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االربعاء ١٤ أغسطس ٢٠١٩ عربية وعاملية

إيران تصعّد »نووياً«.. وغموض حول مصير ناقلتها في جبل طارق
عواصم - وكاالت: أعلنت 
إيــران زيــادة مخزونهــا من 
اليورانيوم املخصب في خضم 
التوتر املتفاقم مع الغرب والذي 
ترجــم في مياه اخلليج، فيما 
بات يعرف بـ »حرب الناقالت« 

مع الغرب.
وتضاربــت التصريحات 
أمــس حــول مصيــر الناقلة 
التــي  اإليرانيــة »غريــس١« 
حتتجزهــا ســلطات جبــل 
طــارق بتهمة تهريــب النفط 

الى سورية.
فقــد نفــى مصــدر مطلع 
بحكومة جبــل طارق التابعة 
للتــاج البريطانــي، بحســب 
»رويتــرز«، مــا ذكرته وكالة 
أنبــاء إيرانية بشــأن مغادرة 
ناقلــة النفــط اإليرانية املياه 
اإلقليميــة للمنطقــة، وســط 

احتدام »حرب الناقالت«.
وكانت وكالة أنباء فارس 
اإليرانية شبه الرسمية نقلت 
عن ســلطات فــي جبل طارق 
لــم تذكرها باالســم قولها إن 
الناقلة ســيفرج عنها مســاء 
اليوم )أمس(، وذلك بعد تبادل 
بعض الوثائق التي ستساعد 
في اإلفراج عن الناقلة اإليرانية 
احملتجزة، لكن مصدرا كبيرا 
بحكومة جبل طارق قال إن هذا 

التقرير غير صحيح.
وفي وقت سابق أمس أكدت 
سلطات جبل طارق انها تسعى 
لعدم تصعيــد املوقف، وقال 
متحدث رسمي »نواصل السعي 
لنزع فتيل التوتر املتصاعد منذ 
االحتجاز القانوني لغريس ١«.
وأضــاف ان أمر االحتجاز 
الراهن للناقلة ينتهي مســاء 

»غريــس -١« مســألة تخص 
حكومة جبل طــارق.. ونظرا 
الستمرار التحقيق فال يسعنا 

اإلدالء بأي تصريح آخر«.
وكان مساعد مدير مؤسسة 
البحريــة  املوانــئ واملالحــة 
أن  أعلــن  إســالمي  جليــل 
طهران تواصلت مع السلطات 
البريطانيــة في إطار اجلهود 
املبذولــة لإلفراج عــن ناقلة 

النفط اإليرانية.
ونقلت وكالة اجلمهورية 
اإلســالمية لألنبــاء »إرنــا« 

حتديها في امللف النووي، حيث 
كشــف املتحدث باسم منظمة 
الطاقة النووية اإليرانية بهروز 
كمالوندي أن احتياطيات إيران 
من اليورانيوم املخصب بنسبة 
تركيز ٤.5% وصلت إلى 37٠ 
كيلوغراما.ونقلت وسائل إعالم 
إيرانيــة عن كمالوندي القول 
امس انه متت إضافة 6٠-7٠  
كيلوغراما إلى مخزون إيران 
من اليورانيوم املخصب، ليصل 
إلى نحو 36٠ -37٠ كيلوغراما.
من جهة أخــرى، وضعت 

عن جليــل إســالمي قوله إن 
أبــدت اهتمامــا  »بريطانيــا 
ايضــا حلــل املشــكلة، ومت 
تبادل الوثائق للمساعدة في 
حل املشكلة«. وقال إسالمي إن 
»السلطات اإليرانية ومؤسسة 
املوانئ بذلــت جهودا إلطالق 
سراح الســفينة«، معربا عن 
أمله في حل املشكلة قريبا وأن 
»تتمكن السفينة من مواصلة 
طريقها مع رفع علم اجلمهورية 

