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توعدت باتخاذ إجراءات انتقامية ردا على تصعيد واشنطن

إيران تدين العقوبات األميركية اجلديدة
دانت ايران العقوبات االميركية اجلديدة 
ض��د برنامجها ل��ل��ص��واري��خ البالستية 
ووعدت بأخذ اجراءات انتقامية، بحسب ما 

اوردت وكالة ايرنا لالنباء.
وجاء في بيان اوردته الوكالة احلكومية 
“ان وزارة اخلارجية االيرانية، مع تنديدها 
بالبادرة التي ال قيمة لها للواليات املتحدة 
بفرض عقوبات الشرعية ضد أشخاص 
ج��دد )ع��ل��ى صلة ببرنامج ال��ص��واري��خ 
البالستية اإلي���ران���ي(، س��ت��رد بفرض 
عقوبات على أفراد جدد وكيانات أميركية 
جديدة عملت ضد الشعب االيراني وباقي 

الشعوب املسلمة في املنطقة”.
وال��ث��الث��اء اعلنت ال��والي��ات املتحدة 
ع��ق��وب��ات ج���دي���دة ض���د اي�����ران بسبب 
صواريخها البالستية وانشطتها العسكرية 
في الشرق االوسط لكنها ابقت على االتفاق 

الدولي حول برنامج طهران النووي.
وأعلن احد قادة احلرس الثوري اجلنرال 
ام��ي��ر علي ح��ج��ي��زاده املكلف البرنامج 
البالستي للبالد ان “االميركيني يريدون 
اضعاف ق��درات وق��وة النظام االسالمي 
من خالل الضغوط السياسية والثقافية 
والعقوبات االقتصادية خصوصا ضد 
البرنامج البالستي. نقترح اتخاذ خطوات 

مماثلة سيدفع االميركيون ثمنها غاليا”.
اما وزير اخلارجية االيراني محمد جواد 
ظريف فاعتبر اثناء زي��ارة الى مقر االمم 
املتحدة في نيويورك ان الواليات املتحدة 
ترسل “اشارات متناقضة” بشأن مدى 

احترامها لالتفاق النووي مستقبال.
وف��ي تصريح ادل��ى به لقناة اجلزيرة 
القطرية ق��ال الوزير االي��ران��ي ان االدارة 
االميركية فرضت على بالده “عقوبات غير 

قانونية بهدف تسميم املناخ الدولي”.
وأعلنت ال��والي��ات املتحدة أم��س األول 
ف��رض ع��ق��وب��ات ج��دي��دة ضد إيران على 
خلفية برنامجها للصواريخ البالستية، 
وذلك بعد ساعات على اعتراف واشنطن 
ب��ال��ت��زام اجل��م��ه��وري��ة االس��الم��ي��ة ببنود 
االتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى 

مع طهران قبل عامني.

ادان��ت إي��ران ال��ع��ق��وب��ات األميركية 
اجل���دي���دة ض��د ب��رن��ام��ج��ه��ا ل��ل��ص��واري��خ 
البالستية واعلنت اج���راءات انتقامية، 

بحسب ما اوردت وكالة ايرنا لالنباء.
وجاء في بيان اوردته الوكالة احلكومية 
“ان وزارة اخلارجية اإليرانية، مع تنديدها 
بالبادرة التي ال قيمة لها للواليات املتحدة 
بفرض عقوبات الشرعية ضد أشخاص 

ج��دد )ع��ل��ى صلة ببرنامج ال��ص��واري��خ 
البالستية اإليراني(، سترد بفرض عقوبات 
على أف��راد جدد وكيانات أميركية جديدة 
عملت ضد الشعب اإليراني وباقي الشعوب 

املسلمة في املنطقة”.
واق��ر مجلس الشورى اإلي��ران��ي زي��ادة 
متويل برنامج ال��ص��واري��خ، ف��ي خطوة 
ق��ال رئيسه علي الريجاني انها ستظهر 

لالميركيني بأنإيران “ستقاومهم بكل 
قواها”.

