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زيارة ظريف غير مدرجة على جدول �أعماله و طهران تنفي �إر�سال وفد �إلی ال�سعودیة ِب�ش�أن العراق

�أميركا تدير مركز قيادة الحرب الإرهابية في العراق
اعتبر مساعد وزي���ر الخارجية
اإليراني للشؤون العربية واالفريقية
حسين أم��ي��ر عبداللهيان مشروع
تقسيم العراق مشروعا ً صهيونياً،
مشيرا ً الى أن بالده لن تسمح أبدا ً في
أن تتحقق آمال وأحالم نتانياهو في
هذا المجال.
وأضاف« :أن العالقات بين بالده
والعراق استراتيجية ،وأن أي تطور
وعمل له أه��داف وطبيعة إرهابية
وتدخلية في ال��ع��راق ،ويؤثر على
األمن في هذا البلد فإنه من الطبيعي
أن يؤثر أيضا ً على أمن إيران».
وأش����ار ال��م��س��ؤول اإلي���ران���ي في
مقابلة تلفزيونية إلى أن «بالده ومنذ
بداية األزمة العراقية تعاملت مع هذه
القضية وقدمت المشورة للحكومة
العراقية والمسؤولين المعنيين في
مجال مكافحة اإلرهاب ،و أكد أن بالده
ستقوم بكل ما يلزم لضمان أمنها
القومي في إطار القوانين الدولية».
وت��اب��ع « ل��و طلب المسؤولون
العراقيون رسميا ً من إي��ران شراء
أو نقل أسلحة لمكافحة اإلره���اب
فإننا ح��ت��م�اً ،وف��ي إط���ار القوانين
الدولية واالتفاقيات الثنائية سنقوم
بتلبية ه��ذا ال��ط��ل��ب .بالنسبة لنا
تعتبر مكافحة االرهاب قضية مه ّمة
وأساسية ولن نتراجع عنها أبداً».
وأكد عبداللهيان أن سلوك أميركا
في عدم التصدى لالرهاب هو نوع
من التنسيق غير المعلن بين أميركا
والالعبين االقليميين والمحليين في
العراق .و قال« :وفقا لألخبار والتقارير
التي نمتلكها ،فإن التصرفات التي
رأيناها من أميركا خ�لال االسابيع
الثالثة الماضية وتوجيهها انتقادات
للحكومة العراقية بدل إدانة اإلرهاب
في العراق ،عبر إج��راءات سياسية
وإعالمية وعملية خير دليل على عدم
قيامها بأي إجراء عملي وملموس في
مكافحة االرهاب في العراق».
وأض��اف :أنه «على هذا األساس
أعل ّنا منذ ال��ب��داي��ة بأننا ل��ن نقوم
بإي تعاون مع أميركا في القضية
العراقية ،وأن هذه القضية تعود الى
العراقيين أنفسهم ،وأن المسؤولين
العراقيين وبجدارة سيجتازون هذه
األزم��ة ،كما اج��ت��ازوا األزم��ات خالل
السنوات الـ  12الماضية».
وأك��د ال��م��س��ؤول اإلي��ران��ي وج��ود
ات��ف��اق ب��ي��ن ب�ل�اده و روس��ي��ا على
م��س��اع��دة ال���ع���راق ف���ي م��ك��اف��ح��ة
االره���اب ،و أن��ه «ف��ي ال��وق��ت نفسه
فإن البلدين يؤمنان بضرورة تكميل
العملية السياسية وتشكيل البرلمان
والحكومة والمؤسسات الحكومية
كسبيل الي��ج��اد تسوية سياسية
للقضايا العراقية ،وذل��ك ب��م��وازاة
محاربة االره��اب بشكل جاد في هذا
البلد» ،وأعاد التأكيد على أن «طهران
وموسكو تدعمان بشكل جاد العراق
في مكافحته لالرهاب ،وأنهما تقفان
ب��ق��وة ال��ى ج��ان��ب ال��ع��راق حكومة
وشعبا ً في اسناد استقالله ووحدة
أراضيه».
ووص�����ف ع��ب��دال��ل��ه��ي��ان ال����دور
السعودي في التطورات اإلقليمية
األخ��ي��رة س���واء ف��ي س��وري��ة او في

