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هدنة في دونيت�سك بعد  100قتيل من وحدات الدفاع ال�شعبي والمدنيين

الفروف ي�ؤكد ا�ستعداد مو�سكو ل�شراكة مع بورو�شينكو
ق���ال دم��ي��ت��ري ب��ي��س��ك��وف ال��س��ك��رت��ي��ر
الصحافي للرئيس الروسي إنه «من السابق
ألوان��ه الحديث عن لقاء الرئيس فالديمير
بوتين مع الفائز في االنتخابات الرئاسية
في أوكرانيا بيوتر بوروشينكو» ،مشيرا ً
إلى أن الرئيس بوتين قد حدد موقفه من
االنتخابات األوكرانية بوضوح ،قائالً« :إن
موسكو ستحترم خيار الشعب األوكراني
وستتعاون مع هيئات السلطة التي يتم
تشكيلها».
وعبّر بوتين عن أمله «بوقف األعمال
العسكرية في شرق البالد بعد االنتخابات،
وب���دء ال��ح��وار بين السلطات األوك��ران��ي��ة
الجديدة والمواطنين».
ج��اء ذل��ك ف��ي وق��ت أف���اد ع��م��دة مدينة
دونيتسك ألكسندر لوكيانتشينكو «عن
�وص��ل العسكريين األوك��ران��ي��ي��ن وق��وات
ت� ّ
ال��دف��اع الشعبي ف��ي المدينة إل��ى هدنة
م��وق��ت��ة» ،م��ش��ي��را ً ال��ى أن «ك�لا الطرفين
ب��ادر إلى الهدنة» ،وأض��اف« :إن ع��ددا ً من
المنشآت المتضررة خالل المعارك الليلية
تم ترميمها».
وك���ان م��س��ؤول ع��ن ع��م��ل��ي��ات الجيش
األوك��ران��ي في جنوب ش��رق البالد قد هدّد
سابقا ً مقاتلي الدفاع الشعبي في دونيتسك
بالقضاء عليهم بواسطة «سالح خاص فائق
الدقة» في حال رفضهم تسليم أنفسهم ونزع
اسلحتهم.
وكان رئيس وزراء «جمهورية دونيتسك
الشعبية» ألكسندر ب��وروداي أكد في وقت
سابق «مقتل حوالى مئة عنصر من وحدات
الدفاع الشعبي في االشتباكات مع القوات
األوكرانية في مدينة دونيتسك».
وفي هذا السياق ،أعلن المتحدث باسم
ال��ق��وات المسلحة األوك��ران��ي��ة أليكسي
دميتراشكوفسكي «ع��ن ت��واص��ل عملية
الجيش في مناطق جنوب شرقي أوكرانيا».
وأوض�����ح« :أن ال��ع��م��ل��ي��ة ف��ي دونيتسك
ستستمر حتى القضاء على قوات (جمهورية
دونيتسك الشعبية) أو استسالمها».

وأضاف المتحدث «أنه قتل في المعارك
ما ال يقل عن  200شخص من أف��راد قوات
ال��دف��اع الشعبي ف��ي دون��ي��ت��س��ك» .وك��ان
الجيش األوك��ران��ي قد استخدم مروحيات
ومقاتالت في المعارك التي جرت في المطار
ومحيط المدينة.
وأعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي
الفروف عن قلقه البالغ إزاء تكثيف العملية
العسكرية التي تجريها كييف شرق البالد
ضد المحتجين المطالبين بالفيديرالية.
وأكد الفروف خالل مؤتمر صحافي مشترك
مع نظيره التركي أحمد داود أوغلو أمس «أن
بالده تحترم إرادة الشعب األوكراني التي
أع��رب عنها خ�لال االنتخابات الرئاسية
األحد الماضي» ،لكنه شدد على «ضرورة
إيقاف كل أعمال العنف فوراً».
واعتبر الفروف أن إيقاف إراقة الدماء في
شرق البالد والتخلي عن استخدام الجيش
ضد السكان هو «المهمة رقم  1بالنسبة الى
سلطات كييف واختبار لمتانتها» .وقال
الوزير الروسي «االنتخابات أجريت ونحن
نحترم إرادة الشعب في أوكرانيا ،لكننا
ن��رى ض��رورة ملحة لتنفيذ ما تم االتفاق
عليه في جنيف وهو وقف إية أعمال عنف».
وأردف« :نحن قلقون للغاية ليس من إجراء
االنتخابات على خلفية استمرار العمليات
القتالية فحسب ،بل وأيضا ً من إعطاء األوامر
بتكثيف م��ا يطلق عليه «عملية مكافحة
اإلرهاب» فور انتهاء االنتخابات».
وذك��ر الف��روف أن الفائز في االنتخابات
الرئاسية بيوتر بوروشينكو تعهد في
تصريحاته األخيرة بتوحيد البالد وبأن
«يقوم بأول زيارة له بعد مراسم التنصيب
إلى منطقة دونباس» ،كما أنه دعا إلى «إنهاء
العملية العسكرية في شرق البالد بشكل
عاجل ،ولكن عبر تكثيف هذه العملية».
وشدد الفروف على أنه إذا كان بوروشينكو
«يراهن على قيام المتطرفين الموالين لكييف
والجيش بقمع االحتجاجات شرق البالد قبل
مراسم التنصيب ،فإن ذلك لن يوفر الظروف

