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»جبل طارق« تفرج عن الناقلة اإليرانية رغم طلب واشنطن التمديد

ترامب يدعو  حلل »إنساني« في هونغ كونغ.. وبكني: لن نقف مكتوفي األيدي

عواصــم - وكـــــاالت: 
دعت إيران القوى الغربية 
املتواجدة في مياه اخلليج 
العربي إلى مغادرته سريعا، 
فــي وقت فشــلت الواليات 
املتحدة في اللحظة األخيرة 
فــي وقف اإلفراج عن ناقلة 
النفط اإليرانية »غريس ١« 
التي حتتجزها سلطات جبل 
طارق، بتهمة تهريب النفط 

إلى سورية. 
وحذر قائد القوة البحرية 
للجيش االيراني االدميرال 
حســن خانــزادي القــوى 
فــي  املتواجــدة  الدوليــة 
منطقة اخلليج، معتبرا عهد 
استعراض العضالت والنفاق 
قد ولى في هذه املنطقة وعلى 

األعداء مغادرتها سريعا.
وفي كلمته التي ألقاها 
مســاء أمــس األول، خالل 
املراسم اخلتامية ملسابقات 
الغوص في جزيرة كيش، 
أشــار االدميرال خانزادي 
الــى أن الشــعوب احلــرة 
في املنطقة هي اليوم اكثر 
وعيــا جتــاه مصاحلهــا. 
وقــال: على أعداء املنطقة، 
أميركا وبريطانيا والكيان 
وأذنابهــم،  الصهيونــي 
ان يعلمــوا أن، ما أســماه، 
»جبهة املقاومة اإلسالمية 

عواصم - وكاالت: دخل 
الرئيــس األميركــي دونالد 
ترامب علــى خط األزمة في 
هونغ كونغ، داعيا إلى حلها 
بـ»إنسانية«، في وقت حذرت 
فيــه بكن من انهــا لن تقف 

مكتوفة األيدي. 
وأكــد ســفير الصن في 
لنــدن ليو شــياو مينغ من 
أن بالده لــن »تقف مكتوفة 
األيــدي« ولديهــا اإلمكانات 
إلعادة الهدوء بـ»سرعة« إذا 
خرجت األزمة في هونغ كونغ 

»عن السيطرة«.
وقال »إذا تدهور الوضع 
وحتــول إلــى اضطرابات ال 
تقدر حكومة املنطقة اإلدارية 
اخلاصة السيطرة عليها، فإن 
احلكومــة املركزية لن تقف 
مكتوفة األيدي. لدينا حلول 
كافية وقدرة كافية على قمع 

االضطرابات بسرعة«.
تزامــن ذلك، مع ارســال 
بكن لقوات حفظ النظام إلى 
احلدود االدارية لهونغ كونغ، 
حيــث جتمــع آالف الرجال 

سيضطرون للخروج أذالء. 
إلى ذلك، فشــلت الواليات 
املتحدة في منع اإلفراج عن 
الناقلة اإليرانية »غريس١«، 
وسمحت احملكمة العليا في 
جبــل طارق أمــس للناقلة 

احلكومــة  مــن  مكتوبــة 
الناقلة لن  اإليرانيــة بــأن 
تفرغ حمولتها في سورية. 
التي تخضع حلظر أوروبي، 
وطلبت السلطات البريطانية 
في جبل طارق بالتالي من 

االدعاء العام في جبل طارق 
إن وزارة العــدل األميركية 
تقدمت بطلب لتمديد احتجاز 
الناقلة، إال أن قاض باحملكمة 
في املنطقة ذكر أنه ال يوجد 
أمام احملكمة طلب رســمي 
بهذا الشأن. ووافقت احملكمة 
على قرار اإلفراج عن الناقلة.
وتعليقــا على ذلك، قال 
وزيــر اخلارجيــة اإليراني 
ظريــف،  جــواد  محمــد 
األميركيــة  احملاولــة  إن 

