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ا�ستمرار المفاو�ضات النووية في مونترو تمهيداً الجتماع الخمي�س المقبل
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�ستولتنبرغ :اتفاقات مين�سك �أ�سا�س ت�سوية الأزمة الأوكرانية

ظريف :ت�صريحات �أوباما غير مقبولة وهي ال�ستقطاب الر�أي العام الأميركي لقاء لرباعية النورماندي الجمعة
على م�ستوى نواب الوزراء
اعتبر وزي��ر الخارجية اإليراني
محمد ج���واد ظ��ري��ف ،تصريحات
ال��رئ��ي��س األم��ي��رك��ي ب����اراك أوب��ام��ا
األخيرة ودعوته طهران كي توقف
برنامجها  10سنوات ،بأنها تأتي
الستقطاب ال���رأي ال��ع��ام األميركي
ومواجهة دعاية رئيس وزراء الكيان
الصهيوني بنيامين نتنياهو ،مؤكدا ً
عدم رض��وخ إي��ران لمطالب الطرف
اآلخر المبالغ بها.
وق������ال ظ���ري���ف ف����ي ت��ص��ري��ح
للصحافيين إن «كالم أوباما يثبت
بوضوح حقيقة أن الواليات المتحدة
األميركية التي قامت خالل العقود
األخيرة بتوجيه تهديدات عسكرية
م��ب��اش��رة وغ��ي��ر م��ب��اش��رة وف��رض
إجراءات حظر ظالمة وغير قانونية
ضد الجمهورية اإلسالمية اإليرانية،
قد وصلت إل��ى ه��ذه النتيجة وهي
أن سياسة التهديد والحظر سياسة
فاشلة وأن مثل ه��ذه الممارسات
لم ول��ن تكون ق��ادرة على مواجهة
ال��ع��زم ال��راس��خ وال��ه��م��ة الرفيعة
للشعب اإليراني في الحصول على
التكنولوجيا ال��ن��ووي��ة السلمية
والتقدم في مجال استخدامها».
وأض���اف أن��ه «م��ن ال��واض��ح أن
مواقف أوباما تأتي الستقطاب الرأي
ال��ع��ام األم��ي��رك��ي وم��واج��ه��ة دعاية
رئيس الوزراء «اإلسرائيلي» نتنياهو
وس��ائ��ر المتطرفين المعارضين
ل��ل��م��ف��اوض��ات وف���ي إط����ار كلمات
وع���ب���ارات غ��ي��ر مقبولة وت��ن��م عن
التهديد».
وأوض���ح ظ��ري��ف« :الجمهورية
اإلس�ل�ام���ي���ة اإلي����ران����ي����ة دخ��ل��ت
المفاوضات بصدقية وستواصل
ال��م��ف��اوض��ات ح��ت��ى ال��وص��ول إل��ى
الحقوق النووية للشعب اإليراني،
ول��ن ترضخ لمطالب الطرف اآلخر
المبالغ بها ومواقفه غير المنطقية».
وكان الرئيس األميركي أعلن في
لقاء صحافي أن االت��ف��اق النهائي
حول الملف النووي اإليراني ممكن

ظريف وكيري في مونترو
ف��ي ح��ال ج��م��دت إي���ران برنامجها
لعشر سنوات على األقل .وأشار إلى
أن على إي���ران أن تبقي برنامجها
ال��ن��ووي على حالته الراهنة لمدة
تتجاوز  10سنوات ليمكن التأكد
من أنها ال تملك سالحا ً نووياً .لكنه
عبر عن شكه في إمكان إقدام طهران
على التنازالت الضرورية برأيه لعقد
االتفاق النهائي ،منوها ً بأن التنازل
اإلي���ران���ي س��ي��ك��ون أف��ض��ل وسيلة
للرقابة على برنامجها ال��ن��ووي،
وب��ه تنتفي الحاجة إل��ى أي��ة أعمال
عسكرية من قبل الواليات المتحدة أو
«إسرائيل».
على صعيد آخر ،حذرت مستشارة
األمن القومي األميركي سوزان رايس
أعضاء الكونغرس من السعي إلى
فرض عقوبات جديدة ،مشيرة إلى
أن مثل هذا التدخل قد يطيح بالجهود
الدبلوماسية.

