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دوليات

طهران لن ت�سمح بتفتي�ش من�ش�آتها الع�سكرية

خامنئي� :سالحنا النووي �أ�سطورة �أميركية

ق��ال ال��م��رش��د األع��ل��ى اإلي��ران��ي
ال��س��ي��د ع��ل��ي خ��ام��ن��ئ��ي أم���س في
خطاب ل��ه أم��ام ق��ادة الجيش إن
الواليات المتحدة اختلقت أسطورة
األسلحة النووية لتصوير طهران
كمصدر للتهديد.
وس��ان��د خامنئي المفاوضات
ال��ن��ووي��ة بين ب�لاده والمجموعة
الدولية لكنه استمر في التعبير
ع��ن ع��دم ثقة كبير ف��ي ال��والي��ات
المتحدة ،وقال« :اختلقوا أسطورة
األسلحة ال��ن��ووي��ة حتى يمكنهم
القول إن الجمهورية اإلسالمية هي
مصدر تهديد .كال .إن مصدر التهديد
هي أميركا نفسها بتدخالتها غير
المحكومة بقيود والمسببة النعدام
االستقرار».
وتابع المرشد االيراني بالقول:
«الجانب اآلخ��ر يهددنا عسكريا ً
بشكل منهجي وبال خجل ...حتى
ل��و ل��م ي��وج��ه��وا ه��ذه ال��ت��ه��دي��دات
العلنية يتعين علينا أن نكون
مستعدين» ،مشددا ً في وقت سابق
من ه��ذا الشهر على ض��رورة رفع

جميع العقوبات المفروضة على
إيران على الفور على خلفية اتفاق
ال يزال في طور اإلعداد وهو شرط
رفضته وزارة الخارجية األميركية.
وحذر السيد خامنئي من النوايا
الشيطانية للواليات المتحدة على
رغم تعبيره عن دعمه لفريق إيران
المفاوض.
من جهة أخرى ،أكد نائب القائد
للحرس ال��ث��وري اإلي��ران��ي
ال��ع��ام
ِ
السماح
العميد حسين سالمي عدم
ِ
بتفتيش ال��م��ن��ش��آت العسكرية
ِ
ل��ب�لاده ب���أي ش��ك��ل م��ن االش��ك��ال،
مشددا ً على ض��رورة حفظ حرمة
القواعد العسكرية بعيدا ً من أعينِ
والفرق األجنبية.
الجواسيس
ِ
ِ
واعتبر سالمي زي��ارة مفتشين
أجانب للمواقع العسكرية بمثابة
اح��ت�لال ت��ل��ك األرض ألن جميع
أسرارنا الدفاعية في ذلك المكان،
وهذا األمر يع ّد إهانة وطنية حتى
ع��ل��ى م��س��ت��وى ال��ح��دي��ث ع��ن ه��ذا
الموضوع ،وقال« :إن من يطلق مثل
ه��ذه التصريحات (تفقد المواقع

العسكرية اإليرانية) فإننا سنرد
عليه بالرصاص».
وف������ي م����ع����رض رده ع��ل��ى
التصريحات األميركية األخيرة
حول بقاء الخيار العسكري مفتوحا ً
ضد إيران ،شدد المسؤول اإليراني
على أن فرضيات طهران تشكلت
أس��اس خ��وض ح��رب شاملة
على
ِ
مع الواليات المتحدة« ،وأن قدراتنا
الدفاعية منتشرة في المنطقة وال
هواجس لدينا في ه��ذا المجال».
مؤكدا ً أن مثل هذه التصريحات ال
تقلق إيران.
وأوض��ح العميد سالمي« :أننا
شاركنا في حرب غير مباشرة مع
أميركا خالل مرحلة الدفاع المقدس
على سبيل المثال أو خالل الحروب
اإلقليمية وق��د اطلعنا من خاللها
على القدرة العسكرية األميركية
بصورة غير مباشرة» ،الفتا ً إلى أن
إي��ران لديها إش��راف استخباراتي
على األميركيين وت��ع��رف جيدا ً
مواطن ضعفهم وقدرتهم.