المالئمة لزيارته إل��ى المنطقة» .كما أكد
ضرورة إجراء إصالح دستوري في أوكرانيا
«يعكس التطلعات الشرعية والمصالح
لجميع الفرق السياسية واإلثنية والطائفية
في البالد».
ودعا الفروف كييف الى «تطبيق خريطة
ال��ط��ري��ق ال��ت��ي اق��ت��رح��ت��ه��ا منظمة األم��ن
والتعاون في أوروبا لتسوية األزمة» ،معيدا ً
ال��ى األذه��ان أن ه��ذه الوثيقة تنص أيضا ً
على العفو عن المشاركين في االحتجاجات
الشعبية والتعامل مع تلك االحتجاجات في
شكل سلمي.
وأع��اد ال��وزي��ر ال��روس��ي إل��ى األذه���ان أن
القانون الوحيد في شأن العفو الذي أقره
البرلمان األوك��ران��ي أخ��ي��راً ،يشمل فقط
مرتكبي الجرائم الجنائية بشرط انضمامهم
إلى صفوف الجيش والحرس الوطني الذين
يحاربون أنصار الفيديرالية في شرق البالد،
داعيا ً لجنة البندقية والهيئات الحقوقية
الدولية األخ��رى إلى تقديم تقييم قانوني
لهذا التشريع.
وأكد الفروف أن موسكو «ستكون شريكا ً
أمينا ً وجديا ً لبوروشينكو في حال تمكن
من بدء ح��وار حقيقي شامل داخ��ل البالد.
وأع��اد إلى األذه��ان أن المراقبين الدوليين
الذين أشرفوا على سير االنتخابات دعوا
بوروشينكو أيضا ً الى بدء الحوار والتخلي
عن استخدام األلفاظ على غرار «اإلرهابيين»
و»االنفصاليين» تجاه المحتجين في جنوب
ش��رق ال��ب�لاد .وق���ال« :ن��أم��ل ف��ي أن يعمل
لصالح الشعب األوكراني بأكمله .وفي هذه
الحال سنكون شريكا ً جديا ً وأمينا ً له».
وأض��اف الف��روف إن «موسكو تنتظر من
كييف اتخاذ خطوات عملية لتنفيذ تعهداتها
في شأن إج��راء تحقيق دول��ي في الجرائم
المرتكبة في البالد ،بما فيها مأساة أوديسا،
حيث قتل العشرات من أنصار الفيديرالية،
ومقتل متظاهرين ف��ي م��ي��دان االستقالل
ف��ي كييف على أي���دي قناصة ف��ي شباط
الماضي.

