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خارجيات

أملانيا حتذر من «أخطار» تهدد السالم الدولي

واشنطن :مستمرون في ممارسة الضغوط القصوى على إيران
أك����دت اخل��ارج��ي��ة األم��ري��ك��ي��ة
أن ال��والي��ات املتحدة مستمرة في
مم��ارس��ة الضغوط القصوى على
إي��ران مشيرة إل��ى أن احل��ل الوحيد
لتسوية الوضع هو إجراء محادثات
لعقد اتفاقية جديدة تعالج جميع
“التهديدات” اإليرانية.
وقالت املتحدثة باسم اخلارجية
األم��ري��ك��ي��ة م��ورغ��ان أورت��اغ��وس
للصحفيني ان ال��والي��ات املتحدة
“تعتزم ف��رض ع��ق��وب��ات على أي
شركة في قطاع البتروكيماويات
أو أي قطاع آخر يقدم دعما ماليا”
ل��ل��ح��رس ال��ث��وري اإلي���ران���ي ال��ذي
صنفته ال��والي��ات املتحدة منظمة
“إرهابية أجنبية” في أبريل املاضي.
وكانت وزارة اخلزانة األمريكية
فرضت يوم اجلمعة املاضي عقوبات
على شركة (بي .جي .بي .اي .سي)
وهي أكبر مجموعة للبتروكيماويات
في اي��ران باإلضافة ال��ى  39شركة
للبتروكيماويات تابعة لها ووكالء
مبيعات أجانب.
وأض����اف����ت أورت�����اغ�����وس أن
“تهديدات (إي�����ران) واس��ت��خ��دام
االب��ت��زاز ال��ن��ووي وإره���اب ال��دول
األخرى هو سلوك منوذجي للنظام
في طهران” موضحة أن أمام إيران
خ��ي��ارا واح����دا “إما أن تتصرف
كدولة طبيعية أو تشاهد اقتصادها
وه��و ينهار”.وأكدت “سنحاسب
اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية على

أي أع��م��ال ض��د شعبنا ومصاحلنا
بغض النظر عما إذا ارتكبت من إيران
أو وكالئها”.
وش��ددت على ان “احلل الوحيد
هو (عقد) صفقة جديدة تعالج جميع
التهديدات اإليرانية” موضحة “نحن
على استعداد للتحدث وقادة إيران
يعرفون كيف يصلون إلينا”.
ووقعت إيران في عام  2015مع
مجموعة ( )1+5التي تضم الدول
اخلمس الدائمة العضوية مبجلس
األمن باإلضافة إلى أملانيا اتفاقا حول
البرنامج ال��ن��ووي اإلي��ران��ي ينص
على التزام طهران بالتخلي ملدة ال
تقل عن  10سنوات عن أجزاء حيوية
من برنامجها النووي وتقييده بشكل
كبير بهدف منعها من امتالك القدرة
على تطوير أسلحة نووية مقابل
رفع العقوبات عنها.
لكن ال��والي��ات املتحدة انسحبت
العام املاضي من االتفاق وبدأت حملة
عقوبات مشددة بشكل غير مسبوق
على طهران ضمن استراتيجيتها
ل��ف��رض “أقصى الضغوط” على
إيران بسبب برنامجها النووي.
وح��ذرت احلكومة األملانية أمس
ال��ث�لاث��اء مم��ا وصفته ب”اخطار”
تهدد السالم الدولي بسبب ما تعانيه
سياسة نزع االسلحة النووية من
“ازمة”.
ونقلت وزارة اخلارجية األملانية
عن وزيرها هايكو م��اس قوله قبل

