ح��رام الذين حاولوا دخول
البلدة .القتال يجري حول جسر في
دوتشي .سقط كثير من القتلى».
ويعتبر الهجوم الثاني للجماعة
اإلرهابية في غضون ثالثة أيام
على المنطقة الحدودية مع النيجر

حيث تجمع نحو  2500جندي
تشادي قبل هجوم عسكري مزمع
لقوى إقليمية ضد «بوكو حرام».
وك���ان���ت ال���ق���وات ال��ت��ش��ادي��ة
عبرت إلى نيجيريا في األسبوع
الماضي إلى جنوب بحيرة تشاد
لمهاجمة «بوكو ح��رام» في بلدة
جامبارو التي تقع على الحدود
م��ع ال��ك��ام��ي��رون ،بعد أن وافقت
ح��ك��وم��ات ال��ك��ام��ي��رون وت��ش��اد
والنيجر ونيجيريا وبنين يوم
السبت الماض على تأسيس قوة
إقليمية قوامها  8700جندي لقتال
الجماعة اإلرهابية.

األوك��ران��ي» ،وأض���اف« :نحن متحدون في
دبلوماسيتنا ،نؤكد للجميع أن��ه ال يوجد
انقسام».
إلى ذلك ،أعلنت الخارجية الروسية أمس
أن أوكرانيا لم تستطع تقديم نسخ أصلية
عن وثائق بأسماء العسكريين ال��روس كان
قد تحدث الرئيس األوكراني عن وجودهم في
األراضي األوكرانية.
وقال فيكتور سوروكين مدير قسم رابطة
ال���دول المستقلة ف��ي الخارجية الروسية:
«نحن طلبنا السبت من الجانب األوكراني
إرس���ال نسخة أصلية للوثائق باألسماء،
ألن المستندات التي عرضوها السبت يمكن
شراؤها من السوق .ال وجود لوثائق أصلية.
ولم يستطع الجانب األوكراني حتى اللحظة
تقديم نسخ من هذه الوثائق».
وكان الرئيس األوكراني عرض أثناء حديثه
أمام مؤتمر ميونيخ لشؤون األمن ما وصفها
بأنها «أدلة واضحة» على وجود قوات روسية
على األراضي األوكرانية ،حيث عرض جوازات
سفر وه��وي��ات عسكرية زع��م أن��ه��ا تخص
عسكريين روسيين.
وك��ان بوروشينكو في وق��ت سابق أثناء
حديثه أم��ام منتدى داف��وس السويسري قد
عرض «أدلة» على مشاركة العسكريين الروس
في النزاع األوكراني .وحينها أظهر للحاضرين
قطعة معدنية مثقبة صفراء اللون ،معلنا ً أنها
جزء من هيكل الحافلة التي تعرضت للقصف
عند نقطة عبور قرب مدينة فولنوفاخا في
دونيتسك ،مشيرا ً إلى أنها كانت تحمل آثار
صاروخ روسي سقط على الناس.
وانطلقت صباح أم��س القافلة ال��ـ  13من
ال��م��س��اع��دات اإلنسانية لسكان مقاطعتي
دونيتسك ولوغانسك ف��ي ش��رق أوكرانيا،
والتي تحمل أكثر من  170شاحنة ما يزيد
عن  1.8ألف طن من المواد الغذائية واألدوية
ومواد البناء.
وبحسب وزارة الطوارئ الروسية ،نقلت
 12قافلة إنسانية إلى شرق أوكرانيا أكثر من
 16.3ألف طن من المساعدات.

