
تنطلق ب��ع��د غ����داً ال��ث��اث��اء في 
نيويورك اجتماعات اجلمعية العامة 
ل���أمم امل��ت��ح��دة ف��ي دورت��ه��ا ال�74 
مب��ش��ارك��ة رؤس����اء دول ورؤس���اء 
حكومات ووزراء 193 دول��ة عضو 

باملنظمة الدولية.
وتتميز اجتماعات ه��ذه ال��دورة 
بكثرة ملفاتها الشائكة التي سيتم 
التباحث بشأنها علي مدار األسبوع 

املقبل.
ومن بني امللفات التوتر احلالي في 
منطقة اخلليج العربي واخلاف بني 
الهند وباكستان على إقليم كشمير 
وال��ع��ق��وب��ات األم��ري��ك��ي��ة املفروضة 
على فنزويا وكوبا وامللف النووي 
لكوريا الشمالية وخ��روج بريطانيا 

من االحتاد األوروبي.
ك��م��ا ي��ن��اق��ش ال��ق��ض��اي��ا امل��رك��زي��ة 
األخ����رى ك��االح��ت��ال اإلس��رائ��ي��ل��ي 
لأراضي الفلسطينية وأزمات سوريا 
وليبيا وح���رب اليمن ،ع���اوة علي 
قضايا اجل���ارة العاملية والتنمية 
املستدامة ومكافحة اجلرمية املنظمة 

واإلرهاب.
وتتمير اجتماعات ه��ذه ال��دورة 
أيضا بغياب وجوه تقليدية حرصت 
في السنوات األخيرة علي احلضور 
لكن األوض��اع التي متر بها بلدانها 

حتول دول مشاركتها هذه املرة.
وج�����وه غ���ائ���ب���ة: ول���ع���ل أب���رز 
تلك الشخصيات رئ��ي��س ال���وزراء 
اإلسرائيلي بنيامني نتانياهو بعد 
فشله في احلصول علي ما يكفي من 
األصوات، في االنتخابات التي جرت 
لتشكيل حتالف بأغلبية برملانية 
ت��ض��م��ن ت��ش��ك��ي��ل ح��ك��وم��ة ج��دي��دة 

برئاسته.
ومن املرجح أيضا حسب تقارير 
إعامية أن يتغيب الرئيس املصري 

عبد الفتاح السيسي ع��ن املشاركة 
وس��ط ت��ق��اري��ر ع��ن حت��رك��ات أمنية 
حتسبا لوقوع احتجاجات شعبية ردا 

علي سلسلة فيديوهات نشرها املقاول 
محمد علي واتهم فيها السيسي وقادة 

كبار في اجليش املصري ب�الفساد.

الرئيس الروسي فادميير بوتني 
لن يحضر، كما في األع��وام املاضية، 
وسيرأس وفد باده وزير اخلارجية 

سيرجي الفروف الذي سيقدم، بحسب 
م��ا أعلن السفير ال��روس��ي فاسيلي 
نيبيزيا، اقتراحا خلطة امنية إقليمية 

لتخفيف حدة املواجهة بني الواليات 
املتحدة وايران فى اخلليج.

ال��رئ��ي��س ال��ف��ن��زوي��ل��ي نيكوالس 

مادورو، أعلن بالفعل اخلميس املاضي 
أنه لن يتوجه الي نيويورك حلضور 
اجتماعات اجلمعية العامة. وقطعت 
فنزويا العاقات الدبلوماسية مع 
ال��والي��ات املتحدة في 23 يناير بعد 
اعتراف واشنطن باملعارض خوان 

غوايدو رئيًسا انتقالًيا للباد.
البعثة اإليرانية لدى األمم املتحدة 
أك���دت أم���س اخل��م��ي��س أن الرئيس 
اإلي���ران���ي ح��س��ن روح��ان��ي سيلقي 
كلمته يوم 25 سبتمبر/أيلول بعد 
حصوله ووزي���ر خارجيته محمد 
ج���واد ظ��ري��ف علي ت��أش��ي��رة دخ��ول 
الي الواليات املتحدة. وك��ان العديد 
من أعضاء الكوجنرس األمريكي قد 
طالبوا واشنطن برفض منح تأشيرة 
للرئيس اإليراني خاصة بعد الهجوم 
على مجمع أرامكو للنفط بالسعودية، 
وال���ذي أل��ق��ى ك��ب��ار مسؤولي إدارة 
الرئيس األمريكي باللوم فيه على 
إي��ران. البند الرئيسي املطروح بقوة 
هذا العام كما قال األمني العام لأمم 
املتحدة “أنطونيو غوتيريش” قبل 
3 أي��ام هو تغير مناخ األرض حيث 
وصلت اإلنبعاث الغازية إلى معدالت 

