
»طالبان« تتبنى هجوماً على حفل موسيقي يودي بـ 14 قتيالً بينهم 6 أجانب
كابول ـ أ.ف.پ: قتل 14 شخصا بينهم ستة اجانب في هجوم شنته حركة طالبان استهدف حفال موسيقيا 
في مركز ضيافة لالجانب في كابول واستمر ساعات بعد تدخل القوات االفغانية، كما اعلن مسؤولون أمس.
وقتل اربعة هنود واميركي وايطالي في الهجوم في مركز الضيافة »بارك باالس« الذي كان يستضيف حفال 
موسيقيا لفنان افغاني معروف. وأعلنت حركة طالبان صباح أمس مسؤوليتها عن الهجوم الذي استمر سبع 
ساعات وشهد تفجيرات وإطالق نار، وهو يأتي في اطار »هجوم الربيع« الذي تطلقه طالبان سنويا، وهي 
املرة االولى التي تواجهه القوات االفغانية وحدها من دون الدعم الكامل من القوات االجنبية بقيادة الواليات 
املتحدة.
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عاهل البحرين امللك حمد بن عيسى آل خليفة

مجلس النواب يقّر قانونًا مينع املخابرات
من التجسس على بيانات هواتف األميركيني

واشنطن ـ رويترز: وافق مجلس النواب 
األميركي في وقت متأخر أمس األول، على 

مشروع قانون »حرية الواليات املتحدة 
األميركية« والذي من شأنه أن يضع حدا 

جلمع البيانات من قبل وكالة األمن القومي 
عبر تسجيل املكاملات الهاتفية لألميركيني دون 
متييز، وهو ما ميهد الطريق ملواجهة محتملة 

مع مجلس الشيوخ حول البرنامج الذي ينتهي 
العمل به في أول يونيو املقبل.

وصوت مجلس النواب بأغلبية 338 صوتا مقابل 
88 صوتا لصالح قانون احلريات األميركي الذي 

سينهي جمع البيانات دون متييز وال يسمح 
ألجهزة املخابرات األميركية بجمع بيانات 

الهواتف وسجالت أخرى إال بأمر احملكمة حني 

جتد اشتباها منطقيا في وجود صلة باإلرهاب 
الدولي.

والتأييد الكبير الذي حظي به القانون من جانب 
اجلمهوريني والدميقراطيني على حد سواء 
في مجلس النواب قد يجبر زعيم األغلبية 
اجلمهوري في مجلس الشيوخ السيناتور 

ميتش مككونيل على طرح مشروع القانون 
للتصويت.

وكان مككونيل وأعضاء جمهوريون كبار في 
مجلس الشيوخ قد صرحوا بأنهم يفضلون 
جتديد البرنامج احلالي جلمع البيانات دون 
متييز الذي أجيز مبوجب قانون باتريوت 

األميركي الذي أقر من قبل الرئيس جورج 
بوش بعد أيام فقط من هجمات 11 سبتمبر على 

الواليات املتحدة عام 2001.
لكن استمرار البرنامج الذي أثار قلق الكثير من 
دعاة حماية اخلصوصية منذ ان كشفه ادوارد 
سنودن املتعاقد السابق مع وكالة األمن القومي 

األميركية سيلقى مقاومة شديدة في مجلس 
النواب.

وقال عضوان في مجلس الشيوخ على األقل 
هما اجلمهوري راند بول الذي يطمح للترشح 
في انتخابات الرئاسة عام 2016 والدميقراطي 

رون وايدن: انهما سيعمالن على وقف أي 
محاولة ملد العمل بهذا البرنامج. وتشمل 

البيانات املجمعة األرقام الصادرة وتوقيت 
املكاملات وطول احملادثات، لكن ليس تسجيل 

املكاملات صوتيا.

