
قتل أك��ث��رم��ن 24 شخصا وأصيب 
آخ���رون ب��ج��روح ف��ي اع��ت��داء استهدف 
أصباح أمس السبت عرضا عسكريا في 
األه���واز بجنوب غ��رب إي���ران، بحسب 

حصيلة جديدة رسمية.
وأوردت وكالة إرنا أن »عدد الشهداء 
ال��ذي��ن ق��ت��ل��وا ف��ي االع���ت���داء االره��اب��ي 
ارت��ف��ع ال��ى 24 قتيال م��ن بينهم نساء 
وأطفال من املتفرجني وميكن أن ترتفع 
ه��ذه احلصيلة ألن اجلرحى في حالة 

حرجة«.
وتابعت »أصيب أكثر من 53 شخصا 

بجروح ونقلوا الى مستشفيات عدة«.
ووقع الهجوم الذي لم تعلن أي جهة 
مسؤوليتها عنه على الفور في اليوم 
الوطني للقوات املسلحة التي حتيي 
في 22 سبتمبر من كل عام ذكرى إعالن 
ب��غ��داد احل��رب على ط��ه��ران )1980-

.)1988
واتهم وزي��ر اخلارجية محمد جواد 
ظريف »نظاما أجنبيا« تدعمه الواليات 
املتحدة بالوقوف وراء االعتداء. وكتب 
ف��ي ت��غ��ري��دة »مت جتنيد االره��اب��ي��ني 
وت��دري��ب��ه��م وتسليحهم ومتويلهم 
بواسطة نظام أجنبي هاجموا األهواز، 

ومن بني الضحايا أطفال«.
وأض����اف أن »إي�����ران حت��ّم��ل رع��اة 
اإلره��اب��ي��ني اإلق��ل��ي��م��ي��ني وأس��ي��اده��م 
األم��ي��رك��ي��ني م��س��ؤول��ي��ة ال��ه��ج��م��ات 

اإلرهابية«.
ووقع الهجوم قرابة الساعة 09،00 
)05،30 ت غ( بحسب وكالة األنباء 
الطالبية )إيسنا( شبه الرسمية في 
األهواز كبرى مدن والية خوزستان ذات 

الغالبية من العرب.
ولم يعرف العدد احملدد للقتلى على 

الفور.
وقالت وكالة األنباء الطالبية نقال عن 
نائب حاكم خوزستان علي حسني حسني 
زاده إن »ثمانية أو تسعة عسكريني قتلوا 
في الهجوم بينما أصيب عشرون آخرون 

بجروح وهم في حالة حرجة«.
- مجموعة انفصالية -

قال حسني زاده إن »االرهابيني كانوا 
أربعة: ُقتل إثنان ومت توقيف االثنان 
اآلخران«. ولم يوضح ما إذا كان القتلى 

من احلرس الثوري.
وأوردت عدة وسائل إعالم إيرانية أن 
املهاجمني كانوا يرتدون الزي العسكري.
وكانت وكالة األنباء الرسمية ذكرت 
أن »العديد من املدنيني« قتلوا دون أن 

ُيعرف »عددهم حتديدا«.

وق��ال��ت وك��ال��ة األن��ب��اء الطالبية أن 
الهجوم ُنسب الى مجموعة انفصالية 

عربية.
وص���رح رم��ض��ان ش��ري��ف املتحدث 
باسم احلرس الثوري للوكالة نفسها أن 
»الذين فتحوا النار على الناس والقوات 
املسلحة ينتمون الى احلركة االهوازية«.
وأض��اف شريف أن هذة »تتغذى من 
السعودية وحتاول أن تطغى على عظمة 

العرض العسكري للقوات املسلحة«.
وك��ان خوزستان أح��د أكثر املناطق 
االيرانية تضررا من احل��رب العراقية 

اإلي��ران��ي��ة. وك��ان ص��دام حسني يعّول 
على استقبال جنوده كمحررين من قبل 
السكان العرب في الوالية، إال أنهم أبدوا 

والء إليران.
وشهدت إيران في السنوات االخيرة 
هجمات عدة استهدفت خصوصا احلرس 

الثوري.
م��ن ج��ه��ة أخ����رى، ص���رح ال��رئ��ي��س 
اإليراني حسن روحاني السبت أن إيران 
ستعزز »يوما بعد ي��وم )...( قدراتها 
الدفاعية«، ملمحا إلى الصواريخ التي 
ت��ق��وم ط��ه��ران بتطويرها وتثير قلق 

