
ق����ال م��س��اع��د وزي�����ر اخل���زان���ة 
األم��ي��رك��ي��ة، م��ارش��ال بيلينغسلي، 
إن ال��والي��ات املتحدة ل��ن ت��دخ��ر أي 
جهد خلنق حزب الله وفيلق القدس 
وال��ن��ظ��ام اإلي��ران��ي، مشيرا إل��ى أن 
الرئيس دون��ال��د ترمب يتابع نهج 
الضغط املالي واالقتصادي األقصى 
على إي��ران، كما أكد أن أثر العقوبات 
األميركية بدأ يظهر على حزب الله، 
وأن ال��وزارة وضعت مكافآت مالية 
ملن يساعد على تفكيك الشبكة املالية 

للميليشيا اللبنانية.
وقال نائب وزير اخلزانة األميركي 
ف��ي م��ؤمت��ر صحافي إن ح��زب الله 
ي��ح��ص��ل ع��ل��ى األم�����وال م��ن جت��ارة 
املخدرات في أميركا اجلنوبية وهو 
يستلم ه���ذه امل��ب��ال��غ ع��ب��ر تبييض 
األم��وال، حيث يعتمد على أشخاص 
وشركات إلرسال أموال ألسر منفذي 

عمليات انتحارية.
وت��اب��ع امل���س���ؤول األم��ي��رك��ي أن 
“املصرف املركزي في لبنان يعاني 
بسبب تصرفات ح��زب الله وحاكم 
مصرف لبنان يعاني من ضغط كبير 
نتيجة تصرفات ميليشيا حزب الله”، 
كاشفاً أن “إيران كانت مت��ول حزب 
الله عن طريق بنك جّمال ترست” 
ال��ذي فرضت عليه واشنطن مؤخراً 
عقوبات. وأك��د أن “حزب الله متكن 
عبر حت��ال��ف��ات سياسية م��ن فرض 

نفسه على احلكومة اللبنانية”.
وش����دد ع��ل��ى أن “أي شخص 
يتعاون مع حزب الله سيستهدف 
ب��ال��ع��ق��وب��ات ب��غ��ض ال��ن��ظ��ر عن 
دينه وعرقه”. وتابع: “واشنطن 
ستواصل الضغط على حزب الله 
لوقف متويله”، م��ؤك��داً أن “دوالً 
كثيرة تتعاون معنا لوقف متويل 
ح��زب الله”. وكشف املسؤول في 
اخل��زان��ة األم��ي��رك��ي��ة أن “أميركا 

اجلنوبية ب��دأت تنقلب على حزب 
الله”. ووض��ع��ت وزارة اخل��زان��ة 
األميركية مكافآت مالية ملن يساعد 

على تفكيك الشبكة املالية حلزب 
الله. وفي هذا السياق، قال املسؤول: 
“سنواصل كل جهدنا لوقف متويل 

اإلره���اب ومعاقبة ك��ل م��ن ميوله”. 
وتابع: “ضغوطنا أث��رت على حزب 
الله وبدأ يشعر بنقص التمويل. أزمة 

حزب الله املالية دفعته خلفض عدد 
مقاتليه بجبهات عدة”.

ف��ي س��ي��اق متصل، دع��ت وزارة 

اخلزانة األميركية لوقف شراء النفط 
اإلي��ران��ي، معتبرة أن “شراء النفط 
اإلي��ران��ي مت��وي��ل لإلرهاب”. وفي 

هذا السياق أضاف املسؤول: “نحن 
بحاجة لشركائنا الدوليني لوقف 

متويل حزب الله”.
ودع���ت ال����دول األوروب���ي���ة التي 
وق��ع��ت االت���ف���اق ح���ول ال��ب��رن��ام��ج 
النووي اإليراني، أي فرنسا وأملانيا 
وب��ري��ط��ان��ي��ا، إض��اف��ة إل���ى وزي���رة 
خارجية االحت��اد األوروب���ي، إي��ران 
إلى التعاون التام مع الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية.
وق��ال املتحدثون باسم وزارات 
اخل��ارج��ي��ة ال��ف��رن��س��ي��ة واألمل��ان��ي��ة 
والبريطانية ووزي����رة اخلارجية 
األوروب���ي���ة فيديريكا موغيريني 
في بيان مشترك “ندعو إي��ران إلى 
التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة 
ال���ذري���ة ف��ي ك��ل امل��وض��وع��ات ذات 

الصلة”.
وق��ال البيان الرباعي املشترك إن 
هناك قلقاً كبيراً م��ن أنشطة إي��ران 
النووية األخيرة. وطالب البيان إيران 
باالمتناع عن أي إجراء ينتهك االتفاق 
النووي، مجدداً “دعم حياد واستقالل 

