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أكد أن بالده مستعدة للتفاوض ولن تقبل باالعتداء على أراضيها

روحاني :نسعى إلى إرساء الوحدة
والتنسيق مع دول المنطقة
�أك��د الرئي�س الإي����راين ،ح�سن
روح��اين� ،أن �إي��ران �ستذهب �إلى
اجتماع اجلمعية العامة مبنظمة
الأمم املتحدة هذا العام مب�رشوع
حتالف االمل وال�سالم يف م�ضيق
هرمز ،طبقا ملا ذكرته وكالة
�أنباء فار�س الإيرانية �أم�س.
ويف كلمته مبنا�سبة بدء مرا�سم
�أ�سبوع الدفاع املقد�س والتي �أقيمت
ب��ج��وار مرقد الإم���ام اخلميني،
جنوب العا�صمة ط��ه��ران ،قال
الرئي�س روحاين «�سنتوجه �إلى
الأمم املتحدة خالل الأيام املقبلة
مب�رشوع للتعاون بني �إيران ودول
املنطقة لإر�ساء الأمن يف اخلليج
ال��ع��رب��ي وب��ح��ر ع��م��ان وم�ضيق
هرمز ،والت�أكيد على �أن تواجد
القوات الأجنبية يخلق امل�شاكل
واملخاطر للمنطقة واملمرات
املائية و�أم��ن املالحة البحرية
و�أمن النفط والطاقة».
و�أكد �أن «طريقنا هو �إر�ساء الوحدة
والتن�سيق م��ع دول املنطقة»،
م�ضيفا �أن «الذين يريدون ربط
�أح��داث املنطقة ب�إيران هو ككل
�أكاذيبهم املف�ضوحة ،ولو كانوا
�صادقني يف �أق��وال��ه��م وي�سعون
من �أجل �أمن املنطقة فليكفوا عن
�إر�سال كل هذه الأ�سلحة والطائرات
والقنابل والأ�سلحة اخلطرية».
وتابع الرئي�س الإيراين «�إن كانوا
�صادقني يف �أقوالهم فليمتنعوا عن
حتويل املنطقة �إلى �ساحة ل�سباق
الت�سلح ،وك��ان��وا حري�صني يف
الواقع على �أمن املنطقة فليبتعدوا
عنها».
و�أكد الرئي�س روحاين �أنه «�أينما
تواجدت �أمريكا تزعزع الأمن �سواء
يف �أفغان�ستان �أو اخلليج ،و�أينما

قائد البحرية
اإليرانية:
مستعدون للدفاع
عن حدودنا
وسنرد رداً ساحق ًا
على أي اعتداء

• حسن روحاني

تواجدت �إيران ا�ستقر الأمن �سواء
يف العراق �أو �سورية �أو لبنان
�إذ �إننا ندعو دوم��ا �إل��ى الأخ��وة
وال�سالم مع دول املنطقة فيما
ت�سعى القوى الكربى لنهبها».
وقال �إن بالده م�ستعدة للتفاو�ض
لكن لن تقبل ال��ذل ول��ن ت�سمح
باالعتداء على �أرا�ضيها.
و�أ�ضاف روحاين �أن وجود قوات
�أجنبية يف اخلليج ي����ؤدي �إلى
تفاقم «غياب الأمن» ،م�ضيفا �أنه
ال �أحد يجر�ؤ على �شن احلرب على
�إيران.
من جهة �أخرى ،قال قائد البحرية
الإيرانية �أم�س �إن �إيران م�ستعدة
للدفاع ع��ن ح��دوده��ا البحرية
و���س�ترد «ردا �ساحقا» على �أي
اعتداء.

و�أ����ض���اف «ال���ق���وة ال��دف��اع��ي��ة
للجمهورية الإ�سالمية الإيرانية
اليوم عند �أعلى م�ستوى ممكن
وقوات اجلي�ش و«احلر�س الثوري»
م�ستعدة للدفاع عن حدود البالد
البحرية».
ب����دوره ،ق��ال وزي���ر اخلارجية
الإي����راين حممد ج���واد ظريف،
�أم�س ،يف مقابلة مع �شبكة «�سي بي
�إ�س»� ،إن �إر�سال خرباء لل�سعودية
�أم��ر خاطئ مت��ام��ا ،م�شريا �إلى
�أن �إيران لي�س لها عالقة بهجوم
�أرامكو ،و�أن بالده لن تقبل نتائج
�أي حتقيق للأمم املتحدة يف هذه
الهجمات.
جاء ذلك ردا على ت�رصيح الأمني
العام للأمم املتحدة �أنطونيو
غوتريي�ش ،يوم اخلمي�س� ،أنه مت

