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�أردوغان :منعنا �أكثر من � 12ألف ًا
من االن�ضمام لـ«داع�ش»

�أوباما يتحدث عن فر�صة تاريخية لحل الملف النووي الإيراني بالطرق ال�سلمية

ا�ستئناف المفاو�ضات بين طهران و« »1+5الأربعاء المقبل

أك���د ال��رئ��ي��س األم��ي��رك��ي ب���اراك
أوباما توافر فرصة تاريخية لدى
الواليات المتحدة وإيران لحل الملف
النوويّ بالطرق السلمية يجب عدم
إضاعتها.
وجهها إلى
وف��ي رسالة متلفزة ّ
اإليراني وقادته لمناسبة عيد
الشعب
ّ
النيروز قال أوباما ،إن هذه السنة
للتوصل
تمثل أفضل فرصة منذ عقود
ّ
إل��ى عالقات مختلفة بين البلدين،
وت��ط� ّرق إل��ى فتوى السيد خامنئي
بتحريم السالح ال��ن��وويّ ورأى أن
الطريق أم��ام إي��ران مفتوحٌ إلثبات
سلمية برنامجها النوويّ من خالل
اتخاذ خطوات يمكن التحقق منها.
وق���ال ال��رئ��ي��س األم��ي��رك��ي« :ه��ذا
العام ،أمامنا أفضل فرصة تتاح منذ
عقود لننخرط في مستقبل مختلف
بين بلدينا» ،في إش��ارة إلى فرصة
ال��ت��وص��ل إل���ى ات��ف��اق ب��ي��ن ط��ه��ران
وال����دول ال��ك��ب��رى ب��ش��أن البرنامج
النووي اإليراني .وبعد أن أعرب عن
«أمله في تحقيق تقدّم بين إي��ران
واألس��رة الدولية بمن فيها الواليات
المتحدة» ،أشار أوباما إلى رغبته في
التوجه مباشرة إلى الشعب اإليراني
وقادته في وقت تتواصل محادثات
مكثفة في لوزان بسويسرا.
وأضاف« :خالل عشرات السنين،
تباعد بلدانا بسبب الحذر والخوف،
ستصب في
لدينا ف��رص��ة للتقدم
ّ
مصلحة بلدينا والعالم لسنوات
ع��دي��دة» .وت��اب��ع« :أن��ا مقتنع بأن
بلدينا لديهما فرصة تاريخية لح ّل
هذه المشكلة بطريقة سلمية ،ال يجوز
تفويتها».
م���ن ج��ه��ة أخ������رى ،ق����ال وزي���ر
الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف
إن اإليرانيين اختاروا االنخراط في
المفاوضات ،ولكن بكرامة ،داعيا ً
الدول الغربية إلى حسم موقفها بين
الضغط واالتفاق.
ج��اء ذل��ك ردا ً على تهنئة أوباما
ل�لإي��ران��ي��ي��ن .وك��ت��ب ظ��ري��ف على
صفحته ف��ي م��وق��ع «ت��وي��ت��ر»« :إن
اإلي��ران��ي��ي��ن حسموا خ��ي��اره��م وهو
االن��خ��راط (ف��ي التفاوض) بكرامة.
وح����ان ال��وق��ت ل��ت��خ��ت��ار ال��والي��ات
المتحدة وحلفاؤها بين الضغط
واالتفاق».
وفي سياق متصل ،قال ظريف في
تصريح صحافي إنه ال مبرر للقلق
ال���ذي تبديه بعض دول المنطقة
من االتفاق النووي المحتمل ،وقال:
«ادعو بعض دول المنطقة التي تبدي
قلقها من االتفاق النووي إلى إعادة