الغربيني.
وقال روحاني خالل عرض عسكري 
»لن نقلص ابدا قدراتنا الدفاعية )...( 
سنزيدها يوما بعد ي��وم«. وأض��اف أن 
»غضبكم من صواريخنا يدل على أنها 
األسلحة األكثر فاعلية، بفضلكم أصبحنا 

نعرف قيمة صواريخنا«.
وأدلى روحاني بتصريحاته مبناسبة 
اليوم الوطني للقوات املسلحة اإليرانية 
واملصادف في ذكرى إعالن بغداد احلرب 
على طهران في 22 سبتمبر )1980-

.)1988

 وف��ي الوقت نفسه، ذك��ر التلفزيون 
احلكومي اإليراني أن »اعتداء إرهابيا« 
استهدف صباح السبت عرضا عسكريا 
في مدينة األحواز في جنوب غرب إيران، 
ما أسفر عن سقوط عدد غير محدد من 

الضحايا.
وقارن روحاني في كلمته بني الوضع 
آن��ذاك والظروف احلالية، بني الرئيس 
العراقي الراحل صدام حسني والرئيس 

األميركي احلالي دونالد ترامب.
وقال روحاني إن ترامب مزق بشكل 
أحادي اإلتفاق النووي املوقع مع إيران 

في  2015 إلطالق »حرب نفسية« على 
إيران، على غرار ما قام به صدام حسني 
ف��ي  1975 عندما ألغى االت��ف��اق ال��ذي 
ي��رس��م قسما م��ن احل���دود ب��ني ال��ع��راق 
وإي���ران ل��ش��ّن ح��رب على اجلمهورية 
اإلسالمية.وبعدما ذكر بفشل مخططات 
صدام حسني ضد اجلمهورية اإلسالمية 
في ما يسميه اإليرانيون »حربا فرضت 
عليهم« أو ب«ال��دف��اع امل��ق��دس«، توقع 
روحاني أن »تواجه أميركا نفس مصير 

صدام حسني«.
 وق����ال إن »ت���رام���ب س��ي��ف��ش��ل في 

مواجهته م��ع إي��ران مت��ام��ا مثلما فشل 
صدام حسني«.

وقالت هيئة املنافذ احلدودية العراقية 
أم��س السبت ان اي��ران اغلقت منفذين 
حدوديني مع العراق في اعقاب الهجوم 
امل��س��ل��ح ال���ذي اس��ت��ه��دف اس��ت��ع��راض��ا 

عسكريا مبدينة االهواز.
وذك��رت الهيئة في بيان مقتضب ان 
اجلانب االيراني اغلق منفذي )الشيب( 
و)الشالمجة( احل��دودي��ني مع العراق 
بشكل مؤقت بعد الهجوم الذي استهدف 

االستعراض العسكري.

جنود مصابون ملقون على األرض في موقع الهجوم الذي استهدف االستعراض العسكري في األهواز

151 قتيال  ارتفاع حصيلة غرق عبارة في تنزانيا إلى 
ارتفعت حصيلة غرق العبارة »ام في نيريري« اخلميس 
في جنوب بحيرة فيكتوريا في تنزانيا الى 151 قتيال السبت، 
في اليوم الثالث من عمليات البحث، بحسب ما أعلن التلفزيون 

الرسمي »تي بي سي«.
وأورد التلفزيون أن »العمليات أستؤنفت في وقت مبكر 
هذا الصباح«. كانت احلصيلة تبلغ مساء اجلمعة 131 قتيال 

بينما جنا أربعون راكبا.
غرقت العبارة التي كانت تنقل حمولة أكبر من طاقتها بعد 
ظهر اخلميس على بعد عشرات األمتار من وجهتها النهائية 

في جزيرة أوكارا.
وروى شهود عدة لوكالة فرانس برس عبر الهاتف أنه 
عند االقتراب من اجلزيرة، اندفع ركاب الى مقدمة العبارة 

استعدادا للنزول ما أخّل بتوازنها وأدى الى انقالبها.
وغالبا ما ُتنسب ح��وادث الغرق في منطقة البحيرات 
الكبرى الى تقادم السفن واكتظاظها بينما تكون احلصيلة 
مرتفعة الن العديد من الركاب ال يعرفون السباحة ولعدم 

