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دوليات

خامنئي :كيري طلب �شخ�صي ًا من ظريف
التعاون لمحاربة «داع�ش» ونحن رف�ضنا

را�سمو�سن :رو�سيا لي�ست «خطراً مبا�شراً» على الناتو لكن �إقامة تعاون معها ف�شل

مجل�س الأمن الرو�سي يبحث عملية الت�سوية في �أوكرانيا
بحث الرئيس الروسي فالديمير
بوتين م��ع األع��ض��اء الدائمين في
مجلس األم��ن ال��روس��ي سير عملية
السالم في أوكرانيا والمسائل ذات
الطابع االقتصادي في إط��ار اتفاق
الشراكة بين كييف وبروكسيل.
وقال دميتري بيسكوف السكرتير
الصحافي للرئيس الروسي أمس إنه
«جرى بحث عملية التسوية السلمية
لألزمة جنوب شرقي أوكرانيا مع
التركيز على الجوانب اإلنسانية».
وأض��اف أنه جرى كذلك «تبادل
وجهات النظر في إط��ار االتصاالت
بين ممثلي روسيا واالتحاد األوروبي
وأوكرانيا في ظل العواقب السلبية
المحتملة لبدء سريان مفعول االتفاق
حول الشراكة األوكرانية ـ األوروبية
بالنسبة إل���ى اق��ت��ص��ادي روس��ي��ا
وأوكرانيا».
وشارك في االجتماع رئيس الوزراء
دميتري مدفيديف ورئيس دي��وان
الكرملين سيرغي ايفانوف ورئيسة
مجلس االتحاد فالنتينا ماتفيينكو
وأم���ي���ن م��ج��ل��س األم����ن ن��ي��ك��والي
باتروشيف ووزي��ر الدفاع سيرغي
شويغو ومدير هيئة األمن الفدرالي
الكسندر بورتنيكوف ومدير جهاز
االستخبارات العسكرية ميخائيل
فرادكوف والعضو الدائم في مجلس
األمن الروسي بوريس غريزلوف.
وفي السياق ،أعلنت وزارة المالية
الروسية أنها بصدد إنشاء صندوق
بمليارات ال��دوالرات لدعم الشركات

المتضررة جراء العقوبات الغربية
المفروضة ضد روسيا.
وقال وزير المالية الروسي أنطون
سيلوانوف إنه س ُيم ّول الصندوق عن
طريق تقليص تحويالت الموازنة
االتحادية إلى صندوق التقاعد لعامي
 ،2015 - 2014وباستخدام جزء من
فائض موازنة العام الحالي.
وأض����اف س��ي��ل��وان��وف أن ق��رار
تقليص تحويل المال إلى صندوق
ال��ت��ق��اع��د ل��ع��ام��ي 2015 - 2014

سيمنح الموازنة  10.777مليارات
دوالر ،والتي ستخصص لمشاريع
تمويلية للشركات المتضررة من
العقوبات الغربية والتي طاولت
م��ص��ارف وش��رك��ات روس��ي��ة كبرى
تعمل في مجالي الدفاع والطاقة،
مؤكدا ً أنه ستخصص أموال لشركتي
«روس ن��ف��ط» و»ن��وف��ات��ي��ك» من
صندوق الرفاه الوطني ه��ذا العام
في حال قيام الشركتين باستيفاء
الشروط المطلوبة منهما.

وأعلن األمين العام لحلف شمال
األط��ل��س��ي «ال��ن��ات��و» أن����درس ف��وغ
راسموسن أن الحلف لم يتمكن من
إق��ام��ة ع�لاق��ات ش��راك��ة م��ع روسيا،
م��ش��ي��را ً إل���ى إن م��وس��ك��و رف��ض��ت،
بحسب رأيه ،كل محاوالت «الناتو»
الرامية إلى إقامة تعاون أمني معها
على أساس القانون الدولي.
ورأى راسموسن في تصريح من
بروكسيل أم��س أن روسيا ال تزال
تعتبر حلف شمال األطلسي خصما ً

