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خامنئي يقيل قائدين عسكريني.. وموسكو تدعو طهران الحترام »النووي«
عواصــم ـ وكاالت: فيما 
الرئيــس األميركــي  شــدد 
دونالد ترامب، امس االول، 
على ان إيران »تلعب بالنار«، 
اكدت املتحدثة باسم البيت 
األبيض ستيفاني غريشام 
انــه »كان مــن اخلطــأ، في 
االتفــاق النووي، الســماح 
اليورانيوم  لها بتخصيــب 
على أي مستوى«، مضيفة 
»حتى قبــل وجود االتفاق، 
كانت إيران تنتهك بنوده«، 
وقابل ذلك وزير اخلارجية 
االيراني محمد جواد ظريف 
مغردا بقوله »Seriously«؟!..

أي »أحقا؟«.
وشــدد ظريــف على أن 
إيــران لــم ترتكــب خطــأ، 
واضــاف عبــر توتيــر »لم 
ننتهــك االتفــاق النووي«، 
إيــران  أن  علــى  مؤكــدا 
»ستتراجع« عن قرارها فور 
التزام الدول األوروبية الثالث 
بواجباتها »في إشــارة إلى 
بريطانيا وفرنسا وأملانيا«.

من جانبها، دعت روسيا 
إلــى »عــدم  إيــران  امــس 
االنســياق وراء العواطف« 
واحترام »األحكام األساسية« 
من االتفــاق النــووي رغم 

الضغوط األميركية.
وقــال وزيــر اخلارجية 
الروسي ســيرغي الڤروڤ 
»ندعــو زمالءنــا اإليرانيني 
إلــى ضبط النفــس، وعدم 
االنســياق وراء العواطــف 
واحترام األحكام الرئيسية 
من االتفاق« املوقع في ڤيينا 

عام ٢٠١5.
ودعا أيضــا األوروبيني 
إلــى »الوفــاء بوعودهــم 

»من دون ذلك، سيكون من 
الصعب جدا إجراء حوار بناء 
ومنتج بشأن إنقاذ االتفاق«.
وزيــر  نائــب  وقــال 
اخلارجية سيرغي ريابكوف 
إن خطوة إيران »مؤســفة« 

وفق ما نقلــت عنه وكاالت 
األنباء الروسية.

كما دعا الرئيس الفرنسي 
إميانويــل ماكــرون امــس، 
طهران إلى »العودة من دون 
تأخير« عن جتاوز مخزونها 

بإعالن الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية. وأضاف قصر اإلليزيه 
أن الرئيس الفرنسي »طلب 
من إيران العــودة من دون 
تأخير عــن هــذا التجاوز« 
و»االمتنــاع عــن أي تدبير 
إضافي من شــأنه أن ميس 

بالتزاماتها النووية«.
وذكر ماكرون »بتمسكه 
باالحتــرام الكامــل لبنــود 
املبــرم  النــووي  االتفــاق 
عــام ٢٠١5« مشــيرا إلى أنه 
»سيواصل في األيام املقبلة 
التــي اتخذهــا  اإلجــراءات 
لكــي تتقيــد إيران بشــكل 
كامــل بالتزاماتها وتواصل 
املنافــع  مــن  االســتفادة 
االقتصادية لالتفاق«، وفق 

اإلليزيه.
وكتب وزيــر اخلارجية 
البريطاني جيرميي هانت في 
تغريدة أن لندن »قلقة بشدة« 
ودعا إيران إلى »العودة إلى 
االلتزام« باالتفاق النووي.

كما اعتبر األمني العام لألمم 
املتحدة انطونيو غوتيريس 
أن »من الضروري« أن تلتزم 

إيران باالتفاق.
من جهته، حــث رئيس 
الوزراء اإلسرائيلي بنيامني 
الــدول األوروبية  نتنياهو 
أمــس االول علــى فــرض 
»عقوبات فورية« على إيران 
لتجاوزها مخزون اليورانيوم 
املخصــب املنصوص عليه 
في االتفاق النــووي، وقال 
نتنياهــو »أقولها مجددا إن 
إســرائيل لن تسمح إليران 
بتطويــر أســلحة نووية«، 
وأضاف »اليوم أدعو أيضا كل 
الدول األوروبية إلى الوفاء 

لكنهــا »نتيجــة طبيعيــة 
التــي حصلــت  لألحــداث 
مؤخرا« ونتيجة »ضغوط 
أميركيــة غير مســبوقة«، 
ودعا إلى »عدم املبالغة في 
تصويــر خطورة الوضع«، 

