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ظريف :متفقون مع  1+5على  50في المئة من ن�ص االتفاق النووي ال�شامل

دونيت�سك ت�ستعد لإعالن الأحكام العرفية بعد ان�سحاب مقاتليها من �سالفيان�سك

�إيران عازمة على االتفاق ولكن لي�س ب� ّأي ثمن

محكمة رو�سية تقرّر اعتقال وزير داخلية �أوكرانيا غيابي ًا

أعلن وزي��ر الخارجية اإلي��ران��ي
م��ح��م��د ج�����واد ظ���ري���ف أن ب�ل�اده
ومجموعة  ،1+5متفقتان على نحو
 50في المئة من نص االتفاق النووي
ال��ش��ام��ل ،مضيفا ً أن ذل��ك ال يعني
وص��ول الطرفين إل��ى ات��ف��اق حول
نقاط الخالف األساسية.
وأكد الوزير اإليراني في تصريح
أم���س ف��ي ال��ع��اص��م��ة النمساوية
فيينا ،أن وف��د ب�لاده المفاوض لن
يسمح بالمساس بالبرنامج النووي
اإلي��ران��ي ،وق��ال« :إننا نسعى إلى
الوصول إلى ح ّل لقضية البرنامج
ال���ن���ووي اإلي����ران����ي ُي��ض��م��ن فيه
الحصول على أحدث التكنولوجيات
في العالم وإلغاء القيود االقتصادية
المفروضة على الشعب اإلي��ران��ي
بسبب الحظر ،وكذلك توفير األرضية
للتعاون في المجال النووي وإمكان
زيادة معرفتنا التكنولوجية وصون
المنجزات المتحققة للبالد لغاية
اآلن».
واس���ت���ؤن���ف���ت ف���ي ال��ع��اص��م��ة
النمساوية فيينا أمس ،المشاورات
بين مساعدي الخارجية اإليرانية
عباس عراقجي ومجيد تخت روانجي
ومساعد منسقة السياسة الخارجية
لالتحاد األوروب���ي هيلغا اشميت،
وج���اء ه���ذا االج��ت��م��اع ال��ت��ش��اوري
بين الجانبين لصوغ مسودة نص
االتفاق النووي الشامل بين إيران
والمجموعة الدولية.
وكان ظريف وأشتون ومساعديهما
قد عقدوا منذ يوم الجمعة الماضي
لغاية أم��س كثيرا ً من المشاورات
لصوغ مسودة نص االت��ف��اق ،فيما
بدأت الجولة السادسة للمفاوضات
الخميس الماضي رسميا ً برئاسة
وزير الخارجية اإليراني محمد جواد
ظريف ومنسقة السياسة الخارجية
لالتحاد األوروبي كاثرين آشتون.
وعلی صعید متصل أعلن أحد
أع��ض��اء ال��وف��د اإلي��ران��ي المفاوض
اح��ت��م��ال ح��ض��ور وزراء خارجية
ال��دول األعضاء في مجموعة 1+5
إلى فيينا نهاية األسبوع للمشاركة
مرجحا ً حضورهم
في المفاوضات،
ّ
خالل أيام الجمعة والسبت واألحد.
وأوضح المفاوض اإليراني الذي
رفض الكشف عن اسمه أن حضور
ال��وزراء هو للمساعدة في التوصل
إل���ى ات���ف���اق ،وأض�����اف أن وزراء

الخارجية سيعودون إلى عواصمهم
وستستمر المفاوضات.
وف��ي السياق ،أعلنت المتحدثة
باسم وزارة الخارجية اإليرانية
مرضية أفخم أن بالدها عازمة على
الوصول إلى اتفاق بشأن البرنامج
النووي ،ولكن ليس بأي ثمن كان،
معربة عن أملها بأن يتخذ الجانب
الغربي ق���رارا ً عقالنيا ً ح��ي��ال هذا
البرنامج السلمي.
وقالت أفخم في مؤتمرها الصحافي
األسبوعي أم��س« :إن��ن��ا نأمل بأن
يتخذ الطرف اآلخر في المفاوضات
النووية قرارا ً عقالنيا ً برؤية واقعية
للبرنامج النووي اإليراني السلمي،
وإن القرار الصعب الذي يتحدثون
عنه ينبغي ات��خ��اذه من قبلهم هم
أنفسهم» .وأضافت أن انضمام وزراء
خ��ارج��ي��ة دول  1+5للمفاوضات
النووية سيكون في ضوء اطالعهم
على مسيرة واستمرار المشاورات،
وأن الجمهورية اإلسالمية في إيران
عازمة على الوصول إلى اتفاق ولكن
ليس بأي ثمن كان.
وف���ي م��ا يتعلق بالمفاوضات
النووية الجارية ف��ي فيينا قالت
أفخم« :لقد أعلنا منذ البداية أننا
مستعدون للتفاوض في أي وقت
ك��ان حتى  20ت��م��وز أو م��ا بعده

