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عربيات  /دوليات
ّ
وت�شن هجوم ًا انتحاري ًا
ال�سعودية تخرق الهدنة في �سورية

ف�ساد عائلة �أردوغان
والمافيا المالية

 حسين الديراني
 غسان نعمة

يشارك الرئيس التركي رجب أردوغ��ان وأف��راد عائلته في
كبريات الشركات التركية التي يشرف على عملها أشخاص
موكلون وموثوق بهم من قبل العائلة ،وتع ّد شركة «تشاليك
غروب» أضخم مؤسسة تجلب الربح ألردوغان .فبين عامي
 2004و 2013ربحت هذه الشركة ك ّل العقود الحكومية
المتعلقة بالبناء واالت�ص�لات وتشييد البنى التحتية للدولة
وق�ط��اع الطاقة ،ويمتلك ه��ذه الشركة ب�ي��رات آلبيراك صهر
أردوغان والذي يشغل ،في الوقت عينه ،منصب وزير الطاقة.
وقد ُنقلت ملكية هذه الشركة من مؤسسها أحمد تشاليك إلى
صهر الرئيس التركي .عام  2007أصبحت شركة «تشاليك»
مالكة ألغلبية أسهم شركة االتصاالت األلبانية (ألباتيليكوم)
وف ��ي ع ��ام  ،2012وم ��ن دون أي م �ن��اق �ص��ات ،اشتركت
«تشاليك» في خصخصة شركة «كوسوفو» للكهرباء وعقد
بناء محطة كهربائية حرارية في جورجيا (غارباني) ،وثالث
محطات في تركمنستان (أخ��ال ،ليبال ،م��اري) وفي 2011
وقعت «تشاليك» مع حكومة العراق عقدا ً لبناء محطة حرارية
في الموصل والتي تصادف موعد إدخالها في الخدمة مع
احتالل «داع��ش» للموصل ،ورغم احتالل التنظيم اإلرهابي
للمدينة لم يتوقف عمل هذه المحطة بل استمرت في التوريد
لـ  400مستورد في تركيا وكردستان العراق وكان «داعش»
يدفع ثمن الكهرباء نفطا ً مسروقاً.
تمتلك «تشاليك غروب» أيضا ً جريدة «الصباح» وقناة «أ تي
في» التلفزيونية ووسائل إعالم أخرى تبلغ قيمتها  1.25مليار
دوالر منها  375مليون حصلت عليها كقرض من مصرف
حكومي «بنك خلق» المتورط في قضايا فساد متعلقة بعائلة
أردوغان .ومن المعروف أيضا ً أنّ لـ»تشاليك غروب» عالقات
ممتازة مع السلطات التركمنستانية منذ أيام رئيسها األول
نيازوف الذي بنى معه مؤسس المجموعة عالقات مبنية على
الفائدة المتبادلة تد ّر على الطرفين أمواالً هائلة ،ومثال على
ذل��ك مشروع بناء معمل نسيج بعقد يفوق قيمته الحقيقية
بثالثة أضعاف حيث ُح� ِّول��ت حصة رئيس تركمنستان إلى
حسابه الخاص ،وبفضل الدعم المالي لحزب العدالة والتنمية
ال�ح��اك��م تمكنت «ت�ش��ال�ي��ك» م��ن تقوية وج��وده��ا ف��ي السوق
التركية واألجنبية وكسب المناقصات المربحة وتمكنت من
رفع رأسمالها من مليار دوالر عام  2004إلى  4.4مليار عام
 2007حتى وصل اليوم إلى  7.5مليارات.
وي�ع� ّد صهر أردوغ���ان م��ن م��روج��ي نظرية أنّ االقتصاد
العالمي ف��ي طريقه إل��ى االن�ه�ي��ار وه��ذا يفسح المجال أمام
تركيا لتأسيس موديل خاص بها والذي سيساعدها ،بدوره،
في السيطرة على أسواق المنطقة كلها ،ويعتمد حزب العدالة
والتنمية ه��ذه ال�ن�ظ��ري��ة ف��ي ب��رن��ام�ج��ه االق �ت �ص��ادي وق��د بدأ
تطبيقها منذ فترة طويلة .وتأتي «ب��اور ترانس» في المرتبة
الثانية من حيث أهميتها بالنسبة إلى عائلة أردوغ��ان ،ففي
عام  2011وقعت هذه الشركة والتي يملكها أيضا ً صهر
أردوغ� ��ان م��ع ق �ي��ادة ك��ردس �ت��ان ال �ع��راق ع �ق��دا ً ل �ش��راء وبيع
النفط المستخرج بشكل يعارض رأي الحكومة المركزية.
شكليا ً تعود ملكية «ب��اور ت��ران��س» إل��ى شركتين مسجلتين
ف��ي سنغافورة وق��د ظهرتا قبل شهرين فقط م��ن تأسيس
«ب��اور ترانس» ولم تمارسا أي شكل من أشكال التجارة إال
بيع النفط الكردي وقد بلغ ربح هاتين الشركتين في ثالث
سنوات  700مليون دوالر.
عام  2015ت ّم تفجير خط نقل نفط كركوك ـ جيهان والذي
ك��ان يتم نقل نفط كردستان ال�ع��راق إل��ى تركيا ع��ن طريقه،
وبعد ذلك أصبح النقل يتم بسيارت الشحن التي تملكها عائلة
أردوغ��ان وفي الوقت الحالي كذلك يتم نقل النفط المسروق
في هذه الشاحنات ،خاصة الشاحنات التابعة لشركة «أبكس
إم �ب��ورت أن��د إك �س �ب��رت ل ت د ك��و) المسجلة ف��ي محافظة
أوس� �ك ��ودار ال �ت��ي تعتبر م��رك��ز اس�ت�ث�م��ارت ب�ل�ال أردوغ���ان
وصهره آلبيراك ،وتساهم ه��ذه الشركة بشكل رئيسي في
تبييض األموال ،خصوصا ً أموال مسعود البرزاني .أما بالل
أردوغ ��ان فهو يمتلك شركة نقل بحرية (ب��ي أم زي��د) وهي
تعتبر شريكا ً رسميا ً لـ «ب��اور ترانس» وهما تقومان سوية
بنقل النفط المسروق من سورية والعراق وبيعه للخارج.
وفي لبنان ،استطاع بالل استئجار قسم من مرفأ بيروت
على الرغم من الرفض القوي لهذا األم��ر من قبل ح��زب الله
وإي��ران ،وتعتبر تقوية الموقع االقتصادي لتركيا في لبنان
مه ّمة استراتيجية بهدف تقوية الجناح السني هناك في وجه
حزب الله والنفوذ اإليراني في لبنان وسورية.
م��ع وص ��ول أردوغ � ��ان إل��ى ال�س�ل�ط��ة ،أص�ب�ح��ت مجموعة
«تشينغيز هولدينغ» لصاحبها مخميت تشينغيز وه��و من
أغنى رجال األعمال في تركيا تربح ك ّل المناقصات الضخمة
لبناء المج ّمعات السكنية ،ففي عام  2011وصل دخلها إلى
 2.9مليار وعام  2013أصبحت تعتبر واح��دة من أضخم
شركات البناء في العالم وشغلت المركز  127بحجم عقود
يقدر بـ  7مليارات دوالر ،وف��ي الوقت الحالي تقوم هذه
الشركة ببناء  80مشروعاً ،الثنين منها أهمية استراتيجية
في تركيا وهما مطار في اسطنبول بكلفة  22مليار دوالر
ومشروع تجهيز وبناء مبردات مياه بحرية تابعة للمحطة
الكهرونووية «أكوي» التي من المق ّرر أن تقوم ببنائها شركة
«روس آت ��وم» ال��روس �ي��ة ،وب�س�ب��ب ال �ع�لاق��ات الحميمة بين
تشينغيز وأردوغان ت ّم إيقاف الدعوة القضائية ض ّد الشركة
المتهمة بأعمال اختالس.