عبد اللهيان
العراق ،بغير الب ّناء ،و قال »:نعتقد
بأن السعودية باعتبارها دولة مهمة
في المنطقة بامكانها ان تقوم بدور
ب ّناء فيها» .وأض��اف «أعل ّنا م��رارا ً
للمسؤولين السعوديين استعدادنا
للحوار للمساعدة في اعادة السالم
واالس��ت��ق��رار واالم���ن ال��ى المنطقة
ومكافحة االره���اب على مستويات
مختلفة وعلى هامش االجتماعات
الدولية ،او عبر القنوات الرسمية
والدبلوماسية ،و قد قمنا بتبادل
مطالبنا وأفكارنا».
وت��اب��ع «ل�لاس��ف ف��إن أصدقاءنا
وأشقاءنا في السعودية وب��دل أن
يحرصوا على اجراء ح��وارات جادة
وصريحة يرغبون بحوارات إعالمية
 ..نحن ندعوهم ال��ى إج��راء حوار
ج��اد وب � ّن��اء وف��اع��ل وم��ؤث��ر ،ونظن
ب��أن ال��س��ع��ودي��ة باعتبارها دول��ة
مه ّمة بإمكانها ان يكون لها تعاون
ب ّناء وإيجابي مع ايران في مكافحة
ال��ت��ط��رف وال��ق��ض��اء ع��ل��ى ال��ح��رب
والصراعات الطائفية في المنطقة،
بحيث نتائجها ستكون أحالل السالم
واالستقرار والهدوء في جميع دول
المنطقة».
وأضاف المسؤول اإليراني أن بالده
لم تجر الى االن مفاوضات مباشرة
م��ع السعودية بخصوص الشأن
العراقي ،م��ؤك��دا ً أن ه��ذا الموضوع
هو شأن داخلي بحت ،يعود قراره
للعراقيين ،وأضاف «إال أننا نرحب
ب��إي ح��وار مع السعودية لتسوية
المشاكل االقليمية والمساعدة في
تسوية االزمة والتطرف والصراعات
الطائفية في المنطقة».
وكان عبداللهيان قد أكد في وقت
س��اب��ق أن زي���ارة وزي���ر الخارجية
اإليراني محمد جود ظريف للسعودية
غير مدرجة على جدول أعماله حالياً،
مؤكدا ً أن ما مابثته بعض الصحف
العربية نقالً عن مصادر إيرانية غير
معروفة ،حول أن طهران تعمل على
التحضير لزيارة ظريف إلى الرياض
غير دقيقة ،لكنه رحب بزيارة وزير
الخارجية السعودي سعود الفيصل
لطهران.
إلى ذلك ،نفت الدائرة اإلعالمیة في
السفارة اإليرانية في الریاض ،الخبر
ال��وارد في بعض الصحف العربیة

