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كييف تعلن ا�ستعادة مدينة ماريوبل في �شرق �أوكرانيا

روحاني والمالكي يت�شاوران حول �سبل الق�ضاء على الإرهاب

بوتين يكلف الخارجية باالحتجاج لدى كييف على انتهاك قوات �أوكرانية حدود رو�سيا

طهران تنفي �إر�سال قوات ع�سكرية �إلى العراق

أعطى الرئيس ال��روس��ي فالديمير بوتين
تعليماته ل��وزارة الخارجية الروسية بتقديم
احتجاج ل��دى كييف على انتهاك عسكريين
أوكرانيين الحدود الروسية وإظهار مقاومة
لحرسها فجر يوم أمس الجمعة ،وفق ما ذكره
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف.
وك��ان��ت ناقلتا جند أوك��ران��ي��ت��ان انتهكتا
الحدود الروسية أمس في منطقة قرية ميليروفو
كويبيشيفسك بمقاطعة روس��ت��وف ،حيث
عبرت الحدود الروسية في البداية ناقلة جند
واحدة مشاركة في العملية العسكرية العقابية
في»جمهورية لوغانسك الشعبية» من دون
سبب واضح ،بحسب مصدر في قوات الحدود
الروسية ،ثم أصيبت بعطب وانطفأ محركها.
وأش���ارت المصادر إل��ى أن ح��رس الحدود
ال��روس عثروا على طاقم ناقلة الجند المكون
من أشخاص عدة وشرعوا باتخاذ اإلج��راءات
الالزمة في مثل ه��ذه الظروف قبل أن تنتهك
ناقلة جند أوكرانية ثانية الحدود وتخلص
طاقم الناقلة األولى تحت تهديد السالح وتعود
أدراجها إلى داخل الحدود األوكرانية.
وتأتي ه��ذه الحادثة بعد ي��وم على إعالن
ال��ك��رم��ل��ي��ن أن ال��رئ��ي��س األوك���ران���ي بيوتر
بوروشينكو أطلع نظيره ال��روس��ي فالديمير
بوتين على خطته الرامية إلى تسوية األوضاع
في جنوب شرقي أوكرانيا.
وق��ال المتحدث باسم الرئاسة الروسية
دميتري بيسكوف إن بوتين وبوروشينكو بحثا
في مكالمة هاتفية العالقات بين البلدين ،مضيفا ً
أن بوروشينكو هنأ بوتين بيوم روسيا.
وأج��رى الرئيس األوك��ران��ي مكالمة هاتفية
مع كل من نائب الرئيس األميركي جو بايدن
والمستشارة األلمانية أنجيال ميركل ،أكد
خاللها أن بالده بدأت «عملية استعادة حدودها
الدولية» في إط��ار خطة السالم التي طرحها
بوروشينكو ،وف��ق الناطق ب��اس��م الرئاسة
األوكرانية.
م��ن ناحية أخ���رى ،ج��دد وزي��ر الخارجية
الروسي سيرغي الف��روف لنظيره األوكراني
أندريه ديشيتسا أمس ،موقف موسكو المبدئي
ال��داع��ي إل��ى ع��دم التباطؤ ف��ي وق��ف العملية
العسكرية التي تخوضها السلطات األوكرانية
في شرق البالد ،استنادا ً إلى «خريطة الطريق»
التي وضعتها منظمة األمن والتعاون في أوروبا
اعتمادا ً إلى بيان جنيف الصادر في  17نيسان.
وق��ال��ت الخارجية ال��روس��ي��ة ف��ي بيان إن
الفروف أشار في اتصال هاتفي مع ديشيتسا
إلى أهمية تقديم مساعدات إنسانية لسكان
جنوب شرقي أوكرانيا وخلق الظروف المواتية
لمغادرة الالجئين ،ال سيما األطفال ،من هذه
المنطقة إلى األراضي الروسية.
وكانت روسيا طرحت مشروع ق��رار حول

