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ترامب :مساعدات واشنطن إلعادة إعمار
سورية كانت هزيلة ودول غنية ستعوضها

و�صف الرئي�س الأمريكي
دون����ال����د ت����رام����ب يف
دون�����ال�����د ت����رام����ب،
ت����صري��ح��ات مقت�ضبة
امل�ساعدة التي كانت
بفيديو ن�رشه يف ح�سابه
وا�شنطن تقدمها لإعادة
ع��ل��ى «ت���وي�ت�ر» ،معنى
�إعمار �سورية بالهزيلة،
املفاو�ضات التي يجريها
معتربا �أن��ه يجب على
زعماء الدول.
الدول الغنية يف املنطقة
وت���ط���رق ت���رام���ب �إل���ى
تعوي�ض تلك الأموال عن
املحادثات التي عقدها
وا�شنطن.
م�����ؤخ����را م����ع ن��ظ�يره
وكتب ترامب على ح�سابه
الرو�سي فالدميري بوتني
يف «تويرت»« :الواليات
وزعيم كوريا ال�شمالية
املتحدة �ستوقف هذه
كيم جونغ �أون ،وقال:
امل��دف��وع��ات ال�سنوية
«ك���ث�ي�رون ي�س�ألونني
ال���ه���زي���ل���ة ال��ب��ال��غ��ة
مل���اذا �أل��ت��ق��ي الزعماء
 230م���ل���ي���ون دوالر
الأجانب و�أ�ض ّيع وقتي من
�أجل ذلك».
لإع��ادة �إعمار �سورية.
وتابع« :يف الواقع هذا
وال�سعودية ودول غنية
�أمر مهم جدا ،وقلت ذلك
�أخرى يف ال�رشق الأو�سط
م��رارا� .إذا كنت رئي�سا،
�ستبد�أ ال��دف��ع ب��دال عن
ف��ع��ل��ي��ك االج��ت��م��اع مع
وا�شنطن».
• دونالد ترامب
الزعماء الأج��ان��ب .لن
و�أك���د ت��رام��ب �أن ق��راره
تخ�رس �شيئا لكنك قد
ي��ه��دف ب�شكل �أ�سا�سي
«لتطوير الواليات املتحدة وقواتها وال��دول التي تربح كثريا».و�أو�ضح ترامب �أنه بف�ضل لقائه مع كيم
«متكنّا من ا�سرتجاع رفات �أبطالنا الكبار بعد مرور
ت�ساعدها».
وكانت املتحدثة با�سم اخلارجية الأمريكية هيذر �سنوات طويلة ،وال يطلق �أحد �صواريخ باجتاه بالدنا
نويرت قد �أعلنت� ،أن بالدها �أعادت توجيه  230مليون وال يجري جتارب نووية ،كما ال حت�صل �أ�شياء فظيعة
�أخ��رى».وو���ص��ف ترامب لقاءه مع بوتني ب�أنه كان
دوالر كانت خم�ص�صة ل�سورية �إلى �أغرا�ض �أخرى.
و�أكدت نويرت �أن القرار جاء بعدما ح�صلت وا�شنطن «رائعا» ،م�ضيفا �أن «�أ�شياء كثرية حتققت» بعده.
على تعهدات من دول حليفة بامل�ساهمة بـ 300مليون وخل�ص �إلى القول« :املحادثات �أمر جيد ولي�س �سيئا.
دوالر ،بينها  100مليون من ال�سعودية و 50مليون ًا �إنها تعود بالفائدة ،خا�صة عندما يدرك رئي�سكم ما
من الإمارات.من ناحية �أخرى �صاغ الرئي�س الأمريكي يفعل».

