
قال الرئيس اإليراني حسن 
روحاني خالل اجتماع تشارك 
فيييييه روسيييييا والييصيين ودول 
آسيوية أخرى في طاجيكستان 
إن بيييالده سييتييواصييل تقليص 
الييتييزاميياتييهييا مبييوجييب االتييفيياق 
النووي في ظل غياب ”مؤشرات 
إيجابية“ من األطييراف املوقعة 

األخرى.
وتوقفت إيييران عن االلتزام 
بييبييعييض تييعييهييداتييهييا مبييوجييب 
االتفاق النووي الذي أبرمته في 
عام 2015 مع قوى عاملية، وذلك 
بعد عام من انسحاب الواليات 
املتحدة من االتفاق وتشديدها 

العقوبات على طهران.
وقالت طهران في مايو إنه إذا 
لم تتكفل القوى العاملية بحماية 
االقتصاد اإليراني من العقوبات 
األميييييركييييية فيييي غيييضيييون 60 
يوما فسوف تبدأ في تخصيب 

اليورانيوم مبستوى أعلى.
وقييييال الييرئيييييس األميييييركييي 
دونالد ترامب إنه مستعد لعقد 
محادثات مع إيران وقتما تكون 
مستعدة لييذلييك رغيييم حتميله 
طهران مسؤولية الهجوم على 

ناقلتي نفط في خليج عمان.
وفي مقابلة مع شبكة فوكس 
نيييييوز قيييال تييرامييب ”نريد أن 
نعيدهم لطاولة الييتييفيياوض... 
أنيييا مستعد عيينييدمييا يييكييونييون 

مستعدين... لست في عجلة“.
وردا على سؤال بشأن كيف 
يييعييتييزم الييتييعييامييل مييع طييهييران 
ومنع تكرار مثل تلك احلييوادث 
مستقبال قال ترامب ”سنرى ما 

سيحدث“.
وأثارت الهجمات التي وقعت 
يييوم اخلميس تييسيياؤالت حول 
املالحة عبر مضيق هرمز وهو 

ممر مالحي رئيسي واخلطوات 
الييتييي ميكن لييلييواليييات املتحدة 
اتخاذها حلماية املنطقة. وقال 
مسؤولون أمريكيون إن بالدهم 

ستدافع عن مصاحلها.
وقييال تييرامييب ”لن يغلقوه. 
لن يتم إغييالقييه. لن يتم إغالقه 

لفترة طويلة“. وألييقييت إدارة 
ترامب مبسؤولية الهجمات على 
إيران استنادا إلى تسجيل فيديو 
صورته طائرة أمريكية يظهر ما 
قالت إنها دورية تابعة للحرس 
الييثييوري اإليييرانييي فييي قييوارب 
تقترب من إحدى الناقلتن قرب 

مضيق هرمز بعد االنفجارات 
وتزيل لغما الصقا لم ينفجر.

وقييال تييرامييب لفوكس نيوز 
”إيران فعلتها... أعتقد أنهم 
لم يريدوا الدليل الييذي تركوه 

خلفهم“.
كما قييال دبلوماسيون إن 

إيران ضاعفت سرعة تخصيب 
اليورانيوم لكنها ال تزال بعيدة 
عن املعدل األقصى املتاح في 
إطيييار االتييفيياق الييدولييي الييذي 
ابرمته مع القوى العاملية عام 
2015، وهييو ما يعني أنها ال 
تييزال بعيدة بفارق شهور عن 

بلوغ سقف االنتاج.
وفي ظل تصاعد حدة التوتر 
ميييع اليييوالييييات املييتييحييدة الييتييي 
انييسييحييبييت الييعييام امليياضييي من 
االتفاق النووي وفرضت بعده 
عقوبات اقتصادية مشددة على 
طييهييران، ال تييزال إيييران ملتزمة 

بيياحلييدود الرئيسية لالتفاق 
لييكيينييهييا تييهييدد بييإهييمييال بعض 

جوانبه على األقل.
ومنذ انسحابها من االتفاق، 
أعادت واشنطن فرض عقوبات 
على طهران وأضافت عقوبات 
جيييدييييدة ليييعيييزل اجلييمييهييورييية 

اإلسييالمييييية فييي مسعى تصفه 
إيران بأنه ”إرهاب اقتصادي“.