أقرّت قوانني تسمح بنشر قواتها في اخلارج 

اليابان تغير سياستها الدفاعية  للمرة األولى
 والصني تناشدها »التعلم من دروس املاضي«

اليابان حيث  ش���ديدة في 
اليزال ال���رأي العام رافضا 
العس���كرية، فيما  للنزعة 
تؤيده واشنطن التي حتث 
طوكيو منذ زمن طويل على 
القيام بدور انشط في اطار 
املعاهدة األمنية االميركية 

اليابانية.
ويرى معارضو املشروع 
الدستور  انه يخالف بنود 
الس���لمي اليابان���ي ال���ذي 
فرضته الوالي���ات املتحدة 
بعد احلرب العاملية الثانية 
وقد يجر اليابان الى »حرب 
اميركية« وال سيما في الشرق 

االوسط.
وجتمع مئات املتظاهرين 
من دع���اة الس���ام صباح 
اخلميس امام مكتب رئيس 
الوزراء، على ما افادت وكالة 

فرانس برس.
وشدد ابي امام الصحافيني 
على القول »ان املبدأ القائل 
بعدم انتشار القوات املسلحة 
في اخلارج سيبقى. فهي لن 
تشارك في نزاعات مثل حرب 

اخلليج أو حرب العراق. أريد 
ان يكون ذلك واضحا«.

من جهتها، دعت الصني 
اليابان إلى أن تقوم بدور أكبر 
في العمل من أجل السام في 
املنطقة وذل���ك قبل أن تقر 

طوكيو هذه التشريعات.
وقال���ت ه���وا تش���ون 
ينغ املتحدثة باس���م وزارة 
الصيني���ة  اخلارجي���ة 
للصحافيني في إفادة دورية 
»قلن���ا مرارا م���ن قبل أنه 
العتب���ارات تاريخية تولي 
الدول اآلس���يوية املجاورة 
واملجتم���ع الدولي اهتماما 
كبيرا بأي تغيير في السياسة 
األمني���ة لليابان، ونأمل أن 
تتعلم اليابان دروس املاضي 
وان تتمسك مبسار التطور 
الس���لمي وأن تقوم باملزيد 

من األشياء
اإليجابي���ة وأن تق���وم 
بدور بناء أكبر في املنطقة 
اآلسيوية التي نتعايش فيها 
من أجل السام واالستقرار 

والتنمية املشاركة«.

اليابان وحقوق شعبها من 
خال هجوم على بلد تربطها 

به عاقة وثيقة«.
وقال شينزو ابي »نعيش 
في حقبة لم يعد بإمكان أي 
بلد حماية نفس���ه مبفرده 
لفترة طويلة«، واس���تطرد 
»ان���ه الواق���ع، وم���ن غير 
املجدي جتاهله«، مش���يرا 
الى الرعايا اليابانيني الذين 
ف���ي اجلزائ���ر وفي  قتلوا 
سورية وتونس وكذلك الى 
»مئات الصواريخ البالستية 

الكورية الشمالية«.
وف���ي وقت س���ابق قال 
املتح���دث باس���م احلكومة 
يوشيهيدي سوغا للصحافيني 
ان »الوضع االمني حول بلدنا 
التوتر، ولضمان  في غاية 
السام واالستقرار، ينبغي 
بالتال���ي تعزي���ز التحالف 
االميركي الياباني وتشجيع 
الثقة والتعاون مع حلفائنا 

في املنطقة«.
الذاتي  الدفاع  لكن مبدأ 
اجلماع���ي يواجه معارضة 

عواصم � وكاالت: وافقت 
اليابانية برئاسة  احلكومة 
ش���ينزو اب���ي أم���س على 
التشريع الضروري لتعزيز 
العس���كري لليابان  الدور 
التي تعتمد رسميا العقيدة 
السلمية، في وقت تؤجج فيه 
اخلافات احلدودية التوترات 
في منطقة آس���يا � احمليط 
الهادئ. وهو ما ازعج جارتها 

