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إيران حتذّر أميركا من احلرب االقتصادية: لن تكونوا بأمان

»العسكري« السوداني يحّمل  املعارضة »مسؤولية األحداث« 
ويبعد قياداتها املفرج عنهم إلى جوبا

وكاالت:   - عواصــم 
بحضــور وزيــر اخلارجية 
األملاني هايكو ماس الذي جاء 
وسيطا بني طهران وواشنطن، 
هدد وزير اخلارجية اإليراني 
محمــد جواد ظريــف أولئك 
الذين أطلقوا حربا اقتصادية 
على بالده بأنهم لن يكونوا 
في أمان، مشيرا الى الواليات 
املتحدة التــي أعادت فرض 
اقتصاديــة مؤملة  عقوبــات 
على إيــران بعد انســحابها 
مــن االتفاق النــووي املبرم 

عام ٢٠١5.
وقال ظريــف في مؤمتر 
صحافي مع نظيره األملاني في 
طهران أمس: »ال ميكن التوقع 
بان تكون احلرب االقتصادية 
جارية ضد الشعب اإليراني 
فيما يكون الذين أطلقوا هذه 
احلرب ويدعمونها في أمان«.
وحذر من أنه بدون إنهاء 
العقوبات األميركية لن ميكن 
أن يكون هناك حل، وقال: »كل 
التوترات احلالية في املنطقة 
تعود إلى احلرب االقتصادية 
للســيد ترامب ضد إيران«، 
مؤكــدا أنه ال ميكن التوصل 
إلى حل وتهدئة إال »إذا انتهت 
هذه احلرب«، مطالبا أملانيا 
وباقي الشركاء اآلخرين في 
االتفــاق النووي بالعمل من 

أجل حتقيق هذا الهدف.
وقــال ظريــف إن بــالده 
مستعدة ملواصلة خطواتها 
على ضوء خطوات شركائها 
في االتفــاق النووي واصفا 
محادثاته مع ماس بانها كانت 
»مطولة وصريحة وجادة«.
»هــدف  أن  وأوضــح 
إيران وأوروبــا هو احلفاظ 
على االتفــاق النووي ومنع 
وقوع الصــراع والتوتر في 
املنطقة«، مســتبعدا وقوع 
حــرب باملنطقة قائــال: »لن 

تكون هناك حرب«.
واختتم وزير اخلارجية 
األملاني محادثاته في طهران 
دون التوصــل إلــى نتائــج 
محــددة فــي إطار مســاعي 
احلفاظ على االتفاق النووي 
مــع إيــران، بحســب وكالة 

األنباء األملانية »د.ب.أ«.
إذ حــذر مــاس مــن أن: 
»الوضــع في املنطقــة التي 
نتواجد فيها شديد احلساسية 

عواصم - وكاالت: أفرجت 
السلطات األمنية السودانية 
امــس، عن قيــادات احلركة 
الشــعبية الذيــن اعتقلتهم 
املاضــي، لكنهــا  األســبوع 
أبعدتهم إلى عاصمة جنوب 
الســودان جوبــا، وحمــل 
املجلس العسكري املعارضة 
مسؤولية »األحداث املؤسفة« 

التي تشهدها البالد.
وقــال مصــدر باحلركة، 
بحسب األناضول، مشترطا 
عدم الكشف عن هويته، إن 
نائب رئيس احلركة الشعبية 
ياسر عرمان، وأمينها العام 
إســماعيل خميــس جالب، 
الرســمي مبارك  ومتحدثها 
أردول وصلــوا إلــى جوبــا 

بالفعل.
وقال عرمان: »السلطات 
إلــى  الســودانية رحلتنــا 
جوبــا بطائــرة عســكرية 
مكبلــي اليديــن والرجلــني 
العينــني«.  ومعصوبــي 
وأضاف: مت إبعادنا قســريا 
بدون رغبتنا واملســؤولون 
في جوبا استقبلونا بصورة 
جيدة عبر القاعة الرئيسية 
في املطــار. وتابع مؤكدا: ما 
يهمنا هو السالم والسودان.
وفي وقت ســابق امس، 
أفادت وكالة األنباء السودانية 
الرســمية )ســونا( بأنه مت 
إطالق سراح كل من عرمان 
وجــالب وأردول، الذيــن مت 
توقيفهم من جانب السلطات 
األمنيــة قبــل أيــام. وتأتي 
خطوة اإلفراج عنهم في ظل 
تصاعد املطالب بذلك محليا 

