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إيران تستبعد لقاء بني روحاني وترامب على هامش اجتماعات األمم املتحدة

الرئيس األميركي :نعلم مرتكب هجمات أرامكو وجاهزون للرد
أعلن الرئيس األميركي دونالد ترمب  ،أن
الواليات املتحدة “على أهبة االستعداد” للرد
على الهجوم الذي استهدف منشأتني نفطيتني
تابعتني لشركة أرامكو في السعودية ،والذي
كانت واشنطن حمّلت إيران املسؤولية عنه.
وقال ترمب على تويتر إن “إمدادات النفط
في السعودية تعرّضت لهجوم .هناك سبب
يدفعنا إلى االعتقاد بأننا نعرف املُرتكب،
ونحن على أهبة االستعداد للرد بناء على
عملية التحقّق ،لكننا ننتظر من اململكة أن
تُخبرنا َم��ن تعتقد أن��ه سبب ه��ذا الهجوم،
وبأي أشكال سنمضي قدمًا”.
إلى ذل��ك ،قلل ترمب من فرص االجتماع
مع مسؤولني إيرانيني ،قائال إن التقارير
التي أف��ادت بأنه سيفعل ذلك دون شروط
غير دقيقة.
وق��ال “األنباء الكاذبة تقول إنني على
استعداد لالجتماع مع إيران (دون شروط).
هذا غير صحيح (كاملعتاد!)”.
وق��ب��ي��ل ه���ذه ال��ت��غ��ري��دة ،ذك���ر الرئيس
األميركي على تويتر ف��ي تغريدة أخ��رى،
أن���ه س��م��ح بالسحب م��ن م��خ��زون النفط
االستراتيجي عند الضرورة بسبب الهجوم
على منشأتي نفط في السعودية.
وق��ال “استنادا إلى الهجوم على اململكة
العربية السعودية ،والذي قد يكون له تأثير
على أس��ع��ار النفط ،سمحت بالسحب من
مخزون النفط االستراتيجي إذا لزم األمر،
وستكون الكمية التي سيتم حتديدها كافية
للحفاظ على إمدادات السوق جيدة”.
و تلقى األم��ي��ر محمد ب��ن س��ل��م��ان بن
عبدالعزيز ،ول��ي العهد السعودي نائب
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ،اتصالاً
هاتفياً من الرئيس األميركي دونالد ترمب،
وذلك بعد الهجوم اإلرهابي الذي استهدف
معملني لشركة أرامكو في السعودية فجرا ً.

ترامب في إحدى القواعد العسكرية

وأك��د الرئيس األميركي استعداد بالده
للتعاون مع اململكة في كل ما يدعم أمنها
واستقرارها ،مشددا ً على التأثير السلبي
ل��ه��ذه الهجمات على االق��ت��ص��اد األميركي
وكذلك االقتصاد العاملي.
م��ن جهته ،أك��د ول��ي العهد أن للمملكة
اإلرادة والقدرة على مواجهة هذا العدوان
اإلرهابي والتعامل معه.

وك���ان امل��ت��ح��دث ال��رس��م��ي ب��اس��م ق��وات
حتالف دع��م الشرعية ف��ي اليمن ،العقيد
ال��رك��ن ت��رك��ي امل��ال��ك��ي ،أك��د أن التحقيقات
جتري بشأن الهجوم اإلرهابي ملعملي شركة
أرامكو السعودية ملعرفة األطراف املتورطة
بالهجوم اإلرهابي.
وأف��اد أنه “باإلشارة للبيان الصادر عن
املتحدث األم��ن��ي ب���وزارة الداخلية بشأن

الهجوم اإلرهابي صباح السبت على معملني
تابعني لشركة أرامكو السعودية مبحافظة
بقيق وهجرة خريص ،وبنا ًء على التحقيقات
األولية املشتركة مع اجلهات ذات العالقة
واملبنية على الدالئل واملؤشرات العملياتية
واألدل��ة املادية مبوقعي الهجوم اإلرهابي
فإن قيادة القوات املشتركة للتحالف تؤكد
أن التحقيقات ما زالت جارية ملعرفة وحتديد

