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أمير قطر ورئيس اإلمارات بحثا تعزيز العالقات الثنائية
عواصــم ـ وكاالت: بحــث 
صاحب السمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان رئيس دولة 
االمــارات العربية املتحدة مع 
صاحب الســمو الشيخ متيم 
بــن حمد آل ثانــي أمير دولة 
قطر امــس العالقات األخوية 
وسبل تعزيز التعاون املشترك 
وتنميته في مختلف املجاالت 
مبا يحقــق املصالح املتبادلة 
للبلدين، وذلك في إطار أواصر 
األخــوة التي جتمــع البلدين 
وشعبيهما الشقيقني واحلرص 

املشترك على ترسيخها.
االنبــاء  وكالــة  وقالــت 
االماراتيــة «وام» ان ذلك جاء 
خالل احملادثات الرسمية التي 
عقدها اجلانبــان في الديوان 
األميري في العاصمة القطرية 

الدوحة.
ورحب أمير قطر في بداية 
اللقاء بالرئيس االماراتي في 
بلده وبني أهله وهنأه مبناسبة 
احتفاالت دولة اإلمارات بعيد 
االحتاد الـ ٥١، متمنيا لإلمارات 
وشعبها دوام التقدم واالزدهار 
في ظــل قيادتــه، وأعرب عن 
تطلعه إلى أن تســهم الزيارة 
في تطوير التعاون املشــترك 
بني البلدين الشقيقني والدفع 
بها إلى مستويات أرحب. فيما 
جدد الشــيخ محمــد بن زايد 
التهنئــة ألخيه الشــيخ متيم 
بن حمــد والشــعب القطري 
بنجاح استضافة بطولة كأس 
العالــم لكرة القدم ٢٠٢٢ التي 
تعد جناحا وفخرا جلميع دول 
مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية والعالم العربي عامة، 
مشيرا إلى أن جناح دولة قطر 
في اســتضافة هــذه الفعالية 

العربيــة وتطلعاتها  اخلليج 
نحو التنمية والتقدم والرخاء. 
كما استعرض اجلانبان خالل 
اللقاء عددا من القضايا وامللفات 
محل االهتمام املشترك وآخر 
املســتجدات على الســاحتني 
اإلقليميــة والدوليــة وتبادال 

وجهات النظر بشأنها.
وأقام أمير قطر مأدبة غداء 
تكرميا لرئيس االمارات والوفد 
املرافــق. وقالت وكالة االنباء 
القطرية «قنــا» ان أمير قطر 
الشــيخ متيم بــن حمد اعرب 
خالل جلسة املباحثات الرسمية 
التي عقدت في الديوان األميري 
امس، عن تطلعه في أن تسهم 
هذه الزيارة في تطوير عالقات 
التعاون املشترك بني البلدين 
الشــقيقني والدفــع بهــا إلــى 

بن زايــد امس ملــك ماليزيا 
عبــداهللا رعايــة الدين شــاه 
وبحثــا عالقــات الصداقــة 
ومختلف مسارات التعاون بني 
البلدين في ظــل توجهاتهما 
إلى تعزيز التنمية املستدامة 
وحتقيــق مســتقبل أفضــل 
لشعبيهما. وتبادل اجلانبان 
وجهات النظر بشأن عدد من 
القضايــا واملوضوعــات ذات 
االهتمام املشترك.وقالت وكالة 
«وام» ان الزعيمني شهدا توقيع 
اتفاقية ترسية أول امتياز في 
الشرق األوسط ملوارد النفط 
غير التقليدية بني شركة بترول 
الوطنيــة (أدنوك)  أبوظبــي 
وشركة النفط والغاز الوطنية 
املاليزية (بتروناس) للمنطقة 

البرية «رقم ١» في أبوظبي.