مصدق
رئيس مجلس الشورى اإليراني :االنقالب على
ّ
كان مكراً أميركي ًا إلدخال إيران في الدكتاتورية
اع��ت�بر رئي�س جمل�س ال�شورى
الإيراين علي الريجاين � ّأن االنقالب
الع�سكري الذي �أ�سقط حكومة حممد
م�صدق الوطنية عام  ،1953كان
مكرا �أمريكيا وبريطانيا لإدخال
�إيران يف عتمة الدكتاتورية.
وخالل كلمة �ألقاها يف االجتماع
املفتوح ملجل�س ال�شورى ،قال
الریجاينّ � :إن االنقالب الع�سكري
ال��ذي �أ�سقط احلكومة الوطنية
يف � 19أغ�سط�س  1953كان مكرا
لعبت فيه �أمريكا وبريطانيا دورا
م�صرييا وحا�سما ،وكان الهدف
منه الإطاحة بحكومة حممد م�صدق
الوطنية ،لإدخال �إيران يف عتمة
دكتاتورية ا�ستمرت لعقود.
و�أ���ض��اف � ّأن هاتني الدولتني
عندما قامتا بهذا العمل الإجرامي
وال�لا�إن�����س��اين ،تذرعتا بوجود
حم����اوالت �شيوعية لل�سيطرة
ع��ل��ى �إي�����ران م��ن ق��ب��ل االحت���اد
ال�سوفييتي.
وع���زا الری��ج��اين ان��ت�����ص��ار هذا
االنقالب الع�سكري على احلكومة
الوطنية �إلى عدم تواجد ال�شعب
يف ال�ساحة ،والأهم من ذلك وقف
عمل الربملان ،ما �أتاح الفر�صة
لوا�شنطن ول��ن��دن يف النجاح
بتنفيذ ه��ذا االن��ق�لاب والإم�ساك

• علي الريجاني

بزمام الأمور يف البالد.
و�أ�شار ال�سيا�سي الإي��راين البارز
يف كلمته �إل��ى احلظر الأمريكي
امل��ف��رو���ض ال��ي��وم �ضد ال�شعب
الإي���راين وق��الّ �« :إن الأمريكيني
ينادون باحلرية وحقوق الإن�سان

والأم��ن العاملي والإقليمي بكل
وقاحة ،حتى وهم يفر�ضون حظرا
اقت�صاديا على الدول».
وتوجه مل�س�ؤويل البيت الأبي�ض
قائال�« :إنكم بفعلتكم تلك التي
ق��م��ت��م م���ن خ�لال��ه��ا ب ��إ���س��ق��اط

حكومة وطنية يف � 19أغ�سط�س
 ،1953وا�ستبدلتموها بحكومة
دك��ت��ات��وري��ة تابعة ل��ك��م ،كيف
ت�سمحون لأنف�سكم باحلديث عن
حرية ال�شعب الإيراين ،واحلديث
عن الأم��ن الإقليمي والعاملي يف
حني �أنكم �أنتم من �أوجد اجلماعات
ومدها
الإره��اب��ي��ة يف املنطقة
ّ
بال�سالح».
ور�أى الريجاين �أن الهدف الأمريكي
من فر�ض احلظر االقت�صادي يتمثل
يف ال�سيطرة االقت�صادية على
ال���دول ،م��ذكّ ��را ب��� ّأن ه��ذا احلظر
االقت�صادي ك�شف الهدف الأمريكي
ال��رام��ي �إل��ى �إ�شاعة اخل��وف من
�إي��ران لنهب ثروات بع�ض الدول
التي للأ�سف ب�ضعفها وه�شا�شتها
وفرت الأر�ضية
الفكرية وتبعيتها
ّ
اخل�صبة لهذا النهب واالبتزاز
الأمريكيني.
وخ��ت��م ب��ال��ق��ول« :الأم�يرك��ي��ون
يت�صورون �أن العامل اليوم غافل
عن الأح��داث كما كان �سابقا ،يف
حني �أن الإع�لام خلق اليوم لدى
وزوده��م مبا
النا�س وعيا ثقافيا
ّ
يكفي م��ن املعلومات بحيث ال
توجه ال��ر�أي العام
ميكن تغيري
ّ
ع�بر م��ن��اورات �إع�لام��ي��ة حمقاء
وماكرة».

