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بعد � 20سنة من الغياب ...كيان العدو ع�ضو مراقب في م�ؤتمر حظر انت�شار النووي

ظریف :خالفات وا�شنطن الداخلية ال تعفيها من م�س�ؤولية تنفيذ االتفاق النووي
أعلن وزی��ر الخارجیة اإليراني
محمد ج���واد ظ��ري��ف أن واشنطن
مسؤولة عن تنفیذ االتفاق النووي
والخالفات الداخلیة ال تعفیها من
تنفیذ التزاماتها الدولیة.
ون��ق��ل ع���ن ظ��ري��ف ق��ول��ه ل��دی
وص��ول��ه أم���س إل���ى ن��ی��وی��ورك أن
الهدف من زیارته هو المشاركة في
المؤتمر الذي یعقد مرة كل خمسة
أع����وام ل��ب��ح��ث األرك�����ان األص��ل��ی��ة
لمعاهدة الحظر النووي والتوصل
إلی وثیقة ملزمة ونهائیة في هذا
المجال.
واعتبر الوزير اإليراني أن الحظر
واالتفاق ال یجتمعان واتفاق اإلطار
الذي جرى التوصل إلیه في لوزان
ینص علی رفع العقوبات بالتزامن
مع تنفیذ االتفاق النهائي ،وق��ال:
«قلنا من البداية إن رفع العقوبات
يجب أن ال يكون نتيجة لتنفيذنا
االت��ف��اق .فبحسب االت��ف��اق ال��ذي
ج���رى ال��ت��وص��ل إل��ي��ه ف��ي ل���وزان
يجب إلغاء العقوبات بالتزامن مع
سريان االتفاق حول برنامج إيران
النووي».
كما لفت الوزير الى أن بالده تنتظر
من الجانب األميركي توضيحا ً حول
مصادقة لجنة ال��ش��ؤون الدولية
في مجلس الشيوخ على مشروع
القانون المسمى «مضمون االتفاقات
ح��ول برنامج إي��ران ال��ن��ووي عام
 ،»2015والذي في حال دخوله حيز
التنفيذ يعطي الكونغرس األميركي
الحق ف��ي إع���ادة النظر بالصفقة
النووية المحتملة مع طهران.
وأك�����د ظ���ري���ف« :ن��ن��ت��ظ��ر من
المسؤولين األميركيين توضيحات

دقيقة حول التناقضات الداخلية
(بين اإلدارة والكونغرس) وحول
المستوى ال��ذي تستطيع التأثير
فيه على تنفيذ االتفاق المقبل حول
برنامج إيران النووي».
ون���وه ظ��ري��ف ب��ه��ذا ال��ص��دد إلى
أن «الحكومة األميركية تتحمل
مسؤولية تنفيذ أي اتفاق وقعته
الدولة .فوفق االلتزامات الدولية ال
تحرر المشاكل الداخلية البالد من
تنفيذها .أما التجاذبات الداخلية
في الواليات المتحدة فال تعنينا».
في غضون ذل��ك ،صرح مسؤول
رفيع في الخارجية األميركية أن
ال��وزي��ر ج��ون كيري سيجتمع مع

نظيره اإليراني محمد جواد ظريف
في نيويورك.
في حين نقل عن مصادر إعالمية
أن كيري سيجتمع أيضا ً مع نظيريه
األردن���ي ن��اص��ر ج���ودة والمصري
سامح ش��ك��ري .كما سيشارك في
مؤتمر مراجعة اتفاق حظر االنتشار
النووي.
وكان يوم أمس قد شهد انطالق
المؤتمر المخصص لمتابعة معاهدة
الحد من انتشار األسلحة النووية.
ويترأس وفد موسكو إلى المؤتمر
س��ي��رغ��ي ري��اب��ك��وف ن��ائ��ب وزي��ر
الخارجية الروسية ،ومن المتوقع
أن ت��واص��ل على ه��ام��ش المؤتمر

