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مو�سكو نحو تعزيز التعاون اال�ستراتيجي مع ال�صين ...والعقوبات الغربية بال معنى

خوف �أوروبي من تنامي النزعة القومية بعد ا�ستفتاء ا�سكتلندا

«مجموعة الع�شرين» ت�ؤيد ا�ستمرار رو�سيا في العمل معها

رئي�س كتالونيا يدعو �إلى الت�صويت على اال�ستقالل خالل �أيام

أكد رئيس الوزراء الروسي ديمتري
ميدفيديف أن العقوبات المالية التي
فرضتها الدول الغربية ضد موسكو ال
تحمل أي معنى ولن تؤثر في روسيا،
مشيرا ً إلى أن قرار فرض العقوبات
من جانب الشركاء الغربيين غير
موضوعي.
ولفت ميدفيديف إل��ى أن روسيا
م��رت ب��أوض��اع مشابهة بين عامي
 2008و ،2009قائالً «ك��ان علينا
توفير التمويل للشركات الروسية
باستخدام مواردنا الخاصة» ،مشيرا ً
إلى «أن البنك المركزي يمكنه التعامل
مع هذه المشكلة».
وأوضح رئيس الوزراء الروسي أن
بالده «سيكون لديها اقتصاد جديد
وعصري في غضون عشر سنوات
على رغم القيود المفروضة اليوم»،
مشيرا ً إل��ى أن موسكو لن تغير أي
شيء ولن تقلص برامج الدولة.
وأض���اف مدفيديف أن موسكو
ع���ازم���ة ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال��ع�لاق��ات
االستراتيجية مع الصين وهي غير
قلقة م��ن أي��ة منافسة إضافية من
جانب بكين .وق���ال« :تعاوننا مع
الصين يحمل طابعا ً استراتيجياً،
نمتلك ع�لاق��ات سياسية ممتازة،
وعالقات اقتصادية رائعة» .موضحا ً
أن موسكو معنية اآلن بتنمية هذه
العالقات ورفد التعاون مع مثل هذا
الشريك االستراتيجي.
من جهة أخرى ،أكد مدفيديف أن
روسيا ال تخشى المنافسة في ظل
هذه العالقات المتنامية مع الصين،
ألنها ع�لاق��ات مبنية على التكافؤ
والمنفعة المتبادلة للبلدين في
المجاالت كافة .وتابع« :ينظر كثير
من دول العالم إلى الصين على أنها
شريك استراتيجي ومنها الواليات
المتحدة ،وهذا ال يعني التخلي عن
السيادة االقتصادية».
واعتبر رئيس ال��وزراء أنه «وبما
أننا نعيش في عالم العولمة ،فإن
ال��ك��ل يستثمر حيث ي��رغ��ب ونحن
مهتمون باستقطاب استثمارات من

الصين وغيرها من ال��دول ،سنقوي
ص��داق��ت��ن��ا م��ع ال��ص��ي��ن وك���ل ش��يء
سيكون على ما يرام».
وك���ان ميدفيديف أك��د ف��ي كلمة
ألقاها أخ��ي��را ً ف��ي الجلسة العامة
لمنتدى االستثمار الدولي في مدينة
سوتشي الروسية على شاطئ البحر
األس��ود ،أن الجانب الغربي فرض
عقوبات ضد روسيا ال ترتبط بأحداث
حقيقية ،ظنا ً منه بن الحل الوحيد
لجميع المشاكل هو زي��ادة الضغط
على روسيا.
وعلى الصعيد الداخلي ،استبعد
ميدفيديف وجود أية خطط لتقليص
أعداد الوزارات أو إجراء أي تغييرات
أخرى لهيكلة الحكومة الروسية في
الوقت الراهن ،وقال« :إذا شعرنا بأن
دور بعض الوزارات انتهى أو أنها لم
تعد ضرورية فسنقوم باالستغناء
عنها» ،الفتا ً إلى عدم وج��ود خطط
بهذا الشأن على المدى القريب.
وكان ميدفيديف توقع قبل أيام أن
يشهد االقتصاد الروسي تسارعا ً في

