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إقليم كاتالونيا يُناشد ملك إسبانيا فتح حوار بشأن استقالله
مدريد ـ رويترز: طلب إقليم كاتالونيا اإلسباني من امللك فيليب السادس ملك اسبانيا ورئيس الوزراء ماريانو راخوي في 
خطاب موجه اليهما إجراء حوار بشأن نزاع متصاعد حول تصويت مزمع بشأن استقالل اإلقليم مطلع اكتوبر املقبل.
وقال حاكم كاتالونيا كارليس بوتشدمون ورئيسة بلدية برشلونة أدا كوالو في اخلطاب إنهما يريدان مساندة الدولة 
لالستفتاء.
وجاء في اخلطاب »ندعو إلى حوار مفتوح وغير مشروط. حوار سياسي يستند إلى الشرعية التي نتمتع بها جميعا كي 
نحقق شيئا ال ميثل أي مشكلة إطالقا أو حتى جرمية في أي نظام دميوقراطي: اإلنصات إلى صوت الشعب«.

ميركل وماكرون: ندعم وساطة صاحب السمو حلّل األزمة اخلليجية
و أمير قطر: مستعدون للجلوس إلى طاولة احلوار

كوريا الشمالية تنفذ تهديداتها بـ »باليستي« فوق اليابان

عواصم - وكاالت: قال أمير 
قطر صاحب السمو الشيخ متيم 
بــن حمــد آل ثانــي ان الدوحــة 
مســتعدة للجلوس إلــى طاولة 
احلوار من أجل التوصل إلى حل 
لألزمة اخلليجية يرضي جميع 
األطراف. وأكد الشــيخ متيم بن 
حمد آل ثاني، خالل مؤمتر صحافي 
مشــترك مع املستشارة األملانية 
أجنيال ميركل عقب مباحثاتهما 
الثنائية في برلني امس، على أن 
الدوحة »تدعم املبادرة والوساطة 
الكويتية حلل األزمة، وأنها ستظل 
تدعمها حتى التوصل حلل يرضي 
جميع األطراف«. وأضاف: »نشكر 
اجلهــود اللي قامت بهــا أملانيا، 
ونشــكرهم أيضــا علــى دعمهم 
للمبادرة الكويتية، مبادرة صاحب 
الســمو األميــر الشــيخ صباح 
األحمد التــي دعمتهــا قطر منذ 
البداية وستظل تدعمها إن شاء 
اهلل إلى أن نصل إلى حل يرضي 
جميع األطراف«. من جهتها، قالت 
املستشارة األملانية أجنيال ميركل، 
ان أميــر قطر أبلغها بــأن بالده 
ستعمل كل ما في وسعها ملكافحة 
اإلرهاب، معبرة عن أملها في أن 
تكون هناك إرادة إيجابية في إنهاء 
األزمة من قبل كل األطراف. وأكدت 
ميركل ان برلــني تواصل دعمها 
جلهود الوساطة الكويتية التي 
يقودهــا صاحب الســمو األمير 
الشيخ صباح األحمد حلل األزمة 

عواصم - أحمد عبداهلل ووكاالت

اجلنوبيــة  كوريــا  أفــاد 
واليابان بأن كوريا الشمالية 
أطلقت صاروخا باليستيا مر 
فوق جزيرة هوكايدو اليابانية 
قبــل أن يســقط فــي احمليط 
الهادئ، امس، في تصعيد جديد 
للتوتر بشبه اجلزيرة الكورية.

وأطلق الصاروخ من موقع 
قريب من بيونغ يانغ بعد يوم 
واحد فقط مــن تهديد بيونغ 
يانغ »بإغراق« اليابان وحتويل 
الواليــات املتحدة إلــى »رماد 
وظــالم« لدعمهمــا العقوبات 
ضدها، وبعد أقل من أســبوع 
على إقرار عقوالت أممية على 
كوريا الشــمالية أثر إجرائها 

سادس جتربة نووية.
وبعــد ســاعات قليلة من 
التجربــة الصاروخية، هددت 
كوريــا الشــمالية، الواليــات 
املتحدة باتخاذ إجراءات أقوى 
ضدها حال استمرار واشنطن 
في الضغط على بيونغ يانغ، 
بحســب ما ذكرت وكالة أنباء 
»يونهاب« الكورية اجلنوبية، 
نقال عــن صحيفــة )رودوجن 
املتحدثــة باســم  ســينمون( 
احلزب احلاكم الكوري الشمالي.
وأشــارت الصحيفــة إلــى 
أنه يجــب على واشــنطن أن 

