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إرجاء تصويت مبجلس األمن على قرار حول أفغانستان حتت تهديد فيتو صيني

 24قتي ًال في انفجار قرب جتمع انتخابي للرئيس األفغاني ..وطالبان تتبنى
أ ُرجأ مجلس األمن الدولي تصويا
ن��ص ح��ول أفغانستان مهدّد
ّ
على
بفيتو من الصني إل��ى أم��س الثالثاء
عند الساعة  15,00ت غ ،بعد أن
كان مقررا ً في األصل  ،عقب ساعتني
ون��ص��ف ال��س��اع��ة م��ن امل��ف��اوض��ات
الشاقّة خالل جلسة مغلقة ،حسب ما
أفاد دبلوماسيون.
وي��ن��ص ال���ق���رار ال���ذي سيطرح
ّ
ل��ل��ت��ص��وي��ت ع��ل��ى جت���دي���د مهمة
بعثة األمم املتحدة للمساعدة في
أفغانستان لعام واحد.
وت���ه���دد ال��ص�ين م��ن��ذ  15ي��وم �ا ً
باستخدام حق النقض في ح��ال لم
النص ال��ذي أعدّته أملانيا
ّ
ُت��درج في
وإندونيسيا ،إش��ارة إلى مشروعها
االقتصادي “طرق احلرير اجلديدة”.
وتعارض الواليات املتحدة التي
تخوض ن��زاع�اً جت��اري�اً مع الصني،
ال��ط��ل��ب الصيني م��ع��ت��ب��ر ًة أن ذك��ر
م��ش��روع ط��رق احل��ري��ر ال عالقة له
بهدف القرار .وحتظى واشنطن بدعم
غالبية دول مجلس األمن بشأن هذا
املوضوع.
وفي مارس ،حصل التجاذب نفسه
إال أنه انتهى بتمديد تقني ملهمة البعثة
لستة أشهر تنتهي.
وف���ي ن��ه��اي��ة األس��ب��وع امل��اض��ي،
أنهت أملانيا واندونيسيا صياغة
النص وطلبا التصويت عليه .ويُلمح
ّ
م��ش��روع ال��ق��رار إل��ى “اجلهود من
أج��ل تعزيز ال��ت��ع��اون االق��ت��ص��ادي
اإلقليمي”.
وف���ي م��ع��رك��ت��ه��ا ،ق��دّم��ت الصني
مشروع قرار منافسا ال يذكر مبادرتها
�ص م��ج��ددا ً على
الضخمة لكنه ي��ن� ّ
متديد تقني ملهمة البعثة م��ن دون
النص غير
ّ
حتديد املدة .ويُعتبر هذا
مقبول بالنسبة للمعسكر اآلخر الذي

انفجار استهدف املوكب الرئاسي

ضمن امتناع ع��دد ك��اف م��ن ال��دول
عنا لتصويت ملنع تبنيه .ويعتبر
ه��ذا املعسكر من األس��اس��ي تفصيل
الدور الذي يترتب على األمم املتحدة

أن تؤديه في االنتخابات الرئاسية
األفغانية املقررة في  28سبتمبر.
نص برلني وجاكارتا من
ويطلب ّ
البعثة “أن تدعم ،بالتشاور الوثيق

والتنسيق مع احلكومة األفغانية،
تنظيم انتخابات أفغانية مبشاركة
كل األطراف ،شفافة وذات مصداقية،
مبا فيها االنتخابات الرئاسية التي

خامنئي يرفض التفاوض مع واشنطن حتت أي ظرف
استبعد املرشد األعلى للجمهورية
اإلس�لام��ي��ة آي��ة ال��ل��ه علي خامنئي
أمس الثالثاء إج��راء أي مفاوضات
مع الواليات املتحدة ،في ظل تصاعد
التوتر بني البلدين بعدما اتّهمت
واشنطن ط��ه��ران ب��ال��وق��وف وراء
ال��ه��ج��م��ات ال��ت��ي ط��ال��ت منشأتني
نفطيتني في السعودية.
وق���ال خامنئي ف��ي تصريحات
ن��ش��رت على موقعه اإللكتروني،
“هناك إجماع ل��دى كل املسؤولني
في اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية
على ع��دم إج��راء أي مفاوضات مع
ال��والي��ات املتحدة على أي مستوى
كان”.
انخرطت طهران وواشنطن في
سجال منذ مايو العام املاضي عندما