النمو منذ بداية العام المقبل ليصل
إلى مستوى  2,1في المئة ،الفتا ً إلى
أن نمو االقتصاد الروسي في العام
الحالي سيكون عند مستوى  5,0في
المئة ،وسيكون عاما  2016و2017
أفضل على االقتصاد الروسي.
و ك��ان��ت الحكومة ال��روس��ي��ة قد
ص��ادق��ت الخميس ال��م��اض��ي على
م��ش��روع ال��م��وازن��ة العامة لألعوام
 ،2017-2015مع األخذ في االعتبار
انضمام جمهورية القرم إلى روسيا
وتراجع أسعار النفط والتداعيات
المحتملة للعقوبات الغربية على
روسيا.
وفي السياق ،أعلن وزير المالية
األم��ي��رك��ي ج���اك ل��ي��و أن ال��والي��ات
المتحدة تأمل بتحسن الوضع في
أوك��ران��ي��ا قبل حلول شهر تشرين
الثاني ،موعد انعقاد قمة «مجموعة
العشرين» بمشاركة روسيا.
وقال ليو في مؤتمر صحافي عقب
اجتماع وزراء مال مجموعة العشرين
في مدينة كيرنز األسترالية أمس ردا ً

على سؤال حول موقف واشنطن من
مشاركة روس��ي��ا ف��ي قمة مجموعة
العشرين المرتقبة في بروكسيل« :إن
مسألة مشاركة هذه الدولة أو تلك في
عمل مجموعة العشرين يُقرر من خالل
مجموعة الدول كافة .ولكن يبدو لي
أن المسألة التي يجب حلها حتى
تشرين الثاني (موعد انعقاد القمة)
هي تحسين الوضع في أوكرانيا.
ونأمل بالتأكيد أن تؤدي المناقشات
الجارية اآلن إلى تغير الوضع في
تشرين الثاني (في أوكرانيا) بشكل
ملحوظ».
وك��ان وزي��ر المال األسترالي جو
خوكي قد أعلن في وق��ت سابق أن
«جموعة العشرين تؤيد استمرار
روسيا في العمل معها ،موضحا ً أن
«استثناء أية دولة من هذا المنتدى
االقتصادي العالمي يتطلب ق��رارا ً
جماعياً ،وكوننا نترأس المجموعة
لهذا العام ،فقد استشرنا دوال ً عدة
وحصلنا على ق��رار ثابت مفاده أن
الجميع ينتظر مشاركة روسيا في
عمل مجموعة العشرين».
واستطرد قائالً« :مع أن مجموعة
العشرين هي منتدى اقتصادي ،إال
أنه من المهم التنويه إلى أن بعض
الدول قد أعلنت لنا ضرورة بقاء الباب
مفتوحا ً دائما ً لكي يكون هناك إمكان
للحديث عن المشاكل الجيوسياسية
المهمة ،إذ يجب أن يستمر الحوار».
ي��ذك��ر أن م��ج��م��وع��ة العشرين
تضم روسيا وع��ددا ً آخ��ر من ال��دول
ال��ص��ن��اع��ي��ة ،م��ن بينها ال��والي��ات
المتحدة وبريطانيا وألمانيا وكندا
وف��رن��س��ا وال��ي��اب��ان ال��ت��ي تعارض
سياسة موسكو بالشأن األوكراني
والتي فرضت أخيرا ً عقوبات عليها
نتيجة لذلك.
وت��ب��ل��غ نسبة ال��ن��ات��ج المحلي
اإلجمالي للدول األع��ض��اء في هذه
المجموعة  85في المئة من الناتج
العالمي و 80في المئة من التجارة
العالمية.

