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عبداللهیان :نتوقع �أن تعمل م�صر بر�سالتها في دعم ال�شعب الفل�سطیني

الالجئون في مقاطعة رو�ستوف يتجاوزون � 26ألف �شخ�ص

روحاني ي�شيد بالمقاومة الفل�سطينية ويدعو العالم الإ�سالمي لدعمها

تعليق عمل ثالثة معابر رو�سية على الحدود مع �أوكرانيا

أك���د ال��رئ��ي��س اإلي���ران���ي حسن
روح��ان��ي أن الشعب الفلسطيني
ومن خالل إرادت��ه سيلحق الهزيمة
باالحتالل «االسرائيلي» مرة أخرى.
وفي رسالة بعث بها إلى رؤساء
ال��دول اإلسالمية ،دعا روحاني إلى
ب��ذل جميع الجهود لكسر حصار
غزة بشكل عاجل وشامل ،وتقديم
ال��م��س��اع��دة للشعب الفلسطيني،
معربا ً عن قلقه من استمرار حصار
غ���زة وال��ن��ق��ص ال��ح��اد ف��ي ال��م��واد
الطبية.
وشدد روحاني على أن مساعدة
الشعب الفلسطيني والحيلولة دون
وق��وع اع��ت��داءات «اسرائيلية» هي
مسؤولية مشتركة تقع على عاتق
ك��ل ال��م��ؤس��س��ات ال��دول��ي��ة وال���دول
الحرة في العالم.
واعتبر الوحدة والتضامن بین
ال���دول اإلس�لام��ی��ة ض��د األع���داء في
هذه الفترة الزمنیة بأنها ضروریة
أك��ث��رم��ن اي وق��ت آخ��ر وق���ال« :إن
استمرار حصار غزة الظالم والشحة
الكبیرة للمواد الطبیة تبعث علی
القلق ،وبإمكانه أن یؤدی الی وقوع
كارثة بشریة كبری».
وأش���ار روح��ان��ي ال��ی المقاومة
ال��ب��ط��ول��ی��ة وال��م��ش��روع��ة للشعب
والفصائل المقاومة الفلسطینیة
إزاء اعتداءات العدو «اإلسرائيلي»
وق��ال « :من دون شك ف��إن الشعب
الفلسطیني المقاوم والبطل من خالل
إرداته التي ال یمكن وصفها سیلحق
م��رة أخ��ری الهزیمة ال� ُم��رة بالعدو

«اإلسرائيلي».
وفي السياق ،رأى مساعد وزير
الخارجية اإليراني للشؤون العربية
واإلفريقية حسين أميرعبداللهيان
أن «ما نتوقعه من مصر هو العمل
برسالتها في دعم الشعب الفلسطيني
المظلوم وات��خ��اذ اج���راءات مؤثرة
للدفاع عنه».
وأش��ار عبداللهيان في تصريح
له أم��س ،ال��ى «الجرائم المناهضة
لإلنسانية ال��ت��ي يرتكبها الكيان

«االسرائيلي» المجرم ضد الشعب
الفلسطيني المظلوم في قطاع غزة
والضفة الغربية».
واعتبر أن «مصر اآلن في لحظة
مصيرية ،وإننا ندعو المسؤولين
في ه��ذا البلد للمبادرة ال��ى ارس��ال
األدوية واألغذية واستقبال الجرحى
الفلسطينيين عبر معبر رفح».
ويقوم مساعد وزيرالخارجية
اإليرانية بجولة تشمل عددا ً من دول
المنطقة بينها الكويت واالم���ارات

واالردن وعمان ،للبحث في قضايا
المنطقة ومنها أزمة العراق والقضية
الفلسطينية.
وفي السياق ،ندد خطيب جمعة
طهران الموقت أحمد جنتي بالعدوان
«االسرائيلي» المتواصل على قطاع
غزة ،مؤكدا ً ان النصر سيكون حليف
الشعبين الفلسطيني والعراقي في
مواجهتهما ل�لاره��اب الصهيوني
والداعشي.
وق����ال ج��ن��ت��ي »:إن فلسطين