ت�شغيل منارة على جزيرة ا�صطناع ّية
في بحر ال�صين الجنوبي
قامت الصين بتشغيل منارة على واحدة من جزرها االصطناعية في بحر
الصين الجنوبي كانت سفينة حربية أميركية أبحرت بالقرب منها العام
السيادة الصينية.
الماضي ،في تح ٍّد لمزاعم ّ
وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» ،أم��س ،إنّ وزارة النقل
الصينية أنهت مراسم استكمال إنشاء الجزيرة االصطناعية ،وهو ما يعني
بدء تشغيل المنارة التي يبلغ ارتفاعها  55مترا ً على جزيرة سوبي ريف.
وكانت أعمال اإلنشاء بدأت في تشرين األول.
وأضافت أنّ المنارة «يمكن أن تو ّفر خدمات مالحة فعالة ،مثل إشارة
تحديد المواقع ،وتوجيه المسار ،ومعلومات سالمة المالحة للسفن ،وهو ما
يحسن إدارة المالحة واالستجابة لحاالت الطوارئ».
ّ
وتطالب الصين بالسيادة على أغلب مياه بحر الصين الجنوبي الذي تعبر
خالله تجارة عالمية ُتقدَّر قيمتها بنحو  5تريليونات دوالر سنوياً .وتنازعها
السيادة على أجزاء منه بروناي وماليزيا والفلبين وتايوان وفيتنام.
موجهة ،قد أبحرت
يُذكر أنّ المد ّمرة األميركية السين ،المزودة بصواريخ
ّ
على بعد  12ميالً بحريا ً من جزيرة سوبي ريف في أواخ��ر تشرين األول
الماضي ،م ّما أثار غضب واحتجاج الصين التي اعتبرته «عمالً غير مسؤول
للغاية».
وأغ��رق الم ّد المرتفع سوبي ري��ف قبل أن تح ّولها الصين إل��ى جزيرة
اصطناعية .وبموجب اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار ،ال يمكن وضع
حدود في نطاق  12ميالً بحريا ً حول جزر من صنع اإلنسان مبنيّة على ِ
شعاب
مرجانيّة غمرتها المياه في السابق.