القائد الع�سكري الأعلى لـ«الناتو» :هدنة �أوكرانيا ا�سمية فقط
ق��ال الجنرال األميركي فيليب بريدلوف ،القائد األعلى لقوات حلف
األطلسي «الناتو» ،إن الهدنة التي توصل إليها «االنفصاليون» األوكرانيون
مع سلطة كييف «اسمية فقط» وال وجود لها على أرض الواقع.
وقال بريدلوف إن عدد قذائف المدفعية التي اطلقت في اآلونة األخيرة
تماثل العدد الذي كان يطلق قبل دخول اتفاق وقف إطالق النار حيز التنفيذ
قبل أسبوعين ،لكنه أضاف أنه يشعر «بالتفاؤل» إزاء االتفاق األخير الذي
وقع فجر السبت في مينسك عاصمة جمهورية روسيا البيضاء.
وكان بريدلوف ،القائد األعلى لقوات «الناتو» في أوروبا ،يتحدث بعد
اجتماعه مع عدد من قادة الحلف العسكريين في العاصمة الليتوانية
فيلنيوس .وق��ال للصحافيين« :إن الوضع في أوكرانيا ليس جيدا ً في
الوقت الراهن ،فعدد الحوادث وعدد القذائف التي تطلق في األيام الماضية
يماثل العدد الذي كان يطلق قبل دخول وقف إطالق النار حيز التنفيذ .إن
اتفاق وقف إطالق النار موجود باالسم ،ولكن الوضع على األرض مختلف
تماماً».
وأض��اف بريدلوف أن��ه منذ األسبوع الماضي ،ع��ادت بعض القوات
الروسية التي كانت موجودة في أوكرانيا إلى روسيا ،ولكنها ما زالت
مستعدة «للضغط عسكريا ً على أوكرانيا».
وأثنى الجنرال األميركي على مذكرة التفاهم ذات النقاط التسع حول
وقف إطالق النار التي جرى التوصل إليها في مينسك صبيحة السبت التي
تنص على إنشاء منطقة عازلة بين الجهات المتحاربة عمقها  30كيلومتراً،
وحظر تحليق الطيران العسكري في بعض أجواء شرق أوكرانيا وسحب
«المرتزقة األجانب» من الجانبين.
يذكر أن حلف األطلسي يعد العدة لتعزيز وجوده العسكري في الدول
المجاورة لروسيا بما فيها دول البلطيق الثالث التي كانت جزءا ً من االتحاد
السوفياتي.

ق���ال رئ��ي��س م��ن��ط��ق��ة كتالونيا
اإلسبانية ي��وم أم��س إن��ه سيدعو
رسميا ً خالل األيام القليلة المقبلة إلى
التصويت على االستقالل عن إسبانيا
المقرر يوم التاسع من شهر تشرين
الثاني المقبل.
وك���ان البرلمان الكتالوني أقر
الجمعة الماضي قانونا ً يمكن رئيس
المنطقة أرتور ماس من الدعوة لمثل
هذا التوصيت على رغم أن الحكومة
اإلسبانية قالت إنه سيعد انتهاكا ً
للدستور وتعهدت عرقلته من خالل
اللجوء للقضاء.
وقال ماس في مناسبة في مدينة
ك��اردون��ا الكتالونية« :ال��ق��ان��ون...
سيستخدم ه��ذا األسبوع في األي��ام
المقبلة للدعوة إلى التصويت يوم
التاسع من تشرين الثاني» .وبثت
تصريحاته في التلفزيون الحكومي
االسباني.
وتسعى كتالونيا إلى االستفتاء
على االستقالل على غرار التصويت
ال��ذي ج��رى في اسكتلندا الخميس
الماضي.
ولكتالونيا لغة وثقافة مختلفة
وتشهد منذ فترة طويلة حركة منادية
باالستقالل اكتسبت قوة دافعة خالل
سنوات األزمة االقتصادية األخيرة.
ي��أت��ي ذل���ك ف���ي وق���ت ل���م يخف
المسؤولون في االت��ح��اد األوروب��ي
وحلف شمال االطلسي ارتياحهم
لنتيجة تصويت اسكتلندا برفض
االستقالل عن بريطانيا لكن القلق
انتاب بعضهم خوفا ً من أن يكون
جني النزعات االنفصالية قد انطلق
من قمقمه.
وق���د ل���زم ال��ش��رك��اء ف��ي االت��ح��اد
األوروب��ي الهدوء إلى حد كبير قبل
االستفتاء الذي أجري يوم الخميس
خشية أن يعتبر أحد مخاوفهم من
انتشار ع��دوى االنفصال ف��ي بقية
أنحاء أوروب��ا نوعا ً من التدخل في
ش���ؤون بريطانيا .غير أن��ه م��ا إن
تأكد أن نتيجة االستفتاء هي رفض

