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فرنسا تنتخب عدداً قياسياً من النساء في البرملان
باريس - رويترز: أظهرت نتائج االنتخابات امس أن فرنسا انتخبت عددا قياسيا من النساء 
لعضوية البرملان بعدما طرح الرئيس إميانويل ماكرون قائمة متوازنة بني اجلنسني حلزب 
اجلمهورية إلى األمام الذي ينتمي له. وبلغ عدد النائبات 223 نائبة من بني 577 برملانيا فازوا في 
االنتخابات، وهو ما يتجاوز الرقم القياسي السابق الذي بلغ 155 نائبة في االنتخابات املاضية.
وأظهرت بيانات االحتاد البرملاني الدولي التي بدأ جمعها في مطلع يونيو أن هذا يرفع فرنسا 
من املرتبة الرابعة والستني إلى املرتبة السابعة عشرة في الترتيب العاملي للتمثيل البرملاني 
للنساء والسادسة في أوروبا متجاوزة بذلك بريطانيا وأملانيا.

المهاجم »يميني عنصري« صرخ: »سأقتل المسلمين«

بريطانيا تشدد حماية مساجدها بعد الدهس .. وحتذير من »اإلسالموفوبيا«

عواصم - وكاالت: أعلنت 
البريطانية  الوزراء  رئيســة 
تيريــزا مــاي أنــه مت نشــر 
قوات إضافية حول املســاجد 
البريطانية حلماية املسلمني، 
وذلك في أعقاب هجوم الدهس 
االرهابي الذي استهدف مصلني 
خارجني مــن صالة التراويح 
بشــمال لنــدن الليلــة قبــل 

املاضية.
وقالت مــاي، أمام داوننغ 
ستريت، مقر رئيس احلكومة 
البريطانيــة بوســط لنــدن: 
إن الهجــوم الــذي اســتهدف 
مرتادي مســجد فينســبري 
بارك يعــد »محاولة مقززة« 
لتدمير حرية العبادة. ودعت 
الى »مواجهة التطرف مبا في 
ذلك اإلسالموفوبيا، حيث إننا 
نتشــارك مع املســلمني نفس 

القيم«.
كان  »لقــد  وأضافــت: 
هجوما اســتهدف مرة أخرى 
املــرة مــن  األبريــاء.. هــذه 
مسلمي بريطانيا«، في إشارة 
إلــى الهجمــات اإلرهابية في 

مانشستر ولندن.
وشددت على أن »الكراهية 
والشــر لــن يفلحا أبــدا. هذا 
الصباح اســتيقظ بلدنا على 
أنباء هجــوم إرهابي آخر في 
شوارع عاصمتنا: إنه الهجوم 
الثاني هذا الشــهر وهو مقزز 
متامــا مثــل الهجمــات التــي 
ســبقته«. وأعلنت أن »منفذ 

االعتداء عمل بشكل فردي«.
واتفق مسؤولون بريطانيون 
الهجــوم »اإلرهابــي  أن  علــى 
اإلسالموفوبي« الذي استهدف 
املصلــني، هو »عمــل إرهابي«، 
واعتداء على املجتمع البريطاني 

كله، وليس املسلمني فقط.
من جهتــه، كتــب صادق 
خان عمدة لندن، على حسابه 
الرســمي فــي »تويتــر« أن 
اســتهداف مســجد فنسبري 
بارك »هو عمل إرهابي مروع«.
انــه  الشــرطة:  وقالــت 
مت اعتقــال ســائق الســيارة 
)48 عامــا ولم تذكر اســمه(، 
ونقله إلى املستشفى كإجراء 
احترازي، وأعلنت أنه سيتم 

املســلمني  ان  وأضــاف 
تعرضوا في األشهر واألسابيع 
االخيرة الــى حمالت معادية 
متزايــدة منــذ االعتــداءات 
اإلرهابية االخيرة التي وقعت 
فــي بريطانيــا، مشــددا على 
ضرورة ان تعمل الســلطات 
على حماية اجلالية املسلمة من 
املواطنني وخاصة مع اقتراب 

االحتفاالت بعيد الفطر.
واعتبر خان ان الكثير من 
املســلمني أصبحوا يخشون 
على حياتهم بفعل االعتداءات 
العنصريــة ضدهــم، داعيــا 
الــى  البريطانيــة  احلكومــة 
اتخاذ اجراءات عاجلة حملاربة 
التي تغذي  »اإلسالموفوبيا« 

مثل هذه االعتداءات.
وقال شــهود إنه بعد أداء 
الصالة دهست عربة مستأجرة 
مجموعــة من املصلــني أثناء 
مغادرتهم املســجد. واضاف 
حســب موقــع بازفيــد نيوز 
الفــان  الشــاحنة  »جــاءت 
ودهستنا.. كان يصرخ سأقتل 

جميع املسلمني«.

