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طهران :رحيل بولتون لن يدفعنا إلعادة النظر مبحاورة أميركا

ميركل :نعمل على إيجاد حلول لتفادي التصعيد مع إيران
قالت املستشارة األملانية أجنيال
ميركل أم���س األرب��ع��اء إن أوروب���ا
ق��ررت االلتزام باالتفاق النووي مع
إيران وستحاول إيجاد حلول لتفادي
التصعيد.
وأض��اف��ت ميركل ف��ي كلمة أم��ام
ال��ب��رمل��ان ”خطوة ب��خ��ط��وة ،سنظل
نحاول إيجاد حلول مع إيران لتفادي
تصعيد التوتر في جزء حساس من
العالم .هذه هي وظيفتنا“.
قالت إيران إن إقالة مستشار األمن
القومي األمريكي ج��ون بولتون من
منصبه لن يدفعها إلى إعادة النظر في
احلوار مع الواليات املتحدة.
وذك������رت وك���ال���ة اجل��م��ه��وري��ة
اإلسالمية اإليرانية لألنباء نقال عن
مبعوث ط��ه��ران ل��دى األمم املتحدة
مجيد تخت رواجني ”رحيل مستشار
األمن القومي جون بولتون من إدارة
الرئيس دونالد ترامب لن يدفع إيران
إلعادة النظر في احلوار مع الواليات
املتحدة“.
وأض��اف أن��ه ال مجال للحوار مع
واشنطن ما دامت العقوبات املفروضة
على إيران سارية.
ونقلت وك��ال��ة اإلع�ل�ام الروسية
عن نائب وزي��ر اخلارجية سيرجي
ريابكوف قوله إن موسكو ال تتوقع أن
تتحسن عالقاتها فجأة مع واشنطن
بعد إق��ال��ة مستشار األم���ن القومي
األمريكي جون بولتون.
وقال مسؤولون أمريكيون حاليون
وسابقون إن عزل جون بولتون من
فريق العاملني ف��ي البيت األبيض
ي��زي��ح عقبة أم���ام إم��ك��ان��ي��ة إج���راء

أجنيال ميركل

محادثات نووية بني الواليات املتحدة
وإي��ران لكن احتماالت أن يؤدي مثل
هذا احلوار إلى نتيجة إيجابية ال تزال

م��ح��دودة .فقد ع��زل الرئيس دونالد
ترامب مستشاره لألمن القومي ،وهو
أح��د الصقور فيما يتعلق بإيران إذ

ترامب ميدد «حالة الطوارئ الوطنية»
بشأن التدخل األجنبي باالنتخابات

الرئيس األميركي يعني تشارلز كوبرمان
مستشارا لألمن القومي بالوكالة
عني الرئيس االمريكي دونالد ترامب تشارلز
كوبرمان مستشارا لالمن القومي بالوكالة خلفا
للمقال جون بولتون .وقال نائب املتحدثة باسم
البيت األبيض هوغان جيدلي للصحفيني في
البيت االبيض ان الرئيس ترامب عني كوبرمان
الذي كان نائبا لبولتون في منصب مستشار
االمن القومي االمريكي بالوكالة .واكد جيدلي
عدم وجود مشكلة بني الرئيس ترامب وبولتون
موضحا “انهما فقط ال يتفقان على الكثير من

قرر الرئيس االمريكي دونالد ترامب متديد
العمل بحالة الطوارئ الوطنية بشأن التهديد
املتعلق “بالتدخل االجنبي أو تقويض ثقة
اجلمهور بانتخابات الواليات املتحدة” ملدة
عام إضافي تنتهي في سبتمبر .2020
ونقل البيت االبيض في بيان عن ترامب
تأكيده في رسالة بعث بها إلى الكونغرس أنه
“رغم عدم وجود دليل على قيام قوة أجنبية
بتغيير النتائج أو احتساب األصوات في أي
انتخابات بالواليات املتحدة فقد سعت قوى
أجنبية تاريخيا إلى استغالل النظام السياسي