الوكالة الذرية”.
وتخلت إي��ران عن ثالثة التزامات 
متعلقة ببرنامجها النووي واردة في 
االتفاق. واألربعاء قال الرئيس حسن 
روح��ان��ي إن��ه ميكن اتخاذ مزيد من 
اخلطوات املماثلة “في حال كان ذلك 

ضرورياً”.
وخرقت إي��ران السقف احمل��دد في 
االتفاق ملخزوناتها من اليورانيوم 

املخصب وكذلك مستوى التخصيب.
وق��ال سفير إي���ران ل��دى الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب 
ع��ب��ادي ف��ي اج��ت��م��اع ملجلس حكام 
الوكالة األربعاء � رداً على سؤال عن 
كمية اليورانيوم التي تعتزم طهران 
إنتاجها � إن ذلك سيكون “باحلد الذي 

حتتاج إليه البالد”.

مفاعل نووي إيراني

قلق أوروبي كبير من أنشطة طهران األخيرة

أميركا: سنواصل سياسة خنق إيران وحزب الله

أردوغان: الوضع مستقر وال معنى 
ملناقشة تعديالت وزارية

رجب طيب أردوغان

قال الرئيس التركي، رجب طيب 
أردوغ����ان، إن��ه ال معنى ملناقشة 
التعديالت الوزارية بتركيا وسط 

استقرار الوضع في الوقت الراهن.
ج��اء ذل��ك في مقابلة مع وكالة 
“رويترز”، ف��ي مكتب رئ��اس��ة 
اجلمهورية بقصر “دوملة بهتشه” 

في مدينة إسطنبول.
وأّك����د أردوغ�����ان أن���ه “عندما 
تكون هناك حاجة متعلقة بالكادر 
ال������وزاري س��ن��ت��خ��ذ اإلج�����راءات 

الالزمة”.
واس��ت��درك: “ال نقوم مبثل هذه 
اإلج����راءات حسب ال��ط��ل��ب.. لكن 
عندما يتعلق األم��ر بالتغيير في 
كوادر احلزب، فإن كل مؤمتر عام 

يجلب التغيير، كما تعلمون.. ألن 
هذا يعّد مبثابة جتديد للطاقة”.

وب���نّي أن��ه “ال معنى ملناقشة 
موضوع الكادر ال���وزاري في ظل 
ع��دم وج��ود أي مشاكل في الوقت 
ال���راه���ن؛ ألن ال���زم���الء املعنيني 
)ال��وزراء( يبذلون ما في وسعهم 
س��واء ف��ي االق��ت��ص��اد أو املجاالت 

األجرى”.
وتابع: “إذا ظهر قصور ما أو 
احتجنا ملثل هذا األمر )التعديالت(، 

فإننا سنقوم به على أي حال”.
وحول االنتقادات الدولية لنظام 
احلكم ال��رئ��اس��ي ف��ي تركيا، قال 
أردوغ���ان إن اجلهات التي توجه 
ت��ل��ك االن��ت��ق��ادات ال ع��ل��م ل��ه��ا في 

السياسة وال ف��ي إدارة ال��دول��ة. 
ووص��ف ادع���اءات سيطرته على 
السلطة القضائية بأنها “سخافة”، 
مؤكدا على استقالل وحرية القضاء 

في تركيا.
ول��ف��ت إل���ى أن ن��ظ��ام احل��ك��م 
الرئاسي هو نظام دميقراطي، وأن 
هذه األمور ال تناقش في الواليات 
املتحدة، وكذلك فرنسا التي تتمتع 

بنظام شبه رئاسي.
وأردف: “هناك أنظمة مشابهة 
ل��ه��ذا ف��ي م��ن��اط��ق مختلفة ح��ول 
العالم، هل ي��دور احلديث عنها؟ 
كال.. ولكن في تركيا أردوغ��ان هو 
رئيس اجلمهورية، ُتثار األحاديث 

حول املوضوع بشكل مستمر”.
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جبل طارق: إيران لم تلتزم بتعهداتها لنا بشأن »أدريان داريا«
ق��ال وزي��ر ش��ؤون امل��الح��ة ف��ي جبل 
طارق إن املنطقة حتركت بدافع حسن 
النوايا حني أفرجت عن الناقلة “أدريان 
داري��ا 1”، مضيفاً أن إي��ران لم تلتزم 
بتعهداتها بأال تبيع النفط اخلام للنظام 

السوري.
وفي الرابع من يوليو احتجزت قوات 

خاصة بريطانية الناقلة التي كانت 
حتمل اسم “غريس 1” لالشتباه في أنها 
كانت في طريقها إلى سوريا باملخالفة 

لعقوبات االحتاد األوروبي.
وأفرجت جبل طارق في 15 أغسطس 
ع���ن ال��ن��اق��ل��ة ب��ع��د أن ح��ص��ل��ت على 
ضمانات مكتوبة من إي��ران بأنها لن 

تفرغ حمولتها التي تبلغ نحو مليوني 
برميل في سوريا.

