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أوروبا لم تلتزم بدورها في الملف النووي

الرئيس اإليراني :نم ّر بما يشبه الحرب
نقل �سيا�سي �إي����راين عن
الرئي�س ح�سن روحاين� ،أن
الأو�ضاع احلالية التي متر
بها �إي��ران ،ت�شبه احلرب،
و�إن «الأزم���ات الراهنة من
نوع �آخ��ر والعقوبات على
القطاعني النفطي وامل�رصيف
�أ�شد من ال�سابق».
ويف ���س��ي��اق �آخ����ر ذك���رت
وك��ال��ة �أن��ب��اء مهر �أن من
و�صفته بالنا�شط ال�سيا�سي
الإ�صالحي حميد ر�ضا جالئي
بور ،نقل عن الرئي�س ح�سن
روحاين بعد �أن �شارك �أم�س
الأول يف اجتماع للن�شطاء
ال�سيا�سيني مع الرئي�س� ،أن
الرئي�س الأمريكي ال�سابق
باراك �أوباما طلب حني كان
يف ال�سلطة لقاء الرئي�س
الإي�����راين  19م���رة ،لكن
احلكومة مل جتبه.
• ح�سن روحاين
و�أف�����اد ج�لائ��ي ب���ور ب���أن
الرئي�س الإيراين لفت �إلى �أنه من غري املمكن جتاوز امل�شاكل يف ظل غياب
الدعم ال�شعبي ،و�شدد على �أن التحام احلكومة وال�شعب يف بالده «�سيمكن
�إيران من تخطي كل التحديات».
من ناحية �أخرى اتهم رئي�س الربملان الإيراين علي الريجاين الأوروبيني
بعدم تنفيذ �أي من التزاماتهم يف االتفاق النووي على الرغم من م�ضي ع�رشة

• علي الريجاين

�أكد كبري امل�رشعني البولنديني،
�أن م�رشوع قانون تعوي�ضات احلرب
العاملية الثانية املعدل ،الذي
تدين به �أملانيا ،و�أع��دت��ه جلنة
برملانية بولندية ،قد يتجاوز
بالفعل تريليون دوالر.
وق��ال �أركاديو�س موالت�شيك ،وهو
رئي�س اللجنة الربملانية البولندية
املعنية بتعوي�ضات احلرب العاملية
الثانية ،يف حديث ل�صحيفة «»Sieci
البولندية� ،إن الوثائق التي جمعتها
جلنته« ،تقيم ب�شكل �شامل اخل�سائر
التي تكبدتها بولندا خالل احلرب
العاملية الثانية» ،الفت ًا يف هذا
ال�سياق �إلى �أن «�إجمايل مبلغ ال�رضر
املح�سوب للتقرير «جت��اوز ب�شكل
كبري» املبلغ املح�سوب �أ���ص�لا يف
نهاية احلرب» ،م�ضيفا «�أن احل�سابات
احلالية ت�شري �إلى فاتورة تزيد على
تريليون دوالر �أمريكي».

عقيدة أمن جديدة للطاقة الروسية

�أي����ام ع��ل��ى مهلة ال�ستني
يوم ًا.
وق�����ال الري����ج����اين خ�لال
اجتماع مغلق للربملان عقد
ام�س ملناق�شة العقوبات
الأم�يرك��ي��ة وامل��ه��ل��ة التي
منحتها ط��ه��ران لالحتاد
الأوروب��ي لتنفيذ التزاماته
يف االتفاق النووي�« :أوروبا
مل تقدم على �أي �إجراء عملي
ف��ي��م��ا ي��خ�����ص التعامالت
امل�رصفية منذ ان�سحاب
وا�شنطن من االتفاق النووي،
ومنحها مهلة �شهرين تعترب
فر�صة جيدة».
و�أ�ضاف �أن الآليات املالية
«�إي��ن�����س��ت��ك�����س» مل تعد
ب����أي ف��ائ��دة على �إي���ران،
والأوروب��ي��ون مل يطبقوها
عملي ًا.
وح�سب الريجاين ،ف�إن الأمل
يف �إجراءات �أوروبية عملية

خالل اخلم�سني يوما املقبلة �سيكون غري ٍ
جمد.
وكانت الأطراف الأوروبية التفاق �إيران النووي �أكدت التزامها بتنفيذه،
ومعار�ضتها �إعادة فر�ض العقوبات الأمريكية على طهران ،كما دعت وا�شنطن
لتجنب الت�صعيد �ضد �إيران ،لكنها مع ذلك �أعلنت رف�ضها مهلة الـ 60يوما
التي �أعلنتها �إيران.