هجوم عنيف شنّته مجموعات إره��اب�ي��ة مسلّحة على «تلة
العيس» االستراتيجية بريف حلب الجنوبي التي ح ّررها الجيش
العربي السوري وحلفاؤه قبل عدّة شهور من أيدي الجماعات
اإلرهابية في محاولة للسيطرة عليها.
الهجوم شنّه تحالف «كوكتيل» من جميع الفصائل المسلحة
المك ّونة من «جبهة النصرة» المتّفق على تصنيفها «إرهابية»
من ِقبَل روسيا وأميركا ،ومن الجماعات غير المصنّفة إرهابية
التي تنضوي تحت العباءة السعودية التي ُس ِّميت «المعارضة
المعتدلة»« ،أحرار الشام»« ،الجيش الحر»« ،أجناد الشام»« ،جيش
الفاتحين»« ،جند األق�ص��ى»« ،جيش اإلس�ل�ام» و»جيش الفتح»
ووو ...وتطول الئحة التنظيمات التي شاركت في الهجوم والتي
تم ّول وتتغ ّذى من السعودية وتأتمر بأوامرها.
جاءت الهجمات التي قادتها «جبهة النصرة» ومعها الجماعات
والتنظيمات المذكورة بأمر من المملكة السعودية بعد هزيمة
صنيعها «داعش» في مدينة تدمر االستراتيجية.
ل��م ت��رقْ للسعودية و«إس��رائ�ي��ل» هزيمة «داع ��ش» ف��ي تدمر،
ألنّ ذل��ك النصر سيم ّهد الطريق لهزيمة ودح��ر والقضاء على
«دول��ة الخرافة الداعشية» التي كانت فخر الصناعة السعودية ـ
«اإلسرائيلية» لما تش ّكله من معول هدّام لك ّل مق ّومات ومستلزمات
القوة في وجه الكيان الصهيوني ،لذلك لم تصب ْر طويالً حتى أمرت
مرتزقتها بش ّن هجوم واسع ،في خرق فاضح للهدنة ال ُمعلَنة بين
الدولة السورية وحلفائها ،وبين الجماعات المسلحة التي وافقت
على الهدنة بنا ًء على توافق روسي ـ أميركي إلعطاء فرصة للح ّل
السياسي لألزمة السورية.
رغم أنّ الحكومة السورية الشرعيّة تعتبر ك ّل من يرفع السالح