وق��ال��ت راي���س ف��ي كلمتها أم��ام
مجموعة الضغط المؤيدة «إلسرائيل»
(إي��ب��اك) «الكونغرس لعب دورا ً
مهماً ...في عقوباتنا على إيران لكن
ينبغي أال يلعب دور المفسد اآلن».
من جهة أخ��رى ،اعتبرت رايس
أن ال��س�لاح ال��ن��ووي ل��دى إي���ران قد
يصبح تهديدا ً للواليات المتحدة
و»إس���رائ���ي���ل» ،وق��ال��ت« :م���ع أخ��ذ
دع��م��ه��م ل�ل�إره���اب ،وخ��ط��ر سباق
التسلح النووي في المنطقة ،والخطر
على نظام عدم االنتشار ،فإن إيران
ال تشكل تهديدا ً لـ»إسرائيل» فقط بل
وتهديدا ً مباشرا ً للواليات المتحدة».
وأعلنت رايس أن طهران تراجعت
في المسائل األساسية ،وهي تخص
تخصيب اليورانيوم واالمتناع عن
بناء معامل جديدة للتخصيب ،وعن
تركيب أجهزة طرد مركزي جديدة،
وإيقاف بناء مفاعل أراك ،مشيرة الى

�سنودن م�ستعد للعودة �إلى الوطن
�شرط �ضمان محاكمة عادلة

سنودن
أع���ل���ن أن���ات���ول���ي ك��وت��ش��ي��ري��ن��ا
المحامي الروسي للموظف السابق
في االستخبارات األميركية إدوارد
سنودن أن موكله مستعد للعودة
إلى الواليات المتحدة شرط ضمان
إجراء محاكمة عادلة.
وقال كوتشيرينا للصحافيين في
موسكو أمس لمناسبة صدور كتابه
«وقت األخطبوط» المكرس لسنودن،
إنه تسلم رسالة من المدعي العام
األميركي الذي يضمن لموكله فيها
عدم تطبيق عقوبة اإلعدام في حال
عودته إلى الواليات المتحدة.
وأك��د أن المدعي العام ال يضمن
إجراء محاكمة عادلة ،إنما عدم إعدام
سنودن ،على رغم أن المدعي ال يمكن
أن يتدخل في حكم القضاء.
وق���ال كوتشيرينا إن���ه ال يثق

بتقارير تشير إلى استعداد عدد من
ال��دول الستضافة س��ن��ودن ،معربا ً
عن تخوفه من أن موكله «سينقل إلى
سفارة الواليات المتحدة» في حال
مغادرته أراضي روسيا.
وأش���ار إل��ى أن س��ن��ودن يرفض
لقاء صحافيين ألنه ال يريد «تشويه
ص����ورة ال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة» من
روس��ي��ا ،م��ؤك��دا ً أن��ه بالتعاون مع
غيره من القانونيين يدرس الجوانب
ال��ق��ان��ون��ي��ة ل��ع��ودة س��ن��ودن إل��ى
الوطن.
وقال المحامي إن سنودن يعمل
في موسكو في مجال البرمجة ،بما
في ذلك لمصلحة عدد من الشركات
األميركية ،مضيفا ً أن��ه ينجح في
تعلم اللغة الروسية ويلتقي مع
صديقته ليندسي ميلس التي تزور

روسيا .تجدر اإلشارة إلى أن إدوارد
سنودن يتهم في الواليات المتحدة
بالكشف عن معلومات سرية ،بعد
تسليمه وسائل اإلعالم وثائق تتعلق
بالتجسس اإللكتروني الذي قامت
به وكالة األمن القومي األميركية.
وه����رب س��ن��ودن م��ن ال��والي��ات
المتحدة إلى هونغ كونغ في حزيران
ع��ام  ،2013ثم توجه إل��ى موسكو
ليسافر م��ن روس��ي��ا إل��ى اإلك���وادور
لكن السلطات األميركية ألغت جواز
س��ف��ره ،واض��ط��ر الموظف السابق
في االستخبارات للبقاء في منطقة
الترانزيت بمطار «شيريميتيفو»
ألكثر من شهر.
وح��ص��ل س��ن��ودن ع��ل��ى اللجوء
الموقت لعام واحد ثم على اإلقامة
في روسيا لمدة  3سنوات.

