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ظريف في نيويورك  ...و�صالحي يرى �أن مفاو�ضات فيينا �أزالت بع�ض الغمو�ض

النروج ت�ضيف �أ�سماء جديدة من رو�سيا و�شرق �أوكرانيا �إلى «القائمة ال�سوداء»

برلمان �إيران يلزم الحكومة
�أخذ موافقته على �أي اتفاق نووي

تو�سك :واهم من يعتقد �أن �أوروبا �ستقدم
دعم ًا ع�سكري ًا مبا�شر ًا لأوكرانيا

أعلن المتحدث باسم لجنة األمن
القومي والسياسة الخارجية في
مجلس ال��ش��ورى اإلي��ران��ي حسين
نقوي مشروع قرار عاجل في البرلمان
اإلي��ران��ي يلزم الحكومة بالحصول
على موافقته إلبرام أي اتفاق نووي
مرتقب.
وي��أت��ي م��ش��روع ال��ق��رار ردا ً على
قرار لجنة مجلس الشيوخ األميركي
باإلشراف على سير المفاوضات بين
جمهورية إيران اإلسالمية ومجموعة
السداسية الدولية.
وقال نقوي« :إن االتفاق يتضمن
تشكيل لجنة من سبعة نواب تشرف
على سير المفاوضات ال��ن��ووي��ة»،
الفتا ً إلى أن «ال ضمان لتنفيذ االتفاق
ال��ن��ووي م��ع ال���دول الست م��ن دون
مصادقة مجلس الشورى اإليراني
عليه».
وأكـد نقوي« :أن ن��واب الشعب
ف��ي مجلس ال��ش��ورى ات��خ��ذوا ه��ذا
القرار ،وفقا ً لما ینص علیه الدستور
بأن أي اتفاق بین إیران وبلد آخر ،ال
یصادق علیه ن��واب الشعب ،یفتقد
إلی الصدقیة القانونیة».
وك��ـ��ان أع��ض��اء ج��م��ه��وری��ون في
مجلس الشیوخ األمیركـي أعلنوا
أنهم بصدد تشريع ق��ان��ون یعطي
الكـونغرس سلطة مراجعة أي اتفاق
نووي مع إیران ،ما یثیر إمكان اندالع
معركـة حزبیة قد تعرقل فرص إقراره،
فیما هدد الرئیس أوباما باستخدام
حق النقض ضد هذا المشروع.
وكانت لجنة العالقات الخارجیة
بمجلس الشیوخ األميركي كـانت قد
وافقت األسبوع الماضي بإجماع 19
صوتا ً على نسخة توافقیة لمشروع
قانون مراجعة أي اتفاق نووي مع
إيران.
وات������ف������ق ال����ج����م����ه����وری����ون
والدیمقراطیون ف��ي اللجنة على