أع��ل��ن ال��رئ��ي��س األم��ي��رك��ي دون��ال��د
ت��رام��ب انسحاب ب�ل�اده م��ن اتفاق
 2015النووي وأعاد فرض عقوبات
على طهران في إطار حملة ملمارسة
“أقصى درج����ات الضغط” على
طهران.
وردت إي����ران ب��دوره��ا بخفض
مستوى التزامها بالبنود الواردة في
االتفاق التاريخي ،ال��ذي نص على
تخفيف العقوبات املفروضة عليها
مقابل وض��ع قيود على برنامجها
النووي.
ل��ك��ن خ��ام��ن��ئ��ي اع��ت��ب��ر أن أي
محادثات مع األميركيني ستؤدي
إل��ى “إمالء مطالبهم على إيران”
وستعني جناح سياستهم املتمثلة
مبمارسة “أقصى درجات الضغط”

آبي يجتمع مع روحاني
في نيويورك هذا الشهر
ذكرت هيئة اإلذاعة والتلفزيون اليابانية أن رئيس الوزراء
شينزو آبي قال أمس الثالثاء إنه سيجتمع مع الرئيس اإليراني
حسن روحاني في نهاية الشهر اجلاري وسط توتر في منطقة
الشرق األوسط بعد هجمات على منشأتي نفط سعوديتني مطلع
األسبوع.
وقالت الهيئة إن آبي صرح بذلك خالل اجتماع مع أعضاء
احل��زب الدميقراطي احل��ر احلاكم ك��رر فيه عزمه احلديث مع
روحاني على هامش اجتماعات اجلمعية العامة لألمم املتحدة
في نيويورك.
وأض��اف آب��ي أن��ه سيسافر إل��ى بلجيكا بعد حضور جلسة
اجلمعية العامة وسيجتمع مع رئيس املفوضية األوروبية جان
كلود يونكر.

عليها .وقال إن هذا هو السبب الذي
دف��ع روح��ان��ي ووزي���ر اخلارجية
محمد ج���واد ظ��ري��ف وغيرهما من
املسؤولني “لإلعالن باإلجماع بأننا
لن نتفاوض مع الواليات املتحدة ال
بشكل ثنائي وال متعدد األطراف”.
وس��ب��ق ل��روح��ان��ي أن استبعد
احتمال إجراء مفاوضات مباشرة مع
الواليات املتحدة ما لم ترفع جميع
العقوبات املفروضة على بالده.
وق����ال إن���ه ح��ت��ى وإن مت رف��ع
العقوبات ،فسيكون على احملادثات
أن جتري في إطار االتفاق النووي.
وش�����دد امل���رش���د األع���ل���ى على
ال إن��ه إذا “تابت”
ه��ذه النقطة قائ ً
الواليات املتحدة وعادت إلى االتفاق
النووي ،فسيكون بإمكانها عندئذ

إجراء محادثات مع إيران إلى جانب
األطراف األخرى في االتفاق.
وأض����اف “وإال ف��ل��ن جت���ري أي
مفاوضات” ب�ي�ن م��س��ؤول�ين من
اجلمهورية اإلسالمية وال��والي��ات
املتحدة “على أي مستوى ،سواء في
الواليات املتحدة أو أي مكان آخر”.
وأع��ل��ن امل��ت��م��ردون احل��وث��ي��ون
ف��ي اليمن ال��ذي��ن تدعمهم طهران
مسؤوليتهم عن هجمات السبت على
أكبر منشأة ملعاجلة النفط في العالم
في بقيق وحقل خريص النفطي في
شرق اململكة.
وأف�����ادت ال���ري���اض أن أسلحة
إي��ران��ي��ة استخدمت ف��ي الهجمات
لكنها لم تشر كذلك مباشرة بإصبع
االتهام إلى طهران.

