دوليات

ايطاليا تستدعي السفير الفرنسي
لديها بعد انتقادات ماكرون لها
استدعت إيطاليا سفري فرنسا لديها إلجراء
م �ش ��اورات ب�ع��د أن ان�ت�ق��د ال��رئ�ي��س إمي��ان��وي��ل
م ��اك ��رون م ��ا اع �ت�ب�ره م��وق��ف إي �ط��ال �ي��ا غري
امل �س��ؤول ،إث��ر رفضها استقبال سفينة على
متنها أكثر من  600مهاجر.
وأورد ب �ي ��ان ص � ��ادر ع ��ن وزارة اخل��ارج �ي��ة
اإلي�ط��ال�ي��ة أن ��ه مت اس �ت��دع��اء ال�س�ف�ير صباح
األرب�ع��اء «عقب التصرحيات ال�تي ص��درت يف
باريس الثالثاء حول السفينة أكواريوس».
وأكد مكتب ماكرون الثالثاء أن فرنسا ال
تريد «البدء يف سابقة» تسمح لبعض الدول
األوروبية بانتهاك القوانني الدولية واالعتماد
ع �ل��ى ال � ��دول األخ � ��رى األع� �ض ��اء يف االحت ��اد
األوروبي الستقبال املهاجرين.
ول�ل�خ��روج م��ن امل ��أزق ،واف�ق��ت إسبانيا على
استقبال أكواريوس يف ميناء فالنسيا ،وفق
ما نقلت «رويرتز».
وج��اء رف��ض روم ��ا ،بناء على تعليمات من
وزي ��ر الداخلية اإلي�ط��ال��ي ،ماتيو سالفيين،
الذي يتزعم حزب الرابطة اليميين املناهض
للمهاجرين.
وت��وىل سالفيين حقيبة الداخلية يف األول
م ��ن ي��ون �ي��و اجل� � ��اري ،ب �ع��د ت�ش�ك�ي��ل ح�ك��وم��ة
شعبوية ،وق��ال إن ط��رد نصف مليون مهاجر
يقيمون يف إيطاليا أوىل أول��وي��ات��ه .ويتوقع
كثريون أن ي��ؤدي صعود سالفيين للسلطة،
م��ع إش��راف��ه على األم ��ن ال��داخ�ل��ي واحل�ق��وق
املدنية واهلجرة واللجوء ،إىل تغريات جوهرية
يف قضية املهاجرين غري الشرعيني يف إيطاليا.
وجنح حزبا «حركة  5جنوم» و»الرابطة»
يف تشكيل حكومة ائتالفية يف إيطاليا أواخر
م��اي��و امل ��اض ��ي ،ب �ع��د ش �ه��ور م ��ن االن �ت �خ��اب��ات
الربملانية اليت تصدرها احلزبان املتطرفان.
ويف تطور جديد رس��ت سفينة تابعة خلفر
السواحل اإليطالي يف صقلية وعلى متنها
أك �ث��ر م��ن  900م �ه��اج��ر ،مم��ا ي ��دل ع�ل��ى أن
احلكومة اجل��دي��دة املناهضة للمهاجرين ال
ت ��زال تستقبل بعض ط��ال�بي ال�ل�ج��وء ،لكنها
جترب باقي دول أوروبا على قبول آخرين.

