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طهران مستعدة للخطوة الثالثة في تقليص التزاماتها باالتفاق النووي

مايك بنس سيخوض

إيران تحذر أميركا من عواقب احتجاز «ناقلة النفط»

انتخابات  2020نائب ًا لترامب
قال الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب �إنه �سيبقي على نائبه مايك
بن�س ليخو�ض معه االنتخابات الرئا�سية القادمة.
و�أ�ضاف ترامب لل�صحافيني قبل �أن ي�ستقل طائرة الرئا�سة �إلى
نيوجريزي «�أنا �سعيد للغاية مع مايك بن�س».
ومن املتوقع �أن يفوز ترامب ب�سهولة برت�شيح احلزب اجلمهوري
له للح�صول على فرتة ثانية يف انتخابات الرئا�سة املقررة يف
نوفمرب عام .2020

ح���ذرت �إي����ران �أم�����س ،ال��والي��ات
املتحدة الأمريكية من مغبة احتجاز
ناقلة النفط الإيرانية «�أدريان دريا»
«غري�س� »1سابقا بعد الإفراج عنها
من قبل ال�سلطات املحلية يف جبل
طارق.
وقال املتحدث با�سم وزارة اخلارجية
الإيرانية عبا�س مو�سوي يف م�ؤمتر
�صحايف ان بالده وجهت عرب ال�سفارة
ال�����س��وي����سري��ة يف ط��ه��ران حتذيرا
للجانب الأمريكي لتجنب القيام مبثل
ه��ذه اخلطوة التي «�سترتك عواقب
�سيئة بالن�سبة لهم».ونفى مو�سوي
ان «ت��ك��ون ب�لاده ق��د تعهدت بعدم
توجه ال�سفينة االيرانية الى املوانئ
ال�سورية» الفتا الى ان طهران «�أعلنت
منذ بداية احتجاز الناقلة ان وجهتها
مل تكن �سورية».
وب�ش�أن الأف���راج عن ناقلة النفط
الربيطانية املحتجزة لدى ال�سلطات
االيرانية ق��ال مو�سوي «يجب ان
ننتظر ق���رار املحكمة الن هذه
ال�سفينة ارتكبت عدة خمالفات».

حركة  5نجوم اإليطالية:

سالفيني لم يعد موضع ثقة
ق���ال���ت ح��رك��ة
جن��������وم
5
الإيطالية� ،أم�س
االول� ،إن ماتيو
�سالفيني زعيم
ح��زب الرابطة
املنتمي لليمني
املتطرف مل يعد
�رشيكا مو�ضع
ثقة مم��ا يغلق
الباب فيما يبدو
�أمام �أي �إمكانية
لإحياء االئتالف
احلاكم.
وال��ت��ق��ى كبار
م�س�ؤويل احلركة
• ماتيو سالفيني
امل���ن���اه�������ض���ة
للم�ؤ �س�سا ت ،
�أم�س ،يف فيال م�ؤ�س�س احلركة املمثل الكوميدي بيبي جريلو،
لبحث موقفهم بعد الكلمة التي �ألقاها رئي�س احلكومة
جوزيبي كونتي �أمام جمل�س ال�شيوخ� ،أم�س ،وتناولت فيها
الأزمة احلكومية ،وفقا لرويرتز.
وقالت حركة  5جنوم ،يف بيان «كل احلا�رضين هنا اتفقوا
على �أن �سالفيني مل يعد �رشيكا موثوقا به».
وكان بني من ح�رضوا االجتماع زعيم احلركة لويجي دي
مايو ورئي�س جمل�س النواب املنتمي لها روبرتو فيكو
و�ألي�ساندرو دي باتي�ستا ،وهو لي�س ع�ضوا بالربملان لكنه
رمبا يكون ال�سيا�سي الأكرث �شعبية يف احلركة وله �أتباع
كثريون.
ويف حماولة لال�ستفادة من تنامي �شعبيته �أعلن �سالفيني
يف الثامن من �أغ�سط�س �أن حتالفه مع حركة  5جنوم مل يعد
قائما ،ودعا لإجراء انتخابات قد ت�أتي به رئي�سا للوزراء.

