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اال�ستخبارات الألمانية� 100 :إ�سالمي
من  320عادوا من �سورية

القرم تنتخب برلمانها ال�سبت المقبل وفق ًا للقانون الرو�سي

الفروف :على بعثة منظمة الأمن والتعاون في �أوروبا
�أن توا�صل عملها في �أوكرانيا
أعلن وزي��ر الخارجية الروسي
سيرغي الفروف أن بعثة منظمة األمن
والتعاون في أوروبا يجب أن تواصل
عملها في أوكرانيا ،داعيا ً إلى أن يكون
عمل البعثة أكثر موضوعية.
جاء ذلك أثناء لقاء الوزير الروسي
م��ع األم��ي��ن ال��ع��ام لمنظمة األم��ن
والتعاون في أوروبا المبيرتو زانير
أم��س ،إذ وص��ف الف��روف محاوالت
«انتقاء بعض العناصر من «خريطة
الطريق» لتسوية األزمة األوكرانية أو
استبدالها بخطط جديدة تحمل طابعا ً
ورحب
أحادي الجانب» بأنها مض ّرةّ ،
بنية زانير زيارة مقاطعة روستوف
جنوب روسيا للقاء الالجئين من
شرق أوكرانيا.
وأك����د الف����روف أن ب��ل�اده تقوم
بتقديم مساعدات إنسانية إلى سكان
ج��ن��وب ش���رق أوك��ران��ي��ا م��ن خ�لال
ق��وات الدفاع الشعبي هناك .وقال
إن األزم��ة اإلنسانية تثير قلقا كبيرا
لدى موسكو ،مشيرا ً إلى أن الحكومة
الروسية طلبت من كييف في وقت
سابق السماح بتقديم المساعدات
لكن طلبها قوبل بالرفض .وأوضح:
«ن��ق��دم ال��م��س��اع��دات ب��اس��ت��خ��دام
الوسائل المتوافرة لدينا بدعم من
قوات الدفاع الشعبي التي تعمل على
رفع المعاناة عن أطفالهم وأمهاتهم
وزوجاتهم».
من جانب آخر ،أكد زانير ضرورة
التركيز ف��ي ال��وس��ائ��ل السياسية
لتسوية األزم��ة األوك��ران��ي��ة وإقامة
حوار وطني واسع في البالد يشمل
ممثلين ع��ن جميع م��ن��اط��ق ،وق��ال
األمين إن هذه المنظمة الدولية تقوم
بخطوات نشطة م��ن أج��ل تسوية
األزم����ة ع��ل��ى األرض وك��ذل��ك على
المستوى السياسي.
الى ذلك ،أوقفت مجموعة مراقبي
بعثة المتابعة التابعة لمنظمة
األمن والتعاون في أوروب��ا نشاطها

المنظمة تنتقي عناصر من خريطة الطريق
في مدينة لوغانسك جنوب شرقي
أوكرانيا بسبب الوضع األمني الخطر
هناك ،إذ أش��ار تقرير للبعثة بهذا
الصدد إلى أن «الوضع في لوغانسك
يبقى م��ت��وت��راً ،وتقضي إج���راءات
السالمة المتبعة بوقف العمل في
هذه المنطقة».
وأش���ار التقرير إل��ى ع��دم وج��ود
تغيرات كبيرة في الوضع األمني في
دونتيسك ،الفتا ً إلى أن «البعثة تجمع
معلومات إضافية حول الوضع في
سالفيانسك عبر االتصاالت الهاتفية
مع متحدثين مقيمين فيها ،ومن خالل
حوارات مع الصحافيين العائدين من
هناك ،وأيضا ً من خالل متابعة آخر
الصور الملتقطة» .وفشلت محاوالت
االت��ص��ال بمجموعتين م��ن مراقبي
منظمة األم��ن والتعاون في أوروب��ا