الملف السوري طغى على المباحثات

ميركل وبوتين فشال في التوصل التفاق
بحثت امل�ست�شارة الأملانية �أجنيال مريكل
والرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني ال�رصاع يف
كل من �أوكرانيا و�سورية بالإ�ضافة �إلى الو�ضع
يف �إيران وم�رشوع خط لأنابيب الغاز �أثار غ�ضب
الواليات املتحدة وذلك خالل حمادثات �صعبة
جرت بينهما خارج برلني وانتهت دون حتقيق
تقدم وا�ضح.
وقال دميرتي بي�سكوف املتحدث با�سم الكرملني
لل�صحافيني �إنه مل يتم التو�صل التفاق ولكن
االجتماع ك��ان ي�ستهدف بب�ساطة «مراجعة
امل��واق��ف» بعد اجتماع مريكل مع بوتني يف
منتجع �سوت�شي على البحر الأ�سود يف مايو.
وتوترت العالقات بني البلدين منذ �ضم رو�سيا
منطقة القرم الأوكرانية يف .2014
وقال بي�سكوف �إن الزعيمني يعتربان م�رشوع
خط �أنابيب نوردم �سرتمي  2م�رشوعا جتاريا
حم�ضا على الرغم من الهجمات امل�ستمرة من
احلكومتني الأمريكية والأوكرانية.
وقال لل�صحافيني قبيل عودة بوتني �إلى رو�سيا
«ه��ذا هو ال�سبب يف ��ضرورة اتخاذ �إج��راءات
�ضد الهجمات املحتملة غري التناف�سية وغري
القانونية من دول ثالثة من �أجل ا�ستكمال هذا
امل�رشوع يف نهاية الأمر».
ومل يت�ضح ب�شكل فوري ما الذي تنطوي عليه
ه��ذه «الإج����راءات».و�أك����دت مريكل يف بداية
املحادثات توقعها ا�ستمرار قيام �أوكرانيا بدور
يف نقل الغاز �إلى �أوروبا ورحبت ببدء مباحثات
بني االحتاد الأوروبي و�أوكرانيا ورو�سيا ب�ش�أن
هذه الق�ضية.
وقال بوتني الذي كان يتحدث يف قلعة ميزبريج
احلكومية الأملانية �إن مثل هذه اخلطوة يجب �أن

• أجنيال ميركل وفالدميير بوتني

تكون منطقية من منظور جتاري.
وتقول الواليات املتحدة �إن هذا امل�رشوع �سيزيد
اعتماد �أملانيا على رو�سيا فيما يتعلق بالطاقة
بينما تخ�شى �أوكرانيا �أن ي�سمح اخلط لرو�سيا
ب�إق�صائها عن العمل يف جمال نقل الغاز .كما
�أث��ارت �أي�ضا دول جم��اورة لأملانيا يف �رشق
�أوروبا� ،أغ�ضبتها جتاوزات رو�سيا ،خماوف من
هذا امل�رشوع.
وق��ال بي�سكوف �إن��ه مل جت��ر مناق�شة تهديد
الواليات املتحدة باحتمال فر�ض عقوبات على
ال�رشكات التي ت�شارك يف هذا امل�رشوع.
وقالت مريكل وهي تقف �إلى جوار بوتني خارج

قلعة ميزبريج قبل املحادثات �إن على البلدين،
وال �سيما رو�سيا الع�ضو الدائم يف جمل�س الأمن
ال���دويل ،م�س�ؤولية حل القتال امل�ستمر يف
�أوكرانيا و�سورية.
و�أ�ضافت مريكل �أنها تعتزم �أي�ضا �إثارة ق�ضايا
حقوق الإن�سان مع بوتني وبحث العالقات
الثنائية.وقالت «�أن��ا مع ال���ر�أي القائل �إن
الق�ضايا اخلالفية ال ميكن عالجها �إال من خالل
احلوار».
وعرب الزعيمان عن القلق جتاه الو�ضع يف �سورية
وامل�أ�ساة التي يعي�شها كثري من الالجئني ب�سبب
احلرب امل�ستمرة منذ �سبعة �أعوام هناك.

وقالت مريكل �إن من ال����ضروري جتنب
حدوث �أزمة �إن�سانية يف �إدلب ال�سورية
واملنطقة املحيطة بها م�ضيفة �أنها ناق�شت
مع بوتني م�س�ألة الإ�صالحات الد�ستورية
واالنتخابات املحتملة خالل اجتماعهما
الفائت مبدينة �سوت�شي الرو�سية يف �شهر
مايو.
وقال بوتني لل�صحافيني �إنه يجب عمل كل
�شيء من �أجل عودة الالجئني �إلى بلدهم
الذي ت�رضر كثريا ب�سبب احلرب .ومل يتلق
الزعيمان �أي �أ�سئلة.
وفيما يتعلق ب�أوكرانيا عربت مريكل عن
�أملها يف بذل جهود جديدة للف�صل بني
القوات الع�سكرية الأوكرانية واالنف�صاليني
على خطوط اجلبهة يف �إقليم دونبا�س.
وكان بوتني قد و�صل �إلى �أملانيا م�ساء
ال�سبت بعد توقف يف النم�سا حل�ضور حفل
زفاف وزي��رة اخلارجية كارين كناي�سل
على رجل الأعمال فولفغانغ مايلينغر.
وقال وزير اخلارجية الأملاين هايكو ما�س
يف مقابلة تن�رشها �صحيفة دي فيلت �أم
زونتاج الأحد« :نريد �إعطاء دفعة جديدة
لعملية مين�سك لل�سالم».
و�أ�ضاف �أن التفاو�ض ب�ش�أن رفع العقوبات
عن رو�سيا مرهون بتنفيذ اتفاق مين�سك.
وقال �إنه حتدث مع نظريه الأوكراين بافلو
كليمكني هذا الأ�سبوع ،م�شريا �إلى �أن من
املقرر �أن يزور وزير اخلارجية الرو�سي
�سريغي الف��روف برلني جم��ددا ي��وم 14
�سبتمرب املقبل بعد اجتماعه مع مريكل
ال�شهر املا�ضي.

