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استدعت طهران السبت ثالثة دبلوماسّيني 
ّثلون الدمنارك وبريطانيا وهولندا  أوروبيني يمُ
بعد مقتل 29 شخصا على األق���ّل ف��ي هجوم 
على ع��رض عسكري إي��ران��ي ف��ي األه���واز في 
جنوب غرب إيران، وفق ما أفادت وكالة األنباء 

اإليرانية الرسمية »ايرنا«.
ونقلت الوكالة عن املتحّدث باسم وزارة 
اخل��ارج��ي��ة اإلي��ران��ي��ة ق��ول��ه إّن السفيرين 
ال��دمن��ارك��ي وال��ه��ول��ن��دي وال��ق��ائ��م ب��األع��م��ال 
البريطاني تبّلغوا »احتجاج إيران القوي على 
إيواء دولهم لبعض أعضاء املجموعة اإلرهابية 

التي ارتكبت الهجوم اإلرهابي«.
وقالت اخلارجية اإليرانية »ليس مقبول أّل 
��درج الحت��اد األوروب��ي على لئحته السوداء  يمُ
عناصر هذه اجلماعات اإلرهابية ألنها لم ترتكب 

جرائم على التراب األوروبي«. 
وتبّنى تنظيم ال��دول��ة اإلسالمية الهجوم 
وقال إنه رّد على ضلوع إيران في النزاعات في 

املنطقة.
وأف��ادت »ايرنا« بأّن الدبلوماسيني الثالثة 
»عّبروا عن أسفهم العميق« للهجوم »ووعدوا 

بأن ينقلوا إلى حكوماتهم كّل املسائل املثارة«.  
وأضافت أنهم »أب��دوا أيضا رغبة بلدانهم في 
التعاون م��ع إي���ران لتحديد اجل��ن��اة، وتبادل 

املعلومات«.
ويأتي العتداء في أجواء من التوتر الشديد 
ب��ني إي���ران وال��ولي��ات املتحدة ال��ت��ي تستعد 
لتشديد عقوباتها على اجلمهورية اإلسالمية 

مطلع نوفمبر املقبل.
ومن املقرر أن يغادر الرئيس اإليراني حسن 
روحاني األحد إلى نيويورك حلضور اجتماعات 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة التي سيحضرها 
الرئيس األميركي دونالد ترامب أيضا، لكّن 

إيران استبعدت مرارا حصول لقاء بينهما. 
كما اّتهم الرئيس اإليراني حسن روحاني 
األح���د انفصاليني ع��رب��ا م��ن دون تسميتهم 
بالوقوف وراء الهجوم الذي أسفر عن مقتل 29 
شخصا على األقل في منطقة األهواز في جنوب 

غرب البالد.
وقال روحاني للتلفزيون الرسمي اإليراني 
قبل توجهه إلى نيويورك للمشاركة في اجلمعية 
العامة لألمم املتحدة »ليس لدينا أدنى شك حول 
هوية من ارتكبوا هذا األمر ول حول مجموعتهم 

وانتمائهم«.
وت��اب��ع روح��ان��ي متحدثا غ��داة الهجوم أن 
»ه��ؤلء الذين تسببوا بهذه الكارثة ساندوا 
امل��ع��ت��دي��ن وارت��ك��ب��وا ج��رائ��م« خ���الل احل��رب 
اإليرانية العراقية التي استمرت من 1980 إلى 

.1988
وأض��اف »عندما ك��ان )الرئيس العراقي( 
ص��دام )ح��س��ني( حيا ك��ان��وا مرتزقته. بعدها 

غيروا ولءه��م وإح��دى دول احلوض اجلنوبي 
للخليج ال��ف��ارس��ي« ت��ول��ت دعمهم، م��ن دون 
تسمية أي دولة. وتابع روحاني »كل هذه الدول 
املرتزقة التي نراها في املنطقة مدعومة من قبل 

الوليات املتحدة ويحّرضها األميركيون«.
وتبنى تنظيم ال��دول��ة اإلس��الم��ي��ة هجوم 

األهواز، لكن يبدو أن السلطات اإليرانية ل تأخذ 
بهذا التبني.