القضايا” .واش��ار كذلك في تصريحات اخرى
اوردت��ه��ا قناة (ف��وك��س ن��ي��وز) األمريكية ان
“سياسات وأولويات بولتون لم تكن متوافقة
مع وجهات نظر الرئيس”.وقال ان “الرئيس
ه��و ال��ذي يحدد السياسات..يريد فريقه أن
يدعمه..يريد شخصا ميكنه تنفيذ أجندته”.
وكان الرئيس االمريكي دونالد ترامب قد عزا
في تغريدة على (تويتر) سبب اقالته لبولتون
الى “اختالفه الشديد” مع مواقفه.

تركيا :لن نتخل عن برنامج
مقاتالت «إف »35
اكد مسؤول تركي ان بالده لم تتخل عن املقاتالت من نوع (اف )35
االمريكية مؤكدا انه “ليس من السهل اخراج انقرة منه”.
وق��ال املتحدث باسم الرئاسة التركية ابراهيم كالني في مؤمتر
صحفي بعد اجتماع احلكومة برئاسة الرئيس التركي رجب طيب
اردوغ��ان ان بالده ستتخطى االزمة املتعلقة ببرنامج مقاتالت (اف
 )35عاجال ام آجال .وتصاعدت حدة التوتر بني الواليات املتحدة
وتركيا في الشهور االخيرة مع استالم انقرة الدفعة االول��ى من
منظومة صواريخ (اس  )400للدفاع اجلوي الروسي التي تعتبرها
واشنطن تهديدا النظمة حلف شمال االطلسي (ناتو) ومقاتالت (اف
 )35االمريكية .واعلنت الواليات املتحدة في ال 17من يوليو املاضي
انه سيتم استبعاد تركيا من برنامج املقاتالت (اف  )35بسبب شراء
انقرة صواريخ (اس  )400الروسية فيما حذرت انقرة التي تنتج
بعض قطع مقاتالت (اف  )35من ان استبعادها من البرنامج سيكون
“مكلفا للغاية”.

كان يطالب وهو مواطن عادي بعمل
عسكري لتدمير برنامجها النووي
كما اختلف مع الرئيس في سياسات

عدة من أفغانستان إلى روسيا أثناء
شغله هذا املنصب.
ك��ان ب��ول��ت��ون ،ث��ال��ث مستشاري

ترامب لألمن القومي ،ينادي بالعمل
على وقف ص��ادرات النفط اإليرانية
بالكامل كما عارض رغبة ترامب في

احلر واملفتوح ألمريكا”.
واض����اف ت��رام��ب ان ق����درة االش��خ��اص
امل��وج��ودي��ن خ���ارج ال��والي��ات املتحدة على
التدخل او تقويض ثقة اجلمهور باالنتخابات
االمريكية “تستمر ف��ي تشكيل تهديد غير
عادي واستثنائي لألمن القومي والسياسات
اخلارجية للبالد”.
واوضح انه لهذا السبب فإن حالة الطوارئ
الوطنية التي اعلنت في  12سبتمبر 2018
يجب ان تكون سارية املفعول ملا بعد تاريخ
 12سبتمبر اجلاري.

فنزويال تبدأ مناورات عسكرية
على احلدود مع كولومبيا

الرئيس الفنزويلي وسط قوات اجليش

أعلنت رئاسة أركان اجليش الفنزويلي
أنّها ب��دأت بنشر  150أل��ف جندي على
احل��دود مع كولومبيا للقيام مبناورات
أمر بها الرئيس نيكوالس م��ادورو الذي
يتّهم جارته “باملنارة” “إلشعال نزاع”
عسكري بني البلدين.
وش��اه��دت م��راس��ل��ة ل��وك��ال��ة فرانس
دبابات وعربات مدرّعة مسلّحة بصواريخ
ووحدات تضم عشرات من عناصر القوات
املسلّحة الوطنية البوليفارية تصل إلى

