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الهالل الأحمر الإيراني م�ستعد لإغاثة جرحى غزة

روغوزين يدين دعوة كييف لمنع الأيتام من دخول الأرا�ضي الرو�سية

عبداللهيان� :إرهابيو «داع�ش» �ألعوبة بيد الأجهزة اال�ستخباراتية

مو�سكو ت�سلم القائم بالأعمال الأوكراني
مذكرة احتجاج على ق�صف �أرا�ضيها

اعتبر مساعد وزي��ر الخارجية اإلي��ران��ي
ل��ل��ش��ؤون ال��ع��رب��ي��ة واالف��ري��ق��ي��ة حسين
أميرعبداللهيان تنظيم «داعش» بأنه جماعة
إرهابية وألعوبة بيد األجهزة االستخباراتية،
وقال« :لو كانت داعش مجموعة ثورية وتدافع
عن أهل الس ّنة لوقفت بجانب حماس والجهاد
اإلس�لام��ي وفصائل المقاومة الفلسطينية
األخرى».
وأضاف أميرعبداللهيان :إن زمرة «داعش»
اإلرهابية أعلنت بأنها لن تتخذ أي إجراء لدعم
أبناء الشعب الفلسطيني الذين هم من أهل
الس ّنة ويتعرضون لظلم الكيان الصهيوني».
وقال« :إذا كانت «داع��ش» مجموعة ثورية
وتدافع عن أهل الس ّنة فكان يجب عليها أن
توظف حاليا ً قواتها وسالحها وأموالها للوقوف
إلى جانب حركتي حماس والجهاد اإلسالمي
وفصائل المقاومة».
وتابع« :إن االع��ت��داءات الوحشية للكيان
الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في قطاع
غزة والضفه الغربية وعدم اكتراث الجماعات
المتشدقة و»داعش» بذلك أثبت بصورة ال لبس
فيها بأنهم ينفذون السياسات التي تمليها تل
أبيب ويستخدمون سالحهم فقط ضد الشعوب
المسلمة والدول اإلسالمية».
وأك��د أن الجمهورية اإلسالمية في إي��ران
تدافع بقوة عن مقاومة المسلمين من الشيعة
والس ّنة في مواجهة الكيان الصهيوني.
جاء ذلك في وقت بعثت جمعية الهالل األحمر
اإليرانية رسالة إل��ى جمعية الهالل األحمر
الفلسطيني أعلنت فيها عن استعدادها لتقديم
الدعم للمصابين والمتضررين في قطاع غزة.
وق��ال محمد شهاب الدين محمدي عراقي
مساعد جمعية الهالل األحمر اإليرانية للشؤون
الدولية مخاطبا ً رئيس جمعية الهالل األحمر
الفلسطيني يونس الخطيب في هذه الرسالة
إنه «عقب تصعيد العدوان الوحشي على قطاع
غزة ومقتل وإصابة العديد من األشخاص بمن
فيهم النساء واألطفال األبرياء ،فإن جمعية
الهالل األحمر اإليرانية تعرب عن تعاطفها مع
الکوادر والمتطوعين في جمعية الهالل األحمر
الفلسطيني في ظل هذه الظروف العصيبة».
وأعلن عن استعداد جمعية الهالل األحمر

اإليراني لمساعدة المصابين والمتضررين عن
طريق إرسال المساعدات الطبية واإلنسانية
إلى جمعية الهالل األحمر الفلسطيني.
وفي السياق ،أصدر  210نواب في مجلس
الشورى اإليراني يوم أمس ،بيانا ً دان��وا فيه
بشدة ال��ع��دوان الصهيوني على قطاع غزة
وأعلنوا دعمهم للشعب الفلسطيني المظلوم.
وجاء في البيان الذي صدر في ختام الجلسة
العلنية للمجلس« ،أن المجازر الوحشية التي
يرتكبها الكيان الصهيوني الغاصب بحق
األبرياء من نساء وأطفال وشيوخ في قطاع
غزة ،والتي تلقى الدعم من أميركا وحلفائها
م��ن جهة ،وت��واج��ه م��ن جهة أخ��رى تجاهالً
مؤسفا ً من قبل ال��دول اإلسالمية ،ي��دل على
الحقيقة ال ُمرة للتاريخ الدموي ألرض فلسطين
المظلومة».
وأض���اف البيان »:إن أميركا وبريطانيا
والكيان الصهيوني وبعدما ذاقوا طعم الهزيمة
في سورية ،دبروا مؤامرة شيطانية ثانية ضد
بلد آخر في المنطقة أي العراق ،كي تبقى نار
الفتنة والحرب متأججة في العالم اإلسالمي

