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طهران وواشنطن تتبادالن التهديدات بعد إسقاط الـ»درون« 
»الپنتاغون« تؤكد أنها كانت تبعد 17 ميالً عن األجواء اإليرانية.. واحلرس الثوري يحذر من جتاوز »خطوطنا احلمراء«

انتقــل  عواصــم - وكاالت: 
التوتــر في املنطقــة من مرحلة 
الرســائل غيــر املباشــرة، عبر 
حرب الناقالت وتهديد الصادرات 
النفطية، إلى مرحلة متقدمة من 
املواجهة املباشرة، حيث اعترفت 
واشنطن بإسقاط طهران إحدى 
طائراتها املسيرة »درون«، األمر 
الذي يعزز املخاوف من انفجار 
التوتر املتصاعد بني اجلانبني. 

وفي تغريــدة تضيف املزيد 
مــن مخــاوف انــدالع املواجهة 
العسكرية، غرد الرئيس األميركي 
دونالد ترامب على »تويتر« قائال: 
»ارتكبت إيران خطأ جسيما!«.

وأكدت وزارة الدفاع األميركية 
»الپنتاغــون« أمــس أن قــوات 
احلرس الثوري اإليراني أسقطت 
»دون أي مبرر« طائرة استطالع 
تابعة للبحرية األميركية كانت 

»في املجال اجلوي الدولي«.
ونفت قيادة األركان األميركية 
في بيان االتهامات اإليرانية بأن 
الطائرة كانت حتلق فوق إيران. 
وقالت إن الطائرة املسيرة التي 
أسقطتها إيران فوق مضيق هرمز 
كانــت على مســافة ١7 ميال من 
األجواء اإليرانية، مشيرة إلى أن 

البحث جار لتحديد مكان حطامها.
ووفقا للقيادة املركزية للقوات 
الطائــرة  األميركيــة أســقطت 
املسيرة بصاروخ إيراني أرض-
جو فوق مضيق هرمز أمس األول.
واعتبر بيــل أربان املتحدث 
باســم البحريــة األميركيــة في 
الپنتاغون »إنه هجوم غير مبرر 
لطائرة مراقبة أميركية في املجال 

اجلوي الدولي«.
وقال مصدر فــي الپنتاغون 
لقناة »احلرة« إن الطائرة كانت 
فــي مهمــة اســتطالع، واصفــا 

إسقاطها بأنه عمل استفزازي.
وأفادت »احلرة« بأن الوزارة 
ســتعقد اجتماعا على مستوى 
رئاســة األركان ومجلس األمن 
القومي ملعرفة طريقة الرد على 
إسقاط الطائرة وهي من طراز »إم.

كيو-4سي تراينت« وضعت حتت 
تصرف سالح البحرية األميركي 

في اخلليج قبل أسابيع.
ويأتي احلــادث بعد أيام من 
تأكيد اجليش األميركي أن إيران 
حاولت إســقاط طائرة أميركية 

مسيرة األسبوع املاضي. 
وفــي املقابــل، قــال احلرس 
الثــوري اإليرانــي فــي بيان إن 

»نيران الدفــاع اجلوي للحرس 
الثوري أسقطت« الطائرة املسيرة 
»في ساعات الصباح األولى« في 
محافظــة هرزمــكان في جنوب 

إيران.
وأضاف البيــان أن الطائرة، 
وهي من طــراز »ار كيوغلوبال 
هوك«، أسقطت في منطقة كوه 
مبارك »بعــد أن اخترقت أجواء 
اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية«.

وبعد وقت قصير على اإلعالن، 
أكد القائد العام للحرس الثوري 
اللواء حســني سالمي أن انتهاك 
حدود إيران »ميثل خطنا األحمر«.
وقال فــي تصريحات نقلتها 
وكالــة »تســنيم« اإليرانية، إن 
هذه »رســالة واضحة وقاطعة 
بأن املدافعني عن الوطن جاهزون 
للرد على كل عدوان أجنبي، وردنا 

سيكون قاطعا وجازما«.
وأضاف »نحن ال نسعى إلى 
احلرب لكننا فــي أمت اجلاهزية 

إذا ما وقعت احلرب«.
ولم يبث التلفزيون اإليراني 
أي صورة بعد للطائرة التي قال 
إنها سقطت في محيط مرفأ جاسك 