�إندوني�سيا ت�ستعد لإعدام � 9أجانب بتهمة تهريب المخدرات
أف��اد المدعي العام اإلندونيسي
أم���س ،ب��أن حكومة ب�ل�اده ستكون
ف��ي وق���ت ق��ري��ب مستعدة لتنفيذ
حكم اإلع��دام بحق  9أجانب مدانين
بتهريب المخدرات.
وبحسب ق��ول��ه ،ف��إن السلطات
ستنفذ حكم اإلع��دام بالمدانين رميا ً
بالرصاص في سجن خاص ،من دون
أن يكشف عن موعد تنفيذ الحكم.
تجدر اإلش���ارة إل��ى أن الحكومة
اإلندونيسية تعتزم إعدام المهربين
على رغ��م معارضة ومناشدة قادة
ال��دول التي ينتمي إليها المتهمون
لوقف أحكام اإلعدام ،وهي أستراليا
والبرازيل وغانا وفرنسا ونيجيريا
والفيليبين.
وكان األمين العام لألمم المتحدة
بان كي مون وجه نداء إلى الحكومة
اإلندونيسية ،مطالبا ً إياها باالمتناع
عن إعدام األجانب التسعة.
وتسببت أزمة تهريب المخدرات
وأحكام اإلع��دام بتوتر في العالقات
ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة ب��ي��ن إن��دون��ي��س��ي��ا
وأستراليا ،في حين استدعت البرازيل

أنه في حال فشل المفاوضات فإن
إيران ستركب أجهزة الطرد المركزي،
وستجد ال��وق��ود ألراك وسيخسر
الغرب إمكان التفتيش والشفافية
الموجودة حالياً.
كما اعتبر ظريف تصريحات نظيره
األميركي األخيرة والذي قال فيها بأن
ب�لاده تختبر الطريق الدبلوماسية
للحيلولة دون اإلجراء العسكري ضد
إيران ،بأنها ال تساعد في حل قضية
البرنامج النووي اإليراني.
وق��ال« :ال شك أن الخيار الوحيد
للعالم لحل القضية النووية اإليرانية
ه��و المفاوضات وال خيار غيره»،
وأض��اف« :نظرا ً إلى أننا تمكنا في
المحادثات السابقة التي أجريت
بحضور فرق تقنية رفيعة المستوى
م��ن ح��ل أو تبيين بعض القضايا
بصورة أكبر ،فإن هذه الجولة تعد
أي��ض�ا ً فرصة للبحث بشأن سائر

القضايا التقنية».
ج���اء ذل���ك ف��ي وق���ت استؤنفت
ف��ي��ه أم���س ال��م��ف��اوض��ات ال��ن��ووي��ة
بين الوفدين اإلي��ران��ي واألميركي
ف��ي مونترو السويسرية لتسريع
التوصل إل��ى تفاهم قبل االجتماع
المرتقب في جنيف بين إيران والدول
الست الخميس المقبل.
وتأتي هذه المفاوضات استكماال ً
ل��ج��ول��ة م��ف��اوض��ات ع��ق��دت مساء
االثنين واستمرت ساعتين ونصف
الساعة برئاسة وزي��ري الخارجية
اإليراني محمد جواد ظريف ونظيره
األم��ي��رك��ي ج��ون ك��ي��ري ،وبحضور
رئيس منظمة الطاقة الذرية اإليرانية
علي أكبر صالحي ووزي���ر الطاقة
األميركي إرنست مونيز .كما حضرها
المستشار الخاص للرئيس اإليراني
حسين فريدون ومساعدة مسؤولة
السياسة الخارجية ف��ي االت��ح��اد
األوروبي هيلغا اشميت.
وفي السياق ،أكد وزير الخارجية
األلماني فرانك شتاينماير من جنيف
أمس أن المفاوضات بشأن البرنامج
النووي اإلي��ران��ي حققت تقدما ً هذا
ال��ع��ام أك��ث��ر مما حققته ف��ي العقد
المنصرم.
وق�����ال« :إن ال��م��ح��ادث��ات بين
مجموعة  1+5وإي��ران تتقدم بشكل
جيد .سوف أذهب أبعد من ذلك للقول
إن المفاوضات لم تحقق مطلقا ً في
عشر سنوات تقدما ً مثل الذي حققناه
هذا العام».
إل���ى ذل����ك ،أك���د رئ��ی��س مجمع
تشخیص مصلحة النظام في إيران
هاشمي رفسنجاني أن المفاوضات
النوویة تقترب من تحقیق النتیجة،
وقال« :إن تالحم الشعب اإلیراني في
هذا الموضوع مهم جداً».
وأش����ار ه��اش��م��ي رف��س��ن��ج��ان��ي،
إل���ی زی����ارة رئ��ي��س وزراء الكيان
«اإلس��رائ��ي��ل��ي» بنيامين نتنیاهو
الواليات المتحدة األميركية ،قائالً إن
نتنیاهو یهدد أوباما.

