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إيران ملاكرون: ال محادثات حول صواريخنا الباليستية
عواصم - وكاالت: رفضت طهران أمس دعوة وجهها الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون إلجراء 
محادثات حول برنامج الصواريخ الباليستية اإليراني، قائلة إن صواريخها دفاعية وال عالقة 
لها باالتفاق النووي مع القوى العاملية. كان ماكرون قال مؤخرا إنه »قلق بشدة« بسبب برنامج 
الصواريخ الباليستية اإليراني، وأثار الرئيس الفرنسي إمكانية فرض عقوبات فيما يتعلق بهذه 
األنشطة، قائال: »هناك مفاوضات يجب أن نبدأها بخصوص صواريخ إيران الباليستية«.
لكن املتحدث باسم وزارة اخلارجية اإليرانية بهرام قاسمي رفض هذا االحتمال وقال: »فرنسا 
على دراية كاملة مبوقف بالدنا الراسخ بأن شؤون الدفاع اإليرانية غير قابلة للتفاوض«.

السعودية: ال تأثير لتجميد حسابات »موقوفي الفساد« على القطاع املصرفي

أنقرة: نسعى إلعادة غولن بـ»الطرق القانونية فقط«

الرياض ـ وكاالت: أكدت البنوك الســعودية 
أن جتميد حسابات املوقوفني في قضايا الفساد، 
مؤخرا، لن يؤثر على القطاع املصرفي، خاصة أنه 
يشمل حسابات أفراد وليس شركات، مشددة على 
أن وضع القطاع املصرفي السعودي طبيعي ولم 

يطرأ عليه اي تغيير.
وقال األمــني العام للجنة اإلعــالم والتوعية 
املصرفية بالبنوك الســعودية طلعت حافظ، في 
تصريحات لصحيفة »املدينة« السعودية نشرتها 
امس، ان املؤسسات العاملة في اململكة تستفيد من 
جميع اخلدمات املالية حسب املعتاد. وأوضح أن 
إجراء التحويالت الداخلية واخلارجية يسير دون 
أيــة قيود، وهو ما يؤكد أن الوضع املصرفي في 

البنوك طبيعي، وليس هناك من تبديل أو قيود.
وبني حافظ أن كل احلســابات املجمدة تخص 

االفراد املوقوفني في قضايا الفساد املنظورة حاليا 
لدى اللجنة العليا ملكافحة الفســاد، الفتا الى انها 
حسابات لالشخاص املوقوفني وليست للشركات 
التابعة لهم، كما أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي 
من قبل. واشــار إلى أن مؤسســة النقد العربي 
السعودي أكدت في بيان لها ان اجراء جتميد هذه 
احلسابات مت بناء على طلب النائب العام، وال يشمل 
احلسابات املصرفية للشركات التي لهم ملكية فيها، 
مشيرا إلى إبالغ البنوك برفع احلجز عن حسابات 
هذه الشركات واملؤسسات بعد إلغاء التفويضات 

املمنوحة لالشخاص اخلاضعني للمساءلة.
على صعيد آخر، انطلقت امس فعاليات التمرين 

األردني - السعودي املشترك »اليرموك 2«.
ووفقا لبيان صادر عن القيادة العامة للقوات 
املسلحة األردنية فإن التمرين، الذي يستمر ملدة 

أسبوع يهدف إلى تعزيز أواصر التعاون والعمل 
العســكري املشــترك وتبادل اخلبرات وتطوير 
االستجابة السريعة ملواجهة التهديدات اإلرهابية 

والتحديات املستقبلية.
كما يستهدف التمرين القتال في املناطق املبنية 
وسرعة تسلم وحتليل ومترير املعلومات والتخطيط 
للعمليات التقليدية وغير التقليدية وسرعة اتخاذ 
القرار والتعاون والتنســيق بني املشاركني ورفع 

مستوى الكفاءة القتالية.
وبحسب البيان ذاته، يأتي التمرين، الذي تنفذه 
عدد من وحدات »لواء األميــرة عالية اآللي/٤٨« 
و»لواء خالد بن الوليد ١2«، اســتكماال لسلسلة 
من التمارين األردنية - السعودية املشتركة التي 
تعبر عن عمق العالقات األردنية - السعودية في 

كل املجاالت خاصة العسكرية منها.