الشرطة البريطانية تعتقل
شخصا ح ّرض ضد املسلمني

صورة وخبر

اعتقلت شرطة مكافحة اإلرهاب الربيطانية
رج�ل�ا ل�لاش�ت�ب��اه يف إرس��ال��ه خ�ط��اب��ات حتمل
ع �ن��وان ي��وم ع�ق��اب املسلمني حت��ث ال �ن��اس يف
خمتلف أرجاء البالد على ارتكاب أعمال عنف.
واعتقلت الشرطة الرجل ال��ذي مل تكشف
ع ��ن امس ��ه وي �ب �ل��غ م ��ن ال �ع �م��ر  35ع��ام��ا من
لينكولن يف مشال شرق اجنلرتا يوم الثالثاء
لالشتباه يف إرس��ال��ه خطابات تنطوي على
رس ��ال ��ة ت �ه��دي��د ون�ق�ل�ت��ه إىل م��رك��ز ش��رط��ة
الستجوابه.
وق��ال مارتن سنودن رئيس شرطة مكافحة
اإلره���اب يف مش��ال ش��رق ال�ب�لاد يف ب�ي��ان عن
التحقيق ه��ذه اخل�ط��اب��ات ت�ه��دف إىل إث��ارة
اخل� ��وف ب�ي�ن امل �س �ل �م�ين .ك �م��ا ت�س�ع��ى لبث
الفرقة فيما بيننا.
وأضاف :لكن رغم ذلك أظهرت جمتمعاتنا
قوة يف ردها على مثل هذه الكراهية ويف دعم
لبعضها ال�ب�ع��ض .وب� ��دأت اخل �ط��اب��ات ،ال�تي
حت ��دد ي ��وم ال �ث��ال��ث م��ن أب��ري��ل ن�ي�س��ان يوما
لعقاب املسلمني ،يف ال��وص��ول إىل صناديق
بريد يف م��ارس آذار .وتلقى أرب�ع��ة م��ن ن��واب
الربملان من أص��ول آسيوية ،من بني آخرين،
نسخا من هذه اخلطابات.
وأث � � ��ارت ال �ت �ق ��اري ��ر اإلع�ل�ام� �ي ��ة ع ��ن ه��ذه
اخل �ط ��اب ��ات م��وج��ة غ �ض��ب واس��ع ��ة ال�ن�ط��اق
وأظهر عشرات األلوف من مستخدمي مواقع
ال �ت��واص��ل االج �ت �م��اع��ي دع�م�ه��م للمسلمني
وأط�ل�ق��وا وس ��وم (ه��اش �ت��اج) م�ث��ل  -ي ��وم حب
املسلمني و  -حنن نقف معا .ومر يوم الثالث
م��ن أب��ري��ل نيسان دون أي أن�ب��اء ع��ن تصاعد
العنف ضد املسلمني .وأظهرت بيانات رمسية
زيادة يف جرائم الكراهية يف بريطانيا يف عام
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وترامب يعلن وقف الخطر النووي لكوريا الشمالية

بيونغ يانغ تترقب تنازالت ترامب بعد القمة التاريخية

كما مل يكن متوقعا س��ارع��ت وس��ائ��ل االع�ل�ام يف كوريا
الشمالية ي��وم األرب�ع��اء ،بالثناء على القمة ال�تي عقدت بني
زعيم بالدها كيم جونغ أون والرئيس األمريكي دونالد ترامب
يف سنغافورة صباح أمس األول الثالثاء ،وعلى الرغم من أن
بيونغ يانع اعتربت القمة اجيابية وبناءة إال أنها ركزت بعد
وصول كيم اىل أراضي بالده على تنازالت ترامب االقتصادية
كما وعد خالل القمة غري مستبعدة حلول عصر جديد من
السالم والرخاء يف شبه اجلزيرة الكورية.
امل��وق��ف ال �ك��وري الشمالي ج��اء يف تقرير ل��وك��ال��ة األن�ب��اء
املركزية الكورية حيث كشف عن أن ترامب عرب عن اعتزامه
وقف املناورات العسكرية املشرتكة مع كوريا اجلنوبية ،ونيته
عرض ضمانات أمنية للشمال ورفع العقوبات عن بيونغ يانغ
مع حتسن العالقات بني اجلانبني.
ولدى عودته اىل األراض��ي األمريكية قال ترامب :إن بيونغ
يانغ مل تعد تشكل تهديدا نوويا .وكتب ترامب على تويرت
ميكن للجميع أن يشعروا اآلن بقدر أكرب من األمان مقارنة
مبا كان عليه احل��ال يف اليوم ال��ذي توليت فيه املنصب .مل
يعد هناك تهديد نووي من كوريا الشمالية .االجتماع مع
كيم ج��ون��غ أون ك��ان جت��رب��ة م�ث�يرة وإجي��اب�ي��ة ج ��دا .هناك
إمكانيات هائلة تنتظر كوريا الشمالية يف املستقبل.
وت��اب��ع ت��رام��ب أن ك��وري��ا الشمالية مل تعد أك�بر وأخطر
مشكلة بالنسبة ألمريكا.
وصباح يوم الثالثاء أعلن ترامب إنه يرغب يف رفع العقوبات
عن كوريا الشمالية لكن ذلك لن حيدث على الفور .وذكرت
الوكالة أن كال من كيم وترامب دعا اآلخر لزيارة بلده وإن
كال منهما قبل بسرور تلبية دعوة اآلخر.
وه��ذه أول قمة تعقد بني رئيس أمريكي يف السلطة وزعيم
ك ��وري مش��ال��ي ومت�ث��ل تناقضا ص��ارخ��ا م��ع م��ا ش�ه��ده العام
املاضي من جتارب نووية وصاروخية لكوريا الشمالية وتبادل
حاد لإلهانات بني ترامب وكيم مما عزز املخاوف من اندالع
حرب .وتابعت وكالة األنباء املركزية الكورية أن لدى كيم
جونغ أون وت��رام��ب إدراك مشرتك حلقيقة أهمية االل�ت��زام
مببدأ التحرك خطوة خبطوة وبشكل متزامن لتحقيق السالم
واالستقرار وإخالء شبه اجلزيرة الكورية من السالح النووي.
وكان ترامب قد تعهد أن بالده لن جتري املناورات العسكرية
مع كوريا اجلنوبية أثناء التفاوض مع بيونغ يانغ كبادرة
حسن نية إزاء ن��زع ال�س�لاح ال �ن��ووي ،رغ��م الشكوك الكورية
والدولية بشأن هذه الوعود.
وق��ال السناتور اجلمهوري لينزي جراهام إن من السخيف
أن تكون التكلفة هي السبب الذي دفع ترامب لوقف املناورات.
وتابع :نشر قوّة هجومية يف كوريا اجلنوبية ليس عبئا على
دافعي الضرائب األمريكيني ..إنه جيلب االستقرار ويعد إنذارا
للصني بأنه ال ميكنها السيطرة على املنطقة بأكملها.