للوصول إلى نتيجة عادلة ومستقرة
ومنطقية ،والوفد اإليراني يزور فيينا
لهذا الغرض».
ورأت المتحدثة اإليرانية «جرى
تصنيف ال��ق��ض��اي��ا وت��� ّم ت��دري��ج��ي�ا ً
وب��ص��ورة مرحلية التفاهم بشأن
القضايا التي كان للطرفين وجهات
نظر مشتركة حولها ،حتى وصلنا
إل��ى قضايا فيها خ�لاف��ات أساسية
بوجهات النظر ،فالمفاوضات صعبة
ومكثفة وج��ادة جارية اآلن حولها»،
واعتبرت أن هنالك تقدما ً قد تحقق في
المفاوضات النووية لكنه تقدم بطيء.
م��ن ناحية أخ���رى ،أعلن رئيس
منظمة الطاقة الذرية اإليرانية علي
أكبر صالحي أن هنالك كثيرا ً من
المقترحات المطروحة بشأن منشأة
ف��ردو ،إال أنها يجب أن تكون مركز
أبحاث وتنمية ودعم لمنشأة نطنز
ال��ن��ووي��ة .وأش���ار إل��ى تصريحات
قائد ال��ث��ورة اإليرانية السيد علي
خامنئي حول حاجة البالد إلى 190
ألف وح��دة فصل « ،»SWUوقال:
«لقد أعلنا للطرف اآلخر أن حاجتنا
العملية هي توفير الوقود النووي
لمحطة بوشهر ومفاعل أراك ومفاعل
طهران لألبحاث ،وإذا أراد غير ذلك
فعليه اإلت��ي��ان بالدليل» .وأض��اف
أن «سلسلة أجهزة الطرد المركزي

الـ 164من الجيل الثالث ()IR6
بقدرة « 10سو» لم ُت ّ
دشن لغاية اآلن،
إال أن سلسلتها الوسطى البالغة 10
جهاز طرد مقامة حاليا ً ونتحرك نحو
السلسلة .»164
وت��اب��ع صالحي« :إن��ن��ا ومثلما
أبدينا المرونة من ناحيتنا بشأن
مفاعل أراك للماء الثقيل ،فقد أبدينا
هذه المرونة في موضوع التخصيب
أي��ض �ا ً وف��ي أن نتقدم إل��ى األم��ام
ب��ص��ورة متدرجة ،على أن نكتفي
بالعدد الموجود لألعوام المقبلة من
أجل بناء الثقة» .وأض��اف أن «لنا
اآلن نحو  20ألف جهاز طرد مركزي
ناشط ،واقترحنا أن نبقي على هذا
العدد خ�لال األع��وام المقبلة ولكن
نعمل على أجهزتنا في مجال األبحاث
والتنمية ،ونملك اآلن سلسلتان هما
 IR2Mو IR4وسلسلة وسطى
 IR6تعمل في مركز األبحاث منذ
أكثر من عام».
وأوض���ح رئيس منظمة الطاقة
الذرية اإليرانية أن جميع هذه األمور
تجري تحت إشراف الوكالة الدولية
للطاقة الذرية ،وق��ال« :نحتاج إلى
أعوام عدة إلنتاج الجيل الجديد من
أجهزة الطرد المركزي على نطاق
واسع».
واعتبر صالحي أن منشأة فردو