�إيران تتهم الواليات المتحدة
بت�سليح وتمويل «داع�ش»
أعلن اللواء حسن فيروزآبادي ،رئيس أركان القوات
اإليرانية المسلحة أن الطائرات األميركية الحربية تنقل
السالح واألموال والمواد الغذائية باستمرار لـ «داعش»
اإلرهابي.
ونقلت وكالة «ف��ارس» أمس عن فيروز آب��ادي قوله:
«حصلنا على أنباء عن زيارة طائرات أميركية مطارات
الدولة اإلسالمية» بانتظام .وأضاف أنه «ال ينبغي على
الواليات المتحدة توريد السالح واألموال لتنظيم الدولة
اإلسالمية ،ومن ثم االعتذار والقول إنهم فعلوا ذلك عن
طريق الخطأ».
وأشار المسؤول اإليراني إلى أن «األميركيين يقولون
إنهم يريدون محاربة الدولة اإلسالمية( .لكننا) لم نر أية
إجراءات محددة ،فقط عمليات استطالعية وتجسسية»،
معتبرا ً أن العالم وال��دول الغربية باتت مهددة قريبا ً
بموجة إرهابية عنيفة ،مؤكدا ً أن جميع الالعبين الدوليين
بمن فيهم الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي يجب أن
يحاربوا اإلرهاب وليس تسليح «داعش» وتقديم مبالغ
مالية ضخمة له ،ما حوله إلى أكثر التنظيمات المتطرفة
تمويالً في العالم.
وقال آبادي« :إذا كانت الواليات المتحدة صريحة في
إعالنها أنها لم تنشئ الدولة اإلسالمية فباستطاعاتها

محاربة التنظيم بسهولة .نأمل أن تحارب الحكومتان
األميركية والبريطانية «الدولة اإلسالمية» على األقل من
أجل مواطنيهما».
من جهة أخرى ،أعلن فرانتس كلينتسيفيتش ،النائب
األول لزعيم كتلة «روسيا الموحدة» في الدوما ،عضو لجنة
الدفاع أن المعلومات اإليرانية عن نقل الطائرات األميركية
السالح لـ»داعش» بانتظام بددت األسطورة القائلة إن
الواليات المتحدة هي أهم عدو للتنظيم المتطرف.
وق��ال كلينتسيفيتش للصحافيين أم��س« :حتى هذا
اليوم لم يكن لدي شك بأن األميركيين يظهرون وكأنهم
يحاربون التطرف (داعش) بمهارة ،وقد تحدث عن ذلك
كثير من المراقبين الدوليين ،غير أن المعطيات التي
قدمها رئيس أرك��ان القوات المسلحة اإليرانية بددت
نهائيا ً أسطورة أن الواليات المتحدة هي أهم عدو للدولة
اإلسالمية».
وأضاف أنه يتشكل انطباع بأن لدى واشنطن خططها
إزاء «داعش» «لذلك تغذيه في الخفاء بما في ذلك بالسالح.
ال شيء جديداً .فهكذا سلح األميركيون «المجاهدين»
(بأفغانستان) في سبعينات القرن الماضي .نفس الشيء
اآلن .فمغازلة «الدولة اإلسالمية» تأكيد آخر أن الواليات
المتحدة ال تبالي بباقي العالم».

القبار�صة الأتراك يدلون ب�أ�صواتهم
الختيار رئي�س جديد
بدأ الناخبون أمس في جمهورية
ش��م��ال ق��ب��رص اإلدالء بأصواتهم
الن��ت��خ��اب رئ��ي��س س��ت��ك��ون مهمته
األساسية تمثيل القبارصة األت��راك
في محادثات إع��ادة توحيد قبرص
المقسمة عرقيا ً والتي من المتوقع أن
ُتستأنف الشهر المقبل.
وأش��ارت استطالعات للرأي إلى
تقدم الرئيس الحالي درويش أوغلو
على المرشحين الستة اآلخ��ري��ن
ولكن م��ن غير المتوقع أن يحصل
على أص��وات تكفي لتفاديه خوض
جولة إع��ادة مع أق��رب منافسيه في
 26نيسان.
وق��د ب��دأ التصويت بعدد ضئيل
من الناخبين ،في الجمهورية التي ال
تعترف بها سوى تركيا فقط ،حيث

يعتبر المجتمع ال��دول��ي الحكومة
القبرصية اليونانية في نيقوسيا هي
الحكومة الشرعية لقبرص ككل.
وفي السياق ،قال أحد الناخبين
بعد اإلدالء بصوته في أح��د مراكز
االقتراع في نيقوسيا« :ال أحد يعترف
بالهوية القبرصية التركية .هناك
جمهورية شمال قبرص التركية لكن
ال أحد يعترف بها» ،وأضاف« :ربما
تعرف هويتنا إذا تم ُحلّت المشكلة».
من جهة أخ��رى ،قال ق��درت أكاي
المتخصص ف��ي ع��ل��م االج��ت��م��اع:
«االنتخابات الرئاسية كانت تعطي
دائ��م �ا ً م��ؤش��را ً واض��ح �ا ً على موقف
المجتمع ال��ق��ب��رص��ي ال��ت��رك��ي من
القضية القبرصية .لكن هذه المرة قد
تكون مختلفة».

