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قمة طارئة لـ«G٧» و«حركة مقاومة» طالبان تعطي أفضلية للتفاوض
ـ وكاالت: أعلــن  عواصــم 
البريطانــي  الــوزراء  رئيــس 
بوريــس جونســون أن زعماء 
 (G٧) مجموعــة الســبع الكبار
ســيعقدون غدا اجتماعا طارئا 
ملناقشــة تطــورات الوضع في 
أفغانســتان. وكتب جونسون 
على حسابه في «تويتر» أمس: 
«سأعقد الثالثاء اجتماعا لزعماء 
G٧ إلجراء محادثات عاجلة بشأن 
أفغانستان. من املهم حيويا أن 
يعمل املجتمــع الدولي معا من 
أجل ضمان أمن عمليات اإلجالء، 
ومنع حدوث أزمة إنسانية، ودعم 
الشــعب األفغاني فــي تأمني ما 
مت حتقيقه من اإلجنازات خالل 

السنوات الـ٢٠ املاضية»
في هذا الوقت، تتهيأ قوات 
تابعة للحكومة األفغانية السابقة 
حتولت إلــى حركة مقاومة في 
وادي بانشير الشديد التحصني 
الواقع شمال شرق كابول لـ«نزاع 
طويل األمد»، لكنها ال تستبعد 
التفاوض مــع طالبان، وفق ما 
أعلن متحدث باسمها في مقابلة 

مع وكالة فرانس برس.
فقد توجه آالف األشــخاص 
إلى بانشير لالنضمام إلى حركة 
املقاومة وإيجاد مالذ آمن، وفق 

املتحدث علي ميسم نظري.
ففي هذه املنطقة يحشد أحمد 
مسعود، جنل القائد السابق أحمد 
شاه مســعود «اســد بانشير» 
الــذي اغتالــه تنظيــم القاعدة 
قبيل هجمات ١١ سبتمبر ٢٠٠١، 
قوة مقاتلة عديدها تسعة آالف 

عنصر، وفق نظري.
والهــدف الرئيســي جلبهة 
املقاومة الوطنية هو جتنب سفك 
مزيد من الدماء في أفغانستان 
والدفع باجتاه نظام حكم جديد، 
لكــن املجموعــة جاهــزة أيضا 
خلوض نزاع، إذا رفضت حركة 
التفاوض فســتواجه  طالبــان 
مقاومة في مختلف أنحاء البالد، 

بحسب نظري.
وشدد نظري وهو مسؤول 
العالقات اخلارجية في اجلبهة، 
على أن «شروط إبرام اتفاق سالم 
مع طالبان هي اعتماد الالمركزية، 
أي اعتماد نظام يضمن العدالة 
االجتماعية، واملساواة، واحلقوق 

واحلرية للجميع».

مناهــض لطالبــان ومناهــض 
لباكستان. هذا يعني أنه ليس 

جزءا من هذه احلركة».
وشدد نظري على أن الهدف 
حاليــا هو الدفاع عن بانشــير 
وشــعبها «إن وقع عدوان وإن 

هاجمنا أحد». 
وأوضح أن املنطقة تشــهد 
تدفقا ملثقفني ونشطاء في الدفاع 
عن حقوق النســاء واإلنســان 
وسياســيني «يشــعرون أنهــم 

عرضة لتهديدات طالبان».
وقال املتحدث إن «احلرب هي 
مجرد نتيجة ثانوية للنزاع في 
أفغانستان. سبب النزاع هو أن 
أفغانستان بلد يتألف من أقليات 
إتنية، فهو بلد متعددة اإلتنيات 
ال ميكن إلتنية واحدة أن تهيمن 
على السياسة وأن يبقى حضور 

اإلتنيات األخرى هامشيا».
وشدد نظري على أن املقاومة 
التي يقودها مسعود وغيره في 
مختلف أنحاء أفغانستان تكتسي 
أهمية كبرى على صعيد حتقيق 

هذا التغيير.
في غضون ذلك، مازال آالف 
األشــخاص يحاولــون الفــرار 
معرضــني حياتهــم للخطــر، 
فيمــا تســتمر عمليــات إجالء 
تقــوم بهــا دول أجنبيــة مــن 
مطــار كابــول في ظــل ظروف 

ترحيلهم. قد يسمح لألميركيني 
بالبقاء لفترة أطول وسيحصلون 
على دعمنا الكامل إذا فعلوا ذلك».