مستويات أرحب.
من جهة اخرى، اســتقبل 
الشيخ محمد بن زايد، الرئيس 
االسرائيلي إسحاق هرتسوغ 
الــذي يقوم بزيــارة عمل إلى 
الدولة، يحضر خاللها «حوار 
أبوظبي للفضاء»، الذي تنظمه 

وكالة اإلمارات للفضاء.
وبحــث اجلانبــان، خالل 
اللقــاء الذي جــرى في قصر 
الشــاطئ، عالقــات التعــاون 
بني دولة اإلمارات وإســرائيل 
ومساراته نحو تعزيز التنمية 
والسالم واالزدهار ملا فيه اخلير 

لشعوب املنطقة عامة.
كما تبــادال وجهات النظر 
بشــأن عدد مــن القضايا ذات 

االهتمام املشترك.
كما استقبل الشيخ محمد 

محمد بن زايد استقبل ملك ماليزيا وبحث مع الرئيس اإلسرائيلي القضايا ذات االهتمام املشترك

(وام) صاحب السمو الشيخ متيم بن حمد أمير قطر مستقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس اإلمارات 

العامليــة يجســد قــدرة أبناء 
املنطقة والدول العربية على 
اســتضافة مختلــف األحداث 
العامليــة وتنظيمهــا بنجــاح 

وكفاءة كبيرين.
وبحث اجلانبان العالقات 
الثنائية وسبل تنميتها ودفعها 
إلــى آفاق أرحب وأوســع من 
التعــاون املثمــر، مبــا يعود 
باخلير واالزدهار على البلدين، 
ويخدم مصاحلهما املشــتركة 
خاصة في املجاالت االقتصادية 

واالستثمارية والتجارية.
كما بحــث الشــيخ محمد 
بــن زايــد والشــيخ متيم بن 
حمد أهمية تعزيــز منظومة 
العمــل اخلليجــي املشــترك 
مبــا يحقق مصلحة شــعوب 
دول مجلــس التعــاون لدول 

السودان: توقيع «اتفاق إطاري» يحّد
من دور اجليش.. والبرهان: «العسكر للثكنات»

عواصــم - وكاالت: شــهدت العاصمة 
السودانية، امس، توقيع «االتفاق اإلطاري» 
بني الشق العســكري في مجلس السيادة 
احلاكــم فــي البالد، وقوى إعــالن احلرية 
والتغييــر، املجلس املركــزي ومجموعات 
متحالفة معها، إلنهاء األزمة السياسية في 

السودان وإعادته إلى احلكم املدني.
وقال رئيس مجلس السيادة االنتقالي 
وقائــد اجليــش الســوداني الفريــق أول 
عبدالفتاح البرهان عقب التوقيع: إن اجليش 

سيعود إلى ثكناته.
هذا، ورحبــت باالتفاق اإلطــاري دول 
مجموعــة الرباعية والترويــكا (النرويج 
واململكة العربية السعودية ودولة اإلمارات 
العربية املتحدة وبريطانيا والواليات املتحدة 
األميركيــة)، وقالت في بيان مشــترك انه 
«يعد خطوة مهمة نحو بناء حكومة بقيادة 
مدنية وإيضاح الترتيبات الدستورية التي 
ستقود السودان خالل فترة انتقالية تنتهي 

الى انتخابات».
وحث البيان األطراف الفاعلة في السودان 
على االنخراط بشــكل عاجل وبحسن نية 
في حوار مستمر حول مختلف املوضوعات 
املهمة والتعاون لبناء مستقبل السودان.

 بدوره، رحب األمني العام ملجلس التعاون 

لــدول اخلليج العربيــة د.نايف احلجرف 
باالتفــاق، مؤكدا اســتمرار موقف مجلس 
التعاون الثابت والداعم لكل ما من شــأنه 
حتقيق الســالم وصون األمن واالستقرار 
والنمــاء في الســودان، مشــددا على دعم 
املجلس لآللية الثالثية في تسهيل احلوار 
واملباحثات بني أطراف املرحلة االنتقالية 

في السودان.
كما رحب باالتفاق كل من: منظمة التعاون 
اإلسالمي، وجامعة الدول العربية، والبرملان 

العربي، والعديد من دول العالم. 
ويحد االتفاق املبدئي من الدور الرسمي 
للجيش، وسيضعه في إطار مجلس لألمن 
والدفاع برئاسة رئيس الوزراء، لكنه يترك 
قضايا حساســة - مبــا في ذلــك العدالة 
االنتقاليــة وإصالح قطــاع األمن - ملزيد 

من احملادثات.
وحدد االتفاق السياسي اإلطاري الفترة 
االنتقاليــة مبدة ٢٤ شــهرا تبدأ من تاريخ 
تعيني رئيس للوزراء، على أن يكون رأس 

الدولة قائدا أعلى للقوات املسلحة.
في املقابل، خرجت مظاهرات في العاصمة 
السودانية لالحتجاج على االتفاق اإلطاري 
استجابة لدعوة ناشطي «جلان املقاومة» 
التي طاملا رفضت التفاوض مع العسكريني.