ويظل معانيا ً من مشاكل داخلية وتتعطل
الطاقات العظيمة التي ينبغي أن تتصدى
للكيان الصهيوني ليرتكبوا المجازر بحق
الشعب الفلسطيني المظلوم في غزة خالل شهر
رمضان بالذات بأكثر األساليب وحشية كي
يستغلوا الظروف لتمرير مؤامراتهم وأهدافهم
البغيضة».
وش��دد ال��ن��واب بأنه على أميركا والكيان
الصهيوني أن يدركا بأن النار التي أججاها
ستطالهما وأنها ستنتهي بسقوط هذا الكيان
الخاوي.
ودع���ا ال��ن��واب أم��ي��ن ع��ام األم���م المتحدة
ومنظمة التعاون اإلسالمي واتحاد البرلمانات
اإلسالمية إلى التدخل الفوري واتخاذ ما يلزم
من إجراءات للحيلولة دون قتل األبرياء العزل
في غزة وإدانة الكيان الصهيوني كمجرم حرب
والدفاع عن الفلسطينيين الع ّزل.
كما دعا البيان األمة اإلسالمية إلى المشاركة
الفاعلة في يوم القدس العالمي للدفاع عن
الشعب الفلسطيني المظلوم وإدانة الهجمات
الوحشية التي يقوم بها كيان االحتالل.

وفي سياق متصل ،أكد رئيس هيئة األركان
العامة للقوات المسلحة اإليرانية اللواء حسن
فيروزآبادي أن الممارسات التي قام بها مسؤول
«داع���ش» ع��رض��ت األم���ن ال��دول��ي للمخاطر،
مشددا ً على ضرورة أن تقوم المنظمات الدولية
بمالحقة هذا اإلرهابي قضائياً.
وأك��د فيروزآبادي في كلمة أش��ار فيها إلى
جرائم قائد «داعش» اإلرهابي وقال« :إن أبوبكر
البغدادي يجب مالحقته باعتباره مجرم حرب
بسبب قتله النساء واألط��ف��ال وعلماء الدين
األبرياء ،مضيفا ً أن المنظمات الحقوقية الدولية
تتحمل المسؤولية ف��ي مالحقة البغدادي
قضائيا ً كما فعلت مع القادة المجرمين الصرب
في البوسنة والهرسك».
واعتبر أن الممارسات التي قام بها البغدادي
الت��ع��رض أم��ن ال��ع��راق وب��ل��دان المنطقة إلى
المخاطر وحسب ب��ل تعرض األم��ن الدولي
إلى المخاطر أيضاً ،وأردف قائال »:إن أدعياء
مكافحة القاعدة الذين قاموا بغزو أفغانستان
والعراق وباكستان والبلدان االفريقية بتبرير
التصدي لهذا التنظيم هم الذين صنعوا هذا
التنظيم اإلرهابي المسمى داعش».
وقال رئيس هيئة األركان اإليرانية :إن هذا
التنظيم اإلرهابي وضع مخططات أكثر خطورة
من القاعدة ولو تأخر العالم عن التصدي له فإن
كارثة إنسانية ستقع ،كما اعتبر أن المرحلة
الجديدة من الجرائم التي يرتكبها الصهاينة
ضد أهالي غ��زة والتي تحدث بالتزامن مع
جرائم اإلرهابيين التكفيريين والبعثيين في
العراق تثير الدهشة».
وأردف« :أن الصهاينة المجرمين يشنون
هجمات وحشية على أهالي غزة مستغلين
الضجيج الذي أثاره إرهابيو «داعش» ول ّوحوا
بذلك في مد يد الصداقة إليهم حيث يرتكبون
بدورهم جرائم قتل النساء واألطفال األبرياء
وهدم المساجد».
وانتقد اللواء فيروزآبادي «صمت األوساط
والمنظمات الدولية والعربية  -اإلسالمية
وت��س��اءل ع��ن دور الجامعة العربية وق��ادة
البلدان اإلسالمية الذين الذوا بالصمت إزاء
جرائم الحرب والقتل الوحشي التي يتعرض
لها أهالي غزة المسلمين».