ودوليا.
إلى ذلك، أنهى العصيان 
اليــه  الــذي دعــت  املدنــي 
املعارضة يومه الثاني امس، 
بعــد مقتل 4 أشــخاص في 

اليوم األول.
لكــن عــددا محــدودا من 

النــووي لكننا ال نســتطيع 
القيام مبعجزة«.

وأكد في هذا السياق سعي 
بــالده نحــو تطبيــق اآللية 
املالية األوروبيــة مع إيران 
لتســتفيد طهران من املزايا 
االقتصادية لالتفاق النووي.
ودعا الوزير األملاني الى 
ضرورة مواصلة احملادثات مع 
إيران قائال إن: »املنطقة تشهد 
ظروفا حساسة والتوتر قد 
يخرج الوضع عن السيطرة 

وال بد من وضع حد له«.
وفي السياق، أعرب يوكيا 
أمانــو املدير العــام للوكالة 

أن أعمل ملساعدة أسرتي في 
احلصول على النقود«.

العودة اخلجولة  وتأتي 
للحيــاة الطبيعية في وقت 
أعلــن املجلــس العســكري 
تعزيز قوات األمن املنتشرة 
في الشــوارع والتأكيد على 

فتح الطرق.
وحمل املجلس العسكري 

يسمح إليران بإنتاجه. وقال 
أمانو في مؤمتر صحافي إن 
مــن غيــر الواضــح متى قد 
تصل إيران لهذا احلد بسبب 
التذبذب في معدالت اإلنتاج.

وأحجم أمانو عن اإلفصاح 
عــن مزيد من التفاصيل عن 

معدل اإلنتاج.
لكنه أعرب في خطاب ألقاه 
خالل اجتماع ملجلس محافظي 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
الذي يضم 35 دولة »أنا قلق 
بشأن التوترات املتزايدة بشأن 

املسألة النووية اإليرانية«.

وقامت أفراد هذه اللجان 
الطــرق بالعوائــق  بقطــع 
واحلجارة التي يكدســونها 
لتشكل ما يسمونه »متاريس« 
في إطار مقاومتهم للمجلس 
العسكري الذي تسلم السلطة 
بعد اإلطاحة بالرئيس عمر 
البشــير فــي ١١ أبريل حتت 

ضغط الشارع.

الدولية للطاقة الذرية أمس 
التوتــرات  إزاء  عــن قلقــه 
املتصاعدة املتعلقة بالبرنامج 
النــووي اإليراني، ودعا إلى 
خفض التصعيد عن طريق 
احلــوار، وذلــك فــي تغيــر 
للهجته احلذرة املعتادة في 
احلديث عــن إيران. وأكد ان 
إيران نفذت تهديدها املتعلق 
بزيــادة معــدل إنتاجها من 

اليورانيوم املخصب.
وحــدد االتفــاق النووي 
اإليراني املوقع مع قوى عاملية 
حدا أقصى لكمية اليورانيوم 
منخفــض التخصيــب الذي 

فــي بيــان أصــدره مســاء 
امــس االول، »قــوى إعــالن 
التــي  احلريــة والتغييــر« 
تقود االحتجاج »املسؤولية 
الكاملة لكل األحداث املؤسفة 
التي تسببت فيها املمارسات 
غير الرشيدة التي تقوم بها 
ما تســمى بلجــان املقاومة 

باألحياء«.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد تنفيذ طهران تهديدها ورفعها نسبة تخصيب اليورانيوم

عودة خجولة للحياة في اخلرطوم في ثاني أيام العصيان

)أ.ف.پ( جانب من املؤمتر الصحافي بني وزيري اخلارجية األملاني هايكو ماس واإليراني محمد جواد ظريف في طهران أمس 