وجاء تفاقم التوتر بعد تراجع الرئيس 
األميركي دونالد ترامب عن أحد وعوده 
االنتخابية الرئيسية باالنسحاب من اتفاق 
عام 2015 النووي مع طهران، الذي خفف 
العقوبات عن إيران مقابل ف��رض رقابة 
على برنامجها النووي وحتديد انتاجها 

من اليورانيوم املخصب وع��دم تطويرها 
ألسلحة نووية.

وصف ترامب االتفاق بأنه “االسوأ”، 
م��ت��ه��م��ا إي��ران ب��ان��ه��ا ت��س��ت��م��ر ب��دع��م 
“االرهابيني” ف���ي ال���ش���رق االوس����ط. 
لكن البيت االب��ي��ض اع��ت��رف االث��ن��ني بأن 
اجل��م��ه��وري��ة االس��الم��ي��ة ملتزمة ببنود 

االتفاق.

إيران تعتبر العقوبات غير قانونية بهدف تسميم املناخ الدولي

الكثير من األحكام صدرت من دون محاكمات

كوريا الشمالية تنفذ 
إعدامات علنية

أفاد تقرير أمس األربعاء أن كوريا الشمالية تنفذ 
أحكام إع��دام علنية على ضفاف األنهار وفي مالعب 
امل��دارس وفي األس��واق بتهم مثل سرقة النحاس من 
ماكينات املصانع ونشر وسائل إعالم كورية جنوبية 

والبغاء.
وق��ال التقرير الصادر عن مجموعة غير حكومية 
مقرها س��ول إن الكثير م��ن أح��ك��ام اإلع���دام العلنية 
ال��ص��ادرة دون محاكمات تأتي ع��ادة في إط��ار حملة 

حكومية ملكافحة سلوك معني.
 )ةيلاقتنلاا ةلادعلا( ةعومجم تلاقوإن تقريرها 
اعتمد على مقابالت مع 375 منشقا كوريا شماليا على 

مدار عامني.
ولم يتسن لرويترز التأكد بشكل مستقل من شهادة 
املنشقني في التقرير. واملجموعة تضم نشطاء حقوقيني 
وباحثني ويقودها لي يوجنهوان الذي عمل كمدافع عن 

حقوق اإلنسان في كوريا الشمالية.
وحتصل على معظم متويلها من مؤسسة )إندومنت 
فور دموكراسي( ومقرها الواليات املتحدة التي حتصل 

بدورها على التمويل من الكوجنرس األمريكي.
ويهدف التقرير إل��ى توثيق أماكن تنفيذ أحكام 
اإلعدام والدفن اجلماعي، الذي تقول املجموعة إنه لم 
يجر توثيقه من قبل، لدعم املساعي الدولية حملاسبة 

مرتكبي ما تصفه بجرائم ضد اإلنسانية.
وقالت املجموعة »اخل��رائ��ط والشهادات املرفقة 
تعطي صورة حلجم االنتهاكات التي وقعت على مدار 

عقود من الزمان«.
وترفض كوريا الشمالية مزاعم انتهاك حقوق 
اإلنسان وتقول إن مواطنيها يتمتعون بحماية وفقا 
للدستور وتتهم الواليات املتحدة بأنها أكبر منتهك 

للحقوق في العالم.