النظر في مواقفها ورؤاها».
وأض���اف« :بعض دول المنطقة
التي تعتبر أن االتفاق النووي يضر
بمصالحها ينبغي أن تفكر ما هي
مصالح المنطقة وشعوبها».
وف��ي س��ي��اق ال��م��ف��اوض��ات ،أف��اد
م��ج��ي��د ت��خ��ت روان����ج����ي م��س��اع��د
وزي��ر الخارجية اإلي��ران��ي للشؤون
األوروب��ي��ة واألم��ي��رك��ي��ة ،بأنه تقرر
تمديد المحادثات حول ملف طهران
النووي إلى (اليوم) السبت  21آذار.
جاء ذلك في حين أكد مصدر في
الوفد اإلي��ران��ي أن وزي��ري خارجية
ألمانيا وف��رن��س��ا ي��ص�لان الجمعة
إل��ى ل��وزان السويسرية للمشاركة
في المحادثات الجارية هناك ،وأن
«وزي���ري خارجية فرنسا وألمانيا
سينضمان إلينا الجمعة  20آذار ،في
حين يصل وزير الخارجية البريطاني
يوم السبت إلى لوزان».
م��ن ن��اح��ي��ة ث��ان��ي��ة ،ق���ال عباس
عراقجي كبير المفاوضين اإليرانيين
إنه لم يتم االتفاق بعد على أي شيء،
حتى ال��ح��االت التي اتفق عليها لم
تكن نهائية ،وأض��اف« :لقد تحدثنا
منذ اليوم األول بأنه ال اتفاق إال إذا تم
االتفاق على كل شيء».
وردا ً على س���ؤال ب��ش��أن تمديد
المفاوضات ،ق��ال عراقجي« :إننا
مستعدون لتمديد المفاوضات إذا
تطلب األمر ،إال أنه لم يتم اتخاذ قرار
بهذا الشأن» ،وتابع« :إذا أرادوا أن
ينضموا إل��ى المفاوضات (جميع
وزراء خارجية دول  ،)1+5فال توجد

مشكلة ،لكن من ناحية أن نصل إلى
االجتماع النهائي مع جميع الوزراء،
فلم نصل إل��ى ه��ذه النقطة بعد»،
مضيفاً« :لسنا في موقع يمكننا القول
إننا وصلنا إل��ى النقطة النهائية،
وم��ن ال��ض��روري أن ي��أت��ي ال���وزراء
اآلخرون».
وبشأن المهلة المحددة للتوصل
إلى االتفاق النهائي ،قال عراقجي« :ال
نقيد أنفسنا بأي تاريخ ،ولقد حددت
فترة سبعة أشهر إلى األول من شهر
تموز المقبل ،وأيضا ً حددنا مهلة إلى
آخ��ر شهر آذار للتوصل إل��ى حلول
أولية».
وأضاف« :برأيي ،نظرا ً إلى التقدم
الحاصل خالل الجولتين السابقتين،
وف��ي ه��ذه الجولة من المفاوضات
نوعا ً ما ،فمن األفضل أن نركز على
المفاوضات الراهنة والسبل التي
سنتوصل إليها».
وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة
الذرية أن إي��ران مستمرة في الوفاء
�اق نووي
بالتزاماتها بموجب ات��ف� ٍ
مبدئي أبرمته مع مجموعة الخمسة
زائدا ً واحداً.
وج��اء في التقرير ال��ذي تصدره
الوكالة شهريا ً أن إي��ران ال تخصب
اليورانيوم إل��ى درج��ة تركيز أعلى
من خمسة في المئة .وقالت أيضا ً
إن إي��ران لم تحقق مزيدا ً من التقدم
في أنشطتها الجارية في منشأتين
للتخصيب ومفاعل يعمل بالماء
الثقيل تحت اإلنشاء.
ون��ق��ل��ت وك��ال��ة «روي���ت���رز» ه��ذه

