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الدول الكبرى كلفت الرئيس الفرنسي بتوجيه رسالة إليران

«مجموعة السبع» ترغب في تفادي التصعيد مع إيران
أكد أن جونسون الرجل المناسب إلبرام اتفاق الخروج من االتحاد األوروبي

ترامب :ليس هناك ما يعوق حركة
بريطانيا بعد «بريكست»

• قادة جمموعة «جي  »7خالل اجتماعهم يف مدينة بياريت�س

ات��ف��ق ق����ادة جم��م��وع��ة ال���دول
ال�صناعية ال�سبع الكربى� ،أم�س،
على تكليف الرئي�س الفرن�سي
�إميانويل ماكرون بتوجيه ر�سالة
�إل��ى �إي���ران فيما يخ�ص ملفها
النووي.
وقال ماكرون� ،أم�س� ،إن الدول
الكربى ترغب يف تفادي الت�صعيد
ريا �إلى �أن الرئي�س
مع �إيران ،م�ش ً
الأم�يرك��ي دون��ال��د ت��رام��ب كان
وا�ضحا ج ًدا حول هذا الأمر.
ً
و�أ�����ض����اف م����اك����رون ،خ�لال
اجتماعات قمة جمموعة ال�سبع
الكربى« ،هدفنا الرئي�سي منع
�إي����ران م��ن ال��ق��ي��ام مب��زي��د من
اخل��ط��وات الت�صعيدية ،وبدء
مفاو�ضات جديدة ب�ش�أن ملفها
النووي».
م���ن ج��ان��ب��ه ،ن��ف��ى الرئي�س
الأمريكي دونالد ترامب �أن يكون
قد �صادق على ق��رار �صادر عن
جمموعة ال�سبع بتفوي�ض الرئي�س
الفرن�سي باحلديث مع �إيران با�سم
املجموعة� ،إال �أنه لفت �إلى �أنه ال

يعار�ض فكرة التوا�صل.
وقال ترامب خالل لقائه رئي�س
ال���وزراء الياباين �شينزو �آبي
»:ال ميكننا �أن مننع النا�س من
احلديث� .إذا ما كانوا يريدون
احلديث ،فب�إمكانهم ذلك».
و�أ���ض��اف �أن��ه يدعم �أي توا�صل
يقوم به ماكرون بهدف تهدئة
التوترات ،م�شريا �إل��ى �أن �آبي
ي�سعى �أي�ضا للتوا�صل مع �إيران.
وق��ال�« :سنقوم بتوا�صل خا�ص
بنا» .وك��ان م�صدر ديبلوما�سي
فرن�سي ��صرح يف وق��ت �سابق
ب�أن قادة جمموعة الدول ال�سبع
ال�����ص��ن��اع��ي��ة ال��ك�برى فو�ضوا
ماكرون بالتوا�صل مع �إيران يف
حماولة لتهدئة التوترات.
و�أو���ض��ح امل�صدر �أن ماكرون،
ب�����ص��ف��ت��ه ال��رئ��ي�����س احل���ايل
للمجموعة� ،سينقل لإيران هدفني
اتفق عليهما زعماء املجموعة:
العزم على منع �إيران «ب�أي ثمن»
من احل�صول على �سالح نووي،
والبحث عن م�سار للحوار لإنهاء

التوترات املت�صاعدة يف املنطقة
وجتنب االجنرار ل�رصاع م�سلح.
وانطلقت قمة ال��دول ال�صناعية
ال�سبع ال��ك�برى (ج��ي � )7أم�س
الأول ،يف م��دي��ن��ة بياريت�س
الفرن�سية املطلة على املحيط
الأطل�سي ،فيما من املقرر �أن
تختتم اليوم االثنني.
وه���ذه ه��ي الن�سخة الـ 43من
القمة ،وميثل الدول ال�صناعية
ال�سبع ال��ك�برى �أ�صحاب �أعلى
املنا�صب يف البالد� ،أي الر�ؤ�ساء
ور�ؤ���س��اء احلكومات ..وكانت
امل��ج��م��وع��ة تُ ��ع��رف مبجموعة
الدول ال�صناعية الثماين الكربى
(ج��ي � ،)8إل��ى �أن متّ ا�ستبعاد
�ضمها �شبه
رو�سيا منها بعد
ّ
جزيرة القرم من �أوكرانيا عام
.2014
وق���ال ال��رئ��ي�����س الفرن�سي يف
م�ستهل اجلل�سة ،وبعد خروج
ال�صحافيني من قاعة اجلل�سة:
«لنبد�أ العمل».
وقبل انطالق �أولى جل�سات العمل

