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ماتيس: كوريا الشمالية تشكل "أخطر تهديد" للسالم

رئيسة الوزراء البريطانية "امرأة ميتة تمشي على قدمين"

 

األمم المتحدة تتهم اإلسرائيليين والفلسطينيين 
بالفشل فى عقد محاكمات جرائم حرب

قال تقرير �سادر عن الأمم املتحدة، اإن اجلانبني الإ�رسائيلى والفل�سطينى مل يقدما 
للعدال��ة املتهم��ني بارت��كاب جرائم ح��رب من بينه��ا القتل، ح�سبما ذك��رت وكالة 
'روي��رز'. واأ�س��ارت الوكال��ة اإىل اأن مكتب مفو���ض الأمم املتح��دة ال�سامى حلقوق 
الإن�س��ان الأم��ر زيد بن رع��د احل�سني، هو من اأع��د التقرير الذى يقي��م اللتزام مبا 
ي�سل اإىل 64 تقريرا و929 تو�سية من جمل�ض حقوق الإن�سان والأمني العام للأمم 
املتح��دة واملحققني احلقوقيني التابعني للمنظمة الدولية من عام 2009 اإىل عام 
2016. وقال التقرير: 'ينبه املفو�ض ال�سامى اإىل عدم اللتزام املتكرر بالدعوات 
للمحا�سبة التى وجهتها منظمة حقوق الإن�سان بالكامل ويدعو اإ�رسائيل اإىل اإجراء 
حتقيقات �رسيعة ومتوازنة وم�ستقلة فى كل النتهاكات املزعومة للقانون الدوىل 

حلقوق الإن�سان وجميع املزاعم بارتكاب جرائم دولية'.
 واأك��د 'ع��دم ا�ستجابة دولة فل�سط��ني للدعوات اإىل املحا�سب��ة ويدعو دولة فل�سطني 
لإجراء حتقيقات �رسيعة ومتوازنة وم�ستقلة فى كل النتهاكات املزعومة للقانون 

الدوىل حلقوق الإن�سان وكل املزاعم بارتكاب جرائم دولية'.

حذر وزير الدفاع المريكي جيم�ض ماتي�ض الثنني، من التهديد الذي ت�سكله كوريا 
ال�سمالي��ة على ال�سلم الدويل، م�سنفًا برنام��ج الت�سلح لنظام بيونغ يانغ ب� “اخلطر 
الفعل��ي والداه��م”. واأكد ماتي���ض يف ت�رسيح خطي قبل جل�س��ة ا�ستماع امام جلنة 
الق��وات امل�سلحة يف جمل�ض ال�سيوخ المريك��ي، ان “كوريا ال�سمالية ت�سكل التهديد 

الخطر والكرث احلاحًا لل�سلم والمن”.
و�س��دد وزير الدفاع، عل��ى ان “برنامج الت�سلح النووي للنظ��ام ي�سكل تهديداً فعليًا 
وداهم��ًا للجميع، والعمال ال�ستفزازية التي يق��وم بها النظام )الكوري ال�سمايل(، 
وغ��ر امل�رسوع��ة بنظر القان��ون الدويل، مل تراج��ع وترتها بالرغ��م من عقوبات 
وانتقادات المم املتحدة “. ومنذ بداية العام 2016، اأجرت بيونغ يانغ اختبارين 
نووي��ني وع���رسات عملي��ات اإط��لق ال�سواري��خ، يف اإط��ار �سعيها ل�سن��ع �ساروخ 
بال�ست��ي عاب��ر للقارات قادر عل��ى حمل راأ�ض نووية اىل الرا�س��ي المريكية، وهو 

ما اأكد الرئي�ض الأمريكي دونالد ترامب اأنه “لن يحدث”.

