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أكد أن عالقات واشنطن وبكني «على ما يرام»

ترامب :طهران ترغب باحملادثات لكن ال تعرف كيف
ق��ال أن ال��والي��ات املتحدة أج��رت «مناقشات
ج�����ي�����دة ج�����������داً» م������ع احل�����ك�����وم�����ة األف����غ����ان����ي����ة
أكد الرئيس األمريكي دونالد ترامب
أن الواليات املتحدة أج��رت “مناقشات
ج��ي��دة جدا” م��ع احل��ك��وم��ة األفغانية
وحركة طالبان بهدف إبرام اتفاق سالم
يتيح للواليات املتحدة سحب قواتها
من هناك.
وقال ترامب في تصريح للصحفيني
“جنري م��ح��ادث��ات جيدة م��ع حكومة
أفغانستان وحركة طالبان وسوف نقرر
ما إذا كنا سوف نبقى لفترة أطول أم ال”.
وفي سؤال له عن ثقته بطالبان أجاب
“أنا ال أثق بأي شخص” مضيفا “نحن
هناك لسبب واح��د إذ ال ميكن أن تكون
أفغانستان مختبرا لالرهاب والوضع
هناك فظيع منذ سنوات عديدة”.
فيما أكد الرئيس االمريكي أن الواليات
املتحدة األمريكية مع الصني “على ما
يرام”.وقال ترامب في في تغريدة على
حسابه في موقع التواصل االجتماعي
(تويتر) “نحن نتحدث مع الصني ونقوم
بعمل جيد جدا”.
وأض��اف “اقتصادنا هو األفضل في
العالم إلى حد بعيد” إضافة إلى تدني
نسبة البطالة في أمريكا كما “نستعد
لتحقيق من��و كبير بعد االن��ت��ه��اء من
الصفقات التجارية”.
وأكد أن ترامب “ملتزم بالوقوف في
وجه الصني” وسوف يستمر في القيام
مبا يجب القيام به.
وح���ذّر ال��رئ��ي��س األم��ي��رك��ي دون��ال��د
ترامب الصني من مغبّة قمع التظاهرات

املدافعة ع��ن الدميوقراطية ف��ي هونغ
ك��ون��غ على غ���رار م��ا فعلت ف��ي ساحة
“تيان إمنني” في بكني قبل  30عاماً،
معتبرا ً أنّ حصول مثل هذا األمر سيض ّر
باملفاوضات التجارية اجلارية بني بالده
والصني.
وق���ال ت��رام��ب للصحافيني ف��ي نيو
ج��ي��رزي (ش��م��ال غ���رب) “أعتقد أنّ��ه
التوصل إلى
ّ
سيكون من الصعب للغاية
اتّفاق إذا مارسوا العنف إذا حصلت تيان
إمنني أخرى”.
كما ق��ال الرئيس األميركي دونالد
ترمب ،إن “إيران ترغب في احملادثات”
بسبب الظروف االقتصادية السيئة التي
وصلت إليها البالد.
ووفقا لقناة “صوت أميركا” ،فقد شدد
ترمب ،مساء أمس األحد ،قبيل عودته من
إجازته في نيوجرسي ،على أن “إيران
على الرغم من رغبتها ال��ى احملادثات
لكنها ال تعرف كيف تصل إلى هناك”،
حسب تعبيره.
ووصف الرئيس األميركي ،اإليرانيني
بأنهم “شعب أب��ي جدا” ،قائال“ :لكن
اقتصادهم في حالة انهيار ،التضخم
بلغ النهاية ،إنهم يتصرفون بشكل سيئ
حقًا”.
وشدد ترمب على أنه “ميكننا أن نفعل
شيئًا سريعً ا” ،مضيفا “إنهم ال يبيعون
النفط ،أي أن عقوباتنا جعلتهم يبيعون
نفطا أقل بكثير مما اعتقدنا ،إنه يشبه
التقطير ،ولذا يريدون بجد عقد صفقة”.