»للقرصنة« فشلت.
وكتب ظريف على تويتر 
»بعد أن فشلت في حتقيق 
أهدافها من خــالل اإلرهاب 
االقتصــادي مبــا فــي ذلك 
حرمــان مرضى الســرطان 
من األدوية حاولت الواليات 
املتحدة إســاءة اســتخدام 
القانون لسرقة ممتلكاتنا في 
عرض البحر. تؤكد محاولة 
القرصنة هذه ازدراء ادارة 

ترامب للقانون«.
وتنفي بريطانيا وإيران 
التخطيــط لتبــادل الناقلة 
اإليرانية مع الناقلة »ستينا 
امبيرو« التــي ترفع العلم 
البريطاني وحتتجزها إيران، 
لكن هذا اإلفراج يعزز فرص 

طهران باملثل. 
فقد أثــارت تصريحات 

ماليــن الوظائــف لتذهــب 
إلى دول ال تخضع لرســوم 
جمركيــة وآالف الشــركات 
تغادر هــذا البلد«. وأضاف 
»بالتأكيد تريد الصن إبرام 
اتفاق )مع الواليات املتحدة( 
لكن ليتصرفوا بإنسانية مع 

هونغ كونغ أوال«.
بعيــد ذلك كتــب ترامب 
لهجتهــا  أخــرى  تغريــدة 
أنــه  أكــد فيهــا  مختلفــة، 
بإمكان الرئيس الصيني شي 
جينبينغ حل األزمة الناجتة 
عن املواجهة بــن احلكومة 
واملتظاهرين في هونغ كونغ 
بطريقة »إنسانية«، واقترح 
عقد لقاء مع الزعيم الصيني.
وقــال ترامــب »أعــرف 
شــي  الصينــي  الرئيــس 
جينبينــغ جيــدا. إنه زعيم 
كبير يحظى بــكل االحترام 
من شــعبه. وهو جيد أيضا 
في القضايا الشاقة«، مؤكدا 
»ليــس لدي أي شــك في أن 
الرئيس شــي يريد تسوية 
مشكلة هونغ كونغ بسرعة 

باملغادرة رغم طلب واشنطن 
متديد احتجازها.

وقالت صحيفــة »جبل 
طارق كرونيكل« إن احلكومة 
احمللية أعلنت أنها اتخذت 
القرار بعدما تلقت تعهدات 

احملكمــة رفع احلجز عنها. 
وأوضــح رئيــس احملكمة 
القاضــي أنتوني دادلي أنه 
لــم يتلــق أي طلــب خطي 
أميركي لتمديد احلجز على 
السفينة بعدما قال محام لدى 

يرتدون بزات عســكرية في 
ملعــب رياضي فــي مدينة 
شينزن الواقعة على تخوم 
التي  منطقــة هونغ كونــغ 
تتمتع بحكم ذاتــي. وقالت 
فرانــس برس ان شــاحنات 
وآليات مصفحة لنقل اجلند 
شــوهدت في امللعــب الذي 
يبعد سبعة كيلومترات عن 
حدود هونغ كونغ التي تتمتع 
باحلكــم الذاتــي.  وتخضع 
الشــرطة العســكرية التــي 
يعتقد أن القوات تابعة لها، 
للجنة العســكرية املركزية 
التي يديرها الرئيس الصيني 

شي جينبينغ.
وفي مواجهة خطر التدخل 
هذا، مارس الرئيس األميركي 
ضغوطــا علــى الصن عبر 
ربط ملفن ساخنن أحدهما 
ديبلوماسي ويتمثل باألزمة 
فــي هونــغ كونــغ واآلخــر 
اقتصادي وهــو املفاوضات 

التجارية بن البلدين.
وكتب ترامب في تغريدة 
محــذرا »فــي الصــن تزول 

أدلــى بها مســؤول إيراني 
في سلطة املرافئ اإليرانية 
الثالثــاء املاضــي تكهنات 
حــول احتمــال التوصــل 
إلــى اتفاق بــن اإليرانين 

