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إيران :إعادة فرض العقوبات األمريكية سقوط أخالقي وسياسي
السعودية تفرض غرامة مالية على غير
الملتزمين
الريا���ض  -وكاالت :فر�ض��ت هيئة النقل العام ال�سعودي��ة غرامة مالية قدرها
� 20ألف ریال (حوايل � 5آالف دوالر �أمريكي) على ال�سفن غري امللتزمة ب�أجهزة
ال�سالم��ة احلديث��ة .وقالت و�سائل اع�لام �سعودي��ة �إن "هذا الإج��راء ي�ستهدف
تف��ادي الت�صادم يف البح��ار ،وااللتزام ب�أجه��زة ال�سالمة احلديث��ة ،كالتعرف
الآيل ،ال�سيما التي ترفع علم اململكة يف �أعايل البحار ،وجميع املياه املت�صلة
بها.
وت��سري الغرام��ة عل��ى املخالفني م��ن مراكب الو�س��ادة الهوائي��ة ،والطائرات
البحرية امل�ستخدمة �أو القابلة لال�ستخدام كو�سائل نقل ،عالوة على املخالفني
لأحكام نظام ف�صل حركة املرور ،وغري امللتزمني ب�إجراءات "املواجهة �أو ذات
الأف�ضلية" يف ظروف الر�ؤية املحدودة.
فيما فر�ضت غرامة قدرها � 5آالف ریال (حوايل �ألف و  250دوالرا) على �سفن
ال�صي��د يف ح��ال عرقلتها مرور ال�سف��ن يف القنوات البحري��ة� ،إ�ضافة �إىل �سفن
ال�صي��د غ�ير امللتزمة بالأن��وار ،وال�سفن ذات الـ 12مرتا ط��وال ف�أكرث ،يف حال
عدم التزامها مبعدات الإر�شاد ال�صوتية.

بعد عمان ...دولة خليجية أخرى
على أجندة نتنياهو
عم��ان  -وكاالت :ك�شف��ت قناة عربي��ة النقاب عن لقاءات خليجي��ة �إ�رسائيلية
�رسية وتوقعات بزيارة علنية قريبا بني البلدين.
وذك��رت القن��اة العا��شرة العربي��ة� ،أن رئي���س ال��وزراء الإ�رسائيل��ي ،بنيامني
نتنياه��و ،التق��ى وزي��ر اخلارجي��ة العماين ،يو�س��ف بن علوي ب��ن عبد اهلل ،يف
مدينة ميونخ الأملانية ،يف �شهر فرباير�/شباط املا�ضي ،و�أنه ي�سعى �إىل زيارة
دولة خليجية �إ�ضافية ،من املرجح �أن تكون البحرين.
و�أف��ادت القناة العربية ب�أن اللقاء جاء على هام�ش م�ؤمتر ميونخ للأمن ،الذي
�ش��ارك فيه نتنياه��و وبن علوي ،وبحث��ا خالله امللف الن��ووي الإيراين ،ودفع
العالق��ات بني عمان و�إ�رسائي��ل ،دون الإ�شارة �إىل �أنهما ناق�شا �أي دور حمتمل
مل�سقط يف التو�سط بني ال�سلطة الفل�سطينية واحلكومة الإ�رسائيلية.
و�أو�ضح��ت القن��اة عل��ى موقعه��ا الإلك�تروين �أن من ب��ادر �إىل عقد ه��ذا اللقاء
الثنائ��ي ،رئي�س جه��از املو�ساد ،اجل�نرال يو�سي كوهني ،ال��ذي رافق نتنياهو
يف زيارت��ه �إىل ُعم��ان ،الأ�سب��وع املا�ضي ،وينظ��ر �إىل املو�ساد عل��ى �أنه قناة
االت�صال بني عمان و�إ�رسائيل ،التي بد�أت يف �أبريل/ني�سان من العام املا�ضي.
و�أ�ش��ار املحل��ل ال�سيا�سي للقناة ،ب��اراك رافيد� ،إىل �أن بن عل��وي التقى جاريد
كو�ش�نر� ،صهر الرئي�س الأمريكي ،وم�ست�شاره اخلا�ص لعملية ال�سالم يف ال�رشق
الأو�س��ط "�صفق��ة القرن" ،دون �أن ينب�س ببنت �شفة معه عن لقاءاته ال�رسية مع
نتنياه��و ،والأمر نف�سه ينطلق على رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي الذي التقى مرات
عدة مع كو�شرن وغريه من امل�س�ؤولني الأمريكيني.
و�أورد الكات��ب واملحل��ل ال�سيا�س��ي للقن��اة ب���أن البحرين هي وجه��ة نتنياهو
القادم��ة ،خا�صة بعد تغري��دات وزير اخلارجية البحريني ،خالد بن �أحمد ،على
�صفحته الر�سمية على "تويرت" ،وت�أييده لنتنياهو.
وكان ب��ن �أحمد قد كتب ،قائال" :رغم اخلالف القائم ،ف�إنه لدى ال�سيد بنيامني
نتنياه��و ،رئي�س وزراء �إ�رسائيل ،موقف وا�ض��ح لأهمية ا�ستقرار املنطقة ودور
اململكة العربية ال�سعودية يف تثبيت ذلك اال�ستقرار".

