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املفاوضات اإليرانية الدولية تواجه صعوبات كبرية

االسكتلنديون يرفضون االستقالل ويتطلعون إىل سلطات جديدة

نيويورك/وكاالت
إيرانيون  مفاوضون  التقى 
وممثلون عن الدول الست الكربى 
موضوع  لبحث  نيويورك  يف  أمس 
إىل  سعياً  اإليراني  النووي  امللف 
لكن  الصدد  هذا  يف  تقدم  تحقيق 
تسوية  إىل  التوصل  يف  أمل  بدون 

رسيعة.
بني  املــحــادثــات  واستؤنفت 
الجانبني أمس يف مقر األمم املتحدة 
بعد يومني من االتصاالت الثنائية 
اجتماع  وبعد  اإليرانية  األمريكية 
واألوروبيني  األمريكيني  بني  عقد 

للتنسيق.
مسؤول  بحسب  املتوقع  ومن 
أمريكي كبري أن تستمر املحادثات 
عىل  املقبل  األسبوع  نهاية  حتى 
مستويات مختلفة بما يف ذلك عىل 
مستوى وزاري  الغتنام وجود قادة 
لحضور  نيويورك  يف  العالم  دول 

الجمعية العامة لألمم املتحدة.
وقال املسؤول طالبا عدم كشف 
اسمه : إن "العديدين منا لم يصلوا 
لكن  جدا  متفائلني  نيويورك  إىل 

من الواضح ان الجميع حرض بنية 
بأنها  املفاوضات  واصفا  العمل" 

"صعبة جدا".
ومجموعة  ـــران  إي ـــددت  وح
وفرنسا  املتحدة  (الواليات   5+1
والصني  ــا  ــي وروس وبريطانيا 
نوفمرب   24 حتى  مهلة  وأملانيا) 
من  يجعل  اتــفــاق  إىل  للتوصل 
امتالك  إيـــران  عــىل  املستحيل 
ــاء رفــع  ــق ــالح الـــنـــووي، ل ــس ال
العقوبات الدولية املفروضة عليها.
ــر املــســؤول األمــريكــي أن  وذك
واشنطن ال تزال تشرتط عىل إيران 
تدابري  "تتخذ  أن  العقوبات  لرفع 
أن  تثبت  للتحقق  وقابلة  مقنعة 

برنامجها النووي سلمي حرصا".
األخرية  الترصيحات  ــددت  وب
أمريكيني  مسؤولني  عن  الصادرة 
تقدم  تحقيق  يف  األمل  وإيرانيني 
اإليراني  الخارجية  وزيــر  وقــال 
محمد جواد ظريف أن واشنطن : 
العقوبات  "ال تفكر سوى" بإبقاء 
الكونجرس  وان  ــــران،  إي ــىل  ع
مع  اتفاق  أي  يعارض  األمريكي 

إيران "ألن ذلك سيفرض عليه رفع 
العقوبات" مشريا إىل أن "اإليرانيني 

حذرون جدا حيال األمريكيني".
األمريكية  املــفــاوضــة  وقــالــت 
ــان الــثــالثــاء أن  ــريم ــدي ش ــن وي
ــران  إي لــقــدرة  الــحــايل  املستوى 
والذي  اليورانيوم  تخصيب  عىل 
يف  األســاســيــة  العقبة  يشكل 
مقبول".  "غري  املفاوضات  وجه 
املخصب  اليورانيوم  ويستخدم 
املحطات  إلمداد  ضعيفة  بنسبة 
يمكن  لكنه  بــالــوقــود  الــنــوويــة 
تخصيبه  ــال  ح يف  استخدامه 

بمستويات عالية لصنع قنبلة.
جدا  متباعدة  املواقف  وتبدو 
حول نقطتي الخالف الرئيسيتني 
اإليراني  الربنامج  حجم  وهما 
والجدول  اليورانيوم  لتخصيب 

الزمني لرفع العقوبات.
وهو ما حمل احد كبار املفاوضني 
اإليراني عباس عراقجي يف ختام 
جرت  التي  ــرية  األخ املفاوضات 
عىل  فيينا  يف  ــايض  امل األســبــوع 
القول انه "من املستبعد" التوصل 

إىل اتــفــاق يف نــيــويــورك. ورجــح 
تستمر  أن  أوروبـــي  دبلومايس 
املفاوضات حتى 24 ترشين نوفمرب 
يستبعد  ولم  املهلة  انتهاء  موعد 
املهلة  تمديد  إىل  االضطرار  حتى 
يف  تقدم  تحقيق  عدم  إىل  مشريا 

