
نظم احملتجون على قانون ترحيل املطلوبني إلى الصني، 
أمس األحد، مظاهرة جديدة في منطقة شا تني، شمالي مدينة 
هونغ كونغ، في إط��ار سلسلة االحتجاجات املستمرة في 

املدينة منذ يونيو املاضي.
وشارك في مظاهرة، نحو 10 آالف شخص، ردد بعضهم 
شعارات “دافعوا عن هونغ كونغ”، حسبما نقلت وكالة 

“أسوشيتيدب برس” األمريكية.
فيما حمل آخرون علّمي الواليات املتحدة األمريكية، وهونغ 
كونغ، عندما كانت حتت االستعمار البريطاني قبل أن تعود 

إلى احلكم الصيني في 1997.
ومنذ يونيو املاضي، يخرج آالف املتظاهرين إلى شوارع 
هونغ كونغ لالحتجاج على مشروع قانون تسليم املجرمني، 
الذي يخول سلطات اإلقليم تسليم املطلوبني للصني حملاكمتهم 

بها.
ويرى منتقدون، أن مشروع القانون يزيد النفوذ الصيني 
ف��ي هونغ ك��ون��غ، ويجعل أي شخص على أراض���ي هونغ 
كونغ، عرضة للتوقيف من قبل السلطات الصينية، ألسباب 
سياسية، أو جلرائم جتارية غير مقصودة، إضافة إلى أنه 

يقوض النظام القانوني شبه املستقل للمدينة.
وفيما تقول احلكومة إن��ه يهدف إل��ى س��د الثغرات في 
القانون احلالي، من خالل السماح لهونغ كونغ، بالبت في كل 
حالة على حدة، فيما إذا كانت سترسل الهاربني من عدمه إلى 
مناطق ليس لديها فيها اتفاقيات تسليم رسمية مثل تايوان، 

وماكاو، والبر الرئيسي للصني.
وتدير هونغ كونغ، شؤونها الداخلية باستقاللية، إال أنها 
تتبع جلمهورية الصني الشعبية، في السياسات اخلارجية 
والدفاعية، ويرى مراقبون أن تأثير حكومة بكني على هونغ 

محتجون في هونغ كونغكونغ يزداد باضطراد.

10 آالف شخص شاركوا في مظاهرات جديدة نظمت شمالي املدينة  

هونغ كونغ : مظاهرات جديدة ضد قانون تسليم املطلوبني

»مجاهدي خلق« تدعو الستعادة 
إيران من والية الفقيه

ع��ق��دت منظمة “مجاهدي خلق” 
اإلي��ران��ي��ة امل��ع��ارض��ة، ال��ي��وم الثاني 
مل��ؤمت��ره��ا ال��س��ن��وي ف���ي ال��ع��اص��م��ة 
األلبانية، تيرانا، السبت، بحضور 
شخصيات سياسية وبرملانية حتت 
ش��ع��ار “سوف نستعيد إيران” من 

سيطرة نظام والية الفقيه.
وأل���ق���ت م����رمي رج�����وي، رئ��ي��س��ة 
“املجلس الوطني للمقاومة اإليرانية” 
الذي أسسته منظمة “مجاهدي خلق” 
كلمة افتتاحية أم���ام امل��ؤمت��ر قالت 
خاللها إن “النظام راهن على تقاعس 
املجتمع الدولي واعتمد على حقيقة أن 
العمليات اإلرهابية وإشعال احلروب 
في بلدان املنطقة، لن تكّلفهم الكثير 
حتى االنتخابات األميركية على األقل”.
وأض��اف��ت أن��ه “يريد االنتظار 16 
شهراً آخر، رمبا يكون للواليات املتحدة 
رئيس آخر، ويصبح باإلمكان حتقيق 
)ال��ت��ن��ازالت الضخمة( التي حصلنا 

عليها في االتفاق النووي”.

وأكدت رجوي أن “النظام يريد عن 
طريق خلق التوترات إجبار املجتمع 
ال��دول��ي على التراجع، كما أن��ه يريد 
إخفاء أزم��ة السقوط من خ��الل إث��ارة 
الزوبعة والفوضى. إنه يريد تغيير 
س��ي��اس��ة احل���زم واحل��س��م بسياسة 
املهادنة. ويريد احتواء خ��وف أف��راد 
ال��ب��س��ي��ج واحل����رس واحل���ف���اظ على 

التوازن الداخلي للنظام”.
ورأت رئ��ي��س��ة امل��ج��ل��س الوطني 
للمقاومة اإليرانية أن “احلل القطعي 
والنهائي ال���ذي ال ميكن إن��ك��اره هو 
ض��رورة اإلطاحة بنظام والية الفقيه 
ب��رم��ت��ه ع��ل��ى ي��د ال��ش��ع��ب وامل��ق��اوم��ة 

اإليرانية”، حسب تعبيرها.
بدوره، دعا رودي جولياني، محامي 
الرئيس األميركي دونالد ترمب، في 
كلمته إل��ى محاسبة خامنئي وق��ادة 
النظام اإليراني أمام العدالة الدولية 
بسبب قيامهم باإلعدامات اجلماعية 

ضد السجناء السياسيني.

