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طهران محور محادثات إسرائيل وروسيا

نتانياهو: لن نسمح إليران بالتموضع العسكري في سورية
حذر رئيس الــوزراء االسرائيلي بنيامني 
نتانياهو أمس من ان بــاده لن تسمح ابدا 
اليران بالتموضع العسكري فــي سوريا 
وذلك خال لقاء جمعه بوزير الدفاع الروسي 

سيرغي شويغو، بحسب ما أعلن مكتبه.
ــان ان  ــي وقــــال مــكــتــب نــتــانــيــاهــو فــي ب
“اللقاء الذي شارك فيه ايضا وزير الدفاع 
)االسرائيلي( افيغدور ليبرمان مت التركيز 
ــة االيــرانــيــة للتموضع  ــاول فيه على احمل
عسكريا في ســوريــا. يجب على ايــران ان 

تدرك بان اسرائيل لن تسمح بذلك«.
ــرى موقفه من  ــرر نتانياهو مــرة أخ وك
االتفاق النووي الذي مت توقيعه عام 2015 

بني ايران والدول الكبرى، داعيا الى تعديله.
وأضـــاف “ايران ستمتلك ترسانة من 
االسلحة النووية في غضون ثماني الى 
عشر سنوات، في حال عدم تغيير االتفاق” 

النووي.
ونتانياهو من أشد منتقدي االتفاق الذي 
وقع العام 2015 بني ايران والدول الكبرى 
وانتقد خصوصا الرئيس االميركي السابق 

باراك اوباما الذي كان احد ابرز مهندسيه.
ويعتبر رئيس الـــوزراء االسرائيلي ان 
االتفاق يتيح اليران تطوير برامجها النووية 
حتت ستار نص يتطلب في رايــه الغاء او 

تعديا جذريا.
وأعلن الرئيس االميركي دونالد ترامب 
االثــنــني ان هناك “احتماال فعليا” اللغاء 
االتفاق النووي مع ايران بعد ثاثة ايام من 

رفضه االقرار بامتثال طهران اللتزاماتها.
وقال ترامب من البيت االبيض “ميكن ان 

يكون هناك الغاء كلي لاتفاق، انه احتمال 
فعلي”، مضيفا ان املرحلة اجلديدة ميكن ان 

تكون “ايجابية جدا«.
ــرار بان ايــران تلتزم  ورفــض ترامب االق
باالتفاق، يفتح الباب امــام مرحلة صعبة 
اذ سيكون امـــام الكونغرس فــتــرة ستني 
يوما العادة فرض او عدم فرض العقوبات 
االقتصادية على ايــران التي كانت رفعتها 

عام 2016 مبوجب االتفاق.
وكــان ليبرمان استقبل الوزير الروسي 
االثنني واعترف بوجود خافات بني البلدين، 
مــؤكــدا “ال نتفق دائــمــا، ولكننا نتواصل 

بطريقة صريحة ومفتوحة«.
ــت قصير مــن وصـــول الــوزيــر  وقــبــل وق
الروسي، شنت طائرات حربية اسرائيلية 
ـــارة جــويــة اســتــهــدفــت بطارية  االثــنــني غ
للدفاعات اجلوية السورية في موقع شرق 
دمشق بعد اطــاق صــاروخ ارض جو على 
طــائــرة اسرائيلية فــي االجـــواء اللبنانية 

صباحا.
وتعتبر روسيا أحد حلفاء النظام السوري 
الرئيسيني، وقد بــدأت في أيلول/سبتمبر 
2015 عملياتها العسكرية في سوريا دعما 

للقوات النظامية.
ومنذ بداية احلرب في سوريا في 2011، 
تتابع اسرائيل باهتمام بالغ تطور االوضاع 
لدى جارتها، مشددة على أنها لن تتدخل في 
النزاع إال أنها حتتفظ لنفسها بحق ضرب 
قوافل اسلحة حلزب الله او مواقع للقوات 
النظامية السورية عندما تشعر أن أمنها في 

ليبرمان مستقبا نظيره الروسيخطر.