ت�س��ارع رئي�س��ة الوزراء الربيطانية تري��زا ماي من اأجل البقاء عل��ى راأ�ض حكومة 
ه�س��ة، ع��رب حماول��ة اإنهاء النق�س��ام يف �سفوف ح��زب املحافظني ال��ذي تتزعمه، 

والت�سويق لتفاق حتالف مع حزب �سغر يف �سمال اأيرلندا.
واأع��ادت ماي �سخ�سيات مناف�سة لها اإىل احلكوم��ة، ومن بينها مايكل غوف، الذي 
توىل وزارة الزراعة والبيئة، واأبقت على وزراء احلقائب الأ�سا�سية، كما عينت اأندريا 

ليد�سوم رئي�سة ملجل�ض العموم.
ودفعت نتائج النتخابات، التي انتهت ب�سحب الأغلبية من احلزب يف مقابل �سعود 
جن��م زعيم املعار�سة جرمي كورب��ني، نوابا حمافظني اإىل العتق��اد باأن “رئي�ض 
وزراء �سيئ��ا اأف�س��ل من ع��دم وجود رئي���ض وزراء من احلزب على الإط��لق”، وفقا 
ل�سحيف��ة “التامي��ز”. وف�سلت ماي يف احل�سول على تفوي���ض �سعبي وا�سع يدعمها 
يف مفاو�س��ات اخل��روج من الحتاد الأوروب��ي املقرر اأن تبداأ يف ال���19 من ال�سهر 
اجل��اري. وتب��دو م��اي م�ستعدة للت�سحية ب��كل ما متلك م��ن اأجل البق��اء على راأ�ض 
احلكومة، اإذ تدرك اأن الأ�سوات التي حظي بها العمال يف اأ�سكتلندا هي فقط ما اأبقى 

كوربني بعيدا عن 10 داونينغ �سريت.

ق��ررت بنم��ا قط��ع علقاته��ا الدبلوما�سي��ة م��ع تاي��وان واقام��ة  
علقات دبلوما�سية مع ال�س��ني ثاين اقت�ساد يف العامل وال�رسيكة 
القت�سادي��ة املهمة لبنما. وردت تايوان بغ�سب على هذه اخلطوة 
الت��ي ميك��ن ان تفاقم التوتر ب��ني “تايبيه” و”بك��ني” التي تعترب 
اجلزي��رة اقليما متمردا يجب اعادة توحيده مع ال�سني. وقال بيان 
ن���رس يف و�سائل اعلم بنمية “يف �س��وء م�سالح ورغبة ال�سعبني، 
ق��ررت جمهوري��ة بنم��ا وجمهوري��ة ال�س��ني ال�سعبية اعتب��ارا من 
تاري��خ توقيع هذا البيان، تبادل العراف بينهما واقامة علقات 

دبلوما�سية على م�ستوى ال�سفراء”.
وا�س��اف البي��ان ان حكومة بنما “تعرف بان��ه لي�ض هناك �سوى 

�س��ني واحدة” وبان “تاي��وان ت�سكل جزءا ل يتج��زاأ من الرا�سي 
ال�سيني��ة”. وتابع البيان امل�سرك ان “بنما تقطع اليوم علقاتها 
الدبلوما�سي��ة” م��ع تاي��وان “وتتعهد وق��ف كل علق��ة او ات�سال 
ر�سم��ي مع تايوان”. ويف الوقت نف�س��ه اعلن الرئي�ض البنمي خوان 
كارلو���ض فرل “للب��لد والع��امل” يف ر�سالة اىل الم��ة ان “بنما 
وجمهوري��ة ال�س��ني ال�سعبي��ة اقامت��ا اعتب��ارا من الي��وم علقات 
دبلوما�سي��ة”. ويف الوق��ت نف�س��ه وق��ع وزي��را خارجي��ة ال�س��ني 
وان��غ ي��ي ونائب��ة الرئي���ض البنمي وزي��رة اخلارجي��ة ايزابيل دي 
�سان��ت مالو يف بكني البي��ان الذي ين�ض ر�سمي��ا على اطلق هذه 
العلقات الدبلوما�سية. وقال وانغ “انها حلظة تاريخية، العلقات 
ب��ني ال�س��ني وبنما فتح��ت ف�س��ل جديدا”، معت��ربا ان ق��رار بنما 
“يتطاب��ق بالكام��ل” مع م�سالح �سعبه��ا وين�سجم مع ع�رسنا”. 

