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ا�ستطالع «رويترز – �إيب�سو�س» :ثلث الجمهوريين يدعمون اتفاق ًا مع ايران

مدارات

االتحاد الأوروبي يعيد فر�ض عقوبات على �شركات وبنك �إيراني
ناقش وزير الخارجية االيراني محمد جواد
ظريف مع نظيره العماني يوسف بن علوي
أمس في مسقط ،آخر مستجدات العالقات
الثنائية واالقليمية ال سيما أوض��اع اليمن،
وقال« :ان نجاحنا في المفاوضات النووية
هو بمثابة نجاح الشقائنا في المنطقة».
ورحب الوزير ظريف بقيام سلطنة عمان
بدور أكثر فاعلية في القضايا االقليمية المهمة
ومنها ازمة اليمن مؤكدا ً دعم جمهورية ايران
االسالمية لهذا الدور واستعدادها للتعاون
مع عمان في هذا المجال.
وهنأ وزي��ر الخارجية العماني يوسف
بن علوي الي��ران النجاح ال��ذي حققته في
المفاوضات النووية االخ��ي��رة وق���ال« :ان
نجاح اي��ران في تسوية الموضوع النووي
سيترك تأثيره اإليجابي على المنطقة ،ويمهد
االرضية لسائر الدول لالستفادة من التقنية
النووية السلمية».
وف��ي ال��س��ي��اق ،أع���اد االت��ح��اد األوروب���ي
أمس فرض عقوبات على بنك إيراني و32
ش��رك��ة شحن إي��ران��ي��ة مستخدما ً م��ب��ررات
قانونية جديدة بعدما ألغت محكمة أوروبية
العقوبات ،ول��م يتم إدراج ثماني شركات
مجددا ً على القائمة التي نشرتها الجريدة
الرسمية لالتحاد ،وتطبق العقوبات بأثر
فوري.
ويأتي القرار بعد أي��ام من توصل إيران
والقوى العالمية الست إلى اتفاق إطار إلنهاء
نزاع في شأن أنشطة إيران النووية والذي
تسبب في فرض العقوبات .ويشير إلى أن
االتحاد سيواصل الضغط بالعقوبات على
إيران لحين التوصل إلى اتفاق نووي نهائي.
وك��ان��ت ثاني أعلى محكمة ف��ي االتحاد
األوروبي قد ألغت في كانون الثاني تجميدا ً
لألصول فرضه االت��ح��اد على بنك تجارت
و 40شركة شحن إيرانية بعدما خلصت
إلى وجود خطأ في المبررات القانونية التي
اعتمد عليها االتحاد األوروبي.
وقال االتحاد األوروب��ي في األسباب التي
ساقها إلعادة فرض تجميد أصول بنك تجارت
إن البنك «يقدم دعما ً كبيرا ً لحكومة إيران
بتوفيره موارد وخدمات مالية لمشروعات
تطوير النفط والغاز».
ال���ى ذل���ك ،ان��ض��م ال��دي��م��ق��راط��ي��ون ال��ى
لجمهوريين في دعم مشروع قانون يمنح
الكونغرس فرصة الموافقة على تخفيف
العقوبات على إيران أو رفضه في أي اتفاق
ن��ووي يجري التوصل إليه واق��ت��رب��وا من
تشكيل غالبية يرى الرئيس باراك أوباما أنها
قد تقوض المرحلة األخيرة الحساسة من
المفاوضات.
وي��ع��ك��س دع����م أع���ض���اء م���ن ال��ح��زب
الديمقراطي الذي ينتمي إليه أوباما لمشروع

القانون مدى القلق في واشنطن إزاء التهديد
ال��ذي تمثله إي��ران وقلق الكثير من أعضاء
الكونغرس من إبعادهم عن عملية احتواء
هذا التهديد.
وفي أعقاب اإلع�لان عن التوصل التفاق
إطار األسبوع الماضي بين طهران والقوى
العالمية الست ،أكد أعضاء الكونغرس من
جديد دعمهم لمشروع القانون الذي يحظى
بتأييد الحزبين الجمهوري والديمقراطي
وسعيهم الى بحث سبل تجعله أكثر قبوال ً
لدى البيت األبيض.
ويمضي الديمقراطيون والجمهوريون
قدما ً في مشروع القانون رغم ما يردده البيت
األبيض من أن أوباما يتمتع وحده بسلطة
التفاوض وتنفيذ االتفاق الذي تكبح إيران
بمقتضاه برنامجها النووي مقابل تخفيف
تدريجي للعقوبات المفروضة عليها ،حيث
أكد البيت األبيض أن أوباما يعتزم استخدام
حق النقض (الفيتو) لعرقلة مشروع القانون
في صورته الحالية.
وع��ل��ى رغ���م أن ال��ك��ون��غ��رس ف��ي عطلة
الربيع إال أن األعضاء الديمقراطيين بمجلس
الشيوخ ي��درس��ون م��ش��روع القانون ال��ذي
صاغه الجمهوري بوب كوركر رئيس لجنة
العالقات الخارجية بالمجلس والذي يمكن