االنفصال حتى أبدى هؤالء الشركاء
رضاهم عن النتيجة واستخلصوا
ما يخص بالدهم من نتائجه على
االتحاد األوروبي الذي يضم  28دولة
في عضويته وعلى الحلف الغربي.
ورح��ب الحزبان الرئيسيان في
إسبانيا بنتيجة االستفتاء باعتبارها
تظهر أن من األفضل إلقليم كتالونيا
الشمالي الغربي البقاء ضمن حدود
إسبانيا ،وم��ن المتوقع أن تعلن
أطراف في اإلقليم خططا ً متعارضة
بشدة بشأن إج���راء استفتاء على
االستقالل.
وف��ي بروكسيل قالت المفوضية
األوروبية إن االستفتاء االسكتلندي
ج��ي��د م���ن أج���ل «أوروب������ا م��وح��دة
ومنفتحة وأقوى» ،وهي رسالة غير

مباشرة تفيد أن مسؤولي االتحاد
األوروب��ي يأملون أن تعزز النتيجة
فرص تصويت بريطانيا على البقاء
في االتحاد في استفتاء موعود عام
.2017
وق��ال كاريل دو جوشت مفوض
التجارة األوروبي البلجيكي الجنسية
ال��ذي يشهد إقليم الفالندرز مسقط
رأس���ه ح��رك��ة قومية متنامية ،إن
انفصال اسكتلندا كان سيصبح أشبه
بكارثة على أوروبا ،له تداعيات على
مختلف أنحاء القارة.
دو جوشت الليبرالي الذي ال يؤيد
مطالب بعض مواطنيه باالستقالل
ق���ال« :ل���و ك���ان ذل���ك ق��د ح���دث في
اسكتلندا أعتقد أن��ه ك��ان سيصبح
ان��ه��ي��ارا ً سياسيا ً على غ��رار تفكك

االتحاد السوفياتي» ،وأضاف أنه «ال
يمكن حكم أوروبا ،إذا كان ما يحركها
تقرير الشعوب لمصائرها بنفسها
ألن��ك ستجد ع��ش��رات ال��ك��ي��ان��ات»،
مشيرا ً إلى أن أجزاء من دول سابقة
«ق��د تتصرف م��ن منطلقات قومية
ضيقة».
من جهة أخرى ،قال مارتن شولز
رئيس البرلمان األوروبي الذي ينتمي
ل��ل��ح��زب االج��ت��م��اع��ي الديمقراطي
األلماني ل��رادي��و دويتشالندفونك،
إنه على رغم امتناعه عن التعقيب
على مسألة داخلية ف��ي بريطانيا
قبل التصويت فإنه يشعر بارتياح
للنتيجة.
وس��ئ��ل ش��ول��ز ع��ن ق���درة االت��ح��اد
األوروبي على االستجابة لمحاوالت
االستقالل ف��ي بعض األقاليم مثل
كتالونيا والفالندرز ،فقال« :االتحاد
األوروب���ي لديه مشكلة أن ال بد من
االحتفاظ بالدول الثماني والعشرين
المستقلة معاً ،ال أعتقد أن من الممكن
توقع أن تح ّل مؤسسات االتحاد
األوروبي من بروكسيل مشاكل محلية
مثل السياسة اإلقليمية ومطالب
الحكم الذاتي والخالفات العرقية».
لكنه أضاف أن على بروكسيل أن
تراجع نصوص المعاهدة بالنسبة
إلى الدول التي حصلت على استقاللها
حديثا ً وتريد االنضمام إلى االتحاد
ألنه «إذا أعلنت اسكتلندا استقاللها
اليوم لصوتت الدول األعضاء الثماني
والعشرين حاليا ً بما فيها انكلترا...
باالعتراض على انضمامها».
وقال شولز إن الحركات االنفصالية
في أوروب��ا كثيرا ً ما تكون مدفوعة
بعدم مساواة اجتماعية وفجوة في
الثروات حيث تقول األقاليم األغنى
إنها ال تحتاج إلى دفع ثمن دعم أقاليم
أخرى باإلضافة إلى البطالة والدخل
والفقر في الريف.