والغربیة حول ارسال وفد من ایران
الی السعودیة للتباحث حول شؤون
العراق ،مؤكدة أن هذا الخبر ال أساس
له من الصحة.
وجاء في بیان السفارة ،أن تشكـیل
الحكـومة العراقیة وتعیین رئیس
وزراء هذا البلد شأن عراقي داخلي
یرتبط بالشعب العراقي واالح��زاب
والكـتل السیاسیة فیه ،ومن الطبیعي
ان هذا االمر سیتم علی اساس دستور
هذا البلد ونتائج انتخاباته االخیرة.
وف��ي ه��ذا السياق ،ق��ال مساعد
هيئة األركان العامة للقوات المسلحة
اإليرانية العميد مسعود جزائري ،أن
أميركا هي التي تدير مركز القيادة
ال��رئ��ي��س��ي ل��ل��ح��رب اإلره��اب��ي��ة في
العراق ،مشيرا ً الى أن ما يحدث اليوم
في المنطقة والعراق ال يمكن حصره
بأعمال الجماعات اإلره��اب��ي��ة ،بل
إن التحركات اإلرهابية في سورية
وسائر دول المنطقة ،هي ج��زء من
استراتيجية ن��ظ��ام الهيمنة أم��ام
نهضة الصحوة اإلسالمية ،والتي
عبّأت األنظمة االستكبارية والرجعية
في المنطقة كل قدراتها وطاقاتها
الحتوائها وحرفها عن مسارها».
وأضاف العميد االيراني أنه «بناء
على ذل��ك وبعد ه��زائ��م وإحباطات
أن��م��وذج التدخل ال��غ��رب��ي ،تركزت
االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة األس��اس��ي��ة على
تأجيج الحروب اإلثنية والطائفية
في المنطقة ،مشيرا ً الى أن دراسة
األحداث والوقائع في المنطقة تشير
إلى أن هذه االستراتيجية استخدمت
ضد دول ترفض السيادة األميركية،
وأن تدمير قدرات القوى الثورية في
العالم اإلسالمي وإلهائها بتحديات
داخ��ل��ي��ة ب���دال ً ع��ن ت��ه��دي��د مصالح
االستعمار ،كما حصل في سورية،
يُعد من ضمن مخططات األميركيين
ال��ت��ي ي��ج��ري تخطيطها وتنفيذها
بدقة».
وأكد جزائري أن «خلق العقبات
ف���ي ط���ري���ق ب���ل���ورة ال��ح��ك��وم��ات
والمستقلة والديمقراطية ،والحيلولة
دون تبلور القوى اإلقليمية المستقلة
أمام قوى الهيمنة الغربية ،وتوفير
مصالح الكيان الصهيوني اللقيط،
وإتاحة الفرصة لهذه الكيان من أجل
استمراره في قمع ق��وى المقاومة،

تعتبر من األهداف التي يتابعها العدو
ف��ي مسار استراتيجية المواجهة
للصحوة اإلسالمية».
واعتبر أن تشكيل وتنظيم وتوجيه
الجماعات اإلرهابية والقيام بحرب
بالنيابة بدال ً عن التدخل المباشر ،من
االستراتيجيات األميركية فيالمنطقة،
مشيرا ً الى أن الواليات المتحدة تريد
كسر المقاومة في المنطقة ،وأنه على
رغم المحاوالت الواسعة التي تقوم
بها أميركا والصهاينة في المنطقة،
فإن الحرب بالنيابة في سورية قد
ترافقت مع فشل العدو.
وأضاف« :إن األميركيين يسعون
عبر فتح جبهة ال��ع��راق الجديدة
لزيادة الضغط على المقاومة ،في
حين أن المقاومة لن تسمح للعدو
بتجاوز خطوطه الحمر».
وف��ي سياق متصل ،ق��ام مجلس
الشوری اإليراني بإبالغ تنفيذ قانون
يتض ّمن اتفاقية للتعاون الثنائي بين
الحكومتين اإليرانية والصينية ،حول
مكافحة الجرائم عبر الحدود بما فيها
ممارسات اإلرهاب الدولي.
ويشير القانون ال��ذي تم إق��راره
ف��ي البرلمان اإلي��ران��ي أخ��ي��راً ،إلی
ب��ن��ود ال��ت��ع��اون الثنائي ف��ي مجال
ممارسات اإلره��اب الدولي ،وإنتاج
وتهريب المخدرات والسلع بما فيها
اآلثار التاريخية والثقافية وتبييض
األم����وال وت��زوي��ر األوراق الثمينة
والبطاقات االئتمانية وتأشيرات
الدخول وج��وازات السفر واألسلحة
النارية والمعدات الخطيرة والمواد
السامة وال��ن��ووي��ة والمشعّ ة ،إلی
جانب مكافحة نقل األشخاص عبر
الحدود الوطنية بصورة غير شرعية،
واإلتجار بالبشر واالحتيال والجرائم
المتعلقة باإلنترنت.
كما يتض ّمن القانون تعزيز التعاون
الثنائي بين البلدين في مجال تبادل
المعلومات حول الجرائم المذكورة،
وفي شأن المواطنين المعتقلين في
البلدين بتهم ارتكاب الجرائم ،أو ممن
وقعوا ضحايا ارتكاب الجرائم أو تم
ضربهم بصورة غير شرعية وفي
ش��أن المشتبهين بهم والمجرمين
وال��م��ت��ه��م��ي��ن إل����ی ج��ان��ب ت��ب��ادل
المعلومات ح��ول قوانين مكافحة
الجرائم.