وصف رئيس المجلس األوروبي
دونالد توسك بالـ»وهم» إمكان
تقديم االت��ح��اد األوروب����ي دعما ً
عسكريا ً مباشرا ً ألوكرانيا ،مشددا ً
على أنه شخصيا ً يعارض مثل هذا
األمر.
وق������ال ت���وس���ك ف����ي ح��دي��ث
تلفزيوني« :ليس من صالحيات
االت���ح���اد األوروب�����ي ات��خ��اذ مثل
ه��ذه ال��ق��رارات (تقديم مساعدة
عسكرية) .وبغض النظر عن أن
االتحاد األوروب��ي لم يؤسس لهذا
الغرض ،ال يغطى مثل هذا المزاج
ف��ي أوروب���ا ،فليس هناك الكثير
من المتحمسين المؤيدين لمثل
هذ النوع من القرارات وهو تقديم
دعم عسكري مباشر ألوكرانيا ،فال
داعي لبناء األوهام».
وأض��اف توسك« :أن��ا أع��ارض
ال��ت��دخ��ل ال��ع��س��ك��ري ف��ي األزم���ة
األوك���ران���ي���ة وأص����ر ع��ل��ى ال��ح��ل
الدبلوماسي ،كما الواليات المتحدة
األمركية وكندا» .وأوض��ح توسك
أن «هاتين الدوليتن تراهنان على
الطرق الدبلوماسية والسلمية في
حل هذه األزمة ،لكن هل تعتبر هذه
الطرق فعالة؟ ربما ليست فعالة
بما فيه الكفاية ،بخاصة من وجهة
نظر أوك��ران��ي��ا ،فهي ،إل��ى جانب
العقوبات لم تحدث تأثيرا ً فوريا ً
وكامالً ،لكن ،من جانب آخر ،فإن
توقف أكثر المراحل سخونة في
األزمة وانحسار المعارك الشاملة
في أوكرانيا هو ،بال شك ،نتيجة
للموقف األوروبي الموحد».
يذكر أن السلطات األوكرانية
تطالب الغرب باستمرار بتقديم
مساعدة عسكرية لها .وقد أعلنت
اإلدارة األميركية السابقة أنها
تنظر في تقديم مساعدة عسكرية
«فتاكة» لكييف إال أنها امتنعت
ع��ن ه���ذه ال��ف��ك��رة ف��ي ال��ن��ه��اي��ة.
وبعدها ،صادق مجلس النواب في
الكونغرس األميركي على مشروع
ق��رار يدعو الرئيس ب��اراك أوباما
إلى بدء تقديم أسلحة ألوكرانيا.
لكن ال��والي��ات المتحدة تصر
م��ع ذل��ك على أن تضع لمساتها
العسكرية في األزمة فأرسلت إلى
أوكرانيا األسبوع الماضي نحو
 300من مشاة البحرية بهدف
تدريب الجنود األوكرانيين ،بمن
فيهم الحرس الوطني وغيره من
الكتائب التي شاركت في العملية
العسكرية شرق البالد ،على فنون
القتال المختلفة .وهو ماتعارضه

ح��ذف ب��ن��ود م��ن م��ش��روع القانون
تثیر قلق الرئیس باراك أوباما ،الذي
هدد باستخدام النقض ضد مشروع
القانون وذلك بهدف تلطیف أجواء
ال��م��ف��اوض��ات ال��ن��ووی��ة بین إی��ران
والقوى العالمیة.
ج��اء ذل��ك ف��ي وق��ت ت��وج��ه وزي��ر
ال��خ��ارج��ي��ة اإلي��ران��ي محمد ج��واد
ظريف والفريق النووي المفاوض
أم��س ،إل��ى نيويورك للمشاركة في
مؤتمر إعادة النظر في معاهدة الحد
من انتشار األسلحة النووية.
وسيلتقي ظ��ري��ف االث��ن��ي��ن على
ه��ام��ش المؤتمر نظيره األميركي
ج��ون ك��ي��ري ومنسقة السياسات
ال��خ��ارج��ي��ة ف��ي االت��ح��اد االوروب���ي
فيدريكا موغريني ،وع��ددا ً آخ��ر من
وزراء مجموعة  1+5لبحث مسار
المحادثات النووية.
وذكر رئیس منظمة الطاقة النوویة
اإلیرانیة أنه تمت خالل المفاوضات

ال��ن��ووی��ة ال��ت��ي أج��ري��ت ف��ي األی���ام
األخیرة في فیینا ،إزالة الغموض عن
تقریر الحقائق األميركـي حول اتفاق
لوزان.
وأض��اف علي أكـبر صالحي في
حدیث مع القناة األولی في التلفزیون
اإلیراني ،أن موضوع رفع الحظر كـان
من أهم القضایا التي جرى بحثها في
مفاوضات فیینا.
وأوض��ح أنه ال یمكن التطرق إلی
الكثیر من القضایا التي تم تناولها
في المفاوضات بشكل علني ،فمن
الممكن أن تستغل بعض الجهات
ه��ذه المعلومات وم��ن ه��ذه الجهات
الكیان الصهیوني.
وأكـد أنه وبعد التوصل إلی اتفاق
نهائي تمكن اإلش����ارة حینها إلی
جمیع تفاصیل ما جرى بحثه ،وعلی
الشعب اإلیراني أن یثق بالمسؤولین
الذين یدافعون عن المصالح الوطنیة
إلیران.

