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إيران تعترف بوقوع هجوم غير مسبوق  بـ «املسيرات» 
على موقع عسكري بأصفهان وتتهم «أعداء اجلمهورية»

روسيا تتهم «الناتو» بالتورط في قصف مستشفى «لوغانسك».. 
وأوكرانيا تطلب املزيد من الصواريخ

عواصــمـ  وكاالت: أعلنــت 
إيران أن دفاعاتها تصدت لهجوم 
غير مسبوق بطائرات مسيرة 
على موقع عسكري في محافظة 
أصفهان وسط البالد، من دون أن 
تقع إصابات بشرية، فيما اندلع 
حريق في مصنع إلنتاج زيوت 
احملركات في شمال غرب البالد.

وقالت وزارة الدفاع اإليرانية 
في بيان إن الهجوم وقع في وقت 
متأخر مساء أمس األول مستهدفا 
أحد املجمعات العسكرية التابعة 
لها في مدينة اصفهان، مشيرة 
إلى أن «الدفاعات اجلوية للمجمع 
أسقطت إحدى املسيرات، بينما 
حوصرت مســيرتان بواسطة 
أفخاخ دفاعية جوية وانفجرتا».
الهجــوم «لــم  أن  وأكــدت 
يتســبب في أي تعطيل لعمل 
املجمــع»، وإمنــا أحــدث فقط 
أضرارا طفيفة في ســقف أحد 
املباني باملجمع الذي اوضحت 
وزارة األنباء االيرانية (إيرنا) 
انــه مصنع للذخيــرة. وأكدت 
الــوزارة ان «هــذه التحركات 
العمياء لن تؤثر في اســتمرار 

عواصــم ـ وكاالت: اتهمــت 
روسيا القوات األوكرانية بشن 
هجــوم براجمــات الصواريــخ 
األميركيــة «هيمــارس» علــى 
مستشــفى فــي «نوفوأيــدار» 
مبنطقة لوغانســك، مؤكدة أن 
ذلــك الهجوم جــاء بنــاء على 
معلومات استخباراتية من دول 
حلف شمال األطلسي (الناتو) 
عن طريق األقمار االصطناعية.
وقالت اخلارجية الروسية، 
في بيان أوردته قناة «روســيا 
اليــوم» اإلخباريــة امــس، إن 
«القصف املتعمد للمرافق الطبية 
املدنية العاملة والقتل املستهدف 
للمدنيــني، هــي جرائــم حرب 
خطيــرة يرتكبهــا نظام كييڤ 
وأسياده الغربيون، حيث أسفر 
القصــف عن مقتل ١٤ شــخصا 
وإصابــة ٢٤ آخريــن بجــروح 
مختلفة اخلطورة». وأوضحت 
الوزارة أن «عدم وجود رد فعل 
مــن جانــب الواليــات املتحدة 
األميركية ودول حلف «الناتو» 
األخرى على هذا االنتهاك للقانون 
اإلنساني الدولي الذي تقوم به 
سلطات كييڤ، يؤكد مرة أخرى 
التورط املباشر للدول الغربية 
في النزاع وضلوعها في اجلرائم 
التي يتم ارتكابها». وشددت على 
أن «كل هذه الهجمات األوكرانية 
لن متر بدون عقاب، حيث يتم 
تسجيل كل تلك اجلرائم بدقة، 

نطاق واسع عبر مواقع التواصل 
االجتماعي انفجارا قويا وصورا 
لسيارات إسعاف متجهة نحو 

املكان بعد وقوعه.
واتهم البرملاني محمد حسن 
الســفاري في تصريح لوكالة 

التــي يتم تزويدها باألســلحة 
الثقيلــة إلنقاذ نظــام كييڤ»، 
مشيرا إلى أن كل هذا يدل على 
مشاركة مباشرة لواشنطن في 
القتــال وعلى خشــيتها فقدان 
أن  واعتبــر  «مســتعمرتها». 
«العملية العســكرية الروسية 
اخلاصــة هي حــرب حتريرية 
لألوكرانيني ولألراضي السالفية 
من االســتعمار األميركي» على 

حد تعبيره.
في الســياق، قــال متحدث 

وكالة «إيرنا» أن حريقا اندلع في 
مصنع إلنتاج زيوت احملركات 
تابع لوزارة الصناعة في شمال 