أوكرانيا على مجلس األم��ن ال��دول��ي ،يطالب
طرفي النزاع بتجنب التحركات التي من شأنها
أن تهدد حياة المدنيين وأمنهم وسالمة المرافق
العامة في مناطق جنوب شرقي البالد.
وش��دد مشروع القرار على ض��رورة الوقف
الفوري لجميع أشكال العنف واالت��ف��اق على
وقف دائم إلطالق النار ،ويدعو جميع األطراف
المعنية إلى بدء التعاون لجهة تطبيق جميع
بنود خريطة الطريق التي وضعتها منظمة
األمن والتعاون في أوروبا والتي ترمي لتسوية
األزمة في أوكرانيا.
وفي تقديمه للمشروع ذكر مندوب روسيا
الدائم لدى األمم المتحدة فيتالي تشوركين أن
النص المطروح هو نسخة مجددة وموسعة
لمشروع روس��ي سابق بهذا الشأن ،موضحا ً
أن األخير «ال يزال مطروحا ً على الطاولة ،لكن
ظهرت معطيات عملية وسياسية جديدة،
لذا فإن المشروع الحالي يع ّد نسخة مجددة
تستوعب سابقتها» .وأشار تشوركين إلى أن
بالده مهتمة للغاية بدعم مجلس األمن الدولي
للجهود الرامية إلى تسوية النزاع في أوكرانيا،
وقال إن «الموافقة على مشروع قرارنا ستعني
دعما ً من قبل مجلس األمن الدولي .بالطبع نحن
مهتمون كثيرا ً بهذا الدعم ،ألن الوضع هناك
يتدهور».
من جانب آخر وتعليقا ً على تقارير إعالمية
عن استخدام الجيش األوكراني قنابل تحتوي
على مادة الفوسفور األبيض المحرمة دولياً،
ق��ال الدبلوماسي الروسي إن على المجتمع
الدولي لفت األنظار إلى إقدام الجانب األوكراني

على استخدام ذخائر محرمة في القتال ،مشيرا ً
إلى أنها ليست المرة األولى التي تستخدم فيها
قوات كييف هذا النوع من الذخائر ،مجددا ً قلق
موسكو الجدي من هذه الوقائع.
أفاد المتحدث باسم بعثة المتابعة الخاصة
لمنظمة األم��ن وال��ت��ع��اون ف��ي أوروب���ا مايكل
بوتسيوركيف أن البعثة لم تتصل بشكل مباشر
بالمراقبين المحتجزين ف��ي ش��رق أوكرانيا
حتى اآلن .وقال في مؤتمر صحافي أمس في
كييف «أريد أن أشير بوضوح إلى أنه لم يعلن
أحد حتى اآلن مسؤوليته عما حدث» ،وتابع:
«الوضع لم يتغير .لم نقم حتى اآلن باتصال
مباشر مع فريقينا».
وأشار بوتسيوركيف إلى أن بعثة المنظمة
تدعو الجهات التي تحتجز مراقبيها إلى االتصال
بها ،وتدعو جميع السكان الذين تتوافر لديهم
أي معلومات حول مكان وجود المراقبين إلى
نقلها للبعثة ،مؤكدا ً أن البعثة تعمل على إطالق
سراح مراقبيها بأسرع وقت ممكن باستخدام
مختلف القنوات الموجودة.
وردا ً على س���ؤال ح��ول ال��ح��ال��ة الصحية
للمراقبين قال إن البعثة حذرة في تصريحاتها
بهذا الشأن في محاولة لتجنب تعقيد الوضع.
وكانت منظمة األمن والتعاون في أوروبا فقدت
االتصال بمجموعتين من مراقبيها إذ اختفت
األول���ى على أراض���ي «جمهورية دونيتسك
الشعبية» في  26أيار ،فيما قطع االتصال مع
الثانية ،المكونة من  4مراقبين في «جمهورية
لوغانسك الشعبية» في  29أيار.
ج���اء ذل���ك ف��ي وق���ت ق���ال وزي���ر الداخلية