كوريا الشمالية تختبر
«راجمة صواريخ فائقة احلجم»

أعلنت ك��وري��ا الشمالية أم��س األرب��ع��اء أنّ
زعيمها كيم ج��ون��غ-أون أش��رف شخصياً على
اخ��ت��ب��ار “راجمة ص��واري��خ فائقة احلجم”،
مؤكّدة بذلك ما أعلنته سيول من أنّ بيونغ يانغ
أج��رت جتربة صاروخية بعيد اقتراحها على
واشنطن استئناف املفاوضات الثنائية في أواخر
سبتمبر اجلاري .وقالت وكالة األنباء الكورية

 50دولة تدعو الهند لوقف
انتهاكات حقوق اإلنسان
بـ«جامو وكشمير»
دعت أكثر من  50دول��ة بينها تركيا ،الهند إلى وقف انتهاكاتها
حلقوق االنسان في إقليم “جامو وكشمير”.
وتصدرت مسألة كشمير محادثات اليوم الثاني من الدورة الثانية
واألربعني ملجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة في مدينة
جنيف السويسرية .وعقب كلمة مطولة متعلقة بكشمير لوزير
اخلارجية الباكستاني شاه محمود قريشي في املجلس ،وقعت بعض
الدول على بيان مشترك بهذا الصدد.
ووقع على البيان أكثر من  50دولة بينها تركيا ،ومنظمة التعاون
اإلسالمي ،حيث أكد البيان أنه بدأت تظهر حاالت انتهاكات حقوق
إنسان وتدهور للوضع اإلنساني في كشمير مع إزالة الهند للوضع
اخلاص الذي تتمتع به املنطقة في  5أغسطس املاضي.
وأع��رب البيان عن دعمه لتصريحات املفوضة األممية السامية
حلقوق اإلنسان ميشيل باشيليت ،التي أبدت خاللها عن قلقها حيال
اإلجراءات الهندية األخيرة في املنطقة.
وطالب البيان احترام حقوق اإلنسان األساسية واحلريات لشعب
كشمير ،ورفع حظر التجول املفروض من قبل الهند.
وأكد ض��رورة رفع القيود على وسائل التواصل ،وإط�لاق سراح
املعتقلني السياسيني ،إضافة إلى وقف عاجل للعنف املستخدم من قبل
القوات الهندية ضد شعب كشمير.

الفلبني تكشف عرض ًا صيني ًا
يشترط جتاهل التحكيم بشأن
بحر الصني

البرملان اإلسباني يشرع قانون ًا
لـ «املوت الرحيم»
ص��ادق البرملان االسباني على ق��ان��ون عضوي يشرع “املوت
الرحيم” ال��ذي يساعد املرضى املصابني بامراض مستعصية على
التخلص من معاناتهم والسماح مبوتهم.
وايد مشروع القانون  242نائبا فيما عارضه  92نائبا هم نواب
احلزب الشعبي اليميني وحزب (بوكس) اليميني املتطرف و(احتاد
شعب نافارو) اليميني فيما امتنع نائبان عن التصويت.
ويعد القانون اول مبادرة يتم طرحها واملصادقة عليها في مجلس
النواب منذ تأسيسه غير انه قد يسقط اذا فشل احلزب االشتراكي في
تشكيل حكومة قبل  23سبتمبر املقبل علما انه امر يؤيده  70في املئة
من الشعب االسباني وفق استطالعات الرأي .ويهدف القانون الذي
طرحه احلزب االشتراكي الى االعتراف “بحق الفرد في انهاء حياته
في حالة االصابة مبرض خطير وغير قابل للشفاء او مبرض خطير
ومزمن ومقعد” شريطة توافر جميع الضمانات.
ويؤكد القانون على “احترام الكرامة واحلرية واالستقالل الذاتي
وارادة اولئك االشخاص الذي يعانون ويرغبون في انهاء محنتهم
على ان تكون حالتهم في تدهور مستمر وميئوس منها.