إلى قاعدة مرتد اجلوية في العاصمة التركية أنقرة

400« الروسية تركيا : استمرار وصول معدات منظومة »إس- 
أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس 
األحد، وصول طائرة روسية سابعة 
محملة مبعدات منظومة “إس400-” 
الدفاعية، إلى قاعدة مرتد اجلوية في 

العاصمة التركية أنقرة.
وأوض��ح��ت ال���وزارة ف��ي تغريدة 
على تويتر، أنه من املنتظر وصول 
الطائرتني السادسة والسابعة إلى 
ال��ق��اع��دة امل��ذك��ورة ف��ي وق��ت الحق 

اليوم.
واجلمعة، أعلنت وزارة الدفاع 
التركية وص��ول أول مجموعة من 
أجزاء منظومة “إس400-” الروسية 

إلى مطار عسكري في أنقرة.
م���ن ج��ان��ب��ه��ا، ق���ال���ت م��ص��ادر 
دبلوماسية روسية، إن عملية تسليم 
منظومة الصواريخ “إس400-” إلى 
تركيا، ستتم على ثالث دفعات األولى 

والثانية جوا والثالثة بحرا.
وتعد منظومة “إس400-” واحدة 
م��ن أكثر منظومات ال��دف��اع اجل��وي 
ت��ط��ورا ب��ال��ع��ال��م ح��ال��ي��ا، وه���ي من 
إنتاج شركة “أملاز-أنتي”، اململوكة 

للحكومة الروسية.
ودخ���ل���ت امل��ن��ظ��وم��ة اخل��دم��ة 
ف��ي اجل��ي��ش ال��روس��ي ع��ام 2007، 
وتعتبر ترقية ملنظومة الدفاع اجلوي 
“إس300-” التي مت تطويرها في 

400«تسعينيات القرن املاضي. طائرة محملة مبعدات منظومة »إس- 

ترامب: حمالت واسعة
لترحيل آالف املهاجرين

   أك��د ال��رئ��ي��س األم��ري��ك��ي دون��ال��د 
ترامب أن حكومته ب��دأت أم��س  األحد 
ح��م��الت واس���ع���ة ف���ي 10 م����دن في 
ال��ب��الد لترحيل آالف املهاجرين غير 
الشرعيني، موضحاً أنه يسعى لزيارة 

مركز احتجاز مهاجرين في وقت ما.
ورد ت���رام���ب ب���اإلي���ج���اب على 
الصحافيني في البيت األبيض لدى 
س��ؤال��ه إذا م��ا كانت إدارة الهجرة 

واجلمارك ستبدأ حمالتها األحد كما 
ذكرت وسائل إعالم أمس اخلميس.

وأك������د ال���رئ���ي���س ق���ب���ل س��ف��ره 
إل��ى ويسكونسن وأوه��اي��و “إنها 
عملية ضخمة وس��ن��رح��ل اآلالف 
م��ن امل��ه��اج��ري��ن غير الشرعيني”، 
وأضاف “إنني ملتزم بفعل ذلك، في 
ح��ال دخولهم بشكل غير قانوني، 

سيرحلون”.

فرنسا حتذر من خطر االنزالق إلى 
حرب بني الواليات املتحدة وإيران

قال وزير اخلارجية الفرنسي جان 
إيف لو دري��ان إن انتهاك إي��ران لقيود 
تخصيب اليورانيوم بعد انسحاب 
الواليات املتحدة من االتفاق النووي 
امل��ب��رم ب��ني ال��ق��وى ال��دول��ي��ة وط��ه��ران 
”رد فعل سيئ... لقرار سيئ“، ويثير 

مخاوف من االنزالق إلى حرب.
وت��ص��اع��دت ال��ت��وت��رات م��ع اتهام 
واشنطن إلي��ران باملسؤولية عن عدة 
ه��ج��م��ات ع��ل��ى ن��اق��الت ن��ف��ط وك��ذل��ك 
إس��ق��اط ط��ه��ران ل��ط��ائ��رة استطالع 
مسيرة أمريكية. وقد دفع ذلك الرئيس 
األمريكي دونالد ترامب إلصدار األمر 
بشن ضربات جوية قبل أن يتراجع 
عن ق��راره في آخر حلظة قبل انطالق 
الهجوم. وسحب ترامب ب��الده العام 

