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روحاني يسعى لزيادة المحادثات مع روسيا بشأن 
االتفاق النووي 

الصين تخترق خططا حساسة للبحرية 
االميركية 

السلفادور تسعى العتقال رئيس سابق متهم 
باختالس أموال

طه��ران – وكالت : ق��ال الرئي���س الإي��راين ح�س��ن روح��اين ، ال�س��بت،  
اإن��ه يري��د اإج��راء املزيد م��ن املحادثات مع رو�س��يا ب�س��اأن ما و�س��فه 
بالن�س��حاب الأمريك��ي ”غري القانوين“ م��ن التفاق الن��ووي الإيراين. 
وكان روحاين يتحدث يف قمة منظمة �س��نغهاي للتعاون بقيادة رو�سيا 
وال�سني واملقامة يف مدينة ت�سينغداو ال�ساحلية ال�سينية. وقال اإن دور 

رو�سيا يف تنفيذ التفاق النووي كان ”مهما وبناء“.
وكان ترامب اأعلن ال�سهر املا�سي ان�سحاب وا�سنطن مما و�سفه ”باتفاق 
مروع اأحادي اجلانب“ م�سيفا اأنه �سيعيد فر�س العقوبات القت�سادية 

الأمريكية على اإيران.

بغداد – وكالت : قالت �سحيفة "وا�سنطن بو�ست"، نقال عن م�سوؤولني اأمريكيني 
مل تذك��ر اأ�س��ماءهم اإن مت�س��للني حكوميني �س��ينيني اخرتقوا اأجه��زة كمبيوتر 
خا�س��ة مبتعاق��د م��ع البحري��ة الأمريكي��ة و�رسقوا كمي��ة كبرية م��ن البيانات 
احل�سا�سة للغاية عن احلرب يف اأعماق البحار، من بينها خططا تتعلق ب�ساروخ 
م�س��اد لل�س��فن اأ�رسع من ال�سوت ل�س��تخدامه يف الغوا�س��ات الأمريكية. وقال 
امل�س��وؤولون لل�س��حيفة، �رسيطة عدم ن�رس اأ�س��مائهم، ب�س��اأن حتقيق جار تراأ�سه 
البحري��ة وي�س��اعد فيه مكت��ب التحقيقات الحتادي اإن ه��ذا الخرتاق حدث يف 
كانون الثاين و�س��باط.  وقالت البحرية ردا عن �س��وؤال "وفقا للقواعد الحتادية 
ف��اإن الإجراءات ال�س��ارية ُتلزم ال���رسكات باإخطار احلكومة عندم��ا يقع حادث 
اإلك��رتوين يك��ون له اآثار �س��لبية فعلية اأو حمتملة على �س��بكاتها التي تت�س��من 
معلومات غري �رسية خا�سعة للرقابة. ومناق�سة تف�سيالت اأخرى يف هذا الوقت 
�سيكون اأمرا غري منا�سب". وقال متحدث با�سم ال�سفارة ال�سينية ل�"رويرتز" يف 
ر�س��الة عرب الربيد الإلكرتوين اإن ال�س��فارة لي�س لديها عل��م بالخرتاق املذكور.  
واأ�س��اف اأن احلكومة ال�س��ينية "توؤيد بق��وة الأمن الإلكرتوين وتعار�س ب�س��دة 

وتكافح كل اأ�سكال الهجمات الإلكرتونية طبقا للقانون".  
 

بغداد – وكالت  : اأمر النائب العام يف ال�س��لفادور بالقب�س على الرئي�س ال�س��ابق 
موري�سيو فوني�س ب�سبب مزاعم عن اختال�سه اأموال وقيامه بغ�سيل اأموال بالإ�سافة 
اإىل مزاع��م ع��ن ت�س��رته على ت�رسف��ات غري قانوني��ة خمتلفة خالل ف��رتة حكمه. 
ويواج��ه فوني�س اتهامات با�س��تخدام املال العام لتموي��ل رحالت وجتديد منازل 
وفواتري م�ست�س��فيات �سمن نفقات اأخرى. وي�سعى النائب العام اأي�سا للقب�س على 
29 �سخ�سا اآخرين من بينهم اأقارب لفوني�س وم�سوؤولني اآخرين يف اإدارته. وحكم 
فوني�س ال�س��حفي ال�س��ابق البالغ من العمر 58 عاما ال�س��لفادور من عام 2009 
حتى عام 2014 واأعاد احلزب الذي �س��كلته اجلماعة املتمردة الي�س��ارية ال�سابقة 
)جبه��ة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني( لل�س��لطة لأول مرة بعد احلرب الأهلية 
الت��ي �س��هدتها البالد من ع��ام 1980 اإىل ع��ام 1992. وهاجم الرئي�س ال�س��ابق 
التهامات املوجهة له يف �سل�س��لة من التعليقات على تويرت يوم اجلمعة وقال اإنه 

�سحية هجمات �سيا�سية ن�سقها رجال اأعمال وحمافظون.