أنقــرة ـ وكاالت: نفت الســفارة 
التركية في واشنطن صحة االدعاءات 
بأن أنقرة عرضت ماليني الدوالرات على 
الداعية فتح  واشنطن مقابل تسليمها 
اهلل غولــن الذي تتهمه بتدبير محاولة 
انقالب 20١6، بطرق غير قانونية، واصفة 
هذه اإلدعاءات بأنها »سخيفة وكاذبة«.
وأوضحت الســفارة في بيان بثته 
وكالة أنباء »األناضول«، أن هذه االدعاءات 
ال أساس لها من الصحة، وهي مضحكة 

وكاذبة، مشــيرة الى أن أنقرة تسعى 
إلعادة غولن بالطرق القانونية فقط.

وأضاف البيان أن الشــعب التركي 
مستاء من استمرار إيواء شخص مثل 
غولن بأميركا، أسندت إليه جرائم عديدة 

ارتكبها في تركيا.
جاء ذلك بعدما أوردت قناة »ان بي 
سي« االميركية وصحيفة وول ستريت 
جورنــال أن املدعــي اخلاص روبرت 
مولر مهتم بالتحقيــق في اجتماع مت 

بني املستشار الســابق لألمن القومي 
األميركي مايكل فلني وجنله ومسؤولني 
كبار في احلكومة التركية عقد بني الفترة 
الفاصلة بني فوز دونالد ترامب بالرئاسة 
في ٨ نوفمبر 20١6 وتوليه مهامه رسميا.
وبحســب هذه التقارير اإلعالمية، 
فان األتراك عرضوا خالل هذا االجتماع 
على فلني »١5 مليون دوالر كحد أقصى 
لتســليم فتح اهلل غولن الى احلكومة 

التركية«.

سخر من الزعيم الكوري الشمالي: لن أصفه يوماً بـ »القصير والبدين«

ترامب »املتناقض«: أثق في استخباراتنا بشأن التدخل الروسي
عواصــم - وكاالت: أكد 
الرئيــس األميركــي دونالد 
لــوكاالت  دعمــه  ترامــب 
املركزيــة  االســتخبارات 
األميركية التي تشــتبه في 
تدخل موسكو في االنتخابات 
التــي  الرئاســية األخيــرة 
أجريت العام املاضي، لكنه 
أشــار في الوقت نفسه الى 
قناعته بنفي نظيره الروسي 
فالدمييــر بوتــني تدخــل 

موسكو في االنتخابات.
أمــام  ترامــب  وقــال 
صحافيني فــي ڤيتنام قبل 
الفلبني احملطة  إلى  توجهه 
األخيرة في جولته اآلسيوية 
وحيث يشارك في قمة رابطة 
دولــة جنوب شــرق آســيا 
»آسيان« »أنا أثق بوكاالتنا 
االستخباراتية«، وذلك ردا 
على سؤال حول نفي الرئيس 
فالدمييــر بوتني ألي تدخل 
فــي االنتخابات الرئاســية 

االميركية االخيرة.
وتابع ترامب »أعتقد ان 
لديه شــعورا بانه او بالده 
لم يتدخــال في االنتخابات.
أمــا فيمــا يتعلــق مبــا اذا 
كنــت أصدقــه أم ال فأنا مع 
وكاالتنا. أنا أثق... بوكاالتنا 

االستخباراتية«.
وفــي ســياق متصــل، 
كتــب ترامــب علــى تويتر 
»متى سيدرك كل احلاقدين 
واألغبياء ان العالقة اجليدة 
مــع روســيا هي أمــر جيد 
وليس سيئا. انهم ميارسون 
دوما أالعيب سياسية.انه أمر 

سيئ لبلدنا«.
وفي تغريدة أخرى، سخر 
ترامب مــن الزعيم الكوري 
الشمالي بشكل مباشر قائال: 
»ملــاذا يقدم كيم جونغ اون 
على إهانتي من خالل نعتي 
بالعجوز، فــي حني اني لن 
أشــير إليه يومــا على انه 
قصير وبدين؟ حســنا، انا 
أحاول جاهدا ان أكون صديقه 
ورمبا هذا قــد يحدث يوما 