المعلومات نقالً عما قالت إنه تقرير
س���ري ل��ل��وك��ال��ة ال��دول��ي��ة اطلعت
عليه الوكالة اليوم ،في حين قالت
مصادر دبلوماسية أوروب��ي��ة أمس
إن وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا
وألمانيا سيلتقون بالمفاوضين
النوويين اإليرانيين في مدينة لوزان
السويسرية السبت.
إل���ى ذل���ك اس��ت��ؤن��ف��ت ف��ي ل���وزان
المحادثات بين وزي��ري الخارجية
اإليراني محمد جواد ظريف واألميركي
جون كيري.
وف��ي حين أعلنت ط��ه��ران جولة
ج���دي���دة م���ن ال��م��ف��اوض��ات ح��ول
برنامجها النووي األربعاء المقبل،
قال نائب وزي��ر الخارجية الروسي
سيرغي ريابكوف عقد جولة جديدة
م��ن المفاوضات األس��ب��وع المقبل،
وأشار إلى أن كل شيء يتوقف على
نتائج اللقاءات في اليومين المقبلين،
مرجحا ً انتهاء العمل األساسي في
المفاوضات (اليوم) السبت.
وأك��د الدبلوماسي ال��روس��ي أنه
يصعب في المرحلة الراهنة تقييم
نتائج ال��م��ف��اوض��ات ال��ن��ووي��ة بين
إيران والسداسية ،مضيفا ً أن معظم
القضايا المطروحة للنقاش اآلن
مسيّسة بشكل كبير ،قائالً« :القضايا
األساسية تبقى نفسها تقريبا ً كما
في السابق ،لكن يوجد تقدم في هذه
المجاالت .إنها تتعلق بنظام ونطاق
وكيفية رف��ع ال��ع��ق��وب��ات ،والعمل
ال���ذي ستقوم إي���ران بتنفيذه في
إطار برنامجها أثناء سريان مفعول

االتفاق النووي .هذا العمل سيكون
مقيدا ً بشكل ما .ومع ذلك فإن هذه
القيود ،كما نفهم ،يجب أال تعيق تقدم
اإليرانيين في ه��ذا المجال .معظم
المواضيع التي يجرى بحثها اآلن
مسيسة للغاية».
وذكر ريابكوف بين هذه المواضيع
المسيسة مفاعل أراك ومستوى
تخصيب ال��ي��وران��ي��وم وال��ب��ح��وث
العلمية وال��ش��ف��اف��ي��ة ،م���ؤك���دا ً أن
العقوبات تبقى اليوم القضية األكثر
تعقيداً ،مشيرا ً إن��ه ال توجد حاليا ً
حاجة إل��ى عقد اجتماع كامل على
مستوى وزراء خارجية السداسية
وإيران في لوزان.
وأوضح أن انضمام وزراء خارجية
أوروبيين إل��ى مفاوضات ل��وزان ال
يعني إج��راء اجتماع وزاري كامل
والتوصل إلى اتفاق .وق��ال« :يجب
أن نفهم أن مثل هذه القرارات يتخذها
الوزير نفسه بالطبع ،والوضع يمكن
أن يتغير جذريا ً في األي��ام القريبة،
لكن ال يمكنني اليوم أن أنصح الوزير
بالذهاب إلى لوزان».
في السياق ،أكد وزير الخارجية
الصيني وانغ يي لنظيره األميركي
ج���ون ك��ي��ري ض�����رورة م��ن��ع فشل
المفاوضات النووية مع إيران وحثه
على تجاوز العقبة األخيرة في طريق
االتفاق الشامل.
وش��دد وان��غ ف��ي مكالمة هاتفية
أج��راه��ا م��ع ك��ي��ري أم���س ع��ل��ى أن
المفاوضات «يجب أال تفشل بسبب
ع��دم ب��ذل جهد أخير» ،وأض��اف أنه
«يجب أن تكون األطراف كافة راسخة
في إرادتها السياسية وأن تلتقي في
منتصف الطريق وتدفع في سبيل
التوصل التفاق شامل».
وأضاف بيان صدر عن الخارجية
الصينية أن الوزير وانغ أكد لكيري أن
«الصين مستعدة لزيادة االتصاالت
مع الواليات المتحدة على المستويات
كافة لتقطع الميل األخير في ماراثون
المفاوضات النووية مع إيران».
وعلى الصعيد ذاته ،قالت متحدثة
أميركية أم��س إن وزي��ر الخارجية
جون كيري سيجتمع مع نظرائه في
بريطانيا وألمانيا وفرنسا (اليوم)
السبت لبحث مفاوضاته المستمرة
منذ أسبوع مع إيران.
وأضافت المتحدثة م��اري هارف
أن المحادثات النووية م��ع إي��ران
ستستأنف األسبوع المقبل .وقالت
إن مكان اجتماع كيري وال���وزراء
األوروبيين لم يتحدد بعد.