فنزويال :زعيم املعارضة يعلن عدم املشاركة باملفاوضات مع احلكومة
أع���ل���ن رئ���ي���س ال���ب���رمل���ان
الفنزويلي خوان غوايدو ،الذي
أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبالد،
أمس اإلثنني عدم مشاركته في
امل��ف��اوض��ات م��ع احل��ك��وم��ة في
ب��ارب��ادوس ال��واق��ع��ة ف��ي جزر
الكاريبي.
جاء ذلك في بيان على حسابه
مبوقع تويتر أش��ار فيه إلى أن
املفاوضات التي ب��دأت برعاية
ال��ن��روي��ج ومت تعليقها قبل
فترة قصيرة ،انتهت بالنسبة
للمعارضة.
وق����ال غ���واي���دو إن “نظام
نيكوالس مادورو الديكتاتوري
غ��ادر طاولة املفاوضات حتت
ذرائ���ع م���زورة ،وبعد  40يوم
م��ن رف���ض احل��ك��وم��ة ال��ع��ودة
للتفاوض م��ج��ددًا ،فإننا نؤكد
أن املفاوضات في ب��ارب��ادوس
انتهت” .وأض����اف أن إي��ج��اد
م��خ��رج س��ي��اس��ي م��ع حكومة
م���ادورو ب��ات أم���رًا مستحيلاً ،
مطالبًا ب��زي��ادة الضغط على
احلكومة من الداخل واخلارج.
وكان وزير االتصال والثقافة

احتجاجات سابقة في فنزويال

الفنزويلي خورخي رودريغيز،
أعلن ف��ي أغسطس امل��اض��ي أن
احلكومة لن تشارك في جولة
مفاوضات جديدة كانت مرتقبة

مع املعارضة ،على خلفية دعم
غوايدو للعقوبات األمريكية ض ّد
فنزويال.
وفي  8يوليو املاضي ،بدأت

عمليات إنقاذ واسعة للبحث عن
ناجني بعد غرق مركب في الهند
جتري السلطات الهندية عمليات بحث وإنقاذ
شخصا فقدوا بعدما
ً
واسعة للعثور على 39
غرق مركبهم السياحي في نهر سريع اجلريان.
وأف���ادت الشرطة وك��ال��ة ف��ران��س ب��رس أنه
مت انتشال ثماني جثث ،بعدما كانت حتدثت
في حصيلة سابقة عن انتشال  12جثة ،عقب
احلادثة التي وقعت في نهر غودفاري في والية
أن��درا برديش .وك��ان املركب يقل  73راكبا ،مت
إنقاذ  26منهم ،بحسب املسؤول في الشرطة
احمللية عدنان اسمي.
وانخرط نحو  300عنصر استخدموا قوارب

مقتل  6جنود في
هجوم لبوكو حرام
بالكاميرون
أعلنت السلطات الكاميرونية مقتل 6
جنود في هجوم جلماعة بوكو حرام في
شمال الكاميرون يوم اجلمعة املاضي.
وأصيب  9جنود بجروح في الهجوم
الذي استهدف موقعاً عسكرياً في منطقة
بحيرة تشاد ،وفق ما أفاد مسؤوالن في
اإلدارة احمللية وضابط في اجليش.
وقال أحد املسؤولني ،إن “ 5جنود قتلوا
أثناء الهجوم بينما توفي السادس متأثرا ً
بجروحه “ ،وأكد املسؤولون أن املهاجمني
كانوا من بوكو حرام ،وتقع منقطة الهجوم
بالقرب من احلدود مع نيجيريا.
وفي  10يونيواملاضي ،قتل  17جندياً
م��ن الكاميرون ف��ي هجوم على املنطقة
ذات��ه��ا ،وأسفر مت��رد املقاتلني املتطرفني
ال��ذي ب��دأ ف��ي  2009ع��ن مقتل أكثر من
 27ألف شخص ،ون��زوح نحو مليونني،
وامتد إلى دول مجاورة وتسبب في أزمة
إنسانية.