كانتا في مهمة متابعة للوضع في
أقاليم ش��رق أوك��ران��ي��ا ،إذ اختفت
المجموعة األول���ى م��ن المراقبين
في  26أي��ار في مقاطعة دونيتسك
وه��ي تضم  4أش��خ��اص ،ف��ي حين
ُفقد االت��ص��ال بالمجموعة الثانية
المكونة هي األخرى من  4أشخاص
في  29أيار أثناء وجودها عند حاجز
ق��رب مقاطعة سيفيرودونيتسك
لوغاغنسك.
ج��اء ذل��ك ف��ي وق��ت أع��ل��ن رئيس
ال��م��ج��ل��س األع���ل���ى ل��ـ»ج��م��ه��وري��ة
دونيتسك الشعبية» دنيس بوشيلين
أن السلطات األوكرانية لم تفتح أيا ً
من الممرات اإلنسانية التي وعدت بها
إلخراج المدنيين من منطقة العملية
العسكرية التي يخوضها الجيش في
شرق البالد.

�إيران تعلن ا�ستعدادها رفع م�ستوى العالقات مع اليابان
وتن�ضم �إلى اتفاقية �ضمان الأمن في بحر خزر
أعلن وزي��ر الخارجية اإلي��ران��ي
محمد ج��واد ظريف استعداد بالده
لرفع مستوى العالقات مع اليابان،
ح��ي��ث أف�����ادت وزارة ال��خ��ارج��ي��ة
اإليرانية في تقرير لها ي��وم أمس،
رحب خالل
إلى أن وزير الخارجية ّ
استقباله النائب األول لوزير خارجية
اليابان نوبو كيشي بجهود الحكومة
اليابانية برئاسة شينزو آبي لتنمية
وتطوير العالقات الثنائية في مختلف
المجاالت ،وقدّم شرحا ً حول مسيرة
ال��م��ف��اوض��ات ال��ن��ووي��ة بين إي��ران
والدول األعضاء في مجموعة الست.
كما أكد الوزير اإليراني على ضرورة
االهتمام بالحقوق النووية المشروعة
لبالده من قبل الطرف اآلخر.
وسلّم النائب األول لوزير خارجية
اليابان خ�لال اللقاء رسالة خطية
م��ن رئ��ي��س وزراء ال��ي��اب��ان شينزو
موجهة للرئيس اإليراني حسن
آبي
ّ
روحاني ،أعلن فيها عزم الحكومة
اليابانية على تطوير التعاون الثنائي
في المجاالت ذات االهتمام المشترك.
وأعرب المسؤول الياباني عن رغبة
حكومة ب�ل�اده بتطوير العالقات
الثنائية مع إيران.
وأشاد نوبو كيشي بجهود حكومة
الرئيس روحاني في مسار بناء أجواء
الثقة الدولية واتخاذ نهج جديد في
السياسة الخارجية للبالد ،داعيا ً
إلى مواصلة هذه المسيرة من جانب
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية.
وكان النائب األول لوزير خارجية
ال��ي��اب��ان ق��د وص��ل ال��ى ط��ه��ران أول
أمس للتشاور وتبادل وجهات النظر
مع كبار المسؤولين اإليرانيين حول
التعاون الثنائي ومختلف القضايا

ظريف يرحب بتطوير العالقات مع اليابان
االقليمية وال��دول��ي��ة ذات االهتمام
المشترك .وغادر كيشي طهران أمس
ف��ي ختام زي��ارت��ه التي استغرقت
ثالثة أيام.
وف���ي ش���أن آخ���ر ،أع��ل��ن مساعد
وزير الخارجية اإليراني في شؤون
آسيا وأوقيانيا إبراهيم رحيم بور،
عن المصادقة على اتفاقية التعاون
ال��رب��اع��ي ل��ض��م��ان األم���ن ف��ي بحر
خزر وانضمام إيران إلى آذربيجان
وروس��ي��ا وتركمانستان ف��ي هذه
االتفاقية.
وأض����اف رح��ي��م ب���ور أم���س في
االج���ت���م���اع ال���س���اب���ع وال��ث�لاث��ي��ن
لمجموعات ع��م��ل ص���وغ معاهدة
الوضع القانوني لبحر خزر المنعقد
في مدينة رامسر شمال إي��ران" ،أن
المصادقة على هذه االتفاقية تفسح
المجال أمام الدول المتشاطئة للقيام
بالمزيد من النشاطات" .مشيرا ً إلى

