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االتحاد الأوروبي يدعو �أطراف النزاع الأوكراني �إلى التم�سك باتفاقات مين�سك

مي�شال كافاندو رئي�س ًا لبوركينا فا�سو
لمرحلة انتقالية

بوتين :لن ن�سمح لكييف بت�صفية خ�صومها ال�سيا�سيين �شرق �أوكرانيا
اعتبر الرئيس الروسي فالديمير
بوتين أن تغذية روح الكراهية
للروس في الخفاء في أوكرانيا قد
يقود إلى كارثة ،وأكد أنه لن يسمح
لكييف بالقضاء على خصومها
السياسيين كافة شرق البالد.
وق��ال بوتين واص��ف �ا ً الموقفين
الروسي والغربي حيال ما يجري
شرق أوكرانيا« :دائما ً يقولون لنا
ب��أن على الموالين لروسيا هناك
أن يفعلوا هذا وذاك ،وأن علينا أن
نضغط ونؤثر فيهم بهذا الشكل أو
ذاك .وأنا دائما أسألهم ،وأنتم هل
فعلتم شيئا ً كي تؤثروا على رعاياكم
في كييف؟ ماذا فعلتم؟ أم أنكم فقط
ت��غ��ذون روح ال��ك��راه��ي��ة وال��ع��داء
لروسيا ه��ن��اك؟ وه��ذا بالمناسبة
خطر ج��داً ،وستحل ك��ارث��ة إذا ما
أقدم أحد في الخفاء على دعم العداء
لروسيا في أوكرانيا».
وأضاف بوتين« :المهم ،هو أنه
ال ينبغي النظر إلى هذه القضية من
طرف واحد» ،وأوضح قائالً« :تدور
اآلن شرق أوكرانيا أعمال قتالية،
وق��د أرس��ل��ت السلطات المركزية
األوك��ران��ي��ة إل���ى ه��ن��اك الجيش،
وت��س��ت��خ��دم ح��ت��ى ال���ص���واري���خ
الباليستية» ،وأض��اف متسائالً:
«ه��ل يتحدث أح��د عن ه���ذا؟...ال».
م���اذا يعني ذل���ك؟ وم��ا المقصود
م��ن ه���ذا ال��ت��غ��اض��ي؟ ه���ذا يعني
أنهم يريدون أن تقضي السلطات
المركزية في أوكرانيا على جميع
خصومها السياسيين ومعارضيها،
أليس كذلك؟ إذا كانوا يريدون ذلك
فنحن ال نريده ولن نسمح به».
واع��ت��ب��ر ال��رئ��ي��س ال��روس��ي رد
فعل الغرب على انضمام القرم إلى
روسيا «غير مناسب على اإلطالق»،
مؤكدا ً أن ما حدث لم يخالف ميثاق
األمم المتحدة والممارسة الدولية،
مشيرا ً إل��ى وج��ود سابقة جديدة
وواض��ح��ة وه��ي ك��وس��وف��و ،وذك��ر
بأن اتخاذ إجراءات خاصة بتقرير
المصير ال يتطلب سماح السلطات
المركزية.
وق��ال الرئيس ال��روس��ي« :نعم،
أن��ا ال أنفي طبعاً ،ونحن لم ننف
ذلك أبداً ،أن قواتنا المسلحة ،لنقل
صراحة ،قامت بمحاصرة القوات
األوك��ران��ي��ة المنتشرة ف��ي القرم،
لكن ذل��ك ليس بهدف إج��ب��ار أحد
على الذهاب إلى مراكز التصويت،
ألن ذل��ك مستحيل ،وإنما من أجل
الحيلولة دون إراق��ة الدماء ولكي
نسمح للناس بالتعبير عن موقفهم
حول تحديد مستقبلهم ومستقبل
أطفالهم».
وأع���اد بوتين إل��ى األذه���ان أن
كوسوفو أعلنت استقاللها في قرار
أصدره برلمان اإلقليم ،بينما شارك
سكان القرم في استفتاء عام وصف
نتيجته بالمدهشة.
م��ن جهة ثانية ،أعلن الرئيس
األوك��ران��ي بيوتر بوروشينكو أن
كييف تدرس مختلف السيناريوهات
لتطور األزمة في شرق البالد ،مشيرا ً
إلى استعداد بالده لسيناريو «حرب
شاملة» مع روسيا.
وقال بوروشينكو« :أنا ال أخاف
الحرب مع القوات الروسية ونحن
مستعدون لسيناريو حرب شاملة.
ال��وض��ع ال��ح��ال��ي لجيشنا أفضل
ك��ث��ي��را ً م��ن وض��ع��ه قبل  5أشهر،
ولدينا اآلن دع��م العالم بكامله.
عسكريونا يظهرون أنهم ق��ادرون
على حماية بالدنا .إننا نريد السالم
فقط لكننا لألسف يجب أن ندرس
أس��وأ سيناريوهات» .وأش��ار إلى