وأض��اف« :في السنوات األخيرة،
ازداد موقف القبارصة األتراك تشددا ً
نتيجة م��ا يعتبرونه ت��ش��ددا ً من
القبارصة اليونانيين في المفاوضات
وهي وجهة نظر يمثلها إلى حد كبير
المرشح درويش أوغلو».
ويبلغ عدد القبارصة األتراك الذين
يحق لهم االنتخاب نحو  177ألف
شخص ،في الجزيرة التي انقسمت
إل��ى شطرين بسبب غ��زو عسكري
تركي ع��ام  1974ج��اء بعد انقالب
دعمته اليونان.
وت��ت��ع��ث��ر م���ح���ادث���ات ال��س�لام
منذ س��ن��وات ول��ك��ن مبعوثا ً لألمم
المتحدة قال في اآلون��ة األخيرة إنه
متفائل بإمكان استئناف المفاوضات
قريباً.

قتلى في هجوم لـ«بوكو حرام» �شمال الكاميرون
أسفر هجوم لجماعة «بوكو حرام» على قرية بيا في
أقصى شمال الكاميرون عن سقوط  19قتيالً قطعت رؤوس
أغلبهم ،وفق ما أعلنه مصدر أمني.
وقال المصدر الذي امتنع عن الكشف عن هويته« :إن
الحصيلة النهائية لهذا الهجوم الذي وقع ليلة الجمعة
هي  19قتيالً» ،مضيفا ً أن عددا ً كبيرا ً من األكواخ أحرقت،
مضيفا ً قوله« :إن المسلحين أحرقوا منازل في أمشيدي
لكن من دون سقوط ضحايا» ،مبينا ً أنه «تم صد الهجوم
لكن ال توجد حصيلة لخسائر العدو حتى اآلن».
وأفاد المصدر أن رد القوات األمنية كان متأخرا ً على
الهجوم الذي استهدف القرية الواقعة في منطقة تضم
العديد من القواعد والمنشآت العسكرية الكاميرونية،
مشيرا ً إلى أن األوساط األمنية على علم بتجنيد جماعة

«بوكو حرام» الكثير من الشبان من قرية بيا التابعة لدائرة
كولوفاتا .وهاجمت جماعة «بوكو حرام» في اليوم نفسه
موقعا ً لجيش الكاميرون في أمشيدي ،البلدة الواقعة على
الحدود مع نيجيريا وفي منطقة كولوفاتا نفسها.
وت��خ��وض الكاميرون منذ ع��ام ح��رب�ا ً ض��د الجماعة
اإلرهابية وقد انضمت إليها في هذه المعركة مطلع شباط
تشاد والنيجر ،حيث أدت العمليات اإلرهابية للجماعة
التي تسعى إلى إقامة «دولة إسالمية» إلى سقوط أكثر من
 13ألف قتيل في شمال شرقي نيجيريا ونزوح  1.5مليون
شخص منذ عام .2009
وفور فوزه في االنتخابات الرئاسية بنيجيريا ،وعد
ُنصب في  29أيار
الرئيس المنتخب محمد بخاري الذي سي ّ
المقبل بأن يجعل مكافحة «بوكو حرام» أولوية لواليته.