اإلسالمية اإليرانية«.
إلى ذلك، صعدت إيران من 

أخــرى لهــذا الغرض ســيتم 
تدشينها في املنشآت اجلديدة 
من ضمنها التبادل الكيماوي 
والنفوذ احلــراري والتقطير 
الغشائي، وان املجموعة التي 
مت وضــع حجر األســاس لها 
ستدخل مجال فصل النظائر 
املستقرة وتطوير استعماالتها 
عبر استخدام األساليب املشار 

إليها«.
وفــي الســياق ذاتــه ذكر 
صاحلي »ان )فوردو( منشأة 
نوويــة نشــطة جــدا ولدينا 

إيران اليوم حجر األســاس لـ 
)مركز األبحاث الوطنية لفصل 
وتطوير استخدامات النظائر 
املستقرة( في منشأة )فوردو( 
النووية. وقال رئيس منظمة 
الطاقة الذريــة اإليرانية علي 
صاحلــي، علــى هامــش هذه 
املراسم، »ان النظائر املستقرة 
متنوعــة وذات اســتعماالت 
كثيرة وان أساليب احلصول 
عليهــا متعــددة مــن ضمنها 

أجهزة الطرد املركزي«.
وأوضح »أن هناك أساليب 

فيهــا اآلن ١٠٤٤ جهازا للطرد 
املركزي في الفراغ وهناك نحو 
سلسلتني في حالة الدوران إال 
انها ال تقوم بعملية التخصيب 
فقط«. وقال: »في حال رغبنا 
فإن عملية االستئناف ستكون 
ســهلة، وذلــك ألن األجهــزة 
جاهزة ويكفي ان تزود باملادة 
الالزمة فقــط«. وكانت إيران 
قد أعلنت في 7 يوليو املاضي 
قيامها بتخصيب اليورانيوم 
بدرجة نقاء ٤.5% في إطار قرار 

خفض تعهداتها النووية.

أعلنت زيادة مخزونها من اليورانيوم املخصب إلى ٣٧٠ كيلوغراماً وتطوير مفاعل »فوردو«.. وبريطانيا تعتبر أن مسألة »غريس١« تخص سلطات اإلقليم

)رويترز(  ناقلة النفط االيرانية »غريس 1« احملتجزة في جبل طارق 

السبت املقبل، دون أن تشير 
الى احتمال متديد احتجازها.

ومن املقرر أن تصدر محكمة 
في جبل طارق قرارها في هذه 
القضية غدا مع قرب انقضاء 

مهلة احلجز االحتياطي.
من جهتها، قالت بريطانيا 
إن التحقيقــات بشــأن ناقلة 
النفط اإليرانية مسألة تخص 

حكومة جبل طارق.
باســم  متحــدث  وأكــد 
البريطانيــة أن  اخلارجيــة 
»التحقيقــات اجلارية بشــأن 

بولتون: سنؤيد لندن بحماس إذا قررت 
اخلروج من»بريكست« بدون اتفاق

عواصم ـ وكاالت: قال مستشــار األمن 
القومي األميركي جون بولتون ان واشــنطن 
ســتؤيد بحماس خروجا من دون اتفاق من 
االحتاد األوروبي )بريكست( إذا كان ذلك هو 
قرار احلكومة البريطانية. وأبلغ بولتون رئيس 
الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أثناء زيارة 
إلى لندن اول من امس لطمأنة بريطانيا بشأن 
الروابط مع الواليات املتحدة، أن الرئيس دونالد 
ترامب يريد أن يرى خروجا ناجحا لبريطانيا 
من االحتاد األوروبي في 31 أكتوبر املقبل وأن 
واشنطن مستعدة للعمل سريعا على اتفاقية 
للتجارة احلرة بني بريطانيا والواليات املتحدة.