�سالموند :اال�سكتلنديون خدعوا بتعهد كاذب لرف�ض اال�ستقالل
اتهم أليكس سالموند الرئيس القومي االسكتلندي رئيس الوزراء البريطاني
ديفيد كاميرون وسياسيين آخرين في لندن بخداع الناخبين االسكتلنديين
بتعهد كاذب بمنحهم مزيدا ً من السلطات.
وسيستقيل سالموند من رئاسة الحزب القومي االسكتلندي المؤيد لالستقالل
بعد قيادته حملة فاشلة من أجل استقالل اسكتلندا عن المملكة المتحدة .وقال
إن األحزاب البريطانية السياسية الثالثة الرئيسية فازت في االستفتاء الذي
جرى يوم الخميس بنسبة  55في المئة من األصوات مقابل  45في المئة عن
طريق الخداع.
وتابع سالموند مشيرا ً إلى تعهد كاميرون ورؤساء آخرين قبل يومين من
االستفتاء بتوسيع السيادة االسكتلندية سريعا ً إذا جاءت نتيجة التصويت

على االستقالل بالرفض «أعتقد أن التعهد جاء في األيام األخيرة من الحملة
بسبب اليأس وأعتقد أن اسكتلندا تدرك ذلك اآلن».
وعلى رغم أن كاميرون قال إنه مصر على تنفيذ تعهده إال أنه ربط منح
اسكتلندا سلطات جديدة بالموافقة على ترتيبات دستورية جديدة بالنسبة
إلى بقية بريطانيا بما في ذلك انكلترا.
ولكن حزب العمال المعارض يرفض هذا الربط ما يثير احتمال تأخير هذا
الخالف السياسي ألي اتفاق جديد بشأن اسكتلندا.
وقال سالموند لتلفزيون هيئة اإلذاع��ة البريطانية« :الناس الذين جرى
إقناعهم بالتصويت بال (في االستفتاء) هم من جرى تضليلهم وخداعهم ...وهم
الغاضبون بحق».

ظريف :دعمنا العراق فيما انهمك الآخرون باجتماعهم اال�ستعرا�ضي

روحاني �إلى نيويورك اليوم والريجاني ي�سخر من �سيا�سة �أميركا

البابا يندد بالمت�شددين الإ�سالميين خالل زيارة لألبانيا
قال البابا فرنسيس أمس إنه ال
يمكن ألية جماعة دينية تستخدم
العنف واالضطهاد أن تدعي أنها
«درع ال��ل��ه» ف��ي أش��د ان��ت��ق��اد له
للمتشددين اإلسالميين حتى اآلن.
وأدلى البابا بهذه التصريحات
خ�ل�ال زي�����ارة ل��م��دة ي���وم واح���د
أللبانيا وه��ي بلد فقير يقع في
منطقة البلقان ونال إشادة البابا
باعتباره أنموذجا ً للتعايش بين
األدي���ان بسبب العالقات الطيبة
بين غالبيتها المسلمة والطوائف
المسيحية.
وق��ال ف��ي القصر الرئاسي في
تيرانا ردا ً على خطاب للرئيس
االل��ب��ان��ي ب��وج��ار ن��ي��ش��ان��ي« :ال
ي��ت��ص��ورنّ أح��دك��م أن��ه درع الله