وأشار إلى أنه سيتم إنشاء 
مراكز ملعاجلــة طلبات اإلجالء 
«خارج أفغانستان، في املنطقة» 
مخصصة لألفغان الذين «لدى 
اململكة املتحدة التــزام بنقلهم 
إليها». بدوره أكد وزير خارجية 
االحتاد األوروبي جوزيب بوريل 
لوكالة فرانس برس اســتحالة 
ذلــك، وقــال «يريــدون إجــالء 
٦٠ ألــف شــخص حتــى نهاية 
الشهر اجلاري. األمر مستحيل 
حسابيا». وحمل مسؤول كبير 
في طالبــان الواليــات املتحدة 
املسؤولية عن الفوضى في مطار 
كابول. وقال أمير خان متقي أن 
«أميركا بكل قوتها ومنشآتها... 
فشــلت فــي إحالل النظــام في 
املطار. يسود سالم وهدوء في كل 
أنحاء البالد، لكن هناك فوضى 
فقط في مطار كابول». وأضاف 
«يجب أن يتوقف ذلك في أقرب 

وقت ممكن».
وفيما يســيطر ســتة آالف 
جندي أميركي مدججني بالسالح 
على مطار كابول، تقوم طالبان 
بدوريات في الشوارع احمليطة، 
ما مينع العديد من األفغان من 

الوصول إلى املطار.

بالغة اخلطورة. وأعلنت إدارة 
الرئيس األميركي جو بايدن أن 
١٨ طائرة جتارية تابعة لشركات 
أجنبية، ستستخدم للمساعدة 
في األشخاص الذين مت إجالؤهم 

من أفغانستان. 
ونتــج عــن مشــاهد الذعر 
واليأس املســتمرة منذ أسبوع 
في مطــار كابول، مقتل مدنيني 
أمس األول، قالت وزارة الدفاع 
البريطانية إن عددهم وصل إلى 
سبعة أفغان قتلوا في الفوضى 

قرب املطار.
لكن شهودا ذكروا أن طالبان 
متكنت أمــس من فرض بعض 
النظام حول مطار كابول، فجعلت 
الناس يشكلون طوابير خارج 
البوابات الرئيسية ولم تسمح 
للحشود بالتجمع في محيطه. 
وأكد وزير الدفاع البريطاني بن 
واالس في مقال بصحيفة «ميل 
أون صنداي» إنه «لن تتمكن أي 
دولــة من إجالء اجلميع»، فيما 
يقترب املوعد الذي حددته اإلدارة 
النهائي  االميركية لالنســحاب 
لقواتها من أفغانســتان في ٣١ 

أغسطس. 
وأضــاف «إذا بقــي اجلدول 
الزمنــي األميركي كمــا هو، لن 
يكون لدينا وقت نضيعه إلجالء 
معظم األشخاص الذين ينتظرون 

واشنطن تستخدم طائرات جتارية لنقل اخلارجني من أفغانستان.. وطوابير طويلة تنتظر املغادرة بعد ضبط األمن في مطار كابول

أفغان يصطفون للمغادرة على منت طائرة عسكرية إيطالية في مطار كابول                                          (رويترز) 

علــى  نظــري  ويحــرص 
تسليط الضوء على تقارير تفيد 
بتشكيل مجموعات محلية في 
بعــض املناطق ملقاومة طالبان 
وتواصلهــا مع جبهــة املقاومة 