تقرير �إخباري
كيري وظريف وحتمية االتفاق
} ناديا شحادة
ما بين المماطلة السياسية وص��راع األجندة المجهولة ،ما زال
ال��س��ج��ال ال��ط��وي��ل األم���د ال���ذي ي���دور بين إي���ران وال��غ��رب وحلفائه
بشأن الملف النووي اإليراني المثير للجدال مستمراً ،ومن خالل
تكثيف الجهود الدولية لتسوية الخالف حول النووي بين إيران
والقوى العالمية الكبرى في اآلون��ة األخيرة للوصول إل��ى نتيجة
نهائية يرضى بها الطرفان بعد اتفاق مرحلي جرى االتفاق عليه
في تشرين الثاني عام  .2013وقبل انتهاء المهلة المحددة للتوصل
إلى اتفاق حول البرنامج النووي اإليراني ،التقى وزير الخارجية
األميركي جون كيري يوم الجمعة الماضي نظيره اإليراني محمد
ج��واد ظريف في مؤتمر ميونيخ لألمن ال��ذي بدأ في  6من الشهر
الجاري ويستمر حتى  8منه ،وشدد كيري على ضرورة التوصل
إلى اتفاق سياسي حول البرنامج النووي بحلول نهاية شهر آذار
المقبل ،بحسب ما أعلن مسؤول في وزارة الخارجية األميركية في
اختتام اللقاء الذي دام ساعتين ،وأضاف المسؤول لقد اتفقنا على
إبقاء االتصاالت قائمة وسنسعى إلى االلتقاء مجددا ً قريبا ً .
وعقد وزير الخارجية األميركي لقاء مفاجئا ً مع نظيره اإليراني
إلجراء محادثات جديدة حول النووي اإليراني أمس ،والتقى كيري
ظريف للمرة الثانية منذ وصولهما إلى ألمانيا على هامش المؤتمر
حول األمن في ميونيخ.
وك��ان كيري وظريف قد التقيا العديد من المرات بهدف إيجاد
حل للعقوبات التي تعترض تقدم المفاوضات الجارية بين إيران
ومجموعة  5+1المكونة من الواليات المتحدة وبريطانيا وروسيا
والصين وفرنسا وألمانيا.
وتطالب الدول الكبرى إيران بتقليص قدرتها النووية ،أما طهران
التي تنفي أي طابع عسكري لبرنامجها النووي فتطالب بحقها في
امتالك طاقة نووية مدنية كاملة وتطالب برفع العقوبات الغربية
المفروضة عليها كافة .وح��ول المفاوضات النووية مع مجموعة
 1+5أكد ظريف أن التوصل إلى االتفاق النووي الشامل رهن
اإلرادة السياسية لألطراف األخرى ،موضحا ً أن أطراف التفاوض
تبدي رغبتها في التوصل إلى هذا االتفاق ،ولكن «ينبغي أن نرى
عمليا ً إن كانوا يمتلكون اإلرادة السياسية لتبديل رغبتهم إلى قرار
سياسي».
ويرى المراقبون أن تكرار لقاءات ظريف بكيري الكثيرة وأخرها
اآلن في ميونيخ تعني أن الوفد المفاوض يحاول أن يستفيد من كل
الفرص المتاحة ،وأن ظريف بات يخاطب اآلخرين بلهجة أكثر ثقة،
و ُيفهم من خالل تصريحاته أنه يتعامل مع الواليات المتحدة بالمثل
ويقف بوجه رغباتها في كثير من األحيان وأن المفاوضات باتت
تأخذ منحى أكثر جدية في ظل اقتراب الموعد النهائي الذي حدده
المفاوضون للتوصل إلى اتفاق سياسي أولي ،من المفترض توقيعه
مع نهاية آذار ومن ثم يعمل الجميع من أجل اتفاق يشمل التفاصيل
التقنية والفنية مفترض أن يجرى التوصل إليه مطلع تموز المقبل
بموجب اتفاق جنيف .
فهل التوصل إلى هذا االتفاق بات وشيكا في وقت لم يعد خيار
التمديد لجنيف مطروحا ً ومع إصرار ظريف ونظيره األميركي على
التوصل إلى اتفاق خالل هذه المدة الحاسمة؟