وسعى بولتون، خالل محادثاته التي استمرت 
يومــني في لندن، إلى حتســني العالقات بني 
الواليات املتحدة وبريطانيا بعد روابط كانت 

متوترة أحيانا بني ترامب ورئيســة الوزراء 
البريطانية السابقة تريزا ماي التي حل محلها 

جونسون.
في سياق متصل، أظهر استطالع نشرت 
نتائجه في صحيفة »ديلي تلغراف« أن غالبية 
البريطانيني يعتقدون أن على رئيس الوزراء 
بوريس جونسون أن يسحب البالد من االحتاد 
األوروبي »بأي وســيلة« حتى لو تطلب ذلك 

تعطيل عمل البرملان.
وأظهر االســتطالع الذي أجرته مؤسسة 
»كومريس« أن 54% ممن شاركوا في االستطالع 
قالوا انهم يتفقون مع التصريح التالي: »بوريس 
جونسون يحتاج لتنفيذ االنسحاب بأي وسيلة 
مبا في ذلــك تعليق عمل البرملان إذا اقتضى 

األمر للحيلولة دون أن مينع النواب ذلك«.

استطالع: غالبية البريطانيني يدعمون اخلروج »بأي وسيلة«

موسكو تعترف بارتفاع اإلشعاع ١6 مرة.. وترامب: أعلم »الكثير« 
وكاالت:   - عواصــم 
بارتفــاع  روســيا  أقــرت 
مستويات اإلشعاع في مدينة 
»سيفيرودفينسك« الروسية 
مبا يصل إلى ١6 مرة، وذلك بعد 
االنفجار الذي شهدته مؤخرا 
قاعدة عسكرية، حيث قالت 
موسكو »إنه جنم عن اختبار 
صاروخ على منصة بحرية«. 
واعترفت السلطات الروسية 
بأن احلادث مرتبط بتجارب 

على »أسلحة جديدة«.
الوكالــة  وقــال رئيــس 
االحتاديــة للطاقــة الذريــة 
الروســية »روســاتوم« إن 
اخلبراء اخلمسة الذين قضوا 
في االنفجــار كانوا يعملون 
على تطوير »أسلحة جديدة«، 
متعهدا مواصلة االختبارات 
»حتــى النهاية«، على الرغم 

من احلادث.
الســلطات  أن  ورغــم 
الروســية أكــدت أن ذلــك ال 
يشكل خطرا على الصحة، إال 
أن وكالة إنترفاكس نقلت عن 
مسؤولني قولهم إن السلطات 
أوصت سكان قرية نيونوكسا 
مبغادرتها اعتبارا من اليوم، 

األمر »إن اإلشــعاع ظل عند 
مســتويات طبيعيــة بعــد 
احلــادث الذي وقع اخلميس 
املاضي«، اال أن سلطات املدينة 

قالت منظمة السالم األخضر 
)غرينبيس(: »إن مستويات 
اإلشــعاع ارتفعــت نحو ٢٠ 
مرة«، فيمــا أوضحت وكالة 

الروســي املعطوب »ســكاي 
فال« قلق الناس بشأن الهواء 
احمليط باملنشأة وما بعدها. 

ليس جيدا!«.
املقابــل، صــرح  وفــي 
املتحــدث الصحفي باســم 
الرئاسة الروسية )الكرملني( 
بــأن  دميتــري بيســكوف 
تصريحات الرئيس األميركي 
بشــأن تطويــر صواريــخ 
حديثة في الواليات املتحدة ال 
تعتبر خبرا جديدا بالنسبة 
للكرملني. وردا على ســؤال 
بشــأن ما إذا كانت روســيا 
على علم مبحاوالت واشنطن 
صنع مثــل هذه الصواريخ 
احلديثــة، قــال بيســكوف 
للصحافيني: »لقد كانت هناك 
عدة تصريحات ملســؤولني 
أميركيــني في العام املاضي 
أن  الشــأن«، مؤكــدا  بهــذا 
هــذا ليس جديدا بالنســبة 

ملوسكو.
بدوره، نفى خبير األسلحة 
األميركي جو سيرينسيوني 
ما أعلنه ترامب بشأن امتالك 
املتحــدة صاروخا  الواليات 

مشابها للصاروخ الروسي.

