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طالبت بتخفيض حدة التصريحات المتبادلة

«اأمم المتحدة» تحذر من «خطر» التصعيد بين أميركا وإيران

روحاني :أفضل الحوار ..لكن
الوضع غير مناسب

❞ ضـــــــــــــرورة اتـــــــخـــــــاذ خـــــــطـــــــوات فــــعــــلــــيــــة لــــلــــتــــهــــدئــــة فـــــــي مــــنــــطــــقــــة مــــضــــطــــربــــة فـــعـــلـــيـــا
اأعلن��ت الأمم المتح��دة اأنه��ا ت�ضعر
بالقل��ق ج��راء الت�ضعي��د الم�ضتم��ر بين
الوليات المتح��دة الأمريكية واإيران ،في
منطقة الخليج.
ذك��رت ذل��ك �ضحيف��ة «وا�ضنط��ن
بو�ضت» الأمريكية ،اأم���س م�ضيرة اإلى اأن
الأمي��ن الع��ام للأم��م المتح��دة اأنطونيو
غوتير���س ،طال��ب وا�ضنط��ن وطه��ران،
بتخفي�س حدة الت�ضريح��ات المتبادلة،
ب�ضاأن الت�ضعيد الحالي ،واتخاذ خطوات
فعلية لخف�س حدة التوتر الحالي».
وقال المتحدث با�ض��م الأمين العام
للأم��م المتح��دة �ضتيف��ن دوجاري��ك ،اإن
المنظم��ة الدولي��ة ت�ضع��ر بالقل��ق اإزاء
الت�ضعيد المتوا�ضل بين اأمريكا واإيران.
واأ�ض��اف« :الأمي��ن الع��ام ي�ضع��ر
بالقل��ق ،م��ن الت�ضعي��د الكلم��ي بي��ن
الجانبي��ن» ،م�ضيفا�« :ض��واء كان هناك
خطوات ت�ضعيد فعلي على الأر�س اأم ل،
فاإن هذا الت�ضعيد يزيد من خطورة الو�ضع
في منطقة م�ضطربة فعليا».
وتدور حرب كلمية بين الم�ضوؤولين
ا ألمريكيي��ن وا إليرانيي��ن ،عل��ى خلفي��ة

اإمارات :إقامة دائمة للمستثمرين
وأصحاب الكفاءات ااستثنائية

اأعلن نائب رئي�س الدولة رئي�س مجل�س الوزراء حاكم دبي،
ال�ضيخ محمد ب��ن را�ضد اآل مكت��وم ،اإطلق نظ��ام الإقامة الدائمة
«البطاق��ة الذهبية» ف��ي ا إلم��ارات ،وه��ي إاقامة دائم��ة لكل من
الم�ضتثمرين و أل�ضحاب الكفاءات ال�ضتثنائية في مجالت الطب
والهند�ضة والعلوم وكافة الفنون.
واأو�ضح ال�ضيخ محمد بن را�ضد اآل مكتوم في تغريدات ن�ضرها
عبر ح�ضابه الر�ضمي عل��ى تويتر :الدفعة الأول��ى من م�ضتحقي
الإقامة الدائمة «البطاقة الذهبي��ة» �ضملت  6800م�ضتثمر ،تبلغ
إاجمالي ا�ضتثماراتهم  100مليار درهم.
وقال ال�ضيخ محمد بن را�ضد آال مكت��وم � :ضيتم منح ا إلقامة
الدائمة (البطاقة الذهبية) للمتميزين وللمواهب ال�ضتثنائية ولكل
من ي�ضاهم باإيجابية في ق�ضة نجاح الإم��ارات ،نريدهم �ضركاء
دائمين معنا في م�ضيرتنا ،وجميع المقيمين في الإمارات هم اإخوة
لنا وجزء من اأ�ضرتنا الكبيرة في الإمارات.