أن تقره اللجنة األسبوع المقبل.
وقال السناتور الديمقراطي تيم كين الذي
ساعد كوركر في صياغة مشروع القانون «ال
يمكن أن يسمح الكونغرس بالتفاوض على
العقوبات التي فرضها من دون أن يكون له
رأي» ،في حين أكد السناتور الديمقراطي
تشاك شومر دعمه وقال« :أعتقد بشدة أنه
يجب أن يكون للكونغرس حق االعتراض
على أي اتفاق وأؤيد مشروع القانون الذي
صاغه كوركر والذي سيسمح بتنفيذ ذلك».
ووف��ق��ا ً ل��م��ش��روع ق��ان��ون ك��ورك��ر يمنح
الكونغرس  60يوما ً لمراجعة االتفاق وخالل
هذه الفترة يجري تعليق تخفيف العقوبات
ويمكن ألعضاء الكونغرس التصويت على
م��ا إذا ك��ان��وا ي��واف��ق��ون على العقوبات أم
يعترضون عليها.
ووافق كوركر على تعديل الصياغة بحيث
يعتبر ع��دم ات��خ��اذ الكونغرس ألي إج��راء
بمثابة موافقة على االتفاق وبحيث يدرس
الكونغرس مسألة تخفيف العقوبات التي
أقرها فقط وليس االتفاق بأكمله .وقال كين
إن هذه التعديالت أجريت بناء على طلبه.
وقد أوضحت نتائج استطالع «رويترز-
إيبسوس» للرأي أمس إن  31في المئة من
الجمهوريين يؤيدون اتفاق اإلطار مع إيران

بوتين وت�سيبرا�س يناق�شان
�إنعا�ش التجارة بين رو�سيا واليونان

دع��ا الرئيس ال��روس��ي فالديمير
ب��وت��ي��ن أم����س خ��ل�ال اس��ت��ق��ب��ال��ه
رئيس ال��وزراء اليوناني أليكسيس
تسيبراس في موسكو إلى إنعاش
معدالت النمو التجاري السابقة بين
روسيا واليونان.
وخاطب بوتين تسيبراس الذي
ي��زور روسيا ألول م��رة منذ توليه
منصبه ق��ائ�لاً« :ق��ب��ل وق���ت ليس
بالبعيد ك��ان��ت روس��ي��ا الشريك
التجاري الرئيسي لليونان واحتلت
المرتبة األولى في التبادل التجاري
(حجم التبادل التجاري لليونان
م��ع ال����دول األج��ن��ب��ي��ة) وم���ن ع��ام
 2009وحتى  2013ارتفع حجم
التبادل التجاري بين بلدينا أكثر من
الضعف ،ولكن لألسف ،تراجع العام
الماضي بنسبة  40في المئة ،ولذلك
أعتقد أن زيارتكم جاءت في الوقت
المناسب ،ألنه يتعين علينا دراسة
ما يمكن أن نفعله معا ً الستعادة
المعدل السابق للنمو».
واحتلت ال��ي��ون��ان نهاية العام
ال��م��اض��ي ال��م��رت��ب��ة  33ف��ي قائمة