اليوم تحترق .والمثلث المشؤوم
المكون م��ن الكيان «اإلسرائيلي»
وأم��ي��رك��ا وب��ري��ط��ان��ي��ا يستغلون
سوء االوض��اع الراهنة في العراق،
ويقصفون فلسطين ويقتلون الشبان
الصائمين».
وأض����اف« :ينبغي تح ّمل هذه
المصاعب ألن الشعبين العراقي
والفلسطيني يجب ان يدركا انهما
ي��واج��ه��ان االس��ت��ك��ب��ار ،وع��ل��ى هذا
األس���اس يجب ان يتوقعا ح��دوث
خسائر بشرية».
وأش��ار جنتي ال��ى جرائم تنظيم
«داعش» االرهابي ،وقال« :إن هؤالء
اإلرهابيين يسفكون دم��اء الناس
ويهتكون األع��راض وينهبون أموال
ال��ن��اس ،ويقتلون األط��ف��ال ،وه��ذه
األعمال الشريرة ليس لها سابقة في
التاريخ».
وتابع« :إن أميركا وتحت شعار
مكافحة االرهاب قامت بغزو العراق
وأفغانستان ،ولكنها اليوم أخذت
موقف المتفرج ،كما أن المجتمع
الدولي بات ميتا ً وأصيب بالبكم وال
يحتج على هذه الجرائم».
ووصف جنتي األوض��اع الراهنة
في العراق وفلسطين بأنها مؤسفة،
م��ش��ي��را ً ال��ى أن ال��ق��وات الشعبية
والجيش في العراق أح��رزت تقدما ً
جيدا ً ووردت اخبار جيدة في هذا
المجال ،معربا ً عن أمله في ان يتمكن
الجيش العراقي والقوات الشعبية
من القضاء على جماعة «داع��ش»
اإلرهابية.

بروجردي :م�شاركة مجموعة « »1+5ت�ساهم بتقدم المحادثات

انتهاء جولة المفاو�ضات النووية مرتبط باجتماع وزراء الخارجیة
استؤنفت أم��س ف��ي العاصمة
النمسوية فیینا المحادثات النوویة
بين إي���ران والمجموعة الدولية،
باجتماع مساعدي وزير الخارجية
اإليراني محمد جواد ظریف و منسقة
السياسة الخارجية ف��ي االتحاد
االوروب���ي كاثرين اش��ت��ون لصوغ
مسودة نص االتفاق النووي الشامل
حول البرنامج النووي اإلیراني.
وعقد مساعدي وزير الخارجیة
اإلی��ران��ي عباس عراقجي ومجید
تخت روانجي اجتماعا ً ثنائیا ً مع
هیلغا اشمیت واستیفان كلیمنت
مساعدي كاثرین أشتون ،في الوقت
تنتظر ال��وف��ود المشاركة وص��ول
وزراء خارجیة دول��ه��ا ال��ی فیینا
للمشاركة في المحادثات.
ف���ي م���ا ع��ق��دت ی����وم الخمیس
الماضي ،اجتماعات ثالثیة لتقریب
وجهات النظر بین الموفدين من ایران
واالتحاد االوروبي وأمیركا والمانیا
علی مستوی مساعدي الخارجیة،
كما اجتمعت رئیسة الوفد االمیركي
وندي شیرمان مع وزیر الخارجیة
االیراني في مقر اقامته.
ودخ��ل��ت الجولة ال��س��ادس��ة من
ال��م��ح��ادث��ات ال��ن��ووی��ة ی���وم أم��س
الجمعة ،یومها ال��ع��اش��ر لصوغ
مسودة نص االتفاق النووي الشامل
وفقا التفاق جنیف الموقت (برنامج
العمل المشترك) قبل انتهاء االشهر
الستة االولی لالتفاق وهو  20تموز
الجاري.
وأكد مايكل مان المتحدث باسم
منسقة السياسة الخارجية لالتحاد
االوروب��ي كاثرين اشتون أن تمديد
أو انتهاء فترة الجولة السادسة
م��ن المفاوضات النووية مرتبط

باجتماع وزراء الخارجية ال��ذي
سيعقد يوم غد االح��د ،وق��ال« :إننا
نعمل اآلن بصعوبة بشأن صوغ
نص االتفاق وأن مثل هذه األق��وال
هي تكهنات في الغالب» ،مضيفا ً
«أن��ه��ا أش��ب��ه م��ا ت��ك��ون بشائعة.
وعلي أي حال فإن كل شيء مرتبط
باجتماع الوزراء».
وح����ول اح��ت��م��ال ت��م��دي��د ف��ت��رة
مفاوضات الجولة السادسة أوضح
م��ان أن «ك��ل ش��يء مبرمج ليوم
واحد ،وهو يوم األحد المقبل» ،حيث
من المقرر ،ان يصل وزير الخارجية
األميركي ووزراء ال��دول األوروبية
الثالث بريطانيا وفرنسا والمانيا

