
أع���ل���ن رئ���ي���س ال������وزراء 
اإلسرائيلي بنيامني نتانياهو 
في وقت مبكر أمس األربعاء 
أن���ه ي��ن��ت��ظ��ر ص����دور نتائج 
االنتخابات العامة في البالد، 
ل��ك��ن��ه م��س��ت��ع��د ل��ل��ت��ف��اوض 
لتشكيل “حكومة صهيونية 

قوية”.
أفضت االنتخابات العامة 
ف���ي اس���رائ���ي���ل إل����ى ت��ع��ادل 
رئيس ال����وزراء االسرائيلي 
بنيامني نتانياهو ومنافسه 
الرئيسي بيني غانتس، حسب 
أرق��ام نشرتها وسائل إعالم 
اسرائيلية استنادا إلى مصادر 
في جلنة االنتخابات التي لم 
تعلن بعد النتائج الرسمية 

لالقتراع.
وق���ال���ت وس���ائ���ل إع���الم 
استنادا إلى مصادر في جلنة 
االنتخابات املركزية إن كال 
من ح��زب الليكود والتحالف 
ال��وس��ط��ي “أزرق أبيض” 
حصل على 32 مقعدا من أصل 
120 مقعدا وذل���ك بعد فرز 

تسعني في املئة من األصوات.
ول��م تقدم النتائج صورة 
واضحة حول تشكيل االئتالف 
احلكومي، األمر الذي يزيد من 
احتمال إجراء مفاوضات شاقة 

لتشكيل حكومة وحدة.
وإذا لم يطرأ أي تغير على 
النتائج فإن هذا سيمثل نكسة 

لنتانياهو ال��ذي كان يامل أن 
يشكل ائ��ت��الف مييني مماثل 
لتحالفه احلالي ألن��ه يواجه 
احتمال اتهامات بالفساد في 

األسابيع املقبلة.
وك����ان����ت اس���ت���ط���الع���ات 
للرأي التي أجرتها محطات 
تلفزيونية إسرائيلية ونشرت 
بعد انتهاء التصويت كشفت 
أن حزب الليكود اليميني الذي 
يتزعمه نتانياهو سيفوز مبا 

بني 31 و33 من املقاعد ال120 
في الكنيست، مقابل ما بني 32 
و34 لتحالف “أزرق أبيض” 
ال��ذي يتزعمه رئيس األرك��ان 
اإلس��رائ��ي��ل��ي ال��س��اب��ق. وإل��ى 
جانب نتائج احلزبني، ستكون 
تلك التي سيسجلها احللفاء 
احملتملني لكل منهما حاسمة 
ألن األم��ر يتعلق مبعرفة أي 
من املعسكرين سيحصل عبر 
حتالفات تخوله احلصول على 

األغلبية احملددة ب61 نائبا في 
البرملان. بيني غانتس )ميني( 
زع��ي��م ال��ت��ح��ال��ف ال��وس��ط��ي 
أزرق أبيض يلقي خطابا أمام 
م��ن��اص��ري��ه ف��ي م��ق��ر احلملة 
االنتخابية للتحالف في مدينة 
تل أبيب في وقت مبكر من يوم 
18 سبتمبر 2019 ويظهر في 
الصورة أعضاء التحالف غابي 
أش��ك��ن��ازي وم��وش��ي��ه يعلون 

ويائير البيد )يسار(

أب���دى ال��رئ��ي��س اإلي���ران���ي حسن 
روح��ان��ي، ارت��ي��اح��ه بشأن عالقات 
ب���الده املصرفية م��ع بعض ال��دول 
التي جت��ري دون امل��رور على نظام 
سويفت، مؤكدا “أن ب��وادر احلرب 
على الدوالر بدأت في العالم”. وردت 
تصريحات روح��ان��ي، ف��ي اجتماع 
ملجلس الوزراء، أمس األربعاء، وبعد 
يومني من تنفيذ اتفاق إيراني روسي، 
يقضي بإمتام املعامالت املصرفية 
بعيدا عن سويفت، بل من خالل نظام 

رسائل بني البنكني املركزيني.
وق���ال: نحن س��ع��داء للغاية ألن 
عالقاتنا املصرفية مع بعض البلدان 
جتري بدون نظام سويفت.. الغرب 
اعتقدوا أن فرض احلظر على سويفت، 

سيدمر العالقات املصرفية.
و”سويفت”، توفر شبكة تواصل 
آمنة ب��ني البنوك ح��ول ال��ع��ال��م، من 
خالل نظام عمليات التحويالت املالية 
مبختلف ال��ع��م��الت، وع��ب��ره��ا متر 
الغالبية العظمى من احلواالت املالية 

