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روسيا وإيران وتركيا ...قمة ثالثية
حول سورية في طهران

• الرؤساء الثالثة فالدميير بوتني وحسن روحاني ورجب أردوغان

عقد ق��ادة ال��دول ال�ضامنة مل�سار
�أ�ستانا «رو�سيا �إيران وتركيا» ام�س
قمة ثالثية يف العا�صمة الإيرانية
طهران حول الو�ضع يف �سورية وال
�سيما يف حمافظة �إدلب.
وبحث الر�ؤ�ساء الرو�سي فالدميري
بوتني والإي����راين ح�سن روح��اين
وال�ترك��ي رج���ب �أردوغ�����ان خالل
قمتهم ب�شكل خا�ص الو�ضع يف �إدلب
وم�س�ألة ا�ستخدام الكيميائي فيها
وفق ما ذكر م�ساعد الرئي�س الرو�سي
لل�ش�ؤون الدولية يوري او�شاكوف
يف وقت �سابق.
كما رك���زت القمة على موا�صلة
حماربة الإرهاب يف �سورية واجلهود
الهادفة �إلى تطبيق خمرجات م�ؤمتر
احل��وار الوطني ال�سوري ال�سوري
ال��ذي عقد يف �سوت�شي يف يناير
املا�ضي.

وك���ان املتحدث با�سم الرئا�سة
الرو�سية دمييرتي بي�سكوف �أكد
قبل �أيام �أن �إدلب حتولت �إلى ب�ؤرة
للإرهاب حيث ا�ستقرت هناك الكثري
من املجموعات الإره��اب��ي��ة وهذا
ي�ؤدي �إلى زعزعة ا�ستقرار الو�ضع
عموم ًا ويقو�ض حماوالت االنتقال
�إل��ى م�سار الت�سوية ال�سيا�سية
والدبلوما�سية يف �سورية.من جانبها
ناق�شت امل�ست�شارة الأملانية �أنغيال
مريكل ذات الأمر مع كل من بوتني
واردوغان و�أ�شارت �صحيفة �أملانية
�إلى �أن العملية املناه�ضة للإرهاب
التي جتريها رو�سيا يف �سورية،
ازدادت �صعوبة ب�سبب حماوالت
امل�سلحني ال���س��ت��خ��دام ال�سكان
املدنيني كـ «دروع ب�رشية».
ونقلت ع��ن تعليق مل�يرك��ل على
العملية يف حمافظة �إدل��ب« :يجب

القيام مبحاوالت للتغلب على القوى
املتطرفة ،ويف الوقت ذاته الدفاع
عن ال�سكان املحليني .يجب علينا
جتنب وقوع كارثة �إن�سانية».
وكانت الواليات املتحدة هي �أي�ضا
ق��د ع�برت �سابقا ع��ن م�شاطرتها
قلق مو�سكو من تواجد الإرهابيني
يف �إدل��ب .و�أعلن وزي��ر اخلارجية
االم�يرك��ي مايك بومبيو ا�ستعداد
وا�شنطن «للعمل يف ق�ضية الإرهاب»
يف املحافظة.
وال ت�سيطر القوات احلكومة ال�سورية
على �أرا�ضي حمافظة �إدل��ب حاليا
بالكامل تقريبا ،فيما ي�سيطر عليها
م�سلحو املعار�ضة و�إرهابيون من
بع�ض اجلماعات امل�سلحة.
ق��وات الأ�سطول وال��ق��وات اجلوية
الف�ضائية الرو�سية جتري مناورات
م�شرتكة يف املتو�سط.

ألول مرة بمشاركة القوات العسكرية الفضائية

مناورات روسية في المتوسط لمكافحة األعمال التخريبية
ن��ف��ذت وح����دات ق���وات العمليات
اخلا�صة التابعة للقوات امل�سلحة
الرو�سية مهام نقل القوات واملعدات
وجتربة فعاليات هادفة ملكافحة
الأعمال التخريبية يف مناطق تواجد
ال�سفن احلربية الرو�سية.
ومتت يف �إح��دى مراحل املناورات
التي �أجرتها وحدات قوات العمليات
اخل��ا���ص��ة ب��ال��ت��ع��اون م��ع امل�شاة
البحرية وال�سفن احلربية وقوات
الطريان البحري الرو�سي ،جتربة
�إع��داد منطقة �إن��زال لقوات الإنزال
البحري ومكافحة القر�صنة يف
البحر وحترير الرهائن.
كما نفذت الوحدات �أثناء املناورات
اجلارية الفعاليات الهادفة حلماية
الوحدات القتالية ومن�ش�آت ال�سواحل
�ضد �أع��م��ال جماعات اال�ستك�شاف
التخريجية ،وحماية مدخل �إلى
ميناء بحري �ضد و�ضع الألغام من
قبل املخربني حتت املاء.
هذا ونفذت الوحدات امل�شاركة يف
املناورات التمارين اخلا�صة ب�أعمال
طاقم القوارب �أثناء قيامها باملهام
الع�سكرية ليال ونهارا ويف الظروف
اجلوية املختلفة.
وجتري يف البحر املتو�سط من الـ1

