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أفغانستان تبكي ضحايا الهجوم األكثر دموية منذ 2011
كابول ـ أ.ف.پ: كانت عائالت ضحايا الهجوم االنتحاري األكثر دموية منذ ثالث سنوات في افغانستان، والذي أودى 
بحياة 57 شخصا اثناء مباراة لكرة الطائرة مساء أمس األول، تبكي ضحاياها أمس فيما نقل بعض اجلرحى على عجل 
الى العاصمة كابول. ووقع التفجير االنتحاري الذي أسفر عن مقتل 57 شخصا وإصابة نحو ستني آخرين بجروح 
بحسب حصيلة جديدة في منطقة نائية بوالية بكتيكا )جنوب شرق( قرب احلدود مع باكستان.
وهذه املنطقة تعد املعقل الرئيسي لشبكة حقاني، وهي فرع من حركة طالبان االفغانية يرفض في الوقت احلاضر 
التفاوض مع احلكومة من اجل إرساء السالم في البالد. آلخر األخبار العربية والعاملية زوروا موقعنا على

www.alanba.com.kw/International

عربية وعالمية

اجلبهة الشعبية ترفض دعم الرئيس املؤقت وال تؤكد الوقوف إلى جانب منافسه

املرزوقي يتحدى السبسي ويدعوه ملناظرة تلفزيونية 
وكلمة السر في اجلولة الثانية عند »القوة الثالثة«

ثمانينيات القرن املاضي إلى 
عام 1994، إال أن تناقضات ما 
بعد نتائج انتخابات أكتوبر 
2011 الت���ي ف���ازت بها حركة 
النهض���ة، وانخ���راط حزب 
املرزوقي السابق، واملؤمتر من 
أجل اجلمهورية، في حكومة 
الترويكا مع حركة النهضة ذات 
التوجه اإلسالمي، وحزب التكتل 
الدميوقراطي من أجل العمل 
واحلريات، قد أحدث شرخا في 

تلك العالقة »التاريخية«.
وزاد اغتي���ال املع���ارض 
اليس���اري ش���كري بلعي���د 
القيادي في اجلبهة الشعبية 
في السادس من فبراير 2014 
في ابتعاد اليسار عن »الرئيس« 
املرزوقي الذي حمله املسؤولية 
السياسية واألخالقية لعملية 
االغتيال. ودفع اغتيال القيادي 
اآلخر في اجلبهة الشعبية محمد 
البراهمي ي���وم 25 يوليو - 
2013 ف���ي اقتراب اجلبهة من 
»نداء تونس« بتشكيل »جبهة 

اإلنقاذ«. 
ويعتبر كثير من مناصري 
اجلبهة الشعبية حركة نداء 
تون���س جزءا م���ن املنظومة 
القدمية، وقد ال يستسيغون 
معاودة االلتقاء معها بعد أن 

دخل رئيس حزب نداء تونس 
إثر تشكيل جبهة اإلنقاذ في 
مفاوضات م���ع رئيس حركة 
النهضة بدأت باللقاء الذي مت 
في باريس بني راشد الغنوشي 
ورئيس حركة ن���داء تونس 
الباجي قايد السبس���ي دون 
استشارة ش���ريكه في جبهة 

اإلنقاذ، اجلبهة الشعبية.
إال أن نتائ���ج االنتخابات 
التشريعية األخيرة التي أعطت 
اجلبهة الشعبية املرتبة الرابعة 
ب� 15 مقعدا وفتحت أمامها أبواب 
احلكم لتشكيل حتالف مع حركة 
نداء تونس، الفائزة باالنتخابات 
التشريعية وينتظر تكليفها 
بتشكيل احلكومة املقبلة، قد 
يشجع عليه وجود كثير من 
»رف���اق ال���درب« القدامى مع 
قايد السبس���ي، مما »يغري« 
باستكمال املش���هد مبساندة 
الباج���ي قايد السبس���ي في 
ال���دور الثاني من االنتخابات 
الرئاس���ية. وقد أعلن محمد 
اجلمور القي���ادي في اجلبهة 
الشعبية صراحة أن »اجلبهة لن 
تدعم الرئيس املنصف املرزوقي 
في الدور الثاني من انتخابات 
الرئاس���ة، لكن ذلك ال يعني 
أنها اتخذت قرارا بدعم مرشح 
حركة نداء تونس الباجي قائد 