مجلس االتحاد األوروبي يدعو إلى حل سياسي
أن «أوكرانيا فعلت كل ما بوسعها
من أجل التوصل إلى اتفاق سالم»،
مضيفا ً أن كييف أعلنت استعدادها
لحلول وس���ط ،ع��ن ثقتها ب��أن��ه ال
يمكن حل األزمة عسكرياً .وقال« :ال
نريد الحرب ،نريد السالم ونناضل
من أجل القيم األوروبية ،لكن روسيا
ال تلتزم االتفاقات».
وأك��د بوروشينكو أن ب�لاده غير
جاهزة بعد لالنضمام إلى الحلف
األط��ل��س��ي .وق���ال« :علينا تحقيق
إص�لاح��ات في البالد بما يتطابق
م��ع المعايير ال�لازم��ة .وبعد ذلك
فقط نستطيع أن نسأل شعبنا إن
كان يريد االنضمام إلى الناتو أم
ال» ،الفتا ً إلى أن الحلف نفسه غير
مستعد بعد لقبول أوك��ران��ي��ا في
صفوفه ،لكنه أوض��ح في المقابل
احتمال انضمام بالده إلى االتحاد
األوروبي.
إل����ى ذل����ك ،دع����ت ال��خ��ارج��ي��ة
الروسية أمس جميع األط��راف إلى
االمتناع ع��ن اإلدالء بتصريحات

مستندة إلى افتراضات غير معززة
بحقائق بشأن الوضع في أوكرانيا.
وقالت ماريا زاخاروفا نائب مدير
إدارة اإلعالم في الخارجية الروسية
إن���ه «م���ن ال���ض���روري أن يمتنع
المسؤولون عن العالقات الدولية
عن التصريح والتقييم المبني على
اف��ت��راض��ات غير م��ع��ززة بحقائق
ح��ت��ى ل��و ك��ان��وا ره��ائ��ن مصالح
جيوسياسية نفعية ضيقة».
ومن جانب آخر ،قالت زاخاروفا
إن حلف شمال األطلسي «الناتو»
يريد تأجيج المشاعر المعادية
ل��روس��ي��ا ،م��ن أج��ل تبرير خططه
بشأن زيادة وجوده العسكري قرب
الحدود الروسية.
وأش������ارت ن��ائ��ب م��دي��ر إدارة
اإلع�ل�ام ف��ي ال��خ��ارج��ي��ة الروسية
إلى أن األمين العام للحلف ينس
ستولتنبرغ ي���روج إش��اع��ات عن
ت��ح��رك م���زع���وم آلل���ي���ات روس��ي��ة
وعسكريين عبر الحدود األوكرانية،
بدال ً من التركيز على الجهود لحل

النزاع في أوكرانيا .وشددت على أن
الناتو يتغاضى عن جهود موسكو
المتوالية بشأن استقرار الوضع
في أوكرانيا ،كما يتجاهل الوضع
االجتماعي واالقتصادي المتردي
جنوب شرقي ذلك البلد.
وأش���ارت المسؤولة الروسية
إلى أن الناتو ال يريد رؤية الحصار
الفعلي الذي تفرضه سلطات كييف
على ه��ذه المنطقة ،وال يتحدث
الحلف في تصريحاته عن انتهاكات
القوات األوكرانية التفاق مينسك ،وال
عن استخدامها األسلحة واآلليات
الثقيلة ضد السكان المدنيين.
ف��ي س��ي��اق آخ����ر ،دع���ا مجلس
االت��ح��اد األوروب����ي ط��رف��ي ال��ن��زاع
في أوكرانيا إلى «التمسك الكامل
باتفاقيات مينسك» ،واصفا ً إياها
بـ»الخطوة المهمة نحو حل سياسي
طويل األمد» لألزمة في البالد.
وفي اختتام لقاء وزراء خارجية
ال��دول األع��ض��اء في االت��ح��اد الذي
انعقد في بروكسيل دعا المجلس

