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فرار أكثر من 150 ألف شخص من »أبيي«

واجليش السوداني يؤكد أنها »مدينة شمالية«
السودان ـ وكاالت: فر اكثر من 
150 الف شــــخص من املعارك في 
مدينة ابيي السودانية التي حتتلها 
قوات السلطة املركزية في الشمال 
التي كررت امس تأكيد مطالبتها 
بهذه املنطقة املتنــــازع عليها مع 
اجلنوبيني.وقالت املتحدثة باسم 
مكتــــب األمم املتحدة لتنســــيق 
الشؤون اإلنسانية اليزابيت بيرز 
في جنيڤ »تفيد التقديرات في اغوك 
بأن هناك حوالــــي 150 الف نازح 
في املدينة وحولها«. واضافت ان 
»هؤالء األشخاص قد غادروا ابيي، 

انهم يفرون نحو اجلنوب«.

في هــــذا الوقت أكــــد اجليش 
الســــوداني الشــــمالي ان منطقة 
أبيي املتنــــازع عليها هي »مدينة 
شــــمالية« رافضا بذلــــك دعوات 
اجلنوب واملجتمع الدولي لسحب 
القوات من تلك املنطقة بعد ايام من 
وجوده فيها.وقال عبدالرحيم محمد 
حسني وزير الدفاع السوداني ان 
ابيي ستبقى مدينة شمالية حتى 
يقرر السكان مصيرها بأنفسهم، 
حسب ما نقلت عنه وكالة االنباء 

السودانية »سونا« امس االول.
وقــــال حســــني ان اجليــــش 
)الشمالي( ســــيبقى في ابيي من 

اجل احلفاظ على األمن واالستقرار 
الى ان يتم اتخاذ قرار سياسي.

وقال وزير اإلعالم في جنوب 
السودان بارنابا ماريال بنجامني 
امس ان على القوات السودانية 
انهاء »احتاللهـــا غير القانوني« 
ألبيي ومغادرتها.الى ذلك، ذكرت 
صحيفة »الرأي العام« السودانية 
الصادرة امـــس نقال عن مصدر 
مطلع، أن د.لوكا بيونق القيادي 
باحلركة الشعبية ووزير رئاسة 
مجلس الوزراء تقدم باستقالته الى 
سلفاكير ميارديت رئيس حكومة 
اجلنـــوب، احتجاجا على دخول 

اجليش السوداني منطقة »أبيي«.
وأكد املصدر أن بيونق الذي ينتمي 
ملنطقة أبيي، طالب سلفاكير بالعمل 
علـــى تصحيح األوضـــاع فيها.  
وكان بيونق أكد في تصريحات 
له مؤخرا ضرورة أن يكون هناك 
قرار سياسي حلل القضايا العالقة 
بني الشمال واجلنوب، وأعرب عن 
أمله في أن يصل الطرفان الى حلول 
قبل التاسع من يوليو املقبل من 
خالل وضع حزمـــة من احللول 
لـــكل القضايا قبل وقت كاف من 
إعالن الدولة اجلديدة في جنوب 

السودان.

تونس تعلن إجراء االنتخابات
 في موعدها املقرر في 24 يوليو 

تونس ـ وكاالت: بعد تقدمي رئيس هيئة االنتخابات كمال 
اجلندوبي اقتراح تأجيل االنتخابات ألسباب »اجرائية ومادية«، 

تعهدت احلكومة التونسية االنتقالية خالل اجتماعها امس بوضع 
جميع اإلمكانيات حتت تصرف الهيئة املستقلة لالنتخابات إلجناح 

موعد انتخابات املجلس التأسيسي واملقررة في 24 من يوليو 
املقبل.

وأوصت احلكومة في بيان مقتضب باحترام ما التزمت به 
احلكومة االنتقالية ورئيس اجلمهورية املؤقت بتنظيم انتخابات 

املجلس الوطني التأسيسي مع التعهد بوضع جميع امكانيات 
الدولة حتت تصرف الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات إلجناح هذا 

االستحقاق املهم.
وأدرجت احلكومة االنتقالية مقترح الهيئة املستقلة لالنتخابات 

بشأن تأجيل انتخاب أعضاء املجلس التأسيسي على جدول 
اعمالها اليوم وسط جتاذبات مؤيدة واخرى معارضة للتأجيل.

في هذا الوقت، قدم وزير الدولة التونسي لشؤون الشباب 
والرياضة سليم عمامو الذي كان مدونا وسجن خالل »ثورة 

الياسمني« في عهد الرئيس املخلوع زين العابدين بن علي، 
استقالته من احلكومة التونسية االنتقالية، بحسب ما اعلن مساء 

امس االول على صفحته على موقع تويتر.
وقال الناشط في مجال حرية التعبير واملعروف جدا في تونس 

»اؤكد اني استقلت. لم تبق اال االجراءات االدارية«.
وكان عمامو اعرب امس االول عن نيته ترك احلكومة وذلك في 

مقابلة مع إذاعة »اكسبرس اف ام« التونسية، مؤكدا ان هذا النوع 
من الدور السياسي لم »يصنع من اجله«.