الدنمارك :فكرة بيع «جرينالند»
للواليات المتحدة ...سخيفة

رف�ضت الدمنارك على ل�سان رئي�سة الوزراء
ميت فريدريك�سن فكرة بيع جزيرة جرينالند
االك�بر بالعامل للواليات املتحدة.وقالت
رئي�سة الوزراء �إن جرينالند لي�ست للبيع و�إن
فكرة بيعها للواليات املتحدة �سخيفة.
ونقلت وكالة رويرتز ام�س ،عن فريدريك�سن
قولها «ه���ذا نقا�ش �سخيف ،بالطبع �أن
جرينالند لي�ست للبيع ،وهو ما ينهي احلديث
بهذا ال�ش�أن ،جرينالند لي�ست دمناركية هي
ملك مواطنيها ،لدي �أمل قوي �أال يكون ذلك
على حممل اجلد».
وكان الرئي�س االمريكي دونالد ترامب قد �أكد

• تصريحات الدبلوماسية الكرواتية التي أثارت الغضب

ت�سببت ت�رصيحات عن�رصية،
ن�رشتها دبلوما�سية كرواتية يف
العا�صمة الأملانية برلني ،على
«في�سبوك» ،يف �إث��ارة �ضجة يف
بالدها.
وك��ت��ب��ت ب��واب��ة «�إن��دك�����س �إت�ش
�آر» الإخ��ب��اري��ة� ،أن ال�سكرترية
الأولى يف ال�سفارة الكرواتية يف
برلني اليزابيتا ماديارفيت�ش،
كانت ن�رشت �صورة يف الثامن
من ال�شهر احلايل ل�ساحل البحر
الأدري��ات��ي��ك��ي ،وك��ت��ب��ت حتتها
«�أوروب�����ا النقية والأ�صلية،
�أوروب��ي��ون بي�ض فقط ،كما كان
احل��ال يف كل �أنحاء �أوروب��ا قبل
 30عاما» .ون�أت وزارة اخلارجية

وكانت بيانات �رشكة «ريفينيتيف»
لتعقب حركة ال�سفن قد �أظهرت �أن
ناقلة النفط الإيرانية «غري�س »1
غريت وجهتها �إلى كاالماتا باليونان
وذلك بعد �ساعات من رف�ض �سلطات

جبل طارق طلبا �أمريكيا باحتجاز
ال�سفينة.
واعلن احلر�س الثوري االيراين يف الـ
 19من ال�شهر املا�ضي �إيقافه ناقلة
نفط بريطانية «�ستينا امبريو» لدى

رداً على تصريحات الرئيس األميركي

موجة غضب بسبب تصريحات
عنصرية لدبلوماسية كرواتية

الكرواتية بنف�سها عن ت�رصيحات
الدبلوما�سية ،وانتقدتها ب�أ�شد
العبارات وا�ستدعتها للت�شاور
يف ال��وزارة يف زغرب ،واكت�سبت
الق�ضية زخما �إ�ضافيا نظرا لأن
كرواتيا �ستتولى الرئا�سة الدورية
لالحتاد الأوروبي مع مطلع العام
املقبل.
من جانبها ،دافعت الدبلوما�سية
ال��ك��روات��ي��ة ع���ن نف�سها على
«في�سبوك» قائلة� :إن من حقها ب�شكل
�شخ�صي �أن تعرب عن ر�أيها ،وبعد
ذلك ادعت م�ساء �أم�س ال�سبت� ،أن
جمهولني هاجموا ح�سابها على
«في�سبوك».
غ�ير �أن م��ا ي��ت��ع��ار���ض م��ع هذا