ترامب :إيران ستواجه قوة هائلة
إن تحركت ضدنا

اأكد الرئي�س الأميركي دونالد ترمب ،اأن اإيران �ضتواجه
«ق��وة هائل��ة» اإن حاولت فع��ل اأي �ضيء �ض��د م�ضالح
الوليات المتحدة في ال�ضرق الأو�ضط  ،م�ضيفا اأنها اأبدت
عدائية �ضديدة تجاه وا�ضنطن.
و أا�ض��اف في حدي��ث لل�ضحافيي��ن أاثن��اء مغادرته
البيت ا ألبي���س لح�ضور فعالية ف��ي بن�ضلفاني��ا ،أانه ل
يزال م�ضتعداً لإجراء محادثات مع اإيران «عندما يكونون
م�ضتعدين».
وكان الرئي�س الأميركي قال في وقت �ضابق  ،اإن بلده
ت�ضع لإج��راء حوار مع اإيران ،واأن��ه اإذا اأرادت طهران
لم
َ
فيتعين عليها القيام بالخطوة ا ألولى.
التفاو�س
ّ
كتب ترامب في تغريدة على تويتر :أان و�ضائل إاعلم
الأخبار الكاذب��ة ن�ضرت كعادته��ا خبراً كاذب�� ًا من دون
اأن يكون لها اأي عل��م (بهذا ال�ضاأن) مف��اده اأن الوليات
المتحدة تحاول اإجراء مفاو�ضات م��ع اإيران ،هذا تقرير
يتحدث.
كاذب ،من دون اأن يو�ضح عن اأي تقرير تحديدا
ّ
و أا�ضاف « إاي��ران �ضت ّت�ضل بنا عندم��ا تكون جاهزة
لذلك ،وفي النتظار ،ي�ضتمر اقت�ضاده��ا في النهيار ،أانا
حزين جداً على ال�ضعب الإيراني!.
ويوم الأحد ،رفع ترمب درجة التهديد بتغريدة حذر
فيها من اأن��ه �ضتكون «النهاي��ة الر�ضمية لإي��ران» اإذا ما
هاجمت الوليات المتحدة.
ترمب يحذر اإيران
وكتب في تغريدت��ه :إاذا أارادت إاي��ران خو�س حرب
ته��ددوا الولي��ات المتحدة
ف�ضتك��ون تل��ك نهايته��ا ،ل
ّ
مجدداً».
ورد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على
ّ
تغريدة ترمب ،موؤكداً اأن «تبجحات» الرئي�س الأميركي
«لن تق�ضي على اإيران».

الت�ضعيد الأخير بين البلدين ،في منطقة
الخليج.
وكت��ب الرئي���س الأميرك��ي دونال��د
ترامب عل��ى «تويت��ر»« :بع���س و�ضائل
ا إلعلم تن�ضر أاخبارا كاذبة عما يدور بيننا
وبي��ن اإي��ران» ،م�ضيفا« :م��ن دون اأدنى
معرف��ة ،يقول��ون اأن الولي��ات المتحدة
الأمريكية تحاول التفاو�س مع اإيران».
وه��دد ترامب ،اإي��ران ،ب��اأن الحرب
تعن��ي نهايته��ا ،وذل��ك في ظ��ل ت�ضاعد
التوتر بين البلدين في منطقة الخليج.
وو�ضلت حاملة الطائرات الأمريكية
«اأبراهام لنكول��ن» اإلى بح��ر العرب في
طريقها اإلى الخليج ،على خلفية الت�ضعيد
الأخيرة بين اأمري��كا واإيران ،التي هددت
باإغلق م�ضيق هرمز.
وت�ضتعد إاي��ران لحماي��ة �ضواحلها
وفر�س وجودها في مي��اه الخليج بقوة
بحرية ت�ض��م زوارق �ضريعة وغوا�ضات
خفيفة ،يمكنها العمل في المياه ال�ضحلة،
وتنفي��ذ هجمات �ضريع��ة ،مقارنة بقدرة
محدودة لحاملة الطائرات الأمريكية في
تلك المياه.