منشأة أبحاث ومكملة لمنشأة نطنز،
وأضاف أن هذه المنشأة تضم أكثر
من ألفين من أجهزة الطرد المركزي
ويُنتج في هذه المنشأة اليورانيوم
المخصب بنسبة  5في المئة».
واع��ت��ب��ر ال��م��س��ؤول اإلي��ران��ي أن
مقترح الطرف اآلخر بإغالق منشأة
ف��ردو مثير للسخرية ،وأوض��ح أن
هناك كثيرا ً من المقترحات لمستقبل
هذه المنشأة ،منها أن يكون مركز
أبحاث وتنمية إضافة إل��ى إمكان
إنتاج النظائر المستقرة باقتراح من
الروس ،وهو األمر الذي يحتاج إلى
أجهزة الطرد المركزي ،ومقترح آخر
وهو إجراء اختبارات فيزيائية فيه،
إال أن تصريح السيد خامنئي هو أن
يكون مركز أبحاث وتطوير ودعم
لمنشأة نطنز إض��اف��ة إل��ى أنشطة
أخرى يمكن القيام بها.
وف��ي م��ا يتعلق بالتعاون بين
إي���ران وال��وك��ال��ة ال��دول��ي��ة للطاقة،
أوضح صالحي أن هذا التعاون اآلن
في وضع جيد ولو تمكنا من إزالة
جدار عدم الثقة وأن تحكم الوكالة
باإلنصاف ومن دون تحيز ،يمكننا
ال��وص��ول إل��ى النتائج المتوخاة،
واختتم« :ليس لنا مشكلة ج��ادة
وهنالك اآلن  5قضايا نبحثها مع
الوكالة».

جزائري :المقاومة الفل�سطينية �ست�شل �آلة الحرب ال�صهيونية مرة �أخرى

�أفخم :تق�سيم العراق ال يخدم �شعبه ون�أمل االلتزام بالد�ستور
دان مساعد هيئة األرك���ان العامة للقوات
المسلحة اإليرانية العميد مسعود جزائري،
جرائم الكيان الصهيوني الوحشية ضد الشعب
الفلسطيني األع���زل ف��ي ق��ط��اع غ��زة والضفة
الغربية ،مؤكدا ً أن أياما ً عصيبة تنتظر المحتلين،
وأن المقاومة الفلسطينية ستشل مرة أخرى آلة
الحرب الصهيونية.
وقال العميد جزائري في تصريح له أمس« :إن
األحداث الجارية في األراضي المحتلة ومواقف
وتصريحات المسؤولين الصهاينة في الرد
على تصاعد الغضب والكراهية من قبل الشعب
الفلسطيني ،وكذلك نطاق اإلج��راءات الدفاعية
واالنتقامية ألبطال المقاومة ،قد جعلت قادة
الكيان يشعرون بالعجز والرعب».
وأض��اف« :إن استشهاد الطفل الفلسطيني
بذريعة فقدان ثالثة مستوطنين يهود ،بعد حرقه
حياً ،قد أثار ال��رأي العام بشدة ضد الجالدين
الصهاينة ،وإن األدل��ة تشير ال��ى عجز أجهزة
االستخبارات والجيش في الكيان الصهيوني في
السيطرة على األوضاع األمنية.
«حبلى
واعتبر المجتمع الفلسطيني أن��ه ُ
بتطورات مه ّمة وحاسمة ،وأن وتيرة التطورات
في األراض��ي المحتلة تشير أكثر من أي حقيقة
أخرى ،بأن فلسطين على أعتاب انتفاضة ثالثة
واالنتقام من الكيان الصهيوني بشدة».
ولفت العميد ج��زائ��ري ال��ى أن «االنتفاضة
المناهضة للكيان الصهيوني ف��ي األراض���ي
المحتلة والمناطق المحيطة بها قد اكتسبت حياة
جديدة ،وأن المقاومة الفلسطينية قد أرغمت
الصهاينة على االس���راع بفتح ب��اب مالجئهم
ليكونوا في مأمن من صواريخ المقاومة».
وشجب جزائري صمت األوساط الدولية تجاه
جرائم الكيان الصهيوني المحتل من الفظائع

االخيرة في قطاع غزة والضفة الغربية وقال:
«إن العدوان األرضي والبحري والجوي واألعمال
الوحشية الكثيرة التي يقوم بها الصهاينة ضد
الشعب الفلسطيني في غزة هذه األيام قد جعلت
ملف جرائم الحرب الصهيونية أثقل من ذي قبل
بانتظار إجراء مؤثر وعملي من جانب المحافل
التي تدّعي الدفاع عن حقوق االنسان».
وت��اب��ع مساعد األرك����ان اإلي��ران��ي��ة« ،رغ��م
استغالل الصهاينة ل�لاوض��اع ال��ج��اري��ة في
المنطقة واالطمئنان من عدم حدوث رد فعل من
جانب المؤسسات الدولية المتشدقة بالدفاع
عن حقوق االنسان تجاه اعتداءاتهم وأعمالهم
الوحشية ،إال أن المقاومة االسالمية في فلسطين
ستشل آل��ة ال��ح��رب الصهيونية م��رة أخ��رى،
وستفرض فضيحة وهزيمة كبرى أخرى على