الى فيينا صباح األحد للمشاركة في
الجولة السادسة من المفاوضات
النووية.
م��ن ج��ه��ت��ه ،ق���ال رئ��ی��س لجنة
األمن القومي والسیاسة الخارجیة
في مجلس الشوری اإليراني عالء
الدین بروجردي ،أن موعد الوصول
ال��ی االت��ف��اق النهائي بین ب�لاده
ومجموعة « »1+5لیس معلوماً،
معتبرا ً مشاركة وزراء خارجیة
الدول الست بأنه يساهم في تقدم
المحادثات.
وأض��اف بروجردي في تصریح
ل��ه ب��ه��ذا ال��ص��دد ،بما ان «وزراء
ال��خ��ارج��ی��ة یحظون بصالحیات

أكبر فلربما یمكنهم دفع المحادثات
الی األمام قدما ً بصورة أفضل ،الفتا ً
ال��ى ان م��ا ت��ؤك��د علیه جمهوریة
إيران االسالمیة هي طلبات معقولة
ومنطقیة جداً ،ومبنیة بالتأكید علی
ضوابط الوكالة الدولیة للطاقة
الذریة ومعاهدة «ان بي تي».
وأض��اف المسؤول االي��ران��ي ،أن
موعد الوصول الی االتفاق النهائي
غ��ام��ض ت��م��ام �ا ً وه���و أم���ر یتعلق
بمطالب األطراف المتحادثة ،اال أن
هذه الجولة من المحادثات صعبة
ج��دا ً وطویلة وهو ما كان متوقعا ً
منذ البدایة ،مؤكدا ً أن مواقف ايران
كانت علی ال��دوام شفافة ومنطقیة
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اللجنة االنتخابية المركزية في تركيا ت�سجل ر�سمي ًا  3مر�شحين للرئا�سة

البرلمان التركي يوافق على مفاو�ضات �سالم مع الأكراد
انتهت في تركيا يوم أمس عملية
تسجيل ال��م��رش��ح��ي��ن الن��ت��خ��اب��ات
الرئاسة التركية ،حيث نشرت اللجنة
االنتخابية المركزية التركية ق��رارا ً
رسميا ً بهذا الشأن أف��ادت فيه أن 3
مرشحين سيتنافسون على الرئاسة
في الجولة األول��ى من االنتخابات
العامة المقرر إج��راؤه��ا في  10أب
المقبل.
وسيشارك في الحملة االنتخابية
في تركيا كمرشحين رسميا كل من
رئيس الوزراء التركي الحالي رجب
طيب اردوغ���ان ،والمرشح الموحد
عن المعارضة الرئيس السابق لـ
«منظمة التعاون اإلس�لام��ي» أكمل
الدين إحسان أوغلو ،وأحد قادة حزب
السالم والديمقراطية الموالي لألكراد
صالح الدين دميرتاش.
ويرى معظم المحللين أن اردوغان
هو المرشح األوفر حظا ً لرئاسة تركيا.
ويدعو اردوغ��ان الذي يحتل منصب
رئيس وزراء البالد منذ  11عاما ً الى
مواصلة تطوير ب�لاده ورف��ع دورها
في العالم ،كما توعد بمواصلة عملية
تسوية القضية الكردية ومكافحة
«الهيئات ال��م��وازي��ة» التي تقوض
الدولة التركية.
أما إحسان أوغلو فتعتمد شعبيته
في المجتمع التركي على عمله في
منظمة المؤتمر اإلسالمي التي تغيّر
اسمها قبل ثالث سنوات الى منظمة
التعاون االسالمي .وهو يؤيد تطوير

القيم والتقاليد التركية األصلية،
وبينها اإلس�لام العلماني واألواص��ر
العائلية والعمل والتعليم .كما يشدد
على ضرورة سيادة القانون من دون
أية شروط.
أما دميرتاش فيدعو الى المساواة
اللغوية والثقافية والعرقية بين
مكونات الشعب التركي كافة .وتتفق
شعاراته مع مصالح الشعب الكردي
واألقليات القومية األخرى التي تقطن
تركيا .لكن غالبية المحللين األتراك
ال ي��رون أن هناك احتماال ً لفوزه في
االنتخابات المقبلة.
وستشهد تركيا الجولة األولى من
االنتخابات الرئاسية التي ستجري

