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في أول رد فعل على خطاب الرئيس األميركي ضد إيران

خامنئي يستنكر »ترهات وأكاذيب« ترامب
ــى للجمهورية  ــل ــد األع ــرش اســتــنــكــر امل
اإليرانية آية الله خامنئي أمس االنتقادات 
ـــادة الــتــي وجهها الــرئــيــس األميركي  احل
دونالد ترامب إليران ووصفها بأنها »ترهات 

وأكاذيب«.
ــي أول رد فعل على خــطــاب ترامب  وف
ضد إيــران األســبــوع املاضي قــال خامنئي 
إن “ترهات وأكــاذيــب الرئيس االميركي 
ـــرد فــذلــك ســيــكــون مضيعة  التــســتــأهــل ال
للوقت”، وفــق مــا نشر على حسابه على 

موقع “تلغرام” ونقلته مواقع إيرانية.
 ويشكل موقف خامنئي هذا اول رد فعل 
ايراني على خطاب ترامب اجلمعة املاضي 
الــذي دعــا فيه الــى تشديد العقوبات على 
ايران لكبح “انشطتها املزعزعة” لالستقرار 

في الشرق االوسط.
ــال خامنئي في تصريحات نشرتها  وق
وكالة “ارنا” االيرانية إن “اميركا غاضبة 
ــران التي استطاعت ان تفشل  اليوم من اي
ــا  ــوري ــا فــى لــبــنــان وس ــه ــرات ــؤام جــمــيــع م

والعراق«.
وشــدد خامنئي أمــام طــالب فــي طهران 
نشر على حسابه على موقع “تلغرام” على 
ضرورة اال ينخدع العالم بشخصية الرئيس 

االميركي.
ـــح املــرشــد االعــلــى “رغم مالمح  واوض
البالهة البادية على الرئيس االميركي لكننا 

ال يجب ان نغفل عن مكر أميركا وحيلتها«.
واضاف خامنئي “ليكن اجلميع على ثقة 
بان اميركا ستتلقى صفعة اخرى وستهزم 

امام الشعب االيراني«.

واعـــلـــن املـــرشـــد ان ايـــــران ستتمسك 
بالتزاماتها في االتفاق النووي املوقع في 
ــذي هــدد ترامب بتمزيقه ما لم  2015 وال

يشدد الكونغرس العقوبات على ايران.
وقال خامنئي “نحن ال نقدم على متزيق 
االتــفــاق طاملا هــو )تــرامــب( لــم يقدم على 
متزيقه، ولكن اذا ما بادر الى ذلك سنجعل 

االتفاق فتاتا«.
ورحب خامنئي باملوقف االوروبي الداعم 
ــووي داعــيــا االوروبــيــن الى  ــن لــالتــفــاق ال
عــدم االكتفاء “بقول ان ترامب ال میكن ان 
میزق االتفاق من حيث ان هذا االتفاق يخدم 

مصلحتهم ايضا«.
ورفض خامنئي مقترحات، وال سيما تلك 
الــصــادرة عن الرئيس الفرنسي امیانويل 
ماكرون بان هناك حاجة ملزيد من املفاوضات 

بشأن البرنامج البالستي االيراني.
وكان ماكرون قال في مقابلة تلفزيونية 
“فلنكن اكثر تطلّباً مع إيران بشأن نشاطها 
البالستي والصواريخ غير النووية التي 

ُتطلقها، وبشأن عملها في املنطقة«.
وقال خامنئي “على االوروبين االمتناع 

عن التدخل في شؤوننا الدفاعية«.
ــاف املرشد “ان تطرحوا التساؤل  واض
نفسه )الـــذي يطرحه االميركيون( حول 
الــوجــود االيــرانــي فــي املنطقة، نقول لكم 

تقبلوا ذلك«.
ــاف “ان تسألوا ملــاذا متتلك ايــران   واض
صواريخ، ملاذا متتلكون انتم صواريخ؟ ملاذا 
متتلكون أسلحة نووية؟ لن نقبل ان يخضع 

خامنئي منتقداً خطاب ترامب ضد إيراناالوروبيون للبلطجة االميركية«.