موضوع التخصيب.
وعقد لقاء األربعاء يف نيويورك 
ووزيرة  ظريف  جواد  محمد  بني 
خارجية االتحاد األوروبي املنتهية 
واليتها كاثرين اشتون. ومن املقرر 
حسن  اإليراني  الرئيس  يلقي  أن 
روحاني كلمة يف 25 سبتمرب أمام 

الجمعية العامة.
يف  كلمة  ألقى  روحاني  وكــان 
الجمعية  ــام  أم ــايض  امل سبتمرب 
فيها  أكد  املتحدة  لألمم  العامة 
رغبة إيران يف تسوية مسالة ملفها 
النووي. كما أجرى مكاملة هاتفية 
أوباما  باراك  الرئيس األمريكي  مع 
يف سابقة منذ عام 1979م. ومن غري 
املتوقع هذه السنة أيضا عقد أي 
لقاء ثنائي بني الرئيسني، بحسب 
البيت األبيض والحكومة اإليرانية.

  مقتل جنديني لبنانيني بعرسال
فرنسا تنفذ أوىل ضرباتها ضد تنظيم داعش شمال العراق

 بريوت/ ا ف ب 
لبنانيان  جــنــديــان  قــتــل 
أمس  بجروح  ثالثة  وأصيب 
عىل  صـــاروخـــي  ــوم  ــج ه يف 
عرسال  منطقة  يف  دوريتهم 
الحدود  قــرب  لبنان  رشق  يف 
مصدر  بحسب  ســوريــا،  مــع 

عسكري.
لوكالة  كبري  ضابط  وأكــد 
رفض  الفرنسية  الصحافة 
اثنان  "قتل  اسمه  عن  الكشف 
يف  ثالثة  وأصيب  جنودنا  من 
تعرض  عند  عرسال،  محيط 
مضاد  صـــاروخ  إىل  آليتهم 

للدبابات عىل األرجح".

وأكد سكان أن االنفجار وقع 
مكان  يف  عــرســال  محيط  يف 
يسمى وادي حميد وان طائرة 
فوق  حلقت  لبنانية  استطالع 

القطاع بعد االنفجار.
كما  القطاع،  الجيش  وطوق 
الصحافة  وكالة  مراسل  ذكر 

الفرنسية.
اندلعت  /أغــســطــس،  ويف 
الجيش  بني  عرسال  يف  معارك 
جبهة  من  وعنارص  اللبناني 
النرصة أتوا من سوريا وخطفوا 
قوى  من  وعنارص  جنديا   30
اثنني  رأيس  قطعوا  ثم  ــن،  األم

منهم.

وتتهم جبهة النرصة السنية 
اللبناني  الجيش  املتطرفة 
بدعم حزب الله الشيعي الذي 
للقتال  أرسل آالفا من عنارصه 
ــوات  ــا إىل جــانــب ق ــوري يف س

النظام السوري .
ــان عدد  ــال الــتــي ك ــرس وع
سكانها يبلغ 40 الف نسمة قبل 
النزاع يف سوريا، أصبحت تضم 
الالجئني  مع  الف   100 حاليا 
من  هــربــوا  الــذيــن  السوريني 
الحرب عىل الجانب اآلخر من 

الحدود.

ادنربه /رويرتز/ 
تاريخي  استفتاء  يف  االستقالل  اسكتلندا  رفضت   -
املتحدة وببث االضطراب  اململكة  هدد بتقطيع أوصال 
يف القطاع املايل وتقليص ما تبقى من نفوذ بريطانيا يف 
العالم لكنها يف الوقت ذاته تتطلع إىل سلطات جديدة 

أوسع.
وبدد التصويت لصالح االتحاد الذي تشكل قبل 307 
أعوام بواعث قلق ماليني الربيطانيني ومن بينهم رئيس 
عىل  أيضا  منصبه  كان  الذي  كامريون  ديفيد  ــوزراء  ال
املحك فضال عن الحلفاء الذين روعهم احتمال انفصال 

اسكتلندا عن اململكة املتحدة يف مختلف أنحاء العالم.
وبعد إعالن نتائج 31 دائرة انتخابية من أصل 32 دائرة 
بينما  األصوات  من   %  45 عىل  االنفصال  دعاة  حصل 

حصل أنصار البقاء يف اململكة عىل 55 % من األصوات.
ومع ذلك اتفق زعماء سياسيون من مختلف األطياف 

عىل أن بريطانيا سوف تتغري إىل األبد.
يف  والتهاني  القبالت  وتبادلوا  االتحاد  مؤيدو  وهلل 
جالسجو أكرب مدينة يف اسكتلندا حيث فاز اإلنفصاليون 
يف حني اعرتف الزعيم القومي أليكس ساملوند بالهزيمة 
اململكة  الوحدة مع  الناخبون فيها  التي دعم  ادنربه  يف 