الزعيم الكوري الشمالي لدى مغادرته سنغافورة عائدا اىل بالده

ورغ��م وع��ود ترامب لبيونغ يانغ إال أن بعضا من الغموض *فضل الصني وروسيا يف إجناح القمة

حيوم حول ماهية التعاون العسكري مع سيئول ال��ذي تعهد
ترامب بوقفه.
وتبلغ امل �ن��اورات العسكرية ب�ين أمريكا وك��وري��ا اجلنوبية
ال��ذروة كل عام بتدرييب فول إجييل وماكس ثاندر اللذين
اختتما الشهر املاضي .وهناك تدريب كبري آخر حيل موعده
يف أغسطس آب.
وك ��ان اإلع �ل�ان م�ف��اج��أة ح�ت��ى حل�ك��وم��ة ال��رئ�ي��س ال�ك��وري
اجل�ن��وب��ي م ��ون ج �ي��ه-إن يف س�ي�ئ��ول ال�ت�ي عكفت يف الشهور
األخرية على تأمني انعقاد القمة بني ترامب وكيم.
وقال كيم أوي-كيوم املتحدث الرئاسي الكوري اجلنوبي
للصحفيني ،ردا على س��ؤال بشأن تصرحيات ترامب ،إن من
ال�ض��روري السعي إلج ��راءات تساعد على تعزيز التعامل مع
كوريا الشمالية ولكن من الضروري أيضا التأكد مما يعنيه
ترامب حتديدا.
لكن وكالة يونهاب لألنباء نقلت يوم األربعاء عن املكتب
ال��رئ��اس��ي يف ك��وري��ا اجلنوبية إن وق��ف امل �ن��اورات العسكرية
املشرتكة م��ع ال��والي��ات املتحدة ق��د يكون ض��روري��ا لتسهيل
احملادثات اخلاصة بنزع سالح كوريا الشمالية النووي.
وس �ي�رأس م ��ون ج �ي ��ه-إن اج�ت�م��اع��ا ل�لأم��ن ال �ق��وم��ي صباح
اخلميس لبحث نتائج القمة.

