
رجال إنقاذ عند موقع حتطم الطائرة

أع��ل��ن امل��ت��ح��دث ب��اس��م منظمة 
الطاقة ال��ذري��ة اإلي��ران��ي��ة، بهروز 
كمالوندي، أن طهران ستعود إلى 
وضع ما قبل االتفاق النووي الذي 
أبرمته مع القوى العاملية إذا لم تِف 
الدول األوروبية بالتزاماتها، وفق 

وكالة األنباء اإليرانية.
وت��ق��ول إي����ران إن ع��ل��ى ال���دول 
األوروب���ي���ة ب���ذل امل��زي��د لضمان 
حصولها على املزايا االقتصادية 
التي كان يفترض أن تنالها مقابل 
فرض قيود على برنامجها النووي 
مبوجب االتفاق الذي انسحبت منه 

واشنطن العام املاضي.
ب��دوره، اعتبر وزي��ر اخلارجية 
ال��ب��ري��ط��ان��ي، ج��ي��رمي��ي ه��ن��ت، أن 
الوقت ال يزال متاحاً إلنقاذ االتفاق 
النووي، مشيراً إلى أن بالده ال تتفق 
مع ال��والي��ات املتحدة، وه��ي أقرب 
حلفائها، ف��ي طريقة تعاملها مع 

األزمة اإليرانية.
وق���ال ه��ن��ت للصحافيني ل��دى 
وصوله إلى اجتماع وزراء خارجية 
االحتاد األوروبي في بروكسل: “ال 
ي��زال أم��ام إي��ران ع��ام كامل إلنتاج 
قنبلة ن��ووي��ة... لكن هناك فرصة 
ضئيلة إلب��ق��اء االت��ف��اق على قيد 

احلياة”.
ويناقش وزراء خارجية االحتاد 
األوروب��ي في بروكسل اليوم امللف 
اإليراني، وذلك على خلفية التصعيد 

املستمر في مياه اخلليج ومراوحة 
الوساطة الفرنسية مكانها بعد 
زيارتني لكبير مستشاري الرئيس، 
إميانويل ماكرون، إلى طهران في 

أقل من 3 أسابيع.
وقال وزير اخلارجية البريطاني، 
جيرميي هانت، إن الوقت ال يزال 
متاحاً إلنقاذ االتفاق النووي، مشيراً 
إلى أن ب��الده ال تتفق مع الواليات 
املتحدة، وه��ي أق��رب حلفائها، في 

طريقة تعاملها مع األزمة اإليرانية.
وص��رح هانت للصحافيني لدى 
وصوله إلى اجتماع وزراء خارجية 
االحتاد األوروبي في بروكسل أمس 
االثنني: “ال يزال أمام إيران عام على 
األق��ل إلنتاج قنبلة ن��ووي��ة... لكن 
هناك فرصة ضئيلة إلبقاء االتفاق 

على قيد احلياة”.
ورداً على س��ؤال عما إذا كانت 
ال��ق��وى األوروب���ي���ة ستسعى إلى 
معاقبة إي���ران النتهاكها ب��ن��وداً 
م��ن االت��ف��اق، ق��ال إن األوروب��ي��ني 
سيسعون لعقد اجتماع لألطراف 
للتعامل مع األم��ر، الفتاً: “سنفعل 
وه���ن���اك ش����يء ي��س��م��ى ال��ل��ج��ن��ة 
امل��ش��ت��رك��ة، وه��ي آل��ي��ة واردة في 
االتفاق، وهو ما يحدث عندما يعتقد 
أح���د األط����راف أن ال��ط��رف اآلخ��ر 

انتهكه، وهذا سيحدث قريباً جداً”.
من جانبه، قال وزير اخلارجية 
الفرنسي، جان إيف لودريان، إنه 

يجب على أوروب��ا أن تظل موحدة 
في محاولة احلفاظ على االتفاق 
ال��ن��ووي، م��ش��دداً أن��ه على طهران 
العدول عن قرارها بعدم االلتزام 

