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المرشد األعلى اإليراني لسلطات بالده  :اتخذوا

أوكرانيا تطلع إسرائيل والواليات المتحدة

دعا املر�شد الأعلى الإي��راين علي خامنئي ال�سلطات
الثالث يف �إي��ران التخاذ ق��رارات جادة حلل م�شاكل
البالد االقت�صادية ،وحت�سني الظروف املعي�شية
للمواطنني.
وجاءت دعوة خامنئي خالل ا�ستقباله ر�ؤ�ساء ال�سلطات
الثالث لبحث ق�ضايا البالد االقت�صادية ،وال�سبل
الكفيلة مبعاجلة امل�شاكل القائمة يف هذا املجال.
ويف اللقاء �أ�شاد خامنئي باهتمام ر�ؤ�ساء ال�سلطات
الثالث و�أع�ضاء املجل�س الأعلى للتن�سيق االقت�صادي
عرب م�شاركتهم الفاعلة يف االجتماعات والنقا�شات،
واعترب امل�س�ؤولية الرئي�سية لهذا املجل�س ب�أنها
تتمثل يف اتخاذ القرارات الأ�سا�سية واملوفرة للحلول
يف جمال االقت�صاد.
و�أ�ضاف �أن حل امل�شاكل االقت�صادية يف البالد وتوفري
احلاجات العامة للمواطنني ،بحاجة �إلى عمل جهادي
وجهود ا�ستثنائية .واعترب خامنئي م�شاكل البالد
االقت�صادية ب�أنها تنق�سم �إلى ق�سمني هما «التحديات
الداخلية وهيكلية اقت�صاد البالد» و»الق�ضايا الناجمة
عن �إجراءات احلظر الأمريكية الظاملة» و�أ�ضاف �أنه
ويف مواجهة �أي من هذين الق�سمني« :ا�ستخدموا �سبل
احلل احلكيمة التي ت�ؤول �إلى احلل امل�ستدمي مل�شاكل
املواطنني املعي�شية وبث الي�أ�س يف نفو�س الأعداء من
ت�أثري �أداة احلظر».

ك�شفت �صحيفة «»Soho News
الفيتنامية �أن وف��دا �إ�رسائيليا
�أم�يرك��ي��ا م�شرتكا زار م�ؤخرا
�أوكرانيا لالطالع على ن�سخ من
منظومة «�إ�س »300-الرو�سية
�إث���ر ت��وري��د ع��دد منها للجي�ش
ال�سوري.
و�أ����ش���ارت ال�صحيفة يف تقرير
ن�رشته الثالثاء �إلى �أن «�أوكرانيا
ت�سعى لك�رس القوة الع�سكرية
لرو�سيا ول��ه��ذا ال�سبب ال يبدو
ك�شفها املعلومات الأ�سا�سية عن
�إ����س 300 -ل��ل��والي��ات املتحدة
�إ�رسائيل �أمرا م�ستغربا».
وذك����ر ال��ت��ق��ري��ر �أن اخل��ب�راء
الأوكرانيني �أطلعوا �أع�ضاء الوفد
الأمريكي الإ�رسائيلي على ال�صفات
التكتيكية الفنية ملنظومات
�إ���س 300 -املوجودة يف البالد،
واقرتحوا على الواليات و�إ�رسائيل
مقاتالت من كال البلدين لتقدير
قدرات هذه الأ�سلحة خالل تدريبات
ع�سكرية.
ويف رد على مع اعتربته تهديدا
نابعا ع��ن وج���ود «�إ����س»300 -
ب�أيدي اجلي�ش ال�سوري� ،أر�سلت
الواليات املتحدة �إلى �أوكرانيا
 18مقاتلة للجي�ش الرابع من طراز
« »15C Eagle-Fللم�شاركة يف
التدريب ،بينما وجهت �إ�رسائيل
�إل��ى ال��ب�لاد ع��ددا م��ن الطيارين
يتمتعون ب�إمكانية درا�سة قدرات
املنظومات ال�صاروخية الرو�سية
م�ستخدمني الطائرات الأمريكية.
ولفتت « ،»Soho Newsنقال
ع��ن م�����ص��ادره��ا ال��ت��ي مل حتدد
طبيعتها� ،إلى �أن حتليل �صفات
�صواريخ «�إ���س »300 -املتوفرة