كازاخ�ستان تنتخب رئي�س ًا...
ونازربايف يعد ب�إ�صالحات د�ستورية

موسكو ال��ت��ي ت��رى أن مثل هذه
الخطوات ستقوض جهود التسوية
السلمية للنزاع.
إلى ذلك ،شدد إدوارد باسورين،
الناطق باسم ق��وات «جمهورية
دونيتسك الشعبية» المعلنة من
طرف واح��د ،على ض��رورة تدخل
المجتمع الدولي إلجبار كييف على
تنفيذ اتفاقات مينسك.
وق���ال ب��اس��وري��ن إن الجانب
األوكراني ال ي��زال يفعل كل شيء
من أج��ل إحباط اتفاقات مينسك
حول تسوية النزاع المسلح جنوب
شرقي البالد ،مضيفاً« :نحن ندعو
المجتمع الدولي وجميع األطراف
المشاركة في عملية التفاوض ،إلى
ممارسة ضغط سياسي مباشر
على الحكومة األوكرانية كي تنفذ
اتفاقات مينسك» ،مشيرا ً إلى عدم
وج��ود بديل من الحل السياسي
لهذا النزاع.
كما دع��ا ب��اس��وري��ن السلطات
األوكرانية إلى إطالق حوار شامل
مع «دونيتسك الشعبية» ،الفتا ً
إلى أن «الطريق الوحيد المتحضر
للحل ه��و ال��ت��س��وي��ة السياسية
لجميع التناقضات».
وف��ي ش��أن آخ��ر ،أعلنت وزارة
الخارجية النروجية ،أن النروج
وسعت قائمة العقوبات «السوداء»
ب��ال��ن��س��ب��ة ل��روس��ي��ا وأوك��ران��ي��ا
لتضم  19شخصا ً و 9شخصيات
اعتبارية جديدة ،وذلك بعد خطوة
مماثلة لالتحاد األوروبي.
وج���اء ف��ي وثيقة ال����وزارة أن
«اإلج�������راءات ال��ج��دي��دة تخص
األش����خ����اص ال����ذي����ن ش��م��ل��ت��ه��م

مواجهات في بالتيمور
الأميركية على خلفية مقتل
�شاب من �أ�صول �أفريقية

وعد مرشح االنتخابات الرئاسية
المبكرة في كازاخستان ،الرئيس
ال��ح��ال��ي ن��ورس��ل��ط��ان ن��ازارب��اي��ي��ف
بإجراء إصالحات دستورية في البالد
في حال فوزه بالمنصب مجدداً.
وأعلن نازارباييف عقب اإلدالء
بصوته في مركز االق��ت��راع رق��م 81
في العاصمة أستانا أمس أنه «إذا
ج��دد ال��ك��ازاخ��ي��ون الثقة ب��ي ،فإن
الخطوة األول��ى التي سأتخذها هو
اإليعاز بتشكيل لجنة إلجراء خمس
إص�لاح��ات مؤسساتية» .وأض��اف
أن «ه���ذا العمل يتطلب تغييرات
تشريعية وحتى في بعض األماكن،
دستورية».
وأك��د نازارباييف أن��ه واث��ق من
أن «الكازاخستانيين سيصوتون،
ف��ي المقام األول ،م��ن أج��ل التطور
المستدام لبلدنا وتحسين معيشة
المواطنين ،وثانيا ً من أجل االستقرار

في الدولة ،وتأييدا ً للسياسة التي
مارستها الدولة تحت قيادتي .وأنا
واث���ق أن��ه��م س��ي��ص��وت��ون م��ن أج��ل
مستقبلهم ومستقبل أطفالهم ،من
أجل كازاخستان مزدهر».
ويرجح المراقبون ف��وز الرئيس
نور سلطان ن��زار باييف البالغ من
العمر  74سنة ،وال��ذي يحكم البالد
منذ ع��ام  1991بعد انفصالها عن
االتحاد السوفياتي السابق.
كما أدل��ى المرشحان الرئاسيان
اآلخ����ران ،أم��ي��ن اللجنة المركزية
للحزب الشيوعي الشعبي تورغون
سيزديكوف ورئيس اتحاد نقابات
ال��ع��م��ال أب��ي��ل��غ��ازي ك��وس��اي��ن��وف
بصوتيهما.
ف���ي غ��ض��ون ذل����ك ،أع��ل��ن أم��ي��ن
م��رك��ز االن��ت��خ��اب��ات الجمهوري في
ك��ازاخ��س��ت��ان باخيت ميلديشوف
أن ال��ت��ص��وي��ت ف���ي االن��ت��خ��اب��ات