اليورانيــوم املنخفض  من 
التخصيب احلد املنصوص 

عليه في االتفاق.
وأفــاد بيــان أصدرتــه 
أن  الفرنســية  الرئاســة 
ماكرون »أخــذ علما بقلق« 

بالتزاماتهــا. لقــد تعهــدمت 
بالتحرك فــي اللحظة التي 
تنتهــك فيها إيــران االتفاق 
النووي ولقد تعهدمت بتفعيل 
آلية العقوبات الفورية التي 
وضعــت في مجلــس األمن 

)التابع لألمم املتحدة(«.
كمــا أعربــت الصني عن 
أســفها لقرار إيران جتاوز 
احلد املسموح به ملخزونها 
مــن اليورانيــوم املخصب، 
لكنها اعتبرت أن »الضغط 
الــذي مارســته  األقصــى« 
الواليات املتحدة هو »السبب 

الرئيسي« للتوترات.
وقال املتحدث باسم وزارة 
اخلارجيــة الصينية غينغ 
شــوانغ إن »الصني تأسف 
للتدابير التي اتخذتها إيران. 
في الوقت نفسه، أشرنا مرارا 
إلى أن الضغط األقصى الذي 
متارسه الواليات املتحدة هو 
مصدر التوترات احلالية«.

مــن جهــة اخــرى، أقال 
املرشد اإليراني علي خامنئي، 
قائــد قــوات )الباســيج(، 
التابعــة للحــرس الثوري، 
غــالم حســني غيب بــرور، 
ونائب قائــد أركان القوات 
املسلحة عطاء اهلل صاحلي.

وذكرت وكالة أنباء )إرنا( 
اإليرانيــة أن خامنئــي أمر 
بتعيــني العميد محمد رضا 
آشــتياني مبنصــب نائــب 
رئيس األركان العامة للقوات 
املسلحة، كما أصدر أمرا آخر 
العميــد غالم رضا  بتعيني 
ســليماني مبنصب رئيس 
التعبئــة  مؤسســة قــوات 
الثوري  التابعــة للحــرس 

»الباسيج«.

البيت األبيض: حتى قبل وجود االتفاق كانت إيران تنتهك بنوده

إيرانيون خارج بورصة طهران امس االول              )أ.ف.پ(

والتزاماتهــم والقيــام بكل 
شــيء كي تكون اآللية التي 
أنشأوها )للسماح للشركات 
األوروبية مبواصلة التعامل 
العقوبات(  إيران رغــم  مع 
عمليــة فعــال«، معتبرا أن 

»هونغ كونغ« تندد بالعنف 
والصني تطالب مبالحقات 

جنائية بعد اقتحام البرملان
بكني - أ.ف.پ: نددت رئيســة حكومــة هونغ كونغ كاري 
الم امــس بأعمال العنف »املتطرفة« التي قــام بها متظاهرون 
اقتحموا مقر برملان هذه املستعمرة البريطانية السابقة، فيما 
طالبت بكني من جهتها بفتح حتقيق جنائي حول هذا التحدي 

غير املسبوق لسلطتها في املدينة. 
وبلغــت األزمة التــي تضرب هونغ كونغ مســتوى جديدا 
االثنني الذي تزامن مع ذكرى تســليم املســتعمرة البريطانية 
السابقة إلى الصني عام ١٩٩7. وهي بدأت منذ أسابيع على خلفية 
قانون مثير للجدل يسمح بتسليم مطلوبني إلى الصني القارية. 
وبلــغ غضــب احملتجني األكثــر تطرفا مدى غير مســبوق 
االثنني، حينما اقتحم متظاهرون، معظمهم من الشــباب، مقر 

برملان هذه املدينة الضخمة.
ورفع احملتجون رايات احلقبة االستعمارية، وقاموا بتمزيق 
صور قادة هونغ كونغ، وأحلقوا أضرارا مببنى البرملان، ولونوا 

اجلدران برسومات غرافيتي. 
ولم تتأخر احلكومة املركزية في بكني بإبداء موقفها، داعية 
الســلطات في هونغ كونغ إلى حتديد »املسؤوليات اجلنائية« 
ملرتكبي أعمال العنف التي وصفتها بأنها »أفعال خطيرة وغير 

قانونية«. 
وأعلن متحدث باســم مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو أن 
»هذه األعمال اخلطرة وغير القانونية تعطل دولة القانون في 
هونغ كونغ، وتقوض النظام االجتماعي في هونغ كونغ وتهدد 

