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دوليات

محادثات «مجموعة النورماندي» حول �أوكرانيا كانت مفيدة واتفق على ت�شكيل فرق عمل خا�صة بها

الفروف :رو�سيا نجحت في الحفاظ على نقاء اتفاقات مين�سك
أعلن وزير الخارجية الروسي
س��ي��رغ��ي الف����روف أن م��ح��ادث��ات
«مجموعة ال��ن��ورم��ان��دي» حول
أوك��ران��ي��ا ك��ان��ت م��ف��ي��دة ،مشيرا ً
إلى أن روسيا نجحت خاللها في
الحفاظ على نقاء اتفاقات مينسك
بشأن تسوية األزمة.
وفي اختتام لقاء وزراء الدول
األربع (روسيا ،أوكرانيا ،ألمانيا،
ف��رن��س��ا) ف��ج��ر أم���س (ب��ت��وق��ي��ت
موسكو) أعرب الفروف عن ارتياحه
لتمسك «رب��اع��ي��ة ال��ن��ورم��ان��دي»
باتفاقات مينسك.
وأض���اف أن الجانب الروسي
ش��دد أث��ن��اء اللقاء على ض��رورة
تنفيذ ه��ذه االت��ف��اق��ات بالكامل،
سواء في جزئها العسكري أو في
جوانبها السياسية واالقتصادية
واإلن��س��ان��ي��ة ،وذك���ر أن روس��ي��ا
أش��ارت إل��ى محاصرة دونباس،
م��ؤك��دا ً أن ه��ذا ي��ت��ع��ارض م��ع ما
تنص عليه اتفاقات مينسك.
واستغرق اللقاء نحو  3ساعات
ب��ح��ث خ�لال��ه��ا وزي���ر الخارجية
ال���روس���ي س��ي��رغ��ي الف����روف مع
نظرائه األوكراني بافل كليمكين
واأللماني فرانك فالتر شتاينماير
والفرنسي لوران فابيوس األزمة
األوكرانية بمختلف جوانبها.
وق���ال م��ص��در غ��رب��ي ل��وك��ال��ة
«تاس» إن األجواء في المحادثات
كانت «متوترة للغاية وجرى بحث
الشقين العسكري والسياسي من
اتفاقات مينسك (حول التسوية
في أوكرانيا).
وس���ت���ك���ون ن��ت��ائ��ج اج��ت��م��اع
ب��رل��ي��ن ف��ي ص��ل��ب اه��ت��م��ام قمة
«السبعة الكبار» التي ستنطلق
أعمالها الثالثاء في مدينة لوبيك
األلمانية.
أما النتائج العملية للقاء ،فكان
أهمها اتفاق الوزراء على تشكيل

 4ف��رق عمل ستتولى مسارات
معينة في عملية التسوية ،بما في
ذلك المسائل العسكرية واألمنية
وم��س��ائ��ل اإلع���م���ار االق��ت��ص��ادي
ل��م��ن��ط��ق��ة دون���ب���اس وال��م��س��ائ��ل
اإلنسانية وموضوع اإلصالحات
السياسية ،بما في ذلك اإلصالح
الدستوري.
وتوجه ال���وزراء إل��ى مجموعة
االتصال الخاصة بأوكرانيا بطلب
تشكيل هذه الفرق من دون إبطاء.
كما اتفق الوزراء على دعم مقترح
قدمته منظمة األم���ن وال��ت��ع��اون
األوروبي بتوسيع قائمة األسلحة
التي يتوجب على طرفي النزاع
المسلح في شرق أوكرانيا سحبها
من خط التماس ،وبحثوا مبادرة
روسية ذات صلة ،تتعلق بسحب
ال��دب��اب��ات واألس��ل��ح��ة الثقيلة،
وضرورة رفع الحصار االقتصادي
المفروض على دونباس من قبل
سلطات كييف.
وك��ان الف��روف ذكر أن موضوع
إرس��ال ق��وات حفظ سالم لم يجد
ص��دى في المحادثات ،على رغم
طرحه من قبل الوزير األوكراني.
وقال« :تطرق نظيرنا األوكراني
إليها (المبادرة األوكرانية) ،لكن
لم يجر استعراض هذه الفكرة بأي
شكل من األشكال ،ولم يعلق عليها
النظيران اآلخران».
في وق��ت سابق ،أعلنت كييف
أن��ه��ا س��ت��ت��ن��اول ف��ي ل��ق��اء برلين
مبادرتها الخاصة بإرسال قوات
حفظ سالم إلى منطقة النزاع في
شرق أوكرانيا.
وق��ال متحدث ب��اس��م ال��دي��وان
ال��رئ��اس��ي األوك���ران���ي إن كييف
واثقة من تأييد الجانب األوروبي
لمبادرتها هذه.
لكن موسكو ترى أن فكرة إرسال
قوة حفظ سالم إلى شرق أوكرانيا