• عباس موسوي

مرورها من م�ضيق هرمز واقتيادها
ال��ى ال�شواطئ االي��ران��ي��ة «لعدم»
مرعاتها قوانني املالحة الدولية.
وجاءت هذه االحداث بعد ان اعلنت
�سلطات جبل طارق وهي منطقة حكم
ذات��ي تابعة للتاج الربيطاين انها
احتجزت ناقلة نفط ايرانية عمالقة
متجهة الى �سورية انتهاكا للعقوبات
االوروب��ي��ة يف حني قالت طهران ان
الناقلة كانت تبحر يف املياه الدولية
ومل تكن متجهة الى �سورية.
ونقلت تقارير عن القائم ب�أعمال
وزي�����ر اخل���ارج���ي���ة اال���س��ب��اين
جو�سيب بوريل ان حكومة جبل
ط��ارق احتجزت الناقلة العمالقة
«غري�س »1بناء على طلب قدمته
الواليات املتحدة لربيطانيا».
ويف مو�ضوع �آخ��ر� ،أعلن املتحدث
با�سم اخلارجية الإي��ران��ي��ة عبا�س
مو�سوي �أم�س� ،أن اخلطوة الثالثة
لتقلي�ص االلتزامات يف االتفاق النووي
يجري التخطيط لها مبا يتنا�سب مع
الظروف التي تواجه �إي��ران وبقية

الدول املوقعة على االتفاق النووي.
وقال مو�سوي وفقا ملا ذكرته وكالة
�أنباء «فار�س» الإيرانية «مل تختتم
حتى الآن املفاو�ضات وامل�شاورات
حول تنفيذ االلتزامات الأوروبية،
وه��ن��اك ال��ع��دي��د م��ن االق�تراح��ات
وامل�شاورات».
وت��اب��ع« :اخل��ط��وة الثالثة يجري
التخطيط ل��ه��ا ،مب��ا يتنا�سب مع
الظروف التي تواجه �إيران وبقية الدول
املوقعة على االتفاق النووي».
و�أ�ضاف املتحدث با�سم اخلارجية
الإي��ران��ي��ة �أن الرئي�س الفرن�سي
�إميانويل ماكرون يبذل جهودا يف
هذا املجال ،وقد دعمته بقية الدول
الأوروب��ي��ة ونتطلع �إل��ى ر�ؤي��ة ما
�ستحققه هذه اجلهود الدبلوما�سية
يف هذه املدة الق�صرية التي يتعني
علينا فيه اتخاذ اخلطوة الثالثة،
وم��ن ث��م �سيقرر املجل�س االعلى
ملراقبة االتفاق النووي ،اتخاذ �أو
عدم اتخاذ اخلطوة الثالثة من قبل
�إيران».

االدع���اء ه��و م��ا ذك��رت��ه ب��واب��ة «
�إندك�س �إت�ش �آر»� ،أن ماديارفيت�ش
تن�رش منذ فرتة طويلة حمتويات
ميينية متطرفة ومعادية للمثليني
والأجانب على من�صات �إلكرتونية
خمتلفة.
ويف �أحد ت�رصفاتها امللفتة للنظر،
كانت ماديارفيت�ش ،وجهت �شتائم
للم�ست�شارة الأمل��ان��ي��ة �أجنيال
مريكل ،ب�سبب ت�رصيحات الأخرية
ب ��أن الإ���س�لام ج��زء من �أملانيا،
وقالت �إن مريكل عندها «نق�ص يف
الثقافة».
وت�شغل ماديارفيت�ش من�صبها
احل���ايل يف ب��رل�ين ،منذ مطلع
العام احلايل.

لل�صحافيني �أم�س الأول� ،أنه ناق�ش يف الآونة
الأخرية �إمكانية �رشاء اجلزيرة على الرغم من
�أن مثل هذه اخلطوة ال متثل �أولوية فورية له،
م�ضيفا ان «الفكرة ُطرحت ...وهي مهمة من
الناحية اال�سرتاتيجية».
ومن املقرر �أن يزور ترامب كوبنهاغن يف بداية
ال�شهر القادم حيث �سيكون القطب ال�شمايل
على جدول �أعمال االجتماعات مع فريدريك�سن،
وكيم كيل�سن رئي�س حكومة جرينالند املتمتعة
باحلكم الذاتي.
وكان امل�ست�شار االقت�صادي للبيت الأبي�ض
الري كودلو قد �أكد يف تقارير ن�رشتها و�سائل