على بحر عمان. 
ومحافظة هرمزكان محاذية 

ملضيق هرمز االستراتيجي الذي 
متــر عبره ثلث إمــدادات النفط 

العاملية املنقولة بحرا.
اإلذاعــة  هيئــة  ونقلــت 
والتلفزيون اإليرانية عن احلرس 
الثوري قوله في بيان إن الطائرة 
املسيرة األميركية التي أسقطت 
أغلقــت أجهزة التتبع. وأضاف: 
»أقلعت الطائرة املسيرة من قاعدة 
أميركية في جنــوب اخلليج... 
كانــت قد أغلقــت جميع معدات 
حتديد هويتها في انتهاك لقواعد 
الطيران وكانت تتحرك في سرية 

تامة«.
وكشف احلرس الثوري أنه 
اســتخدم منظومــة )3 خرداد( 
الصاروخيــة اإليرانيــة، والتي 
كشــفت طهران عنها قبل خمس 
سنوات، لتدمير الطائرة املسيرة، 

بحسب وكالة »فارس«. 
املتحــدث باســم  أدان  وقــد 
اإليرانيــة  اخلارجيــة  وزارة 
عباس موسوي بشدة ما وصفه 
بـ»انتهــاك« الطائــرة األميركية 

األجواء اإليرانية.
ونقلت »فارس« عن موسوي 
القول: »تدين إيران بشــدة هذا 
العمــل املعادي واالســتفزازي، 

وحتذر علــى نحو قاطع من أي 
دخول غير شــرعي ومعاد ألي 
شــيء أو جســم طائــر ألجواء 

البالد«.
كما أكد علــى أن اجلمهورية 
اإلســالمية »حتمــل املعتديــن 
مسؤولية عواقب هذه األعمال«.

ويأتــي االعالن عن اســقاط 
الطائــرة، بعــد يوم مــن إعالن 
البحرية األميركيــة أنها متتلك 
»أدلــة جنائيــة« تثبــت تورط 
إيران بالهجوم على ناقلة النفط 
اليابانية »كوكوكا كوريجوس« 
التي أصيبت األسبوع املاضي. 

وقــال ضابــط فــي القيــادة 
البحريــة  للقــوات  الوســطى 
األميركيــة شــان كيــدو »اللغم 
ميكن متييزه ويشبه إلى حد كبير 
األلغام اإليرانية التي شــوهدت 

في عروض عسكرية إيرانية«.
وتقــول شــركة نورثــروب 
غرومان املصنعة لهذه الطائرة 
املسيرة على موقعها اإللكتروني 
إنهــا قادرة علــى التحليق على 
ارتفاعــات عالية ألكثــر من 3٠ 
ســاعة وجمع صور شــبه آنية 
وعالية اجلودة ملناطق واســعة 

في كل أشكال الطيران.

)رويترز( صورة ارشيفية لـ»درون« أميركية من طراز »ام  كيو -4 سي« من نفس طراز الطائرة التي اسقطتها ايران فوق اخلليج العربي 

اجلبير: رد فعل قوي جدًا جدًا
إذا أغلقت إيران مضيق هرمز

بوتني: أي عمل عسكري أميركي
ضد إيران عواقبه »كارثية«

عواصــم - وكاالت: حذر وزير 
الدولة السعودي للشؤون اخلارجية 
عــادل اجلبير إيــران من »رد فعل 
قوي جــدا جدا« إذا أغلقت مضيق 
هرمــز، مؤكدا أن »املجتمع الدولي 
مصمم على مواجهة سلوك طهران 
العدائــي«، لكنــه شــدد علــى ان 
»السعودية ال تريد حربا مع إيران«. 
وأضاف اجلبير، في تصريحات 
أوردتها قنــاة »العربية احلدث«، 
أن السعودية تتشاور مع احللفاء 
لتأمني املمرات املائية وتبحث في 
خيــارات متعــددة، مطالبــا إيران 
بتغيير ســلوكها العدواني ووقف 

دعم اإلرهاب.
وأشار إلى أن هناك أدلة كافية 
على أن إيران تقف وراء الهجمات 
األخيرة على ناقالت النفط في خليج 
عمان، األسبوع املاضي، مشددا على 
أن »اعتــداءات إيــران على طريق 
املالحة البحرية تؤثر على العالم«.
وقال »نحتــاج لتهدئة املنطقة 
لكن ال نستطيع عمل ذلك في وقت 
تتســبب فيه إيران في الكثير من 

األذى«. 
وطالب الوزير السعودي »إيران 
بتغيير ســلوكها العدواني ووقف 
دعم اإلرهــاب«، وأن »تعود دولة 