إل��ى «وق��ف انتهاكات إط�لاق النار
وض��م��ان سحب ال��ق��وات األجنبية
غير الشرعية ،والمرتزقة ،واآلليات
العسكرية ،وضمان مراقبة الحدود
بين روسيا وأوك��ران��ي��ا عن طريق
متابعتها المستمرة من قبل منظمة
األمن والتعاون في أوروبا».
وجاء في بيان لمجلس االتحاد
أن���ه ي��دع��و إل���ى ت��وس��ي��ع منطقة
مسؤولية م��راق��ب��ي منظمة األم��ن
والتعاون في أوروب��ا لتشمل نقاط
العبور الروسية على خط الحدود
بين البلدين.
وق��ال البيان إن المجلس يذكر
الطرفين كليهما بمسؤوليتهما عن
توفير الظروف اآلمنة لعمل مراقبي
منظمة األمن والتعاون في أوروبا
ومعداتهم ،بما فيها الطائرات من
دون طيار» ،مشيرا ً إلى أهمية دور
بعثة المنظمة ف��ي تنفيذ ك��ل من
«ب��روت��وك��ول مينسك» و»م��ذك��رة
مينسك».
وك���ان���ت م��س��ؤول��ة ال��س��ي��اس��ة

مو�سكو ترد على وار�سو وتطرد دبلوما�سيين بولنديين
أعلنت وزارة الخارجية الروسية طرد عدد من
الدبلوماسيين البولنديين من روسيا ردا ً على
طرد دبلوماسيين روس من بولندا.
وجاء في بيان صادر عن الخارجية الروسية
أم��س ،أن «السلطات البولندية قامت بالفعل
بهذه الخطوة غير الودية وعديمة األس��اس»،
وذلك تعليقا ً على قرار بولندا طرد دبلوماسيين
روس لـ»نشاط غير مناسب مع وضعهم» ،على
حد زعم وارسو.
وأضافت الخارجية الروسية في بيانها« :لذلك
اتخذ الجانب الروسي إجراءات مماثلة» ،مشيرة
إلى أن ع��ددا ً من الدبلوماسيين البولنديين قد
غادر أراضي روسيا لممارسة أنشطة ال تتطابق
مع وضعهم الدبلوماسي.
ول���م ت��ذك��ر وزارة ال��خ��ارج��ي��ة ال��روس��ي��ة
سبب ط��رد الدبلوماسيين ال���روس وأحجمت
ال��س��ف��ارة البولندية ع��ن التعليق .وصرحت
مصادر دبلوماسية ب��أن أربعة دبلوماسيين
بولنديين غادروا البالد أمس األحد بعد إمهالهم
 48ساعة.
في حين أشارت مصادر دبلوماسية لـ»رويترز»
إلى أن ثالثة ملحقين عسكريين بولنديين وموظفا ً

بالقسم السياسي غادروا روسيا يوم األحد بعد
أن طالبتهم السلطات يوم الجمعة بالرحيل.
وتوترت العالقات بين موسكو ودول االتحاد