لقاء مرتقب لرباعية النورماندي حول بدء حوار مبا�شر بين طرفي النزاع الأوكراني

بوتين ينتظر من كييف االلتزام الكامل ِباتفاقات مين�سك
ق��ال الرئيس ال��روس��ي فالديمير بوتين إن
موسكو تأمل في أن تطبق كييف اتفاقات مينسك
الخاصة بالتسوية في شرق أوكرانيا ،بالكامل.
وقال في اختتام لقاء جمعه أمس في أستانا
مع نظيريه الكازاخي نور سلطان نازاربايف
والبيالروسي ألكسندر لوكاشينكو« :إننا نعول
كثيرا ً على أن تعمل السلطات في كييف على
التطبيق الكامل لالتفاقات التي جرى التوصل
إليها في مينسك».
واعتبر أن اتفاقات مينسك التي تعود إلى 12
شباط وفرت فرصة حقيقية لنزع فتيل تصعيد
النزاع المسلح في شرق أوكرانيا على مراحل،
كما أش��اد بمساهمة لوكاشينكو ونازاربايف
بنشاط في تسوية األزمة األوكرانية.
وب��ح��ث رؤس�����اء روس���ي���ا وك��ازاخ��س��ت��ان
وب��ي�لاروس ف��ي لقائهم الثالثي إل��ى الجانب
الوضع في أوكرانيا ،مسائل تعزيز التجارة
وال��ت��ع��اون االق��ت��ص��ادي ب��ي��ن ال����دول ال��ث�لاث
والنزعات الراهنة في االقتصاد العالمي.
وف��ي وق��ت س��اب��ق ،أك��د دميتري بيسكوف
الناطق الصحافي باسم الرئيس الروسي ،أن
كييف ال تنفذ اتفاقات مينسك كما يجب .وقال:
«الوضع واضح .فنحن نرى عدم تنفيذ كييف
التفاقات مينسك بالشكل المطلوب ،ون��رى
ردا ً ح��ازم�ا ً من جانب جمهوريتي دونيتسك
ولوغانسك الشعبيتين (المعلنتين من جانب
واح���د) ،ون��رى وضعا ً خطرا ً يحدق بتطبيق
اتفاقات مينسك».
إلى ذلك ،اتفقت روسيا وألمانيا على أن اللقاء
المرتقب األسبوع المقبل لنواب وزراء خارجية
«رباعية النورماندي» سيتركز على بدء حوار
مباشر بين طرفي النزاع األوكراني.
وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان
أمس أن وزي��ري الخارجية الروسي سيرغي
الفروف واأللماني فرانك فالتر شتاينماير أعربا
في مكالمة هاتفية بينهما عن رغبتهما في أن
يبدأ الحوار المباشر بأسرع وقت بين طرفي
األزم��ة األوكرانية حول مسائل تنفيذ اتفاقات
مينسك بالكامل وبالترتيب المتفق عليه.
وأك��د البيان أن��ه ألج��ل ه��ذه المسألة سيتم
تخصيص لقاء لنواب وزراء خارجية «رباعية
النورماندي» األس��ب��وع المقبل ،كما نوقشت
خ��ط��وات تنفيذ اتفاقات مينسك التي جرى
توقيعها  12ش��ب��اط الماضي م��ع األخ���ذ في
االعتبار نتائج زيارة الرئيس األوكراني بترو
بوروشينكو إلى برلين  16آذار ومحادثاته مع
المستشارة األلمانية أنغيال ميركل هناك.
وأشار البيان إلى تطرق الوزيرين إلى مسائل
عملية ح��ول ال��ع�لاق��ات ال��روس��ي��ة األلمانية،
وباإلضافة إلى االتصاالت المقبلة المخطط لها
وم��ن ضمنها التحضيرات الجارية لمناسبة
مرور  70سنة على النصر في الحرب العالمية
الثانية.
وفي السياق ،قال مندوب روسيا الدائم لدى
األم��م المتحدة فيتالي تشوركين إن موسكو
قدمت مشروع ق��رار إلى مجلس األم��ن الدولي
تؤكد فيه ضرورة تنفيذ اتفاقات مينسك.
وقال عقب جلسة مشاورات مغلقة في مجلس