وق���ال ج��ي��ل��ب��رت ل��ي��ث��ودي ال��وزي��ر 
املسؤول عن شؤون املوانئ واملالحة في 
جبل طارق: “أفرجنا عن الناقلة بدافع 
من حسن النوايا وبناء على تعهدات 

قدمتها دولة ذات سيادة”.

وتابع قائالً لوكالة “رويترز” خالل 
زيارة للندن: “املعلومات املتوفرة لدينا 
هي أنه على الرغم من الضمانات التي 
حصلت عليها حكومة جبل ط��ارق بأن 
السفينة لن تفرغ حمولتها في سوريا 
ف��إن ه��ذا ه��و م��ا ح��دث بالفعل على ما 

يبدو”.
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احتجاج إيراني على كندا ملصادرة 
ممتلكاتها لصالح ضحايا إرهاب

احتجت إيران على قيام كندا مبصادرة أكثر 
من 28 مليون دوالر من املمتلكات التي تعود 
للحكومة اإليرانية، ودفع عائداتها كتعويضات 
لضحايا العمليات اإلرهابية من قبل جماعات 
مدعومة من النظام اإليراني كحماس وحزب الله.
وق���ال امل��ت��ح��دث ب��اس��م وزارة اخل��ارج��ي��ة 
اإليرانية عباس موسوي، خالل مؤمتر صحافي ، 
إن هذه اخلطوة “خرق واضح للقانون الدولي”، 
وحث احلكومة الكندية على إعادة املمتلكات على 

الفور وإلغاء القرار.
وكشفت الصحافة الكندية أن محكمة العدل 
العليا في أون��ت��اري��و، صادقت الشهر املاضي 
على قرار مت من خالله بيع عشرات املاليني من 
ال��دوالرات من ممتلكات احلكومة اإليرانية التي 
مت االستيالء عليها في كندا ومت تسليم العائدات 
إلى ضحايا اجلماعات اإلرهابية التي يرعاها 

النظام اإليراني.
وق��ال موسوي إن طهران ستتخذ إج��راءات 
الستعادة حقوقها، وفقاً للوائح الدولية، إذا 
فشلت كندا في إلغاء “القرار غير القانوني”، 
مضيفاً أن احلكومة الكندية ستكون مسؤولة عن 

كل العواقب”.
ووفقاً لتقرير نشرته شبكة “غلوبال نيوز” 
الكندية، فقد قامت كندا بتوزيع 28 مليون 
دوالر على ضحايا الهجمات اإلرهابية وشملت 
مصادرة مبنيني مملوكني إلي��ران قد مت بيعهما 

بالفعل في أوتاوا وتورونتو بأمر من احملكمة.
وذكرت “غلوبال نيوز” أن العقار في أوتاوا 
ال��ذي بيع مببلغ 26.5 مليون دوالر، استخدم 
كمركز ثقافي إيراني، ومبنى تورنتو الذي بيع 
مببلغ 1.85 مليون دوالر، كان مركز الدراسات 

اإليرانية.

اعتقال مسؤول كبير في الشرطة 
الكندية بتهمة التجسس

أعلنت الشرطة الفدرالّية الكندّية توقيف أحد 
أعضائها، وهو مسؤول استخباري كبير مّتهم 
بسرقة وثائق حّساسة لصالح دولة أجنبّية، 
وف��ق وسائل إع��الم كندّية. وُي��واج��ه كاميرون 
اورتيس خمس ُتهم مبوجب القانون اجلنائي 
الكندي وقانون حماية املعلومات املرتبط باألمن 
القومي، حسب ما قالت شرطة اخليالة الكندية 

امللكية في بيان.
أوِقف اورتيس في أوتاوا العاصمة الوطنّية 
حيث مقاّر وكاالت األمن واالستخبارات وأحيل 
اجلمعة إل��ى ق��اض وّج��ه إليه التهمة رسمّياً، 
بحسب ما قال للصحافة املدعي جون ماكفارلني. 
وأضاف أّن اورتيس يجب أن ميُثل أمام العدالة 
اجلمعة املقبل. وقد ُوضع قيد االحتجاز الوقائي 

