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رفضت محكمة تركية االربعاء طلبا 
جــديــدا لــافــراج عــن القس األميركي 
أندرو برونسون الذي يثير احتجازه 
ــادة فــي العاقات بــن تركيا  ــة ح أزم
ــات املــتــحــدة، حسبما أفــادت  ــوالي وال

وسائل إعام محلية.
وقررت محكمة مدينة إزمير رفض 
الطلب مؤكدة أن برونسون سيبقى 
قيد اإلقامة اجلبرية، حسبما أفــادت 

وكالة االناضول الرسمية.
وأكــد محامي الــدفــاع التركي عن 
القس جيم هالفورت لوكالة فرانس 
بــرس أن محكمة أخـــرى فــي إزمير 

ستنظر في طلب موكله.
وقــد اعتقلت السلطات برونسون 
وهــو من واليــة كاروالينا الشمالية، 
في اكتوبر 2016 بتهمة »التجسس« 

وأنشطة »إرهابية«.
ويــرفــض القس برونسون املقيم 
في تركيا منذ نحو عشرين عاما، هذه 

االتهامات.
ــن عـــام ونــصــف من  وبــعــد أكــثــر م
السجن السابق للمحاكمة، مت وضعه 
قيد اإلقامة اجلبرية في يوليو رغم 
النداءات املتكررة من الرئيس األميركي 
دونالد ترامب إلطاق سراحه وإعادته 

إلى الواليات املتحدة.
وأعلن البيت األبيض الثاثاء إن 
ترامب يشعر »بالكثير من اإلحباط 
ــراج عن القس« الذي  بسبب عدم اإلف
كان يتولى ادارة كنيسة بروتستانتية 
صــغــيــرة فــي مــحــافــظــة إزمــيــر قبل 

اعتقاله.
وال تــزال محاكمته جــاريــة، ومن 
املــقــرر عقد اجللسة التالية فــي 12 

اكتوبر.
ـــرى، قــالــت الرئاسة   مــن جهة أخ
التركية أمــس األربــعــاء ان محادثات 
بــاده مع الواليات املتحدة ستستمر 

في حال أظهرت »موقفا بناء«.
واضــاف املتحدث باسم الرئاسة 
التركية ابــراهــيــم كــالــن فــي مؤمتر 
صحفي ان »باده تنتظر حل اخلافات 
ــــرع وقـــت ممــكــن«  ــة فـــي أس ــق ــعــال ال
داعيا واشنطن الــى احــتــرام القضاء 
التركي في اشــارة الى محاكمة القس 
األمريكي أندرو برونسون بتهمة دعم 
»االرهاب«.وأوضح ان الرئيس التركي 
رجب طيب اردوغان سيجري اتصالن 
هاتفين مع املستشارة األملانية اجنيا 
ميركل والرئيس الفرنس اميانويل 
ــاف املستمر بن  مــاكــرون حــول اخل
انــقــرة وواشــنــطــن معتبرا ان »تلك 
االتصاالت تعد مؤشرات واضحة على 
رد فعل متزايد ضد االدارة األمريكية«.

 وأكــد ان تركيا على وشــك حتويل 
األزمة الراهنة مع الواليات املتحدة الى 
فرص ميكن االستفادة منها مبينا ان 
اخلطوات التي اتخذت في هذا االجتاه 

مؤشر على ذلك.
وعن الوضع االقتصادي أعرب كالن 
عن اعتقاده بأنه سيستمر في التحسن 
خــال الفترة املقبلة وبالتزامن مع 
االجــراءات التي ستتخذها املؤسسات 

التركية املعنية.
من جانب آخر قال كالن ان تركيا 
ليست مجرد بلد يشتري املقاتات من 
نوع )اف 35( األمريكية وإمنا شريك 
في مشروع صناعتها مبينا ان باده 
ســددت بعض قيمة شــراء مقاتلتن 
ــذا الــنــوع فــي اطـــار التزاماتها  مــن ه

باملشروع.
ــرة  ــق ــد الـــعـــاقـــات بـــن ان ــه ــش وت
وواشنطن توترا بعد فرض الواليات 
املتحدة عقوبات على وزيــري العدل 
والداخلية التركين على خلفية اعتقال 
القس األمريكي في تركيا بتهمة دعم 

الرئيس التركي أردوغان والرئيس األميركي ترامب»االرهاب«.