قياسية ال تبدي أي عامة توقف.
وكانت السنوات األرب��ع األخيرة 
أكثر ح��رارة كما أن درج��ات احل��رارة 
في فصل الشتاء في القطب الشمالي 

ارتفعت °3س منذ سنة 1990.
األم���ني ال��ع��ام أوض���ح أي��ض��ا أن��ه 
سيدعو كافة ال��ق��ادة املشاركني في 
االجتماعات إلي قمة مناخية جديدة 
تعقد 23 أيلول اجلاري ملتابعة التقدم 
ف��ي ال��وف��اء ب��االل��ت��زام��ات ال��دول��ي��ة، 
التي قطعوها علي أنفسهم ، بخفض 
االحتباس احلراري، ب� 45 باملائة في 
العقد القادم، والوصول بها الي صفر 

انبعاثات 2060.

جلسة سابقة للجمعية

تبحث التوتر مبنطقة اخلليج العربي واخلالف بني الهند وباكستان

اجلمعية العامة لألمم املتحدة.. ملفات شائكة ووجوه غائبة 

أردوغان: تركيا ستواجه بحزم
من يعتقد استفراده بثروات قبرص

قال الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغ����ان، إن ال��ذي��ن يعتقدون أن 
ث���روات ج��زي��رة ق��ب��رص ومنطقة 
شرق املتوسط تابعة لهم لوحدهم 
ف��ق��ط، س��ي��واج��ه��ون ح���زم تركيا 
وجمهورية شمال قبرص التركية 

وفي املستقبل.
ج��اء ذل��ك في رسالة بعثها إلى 
ن���دوة ح��ول ج��زي��رة ق��ب��رص حتت 
عنوان “الكلمة الفصل في قبرص” 

عقد في العاصمة أنقرة، اجلمعة.
وأض����اف أردوغ������ان أن ب��اده 
ستدافع بحزم عن حقوق القبارصة 

األتراك في جزيرة قبرص، ومنطقة 
ش��رق املتوسط، مثلما ت��داف��ع عن 
مصاحلها، مؤكدا أن تركيا تواصل 
تعاونها مع جمهورية شمال قبرص 
التركية في أعمال التنقيب في شرق 
املتوسط، حيث تقوم أربعة سفن 
تركية بأعمال البحث والتنقيب 

هناك.
وأش���ار إل��ى أن ق���وات البحرية 
ال��ت��رك��ي��ة ت��راف��ق س��ف��ن التنقيب 
املذكورة من أجل سامة سير أعمال 

التنقيب في املنطقة.
يجدر بالذكر أن وسائل إعام 

عاملية، ذك���رت ب��أن إدارة قبرص 
الرومية وقعت اتفاقية مع شركتي 
“توتال” الفرنسية، و”إيني” 
اإليطالية، ومنحتهما تراخيص 
للقيام بأعمال بحث وتنقيب عن 
م���واد هيدروكربونية ف��ي احلقل 

البحري رقم 7 بشرق املتوسط.
وم��ن��ذ 1974، تعيش ج��زي��رة 
قبرص انقساما بني شطرين، تركي 
ف��ي الشمال وروم���ي ف��ي اجلنوب، 
وفي 2004 رفض القبارصة الروم 
خطة قدمتها األمم املتحدة لتوحيد 

شطري اجلزيرة.