بني املصارف والبنوك املركزية.
وزاد: ظ��ه��ر ن��ظ��ام ب��دي��ل لنظام 
س��وي��ف��ت، وميكننا إق���رار عالقاتنا 
املصرفية مع روسيا ودول أوراسيا 
ودول أخ��رى في املنطقة، عن طريق 

نظام مالي بديل.
“لقد ب��دأن��ا عالقتنا املصرفية، 
باستخدام العملة الوطنية في كل 

م��ن تركيا وروس��ي��ا، وف��ي دول مثل 
العراق، وه��ذا ميكن أن يساعدنا في 
التغلب على العديد من املشاكل”، 

بحسب الرئيس اإليراني.
وف����ي ن��وف��م��ب��ر امل���اض���ي، ق��ال��ت 
شركة اخلدمات املالية املتخصصة 
في التحويالت املالية ح��ول العالم 
“سويفت”، إنها منعت بنوكا إيرانية 
من الولوج إلى خدماتها، مع دخول 
العقوبات األمريكية على طهران، حيز 

التنفيذ.
وأش���ار روح��ان��ي ، إل��ى أن ب��وادر 
احلرب ضد ال��دوالر في العالم بدأت، 
ولو استمرت هذه العملية فإن هيمنة 
أمريكا على األسواق النقدية واملالية 
العاملية والنظام املصرفي، ستضعف 

أو تختفي نهائيا.
وذكرت وكالة األنباء والتلفزيون 
اإليرانية أن الرئيس حسن روحاني 
ق��ال إن االتهامات األمريكية إلي��ران 
ب��امل��س��ؤول��ي��ة ع��ن ال��ه��ج��م��ات التي 
استهدفت منشأتي نفط سعوديتني 

تهدف لزيادة الضغط على طهران.
ونقلت الوكالة عن روحاني قوله 
”بينما مي��ارس��ون ضغطا نفسيا 
واقتصاديا على الشعب اإلي��ران��ي 
)عبر العقوبات( فإنهم يريدون فرض 
ضغوط قصوى على إيران عن طريق 
التشهير“. وأضاف ”في الوقت نفسه 

ما من أحد يصدق تلك االتهامات“.

ون��ق��ل��ت وك���ال���ة أن���ب���اء الطلبة 
اإليرانية عن وزير اخلارجية محمد 
ج��واد ظريف قوله إن إي��ران ترفض 
االتهامات األمريكية لها باملسؤولية 

عن الهجمات التي استهدفت موقعني 
نفطيني سعوديني مطلع األسبوع 
وتعتبرها إل��ه��اء ع��ن احل��ق��ائ��ق في 

الشرق األوسط.

وقال ظريف ”يجب على الواليات 
املتحدة أن تسعى للنظر إلى وقائع 
امل��ن��ط��ق��ة، ب���دال م��ن م��ج��رد ال��ل��ج��وء 
الستخدام وسائل اإللهاء. نشعر أن 

احلكومة األمريكية حتاول أن تنسى 
الواقع في املنطقة بشكل ما“.

وت��ن��ف��ي ط���ه���ران امل��ش��ارك��ة في 
الهجمات التي استهدفت منشأتي نفط 

سعوديتني يوم 14 سبتمبر ، إحداهما 
أكبر معمل لتكرير النفط في العالم، 
مما أدى في بادئ األمر لتوقف نصف 

إنتاج السعودية النفطي.

حسن روحاني

قال إن أميركا تضغط على إيران باتهامها بالهجوم على منشأتي النفط

روحاني: بوادر احلرب على الدوالر بدأت في العالم
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واشنطن تأمل في حترك 
ملجلس األمن الدولي بشأن 

هجمات أرامكو
صرح مسؤول أميركي كبير أن واشنطن تأمل في أن يتخذ 
مجلس األمن الدولي اجراءات للرد عقب الهجمات التي طالت 
موقعني نفطيني في السعودية واّتهمت الواليات املتحدة إيران 

بتنفيذها.
وأفاد املسؤول أنه على السعودية املبادرة بطلب التحّرك 
م��ن مجلس األم��ن ال��دول��ي بصفتها اجلهة التي اسُتهدفت 
في هجمات السبت على منشأتي مجموعة أرامكو النفطية 
العمالقة، لكن على الواليات املتحدة قبل ذلك إعداد املعلومات 

املرتبطة بامللف.
وق��ال املسؤول نفسه للصحافيني طالًبا عدم الكشف عن 
هويته “نرى أن هناك دوراً ميكن ملجلس األمن أن يلعبه” في 