الخرطوم ترفض قرار ترمب بتمديد حالة الطوارئ
اخلرط��وم  -وكاالت� :أعلن��ت احلكوم��ة ال�سوداني��ة ،ال�سب��ت ،رف�ضه��ا للق��رار الرئي���س
الأمريك��ي ،دونال��د ترمب ،القا�ض��ي بتمديد حالة الط��وارئ �ضد ال�سودان ال��ذي �أعلنته
وا�شنط��ن لأول مرة يف الع��ام  .1997وقال املتحدث با�سم وزارة اخلارجية ال�سودانية،
بابك��ر ال�صديق يف بيان �صحفي ،حول الأمر التنفيذي الذي �أ�صدره الرئي�س ترامب �ضد
ال�س��ودان� ،إن حكومت��ه" :تعرب عن ا�ستنكارها لهذه اخلطوة التي ال تت�سق وروح التعاون
البن��اء القائم ب�ين البلدين يف ق�ضايا كث�يرة ذات اهتمام م�شرتك ،وه��و تعاون �أقرتها
الإدارات الأمريكية املتعاقب��ة ،و�ألغت مبقت�ضاه العقوبات االقت�صادية والتجارية التي
فر�ضته��ا على ال�سودان �سابقا ،بل مل يغفل الأمر التنفيذي الذي �صدر �أم�س هذا التعاون
و�أ�شار �إليه يف تناق�ض م�ستغرب" .و�أعرب ال�صديق "،عن �أ�سف وزارة اخلارجية ،لتمديد
حال��ة الط��وارئ امل�شار �إليه��ا يف الوقت الذي تتوا�صل فيه جه��ود التعاون بني البلدين
ومي�ض��ي احل��وار بينهما �إىل مراح��ل متقدمة ،ف�إنه��ا ت�شدد على �أن تربي��ر هذه اخلطوة
ب�أنه��ا ج��اءت العتبارات �إجرائي��ة وقانونية خا�صة ب��الإدارة االمريكي��ة يعد �أمرا غري
مقب��ول .فلي���س من الع��دل وال من املنط��ق �أن تظل العالق��ات الثنائي��ة للبلدين �ضحية
لتعقيدات قانونية تخ�ص الواليات املتحدة وحدها".
و�أك��د م�س���ؤول اخلارجي��ة� ،أن"ال�س��ودان� ،سيظل ملتزم��ا بالنهو���ض مب�س�ؤولياته جتاه
ال�سل��م الإقليم��ي والأمن الدويل عم�لا ب�سيا�ساته ومنطلقاته الوطني��ة وبقطع النظر عن
ت�صنيفات الواليات املتحدة التي ال تك�شف �إال عن التناق�ض وعدم املو�ضوعية".
ويف ذات الوق��ت ،دع��ا م�س���ؤول ال�س��وداين "،الإدارة الأمريكي��ة للوف��اء با�ستحقاق��ات
التع��اون الراهن الذي ارت�ض��اه البلدان ،و�إىل احرتام مبادئ القان��ون الدويل التي تقيم
التع��اون بني الدول عل��ى امل�ساواة الكاملة يف ال�سيادة .كما تنبهها �إىل �أن ذلك يقت�ضي
عدم �أحقية اي دولة يف فر�ض معايريها الداخلية على الآخرين".
وكان الرئي���س الأمريك��ي� ،أ�ص��در �أم��را تنفيذيا ،ي��وم �أم�س اجلمعة ،م��دد مبوجبه حالة
الط��وارئ الوطنية املو�ص��وف بها ال�سودان والتي فر�ضته��ا الإدارة الأمريكية يف العام
.1997
و�أو�ض��ح الأمر التنفيذي االمريك��ي� ،أن ال�سودان مازال ي�شكل تهدي��دا غري عادي للأمن
القومي وال�سيا�سة اخلارجية للواليات املتحدة.
اجلدي��ر بالذكر� ،أن �أمريكا فر�ضت عقوبات اقت�صادية جتاه ال�سودان منذ العام ،1997
و�أعلنت الغائها يف ت�رشين االول� /أكتوبر .2017

المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة يدين
الهجوم اإلرهابي على أقباط المنيا
القاهرة  -وكاالت

