
قال الرئيس اإليراني حسن روحاني إن بالده متد يد الصداقة لكافة 
دول اجلوار، ومستعدة للتجاوز عن “أخطائهم السابقة”.

وراى أن الواليات املتحدة واسرائيل تسعيان الستغالل اخلالفات 
فــي املنطقة، وكشف عــن اعـــداد بــالده مــا وصفها بـــ “خطة سالم 

إقليمية”.
جاء ذلك في كلمة خالل استعراض عسكري عند ضريح اخلميني 
في العاصمة طهران، أمس األحــد، تزامنا مع الذكرى الـ39 للحرب 

العراقية اإليرانية.
وأضاف روحاني: “في هذه املرحلة التاريخية املهمة واحلساسة 
نعلن أننا مند يد الصداقة واالخـــوة لكل دول اجلـــوار، حتى أننا 
مستعدون للتجاوز عن أخطائهم السابقة في املنطقة وذلك ألن أعداء 
االسالم واملنطقة املتمثلني بأمريكا واالستكبار والصهيونية يريدون 

استغالل اخلالفات فيما بيننا”.
ولفت إلــى أنــه سيشارك في اجتماعات اجلمعية العامة لألمم 
املتحدة بشعار “حتالف األمل، السالم لكل املنطقة، ومبادرة السالم 

في مضيق هرمز”.
وذكر أنه سيطرح خالل األيام املقبلة باألمم املتحدة خطة بالده، 
للتعاون من أجل ضمان أمن اخلليج ومضيق هرمز وخليج عمان بني 

دول املنطقة.
وفــي إشــارة إلــى الهجمات األخيرة على منشأتي شركة أرامكو 
السعودية للنفط، قال روحاني: منهجنا وطريقنا هو حتقيق الوحدة 
والتنسيق بني دول املنطقة، أما اولئك الذين يريدون اتهام إيران بكل 
حادث يقع في املنطقة جريا على أكاذيبهم التي افتضحت، فإنهم اذا 
كانوا صادقني في مزاعم احلرص على أمن املنطقة فعليهم وقف إرسال 
كل هذا السالح والطائرات والقنابل الى املنطقة، وعليهم أن ال يجروا 
املنطقة الى سباق التسلح، وأن يبتعدوا عن املنطقة اذا كانوا جادين 

فعال لتحقيق أمنها”.
وأردف روحاني مخاطبا القوى االجنبية بالقول: “لقد كنتم على 
الدوام نقمة وبالء على املنطقة وكلما ابتعدمت عن منطقتنا وشعوبنا 

حسن روحانيكلما ازدادت فرص حتقيق السالم واالستقرار”.

قال إنه سيطرحها خالل األيام املقبلة في األمم املتحدة

روحاني يكشف عن إعداد بالده »خطة سالم إقليمية«

شرطة هونغ كونغ متنع احتجاجات في املطار

مظاهرات هونغ كونغ   

انتشرت شرطة هونغ كونغ في محطة 
السكك احلديدية الرئيسية التي تخدم املطار، 
أمس األحد، للحيلولة دون وقوع احتجاجات 
جديدة مناهضة للحكومة، تستهدف النقل 
اجلوي بعد ليلة من االشتباكات العنيفة في 

شوارع املدينة التي حتكمها الصني.
وســبــق أن اســتــهــدف احملــتــجــون املطار 
واحــتــلــوا قاعة الــوصــول وأغــلــقــوا الطرق 
املؤدية له، وأشعلوا حرائق في شوارع بلدة 
توجن تشوجن القريبة، وأتلفوا محطة املترو 

بالبلدة.
وقالت هيئة املطار، إنه “لن ُيسمح ألحد 

بركوب قطار املطار السريع إال من وسط 
هونغ كونغ وليس من شبه جزيرة كولون”.

وينقل هــذا القطار الــركــاب حتت امليناء 
وعبر سلسلة من اجلسور إلــى املطار على 
ــرة نائية.  ــزي أرض مستصلحة حـــول ج
وأضافت أنــه لن ُيسمح بدخول احملطة إال 
 ةركذت لمحي نلمطيران. وتضررت خدمات 

احلافالت أيضاً.
ــت الــهــيــئــة: “هناك دعــــوات على  ــال وق
اإلنترنت الستخدام بطاقات ركوب وتذاكر 
طيران مزورة أو تقدمي بيانات وهمية حلجز 
رحـــالت طــيــران لــدخــول صـــاالت املــطــار... 