استهداف مجمع بالقرب من إحدى اجلامعات ومكتب حاكم منطقة عندار

عشرت القتلى في هجومني بأفغانستان
اســفــر هــجــومــان عــلــى مجمع 
للشرطة االفغانية فــي غارديز 
بجنوب شرق أفغانستان تبنته 
حركة طالبان، والثاني في منطقة 
غزنة التي تبعد حوالى مئة كلم 
غــربــا،  عــن 32 قتيا على االقــل 
ــح، وفــق  ــري ــن 200 ج ــر م ــث واك

حصيلة من األجهزة الطبية.
ــز  ــاردي ـــي تــصــريــح مـــن غ وف
مركز والية بكتيا لوكالة فرانس 
برس، قال نائب مدير الصحة في 
الوالية الدكتور شير محمد كرميي 
“استقبلنا حتى االن 160 جريحا 
و26 جثة، بينها جثة المــرأة، في 
املستشفى الرئيسي في غارديز 
... ولدينا ايضا 52 جريحا وستة 

قتلى في املستشفى العسكري«.
وأضـــاف كرميي “املستشفى 
ــدادا من اجلرحى تفوق  يتلقى أع
طاقته ونوجه نداء من أجل التبرع 

بالدم«.
واســتــهــدف الــهــجــوم املجمع 
ــن إحـــدى اجلــامــعــات  الــقــريــب م
ــوات  ــي ق ويــضــم عـــدة وحــــدات ف

الشرطة ومركز تدريب.
من جهته، اكــد املتحدث باسم 
وزارة الداخلية جنيب دانيش 
مــصــرع قــائــد شــرطــة االقــلــيــم 

طورياالي عبداني.
ــي الــوقــت نفسه فــي اقليم  وف
غـــزنـــة جـــنـــوب غــــرب كـــابـــول، 
“انفجرت آلية من نوع همفي امام 
مكاتب حاكم منطقة عــنــدار، ما 
أدى إلى إصابة سبعة من عناصر 
الشرطة، وحوالى عشرين مدنيا”، 
كما افادت حصيلة اولى للمتحدث 

باسم احلاكم عارف نوري غزني.
ولم تعلن اي جهة مسؤوليتها 
عن هــذه العملية، و”املواجهات 
ــت مستمرة”، كما اوضــح  مــا زال

املــتــحــدث. وتــبــعــد هـــذه املنطقة 
حوالى مائة كلم عن غارديز.

وســارعــت حركة طالبان في 
املقابل الــى تبني عملية غارديز 
بجسب ما أعلن املتحدث باسمها 
ذبيح الله مجاحد على تويتر، 
مؤكدا انها اسفرت عن “عشرات” 

الضحايا.
واقــلــيــم بــاكــتــيــا الــقــريــب من 
احلـــدود مــع املناطق القبلية في 
باكستان، معقل لطالبان، ورصد 
فيه ايضا حضور قــوي لشبكة 
حقاني، التابعة للمتمردين، والتي 
نفذت عــددا كبيرا مــن الهجمات 

الدامية وعمليات اخلطف.
-سترات متفجرة-

وجاء في بيان لوزارة الداخلية 
ان “املهاجمني املزودين بسترات 
ناسفة واسلحة خفيفة، فجروا 
سيارة مفخخة قرب مركز التدريب 
ــاذي ملقر شرطة غــارديــز، ثم  احمل
اقتحمت مجموعة من االرهابيني 

املقر«.
ـــال مــيــر الــلــه بــهــرام، احــد  وق
اعضاء املجلس احمللي في والية 
باكتيا، لوكالة فرانس بــرس ان 
“سيارتني مفخختني” انفجرتا 

عند مدخل املعسكر.
وأظهرت صور التقطت عمودين 
كثيفني من الدخان يرتفعان فوق 
مدينة غارديز وحريقني في داخل 

املقر.

ــة  ــاص وحتـــيـــط الـــقـــوات اخل
بــاملــجــمــع الــــذي ارســـلـــت الــيــه 

تعزيزات، كما اوضحت الوزارة.
ويضم مجمع غارديز، باالضافة 
الى مركز التدريب الذي استهدف 
بسيارة مفخخة واحدة على االقل، 
قوات للشرطة الوطنية وشرطة 
ـــدود وعــنــاصــر مــن اجليش.  احل
ــوب شــرق  ــن وتــشــهــد مــنــطــقــة ج
افغانستان احملــاذيــة لباكستان 
اضطرابات وهي معقل حلركات 
مسلحة مثل حركة طالبان، ومير 
عبرها عناصر من شبكة حقاني 
وتنظيم الــقــاعــدة يتنقلون عبر 

احلدود بني البلدين.
وأقامت القوت األميركية املكلفة 

عمليات مكافحة اإلرهــاب، قاعدة 
عسكرية قرب مدينة خوست.

