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األمني العام يقترح «منصة» لبناء الثقة وحل الخالفات بني دول الخليج

األمم املتحدة :دعم «كامل» للوساطة الكويتية

غوتيريش :الوضع اإلقليمي يؤكد الحاجة املاسة إلى العمل بشكل جماعي لتخفيض التوترات

ن�ي��وي��ورك -ال��وك��االت :اك��د األم�ي��ن ال�ع��ام لألمم المتحدة ،انطونيو
غوتيريش ،دعم المنظمة الدولية الكامل لوساطة الكويت من اجل
انهاء االزم��ة الخليجية واقترح تأسيس منصة لبناء الثقة وحل
الخافات بين دول الخليج العربي ،اضافة الى انشاء بنية امنية
اقليمية ج��دي��دة ،لمعالجة الشواغل األمنية المشروعة لألطراف
ال�م�ع�ن�ي��ة .ج ��اء ذل ��ك ف��ي جلسة لمجلس األم ��ن ال ��دول ��ي ،برئاسة
وزي� ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ال ��روس ��ي س�ي��رغ��ي الف � ��روف ،ب �ع �ن��وان «ال�ح�ف��اظ
على السام واألم��ن الدوليين :مراجعة شاملة للوضع في منطقة

الخليج العربي» .ودعا غوتيريش ،في افادته ألعضاء المجلس،
دول ال�خ�ل�ي��ج ال ��ى «ال �ع �م��ل ب�ش�ك��ل ج�م��اع��ي لتخفيض ال �ت��وت��رات
ومنع الصراعات» .وأضاف غوتيريش ان «الوضع االقليمي يؤكد
ال�ح��اج��ة ال�م��اس��ة ال��ى العمل بشكل جماعي لتخفيض ال�ت��وت��رات
ومنع ال �ص��راع ،وتتمثل الخطوة األول ��ى ف��ي تحديد تدابير بناء
الثقة القابلة للتطبيق ،والتي يمكن ان تعالج القضايا ذات االهتمام
ال �م �ش �ت��رك» .وأك ��د غ��وت�ي��ري��ش دع �م��ه ال�ك��ام��ل ل ��»ج �ه��ود ال��وس��اط��ة
التي اطلقتها الكويت ،برعاية سمو األمير الراحل الشيخ صباح

األحمد لتعزيز الحوار وحل التوترات بين اعضاء مجلس التعاون
الخليجي» .وأعرب عن امله بحل الخاف قريبا ،في وقت نحتاج
فيه الى الوحدة لمواجهة تحديات عديدة في المنطقة.
من جهة ثانية قال االمين العام لامم المتحدة «منذ مايو  2019ادى
عدد من الحوادث األمنية الى دفع التوترات الى مستويات جديدة،
مما زاد م��ن م �خ��اوف ان ��دالع ص ��راع اك �ب��ر ..وه ��ذه ت��ذك��رة صارخة
بأن اي سوء تقدير يمكن ان يفضي الى تصعيد كبير بالمنطقة»
واس�ت�ط��رد «أك ��رر دع��وت��ي لجميع األط ��راف المعنية ال��ى ممارسة

«الخليجي» :إيران تدرب وتمول اإلرهاب في املنطقة
نيويورك  -الوكاالت :اكد امين عام مجلس التعاون الخليجي ،نايف بن فالح الحجرف ،ان «ايران تدعم اعمال
ً
العنف في عدد من دول المنطقة وتدريب وتمويل وتسليح التنظيمات االرهابية والطائفية فيها» مضيفا ان
«ايران تسببت بانتشار العنف في العراق وسورية واليمن ولبنان» .وقال الحجرف ،في كلمة متلفزة خالل
ً
جلسة لمجلس األمن ان «ايران تتخذ اسلوب العداء والعنف وزعزعة االستقرار في المنطقة نهجا لها لتحقيق
اهدافها السياسية» .كما اوضح ان «بعض دول المجلس تعرضت العتداءات متكررة من ايران ووكالئها في
المنطقة بالصواريخ الباليسيتة والطائرات المسيرة» .يذكر ان الحجرف كان قد بعث برسالة الى مجلس
األمن الدولي للمطالبة بتمديد احكام ملحق قرار مجلس األمن رقم  2231بشأن تقييد نقل األسلحة التقليدية