ما!«.
وعند ســؤاله حول هذه 
التغريــدة خــالل املؤمتــر 
الصحافــي فــي هانوي أكد 
ترامــب ان ســعيه لكســب 
صداقة زعيم كوريا الشمالية 

لم يكن من باب املزاح وقال 
»هناك أمور غريبة حتصل 

في احلياة«.
وقــد وقــع ترامــب عدة 
عقــود في مجــاالت املالحة 
اجلويــة والطاقــة خــالل 
زيارتــه الى ڤيتنــام البالغ 
عــدد ســكانها 9٠ مليــون 
نسمة والتي تشهد ازدهارا 
اقتصاديا. ولم يثر الرئيس 
الزيــارة  األميركــي خــالل 
مســألة حقوق اإلنسان في 
هذا البلد الشيوعي اخلاضع 
لسلطة احلزب الواحد حيث 

يقبع غالبية املعارضني في 
السجون.

إلى ذلك، كشــف مصدر 
روسي مطلع، أن وفدا كوريا 
شــماليا نقل إلــى الرئيس 
فالدمييــر بوتــني، أكتوبر 
املاضي، رســالة من الزعيم 
الكوري الشمالي كيم جونغ 
أون، أخطره فيها باستعداد 
بيونغ يانغ، لضرب األراضي 

األميركية بالنووي.
ونقل موقع قناة »روسيا 
اليــوم«، عــن املصــدر )لم 
يســمه(، امــس أن اجلانب 

الروســي نقــل لألميــركان 
فحوى الرسالة، األمر الذي 
حملهــم على إعــادة النظر 
كوريــا  جتــاه  مبوقفهــم 

الشمالية.
وذكر املصــدر ان الوفد 
الــذي  الكــوري الشــمالي، 
حمل رســالة بيونــغ يانغ 
إلى بوتني، سلمها لفالينتينا 
ماتفيينكو، رئيسة مجلس 
االحتاد الروسي، على هامش 
اجتماعات احتــاد املجالس 
البرملانية، الذي عقد في سان 

بطرسبورغ مؤخرا.

) رويترز(  الرئيس االميركي دونالد ترامب في صورة جماعية مع قادة دول رابطة »االسيان« في الفلبني امس 

احلكومة اليمنية تعود »قريبًا« إلى عدن
واحلوثيون يهددون باستهداف السفن النفطية

عدن ـ إياد أحمد ووكاالت

قالت مصادر رسمية مينية إن رئيس احلكومة 
أحمد عبيد بن دغر وعدد من الوزراء ســيعودون 
»قريبا« إلى العاصمة املؤقتة عدن، ملواصلة تطبيع 
احلياة في احملافظات احملررة وحتريك عجلة التنمية 

فيها وإيجاد اخلدمات وتثبيت األمن واالستقرار.
من جانب آخر، أعلنت اخلطوط اجلوية اليمنية 
اســتمرار تعليق رحالتها اجلوية في مطاري عدن 
وسيئون لليوم السابع على التوالي، لعدم حصولها 
على أمر االســتئناف من قيادة احلكومة الشرعية 

والتحالف العربي.
وفــي هذه االثنــاء، كررت ميليشــيات احلوثي 
االنقالبيــة، املدعومة إيرانيا، تهديدها باســتهداف 
املالحة الدولية والسفن النفطية في البحر األحمر.
وقال رئيس ما يســمى اللجنــة الثورية العليا 
محمد علي احلوثي انهم سيقدمون »على خطوات 
لم يســبق أن أقدمنا عليها فيما مضى، وميكن لنا 

أن نستهدف السفن النفطية«.
وأضاف في منشور على صفحته الرسمية مبوقع 
التواصل االجتماعي »فيســبوك«: »ميكن أن نعمل 

أي شيء«، بحسبما اوردت »العربية.نت«.
وربط احلوثي هذا التهديد في حال إقدام التحالف 
العربي وقوات احلكومة الشرعية على حترير مدينة 
وميناء احلديــدة غرب اليمن، وقال »حينئذ ميكن 