في »سيفيرودفينسك« بشمال 
روســيا قالــت »إن ارتفاعــا 
في مســتويات اإلشعاع طرأ 
لفترة وجيزة«. ومن جانبها، 

الطقس الروسية أن مستويات 
اإلشــعاع ارتفعت من ٤ إلى 

١6 مرة«. 
وفي سياق متصل، أقامت 
روســيا في مدينة ســاروف 
املغلقة، مراسم تأبني للخبراء 
الذيــن لقــوا مصرعهم أثناء 
اختبار صاروخ على منصة 
بحرية قبالة سواحل منطقة 
»أرخانغيلســك« في أقصى 
الشمال الروسي، حيث انفجر 

وقود الصاروخ.
فــي هــذه االثنــاء، أعلن 
الرئيــس األميركــي دونالــد 
ترامــب أنه يعلــم »الكثير« 
عــن االنفجار الــذي وصفه 
بـ»الغامض« الــذي وقع في 
قاعدة عسكرية روسيا، مؤكدا 
أن الواليــات املتحدة متتلك 
ســالحا مشــابها لذلك الذي 

يرجح أنه سبب االنفجار.
وقال ترامــب في تغريدة 
علــى تويتر امــس االول إن 
»الواليــات املتحــدة تعلــم 
الكثير عن انفجار الصاروخ 
في روسيا. لدينا تكنولوجيا 
مماثلة، وإن كانت أكثر تطورا. 
لقد أثــار انفجــار الصاروخ 

وقــال رئيــس »صندوق 
بالو شــيرز« املنظمــة التي 
تدعو لنزع الســالح النووي 
في العالــم، في تغريدة على 
تويتر »هذا غريب. ليس لدينا 
برنامج لصواريخ كروز تعمل 

بالطاقة النووية«.
وأضــاف »حاولنــا بنــاء 
واحد، في الســتينيات، لكن 
احملاولــة كانت هذيانية جدا 
وغير قابلة للتنفيذ وقاسية 
للغايــة حتى بالنســبة إلى 
ســنوات احلرب الباردة تلك 

من اجلنون النووي«.
وبحسب خبراء األسلحة 
األميركيني فإن االنفجار الذي 
وقــع مرتبــط علــى األرجح 
باختبــارات لصاروخ مجنح 
يعمل بالطاقة النووية وتطلق 
عليه روســيا اســم ٩أم73٠ 
»بوريفيستينك«، وهو أحد 
األسلحة اجلديدة التي وصفها 
الرئيس فالدميير بوتني في 
بدايــة العام احلالي بأنها »ال 
تقهر«.  ويطلق حلف شمال 
األطلسي على هذا الصاروخ 
اسم »إس إس سي-إكس-٩ 

سكاي فال«.

القاعدة العسكرية الروسية التي شهدت االنفجار الذي خلف اشعاعا نوويا      )ا.ف.پ(

حلني االنتهــاء من أعمال في 
مكان قريب بعد احلادث.

الدفــاع  وزارة  وكانــت 
الروســية قد قالت في بادئ 

آالف اجلزائريني يشاركون
 في احتجاجات للمطالبة

بـ »االستقالل«

قرغيزستان: اتهام الرئيس 
السابق احملبوس احتياطيًا

بالتخطيط النقالب
اجلزائر - د.ب.أ: شــارك اآلالف في »مظاهرات الطلبة« 
باجلزائر امس، للمطالبة مبا أسموه بـ »االستقالل«. وتنوعت 
الشــعارات التي مت رفعها في ثالــث أيام عيد األضحى، بني 
»الشــعب يريد االســتقالل«، و»كليتو لبالد يا الســراقني« 
)التهمتم الوطن أيها السارقون(، و»يا احنا يا نتو ما ماراناش 
حابسني« )لن نتوقف حتى ترحلوا(، وغيرها من الشعارات.
وانتقــد املتظاهرون تغطيــة الصحافــة لالحتجاجات، 
وطالبوها بالتحرر من القيود وتغطية حراك الشارع بشفافية 