هذا الصدد.
وأض��اف أن “السعودية تعرضت لهجمات لها تداعيات 
عاملية”، مشيرا إلى أن “مجلس األم��ن أنشىء للتعامل مع 
التهديدات لألمن والسلم الدوليني، والهجوم يصب في هذه 

اخلانة”.
لكنه لم يحدد نوع التحّرك املنتظر من املجلس حيث تتمتع 
كل من روسيا والصني بحق النقض )الفيتو( وسبق أن انتقدتا 
العقوبات أحادية اجلانب التي فرضها الرئيس األميركي 

دونالد ترامب على إيران.
ون��أت القوى األوروب��ي��ة كذلك بنفسها عن نهج ترامب 
املتشدد حيال إيران وسعت للمحافظة على االتفاق الذي مت 
التوصل إليه عام 2015 بشأن برنامج طهران النووي، والذي 

انسحبت منه واشنطن.
ويشير مسؤولون أميركيون إلى أن الهجمات التي طالت 
بقيق، إحدى أكبر املنشآت النفطية في العالم، وحقل خريص 

النفطي، ُشّنت من إيران.

الواليات املتحدة تفرض 
عقوبات على أشخاص 

وكيانات في فنزويال
صنفت الواليات املتحدة األمريكية ثالثة أشخاص و 16 
كيانا لصلتهم بأحد املقربني من الرئيس الفنزويلي نيكوالس 

مادورو يدعى ألكس صعب وشريكه التجاري ألفار بوليدو.
وقالت وزارة اخلزانة االمريكية في بيان ان صعب وشريكه 
التجاري مكنا مادورو “ونظامه غير الشرعي من االستفادة 
بشكل فاسد من واردات املساعدات الغذائية وتوزيعها في 

فنزويال”.
واض���اف البيان ان األش��خ��اص ال��ذي��ن مت حتديدهم هم 
أخوا صعب أمير ولويس صعب وروبيو ابن بوليدو.وذكر 
ان الكيانات املعنية “مملوكة أو مسيطر عليها من طرف 

األشخاص املذكورين آنفا أو من طرف ألكس صعب نفسه”.
ومن جهته قال وزير اخلارجية األمريكي مايك بومبيو في 
بيان منفصل إن حترك بالده “يحد من قدرة صعب وشركائه 
على استخدام برنامج دعم الغذاء في فنزويال للسرقة من 

الشعب الفنزويلي”.
وأض��اف أن ه��ذا اإلج���راء “يزيد من الضغط على صعب 
وبوليدو اللذين مت تصنيفهما في 25 يوليو 2019 لنهبهما 

برنامج دعم الغذاء في فنزويال.”
وأكد بومبيو أن واشنطن “ستواصل العمل مع شركائنا 
الدميقراطيني في املنطقة وف��ي جميع أنحاء العالم لدعم 
الرئيس املؤقت )خوان( غوايدو واجلمعية الوطنية املنتخبة 
دميقراطيا وشعب فنزويال في بحثهم عن استعادة النظام 

الدستوري والدميقراطية إلى بالدهم”.
ومن ناحيته قال وزير اخلزانة األمريكي ستيف منوشني 
في بيان اخر ان “هذا اإلجراء يزيد الضغط على أليكس صعب 
وشبكته التي استفادت من جوع الشعب الفنزويلي وتسهيل 

الفساد املمنهج” في البالد.
وأكد منوشني ان وزارة اخلزانة “ستواصل استهداف أولئك 

الذين يستفيدون من الفساد على حساب الشعب الفنزويلي”.
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الواليات املتحدة: ال تفاوض في ظل استمرار الهجمات

طالبان منفتحة على استئناف 
احملادثات مع واشنطن 

رئيس باكستان: تقرير مصير 
كشمير سيجري عاجاًل أم آجاًل

أعلن البيت األبيض، أن الرئيس األمريكي 
دونالد ترامب، أوعز بعدم إجراء محادثات 
سالم مع حركة طالبان، بسبب الهجمات 
التي نفذتها في العاصمة األفغانية كابل، 

ووالية باروان )شمال(.
وأوضح بيان صادر عن مكتب املتحدث 
باسم البيت األب��ي��ض، فجر األرب��ع��اء، أن 
الواليات املتحدة، “تدين بشدة الهجمات 

األخيرة التي أودت بحياة 48 أفغانيا”.
وأعلن كبير مفاوضي حركة طالبان أن 
“األبواب مفتوحة” الستئناف احملادثات 
مع واشنطن، بعد ساعات من مقتل 48 
شخًصا على األق��ل في هجومني تبنتهما 