غرب ايران.
ومتكــن رجــال االطفاء من 
اخمــاد احلريق الذي يبدو انه 
كان كبيــرا، وفــق صور بثتها 
وســائل اإلعالم، بينما فتحت 
السلطات حتقيقا ملعرفة أسبابه.
الى ذلك، أعلنت اخلارجية 
األذربيجانيــة إجــالء موظفي 
ســفارتها فــي إيــران وأفــراد 
عائالتهــم، بعــد هجوم شــنه 
مسلح وأسفر عن مقتل حارس 
أمن وإصابة شــخصني آخرين 
ووصفتــه باكــو بأنــه «عمــل 

إرهابي».
ولــم توضــح الــوزارة أي 
تفاصيل أخرى مبا في ذلك ما إذا 
كانت السفارة ستواصل العمل. 
وكانت اخلارجية االذربيجانية 
قــد قالــت بعــد الهجــوم إنها 
اســتدعت السفير اإليراني في 
باكو للمطالبة بتحقيق العدالة، 
كما أعلنت عزمها إجالء موظفي 

السفارة من طهران.

بوينس آيريس، «إنها حرب بني 
روســيا وأوكرانيا.. لن يتغير 
شــيء في ذلــك من خــالل أننا 
قدمنا ألوكرانيا مساعدات مالية 
وإنسانية ووردنا إليها أسلحة».

في هذه األثناء، أكد الرئيس 
األوكراني فولودميير زيلينسكي 
أن بــالده بحاجة إلى املزيد من 
الصواريخ بعيدة املدى للقتال 
بفعاليــة أكبــر ضــد اجليــش 
الروســي. وقال زيلنســكي في 
تصريحات أمس «نحن بحاجة 
إلى صواريخ بعيدة املدى بشكل 
خاص حلرمان روسيا من فرصة 
وضع قاذفات صواريخ في مكان 
مــا بعيــدا عــن خــط املواجهة 

وتدمير املدن األوكرانية».
اجليــش  قــال  ميدانيــا، 
األوكرانــي إن قواتــه تصــدت 
لهجــوم في محيط بالهوداتني 
في اجلزء الشــرقي من منطقة 
دونيتسك، فيما قالت مجموعة 
العســكرية  الروســية  فاغنــر 
اخلاصــة إنهــا ســيطرت على 

القرية.
وقالت رئاسة األركان العامة 
األوكرانيــة إن قواتهــا تصدت 
لهجمات روســية في محيط ١٣

منطقة أخرى بدونيتسك.
من جانبها، أعلنت مجموعة 
فاغنر عبر تطبيــق تلغرام أن 
وحداتها انتزعت السيطرة على 

بالهوداتني.

أنباء «مهر» اإليرانية، «خصوم 
الذيــن  وأعــداء» اجلمهوريــة 
يسعون إلى «تعطيل القدرات 
الدفاعية» للبالد بالوقوف وراء 

الهجوم.
علــى صعيد آخــر، ذكرت 

باســم «الكرملني» لوكالة «ريا 
نوفوســتي» الرســمية لألنباء 
إن الرئيس الروســي ڤالدميير 
بوتني مستعد إلجراء اتصاالت 
مــع املستشــار األملانــي أوالف 
شــولتس، الذي اكــد بدوره أن 
بــالده لن تشــارك فــي احلرب 
بأوكرانيا على الرغم من توريدات 
األســلحة واســعة النطاق الى 

كييڤ.
وقال شــولتس، في مؤمتر 
صحافي بالعاصمة األرجنتينية 

أذربيجان تخلي سفارتها في طهران بعد أيام من تعرضها لهجوم

صورة عن تسجيل مصور بث أمس يظهر ما يبدو انفجارا في موقع عسكري بأصفهان  (أ.ف.پ)

(رويترز) عناصر من طواقم اخلدمة الروسية خالل إزالة أنقاض املستشفى املدمر في لوغانسك أمس  

مسار تطور ايران».
وفــي وقــت الحــق، ذكرت 
«إرنا» أن ثالث طائرات مسيرة 
استهدفت «مصنعا للذخيرة» 
شــمال مدينة أصفهان. وأظهر 
مقطــع ڤيديــو مت تداوله على 

وسيتحمل كل املنظمني واملنفذين 
لها العقاب احملتوم».