ببنود في االتفاق.
وذك��ر لودريان للصحافيني في 
مقر انعقاد اجتماع بروكسل أنه 
“يجب على األوروبيني احلفاظ على 

وحدتهم في هذه املسألة”.
وأض��اف أن ق��رار إي��ران تقليص 
التزامها باالتفاق مبثابة “رد فعل 

سيئ على قرار سيئ”.
ويناقش وزراء خارجية االحتاد 
األوروب��ي في بروكسل اليوم امللف 
اإليراني، وذلك على خلفية التصعيد 
املستمر في مياه اخلليج ومراوحة 
الوساطة الفرنسية مكانها بعد 
زيارتني لكبير مستشاري الرئيس 
إميانويل ماكرون إلى طهران في أقل 

من 3 أسابيع.
وقال مسؤول في مجلس االحتاد 
األوروب��ي، إن ال��وزراء سيناقشون 
خ��ف��ض التصعيد ال��ع��س��ك��ري في 
املنطقة، إضافة لتصريحات طهران 
األخ��ي��رة ح��ول تقليص التزاماتها 

مبوجب االتفاق النووي.
كما سيبحث ال���وزراء ال��رد على 
مواصلة تركيا التنقيب عن الغاز 
الطبيعي قبالة س��واح��ل قبرص، 
والتي يعتبرها االحت��اد األوروب��ي 

مفاعل بوشهري النوويانتهاكاً للقانون.

قبيل اجتماع بروكسل..طهران تهدد بالعودة ملا قبل »النووي«

بريطانيا: أمام إيران عام على األقل إلنتاج قنبلة نووية

السفير التركي بالعراق يعلن قرب 
افتتاح قنصلية بالده في املوصل

أعلن السفير التركي لدى العراق، 
ف���احت ي��ل��دز، أن القنصلية العامة 
التركية ف��ي مدينة امل��وص��ل )مركز 
محافظ نينوى( ستدخل اخلدمة مجددا 

في وقت قريب.
جاء ذلك في مؤمتر صحفي مشترك 
مع محافظ نينوى منصور املرعيد، 
خالل زيارته مجلس محافظة نينوى 
وغرفة جتارة املوصل ورئاسة جامعة 

املوصل.
وأش���ار يلدز إل��ى أن تركيا متتلك 
رواب��ط إنسانية وثقافية وتاريخية 
قوية ج��دا مع امل��وص��ل، وزي��ارت��ه لها 
تأتي للتأكيد على ثقة أنقرة والتزامها 
ب��إع��ادة إع��م��ار ال��ع��راق وخصوصا 

املوصل.
وأوضح أنه يتواصل مع السلطات 
احمللية ف��ي امل��وص��ل ح��ول مشاريع 
ال��ت��ج��ارة واالس��ت��ث��م��ار وامل��واص��الت 
والنقل، مؤكدا أن املدينة بحاجة إلى 

إعادة إعمار وتنمية اقتصادية.
وح��ول القنصلية العامة التركية 

في املوصل، قال يلدز: “حصلنا على 
موافقة احلكومة املركزية في يونيو 
إلع��ادة فتح القنصلية )...( وستبدأ 

القنصلية بالعمل في أقرب وقت”.
من جهة أخرى، شدد يلدز أن تركيا 
ت��ت��ع��اون م��ع ال��س��ل��ط��ات احمل��ل��ي��ة في 
املوصل حول مكافحة منظمة “بي كا 
كا” اإلرهابية بقضاء سنجار التابع 

للموصل.
ي��ش��ار إل���ى أن تنظيم “داعش” 
اإلرهابي اقتحم مبنى القنصلية العامة 
التركية ب��امل��وص��ل ف��ي 20 سبتمبر 
2014، واحتجز القنصل العام و49 من 
العاملني في القنصلية مع أفراد أسرهم، 
قبل أن تتمكن السلطات التركية من 
حتريرهم وإح��ض��اره��م إل��ى بالدهم، 

ومنذ حينها وهي خارج عن اخلدمة.
وف��ي ديسمبر 2017، وب��دع��م من 
التحالف ال��دول��ي بقيادة ال��والي��ات 
املتحدة، أعلن العراق استعادة كامل 
أراضيه من قبضة “داعش”، الذي كان 

يسيطر على ثلث مساحة البالد. 