الوطنية بقيادة مسعود.
وقال نظري إن «هذه األمور 
لم حتصل بأوامر من مسعود» 
إال أنه أكد وجود روابط بني هذه 

املجموعات واجلبهة.
وشدد على أن حركة طالبان 
منتشرة في مساحات شاسعة 
تتخطى قدراتهــا و«ال ميكنهم 
التواجد في كل األماكن في الوقت 
نفســه. مواردهم محــدودة. ال 
يحظون بتأييد لدى الغالبية».
لكنه أكد أن مواقف مسعود 
تختلف عن مواقف نائب الرئيس 
السابق أمر اهللا صالح املتحصن 
بــدوره في الوادي والذي تعهد 
األسبوع املاضي قيادة انتفاضة 

ضد طالبان.
وقال نظري إن «صالح في 
بانشــير. قرر البقاء في البالد 
وعــدم الهرب». وأشــار إلى أن 
صالح مناهض بشدة لباكستان 
وهو في هذا املوقف على خالف 
مع مســعود الذي يســعى إلى 
إقامــة عالقات جيــدة مع جارة 

أفغانستان الداعمة لطالبان.
وأوضح املتحدث أن «صالح 

إصابة القس جاكسون بـ «كورونا» رغم تلقيه التطعيم
وإيران تسجل إصابات قياسية مع تخفيف القيود

رئيسي ال يعارض «مبدأ التفاوض» حول االتفاق النووي 
ويطالب اليابان باإلفراج عن األرصدة املجمدة

عواصم - وكاالت: سجلت 
إيران حصيلة يومية قياسية 
للوفيــات بڤيــروس كورونــا 
بلغت ٦٨٤ حالة ما يرفع العدد 
اإلجمالي للوفيات بالڤيروس 
في البالد إلى اكثر من ١٠٢وفاة 
حسبما أعلنت وزارة الصحة 
امس، في وقــت رفعت تدابير 

منع انتشار الڤيروس.
وأعلنت السلطات اإليرانية 
األسبوع املاضي فرض إجراءات 
إغالق لســتة أيام رفعت امس 
االول، سعيا للحد من انتشار 
الوباء. وشملت اإلجراءات إغالق 
الدوائر احلكومية واملصارف 
واملتاجر غير األساســية على 
كامل األراضي اإليرانية. فيما 
يستمر منع التنقل بالسيارات 
اخلاصة بني احملافظات حتى ٢٧ 

اغسطس اجلاري.
وأســفت املتحدثــة باســم 
وزارة الصحة ســيما ســادات 
الري امــس للتقيــد «املتدني 
جــدا» بالتوجيهــات الصحية 

رغم فرض التدابير.
من ناحيته، أعلن علي رضا 
رئيسي املتحدث باسم اللجنة 
الوطنية ملكافحة كورونا امس 

عواصــم - وكاالت: قال الرئيــس اإليراني ابراهيم 
رئيســي أمس إن بالده ليســت لديها مشــكلة مع مبدأ 
التفاوض بشــأن االتفاق النــووي، مجددا التزام بالده 

بتعهداتها في هذا االطار.
ونقل املكتب الرئاسي عن رئيسي قوله لدى لقائه 
بوزير اخلارجية الياباني توشيميتسو موتيجي «ما هو 
املبرر الذي يسمح باستمرار العقوبات األميركية ضد 
الشعب اإليراني» محمال اياها مسؤولية «عدم الوفاء» 

بتعهداتها ضمن االتفاق النووي.
ودعا رئيســي بهذا الصــدد اليابان الى االفراج عن 
االرصدة اإليرانية املجمدة لديها معتبرا ان التأخير في 
حترير هذه األموال في البنوك اليابانية «ال مبرر له».
وعجــزت إيران عن صرف مليــارات الدوالرات من 
حصيلة صادرات النفط والغاز املودعة في بنوك أجنبية 