مقتل � 11إثر انهيار جدار على �أكواخ عمال في الهند
لقي أحد عشر شخصا ً بينهم طفل مصرعهم
أم��س ،إث��ر انهيار ج��دار على مساكن عمال
في جنوب الهند ،إذ قال مسؤول حكومي في
مدينة «تيروفالور»« :إن جدار المجمع انهار
على أكواخ لعمال بعد موسم أمطار غزيرة في
المنطقة الواقعة في والية تاميل نادو» ،مشيرا ً
إلى أن من بين القتلى أربع نساء وطفل.
وأوضح المسؤول الكبير في هيئة مواجهة
الكوارث اس بي سيلفان أن «األمطار الغزيرة
تسببت على األرج���ح ب��أض��رار ف��ي ال��ج��دار،
وأضاف« :إنها األمطار ،تضعف البنى .وردت
تقارير عن حادثين أو ثالثة ح��وادث مماثلة
لكنها لم تخلّف ضحايا».
يشار إل��ى أن ماليين العمال وعائالتهم
في الهند يعيشون في مواقع العمل أو أماكن
مجاورة لها ،وتشهد الهند باستمرار حوادث
انهيار مبان نتيجة قوانينها المتساهلة في
مجال البناء وك��ث��رة الطلب على المساكن
الرخيصة ،ما يدفع بالمقاولين إلى استعمال
مواد سيئة وزيادة طوابق إلى المباني المشيّدة
من دون تراخيص ،إذ سبق أن انهار مبنى قيد
اإلنشاء من  11طابقا ً في مدينة تشيني المركز
اإلداري للوالية المذكورة ،ما أدى إلى مقتل 60
شخصاً.

مو�سكو وبرلين وباري�س ّ
تحث على اجتماع
مجموعة االت�صال المعنية في �أوكرانيا
أك��د وزي���ر الخارجية ال��روس��ي
سيرغي الفروف أهمية عدم السماح
بانهيار الترتيبات حول عقد لقاء
في أسرع وقت لمجموعة االتصال
المعنية بالوضع األوكراني.
وذك����رت ال��خ��ارج��ي��ة ال��روس��ي��ة
في صفحتها على موقع التواصل
االجتماعي «فيسبوك» ،أن الفروف
ر ّكز خالل مكاملة هاتفية مع نظيريه
األلماني فرانك فالتير شتاينماير
والفرنسي ل���وران فابيوس على
«ض��رورة عدم السماح بتعطيل ما
تم التوصل إليه من اتفاقات خالل
لقاء برلين بين وزراء خارجية
الدول الثالث وأوكرانيا في  2تموز
الجاري ،والمتضمن الدعوة لعقد
اجتماع لمجموعة االتصال بهدف
التنسيق بين كييف وجنوب شرق
أوك��ران��ي��ا ح��ول وق��ف دائ���م وغير
م��ش��روط إلط�ل�اق ال��ن��ار» ،مؤكدة
أن هذه المه ّمة تبدو أكثر إلحاحا
في ظل التدهور الحاد للوضع في
جنوب شرق أوكرانيا ،والناجم عن
تصعيد كييف لعمليتها العسكرية.
وفي هذا السياق ،أكد شتاينماير
وفابيوس على ضرورة أن تستأنف
مجموعة االت��ص��ال عملها بأسرع
وق���ت ،وأع��رب��ا ع��ن استعدادهما
لتسخير جهودهما من أجل تحديد
مكان مقبول لجميع األطراف يجمع