وأعلنت وزارة اخل��ارج��ي��ة اإلي��ران��ي��ة ليل 
السبت استدعاء سفيري ال��دمن��ارك وهولندا 
والقائم باألعمال البريطاني إلبالغهم »احتجاج 
إيران الشديد على إيواء دولهم لبعض أعضاء 

املجموعة اإلره��اب��ي��ة ال��ت��ي ارتكبت الهجوم 
اإلره��اب��ي«. وف��ي إش���ارة إل��ى تبني »اجلبهة 
الديقراطية الشعبية األحوازية« للهجوم عبر 
قناة »إي��ران انترناشونال« الفضائية أبلغت 
اخلارجية اإليرانية القائم باألعمال البريطاني 
أنه »من غير املقبول السماح ملتحدث باسم )هذه 

املجموعة النفصالية( تبني هذا العمل اإلرهابي 
عبر محطة تلفزيونية مقرها لندن«.

واّتهمت طهران كوبنهاغن ولهاي بالتعاطف 
مع هذه املجموعة عبر إيواء عدد من أعضائها.

وأك���دت اخل��ارج��ي��ة اإلي��ران��ي��ة أن »ه��ؤلء 
اإلرهابيني يتصرفون متاما مثل +داع��ش+« 

متهمة أوروب��ا بعدم التعاطف مع طهران عند 
تعرضها لعتداءات.

وأدى هجوم األه���واز ال��ذي شّنته السبت 
مجموعة مسلحة من أربعة مهاجمني فتحت 
النار على حشد كان يتابع عرضا عسكريا إلى 

مقتل 29 شخصا بحسب حصيلة رسمية.

إيران تتهم انفصاليني بالضلوع في هجوم األهواز

إتهمت انفصاليني عربا بالوقوف وراءه

إيران تستدعي ثالثة دبلوماسيني أوروبيني بعد الهجوم في األهواز 

في هجوم نسب إلى متمردين

16 قتيال على األقل في الكونغو الدميوقراطية

قتل 16 شخصا على القل مساء السبت 
في مدينة بيني بشرق جمهورية الكونغو 
الديوقراطية في هجوم نسب الى متمردي 
قوة الدفاع احلليفة، كما افاد عدد من الشهود 

األحد.
واكد طبيب في املستشفى العام لوكالة 
فرانس برس انه رأى »16 قتيال بينهم 12 

مدنيا واربعة عسكريني او متمردين« مشيرا 
إلى »ثمانية جرحى منهم خمسة مدنيني«.

وأضاف الطبيب أن »الهجوم املباغت وقع 
في شوارع مدينة بيني« مشيرا إلى أن دوي 
السلحة الثقيلة وطلقات األسلحة اخلفيفة 

ترددت حتى منتصف الليل.
وقوات الدفاع احلليفة مجموعة مسلحة 

مسلمة اوغ��ن��دي��ة مسلمة مسلحة تنشط 
في شمال كيفو، وه��و اقليم في جمهورية 
الكونغو ال��دي��وق��راط��ي��ة متاخم حل��دود 

اوغندا.
وانكفأت هذه القوات في نهاية التسعينات 
الى األدغال بشرق الكونغو ملكافحة الرئيس 

األوغندي يوري موسيفيني.