واعترض عمامو في هذه املقابلة على عودة الرقابة على االنترنت 
في اشارة الى قرار السلطات إغالق 4 مواقع بناء على طلب 

اجليش.
ولم يكن باإلمكان االتصال على الفور بالوزير عمامو للتعليق 

على قراره.وكان هذا املدون البالغ من العمر 33 عاما احد الوجوه 
املستقلة واملعارضة التي انضمت الى احلكومة التونسية بعد ثورة 

14 يناير التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي.

جناد ينجو من انفجار في مصفاة ويصف أميركا بـ »الدمية« 

أميركا تفرض عقوبات على كيانات سورية وڤنزويلية 
وصينية وكورية الشمالية لتعاملها مع إيران 

العراقية.
وقالت »مهر« شبه الرسمية 
إن االنفجار واحلريق جنما عن 
تسرب غاز إال أنها لم تذكر مصدر 

هذه املعلومات.
 وذكرت وكاالت أنباء إيرانية 
أن دخانا كثيفا شوهد يتصاعد 
من املصفاة إال أن رجال االطفاء 
متكنوا من السيطرة على احلريق. 
وأرسلت طائرة لنقل اجلرحى الى 
مستشفى في العاصمة طهران.

إيراني إن  وقــــال برملانــــي 
االنفجار ليس عمــــال تخريبيا 
مضيفا أن العيــــوب الفنية في 

املصفاة معروفة.
من جهة أخــــرى، قال رامني 
مهمانبراســــت املتحدث باســــم 
وزارة اخلارجيــــة اإليرانية في 
مؤمتر صحافي إن فرض عقوبات 
»في نفس الوقت الذي يدور فيه 
حديث عــــن مواصلة احملادثات 
يظهر التناقــــض بني ما يدعيه 
االحتاد األوروبي والغرب وبني 

ما يفعالنه«.
وأضاف انه لم يحدث جديد 
فيما يتعلق باملفاوضات وان إيران 
»لم تتلق أي إشارات مباشرة تنم 
عن وصول العملية إلى طريق 

مسدود«.
وتابــــع »أعلنا اســــتعدادنا 
للتحدث على أســــاس إطار من 
التعاون.. ونحن نأمل أن يعبر 
الطــــرف اآلخر عن اســــتعداده 
وفقا لالتفاقــــات التي توصلنا 
إليها وعلى أســــاس منهج من 

التعاون«.
وأكد مهمانبراستـ  في مؤمتر 
صحافي عقده أمس ونقلته وكالة 
مهر لألنباءـ  أن سياسات أميركا 
العقود اخلمسة املاضية  خالل 
تسببت في خلق أزمات عديدة 
باملنطقة وعملــــت على إيصال 
األنظمة الديكتاتورية الى احلكم 

ومنحتها الدعم الالزم.
وقال مهمانبراست: سياسات 
أميركا املنافقة تدعم االنتهاكات 
احلاصلة في دول املنطقة وتساند 
الظلم الذي ميارس ضد شعوب 
املنطقة، وتساءل: من دعم ويدعم 
االنتهاكات التــــي ترتكب بحق 

الشعب الفلسطيني؟

غيــــر الشــــرعيني )اســــرائيل( 
وهي تأمــــل ان تقبل شــــعوب 
املنطقــــة باالعتــــراف بالنظام 

الصهيوني«.
وقال ان اوباما »يتحدث وكأن 
العالم ملــــك له، من تكون؟ من 
ســــمح لك بالتدخل في شؤون 

االخرين؟«.
وحذر الرئيس اإليراني بلدان 
املنطقة مما وصفه باملخططات 
الى مصادرة  الرامية  األميركية 
العربيــــة وإثــــارة  الثــــورات 
الصراعات وخلق الفتنة الطائفية 
بني املســــلمني ووصف الرئيس 

باراك أوباما بالدمية.
ونقلت وسائل إعالم إيرانية 
عن أحمدي جناد قوله في كلمة 
افتتاحه املرحلة  أثنــــاء  ألقاها 
األولــــى من مشــــروع حتديث 
مصفــــاة عبــــادان )جنوب( ان 
أوباما »ال يختلف عن ســــابقه 
ولم يأت بجديد على اإلطالق« 
ووصفه »بالدمية التي جاء بها 
اللوبي الصهيوني إلنقاذ املصالح 
األميركية والكيان اإلسرائيلي من 
السقوط«.واعتبر أحمدي جناد 
ان أي »ديكتاتور يحكم في أية 
دولة في العالم دمية من صنع 