مو�سكو ـ طهران  ...وا�ستراتيجيات «النور المبهر»!

ليست إال مناورة جديدة تقوم بها
كييف من أجل صرف االنتباه عن
موضوع تطبيق اتفاقات مينسك.
وق���ال م��ن��دوب روس��ي��ا ال��دائ��م
ل��دى االت��ح��اد األوروب���ي فالديمير
ت��ش��ي��ج��وف إن م��ق��ت��رح الرئيس
ب��وروش��ي��ن��ك��و ف���ي ه����ذا ال��ش��أن
ب��ذري��ع��ة أن بعثة منظمة األم��ن
وال��ت��ع��اون األوروب���ي غير ق��ادرة
على تأدية واجباتها بالكامل ،يثير
االستغراب.
وأعاد إلى األذهان أنه لم يتطرق
أح���د إل���ى ه���ذا ال��م��وض��وع خ�لال
مفاوضات القمة في مينسك يومي
 11و 12ش��ب��اط ال��م��اض��ي ،ولم
يذكر أحد قط أي كلمة عن العجز
المزعوم لمنظمة األمن والتعاون
ف��ي ت��أدي��ة واج��ب��ات��ه��ا ،ب��ل على
العكس ،جرى الحديث عن تعزيز
قدرات البعثة وإيصال عدد أفرادها
إلى ألف شخص.
وشدد تشيجوف على أن المهمة
الرئيسة الراهنة تتعلق بالتطبيق
الكامل التفاقات مينسك ،وليس

يذكر أن كييف التزمت في إطار
ات��ف��اق��ات مينسك ،م��ن��ح منطقة
دون��ب��اس وضعا ً خاصا ً (الحكم
الذاتي) ،ورفع الحصار االقتصادي
المفروض على األراضي المتمردة
وف���ت���ح ال��ط��ري��ق أم�����ام وص���ول
المساعدات ،وذلك إلنهاء معاناة
السكان نتيجة النزاع العسكري
المستمر منذ عام.
وصادق مجلس الرادا األوكراني
(البرلمان) في آذار الماضي على
قانون الوضع الخاص لدونباس،
لكنه أق��ر قبل ذل��ك تعديالت على
نص القانون ،مفادها أن القانون
ال يُطبّق بجميع ب��ن��وده إال بعد
إج���راء انتخابات محلية مبكرة
ف��ي األراض����ي ال��م��ذك��ورة وتولي
م��ؤس��س��ات ال��س��ل��ط��ة المحلية
ص�لاح��ي��ات��ه��ا ف���ي أع���ق���اب تلك
االنتخابات.
وأث��ارت هذه التعديالت غضب
ق����ادة ج��م��ه��وري��ت��ي دون��ي��ت��س��ك
ولوغانسك الذين اعتبروا أن كييف
تسعى لنسف اتفاقات مينسك.

قال األمين العام لمجلس األمن
القومي اإليراني علي شمخاني إن
طهران تنتظر من موسكو تسليمها
ال��ع��ام الحالي منظومات «أس-
 »300الصاروخية المضادة للجو،
بموجب العقد الموقع بين روسيا
وإيران.
وأض����اف ش��م��خ��ان��ي أم���س في
ت��ص��ري��ح ص��ح��اف��ي ع��ل��ى هامش

هذه العملية».
وت��اب��ع أن إي���ران ستتخلى عن
الدعوى التي رفعتها على روسيا
بعد تعليق الصفقة عام  ،2010فور
توريد المنظومات الصاروخية.
واعتبر أن الخالف بين طهران
وموسكو التي علقت توريد «أس-
 »300إلي��ران في إط��ار العقوبات
الدولية المتعلقة بالبرنامج النووي

