مصر :املؤبد لـ  11من قيادات «اإلخوان»
متهما من جماعة اإلخوان المسلمين بالسجن المؤبد ً 25
ً
عاما ،بينهم
عاقبت محكمة مصرية ،أمس11 ،
مرشد الجماعة محمد ًبديع ،ورجلها القوي خيرت الشاطر ،ضمن القضية المعروفة بـ«التخابر مع
حماس» .الحكم طال أيضا قيادات الجماعة ،محمد سعد الكتاتني وعصام العريان ،ومحمد البلتاجي،
ُ
الذين أدينوا بـ«التخابر مع منظمات أجنبية خــارج البالد ،بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخــل البالد،
وتمويل اإلرهــاب ،والتدريب العسكري لتحقيق أغــراض التنظيم الــدولــي لــإخــوان» .وقضت المحكمة
بسجن ُمشدد مدته  10سنوات بحق  3متهمين ،و 7سنوات لمتهمين اثنين ،فيما برأت  6آخرين.
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االحتالل يقصف القطاع ..ووزير االقتصاد يتهم إيران بالوقوف وراء هجوم أشدود الصاروخي

زعماء «ليكود» :الحرب على غزة ال مفر منها
حملة نتانياهو لناخبي اليمني املتطرف :العرب يريدون القضاء علينا جميعًا

غزة – الوكاالت :حمل وزيــر االقتصاد االسرائيلي ايلي كوهين،
ايران المسؤولية عن قصف صاروخي من قطاع غزة أجبر رئيس
الــوزراء بنيامين نتانياهو على الهروب من تجمع انتخابي في
مستوطنة أشدود .واتهم كوهين في تصريح أدلى به امس أثناء
مؤتمر في هرتسليا طهران بتمويل وتسليح فصائل غزة ،مشددا
على أن ما حدث يشكل «محاولة ايرانية للتدخل في انتخابات
الكنيست» التي ستجري في اسرائيل بعد أقل من أسبوع .وأبدى
الوزير المنتمي الى حزب نتانياهو «ليكود» قناعته بأن حربا
جــديــدة على غــزة أمــر المفر منه قائال «ستكون هناك حــرب في
غ ــزة ،وذل ــك ال يسعدنا ولـيــس مــا نــريــده ،لـكــن مـثــل هــذه الـحــرب
قادمة».

ُ
وأجـ ـل ــي نـتــانـيــاهــو مــن م ـهــرجــان ان ـت ـخــابــي فــي مــدي ـنــة أش ــدود
(ج ـنــوب) لبعض الــوقــت أثـنــاء ّ
دوي ص ـفــارات االن ــذار اثــر قصف
ّ
صــاروخــي مــن قـطــاع غــزة ،بحسب التلفزيون الـعـمــومــي .وبثت
القناة  11في التلفزيون االسرائيلي لقطات ظهر فيها أفــراد من
ّ
المنصة
الـجـهــاز الـمـســؤول عــن حماية نتانياهو يقتربون مــن
ّ
أثناء القائه كلمة ليهمس أحدهم في أذن رئيس الــوزراء فيلوح
ّ ً
مودعا الحضور ويخرج من المبنى.
األخير بيده
الــى ذلــك نشرت الحملة االنتخابية لرئيس ال ــوزراء االسرائيلي
على حسابه في «فيسبوك» رسالة موجهة الى الناخبين يبيدو
انها تستهدف اليمين المتطرف تنص على أن «العرب يريدون
القضاء علينا جميعا» .وتحث الرسالة التي ظهرت على شاشة