الشركاء التجاريين لروسيا ،وبلغ
حجم التبادل التجاري بين البلدين
وفقا ً لبيانات روسية  4.17مليار
دوالر متراجعا ً مقارنة بعام 2013
بنسبة  39في المئة.
وك���ان���ت روس���ي���ا ت��س��ت��ورد من
اليونان المنتجات الزراعية واأللبان
ومشتقاتها والمأكوالت البحرية،
وتصدر لها موارد الطاقة والمعادن
والمنتجات الصناعية الكيماوية.
إال أن روسيا توقفت عن استيراد
المنتجات الزراعية والغذائية من
اليونان عمالً بالحظر الذي فرضته
على وارداتها من هذه المنتجات من
االتحاد األوروبي كرد على العقوبات
الغربية عليها المتعلقة باألزمة
األوك��ران��ي��ة ،حيث ق���درت خسائر
اليونان من الحظر الروسي ما بين
 30إل��ى  35مليون ي��ورو في عام
.2014
ي��ش��ار إل���ى أن وزارة التنمية
االقتصادية الروسية أعدت مجموعة
مقترحات ح��ول الحظر ال��روس��ي
ال��م��ف��روض ع��ل��ى اس��ت��ي��راد جملة

اعتقال � 9أ�شخا�ص ي�شتبه بتورطهم
مع «داع�ش» في كاتالونيا
قالت شرطة منطقة كاتالونيا ذات الحكم الذاتي في إسبانيا أمس إنها
اعتقلت  9أشخاص خالل عملية أمنية لمكافحة «الجهاديين» في المنطقة
شمال شرقي البالد.
وأشارت الشرطة إلى أن المعتقلين يشتبه بارتباطهم بتنظيم «داعش»
وفي جنح مرتبطة معه وإلى أن العميلة األمنية جرت في عدد من بلدات
منطقة برشلونة ومقاطعة طرغونة.
وجرى خالل األشهر األخيرة في إسبانيا تفكيك عدة خاليا تمركزت في
جيبي سبتة ومليلية كان هدفها تجنيد متطوعين للقتال في سورية والعراق
في صفوف «مقاتلي جماعات متطرفة».
وتقدر السلطات اإلسبانية عدد مواطنيها الذين انضموا إلى القتال في
صفوف الحركات الجهادية في سورية والعراق بنحو  100شخص ،العدد
ال��ذي يعتبر منخفضا ً بالمقارنة مع آالف من مواطني فرنسا وبريطانيا
وألمانيا.

مواد غذائية لطرحها خالل اجتماع
رئيسي ال���وزراء ال��روس��ي دميتري
مدفيديف وال��ي��ون��ان��ي أليكسيس
تسيبراس اليوم.
وم����ن ال��م��ت��وق��ع خ��ل�ال زي����ارة
تسيبراس لموسكو مناقشة إمكانية
وص��ل اليونان بأنبوب نقل الغاز
الطبيعي الروسي التركي (السيل
التركي باستطاعة  63مليار متر
مكعب م��ن ال��غ��از سنوياً) المزمع
إنشاؤه ،والذي سيمر عبر قاع البحر
األس���ود ق��ادم �ا ً م��ن روس��ي��ا ،م��رورا ً
باألراضي التركية حتى الحدود مع
اليونان ،ما سيعود على األخيرة
بعوائد ملموسة من توريدات الغاز
المحتملة عبر األراض��ي اليونانية
إل��ى دول أوروب��ي��ة أخ��رى ،ويضمن
أمن الطاقة في البالد والمنطقة ككل.
وكان تسيبراس قد وصل مساء
الثلثاء إل��ى العاصمة الروسية
موسكو ،ووض��ع صباح أمس باقة
م��ن ال����ورود ع��ن��د ن��ص��ب الجندي
المجهول بالقرب من الكرملين في
موسكو.

مما يمثل تحديا ً ألع��ض��اء الكونغرس من
الحزب الجمهوري الذين يعارضون االتفاق.
ووفقا ً لنتائج االستطالع يعارض  30في
المئة آخ��رون من الجمهوريين االتفاق في
حين قال  40في المئة إنهم غير قادرين على
تكوين رأي ،حيث يكشف ذلك عن انقسام
حاد في الحزب الجمهوري في الوقت الذي
يكثف فيه قادة الحزب المعارضة لالتفاق
الذي يؤيده أوباما.
وأوضحت نتائج استطالع الرأي ايضا ً أن
على أوباما بذل جهد أيضا ً القناع حزبه إذ
أنه رغم أن  50في المئة من الديمقراطيين
يؤيدون اتفاق اإلطار إال أن عشرة في المئة
يعارضونه و 39في المئة لم يكونوا رأياً.
ومن بين المستقلين الذين يعدون عنصرا ً
مهما ً لكل م��ن الحزبين قبل االنتخابات
الرئاسية المقررة عام  2016أبدى  33في
المئة تأييدهم في حين أبدى  21في المئة
معارضتهم وقال  45في المئة إنهم لم يكونوا
رأياً .وتباينت آراء الناس من الحزبين في ما
يتعلق بالتقارب مع إيران.
وأوض���ح  60ف��ي المئة م��ن الجمهورين
إنه يجب أن تتخذ الواليات المتحدة موقفا ً
متشددا ً مع إي��ران واالبقاء على العقوبات
الحالية أو توسيعها مقارنة مع  23في المئة