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغ��ان تنفيذ بالده
بصورة مسؤولة التزاماتها بتوقيف األشخاص الذين
يحاولون الوصول إلى سورية عبر أراضيها لالنضمام إلى
مسلحي تنظيم «داعش».
وق��ال أردوغ���ان للصحافيين أم��س قبل توجهه إلى
أوكرانيا إن «مواطني مختلف ال��دول ،بالدرجة األولى
األوروبية ،يحاولون متظاهرين بأنهم سياح الوصول إلى
المسلحين في سورية عبر األراضي التركية».
وأضاف أنه «في حال إعالم تركيا مسبقا ً بوصول هؤالء
فنحن نوقفهم على الحدود ونطردهم من البالد .فتوقيف
هؤالء األشخاص وطردهم هو دين إنساني ودين ضميرنا.
ولكن إذا لم يجر تحذيرنا مسبقاً ،فال يحق ألحد أن يشكو
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تركيا في ما بعد».
ولفت الى أنه جرى بشبهة السعي إلى االنضمام لتنظيم
«داعش»« ،منع  12520أجنبيا ً من دخول تركيا ،بينما تم
توقيف  1170شخصا ً على الحدود وطردهم» ،منوها ً بأن
تركيا «تنفذ وستواصل تنفيذ التزاماتها في هذه القضية».
ونقلت السلطات التركية أول من أمس ،شابة تحمل
الجنسية البريطانية إل��ى اسطنبول ،بعد أن أوقفتها
األسبوع الماضي في أنقرة بتهمة محاولة العبور إلى
سورية لالنضمام للتنظيم اإلرهابي.
في غضون ذلك يعتزم أهالي ثالثة تلميذات بريطانيات
التحقن بتنظيم «داع��ش» في سورية التوجه في األيام
المقبلة إلى تركيا للقاء الرئيس رجب طيب أردوغان.

جوناثان يعد بتنظيف بالده
من جماعة «بوكو حرام» خالل �شهر
أعلن الرئيس النيجيري غودالك
ج��ون��اث��ان أم��س أن ب�لاده ستكون
خالية م��ن مقاتلي جماعة «بوكو
حرام» في غضون شهر.
وقال جوناثان خالل لقاء مع قناة
«بي بي سي» البريطانية إنه يأمل
ف��ي إع��ادة المناطق التي احتلتها
جماعة «بوكو حرام» وال تزال حتى
اآلن تحت سيطرتهم ،مضيفا ً أن
«بوكو ح��رام» تصبح أضعف يوما ً
بعد يوم.
وأعلن المتحدث باسم الجيش
النيجيري في وقت سابق أن القوات
الحكومية قامت بهجوم كاسح على
فصائل الجماعة وطردت المقاتلين
م��ن ج��م��ي��ع ال��م��ن��اط��ق باستثناء
ثالث مناطق تقع في شمال شرقي
نيجيريا.
وسيطر مقاتلو «ب��وك��و ح��رام»
منذ ب��داي��ة ال��ع��ام على  20منطقة
حكم ذات��ي على األق��ل ف��ي اإلقليم،
كما استعادت ال��ق��وات الحكومية
السيطرة على مدينة باما الثانية

بالمساحة في والي��ة بورنو شمال
شرقي نيجيريا.
وتعارض جماعة «بوكو حرام»
ن��م��وذج التعليم الغربي وتسعى
إلى تطبيق الشريعة في كل مناطق

نيجيريا ،ومنذ تفعيل الجماعة في
 2009سقط أكثر من  13ألف ضحية
نتيجة ال��ت��ف��ج��ي��رات وال��ه��ج��م��ات،
وهاجر أكثر من  1.5مليون شخص
أماكن سكناهم.