ستجرى في  28سبتمبر”.
كما يطلب مشروع القرار من بعثة
األمم املتحدة “العمل بشكل وثيق”
مع املنظمني األفغان “يوم االقتراع

وبعده ملساعدتهم على إجناز عملية
شفافة إلعالن النتائج”.
وق���ال دب��ل��وم��اس��ي��ون إن���ه ميكن
النصني املتنافسني لصالح
ّ
التخلي عن

حتقيق برملاني يستهدف وزيرة النقل
األميركية لالشتباه باستغاللها منصبها

أع��ل��ن ال��ن��واب الدميوقراطيون
األميركيون فتح حتقيق برملاني
يستهدف وزيرة النقل إيالين تشاو
التي يُشتبه بأنها استغلت منصبها
لتعزيز مصالح شركة نقل بحري
متلكها عائلتها.
وقد تكون لهذا التحقيق تداعيات
على إدارة الرئيس األميركي دونالد
ترامب التي تُعتبر الوزيرة من بني
األعضاء النادرين الذين ال يزالون
ج��زءا ً منها منذ بداية واليته ،لكن
أي��ض �اً على احل���زب اجل��م��ه��وري إذ
إن تشاو هي زوج��ة رئيس مجلس
الشيوخ ميتش ماكونيل.
ووجّ ���ه ال��دمي��وق��راط��ي��ون الذين

تعنت احلركة االحتجاجية في اجلزائر
يُهدد بإفشال االنتخابات املنتظرة

يسيطرون منذ يناير على مجلس
النواب ،كتاباً إلى الوزيرة طالبني
منها تقدمي سلسلة وثائق إلى جلنة
إشراف برملانية.
وقال رئيس اللجنة إليا كامينغز
في كتابه “اللجنة ت��درس عرضك
املغلوط للحقائق وبعض أفعالك
التي قد تكون خدمت الشركة التي
ما زلت متلكني أجزا ًء منها واحترامك
ل��ل��ق��واع��د األخ�لاق��ي��ة وم��وج��ب��ات
الشفافية املالية” .وتشاو املولودة
ف��ي تايبيه م��ن وال��دي��ن صينيني،
يُشتبه ف��ي أن ت��ك��ون استخدمت
منصبها للدفع بقضية مجموعة
“فورموست” التي ميلكها والدها

وشقيقاتها ،لدى احلكومة الصينية.
وي��ذك��ر ك��ت��اب ال��ن��واب معلومات
صحافية تفيد ب��أن أول رحلة إلى
ال��ص�ين ك��ان��ت س��ت��ق��وم ب��ه��ا تشاو
كوزيرة عام  ،2017أ ُلغيت ألسباب
أخالقية تتعلق بوجود أحد أقربائها
ضمن الوفد .وخصصت أيضا ً حوالى
عشر مقابالت لوسائل إعالم آسيوية
برفقة وال��ده��ا وأحياناً مع الفتات
لوزارة النقل األميركية في اخللفية.
وأف������ادت ال��ص��ح��اف��ة أن بكني
خصصت ق��روض��اً مب��ئ��ات ماليني
ّ
الدوالرات بفوائد منخفضة للشركة،
مل��س��اع��دت��ه��ا ع��ل��ى ش���راء س��ف��ن في
اخلارج.

الرئيس األميركي يستبعد
زيارة كوريا الشمالية
استبعد الرئيس األمريكي دونالد ترامب أن يقوم بزيارة الى كوريا
الشمالية بعد تقارير اعالمية حول دعوة وجهها زعيمها كيم جونغ
أون إلى ترامب لزيارة بيونغ يانغ.
وأوضح ترامب في مؤمتر صحفي مشترك مع ولي العهد البحريني
األمير سلمان بن حمد آل خليفة في البيت األبيض “ال أعتقد أن األمور
مهيأة لذلك..ال أعتقد أننا جاهزون لفعل ذلك”.
وتداولت وسائل اعالم انباء عن دعوة وجهها الرئيس الكوري
الشمالي إلى الرئيس ترامب لزيارة بالده.