�أم�س يف قمة جمموعة ال�سبع هذا
العام ،انتقد الرئي�س الأمريكي،
دونالد ترامب «الأخبار الزائفة
واملثرية لال�شمئزاز» يف و�سائل
الإع�ل�ام ،و�سط تقارير ب�ش�أن
توترات بني الواليات املتحدة
والدول الأع�ضاء ال�ست الأخرى.
وه���دد ت��رام��ب بفر�ض �رضائب
على النبيذ الفرن�سي ،بينما
ك��ان ي��غ��ادر �إل��ى فرن�سا وندد
م�ست�شار بارز بالرئي�س الفرن�سي
�إميانويل ماكرون لأن لديه جدول
�أعمال جتاهل «ق�ضايا اقت�صادية
�أ�سا�سية» ،كما �أعربت ت�رسيبات
البيت الأبي�ض لو�سائل �إعالم
�أمريكية ب�شكل مماثل عن غ�ضبها
جتاه باري�س.
وغرد ترامب على موقع «تويرت»
للتوا�صل االجتماعي« :ترد تلك
الأخبار الزائفة وغري الدقيقة
حتى الآن حول جمموعة ال�سبع»،
فيما �سيبد�أ اجتماع مع رئي�س
ال���وزراء ال�بري��ط��اين ،بوري�س
جون�سون قبل جل�سة العمل.

قال الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب
خ�لال لقائه م��ع رئي�س ال���وزراء
الربيطاين بوري�س جون�سون �إنه ال
يتوقع «�أي م�شكالت» يف �إبرام اتفاق
جت��اري بني ب�لاده وبريطانيا بعد
خروج اململكة املتحدة من االحتاد
الأوروب��ي (بريك�ست) املقررة حتى
الآن .وقال ترامب« :لن تعلق مر�ساة
ال�سفينة بكاحلهم» ،يف �إ�شارة �إلى
االحتاد الأوروبي ،م�ضيفا« :ال نتوقع
م�شكالت» .و�أكد �إن بالده �ستتمكن يف
�أ�رسع وقت من �إبرام «اتفاقية جتارة
كربى» مع اململكة املتحدة مبجرد
خروجها من االحتاد الأوروبي.
وو���ص��ف ت��رام��ب رئ��ي�����س ال����وزراء
الربيطاين بوري�س جون�سون ب�أنه
«ال��رج��ل املنا�سب لإمت���ام خ��روج
بريطانيا من االحت��اد الأوروب���ي»،
وذل���ك خ�ل�ال اج��ت��م��اع��ه �أم�����س مع
جون�سون على هام�ش قمة جمموعة
ال���دول ال�سبع ال�صناعية الكربى

املنعقدة يف فرن�سا.
م��ن جانبه ،ذك��ر رئي�س ال��وزراء
الربيطاين �أن ب�لاده ت�ؤيد «�سالما
جت���اري���ا» يف احل���رب التجارية
امل�ستمرة وال ت�ؤيد فر�ض ر�سوم
جمركية ،وذل��ك خ�لال لقائه مع
الرئي�س الأمريكي ،دونالد ترامب،
ملقيا ال�ضوء على نقطة خالف بني
الزعيمني .وقال جون�سون «�أهنئ
ال��رئ��ي�����س ع��ل��ى ك��ل ���ش��يء يحققه
االقت�صاد الأمريكي� ،إنه �أمر رائع
ل��ر�ؤي��ة ذل��ك» ،متدخال ب�أفكاره،
فيما ك��ان ت��رام��ب يتحدث ب�ش�أن
ال�صني ،عندما التقى االثنان على
هام�ش قمة جمموعة ال�سبع .و�أ�ضاف
«ر�أينا يف احلرب التجارية هو �أننا
ن�ؤيد �أك�ثر ال�سالم التجاري على
العموم .ال نحب الر�سوم اجلمركية
على العموم».
و�أكد �أن بريطانيا ا�ستفادت من ثالثة
قرون من التجارة احلرة .ورد ترامب:

«ماذا عن الثالث �سنوات املا�ضية؟
و��صرح جون�سون� ،أن��ه يعتقد �أن
فر�ص التو�صل �إل��ى ات��ف��اق ب�ش�أن
خروج بريطانيا من االحتاد الأوروبي
«تتح�سن» ،م�ضي ًفا �أنه يجب �أن تكون
هناك «واقعية من جانب �أ�صدقائنا
حول الت�أكد ب�أن اتفاقية االن�سحاب
باتت حتمية.
و�أ�ضاف رئي�س الوزراء الربيطاين،
ب����أن م��ا ي�سمى ب��ف��ات��ورة اخل��روج
البالغة  39مليار جنيه �إ�سرتليني
املتفق عليها مبوجب �سلفه ترييزا
ً
ملتزما
م��اي «مل يعد
قانونا» يف
ً
�سيناريو خروج بريطانيا من االحتاد
الأوروبي «ال �صفقة».
وتابع جون�سون� ،أنه يعتقد �أن البالد
ميكنها «التعامل ب�سهولة» مع �إمكانية
مغادرة االحتاد الأوروبي دون اتفاق،
يذكر �أن العديد من رجال الربملان
الربيطاين يرف�ضون خروج بريطانيا
من االحتاد بدون اتفاق.