بولندا :إعادة مطالبة ألمانيا
بتعويضات عن جرائم هتلر
ويف عام  ،1947قدر تقرير ن�رشه
مكتب تعوي�ضات احل���رب حجم
ال�رضر النازي يف بولندا مببلغ 48
مليار دوالر – �أي ما ي��وازي 850
مليار دوالر حاليا.
ومع ذلك ،ي�سعى «حزب القانون
والعدالة» احلاكم منذ عام ،2015
�إلى �إعادة النظر يف ق�ضية تعوي�ضات
احل��رب كجزء �أ�سا�سي من جدول
�أعماله احلكومي والوطني.
و�أم�ضت جلنة مولت�شيك العامني
املا�ضيني يف حماولة حل�سب الرقم
امل���ع���دل ،وال��ن��ظ��ر يف اخل�سائر
الدميوغرافية ،وفقدان �سبل العي�ش،
والظروف النف�سية واجل�سدية التي
ع��ان��ى منها ال�شعب البولندي،
وانخفا�ض الإنتاجية بعد احلرب ب�سبب
الدمار والقتل على نطاق وا�سع.
وقال موليت�شيك �إن التقرير �سري�سل
�إل��ى كبار ال�شخ�صيات احلكومية

ملراجعته يف الأيام املقبلة ،مبا يف
ذلك الرئي�س « �أندريه دودا» ورئي�س
الوزراء «ماتيو�س مافيت�سكي».
و�أع���رب موليت�شيك ع��ن �أم��ل��ه يف
�أن ينجز التقرير ويعر�ض على
البولنديني يف � 1سبتمرب املقبل،
املوافق للذكرى الثمانني لغزو
جي�ش �أدولف هتلر لبولندا.
وقتل خالل اجتياح النازيني لبولندا
الذي دام �ست �سنوات� ،أكرث من �ستة
ماليني بولندي ،بينهم ثالثة ماليني
ي��ه��ودي ،وواج��ه �آخ���رون عمليات
ترحيل ق�رسي و�سنوات من العمل
ال�شاق والعبودية� ،إ�ضافة �إلى
خراب العديد من املدن.
وان�ضمت ب��ول��ن��دا �إل���ى اليونان
يف املطالبة بتعوي�ضات جديدة
عن اجلرائم النازية� ،إذ �صوتت
�أث��ي��ن��ا ال�شهر امل��ا���ض��ي لإط�ل�اق
حملة دبلوما�سية تهدف �إل��ى دفع

تعوي�ضات.
ورف�ضت برلني م���رار ًا مثل هذه
الدعوات قائلة �إن زمنا طويال مر
على انتهاء احلرب ،لتربير مثل هذه
التعوي�ضات الباهظة.
وال تزال م�س�ألة التعوي�ضات ت�ؤرق
�أملانيا ،رغ��م �أنها تعترب ق�ضية
مغلقة ،بعدما طالبت قيادة حزب
العمال اال�شرتاكي عالنية ب�إعادة
فتح املناق�شات.
ويف دي�سمرب املا�ضي ،قال الرئي�س
دودا ل�صحيفة بيلد الأملانية� ،إن
ال�رضر الذي ت�سببت به �أملانيا مل
تعو�ض عنه حتى الآن ،وذل��ك يف
�إ�شارة �إل��ى كيفية «ه��دم العا�صمة
وار�سو» �أثناء احلرب.
وختم الرئي�س البولندي بالقول «�إن
ق�ضية تعوي�ضات احلرب العاملية
الثانية املنا�سبة تتعلق مب�س�ألتي
«احلقيقة وامل�س�ؤولية».