بتهمة تقدمي خدمات تلفزيونية حلركة حماس

االحتالل يداهم ويغلق مقار مؤسسات 
إعالمية بالضفة الغربية 

داهم اجليش االسرائيلي مقار 
مؤسسات إعالمية فلسطينية في 
مدن مختلفة في الضفة الغربية 
احملتلة، واغلق العديد منها، بتهمة 
تقدمي خدمات تلفزيونية حلركة 

حماس.
وداهـــمـــت قــــوات إسرائيلية 
ليل الــثــالثــاء االربــعــاء املكاتب 
بعد ساعات من اعــالن احلكومة 
االسرائيلية رفضها التفاوض مع 
حكومة وحدة وطنية فلسطينية 
تضم حماس ما لم تتخل احلركة 
عن سالحها وعــن العنف وتعلن 

االعتراف باسرائيل.
وتــعــتــبــر اســرائــيــل  حــمــاس 
“منظمة ارهابية” وخاضت معها 
ــالث حـــروب منذ الــعــام 2008  ث
فـــي غـــــزة. وقـــــال مـــســـؤول في 
نقابة الصحافين الفلسطينين 
لوكالة فرانس بــرس ان القوات 
االسرائيلية اغلقت مكاتب شركات 
و”ترانسميديا”  “بامليديا” 
و”رامسات” االعالمية الفلسطينية 
في مدينة اخلليل جنوب الضفة 
الغربية لستة أشهر. وقام اجليش 
ايضا مبصادرة مواد اعالمية من 
هذه املؤسسات واعتقل شخصن، 
ــدى هذه  احدهما مــســؤول فــي اح
املــؤســســات.  كما داهـــم اجليش 

مكاتب بامليديا في مدينة نابلس 
شمال الضفة الغربية، بحسب 
ـــرس. وداهـــم  مــصــور لــفــرانــس ب
اجليش االسرائيلي ايضا مكاتب 
اعالمية في مدينة رام الله، مقر 
السلطة الفلسطينية، بحسب 

ــل االعــــالم الفلسطينية.  ــائ وس
واعلنت متحدثة باسم اجليش 
ان الــقــوات “فتشت عــدة مكاتب 
اعالمية وشــركــات انتاج يشتبه 
ببثها مواد حتريضية، والتشجيع 
ــج للعنف  ــروي ــت ــال وال ــف ــت واالح

واالرهاب ضد االسرائيلين«.
وتابعت “باالضافة الى ذلك، 
صــادرت القوات معدات ووثائق 
من الشركات االعالمية التي قدمت 
خدمات لقناتي األقصى والقدس، 

وهما منظمتان محظورتان«.

وتتبع احملطتان حلركة حماس 
التي تسيطر على قطاع غزة.

ولم يكن بامكان املتحدثة حتديد 
عدد املكاتب التي مت اغالقها الليلة 
املاضية او تقدمي اي تفاصيل عن 

املواد التحريضية.

االحتالل يغلق مقار ومؤسسات إعالمية بالضفة الغربية

املبعوث األممي اجلديد للصحراء 
الغربية يزور مخيمات الالجئني 

الصحراويني في تندوف
وصــل مبعوث االمم املتحدة اجلــديــد الــى الصحراء الغربية 
ــرب اجلــزائــر حيث  ــى تــنــدوف جــنــوب غ ــس ال هــورســت كــولــر، أم
يعيش اكثر من 100 الف الجئ صحراوي، في زيــارة هي االولى 
ــالق احملــادثــات بن  ــدأ كولر املكلف إعـــادة اط لــه فــي املنطقة. وب
الرباط واجلبهة الشعبية لتحرير الساقية احلمراء ووادي الذهب 
)بوليساريو(، جولته االثنن من املغرب الذي يسيطر على جزء كبير 

من هذه املستعمرة االسبانية السابقة.
 والثالثاء التقى الرئيس االملاني االسبق الــذي عينه في آب/
اغسطس االمن العام لالمم املتحدة انطونيو غوتيريش،  العاهل 

املغربي امللك محمد السادس في الرباط.
واكتفى الديوان امللكي املغربي ببيان مقتضب اعلن فيه عن هذا 

اللقاء، من دون ان يأتي على ذكر ما دار خالله من مباحثات.

