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واشنطن تطلب تفسيراً العتقال موظفني بالقنصلية في إسطنبول
أنقرة - وكاالت: قال السفير األميركي لدى تركيا جون باس الذي تتهمه أنقرة بالتسبب في 
أزمة التأشيرات بني البلدين، إن بالده التزال تطلب تفسيرا من السلطات التركية بشأن اعتقال 
عضو بالبعثة األميركية في تركيا والذي دفع واشنطن إلى تعليق إصدار تأشيرات في تركيا.

وأضاف باس، أن الواليات املتحدة ال تنوي قطع عالقة قائمة منذ فترة طويلة مع تركيا وأن 
البلدين سيواصالن احلوار بشأن املسألة. وقال: »لسوء احلظ...لم تتلق احلكومة األميركية بعد 
اتصاال رسميا من احلكومة التركية بشأن أسباب احتجاز أو اعتقال موظفينا احملليني«.

رئيس اإلقليم يرغب في إعالن دولة مستقلة باالتفاق مع إسبانيا

مدريد تلوّح بالسيطرة على كتالونيا وتطلب توضيحاً: أعلنتم االستقالل أم ال؟
عواصــمـ  وكاالت: طالــب رئيــس الوزراء 
اإلسباني ماريانو راخوي أمس حكومة إقليم 
كتالونيا بتوضيح ما إذا كانت قد أعلنت استقالل 

اإلقليم رسميا أم ال.
وشــدد راخوي، عبر بيان، على أهمية هذا 
التوضيح لتحديد اخلطوات الرســمية املقبلة 
مبــا يخص إقليم كتالونيا املتمتع بحكم ذاتي 

شرقي إسبانيا.
وأضاف أن التوضيح مطلوب مبوجب املادة 
الدستورية ١55 التي متنح حكومة البالد احلق 
فــي التدخل والســيطرة على بعــض أو كامل 
قطاعــات اإلقليم املذكور، األمــر الذي اعتبره 

مراقبون مبنزلة »تهديد مبطن«.
بيان راخوي جاء عقب اجتماع طارئ عقدته 
احلكومة اإلســبانية للرد على توقيع كارلس 
بيغدميونــت ونواب األكثرية في برملان إقليم 
كتالونيا، »إعالن االستقالل« عن مدريد مساء 
اول من امس، مع تعليق تنفيذه في بادرة حسن 

نية إلجراء »حوار« مع احلكومة اإلسبانية. 
وأدى طلب راخوي، إلى تأخير إعالن موقف 
مجلس الوزراء اإلســباني الــذي عقد اجتماعا 
طارئا ملواجهة األزمة السياســية التي أثارتها 

مساعي كتالونيا لالستقالل.
وانتقــد راخــوي فــي تعليقاتــه القيــادة 
الكتالونية بســبب خلق حالة مــن »االرتباك 

املتعمد« بشأن إعالن االنفصال.
وبذلك سيتحول انتباه إسبانيا مجددا إلى 
برشلونة لرؤية ما إذا كان بوغدميونت سيقدم 

التوضيح الذي طلبه راخوي.
وفي رد غير مباشر على طلب راخوي، دعا 
رئيس حكومــة إقليم كتالونيا حكومة مدريد 
إلــى إدراك ضرورة الدخول في حوار من أجل 

تسوية األزمة الراهنة.
وقــالـ  في تصريح لشــبكة »ســي إن إن« 
األميركية أذاعته أمسـ  »نحن اليوم في حلظة 
بالغة األهمية، وليس لدينا أي شروط مسبقة 
للجلوس علــى طاولة املفاوضــات والدخول 

في حوار«.
وأشــار إلى أن غالبية الشعب الكتالوني 

يرغب في إقامة دولة مســتقلة، فيما ترغب 
حكومة اإلقليم فــي تنفيذ ذلك باالتفاق مع 
الدولة االسبانية، لكن دون شروط، وإمنا فقط 
اجللوس على طاولــة املفاوضات والدخول 

في حوار.
مــن جهته، قال وزير اخلارجية اإلســباني 
ألفونسو داستيس ان خطاب االستقالل الذي 
أدلى به زعيم كتالونيا كان »خدعة«، مشــيرا 
في الوقت نفســه إلى وجود فرصة للتفاوض 