تقييم صحته العقلية، وسيبدأ 
التحقيق معه بعد خروجه من 

املستشفى.
وقال شهود عيان: إن سائق 
الشــاحنة مواطن إجنليزي، 
وصــاح خالل قيامــه بدهس 
املارة قائال »سأقتل املسلمني«، 
ومتكن املتواجدون في املكان 
من احتجازه ومن ثم اعتقلته 

الشرطة.
وأشارت تقارير إعالمية إلى 
أن اجلانــي »مييني عنصري 

معاد للمسلمني«.
بدوره، دعا مجلس مسلمي 
بريطانيا احلكومة الى حماية 
املســاجد واملراكز االسالمية 
فــي البالد، وذلك فــي أعقاب 
االعتداء االرهابي الذي خلف 

قتيال وعشرة جرحى.
وقال األمني العام للمجلس 
هارون خان في بيان صحافي: 
ان »االعتــداء االرهابــي على 
التراويح  املصلني بعد صالة 
يشــكل أســوأ وأعنف تعبير 
عن املعاداة لإلسالم واملسلمني 

)اإلسالموفوبيا(«.

وقالت هيئة إسعاف لندن: 
إن ثمانيــة أشــخاص نقلــوا 
للمستشفيات وإن اثنني آخرين 
تلقيا العالج من إصابات طفيفة 
مبوقع احلادث. وقال حســني 
علي )٢8 عاما( الذي كان قرب 
املســجد آنذاك إنه سمع دويا 
وهرع بعيدا للنجاة بحياته.

 وأضاف لرويترز »عندما 
أنه  للــوراء اعتقــدت  نظرت 
حادث ســيارة ولكــن الناس 
كانــوا يصرخــون وأدركــت 
أن هــذا رجــل اختــار ترويع 
أناس يصلــون.. اختار بدقة 
الوقت الذي يصلي فيه الناس 
واملسجد صغير وممتلئ ومن 
ثم يصلي البعض باخلارج«.

 ونقلت شبكة »سي.إن.إن« 
اإلخبارية عن شاهد قوله: إن 
من الواضح أن املهاجم استهدف 
املســلمني عمدا في فينسبري 

بارك.
 وأضاف الشاهد »حاول أن 
يقتل عددا كبيرا من الناس ومن 
الواضح أنه هجــوم إرهابي. 
استهدف املسلمني هذه املرة«.

زعماء روحيون يهود ومسيحيون ومسلمون في صورة تذكارية للتعبير عن الوحدة قرب مسجد فينسبري بارك بلندن        )رويترز( 

ماي: كان هجومًا 
يستهدف األبرياء 

والكراهية والشر لن 
يفلحا

العبادي قبل المغادرة إلى السعودية: لن نكون طرفاً في أي نزاع بين الدول

القوات العراقية لداعش باملوصل: االستسالم أو املوت
إسرائيل تبدأ بتخفيض إمدادات الكهرباء إلى غزة

واحلكومة الفلسطينية تطالب »حماس« بتسليم القطاع
عواصــم ـ وكاالت: واصلت القوات 
العراقيــة، امس تضييــق اخلناق على 
آخــر األحياء اخلاضعة لتنظيم داعش 
باملدينة القدميــة غرب املوصل، ملقية 
منشــورات فيها توصيــات للمواطنني 

ودعوات للمتطرفني باالستسالم.
وبدأت القوات العراقية، أول من أمس 
اقتحام املدينة القدمية في الشطر الغربي 
من املوصل في شمال العراق، سعيا لطرد 
آخر متطرفي التنظيم املتحصنني فيها.
وألقت وحدات العمليات النفســية، 
بالتنسيق مع القوات اجلوية العراقية، 
ما يقارب 5٠٠ ألف منشــور في ســماء 
املوصل. ويعّلم املنشور املواطنني بأن 
القوات العراقية »حتيط باملوصل القدمية 
من كل مكان، وقد شرعت بالهجوم من 