األوروب��ي بسبب األزم��ة األوكرانية والعقوبات
التي فرضها االتحاد على روسيا بعد أن ضمت
شبه جزيرة القرم إلى أراضيها.
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ال��خ��ارج��ي��ة ف��ي االت��ح��اد فيدريكا
موغيريني قد قالت للصحافيين
قبل انطالق االجتماع« :سنبحث
ال��ي��وم أف��ض��ل خ��ي��ار ل��ل��رد على ما
يسمى باالنتخابات التي أجريت
في الثاني من تشرين الثاني والتي
قلنا جميعا إنها غير مشروعة وغير
قانونية وربما تتطلب رد فعل ما من
جانب االتحاد األوروبي» .وأضافت:
«العقوبات ف��ي ح��د ذات��ه��ا ليست
هدفا ً بل يمكن أن تكون أداة إذا ما
اقترنت بإجراءات أخرى .أعتقد أن
الوقت حان كي يركز أيضا ً االتحاد
األوروب���ي وال���وزراء على القضايا
األخ���رى ك��ي نبني استراتيجية
كاملة».
وقالت موغيريني« :ه��ذا يعني
أن نطلب من األوكرانيين مجددا ً أن
يلتزموا اإلصالحات وأن نجد سبيالً
لمساعدتهم بشكل أفضل لتحقيقها،
ألن أفضل طريق للمضي قدما ً هو
أن نجعل م��ن أوك��ران��ي��ا نموذجا ً
ناجحاً .هذا من جانب .ومن جانب
آخر علينا أيضا ً الدخول في حوار
م��ع روس��ي��ا واالت��ح��اد األوروب����ي،
ستكون هذه هي المحاور الثالثة
لمحادثاتنا» .وأك���دت المفوضة
األوروب��ي��ة توقيعها اتفاقية مع
كييف ح��ول تقديم المساعدة في
إدخال إصالحات على أجهزة األمن
األوكرانية.
ف��ي حين ق��ال كالمان ميجيي،
رئ��ي��س بعثة م��س��اع��دة أوك��ران��ي��ا
التي ستقوم بتنفيذ اإلص�لاح��ات
ف���ي أج���ه���زة األم����ن األوك���ران���ي���ة:
«نعتزم إعادة بناء منظومة أجهزة
األمن الداخلي األوكرانية برمتها،
كونها أثبتت فشلها خالل أحداث
الـ»ميدان».
وستبدأ البعثة عملها اعتبا ًر من
 1كانون األول المقبل على أن يجرى
في إطار المرحلة األولى نشر أكثر
من  50مستشارا ً دوليا ً في األراضي
األوكرانية ،ويُرفع عددهم الحقا ً إلى
 .100ومن المتوقع أن يساعدهم
في تنفيذ المهمة أكثر من  70مواطنا ً
أوكرانياً.
وك��ان مستشار وزي��ر الداخلية
األوك��ران��ي زوري���ان شكيرياك قال
إن م��ا ي��زي��د ع��ن  20أل��ف شرطي
ت��م تسريحهم م��ن��ذ ش��ه��ر نيسان
الماضي ،فيما رجح وزير الداخلية
آرسين آفاكوف أن يتم فصل حوالى
 40في المئة من عناصر أجهزة
األمن في إطار اإلصالحات المقبلة.
وف��ي السياق ،ه��زت انفجارات
م���دوي���ة وق��ص��ف م��دف��ع��ي م��ط��ار
دونيتسك أم���س ،إث��ر اشتباكات
عنيفة بين ق��وات الدفاع الشعبي
والقوات الحكومية التابعة لكييف،
وق��د ش��وه��دت ف��ي محيط المطار
انفجارات متكررة و اشتعال للنيران
ع��ل��ى رغ���م ال��ه��دن��ة ال��م��وق��ع��ة في
الخامس من شهر أيلول الماضي.
وكان أندريه بورجين أحد قادة
الدفاع الشعبي أشار إلى أنه جرى
ال��ت��وص��ل إل��ى ات��ف��اق م��ع ال��ق��وات
الحكومية ل��وق��ف ال��ق��ص��ف ح��ول
مطار دونيتسك ال��ذي يزعم طرفا
الصراع السيطرة عليه جزئياً .لكن
متحدثا ً عسكريا ً في كييف قال إن
االتفاق ال يستهدف سوى السماح
لـ»المتمردين» بجمع جثث القتلى
ونقل المصابين من المطار وإن حدة
القتال خفت الليلة الماضية.