�أعلن الرئي�س الرو�سي ،فالدميري
ب��وت�ين ،ام�����س ،ع��ن عقيدة �أمن
الطاقة الرو�سية اجلديدة ،وذلك
من خالل مر�سوم رئا�سي ن�رش على
البوابة القانونية.
وجاء يف املر�سوم« :من �أجل �ضمان
�أمن الطاقة يف رو�سيا االحتادية،
ق��رر الرئي�س الرو�سي فالدميري
بوتني املوافقة على مبد�أ �أمن
الطاقة يف رو�سيا االحتادية».
و�أوعز الرئي�س الرو�سي فالدميري
بوتني يف عقيدة الطاقة اجلديدة
يف رو�سيا مبحاربة التمييز �ضد
ال�رشكات الرو�سية التابعة ملجمع
ال��وق��ود وال��ط��اق��ة يف الأ���س��واق
العاملية.
وج��اء يف العقيدة« :و�ضع مهام
ل�ضمان احلماية القانونية الدولية
مل�صالح ال�رشكات الرو�سية يف

جممع ال��وق��ود والطاقة ،ودعم
ت�صدير منتجاتها وتقنياتها
وخدماتها ومكافحة التمييز يف
�أ�سواق الطاقة العاملية لل�رشكات
الرو�سية التابعة ملجمع الوقود
وال��ط��اق��ة ،التي تقوم بت�صدير
املنتجات والتقنيات واخلدمات
وتنفذ امل�شاريع الدولية».
ودع���ت ال��ع��ق��ي��دة �إل���ى «تطوير
التكامل يف �إطار االحتاد االقت�صادي
الأورا�سي ورابطة الدول امل�ستقلة،
وتعميق ال�رشاكة يف جمال الطاقة
مع جمموعة بريك�س ،ومنظمة
�شنغهاي ل��ل��ت��ع��اون ،وتنمية
التعاون مع البلدان الأجنبية يف
�إط���ار منتدى البلدان امل�صدرة
للغاز ،ومنظمة البلدان امل�صدرة
للنفط وغ�يره��ا م��ن املنظمات
الدولية».

فرنسا :الرئيس يشيع ضحايا
بوركينا فاسو
�أكد الرئي�س الفرن�سي �إميانويل ماكرون خالل ت�أبني جنديني قتال يف
عملية حترير رهائن فرن�سيني يف بوركينا فا�سو� ،أن باري�س ال تتخلى
�أبدا عن �أبنائها حتى يف �أحلك الظروف.
و�شدد ماكرون خالل كلمته  ،على �أن فرن�سا ال تخنع لأحد مهما كان.
وتعهد الرئي�س الفرن�سي مبواجهة الإرهابيني قائ ً
ال «�إن جي�ش بالده
�سيكون جاهزا دائما يف مواجهة الإرهابيني ،و�سن�ستمر يف مكافحة
الإرهاب يف كل مكان».
و�أعلن ق�رص الإليزيه الأ�سبوع املا�ضي مقتل جنديني فرن�سيني �أثناء عملية
�إنقاذ  4رهائن بينهم �أمريكي وكوري جنوبي يف بنني مبنطقة ال�ساحل
الأفريقي.

• حاملة طائرات �أمريكية

ق��ررت �إ�سبانيا �سحب الفرقاطة
منديز نونيز ،م�ؤقت ًا من �صفوف
املجموعة البحرية الأمريكية
القتالية بقيادة حاملة الطائرات
«يو �إ�س �إ�س �أبراهام لينكولن»،
والتي مت ت�شكيلها لل�ضغط على
�إيران.
و�أف��ادت وكالة �أنباء « »EFEب�أن
وزيرة الدفاع الإ�سبانية ،مارغريتا
روبل�س� ،أم��رت ب�سحب الفرقاطة
من �صفوف املجموعة الأمريكية
البحرية ال�����ض��ارب��ة يف ال�رشق