و�صول وزراء خارجية الدول ال�ست �إلى فيينا

كيري :خالفات كبيرة ال تزال قائمة في مفاو�ضات الملف النووي الإيراني
وص��ل وزي��ر الخارجية األميركي
ج���ون ك��ي��ري أم���س إل���ى فيينا في
م��ح��اول��ة ل��ت��ج��اوز ال��خ�لاف��ات التي
تعرقل مفاوضات السداسية وطهران
حول البرنامج النووي اإليراني.
وك��ان��ت اإلدارة األميركية قالت
في وقت سابق ،إن الهدف من زيارة
كيري إلى فيينا معرفة مدى التقدم
الذي أحرزته األطراف خالل  10أيام
من الجولة الجديدة من المفاوضات،
والقيام بمحاولة لتقريب مواقف
إي���ران والسداسية حيال ع��دد من
المسائل العالقة.
وأضافت أن أجندة زيارة كيري إلى
فيينا تشمل محادثات مع المفوضة
العليا للسياسة الخارجية واألمن
في االتحاد األوروبي كاثرين آشتون
ووزي���ر الخارجية اإلي��ران��ي ج��واد
ظريف .كما ُيتوقع أن يتلقي كيري
وزراء الخارجية البريطاني ويليام
هيغ واأللماني فرانك فالتر شتاينماير
والفرنسي لوران فابيوس.
هذا واعتبر كيري في تصريح له
أمس الى أن خالفات كبيرة ج��دا ً ما
زال��ت قائمة ف��ي المفاوضات حول
الملف النووي االيراني ،وقال« :لدينا
بكل تأكيد بعض الخالفات الكبيرة
ج���داً .ونحن بحاجة ل��رؤي��ة م��ا إذا
كان بمقدورنا تحقيق بعض التقدم،
والتأكد من أن إيران لن تقوم بتطوير
سالح نووي وأن برنامجها سلمي أمر
حيوي».
وفي هذا السياق ،قال نائب وزير

الخارجية اإليراني عباس عراقجي
إن «إيران والسداسية الدولية نجحتا
في حل العديد من المسائل العالقة في
نص االتفاق النهائي حول البرنامج
النووي» ،وأضاف أنه «سيتضح في
األيام القريبة في ما إذا كان بإمكان
الطرفين صوغ نص االتفاق قبل 20
من تموز» ،مشيرا ً الى أنه من الممكن
تمديد مواعيد إلع��داد االتفاق لعدة
أيام أو أسابيع.
وح��ذر عراقجي في الوقت نفسه

الرئي�س ال�صيني
�شي جين بينغ
يبد�أ جولة
في �أميركا الالتينية
غادر الرئيس الصيني «شي جين بينغ»
بكين يوم أمس في جولة تشمل أربعا ً من
دول أميركا الالتينية بما فيها البرازيل ،حيث
تهدف هذه الجولة الى تعزيز عالقات الصين
مع دول منطقة طالما اعتبرت حديقة خلفية
للواليات المتحدة.
وقالت وكالة انباء شينخوا الصينية
الرسمية لألنباء إن «شي» والوفد المرافق
ل��ه غ���ادروا بكين ص��ب��اح األح���د قاصدين
جزيرة رودس اليونانية ،في ما أش��ارت
وزارة الخارجية الصينية إن الرئيس «شي»
الذي يصحبه يانغ جيشي ،كبير مسؤولي
الشؤون الخارجية في الصين ،سيجتمع في
رودس برئيس الحكومة اليونانية أنتونيس
ساماراس.
وتأتي زي��ارة الرئيس الصيني لليونان
بعد شهر واح��د من زي��ارة مماثلة ق��ام بها
ألثينا رئيس الحكومة لي كيشيانغ.
وسيزور «شي» كالً من البرازيل وفنزويال
وكوبا واألرجنتين ،ويحضر أعمال قمة دول
مجموعة بريكس لالقتصادات الصاعدة
حيث سيلتقي للمرة األولى برئيس الحكومة
الهندية الجديد نارندرا مودي.
وم��ن المتوقع ان يتفق دول مجموعة
بريكس التي تضم كالً من روسيا والصين
وال��ب��رازي��ل والهند وجنوب افريقيا ،على
تأسيس م��ص��رف تنموي ينافس البنك
الدولي الذي يهيمن عليه الغرب ،حيث أشار
مسؤولون إن مدينة شنغهاي الصينية
مرشحة لتكون مقر المصرف الجديد.