�إيران ب�صدد ت�صنيع مقاتالت العترا�ض
الطائرات الأميركية و«الإ�سرائيلية»
أكد قائد مجمع «أوج» في القوة الجوية للجيش اإليراني العقيد طيار هوشنك
منفرد زاده أن الخبراء اإليرانيين يعملون على تصنيع الجيل الرابع لمقاتلة
«صاعقة» ،فيما يتم التخطيط لصنع مقاتلة العتراض الطائرات األميركية
و»اإلسرائيلية».
وقال القائد اإليراني« :سيتم تصنيع الجيل الرابع من المقاتلة صاعقة ،حيث
يجرى تجهيزها بأفضل تقنيات الرصد االلكتروني والراداري» .وأضاف« :وفي
الوقت الحاضر يتم إنتاج طائرة صاعقة ذات المقصورتين التي بإمكانها حمل
الطيار ومساعده من قبل خبراء سالح الجو للجيش اإليراني» ،مشيرا ً إلى أن
العمل على تحديث هذه المقاتالت جا ٍر بشكل دائم.
وأشار منفرد زاده إلى األوضاع التي تشهدها المنطقة والتهديدات الناتجة
منها لألمن القومي اإليراني ،مشددا ً على أن الطلعات التي تجريها قوى غير
إقليمية أو من خارج المنطقة وبخاصة الطائرات األميركية و»اإلسرائيلية»
تتطلب من إيران بذل جهود أكبر لتصنيع طائرات اعتراضية وهذا ما سيتم في
المستقبل.

أك��د ق��ائ��د ال��ث��ورة اإلس�لام��ي��ة في
إيران السيد علي خامنئي أمس ،أن
الشعب اإليراني سيؤيد التوصل إلى
اتفاق نووي يحفظ عزته وكرامته،
مشيرا ً إلى أنه لن يرضخ ألي ابتزاز
أو غطرسة.
ال��م��رش��د خ��ام��ن��ئ��ي ق����ال خ�لال
استقباله قادة وكوادر القوة الجوية
للجيش اإلي���ران���ي« :أؤي���د االت��ف��اق
النووي ال��ذي يمكن أن ينجز لكني
أرف��ض أي ات��ف��اق س���يء» ،مضيفاً:
«أن األميركيين يقولون مرارا ً إن عدم
االتفاق أفضل من اتفاق سيئ ،ونحن
نقول أيضا ً بأن عدم االتفاق أفضل من
اتفاق يضر بمصالح شعبنا».
وأعلن خامنئي رفضه التوصل إلى
اتفاق حول الخطوط العريضة ومن
ثم التفاصيل ،مؤكدا ً ضرورة االتفاق
على القضايا كافة دفعة واح��دة،
مشيرا ً إلى أن الوفد اإليراني المفاوض
حقق إنجازات كبيرة في المحادثات
لكن الطرف اآلخ��ر ال يعتمد المنطق
ويحاول االب��ت��زاز .وأض��اف« :نقطة
جيدة تحدث عنها الرئيس اإليراني أن
المفاوضات تعني أن يصل الطرفان
إلى نقاط مشتركة ،وهذا يعني أنه
ال يجب لجانب واح��د أن يعتقد أن
االتفاق سيشمل كل ما يريد» ،وقال:
«إن مفاوضينا يسعون إلى إجهاض
أداة الحظر التي يستخدمها العدو،
وإن لم يتمكنوا فليعلم الجميع بأن
هنالك الكثير من السبل التي تقلل من
تأثير هذه األداة».
واعتبر قائد الثورة أن األميركيين
يعانون من خطأ في االستراتيجية
وال��ح��س��اب��ات ف��ي تحليل قضايا
المنطقة ،وال سيما بخصوص إيران،
مشيرا ً إلى أن العداء األميركي كان
وما زال مع الثورة والشعب اإليراني.
والتقى وزير الخارجية األميركي
ج��ون كيري نظيره اإلي��ران��ي محمد
جواد ظريف أمس إلجراء محادثات
ج��دي��دة ح���ول ال��ب��رن��ام��ج ال��ن��ووي
اإليراني.
ويعتبر هذا اللقاء الثاني لكيري