األطراف المعنية بالبرنامج النووي
األي��ران��ي محادثاتها ح��ول االتفاق
اإلط����اري ال���ذي ت��م ال��ت��وص��ل إليه
بين طهران ومجموعة « »1+5في
لوزان.
يذكر أن المعاهدة التي دخلت
حيز التنفيذ في  ،1970تضم 190
ب��ل��دا ً أو كيانا ً وال ت��زال المعاهدة
مفتوحة للتوقيع .وتعقد مؤتمرات
متابعة كل خمس سنوات.
وم���ن ض��م��ن ال����دول ال��ت��ي تملك
سالحا ً ذري��ا ً ول��م توقع حتى اآلن
االت��ف��اق ،الهند وباكستان وكيان
العدو «إس��رائ��ي��ل» ،كما انسحبت
كوريا الشمالية من المعاهدة في

 2003وأج���رت م��ن وقتها ثالث
تجارب نووية.
وفي السياق ،أعلن مسؤول في
ك��ي��ان ال��ع��دو «اإلس��رائ��ي��ل��ي» أمس
م��ش��ارك��ة ال��ك��ي��ان ب��ص��ف��ة م��راق��ب
ف��ي مؤتمر لمراجعة ات��ف��اق حظر
االن��ت��ش��ار ال��ن��ووي بعد غياب 20
س��ن��ة« ،وس��ع��ي�ا ً منها إل��ى تعزيز
الحوار مع الدول العربية».
ون��ق��ل��ت وك��ال��ة «روي���ت���رز» عن
المسؤول «اإلسرائيلي» الذي رفض
الكشف ع��ن اسمه ق��ول��ه« :نعتقد
أن الوقت ح��ان كي تجلس جميع
الدول «المعتدلة» لبحث المشاكل
التي يواجهها الجميع في المنطقة»،
مضيفا ً أن حضور «إسرائيل» في
المؤتمر بصفة مراقب يمثل محاولة
إلب��داء حسن النوايا في ما يتعلق
بإجراء مثل هذا النقاش.
وأكد المسؤول أن حضور مؤتمر
ات��ف��اق حظر االن��ت��ش��ار ال��ن��ووي ال
يعني تغيير سياسة «إسرائيل» بل
هو خطوة للتأكيد.
ولم يشارك الكيان الغاصب بأي
ح��ض��ور أو تجمع خ��اص باتفاق
حظر االنتشار النووي منذ توقيعها
عام  1995احتجاجا ً على قرارات
تعتبرها منحازة ضدها ،وفي موقف
صاغه شمعون بيريس عندما كان
وزي��را ً للخارجية في تلك الفترة،
قالت «إسرائيل» إنها لن تفكر في
قبول عمليات تفتيش دولية على
ال��م��واد النووية إال عندما يتحقق
السالم بينها وبين العرب لكن هذه
الدول تريد خضوع «إسرائيل» لمثل
هذه العمليات أوالً.

مو�سكو تطالب كييف بالتوقف عن عرقلة عمل المراقبين الدوليين �شرق �أوكرانيا

يات�سينيوك :لن ن�سمح بانهيار االئتالف البرلماني
طالبت وزارة الخارجية الروسية
أوكرانيا بوقف التفتيش غير القانوني
مراقبين من منظمة األمن والتعاون
ف��ي أوروب�����ا ،وبتنفيذ التزاماتها
الدولية ،بما في ذل��ك تسهيل عمل
بعثة المراقبة الخاصة.
وأشار بيان صادر عن الخارجية
الروسية أم��س ،إل��ى تزايد ح��وادث
تفتيش س���ي���ارات ت��اب��ع��ة لبعثة
المراقبين الدوليين وإثبات هوياتهم
م��ن ق��ب��ل ع��س��ك��ري��ي��ن ومتطوعين
أوك��ران��ي��ي��ن ق���رب م���دن دونيتسك
ولوغانسك وم��اري��وب��ل ف��ي جنوب
شرقي أوكرانيا.
وأض�����اف ال��ب��ي��ان أن ع��س��ك��ري�ا ً
أوكرانيا ً هدد في نهاية آذار الماضي
في مقاطعة لوغانسك بقتل أي موظف
روسي بين المراقبين الدوليين.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية
أن مثل هذه الممارسات تثير االستياء
وغير مقبولة على اإلط�لاق ،مضيفة
أنها تنتهك بشكل ص��ارخ التزامات
كييف بشأن ضمان أم��ن وحصانة
م��راق��ب��ي منظمة األم���ن وال��ت��ع��اون
األوروبي وحرية التنقل.
وأشار البيان إلى أن هذه األنشطة
تعرقل قيام البعثة الدولية بمهمتها
وم��راق��ب��ة تنفيذ ات��ف��اق��ات مينسك
التي توصل إليها زعماء «رباعية
النورماندي» وأقرها مجلس األمن
ال��دول��ي .وف��ي السياق ،ق��ال إدوارد
ب��اس��وري��ن ،ال��ن��اط��ق ب��اس��م ق��وات