الإعالم يف وقت �سابق من الأ�سبوع املا�ضي �أن
ترمب بحث مع م�ست�شاريه يف �أحاديث خا�صة
فكرة �رشاء جرينالند.
وت��ع��ط��ي ات��ف��اق��ي��ة دف��اع��ي��ة ب�ين ال��دمن��ارك
وال��والي��ات املتحدة تعود �إل��ى ع��ام 1951
اجلي�ش الأمريكي حقوقا يف قاعدة ثول اجلوية
ب�شمال جرينالند.
وتقع جرينالند بني �شمال املحيط الأطل�سي
واملحيط القطبي ال�شمايل وتعتمد على
االقت�صاد الدمناركي ،و�سلطات اجلزيرة معنية
ب�ش�ؤونها املحلية يف حني تتحمل كوبنهاغن
م�س�ؤولية الدفاع وال�سيا�سة اخلارجية.

• رئي�سة الوزراء مته فريدريك�سن

أنقرة تقيل رؤساء  3بلديات أكراد بتهمة االنضمام إلى منظمة إرهابية

تركيا تعترض مئات المهاجرين
خالل توجههم إلى اليونان

اعرت�ض خفر ال�سواحل الرتكي
م��ئ��ات املهاجرين يف طريقهم
�إل��ى ال��ي��ون��ان ،حيث احتجزت
�شخ�صا خالل
ق��وات الأم��ن 330
ً
�سبع مهام ليلية ،وفق ما ذكرته
وكالة الأنا�ضول للأنباء الرتكية
الر�سمية �أم�س االول.
وكانت القوارب يف طريقها من
والية كاناكايل �شمال غرب تركيا
�إلى جزيرة لي�سبو�س اليونانية.
وكان من بني املهاجرين �أ�شخا�ص
من �سورية و�أفغان�ستان والأرا�ضي
الفل�سطينية.
وق���ال �ضابط بخفر ال�سواحل

اليوناين �أم�س الأول« :لي�س لدينا
الأرق��ام النهائية .زوارق جديدة
يتوالى و�صولها».
ويفرت�ض ال�ضابط �أن ارتفاع عدد
املهاجرين يرجع �إل��ى الظروف
املواتية يف بحر �إيجه يف الوقت
احلايل.
ين�ص ات��ف��اق ب�����ش��أن الالجئني
ابرمه االحت��اد الأوروب��ي وتركيا
يف مار�س  2016على �أن��ه ميكن
لالحتاد الأوروب���ي �إع��ادة جميع
املهاجرين الذين ي�صلون ب�شكل
غري قانوين �إلى اجلزر اليونانية
عرب تركيا.

على �صعيد �آخ��ر� ،أعلنت وزارة
الداخلية الرتكية� ،أم�س� ،أنها
�أق��ال��ت ر�ؤ���س��اء بلديات ينتمون
حلزب م�ؤيد للأكراد يف مدن ديار
بكر وفان وماردين جنوب �رشقي
البالد ،ب�سبب حتقيقات تتعلق
ب��الإره��اب وعينت م�س�ؤولني يف
مواقعهم.
و�أ���ض��اف��ت ال���وزارة يف بيان �أن
ر�ؤ�ساء البلديات الثالثة يواجهون
اتهامات بارتكاب جرائم خمتلفة،
مب��ا يف ذل��ك االن�ضمام ملنظمة
�إرهابية ون�رش دعاية جلماعة
�إرهابية.