تنسيق اوروبي روسي اليجاد حلول لألزمة االوكرانية
ع��ل��ى ط��اول��ة ح���وار ممثلين عن
السلطات األوكرانية وقادة الدفاع
الشعبي بوساطة روسيا ومنظمة
األمن والتعاون األوروبي.
وفي السياق ،شدد لوران فابيوس
أمس على ض��رورة وقف العمليات
القتالية في شرق أوكرانيا ،مؤكدا ً
ض��رورة القيام بذلك ف��وراً ،وق��ال:
«يتلخص دور فرنسا وألمانيا في
التوصل إلى تخفيف حدة التوتر
في أوكرانيا ،ونحن نعمل في هذا

االتجاه بعد لقاء نورماندي الذي
ج���رى ف��ي  6ح���زي���ران» ،ويجب
ض����رورة أن ت��ل��ت��زم ك��ل األط���راف
باالتفاق م��ن أج��ل استمرار وقف
إطالق النار.
وأش��ار الوزير الفرنسي إل��ى أن
«روس��ي��ا ق��ام��ت بتنفيذ خ��ط��وات
محددة ،وهذا يجب اإلقرار به وأخذه
في االعتبار ،فعلى سبيل المثال
عرضت روس��ي��ا نشر ممثلين عن
أوكرانيا ومنظمة األم��ن والتعاون

في أوروبا في بعض مخافر العبور
الروسية على الحدود مع أوكرانيا،
وهذا أمر جيد ،وأن الحل السياسي
يمكن أن يتحقق عبر الحوار في إطار
مجموعة االتصال الدولية الخاصة
بتسوية األزمة في أوكرانيا» ،مشددا ً
على أن «ال��ح��ل السياسي لألزمة
يرتبط كذلك بسلوك سلطات كييف
الرسمية ،ويتعلق بإدخال تعديالت
على ال��دس��ت��ور ك��ي يلبي مطالب
أطياف المجتمع األوكراني كافة «.

رو�سيا توقف ت�سليم كييف الأ�سلحة
الأوكرانية المتبقية في جمهورية القرم
أعلنت روسيا وقف تسليم سلطات كييف األسلحة والمعدات العسكرية
والوسائل المادية األوكرانية المتبقية على أراضي جمهورية القرم الروسية،
وذلك بسبب استمرار األعمال العسكرية لقوات كييف شرق أوكرانيا.
وج��اء في بيان أصدرته وزارة الخارجية الروسية أم��س ،إن روسيا
االتحادية ق��ررت وقف عملية تسليم كييف الرسمية األسلحة والمعدات
العسكرية والوسائل المادية التابعة للقوات المسلحة األوكرانية المتبقية
على أراض��ي جمهورية القرم الروسية وذلك على خلفية مواصلة القوات
األوكرانية أعمالها العسكرية في شرق أوكرانيا مستخدمة األسلحة الثقيلة
والطيران الحربي ،ما يؤدي إلى سقوط المدنيين بمن فيهم األطفال وإلحاق
الدمار بالبنى التحتية المدنية في المدن والبلدات في مقاطعتي دونيتسك
ولوغانسك.

وأكدت الخارجية الروسية أن العمل «سيستمر بهذا القرار حتى وقف
القوات األوكرانية عملياتها بشكل تام شرق أوكرانيا وتحقيق التسوية عبر
السبل السلمية».
وكانت القوات األوكرانية كثفت من تصعيدها القمعي وقصفت بالمدفعية
خ�لال األي��ام الماضية مدينة سالفيانسك وبقية المناطق جنوب شرقي
أوكرانيا ،ما أسفر عن سقوط العديد من الضحايا على رغم المحاوالت الدولية
إلعالن تهدئة طويلة األمد ،تمهيدا ً للدخول في حوار لحل األزمة األوكرانية.
يشار إلى أن وزارة الخارجية الروسية ش��ددت أول من أمس على أن
محاوالت كييف لحل األزمة في جنوب شرقي البالد بالقوة حصرا ً تتعارض
مع أحكام بيان برلين ال��ذي أص��دره في الثاني من الشهر الجاري وزراء
خارجية روسيا وألمانيا وفرنسا وأوكرانيا.