وذكر دبلوماسيون حضروا 
اإلفيييادة الفنية ربييع السنوية 
ملفتشي الوكالة الدولية للطاقة 
الييذرييية املييشييرفيية على القيود 
النووية لالتفاق إن املفتشن 
أبييلييغييوا الييييدول األعيييضييياء في 
األسيييبيييوع املييياضيييي أن إييييران 
سرعت تخصيب اليورانيوم إلى 
نحو 12 كيلوجراما في الشهر 
وهو تقريبا ثالثة أمثال املعدل 

السابق.
وقبل أيييام، أكييد املدير العام 
للوكالة يوكيا أمانو زيادة معدل 
التخصيب لكنه أحجم عن تقدمي 

تفاصيل.
وإذا واصييلييت اإلنييتيياج بهذا 
املعدل، فييإن إيييران ستبلغ على 
األرجح خالل شهرين تقريبا حد 
202.8 كيلوجرام املنصوص 
عليه في االتفاق بشأن مخزونها 

من اليورانيوم املخصب.
وبحسب الدبلوماسين الذي 
حضروا اإلفيييادة، فييإن الوكالة 
أبييلييغييت الييييدول األعييضيياء أنها 
الحظت في 22 مايو نظاما جديدا 

يتيح تسريع التخصيب.
وقال باتريك شاناهان القائم 
بأعمال وزير الدفاع األميركي إن 
اإلدارة األميركية تركز على بناء 
إجماع دولي عقب هجمات على 
ناقالت نفط بالشرق األوسييط 
ألقت واشنطن باللوم فيها على 

إيران.
كما ألقت بريطانيا باللوم 
على إييييران واحليييرس الثوري 
اإليراني في الهجوم على ناقلتي 
نفط في خليج عمان قائلة إنه ال 
ميكن ألي بلد أو جهة أخرى غير 

رسمية القيام بذلك.

الرئيس األميركي دونالد ترامب

ترامب: مستعد لعقد محادثات مع إيران رغم الهجوم على ناقلتي نفط

الرئيس اإليراني يعلن مواصلة تقليص التزامات بالده في االتفاق النووي

سوريا الدميقراطية تسلم بروكسل 
6 من أطفال الدواعش

أعييليين وزيييير اخلييارجييييية البلجيكي ديدييه 
ريندرز أّن األطفال األيتام السّتة الذين تسلّمتهم 
بالده من اإلدارة الذاتية الكردية في شمال شرق 
سوريا اخلميس والذين كان آباؤهم البلجيكيون 

التحقوا بتنظيم داعش ، وصلوا إلى بلجيكا.
وقيييال رييينييدرز فييي تغريدة على تويتر إّن 
“األطفال السّتة وصلوا لتّوهم إلييى بلجيكا 
من سوريا،” مضيفا “جتري اآلن متابعتهم 
ومواكبتهم من أجهزة إعانة الشبيبة والنيابات 

العامة احمللية املختّصة”.
من جهتها قالت النيابة العامة في بيان إّن 
“كل األطفال متت مواكبتهم نفسياً خالل العملية 
وسيتم االهييتييمييام فييي مرحلة أوليييى بحالتهم 

اجلسدية النفسية”.
وأضافت أّنه “ينبغي اإلشييارة إلى أّن هؤالء 
األطفال أقاموا ملدة طويلة في سوريا وفي ظروف 

صعبة”.
وكييانييت اإلدارة الذاتية الكردية فييي شمال 

شييرق سييوريييا أعلنت أّنييهييا سّلمت مسؤولن 
بلجيكين اخلميس سّتة أطفال أيتام كان آباؤهم 
التحقوا بتنظيم داعش. وبحسب النيابة العامة 
البلجيكية فإّن أحد هؤالء األطفال “بلغ مؤخراً 
سّن الّرشد”. وكان مسؤولون بلجيكيون أعلنوا 
في وقت سابق اّن أربعة من هؤالء األطفال السّتة 
تفوق أعمارهم عشر سنوات لكن أّياً منهم ليس 