وليس شريكا ً لها ،مؤكدا ً في الوقت
ذات���ه أن روس��ي��ا ال تمثل «خ��ط��را ً
مباشراً» على الحلف اليوم.
وأك���د األم��ي��ن ال��ع��ام للحلف أن
موسكو تعلم ب��أن البند الخامس
التفاقية واشنطن يؤكد وق��وف كل
ال���دول األع��ض��اء ف��ي «ال��ن��ات��و» إلى
جانب دول��ة م��ن أعضائه ف��ي حال
تعرضها لهجوم ،مشيرا ً إلى ضرورة
تعزيز ق��درات الحلف على االحتواء
لتأمين الدفاع عن أعضائه.
من جهة أخ��رى ،ق��ال راسموسن
إن الجانب ال��روس��ي ق��ادر على أن
يشارك بشكل بناء في تسوية األزمة
األوكرانية سياسيا ً في حال اتخاذه
مثل هذا القرار.
وف��ي ش��أن متصل ،أعلن محافظ
إق��ل��ي��م خ���اب���اروف���س���ك ال���روس���ي
ف��ي��ات��ش��ي��س�لاف ش���ب���ورت ح��ال��ة
ال��ط��وارئ ف��ي اإلقليم بسبب تزايد
أعداد الالجئين من أوكرانيا ،بحسب
ما جاء في بيان نشر أمس على موقع
إدارة اإلقليم.
و أك��د ال��ب��ي��ان أن «ه���ذا اإلج���راء
سيساعد في تسخير الموارد المادية
كافة من احتياطات اإلقليم من أجل
إسكان الالجئين وإيجاد عمل لهم»،
إضافة الى أنه تمت توصية البلديات
المحلية ب��رف��ع درج���ة الجاهزية
بهدف إسكان الالجئين األوكرانيين،
وتنظيم  10مراكز إي��واء موقتة إذ
تتسع لـ 444الجئاً.

مو�سكو ت�ؤكد �أهمية انتخابات القرم وكييف تعتبرها غير �شرعية

«رو�سيا الموحدة» يفوز بغالبية مقاعد الدوما الرو�سي
أع��ل��ن رئ��ي��س ال����وزراء ال��روس��ي دميتري
مدفيديف أن االنتخابات التي أجريت يوم األحد
في القرم تؤكد أن السلطة في روسيا تقوم على
اإلجراءات القانونية ،مشيرا ً خالل كلمة ألقاها
أمس إلى أنه «في أول يوم للتصويت الموحد
في القرم بدأ تطبيق الضمانات الديمقراطية
كافة التي حددها الدستور الروسي».
من جهة أخرى ،استنكرت وزارة الخارجية
األوكرانية االنتخابات في القرم وسيفاستوبل،
واص��ف��ة إي���اه بأنها غير ش��رع��ي��ة ،إذ أك��دت
الخارجية األوكرانية أن القرم كانت وال تزال
وستبقى جزءا ً ال يتجزأ من الدولة األوكرانية
ذات السيادة ويسري على أراضيها دستور
وقوانين أوكرانيا.
وك����ان رئ��ي��س ب��رل��م��ان ال��ق��رم فالديمير
قسطنطينوف كشف أن نسبة اإلق��ب��ال على
التصويت في االنتخابات اإلقليمية في شبه
جزيرة القرم الروسية بلغ نحو  60في المئة.
وبحسب ليونيد إيفليف نائب رئيس لجنة
االنتخابات المركزية يتقدم مرشحو حزب
«روس��ي��ا الموحدة» برئاسة رئيس ال��وزراء
دميتري ميدفيديف في انتخابات قادة األقاليم
في كل مكان.
وبلغ عدد المسجلين في القوائم االنتخابية
نحو  75مليون مواطن روس��ي الختيار 30
محافظا ً و 14برلمانا ً إقليميا ً وع��م��داء مدن
كبرى ،إضافة إلى آالف المجالس البلدية ،إذ

جرى التصويت في  85كيانا ً فيدراليا ً روسيا ً
ما عدا إنغوشيا ،ومن بينها شبه جزيرة القرم
وسيفاستوبول ،اللذان انضما إلى روسيا هذا
العام.
وتنافس  56حزبا ً سياسيا ً في االنتخابات،
إذ توزع الناخبون على  64ألف مركز اقتراع في
أنحاء البالد كافة .وبحسب استطالعات الرأي
األخيرة تقدمت األح��زاب التي تدعم سياسة
الرئيس بوتين بشأن ضم شبه جزيرة القرم
وموقفه من األزمة في جنوب شرقي أوكرانيا