لقاء الرئيس اإليراني حسن روحاني.
وكتب كليف كابتشان املسؤول
السابق ب���وزارة اخل��ارج��ي��ة ،ال��ذي
يعمل اآلن في شركة يوراسيا جروب
الس��ت��ش��ارات امل��خ��اط��ر السياسية،
حتليال يقول فيه ”كان بولتون هو
’الدكتور نو (ال)‘ عندما ك��ان األمر
يتعلق باحملادثات مع إيران“ .وكان
كابتشان يشير إلى شخصية شديدة
العدوانية ميالة للتدمير في أحد أفالم
جيمس بوند.
ورغ��م أن الزعيم اإليراني األعلى
آية الله علي خامنئي لن يسمح على
األرج���ح بعقد اجتماع على هامش
دورة اجلمعية العامة لألمم املتحدة
ه��ذا الشهر فقد ق��ال كابتشان ”ثمة
ضغوط متزايدة فيما يتعلق بفرصة
عقد االجتماع .وإذا حتقق ذلك بالفعل
فسنشهد مزيدا من احلركة النزولية
في سعر النفط“.
وقد انخفضت أسعار النفط اخلام
األم��ري��ك��ي أك��ث��ر م��ن واح���د ف��ي املئة
بفعل أنباء رحيل بولتون إذ راهن
املستثمرون على زيادة احتماالت أن
تخفف ال��والي��ات املتحدة العقوبات
على إي��ران وعلى تراجع احتماالت
توجيه ضربة عسكرية أمريكية لها.
بدعم م��ن بولتون تخلى ترامب
في العام املاضي عن االتفاق متعدد
األط����راف ال���ذي ت��وص��ل إل��ي��ه سلفه
الدميقراطي ب��اراك أوباما في العام
 2015ومبقتضاه وافقت إيران على
تقليص برنامجها ال��ن��ووي مقابل
تخفيف ال��ع��ق��وب��ات االق��ت��ص��ادي��ة
املفروضة عليها.

الشمالية إنّ كيم أشرف شخصياً على التجربة
الصاروخية التي هدفت إل��ى “قياس الوقت
الالزم لنشر” راجمة الصواريخ ،مشيرة إلى أنّه
من املقرّر إجراء جتربة أخرى مماثلة على األقل.
وكانت كوريا الشمالية أعلنت في أواخ��ر
أغسطس عن جتربة “راجمة صواريخ” كما
أطلقت العديد من املقذوفات منذ بداية الصيف.

مطار الفريا في والي��ة تاشيرا في غرب
البالد .وفي معرض إعالنه بدء املناورات
قال األدميرال رمييجيو سيبالوس قائد
العمليات االستراتيجية ف��ي فنزويال
للصحافيني إنّ “القوات املسلحة الوطنية
البوليفارية هي ق��وات سالم ( )...نحن
نحترم القوات املسلّحة للكوكب بأسره
لكنّنا لسنا خائفني من أي أحد”.
وكان مادورو وضع األسبوع املاضي
اجليش في حالة تأهّ ب على احل��دود مع

كولومبيا ،معلناً أنّ اجليش سيجري
م��ن��اورات عسكرية على ه��ذه احل��دود
نفسها في الفترة بني  10و 28سبتمبر
لضمان “جهوزيته الكاملة”.
واتهم مادورو يومها نظيره الكولومبي
إيفان دوكي باستغالل “اتهامات ال أساس
لها ملهاجمة فنزويال وشنّ نزاع عسكري
ض ّد بلدنا” ،معتبرا ً أنّ دوك��ي “يناور”
من أجل “تعزيز” هذه االتهامات ومفاقمة
التوتر.

