دوليات

السنة السادسة  /األربعاء  8 /نيسان  / 2015العــدد 1752
Sixth year / Wednesday / 8 April 2015 / Issue No. 1752

رو�سيا وال�صين م�صممتان على تكثيف الجهود لت�سوية الق�ضية النووية الإيرانية

مونيز :ال خالفات حول نقاط االتفاق بين ايران والدول ال�ست
قال وزير الطاقة األميركي إيرنست
م��ون��ي��ز إن ال��ن��ص ال����ذي ب��ح��وزة
اي��ران والواليات المتحدة من اتفاق
اإلط��ار ال��ذي اب��رم في مدينة ل��وزان
السويسرية واحد وال تختلف بنوده.
وأوض��ح مونيز للصحافيين في
ال��ب��ي��ت األب��ي��ض أن االخ��ت�لاف في
تفسير االتفاق ليس بسبب اختالف
بنوده إنما يرجع في األغلب الى ما
اختار كل طرف التأكيد عليه وليس
بما يتضمنه االتفاق نفسه.
تصريحات مونيز جاءت في وقت
أكد الرئيس األميركي باراك أوباما أن
االتفاق النووي بين مجموعة ()1+5
وط��ه��ران ل��ن يشمل اع��ت��راف إي��ران
«بإسرائيل».
وف��ي مقابلة م��ع ال��رادي��و العام
الوطني ،ق��ال أوب��ام��ا إن فكرة ربط
حصول ات��ف��اق م��ع إي���ران بالتأكيد
سلفا ً باعتراف إي��ران «بإسرائيل»
يشبه فعالً القول بأننا لن نوقع اتفاقا ً
حتى تتغير طبيعة النظام اإليراني
بشكل تام» ،معتبرا ً أن تلك الفكرة هي
سوء تقدير من حيث الجوهر.
ويأتي تصريح أوباما إثر مطالبة
رئيس وزراء كيان العدو ب��أن يتم
إدراج اعتراف طهران بحق «إسرائيل»
في الوجود في االتفاق.
من ناحية أخرى ،أعرب «المعهد
العربي األم��ي��رك��ي» ،و»المجموعة
اليهودية األميركية التقدمية جي
ستريت» و»المجلس الوطني اإليراني
األم��ي��رك��ي» ع��ن ترحيبهم باالتفاق
المرحلي بين طهران والدول الكبرى
في مدينة لوزان السويسرية.
وذك�����رت م��ج��م��وع��ات ال��ض��غ��ط

ال��ي��ه��ودي��ة وال��ع��رب��ي��ة واإلي��ران��ي��ة
بالواليات المتحدة في بيانها أن هذا
االتفاق من شأنه أن يحل النزاعات
في الشرق األوسط وقالت« :بصفتنا
عربا ً أميركيين وي��ه��ودا ً أميركيين
وإيرانيين أميركيين فإن لدينا إدراكا ً
خاصا ً لما يمكن أن يعنيه هذا االتفاق
للشرق األوسط».
وأش��ارت المجموعات الثالث إلى
أن ه��ذه التسوية يمكن أن تشكل
خطوة أولى مهمة نحو خفض حدة
التوترات اإلقليمية وفتح الطريق أمام

حل ن��زاع��ات ع��دي��دة» ،موضحة أن
هناك الكثير من العمل للقيام به من
أجل التوصل إلى اتفاق نهائي قبل
نهاية حزيران المقبل.
وفي السياق ،قال وزير الخارجية
الروسي سيرغي الفروف إن روسيا
وال��ص��ي��ن مصممتان على تكثيف
الجهود الرامية إلى تسوية القضية
النووية اإليرانية.
وأوض����ح ال���وزي���ر ال���روس���ي في
مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره
الصيني وان���غ ي��ي بموسكو أمس

«أك��دن��ا تصميمنا ع��ل��ى التنسيق
ال��وث��ي��ق لخطواتنا م��ن أج���ل دف��ع
االتفاق النهائي لتسوية البرنامج
النووي اإليراني إلى األمام ،وقد تلقى
هذا العمل مؤخرا ً دفعة قوية ،بعد
تنسيق األط��ر السياسية لمثل هذا
االتفاق المستقبلي».
وأضاف الوزير أن موسكو وبكين
تصران أيضا ً على ض��رورة توفير
ال��ظ��روف الستئناف المفاوضات
السداسية الخاصة بالقضية النووية
لكوريا الشمالية.