"إع��داد مذكره تفاهم ح��ول تعزيز
التعاون في منطقة بحر خزر ،و أعرب
عن أمله بأن يتمخض هذا االجتماع
عن نتائج ب ّناءة تخدم مصالح دول
المنطقة" .وأك��د أن "ب�لاده تؤكد
على ض��رورة ضمان مصالح جميع
ش��ع��وب ال����دول المتشاطئة ،وأن
الحوار من شأنه أن يسهم في تقارب
مواقفها أكثر فأكثر".
وأوض���ح ال��م��س��ؤول اإلي��ران��ي أن
"ال��ح��ف��اظ على ال��ث��روة السمكية
لبحر خ���زر وااله��ت��م��ام بالقضايا
البيئية ،وكذلك تعزيز التعاون بين
الدول المحيطة بهذا البحرعند بروز
الحوادث الطارئة من القضايا التي
تتم دراستها خالل هذا االجتماع".
الجدير ذكره ،أن معاهدة الوضع
القانوني لبحر خزر هي وثيقة شاملة
تتناول القضايا السيادية واألمنية
واالقتصادية للبحر.

الواليات المتحدة تنوي �إبقاء قواتها الخا�صة في �شرق �أوروبا

م�شرعون �أميركيون يوقفون
�إخراج ال�سجناء من غوانتانامو
وافقت إح��دى لجان الكونغرس األميركي على حظر
استخدام أموال الدولة لنقل السجناء من معتقل غوانتانامو،
وذل��ك بعد عدم إب�لاغ البيت األبيض للكونغرس مسبقا ً
بمبادلة سجناء من طالبان بجندي أميركي أسير في
أفغانستان.
وص ّوتت لجنة المخصصات في مجلس النواب بغالبية
 33صوتا ً مقابل  13على إدراج تعديل غوانتانامو في
مشروع قانون مخصصات الدفاع السنوي التي بلغت 570
مليار دوالر .ومن المتوقع أن يص ّوت المجلس على مشروع
القانون األسبوع المقبل.
وكان إطالق سراح الجندي األميركي بوي بيرغدال في
 31أيار بعد احتجازه  5سنوات لدى طالبان مقابل اإلفراج
عن  5سجناء للحركة من معتقل غوانتانامو ،من دون
إبالغ الكونغرس مسبقاً ،قد أثار غضب كثير من المش ّرعين
األميركيين ،السيما الجمهوريين الذين تراودهم شكوك حول
نية الرئيس أوباما المعلنة إغالق معتقل غوانتانامو.
و قدّم  12عضوا ً جمهوريا ً في مجلس الشيوخ األميركي
ال��ذي يسيطر عليه الديمقراطيون مشروع ق��رار يدعو
إل��ى التحقيق في اإلف���راج عن سجناء طالبان الـ 5من

غوانتانامو .ووع��د رئيس لجنة ال��ق��وات المسلحة في
مجلس النواب بإجرء تحقيق في المجلس الذي يسيطر
عليه الجمهوريون.
إلى ذلك ،تنوي الواليات المتحدة الحفاظ على قواتها
الخاصة المرابطة في شرق أوروبا من أجل تدريب الوحدات
الخاصة في بلدان االتحاد السوفياتي السابق على خلفية
األزمة األوكرانية ،إذ نقل عن المتحدث باسم قيادة القوات
المسلحة األميركية في أوروبا المقدم نيك ستيرنبيرغ أمس،
قوله «كنا نجري المناورات العسكرية مع شركائنا في
أراضيهم دائماً .وينحصر االختالف في أننا سنحافظ على
وجود قواتنا الخاصة في إطار العملية على طول الجبهة
الشرقية لحلف الناتو في إطار التدريب العسكري».
وكانت مناورات عسكرية ضخمة قد بدأت في أيار في
بولندا وسلوفاكيا وإستونيا والتفيا ولتوانيا بمشاركة
مئات العناصر من الوحدات الخاصة األميركية .وقامت
قيادة العمليات الخاصة األميركية بزيادة نطاق ومهام
المناورات ،وتتض ّمن خطط القيادة طويلة األم��د القيام
بالتدريب العسكري في المنطقة بمشاركة  100عسكري من
القوات الخاصة األميركية.