إحدى هجمات املتمردين في الكونغو الديقراطية

12 من  قراصنة يختطفون  
أفراد طاقم سفينة سويسرية 

قبالة سواحل نيجيريا
يحتجز قراصنة 12 شخصا من أفراد طاقم سفينة شحن سويسرية 
رهائن في املياه النيجيرية أول أمس السبت، وفق ما أف��ادت الشركة 

املشّغلة السفينة.
وقالت »ماسويل شيبينغ« أن سفينتها »أم في غ��الروس« التي تقل 
طاقما مكّونا من 19 شخصا تعرضت لعتداء صباح السبت خالل نقلها 

شحنة قمح من العاصمة النيجيرية لغوس الى بورت هاركور.
وذك��رت الشركة في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه أن 
العتداء وقع على بعد 45 ميال بحريا جنوب غرب جزر بوني عندما 
»صعد أف��راد عصابة القراصنة بواسطة حبال طويلة ال��ى السفينة 
غ��الروس وقطعوا الشريط الشائك للوصول ال��ى متنها وال��ى قمرة 

القيادة«.
وأضاف البيان »مع اتالف معظم وسائل التصال على منت السفينة، 
غادرت العصابة بعد اقتيادها 12 من أفراد طاقمها البالغ 19 شخصا 

رهائن«. 
وأش���ارت شركة الشحن ومقرها جنيف ال��ى أن��ه »مت اب��الغ جميع 
السلطات املسؤولة« واستدعاء اخلبراء املختصني ل«ضمان اطالق سراح 

احملتجزين بشكل سريع وآمن«. 
وقالت وزارة اخلارجية السويسرية انها »تبلغت بالعتداء على 
غ��الروس، وهي سفينة ترفع العلم السويسري كانت تبحر مبحاذاة 
الساحل النيجيري«، مضيفة أن مكتب املالحة البحري السويسري على 

اتصال بالشركة املشّغلة للسفينة.

كانتون سويسري يوافق
في استفتاء على حظر النقاب

وافق السويسريون في كانتون سانت غالن في شمال شرق سويسرا 
أمس األحد في استفتاء على حظر النقاب في األماكن العامة، ليصبح ثاني 

مقاطعة سويسرية تتخذ مثل هذا القرار.
ويشارك جميع الناخبني في سويسرا اليوم أيضا في استفتاء آخر حول 
مبادرات تهدف الى تعزيز الزراعة احمللية والترويج ل«املعايير األخالقية« 

في إنتاج الغذاء، مبا في ذلك منع احملاصيل املعدلة وراثيا منعا تاما.
وأقر كانتون سانت غالن حظرا على ارت��داء النقاب بغالبية ساحقة. 
وصّوت نحو 67 باملئة من الناخبني في الكانتون الشمالي الشرقي لصالح 

القانون اجلديد، وفق نتائج رسمية.
وبذلك، حذا كانتون سانت غالن حذو كانتون تيتشينو اجلنوبي حيث 
مت إقرار قانون قبل عامني بدا وكأنه يستهدف النقاب وأنواعا أخرى من 

احلجاب السالمي. 
وتبنى نواب سانت غالن أواخر العام املاضي قانونا ينص على أنه »يتم 
تغرمي أي شخص يغطي وجهه في األماكن العامة بطريقة تعيق التعرف 

عليه، وبالتالي يعّرض األمن العام أو السلم الجتماعي للخطر«.
وأقر البرملان اإلقليمي هذا القانون بدعم من األحزاب الشعبوية اليمينية 

والوسطية.
وطرحت القضية األح��د لنيل املوافقة الشعبية بعد أن طالب حزب 

اخلضر والشبيبة الشتراكية بإجراء استفتاء.
وعارضت احلكومة السويسرية في العام املاضي مبادرة تهدف إلى 
فرض حظر على البرقع في جميع أنحاء البالد، وقالت إنه ينبغي على 

املقاطعات أن تقّرر ما إذا كانت هذه التدابير مناسبة.
لكن من املتوقع أن يدعى الناخبون في جميع أنحاء سويسرا للتصويت 
على املبادرة في العام املقبل بعد أن جمع حزب الشعب السويسري اليميني 
الشعبوي املتشدد 100 ألف توقيع مطلوبة لطرح أي قضية على الستفتاء 

كجزء من النظام الديقراطي املباشر الشهير في سويسرا.
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بسبب استقالة وزراء بارزين