من خطر العودة إلى نقطة االنطالق
للمفاوضات أي االتفاقيات التي تم
التوصل إليها في جنيف نهاية عام
 2013في ح��ال فشل المفاوضات
الحالية.
وأك��د وزي��ر الخارجية اإلي��ران��ي
محمد جواد ظريف أن بالده ال تسعى
وراء حيازة السالح النووي ،واصفا ً
مبدأ الردع النووي بأنه جنون ،وأن
إيران تتخذ جميع الخطوات الالزمة
إلقناع العالم بأنها ال تسعى وراء

حيازة السالح النووي.
وأك��د ظريف أن ام��ت�لاك السالح
ال��ن��ووي ال ي��دع��م أم���ن م��ن يملكها
وتساءل قائالً ،هل أن السالح النووي
س��اع��د ف��ي ص��ون باكستان؟ وهل
أن السالح النووي ساعد في صون
«إسرائيل»؟ وه��ل ساعد في صون
أميركا أو روسيا؟
وف����ي إش������ارة إل����ى ال��ه��ج��م��ات
الصهيونية األخيرة على قطاع غزة،
دعا إلى اإلنهاء الفوري لها ،منتقدا ً

أم��ي��رك��ا ل��ع��دم ال��م��ب��ادرة إل��ى وقف
العدوان.
إلى ذلك ،قال مايكل مان المتحدث
ال��رس��م��ي ب��إس��م ك��اث��ري��ن آش��ت��ون
أمس« ،إن وصول وزراء الخارجية
سيساعد في إعطاء دف��ع سياسية
لعملية المفاوضات ونحن عازمون
على التوصل إلى اتفاقية مع حلول
العشرين من شهر تموز الجاري».
و أضاف مان أنه تم عقد مفاوضات
ط��وي��ل��ة ج���دا ً ومكثفة ب��ي��ن عباس
عراقجي وهيلغا اشميت ،وكذلك
جرى عمل جاد وشاق جدا للتقريب
بين وجهات نظر الجانبين ،كما تم
إجراء محادثات تقنية ونحن نستعد
أيضا ً لعقد اجتماعات بحضور وزراء
الخارجية الذين يصلون بعد دعوة
آشتون لتقويم حجم التقدم ومقابلة
الوزير ظريف.
المتابعون في العاصمة النمساوية
فيينا يترقبون عقد االجتماع الوزاري
المرتقب بين الجانبين ومشاورات
وزراء الخارجية التي من المتوقع أن
تحدد موعد انتهاء جولة المفاوضات
الحالية وتحدد الخطوة المستقبلية
الالحقة.
وص��ول وزراء خارجية مجموعة
ال���دول الغربية وانضمامهم إلى
جولة المفاوضات الجارية يعطي
مؤشرا ً إيجابيا ً برأي مراقبين على
عزم الجانبين التوصل إلى نتائج
إيجابية.