وا�شنطن ت�أمل ا�ستئناف عالقاتها
مع هافانا قبل قمة الأميركتين
تأمل الواليات المتحدة األميركية فتح سفارة في كوبا قبل قمة لألميركيتين
تعقد في بنما أواسط نيسان المقبل.
وأوضح الرئيس األميركي باراك أوباما أن إقامة عالقات عادية كاملة مع
كوبا ستستغرق بعض الوقت بعد قطيعة دامت أكثر من نصف قرن .وقال:
«آمل أن يكون بمقدورنا فتح سفارة وأن يجرى إرساء بعض األسس المبدئية
قبل قمة األميركيتين في بنما سيتي في 10و 11نيسان» .وأضاف« :لم نتوقع
أننا سنحقق العالقات العادية الكاملة على الفور .هناك الكثير من العمل الذي
يجب القيام به».
وكان مسؤول بارز ب��وزارة الخارجية األميركية صرح في وقت سابق أن
استعادة الروابط الدبلوماسية بين الواليات المتحدة وكوبا وفتح سفارة لكل
من البلدين في عاصمة اآلخر يمكن أن يجرى قبل القمة إذا توافرت اإلرادة لدى
الجانبين.
من جهة أخرى ،قالت مسؤولة كوبية بارزة إن كوبا مستعدة الستئناف
العالقات الدبلوماسية مع واشنطن بمجرد أن تعلن إدارة أوباما نيتها رفع
بلدها من القائمة األميركية للدول الراعية لإلرهاب.
وكانت واشنطن وهافانا أعلنتا في  17كانون األول أنهما تعتزمان استئناف
العالقات الدبلوماسية في أعقاب  18شهرا ً من محادثات سرية مباشرة.
كما أجرت فرق تفاوض أميركية وكوبية في نهاية األسبوع الماضي جولة
ثانية من المحادثات في واشنطن حول تطبيع العالقات.

«الذئب الوحيد» خلية ا�ستخبارية جديدة
لمواجهة الإرهـاب في بريطانيا
قامت االستخبارات البريطانية بخطوات عديدة لمواجهة خطر اإلرهاب في
أنحاء المملكة المتحدة ،كان منها إنشاء خلية خاصة أسـمتها «الذئب الوحيد».
وقام جهاز األمن واالستخبارات الخارجية المعروف بـ» »MI5بإنشاء خلية
خاصة لمحاربة اإلرهاب أطلق عليها «الذئب الوحيد» ،في مسعى منه الستدراك
األخطاء التي يبدو أنه ارتكبها في إطار تعامله مع أشخاص وصفوا بأنهم
جهاديون متطرفون.
وتقول الحكومة البريطانية إن االستخبارات غيرت أسلوب عملها لتحديد
هوية األشخاص الذين تعتقد أنهم يشكلون خطرا ً أمنيا ً على البالد ويعملون
بمفردهم من دون االنضمام إلى أي تنظيمات إسالمية متطرفة كالقاعدة أو
«داعش».
ويعتقد بعض الخبراء أن ما يزد الطين بلة هو انخراط الشباب البريطاني
المسلم في التنظيمات المتطرفة ،والذي أصبح ال يقتصر على الذكور فحسب ،بل
تعداه إلى انخراط فتيات ال تتجاوز أعمارهن  15سنة ،تركن الدراسة واألسرة
للتوجه إلى سورية والعراق.
يأتي ذلك في وقت تواجه المخابرات انتقادات حادة بسبب العجز عن رصد
تحركات عناصر متطرفة في بريطانيا ،خصوصا ً بعد ما أكدت مصادر بريطانية
رسمية أن أكثر من  20مراهقة بريطانية التحقت بالمقاتلين في سورية والعراق
إلى جانب تنظيم «داعش» اإلرهابي.