ك�س��ف نائب رئي���س احلركة الإ�س��المية يف الأرا�س��ي 
الفل�س��طينية ال�س��يخ كم��ال اخلطي��ب، عن ت��ورط رجل 
اأعم��ال مق��رب م��ن ويل عه��د اأبوظبي حممد ب��ن زايد، 
يف ���رساء بيوت املقد�س��يني، وحتويلها لحقا ل�س��الح 
الحت��الل الإ�رسائيلي. وق��ال اخلطي��ب، اإن “الإمارات 
ع��ادت مرة اأخ��رى ملحاولة �رساء �س��مائر اأهل القد�س 
وبيوتهم ب� 20 مليون دولر للبيت، وحتويلها ل�س��الح 
الحت��الل”. واأ�س��اف يف تغري��دة عل��ى ح�س��ابه على 

»تويرت«: “ولكن خ�س��وؤوا فاأهل القد�س ل ي�سيل لعابهم 
اأم��ام اأموال اأحد”. ووفق تاأكي��دات اخلطيب، فاإن رجل 
اأعم��ال مق��رب ج��دا م��ن ب��ن زاي��د، ا�س��تهدف البيوت 
املال�س��قة للم�س��جد الأق�س��ى املبارك، مب�ساعدة رجل 
اأعمال مقد�س��ي حم�س��وب عل��ى حممد دح��الن، والذي 

يعمل م�ست�سارا لويل عهد اأبوظبي.
وقد ت�س��من العر�س مبل��غ 5 ماليني دولر ل�رساء بيت 
مال�س��ق للم�س��جد الأق�س��ى، وعندما رف�س املقد�س��ي 
العر�س و�س��ل املبلغ اإىل ع�رسي��ن مليون دولر للبيت 
ذات��ه. وتابع حم��ذرا: “يف ظل هذه الظ��روف اخلطرية، 

نن�س��ح اأهلنا الك��رام يف القد�س بع��دم التعامل مع اأي 
حماول��ة لبي��ع البي��وت اأو العق��ارات لأي ط��رف كان، 
وحت��ت اأي غط��اء كان”. وعل��ق نائ��ب رئي���س احلركة 
الإ�س��المية يف الأرا�س��ي املحتل��ة، عل��ى ال�سيا�س��ات 
الإماراتي��ة، بالقول: “حكام الإمارات جرثومة خطرية 
يف ج�س��د الأم��ة”. والع��ام املا�س��ي، اته��م اخلطي��ب، 
�رسكات وجمعيات اإماراتية ب�رساء عقارات املقد�سيني 
ل�س��الح الحت��الل الإ�رسائيل��ي، خا�س��ة القريب��ة من 
امل�س��جد الأق�س��ى، موؤكدا اأن ه��ذا الأمر يع��زز الوجود 

الإ�رسائيلي يف القد�س ويهدف لتهويد املدينة.

اأعلن��ت احلكوم��ة ال�س��رتالية، عن ت�س��كيل قوة مهام 
اأمني��ة للحماية من هجم��ات القر�س��نة الإلكرتونية 
والتدخل يف النتخاب��ات يف ظل خماوف من تدخل 
ق��وى خارجي��ة يف ال�س��وؤون الداخلية وقبيل خم�س��ة 
انتخاب��ات جت��رى ال�س��هر املقب��ل. وقال��ت متحدث��ة 
با�س��م وزارة ال�س��وؤون الداخلي��ة لروي��رتز عرب الربيد 
اللكرتوين اإن قوة مهام التكامل اللكرتوين �سرت�سد 
و�س��تعالج املخاط��ر التي ته��دد عملي��ة النتخابات 
ال�س��رتالية. واأ�س��افت "اإن��ه اإجراء وقائ��ي يتعني اأن 
ي�س��بح عرف��ا يف ع���رس ي�س��هد م�س��تويات متزاي��دة 
م��ن التدخ��ل والت�س��وي�س الناجت��ني ع��ن القر�س��نة 
الإلكرتونية".  ومن املتوقع اأن يعتمد اجتماع زعماء 
جمموعة الدول ال�س��بع ال�س��ناعية الك��ربى اإجراءات 
حلماي��ة النتخابات م��ن التدخل الأجنب��ي وفقا ملا 