يحدد فترة انتقالية ملدة ٢٤ شهراً ومظاهرات رافضة في اخلرطوم

(أ.ف.پ) قادة اجليش والقادة املدنيون يرفعون نسخاً من االتفاق بعد التوقيع 

احلرس الثوري يتوعد احملتجني: لن نرحمكم.. و«البازارات» تدعمهم باإلضراب
عواصــم - وكاالت: أكــد 
احلــرس الثــوري أن قوات 
األمــن اإليرانيــة لــن ترحم 
«مثيــري الشــغب وقطــاع 

الطرق واإلرهابيني».
وأشــاد احلرس في بيان 
أوردتــه وكالــة «تســنيم» 
لألنبــاء  الرســمية  شــبه 
أمــس بالقضــاء ملوقفه من 
االحتجاجــات وحثــه علــى 
اإلســراع في إصدار األحكام 
بحق املتهمني بارتكاب «جرائم 
ضد أمن الوطن واإلسالم».

وقال شهود لـ «رويترز» 
إن شــرطة مكافحة الشغب 
وميليشيا الباسيج انتشرت 
بكثافة في وســط العاصمة 

طهران.
جــاء ذلــك فيمــا أغلقت 
متاجــر أبوابها في عدة مدن 
إيرانيــة اســتجابة لدعوات 
من محتجني إلى إضراب عام 
في أنحــاء البالد ملدة ٣ أيام 
فيما أنحى رئيس الســلطة 
القضائية باللوم في ذلك على 
«مثيري الشغب» لتهديدهم 

أصحاب املتاجر.
وعرض حساب تصوير 
١٥٠٠، الــذي يضم ٣٨٠ ألف 
متابــع على تويتــر ويركز 
على االحتجاجــات، مقاطع 
مصــورة ملتاجــر مغلقة في 

األخالق، مشددين على أن أي 
تغيير لم يطرأ على القواعد 
املقيدة بشدة ملالبس املرأة.

واتفقــت برلــني مع هذه 
الرؤيــة، إذ قالــت متحدثــة 
باســم اخلارجيــة األملانيــة 
إن «اإليرانيــني واإليرانيات 
ينزلون إلى الشارع للدفاع 
عــن حقوقهــم األساســية. 
العيــش بحريــة  يريــدون 

ومتأخرة جدا على األرجح» 
الذين  بالنســبة للمحتجني 
باتــوا يطالبــون بتغييــر 
النظــام بأكملــه. وأضافت: 
«ما لم يرفعوا جميع القيود 
القانونية على مالبس النساء 
والقوانني التي تتحكم بحياة 
املواطنني اخلاصة، فال تنصب 
هــذه اخلطــوة إال فــي إطار 
العالقات العامة»، مضيفة أنه 

القادة اإليرانيني يحســنون 
الطريقــة التي يعاملون بها 
النساء والفتيات أو يوقفون 
العنف الذي ميارسونه ضد 
املتظاهرين السلميني»، رافضا 
«التعليق علــى تصريحات 
غامضة أو مبهمة» تصدر عن 

السلطات اإليرانية.
ومــع اســتمرار اجلــدل 
والتضــارب بحــل شــرطة 
األخــالق من عدمــه، ذكرت 
وكالة «تســنيم» أن القضاء 
أغلــق متنزهــا ترفيهيا في 
مركــز جتاري بطهــران ألن 
املســؤوالت عنه لم يلتزمن 

باحلجاب بشكل صحيح.
وقالــت صحيفــة «هــام 
ميهان» ذات امليول اإلصالحية 
إن شــرطة األخــالق عززت 
وجودهــا فــي مــدن خارج 
طهران، حيث كانت أقل نشاطا 