بينما يخطط وينفذ أعمال عنف
واض��ط��ه��اد» .وأض���اف« :فلنأمل
أال ي��س��ت��خ��دم أح���د ال��دي��ن حجة
للقيام بأفعال تتنافى مع الكرامة
اإلنسانية ومع الحقوق األساسية
لكل رج��ل وام���رأة وف��وق ك��ل ذلك
مع حق الحياة وحق الجميع في
الحرية الدينية».
وأش��اد البابا باالحترام والثقة
ال��م��ت��ب��ادل��ي��ن ب��ي��ن ال��م��س��ل��م��ي��ن
وال��م��س��ي��ح��ي��ي��ن ال��ك��اث��ول��ي��ك
واألرثوذكس في ألبانيا بوصفهما
«نعمة كبيرة» ورمزا ً قويا ً في عالم
اليوم.
وفي أول زي��ارة لدولة أوروبية
خارج إيطاليا منذ توليه البابوية،
لم يشر البابا بشكل صريح إلى

إرهابيي تنظيم «داع���ش» الذين
سيطروا على أراض ف��ي سورية
وال��ع��راق ،لكن ك��ان م��ن الواضح
أنه كان يفكر في األحداث بالشرق
األوسط.
وعندما سئل تحديدا ً عن تنظيم
«داع����ش» ال��ش��ه��ر ال��م��اض��ي ل��دى
عودته من رحلة لكوريا الجنوبية
أيد البابا تحرك المجتمع الدولي
لوقف «العداون الظالم».
وكانت صحيفة إيطالية كشفت
ف���ي وق���ت س��اب��ق أن ال��س��ل��ط��ات
اإليطالية شددت التدابير األمنية
في ساحة القديس بطرس ،بعدما
رصدت أجهزة استخبارات أجنبية
مكالمة ألمحت إلى احتمال حصول
هجوم في الفاتيكان.

وأوض����ح����ت ص��ح��ي��ف��ة «إي����ل
ميساجيرو» أن جهاز استخبارات
أجنبية أبلغ إيطاليا هذا األسبوع
بأنه رصد محادثة بين شخصين
يتحدثان اللغة العربية ،وتطرقا
فيها إلى «عمل كبير األربعاء في
الفاتيكان» ،مشيرة إلى أن وحدة
إيطالية لمكافحة اإلره��اب ،أكدت
أن أحد هذين الشخصين جاء إلى
إيطاليا قبل ثمانية أشهر.
ونفى الفاتيكان هذا األسبوع أن
يكون البابا فرنسيس الذي يزور
البانيا ،م��ه��ددا ً بهجوم إره��اب��ي،
مشيرا ً إلى تشديد التدابير األمنية
ف��ي الفاتيكان للقاءات األرب��ع��اء
واألحد بحسب «إيل ميساجيرو».

مر�شحا الرئا�سة الأفغانية يوقعان على اتفاق تقا�سم لل�سلطة
وق��ع أم��س ف��ي ق��ص��ر ال��رئ��اس��ة
ف��ي العاصمة األف��غ��ان��ي��ة كابول
ال��م��رش��ح��ان ال��م��ت��ن��اف��س��ان في
انتخابات الرئاسة عبدالله عبدالله
وأش���رف عبد الغني على اتفاق
القتسام السلطة في حكومة وحدة.
وي��أت��ي التوقيع على االت��ف��اق
بعد أش��ه��ر م��ن ال��خ�لاف��ات بشأن
نتيجة االنتخابات بين المرشحين
أدت إل��ى زع��زع��ة اس��ت��ق��رار البالد
في وقت تستعد القوات األجنبية
لالنسحاب.
وعانق عبد الغني وزي��ر المال
السابق المقرر أن يصبح رئيسا ً
للبالد وف��ق�ا ً لالتفاق ال��ذي جرى
التوصل إليه مساء السبت منافسه

عبد ال��ل��ه ،بعد أن وق��ع��ا االت��ف��اق
في مراسم أذاعها التلفزيون على
الهواء مباشرة.
وتواجه اإلدارة الجديدة تحديات
كبيرة في قتال التمرد الذي تقوده
ح��رك��ة ط��ال��ب��ان ودف���ع فواتيرها
وسط تراجع العائدات الضريبية.
وتواجه أيضا ً صعوبة في تحسين
حياة المواطنين األفغان مع نقص
المساعدات في وقت ينسحب معظم
القوات األجنبية من البالد بنهاية
العام.
وج����رى ال��ت��وص��ل إل���ى ات��ف��اق
اق��ت��س��ام ال��س��ل��ط��ة ع��ل��ى رغ���م أن
النتائج النهائية لجولة اإلع��ادة
في االنتخابات الرئاسية المتنازع