انتخب أمس الدبلوماسي ميشال كافاندو رئيسا ً لبوركينا فاسو
لفترة انتقالية حتى شهر تشرين الثاني  ،2015موعد إجراء انتخابات
في البالد.
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن السفير البابوي إنياس ساندويدي،
ممثل الكنيسة الكاثوليكية في الهيئة التي اختارت كافاندو أن انتخاب
األخير تم باإلجماع ،كما اختارت الهيئة التي تضم  32ممثالً عن
الجيش والمدنيين كافاندو من بين خمسة مرشحين ،بينهم الوزيرة
السابقة جوزفين ويدراوغو والصحافي شريف سي.
وقال شهود إن اللجنة التي تضم أعضاء من الجيش وجماعات
دينية وتقليدية والمجتمع المدني والمعارضة السياسية اختارت
كافاندو بعد اجتماع مغلق بدأ أول من أمس استمر حتى الساعات
األولى من صباح أمس.
وقال كافاندو في كلمة أمام حشد من الصحافيين وأعضاء اللجنة
إن «اللجنة رشحتني للتو لقيادة مصير بالدنا بشكل موقت .هذا أكثر
من مجرد شرف لي .إنها مهمة حقيقية سآخذها بمنتهى الجدية».
وكانت أحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني ورجال الدين
في بوركينا فاسو أعلنوا األحد  9تشرين الثاني االتفاق على خطة
لتعيين سلطة انتقالية تتولى الحكم لحين إجراء انتخابات.
تجدر اإلشارة إلى أن كافاندو البالغ من العمر  72سنة كان يشغل
منصب سفير فولتا العليا (االسم القديم للبالد قبل أن تصبح بوركينا
فاسو) لدى األمم المتحدة خالل فترتين ( 1982-1981و-1998
.)2011

�إخالء ق�سم من مبنى البرلمان
البريطاني بعد العثور على كي�س مريب
أخلي أمس جزء من البرلمان البريطاني وسط لندن يضم مكاتب
عدد من النواب لفترة قصيرة بسبب وجود عبوة مريبة قبل أن يسمح
للعاملين بدخول المبنى مرة أخرى.
وأوض��ح��ت صحيفة «دي��ل��ي تلغراف» أن «المكاتب ف��ي بناية
بورتكوليس – هاوس التي تضم مقار النواب وقسم اللجان العاملة
والمطاعم» ،وأضافت نقالً عن الشرطة ،أن السبب في ذلك يعود إلى
«كيس مريب» ،الفتة إلى أن السلطات رفضت اإلفصاح عن مكان
العثور عليه.
وقالت متحدثة باسم شرطة لندن إن مبنى بورتكلس الذي شيد
منذ  10سنوات يقع في مواجهة مباني المجمع البرلماني الذي يضم
مجلس العموم واللوردات وفوق محطة مترو وستمنستر ،أخلي أثناء
تحقق الشرطة من األمر ،كما أغلقت المحطة.
ورفع مستوى الخطر األمني في بريطانيا إلى ثاني أعلى مستوياته
في شهر آب الماضي بسبب مخاطر يمثلها المقاتلون األجانب العائدون
من القتال في سورية و العراق إلى جانب تنظيم «داعش» و يقدرون
باآلالف.
وفي الشهر الماضي ،جرى نشر جنود الجيش في مقصد سياحي
شهير في قلب الحي الذي يوجد به مقر الحكومة البريطانية كإجراء
احترازي بعد أن كان هجوم قد وقع على مبنى البرلمان الكندي.