والبريطانين.
وأعلــن جليل إســالمي 
مســاعد مديــر مؤسســة 
املوانئ واملالحة البحرية في 
إيران، أن طهران تواصلت 
البريطانية  الســلطات  مع 
فــي إطار اجلهــود املبذولة 
لإلفراج عن الناقلة غريس.
ونقلــت وكالــة األنبــاء 
الرســمية عــن  اإليرانيــة 
إســالمي قوله »آمل أن يتم 
حل هذه املشكلة في مستقبل 
قريب«، وأن »تتمكن السفينة 
من مواصلة طريقها مع رفع 
علم اجلمهورية اإلسالمية 
اإليرانية«. وأكد املســؤول 
اإليراني نفسه أن »بريطانيا 
أبــدت اهتمامــا أيضا حلل 
املشكلة، ومت تبادل الوثائق 
للمساعدة في حل املشكلة«.

وقبل اإلفراج عن الناقلة 
أعلن ناطق باســم حكومة 
جبــل طــارق أن قبطــان 
الســفينة وأفــراد الطاقــم 
الثالثــة الذين كانــوا على 
متنهــا أفرج عنهــم بكفالة 

وأطلق سراحهم رسميا.

وبطريقة إنسانية، وهو قادر 
على القيام بذلك«.

وأضــاف عبــارة »لقــاء 
شخصي« في نهاية تغريدته، 
فيما بدا وكأنه يتوجه بشكل 
مباشر إلى الرئيس الصيني.
وجــاء تدخل ترامب بعد 
انتقادات حادة من كل األطراف 
في الواليات املتحدة بسبب 
موقفه الباهت من التظاهرات 
املؤيــدة للدميوقراطيــة في 
هونغ كونغ وجتنبه انتقاد 

بكن 
وقبيــل ذلك، دعــا ناطق 
اخلارجيــة  وزارة  باســم 
األميركية بكن إلى »احترام 
درجة استقالل« املستعمرة 

البريطانية السابقة.
وقال في بيان إن »الواليات 
املتحدة حتــض بكن بحزم 
التي  التعهدات  على احترام 
قطعتها في اإلعالن الصيني 
ـ البريطانــي املشــترك من 
أجــل الســماح لهونغ كونغ 
مبمارســة درجــة عالية من 

احلكم الذاتي«.

ظريف: القرصنة األميركية فشلت..  وخانزادي: على أميركا وبريطانيا مغادرة اخلليج سريعاً وإال..

الرئيس األميركي يربط املفاوضات التجارية بالقضية ويقترح عقد »لقاء شخصي« مع الرئيس الصيني

مقاتلة اف 15 أميركية تتجهز للتزود بالوقود جوا فوق سماء اخلليج                              )رويترز( 

قوات صينية تتجمع في ملعب شينزن قرب حدود هونغ كونغ         )رويترز(

البحرية« هي اآلن في حال 
التبلــور والتالحــم، وان 
عهد نهب ثــروات املنطقة 
قــد ولى، لــذا ينبغي على 
الناهبن أن يغادروا املنطقة 
سريعا وفي غير هذه احلالة 

ميامنار: قتلى وجرحى في هجمات 
ملتمردين على كلية عسكرية

عواصم - وكاالت: أعلن متحدث عسكري 
فــي ميامنار إن متمردين قتلوا ١5 شــخصا 
على األقل وأصابوا آخرين امس معظمهم من 
قوات األمن في هجمات على كلية عسكرية 

وأهداف حكومية أخرى في شمال البالد.
وأعلــن التحالــف الشــمالي، وهو تكتل 
جلماعــات مســلحة تنشــط فــي املنطقــة، 
مســؤوليته عن الهجوم غير املسبوق على 
األكادميية التكنولوجية للخدمات الدفاعية 
في بين لوين غربي والية شان حيث يجري 
تدريب مهندسي اجليش. كما أعلن التحالف 
مســؤوليته عن هجمات على أربعة أهداف 
أخرى. وقال تون تون نيي املتحدث باســم 
اجليش إن اجلنود يقاتلــون املتمردين في 
بلدة ناوجن تشاو قرب جسر جوكتيك وهو 
جسر للســكك احلديدية أقيم إبان االحتالل 
البريطاني. وأضاف أن املتمردين دمروا جسرا 
آخر في وادي جوكتوين كما أحرقوا مكتب 

شرطة مكافحة املخدرات في البلدة.