أما الصني قالت يوم األربعاء إن إعالن ترامب وقف املناورات
العسكرية األمريكية على شبه اجل��زي��رة ال�ك��وري��ة يظهر أن
اقرتاح التعليق املزدوج الذي طرحته بكني كان عمليا.
وكانت بكني اقرتحت ما أمسته بالتعليق املزدوج حيث تعلق
بيونغ يانغ جتاربها النووية والصاروخية فيما تعلق واشنطن
وسيئول امل �ن��اورات العسكرية حبيث ميكن للطرفني إج��راء
حمادثات.
وكانت إدارة ترامب استبعدت يف السابق تقديم أي تنازالت
أو رف��ع العقوبات دون ال �ت��زام بيونغ ي��ان��غ خب�ط��وات كاملة
ونهائية وميكن التحقق منها للتخلي عن ترسانتها النووية
املتطورة مبا يكفي لتمثل تهديدا للواليات املتحدة.
يف حني أف��اد الكرملني ي��وم األرب�ع��اء :إن القمة بني ترامب
وكيم ُتظهر أن الرئيس الروسي فالدميري بوتني كان على
صواب يف التأكيد على أن احلوار املباشر هو السبيل الوحيد
لتخفيف التوترات مع بيونغ يانغ.
وقال دميرتي بيسكوف املتحدث باسم الكرملني للصحفيني
يف مؤمتر صحفي عرب اهلاتف إن القمة ساعدت يف ختفيف
التوترات يف شبه اجلزيرة الكورية .لكنه ذكر أنه سيكون من
اخلطأ توقع حل كل القضايا املتعلقة بالربنامج الصاروخي
والنووي لكوريا الشمالية خالل ساعة.

وموسكو تدشن مركز ًا لتأمني نهائيات كأس العالم ..بوتني يبدي استعداده الستضافة الجميع في موسكو

ق��ال الكرملني ي��وم األرب�ع��اء إن الرئيس
ال � ��روس � ��ي ف �ل�ادمي �ي�ر ب� ��وت �ي�ن س �ت �س �ع��ده
اس�ت�ض��اف��ة اجل�م�ي��ع يف م��وس�ك��و ردا على
س � ��ؤال ع �م��ا إذا ك� ��ان س �ي��وج��ه ال ��دع ��وة
ملسؤولني أمريكيني كبار.
وك��ان دمي�تري بيسكوف املتحدث باسم
الكرملني ي��رد على صحفي س��أل عما إذا
ك��ان بوتني سيدعو مسؤولني من أمريكا
الشمالية إىل موسكو إذا جنحت الواليات
امل �ت �ح��دة يف م�س�ع��اه��ا الس �ت �ض��اف��ة ك��أس

العامل لكرة القدم يف املستقبل.
وس �ت �ق��ام ك ��أس ال �ع��امل ل �ك��رة ال �ق��دم يف
أمريكا الشمالية للمرة الرابعة إذا نال عرض
ث�لاث��ي م��ن ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة واملكسيك
وكندا شرف االستضافة يف تصويت على
هامش اجلمعية العمومية لالحتاد الدولي
(الفيفا) يف موسكو األربعاء.
ونقلت وكالة اإلعالم الروسية يوم اجلمعة
ع ��ن م �ص ��ادر دب�ل��وم��اس�ي��ة ق��وهل��ا إن موسكو
وواش �ن �ط��ن تبحثان اج�ت�م��اع��ا حمتمال بني

بوتني والرئيس األمريكي دونالد ترامب.
ومع توجه املنتخبات املشاركة يف نهائيات
ك��أس ال�ع��امل لكرة ال�ق��دم ومشجعوهم إىل
روس�ي��ا اس�ت�ع��دادا للبطولة ال�تي تنطلق يوم
اخلميس يتأهب رج ��ال ال�ش��رط��ة أي�ض��ا من
أغلب الدول املشاركة يف النهائيات للمساعدة
يف كبح أي أعمال شغب ومواجهة التهديدات
بهجمات قد يشنها متشددون.
ون�ش��رت روس�ي��ا اآلالف م��ن رج ��ال الشرطة
يف امل��دن املضيفة للنهائيات وجمموعها 11
مدينة مع تدفق املشجعني احملتمل أن يكون
بينهم مشاغبون وتهديدات أمنية أخرى.
ل �ك��ن ل ��ن ي��ك ��ون رج � ��ال ال �ش ��رط ��ة ال� ��روس
مب �ف��رده��م .ب �ص��رف ال�ن�ظ��ر ع��ن أي خ�لاف��ات
سياسية مع موسكو فقد أرسلت أغلب الدول
املشاركة يف النهائيات رجال شرطة ملساعدة
ال��روس يف رص��د أي مثريي شغب واحليلولة
دون وقوع اشتباكات مع السلطات احمللية.
ومت ت��دش�ين م��رك��ز للتعاون ال�ش��رط��ي يف
م�ن�ش��أة ت��دري�ب�ي��ة ت��اب�ع��ة ل� ��وزارة ال��داخ�ل�ي��ة يف
موسكو يوم الثالثاء يرأسها الكولونيل رومان
أزي��اف�ين ال��ذي أش��اد ب��ه ووص�ف��ه ب��أس��رة ق��وات
الشرطة الدولية الواحدة.
وتعاني بعض ال ��دول امل�ش��ارك��ة يف كأس
العامل من تدهور العالقات مع روسيا جراء
ال�ع�ق��وب��ات امل �ف��روض��ة ع�ل��ى م��وس�ك��و وقضايا
أخ ��رى ت �ت�راوح ب�ين تسميم ج��اس��وس روس��ي
سابق يف بريطانيا إىل الصراع يف سوريا.
وق��ال قائد الشرطة جوزيف ستوكي من