منفذ الهجوم أمام البرلمان
البريطاني سيحاكم بتهمة
«الشروع في القتل»
قالت ال�رشطة الربيطانية يف
بيان� ،إن النيابة العامة يف
ل��ن��دن وج��ه��ت تهمة ال����شروع
بالقتل ملنفذ عملية ده�س �أمام
مبنى الربملان الربيطاين.
وجاء يف البيان« :وجهت اليوم
تهمة بحق املتهم البالغ من
العمر  29عاما ،وفقا لفقرتني
يف قانون العقوبات بعد احلادث
يف و�ستمن�سرت ،ال��ذي وق��ع يوم
الثالثاء املوافق � 14أغ�سط�س».
و �أ�ضاف البيان�« :سوف توجه

التهمة للجاين �صالح خا�رص
يف حمكمة ال�صلح يف و�ستمن�سرت
ي���وم االث��ن�ين � 21أغ�سط�س،
وه����و م���واط���ن ب��ري��ط��اين من
�أ�صول �سودانية من مواليد 26
يناير  1989ويعي�ش يف �شارع
هايغيت يف برمنغهام».
و�صنفت النيابة العامة احلادث
على �أنه اعتداء �إرهابي لـ � 3أ�سباب:
طريقة الهجوم ،واختيار املوقع
«مكان م�شهور بالن�سبة لل�سياح»،
وا�ستهداف املارة وال�رشطة.

• مصابون في حادث الهجوم أمام البرملان

البرازيلّ :
سكان غاضبون يهاجمون
مهاجرين فنزويليين

• آثار التخريب على مخيم مهاجرين من فنزويال

هاجم ّ
�سكان غا�ضبون يف والية
روراميا �شمايل الربازيل خم ّيمني
ف��روا من
ملهاجرين فنزويليني ّ
الأزم��ة ال�سيا�سية واالقت�صادية
التي تع�صف ببالدهم.
و�أ�سفر الهجوم عن تدمري وحرق
ق�سم من املخيمني الع�شوائيني
دون �إ�صابات.وجاء االعتداء ،كرد
فعل على عملية �سطو تعر�ض لها
�أحد جتّ ار بلدة باكاراميا ووجهت
�سهام التهمة فيها �إل��ى مهاجر
فنزويلي و�أثار احلادث الغ�ضب يف
املدينة احلدودية مع فنزويال.
و�أظ��ه��رت م�شاهد بثتها قنوات

التلفزيون املحل ّية ،النريان وهي
تلتهم �أج��زاء من املخيمني حيث
يعي�ش نحو �ألف الجئ.و�أظهرت
مقتطفات فيديو ن�رشت على مواقع
التوا�صل االجتماعي مواجهات
بني �سكان املدينة واملهاجرين
القادمني من فنزويال.
وتفيد الأرق���ام املتوفرة ،ب�أن
�أكرث من � 127ألف فنزويلي عربوا
احل����دود ال�بري��ة م��ع ال�برازي��ل
منذ  ،2017تابع � 69ألفا منهم
طريقهم �إلى دول �أخرى يف حني
انت�رش الباقون يف خمتلف املناطق
الربازيلية.