داخل إطار الدستور اإلسباني.
وقال داستيس حملطة »يوروب ١« اإلذاعية 
الفرنسية ان اخلطاب كان »خدعة ليقول شيئا 

ويفعل نقيضه«.
وعند ســؤاله عن إمكانية إجراء اســتفتاء 
آخر في كتالونيا قال داســتيس ان الدســتور 

اإلسباني ال يسمح بذلك.
وأضــاف »ال ميكن أن نقبل بأن يتخذ جزء 
من الشعب الكتالوني قرارا بالنيابة عن إسبانيا 

ككل«.
هذا وأعلن املتحدث باسم حكومة كتالونيا ان 
إعالن االستقالل الذي وقعه النواب االنفصاليون 

هو في الوقت الراهن »عمل رمزي«.
وقال الناطق جوردي تورول ان »اإلعالن 
يجب ان يصــدر عن برملان كتالونيا« وهذا 
األمر لــم يحصل، مضيفــا ان التوقيع كان 
»عمال رمزيا وقد وقعنا جميعنا على التزامنا 

بإعالن االستقالل«.
في هــذه األثناء، ألقى االحتــاد األوروبي 
بثقله خلف احلكومة اإلسبانية أمس، ودعا 

كتالونيا، إلى احترام دستور البالد.
وقــال نائب رئيــس املفوضيــة األوروبية 
فالديس دومبروفسكيس، في تصريح صحافي، 

إنهم يتابعون الوضع بإسبانيا عن كثب.
وأضــاف دومبروفســكيس ان املفوضيــة 
األوروبية »جتدد دعوتها بشأن االحترام التام 

للنظام الدستوري في إسبانيا«.
وأشــار إلى أن املفوضية تثق باملؤسسات 
اإلســبانية ورئيس الوزراء راخــوي، وتدعم 

اجلهود الرامية ملنع التقسيم.

القضاء العراقي يصدر أمرًا باعتقال 
منظمي استفتاء كردستان

عواصــم - أ.ف.پ: أصــدرت محكمة عراقية 
أمس أمرا باعتقال رئيس وأعضاء املفوضية التي 
أشرفت على إجراء االستفتاء في إقليم كردستان 
حول االستقالل في ٢5 سبتمبر املاضي، حسبما 
قال متحدث رسمي باسم مجلس القضاء األعلى.
وقال القاضي عبدالستار البيرقدار املتحدث 
باسم املجلس بحســب، فرانس برس »أصدرت 
محكمــة حتقيــق الرصافة أوامــر بالقبض على 
رئيــس وأعضاء املفوضية املشــرفة على إجراء 
االســتفتاء في إقليم كردســتان، وفقا لشــكوى 

قدمها مجلس األمن الوطني«.
وأشــار البيرقدار الى ان أعضــاء املفوضية 
ثالثــة، بينهم رئيس املفوضيــة هندرين محمد 

صالح وياري حاج محمد.
وفي اول رد فعل، قال صالح لفرانس برس: »ال 
نعترف بهذا القرار وهو مشابه لقرارات مجلس 
قيادة الثورة سابقا وال نولي له اي اهتمام النه 

أصال قرار سياسي«.
ويأتي أمر احملكمة بعد أســبوعني من إجراء 
االســتفتاء، وقد اعتبره األكراد نصرا كبيرا ألن 
الـ »نعم« على االســتقالل نالت أكثرية ساحقة، 
في حني رفضته حكومة بغداد جملة وتفصيال.

وجاء القرار بعد يوم من إعالن وزارة النفط 

العراقية سعيها إلعادة تأهيل خط رئيسي لتصدير 
النفط انطالقا من حقول محافظة كركوك املتنازع 
عليهــا، باجتاه مينــاء جيهان التركي ملنافســة 

صادرات االقليم.
وفي الســياق، ذاتــه ردت احملكمة االحتادية 
العليــا طلبا ملجلس النواب يتعلق بإبداء الرأي 
بشأن املوقف من مشاركة نواب أكراد في استفتاء 
انفصال إقليم شمال العراق، معتبرة أن هذا األمر 

ليس من اختصاصها.
وتختص احملكمة االحتادية العليا، بالدرجة 
األساس في الفصل في املنازعات التي حتصل بني 
احلكومة االحتادية وحكومات األقاليم واحملافظات 
والرقابة على دستورية القوانني واألنظمة النافذة 