شرطة لندن :نفصل السياسة عن األم��ن...
حن ��ن ه �ن��اك ل �ض �م��ان س�لام��ة وأم� ��ن ك��أس
العامل.
وأض� ��اف أن رج ��ال ال�ش��رط��ة الربيطانيني
سينتشرون يف الشوارع للتدخل واملساعدة يف
القضاء على أي شغب.
وإض ��اف ��ة إىل اإلج� � ��راءات ال�ت�ي اخت� ��ذت يف
ال � ��دول امل �ش ��ارك ��ة ب��ال �ن �ه��ائ �ي��ات ويف روس �ي��ا
ت �ف �ح��ص م��وس �ك��و أي� �ض ��ا أوراق امل�ش�ج�ع�ين
القادمني مبساعدة بطاقات هوية املشجعني
وه��ي وثيقة إج�ب��اري��ة يتحتم على ك��ل من
س�ي�ح�ض��ر امل �ب ��اري ��ات مح�ل�ه��ا وه ��ي ت�ث�ب��ت أن
حاملها أقرته السلطات الروسية.
من جهة أخرى قالت روسيا يوم األربعاء :إن
خطة حلف مشال األطلسي اجلديدة لتعزيز
اس�ت�ع��داده��ا ال�ق�ت��ال��ي يف أوروب� ��ا س�ت��زي��د من
تدهور األمن يف القارة مضيفة أنها ستضعها
يف حسبانها يف ختطيطها العسكري.
وك��ان مسؤولون أوروب �ي��ون ق��ال��وا األسبوع
امل��اض��ي إن ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة تضغط على
ح�ل�ف��ائ�ه��ا األوروب � �ي �ي�ن ل�ت�ج�ه�ي��ز امل ��زي ��د من
ك �ت��ائ��ب ح �ل��ف مش� ��ال األط��ل��س ��ي وس�ف�ن��ه
وط��ائ��رات��ه للقتال وذل ��ك يف مسعى جديد
لتعزيز قوة احللف على ردع أي هجوم روسي.
ون�ق�ل��ت وك��ال��ة إن�ترف��اك��س ل�لأن �ب��اء عن
أل �ك �س �ن��در ج��روش �ك��و ن��ائ��ب وزي� ��ر اخل��ارج �ي��ة
ال��روس��ي ان �ت �ق��اده للخطة ق��ائ�لا إن موسكو
ستتخذ كل اإلج ��راءات العسكرية الالزمة
لضمان أمنها.
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طالبان تعد األفغان بمستقبل
مشرق بعد رحيل األمريكيني