فيتنام وال�صين تتبادالن االتهامات
بعد غرق �سفينة �صيد فيتنامية
تبادلت الصين وفيتنام االتهامات
بشأن غرق سفينة صيد فيتنامية
قرب منصة نفطية وضعتها بكين
في منطقة متنازع عليها في بحر
جنوب الصين .وقالت هانوي «إن
ح��وال��ى  40سفينة صيد صينية
أحاطت بالسفينة الفيتنامية قبل أن
تصطدم إحدى السفن الصينية بها
وتغرق».
وقالت الحكومة وخفر السواحل
إن سفن الصيد الفيتنامية التي كانت
ق��رب المنطقة أنقذت  10صيادين
كانوا على متن السفينة المنكوبة،
حيث أش��ار رئيس خفر السواحل
الفيتنامي نجوين قوانج دام أن «40
سفينة صيد صينية حاصرت عمدا ً
السفينة الفيتنامية قبل أن تتعرض
لهجوم من إحدى السفن الصينية».
ونقلت وكالة «شينخوا» الصينية
ل�لأن��ب��اء ع��ن م��ص��در ح��ك��وم��ي «أن
السفينة انقلبت بعد أن اصطدمت
بسفينة صيد صينية» ،مضيفة
أنه «تم إنقاذ الطاقم الموجود على
م��ت��ن��ه��ا» .وظ��ل��ت ع��ش��رات السفن
الفيتنامية والصينية بما في ذلك

سفن تابعة لخفر السواحل في حالة
تأهب ح��ول المنصة النفطية على
الرغم من سلسلة االصطدامات التي
وقعت في وقت سابق من هذا الشهر
بعد وضع المنصة في الموقع .وألقى
كل طرف باللوم على اآلخر في وقوع
تلك الحوادث.
وفي هذا االطار ،عبّرت اليابان عن
أملها في أن تظهر الصين وفيتنام
ضبط النفس بعد ح��ادث تصادم
سفينتيهما في بحر جنوب الصين.
وق���ال السكرتير ال��ع��ام للحكومة
اليابانية يوسيهيدو سوغا في مؤتمر
صحافي في طوكيو أم��س «وقعت
أح��داث خطرة للغاية كانت تهدد
حياة الناس .من المهم أن تمتنع كل
األطراف المعنية عن اتخاذ خطوات
أحادية قد تؤدي الى تصعيد حدة
التوتر ،وأن تحاول تسوية النزاع
بهدوء ووفق القانون الدولي».
وك����ان����ت وزارة ال��خ��ارج��ي��ة
الفيتنامية أعلنت سابقا ً «أن سفينة
صيد فيتنامية غرقت مساء أمس
االثنين بعد ان اصطدمت بها سفينة
صينية من دون أن يتضرر أحد من

طاقمها» .ويذكر أن العالقات بين
الصين وفيتنام ت��ده��ورت بعد أن
وضعت بكين منصة نفطية في مياه
ج��زر باراسيل المتنازع عليها في
بحر جنوب الصين.
وفي شأن آخر ،اعتقلت قوات األمن
الصينية خمسة من عناصر جماعة
إرهابية في منطقة شينجيانغ شمال
غربي البالد ،بحسب مصادر أمنية.
وذكرت وكالة «شينخوا» أمس «أن
ق���وات األم���ن تمكنت م��ن م��ص��ادرة
 1,8طن من المتفجرات خالل عملية
أمنية خاصة في مركز ختان جنوب
شرقي منطقة شينجيانغ».
وفي هذا السياق ،ذكرت وسائل
إعالم صينية أن الشرطة الصينية
«فككت  23مجموعة إرهابية ودينية
متطرفة وأل��ق��ت القبض على أكثر
م��ن  200مشتبه بهم» ف��ي منطقة
شينجيانغ خالل شهر أي��ار .وكان
خمسة انتحاريين قد نفذوا هجوما ً
على سوق في أورومتشي عاصمة
شينجيانغ يوم الخميس الماضي
أسفر عن مقتل  31شخصا ً وإصابة
 94آخرين.

