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هدنة سوريا تنقضي وسط تجاذب روسي أمريكي

"روسيا الموحدة" يتصدر االنتخابات البرلمانية الروسية والقوميون في أوكرانيا يمنعون الروس من التصويت

 يبدو ان الهدنة التي �سهدتها �سوريا بوقف اطالق النار ملدة �سبعة 
ايام انق�س��ت منذ منت�س��ف ليلة االحد املا�سية دون اعالن فوري 

عن متديدها.
يف حني توا�س��ل مو�س��كو انتقاد تعاطي وا�سنطن مع اتفاق الهدنة 

يف �سوريا، معتربة اأنها مل تف بوعودها.
وقالت وزارة الدفاع الرو�سية اإن الواليات املتحدة ال تعطي رو�سيا 
خطوط توا�س��ل مع املعار�سة ال�سورية املعتدلة، واإنها غري قادرة 

على التاأثري فيها.
 وذك��ر املتح��دث الر�س��مي با�س��م وزارة الدف��اع الرو�س��ية اإيغ��ور 
كونا�سينكوف اأنه مل يجر اأي ات�سال مع اأي "معار�سة معتدلة" يف 
م�سائل وقف اإطالق النار حتى االآن، م�سريا اإىل اأن طلب رو�سيا من 
اجلانب االأمريكي توفري االت�س��ال باملعار�س��ة املعتدلة اأو التاأثري 

عليها مل ياأت بنتائج.
 كما اأ�سافت مو�سكو اأن وا�سنطن مل تف بوعودها بف�سل املعار�سة 
املعتدلة عن الف�س��ائل التي تريد اال�س��تمرار يف القتال، م�سرية اإىل 
اأن التوتر يف حلب يت�س��اعد، واتهمت املعار�سة امل�سلحة باالإعداد 

لعمليات قتالية وا�سعة.
 من جانبها، قالت م�ست�س��ارة الرئي�س ال�س��وري ب�س��ار االأ�سد بثينة 
�س��عبان اإن الغ��ارات االأمريكي��ة الت��ي ا�س��تهدفت مواق��ع اجلي���س 
ال�سوري ال�سبت املا�سي كانت "مق�سودة"، م�سددة يف الوقت نف�سه 

على التزام دم�سق بالهدنة.
 وقال��ت �س��عبان اإن رو�س��يا تو�س��لت اإىل نتيجة مرعب��ة، وهي اأن 

الواليات املتحدة تتواطاأ مع داع�س. 
 وكان��ت مو�س��كو ق��د اعت��ربت الق�س��ف االأمريكي ملواق��ع اجلي�س 
ال�س��وري يف حمي��ط مطار دير الزور الع�س��كري �سي�س��ع االتفاقات 
االأخرية بني مو�سكو ووا�سنطن ب�ساأن الهدنة يف �سوريا على املحك.
 وقال��ت اخلارجية الرو�س��ية يف بيان �س��ديد اللهج��ة اإن ال�رضبات 
"تن��درج ب��ني االإهم��ال اجلنائ��ي والتاآم��ر املبا�رض م��ع اإرهابيي 

داع�س".
 واأ�س��افت اأن الواقع��ة ه��ي "نتيجة للرف�س االأمريك��ي "املتعنت" 
للتعاون مع مو�س��كو على حماربة تنظيم الدولة وجبهة فتح ال�سام 

)جبهة الن�رضة �سابقا( وجماعات اإرهابية اأخرى".

 تتعر���س مواقع اإخباري��ة اإلكرتوني��ة اأردنية ملحاوالت 
قر�س��نة م��ن جمهولني به��دف �س��طب وثيق��ة �رضية عن 
�س��فحاتها تدع��و فيه��ا جماع��ة االخ��وان كوادرها اإىل 
الت�س��ويت لقوائم "التحال��ف الوطني لالإ�س��الح"، وهي 

قوائم اجلماعة واختيار مر�سحيها فقط.
 وبح�س��ب م�س��ادر �س��حافية فاإن اأبرز هذه املواقع هي 
موقع "جفرا نيوز" االإخباري وموقع "�س��حيفة الد�ستور 
اليومية"، مر�سحني اأن يكون االإخوان هم من يقفون وراء 