كما ذكرت ال��وزارة على ح�سابها
الر�سمي مب��وق��ع «ت��وي�تر»� ،أن
ال�رشطة اعتقلت � 418شخ�صا يف
� 29إقليما �ضمن حتقيق يف �أمر من
ي�شتبه يف �أن لهم �صالت بحزب
العمال الكرد�ستاين ،وفقا ملا
نقلته وكالة «رويرتز».
وطردت تركيا الع�رشات من ر�ؤ�ساء
البلديات يف جنوب �رشق البالد
الذي تقطنه �أغلبية كردية يف عام
 2016ب�سبب اال�شتباه يف ارتباطهم
ب��ح��زب ال��ع��م��ال الكرد�ستاين
املحظور يف تركيا ،وا�ستبدلتهم
مب�س�ؤولني من احلكومة.

أميركا تسعى لفرض حصار بحري على فنزويال

دعا الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب ح�سب
و�سائل �إع�لام نقال عن م�صادر يف البيت
الأبي�ض م�ست�شاريه ،لبحث �سبل فر�ض
ح�صار بحري على فنزويال بعد ف�شل خطته
لقلب نظام احلكم هناك.
واقرتح ترامب ن�رش �سفن البحرية الأمريكية
على طول �ساحل فنزويال ملنع نقل وت�سليم
الب�ضائع �إليها ،وقالت بوابة» �أك�سيو�س»

�إن ترامب بد�أ مثل هذه املناق�شات �أكرث من
مرة منذ �أكرث من عام ون�صف العام.
وي�شعر الرئي�س الأم�يرك��ي بخيبة �أمل
عميقة لأن املعار�ضة الفنزويلية ف�شلت
يف الإطاحة باحلكومة ال�رشعية برئا�سة
نيكوال�س مادورو ،على الرغم من م�سارعة
وا�شنطن لالعرتاف بزعيم املعار�ضة خوان
غوايدو رئي�سا منذ مطلع عام  2019احلايل

وتقدمي كل الدعم له.
وب���د�أت االح��ت��ج��اج��ات �ضد م���ادورو يف
 21يناير املا�ضي بعد فرتة ق�صرية من
�أدائه اليمني الد�ستورية ،و�سارع رئي�س
اجلمعية الوطنية خوان غوايدو بدعم من
الواليات املتحدة لتن�صيب نف�سه رئي�سا
للبالد ب�شكل غري قانوين ودون �أي م�سوغ
�رشعي.

ألمانيا تطالب بـ«قاعدة» لتنظيم توزيع النازحين في أوروبا
طالب وزير اخلارجية الأملاين هايكو ما�س ،برفع
م�ستوى �إنقاذ الالجئني يف البحر املتو�سط �إلى
م�ستوى �أوروبي ر�سمي.
وخالل م�ؤمتر �صحايف لليوم املفتوح لوزارته،
قال ما�س اول من ام�س� ،إنه يجب �أن تتوافر قاعدة
�أوروب��ي��ة لتنظيم كيفية توزيع الالجئني داخل
ريا �إلى �أن هذا الأمر مل يتم حله على
�أوروبا ،م�ش ً
امل�ستوى الأوروبي حتى الآن.
ور�أى ما�س �أن عودة القيام مبهمة �أوروبية لإنقاذ
الالجئني يف البحر مرتبطة ب�إيجاد مبد�أ لتوزيع من
يتم �إنقاذهم على الدول الأوروبية.
ونوه ما�س �إلى �أنه يجري يف الوقت الراهن الت�شاور
حول �آلية لتنظيم ال��دول واملوانئ التي ميكنها
ال�سماح لالجئني بالر�سو والنزول �إلى �أرا�ضيها،
ور�أى ما�س �أنه من ال�رضوري التو�صل �إلى قرار بهذا
ال�ش�أن ب�أ�رسع ما ميكن.
وكان االحتاد الأوروب��ي �أوقف يف الربيع املا�ضي
مهمته البحرية «�صوفيا» لإنقاذ الالجئني قبالة