بوتني مستعد للقاء الزعيم الكوري الشمالي في »موعد قريب« 
ذكــرت وكالة األنباء الكورية الشمالية 
الرسمية أن الرئيس الروسي فادميير بوتن 
مستعد للقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم 

جونغ أون »في موعد قريب«.
وكان بوتن دعا كيم جونغ أون والرئيس 
الكوري اجلنوبي مون جاي ان الى املنتدى 
االقتصادي للشرق الذي سيعقد من 11 إلى 
13 سبتمبر في فاديفوستوك. ولم يعرف 
ما إذا كان الزعيم الكوري الشمالي سيلبي 

الدعوة.
وفــي رســالــة موجهة إلــى كيم فــي اليوم 
الوطني الذي يحيي فيه الشمال ذكرى انتهاء 
الوجود االستعماري الياباني في 1945، كرر 

الرئيس الروسي اقتراحه عقد قمة حسبما 
ذكرت الوكالة.

وقـــال بــوتــن فــي الــرســالــة الــتــي نقلتها 
الوكالة نفسها »اؤكــد أنني مستعد للقائكم 
في موعد قريب ملناقشة القضايا العاجلة 
املرتبطة بالعاقات الثنائية واملسائل املهمة 

في املنطقة«.
وال تتضمن الرسالة أي موعد.

وعــبــر بــوتــن فــي رسالته عــن األمـــل في 
تطوير »التعاون املتبادل وخصوصا إجناز 

املشروع الثاثي« الذي يشمل سيول أيضا.
وذكــرت الوكالة أن كيم وجه رسالة إلى 
الرئيس الروسي شدد فيها على أن »اجلذور 

املتينة« للعاقات الثنائية بينهما تعود إلى 
نضالهما املشترك ضد اليابان في احلرب 

العاملية الثانية.
وفي موسكو، أكد الناطق باسم الكرملن 
دميــتــري بيسكوف للصحافين أن بوتن 
وجه هذه الرسالة التي »أشار فيها إلى رغبته 

وإرادته في إقامة حوار«.
وردا على سؤال عن لقاء محتمل بن بوتن 
وكيم في فاديفوستوك، قال بيسكوف إن 
املنتدى االقــتــصــادي للشرق »مفتوح لكل 
الــقــادة االقليمين«، موضحا ان السلطات 
ــم تتلق أي تأكيد للمشاركة  الــروســيــة »ل

)بيونغ يانغ( حتى اآلن«.

4.7 درجة  تضرب وسط شرق إيطاليا هزة أرضية بقوة 
ضربت هزة أرضية بلغت قوتها 4،7 درجات وسط شرق ايطاليا 
مساء الثاثاء،  كما ذكر املعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكن، 

لكنها لم تسفر على ما يبدو إال عن أضرار طفيفة.
وقــد وقــعــت الــهــزة فــي الــســاعــة 23،48 )21،48 ت غ( قرب 
مونتيلسيفون في موليزي، على عمق 19 كلم، حسب التقديرات 

األولية للمعهد. وفي ابريل، تعرضت املنطقة لهزة بقوة 4،2 درجات.
وأعلن الدفاع املدني على حسابه في تويتر »لم يتم اإلباغ حتى 
اآلن عن وقــوع أضــرار، كما يتبن من التقارير األولية التي تلقتها 

مختلف الفروع«.
وأضاف عناصر االطفاء أنهم لم يتلقوا أي نداء للمساعدة.

وعلى شبكات التواصل االجتماعي، حتدث مستخدمون لانترنت 
عن الرعب الذي أصاب الناس لدى وقوع الهزة التي دفعت بقسم منهم 

إلى متضية الليل في العراء.