الرئاسية يجرى بشكل ه��ادئ ومن
دون خروقات .وقال إن «التصويت
يجرى في الوقت الراهن بشفافية
ونزاهة ومن دون خروقات ،في جو
هادئ وعملي ،ووفق مبادئ القانون
االنتخابي».
وأض����اف ميلديشوف أن���ه «ت��م
توفير الظروف كافة للمراقبين لرصد
سير عملية االنتخابات في مراحلها
كافة م��ن دون ع��وائ��ق» ،وذك��ر أنه
تم فتح نحو  10آالف مركز اقتراع
أم���ام  9ماليين و 500أل��ف ناخب
صباح األحد ،بينها  65مركزا ً خارج
كازاخستان.
وتنص القوانين السارية على
وجوب إعالن النتائج األولية خالل
 48س��اع��ة وال��رس��م��ي��ة ف��ي م��دة ال
تتجاوز تاريخ  3أيار المقبل.

حزب العمال ي�ستبعد
اتفاق ًا مع القوميين
اال�سكتلنديين

القبار�صة الأتراك
ينتخبون رئي�س ًا جديداً
في جولة الإعادة

استبعد زعيم حزب العمال البريطاني أمس إبرام اتفاق غير
رسمي مع القوميين االسكتلنديين بعد انتخابات السابع من
أيار ،إذا فشل حزبه في الحصول على غالبية شاملة.
وقال زعيم حزب العمال إد ميليباند لهيئة اإلذاعة البريطانية
عندما سئل إن كان الحزب اليساري سيتفاوض مع القوميين
االسكتلنديين بعد االنتخابات «لست مهتما ً بالصفقات».
واستبعد ميليباند بالفعل اتفاقا ً رسميا ً بتشكيل ائتالف مع
الحزب القومي االسكتلندي لكن عدم استبعاده إلبرام اتفاق
الخاسر المعروف باسم اتفاق «الثقة والعرض» استغل من
قبل حزب المحافظين ال��ذي ينتمي له رئيس ال��وزراء ديفيد
كاميرون.
وقال ميليباند« :أريد أن أكون واضحاً ،ال ائتالف وال تعاون،
لن أبرم اتفاقات مع الحزب القومي االسكتلندي».
وأظهرت استطالعات الرأي بشكل ثابت أن من غير المرجح
أن يحصل المحافظون أو العمال على غالبية كاملة في البرلمان
المؤلف من  650مقعداً.
وص��وت االسكتلنديون على ع��دم االنفصال عن المملكة
المتحدة في استفتاء أج��ري في  18أيلول لكن استطالعات
الرأي تشير إلى أن الحزب القومي االسكتلندي الذي كان مهمشا ً
والذي يؤيد االستقالل بصدد الحصول على نصيب األسد من
مقاعد حزب العمال في اسكتلندا.

صوت القبارصة األت��راك في شمال قبرص أمس
الختيار رئيس جديد في جولة اإلعادة من االنتخابات
الرئاسية بين المرشحين مصطفى أكينجي والرئيس
الحالي درويش أوغلو.
وك��ان أوغ��ل��و ق��د حصل ف��ي الجولة األول���ى التي
جرت في  19نيسان ،على  28.4في المئة من أصوات
الناخبين مقابل  26.8في المئة ألكينجي ،حيث فتحت
مراكز االقتراع أبوابها أمام نحو  177ألف ناخب عند
الساعة الخامسة صباحاً.
وانقسمت قبرص إلى شطرين منذ عام  1974بسبب
غزو عسكري تركي جاء بعد انقالب دعمته اليونان،
وأعلنت جمهورية شمال قبرص استقاللها رسميا ً من
جانب واحد عام .1983
ويذكر أن تركيا فقط تعترف بجمهورية شمال
قبرص ،في المقابل يعترف المجتمع الدولي بالحكومة
القبرصية اليونانية في نيقوسيا كحكومة شرعية
لقبرص ككل.
وتتعثر محادثات السالم منذ سنوات ،وتقول األمم
المتحدة إنها تتوقع استئنافها الشهر المقبل بعد
توقفها  6أشهر.