وت��ت��رك��ز امل��ف��اوض��ات ح���ول 6 
م��ح��اور رئيسة تستهدف توحيد 
اجلزيرة، هي: االقتصاد، وشؤون 
االحت����اد األوروب������ي، وامل��ل��ك��ي��ات، 
وت��ق��اس��م ال��س��ل��ط��ة )اإلدارة(، 

واألراضي، واألمن والضمانات.
وي��ط��ال��ب اجل��ان��ب القبرصي 
التركي ببقاء الضمانات احلالية 
حتى بعد التوصل إلى احلل احملتمل 
في اجلزيرة، حيث يؤكد أن التواجد 
)ال��ع��س��ك��ري( التركي فيها شرط 
ال غنى عنه بالنسبة إليه، وهو ما 

يرفضه اجلانب الرومي.

فرنسا: موجة جديدة من احتجاجات »السترات الصفراء«

مظاهرات سابقة للسترات الصفراء

واج��ه��ت فرنسا أم��س السبت 
موجة احتجاجات جديدة متوقعة 
تنظمها )ال��س��ت��رات ال��ص��ف��راء( 
وذل����ك ب��ن��ش��ر اآلالف م��ن ق��وات 
االم��ن حلماية اهم املعالم واملبان 

احلكومية.
وق��ال محافظ شرطة باريس 
ديدييه الليمون في تصريحات 

صحفية اليوم اجلمعة انه “سيتم 
نشر 7500 شرطي بالعاصمة 
باريس مع خراطيم مياه وعربات 

مصفحة تابعة للدرك”.
وح��ذر الليمون من جتدد أعمال 
العنف وع��ودة مثيري الشغب الى 
الشوارع بعد الهدوء الذي عم الباد 
في االشهر االخيرة.واكد ان قوات 

االم��ن سيتواجدون ب��اع��داد كافية 
“وقادرين مت��ام��ا على وق��ف كل 

مبادرة تهدف للتدمير والتخريب”.
يذكر ان احلركة االحتجاجية 
انطلقت في نوفمبر املاضي تنديدا 
بارتفاع الضرائب واسعار الوقود 

وتردي الظروف املعيشية.
واع���ل���ن ال��رئ��ي��س ال��ف��رن��س��ي 

امي��ان��وي��ل م��اك��رون سلسلة من 
اإلجراءات ملواجهة االزمة تتضمن 
تعديل الرواتب وخفض الضرائب 

اعتبارا من العام القادم.
وبدأت هذه احلركة االحتجاجية 
تفقد زخمها بعد استمرارها الكثر 
م��ن س��ت��ة أش��ه��ر ض��د السياسة 

االجتماعية واملالية للحكومة.
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واشنطن تعلن اإلطار 
االستراتيجي ملكافحة 

اإلرهاب والعنف املوجه
اعلن وزير االمن الداخلي االمريكي بالوكالة كيفن 
ماكالينان عن االطار االستراتيجي اجلديد الدارة األمن 

الوطني ملكافحة االرهاب والعنف املوجه.
وقالت وزارة االمن الداخلي في بيان ان ماكلينان 
ال��ذي اعلن ع��ن االستراتيجية اجل��دي��دة ف��ي )معهد 
بروكينغز( لفت الى ان الواليات املتحدة “تواجه في 
الوقت الراهن بيئة تهديد متطورة وتهديدا من قبل 
االره���اب والعنف املوجه داخ��ل حدودنا” مؤكدا ان 
“التهديد احلالي اكثر تنوعا منذ هجمات 11 سبتمبر”.

ونقل البيان تاكيد ماكالينان ان االطار االستراتيجي 
اجلديد “سيوضح التزام ال��وزارة مبعاجلة التهديد 
الذي ميثله االره��اب والعنف املوجه في الداخل متاما 
مثل التزامها مبتابعة املنظمات االرهابية األجنبية 
التي منعت دخولها الى الواليات املتحدة ملا يقارب 17 

عاما”.