مع ظريف على هامش مؤتمر ميونيخ
لألمن ف��ي ألمانيا ،حيث يأتي في
وقت تسعى فيه القوى الكبرى إلى
التوصل إلى اتفاق حول البرنامج
النووي اإليراني قبل  31آذار المقبل.
ومن المقرر أن يشارك ظريف في
طاولة مستديرة مع وزير الخارجية
الفرنسي لوران فابيوس ،واألميركي
جون كيري ،واأللماني فرانك فالتر
شتاينماير ،لبحث برنامج إي��ران
النووي.
وفي السياق ،أكـد وزیر الخارجیة
اإلي��ران��ي أن الحظر المفروض على
ب�لاده ل��م يكن م��ؤث��را ً إذ ازداد عدد
أجهزة الطرد المركـزي خ�لال فترة
الحظر ،مؤكـدا ً أن المفاوضات هي
السبیل الوحید للتوصل إلی االتفاق.
وح���ول العقبات ال��ت��ي تعترض
التوصل إلی االتفاق خالل مفاوضاته
مع نظیره األميركي ،أوضح ظریف
أن المفاوضات هي السبیل الوحید
للتوصل إل���ی ات��ف��اق وی��ج��ب ع��دم
تفويت هذه الفرصة النها لن تتكرر.
وأكـد أن علی أط��راف التفاوض،
احترام الحكومة اإلیرانیة وان ال تثیر
م��وض��وع لعبة ال��رب��ح والخسارة،
موضحا ً أن للتوصل إلى نتیجة طیبة
یجب أن تكون هناك مفاهیم مشتركـة
للتفاهم ،ألن إيران تعمل علی إثبات
الطابع السلمي لبرنامجها النووي
للعالم.
وت��اب��ع ظ��ری��ف ق��ائ�لاً« :ل�لأس��ف
هناك م��ن یتصور أن الحظر كـان
مجدیا ً وم��ؤث��راً ،إال أن الحل ال��ذي
یسهم في التوصل إلی النتیجة هو
المفاوضات» ،وأضاف« :لدينا نظام
سياسي حيوي في إي��ران والشعب
اإليراني يفهم أن الحكومة اتخذت
تدابير ضرورية لضمان نجاحنا في
المفاوضات ،وقائد الثورة اإلسالمية
يدعم الوفد اإلي��ران��ي المفاوض في
المحادثات النووية».
وبين الوزير اإليراني أن االتفاق
ال��ن��ووي يصب ف��ي مصلحة األم��ن
وال��س�لام بالمنطقة ويخدم التقدم

العلمي اإليراني .وق��ال« :إن تمديدا ً
آخر للمفاوضات ليس مفيدا ً لكنني
أعتقد إن حصل ذلك فإنه ال يضر بأي
من األطراف».
كذلك جدد ظريف تأكيد عدم سعي
إي��ران المتالك سالح ن��ووي ،مشيرا ً
إلى أن الصهاينة هم من يروج لذلك
من أجل التغطية على جرائمهم ضد
الشعب الفلسطيني.
إل���ى ذل���ك ،ن��ف��ى ال��وزي��ر ظريف
التقارير اإلعالمية التي قالت إنه أبلغ
الواليات المتحدة خالل المحادثات
ال��ن��ووي��ة أن ن��ف��وذ ال��رئ��ي��س حسن
روحاني سيتضرر بشدة إذا فشلت
المفاوضات.
وك���ان تقرير لوكالة «روي��ت��رز»
نشر ف��ي وق��ت سابق أش��ار إل��ى أن
ثالثة مسؤولين إيرانيين كبار طلبوا
عدم نشر أسمائهم قالوا إن ظريف
ح��ذر واشنطن وق��وى غربية أخرى
أثناء المحادثات النووية الجارية
من أن الفشل في التوصل إلى اتفاق
سيعجل من تراجع النفوذ السياسي
لروحاني.
وقال ظريف« :أود أن أصحح تقريرا ً
خاطئا ً جدا ً لـ»رويترز» ،من تحدثوا
معي خالل األيام الثالثة المنصرمة
يعلمون أن ذلك لم يكن من المواضيع
التي أثيرت في مفاوضاتنا» مضيفاً:
«لم أقل ذلك» .وأوضح أنه إذ فشلت
إي��ران والقوى العالمية الكبرى في
التوصل إل��ى اتفاق فلن يكون ذلك
خطأ إي��ران ،مضيفا ً أن المفاوضات
تحظى ب��دع��م ال��رئ��ي��س روح��ان��ي.
وتابع« :أعتقد أن الشعب اإليراني
كله يتفهم أن هذه الحكومة .روحاني
وإدارته والحكومة بكاملها يدعمون
جهودنا في المفاوضات»« ،الجميع
اتخذ كل الخطوات الالزمة لضمان
نجاحنا .جميع اإليرانيين يدركون
ذل��ك .وإذا فشلنا وأتمنى أال يحدث
ذلك فإنهم (اإليرانيين) لن يحملونا
مسؤولية هذا الفشل».