جبهة االستكبار وحماة الكيان الصهيوني».
واعتبر جزائري الحرب اإلرهابية في العراق
والحرب الصهيونية على غزة وجهان لعملة
واحدة وقال« :إن ما يشاهد في سورية والعراق
واألعمال التي تقوم المجموعات االرهابية ضد
حكومتي وشعبي هذين البلدين نيابة عن أنظمة
الهيمنة وعلى رأسها أميركا من خالل قتل الناس
وتدمير المدن والقرى ،يأتي في السياق ذاته،
الع��ت��داءات الصهاينة المجرمين ضد الشعب
الفلسطيني ،وأن ك�لا منهما يمثل حلقة من
سلسلة مخطط لها من قبل الرأسمالية الكبرى
والصهيونية العالمية».
من جانبها ،دانت المتحدثة باسم الخارجية
اإلي��ران��ي��ة مرضية أف��خ��م ب��ش��دة االع��ت��داءات
الصهيونية على قطاع غزة والتي أسفرت لحد

حاكم جاكرتا يعلن فوزه في االنتخابات الرئا�سية الأندوني�سية
أعلن حزب حاكم جاكرتا جوكو
ويدودو أمس ،فوزه في االنتخابات
الرئاسية في أندونيسيا ،بعد صدور
تقديرات أولية تشير إلى تقدمه على
خصمه برابويو سوبيانتو الذي
رفض االعتراف بهزيمته.
وأكدت ميغاواتي سوكارنوبوتري
رئ��ي��س��ة ال���ح���زب ال��دي��م��ق��راط��ي
األن��دون��ي��س��ي للنضال ف��ي مؤتمر
صحافي أن��ه «يمكن إع�لان جوكو
وي�����دودو رئ��ي��س �ا ً م��ن  2014إل��ى
.»2019
وت��ف��ي��د ت���ق���دي���رات أول���ي���ة أن
وي���دودو ج��اء ف��ي المقدمة بـ53
ف��ي ال��م��ئ��ة م��ن األص����وات مقابل
 47ف��ي المئة للجنرال السابق
برابويو سوبيانتو ،غير أن مدير
الحملة االنتخابية لسوبيانتو
رف��ض االع��ت��راف بهزيمته ،وقال
«محفوظ أم ديان» :إن االنتخابات
ما زالت جارية ،وذلك استنادا ً الى
استطالعات معاهدنا فإن االنتصار
في صفنا».

اآلن عن استشهاد ما اليقل عن  12فلسطينيا ً
وإصابة عدد كبير من األبرياء في القطاع.
وأضافت« :إن استشهاد الفتى الفلسطيني
ف��ي ال��ق��دس يعيد إل��ى األذه����ان ت��ك��رار جرائم
اإلرهابيين في سورية والعراق دليل على عجز
الكيان الصهيوني أمام مقاومة وصمود الشعب
الفلسطيني البطل».
وأش����ادت أف��خ��م ب��ال��م��ع��ن��وي��ات المتسمة
بالمقاومة ألهالي قطاع غزة في الدفاع والصمود
أم��ام هذه األعمال الوحشية ،مطالبة «ال��دول
اإلسالمية والعربية والمؤسسات الداعمة
لحقوق اإلنسان بدعم ق��رار الفلسطينيين في
متابعة هذه الجرائم في المؤسسات القانونية
والدولية بما فيها محكمة الجنايات الدولية،
وأن تبدي ردا ً ع��اج�لاً وف��اع�لاً أم��ام الجرائم
واألعمال المعادية لإلنسانية التي يقوم بها
الكيان الصهيوني».
وأكدت المتحدثة اإليرانية أن تقسيم العراق
ال يخدم الشعب العراقي ،مبيّنة أن إيران تتابع
ال��ت��ط��ورات ف��ي ال��ع��راق وسبق ان ح��ذرت من
اإلرهاب ،مشيرة الى أن بالدها تدعو الى سيادة
العراق ووحدة أراضيه.
وأعربت أفخم عن أملها بأن تكون المطالبات
العراقية قائمة على أساس الدستور ،موضحة
أن «إيران لم ترسل أي معدات أو أجهزة عسكرية
ال��ى ال��ع��راق ،وتابعت «محادثاتنا مع روسيا
ودول المنطقة تتناول موضوع اإلرهاب ،ونأمل
أن يعمل معنا اآلخ��رون للحد من مخاطره في
المنطقة».
وأش��ارت الى أن ايران أكدت أهمية التعاون
بين دول المنطقة لحلحلة أزماتها ،مبينة أن
زي��ارة ظريف للسعودية يمكن أن تتم اذا ما
تمهدت أرضيتها.