ً
من وال��ى اي��ران .وأوض��ح ان��ه «نظرا ال��ى استمرار اي��ران في نشر األسلحة في المنطقة وتسليح التنظيمات
والحركات االرهابية والطائفية ،وحيث ان ايران لم تلتزم منذ صدور قرار مجلس األمن رقم  2231في عام
 2015باالمتناع والكف عن التدخل المسلح في دول الجوار ،مباشرة وعن طريق المنظمات والحركات التي
تقوم بتسليحها وتدريبها ،مما يجعل من غير المالئم رفع القيود عن توريد األسلحة من والى اي��ران الى
ان تتخلى اي��ران عن انشطتها المزعزعة لالستقرار في المنطقة وتتوقف عن تزويد التنظيمات االرهابية
ً
والطائفية بالسالح» ،مضيفا ان ذلك «األمر يحتم ضرورة تمديد احكام ملحق القرار رقم  2231وما يمثله
ذلك من ضمان وصون ألمن واستقرار المنطقة والعالم».

اقصى درج��ات ضبط النفس ،واالم�ت�ن��اع ع��ن األع�م��ال التي يمكن
ان تكون لها آث��ار مزعزعة لاستقرار» .واق�ت��رح تأسيس «منصة
مماثلة لعملية هلسنكي ،ت�ب��دأ ب�ت��داب�ي��ر ل�ب�ن��اء ال�ث�ق��ة ،ق��د تشمل
ط��رق مكافحة فيروس «ك��ورون��ا» وتعزيز االنتعاش االقتصادي
وض�م��ان الماحة البحرية دون ع��وائ��ق وتسهيل الحج الديني».
وعملية هلسنكي هي وثيقة ص��درت عن مؤتمر ُعقد بالعاصمة
�س جديدة لألمن والتعاون بين
الفنلندية ،عام  ،1975اليجاد اس� ٍ
الدول األوروبية .وقال غوتيريش «على المدى الطويل ،ارى انشاء
بنية امنية اقليمية جديدة لمعالجة الشواغل األمنية المشروعة
لجميع اصحاب المصلحة» .وأردف «وأحث الدول (لم يسمها) على
التنازل عن اية عقوبات قد تؤثر سلبا على الوصول الى المساعدة
االن �س��ان �ي��ة وال�ط�ب�ي��ة ال�ح�ي��وي��ة وس ��ط ه ��ذا ال��وب��اء ال ��ذي ن��واج�ه��ه
ج�م�ي�ع��ا» .وت��اب��ع «أن ��ا ع�ل��ى اس �ت �ع��داد الي �ج��اد اش �ك��ال م��ائ�م��ة من
الحوار االقليمي قد تحظى باالجماع الضروري من جميع األطراف
المعنية» .ال��ى ذل��ك ش��دد غوتيريش ،خ��ال مداخلته ،على اهمية
المحافظة علي «خطة العمل الشاملة المشتركة(االتفاق النووي
االيراني) كأداة مهمة لمكافحة االنتشار النووي واألمن االقليمي».
وانسحبت الواليات المتحدة ،في مايو  ،2018من االتفاق الموقع
ع ��ام  ،2015وف��رض��ت ع �ق��وب��ات اق �ت �ص��ادي��ة ق��اس�ي��ة ع�ل��ى ط �ه��ران،
الجبارها على اعادة التفاوض.

هاجم في ختام «قمة نيقوسيا» الثالثية سياسة تركيا «االبتزازية»

السيسي :قررنا مواجهة األعمال االستفزازية شرقي املتوسط
طهران :الحفاظ على االتفاق
النووي «بات أكثر صعوبة»

القاهرة « -النهار»

ش��دد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ،أم��س ،ف��ي ختام
القمة الثاثية المصرية اليونانية القبرصية ف��ي نيقوسيا،
ّ
ّ
وتمول اإلرهاب ،مؤكدا
على التصدي للدول التي تدعم وتسلح
ضرورة مواجهة األعمال االستفزازية شرقي المتوسط .وانتقد
ال�س�ي��اس��ة االب �ت��زازي��ة ال�ت��ي ت�ق��وم ب�ه��ا ت��رك�ي��ا م��ع أوروب� ��ا ح��ول
قضية المهاجرين.
وأض ��اف ال��رئ�ي��س ال �م �ص��ري« :ن�ع�م��ل ع�ل��ى ت�ع��زي��ز ال �ت �ع��اون مع
ال�ي��ون��ان وق �ب��رص» ،موضحا أن��ه «قدمنا نموذجا ناجحا في