جميع االجتاهات«.
كما يدعو املنشــور املوقع من قائد 
عمليات »قادمــون يا نينوى«، الفريق 
الركن عبد األمير رشيد ياراهلل، املواطنني 
إلــى »االبتعاد عــن الظهور في األماكن 
املفتوحة واســتغالل أي فرصة تسنح 
أثناء القتال ستوفرها القوات للتوجه 

إليها، تفاديا الستغاللكم كدروع بشرية«.
وعلى الضفة املقابلة من نهر دجلة، 
متركــزت آليــات هامفي قرب املســجد 
الكبير في شرق املوصل املواجه للمدينة 
القدمية، وبدأت تبث عبر مكبرات الصوت 

رسائل إلى املدنيني واملتطرفني.
وأكــدوا للمدنيني احملاصرين داخل 
املدينة »نحن قادمون إلى املدينة القدمية، 
القوات األمنية على وشك إنهاء معاناتكم. 
شرق املوصل وغربها سيتحدان مجددا 

قريبا«.
أمــا لإلرهابيني، فخيرتهــم القوات 
األمنيــة بــني قرارين »االستســالم أو 
املوت«، إلى جانب رسائل أخرى مختلفة.
وأوضــح ضابط كبير في الفرقة ١6 
باجليش العراقي أن »هذا جزء من احلرب 

النفسية التي نشنها ضد داعش«.
في سياق آخر، قال رئيس احلكومة 
العراقية حيدر العبادي امس إن بالده 
»لن تكون طرفا في أي نزاع بني الدول«.
جــاء ذلك فــي كلمة للعبــادي بثها 
التلفزيون العراقي الرسمي، قبل مغادرته 
بغداد إلى الســعودية، فــي زيارة تعد 

األولى له منذ تسلمه مهام منصبه نهاية 
٢٠١4، وتأتي ضمن جولة اقليمية.

وقال في الكلمة: »سنغادر في زيارة 
لدول إقليمية مجاورة من أجل التواصل 
وتعزيز العالقات الثنائية، فالعراق خرج 
لتوه منتصرا، ويريد التنسيق مع هذه 

الدول للقضاء على اإلرهاب«.
وشدد العبادي على أن »العراق لن 
يكون طرفا بأي نزاع، ولن تكون أرضه 
مكانا للعدوان على أي دولة جارة، بل 
هو يريد الدفاع عن حدوده بعد احلرب 

اإلرهابية املدمرة التي شنت عليه«.
وأضــاف أنــه »مت إغــراق املنطقــة 
باحلروب، ونريد عالقات جديدة مبنية 
على االحترام املتبادل واحترام السيادة«.

وفي السياق ذاته، كشف مصدر رفيع 
في احلكومة العراقية، أن »محور الزيارة 
سيتركز على بناء العراق عالقات حسن 
جوار مــع الدول، والتأكيد على موقفه 
الرافض لفرض أي حصار على أي دولة 
في املنطقة والتأكيد على موقف العراق 
الرافض أيضا ألن يكون طرفا في نزاع 

بني الدول«.

بــدأ االحتــالل  عواصــم - وكاالت: 
اإلسرائيلي أمس بتخفيض إمدادات الكهرباء 
لقطاع غزة ما يؤثر على مليوني فلسطيني 
يقيمون هناك، بحســب ما أعلنت شركة 
الكهرباء اإلسرائيلية وسلطة الطاقة في 
قطاع غزة. وقالت سلطة الطاقة في بيان 
ان »ســلطات االحتالل قامت بتخفيض 8 
ميغاواط من قدرة الكهرباء على اخلطوط 

اإلسرائيلية املغذية لغزة«.
وحذرت من أن هذه اخلطوة »تنذر بآثار 
خطيرة« علــى واقع الكهرباء في القطاع 
»الذي يعاني أصال من نقص حاد وعجز 
كبير فــي إمدادات الطاقة«. واســتنكرت 
السلطة اإلجراء واصفة إياه بـ »اخلطير«، 
وحملت اســرائيل و»األطراف املتســببة 
بهذا اإلجراء كامل املسؤولية عن العواقب 