«جمهورية دونيتسك الشعبية» إن
القوات األوكرانية استخدمت القنابل
الحارقة خالل قصفها للجمهورية.
وأع���ل���ن م���س���ؤول ف���ي المجلس
البلدي لدونيتسك أن بنايات سكنية
وم��ن��ش��آت ص��غ��ي��رة ت��ض��ررت وف��ي
حاالت أخرى تهدمت جراء إصابات
مباشرة بقذائف أوكرانية.

وبحسب معلومات ص���ادرة عن
وزارة الدفاع للجمهورية (المعلنة
م��ن جانب واح���د) فقد ت��م تسجيل
 59قصفا ً خالل  24ساعة ،من دون
اإلب�ل�اغ ع��ن س��ق��وط ض��ح��اي��ا .ومن
الجانب اآلخ��ر أك��د المتحدث باسم
العملية العسكرية في شرق أوكرانيا
زيادة حاالت إطالق النار على مواقع

ال��ق��وات األوك��ران��ي��ة م��ن جهة ق��وات
الدفاع الشعبي .وقال إن قوات الدفاع
قامت بقصفهم بمدافع من عيار 120
ملم و 122ملم ،مضيفا ً أنه تم رصد
طائرتين من دون طيار فوق مناطق
القوات األوكرانية تابعة «للعدو».
إل��ى ذل���ك ،أع��ل��ن رئ��ي��س ال���وزراء
األوكراني أرسيني ياتسينيوك أنه

اعتقال � 34شخ�ص ًا ببالتيمور الأميركية
في ا�ضطرابات عرقية
أعلنت شرطة مدينة بالتيمور األميركية أن 34
شخصا ً اعتقلوا خالل أعمال شغب جرت ليلة األحد
على هامش تظاهرة احتجاجية على وف��اة شاب
أس��ود بعد إصابته بجروح لدى توقيفه من قبل
الشرطة.
وقال جيريمي سيلبرت المتحدث باسم شرطة
هذه المدينة الواقعة على الساحل الشرقي للواليات
المتحدة إن «مجموعة صغيرة من المتظاهرين
تسببت باضطرابات عنيفة في الوسط التجاري
لبالتيمور وفي غربها ليل أمس وفجر اليوم بعد
أن كانت معظم االحتجاجات سلمية طيلة النهار».
وأضاف «جرى توقيف  34شخصا ً وأصيب  6من
أفراد الشرطة بجروح طفيفة».

وأكد المتحدث أنه خالل أعمال الشغب« :جرى
تحطيم واجهات العديد من المتاجر وتضرر عدد من
آليات الشرطة وممتلكات أخرى».
وج��رت أعمال الشغب بعد أن تظاهر أكثر من
ألف شخص بهدوء أمام البلدية طيلة  90دقيقة،
في حين هاجم المتظاهرون يوم السبت سيارات
للشرطة ومحال تجارية في وسط المدينة على
هامش أكبر تجمع ينظم منذ وف��اة فريدي غراي
( 25سنة) ،الشاب األسود الذي أصيب بكسور في
عموده الفقري لدى توقيفه في الـ 12نيسان وتوفي
بعد أسبوع متأثرا ً بإصابته.
وكان فريدي غراي اعتقل بتهمة حيازة سكين
ونقل أوال ً إلى مركز للشرطة في هذه المدينة قبل