للمرة األول��ى عن طريق التصويت
المباشر ف��ي  10أب المقبل .ومن
المخطط ان تجري الجولة الثانية من
االنتخابات في  24أب .ويرى الخبراء
أن احتمال إجراء الجولة الثانية من
االنتخابات الرئاسية عال للغاية.
جاء ذلك في وقت وافق البرلمان
التركي على إطار قانوني لمفاوضات
س�لام مع النشطاء األك��راد من أجل
إنهاء التمرد الكردي المسلح قبل شهر
من انتخابات الرئاسة.
ويقدم القانون الجديد حصانة
من المحاكمة للمشاركين في التمرد
ال��ذي��ن يلقون ال��س�لاح ،وينظر في
إعادة اندماج المسلحين األك��راد في

المجتمع التركي ،كما يعطي حماية
قانونية لالجتماعات الهادفة إلى
إنهاء إراقة الدماء.
وسعى ساسة م��ؤي��دون لألكراد
طويال إل��ى مثل ه��ذا القانون ال��ذي
ي��زي��ل خطر محاكمة أول��ئ��ك الذين
يشاركون في المفاوضات إذا تحول
المناخ السياسي في تركيا ضد عملية
السالم في المستقبل.
وج���رى تخفيف م��س��ودة سابقة
لهذا القانون كانت تعرض حصانة
أوسع لمسؤولي الحكومة ،وذلك بعد
شكاوى من ن��واب المعارضة بأنها
غير دستورية.
وي��أم��ل رئ��ي��س ال����وزراء التركي
رج��ب طيب أردوغ����ان أن يساعده
مشروع القانون الجديد في الحصول
على تأييد الناخبين األك���راد لكي
يصبح أول رئيس لتركيا ينتخب في
انتخابات عامة مباشرة.
وكانت تركيا بدأت مفاوضات سالم
مع القيادي الكردي المعتقل عبد الله
أوج�لان في عام  2012سعيا ً منها
إلنهاء تمرد األكراد المسلح المستمر
منذ ثالثة عقود ،والذي أودى بحياة
زهاء  40ألف شخص من الطرفين.
وال ت��وج��د ح��ت��ى اآلن أي���ة بنود
قانونية للتفاوض مع حزب العمال
ال��ك��ردس��ت��ان��ي ال��م��ح��ظ��ور برئاسة
أوج�ل�ان ،ال���ذي تعتبره السلطات
التركية واالتحاد األوروبي والواليات
المتحدة «منظمة إرهابية».

وق��ال »:ان��ه بناء علی ذلك فإن كل
ش��يء مرتبط بتخلي األمیركیین
خ�ل�ال ال��م��ح��ادث��ات ع��ن مطالبهم
المبالغ فیها والقبول بالحقائق».
وي���رى م��راق��ب��ون ف��ي العاصمة
فيينا ،أن الدعوة هدفها إعطاء دفعة
جديدة للمحادثات عن طريق رفع
مستوى المتحادثين الى مستوى
وزراء الخارجية إلت��خ��اذ ق��رارات
مهمة.
وكانت وزارة الخارجية األميركية
أعلنت في وق��ت سابق ،أن الوزير
ج��ون ك��ي��ري ،سيتوجه ف��ي نهاية
االسبوع الى فيينا لالنضمام إلى
ال��م��ش��اورات ب��ي��ن ال���دول الكبرى
وإيران حول برنامجها النووي.
وقالت المتحدثة األميركية ،ماري
هارف إن كيري «سيرى مدى إمكان
إحراز تقدم في المسائل التي ال يزال
ثمة خ�لاف كبير حولها وسيقيم
نية إيران للقيام بسلسلة خيارات
حاسمة على طاولة المحادثات».
وف����ي ال���س���ي���اق ،ق����ال م��ص��در
دب��ل��وم��اس��ي ف��رن��س��ي إن وزي���ر
الخارجية لوران فابيوس سيتوجه
ال��ى فيينا ي��وم األح��د لينضم الى
ن��ظ��رائ��ه ،ف��ي ح��ي��ن ق��ال��ت وزارة
ال��خ��ارج��ي��ة ال��روس��ي��ة إن الجولة
الحالية من المحادثات صعبة لكنها
عبّرت عن األمل في إمكانية التوصل
إلى اتفاق قبل حلول موعد المهلة.
وقال المتحدث باسم الخارجية
الروسية ألكسندر لوكاشفيتش في
مؤتمر صحافي إن «المحادثات
صعبة للغاية لكن هناك ق��در من
ال��ت��ق��دم .ن��أم��ل ال��ت��وص��ل إل��ى نص
نهائي لالتفاق قبل مهلة  20تموز
على رغم الصعوبات».