وخطير على نحو غير عادي«.
وذكر ماس أن اســتمرار 
تزايد التوترات قد يؤدي إلى 
تصعيد عسكري في الشرق 
األوسط، وقال: »ال ميكن أن 
يصب ذلك في مصلحة أحد، 
لذلك يتعني جتنب هذا حتت 

كل الظروف«.
وقال إن بالده تدعم االتفاق 
النووي املثير للجدل »لكنها 
ال تستطيع القيام مبعجزة« 
مقرا بصعوبــة تطبيق ذلك 

االتفاق.
وأضاف: »نسعى لاللتزام 
بتعهداتنا فــي إطار االتفاق 

احملالت التجارية ومحطات 
تزويــد الوقود عــاد للعمل 
في العاصمة، فيما شوهدت 
العامة  حافالت املواصــالت 

تنقل ركابا في الشوارع.
إحــدى  ســائق  وقــال 
احلافــالت عبداملاجد محمد 
»أن أعمل ليــس معنى ذلك 
أنني ضد الثورة، ولكن يجب 

بوتني يزور السعودية في أكتوبر املقبل

االحتالل يسجن الفلسطينية ملى خاطر 
13 شهراً: كتاباتها قنبلة موقوتة

الصني تتمسك بقانون »تسليم املطلوبني« 
في هونغ كونغ رغم االحتجاجات

عشرات القتلى في هجوم وسط مالي

عواصم - وكاالت: أعلن الرئيس املشارك 
للجنة احلكومية الروســية - السعودية 
املشــتركة وزيــر الطاقة الســعودي خالد 
الفالح، أن السعودية تنتظر الرئيس الروسي 
فالدميير بوتني في أكتوبر املقبل، وتأمل أن 
تعطي هذه الزيارة دفعة لتطوير العالقات 

بني البلدين.
ونقلت وكالة سبوتنيك عن الفالح قوله 
خــالل اجتماع اللجنة: »نتوقع أن حتصل 
عالقاتنــا على قوة دفــع أكبر عندما يزور 
الرئيس فالدميير بوتــني اململكة العربية 
السعودية، الزيارة املقررة في أكتوبر من 

هذا العام«.

وأوضح أن زيارة خادم احلرمني الشريفني 
امللك سلمان بن عبدالعزيز إلى روسيا في 
٢٠١7 قد »مثلت دفعة قوية لتطوير التعاون 

بني بلدينا«.
ومــن جهته، أكد الســكرتير الصحافي 
للرئيس الروســي دميتري بيسكوف، أن 
العمل جار على قدم وساق للتحضير لزيارة 

بوتني إلى السعودية في أكتوبر املقبل.
وقال بيســكوف حسبما نقلت الوكالة: 
»بالفعــل يجري التحضير للزيارة ونحن 
نولــي اهتمامــا كبيــرا لهــذا التحضيــر 
لدينا عالقات شــراكة وعالقــات بناءة مع 

السعودية«.

عواصــم - وكاالت: أصــدرت محكمــة 
 إســرائيلية، امــس، حكما بالســجن الفعلي

١3 شهرا، بحق الكاتبة الفلسطينية ملى خاطر 
)4٢ عاما(، حيث وصفت كتاباتها بـ »القنبلة 

املوقوتة«.
وقالت هيئة شؤون األسرى، التابعة ملنظمة 
التحرير الفلسطينية، في بيان صحافي وفق 
األناضول، إن محكمة عوفر العسكرية غربي 
رام اهلل، أصدرت حكما بالسجن الفعلي ملدة 
)١3 شهرا(، بحق خاطر، وغرامة مالية بقيمة 4 
آالف شيكل )نحو ١١٠٠ دوالر(. وبحسب نادي 
األسير الفلسطيني فإن السلطات اإلسرائيلية 
زعمــت أنها كانت حتقق مع املعتقلة خاطر، 
بشأن كتاباتها وعضويتها في تنظيم محظور.

وأوضح نادي األســير، في بيان ســابق 
أصــدره في يونيو ٢٠١8، أن خاطر تعرضت 
منذ اللحظة األولى العتقالها إلى حتقيق قاس 
ومتواصل، يستمر لساعات تتجاوز أكثر من 
٢٠ ساعة يوميا، مقيدة بالكرسي طوال الوقت.
وأشــار البيان، وفقا للمتابعة القانونية 
للمعتقلة، الــى أن عملية التحقيق، ارتكزت 
في البداية على كتاباتها بشكل أساسي، حيث 
وصف احملققون كتاباتها بالقنابل املوقوتة.

