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الشرطة عملت على تفريق املتظاهرين مستخدمة قنابل الغاز املسيل للدموع

مظاهرات في فرنسا ضد قمة مجموعة الدول الصناعية السبع
م��اك��رون يقترح تصدير إي���ران النفط
لفترة مقابل عدم تخصيب اليورانيوم
شهدت مدينة بايون الفرنسية،
مظاهرات ضد قمة مجموعة الدول
الصناعية السبع ،التي تستضيفها
“بياريتس” جنوبي فرنسا.
وأف����اد م��راس��ل األن���اض���ول ،أن
مجموعة من النشطاء جتمعوا في
بايون ،القريبة من بياريتس حيث
تنعقد ال��ق��م��ة ،وه��ت��ف��وا بشعارات
مناهضة للدول الصناعية السبع.
وأشار املراسل أن الشرطة عملت
على تفريق املتظاهرين مستخدمة
قنابل الغاز املسيل للدموع وخراطيم
املياه.
ول��ف��ت م��راس��ل األن���اض���ول ،أن
الشرطة استولت على أقنعة احلماية
من الغاز املسيل للدموع ،الذي كان
بحوزة مراسلي وسائل اإلعالم.
ويناقش ق���ادة املجموعة خالل
القمة التي تستمر حتى  ،جملة من
القضايا ،في مقدمتها امللف النووي
اإلي����ران����ي ،واحل�����رب ال��ت��ج��اري��ة،
وخ����روج ب��ري��ط��ان��ي��ا م��ن االحت���اد
األوروب����ي (بريكست) ،فضال عن
األزمة األوكرانية.
كما يبحثون الوضع في سوريا،
واحل���رائ���ق ف��ي غ��اب��ات األم����ازون
وكيفية مكافحتها ،بحسب الرئيس
الفرنسي.
وف�����ي وق�����ت الح�����ق ال��س��ب��ت،
تعقد النسخة الثالثة واألرب��ع�ين
م��ن قمة مجموعة السبع ،مبدينة
“بياريتس”الفرنسية.
وميثل ال��دول الصناعية السبع

ال��ك��ب��رى (ت��ض��م ال��والي��ات املتحدة
وفرنسا وإيطاليا وكندا وبريطانيا
وال��ي��اب��ان وأمل��ان��ي��ا) أص��ح��اب أعلى
املناصب في البالد.
ووص�����ل ال���رئ���ي���س األم��ري��ك��ي
إل���ى ف��رن��س��ا ل��ل��م��ش��ارك��ة ف��ي قمة
مجموعة السبع ،حيث ستناقش
الدميوقراطيات الليبرالية الكبرى في
العالم اخلالفات التجارية العاملية
وملفات شائكة أخرى.
وق���ال دب��ل��وم��اس��ي ف��رن��س��ي ،إن
رئيس ب�ل�اده ،إميانويل م��اك��رون،
اقترح على نظيره األمريكي ،دونالد
ت��رام��ب ،ال��س��م��اح إلي���ران بتصدير
نفطها لفترة م��ح��ددة مقابل عدم
تخصيبها اليورانيوم.
ج���اء ذل���ك بحسب م��ا ص���رح به
دبلوماسي فضل ع��دم الكشف عن
هويته وفقا للممارسات العرفية
ب��ال��رئ��اس��ة ال��ف��رن��س��ي��ة ،ل��وك��ال��ة
أسوشييتد برس.
وق��ال الدبلوماسي إن ماكرون
عرض تفاصيل خطة فرنسية لتهدئة
التوترات مع إيران ،أثناء غداء عمل
جمعه مع ترامب قبل قمة مجموعة
السبع ،بفرنسا ،اليوم.
ولفت إل��ى أن فرنسا تعمل منذ
ع��دة أسابيع على اخل��ط��ة ،مضيفًا
أن واشنطن وباريس تشتركان في
نفس املصالح وال��ت��ي تتمثل مبنع
إيران مسلحة نوويًا.
وبحسب املسؤول ،تسمح اخلطة
الفرنسية إي��ران من تصدير نفطها