فريق أممي ينبش  12مقبرة جماعية لـ»داعش» بالعراق
عثر فريق أاممي يحقق في المجازر
التي تعر�ض��ت لها الأقلي��ة الأيزيدية
في الع��راق وتجاوزات اأخ��رى ،على
 12مقب��رة جماعي��ة ،ويعم��ل عل��ى
جم��ع �ض��هادات يمك��ن اأن ت�ض��تخدم
اأمام محاكم عراقي��ة اأو محاكم اأخرى
لمم المتحدة
وطنية ،بح�ضب تقرير ل أ
اطلعت عليه «فران�س بر�س».
اتف��ق مجل���س الأم��ن الدولي في
 2017على فتح تحقيق اأممي للتاأكد
م��ن اأن تنظي��م «داع���س» �ض��يحاكم
لجرائ��م ح��رب ارتكبه��ا ف��ي العراق
و�ض��وريا ،بعد أان رفعت ه��ذا الملف
النا�ض��طة ا أليزيدي��ة حائ��زة جائزة
نوبل لل�ضلم لعام  2018نادية مراد
واأمل كلوني المحامي��ة المتخ�ض�ضة
في القانون الدولي وحقوق الإن�ضان.
في التقرير الذي رفع اإلى المجل�س
قال رئي�س الفريق المحامي البريطاني
 ،كري��م أا�ض��د أاحمد خ��ان ،إان الجهود
رك��زت على ثلث��ة تحقيق��ات اأولية:
مج��زرة الأقلية الأيزيدي��ة في 2014
والجرائم المرتكب��ة في المو�ضل بين
 2014و  2016والقت��ل الجماع��ي
لمجندي��ن عراقيي��ن ف��ي تكري��ت في
يونيو .2014
كانت الحكومة العراقية رف�ضت

نيوزيلندا توجه تهمة اإرهاب
لمنفذ هجوم المسجدين
الدعوات لفتح تحقيق اأممي رغم توفر
اأدلة على وج��ود اأكثر من  200مقبرة
جماعية في الع��راق ل�ضحايا تنظيم
داع�س في �ضمال العراق في .2014
اعتب��رت ا ألم��م المتح��دة أان م��ا
تعر�ضت له الأقلية الأيزيدية على يد
التنظيم المتطرف قد يرقى اإلى الإبادة.
اإ �ضا ف��ة اإ ل��ى نب���س ا لمقا ب��ر
الجماعي��ة ،جمع الفري��ق الذي ي�ضم
 48عن�ضراً «�ضهادات ناجين و�ضهود
عيان» و أاقام برنامجا لحماية ال�ضهود
كما اأف��اد التقري��ر الذي عر���س على

المجل�س.
ج��اء ف��ي التقري��ر ف��ي المو�ضل
وتكريت ودهوك ومناط��ق اأخرى في
العراق قدم �ضحايا إافادات مروعة عن
معاناتهم و إاب��ادة أاقليات كليا و�ضبي
ن�ضاء وفتيات.
اأ�ضاف التقرير اأن الفريق الأممي
يتفاو���س م��ع ال�ضلط��ات العراقي��ة
للتو�ضل اإل��ى اتفاقات لت�ضلي��م اأدلة
وهو م�ضتعد لنقلها إالى محاكم أاخرى
لمحا�ضبة عنا�ضر تنظيم داع�س على
جرائمهم.

السودان :تعثر المفاوضات حول «المجلس السيادي»
اأعلن المجل�س الع�ضكري النتقالي في
ال�ضودان  ،تعثر التو�ضل اإلى اتفاق مع قوى
اإعلن (الحرية والتغيير) المعار�س ب�ضاأن
ت�ضكيل المجل�س ال�ضيادي.
وق��ال المجل���س الع�ضكري ف��ي بيان
�ضحفي اأن جل�ضة التفاو���س لم ت�ضل اإلى
تفاهم حول ن�ضب التمثيل ورئا�ضة المجل�س
ال�ضيادي بين المدنيين والع�ضكريين.
واأكد العمل من اأجل الو�ضول اإلى اتفاق
عاج��ل ومر���س يلب��ي طموح��ات ال�ضعب
ال�ضوداني ويحق��ق أاهداف ث��ورة دي�ضمبر
المجيدة م�ضيراً ،اإلى موا�ضلة اللجان الفنية
بين الطرفين لأعمالها.
واأعل��ن المجل���س الع�ضك��ري وق��وى
(الحرية والتغيير) الثلثاء الما�ضي اأنهم
خلل � 24ضاعة ب�ضدد توقيع اتفاق نهائي
ب�ض أان الفترة النتقالية بع��د التو�ضل إالى
اتفاق حول  90%من الق�ضايا.
و�ضملت التفاهم��ات كامل �ضلحيات
مجال���س ال�ضي��ادة وال��وزراء والت�ضريعي
بالإ�ضاف��ة اإلى التفاق على فت��رة انتقالية
لمدة � 3ضنوات ومجل�س ت�ضريعي من 300