الصني. 
ابي  وقد أعطت حكومة 
كما هو متوقع موافقتها على 
مشاريع قوانني عدة مثيرة 
ال���ى تغيير  للجدل تهدف 
مفهوم السياس���ة الدفاعية 
لارخبي���ل للم���رة االولى 
منذ احلرب العاملية الثاني، 
بحس���ب وس���ائل االعام 

احمللية.
الوزراء  وسارع رئيس 
احملافظ والقومي الى طمأنة 
الرافض بشدة  العام  الرأي 
للنزعة العس���كرية وكذلك 

جيران اليابان.
وقال في مؤمتر صحافي 
»ال يري���د أي ياباني رؤية 

احلرب«.
وس���يطرح اب���ي ه���ذه 
التش���ريعية  النص���وص 
اجلدي���دة املرتبطة باألمن 
البرمل���ان اعتبارا من  على 
اليوم. لكن ال يتوقع ان يتم 
إقرارها قبل عدة اشهر من 

املناقشات.
النص���وص  وه���ذه 
التش���ريعية اجلديدة التي 
انتخابه  ابي من���ذ  يدعمها 
في ديس���مبر 2012 ستدعم 
القرار الذي اتخذته احلكومة 
العام املاضي بتكريس مبدأ 
الذاتي اجلماعي«،  »الدفاع 
وستسمح للقوات املسلحة 
اليابانية املعروفة رس���ميا 
باسم »قوات الدفاع الذاتي« 
مبساعدة دولة حليفة، مثل 
الواليات املتحدة حتى في 
حال عدم تع���رض اليابان 

نفسها لهجوم مباشر.
القوانني  ف���إن  وهك���ذا 
اجلديدة لالتزام العسكري 
تخول طوكي���و الدفاع عن 
حلفاء »في ح���االت يظهر 
فيها خطر واضح يهدد وجود 

)ا.پ(  متظاهرون يابانيون يطالبون باستقالة رئيس الوزراء شينزو آبي بعد اقرار القوانني العسكرية اجلديدة  

االنقالبيون يهاجمون اإلذاعة والتلفزيون في بوروندي 
ورئيسها العالق في »دار السالم« يعفو عن »املستسلمني«

النظ����ام في الب����اد، غير أن 
املوالني تصدوا لهم باستخدام 
األسلحة اخلفيفة والثقيلة، 
دون تقدمي حصيلة بش����أن 

اخلسائر البشرية«.
ووفق����ا للصليب األحمر 
البورون����دي، فق����د قت����ل 3 
أشخاص خال املواجهات بني 
املناهضني للنظام  احملتجني 

وقوات األمن.
وف����ي هذا الس����ياق، اكد 
مصدر بالرئاس����ة التنزانية 
ل����م يفصح ع����ن هويته أن 
البوروندي بيير  الرئي����س 
نكورونزيزا متواجد حاليا 
ف����ي العاصم����ة االقتصادية 
لتنزانيا دار السام من أجل 

املشاركة في قمة إقليمية حول 
االزمة السياسية التي اندلعت 
في باده عقب إعان ترشحه 
خلوض االنتخابات الرئاسية 

القادمة لفترة والية ثالثة. 
وتعذرت عليه العودة إلى 
بوجمبورا، إثر إغاق املطار 
الق����وات املعارضة  من قبل 

له. 
يذكر أن زعماء شرق أفريقيا 
ادانوا انقاب بوروندي، كما 
قال الناطق الرس����مي باسم 
البيت االبيض األميركي: إن 
واش����نطن تتابع الوضع في 
بوروندي باهتمام ش����ديد، 
لكنها ال تس����تطيع تأكيد ما 

إذا كان هناك انقاب ام ال.