من بينها ثالثة مليارات دوالر في اليابان بسبب عقوبات 
أميركية على القطاعني املصرفي والطاقة بها. وأعيد فرض 
العقوبات في ٢٠١٨ عقب انسحاب الواليات املتحدة من 
االتفاق النووي املبرم مع ست قوى عاملية في عام ٢٠١٥.
وجتــري إيران والقوى الســت محادثــات للعودة 
لالتفاق النووي الذي وافقت إيران مبوحبه على تقليص 
برنامجها النووي مما يزيد من صعوبة حصولها على 
مادة انشــطارية لتصنيع سالح مقابل رفع العقوبات. 

وتنفي إيران سعيها إلنتاج أسلحة نووية.
غير أن مســؤولني من إيران والقوى الست أشاروا 
لفجوات كبيرة بني اجلانبني. ومازالت اجلولة السادسة 
من احملادثات غير املباشرة بني طهران وواشنطن مجهولة 
املوعد.  وحول التطورات في افغانستان رحب رئيسي 
باملساعي التي تبذلها اليابان وبقية الدول إلرساء االمن 

واالستقرار في هذا البلد واملنطقة ككل.
اما بالنسبة للعالقات االيرانية - اليابانية فقد دعا 
الرئيس االيراني الى ضــرورة تنميتها وتعزيزها في 
شتى املجاالت خاصة في املجال االقتصادي والتجاري.

ومن جانبه، اكد موتيجي دعم بالده لالتفاق النووي 
وقال ان احياء االتفاق يصب في مصلحة اجلميع وان 

من شأنه املساعدة في حل القضايا عبر احلوار.
ودعــا موتيجي الى تعميق العالقــات بني البلدين 
مؤكدا انها «جيدة وودية منذ القدم وال نشــك في انها 

ستستمر وتتطور خالل الفترة القادمة».
وبالنسبة ألفغانستان اعرب موتيجي عن قلقه ازاء 
التطورات االخيرة هناك مشددا على ضرورة وقف العنف 
وحفظ ارواح الناس مع بذل املســاعي الديبلوماســية 

إلحالل األمن واالستقرار في املنطقة.

بڤيروس كورونا رغم حصوله 
على اللقاح، كما أعلنت منظمة 
«حتالف رينبو بوش كواليشن» 

التي يرأسها.
ويعالج جيســي جاكسون 
(٧٩ عامــا) وزوجتــه جاكلني 
فــي  عامــا)   ٧٧) جاكســون 
مستشــفى نورثوســترن في 
شــيكاغو، كما أفادت املنظمة 

في بيان نشر على فيسبوك.
وأضاف البيان أن «األطباء 

حذوه. وأعلن جيسي جاكسون 
في العام ٢٠١٧ أنه يعاني مرض 

باركنسون.
مــن جهــة اخــرى، طالب 
شيجيرو أومي رئيس اللجنة 
اليابانية بشأن  االستشــارية 
االســتجابة جلائحة ڤيروس 
كورونا املستجد «كوفيد-١٩»، 
احلكومات املركزية واحمللية، 
بحث املمارسني الطبيني الذين 
لم يعاجلوا مرضى الڤيروس 
التاجــي علــى املســاعدة في 
احتواء تفاقم الوضع الوبائي 

في البالد.
وقال أومي، في تصريحات 
نقلتها صحيفة «جابان تاميز» 
اليابانية امــس، على موقعها 
االلكتروني، نأمل أن يشاركوا 
قدر اإلمكان، ونريد من حكومات 
احملافظــات تقــدمي املزيد من 

األطباء.
مــن ناحيــة اخــرى، اعلن 
وزيــر اخلارجيــة التونســي 
عثمان اجلرندي امس، استمرار 
اغالق املعابر احلدودية مع ليبيا 
بسبب تفشــي اجلائحة برغم 
فتح السلطات الليبية احلدود 

مع تونس من جانب واحد.