أن ينقل الحقا ً إلى المستشفى وفارق الحياة بعد
أسبوع.
واعترفت شرطة بالتيمور الجمعة أن إسعاف
ال��م��وق��وف ت��أخ��ر ،وك���ان يجب أن يحصل على
مساعدة طبية فور إصابته بالكسور ،وبعد وفاة
فريدي غراي ،أوقف  6من رجال الشرطة عن العمل.
ومنذ وفاته تنظم تجمعات يومية تطالب بكشف
مالبسات إصابته.
وتأتي وفاة هذا الشاب ذي األص��ول األفريقية
ضمن حلقة جديدة من مسلسل ح��وادث مشابهة
وقعت في األشهر األخيرة وأججت التوتر والجدل
حول عنف الشرطة بعد مقتل مواطنين عزل من
أصول أفريقية.

الدفاع الجوي الرو�سي
ينفذ تدريبات في جنوب البالد
أجرت وحدات من قوات الدفاع الجوي الروسية
عمليات رماية قتالية ناجحة باستخدام منظومات
«إس »-300بمختلف أنواعها في إطار تدريبات
أجريت في مقاطعة أستراخان بجنوب البالد.
وش��ارك في التدريبات عسكريون من طاقم
القاعدة الروسية في أرمينيا والتي تتبع المنطقة
العسكرية الجنوبية الروسية ،حيث بدأت كتائب
من قوات المشاة البحرية التابعة ألسطول قزوين
تدريبات تكتيكية في ميدان أدان��اك بداغستان،
شارك فيها قرابة  600عسكري ونحو  100آلية
قتالية.

وأوضحت الدائرة الصحافية التابعة للمنطقة
العسكرية الجنوبية أم��س أن غالبية تمارين
الرماية في إط��ار التدريبات التكتيكية بميدان
«كابوستين يار» في مقاطعة أستراخانُ ،ن ّفذت
ليالً.
وأوضح المكتب الصحافي للدائرة العسكرية
الجنوبية أن هدف التدريبات هو التنسيق بين
وح���دات مشاة البحرية ف��ي عمليات هجومية
ودفاعية .كما تتعلق إحدى المهمات المطروحة
في التدريبات بانتقال إحدى السرايا المرابطة
في مدينة أستراخان إلى منقطة غير معروفة تبعد

 700كيلومتر واالنتشار فيها.
وف��ي وس��ط روس��ي��ا انتهت تدريبات واسعة
النطاق ل��وح��دات االستطالع التابعة لتشكيل
القوات الخاصة في المنطقة العسكرية الوسطى،
إذ قام العسكريون خاللها بأكثر من  4آالف قفزة
بالمظالت من ارتفاعات تتراوح بين  600متر و3
آالف متر.
و ُنفذت عمليات القفز من مروحيات «مي»-8
وطائرات نقل «إل »-76و»أن »-12و»أن»-26
كانت تحلق بسرعة  300 140-كيلومتر في
الساعة.

ورئ��ي��س ال��ب�لاد ل��ن يسمحا بتكرار
السيناريو الذي أدى قبل  10سنوات
إلى انهيار االئتالف البرلماني وتولي
منافسه السياسي رئاسة الحكومة.
وق��ال ياتسينيوك إلح��دى القنوات
التلفزيونية األوكرانية إن معارضيه
داخل االئتالف القائم يحاولون انتهاز
الفرصة لتغيير الحكومة ،مضيفا ً أن
خصومه السياسيين المتمثلين في
البرلمان بـ»الكتلة المعارضة» لن
يلبثوا أن يستفيدوا من الخالفات داخل
االئتالف ،مضيفا ً أن ذلك سيؤدي إلى
تدهور األوضاع في البالد.
وذكر ياتسينيوك أن «التحديات
كثيرة ج��دا ً كضياع ال��ق��رم وضياع
 20في المئة من االقتصاد والوضع
االجتماعي الذي هو األكثر صعوبة».
وك��ان زعيم ال��ح��زب الراديكالي
أوليغ لياشكو قد أعلن في  21نيسان
نيته التخلي ع��ن منصب منسق
االئتالف البرلماني ،مشيرا ً إلى أن
القوانين التي تبناها البرلمان «تقود
عمليا ً إلى إعادة نظام يانوكوفيتش»،
في إشارة منه إلى الرئيس األوكراني
السابق فيكتور يانوكوفيتش المطاح
ب��ه نتيجة االن��ق�لاب العنيف في
شباط من العام الماضي .ويشمل
االئتالف البرلماني الحاكم كالً من
«كتلة بيترو بوروشينكو» و»الجبهة
الشعبية» ،وتجمع «مساعدة الذات»،
و»باتكيفشينا» («الوطن») والحزب
الراديكالي (بزعامة أوليغ لياشكو).