ووردت أنباء عن قتال عند بوابة لتحصيل 
الرســوم على طريق سريع إلى الشيو أكبر 

بلدة في والية شان.
وقال املتحدث لرويترز عبر الهاتف »قتلوا 
سبعة من رجال اجليش في جوكتوين واثنن 
عند البوابة ورجال شرطة ومدنين أيضا«.

وأظهرت صور بثتها وسائل إعالم محلية 
مباني حلقت بها أضرار وسيارات محترقة 

عليها آثار الرصاص.
ومتثل الهجمات تصعيدا كبيرا في الصراع 
املســتمر منذ عقود باملنطقــة، حيث تقاتل 
جماعات عديدة من أجل احلصول على حكم 

ذاتي أكبر لألقليات العرقية.
وانتهى اتفاق لوقف إطالق النار استمر 
ألشهر في يونيو املاضي ومت جتديده مؤخرا 

حتى 3١ أغسطس اجلاري.
وقال متحدث باسم التحالف الشمالي إن 
التحالف يرد على حترك للجيش مؤخرا في 

املناطق العرقية.

 جثث ضحايا الهجمات املسلحة في ميامنار وبينهم عسكريون امس 

السودان: »العسكري« يختار البرهان رئيسًا للمجلس السيادي
واملعارضة ترشح خبيرًا اقتصاديًا لرئاسة احلكومة

اخلرطوم - وكاالت: ينوي حتالف 
املعارضــة الرئيســي في الســودان 
ترشــيح اخلبير االقتصادي عبداهلل 
حمدوك لرئاسة الوزراء في احلكومة 
املدنية املزمع تشكيلها إلدارة املرحلة 
االنتقاليــة في البــالد، وذلك وفقا ملا 
صرحت به مصادر لوكالة »رويترز« 

أمس.
الســيادي  املجلــس  وســيعن 
السوداني الذي سيؤدي اليمن االثنن 
املقبل رئيسا للوزراء بناء على ترشيح 
حتالف »قوى احلرية والتغيير« وفقا 
إلعالن دستوري مت االتفاق عليه الشهر 

اجلاري.
وذكرت املصادر أن التحالف رشح 
أيضــا محمد احلافظ محمود ملنصب 
النائب العام وعبدالقادر محمد أحمد 

ملنصب رئيس القضاء.
وفي سياق متصل، اختار املجلس 
العســكري االنتقالي، 5 من أعضائه 
احلالين لتمثيله في املجلس السيادي.
وقرر املجلــس أن يتولى الفريق 
عبد الفتاح البرهان رئاســة املجلس 

السيادي.
وســيمثل املجلــس العســكري 
االنتقالــي في املجلس الســيادي كل 
من: الفريق محمد حمدان »حميدتي«، 
الديــن كباشــي،  والفريــق شــمس 
والفريق ياسر العطا، والفريق صالح 

عبداخلالق.

آبي أحمد، والرئيس الكيني أوهورو 
كنياتا، واألوغندي يوري موسيفيني، 
والرئيس التشادي إدريس ديبي، إلى 
جانب رئيس مفوضية االحتاد األفريقي 

موسى فقيه.
وبعد التوقيع النهائي، وبحســب 
اخلريطة الزمنية لتشكيل احلكومة 
االنتقالية، يشهد يوم األحد ١8 اجلاري 
مراسم تعين مجلس السيادة، وحل 
املجلس العسكري االنتقالي، فيما يؤدي 
املجلس املعن اليمن الدستورية أمام 
رئيس القضــاء، االثنن املقبل، الذي 
يعقــد خالله مجلــس الســيادة أول 

اجتماعاته.
إلــى ذلك، أعلن وزيــر اخلارجية 
األميركي مايك بومبيو أن واشــنطن 
قررت حرمان الرئيس السابق جلهاز 
األمــن واملخابرات الســوداني صالح 
قــوش من دخــول أراضــي الواليات 
املتحدة بســبب ارتكابــه »انتهاكات 

فاضحة للحقوق اإلنسانية«.
األمــن  جهــاز  قــوش  وتــرأس 
واملخابرات الوطني حتى اســتقالته 
فــي أبريل املاضي، بعــد يومن على 
اطاحة املجلس العسكري للرئيس عمر 
البشير وتسلمه السلطة اثر أشهر من 
االحتجاجات الشعبية التي عمت البالد.