م��ن جهتها، �رسح��ت الوزيرة البنمية “انه ق��رار ا�سراتيجي اتخذ 
للم�سال��ح املثل��ى للبلدين”. من جهتها، ردت تاي��وان بق�سوة على 
قط��ع العلقات مع بنم��ا. وقالت “ندين ب�سدة بك��ني التي تتلعب 
بال�سيا�س��ة املعروف��ة با�س��م ال�س��ني الواح��دة ملوا�سل��ة تقلي���ض 
الهام�ض الدويل لتاي��وان بكل الو�سائل”. وكان التوتر الدبلوما�سي 
ب��ني تاي��وان وبكني تراجع يف عه��د احلكومة التايواني��ة ال�سابقة. 
لك��ن العلق��ات تده��ورت جمددا من��ذ فوز ح��زب الرئي�س��ة ت�ساي 
اينغ-وي��ن يف النتخابات العام املا�سي. وحتى الآن، كانت بنما 
تقيم علقات دبلوما�سية مع تايوان وعلقات جتارية مع ال�سني. 
وال�سني هي ثاين م�ستخدم لقناة بنما بعد الوليات املتحدة. وعرب 
العام املا�سي يف هذه القناة حواىل 38 مليون طن من ب�سائعها، 

�سكلت 18،9 باملئة من حركة النقل.

 “دور مهم” 
ياأت��ي هذا العلن بعد ا�سبوع على بدء ال�س��ني ت�سييد مرفاأ للحاويات 
مع من�ساآت للغ��از الطبيعي يف مقاطعة كولون ب�سمال بنما. وبعد قرار 
بنم��ا، م��ا زالت ع�رسون دول��ة تعرف بتاي��وان الت��ي تعتربها ال�سني 
اقليم��ا متمردا. ويف امركا الو�سطى، كان��ت كل الدول تعرف بتايوان 
اىل ان قطع��ت كو�ستاريكا يف 2010 علقاتها الدبلوما�سية باجلزيرة، 
كم��ا فعل��ت بنما حالي��ا. وقال الرئي���ض فالرا يف خطاب��ه ان “تايوان 
كانت �سديقة كبرة لبنما ونحن ممتنون لها لهذه ال�سداقة ولتعاونها 
م��ن اجل تطوير بلدن��ا عندما كانت لدينا علق��ات دبلوما�سية”. بداأت 
العلق��ات ب��ني ال�سني وبنما قب��ل اكرث من 160 عام��ا عندما و�سلت 
جمموعة اأوىل من العمال ال�سينيني اىل البلد للعمل يف م�رسوع ل�سكك 

احلديد للربط بني �سواحلها على املحيط الهادئ والبحري الكاريبي.

اأعلن��ت قطر تد�سني خدمة نقل بحري مبا�رس مع املوانئ 
العماني��ة يف حماول��ة لتج��اوز احلظرا البح��ري والربي 
واجل��وي ال��ذي يفر�سه جرانه��ا با�ستخ��دام موانئ يف 

عمان ل�ستقبال الب�سائع القادمة اإليها.
وقالت �سلطة املوانئ القطرية اإن خطني للخدمة البحرية 
�سي�س��ران م��ن ميناء حم��د يف قط��ر اإىل مينائي �سحار 
و�سلل��ة يف عم��ان. وقد و�سل��ت اأول �سفين��ة �سحن اإىل 

قطر قادمة من ميناء �سحار العماين.
وتق��ول قطر اإن حمول��ة �سفن الب�سائع الكب��رة القادمة 