العداء ضد اإلسالم يتنامى في أميركا
�أعرب وزير اخلارجية الرتكي ،مولود ت�شاوو�ش �أوغلو،
عن ا�ستنكاره لإ�رضام النار يف م�سجد «ديانة» مبدينة
نيوهافن التابعة لوالية كونيتيكت الأمريكية.
وجاء ا�ستنكار ت�شاوو�ش �أوغلو يف تغريدة ن�رشها ،م�ساء
االثنني ،على ح�سابه ال�شخ�صي مبوقع «تويرت»� ،أو�ضح
فيها �أن «�إحراق م�سجد ديانة يف �شهر رم�ضان املبارك،
يعد مثا ًال جديدا لظاهرة العداء للإ�سالم املتزايدة يف
العامل».
و�أ�ضاف الوزير« :عزا�ؤنا الوحيد هو عدم وقوع �ضحايا
يف الأرواح ،نتيجة هذه اخلطوة ال�شنيعة».

طائرة روسية راقبت مواقع عسكرية أميركية

من جانبها� ،أفادت �صحيفة «النجمة احلمراء» الناطقة با�سم
وزارة الدفاع الرو�سية ،ب�أن مفت�شني رو�س ًا� ،سيقومون برحلة
مراقبة على منت طائرة من طراز  1-154M LC-Tuفوق
الواليات املتحدة ،حتى  20مايو يف �إطار معاهدة الأجواء
املفتوحة.
ودخلت هذه املعاهدة املوقعة عام  1992يف هل�سنكي حيز
التنفيذ عام  2002وهي تتيح لـ 34دولة وقعت اتفاقات م�ؤمتر
الأمن والتعاون يف �أوروب��ا ،التحليق فوق �أرا�ضي بع�ضها
البع�ض للتثبت من التحركات الع�سكرية و�إج��راءات مراقبة
الأ�سلحة والأمن.

موسكو :طهران تفعل ما دفعتها إليه
واشنطن بعقوباتها النووية
اعترب م�����س��ؤول رفيع يف اخلارجية
الرو�سية �أن العقوبات التي فر�ضتها
وا�شنطن على طهران ،تعيق تنفيذ بنود
االتفاق النووي ومتنع �إي��ران من نقل
املاء الثقيل واليورانيوم املخ�صب �إلى
اخلارج.
وقال رئي�س دائرة �ضبط وعدم انت�شار

الأ���س��ل��ح��ة يف اخل��ارج��ي��ة الرو�سية
فالدميري يرماكوف لوكالة نوفو�ستي:
«مهما كان يف الأم��ر من مفارقة ،ف�إن
ط��ه��ران تفعل بالتحديد م��ا دفعتها
�إليه وا�شنطن بعقوباتها النووية،
لقد جعل الأم�يرك��ي��ون نقل فائ�ض
اليورانيوم املخ�صب واملاء الثقيل �إلى

اخلارج م�ستحي ًال ،وهو يرتاكم الآن يف
�إي��ران وامل�س�ؤولية تتحملها وا�شنطن
بالكامل».
و�شدد الدبلوما�سي يف هذا ال�صدد على
�أن موا�صفات الن�شاطات النووية يف
�إيران يف الوقت احلايل تتوافق متام ًا
مع �رشوط االتفاق النووي.

قضايا إيران وسورية وفنزويال
وكوريا محل مباحثات روسيا وأميركا

• دميرتي بي�سكوف

الأو�سط.
و�أو�ضحت م�صادر يف مدريد� ،أن
هذه الفرقاطة الإ�سبانية �ستعود
�إلى االن�ضمام �إلى هذه املجموعة
البحرية ،بعد ان��ت��ه��اء املهمة
امل��وك��ل��ة لها حاليا يف منطقة
ال�رشق الأو�سط.
وت��ق��ول الأن���ب���اء �إن املجموعة
ال��ب��ح��ري��ة الأم�يرك��ي��ة ال�ضاربة
التي تتقدمها حاملة الطائرات
الأمريكية «ي��و �إ���س �إ���س �أبراهام
لينكولن» قد ع�برت م�ضيق باب

املندب الذي يربط البحر الأحمر
باملحيط الهندي ،وهي يف طريقها
�إلى اخلليج عرب م�ضيق هرمز� ،إال
�أن املجموعة وفق و�سائل الإعالم
الإ�سبانية� ،ستجتاز امل�ضيق من
دون ال�سفينة احلربية الإ�سبانية.
يذكر �أن الواليات املتحدة �أر�سلت
حاملة طائراتها «ي��و �إ����س �إ�س
�أبراهام لينكولن» �صحبة جمموعة
بحرية قتالية �إلى اخلليج بذريعة
الت�صدي ل��ـ«�إ���ش��ارات وا�ضحة»
لتهديدات �صادرة عن �إيران.