غوانتانامو �آخر في �أفغان�ستان
أطلقت ال��والي��ات المتحدة س��راح  12معتقالً كانت
تحتجزهم منذ سنوات من دون محاكمة في سجن سري
تديره في أفغانستان ،إذ قال مسؤول أميركي طلب عدم
ذكر اسمه أن فرنسيا ً وكويتيا ً وعشرة باكستانيين أعيدوا
إلى بالدهم الشهر الماضي ،بعد إطالق سراحهم من سجن
باروان ،مضيفا ً أن  38معتقالً آخر من غير األفغان ال يزالون

معتقلين في هذا السجن.
ويش ّكل سجن باروان حالة مماثلة لمعتقل غوانتانامو،
حيث تعتقل ال��والي��ات المتحدة فيه أشخاصا ً يشتبه
بتورطهم في قضايا إرهاب ،من دون أن تكون لديها أدلة
كافية إلدانتهم رسمياً ،وفي الوقت نفسه من دون رغبة في
إطالق سراحهم.

األوكراني أرسين أفاكوف إن القوات األوكرانية
احتجزت يوم أمس في مدينة ماريوبل شرق
أوكرانيا  11عنصرا ً من لجان الدفاع الشعبي
ودمرت لغمين أرضيين.
وأف���اد ال��وزي��ر ف��ي وق��ت س��اب��ق عبر موقع
التواصل االجتماعي «فيسبوك» أن القوات
األوكرانية التي تجري منذ صباح الجمعة عملية
عسكرية خاصة في ماريوبل تسيطر على جميع
نقاط التفتيش التي كانت تشغلها لجان الدفاع
الشعبي في المدينة .وتقول المعطيات األخيرة
للجيش األوك��ران��ي أن العملية أس��ف��رت عن
إصابة  4جنود .وكتب أفاكوف الحقا ً أن القوات
األوكرانية نجحت في احتجاز سيارة محملة
باألسلحة كانت متجهة إلى مدينة دونيتسك.
وأضاف أن «الوضع في المدينة مستقر .رفع
العلم األوكراني فوق مبنى مجلس ماريوبل».
من جهة أخرى ،أكد أنطون غيراشينكو مساعد
وزير الخارجية األوكراني في مؤتمر صحافي
أمس ،أن القوات األوكرانية تسيطر حاليا ً على
ماريوبل ،مضيفا ً أن السكان المحليين يؤيدون
القوات ،وأش��ار إلى أن العملية جرت بنجاح
ودمرت خاللها الحواجز التابعة للجان الدفاع
الشعبي ف��ي ال��ط��رق ،مضيفا ً أن ح��وال��ى 30
شخصا ً من أف��راد ال��دف��اع الشعبي احتجزوا
ونقلوا إلى مكان آمن .منوها ً بأن عملية التطهير
في المدينة ال تزال مستمرة.
ويأتي ذلك بعد يوم على مقتل  3أشخاص
وإص��اب��ة  4آخ��ري��ن ف��ي ان��ف��ج��ار وق��ع مساء
الخميس بالقرب من مق ّر حكومة «جمهورية
دونيتسك الشعبية» ف��ي مدينة دونيتسك
شرق أوكرانيا ،إذ قال بيان صادر عن حكومة
«دونيتسك» نشر على موقعها على اإلنترنت
صباح أمس أنه «حتى الساعة الثامنة صباحا ً
بالتوقيت المحلي توفي  3من  7مصابين في
انفجار سيارة في موقف السيارات بالقرب من
مبنى الحكومة».
وكانت وسائل إع�لام قد أف��ادت أن مسؤول
«ج��م��ه��وري��ة دونيتسك الشعبية» دينيس
فجر
بوشيلين نجا مما يبدو أنه محاولة اغتيالّ ،
فيها مجهولون سيارته في مدينة دونيتسك،
إذ أوضح مصدر إعالمي في «الجمهورية» أن
بوشيلين لم يكن داخل السيارة لحظة التفجير
الذي أسفر عن إصابة  7أشخاص من حراسه
ومن المارة بجروح.
وق��ال��ت سلطات «دونتسيك» إن السيارة
انفجرت ل��دى انطالقها من مق ّر الحكومة في
ترجح محاولة
المدينة ،مضيفة أن أجهزة األمن ّ
االغتيال .وهذه هي المرة الثانية التي يتعرض
فيها بوشيلين لمحاولة اغتيال خ�لال شهر
واحد ،إذ سبق أن قتل مساعده في إطالق نار
على سيارة بوشيلين في  7حزيران الجاري.