طبيعية«.
القضائــي  احلكــم  وحــول 
البريطانــي الصــادر مبراجعــة 
تراخيص بيع السالح للسعودية، 
أوضح اجلبير أن »احلكم البريطاني 
بشــأن مبيعات األســلحة مسألة 
إجرائية وشــأن داخلي«. واعتبر 
أن وقف مبيعات السالح للسعودية 
يصب ببساطة في مصلحة إيران. 
وعــن املوقف فــي ليبيا، أعلن 
الوزير السعودي أن »الرياض تقف 
على مسافة متساوية مع كل أطراف 

ليبيا«.
وشــدد على »دعم الســعودية 
جلهود املبعوث األممي إلى ليبيا، 
غســان ســالمة، من أجل التوصل 

إلى تسوية«.
وقال اجلبير إن الرياض »ال تريد 
ألي جماعات متطرفة مســلحة أن 
تستولي على السلطة في ليبيا«.

عواصم - وكاالت: حذر الرئيس 
الروسي فالدميير بوتني أمس من 
ان أي عمل عســكري أميركي ضد 
إيران ســيكون كارثة على الشرق 
األوسط وسيؤجج العنف وسيؤدي 

إلى تدفق محتمل لالجئني.
اللقــاء  وقــال بوتــني، خــالل 
التلفزيوني الســنوي الســتقبال 
الروس  االســئلة مــن املواطنــني 
واإلجابة عليهــا، »تقول الواليات 
املتحدة إنها ال تســتبعد استخدام 
القوة.. ســيكون ذلــك كارثة على 
املنطقة«.  وأضاف أن موسكو تعتقد 
أن طهران ملتزمــة متاما باالتفاق 
النووي. ووصــف العقوبات على 
إيران بأنها ال تستند إلى أي أساس.

وفي السياق نفسه، أعلن مذيع 

خالل بث البرنامج احلواري السنوي 
للرئيــس الروســي، أن البرنامج 

تعرض لقرصنة عبر اإلنترنت.
وقال املذيــع إن مركز االتصال 
»تعرض لهجوم DDoS واسع النطاق 
من خــارج البالد، في إشــارة إلى 
هجوم حجب اخلدمة عبر تعطيل 

االتصاالت.
وأضــاف: »متكنــا مــن تفادي 
تلقــي  وواصلنــا  )الهجــوم(... 
املكاملات«، مضيفــا أنه مت توجيه 

نحو مليوني سؤال للرئيس.
وذكرت وسائل اإلعالم احلكومية 
 »Rostelecom« الروسية أن شركة
الرائــدة في مجــال توفير خدمات 
االتصاالت للمسافات الطويلة في 

روسيا أكدت وقوع الهجوم.

»العسكري« السوداني يقيل النائب العام
ويعلن تنظيم انتخابات خالل عام

تركيا: السجن مدى احلياة
لـ 24 من »قادة« انقالب 2016 الفاشل

أول زيارة للرئيس الصيني إلى كوريا الشمالية
ومحاوالت لتحريك ملف »السالح النووي«

عواصم - وكاالت: أقال 
املجلس العسكري االنتقالي 
في السودان، النائب العام 
املكلف الوليد ســيد أحمد 
محمــود من منصبه وعني 
بديــال عنه عبــداهلل أحمد 

عبداهلل. 
وأبلغ مصــدر بالنيابة 
العامة »األناضول«، تسلم 
النائب العام الوليد ســيد 
املجلــس  لقــرار  أحمــد، 

العسكري.
العــام  النائــب  وكان 
املقال، نفى مناقشــة فض 
اعتصام املعارضة أمام مقر 
قيادة اجليش مع املجلس 
العســكري، وهدد بتقدمي 
اســتقالته حــال التدخــل 
في سلطاته وصالحياته، 
كمــا نفى رئيــس القضاء 

مشاركته أيضا.
من جهة أخــرى، أعلن 
نائــب رئيــس املجلــس 
دقلــو  حمــدان  محمــد 
املعروف بـ»حميدتي« عن 
تنظيم انتخابات عامة في 
البالد، وتشــكيل حكومة 
»تكنوقراط« من املختصني 

خالل وقت قريب.
وقــال حميدتــي فــي 
تصــــريحات صحــــافية 
فــي اخلرطوم: »ســننظم 
انتخابــات عامة خالل عام 
وهي فترة كافية لألحزاب 
لبنــاء نفســها، ونســعى 
إلــى احلــل الشــامل مــن 
بدون إقصاء، ومستعدون 
إلشــراك االحتاد اإلفريقي 
واملجتمع الدولي في مراقبة 
االنتخابات«. وأضاف: »البد 
من التوافق، ومن املمكن أن 
نشكل حكومة تكنوقراط 
من املستقلني خالل يومني«.
وحــول فــض اعتصام 