ت�شييع المعار�ض الرو�سي نيمت�سوف
بم�شاركة نائب رئي�س الوزراء

سفيرها من العاصمة اإلندونيسية
جاكرتا ردا ً على أحكام اإلعدام تلك،
ثم غادر رئيس البعثة الدبلوماسية
اإلندونيسية عاصمة البرازيل.
وتحتجز إندونيسيا حوالى 60
أجنبيا ً بانتظار تنفيذ أحكام اإلعدام
بتهمة تهريب المخدرات ،حيث كان
 5أجانب أعدموا في إندونيسيا في

كانون الثاني الماضي بعد إدانتهم
بالتهم ذاتها ،وهم برازيلي وفيتنامي
وهولندي ونيجيري وماالوي.
وتعتبر مكافحة تهريب المخدرات
من أولويات السياسة الداخلية في
إندونيسيا ،حيث يلقى نحو 50
شخصا ً يوميا ً حتفهم بسبب تعاطي
المخدرات.

شيع أمس في موسكو السياسي الروسي بوريس نيمتسوف الذي اغتيل ليلة
األحد وسط العاصمة برصاص مجهولين.
وقد سجي جثمان بوريس نيمتسوف في متحف ساخوروف ،وهو مركز
فعاليات اجتماعية أيضاً ،على أن ينقل بعد ذلك إلى مقبرة ترويكوروفسكايا
حيث يوارى الثرى.
وذكرت ناتاليا تيماكوفا المتحدثة باسم رئيس الوزراء الروسي أن سيرغي
بريخودكو نائب رئيس ال��وزراء مثل الحكومة الروسية في مراسم تشييع
نيمتسوف ،إضافة إلى أركادي دفوركوفيتش نائب رئيس الحكومة ونيكوالي
فيودوروف وزير الزراعة الروسي.
وقتل مجهولون نيمتسوف رميا ً بالرصاص في وقت متأخر من يوم الجمعة
الماضي ثم الذوا بالفرار ،وذلك على بعد  200متر فقط من سور الكرملين ،وقبل
يوم واحد من خروج تظاهرة كان هو من كبار منظميها ،ما أثار الشكوك بشأن
دوافع القتل ،ومصلحة من يقف وراءه.
تجدر اإلش��ارة إلى أن نيمتسوف عمل في تسعينات القرن الماضي في
الحكومة الروسية في عهد الرئيس الراحل بوريس يلتسين ،حيث شغل مناصب
وزارية عدة بينها نائب رئيس الحكومة .وفي  1999وحتى  2003كان نائبا ً في
الدوما الروسي (مجلس النواب).
وفي الفترة األخيرة ،كان نيمتسوف نائبا ً في برلمان مقاطعة ياروسالفل
الروسية ورئيسا ً مناوبا ً لحزب «بارناس» الجمهوري الروسي.