هذه املحاوالت، الأنهم اأ�سحاب امل�سلحة يف ذلك.
 وتف�س��ح هذه الوثيقة ب�سكل اأكيد موقف جماعة االإخوان 
الت�س��ويت  م��ن  االأردن  يف  املرخ�س��ة  غ��ري  امل�س��لمني 
ملر�س��حي قوائمهم من غ��ري االإخوان، والذي��ن داأبوا على 

نفي تخليهم عن حلفائهم.
 وي�س��مح قان��ون االنتخ��اب االأردين للناخ��ب باختي��ار 
القائم��ة اأواًل ثم مر�س��ح اأو اأكرث داخ��ل القائمة، ما يعطي 

املر�سح االأكرث اأ�سواتًا فر�سة الفوز باملقعد النيابي.
 وكان جمل�س علماء ال�رضيعة يف اجلماعة اأ�س��در ب�س��كل 
���رضي فت��وى لك��وادر اجلماعة بتح��رمي الت�س��ويت لغري 
االإخ��واين يف قوائم التحالف الوطني لالإ�س��الح، ثم عاد 
ونفى اإ�س��داره هذه الفتوى، بعد افت�س��اح اأمرها، خ�سية 
ان�س��حاب غ��ري االإخ��وان من القوائ��م، ما يخل بن�س��ابها 
وي�سقطها ب�سكل قانوين من حق املناف�سة باالنتخابات. 
 وحاول��ت قيادات االإخوان بعد ه��ذه الفتوى اخلروج اإىل 
و�س��ائل االإع��الم والتاأكي��د عل��ى اأن ه��ذه الفت��وى جمرد 
�س��ائعة، واأن كوادر اجلماعة �سي�س��وتون جلميع اأع�س��اء 

القوائم.

 وبح�س��ب النتائ��ج، الت��ي اأعلنته��ا اللجن��ة املركزية 
لالنتخابات، ح�س��ل حزب "رو�سيا املوحدة" على ما 
يق��ارب %54،2 من االأ�س��وات يف انتخابات الدوما 
بح�س��ب القوائ��م احلزبي��ة، وج��اء احل��زب ال�س��يوعي 
الرو�س��ي ثانيا بن�سبة %13،5، يليه احلزب الليربايل 

الدميقراطي بنحو 13،3%.
 وج��اء يف املرك��ز الراب��ع ح��زب "رو�س��يا العادل��ة" 
ب��� %6،2 وم��ن ث��م "�س��يوعيو رو�س��يا" ب��� 2،4%  
اأج��ل  م��ن  و"املتقاع��دون   1،9% ب���  و"يابلوك��و" 
العدالة" ب�%1،7 و"رودينا" %1،4 وبعده "رو�ست" 
ب� %1،2 يف املركز التا�س��ع. وحازت باقي االأحزاب، 
وعدده��ا 5، عل��ى ن�س��ب مل تتج��اوز %1.  وبح�س��ب 
القوائ��م الفردي��ة، يت�س��در ح��زب "رو�س��يا املوحدة" 
بع��د ف��رز %80 م��ن االأ�س��وات يف 203 دوائ��ر من 
اأ�س��ل 225 دائ��رة انتخابية ذات مقع��د واحد، بينما 
يت�سدر احلزب ال�س��يوعي الرو�سي يف 7 دوائر وحزب 
"رو�سيا العادلة" كذلك يف 7 دوائر، واحلزب الليربايل 
الدميقراطي يف 5، ويت�س��در كل من حزبي "رودينا" 
و"املن��رب املدين" يف دائرة انتخابية واحدة. اإ�س��افة 
اإىل ذلك يت�س��در مر�س��ح م�ستقل من اأع�س��اء "رو�سيا 
املوح��دة" احلاك��م يف دائرة اأديغي��ا الفردية بجنوب 

رو�سيا.
 جت��در االإ�س��ارة اإىل اأن االأح��زاب الرو�س��ية ال�س��غرية 
م��ن خ��ارج الربمل��ان مل تتمك��ن من جت��اوز احلاجز 
االنتخاب��ي )%5( بح�س��ب القوائ��م احلزبي��ة لدخول 
جمل�س الدوما وت�س��كيل كت��ل برملانية، وكذلك حاجز 

)%3( ال��ذي ي�س��مح لهم باحل�س��ول عل��ى متويل من 
امليزاني��ة االحتادي��ة.  وبلغ��ت ن�س��بة االإقب��ال عل��ى 
الت�سويت ب�سفوف الناخبني %48 يف عموم رو�سيا.