الرئي�س الأفغاني
يرجئ زيارته
�إلى الهند ب�سبب
مواجهات عنيفة
مع طالبان
أكدت قوات المساعدة الدولية
إلرس��اء األمن في أفغانستان أن
الرئيس األفغاني أش��رف غني
أجل زيارة للهند بسبب مواجهات
ّ
عنيفة تدور بين القوات الحكومية
ومقاتلي حركة طالبان في شمال
أفغانستان.
وق���ال ق��ائ��د ق���وات «إي��س��اف»
الجنرال األميركي ج��ون كامبل
أمس ،إن الرئيس األفغاني دعاه
لحوار بخصوص المواجهات،
وات��خ��ذ ق����رار ت��أج��ي��ل ال��زي��ارة
الرسمية لنيودلهي.
وأفادت مصادر رسمية محلية
بأن مئات المقاتلين هاجموا قوات
الشرطة ونقاط تفتيش تابعة
للقوات الحكومية في والية قندوز
شمال شرق أفغانستان ،كما هدد
المقاتلون أيضا بالهجوم على
مدينة قندوز عاصمة الوالية.
وك���ان م��ن ال��م��ق��رر أن ي��زور
الرئيس األفغاني الهند يومي
االثنين والثالثاء  27و 28نيسان
واالل��ت��ق��اء م��ع رئ��ي��س ال����وزراء
الهندي ناريندرا مودي.
وك����ان ع��ل��ى ج����دول أع��م��ال
الرئيس األفغاني ورئيس الوزراء
الهندي مناقشة الموافقة النهائية
على اتفاقية نقل ثالثية بين الهند
وأفغانستان وإي��ران تركز على
ميناء تشاباهار اإليراني.