العاصمة بوجمبورا اخلاضعة 
لس����يطرة الق����وات املوالية 

للنظام.
واندلعت معارك باستخدام 
الثقيلة صبيحة  األس����لحة 
أمس، إثر إعان فشل االنقاب 
في اإلذاعة الرسمية، من قبل 
قائ����د هيئ����ة أركان اجليش 
البوروندي، برمي نيوغابو، 

وفقا لشهود.
لكن الناطق الرسمي باسم 
االنقابيني فينو ندابانيز، اعلن 
أنهم يسيطرون عمليا على 

مدينة بوجمبورا بأكملها. 
إن  الش����هود  وق����ال 
»االنقابيني حاولوا الدخول 
إلى مبنى اإلذاعة، احد رموز 

دار السام � وكاالت: أدان 
البوروندي بيير  الرئي����س 
نكورونزي����زا أمس محاولة 
التي وقعت ضده،  االنقاب 
وقال في خطاب نقلته االذاعة 
الرس����مية قبل انقطاع البث 
انه مستعد للعفو عن اجلنود 

الذين قرروا االستسام.
وق����ال الرئيس الذي كان 
في تنزاينا ح����ني اعلن عن 
االنقاب »أدين هذه املجموعة 
من املتآمرين«. وأضاف »أشكر 
اجلنود الذين يعيدون االمور 
الى نصابه����ا وأعفو عن اي 
جندي يقرر االستس����ام«. 
لكن الوقت لم يسعفه حيث 
البث االذاعي بعد ان  انقطع 

حتدث وسمع اطاق نار كثيفا 
من املنطق����ة التي توجد بها 

االذاعة. 
وقال����ت »رويت����رز« إن 
إطاق نار كثيفا تردد أمس 
في العاصمة من مكان قريب 
من مبنى اإلذاعة والتلفزيون 
ال����ذي وردت أنباء في وقت 
س����ابق عن وقوع اشتباكات 
عن����ده بني املوال����ني لرئيس 
الباد واملعارض����ني لبقائه 

في السلطة.
ونقل����ت األناض����ول عن 
ش����هود عي����ان، أن عناصر 
البوروندي ش����نوا  اجليش 
هجوم����ا على مق����ر اإلذاعة 
الرس����ميني في  والتلفزيون 

في مختلف في املجات وما 
يش����هده التع����اون الثنائي 
بينهما من تقدم وتطور في 
العديد من املجاالت، موضحا 

عاهل البحرين يزور بريطانيا 
حلضور االحتفال السنوي املشترك

ان هذه الدعوة تأتي تقديرا 
للعاهل البحريني من امللكة 
اليزابي����ث ملا يربط البلدين 

من عاقات متميزة.

املنامة � كونا: قام العاهل 
البحرين����ي املل����ك حمد بن 
عيسى آل خليفة أمس بزيارة 
الى اململك����ة املتحدة بدعوة 
تلقاها من ملك����ة بريطانيا 
الثانية  اليزابي����ث  امللك����ة 
حلضور االحتفال السنوي 
املشترك الذي يقام في مدينة 

وندسور.
ونقل����ت وكال����ة االنباء 
البحرينية عن الديوان امللكي 
القول في بي����ان ان العاهل 
البحريني سيعقد مع امللكة 
اليزابيث اجتماعا الستعراض 
العاقات التاريخية املتميزة 
التي تربط العائلتني املالكتني 
في مملكة البحرين واململكة 
املتحدة اضافة الى استعراض 
العاقات الثنائية التي تربط 

البلدين.
ان االجتم����اع  وأض����اف 
سيستعرض العاقات الثنائية 

»الكرملني« ينفي وجود أسرى من العسكريني الروس في أوكرانيا

طهران ترفض إحالة مسألة رفع احلظر إلى الكونغرس

»الناتو« يعرب عن قلقه من احتمال نشر روسيا 
أسلحة نووية في القرم

استمرار املفاوضات النووية دون بروز 
مؤشرات واضحة حول حتقيق تقدم

شكوك حول  إعدام وزير الدفاع الكوري الشمالي

أنقرة � كونا � أ.ش.أ: أعرب األمني العام حللف 
الشمال االطلسي )الناتو( ينس ستولتنبرغ عن 
قلق احللف العميق ازاء احتمال قيام روسيا بنشر 