كوفي عنان ...تاريخ
من النضال واإلنسانية
ن����ع����ى ر�ؤ������س�����اء
وم�����س���ؤول��ون عرب
كويف عنان ،الأمني
العام الأ�سبق للأمم
املتحدة احلائز على
جائزة نوبل لل�سالم،
ال��ذي واف��ت��ه املنية
�أم�س الأول.
وقال حممود عفيفي،
امل���ت���ح���دث ب��ا���س��م
الأمني العام جلامعة
الدول العربية �أحمد
�أبو الغيط �إنه وجه
برقية ع��زاء �إل��ى كل
• كوفي عنان
م��ن �أرم���ل���ة الفقيد
وحكومة غانا ،تقدم فيها بخال�ص التعازي ،مثمنا االلتزام الكبري
الذي �أظهره الراحل يف التعامل مع العديد من الق�ضايا الدولية
خالل توليه من�صب ال�سكرتري العام.كما �أر�سل الرئي�س امل�رصي
عبد الفتاح ال�سي�سي برقية تعزية �إلى الأمني العام للأمم املتحدة،
�أنطونيو غوتريي�س� ،أعرب فيها عن العزاء واملوا�ساة للمجتمع
الدويل والقارة الأفريقية لرحيل كويف عنان.
وقال ال�سي�سي يف الربقية �إن حياة الراحل مثلت م�سرية حافلة وثرية
قدم خاللها العديد من الإ�سهامات الهامة حتقيقا لأهداف ومقا�صد
الأمم املتحدة والعمل الدويل ليبقي دائما ب�سريته ور�سالته لل�سالم
قيمة �شاخمة كان لها دوما دورها وم�آثرها يف خدمة ق�ضايا التنمية
ورفعة �ش�أن الإن�سانية.
من جانبه� ،أ�شاد وزير الدولة لل�ش�ؤون اخلارجية الإماراتي �أنور
قرقا�ش بالراحل كويف عنان ،وا�صفا �إياه بـ«القامة الدبلوما�سية
املتميزة».

مسلحو طالبان يستولون
على منطقة عسكرية ويقبضون
على  100عسكري أفغاني
متكن م�سلحو حركة طالبان ،من
اال�ستيالء على منطقة بيل�شرياج
يف اجل��زء اجلنوبي م��ن والية
فارياب يف �أفغان�ستان.
ونقلت قناة  Tolo Newsعن
م�صادرها� ،أن م�صري نحو مئة
ج��ن��دي �أف��غ��اين ك��ان��وا هناك،
الي��زال جمهوال ويف الغالب مت
القب�ض عليهم.
ويف وقت �سابق من هذا الأ�سبوع،
قال حممد حنيف ر�ضائي� ،أحد
املتحدثني با�سم فيلق «�شاهني»
الع�سكري� ،إن م�سلحني من
طالبان ،متكنوا من اال�ستيالء
على قاعدة ع�سكرية يف مقاطعة
فارياب يف �شمال غرب البالد.

وذك��رت و�سائل �إع�لام حملية،
�أن الهجوم �أ�سفر عن م�رصع ما
ال يقل عن  17من جنود اجلي�ش
الأفغاين و�إ�صابة � 12آخرين.
وت�����ش��ه��د م��ن��اط��ق وا���س��ع��ة يف
�أفغان�ستان ،يف الفرتة احلالية
مواجهات بني القوات احلكومية
وط��ال��ب��ان ال��ت��ي مت��ك��ن��ت من
اال�ستيالء على م�ساحة كبرية
يف املناطق الريفية يف البالد
وبا�رشت يف �شن هجماتها على
املدن مبا يف ذلك الكبرية.
كما يزداد نفوذ وانت�شار تنظيم
داع�ش يف �أفغان�ستان بعد تعر�ض
هذه اجلماعة الإرهابية لهزائم
ماحقة يف �سورية والعراق.

واشنطن لرعاياها:
ال تسافروا إلى العراق

ح��ذرت الواليات املتحدة الأمريكية رعاياها من ال�سفر �إلى
العراق ،حيث �صنفت م�ستوى اخلطر فيه من الدرجة الرابعة.
وقالت الإدارة الأمريكية يف حتذير ن�رشته على موقع وزارة
اخلارجية الر�سمي �إن «املواطنني الأمريكيني يف العراق معر�ضون
ب�شكل كبري للعنف واالختطاف ،حيث تن�شط جمموعات �إرهابية
ومتمردة عديدة يف العراق وتهاجم قوات الأمن العراقية واملدنيني
بانتظام».
و�أ�ضافت �أن «امليلي�شيات الطائفية قد تهدد �أي�ضا املواطنني
الأمريكيني وال�رشكات الغربية يف جميع �أنحاء العراق».
و�أ�شارت الى �أن «قدرة احلكومة الأمريكية على توفري خدمات
روتينية وطوارئ ملواطني الواليات املتحدة يف العراق حمدودة
للغاية».