بسبب النيران املستعرة في غرب البالد

استمرار احلرائق يحول 
دون عودة عشرات اآلالف 

من الكنديني إلى منازلهم
ال ي��زال عشرات آالف الكنديني الذين هربوا من 
حرائق الغابات غير قادرين على العودة الى منازلهم 

بسبب النيران املستعرة في غرب البالد.
واعلن مسؤولون ان ف��رق االط��ف��اء ال ت��زال تعمل 
على اخماد حرائق في  159 موقعا، متت السيطرة 
على 60  منها في غرب مقاطعة بريتيش كولومبيا 
)كولومبيا البريطانية(، حيث قضت احلرائق حتى 
اآلن على 188 ال��ف هكتار م��ن مساحات الغابات 

واالراضي غير املزروعة.
ورغ��م متكن ع��دد قليل من االشخاص من العودة 
الى منازلهم ال يزال حوالى 40 الف شخص مشردين 

بسبب احلرائق.
ومتكن حوالى الف من سكان كاش كريك، التي تقع 
على بعد حوالى 100 كلم غرب كاملوبس، والتي مت 
اخالؤها قبل 11 يوما، من العودة الى منازلهم اال انه 
مت حتذيرهم انهم قد يضطرون ال��ى اخ��الء منازلهم 

مجددا في مهل قصيرة.
وقالت السلطات احمللية في بيان إنه »على السكان 
اخ��ذ العلم ب��ان قرية ك��اش كريك ال ت��زال حتت ان��ذار 
باالخالء«. وتابع البيان »فيما ال يزال حريق آشكروفت 
مستعرا  على السكان ان يكونوا جاهزين للمغادرة في 

اي وقت«.
ويعمل ح��وال��ى ثالثة آالف عامل اط��ف��اء ومئتي 
مروحية وطائرة على مكافحة احل��رائ��ق، مع توقع 

وصول مساعدات من باقي ارجاء البالد.

4 من حرس  إصابة 
الرئاسة في الفلبني في 
هجوم ملتمردين ماويني

قال اجليش الفلبيني أمس األربعاء إن أربعة من 
حرس الرئاسة أصيبوا في معركة باألسلحة النارية 
مع عشرات املتمردين املاويني الذين تنكروا في زي 
جنود عند نقطة تفتيش في جزيرة مينداناو في جنوب 

البالد.
ويشكل الهجوم على قوات أمن الرئاسة في إقليم 
شمال كوتاباتو ضربة أخ��رى لعملية س��الم هشة 
بني احلكومة واجلبهة الدميقراطية الوطنية الذراع 

السياسية للمتمردين الشيوعيني.
ولم يكن الرئيس رودريجو دوتيرتي في املنطقة.

وق��ال البريجادير جنرال لوي داج��وي القائد في 
حرس الرئاسة للصحفيني »أصيب أربعة من قواتنا 
ف��ي عربتني ب��ج��روح طفيفة ف��ي املعركة باألسلحة 

النارية« مضيفا أن املتمردين الذوا بالفرار.

قوات األمن في الكونغو 
قد تكون متورطة في 
مقتل خبيرين أمميني

اعلن خبراء االمم املتحدة انهم ال يستبعدون احتمال 
تورط قوات االمن في جمهورية الكونغو الدميوقراطية 

في اغتيال خبيرين أمميني.
ويقول فريق اخلبراء في تقرير سري اطلعت فرانس 
برس على مضمونه الثالثاء انه اجرى حتليالت اولية 
لتسجيالت هاتفية، وشريط فيديو، ومقابالت لها 
عالقة باغتيال االميركي مايكل ش��ارب والسويدية 

التشيلية زايدا كتاالن.
ويشير تقرير خبراء مجلس االمن الى ان »االدلة 
االولية ال تزال غير كافية من اجل متكني الفريق من 

حتديد املسؤولية في االغتيال«.

بعد انتقادات وجهها له ماكرون

استقالة رئيس أركان اجليوش الفرنسية
بسبب تعارض ايديولوجيته مع الدولة

إندونيسيا حتظر حزب التحرير اإلسالمي
أعلن رئيس أرك��ان اجليوش 
ال��ف��رن��س��ي��ة ب��ي��ار دو فيلييه 
استقالته أمس من منصبه، بعد 
اس��ب��وع على ان��ت��ق��ادات وجهها 
اليه الرئيس اميانويل ماكرون 

حول ميزانية اجليش.
وك��ت��ب اجل��ن��رال دو فيلييه 
ف��ي بيان تلقت وك��ال��ة فرانس 
برس نسخة منه »في الظروف 
احلالية، ال اعتقد انني قادر على 
احلفاظ على استمرارية منوذج 
اجليش ال��ذي اؤم��ن به لضمان 
حماية فرنسا والفرنسيني اليوم 

وغدا، ولدعم طموحات بالدنا«.