• جانب من االجتماع بني ترامب وجون�سون على هام�ش قمة جمموع ال�سبع

أميركا تحذر أي جهة تساعدها

بسبب استمرار استفزازاتها في أوكرانيا وانتهاك حقوق اإلنسان

تركيا تنفي توجه ناقلة النفط

توسك يرفض اقتراح عودة روسيا لـ G7

اإليرانية إليها
نفت اخلارجية الرتكية� ،أم�س
الأول ،وج��ود معلومات لديها
حول توجه ناقلة النفط الإيرانية
املفرج عنها من جبل طارق �إلى
ميناء برتكيا ،وذلك يف �أعقاب
ت��ه��دي��دات �أم�يرك��ي��ة بالتحرك
�ضد �أي جهة ت�ساعد الناقلة
ب�شكل مبا�رش �أو غ�ير مبا�رش.
وقال املتحدث با�سم اخلارجية
الرتكية حامي �أق�صوي «لي�س
لدينا �أية معلومات حول تغيري
ناقلة النفط الإيرانية «�أري��ان
داريا »1-م�سارها وتوجهها �إلى
ميناء مر�سني».
وكانت و�سائل �إع�لام غربية قد
�أعلنت �أن بيانات تع ّقب حركة
ال�سفن �أظهرت �أم�س الأول �أن ناقلة

النفط الإيرانية امل�شار �إليها،
التي كانت تعرف يف ال�سابق
ب��ا���س��م «غري�س ، »1-غريت
وجهتها �إلى ميناء يف تركيا.
وكان قد مت الإف��راج عن الناقلة
بعد احتجازها لنحو � 5أ�سابيع
قبالة جبل ط��ارق لال�شتباه يف
خرقها للعقوبات الأوروب��ي��ة
بنقلها �شحنة من النفط الإيراين
�إلى �سورية.
وف���ور الإف�����راج ع��ن الناقلة،
�أم��رت حمكمة احتادية �أمريكية
مب�صادرتها لأ�سباب خمتلفة ،لكن
ال�سلطات يف جبل طارق رف�ضت
ذل��ك ،قبل �أن حت��ذر طهران من
�أن �أي حترك �أمريكي مل�صادرة
ال�سفينة جمد ًدا �ستكون له «عواقب

وخيمة»� .إل��ى ذل��ك ،قال وزير
الدفاع الربيطاين �أم�س الأول� ،إن
بالده تعتزم �إر�سال �سفينة حربية
�أخ��رى �إل��ى اخلليج للدفاع عن
حرية املالحة ،بعدما احتجزت
�إيران ناقلة ترفع علم بريطانيا
يف املنطقة.
وق��ال��ت البحرية �إن ال�سفينة
احل��رب��ي��ة دن��ك��ان �أب���ح���رت من
بريطانيا يف � 12أغ�سط�س �آب
لتن�ضم �إل��ى ال�سفينة احلربية
ك��ن��ت .وق���ال وزي���ر ال��دف��اع بن
واال���س «�أينما يرفرف علمنا يف
خمتلف �أن��ح��اء ال��ع��امل ،تقف
اململكة امل��ت��ح��دة ع��ل��ى �أهبة
اال�ستعداد حلماية حرية التنقل
كلما مت اختبارها».