أن نستهدف السفن النفطية«، بحسب تعبيره.
ميدانيا، شنت طائرات التحالف العربي غارات 
عنيفة على العاصمة صنعاء واستهدفت جتمعات 
للميليشيات وآليات عسكرية في كلية الشرطة وسط 
العاصمة، وقصفت أيضا مجمع وزارة الدفاع، التي 
تسيطر عليها امليليشيات وكبدتها خسائر كبيرة 

في األرواح واعتاد.
الــى ذلك، أكدت رابطة أمهات املختطفني إصابة 
عشرات املختطفني في سجون ميليشيات احلوثي 
وصالح باضطرابات نفسية شديدة جراء التعذيب 
الوحشي الذي يتعرضون له داخل السجون، فيما 

توفي آخرون.
وقالــت الرابطة في بيــان لها »ان عــددا كبيرا 
من املختطفني في ســجون امليليشــيات مبحافظة 
احلديدة أصيبوا باضطرابات نفسية شديدة جراء 

التعذيب املستمر«.
ونفــذت الرابطة وقفة احتجاجية اول من امس 

باحملافظــة أدانت خاللها ما يتعــرض له أبناؤهن 
املختطفون من تعذيب بأســاليب وحشية أصابت 
بعضهم باالضطرابات النفسية الشديدة، قد يصل بهم 
حد اجلنون، مؤكدة تفاقم معاناتهم داخل السجون 
وإصابتهم بأمراض جسدية مع استمرار منع دخول 

الطعام واألدوية لهم وإهمال رعايتهم صحيا.
وطالبــت املنظمات الدوليــة واحمللية بالتدخل 
العاجل وزيارة ســجون امليليشــيات في احلديدة 
وإطالق سراح املختطفني واملخفيني قسرا وعلى وجه 
اخلصوص ممن تعرضوا للحاالت النفســية جراء 
التعذيب، والسماح ألمهاتهم بزيارتهم واالطمئنان 
عليهم، محملة جماعة احلوثي وصالح املسؤولية 

الكاملة.
وفي سياق متصل، كشف تقرير صادر عن منظمة 
»صحافيات بال قيود« )منظمة مينية غير حكومية( 
عن ممارســات وحشــية يتعرض لها املختطفون 
داخل ســجون امليليشــيات، وقال »تتراوح أعمال 
التعذيــب وســوء املعاملة بني الضــرب والصعق 
بالكهرباء، واإلحراق باألســيد واإلحــراق بأعقاب 
الســجائر، والتعذيب باإلضــاءة العالية، وتغيير 

درجة حرارة الغرفة، واإلغراق باملاء.

بينهم علي سلمان واثنان آخران هاربان

البحرين: إحالة املتهمني بالتخابر 
مع قطر إلى احملكمة اجلنائية

40 نائبًا من »احملافظني« يوقعون 
خطاباً لسحب الثقة من »ماي«

املنامــة - بنــا: أمــرت النيابــة العامة في 
البحريــن بإحالة القضيــة املتهم فيها كل من 
علي ســلمان علي أحمد، وحســن علي جمعة 
سلطان، وعلي مهدي علي األسود بالتخابر مع 
دولة قطر إلى احملكمة الكبرى اجلنائية، حيث 
حتدد لنظر القضية جلسة ٢٧ نوفمبر اجلاري.
وصدر أمر اإلحالة مشــموال باألمر بضبط 
وإحضار املتهمني الهاربني حسن جمعة سلطان، 

وعلي مهدي األسود.
وصرح املستشــار أحمد احلمادي احملامي 
العام للنيابة الكلية في بيان بثته وكالة انباء 
البحرين الرسمية )بنا( امس، بأن النيابة العامة 
أسندت الى هؤالء األشخاص تهم التخابر مع 
دولة أجنبية الرتكاب أعمال عدائية ضد مملكة 
البحرين وبقصد اإلضرار مبركزها السياسي 
واالقتصادي ومبصاحلها القومية بغية إسقاط 
نظام احلكم في البالد، وتسليم وإفشاء سرا من 
أسرار الدفاع إلى دولة أجنبية، وقبول مبالغ 
مالية من دولة أجنبية مقابل إمدادها بأسرار 
عسكرية ومعلومات تتعلق باألوضاع الداخلية 
بالبالد، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة 
في اخلارج من شــأنها إضعــاف الثقة املالية 