ارتفاع �ضحايا زلزال نيبال �إلى �أكثر
من � 3آالف وعمليات الإنقاذ م�ستمرة

ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال نيبال إلى  3218قتيالً
وأكثر من  6500جريح ،بحسب ما نقلت مصادر إعالمية
أمس عن مصدر في مركز مكافحة الكوارث المحلي.
كما سقط نحو  90مواطنا ً في الدول المجاورة التي
تأثرت بالزلزال المدمر ،وخصوصا في الصين والهند.
وأدى ال��زل��زال وال��ه��زات االرت��دادي��ة إل��ى العديد من
االنهيارات الثلجية في جبل إفرست الذي بدأ فيه موسم
تسلق الجبال ،م��ا أسفر ع��ن مقتل  18شخصا ً ج��راء
االنهيارات.
وال يزال أربعة أشخاص بينهم مواطن نيبالي مفقودين
في نياالم ،حيث كان حوالى  80سائحا ً بينهم عشرات
األجانب في جولة بالمنطقة حين وقع الزلزال.
وقد تم إج�لاء  400أجنبي من  20دول��ة من منطقة
التيبت ،إذ أدى الزلزال إلى هدم  1191منزال ،كما دمر
ال��ط��رق وقطع االت��ص��االت ف��ي شيغاتسه بين التيبت
ونيبال حيث تضرر  54معبداً.
وي��ش��ارك ف��ي عمليات البحث واإلن��ق��اذ عسكريون
نيباليون باإلضافة إلى فرق إنقاذ من الصين والواليات
المتحدة وكندا وأستراليا واليابان وسريالنكا ،فيما
أرسلت روسيا طائرتين تابعتين لوزارة الطوارئ.
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إال أن وكاالت وفرق اإلغاثة تعاني من صعوبة الوصول
إلى المناطق المنكوبة لتقييم األضرار واالحتياجات التي
تنذر بأنها ستكون ضخمة.
وفيما تتواصل عمليات اإلغاثة للمناطق المنكوبة
جراء الزلزال الذي بلغت قوته  7.8درجات على مقياس
ريختر ،أعلنت منظمة األمم المتحدة للطفولة «يونيسف»
أن «قرابة مليون طفل تأثروا بشدة بسبب الزلزال».
وقال المتحدث باسم المنظمة كريستوفر تايدي إن
«المخاوف األكبر هي من عدم قدرة هؤالء على الوصول
لمياه شرب نظيفة والصحة العامة» مشيرا ً إلى «أن
المياه والغذاء ينفدان».
وق��ال��ت المنظمة« :إن عمال اإلغ��اث��ة التابعين لها
يراقبون الوضع تحسبا ً لظهور أمراض تنتقل عن طريق
المياه أو األمراض المعدية» ،حيث ينام مئات اآلالف من
النيباليين في خيام أو في العراء بعد وقوع هذه الكارثة
الطبيعية.
وأعلنت الهند سقوط  56قتيالً معظمهم في والية بيهار
بحسب مسؤول في إدارة الطوارئ الوطنية .كما أعلنت
الصين من جانبها مصرع  17من مواطنيها في التيبت
وفق وكالة األنباء الصينية الرسمية «شينخوا».

نزاربايف يفوز في انتخابات
الرئا�سة الكازاخ�ستانية بـ 98في المئة
حصل مرشح االنتخابات الرئاسية
المبكرة في كازاخستان ،الرئيس
الحالي نورسلطان نازارباييف على
تأييد  7,97في المئة من المصوتين،
بحسب النتائج األولية.
وأعلن رئيس لجنة االنتخابات
المركزية كوانديك تورغانكولوف
أمس أن المرشحين اآلخرين ،أمين
اللجنة المركزية للحزب الشيوعي
الشعبي تورغون سيزديكوف حصل
على نسبة  6,1في المئة ورئيس
ات��ح��اد ن��ق��اب��ات ال��ع��م��ال أبيلغازي
كوساينوف على  7,0في المئة.
وق��ال تورغانكولوف إن��ه «وف��ق
تسجيل وورود البروتوكوالت إلى
لجنة االنتخابات المركزية من 14
مقاطعة ،ومدينتي أستانا وألماتا،
سندقق المعطيات خ�لال يومين
بحسب القانون».
وأعلنت لجنة االنتخابات المركزية
في كازاخستان أن عدد المصوتين
في انتخابات الرئاسة أول من أمس
تجاوز  95في المئة من إجمالي 9.5
ماليين ناخب.
وف��ي الساعة  21:00بالتوقيت
المحلي أغلقت صناديق االق��ت��راع
ف��ي جميع أراض����ي ك��ازاخ��س��ت��ان،
وبدأت اللجان االنتخابية عملية فرز
األص��وات .وبلغ عدد مراكز االقتراع
أكثر من  9.7ألف مركز من ضمنها 65
خارج كازاخستان.
وت��ن��اف��س ف��ي االن��ت��خ��اب��ات على
الرئاسة ثالثة مرشحين الرئيس
ال��ح��ال��ي ن��ورس��ل��ط��ان ن��ازارب��اي��ي��ف
وأم��ي��ن اللجنة ال��م��رك��زي��ة للحزب
ال��ش��ي��وع��ي ال��ش��ع��ب��ي ت���ورغ���ون
سيزديكوف ورئيس اتحاد نقابات
العمال أبيلغازي كوساينوف.
وأك���د ممثل اللجنة االنتخابية
ال��م��رك��زي��ة ال���روس���ي���ة ف�لادي��م��ي��ر
تشوروف الموجود في كازاخستان
ضمن هيئة مراقبي االنتخابات ،أن
التنظيم الرفيع للعملية االنتخابية
جعل المواطنين الكازاخستانيين
يشاركون في التصويت بكثافة.
وكان نازارباييف وعد عقب اإلدالء
بصوته في مركز االقتراع رقم  81في
العاصمة أستانا صباح األحد بإجراء
إصالحات دستورية في البالد في