تنبه سلطات املطار إلى أن مثل هذه األفعال 
قد ترقى إلــى التزوير أو استخدام وثائق 
مزيفة”. وجتمع مئات احملتجني، من الشبان 
والشيوخ، في مركز تسوق في بلدة شاتني 
مبنطقة األقاليم اجلديدة ورددوا هتافات 

تدعو إلى الثبات والقوة.
ـــدأت االحــتــجــاجــات فــي هــونــغ كونغ  وب
فــي يونيو بسبب مــشــروع قــانــون، قــررت 
السلطات سحبه، كــان مــن شأنه السماح 
ــى الــصــني حملاكمتهم  بتسليم أشــخــاص إل
هناك. واتسعت مطالب احملتجني لتصل إلى 

دعوات إلجراء انتخابات عامة.
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12 إرهابيًا من  تركيا: حتييد 
»بي كا كا« داخل وخارج البالد

حّيدت القوات التركية، 12 إرهابيا من منظمة “بي كا 
كا” في عمليات داخل البالد وشمال العراق.

وأوضحت وزارة الداخلية التركية في بيان، أمس االحد، 
أن قوات األمن حيدت 5 إرهابيني في ريف قضاء بيرفاري 
التابع لوالية سعيرت جنوب شرق البالد. وأضاف البيان 
أن العملية األمنية جرت بدعم من سالح اجلو التركي، 

وأنها ما زالت مستمرة.
من جانب آخر ذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان، 
أن ســالح اجلــو متكن من حتييد 7 إرهابيني من “بي كا 
كا” شمالي العراق. وأشار البيان إلى أن مقاتالت تركية 
استهدفت مواقع لإلرهابيني في منطقة هفتانني، في إطار 

عملية املخلب اجلارية منذ 27 مايو املاضي.
وفي 27 مايو املاضي، أطلقت القوات التركية “عملية 
املخلب” مبنطقة “هاكورك” شمالي العراق بهدف القضاء 
بشكل كامل على خطر اإلرهاب الذي يهدد البالد، أتبعتها 
بعملية املخلب2- في 13 يوليو املاضي ثم املخلب3- في 

24 أغسطس املاضي.
ــت قــوات األمــن واجليش التركي على استهداف  ودأب
مواقع املنظمة اإلرهابية ومالحقة عناصرها داخل البالد 

وشمالي العراق.
يأتي ذلــك ردا على هجمات إرهابية تنفذها املنظمة 
ــل تركيا بني احلــني واآلخـــر، مستهدفة  االنفصالية داخ

املدنيني وعناصر األمن واجليش.

9 جرحى في  قتيالن و 
إطالق نار جنوب شرق 

الواليات املتحدة
قتل شخصان واصيب 9 اخــرون في حادث إطالق نار 
داخل ناد رياضي بوالية كارولينا اجلنوبية بجنوب شرق 

الواليات املتحدة األمريكية.
ــاري فايل وهــو مسؤول الشرطة احمللية في  ــال ب وق
مقاطعة النكستر التي وقع فيها إطالق النار إن “احلادث 
كان كبيرا جدا ووقع داخل النادي وخارجه.. لدرجة أن 

عددا كبيرا من الناس شاهدوه”.
ولم يتم القبض حتى االن على مطلق النار لكن مسؤول 
الشرطة أشــار في البيان إلــى أنــه جــرى فتح حتقيق في 
احلادث.ولم يتأكد احملققون بعد من عدد مطلقي النار في 

هذا الهجوم.

مسلح يحاول اقتحام مسجد 
بسيارته شرقي فرنسا

اعلنت السلطات الفرنسية أمس االحــد محاولة رجل 
مسلح اقتحام املسجد الكبير في مدينة كوملار شرقي البالد 

من دون وقوع اصابات.
وقالت املدعية العامة في كوملار كاترين سوريتا في 
تصريحات صحفية ان املعلومات األولية تفيد بأن الرجل 

يعاني “مشاكل نفسية”.
واضــافــت انــه لم يصب أحــد باستثناء املهاجم الذي 
جرح بسالح أبيض كان يحمله ونقل إلى املستشفى حيث 

سيخضع لعملية جراحية.
وذكرت ان املتهم سوف يوضع قيد التوقيف االحتياطي 
ــرب وقــت ملعرفة املــزيــد حول  وسيتم استجوابه فــي أق

دوافعه.