مشتبهاً به في نظر القانون البلجيكي.
وكان هؤالء األيتام يقيمون في مخيمات تابعة 
لألكراد في سوريا. وهذه هي املرة األولى التي 

تنّظم فيها بلجيكا عملية إعادة من هذا النوع.
وال يييزال هناك بحسب مصادر متطابقة، ما 
بن 50 و60 قاصرا بلجيكياً في مخّيمات الهول 
وروج وعن عيسى التابعة للسلطات الكردية 

في سوريا.
وبحسب أرقام السلطات، غادر أكثر من 400 
بلجيكي بالغ منذ 2012، بينهم 150 كانوا ال 

يزالون “يتحركون ميدانيا” في نهاية 2018.

400 البنتاغون: التعاون مع تركيا سيستمر رغم شرائها منظومة إس 
أكد مصدران مطلعان بييوزارة الدفاع 
األميركية “البنتاغون”، أمس  السبت، أن 
العالقة األميركية التركية ستستمر، حتى 
إذا أصييرت أنقرة املضي قدما في شراء 
منظومة إس 400، وإخراجها من برنامج 

برنامج املقاتالت إف 35.
ونقلت قناة “احلرة” األميركية عن 
املتحدث باسم البنتاغون لشؤون حلف 
الناتو وأروبييييا، مايكل أنييييدروز، قوله 

“نقدر العالقة االستراتيجية مع تركيا، 
وتعاوننا معها متعدد األهداف من خالل 
إجراء متارين مشتركة مع القوات التركية 
مثل ميينيياورات نسر األنيياضييول وليس 
التنسيق معها محصورا ببرنامج املقاتلة 

إف 35 األميركية”.
وحول ما إذا كان قرار تعليق مشاركة 
تركيا فييي برنامج إف 35، ميين املمكن 
أن يتغير، في حييال تراجعها عن شراء 

منظومة إس 400، أوضييح أنييدروز، بأن 
“كل الييقييرارات قابلة للتغير والتراجع 
إذا ما قررت تركيا إلغاء صفقة إس 400 
قريبا”. ومضى قائال “واشنطن حينها 
ستعيد الييتييرحيييييب بتركيا مييجييددا في 
البرنامج”، مشيرا إلى أنه “ال تزال هناك 

محادثات مع األتراك حول األمر”.
كما نقلت القناة عيين املتحدث باسم 
البنتاغون لشؤون السياسات الدولية، 

إيريك باهون، قوله إن “موسكو تسعى 
الستغالل االنقسام الناجم عن صفقة إس 
400 من أجل كسر العالقة العميقة بن 

واشنطن وأنقرة”.
وأضاف: “أكبر هدية ميكن أن حتصل 
عليها روسيا هي إحداث انقسام في حلف 
شمال األطلسي )اليينيياتييو( وهييو أميير لن 
يحدث، عالقتنا مع تركيا ستستمر، فنحن 

حلفاء لسبعن عاما تقريبا”. 

أميركا تكثف من عمليات إعادة الالجئني للمكسيك
قال مسؤول بدائرة الهجرة في املكسيك إن الواليات 
املتحدة ضاعفت عدد الالجئن الذين تعيدهم لبالده 
يوميا من مدينة إلباسو في والية تكساس األميركية 
في أول مؤشر على أن الواليات املتحدة بدأت في اتخاذ 
إجييراءات بعد اتفاق أبرمته املكسيك األسبوع املاضي 

لتجنب فرض رسوم جمركية إضافية.
وقييال لويس كارلوس كانو املتحدث باسم دائييرة 
الهجرة في منطقة سيوداد خواريز املكسيكية املقابلة 
ملدينة إلباسو األميركية على احلييدود إن نحو مئتي 
الجئ يعودون يوميا منذ يوم اخلميس ارتفاعا من مئة 