اخلليجية، مشيرة الى ان برلني 
ال تنحــاز ألي طــرف من أطرف 
األزمــة، وعبرت عن قلقها ملرور 
أكثر من ١٠٠ يوم دون حل األزمة.
مــن جانبــه، قــال الرئيــس 
الفرنســي إميانويل ماكرون إن 
بالده تريد القيام بدور نشط في 

تواجــه احلقيقة وتتخذ قرارا 
بالتخلي عن سياستها العدائية 
ضــد كوريــا الشــمالية، وكذا 
النأي بنفسها عن قضايا شبه 

اجلزيرة الكورية.
وقال األمــني العام ملجلس 
الياباني، يوشيهيدي  الوزراء 
سوجا، إن الصاروخ الكوري 
الشمالي مر فوق اليابان وسقط 
في احمليط الهادئ على بعد نحو 

دعم الوساطة الكويتية من أجل 
إيجاد حل سريع لألزمة اخلليجية. 
جاء ذلك فــي بيان أصدره قصر 
االليزيه عقــب مباحثات أجراها 
ماكــرون مع أميــر قطر صاحب 
الســمو الشيخ متيم بن حمد آل 
ثاني في باريس تناولت عددا من 

ألفي كيلومتر شرقي هوكايدو.
وصدرت إعالنات حتذيرية 
بشأن الصاروخ في أجزاء من 
شمال اليابان في حني استقبل 
مواطنون كثيــرون تنبيهات 
علــى هواتفهــم احملمولــة أو 
شاهدوا حتذيرات على شاشات 
التلفزيون حتثهم على االحتماء 

في أماكن آمنة.
وقال رئيس الوزراء الياباني 

القضايا ذات االهتمام املشترك من 
بينها مستجدات األزمة اخلليجية 
ومســاعي حلهــا باإلضافــة إلى 
التعاون بني البلدين في محاربة 
»اإلرهاب«. وأكد أن فرنسا تريد 
عالقات ودية ووثيقة مع جميع 

الدول األطراف في األزمة.

شينزو آبي إن: »املجتمع الدولي 
بحاجــة ألن يتحــد ويبعــث 
برســالة واضحة إلــى كوريا 
الشــمالية مفادهــا انهــا تهدد 
العاملــي بأفعالهــا«،  الســالم 
ووصف إطالق الصاروخ بأنه 

»غير مقبول«.
الكــوري  وقــال اجليــش 
اجلنوبــي إن الصــاروخ بلغ 
ارتفاعا قــارب ٧٧٠ كيلومترا 
وحلــق لنحو ١9 دقيقة قاطعا 
مسافة 3٧٠٠ كيلومتر تقريبا 
وهي تكفي للوصول إلى منطقة 

»غوام« األميركية.
وردت سيئول على خطوة 
بوينغ يانغ بتمرين على إطالق 
صاروخ »هيومنو« في البحر 
الشــرقي، بحســب التســمية 
الكوريــة لبحــر اليابان، وفق 
ما أعلنت وزارة الدفاع الكورية 

اجلنوبية.
وبعــد قليــل مــن إطــالق 
الشــمالي،  الكوري  الصاروخ 
ذكــر اجليــش األميركــي أنه 
رصد إطالق صاروخ باليستي 
متوسط املدى لكنه لم يشكل 
تهديــدا ألميركا الشــمالية أو 
منطقة »غوام« باحمليط الهادئ 
التــي تقــع علــى بعــد 34٠٠ 
كيلومتر من كوريا الشمالية، 
حيث ســبق أن هددت بيونغ 

يانغ باستهدافها.