مخاوف من غرق  700مهاجر قبالة �سواحل ليبيا
قالت صحيفة «تايمز أوف مالطا»
أمس إن هناك مخاوف من غرق نحو
 700مهاجر بعد انقالب قارب قبالة
سواحل ليبيا أثناء الليل.
وذك����ر م��وق��ع ال��ص��ح��ي��ف��ة على
اإلنترنت أن��ه تم إنقاذ  28شخصا ً
في الحادث الذي وقع على مسافة
 120ميالً إلى الجنوب من جزيرة
المبيدوزا بجنوب إيطاليا.
وأع��ل��ن��ت ح��ال��ة ال���ط���وارئ عند
منتصف ال��ل��ي��ل ت��ق��ري��ب�اً ،ويعتقد
أن ال���ق���ارب ان��ق��ل��ب ح��ي��ن تجمع
المهاجرون في أحد جوانبه عندما
اقتربت سفينة تجارية.
ك��م��ا ع � َّب��رت المفوضية العليا
لالجئين التابعة لألمم المتحدة،
أنَّ غ��رق القارب قد يكون أدى إلى
مصرع نحو  700شخص.
وقالت الناطقة باسم المفوضية،
كارلوتا س��ام��ي ،لشبكة تلفزيون
إيطالية األح���د ،إنَّ المركب جنح
على بعد نحو  110كم عن سواحل
ليبيا ،وكان على متنه أكثر من 700
شخص.
من جهته ،دعا الرئيس الفرنسي
فرانسوا هوالند إلى عقد لقاء طارئ
ل����وزراء داخ��ل��ي��ة وخ��ارج��ي��ة دول
االتحاد األوروبي على خلفية حادثة
غرق مئات المهاجرين قبالة سواحل
ليبيا.
وف���ي مقابلة م��ع ق��ن��اة «ك��ان��ال
 »+ق���ال ه��والن��د إن���ه ي��ن��وي بحث

ه��ذا الموضوع م��ع ك��ل م��ن رئيسة
ال��م��ف��وض��ي��ة األوروب����ي����ة ورئ��ي��س
المجلس األوروبي ،مضيفا ً أنه يرى
من ال��ض��روري رف��ع ع��دد سفن خفر
السواحل في مياه البحر األبيض
المتوسط ،وعدد طلعات الطائرات
التابعة لحرس ال��ح��دود م��ن دول
المنطقة.
ووصف الرئيس الفرنسي حادثة
الغرق الجديدة بـ»الكارثة المرعبة»،

مضيفا ً أن األشخاص القائمين على
تهريب المهاجرين غير الشرعيين
«إرهابيون حقيقيون».
في حين قالت فيدريكا موغيريني
م��س��ؤول��ة ال��س��ي��اس��ة ال��خ��ارج��ي��ة
باالتحاد األوروبي إن وزراء خارجية
ال��دول األع��ض��اء سيبحثون اتخاذ
إج���راءات طارئة خ�لال اجتماع في
لوكسمبورغ (اليوم) االثنين.
وفي السياق ،قال رئيس الوزراء

ال��م��ال��ط��ي ج��وزي��ف م��وس��ك��ات إن
«هناك مأساة تتكشف في حوض
المتوسط وفي حال استمر العالم
واالتحاد األوروب��ي بإغالق أعينهم
سيحاكمون بأقسى العبارات كما
حكم عليهم في السابق عندما أغلقوا
أعينهم عن اإلبادات الجماعية».
فيما أش��ار مسؤولون إيطاليون
إلى أن  17سفينة وعددا ً من الطائرات
التابعة للبحرية وحرس السواحل

13

اإليطاليين فضالً عن سفن تجارية
موجودة في منطقة الحادث وقارب
دورية بحرية مالطي يشاركون في
عملية البحث واإلنقاذ بتنسيق من
خفر السواحل اإليطالي في روما.
وك����رر ال��ب��اب��ا ف��رن��س��ي��س أم��س
م��ن��اش��دات��ه ل��ل��م��ج��ت��م��ع ال���دول���ي
التخاذ إج��راءات سريعة وحاسمة
لتفادي وق��وع المزيد من الكوراث
للمهاجرين .وقال آلالف تجمعوا في
م��ي��دان القديس بطرس لالستماع
لعظة األحد بعد أن خرج عن النص
المعد «إنهم رج��ال ونساء مثلنا.
إخوان لنا يسعون لحياة أفضل وهم
جائعون ومضطهدون ومصابون
وضحايا حرب .كانوا يبحثون عن
حياة أفضل وعن السعادة».
وع��ل��ى أث��ر ال��ح��ادث ع��اد رئيس
ال��وزراء اإليطالي ماتيو رن��زي إلى
روما من لقاء سياسي كان يحضره
في مدينة مانتوا وبحث الوضع في
اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي
على أن يجتمع مع عدد من الوزراء
المعنيين في وقت الحق.
من ناحية أخ��رى رجحت أي��دان
أوزوغ�����وز وه���ي ممثلة الحكومة
األلمانية لشؤون الهجرة والالجئين
والدمج وصول مزيد من المهاجرين
غير الشرعيين إلى شواطئ أوروبا
مع ارتفاع درجات حرارة الطقس في
حوض المتوسط ما يفرض إعادة
أجهزة المهمات الطارئة للعمل.