في السابق.
وخضعت املكسيك لضغوط من اإلدارة األميركية 
األسبوع املاضي ووافقت على توسيع نطاق برنامج 
يجبر طالبي اللجوء ألمريكا، وأغلبهم ميين أمريكا 
الوسطى، الذين يصلون للحدود اجلنوبية للواليات 
املتحدة البقاء في املكسيك انتظارا لنتيجة فحص 

طلبات جلوئهم.
وأكييد الرئيس األميركي دونالد ترامب أن االتفاق 
يتضمن أيضا خطة لتصنيف املكسيك ”دولة ثالثة 
آمنة“ ميكن لطالبي اللجوء الييذهيياب إليها بييدال من 
الواليات املتحدة إذا لم تفعل املكسيك ما يكفي للحد من 

عدد املهاجرين املتجهن لبالده بحلول منتصف يوليو.
وردا على سؤال عما إذا كان هذا التوجه ضمن اخلطة 
قال ترامب في مقابلة مع فوكس نيوز ”هذا صحيح 

قوات أمن مكسيكية يصحبون مهاجرين كوبين بالقطع.. وهذا ما سيحدث“.

الواليات املتحدة قلقة من زيارة 
مرتقبة ملسؤول أممي إلى الصني

أعربت الييواليييات املتحدة عن قلقها العميق 
حيال الزيارة املرتقبة لوكيل األمن العام لألمم 
املتحدة ملكافحة اإلرهيياب فالدميير فورونكوف 

إلى الصن.
وقييالييت املتحدثة بيياسييم وزارة اخلارجية 
األميركية مورغان أورتاغوس في بيان إن هذه 
الزيارة جتري في ظل “حملة القمع غير املسبوقة 
من قبل السلطات الصينية لألقليات املسلمة في 
إقليم شينجيانغ )تركستان الشرقية( املضطرب 

شمال غرب البالد”.
وأضافت املتحدثة أن نائب وزير اخلارجية 
األميركي جييون سوليفان حتييدث هاتفيا “مع 

األمن العام لألمم املتحدة أنطونيو غوتيريس 
للتعبير عن بواعث قلق عميقة بشأن خطة سفر 

فورونكوف إلى شينجيانغ بالصن”.
وأعييرب سوليفان “عن أن مثل هذه الزيارة 
غير مالئمة للغاية بالنظر إلى حملة القمع غير 
املسبوقة اجلارية في شينجيانغ ضد األويغور 
واألقليات الكازاخستانية والقرغيزية وغيرهم 
من املسلمن”. وأشييار نائب وزييير اخلارجية 
األميركي “إلى أن بكن تواصل تصوير حملتها 
القمعية ضد األويييغييور وغيرهم من املسلمن 
كجهود مشروعة ملكافحة اإلرهاب بينما هي في 

احلقيقة ليست كذلك”.

هوجن كوجن : مشروع قانون تسليم 
املتهمني للصني قد يتم تعليقه

قييالييت وسييائييل اإلعييييالم في 
هييوجن كييوجن أمييس  السبت إن 
احلكومة ستعلق قانونا مقترحا 
بشأن تسليم املتهمن إلى الصن 
أدى إلييى غضب واسييع النطاق 
واحتجاجات عنيفة مع اعتزام 
كييياري الم الرئيس التنفيذية 
لييهييوجن كيييوجن الييتييحييدث إلييى 

الصحفين في وقت الحق.
وبييدأ التأييد ملشروع قانون 
التسليم يتراجع مع حث العديد 
ميين الييسيياسيية املييؤيييدييين للصن 
ومييسييتييشييار كييبييييير لييييالم على 
ضرورة تأجيل مناقشة مشروع 

القانون في الوقت احلالي.
وأثييار مشروع القانون الذي 
سيشمل سييكييان هيييوجن كييوجن 
واألجييانييب والصينين الذين 
يعيشون فيها أو يييسييافييرون 
عبرها مخاوف من أنه قد يهدد 

سيادة القانون التي تعزز وضع 
هوجن كوجن كمركز مالي دولي.