وذك���ر ال��وزي��ر أن بوروشينكو ق��ال في
مقابلة أدل��ى بها أم��س ،إنه «مهتم بإجراء
تحقيق دولي في أحداث أوديسا يوم  2أيار،
عندما لقي حوالى  50شخصا ً مصرعهم بعد
هجوم موالين لكييف على مخيم االحتجاج
التابع ألنصار الفيديرالية ،وفي الحريق
ال��ذي نشب في مبنى النقابات المجاور».
وتابع« :إن بوروشينكو تحدث عن إمكانية
دعوة خبراء من روسيا وألمانيا للمشاركة
ف��ي التحقيق» ،م��ذك��را ً بتعهدات مماثلة
أعطتها كييف سابقاً« ،عندما وعدت بدعوة
خبراء من «إسرائيل» لدعم التحقيق في
قضية القناصة في كييف».
إلى ذلك ،دعا مندوب روسيا في منظمة
األمن والتعاون في أوروبا أندريه كيلين إلى
اإلفراج الفوري عن أعضاء فريق المراقبين
التابع لمنظمة األمن والتعاون في أوروبا،
وال���ذي اختطف م��ن قبل مجهولين قرب
دونيتسك .وقال الدبلوماسي الروسي إنه
«ينبغي عدم أخذ المراقبين كرهائن ،يجب
تحريرهم».
وكانت منظمة األمن والتعاون في أوروبا
ق��د أعلنت ف��ق��دان االت��ص��ال م��ع ف��ري��ق من
مراقبيها في ضواحي دونيتسك ،مشيرة إلى
أنها «ال تملك أية معلومات عن الجهة التي
اختطفتهم» .وأك��دت المنظمة أنها «فقدت
االتصال بفريق من مراقبيها مك ّون من أربعة
أشخاص ي��وم أم��س االثنين ،بعد قيامهم
بدورية روتينية في دونيتسك» .وأضافت
المنظمة التي لم تكشف عن جنسية أعضاء
الفريق« ،أنها لم تتوصل إلى أية معلومات
تفيد بمكان تواجد األعضاء األربعة».
وفي هذا السياق ،لم يستبعد أحد قادة
«جمهورية دونيتسك الشعبية» ميروسالف
ميرونوف ضلوع مسلحين تابعين لزعيم
الحزب الراديكالي األوكراني أوليغ الشكو
(أحد المرشحين السابقين لرئاسة البالد)
في اختطاف مراقبي منظمة األمن والتعاون
األجانب.

الإفراج عن رئي�سة الوزراء التايالندية
ال�سابقة واعتقال وزير �سابق
أعلنت المجموعة العسكرية الحاكمة في تايالند أمس ،أنها أفرجت عن رئيسة
الوزراء السابقة ينغلوك شيناواترا التي أوقفت يوم الجمعة الماضي .وأفاد
المتحدث باسم الجيش التايالندي وينثاي سوفاري بأن ينغلوك شيناواترا
«عادت إلى منزلها» .وكانت شيناواترا قد اعتقلت مع حوالى  200مسؤول من
قِبل العسكريين الذين كانوا يكتفون بتأكيد أنها في حالة جيدة.
وتزامنا ً مع إطالق سراح رئيسة الوزراء اع ُتقل وزير التربية في الحكومة
السابقة شاتورون شايسونغ خالل مؤتمر صحافي في بانكوك .وأفادت وكالة
«فرانس برس» أن شايسونغ كان يعلن في نادي مراسلي الصحف األجنبية
قبل توقيفه أنه قرر ألاّ يلبي دعوة الجيش إلى الحضور ،وأضاف« :أنه رفض
االمتثال ألمر العسكريين ألسباب تتعلق بضميره» .وتابع« :أنه ال ينوي الهرب
أو المقاومة أو االختباء» ،داعيا ً إلى إعادة الديمقراطية.

توقيف  6نا�شطين
من منظمة «غرين بي�س» في هولندا
أوقفت الشرطة الهولندية أمس ستة ناشطين من منظمة «غرين بيس» ،بعد
اقتحامهم موقع تنقيب عن النفط شمال البالد .ونقل عن متحدث باسم الشرطة
الهولندية قوله« :إن الناشطين الستة تم إيقافهم بعد رفضهم مغادرة المنصة
النفطية بإيجمويدن شمال البالد ،ومن المنتظر أن تتم متابعتهم اليوم».
إضاف ًة الى ذلك ،ذكر ناشطون من منظمة «غرين بيس» أن  15عضوا ً من
المنظمة اقتحموا منصة نفطية في بحر بارنتس في النرويج احتجاجا ً على
أعمال التنقيب شمال البالد .واتهم مسؤولو الشركة النروجية للنفط «ستاتويل»
النشطاء بمخالفة القانون والتصرف بطريقة غير مسؤولة ،مشيرين إلى انه
يجب احترام الشركة التظاهر المرخص له.