أكد أن صواريخ «كاليبر» خضعت للتحديث بعد استعمالها في سورية

وزير الدفاع الروسي :واشنطن
هي التهديد الرئيسي لنا
�إ���ص��دار �إ���ش��ارة الإط�ل�اق
قال وزير الدفاع الرو�سي
ل�صاروخ «كاليرب» املجنح
�سريغي �شويغو� ،أم�س� ،إن
ك��ان��ت ت�ستغرق الكثري
التهديد الرئي�سي لرو�سيا
من الوقت قد يختفي معه
وللدول الأخ��رى يكمن يف
الهدف� .أم��ا اليوم ،فقد
�إمكانية اتخاذ الواليات
تقل�صت هذه الفرتة».
امل��ت��ح��دة خ��ط��وات «غري
و�أ�ضاف الوزير« :ا�ستنادا
عقالنية» ب�سبب �إميانها
�إل���ى ن��ت��ائ��ج العمليات
بتفوق قوتها.
القتالية يف �سورية،
و�أ����ض���اف وزي���ر ال��دف��اع
ال���رو����س���ي ،يف حديث
كان لدينا بطبيعة احلال
ا�ستخال�ص معلومات كبري
�صحايف« :عندما تكون
ميكنني �أن �أخربكم �أنه مت
على دراية ب�ضعفك وتهتم
تعديل وحتديث نحو 300
باحلفاظ على التوازن
والأم��ن العام ،ف ��إن ذلك
نوع من الأ�سلحة مع مراعاة
يدفعك ال�ستخدام عقلك،
التجربة ال�سورية ،و12
منوذجا واع ًدا متت �إزالتها
�أما عندما ت�ؤمن  -كما هو
ً
من الإنتاج والت�سلح».
احلال القائم يف الواليات
امل��ت��ح��دة ،ب����أن ميزان
وكان الرئي�س الرو�سي،
• سيرغي شويغو
كلف يف كلمة �أمام �أع�ضاء
القوى �سيتطور ل�صاحلك،
جمل�س الأم����ن الرو�سي
ف�إن �أفكارا خمتلفة ت�أتي
�إليك ،مبا يف ذلك �أفكار غري عقالنية ،و�أنا حتديدا الدائمني يوم � 23أغ�سط�س  ،2019وزارتي الدفاع
�أرى بهذا التهديد الرئي�سي ،ولي�س لرو�سيا فقط» .واخلارجية الرو�سية وغريها من ال��وزارات ذات
وك�شف �شويغو� ،أن ال�صواريخ املجنحة من نوع ال�صلة بتحليل م�ستوى التهديد ال��ذي ت�شكله
«كاليرب» خ�ضعت للتحديث بعد ا�ستعمالها يف �إج��راءات الواليات املتحدة على رو�سيا واتخاذ
�سورية ،ما �ساعد يف تقلي�ص زمن حتميل �إ�شارة تدابري �شاملة بهذا ال�ش�أن
الإط�ل�اق ،م�ضيفا �أن��ه مت �إيقاف �إنتاج وتزويد وي�أتي هذا التكليف بعد ان�سحاب وا�شنطن �أحادي
اجلي�ش الرو�سي بـ 12منوذجا من الأ�سلحة �أي�ضا اجلانب و�إنهاء العمل يف � 2أغ�سط�س ،مبعاهدة
بعد ا�ستخدامها يف �سورية ،كما �أنه مت حتديث  300التخل�ص من ال�صواريخ املتو�سطة وق�صرية املدى،
وبعد وق��ف العمل باملعاهدة امل��ذك��ورة قامت
منوذج �آخر.
وقال وزير الدفاع« :يف حال احلديث عن ا�ستخدام وا�شنطن باختبار �صواريخ «توماهوك» ،يف املدى
الأ�سلحة الدقيقة ،فعلى �سبيل املثال ،ف�إن فرتة املحظور مبوجب املعاهدة.