ومروحيات في عملية البحث بينهم عناصر
من البحرية الهندية وقوة االستجابة للكوارث
الوطنية .وذكرت تقارير إعالمية أنه من املتوقع
وصول فريق خاص للغطاسني مجهّز مبعدات
تكشف امل��وج��ات الصوتية في وق��ت الح��ق من
والي��ة أوتاراخند الشمالية .وكانت السفينة
متجهة إل��ى منطقة شهيرة للنزهات عندما
انقلبت .ونقلت صحيفة “تاميز أوف إنديا” عن
وزير رفيع في أندرا برديش قوله إن املركب لم
يكن ميلك رخصة وإذنًا لنقل السيّاح في األوقات
التي يكون منسوب مياه النهر مرتفعً ا فيها.

اجلولة الثانية من احملادثات
بني حكومة مادورو واملعارضة
بقيادة غوايدو ،وعقد الطرفان
ع���ددا ً م��ن جلسات احل���وار في

ب��ارب��ادوس ال��واق��ع��ة ف��ي جزر
الكاريبي.
وان��ت��ه��ت اجل���ول���ة األول����ى
م��ن امل��ن��اق��ش��ات ،ال��ت��ي عقدت
بالعاصمة النرويجية أوسلو
في مايو املاضي ،دون التوصل
إلى نتيجة.
ومنذ  23يناير املاضي ،تشهد
فنزويال ت��وت�رًا متصاعدًا ،إثر
زع���م رئ��ي��س ال��ب��رمل��ان ،خ��وان
غوايدو ،أحقيته بتولي الرئاسة
مؤقتا إلى حني إجراء انتخابات
جديدة.
وسرعان ما اعترفت الواليات
رئيسا
ً
املتحدة ب��ـ “غوايدو”
انتقاليًا لفنزويال ،وتبعتها
كندا ودول من أمريكا الالتينية
وأوروب������ا ،فيما أي���دت ب��ل��دان
بينها روسيا وتركيا واملكسيك
وب��ول��ي��ف��ي��ا ،ش��رع��ي��ة الرئيس
احلالي نيكوالس مادورو.
وع��ل��ى خلفية ذل����ك ،أعلن
م��������ادورو ،ق��ط��ع ال��ع�لاق��ات
ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة م��ع ال��والي��ات
امل��ت��ح��دة ،وات��ه��م��ه��ا بالتدبير
حملاولة انقالب.

مقتل  7أشخاص وجرح  3بتحطم
طائرة صغيرة في كولومبيا
قتل  7أشخاص على األق��ل وأصيب  3آخ���رون ،في حتطم طائرة
صغيرة في أحد أحياء مدينة بوبايان الكولومبية (جنوب شرق) ،وفق
ما أعلن رجال إطفاء.
وقال خوان كارلوس غانيان ،املسؤول عن فريق اإلطفاء في بوبايان،
لوكالة “فرانس برس”“ :كان هناك  9أشخاص على منت الطائرة .توفي
سبعة وأصيب اثنان آخ��ران بجروح خطيرة” .وأض��اف أن اجلريح
الثالث هو طفل من احلي حيث حتطمت الطائرة .وتبحث السلطات
عن ضحايا محتملني آخرين في املوقع .وقالت هيئة الطيران املدني في
بيان إن الطائرة التابعة لشركة ترانس باسيفيكو اخلاصة حتطمت
في حي خونني بعد دقائق من إقالعها من مطار غييرمو ليون فالنسيا
في بوبايان .وتابعت “في هذه املرحلة ال نعرف أسباب احلادث .هناك
محققون في املوقع من أجل استيضاح أسبابه”.