املتحدة.
وقال ساملوند: "قررت اسكتلندا باألغلبية أال تصبح 
هذا  الناس  حكم  أقبل  املرحلة.  هذه  يف  مستقلة  دولة 
وأدعو كل اسكتلندا إىل أن يحذو حذوي يف قبول القرار 

الديمقراطي لشعب اسكتلندا."
وأمام مقر إقامته يف لندن قال رئيس الوزراء الربيطاني 
ديفيد كامريون: إن مسألة استقالل اسكتلندا حسمت 

لجيل.
خالفات  هناك  تكون  أن  يمكن  "ال  كامريون:  وقــال 
للشعب  الراسخة  اإلرادة  إىل  استمعنا  إعـــادة...  أو 

االسكتلندي."
الثانية وهي يف  إليزابيث  امللكة  أن تديل  املتوقع  ومن 

قلعة باملورال باسكتلندا بتعليق نادر.

وعىل حسابه عىل موقع تويرت قال كامريون: "تحدثت 
أليكس  االسكتلندي  القومي  الحزب  زعيم  مع  للتو 
ألن  سعيد  أنا  الرشسة.  الحملة  عىل  وهنأته  ساملوند 
نقل  ملحادثات  سينضم  االسكتلندي  القومي  الحزب 

السلطات."

ــوزراء  ال رئيس  نائب  أوضــح  أمس  سابق  وقت  ويف 
الربيطانية نيك كليج أنه يريد من الحكومة نقل سلطات 
االسكتلنديني  رفــض  إن  قائال:  السكتلندا  جديدة 
دستوري  إصالح  يف  امليض  رضورة  يعكس  لالستقالل 

أوسع يف مختلف أنحاء بريطانيا.

وقال كليج: "أنا سعيد للغاية أن الشعب االسكتلندي 
اتخذ هذا القرار بالغ األهمية للحفاظ عىل األرسة التي 

تضم بالدنا لألجيال القادمة."
وألهبت الحملة من أجل االستقالل حماس اسكتلندا 
بني  فرقت  أيضا  لكنها  نسمة  مليون   5.3 يقطنها  التي 

األصدقاء واألرس من الجزر االسكتلندية النائية باملحيط 
األطليس إىل مدينة جالسجو.

وقفز الجنيه اإلسرتليني مقابل الدوالر واليورو يف حني 
ارتفعت أسعار األسهم الربيطانية. وقال رويال بنك أوف 

سكوتلند إنه ألغى خططا لنقل مكتبه إىل إنجلرتا.
وعىل الرغم من تجنب تفكك اململكة املتحدة سادس 
األمن  بمجلس  الدائم  والعضو  العالم  يف  اقتصاد  أكرب 
التابع لألمم املتحدة يعرتف حكام بريطانيا بأن استفتاء 

اسكتلندا سيؤدي إىل إعادة تشكيل االتحاد.
وأمام صورة عمالقة للعلم االسكتلندي بلونيه األبيض 
السياسيني  دعا  لكنه  بهزيمته  ساملوند  أقر  واألزرق 
الربيطانيني يف لندن إىل الوفاء بوعدهم الذي أطلقوه يف 
اللحظات األخرية قبيل االستفتاء بمزيد من الصالحيات 

السكتلندا.
"ستتوقع  رأســه  يحني  أن  قبل  ساملوند  ــاف  وأض

اسكتلندا االلتزام بذلك برسعة."
مساندة  يف  ــادة  زي ــرأي  ال استطالعات  وأظــهــرت 
االنفصال قبل أسبوعني من االستفتاء مما أدى إىل تعهد 
بريطاني رسيع بمنح املزيد من الصالحيات السكتلندا 
يف  اإلنجليز  النواب  بعض  غضب  ــارت  أث خطوة  يف 

وستمنسرت.
ويف محاولة الحتواء الغضب تعهد كامريون بالتوصل 
إىل تسوية دستورية جديدة من شأنها أن تمنح اسكتلندا 
السلطات التي وعد بها وتعطي أيضا صالحيات إلنجلرتا 

وويلز وايرلندا الشمالية.
من جانبه رحب األمني العام لحلف شمال األطليس 
رفض  أن  بعد  كامريون  ببيان  راسموسن  فو  ــدرس  أن

االسكتلنديون اإلنفصال.
وقال راسموسن يف بيان :اململكة املتحدة عضو مؤسس 
اململكة  أن  يف  ثقة  عىل  وأنا  األطليس  شمال  حلف  يف 
املتحدة ستواصل االضطالع بدور قيادي يف الحفاظ عىل 
بان  كامريون  الوزراء  رئيس  ببيان  الحلف...أرحب  قوة 