كولومبيا تدعو إلى فرض عقوبات
منسقة على فنزويال

دعا الرئي�س الكولومبي �إيفان
دوك���ي� ،أول م��ن �أم�����س� ،إلى
فر�ض عقوبات دولية من�سقة
ت�ستهدف فنزويال للم�ساعدة
يف وقف دعم الرئي�س نيكوال�س
م���ادورو للمتمردين ومهربي
املخدرات الكولومبيني.
ويتهم دوكي مادورو بتوفري مالذ
�آمن للمتمردين الكولومبيني
من جماعة القوات امل�سلحة
الثورية الكولومبية املنحلة
الآن ومتمردي جماعة جي�ش
التحرير ال��وط��ن��ي ال��ت��ي ما
زالت ن�شطة و�شبهه بالرئي�س
ال�رصبي ال�سابق �سلوبودان
ميلو�سيفيت�ش الذي حوكم �أمام
حمكمة اجل��ن��اي��ات الدولية
اخلا�صة بيوغو�سالفيا ال�سابقة
التهامه بارتكاب جرائم حرب
يف �رصاعات زعزعت ا�ستقرار
البلقان.

,,

وق��ال «دوك���ي» ل��روي�ترز قبل
���س��ف��ره حل�����ض��ور اجتماعات
اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��ام��ة ل�ل�أم��م
املتحدة بنيويورك« :علينا
بحث فر�ض عقوبات و�إجراءات
م�شرتكة حتى ينتهي خطر
حماية «فنزويال» للإرهاب يف
�أرا�ضيها».
وت����اب����ع« :ع���ل���ى املجتمع
ال��دويل �إدراك ��ضرورة انتهاء
الدكتاتورية ب�رسعة لأن هذه
امل�أ�ساة الإن�سانية ،بالإ�ضافة
�إل����ى ت��ع��زي��ز ن��ظ��ام م�ستبد
يتعاي�ش مع ع�صابات املخدرات
والإرهاب ،متثل تهديدا لن�صف
الكرة الغربي برمته وال�ستقرار
العامل».
وي��ت��ه��م م�����ادورو كولومبيا
بالتح�ضري ل�شن هجوم على
فنزويال وحذر م��رارا من غزو
من�سق مع احلكومة الأمريكية.

• إيفان دوكي

�إر�سال خرباء �إلى اململكة العربية
ال�سعودية للتحقيق.
و�أ�ضاف ظريف« :مل يتم �إبالغنا من
قبل الأمم املتحدة ،ومل نت�شاور
م��ع الأم���م امل��ت��ح��دة .ال نعرف
على �أي �أ�سا�س حدث هذا ،لذلك
�سنتناول الأمر مع الأمم املتحدة،
نحن واثقون من �أنه �إذا نفذت الأمم
املتحدة التحقيق بنزاهة و�شفافية
�ستكون النتيجة �أنه مل يتم �إطالقه
من �إيران».
�إلى ذلك ،عر�ضت �إيران طائرات
م�����س�يرة �أج��ن��ب��ي��ة ق��ال��ت �إن��ه��ا
ا�ستخدمت من قبل �أعدائها ،وي�أتي
هذا يف وقت تت�صاعد فيه التوترات
بني الواليات املتحدة و�إيران يف
�أعقاب هجمات على من�ش�آت نفطية
�سعودية.

مقتل وإصابة
 10في إطالق
نار داخل حانة
بساوث كاروالينا
قال م�س�ؤولون �إن ال�رشطة
يف والية �ساوث كاروالينا
الأمريكية تبحث عن م�شتبه
بهم بعد �أن فتح �شخ�ص
واح��د �أو �أك�ثر ال��ن��ار قبل
الفجر على حانة مزدحمة
يف مدينة النك�سرت وقتل
اث��ن�ين و�أ����ص���اب ثمانية
�آخرين.
وقال مكتب رئي�س مقاطعة
النك�سرت يف بيان �أول من
�أم�س� ،إن من �أطلق النار ما
زال هاربا و�إن��ه مل يت�ضح
على الفور �إن كان �أحد �آخر
�أطلق النار خالل احلادث
داخل احلانة.
وق��ال املكتب �إن الواقعة
عمل خطري ويبدو �أن م�سلحا
ا�ستهدف �شخ�صا معينا عقب
م�شادة.