• قطعة بحرية مشاركة في املناورات

�إل��ى الـ 8من �شهر �سبتمرب احلايل
�أول م��ن��اورات م�شرتكة ملجموعة
الأ�سطول الرو�سي والقوات الع�سكرية
الف�ضائية الرو�سية يف تاريخ رو�سيا
احلديثة.
وت�شارك يف امل��ن��اورات � 26سفينة
تابعة ل�ل�أ���س��ط��ول ال��رو���س��ي ،مبا

وزير الدفاع األميركي يزور أفغانستان
و�صل وزير الدفاع االمريكي جيم�س ماتي�س� ،أم�س،
�إلى كابل يف زيارة مفاجئة يلتقي خاللها الرئي�س
الأف��غ��اين �أ��شرف غني ،والقائد اجلديد للقوات
االمريكية وقوات حلف �شمال الأطل�سي هناك.
وت�أتي زيارة ماتي�س الثانية هذه �إلى �أفغان�ستان
خالل �أ�شهر ،يف وقت حا�سم مير به النزاع امل�سلح

امل�ستمر يف هذه البالد منذ  17عاما.
ومل حترز القوات الأفغانية املدعومة من � 14ألف
ع�سكري امريكي ينت�رشون على الأرا�ضي الأفغانية،
وي�شكلون اجلزء الأ�سا�سي من قوات احللف الأطل�سي
لدعم وت�أهيل قوات الأمن الأفغانية ،مل حترز تقدما
�ضد طالبان� ،أكرب حركة متمردة يف �أفغان�ستان،

على الرغم من تحذيرات واشنطن لها

تركيا تبني مواقع لصواريخ الدفاع الجوي الروسية «إس »400 -
نقلت �شبكة « »CNBCعن م�صدر
اطلع على تقرير ا�ستخباراتي� ،أن
تركيا بد�أت يف بناء مواقع ل�صواريخ
الدفاع اجلوي الرو�سية «�إ�س »400 -
على الرغم من حتذيرات وا�شنطن
لها بعدم �رشاء هذه املنظومة.
و�أو�ضح هذا امل�صدر الذي ف�ضل عدم
الك�شف عن هويته� ،أن التقرير الذي
اطلع عليه ،نُ �رش قبل �شهر ،وت�ضمن
�صورا للأقمار اال�صطناعية تظهر
بناء من�ش�آت خر�سانية� ،إ�ضافة �إلى
خمابئ.
و�أفاد امل�صدر يف هذا ال�سياق ب�أن
ه��ذا البناء اجل��دي��د ينا�سب منط
منظومة ال�صواريخ الرو�سية «�إ�س
 .»400وب�إمكان هذه املنظومة ال�صاروخية
الرو�سية املتطورة «تدمري �أهداف
من م�سافات بعيدة ،وي�صل عدد
الأهداف التي ب�إمكانها تتبعها يف
وق��ت واح��د �إل��ى ثالثمئة ،ويبلغ
م��دى تدمري ال��ط��ائ��رات م��ا ب�ين 3
و 240كيلومرتا ،وب�إمكانها تدمري
جميع �أن��واع املقاتالت واعرتا�ض
ال�صواريخ املجنحة».
ووق��ع��ت مو�سكو و�أن��ق��رة العام
املا�ضي اتفاقية ل�رشاء �صواريخ
«�إ�����س  ،»400-يف �صفقة تبلغ
قيمتها  2.5مليار دوالر� ،إ�ضافة �إلى
اتفاق على تعاون تكنولوجي يف
جمال تطوير �إنتاج «�إ�س »400-يف
تركيا.
الواليات املتحدة من جانبها �أبدت
قلقها م��ن قيام تركيا ،الع�ضو
يف حلف �شمال الأطل�سي ،بن�رش
�صواريخ «�إ�س  »400الرو�سية ال�صنع
على �أرا�ضيها ،وحتججت ب�أن ذلك
قد ي�شكل خطرا على عدد من الأ�سلحة
االمريكية ال�صنع امل�ستخدمة يف
تركيا ،مبا يف ذلك مقاتالت «�أف
 ،»35كما ه��ددت وا�شنطن �أنقرة
بعرقلة ت�سليمها مقاتالت امريكية
متطورة.
وجمد الكونغر�س يف يوليو املا�ضي
عمليات ت�سليم مقاتالت اجليل
اخلام�س «�إف� »35-إل��ى تركيا،
ب�سبب �إ��ص�رار �أن��ق��رة على �رشاء
منظومة الدفاع اجل��وي الرو�سية
«�إ�س� ،»400-إل��ى ح�ين �أن تقدم
وزارة الدفاع االمريكية تقريرا عما
قال �إنها «العواقب املحتملة لإلغاء