في وجهها إرهابياً ،إال أنها أرادت أن تثبت للمجتمع الدولي والدول
المهت ّمة بشأن الصراع في المنطقة أنّ هذه الجماعات والتنظيمات
ال عهد وال ميثاق لها وال ُتحسن إلاّ ممارسة القتل واإلرهاب ،وما
هي إلاّ مرتزقة وجنود مجنّدة عند مملكة الش ّر السعودية ،وفي
حالة تأهّب دائم لتنفيذ األوامر الملكية.
خرق الهدنة والهجوم الواسع على تلّة العيس االستراتيجية
ومحيطها من ِقبَل مجموعات كبيرة ،بينهم انتحاريون ت ّم تأهيلهم
وتجهيزهم بأحدث األسلحة المتطورة المقدّمة من ِقبَل السعودية
والمخزّنة في مخازن األسلحة في تركيا ،والتي تعاني من عزلة
دولية بعد اكتشاف تو ّرطها في دعم تنظيم «داع��ش» اإلرهابي
من خالل شراء النفط المنهوب من سورية والعراق ،ومن خالل
إرسال مجموعات كبيرة من اإلرهابيّين إلى الدول األوروبية عبر
زجهم بين الالجئين.
ّ
هذا التنسيق بين السعودية وتركيا جاء ر ّدا ً على اإلهانة التي
وجهها إليهما معا ً الرئيس األميركي ب��اراك أوب��ام��ا حين ا ّتهم
ّ
قيادتي البلدين بنشر الفكر المتط ّرف في العالم اإلسالمي ،وقدّم
األدلة على ذلك ،ور ّدا ً على الهزائم التي ُمنيت بها «جبهة النصرة»
وتنظيم «داعش» اإلرهابيان المم ّوالن من هاتين الدولتين اللتين
أرادتا من هذا الخرق تسجيل نصر وتقدّم ولو موقتين ،تعويضا ً
عن الهزائم الماحقة التي أصابت جبهتيهما .ووعدت السعودية
على لسان الجماعات اإلرهابية جماهيرها باستعادة ك ّل المناطق
التي ح ّررها الجيش العربي السوري وحلفاؤه من ح��زب الله
والمقاومة الشعبية والفصائل العراقية ،وم��ن يراقب اإلعالم
السعودي ُيدرك هذا المعنى ،ظنّا ً منها أنّ الغطاء الجوي الروسي
بات
أخذ استراحة ،ودعما ً لفريقها المفاوض في جنيف ال��ذي َ
يفاوض على سراب بعد أن خسر مواقعه التي استولى عليها.
ح� ّذر الجانب الروسي ،ومن خالل مراقبته للخروقات التي
ن ّفذتها الجماعات المسلحة ،والتي ت ّم رصدها منذ اإلع�لان عن
الهدنة حيث بلغت مئات الخروقات مع التزام الحكومة السورية

ّ
والضامن لتلك الجماعات
بعدم ال��ردّ ،الجانب األميركي الراعي
ً
التي وافقت على الهدنة ب��أنّ الهدنة لن ت��دوم طويال إذا لم يت ّم
ردع تلك الجماعات المسلحة ،وكانت اإلدارة األميركية غير آبهة
شجع
بالتحذيرات الروسية وغير مستعدّة لمناقشتها ،وهذا ما ّ
الكيان السعودي على القيام بهذه المغامرة البائسة للتعويض عن
خسائره في الميدان السوري والعراقي واليمني عبر إعطاء األوامر
لمرتزقته في سورية لخرق الهدنة وش ّن هذا الهجوم الواسع.
ومن خالل ّ
االطالع على أسماء الذين ُقتلوا في هذا الهجوم ،وهم
بالعشرات بل بالمئات ،ومنهم السعودي الجنسية «أبو موسى
الجزراوي» ُندرك أنّ الهجوم سعودي ـ تركي ـ «إسرائيلي» ،وكأنّ
هذا الهجوم هو الذي وعدت به السعودية «رعد الشمال» ،لكنها لم
تدرك أنّ هذه المغامرة االنتحارية قضت على جماعتها المصنّفين
«معتدلين» ،وأصبحت الدولة السورية وحلفاؤها في حِ ّل من هذه
الهدنة ّ
الهشة ،وسوف يمحقون ويسحقون ك ّل مسلح مرتزق
مستأجر من قبل مزرعة آل سعود ألنه إرهابي ال يعترف بقوانين
دولية وال يراعي المواثيق وال يحفظ العهود.
خرق الهدنة في سورية من ِقبَل مرتزقة الكيان السعودي جاء
متزامنا ًمع خرق الهدنة في اليمن من ِقبَل كيان العدو نفسه ،وكأ ّنه
لم ييأس من الهزائم المتتالية ،لك ّن جبهة المقاومة تعد هذا الكيان
التكفيري اإلرهابي بهزائم سيكتب عنها التاريخ .خرق الهدنة في
اليمن كانت نتيجته أن تم ّكن الجيش اليمني واللجان الشعبية ومن
خالل الهجوم على منطقة الربوعة من أسر عدد من جنود كيانه
بينهم العقيد عبد الله القحطاني ،والفرحة التي أثلجت قلبه خالل
تقدّم مرتزقته في أطراف تلّة العيس لن تدوم أياما ً قليلة قبل أن
يتج ّرعوا جميعاً ،هو ومرتزقته ،م��رارة كأس الهزيمة ،وينسوا
نشوة النصر عندما يستعيد الجيش العربي السوري وحلفاؤه
تلك التلّة االستراتيجية التي يأبى أن تد ّنسها أقدام اإلرهابيين،
وال يرضى أن تطأها إلاّ أقدام الجيش العربي السوري وحلفائه.