وفاة مهند�س البرنامج
البال�ستي والنووي
في كوريا ال�شمالية
أعلنت كوريا الشمالية وفاة مهندس البرنامج
البالستي والنووي في البالد الجنرال المتقاعد
جون بيونغ هو ،وأضافت أنه كان على الئحة
األشخاص المستهدفين بعقوبات دولية.
وذكرت وكالة األنباء الكورية الشمالية أمس،
أن جون بيونغ هو ،الذي اعتزل الحياة العامة
عام  ،2011توفي نتيجة إصابته بأزمة قلبية
عن عمر  88سنة ،مشيرة إلى أن بيونغ يانغ
تعد ل��ه ج��ن��ازة وطنية ،وأض��اف��ت أن الرجل
«ك ّرس حياته للصناعة الدفاعية».
وك���ان ال��ج��ن��رال ال��س��اب��ق ،وه��و م��ن أق��رب
مستشاري كيم جونغ إيل والد الرئيس الكوري
الشمالي الحالي ،قد أش��رف بنفسه على أول
تجربة نووية في كوريا الشمالية.
وتعتبر االستخبارات األميركية هذا الرجل
شخصية رئيسية في النشاطات التجارية
الدولية للتسلح ،التي قامت بها بيونغ يانغ
خصوصا ً إرس���ال مكونات لصنع صواريخ
طويلة المدى ومفاعالت نووية وأسلحة تقليدية
إلى دول مثل إيران وسورية وبورما.

أقرت محكمة حي باسماني في موسكو يوم أمس ،اعتقال
وزير الداخلية األوكراني أرسين أفاكوف غيابياً ،موافقة
بذلك على طلب هيئة التحقيق الروسية ،حيث كانت إحدى
المحاكم في موسكو قد أصدرت أيضا ً في  2تموز مذكرة
اعتقال غيابية بحق حاكم مقاطعة دنيبروبيتروفسك في
أوكرانيا الملياردير إيغور كولومويسكي.
وفتحت ف��ي روس��ي��ا قضية جنائية بحق أف��اك��وف
وكولومويسكي بتهمة القتل واستعمال أساليب ممنوعة
في الحروب ،وتم وضعهما على الئحة المطلوبين دولياً،
اال أن المسؤولين األوكرانيين المطلوبين للعدالة بروسيا
قاال« :إن التحقيق الروسي ال يهمهما ،ولكن بعض الخبراء
القانونيين رأوا أن الحكم باعتقال أفاكوف وكولومويسكي
غيابيا ً في روسيا قد يع ّقد سفرهما إلى عدد من الدول.
وفي هذا السياق ،قال إيغور ستريلكوف قائد قوات
الدفاع الشعبي في منطقة دونباس في شرق أوكرانيا بأنه
سيعلن قريبا ً األحكام العرفية في «جمهورية دونيتسك
الشعبية» ،مشيرا ً الى «أن النظام الخاص سيفرض في
المناطق القريبة من مواقع القوات األوكرانية ،لكنه ال يشمل
في المرحلة الحالية مدينة دونيتسك لكي ال يتضايق سكان
هذه المدينة».
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من انسحاب عناصر الدفاع
الشعبي من معاقلهم في مدينتي سالفيانسك وكراماتورسك
وفرض القوات األوكرانية سيطرتها على هاتين المدينتين.
من جهة أخرى ،توجهت «جمهورية دونيتسك الشعبية»
إلى قيادتي جمهوريتي أبخازيا وترانسنيستريا بطلب