األمين العام لحلف الناتو
أكد األمين العام لحلف شمال األطلسي ينس ستولتنبرغ
أن اتفاقات مينسك هي أساس تسوية األزمة األوكرانية،
داعيا ً كييف وق��وات دونيتسك ولوغانسك إل��ى سحب
أسلحتها من خط الفصل.
وق��ال ستولتنبرغ في مؤتمر صحافي في بروكسيل
أمس« :من المهم للغاية تنفيذ اتفاق مينسك واتفاق وقف
إطالق النار بشكل كامل» ،مؤكدا ً أنه «يجب سحب جميع
األسلحة الثقيلة من خط الجبهة وفقا ً التفاقات مينسك».
وأض��اف األمين العام «للناتو» أن الهدنة في شرق
أوكرانيا ال تزال قائمة على رغم هشاشتها ورصد عدد من
الخروقات.
جاء ذلك في وقت أفاد مصدر دبلوماسي روسي بأن
«رباعية النورماندي» الخاصة بتسوية األزمة األوكرانية
ستعقد اجتماعا ً لها على مستوى نواب وزراء الخارجية
في برلين يوم الجمعة المقبل.
وكانت المستشارة األلمانية أنغيال ميركل قد دعت في
وقت سابق ممثلي «رباعية النورماندي» لعقد جلسة
جديدة من المحادثات حول تسوية األزمة األوكرانية في
برلين في آذار الجاري.
وأكد المتحدث باسم الحكومة األلمانية شتيفين زايبرت

أمس أن اجتماعا ً على «مستوى رسمي عال» سيعقد في
وزارة الخارجية األلمانية في برلين يوم الجمعة لبحث
مواصلة تنفيذ القضايا المطروحة للنقاش حول تسوية
األزمة األوكرانية.
من جهة أخرى ،قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية
دميتري بيسكوف إن رؤساء «رباعية النورماندي» خالل
محادثاتهم االثنين لم يتطرقوا إلى مسألة عقد قمة جديدة
في إطار «النورماندي».
وقال بيسكوف إن الرئيس بوتين قدم خالل المفاوضات
«معطيات محددة» بشأن عملية سحب األسلحة الثقيلة
من خط الفصل في شرق أوكرانيا.
من جهة أخ��رى ،علق المتحدث باسم الكرملين على
أنباء أشارت إلى أن زعماء «رباعية النورماندي» طلبوا من
الرئيس الروسي اإلفراج عن الطيارة األوكرانية ناديجدا
سافتشينكو المحتجزة لدى موسكو على ذمة التحقيق في
قضية مقتل صحافيين روسيين في شرق أوكرانيا الصيف
الماضي.
وقال بيسكوف إن األسئلة بشأن سافتشينكو يجب أن
توجه إلى القائمين بالتحقيق في تلك القضية ،ممتنعا ً عن
تقديم مزيد من التفاصيل بهذا الشأن.

بوتين :االتحاد االقت�صادي الأورا�سي
لي�س بدي ًال من الدولة االتحادية

بوتين والرئيس البيالروسي
أك��د الرئيس ال��روس��ي فالديمير
بوتين أمس أن االتحاد االقتصادي
األوراس����ي ليس ب��دي�لاً م��ن ال��دول��ة
االتحادية بين روسيا وبيالروس.
وقال بوتين في اجتماع مع رئيس
بيالروس ألكسندر لوكاشينكو قبيل
جلسة لمجلس ال��دول��ة االتحادية:
«نحن نجتمع معكم باستمرار ،بشكل
منتظم ،لكننا اجتمعنا ه��ذه المرة
م��ن أج��ل مناقشة إح���دى المسائل
المحورية في تعاوننا ،أال وهي بناء
الدولة االتحادية».
ولفت الرئيس ال��روس��ي إل��ى أن

الكثير جدا ً أنجز في السنوات األخيرة،
وب��خ��اص��ة إق��ام��ة س���وق مشتركة
وف��ض��اء اق��ت��ص��ادي م��وح��د لروسيا
وب��ي�لاروس وك��ازاخ��س��ت��ان وال��ذي
تنضم إليه اآلن أرمينيا وقرغيزيا،
مشددا ً على أن هذه العملية ليست
بديلة من التعاون المستقبلي بين
روسيا االتحادية وبيالروس في إطار
الدولة االتحادية.
وأوض���ح بوتين ف��ي ه��ذا الصدد
أنه «في إطار الدولة االتحادية لدينا
مسائلنا ومهماتنا الخاصة التي
نعالجها» ،معبرا ً عن الثقة في النتائج