حتى ذلك التاريخ.
وأوضح املّدعي “االّدعاءات هي أّنه حصل على 
معلومات حّساسة وكّدسها وق��ام مبعاجلتها، 
بنّية تسليمها إل��ى أشخاص ينبغي أاّل يقوم 
بإعطائهم إّياها”. وقال رئيس ال��وزراء جاسنت 
ترودو الذي يقوم بحملة انتخابّية لوالية ثانية، 
لصحافّيني ف��ي جتّمع انتخابي “ميكنني أن 
أؤّكد لكم أّن السلطات تأخذ هذا األمر على محمل 

اجلّد”، من دون أن يعطي تفاصيل إضافية.
من جهته عبََّر منافسه زعيم احملافظني أندرو 
شير عن “قلقه العتقال عنصر مخابرات في 
شرطة اخليالة امللكية الكندية ق��ام بتسريب 

معلومات حول األم��ن القومي”. وأض��اف شير 
ال���ذي ي��ت��س��اوى ف��ي اس��ت��ط��الع��ات ال����رأي مع 
رئيس الوزراء املنتهية واليته “هذا تذكير آَخر 

بالّتهديدات التي ُنواجهها من جهات أجنبّية”.
واستناداً إلى محطة “غلوبال” التي كشفت 
القضّية، تخشى الشرطة الفدرالّية أن يكون ذلك 
العنصر قد سرق “كّماً كبيراً من املعلومات، وهو 
ما قد ُيعّرض الكثير من التحقيقات للخطر”. 
وقالت مصادر للمحطة إّن األمر يتعلّق ب�”قضّية 
جتسس خطيرة”، خصوصاً أّن كندا عضو في 
حتالف “العيون اخلمس” االستخباري )فايف 
آي��ز( ال��ذي يضّم أيضاً أستراليا ونيوزيلندا 

وبريطانيا والواليات املّتحدة.
م��ن جهته أش���ار رادي���و ك��ن��دا ال��ع��ام إل��ى أّن 
أورتيس متخصص في شؤون جنوب شرق آسيا 
وبالبنى التحتّية االستراتيجية. وقد كان كبير 
املستشارين في قضايا األمن القومي لدى بوب 
بولسون، القائد السابق للشرطة امللكية الذي 

تقاعد في يونيو 2017.
وعلى موقع “لينكدإن” االجتماعي املهني، 
ُيشير حساب شخص ُيدعى كاميرون اورتيس 
إل��ى أّن��ه يعمل حلساب احلكومة الكندّية منذ 
العام 2007 بعد حصوله على درجة الدكتوراه 
ف��ي العلوم السياسّية م��ن جامعة كولومبيا 
البريطانية، حيث حصل أيضاً على دبلوم إدارة 

نظام اإلنترنت.

مقتل جندي باكستاني بنيران 
هندية في »آزاد كشمير«

أعلن اجليش الباكستاني، أمس  السبت، مقتل 
أحد جنوده بنيران هندية في والية “آزاد كشمير”، 

الشطر التابع إلسالم أباد من إقليم كشمير.
وذكرت هيئة العالقات العامة التابعة للجيش، 
في بيان، أن الهند “انتهكت وقف إطالق النار بشكل 
غير مبرر”، وتسببت في مقتل اجلندي مبنطقة 

هافيلي.
وأضافت أن اجلندي كان يخدم في اجليش منذ 
16 عاما. ولم يصدر عن نيودلهي تعليق حول 

احلادث حتى الساعة 06:50 ت.غ.

»ناتو« يؤكد التزامه 
بدعم أفغانستان

أك��د أم��ني ع��ام حلف شمال األطلسي )ناتو( 
ينس ستولتنبرغ أن احللف ما زال ملتزما بدعم 

أفغانستان من خالل التمويل والتدريب.
وفي تغريدة عبر موقع )تويتر( للتواصل 
االجتماعي بعد مكاملة هاتفية م��ع الرئيس 
االف��غ��ان��ي أش���رف غ��ن��ي ف��ي وق���ت س��اب��ق ق��ال 
ستولتنبرغ “حلفاء )ناتو( وشركاؤه ما زالوا 
ملتزمني مت��ام��ا ب��دع��م أفغانستان م��ن خالل 
ال��ت��دري��ب والتمويل مم��ا يساعد على تهيئة 

الظروف للسالم”.
تأتي رسالة ستولتنبرغ بعد أيام قليلة فقط 
من إعالن الرئيس األمريكي دونالد ترامب أنه 
ألغى محادثات السالم مع حركة )طالبان( بعد 
مقتل جندي أمريكي في هجوم نفذته عناصر 

احلركة في العاصمة كابول.