ووجه احملققون خلاطر تهمة العضوية في 
تنظيم فلسطيني محظور، وتقلد منصب فيه 
وتقدمي خدمات له )لم يذكر اسم التنظيم(، مع 
بقاء قضية كتاباتها حاضرة في كل مجريات 

التحقيق، وفق املصدر ذاته.

باماكــو ـ د.ب.أ: أعلنت حكومــة مالي أمس، أن ما ال يقل 
عن ٩5 شــخصا قتلوا في هجوم إلرهابيني مشــتبه بهم في 
قرية بوســط البالد. وجاء في بيان احلكومة أن ١٩ شــخصا 
فقدوا في الهجوم الذي استهدف قرية سوبامي دا في منطقة 
موبتي صباح امس. وأضافــت احلكومة أن املهاجمني قتلوا 
أيضا احليوانات وأحرقوا منازل. يذكر أن وسط وشمال مالي 
تشهدان أعمال عنف متفرقة وهجمات، وذلك في أعقاب االنقالب 
العســكري الذي حدث عام ٢٠١٢ وشهد ســيطرة اجلماعات 
املتمردة االنفصالية واملسلحني ذوي الصلة بتنظيم القاعدة 
على املنطقة. وقد أســفرت العمليات العســكرية الفرنسية 
واألفريقيــة بجانب جهود جيش مالي عن تفرقة املســلحني 
واستعادة سيطرة احلكومة على املنطقة، اال ان أنشطة التمرد 
والعمليات املسلحة استمرت في بعض املناطق، على الرغم 

من توقيع عدة اتفاقيات سالم.

بارزاني يؤدي اليمني الدستورية
رئيساً لكردستان العراق

عواصــم - وكاالت: 
أدى نيجيرفان بارزاني، 
ابن شقيق وصهر الزعيم 
الكردي مسعود بارزاني 
امس، اليمني الدستورية 
كرئيس إلقليم كردستان 
العراق وســط ترقب أن 
يقوم اليوم بتسمية رئيس 
حكومة جديد سيكون على 
األرجح ابن عمه مسرور 
بارزاني رئيس جهاز األمن 
في اإلقليم، وفقا خلبراء.
وجــرت املراســم في 

قصر املؤمترات في مدينة اربيل، عاصمة 
اإلقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي منذ عام ١٩٩١، 
بحضور عدد كبير من مسؤولي احلكومة 
االحتادية وحكومة اإلقليم وديبلوماسيني 

ورجال دين.
ودعا الرئيس اجلديد لإلقليم الى العمل 
وصوال إلى أفضل تعاون بني اربيل وبغداد.
وبــات نيجيرفان ثانــي رئيس إلقليم 
كردستان بعد مسعود بارزاني الذي شغله 
منذ عام ٢٠٠5 كرئيس لإلقليم حتى فشل 
االستفتاء على استقالل اإلقليم نهاية عام 

.٢٠١7

وخــالل املراســم، قال رئيــس الوزراء 
العراقي عــادل عبد املهدي في كلمة ألقاها 
بالنيابــة عنه حميد الغــزي، إن حكومته 
تعمل على ترسيخ العالقة الدستورية مع 
إقليم شمال العراق. وأضاف: »نعمل على 
ترسيخ العالقة الدستورية مع اإلقليم ضمن 
احلفاظ على وحدة البالد وسالمة أراضيها«.

وشارك في املراسم كل من وزير اخلارجية 
التركــي مولود تشــاووش أوغلو، ووزير 
اخلارجية األملاني هايكو ماس، ورئيس تيار 
احلكمة عمار احلكيم، والعديد من السفراء 
وقناصل دول العالم في العراق واإلقليم.