وأردف «س��ن��واص��ل تنسيقنا
الوثيق ح��ول القضية النووية في
شبه الجزيرة ال��ك��وري��ة ،وال��ت��ي ما
زال��ت تسويتها في طريق مسدود،
ويجب تكثيف الجهود في هذا المجال
أيضا ً من أجل توفير ظروف تسمح
باستئناف المفاوضات السداسية».
وأعلن وزي��ر الخارجية الروسي
أن روس���ي���ا وال��ص��ي��ن تتمسكان
ب��االل��ت��زام بميثاق األم���م المتحدة
ومبادئ القانون الدولي وعدم جواز
التدخل في الشؤون الداخلية للدول
وتقويض سيادة الشعوب .وق��ال:
«نحن على قناعة بضرورة تسوية
جميع النزاعات بالطرق السلمية
فقط».
وأكد الوزير الروسي أن التعاون
االستراتيجي بين روسيا والصين
يتطور بشفافية في صالح البلدين
والشعبين وليس موجها ً ض��د أي
جهة .وقال إن غنى العالقات الروسية
 الصينية حاليا ً ال سبق تاريخيا ً له.و أك��د وان��غ ي��ي أن هناك ق��درات
هائلة لتطوير ال��ت��ع��اون الثنائي
العملي بين البلدين ،مشيرا ً الى
أن بكين مستعدة إليجاد إمكانات
للتوافق بين ال��م��ب��ادرة الصينية
الخاصة بإقامة الحزام االقتصادي
«طريق الحرير» والمبادرة الروسية
في شأن تطوير التكامل في منطقة
أوراس���ي���ا ،بما ف��ي ذل��ك إق��ام��ة ممر
أوراس��ي من أجل الكشف عن نقاط
جديدة للتعاون الثنائي ،مضيفا ً أنه
يمكن من خالل ذلك إعطاء زخم جديد
للتنمية واالزدهار في أوراسيا.

�إطالق �سراح  16ع�سكري ًا �أوكراني ًا من طرف واحد
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تدريبات مكثفة لمقاتالت �أ�سطول ال�شمال الرو�سي

تجري مقاتالت تابعة ألسطول
الشمال الروسي تدريبات ليلية
ون��ه��اري��ة على اع��ت��راض أه��داف
جوية في إطار مناورات تكتيكية
في مناطق ساحلية شمال البالد،
حيث تقلع المقاتالت من قاعدة
«سيفيرومورسك »3 -الجوية
الساحلية في شبه جزيرة كوال
بمقاطعة مورمانسك ،ف��ي حين
تشمل ال��م��رح��ل��ة ال��خ��ت��ام��ي��ة من
التدريبات فتشمل عمليات رماية
حية.
وتشارك في التدريبات مقاتالت
«س��و »33 -وط��ائ��رات التدريب
«س��و 27 -أو ت غ» ،حيث قامت
الطائرات ال��ى اآلن بـ 36تحليقا ً
منها  18ليالً.
ه��ذا وت��ج��ري ف��ي ج��ب��ال ألتاي
تدريبات تحاكي عمليات إنقاذ

وإجالء في مناطق جبلية ،تشارك
فيها  10مروحيات حديثة من طراز
«مي -8ام ت ش» «ترميناتور» ،إذ
يتعين عليها القيام بأكثر من 50
تحليقاً ،لتنفيذ عمليات تحاكي
إجالء مصابين من غابات التايغا
النائية ،ون��ق��ل شحنات وإن���زال
ف���رق اإلن��ق��اذ ف��ي ظ���روف جوية
صعبة.
وكانت المروحيات المرابطة في
قاعدة «تولماتشيوفو» الجوية
قد شاركت في آذار الماضي في
تدريبات واسعة النطاق للقيادة
واألرك����ان ف��ي إق��ل��ي��م أل��ت��اي ،أم��ا
األس��ب��وع ال��م��اض��ي ،ف��ب��دأ طيارو
المروحيات للمرة األول��ى بتنفيذ
تحليقات ف��ي جبال أل��ت��اي ليالً،
وذلك باستخدام أجهزة رؤية ليلية
حديثة.