)رويترز( أمير قطر صاحب السمو الشيخ متيم بن حمد آل ثاني واملستشارة األملانية أجنيال ميركل قبيل مؤمترهما الصحافي املشترك في برلني أمس 

السعودية: لم نطلب من إيران
التوسط لدى احلوثيني

أول اجتماع أميركي ـ إيراني حول االتفاق 
النووي في نيويورك األربعاء املقبل

ترامب يوّقع »على مضض« إدانة العنصرية: 
لدينا أشخاص »سيئون« في اجلانب اآلخر

عواصمـ  وكاالت: أكدت وزارة اخلارجية 
السعودية انه ال صحة ملا تردد بشأن طلب 
اململكــة من إيران التوســط لها لدى جماعة 
احلوثــي في اليمــن. ونقلت وكالــة األنباء 
السعودية الرسمية )واس( عن رئيس اإلدارة 
اإلعالمية بوزارة اخلارجية السفير أسامة بن 
أحمد نقلي القول في بيان امس إن التصريحات 
اإليرانية التي وردت في هذا الشأن »ال أساس 

لها من الصحة جملة وتفصيال«.
وأشارت »واس« إلى أن ذلك يأتي ردا على 
تصريحات نشــرتها وكالة األنباء اإليرانية 

)إرنا( على لســان كبير مستشاري رئيس 
البرملان اإليراني حسني أمير عبداللهيان وما 
تضمنته من مزاعم عن طلب اململكة من إيران 
التوسط لها لدى جماعة احلوثي في اليمن.

من جهة اخرى، قال وزير الدولة للشؤون 
اخلارجية في دولة اإلمارات العربية املتحدة 
انور قرقاش ان تصريحات عبدامللك احلوثي 
التي تهدد وتســتهدف اإلمارات، دليل مادي 
ثابت على ضرورة »عاصفة احلزم«، مضيفا أن 
»ميليشيات إيران أهدافها خسيسة وخطرها 

حقيقي«.

عواصم ـ وكاالت: أعلن ديبلوماسيون 
انه من املتوقــع ان يعقد وزير اخلارجية 
األميركي ريكس تيلرسون االربعاء املقبل 
فــي نيويورك اول اجتمــاع له مع نظيره 
االيراني محمد جواد ظريف حول االتفاق 

النووي.
وسيعقد على هامش اجتماع اجلمعية 
العامة لالمم املتحدة، وسيضم كذلك وزراء 
خارجية الصني وفرنسا واملانيا وروسيا، 
وهــي دول مجموعــة »5+١« التي وقعت 

االتفاق مع طهران.
ويأتي االجتماع في الوقت الذي يدرس 
فيه الرئيس االميركي دونالد ترامب احتمال 

االنسحاب من االتفاق.
وقد وافــق ترامب اول مــن امس على 
مواصلة إعفاء إيران من عقوبات متعلقة 
ببرنامجها النووي في الوقت احلاضر، لكنه 
فرض إجراءات عقابية جديدة ضد كيانات 
متهمة بهجمات الكترونية او بالتحريض 

على العنف.
ومن املقرر ان يقرر ترامب في ١5 أكتوبر 
املقبل ما اذا كانت طهران قد خرقت اتفاق 
عــام ٢٠١5 النووي، ويخشــى معارضوه 
إمــكان ان يتخلى عن اتفاق يعتقدون انه 

مينع طهران من صنع قنبلة نووية.
في غضون ذلك، قالت إيران ان الواليات 
املتحدة تبحث عن »ذرائع« إللغاء االتفاق 
النــووي، وذلك بطلبها تفتيش منشــآت 

عسكرية ايرانية.
وقال األمني العام للمجلس االعلى لألمن 
القومي اإليراني علي شمخاني للتلفزيون 
الرسمي امس »ليس اليران أي نشاط نووي 

سري في أي موقع جغرافي في البالد«.

وأضاف »ان املسائل التي يجري احلديث 
عنها، ضجة إعالمية من جانب األميركيني 

ليمتنعوا عن الوفاء بالتزاماتهم«.
وذكــرت تقارير ان واشــنطن طالبت 
بتفتيش مواقع عسكرية ايرانية في اطار 
التحقق من تطبيق االتفاق النووي املوقع 
عام ٢٠١5 والذي يفرض قيودا على برنامج 

إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات.
وقالت االمم املتحدة انها ليست ملزمة 
بالقيام بعمليات تفتيش ملواقع عسكرية 
ما لم تكن هناك شــكوك حول نشــاطات 
ســرية، مشيرة الى انها ضاعفت عمليات 
التفتيش في ايران مبوجب االتفاق وليست 
لديها أدلة على نقل مواد نووية الى مواقع 