احلركة املتمردة في أفغانستان.
وداف��ع شير محمد عباس ستانيكزاي 
كذلك عن دور طالبان في أعمال العنف 
ال��دام��ي��ة األخ��ي��رة ف��ي ال��ب��الد، بعدما برر 
الرئيس األميركي دون��ال��د ترامب ق��راره 
إلغاء املفاوضات مع طالبان هذا الشهر، 

بهجوم أسفر عن مقتل جندي أميركي.
وقال ستانيكزاي لشبكة “بي بي سي” 
وا كذلك بقتل اآلالف من  إن األميركيني أق��رّ
عناصر طالبان بينما كانت احمل��ادث��ات 
جارية وأن املتمردين لم يرتكبوا أي خطأ 

عبر مواصلة القتال تزامًنا مع احملادثات.

ونقلت الشبكة البريطانية عنه قوله “من 
جهتنا، األبواب مفتوحة للمفاوضات”.

وأف����اد ت��رام��ب أن ال���والي���ات املتحدة 
ستوقف امل��ف��اوض��ات بعد نحو ع��ام من 
اجلهود الدبلوماسية املضنية إلبرام اتفاق 
كان سيمّهد لسحب القوات األميركية من 

أفغانستان بعد حرب استمرت 18 عاًما.
وفي العاشر من سبتمبر، أعلن الرئيس 
األم��ي��رك��ي أن احمل���ادث���ات ب��ات��ت بحكم 

“امليتة”.
لكن إدارته، التي لم تخِف رغبتها بإعادة 
اجلنود األميركيني إلى بالدهم، لم تغلق 
ب��اب التفاوض بشكل نهائي رغ��م حتذير 
وزير اخلارجية مايك بومبيو من أن على 
طالبان إظهار “التزام كبير” قبل استئناف 

احملادثات.
وُقتل 26 شخًصا على األقل في أول وقع 
ق��رب جتّمع انتخابي للرئيس األفغاني 
أشرف غني في والية باروان وسط البالد، 
بينما أسفر تفجير انتحاري آخر في كابول 

وقع بعد نحو ساعة عن سقوط 22 قتيالً.
وي��ع��د ال��ه��ج��وم��ان األك��ث��ر دم��وي��ة في 
أفغانستان منذ انهارت احملادثات. وأصيب 
العشرات بجروح في الهجومني اللذين 

تبنتهما طالبان.

قال الرئيس الباكستاني عارف 
ع��ل��وي، إن الهند تنتهج سياسات 
قمعية ض��د األق��ل��ي��ات امل��وج��ودة 
بالبالد، معربا عن ثقته أنه في نهاية 
امل��ط��اف سيجري استفتاء تقرير 

مصير سكان كشمير عاجال أم آجال.
وفي مقابلة مع األناضول، أعرب 
علوي عن القلق ب��الده بسبب قرب 
حكومة رئ��ي��س ال����وزراء الهندي 
ناريندرا مودي، من “فلسفة منظمة 
امل��ت��ط��وع��ني ال��وط��ن��ي��ة امل��ع��روف��ة 
اخ��ت��ص��ارا “RSS” )إح���دى رم��وز 
التيار الهندوسي املتطرف(، التي 
تعتنق أفكارا مشابهة لألفكار التي 
اعتنقها )ال��زع��ي��م ال��ن��ازي الراحل 
أدولف( هتلر، مثل التطهير العرقي، 
وقمع األقليات والسيطرة عليها”، 
مشيرا إلى أنها تسعى إلى جعل 4 
ماليني مسلم اليوم، في جامو كشمير 

وآسام )شمال شرق( دون وطن.
وحت���دث ع��ل��وي خ��الل املقابلة، 
عن العالقات الثنائية بني باكستان 
وتركيا، وعن مقترح رئيس الوزراء 
املاليزي مهاتير محمد، حول التعاون 

الباكستاني التركي املاليزي.
وإل����ى امل��ق��اب��ل��ة: 1� م��ا ال��ه��دف 

وراء قيام الهند بإلغاء الوضعية 
ال��دس��ت��وري��ة اخل��اص��ة ل�”جامو 
كشمير”؟ وإذا ك��ان��ت الهند غير 
مستعدة لتطبيق ق���رارات مجلس 
األم���ن ال��دول��ي م��ن أج���ل ح��ل ه��ذه 
القضية املستمرة منذ سنوات، فما 
هي الطرق التي ميكن اللجوء إليها 

حلل املشكلة؟
ف��ي ال��ب��داي��ة، أود أن أع��ب��ر عن 
شكري للشعب وللحكومة في تركيا، 
لوقوفهما إلى جانب باكستان في كل 
حلظة احتجنا إليهم فيها، ولتبنيها 
م��وق��ف��ا ش��ج��اع��ا ب��خ��ص��وص أزم��ة 
كشمير، وتذكيرها بقرارات مجلس 