تجدر اإلش��ارة إلى أن مروحية
«ترميناتور» م���زودة بمحركين
قويين من ط��راز «في ك،»250 -
إضافة إلى أسلحة حديثة ،وتسمح
مواصفات المروحية باستخدامها
بفعالية ف��ي المناطق الجبلية،
وكذلك شديدة الحرارة.
كذلك ب��دأت تدريبات واسعة
ال��ن��ط��اق ل��ل��ق��وات ال��ص��اروخ��ي��ة
االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ال��روس��ي��ة أم��س
بمشاركة أكثر من  10آالف عسكري
وأكثر من ألف آلية حربية.
وتستهدف التدريبات اختبار
جاهزية القوات في أعقاب فترة
ال��ت��أه��ي��ل ال��ش��ت��وي��ة ،وستجري
فعاليات االختبار على مراحل،
يشارك في األولى تشكيل تيكوفو،
المرابط في مقاطعة إيفانوفو في
الفترة  11-7نيسان.

الفروف :من العبث بحث فكرة قوات �سالم في �أوكرانيا بدون لوغان�سك ودونيت�سك راند بول ثاني مر�شحي «الجمهوري»
�إلى البيت الأبي�ض

أعلن وزي��ر الخارجية الروسي
سيرغي الفروف أنه من غير الممكن
ب��ح��ث م��ب��ادرة ب��ش��أن ق���وات حفظ
سالم في أوكرانيا من دون مشاركة
جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.
وق��ال تعليقا ً على تأكيد كييف
أن «رباعية النورماندي» تخطط
ل��دراس��ة أش��ك��ال وم��دة ق��وات حفظ
السالم في أوكرانيا« :نحن أناس
مهذبون وسنكون مستعدين ،عندما
نجتمع ال��م��رة المقبلة ع��ل��ى أح��د
المستويات في «إطار النورماندي»،
لالستماع الى زمالئنا األوكرانيين».
وأضاف الوزير الروسي في الوقت
نفسه أن��ه «م��ن العبث بحث أية
أفكار جديدة لم ترد بأي طريقة في
مينسك من دون مشاركة لوغانسك
ودونيتسك .سننطلق من هذا» ،مؤكدا ً
أن «كل شيء ممكن ،فإذا أوضحوا لنا
فجأة لماذا يجب التخلي عن جهود
تعزيز بعثة منظمة األمن والتعاون
في أوروبا في منتصف الطريق ،ولما
تعتبر عملية ق��وات حفظ السالم،
التي يقر الجميع أن إعدادها يحتاج
نحو نصف عام ،هي وسيلة فعالة
أكثر ،ربما سنستطيع حينئذ فهم
الدوافع من مبادرة كهذه».
وك����رر الف����روف أن���ه «ل��ي��س من
الممكن ب��أي ح��ال من األح��وال عند
الحديث عن قوات سالم في منطقة
األزمة بأوكرانيا ،فعل ذلك من دون
مشاركة لوغانسك ودونيتسك وأخذ
وجهة نظرهما في االعتبار».
ون��وه وزي��ر الخارجية الروسي
إلى «وجود تقدم في االلتزام بنظام
وقف إطالق النار ،إذ قلت مثل هذه
الحوادث مع أن بعثة منظمة األمن
والتعاون في أوروب��ا تقول إن��ه لم

يتم بعد عمل ك��ل ش���يء ،ول��م يتم
س��ح��ب ك��ل (األس��ل��ح��ة) ،وي��ح��دث
تبادل إطالق النار ،إذ حسب األنباء
األخيرة ،تستمر القوات األوكرانية
بقصف منطقة مطار دونيتسك ،كما
هناك نشاط عسكري في نقاط تماس
أخرى عدة».
وق��ال الف���روف« :نصر على عمل
حواجز منظمة األم��ن والتعاون في
أوروبا في نحو عشر «نقاط ساخنة»
على خط التماس على مدار الساعة
باالتصال مع مركز التنسيق والتحكم
ال��م��ش��ت��رك ال���ذي يعمل بمشاركة
الضباط ال���روس واألوك��ران��ي��ي��ن»،
م��وض��ح �ا ً أن «ه��ن��اك س��اح��ة عمل