 وقال الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني خالل مراقبته 
نتائج االنتخابات من مركز حزب "رو�سيا املوحدة" 
يف مو�س��كو، "اإن ن�س��بة االإقبال على االنتخابات اأقل 
من ال�س��نوات املا�س��ية، لكن نتائجها جيدة بالن�سبة 
لرو�س��يا املوح��دة".  واأ�س��اف بوت��ني "ميكنن��ا بكل 
بثقة اأن نعلن فوز "رو�س��يا املوحدة" يف االنتخابات 
الربملانية"، م�سريا اإىل اأن نتائج انتخابات هذا العام 

تدل على الن�سج ال�سيا�سي املتزايد لدى الرو�س.

 م��ن جهته اأعل��ن رئي�س ال��وزراء دمي��رتي مدفيديف 
الذي يتزعم "رو�س��يا املوحدة"، اأن احلزب �سيح�س��ل 
على االأغلبية الد�س��تورية يف جمل���س الدوما )جمل�س 

النواب يف الربملان الرو�سي(، يف دورته ال�سابعة.
 وكانت �سناديق االقرتاع اأغلقت على جميع االأرا�سي 

الرو�سية م�ساء االأحد 18 �سبتمرب/اأيلول.
 وبل��غ ع��دد املراكز االنتخابية يف عموم رو�س��يا 95 
األف��ا، مب��ا يتي��ح الت�س��ويت الأك��رث م��ن 111 مليون 
ناخ��ب، وا�س��تقبال املواطنني من متام ال�8 �س��باحا 
حتى ال���8 م�س��اء بالتوقي��ت املحلي ل��كل جمهورية 
واإقلي��م رو�س��ي ب��دءا م��ن فالديفو�س��توك يف اأق�س��ى 

���رضق الب��الد و�س��وال اإىل مقاطع��ة كالينينغ��راد يف 
اأق�س��ى غربها.  انتخابات جمل�س الدوما الرو�سي هي 
ال�س��ابعة من نوعها بع��د اأن نظمت اأول انتخابات يف 
رو�س��يا املعا�رضة يف دي�سمرب/كانون االأول 1993، 

وذلك منذ حله يف اأعقاب ثورة اأكتوبر �سنة 1917.
"رودين��ا"،  14 حزب��ا ه��ي   وخا���س االنتخاب��ات 
اأج��ل  م��ن  "املتقاع��دون  رو�س��يا"،  و"�س��يوعيو 
العدالة"، و"رو�س��يا املوح��دة"، و"اخل�رض"، و"املنرب 
امل��دين"، و"احلزب اللي��ربايل الدميقراطي الرو�س��ي"، 
املدني��ة"،  و"الق��وة  و"رو�س��ت"،  و"بارنا���س"، 
و"يابلوكو" و"احلزب ال�س��يوعي الرو�س��ي" و"وطنيو 

رو�سيا" و"رو�سيا العادلة".
 ويتناف���س 6510 مر�س��حني على �س��غل 450 مقعدا 
يف "الدوم��ا"، لي�س��غل 225 مقعدا مر�س��حو االأحزاب 
ال�سيا�س��ية، و225 مقعدا مر�س��حو الدوائر االنتخابية 

ذات املقعد الواحد.
 من جهة اخ��رى قام القومي��ون االوكرانيون بعرقلة 
ت�س��ويت الرو���س املقيمني يف اوكراني��ا ومنعهم من 
االإدالء باأ�س��واتهم يف انتخاب��ات جمل���س "الدوم��ا" 

الرو�سي، فيما تقف ال�سلطات االأوكرانية متفرجة.
 وتعر�س اأحد املواطنني الرو�س لل�رضب وال�ستم على 
اأيدي قومي��ني راديكاليني ينتمون الأحزاب �سيا�س��ية 
وق��وى عن�رضي��ة متطرف��ة يف العا�س��مة االأوكرانية 
كيي��ف، وذك��ر �س��هود عي��ان اأن ثالث��ة راديكالي��ني 
عرقل��وا الدخ��ول اإىل مبنى ال�س��فارة الرو�س��ية هناك، 
م�س��تخدمني يف ذلك كلب��ا كبريا مين��ع الناخبني من 