باململكة والنيل من هيبة اململكة واعتبارها.
وأشار إلى أن النيابة استندت في ذلك إلى 
األدلة املستمدة من أقوال أربعة شهود، فضال 
عن احملادثات الهاتفية املسجلة التي جرت بني 
املتهمني علي سلمان وحسن سلطان ومسؤولني 
من جانب دولة قطر والتي انطوت على اتفاق 

الطرفني والتنسيق بينهما على القيام بأعمال 
عدائية داخل مملكة البحرين واإلضرار مبركزها 
احلربي والسياســي واالقتصادي ومصاحلها 
القوميــة والنيل مــن هيبتهــا واعتبارها في 
اخلارج، باإلضافة إلى ما أفادت به التحريات 
عن صحــة هذه الوقائع وعن ممارســة دولة 
قطر ألنشطة تستهدف عدد من الدول العربية 
وفي مقدمتها مملكة البحرين وتسخير اإلعالم 
القطري ملناهضة نظام احلكم فيها، وتواصلها 
مع بعض العناصر املناوئة للدولة لهذا الغرض 

ومنهم املتهمني في هذه القضية. 
وكشــفت التحقيقات عن أن ذلك التواصل 
مت من خالل لقاءات مباشــرة بني الطرفني في 
الداخل واخلارج ومن خالل تبادل رسائل وإجراء 
اتصــاالت هاتفيــة مت رصدها وفــق إجراءات 
قانونية كشفت عن تالقي إرادة اجلانبني على 
القيام باألعمال العدائية واإلضرار مبراكز البالد 
ونقــل معلومات عــن التحركات العســكرية 
املكلفــة بحفظ األمن واالســتقرار فــي البالد 
خــالل فترة األزمة التــي تعرضت لها اململكة 
عام ٢٠١١ وعــن األعمال العدائيــة التي ميكن 
القيام بها ملواجهة هذه التحركات واملساهمة 
في إضعافها بعدم مشــاركة اجلانب القطري 
فيهــا وتوجيه أجهزته اإلعالمية لهذا الغرض 
وظهور املتهمني من جانبهم في تلك الوسائل 
اإلعالمية ونشر معلومات وأخبار تضر باملركز 
احلربي والسياسي واالقتصادي للمملكة وتنال 

من هيبتها واعتبارها في اخلارج.

عواصــم ـ وكاالت: وقع 4٠ نائبا في البرملان 
البريطاني من حزب احملافظني الذي تتزعمه رئيسة 
الوزراء تيريــزا ماي، خطابا لســحب الثقة في 
ماي، بحسب ما أفادت صحيفة »صنداي تاميز«.
ويقــل هذا بثمانية عن العــدد الالزم إلجراء 
انتخابــات على زعامة احلــزب وهي اآللية التي 
ميكن بها عزل ماي من رئاسة احلزب واستبدالها 

بزعيم آخر.
وتواجه رئيسة الوزراء البريطانية صعوبة في 
احلفاظ على سلطتها على حزبها منذ االنتخابات 
املبكرة التي جرت في الثامن من يونيو املاضي 
والتي دعت إليها معتقدة إنها ستفوز فيها بفارق 
كبيــر ولكنها بدال مــن ذلك أســفرت عن فقدها 

أغلبيتها في البرملان.
وتعاني حكومة ماي من انقســامات بشــأن 
كيفية خروج بريطانيا من االحتاد األوروبي كما 
أنها تضررت من عدة فضائح طالت وزراء. ولم 
تســتطع حكومة ماي تأكيد سلطتها على وضع 
سياسي تسوده الفوضى ويضعف موقف لندن 

في محادثات اخلروج من االحتاد األوروبي. 
وفشــلت محاولة ســابقة لإلطاحة مباي في 
أعقاب كلمتها في املؤمتر السنوي للحزب ولكن 
محافظني كثيرين مازالوا يشعرون باستياء من 
أدائها. في غضون ذلك، أعلن ميشال بارنييه كبير 