قــال  أخــرى،  جهــة  مــن 
الروسي  الدوما  رئيس مجلس 
فياتشيســالف فولوديــن «إن 
عمليات تسليم األسلحة الثقيلة 
إلى نظام كييڤ تدل على مشاركة 
اجلانب األميركي املباشــرة في 
األعمال القتالية في أوكرانيا». 
وأضاف فولوديــن «أن الكثير 
من املدربني واخلبراء األميركيني 
واملرتزقة يعملون في أوكرانيا 

بلينكن يصل املنطقة للتهدئة..  وإسرائيل
 تشدد إجراءاتها ضد عائالت منفذي الهجمات

عواصــم ـ وكاالت: وصل وزير اخلارجية 
االميركي انتوني بلينكن إلى مصر في مستهل 
جولة شــرق أوســطية ســتقوده اليوم للقاء 
مسؤولني اسرائيليني وفلسطينيني في محاولة 
لتهدئة األوضاع املتوترة ووقف دوامة العنف.
وأكد بلينكن، أن زيارته التي استهلها من 
مصر، تؤكد التزام واشنطن بتعميق العالقات 
الثنائيــة، والعالقات بني الشــعوب، وتعزيز 
حقوق اإلنسان، ودعم األمن اإلقليمي والعاملي.

تزامن ذلك مع  بدء اسرائيل تطبيق سلسلة 
من اإلجراءات «العقابية» ألسر منفذي هجومي 
القدس، بالتزامن مع التوسع في منح تراخيص 
حمل الســالح للمستوطنني بزعم «الدفاع عن 
أنفسهم». وأغلقت قوات االحتالل منزل عائلة 
الشاب الفلسطيني الذي قتل مستوطنني قرب 
كنيس فــي القدس الشــرقية. وأعلن مجلس 
الوزراء األمني اإلســرائيلي سلسلة إجراءات 
حلرمان منفذي الهجمات من فلسطيني الـ٤٨

والفلسطينيني الذين يحملون تصاريح إقامة 
في القدس الشرقية. من حقوق معينة، بينها 

إلغاء حقهم في الضمان االجتماعي.
كما قررت حكومة نتنياهو أيضا تســهيل 
اإلجــراءات الالزمة للحصــول على تراخيص 

حمل األسلحة النارية.
وقال وزير األمن القومي اليميني املتطرف 
إيتمــار بن غفيــر لصحافيــني «عندما يحمل 
املدنيون مسدسات، ميكنهم الدفاع عن أنفسهم».

وأشــار مدير القســم القانوني في منظمة 
«هموكيد» اإلسرائيلية احلقوقية داني شنهار إلى 
أن إغالق املنزل ليال يعكس «رغبة (احلكومة) 

في االنتقام من العائالت».
وناقش مجلــس الوزراء اإلســرائيلي في 
اجتماعه امس مشروع قانون لسحب بطاقات 

الهوية اإلسرائيلية من أقارب املهاجمني.
في األثناء، قتل حراس مستوطنة كدوميم 
اإلسرائيلية الشاب الفلسطيني كرم علي أحمد 
سليمان (١٨ عاما) بالقرب من مدينة قلقيلية 
في الضفــة الغربية احملتلة، وفــق ما أعلنت 
وزارة الصحة الفلسطينية، بينما زعم اجليش 

اإلسرائيلي أنه كان «مسلحا مبسدس».
على صعيــد آخر، أعلنــت وزارة الصحة 
الفلســطينية وفاة فلسطيني كان أصيب في 
العملية العسكرية اإلسرائيلية في مخيم جنني 
األسبوع املاضي، ما يرفع عدد القتلى في العملية 

الى عشرة، باإلضافة الى عشرين جريحا.
وفي حادثة تعكس حــدة التوتر ميدانيا، 
أحرق مستوطنون متطرفون سيارة أمام منزل 
لفلسطينيي في قرية ترمسعيا شمال رام اهللا 
بالضفة الغربية، وفق ما أفاد سكان من القرية.

من جهتهــا، اعتبرت حركــة «حماس» إن 
احلملة «املسعورة التي يقوم بها املستوطنون 
في الضفة الغربية لن تكســر عزمية الشعب 
الفلســطيني وإرادته وثباتــه وصموده على 

أرضه».