واسعة بما فيه الكفاية حول ضرورة
تعزيز المهمات األساسية للمجتمع
الدولي في تنفيذ اتفاقيات مينسك».
وأكد الوزير الروسي أن الحديث
ال يدور حول وقف األعمال العسكرية
فقط ،بل وعن الجوانب السياسية
من هذا االتفاق ،مثل إجراء عفو عام
ومنح الدونباس صفة خاصة ،ورفع
الحظر االق��ت��ص��ادي وب��دء العملية
السياسية.
وقال إنه «في ما يخص اإلصالح
ال��دس��ت��وري ال��ذي ُسجل أي��ض�ا ً في
اتفاقات مينسك ،فإن الحديث يدور
هناك ع��ن أن اإلص�ل�اح الدستوري
الذي ثبت صفة الدونباس الخاصة،

مقتل  8جنود �إيرانيين
على الحدود مع باك�ستان
قتل ثمانية عناصر من حرس الحدود اإليراني جنوب شرقي البالد على يد مسلحين تسللوا من الحدود الباكستانية.
وقال مساعد محافظ سیستان وبلوجستان لشؤون األمن والشرطة علي أصغر میرشكاري إن “قوات حرس الحدود
للجمهوریة اإلسالمیة اإلیرانیة اشتبكت في منطقة نغور عند العمود الحدودي  239وإلی الجنوب من جكیغور مع عناصر
إرهابیة تسللوا من داخل األراضي الباكستانیة” .وأضاف“ :إثر تبادل إطالق النار قتل  8من قوات حرس الحدود اإلیراني
فیما فر اإلرهابیون إلی داخل األراضي الباكستانیة”.
وطالب میرشكاري الحكومة الباكستانیة باعتقال اإلرهابیین وتسلیمهم إلی إیران ،ومنعهم من استخدام أراضیها
“مكانا ً یصولون ویجولون فیه”.
وكان الحرس الثوري اإليراني أعلن صباح االثنين عن تفكيك خلية إرهابية جنوب شرقي البالد ،قال إنها مرتبطة
بوكاالت استخبارات أجنبية.

ماليزيا :اعتقال � 17شخ�ص ًا
خططوا لهجمات �إرهابية

قالت الشرطة الماليزية أمس إن  17شخصا ً أوقفوا نهاية األسبوع الماضي على خلفية تخطيطهم ألعمال إرهابية
وخطف شخصيات مهمة ،يعتقد أنهم استوحوا أفكارهم من تنظيم «داعش».
وأصدرت الشرطة بيانا ً جاء فيه أن الموقوفين تتراوح أعمارهم بين  14-و 49عاما ً ألقي القبض عليهم خالل اجتماع
سري للتخطيط لهجمات في العاصمة كوااللمبور .وقال رئيس الشرطة الماليزية خالد أبو بكر إن المعتقلين خططوا
لسرقة مصارف بهدف تأمين تمويل مخططهم ،والقتحام مراكز للشرطة ومنشآت عسكرية للحصول على السالح ،مؤكدا ً
أن عدد المعتقلين على خلفية االشتباه بالتورط مع «داعش» بلغ  92شخصاً.
وأشار إلى أن بين الموقوفين قياديا ً سابقا ً في مجموعة ماليزية مسلحة كان شارك في تدريبات عسكرية في أفغانستان
وإندونيسيا ،وخبير أسلحة إندونيسيا ً ورجل دين كان في سوريا العام الماضي وعسكريين اثنين.
يذكر أن البرلمان الماليزي كان قد تبنى قانونا ً لمكافحة اإلرهاب وبالخصوص تنظيم «داعش» يسمح للسلطات
اعتقال المشتبه بهم من دون تهمة ولمدة زمنية غير محددة وصفه منتقدون بالقاسي ،ودانته المعارضة ومنظمات حقوق
اإلنسان واعتبرته انتهاكا ً لحقوق اإلنسان.
وأعلنت الشرطة الماليزية في كانون الثاني توقيفها ما مجموعه  120شخصا ً بتهمة االشتباه في صلتهم بتنظيم
«داعش» أو السعي للذهاب إلى سورية أو العراق باإلضافة إلى  67مواطنا ً سافروا إلى الخارج لالنضمام إلى تنظيم
«داعش».