دع��ت حركة طالبان األفغانية ال�غ��زاة األمريكيني إىل
الرحيل عن أفغانستان ووع��دت األفغان مبستقبل مشرق
يف ظل احلكم اإلسالمي قائلة إنها حررت بالفعل مناطق
شاسعة يف البالد.
كانت طالبان قد أعلنت بشكل مفاجئ وقفا إلطالق
النار يستمر ثالثة أيام مبناسبة عطلة عيد الفطر لكنها
استثنت منه ال �ق��وات األجنبية .وشجبت احل��رك��ة ق��رار
ال��والي��ات املتحدة نقل سفارتها يف إسرائيل إىل القدس
مشرية إىل أنه يكشف بشكل أكرب عن كراهية املسؤولني
األمريكيني املطلقة لإلسالم.
وقال هيبة اهلل أخونزاده زعيم حركة طالبان يف بيان إن
خالص األفغان يتمثل يف رحيل القوات األمريكية وغريها
م��ن ق��وات االح �ت�لال وك��رر دع��وت��ه إلج ��راء حم��ادث��ات مع
الواليات املتحدة.
وقال :إذا كان املسؤولون األمريكيون يؤمنون حقا بنهاية
سلمية للوضع املعقد يف أفغانستان فعليهم اجللوس إىل
طاولة املفاوضات.
وتابع :نعد أيضا أمتنا مبستقبل مشرق يسوده السالم
والرخاء مبشيئة اهلل.
وتقاتل حركة طالبان قوات حلف مشال األطلسي بقيادة
الواليات املتحدة يف إطار مهمة الدعم احلازم كما حتارب
احلكومة املدعومة من الواليات املتحدة يف سبيل تطبيق
اإلسالمية بعد أن أطاحت بها
تفسريها املتشدد للشريعة ٍ
قوات تقودها واشنطن من احلكم عام .2001
وقال أخونزاده :مل يكف الغزاة األمريكيون عن أي أعمال
وحشية وخطرية يف إطار سعيهم إلخضاع أمتنا .يقصفون
ق��ران��ا وم��دن�ن��ا وم�س��اج��دن��ا وم��دارس �ن��ا الدينية وغ�يره��ا..
ويقتلون املدنيني األب��ري��اء وي�ش��ردون قسرا آالف األفغان
ويعذبونهم يف سجون التعذيب اليت ال ميكن ختيلها.
وقالت مهمة الدعم احل��ازم إنها تأمل أن تلتزم طالبان
بوقف إط�لاق النار ال��ذي أعلنته مضيفة ونأمل أن تؤدي
هذه اهلدنة إىل حوار وإىل إحراز تقدم جتاه املصاحلة.
وقال اللفتنانت كولونيل مارتن أودونيل املتحدث باسم
املهمة مع اآلخ��ذ يف االعتبار أن أكثر من  90باملئة من
ضحايا هجمات طالبان الكبرية يف كابول هذا العام من
املدنيني ارتفاعا من أكثر من  80باملئة عام  2017و 60باملئة
عام  ،2016فإننا نعترب أن السالم يف أفغانستان تأخر.
وح �ظ��رت ح��رك��ة ط��ال �ب��ان دور ال�س�ي�ن�م��ا وال�ت�ل�ف��زي��ون
واملوسيقى خالل فرتة حكمها اليت دامت مخسة أعوام قائلة
إنها تتنافى مع تعاليم اإلسالم وأصرت على ارتداء النساء
ل�ل�برق��ع .وط�ب�ق��ت ع�ق��وب��ات ق��اس�ي��ة ع�ل��ى م��ن ال يلتزمون
بتفسريها املتشدد للشريعة اإلسالمية.
لكن مراقبني يقولون إن القيود قلت يف املناطق الواقعة
حت��ت حكم ط��ال�ب��ان اآلن حيث يُسمح بسماع املوسيقى
وم �ش��اه��دة ال�ت�ل�ف��زي��ون ك�م��ا ُي�س�م��ح للفتيات ب��ال��ذه��اب
للمدرسة حتى س��ن  11عاما وللنساء ب��ارت��داء أزي ��اء أقل
تقييدا .وقال أخونزاده إن طالبان أسست سالما مثاليا يف
املناطق اخلاضعة لسيطرتها.
وق��ال مكتب املفتش ال�ع��ام اخل��اص بإعمار أفغانستان
(سيجار) ،وه��و جهاز حكومي أمريكي للرقابة ،يف تقرير
صدر يف اآلونة األخرية إن احلكومة تسيطر على مناطق بها
حنو  65باملئة من األفغان وتسيطر أو هلا نفوذ يف  56.3يف
املئة من األحياء وهو ثاني أدنى مستوى منذ عام  ،2015أول
عام بعد انسحاب معظم القوات الدولية من أفغانستان.