وقال عمدة مونتيسيلفون فرانكو بالوتا في تصريح لصحافيين 
إن منطقته تعرضت ألضرار طفيفة، مشيرا الى تصدعات في بعض 

الطرق. لكن نصف املنطقة حرم من التيار الكهربائي.
ـــي ايطاليا الــتــي تقع بــن الصفيحتن  وقــســم كبير مــن أراض

االوروآسيوية واألفريقية معرض خلطر زلزالي كبير.
وتسجل آالف الهزات كل سنة، وإن كان القسم األكبر منها ال يشعر 

به الناس.
وتسجل األضرار عموما في ايطاليا لدى وقوع هزات تفوق قوتها 
5،5 درجات، كما يقول املعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكن. 
لكن هزة وقعت في اغسطس 2017 وبلغت قوتها أربع درجات، أدت 
الى انهيار عدد كبير من املباني في جزيرة إيشيا قبالة سواحل نابولي 

واسفرت عن وقوع قتيلن.

البحث ما زال مستمرا عن ناجني

39 ارتفاع عدد القتلى جراء انهيار جسر »جنوى« إلى 

تتضاءل االمــال في العثور على ناجن في 
جنوى بشمال غرب ايطاليا، بعد انهيار جسر 
أسفر عن 39 قتيا ودفع باحلكومة إلى تضييق 

اخلناق على الشركة املشغلة للطريق السريع. 
وأعلن الدفاع املدني األربعاء حصيلة جديدة 
بلغت 39 قتيا بينهم ثاثة أطفال تتراوح 
أعمارهم بن ثمانية و13 عاما، و15 جريحا 
بينهم 12 بحال اخلطر. وال يزال هناك عددا من 

املفقودين.
وقــالــت احلكومة االيطالية األربــعــاء إنها 
تنوي إلغاء امتياز الشركة املشغلة للطريق 

السريع الذي ميّر عبر اجلسر املنهار.
ــى التحتية  ــن ــب ــــر الــنــقــل وال ــب وزي ــت وك
دانيلو تونينيلي على موقع »فيسبوك« أن 
السلطات تتمنى استقالة املسؤولن في شركة 
»اوتوسترادي بير ليطاليا« وستطلب غرامة قد 

تصل قيمتها إلى 150 مليون يورو.
ومن املعروف أن اجلسر يعاني من مشاكل 
ــا املسؤولون السياسيون إلى  بنيوية. ودع

حتديد الذين أهملوا وضعه ومعاقبتهم.

وبــعــد رئــيــس احلكومة جوزيبي كونتي 
مساء الثاثاء، سيتوجه نائب رئيس الوزراء 
لويجي دي مايو زعيم تكتل حركة خمس جنوم 
الشعبوية، إلى موقع االنهيار يرافقه تونينيلي.

ــذا النوع  ــو أخــطــر حـــادث انهيار مــن ه وه
تشهده أوروبا منذ 2001.

وقــال الرئيس االيطالي سيرجيو ماتاريا 
إن »كارثة ضربت جنوى وكل إيطاليا. مأساة 

مرعبة وعبثية أصابت أشخاصا وعائات«.
وأمضى رجال اإلنقاذ الليل وهم يبحثون عن 
ناجن مبساعدة كاب، بعد إنــارة املكان الذي 

سقطت فيه أجزاء اجلسر وحتولت إلى ركام.
ــال الــدفــاع املــدنــي اإليطالي إن عمليات  وق
االنــقــاذ جتــري مبشاركة حوالى ألــف شخص 
مبن فيهم طواقم اإلغاثة )رجال إطفاء وشرطة 

ومسعفو الصليب األحمر(.
وصــرح مسؤول االطفاء اميانويلي غيفي 
لوكالة فرانس برس »لن نفقد األمل، انقذنا أكثر 
من عشرة أشخاص من حتت األنقاض. سنعمل 

با توقف حتى إنقاذ آخر شخص«. 

ــال اإلنــقــاذ على ناجن ليا،  ولــم يعثر رج
لكنهم يؤكدون أنهم لم يفقدوا األمل.