بـــ »الكهرباء«،  العاملــني 
ووزارة الصحة، وموظفي 
شــركة »دال« للســيارات، 
إضافــة إلــى موظفي بنك 

اخلرطوم.
إلى ذلك، أجل املبعوث 
االثيوبــي محمــود درير، 
زيارتــه للخرطــوم مــن 
التفاوض  أجل اســتئناف 
غير املباشــر بني املجلس 
العســكري وقــوى إعالن 

احلرية والتغيير.
وقال مصدر ديبلوماسي 
امس، إن املبعوث سيصل 
دون  اليــوم،  اخلرطــوم 
أن يذكــر أســباب تأجيــل 
وصولــه. وأشــار املصدر 
الــى أن درير أطلع رئيس 
الوزراء اإلثيوبي ابي احمد 
على تطــورات املفاوضات 

غير املباشرة بالسودان.
علــى صعيــد متصل، 
العامــة  املدعيــة  طالبــت 

للمحكمة اجلنائية الدولية 
فاتــو بنســودا، املجلــس 
العسكري بالتعاون لتسليم 
الرئيــس املخلــوع عمــر 
البشير ورفاقه. وقالت في 
جلسة مبجلس األمن أمس 
األول، إن البشير ال ميكنه 
أن يدعــي حصانة رئيس 
الســودان  دولة، ونطالب 
بالتعاون معنا وفق القانون 

الدولي.
اال ان مندوب السودان 
في األمم املتحــدة قال، إن 
النيابة العامة شرعت في 
التحقيق اجلنائي مع عمر 
البشير، وأضاف: موقفنا من 
الدولية  احملكمة اجلنائية 
ثابــت وليــس لدينــا أي 
التزامات بشأنها. وطالبت 
البشير  احملكمة بتســليم 
للمحكمــة أو محاكمته في 
اخلرطوم على اجلرائم التي 
ارتكبها في إقليم دارفور.

عواصم - وكاالت: أصدرت 
محكمة تركية امس، أحكاما 
بالسجن مدى احلياة على ٢4 
شــخصا، بينهم قائد سالح 
اجلــو الســابق ومستشــار 
ســابق للرئيس رجب طيب 
أردوغان، بعد إحدى احملاكمات 
الرئيســية في قضية تدبير 
االنقالب الفاشــل في صيف 

العام ٢٠١6.
وحوكم في اإلجمال ٢٢4 
شــخصا بينهم أكثر من ٢٠ 
جنراال سابقا، في هذه احملاكمة 
وهي من القضايا الرئيسية 
التي تناولت االنقالب الفاشل 
في يوليو ٢٠١6. ومن هؤالء، 
حوكم ١76 وهم رهن االحتجاز 

و35 طلقاء، و١3 غيابيا.
ومن الـ ٢4 حكما، أصدرت 
احملكمــة ١7 حكما بالســجن 
املشدد للتسبب في مقتل ١3٩ 

شخصا و»انتهاك الدستور« 
و»محاولة اغتيال الرئيس«، 
حسبما ذكرت وكالة األناضول 

الرسمية.
وبدأت احملاكمة في مايو 
٢٠١7 في أكبر قاعة محكمة في 
البالد في مجمع سجون في 
بلدة سينجان قرب أنقرة. وقد 
بنيت القاعة بغرض استيعاب 
جلسات احملاكمات املرتبطة 
مبحاولة االنقالب وهي تتسع 

لنحو ١558 شخصا.
وقالت »األناضول« إن قائد 
القوات اجلوية السابق أكني 
أوزتورك ومساعد أردوغان 
السابق علي يازجي من بني 
احملكــوم عليهــم بالســجن 

املؤبد.
وجتمع نحو ١٠٠ شخص 
في احملكمة وســط انتشــار 
أمني، وفق مراسلة »فرانس 

برس«، وفيمــا كان القاضي 
يتلو األحكام، حاولت الشرطة 
خارج احملكمة احلفاظ على 
الهدوء مع اندالع شــجارات 

بني احملتشدين.
وتتضمن االتهامات ضد 
املتهمني الرئيســني »انتهاك 
الدستور« واستخدام اإلكراه 
والعنف في محاولة إلطاحة 
»البرملان واحلكومة التركية 
والتسبب في »استشهاد ٢5٠ 
مواطنا« و»محاولة قتل ٢735 

مواطنا«.
وقال وزير العدل التركي 
عبداحلميــد غــل، إن تركيا 
باتت حتاسب االنقالبيني ولن 
يســتطيع أحد بعد اليوم أن 
الدميوقراطية  يقضي علــى 
واإلرادة الوطنيــة أو يؤذي 