رامافوسا :سندعو لتعزيز
الشراكة بني الـ 7ودول
القارة السمراء
أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا ،سيعزز مصالح
االحت��اد اإلفريقي وب�لاده ،ويشجع على جعل القارة السمراء
وجهة استثمارية رئيسية ،خالل قمة مجموعة السبع ،التي
انطلقت في فرنسا .،ج��اء ذل��ك في بيان ملكتب رئاسة جنوب
إفريقيا.،
وأفاد البيان ،أن الرئيس رامافوسا ،سيشرع في زيارة عمل
إلى اليابان حلضور مؤمتر طوكيو الدولي للتنمية اإلفريقية،
الذي من شأنه تعزيز الشراكة بني طوكيو ودول القارة السمراء.
أيضا منصة لرامافوسا،
وأضاف أن “زيارات العمل ستوفر ً
وأعضاء حكومته ،على دعوة الشركاء العامليني لتجربة جنوب
إفريقيا كوجهة استثمارية وشريك جت��اري ،وللمشاركة في
جهود البالد بتأمني منو اقتصادي شامل ومستدام وسريع ،فضلاً
عن تخفيض البطالة”.
وحتضر جنوب إفريقيا ،قمة مجموعة السبع بناء على دعوة
من فرنسا التي قامت بدعوة االقتصادات الكبرى ذات النفوذ
اإلقليمي وكذلك الشركاء األف��ارق��ة اإلستراتيجيني واملمثلني
الرئيسيني للمجتمع املدني.

جولة آسيوية لظريف
للدفع ضد العقوبات
األميركية ضد إيران
وزي��ر اخلارجية اإلي��ران��ي ج��واد ظريف يتحدث في مؤمتر
صحافي مع نظيره النروجي في اوسلو.
توجه وزي��ر اخلارجية اإلي��ران��ي محمد ج��واد ظريف أمس
األحد إلى شرق آسيا ،على ما أعلن مكتبه ،سعيا حلشد اجلهود
الدبلوماسية من أجل تخفيف أثار العقوبات األميركية ضد بالده.
وسيزور ظريف الصني واليابان وماليزيا في أعقاب جولة له
في غرب أوروبا ،على ما قال املتحدث باسمه عباس موسوي على
حساب الوزارة على تطبيق تلغرام.
وقال موسوي إنّ “بعض املوضوعات التي سيناقشها وزير
خارجيتنا مع مسؤولي الدول خالل زيارته ستكون العالقات
الثنائية واألكثر أهمية القضايا اإلقليمية والدولية”.
وفرضت واشنطن عقوبات على ظريف أواخر الشهر الفائت
في مسعى الستهداف أي أص��ول ميتلكها في الواليات املتحدة
واحلد من قدرته على العمل كدبلوماسي يجوب العالم.

نتنياهو :ليس إليران
حصانة في أي مكان
قال رئيس ال��وزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو “ ،بجهد
عملياتي كبير ،أحبطنا هجومًا من قبل قوة القدس وامليليشيات”،
و”إيران ليس لها حصانة في أي مكان”.
جاء ذلك في معرض تعليقه على مزاعم إحباط مخطط لتنفيذ
عملية لـ”فيلق القدس” اإليراني في إسرائيل.
وأضاف ،بحسب بيان نشر على صفحته الرسمية في موقع
“تويتر” :أكرر؛ إيران ليس لها حصانة في أي مكان ،قواتنا تعمل
في كل اجتاه ضد العدوان اإليراني”.
واختتم البيان“ :أصدرت تعليمات لالستعداد لكل سيناريو،
سنواصل العمل ضد إي��ران واملنظمات التابعة لها بتصميم
ومسؤولية”.
وفي وقت سابق  ،قال اجليش اإلسرائيلي إن “قواته أغارت
على عدد من األه��داف التابعة لفيلق القدس اإليراني في قرية
عقربا جنوب شرق دمشق”.
وحمّل بيان اجليش اإلسرائيلي “إيران والنظام السوري
املسؤولية املباشرة عن محاولة تنفيذ العملية التي مت إحباطها”.

الشرطة تفرق مناهضني لقمة السبع

لفترة محددة .باملقابل تلتزام طهران
كاملاً بتنفيذ االتفاق النووي املوقع
م��ع ال��ق��وى ال��غ��رب��ي��ة ع���ام ،2015

وت��خ��ف��ض ال��ت��وت��رات ف��ي اخلليج
وتنفتح على احلوار.
بدوره ،ذكر مسؤول في الرئاسة

الفرنسية أن ترامب أكد خالل لقائه
مباكرون على أنه ال يريد حربًا مع
إي��ران بل اتفاقًا ،حسبما نقل موقع

قناة “فرانس  ”24احمللية.
وذك��ر امل��وق��ع أن الدبلوماسيني
الفرنسيني طرحوا فكرة أن تعفي

أطلقت الغاز املسيّل للدموع مع عودة االشتباكات

تصاعد التوتر في هونغ كونغ
إثر مواجهات بني الشرطة واحملتجني

متظاهرون في هونغ كونغ يسدون الطريق
باستخدام ح��واج��ز امل���رور وأع��م��دة البناء
املصنوعة من اخليزران في منطقة كوون توغ
الصناعية.
ت��ص��اع��د ال��ت��وت��ر ف��ي ه��ون��غ ك��ون��غ حيث
اشتبكت شرطة مكافحة الشغب مع احملتجني
قرب مخفر للشرطة في حيّ للطبقة العاملة،
ما أث��ار شكوكا حول استمرار االحتجاجات
السلمية التي استمرت لعدة أيام.
وسار آالف احملتجني الذين ارتدى كثيرون