وأك��د بوشيلين أن��ه ال يمكن فتح
ممر إنساني في ظل استمرار إطالق
النار ،مشيرا ً إلى أن قيادة «جمهورية
دونيتسك الشعبية» تحاول ضمان
أمن األطفال ،في حين أشار مصدر في
قوات الدفاع الشعبي في سالفيانسك
إلى أن القوات األوكرانية تقوم من
وق��ت آلخ��ر ب��إغ�لاق ال��ط��رق وتمنع
ح��اف�لات تق ّل مدنيين م��ن مغادرة
المدينة ،التي تشهد أزم��ة إنسانية
بسبب القصف المستمر وانقطاع
الكهرباء وال��م��اء .وك��ان بوشيلين
قد اتفق في اتصال هاتفي مع وزير
الداخلية األوكراني أرسين أفاكوف
في  9حزيران على وقف إطالق النار.
ف��ي ح��ي��ن أع��ل��ن وزي����ر الصحة
األوك��ران��ي أوليغ موسيي أن 210
أشخاص بينهم  14قاصرا ً قتلوا في

شرق أوكرانيا أثناء العملية األمنية
ال��ت��ي يجريها الجيش األوك��ران��ي
هناك .وق��ال للصحافيين« :إن 10
مستشفيات في مقاطعتي دونيتسك
ولوغانسك ال تعمل أو تعمل بشكل
غير كامل بسبب الوضع المتأزم».
وأش����ار ال��وزي��ر األوك���ران���ي إل��ى
صعوبة عمل سيارات اإلسعاف في
مدينتي سالفيانسك وكراماتورسك
بسبب نقص الوقود والوضع األمني
المتدهور ،مشيرا ً إلى أن الصعوبات
في مجال الرعاية الصحية ستظل
قائمة حتى إنهاء عملية الجيش في
شرق البالد.
وف��ي ال��س��ي��اق ،أع��ل��ن م��ص��در في
المركز اإلقليمي الروسي للطوارئ أن
نحو  300أوكراني بينهم  93طفالً
وصلوا خالل اليوم األخير إلى مراكز
اللجوء الموقت في مقاطعة روستوف
بجنوب روسيا.
وق����ال ال��م��ص��در ي���وم أم���س إن
الالجئين األوكرانيين يتدفقون إلى
مقاطعة روستوف عبر أرب��ع نقاط
عبور للسيارات على ال��ح��دود مع
أوكرانيا .وأنشئ في هذه المقاطعة
الروسية  59مركزا ً يستطيع اإلقامة
فيها  3,3ألف الجئ بصورة موقتة.
وفي شأن آخر ،قرر برلمان القرم
تحديد  14أي��ل��ول المقبل م��وع��دا ً
لالنتخابات التشريعية ف��ي هذه
الجمهورية التي انضمت إلى روسيا
االتحادية في آذار الماضي ،حيث
تجرى أول انتخابات برلمانية فيها
وفقا ً للقانون الروسي.
وسيتك ّون البرلمان الجديد من
 75نائبا ً ينتخب  50منهم وفق نظام
القوائم الحزبية و 25آخ���رون في
الدوائر الفردية .وأقر مجلس الدولة
(البرلمان) في القرم قانون انتخاب
المجلس ضمن القوانين األولى التي
وافق عليها البرلمان بعد االنضمام
إلى روسيا.