املاضي من االتفاق املبرم عام 2015 بني 
إيران والقوى الدولية لتقييد برنامجها 
النووي، مما أثار استياء باقي املوقعني 
على االتفاق وه��م فرنسا وبريطانيا 

وأملانيا وروسيا والصني.
وش���ددت واش��ط��ن العقوبات منذ 
ذلك احلني بهدف وقف صادرات إيران 
النفطية ومكاسب أخرى حصلت عليها 

طهران بفضل االتفاق النووي.
وردت ط��ه��ران على ذل��ك بتجاوز 
القيود املنصوص عليها فيما يتعلق 
بتخصيب اليورانيوم والتهديد بإعادة 
تشغيل أجهزة الطرد املركزي املتوقفة 
ورف���ع م��س��ت��وى التخصيب ل��درج��ة 
نقاء أعلى من الدرجة الكافية لتوليد 

الكهرباء.

نيبال : ارتفاع ضحايا 
الفيضانات وانهيارات 
45 شخصا التربة إلى 

ارتفع عدد ضحايا الفيضانات وانهيارات 
التربة، الناجمة عن األمطار املوسمية الغزيرة، 

في نيبال إلى 45 شخصا.
وذك���رت م��ص��ادر محلية، أن الفيضانات 
واالنهيارات التي ضربت األج��زاء الوسطى 
والشرقية من البالد ، تسببت في مقتل 45 

شخصا، وإصابة 28 آخرين.
كما أدت إلى فقدان 31 من السكان احملليني، 
في ظل اإلعالن عن إنقاذ أكثر من ألف شخص، 

وذلك خالل عمليات البحث واإلنقاذ اجلارية.
وف��ي ح��ني أج��ب��رت الفيضانات، 10 آالف 
شخص على ترك منازلهم، نتج عنها إغالق 
الطرق، وتعطل حركة املواصالت في العديد 

من املدن.
وح���ذر م��رك��ز األرص����اد اجل��وي��ة بالبالد، 
املواطنني من فيضان األنهار باملناطق التي 
تشهد تواصل هطول األم��ط��ار، ودع��اه��م إلى 

التوجه نحو املرتفعات.
م��ن ج��ه��ة أخ����رى، تسببت الفيضانات 
وان��ه��ي��ارات ال��ت��رب��ة، الناجمة ع��ن األم��ط��ار 
الغزيرة، في مصرع 10 أش��خ��اص، شمالي 

الهند.
وأعلنت مديرية إدارة الكوارث، في والية 
“آسام” الهندية، عن ترك 900 ألف شخص 
ملنازلهم، ون��زوح��ه��م إل��ى مخيمات اإلق��ام��ة 
امل��ؤق��ت��ة. ك��م��ا جن��م��ت ع��ن ه���ذه الفيضانات 
وانهيارات التربة، تدمير حوالي 400 منزل، في 
واليات “ميغااليا”، و”سيكيم”، و”ميزورام”، 

شمالي البالد.
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64 إرهابيا في »عملية املخلب« شمالي العراق الدفاع التركية: حتييد 
أعلنت وزارة ال��دف��اع التركية، ارتفاع 
حصيلة عناصر منظمة “بي كا كا”، الذين مت 
حتييدهم خالل عملية املخلب العسكرية إلى 
64 إرهابًيا. جاء ذلك في بيان على حساب 
وزارة الدفاع التركية على موقع “تويتر”، 

حول العمليات العسكرية املستمرة شمالي 
العراق. وأش��ار البيان، إلى العثور على 3 
جثث إلرهابيني في إحدى املغارات، ليرتفع 
بذلك حصيلة حتييد عناصر املنظمة إلى 
64 إرهابيا. وفي 27 مايو املاضي، أطلقت 

القوات التركية “عملية املخلب”، مبنطقة 
“هاكورك”، شمالي العراق، بهدف القضاء 
بشكل كامل على خطر اإلره��اب ال��ذي يهدد 
البالد. ودأبت قوات األمن واجليش التركي 
على استهداف م��واق��ع املنظمة اإلرهابية 

ومالحقة عناصرها داخ��ل البالد وشمالي 
العراق. يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية 
تنفذها املنظمة االنفصالية داخل تركيا بني 
احلني واآلخ��ر، مستهدفة املدنيني وعناصر 

األمن واجليش.
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رئيسة تايوان تزور هايتي
في بداية جولة مبنطقة الكاريبي