9 سويديني في حتطم طائرة أثناء رحلة للقفز باملظالت عاصفة انتقادات لترامب بعد تغريدات مقتل 
»عنصرية« ضد نساء بالكونغرس

واجه الرئيس األمريكي دونالد ترامب عاصفة 
انتقادات بعد سلسلة تغريدات “عنصرية”، 
هاجم فيها برملانيات دميقراطيات بالكونغرس 
من عرقيات مختلفة، ووصفهن بأنهن مولودات 

في اخلارج و”يثرن املشكالت”.
وبينما لم يذكر ترامب في تغريداته أسماء 
محددة، ذكرت وكالة أنباء أسوشيتد برس أنه 
كان يشير إلى ألكساندريا أوساسيو كورتيز من 
نيويورك، والنائبتني املسلمتني إلهان عمر من 
مينيسوتا، ورشيدة طليب من ميشيغان، وآيانا 

بريسلي من ماساتشوستس.
وانتقدت رئيسة مجلس ال��ن��واب األمريكي 
نانسي بيلوسي ت��غ��ري��دات ت��رام��ب قائلة إن 
“الرئيس ال يريد جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى ، 

بل يريد جعل أمريكا بيضاء مرة أخرى”.
وأضافت: “إن تنوعنا مصدر قوتنا، ووحدتنا 
هي قوتنا”. كما نشرت رشيدة طليب تغريدة عبر 
حسابها على تويتر دعت فيها إلى عزل ترامب. 
وقالت: “إن أيديولوجيته )ترامب( اخلطيرة هي 

األزمة في حد ذاتها .. يجب عزله”.
وم��ن جانبها، وصفت إلهان عمر، الرئيس 
األمريكي عبر حسابها على تويتر بأنه “الرئيس 
األس����وأ واألك��ث��ر ف��س��ادا واألق����ل ك��ف��اءة على 

اإلطالق”.
وأضافت: “إنك غاضب ألن أشخاصا مثلنا 
يعملون في الكونغرس ويحاربون أجندتك 
املليئة بالكراهية”. كما كتبت النائبة أوكاسيو 
كورتيز عبر تويتر: “أنت غاضب ألنه ال ميكنك 

تصور أمريكا التي تضمنا. أن��ت تعتمد على 
أمريكا املخيفة”. كما اتهم بيرني ساندرز، الذي 
يسعى للترشح للرئاسة، ترامب بالعنصرية. 
وأضاف عبر حسابه على تويتر: “يجب أن نتحد 

جميعا من أجل العدالة وكرامة اجلميع”.
وكان ترامب قد طالب في تغريداته عضوات 
ال��ك��ون��غ��رس امل��ش��ار إل��ي��ه��ن دون تسميتهن، 
بعودتهن إل��ى “األماكن امل��ن��ه��ارة وامل��وب��وءة 
باجلرمية التي قدمن منها”، متجاهاًل حقيقة أن 
هؤالء النساء مواطنات أمريكيات، حسب وكالة 

“أسوشيتد برس”.
وق���ال ت��رام��ب: “من ال��غ��ري��ب أن ن��رى اآلن 
عضوات الكونغرس الدميقراطيات )التقدميات(، 
اللواتي جئن أصالً من بلدان تعتبر حكوماتها 
كارثة كاملة وشاملة، واألس��وأ واألكثر فساًدا 
وغير كفؤة في أي مكان في العالم )إذا كان لديهم 

حتى حكومة عاملة على اإلطالق(”.
وأض��اف: “وفي الوقت نفسه يخبرن شعب 
ال��والي��ات املتحدة أعظم وأق��وى أم��ة على وجه 