رئي�س الوزراء الهندي يدعو �شريف
لت�ضييق الخناق على الجماعات الإرهابية
دعا رئيس ال��وزراء الهندي ناريندرا مودي أمس نظيره الباكستاني نواز
شريف إلى التحرك من أجل منع أية هجمات إرهابية تستهدف الهند انطالقا ً من
األراضي الباكستانية .وطالب مودي نواز شريف باحترام تعهده بمنع انطالق
أية هجمات إرهابية تستهدف الهند من األراضي الباكستانية ،حسبما أفاد وزير
الخارجية سوجاتا سينغ.
وذكر مسؤولون هنود أن رئيسي ال��وزراء ركزا على القضايا االقتصادية
والتجارية بين البلدين ،كما ناقشا المشكالت األمنية خالل االجتماع الذي
استمر  50دقيقة في العاصمة نيودلهي ،في محاولة إلعادة إحياء العالقات
بين البلدين التي قطعت إثر هجوم عام  2008استهدف مدينة مومباي ،المركز
المالي للهند ،ش ّنه مسلحون باكستانيون وأسفر عن مقتل  166شخصاً.

ال�صين وكوريا الجنوبية:
�أن�شطة بيونغ يانغ النووية ت�شكل تهديداً
اتفقت الصين وكوريا الجنوبية على اعتبار ان األنشطة
النووية لكوريا الشمالية تشكل تهديدا ً للسالم واالستقرار
في المنطقة ،وأن بيونغيانغ يجب أال تجري تجربة نووية.
وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية« :إن وزير
الخارجية الصيني ف��ان إي أج��رى محادثات مع نظيره
الكوري الجنوبي يون بيونغ سي حول البرنامج النووي
لكوريا الشمالية ،والزيارة المرتقبة للرئيس الصيني شي
جين بينغ إلى سيوول هذا العام».
وأضافت ال��وزارة «اتفق الوزيران على تكثيف التعاون
على أس��اس الموقف المشترك في أنهما يعترضان على
تجربة كوريا الشمالية النووية ،وأن األنشطة النووية
األخيرة من جانب كوريا الشمالية تشكل تهديدا ً للسالم
واالستقرار في شبه الجزيرة الكورية وفي المنطقة».

وقال وانغ قبل اجتماعه مع يون إن «من المهم أن يعمل
الشركاء األقليميون بما في ذلك الواليات المتحدة وكوريا
الجنوبية على استئناف المحادثات السداسية ،الهادفة
إلى إنهاء برنامج كوريا الشمالية النووي» .وكانت تلك
المحادثات توصلت في عام  2005إلى اتفاق يقضي بتقديم
معونات لكوريا الشمالية مقابل اتخاذها خطوات لتعليق
برامجها النووية.
لكن بيونغيانغ وواشنطن أعلنتا تجميد االتفاق في
عام  .2008وتطالب الواليات المتحدة وكوريا الجنوبية
بيونغيانغ بتنفيذ البنود الواردة في االتفاق كشرط مسبق
إلجراء مزيد من المحادثات .لكن كوريا الشمالية والصين
التي استضافت المفاوضات تسعيان منذ ذلك الحين إلى
استئنافها من دون شروط.

قتيالن للمو�ساد وبلجيكا ترفع
درجة التهديد الإرهابي �إلى �أق�صاها
أعلنت السلطات البلجيكية ارتفاع درجة التهديد اإلرهابي في البالد إلى
أقصى درجة بعد قيام مجهول بإطالق النار على أربعة أشخاص في المتحف
اليهودي بالعاصمة بروكسيل السبت الماضي ،ما أدى إلى مقتل ثالثة منهم.
وأفادت هيئة  RTLلإلذاعة والتلفزيون بأن أجهزة األمن تتخوف من هجمات
أخرى ضد عناصر أمن وعسكريين بلجيكيين قد تتبع الهجوم األخير الذي تم
تصنيفه على أنه عمل إرهابي ،حيث ذكرت الهيئة أن قادة الشرطة والجيش
تلقوا تعليمات باتخاذ إجراءات احترازية لضمان أمن عناصرهم.
وأف��ادت صحيفة «ديرنيير أور» البلجيكية بأن المجرم الذي أطلق النار
مرجحة أن
في المتحف من بندقية كالشنيكوف اآللية قام باختيار ضحاياهّ ،
قتيلين وهما مستوطنان إسرائيليان كانا يعمالن في االستخبارات اإلسرائيلية
«الموساد» التي أرسلت خبراءها إلى بروكسيل للتحقيق في الحادث.
يذكر أن إطالق النار في المتحف الواقع في قلب العاصمة البلجيكية حدث قبل
 12ساعة تقريبا ً من بدء عملية التصويت في بلجيكا في االنتخابات التشريعية
وانتخابات البرلمان األوروبي .ويشير مراقبون إلى أن هذه الجريمة قد تزيد من
حدة النقاش االجتماعي حول ضعف الوضع األمني في البالد.
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جولة جديدة من المفاو�ضات مع �إيران
منت�صف ال�شهر المقبل