وتفسير نصوص الدستور.
وبعد إجراء االستفتاء جلأ مجلس النواب الى 
احملكمة العليا بهدف »استحصال الرأي« و»تقييم 
مدى انتهاك« النواب األكراد للدســتور، من اجل 
احلكــم على ما قاموا به، حســبما جاء في بيان 
رســمي صادر عن املتحدث باسم احملكمة اياس 
الساموك. وأكد املتحدث »ترى احملكمة العليا انها 
ال متلك صالحية إبداء الرأي واإلفتاء في املوقف 
وفي كتاب مجلس النواب، حيث تختص جهات 

أخرى بإعطاء الرأي واإلفتاء« في هذا األمر.

األمم املتحدة: ميامنار تستهدف الروهينغا ملنع عودتهم
اتهــم  ـ وكاالت:  جنيــڤ 
تقرير لــالمم املتحدة ميامنار 
باستهداف مسلمي الروهينغا 
»بشكل ممنهج وقاس ومعد له 
مســبقا« بهدف منع عودتهم 
الى البالد. وقال مكتب مفوض 
األمم املتحدة السامي حلقوق 
اإلنســان األمير زيــد بن رعد 
أمس ان قوات األمن في ميامنار 
قامت بطرد نحو نصف مليون 
من الروهينغا من والية راخني 
الشمالية بوحشية وبإحراق 
منازلهم ومحاصيلهم وقراهم 

ملنعهم من العودة.
وفي تقرير استند إلى إجراء 
مقابالت مع 65 من الروهينغا 
الذين وصلوا إلى بنغالديش 
الشهر املاضي، قال املكتب إن 
»عمليات التطهير« بدأت قبل 
هجمات املتمردين على مواقع 
للشــرطة يوم ٢5 أغســطس 
وإنهــا شــملت عمليــات قتل 
وتعذيــب واغتصاب ألطفال. 
وقال األمير زيد، الذي وصف 
عمليات احلكومة في ميامنار 
بأنهــا »منوذج صــارخ على 
التطهيــر العرقــي«، في بيان 
إن تلك العمليــات بدت كأنها 
»حيلــة خبيثة لتهجير أعداد 
كبيرة من الناس بالقوة دون 

أي احتمال لعودتهم«.
وذكر أحدث تقرير صادر 

عــن مكتبــه فــي جنيــڤ أن 
»معلومات موثوقة توضح أن 
قوات األمن في ميامنار تعمدت 
تدميــر ممتلــكات الروهينغا 
وإحراق مساكنهم وقراهم في 
واليــة راخني بشــمال البالد، 
ليس فقط لدفع السكان للنزوح 
بأعــداد كبيرة لكن أيضا ملنع 

ضحايا الروهينغا الفارين من 
العودة إلى منازلهم«.

وأضاف التقرير أن تدمير 
قوات األمن، التي عادة ما كانت 
مصحوبة مبسلحني من بوذيي 
راخــني، للمنــازل واحلقــول 
ومستودعات الغذاء واحملاصيل 
واملاشية جعل احتمال عودة 

هــذه األقليــة املســلمة إلــى 
حياتهــم الطبيعية في والية 
راخني »شبه مستحيل«. وأورد 
التقريــر أن دالئل تشــير إلى 
أن قــوات األمن فــي ميامنار 
زرعــت ألغامــا أرضيــة على 
امتــداد احلدود فــي محاولة 

ملنع لعودتهم.

)ا.ف.پ( اطفال الجئي الروهينغا يتجمعون بانتظار توزيع املساعدات عليهم في بنغالديش 

ترامب يتوعد مبحاسبة إيران على »أنشطتها الشريرة«  
وطهران: ردنا عليكم سيكون أقوى

عواصــم ـ وكاالت: يترقب 
العالــم بقلــق شــديد، اعالن 
الرئيس األميركي دونالد ترامب 
استراتيجيته اخلاصة بإيران 
مبا في ذلك موقفه من االتفاق 
النــووي اإليرانــي واحلرس 
الثــوري، وســط مؤشــرات 
متزايــدة عن انــه لن يصادق 

على االتفاق.
وقالت املتحدثة باسم البيت 
األبيض سارة ساندرز في رد 
على سؤال حول استراتيجية 
ترامب جتاه إيران، »ســيعلن 
عنهــا هــذا األســبوع«، وإن 
الرئيــس ترامــب توصل إلى 
قــرار يتعلق باســتراتيجيته 

نحو إيران.
وأشــارت املتحدثة إلى أن 
الرئيس األميركي يريد التأكيد 
على أن واشنطن لديها سياسة 

شاملة جتاه طهران.