النواب الإ�سبان ي�صادقون على قانون
تنحي الملك خوان كارلو�س
صادق مجلس النواب اإلسباني يوم أمس على قانون تنحي الملك خوان
كارلوس بـ  299صوتا ً مقابل اعتراض  19وامتناع  23عن التصويت.
وكان الملك اإلسباني أعلن التنحي عن العرش لصالح نجله فيليبي في الثاني
من الشهر الجاري ،حيث س ّنت الحكومة في اليوم التالي قانونا ً بهذا الشأن
وأحالته إلى مجلس النواب للمصادقة ،وفق ما يقتضي الدستور.
وفي كلمة أمام أعضاء المجلس أشار رئيس الوزراء اإلسباني ماريانو راخوي
إلى أن «البالد لم تشهد حتى اآلن مثيالً لهذه العملية الطبيعية في تسليم السلطة،
مضيفا ً أن «للنظام الملكي في إسبانيا جذورا ً عميقة وهذا ما يريده اإلسبان».
وحظي القانون بدعم جميع النواب عن الحزب الشعبي الحاكم ،وغالبية
النواب عن حزب العمال االشتراكي (المعارض) ،إضافة إلى ممثلي بعض األحزاب
الصغيرة .فيما ص ّوت ضد القانون ممثلو عدد من األحزاب اليسارية والقومية.
وطالبت األحزاب المعارضة لقانون التنحي بتنظيم استفتاء حول مستقبل
النظام الملكي في البالد وشكل الدولة اإلسبانية ،لكن اقتراحاتها قوبلت برفض
غالبية النواب ،حيث ذكر مسؤول االشتراكيين ألفريدو روبالكابا بهذا الخصوص،
أن البرلمان يص ّوت فقط على تنحي الملك عن صالحياته وليس على تغيير الحكم،
ألنه أمر محدد في الدستور» ،معيدا ً إلى األذهان أنه أثناء استفتاء عام  1978ق ِبل
الناخبون وبغالبية األصوات القانون األساسي الذي يقر نظام الحكم الملكي.
وبعد مروره في مجلس النواب سيُحال القانون إلى مجلس الشيوخ ،وفي حال
المصادقة عليه فسيؤدي الملك الجديد فيليبي اليمين الدستورية أمام مجلسي
البرلمان اإلسباني.

طرفا النزاع في جنوب ال�سودان
يتفقان على ت�شكيل حكومة انتقالية
قالت الحكومة اإلثيوبية إن حكومة دولة جنوب السودان والمتمردين عليها
اتفقوا على وضع حد للقتال وتشكيل حكومة انتقالية في غضون  60يوماً ،حيث
التقى رئيس دولة جنوب السودان سيلفا كير في العاصمة اإلثيوبية أديس أبابا
بنائبه السابق ومسؤول المتمردين رياك ماشار في مسعى إلى إنهاء ستة أشهر
من الحرب األهلية في البالد.
وقال رئيس الوزراء اإلثيوبي إن الجانبين اتفقا خالل محادثاتهما على هامش
قمة تجمع «ايغاد» التي تستضيفها العاصمة اإلثيوبية على تشكيل حكومة
انتقالية خالل مدة أقصاها ستون يوماً ،حيث كان اتفاق لوقف إطالق النار قد ُوقع
الشهر الماضي ،إال أن القتال لم يتوقف وأدى إلى مقتل وتشريد عشرات اآلالف منذ
اندالعه أواخر العام الماضي.
وكان تجمع «ايغاد» اإلقليمي قد هدد بفرض عقوبات على الطرفين ما لم يلتزما
نص االتفاق الجديد .وأعلن رئيس الوزراء اإلثيوبي هيالماريام ديسالين االتفاق
الجديد ،وقال« :إذا لم يلتزم الطرفان بهذا االتفاق ،ستعمل ايغاد على فرض السلم
في جنوب السودان ،ولدينا خيارات متعددة في هذا المجال منها العقوبات وغيرها
من اإلجراءات» ،وأضاف« :ثمة توجه متصاعد بمواصلة الحرب» ،منتقدا ً الطرفين
بانتهاك اتفاق وقف إطالق النار الذي وقعا عليه في التاسع من أيار الماضي.
ويقول مراسلون إن هذه هي المرة األول��ى التي يصدر جيران دولة جنوب
السودان تهديدا ً بهذه الشدة ،ما يعكس شعورهم باإلحباط إزاء قيادتي الطرفين
السودانيين الجنوبيين ،وكانت الواليات المتحدة قد فرضت بالفعل عقوبات على
طرفي النزاع تستهدف القادة الموالين لكير وماشار.
وكانت أعمال العنف قد اندلعت للمرة األولى في كانون األول الماضي عندما
اتهم الرئيس سيلفا كير نائبه السابق بتدبير محاولة لقلب نظام الحكم ،حيث نفى
ماشار التهم التي ساقها سيلفا كير ،ولكنه شكل جيشا ً من المتمردين لمحاربة
الحكومة .واتخذت الحرب بين الطرفين صبغة طائفية ،إذ اعتمد ماشار على إثنية
النوير التي ينحدر منها فيما اعتمد سيلفا كير على اثنية الدينكا.