وسعت نطاق عملياتها بسبب تزايد التهديدات

االستخبارات البريطانية جتري أكثر 
500 حتقيق بقضايا إرهاب من 

أعلن رئيس االستخبارات الداخلية البريطانية 
)ام آي5-( ان بريطانيا جتري حاليا أكثر من 500 
حتقيق فــي قضايا تتعلق بــاالرهــاب وان أجهزة 
االستخبارات توسع نطاق عملياتها بسبب تزايد 

التهديدات.
وقــل انـــدرو بــاركــر رئيس جهاز االستخبارات 
الداخلية في كلمة في لندن الثالثاء “إن حجم العمل 

الذي نقوم به هو االكبر على االطالق«.
واضاف “نقوم حاليا بأكثر من 500 عملية تشمل 
نحو 3 االف شخص نعرف بأنهم حاليا متورطون 

في نشاطات متطرفة بطريقة ما«.
وقـــال رئــيــس “ام آي 5-” ان الــقــوات االمنية 
البريطانية تــواجــه عــددا مــتــزايــدا مــن مخططات 
الهجمات ومتكنت من احباط 20 مخططا في السنوات 

االربع املاضية.
وأكــد باركر “في االشهر السبعة املاضية متكنا 
نحن والشرطة من احباط سبعة مخططات ارهابية 
من جانب متطرفن اسالمين” من بن 20 مخططا 

في االجمال.
وتعرضت بريطانيا خلمسة هجمات ارهابية 
منذ مطلع العام، اربعة منها في لندن واخلامس في 
مانشستر، نفذت بتفجيرات وهجمات بالسيارات 

والسكاكن.
وبعض منفذي تلك الهجمات هم من بن 20 الفا 

معروفون لدى أجهزة االمن.

وقــال باركر ان التهديد “اكثر تنوعا مما عرفُته 
على االطالق” ويشمل “متطرفن من كافة االعمار 
واخللفيات رجاال ونساء«. وحذر من ان املخططات 

میكن تنفيذها بسرعة كبيرة.
وأوضح “میكن ان تتسارع الهجمات من مرحلة 

البدء الى التخطيط والتحرك في خالل بضعة ايام«.
واضاف “هذه الوتيرة، إضافة الى الطريقة التي 
میكن للمتطرفن فيها استغالل مساحات آمنة على 
االنترنت، جتعل الكشف عن التهديدات أكثر صعوبة 

وتعطينا هامشا أصغر للتحرك«.
وقــال ان املخططات يتم تطويرها داخــل اململكة 
املتحدة وخارجها وعلى االنترنت، محذرا من سهولة 

تعلم املهاجمن احملتملن بناء قنبلة على االنترنت.
وأقر “ال میكن أن نأمل في وقف كل شيء”  رغم 
اعتقاالت قياسية شملت 379 شخصا في قضايا 
متعلقة بـــاالرهـــاب خـــالل 12 شــهــرا منتهية في 

حزيران/يونيو.
قتلت الشرطة أربعة مهاجمن هذا العام في لندن: 

مهاجم أمام البرملان وثالثة قرب جسر لندن.
وقــتــل مــتــطــرف آخـــر فــي تفجير انــتــحــاري في 

مانشستر.
ومت توجيه االتهام لرجلن في اعتداءين منفصلن 
-- قنبلة لم تنفجر بالكامل في مترو االنفاق في لندن 
الشهر املاضي، وهجوم على مصلن امام مسجد في 

العاصمة في حزيران/يونيو.

استهدف آلية للشرطة في ساعة الذروة

6 قتلى في تفجير بباكستان
ــل  ــاص عــلــى االق ــخ قــتــل ســتــة اش
وجــرح العديد في هجوم انتحاري 
على ما يبدو استهدف آلية للشرطة 
في ساعة الذروة صباح امس األربعاء 
في شمال غرب باكستان املضطرب، 

بحسب مسؤولن.
وتعرضت آلية لشرطة النخبة 
لالستهداف على طريق سارياب قرب 
كويتا، عاصمة اقليم بلوشستان، 

اثناء توجههم للعمل.
وقــال وزيــر الداخلية في حكومة 
االقليم سرفراز بوغتي للصحافين 

“اسُتهدفت الشرطة في هذا الهجوم” 
مشيرا إلــى مقتل خمسة من عناصر 

الشرطة ومدني.
واضاف “جرح 24 آخرون«.

ــدم مــســؤول فــي شرطة كويتا  وق
حصيلة مغايرة مؤكدا مقتل سبعة 
اشــخــاص وجـــرح 10 آخــريــن وقــال 
ان الهجوم وقــع فيما كــان عناصر 

الشرطة متوجهن الى العمل.
ــى املوقع  وقـــال “أرسلنا فــرقــا ال

ملساعدة الضحايا«.
وقال بوغتي لوكالة فرانس برس 

ان سيارة صدمت آلية الشرطة قبل 
ان تندلع فيها النيران مضيفا “انه 
“هجوم ارهابي على ما يبدو” وأكد 
ــؤول الكبير فــي الــشــرطــة عبد  ــس امل

الرزاق شيما هذه املعلومات.
واقليم بلوشستان احملاذي اليران 
وافغانستان، غني بالنفط والغاز 
لكنه يشهد متــردا انفصاليا واعمال 

عنف طائفية.
وكثيرا ما يتعرض الشيعة وهم 
االقلية، وعناصر االمــن لالستهداف 

من جانب مسلحن في االقليم.