املصالح األساسية في هونغ كونغ«. 
ونددت رئيسة احلكومة احمللية من جهتها باقتحام »شديد 
العنف« للبرملان، معتبرة أنه »أمر علينا اســتنكاره بحزم ألن 

ال شيء أهم من دولة القانون في هونغ كونغ«. 
واعتبر رئيس الشــرطة ستيفن لو أن اقتحام البرملان يعد 

»تخطيا حلدود التعبير السلمي عن املطالب«. 
وأغلق مقر البرملان امس. وراقب عناصر الشــرطة املكان، 
فيما قام عمال بتنظيف األرجاء من الزجاج املتكسر واملظالت 

واخلوذات التي ارتداها املتظاهرون. 
وأكد النائب الدميوقراطي إيدي شون الذي منعته قوات األمن 
من الدخول إلى مكتبه، أن السلطات تعد املكان »ساحة جرمية«. 
وأعلن الرئيس األميركي دونالد ترامب عن دعمه للتظاهرات. 
وقــال ترامب إن املتظاهرين »ينشــدون الدميوقراطية« ولكن 
»بعــض احلكومات ال تريد الدميوقراطية« في إشــارة على ما 

يبدو إلى بكني. 
ووصفــت الصني تصريح ترامب بأنــه »تدخل فاضح« في 
شؤون هونغ كونغ، وحضت واشنطن على »الكف عن التدخل 

في الشؤون الداخلية لهونغ كونغ بأي شكل«.

الصدر يرحب بقرار عبداملهدي ضم »احلشد« للقوات املسلحة

بغداد - وكاالت: رحب 
زعيــم التيــار الصــدري، 
مقتــدى الصــدر، بقــرار 
رئيــس الــوزراء العراقي 
عــادل عبداملهدي، ضم كل 
تشكيالت احلشد الشعبي 

للقوات املسلحة. 
وأعلــن الصدر انفكاكه 
عن سرايا السالم )التابعة 
لتيــاره( وووجــه بإغالق 

جميع مقاره.  
وقال في بيان نشر على 
حسابه مبوقع »تويتر« إن 
»ما صدر عن رئيس مجلس 
الوزراء مبا يخص احلشد 
الشعبي أمر مهم وخطوة 
أولى صحيحــة نحو بناء 
دولة قوية ال تهزها الرياح 
مــن هنا وهنــاك، إال أنني 
أبدي قلقي من عدم تطبيقها 

بصورة صحيحة«. 
وأضاف: »ما يهمني هنا 
أيضا أن تكون سرايا السالم 
الشــعبي  )تتبع للحشــد 
أيضا( التي أمرت بتأسيسها 
ســابقا هي املبادرة األولى 
لذلــك ومن فورهــا، وذلك 
بغلق املقرات وإلغاء االسم 

وغيرها من األوامر«. 
وتابع الصدر »ومن هنا 
أعلن انفكاكها عني انفكاكا 

تاما ال شوب فيه«. 
عبداملهــدي  وأصــدر 
أمــرا ديوانيا، امس األول، 
بضم كل تشكيالت احلشد 
الشعبي إلى القوات املسلحة 
العراقية، وإغالق مقراتهم 
أو  املــدن  داخــل  ســواء 

خارجها. 
وشــمل القــرار تغيير 
مسميات الفصائل املسلحة، 
التــي ترغــب بااللتحــاق 
أخــرى  إلــى  باجليــش، 
عســكرية نظامية )فرقة، 
لواء، فوج( وفك أي ارتباط 
خاص بالعمل السياسي. 

كمــا اعتبــر أي فصيل 
مسلح يعمل سرا أو علنا، 
خارج إطار تلك التعليمات، 
»خارجــا عــن القانــون«، 

ومعرضا للمالحقة. 
وتشمل اخلطوة أيضا 
احلشــد العشائري )سني 
ظهر عقب تشــكل احلشد 
الشعبي الشيعي(، »وأية 
تشكيالت أخرى محلية على 

الصعيد الوطني«. 
ويضم احلشد الشعبي 
فصائل شــيعية مســلحة 
كانت موجودة سابقا، مثل 

اسمه أبو ياسر في بيان، إنه 
»تطبيقا خلطوات الصدر 
العراق  اإلصالحية حلفظ 
وسيادة الدولة، فإني أعلن 
التنفيــذ التــام والتطبيق 