الوقت  يراقبون حالتهمــا في 
الراهن. يجب على أي شخص 
كان على اتصال معهما في األيام 
اخلمسة أو الستة املاضية أن 
يتبــع» اإلرشــادات الصادرة 
عــن مراكز مكافحــة األمراض 

والوقاية منها.
وتلقــى جاكســون اللقاح 
ضد ڤيروس كورونا في يناير 
املاضــي، وحــض األميركيني 
األفارقــة املترددين على حذو 

مظاهرات في تايلند بسبب تعامل احلكومة مع ازمة كورونا          (أ.ف.پ)

أن إيران ستسرع حملة التطعيم 
الوطنية. وقال إن اجلمهورية 
اإلسالمية ستستورد ٣٠ مليون 
جرعــة من اللقاحــات بحلول 
أواخــر ســبتمبر و٣٠ مليونا 

أخرى بحلول ٢١ نوفمبر.
من جهة أخرى، نقل القس 
والناشــط الشــهير في مجال 
احلقوق املدنيــة في الواليات 
املتحدة جيسي جاكسون إلى 
املستشفى بعدما ثبتت إصابته 

فصائل فلسطينية تتوعد باستمرار 
االحتجاجات قرب احلدود مع إسرائيل

قطر حتدد موعد انتخابات
مجلس الشورى في ٢ أكتوبر

الفصائــل  عواصــم - وكاالت: توعــدت 
الفلسطينية في غزة امس، باستمرار االحتجاجات 
قرب الســياج احلدودي مع إســرائيل بعد يوم 
من توتر خلف إصابة أكثر من ٤٠ فلســطينيا 
وجنديا إســرائيليا. وقالــت الفصائل في بيان 
جــرت تالوته شــرق غزة امــس، إن فعالياتها 
الشعبية ستستمر «دون تردد أو تراجع حتى 
يكف االحتالل اإلسرائيلي عن عدوانه على الشعب 
الفلســطيني، ويكســر احلصار املفروض على 
القطاع». وطالبت الفصائل بوقف عرقلة إعادة 
اإلعمار ورفع احلصار إلنهاء عزلة غزة، داعية 
إلى أوسع مشاركة شعبية في الفعاليات «التي 
سيتم إقرارها وفق فعاليات ومحددات مبا يحقق 
األهداف». وأدانت الفصائل شن إسرائيل غارات 
على قطاع غزة، معتبرة أن إســرائيل «تتحمل 
املسؤولية عما جرى باستهدافها املواطنني العزل» 

خالل احتجاجهم قرب السياج احلدودي.
وأفــاد مصدر أمني فلســطيني بأن القوات 
اإلســرائيلية أطلقــت امــس، النار على شــاب 
فلسطيني من ذوي االحتياجات اخلاصة، شرق 

بيت حلم بالضفة الغربية.
ونقلت وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية 
(وفا) امس، عن املصدر قوله إن قوات االحتالل 
أطلقت النار باجتاه الشاب عمر موسى حسني 
شــاللدة (٢٥ عاما) وهو من ذوي االحتياجات 
اخلاصة. وأشــار املصدر إلى أن الشاب أصيب 
فــي قدمه ومت نقلــه إلى مستشــفى بيت جاال 

احلكومي لتلقي العالج. وقصفت إسرائيل مواقع 
في غزة امس األول، بعد اعتداءات لقواتها على 
متظاهرين فلسطينيني على حدود القطاع، ما 
أسفر عن سقوط عشرات اجلرحى بينهم شرطي 
إسرائيلي وفتى فلسطيني يبلغ ١٣ عاما أصيبا 

بجروح خطيرة.
وقالت وزارة الصحة التابعة حلماس في غزة 
في بيان إن «٤١ مدنيا أصيبوا بجروح»، بينهم 
فتــى (١٣ عاما) حالته حرجة بســبب إصابته 
في الرأس. وقالت حماس إن «آالف» احملتجني 