عسكرية او غيرها.
واتهم شمخاني إدارة الرئيس االميركي 
دونالد ترامب بالقيام »بتصرفات غير بناءة 
والبحث عن ذرائع. هي محاولة ناشــطة 

لتعطيل هذه االتفاقية الدولية«.
وقال »إيران تصرفت فقط ضمن إطار 
االتفاقيات والقواعد احملددة مبوجب االتفاق 
النووي ولن تقبل إجبارها بأي شيء آخر 

ما عدا هذا«.
وجاءت تصريحات شمخاني تأكيدا ملا 
قالــه وزير اخلارجية محمد جواد ظريف 
ان فكرة اعــادة صياغة االتفــاق النووي 

»مجرد أوهام«. 
وكتــب ظريف على »تويتــر« اول من 
امس ان »االتفاق النووي غير قابل العادة 
التفــاوض. ان اتفاقا أفضــل مجرد وهم. 
حان الوقت للواليات املتحدة كي تتوقف 
عن الدوران وتبدأ الوفاء بالتزاماتها، متاما 

مثل إيران«.

واشنطن- وكاالت: دافع الرئيس األميركي 
دونالد ترامب عن وجهة نظره التي أدان فيها 
طرفي أعمال عنف مبدينة تشارلوتســفيل 
بوالية فرجينيا الشــهر املاضي، بينما كان 
يوقع قرار الكونغرس بشأن مناهضة الكراهية 
والعنصرية. وكان ترامب قد تعرض النتقادات 
لعدم استنكاره أفعال قوميني بيض نظموا 
جتمعا في املدينة في ١٢ أغســطس املنصرم 
وهاجموا محتجني مناهضني له، حتى ان عددا 
من أعضاء حزبه اجلمهوري أبدوا استياءهم 

من موقفه.
وحتدث ترامب على منت الطائرة الرئاسية 

بعد اجتماع مع السيناتور تيم سكوت، وهو 
أميركي من أصل أفريقي عبر في تصريحات 
ســابقة عن قلقه مــن تعليقات ترامب حول 

احداث فيرجينيا.
وقــال الرئيس األميركــي انه على ضوء 
ظهور جماعات »أنتي فا« املناهضة للفاشية 
»فإن لدينا أشخاصا سيئني في اجلانب اآلخر 
أيضا، وهذا حتديدا ما قلته«. واضاف ترامب 
إن جماعات »أنتي فا« يجب أن تتحمل اللوم 
هــي األخرى في االشــتباك الــذي اندلع بني 
القوميــني البيــض واملتظاهرين املناهضني 

للعنصرية في شوارع تشارلوتسفيل.

إصابة ٢٢ شخصاً على األقل في انفجار غرب لندن.. وفرنسا تعتقل مهاجماً حاول »طعن« جندي في باريس

اإلرهاب يضرب من جديد »القارة العجوز« في محطات املترو
عواصــم - وكاالت: قالــت 
الشــرطة البريطانية إن قنبلة 
اســتخدمت إلحداث تفجير في 
محطة ملترو األنفاق في العاصمة 
لندن امس، ما اسفر عن اصابة 
مــا ال يقــل عــن ٢٢ شــخصا، 
ووصفت الشرطة هذا احلادث 
بأنه »إرهابي«، بينما مت اعتقال 
رجل يحمل سكينا قرب محطة 
قطارات »نيو ستريت« مبدينة 

برمنغهام.
وقــال مارك راولــي رئيس 
وحدة مكافحة اإلرهاب في شرطة 
لندن »نقــدر اآلن بأن االنفجار 
الــذي وقــع في قطــار مبحطة 
بارســونز غريــن غربي لندن، 

أحدثته عبوة ناسفة بدائية«.
وأوضح أن جهاز املخابرات 
الداخلية البريطاني )إم.آي 5( 
يدعم شرطة لندن في التحقيقات.
ونفــذ االعتــداء الــذي يعد 
اخلامس خالل ستة اشهر بلندن، 
بواسطة عبوة يدوية الصنع ما 
أحدث »كرة من اللهب« في احدى 

عربات املترو.