اصابة فلسطيني حاول مهاجمة جنود االحتالل في الضفة

إسرائيل تسمح بتوسيع مساحة 
أشهر  6 الصيد في غزة لـ 

أعلن اجليش االسرائيلي أمس إصابة فلسطيني 
بنيرانه اثر محاولته مهاجمة جنود اسرائيلين في 
الضفة الغربية احملتلة ومت نقله للعالج في مستشفى 

اسرائيلي.
وقال اجليش في بيان له “منذ فترة زمنية قصيرة 
ركض مهاجم فلسطيني مستال سكينا في اجتاه قوات 
اجليش االسرائيلي بالقرب من جتمع مستوطنات 
غــوش عتصيون جنوب مدينة بيت حلم” مضيفا 
“ردا على التهديد املباشر، اطلق اجلنود النار على 
املشتبه به«. واضاف اجليش في البيان وفي تصريح 
لفرانس برس “اصيب املشتبه به الفلسطيني ونقل 
الى املستشفى لتلقي العالج الطبي. ولم يصب احد من 

قواتنا باذى«.
وكتلة غوش عتصيون االستيطانية التي اقيمت 
فيها اول مستوطنة في ايلول/سبتمبر 1967 بعد 
موافقة احلكومة في حينه على ذلك، تعتبر منطقة توتر 
وتقع شمال مدينة اخلليل وجنوب مدينة بيت حلم في 
الضفة الغربية احملتلة. وتشهد األراضي الفلسطينية 
واسرائيل موجة عنف تسببت منذ االول من تشرين 
االول/اكــتــوبــر 2015 مبقتل نحو 295 فلسطينيا 
بينهم فلسطينيون من عرب اسرائيل و 51 إسرائيليا 
ــري وســودانــي  ــت وأميركين اثــنــن وأردنــيــان وأري

وبريطاني وفق تعداد لوكالة فرانس برس.
ومعظم القتلى الفلسطينين نــفــذوا أو يشتبه 
بتنفيذهم هجمات على اسرائيلين، معظمها بالسالح 

االبيض.
إلى ذلك، سمحت اسرائيل االربعاء بتوسيع مساحة 
الصيد لتسعة اميال بــدال من ستة اميال للصيادين 
الفلسطينين بــصــورة مؤقتة على مــا اعــلــن نقيب 
الصيادين في قطاع غزة الــذي اعتبرها “خطوة غير 

كافية«. وقــال نقيب الصيادين الفلسطينين نزار 
عياش لوكالة فرانس برس “مت ابالغنا من قبل وزارة 
الزراعة الفلسطينية بقرار اسرائيل توسيع مساحة 
الصيد من منطقة وادي غزة في وسط قطاع غزة حتي 
جنوب قطاع غزة ملسافة 9 أميال بدال من 6 أميال بحري 
ملدة ستة أشهر«. وتابع “هذا غير كاف علي االطالق 
للصيد، يجب ان تكون املساحة املسموح بالصيد فيها 
حسب اتفاقيات اوسلو السابقة )بن الفلسطينين 
واالسرائيلين عــام 1993( وهــي مسافة 20 ميال 

بحريا«.
وطالب عياش السلطة الفلسطينية بان “تعمل على 
كف أيادي االحتالل عن مالحقة الصيادين ومصادرة 

قواربهم ووقف اطالق النار عليهم او اعتقالهم«.
من ناحيته قال الصياد  محمد بصلة )63 عاما( “ 
بعد ان خسرنا موسم الصيد االول جاء موسم صيد 
سمك السردين وخسرناه بسبب املسافة الضيقة 
املسموح بها«. واضــاف “اسرائيل تضيق علينا في 
الصيد«. اعلنت االدارة املدنية التابعة لوزارة الدفاع 
االسرائيلية واملسؤولة عن تنسيق أنشطة اجليش في 
االراضي الفلسطينية احملتلة، على موقعها االلكتروني 
ان توسيع مسافة الصيد لتسعة أميال بدال من ستة 
أميال سيبدأ من اليوم االربعاء توسيع مسافة صيد 

االسماك لتسعة أميال ملدة شهر ونصف.
تفرض اسرائيل منذ العام 2006 حصارا محكما 
ــزة، كما تغلق مصر معبر رفــح املنفذ  على قطاع غ
البري الوحيد الذي ال تسيطر عليه اسرائيل في جنوب 

القطاع.
وتطلق البحرية االسرائيلية النار بشكل متكرر على 
مراكب الصيادين الغزين خارج منطقة الصيد التي 

حتددها لهم ما يتسبب بسقوط قتلى وجرحى.