شاركوا في التجمع.
من جهته، زعم اجليش اإلسرائيلي أن «مئات 
من مثيري الشــغب» حاولوا تســلق الســياج 
احلدودي في شمال قطاع غزة، وألقوا «عبوات 
ناسفة» بينما حاول بعضهم انتزاع بندقية من 
جندي. وأوضح أن القوات االسرائيلية أطلقت 
الغاز املسيل للدموع باجتاه املتظاهرين الذين 
أشعلوا النيران في اإلطارات. وتابع اجليش أنه 
«رد بوسائل تفريق أعمال الشغب، مبا في ذلك 

الذخيرة احلية عند الضرورة».
وأضــاف أن «جنديــا مــن حــرس احلدود 
االسرائيلي اصيب بجروح خطيرة بنيران حية 
انطلقت من غــزة ويتلقى حاليا العالج الطبي 

في احد املستشفيات».
من جهته، قال وزير الدفاع االسرائيلي بيني 
غانتس لقناة «تشانيل ١٣» اإلسرائيلية إن «هذه 

بالتأكيد حوادث خطيرة جدا وسنرد عليها».

عواصم ـ وكاالت: أصدر أمير قطر صاحب 
الســمو الشــيخ متيم بن حمد آل ثاني امس، 
املرســوم رقم ٤٠ لســنة ٢٠٢١ بتحديد موعد 

انتخاب أعضاء مجلس الشورى.
ووفق وكالــة األنباء القطرية (قنا) امس، 
نص املرسوم على أن يحدد يوم السبت املوافق 
الثاني من أكتوبر املقبل، موعدا النتخاب أعضاء 
مجلس الشــورى. كما نص املرســوم على أن 
يدعى املواطنون املقيدة أسماؤهم في جداول 
الناخبني في جميع الدوائر االنتخابية، لإلدالء 
بأصواتهم في انتخاب أعضاء مجلس الشورى 
في املوعد احملدد. وقضى املرســوم بتنفيذه، 
والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشــر في 
اجلريدة الرسمية. بدوره، دعا رئيس الوزراء، 
وزير الداخلية، الشــيخ خالد بــن خليفة بن 
عبدالعزيــز آل ثاني املواطنني إلى املشــاركة 
اإليجابيــة فــي االنتخابــات القادمــة، ومتنى 

للمتقدمني للترشــيح فــي االنتخابات القادمة 
«منافسة نزيهة وحضارية تليق بهذه املناسبة 
الوطنية وبالشعب القطري وقيمه السمحة وما 
عرف عنه من مكارم األخالق». وأشار رئيس 
احلكومــة إلى أن هــذه االنتخابات هي األولى 
من نوعها في تاريخ الدولة، قائال «مبدأنا في 
االنتخابــات هو القناعــة التامة بأن القطريني 
متساوون في احلقوق والواجبات، وأن حتقيق 
هذا املبدأ يكون مبراعاة أحكام الدستور والتقاليد 
الوطنية واألعراف املستقرة، ومن خالل األدوات 
واإلجراءات القانونية والدستورية املقررة».

وسيتم في االنتخابات القادمة اختيار ثلثي 
أعضاء مجلس الشورى (أي ٣٠ من أصل األعضاء 

الـ ٤٥)، فيما سيعني األمير األعضاء الباقني.
وستنقسم قطر إلى ٣٠ دائرة انتخابية سيتم 
انتخاب مرشح واحد عن كل منها لتمثيلها في 

الهيئة التشريعية القادمة.