�سيناتور رو�سي :تعزيز قدراتنا الع�سكرية رد على �سعي «الناتو» للتفوق
قال قسطنطين كوساتشوف ،رئيس
لجنة الشؤون الدولية في مجلس االتحاد
الروسي أمس ،إن روسيا ال تعزز قدراتها
الدفاعية لتحدي حلف شمال األطلسي بل
من أجل الدفاع عن نفسها.
وعلى صفحته ف��ي شبكة اإلنترنت
استشهد كوساتشوف بتصريح أدلى
به أخيرا ً قائد القوات البرية «للناتو»
في أوروب��ا الجنرال بن هودجز «ال نهتم
ب��ص��راع نزيه م��ع أح��د ،ب��ل نريد تفوقا ً
في جميع األنظمة» .كما أش��ار الجنرال
األميركي إلى أن روسيا تجاوزت تخلفها
عن الحلف في كثير من المسارات وال
تريد بروكسيل أن تتساوى قدرات القوات
الروسية مع ق��درات الحلف في جميع
المعايير.
وعلق السيناتور الروسي على هذه
التصريحات قائالً إن هودجز صرح بأن

هدف التخطيط العسكري «للناتو» هو
بلوغ التفوق على روسيا وأن الحلف ال
يسمح بالتكافؤ بين الطرفين.
وأضاف أن تطلع الحلف إلى هذا الهدف
يفسر قلق روسيا من انسحاب الواليات
المتحدة م��ن معاهدة ال��دف��اع المضاد
للصواريخ ،وه��و سبب قلق روسيا من
توسيع صفوف «الناتو» ،مشيرا ً إلى أن
تعزيز روسيا لقدراتها العسكرية ليس
استفزازا ً لحلف شمال األطلسي بل هو رد
فعل طبيعي.
وك���ان رئ��ي��س هيئة األرك���ان العامة
للجيش ال���روس���ي ال��ج��ن��رال ف��ال��ي��ري
غيراسيموف ق��د أعلن ف��ي وق��ت سابق
أن نظام األمن الدولي ينهار جراء رفض
الواليات المتحدة مراعاة مصالح الدول
األخرى.
وف��ي كلمة ألقاها في مؤتمر موسكو

انتخابات في فنلندا قد تطيح
برئي�س الوزراء الم�ؤيد لأوروبا
أدلى الناخبون في فنلندا بأصواتهم أمس في انتخابات عامة من المتوقع أن
يطيحوا فيها بالكسندر ستوب رئيس الوزراء المؤيد لالتحاد األوروبي ولحلف
شمال األطلسي ويستبدلونه بائتالف معارض ربما يضم قوميين مشككين في
الوحدة األوروبية إلنعاش اقتصاد راكد.
ومن المتوقع أن يصبح يوها سيبيال زعيم حزب الوسط المعارض رئيسا ً
ل��وزراء فنلندا خلفا ً لستوب رئيس حزب االتئالف الوطني الذي يمثل يمين
الوسط ،حيث يحظى سيبيال بدعم الطبقة الوسطى في المدن والمحافظين في
الريف.
ويقول المرشح سيبيال إنه مستعد لضم الحزب الفنلندي الذي كان يعرف
سابقا ً باسم حزب «الفنلنديون الحقيقيون» في ائتالف ،على رغم أنه قد يعقد
العالقات مع أوروبا بسبب اعتراضه على برامج اإلنقاذ ويريد استبعاد اليونان
من منطقة اليورو.
وق��اد ستوب ال��ذي يؤيد عضوية فنلندا في حلف شمال األطلسي ائتالفا ً
يمثل يمين الوسط أنحى بالالئمة عليه على نطاق واسع في الفشل في إنعاش
االقتصاد والحد من زيادة الدين العام بعد ركود استمر ثالثة أعوام ،حيث تأثر
االقتصاد بضعف االستهالك الخاص واالضطرابات في روسيا المجاورة وهي
شريك تجاري رئيسي.