واضاف »بناء عليه، حتملت 
مسؤولياتي بتقدمي استقالتي 
ال��ى رئيس« اجلمهورية الذي 

قبلها.
وك���ان ب��ق��اء رئ��ي��س االرك���ان 
في منصبه يثير بلبلة منذ ايام 
في االوس��اط العسكرية بينما 
وج���ه ال��ي��ه م��اك��رون ان����ذارات 
عدة. ويأخذ عليه رئيس الدولة 
خصوصا انتقاداته القتطاعات 

معلنة في ميزانية اجليش.
وتابع دو فيلييه »حرصت 
منذ تعييني على احلفاظ على 
منوذج جليش يضمن التناسب 

ب��ني ال��ت��ه��دي��دات ال��ت��ي حتيط 
بفرنسا واوروب����ا وب��ني مهام 
جيوشنا التي تتزايد باستمرار 
والسبل وامليزانيات الضرورية 
لتنفيذها«، مذكرا بانه يتولى 
منصب رئاسة االركان منذ ثالث 

سنوات ونصف السنة.
واض�������اف »ان���ط���الق���ا م��ن 
احترامي الكبير للوفاء الذي كان 
دائما أساس عالقتي مع السلطة 
السياسية عتبر انه من واجبي 
التعبير ع��ن حتفظاتي م��رات 
ع��دة في اجتماعات مغلقة بكل 

شفافية وصراحة«.

أعلنت وزارة العدل االندونيسية 
أمس حظر حزب التحرير االسالمي 
الذي يدعو الى اقامة اخلالفة بدافع ان 
نشاطاته تتعارض مع ايديولوجية 
ال��دول��ة. ومت سحب ترخيص حزب 
التحرير في اندونيسيا عمال مبرسوم 
رئ��اس��ي مت تبنيه االس��ب��وع املاضي 
يحظر اي تنظيم تتعارض نشاطاته 
مع ايديولوجية الدولة او ينشر احلقد 

ضد الديانات او االعراق االخرى.
وتابعت الوزارة »بناء عليه فقد مت 
حل حزب التحرير«، دون ان تعطي 
تفاصيل. وأعلن احلزب على الفور انه 

سيستأنف القرار.

وت���ع���رض امل���رس���وم ال��رئ��اس��ي 
النتقاد مدافعني عن حقوق االنسان 
يخشون جت��اوزات من قبل احلكومة 
بحق اح���زاب متهمة ب��ع��دم اح��ت��رام 

ايديولوجية الدولة أو حرية التجمع.
ت���ق���وم اي���دي���ول���وج���ي���ة ال���دول���ة 
االن��دون��ي��س��ي��ة على خمسة مبادئ 
تأسيسية ت��ع��رف ب�«بانكاسيال« 
وتعترف خصوصا ب��امل��س��اواة بني 
الديانات الست املعترف بها في هذا 
البلد املسلم الذي يعد االكثر اكتظاظا 

بالسكان في العالم.
يأتي االج��راء وسط تفاقم التوتر 

الديني في البالد في االشهر االخيرة.