الوخيمة املترتبة على هذا التقليص«.
مــن جانبها، أكــدت شــركة الكهرباء 
اإلسرائيلية انها خفضت اإلمدادات »توافقا 

مع توجيهات احلكومة« اإلسرائيلية.
وأضافــت الشــركة االســرائيلية ان 

»اإلمدادات سيتم تخفيضها مبقدار خطني 
من اصل عشــرة خطــوط كل يوم حلني 
تطبيق التخفيض على اخلطوط العشرة، 
حتى تتوافق اإلمدادات. من جهتها، حملت 
حركة »حماس« الســلطات اإلسرائيلية 
املسؤولية عن تداعيات تقليص إمدادات 
الكهرباء لقطاع غزة. وقالت احلركة على 
لسان الناطق باسمها، حازم قاسم، في بيان 
أصدرته أمس »االحتالل يتحمل املسؤولية 
عن تداعيات تقليص الكهرباء لغزة، ألنه 
هو الذي يجبي ضرائب غزة على املعابر 
وهي تكفي سد حاجة الكهرباء وغيرها«. 
وأضــاف: »هــذا تشــديد للحصــار 
اإلسرائيلي، الذي ميكن أن يصل لوضع 
ال يحتمل وينفجر بوجه من يحاصر غزة«.
واتهم قاســم الســلطة الفلســطينية 
بالتعاون مع إسرائيل، في »تشديد احلصار 
علــى القطاع، من خالل خفــض إمدادات 
الكهرباء«. ووافقت احلكومة اإلسرائيلية، 
األســبوع املاضي، على خفــض إمدادات 
الكهرباء إلى قطاع غزة، بعد قرار السلطة 

الفلسطينية بتخفيض مدفوعاتها الشهرية 
املخصصة لدفع فواتير إمدادات الكهرباء 
من اسرائيل بنسبة 3٠%. وتزود إسرائيل 
غزة بنحو ١٢٠ ميغاواط من الكهرباء )من 
أصل 45٠ ميغاواط يحتاج اليها القطاع(، 
وتعد حاليا املصدر الرئيسي للطاقة بعد 
توقف محطة الكهرباء الوحيدة بالقطاع 

عن العمل منتصف أبريل املاضي.
وســبق للرئيس الفلسطيني محمود 
عباس، أن أعلن أنه بصدد تنفيذ »خطوات 
غير مسبوقة« بغرض إجبار حركة حماس 
على إنهاء االنقسام، وتسليم إدارة قطاع 
غزة، حلكومة التوافق الفلسطينية. وفي 
هذه األجواء »املكهربــة« طالبت حكومة 
الوفاق الفلســطينية »حماس« بتســليم 
القطاع. وقال الناطق باسم احلكومة طارق 
رشماوي، في بيان صحافي، إن على حماس 
حل ما يسمى بلجنتها اإلدارية إلدارة شؤون 
غزة وتسليم جميع املؤسسات احلكومية 
إلى حكومة الوفاق »حتى تستطيع القيام 

بواجباتها جتاه شعبنا في القطاع«.

تمارين عسكرية قطرية ـ تركية في الدوحة..وقطر تخطر األمم المتحدة »رسمياً« بتبعات الحصار.. و»األوروبي« يؤيد جهود الوساطة الكويتية لحل الخالف

وزير اخلارجية العماني: األزمة ستحل قريباً.. وقرقاش: عزلة قطر قد تستمر لسنوات
عواصم - وكاالت: فيما قال وزير اخلارجية 
في سلطنة عمان يوسف بن علوي، في تصريحات 
أدلى بها لصحيفة »أثير« اإللكترونية العمانية 
إن »األزمة اخلليجية احلالية سيتم حلها قريبا«، 
أكد وزير الدولة للشــؤون اخلارجية في دولة 
االمارات العربية املتحدة أنور قرقاش في لقاء مع 
صحافيني في باريس ان عزل قطر »قد يستمر 
سنوات«، مضيفا »نراهن على الوقت. ال نريد 
التصعيد، نريد عزلها«، مشددا على وجوب ان 
»تعــدل قطر عن دعم اجلهاديني واالســالميني 

املتطرفني«. 
وتابع قرقاش أن الوساطة الكويتية ستكون 
مفيدة جدا وســتكون هناك مطالب. وتابع أن 
قطر ستدرك أن هذا وضع جديد وأن العزلة قد 

تستمر لسنوات.
واتهم قرقاش قطر بأنها »بنت منصة متطورة 
من الدعم املالي والسياسي واالعالمي« لإلسالميني 

املتطرفني، وبإيواء العديد من قياداتهم.