�أدان املجل���س العامل��ي للمجتمع��ات
امل�سلم��ة الهج��وم الإرهاب��ي ال��ذي
ا�سته��دف حافلة تقل عددا من الأبرياء،
اجلمعة ،يف مدينة املنيا ب�صعيد م�رص.
و�أك��د املجل���س �أن ه��ذه الأعم��ال
الإرهابي��ة الت��ي ا�ستهدف��ت الإخوة من
�أقباط م�رص تهدف �إىل زرع الفتنة بني
�أبن��اء الوطن الواحد ،كما �أنها تدل على
م��دى خبث ودن��اءة مرتكبيه��ا ،وف�شل
خمططاته��م با�ستهداف وح��دة ال�شعب
امل�رصي.
و�أع��رب املجل���س عن ت�ضامن��ه الكامل
والالحمدود مع �أجهزة الدولة امل�رصية
والإخ��وة الأقب��اط يف ه��ذا احل��ادث
امل���ؤمل .ودع��ا املجل���س العاملي جميع

امل�سلم�ين يف الع��امل �إىل رف���ض ه��ذا
الفكر ومقاومته بكل الو�سائل املتاحة،
و�أن يحر�صوا على ن�رش ثقافة الت�سامح
والتعاي�ش وال�س�لام التي متثل ال�صورة
احلقيقية للدين الإ�سالمي احلنيف الذي
يرف���ض كل �أ�ش��كل العن��ف والإره��اب،
حتى نتمكن من الق�ضاء على هذا الفكر
الذي ال ميثل ديننا وال جمتمعاتنا.
وتق��دم املجل���س العامل��ي للمجتمعات
امل�سلم��ة بخال���ص الع��زاء جلمهوري��ة
م��صر العربية قي��ادة و�شعب��ا وقدا�سة
الباب��ا الأنب��ا توا�رضو���س الث��اين بابا
الإ�سكندري��ة بطري��ك الكني�س��ة القبطية
الأرثوذك�سي��ة ،وعائ�لات ال�ضحاي��ا
وجمي��ع الإخ��وة الأقب��اط م��ن جمي��ع
�أنح��اء العامل ،ويتمن��ى ال�شفاء العاجل
للجرحى وامل�صابني.

طهران  -وكاالت

اعت�برت اخلارجي��ة الإيراني��ة �إع��ادة فر�ض
العقوب��ات مبثابة �سق��وط �أخالقي و�سيا�سي
ل�ل�إدارة الأمريكي��ة ،و�أك��دت �أن �إي��ران ل��ن
ت�سمح لإدارة الرئي�س دونالد ترامب بتحقيق
�أهدافها غري امل�رشوعة.
وقالت اخلارجي��ة الإيرانية يف بيان ال�سبت،
�إن�" :إع��ادة فر�ض العقوب��ات ت�شكل انتهاكا
لالتف��اق النووي ولقرار الأمم املتحدة وقرار
حمكم��ة العدل الدولي��ة ،وهي ت�ش��كل حتديا
وا�ضحا لإرادة غالبية دول العامل وتتعار�ض
مع املبادئ الإن�سانية والأخالقية".
وقلل��ت اخلارجي��ة الإيراني��ة م��ن ت�أثري هذه
العقوب��ات اجلدي��دة التي �سي��سري تنفيذها
اعتبارا من يوم االثنني ،م�ؤكدة �أنه لن تكون
للعقوب��ات الأمريكية �س��وى تداعيات �سلبية
ب�سيطة على االقت�صاد الإيراين.
ويف اته��ام لوا�شنط��ن بالوقوع حت��ت ت�أثري
ال�ضغ��وط الإ�رسائيلي��ة� ،أعلن��ت اخلارجي��ة
الإيراني��ة� ،أنه":عل��ى الرغ��م م��ن الق��وة
الع�سكري��ة واالقت�صادية للوالي��ات املتحدة
�إال �أنها تفتقر �إىل اال�ستقالل ال�سيا�سي وتتبع
�أنظمة �أجنبية يف �سيا�ساتها اخلارجية".
ورحب��ت اخلارجي��ة الإيراني��ة بالبي��ان
الأوروب��ي وموق��ف رو�سي��ا وال�ص�ين ب�ش�أن
العقوب��ات الأمريكي��ة ه��ذه ،وقال��ت يف
بيانها":نرح��ب بالبي��ان امل�ش�ترك لل�سي��دة
(فيديريكا)موغريين��ي ووزراء خارجي��ة
ال��دول الأوروبي��ة الثالث ،ومواق��ف كل من
رو�سي��ا وال�صني يف احلف��اظ على �صادراتنا
م��ن النف��ط والغ��از ،والإبق��اء عل��ى القنوات
املالي��ة ونعت�بر ذل��ك خط��وة يف الطري��ق
ال�صحيح".
وختمت اخلارجية الإيرانية بيانها بالقول،
�إن":احلفاظ على االتفاق النووي منوط ببدء
تنفيذ الآليات الأوروبية وجناحها".
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