• منظومة الدفاع اجلوي الروسية «إس »400 -

توريدها على العالقات االمريكية
الرتكية».
وقد �أعلنت تركيا مرارا �أنها م�صممة
على ��ش�راء منظومة ال�صواريخ
الرو�سية رغم التهديدات االمريكية.
و�أكد الرئي�س الرتكي رجب �أردوغان،
الأ�سبوع املا�ضي� ،إ�رصار بالده على
تنفيذ اتفاقية ��شراء ال�صواريخ
الرو�سية .وقال خالل م�شاركته يف
منتدى الأعمال الرتكي القرغيزي:
«البع�ض ي�شعر ب��االن��زع��اج من
االتفاقية .ل�سنا يف وارد ا�ستئذان �أي
كان يف م�س�ألة الدفاع عن �أنف�سنا».
من ناحية �أخرى اعترب حمامي الق�س
االمريكي �آندرو بران�سون ،املحتجز
برتكيا� ،أن ا�ستبدال ممثل االدعاء
يف حمكمة الق�س قد يكون تطورا
�إيجابيا يف الق�ضية ،لكن من اخلط�أ
توقع الإفراج عنه.
وق��ال �إ�سماعيل جيم هاالفورت،
حم��ام��ي ب��ران�����س��ون« :ك���ان ملمثل
االدع����اء ت ��أث�ير �سلبي على �سري
املحاكمة ،فقد �أ�ضاف با�ستمرار
�شهادات جديدة من �شهود جمهولني
ال عالقة لهم مبوكلي».
وت��اب��ع ق��ائ�لا «والآن رمب��ا يكون
�إعفا�ؤه �إ�شارة �إلى �أن النية ب�ش�أن

• رجب أردوغان

ه��ذه الق�ضية تتغري… لكن لي�س
�صحيحا القول� ،إنه قد يفرج عنه
بناء على ه��ذا التطور ،علينا �أن
ننتظر ون��رى» ،وفق ما نقلته عن
املحامي وكالة «رويرتز».
ومتثل ق�ضية الق�س �آندرو بران�سون،
الذي يحاكم يف تركيا بتهم تت�صل
ب���الإره���اب ،حم���ور خ�ل�اف مرير
بني وا�شنطن و�أنقرة احلليفتني يف

الناتو ،فبعد اعتقاله مل��دة 21
�شهرا �أمرت حمكمة تركية يف يوليو
املا�ضي بنقل املتهم بران�سون من
ال�سجن للإقامة اجلربية مبنزله،
�إال �أنها حظرت عليه ال�سفر ،و�إذا
�أدين بالتهم املوجهة �إليه فقد ت�صل
عقوبة �سجنه �إلى مدة  35عاما.
وينفي الق�س االم�يرك��ي ،ال��ذي
يعتقد �أنه �شارك يف الغزو االمريكي
للعراق ،االتهامات املوجهة �إليه.
وي���وم الأرب���ع���اء امل��ا���ض��ي �أعفت
ال�سلطات الرتكية ممثل االدعاء العام
الرئي�سي يف ق�ضية الق�س بران�سون
من امل�شاركة يف املحاكمة ،دون
تقدمي تف�سري ل�سبب �إعفائه ،لكن
تغيري الق�ضاة وممثلي االدعاء �أثناء
نظر الق�ضايا �أمر معتاد يف تركيا.
وقالت �أنقرة مرارا �إن القرار ب�ش�أن
الق�ضية �ستتخذه املحاكم ،وانتقدت
ما و�صفته باال�ستهانة االمريكية
بالق�ضاء الرتكي .ومن املقرر عقد
اجلل�سة املقبلة يف حماكمة بران�سون
يوم � 12أكتوبر املقبل.
وت�سببت الأزم���ة التي ن�شبت بني
احلليفني الأطل�سيني ب�سبب احتجاز
ه��ذا ال��ق�����س ،يف �إق����دام الرئي�س
االمريكي دونالد ترامب على فر�ض