سريالنكا: حتقيقات 
جديدة بهجمات الفصح

   قال مسؤولون في كولومبو أمس األحد، إن الرئيس 
السريالنكي مايثريباال سيريسينا عــني جلنة إلجــراء 
حتقيق جديد في الهجمات االنتحارية التي وقعت يوم عيد 

الفصح، والتي تسببت في مقتل 268 شخصاً.
وُيعتقد أن جماعات إسالمية متطرفة كانت وراء 
التفجيرات االنتحارية التي وقعت في 21 أبريل املاضي، 

والتي استهدفت 3 كنائس و3 فنادق فاخرة.
وتبدأ اللجنة اجلديدة التي يترأسها قاض من محكمة 
االستئناف، عملها وسط مزاعم من الكنيسة الكاثوليكية 
في سريالنكا، برئاسة األسقف كاردينال مالكولم راجنيث، 

بأن التحقيقات التي أجريت حتى اآلن ليست كافية.
وقال متحدث باسم مكتب الرئيس إن “سيريسينا كلف 
اللجنة بالتحقيق لكشف اجلماعات املسؤولة عن الهجمات 
املنسقة، وكذلك التحقيق في الفشل املزعوم للمسؤولني 
بشأن التصرف على الرغم من ورود حتــذيــرات أمنية 
مسبقة”، ومت منح اللجنة 6 أشهر إلجراء حتقيقها وتقدمي 

تقرير إلى الرئيس.
يشار إلــى أن أحــد االدعـــاءات الرئيسية ضد الشرطة 
وقوات األمن هي أنها فشلت في التصرف رغم ورود تقارير 
استخباراتية أجنبية تفيد بأن جماعات إسالمية كانت 
تخطط لشن هجمات على الكنائس، واحتجت احلكومة بأن 

التحذيرات لم تتضمن معلومات محددة حول التفجيرات.
وذكرت الشرطة أن أكثر من 100 شخص مازالوا رهن 

االحتجاز بسبب االشتباه في تورطهم في الهجمات.

القوات األفغانية تستعيد 
السيطرة على منطقة

من قبضة طالبان
أعلنت وزارة الــدفــاع األفغانية أمــس األحـــد، أنــه مت 
استعادة السيطرة على منطقة “جاجاتو” بإقليم غزني 
بعد عامني من سيطرة طالبان عليها، طبقاً ملا ذكرته قناة 

“طلوع نيوز” التلفزيونية األفغانية.
ووفقاً للقناة، مت حترير تلك املنطقة الواقعة شمال 
اإلقليم في عملية أُطلق عليها اسم “مبني”، بدعم غارات 
جوية، وتابع البيان أنه مت نزع فتيل العديد من األلغام، 
مشيراً إلى أن طالبان تكبدت خسائر ضخمة في العملية، 

على الرغم من عدم توافر أرقام.
وتفتح استعادة السيطرة على املنطقة الطريق أمام 
الوصول إلى املركز اإلقليمي ملناطق ماليستان وجاجوري 
واجريستان وناور، ولم يكشف البيان عن معلومات بشأن 
الضحايا في صفوف اجليش أو املدنيني، وكما لم تعلق 

حركة طالبان على األمر حتى اآلن.

قبل أسبوع من االنتخابات

 مظاهرة مناهضة لليمني املتطرف بالنمسا
شهدت العاصمة النمساوية فيينا، 
مــظــاهــرة مــنــاوئــة حلــزبــي “الشعب” 
و”احلرية” اليمينيني املتطرفني، وذلك 
قبل أسبوع من االنتخابات العامة املبكرة 

املزمع إجراؤها.
ــارك في املظاهرة نحو 10 آالف  وش
شخص، حسب املنظمني؛ حيث جابوا 
شــــوراع رئيسية بالعاصمة فيينا، 
حاملني الفتات ُكتب عليها “ال لتحالف 
الشعب واحلرية اليميني املتطرف” و”ال 
للنازيني في احلكم” و”ال لسيباستيان 

كورس”.
وفي كلمة لهم خالل املظاهرة، أعرب 
منظموها عن رفضهم للسياسات املعادية 

للمسلمني واملهاجرين والالجئني التي 
تبناها احلزبني الذين وصال السلطة بعد 

انتخابات 2017.
كما أعرب املتظاهرون عن معارضتهم 
لوصول التحالف اليميني املتطرف إلى 
السلطة مجددا، ال سيما أنه مسؤول عن 
فــرض قيود على احلقوق االجتماعية 
ومتديد ساعات العمل، وخلق مشاكل 
جديدة في احلد األدنى لألجور ومجالي 