سلمت الخارجية الروسية القائم بأعمال السفارة
األوكرانية مذكرة احتجاج بشأن مقتل مواطن روسي
وجرح اثنان آخران نتيجة سقوط قذائف على مبنى سكني
في مدينة دونيتسك في محافظة روستوف الروسية.
وأشارت الخارجية الروسية في مذكرة االحتجاج إلى
أن الجانب الروسي يعتبر هذا االستفزاز اعتداء جديدا ً من
الجانب األوكراني على سيادة التراب الروسي ومواطني
روسيا االتحادية.
وشددت المذكرة على أن هذا الحادث يدل على تصعيد
خطير للتوتر في منطقة الحدود الروسية األوكرانية يمكن
أن تنجم عنه عواقب وخيمة يتح ّمل مسؤوليتها الجانب
األوكراني.
الى ذل��ك ،دان نائب رئيس ال��وزراء الروسي دميتري
روغوزين طلب مفوضة حقوق اإلنسان األوكرانية فاليريا
لوتكوفسكايا من إدارة حرس الحدود الروسية منع األيتام
األوكرانيين من دخول األراضي الروسية.
وكتب المسؤول ال��روس��ي على صحفته الشخصية
على موقع التواصل االجتماعي «فيسبوك» أمس« ،يبدو
أن مفوضة حقوق اإلنسان ترى أنه من األفضل قصف
األيتام ألغراض إنسانية وباسم األفكار السامية لميدان
االستقالل ،ح��ذر أن يكبروا وي��ع��ززوا صفوف الموالين
لروسيا القدّر الله».
وكانت مفوضة حقوق اإلن��س��ان األوكرانية فاليريا
لوتكوفكسايا طالبت إدارة حراس الحدود الروسية بمنع
األيتام األوكرانيين في شرق أوكرانيا من دخول األراضي
الروسية.
وقالت لوتكوفكسايا في رسالة إلى النائب األول لمدير
حراسة الحدود الروسية فالديمير كوليشوف ،نشرتها
على صحفتها في موقع «فايسبوك» أتوجه إليكم بطلب
اتخاذ إجراءات حاسمة لمنع األيتام األوكرانيين من بلدة
ماريينكا ومدينة دونيتسك من عبور الحدود الروسية».
وزعمت لوتكوفسكايا أن «رؤساء دور األيتام في هذه
المناطق تلقوا أوامر تفيد بأن إجالء األيتام األوكرانيين من
منطقة العملية العسكرية اليمكن أن يتم إال إلى روسيا»،
وعلى روسيا واوكرانيا أن تتخذا إجراءات لمنع االنتقال
غير الشرعي عبر الحدود استنادا ً على اتفاقية األمم
المتحدة حول حقوق األطفال.

وأكدت لوتكوفسكايا أن بالدها «ستعتبر انتقال هؤالء
األطفال عبر الحدود الروسية اختطافاً ،ما قد يستدعي
توجيه طلب إلى المنظمات الدولية إلعادتهم».
يذكر أن عدد الالجئين من مناطق جنوب شرق أوكرانيا
إل��ى روس��ي��ا ازداد بشكل كبير منذ ح��زي��ران ف��ي ضوء
العملية العسكرية التي يشنها الجيش األوكراني في هذه
المنطقة.
وكان مفوض حقوق األطفال لدى الرئاسة الروسية
بافل أستاخوف أعلن سابقا ً أن أكثر من  180ألف الجئ
أوكراني بمن فيهم  21ألف شخص موجودون حاليا ً في
األراضي الروسية ،وقد تم فرض حالة الطوارئ في  6من
المقاطعات الروسية بسبب تدفق الالجئين.
ج��اء ذل��ك في وق��ت أعلنت كييف أن طائرات الجيش
وجهت  5ضربات دقيقة على مواقع لقوات
األوك��ران��ي ّ
الدفاع الشعبي في جنوب شرق أوكرانيا.
وجاء في بيان وزارة الدفاع األوكرانية يوم أمس أن
وجهت الضربة األولى لقوات الدفاع
«الطائرات األوكرانية ّ
الشعبي في التجمع السكني ليسيتشانسك ،ما أسفر عن
إصابة عدد من أفرادها وإلحاق أضرار بمعدات عسكرية».
وفي التجمع السكني غولموفسكي قالت ال��وزارة إن
طائرات الجيش قتلت نحو  30شخصا ً ودم��رت منصة
ص��واري��خ م��ن ن��وع «غ���راد» و 6وح���دات م��ن المعدات
العسكرية المدرعة ،كما قتلت نحو  10أشخاص ومنصة
صواريخ من نوع «غراد» ومدرعات في التجمع السكني
وجهت ضربة رابعة
روفينكي ،و أضافت أن « الطائرات ّ
نحو التجمع السكني توريز» ،من دون تقديم تفاصيل
حول وقوع إصابات.
وجهت إلى
وأش��ار البيان الى أن الضربة الخامسة ّ
منطقة مقبرة ساور موغيال بالقرب من مدينة دونيتسك ،ما
أسفر عن تدمير معدات عسكرية ومستودعات لألسلحة.
من جهتها ،أفادت دائرة الصحة في إدارة دونيتسك أن
المعارك التي جرت في منطقة بيتروفسكي في دونيتسك
السبت أسفرت عن مقتل  6أشخاص وإصابة  8آخرين،
بمن فيهم مراهق ،بجروح مختلفة.
وجاء في بيان للدائرة أن المعلومات األخيرة تشير
إلى أن حصيلة قتلى معركة بلدة ماريينكا التي جرت ليل
السبت بلغت  6أشخاص ،فيما أصيب  4آخرون بجروح.