اجلهات املسؤولة عن التخطيط والتنفيذ
لهذه األعمال اإلرهابية”.
وك��ان املتحدث األمني ب��وزارة الداخلية
السعودية أعلن أنه “  ،باشرت فرق األمن
الصناعي بشركة أرامكو حريقني في معملني
تابعني للشركة مبحافظة بقيق وهجرة
خريص نتيجة استهدافهما بطائرات بدون
طيار “درون” ،حيث متت السيطرة على

تشاووش أوغلو :وعود نتنياهو بضم
أراض في الضفة محاولة انتخابية دنيئة
قال وزير اخلارجية التركي مولود تشاووش
أوغلو ،إن تصريحات رئيس الوزراء االسرائيلي
أراض من الضفة
ٍ
بنيامني نتنياهو ح��ول ضم
احملتلة“ ،محاولة دنيئة لكسب بضعة أصوات
إضافية في االنتخابات”.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خالل مشاركته في
االجتماع االستثنائي ملنظمة التعاون االسالمي
في مدينة جدة غربي السعودية.
وق���ال ت��ش��اووش أوغ��ل��و ف��ي ه��ذا السياق:
“تستمد إسرائيل اجلرأة من دعم بعض الدول،
وت��واص��ل سياساتها العدوانية التي أخ��ذت
تتحول إلى نظام متييز عنصري”.
وأضاف قائال“ :لو أن األمة بأسرها أبدت رد
فعل موحدا ،ملا وصلت املخططات والسياسات
والتصرفات املتهورة للواليات املتحدة وإسرائيل
إلى هذا احلد إطالقا”.
والثالثاء املاضي ،تعهد نتنياهو بـ”فرض

اندلعت أع��م��ال عنف ج��دي��دة في
هونغ كونغ واستخدمت الشرطة
ال��غ��از امل��س � ّي��ل ل��ل��دم��وع وق����واذف
امل��ي��اه ض�� ّد احملتجني ال��ذي��ن رشقوا
بدورهم الشرطة ،باحلجارة وقنابل
املولوتوف.
ورغ�����م احل���ظ���ر ال�����ذي ف��رض��ت��ه
السلطات على التظاهر والفعاليات
اجل��م��اع��ي��ة ،حت���دى ع��ش��رات آالف
األشخاص هذا احلظر ونزلوا مجددا
إلى شوارع وجادات مركز املدينة.
وفي مشهد أصبح مألوفا ً جدا ً خالل
ثالثة أشهر من االحتجاجات ،سرعان
م��ا خ��رج��ت األم����ور ع��ن السيطرة،
ووق��ع��ت أع��م��ال ع��ن��ف ب�ين عناصر
ال��ش��رط��ة وم��ج��م��وع��ات رادي��ك��ال��ي��ة
صغيرة كان أفرادها يحاولون مهاجمة
املبنى الذي يض ّم مقر احلكومة.
واستخدم رج��ال الشرطة قنابل
الغاز املسيّل للدموع وجل��أوا إلى
خراطيم املياه بسائل ذي لون أزرق،

جتدد اعمال العنف في هونغ كونغ

السيادة اإلسرائيلية على منطقة غور األردن
وشمال البحر امليت” بالضفة الغربية في حال
ف��از ف��ي االنتخابات امل��ق��ررة ف��ي  17سبتمبر
اجلاري.
وقوبلت تصريحات نتنياهو بإدانات عربية
ودولية أكدت أن اإلقدام على هذه اخلطوة ينسف
عملية السالم.
ولفت تشاووش أوغلو إل��ى أن تصريحات
أراض من الضفة احملتلة،
ٍ
نتنياهو ح��ول ضم
تعتبر محاولة دنيئة من شأنها القضاء على
أمل إحالل سالم دائم وشامل في منطقة الشرق
األوسط.
وأك���د أن االح��ت�لال االس��رائ��ي��ل��ي دم��ر حياة
الفلسطينيني ،وأن القوات االسرائيلية حتاول
مبواصلة عدوانها ،معاقبة املجتمع الفلسطيني.
ووصف تشاووش أوغلو تصريحات نتنياهو،
بأنها “انتهاك صارخ للقوانني الدولية”.