الواليات املتحدة«.
الى  ودعــــا جميع احلــــكام 
االســــتماع »ملطالب شــــعوبهم 
وحتقيــــق كافــــة اإلصالحــــات 
الدميوقراطية املطلوبة مشيرا 
ان الشعب اإليراني »يدعم  الى 
جميع الشعوب في العالم وتواق 

للعدالة ونصرة املظلوم«.
وبشر أحمدي جناد »بتشكيل 
افريقيا  شرق أوسط وشــــمال 
الهيمنة  جديديــــن بعيدا عــــن 

األميركية«
وكان الرئيس االيراني جنا من 
حادث انفجار وقع أثناء زيارته 
للمصفاة أمس مما أســــفر عن 
سقوط قتيلني وإصابة 12، بحسب 

وكالة مهر اإليرانية لالنباء. 
 لكن جناد لم يصب وظهر في 
كلمة نقلها على الهواء مباشرة 
التلفزيون بعد وقت قصير من 
افتتاح جزء  االنفجار مبناسبة 
جديــــد من املصفاة فــــي آبادان 
بجنوب غرب إيران قرب احلدود 

عواصم ـ وكاالت: وســــعت 
الواليات املتحدة أمس ضغوطها 
على إيران وفرضت عقوبات على 
كيانات بســــبب قيامها بأعمال 
جتارية مع ايران وسورية وكوريا 
الشــــمالية تدعم انتاج اسلحة 

الدمار الشامل او الصواريخ.
وصرح جيمس شتاينبرغ 
نائب وزيرة اخلارجية االميركية 
العقوبات  بــــان  للصحافيــــني 
تســــتهدف كيانــــات من الصني 
وبيالروســــيا وايــــران وكوريا 
الشمالية وسورية وشركة النفط 
الڤنزويلية احلكومية، في اطار 
مساع جديدة لكبح تطلعات ايران 

النووية.
وصرح جيمس شتاينبرغ 
مســــاعد وزيــــرة اخلارجيــــة 
االميركية هيالري كلينتون »انا 
هنا العلن ان وزيرة اخلارجية 
قررت فرض عقوبات على سبعة 
كيانات مبوجب قانون العقوبات 

على ايران لعام 1996«.
واضــــاف ان من بــــني هذه 
الكيانات شــــركة »بتروليوس 
الڤنزويليــــة  ڤنزويــــال«  دي 

احلكومية.
فــــي املقابل، اتهــــم الرئيس 
االيرانــــي محمود احمدي جناد 
أمس الرئيــــس االميركي باراك 
اوباما بأنه »دمية« مؤكدا انه لن 

يتمكن من »انقاذ« اسرائيل.
وقال احمدي جناد متوجها 
مباشــــرة الى اوباما في خطاب 
بثه التلفزيون الرسمي مباشرة 
»انت مجرد دمية حددت لها مهمة: 
انقاذ الواليات املتحدة والنظام 
الصهيوني باســــتخدام السالح 
والقــــوة، لكنك لــــن تتمكن من 

حتقيق ذلك«.
واضاف احمدي جناد متحدثا 
خالل زيــــارة ملصفاة في عبدان 
جنوب غرب البالد ان »مقاومة 
الشعوب« في الشرق االوسط 
ستلحق باوباما »ذال اكبر« من 
ذلك الذي عرفه ســــلفه جورج 

بوش.
الواليــــات املتحدة  ان  وقال 
»تسعى منذ زمن طويل القامة 
دولتني على ارض فلسطني واحدة 
للفلسطينيني واالخرى للمحتلني 

)أ.ف.  پ( مشاركون يساعدون محمد علي كالي خالل مؤمتر ملسلمي اميركا ملناشدة خامنئي االفراج عن االميركيني املعتقلني في ايران  

البحرين جتمد 
مجالس األعمال 
مع إيران والعراق 

ولبنان 
القاهرة ـ د.ب.أ: قرر مجلس 
إدارة غرفة جتارة وصناعة 

البحرين جتميد عمل ونشاط 
مجالس األعمال املشتركة مع 
كل من إيران والعراق ولبنان 

كرد فعل على ما وصفه بتدخل 
بعض الدول في شؤون مملكة 

البحرين.
وقال املجلس برئاسة عصام 
عبداهلل فخرو في بيان تلقت 
وكالة األنباء األملانية )د.ب.أ( 
نسخة منه إنه قرر جتميد 

عمل ونشاط تلك املجالس إلى 
أن يتغير موقف تلك الدول من 

البحرين.
وأضاف أن هذا التدخل يعد 

انتهاكا للقوانني واألعراف 
الدولية وميثاق األمم املتحدة 

ومنظمة املؤمتر اإلسالمي، 
وهو ما ال ترضاه الغرفة 
وال يقبله مجتمع األعمال 

البحريني على مملكة البحرين 
وقيادتها الرشيدة وشعبها 

الوفي املخلص.