وقالت اخلارجية األميركية في بيان 
إنها فرضت عقوبات على قوش »بسبب 
تورطه في انتهاكات فاضحة للحقوق 

اإلنسانية«، موضحة أن زوجته وابنته 
أيضا ممنوعتان من اإلقامة في الواليات 

املتحدة.
أن »لديهــا  الــوزارة  وأضافــت 
بالتحديد معلومات تتمتع بالصدقية 
بأن صالح قوش متورط بأعمال تعذيب 
خالل إدارته جلهاز األمن واملخبرات 

السوداني«.
وقالــت اخلارجيــة األميركية في 
بيانها »ننضم الى الشعب السوداني 
في دعوته لتشكيل حكومة انتقالية 
يقودها مدنيون وتختلف بشكل جذري 
عن نظام البشير، خاصة فيما يتعلق 

بحقوق االنسان«.
وقوش الذي درس الهندسة عمل 
مع جهاز املخابــرات منذ انقالب عام 
١٩8٩ الذي اوصل البشير الى السلطة. 
وخالل واليته األولى كرئيس جلهاز 
املخابــرات التي اســتمرت حتى عام 
٢٠٠٩، نسب اليه بناء اجلهاز ليصبح 
مــن أهم األدوات األمنيــة النافذة في 

نظام البشير.
وعلى مر السنوات أشرف اجلهاز 
على مالحقات اســتهدفت املعارضن 

للحكومة واالعالم.
والحقا، ســجن قوش بعد اتهامه 
بالتخطيط النقالب ضد البشير، لكن 
لم يتم إيجاد أدلــة تدينه، فعفا عنه 
البشير وأعاد تعيينه مجددا على رأس 

جهاز املخابرات.

ً اكتمال االستعدادات للتوقيع النهائي على اإلعالن الدستوري غدا

وفي غضون ذلك، أعلنت السلطات 
الترتيبــات  إكمــال كل  الســودانية 
لالحتفال املقرر غدا للتوقيع النهائي 
على اإلعالنن السياسي والدستوري 
بن املجلس العسكري االنتقالي وقوى 

إعالن احلرية والتغيير.
ونقلت وكالة الســودان الرسمية 
لألنباء )سونا( عن وكيل وزارة اإلعالم 
رئيــس اللجنة اإلعالميــة لالحتفال 
بالتوقيــع عبــداهلل جــاد اهلل القول 
امــس إنــه مت اكتمــال كل الترتيبات 
والتجهيــزات الالزمــة، موضحا أنه 
»متت دعوة الدول الشقيقة والصديقة 
واملنظمات اإلقليمية والدولية حلضور 

التوقيع«.
وأضــاف جــاد اهلل أن احلضــور 
الدولي الذي سيشــارك في االحتفال 
بالتوقيــع »يؤكــد أهمية الســودان 
وموقعه العربــي واألفريقي وجناح 

جتربته الثورية«.
وذكرت صحيفة »الشرق األوسط« 
اللندنية أن املراســم ستتم بحضور 
قادة 8 دول على األقل، واألمن العام 
لــألمم املتحــدة، ورئيــس مفوضية 
االحتاد األوروبي، وقادة أفارقة وعرب 

وغربين.
وأوضحــت أن من بن قادة الدول 
الثماني، الرئيس املصري عبدالفتاح 
السيســي، بصفتــه رئيــس االحتاد 
األفريقــي، ورئيس الوزراء اإلثيوبي 

ملشاهدة الڤيديو