قرارات جادة لحل المشكالت االقتصادية

على أسرار مقاتالت روسية

• املر�شد االيراين علي خامنئي

اليونان تدعو الواليات المتحدة

لتعزيز التعاون األمني بين البلدين
حث وزير الدفاع اليوناين بانو�س
كامينو�س الواليات املتحدة على
تعزيز التعاون الأمني الثنائي
ب�ين �أثينا ووا���ش��ن��ط��ن ،داعيا
الأخ�ي�رة �إل��ى تو�سيع وجودها
الع�سكري يف بالده.
ونقلت �صحيفة «يكاثيمريين»
اليونانية عن كامينو�س قوله
خالل اجتماع مع نظريه الأمريكي
جيم�س ماتي�س يف البنتاغون
ال��ث�لاث��اء�« :أري���د �أن �أ�ؤك���د �أن
اليونان تعترب الواليات املتحدة
�رشيكا وحليفا ا�سرتاتيجيا لها،
ولن �أخ�شى القول �إنها حليفنا
الوحيد».
و�أ���ض��اف« :م��ن الأهمية مبكان
بالن�سبة لليونان �أن تقوم
الواليات املتحدة بن�رش قدرات
ع�سكرية دائمة على �أرا�ضينا،
لي�س فقط يف خليج ���س��ودا يف
ج��زي��رة ك��ري��ت ول��ك��ن �أي�ضا يف
الري�سا وفولو�س و�سط البالد ويف
�أليك�ساندروبويل �رشقي البالد».

• وزير الدفاع اليوناين

ووفقا لبيان �صادر عن البنتاغون،
�شكر ماتي�س كامينو�س على
دعم اليونان امل�ستمر للوجود
الع�سكري الأم�يرك��ي يف مركز
لوج�ستي هام هو جزيرة كريت.
وح�سب البيان ف�إن ماتي�س �شكر
نظريه اليوناين على «خطوات

بالده الأخرية ملكافحة الأن�شطة
الرو�سية اخلبيثة يف املنطقة،
واتفق الطرفان على موا�صلة
حما�سبة رو�سيا».
و���ش��ه��دت ال��ع�لاق��ات الرو�سية
اليونانية تدهورا ملحوظا يف
الفرتة الأخرية على خلفية قيام
�أثينا بطرد دبلوما�سيني رو�سيني
يف ي��ول��ي��و ،ب��ع��د اتهامهما
بالتدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية
وممار�سات غري �رشعية تهدد �أمن
اليونان القومي.
وردت مو�سكو باملثل على هذا
الإجراء ،ما اعتربته �أثينا بدورها
«خطوة اعتباطية وانتقامية».
يذكر �أن تعزيز التعاون الع�سكري
بني اليونان والواليات املتحدة
يتزامن مع �إع�لان تركيا عزمها
على ال�رشوع يف التنقيب عن الغاز
يف �رشقي املتو�سط وحتذيرها من
�أنها لن ت�سمح لل�رشكات الأجنبية
بالتنقيب ق��ب��ال��ة ال�سواحل
القرب�صية.

• منظومة ال�صواريخ �إ�س 300

لدى �أوكرانيا �أقنع الع�سكريني
الإ��سرائ��ي��ل��ي�ين ب����أن مقاتالتهم
« »Lightening II 35-Fمن اجليل
اخلام�س ال ميكن �إ�صابتها بهذه
املنظومات الرو�سية.
و�أر���س��ل��ت ال���والي���ات املتحدة
جمموعة من مقاتالتها من طراز
«� »15C Eagle-Fإلى �أوكرانيا لأول
مرة يف � 6أكتوبر ،وقالت كييف
�آن��ذاك �إن هذه الطائرات و�صلت
�إلى البالد للم�شاركة يف تدريبات
« »2018 Clear Skyالدولية �إلى
جانب  7دول �أخرى كلها من حلف
الناتو.من جهة �أخ��رى ا�ستفزت

المستشارة األلمانية تشيد بمفاوضات
خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي
�أ�شادت امل�ست�شارة الأملانية �أجنيال مريكل بالتقدم
احلا�صل يف �سري مفاو�ضات خروج بريطانيا من االحتاد
الأوروب��ي ،لكنها حذرت رغم ذلك من �أن «ال�شيطان
يكمن يف التفا�صيل».
و�أ�ضافت مريكل�« :آم��ل يف �أن يكون هناك تقدم يف
الأ�سبوع املقبل ونحن �سعداء ب�أن هناك مناق�شات
لكن ال�شيطان يكمن يف التفا�صيل».
مكثفةّ ،
وت�أتي هذه الت�رصيحات قبل �أ�سبوع من اجتماع القادة