االعتراف باستقالل هذه الجمهورية المعلنة من جانب
واحد في شرق أوكرانيا.
و أكدت منظمة األمن والتعاون في أوروبا واقعة استخدام
األسلحة الثقيلة بطريقة عشوائية في سالفيانسك ،حيث
ق��ال مايكل بوتسيور المتحدث باسم بعثة المتابعة
الخاصة للمنظمة «رأينا في سالفيانسك كمية كبيرة من
األدل��ة المادية للقصف المدفعي وبقذائف الهاون على
بنايات سكنية في بعض الحاالت ،وهذه عالمات للقصف
العشوائي».
وكان المندوب الروسي لدى هذه المنظمة اندريه كيلين
أعلن في وقت سابق أن كييف في محاولة منها إلخفاء
حقيقة ما يجري في شرق البالد تدخلت في عمل بعثة
التابعة لمنظمة األمن والتعاون في أوروبا.
من جانبه ،أشار مفوض حقوق اإلنسان في الخارجية
الروسية قسطنطين دولغوف إلى ضرورة إجراء تحقيق
فعال ونزيه في الجرائم اإلنسانية المرتكبة في أوكرانيا.
وخالل لقاءات أجراها مع عدد من المسؤولين األوروبيين
في مجال حقوق اإلنسان شدد دولغوف على وجوب أن
يكون هذا التحقيق شفافا ً وتحت إش��راف دول��ي ،بما في
ذلك من قبل مجلس أوروب��ا .كما أش��ار الدبلوماسي إلى
أن الحديث يدور عن كل الجرائم اإلنسانية التي ارتكبت
في أوكرانيا منذ أحداث «ميدان االستقالل» ،ال سيما على
ضوء مواصلة العملية التنكيلية للقوات األوكرانية في
جنوب شرق البالد ،إضافة إلى وجوب معاقبة مرتكبي
هذه الجرائم.

مو�سكو قلقة ب�ش�أن م�صير �سيليزنيوف
المخطوف من اال�ستخبارات الأميركية
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها تفعل كل ما بوسعها
لكي ال يتطور وضع المواطن الروسي رومان سيليزنيوف
على غرار ما حدث مع الطيار الروسي ياروشينكو أو رجل
األعمال بوت.
وقال مفوض الخارجية الروسية لشؤون حقوق اإلنسان
والديمقراطية وسيادة القانون قسطنطين دولغوف إن هناك
احتماال ً كبيرا ً بأن يتطور وضع سيليزنيوف وفقا ً لسيناريو
ياروشينكو وبوت ،بحسب ما نقلت عنه وكالة «نوفوستي»
الروسية أمس.
وكانت االستخبارات األميركية قد احتجزت في جزر
المالديف أخيرا ً المواطن الروسي رومان سيليزنيوف ،الذي
تتهمه واشنطن بالقيام بعمليات احتيال الكترونية ،في

حين اعتبرت الخارجية الروسية اعتقال سيليزنيوف في
المالديف خطوة غير ودية من جانب واشنطن ،مشيرة إلى
أن الجانب األميركي أقدم عمليا ً على اختطاف مواطن روسي
من جديد.
يذكر في ه��ذا السياق أن الطيار الروسي قسطنطين
ياروشينكو ألقي القبض عليه في أيار عام  2010في ليبيريا
بتهمة التحضير لنقل كمية كبيرة من الكوكايين ،ونقل إلى
الواليات المتحدة ،وحكم عليه في إحدى المحاكم األميركية
عام  2011بالسجن  20عاماً.
أما رجل األعمال الروسي اآلخر فيكتور بوت فإنه سبق أن
اعتقل في تايالند وحكم عليه في أميركا عام  2012بالسجن
لمدة  25عاما ً بتهمة االتجار باألسلحة بشكل غير قانوني.