والوقوف إلى جانب الشعب، على حد تعبيرهم.
وردد املتظاهــرون شــعارات مطالبة بفصل املؤسســة 
العســكرية عن احلياة السياســية بالبالد، ورفعوا شــعار 
»دولة مدنية وليســت عســكرية«. وطالبوا بإطالق سراح 

سجناء الرأي الذين مت اعتقالهم في احلراك.
وجدد احملتجون إعالنهم عزمهم الدخول في عصيان مدني، 
وهو ما يتخوف منه البعض في حني يعتبره آخرون خطوة 
جديدة للضغط على الســلطة لالستجابة ملطالبهم الرامية 
إلى رحيل جميــع بقايا نظام الرئيس الســابق عبدالعزيز 
بوتفليقة وعلى رأســهم رئيس الدولة عبدالقادر بن صالح 

ورئيس احلكومة نور الدين بدوي.
ويعتبر املتظاهرون أن بن صالح هو أحد أهم األســماء 
املقربة لبوتفليقة، كما يتهم احلراك نور الدين بدوي بأنه كان 
»مهندس التزوير« لالنتخابات التي كان يفوز بها بوتفليقة 

وحزبه »جبهة التحرير الوطني«.

بشــكيك - وكاالت: أعلــن قائد جهــاز األمن القومي في 
قرغيزستان أن الرئيس السابق أملاظ بيك أتامباييف املتهم 
بالفساد والذي أوقف األسبوع املاضي كان يخطط النقالب.

وفي مؤمتر صحافي عقده في بشكيك امس قال قائد جهاز 
األمن القومي القرغيزي أوروز بيك أوبومباييف إن الرئيس 

السابق كان »ينوي القيام بانقالب. أعلن ذلك رسميا«.
وكان أتامباييف، الذي تولى الرئاسة من ٢٠١١ إلى ٢٠١7، 
قد اعتقل اخلميس غداة فشل عملية أولى لتوقيفه ووضع 
اجلمعة قيد احلبس االحتياطي وذلك حتى ٢6 اجلاري، وقد 
تخللت عمليتي الدهم اللتني نفذتهما القوات اخلاصة أعمال 

عنف قتل فيها عنصر وخلفت ١٠٠ جريح.
وكانت الشــرطة قد أصدرت بحق أتامباييف 3 مذكرات 
جلب على خلفية إفراجه خالل فترة رئاسته عن أحد قادة 

املافيا من أصل شيشاني عزيز باتوكييف.
وتشهد البالد التي قامت فيها ثورتان عامي ٢٠٠5 و٢٠١٠ 
مواجهة بــني أتامباييف وحليفه الســابق الرئيس احلالي 

سورونباي جينبيكوف.
وكان أتامباييــف قــد نــدد بتهمة الفســاد املوجهة إليه 
وقال إنه ضحية نزاع شخصي مع صديقه السابق الرئيس 

جينبيكوف.
وكان أتامباييف جنح في أواخر واليته من خالل مناورات 
سياســية، في فرض ترشــح جينبيكوف الذي كان يرعاه، 

لكن العالقات بينهما سريعا ما تدهورت.

غرينبالت: ترامب لم يقرر موعد »صفقة القرن«
عواصــم ـ وكاالت: صرح املبعوث 
األميركي إلى الشرق األوسط جيسون 
غرينبالت بأن الرئيس دونالد ترامب لم 
يقرر بعد ما إذا كان سيعلن عن الشق 
السياسي في خطته للسالم في الشرق 
األوسط واملعروفة اعالميا بـ »صفقة 
القرن« قبل االنتخابات اإلســرائيلية 
املقررة الشهر املقبل، وأعرب املبعوث 
عن أمله في أن تتوصل الواليات املتحدة 
في نهاية املطاف إلى اتفاق مع السلطة 

الفلسطينية.
تلفزيــون  مــع  مقابلــة  وفــي 
»بلومبيرغ«، قال غرينبالت ان الواليات 
املتحدة ال تتطلــع لتغيير النظام في 
السلطة الفلسطينية، التي حتكم الضفة 
الغربية، لكنه أشــار إلى أن الواليات 
املتحدة ستواصل جتنب أي تعامل مع 
حركة حماس، التي حتكم قطاع غزة.