ومواجهته مع الدول الغربية بهذا الشأن.
وفي السياق ،أعلنت لجنة االنتخابات في
موسكو أن حزب روسيا الموحدة حصل على
غالبية مقاعد مجلس الدوما (البرلمان) لمدينة
موسكو ،وذل��ك بعد ف��رز  100ف��ي المئة من
األصوات في االنتخابات التي أجريت األحد.
وق��ال رئيس اللجنة االنتخابية فالنتين
غوربونوف أمس ،إن حزب روسيا الموحدة
حصل على  28مقعدا ً م��ن أص��ل  45مقعدا ً
في برلمان موسكو ،مقابل  5مقاعد للحزب

كاميرون في زيارة �أخيرة ال�سكتلندا
للحفاظ على الوحدة
قام رئيس الوزراء البريطاني ديفيد
كاميرون أمس بواحدة من زياراته
األخ��ي��رة إل��ى اسكتلندا قبل أربعة
أي��ام من موعد االستفتاء التاريخي
المقرر على استقالل اإلقليم ،ليحذر
االسكتلنديين من أنهم إذا اختاروا
االن��ف��ص��ال ع��ن المملكة المتحدة
فسيكون ذلك بال رجعة.
وتظهر استطالعات ال��رأي تقاربا ً
كبيرا ً بين المعسكر الداعي لالستقالل
واآلخ����ر ال��م��ط��ال��ب ب��ال��ح��ف��اظ على
ال��وح��دة ،وم��ن المنتظر أن يحاول
كاميرون رئيس حزب المحافظين في
إنكلترا استمالة مشاعر االسكتلنديين
بتشبيه المملكة المتحدة التي تضم
انكلترا وويلز واسكتلندا وإيرلندا
الشمالية كأسرة واحدة.
وطبقا ً لمقتطفات وزع��ه��ا مكتب
رئ��ي��س ال�����وزراء ال��ب��ري��ط��ان��ي على
وسائل اإلعالم سيقول كاميرون في
كلمته« :ال رجعة عن ه��ذا .ال عرض
ث��ان إذا ص��وت��ت اسكتلندا بنعم»
على االن��ف��ص��ال ،إض��اف��ة إل��ى تكرار
رسالته الرافضة االستقالل «نحن

معا أفضل» ،واسكتلندا داخل المملكة
المتحدة تستفيد من مزايا االنتماء
إل��ى كيان أكبر وأك��ث��ر ن��ف��وذاً ،وفي
الوقت نفسه تتمتع بوضع متنام
للحكم الذاتي.
وتنظم حملة «فلنبق معا» من
المشاهير البريطانيين حدثا ً عاما ً
في ميدان «الطرف األغ��ر» في لندن
لمناشدة االسكتلنديين التصويت بال
في االستفتاء على االنفصال.
ويوم األحد الماضي تدفق اآلالف
من المؤيدين لالستقالل على شوارع
مدينة غالسكو أكبر مدن اسكتلندا
بعد أن أظهرت استطالعات ال��رأي
أن المعسكرين المؤيد والمعارض
لالستقالل يسيران كتفا ً بكتف.
وك��ان��ت الملكة ال��ي��زاب��ي��ث ملكة
بريطانيا خرجت عن صمتها بشأن
قضية االس��ت��ف��ت��اء ع��ل��ى استقالل
اسكتلندا وحثت مواطني هذا البلد
على «التفكير مليا ً قبل التصويت على
المستقبل».
وذكرت صحيفة «تايمز» أن الملكة
إليزابيث قالت ألح��د أف��راد الشعب