برلين تطالب
وا�شنطن
بتقديم معلومات
عن ن�شاطها
اال�ستخباراتي
في �ألمانيا
ط���ال���ب وزي������ر ال���ع���دل
األل���م���ان���ي ه��اي��ك��و م��آس
واش���ن���ط���ن ب��ت��ق��دي��م ك��ل
المعطيات بشأن «النشاط
التجسسي» األميركي في
األراض���ي األلمانية ووقف
هذا النشاط على الفور.
وق��ال ال��وزي��ر األلماني:
«إن��ه يتعين على الجانب
األميركي ان يساعد بنشاط
ف���ي ت��وض��ي��ح االت��ه��ام��ات
ال��م��وج��ه��ة إل��ي��ه ،مطالبا ً
واشنطن بتقديم تأكيدات
لوضع حد لهذه الممارسة
إل���ى األب����د ،م���ؤك���دا ً أن���ه ال
يمكن الجمع بين التجسس
وال��ص��داق��ة ،مضيفا أن من
يخالف القانون األلماني
فإنه سيعاقب.
وكانت الحكومة األلمانية
ق��د أع��ل��ن��ت ي���وم الخميس
 10تموز ع��ن ط��رد ممثل
االستخبارات األميركية في
ألمانيا ،بعد ان اكتشفت
برلين تجسس مسؤولين
ألمان لصالح واشنطن.

أعلنت هيئة األمن الفيديرالية الروسية أمس تعليق
عمل ثالثة معابر على الحدود الروسية -األوكرانية
بسبب استمرار إط�لاق النار في األراض��ي األوكرانية
بالقرب من الحدود.
وأوضح فاسيلي مااليف المتحدث الرسمي باسم إدارة
حرس الحدود التابعة لهيئة األمن الفدرالية بمقاطعة
روستوف الواقعة جنوب روسيا ،أن معابر «دونيتسك»
و«نوفوشاختينسك» و«غوكوفو» أوقفت عملها بسبب
استمرار القصف من الجانب األوكراني وخطر سقوط
قذائف على المنشآت في المعابر الروسية ،بحسب ما
نقلت وكالة «إنترفاكس» يوم أمس الجمعة.
وأضاف المسؤول أن موظفي المعابر نقلوا إلى أماكن
آمنة ،بينما ال ي��زال ح��راس الحدود يقومون بحماية
حدود الدولة بمراعاة إجراءات األمن الالزمة.
جاء ذلك في وقت أعلن الجيش األوكراني يوم أمس
أنه خسر أكثر من  20عسكريا ً في العمليات القتالية
شرق البالد خالل الـ  24ساعة األخيرة.
وق��ال المتحدث الرسمي باسم العملية العسكرية
ف�لادي��س�لاف سيليزنيوف إن « 23ف���ردا ً م��ن القوات
المسلحة األوك��ران��ي��ة وهيئة ح��راس��ة ال��ح��دود قتلوا
وأصيب  93شخصا ً بجروح متفاوتة».
وذك��ر المتحدث كذلك أن الطيران األوكراني قصف
أمس مواقع ق��وات الدفاع الشعبي المناهضة لكييف
بالقرب من مدينة بيريفالسك في مقاطعة لوغانسك
شرق البالد.
وفي هذا السياق ،ذكر المكتب اإلعالمي لـ«جمهورية
لوغانسك الشعبية» أن  3أشخاص قتلوا وأصيب اثنان
آخران بجروح بعد أن قصفت القوات األوكرانية بالهاون