ت�����دل م����ؤش����رات ع���ل���ى أن
األزم���ة الفنزويلية دخلت في
م��رح��ل��ة م��ف��اوض��ات واس��ع��ة،
م��ن وج��ود مفاوضني ف��ي الظل
إل��ى احل��دي��ث ع��ن “انقسامات
داخلية” و”حسابات” ،مع أن
“االتصاالت” ب�ين واشنطن
وأع��ض��اء ف��ي حكومة الرئيس
نيكوالس م���ادورو تفتقد إلى
الشفافية والقضايا املطروحة
مجهولة.
وق��ال مايكل شيفتر رئيس
مركز احل��وار األميركي الفكري
ف��ي واشنطن ،لوكالة فرانس
ب����رس إن “كل األط�������راف -
 ح��ك��وم��ة م�����ادورو وإدارة(ال��رئ��ي��س األم��ي��رك��ي دون��ال��د)
ترامب واملعارضة بقيادة خوان
غ��واي��دو  --تتوجه إل��ى اتفاق
إلنهاء األزم��ة والتقدم باجتاه
انتقال”.

طهران تدرج «الدفاع عن
الدميقراطيات» ورئيسها
على قائمة العقوبات
أعلنت وزارة اخلارجية اإليرانية ،إدراج��ه��ا مؤسسة
“الدفاع عن الدميقراطيات ( ”)FDDومقرها الواليات
املتحدة ورئيسها مارك دوبويتز على قائمة العقوبات.
واتهمت اخلارجية اإليرانية في بيان ،مؤسسة الدفاع
عن الدميقراطيات ورئيسها ،مبمارسة نشاطات “توظيف
اللوبيات (الضغط) والدعاية السلبية” ضد إيران.
ولفت البيان إلى أن املؤسسة ورئيسها عملوا بشكل فعال
على “اإلضرار باملصالح احليوية إليران” ،ما دفع طهران
إلدراجهم على قائمة العقوبات.
واتهم البيان الواليات املتحدة بالسعي من أجل “تغيير
النظام في إي��ران واإلض���رار بأمنها القومي واستقاللها
وسالمة أراضيها وسيادتها ،من خالل فرض عقوبات على
طهران”.
وأضاف البيان أن العقوبات األمريكية “تعرض سالمة
وصحة وحرية املواطنني اإليرانيني للخطر” ،وأنها تتسبب
بأضرار جسيمة على التجارة الداخلية واخلارجية للبالد.

آالف ينزلون للشوارع
دعم ًا للرئيس األرجنتيني

عناصر األمن تفرق احملتجني

«اتصاالت»
ومفاوضات
لتسوية األزمة
الفنزويلية

واشنطن إي��ران من العقوبات التي
تستهدف ص��ادرات��ه��ا النفطية إلى
الهند والصني.

منهم خ��وذا صلبة وأقنعة غ��از ،في منطقة
ك���وون ت���وغ ال��ص��ن��اع��ي��ة ،ح��ي��ث اعترضهم
عشرات من شرطة مكافحة الشغب بالدروع
والهروات.
وس��د امل��ت��ظ��اه��رون ال��ط��ري��ق باستخدام
حواجز امل��رور وأعمدة البناء املصنوعة من
اخليزران بينما كانوا يصيحون بوجه رجال
الشّ رطة.
وأطلقت شرطة مكافحة الشغب في هونغ
كونغ السبت الغاز املسيّل للدموع واستخدمت

الهراوات لضرب احملتجني الذين ردوا بسيل
م��ن احل��ج��ارة وال��زج��اج��ات بعد ان حتولت
تظاهرة ف��ي ح��يّ للطبقة العاملة ملواجهة
عنيفة ،خالفا لالحتجاجات السلمية التي
استمرت لعدة أيام.
وسار آالف احملتجني الذين ارتدى كثيرون
منهم خ��وذا صلبة وأقنعة غ��از ،في منطقة
ك���وون ت��ون��غ الصناعية ،حيث اعترضهم
عشرات من شرطة مكافحة الشغب بالدروع
والهراوات.

مئات احلرائق اجلديدة في األمازون
وتصاعد الغضب الدولي
جتتاح مئات احلرائق اجلديدة غابات األمازون
بشمال البرازيل ،وفق بيانات رسمية  ،بعد تعبئة
آالف اجلنود للمساعدة في مكافحة نيران هي
األسوأ منذ سنوات إثر غضب دولي متصاعد.
وش��اه��د مراسلو وك��ال��ة ف��ران��س ب��رس خالل
حتليق جوي عدة حرائق في منطقة واسعة بوالية
روندونيا بشمال غرب البرازيل.