اإليراني ،ليس موضوعا ً مهما ً في
العالقات االستراتيجية بين البلدين،
والتي تتميز بقدرات هائلة ،وأضاف
أن إزال��ة هذه العقبة ستساهم في
تعزيز العالقات الثنائية.
وف���ي ال��س��ي��اق ،أك���د دم��ي��ت��ري
بيسكوف الناطق الصحافي باسم
الرئيس الروسي أنه لم تعد هناك
أية عقبات قانونية تعرقل تسليم

إيران منظومات «أس ،»300 -بعد
قرار الرئيس الروسي رفع الحظر
عن تنفيذ العقد.
ي��ذك��ر أن ال��رئ��ي��س ال��روس��ي
فالديمير بوتين وقع االثنين على
م��رس��وم يرفع الحظر ع��ن توريد
منظومات «أس »300 -إليران.
وك����ان ب��ي��س��ك��وف ق��د ذك���ر في
وقت سابق أنه ال توجد أية أسس
قانونية ل��دى إي���ران ك��ي تطالب
روسيا بدفع غ��رام��ات على تأخر
تسليم المنظومات ،وأضاف أنه لم
تعد هناك أية أسباب لتأجيل توريد
«أس »-300إلى إيران.

االتحاد األوروبي قلق

من جهته ،أبدى االتحاد األوروبي
قلقه حيال قرار روسيا رفع الحظر
عن توريد منظومات «أس»300 -
إليران.
وذك��رت كاثرين راي المتحدثة
ب��اس��م الممثلة العليا للسياسة
ال��خ��ارج��ي��ة واألم����ن ف��ي االت��ح��اد
األوروبي أن االتحاد األوروبي أخذ
قرار روسيا بعين االعتبار.
وأردف������ت ق��ائ��ل��ة« :إن����ه ليس
موضوعا ً جديداً ...لقد أعربنا عن
قلقنا في الماضي ،ومازلنا قلقين
من هذا القرار».
لكنها اعتبرت أن هذا القرار لن
يؤثر في سير المفاوضات النووية
مع إيران والتي يجب أن تؤدي إلى
عقد اتفاق شامل لتسوية قضية
الملف ال��ن��ووي اإلي��ران��ي بحلول
حزيران المقبل.

�إ�سبانيا �ستقترح �إن�شاء محكمة دولية خا�صة بالإرهاب
أعلن وزير الخارجية اإلسباني خوسيه مانويل غارسيا
مارغالو ،أن إسبانيا ستقترح على األمم المتحدة إنشاء
محكمة دولية متخصصة بالنظر في جرائم اإلرهاب.
وقال خوسيه مانويل غارسيا إنه من الممكن أن تنضم
الدول التي ترفض صالحية المحكمة الجنائية إلى هذه
المحكمة أو الهيئة الجديدة.
وأكد وزير الخارجية اإلسباني أن بالده اقترحت على
مجلس األمن الدولي استعادة فكرة قديمة تعود إلى عام
 1937حول إنشاء محكمة جنائية دولية متخصصة في
جرائم اإلرهاب.
يذكر أن فكرة تشكيل مثل هذه الهيئة ،نشأت بعد اغتيال
ملك يوغوسالفيا في عام  1934في مدينة مرسيليا ،وأيد
المقترح  19دولة ،لكن المشروع لم يبصر النور بسبب
اندالع الحرب العالمية الثانية.
وقال رئيس الدبلوماسية اإلسبانية ،إن فكرة محاكمة
مجرمي اإلرهاب على المستوى الدولي أصبحت أصعب

ببروز عقبات إحداها تحديد جرائم اإلرهاب وأيضا ً مسألة
المحكمة المختصة ،مضيفا ً أن الفكرة األنسب كانت منح
الصالحية للمحكمة الجنائية الدولية في الهاي في هذا
المجال ،لكن ال��والي��ات المتحدة والصين و»إسرائيل»
ترفض ذلك ،بحسب تصريحه.
وتابع خوسيه مانويل غارسيا قائالً« :نحتاج إلى
محكمة تقبل بها كل الدول في آونة واحدة».
وترغب إسبانيا الدولة غير الدائمة العضوية في
مجلس األمن حتى  ،2016بتقديم مقترح ملموس بشأن
هذه الهيئة لألمم المتحدة عندما تتولى مدريد رئاسة
المجلس اعتبارا ً من خريف .2016
يذكر أن خوسيه مانويل غارسيا بحث هذا االقتراح أول
من أمس ،على هامش اجتماع وزاري في برشلونة ضم
وزراء وممثلين كبارا ً عن دول االتحاد األوروبي وثمانية
بلدان من دول المتوسط من المغرب العربي والشرق
األوسط.