اإليه��ا �ستف��رغ يف �سف��ن اأ�سغ��ر تتوج��ه مبا���رسة م��ن 
عم��ان اإىل الدوحة. وكان��ت �سفن ال�سح��ن املتوجهة اىل 
قطر تتوق��ف �سابقا يف دبي يف دول��ة الإمارات العربية 
املتح��دة التي ان�سم��ت اإىل اململك��ة العربي��ة ال�سعودية 
والبحرين يف فر���ض ح�سار على قطر وقطع كل و�سائل 
النقل معها يف حماولة لل�سغط عليها بعد اتهامها بدعم 
للإرهاب. ويبعد ميناء حمد 420 ميل بحريا عن ميناء 
�سحار و 1131 ميل بحريا عن ميناء �سللة يف عمان.
وتع��د دولة قط��ر اأكرب منت��ج وم�سدر للغ��از امل�سال يف 
الع��امل، بيد اأنه��ا تعتمد ب�سكل كبر عل��ى ا�ستراد املواد 
الغذائية واملواد الأولية الأخرى. ويقدر حمللون اأن ن�سبة 

40 يف املئة على الأقل من التجهيزات الغذائية يف قطر 
ُتنقل اإليها عرب حدودها مع ال�سعودية.

وقد اأغلق��ت الريا�ض الأ�سبوع املا�س��ي حدودها الربية 
مع �سب��ه اجلزيرة القطرية ما اثر كثرا على واردات قطر 
من املواد الغذائية والأولي��ة التي حتتاجها يف م�ساريع 
البن��ى التحتي��ة ا�ستع��دادا لبطولة العامل لك��رة القدم يف 

عام 2022، واملقدرة قيمتها 200 مليار دولر.
من جانبه، اأعلن املغرب اأنه يعتزم ار�سال طائرة حمملة 
اإىل قط��ر. وقال��ت وزارة اخلارجي��ة  الغذائي��ة  بامل��واد 
املغربي��ة اإن هذه اخلطوة ل علقة لها بالنزاع ال�سيا�سي 

حول علقات الدوحة املزعومة بالرهاب.

تتفاق��م معاناة �سكان قطاع غزة البالغ عددهم نحو 
ملي��وين ن�سمة بقرار اإ�رسائيل تخفي�ض تزويد القطاع 
بالكهرباء، جراء امتناع ال�سلطة الفل�سطينية عن دفع 

ثمنه على خلفية �رساعها مع حركة حما�ض.
واأعل��ن وزير الأمن الداخلي الإ�رسائيلي جلعاد اأردان 
الثن��ني اأن اإ�رسائي��ل �ستخف���ض تزوي��د قط��اع غزة 

بالكهرباء.
ويف وقت �ساب��ق اأوردت و�سائل الإعلم الإ�رسائيلية 
اأن حكوم��ة بنيام��ني نتنياهو ق��ررت يف اجتماعها 
م�ساء الأحد تخفي���ض تزويدها اليومي من الكهرباء 
لغ��زة مبعدل 45 دقيقة يومي��ا، بينما يح�سل �سكان 
القطاع الفق��ر يوميا على ثلث اأو اأربع �ساعات من 

التيار الكهربائي يف اأف�سل الأحوال.
واأو�س��ح اأردان اأن ال�سلط��ة الفل�سطينية التي طردتها 
حركة حما�ض من غ��زة عام 2007، قررت “التقليل 
اإىل حد كبر” من الأموال التي تدفعها لإ�رسائيل من 

اأجل اأن تقوم بتزويد القطاع بالكهرباء.
واأك��د الوزير الإ�رسائيلي “�سيك��ون من غر املنطقي 

اأن تدفع اإ�رسائيل جزءا من الفاتورة”.
وقام��ت حما���ض بط��رد حرك��ة فت��ح الت��ي يتزعمها 
الرئي���ض الفل�سطيني من القط��اع و�سيطرت عليه قبل 

ع�رس �سنوات.
وف�سل��ت عدة ج��ولت من امل�ساحلة ب��ني احلركتني. 
ول متار���ض ال�سلطة الفل�سطينية الآن �سيطرتها �سوى 
عل��ى ال�سفة الغربي��ة املحتلة، ولكنه��ا توا�سل دفع 

ثمن م�ستلزمات القطاع.