دخول املبنى للت�سويت.
 وزي��ر الداخلية االأوكراين اأر�س��ني اأفاك��وف، اأعلن من 
جهت��ه اأن بالده ل��ن تتخذ اأي اإجراءات اأمنية م�س��ددة 
الدبلوما�س��ية  املق��ار  يف  الت�س��ويت  �س��ري  حلماي��ة 
والهيئ��ات الرو�س��ية يف اأوكراني��ا، معت��ربا اأن االأم��ن 
م�س��تتب وما م��ن داع لتعزي��زه، واأن االأجهزة االأمنية 
يف اأوكرانيا �سوف تتعامل مع االإخالل بالنظام وفقا 

ملا هو متبع يف بالده.
  واأ�س��ارت م�س��ادر �س��حفية، اإىل اأن االأمن االأوكراين 
اأوقف اأحد امل�س��بوهني باالعتداء على مواطن رو�س��ي 
عن��د مبن��ى ال�س��فارة الرو�س��ية يف كييف، ما ا�س��طر 
الرو�سي للعزوف عن نيته واملغادرة دون اأن ي�سوت، 

اأو تتدخل ال�رضطة حلمايته.

غارات جوية على مواقع الحوثيين في ثالث 
محافظات يمنية

رئيس الفلبين: أحتاج 6 أشهر أخرى لمكافحة المخدرات
مواقع إخبارية أردنية تتعرض للقرصنة 

لنشرها وثيقة مسربة بشأن االنتخابات

بعد االنفجارات المتفرقة التي هزت البالد إجراءات أمنية مكثفة 

�س��نعاء / متابعة:  �س��نت مقاتالت التحالف العربي، �سل�س��لة غارات جوية ا�ستهدفت 
مواقع للحوثيني والقوات الع�سكرية املوالية لهم، يف ثالث حمافظات مينية.

 وقالت م�س��ادر حملية اإن مقاتالت التحالف ق�سفت مبنى االأمن القومي، بنحو �سبع 
غارات جوية.  وبح�س��ب امل�س��ادر، فقد هزت انفجارات عنيفة العا�س��مة �سنعاء، يف 
حني �س��وهدت األ�س��نة اللهب تت�ساعد من املوقع امل�س��تهدف، دون اأن تت�سح اخل�سائر 
التي خلفها الق�س��ف.  ويف حمافظة عمران 50 كم �س��مال �سنعاء، ا�ستهدفت الغارات 
مواق��ع للحوثيني وقوات �س��الح يف املدخ��ل ال�رضقي للمدينة، ويف منطقة ال�س��الطة 
مبديري��ة عي��ال �رضيح.  وذكرت م�س��ادر حملية اأخ��رى، اأن مقاتالت التحالف �س��نت 
�سل�س��لة غ��ارات جوية عل��ى منطقتي مندب��ة وثعب��ان يف مديرية باق��م، ومنطقة ولد 
م�س��عود مبديرية �سحار، مبحافظة �س��عدة، املعقل الرئي�سي للحوثيني )242(، �سمال 
�س��نعاء.  وتوا�س��ل مقات��الت التحال��ف العرب��ي، بقي��ادة ال�س��عودية، ق�س��ف مواقع 
احلوثيني وقوات �س��الح يف اليمن منذ اأكرث من عام ون�س��ف، خملفة خ�س��ائر مادية 

وب�رضية كبرية، ال�ستعادة �رضعية البالد.

ماني��ال / متابعة:  قال الرئي�س الفلبيني رودريجو دوتريتي االأحد، اإنه يحتاج 
اإىل �س��تة اأ�س��هر اأخرى يف حرب��ه على املخدرات، وقال اإن��ه مل يدرك مدى عمق 

م�سكلة املخدرات يف بالده اإال بعد توليه الرئا�سة قبل �سهرين.
 وف��از دوتريتي   بالرئا�س��ة يف اأيار املا�س��ي، متعهداً بقمع اجلرمية والق�س��اء 
عل��ى املخ��درات وجت��ار املخدرات خ��الل ما ب��ني ثالثة و�س��تة اأ�س��هر، وكان 

دوتريتي رئي�س بلدية دافاو �سابقًا.  
 وقالت ال�رضطة املحلية اإن اأكرث من 3500 �س��خ�س قتلوا اأو نحو 47 �سخ�س��ًا 
يوميًا خالل االأ�س��ابيع الع�رضة املا�س��ية منهم 58 يف املئة على يد مهاجمني 

جمهولني والباقي خالل عمليات لل�رضطة �سد تهريب املخدرات.
 وقال دوتريتي يف لقاء مع و�س��ائل االإعالم يف دافاو، مل اأكن اأعرف مدى حدة 

وفداحة م�سكلة املخدرات يف هذه اجلمهورية اإال بعد اأن اأ�سبحت رئي�سًا.