بوتين يوقع عقد ًا للتعاون النووي مع الأرجنتين

وا�شنطن توا�صل جهودها من �أجل ت�سوية
طوكيو تحتج لدى بيونغ يانغ
على �سقوط �صاروخين في مياهها الأزمة حول نتائج االنتخابات الأفغانية
قالت الحكومة اليابانية إن كوريا الشمالية أطلقت ي��وم أمس
صاروخين بالستيين سقطا في مياهها الشرقية ما دفع اليابان إلى
تقديم احتجاج لبيونغ يانغ.
وذكرت وزارة الدفاع اليابانية إن الصاروخين اللذين أطلقا بين
الساعة  1.20صباحا ً و 1.30صباحاً ،من مكان ما قرب كايسونغ في
جنوب غرب كوريا الشمالية حلّقا لمسافة  500كيلومتر تقريبا ً قبل
سقوطهما في المياه التي تفصل بين اليابان وشبه الجزيرة الكورية.
وقال «يوشيهيدي سوجا» ،كبير أمناء مجلس ال��وزراء الياباني
للصحافيين إن «ه��ذا خرق واض��ح لقرارات مجلس األم��ن الدولي»،
مشيرا ً الى أن «الحكومة قدمت احتجاجا ً عبر القنوات الدبلوماسية في
بكين» ،وأضاف «سوجا» إنه لم تقع أضرار أوإصابات نتيجة إطالق
الصاروخين.
وفي هذا السياق ،أكد رئيس الحكومة اليابانية «شينزو آبي» إن هذا
الحادث لن يؤثر على محادثات طوكيو وبيونغ يانغ حول المواطنين
اليابانيين المحتجزين لدى كوريا الشمالية ،وقال «نحن كما السابق
نعتزم المطالبة بإجراء تحقيق حول مصير المواطنين اليابانيين
المفقودين في كوريا الشمالية منذ سبعينات وثمانينات القرن
الماضي».
وكانت كوريا الشمالية اعترفت عام  2002بخطف  13مواطنا ً
يابانيا ً في تلك الفترة لمساعدتها على تدريب الجواسيس .وعاد خمسة
من المحتجزين وأسرهم إلى اليابان.
وقالت كوريا الشمالية إن «الثمانية الباقين توفوا ،لكن اليابان
ضغطت من أجل الحصول على المزيد من المعلومات عن مصيرهم
وعن مصير آخرين تعتقد طوكيو أنهم خطفوا أيضا».
وكانت اليابان قررت في الثالث من شهر تموز الجاري ،تخفيف
العقوبات على كوريا الشمالية ،مع صدور تقرير جديد ُيظهر أن عدد
هؤالء المختطفين ما زالوا أحياء.
وقال رئيس الوزراء الياباني «شينزو آبي» الذي جعل من معرفة
مصير المخطوفين هدفا ً في مسيرته السياسية« ،إن تخفيف العقوبات
«مجرد بداية وسنبذل كل جهد ممكن للتوصل إلى حل كامل لهذه
المسألة».

واصل وزير الخارجية األميركي جون كيري جهوده إليجاد حل للخالف على
نتائج انتخابات الرئاسة األفغانية ،والتقى من جديد مع المرشحين للرئاسة
األفغانية والرئيس الحالي حامد كرزاي.
واجتمع الوزير األميركي مرة أخرى مع عبد الله عبد الله و أشرف عبد الغني
في السفارة األميركية والتقى كرزاي في وقت الحق في قصر الرئاسة .كما اجتمع
الحقا ً مع معاونيه بعد أن أمضى يوم الجمعة في اجتماعات مع عبد الله وعبد
الغني وكرزاي والممثل الخاص لألمم المتحدة يان كوبيس.
وكانت النتائج األول��ي��ة للجولة الثانية من االنتخابات الرئاسية في
أفغانستان أظهرت تقدم عبد الغني المسؤول السابق في البنك الدولي بفارق
نحو مليون صوت .ورفض عبد الله االعتراف بهذه النتيجة ووصفها بأنها
«انقالب» على إرادة الشعب كما تحدث عن وقوع تزوير كبير.
وحثت الواليات المتحدة اللجنة االنتخابية المستقلة على أالّ تعلن النتيجة
النهائية قبل انتهاء عملية مراجعة فرز األص��وات ،كما طلبت من معسكري
المرشحين أالّ يبادر أي منهما بإعالن فوزه في االنتخابات.