• �أجنيال مريكل

الخارجية األميركية :اإلفراج عن القس األميركي خطوة تركية مهمة
اعترب وزي��ر اخلارجية الأمريكي
مايك بومبيو �أن �إطالق تركيا �رساح
الق�س الأمريكي �أن��درو بران�سون،
�سيكون خطوة �إيجابية و�صحيحة،
و�سي�سهم يف تطبيع العالقات بني
�أنقرة ووا�شنطن .وقال بومبيو يف
الع�شاء ال�سنوي للمعهد اليهودي
للأمن القومي الأمريكي بوا�شنطن:
«�إنه ال�شيء ال�صحيح الذي يتعني
عليهم فعله وهو ال�شيء الإن�ساين
الذي ينبغي لرتكيا القيام به..
يحدوين �أمل كبري يف �أن يتمكن هو
وزوجته من العودة �إلى الواليات
املتحدة قريبا».
وو���ص��ف بومبيو �إط��ل�اق ��سراح
بران�سون ب�أنه �سيكون «خطوة مهمة»
للعالقات الأمريكية الرتكية.
و�أ�صبحت ق�ضية بران�سون �أعقد
ق�ضية خالفية يف العالقات بني
�أنقرة ووا�شنطن ،ودفعت بالواليات
املتحدة �إل���ى ف��ر���ض العقوبات
والر�سوم على تركيا.
وب��ران�����س��ون م��ت��ه��م ب��االرت��ب��اط
مب�سلحني �أك��راد و�أن�صار الداعية
الرتكي املقيم يف الواليات املتحدة
فتح الله غولن الذي حتمله �أنقرة

• الق�س الأمريكي

م�س�ؤولية االن��ق�لاب الفا�شل عام
 ،2016فيما ينفي بران�سون هذا
االتهام وتطالب وا�شنطن بالإفراج
عنه على الفور.
و�أودعت ال�سلطات الرتكية بران�سون
ال�سجن وو�ضعته قيد الإق��ام��ة

صربيا  :وقف قرار دخول اإليرانيين
البالد بال تأشيرة

�ألغت �رصبيا �أم�س قرارا كان يتيح ملواطني �إيران دخول �أرا�ضي
�رصبيا بال ت�أ�شرية ،وذلك بعد عام على بدء العمل بهذا النظام
بهدف تعزيز ال�سياحة.
وجاء يف املر�سوم« :ق��ررت حكومة جمهورية �رصبيا �إنهاء
العمل بقرارها ال�سابق القا�ضي ب�إعفاء مواطني جمهورية �إيران
الإ�سالمية من الت�أ�شرية ال�رصبية».
ويف كلمة �أم��ام الربملان  ،حذر وزي��ر الداخلية نيبوي�سا
�ستيفانوفيك ،من �أن ع��ددا من الإيرانيني ي�سيء ا�ستغالل
الدخول بدون ت�أ�شرية .وكان البلدان يتمتعان بعالقات وطيدة
حتى �أوائ��ل الت�سعينات من القرن املا�ضي ،عندما انهارت
يوغو�سالفيا ال�سابقة التي كانت �رصبيا جزءا منها.
ويف �أغ�سط�س  ،2017قررت بلغراد �إلغاء الت�أ�شرية للإيرانيني،
بهدف تعزيز ال�سياحة وحت�سني النمو والو�صول �إلى �أ�سواق
غري �أوروبية.
لكن ال�سلطات تقول �إن عدد املهاجرين غري ال�رشعيني من
�إيران الذين ي�سافرون �إلى �رصبيا ثم يحاولون العبور منها
�إلى دول �أخرى يف االحتاد الأوروبي ،زاد ب�شكل كبري هذا العام
ويف العام الذي �سبقه.
وطلب نحو � 1100إيراين هذا العام اللجوء �إلى �رصبيا ل�ضمان
الو�صول �إلى مراكز الالجئني واحل�صول على امل�أوى والغذاء.

• مايك بومبيو

اجلربية يف منزله منذ �أن احتجزته
يف �أكتوبر  ،2016و�سيواجه يف
حال �إدانته ال�سجن لـ 35عاما.
من جانبه ،علق الرئي�س الرتكي
رج��ب طيب �أردوغ���ان على ق�ضية
الق�س الأم�يرك��ي ام�س اخلمي�س،

ال�سلطات الأوكرانية حر�س احلدود
الرو�سي يف بحر �آزوف ،ح�سبما
نقلته وكالة «تا�س» الرو�سية،
نقال عن م�صدر مطلع� ،أو�ضح �أن
هيئة حرا�س احل��دود الأوكرانية
تخطط لإر���س��ال زورق من ميناء
ماريوبول �إلى عر�ض بحر �آزوف،
ليقوم فريق �صحايف على متنه
بجمع معلومات و�إع���داد تقرير
حول «ت�رصفات عدوانية» حلر�س
احل���دود ال��رو���س��ي بحق ال�سفن
املدنية الأوكرانية ،وفر�ض رو�سيا
«ح�صارا» على املوانئ الأوكرانية
يف بحر �آزوف.