بنما تقطع عالقاتها مع تايوان وتقيم عالقات دبلوماسية مع الصين

مواقف واشنطن تربك خطط الهند لتطوير ميناء إيراني

سكان غزة يدفعون ثمن الحصار الخليجي يتهرأ .. خطان للنقل البحري بين قطر وعمان 
تعنت حماس

الدوحة - متابعة

القدس - متابعة

بنما - متابعة

قوات هادي تستكمل السيطرة على القصر الجمهوري في تعز
ا�ستكمل��ت القوات اليمنية املدعومة م��ن التحالف العربي، 
الإثن��ني، ال�سيط��رة عل��ى الق���رس اجلمهوري، اأح��د املعامل 
املهّم��ة رمزيا وعمليا يف مدينة تع��ز بجنوب غرب اليمن، 
قاطع��ة بذل��ك خط��وة جدي��دة باجت��اه ا�ستع��ادة املدين��ة 
بالكام��ل من �سيطرة املتمّردي��ن احلوثيني املدعومني من 
اإيران، واملتحالفني مع الرئي�ض ال�سابق علي عبداهلل �سالح. 
واأّك��د م�سدر ع�سك��ري يف قيادة حمور تع��ز التابع للقوات 
احلكومي��ة، لوكالة الأنا�سول اأّن “الق�رس اجلمهوري حترر 
بالكام��ل، بعد نح��و اأ�سبوع من �سيط��رة اجلي�ض على اأجزاء 

من مبانيه”.
وي�س��ّكل حتري��ر تع��ز خط��وة هام��ة عل��ى طري��ق ا�ستعادة 
كامل ال�رسيط ال�ساحل��ي الغربي لليمن، ما يتيح حما�رسة 
املتمّردين يف املناطق الداخلي��ة وتاأمني امللحة الدولية 

من تهديدات امليلي�سيات امل�سّلحة.
العرب��ي ق��د جن��ح يف وق��ت �ساب��ق يف  التحال��ف  وكان 
انت��زاع مدينة املخا الواقع��ة اإىل ال�سمال من تعز من اأيدي 
املتمّردي��ن م��ا حرمهم م��ن موا�سلة توظي��ف مينائها يف 

خدمة جمهودهم احلربي.
وتّتج��ه اأنظار التحالف يف الوق��ت الراهن �سوب حمافظة 
احلدي��دة الواقع��ة اإىل ال�سمال من املخ��ا، والتي ل تزال مع 

مينائها ال�سراتيجي حتت �سيطرة املتمّردين.
و�ُسّج��ل خ��لل الأ�سه��ر املا�سي��ة تعّر�ض عدد م��ن ال�سفن 
والقطع البحرية اإىل اعتداءات داخل املياه اليمنية، ما اأثار 

القلق ب�ساأن �سلمة امللحة يف تلك املياه.
وملواجه��ة ه��ذه احل��وادث ومن��ع تكراره��ا اأعل��ن حتالف 
“القوات البحرية امل�سركة” الذي ي�سم الوليات املتحدة 
ودول اأخ��رى بينه��ا اململك��ة املتح��دة وفرن�س��ا واململكة 
العربية ال�سعودية، الإثنني، عن تعزيز انت�ساره قبالة اليمن.
وق��ال التحالف يف بي��ان اإن “الهجمات الأخرة �سد �سفن 
جتاري��ة يف خلي��ج ع��دن وباب املن��دب تظه��ر اأن خماطر 

النقل يف هذه املياه ل تزال موجودة”.
واأ�س��اف التحالف الذي ي�سم 31 دولة اأنه “ملواجهة هذه 
التهديدات �ستعزز القوات البحرية امل�سركة وجودها غرب 

ميناء عدن” يف جنوب اليمن.