األمن التابع لألمم املتحدة.
ت��وج��ه رئ��ي��س ال����وزراء الهندي 
األسبق جواهر الل نهرو، إلى األمم 
امل��ت��ح��دة، ووع���د ب��إج��راء استفتاء 
شعبي في الستينيات، ميّكن شعب 
كشمير من تقرير مصيره بنفسه، 
إال أن��ه تراجع عن وع��ده بعد ذلك، 
ورف��ض مناقشة امل��وض��وع ف��ي كل 

احملافل الدولية.
تصنف الهند حركات االستقالل 
ف���ي ك��ش��م��ي��ر، أن��ش��ط��ة إره��اب��ي��ة، 
وتسعى إل��ى إع��الن ه��ذا الكفاح من 

أجل االستقالل حركة إرهابية، رغم 
اعتراف األمم املتحدة به. ومع هذا 
لم تعقد الهند اجتماعا واح��دا حول 
كشمير منذ اتفاقية “سيمال” عام 
1972 )بشأن العالقات الثنائية بني 
الهند وباكستان( وتزعم أن كشمير 

جزء ال يتجزأ من الهند.
األمر اآلخر الذي يشعرنا بالقلق، 
هو قرب حكومة م��ودي، من فلسفة 
منظمة “RSS”، والتي تعتنق أفكارا 
مشابهة لألفكار التي اعتنقها هتلر، 
مثل التطهير العرقي وقمع األقليات 
والسيطرة عليها. وسعيها جلعل 
4 ماليني مسلم في جامو كشمير 

وآسام دون وطن.
ورغ��م أن األمم املتحدة صرحت 
أن��ه ال ميكن ت��رك أي شخص دون 
وطن، إال أن مودي يسير في طريق 

خطرة ويواصل استهداف األقليات.
أج��دد شكري للحكومة التركية 
وللرئيس رج��ب طيب أردوغ���ان. 
لقد ات��ص��ل ب��ي الرئيس أردوغ���ان 
حينما اندلعت أزمة هجوم بولواما، 
وف��ي األي���ام التي شنت فيها الهند 
هجماتها وأعرب لي عن تفهمه ملوقف 

باكستان.

االحتاد األوروبي يدعو 
اسرائيل لوقف نشاطها 

االستيطاني غير القانوني
ق��ال االحت��اد األوروب���ي ان��ه سيواصل عن كثب مراقبة املوقف 
املتعلق بالتوسع غير القانوني للمستوطنات اإلسرائيلية “مبا 
في ذلك أي خطوات باجتاه الضم احملتمل )الراض فلسطينية( 

والتصرف وفقا لذلك”.
وأش���ارت مايا كوشيانيستش املتحدثة باسم املمثلة العليا 
ل��الحت��اد األوروب����ي للسياسة اخل��ارج��ي��ة واألم��ن��ي��ة فيديريكا 
موغيريني في بيان الى ان احلكومة االسرائيلية وافقت على اقتراح 

بانشاء مستوطنة جديدة هي )ميفوت يريهو(.
واك��دت موقف االحت��اد األوروب���ي ب��أن جميع املستوطنات في 
األرض الفلسطينية احملتلة مبا فيها القدس الشرقية غير قانونية 

مبوجب القانون الدولي.
ودعا االحتاد االوروبي اسرائيل الى انهاء كل النشاط االستيطاني 
وتفكيك البؤر االستيطانية التي أقيمت منذ مارس 2001 متاشيا مع 

االلتزامات السابقة.

جنوب السودان: املعارضة 
املسلحة تنقل مقرها للعاصمة

أعلنت املعارضة املسلحة ف��ي جنوب ال��س��ودان، نقل مقرها 
الرئيسي إلي العاصمة جوبا بدال من والية فو شرقي البالد.

وقال تنقو بيتر األمني العام للمعارضة املسلحة إن القرار يأتي 
عقب جناح املباحثات املشتركة بني الرئيس سيلفا كير ورئيس 
املعارضة ريك مشار في حتقيق تقدما ملحوظا في امللفات العالقة 

من اتفاق السالم.
وصل ريك مشار إلى جوبا للقاء سلفاكير، لبحث كافة القضايا 
العالقة من اتفاق السالم، خاصة املتعلقة بعدد الواليات وحدودها 
وتنفيذ الترتيبات األمنية التي تسبق تشكيل احلكومة االنتقالية في 

نوفمبر املقبل.