توفر عدد كاف من سترات النجاة.
وأمر الرئيس التنزاني جون ماغوفولي الذي وجه أصابع 
االتهام الى »اإلهمال« اجلمعة بتوقيف »كل العاملني في إدارة 

العبارة« وتعهد »معاقبة كل املسؤولني«.
وبينما تبلغ قدرة العبارة حوالى مئة راكب، روى شهود 
لوكالة فرانس برس أن ضعف هذا العدد كان على متنها لكن 

عمال اإلنقاذ ينتشلون جثث الضحايا السلطات لم تؤكد ذلك.

جدل جديد يطرح تساؤالت حول 
قدرة ترامب على إدارة البالد

مقتل صحافي برصاص مسلحني في جنوب املكسيك
قتل مسّلحون صحافيا مكسيكيا 
بالرصاص اجلمعة بينما كان ُيغادر 
منزله في والية تشياباس اجلنوبية 
حسبما ذك��رت الصحيفة التي يعمل 
حلسابها، ليكون بذلك تاسع صحافي 

على األقّل ُيقتل هذا العام في املكسيك.
وماريو غوميز )35 عاما( مراسل 
صحيفة »ه��ي��رال��دو دي تشياباس« 
هو أحدث ضحّية ملوجة العنف التي 
تستهدف الصحافة في املكسيك، ثاني 
أكثر الدول خطورة في العالم بالنسبة 
إل��ى الصحافّيني بعد س��وري��ا التي 

مّزقتها احلرب وفقا ملنّظمة »مراسلون 
بال حدود«.

وق���ال أح��د زم��الئ��ه ف��ي الصحيفة 
لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف 
هويته إّن غوميز »ت��ق��ّدم في اآلون��ة 
األخ��ي��رة بشكوى ألن��ه ك��ان يتلّقى 

تهديدات«.
وأوض��ح��ت الصحيفة أّن غوميز 
امل��راس��ل ف��ي منطقة ي��اج��ال��ون كان 
ف��ي طريقه إل��ى العمل عندما وصل 
شخصان مجهوالن و«قتاله بدم بارد« 
بعدد من الطلقات النارية في البطن. 

وأضافت أنه ُنقل إلى املستشفى، لكنه 
توفي متأثرا بإصابته. 

وكتب زم��الؤه في مقال ُنشر على 
املوقع اإللكتروني للصحيفة »ندعو 
إلى إجراء حتقيق شامل للعثور على 

املسؤولني عن هذه اجلرمية«.
وت��ع��ّه��دت ال��س��ل��ط��ات القضائية 
احملّلية في بيان »كشف كّل اخليوط 
لتقدمي املسؤولني عن ه��ذه اجلرمية 

إلى العدالة«.
ومنذ العام 2000، ُقتل أكثر من مئة 

صحافي في املكسيك. 

واشنطن تفتح جبهة جديدة مع بكني بإدانتها التجاوزات بحق املسلمني األويغور
دان��ت ال��والي��ات املتحدة اجلمعة بحزم غير ع��ادي، 
مصير املسلمني األويغور احملتجزين في الصني، وفتحت 
بذلك جبهة جديدة مع بكني بينما تشهد العالقات بني 

البلدين تدهورا متواصال.
وقال وزير اخلارجية األميركي مايك بومبيو اجلمعة 
إن »مئات اآلالف ورمبا ماليني األويغور محتجزون ضد 
إرادتهم في معسكرات مزعومة إلع��ادة التأهيل حيث 
يخضعون لتلقني عقائدي سياسي صارم وانتهاكات 

مروعة أخرى«. 
وأض���اف بومبيو ف��ي خطاب ح��ازم ح��ول احلرية 

الدينية أنه »يتم القضاء على معتقداتهم الدينية«.