السبسي«.
وأض���اف اجلم���ور ف���ي 
تصريح خاص لألناضول أن 
اجلبهة لم حتدد موقفها بعد، 
وأن مجلس أمنائها سيجتمع 
قريب���ا، وس���يدرس الوضع 
وفق النتائ���ج التي آلت إليها 
الرئاس���يات، وسيتخذ قريبا 
قرارا يتماشى مع ما تتطلبه 

مصلحة البالد. 
وتاب���ع قائال إن »النتيجة 
التي حصل عليها مرشح اجلبهة 
الشعبية حمة الهمامي تعتبر 
إيجابية، باعتب���اره لم يتلق 
مساندة من أحزاب ومكونات 
سياسية أخرى سوى من أنصار 
اجلبهة، على عكس املنصف 
املرزوقي والباجي قائد السبسي 
اللذين تلقيا مساندة من أطراف 

أخرى«.

مبدأ احلوار والنقاش، ويبقى 
أن هذا لم يحصل في تونس من 

قبل وال بد أن نرى« األمر.
وقد أعلنت الهيئة العليا 
املستقلة لالنتخابات أن نسبة 
ال���دور األول  املش���اركة في 
كانت كبيرة جتاوزت نسبة 
ال���� 64.6%. وبعد فرز حوالي 
ثلثي األصوات، تصدر السبسي 
املتنافسني ب� 42% من األصوات 
يليه املرزوقي ب� 34% ثم حمة 
الهمامي مرشح اجلبهة الشعبية 
ب� 9%. وبذلك سيعمل الباجي 
قايد السبس���ي على كس���ب 
10 نقاط زيادة على النس���بة 
احملققة للفوز بالدور الثاني 
فيما يتطلب األمر من املرزوقي 
احلصول على ما يناهز 15% من 
النقاط. وتتوجه األنظار إلى 
كتلة اجلبهة الشعبية اليسارية 
االنتخابية التي حل مرشحها 
الرئاس���ي ثالثا، باعتبار أنه 
سيتمكن من يكسبها إلى صفه 

من عبور الدور الثاني.
ومن الناحي���ة النظرية، 
يعتب���ر الرئي���س املنص���ف 
املرزوقي قريبا من األوساط 
اليسارية، فقد ناضل طويال 
مع قي���ادات منها في الرابطة 
التونسية حلقوق اإلنسان طيلة 

تونس � وكاالت: انقش���ع 
غبار املعركة الرئاسية التعددية 
األولى منذ استقالل تونس قبل 
أكثر من نصف قرن، واصبح 
مؤكدا عقد جول���ة ثانية من 
االنتخاب���ات ينافس فيها كل 
م���ن الرئيس املؤقت املنصف 
املرزوق���ي ومنافس���ه زعيم 
»حركة جناء تونس« الباجي 
قايد السبسي، اللذين حال في 
املقدمة دون حصول أي منهما 
على نس���بة األغلبية املطلقة 
»50%«.  وأصبح محتما على 
املتنافسني كسب ما يسمى ب� 
»القوة الثالثة« التي انبثقت 
عن االنتخاب���ات واملتمثلة ب� 
»اجلبهة الش���عبية التي حل 
مرشحها حمة الهمامي في املركز 
الثالث. ورمبا أيضا كسب كتلة 
الصامتني الذين لم يشاركوا في 
االقتراع االول منذ جناح ثورة 
الياسمني في اإلطاحة بالرئيس 
السابق زين العبدين بن علي 
عام 2011. وس���عيا لذلك دعا 
املرزوقي غرميه السبسي إلى 
مناظرة تلفزيونية ومواجهة 
مباش���رة أمام التونس���يني. 
وقال ف���ي وق���ت متأخر من 
مس���اء أمس االول انه يدعو 
منافسه السبسي »إلى مناظرة 
تلفزيونية ومواجهته مباشرة 

أمام الشعب التونسي«.
وأض���اف املرزوق���ي أنه 
ينتظر منه »عدم التهرب من 
هذا التحدي«. وناشد املرزوقي 
حلفاءه ف���ي النضال ممن لم 
ينجحوا في الفوز في انتخابات 
الرئاسة دعم رئيس دميوقراطي 
ضد عودة اآلل���ة القدمية في 