فقط من الديمقراطيين الذين كانت لهم اآلراء
نفسها.
وق���ال  48ف��ي المئة م��ن الديمقراطيين
إن واشنطن محقة ف��ي تحسين عالقاتها
الدبلوماسية مع طهران في مقابل  18في
المئة من الجمهوريين.
وأوض��ح��ت ن��ت��ائ��ج االس��ت��ط�لاع ت��أي��ي��دا ً
بسيطا ً من كل من الحزبين الستخدام القوة
العسكرية كوسيلة وحيدة لمنع إي��ران من
تصنيع قنبلة نووية .وأيد خمسة في المئة
من الديمقراطيين مثل هذا الخيار في مقابل
 11في المئة من الجمهوريين وستة في
المئة من المستقلين.
وقد جرى استطالع آراء  2291أميركيا ً
بالغا ً عبر االنترنت في الفترة بين الثالث
والسابع م��ن نيسان بعد إع�لان التوصل
التفاق إط��ار مع إي��ران .وم��ن بين من جرى
استطالع آرائ��ه��م  893ديمقراطيا ً و803
جمهوريين و 320مستقالً.
ال��ى ذل��ك ،ق��ال مدير وك��ال��ة المخابرات
المركزية األميركية جون برينان إن معارضي
اتفاق اإلطار مع إيران لكبح برنامجها النووي
يخادعون عندما يقولون ان االتفاق ال يزال
يسمح لطهران باكتساب القدرة على إنتاج
أسلحة نووية في المستقبل.
وق���ال ب��ري��ن��ان لمجموعة م��ن ال��ط�لاب
بجامعة هارفرد إن االتفاق المبدئي الذي تم
التوصل إليه هو على األرجح االتفاق األكثر
واقعية الذي يمكن التوصل إليه .وأضاف:
«األف��راد الذين يقولون إن هذه االتفاق يقدم
سبيالً إليران للحصول على قنبلة يخادعون
تماما ً في رأي��ي إذا كانوا يعرفون الحقائق
ويتفهمون ما هو مطلوب لبرنامج ...بالتأكيد
أن��ا مندهش على نحو س��ار أن اإليرانيين
وافقوا على الكثير هنا».
وأضاف المسؤول األميركي إنه يتفهم أن
بعض المنتقدين لالتفاق يخشون من أنه
حتى بعد التوصل التفاق سيكون لدى إيران
القدرة «على التسبب في مزيد من المشكالت»
في الشرق األوسط حيث تقاتل دول الجوار
ومن بينها العراق الجماعات العنيفة بما في
ذلك تنظيم «داعش».
وتابع برينان قائالً «ه��ذه قضية ومثار
قلق وجدل مشروع لكن لهذا السبب أقول ما
ال يجب عليهم القيام به هو محاولة تمزيق
هذا االتفاق ...لن تجعلوا اإليرانيين يفككون
كل شيء تماما ً ويقولون ،حسنا ً لن نسعى
الى أي نوع من القدرة النووية من منظور
سلمي».
وق��ال برينان إن خوض النظام اإليراني
لثمانية أي��ام من المحادثات في سويسرا
ب��ادرة أم��ل ،مشيرا ً إل��ى أن الرئيس حسن
روحاني يملك «كثيرا ً من االعتدال».