دونالد ترامب

إبحار ناقلة النفط اإليرانية بعد رفض جبل طارق طلب واشنطن احتجازها

إيران حتذر أميركا من إحتجاز ناقلة النفط «غريس »1
ح��ذرت اي��ران أم��س األثنني الواليات
امل��ت��ح��دة االم��ري��ك��ي��ة م��ن مغبة إحتجاز
ناقلة النفط االي��ران��ي��ة (أدري���ان دري��ا)
(غريس )1سابقا بعد اإلفراج عنها من قبل
السلطات احمللية في جبل ط��ارق .وقال
املتحدث باسم وزارة اخلارجية االيرانية
ع��ب��اس م��وس��وي ف��ي م��ؤمت��ر صحفي ان

ب�لاده وجهت عبر السفارة السويسرية
ف��ي ط��ه��ران حت��ذي��را للجانب االمريكي
لتجنب القيام مبثل ه��ذه اخل��ط��وة التي
“ستترك عواقب سيئة بالنسبة لهم”.
ونفى موسوي ان “تكون بالده قد تعهدت
بعدم توجه السفينة االيرانية الى املوانئ
السورية” الفتا ال��ى ان طهران “أعلنت

مقتل  6وإصابة  13في انفجار
استهدف حافلة ركاب شمال باكستان
اعلنت الشرطة الباكستانية مقتل ستة اشخاص واصابة نحو 13
اخرين في انفجار قنبلة شمال باكستان.
وقال ضابط الشرطة ميان نصيب جان ان االنفجار وقع في منطقة
دير العليا مبقاطعة خيبر باختونخوا مبينا ان قنبلة مزروعة على
جانب الطريق مت التحكم بها عن بعد انفجرت اثناء مرور حافلة ركاب
في املنطقة .واضاف انه مت نقل املصابني إلى أقرب املرافق الطبية وان
قوات األمن طوقت املنطقة مفيدا بان التحقيق باحلادث مازال جاريا.
وك��ان أربعة أشخاص على األق��ل قتلوا وأصيب  22آخ��رون يوم
اجلمعة املاضي في انفجار استهدف مسجدا في مدينة (كويتا) بإقليم
(بلوشستان).

منذ ب��داي��ة إحتجاز الناقلة ان وجهتها
لم تكن سوريا” .وأبحرت ناقلة النفط
اإليرانية احملتجزة في جبل طارق منذ 4
يوليو ،وذلك بعد رفض سلطات املنطقة
البريطانية طلباً أميركياً الحتجاز الناقلة
مجدّدا ً بتهمة انتهاك العقوبات األميركية
املفروضة على طهران.

وبحسب املوقع اإللكتروني “مارين
املتخصص ف��ي تعقّب حركة
ّ
ترافيك”
السفن فإنّ الناقلة التي مت تغيير اسمها من
“غريس  ”1إلى “أدريان داريا” أبحرت
ليل األح��د من قبالة سواحل جبل طارق
متجهة جنوبا ً .من جهتها لم تؤكّد سلطات
جبل طارق في احلال إبحار الناقلة.

اخلارجية اإليرانية:نخطط ملرحلة ثالثة
من تقليص إلتزامنا باالتفاق النووي
أع��ل��ن امل��ت��ح��دث ب��اس��م وزارة اخل��ارج��ي��ة
اإليرانية عباس م��وس��وي ،أم��س اإلث��ن�ين ،أن
ب�لاده تخطط لبدء املرحلة الثالثة لتقليص
االل��ت��زام��ات التي تتقيد بها مبوجب االتفاق
النووي.
وقال موسوي في مؤمتر صحفي بطهران:
“املرحلة الثالثة يجري التخطيط لها ،مبا
يتناسب مع الظروف التي تواجه ايران وبقية
الدول املوقعة على االتفاق النووي” ،حسبما
نقلت وكالة أنباء “فارس” (شبه رسمية).

أربعة آالف معتقل في كشمير
منذ قرار إلغاء احلكم الذاتي

تشاد:إعالن حالة الطوارئ في
منطقتني بعد اشتباكات عرقية
أعلن رئيس جمهورية تشاد ،إدري��س ديبي ،حالة الطوارئ في
منطقتي “سيال” و”وداي” شرقي البالد على خلفية مقتل عدد
كبير من األشخاص ج��راء اشتباكات عرقية .جاء ذلك في تصريح
للصحفيني ،خالل زيارة أجراها إلى “سيال”.
وأوض���ح دي��ب��ي أن ح��ال��ة ال��ط��وارئ ستفرض مل��دة  3أش��ه��ر في
املنطقتني؛ حيث قتل  50شخصا منذ  9أغسطس في اقتتال بني رعاة
ماشية ومزارعني من عرقيتني مختلفتني.
وقال ديبي إنه مت إرسال وحدات عسكرية إلى املنطقتني من أجل
ضمان األم��ن فيهما .وش��دّد الرئيس التشادي على ض��رورة نزع
األسلحة من املدنيني.