أفاد المكتب الصحافي للمفوضة
العليا للسياسة الخارجية واألمن
في االتحاد األوروبي كاثرين آشتون
ب��أن جولة جديدة من المفاوضات
بين إي��ران والسداسية ستجرى في
الفترة ما بين  16و 20حزيران المقبل
في فيينا.
وق����ال م��اي��ك��ل م���ان ال��س��ك��رت��ي��ر
ال��ص��ح��اف��ي آلش��ت��ون إن «االت��ف��اق
ح��ول إج���راء الجولة ال��ج��دي��دة من
المفاوضات في شأن الملف النووي
اإلي���ران���ي ت���م ال��ت��وص��ل إل��ي��ه في
المفاوضات التي أجرتها آشتون مع
وزير الخارجية اإليراني محمد جواد
ظريف في إسطنبول».
وك��ان مان أعلن سابقا ً أن العمل
على نص االتفاق النهائي المقبل حول
الملف النووي اإليراني سيستمر خالل
أشهر .وق��ال للصحافيين« :يتعين
علينا أن نقوم بمزيد من العمل في
األسابيع واألشهر المقبلة لكن موقف
المفوضة العليا للسياسة الخارجية
واألم��ن في االتحاد األوروب��ي ال يزال
ثابتا ً بضرورة التوصل إل��ى اتفاق
ي��رض��ي ك��ل األط����راف ،وينهي قلق
المجتمع ال��دول��ي ف��ي ش��أن طابع
البرنامج النووي اإليراني».

وق��ال وزي��ر الخارجية اإلي��ران��ي
م��ح��م��د ج�����واد ظ���ري���ف ف���ي خ��ت��ام
المفاوضات إن «الجانبين اتفقا علی
إجراء مفاوضات بين الخبراء تزامنا ً
مع اجتماع مجلس حكام الوكالة في
فيينا ،مشيرا ً بعد ثالث ج��والت من
المفاوضات غير الرسمية مع رئيس
مجموعة  1+5ف��ي إسطنبول ،أن
هذه المفاوضات غيرالرسمية ليست
بمنزلة المفاوضات مع  1+5ألنها
في حاجة إلی مشاركة جميع الدول
األعضاء في المجموعة» .وصرح بأن
هذه المفاوضات أجريت خالل ثالث
جوالت واستغرقت  8ساعات بحيث
تم خاللها التطرق إلی األساليب التي
ستتخذ الحقاً.
وكان ظريف وآشتون عقدا جولتين
من المفاوضات في إسطنبول أمس
اإلث��ن��ي��ن ت��ن��اوال فيهما س��ي��ر تقدم
المفاوضات بين إي��ران ومجموعة
.1+5
وش����ارك ف��ي ه���ذه ال��م��ح��ادث��ات
أعضاء الفريق اإلي��ران��ي المفاوض
في الشأن النووي ،عباس عراقجي
ومجيد تخت روانجي مساعدا وزير
الخارجية اإليراني ،وحميد بعيدي
نجاد المدير العام للشؤون السياسية

والدولية في الخارجية وكذلك هليغا
اشميد مساعدة ومدير مكتب كاثرين
آشتون.
وكانت إي��ران ومجموعة  1+5قد
دخلتا مفاوضات الجولة الرابعة في
فيينا بهدف ص��وغ مسودة االتفاق
النهائي ،إال أن المفاوضات كانت
صعبة ومعقدة ول��م تحقق تقدما ً
ملموساً.
ووص�����ف ك��ب��ي��ر ال��م��ف��اوض��ي��ن
النووين اإليرانيين عباس عراقجي
المفاوضات بين ظريف وآشتون في
إسطنبول بالمفيدة ،مشيرا ً إلى أنها
تناولت سبل الدفع بالمفاوضات
النووية بين إيران ومجموعة .1+5
وق��ال عراقجي في تصريح عقب
يومين من المفاوضات في إسطنبول
بين ظريف وآشتون أنه «تقرر عقد
ج���والت م��ن ال��م��ف��اوض��ات التقنية
والسياسية إن استدعت الحاجة
ل��ذل��ك قبل عقد ال��ج��ول��ة الخامسة
من المفاوضات بين إي��ران وال��دول
ال��س��ت ف��ي فيينا م��ن  16ال���ى 20
حزيران ،مشيرا ً الى أن المفاوضات
بين ظريف وآشتون «كانت مطولة
ومفيدة وبهدف دراس��ة سبل الدفع
بالمفاوضات النووية».