توجهه ال��ى العاصمة ستوكهولم
ان “خطط نزع االسلحة واالسلحة
النووية تعاني من ازمة االمر الذي
يتسبب في ظهور اخطار تهدد السالم
الدولي”.
واكد الوزير األملاني ان املجموعة
ال��دول��ي��ة مطالبة بالتصدي لهذا
التطور مشيدا باملؤمتر ال��ذي دعت
اليه وزارة اخلارجية السويدية في
ستوكهولم اليوم مبشاركة وزراء
خارجية  16دولة.
وطالب م��اس بضرورة االلتزام
بجميع االتفاقيات ال��دول��ي��ة التي
تنص على ن��زع ال��س�لاح ال��ن��ووي
ق��ائ�لا ان “اتفاقية ن��زع االسلحة
ال��ت��ي وق��ع��ت ف��ي األول م��ن يوليو
ع��ام  1968ب�ين ال��والي��ات املتحدة
واالحت��اد السوفيتي سابقا تعتبر
اس��اس نظام ال��ت��وازن ال��ن��ووي في
العالم وذلك منذ  50عاما”.
واش���اد ال��وزي��ر ب��ه��ذه االتفاقية
مؤكدا انها “كانت السبب الرئيسي
في منع مزيد من الدول من احلصول
على اسلحة نووية” معتبرا في
ال��وق��ت ذات���ه ان االت��ف��اق��ي��ة ف��ي حد
ذاه��ا “تعاني ازمة”.وطالب الدول
التي متتلك السالح النووي السيما
اخلمس دائمة العضوية في مجلس
االم��ن ببذل اجلهود للحؤول دون
ح��ص��ول دول أخ���رى على السالح
النووي ومبواصلة السياسة الرامية
الى نزع االسلحة النووية.

طهران تفرج عن لبناني مدان
بالتجسس لصالح أميركا

أعلنت إيران أمس الثالثاء اإلفراج عن
لبناني يقضي عقوبة بالسجن ملدة عشر
سنوات على خلفية اإلدان���ة بالتجسس
لصالح الواليات املتحدة.وقال املتحدث
باسم السلطة القضائية االيرانية غالم
حسني اسماعيلي في مؤمتر صحفي ان
احملكمة وافقت على إطالق سراح نزار زكا
مشيرا إلى أنه سيتم تسليمه الى ممثلي
احلكومة اللبنانية.
وأكد أن “هذه اخلطوة جرت في سياق
قضائي بحت بعيدا عن القضايا السياسية

واملواضيع األخرى” مشيرا الى ان بالده
كانت تسلمت طلبا من الرئيس اللبناني
ميشال عون بخصوص االفراج عن زكا.
واعتقلت استخبارات احلرس الثوري
اإلي��ران��ي زك��ا ع��ام  2015اث��ن��اء زيارته
لطهران بتهمة التجسس لصالح الواليات
املتحدة وح��ك��م عليه بالسجن مل��دة 10
اع���وام .وت��زاي��دت ال��ت��وت��رات ب�ين إي��ران
وال��والي��ات املتحدة ف��ي اآلون���ة األخيرة
بعد مرور عام على انسحاب واشنطن من
االتفاق النووي.

صواريخ إيرانية

الواليات املتحدة تعلن عدم االعتراف
باالنتخابات في أوسيتيا اجلنوبية

أعلنت اخلارجية األمريكية أن الواليات املتحدة ال
تعترف بشرعية االنتخابات البرملانية التي أجريت
في أوسيتيا اجلنوبية املنفصلة عن جورجيا.
وق��ال��ت املتحدثة ب��اس��م اخل��ارج��ي��ة األمريكية
مورغان أورتاغوس للصحفيني إن الواليات املتحدة
“ال تعترف بشرعية ما يسمى باالنتخابات البرملانية
في منطقة أوسيتيا اجلنوبية في جورجيا في التاسع
من يونيو ولن تعترف بنتائجها”.
وأك��دت “ال ي��زال موقفنا في أوسيتيا اجلنوبية
واضحا ..هذه املناطق جزء ال يتجزأ من جورجيا
ووف��ق��ا ل��ذل��ك ن��ؤك��د م��ج��ددا دعمنا ال��ق��وي لسيادة

جورجيا وسالمة أراضيها داخل حدودها املعترف
بها دوليا”.
ك��م��ا أع��ل��ن��ت أورت���اغ���وس أن وزي���ر اخل��ارج��ي��ة
األمريكي مايك بومبيو سيلتقي أم��س الثالثاء مع
رئيس وزراء جورجيا ماموكا باختادز ملناقشة
“بعض القضايا الثنائية”.
وك��ان��ت أوسيتيا اجلنوبية أعلنت ف��ي بداية
التسعينيات من القرن املاضي االنفصال عن جورجيا
بعد ح��رب دم��وي��ة أودت بحياة آالف األشخاص
وهو استقالل لم تعترف به سوى روسيا وفنزويال
ونيكاراغوا وناورو وتوفالو وسوريا.