نيجيرفان بارزاني

لندن تخفي »تقريراً سرياً« عن مخطط »إرهابي« مرتبط بإيران
لندن - أ.ف.ب: ذكرت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية 
أمــس ان متطرفني على عالقة بحزب اهلل املدعوم من إيران 
قاموا بتخزين عناصر تدخــل في صناعة قنابل بلندن في 

2015 في قضية بقيت »مخفية عن العامة«.
وقــال تقرير في الصحيفة نقال عــن مصادر أمنية إنه 
في أعقاب معلومات من حكومة أجنبية اكتشــفت الشرطة 
البريطانية وجهاز االستخبارات الداخلية »إم آي-5« اآلالف 
من عبوات الثلج التي تســتخدم ملرة واحدة حتتوي على 3 

أطنان من نترات األمونيوم.
واعتقل شخص في عمليات دهم شمال غرب لندن، لكن 

أخلي ســبيله فيما بعد من دون توجيــه تهمة بعد »عملية 
استخبارات ســرية«، بحسب الصحيفة، لم تكن تهدف إلى 
مالحقة جنائية. وقالت الصحيفة إن قرار عدم الكشف عن 
املعلومات بشأن اكتشــاف املخزون، والذي جاء بعد إبرام 

االتفاق النووي اإليراني، من شأنه أن »يثير تساؤالت«.
وأضافت أن رئيس احلكومة آنذاك ديڤيد كاميرون ووزيرة 
الداخليــة تيريزا ماي أبلغا باألمر لكــن النواب الذين كانوا 
يناقشون مسألة حظر حزب اهلل في بريطانيا لم يتم إبالغهم. 
وذكرت الصحيفة أن عمليات عثور مماثلة لعبوات ثلج تستخدم 

في تخزين متفجرات سجلت في أماكن أخرى في العالم.

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

وكاالت: علــى الرغــم مــن تظاهــرات 
احتجاجية واسعة في هونغ كونغ، أكدت 
الصني أنه »ستواصل دعمها احلازم« ملشروع 
قانون أعدته حكومة هونغ كونغ ذات احلكم 
الذاتي ويهدف إلى السماح بعمليات تسليم 
مطلوبني الى بكني. وقال غينغ شوانغ الناطق 
باسم وزارة اخلارجية الصينية في مؤمتر 
صحافي دوري »نعترض بحزم على أي قوة 
خارجية تتدخل في الشــؤون التشريعية 

لهونغ كونغ«.
من جانبها، رفضــت احلكومة املوالية 
للصني في هونغ كونغ إلغاء مشروع القرار 
املثيــر للجدل والذي سيســمح بتســليم 
مطلوبني لبكني على الرغم من تظاهرة هائلة 
ضد النص في هذه املستعمرة البريطانية 
السابقة. وأكدت رئيسة السلطة التنفيذية 
للمنطقة كاري الم التي بدت أمام وســائل 
اإلعالم مصممة على موقفها رغم التظاهرات، 
أن املجلس التشريعي، أي البرملان احمللي 
سيناقش هذا النص األربعاء كما هو مقرر.

وقالت الم: »إنه نص تشريعي مهم للغاية 
سيســاعد على إحقاق العدالة وسيضمن 

أيضا وفاء هونغ كونغ بالتزاماتها املتعلقة 
باجلرائم العابرة للحدود والدول«.

ويفترض أن يســمح النــص بعمليات 
تسليم إلى أي قضاء ال وجود التفاق ثنائي 

معه، مبا في ذلك إلى الصني القارية.
وتؤكد سلطات هونغ كونغ أن القانون 
سيسد فراغا قانونيا وسيسمح بأال تكون 
املدينة بعد اليوم مالذا لبعض املجرمني.

ولقد أثار مشروع القانون انتقادات دول 
غربية واستنفارا في مجتمع هونغ كونغ 
ويخشى كثيرون من »استخدام سياسي« 
للنص للقيام بتسليم أشخاص إلى بكني.
وتظاهــر حشــد هائل أمــس األول في 
شوارع هونغ كونغ على الرغم من الرطوبة 

االستوائية العالية.
وحتدث املنظمون عن مليون شــخص 

شاركوا في التظاهرة بينما 
أحصت الشرطة ٢4٠ ألفا، 
مــا يجعلها ثانــي أكبر 

تظاهــرة مهمــة منذ 
عــودة املنطقة إلى 

الصني في ١٩٩7.

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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