جنود االحتالل يخلون منزل عائلة منفذ عملية القدس ويطردون افرادها متهيدا لهدمه  (أ.ف.پ)

سوناك يقيل رئيس حزب احملافظني 
من احلكومة البريطانية  لـ«خروقات ضريبية» 

أقــال  لنــدن - وكاالت: 
رئيــس الــوزراء البريطاني 
ريشي سوناك، رئيس حزب 
احملافظــني ناظــم الزهــاوي 
مــن منصبــه فــي احلكومة 
بعدما خلص حتقيق مستقل 
بخصوص شؤونه الضريبية 
إلى ارتكاب خرق جسيم ملدونة 

السلوك الوزاري.
أمــر  قــد  وكان ســوناك 
مستشارا مستقال بالتحقيق 
فــي شــكوك حول الشــؤون 
الضريبية للزهاوي الذي تولى 

وزارة املالية لفتــرة وجيزة أثناء مرحلة من 
االضطرابات السياســية فــي بريطانيا العام 

املاضي.
وقــال الزهــاوي إن ســلطات الضرائــب 
البريطانية خلصت إلى أنه كان «غير مكترث» 

بإعالناتــه لكنــه لــم يقصد 
ارتكاب خطأ أو دفع ضرائب 

أقل.
وذكر سوناك في خطاب 
إلى الزهاوي انه «بعد استكمال 
حتقيق املستشار املستقل الذي 
أطلعني وأطلعك على نتائجه، 
من الواضح أن خرقا جسيما 
ملدونة الســلوك الوزاري قد 

وقع».
وأضــاف «وبنــاء عليه، 
أبلغــك بقــراري إقالتــك من 
منصبك في حكومة صاحب 
اجلاللــة». وتوصل املستشــار اخلاص لوري 
ماغنــوس إلــى أن الزهــاوي قــدم معلومات 
مضللــة عندمــا قــال إن تقاريــر بخصــوص 
شــؤونه الضريبية تعود إلــى يوليو املاضي 

كانت «تلطيخا للسمعة».

ناظم الزهاوي  (أ.ف.پ)

ترامب يعتبر انتخابات ٢٠٢٤ «الفرصة األخيرة» إلنقاذ أميركا: أنا أكثر غضبًا
عواصم ـ وكاالت: اســتهل 
الرئيــس األميركــي الســابق 
دونالد ترامب حملته النتخابات 
املقبلــة بسلســلة  الرئاســة 
هجمــات طالــت «املؤسســة 
الفاســدة» وكذلك  السياسية 
احملتمــل  وغرميــه  خلفــه 
الرئيــس جو بايــدن، محذرا 
مــن أن انتخابات عــام ٢٠٢٤
ســتكون «الفرصــة األخيرة 
إلنقاذ الواليات املتحدة»، قائال 
«نحن بحاجة إلى قائد مستعد 
للقيام بذلك منذ اليوم األول» 
لتوليه الرئاســة، معتبرا أن 
«هناك رئيس واحد فقط حتدى 
املؤسسة بكاملها في واشنطن، 
وبتصويتكــم العــام املقبــل، 

سنفعل ذلك مرة أخرى».
وألقى ترامب، البالغ ٧٦

عامــا، خطابا أمام مئات من 
مؤيديه في جتمع بكولومبيا 
عاصمــة واليــة كاروالينــا 
إلقائــه  بعــد  اجلنوبيــة، 
كلمة أمام اجتمــاع للحزب 
اجلمهوري في مدينة سالم 

بوالية نيوهامبشاير.
وقال أمام حشد من مئات 
اجلمهوريــني خــالل انعقاد 
اجتماعهم السنوي في سالم 
«نحتــاج إلى قائد مســتعد 
ملواجهــة القوى التي تلحق 
الدمــار ببلدنــا»، وخاطبهم 
قائال «مــن هنا تبدأ حملتي 

ملعارضني مــن اجلمهوريني 
اعتبر أنهــم «أكثر خطورة 

من الدميوقراطيني».
كما أشاد في نيوهامبشاير 
بســجله في مجــال تطبيق 

أنانية وراديكالية وفاسدة».
وتابع «أنا غاضب أكثر من 
اي وقت مضى وأصبحت أكثر 
التزاما من أي وقت مضى».
وقطب العقارات الســابق 

منافســني جمهوريني وســط 
تقاريــر عــن تراجــع التأييد 

الشعبي للرئيس السابق.
وحتظى الواليتان بأهمية 
كبيرة باعتبارهما من أولى 
الواليات التي جتري فيهما 
التمهيديــة»  «االنتخابــات 
للرئاسيات، وقد عززتا مكانة 
ترامب في طليعة املرشحني 
عام ٢٠١٦ بعــد بداية فاترة 

في والية أيوا.
لكــن تقارير تفيــد بأنه 
يواجه صعوبات في احلفاظ 
على قاعدة دعم في كاروالينا 
اجلنوبية في ظل استياء من 
تأييده مرشحني هزموا في 
النصفيــة في  االنتخابــات 