ال����راب����ع ح����ول األم�����ن ال����دول����ي ،ق��ال
غيراسيموف إن واشنطن التي اعتبرت
نفسها منتصرة في الحرب الباردة ،سعت
إل��ى بسط هيمنتها على العالم بأسره
وتخلت عن التزام القوانين الدولية.
وتابع ق��ائ�لاً« :إن القيادة األميركية
أصبحت ت��ق��رر بنفسها م��ا ه��ي ال��دول��ة
الديمقراطية أو ما هي إمبراطورية الشر،
ومن هم المناضلون في سبيل الحرية
ومن هم اإلرهابيون واالنفصاليون».
وأش��ار القائد العسكري الروسي إلى
أن ذلك أدى إلى تعثر آليات األمن الدولي
واإلقليمي التي تم بناؤها على مدار سنين
طوال .وأضاف أن المشكالت الراهنة في
أداء نظام األمن الدولي لم تظهر أخيرا ً بل
تعود بدايتها إلى انهيار العالم الثنائي
القطب بعد تفكك االت��ح��اد السوفياتي
مطلع تسعينات القرن الماضي.

مر�ض غام�ض يقتل � 18شخ�ص ًا غرب نيجيريا
ق��ال مسؤول نيجيري إن مرضا ً
غامضا ً ظهر منذ أسبوع أودى بحياة
 18شخصا ً بسرعة جنوب غربي
نيجيريا ،حيث تشمل أع��راض هذا
المرض آالما ً في الرأس وفقدان الوعي
واضطرابات في البصر تليها الوفاة
بعد مضي  24ساعة.
وأوض��ح داي��و أديانجو مسؤول
إدارة الصحة في والية أوندو أن 23
شخصا ً أصيبوا بهذا المرض منهم
 18الق��وا حتفهم ،مضيفا ً أن أول
 4أشخاص أصيبوا بهذا المرض
الغامض يومي األحد واالثنين توفوا
في الساعات الـ 24التي تلت ظهور
أعراضه.
وص�����رح ك���اي���ودي أك��ي��ن��م��ادي

المتحدث باسم والية أون��دو أن هذا
«ال��م��رض ال��غ��ام��ض» ظهر «مطلع
األسبوع في مدينة أودي ايريلي»،
م��رج��ح�ا ً أن ي��ك��ون م��ص��در المرض
فيروسا ً أو إيبوال بحسب التحاليل
التي أجريت أخيراً.
وأك��د أكينمادي أن��ه «بمعزل عن
المصابين الذين أصيبوا بالمرض لم
تسجل أي إصابة أخرى في الساعات
الـ 72الماضية ولم يدخل أي مريض
يعاني من هذه األعراض المستشفى
ولم تسجل أي إصابة خارج المدينة.
وأش���ار المتحدث إل��ى أن خبراء
م���ن م��ن��ظ��م��ة ال��ص��ح��ة ال��ع��ال��م��ي��ة
ووزراة الصحة النيجيرية وشركاء
آخ��ري��ن وص��ل��وا إل��ى المدينة لمنع

انتشار المرض.
من ناحيتها ،أكدت منظمة الصحة
العالمية أع��راض المرض الغامض
غرب نيجيريا وقالت إن المعلومات
لديها تفيد بإصابة  14شخصا ً توفي
 12منهم.
وق��ال متحدث باسم المنظمة إن
عينات من إف��رازات جسدية أرسلت
السبت إلى المستشفى الجامعي في
الغوس والتحاليل جارية.
ي��ذك��ر أن الحمى النزفية التي
يسببها إيبوال أودت بحياة عشرة آالف
و 600شخص ،بصورة خاصة في 3
دول أفريقية هي ليبيريا وسيراليون
وغينيا منذ مطلع  2014لكن مرض
أيبوال لم يصل إلى نيجيريا.