كل من يزور صفحة نتانياهو الناخبين على دعم حزبه «الليكود»
في انتخابات الكنيست المقبلة ،محذرا من خطورة تشكيل حكومة
يـســاريــة فــي الــدولــة الـعـبــريــة .وتـنــص الــرســالــة عـلــى أن «حكومة
علمانية يسارية ضعيفة (قد تتمخض عنها االنتخابات المقبلة)
تعتمد على العرب الذين يريدون القضاء علينا جميعا :النساء
ّ
واألط ـفــال والــرجــال ،وستمكن مــن ظـهــور اي ــران نــوويــة ستقضي
علينا» .ودعــت الــرســالــة كــل مــن يـقــرأهــا الــى أن يصبح «مبعوثا
لرئيس الوزراء» ويقنع ثالثة أصدقاء أو ذويه بدعم «ليكود» في
االنـتـخــابــات المقبلة .وســرعــان مــا حــاولــت حملة نتانياهو نأي
رئـيــس الـ ــوزراء عــن الــرســالــة الـتــي أث ــارت مــوجــة ان ـت ـقــادات ،قائلة
انها نشرت من قبل موظف فيها دون معرفة رئيس الحكومة وتم

حذفها فور اطالع نتانياهو عليها .وانتقد رئيس القائمة العربية
المشتركة أيمن عودة بشدة هذه الرسالة ،واصفا نتنياهو بأنه
«مجنون بال خطوط حمراء» ،ولجأ الى ادارة «فيسبوك» مطالبا
اياها بوقف ما اعتبره «تحريضا عنصريا وخطيرا ضد السكان
العرب» .في غضون ذلك أعلن الجيش االسرائيلي صباح أمس أنه
قصف مواقع لحركة «حماس» في غزة ردا على اطــالق صواريخ
من القطاع في اتجاه اسرائيل..وقال مصدر أمني تابع لـ«حماس»
فــي غــزة «نـفــذ طـيــران االح ـتــالل سلسلة غ ــارات جــويــة استهدفت
مــواقــع للمقاومة فــي شـمــال وجـنــوب قـطــاع غــزة ومـقــرا للشرطة
الـبـحــريــة وم ـنــزال (غـيــر مــأهــول) فــي ديــر الـبـلــح (ج ـنــوب الـقـطــاع)
وأسفر هذا العدوان عن وقوع أضرار مادية من دون اصابات».