األرض، بشراسة كيف تتم إدارة حكومتنا”.
وتابع: “ملاذا ال يعدن ويساعدن في إصالح 
األماكن املنهارة متاًما واملوبوءة باجلرمية التي 

جئن منها. ثم يعدن ليوضحن لنا كيف مت ذلك”.
واختتم ق��ائ��اًل: “حتتاج ه��ذه األم��اك��ن إلى 
مساعدتكن بشدة، وال ميكن أن تتركوها بسرعة 
كافية. أنا متأكد من أن نانسي بيلوسي )رئيسة 
مجلس النواب( ستكون سعيدة للغاية لوضع 

ترتيبات السفر املجانية بسرعة”.

أميركا تشن مداهمات العتقال أسر املهاجرين 
الذين ال يحملون وثائق

شنت السلطات األمريكية عمليات على 
نطاق ضيق العتقال األس��ر التي ال حتمل 
وثائق في مطلع األسبوع في بداية لتطبيق 
خطة الرئيس دونالد ترامب بترحيل آالف 
املهاجرين. ومن املتوقع أن تستهدف العملية 
التي تستمر عدة أيام نحو ألفي أسرة وصلت 
حديثا ف��ي نحو عشر م��دن أص��در قاضي 

هجرة أوامر بترحيلها.
وتهدف عمليات اإلبعاد منع حدوث زيادة 

في عدد األسر الهاربة من الفقر وأعمال عنف 
العصابات في بالدهم في أمريكا الوسطى 
مع سعي كثيرين منهم إلى احلصول على 

حق اللجوء في الواليات املتحدة.
وك���ان ت��رام��ب ق��د ص���رح ب���أن حمالت 
االع���ت���ق���ال ب��ه��دف ال��ت��رح��ي��ل اجل��م��اع��ي 

للمهاجرين ستبدأ ”قريبا جدا“.
وجعل ترامب من اتخاذ موقف متشدد 
بشأن الهجرة قضية رئيسية في رئاسته 

وفي مساعيه للفوز بوالية ثانية في 2020.
وق���ال للصحفيني ف��ي البيت األبيض 
”ستبدأ قريبا جدا، لكني ال أسميها مداهمات، 
إننا سنبعد كل من جاءوا بشكل غير قانوني 
على مدى سنني“. كانت إدارة إنفاذ قوانني 
الهجرة واجلمارك األمريكية قد قالت الشهر 
املاضي إن املداهمات ستستهدف املهاجرين 
الذين ال ميلكون وثائق والذين وصلوا في 

اآلونة األخيرة إلى الواليات املتحدة .
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100 مدني في أعمال  مقتل أكثر من 
عنف بأفغانستان منذ مطلع يوليو

قتل أكثر من 100 مدني وجرح العشرات في 
أعمال عنف مبناطق متفرقة من أفغانستان منذ 
مطلع يوليو اجلاري، حسب حصيلة مجمعة 

رصدتها األناضول. 
وتعكس ه��ذه احلصيلة تصاعدا للعنف 
في أنحاء البالد في الوقت الذي تنخرط فيه 
األطراف املتحاربة في عمليات قتالية ضارية 
لتكون لها اليد العليا، وس��ط ات��ف��اق سالم 
مقترح بني الواليات املتحدة وحركة طالبان، 
لكن في النهاية يتحمل املدنيون العبء األكبر 

من اخلسائر البشرية واملادية. 
وح��س��ب رص��د األن���اض���ول، سقط معظم 
الضحايا املدنيني جراء أعمال عنف من جانب 
حركة طالبان، خاصة باستخدام السيارات 
املفخخة، واشتباكات مع قوات األمن باألسلحة 
النارية مبناطق متفرقة، السيما العاصمة 

كابل. 
كما أن الغارات التي تشنها القوات املوالية 
للحكومة األفغانية على معاقل املسلحني تسفر 

أيضا عن سقوط ضحايا من املدنيني. 
وف��ي س��ي��اق متصل، وّث��ق��ت بعثة الدعم 
التابعة ل��ألمم املتحدة في أفغانستان مقتل 

581 شخصا وجرح 1192 مدنيا منذ مطلع 
العام اجلاري وحتى 31 مارس املاضي. 