إندونيسيا :اعتقال متشدد
هاجم مركز ًا للشرطة أسفر
عن مقتل ضابط وإصابة آخر
اعتلقت الشرطة االندونيسية متشددا بعد أن أطلقت عليه النار
عقب هجوم نفذه على مركز للشرطة في مدينة (سورابايا) ثاني
أكبر مدن اندونيسيا ما أسفر عن مقتل ضابط مبنجل وإصابة آخر
وذلك في اليوم الثاني من احتفال البالد باستقاللها.
وأف��اد املتحدث باسم الشرطة اإلقليمية فرانس بارونغ في
تصريح صحفي بأن املتشدد البالغ من العمر  30عاما هاجم
ضابطا مبنجل وأرداه قتيال كما هاجم ضابطا آخر أصابه بعدة
جروح ولم يزل يتلقى العالج في املستشفى.
من جهته قال متحدث باسم الشرطة الوطنية إقبال القدوسي
في تصريح مماثل إن املتشدد يبدو أنه ال يتبع جماعة متطرفة
بعينها لكنه متأثر باملواد املتطرفة التي نشرها متشدد اندونيسي
حكم عليه ب��اإلع��دام ال��ع��ام امل��اض��ي وق��ام بتدبير سلسلة من
الهجمات املسلحة في البالد وهو أمان عبدالرحمن.

إقالة ثالثة رؤساء بلديات
موالني لألكراد في تركيا
التهامهم بـ«اإلرهاب»
أقيل ثالثة رؤس��اء بلديات من “حزب الشعوب الدميوقراطي”
املوالي لألكراد ،انتخبوا في مارس ،من مناصبهم التهامهم بالقيام
بأنشطة “إرهابية” ،وفق ما أعلنت وزارة الداخلية التركية في بيان
أمس االثنني.
وأقيل كل من رئيس بلدية دياربكر عدنان سلجوق ميزراكلي
ورئ��ي��س بلدية م��اردي��ن أحمد ت��ورك ورئيسة بلدية ف��ان بديعة
أوزغوكتشي إرتان ،الذين انتخبوا على رأس هذه املدن الواقعة جنوب
غرب تركيا خالل االنتخابات البلدية في  31مارس.
وأوض��ح بيان الداخلية التركية أن الثالثة متهمون خصوصاً
باالنتماء إلى “منظمة إرهابية” وبالقيام “بدعاية إرهابية”.
ويتعرض “حزب الشعوب الدميوقراطي” ،الذي يتهمه الرئيس
التركي رجب طيب إردوغ��ان باالرتباط بحزب العمال الكردستاني
وهو منظمة مصنفة “إرهابية” من قبل أنقرة وحلفائها الغربيني،
حلملة قمع شديدة منذ عام  2016مع توقيف رؤسائه ونواب ينتمون
إليه.

وأض������اف“ :يبذل ال��رئ��ي��س ال��ف��رن��س��ي
(إميانويل) ماكرون جهودا (من أجل احلفاظ
على االتفاق)  ،وقد دعمته بقية الدول األوروبية
“ .وتابع“ :نتطلع الى رؤية ما ستحققه هذه
اجلهود الدبلوماسية في هذه امل��دة القصيرة
التي يتعني علينا فيه ب��دء املرحلة الثالثة،
ومن ثم سيقرر املجلس األعلى ملراقبة االتفاق
النووي ،اتخاذ أو عدم اتخاذ املرحلة الثالثة من
قبل إيران” .ولم يوضح موسوى ما هي طبيعة
وتفاصيل املرحلة الثالثة املشار إليها.

إجالء  4آالف شخص بسبب حريق
في «غران كناريا» اإلسبانية
االحتجاجات في كشمير

ذك��رت مصادر حكومية هندية لوكالة
فرانس برس أن آالف األشخاص اعتقلوا
ف��ي القسم الهندي م��ن كشمير بعد ق��رار
نيودلهي الغاء احلكم الذاتي في تلك املنطقة
قبل أسبوعني.
وذكر قاض طلب عدم الكشف عن هويته
أن  4000شخص على األقل اعتقلوا مبوجب
قانون السالمة العامة املثير للجدل والذي
يسمح للسلطات بالقبض على أي شخص