وصل الرئيس الروسي فالديمير بوتين إلى العاصمة
االرجنتينية بيونس أيريس في اختتام جولته إلى أميركا
الجنوبية ،والتي تهدف إلى زيادة الدعم الدولي لسياسات
بالده الخارجية.
وأج����رى ال��رئ��ي��س ب��وت��ي��ن م��ح��ادث��ات م��ع نظيرته
األرجنتينية كريستينا فرينانديز قبل عشاء عمل بمشاركة
عدد من ق��ادة أميركا الجنوبية بينهم رؤس��اء البرازيل
وبوليفيا واألورغواي.
وو ّقع الرئيس الروسي مع مضيفته األرجنتينية اتفاقا ً
للتعاون النووي بين بلديهما ،حيث قال وزي��ر الطاقة
ال��روس��ي الكسندر ن��وف��اك للصحافيين ف��ي العاصمة
األرجنتينية إن مؤسسة الطاقة النووية الروسية «روس
أتوم» تقدمت بعرض إلنشاء مفاعلين نوويين جديدين في
األرجنتين.
ومن المقرر أن يتوجه الرئيس الروسي الى البرازيل،
حيث سيحضر قمة مجموعة دول البريكس ،والتي تضم

كالً من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا،
و التي ستعقد يومي الثالثاء واألرب��ع��اء المقبلين ،كما
سيحضر الرئيس بوتين المباراة النهائية لبطولة كأس
العالم لكرة القدم التي تستضيفها البرازيل.
هذا وطالبت الرئيس األرجنتيني أثناء جولة مع ضيفها
الروسي في القصر الرئاسي في ببوينس آيرس بإعادة
بناء المؤسسات الدولية وجعلها أكثر تمثيال ،وهي دعوة
رحب بها الرئيس بوتين بحرارة.
وقالت« :نؤمن إيمانا ً قويا ً بتعدد االقطاب في النظام
الدولي ،وبعالم ال تسوده الدول ذات المعايير المزدوجة،
وذلك في إشارة مبطنة الى الواليات المتحدة» ،وأضافت
«يجب أن نق ّنن تدفق رأس المال الذي حول العالم الى نا ٍد
للقمار أغرق الكثير من الدول في الدين».
وفيما امتنع الرئيس بوتين عن مهاجمة الغرب في
التصريحات التي أدلى بها ،قال إن لروسيا «نظرة قريبة
جدا ً لنظرة األرجنتين لمسألة العالقات الدولية».

وا�شنطن م�ستاءة من ر ّد فعل برلين في ق�ضية التج�س�س
ع� ّب��رت ال��والي��ات المتحدة بشكل
واض���ح ع��ن استيائها م��ن ر ّد فعل
ال��س��ل��ط��ات األل��م��ان��ي��ة ع��ل��ى قضية
التجسس ،التي دفعت برلين إلى
ال��ط��ل��ب م��ن رئ��ي��س االس��ت��خ��ب��ارات
األميركية في برلين مغادرة المانيا.
وقال الناطق باسم البيت االبيض
غ��وش إرنست « :إن الطريقة األكثر

فعالية لتسوية الخالفات هي المرور
عبر القنوات الخاصة القائمة وليس
عن طريق وسائل اإلعالم».
وردا ً على س��ؤال عما اذا كان ذلك
انتقادا ً للسلطات األلمانية ،قال إرنست
»:أترك لكم مسؤولية التفسير» ،رافضا ً
تأكيد أو نفي أن يكون رئيس فرع وكالة
االستخبارات المركزية (سي آي ايه)

األميركية غادر فعالً األراضي األلمانية
بعدما طلبت السلطات االلمانية منه
ذلك الخميس.
لكنه قال إن واشنطن تدرك خطورة
القضية وتحترم «بالتأكيد طلبات
الحكومة األلمانية المتعلقة باعتماد
ووج��ود دبلوماسيين أميركيين في
ألمانيا».