ترسيم الحدود مع اليونان وقبرص».
وأك��د السيسي على «دع��م توحيد شبه ال�ج��زي��رة القبرصية»
و«تسوية القضية الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية».
وفيما يتعلق بالملف ال �س��وري ،أوض��ح السيسي أن «ق��رارات
مجلس األمن تمثل المرجعية للحل في سورية» ،الفتا إلى أن
باده «تدين تواجد أي قوات أجنبية غير شرعية في سورية».
م��ن جانبه اعتبر ال��رئ�ي��س القبرصي نيكوس أنستاسيادس
أن تركيا تنتهك ال�ح��دود البحرية في المتوسط وبحر إيجة،
معتبرا أن «ممارسات تركيا تزيد التوتر شرقي المتوسط».
ّ
وبين أنستاسيادس أن عاقات باده مع اليونان ومصر «غير

ّ
موجهة ألي دول��ة» ،داعيا لما وصفه ب ��«إج��راءات حازمة ضد
الدول الداعمة لإلرهاب».
ودع��ا الرئيس القبرصي الحترام الحقوق السيادية لكل دولة
في المتوسط ،ولتسوية في ليبيا تحترم وحدة وسيادة البلد.
وبدوره قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس،
إن تركيا «تتسبب بمخاطر ف��ي شرقي المتوسط» ،مبينا أن
أنقرة «تتبع سياسة توسعية تهدد المنطقة ،وتواصل انتهاك
القانون الدولي وتقويض القانون».
وتابع قائا« :ممارسات تركيا أدت لمشاكل داخل حلف الناتو
ونطالب دول االتحاد األوروبي بوقف بيع الساح لتركيا».

قصف صاروخي إسرائيلي يستهدف جنوب سورية
دم�ش��ق  -ال ��وك ��االت :اط�ل��ق ال�ج�ي��ش االس��رائ�ي�ل��ي ل�ي��ل االثنين
ً
الثاثاء صاروخا على موقع في القنيطرة في جنوب سورية
بحسب ما افاد االعام الرسمي السوري وقالت وكالة األنباء
ال�س��وري��ة الرسمية «س��ان��ا» ان «ال�ع��دو االس��رائ�ي�ل��ي ش��ن عند
ً
منتصف الليلة عدوانا بصاروخ على مدرسة بريف القنيطرة
الشمالي» .وأضافت ان الصاروخ استهدفت «مدرسة في قرية
ال�ح��ري��ة ب��ري��ف القنيطرة الشمالي واق�ت�ص��رت األض ��رار على
الماديات».
من جهته اف��اد المرصد السوري لحقوق االنسان ان القصف
ً
استهدف «مقرا للميليشيات االيرانية».
وق��ال المرصد «دوى انفجار عنيف ف��ي قرية الحرية بريف
م �ح��اف �ظ��ة ال �ق �ن �ي �ط��رة ال �ش �م��ال��ي ن �ت �ي �ج��ة ق �ص��ف ي ��رج ��ح ان��ه
ً
اسرائيلي ،استهدف مقرا للميليشيات االيرانية في المنطقة،
دون ورود م�ع�ل��وم��ات ع��ن خ�س��ائ��ر ب�ش��ري��ة ح�ت��ى ال�ل�ح�ظ��ة».
وكثفت اسرائيل في األعوام األخيرة وتيرة قصفها في سورية،
ً
مستهدفة بشكل اس��اس��ي م��واق��ع للجيش ال �س��وري وأه��داف��ا
اي��ران�ي��ة وأخ ��رى ل�ح��زب ال�ل��ه ال�ل�ب�ن��ان��ي .م��ن جهته اك��د وزي��ر
الدفاع االسرائيلي بيني غانتس ،امس ان «اسرائيل لن تسمح
الي��ران او حزب الله بالتمركز في مرتفعات الجوالن» ملمحا
الى وقوف تل ابيب وراء الهجوم الصاروخي على القنيطرة.