أسلحة نووية في شبه جزيرة القرم.
جاء ذلك في مؤمت����ر صحافي أعقب اجتماع 
جلنة )الناتو( اخلاصة بأوكرانيا التي انعقدت 
في مدينة انطاليا جنوب غربي تركيا على هامش 

اجتماع وزراء خارجية احللف.
ودان احللف »وجود احلشد العسكري الروسي 
في منطقة البحر األسود وما يشكله من تهديد 
لاستقرار فيها«، مش����ددا على ضرورة توقف 
روسيا عن زعزعة االستقرار في شرق اوكرانيا 

والتوقف عن دعم االنفصاليني.
وأكد ان احللف سيدافع عن استقال اوكرانيا 
ووحدة أراضيها وتقرير مصيرها، داعيا روسيا 
الى سحب معداتها العسكرية من داخل األراضي 
االوكرانية ودعم احلل السياس����ي لألزمة التي 

تشهدها الباد.
وناش����د جمي����ع األط����راف املعني����ة القيام 

مبسؤولياتهم وااللتزام باتفاق »مينسك« الذي 
سبق التوصل اليه بني طرفي الصراع في اوكرانيا، 
معتبرا انه الس����بيل الوحيد إلنهاء الصراع في 

شرق أوكرانيا.
في غضون ذلك، نفى دميتري بيسكوف املتحدث 
الصحافي للكرملني ما أعلنه الرئيس األوكراني 
بيترو بوروشينكو عن وجود 11 ألف أسير عسكري 

روسي على األراضي األوكرانية. 
وقال بيس����كوف � للصحافيني أمس تعقيبا 
على تصريحات الرئي����س األوكراني � »إن هذه 
االتهامات عارية عن الصحة، وال ميكنها أن تصمد 
أمام أي نق����د، موضحا أن هذه اتهامات دون أي 
إثباتات أو أدلة.. فهي ببساطة ال تشجع على أية 

خطوات إيجابية«.
وكان الرئي����س األوكراني قد اتهم روس����يا 
بإدخال عسكرييها إلى األراضي األوكرانية لدعم 
االنفصالي����ني في جنوب ش����رق أوكرانيا، وأكد 
أكثر من مرة على وجود أسرى من العسكريني 

الروس لديه.

ڤيينا � وكاالت: تتواصل في ڤيينا املفاوضات 
النووية املغلقة بني ايران ومجموعة الدول الست 
الكبرى على امل التوصل الى اتفاق نهائي بحلول 
االول م����ن يوليو املقبل يكمل »االتفاق االطاري« 
املب����رم بني اجلانبني في الثاني من ابريل املاضي 

في مدينة لوزان السويسرية.
وأبلغت مصادر ديبلوماسية في مقر الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية »كونا« ان كبيرة املفاوضني 
في االحتاد األوروبي هيلغا شميدت ومساعدي وزير 
اخلارجية االيراني عباس عراقجي ومجيد روانشي 
أجروا مش����اورات فنية حثيثة للتمهيد الجتماع 
موسع للمدراء السياسيني في الدول الست ينتظر 
عقده اليوم.  وكشفت املصادر ان هناك مسألتني 
أساسيتني لم تتم تسويتهما حتى اآلن تتعلق األولى 
بالسماح ملفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
بإج����راء عمليات تفتيش مفاجئة واكثر تفصيا 
مبوجب »بروتوكول اضافي« تش����مل الى جانب 
املواقع النووية مواقع عسكرية مشتبه بعاقتها 
بالبرنامج النووي اإليراني حيث اليزال هناك تباين 
كبير بني اجلانبني في تفس����ير األمر، اما املسألة 
الثانية فإنها مرتبطة برفع العقوبات األميركية 
واألوروبية املفروضة على إيران، فبينما تطالب 
طهران برفع العقوبات بالتزامن مع تنفيذ االتفاق 
النووي تدعو ال����دول الغربية الى رفع تدريجي 
للعقوبات للتأكد من حسن نوايا ايران في تنفيذ 