وأفادت البعثة في بيان أصدرته في أبريل 
أن هناك 150 طفال ب��ني القتلى و432 بني 

اجلرحى. 
وقالت البعثة إن ع��دد الضحايا املدنيني 
ال��ذي��ن سقطوا على أي���دي ال��ق��وات املوالية 
للحكومة، يتجاوز ما سقط على أيدي طالبان 
والقوات األخرى املناهضة للحكومة منذ بداية 

العام اجلاري. 
وتشهد أفغانستان منذ سنوات مواجهات 
وأعمال عنف شبه يومية بني عناصر األمن 
واجليش من جهة، وعناصر طالبان من جهة 
أخ��رى، تسفر عن سقوط قتلى من الطرفني، 
فضاًل عن عمليات جوية تنفذها الطائرات 

احلكومية وطائرات التحالف الدولي. 
ومؤخرا، سعت واشنطن لفتح نوافذ حوار 
مع حركة “طالبان” بهدف إنهاء دوامة العنف.  
وت��ص��ر “طالبان” ف��ي املقابل على خ��روج 
ال��ق��وات األمريكية م��ن أفغانستان كشرط 
أس��اس��ي للتوصل إل��ى س��الم م��ع احلكومة 

األفغانية.

زلزال إندونيسيا يدمر
مئات املساكن

ُقتل شخص على األق��ل وُدم���رت مئات 
املساكن ج��راء ال��زل��زال العنيف بقوة 7.3 
درجة الذي ضرب شرق إندونيسيا، بحسب 

أول حصيلة رسمية نشرت أمس االثنني.
ووقع الزلزال األحد بعيد الساعة 18:00 
)09:00 بتوقيت غرينتش( ف��ي شمال 
أرخبيل مولوكو على عمق 10 كيلومترات، 
مثيراً حالة من الذعر ل��دى السكان الذين 

جلأوا إلى املرتفعات.
وُح���دد مركز ال��ه��زة على بعد 165 كلم 
جنوب تيرنات، كبرى م��دن إقليم شمال 

مولوكو.
وق��ال امل��س��ؤول احمللي في وكالة إدارة 
الكوارث إحسان صبور، إن “القتيل أصيب 
لدى انهيار منزله عليه”. ولم يسجل وقوع 

ضحايا آخرين رغم قوة الزلزال.
واضطر مئات األشخاص إلى اللجوء إلى 

مدارس ومباٍن عامة.
وق��ال املتحدث إن “الهزات االرت��دادي��ة 
ال ت��زال تسجل م��ا يشيع حالة م��ن الذعر 
بني السكان الذين يخافون من العودة إلى 

منازلهم”.

وب���ح���س���ب امل���ع���ه���د اإلن���دون���ي���س���ي 
للجيوفيزياء، سجلت صباح االثنني 52 هزة 

ارتدادية على األقل منذ زلزال أمس.
وض��رب��ت منطقة م��ول��وك��و ع��دة زالزل 
عنيفة في األسابيع األخيرة، أحدها بقوة 
6.9 درج��ة وق��ع األس��ب��وع امل��اض��ي، وآخر 
بقوة 7.3 درج��ة وق��ع أواخ��ر يونيو، لكن 

بدون التسبب بأضرار كبيرة.
وإندونيسيا أرخبيل مؤّلف من 17 ألف 
جزيرة وج��زي��رة صغيرة نشأ من تقاطع 
ث��الث صفائح تكتونية كبيرة ويقع على 
حزام النار في احمليط الهادئ، وهي منطقة 

نشاط زلزالي وبركاني قوي.
والعام املاضي، خلف زلزال بلغت قوته 
7.5 درج���ة، وأعقبه تسونامي ف��ي بالو 
بجزيرة سوالويسي أكثر من 2200 قتيل 

وآالف املفقودين.
وف��ي 26 ديسمبر 2004، ض��رب زل��زال 
عنيف بلغت قوته 9.1 درجة محافظة أتشيه 
ف��ي أق��ص��ى غ��رب األرخ��ب��ي��ل ونتجت عنه 
موجة تسونامي ضخمة في احمليط الهادئ 

أدت إلى مقتل نحو 170 ألف شخص.