إسبانيا على مشارف انتخابات عامة جديدة
تقف اسبانيا على مشارف انتخابات عامة
جديدة ستكون الرابعة في اربع سنوات بعد
فشل اليساريني في التوصل الى اتفاق لتشكيل
حكومة ثمرة انتخابات شهر ابريل املاضي
التي فاز بها االشتراكيون للمرة األولى منذ 11
عاما لكن دون أغلبية كافية.
واج����رى احل���زب االش��ت��راك��ي م��ع حليفه
(اونيداس بودميوس) اليساري اخر جلسة
م��ف��اوض��ات انتهت ب���دون اي ج��دي��د وب��دون
احراز اي تقدم على صعيد تقريب املواقف التي
ازدادت تباعدا في جلسة مجلس النواب لينذر
ذلك بانتخابات جديدة تبشر بسيناريو مشابه
لنتائج االنتخابات األخيرة.
وبعد ان فشل الزعيم االشتراكي رئيس
ال��وزراء املنتهية واليته بيدرو سانشيز في
حشد الدعم الكافي لتنصيبه لوالية جديدة
في  23سبتمبر اجل��اري فسيتم حل مجلسي
البرملان في اليوم ذات��ه وحتديد  10نوفمبر
املقبل موعدا لالنتخابات اجلديدة.
وم��ع تبقي أق��ل من أسبوعني حلسم األمر
ال يبدو االشتراكيون وال (ب��ودمي��وس) على

العنف مجدد ًا في هونغ كونغ والغاز املسيّل للدموع ضد «املولوتوف»
فيما رش��ق املتظاهرون احلجارة
وقنابل املولوتوف من فوق السياج
الذي يطوق املبنى احلكومي .وقاموا
كذلك بتمزيق وح��رق الفتة حتتفي
بالذكرى السنوية السبعني ،لقيام
الصني الشيوعية .كما أحرقوا العلم
الصيني .وقبل االنسحاب من أمام
عناصر شرطة مكافحة الشغب،
تسلّق بعض املتظاهرين املتاريس
وأض��رم��وا النار وخ �رّب��وا محطات
م��ت��رو ،ف��ي ظ��ل جتنبهم لالشتباك
م��ب��اش��رة م��ع ع��ن��اص��ر ال��ش��رط��ة.
وتنتشر عبر امل��واق��ع اإللكترونية
ووس��ائ��ل ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي،
ال���دع���وات إل���ى ت��ظ��اه��رات ج��دي��دة
خالل األسابيع املقبلة ،مع اقتراب
مناسبتني رئيسيتني 28 :سبتمبر،
ت��اري��خ ذك��رى خمس س��ن��وات على
انطالق “حترك املظالت”؛ واألول
من أكتوبر ،تاريخ الذكرى السبعني
لتأسيس جمهورية الصني الشعبية.

احلريقني واحلد من انتشارهما ،وقد باشرت
اجلهات املختصة التحقيق في ذلك”.
وأعلن املتحدث باسم اخلارجية اإليرانية
عباس موسوي أن بالده ال تخطط لترتيب
لقاء بني الرئيس حسن روحاني ونظيره
األم��ي��رك��ي دون���ال���د ت��رام��ب ع��ل��ى هامش
االجتماعات املقبلة للجمعية العامة لألمم
املتحدة.
وق����ال م��وس��وي ف��ي ت��ص��ري��ح��ات بثها
التلفزيون الرسمي اإلي��ران��ي “لم نخطط
الجتماع من هذا النوع وال أعتقد أن أمرا ً كهذا
قد يحدث في نيويورك”.
وأعلن البيت األبيض األحد أن ترامب قد
يلتقي روحاني على هامش اجتماع نيويورك
األسبوع القادم ،رغم اتهام الواليات املتحدة
إليران بأنها وراء الهجمات بطائرات مسيرة
على منشآت نفطية سعودية.
وأض��اف موسوي “كما قلنا من قبل ،إذا
عاد األميركيون إلى االتفاق النووي وتخلوا
عن إرهابهم االقتصادي ،فيمكنهم العودة
إلى اجتماع اللجنة املشتركة لالتفاق النووي
وإبداء رأيهم”.
مت
وك���ان م��وس��وي ي��ت��ح��دث ع��ن جل��ن��ة ّ
تشكيلها في إطار اتفاق  2015الذي تعهّدت
إي��ران مبوجبه احل� ّد من برنامجها النووي
مقابل رفع تدريجي للعقوبات عنها.
وتصاعدت التوترات بني الواليات املتحدة
وإي���ران منذ أن سحب ترامب ب�لاده بشكل
أح��ادي من االت��ف��اق في مايو  2018وأع��اد
فرض عقوبات اقتصادية على اجلمهورية
اإلسالمية.
وتبذل القوى األوروب��ي��ة جهودا ً النقاذ
االتفاق النووي وتخفيف تصعيد الوضع.
ويقود الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون
هذه اجلهود واقترح عقد لقاء بني روحاني
وترامب لنزع فتيل األزمة.