 70جريح ًا ج ّراء ا�صطدام عبارة
بكا�سر �أمواج قرب ماكاو
أصيب أكثر من  70شخصا ً بجروح مختلفة في حادث اصطدام عبارة بكاسر
األمواج أمس في ميناء ماكاو الصيني ،إذ أفادت وسائل إعالم في هونغ كونغ أن
عبّارة تحمل أكثر من  220شخصا ً كانت متجهة من هونغ كونغ إلى ماكاو التي
تعتبر كازينو آسيا عندما اصطدمت بكاسر أمواج يحمي الميناء.
وأضافت المصادر أن معظم المتضررين أصيبوا بجروح طفيفة في حين
أصيب شخص واحد من أعضاء الطاقم بجروح خطرة .وقال محققون محليون
إن الحالة الفنية للعبّارة كانت جيدة ،منوهين بأن مدة عمل قبطانها في البحر
تبلغ  34عاماً.

قتلى وجرحى في انفجار
م�صنع �صلب و�سط الهند
قتل أكثر من  6أشخاص وأصيب أكثر من  30آخرين بجروح مختلفة يوم
أمس جراء تسرب للغاز في مصنع صلب في الهند ،إذ أفادت وكالة «فرانس
برس» أن الحادث وقع ليلة الجمعة في مصنع «بيالي ستيل» («Bhilai
 )»Steelفي والية تشاتيسغار وسط البالد.
ونقلت الوكالة عن المكتب الصحافي للمصنع أن أسباب الحادث تعود
إلى كسر في مضخة الماء الضرورية إليصال المياه إلى الفرن .ووقع تسرب
الغاز الذي أدى إلى االنفجار عندما حاول العمال إصالح مضخة الماء،
ما أسفر عن مقتل ما يزيد عن  6أشخاص وإصابة  31بينهم  6في حالة
خطرة.

حكومة تايالندية موقتة في �آب المقبل

موا�صلة البحث عن عاملي منجم اثنين
مفقودين في �شرق �أوكرانيا
عثر رجال اإلنقاذ أمس على جثامين سبعة عمال بعد انفجار في منجم مدينة
كيروفسكويه في مقاطعة دونيتسك شرق أوكرانيا ،حيث ال يزال اثنان من
العمال في عداد المفقودين.
وكان انفجار قد وقع أول من أمس في المنجم على عمق  300متر ،وأعلنت
إدارة الطوارئ أمس العثور على سبع جثث واستمرار البحث عن عاملين اثنين
مفقودين.

قال الجنرال برايوث تشان أوتشا رئيس المجلس
العسكري الحاكم في تايالند يوم أم��س ،إنه سيجري
تشكيل حكومة موقتة في البالد بحلول آب ،فقد أبلغ
ب��راي��وث مسؤولين عسكريين ب��ارزي��ن أث��ن��اء اجتماع
مخصص لبحث موازنة الدولة لعام  2015أنه «ستش ّكل
حكومة بحلول آب أو أيلول على أبعد تقدير».