وق��ال العديد من سكان بورتو فاليو عاصمة
ال��والي��ة لوكالة فرانس ب��رس إن ما ب��دا كغيوم
خفيفة تخيم على املدينة ،كان في الواقع دخان
احلرائق .وقالت ديلمارا كونسيساو سيلفا لوكالة
فرانس ب��رس “أشعر بغاية القلق إزاء البيئة
والصحة” .وأضافت “ابنتي تعاني من مشكالت
تنفس وزادت معاناتها بسبب احلرائق”.

آالف املتظاهرين في دريسدن األملانية
ضد اليمني املتطرف
ت��ظ��اه��ر ن��ح��و  35أل���ف ش��خ��ص اح��ت��ج��اج��ا
على العنصرية ف��ي مدينة دري��س��دن مبقاطعة
ساكسونيا معقل اليمني املتطرف األملاني ،بحسب
م��ا أعلن منظّ مو التظاهرة ،وذل��ك قبل أسبوع
من انتخابات مرتقبة في هذه املنطقة من أملانيا
الشرقية سابقا .وحتت شعار “التضامن بدال من
الرفض :من أج��ل مجتمع حر ومنفتح” ،انطلق
املتظاهرون من اجتاهات سياسية مختلفة وتلبية

ل��دع��وة منظمات غير حكومية وبينهم فنانون
ونقابيون وشخصيات سياسية ،في مسيرة دامت
ثالث ساعات وسط أجواء هادئة وساروا في قلب
هذه املدينة التي تعد من أكبر املدن السياحية في
شرق البالد .وكان املنظّ مون قد توقّعوا أن يشارك
نحو عشرة آالف شخص في املسيرة ،لكن يبدو أن
اإلقبال تخطى توقّعاتهم إذ بلغ عدد املشاركني نحو
 35ألفا بحسب تقديراتهم.

نزل آالف إلى الشوارع في عموم األرجنتني ،دعما لرئيس
البالد ماوريسيو ماكري ،بعدما حل خلف مرشح املعارضة
ألبيرتو فرنانديز ،في االنتخابات الرئاسية التمهيدية.
وشهدت العاصمة بوينس آيرس ،مسيرة حاشدة ،انطلقت
م��ن وس��ط املدينة ب��اجت��اه القصر ال��رئ��اس��ي ،حت��ت شعار
“فلندافع عن بالدنا” ،تلبية لدعوة املمثل الشهير لويس
براندوني.
كما أعرب املتظاهرون عن رفضهم لعودة الرئيسة السابقة
كريستينا فرنانديز دي كيرشنر ،التي أعلنت ترشحها
ملنصب نائب الرئيس ،إلى السلطة ،ورددوا هتافات من قبيل
“أرجنتني بدون كريستينا”.
ب��دوره حيى الرئيس ماكري ،أنصاره من شرفة القصر
الرئاسي ،فيما تسببت املسيرة بشل حركة امل��رور لبعض
الوقت ،وتفرق املتظاهرون دون أي مشاكل تذكر.
وعقب املسيرة ،أعرب ماكري في تغريدة على تويتر ،عن
شكره وامتنانه للمتظاهرين على دعمهم له.
واألس��ب��وع املنصرم ،دع��ا املمثل براندوني ،عبر مقطع
مصور ،أنصار احلكومة للنزول إلى الساحات دعما للرئيس
احلالي.

احلكومة الهندية متنع
وفد ًا من أحزاب املعارضة
دخول كشمير
منعت احلكومة الهندية ،وف��دا من أح��زاب املعارضة من
دخول منطقة جامو وكشمير ،إلجراء زيارة تفقدية.
وقال فينيت بونيا ،املسؤول في احلزب املؤمتر الوطني
الهندي ،إن وف��دا من أح��زاب املعارضة توجه إل��ى مدينة
سريناغار إلجراء زيارة إلى منطقة جامو وكشمير.
وأضاف بونيا في بيان ،أن احلكومة الهندية أجبرت قادة
أحزاب املعارضة على االنتظار لساعات في مطار سريناغار،
عاصمة جامو كشمير ،قبل أن يجري إعادتهم إلى العاصمة
الهندية نيودلهي.
وأش��ار بونيا أن الوفد ضم قياديني في تسعة أح��زاب
سياسية ،بينهم الزعيم السابق حل��زب املؤمتر الوطني
الهندي راه��ول غاندي ،سيتارام يشوري من ق��ادة احلزب
الشيوعي ،وشراد ياداف من حزب جاناتا دال.