عقب خروجها من الصالة الصباحية
في إحدى كنائس منطقة كراثي قرب
منطقة بالمورال ،إنها تتمنى أن يفكر
االسكتلنديون مليا ً بشأن المستقبل
وهم يدلون بأصواتهم في االستفتاء
ال���ذي ق��د يسفر ع��ن تفتت المملكة
المتحدة ،إذ أش��ارت الصحيفة إلى
أن تصريحات الملكة جاءت ردا ً على
ملحوظة المواطن بأنها لم تذكر شيئا ً
عن االستفتاء.
وعلى رغ��م أن��ه من المفترض أن
تؤيد الملكة إليزابيث بقاء االتحاد
على ما هو عليه فقد التزمت الحرص
البالغ وتجنبت اإلدالء بتصريحات
علنية عن االستفتاء.
ونقلت «وري��ت��رز» عن مصدر في
قصر بكنغهام قوله« :إنه أمر يتسم
بالتجرد الكامل ويعزز فكرة أنه أمر
م��ن اختصاص شعب اسكتلندا».
وأض����اف« :الملكة م��ح��اي��دة بحكم
ال��دس��ت��ور ب��ع��ي��دا ً م��ن ال��س��ي��اس��ة،
وتقول دوم��ا ً إن��ه أم��ر يخص شعب
اسكتلندا».
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الشيوعي الروسي ومقعد واحد لكل من الحزب
الديمقراطي الليبرالي الروسي ،وحزب رودينا
وال��وط��ن و 10مقاعد لمرشحين مستقلين،
مشيرا ً إلى أن نسبة المشاركة في االنتخابات
البرلمانية بالعاصمة الروسية بلغت  21في
المئة.
وأجريت في روسيا األح��د  14أيلول ،وهو
يوم التصويت الموحد في البالد ،إعادة انتخاب
معظم المحافظين الحاليين أو القائمين بأعمال
المحافظين ورؤساء األقاليم والجمهوريات في
إطار روسيا االتحادية.
وت��ش��ي��ر ال��م��ع��ل��وم��ات األول���ي���ة إل���ى ف��وز
المحافظين الحاليين في مقاطعات أستراخان
وك���ي���روف وت��ي��وم��ان ون��ي��ج��ن��ي ن��وف��غ��ورود
والقائمين بأعمال المحافظين في مقاطعات
ك��ورغ��ان وب��س��ك��وف وف��ورون��ي��ج وك��ورس��ك
وإيفانوفو وليبيتسك ومورمانسك وفولوغدا
وفولغوغراد وتشيليابينسك وأوريول ومدينة
بطرسبورغ وكذلك رؤساء جمهوريات كومي
وكالميكيا وباشكيريا.
وأعلنت وزارة الداخلية الروسية أن يوم
التصويت الموحد في روسيا جرى بهدوء ومن
دون مخالفات تذكر ،مضيفة أن  180ألفا ً من
عناصر الشرطة ،إضافة إلى  40ألفا ً من وحدات
متطوعين و 2,7ألف من وحدات القوزاق قاموا
بمهمة تأمين العملية االنتخابية.

�سيول :بيونغ يانغ تطور نظام ًا لإطالق
ال�صواريخ البالي�ستية من الغوا�صات
قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أمس إن كوريا الشمالية بصدد تطوير نظام
تسليحي جديد يتمكن من إطالق الصواريخ الباليستية من الغواصات.
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مسؤول في الوزارة في سيول قوله« :اعتمادا ً
على معلومات استخباراتية كورية جنوبية وأميركية حديثة ،التقطنا مؤشرات
تدل على أن كوريا الشمالية تقوم بتطوير أنبوب إطالق صواريخ عمودي خاص
بالغواصات».
وقال كيم مين سيوك ،الناطق باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية ،في مؤتمر
صحافي إن الغواصات الكورية الشمالية من فئة غولف التي تبلغ زنتها  3000طن
يمكن تحويرها بحيث تتمكن من إطالق الصواريخ الباليستية متوسطة المدى.
ولكن الناطق أكد أن «سيول لم تتسلم أية معلومات أكيدة تفيد بأن أية غواصة
كورية شمالية ذات قدرة على إطالق الصواريخ الباليستية قد دخلت الخدمة
الفعلية» .يذكر أن أسطول الغواصات الصغير الذي تملكه كوريا الشمالية مكون
بشكل أس��اس من غواصات قديمة أنتجت في الحقبة السوفياتية إضافة إلى
غواصات صينية محورة.
وكان المعهد األميركي الكوري الملحق بجامعة «جونز هوبكنز» األميركية قد
قال في شهر حزيران الماضي إنه يعتقد أن كوريا الشمالية قد حصلت على نموذج
بحري من صاروخ كروز روسي الصنع.
وقال خبير التسلح في المعهد جفري لويس في حينه إن الصاروخ الجديد يمثل
«إضافة جديدة ومقلقة» للترسانة الصاروخية الكورية الشمالية ،مشيرا ً إلى أن
الصاروخ المذكور هو نسخة من صاروخ  KH35الروسي ،وهو صاروخ كروز
مضاد للسفن أنتج في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي.