نيوي��ورك / متابع��ة:  دف��ع التفجري الذي اأ�س��فر عن اإ�س��ابة ت�س��عة وع�رضين �سخ�س��ًا 
واكت�س��اف قنبل��ة اأخ��رى يف مانهاتن باالإ�س��افة اإىل وق��وع انفجار يف نيوجري�س��ي، 
م�س��وؤويل نيوي��ورك لتعزي��ز اإجراءات االأمن، م��ع قرب بدء اجتماع��ات اجلمعية العامة 

لالأمم املتحدة.
 ومن ناحية اأخرى، اأفادت م�س��ادر اعالمية امريكية باأنه مت تعليق خدمات القطارات 
يف اإليزابيث يف نيوجري�سي، حيث يفح�س املكتب االحتادي للتحقيقات وفرقة تفكيك 

القنابل اأنبوبا يحتمل اأنه قنبلة عرث عليه يف مراآب عند حمطة قطار.
 وق��ال وزي��ر االأم��ن الداخل��ي جيه جون�س��ون اإن ال��وزارة تراقب وت�س��ارك بفعالية يف 

التحقيقات ب�ساأن تفجريي نيويورك ونيو جري�سي.
 واأ�س��ار اإىل اأن اجتماع��ات اجلمعية العامة لالأمم املتح��دة، مت اعتبارها بالفعل حدثا 
اأمنيًا اأمريكيًا خا�سًا، من اأجله مت ن�رض االآالف من االأفراد بقيادة جهاز اخلدمة ال�رضية.
 ومن املقرر اأن يلتقى الرئي�س االأمريكي باراك اأوباما اليوم مع رئي�س الوزراء العراقي 

حيدر العبادي ومن ثم رئي�س الوزراء ال�سيني يل كه ت�سيانغ.

 

بغداد - خاص

عمان / متابعة 

موسكو / متابعة

 قال وزير اخلارجية ال�سعودي عادل اجلبري، يف مقال ن�رضته 
�س��حيفة ال�"وول �س��رتيت جورنال" بعن��وان "اإيران ال ميكن 
تربئ��ة �س��جلها من االإره��اب"، اإن "اململكة ترحب بتح�س��ني 
العالق��ات مع طه��ران، ولكن اأواًل يج��ب اأن تتوقف اإيران عن 

دعم االإرهاب".
 وا�ست�س��هد اجلبري بحكم��ة كان الرئي�س رونالد ريغان مولعا 
باقتبا�س��ها عن جون ادامز، وهي مقولته ال�سهرية "احلقائق 
اأ�س��ياء عنيدة "، وذل��ك ردا على ت�رضيح��ات وزير اخلارجية 
االيراين ج��واد ظريف العلنية حول مكافح��ة اإيران للتطرف، 

والتي و�سفها باأنها مدعاة لل�سخرية، ودعاية غري �سادقة.
 واأك��د اجلبري اأن الواقع احلايل ي�س��ري اإىل اأن اإيران هي اإحدى 
ال��دول الرائ��دة يف قائمة الدول الراعي��ة لالإرهاب، وذلك من 
خالل م�س��وؤولني حكوميني كانت لهم اليد الطوىل يف العديد 
م��ن العملي��ات االرهابية من��ذ العام 1979، ب��دءا بالهجوم 
ال��ذي طال ال�س��فارة االأمريكية يف بريوت وا�س��تهداف قوات 
املارين��ز يف مط��ار ب��ريوت، م��روراً بتفجريات اأب��راج اخلرب 

يف ال�س��عودية ع��ام 1996، و�س��واًل اإىل ا�س��تهداف ع�رضات 
ال�س��فارات املتواج��دة يف اإيران من ال�س��فارة الربيطانية اإىل 