تركيا :السجن لرئيس بلدية
كردية و 4آخرين

املعارضة الفنزويلية تعلن
انهيار احملادثات مع احلكومة
أعلنت احلكومة الفنزويلية أن نوابها سيعودون إلى البرملان
الذي انسحبوا منه قبل ثالث سنوات إثر سيطرة املعارضة عليه.
وبعد ساعات على نعي زعيم املعارضة خوان غوايدو حلوار
املصاحلة مع احلكومة ،أعلن وزير اإلعالم خورخي رودريغيز
أن��ه “من أج��ل تعميق وتوسيع احل��وار ( )...سيعود احلزب
االشتراكي املوحد الفنزويلي مع الفصائل املتحالفة معه إلى
اجلمعية الوطنية”.
وانسحب ن��واب احل��زب احلاكم من اجلمعية الوطنية عام
 2016بعد انتخابات أفضت إلى سيطرة ساحقة للمعارضة،
حيث عمدت احلكومة الحقاً إل��ى انشاء هيئة خاصة بها هي
اجلمعية التأسيسية لتهميش البرملان الذي يترأسه غوايدو.
وأعلن زعيم املعارضة في فنزويال خ��وان غوايدو ،انهيار
املفاوضات مع احلكومة بهدف اخلروج من األزمة السياسية في
البالد ،بعد أكثر من خمسة أسابيع من انسحاب حكومة الرئيس
نيكوالس مادورو ،من احملادثات.
وق��ال غ��واي��دو ،في بيان“ :لقد تخلى النظام الدكتاتوري
للرئيس نيكوالس مادورو ،عن عملية املفاوضات متذرعا ً بحجج
وهمية” .وأض��اف “بعد أكثر من أربعني يوماً رفضوا خاللها
مواصلة عملية التفاوض ،نؤكد أن آلية بربادوس قد استنفدت”.
وبدأت احلكومة واملعارضة ،التي تطالب باستقالة الرئيس
مادورو ،احملادثات على جزيرة بربادوس في منطقة الكاريبي،
في يوليواملاضي.
وعقدت املفاوضات بعد جولة من احملادثات في أوسلو خالل
مايواملاضي.
وسحب مادورو الوفد احلكومي من املفاوضات في أغسطس
املاضي ،واتهم املعارضة بتأييد العقوبات األمريكية على البالد.

نص ثالث تقوم أملانيا واندونيسيا
ّ
بصياغته ح��ال��ي�اً ويُ��ق��دّم على أنه
النص
ّ
م��ش��روع تسوية .وسيركز
الثالث الذي سيكون قصيرا ً باملقارنة
النص األساسي ،على مهمة البعثة
ّ
مع
من دون ذكر طرق احلرير.
يتضح ما إذا كانت الصني
يبقى أن ّ
ستسحب الفيتو وستسمح بتبني
�ص يعكس عجزها عن ف��رض ذكر
ن� ّ
مشروع طرق احلرير اجلديدة.
و”ط�������رق احلرير” م���ب���ادرة
صينية ضخمة تتضمن مشاريع
بنى حتتية م��ن ط��رق وسكك حديد
ومرافئ وتشمل نحو مئة دول��ة في
آسيا وإفريقيا وأميركا اجلنوبية
والوسطى.
قال مسؤول طبي في أفغانستان
إن  24شخصا قتلوا كما أصيب 31
آخ��رون بالقرب من جتمع انتخابي
للرئيس األفغاني أش��رف غني في
إقليم ب���اروان ب��وس��ط ال��ب�لاد امس
الثالثاء.
وق��ال عبد القاسم ساجنني مدير
املستشفى اإلقليمي ”من بني الضحايا
نساء وأطفال ومعظمهم مدنيون على
ما يبدو .سيارات اإلسعاف ال تزال
تعمل وعدد الضحايا قد يرتفع“.
وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها
عن انفجارين في أفغانستان قائلة
إنهما أودي��ا بحياة العشرات .وذكر
املتحدث باسم احلركة أن الهجومني
االنتحاريني استهدفا ق��وات األم��ن
األفغانية.
وق��ال��ت ال��ش��رط��ة وم��س��ؤول��ون
طبيون إن االن��ف��ج��اري��ن وق��ع��ا في
العاصمة ك��اب��ول وإق��ل��ي��م ب���اروان
بوسط ال��ب�لاد وأس��ف��را ع��ن مقتل ما
ال يقل عن  30شخصا وإصابة 45
آخرين.

قضت محكمة تركية بسجن رئيس بلدية كولب من حزب الشعوب
الدميقراطي الكردي ،محمد فاحت تاش ،و  5آخرين على خلفية الهجوم
اإلرهابي على البلدية التابعة ملدينة ديار بكر جنوب شرق تركيا.
ويأتي ذل��ك في إط��ار التحقيقات عن الهجوم ال��ذي شنه تنظيم
“العمال الكردستاني” ضد سيارة تقل كانت في طريقها جلمع
احلطب اخلميس املاضي ،ما أسفر عن مقتل  ،7وإصابة 10آخرين،
حسب ما أوردت صحيفة “زمان” التركية ،اليوم الثالثاء.
ونقل محمد ف��احت ت��اش رئيس بلدية كولب ،وعابدين كارامان
رئيس شعبة احلزب بالبلدية ،وشنر أكتاش مدير األعمال التقنية
بالبلدية ،ومحمد أمني أي وفاطمة أي إلى النيابة بعد االنتهاء من
اإلجراءات مبديرية األمن .وبعد احلصول على إفادتهم مثل املتهمون
أمام محكمة الصلح واجلزاء املناوبة ،التي قضت بحبسهم.
مظاهرات سابقة في اجلزائر