اجليش اإلسرائيلي يطلق النار
على مقر األمن الوقائي في نابلس
ق������ال م����س����ؤول����ون أم���ن���ي���ون
فلسطينيون أم��س الثالثاء إن مقر
االم���ن ال��وق��ائ��ي ف��ي مدينة نابلس
تعرض إلطالق نار من قبل اجليش
اإلسرائيلي جنم عنه إصابة اثنني
من أفراد اجلهاز بإصابات طفيفة.
وقال ضابط في اجلهاز طلب عدم
ذكره اسمه لرويترز ”عند ما يقارب
الساعة الثانية فجرا بدأت قوات من
جيش االحتالل بإطالق نار عشوائي
على املقر ال��ذي تواجد فيه عشرات
من أفراد اجلهاز“.
وأض����اف ”اخترق ال��رص��اص
ال��ع��دي��د م���ن ال��ن��واف��ذ واجل�����دران
واس��ت��م��رت عملية إط�لاق ال��ن��ار ملا
يقارب الساعتني قبل أن تنسحب
قوات االحتالل“.
وق��ال أفيخاي ادرع���ي املتحدث
باسم اجليش اإلسرائيلي ”خالل
نشاط لقوات جيش الدفاع العتقال
إرهابيني في مدينة نابلس اندلع
تبادل إلطالق النار بني القوات وبني
من رصد من قبلهم كمشتبه فيهم“.
وأض��اف في تغريدة على تويتر

عناصر من اجليش اإلسرائيلي

”اتضح فيما بعد أنهم عناصر في
األجهزة األمنية الفلسطينية .لم تقع
إصابات في صفوف قواتنا وسيتم
التحقيق في احلادث“.
ورفض إبراهيم رمضان محافظ

نابلس رواي��ة اجليش اإلسرائيلي
وقال أن ”ما حدث أمر خطير“.
وأضاف في تصريحات للصحفيني
م��ن أم��ام مقر األم��ن ال��وق��ائ��ي ال��ذي
تعرض إلطالق النار ”هذا مستهجن

وبحاجة إلى وقفة حقيقية .يقولون
(اجليش اإلسرائيلي) نحن سنفتح
حتقيق ف��ي ه��ذا امل��وض��وع افتحوا
حتقيق مع جنودكم كيف مت إطالق
النار  ...ال يوجد أي مبرر لذلك“.

البرملان الكردستاني
يسمي مسرور
البارزاني رئيسا
حلكومة االقليم
سمى ب��رمل��ان ك��ردس��ت��ان ال��ع��راق
أم��س ال��ث�لاث��اء م��س��رور ال��ب��ارزان��ي
رئيسا حلكومة إقليم كردستان وذلك
بعد م���رور نحو تسعة اش��ه��ر على
اجراء االنتخابات.
وذكر برملان كردستان في بيان له
ان  87عضوا من اص��ل  97حضروا
جلسة البرملان اليوم صوتوا لصالح
مسرور البارازاني.
واضاف البيان انه مت ارسال كتاب
تكليف م��س��رور ب��ارزان��ي برئاسة
احلكومة اجل��دي��دة لكردستان الى
رئاسة االقليم للمصادقة عليه.وقال
رئيس كتلة الدميقراطي الكردستاني
اوميد خوشناو في تصريح صحفي
ان خطوات تشكيل احلكومة اجلديدة
ل��ك��ردس��ت��ان ق��د ب���دأت فعليا اليوم
بتكليف مسرور بارزاني رئيسا لها.
واضاف ان رئاسة برملان كردستان
ستصادق على التكليف وتقدمه الى
رئيس االقليم نيجيرفان البارزاني
والذي بدوره وخالل الساعات املقبلة
سيصدر مرسوما رئاسيا بتكليف
مسرور البارزاني.