بعد تسريب مكالمة للرئيس األميركي مع نظيره األوكراني

بايدن :ترامب يعلم أنني
سأهزمه بسهولة

كييف :لن ننحاز ألي طرف على الساحة السياسية األميركية

• ترامب

طالب نائب الرئي�س الأمريكي ال�سابق وال�ساعي
للح�صول على تر�شيح احل��زب الدميقراطي
خلو�ض االنتخابات الرئا�سية الأمريكية املقبلة
جو بايدن ،بالتحقيق يف تقارير �أف��ادت ب�أن
الرئي�س دون��ال��د ت��رام��ب �ضغط على نظريه
الأوكراين للتحقيق مع بايدن وجنله.
وقال جو بايدن ،وقد بدا عليه الغ�ضب �أثناء
جتمع انتخابي يف والي��ة �أي���وا« :ه��ذا يبدو
ا�ستغالال لل�سلطة ب�صورة فجة� .أن تت�صل هاتفيا
بزعيم بلد يتطلع للح�صول على م�ساعدات من
الواليات املتحدة وتتحدث ب�ش�أين ،هذا ت�رصف
م�شني».
و�أ�ضاف قائال« :ترامب يقوم بذلك لأنه يعلم
�أنني �س�أهزمه بب�ساطة ويلج�أ ال�ستغالل �سلطته
م�ستخدما كل �أجهزة الرئا�سة حماوال فعل �أي
�شيء ي�شوه �سمعتي».
ومي��ث��ل ات�����ص��ال ت��رام��ب الهاتفي بالرئي�س
الأوكراين فولودميري زيلين�سكي يف  25يوليو
حمور �أزمة مت�صاعدة حول �شكوى �رسية �ضد
تعامالت ترامب مع �أوكرانيا.
وكانت �صحيفة وول �سرتيت جورنال وغريها
من و�سائل الإعالم ذكرت يوم اجلمعة �أن ترامب
�ضغط على زيلين�سكي �أكرث من مرة للتحقيق يف
اتهامات ال �أ�سا�س لها ب�أن بايدن ،حني كان
نائبا للرئي�س ،هدد بوقف امل�ساعدات الأمريكية
لأوكرانيا �إذا مل يتم �رصف �أحد م�س�ؤويل االدعاء
من اخلدمة.

وك��ان املدعي يحقق �آن��ذاك يف ق�ضية تخ�ص
�رشكة غاز على �صلة بابن بايدن.
و�أ�ضافت ال�صحيفة �أن ترامب حث زيلين�سكي
خالل املحادثة الهاتفية على العمل مع رودي
جولياين ،حمامي ترامب ال�شخ�صي ،لفتح
حتقيق يف الق�ضية.
واعرتف بايدن ب�أنه هدد بوقف امل�ساعدات �إذا
مل يتم ف�صل م�سئول االدعاء ،لكن هذا املطلب
كان م�شرتكا بني احلكومة الأمريكية واالحتاد
الأوروبي وعدد من امل�ؤ�س�سات الدولية الأخرى
ملزاعم ب�أنه مل ينجح يف تعقب وقائع ف�ساد
كربى.
من جانبه ،قال وزير خارجية �أوكرانيا فادمي
بري�ستيكو �أم�س� ،إن �أوكرانيا دولة م�ستقلة،
ولن تنحاز لطرف من الأط��راف على ال�ساحة
ال�سيا�سية الأمريكية حتى و�إن كانت «نظريا»
يف و�ضع ي�سمح لها بذلك ،م�ؤكدا �أن بالده تقدر
امل�ساعدة التي تلقتها من وا�شنطن.
ونفى بري�ستيكو �صحة ما ن�رش حول قيام الرئي�س
الأمريكي دونالد ترامب مبمار�سة �ضغوطه على
الرئي�س الأوك��راين فالدميري زيلين�سكي خالل
ات�صال هاتفي جرى بينهما يف يوليو املا�ضي.
و�أ�ضاف�« :أعرف ما الذي جرى يف املحادثة،
و�أعتقد �أنه مل يكن هناك �ضغط ،فهذه املحادثة
كانت طويلة وودي��ة وتطرقت �إل��ى كثري من
امل�سائل وتطلبت �إجابات ج��ادة حول بع�ض
امل�سائل».