«التعاون اإلسالمي» تدعو إلى حتقيق املصاحلة 
وتسوية سياسية شاملة في أفغانستان

الرياض ـ وكاالت: بناء على دعوة اململكة 
العربية السعودية رئيسة الدورة احلالية للقمة 
اإلســالمية، عقدت منظمة التعاون اإلسالمي 
اجتماعــا اســتثنائيا للجنــة التنفيذية على 
مستوى املندوبني الدائمني لتدارس األوضاع 
واألحداث اجلارية في أفغانستان مبقر األمانة 
العامــة في جدة. وأكد منــدوب اململكة الدائم 
لدى املنظمة الدكتور صالح السحيباني تأييد 
«نهج احلوار في أفغانستان»، مجددا الدعوة 

«إلحالل السالم» بالبالد. 
ودعا حركة «طالبان وكل األطراف حلفظ 
األمــن»، وحــث «املجتمع الدولــي على تقدمي 
املساعدة ألفغانستان»، مشيرا إلى أن «الشعب 

األفغاني عانى كثيرا من ويالت احلروب».
ونقلــت وكالة األنباء الســعودية «واس» 
عن الســحيباني قوله:«حتث اململكة العربية 
الســعودية املجتمــع الدولــي علــى التكاتف 
واملسارعة في دعم األعمال اإلنسانية العاجلة في 
أفغانستان ومساندة جهود التنمية واالستقرار 
والتأهيل مبا يسهم في حتقيق األمن واالزدهار 
لألشقاء في جمهورية أفغانستان اإلسالمية» 
وأمل أن يعطي االجتماع «رسالة صادقة للشعب 
األفغانــي بأننا نقف متحدين معه، داعمني له 
وخليارات السالم والتصالح واالستقرار»، وأشاد 
«بوجه خاص بخطوات الصفح والعفو وعدم 
إراقة الدماء، التي أعلنت في هذا اخلصوص».
ودعــا الســحيباني إلى تســريع اجلهود 

للتوصل إلى تســوية سياســية شاملة على 
األراضي األفغانيــة كافة بعيدا عن التدخالت 

اخلارجية واحترام السيادة األفغانية.
من جهته، قال األمني العام ملنظمة التعاون 
اإلسالمي الدكتور يوسف العثيمني، إن «األوضاع 
األمنية في أفغانســتان تدعــو للقلق»، مبينا 
أن املصــادر ذكرت أنه حدث الكثير من القتل 
واإلصابات جــراء الهجمات ضد املدنيني، كما 
شهدت العاصمة تدفق أعداد هائلة من النازحني 
من محافظات البالد الذين فروا جراء عمليات 
االقتتال ونتيجة لذلك الحظنا منو متصاعدا 
في االحتياجات اإلنسانية وإحلاق ضرر شديد 
بالنساء واألطفال، والذين ميثلون الفئات األكثر 
هشاشة خالل هذه األزمة. وأكد التزام منظمة 
التعاون اإلسالمي طوال فترة النزاع األفغاني 
بدعم املصاحلة الوطنية ومبسار سلمي يقوده 
وميسك بزمامه أبناء الشعب األفغاني كافة. 

وأشــار إلى أن املجتمع الدولــي ومنظمة 
التعاون اإلسالمي ينتظران من السلطات في 
أفغانستان أن تعمل على تعزيز احلوار الشامل 
واحترام املعاهدات واالتفاقيات الدولية وااللتزام 
باملعاييــر التي حتكم العالقــات الدولية التي 

ينص عليها ميثاق األمم املتحدة وقراراتها.
ودعا املجتمع الدولي والنظام احلاكم خاصة، 
إلى العمل على ضمان عدم استخدام أفغانستان 
مــرة أخــرى كمنصة أو مــالذ آمــن لإلرهاب 

والتطرف أو التدخل في شؤونه الداخلية.

عقدت اجتماعاً استثنائياً على مستوى املندوبني بناء على دعوة السعودية

منظمة التعاون اإلسالمي عقدت اجتماعا استثنائيا في مقرها بجدة لبحث القضية األفغانية              (واس) 