�ضدد الرئي�س الإيراني  ،ح�ضن روحاني ،اأنه يحبذ المحادثات
والدبلوما�ضية ،لكنه ل يقبلهما في ظل الظروف الراهنة.
نقلت وكالة اإيران للأنباء (اإرنا) عن روحاني قوله  :الو�ضع
اليوم غير م ؤوات إلجراء محادثات ،وخيارنا هو المقاومة فح�ضب.
كان الرئي���س الإيراني اأكد قب��ل اأ�ضبوعين اأن ب��لده تواجه
حرب ًا غير م�ضبوقة ،ودعا اإلى الوحدة بي��ن الف�ضائل ال�ضيا�ضية
في البلد لتجاوز الظروف التي قال اإنه��ا ربما تكون اأ�ضعب من
اأو�ضاع البلد خلل الحرب مع العراق في الثمانينات ،وذلك في
الوقت الذي تواجه فيه الدولة ت�ضديداً في العقوبات الأميركية.
من جهته ،أاكد الرئي�س ا ألميرك��ي دونالد ترمب ،الثنين ،أان
ت�ضع لإجراء حوار مع اإيران ،م�ضيفاً« :اإذا اأرادت طهران
بلده لم
َ
فيتعين عليها القيام بالخطوة الأولى».
التفاو�س
ّ
كتب ترمب في تغريدة على تويت��ر« :و�ضائل اإعلم الأخبار
الكاذبة ن�ضرت كعادتها خبراً كاذب ًا من دون اأن يكون لها اأي علم
(بهذا ال�ضاأن) مفاده اأ ّن الوليات المتحدة تحاول اإجراء مفاو�ضات
مع إايران ،ه��ذا تقرير كاذب ،م��ن دون أان يو�ضح ع��ن أاي تقرير
تحديدا يتح ّدث.
واأ�ض��اف «اإي��ران �ضت ّت�ضل بن��ا عندما تكون جاه��زة لذلك.
وفي النتظار ،ي�ضتمر اقت�ضادها في النهيار ،اأنا حزين جداً على
ال�ضعب الإيراني!».
كما �ضدد ترمب في وقت لحق الثنين على اأن اإيران �ضتواجه
«قوة هائل��ة» إان حاولت فع��ل أاي �ضيء �ضد م�ضال��ح الوليات
المتحدة في ال�ضرق الأو�ضط ،م�ضيفا اأنها اأب��دت عدائية �ضديدة
تجاه وا�ضنطن.
واأ�ضاف ترمب في حديث لل�ضحافيين اأثناء مغادرته البيت
الأبي�س لح�ضور فعالية في بن�ضلفانيا اأنه ل يزال م�ضتعدا لإجراء
محادثات مع اإيران «عندما يكونون م�ضتعدين».

ع�ضو بن�ضبة  % 67لقوى الحرية والتغيير
و % 33للقوى الخرى وذلك بالت�ضاور بين
مجل�س ال�ضيادة وقوى الحرية.
ووقعت اأحداث عن��ف بعدما حاولت
قوات ب��زي نظام��ي ف��ي الثامن م��ن �ضهر

رم�ض��ان اإ زال��ة متاري���س للمحتجي��ن
م��ا اأدى اإل��ى مقت��ل واإ�ضاب��ة الع�ض��رات
وتعلي��ق التفاو���س لم��دة � 72ضاعة بعد
تمدد المتاري���س ل�ض��وارع اإ�ضافية و�ضط
الخرطوم.