ــل اإلطــفــاء الفرنسي باتريك  وحتـــدث رج
فياردري الــذي وصل في إطــار تعزيزات عن 
صعوبة العمليات. وقال »مت إجاء الضحايا 
الذين كانوا على السطح واآلن يجب أن نبحث 
بن أنقاض املباني، لكن هناك آالف األطنان من 

اإلسمنت«.
ووقع احلادث قبيل الظهر بينما كانت تهطل 
أمطار غزيرة. وانهار اجلسر على طول أكثر من 
مئتي متر مسببا ضجة كبيرة أوحت للسكان في 
املنطقة بأنه زلــزال. وأدى انهياره إلى سقوط 

أكثر من ثاثن سيارة وشاحنة.
وخرج من احدى هذه السيارات ديفيد كابيلو 
)36 عاما( وهــو رجــل إطفاء، دون أن يصاب 
ــال »سمعت ضجيجا ثــم انــهــار كل  بـــأذى. وق
شيء«. وأضاف »رأيت الشارع يختفي وشعرت 

بخوف كبير. ال أعرف ملاذا لم ُتسحق سيارتي«.
وحالف احلظ أيضا السائق املغربي عفيفي 
ادريــس )39 عاما( الذي متكن من التوقف في 

الوقت املناسب. وقال لفرانس برس »شاهدت 
الشاحنة اخلضراء أمامي تتوقف ثم تعود الى 
الوراء فتوقفت أيضا، أقفلت الشاحنة وركضت 

بعيدا«.
وكانت الشاحنة اخلضراء حتى وقت متأخر 
من املساء ال تزال متوقفة قبل مسافة قصيرة من 

احلافة التي انهار ما بعدها.
وبسرعة حل الغضب محل الصدمة.

وقال سالفيني »سأفعل ما بوسعي ألعرف 
أسماء املسؤولن السابقن واحلالين. املوت 
بهذه الطريقة غير مقبول في ايطاليا«. وأضاف 

»سيدفعون ثمنا غاليا«.
من جانبه، دعا الرئيس ماتاريا إلى اجراء 
»فحص جدي وصارم ألسباب« املأساة. وقال 
»ليست هناك أي سلطة ميكنها التملص من 
مسؤوليتها: العائات والضحايا على حد 
ــواء يطالبون بذلك وحتى املجتمع الــذي  س

ضربه حدث سيترك تداعيات«.
وأضــاف أن »االيطالين ميلكون احلق في 
بنى حتتية حديثة وفّعالة يستخدمونها بشكل 

آمن في حياتهم اليومية«. 
وُشّيد جسر موراندي اإلسمنتي الذي ميتّد 
على 1،18 كيلومتراً أواخــر الستينات وشهد 
بحسب اخلــبــراء مشاكل هيكلية منذ بنائه 
وكانت كلفة صيانته عالية جداً خصوصا في ما 

يتعلق بالشقوق وتدهور اإلسمنت.
وبــحــســب الــشــركــة االيــطــالــيــة للطرقات 
السريعة، »كانت هناك أعمال تدعيم جارية 

على قاعدة اجلسر«.
وعّبر نائب وزيــر البنى التحتية ادواردو 
ريكسي عن التشاؤًم حــول مستقبل املرفق. 
ــّرح لوكالة الصحافة االيطالية »انسا«  وص
أنه »يجب أن يتّم هدم جسر موراندي بكامله« 
متوقعا تداعيات خطيرة على حركة السير في 

مدينة جنوى.
وقال إن »جسرا من هذا النوع ال ينهار بسبب 

برق أو رعد، يجب العثور على املذنبن«.
وشدد الوزير تونينيلي على أن »هذه املأساة 
ال ميكن أن حتصل في بلد متحّضر مثل ايطاليا. 
الصيانة أولوية على كل أمر آخر واملسؤولون 

يجب أن يدفعوا« الثمن.
ويربط طريق »آيه 10« السريع الذي أطلق 
ـــار«، مدينتي جنوى  عليه اســم »طريق األزه
وفينتيميليا الواقعة على احلــدود الفرنسية. 
وتقع جنوى البالغ عدد سكانها نصف مليون، 
بن البحر وجبال شمال غرب إيطاليا وتكثر 
فيها اجلسور العلوية واألنفاق نظراً لوعورة 

تضاريسها. 