خالل األسابيع األخيرة.
الــذي  اإلربــاك  واعتبــر 
أثارتــه تصريحــات املدعي 
العام في إيران مؤشرا على 
االضطــراب فــي صفــوف 
النظام بشأن كيفية التعامل 
املتواصلة  مع االحتجاجات 
في أنحاء البالد رغم احلملة 
األمنيــة. وبــدا هنــاك تردد 
التصريحات،  حيال معنــى 
فبينمــا عنونــت الصحــف 

واســتقاللية، وهذا اإلجراء 
فــي حال تطبيقــه لن يغير 

هذا األمر إطالقا».
وقالت املؤسسة املشاركة 
ملركز عبدالرحمن بوروماند 
حلقــوق اإلنســان ومقــره 
رؤيــا  املتحــدة  الواليــات 
بوروماند لفرانس برس إن 
إلغاء وحدات شرطة األخالق 
سيشكل خطوة «ضئيلة جدا 

«ال شيء مينع (أجهزة) إنفاذ 
القانون األخرى» من مراقبة 
تطبيق «القوانني التمييزية».

بدوره، قال متحدث باسم 
اخلارجيــة األميركية إنه ال 
شيء يشير إلى أن وضع املرأة 
في إيران سيتحسن بعد إعالن 
مسؤول إلغاء شرطة األخالق.
وأضاف: «لســوء احلظ، 
ال يوجــد مــا يشــير إلى أن 

فــي  عليهــا  اإلصالحيــة 
صفحتهــا األولى، جتاهلتها 
وسائل اإلعالم احملافظة إلى 
حد كبير. وعنونت صحيفة 
«سازانديجي» بالقول: «نهاية 
شرطة األخالق»، لكن صحيفة 
«شرق» بدت مشــككة أكثر 
وتســاءلت: «هل هذه نهاية 
الدوريات؟» مشــيرة إلى أن 
قسم العالقات العامة التابع 

للشرطة لم يؤكد األمر.
على صعيد مختلف، قالت 
طهران إنها لن تتفاوض حتت 
الضغــوط والتهديــدات من 
أجل إحياء االتفاق النووي، 
حســبما أفاد املتحدث باسم 
اخلارجيــة اإليرانية ناصر 

كنعاني.
وقال كنعاني خالل مؤمتر 
صحافي أمس إن إيران التزال 
ملتزمة بعمليــة التفاوض، 
وتســعى إلى إكمال االتفاق 
النووي. وأضاف أنه بالرغم 
مــن ذلك، فــإن املســؤولني 
األميركيني يدركون أن إيران 
ليست مســتعدة للتفاوض 
وتقدمي تنازالت حتت ضغوط 

وتهديدات.
وتابع: «ننصح األطراف 
األوروبية في االتفاق النووي 
بعــدم الرضــوخ للواليــات 

املتحدة».

برلني: إلغاء شرطة األخالق لن يغير مطالب املتظاهرين.. وواشنطن: ال شيء يشير إلى حتسن وضع النساء

(أ.ف.پ) إيرانية تسير بجوار متاجر مغلقة وسط طهران أمس تضامنا مع االحتجاجات 

مناطق جتارية رئيسية، مثل: 
بازار طهــران، ومدن كبيرة 
أخرى مثــل: كرج وأصفهان 

وشيراز.
وعرضت حسابات نشطاء 
آخرين لقطات مماثلة ملتاجر 
مغلقــة في مدن أصغر مثل: 
بوجنورد وكرمان وسابزيفار 

وإيالم وأردبيل.
وذكرت جماعة «هينكاو» 
الكرديــة اإليرانيــة حلقوق 
اإلنسان أن ١٩ مدينة انضمت 
إلى حركة اإلضراب العام في 
غــرب إيران، حيــث يعيش 

معظم السكان األكراد.
الســلطة  واتهــم رئيس 
القضائيــة اإليرانيــة غــالم 
إجئــي  محســني  حســني 
«مثيــري الشــغب» بتهديد 
أصحاب املتاجر كي يغلقوا 
متاجرهم، مضيفا أن القضاء 
واألجهزة األمنية ستتصدى 