مفاوضي االحتاد االوروبي حول خروج بريطانيا 
مــن التكتل »بريكســت« انه يجري االســتعداد 
الحتمال عدم التوصــل الى اتفاق مع لندن ولو 

انه ليس السيناريو املفضل لديه.
وفــي مقابلــة مــع صحيفــة »جورنــال دو 
دميانش«االســبوعية الفرنســية، قــال بارنييه 
»هــذا ليس خياري وسيشــكل عودة الى الوراء 
لـ44 عامــا )منذ انضمام بريطانيــا الى االحتاد 

االوروبي(. لكنه احتمال«.
واضاف »يجب ان يستعد اجلميع لذلك الدول 

كما املؤسسات ونحن نتحضر لذلك«.
وحذر من ان بريطانيا وفي حال عدم التوصل 
الى اتفاق، ستصبح اعتبارا من ٢9 مارس ٢٠١9 
مشمولة بـ»نظام القانون العام ملنظمة التجارة 
العاملية مع عالقات شبيهة بتلك التي نقيمها مع 
الصني«. وقال ديبلوماسي أوروبي رفيع انه في 
حــال عدم احترام مهلة الـ١5 يوما فإن احملادثات 
التجارية سترجأ الى »فبراير او مارس املقبلني« 
خالل قمم اخرى مقررة على جدول اعمال االحتاد 
االوروبي، اما في حال احترامها فان االحتاد سيطلق 
اعتبارا من يناير ٢٠١8 املفاوضات حول مستقبل 
عالقاته مع بريطانيا التي يفترض ان تستغرق 
عامني على االقل وتشــمل اتفاقات للتبادل احلر 

واالمن الداخلي وغيرها.

رئيس الوزراء زار اإلقليم ألول مرة منذ إعالن االنفصال

إسبانيا: سنستعيد كتالونيا بالوسائل الدميوقراطية

برشــلونة ـ وكاالت: أكد رئيس الوزراء 
االســباني ماريانو راخــوي امس انه يريد 
استعادة كتالونيا بالوسائل »الدميوقراطية«، 
داعيا الشركات التي نقلت مقارها من اإلقليم 
بسبب الشكوك احمليطة مبسألة االستقالل، 

الى عدم التخلي عن املنطقة.
وفي اول زيارة له الى كتالونيا منذ وضعها 
حتــت ادارة مدريد ردا علــى اعالن برملانها 
االســتقالل في اكتوبر املاضي، قال راخوي 
»نريــد اســتعادة كتالونيــا الدميوقراطية 
واحلــرة«، وطلب من »كل الشــركات التي 
تعمــل او عملت من قبــل في كتالونيا عدم 

مغادرتها«.
ويهدف راخوي من زيارته لالقليم الى ان 
يقدم رسميا مرشح حزبه االنتخابات التي 
ستجرى في كتالونيا يوم ٢١ ديسمبر املقبل.

ويأمل رئيس الوزراء االسباني في كسب 

اصوات في معسكر الناخبني الذين يرغبون 
في البقاء في اســبانيا لكن درجة التعبئة 

في صفوفهم اضعف.
ولم يحصل حزبه ســوى على 8.5% من 
االصوات في انتخابات كتالونيا االخيرة التي 
نافسه فيها بشــكل كبير حزب »املواطنة« 
)سيودادانوس( الليبرالي ثاني قوة سياسية 

في املنطقة معاد لالنفصال.
وتتوقع استطالعات الرأي نتائج متقاربة 
جدا بني انصار االستقالل في كتالونيا الذين 
حصلوا على 4٧.8% من االصوات في ٢٠١5، 

ومؤيدي البقاء في اسبانيا.
وتأتي زيارة راخوي غداة تظاهرة حاشدة 
في برشلونة طالبت باالفراج عن نحو ١٠ من 
القادة االنفصاليني يشكلون النواة الصلبة 
للحركة وسجنوا في اطار حتقيقات بتهمتي 

»التمرد« و»العصيان«.

مئات االالف من مؤيدي استقالل كتالونيا خالل تظاهرة تطالب باطالق سراح قادة االقليم املعتقلني في برشلونة امس االول ) ا.پ(

بيونغ يانغ أبلغت 
بوتني استعدادها 

لضرب أميركا
بـ »النووي«
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