ملدة عامني دون تهم أو محاكمة.
وأض��اف “مت نقل معظمهم ج��وا خارج
كشمير ألن السجون في املنطقة لم تعد
تتسع لهم” مشيرا إلى أنه استخدم هاتفا
يعمل ب��األق��م��ار االصطناعية مخصصا
ل��ه جل��م��ع ه���ذه األرق�����ام م��ن زم�لائ��ه في
أرجاء املنطقة التي قطعت السلطات عنها
االتصاالت.
وت��زام��ن ذل��ك م��ع اع�ل�ان عائلة تاجر

أخشاب يبلغ  62عاما إنه قضى اختناقا
ج��راء قنابل غ��از مسيل للدموع أطلقتها
قوات األمن.
وق��ال مدّثر أحمد قريب التاجر صديق
خان لفرانس برس “إنهم (عناصر قوات
األم���ن) تسببوا ب��ادئ األم��ر ب��أض��رار في
املبنى وعندما خ��رج لتفقّد األم��ر ،أطلقوا
قنابل ال��غ��از املسيل ل��دم��وع م��ا أدى إلى
اختناقه بالدخان ووفاته”.

مصرع  10باشتعال ناقلة
وقود في أوغندا

إعادة توقيف معارض روسي
بعد حلظات من إطالق سراحه

لقي عشرة أشخاص مصرعهم  ،جراء اشتعال نيران بناقلة
وقود في جنوب غربي أوغندا ،حسبما أفادت الشرطة .وذكرت
الشرطة في بيان ،أمس اإلث�نن ،أن سائق الناقلة فقد سيطرته
عليها مما تسبب في اصطدامها بثالث سيارات.
وأضاف أن احلادث أسفر عن انفجار الناقلة واشتعال النيران
بها .وتابعت أن األشخاص العشرة لقوا مصرعهم على الفور
جراء احلادث ،وأشارت إلى وقوع عدة إصابات (دون حتديدها).

أوقف القيادي في املعارضة الروسية ،في موسكو بعد حلظات
على خروجه من السجن حيث قضى عقوبة مرتبطة مبشاركته
في احلركة االحتجاجية التي تهز العاصمة الروسية منذ شهر.
وأكد إيليا ياشني عبر حسابه على تويتر“ :أوقفت مرة جديدة
بعد خروجي من مركز االحتجاز” .وأرفق تغريدته بفيديو يظهر
شرطيا ً يبلغه أنه أوقف “لدعوته إلى أنشطة غير مصرح بها في
 18و 19أغسطس” ،دون حتديد ماهية تلك األنشطة.

قال التلفزيون االسباني الرسمي إن حريقا مستعرا في جزيرة
(غ��ران كناريا) االسبانية تسبب في إجالء حوالي أربعة آالف
شخص في قرى عدة.
وأض��اف ان احلريق ال��ذي نشب مساء أم��س األول التهم ما
يتراوح بني  1500و 1700هكتار من الغابات واالحراج.واشار
الى ان حوالي  700عنصر من قوات اإلطفاء وعناصر في وحدة
الطوارئ العسكرية التابعة لوزارة الدفاع يعملون على السيطرة
على احلريق بالتعاون مع  10وحدات إطفاء جوية.

سفينة «اوبن آرمز» اإلنسانية
ترفض اقتراح مدريد
استقبالها لـ«صعوبة حتقيقه»
رفضت منظمة “بروآكتيفا أوبن آرمز” غير احلكومية عرض
مدريد استقبال سفينتها اإلنسانية التي تنقل نحو مئة مهاجر
في البحر املتوسط ،معتبر ًة أن الوصول للمرفأ الذي اقترحته
إسبانيا “غير قابل للتحقيق على اإلطالق”.
وقالت ل��ورا الن��وزا املتحدثة باسم املنظمة إلذاع��ة “كوبي”
اإلسبانية أن وص��ول السفينة ،املتواجدة حالياً قبالة جزيرة
المبيدوسا اإليطالية ،إلى مرفأ أخلثيراس جنوب إسبانيا “غير
قابل للتحقيق على اإلطالق” ،وذل��ك بسبب “حالة الطوارئ
اإلنسانية” على متنها بعد  17يوماً في البحر .من جهته ،اكد
مؤسس املنظمة أوسكار كامبس أنه يلزم السفينة خمسة أيام
لعبور ألف ميل بحري والوصول إلى أخلثيرالس.