وت�شن و�سائل الإع�لام الأوكرانية
حملة تهدف �إلى تقدمي ت�رصفات
حر�س احلدود الرو�سي الذي يراقب
�سفنا �أوكرانية يف م�ضيق كريت�ش
«الرابط بني بحر �آزوف والبحر
الأ�سود» على �أنها «غري �رشعية.
وجاء التوتر يف منطقة بحر �آزوف
�ضمن ال��ت���أزم ال��ع��ام للعالقات
الأوكرانية الرو�سية على خلفية
عدم اعرتاف كييف بان�ضمام �شبه
جزيرة القرم �إلى رو�سيا ،والنزاع
يف جنوب �رشق �أوكرانيا ،حيث
تتهم كييف مو�سكو بـ«العدوان»
ودعم «االنف�صاليني».

قائال �إنه ال ميكنه التدخل يف عمل
الق�ضاء لأن تركيا دولة قانون.
م��ن جهة �أخ���رى ق��ال بومبيو يف
كلمة �أمام �أع�ضاء املعهد اليهودي
للأمن القومي« :الو�ضع اجلديد
على الأر���ض يتط ّلب �إع��ادة تقييم

مهمة وا�شنطن يف �سورية» ،م�ؤكدا
ّ
�أن �إدارة الرئي�س الأمريكي دونالد
ترمب تريد �أي�ضا ح�لا �سيا�سيا
و�سلميا بعد �سبع �سنوات من النزاع
يف �سوريا.
كما لفت بومبيو �إلى ا�شرتاط الإدارة
الأمريكية خروج القوات الإيرانية
من �سورية للم�ساهمة يف متويل
�إع��ادة �إعمارها ،و�أ�ضاف�« :إذا مل
ت�ضمن �سورية االن�سحاب الكامل
للقوات املدعومة �إيرانيا ،فهي لن
حت�صل على دوالر واحد من الواليات
املتحدة لإعادة �إعمارها».
و�رصح م�ست�شار الرئي�س الأمريكي
للأمن القومي جون بولتون م�ؤخرا
ب�أن وجود القوات الإيرانية وتنظيم
«داع�ش» يف �سورية ،ي�ستدعي بقاء
قوات الواليات املتحدة هناك.
وح��ذر بولتون ط��ه��ران م��ن �أنها
«�ستدفع الثمن غاليا» ،يف حال
ه����ددت ال���والي���ات امل��ت��ح��دة �أو
حلفاءها� .أم��ا الرئي�س ال�سوري
ب�شار الأ���س��د ،فقد �أك��د يف يونيو
املا�ضي �أن لدى �سورية ما يكفي من
القوة للإعمار ،معلنا �أن الغرب لن
ي�شارك يف �إعادة �إعمار بالده.

روسيا :موعد القمة بين بوتين
وترامب لم يحدد بعد
نفى الناطق با�سم الكرملني دميرتي
بي�سكوف �صحة الأنباء عن لقاء جديد
قد يجمع الرئي�سني الرو�سي فالدميري
بوتني والأمريكي دونالد ترامب يف
هل�سنكي.
وقال بي�سكوف �أم�س اخلمي�س معلّقا
على ه��ذه الأن��ب��اء« :ه��ذا الأم��ر مناف
للحقيقة ،لي�س هناك �أي خطط �أو
�أفكار حول ذلك يف الوقت احلايل».
ويف وق���ت ���س��اب��ق ن��ق��ل��ت �صحيفة
 Helsingin Sanomatالفنلندية عن
م�صادرها� ،أن بوتني وترامب قد يعقدا
لقاء �آخر يف فنلندا الربيع املقبل،
حيث من املتوقع �أن ت�ست�ضيف فنلندا
قمة قطبية ،وجهت الدعوة حل�ضورها
لكال الزعيمني ،وذل��ك قبل منت�صف
 2019خالل رئا�سة فنلندا للمجل�س
القطبي.
و�أ�ضافت ال�صحيفة� ،أن املحادثات
بني اجلانبني الرو�سي والأمريكي حول
عقد قمة ثنائية تقدمت �إلى حد البدء
يف اختيار موعد لها.