احتجاجات في واشنطن 
من أجل التغّير املناخي

تظاهر آالف م��ن نشطاء البيئة، ف��ي العاصمة 
األمريكية واشنطن، م��ن أج��ل لفت االنتباه ملخاطر 
التغّير املناخي. وحتت شعار “إضراب املناخ العاملي”، 
وبالتزامن مع االحتجاجات املُنظمة حول العالم من 
أجل املناخ، نظم آالف من احملتجني األمريكيني اعتصاما 
في حديقة “ناشونال مول” بالقرب من الكونغرس 

األمريكي وسط واشنطن.
ووجه املعتصمون انتقادهم احلاد للرئيس األمريكي، 

دونالد ترامب، إزاء سياساته جتاه التغّيرات املناخية.
وحمل املعتصمون الفتات ُكتب عليها عبارات من 
قبيل: “ليس لدينا كوكب بديل عن األرض”، “لقد حان 
وقت العمل”، “أعلنوا حالة الطوارئ من أجل التغّير 
املناخي”، “إذا ماتت األرض، لن يبقى اقتصادك على 

قيد احلياة”.
وطالبوا باتخاذ إجراءات عاجلة من شأنها الوقوف 

دون استمرار حالة التغّيرات املناخية السلبية.
ولم تقتصر املظاهرات التي استمرت منذ الصباح 
وحتى س��اع��ات متأخرة م��ن الليل، على واشنطن، 
ب��ل انطلقت ف��ي م��دن ع��دة منها، بوسطن وفاديفيا 

وبورتاند أيضا.

محاكم تركية تقضي 
14 شخصًا  بسجن 

إلدانتهم باالنتماء لداعش
قالت وسائل اعام محلية ان محاكم تركية اصدرت اليوم 
اجلمعة احكاما بسجن 14 شخصا الدانتهم باالنتماء ملا 

يسمى تنظيم الدولة االسامية )داعش(.
وذك��رت وكالة )ان��اض��ول( التركية لانباء ان االحكام 
ص���درت بعد حتقيقات للكشف ع��ن الشبكة ال��ت��ي تقوم 
بتمويل )داعش( استمرت تسعة اشهر ضمن عملية مكافحة 
“االرهاب” نفذت في جميع انحاء تركيا خصوصا مدينة 

)بينغول( شرق االراضي التركية.
واضافت ان احملاكم امرت ايضا بافراج مشروط عن 23 
شخصا وتبرئة ثاثة آخرين موضحة ان عدد الذين مثلوا 
امام احملاكم لاشتباه بانتمائهم لتنظيم )داعش( بلغ 40 

شخصا.
وشهدت عدة مدن تركية منها العاصمة انقرة واسطنبول 
ع��دة هجمات انتحارية نفذها عناصر تابعون لتنظيم 
)داعش( كان اعنفها تفجيرين انتحاريني استهدفا مسيرة 
سلمية ب��ان��ق��رة ف��ي اك��ت��وب��ر 2015 اس��ف��ر ع��ن قتل 103 

اشخاص.
 

اجليش النيجيري يعلن مقتل 
7 قياديني من »بوكو حرام«

أعلن اجليش النيجيري، مقتل 7 قياديني من جماعة 
“بوكو حرام” اإلرهابية في اشتباكات مع اجليش شمال 

شرقي الباد.
وقال املتحدث باسم اجليش النيجيري، “موسى صغير”، 
ف��ي تصريح للصحفيني، إن ق��وات اجليش نفذت عملية 

عسكرية ضد “بوكو حرام” في حوض بحيرة تشاد.
وأوض��ح أن 7 قياديني بارزين في اجلماعة قتلوا خال 
االشتباكات، فضا عن فرار عدد كبير من عناصر التنظيم 

بعد تدمير معسكراتهم باملنطقة.
ومنذ 2009، أودت أعمال عنف نفذتها “بوكو حرام” 

بحياة اآلالف وتسببت في تشريد املايني في نيجيريا.
كما بدأ التنظيم، منذ 2015، في شن هجمات في الدول 

املجاورة لنيجيريا مثل الكاميرون وتشاد والنيجر.
و”بوكو حرام” جماعة نيجيرية مسلحة، تأسست 
ف��ي يناير 2002، وت��دع��و إل��ى تطبيق متشدد للشريعة 
اإلسامية في جميع واليات نيجيريا، حتى اجلنوبية منها 
ذات األغلبية املسيحية. وأعلنت في مارس 2015 ارتباطها 

بتنظيم “داعش” اإلرهابي.
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بومبيو عن العقوبات ضد إيران: 
عليها دفع ثمن هجوم »أرامكو«