تظاهر أكثر من ألف شخص في بالتيمور
شرق الواليات المتحدة احتجاجا ً على
ش��اب م��ن أص��ول أفريقية متأثرا ً
وف��اة
ّ
بإصابته بجروح أثناء عملية توقيفه.
المتظاهرون انطلقوا من المكان حيث
الشاب في مسيرة احتجاجية
جرى اعتقال
ّ
توجهت نحو مفوضية الشرطة ،ورددوا
هتافات تطالب بإحقاق العدالة وقد أقدم
بعض المتظاهرين على تحطيم زجاج
خمس س��ي��ارات للشرطة التي اعتقلت
بعض المشاركين في التظاهرة.
وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن
المتظاهرين هاجموا سيارات للشرطة
ومحال تجارية في وسط بالتيمور شرق
الواليات المتحدة ،حيث تجمع أكثر من
ألف شخص بهدوء لمدة تسعين دقيقة
أم��ام بلدية بالتيمور للمطالبة بإحقاق
ال��ع��دل بعد وف��اة ف��ري��دي غ��راي متأثرا ً
بكسور أصيب بها في فقرات الظهر ،وذلك
بعد أسبوع على توقيفه في  12نيسان
�ي شعبي ف��ي ه��ذه المدينة التي
ف��ي ح� ّ
يبلغ عدد سكانها  620ألف نسمة.
وت��ده��ور الوضع فجأة عندما توجه
عشرات المتظاهرين إلى معلب البيسبول
كامدن ي��اردز ،قبل ساعة من بدء مباراة
بين فريقي بالتيمور أوريولز وبوسطن
ريد سوكس.
وب ّثت قنوات التلفزة المحلية مشاهد
التقطها مصورون لها على متن طوافات،
أظ��ه��رت شبانا ً وه��م ي��رم��ون زج��اج��ات
الصودا وعلب القمامة على رجال الشرطة
ال��ذي��ن ك��ان��وا ي��ت��ول��ون ح��راس��ة متحف
المشاهير ومكتب تذاكر الدخول ،قبل أن
يحطموا واجهات محال تجارية ويقوموا
بنهبها.
وأك��دت شرطة بالتيمور في تغريدة
ع��ل��ى ت��وي��ت��ر« :ل�لأس��ف ،المتظاهرون
يحطمون اآلن نوافذ ويرشقوننا بأشياء.
نناشد الجميع المحافظة على هدوئهم».
وأف���ادت قناة «دبليو ب��ي إي أل» أن
متظاهرين نهبوا متجرا ً وحطموا واجهات
متاجر أخرى وقطعوا طرقات .وطاولت
أعمال الشغب محالً لبيع األلبسة الفاخرة
وم��رك��زا ً للخدمات المالية ومحالً لبيع
الهواتف النقالة.
وشاهد مصور وكالة «فرانس برس»
م��ت��ظ��اه��ري��ن ي��ح��ط��م��ون زج����اج خمس
س��ي��ارات شرطة ،قبل أن تتدخل قوات
مكافحة الشغب.
وق���ال ق��ائ��د ال��ش��رط��ة ان��ت��ون��ي باتس
للصحافيين إن  12شخصا ً اعتقلوا .فيما
رأى متحدث آخر للشرطة أن أعمال العنف
هذه نجمت عن «مجموعات معزولة» من
األفراد.