منطقة محطة الحافالت بمدينة لوغانسك.
وأوض��ح��ت «لوغانسك الشعبية» أن «مجموعات
تخريبية» تابعة للقوات األوكرانية قصفت المنطقة
التي توجد فيها مواقع عسكرية تابعة لهذه الجمهورية
في شرق أوكرانيا .وأضافت أن «القوات المحلية قامت
بتطويق المنطقة التي تعرضت للقصف».
وفي وقت سابق ،أفاد المكتب اإلعالمي لمجلس مدينة
لوغانسك بأن شخصا قتل وأصيب  5آخ��رون نتيجة
قصف مدينة لوغانسك من قبل قوات األمن األوكرانية
صباح يوم الجمعة ،وأضاف أن اشتباكات باستخدام
المدفعية وأسلحة ن��اري��ة أخ���رى وق��ع��ت ف��ي بعض
األحياء شمال وجنوب شرق المدينة ،حيث ألحقت هذه
االشتباكات أض��رارا كبيرة ببعض المباني وخطوط
الكهرباء وأنابيب الغاز في لوغانسك.
وفي السياق ،تجاوز عدد الالجئين األوكرانيين في
مقاطعة روستوف الروسية الحدودية  26ألف شخص،
ثلثهم تقريبا ً من األطفال.
وأوضحت وزارة الطوارئ الروسية في المقاطعة أنه
تم «إيواء  26034شخصاً ،من بينهم  9399من األطفال
و 236من ذوي االحتياجات الخاصة .ويضم  43مركز
إي��واء موقت  3115شخصاً ،كما ت��ؤوي  4مخيمات
 1155شخصاً ،فيما لجأ  21769شخصا ً لإلقامة لدى
أقاربهم ومعارفهم بروسيا».
وبحسب معلومات وزارة الطوارئ الروسية ،تم إيواء
 873شخصا ً خالل يوم واحد  ،كما تم نقل  324شخصا ً
برا ً إلى منطقة فولغوغراد وإلى مقاطعتي كراسنودار
ولينينغراد ،فيما نقلت طائرة من طراز «إيل129 » -76
شخصا ً إلى منطقة مينيرالني فودي.

وفد رو�سي يزور �سيليزنيوف المحتجز في غوام خالل �أيام
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن دبلوماسيين روسا ً
سيزورون خالل األيام المقبلة المواطن الروسي رومان
سيليزنيوف الذي ألقت االستخبارات األميركية القبض
عليه بتهمة االحتيال االلكتروني.
وكتب مفوض الخارجية الروسية ل��ش��ؤون حقوق
اإلن��س��ان والديمقراطية وس��ي��ادة القانون قسطنطين
دولغوف في حسابه على موقع التواصل االجتماعي
«تويتر» يوم أمس قائال «نتوقع أن تجري زيارة قنصلية
للمواطن الروسي رومان سيليزنيوف المحتجز في جزيرة
غوام في  13أو  14تموز تقريباً ،سنصر على احترام حقوقه
ومصالحه الشرعية».
وق��ال وال��د سيليزنيوف ،فاليري سيليزنيوف ،وهو

نائب في مجلس الدوما الروسي ،إن «محامين تمكنوا من
االتصال مع ابنه ،مؤكدا ً أن ظروف اعتقاله في غوام صعبة
للغاية ،وأن الجانب األميركي ال يسمح بتسليم ابنه ما
يحتاجه من األدوية» ،وأشارالى أن «رومان ال يزال يملك
ما يكفيه من األدوية لمدة يومين فقط».
من جهتها أكدت زوجة سيليزنيوف اإلبن آنا تيسكو أن
زوجها ،الذي يتهم باالحتيال األلكتروني ،لم يحصل على
أي تعليم خاص في مجال تكنولوجيا المعلومات.
تجدر اإلشارة ،إلى أن رومان سيليزنيوف ألقي القبض
عليه األس��ب��وع الماضي في ج��زر المالديف ،واعتبرت
الخارجية الروسية اعتقاله من قبل االستخبارات األميركية
خطوة غير ودية من جانب واشنطن.