تركيا :اعتقال الرئي�س ال�سابق
لم�ؤ�س�سة الأبحاث العلمية والتكنولوجية
اعتقلت الشرطة التركية أمس الرئيس السابق لمؤسسة
األبحاث العلمية والتكنولوجية التركية يوسل التونباساك
في إطار التحقيقات التي تجرى حاليا ً على خلفية قضية
«الكيان الموازي» المزعوم.
ونقلت وكالة «أناضول» التركية لألنباء عن مصادر
أمنية قولها إن وحدة مكافحة اإلرهاب في الشرطة اعتقلت
اليوم التونباسك واثنين يعمالن في مؤسسات تكنولوجية
تنفيذا ً لقرار النيابة العامة إلسطنبول التي تحقق في قضايا

التجسس والتزوير والتنصت غير المشروع.
وذكرت أن الرئيس السابق لمؤسسة األبحاث العلمية
وجهت له وفق المصادر األمنية تهمة استغالل نفوذه في
منصبه السابق ،فيما لم تكشف المصادر عن تفاصيل
االتهام الموجهة ضد التونباساك الذي استقال من منصبه
يوم الجمعة الماضي .وكانت الشرطة التركية قد اعتقلت
أمس  22رجل أمن بينهم ستة مديرين على خلفية القضية
التي باتت تعرف بـ «الكيان الموازي».

ب��ع��د إع��ل��ان ال��ك��رم��ل��ي��ن أن ال���رئ���ي���س ال���روس���ي
فالديمير بوتين وق��ع مرسوما ً يلغي حظر تسليم
إيران صواريخ اس  300الذي كان الرئيس السابق
ديمتري مدفيديف قد أصدره عام  ،2010في ما لم
تبين الرئاسة الروسية ما إذا كانت ستبيع أو تسلم
فورا ً إليران هذه الصفقة العسكرية ،لكن المرسوم
الرئاسي ال��روس��ي يمهد الطريق لتسليم شحنات
عسكرية مستقبالً ب��را ً وب��ح��را ً وج���وا ً إلي���ران التي
كان الرئيس السابق مدفيديف قد أوقف تسليم هذه
الصواريخ إليها بموجب ق��رار األم��م المتحدة رقم
 /1929/ال��ذي ف��رض على إي��ران عقوبات بسبب
برنامجها النووي.
فإيران التي وقعت عام  2007اتفاق مع روسيا
لتسليم هذه المعدات القادرة على اعتراض الطائرات
وال��ص��واري��خ ف��ي ال��ج��و وال��ت��ي تبلغ قيمهتا 800
مليون دوالر تعود في بداية السنة الحالية لتوقيع
ب���روت���وك���والً ات��ف��اق��ي��ا ً ل��ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون العسكري
الثنائي للمصالح المشتركة لمناسبة زي��ارة وزير
ال��دف��اع ال��روس��ي س��ي��رغ��ي ش��وي��غ��و إل���ى العاصمة
اإليرانية طهران والتي تخللها اقتراح روسي حين
ذاك لتسليم طهران صواريخ «أنتي ـ  »2500وهي
النسخة الجديدة من منظومة ص��واري��خ اس 300
المحدثة والتي يصل مداها إلى أكثر من  200كم.
المرسوم ال��روس��ي ال��ذي وقعه الرئيس بوتين
يعكس ت��ط��ورا ً عسكريا ً استراتيجيا ً بين موسكو
وط���ه���ران واك��ب��ه ت��ص��ري��ح وزي���ر ال���دف���اع اإلي��ران��ي
حسين دهقان الذي قال إن الصفقة «قد تساعد في
استقرار المنطقة» ،وه��ي قد تكون كذلك بهدفين:
أحدهما تعزيز رواب��ط المصالح الروسية اإليرانية
المشتركة .وثانيهما تفادي خطوة أميركية ـ أوروبية
في مجلس األمن تهدف إلى محاصرة إيران عسكريا ً
عبر قرار دولي ملزم كما قال بول سوندرز ،رئيس
مركز دراس���ات المصلحة القومية األميركية وهو
ال��م��س��ت��ش��ار األول ال��س��اب��ق ف��ي وزارة الخارجية
األميركية إب��ان عهد الرئيس دبليو ب��وش ،فهذا ينم