تعليق االحتجاجات في هوجن كوجن
مبناسبة ذكرى هجمات  11سبتمبر

أل���غ���ى ن���اش���ط���ون ف����ي ه�����وجن ك���وجن
االحتجاجات أمس األربعاء مبناسبة ذكرى
هجمات  11سبتمبر  2001ف��ي ال��والي��ات
املتحدة ون���ددوا بتقرير نشرته صحيفة
رسمية صينية ق��ال إنهم كانوا يخططون
لتنفيذ عمل ”إرهابي ضخم“ في املدينة.
وجتتاح االحتجاجات التي يشوبها العنف

أحيانا ه��وجن ك��وجن منذ شهور وأشعلها
غضب بشأن مشروع قانون لترحيل املتهمني
في قضايا جنائية إل��ى الصني حملاكمتهم.
ثم اتسع نطاق االحتجاجات وحت��ول إلى
دع��وات مطالبة بالدميقراطية وب��أن يرفع
احل��زب الشيوعي احلاكم في بكني يده عن
املدينة.

قال الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي ان نظيره الصيني شي
جني بينغ عرض على مانيال حصة في مشروع للغاز الطبيعي بشرط
جتاهل حكم محكمة التحكيم الدائمة الصادر عام  2016بشأن بحر
الصني اجلنوبي ضد بكني.
وق��ال دوتيرتي في تصريح نقل عن مكتبه ان الرئيس الصيني
أخ��ب��ره ان��ه “اذا مت جتاهل احلكم ف��إن الصني ستوافق على منح
الفلبني حصة في مشروع لتطوير رواسب الغاز الواقع في املنطقة
االقتصادية احلصرية في مانيال”.
وأض��اف دوتيرتي ال��ذي زار بكني مؤخرا “لنضع ق��رار التحكيم
جانبا ..هذا ما قاله لي الرئيس الصيني الذي وعد بإقناع الشركات
الصينية بأن متنح الفلبني  60في املئة من املشروع”.
ولم يوضح الرئيس الفلبيني الذي مييل إلى اجلانب الصيني ما اذا
كان قد وافق على العرض ام ال فيما لم ترد وزارة اخلارجية الصينية
وسفارتها في مانيال على هذه التصريحات.
من جانبه قال وزي��ر اخلارجية الفلبيني تيودورو لوكسني في
تصريح ان اتفاقا مبدئيا سيوقع بني اجلانبني لتجنب ذكر الدولة
التي يحق لها احلصول على الغاز مضيفا “لن يكون هناك أي موقف
قانوني معرض للخطر في حال ابرمنا هذا االتفاق”.

رئيس الوزراء الياباني
يعيد تشكيل مجلس الوزراء
أجرى رئيس ال��وزراء الياباني شينزو آبي تعديالت على قيادة
احلزب احلاكم واحلكومة وذلك بعد ان قدمت األخيرة استقالتها بهدف
دفع االستقرار السياسي في اليابان الى االمام ومواجهة التحديات
اجلديدة .وأبقى آبي على وزيرين فقط من ذوي النفوذ في منصبيهما
من أصل  19في التشكيل احلكومي السابق وهما نائب رئيس الوزراء
وزي��ر املالية ت��ارو آس��و ووزي��ر ش��ؤون مجلس ال���وزراء يوشيهيدا
سوغا.وقرر آبي اجراء تعديالت على احلقائب الوزارية األخرى مبا
في ذلك الشؤون اخلارجية والدفاع والسياسة االقتصادية والعدالة
والصحة.
ومت تعيني وزي��ر اخلارجية ت��ارو كونو وزي��را للدفاع بينما حل
محله وزير االقتصاد والسياسة املالية توشيميتسو موتيغي.
وتأتي هذه التعديالت بعد انتخابات مجلس الشيوخ التي اجريت
في يوليو املاضي ومتخضت عن خسارة االئتالف احلاكم بني احلزب
الليبرالي الدميقراطي احلاكم وشريكه األصغر في االئتالف بعض
مقاعده في البرملان اال انه مازال يحتفظ باألغلبية.