بريطانيا ترحل �أكثر
من � 50شخ�ص ًا من الالجئين �إليها
رحلت السلطات البريطانية المشرفة على مركز
«هارموندز وورث» إليواء طالبي اللجوء أكثر من 50
شخصا ً من باكستان وأفغانستان على رغم االنتقادات
الموجهة لسوء المعاملة التي يتعرض لها طالبو
اللجوء.
وتتعرض السلطات األمنية المشرفة على إدارة مراكز
إيواء طالبي اللجوء في بريطانيا النتقادات شديدة،
ه��ذه االنتقادات ج��اءت من جهات عديدة ومنظمات
مدنية م��داف��ع��ة ع��ن ح��ق��وق الالجئين وتعلقت في
اإلجراءات المعقدة في التعامل مع ملفاتهم ومطالبهم
بحق اللجوء.
ه��ذا ما كشفته سيدة من ج��زر موريشيوس ،التي

ق��ررت السلطات البريطانية ترحيل ابنها بريسلي
البالغ من العمر  19سنة ،وجاء إلى بريطانيا وهو في
سن .10
وتريد العائلة إعادة النظر في قضية ابنها ،وتتهم
السلطات البريطانية بأنها ل��م ت��درس ملفه بشكل
دقيق وجيد واتخذت قرارها بترحيله بناء على أسس
خاطئة .ويمس هذا الوضع العديد من طالبي اللجوء
البالغ عددهم وفقا ً إلحصاءات رسمية بريطانية قرابة
 30ألف الجئ.
وتمس االنتقادات األخرى األوضاع المعيشية داخل
هذه المراكز ،ما دفع بالعديد من طالبي اللجوء إلى
اإلضراب عن الطعام والمطالبة بحسن المعاملة.

بوتين مع نظيريه الكازاخي والبيالروسي
األمن الدولي ،إن موسكو قدمت إلى المجلس
مشروع قرار تؤكد فيه ضرورة تنفيذ اتفاقات
مينسك بخاصة ما يتعلق بالحوار بين كييف
من جهة و»دونيتسك» و»لوغانسك» من جهة
أخرى بشأن إجراء االنتخابات المحلية.
وي��واج��ه تنفيذ اتفاق مينسك عقبات عدة
خاصة بعد اتخاذ برلمان كييف قرارات قد تؤدي
إلى تأجيل منح الحكم الذاتي «لدونباس» ،ما
يراه مراقبون محاولة لتعطيل تنفيذ اتفاقات
مينسك.
من جهته ،أعلن وزي��ر الخارجية الياباني
فوميو كيسيدا أن ب�لاده تؤيد حل األزم��ة في
أوكرانيا بالطرق السلمية ،وتدعم السالم من
دون سالح نووي.
وق��ال ردا ً على س��ؤال برلماني من الحزب
الديمقراطي المعارض حول تصريح الرئيس
ال��روس��ي فالديمير بوتين ع��ن إم��ك��ان إع�لان
الجاهزية القتالية للقوات النووية في حال
تطور األوض��اع بشكل غير مناسب في القرم
في ربيع ع��ام  ،2014ق��ال إن اليابان «تصر
باستمرار على عدم استخدام السالح النووي،
وبناء السلم من دونه».
أم��ا بالنسبة النضمام شبه الجزيرة الى
روسيا ،فأكد الوزير أن «اليابان تعمل بشكل
وثيق مع دول مجموعة السبع ،وال تزال تدعو
روسيا إلى اتخاذ موقف بناء لحل الوضع (في
أوكرانيا) سلميا ً وديمقراطياً».
في غضون ذلك ذكرت الحكومة اليابانية ،ردا ً
أيضا ً على طلب البرلماني من الحزب المعارض،
أن زيارة رئيس الوزراء السابق يوكيو هاتوياما
إل��ى ال��ق��رم ل��ن ت��ؤث��ر ف��ي ال��ع�لاق��ات الروسية
اليابانية وال على العالقات اليابانية األميركية،
مع أنها «تثير أسفا ً شديداً».