وقد استهدفت عملية للجيش 
الباكستاني شبكة حقاني في 
الفترة االخــيــرة، لتحرير عائلة 
كندية اميركية مؤلفة مــن والــد 
وزوجـــتـــه وأوالدهــــــم الــثــاثــة، 
خطفتهم احلركة وكانت حتتجزهم 

منذ خمس سنوات.
واستهدفت غارة شنتها طائرة 
اميركية بدون طيار مساء االثنني 
اجتماعا ألعضاء من شبكة حقاني 
في منطقة كورام القريبة من حدود 
باكتيا، واسفرت عن 26 قتيا على 
االقل، كما ذكر مسؤولون محليون 

الثاثاء.

معارك في أفغانستان

مدريد تعتقل قياديني انفصاليني 
ومتنح بوتشيمون مهلة ثانية

أوقفت السلطات االسبانية أمس األول رئيسي املنظمتني 
االنفصاليتني االساسيتني في كاتالونيا بتهمة العصيان في 
خطوة اعتبرتها حكومة االقليم االنفصالي »استفزازا«، فيما 
اعطت مدريد رئيس كاتالونيا كارليس بوتشيمون مهلة جديدة 
تنتهي اخلميس لتقدمي إجابة »واضحة« حول ما اذا كان أعلن 
عمليا استقال االقليم ام ال. وأمر قاض في احملكمة الوطنية 
االسبانية مساء االثنني بوضع جــوردي سانشيز الذي يقود 
رابطة اجلمعية الوطنية الكاتالونية و وجــوردي كوشارت 
ــذي يقود حركة ثقافية مــؤيــدة لاستقال، قيد التوقيف  ال
االحتياطي بعدما وجهت اليهما تهمة العصيان.وهما يواجهان 
حكما بالسجن ملدة تصل إلى 15 عاما إذا ما دينا. وللمجموعتني 

عشرات اآلالف من االنصار.

25 أغسطس الفائت منذ 

582 ألفا من الروهينغا جلأوا 
إلى بنغالدش

ارتفع عدد الروهينغا الذين فروا من 
بورما للجوء إلى بنغادش املجاورة 
إلى 582 ألفا منذ 25 أغسطس، وفق 
أرقــام أعلنتها األمم املتحدة الثاثاء 
محذرة من أن آالفا آخرين عالقون على 

احلدود.
ولفتت املفوضية العليا لاجئني 
التابعة لألمم املتحدة إلى أن هذا العدد 
ـــادة مبــقــدار 45 ألــف الجئ  ميثل زي
عن عــدد 537 ألفا الــذي أعلنته األمم 

املتحدة في نهاية األسبوع املاضي.
وقالت الناطقة باسم منظمة األمم 
املتحدة للطفولة )يونيسف( ماريكسي 
مــيــركــادو فــي تصريح صحافي في 
جنيف ان هــذه االرقـــام ال تشير الى 

تدفق مفاجئ لاجئني بل هي احصاء 
محدد أكثر اصبح ممكنا مع التمكن 
من الوصول الى املناطق القريبة من 

احلدود.
ويــفــر املسلمون الروهينغا من 
ــدأت فــي نهاية  اعــمــال العنف التي ب
آب/اغسطس في بورما ذات الغالبية 
البوذية فيما تتحدث االمم املتحدة 
عن تطهير عرقي. وازداد عددهم منذ 
بــدء هجمات املتمردين الروهينغا 
فــي 25 آب/اغــســطــس ضــد قــوات 
ــني  ـــة راخ ــي والي ـــن الــبــورمــيــة ف االم
 )غــرب( والتي قابلها اجليش بقمع 

شديد. 
وعبر الناطق باسم مفوضية االمم 

املتحدة لاجئني اندريه ماهيسيتش 
عن قلقه العميق ازاء “ظروف آالف 
الوافدين اجلدد العالقني قرب احلدود 

بني بنغادش وبورما«.
ــل ما  وقــال “منذ مساء االحــد دخ
بــني 10 االف و15 الـــف الجـــئ من 
الروهينغا الى بنغادش مرورا مبعبر 
اجنومان بارا في منطقة اوخيا جنوب 

شرق الباد.
ـــح ان الكثير منهم كانوا  واوض
فضلوا البقاء في القسم الشمالي من 
ــني، املعقل التقليدي لهذه  واليــة راخ

االقلية رغم التهديدات بالقتل.
لكنهم “قرروا فــي نهاية املطاف 
الفرار حني احرقت قراهم” كما اضاف.