اشارة للسبسي.
لكن محس���ن م���رزوق، 
القي���ادي بحزب نداء تونس، 
أبدى حتفظا جت���اه الدعوة. 
وقال في تصريحات إعالمية، 
إن »الطلب ال يجب أن يكون 
كتحد« م���ن جانب املرزوقي، 
و»يجب أن يقع حوار بطريقة 
منظمة توضح كيف يتم ذلك 
وكيف يك���ون االتفاق مع أي 

صحافي وفي أي تلفزيون«.
وأضاف مرزوق »نحن مع 

)ا.ف.پ(  تونسيتان تتابعان اخبار االنتخابات في الصحف  

نسبة اإلقبال 
على االنتخابات 

الرئاسية جتاوزت 
%64.6

فلسطني متمسكة بالتصويت على قرار حتديد 
اإلطار الزمني إلنهاء االحتالل في مجلس األمن

عواص���م � وكاالت: قال وزي���ر اخلارجية 
الفلس���طيني رياض املالكي، إن مشروع قرار 
مجل���س األمن ال���ذي يطال���ب بتحديد إطار 
زمني إلنهاء االحتالل اإلس���رائيلي لألراضي 
الفلس���طينية، سيطرح للتصويت عليه فور 
عودة ال���دول األعضاء في املجلس من ڤيينا، 

النشغالها بامللف النووي اإليراني.
وفي حديث مع إذاعة صوت فلسطني الرسمية 
أمس أوضح املالكي، أن »مشروع القرار سيطرح 
في ال� 28 من نوفمب���ر اجلاري، أو على أبعد 

تقدير في الثاني من ديسمبر املقبل«.
وأشار املالكي إلى أن القيادة الفلسطينية 
حسمت أمرها بتقدمي املشروع للتصويت عليه، 

سواء ضمنت تصويت 9 دول أو دون ذلك.
ويتطلب إقرار هذا املشروع، 9 أصوات بدون 
اس���تخدام أي من الدول دائمة العضوية في 

مجلس األمن الدولي، حق النقض الفيتو.
وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، 
حدد نهاية الشهر اجلاري، موعدا لتقدمي مشروع 
القرار الذي يطالب بتحديد شهر نوفمبر 2016 
موعدا إلنهاء االحتالل اإلس���رائيلي لألراضي 

الفلسطينية 1967.

ميدانيا، داهمت ثالث من دوريات االحتالل 
اإلسرائيلي صباح أمس مقر االحتاد الفلسطيني 
لكرة القدم والواقع في بلدة الرام بالقرب من 
مدينة القدس، وفق ما أفاد األمني العام لالحتاد 

عبد املجيد حجة.
وقال حجة لوكالة فرانس برس ان الدوريات 
االس���رائيلية وصلت الى الباحة الرئيس���ية 
ملقر االحتاد، وق���ام افرادها بإيقاف املوظفني 
العامل���ني في املقر وتفتيش���هم وبعد حوالي 
الس���اعة غادرت الدوريات الثالث املقر دون 

إيضاح سبب املداهمة.
الى ذلك، ذكر نادي االسير الفلسطيني أمس 
ان اش���تباكات وقعت بني االسرى وما يسمى 

ب�»قوات القمع« في سجن رميون.
وقال مدير نادي االسير في الضفة الغربية 
عبدالعال العناني ل���� )كونا( ان قوات القمع 
اقتحمت سجن رميون وأقسام االسرى أثناء 

وجودهم في ساحة السجن.
وأضاف العناني ان املعلومات املتوافرة لديه 
تفيد بوقوع مواجهات بني األس���رى والقوات 
االسرائيلية مشيرا الى انهم تعرضوا لتفتيشات 

بشكل استفزازي.

الرئيس اليمني يستبق تصعيد احلراك 
اجلنوبي بعرض »حزمة معاجلات«

صنعاء � األناضول: اجتمع الرئيس اليمني عبد 
ربه منصور هادي، أمس، في صنعاء، بلجنتي 
قضايا املوظفني اجلنوبيني املبعدين، ومعاجلة 
قضايا األراضي في احملافظات اجلنوبية، ملناقشة 
»حزمة املعاجلات« التي قام����ت بها اللجان في 
مجال عملهما. وناقش هادي بحسب وكالة األنباء 
الرسمية، القضايا واملوضوعات املتصلة باستكمال 
عملية إعادة املوظفني املبعدين عن وظائفهم من 
احملافظات اجلنوبية، من املدنيني والعسكريني، 
وكذلك قضايا األراضي وما مت إجنازه من قرارات 
ومعاجلات. واستعرض االجتماع املعاجلات التي 
قام����ت بها اللجان املكلف����ة، فبخصوص قضايا 
األراض����ي متت معاجلة أكثر م����ن 18 ألف حالة، 
وفي قضايا املوظفني العسكريني من وزارة الدفاع 
والداخلية واألمن السياسي، متت معاجلة ما يزيد 
على 9 آالف حالة جديدة، باإلضافة إلى 5547 متت 
معاجلتها سابقا، وصرف لها 554 مليون ريال 
ميني )نحو 2 ملي����ون و600 ألف دوالر(، وكذا 