ميركل� :س�أبذل كل ما في و�سعي لتبقى
بريطانيا في االتحاد الأوروبي

�شمخاني يرى �أن �أي اتفاق نووي يجب �أن يت�ضمن �إلغاء قرارات الحظر

الريجاني :مواقفنا مت�شابهة مع مو�سكو في الملفات الدولية
أكد رئيس البرلمان اإليراني علي
الريجاني تقارب وتواصل العالقات
التاريخية م��ع روس��ي��ا واستمرار
المحادثات السياسية بشأن أوضاع
المنطقة بخاصة العراق وسورية
وال���ت���ع���اون ف���ي م��ج��ال مكافحة
اإلرهاب.
وف��ي مؤتمر صحافي مع نظيره
ال��روس��ي رئ��ي��س ال��دوم��ا سيرغي
ناريشكن ف��ي العاصمة اإليرانية
طهران ،قال الريجاني« :إن موسكو
وطهران ترتبطان بعالقات متینة
جدا ً ودائمة وهذه العالقات عریقة،
مشيرا ً إل��ی «استمرار المشاورات
السیاسیة بین إیران وموسكو حول
أب���رز قضایا المنطقة ،خصوصا ً
األزمة السورية و العراق».
وق���ال الري��ج��ان��ي« :ك��م��ا أش��رن��ا
إلى المسألة النووية التي تجمعنا
م��ع روس��ي��ا فيها ع�لاق��ات قديمة
وجيدة» ،وأضاف« :بحثنا أيضا ً مع
ناریشكین حول رفع حجم العالقات
االقتصادیة بین البلدین وقضایا
المنطقة المهمة ال سیما مكافحة
اإلرهاب التي تستلزم تعاونا ً متعدد
األطراف».
من جهة أخ��رى ،أك��د ناريشكين
أن «الزيارة إلى طهران هي من أجل
تحسين العالقات بين البرلمانات
في البلدين ،ونحن ننظر إلى إيران
على أنها شريك م��ه��م» .وأض��اف:
«توجد بيننا مواقف متشابهة في
الملفات الدولية فنحن نرفض ما
يقوم به الغرب ونعتبر السياساته
تسبب اضطراب في المنطقة ونرفض

تدخلهم في شؤون الدول».
وأوض���ح رئ��ي��س مجلس ال��دوم��ا
ال��روس��ي ف��ي المؤتمر الصحافي
«أن��ن��ا بحثنا م��ع إي���ران م��وض��وع
محاربة اإلره��اب ودعونا البرلمان
اإليراني للمشاركة في مجمع اتحاد
البرلمانات لألمن الجماعي».
م��ن جانبه ،أك��د أمين المجلس
األع��ل��ى ل�لأم��ن ال��ق��وم��ي اإلي��ران��ي
علي شمخاني ،ض��رورة األخ��ذ في
االعتبار إلغاء جميع أشكال الحظر
والتمتع بكل الحقوق القانونية في

إطار معاهدة حظر االنتشار النووي
« »NBTف���ي أي ات���ف���اق ي��ج��رى
التوصل إليه بين إيران ومجموعة
الست.
ولدى استقباله «منغ جيان جو»
ع��ض��و المكتب ال��س��ي��اس��ي للجنة
المركزية للحزب الشيوعي الصيني
أم����س ،ش���دد ش��م��خ��ان��ي ع��ل��ى أن
الخالفات الداخلية للدول وأطماعها
لن تترك تأثيرها في إرادة الفريق
النووي اإليراني المفاوض.
وأش���ار شمخاني إل��ى التعاون

الريجاني ونظيره الروسي في مؤتمرهما الصحافي

الواسع بين البلدين في المجاالت
االقتصادية والسياسية والعسكرية،
م���ؤك���دا ً أن ال��م��ص��ال��ح ووج��ه��ات
النظر المشتركة بين الجانبين قد
مهد األرض��ي��ة للنهوض بمستوى
ال��ع�لاق��ات وم��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات
اإلقليمية والدولية ال سيما في مجال
مكافحة اإلرهاب.
وأكد شمخاني ،أن إيران متمسكة
بالمفاوضات ال��ن��ووي��ة ومعاهدة
حظر االنتشار النووي ،وق��ال« :إن
جميع األنشطة النووية السلمية

إليران منذ البداية ولحد اآلن تجرى
بموجب الحاجات الحقيقية للبالد
وت��ح��ت إش����راف مفتشي ال��وك��ال��ة
الدولية للطاقة الذرية».
وأوض����ح ،أن ب�ل�اده وم��ن خالل
حسن نياتها والتزامها تعهداتها
في إطار برنامج العمل المشترك قد
مهدت األرضية للتوصل إلى اتفاق
نووي ،إن اعتمد الطرف اآلخر توجها ً
منطقيا ً غير مسيس يستند إلى
الحقائق.
واع��ت��ب��ر ال��م��س��ؤول اإلي���ران���ي،

