
قالت املتحدثة باسم وزارة اخلارجية 
األمريكية مورغان أورتاغوس، إن الواليات 
املتحدة لم تدرس بعد فرض عقوبات ضد 
ت��رك��ي��ا، بسبب ش��رائ��ه��ا منظومة ال��دف��اع 

اجلوي الروسية “إس 400”.
وأض���اف���ت أورت����اغ����وس، ف���ي م��ؤمت��ر 
صحفي مبقر الوزارة، أن “وزير اخلارجية 
والرئيس، يدرسان جميع اخليارات املتاحة 
مبوجب قانون مكافحة أع��داء أمريكا من 
خ��ال ع��ق��وب��ات ك��ات��س��ا، وس��ب��ق أن أعلنا 
بوضوح عن العواقب )املترتبة على شراء 

منظومة إس 400(”.
وت��اب��ع��ت: “واليوم، ش��اه��دمت خ��ال 
حديث الرئيس )األمريكي دونالد( ترامب، 
النتائج املتعلقة ب��ع��دم متكن تركيا من 
احلصول على طائرات إف 35، لن نستبق 
األم��ور ونتحدث عن العقوبات التي ميكن 
مناقشتها، فالرئيس وال��وزي��ر سيتخذان 
القرارات الضرورية عقب دراسة الوضع في 

إطار قوانني الواليات املتحدة”.
وف��ي وق��ت سابق ، انتقد ترامب، إدارة 
سلفه باراك أوباما، محما إياها مسؤولية 
عدم بيع تركيا منظومة صواريخ باتريوت 

رغم إصرارها.
وأض��اف ترامب، أن تركيا اضطرت إلى 
شراء منظومة الصواريخ من روسيا، واآلن 
ال تستطيع الواليات املتحدة بيعها مقاتات 
“إف 35” مب��ل��ي��ارات ال����دوالرات، بسبب 

شرائها املنظومة من روسيا.
وف��ي 12 يوليو اجل��اري، أعلنت وزارة 
الدفاع التركية وص��ول أول مجموعة من 
أج��زاء منظومة “إس 400” الروسية إلى 
أن��ق��رة، تاها وص��ول ع��دة ط��ائ��رات حتمل 

معدات تابعة لها.
وتعد “إس 400” إحدى أكثر منظومات 
الدفاع اجلوي تطورا بالعالم حاليا، وهي 
من إنتاج شركة “أملاز � أنتي”، اململوكة 

للحكومة الروسية.
ودخ��ل��ت املنظومة اخل��دم��ة ف��ي اجليش 
الروسي عام 2007، وتعتبر ترقية ملنظومة 
الدفاع اجلوي “إس 300” التي مت تطويرها 

في تسعينيات القرن املاضي.
كما وصلت أمس  األربعاء، الطائرة ال�14، 
احململة مب��ع��دات منظومة “إس400-” 
الروسية للدفاع اجلوي والصاروخي، إلى 

العاصمة التركية أنقرة.
وق���ال م��راس��ل األن��اض��ول، إن الطائرة 
هبطت في قاعدة “مرتد” اجلوية بأنقرة، 
في اليوم ال��س��ادس لعملية شحن معدات 

»إس- 400«.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية وصول 
أول مجموعة من أج��زاء منظومة “إس-

400” الروسية إلى أنقرة. 

وتعد منظومة “إس- 400” واح��دة من 
أكثر منظومات الدفاع اجلوي تطورا بالعالم 
حاليا. واملنظومة ه��ي م��ن إن��ت��اج شركة 

“أملاز-أنتي”، اململوكة للحكومة الروسية.

”400 “إس  قطع عسكرية من منظومة  

»أنقرة« تواصل إستالم معدات منظومة الدفاع اجلوي األكثر تطورًا بالعالم

»400 واشنطن: لم ندرس بعد فرض عقوبات على تركيا بسبب »إس 

باكستان تعتقل حافظ سعيد 
مؤسس جماعة عسكر طيبة

قالت قناة جيو التلفزيونية أمس األربعاء إن السلطات الباكستانية 
ألقت القبض على حافظ سعيد مؤسس جماعة عسكر طيبة التي 
حتملها الواليات املتحدة والهند مسؤولية هجوم على مدينة مومباي 

استمر أربعة أيام عام 2008.
وذكر متحدث باسم جماعة الدعوة، وهي جمعية خيرية يديرها 
سعيد، أن مسؤولي مكافحة اإلره��اب اعتقلوا سعيد بينما كان في 
طريقه إلى بلدة جوجرانواال بوسط باكستان. وأضاف أن االتهامات 

املوجهة إليه لم تعرف بعد لكنها تتعلق فيما يبدو بتمويل اإلرهاب.