النمسا :اآلالف يتظاهرون

ضد إعادة انتخاب أحزاب اليمين

يونكر :مقتنع
بأن بريطانيا
ستخرج من
االتحاد األوروبي
ع�ّب� رئ��ي�����س املفو�ضية
رّ
الأوروبية جان كلود يونكر
عن اعتقاده ب��أن بريطانيا
���س��ت��خ��رج م����ن االحت�����اد
الأوروب��ي ،م�ؤكدا من جديد
�أنه �إذا حدث ذلك دون اتفاق
ف�ستكون هناك حدود جديدة
ب�ين �أي��رل��ن��دا ال�شمالية
وجمهورية �أيرلندا.
وقال لقناة «�سكاي نيوز»،
يف مقابلة الأ�سبوع املا�ضي،
قبل �أن يطلع على الأفكار
التي �أر�سلتها حكومة رئي�س
الوزراء الربيطاين بوري�س
ج��ون�����س��ون �إل���ى بروك�سل
ملحاولة دفع عملية اخلروج
ل�ل�أم��ام�« :إنني على قناعة
ب��أن بريطانيا �ستخرج من
االحتاد الأوروبي».
و�سئل يونكر يف املقابلة عما
ُ
�إذا كانت �ستن�ش�أ حدود جديدة
بني �إقليم �أيرلندا ال�شمالية
الربيطاين و�أيرلندا الع�ضو
يف االحت���اد الأوروب����ي �إذا
خرجت بريطانيا دون اتفاق
فقال« :نعم ..يتعني علينا
�ضمان احلفاظ على م�صالح
االحت��اد الأوروب��ي وال�سوق
الداخلية».

• بايدن

• الآالف �شاركوا يف تظاهرة فيينا

تظاهر � 8آالف من�ساوي بو�سط
العا�صمة فيينا� ،أول من �أم�س،
�ضد ع���ودة االئ��ت�لاف احلكومي
اليميني ال�سابق املكون من حزبي
ال�شعب واحلرية وذلك قبل �أ�سبوع
واح���د م��ن ان��ط�لاق االنتخابات
الربملانية املبكرة يف البالد يوم
� 29سبتمرب احلايل.
وقال منظمو املظاهرة �أول من
�أم�س� ،إن امل�شاركني ينتمون
�إلى �أحزاب ي�سارية مثل احلزب
اال�شرتاكي وح��زب اخل�رض �إلى

جانب املنظمات غري احلكومية
وجابت املظاهرة �شوارع وميادين
رئي�سية يف و�سط فيينا.
فيما قال متحدث با�سم ال�رشطة
�إن املظاهرة كانت هادئة ومل
يتخللها �أي �أع��م��ال عنف �أو
حوادث.
وات��ه��م امل��ت��ظ��اه��رون احلزبني
يف االئتالف احلكومي ال�سابق
ب ��إه��م��ال ق�ضية تغري املناخ
و�إخ�ضاع ق�ضايا البيئة للم�صالح
االق��ت�����ص��ادي��ة ،ك��م��ا اتهموا

�أحزاب اليمني بعدم اجلدية يف
ع�لاج الفقر وع��دم العمل على
حت�سني امل�ستويات املعي�شية
و�إهمال الأبعاد االجتماعية يف
ال�سيا�سة.
كما رف�ض املتظاهرون زيادة
الأع��ب��اء على ال�لاج��ئ�ين حتت
م��زاع��م الإره����اب ،كما �شددوا
على ��ضرورة ع��دم ع��ودة وزير
الداخلية ال�سابق هريبرت كيكل
�إل��ى من�صبه ب�سبب �سيا�ساته
العنيفة �ضد الأجانب.

المجلس اإلسالمي البريطاني :فقدنا

الثقة في القدرة على التصدي للعنصرية
قال املجل�س الإ�سالمي الربيطاين �إنه «فقد الثقة»
يف قدرة ال�سا�سة على الت�صدي للعن�رصية ،وذلك
بعد بروز حاالت جديدة للإ�سالموفوبيا داخل حزب
املحافظني احلاكم.
وح�سبما ذكرت �صحيفة «مرتو» الربيطانية �أول من
�أم�س ،ر�صدت تقارير نحو  20حالة جديدة قام فيها
�أع�ضاء يف حزب املحافظني مب�شاركة مواد مناوئة
للم�سلمني على و�سائل التوا�صل االجتماعي.
وقال النائب املحافظ �سجاد كرمي �إنه تعر�ض لإيذاء

عرف الإ�سالموفوبيا «اخلوف من الإ�سالم»
يف �إطار ما ُي َ
على �أيدي �أع�ضاء بارزين يف حزب املحافظني بينهم
وزير يف احلكومة الراهنة.
ودعا مقداد فري�سي ،من املجل�س الإ�سالمي الربيطاين،
�إلى �إجراء حتقيق م�ستقل ،لكنه ا�ستدرك قائال �إنه «يف
غياب اتخاذ �أي رد فعل ،ويف ظل حقيقة �أن رئي�س
الوزراء بوري�س جون�سون تراجع عن �إجراء حتقيق
م�ستقل مكتفيا بتحقيق عادي ،ف�إنه «مقداد» قد فقد
الثقة يف قدرة ال�سا�سة على الت�صدي للعن�رصية».