وكان الجيش التايالندي قد تو ّلى السلطة في البالد
في  22أي��ار نتيجة انقالب أبيض بعد ستة أشهر من
اح��ت��ج��اج��ات سلمية ف��ي ال��ش��وارع تخللها عنف في
بعض األحيان .وجدد برايوث في كلمته القول إن األمر
سيستغرق عاما ً على األقل حتى يصبح باإلمكان إجراء
انتخابات عامة جديدة.

أجرى الرئيس اإليراني حسن روحاني اتصاال ً هاتفيا ً
مع رئيس ال��وزراء العراقي ن��وري المالكي وبحث معه
أحدث مستجدات األوضاع في العراق وسبل اقتالع جذور
اإلرهاب فيه.
وقال الموقع االلكتروني لرئاسة الجمهورية إن روحاني
أشار إلى ضرورة مكافحة اإلرهاب والعنف ،ودان الجرائم
البشعة التي ارتكبها اإلرهابيون وقتلهم األب��ري��اء في
العراق ،وأعرب عن ارتياحه لوحدة الشعب العراقي في
مكافحة اإلرهاب والعنف ،الفتا ً إلى دور المرجعية في هذا
المجال.
وأشار الرئيس روحاني إلى أن إيران حكومة وشعبا ً
تقف إل��ى جانب الشعب والحكومة العراقية ،مؤكدا ً
أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها على المستويين
الدولي واإلقليمي لمواجهة اإلرهابيين ولن تسمح لحماة
اإلرهابيين أن يمسوا األمن واالستقرار في العراق من خالل
تصديرهم اإلرهاب إليه.
من جهة أخرى ،قال المالكي ،إن تعبئة الشعب العراقي
وعشائره في دعم الجيش تمكنت من التصدي للعمليات
اإلرهابية وإن أبناء الشعب سيتمكنون قريبا ً من تطهير
العراق من وجود اإلرهابيين.
وكان الرئيس اإليراني حسن روحاني أكد أن اإلرهاب
والعنف ينتشران ف��ي المنطقة بكل أس��ف ،ونحن لن
نتحمل هذا العنف المنتشر في المنطقة ولن نتحمل هؤالء
اإلرهابيين وسنتدخل في الوقت المناسب لمحاربة هذا
اإلرهاب في المنطقة والعالم كما أعلنت في األمم المتحدة
سابقاً.
وقال روحاني ،طبعا ً هذا اإلرهاب يحمل رسائل واضحة
لنا كمسلمين بأن أع��داء األم��ة لن يقفوا مكتوفي األيدي
وسيعملون على خلق الفتنة والخالفات بين المذاهب
والقوميات .من جهة أخ��رى ،أكد روحاني خالل اتصال
أجراه برئيس الحكومة العراقية نوري المالكي أن إيران
ستبذل الجهود كافة على الساحة الدولية واإلقليمية
لمنع تصدير اإلرهاب إلى العراق .وشدد على أن إيران لن
تسمح لألطراف الداعمة لإلرهاب أن تضرب أمن واستقرار
العراق ،وأعرب عن أسفه للجرائم التي ارتكبت في حق
الشعب العراقي من قبل الجماعات التكفيرية كما وصفها،