وفي السياق، بحثت رئيسة 
الوزراء البريطانية تريزا ماي، 
مع الرئيس األميركي االتفاق 
النووي مع إيــران، والهجوم 
الــذي تعرضت له  اإلرهابــي 
مدينة الس فيغاس األميركية 

في وقت سابق.
وأوضــح بيــان أصــدره 
مكتــب مــاي »١٠ داونينــغ 
اإللكتروني  بالبريد  ستريت« 
عقــب االتصــال الهاتفي الذي 
جرى مساء أمس األول »أكدت 
رئيســة الوزراء مجددا التزام 
بريطانيا القوي باالتفاق إلى 
جانب شركائنا األوروبيني قائلة 
إن )االتفاق( في غاية األهمية 

لألمن اإلقليمي«.
وأضاف أن ماي أكدت أيضا 
»أن من املهــم مراقبة االتفاق 
بعنايــة وتنفيــذه بالشــكل 

الصحيح«.

بدوره، قال البيت األبيض 
في بيان إن ترامب أكد »ضرورة 
العمــل معا حملاســبة النظام 
اإليراني على أنشطته الشريرة 
واملزعزعة لالستقرار والسيما 
رعايتــه لإلرهــاب وتطويره 

لصواريخ متثل تهديدا«.
في غضون ذلك، قالت وزارة 
اخلارجية الروسية، إن خروج 
الواليات املتحــدة من االتفاق 
النووي اإليراني، يزعزع أمن 
واستقرار األوضاع في الشرق 
األوســط، مؤكدة »عدم وجود 

بديل آخر لهذا االتفاق«.
جــاء ذلك فــي تصريحات 
ملدير قسم أميركا الشمالية في 
اخلارجية الروسية، غيورغي 
بوريسينكو أمس، نشرها موقع 

قناة »روسيا اليوم«.
وأضاف بوريســينكو »إن 
موسكو ال تفهم ما هي مصلحة 

واشــنطن فــي خروجهــا من 
االتفــاق النووي مــع إيران«، 
معتبرا أن تلك اخلطوة احملتملة 
»ستزعزع الوضع في الشرق 
األوسط بشكل أكبر وستؤثر 

على االستقرار العاملي«.
في املقابل، ذكرت وســائل 
إعالم رسمية إيرانية أن شهباز 
حسن بور النائب في مجلس 
الشورى اإلسالمي )البرملان( 
نقل عن وزير اخلارجية محمد 
جواد ظريف قوله خالل جلسة 
أمــس إن رد إيــران ســيكون 
قويــا على أي إجــراء أميركي 
ضد االتفاق النووي مع القوى 

العاملية.
وهذا التصريح هو األحدث 
في سلســلة مــن التعليقات 
احلــادة للقيــادة اإليرانيــة 
مما يظهر جبهة موحدة بني 
البراغماتيني واملتشددين فيما 

يســتعد الرئيــس األميركي 
دونالــد ترامب خــالل األيام 
املقبلة لتبني سياسة متشددة 

جتاه طهران.
ونقلــت وكالة اجلمهورية 
اإلسالمية اإليرانية لألنباء عن 
حســن بور الذي ميثل أهالي 
ســيرجان قوله »في اجللسة 
املغلقــة أكــد ظريــف أنه في 
حــال قيام أميــركا بأي إجراء 
معاد لالتفاق النووي فإن رد 
اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية 

سيكون أقوى«.
وقال بهــروز نعمتي وهو 
نائب آخر، إن وزير اخلارجية 
ناقــش خطوات محــددة رمبا 
يتخذها ترامــب والكونغرس 
األميركي وخطــط إيران للرد 
باملثــل على كل إجراء متوقع. 
ولم يوضح نعمتي اإلجراءات 

التي حتدث عنها ظريف.