معاجلة 4500 حالة من املوظفني املدنيني.
ومت خالل االجتماع إقرار قرار رقم 3 لعام 2014 
بشأن عودة وترقية وتسوية أوضاع 8009 من 
صف ضباط وجنود من منتسبي القوات املسلحة 

واألمن واألمن السياسي.

وقدمت اللجن����ة أيضا للرئيس هادي القرار 
رقم 4 لعام 2014 بش����أن عودة وتسوية أوضاع 
املوظفني املدنيني املبعدين عن وظائفهم ألكثر من 
4500، وهي القرارات التي س����يتم إعالنها خالل 

األيام القليلة القادمة.
هذا، وقد جرت مناقشة عدد من املوضوعات 
املتصلة بتلك املعاجل����ات من مختلف النواحي 
والكيفية التي سيتم بها التنفيذ بصورة كاملة. 
ويأتي اإلع����الن عن هذه املعاجلات قبل أيام من 
حلول الذكرى ال� 47 لرحيل االحتالل البريطاني 
م����ن جنوبي اليمن، التي توافق األحد املقبل 30 
نوفمبر اجلاري، وهو املوعد الذي حدده احلراك 
اجلنوبي املطالب باالنفصال، كآخر مهلة ملغادرة 
املوظفني املقيمني ف����ي احملافظات اجلنوبية من 
أبناء ش����مال اليمن، حسب بيان أصدره احلراك 

منتصف الشهر املاضي.
وكان هادي قد أصدر قرارا مطلع العام 2013 
بإنشاء جلنتي قضايا املوظفني اجلنوبيني املبعدين، 
ومعاجلة قضايا األراضي في احملافظات اجلنوبية، 
وهي أبرز آثار احلرب األهلية التي دارت في صيف 
1994 بني جنوب اليمن وشماله، وأدت إلبعاد آالف 
املوظفني مدنيني وعسكريني من وظائفهم، ونهب 

عدد كبير من األراضي.

هاموند والڤروڤ يتحدثان عن تقدم كبير وتوقعات باتفاق مبادئ خالل 3 أشهر

ً الـ  »5+1« متدد مفاوضاتها مع إيران 8 أشهر ومتنحها 700 مليون دوالر شهريا

وفي هذا الصدد قال وزير 
اخلارجية األملاني شتاينماير 
انه يتعني على إيران ان تؤكد 
وتثبت تخليها عن امتالك أي 
قدرة نووية بغرض التسلح 
عب���ر تقليص ع���دد أجهزة 
الطرد املركزي ومس���تويات 

التخصيب.
ويقض���ي اتف���اق جنيڤ 
املرحلي الذي وقع في نوفمبر 
2013 بتجميد جزء من أنشطة 
إيران النووية مقابل رفع جزئي 
للعقوبات الدولية بشكل يوفر 

إطارا مالئما للمفاوضات.
ودخل االتفاق حيز التطبيق 
في بداية األمر لفترة ستة اشهر 
بدأت في يناير 2014 ثم مددت 
ألربعة اشهر في يوليو املاضي 
بهدف إتاحة مزيد من الوقت 
الكبرى  إيران وال���دول  أمام 
للتوص���ل الى اتفاق ش���امل 

بحلول 24 نوفمبر اجلاري.

املاراثوني���ة التي امتدت منذ 
اس���بوع. واعتب���ر حضور 
وزيري خارجية الصني وانغ 
يي وروسيا سيرغي الڤروڤ 
الى ڤيينا ومش���اركتهما مع 
نظرائهما من الواليات املتحدة 
جون كيري وبريطانيا فيليب 
هاموند وفرنسا لوران فابيوس 
وأملانيا فرانك فالتر شتاينماير 
وممثل���ة االحت���اد االوروبي 
كاثرين أشتون في التفاوض 
مع الوفد االيراني، مؤشرا على 
رغبة مجموعة )5+1( في ابرام 
اتفاق مع طهران باعتبار ان 
االخفاق سينعكس سلبا على 

جميع االطراف.
ويعتب���ر حجم تخصيب 
اليورانيوم وعدد أجهزة الطرد 
املركزي وسبل رفع العقوبات 
الدولية من ابرز املشكالت التي 
تواجه املفاوضني الذين مازالوا 
بعيدين عن تس���وية ترضي 

جميع االطراف.