وا�شنطن تحاول الحد من م�ضاعفات
ف�ضيحة تج�س�سها على برلين
تسعى الواليات المتحدة إلى الحد
م��ن تبعات قضية التجسس على
ألمانيا والناجمة عن اعتقال عميل
لالستخبارات األلمانية يشتبه في
تسليمه وث��ائ��ق سرية إل��ى وكالة
االستخبارات المركزية األميركية ،إذ
يشتبه في أن العميل السابق سلّم
الى األميركيين  218وثيقة سرية،
وتلقى مقابلها ،بحسب التحقيقات
 25ألف يورو.
وأف�������ادت ص��ح��ي��ف��ة «ش��ب��ي��غ��ل
أون الي��ن» أن مدير االستخبارات
األم��ي��رك��ي��ة ج���ون ب��ري��ن��ان أج��رى
ات��ص��اال ً هاتفيا ً بمنسق نشاطات

االستخبارات األلمانية كالوس بيتير
فريتشي بهدف «الحد من الخسائر
التي سببتها هذه الفضيحة».
م��ن ناحية أخ���رى ،أع���رب وزي��ر
الخارجية األلماني ف��ران��ك فالتير
شتاينماير في حوار نشرته صحيفة
«ساربريوكين تسايتونغ» أمس
ع��ن الحيرة والقلق م��ن نشاطات
ال��والي��ات المتحدة التجسسية في
بالده ،مشددا ً على ضرورة التحقيق
بسرعة ف��ي م��ا ح��ص��ل ،مستغربا ً
لجوء واشنطن لمعرفة مواقف بالده
بأساليب غير قانونية ،وأضاف أن
«برلين وواشنطن تتحدثان دائما ً

مع بعضهما ،وال أحد يخفي مواقفه
الخاصة» ،مشيرا ً إل��ى أن رد فعل
ب�ل�اده على ه��ذه القضية سيكون
مرتبطا ً بمعرفة مدى كثافة نشاطات
االستخبارات األميركية للحصول
على معلومات بطريقة غير قانونية.
وك���ان ال��م��ت��ح��دث ب��اس��م البيت
األبيض جوش إرنست أعلن في وقت
سابق أن اتصاالت تجري بين أجهزة
االستخبارات والسياسة الخارجية
في البلدين ،بهدف تسوية قضية
التجسس الناجمة عن الكشف عن
عميل أميركي داخ��ل االستخبارات
األلمانية.

�شي جين بينغ :المجابهة بين ال�صين
والواليات المتحدة �ستكون كارثة
ق��ال الرئيس الصيني شي جين
بينغ ي��وم أم��س ،إن المجابهة بين
الصين والواليات المتحدة يمكنها أن
تؤدي الى كارثة ،داعيا ً إلى احترام
سيادة بعضهما البعض.
وأض����اف ف��ي خ��ط��اب أل��ق��اه في
م��راس��م افتتاح الجولة السادسة
للحوار االستراتيجي واالقتصادي
الصيني األميركي والجولة الخامسة
من المشاورات الثنائية على مستوى
ع���الٍ ،أن «المشكلة ف��ي العالقات
الصينية األميركية ال ت��دع للخوف
مادام الطرفان يواصالن عملهما على
التغلب عليها».
وعبّر شي جين بينغ عن اعتقاده
أن على الصين والواليات المتحدة
حاليا ً إجراء حوار في مجاالت التجارة
واالستثمارات الثنائية واالبتكارات،
وكذلك القيام بالتعاون في مجال
األمن ومكافحة اإلره��اب والتغيرات
المناخية وتنسيق المواقف من أهم
المسائل الدولية وإج��راء حوار عبر
وسائل اإلعالم ومؤسسات البحوث.
وفي السياق ،قال وزير الخارجية
األم��ي��رك��ي ج��ون ك��ي��ري ال���ذي م ّثل
الجانب األميركي في تلك المشاورات:
«إن الصين والواليات المتحدة نجحتا

في إنشاء آليات فعالة لتطوير الحوار
االق��ت��ص��ادي واالس��ت��رات��ي��ج��ي بين
البلدين» ،مشيرا ً في الوقت نفسه إلى
«وجود خالفات بين البلدين وال سيما
في مجال األم��ن ،مذكرا ً أن واشنطن
وبكين تتمسكان بموقفين مختلفين
من آفاق بناء هيكل األمن في منطقة
آسيا والمحيط الهادئ.

كما تختلف مواقف البلدين من
الملف النووي اإلي��ران��ي واألم��ن في
شبه الجزيرة الكورية والنزاعات
اإلقليمية في بحري جنوب وشرق
الصين وأسباب األزم��ة األوكرانية.
وتتهم الدولتان بعضهما البعض
ب��م��م��ارس��ة التجسس اإلل��ك��ت��رون��ي
بعضهما ضد البعض اآلخر.