«الخارجية التركية» استنكرت

في إطار المعاهدة الدولية الخاصة باألجواء المفتوحة

و�صلت طائرة ع�سكرية رو�سية من طراز ،1-154M LK-Tu
�إل��ى ال��والي��ات املتحدة لتنفيذ حتليق مراقبة ،يف �إطار
املعاهدة الدولية اخلا�صة بالأجواء املفتوحة.
وذكر م�صدر ع�سكري رو�سي ،لوكالة �إنرتفاك�س� ،أن الطائرة
احلربية الرو�سية ،هبطت يف �ساعة مبكرة من �صباح �أم�س ،يف
قاعدة رايت باتر�سون اجلوية ،القريبة من مدينة دايتون يف
والية �أوهايو.
و�أ�شار امل�صدر� ،إلى �أن الطائرة� ،أقعلت يوم االثنني من
مطار ت�شكالوف�سكي بريف مو�سكو ،ويف طريقها �إلى الواليات
املتحدة ،هبطت يف قاعدة ترينتون اجلوية يف كندا.

• فالدميري بوتني

إسبانيا :سحب سفينة حربية
من قوة أميركا الضاغطة على إيران

قال املتحدث با�سم الرئا�سة الرو�سية دميرتي بي�سكوف� ،إن الرئي�س فالدميري
بوتني� ،سيبحث مع وزير اخلارجية الأمريكي ،جمموعة وا�سعة من الق�ضايا
وامل�سائل الهامة.
وذكر بي�سكوف� ،أن الرئي�س بوتني� ،سي�ستقبل ال�ضيف الأمريكي بعد انتهاء
مباحثات الأخري مع نظريه الرو�سي �سريغي الفروف.
و�أ�ضاف بي�سكوف يف حديث لل�صحافيني�« :سي�ستقبل الرئي�س بوتني،
الوزيرين الفروف وبومبيو ،اللذين �سيعر�ضان عليه نتائج مباحثاتهما التي
�ستجري اليوم يف �سوت�شي».
و�أ�شار ممثل الكرملني� ،إلى �أنه �سيتم خالل اللقاء كذلك ،بحث جمموعة
من امل�سائل الآنية ،مبا يف ذلك ق�ضايا العالقات الثنائية ،واال�ستقرار
اال�سرتاتيجي ،ونزع ال�سالح النووي ,و�سيتم كذلك خالل لقاء الرئي�س بوتني
مع الوزيرين ،بحث الق�ضايا الإقليمية ال�ساخنة ،مثل �أو�ضاع �إيران و�سورية
وفنزويال ،ونزع ال�سالح النووي يف �شبه اجلزيرة الكورية ،وغريها من
الق�ضايا الأخرى».

و�شدد الوزير الرتكي على «�رضورة مالحقة ال�ضالعني يف
هذا الفعل ال�شنيع ،وتقدميهم للعدالة لينالوا جزاءهم،
ويتعني علينا الت�صدي للعن�رصية ومعاداة الإ�سالم».
ويف وقت �سابق� ،أكد جون ال�ستون كبري م�س�ؤويل �إدارة
الإطفاء يف مدينة نيوهافن ،وجود �أدلة على �أن �إ�رضام
النريان يف م�سجد ديانة ،كان متعمدا.
ونقلت �شبكة «فوك�س نيوز» الإخبارية الأمريكية عن
امل�س�ؤول الأمريكي قوله �إن فريق التحقيق يف احلادث
تو�صل �إلى �أدلة تفيد ب�أن هذا احلريق مت ب�شكل متعمد،
لكنه مل يك�شف عن مالب�ساته.