نوفمبر املاضي.
وقد ينتهي األمر بسباق بني 
ترامب وحاكــم فلوريدا رون 
ديسانتيس حول بطاقة الترشح 
باسم احلزب اجلمهوري، وقد 
جاء ديســانتيس في صدارة 
اســتطالع رأي خالل فعالية 
«ناشنال برو اليف ساميت» في 
واشنطن خالل نهاية األسبوع 

املاضي.
إال أن االســتطالعات في 
هــذه املرحلــة املبكــرة من 
السباق ال تعطي دائما صورة 
واضحة للمشهد، فقد أظهرت 
نتائج بعضها تفوق ترامب 
على ديسانتيس، وأظهرت 

النظــام  القانــون وفــرض 
الهجــرة و«إعادة  ومكافحة 
بنــاء» اجليــش األميركــي، 
متعهدا إنقاذ البالد من «الدمار 
على يد مؤسســة سياسية 

البــارزة  الشــخصية  هــو 
الوحيدة التي أعلنت ترشحها 
لالنتخابات الرئاسية حتى اآلن، 
لكن العديــد من اجلمهوريني 
البارزين أثاروا احتمال وجود 

أخرى نتيجة معاكسة.
ويبــدو أن العقبة األكبر 
في طريق ظفر ترامب ببطاقة 
الترشــح اجلمهوريــة هــي 
مشاكله القانونية املتزايدة، 
مع تعيــني «محقق خاص» 
للنظر في العديد من مزاعم 

سوء السلوك.
وقال ترامب في نيوهامبشر 
عامــون  مدعــون  «هــؤالء 
يســاريون متطرفــون وهــم 
أشــخاص فظيعون للغاية»، 
وتعهد التحقيق في أنشــطة 
وزارة العدل إذا أعيد انتخابه.

وفيما كان دعمه المحدودا 
للشرطة خالل قضية مقتل 
األميركي من اصول افريقية 
جورج فلويــد اثناء اعتقال 
افرادها له، اعتبر ترامب أن 
وفاة الشاب األميركي األسود 
تايري نيكولز في املستشفى 
بعــد ثالثة أيام من تعرضه 
للضرب املبرح بأيدي عناصر 
سود من شرطة ممفيس «ما 

كان يجب ان حتدث».
وفي تصريح لـ «األسوشيتد 
برس» على هامش خاطاباته، 
وصف تســجيل الفيديو الذي 
يوثق احلادثة «مخيف جدا»، 
وسط شعور عام بأن التظاهرات 
الضخمة التي شــهدتها البالد 
عام ٢٠٢٠ بعد مقتل فلويد، لم 
تفض إلى تسوية لهذه املشكلة.

استهل حملته باتهام بايدن بتدمير الواليات املتحدة واعتبر معارضيه اجلمهوريني أخطر من الدميوقراطيني

(رويترز) الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب يكشف عن فريق حملته في كولومبيا بساوث كاروالينا  

كمرشح للرئاسة». وهاجم 
بايــدن، قائــال إن الرئيــس 
احلالي «وضــع بالدنا على 
طريق التدمير» وفقا لتعبيره، 
وأضــاف «علينا إنهاء حكم 
العصابــات للحفــاظ علــى 
كرامة ومقدرات األميركيني»، 
كما انتقد سياسة بايدن مع 
احلدود، قائال «ملصلحة من 
تفتح حدود الواليات املتحدة 
أمام املخاطر والتهديدات؟».

واعتبر ترامب أن االقتصاد 
األميركي كان األسرع منوا، 
وقال «فــي عهدي مت ضبط 
االحتياطي وحتسن اإلنتاج 
على عكس ما يحدث حاليا».
التجمعني  إلــى  وينظــر 
علــى أنهما فرصــة لترامب 
لتنشــيط حملتــه املتعثرة 
وسط انتقادات لعدم تنظيمه 
فعاليــات منــذ أن أعلن في 
نوفمبــر عزمه على خوض 

انتخابات العام ٢٠٢٤.
لكن الرئيس السابق لم 
يدخل أي تغيير ملحوظ في 
خطابــه، فقد كــرر ادعاءاته 
أن انتخابات ٢٠٢٠ ســرقت 
منه ووجه إهانات ملنافسيه 
السياســيني، وحذر مجددا 
مما وصفه بـ «تغيير مسار 
االنتخابات املقبلة على غرار 

ما حدث في ٢٠٢٠».
إال أن أبرز انتقاداته وجهها 