صنعاء -  وكاالت

�أكدت م�صادر حكومية 
هندية تتابع �أكرب م�صروع 

بنية حتتية تنفذه �لهند 
يف �خلارج �أن �صركة �إنديا 
بورت�س غلوبال �حلكومية 

�لتي تقوم بتطوير ميناء 
ت�صابهار �لإير�ين مل 
تتمكن من �إر�صاء �أي 

مناق�صة لتوريد معد�ت 
مثل �لر�فعات من �صركات 

غربية.

وقال��ت اإن “جمم�وع��ة ليبهي�ر الهن�د�سي��ة ال�س�وي�رسية 
اأخب���رت  الفنلن�ديت���ني  وك�ارغوت��ك  وكونك�ران���ض 
ال�س�ركة الهن�دي�ة اأنه�ا ل�ن ت�س�ارك يف املناق�سات لأن 
امل�س�ارف ت�رف�ض ت�سهيل املعاملت املرتبطة باإيران 

ب�سبب ال�سبابية التي تكتنف ال�سيا�سة الأمركية”.
وت�سيط��ر هذه ال���رسكات العاملية على �س��وق املعدات 
ومراف��ئ  املوان��ئ  اأر�سف��ة  لتطوي��ر  املتخ�س�س��ة 

احلاويات.
ويق��ع مين��اء ت�سابه��ار الإي��راين عل��ى خلي��ج عم��ان 
مبح��اذاة الط��رق املوؤدي��ة اإىل م�سي��ق هرم��ز وميث��ل 
عن���رسا حموريا يف تطلعات الهند لفتح ممر للنقل اإىل 
اآ�سيا الو�سطى واأفغان�ستان يتجنب املرور عرب غرميتها 
باك�ستان. وخ�س�ست الهند ن�سف مليار دولر لت�رسيع 
تطوير امليناء بعد رفع العقوبات التي كانت مفرو�سة 
عل��ى اإي��ران عق��ب التو�س��ل اإىل التفاق الن��ووي بني 

القوى العاملية يف عام 2015.
ون��دد الرئي���ض الأمرك��ي دونال��د ترام��ب بالتف��اق 
الن��ووي خلل حملته النتخابي��ة. ومنذ توليه ال�سلطة 
يف يناي��ر املا�س��ي، يتهم اإي��ران باأنها م�س��در تهديد 

لبقية دول ال�رسق الأو�سط.
واأو�س��ح م�سوؤول طلب عدم ذكر ا�سمه، اأن اأول مناق�سة 
طرح��ت يف �سبتم��رب املا�سي، لكنه��ا مل جتتذب �سوى 
ع��دد قلي��ل م��ن العرو���ض ب�سب��ب اخل��وف م��ن جتدد 
العقوبات. وا�ستدت هذه املخاوف منذ يناير املا�سي. 
وقال اإن “الو�سع الآن هو اأننا ن�سعى وراء املوردين”. 
وامتنعت متحدثة با�سم �رسكة كونكران�ض عن التعقيب 
مكتفي��ة بتاأكي��د ع��دم م�ساركة ال�رسك��ة يف امل�رسوع، 

فيما مل تعلق كارغوتك وليبهر على امل�ساألة.
وج��رى طرح عدة مناق�سات ثلث م��رات منذ �سبتمرب 
2016 لأنها مل جتتذب عرو�سا. واأ�سار اأحد امل�سوؤولني 
الهن��ود اإىل اأن �رسك��ة زد.بي.اإم.�س��ي ال�سينية تعر�ض 
توف��ر بع�ض املعدات منذ ذل��ك احلني. وو�سف ترامب 