عليها لم تعلن بعد ،وجرت جولة
اإلعادة في  14حزيران الماضي.
وقال ايمل فيضي المتحدث باسم
الرئيس األفغاني المنتهية واليته
حامد ك���رزاي ،إن من المتوقع أن
ي��ؤدي عبد الغني اليمين رئيسا ً
للبالد خالل أسبوع ،مضيفا ً أن من
بين أولى مهمات عبد الغني التوقيع
على اتفاق أمني ثنائي طال انتظاره
مع الواليات المتحدة للسماح لقوة
صغيرة من القوات األجنبية بالبقاء
في أفغانستان بعد عام .2014
ورح���ب���ت واش��ن��ط��ن ب��االت��ف��اق
ال��ذي توسط فيه وزي��ر الخارجية
األميركي جون كيري .وق��ال بيان
صادر عن المكتب الصحافي للبيت

األب���ي���ض« :ه����ذا االت���ف���اق فرصة
مهمة للوحدة وتعزيز االستقرار
في أفغانستان ،ندعو كل األفغان
وبينهم سياسيون ورج���ال دين
وق��ادة المجتمع المدني إل��ى دعم
ه��ذا االت��ف��اق والتوحد في الدعوة
للتعاون والهدوء».
وق���ال م��س��اع��دون لعبد الغني
المسؤول السابق بالبنك الدولي
وعبد الله وزير الخارجية األفغاني
السابق إن الجانبين توصال إلى
االتفاق يوم السبت والذي سيصبح
بمقتضاه ع��ب��د ال��غ��ن��ي الرئيس
الجديد للبالد وسيرشح عبد الله
رئ��ي��س ال�����وزراء ع��ل��ى أن يتمتع
بصالحيات موسعة جديدة.

يتوجه الرئيس اإلي��ران��ي حسن
روحاني اليوم إلى نيويورك ليشارك
للمرة الثانية في االجتماع السنوي
للجمعية العامة لألمم المتحدة ،إذ
من المقرر أن يلقي روحاني كلمة في
االجتماع  69للجمعية.
وبدأ االجتماع السنوي للجمعية
العامة أعماله في  16أيلول ليستمر
حتى األول من تشرين االول المقبل.
ووفقا ً لبرنامج األم��م المتحدة فإن
الرئيس روحاني هو المتحدث الثاني
للجلسة الصباحية ليوم الخميس
ال��م��واف��ق  25أي��ل��ول ،فيما سيكون
المتحدث األول لهذه الجلسة هو
رئيس جمهورية الكاميرون.
وستبدأ الجلسة األولى لالجتماع
ال��س��ن��وي للجمعية ف��ي  24أيلول
بكلمة الرئيس البرازيلي ليتحدث
بعده الرئيس األميركي باراك أوباما.
ج���اء ذل���ك ف���ي وق���ت أك���د وزي���ر
ال��خ��ارج��ي��ة اإلي��ران��ي محمد ج��واد
ظريف أن ب�لاده سارعت إل��ى دعم
ال��ح��ك��وم��ة وال��ش��ع��ب ال��ع��راق��ي في
مواجهة جماعة «داعش» اإلرهابية،
حينما ك��ان اآلخ���رون منهمكين في
العمل لعقد اجتماع استعراضي.
وقال ظريف خالل لقاء مع نيكوالي
مالدنف ممثل األمين العام لمنظمة