أرواح الشهداء فيها.
وأشــار غل فــي تصريح 

للصحافيــني بعــد احلكــم، 
إلى أن القضاء التركي شهد 
اليــوم تطــورا مهمــا بقرار 
تاريخي للغاية، حيث متت 
مقاضاة االنقالبيني ومحاسبة 
من حاولــوا االنقــالب على 
الدميوقراطيــة والســيادة 

الوطنية.
وشدد الوزير التركي على 
أن حقوق اإلنسان والقوانني 
في بالده ســترتقي وتتقدم 
إلى األمام. وأوضح أنه متت 
محاكمة هؤالء األشخاص من 
قبل القضاء التركي مبوجب 
الدستور الذي حاولوا القضاء 

عليه ليلة ١5 يوليو ٢٠١6.
وبــني أن القضاء التركي 
قـــام مبحــاكــمة  املستــقل 
االنقــــالبيني فـــــي إطـــــار 
القانون ومبادئه، ومبوجب 
التشريعات الدولية والتركية.

وكاالت:   - عواصــم 
اســتقبل الزعيــم الكــوري 
الشــمالي كيم جونــغ أون 
الرئيس الصيني شــي جني 
بينغ في بيونغ يانغ امس، 
مبراســم اســتقبال حافلة، 
حيث بــدأ الرئيس الصيني 
أول زيارة له لكوريا الشمالية 

بصفته رئيسا للصني.
وعلى رأس جدول األعمال 
سبل املضي في قضية نزع 
الســالح النــووي لكوريــا 
الشــمالية، بعد فشل القمة 

الثانية بني كيــم والرئيس 
األميركي دونالد ترامب والتي 
عقدت في ڤيتنام في فبراير 

املاضي.
وتكتســب القمــة أهمية 
كبيرة كونها تأتي قبل انعقاد 
قمة مجموعة العشرين في 
اليابــان يــوم ٢8 اجلــاري، 
والتي من املقــرر أن يلتقي 
الرئيــس الصيني  خاللهــا 

نظيره األميركي.
وقــال شــينغ شــياوي، 
أســتاذ العالقــات الدوليــة 

بجامعة رينمني الصينية إن 
زيارة شي لكوريا الشمالية 
تأتي فــي توقيــت مهم من 
الناحية االســتراتيجية في 
ظــل توقف االتصــاالت بني 
الواليات املتحدة األميركية 
وكوريا الشمالية. وأضاف: 
»حقيقة أن الرئيس الصيني 
يلتقي كيم قبل لقاء ترامب 
تشــير فــي اعتقــادي إلــى 
أنهما يحاوالن إجراء بعض 
التغيــرات علــى الوضــع 

احلالي«.

واســتقبل كيم وقرينته 
ري سول جو بشي الرئيس 
الصيني وقرينته بينج ليوان 
لدى وصولهمــا إلى املطار، 
وجرى إطالق نيران املدفعية 

ترحيبا بالضيف.
مــن  اآلالف  واصطــف 
املواطنــني على الطريق بني 
املطار ووسط بيونغ يانغ، 
ولوحوا باألعــالم والورود 
ورددوا شعارات. وهذه أول 
زيارة يقوم بها رئيس صيني 
لكوريا الشمالية منذ ١4 عاما.

بينهم قائد سالح اجلو السابق ومستشار سابق ألردوغانأكد أنه سيشكل حكومة »تكنو قراط« ومستقلني في يومني

صورة نشرها »جتمع املهنيني« للوقفة االحتجاجية الطباء االسنان السودانيني امس

الدفــاع باخلرطوم  وزارة 
مؤخــرا وســقوط قتلــى 
فيــه قــال: »توصلنــا إلى 
األشــخاص املتورطني في 
فض االعتصــام، وكل من 
جتاوز حدوده سنقدمه إلى 
محاكمة علنية، ومت القبض 
على لواء ومجموعات في 
أماكن مختلفة يرتدون زي 
الســريع ويعملون  الدعم 

على جتنيد الشباب«.
تزامن ذلــك مع وقفات 
احتــجاجـــية ألسـاتــــذة 
جـــامعات، ومـــوظـــفـــني، 
وعـــاملـــني مبــؤســسات 
حكومية في السودان امس 
بالعاصمة اخلرطوم وبعض 
الواليــات، للضغــط على 
املجلس العسكري لتسليم 
السلطة إلى حكومة مدنية.
ونشر ناشطون صورا 
لوقفات احتجاجية، ألساتذة 
جامعــة اجلزيرة، وجتمع 

ملشاهدة الڤيديو