�أول بروتوكول دولي للتحقيق
في حاالت االغت�صاب بمناطق الحروب
قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أمس إن «اليوم الثاني من قمة إنهاء
العنف الجنسي في حاالت الصراع سيشهد إطالق أول بروتوكول دولي للتحقيق
في حاالت االغتصاب في مناطق الحروب لتحقيق العدالة للناجين».
ويهدف هذا البروتوكول إلى توحيد األدلة الالزمة للقضية لعرضها أمام المحكمة،
ما يؤدي إلى مزيد من اإلدانات في قضايا االغتصاب ،ويقترح البروتوكول أيضا ً
تحميل القادة المسؤولية قانونا ً عن سلوك جنودهم ،وبالتالي يجعل من الصعب
أن اإلفالت من عقوبة االغتصاب.
وقالت وزيرة شؤون الجاليات في بريطانيا البارونة سعيدة وارسى «هذه القمة
تعنيني ومهمة جدا ً ألنها تحدد خطوات عملية للقضاء على االغتصاب بالحروب».

أف��ادت الهيئة الفدرالية لحماية
الدستور (االستخبارات األلمانية)
يوم أمس ،أن حوالى  320شخصا ً
غ����ادروا ألمانيا إل��ى س��وري��ة منذ
بداية النزاع المسلح هناك للقتال
ض��د الجيش ال��س��وري إل��ى جانب
الجماعات المتشددة.
وقال رئيس الهيئة هانس غيورغ
مآسين »:إن ح��وال��ى  100منهم
ع��ادوا إلى ألمانيا ،وهم تحت نظر
االستخبارات المحلية ،مشيرا ً الى أن
أكثر من  10أشخاص من العائدين
تورطوا في عمليات قتالية بصورة
مباشرة في سورية ،لكنه لفت إلى
أن االستخبارات األلمانية ال تملك
معلومات ع��ن تخطيط العائدين
لتنفيذ ه��ج��م��ات إره��اب��ي��ة داخ��ل
البالد ،وإن كانت تتخوف من إمكان
أن ي��ح��اول ه���ؤالء دف��ع المسلمين
القاطنين في البالد إلى التشدد».
وت��ش��ي��ر اإلح����ص����اءات إل���ى أن
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قلق الماني من عودة اإلرهابيين
حوالى  10في المئة من اإلسالميين
ال��ذي��ن غ���ادروا ألمانيا للمشاركة
في المواجهات في سورية ول��دوا

من عائالت مسيحية ،لكنهم غيّروا
دينهم بتأثير من األوساط اإلسالمية
المتشددة.