االتحاد األوروبي لتركيا  :كفى
تصرفات غير قانونية
دعا االحتاد الأوروبي تركيا �إلى
الكف عن �أي عمل غري قانوين يف
املنطقة االقت�صادية اخلال�صة
لقرب�ص ،م�شدد ًا على الت�ضامن
التام مع قرب�ص.
وقالت املمثلة العليا لل�سيا�سة
اخلارجية والأم��ن��ي��ة لالحتاد
الأوروبي فيديريكا موغريني �إن
االحت��اد الأوروب��ي يدعو تركيا
�إلى «احرتام احلقوق ال�سيادية
جلمهورية ق�بر���ص» ،ويدعم
قرب�ص متاما.
و�أ�ضافت موعريني ،وفق ًا ملا
ذكرته وكالة الأنباء القرب�صية،
ف����إن «وزي����ر خ��ارج��ي��ة قرب�ص
نيكو�س خري�ستودوليد�س �أبلغنا
ب��ال��و���ض��ع ول���ه ج��زي��ل ال�شكر
�شخ�صيا وكذلك الرئي�س القرب�صي
نيكو�س �أنا�ستا�سيادي�س» ،م�شرية
�إلى �أنها كانت على ات�صال دائم يف
الأيام والأ�سابيع القليلة املا�ضية
مع امل�س�ؤولني القرب�صيني وكذلك
م��ع ال�سلطات اليونانية التي
ا�ست�رشناها ب�ش�أن هذه امل�س�ألة،

وجرت «حمادثات �سل�سة» ،الفتة
�إلى «قنوات ات�صال مفتوحة».
وقالت�« :أريد �أن �أ�ؤكد من جديد
ما قلته يوم  4مايو يف بياين عن
نية تركيا احلفر والتنقيب يف
املنطقة االقت�صادية اخلال�صة
لقرب�ص ،لقد �أع��رب��ت نيابة
عن االحتاد الأوروبي عن القلق
البالغ ب�ش�أن نية تركيا ،والإدانة
ال�شديدة التي عربت عنها يف
مار�س املا�ضي ،ب�ش�أن ا�ستمرار
تركيا يف الأعمال غري القانونية
يف �رشق البحر املتو�سط».
و�أ����ض���اف���ت امل��م��ث��ل��ة العليا
لل�سيا�سة اخلارجية والأمنية
لالحتاد الأوروبي�« :أدعو تركيا
�إل���ى التحلي ب�ضبط النف�س
واح��ت�رام احل��ق��وق ال�سيادية
لقرب�ص يف املنطقة االقت�صادية
اخلال�صة ،والكف عن �أي عمل
غري قانوين» ،م�شددة على �أن
«االحت��اد الأوروب��ي �سي�ستجيب
ب�شكل منا�سب وبت�ضامن تام مع
قرب�ص».

ألمانيا محايدة «مناخي ًا» عام 2050
قالت امل�ست�شارة الأملانية �أجنيال
م�ي�رك���ل ،ام�������س ،خ�ل�ال منتدى
«بطر�سربغ» الدويل للمناخ يف برلني:
«النقا�ش ال ينبغي �أن يدور حول ما
�إذا كنا ن�ستطيع حتقيق ذلك ،بل:
نحن ن�ستطيع حتقيق ذلك».
ي�أتي هذا فيما تعتزم مريكل متهيد
الطريق يف جمل�س الوزراء الأملاين
جلعل �أمل��ان��ي��ا حم��اي��دة مناخي ًا
بحلول عام .2050
وذكرت مريكل �أن هذا ال يعني �أنه ال
يجوز مطلق ًا �إ�صدار انبعاثات م�سببة
لالحتبا�س احل����راري بعد الآن،
• �أجنيال مريكل
بل يعني �أن��ه يتعني م��وازن��ة هذه
االنبعاثات عرب �إعادة الت�شجري �أو تخزين ثاين �أك�سيد الكربون.
و�أو�ضحت مريكل �أنه عندما يجد جمل�س الوزراء الأملاين «�إجابة متعقلة»
عن ذلك ،ف�إنه ميكن لأملانيا االن�ضمام �إلى املبادرة التي تهدف �إلى جعل
االحتاد الأوروبي حمايد ًا مناخي ًا بحلول عام .2050