دمشق ترفع أسعار املحروقات وسط أزمة شح حادة
دم �ش��ق  -ال ��وك ��االت :رف �ع��ت ال�ح�ك��وم��ة
ال �س��وري��ة اس �ع��ار ال �ب �ن��زي��ن ال �م��دع��وم
وال� � � � �م � � � ��ازوت ال � �م � �ش � �غ� ��ل ل �ل �م �ص ��ان ��ع
وال �م �ع ��ام ��ل ،وس� ��ط ت �ف��اق��م ازم � ��ة ش��ح
ال � �م � �ح� ��روق� ��ات وان � �ه � �ي� ��ار اق� �ت� �ص ��ادي
م � �ت � �س� ��ارع ي � �ض� ��رب ال � � �ب� � ��اد ،م � �ب ��ررة
خ �ط ��وت �ه ��ا ب ��ال� �ع� �ق ��وب ��ات األم �ي ��رك �ي ��ة
ال� �م� �ف ��روض ��ة ع� �ل� �ي� �ه ��ا .وت � ��زام � ��ن رف ��ع
األسعار مع اص��دار الرئيس السوري
ب � � �ش� � ��ار األس� � � � � ��د ام� � � � ��س م ��رس ��وم � �ي ��ن
تشريعيين يتضمن األول منحة مالية
ل�ل�م��وظ�ف�ي��ن ال�م��دن�ي�ي��ن وال�ع�س�ك��ري�ي��ن
وي � �ع � ��دل ال � �ث ��ان ��ي ال � �ح� ��د األدن � � � ��ى م��ن
ال��روات��ب المعفى م��ن الضريبة ،فيما

ي� ��رزح اك �ث��ر م��ن  %80م��ن ال�س��وري�ي��ن
تحت خط الفقر وف��ق األم��م المتحدة.
وارت�ف��ع سعر ليتر البنزين المدعوم
م ��ن  250ال� ��ى  450ل� �ي ��رة ،وال� �م ��ازوت
ال �ص �ن��اع��ي م ��ن  296ال� ��ى  650ل �ي��رة،
وفق ما افادت وكالة األنباء الرسمية
«س ��ان ��ا» ل �ي��ل ال �ث ��اث ��اء .وي �ب �ل��غ سعر
ال �ص��رف ال��رس �م��ي  1250ل �ي��رة مقابل
ال��دوالر ،ونحو  2200ليرة في السوق
ال� � � �م � � ��وازي .وردت وزارة ال� �ت� �ج ��ارة
وحماية المستهلك ،قرار رفع األسعار
الى «التكاليف الكبيرة التي تتحملها
الحكومة لتأمين المشتقات النفطية
وارتفاع اجور الشحن والنقل في ظل

الحصار الجائر الذي تفرضه االدارة
األميركية على سورية وشعبها».
وت �ش �ه��د م �ن��اط��ق س �ي �ط��رة ال�ح�ك��وم��ة
م �ن��ذ س �ن��وات ازم� ��ة م �ح��روق��ات ح��ادة
وس��اع��ات تقنين طويلة ،بسبب عدم
توفر الفيول والغاز الازمين لتشغيل
محطات التوليد ،ما دفعها الى اتخاذ
س�ل�س�ل��ة اج� � ��راءات ت�ق�ش�ف�ي��ة .وت �ح��ول
ال �ع �ق��وب��ات االق �ت �ص��ادي��ة ال�م�ف��روض��ة
دون وص��ول باخرات النفط بانتظام.
وف ��اق ��م ق ��ان ��ون ال �ع �ق��وب��ات األم �ي��رك��ي
«قيصر» ال��ذي دخل حيز التنفيذ في
يونيو من الصعوبات التي يواجهها
ً
االقتصاد المنهك اساسا.