الفوري ألمره«.
أن »ســرايا  وأضــاف 
التشــكيل  كان  الســالم 
العسكري األكثر انضباطا 
والتزاما في كل احملافل، إال 
أنه ينبغي أن نثق بخطوات 
ســيد اإلصالح وأن نغلب 
املصلحــة العامــة للعراق 
على كل مصلحة شخصية«. 
ولم يوضح أبو ياســر 

في العراق جينني هينيس 
والوفد املرافق لها. وأضاف 
البيان أن االجتماع تناول 
بحث آخر التطــورات في 
العــراق واملنطقة وعملية 
تشكيل الكابينة احلكومية 
اجلديدة في إقليم كردستان 
أربيــل  بــني  والعالقــات 
وبغــداد ومت التأكيد على 
حل املشكالت على أساس 

الدستور العراقي.
البيــان فإن  وبحســب 
البارزاني اســتعرض دور 
األمم املتحــدة جتــاه حل 
املســائل العالقــة ومنهــا 

تطبيــع أوضــاع كركــوك 
املناطــق  وإعــادة إعمــار 
املتضررة، مؤكدا ضرورة 
األمم  وإشــراف  مراقبــة 

املتحدة على العملية.
مــن جانبهــا، عبــرت 
املســؤولة األمميــة عــن 
سعادتها بخطوات تشكيل 
احلكومة اجلديدة في إقليم 
كردستان وحتسن العالقات 
بــني أربيل وبغداد، مؤكدة 
دعم األمم املتحدة ملساعي 
املقبلة  وبرنامج احلكومة 
في مجال اإلصالح وتسوية 
اخلالفات والقضايا العالقة..

أية تفاصيل عن اخلطوات 
التالية لقــرار تطبيق أمر 

الصدر.
إلــى ذلك، دعــا رئيس 
إقليــم كردســتان  وزراء 
مسرور البارزاني امس األمم 
املتحدة للمساهمة في اعادة 
إعمار املناطق املتضررة من 
جراء احلرب على ما يسمى 

تنظيم »داعش«.
وذكــرت حكومة إقليم 
كردســتان فــي بيــان أن 
دعوة البارزاني جاءت في 
لقــاء مع املمثلــة اخلاصة 
ألمــني عــام األمم املتحدة 

»سرايا السالم« تعلن التزامها وتطبيق أوامر زعيم »التيار«

)رويترز( أعضاء من قوات احلشد الشعبي يقفون حرسًا امام املركز اإلعالمي لقوات احلشد في بغداد امس  

»فيلــق بــدر« و»عصائب 
احلق« و»سرايا السالم«، 
وظهر بعد فتوى للمرجع 
الديني »علي السيستاني«، 
منتصف عام ٢٠١4، بهدف 
تنظيم صفوفهــا ملواجهة 
تنظيم »داعش« اإلرهابي. 
أعلنــت  مــن جانبهــا، 
»ســرايا السالم«، التزامها 
الفوري  الكامل وتطبيقها 
ألمر زعيم التيار الصدري 
مقتدى الصدر بشأن انفكاكه 
عنها )تابعة لتياره( وإغالق 

مقراتها بشكل فوري.
وقال معــاون للصدر، 

سلطنة عمان تنفي إقامة
عالقات ديبلوماسية مع إسرائيل

مســقط ـ أ.ف.پ: أكدت ســلطنة عمان امس إنها لم تقم 
أي »عالقات ديبلوماسية« مع إسرائيل، غداة حديث رئيس 
جهاز االستخبارات اإلسرائيلية )املوساد( عن أن اسرائيل 

تعيد إقامة »عالقات رسمية« مع السلطنة.
وأوضحــت وزارة اخلارجيــة العمانية في تغريدة على 
حســابها في تويتــر إن »ما تناقلته بعض وســائل االعالم 
والتواصل االجتماعي حول إقامة عالقات ديبلوماســية بني 

السلطنة ودولة إسرائيل ال أساس لها من الصحة«.
وأضافت: »السلطنة حريصة على بذل كل اجلهود لتهيئة 
الظروف الديبلوماسية املواتية الستعادة االتصاالت بني كل 
األطراف الدولية واإلقليمية للعمل على حتقيق ســالم بني 
الســلطة الوطنية الفلسطينية وحكومة دولة إسرائيل مبا 

يؤدي الى قيام دولة فلسطني املستقلة«.

ملشاهدة الڤيديو

كردستان العراق يدعو األمم املتحدة إلعادة إعمار املناطق احملررة من جراء احلرب على تنظيم »داعش«