حال فوزه بالمنصب مجدداً .وأضاف
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 .واثق
أنهم سيصوتون من أجل مستقبلهم
وم��س��ت��ق��ب��ل أط��ف��ال��ه��م ،م���ن أج��ل
كازاخستان مزدهرة».
ويرجح المراقبون ف��وز الرئيس
نور سلطان نازارباييف البالغ من
العمر  74سنة ،وال��ذي يحكم البالد
منذ ع��ام  1991بعد انفصالها عن
االتحاد السوفياتي السابق.

وف���ي غ��ض��ون ذل���ك ،أع��ل��ن أمين
م��رك��ز االن��ت��خ��اب��ات الجمهوري في
كازاخستان باخيت ميلديشوف أن
التصويت في االنتخابات الرئاسية
ي��ج��ري ب��ش��ك��ل ه����ادئ وم���ن دون
خروقات.
وق��ال ميلديشوف إن «التصويت
يجري في الوقت الراهن بشفافية
ون��زاه��ة وم��ن دون خ���روق ،ف��ي جو
هادئ وعملي ،ووفق مبادئ القانون
االنتخابي» .وأضاف أنه «تم توفير
الظروف للمراقبين كافة لرصد سير
عملية االنتخابات اليوم في جميع
مراحلها من دون عوائق».
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.

الي�ساري م�صطفى �أكينجي رئي�س ًا لجمهورية �شمال قبر�ص
انتخب المرشح اليساري مصطفى
أكينجي رئيسا ً لجمهورية شمال
قبرص متفوقا ً على الرئيس المنتهية
والي��ت��ه دروي���ش إر أغلو ف��ي جولة
اإلعادة من االنتخابات الرئاسية.
وحصل أكينجي في الدورة الثانية
على  5 60.5في المئة ،حيث بلغت
نسبة المشاركة  64.12في المئة
وف��ق مفوضية االنتخابات ،بينما
كانت نسبة المشاركة  75في المئة
عام .2010
أكينجي وهو سياسي مخضرم،
شغل سابقا ً منصب رئيس بلدية
للشطر ال����ذي تحتله ت��رك��ي��ا من
نيقوسيا ،ويعتبر من أكبر الداعمين
للمصالحة مع الحكومة القبرصية

اليونانية المعترف بها دوليا ً منذ
انقسام الجزيرة عام .1974
وك��ان إر أغلو حصل في الجولة
األولى التي جرت في  19نيسان ،على
 28.4في المئة من أصوات الناخبين
مقابل  26.8في المئة ألكينجي.
وأع��رب الناخبون عن أملهم في
أن يتوصل الرئيس المنتخب إلى
حل ينهي عزلة شمال قبرص بسبب
العقوبات االقتصادية المفروضة
عليها.
وبحسب تصريحات المبعوث
الخاص لألمم المتحدة إلى قبرص،
فإن أكينجي سيعمل على استئناف
محادثات السالم ابتداء من شهر آيار
مع القبارصة اليونانيين من أجل

توحيد الجزيرة .وانقسمت قبرص
إلى شطرين منذ عام  1974بسبب
غزوعسكري تركي جاء بعد انقالب
دعمته اليونان ،وأعلنت جمهورية
شمال قبرص استقاللها رسميا ً من
جانب واحد عام .1983
ي��ذك��ر أن ت��رك��ي��ا ف��ق��ط تعترف
ب��ج��م��ه��وري��ة ش��م��ال ق��ب��رص ،وف��ي
المقابل يعترف المجتمع الدولي
بالحكومة القبرصية اليونانية في
نيقوسيا كحكومة شرعية لقبرص
ككل.
وتساهم أنقرة في ثلث ميزانية
«جمهورية شمال قبرص التركية»
وهي تمول غالبية مشاريع البنية
التحتية.