عقوبات على تركيا ،وم�ضاعفة
ر�سوم جتارية على �صادراتها �إلى
ام�يرك��ا ،مم��ا �أدى �إل��ى انخفا�ض
قيا�سي يف قيمة اللرية الرتكية تردد
�صداه يف الأ�سواق العاملية.
يف �سياق �آخ��ر نقلت و�سائل �إعالم
تركية ع��ن الرئي�س رج��ب طيب
�أردوغان� ،أن منظمة «غولن» حت�صل
من الواليات املتحدة عرب املدار�س
اخلا�صة على مبلغ مايل بني – 800
 650مليون دوالر.
وذُ كر �أن �أردوغان ك�شف �أي�ضا خالل
م�ؤمتر �صحايف عقد يف بنني بالقارة
الإفريقية� ،أن الواليات املتحدة
خ�ص�صت لفتح ال��ل��ه غ��ول��ن 400
دومن من الأرا�ضي ،وهو يدير جميع
منظماته منها.
و�أعرب الرئي�س الرتكي عن اعتقاده
ب����أن ب�ل�اده �ستح�صل قريبا على
نتائج ب�ش�أن ت�صفية ن�شاطات منظمة
«غولن» يف بنني.
و�شدد �أردوع���ان من جهة �أخرى،
على �أن القارة االفريقية مهمة لبالده
«ويوجد لنا فيها حاليا � 41سفارة
بعد �أن كانت  ،12ونهدف لفتح
�سفارات م�ستقلة يف جميع الدول
االفريقية البالغ عددها .»45

المكسيك :مقابر جماعية تضم  166جثة
قال مكتب االدعاء باملك�سيك �إنه مت العثور على  166جثة على
الأقل يف والية فرياكروز ،يف �أحدث ك�شف من نوعه باملنطقة
الواقعة ب�رشق البالد.
وقال خورخي وينكلر مدعي عام الوالية يف م�ؤمتر �صحايف
�إن املحققني اكت�شفوا اجلثث يف  32مقربة بو�سط الوالية بعد

يف ذلك غوا�صتان ،بالإ�ضافة �إلى
ط��ائ��رات «تو »160-و«تو»142-
و»�إيل »38-و«�سو »33-و«�سو30-
�أ�س �أم» .وال�سفينة الرائدة لل�سفن
امل�شاركة يف املناورات هي الطراد
ال�صاروخي «مار�شال �أو�ستينوف»
التابع للأ�سطول ال�شمايل الرو�سي.

وجت����ري يف امل����ن����اورات جتربة
مهام مكافحة ن�شاط الغوا�صات،
وم��ه��ام ال��دف��اع اجل���وي وحماية
البنية التحتية البحرية ،ومكافحة
القر�صنة ،وم�ساعدة ال�سفن املنكوبة
يف البحر ،بالإ�ضافة �إل��ى جتربة
�إطالق نريان ال�صواريخ واملدفعية.

بالغ تلقوه من جمهول يف الثامن من �أغ�سط�س.
وقال مكتب املدعي يف بيان «بعد  30يوم ًا من العمل مت
اكت�شاف رفات � 166شخ�صا على الأقل .هذا هو التقدير الأقل
على �أ�سا�س اجلماجم التي اكت�شفت يف  32جزءا خمتلفا مبنطقة
البحث».

وتع�صف جرائم العنف بوالية ف�يراك��روز ،وه��ي طريق
رئي�سي لتهريب املخدرات �شماال �صوب احلدود مع الواليات
املتحدة.
ويف م��ار���س � 2017أع��ل��ن وينكلر ع��ن اك��ت�����ش��اف �أك�ثر
من  250جمجمة يف مقابر جماعية بالوالية.

بينما تت�ضاعف اجل��ه��ود الدبلوما�سية لإج��راء
حمادثات �سالم بني احلكومة الأفغانية وحركة
طالبان.
وتو�صل لقاء تفاو�ضي جرى يف يونيو املا�ضي بني
م�س�ؤولني امريكيني وممثلني عن طالبان يف قطر
�إلى وقف م�ؤقت لإطالق النارv.