االتفاق. وكان كبير املفاوضني اإليرانيني عباس 
عراقجي قد اقر في تصريحات للتلفزيون اإليراني 
ان »هناك عوامل مختلفة داخل قاعة املفاوضات 
وخارجها كفيلة مبن����ع التوصل الى اتفاق، لكن 
بالرغم من ذلك نواصل التفاوض ولدينا امل كبير 

في التوصل الى اتفاق قبل املوعد احملدد«.
كما اعرب وزير اخلارجية اإليراني محمد جواد 
ظريف عن اعتقاده بان الوصول الى اتفاق نهائي 
قب����ل بداية يوليو املقبل يعد أمرا صعبا للغاية، 
لكنه ابدى تفاؤال حذرا بإمكانية إبرام اتفاق في 

حال توفر ما وصفه باالرادة السياسية لذلك.
من جهته، أكد مندوب إيران لدى الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية رضا جنفي، أنه وفقا لبيان لوزان 
بني إيران ومجموعة »5+1«، س����يتم رفع احلظر 
بالتزامن مع تنفيذ االتفاق النووي، قائا إن طهران 
ترفض إحالة اإلدارة األميركية مسألة رفع احلظر 
من عدمه إلى الكونغرس.وأضاف في مقابلة مع 
التلفزيون اإليراني � حسبما أوردت وكالة أنباء 
»فارس« اإليرانية أمس أنه س����يتم رفع احلظر 
املفروض من جانب االحتاد األوروبي كليا، بجانب 
إجراءات احلظر األميركية األحادية والقيود على 
املصارف واالقتصاد اإليران����ي، بيد أن إجراءات 
احلظر التي فرضها الكونغرس األميركي تتطلب 
بعض الوقت، حيث يتعني على احلكومة األميركية 

الوفاء بالتزاماتها بهذا الشأن.

سيئول � وكاالت: ثارت شكوك حول تقرير 
عن قيام كوريا الش����مالية بإعدام وزير دفاعها، 
بعد توضيح من وكالة االس����تخبارات الكورية 
اجلنوبية يش����ير الى انها لم تس����تطع التحقق 

من األمر.
 وبع����د ان اعلن����ت االس����تخبارات الكورية 
اجلنوبية، خال اجتماع جلن����ة برملانية أمس 
األول، ان النظام الكوري الش����مالي اعدم وزير 
الدفاع هيون يونغ-ش����ول بنيران مدفع مضاد 
للطيران، وان العملية متت في أواخر ابريل في 
اكادميية عسكرية في شمال بيونغ يانغ، عادت 
أمس وكالة االستخبارات اجلنوبية وقالت أمس 

انه لم يتم تأكيد العملية.
 وقال متحدث باسم االس����تخبارات لوكالة 
فرانس برس انه »متت االطاحة بهيون«، مضيفا 

»هناك تقارير استخباراتية تتحدث عن امكانية 
اعدامه، ولكن لم يتم تأكيد هذا املوضوع«. وهذا 
االرتباك احلاصل هو جزئيا نتيجة كيفية قيام 
االس����تخبارات بإعام البرمل����ان باألمر وطريقة 

االباغ عنه.
 ومت االمر خلف ابواب مغلقة، وبعد ذلك قام 
نواب بتمرير املعلومات الى وسائل االعام الكورية 
اجلنوبية، ما ادى الى خلق هذه الفجوة بني تقرير 

االستخبارات االصلي والعناوين الصادرة.
 ووفقا للنواب، قالت وكالة االس����تخبارات 
ان الوزي����ر ازيح لتعبيره ع����ن عدم رضاه عن 
زعامة كيم، واتهم بعدم الوالء لكيم جون-اون 
والتقلي����ل من احترامه النه غفا خال احتفاالت 
عسكرية وجترأ على الرد على الزعيم في مناسبات 

عديدة.

رفض واسع للنزعة 
العسكرية بني 

اليابانيني