إيران وكوريا الشمالية تتصدران نقاط التوتر والتجاذب في البيت األبيض

بولتون غادر ..خالفات مع الجميع حول كل شيء
واشـنـطــن -كــونــا :غــادر مستشار األمــن القومي األمـيــركــي المقال
ج ــون بــول ـتــون ال ـب ـيــت األب ـي ــض وس ــط «خ ــالف ــات جــوهــريــة» مع
الرئيس دونالد ترامب حول الملفات الكبرى للسياسة الخارجية.
وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» األميركية ان هناك «خالفات
جوهرية حــول كيفية التعامل مع تحديات السياسة الخارجية
الكبرى مثل ايــران وكــوريــا الشمالية وأفغانستان» بين ترامب
وبولتون.
مــن جهتها ذكــرت شبكة «ســي ان ان» األميركية أن بولتون كان
على خالف مع وزير الخارجية مايك بومبيو كما كان أيضا على
خــالف مع كبير موظفي البيت األبيض بالوكالة ميك مولفاني.
وأضــافــت الشبكة أن بولتون أبــدى اعتراضا على اجتماع سري
كــان مــن الـمـقــرر أن يعقده الــرئـيــس فــي منتجع كــامــب ديفيد مع
قــادة في حركة طالبان قبل أن يعلن ترامب يــوم األحــد الماضي
الغاءه ومعروف عن ترامب أنه اليحب المسؤولين الذين يبدون
اع ـتــراضــات عـلــى سـيــاســاتــه .ونـقـلــت «ســي ان ان» عــن مصدرين
مطلعين ان ترامب وبولتون دخال في «جــدال ساخن» حول قرار
الرئيس لقاء قــادة من حركة طالبان.واعتبرت صحيفة «فورين
بوليسي» أن اللقاء الذي لم يعقد أظهر «تصدعات جديدة» داخل
فــريــق السياسة الخارجية للرئيس مشيرة الــى مــوقــف بولتون
من اللقاء .وقــال النائب الرئيس للمتحدثة باسم البيت األبيض
هــوغــان جـيــدلــي لـقـنــاة «فــوكــس ن ـيــوز» األم ـيــرك ـيــة ان سـيــاســات
وأولــويــات بــولـتــون لــم تكن «مـتــوافـقــة» مــع وجـهــات نظر تــرامــب.
وأض ــاف جيدلي «الــرئـيــس يــريــد أشـخــاصــا اليتفقون معه لكنه
هو الذي يحدد السياسات..يريد فريقه أن يدعمه..يريد شخصا
يمكنه تنفيذ أجـنــدتــه» .وكــان جيدلي قــد اعلن للصحافيين في
البيت األبيض أن ترامب عين تشارلز كوبرمان مستشارا لأمن
الـقــومــي بــالــوكــالــة وك ــان كــوبــرمــان نــائـبــا لـبــولـتــون .وش ــدد على
عــدم وجــود مشكلة بين تــرامــب وبــولـتــون موضحا «انهما فقط
ال يتفقان عـلــى الكثير مــن الـقـضــايــا» .وتـجـنــب وزي ــر الخارجية
األميركي مايك بومبيو خالل مؤتمر صحافي في البيت األبيض
الدخول في أسباب اقالة بولتون وقــال للصحافيين انه سيترك
ذلــك للرئيس .لكن بومبيو اعـتــرف بأنه على خــالف مــع بولتون
حول بعض القضايا موضحا أنهما اختلفا «مرات عدة» .وتأتي
اقالة بولتون قبل أسبوع من اجتماعات الجمعية العامة لأمم
المتحدة التي قال ترامب انه اليمانع أن يلتقي على هامشها مع
الرئيس االيــرانــي حسن روحــانــي .وذكــرت شبكة (فــوكــس نيوز)
أن بولتون دعا الى «توخي الحذر» بشأن استراتيجية الرئيس
مع كوريا الشمالية وقــرار ترامب العام الماضي بسحب القوات
األميركية من سورية.

الواليات املتحدة تنكس أعالمها في ذكرى  11سبتمبر
واشنطن – الوكاالت :أمر الرئيس األميركي ،دونالد ترامب ،بتنكيس األعالم ،امس في ذكرى أحداث  11سبتمبر ،حدادا على ضحايا الهجمات االرهابية التي استهدفت برجي مركز
التجارة العالمي.
وقال الرئيس األميركي في بيان نشره الموقع االلكتروني للبيت األبيض «أعلن  11سبتمبر  2019يوما وطنيا ،وأدعو كل االدارات والوكاالت والوزارات األميركية الى تنكيس األعالم
في اليوم الوطني لذكرى الناس ،الذين قتلوا يوم  11سبتمبر  .»2001وصادف يوم امس الذكرى  18لهجمات  11سبتمبر والتي تبناها تنظيم «القاعدة».

الرئيس اإليراني يلوح بجولة تقليص جديدة لاللتزامات النووية

إقالة بولتون لم تقنع طهران :ال قمة بني روحاني وترامب
إيران :تهميش بولتون وطرده مثال حاسم على فشل استراتيجية الضغوط