استهدفت شبكة حقاني املتطرفة

26 قتيال حصيلة غارة لطائرة أميركية 
بدون طيار في باكستان

ارتفعت حصيلة غارة شنتها طائرة اميركية بدون طيار 
مساء أمس األول االثنني على شبكة حقاني املتطرفة في 
منطقة قبلية بباكستان الى 26 قتيا، كما ذكر مسؤولون 

محليون امس الثاثاء.
وكانت احلصيلة االولى أفادت عن سقوط خمسة قتلى 

مساء االثنني.
واستهدفت الغارة اجتماعا لعناصر شبكة حقاني املتهمة 
باحتجاز عائلة اميركية كندية رهينة طوال خمس سنوات، 

قبل اإلفراج عنها االسبوع املاضي.
وأصابت الغارة مجمعا في منطقة كورام القبلية النائية 
على احلدود مع افغانستان. وجرت في وقت تشدد الواليات 
املتحدة ضغوطها على باكستان في االشهر االخيرة حلملها 

على التصدي لشبكة حقاني.
وذكــر موظف حكومي كبير في كــورام لوكالة فرانس 
بــرس ان “الغارة االولــى قتلت خمسة من عناصر شبكة 
حقاني، وبعد بضع دقائق، اطلقت طائرة ثانية بدون طيار 

صاروخني اضافيني عندما وصل املتمردون النتشال اجلثث 
من بني االنــقــاض«. وقــال “مت حتى االن انتشال 26 جثة 
وتواصل طائرات بدون طيار التحليق في سماء املنطقة«. 

وأكد موظف آخر مسار االحداث واحلصيلة اجلديدة.
ــغــارات حصلت على احلــدود  واعــلــن املــســؤوالن ان ال
االفغانية، اذ ان جــزءا صغيرا من املجمع املستهدف يقع 
في االراضــي االفغانية. وشبكة حقاني من اعنف فروع 
حركة طالبان االفغانية، وتعتبر مسؤولة عن اعتداءات 
دامية ضد قوات احللف األطلسي والبنى التحتية األفغانية 
في السنوات األخيرة. ويشتبه بأنها على صلة بأجهزة 
االستخبارات الباكستانية، ما انعكس سلبا على  العاقات 

الدبلوماسية بني باكستان والواليات املتحدة.
وتنفي اســـام ابـــاد التساهل فــي مكافحة احلــركــات 
ــم واشــنــطــن فـــي املــقــابــل بــتــجــاهــل  ــه ــت ــة، وت ــرف ــط ــت امل
ــي إطـــار مكافحة  ــن قــضــوا ف ــذي  آالف الباكستانيني ال

اإلرهاب.

في غارة على معسكرات تدريب التنظيم

واشنطن تؤكد مقتل العشرات 
من »داعش« في اليمن

أكد اجليش االميركي مقتل عشرات املقاتلني من تنظيم 
الدولة االسامية في أول غارات نفذتها طائرات بدون طيار 

ضد التنظيم في اليمن.
وأعلنت القيادة االميركية الوسطى التي تشرف على 
القوات األميركية املنتشرة في املنطقة في بيان أن “القوات 
االميركية قتلت الــعــشــرات مــن عناصر تنظيم الــدولــة 
االسامية في غارة على معسكري تدريب )...( في محافظة 
البيضاء في اليمن ما حال دون تدريب التنظيم ملقاتلني 

جدد«.
وتابع البيان ان “تنظيم الدولة االسامية يستخدم هذه 
املعسكرات لتدريب ناشطني على الصمود وايضا على شن 
هجمات ارهابية من خال استخدام )بنادق هجومية من 

طراز( ايه كي 47 ورشاشات وقاذفات صواريخ«.
وكانت مصادر أمنية أعلنت قبلها مقتل واصابة العديد 

من اجلهاديني بغارتني نفذتهما طائرات بدون طيار.
وكثفت الواليات املتحدة من غاراتها باستخدام الطائرات 
املسيرة منذ تولي الرئيس االميركي دونالد ترامب منصبه 

مطلع العام اجلاري.