قرارات االتحاد األوروب��ي األخيرة
وال��ق��اض��ي��ة ب��ت��ج��م��ي��د أص��ول��ه��م
األجنبية».
وت��ض��م ال��ق��ائ��م��ة ال��ج��دي��دة 5
م��س��ؤول��ي��ن روس ،ه���م ن��ائ��ب
وزي���ر ال��دف��اع ال��روس��ي أناتولي
أنطونوف ،والنائب األول لوزير
الدفاع الروسي أرك��ادي باخين،
وفنان الشعب السوفياتي النائب
في مجلس الدوما الروسي يوسف
كوبزون ،وكذلك النائب في مجلس
ال���دوم���ا ع��ن ال��ح��زب الشيوعي
فاليري راشكين ورئ��ي��س دائ��رة
العمليات العامة في هيئة األركان
العامة في الجيش الروسي آندري
كارتابولوف.
كما شملت الالئحة «السوداء»
أس��م��اء  14م��ن ق��ادة جمهوريتي
«دون���ي���ت���س���ك» و«ل��وغ��ان��س��ك»
الشعبيتين المعلنتين من طرف
واحد ،باإلضافة إلى زعماء وحدات
للدفاع الشعبي.
وتقضي ه��ذه العقوبات أيضا ً
بحظر دخ���ول ه���ؤالء األش��خ��اص
أراض��ي النروج وتجميد أصولهم
في حال وجودها في مصارف هذا
البلد.
وتعد القائمة النروجية مماثلة
لالئحة االت��ح��اد األوروب���ي ،إذ أن
التعديالت التى أدخلت تتناسب
م��ع م��ا أعلنه األخ��ي��ر ،ف��ي الـ16
شباط.
تجدر اإلش��ارة إل��ى أن المملكة
النروجية ليست عضوا َ في االتحاد
األوروبي ،لكنها تتبعه في تطبيق
جميع عقوباته.
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اجتاهات
رهانات نتنياهو
لإف�شال االتفاق النووي الإيراني
} ناديا شحادة
بعد سلسلة مفاوضات استمرت ألكثر م��ن عشر س��ن��وات حول
البرنامج النووي االي��ران��ي ،وم��ع وص��ول أوباما ال��ى رئاسة أميركا
حامالً شعار انهاء الحروب التي خاضها سلفه وواضعا ً كل ثقله خلف
المفاوضات بين إيران ومجموعة ( )1+5وفي المقابل أبدى نظيره
اإلي��ران��ي حسن روح��ان��ي ك��ل ثقله للبرنامج ال��ن��ووي وت��م التوصل
مؤخرا ً في لوزان السويسرية الى اتفاق اطار حول البرنامج النووي
االيراني.
في مقابل هذا االنتصار السياسي والدبلوماسي االيراني الذي توج
َ
يرض عنه بعض الدول االقليمية منها
بما أفرزه تفاهم لوزان الذي لم
«إسرائيل» حيث انتقد رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو في  5نيسان
من العام الحالي اتفاق اإلطار بين الدول الكبرى وإيران واصفا ً إياه
بـ «اتفاق سيء» يسمح للجيش اإليراني بامتالك بنية تحتية نووية
كبيرة بحسب تعبيره ،وتعهد بأنه سيستمر في االشهر المقبلة في
عمله ضده.
أم��ا السعودية ال��ت��ي ك��ان لها اج���راء استباقي بشنها ح��رب��ا ً على
الحوثيين في اليمن في محاولة منها للتأثير على مسار المفاوضات
االيرانية – االميركية وذلك بتأييد «إسرائيل» التي لم تكن بمنأى عن
هذا العدوان فقد كان أول من رحب وبارك وساند وهذا ما أكده السيد
عبد الملك الحوثي في  19نيسان عندما صرح قائالً أن «إسرائيل»
تؤيد وتدعم الحرب السعودية على اليمن ،باالضافة ال��ى تمنيات
«اإلسرائيلين» للسعوديين بالنجاح في حربهم وفق صحيفة «يديعوت
احرونوت» ،ولكن رهانات نتنياهو على تلك الحرب انتهت بالفشل.
عبثا ً حاول نتنياهو والسعودية عرقلة المفاوضات التي استأنفت
يوم االربعاء الماضي في فينيا من اجل التوصل الى اتفاق نهائي حول
البرنامج النووي لطهران وذلك بعد حوالى ثالثة اسابيع على توقيع
اتفاق اطار الذي وقع في لوزان ،فرهان نتنياهو على حرب السعودية
في اليمن انتهى بالفشل ،فالمحادثة بين إيران والدول الكبرى الست
تحرز تقدما ً ف��ي صياغة االت��ف��اق وه��ذا م��ا أك��ده كبير المفاوضيين
االيرانيين عباس عراقجي الجمعة الماضي حيث قال ان المحادثات
النووية بين بالده والقوى العالمية الست تحرز تقدما ً جيداً.
«إسرائيل» التي انتابها الخوف والشكوك العميقة من الوصول الى
اتفاق في المحادثات حول النووي االيراني حاولت الضغط والرهان
على تدخل الكونغرس االميركي لعرقلة المفاوضات ولكن رهانها
توج بالخسارة واصطدم بعناد أوباما وصالحياته في استخدام حق
الفيتو في الكونغرس فاالدارة االميركية تسعى إلفشال أي محاولة
للكونغرس االم��ي��رك��ي م��ن شأنها ان تؤثر على سير المفاوضات
النووية مع ايران وهذا ما أكده الرئيس االميركي أوباما ،وجاء كالم
وزير الخارجية جون كيري في  22نيسان ليؤكد التوصل الى تسوية
في واشنطن في شأن دور الكونغرس بخصوص النووي االيراني،
وأعرب عن ثقته في قدرة الرئيس باراك اوباما على التفاوض حول
اتفاق في شأن البرنامج النووي اإليراني.
وي��ؤك��د المراقبون أن إي���ران التي اصبحت ق��وى اقليمية عظمى
ووازنة وفاوضت أميركا والدول الكبرى وتوصلت الى اتفاق وشيك
يعترف بحقها في التخصيب وتسلم بامتالكها الخبرة والمواد الالزمة
النتاج اسلحة نووية ،فلم يبقَ أمام «اإلسرائيليين» اال ان يعترفوا بهذه
الحقيقة أو ينفذ نتنياهو تهديده ،الذي أحدث شرخا ً في العالقات بين
«إسرائيل» وراعيتها الكبرى أميركا ،وهو شرخ سيتوسع حتما ً في
االعوام المقبلة بعد ان بدأت «إسرائيل» تفقد اهميتها االستراتيجية في
شكل متسارع .فهل ينفذ نتنياهو تهديداته السابقة ويرتكب حماقة
باستخدام الحل العسكري في محاولة منه لتدمير البرنامج النووي
االيراني التي ربما ستقلب توازنات المنطقة؟