البرتغال تعلق إصدار 
تأشيرات دخول لإليرانيني 

ألسباب أمنية
ق��ال وزي��ر خارجية البرتغال أوجوستو سانتوس سيلفا للجنة 
برملانية إن باده علقت إصدار تأشيرات دخول للمواطنني اإليرانيني 
وذل��ك ألسباب أمنية لم يحددها. ورداً على س��ؤال من عضو باللجنة 
بشأن ه��ذه اخل��ط��وة، ق��ال سانتوس سيلفا ف��ي االجتماع ال��ذي بثه 
التلفزيون “نعم، علقنا ذلك ألسباب أمنية... سأقدم توضيحاً الحقاً، لكن 
ليس عانية”. وأعلن رئيس اللجنة إغاق اجللسة بعد حوالي ساعتني. 
ولم يكن لدى مسؤولني بوزارة اخلارجية تعليق. كما لم يتسن احلصول 

على تعليق من مسؤولني في السفارة اإليرانية في لشبونة.
وك��ان العشرات من النشطاء اإليرانيني قد طالبوا دول االحت��اد 
األوروب���ي خ��ال رسالة مفتوحة بإغاق السفارات اإليرانية التي 
وصفوها مبراكز النظام اإلره��اب��ي��ة، بسبب استمرار أجهزة األمن 
واالستخبارات اإليرانية باستخدامها كمقرات لشن عمليات إرهابية 

واغتياالت وتفجيرات ضد شخصيات ومجموعات املعارضة.

أميركا تفرض عقوبات على 
قادة جيش ميامنار بسبب 
انتهاكات بحق الروهينغا

أعلنت الواليات املتحدة فرض عقوبات على القائد العام جليش 
ميامنار م��ني أوجن هاينج وق���ادة عسكريني آخ��ري��ن ق��ال��ت إنهم 
مسؤولون عن عمليات قتل خارج نطاق القانون للمسلمني الروهينجا، 

وحظرت سفرهم إلى الواليات املتحدة.
وهذه اإلج��راءات، التي شملت أيضا سوي وين نائب قائد اجليش 
واثنني آخرين من كبار القادة وأسرهم، هي أشد خطوات تتخذها 
واشنطن ردا على املذابح بحق أقلية الروهينجا في ميامنار التي كانت 
تعرف باسم بورما سابقا. وقالت واشنطن إن القائدين اآلخرين هما 

ثان أوو وأوجن أوجن وهما برتبة بريجادير جنرال.

االحتاد األوروبي يستعد 
لفرض عقوبات على مسؤولي 

أمن فنزويليني
قالت مسؤولة السياسة اخلارجية في االحتاد األوروب��ي فيديريكا 
موجيريني إن التكتل يستعد لفرض عقوبات جديدة على مسؤولني من 
قوات األمن الفنزويلية تورطوا في انتهاك حقوق اإلنسان بعد وفاة كابنت 
في البحرية في احلبس ومزاعم عن تعرضه للتعذيب. وقالت موجيريني 
إن وفاة رافايل أكوستا في احلبس بتهمة املشاركة في محاولة انقاب 
”مثال صارخ“ على تدهور الوضع في الباد في ظل حملة أمنية تشنها 
حكومة الرئيس نيكوالس مادورو. وقالت موجيريني في بيان ”االحتاد 
األوروبي على استعداد للعمل لتطبيق إجراءات محددة تستهدف أفراد 

األمن املتورطني في التعذيب وغيرها من انتهاكات حقوق اإلنسان“.

طهران: صواريخنا غير قابلة 
للتفاوض حتت أي ظرف 

ق��ال��ت إي����ران، إن برنامجها للصواريخ 
الباليستية غير م��ط��روح للتفاوض، وذل��ك 
بعدما ق��ال زي��ر اخل��ارج��ي��ة األم��ي��رك��ي مايك 
بومبيو خال اجتماع وزاري في البيت األبيض 
إن إي���ران حمل��ت إل��ى اس��ت��ع��داده��ا للتفاوض 

بشأنها.
وقال علي رضا مير يوسف املتحدث باسم 
البعثة اإليرانية لدى األمم املتحدة على تويتر 
“صواريخ إيران... غير قابلة مطلقا وحتت أي 

ظرف للتفاوض مع أي أحد أو أي دولة”.
وصعد املرشد اإلي��ران��ي علي خامنئي في 
وقت سابق الثاثاء التوتر بني إيران والواليات 
املتحدة بتحذيره من أن طهران ستواصل إزالة 
القيود على برنامجها ال��ن��ووي وت��رد على 

احتجاز ناقلة نفط إيرانية.
وبدأ التوتر في التصاعد منذ انسحاب ترمب 
العام املاضي من االتفاق النووي الذي أبرمته 
ق��وى عاملية ف��ي ع��ام 2015 م��ع إي���ران التي 
وافقت مبوجبه على احلد من مستوى تخصيب 
اليورانيوم في مقابل رفع العقوبات الدولية 

عنها والتي أصابت اقتصادها بالشلل.
وق���ررت األط���راف األوروب��ي��ة ف��ي االتفاق 
االثنني عدم إعمال آلية النزاع املنصوص عليها 
في االتفاق ومنح الفرصة ملزيد من احملادثات 
لتجنب أي مواجهة عسكرية بني الواليات 
املتحدة وإيران، لكنها لم تتخذ في الوقت ذاته 
أي إج���راء يحمي إي���ران م��ن العقوبات التي 

فرضها ترمب.