ورد يف م�سودة التزام بالقمة.
 وتب��دو ه��ذه امل�س��ودة اإ�س��ارة تكاد تك��ون �رسيحة 
اإىل مزاع��م م��ن الوليات املتح��دة وحكومات بع�س 
دول الحت��اد الأوروب��ي ب�س��اأن تدخ��ل رو�س��يا يف 

انتخاباتهم. 

استراليا تشكل قوة لحماية فلسطين: بن زايد يشتري عقارات القدس لصالح االحتالل
االنتخابات من القرصنة 

 القدس – وكاالت 

سدني – وكاالت 

لبنان يجمد طلبات اإلقامة المقدمة من موظفي مفوضية الالجئين

 اعل��ن  مكت��ب وزي��ر اخلارجي��ة اللبناين جربان با�س��يل 
، اإن الوزي��ر اأم��ر بتجمي��د كل طلب��ات الإقام��ة املقدم��ة 
م��ن موظفي مفو�س��ية الأمم املتحدة ال�س��امية ل�س��وؤون 
الالجئ��ني، متهم��ا املفو�س��ية بعرقل��ة ع��ودة الالجئني 
ال�س��وريني لبالده��م ع��ن طري��ق ”تخويفه��م“. وقال��ت 
اإىل  الع��ودة  الالجئ��ني ع��ن  تثب��ط  اإنه��ا مل  املفو�س��ية 
�س��وريا اإذا م��ا اأرادوا ومل تن���رس اخل��وف ع��ن الأو�س��اع 
يف بالده��م. وي�ست�س��يف لبن��ان اأكرث م��ن مليون لجئ 
�س��وري ي�س��كلون الآن اأكرث من ربع عدد ال�سكان، ويقول 
اإن وجودهم ي�س��غط على اخلدم��ات العامة وعرقل النمو 
القت�س��ادي. وم��ع ا�س��تعادة اجلي�س ال�س��وري وحلفائه 
مزيدا من الأرا�سي، دعا الرئي�س اللبناين و�سا�سة اآخرون 
ب�س��كل متزايد لعودة الالجئ��ني اإىل ”مناطق اآمنة“. ويف 
بي��ان عرب الربي��د الإلك��رتوين قال با�س��يل اإنه �س��يبحث 
اتخ��اذ اإجراءات اأخرى بحق املفو�س��ية. وي��وم اخلمي�س 
قال رئي�س بلدية عر�س��ال وهي بلدة حدودية ت�ست�س��يف 
ع���رسات الآلف من الالجئ��ني اإن من املتوقع عودة نحو 

ثالثة اآلف منهم اإىل �سوريا
خالل الأ�س��بوع املقبل. ويتهم با�سيل املفو�سية بعرقلة 
عودة الالجئني ال�سوريني لبالدهم من خالل ”تخويفهم 
ع��رب طرح اأ�س��ئلة حم��ددة تث��ري يف نفو�س��هم الرعب من 
الع��ودة نتيجة اإخافتهم من اخلدمة الع�س��كرية والو�س��ع 
الأمن��ي وحالة ال�س��كن والعي�س وقطع امل�س��اعدات عنهم 
وعودته��م دون رعاية اأممية، وغريها من امل�س��ائل التي 
تدفعهم اإىل عدم العودة“. وقال م�سوؤولون من املفو�سية 
اإن احلكومة اللبنانية مل تبلغهم ر�سميا بعد باخلطوة التي 
اتخذتها. وقالت رول اأمني املتحدثة با�سم املفو�سية يف 
ال�رسق الأو�س��ط ”املفو�س��ية ل حت��اول تثبيط الالجئني 
ع��ن الع��ودة اإىل �س��وريا على الإط��الق. نح��رتم قرارات 
النا�س وقرارات الأفراد ب�س��اأن العودة“. واأ�سافت ”لدينا 
برامج كربى مل�س��اعدة الالجئني هن��ا يف لبنان... وجزء 
منه��ا التح��دث لالجئ��ني وال�س��تماع له��م.. ال�س��تماع 
ملخاوفهم.. ال�س��تماع لحتياجاتهم“. وتعمل احلكومة 
اللبنانية لت�س��يري الأعمال حاليا لأن رئي�س الوزراء �سعد 
احلري��ري مل ي�س��كل بعد حكومة جديدة من��ذ النتخابات 

الربملانية التي جرت يف ال�ساد�س من اأيار.