نيوزيلندا خططت للتج�س�س
على ال�صين لم�صلحة �أميركا
أفادت صحيفة «ذا هيرالد أون صنداي» بأن نيوزيلندا خططت للتجسس
لمصلحة واشنطن على اتصاالت بين القنصلية الصينية ومكتب التأشيرات
الصينية في أوكالند.
ونقلت الصحيفة أم��س ع��ن وث��ائ��ق مسربة م��ن الموظف السابق في
االستخبارات األميركية إدوارد سنودن أن «وكالة األم��ن القومي األميركية
ومكتب أمن االتصاالت الحكومية النيوزيلندي اتفقا شفهيا ً على المضي قدما ً
في جهد تعاوني سلبي وإيجابي على وصلة البيانات بين القنصلية والمكتب»،
وأن التنسيق الرسمي بين الجانبين قد بدأ فعالً.
من جهة أخرى أعلنت الصين قلقها من الموضوع ،حيث نقلت الصحيفة
عن متحدث باسم السفارة الصينية تأكيده «حماية مصالحنا األمنية بحزم،
وسنواصل ضمان أمننا اإللكتروني والمعلوماتي بإجراءات ملموسة».
وكان سنودن الذي غادر وكالة األمن القومي األميركية في أيار عام  2013قد
كشف في وثائق سربها سابقا ً أن مكتب أمن االتصاالت الحكومية قد تجسس
إلكترونيا ً على بنغالديش ودول مجاورة لنيوزيلندا.

تحقيق للأمم المتحدة
يك�شف ف�ساد ًا داخل وحدة الإ�شراف
على ال�شرطة الأفغانية
قال تقرير صدر برعاية األمم المتحدة إن مسؤولين بالحكومة األفغانية
يتولون مسؤولية اإلشراف على الشرطة أخفوا شكاوى من وجود فساد في
القوة وأوصى بفصلهم.
ويحقق برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أيضا ً في السبب الذي دفع صندوق
القانون والنظام في أفغانستان (لوتفا) التابع له والذي وضع التقرير لعدم
رفعه كبار مسؤولي المنظمة الدولية بعد تقديمه في كانون الثاني.
ويعتبر هذا الحادث أحدث حلقة في سلسلة من التساؤالت بشأن (لوتفا)
الذي تلقى نحو  3.6مليار دوالر من المانحين الدوليين منذ عام  2002لسداد
رواتب أفراد قوات الشرطة األفغانية ومصروفات أخرى.
وقرر صندوق (لوتفا) إعداد التقرير أواخر العام الماضي للبحث عن السبب
في أن النظام الرئيسي لتقديم الشكاوى من سوء السلوك من جانب الشرطة
وهو خط هاتفي يعمل  24ساعة يوميا ً نادرا ً ما قاد إلى محاكمات.

الو�ساطة الدولية تدعو
�إلى توقيع اتفاق ال�سالم في مالي
دعت الوساطة الدولية أط��راف النزاع في مالي إلى
التوقيع على اتفاق السالم في باماكو في  15أيار المقبل،
بحسب ما جاء في بيان وزارة الخارجية الجزائرية التي
تقود فريق الوساطة.
وجاء في البيان الذي نشرته وكالة األنباء الجزائرية،
وال��ذي توج اجتماع فريق الوساطة بالجزائر بين 15
و 18نيسان أن «مسار السالم يجب أن يستمر بالطريقة
التي تحافظ على المكاسب المحققة .لذلك ندعو ونلزم
كل الحركات السياسية والعسكرية التوقيع على االتفاق
لمناسبة حفل سيتم تنظيمه لهذا الغرض في  15أيار
 2015في باماكو».
وفي األول من آذار وقعت الحكومة المالية اتفاق «سلم
ومصالحة» مع ث�لاث مجموعات مسلحة بعد ثمانية
أشهر من المفاوضات في الجزائر لوضع ح ّد للنزاع في

شمال البالد ،بينما طلبت ثالث مجموعات أخرى مهلة
«معقولة» قبل التوقيع .وبعدما ذكر البيان أن الواليات
المتحدة وفرنسا انضمتا إلى فريق الوساطة ،أوضح
أن «هذه المرحلة (التوقيع على اتفاق السالم) ستفتح
الطريق أمام تفعيل التزامات فريق الوساطة الذي سيسهر
على أن يكون تطبيق االتفاق كامالً ووفق مدة زمنية يتم
التفاهم عليها» .وهددت الوساطة باللجوء إلى «الهيئات
الدولية بخصوص أي تصرف أو عمل يمكن أن يهدد مسار
السالم».
ويضم فريق الوساطة برئاسة الجزائر كالً من المجموعة
االقتصادية لدول غرب أفريقيا واالتحاد األفريقي واألمم
المتحدة واالتحاد األوروب��ي ومنظمة التعاون اإلسالمي
وبوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر وتشاد ،وانضمت إليه
الواليات المتحدة وفرنسا.