االأمريكية وال�سعودية، واغتيال الدبلوما�سيني حول العامل.
  كما قال باأنه ال ميكن الأحد اأن ي�سل اإىل حقيقة اأخرى �سوى 
اأن اإي��ران ت�س��تخدم االإره��اب لتعزي��ز �سيا�س��اتها العدوانية، 
وال ميك��ن الإي��ران اأن تتحدث عن حمارب��ة التطرف يف حني 
ي�ستمر قادة فيلق القد�س واحلر�س الثوري يف متويل وتدريب 

وت�سليح وت�سهيل اأعمال االإرهاب.
 وتابع: اإذا اأرادت اإيران اإثبات �س��دق نواياها يف امل�س��اهمة 
م��ع العامل يف مكافحة االإرهاب، ميكن اأن تبداأ بت�س��ليم قادة 
تنظي��م القاع��دة الذين يتمتع��ون مبالذ يف اإي��ران، مبا فيهم 
جنل اأ�س��امة بن الدن، �س��عد، و�س��يف العدل، م�سوؤول عمليات 
القاعدة، اإ�س��افة اإىل العديد من قادة القاعدة ال�س��العني يف 
هجمات اإرهابية �س��د ال�سعودية والواليات املتحدة وغريها 
من االأهداف.   واأ�ساف اأن الوقائع تثبت اأن �سيف العدل ر�سد 
علي��ه اجراء مكاملة هاتفية من ايران يف مايو )اأيار( 2003 
واأعط��ى خاللها االأوامر لتنفيذ تفجريات الريا�س التي اأودت 
بحياة اأكرث من 30 �سخ�س��ا، بينهم ثمانية اأمريكيني. اإال اأنه 

ال ي��زال يتمتع باحلماية االإيراني��ة.   وقال كما ميكن الإيران 
اأن تتوقف عن اإنتاج وتوزيع العبوات النا�سفة حملية ال�سنع، 
والتي اأ�س��فرت عن مقتل وجرح االآالف من القوات االأمريكية 
يف العراق واأفغان�س��تان، وميكن الإيران وقف توريد االأ�سلحة 
اإىل االإرهابي��ني وامليلي�س��يات الطائفي��ة يف املنطقة، الذين 

ي�سعون اإىل ا�ستبدال احلكومات ال�رضعية بالدمى االإيرانية.
كم��ا تط��رق اجلبري يف املق��ال اإىل االأزم��ة ال�س��ورية والدعم 
االإيراين لنظام االأ�س��د، قائاًل: ويف �سوريا تلطخت اأيدي اإيران 
بدم��اء اأك��رث م��ن 500،000 �س��خ�س ذبحوا م��ن قبل نظام 
ب�سار االأ�سد، حيث اأر�س��لت اإيران قوات نظامية وغري نظامية 
لدعم النظام ال�س��وري، وقال الق��ادة االإيرانيون علنًا اإنه لوال 

جهودهم وم�ساعيهم، ل�سقط االأ�سد من ال�سلطة.
 وعق��د اجلب��ري مقارنة بني عالق��ة الدول العربي��ة باإيران ما 
قبل ث��ورة اخلميني وما علي��ه تلك العالقات االآن، مو�س��حًا 
ب��اأن املنطقة والعامل كانوا جميعًا يف �س��الم مع اإيران حتى 
ع��ام 1979 ح��ني حلت ث��ورة اآي��ة اهلل اخلمين��ي، والتي ظل 
�س��عار الرئي�س��ي الدائم، "امل��وت الأمريكا"، ومنذ ان ا�س��توىل 
امل��اليل عل��ى ال�س��لطة، تعه��د كما ه��و مكتوب يف د�س��توره 

بت�س��دير الثورة وانت�س��ارها ايديولوجيا م��ن خالل ال�رضاع 
الديني والطائفي.