بروجردي ي�ستقبل م�ساعد وزير الخارجية الكرواتي

عراقجي :المفاو�ضات مع فرن�سا
جرت في مناخ �إيجابي
أعلن كبير المفاوضين اإليرانيين
ال��ن��ووي��ي��ن ع��ب��اس ع��راق��ج��ي أن
المفاوضات وتبادل وجهات النظر
م��ع ف��رن��س��ا ج���رت ف��ي ظ��ل م��ن��اخ
إيجابي ،إذ أجريت المحادثات مع
ال��وف��د الفرنسي ف��ي منزل مندوب
إي��ران في المكتب األوروب���ي لألمم
المتحدة في جنيف.
وقال عراقجي أمس إنه تم التشاور
في هذه المحادثات حول الموضوعات
المطروحة في المفاوضات النووية،
مشيرا ً إلى أن تبادل وجهات النظر
أج����ري ف���ي ج���و إي��ج��اب��ي وك��ان��ت
محادثات مفيدة على أعتاب الجولة
الالحقة من المفاوضات في فيينا.
وأوض���ح أن ال��م��ح��ادث��ات الثنائية
بين الوفدين اإلي��ران��ي والفرنسي
استغرقت ث�لاث س��اع��ات ونصف،
مضيفا ً أن المشاورات الثنائية بين
الطرفين ستستمر في فيينا أيضاً.
وأك��د رئيس لجنة األم��ن القومي
والسياسة الخارجية ف��ي مجلس
ال���ش���ورى اإلي���ران���ي ع�ل�اء ال��دي��ن
بروجردي ،أن السياسات األميركية
ال سيما في سورية هي التي أدت إلى
انتشار اإلرهاب في المنطقة ما يشكل
ال��ي��وم تهديدا ً على األم��ن وال��ه��دوء
ال��دول��ي ومنها البلدان األوروب��ي��ة.
وأشار خالل استقباله مساعد وزير
خارجية كرواتيا يوشكو كليسوفيتش
إل��ى الماضي الطيب للعالقات بين
البلدين خالل األعوام االخيرة ،وقال
إن الجمهورية اإلسالمية في إيران
تدعم تعزيز العالقات بين الجانبين
على مختلف الصعد.
ولفت ب��روج��ردي إل��ى الخطوات

التي قامت بها البلدان األوروب��ي��ة
لالنفتاح في عالقاتها مع إي��ران ال
سيما ف��ي ال��م��ج��االت االقتصادية،
واعتبر أن تنمية العالقات الطيبة
والبناءة في أطر االحترام والمصالح
المشتركة تعد من مبادئ السياسة
الخارجية التي تعتمدها جمهورية
إيران اإلسالمية.
من جهة أخرى ،أكد كليسوفيتش
خالل اللقاء األهمية والمكانة التي
تحظى بها إيران في المنطقة ،وقال إن
تعزيز العالقات الشاملة مع طهران
ال سيما في المجاالت االقتصادية
والتجارية تعتبر من المحاور المهمة
التي تعتمدها كرواتيا في سياساتها
ال��خ��ارج��ي��ة .وأوض���ح أن البلدين
ارتبطا بعالقات طيبة على ال��دوام
«وأن كرواتيا ال ترى أي عائق لتنمية
التعاون مع إيران».

وأش��ار كليسوفيتش إلى حضور
أرب��اب الصناعات وممثلي شركات
القطاع الخاص في بالده مع الوفد
المرافق ،وقال إن الشركات الكرواتية
الناشطة ف��ي ك��روات��ي��ا تحمل آم��اال ً
كثيرة في تنمية العالقات والحضور
في األس��واق اإليرانية وفي المقابل
ف��إن كرواتيا تدعم أيضا ً نشاطات
الشركات اإليرانية على أراضيها.
وأع�����رب ال��م��س��ؤول ال��ك��روات��ي
ع��ن أم��ل��ه بفتح آف���اق ج��دي��دة في
العالقات بين البلدين وارتفاع حجم
ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري بينهما بالنظر
إلى التطورات الجديدة ،واصفا ً دور
إي���ران ب��أن��ه يكتسب أهمية كبيرة
للغاية على صعيد التطورات التي
تشهدها المنطقة ،مؤكدا ً رغبة بالده
في البحث وتبادل وجهات النظر مع
إيران باستمرار.