وا�شنطن تحقق في ان�ضمام ن�ساء
من الواليات المتحدة لـ «داع�ش»
بدأت السلطات األميركية التحقيق في ظاهرة التحاق نساء أميركيات من داخل
الواليات المتحدة بتنظيم الدولة اإلسالمية اإلرهابي.
وصرح عبد الرزاق بيهي وهو من رؤساء الجالية الصومالية في الواليات المتحدة
أن  3أسر صومالية على األقل في منطقة مينيا بوليس  -سانت بول أعلنت اختفاء
فتيات في األسابيع الستة الماضية ،مرجحين انضمامهن إلى التنظيم اإلرهابي.
وذكرت مصادر أن فتاة أميركية من أصل صومالي تبلغ من العمر  19سنة من
سانت بول هربت من والديها في  25آب ،وقالت إنها ذاهبة إلى حفل لدى صديقة
مقبلة على الزواج ،وبدال ً من ذلك سافرت إلى تركيا وانضمت إلى «الدولة اإلسالمية»
في سورية.
يذكر أن الفتاة الصومالية من سانت بول تعد أول حالة تنضم فيها فتاة إلى
التنظيم اإلرهابي وتعلن ،على رغم أن أسرتها طلبت عدم نشر اسمها خوفا ً من
انتقام اإلسالميين.
وأعلن جريج بوساليس المستشار في مكتب التحقيق الفيدرالي في مينيابوليس
أن السلطات تحقق في احتمال قيام متطرفين إسالميين بتجنيد فتيات أخريات في
المنطقة ،إضافة إلى رجال.
وتوجد في منطقة مينيا بوليس – سانت بول في والية مينيسوتا أكبر جالية
صومالية في الواليات المتحدة ،وشهدت سابقا ً عمليات تجنيد لجماعات إرهابية
منذ بدأت حركة الشباب بضم مجندين عام .2007

ق��ال المرشد األعلى للجمهورية اإليرانية السيد علي
خامنئي إن «ادعاءات أميركا بأنها تشكل تحالفا ً لمحاربة
اإلرهاب وداعش ليست إال ادع��اءات خالية وواهية» ،الفتا ً
إلى أن «التحرك الذي كسر ظهر «داعش» في العراق لم يكن
أميركيا ً وإنما من فعل الجيش العراقي والقوات الشعبية»،
مؤكدا ً أن «األميركيين يعرفون هذا األمر جيداً».
وأضاف السيد خامنئي« :في األيام األولى ألزمة العراق،
وتمدد داعش في العراق طلب األميركيون وعبر سفيرهم
ف��ي ال��ع��راق منا أن نتعاون معهم ف��ي محاربة داع��ش،
ونحن رفضنا ذلك ألن أيديهم ملطخة» ،موضحا ً أن «وزير
الخارجية األميركي جون كيري طلب شخصيا ً من وزير
خارجية إيران محمد جواد ظريف أن نتعاون معهم ورفض
وزيرنا ذلك أيضاً».
وأضاف المرشد اإليراني« :حتى مساعدة وزير الخارجية
األميركي التي يعرفها الجميع جددت طلب بالدها خالل
محادثاتها مع السيد عراقجي ،ولكن السيد عراقجي رفض
هذا الطب أيضاً».
من جهة أخ��رى ،أعلن نائب وزي��ر الخارجية اإليراني
حسين أمير عبد اللهيان أن الطريقة األج��دى لمحاربة
اإلرهاب والمتطرفين اإلسالميين تكمن عبر دعم الحكومتين
السورية والعراقية.
ونقلت وكالة األنباء الطالبية اإليرانية أمس عن عبد
اللهيان قوله إن «السبيل األفضل للتصدي لداعش واإلرهاب
في المنطقة هو مساعدة ودعم حكومتي العراق وسورية،
اللتين تحاربان اإلرهاب بشكل جدي».
وأض��اف المسؤول اإلي��ران��ي ،ال��ذي لم ت��دع ب�لاده إلى