املقبل مش���يرا إلى أنه خالل 
فترة التمديد ستواصل طهران 
االس���تفادة من تخفيف في 
العقوبات بقيمة 700 مليون 

دوالر تقريبا شهريا.
م���ن جهت���ه، أك���د وزير 
الروسي سيرغي  اخلارجية 
الڤروڤ أمس أن تقدما كبيرا 
النووية  أحرز في احملادثات 
اإليرانية غير أنها فشلت في 
التوصل التف���اق نهائي قبل 

انتهاء املهلة.
وقال الڤروڤ في تصريحات 
بثها تلفزيون روسيا 24 في 

ڤيينا »أحرز تقدم كبير«.
وأضاف أنه يتوقع أن تتفق 
األطراف خالل ثالثة أو أربعة 
أشهر على »املبادئ األساسية« 

التفاق نهائي.
وكان وزي���ر اخلارجي���ة 
االيراني محمد جواد ظريف 
ونظراؤه في مجموعة )1+5( 
اس���تأنفوا أم���س املباحثات 

� رويت���رز: لم  عواص���م 
يكن خب���ر متديد املفاوضات 
حول امللف النووي اإليراني 
بني طه���ران ودول مجموعة 
1« مفاجئا، امس  »اخلمس+ 
حيث أعلنت وكال���ة األنباء 
اإليرانية أن إي���ران والقوى 
العاملية اتفقت على مواصلة 
احملادثات النووية إلى ما بعد 
املهلة الت���ي كان يفترض ان 
تنتهي أمس في »24 نوفمبر« 
اتفاقية  وعلى متديد بن���ود 
جنيڤ الت���ي جرى التوصل 
إليها العام املاضي حتى األول 

من يوليو عام 2015.
وأضاف���ت »ق���رر وزراء 
خارجية إيران والقوى العاملية 
اخلمس زائد واحد مواصلة 
محادثاتهم خالل األس���ابيع 
املقبلة من أجل التوصل التفاق 
شامل.. سيجري أيضا متديد 
اتفاقية جنيڤ حتى األول من 

يوليو«.
بدوره، قال وزير اخلارجية 
البريطاني فيليب هاموند أمس 
إن إيران والقوى العاملية الست 
املتعلقة  س���تمدد احملادثات 
ببرنامج إيران النووي حتى 
آخ���ر يونيو ع���ام 2015 بعد 
الفش���ل في التوصل التفاق 
ميكن أن ينهي النزاع النووي 

املستمر منذ 12 عاما.
وقال للصحافيني إن إيران 
والقوى الست »أحرزت تقدما 
كبيرا« ف���ي أحدث جولة من 
احملادث���ات التي ب���دأت يوم 
الثالثاء املاضي في العاصمة 
النمساوية. وأضاف أن هناك 
هدف���ا واضح���ا يتمث���ل في 
التوصل »التفاق أساس���ي« 
خالل الشهور الثالثة املقبلة 
وستستأنف احملادثات الشهر 

القادم.
وقال إنه ليس من الواضح 
أين ستجري احملادثات الشهر 

صورة تذكارية لوزراء خارجية الدول الست وايران في ڤيينا امس  )ا.ف.پ( 

»اخلطة البديلة« ليست سهلة على إيران
ڤيينا - رويترز: يقول املسؤولون اإليرانيون إن 
بوسعهم التحول إلى بكني أو موسكو إن أخفقت 

احملادثات حول ملفها النووي والتي تهدف 
طهران من ورائها الى إنهاء العقوبات الغربية 
عليها. لكن مع انخفاض أسعار النفط وتباطؤ 

اقتصاد الصني وتأثر روسيا بعقوبات مفروضة 
عليها هي األخرى ال تبدو »خطة طهران البديلة« 