رئي�س ْي �أركان القوات الم�سلحة
مو�سكو تجمع َ
لأرمينيا و�أذربيجان لوقف حرب قرة باخ
أع��ل��ن وزي���ر دف���اع أرم��ي��ن��ي��ا عن
�وص��ل إل��ى ات��ف��اق لوقف إط�لاق
ال��ت� ّ
النار على خط التماس في قرة باخ،
رئيسي أركان القوات
وذلك في لقاء
َ
المسلحة ألرمينيا وأذربيجان في
موسكو أول من أمس الثالثاء.
وقال سيران أغانيان ،وزير دفاع
أرمينيا أمس في اجتماع للحكومة
األرمينية ،أنّ
رئيسي أركان القوات
َ
المسلحة ألرمينيا وأذربيجان التقيا
�وص�لا إلى
في موسكو الثالثاء ،وت� ّ
ا ّتفاق لوقف إط�لاق النار على ّ
خط
التماس في قرة باخ.
وأعلنت قيادة جيش ناغورنو قرة
باخ أمس ،أنّ الليلة الماضية كانت
أول ليلة سلميّة منذ ي��وم السبت
على خط التماس في اإلقليم ،وت ّم
االلتزام بصورة عامة باتفاق وقف
إطالق النار منذ الساعة  12تاريخ
 5نيسان.
كما أصدرت وزارة دفاع أذربيجان
بياناً ،جاء فيه أنّ القوات المسلحة
األذربيجانية تلتزم باتفاق الهدنة
في منطقة النزاع التزاما ً صارماً.
ف��ي غ��ض��ون ذل���ك ،نقلت وكالة
اإلعالم الروسية عن وزارة الدفاع في
أذربيجان قولها إنّ القوات المدعومة
من أرمينيا انتهكت اتفاق وقف إطالق
ال��ن��ار ف��ي ق��رة ب��اخ  115م��رة خالل
األربع والعشرين ساعة الماضية.
م��ن ن��اح��ي� ٍة أخ���رى ،ق��ال��ت ق��وات
قرة باخ إنّ اتفاق وقف إطالق النار
التوصل إليه مع القوات
ال��ذي ت � ّم
ّ
األذرية كان صامدا ً إلى ح ٍّد بعيد ليل
الثالثاء.
وف���ي ال��س��ي��اق ،أع��ل��ن فيكتور
أروستاميان ،رئيس قسم العمليات
بجيش دف��اع «جمهورية قرة باخ»
غير المعترف بها دول��ي�اً ،أنّ قوات

الجمهورية خسرت  29جنديا ً منذ
اندالع القتال ،وقال« :خسائر جيش
الدفاع منذ ان��دالع القتال بلغت 29
قتيالً و 101جريحاً».
من جهتها ،ذك��رت وزارة الدفاع
األذربيجانية أنّ خسائر الجيش
األذربيجاني خالل األعمال القتالية
في قرة باخ بلغت  31عسكر ّياً.
م��ن جهته ،أع��ل��ن رام���ز مهدييف،
مدير الديوان الرئاسي األذربيجاني،
أنّ السلطات األذربيجانية ملتزمة
السلميّة للنزاع في قرة باخ.
بالتسوية ِّ
وب��ح��س��ب وك��ال��ة «أذرت������ادغ»،
ق��ال مهدييف« :م��ن��ذ ال��ي��وم األول،
أذربيجان ملتزمة بالتسوية السلميّة
للنزاع ،وهذا سيستمر .لك ّننا ،كما أ ّكد
الرئيس األذربيجاني ،إلهام علييف،

ال يمكن أن نشارك في المفاوضات
فقط من أجل المفاوضات» ،مؤ ّكدا
أنّ الجانب األرميني يتجاهل كافة
دعوات السالم ،ويقوم باستفزازات
على خط التماس في قرة باخ.
وبحسب مهدييف ،فإنّ أذربيجان
ستواصل انتهاج سياسة الحصار
االقتصادي المفروض على أرمينيا،
حيث قال« :نحن أيضا ً سنر ّد بحزم
ع��ل��ى أ ّي����ة اس���ت���ف���زازات ع��ل��ى خط
التماس ،وال ننوي القبول باحتالل
أراضينا».
ال��ى ذل��ك ،ق��ال مم ّثل ق��رة ب��اخ في
روسيا ،أرسين مالك شاهناظروف
للصحفيين ف��ي موسكو أم��س ،إنّ
المرتفعات التي تم ّكنت أذربيجان
م��ن االح��ت��ف��اظ بها تقع ف��ي جنوب