سيُنفذ من خالل المشاورات واالتفاق
مع لوغانسك ودونيتس ،وه��ذا ما
التزم بمراقبته اإلطار النورماندي».
واستطرد مشددا ً على أنه «لم يتم
التطرق هناك إل��ى مركزية الدولة
واللغة األوك��ران��ي��ة ،وه��ن��اك قائمة
بمسائل م��ن ال��ض��روري وج��وده��ا
ف���ي اإلص��ل��اح ال���دس���ت���وري ال���ذي
سيتم االت��ف��اق عليه مع دونيتسك
ول��وغ��ان��س��ك ،م��ث��ل م��س��ائ��ل اللغة
(ال��روس��ي��ة) ومسائل الالمركزية
والمالية واالقتصادية واالجتماعية،
والصالحيات االنتخابية والعالقات
االق��ت��ص��ادي��ة ال��خ��ارج��ي��ة الخاصة
لهاتين (الجمهوريتين) مع روسيا».

تركيا :تبرئة 62
ً
ع�سكريا من تهمة
تدبير انقالب
على �أردوغان
برأت محكمة إسطنبول أمس 62
عسكريا ً متهما ً في ما يعرف بقضية
«المطرقة» والتأمر لغرض االنقالب
على الحكم ،وذلك لعدم وجود أدلة
كافية على تورطهم.
وقررت محكمة األناضول الرابعة
للجرائم ذات األه��م��ي��ة الخاصة
أنه لم يتم إثبات مسؤولية هؤالء
بينما االثباتات والدالئل السابقة
التي تم جمعها باستخدام الوسائل
االلكترونية غير كافية إلص��دار
أح��ك��ام ض��ده��م .وك��ان��ت محكمة
تركية ب��رأت في  31آذار الماضي
 236ضابطا ً في الجيش ،في إعادة
لمحاكمة تتعلق بمؤامرة انقالب
ع��ام  2003على رئيس ال���وزراء
آنذاك رجب طيب أردوغان.
وم��ن بين الذين تمت تبرئتهم
ال��ق��ائ��د ال��س��اب��ق للجيش األول
الجنرال المتقاعد جيتين دوغان،
وق��ائ��د ال��ق��وات ال��ج��وي��ة السابق
الجنرال المتقاعد خليل فرطنة،
وق��ائ��د ال��ق��وات البحرية السابق
األدميرال أوزدن أورنك.
وكانت محكمة قضت في 2012
بالسجن ع��ل��ى العسكريين في
م��ؤام��رة «المطرقة» التي يرجع
تاريخها إل��ى  2003أي بعد عام
على وصول حزب العدالة والتنمية
بزعامة أردوغان إلى الحكم.

واختتم الف��ت �ا ً إل��ى أن «رباعية
النورماندي ستراقب كيفية تنفيذ
هذه الوثيقة بالذات ،إذ يثير قلقنا
ال��ج��دي أن��ه ل��م يتم ات��خ��اذ قانون
ال��وض��ع ال��خ��اص وف��ق االل��ت��زام��ات
التي أخذتها أوكرانيا على عاتقها في
مينسك بل على عكس هذه االلتزامات
في شكل مباشر».
ال��ى ذل��ك ،سلم ممثلو جمهورية
دونيتسك الشعبية لكييف  16أسيرا ً
أوكرانيا ً في مبادرة أحادية الجانب.
وقالت داريا موروزوفا المسؤولة
في ديوان المظالم وحقوق اإلنسان
في جمهورية دونيتسك الشعبية
أن ه��ؤالء األس��رى هم آخ��ر الجنود
المتواجدين على أرض الجمهورية.
وأكدت موروزوفا أن عدد األسرى
من مقاتلي جمهورية دونيتسك لدى
أوك��ران��ي��ا يبلغ نحو  1400أسير.
وأض��اف��ت« :كييف ال تريد تطبيق
اتفاقية مينسك ال��ت��ي تنص على
إطالق سراح جميع األسرى بصيغة
الجميع ف��ي مقابل الجميع ،نحن
من طرفنا قمنا بتطبيق كل ما هو
مطلوب».
غير أن كييف قالت إنه وبحسب
معلومات قواتها األمنية ،ال ي��زال
في دون��ب��اس ما يقارب  400أسير
عسكري ،مؤكدة أنها ستكمل عملية
ال��ت��ب��ادل بصيغة «الجميع مقابل
الجميع».
وقال مستشار مدير القوات األمنية
األوكرانية ماركيان لوبكيفسكي إن
المعلومات التي تقول إن األس��رى
الـ  16الذين تم تسليمهم اليوم هم
آخر األسرى العسكريين األوكرانيين
على أراضي دونيتسك غير مطابقة
للحقيقة.