بيروت – وكاالت 

التحقيق األمريكي يسرع وتيرة تحرياته بخصوص صندوق الثروة السيادي 

اعلنت ثالثة م�س��ادر مطلع��ة اإن املحققني الأمريكيني ي�رسعون وترية 
حترياتهم بخ�سو�س �سندوق الرثوة ال�سيادي املاليزي )1اإم.دي.بي( 
الذي اأ�س�س��ه رئي�س الوزراء ال�سابق جنيب عبد الرزاق ويتبادلون املزيد 
من الأدلة مع ال�س��لطات املاليزية منذ خ�س��ارة جني��ب يف النتخابات 
ال�س��هر املا�س��ي. وحتق��ق �س��ت دول عل��ى الأق��ل م��ن بينه��ا ماليزي��ا 
والولي��ات املتح��دة و�س��وي�رسا يف اتهام��ات ب��اأن جنيب و���رسكاء له 

ا�س��تولوا عل��ى جزء من مبل��غ 4.5 مليار دولر يعتق��د اأنها �رسقت من 
�س��ندوق ال�ستثمار التابع للدولة. واكت�سب التحقيق زخما بعد خ�سارة 
جني��ب غ��ري املتوقعة يف النتخاب��ات التي جرت يف التا�س��ع من اأيار. 
وينف��ي جني��ب ارت��كاب اأي خمالفات فيم��ا يتعلق مبزاعم الك�س��ب غري 
امل�رسوع اخلا�سة ب�س��ندوق )1اإم.دي.بي(. وقال م�سدران على دراية 
مبا�رسة مبجريات التحقيق اإن مكت��ب التحقيقات الحتادي الأمريكي 
يث��ق ب��اأن احلكوم��ة املاليزية اجلديدة على ا�س��تعداد اأك��رب للتعاون اإذ 
كانت ال�سلطات الأمريكية ترى اأن جنيب يحر�س ب�سدة على عرقلة �سري 

التحري��ات. وبحث ممثلو الدعاء يف الوليات املتحدة اإمكانية توجيه 
اتهام��ات لنجيب واأعوانه لكنهم يف�س��لون اأن تك��ون ماليزيا هي التي 
توج��ه اتهامات جنائية لأي م�س��وؤول ماليزي. وقال م�س��وؤول اأمريكي 
لإنف��اذ القانون "هذه هي الطريقة التي من املفرت�س اأن ت�س��ري وفقها 
الأمور".  ويذكر ان املدعى العام املاليزى اجلديد تومى توما�س،  قال 
يف وقت �س��ابق اإن اأوىل اأولياته �س��تكون بدء اإجراءات جنائية ومدنية 
م��ع امل�س��تبه ف��ى ارتكابهم خمالف��ات فى ف�س��يحة الف�س��اد املتعلقة 
ب�س��ندوق التنمية )1اإم.دى.بى (".  وقال لل�س��حفيني ف��ى اأول يوم له 

ف��ى املن�س��ب "اأوىل مهام احلكوم��ة العاجلة هى كل الأم��ور املتعلقة 
ه��ذه  اأوراق  جمي��ع  "فح�س��ت  واأ�س��اف  )1اإم.دى.ب��ى("،  ب�س��ندوق 
الف�سيحة، �سنبداأ اإجراءات جنائية ومدنية فى حماكمنا مع امل�ستبه فى 
ارتكابهم خمالفات"، وكان رئي�س الوزراء ال�سابق جنيب عبد الرزاق قد 
اأ�س���س ال�سندوق الذى اأ�س��بح حمل حتقيقات تتعلق بغ�سل الأموال على 
م�س��توى الع��امل.  اأكرب ف�س��يحة ف�س��اد يف الع��امل، والتحقيقات حولها 
جتري يف 3 قارات هي ف�س��يحة ال�س��ندوق ال�س��يادي يف ماليزيا كما 

ذكرت �سحيفة تاميز الربيطانية

بغداد – وكاالت 