لكنها أول مرة تعلن مصادر أمنية على ارتباط باحلكومة 
اليمنية املعترف بها دوليا شن غارات ضد مواقع لتنظيم 

الدولة االسامية في الباد. 
وقــال شهود عيان إن قــادة قبليني منعوا قرويني من 
االقتراب من املنطقة في محافظة البيضاء في وسط اليمن 
النتشال جثث القتلى وانــقــاذ اجلــرحــى خشيه حــدوث 

ضربات أخرى.
وأوضــح سكان محليون أن املعسكرين يحمان اسمي 
قائدين في التنظيم قتا في ضربة جوية أميركية الصيف 
املاضي وهما قائد التنظيم في اليمن ابــو بــال احلربي 

والناطق الدولي باسم التنظيم ابو محمد العدناني.
واستغل تنظيم الــدولــة االسامية وتنظيم القاعدة 
في اليمن احلــرب بني احلكومة التي تدعمها السعودية 
واملتمردين احلوثيني لتعزيز نفوذهما في مناطق عديدة في 

شرق وجنوب اليمن. 
وقتل 8673 شخصا واصيب 58636 اخــرون اغلبهم 
مدنيون منذ تدخل حتالف عسكري تقوده السعودية في 

األزمة في اذار/مارس 2015. 

اإلعدام شنقا ألردني اغتصب طفال 
سوريا ثم ذبحه في عمان

ــة الــكــبــرى أمس  ــي حكمت محكمة اجلــنــايــات االردن
باالعدام شنقا على اردني اغتصب طفا سوريا في يوليو 
املاضي ثم ذبحه وتركه في منزل مهجور بوسط عمان 
كي ال ينفضح أمره، حسبما افادت مراسلة وكالة فرانس 

برس داخل قاعة احملكمة. 
وحكمت احملكمة في جلسة علنية على املتهم البالغ 
من العمر 27 عاما واملوقوف على ذمة القضية منذ الثامن 
يوليو املاضي بـ”االعدام شنقا” بعد ادانته بتهمة “القتل 

العمد” للطفل السوري البالغ من العمر سبعة اعوام. 
ولم يصدر أي رد فعل عن اجلاني حيال قرار احملكمة. 

وبحسب الئحة االتهام فأن املتهم “من أرباب السوابق في 
جرائم تعاطي املخدرات وهو على معرفة سابقة بالطفل 
السوري املغدور وذويه«. وتفيد الئحة االتهام أن املتهم 
قام في 6 يوليو باصطحاب الصبي إلى منزل مهجور 
حيث اغتصبه ثــم قتله “من أجــل اإلفـــات مــن العقاب 
وإخفاء جرميته النكراء«. وتؤوي اململكة نحو 680 الف 
الجئ سوري فروا من احلرب في بلدهم منذ اذار/مارس 
2011 مسجلني لدى املفوضية العليا لشؤون الاجئني 
التابعة لامم املتحدة، يضاف اليهم، بحسب احلكومة 

نحو 700 الف سوري دخلوا االردن قبل اندالع النزاع. 

هوالند يندد في سيول بخطأ 
ترامب »املزدودج« بشأن إيران

نــدد الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هوالند أمــس في 
سيول بـ«اخلطأ املزدوج« الذي ارتكبه برأيه الرئيس األميركي 
دونالد ترامب، منتقدا »الفوضى« التي تعم البيت األبيض، 
في أول كلمة يلقيها حول مواضيع الساعة اجليوسياسية منذ 
خروجه من قصر اإلليزيه. وحمل الرئيس االشتراكي السابق 
)2012-2017( على أداء الرئيس األميركي في عدة مواضيع 
من انتشار االسلحة النووية واملناخ واحلمائية والتعددية في 
التحرك الدولي، آخذا على ترامب اتباعه خطا دبلوماسيا “ال 

ميكن التكهن به«. 

الرئيس النيجيري يأمر اجليش بوقف 
20 قتيال  مواجهات طائفية أوقعت 

أمــر الرئيس النيجيري محمد 
بخاري مساء أمــس األول االثنني 
اجليش بالتدخل »لوقف اجلنون« 
في باتو بعدما اسفرت مواجهات 
طائفية في هــذه الــواليــة الواقعة 
ــن مــقــتــل 20  ــاد ع ــب ــي وســـط ال ف
شخصا على االقل. وقالت الرئاسة 

النيجيرية في بيان ان “الرئيس 
محمد بخاري تلقى بعميق احلزن 
وبالغ األسف األنباء عن مقتل ما ال 
يقل عن 20 شخصا في والية باتو 
أثناء ما وصف بأنه هجوم انتقامي 
من بعض الرعاة«. وأضاف البيان 
ان “الرئيس بخاري يعتقد ان هذا 

اجلنون ذهب بعيدا جدا، وقد أصدر 
تعليماته للجيش والشرطة ليس 
لوضع حد فوري للعنف فحسب، 
وإمنـــا لــوضــع خطة تضمن عدم 
وقــوع هجمات أخــرى او هجمات 
انتقامية مــن جانب جماعة ضد 

األخرى«.