وأوضح »ال نتطلع إلى تغيير نظام، 
الرئيس )الفلسطيني محمود عباس( 
هو زعيم الفلسطينيني، ولهذا نأمل في 
أن يتمكن من اجللوس على الطاولة، 
ونأمل فــي تواصل مســتمر أو إعادة 
االلتزامات في نهاية املطاف مع السلطة 

الفلسطينية«. ولم يعط غرينبالت أي 
مؤشرات حول فحوى اخلطة السياسية، 
إال أنه ذكر أن ترامب »سيقرر قريبا« 
مــا إذا كان ســيعلنها قبل االنتخابات 
اإلســرائيلية أو بعدها أو مــا إذا كان 
سينتظر حلني تشكيل حكومة جديدة.
وقــال غرينبــالت »املفاوضــات 
املباشرة وحدها هي التي ستحل هذا 
الصراع، وليس من حق الواليات املتحدة 
أو االحتــاد األوروبي أو األمم املتحدة 

املطالبة بكيفية حل هذا الصراع«.
جتدر اإلشارة إلى أنه من املقرر أن 
جتري االنتخابات اإلسرائيلية في ١7 
ســبتمبر املقبل، وتشير استطالعات 
الرأي إلى احتدام املنافسة بني رئيس 
الوزراء بنيامني نتنياهو وبني رئيس 

األركان السابق بيني غانتس.
من جهة أخرى، أقر جيش االحتالل 
اإلســرائيلي، بأن جنــوده في منطقة 
غور األردن بالضفة الغربية، جتاوزوا 
ســلطتهم عدة مرات حني أقدموا على 
عصب أعني معتقلني فلسطينيني، مبا 

يخالف التعليمات.
وبحســب صحيفــة )هاآرتــس( 

اإلســرائيلية، فإن ذلك االعتراف جاء 
بعد أن قدم 33 ناشطا يساريا إسرائيليا، 
التماسا إلى احملكمة العليا اإلسرائيلية 
فــي مايو املاضي، ضد عصب اجلنود 
ألعني املعتقلني الفلســطينيني خاصة 
مــع تكرار احلوادث فــي وادي األردن 
وحتديدا ضد رعاة األغنام واملزارعني.

ويتضمن االلتماس قائمة بـ ٢5 حالة 
مت خاللها احتجاز رعاة أغنام ومزارعني 
فلسطينيني على أيدي اجلنود، ووقعت 
تلك احلوادث على مدار عامني ونصف 

العام.
ويظهــر االلتمــاس أن غالبية تلك 
االعتقــاالت كانــت بادعــاءات كاذبــة 
وهدفها فقط العقاب، وأشار النشطاء 
الذيــن رافــق بعضهــم الرعــاة كانوا 
يحتجزون في بعض احلاالت، وعلى 
عكــس الفلســطينيني لــم يتم عصب 
أعينهم، ما يشــير إلى متييز واضح، 
كما يظهر االلتمــاس عدة حاالت كان 
الهدف منه معاقبة أو إســاءة معاملة 
الرعاة الفلســطينيني حيث مت تقدمي 
رأي طبي مع االلتماس يظهر مخاطر 

عصب العيون طبيا ونفسيا.

أكد أن اإلدارة األميركية ال ترغب في تغيير نظام الرئيس الفلسطيني محمود عباس

ملشاهدة الڤيديو

السلطات تطلب من سكان قرية مجاورة املغادرة رغم تأكيدها أن ال ضرر على الصحة