�أكثر من  2000قتيل
والهزات االرتدادية القوية تتوا�صل في النيبال

لقي أكثر من  2000شخص حتفهم في الزلزال
ّ
الذي ضرب العاصمة كتمندو في النيبال ،حيث
بلغت ق � ّوة ال��زل��زال سبع درج��ات فاصل سبعة
أعشار الدرجة على مقياس ريختر ،وقد أدّى إلى
التاريخي .وأدى أيضا ً إلى
انهيار برج «داراهارا»
ّ
وقوع انهيارات ثلجية في قمة إفرست في جبال
الهماليا ومحاصرة عشرات المتسلقين.
كما ضربت هزة أرضية ثالثة نيبال أمس بلغت
شدتها  7.6درجة ،وذلك بعد ساعات من زلزال
ثان بقوة  5.6درجة هز البالد التي لم تستفق بعد
صدمة الهزة األعنف التي ضربتها السبت.
وق��ال مركز رص��د ال���زالزل األميركي إن الهزة
األخيرة التي حدثت الساعة  12:39بالتوقيت
المحلي ،ك��ان��ت على بعد نحو  80كلم شرق
العاصمة كاتماندو ،وعلى بعد  17كيلومترا ً عن
بلدة ك���وداري الواقعة على ال��ح��دود المحاذية
لمقاطعة التيبيت ذاتية الحكم.
وأف�����ادت ق��ن��اة  IBN-CNNب���أن منطقة
العاصمة شهدت أيضا ً هزات ارتدادية قوية ،كما
وقعت هزات أرضية في كل شمال الهند وفي منطقة
العاصمة نيودلهي.
وذك��ر مركز ال���زالزل الهندي أن وق��وع ه��زات
ارت��دادي��ة أخ��رى غير مستبعد على م��دار أي��ام
وأسابيع عدة وحتى أشهر.
ك��ذل��ك ض��رب زل���زال ج��دي��د ب��ق��وة  5.6درج��ة
فجر أمس نيبال التي لم تستفق بعد من صدمة
الهزة األرضية التي منيت بها السبت .وقال مركز
رصد الزالزل األورومتوسطي إن الزلزال وقع عند
الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي على عمق 10
كلم وعلى بعد  47كم إل��ى الشمال الغربي من
العاصمة كاتماندو ،ولم ترد حتى اآلن معلومات
عن الخسائر واألضرار ج ّراء الهزتين الجديدتين.
وكانت النيبال تعرضت صباح السبت 25
نيسان إل��ى زل��زال هو األعنف منذ ثمانين سنة