لهم بسرعة.
وأشار محســني إلى أنه 
سيتم قريبا إعدام احملتجني 
الذين صدرت بحقهم أحكام 

باإلعدام.
من جانبهم، قلل ناشطون 
حقوقيون مؤيدون للحركة 
االحتجاجيــة مــن أهميــة 
تصريح رســمي عن تفكيك 
الســلطات جلهــاز شــرطة 

أنباء سورية

تناقض وتضارب.. «التجارة» تضاعف سعر احملروقات «الصناعية»
وكاالت: تراجعت وزارة التجارة 
الداخلية وحماية املستهلك السورية 
عن قرارها برفع سعر مادتي املازوت 
والبنزين املبيع للفعاليات االقتصادية 
عن طريق شركة B.S، بعد انتقادات 
واسعة للسماح لشركة واحدة فقط 

ببيع احملروقات باألسعار املعدلة.
وبعد نشر وكالة األنباء الرسمية 
(ســانا) بيانا حول السماح لشركة 
«BS للخدمــات النفطية» التابعة لـ 
التي  الدولية»،  «مجموعة قاطرجي 
تعــود ملكيتها للتاجــر املقرب من 
احلكومــة حســام قاطرجــي، ببيع 
١٥٪ من مســتورداتها الى القطاعات 
الصناعية، عادت الوزارة ونشــرت 
بيانا معدال سحبت منه اسم الشركة 
وقالــت ان القــرار يســمح «بتأمني 
مشتقات نفطية إضافية عن طريق 
الشــركات املــوردة بســعر التكلفة 
للفعاليات االقتصادية، خالل الشهر 

اجلاري».
وأوضحــت الــوزارة فــي البيان 

أن ســعر الليتر الواحد من املازوت 
الصناعــي والتجــاري املبيــع عبر 
الشــركات املــوردة هــو ٥٤٠٠ ليرة 
ســورية، وســعر الليتر الواحد من 

البنزين هو ٤٩٠٠ ليرة.
يذكــر أن الــوزارة حــددت فــي 
مايو ســعر مبيع املازوت الصناعي 
والتجاري بـ ٢٥٠٠ ليرة سورية لليتر 

الواحد.
وكان عدد من الصناعيني والتجار، 
اعترضوا قبل أيام على قرار «وزارة 
التجارة الداخلية وحماية املستهلك»، 
اعتبار كل منشأة أو فعالية تشتري 
مشتقات نفطية من السوق السوداء 
شــريكة في االجتار غير املشــروع 
باملــادة، مؤكديــن اضطرارهــم إلى 
التعامل مع السوق السوداء في ظل 
توقف توريدات احلكومة بشكل كامل 

منذ أشهر.
وتعيش املناطق الســورية أزمة 
محروقــات وصلــت حد الشــلل في 
عمــل بعض املؤسســات احلكومية 

واخلاصة، في أقوى أزمة محروقات 
متر بها البالد، بحسب أحد املوظفني 
في إحدى الشــركات التابعة لوزارة 
األشغال العامة واإلسكان، الذي اكد 
«أن الشــركة أوقفــت املبيــت لعدم 
توافر احملروقات، وأوقفت املولدات 
الكهربائية ما أوقف أجهزة احلاسوب 
والطابعات والشــبكات الضرورية 
للعمل»، بحسب تقرير ملوقع تلفزيون 

«سوريا».
وبالتالــي لــم يســتطع الكثيــر 
من املوظفني الوصول مؤسســاتهم 
بسبب توقف وسائط النقل اخلاصة 
بدوائرهم، وعــدم توافر مواصالت 
عامة وهو ما يشاهد ازدحاما كبيرا 
على مواقف الباصات والسرافيس.

وعلى غرار املؤسسات احلكومية 
بدأت احملــال التجارية، واملنشــآت 
الصناعية، بحسب املوقع، بتخفيض 
اإلنتاج أو ساعات العمل أو أيام العمل 
األسبوعية وحتى املوظفني والعمال، 
لعــدم قدرتها على تأمني احملروقات 

ســواء بالطــرق الرســمية أو غيــر 
الرســمية، إضافة إلى تهديدهم من 
قبل وزارة التجارة بإنزال العقوبات 
عليهم في حال اشتروا احملروقات من 
الســوق الســوداء، ما جعل تشغيل 
املولدات «شبهة» بحسب مواطنني.