192 مهاجرًا غير نظامي في »وان« تركيا: ضبط 

مهاجرين غير شرعيني
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االحتاد األوروبي يحذر إيران
من خفض التزاماتها في »النووي«

ح���ذر االحت����اد األوروب�����ي إي����ران م��ن خفض 
التزاماتها في االتفاق النووي، وقالت املسؤولة 
ع��ن ال��ش��ؤون اخل��ارج��ي��ة واألم����ن ف��ي االحت���اد 
األوروب��ي، فيدريكا موغيريني، إنه إذا واصلت 
إي��ران خفض التزاماتها فسيكون من الصعب 

العودة إلى االتفاق.
وأضافت موغيريني أن دول االحت��اد أجمعت 
على وج���وب احل��ف��اظ على االت��ف��اق ال��ن��ووي، 
وضرورِة وقف التصعيد العسكري في اخلليج، 
وأن أوروب���ا ال تريد سباقا ن��ووي��ا ف��ي منطقة 

اخلليج.
وأردف��ت موغيريني أن اخلبراء سيجتمعون 
قريباً من أجل بحث مشكلة تصدير إيران فوائض 

اليورانيوم واملاِء الثقيل.

من جهة أخ��رى، ق��ال املتحدث باسم رئيسِة 
وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، إن موقَف بريطانيا 
ثابت من أن أي تصعيٍد في اخلليج بني الغرب 

وإيران ليس في مصلحِة أحد.
وأوضح املتحدُث باسم تيريزا ماي أيضا أنه 

مت تأكيُد هذا املوقف ِمراراً لإليرانيني.
في غضون ذلك، أفاد مراسل صحيفة التاميز 
البريطانية أن بريطانيا سترسل سفينًة حربية 

ثالثة وسفينَة إمداٍد إلى اخلليج.
يتعلق األم��ر بفرقاطة م��ن ط��راز 23 سيتم 
نشرها في سبتمبر، وأيضا السفينة “ويف نايت” 

التي ينتظر أن تصل الشهر القادم.
وردا على هذه التقارير، قال املتحدث باسم ماي 

:”لدينا وجود دائم في املنطقة”.

»النواب األميركي« يصوت 
على قرار إلدانة »التصريحات 

العنصرية« للرئيس ترامب
ص��وت مجلس ال��ن��واب األم��ري��ك��ي، على م��ش��روع ق��رار يدين 
تغريدات الرئيس، دون��ال��د ت��رام��ب، “العنصرية” ضد أعضاء 
بالكونغرس من السيدات. ومت مترير مشروع القرار مبوافقة 240 

عضًوا، ورفض 187 آخرين.
جاء ذلك بعد أن أثار ترامب جدال واسعا منذ يومني، بعد أن كتب 
سلسلة من التغريدات التي وصفت بالعنصرية، دعا فيها أربع 
عضوات بالكونغرس من احلزب الدميقراطي، من أصول ملونة إلى 

“العودة إلى بادهن”.
ولم يذكر ترامب ه��ؤالء النساء صراحة، لكن سياق احلديث 
وما تضمنه من إشارات جعل كثيرين يربطون بينه وبني النساء 
األرب���ع. وق��ال ت��رام��ب ف��ي تغريدة: “من الغريب أن ن��رى اآلن 
عضوات الكونغرس الدميقراطيات “التقدميات”، الائي جئن 
أصا من بلدان تعتبر حكوماتها كارثة كاملة وشاملة، واألسوأ 
واألكثر فسادا وغير الكفؤة في أي مكان في العالم. وفي الوقت 
نفسه يخبرن شعب الواليات املتحدة )أعظم وأقوى أمة على وجه 

األرض(، بشراسة كيف تتم إدارة حكومتنا”.
وأض���اف: “ملاذا ال ي��ع��ودون ويساعدون في إص��اح األماكن 
املنهارة متاما واملليئة باجلرمية التي أتوا منها. ثم يعدن ليوضحن 
لنا كيف مت ذلك”.واتهمت عضوات الكونغرس - ألكساندريا 
أوكاسيو كورتيز، إلهان عمر، رشيدة طليب، وأيانا بريسلي، 
وجميعهن مواطنات أمريكيات - الرئيس دونالد ترامب بأنه 

“عنصري”.