خامنئي :الأعداء يحاولون ت�أجيج الخالفات بين الم�سلمين

�أمير الكويت يزور �إيران الأحد لتعزيز ا�ستقرار المنطقة
أعربت الكويت عن أملها بأن تساهم الزيارة التاريخية
التي يقوم بها أميرها صباح األحمد الصباح األحد المقبل
الى إيران ،في تعزيز األمن واالستقرار في منطقة الخليج.
ويبدأ الصباح األح��د المقبل زي��ارة مدتها يومين الى
إي��ران في أول زي��ارة رسمية ال��ى طهران بوصفه أميرا ً
للبالد ،ويرافق الصباح وفد يضم وزراء الخارجية والنفط
والمالية والتجارة والصناعة ،بحسب بيان لمجلس
الوزراء الكويتي .وجاء في البيان أن مجلس الوزراء يأمل
في أن «تسفر هذه الزيارة عن نتائج إيجابية تساهم في
تعزيز األمن واالستقرار والسالم في المنطقة».
وقال السفير االيراني الجديد في الكويت في تصريحات
صحافية إن «محادثات أمير الكويت مع الرئيس اإليراني
حسن روح��ان��ي ستبحث خصوصا ً ال��وض��ع االقليمي
والنزاع في سورية».
وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية االيرانية
مرضية أفخم قالت في  20أيار إن الزيارة «ستفتح صفحة
جديدة في العالقات الثنائية» التي تحسنت منذ تولي
روحاني الحكم في آب  2013بعد سنوات من التوتر.
وكان وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف زار
في كانون األول الكويت في إطار جولة في دول مجلس
التعاون ،لكنه لم يزر السعودية ،بيد أن الرياض أعلنت
في اآلونة األخيرة أنها دعت ظريف لزيارتها.
وفي شأن آخ��ر ،قال المرشد األعلى للثورة في إيران
السيد علي خامنئي إن «مخطط األع���داء في مواجهة
االسالم يتمثل بإثارة النعرات الطائفية والخالفات بين
المسلمين».
وفي كلمة ألقاها خامنئي أمس أمام كبار المسؤولين
اإليرانيين وسفراء البلدان اإلسالمية والمشاركين في
المسابقات الدولية للقرآن الكريم ،وحشد كبير من
المواطنين بمناسبة ذك��رى المبعث النبوي الشريف
أوضح أن «االستكبار العالمي يروج لفكرة التخويف من
الشيعة وإيران من أجل تحقيق مآربه في السيطرة على
مقدرات المسلمين والتغطية على ضعفه» .وق��ال« :إن
مخطط األعداء في مواجهة اإلسالم يتمثل بإثارة النعرات
الطائفية وتأجيج الخالفات بين المسلمين» .وأضاف:
«إن الصحوة اإلسالمية ظهرت اليوم ،وفي المقابل يحاول
األع��داء القضاء عليها باستخدام ما لديهم من وسائل