استطالع رأي يظهر تراجعا جديدا 
في شعبية ماكرون

روسيا حتمل إسرائيل مسؤولية 
20« في سورية إسقاط طائرة »إيل 

حّملت وزارة الدفاع الروسية، أمس األحد، إسرائيل كامل املسؤولية 
عن حادثة الطائرة »إيل 20« التي أسقطتها الدفاعات اجلوية التابعة 

للنظام السوري، األسبوع املاضي.
جاء ذلك في مؤمتر صحفي، إليغور كوناشينكوف، املتحدث باسم 
وزير الدفاع الروسي، خالل عرضه مالبسات إسقاط الطائرة التي 

أودت بحياة 15 عسكريا روسيا كانوا على متنها.
وق��ال كوناشينكوف إن التصرف اإلسرائيلي يعتبر انتهاكا 
لالتفاقية املوقعة عام 2015 بني إسرائيل وروسيا، للحيلولة دون 

وقوع حوادث تصادم بني قوات اجلانبني في سورية.
وأضاف في تصريحاته التي نقلتها قناة روسيا اليوم، أن »إسرائيل 
أبلغتنا أنها ستنفذ ضربات جنوبي سورية بينما شنت غ��ارات في 

الشمال«.
وأوض���ح أن امل��ق��ات��الت اإلسرائيلية استخدمت ال��ط��ائ��رة »إي��ل 
20« كغطاء ضد الصواريخ املضادة للطيران، لفتا أن »التضليل 

اإلسرائيلي لم يسمح لنا بإخراج طائرتنا إلى منطقة آمنة«.
واعتبر املتحدث الروسي أن »ما حصل رد جاحد على كل ماقامت 
به روسيا من أجل إسرائيل في الفترة األخيرة«، مضيفة أن موسكو لم 
تنتهك أي اتفاقات مع إسرائيل ولم تستخدم الدفاعات اجلوية ضدهم 

في سورية.
كوناشينكوف قال إن »أرسلنا إلسرائيل 310 إشعارات عن أعمالنا 

جنوبي سورية، وهم قدموا 25 إشعارا فقط«.
وأض��اف أن »ال��ق��وات املوالية إلي��ران انسحبت من مناطق قرب 

اجلولن بعد مشاورات بينها وبني طهران«.
وقال منتقدا إن » إسرائيل ل تقدر مستوى العالقات مع روسيا، أو ل 

تسيطر على قادتها العسكريني«.
ولفت قائال »ساعدنا في احلفاظ على األماكن اليهودية في حلب، 

وكان اإلسرائيليون ممتنون لنا«.
املتحدث الروسي قال إن »املعلومات املوضوعية املقّدمة تدل على أن 
تصرفات طياري املقاتالت اإلسرائيلية، تدل إما على عدم مهنيتهم، أو 

على األقل، على الستهتار اإلجرامي«.
وتابع قائال: »لذلك نعتبر أن الذنب في كارثة الطائرة الروسية 
»إيل–20« يقع حتديدا وبشكل كامل على القوات اجلوية اإلسرائيلية 

وعلى هؤلء الذين اتخذوا قرارا بتنفيذ مثل هذا النشاط«.

  أظهر استطالع للرأي أمس األح��د أن شعبية 
الرئيس الفرنسي إيانويل م��اك��رون تراجعت 
أكثر في سبتمبر اجل��اري مما يزيد من املشاكل 
التي حتيط بإدارته بسبب استقالة وزراء بارزين 

وفضيحة حارس شخصي له هذا الصيف.
وأشار الستطالع الذي أجرته مؤسسة إيفوب 
لصحيفة لو جورنال دو ديانش، إلى أن 29% 
فقط من املشاركني قالوا إنهم راضون عن ماكرون 
بعدما كانت النسبة %34 الشهر املاضي و39% 