توا�صل الم�شاورات واللقاءات في فيينا بين �إيران والدول ال�ست
ُ
اخ ُتتمت المشاورات الثالثية بين كل من مساعد وزير الخارجية اإليراني
عباس عراقجي ونائب وزير الخارجية األميركي وليام بيرنز ومساعدة وزيرة
خارجية االتحاد االوروب��ي هيلغا شميد بشأن ص��وغ نص االتفاق النووي
الشامل.
وجاءت هذه المشاورات في فيينا استمرارا ً لالجتماعات السابقة ،وركزت

على صوغ مس ّودة االتفاق النووي الشامل ،حيث كان وزير الخارجية اإليراني
محمد جواد ظريف قد اكد تصميم الجانبين على تحقيق تقدم في المحادثات،
مشيرا ً الى وجود خالف في مواضيع أساسية بما فيها تخصيب اليورانيوم.
فيما أكد مايكل مان المتحدث باسم مفوضة االتحاد أن الجانبين عازمان على
إنجاز اإلتفاق النهائي ضمن المدة المحددة.

�ألمانيا تطالب �أميركا بتو�ضيحات حول ق�ضية تج�س�س
طالب وزير الخارجية األلماني فرانك فالتر شتاينماير واشنطن بتقديم
توضيحات بعد إلقاء القبض على جاسوس ألماني يعمل لمصلحة
الواليات المتحدة األميركية.
وق��ال شتاينماير أم��س إن��ه «ف��ي ح��ال حصول تأكيدات ،فاألمر ليس
صغيراً» ،مضيفا ً أنه يتوجب على الواليات المتحدة تقديم توضيحات

بأسرع ما يمكن فمن مصلحتهم التزام الطلب.
وكانت االستخبارات األلمانية ألقت القبض على جاسوس يشبته
بأنه يعمل لمصلحة الواليات المتحدة ،حيث تشير المعطيات إلى أنه
سرق قرابة  200وثيقة سرية من االستخبارات األلمانية بهدف تسريبها
لألميركيين.

م�س�ؤول ا�ستخبارات في �ألمانيا يحذر من «التج�س�س ال�صناعي» لل�صين
حذر رئيس جهاز االستخبارات الداخلية في
ألمانيا ،هانز غ��ورغ ماسين من تنامي تهديد
التجسس الصناعي على الشركات األلمانية
العاملة في الصين بواسطة وك��االت حكومية
صينية.
وقال رئيس االستخبارات في مقال بصحيفة
«فيلت أم زون��ت��اغ» إن ال��ش��رك��ات األلمانية
الصغيرة والمتوسطة الحجم أصبحت فريسة
سهلة لوكاالت االستخبارات الصينية ،وأضاف
إن هذه الوكاالت تتمتع بموارد ضخمة تتيح
لها التجسس الصناعي على الشركات األلمانية
العاملة في الصين.
وأوضح رئيس االستخبارات األلمانية« :أنها
الشركات األلمانية تواجه خصوما ً أقوياء .وكالة
االستخبارات الصينية المتخصصة في الجوانب
الفنية بمفردها يعمل فيها مئة ألف موظف».
وتأتي هذه التصريحات لمسؤول أمني بارز
في ألمانيا في ظل ب��دء المستشارة األلمانية