العثور على أربع جثث مع انتشال حطام سفينة غرقت في املجر
ق��ال مسؤولون إن ف��رق اإلنقاذ
عثرت على أربع جثث أمس الثالثاء
في الوقت ال��ذي رفعت فيه ببطء
ح��ط��ام سفينة بعد أس��ب��وع�ين من
ان��ق�لاب��ه��ا ف���ي ن��ه��ر ال���دان���وب في
بودابست وعلى متنها مجموعة من
السياح الكوريني اجلنوبيني.
وغرقت السفينة (ميرميد) في
ثوان يوم  29مايو بعد أن صدمتها
سفينة أكبر من اخللف أسفل جسر
ف��ي العاصمة املجرية م��ع هطول
أمطار غزيرة.
ولقي  26من السياح واثنان من
طاقم السفينة املجري حتفهم في
أس��وأ ك��ارث��ة ف��ي النهر منذ نصف
ق���رن .ومت ان��ت��ش��ال جميع اجلثث
باستثناء أربعة.
وق����ال م��ت��ح��دث ب��اس��م ال��ق��وات
اخلاصة املجرية التي تنسق عملية
االنتشال إنه مت العثور على جثة
عندما مت رفع غرفة قبطان السفينة
إل��ى السطح .وق��ال املتحدث ”اآلن

سنقوم مب��زي��د م��ن ال��ب��ح��ث ...في
أجزاء السفينة التي ميكن أن يكون
بها املزيد من الضحايا“.
وق���ال���ت وك���ال���ة (إم.ت�������ي.آي)
الرسمية لألنباء إنه مت العثور على
أرب��ع جثث وانتشلها الغطاسون.
وأدى طاقم اإلنقاذ التحية العسكرية
لكل جثة مع انتشالها .واستخدم
الغطاسون أرب��ط��ة لرفع احلطام
ال��غ��ارق ب��واس��ط��ة راف��ع��ة عائمة
كبيرة .وقال املتحدث باسم القوات
اخل��اص��ة امل��ج��ري��ة إن���ه سيجري
تفتيش ك��ل مستوى م��ن السفينة
عندما يتم رفعها إلى السطح.
وحت��ت��ج��ز ال��س��ل��ط��ات ق��ب��ط��ان
ال��س��ف��ي��ن��ة األك���ب���ر ال��ت��ي ص��دم��ت
السفينة (ميرميد) لالشتباه به.
وقالت الشرطة إن القبطان أوكراني
اجلنسية واسمه سي .يوري ويبلغ
من العمر  64عاما مضيفة أن��ه لم
ي��رت��ك��ب أي خ��ط��أ لكنه ف��ي حالة
انهيار.

أفراد من طواقم االنقاذ يستعيدون القارب املجري

أنقرة :االعتداءات ضد مساجد بأملانيا مظهر ملعاداة اإلسالم

تركيا ترفض قرارا للنواب
األميركي :ال يتوافق مع
عالقات التحالف

انتقدت وزارة اخلارجية التركية ،أمس الثالثاء ،اعتماد مجلس
النواب األمريكي ق��رارا حمل عنوان “التعبير عن املخاوف حيال
التحالف األمريكي التركي”.
واعتبرت اخلارجية التركية ،في بيان ،أن القرار -ال��ذي متت
املصادقة عليه اإلثنني“ -ال يتوافق مع عالقات التحالف والصداقة
العميقة بني البلدين”.
وأكدت أنه “من غير املمكن قبول” ما ورد في القرار األمريكي من
بنود تتعلق بالسياسة اخلارجية لتركيا وبنظامها القضائي.
وشددت على أن ما ورد من بنود في القرار املذكور حول السياسة
اخلارجية والنظام القضائي لتركيا “مجرد ادعاءات ال أساس لها من
الصحة” .وقال رئيس دائرة االتصال بالرئاسة التركية فخر الدين
ألطون ،إن االعتداءات التي طالت مسجدَين في مدينتَي برمين وكاسل
األملانيتني“ ،تعد مظهرا ملعاداة اإلسالم املتزايدة يوميا في العالم”.
ج��اء ذل��ك في تغريدة على حسابه بـ “تويتر” ،ح��ول اعتداءات
استهدفت مسجدَين نهاية األسبوع في أملانيا.
وأضاف ألطون“ :سيبقى السالم العاملي يواجه تهديدات كبيرة ما
لم تتم مكافحة معاداة اإلسالم على املستوى العاملي”.
وأشار إلى أن العالم الغربي يواجه مستوى جديدا من العنصرية.
مبينا أن رياح العنصرية هذه تهدد القيم الدميقراطية وفكرة السالم
العاملي ،وتضر باملستقبل املشترك .ودعا اجلميع إلى التعاون من أجل
محاربة كافة أشكال العنصرية.