قررت سلطات اجلزائر ،أن متضي بقوة
ف��ي طريق إج���راء االنتخابات الرئاسية
في  12ديسمبر املقبل مثلما أرادت قيادة
اجل��ي��ش ،وه��و ره��ان محفوف باملخاطر
ميكن أن يتعثر أمام تعنت حركة االحتجاج
التي حافظت على زخمها شهرا ً بعد آخر.
ويطالب احملتجون برحيل ك��ل رم��وز
النظام ال���ذي حكم ال��ب�لاد خ�لال العقود
األخيرة قبل أي انتخابات ،وسبق لهم أن
أفشلوا تلك التي كانت مقررة في  4يوليو
املاضي .ورغم هذه السابقة وحوار الصم
بني السلطة واحلركة االحتجاجية ،دعا
الرئيس االنتقالي عبد القادر بن صالح
مساء األح��د اجل��زائ��ري�ين ،إل��ى “صناعة
تاريخ بالدهم واملساهمة جماعيا ً في حسن
اختيار رئيسهم اجلديد”.

وكان هذا اإلعالن منتظرا ً ،بعدما انحاز
إلى هذا اخليار رئيس أركان اجليش الفريق
أحمد قايد صالح ،الرجل القوي في الدولة
منذ استقالة عبد العزيز بوتفليقة في
 2أب��ري��ل امل��اض��ي ،حت��ت ضغط احلركة
االحتجاجية غير املسبوقة.
ولكن بالنسبة لعثمان معزوز املتحدث
ب��اس��م ح���زب التجمع م��ن أج���ل الثقافة
والدميقراطية العلماني امل��ع��ارض ،فإن
“رغبته في امل��رور بقوة لن يكون لها أي
تأثير إيجابي على ماليني اجلزائريني الذين
يواصلون التظاهر في الشارع” منذ 22
فبراير املاضي.

سباق مع الزمن

ومنذ أسبوع ب��دأت السلطة االنتقالية

سباقاً م��ع ال��زم��ن الح��ت��رام األج��ن��دة التي
وضعها قايد صالح ،عندما طلب حتديد
تاريخ االنتخابات الرئاسية في  15سبتمبر
اجل���اري ،فصوت البرملان وص���ادق على
قانون إنشاء السلطة املستقلة لالنتخابات،
وعدل قانون االنتخابات في فترة قياسية.
لكن ه��ذه اإلج���راءات التي يفترض أن
تضمن شفافية االنتخابات ،لم تنجح في
تهدئة املعارضة القوية ممثلة في احلركة
االحتجاجية املطالبة مبؤسسات انتقالية
تضطلع بتنظيم االنتخابات.
وأكد ذلك قاسي تانساوت ،منسق اللجنة
الوطنية من أجل إط�لاق س��راح املعتقلني،
لوكالة فرنس برس قائالً“ :نرفض هذه
االنتخابات في الظروف احلالية .ال ميكن
أن نسير ضد اإلرادة الشعبية”.

 600ألف من الروهينجا
عرضة «لإلبادة»
حذرت بعثة لتقصي احلقائق تابعة لالمم املتحدة من أن حوالى
 600ألف من الروهينجا الذين ال يزالون في بورما يواجهون خطر
التعرض “إلبادة” ،مشيرة إلى أن عودة مئات اآلالف منهم كان اجليش
طردهم سابقا ً تبقى أمرا ً “مستحيالً”.
واعتبرت البعثة التابعة ملجلس حقوق اإلنسان عمليات اجليش
البورمي في “ 2017إبادة” ،وطالبت مبحاكمة كبار اجلنراالت
وبينهم قائده مني اونغ هالينغ.
وفر  740ألفاً من الروهينجا من والية راخني (غرب بورما) في
أغسطس  ،2017بعد حملة قمع للجيش في بورما حيث غالبية
السكان من البوذيني.
وأكدت البعثة ،أن الروهينجا البالغ عددهم  600ألف شخص وما
زالوا داخل والية راخني يعيشون أوضاعا ً متدهورة و”مؤسفة”.