مؤكدا ً ضرورة محاربة اإلرهاب ومواجهته.
وحذر وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف خالل
اتصال هاتفي مع األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون
من الخطر الذي يشكله اإلرهاب والجماعات اإلرهابية على
العالم وطالب بضرورة تحرك األمم المتحدة لمواجهة
«خطر اإلرهاب الذي بات عابرا ً للحدود».
شدد ظريف خالل اتصاالت هاتفية مع األمين العام
لمنظمة التعاون اإلسالمي أياد أمين مدني ووزراء خارجية
كل من قطر خالد بن محمد العطية واإلم���ارات العربية
المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وتركيا أحمد
داوود أوغلو ،على ض��رورة «العمل اإلسالمي المشترك
لمواجهة اإلرهاب الذي يجتاح العراق».
جاء ذلك في وقت نفى مساعد وزير الخارجية اإليرانية
للشؤون العربية واألفريقية حسين أمير عبد اللهيان
األنباء المتداولة عن دخول قوات عسكرية إيرانية إلى
العراق وقال إن القوات المسلحة العراقية قد هبت بقوة
لمواجهة اإلرهابيين.
وكانت وكالة «رويترز» قد زعمت أن إي��ران مستعدة
للتعاون م��ع أميركا لمواجهة إرهابيي «داع���ش» في
العراق.
وكان أمير عبد اللهيان قد أعلن في وقت سابق أمس ،أن
العمليات اإلرهابية في مدينة الموصل موقتة وستزول،
معربا ً عن ثقته بأن القوات المسلحة العراقية ستقضي
على اإلرهابيين والتكفيريين ،وأكد دعم بالده للعراق في
تصديه لإلرهاب بكل قوة.
ودعا خطيب جمعة طهران الشيخ محمد إمامي كاشاني
أبناء الشعب العراقي إلى الوحدة والتالحم في مواجهة
تنظيم «داع��ش» التكفيري وممارساته داخل في البالد،
مشيرا ً إلى أن مؤامرات األع��داء في سائر البلدان واعتبر
أن سورية ألحقت بهذه الجماعة التكفيرية الخبيثة التي
قاتلت فترة تحت يافطة طالبان والقاعدة وحاليا ًَ تحت
يافطة داعش ،هزيمة مذلة.
وأضاف اإلمام كاشاني أن جماعة «داعش» تتنقل من
دولة إلى أخرى وها هي قد دخلت العراق اآلن وأضاف:
«ان الوقوف بوجه جرائم هذه الجماعة التكفيرية رهن
بتالحم أبناء شعب العراق والتوكل على الله».

عراقجي :في حال عدم التو�صل التفاق نووي �سنعود �إلى التخ�صيب بن�سبة  20في المئة

ظريف يك�شف عن جزء من اقتراح
�إيران النووي لـ«مجموعة »1+5
كشف وزير الخارجية اإليراني
محمد جواد ظريف عن تقديم بالده
اق��ت��راح�ا ً مفصالً ل��دول مجموعة
 1+5ح����ول ت��خ��ص��ي��ب إي����ران
لليورانيوم ،مشيرا ً ف��ي مقابلة
صحافية م��ع موقع «اي��ن��ر برس
سيرفيس» أن االق��ت��راح اإليراني
ينطلق من تخصيب اليورانيوم
بنسبة خمسة في المئة وتقديم
ض��م��ان��ات ب��ع��دم تخصيب نسب
تصلح لالستخدام العسكري.
وأش��ار الوزير اإليراني إلى أن
االقتراح يتضمن التبديل السريع
ل��ل��ي��وران��ي��وم ال��م��خ��ص��ب بنسب
منخفضة إلى أكسيد يستخدم في
صناعة قضبان الوقود الخاصة
ب��م��ن��ش��أة ب��وش��ه��ر ،م��وض��ح �ا ً أن
مسحوق األكسيد المنتج سيُخزن
ف���ي روس���ي���ا ل��س��ن��وات بحسب
االق��ت��راح ،وأك��د أن ه��ذا االق��ت��راح
يتضمن دورة وقود نووية كاملة
تشمل الكعكة الصفراء وتخصيب
اليورانيوم وإنتاج قضبان الوقود
ب��ح��ي��ث ت��ك��ون خ��اص��ة لمنشأة
بوشهر.
واعتبر ظريف أن هذا االقتراح
اإلي���ران���ي ش��ب��ي��ه إل���ى ح��د كبير
باالقتراح ال��ذي تقد ّمت به إيران
للدول األوروبية الثالث بريطانيا
وف��رن��س��ا وأل��م��ان��ي��ا ف��ي آذار عام
 ،2005ك��اش��ف�ا ً أن مقترح عام
 2005قام بإعداده بعد التشاور
مع عدد من العلماء األميركيين.
ورف���ض ظ��ري��ف التصريحات
األميركية المطالبة بأن تؤمن إيران
حاجاتها المستقبلية للصناعة
النووية م��ن ال��خ��ارج وق��ال «لقد
تأخر األميركيون ثالثون عاما ً وال
يجب أن يطالبوا باالتكاء عليهم»،
نافيا ً قبول ب�لاده الحد م��ن عدد
أجهزة طردها المركزية البالغة
 19ألف جهاز.
ونفى الوزير اإليراني ما يُر ّوج
له في اإلعالم الغربي بأن حكومة
الرئيس حسن روح��ان��ي تواجه
ضغطا ً ش��دي��دا ً من أج��ل التوصل
التفاق نووي ،ورفع العقوبات عن
إيران ،موضحا ً انه لو رفض اتفاق
جنيف لكان اس ُتقبل كاألبطال.