الفترة األخيرة.
من جهته ،اعتبر السيناتور تيد
ك��روز ف��وزه ف��ي ويسكونسن على
دونالد ترامب لحظة انعطاف في
سباق االنتخابات التمهيدية في إطار
الحزب الجمهوري األميركي ،مؤ ّكدا ً
أنّ ف��وزه أظهر انخفاض شعبية
الملياردير ت��رام��ب ،ال���ذي ال ي��زال
ّ
بترشح
يُعتبر األوف��ر حظا ً بالفوز
الحزب في االنتخابات التمهيدية.
من جهتها ،أعلنت حملة ترامب
أنّ السيناتور كروز تم ّكن من التغلّب
ع��ل��ى ت��رام��ب بسبب ل��ج��وئ��ه إل��ى

أساليب ق��ذرة من الدعاية ،وش ّنه
حملة إعالمية قويّة من أجل تشويه
صورة منافسه الرئيسي.
وأ ّك��دت الحملة أنّ قيادة الحزب
الجمهوري تحاول استخدام كروز
لكي «تسرق الفوز» من ترامب الذي
يحظى بشعبية واسعة بين األنصار
العاديّين للحزب .وأع��رب��ت حملة
ّ
ترامب عن قناعتها ب��أنّ
مرشحها
سيفوز في االنتخابات التمهيدية
في نيويورك يوم  19نيسان ،التي
تعتبر من أه��م مراحل االنتخابات
التمهيدية األميركية على اإلطالق.

يقول مصدر يمني
إنّ موقف نائب الرئيس
ال ُمقال خالد بحاح برفض
ما وصفه باالنقالب
عبر تعيين علي محسن
األحمر في منصبه ليس
مجرد موقف شخصي،
بل هو تعبير عن موقف
إماراتي ناتج عن انقالب
السعودية على التفاهم
الذي كان وراء مشاركة
اإلمارات في الحرب على
اليمن بوعد تعيين بحاح
رجل اإلمارات رئيسا ً
موقتا ً
وتنحي هادي
ّ
أي تسوية،
منصور في ّ
بينما جاء تثبيت هادي
وتعيين األحمر نتيجة
تسوية سعودية داخلية
بين أجنحة الحكم.

الخارجية الرو�سية :قرار مجل�س الأمن
ال يمنع ت�صدير مقاتالت «�سو »30 -
ودبابات «تي  »90لإيران

الجمهورية عند ح��دود إي���ران ،وال
تزيد مساحتها على  400متر مربع،
ولك ّنها مواقع ها ّمة.
وتبيّن من تصريحات مم ّثل قرة
باخ أنّ القوات األذربيجانية تم ّكنت
م��ن اح��ت�لال أج���زاء م��ن أراض���ي قرة
باخ ،ولكنها لم تتم ّكن من المحافظة
عليها عدا  3مرتفعات.
هذا ،و قالت المتحدّثة باسم وزارة
الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
أمس ،إنّ موسكو تأمل في أن تسفر
ج��ه��وده��ا الدبلوماسية ع��ن وقف
دائم إلطالق النار في إقليم قرة باخ،
مشير ًة أنّ الرئيس الروسي فالديمير
بوتين تحدّث مع مسؤولين كبار في
أذربيجان وأرمينيا في وقت سابق
أمس.