جهود حثيثة في البحث عن ناجن بعد انهيار جسر جنوى اإليطالية

150 مدنيا بعد مقتل نحو 

توقف املعارك في غزنة األفغانية 
لكن املخاوف ال تزال ماثلة

ذكرت مصادر محلية أفغانية أن املعارك توقفت 
على ما يبدو األربعاء في غزنة التي هاجمها قبل 
حوالي أسبوع عناصر حركة طالبان الذين أبعدوا 
كما يسود االعتقاد من وسط املدينة لكنهم ما زالوا 

موجودين على مقربة منها.
ــات قــوات األمــن الــشــوارع التي  وجابت دوري
خلت من املسلحن. وبدأ جتار بإصاح األضرار 
في متاجرهم وتنظيفها، كما ذكر مراسل وكالة 

فرانس برس.
لكن املراسل ملح عناصر من طالبان في قرية 
ــدة على األقــل خــارج املدينة، وابلغ سكان  واح
أيضا بوجودهم في أماكن أخرى قريبة، ما يثير 

املخاوف من استئناف املعارك.
ونــددت األمم املتحدة بـ »املعاناة الشديدة« 

للمدنين الذين حتاصرهم املعارك.
ـــاص لـــأمم املــتــحــدة في  ــدوب اخل ــن ـــال امل وق
أفغانستان تاداميشي ياماماتو في بيان األربعاء 
إن »بعض املعلومات يفيد ان حصيلة الضحايا في 

غزنة مرتفعة جدا«.
وأضــاف ان »تقديرات غير مؤكدة تشير الى 
سقوط من 110 الى 150  مدني. وتفيد معلومات 
جديرة بالثقة ان املستشفى العام في غزنة يضيق 

بالتدفق املستمر للجرحى«.
من جانبه، قال التاجر بشير أحمد الــذي جلأ 
األربــعــاء الــى كــابــول »تنتشر رائــحــة الــدم في 
املدينة«. واضاف لوكالة فرانس برس ان »الناس 

خائفون من استئناف املعارك في أي حلظة«.
ــوم طــالــبــان عــلــى مــديــنــة غزنة  ــج وكــــان ه
االستراتيجية التي تبعد ساعتن عن كابول، بدأ 
مساء اخلميس. وواجه اجليش األفغاني املدعوم 
مــن قـــوات جــويــة أميركية، صعوبة فــي صده 

استمرت أياما.
وتــؤكــد السلطات ان املدينة لــم تسقط وان 
عمليات محدودة فقط ما تزال جارية. ولم تعرف 

األربعاء املراحل التي بلغتها العمليات.
واضطر سكان للجوء بضعة أيام الى املخابئ 

والتزود باملؤن.
وقــال أحد هــؤالء السكان شكرالله نعيمي ان 
»مخزوناتنا من املواد الغذائية قد نفدت في اليوم 
الثاني من املعارك«، معربا عن األســف الرتفاع 

األسعار.
واضاف ان »عناصر طالبان كانوا على مقربة 
من منزلنا واضطررنا الى االختباء في الطبقات 

السفلى«.
ويشكل هجوم غزنة، كبرى مدن الوالية التي 
حتمل اإلسم نفسه، أكبر هجوم لطالبان منذ وقف 

غير مسبوق إلطاق النار ثاثة أيام في يونيو.
ويتعرض املــتــمــردون للضغوط منذ اشهر 
حلملهم على املوافقة على بدء مفاوضات سام 
مع احلكومة األفغانية، ويعتبر احملللون ان هذه 
الهجومات تهدف الى وضعهم في موقع قوي لدى 

بدئها.

أفغاني يزيل احلطام في سوق شعبي بعد إيقاف املعارك في غزنة 

alwasat.com.kw

رفضت مجددا اإلفراج عن القس األميركي

تركيا: سنواصل احلوار مع واشنطن في حال أظهرت موقفا بناء 
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