ال�ساحل الليبي والتي كان قد بد�أها يف  2015وذلك
ب�سبب عدم اتفاق دوله الأع�ضاء على نظام لتوزيع
الالجئني.و�أو�ضح ما�س �أن��ه ال ميكن اال�ستمرار
بالأ�سلوب الع�شوائي احلايل الذي يق�ضي يف كل مرة
يتم فيها �إنقاذ الجئني يف البحر ب�إجراء مفاو�ضات
جديدة حول توزيعهم ،وت�شارك يف هذه املفاو�ضات
دول قليلة من التكتل.وانتقد ما�س تعامل ال�سلطات
الإيطالية مع كاروال راكيته ،قبطانة �سفينة الإنقاذ
الأملانية «�سي ووت�ش» ،قبل ب�ضعة �أ�سابيع ،وذلك
بعد �أن قادت راكيته �سفينة «�سي-ووت�ش »3وعلى
متنها �أكرث من  40مهاجرا �إلى املياه الإقليمية
الإيطالية بدون احل�صول على �إذن م�سبق ،وانتهى
بها الطريق �إلى ميناء جزيرة المبيدو�سا ،ويف
�أع��ق��اب ذل��ك ،مت �إل��ق��اء القب�ض عليها وو�ضعت
قيد الإقامة اجلربية قبل �أن يتم رفع هذه الإقامة
اجلربية عنها يف وق��ت الحق.على جانب �آخر،
�أعلنت الرابطة الأملانية مل�ساعدة الالجئني ،وهي
�رشيك للمفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة ل�ش�ؤون

الالجئني �أنه مل يكن هناك عدد كبري من الالجئني
الذين فروا من حروب ونزاعات وا�ضطهاد على هذا
النحو منذ احلرب العاملية الثانية.
ي�شار �إلى �أن عدد الالجئني على م�ستوى العامل
و�صل �إلى رقم قيا�سي يزيد على  70مليون الجئ،
بح�سب بيانات الأمم املتحدة.
و�أ���ض��اف��ت الرابطة التي تتخذ م��ن مدينة بون
غربي �أملانيا مقرا لها ،مبنا�سبة اليوم العاملي
للم�ساعدة الإن�سانية املوافق� ،أن �أ�سباب اللجوء
متتد من احلرب واال�ضطهاد وت�صل �إلى العواقب
الناجتة عن تغري املناخ.
ودقت منظمة امل�ساعدة الأملانية املعنية بالأطفال
«�إ�س �أو �إ�س-كيندر دورفر فيلت فايت» «قرى �أطفال
على م�ستوى العامل» ناقو�س اخلطر ،و�أو�ضحت �أول
من �أم�س �أنه خالل عام  2018تعر�ض � 12ألف طفل
على م�ستوى العلم للقتل �أو الإ�صابة بجروح ،كما
مت اختطاف �آالف وجتنيدهم ك�أطفال و�أ�صيب مئات
الآالف ب�صدمات �شديدة.

فرنسا تعهدت بإيواء  40شخص ًا

من ركاب سفينة «أوبن أرمز»
ك�شفت و�سائل �إعالم ر�سمية يف فرن�سا �أن حكومة
�شخ�صا من ركاب
باري�س تعهدت ب�إيواء 40
ً
�سفينة الإنقاذ الإ�سبانية «�أوبن �أرمز».
و�أو�ضحت وكالة الأنباء الفرن�سية� ،أم�س الأول،
ا�ستنا ًدا �إلى وزارة الداخلية �أن فرن�سا ا�شرتطت
�أن يكون الأ�شخا�ص الذين �سيتم �إيوا�ؤهم الجئني
�أو �أ�شخا�صا يف حاجة �إل��ى «حماية دولية».
وترابط ال�سفينة منذ يوم اخلمي�س املا�ضي �أمام

�شواطئ جزيرة المبيدو�سا الإيطالية دون ال�سماح
لها بالر�سو وحتمل على متنها � 107أ�شخا�ص من
�أ�صل � 160شخ�صا كانت منظمة «برو �أكتيف �أوبن
�أرمز» الإغاثية كانت �أنقذتهم يف عر�ض البحر
املتو�سط.
كان وزير الداخلية الإيطايل ماتيو �سالفيني
�سمح ال�سبت املا�ضي ،ب�إنزال  27قا�رصا مل يكن
برفقتهم ذووهم.