كيري في كابول� :شرعية االنتخابات الرئا�سية في الميزان

عبد الغني ي�ؤيد �إجراء تحقيق
حول التزوير في االنتخابات االفغانية

كيري وكرزاي
ح��ذر وزي��ر الخارجية األميركي
ج���ون ك��ي��ري ف��ي مستهل مهمته
للتوسط في األزم��ة السياسية في
أفغانستان ،بأن الخالف حول نتائج
االنتخابات الرئاسية يهدد مستقبل
البالد.
وأك���د ك��ي��ري أم���س أث��ن��اء لقائه
رئيس بعثة األمم المتحدة لمساعدة
أفغانستان يان كوبيس في السفارة
األميركية المحاطة بإجراءات أمنية
مشددة في كابول أنه «من الواضح
أننا في لحظة حرجة للغاية بالنسبة
ألفغانستان».
وقال للصحافيين بعد وصوله ليل
الخميس إلى كابول إلجراء محادثات
م��ع ال��م��رش��ح��ي��ن ال��رئ��اس��ي��ي��ن عبد
الله عبد الله و أش��رف عبد الغني،
لحل الخالف بينهما بشأن نتائج
االنتخابات أن «شرعية االنتخابات
وفرص مستقبل العملية االنتقالية
في الميزان ،وبالتالي لدينا الكثير من
العمل ينبغي إنجازه».
وي��ل��ت��ق��ي ك���ي���ري ال��م��رش��ح � ْي��ن
المتنافس ْين في االنتخابات الرئاسية
اللذين أعلن كل منهما فوزه في الدورة
الثانية من االنتخابات الختيار خلف
للرئيس الحالي المنتهية واليته حامد
كرزاي ،حيث يسعى الوزير األميركي

للضغط من أجل مراجعة دقيقة «لكل
المزاعم المعقولة عن وجود تزوير»
التي ق��د تتضمن إج���راء مراجعات
إضافية دقيقة.
ك��ي��ري أض����اف أن «ال���والي���ات
المتحدة ال تدعم مرشحا بعينه،
فإننا ندعم عملية (سياسية) شفافة
وذات مصداقية ال ًتقصي أحدا ً وتؤكد
التزام الشعب األفغاني بالديمقراطية
وتفضي إلى اختيار رئيس قادر على
توحيد أفغانستان وع��ل��ى الحكم
بفعالية».
وك���ان���ت ال��ل��ج��ن��ة ال��م��س��ت��ق��ل��ة
لالنتخابات أعلنت فوز عبد الغني
بالجولة الثانية التي أجريت يوم
 14حزيران بنسبة  56.44في المئة
من أصوات الناخبين ،وفقا ً للنتائج
األولية .وقد تتغير هذه النسبة عند
إعالن النتائج الرسمية النهائية في
 22تموز ،في حين رفض المرشح
عبد الله عبد الله االعتراف بالنتائج
األولية للجولة الثانية ووصفها بأنها
«انقالب» على إرادة الشعب.
وف��ي السياق ،عبّر المرشح عبد
ال��غ��ن��ي ال���ذي يتهمه منافسه في
االنتخابات الرئاسية عبد الله عبد
الله بالتزوير،عن تأييده إلج��راء
أوس����ع تحقيق م��م��ك��ن ح���ول ه��ذه

الشكوك ،وقال بعد لقائه كيري في
السفارة األميركية في كابول «نحن
نؤيد إجراء أوسع تحقيق ممكن من
أجل إعادة الثقة» في االنتخابات.
وك��ان عبد الله اتهم عبد الغني
الذي تشير النتائج األولية إلى فوزه
بـ  56,4في المئة من األصوات ،بأنه
استفاد من عمليات تزوير مكثفة ،حيث
أعلن عبد الله فوزه في االنتخابات،
بعد أن كان متقدما ً بفارق كبير في
ال��دورة األول��ى من االنتخابات التي
جرت في  5نيسان ،األمر الذي جعل
منه األوفر حظا ً للوصول إلى الرئاسة
األفغانية .ويطالب عبد الله بتحقيق
معمق في الشبهات بحصول عمليات
تزوير من أجل «الفصل بين األصوات
النزيهة واألصوات المزورة».
وتم التدقيق حتى اآلن في نتائج
 1930مركز تصويت من أصل 23
ألف مركز باإلجمال ،بعد أن طالب
عبد الله أن تشمل عمليات التدقيق
 11ألف مركز ،فيما وافق خصمه على
 7100مركز فقط.
كما أكد عبد الغني أمس أن فريقه
يتعهد بتشكيل «حكومة منفتحة،
حكومة يمكن أن تمثل جميع األفغان
وت��خ��دم ك��ل م��واط��ن أف��غ��ان��ي كما
يستحق بموجب أحكام الدستور».