�ساندرز وكروز يفوزان
على كلينتون وترامب في وي�سكون�سن
فاز السيناتوران بيرني ساندرز
وتيد كروز في االنتخابات التمهيديّة
للحزبين الديمقراطي والجمهوري
ّ
مرشحيهما انتخابات
الخ��ت��ي��ار
الرئاسة األميركية ،وذلك في والية
ويسكونسن.
وحصل بيرني ساندرز على أكثر
من  56%من أصوات الناخبين في
الوالية مقابل نحو  43%لمنافسته
ّ
الترشح عن الحزب الديمقراطي
في
وزيرة الخارجية األميركية السابقة
هيالري كلينتون ،وذل��ك بعد فرز
نحو  97%من األص��وات في والية
ويسكونسن.
من جهته ،حصل تيد كروز على
أكثر من  48%من أصوات الناخبين،
وتغلّب بذلك على منافسه الرئيسي
ّ
الترشح عن الحزب الجمهوري
في
الملياردير دونالد ترامب الذي حصل
على  35%من األصوات ،وذلك بعد
فرز نحو  97%من إجمالي أصوات
الناخبين في والية ويسكونسن.
يُذكر أنّ ف��وز السيناتور بيرني
ساندرز في ويسكونسن يع ّزز فرصه
في سباق االنتخابات التمهيديّة في
الحزب الديمقراطي ،إلاّ أنّ مواقف
منافسته هيالري كلينتون ،التي
فازت في معظم الواليات الجنوبية
وح��ص��ل��ت ع��ل��ى دع���م ال��ع��دي��د من
«المف ّوضين غير المنتخبين» ،ال تزال
قويّة ج��داً .وقد تصبح االنتخابات
التمهيدية ف��ي ن��ي��وي��ورك ي��وم 19
نيسان اختبارا ً حاسما ً
ّ
للمرشحَ ين
ال��دي��م��ق��راط��ي��ي��ن ال��ل��ذي��ن اش��ت �دّت
المنافسة بينهما في االنتخابات في

كوالي�س
خفايا

وي��ت��م� ّت��ع ت��رام��ب بتأييد 737
مندوبا ً مقابل  481مندوبا ً لكروز،
األم��ر ال��ذي يجعله أقل بفارق 500
مندوب عن  1237مندوبا ً يحتاجهم
ليصبح مرشح الحزب الجمهوري
في االنتخابات التي س ُتجرى يوم
الثامن من تشرين الثاني القادم.
وكان استطالع أجرته «رويترز»
ومؤسسة «إبسوس» في الفترة من
األول حتى الخامس من نيسان أظهر
أنّ كروز يتم ّتع بتأييد  35في المئة
من الجمهوريين مقابل  39في المئة
لترامب.

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنّ موسكو تنطلق من أنّ تصدير
مقاتالت «سو –  »30ودبابات «تي –  »90ليس محظورا ً بموجب قرار
مجلس األمن الدولي رقم  2231حول الملف النووي اإليراني.
وقال ميخائيل أوليانوف ،مدير إدارة عدم االنتشار ومراقبة األسلحة
في وزارة الخارجية الروسية ،إنّ «مثل هذه العمليات غير محظورة،
ويمكن تمريرها كما ينص على ذلك القرار».
وجاءت ردّة فعل وزارة الخارجية الروسية على تصريحات لتوماس
شينون ،نائب وزير الخارجية األميركي ،أعلن فيها أنّ واشنطن لن
توافق في مجلس األمن الدولي على تزويد إيران بالمقاتالت الروسية
«سو – .»30
لكن أوليانوف تدارك بالقول «مثل هذه التوريدات تتطلّب تقديم
طلب مناسب إلى مجلس األمن ليوافق عليه» ،وأشار إلى أنّ روسيا لم
تقدّم حتى اليوم مثل هذه ّ
الطلبات إلى مجلس األمن ،مؤ ّكدا ً أنّ حقيقة
إعالن واشنطن رفضها مثل هذه الطلبات في مجلس األمن في وقت لم
تقدّم فيه موسكو أي طلب بهذا الخصوص أمر مستغرب.
وكان شينون قال خالل جلسة استماع في مجلس الشيوخ األميركي،
إنّ «من غير المسموح توريد مثل هذه الطائرات (إلي��ران) دون قرار
يصدر عن مجلس األمن ،مضيفا ً «ونحن لن نعطي موافقة على ذلك».
وأضاف شينون أنّ الواليات المتحدة ال تنوي فتح نظامها المالي
أمام إي��ران ،مؤ ّكدا ً أنّ «الشائعات واألخبار التي ُتفيد بأنّ الواليات
المتحدة تستعد للقيام بمنعطف كامل حول هذه المسألة مع إيران
بفتح الباب أمامها للوصول إلى النظام المالي األميركي ،ال تتطابق مع
الواقع».
وأ ّكد شينون على تصريحات سابقة لوزير الخارجية األميريكي
جون كيري ،التي قال فيها إنّ «إي��ران تملك الحق في الحصول على
مكاسب من صفقة برنامجها النووي في حال ن ّفذت شروطها» ،مؤ ّكدا ً
أ ّنها تعكس موقف اإلدارة المعروف حول هذه المسألة.