وك��ان��ت الصني اتهمت ف��ي أغسطس امل��اض��ي أم��ام 
جلنة حلقوق اإلنسان في األمم املتحدة، بأنها احتجزت 
أو حتتجز مليون شخص ف��ي ه��ذه امل��راك��ز ف��ي إقليم 
شينجيانغ بشمال غرب البالد، مهد األويغور. ونفت 

بكني بشدة هذه املعلومات.
وف��ي رس��ال��ة إل��ى بومبيو ووزي���ر اخل��زان��ة ستيف 
منوتشني، دع��ا أع��ض��اء ف��ي الكونغرس م��ن احلزبني 
اجلمهوري والدميقراطي اواخ��ر أغسطس إلى اتخاذ 
إج��راءات صارمة ضد املسؤولني الصينيني املتورطني 
في اعتقال األويغور.وقال بومبيو إنه مستعد للتفكير 
في فرض عقوبات، وهو ما يطالب به أعضاء جمهوريون 

ودميوقراطيون في الكونغرس.
وعبر الوزير األميركي عن قلقه أيضا على املسيحيني 
في الصني، متهما احلكومة »بإغالق الكنائس وإحراق 
الكتاب املقدس وإجبار املؤمنني على توقيع وثائق تنص 

على تخليهم عن ديانتهم«.
وك��ان بومبيو دان األرب��ع��اء حكومة الصني »التي 
تفتقد إلى الشفافية« و«تعامل أقلياتها بطريقة مروعة«. 
وقال »على األمد الطويل، إذا حتدثنا عن ما يهدد عائدات 
األميركيني، ما يهدد فعال النمو االقتصادي األميركي، 
فإن الصني تشكل وبفارق كبير، أكبر تهديد للواليات 

املتحدة«.

واجه الرئيس األميركي دونالد ترامب اجلمعة 
جدال جديدا حول قدرته على احلكم بعدما كشفت 
صحيفة نيويورك تاميز أن مسؤوال كبيرا في 
اإلدارة حتدث في 2017 عن إمكانية إقصائه عن 

احلكم، في معلومات ينفيها هذا املسؤول بشدة. 
ف��ي قلب اجل��دل اجل��دي��د، رود روزنستاين 
الرجل الثاني في وزارة العدل ال��ذي يشرف 
على التحقيق ال���ذي يجريه امل��دع��ي اخل��اص 
روبرت مولر حول الشبهات بتواطؤ بني الفريق 

االنتخابي لترامب في العام 2016 والكرملني.
وتستند الصحيفة الى مصادر عدة وخصوصا 
ال��ى مالحظات لعناصر من مكتب التحقيقات 
الفدرالي )إف بي آي(. ولم ينف أحدهم املدير 
السابق بالنيابة للوكالة اندرو ماكيب مضمون 
املالحظات اجلمعة. واكتفى محاميه مايكل 
ب��روم��وي��ت��ش ب��ال��ق��ول إن م��وك��ل��ه »ال يعرف 
كيف ميكن أن يكون صحافي حصل على هذه 

املالحظات«.
وأوردت صحيفة »واش��ن��ط��ن ب��وس��ت« أن 
ماكيب يوضح في مالحظاته أن روزنستاين 

الذي كان قلقا جدا بعد إقالة رئيس االف بي آي 
جيمس كومي، اقترح في مايو 2017 أمام شهود 
تسجيل محادثات لترامب من دون علمه لكشف 

»الفوضى« السائدة في البيت االبيض.
ويبدو أن روزنستاين ناقش حينذاك إقصاء 
ترامب عبر تفعيل إج��راء لم ُيستخدم يوما من 
قبل في الواليات املتحدة وينص عليه التعديل 
ال25 للدستور في حال اعُتبر غير أهل لتولي 

احلكم.
وملقال »نيويورك تاميز« صدى خاص بعد 
منشورات عديدة تتحدث عن خلل في عمل البيت 
االب��ي��ض حيث  يصل األم��ر بالعديد م��ن كبار 
املسؤولني ال��ى االلتفاف على أوام��ر الرئيس، 
وخصوصا كتاب الصحافي االستقصائي بوب 
وودورد ومقالة نشرها مسؤول كبير في إدارة 

ترامب لم يكشف اسمه.
وك��ان ه��ذا املقال وال��ذي نشرته »نيويورك 
تاميز« أكد أن بعض أفراد احلكومة فكروا لفترة 
قصيرة في ابعاد ترامب عن الرئاسة، وذلك بعيد 

وصوله الى البيت االبيض في يناير 2017.