مقدونيا تتفق مع اليونان على اسمها الجديد
بعد خالفات استمرت عقودا بني البلدين اجلارين ،توصلت
اليونان ومقدونيا إىل اتفاق تارخيي يهدف إىل إنهاء املعضلة
املتعلقة باسم اجلمهورية اليوغوسالفية السابقة.
وأوضح رئيس الوزراء املقدوني ،زوران زائيف ،أنه مبوجب
االتفاق س ُيطلق على بالده رمسيا اسم «مجهورية مقدونيا
الشمالية».و ُتعرف مقدونيا رمسيا حاليا يف األمم املتحدة
بامسها املؤقت «مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة».
وأض��اف زائيف أن االتفاق سيع ّبد الطريق أم��ام انضمام
تلك الدولة الصغرية الواقعة يف البلقان لالحتاد األوروبي
وح�ل��ف مش ��ال األط �ل �س��ي ،وال� ��ذي يعيقه ح��ال�ي��ا اع�ت�راض
اليونان على استخدامها اسم مقدونيا.
وتقول أثينا إن هذا االسم ينطوي على مطالب بالسيادة
على إقليم يف مشال اليونان حيمل نفس االس��م ،مما أثار
خالفات بني البلدين استمرت طيلة عقود.
وصرح زائيف يف مؤمتر صحفي بعد التحدث مع نظريه
اليوناني اليكسيس تسيرباس «ال جمال للنكوص « .وقال
إن اجلانبني رمب��ا يقران االت�ف��اق يف اجتماع يُعقد قريبا.
وحيتاج تطبيق االتفاق إىل تصديق برملاني البلدين ،فضال
عن إجراء استفتاء يف مقدونيا وهو اختبار صعب لزعيمي
البلدين.

اسبانيا تمهل صهر امللك  5أيام لتسليم نفسه

األمن الفرنسي ينهي احتجاز رهائن بباريس

اجتماع للقادة العسكريني في أوزبكستان وقرغيزستان

اعتقال تونسي وزوجته خططا لهجمات في أملانيا

قالت ع��دة صحف إسبانية ي��وم األرب�ع��اء إن حمكمة أمهلت صهر امللك فيلييب
مخسة أيام لتسليم نفسه بعد أن قضت احملكمة العليا بسجنه مخس سنوات وعشرة
أشهر إلدانته باتهامات من بينها االحتيال الضرييب واالختالس .ومثل إيناكي
أورداجنارين الذي يعيش مع زوجته األمرية كريستينا شقيقة امللك وأوالدهما
األربعة يف سويسرا أمام حمكمة يف باملا دي مايوركا يوم األربعاء إلبالغه بالقرار.
وقد أعلنت حمكمة جزر الباليار يف باملا دي مايوركا تورط إيناكي أوردانغارين يف
اختالس ماليني اليوروهات من إعانات منحت ملؤسسة كان يرأسها.

انتهت عملية احتجاز رهائن يف الدائرة العاشرة بالعاصمة الفرنسية باريس
باعتقال املختطف وحترير شخصني مت احتجازهما لساعات من قبل منفذ
العملية ،الذي كان طلب قبل اعتقاله التواصل مع سفري إيران لدى باريس،
من دون أن تتضح دوافعه على الفور .وحبلول مساء الثالثاء ،اقتحمت قوة
من الشرطة املبنى الذي كان يتحصن فيه املختطف ،ومتكنت من اعتقاله
وحترير شخصني كانا حيتجزهما .ونقلت وسائل إعالم فرنسية عن مصادر
أمنية أن منفذ العملية سكب البنزين على أحد الرهينتني.

اجتمع رئيس هيئة األرك��ان العامة القرغيزية رحيم بردي دويشنبييف ،مع
وزير دفاع أوزبكستان عبد السالم عزيزوف ،يف أول لقاء على هذا املستوى بني
عسكريي البلدين منذ نيلهما االستقالل .جاء هذا اللقاء أثناء الزيارة الرمسية
اليت يقوم بها دويشنبييف إىل طشقند يف الفرتة ما بني  11و 14يونيو احلالي،
حسبما أفاد متحدث باسم األركان القرغيزية يوم األربعاء .وأضاف املتحدث
أن االجتماع تناول قضايا التعاون العسكري بني البلدين وآفاق تطويره ،مع
الرتكيز على ضرورة حشد اجلهود من أجل حتقيق األمن اإلقليمي.

أوق��ف تونسى وزوجته مساء الثالثاء يف أملانيا بعد العثور يف شقتهما على
«مادة سامة» مفرتضة لكنها غري حمددة ،كما أعلنت األربعاء الشرطة اليت
«ال تستبعد إطارا إرهابيا» .وقد التأمت النيابة العامة اليت تنظر يف قضايا
اإلره ��اب ،لكنها مل ت��دل ب��أى تعليق ح��ول القضية .وذك ��رت وك��ال��ة األنباء
األملانية ان احملققني حياولون أن حيددوا ما إذا كان الزوجان حيضران هلجوم.
واعتقلت وحدات خاصة من الشرطة الزوجني مساء الثالثاء يف كولونيا ،وما
زالت يف حالة تأهب ،كما قالت يف بيان شرطة هذه املدينة الواقعة غرب املانيا.