شرطة الصومال تطلق أعيرة نارية 
لتفريق احتجاج على تفجير مقديشو

قــال شهود وخدمة الــطــوارئ إن الشرطة الصومالية 
فتحت النار ملنع محتجن يتظاهرون احتجاجا على تفجير 
مزودج وقع في مطلع األسبوع من دخول موقع الهجوم في 

العاصمة مقديشو.
وسمع الشهود دوي إطالق النار بعد أن تصدت الشرطة 
للمحتجن الذين حتركوا في مسيرة نحو موقع التفجير 

الذي قتل فيه أكثر من 300 شخص.
وقال عبد القادر عبد الرحمن مدير خدمة )أمن( لإلسعاف 
إن امـــرأة حبلى مــن احملتجن كانت ضمن الــذيــن نقلهم 

اإلسعاف من املوقع.
وأضاف أن اثنن آخرين من املتظاهرين أصيبا ”برصاص 
أطلقته الشرطة لتفريق املتظاهرين الذين أرادوا دخول 
موقع االنفجار بالقوة“. وسمحت الشرطة فيما بعد آلالف 

املتظاهرين باالحتشاد في املوقع.

بعد إسقاط اجلنسية عنهم

160 مطلوبا أمنيا البحرين تتهم إيران بإيواء 
ــد بن  ــر داخلية البحرين الشيخ راش اتهم وزي
عبدالله آل خليفة إيــران بإيواء 160 مطلوباً أمنياً 
بحرينيا أدينوا »باالرهاب« واسقطت عنهم اجلنسية، 

في مقابلة نشرتها صحيفة »الشرق األوسط« أمس.
ونقلت الصحيفة عن الفريق الركن الشيخ راشد 
بن عبد الله قوله إن “إيران تــؤوي 160 مطلوباً 
أمنياً للبحرين شاركوا ونفذوا أعماالً إرهابية هددت 
أمن واستقرار البالد”، وأضاف أن هؤالء “أسقطت 
جنسيتهم وصدرت ضدهم أحكام في قضايا أسفرت 
عن استشهاد 25 من رجال األمن، إضافة إلى إصابة 

أكثر من 3000 رجل أمن إصابات بليغة«.
واتهم الوزير “احلرس الثوري اإليراني في تدريب 
العناصر اإلرهابية في معسكراته على صناعة 
العبوات املتفجرة واستخدام األسلحة األوتوماتيكية 
والقنابل اليدوية واإلسهام في إدخالها إلى البحرين، 

كما وفر الدعم والتمويل الالزم في هذا الشأن«.
شهدت البحرين التي يشكل الشيعة غالبية 
سكانها وحتكمها عائلة آل خليفة السنية أعمال عنف 

متفرقة منذ سنة 2011 عندما قمعت السلطات حركة 
احتجاج تطالب مبلكية دستورية وبانتخاب رئيس 

الوزراء.
وشــددت السلطات منذ ذلك احلن قمع احملتجن 
وزجت باملئات منهم في السجن واسقطت اجلنسية 

عن عدد من الناشطن البارزين ورجال الدين.
وتعرضت البحرين النتقادات حادة بسبب طريقة 
معاملتها للناشطن، لكنها تؤكد أنها ال متيز ضد 

الشيعة.
ــران باستمرار بالتدخل في  وتتهم البحرين اي

شؤونها، وهو ما تنفيه طهران.
وخفف الرئيس األميركي دونالد ترامب القيود 
على بيع األسلحة للبحرين التي أعلنت الثالثاء 
توقيع عقد بقيمة 3،8 مليارات دوالر مع شركة 
لوكهيد مارتن األميركية لشراء 16 طائرة اف16- 

مطورة.
ويتمركز في البحرين االسطول األميركي اخلامس 

وفيها قاعدة للجيش البريطانية قيد االنشاء.