وك��ان ح��زب التحرير بني منظمي 
التظاهرات الضخمة في اواخر 2016 
ف��ي ج��اك��رت��ا ض��د ح��اك��م العاصمة 
باسوكي جتاهاجا بورناما املسيحي 
من اصل صيني مما يعني انه يتحدر 

من اقليتني.
وكان بورناما املقرب من الرئيس 
جوكو ويدودو تعرض حملاكمة مثيرة 
للجدل بتهمة التجديف ولم يعد الى 
منصبه بعد ف��وز منافسه االسالمي 
باملنصب في االنتخابات االخيرة في 
نيسان/ابريل. وادي��ن بعدها بتهمة 
االس����اءة ال��ى االس���الم وح��ك��م عليه 

باحلبس لعامني واودع السجن.

شبكة »سي ان ان« تؤكد:

حتديد هوية شخص ثامن 
حضر لقاء جنل ترامب 

باحملامية الروسية
أكدت شبكة “سي ان ان” أمس األول أن احملققني حددوا هوية شخص ثامن 
حضر االجتماع املثير للجدل في صيف 2016 بني دونالد ترامب اإلبن ومحامية 
روسية قيل له انها ستزوده مبعلومات من احلكومة الروسية من شأنها اإلضرار 

بهيالري كلينتون.
ومنذ الكشف عن هذا االجتماع الذي عقد في 9 يونيو 2016 في غمرة معركة 
االنتخابات الرئاسية، يحاول الرئيس دونالد ترامب وإبنه البكر ومسؤولو 
البيت االبيض جميعا احلد من التداعيات التي تسبب بها، ال سيما وان مجرد 
قبول اب��ن الرئيس االميركي باحلصول على معلومات من حكومة أجنبية 
لالضرار مبنافسة والده في املعركة الرئاسية يعتبر في نظر البعض جرمية 

تستوجب محاكمته.
وبحسب الشبكة االخبارية االميركية ف��إن الشخص الثامن ال��ذي حضر 
االجتماع هو آيك كافيالدزه، نائب رئيس مجموعة “كروكوس” الذي حصل قبل 

سنوات على اجلنسية االميركية.
وقالت “سي ان ان” ان سكوت بالبر محامي كافيالدزه هو الذي اكد لها هذه 

املعلومة املتعلقة مبوكله.
ومجموعة “كروكوس” متخصصة في العقارات ويقودها امللياردير الروسي 
اآلذري االص��ل آراس أغ��االروف ال��ذي تعاون مع منظمة ترامب وال سيما في 

تنظيمها ملسابقة ملكة جمال الكون 2013 في روسيا.
واالشخاص الثمانية الذين شاركوا في االجتماع هم اضافة الى االبن البكر 
لترامب وكافيالدزه واحملامية الروسية ناتاليا فيزيلنيتسكايا، صهر الرئيس 
ترامب وكبير مستشاريه جاريد كوشنر، ومدير احلملة االنتخابية للمرشح 
اجلمهوري في حينه بول مانافورت، وروب غولدستون الذي كان اول من اقترح 
على ترامب االبن عقد االجتماع، اضافة الى الناشط السياسي االميركي-الروسي 

رينات اخمتشني، ومترجم حضر مع احملامية الروسية.
وك��ان جنل ترامب نشر وثائق تفيد بأنه تلقى في 3 يونيو 2016 رسالة 
الكترونية من غولدستون، وكيل اعمال املغني الروسي أمني اغ��االروف الذي 
تربط عائلته عالقة صداقة بعائلة ترامب، ابلغه فيها بأن النائب العام الروسي 
عرض على أراس اغ��االروف، والد املغني، “تقدمي معلومات ووثائق رسمية 
الى حملة ترامب تكشف عالقات لهيالري بروسيا وميكن ان تكون مفيدة جدا 
لوالدك”. واضاف غولدستون في رسالته االلكترونية الى دونالد ترامب االبن 
“بالطبع ان هذه املعلومات حساسة جدا ومهمة جدا وتأتي في اطار دعم روسيا 
وحكومتها لترامب”، قبل ان يسأل ما اذا كان ترامب االبن سيكون مستعدا للكالم 

مع امني اغاالروف بهذا الشأن.
ورد ترامب االبن بعد 17 دقيقة على رسالة غولدستون قائال “في حال كان ما 