ملك تايالند يصادق على
انتخاب اجلنرال السابق تشان
أوتشا رئيسا للوزراء

صادق امللك التايالندي ماها فاجيرونغكورن أمس الثالثاء على
انتخاب البرملان قائد اجليش التايالندي السابق اجلنرال برايوت
تشان أوتشا رئيسا للوزراء بعد خمس سنوات من توليه السلطة في
انقالب عسكري .وأعرب تشا أوتشا في تصريح صحفي بعد تسلمه
مصادقة امللك في مراسم لم يحضرها امللك شخصيا  -عن امتنانه
وتفاؤله بحكم البالد ألربع سنوات قادمة قائال انه سيعمل من اجل
السلطة والشعب.
واضاف أن “احلكومة التي تنتخب عن طريق صناديق االقتراع
ومن خالل تصويت أعضاء البرملان يجب أن تكون حكومة جلميع
التايالنديني” معربا عن أمله بأن يتم حل األمور في أسرع وقت ممكن.
وذك��ر تشا أوتشا أنه “سيعمل على تعزيز بيئة سلمية ملجتمع
يقوم على املودة والوحدة وسيقوم بحماية مؤسسات الدولة والدين
وامللكية التي يعتز بها الشعب التايالندي”.
وصوت مجلسا البرملان والشيوخ التايالنديني في  5مايو املاضي
بأغلبية ساحقة لصالح تشان أوتشا إلبقائه في منصب رئيس
الوزراء وذلك بواقع  500صوت مقابل  244صوتا ملرشح التحالف
املعارض تاناتورن جواجنروجنروانكيت وذلك من أصل  750مقعدا
في مجلسي البرملان والشيوخ.

ماليزيا تعيد تشكيل املنطقة
األمنية على حدودها مع الفلبني
أعلنت الشرطة املاليزية أم��س الثالثاء إع��ادة تشكيل (املنطقة
األمنية اخلاصة) ملواجهة جماعة أبوسياف املسلحة بوالية (صباح)
اقصى شرقي البالد على حدودها البحرية مع الفلبني.
ونقلت وكالة األنباء املاليزية (برناما) عن املفتش العام للشرطة
املاليزية عبداحلميد بادور القول في تصريح صحفي إنه ال يستبعد
إمكانية وقوع هجمات مسلحة جلماعة أبوسياف التي تتمركز في
والية (سولو) الفلبينية مؤكدا أنها ال تزال تشكل تهديدا أمنيا عاليا
على اجلزر املاليزية رغم اإلعالن عن املنطقة األمنية.
وأض��اف “لذلك ق��ررت السلطات إع��ادة تشكيل املنطقة األمنية
اخلاصة الواقعة في والي��ة (صباح)” موضحا أن إع��ادة التشكيل
تشمل أف��راد القوات املسلحة املاليزية والشرطة امللكية املاليزية
والهيئة املاليزية إلنفاذ القانون البحري .وذكر أن إع��ادة التشكيل
تشمل أيضا الهياكل األمنية في املنطقة وتغيير الوظائف األمنية التي
ستتولى أمرها الشرطة والقوات املسلحة موضحا أن عملية إعادة
التشكيل التي أجراها مجلس األم��ن القومي تهدف إلى تعزيز أمن
املنطقة في السواحل الشرقية لوالية (صباح).