زعيم كوريا ال�شمالية يقود تدريبات ع�سكرية ويحذر الجارة الجنوبية
ذكرت وكالة األنباء الكورية الشمالية ،أن
الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون ،قاد
بنفسه تدريبا ً عسكريا ً واسعا ً على مهاجمة
جزيرة ،إذ قالت الوكالة إن «التدريب أجري
بمشاركة مقاتلين وقطع مدفعية من مختلف
ال��ع��ي��ارات ،وس��ف��ن ق��ت��ال��ي��ة وغ��واص��ات،
وطائرات مقاتلة وقاذفات وطائرات شحن».
ولم تذكر الوكالة ،مكان هذه التدريبات أو
اليوم الذي أجريت فيه ،لكنها قالت إن كيم
حذر بحزم خاللها من أنه «إذا قام األعداء بأي
خيار سيء فسنجعلهم يندمون بمرارة».
وأج��رت بيونغ يانغ في األي��ام السابقة
ت��ج��ارب ع��دة إلط�ل�اق ص��واري��خ ،باتجاه
بحر اليابان في استعراض للقوة نددت به
طوكيو وسيول بشدة.
من جانب آخر رفعت اليابان رسميا ً يوم
الجمعة الماضي ج��زءا ً من العقوبات على
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كوريا الشمالية بعد تشكيل بيونغ يانغ
لجنة خاصة إلع��ادة التحقيق ف��ي مصير
مواطنين يابانيين اختطفوا ف��ي كوريا
الشمالية عامي  1970و.1980
وقال وزير شؤون مجلس الوزراء الياباني
يوشيهايد سوغا ف��ي مؤتمر صحافي إن
بالده« :سترفع القيود المفروضة على السفر
بين البلدين والتحويالت المالية إلى كوريا
الشمالية وستسمح بتلقي مرافئها اتصاالت
من السفن الكورية الشمالية في حال وجود
حاالت إنسانية».
وكانت اليابان فرضت عقوبات من جانب
واح��د عام  2006بعد أول تجربة نووية
لكوريا الشمالية واختبار إطالق صواريخ
باليستية فوق بحر اليابان.

يشرف على التدريبات

إنجيال ميركل زيارة للصين تستمر لمدة ثالثة
أيام على رأس وفد تجاري ضخم يضم رؤساء
شركات المانية ،وتعتبر هذه الزيارة السابعة
لميركل إلى الصين منذ تسلمها منصبها عام
.2005
وم��ن المقرر أن تكون القضايا التجارية
على أجندة ميركل خالل الزيارة ،إذ ستجرى
محادثات مع الرئيس الصيني ورئيس وزرائه،
في وق��ت تعتبر فيه األس���واق الصينية مهمة
بالنسبة إلى ألمانيا ،بالتوازي مع اعتبار الصين
ألمانيا المصدر الرئيسي لألجهزة اإللكترونية
والسيارات التي تستهلكها الطبقة المتوسطة
المتنامية في الصين.
وينتظر أن يثير الوفد التجاري األلماني خالل
اجتماعه المتوقع مع المسؤولين التجاريين
الصينيين القضايا العالقة مثل ال��ح��ق في
الوصول إلى األسواق التجارية الصينية على
األميركيون تجسسوا عليها
أسس عادلة واحترام حقوق الملكية الفكرية.

اعتقال  3ن�ساء بتهمة تجنيد فتيات
لالن�ضمام �إلى جماعة بوكو حرام
ألقت السلطات النيجيرية القبض على ثالث نساء بتهمة تجنيد
فتيات لالنضمام إلى جماعة بوكو حرام اإلرهابية في نيجيريا.
ونقلت شبكة « »cnnاإلخبارية عن أونيما ناواشوكو مدير قسم
المعلومات في وزارة الدفاع النيجيرية قوله« :اع ُتقلت ثالث نساء
كن في طريقهن إلى قرية مادغالي ألخذ مزيد من التعليمات من قبل
متزعمي مجموعة بوكو حرام اإلرهابية».
ووفقا ً للسلطات النيجيرية فإن المعتقالت الثالث يعملن على
استدراج فتيات صغيرات في السن أو نساء فقدن أزواجهن بحجة
تأمين فرص زواج مستقبلية لهن مع عناصر من مجموعة بوكو حرام
اإلرهابية.
يذكر أن مجموعة بوكو حرام اإلرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة
التي أنشئت عام  2002نفذت العديد من الهجمات اإلرهابية في والية
بورنو النيجيرية خالل السنوات الماضية ،ما أدى إلى نزوح آالف
السكان وكان أبرز الجرائم اإلرهابية التي ارتكبتها المجموعة أخيرا ً
اختطاف أكثر من  200تلميذة ال يزال مصيرهن مجهوال ً حتى اليوم.