أكد أن نقص المياه يمكن أن يؤدي إلى صراعات دولية

الرئيس النمساوي يحذر من مخاطر
تغير المناخ

ال��ع��ام��ة ل�ل�أم��م املتحدة
�أك��د الرئي�س النم�ساوي
ماريا فرناندا �إ�سبينوزا.
�ألك�سندر ف��ان دي��ر بيلني
ومن جانبها� ،شددت ماريدا
��ضرورة االل��ت��زام ب�أهداف
فرناندا على �أهمية زيادة
حماية املناخ ،حمذرا من
اجلهود املبذولة لتحقيق
ف�شل اتفاق باري�س اخلا�ص
�أه��داف امل��ن��اخ ..معتربة
بتغري املناخ.
�أن هذا �أمر �رضوري من �أجل
وق���ال ف���ان دي���ر بيلني -
م�ستقبل �أف�ضل للب�رشية،
يف كلمته �أم���ام املنتدي
و�أكدت �أن امل�صالح الوطنية
الأوروب���ي «�أل��ب��اخ »2019
تتحقق ب�شكل �أف�ضل من
�أم�س � -إن الإن�سانية �ستكون
خالل تعددية الأطراف.
يف حالة �سيئة �إذا مل يتم
وم���ن ج��ان��ب��ه��ا� ،أ���ش��ادت
االل��ت��زام اجل��اد مبكافحة
الفيدرالية
امل�ست�شارة
تغري املناخ ،م�شريا �إلى
بريالين مبو�ضوع امل�ؤمتر
�أن��ه ي�ضع الأم��ل يف �شباب
ه��ذا ال��ع��ام وه��و «احلرية
االحتاد الأوروبي.
والأم������ن» ..م���ؤك��دة �أن��ه
و�شدد الرئي�س النم�ساوي
يجب على الدولة حماية
على �أن �أزم��ة املناخ متثل
• �ألك�سندر فان دير بيلني
�أمن ال�سكان وكذلك حقوق
تهديدا م��ت��زاي��دا للحرية
والأم��ن ..الفتا �إلى �أن نق�ص املياه ،على �سبيل احلرية .كما �شددت امل�ست�شارة على �أهمية �سيادة
املثال ،ميكن �أن ي�ؤدي �إلى �رصاعات دولية مريرة .حكم القانون باعتباره ال����شرط الأك�ث�ر �أهمية
وكان الرئي�س النم�ساوي قد حر�ص على احل�ضور لتحقيق اال�ستقرار وال�سالم ..الفتة �إلى �أنه ال ميكن
�إلى «الباخ» با�ستخدام القطار وبرفقة امل�ست�شارة العي�ش يف �أي بلد ي�صبح فيه ا�ستقالل الق�ضاء جمرد
الفيدرالية بريجيته بريالين ورئي�س اجلمعية عبارات.

• دونالد تو�سك

إنقاذ  22مهاج ًرا
قبالة سواحل

«دونكيرك»

الفرنسية

�أعلنت ال��دائ��رة البحرية
لبحر «امل��ان�����ش» ،وبحر
ال�شمال بفرن�سا� ،إنقاذ 22
مهاجرا كانوا يحاولون
الو�صول �إل��ى بريطانيا
ق��ب��ال��ة ����س���واح���ل ب��ل��دة
«دونكريك» الفرن�سية.
و�أ�����ض����اف����ت -يف ب��ي��ان
بثته قناة «فران�س »24
الإخ��ب��اري��ة� -أن املركز
ال��ت�����ش��غ��ي��ل��ي الإق��ل��ي��م��ي
للمراقبة والإنقاذ «كرو�س»
�أبلغ الدائرة البحرية ب�أن
ق��ارب��ا �شبه �صلب يحمل
 22مهاجرا ،بينهم امر�أة
وط��ف��ل ،ي��واج��ه��ون خطرا
على بعد ما ي�تراوح بني
 3و� 5أميال بحرية قبالة
�سواحل «دونكريك».
و�أ���ش��ار �إل��ى �أن��ه مت �إنقاذ
املهاجرين ب�أمان و�سالمة،
وو�صلوا �إلى «دونكريك»،
حيث مت ت��ق��دمي الرعاية
ال�ل�ازم���ة ل��ه��م م��ن جانب
رج��ال الإط��ف��اء وال�رشطة
على احلدود.

رف�ض رئي�س املجل�س الأوروب��ي دونالد تو�سك �أم�س
الأول ،اقرتاح الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب ب�إعادة
�ضم رو�سيا �إلى جمموعة الدول ال�سبع الكربى قائال �إن
هناك �أ�سبابا �أكرث من ذي قبل ال�ستبعاد مو�سكو.
وقال الرئي�س الأمريكي �إن «من املنا�سب» �إعادة ان�ضمام
رو�سيا �إلى ما كانت تعرف با�سم جمموعة الثماين قبل
ا�ستبعادها يف عام  2014بعد �ضمها ل�شبه جزيرة القرم
الأوكرانية ومن ثم دعمها مت��ردا مناه�ضا لكييف يف
منطقة دونبا�س ال�صناعية ب�رشق �أوكرانيا .وقال رئي�س
املجل�س الأوروبي «قبل عام ،يف كندا ،اقرتح الرئي�س
ترامب �إع��ادة �ضم رو�سيا �إلى جمموعة ال�سبع ،و�أكد
�رصاحة �أن �ضم رو�سيا ل�شبه جزيرة القرم كان مربرا
جزئيا .وينبغي لنا �أن نقبل هذه احلقيقة» .و�أ�ضاف «ال
ميكن �أن نقبل هذا املنطق حتت �أي ظرف».
ويف وق��ت �سابق من ه��ذا الأ���س��ب��وع ،رف�ضت �أملانيا
وفرن�سا وبريطانيا �أي�ضا فكرة دعوة رو�سيا للعودة