تراجع كبير في عدد المهاجرين القادمين
�إلى جزر اليونان من تركيا و�ألمانيا ّ
تحذر
�إيطاليا من �إر�سال المهاجرين �شما ًال
تراجع بشدّة عدد المهاجرين القادمين إلى اليونان من تركيا أمس
بعد ثالثة أيام من بدء تنفيذ اتفاق على إغالق طريق هجرة سلكه مئات
األلوف من الفا ّرين من الصراعات العام الماضي.
وأظهرت بيانات وزارة الهجرة أنّ عدد الوافدين الجدد على الجزر
اليونانية المواجهة لتركيا انخفض إلى  68شخصا ً خالل  24ساعة
حتى صباح أمس من  225شخصا ً في اليوم السابق.
وقال جورج كيريتسيس ،المتحدّث باسم الحكومة اليونانية بشأن
الالجئين« :شهدنا تد ّفقا ً منخفضا ً للغاية من الجانب اآلخر من بحر
إيجه ،وهو ما نعتبره أمرا ً إيجابياً» ،مضيفا ً «هذا أمر محتمل  ...نحن
التمسك باالتفاق ،والحفاظ على حقوق المهاجرين
مهت ّمون بأمرين؛
ّ
والالجئين .إ ّنها عمليّة دقيقة ومعقدة وال نريد ارتكاب أخطاء» .و أشار
إلى أنّ المزيد من المهاجرين سيعاودون في وقت الحق هذا األسبوع.
التوصل إليه الشهر الماضي بين االتحاد
وبموجب االتفاق الذي ت ّم
ّ
األوروبي وأنقرة ،يُعاد إلى تركيا المهاجرون والالجئون الذين يعبرون
بحر إيجه بطريقة غير شرعية للوصول إلى اليونان.
وفي المقابل ،سيستقبل االتحاد األوروبي آالف الالجئين السوريين
من تركيا مباشرة ،وسيمنحها مساعدات مالية وسيمنح مواطنيها حق
السفر لدوله دون تأشيرة دخول ،وسيس ّرع وتيرة محادثات انضمام
أنقرة لعضويته.
في غضون ذلك ،قال وزير الداخلية األلماني توماس دي مايتسيره
إنّ على إيطاليا االمتناع عن إرسال المهاجرين شماال ً باتجاه النمسا
وألمانيا ،أو أن تواجه قيودا ً على حركة المرور على طول ممر ال ّنقل
الهام بين الشمال والجنوب.
وقال دي مايتسيره خالل زيارة إلى النمسا لالجتماع مع نظرائه من
الدول الناطقة باأللمانية «ال يمكن إليطاليا أن تعتمد على بقاء معبر
برينر مفتوحا ً بشكل دائ��م» ،وأض��اف أنّ روما ال يمكنها «كما فعلت
توجه الناس إلى الشمال».
ببساطة في الماضي أن ّ
و أضاف الوزير األلماني «نأمل ألاّ يكون من الضروري البتّ في مثل
هذه األمور» ،لكنه أضاف أنّ ذلك سيعتمد أيضا ً على سلوك إيطاليا.
وتابع قائالً «هذا على افتراض أنّ أعداد القادمين إلى إيطاليا ليست
مرتفعة جداً .وافتراض أنّ إيطاليا تفي بالتزاماتها» مضيفا ً أ ّنه ّ
اطلع
على خطط النمسا.
من جهتها ،قالت النمسا إ ّنها ستطبّق تشديد الضوابط مثل فحص
السيارات وإجراءات السيطرة على الحشود بما في ذلك نصب حواجز
وبناء سياج  -مثلما يحدث في المعبر الرئيسي مع سلوفينيا  -في
معبر برينر إذا تطلّب عدد الوافدين ذلك.
وقال متحدّث باسم وزارة الداخلية النمساوية ،إنّ عدد المهاجرين
ال��ذي��ن يعبرون النمسا ف��ي طريقهم إل��ى ألمانيا ق��د انخفض إلى
الصفر .وقال دي مايتسيره إنّ العدد انخفض في اآلونة األخيرة إلى
حوالي  140يوميا ً في شهر آذار مقارنة مع اآلالف قبل بضعة أشهر
فقط.
وكانت النمسا بشكل رئيسي بمثابة مم ّر إلى ألمانيا للمهاجرين
الذين توافدوا إلى أوروب��ا منذ الخريف الماضي ،ولعبتْ أيضا ً دورا ً
كبيرا ً في إغ�لاق فعّ ال لطريق المهاجرين الرئيسي في أوروب��ا عبر
منطقة البلقان من اليونان.