وأساليب وقد قمعوها في بعض المناطق ،إال أن ضياءها
لن يخبو وقد علت راية اإلسالم وستبقى خفاقة وشامخة،
وتعززت الهوية اإلسالمية في كل مكان».
وأك��د قائد الثورة الحاجة الماسة للعالم اإلسالمي
للتحلي بالوعي والبصيرة أكثر مما مضى وتحديد هوية
جبهتي أعداء األمة اإلسالمية وحلفائها بصورة صحيحة.
وأردف أن «الشعب اإليراني يواصل السير على طريق
إحراز التقدم ويجتاز العقبات ويرتقي إلى القمم ويخترق
المواضع في سبيل مكافحة الظلم والجهل بالتوكل على
الله تعالى ،واعتمادا ً على وعده بتحقيق النصر النهائي
على الطغاة والمستكبرين».
وانتقد خامنئي بشدة المؤسسات والمراكز السياسية
في الغرب وقال« :إن هذه األجهزة تتصرف بالمؤشرات
الجاهلية القديمة ذاتها أي ممارسات الظلم والتمييز
وسحق الكرامة اإلنسانية والترويج لتبرج النساء والفساد
والتحلل الخلقي في حضارته الفاسدة».
وفي سياق آخر ،أشار قائد الثورة إلى األحداث المؤلمة
التي تقع في العالم اإلسالمي وقال« :إن ارتكاب مجزرة
في منطقة ما واختطاف الفتيات في مكان آخر بأفريقيا
باسم اإلسالم يؤكد أن تعاليم هذا الدين لم تفهم في شكل
صحيح».

لوبان تطالب ّ
بحل البرلمان
ومنع ان�ضمام تركيا �إلى االتحاد الأوروبي
أعلنت مارين لوبان رئيسة الجبهة الوطنية اليمينية
الفائزة في االنتخابات األوروبية في فرنسا ،أن حزبها
ينوي المطالبة بحل الجمعية الوطنية (البرلمان) وإنهاء
المفاوضات حول إقامة منطقة تجارة حرة بين االتحاد
األوروب��ي والواليات المتحدة ،وحظر انضمام تركيا إلى
االتحاد األوروبي.
وقالت لوبان أمس ،إنه «يجب حل البرلمان الفرنسي ألنه
لم يعد يمثل الشعب ،منتقدة الرئيس فرانسوا هوالند الذي
ص ّرح بأن الحكومة لم تغيّر سياستها ،على رغم هزيمة الحزب
االشتراكي الحاكم في البالد في االنتخابات األوروب��ي��ة».
وأعربت لوبان ،التي تمثل اليمين المتطرف ،عن غضبها في
شأن موقف هوالند ،مؤكدة أنه تجاهل إرادة المواطنين بدال ً
من االعتراف بهزيمته واستخالص دروس منها.
الى ذلك ،طالبت لوبان بتأميم إحدى كبريات الشركات
الفرنسية «آلستوم» التي تسعى إلى بيع جزء من طاقاتها
للعمالق األميركي «جينرال إلكتريك».
وتعهّد الرئيس الفرنسي بالمضي قدما ً في اإلصالحات
الداخلية ،قائال« :إن فوز أحزاب أقصى اليمين في االنتخابات
األوروب��ي��ة أظهر أن الناخب يشعر بأن أوروب��ا ال تحميه.
وجهه هوالند لألمة بعد يوم من فوز حزب
وجاء في خطاب ّ

الجبهة الوطنية الفرنسية اليمينية بقيادة ماري لوبان
المعارض للمهاجرين ولالتحاد األوروبي ومنطقة اليورو في
انتخابات البرلمان األوروبي أن «هذا تصويت بعدم الثقة
في أوروبا» .وتقدم حزب الجبهة الوطنية بفارق كبير على
حزب المحافظين المعارض (حزب االتحاد) من أجل الحركة
الشعبية والحزب االشتراكي الحاكم.
وق��ال هوالند في رسالة قصيرة مسجلة بثت على
التلفزيون بعد هزيمة حزبه االشتراكي «أوروبا أصبحت
متباعدة وغير مفهومة في األس��اس حتى بالنسبة الى
الحكومات .هذا ال يمكن أن يستمر» .وأضاف« :أن حكومته
لن تتردد في خططها على رغم الهزيمة وستمضي قدما ً
ف��ي اإلص�لاح��ات االقتصادية واالجتماعية والخاصة
باألراضي» .وتابع« :أنا أوروبي وواجبي أن أصلح فرنسا
توجه االتحاد األوروبي» .وتابع أن أوروبا يجب أن
وأغيّر ّ
«تسحب نفسها من المناطق التي ال حاجة لها فيها» .وكان
الحزب االشتراكي قد حصل على  13.98في المئة من
األصوات في االنتخابات التي أجريت يوم األحد  25أيار
في أسوأ أداء له في االنتخابات األوروبية ،بينما حصل
االتحاد من أجل الحركة الشعبية المعارض على 20.80
في المئة وتقدم حزب الجبهة الوطنية عليهما بفارق كبير.