ع��ن ق��ل��ق أم��ي��رك��ي م��ن ال��م��رس��وم ال��روس��ي أبرزته
تصريحات المتحدثة باسم الخارجية األميركية
ماري هارف أول من أمس ،واتصال وزير الخارجية
األميركي بنظيره الروسي سيرغي الفروف أعرب
فيه عن أن ب�لاده تعتقد أن الخطوة الروسية اآلن
«غير بناءة» ،في إشارة تتقاطع مع تنديد «إسرائيلي»
لم تستطع مصادرها إخفاءه بحسب ما قال وزير
االستخبارات «اإلسرائيلي» يوفال شتاينتر بأن هذا
نتيجة مباشرة «للشرعية التي ُمنحت إلي��ران عبر
االتفاق الجاري إع��داده» .فاتساع الحدقة األميركية
«اإلسرائيلية» يبدو واضحا ً وهي العين التي تحدق
أيضا ً إلى  30حزيران المقبل ،موعد االتفاق النهائي
المنتظر الذي من الممكن أن يؤدي إلى رفع العقوبات
األميركية عن مبيعات النفط الخام اإليراني إلى دول
عالمية أخرى ،األمر الذي يعزز االقتصاد اإليراني
ب��ش��ك��ل م��ل��ح��وظ وي���وس���ع خ��ط��وط االستراتيجية
اإليرانية التي هي آخذة باالتساع في الوقت الحالي
ال��ذي يخوض فيه حلفاء إي��ران في اليمن وسورية
والعراق ولبنان معركة االستقالل الوطني المعتمدة
على دعم الفضاء اإليراني المحيط بها ،والمتضح
في األسابيع األخيرة على ضوء التقدم العسكري
لهؤالء الحلفاء ال��ذي يكرس رس��وخ استراتيجيات
حلف المقاومة على األرض الذي يضيف إلى نفسه
خصائص السالح الدقيق ودقة تأثيره التي تؤثر في
أداء المعارك بعموم مراحلها من قيادة وسيطرة في
حزمة واحدة تكنولوجية.
فالتكنولوجيات التكتيكية لتحالف قوى المقاومة
في المنطقة ب��دأت تعطي ثمارها في وج��ه النيران
المشتعلة من قبل الغرب وحلفائه وأدواتهم التكفيرية
التي بدأت تلفظ أنفاسها في ما تبقى من وقت ،فكيف
إذا كانت ه��ذه األسلحة ذات الطابع االستراتيجي
تتدفق إل��ى أي��دي من ُيحسن استخدامها إن حصل
داع ،ل��ت��ع��زز م���ا ت���م ص��ن��ع��ه م���ن م���ع���ادالت ال����ردع
ٍ
االستراتيجية التي م��ا زال��ت آث��اره��ا واض��ح��ة على
أجساد من تخطاها ،ويسعى إلى سباق تسلح في
طوابقه السفلية بحجة تحقيق «االستقرار المأمول»
على طريقته ومن مصادره المعروفة التوقيع.

�أميركا ت�سجن  4موظفين من «بالك ووتر»

طهران ت�أمل الح�صول على منظومات «�أ�س »300 -هذا العام
ل��ق��اء أم��ن��اء م��ج��ال��س األم����ن في
ال���دول األع��ض��اء والمراقبين في
منظمة شنغهاي للتعاون ،أن قرار
الرئيس الروسي فالديمير بوتين
ب��رف��ع ال��ح��ظ��ر ع��ن تنفيذ صفقة
«أس »300 -م��ع إي����ران يمثل
«إش���ارة تأتي ف��ي سياق ضمان
االستقرار في المنطقة مع األخذ في
عين االعتبار الدور المهم إليران في