ي��أت��ي ذل��ك ف��ي وق��ت تشهد كييف أح��داث �ا ً
استثنائية حتى بالنسبة للمعايير األوكرانية
الحديثة ،حيث تم االستيالء على مكتب شركة
«أوك��رت��ران��س��ن��ف��ت» ب��م��ش��ارك��ة م��ب��اش��رة من
الملياردير إيغور كولومويسكي.
وج��رت الواقعة مساء الخميس  19آذار،
حيث وصل محافظ مقاطعة دنيبروبيتروفسك،
الملياردير كولومويسكي إلى مكتب الشركة
في ش��ارع ك��وت��وزوف بكييف حوالى الثامنة
مساء برفقة نائبه وشريكه غينادي غوربان
وبرلمانيين في ال��رادا (البرلمان) مواليين له
إضافة إلى حراسة مسلحة بالرشاشات.
وحطم «فريق االقتحام» خالل عملية االستيالء
على المبنى نوافذ عدة وأغلق أبواب الخروج من
المبنى بالكراسي ،ثم سيطر على مكتب اإلدارة
حيث بقي مع كولومويسكي رئيس إدارة الشركة
المساهمة العامة «أوكرترانسنفت» ألكسندر
الزوركو ،الذي أتاه كولومويسكي مع جماعته
للمساعدة بعد أن أبعده المساهمون عن منصبه
واستبدلوه موقتا ً بيوري ميروشنيك وهو ما
استدعى غضب األوليغارشي األوكراني.
وفي تفاصيل القضية أن «أوكرترانسنفت»،
المشغل الرئيسي لخطوط األنابيب في األراضي
األوكرانية ،وبغض النظر عن امتالكها من شركة
«نفتغاز» الحكومية ،إال أن التحكم بها عمليا ً بيد
كولومويسكي عبر المبعد الزوركو شخصياً.
فضالً عن ذلك ،يخدم أرص��دة الشركة التي
تملك حاليا ً أكثر من  1.5مليار هريفنا (حوالى
 70مليون دوالر) مصرف «بريفات-بانك»
الذي يملكه كولومويسكي أيضاً.
وجاءت تنحية اإلدارة بعد ظهور اتهام مفاجئ
لألزوركو بضلوعه في فقدان أنابيب الشركة
منتجات نفطية بكميات كبيرة .ووج��ه هذه

االتهامات للملياردير ومدير «أوكرترانسنفت»
بعض برلمانيي الرادا من كتلة الرئيس بيترو
بوروشينكو إضافة إلى زعيم الحزب الراديكالي
أوليغ الشكو.
وسهل مجلس ال���رادا إم��ك��ان التخلص من
الزورك��و في االجتماع األخير من خالل إدخال
ت��ع��دي�لات ع��ل��ى ال��ق��ان��ون «ح���ول ال��ش��رك��ات
المساهمة العامة» وتخفيض النصاب القانوني
لحضور المساهمين الضروري التخاذ القرارات
من  60حتى  50في المئة.
وبعد السيطرة على الشركة بالقوة ،وصل
وزير الطاقة فالديمير ديمتشيشين وبرلمانيون
م��ن كتلة الرئيس وح��زب «ساموبوميتش»
(المساعدة ال��ذات��ي��ة) إل��ى الشركة م��ن أجل
التفاوض مع كولومويسكي.
وخرج الوزير مع البرلمانيين مساء من دون
اإلدالء بأية تصريحات ،إال أن وسائل اإلعالم
المحلية أفادت بأن كولومويسكي أعلن اجتماع
المساهمين غير شرعي ،وأن مساعديه يتلفون
الوثائق ،وكأنه جاهز للبقاء في الحصار حتى
إرج��اع الزورك���و إل��ى منصبه .ونقلت وسائل
اإلعالم األوكرانية التعليق الوحيد للوزير وهو
أن «مثل هذه الحاالت ال تحل في يوم».
ويحمل استيالء كولومويسكي على شركة
«أوكرترانسنفت» معنى داخليا ً سياسيا ً جدياً،
فالمجابهة المباشرة بين محافظ مقاطعة
دنيبروبيتروفسك ،الذي يمتلك جيشا ً خاصا ً في
أوكرانيا بصورة كتائب عقابية ،وبين الرئيس
بوروشينكو واألول��ي��غ��ارش��ي اآلخ��ر دميتري
فيرتاش ،اللذين أصبحا عدوين لكولومويسكي
بسبب خططه التوسعية وتهديده المباشر
بإعادة توزيع الملكية ،هذه المواجهة كانت
متوقعة منذ االنقالب الحكومي في أوكرانيا.