أع��ل��ن ال��س��ن��ات��ور األم���ي���رك���ي ران����د ب���ول أم��س
ترشيحه الن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��اس��ة األم��ي��رك��ي��ة 2016
وذل���ك خ�لال كلمة ل��ه أم���ام الصحافة ومناصريه
في لويسفيل بوالية كنتاكي األميركية.
وي��ع��د ب��ول ث��ان��ي شخصية جمهورية معتبرة
تنطلق للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لالنتخابات
الرئاسية بعد تيد ك��روز ،فيما ينتظر أن يعلن جيب
بوش ترشحه إلى السباق “الجمهوري”.
ويعتبر ب���ول م��ن المحافظين ال��م��داف��ع��ي��ن عن
الحريات الفردية ويقدم نفسه بأنه “نوع مختلف

م��ن الجمهوريين” سعيا ً لجمع شمل المحافظين
المتطرفين في االنتخابات التمهيدية للحزب وتوسيع
داعمي الحزب من بين الشباب والوسطيين واألقليات،
ويعد من أوائل وجوه حركة حزب الشاي وهي حركة
مناهضة للضرائب وللحكومة ،اكتسبت نفوذا ً واسعا ً
داخل الحزب الجمهوري في عهد الرئيس األميركي
باراك أوباما.
ويدعم بول المدافعون عن الحريات بسبب تنديداته
ببرامج المراقبة التي تنتهجها وكالة األمن القومي
ومطالبته بإصالح القانون الجنائي.

البيت الأبي�ض� :أوباما �سيلتقي كا�سترو
على هام�ش قمة الأميركتين في بنما
أع��ل��ن البيت األب��ي��ض أن قمة
األميركتين المقررة هذا األسبوع
في بنما ستشهد لقاء تاريخيا ً بين
الرئيس األميركي ب���اراك أوباما
ونظيره الكوبي راؤول كاسترو.
وقال ريكاردو زونيغا المسؤول
عن ال��ق��ارة األميركية في مجلس
األم����ن ال��ق��وم��ي األم���ي���رك���ي إن��ه
«س��ت��ك��ون ه��ن��اك ل��ح��ظ��ة حيث
سيلتقي رئيسا كوبا وال��والي��ات
المتحدة» ،وذلك في إطار التقارب
التاريخي الحاصل بين البلدين.
ووص��ف زونيغا مشاركة كوبا
في قمة بنما بأنها تاريخية ألنها

تأتي بعد ط��ول غ��ي��اب ،غير أنه
رف��ض وص��ف التفاعل المرتقب
بين أوباما وكاسترو خالل القمة
بلقاء ثنائي بكل م��ا للكلمة من
معنى .وق���ال« :ال��ل��ق��اء الثنائي
الوحيد ال���ذي ح��ددن��ا ل��ه م��وع��دا ً
خالل القمة هو بين الرئيس أوباما
والرئيس البنمي (خوان كارلوس)
فاريال».
يذكر أن قمة األميركتين المرتقب
عقدها في  10و 11نيسان في بنما
سيتي ،التي سيتوجه إليها  34من
قادة العالم ،تكتسي أهمية خاصة
ألنها تنعقد بعد إعالن الرئيسين

األميركي والكوبي في  17كانون
األول الماضي عملية تطبيع بين
واشنطن وهافانا بعد أكثر من 50
عاما ً من التوتر.
وك��ان��ت الخارجية األميركية
أع��ل��ن��ت ف��ي وق��ت س��اب��ق أن قمة
األم��ي��رك��ت��ي��ن ف��ي ب��ن��م��ا ستشهد
«تفاعالً ما» بين الرئيسين باراك
أوباما وراؤول كاسترو .هذا ،وكان
أوباما وكاسترو تصافحا للحظات
في جوهانسبورغ في  2013على
ه��ام��ش مشاركتهما ف��ي ج��ن��ازة
رئ��ي��س ج��ن��وب إفريقيا السابق
نيلسون مانديال.