طالبان �أفغان�ستان تفقد  77عن�صر ًا
وتفرج عن  5من  34مختطف ًا
قتل  77مسلحا ً من حركة طالبان
في عملية لمكافحة اإلرهاب شنتها
ال��س��ل��ط��ات األف��غ��ان��ي��ة ف���ي والي���ة
أروزكان جنوب البالد ،حيث أفادت
وس��ائ��ل إع�لام محلية أن العملية
أج���ري���ت ب��م��ش��ارك��ة ق����وات األم���ن
والجيش وإدارة األم��ن الوطنية،
مشيرة إل��ى أن ق��وات األم��ن تم ّكنت
من منع وق��وع سلسلة من األعمال
التخريبية ،وسيطر العسكريون
على مستودعات لألسلحة تابعة
لحركة طالبان .وقالت إن العملية
أسفرت عن مقتل  5أفراد من الجيش
األفغاني.
يذكر أن العمليات اليومية لمكافحة
اإلره��اب تجري في أفغانستان في
ضوء التحضير للجولة الثانية من
االنتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها
في  14حزيران ،وكذلك في ظروف
«ال��ه��ج��وم الصيفي» لطالبان ضد
قوات األمن الذي بدأ في  12أيار.
وأف��ادت إدارة والي��ة غزني شرق
أفغانستان أن مقاتلين من حركة

الحروب الداخلية تقسم البالد
طالبان أطلقوا سراح  5من أصل 34
مدرسا ً وطالبا ً من جامعة قندهار
احتجزوهم أول من أمس في الوالية.
وق��ال��ت ال��س��ل��ط��ات المحلية إن
المقاتلين أقدموا على هذه الخطوة
تحت ضغط قوي من جانب شيوخ

مقتل  11و�إحراق منازل وكنائ�س
في �أعمال عنف و�سط نيجيريا
لقي  11شخصا ً بينهم عدد من رجال األمن مصرعهم في
أعمال عنف في قريتين بمنطقة «ريوم» بوالية «بالتو» وسط
نيجيريا يوم أمس.
وق��ال ع��دد من سكان المنطقة إن «مسلحين مجهولي
الهوية اقتحموا القريتين وأطلقوا النار عشوائيا ً على
السكان ،ما أدى الى سقوط الضحايا مع إح��راق عدد من
المنازل وكنيستين».
وفي هذا السياق ،اعترف المتحدث باسم شرطة والية
«بالتو» دومينيك ايسين بمقتل ستة أشخاص وإصابة
خمسة آخرين مع إح��راق المنازل والكنائس ،مشيرا ً إلى
نقل المصابين إلى المستشفى واستعادة األمن في المناطق
المتضررة.
ولم تعلن أي جهة إلى اآلن مسؤوليتها عن الهجمات على
القريتين ،لكن المنطقة شهدت هجمات في أوق��ات سابقة
نسبت إلى رعاة من قبيلة الفوالني ذات الغالبية المسلمة.

القبائل المحلية ،مشيرة إل��ى أن
المحادثات حول إطالق سراح سائر
األس����رى ال ت���زال م��س��ت��م��رة .وك��ان
مسلحون قد اختطفوا  34شخصا ً من
مدرسي وط�لاب جامعة قندهار في
والية غزني شرق البالد.

وفد ع�سكري تايالندي
في ال�صين لمحادثات
حول الأمن الإقليمي
توجه وفد من قادة الجيش التايالندي أمس إلى الصين
ّ
إلجراء محادثات حول األمن اإلقليمي والتدريبات المشتركة
في ظل استنكار غربي الستيالء الجيش على السلطة من
خالل انقالب في الشهر الماضي.
ونقل أمس عن الجنرال سوراساك كانجانارات وزير
ال��دف��اع في حكومة االن��ق�لاب قوله إن «االجتماع يهدف
إلى تحديد أوجه الخطط المستقبلية الخاصة بالتعاون
العسكري بين البلدين ،وتبادل وجهات النظر بشأن قضايا
األمن اإلقليمي».
وأشار إلى أن تقارب سلطة االنقالب في تايالند مع الصين
يأتي في وقت بالغ الحساسية بالنسبة للواليات المتحدة
التي تسعى إلى تعزيز عالقاتها بحلفائها في آسيا كفيتنام
وميانمار من اجل مواجهة تنامي نفوذ الصين في المنطقة.