طـ ـه ــران -الـ ــوكـ ــاالت :اك ــد الــرئ ـيــس االي ــران ــي ح ـســن روحــانــي
أمــس ان الــواليــات المتحدة ستفشل فــي سياساتها القائمة
على التهديد «بشن الحرب» على ايــران وحــذر من أن طهران
ً
مستعدة لخفض مزيد من التزاماتها النووية ردا على ذلك.
كما استبعدت ايران امكانية عقد لقاء بين روحاني والرئيس
األميركي دونالد ترامب بعد ساعات من اعالن البيت األبيض
استعداده للقيام بمثل هذا اللقاء اثر اقالة مستشاره المتشدد
جون بولتون.
واعتبر مستشار الرئيس االيــرانــي ،حسام الدين اشنا ،اقالة
مـسـتـشــار األم ــن ال ـقــومــي ج ــون بــول ـتــون ،مــن الـبـيــت األبـيــض
األمـيــركــي ،مثاال حاسما لفشل سياسة الضغوط األميركية
تجاه ايران.
وكتب آشنا على حسابه الرسمي بموقع تويتر «ان تهميش
بولتون وطرده الحقا ليس حادثا عابرا ،بل هو مثال حاسم
على فشل استراتيجية الضغوط االقتصادية القصوى على
ايران في مواجهة المقاومة البناءة للشعب االيراني».
والـثــالثــاء أكــد م ـســؤوالن كـبـيــران فــي ادارة تــرامــب أن األخير
مستعد للقاء الرئيس االيــرانــي من دون شــروط مسبقة بعد
أن أق ــال الــرئ ـيــس األم ـيــركــي مـسـتـشــاره لــأمــن ال ـقــومــي جــون
بــول ـتــون.وشــدد وزيـ ــرا ال ـخــارج ـيــة مــايــك بــومـبـيــو وال ـخــزانــة
سـتـيـفــن مـنــوتـشـيــن ع ـلــى أن ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة سـتــواصــل
تطبيق حملتها بممارسة «ضغوط قصوى» على الجمهورية
االســالمـيــة .لكن مـنــدوب ايــران لــدى األمــم المتحدة قلل أمس
م ــن فـ ــرص ع ـقــد ل ـق ــاء ب ـيــن ت ــرام ــب وروح ـ ــان ـ ــي .وق ـ ــال مـجـيــد
تخت روانـجــي ان لقاء قد يعقد اذا أنهت واشنطن «ارهابها
االق ـت ـصــادي» مــن خــالل رفــع عقوباتها عــن ط ـهــران .وأضــاف
أن قرار ترامب اقالة بولتون  -الشخصية المتشددة المتهمة

بدفع ترامب لشن حرب على ايران  -مسألة تعني األميركيين.
وق ــال تـخــت روان ـجــي «اقــالــة جــون بــولـتــون شــأن داخ ـلــي وال
نتخذ مواقف من المسائل الداخلية».
وأكــد المندوب االيــرانــي أن أي اجتماع يجب أن يعقد ضمن
اطــار مجموعة الـقــوى العظمى الـتــي تفاوضت للتوصل في
 2015الــى االت ـفــاق ال ـنــووي .ونـقـلــت وكــالــة األن ـبــاء االيــرانـيــة
الــرسـمـيــة عـنــه قــولــه «طــالـمــا أن الـحـكــومــة األمـيــركـيــة تـمــارس
ارهــابـهــا االقـتـصــادي وتـفــرض هــذه الـعـقــوبــات القاسية على
الشعب االيراني المجال للتفاوض».
وقال روحاني خالل اجتماع لمجلس وزرائه نقله التلفزيون
الحكومي «يتعين على األميركيين أن يفهموا أن سياسات
ال ـحــرب والــوعـيــد ال طــائــل منها وأن عليهم التخلي عنها».
وأضـ ــاف روحــانــي «ل ـقــد فــرض ال ـعــدو علينا أق ـصــى قــدر من
الضغوط .وردنــا هــو مقاومة ذلــك والتصدي لــه» مشيرا الى
الحملة التي تشنها الــواليــات المتحدة ضد ايــران .وتصاعد
التوتر بين طـهــران وواشنطن منذ مايو  2018اثــر انسحاب
الرئيس األميركي دونــالــد تــرامــب مــن جانب واحــد مــن اتفاق
 2015ال ـنــووي وف ــرض ع ـقــوبــات م ـشــددة أصــابــت االقـتـصــاد
االيــرانــي بالشلل .وردت ايــران على ذلــك بتقليص التزاماتها
النووية في اطــار االتـفــاق الــذي نص على تخفيف العقوبات
الـمـفــروضــة عـلـيـهــا .وق ــال روحــانــي أم ــس ان ايـ ــران مستعدة
لالمتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة ،وهو االسم الرسمي
ً
لالتفاق ،فقط اذا قام األميركيون بالمثل .وقال «لقد قلنا مرارا
ان سياستنا ...هي سياسة تكنولوجية (نووية) سلمية ،وان
نهجنا في خطة العمل المشتركة هو االلتزام مقابل االلتزام».
ً
وأض ـ ــاف «ل ـقــد ات ـخــذنــا ال ـخ ـطــوة ال ـثــال ـثــة ...واذا ك ــان الزم ــا
ً
وضروريا في المستقبل ،فسنتخذ خطوات أخرى».