واشنطن: على اإليرانيني أن 
يثبتوا استعدادهم للتفاوض

قالت املتحدثة باسم اخلارجية األميركية، مورغان أورتيغاس، 
إن الرئيس دونالد ترمب ووزير خارجيته، مايك بومبيو، قد صرحا 
في عدة مناسبات بأنهما على استعداد للتفاوض دون شروط مسبقة 
مع إي��ران، لكن “ على اإليرانيني أن يثبتوا فقط أنهم مستعدون 
للمحادثات”. وأك��دت أورتيغاس خال مؤمتر صحافي رداً على 
أسئلة حول استعداد إي��ران للتفاوض على برنامج صاروخي ثم 
رفض التقارير ال��واردة من طهران، بالقول إن “رسالتنا واضحة: 
نريد التحدث إلى اإليرانيني. قال الرئيس دونالد ترمب ووزير 
اخلارجية إنهما سيتحدثان مع اإليرانيني دون ش��روط مسبقة. 
على اإليرانيني أن يثبتوا أنهم مستعدون للتحدث”.  وأضافت 
أن “استعداد الواليات املتحدة للدبلوماسية أعقبه م��راراً وتكراراً 
سلوك إيران العنيف املستمر في املنطقة”.وأشارت أورتيغاس إلى 
تهديد طهران لسامة املاحة في املياه الدولية والهجمات التي شنها 
احل��رس الثوري ضد عدة نفط ناقات في اخلليج العربي وبحر 
عمان خال الشهرين املاضيني، باإلضافة إلى توجيه االتهام للحرس 

الثوري مرة أخرى بعرقلة حركة ناقلة بريطانية.

ضبطت ق���وات ال���درك التركية، أمس 
األربعاء، 192 مهاجرا غير نظامي أثناء 
محاولتهم دخول الباد بطرق غير شرعية 

في والية “وان” جنوب شرقي الباد.
وذك��رت مصادر أمنية لألناضول، أن 
وح��دات من ق��وات ال��درك التابعة لقضاء 
“باش كاليه”، أوقفت 3 مجموعات أثناء 
محاولتهم التسلل بطرق غير قانونية، من 

منطقتي “أتليار” و “ألبيرق” الواقعتني 
ضمن الوالية.

ولدى التحقيقات األولية مع املهاجرين 
، تبني أن عددهم 192 شخصا، بينهم 33 
طفا و 44 امرأة يحملون جنسيات بنغالية 

وأفغانية. 
وبعد إجراء الفحوصات الطبية الازمة 
ق��ام��ت ق���وات ال���درك بتسليم املهاجرين 

إل��ى مديرية دائ��رة الهجرة بوالية وان، 
الستكمال اإلج���راءات القانونية الازمة 

بحقهم.
جدير بالذكر، أن ق��وات ال��درك التابعة 
لقضاء ب��اش كاليه متكنت ف��ي غضون 
عشرة أي��ام من ضبط 1019 مهاجرا غير 
نظامي، أحيلوا إل��ى دائ���رة الهجرة في 

الوالية.

طالبان جتبر منظمة سويدية على إغالق 
عشرات املراكز الصحية في أفغانستان

ق��ال��ت منظمة خيرية س��وي��دي��ة أمس  
األرب���ع���اء إن ح��رك��ة ط��ال��ب��ان األفغانية 
امل��ت��ش��ددة أجبرتها على إغ���اق عشرات 
املراكز الصحية في إقليم بوسط الباد، 

واتهمتها بعدم توفير األمان للمدنيني.
وذك���رت )اللجنة السويدية م��ن أجل 
أفغانستان( )إس.س��ي.إي��ه( والسلطات 
األفغانية أن أربعة أشخاص ُقتلوا في مركز 

تابع للجنة في إقليم وردك الواقع غربي 
كابول خال مداهمة ليلية شنتها القوات 

األفغانية األسبوع املاضي.
وقال ذبيح الله مجاهد املتحدث باسم 
طالبان ”نتوقع أن تغلق اللجنة السويدية 
م��ن أج��ل أفغانستان م��راك��زه��ا ف��ي إقليم 
وردك ألنها غير قادرة على ضمان سامة 
موظفيها األفغان“. وأك���دت اللجنة أن 

طالبان أجبرتها على إغاق 42 من أصل 77 
مركزا صحيا تابعا لها في وردك. وقالت 
إن أك��ث��ر م��ن 5700 م��ري��ض سيتأثرون 
ج��راء ذل��ك. ول��دى املنظمة السويدية أكثر 
من 6000 موظف أفغاني يعملون في 14 
إقليما. وقد تأسست عام 1980 بعد الغزو 
السوفيتي وأكبر مانح لها هي الوكالة 

السويدية للتعاون التنموي.