قالت السلطات في السويد إن تسعة 
سويديني لقوا حتفهم عندما حتطمت طائرة 
كانوا على متنها في رحلة للقفز باملظالت 

قرب مدينة أوميو الصغيرة بشمال البالد.
وق��ال بيدر جونسون املتحدث باسم 
الشرطة إن الطائرة الصغيرة املخصصة 

لنقل املظليني حتطمت على جزيرة في نهر 
أومي بعد وقت قصير من إقالعها، مضيفا 
أن سبب احل��ادث ليس معلوما. وق��ال إن 

الركاب كانوا في رحلة للقفز باملظالت.
وذك����رت ال��ش��رط��ة أن جميع القتلى 
س��وي��دي��ون وأن أح��ده��م يحمل جنسية 

مزدوجة. ولم تكشف عن أسماء الضحايا. 
وعبر امللك كارل السادس عشر جوستاف 
ملك السويد عن حزنه وق��دم تعازيه في 

بيان عبر فيسبوك.
وقال ”في ضوء حادث التحطم املأساوي 
خ��ارج أوميو اليوم وال��ذي راح ضحيته 

تسعة أش��خ��اص، أود ت��ق��دمي ال��ت��ع��ازي. 
قلوبنا أن��ا وأس��رت��ي م��ع أس��ر الضحايا 
وأقاربهم“. وقال رئيس الوزراء السويدي 
ستيفان لوفني إن احلكومة على اتصال 
وثيق بالسلطات املعنية التي فتحت حتقيقا 

ملعرفة سبب التحطم.

الرئيسة التنفيذية لهوجن كوجن تصف
احملتجني بأنهم من »مثيري الشغب«

قالت كاري الم الرئيسة التنفيذية لهوجن 
كوجن أمس  االثنني إن احملتجني الذين شاركوا 
في االشتباكات األخيرة مع الشرطة ميكن 
وصفهم بأنهم من ”مثيري الشغب“ وعبرت 
ع��ن تأييدها للشرطة ف��ي تطبيق القانون 

والبحث عن املتورطني.
أدل���ت الم ب��ه��ذه ال��ت��ص��ري��ح��ات ف��ي أح��د 
املستشفيات حيث يعالج ثالثة من رجال 
الشرطة من جروح أصيبوا بها في مواجهات 

مع محتجني غاضبني من مشروع قانون مثير 
للجدل لتسليم املشتبه بهم إلى الصني.

وخ���الل ال��ش��ه��ر امل��اض��ي ش��ه��دت ه��وجن 
ك��وجن سلسلة م��ن االح��ت��ج��اج��ات الكبيرة 
التي شابها العنف في بعض األحيان بسبب 
مشروع قانون لتسليم املشتبه بهم إلى الصني 
حملاكمتهم أم��ام محاكم خاضعة لسيطرة 
احلزب الشيوعي احلاكم مما زج باملستعمرة 
البريطانية السابقة في أكبر أزمة سياسية 

منذ إعادتها إلى الصني في 1997. وحتولت 
مسيرة احتجاجية بعد ظهر األحد شارك فيها 
عشرات اآلالف إلى فوضى في مركز جتاري 
ح��ي��ث رش���ق ع��ش��رات م��ن احمل��ت��ج��ني رج��ال 
الشرطة باملظالت والزجاجات البالستيكية 
بينما ردت الشرطة ب��إط��الق رذاذ الفلفل 
واستخدمت الهراوات. وقالت الم إن أكثر من 
عشرة رج��ال شرطة أصيبوا في اشتباكات 

األحد وُنقل منهم ستة إلى املستشفى.