طهران  -لندن  -ال��وك��االت :ح��ذر مدير مكتب الرئاسة
االيرانية محمود واعظي ،من ان الحفاظ على االتفاق
النووي اصبح اكثر صعوبة بعد ما وصفه ب�»اجراءات
اميركا التخريبية ووضعها العراقيل امام خطة العمل
المشتركة الشاملة» .ونقلت وكالة «ف��ارس» االيرانية
ع��ن واع �ظ��ي ،ق��ول��ه خ��ال استقباله سفير المانيا في
ط �ه��ران «ال �ج �م �ه��وري��ة االس��ام �ي��ة االي��ران �ي��ة ستلتزم
بتعهداتها اذا التزمت األط��راف األخ��رى بتعهداتها».
وتابع «بعد االجراءات األميركية التخريبية ووضعها
ال�ع��راق�ي��ل ،اص�ب��ح ال�ح�ف��اظ على االت �ف��اق ال �ن��ووي اكثر
صعوبة ،فيما حافظت الدول المتبقية في خطة العمل
ال�م�ش�ت��رك��ة ال�ش��ام�ل��ة م��ن خ ��ال ال�ت�ع��ام��ل ف�ي�م��ا بينها
وبدعم من المجتمع الدولي ،على هذا االتفاق الدولي».
ف� ��ي ال� �م� �ق ��اب ��ل ش � ��دد ال� �م� �ب� �ع ��وث األم � �ي� ��رك� ��ي ال� �خ ��اص
بالملفين االيراني والفنزويلي اليوت ابرامز على بقاء
استراتيجية الضغط حتى تغيير ال�س�ل��وك االي��ران��ي
ً
«أيا كان الرئيس األميركي المقبل».
وك �ش��ف ف��ي م�ق��اب�ل��ة م��ع ص�ح�ي�ف��ة «ال� �ش ��رق األوس� ��ط»
اللندنية ان االدارة األميركية تعد لحزمة جديدة من
ً
العقوبات الشهر الحالي مشيرا الى ان زيارته األخيرة
للدول األوروب�ي��ة كانت من اج��ل مناقشة وض��ع اي��ران،
ً
م��وض�ح��ا ان��ه التقى بالحلفاء األوروب �ي �ي��ن على غ��رار
بريطانيا وأل�م��ان�ي��ا ،وأن اغ�ل��ب الحديث سيبقى غير
معلن .أما عن االنتخابات األميركية ،فقال «في حال
خسر (الرئيس دونالد) ترامب ،بعض الناس في ايران
سيعتقدون ان العقوبات والحمات األميركية عليهم
ستنتهي ،وكأنها ج��رة قلم ستذهب جميعها ،وه��ذا
اع�ت�ق��اد خ��اط��ئ ،ول��ن ي �ح��دث .ل��دي�ن��ا مظلة واس �ع��ة من
العقوبات ..هذه العقوبات ستظل في مكانها وعملها
ً
حتى ن��رى النظام االي��ران��ي يغير من سلوكه ،اي��ا كان
الرئيس األميركي المقبل».

«كورونا» ..الوفيات في إيران
«ضعف» األرقام الرسمية
طهران  -الوكاالت :اقر مسؤول ايراني بأن عدد الوفيات
الناجمة عن فيروس «كورونا المستجد في باده اكبر
من األرق��ام الرسمية التي تعلنا السلطات الحكومية.
وق � � ��ال ع� �ض ��و ال� �ف ��ري ��ق ال ��وط� �ن ��ي ل �م �ك��اف �ح��ة ف� �ي ��روس
«ك ��ورون ��ا» م�س�ع��ود م��ردان��ي ف��ي ت�ص��ري�ح��ات ل��وك��ال��ة
انباء «ايسنا» ونقلها موقع «ايران انترناشيونال» ،ان
عدد الوفيات الفعلي يزيد بأكثر من ضعفي الوفيات
الحقيقية .تأتي ه��ذه التصريحات بعد دخ��ول اي��ران
الموجه الثانية من الفيروس التاجي ال��ذي يضربها
ب�ق��وة ،وخصوصا ف��ي العاصمة ط�ه��ران ال�ت��ي تسجل
اصابات ووفيات بأرقام قياسية.
وق ��ال م��ردان��ي «وص �ل��ت ال��وف �ي��ات ال�ي��وم�ي��ة المتعلقة
بالفيروس الى  337شخصا ،وهذا الرقم ليس حقيقيا،
واذا ما اردنا معرفة العدد الفعلي للوفيات يجب ضرب
ال��رق��م ف��ي  2.5للحصول على ال��رق��م الفعلي» .واجهت
اي ��ران ان�ت�ق��ادات واس�ع��ة بسبب تسترها على األرق��ام
ال�ف�ع�ل�ي��ة الص��اب��ات ووف �ي��ات «ك��وف �ي��د  ،»19 -ال�م��رض
ال��ذي يتسبب ب��ه ف�ي��روس «ك��ورون��ا» المستجد .وك��ان
الرئيس االيراني ،حسن روحاني ،فرض غرامات مالية
على مخالفي االجراءات الصحية للوقاية من فيروس
«كورونا» المستجد في وقت سابق من الشهر الحالي،
في ظل ارتفاع لاصابات والوفيات المتعلقة بالوباء.
وانتقد مرداني عدم اتجاه السلطات لتقييد السفر بعد
ان اصبحت «كل ايران» في المنطقة الحمراء من حيث
خ�ط��ورة ال��وب��اء .وأش ��ار ال��ى ان المستشفيات اكتظت
ب��ال�م��رض��ى ،وال ي��وج��د فيها اس ��رة ف��ارغ��ة الستيعاب
المزيد منهم.