وتبدو الشوارع شبه خالية من 
السيارات فرسائل البنزين املدعوم 
باتت تصل للســيارات الســياحية 
اخلاصة كل ٢٠ـ  ٢٢ يوما، والبنزين 
املباشر بالسعر احلر كل ٣٠ يوما أو 
أكثر، وسط أزمة حادة على محطات 

بنزين األوكتان ٩٥.
ووصل ســعر ليتر البنزين في 
السوق السوداء بدمشق إلى ١٨ ألف 
ليرة وهو شحيح جدا وغير متوافر 
بسهولة، والبنزين اللبناني املهرب ٢٠
ألف ليرة، وعلى الشق اآلخر وصل 
سعر ليتر املازوت إلى ١٦ ألف ليرة، 
وهو ســعر فاق كل التوقعات التي 
أشــارت إلى إمكانية وصول الليتر 

إلى ١٠ آالف ليرة في الشتاء.

تركيا: ال نستأذن أحدًا للقيام بعملية عسكرية
وكاالت: أكــد متحــدث الرئاســة التركية 
إبراهيــم قالــن، أن بــالده ال تطلب اإلذن من 
أحــد عندما يتعرض أمنهــا القومي للخطر، 
و«إمنا تكتفي بالتنســيق مــع احللفاء»، في 
اشارة إلى الغارات اجلوية التي يشنها اجليش 
التركي على مواقع املسلحني األكراد شمالي 
العراق وســورية.  واعتبر قالن أن وحدات 
حماية الشعب الكردية السورية «واي بي جي 
YPG» هي ذراع حزب العمال الكردستاني «بي 
كي كي» والذي تصنفه انقرة ارهابيا وتتهمه 
بالوقوف وراء تفجير اسطنبول الشهر املاضي. 
ولفت إلى أن حــزب العمال غير تكتيكه في 
شن الهجمات اإلرهابية. وقال: «يستعملون 
أشخاصا من أعراق مختلفة إلخفاء هويتهم»، 
في اشارة الى املتهمة بتنفيذ تفجير اسطنبول 
وهي سورية عربية. على صعيد متصل بالشأن 
الســوري، قال قالن إنــه ال يعرف ما إذا كان 
سينعقد لقاء بني الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان والرئيس بشار األسد، أو موعد هذا 
اللقاء في حال تقرر بالفعل. وأشــار إلى أنه 
يجب القيام بالعديد من األشياء في امليدان، 
ومن بينهــا معرفة «ما إذا كان نظام األســد 

سيتخذ موقفا واضحا ضد تنظيم «بي كي كي» 
وذراعه «واي بي جي» وغيرها من العناصر 
األخرى في ســورية». وقال: «رئيس بالدنا 
يوجه رسالة إلى األسد مفادها أنه إذا تصرف 
مبسؤولية، وبدد املخاوف األمنية، وإذا سمح 
للمسار السياسي بالتقدم، ومن ثم مت إحراز 
التقدم بهذا املسار، وحماية الشعب السوري، 
وضمان السالم واالستقرار اإلقليميني، واألمن 
والنظام على طول احلدود التركية -السورية، 
وما إلى ذلك، فأنا مستعد إلعطاء فرصة للقاء». 
وتابــع: «أي أنه ال يقول ذلك لعقد لقاء على 

الفور أو لقائه ملجرد اللقاء».
فــي غضون ذلــك، أعلنــت وزارة الدفاع 
التركيــة حتييــد ٥ إرهابيني مــن تنظيم بي 
كي كي/ واي بي جي في مناطق نبع الســالم 
وغصن الزيتون ودرع الفرات شمالي سورية، 
واتهمتهم بإطالق نيران باجتاه القوات التركية.

مــن جهة اخرى، قالت «قســد» أمس إنها 
اســتأنفت مــا تصفه بـــ «عمليــات مكافحة 
اإلرهاب» املشتركة مع واشنطن بعد ان اوقفتها 
على سبيل الضغط على واشنطن ملنع العملية 

العسكرية التركية ضدها. 