اململكة املتحدة ستبقى دولة موحدة

عشرات القتلى والجرحى يف هجومني ببغداد وكركوك

أوىل  أمس  صباح  نفذت  أنها  فرنسا  أعلنت 
ودمرت  العراق  رشق  شمال  يف  الجوية  رضباتها 
الدولة  تنظيم  ملقاتيل  لوجستيا"  "مستودعا 

اإلسالمية، بحسب بيان صادر عن قرص االليزية.
وجاء يف البيان : "شنت طائراتنا من طراز رافال 
رضبة أوىل عىل مستودع لوجستي إلرهابيي تنظيم 
داعش (إحدى تسميات تنظيم الدولة اإلسالمية) 
يف شمال رشق العراق وتمت إصابة الهدف وتدمريه 

بالكامل".
وأضاف البيان : إن "عمليات أخرى ستجرى يف 

األيام املقبلة".
أعلن  هوالند  فرنسوا  الفرنيس  الرئيس  وكان 

الخميس يف مؤتمر صحايف أنه أجاز توجيه هذه 
الرضبات، مشريا إىل أن فرنسا لن "ترسل قوات إىل 

أرض املعركة" ولن ترضب يف سوريا.
سيتبلغ  "الربملان  أن  القول  إىل  البيان  وخلص 
األسبوع املقبل من رئيس الوزراء برشوط اشرتاك 
العراقية  املسلحة  الــقــوات  جانب  إىل  قواتنا 
السيادة  وبسط  داعــش  إلضعاف  والبشمركة 

العراقية".
أشاد  أوباما  ــاراك  ب األمريكي  الرئيس  وكــان 
الخميس املايض بقرار فرنسا شن غارات يف العراق، 
انطالقا من قاعدة الظفرة التي تستخدمها فرنسا 
ظبي  أبو  غرب  جنوب  كلم   30 وتبعد   2009 منذ 

عاصمة اإلمارات العربية املتحدة.
وكان الرئيس الفرنيس قال الخميس يف مؤتمر 
"أوىل  يف  االشــرتاك  أن  باالليزيه،  عقده  صحايف 
بعد  قصرية"  فرتة  "خالل  سيحصل  العمليات" 
تحديد األهداف، موضحا أنه حدد خطني أحمرين 
للتدخل الفرنيس، هما "ال قوات عىل أرض املعركة" 

وال تدخل خارج حدود العراق وبالتايل يف سوريا.
وأصيب  مرصعهم  شخصا   16 لقي  ميدانياً 
آخرون بجروح يف هجومني احدها بسيارة مفخخة 
وكركوك،  بغداد  يف  الجمعة  نارية  بدراجة  وآخر 
شمال بغداد، حسبما أفادت مصادر أمنية وطبية.

لوكالة  الرشطة  يف  عقيد  برتبة  ضابط  وذكــر 

الصحافة الفرنيس : "قتل ثمانية أشخاص وأصيب 
انفجار سيارة مفخخة مركونة يف  23  بجروح يف 
الشيعية يف  الغالبية  الكرادة داخل" ذات  منطقة 

وسط بغداد.
وأكد مصدر طبي حصيلة الضحايا مشريا إىل 
وجود امرأتني بني القتىل وإصابة أربع نساء وثالثة 

أطفال بجروح، جراء االنفجار.
ووقع االنفجار بالتزامن مع اقرتاب موعد صالة 
الجمعة التي يجتمع خاللها عدد كبري من األهايل 

يف حسينية.
ويف كركوك (240 كلم شمال بغداد) قال ضابط 
أشخاص  ثمانية  "قتل  الرشطة  يف  عميد  برتبة 
وأصيب 13 بجروح يف انفجار دارجة نارية مركونة 

عند منطقة القلعة، وسط كركوك".
وأكد الطبيب صباح محمد أمني مدير عام صحة 

محافظة كركوك حصيلة الضحايا.
وجاءت الهجمات غداة مقتل نحو 28 شخصا 
، وفقا ملصادر  وإصابة ما ال يقل عن 65 بجروح 

أمنية وطبية.
اإلمام  مرقد  حيث  الكاظمية  منطقة  وتعرضت 
الشيعة  لدى  املعصومني  األئمة  (سابع  الكاظم 
 ، العسكرية  االستخبارات  ومقر  عرشية)  االثني 
مساء أمس األول إىل هجوم واسع بتفجري سيارتني 
سلسلة  وسقوط  انتحاري  إحداها  مفخختني 

هاونات عىل منطقة الكاظمية ، يف شمال بغداد.
انتحاريني  اعتقال  عن  أمنية  مصادر  وكشفت 
االستخبارات  مقر  عند  الهجوم  خــالل  اثنني 
كان  انــه  ــه  ذات الوقت  يف  مرجحة  العسكرية، 
سجناء  فيه  يوجد  الذي  املقر  اقتحام  يستهدف 

قياديون يف تنظيمات إرهابية.
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