• فالدميري بوتني ودونالد ترامب

الأوروبيني يف بروك�سل يف ما قد يكون الفر�صة الأخرية
للتو�صل �إلى اتفاق حول �رشوط االنف�صال بني اململكة
املتحدة واالحتاد الأوروبي.
وقلل الوزير الربيطاين املكلف مبفاو�ضات الربيك�ست
دومينيك راب الثالثاء ،من احتمال التو�صل �إلى
اخرتاق يف قمة االحتاد الأوروب��ي الأ�سبوع املقبل،
م�شريا �إلى �أن التو�صل �إلى االتفاق لن يتم قبل نوفمرب
املقبل.

ماليزيا  :ال إعدام بعد اليوم
تعتزم �سلطات ماليزيا �إلغاء عقوبة الإعدام �شنق ًا املطبقة
يف البالد ،وا�ستبدالها بعقوبة ال�سجن امل�ؤبد ،فيما ينتظر
 1200مدان �إعدامهم مبوجب �أحكام وجاهية �صادرة بحقهم.
ونقلت �صحيفة «�سرتيت�س تاميز» عن وزير ال�ش�ؤون القانونية
واالجتهاد الق�ضائي ليو فوي كيوجن� ،أن احلكومة املاليزية
تعد م�رشوع قانون بذلك وقال �إن برملان البالد �سينظر فيه
خالل اجتماعه املقبل.
و�أ�ضاف« :امل�رشوع بات جاهز ًا ويف القريب العاجل� ،ستقدمه
النيابة العامة للربملان لينظر فيه .ال�سلطات �ستفر�ض
حظرا على تطبيق عقوبة الإعدام حتى ي�صدر الربملان قراره
ب�إلغائه» ،م�شريا �إلى �أنه بعد حظر الإع��دام �سيتم فر�ض
عقوبة ال�سجن امل�ؤبد على املحكومني به.
وعقوبة الإعدام وفقا للقانون املاليزي ،تفر�ض على كل من
ارتكب جرمية قتل متعمد �أو خطف بق�صد القتل وكذلك تهريب
ونقل وتوزيع املخدرات وتهريب ال�سالح وبع�ض اجلرائم
الأخرى.
ويف الفرتة بني  2007و ،2017مت �شنق � 35شخ�صا يف
ماليزيا ،فيما يقبع يف �سجونها �أك�ثر من � 1200شخ�ص
بانتظار تطبيق عقوبة الإعدام فيهم.

قرغيزستان  :اللغة الروسية
ثروة روحية لنا
�أ���ش��ار رئي�س قرغيز�ستان
�سورونباي جينبيكوف� ،إلى
ال�صفة الر�سمية املمنوحة
للغة الرو�سية يف بالده،
معتربا �أنها ث��روة روحية
للمجتمع القرغيزي متعدد
القوميات واالنتماءات.
و�أ�ضاف جينبيكوف يف كلمته
خ�ل�ال امل���ؤمت��ر اخلام�س
للمعلمني وال��ع��ام��ل�ين يف
ال��ق��ط��اع ال�ترب��وي ببلدان
راب��ط��ة ال����دول امل�ستقلة
املنعقد يف ب�شكيك عا�صمة
بالده« :تتمتع اللغة الرو�سية
يف ب�لادن��ا ب�صفة ر�سمية
وقرغيز�ستان �إح��دى الدول
التي ينطق مواطنوها بلغة
بو�شكني ودو�ستويف�سكي.
ن��ح��ن نعترب ذل���ك ،ث��روة
روحية ملجتمعنا».
و�شدد على �رضورة املحافظة
على هذه الرثوة وزيادتها،
و�أ�شار �إلى �أن د�ستور البالد
يفر�ض على املواطن �إجادة
اللغة احلكومية القرغيزية،
واللغة الر�سمية الرو�سية،
و�إح���دى اللغات العاملية
الأخرى.
وق����ال« :يف قرغيز�ستان

• رئي�س قرغيز�ستان

متعددة القوميات ،تندمج
ق��ي��م ال��ث��ق��اف��ات واللغات
وامل��ج��ت��م��ع��ات العرقية
وال��دي��ن��ي��ة املختلفة من
خالل التعليم .وتتوفر يف
جمهوريتنا ك��ل الظروف
الالزمة للحفاظ على اللغات
وتطورها ،وحماية تقاليد
جميع القوميات التي تعي�ش
يف بالدنا».
و�أك��د رئي�س قرغيز�ستان،
على �أهمية املحافظة على
املجال التعليمي املوحد
يف �إط�����ار راب���ط���ة ال���دول
امل�ستقلة.