�إلى املجموعة .وفر�ضت الواليات املتحدة واالحتاد
الأوروبي عقوبات على رو�سيا ب�سبب دورها يف �رصاع
�أوكرانيا الذي قتل فيه حوايل � 13ألف �شخ�ص حتى
الآن ،بح�سب بيانات الأمم املتحدة.
وقال تو�سك �إن �أ�سباب ا�ستبعاد مو�سكو من املجموعة
ال تزال قائمة و�إن ثمة �أ�سبابا جديدة منذ ذلك احلني
ال�ستمرار ا�ستبعادها ،مبا يف ذلك «اال�ستفزاز الرو�سي
على بحر �آزوف» ،يف �إ�شارة وا�ضحة �إلى احتجاز بحارة
�أوكرانيني العام املا�ضي .و�أ�ضاف «ثانيا :عند دعوة
رو�سيا ملجموعة ال�سبع للمرة الأولى ،كان ُيعتقد �أنها
�ست�سري على طريق الدميقراطية الليربالية و�سيادة
القانون وحقوق الإن�سان .هل هناك �أح��د من بيننا
ي�ستطيع �أن يقول باقتناع تام ،بعيدا عن احل�سابات
التجارية� ،إن رو�سيا ت�سري على هذا الطريق» .وت�ضم
جمموعة ال�سبع حاليا الواليات املتحدة واليابان
و�أملانيا وبريطانيا وفرن�سا و�إيطاليا وكندا.

من خالل تشريعات جديدة لمواجهة التطرف

أستراليا تسعى إلى محاربة اإلرهاب
عبر اإلنترنت

نيوزيلندا.
ق��ال م�س�ؤولون
�أم�س �إن �أ�سرتاليا
وب������ث امل��ت��ه��م
ب����إط�ل�اق ال��ن��ار
�ستحجب الو�صول
برينتون تارانت
�إل���������ى ب��ع�����ض
الهجوم مبا�رشة
نطاقات الإنرتنت
على في�سبوك.
ال���ت���ي حت��ت��وي
وقالت احلكومة
على مواد تتعلق
�إنها �ست�ضع �إطار
ب��الإره��اب خالل
ع����م����ل حل��ج��ب
الأزمات و�ستبحث
�سن ت�رشيع حلمل
النطاقات التي
ت�ست�ضيف هذه
املن�صات الرقمية
املواد .و�سيحدد
ع���ل���ى حت�سني
مفو�ض ال�سالمة
�سالمة خدماتها.
الإل���ك�ت�رون���ي���ة
وق������ال رئ��ي�����س
النطاقات التي
ال�����������������وزراء
ي���ج���ب منعها
الأ�سرتايل �سكوت
على �أ���س��ا���س كل
م���وري�������س���ون،
• �سكوت موري�سون
حالة على حدة
امل�����وج�����ود يف
فرن�سا للم�شاركة يف قمة جمموعة ال�سبع� ،إن كما يدر�س مع �رشكات الإنرتنت ترتيبات حلجب
احلكومة عازمة على منع املتطرفني من ا�ستغالل الو�صول ب�رسعة خالل �أي هجوم.
كما �ست�ؤ�س�س احلكومة مركزا للتن�سيق خالل
املن�صات الرقمية لن�رش حمتوى عنيف.
وذك��ر يف بيان «نفعل كل ما يف و�سعنا حلرمان الأزم��ات يعمل على مدار ال�ساعة ملراقبة املواد
املتعلقة بالإرهاب �أو التي حت�ض على العنف يف
الإرهابيني من فر�صة متجيد جرائمهم».
وزادت جهود �أ�سرتاليا ونيوزيلندا ملراقبة مواقع مواقع الإنرتنت.
الإنرتنت و�رشكات التوا�صل االجتماعي يف �أعقاب ومل حت��دد احلكومة اخل��ي��ارات القانونية التي
مذبحة كراي�ست�شري�ش يف مار�س حينما لقي � 51ست�ستخدمها يف حال تقاع�س املن�صات الإلكرتونية
م�صليا م�رصعهم يف هجمات على م�سجدين يف عن حت�سني ال�سالمة.