اجتاهات
} فاديا مطر

بأي شيء آخر.
وش���دد الف����روف ق��ب��ل اجتماع
برلين على ض��رورة وق��ف العمل
ع��ل��ى ع��رق��ل��ة ت��ط��ب��ي��ق ات��ف��اق��ات
مينسك ،مضيفا ً أنه بعث رسائل
إل��ى نظرائه األلماني والفرنسي
واألوكراني بهذا الشأن.
وأض��اف« :دعونا في السابق،
وسندعو في المستقبل بإلحاح
متزايد ،فرنسا وألمانيا بصفتهما
ضامنتين التفاقات مينسك إلى
ج��ان��ب روس��ي��ا ،إل��ى التأثير في
الحكومة األوكرانية من أجل حملها
على تطبيق ما وقع عليه الرئيس
(بوروشينكو)».
وأوض��ح��ت وزارة الخارجية
ال��روس��ي��ة أن الحديث ي���دور عن
رف��ض الجانب األوك��ران��ي إطالق
ال��ح��وار م��ع ممثلي جمهوريتي
دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
والقيام بخطوات عملية باتجاه
إجراء اإلصالح الدستوري وتطبيق
جميع االتفاقات التي تم التوصل
إليها في مينسك.
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أصدر قاض أميركي بواشنطن حكما ً بسجن ثالثة
حراس سابقين في شركة «بالك ووتر» لمدة  30سنة
بتهمة ارتكاب مذبحة في العراق عام  2007قتل فيها
 14عراقيا ً أعزالً.
ً
وق��ال القاضي إنه أص��در حكما بالسجن  30سنة
بتهمة القتل اإلرادي غير المتعمد والشروع في القتل.
كما أصدر القاضي ،أول من أمس ،أيضا ً حكما ً على
موظف سابق بشركة «بالك ووتر» األمنية األميركية

الخاصة بالسجن مدى الحياة.
وأدي��ن الموظفون السابقون األربعة في تشرين
األول باتهامات تراوحت بين القتل والقتل العمد،
إثر المذبحة التي وقعت بمنطقة النسور بالعاصمة
العراقية بغداد.
وبهذا الحكم أغلقت صفحة في الحرب األميركية في
العراق التي أثرت في العالقات بين البلدين ،وخلفت
استياء كبيرا ً بين العراقيين تجاه األميركيين.

جرحى في تظاهرات معار�ضة
�ضد للرئي�س الغيني
جرح  10أشخاص على األقل خالل مواجهات اندلعت،
في العاصمة الغينية كوناكري بين الشرطة ومحتجين
على سياسة الرئيس الفا كوندي.
واندلعت ه��ذه األح���داث ف��ي كوناكري بعد أق��ل من
أسبوعين على دع��وة أطلقتها المعارضة الغينية لنقل
المعركة ضد الرئيس كوندي إلى الشوارع.
وقال طبيب في مستشفى يوحنا بولس الثاني ،إن ثالثة
متظاهرين أصيبوا برصاص حي أطلقته قوات األمن في
حي «هامدااليه» الشعبي في كوناكري ،مضيفا ً أن اثنين
من الجرحى مصابان في الساق والفخذ .وأوضح المصدر
الطبي أن الجريح الثالث أصيب بشكل خطير في البطن،
مشيرا ً إلى أنه تم نقل المصاب بسرعة من قبل رفاقه إلى
المستشفى.
وأك���د ش��ه��ود ع��ي��ان وش��رط��ي أن أرب��ع��ة متظاهرين

آخرين جرحوا في حي سيمبايا ،فيما صرحت الحكومة
والمعارضة أن اثنين من المعارضين أوقفا.
وتحدثت الحكومة عن سقوط ثالثة جرحى أصيبوا
بسالح ناري ،كما أشارت إلى أن جريحين نقال إلى قسم
الطوارئ في مستشفى دونكا األكبر في البالد .وأضافت أن
أحد عناصر األمن أصيب خالل المواجهات ،فيما استهدف
مسلحون أفرادا ً من قوات الدرك بالرصاص.
ودان زعيم المعارضة رئيس ال��وزراء السابق وزعيم
ات��ح��اد ال��ق��وى الديمقراطية سيلو دال��ي��ن دي��ال��و القمع
الشرس ،قائالً إنه سيواصل المسيرة إلى حين إصغاء
السلطة لمطالبهم.
يذكر أن المعارضة الغينية أعلنت في الـ  24من آذار
استئناف التظاهرات إلى حين تلبية مطالب المواطنين،
معتبرة أن الرئيس ألفا كوندي فقد الشرعية.