بلغت شدته  7.9درجة بقياس ريختر ،تجاوز
عدد ضحاياها بحسب الشرطة المحلية 1900
قتيل وقرابة  5000جريح.
وفي أسوأ كارثة بجبل إيفرست جرى انتشال
جثث  17من متسلقي الجبل أم��س بعد انهيار
جليدي جراء الزلزال ،وهبطت طائرة تحمل أول
مجموعة من  15مصابا ً من متسلقي الجبل في
مطار كاتمندو عند الظهر بالتوقيت المحلي.
وقدم الرئيس الروسي فالديمير بوتين تعازيه
إلى نظيره النيبالي رام بان ياداف بضحايا الزلزال،
وأعلنت وزارة الطورئ الروسية استعدادها إلرسال
فرق إنقاذ إلى نيبال والمساعدة في انتشال ضحايا
الزلزال وإزالة آثار الدمار.
وألحق الزلزال دمارا ً كبيرا ً بالمنازل والمباني
الحكومية في العاصمة كاتماندو ،وتسبب بانقطاع
االتصاالت الهاتفية وخطوط الكهرباء ،كما وردت
معلومات عن تعرض مهبط الطيران ألضرار كبيرة
أدت إلى توقف العمل فيه.
وشعر سكان نيبال وأجزاء من الهند وبنغالدش
بالهزة التي أدت إل��ى انهيار ب��رج تاريخي في
العاصمة ،وتسببت في انهيارات ثلجية على
منحدرات جبال الهيمااليا في منطقة إيفريست.
ويواصل السكان المحليون انتشال الجثث
والمصابين من تحت األنقاض في كاتماندو التي
اكتظت مستشفياتها بالمصابين.
على صعيد آخر ،فتحت السفارة الروسية مركز
تجمع الستقبال الرعايا الروس في المدينة .وقال
الملحق اإلعالمي بالسفارة أزري��ت بوتاشايف:
«حتى اآلن ما زال��ت األرض تهتز تحت أقدامنا.
االتصاالت انقطعت مع المؤسسات الحكومية .ثمة
دمار حول مقر السفارة» .وأضاف« :لقد فتحنا في
مقر السفارة مركز تجمع للمواطنين الروسيين،
لكن في الوقت الراهن ال يمكننا اإلدالء بتفاصيل
حول حجم الكارثة».

ونقل عن السفارة الروسية في كاتماندو ،عدم
ورود معلومات عن وق��وع مصابين في صفوف
المواطنين الروس في نيبال بمن فيهم الموجودون
في الجبال.
وردا ً على س��ؤال عن احتمال إج�لاء الرعايا
الروسيين من نيبال ،أكد مصدر في السفارة عدم
توافر معلومات محددة بهذا الشأن ،مشيرا ً إلى أن
مسؤولي السفارة على اتصال مستمر مع وزارة
الطوارئ الروسية.
ونقلت مصادر إعالمية أن الماليين من سكان
بنغالدش يغادرون بيوتهم خوفا ً من تداعيات
الهزة األرضية التي وقعت في جارتهم نيبال،
فيما أفادت المعلومات بفقدان عدد من األشخاص
وإصابة نحو  30آخرين في المنطقة.
أم��ا ف��ي الهند ،فقد قتل  12شخصا ً بحسب
وسائل اإلعالم المحلية جراء الزلزال ،وقال المعهد
األميركي للجيوفيزياء إن شدة الزلزال ،الذي وقع
على بعد  81كيلومترا ً إلى الشمال الغربي من
كاتماندو وعلى عمق  15كيلومتراً ،بلغت 7.9
درجة بحسب مقياس ريختر.
وأرسلت الهند إم��دادات طبية وأطقم إغاثة في
حين أرسلت الصين فريق طوارئ من  60شخصا ً
لمساعدة حكومة نيبال .وقالت وك��االت إغاثة
إن المستشفيات في وادي كاتمندو مكتظة وإن
اإلمدادات الطبية تنفد.
من جهة أخرى ،ذكر األمين العام لألمم المتحدة
بان كي مون ،أن المنظمة الدولية تنوي أن تبدأ
عملية إنسانية واس��ع��ة ف��ي نيبال ،لمساعدة
المصابين جراء الزلزال ،مقدما ًَ تعازيه إلى حكومة
هذا البلد وأهالي الضحايا.
وقال بان إن «األمم المتحدة تدعم حكومة نيبال
في ما تقوم به من تنسيق في عمليات البحث
واإلنقاذ ،ومستعدة لبذل جهود واسعة النطاق
لتقديم المساعدة».