«الأمن والتعاون» :الجي�ش الأوكراني
ين�شر معدات ثقيلة في المنطقة العازلة
أعلنت بعثة منظمة األمن والتعاون األوروب��ي في أوكرانيا أن العسكريين
األوكرانيين نشروا معدات ثقيلة جديدة في المنطقة العازلة بين طرفي النزاع
جنوب شرقي البالد.
وجاء في تقرير تصدره البعثة يوميا ً أن مراقبيها عثروا في أحد أماكن المنطقة
العازلة (والتي تسيطر عليها سلطات كييف) على  4مدافع مضادة للدبابات (عيار
 100ميلليمتر) و 4جرارات مدرعة لنقل الذخائر ،تم نشرها هناك حديثاً.
كما ذكرت البعثة أن كل المعدات الثقيلة التي تم نشرها في المنطقة لم يتم
سحبها من هناك ،ومن بينها  5دبابات من طراز «تي  »62 -وكانت اثنتان منها
تتحركان باتجاه خط التماس بين طرفي النزاع.
هذا ووثق مراقبو البعثة كذلك تنقالت  7عربات «بي إم بي» ودبابتين في
أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية ،من دون أن يفيد التقرير باتجاه تحركها،
وذلك إضافة إلى دبابة تابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية شاهدها المراقبون
في إحدى بلدات المنطقة.
هذا وأفاد التقرير بأن الوضع في محيط مطار دونيتسك ال يزال متوتراً ،مشيرا ًإلى
أن وقف إطالق النار هناك ال يتم إال أثناء رحالت المراقبين المدنيين والعسكريين
إلى هناك ،أما بعد مغادرتهم فإن الوضع يبدأ في التدهور على الفور.
وتابع التقرير أن مراقبي البعثة وثقوا حوادث عديدة إلطالق النار في المنطقة،
بما في ذلك باستخدام رشاشات ومدافع.

التحوالت الأميركية
بعد توقيع االتفاق النووي
} توفيق المحمود
في خطوة جديدة وجريئة ب��اراك أوباما رئيس الواليات المتحدة
األميركية الذي يسعى الى تقديم مقاربة جديدة لألوضاع في منطقة
الشرق االوسط ،وتحديدا ً في ما يتعلق بالعالقات اإليرانية ـ العربية،
في ما ب��دا محاول ًة لتسويق االتفاق النووي مع إي��ران بعد تفاهمات
لوزان االسبوع الماضي ،وبدء العد العكسي لتوقيع االتفاق النهائي
في نهاية حزيران المقبل.
وف���ي خ��ط��اب غ��ي��ر م��أل��وف ،م��ن��ذ ت��ول��ي��ه منصبه رئ��ي��س��ا ً للواليات
وجه ب��اراك أوباما رسالة تحذير مباشرة إلى دول مجلس
المتحدةّ ،
التعاون الخليجي واصفا ًَ أن أكبر خطر يتهدد الحكام الخليجيين ،ليس
التعرض لهجوم محتمل من إيران ،وإنما حالة الغضب داخل بالدهم،
بما في ذلك سخط الشبان العاطلين واإلحساس بعدم وجود مخرج
سياسي لمظالمهم.
بهذه الكلمات وجه أوباما كالمه لحلفائه وبخاصة بعد توقيع االتفاق
المبدئي للنووي اإليراني هذا االتفاق الذي واجه معارضة شديدة من
الكثيرين داخل الواليات المتحدة ومن أطراف كثيرة أخرى خارجها
وخصوصا ً الحليفين الرئيسيين لها الكيان الصهيوني والسعودية.
والالفت أن المعارضة الدولية للتفاهم األميركي الغربي مع إيران
كانت تأتي في شكل أساسي من حلفاء واشنطن ،فاالتفاق الذي وقع
األسبوع الماضي واألرجح أنّ االتفاق النهائي سيتم توقيعه في الموعد
المحدد له في  30حزيران المقبل أظهر ع��دم الرضا ل��دى الطرفين،
فكالم رئيس الوزراء «اإلسرائيلي» بنيامين نتنياهو ،الذي أعلن خيبته
من انعدام التأثير في تطور العالقات اإليرانية مع الغرب وأن االتفاق
يهدد وجود كيانه وأن هذا االتفاق المرحلي بين الدول الكبرى وإيران
«سيئ جداً» على حد وصفه بحجة أنه يبقي بنية تحتية نووية كبيرة
لطهران .إذ يشوب التوتر العالقات بين «إسرائيل» وحليفتها التقليدية
الواليات المتحدة جراء إلقاء نتنياهو خطابا ً في الكونغرس في آذار
الماضي رغما ً عن إرادة اإلدارة األميركية وهاجم فيها المفاوضات
النووية مع إيران.
أما السعودية فقد شنت عدوانا ً على اليمن بحجة إع��ادة الشرعية
ولكن في المضمون هي حاولت تعطيل االتفاق بضرب أح��د حلفاء
إي��ران في اليمن فهي تمارس عدوانا ً فاضحا ً موصوفا ً ضد الشعب
اليمني تحت حجج ومسميات أق��ب��ح م��ن ال��ع��دوان نفسه ،فالحرب
السعودية على اليمن كارثة على الجميع في المنطقة.
واعترف أوباما خالل مقابلته أنه سيجري حوارا ً صعبا ً مع قادة دول
مجلس التعاون الخليجي ،وسيعدهم خالل القمة التي ستعقد في كامب
ديفيد خالل الربيع بتقديم دعم أميركي قوي ضد ما وصفهم باألعداء
الخارجيين ،وسيقول لهم إنه يتعين عليهم معالجة التحديات السياسية
الداخلية وأن يكونوا أكثر فعالية في معالجة األزمات اإلقليمية وأن هذا
ربما يخفف بعضا ً من مخاوفهم ،ويسمح لهم بإجراء حوار مثمر في
شكل أكبر مع اإليرانيين.
كالم أوباما والتطورات في المنطقة تعتبر ضمن السياق التراجعي
ل���دور ال��والي��ات المتحدة ف��ي ال��ع��ال��م بعد ب���روز روس��ي��ا ك��ق��وة كبرى
وتحالف دول البريكس وقد تختلف األسباب والتسميات ،لكن الدقيق
والمؤكد أن الواليات المتحدة تتابع مصالحها في كل مكان وقد ارتأت
أن تحقيق ه��ذه المصالح يستوجب نقلة نوعية ف��ي ال��م��واق��ف وفي
عالقاتها الدولية ،وهذا ما حصل.