احلوثيون ينتزعون ثاني أكبر معسكر
تابع لصالح في صنعاء

عدن - إياد أحمد

أكدت مصــادر ميدانية مطلعة لـــ »األنباء«: 
أن ميليشــيات احلوثي ســيطرت على معسكر 
»ضبوة« التابــع حلليفها املخلوع علي عبداهلل 
صالح جنوب العاصمة صنعاء بعد اعتقال قائده 
علي املسعودي وحصار املعسكر لعدة أسابيع.
وقالت املصادر: »ان معسكر ضبوة يعد ثاني 
أكبر معسكر للحرس اجلمهوري املوالي لصالح 
والذي كان يقوده جنله أحمد، وفرضت امليليشيات 
قائدا جديدا للمعســكر مواليا لها بعد السيطرة 
عليه، في إطار عودة مظاهر اخلالفات بني شريكي 
االنقــالب بصنعاء وتصاعد حدة التوتر بينهما، 
فيما تواصل جماعة احلوثي مساعيها للسيطرة 
أيضا على معسكر »رمية حميد« اإلستراتيجي في 
مديرية سنحان مسقط رأس صالح والذي يعد من 
أهم معسكرات ومخازن األسلحة التابعة لصالح«.
وأضافــت املصادر لـ »األنبــاء«: أن أحد أبرز 
مظاهر التوتر بني حتالف االنقالب الذي ظهر مؤخرا 
هو ملف إضراب املعلمني مع بدء العام الدراسي 
للمطالبة مبرتباتهــم املتوقفة منذ عام، وإغالق 
املدارس بالعاصمة صنعاء وبقية احملافظات التي 
مازالت حتت سيطرة امليليشيات، حيث اتهمت 
جماعة احلوثي حزب صالح بالوقوف وراء قرار 
إضراب املعلمــني وإغالق املدارس، وبدأت حملة 
تهديدات وقمع واسعة للمعلمني املضربني، وحاولت 
فــرض إيقاف اإلضراب بقوة الســالح والتهديد 
باستبدال املعلمني املضربني بعناصر موالية لها 
واندلعت على أثرها مواجهات بصنعاء بني عشرات 

املعلمني واملعلمات املطالبني بتســليم مرتباتهم 
مــن جهة وبني ميليشــيات احلوثي التي اتهمت 
املتظاهريــن بأنهم مدفوعون مــن قبل حليفهم 
صالــح، وقالت جماعــة احلوثي: »ان صالح قام 
بتحريض املعلمني للخروج في مظاهرات ضدهم 
من أجل إضعاف ســلطات احلوثيني في املناطق 
التي يســيطرون عليها« ما ضاعف حدة التوتر 
بــني الطرفني ومازالت أجــواء العاصمة متوترة 
جدا في ظل اســتمرار التظاهرات ملئات املعلمني 

لليوم اخلامس على التوالي.
من جانب آخر، وعلى الرغم من أن املؤشرات 
امليدانيــة علــى األرض تؤكــد اســتمرار تعنت 
ميليشــيات احلوثي وصالح وعدم رضوخها أو 
اســتجابتها للســالم ورفضها املتتالي ملبادرات 
األمم املتحــدة أعلــن مبعوث األمــني العام لألمم 
املتحدة إلى اليمن إســماعيل ولد الشــيخ أحمد 
في كلمة له خالل جلسة ملجلس األمن مساء أول 
من أمس الثالثاء، أنــه يعمل على مقترح جديد 
شامل يتضمن مبادرات إنسانية إلعادة بناء الثقة 
وعودة األطراف اليمنية إلى طاولة املفاوضات.

وطالب ولد الشــيخ مجلس األمن باستخدام 
كل نفوذه السياسي واالقتصادي للضغط على 
األطراف اليمنية لاللتزام مبسار السالم، مؤكدا 
ان زعماء احلرب في اليمن يزدادون غنى وثراء 
لذلك يرفضون إيقاف احلرب ويرفضون احللول 
كونهــم إن قبلوا بها سيخســرون قدرتهم على 
التحكم والســيطرة، ويبقى اخلاســر األكبر هو 
الشعب اليمني الذي يدفع الثمن األكبر من احلرب 

ويزداد فقرا.