قبل شهرين.
وشعبيته متدنية في معظم استطالعات الرأي، 
وف��از م��اك��رون بانتخابات الرئاسة ع��ام 2017 
بنسبة %66.1 من األصوات مستندا إلى مشروع 
إصالحي لتحديث فرنسا ثاني أكبر قوة في منطقة 

ال��ي��ورو لكن ناخبني كثيرين م��ن بينهم أرب��اب 
امل��ع��اش��ات وال��ع��م��ال أص��ح��اب ال��دخ��ل املنخفض 
يشتكون م��ن أن س��ي��اس��ات ال��رئ��ي��س تصب في 

مصلحة الشركات واألثرياء في األغلب.
وقوبل بانتقادات األسبوع املاضي بعدما قال 
لرجل عاطل إن بوسعه احلصول على عمل بسهولة 
إذا حاول، وتلقى صفعة هذا الشهر باستقالة وزير 
البيئة نيكول أولو فجأة، وكما أعلن وزير الداخلية 
وأحد أقرب حلفاء ماكرون، جيرار كولوم في 18 
سبتمبر اجلاري أنه يعتزم خوض النتخابات على 

منصب رئيس بلدية ليون عام 2020.
وأج��رت مؤسسة إيفوب استطالع ال��رأي في 
الفترة بني 14 و22 سبتمبر اجلاري وشارك فيه 

1964 شخصا.

أردوغان يرغب بإنهاء التوترات
مع أملانيا بشكل كامل

أعلن الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان أنه يرغب بزيارته 
ال��رس��م��ي��ة ألمل��ان��ي��ا ف���ي إن��ه��اء 
التوترات بشكل كامل بني أنقرة 

وبرلني.
وأض�����اف أن ه����ذا األم�����ر له 
األولوية في زيارته ألملانيا، وذلك 
خالل تصريحات أدل��ى بها أمس 
األحد لصحفيني في مطار أتاتورك 
في إسطنبول قبيل توجهه إلى 
نيويورك للمشاركة في اجلمعية 

العامة لألمم املتحدة.
وت��اب��ع أن���ه سيناقش خ��الل 
زي��ارت��ه م��واض��ي��ع أخ���رى منها 
التعاون الق��ت��ص��ادي ومساعي 
ت��رك��ي��ا ل��الن��ض��م��ام إل���ى الحت���اد 

األوروبي واحلرب املشتركة على 
اإلرهاب، ولفت إلى أنه سيوضح 
للساسة األمل��ان أن ب��الده تنتظر 
م��ن��ه��م ح��رب��ا أك��ث��ر ص��رام��ة في 
مواجهة ناشطني من حزب العمال 
الكردستاني وحركة غولن في 

أملانيا.
يذكر أن احلكومة التركية حتمل 
حركة الداعية املقيم في الوليات 
املتحدة، املسؤولية عن محاولة 
الن��ق��الب العسكري الفاشل في 

يوليو 2016.
وجتدر اإلشارة إلى أن أردوغان 
سيتوجه مساء اخلميس املقبل إلى 
أملانيا بدعوة من نظيره األملاني 
فرانك-فالتر شتاينماير، وسيلتقي 

خالل الزيارة املستشارة األملانية 
أجنيال ميركل مرتني األولى خالل 
عشاء عمل يوم اخلميس والثانية 
يوم اجلمعة املقبل حيث سيجري 

معها محادثات.
وفي أعقاب ذلك سيتوجه إلى 
م��دي��ن��ة ك��ول��ون��ي��ا ح��ي��ث س��ي��زور 
املسجد املركزي التابع لالحتاد 
التركي األملاني للشؤون اإلسالمية 

في أملانيا )ديتيب(.
وت��ب��ذل أمل��ان��ي��ا وت��رك��ي��ا منذ 
بضعة أش��ه��ر اجل��ه��ود م��ن أج��ل 
تطبيع العالقات بعد فترة توتر 
لعوامل من بينها احتجاز العديد 
م��ن امل��واط��ن��ني األمل���ان ف��ي تركيا 

ألسباب سياسية.