تقوله صحيحا، فان الفكرة تروق لي خصوصا في وقت الحق من هذا الصيف”.
بعدها جرى تبادل رسائل الكترونية اخرى في محاولة لتدبير اتصال هاتفي 
بني امني اغ��االروف ودونالد ترامب االبن، ليليه لقاء في التاسع من حزيران/
يونيو 2016 في برج ترامب مع احملامية ناتاليا فيزيلنيتسكايا التي وصلت من 

موسكو وقدمت على انها “محامية احلكومة الروسية”.

للضغط على الرئيس نيكوالس مادورو

أميركا تستعد لفرض عقوبات
على مسؤولني من فنزويال

ق��ال م��س��ؤول��ون أم��ري��ك��ي��ون أم��س األول 
ال��ث��الث��اء إن إدارة الرئيس دون��ال��د ترامب 
جتهز لفرض عقوبات على عدد من املسؤولني 
الكبار ف��ي فنزويال للضغط على الرئيس 
نيكوالس مادورو للتخلي عن خطط لتشكيل 
جمعية تأسيسية يقول خصومه إنها سترسخ 

الدكتاتورية.
وتعهدت حكومة مادورو اليسارية باملضي 
ف��ي إج���راء ان��ت��خ��اب��ات ف��ي 30 يوليو متوز 
الختيار اجلمعية التأسيسية اجلديدة برغم 
ما وصفته بالتهديد »الوحشي« الذي وجهه 

ترامب.
ك��ان ترامب ق��ال ي��وم االثنني إن��ه سيتخذ 
»إج����راءات اقتصادية قوية وس��ري��ع��ة« إذا 

مضى مادورو قدما في خططه بشأن اجلمعية 
التأسيسية التي ستملك سلطة إع��ادة كتابة 

الدستور وحل مؤسسات أخرى.
وق��ال م��س��ؤول��ون أمريكيون طلبوا عدم 
الكشف عن أسمائهم إن إدارة ترامب تعكف 
على إعداد عقوبات محتملة ضد وزير الدفاع 
فالدميير بادرينو لوبيز والرجل الثاني في 
احلزب االشتراكي ديوسدادو كابيلو بسبب 

انتهاكات مزعومة حلقوق اإلنسان.
ولم يصدر مسؤول كبير في إدارة ترامب 
إعالنا بشأن عقوبات جديدة في مؤمتر عبر 
الهاتف مع الصحفيني يوم الثالثاء وق��ال إن 

مراجعة السياسة ال تزال جارية.
وأكد املسؤول أن »كل اخليارات مطروحة« 

مبا في ذلك إجراءات محتملة ضد قطاع النفط 
احل��ي��وي ف��ي ف��ن��زوي��ال م��ع س��ع��ي واشنطن 
لتعطيل انتخابات 30 يوليو مت��وز التي 
تعتبرها م��ح��اول��ة م��ن م�����ادورو لتشكيل 

»دكتاتورية كاملة«.
وق��د ي��ص��در إع���الن ب��ش��أن العقوبات في 
غضون أي��ام م��ا ل��م يقرر ت��رام��ب إرج���اء هذا 
التحرك وهو أمر قال مصدر لرويترز إنه غير 

مستبعد.
ورفض مسؤول كبير في اإلدارة الكشف عن 
أسماء أفراد أو كيانات قد تخضع ألي عقوبات 
قادمة لكنه قال إن الواليات املتحدة »حتتفظ 
بحق« فرض عقوبات حتى قبل انتخابات 30 

يوليو متوز.

استمرار أعمال العنف بني الشرطة واملتظاهرين في فنزويال

Thursday 20th July 2017 - 11 th year - Issue No.2984اخلميس 26 من شوال 1438 ه�/ 20 من يوليو  2017 - السنة  احلادية عشرة -   العدد 2984