قال وزير اخلارجية األمريكي مايك 
بومبيو، إن العقوبات اجلديدة التي 
أق��ره��ا الرئيس دون��ال��د ت��رام��ب، قبل 
ساعات تستهدف “كيانات إيرانية 
ت��دع��م إره�����اب ال��ن��ظ��ام وال���ع���دوان 
اإلقليمي”، مشدًدا أن مهاجمة الدول 

“لها ثمن”.
وق��ال وزي��ر اخلارجية األمريكي، 
في بيان، إن الواليات املتحدة فرضت 
عقوبات على البنك املركزي اإليراني، 
وصندوق التنمية الوطنية، التابع 
ل��ه، وكذلك شركة “اعتماد جت��ارات 
بارس”، وه��ي شركة مقرها إي��ران، 

يقول بومبيو إن��ه “ثبت أنها تخفي 
حتويات مالية لصالح عمليات شراء 
عسكرية”، بحسب شبكة “سي إن إن” 
األمريكية. وأضاف أن “هذه الكيانات 
تدعم إرهاب النظام والعدوان اإلقليمي 
عبر متويلها للحرس ال��ث��وري، وهو 
منظمة إرهابية، وفيلق القدس التابع 
له، وحزب الله”، والقوات التي تدير 

حروًبا بالوكالة لصالح طهران”.
وات��ه��م ب��وم��ب��ي��و، إي����ران بالقيام 
ب�”محاولة فاشلة لتعطيل االقتصاد 
ال��ع��امل��ي، وذل���ك م��ن خ���ال مهاجمة 
منشأتي النفط التابعتني لشركة 

أرامكو في السعودية”.
ووص���ف ال��ه��ج��وم ع��ل��ى أرام��ك��و، 
بأنه كان “عما عدوانًيا، متطوًرا في 

تخطيطه، وقًحا في تنفيذه”.
ول��ف��ت إل��ى أن “األدلة تشير إلى 
إي��ران، إي��ران فقط... ونتيجة لذلك، 
أم��ر الرئيس ت��رام��ب إدارت���ه بزيادة 
العقوبات التاريخية القائمة بالفعل 
على الدولة الرائدة في رعاية اإلرهاب 

بالعالم”.
وش��دد وزي��ر اخلارجية األمريكي، 
أن “مهاجمة ال��دول األخ��رى وتعطيل 

االقتصاد العاملي له ثمن”.

السويد والنرويج تنضمان لقوة 
التدخل السريع األوروبية

انضمت السويد والنرويج إلى قوة التدخل السريع، التي تشكلت بقيادة 
فرنسا حتت اسم “مبادرة التدخل األوروبية” من أجل التدخل السريع في 
أوقات األزمات. وجرت مراسم التوقيع على االنضمام، خال اجتماع وزراء 
دفاع تسعة دول من االحت��اد األوروب��ي، ومعنيني من 3 دول، في مدينة 

هيلفرسوم الهولندية.
وشارك في االجتماع وزراء الدفاع الهولندية أنك بيليفيلد، والفرنسية 
فلورنس بارلي، والفنلندي أنتي كايكونن، واإلستوني ج��وري لويك، 

والبرتغالي جواو جوميز كرافينو، والبلجيكي ديدييه رايندرز.

احملكمة العليا الهولندية تقضي 
مبسؤولية الشرطة عن هجوم مسلح

قضت احملكمة العليا في هولندا، مبسؤولية الشرطة عن هجوم مسلح 
وقع في مركز للتسوق قبل 8 سنوات، وأسفر عن مقتل 7 أشخاص بينهم 
مواطن تركي. وأصدرت احملكمة بيانا، قالت فيه إن منح ترخيص حيازة 

الساح للمهاجم املضطرب نفسيا هو خطأ تتحمله الشرطة.
وأض��اف البيان، أن الشرطة تتحمل مسؤولية دفع التعويضات عن 
الوفيات واإلصابات، إضافة إلى تعويضات أخرى. وفي 9 أبريل 2011، 
أطلق مختل عقلي النار في مركز جت��اري في “ألفن آن دن راين” غرب 

هولندا، تسبب في مقتل 7 أشخاص وإصابة 16 آخرين قبل أن ينتحر.