ت����زور ت��س��اي إي��ن��ج وي���ن رئيسة 
ت���اي���وان ه��اي��ت��ي ف���ي م��ح��اول��ة حلشد 
الدعم لبالدها في املنطقة بعدما قطعت 
جمهورية الدومنيكان املجاورة عالقاتها 

الدبلوماسية مع تايوان العام املاضي.
وزي���ارة تساي إل��ى ب��ورت او برنس 
عاصمة هايتي هي احملطة األولى ضمن 
جولة مدتها 12 يوما في منطقة الكاريبي 
تشمل أيضا سانت فينسنت وجرينادين 

وسانت لوسيا وسانت كيتس ونيفيس.
ووفقا جل��دول أعمال رسمي نشرته 

حكومة هايتي، فإن من املقرر أن تلتقي 
تساي مع جوفينيل مواز رئيس هايتي 

وعدد من كبار املسؤولني.
وق��ال��ت حكومة هايتي ف��ي بيان عن 
الزيارة املزمعة”هذه اجلولة، التي تسلط 
الضوء على الطبيعة البناءة للعالقات 
ب��ني هايتي وت��اي��وان، ستكون فرصة 
لتقييم التعهدات التي ُقطعت في تايبه، 
وفي الوقت ذاته، لتحديد االستراتيجيات 
امل��ث��ل��ى لتوطيد ال��ت��ع��اون ب��ني هايتي 

وتايوان“.

جوفينيل مواز في رفقة تساي إينج وين

الشرطة البريطانية: 
حددنا هوية مسرب 

مذكرات السفير
 في واشنطن

   
ق��ال��ت صحيفة “صنداي تاميز”، إنه 
“مت حتديد الشخص ال��ذي ُيشتبه بأنه 
سرب مذكرات سرية من كيم داروك سفير 
بريطانيا لدى واشنطن مما أدى إلى نشوب 
خ���الف دب��ل��وم��اس��ي كبير م��ع ال��والي��ات 

املتحدة”.
ون��ش��رت صحيفة م��ي��ل أون ص��ن��داي 
األسبوع املاضي، مذكرات من داروك، وصف 
فيها إدارة الرئيس دون��ال��د ترامب بأنها 
“خرقاء” و”تفتقر للكفاءة” مما أثار غضب 

ترامب ودفع السفير إلى إعالن استقالته.
وأجرى املسؤولون البريطانيون حتقيقاً 
لتحديد ال��ش��خ��ص امل��س��ؤول ع��ن عملية 
التسريب، وقالت شرطة مكافحة اإلرهاب ، 

إنها بدأت حتقيقاً جنائياً.
وقالت “صنداي تاميز” نقالً عن مصادر 
حكومية لم تكشف النقاب عنها، إن��ه “مت 
حتديد أحد املشتبه بهم وإن��ه مت استبعاد 
ما تردد عن أن عملية التسريب رمبا كانت 
نتيجة اختراق إلكتروني من دولة أجنبية”.

وقال مصدر حكومي لم تنشر الصحيفة 
اسمه: “يعتقدون أنهم يعرفون من الذي 
قام بعملية التسريب”. “إنها اآلن عملية 
بناء قضية ستعرض على القضاء. لقد كان 
شخصاً لديه إمكانية اإلط��الع على امللفات 

التاريخية”.

روسيا: االستخبارات األميركية
جتمع معلومات عن رجال بوتني

تقول مصادر روسية، إن وك��االت 
االستخبارات األمريكية والبريطانية 
تعد حالياً معلومات عن الدائرة املقربة 
للرئيس ال��روس��ي، فالدميير بوتني، 
باإلضافة إل��ى ق��ي��ادة وزارة ال��دف��اع، 
وذل��ك لتبرير ف��رض عقوبات جديدة 

ضد روسيا.
وقال مصدر دبلوماسي عسكري في 
تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية 
، “في الوقت احلالي، يتم تنظيم مرحلة 
نشطة من احلملة املناهضة لروسيا 

التي تنظمها خدمات خاصة غربية 
لتشويه سمعة األف���راد م��ن ال��دائ��رة 
املقربة للرئيس ال��روس��ي، فضالً عن 

قيادة وزارة الدفاع”
وأض����اف، “يتم ات��خ��اذ إج����راءات 
عدوانية للغاية في مجال املعلومات. 
كجزء م��ن اإلج����راءات االستفزازية، 
ي���ق���وم م��ت��خ��ص��ص��ون م���ن وك����االت 
االستخبارات األمريكية والبريطانية 
بإعداد معلومات وهمية عن القيادة 

الروسية”.