 واأكم��ل:  �س��كلت اإي��ران م��ن اأجل ت�س��دير ثورتها ما ي�س��مى 
باملراك��ز الثقافي��ة التابعة للحر���س الث��وري يف العديد من 
ال��دول، مب��ا يف ذل��ك ال�س��ودان ونيجريي��ا و�س��وريا ولبنان 

واليمن وجزر القمر. 
 وق��ال: اأحبط��ت اململك��ة اأي�س��ًا العدي��د من الهجم��ات التي 
ت�س��تهدف الوالي��ات املتح��دة، وكان ق��ادة اململك��ة اأي�س��ًا 
هدفًا لهجمات ارهابية انتحارية، موؤكداً باأن �س��جل اململكة 
وا�س��ح، وي�س��هد على ذلك حلفاوؤها واملجتمع الدويل، بينما 
�سجل ايران الوحيد هو "املوت والدمار"، والو�سع يف �سوريا 

واأجزاء من العراق ي�سهد على ذلك بو�سوح. 
 وخت��م اجلبري مقال��ه بتاأكيد اأن موقف ال�س��عودية ظل ثابتًا 
فيم��ا يتعلق باإي��ران، فاململك��ة ترحب بعالقات اأف�س��ل مع 
اإي��ران بناء على مبادئ عالقات ح�س��ن اجلوار وعدم التدخل 
يف �س��وؤون االآخري��ن، وه��ذا يعن��ي ان��ه يتوج��ب عل��ى اإيران 
التخل��ي ع��ن اأن�س��طتها التخريبي��ة والعدائي��ة والتوق��ف عن 
دعمها لالإرهاب، ولكن حتى االن، �سجل اإيران لي�س م�سجعًا.

 عقد قادة الدول ال�193 االأع�ساء يف االأمم املتحدة 
يوم ام�س االثنني، يف نيويورك، قمة ملناق�س��ة اأخطر 
اأزم��ة للهجرة من��ذ احلرب العاملي��ة الثانية. وتعترب 
ه��ذه القم��ة االأوىل الت��ي خ�س�س��تها االأمم املتحدة 
للهجرة قب��ل بدء الدورة ال�س��نوية للجمعي��ة العامة 
للمنظم��ة الدولي��ة الت��ي توج��ه م��ن اأجله��ا مئ��ات 
م��ن روؤ�س��اء ال��دول واحلكومات بينم��ا دخلت هدنة 

تزداد ه�سا�س��ة حيز التنفيذ قبل ب�س��عة اأيام �سوريا. 
واأ�س��فر ه��ذا الن��زاع الذي دخ��ل عامه ال�س��اد�س يف 
�س��وريا عن �س��قوط اأكرث من 300 األف قتيل ونزوح 
اك��رث من ت�س��عة ماليني �س��خ�س وجل��وء 4 ماليني 
وق��رر  اأوروب��ا.   اإىل  اأو  جم��اورة  دول  اإىل  اآخري��ن 
القادة الدوليون تبني اإعالنا �سيا�س��يا ب�س��يطا ي�سدد 
على اح��رتام احلق��وق االأ�سا�س��ية للمهاجرين وعلى 
التعاون الدويل م��ن اأجل مكافحة التهريب ومعاداة 
االأجانب وح�س��ول االأطفال الالجئ��ني على التعليم، 

لك��ن االإع��الن ال يت�س��من اأهدافا حم��ددة باالأرقام 
وال التزام��ات حم��ددة ح��ول كيفي��ة تقا�س��م اأعب��اء 
املهاجرين.  واعتربت اأبرز املنظمات غري احلكومية 

اأن هذه االلتزامات اأقل مما يفرت�س.
 وقالت منظمة العفو الدولية اإن القمة "فوتت فر�سة" 
للتو�سل اىل خطة دولية، بينما لفتت هيومن رايت�س 
ووت���س اإىل ال��دول التي ا�ست�س��افت ع��ددا قليال من 
الالجئ��ني مثل الربازيل والياب��ان وكوريا اجلنوبية 

اأو مل ت�ستقبل اأحداً على غرار رو�سيا.

في مقال صحفي.. الجبير نرحب بتحسين العالقات مع طهران إذا توقفت عن دعم اإلرهاب

في اجتماعات األمم المتحدة قادة العالم يناقشون أزمة الهجرة

الرياض/ متابعة

نيويورك / متابعة

 اأظهرت النتائج الأولية 
لالنتخابات الربملانية 
الرو�سية، التي جرت 

الأحد 18 �سبتمرب/اأيلول، 
بعد فرز نحو %90 من 

اأ�سوات الناخبني، ت�سدر 
حزب "رو�سيا املوحدة" 

احلاكم.