التفاق املوقع بني اإيران والقوى العاملية ال�ست لكبح 
جماح برنام��ج طهران النووي مقاب��ل رفع العقوبات 
عنها باأنه “اأ�س��واأ اتفاق على الإطلق جرى التفاو�ض 
علي��ه”. ويف ال�سه��ر املا�س��ي، م��ددت اإدارت��ه العم��ل 
بتخفي��ف اأ�س��د العقوبات التي فر�سته��ا وا�سنطن على 

طه��ران واأو�سعه��ا نطاق��ا بينما جتري مراجع��ة اأو�سع 
لل�سيا�س��ات بخ�سو�ض كيفية التعام��ل مع اجلمهورية 
الإ�سلمي��ة. وتت�سبب ال�سبابية الت��ي تكتنف ال�سيا�سة 
للعق��ود  طويل��ة  تاأخ��رات  يف  بالفع��ل  الأمركي��ة 
الت��ي ت�سع��ى اإي��ران لإبرامها م��ع ال���رسكات العاملية 

لتطوي��ر حقوله��ا النفطي��ة و���رساء طائ��رات لتحدي��ث 
الأمم  عقوب��ات  رف��ع  واأدى  املتقادم��ة.  اأ�ساطيله��ا 
املتح��دة والحت��اد الأوروب��ي ع��ن طه��ران اإىل اإعادة 
ربطها جزئيا باملنظومة املالي��ة العاملية ال�رسورية 
للتب��ادل التجاري. غر اأن كبار امل�رسفيني العامليني 
املنك�سفني على الوليات املتحدة ما زالوا يعزفون عن 
ت�سهي��ل ال�سفقات الإيرانية خ�سية الوقوع حتت طائرة 
العقوب��ات الأمركية الفردية الأ�سي��ق نطاقا التي ما 
ت��زال �ساري�ة خ��ارج اإطار التفاق الن��ووي، ف�سل عن 
ال�سبابي��ة التي حتيط با�ستمراري��ة تخفيف العقوبات 

الأو�سع نطاقا.
لك��ن ال�سفر الهندي يف اإيران �س��اوراب كومار قال اإن 
“عملي��ة �رساء املع��دات مليناء ت�سابه��ار جارية واإن 
ت�سني��ع بع���ض الرافعات يحت��اج اإىل ف��رة ت�سل اإىل 
20 �سه��را”، م�س��را اإىل اأن الو�سع امل���رسيف يتح�سن 
تدريجيا. وذك��ر كومار اأن “املناق�س��ات طرحت اأكرث 
م��ن مرة لع��دة اأ�سباب منها عدم ا�ستيف��اء املوا�سفات 
الفنية وغ��ره. ويف الواقع حت�سنت القنوات امل�رسفية 
اإىل ح��د م��ا يف الأ�سه��ر الأخ��رة. واإذا مل ترغب بع�ض 

ال�رسكات يف امل�ساركة فهذا �ساأنها”.
وت�سع��ى الهن��د لتطوي��ر مين��اء ت�سابهار من��ذ اأكرث من 
ع���رس �سن��وات باعتب��اره مرك��زا لروابطه��ا التجاري��ة 
بالدول الغنية باملوارد يف اآ�سيا الو�سطى واأفغان�ستان. 
وتواج��ه الهند �سعوب��ات حاليا يف الو�س��ول اإىل تلك 

الدول ب�سبب علقتها املتوترة مع باك�ستان.
ومل يتحق��ق تق��دم يذك��ر يف امليناء حت��ى الآن ب�سبب 
العراقي��ل البروقراطي��ة واملفاو�س��ات ال�سعب��ة م��ع 
اإيران واحتمال اإثارة �سخط وا�سنطن اأثناء فت�رة احلظ�ر 

املايل على طهران.

دلهي ـ متابعة 
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