ظريف« :التعطش للحرب»
ينبغي أن يزول مع غياب بولتون
طهران – الوكاالت :انتقد وزير الخارجية االيراني محمد جواد ظريف
ال��والي��ات المتحدة أم��س لفرضها عقوبات ج��دي��دة على ب��اده على
الرغم من رحيل مستشار األمن القومي األميركي جون بولتون الذي
وصفه بأنه «أكبر داعية للحرب» .وكتب ظريف على تويتر وأضاف
«التعطش للحرب والضغوط القصوى ينبغي أن تزول مع غياب أكبر

داعية للحرب (بولتون)» .وكانت الخارجية االيرانية رفضت التعليق
على اقالة بولتون .وكتب عباس الموسوي ،المتحدث باسم الخارجية
االيرانية في تغريدة عبر «تويتر» أن ظريف ،وردا على طلب مراسل
أميركي التعليق على ط��رد بولتون ،ق��ال« :ل��ن نصدر أي بيان حول
الشؤون الداخلية للواليات المتحدة األميركية».

روسيا «ال تتوقع» أي تحسن في العالقات
موسكو -أ.ف.ب :أعلنت روس�ي��ا أم��س أنها
«الت� �ت ��وق ��ع» أي ت �ح �س��ن ف ��ي ال� �ع ��اق ��ات م��ع
واشنطن بعد اقالة جون بولتون مستشار
األمن القومي لدونالد ترامب .وقال المتحدث
ب� ��اس� ��م ال� �ك ��رم� �ل� �ي ��ن دي � �م � �ت� ��ري ب �ي �س �ك��وف
للصحافيين «ال أع�ت�ق��د أن وج ��ود أو اق��ال��ة
أي م �س��ؤول ح�ت��ى وان ك��ان م �س��ؤوال بهذا
المستوى ،يمكن أن يحدث تغييرا كبيرا على
ال�ت��رت�ي�ب��ات المتعلقة بالسياسة الخارجية

األم �ي��رك �ي��ة» .وك ��ان ن��ائ��ب وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة
ال��روس��ي سيرغي ري��اب�ك��وف ق��د ص��رح في
وقت سابق لوكالة أنباء نوفوستي «شهدنا
في الماضي أكثر من مرة أن التغييرات في
االدارة األميركية ل��م تفض ال��ى أي تحسن.
لهذا السبب ليس لدينا أي توقعات من هذه
ال�ت�غ�ي�ي��رات» .وأض ��اف «نحكم على األف�ع��ال
ال على التصريحات أو النوايا .عندما نرى
ً
ً
تقدما ،عندها يمكننا أن نقول أن شيئا ما

قد تغير» .وأعلن الرئيس ترامب الثاثاء اقالة
ب��ول�ت��ون ،أح��د ص�ق��ور ال�س�ي��اس��ة الخارجية
ال��ذي اختلف معه بشأن ع��دد م��ن القضايا
ب�م��ا فيها اي ��ران وك��وري��ا ال�ش�م��ال�ي��ة .ت��وت��رت
العاقات بين موسكو وواشنطن التي بلغت
أدنى مستوى لها منذ نهاية الحرب الباردة،
ب�س�ب��ب ال �خ��اف��ات ب �ش��أن أوك��ران �ي��ا وات �ه��ام
روس�ي��ا بالتدخل ف��ي االنتخابات الرئاسية
األميركية عام .2016