سياسات الرئيس األميركي
...أكبر مصدر قلق لأللمان

�أظهر ا�ستطالع للر�أي حول املخاوف الكربى التي تتملك ال�شعب
الأملاين� ،أن �سيا�سات الرئي�س االمريكي دونالد ترامب ،هي
�أكرب م�صدر قلق لدى الأملان.
وذكر  %69من امل�شاركني يف اال�ستطالع ال�سنوي ،الذي جتريه
�رشكة ت�أمني �أملانية� ،أن �سيا�سات ترامب تت�صدر عوامل اخلوف
لدى ال�شعب الأملاين ،بعد �أن كان الإرهاب يحتل ال�صدارة العام
املا�ضي.
وقالت مديرة �أحد معاهد اال�ستطالع ،بريجيت روم�ستدت� ،إن
«�أكرث من ثلث الأملان لديهم خماوف هائلة �أن �سيا�سات دونالد
ترامب جتعل العامل �أكرث خطورة».
�أما م�صدر القلق الثاين لدى الأملان فكان الهجرة اجلماعية
« ،»%63يليها يف املركز الثالث التوترات االجتماعية الناجتة
عن هذه الهجرة «�أي�ضا بـ ،»%63وفق اال�ستطالع الذي �شمل كل
املناطق الأملانية.
وكانت ن�سبة القلق من ت�أثري مليون مهاجر والج��ئ تدفقوا
�إلى �أملانيا يف ال�سنوات الأخ�يرة� ،أكرث يف �أملانيا ال�رشقية
ال�شيوعية �سابقا ويف اجلنوب املحافظ مما هي يف بقية املناطق
الأملانية.
ويجري مركز «انفو�سنرت» التابع ل�رشكة الت�أمني «�آر+يف»
اال�ستطالع حول «خماوف ال�شعب الأملاين» �سنويا منذ نحو ربع
قرن ،حيث يجري �س�ؤال امل�شاركني حول �أكرث ما يخيفهم يف
ق�ضايا ال�سيا�سة واالقت�صاد والبيئة والأمور ال�شخ�صية.

البيت األبيض لباراغواي :ابقوا
سفارتكم في القدس كما هي !
���س��ع��ى ن��ائ��ب الرئي�س
االمريكي مايك بن�س �إلى
�إقناع باراغواي بالإبقاء
على �سفارتها ب�إ�رسائيل
يف القد�س وعدم �إعادتها
�إلى تل �أبيب.
وقال البيت الأبي�ض� ،إن
بن�س �شجع بقوة رئي�س
باراغواي عبده بينيتيز
على تنفيذ التزام بالده
ال�سابق بنقل ال�سفارة
�إل���ى ال��ق��د���س ،اعرتافا
بالعالقة التاريخية التي
• مايك بنس
حافظت عليها البالد مع
كل من �إ�رسائيل والواليات
املتحدة.
و�أ�ضاف �أن رئي�س باراغواي رد ب�أن بالده �ستبقى �رشيكا دائما
لإ�رسائيل .وقرر الرجالن العمل من �أجل �إيجاد حل للنزاع يف
ال�رشق الأو�سط.
وتعهدت حكومة ب��اراغ��واي بامل�ساهمة يف تكثيف اجلهود
الدبلوما�سية الإقليمية والدولية بهدف التو�صل �إلى �سالم �شامل
وعادل ودائم يف ال�رشق الأو�سط.
وبعد �أن د�شنت باراغواي يف مايو املا�ضي �سفارتها يف القد�س،
حمتذية بالواليات املتحدة ،عدلت عن قرارها و�أعلنت يوم
الأربعاء املا�ضي عن �إعادة ال�سفارة جمددا �إلى تل �أبيب ،ما
�أثار غ�ضب �إ�رسائيل التي �أغلقت �سفارتها يف عا�صمة باراغواي
�أ�سون�سيون.
وتعليقا على خطوة ب��اراغ��واي ه��ذه ،ن��دد رئي�س ال��وزراء
الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو بهذا «القرار املخيب للأمل» الذي
هو «على درجة كبرية من اخلطورة» و«يلحق �أ�رضارا بالعالقات
الثنائية بني البلدين».
وكانت باراغواي ثالث دولة تنقل �سفارتها �إلى القد�س بعد
الواليات املتحدة وغواتيماال ،خالفا للإجماع الدويل ب�إبقاء
ال�سفارات خارج القد�س بالنظر �إلى الو�ضع املتنازع عليه
للمدينة ،وا�ستمرار النزاع الإ�رسائيلي الفل�سطيني.