ونظم مئات اآلالف مسيرات 
عبر هوجن كوجن األحد املاضي 
احتجاجا على مشروع القانون 
وقامت الشرطة بإطالق الغاز 
املييسيييييل لييلييدمييوع والييرصيياص 
املطاطي في مواجهة مظاهرات 
فييي الييشييوارع خييالل األسييبييوع 
املاضي مما أغييرق هوجن كوجن 
في حالة من االضييطييراب وأدى 
إليييى ضييغييوط قييوييية عييلييى الم. 
ومن املقرر تنظيم احتجاج آخر 
يييوم األحييد. وذكييرت محطة آي 
كيبل وصحيفتا ساوث تشاينا 
مورننج بوست وسينغ تاو أنه 
سيتم تعليق مشروع القانون. 
وقالت محطتا تي.في.بي وآي 
كيبل إن الم ستعقد مييؤمتييرا 

صحفيا.
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الشرطة السنغالية تعتقل محتجني وسط غضب بشأن صفقة غاز
أطلقت شرطة مكافحة الشغب السنغالية الغاز املسيل 
للدموع واعتقلت أكثر من 20 شخصا خالل احتجاج غير 
مرخص في العاصمة دكييار بسبب تقرير لهيئة اإلذاعيية 
البريطانية )بييي.بييي.سييي( عيين مييزاعييم بييتييورط شقيق 
الرئيس في عملية حتايل لها صلة بحقلي غاز بحرين 

تطورتهما شركة بي.بي العمالقة.
وكان ممثلون لالدعاء قد قالوا إنهم سيجرون حتقيقا 
عقب التقرير الذي نشرته بي.بي.سي في وقت سابق من 
الشهر اجليياري. وأثييار التقرير غضبا عاما وألقى بظالل 
على خطط السنغال في مجال الطاقة قبل سنوات من بدء 

أول تدفق للنفط والغاز.
ورأي شاهد من رويترز في وسط دكار الشرطة تطلق 
الغاز املسيل للدموع وتعتقل محتجن كانوا يييرددون 

شعارات مثل ”نحن سنغاليون. هذا كثير“.
ولم يتسن تقدير عدد املشاركن في االحتجاج ألنه لم 
يكن قاصرا على منطقة واحييدة باملدينة. وسيياد الهدوء 
بحلول املساء. وقال تقرير بي.بي.سي إن شركة بي.بي 
وافقت، في ترتيب لم يتم نشره مسبقا، على أن تدفع نحو 
عشرة مليارات دوالر لشركة تيميش كوربوريشن التي 
يديرها رجل األعمال الروماني األسترالي فرانك تيميش 

الشرطة تعتقل مشاركا في االحتجاجمقابل استغالل حصتها في احلقلن.

مظاهرات في سويسرا 
للمطالبة باملساواة بني 

الرجل واملرأة
شهدت كبريات املدن السويسرية تظاهرات 
عارمة تطالب بتعزيز حقوق املرأة واملساواة 
في األجور وفرص العمل مع الرجال وحمايتهن 
من التحرش. وذكيير حتالف النقابات املهنية 
والعمالية في سويسرا املنظم لتلك املظاهرات 
فييي تصريح للصحفين املعنين بتغطية 
احلييدث في العاصمة السويسرية بييرن “أن 
العاصمة السويسرية وحدها شهدت مشاركة 
60 ألف شخص وأن هذا العدد ارتفع في مدينة 

زيوريخ إلى 70 ألفا”.
ووفقا للتحالف فييإن هييذا العدد القياسي 
للمشاركات واملييشيياركيين يعكس االهتمام 
املجتمعي بييضييرورة فتح ملف حقوق املييرأة 
في سويسرا. وجتمع املتظاهرون في ميدان 
البرملان بالعاصمة برن ثم حتركوا في مسيرة 
عبر شييوارع وسييط املدينة رافعن شعارات 
مختلفة تندد بحرمانهن من تطبيق القوانن 

الداعمة حلقوقهن .