األمم المتحدة للشؤون العراقية في
نيويورك« :إن إحالل األمن واالستقرار
في العراق وتنميته وتطويره وتعزيز
العالقات الشاملة بين البلدين ،لها
أهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة
إلى الجمهورية اإلسالمية» .وأضاف:
«خالل التطورات األخيرة وفي وقت
ك��ان��ت األط�����راف األخ����رى منهمكة
بالعمل لعقد اجتماع استعراضي،
بادرنا عمليا ً وبصورة جدية لدعم
الحكومة والشعب العراقي للتصدي
لتهديدات «داعش» على الفور».
واع���ت���ب���ر ظ����ري����ف ال���ت���ع���اون
وال��م��ش��اورات المستمرة بين دول
المنطقة لتسوية المشاكل العراقية
والتصدي لخطر اإلرهاب في العراق
والمنطقة أمرا ً ضرورياً .وتابع« :إن
أي بلد يريد المساعدة في تحسين
األوضاع العراقية يجب أن يأخذ في
االعتبار الحقائق الموجودة في هذا
البلد ويحترم العملية السياسية
وخيار الشعب العراقي».
من جهة أخرى ،أشار الممثل األممي
إل��ى ال��ظ��روف واألوض���اع العراقية
المعقدة ،وقال« :إن أي تدخل أجنبي
في هذا البلد يمكن أن يعقد الظروف
الراهنة في العراق أكثر فأكثر».
وأكد مالدنف المشاركة والتعاون

اإلقليمي للتصدي ال��ج��اد لقضية
اإلره�����اب ،معلنا ً اس��ت��ع��داد األم��م
المتحدة للقيام ب��دور فاعل في هذا
المجال .وشدد على ضرورة االهتمام
بمطالب الشعب العراقي الجتياز
األزم���ة ال��ح��ال��ي��ة ،داع��ي �ا ً المجتمع
الدولي إلى التعامل البناء والفاعل
في هذا المجال.
واعتبر رئيس مجلس الشورى
اإلسالمي في إي��ران علي الريجاني
اهتمام أميركا البالغ بمكافحة جماعة
«داعش» اإلرهابية بأنه يثير الضحك،
ألن هيكلية الهيمنة األميركية مترابطة
مع اإلرهاب.
وق��ال الريجاني في كلمته أمس
في مستهل اجتماع مجلس الشورى
اإلس�ل�ام���ي« :إن���ه ألم���ر مضحك أن
تبدي أميركا بسجلها األسود كل هذا
االهتمام في طريق مكافحة اإلرهاب،
إذ إن هيكلية الهيمنة األميركية
مترابطة ف��ي األس���اس م��ع ظاهرة
اإلره�����اب ،س���واء ف��ي أفغانستان
وباكستان أو العراق وسورية».
واعتبر رئيس مجلس الشورى
اإلسالمي في إيران األمر االكثر خبثا ً
هو تصريحات بعض المسؤولين
األميركيين ف��ي القضية النووية
اإلي��ران��ي��ة .وأض���اف« :إن تحدثهم

ب��ك�لام غ��ي��ر م�����دروس وص��ب��ي��ان��ي
بوجود انحراف في األنشطة النووية
اإلي��ران��ي��ة ،هو الوجه اآلخ��ر لنزعة
أميركا االستكبارية ،إذ إنهم حينما
ش��ع��روا بالعجز ف��ي المواجهة مع
إي���ران ول��م يتمكنوا م��ن ف��رض ما
يريدون في القضية النووية وأدركوا
في الوقت ذاته قدرة إيران على إرساء
األم��ن في المنطقة ،لجأوا إلى طرح
أم���ور غير منطقية ح��ول األنشطة
النووية اإلي��ران��ي��ة وب���دأوا بإطالق
التهديدات».
وأك��د الريجاني أن إي��ران ملتزمة
بالمنطق في المفاوضات النووية وال
تعير اهتماما ً لمثل هذه التبجحات
ولن تقبل لنفسها بقيود نووية غير
مشروعة .وتابع« :إن المفاوضات
النووية مفهومة فقط على أساس
القوانين الدولية الموحدة لجميع
ال���دول ول��ي��س التهديد وال��وع��ي��د».
وأوض��ح «أن الالفت في األم��ر أنهم
يتحدثون بمثل ه��ذا ال��ك�لام حول
ما ينبغي وم��ا ال ينبغي في نتيجة
المفاوضات النووية ،في وقت يقرون
بحاجتهم إلى نفوذ وقوة إي��ران في
المنطقة إلرس��اء األم��ن واالستقرار
فيها ،وهذا هو في الحقيقة نوع من
االحتيال الحديث».