بي�سكوف :اتهام مو�سكو ب�شن هجمات �إلكترونية
على البيت الأبي�ض نوع من «الريا�ضة»

تفاقم نزاع عائلة لوبان
داخل الجبهة الوطنية بفرن�سا
تفاقم نزاع عائلي بين مارين لوبان زعيمة الجبهة الوطنية اليمينية الفرنسية
ووالدها مؤسس الجبهة جان ماري لوبان أمس بعد اتهامها للوالد البالغ من العمر
 86سنة بتدمير جهودها لدمج الجبهة في التيار السياسي الرئيسي في البالد.
وك��ان جان م��اري لوبان داف��ع في األسبوع الماضي عن تصريح أدل��ى به في
الماضي قال فيه إن غرف الغاز النازية «إحدى التفصيالت التاريخية» ونقل عنه
إطالقه على رئيس وزراء فرنسا المولود في اسبانيا مانويل فالس وصف النازح
ودفاعه عن فيليب بيتان رئيس الحكومة الفرنسية وقت الحرب والتي تعاونت مع
ألمانيا النازية.
وقالت مارين لوبان التي تولت زعامة الحزب من والدها عام  2011في بيان
أصدرته الجبهة الوطنية باسمها «يبدو أن جان ماري لوبان انتهج استراتيجية
في ما بين األرض المحروقة واالنتحار السياسي»« .وضعه كرئيس شرفي ال يعطيه
الحق في خطف الجبهة الوطنية باستفزازات مبتذلة تهدف على ما يبدو إلى اإلضرار
بي ولكنها مع األسف تضر بالحركة كلها».
وتحاول مارين لوبان أن تخلص حزبها المناهض للمهاجرين من صورتها
«كحركة مناهضة للسامية» وتعزيز اجتذابها للناخبين مع استعدادها لترشيح
نفسها في انتخابات الرئاسة الفرنسية عام  .2017وتشير استطالعات للرأي إلى
أنها قد تصل إلى جولة إعادة في انتخابات الرئاسة ولكن من غير المحتمل الفوز بها.

أعلن المتحدث باسم الرئاسة
ال��روس��ي��ة دم��ي��ت��ري بيسكوف أن
االت��ه��ام��ات الموجهة ال��ى موسكو
بشن هجمات إلكترونية على البيت
األبيض تمثل نوعا ً من الرياضة يمكن
أن نطلق عليه «ات��ه��ام روسيا بكل
شيء».
وق��ال بيسكوف ردا ً على س��ؤال
من الصحافيين أمس« ،األهم أال يبدأ
البحث عن غواصات روسية في نهر
بوتوماك (قرب واشنطن) ،كما حدث
في بعض الدول».
كما أكد المتحدث باسم الكرملين
أنه في حال توافر فرصة لدينا لكشف
معلومات سرية عن واشنطن فإن ما
يهم موسكو هو معلومات في شأن
استعداد البيت األبيض للتعاون في