التعليم والصحة.
وقالت كارين ويلفنجسيدر، املتحدثة 
باسم منظمة “لينكسويند” املناهضة 
للعنصرية التي نظمت املظاهرة، إنهم ال 
يريدون حكومة متييزية واستفزازية 

عقب االنتخابات العامة املقرر اجراؤها 
ـــاري، بــل حكومة  فــي 29 سبتمبر اجل
تركز على اإلنسان وتراعي حقوق جميع 

املواطنني.
وأشارت إلى أن الفضائح العنصرية 
تالحق العديد من السياسيني األعضاء 

في احلكومة السابقة.
ــن يــدعــون  ــذي وأضـــافـــت: “رأينا ال
الوطنية والــقــومــيــة كيف يعرضون 
صــفــقــات الــبــنــى التحتية لــلــبــالد في 
جزيرة إبيثا )اإلسبانية(”، في إشارة 
إلى الفضيحة السياسية التي أطاحت 
بالزعيم السابق حلزب احلرية اليميني 
املــتــطــرف، الــنــائــب الــســابــق ملستشار 

النمسا، كريستيان شتراخه، قبل أشهر.
بدورها قالت الفنانة، الرا سينزاك، إن 
حكومة ائتالف الشعب واحلرية تعني 
العنصرية وفــرض قيود على احلقوق 
االجتماعية، “وفي عهدها فرضت قيود 

على احلقوق الدميقراطية للمواطنني”.
وأضافت: “كفنانني ال نريد حكومة 
ميينية مطرفة ثانية، حكومة تفرض 
الرقابة على الصحافة والفن وتشكك 
في احلقوق األساسية للدميقراطية”. 
وأشــارت إلى أن ممارسة السياسة عبر 

نشر اخلوف والتمييز أمر يدعو للخجل.
كما قدم عدد من الفنانني واملوسيقيني 
دعمهم للمظاهرة الــتــي جــرت وسط 

اجــراءات أمنية مشددة. وتشهد النمسا 
األحد املصادف لـ 29 سبتمبر اجلاري، 
انتخابات برملانية مبكرة، بعد حجب 
البرملان الثقة عــن املستشار السابق 

سيباستيان كورس وحكومته اليمينية.
وخالل مايو املاضي تفككت احلكومة 
االئتالفية اليمينية في النمسا، واملتشكلة 
من حزبي الشعب احلاكم واحلرية، عقب 
إعــالن كــورس إنهاء التحالف مع حزب 

احلرية.
وحــســب بــيــانــات وزارة الداخلية 
النمساوية، يبلغ عدد الناخبني في البالد 
نحو 6 ماليني و400 ألف ناخب موزعني 

على تسع محافظات.

حزب العمال البريطاني يعقد 
مؤمتره السنوي في أوج أزمة 

حول بريكست
بدء حزب العمال البريطاني الــذي يشهد انقسامات عميقة 
أمس األحد مؤمترا صعبا لزعيمه جيرميي كوربن الذي يتعرض 
لضغوط شخصيات كبيرة في احلزب من أجل تبني موقف يؤيد 
ــي، بينما يقترب موعد  بقاء اململكة املتحدة في االحتــاد األوروب

بريكست.
وسيناقش أكبر أحزاب املعارضة البريطانية قضايا يتبناها 
اليسار مثل أسبوع عمل محدد بأربعة أيــام بــدون تغيير في 
األجور وإلغاء املدارس اخلاصة وحتقيق التوازن في انبعاثات 
الكربون بحلول 2030، من أجــل حتديد اخلطوط العريضة 

حلملتهم في االنتخابات التشريعية.
لكن القضية الكبرى تبقى بريكست الذي سيصوت مندوبو 

احلزب البالغ عددهم 1200 بشأنه اإلثنني.
ويبدو موقف حزب العمال غير واضــح بني رئيس الــوزراء 
البريطاني احملافظ بوريس جونسون الذي يريد إجناز بريكست 
بــأي ثمن فــي 31 أكتوبر، واحلـــزب الليبرالي الدميوقراطي 
الوسطي الــذي يريد البقاء بكل بساطة في االحتــاد األوروبــي 