حال مثاليا.
ورغم متديد أجل املهلة امس كما حدث في 

يوليو املاضي، يقول مسؤولون إيرانيون إنهم 
يعملون على خطة بديلة حال انهيار احملادثات 
متاما وهو ما سيدفعهم للتحول شرقا وشماال 

للحصول على دعم ديبلوماسي واقتصادي.
وقال مسؤول إيراني بارز لرويترز »لدينا 

بالطبع خطة بديلة. ال ميكنني الكشف عن مزيد 
من التفاصيل لكن تربطنا دائما عالقات طيبة 
مع روسيا والصني. ومن الطبيعي إذا فشلت 

احملادثات النووية أن نزيد من تعاوننا مع 
أصدقائنا وأن نقدم لهم فرصا أكبر في السوق 

اإليرانية ذات اإلمكانيات املتميزة«.
وأضاف »لدينا آراء مشتركة )مع روسيا 

والصني( فيما يخص العديد من القضايا ومنها 
سورية والعراق«. والصني هي أكبر مشتر 

للنفط اإليراني وإحدى الدول القليلة التي التزال 
تستوعب كميات ضخمة من الصادرات اإليرانية 

دون أي نقصان كبير منذ شددت الواليات 
املتحدة واالحتاد األوروبي عقوباتهما في 

السنوات الثالث األخيرة. وباعت روسيا أسلحة 
إليران وبنت لها محطة نووية ورمبا زودتها 

بقدرات تكنولوجية. وبإمكان البلدين أن يوفرا 
غطاء ديبلوماسيا في مجلس األمن الدولي، حيث 
يتمتعان بحق الڤيتو الذي ميكن أن يساعد على 

عرقلة توسيع نطاق العقوبات. لكن للمساعدة 
عواقب ليست هينة.. فالصني طالبت بخصومات 

قوية على مشترياتها من النفط اإليراني ومن 
املرجح أن تدفع سعرا أقل اآلن بعد انحسار 

طلبها على النفط وتراجع األسعار العاملية. أما 
روسيا فال حاجة لها للنفط اإليراني وتعاني هي 

األخرى من عقوبات فرضت عليها
بسبب األزمة األوكرانية.

كما انه لن يكون بوسع الصني وال روسيا 
أن متنع الواليات املتحدة واالحتاد األوروبي 
من اتخاذ خطوات فردية خارج األمم املتحدة 

لتشديد العقوبات املؤملة في قطاعي الطاقة واملال 
والتي تكبل االقتصاد اإليراني منذ 2011.

وقال علي فائز وهو محلل بارز للشؤون 
اإليرانية في مجموعة األزمات الدولية »يرى 

بعض الزعماء اإليرانيني أن بوسعهم في 
حالة الفشل أن يعولوا على جيرانهم لتفادي 
العقوبات ويعتمدوا على أجواء املنافسة بني 

القوى الكبرى للحد من القيود لكن جناح 
هذه االستراتيجية ليس مضمونا«. وأضاف 

»من ناحية أخرى أخذت روسيا والصني 
مرارا جانب الغرب في عزل إيران. كما أنه من 

غير املعروف إلى أي مدى ميكن أن يتعافى 
االقتصاد دون تخفيف ذي مغزى للعقوبات في 

ظل هبوط أسعار النفط«. غير أن ديبلوماسيا 
غربيا يشارك في احملادثات عبر عن ظنه أن 

الدافع الذي يضغط على إيران للتوصل التفاق 
أقل شدة اآلن منه في العام املاضي نظرا للقدر 

احملدود من تخفيف العقوبات الذي يجري 
التفاوض عليه.

وأشار أيضا إلى رغبة الشركات الغربية في 
إنهاء العقوبات والعودة إليران وألحكام قضائية 

أوروبية ضد بعض اإلجراءات التي فرضتها 
عقوبات االحتاد األوروبي.

وقال الديبلوماسي »الضغط للتوصل التفاق 
بأي ثمن أقل شدة مما كان عليه قبل 12 شهرا.. 
إذا لم يحدث اتفاق فستتحول إيران إلى الصني 
وروسيا وإلى بعض البلدان األوروبية املستعدة 

للدخول في أعمال ثنائية معها«.
وقال مسؤول إيراني آخر إن هناك فصائل 

داخل إيران تشكك في أي صفقات مع الغرب 
وحتبذ حتالفات مع قوى مثل روسيا والصني 
اللتني شجبتا العقوبات األميركية واألوروبية 

األحادية اجلانب.

حتليل إخباري