م�صرع � 5أ�شخا�ص بينهم طفل في جورجيا الأميركية
قتل  5أشخاص وأصيب اثنان
نتيجة إط��ل�اق ن���ار داخ����ل منزل
بمقاطعة دوغالس بوالية جورجيا
األميركية.
ونقلت ق��ن��اة «ت��و أك��ش��ن نيوز»
عن محققين بالوالية الجنوبية نبأ
مصرع  5أشخاص نتيجة تعرضهم
إلط�لاق النار داخ��ل منزل وفي أحد

شوارع المقاطعة.
وأع��ل��ن��ت ال��ش��رط��ة أن��ه��ا تلقت
بالغا ً يفيد بحدوث إطالق رصاص
ف��ي مدينة دوغ�لاس��ف��ي��ل ،إذ تبين
أن  5أش��خ��اص قتلوا ف��ي الهجوم
وأصيب  2بجروح ،في حين أشارت
تقارير محلية إلى وجود طفل بين
ال��ض��ح��اي��ا ،فيما ذك���رت صحيفة

«أتالنتا جورنال-كونستيتيوشن»
أن مسؤولي المقاطعة لم يؤكدوا
عدد القتلى.
ويذكر أن منظمات ع��دة تطالب
بفرض تشريعات تح ّد من انتشار
السالح في الواليات المتحدة بسبب
ت��زاي��د أع��م��ال ال��ع��ن��ف ،إال أن تلك
الدعوات تصطدم بمعارضة قوية.

رئي�س الوزراء الأ�سترالي يقدم
موعد الت�صويت على رئا�سته للحزب الحاكم
ق��ال رئ��ي��س ال����وزراء األسترالي
توني أب��وت أم��س إن��ه سيقدم إلى
(اليوم) االثنين موعد اجتماع لحزبه
الحاكم لمناقشة تحد لزعامته في
محاولة للحيلولة دون نشوب ثورة
داخلية مزعزعة لالستقرار .وأشار
في بيان مقتضب إلى أن «من المهم
إنهاء الغموض في بداية أسبوع
انعقاد البرلمان نفسها» ،مضيفا ً أنه
«سيتم تقديم موعد االجتماع يوماً».
وكان عضو في الحزب الليبرالي
المحافظ بقيادة أب��وت قد دع��ا في
وقت سابق إلى إجراء اقتراع سري
ي��وم ال��ث�لاث��اء لتحديد م��ا إذا كان
سيعلن خلو منصب رئيس الحزب
ونائبه.
ف��ي حين ل��م يشر أي عضو في
الحكومة حتى اآلن إلى تحد مباشر
ألب��وت على رغ��م أن معظم وسائل
اإلعالم ركزت على وزير االتصاالت
مالكولم تيرنبول وهو رئيس سابق
للحزب أسقطه أبوت.
ول����م ي��ق��ل ت��ي��رن��ب��ول ب��ع��د إن��ه
سيتحدى أبوت بشكل مباشر ولكنه
قدم أمس أقوى إشارة حتى اآلن إلى
إنه سيرشح نفسه .وقال« :إذا خال
منصب رئيس ح��زب سياسي ألي
سبب كان فحينئذ يمكن ألي عضو

في الحزب ترشيح نفسه».
من جهة أخ��رى ،طرحت جولي
بيشوب وزي��رة الخارجية ونائب
زعيم حزب أب��وت كخليفة محتملة
له أيضاً .وقالت إنها ستصوت ضد
االقتراح ولكنها لم تستبعد ترشيح
نفسها إذا أعلن خلو منصب رئيس
الحزب ونائبه.
وك��ان أب��وت ق��د واج��ه سيالً من
االن��ت��ق��ادات ف��ي األسابيع األخيرة
بسبب قرارات سياسية ترواحت بين

أسلوب معالجته لالقتصاد ومنح
وسام الفروسية لألمير فيليب زوج
الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا.
وق���ال محللون س��ي��اس��ي��ون إن
خطوة أبوت بتقديم موعد التصويت
على رئياسته سيقلل م��ن فرصة
أي منافس لجمع الدعم من زمالئه
ال��ذي��ن س��ي��ع��ودون إل��ى العاصمة
كانبيرا لحضور اجتماعات البرلمان
يوم االثنين.