وقال شــهود عيان مبحطة 
بارســونز غريــن إن االنفجار 
وقع فيمــا كان القطار مزدحما 

القطار عقب االنفجار.
وأعلنت اجهزة االغاثة وقوع 
٢٢ جريحا ليس بينهم اصابات 

عــن تضامنهــا مــع احلكومة 
البريطانيــة، أشــار الرئيــس 
االميركــي دونالــد ترامب الى 
ارهابيني »فاشــلني« رصدتهم 
الشرطة البريطانية قبل االعتداء.
وكتــب ترامب فــي تغريدة 
على تويتر تعقيبا على االنفجار 
»هجوم جديدة في لندن ينفذه 
ارهابي فاشل. انهم مجانني كانت 
تتابعهم الشرطة البريطانية«، 
الفتا الى أنه في ضوء هذا احلادث 
فإنه يجب أن يكون حظر السفر 
ألميركا »أكبر وأكثر صرامة«.

وفي فرنســا، هاجــم رجل 
مسلح بســكني جنديا كان في 
دورية قرب محطة مترو شاتليه 
بباريــس في اســتهداف جديد 
للعملية العسكرية »سانتينال أو 
احلارس« املطبقة منذ اعتداءات 
يناير ٢٠١5، ولم يسفر الهجوم 
اجلديد عن دون وقوع اصابات.
وبحســب املعطيات األولى 
للتحقيــق فــإن اجلندي متكن 
سريعا من السيطرة على املهاجم 

الذي تعرض له.

في ساعة الذروة، مشيرين الى 
ان بعض الركاب أصيبوا بحروق 
وإصابات أثناء التدافع للفرار من 

خطيرة وانهم يتلقون العالج في 
املستشفيات غالبيتهم بسبب 
احلروق. وأظهرت صورة نشرت 
على وسائل التواصل االجتماعي 
دلوا أبيض فــي حقيبة متجر 
بينما تتدلى أسالك فيما يبدو 

من سقف عربة القطار.
وفي وقت الحق، قالت هيئة 
النقل البريطانية في رسالة على 
تويتر إن العمل توقف في جزء 
مــن خدمة املتــرو بغرب لندن 
بسبب حادث. وأضافت »توقفت 
اخلدمة بني محطتي هاي ستريت 
كينزنغتون وإدجوير رود فيما 

تتعامل الشرطة مع حادث«.
وفي ســياق متصل، عبرت 
البريطانية  رئيســة احلكومة 
تيريــزا ماي عــن تعاطفها مع 
املصابــني ودعمهــا ألجهــزة 
الطــوارئ »التــي حتركت مرة 
جديدة وبشجاعة للرد على هذا 
العمل االرهابي«، قبل ان تترأس 

اجتماعا طارئا للحكومة.
ادانــات دول  وفــي وقــت 
العالــم هذا احلــادث، وأعربت 

وقال مصدر امني ان املهاجم 
الذي مت توقيفه، غير معروف 
لدى اجلهــات األمنيــة وتلفظ 
بعبــارات بينها: اهلل. ومت فتح 
حتقيق فــي حــادث ذي طابع 
إرهابي، بحســب كريســتوف 
باســم  املتحــدث  كاســتانير 
احلكومة. من جهه اخرى، قال 
مســؤولون محليــون امس ان 
مهاجما يحمل مطرقة في بلدة 
شالون سور سون في مقاطعة 
بورجندي في شرق فرنسا أصاب 
امرأتني وهو يصرخ »اهلل أكبر«.
ونقــل مكتب املدعي احمللي 
عن شهود في املتنزه العام في 
وسط البلدة قولهم انهم سمعوا 
املهاجم يهتف »اهلل أكبر« وهو 
يضرب املرأتني اللتني نقلتا إلى 
املستشفى لكن حالتهما ليست 
في خطر، وقالت الشرطة انها 
تتعامل مع احلادث على أنه عمل 
إرهابي محتمل لكنها ال تستبعد 
أن يكون املهاجم مختل عقليا.

وأشــارت الشــرطة إلى أن 
املهاجم مازال هاربا.

)رويترز- ا.ف.پ( عناصر من مفتشي الشرطة البريطانية يتفحصون رصيف مترو غرب لندن الذي شهد االنفجار امس 
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