لوبان تدعو �أوروبا �إلى عدم خدمة
الم�صالح الأميركية في �أوكرانيا
أعربت مارين لوبان ،زعيمة الحزب
الفرنسي اليميني «الجبهة الوطنية»
عن أملها بأن يتمكن االتحاد األوروبي
م��ن التخلص م��ن ضغط ال��والي��ات
المتحدة ال���ذي ت��م��ارس��ه لتحقيق
مصالحها في أوكرانيا.
وأك���دت ل��وب��ان ف��ي حديث متلفز
أن الجميع يعلم بمشاركة واشنطن

الفعالة في األزمة األوكرانية «من أول
أيامها» ،متسائلة« :بم كان يفكر من
أسس االتحاد األوروبي؟ ما الحاجة
لالتحاد األوروبي الذي كانت فكرته
أن يكون مركز قوة سياسية ،إذا كان
يخضع ألوامر الواليات المتحدة؟».
واع��ت��ب��رت زع��ي��م��ة ال��م��ع��ارض��ة
الفرنسية أن��ه «ب��ه��ذا الشكل تطور

ال��وض��ع ب��ش��أن تسليم حاملتي
المروحيات ميسترال (لروسيا)،
وبهذا الشكل تطورت العقوبات» ضد
روس��ي��ا .وق��ال��ت« :آم��ل أن تستطيع
وزارات خارجية بعض دول االتحاد
األوروب��ي التحرر من الضغوط التي
تمارسها الواليات المتحدة لتمرير
مصالحها في أوكرانيا».

بيونغ يانغ م�ستعدة لإطالق �صاروخ
يحمل ر�أ�س ًا نووي ًا في �أية لحظة
أكد سفير كوريا الشمالية في لندن هيون باك بونغ أن
بالده تملك أسلحة نووية ومستعدة إلطالق صاروخ يحمل
رأسا ً نوويا ً في أية لحظة.
تصريحات باك بونغ جاءت خالل مقابلة للسفير مع
وسائل إعالم بريطانية أمس .وفي رد على سؤال حول ما
إذا كانت بيونغ يانغ قادرة في الوقت الراهن على إطالق
ص��اروخ يحمل رأس��ا ً نوويا ً أم ال ،ق��ال السفير الكوري
الشمالي« :نعم ،في أي وقت» .وأردف قائالً« :نحن ال نقول

كلمات فارغة .وال تحتكر الواليات المتحدة توجيه ضربات
بأسلحة نووية».
تجدر اإلش���ارة إل��ى أن بيونغ يانغ أعلنت ألول مرة
تطويرها أسلحة نووية عام  .2005ومنذ ذلك الحين،
أجرت كوريا الشمالية  3تجارب نووية وإطالقات عديدة
لصواريخ باليستية .وتصر بيونغ يانغ على أن تطويرها
أسلحة نووية يأتي في سياق تعزيز قدراتها الدفاعية
خشية هجوم محتمل من قبل الواليات المتحدة.