اس��ت��ع��داد للتنازل ع��ن موقفيهما وذل���ك ان
سانشيز يعتزم تشكيلة حكومة أحادية اللون
بدعم منهجي من (ب��ودمي��وس) ال��ذي عرض
عليه مناصب حكومية رفيعة واتفاقا برنامجيا
من  370تدبير في مختلف املجاالت منها عدد
كبير من املقترحات االجتماعية التي قدمها
(بودميوس) بنفسه وأخرى ثمرة اجتماعات
مع مؤسسات املجتمع املدني.
واق��ت��رح سانشيز تشكيل جل��ان مشتركة
ملتابعة تطبيق تلك اإلجراءات في مجلس النواب
االسباني ومجلس الشيوخ مبشاركة ممثلني من
املجتمع املدني لقاء تقدمي (بودميوس) الدعم
واالستقرار للحكومة االشتراكية ولكن دون
احلصول على مناصب وزارية.
ورف�����ض زع���ي���م (ب�����ودمي�����وس) ب��اب��ل��و
اجليسياس العرض مجددا التأكيد على انه
يريد حقائب وزاري��ة مع صالحيات واسعة
كشرط أساسي لتقدمي الدعم لالشتراكيني
وهما موقفان لم يتزحزح الطرفان عنهما منذ
اخفاق سانشيز في تنصيبه للمرة الثانية في
 22يوليو املاضي.

سفارة االحتاد األوروبي
لدى الكيان الصهيوني
تتعرض لـ«تخريب مشني»
ق��ام مجهولون ،برسم عبارات “مسيئة” على ج��دران
سفارة االحتاد األوروبي لدى إسرائيل.
ونقلت صحيفة “يديعوت أحرنوت” اإلسرائيلية ،عن
الشرطة احمللية قولها إن��ه “مت فتح حتقيق في الواقعة
حيث عثر على رسومات غرافيتي على مبنى السفارة لدى
تل أبيب” .ومن بني العبارات“ :املال األملاني يقتل اليهود”،
و”على أملانيا أن تخرج من االحتاد األوروبي”.
ب���دوره ،انتقد وزي��ر اخلارجية اإلسرائيلي يسرائيل
كاتس ،احل��ادث عبر تغريدة نشرها على “تويتر” قال
فيها“ :أشعر بالفزع وأدين التخريب املشني لبعثة االحتاد
األوروبي في إسرائيل”.
وأض��اف“ :إسرائيل ملتزمة باحلفاظ على أم��ن جميع
البعثات الدبلوماسية”.
ونقلت اخلدمة الصحفية لوزارة اخلارجية اإلسرائيلية
عن الوزير قوله ،إنه مصدوم من هذا “التصرف املشني”،
ويشجبه بشكل ق��اط��ع .وأش���ار كاتس إل��ى أن الشرطة
اإلسرائيلية “حتقق في القضية وأتوقع تقدمي اجلناة إلى
العدالة بسرعة لينالوا العقاب الشديد”.