اإليجابية لالجتماعات المقبلة.
م��ن ج��ه��ة أخ����رى ،أك���د الرئيس
البيالروسي ألكسندر لوكاشينكو
أن م���ف���اوض���ات ق�����ادة «رب��اع��ي��ة
ال��ن��ورم��ان��دي» ف��ي مينسك ،والتي
جرى التوصل خاللها إلى اتفاقات
خاصة بتسوية األزم��ة األوكرانية،
كانت مثمرة ،مشيرا ً إلى أن قرارات
القمة يجرى تنفيذها حالياً.
وقال لوكاشينكو« :الجميع على
قناعة ال��ي��وم ب��أن ه��ذا اللقاء كان
ضرورياً» ،مؤكدا ً أن «تلك القرارات
التي اتخذها الرؤساء تن ّفذ اليوم».

كوريا ال�شمالية تتوعد الواليات المتحدة
بتوجيه �ضربة وقائية �إذا لزم الأمر
أكد وزير خارجية كوريا الشمالية ري سو يونغ أمس أن بالده مستعدة لردع أي تهديد نووي أميركي من خالل توجيه
«ضربة وقائية» إذا لزم األمر .وقال ري سو يونغ في كلمة نادرة أمام مؤتمر لنزع السالح تدعمه األمم المتحدة في جنيف
إن شبه الجزيرة الكورية المقسمة ،عبارة عن «برميل للطاقة النووية سينفجر بمجرد لمسه».
وأشار إلى أن المناورات العسكرية المشتركة التي تجريها كوريا الجنوبية والواليات المتحدة «مثيرة لالستفزاز على
نحو غير مسبوق في طبيعتها وتنطوي على إمكانية عالية بوجه خاص إلشعال حرب».
وأضاف وزير خارجية كوريا الشمالية أن بيونغ يانغ «ال يسعها سوى أن تعزز قدرات الردع النووي لديها لمواجهة
الخطر النووي المتزايد باستمرار من جانب الواليات المتحدة».
وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت االثنين صاروخين قصيري المدى باتجاه بحر اليابان تزامنا ً مع بدء التمارين
العسكرية السنوية التي تجريها القوات األميركية والكورية الجنوبية .وتوعدت كوريا الشمالية بتوجيه «ضربات ال
رحمة فيها» ضد واشنطن وسيول مع بدء مناوراتهما العسكرية البحرية المشتركة.

مختبر لفح�ص طعام «ال�سلطان الجديد»
سيشهد قصر الرئيس التركي رجب طيب أردوغ��ان الفخم في الفترة المقبلة بناء مختبر لفحص طعام «السلطان
الجديد» كما يسميه منتقدوه .وبحسب صحيفة «حرييت» التركية ،قال الطبيب الشخصي ألردوغان أمس إنه سيكون
محاطا ً بالحماية من أي خطر تسمم بفضل هذا المختبر.
وأضاف جودت أردول ،الطبيب والنائب عن حزب العدالة والتنمية المنبثق عن التيار اإلسالمي ،أن «االعتداءات ال
تجرى من اآلن فصاعدا ً بواسطة األسلحة بل بواسطة الطعام».
وأكد أن الغاية من بناء المختبر هي صد أي هجوم سمي أو كيماوي أو إشعاعي أو بيولوجي قد يستهدف أردوغان
البالغ من العمر  61سنة عن طريق طعامه وشرابه.
وقال الطبيب إنه لم يرصد أي هجوم من هذا النوع خالل فترة عمله في القصر الرئاسي الفخم الموجود في أنقرة،
خصوصا ً مع وجود فريق مكون من  5أطباء يعمل طوال  24ساعة.
وقصر أردوغان البالغة مساحته  200ألف متر مربع مؤلف من أكثر من  1000غرفة بني على طراز يمزج بين الهندسة
المعمارية السلجوقية والعثمانية على أرض غابية على مشارف أنقرة ،وأطلقت عليه الصحافة اسم «القصر األبيض»،
لكنه يعرف رسميا ً باسم القصر الرئاسي.