وجه��ت ال�ضرط��ة النيوزيلندية ر�ضمي��اً ،تهمة ا إلره��اب لمنفذ
مجزرة م�ضجدي «كراي�ضت ت�ضير�س» في نيوزيلندا التي ق�ضى فيها
 51م�ضلماً.
وقالت ال�ضرطة ،في بيان ،اإن «تهم��ة ال�ضروع في عمل اإرهابي
بموجب البند 6-اإي��ه من قانون مكافحة الإره��اب  ،2002وجهت
اإلى برنتون تارنت».
وقالت ال�ضرطة إان��ه إا�ضافة إالى تهمة ا إلره��اب ،يواجه تارنت
 51اتهام ًا بالقتل ،و 40اتهام ًا بمحاولة القتل ،في الهجمات التي
وقعت في  15مار�س في مدينة كراي�ضت ت�ضير�س الواقعة في الجزيرة
الجنوبية بنيوزيلندا.
واأو�ضح��ت ال�ضرطة اأن ق��رار توجيه تهمة الإره��اب اتُخذ بعد
وحدد موعد مثوله
م�ضاورات مع مدعين وخبراء قان��ون حكوميين ُ
المقبل أامام المحكمة في  14يونيو.
وكان��ت نيوزيلن��دا ب��د أا ت تحقيق��ا ف��ي مذبح��ة م�ضج��دي
«كراي�ضت�ضير�س» بال�ضتماع للأدلة ،في وقت �ضابق من مايو الجاري.
وفي وقت �ضابق ،و�ضفت رئي�ض��ة وزراء نيوزيلندا «جا�ضيندا
اأرديرن» العتداء على الم�ضجدين باأنه «هجوم اإرهابي» تم التخطيط
له جيدا منذ اليوم الذي اأقر فيه تارنت ،الموؤمن بتفوق العرق الأبي�س،
ب أانه المنفذ.
وكان الم�ضلح ب��ث المذبح��ة على في�ضب��وك في أا�ض��و أا هجوم
بالر�ضا�س في نيوزيلندا.
و ُيحتجز تارنت ،الأ�ضترالي البالغ من العمر  28عاماً ،في �ضجن
تحت حرا�ضة اأمنية م�ضددة ،ويخ�ضع لفحو�س لتحديد مدى اأهليته
العقلية للخ�ضوع للمحاكمة.

ماتيس :تعزيز الوجود العسكري بالمنطقة ..ا يعني الصدام
ق��ال وزي��ر الدف��اع ا ألميرك��ي ال�ضابق ،
جيم�س ماتي�س  ،اإن الرئي�س ترامب اتخذ قرار
تعزيز الوجود الع�ضكري في ال�ضرق الأو�ضط
لردع اإيران ،ولي�س ل�ضن حرب.
وفي لقاء مع «�ضكاي نيوز عربية» ،دعا
ماتي�س ،الذي يزور أابوظبي ،دول المنطقة إالى
ت�ضكيل جبهة موحدة لمواجهة إايران ،ودفعها
لتغيير «�ضلوكها التدميري».
وعن تقييم��ه للو�ضع ف��ي المنطقة بعد
ان�ضح��اب الولي��ات المتح��دة م��ن التف��اق
الن��ووي الإيران��ي ،قال« :م��ن الوا�ض��ح اأن
م��ا نح��اول اأن نفعله ه��و ت�ضحي��ح بع�س
النقائ�س في التفاق وطبعا ،هذه هي مهمة
الدبلوما�ضيين ،وزعماء الدول».
واأ�ض��اف «حينما ارتفعت ب��وادر القلق،
اتخ��ذ الرئي���س الق��رار بتعزي��ز الح�ض��ور
الع�ضكري والعمل مع اأ�ضدقائنا في المنطقة،
للحفاظ على موقف رادع حتى نحل الم�ضكلة
الرئي�ضة ،المتمثلة في �ضلوك إايران ،ونتو�ضل

إالى اتفاق جديد ملزم معها».
وفيم��ا يتعلق بدللة الح�ض��د الع�ضكري
الأميركي الأخي��ر في الخلي��ج العربي ،قال:
«ما نحاول اأن نفعله هو الحفاظ على ال�ضلم،
ولي�س �ضن حرب.
وعل��ق وزي��ر الدف��اع ال�ضابق عم��ا أاثير
م ؤوخرا ب�ض أان التجهيز لحرب مع إايران ،و أاكد
اأن��ه «ل يمك��ن توقع وق��وع ح��رب ،فالهدف
ال�ضام��ل ل��كل ما يح��دث الي��وم ه��و تجنب
الح��رب ،حتى تع��ود الأم��ور اإل��ى طبيعتها
ويتمك��ن الدبلوما�ضي��ون م��ن ح��ل نق��اط
الخلف».
لكنه عاد ليقول« :ينبغي أان تكون لدينا
دوريات ع�ضكرية م�ضتركة مع تعزيز القوات،
حتى نر�ض��ل ر�ضال��ة وا�ضح��ة اإل��ى النظام
الإيراني مفاده��ا اأن م�ضكلتنا لي�ضت ال�ضعب
الإيراني ،لكن النظام ،ث��م النظام ،ثم النظام
ومع هذا ال��ردع الموج��ود في المنطق��ة ،اأنا
متفائل ب أاننا لن ن�ضل إالى الحرب.