م��ن ناحية أخ���رى ،ق��ال كبير
المفاوضين النوويين اإليرانيين
ع��ب��اس ع��راق��ج��ي إن كتابة نص
االت��ف��اق ال��ن��ووی الشامل ستبدأ
األسبوع المقبل ،لكنه أعلن أن هناك
شكوكا ً في هذا الشأن ،محذرا ً من أن
بالده وفي حال توقف المفاوضات
ستعود إلى تخصيب اليورانيوم
بنسبة عشرين في المئة.
وق��ال عراقجي إن االتفاق بين
إيران ومجموعة دول  1+5مازال
ف��ي م��ت��ن��اول ال��ي��د ل��ك��ن الطرفين
بينهما خالفات كثيرة في بعض
المواضيع ،مؤكداً« :المفاوضات
ت��م��ر ب��م��رح��ل��ة ح��س��اس��ة ج����داً»،
وأض�����اف «ن���ح���ن ب��ج��اج��ة إل��ى
المثابرة والتعقل واإلبداع من أجل
التغلب على هذه الخالفات».
يذكر أن إيران والدول المفاوضة
الست يمكنها في حال عدم التوصل
إلى اتفاق حتى موعد العشرين من
تموز تمديد موعد االت��ف��اق ستة
أشهر أخ��رى .ولكن معاون وزير
الخارجية اإليراني أكد قائالً «كلنا
نريد أن ننجز ذلك حتى العشرين
من تموز».
وف��ي ال��س��ي��اق ،أع��رب��ت وزی��رة

الخارجیة اإلیطالیة فیدیریكا
موغیریني ع��ن أملها ب��أن تصل
المفاوضات النوویة مع إیران إلى
نتیجة حتى یوم  20تموز المقبل،
م��ش��ي��رة خ�ل�ال ل��ق��ائ��ه��ا ف��ي روم��ا
مساعدي وزیر الخارجیة اإلیراني
م��ج��ی��د ت��خ��ت روان���ج���ي وع��ب��اس
عراقجي ،إلى دعم بالدها الستمرار
المفاوضات النوویة مع دول ،1+5
وأعربت عن أملها بأن تصل هذه
المفاوضات إلى النتیجة المقبولة
لدى كال الطرفین.
واعتبرت الوزيرة اإليطالية أن
معالجة القضیة النوویة اإلیرانیة
تحظى باألهمیة في ظل الظروف
الحساسة والمعقدة الراهنة في
منطقة الشرق األوسط ،داعیة إلى
تكثیف مساعي الطرفین.
وب����ح����ث ع���راق���ج���ي وت��خ��ت
روانجي خالل لقائهما وكیل وزارة
الخارجیة اإلیطالي البوبیستلي
في وقت سابق تطورات المنطقة
وال���ع���راق وم��س��ار ال��م��ف��اوض��ات
النوویة والقضایا الثنائیة بین
الجانبین.