ظريف :ا�ستئناف المفاو�ضات
النووية في  21ني�سان
أعلن وزي��ر الخارجية اإليراني محمد ج��واد ظريف أن المفاوضات حول
برنامج طهران النووي ستستأنف في  21نيسان الجاري ،بحسب ما نقلت
وكالة «رويترز» أمس.
وكانت وزارة الخارجية األميركية قد أعلنت أنه من المتوقع أن يجتمع
خبراء السداسية وإيران األسبوع المقبل لمناقشة تفاصيل االتفاقات التي جرى
التوصل إليها في لوزان في  2نيسان الجاري.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية األميركية ماري هارف في مؤتمر صحافي
أول من أمس« ،كما نتوقع ،قد يستأنف الخبراء عملهم األسبوع المقبل ،لكن لم
يحدد شيء حتى اآلن بوضوح».
وأكدت هارف كذلك أن القضية اإليرانية تصدرت اجتماع وزراء خارجية
مجموعة السبعة الكبار الذي جرى أمس.
وكان سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي قد أعلن أن المفاوضات
بين إيران والسداسية ستجرى قبل نهاية نيسان الجاري ،مشيرا ً إلى أنه من
غير الواضح اآلن مستوى تمثيل األطراف في الجولة الجديدة.

�أفغان�ستان :مقتل  18جندي ًا بهجوم لطالبان
قال مسؤولون أفغان ،إن  18جنديا ً أفغانيا ً قتلوا ،بعضهم ذبحاً ،بهجوم نفذه
عناصر حركة «طالبان» األفغانية في منطقة نائية شمال شرقي أفغانستان.
وصرح المسؤولون بأن الهجوم وقع الجمعة  10نيسان ،بمنطقة «جورم»
من محافظة «بادخشان» ،مؤكدين أن عملية تفتيش كبيرة انطلقت منذ الحادثة
القتفاء أثر عشرات الجنود المختفين.
وكانت وزارة الدفاع األفغانية أعلنت األحد ،أن قوات الجيش خسرت أكثر من
 30جنديا ً بين قتيل وأسير في هجوم شنته حركة طالبان في والية بدخشان
شمال البالد.
وقال المتحدث باسم الوزارة الجنرال ظاهر عظيمي إن  20مسلحاً ،بينهم قائد
ميداني لطالبان ،جرت تصفيتهم في المعارك ،فيما جرح  7آخرون واعتقلتهم
أجهزة األمن ،كما أفاد المتحدث بأن المتشددين اختطفوا  14جنديا ً أفغانيا ً
كرهائن.

الرئي�س النيجيري يتعهد
تحرير الفتيات من بوكو حرام
بعد م��رور ع��ام على خطف بوكو ح��رام للفتيات في
نيجيريا ،تعهد الرئيس المنتخب محمد بخاري ،بذل كل ما
في وسعه لتحرير الفتيات ،لكنه سلم بأن العثور عليهن
«ليس مؤكداً».
ومن المتوقع أن تشهد العاصمة أبوجا مسيرة ،الثالثاء،
في ذكرى مرور عام على الخطف الجماعي للفتيات.
وقال بخاري الذي فاز في االنتخابات قبل أسبوعين،
إن إدارته ستبذل كل ما هو في وسعها لهزيمة الجماعة
المتشددة .وأض��اف في بيان« :ال نعرف هل يمكن إنقاذ
فتيات تشيبوك ،مكان وجودهن يبقى غير معروف .بنفس
القدر الذي أتمنى أن نعثر عليهن فإنني ال يمكنني أن أعد

بذلك ،حكومتي ستبذل كل ما في وسعها إلعادتهن إلى
أهاليهن».
وتعرض الرئيس السابق غودالك جوناثان النتقادات
لرده البطيء على أزمة الفتيات ،المخطوفات من مدرسة
ثانوية في تشيبوك شمال شرقي نيجيريا في نيسان من
العام الماضي ،بعد أن جادل بأن عملية متسرعة إلنقاذهن
تنطوي على مخاطر لمقتلهن.
وقالت منظمة العفو الدولية ،الثالثاء ،إن «بوكو حرام»
خطفت ما ال يقل عن  2000امراة وفتاة نيجيرية منذ بداية
 ،2014وإن كثيرات منهن تعرضن النتهاكات جنسية أو
جرى تدريبهن على استخدامهن في القتال.