تسوية األزم��ات في العالم ،مشيرا ً
إلى أن روسيا تهتم بهذا التعاون وال
تسعى إلى تشويه صورة أحد.
وكانت شبكة «سي إن إن» قد نقلت
عن مسؤولين أميركيين أن متسللين
من روسيا تمكنوا من الوصول إلى
أجزاء حساسة من أنظمة كومبيوتر
البيت األبيض ،بعد أشهر قليلة من
اختراقهم أنظمة وزارة الخارجية
األميركية.
وذك���رت الشبكة أن «ال��ه��اك��رز»
وص��ل��وا إل��ى معلومات غير سرية
لكنها قد تكون حساسة مثل تفاصيل
غير معلنة عن جدول أعمال الرئيس
األميركي.
من ناحيته ،رفض المتحدث باسم
البيت األبيض مارك سترو التعليق

على ما نسبته شبكة «سي إن إن»
من أن الهجوم اإللكتروني نفذه هاكرز
روس ،لكن سترو أشار إلى أن واقعة
غير جديدة ،وقال إنه يتكهن بمصدر
األنشطة اإللكترونية التي كشف عنها
عام .2014
وكشف بن رودس ،نائب مستشار
األم��ن القومي بالبيت األبيض ،أنه
يوجد نظام غير س��ري وآخ��ر سري
للغاية ،مشيرا ً إلى ان األنظمة السرية
لم تتعرض للخطر.
وق���ال المتحدث الرسمي باسم
مجلس األمن القومي بالبيت األبيض،
مارك ستروخ ،إن نبأ تسلل القراصنة
إلى أنظمة كومبيوتر البيت األبيض
يعود إلى العام الماضي من دون أن
يذكر هوية المتسللين.

البيت الأبي�ض :من غير المرجح رفع كوبا قريب ًا من قائمة الدول الداعمة للإرهاب
أكد البيت األبيض أنه من غير
المرجح أن ترفع الواليات المتحدة
في األي��ام القريبة كوبا من قائمة
الدول الداعمة لإلرهاب.
وق��ال المتحدث ب��اس��م البيت
األبيض جوش أيرنست إنه «لن
أق��وم ببناء اف��ت��راض ح��ول ق��رار
نهائي يتخذ في ه��ذه السرعة».
وحسب قوله فعلى رغم أن وزارة
الخارجية األميركية ب���دأت في
إعادة النظر في هذه القائمة «لكن
هذه العملية ال تقتصر على ذلك»
وي��ج��ب ات��خ��اذ خ��ط��وات أخ���رى.
وأضاف« :ال أنتظر قرارا ً نهائيا ً يتم
اتخاذه حتما ً «غدا ً أو في اليومين
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القادمين بعد الغد».
ي��ذك��ر أن ق��ن��اة «س���ي إن إن»
األم��ي��رك��ي��ة ق��د ن��ق��ل��ت ف��ي وق��ت
س��اب��ق تصريحات ع��ن ممثلين
للواليات المتحدة ب��أن كوبا قد
يتم استبعادها من قائمة الدول
الداعمة لإلرهاب خ�لال اليومين
المقبلين ،حيث يشكل تواجد كوبا
ف��ي ه��ذه القائمة عقبة رئيسية
ف��ي سبيل ف��ت��ح س��ف��ارة ل��ه��ا في
واشنطن.
وسيشارك الرئيس األميركي
ب��اراك أوباما في قمة األميركتين
ال��م��رت��ق��ب ع��ق��ده��ا ف��ي  10و11
نيسان ،وأصبح معلوما ً أن��ه لم

يخطط إلج��راء لقاء ثنائي بينه
وب��ي��ن ال��رئ��ي��س ال��ك��وب��ي راؤول
كاسترو.
وال��ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن أوب��ام��ا
وكاسترو أعلنا في كانون األول
 2014عملية تطبيع العالقات
بين واشنطن وهافانا بعد أكثر
م��ن  50ع��ام��ا ً م��ن ال��ت��وت��ر وع��ن
رف��ع ع��دد من القيود في مجاالت
ال��ت��ج��ارة واالس��ت��ث��م��ار والتنقل
فرضتها ال��والي��ات المتحدة على
كوبا ،وال يدور الحديث حاليا ً عن
إلغاء الحظر التجاري المفروض
على ك��وب��ا وذل���ك بسبب وق��وف
الكونغرس ضده.