5 أشخاص  إسبانيا: مقتل 
3500 آخرين  وإخالء 

بسبب عاصفة »تاريخية«
قالت وزارة الداخلية االسبانية ان خمسة 
اش��خ��اص قتلوا فيما أصيب ع��دد كبير بجروح 
متفاوتة ف��ي عاصفة تاريخية ض��رب��ت شرقي 

إسبانيا متسببة في أضرار مادية جسيمة.
وأض��اف��ت ال����وزارة ف��ي ب��ي��ان ان��ه مت ارس��ال 
4000 عنصر في اجليش وقوات األمن االسبانية 
للمساعدة في أعمال مكافحة آثار األمطار الغزيرة 
وإخ���الء املناطق امل��ت��ض��ررة م��ن 3500 شخص 

حرصا على حياتهم.
واوض��ح��ت ان العاصفة التي تضرب خمس 
محافظات هي )فالنسيا( و)أليكانتي( و)مورثيا( 
و)الباسيتي( و)أملريا( شرقي البالد تسببت في 
قطع 74 طريقا وإيقاف حركة القطارات وإغالق 

املطارات في املناطق املتضررة.

زلزاالن متوسطان يضربان 
جانقيري التركية

ضرب زلزاالن متتاليان بقوة 4.7 
و4.8 درج���ة، أم��س السبت، والي��ة 

جانقيري، شمال تركيا.
وذك��ر بيان على املوقع الرسمي 
لرئاسة إدارة الكوارث والطوارئ أن 
الزلزالني وقعا في قضاء تشركس، 
الساعة 09:00 و09:03 )تغ3-( 

على التوالي.
وأشار البيان إلى أن الزلزال األول 

وق��ع على عمق 13.66 كم والثاني 
ع��ل��ى ع��م��ق 4.13 ك��م حت��ت سطح 
األرض. وشعر السكان في العاصمة 
أنقرة والواليات املجاورة بالزلزالني.

من جانبه، ق��ال وال��ي جانقيري 
حمدي بيلغة أقطاش، في تصريح 
لألناضول، إنه لم تردهم أية بالغات 
عن حدوث أضرار أو وقوع إصابات 

جراء الزلزالني.

محادثات بني طالبان ومسؤولني روس في موسكو
أعلنت وزارة اخلارجية الروسية أمس 
السبت أن وف���داً م��ن ح��رك��ة طالبان أج��رى 
محادثات م��ع مسؤولني روس ف��ي موسكو 
عقب انهيار املفاوضات بني املتمردين األفغان 

والواليات املتحدة.
ونقلت وكالة “ريا نوفوستي” عن متحدث 
باسم الوزارة قوله إن “ممثل الرئيس الروسي 
اخل��اص ألفغانستان )...( زمير كابولوف 
استضاف وفداً من طالبان في موسكو”، دون 

الكشف عن التاريخ الذي متت فيه احملادثات.
وقال املتحدث إن “اجلانب الروسي شدد 

على ض��رورة إع��ادة إط��الق املفاوضات بني 
الواليات املتحدة وحركة طالبان”. وأضاف أن 
مندوبي “طالبان أكدوا من جهتهم رغبتهم في 

مواصلة احلوار مع واشنطن”.
وازدادت التوقعات بشأن إمكانية إبرام 
اتفاق بني طالبان والواليات املتحدة تخفض 
واشنطن مبوجبه عدد قواتها في أفغانستان 
بينما تقدم احل��رك��ة ضمانات أمنية بعدم 
السماح باستخدام البلد ال��ذي شهد نزاعات 

على مدى عقود كمالذ للمجموعات املتطرفة.
لكن ترامب كشف في السابع من سبتمبر 

أن��ه ألغى اجتماًعا غير مسبوق بينه وبني 
ممثلي طالبان في الواليات املتحدة وأعلن أن 

احملادثات مع احلركة باتت بحكم “امليتة”.
وف��ي ظل وج��ود أكثر من 13 أل��ف جندي 
أميركي ال يزالون منتشرين في أفغانستان، 
ك��ان ت��رام��ب متحمًسا إلن��ه��اء أط���ول حرب 
تخوضها الواليات املتحدة والتي أطلقت قبل 
18 عاًما في أعقاب هجمات 11 سبتمبر. لكن 
امل��خ��اوف ت���زداد حالًيا م��ن احتمال تصاعد 
العنف مع اقتراب موعد االنتخابات الرئاسية 

املقررة في 28 سبتمبر في أفغانستان.