االستفادة من الحظر غير المشروع
واستغالل العالقات االقتصادية
السائدة في النظام العالمي تمهّد
األرضية لعودة عصر االستعمار.
وقال« :إن االستمرار في السياسات
الخاطئة عبر فرض اإلم�لاءات على
ال���دول يعد نهجا ً ف��اش�لاً ويعطي
نتائج عكسية».
بدوره ،اكد المسؤول الصيني دعم
بالده لمواقف إيران في المفاوضات
النووية مع مجموعة الدول الست،
وق��ال« :إن من حق طهران امتالك
الطاقة الذرية لألغراض السلمية»،
كما دع��ا إل��ى تطوير التعاون بين
البلدين أك��ث��ر فأكثر ف��ي مختلف
ال��م��ج��االت السياسية والثقافية
واالجتماعية.
وفي السياق ،كشفت وكالة «إرنا»
اإلي��ران��ي��ة لألنباء أم��س ع��ن زي��ارة
غير رسمية قام بها وزی��ر الشؤون
ال��خ��ارج��ي��ة ال��ع��م��ان��ي ی��وس��ف بن
علوي إلی طهران يوم األحد الماضي
 16التقی خاللها نظيره اإليراني
محمد جواد ظریف والرئیس حسن
روحاني.
وأكد مصدر مطلع للوكالة زیارة
الوزیر العماني إلی طهران ،مشيرا ً
إل��ى أن��ه��ا ك��ان��ت غیر رسمیة ،وأن
بن علوي زار طهران لبحث قضایا
ثنائیة في إطار مشاورات البلدین
ح���ول األوض�����اع اإلق��ل��ی��م��ی��ة ،وم��ن
ضمنها قضايا مكافحة اإلره���اب
والتطرف.

ش��ددت المستشارة األلمانية أنغيال ميركل على ض��رورة بقاء
بريطانيا في االتحاد األوروب���ي ،مؤكدا أنها بوابة حيوية للدول
األوروبية على العالم.
وقالت ميركل أم��س بعد مشاركتها في قمة بريزبن لمجموعة
العشرين في أستراليا ،إن عالقة بريطانيا مع الواليات المتحدة
ومنطقة آسيا والمحيط ال��ه��ادئ تختلف ع��ن عالقة باقي ال��دول
األوروبية .وأضافت« :ولهذا السبب نحتاج إلى بريطانيا ،حتى ال
نفقد رؤية ما يحدث في باقي دول العالم» ،وتابعت« :سأبذل كل ما
في وسعي .وآمل أن نتمكن من إقناعهم بأن يظلوا أعضاء في االتحاد
األوروبي» .ولكنها أكدت أن «ما يقرره البريطانيون هو أمر يعود لهم،
وهم بالطبع لن يستمعوا لما سيقوله اآلخرون».
وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أعلن أنه سيجري
عام  2017استفتاء حول بقاء بالده في االتحاد األوروب��ي في حال
ف��وزه في االنتخابات العامة التي ستجرى في أي��ار المقبل ،بعد
توترات داخل االتحاد حول إصالحات الهجرة ،إذ حذر وزير الخارجية
البريطاني فيليب هاموند الجمعة من أن بالده مستعدة للخروج من
محادثات االتحاد إذا تم تجاهل اقتراحاتها بهذا الشأن.

كالو�س يوهاني�س يفوز
في انتخابات الرئا�سة في رومانيا
أعلنت لجنة االنتخابات في رومانيا أن كالوس يوهانيس انتخب
رئيسا ً للبالد بحصوله على  54,66في المئة من أصوات الناخبين في
الدورة الثانية من انتخابات الرئاسة ،وذلك بعد فرز  96,5في المئة
من األصوات.
وأكدت اللجنة أمس ،أن فرز األص��وات المتبقية لن يغير النتائج
كثيراً ،مشيرة إلى أن منافس يوهانيس رئيس ال��وزراء الروماني
فيكتور بونتا حصل على  45,33في المئة من أصوات الناخبين.
وأكد الرئيس المنتخب أن االنتخابات أكدت ضرورة إجراء تغييرات
عميقة ،قائالً« :ذلك إشارة لي وللطبقة السياسية ،ويجب اآلن بدء
العمل» ،مشددا ً على ض��رورة مواصلة التعاون االستراتيجي مع
الواليات المتحدة والحفاظ على دور رومانيا في االتحاد األوروبي
وحلف شمال األطلسي.
تجدر اإلشارة إلى أن كالوس يوهانيس عمدة مدينة سيبيو بمنطقة
ترانسيلفانيا في وسط رومانيا يمثل األقلية األلمانية.