بدون إجراء استفتاء جديد.
ويؤكد جيرميي كوربن في مقال نشر هذا األسبوع في صحيفة 
“ذي غارديان” أنــه إذا تسلم حــزب العمال احلكم فسينظم 
استفتاء لالختيار بني “عرض يتمتع بالصدقية” للخروج من 
االحتاد األوروبي، مع اتفاق ينص خصوصا على “احتاد جمركي 
جديد” وضمانات حول احلقوق االجتماعية والبيئة الغارديان، 

ومن جهة أخرى “البقاء” في االحتاد.
واكتفى كوربن الــذي يقود احلــزب منذ 2015، بالقول إن 

“الشعب البريطاني سيتخذ القرار النهائي”.
وكان كوربن )70 عاما( املشكك في جدوى الوحدة األوروبية 
والــذي يتبنى مواقف أكثر يسارية من أسالفه، دافع بشدة عن 
البقاء في االحتاد خالل حملة استفتاء يونيو 2016 الذي صوت 

فيه 52 باملئة من الناخبني مع اخلروج من االحتاد األوروبي.
ويــبــذل قــادة فــي احلــزب وعلى رأســهــم نائب رئيسه توم 
واتسون جهودا ليتخذ العماليون موقفا مؤيدا للبقاء في االحتاد 
األوروبي. ودعا واتسون مؤخرا حزب العمال إلى أن يدعم “بال 
لبس” البقاء في االحتاد األوروبــي في استفتاء جديد يدعو إلى 
تنظيمه قبل االنتخابات العامة التي أصبحت مرجحة بسبب 

األزمة السياسية التي تشهدها اململكة املتحدة بسبب بريكست.

إثيوبيا تعتقل عددًا من عناصر 
حركة الشباب وتنظيم داعش

أعلنت وكالة االستخبارات الوطنية في إثيوبيا عن اعتقال 
عدد من أعضاء حركة الشباب وتنظيم داعش في البالد، لقيامهم 
باإلعداد لتنفيذ هجمات. وأضافت الوكالة في بيان أن هدف 
هؤالء األشخاص كان مهاجمة أماكن عامة وأحداث دينية وفنادق 

بالعاصمة أديس أبابا ومواقع أخرى في إثيوبيا.
ولم حتدد الوكالة عدد من مت اعتقالهم إال أن وكالة بلومبرغ 
لألنباء نقلت اليوم عن التلفزيون اإلثيوبي الرسمي أن 12 

متشدداً مت اعتقالهم.

وزير خارجية أوكرانيا ينفي تعرض 
زيلينسكي لضغط من ترامب

  نفى وزيـــر خارجية أوكــرانــيــا فــادمي 
ــدى وسائل  بريستيكو فــي مقابلة مــع إح
اإلعـــالم احمللية إشـــارات إلــى أن الرئيس 
األمريكي دونالد ترامب مارس ضغوطاً على 
الرئيس األوكراني فولودميير زيلينسكي 

خالل اتصال هاتفي في يوليو.
وقال بريستيكو في املقابلة إن أوكرانيا 
دولة مستقلة ولن تنحاز لطرف من األطراف 
على الساحة السياسية األمريكية حتى 
وإن كانت “نظرياً” في وضــع يسمح لها 
بــذلــك. وأضـــاف أن كييف تقدر املساعدة 

التي تلقتها من واشنطن. وكــان االتصال 
الهاتفي جزءا من شكوى سرية قدمها ُمبلغ 
وأشعلت معركة سياسية بني الدميقراطيني 
الذين يحذرون من تعرض األمــن القومي 
للتهديد واجلمهوريني الذين يحولونها إلى 
هجوم على بايدن، وهو منافس بارز على 
ــزب الدميقراطي النتخابات  ترشيح احل
الرئاسة التي سيخوضها ترامب عن احلزب 

اجلمهوري في العام املقبل.
ولم تتأكد رويترز من تفاصيل شكوى 
املُبلغ. لكن مصدراً مطلعاً على األمر قال إنها 

تزعم وجود “عدة تصرفات” قام بها ترامب 
وليس مجرد اتصال هاتفي مع زعيم أجنبي. 
ورفــض املصدر اإلفصاح عن هويته نظرا 

حلساسية املوضوع.
ورفــــض مــكــتــب زيلينسكي إلـــى اآلن 

التعليق على املزاعم.
وقال بريستيكو “أعرف ما الذي جرى في 
احملادثة وأعتقد أنه لم يكن هناك ضغط”. 
وأضاف “هذه احملادثة كانت طويلة وودية 
وتطرقت إلــى كثير مــن املسائل وتطلبت 

أحيانا إجابات جادة”.