مؤتمر باريس ،المنعقد لبحث اإلج��راءات االستخباراتية
والعسكرية في مواجهة «الدولة اإلسالمية» أن «إيران لن
تنتظر ائتالفا ً دوليا ً لمكافحة اإلره��اب ،وستقوم بواجبها
بنفسها».
وفي السياق ،ح ّذر رئيس هيئة األركان العامة المسلحة
في إيران اللواء حسن فيروز أبادي أميركا وشركاءها العرب
واألوروبيين في التحالف الدولي لمحاربة «داع��ش» ،من
«القيام بأي عمل من دون التنسيق مع الحكومتين السورية
والعراقية».
ووصف آبادي مؤتمر باريس الذي عقد أمس حول العراق
بأنه «يتذرع كذبا ً بداعش ومحاربة اإلره��اب» ،معتبرا ً أن
«الهدف األصلي هو تحقيق الشرق األوسط الكبير وإعادة
تقسيم دول المنطقة ،ورسم الحدود ما يؤمن النفط بأسعار
رخيصة للغرب ويضمن أمن كيان االحتالل الصهيوني
واستقراره».
وكرر أبادي تأكيد مواقف السيد خامنئي من أن «قوات
الدفاع الوطني والقوات الشعبية في العراق وسورية إلى
جانب جيشي البلدين لها الدور الرئيسي في محاربة داعش
واإلرهاب» .واستبعدت الواليات المتحدة في وقت سابق من
أمس التعاون العسكري مع إيران في الحملة التي تقودها
ضد تنظيم «الدولة اإلسالمية» اإلرهابي ولكنها أبقت على
إمكان إجراء محادثات في المستقبل معها بشأن العراق.
وقالت جين ساكي المتحدثة باسم وزي��ر الخارجية
جون كيري في بيان« :ال نتعاون ولن نتعاون عسكريا ً (مع
إيران) ...قد تكون هناك فرصة أخرى في المستقبل لمناقشة
العراق».

�آمانو :ا�ستعداد �إيراني لت�سريع التعاون

طهران ت�ستبعد التو�صل �إلى اتفاق نهائي
في مفاو�ضات نيويورك
أع���رب ن��ائ��ب وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة
اإليراني عباس عراقجي عن شكوكه
بشأن إم��ك��ان التوصل إل��ى اتفاق
ش��ام��ل م��ع اللجنة السداسية في
الجولة الجديدة من المفاوضات
التي ستجرى في نيويورك في 18
من الشهر الجاري.
وق��ال عراقجي للصحافيين في
طهران أمس« :أعتقد أن من المشكوك
فيه أن يجرى التوصل إل��ى اتفاق
نهائي بين األط��راف إذا أخذنا في
االعتبار حجم القضايا التي يجب
بحثها».
وأكد الدبلوماسي اإليراني وجود
خالفات بشأن بعض المسائل بين
أطراف المفاوضات ،معربا ً عن أمله
في أن تساعد المفاوضات المكثفة
األخيرة في تقريب المواقف.
وق��ال عراقجي إنه يمكن تحقيق
نتائج في أقرب وقت في حال إظهار
الجانب اآلخر عزمه الحقيقي لتسوية
القضية ،م��ؤك��دا ً أن ح��ق الشعب
اإليراني في استخدام الطاقة الذرية
ل�لأغ��راض السلمية ه��و خ��ط أحمر
لطهران في المفاوضات النووية.
وأش����ار إل���ى أن «ال��وف��د اإلي��ران��ي
المفاوض سيتوجه إل��ى نيويورك
غدا ً (اليوم) وستجرى المفاوضات
يومي األربعاء والخميس بصورة
ثنائية ومتعددة الجوانب» ،وقال

إنه سينظم يوم األربعاء غداء عمل
بين وزي��ر الخارجية محمد ج��واد
ظريف وكاثرين آشتون يجرى خالله
تحديد كيفية مواصلة المسار.
وفيما إذا كان سيعقد اجتماع بين
وزراء خارجية إيران والدول الست
ق���ال« :ل��ي��س م��ن المعلوم أن يتم
ذلك وأرى أنه في حال عدم تحقيق
تقدم في المفاوضات ،فال حاجة إلى
حضور وزراء الخارجية».
وف��ي ال��س��ي��اق ،أعلنت الوكالة
الدولية للطاقة ال��ذري��ة استعداد
إي��ران لتسريع التعاون معها فيما
يتعلق بتسوية المسائل المتبقية
بشأن الطابع السلمي لبرنامجها
النووي.