روحاني يؤكد أن بالده »ستعزز قدراتها الدفاعية« الصاروخية

قتلى وجرحى في اعتداء في األهواز في إيران

7 أطفال  أفغانستان: مقتل 
في انفجار عبوة ناسفة

ذكر مسؤولون محليون، أمس السبت، أن 7 أطفال، 
على األقل، لقوا حتفهم، وأصيب 5 آخرون، في انفجار 

عبوة ناسفة بإقليم »فارياب« شمال أفغانستان.
ونقلت قناة »طلوع.نيوز« التلفزيونية األفغانية، 
ع��ن غ��الم علي، مدير إدارة التحقيقات اجلنائية 
بشرطة منطقة »شيرينتاجاب«، القول إن احلادث 
وقع ببلدة كوه ساياد في منطقة »شيرينتاجاب«، 

اجلمعة.

وكانت البلدة سقطت في أيدي طالبان األسبوع 
املاضي.وأضاف علي أن طالبان زرعت عبوة ناسفة 

في املنطقة.
وأوض���ح أن اث��ن��ني م��ن األط��ف��ال اجل��رح��ى فقدا 
أطرافهما، وفي حالة خطيرة، حيث مت نقلهما إلى 

مستشفى باملنطقة.
ونقل 3 أطفال آخ��رون إل��ى مستشفى آخر.ولم 

يصدر تعليق من طالبان بشأن االنفجار.

خارجيات8 alwasat.com.kw3276 األحد 13  من محرم 1440 ه�/ 23 سبتمبر  2018 - السنة  الثانية عشرة -   العدد Sunday 23th September 2018 - 12 th year - Issue No.3276

الهند تلغي لقاء نادرا مع باكستان في نيويورك
أعلنت الهند اجلمعة أنها ألغت لقاء نادرا 
بني وزي��رة خارجيتها ونظيرها الباكستاني 
كان يفترض أن يعقد على هامش اجتماعات 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة في نيويورك، 

األمر الذي ادى الى استياء اسالم اباد.
واض��اف��ت وزارة اخل��ارج��ي��ة الهندية إن 
املباحثات ألغيت بعد »مقتل رجل أمن )هندي( 
بصورة وحشية على أيدي جماعات تتمركز في 
باكستان التي اصدرت سلسلة من طوابع بريد 

متّجد شخصا إرهابيا واإلرهاب«. 

وقالت إن هذه األعمال األخيرة كشفت عن 
»أج��ن��دة ش��ري��رة« تضمرها باكستان وعن 

»الوجه احلقيقي« حلكومة عمران خان.
ولم تقدم ال��وزارة مزيدا من التفاصيل عن 
واقعة القتل التي أش��ارت إليها، لكن في وقت 
سابق هذا االسبوع قتل ح��ارس ح��دود هندي 
في منطقة كشمير املتنازع عليها ومت التمثيل 

بجثته.
كما عثر اجلمعة على جثث ثالثة شرطيني 
بعدما خطفوا ف��ي القسم اخل��اض��ع لسيطرة 

الهند في كشمير.وفي بيان ص��ادر عن وزارة 
اخلارجية، قالت باكستان اجلمعة أن »ال عالقة 
لها على اإلط��الق« باعمال القتل واتهمت الهند 
ببث »دع��اي��ة مغرضة وخبيثة«. ووصفت 
األسباب التي قدمتها إللغاء اللقاء بأنها »غير 
مقنعة على اإلط��الق«، ووصفت ق��رار اإللغاء 

نفسه بأنه »غير مدروس«. 
واع��ت��ب��رت ب��اك��س��ت��ان ف��ي رده���ا ان الهند 
»اضاعت مجددا فرصة جدية لتغيير ديناميات 
العالقات الثنائية ووضع املنطقة على طريق 

ال��س��الم وال��ت��ن��م��ي��ة«.وك��ان ال��رئ��ي��س اجلديد 
للحكومة ف��ي اس���الم اب���اد ع��م��ران خ��ان كتب 
أخيرا لنظيره الهندي ناريندرا مودي مقترحا 

استئناف احملادثات بني البلدين.
وتعليقا ع��ل��ى ال��غ��اء ال��ل��ق��اء، ق���ال وزي��ر 
اخلارجية الباكستاني شاه محمود قرشي انه 
»فوجئ وشعر بخيبة« أم��ل، عبر شبكة أري 
تي.في.وقال ان »الهند أثبتت مرة جديدة انها 
تبدي من االهتمام لسياستها الداخلية، اكثر مما 

تبدي للسالم واالستقرار االقليميني«.