رو�سيا تو�سع عالقاتها التجارية نحو جنوب �شرقي �آ�سيا
دع��ا رئ��ي��س ال����وزراء ال��روس��ي
دم��ي��ت��ري م��دف��ي��دي��ف أم���س على
هامش زي��ارت��ه فيتنام الشركات
الفيتنامية لدخول السوق الروسية
والمشاركة بخاصة في مشاريع
ال��ت��ن��م��ي��ة ف���ي ال���ش���رق األق��ص��ى
الروسي.
وق��ال مدفيديف خ�لال اجتماع
ف���ي م��دي��ن��ة «ه����و ت��ش��ي م��ن��ه»
الفيتنامية مع ممثلي قطاع األعمال
الفيتناميين ،إن دخول الشركات
الفيتنامية إلى السوق الروسية
حاليا ً قد يتكلل بالنجاح ،الفتا ً إلى
أن «األوض��اع االقتصادية مواتية
لالستثمار» ،ومؤكدا ً «أن الحكومة
الروسية ستتعامل باهتمام مع
الشركات الراغبة في خوض هذه
التجربة ،وم��رك��زا ً بشكل خاص
على المشاركة في مشاريع تطوير
وتنمية األراضي في الشرق األقصى
الروسي».
يذكر أن رئيس الوزراء الروسي
بحث خ�لال زي��ارت��ه فيتنام التي
تنتهي ال��ي��وم ،م��ع المسؤولين
الفيتناميين العديد من القضايا
المشتركة وبخاصة في ما يتعلق
بالتجارة والتعاون االقتصادي
واالستثماري بين البلدين.
ووقعت روسيا وفيتنام أمس على
هامش الزيارة اتفاقيات عدة في
مجاالت النفط والغاز واالستثمار
والنقل ،كان أبرزها اتفاقية حددت
الشروط األساسية لشراء حصة

بنسبة  49ف��ي المئة م��ن شركة
«Binh Son Refining and
المشغلة
»Petrochemical
لمصفاة « »Dung Quatمنشأة
تكرير الخام الوحيدة في فيتنام.
ومن المقرر أن ينهي مدفيديف
زيارته لفيتنام ويتجه إلى تايالند
ف��ي زي���ارة تستغرق يومين هي
األول��ى لرئيس وزراء روس��ي منذ
 25س��ن��ة ،وت��ه��دف إل���ى تعزيز
العالقات التجارية واالقتصادية
بين البلدين.

وم�����ن ال���م���ت���وق���ع أن ت��وق��ع
موسكو وبانكوك ،سبع اتفاقات
وب��روت��وك��والت ل��زي��ادة التعاون
ف��ي م��ج��االت الطاقة واالستثمار
وال��س��ي��اح��ة وال��ث��ق��اف��ة ومكافحة
تجارة المخدرات ،باإلضافة إلى
ذلك ،فإن مؤسسات القطاع الخاص
في البلدين ستوقع في اليوم نفسه
أربعة بروتوكوالت نوايا.
يذكر أن التوترات السياسية
التي مرت فيها تايالند خالل العام
الماضي أضرت بصناعة السياحة

في البالد التي تحرص على اجتذاب
المزيد من السياح الروس.
وسيبحث مدفيديف مع رئيس
ال�����وزراء ال��ت��اي�لان��دي ال��ج��ن��رال
برايوت تشان أوتشا مسألة زيادة
حجم التبادل التجاري بين البلدين
إلى  10مليارات دوالر بحلول عام
.2020
وكان مدفيديف قد التقى سابقا ً
تشان أوتشا في تشرين الثاني
الماضي في ميانمار على هامش
قمة شرق آسيا.