وقال األمين العام للوكالة الدولية
يوكيا أم��ان��و ف��ي اجتماع لمجلس
م����دراء ال��وك��ال��ة ف��ي فيينا أم��س،
إن��ه أك��د خ�لال زيارته األخيرة إلى
طهران أهمية تنفيذ االتفاق اإلطاري
للتعاون ف��ي م��وع��ده ،م��ش��ي��را ً في
الوقت ذاته إلى أن الجانب اإليراني
لم يقدم إلى الوكالة الدولية للطاقة
الذرية حتى اآلن اقتراحات بشأن
حزمة جديدة من اإلجراءات الرامية
إلى تسوية الخالفات.
وأوضح أمانو أن المنظمة طلبت
من طهران تقديم مثل هذه اإلجراءات
ف��ي م��وع��د أق��ص��اه  2أي��ل��ول ،إال أن
السلطات اإلي��ران��ي��ة ل��م تفعل ذلك
حتى اآلن.

قائد المعار�ضة ال�سويدية ي�سعى �إلى ت�شكيل حكومة جديدة
أف��ادت التقديرات بعد ف��رز  99في المئة من نسبة
األص��وات بعد إغالق صناديق االقتراع في االنتخابات
التشريعية في السويد بأن المعارضة اليسارية فازت
في االنتخابات التشريعية ،فيما سجل اليمين المتطرف
تقدما ً تاريخياً.
حيث تأكد فوز أحزاب الديمقراطي االجتماعي والخضر
واليسار بحوالى  159مقعدا ً في البرلمان المؤلف من
 349عضواً ،بنسبة  44,8في المئة وهي نسبة تقل عن
الغالبية المطلوبة ،وبالتالي سيتقدمون بشكل واضح
على تحالف يمين الوسط الحاكم الذي ستجمع أحزابه

األربعة نسبة  39,7في المئة .في حين حصل حزب
الديمقراطيين السويديين اليميني المتطرف على  13في
المئة.
وف��ي ال��س��ي��اق ،ق��ال م��س��ؤول ال��ح��زب الديمقراطي
االجتماعي السويدي المعارض ستيفان لوفان إنه سوف
يحاول تشكيل حكومة بعد فوزه في االنتخابات العامة،
مشيرا ً إلى أنه قال إنه لن يتعامل مع اليمين المتطرف،
في حين تشير التوقعات إل��ى أن االئ��ت�لاف الفائز في
االنتخابات سوف يحتاج إلى دعم من اليمين المتطرف
المناهض للهجرة.

ملك تايالند يغادر الم�ست�شفى
غ����ادر م��ل��ك ت��اي�لان��د ب��وم��ي��ب��ون
ادولياديج المستشفى أم��س ،وقال
القصر إن حالته الصحية جيدة بعد
أن قضى خمسة أسابيع للعالج من
التهاب معوي.
ولدى خروج الملك وبرفقته الملكة
سيركيت التي دخلت المستشفى
إلج��راء فحوصات طبية هلل آالف
ال��ت��اي�لان��دي��ي��ن ال���ذي���ن ك���ان���وا في

انتظارهما خارج مستشفى سيريراج
في بانكوك ولوحوا باألعالم .وقضى
ملك تايالند نحو أرب��ع سنوات في
هذا المستشفى من عام  2009إلى
.2013
وتوجه الملك والملكة إل��ى قصر
ك�لاي كانجون ال��ذي يعني «بعيدا ً
م��ن ال��م��ت��اع��ب» ف��ي ب��ل��دة ه��وا هين
الساحلية الى الجنوب من العاصمة،

إذ ق��ال م��س��ؤول م��ن القصر الملكي
للصحافيين إن الملك بصحة جيدة،
لكنه لم يقدم مزيدا ً من التفاصيل عن
حالته الصحية أو حالة الملكة.
ويظل بوميبون  -وهو أقدم ملك في
العالم  -رمزا ً للوحدة الوطنية وهو
يحظى باحترام التايالنديين بوصفه
ملكا ً دس��ت��وري�ا ً ف��وق ك��ل النزاعات
السياسية وعقود االضطرابات.