واشار الى ان الســعودية وقطر واالمارات 
والبحرين ومصر ستقدم »خالل االيام املقبلة« 
الئحة مبطالبها الى قطر تتضمن إبعاد شخصيات 
متطرفة، من دون إعطاء تفاصيل اضافية. وطالب 
الغــرب بوضع »آلية مراقبة« من أجل التحقق 

من ان قطر ستلتزم بتعهداتها.
وقال: »الواليات املتحدة وفرنسا وبريطانيا 
أو أملانيا لها ثقل سياسي وخبرة تقنية تخولها 
وضع مثل هذه اآللية«. وحث قرقاش تركيا كذلك 
التي أبدت دعمها لقطر على احلفاظ على التوازن 
في هذه األزمة وعلى أن تفهم أن مصلحتها تكمن 

في دعم اجلهود العربية.
في املقابل، بعث وزير خارجية قطر محمد بن 
عبدالرحمن آل ثاني، رسالة إلى األمني العام لألمم 
املتحدة أنطونيو غوتيريس، تتعلق بتداعيات 

احلصار املفروض على قطر.
كما بعث رسالة مماثلة إلى املفوض السامي 
لــألمم املتحدة حلقوق اإلنســان األمير زيد بن 

رعد احلسني، بحسب وكالة األنباء القطرية.
وقام بتسليم الرسالتني، السفيرة الشيخة 
علياء أحمد بن ســيف آل ثاني املندوب الدائم 

لقطر لدى األمم املتحدة.
جــاء ذلك خالل لقائها مع األمني العام لألمم 
املتحدة واملفوض السامي لألمم املتحدة حلقوق 

اإلنسان، كل على حدة.
وعبرت الشيخة علياء آل ثاني، عن »تقدير 
قطر ملوقف األمم املتحدة الواضح وملتابعتهما 
لهذه املســألة والبيانات الصــادرة عنها، وعن 
املفوضيــة الســامية حلقــوق اإلنســان بهــذا 

اخلصوص«.
الى ذلك، بدأت قوات تركية متارين عسكرية 
مشتركة في قطر مع نظيرتها القطرية، بحسب ما 
أعلنت الدوحة، وقالت مديرية التوجيه املعنوي 
في الوزارة في بيــان ان القوات التركية بدأت 
عقب وصولها الى قطر اول التدريبات العسكرية 
في معسكر كتيبة طارق بن زياد في العاصمة 

القطرية.
وأوضحــت ان التدريبــات تأتي بهدف رفع 
الكفــاءة القتالية للقوتني القطريــة والتركية 
فــي وضع خطط العمليات املشــتركة حملاربة 
التطرف واالرهاب وعمليات حفظ السالم قبل 

وبعد العمليات العسكرية.
وجاءت التمارين التــي قالت وزارة الدفاع 
انها »مخطط لها منــذ فترة« في خضم االزمة 
الديبلوماســية بني قطر واململكة الســعودية 
وحليفتيهــا دولة االمــارات العربيــة املتحدة 

والبحرين.
مــن جانبها، قالت املمثلة العليا للسياســة 
اخلارجية واالمنية في االحتاد االوروبي فيديريكا 
موغيريني ان الكتلة األوروبية ستعرب خالل 
اجتماع لوزراء خارجيتها عن تأييدها جلهود 

الوساطة الكويتية حلل اخلالف اخلليجي.
وقالت موغيريني في تصريح للصحافيني 
»ندعم بشدة جهود الوساطة الكويتية ونتوقع 

من وزراء خارجية دول االحتاد االعراب عن عزم 
االحتــاد االوروبي دعم اصدقائنا واخواننا من 
الكويت في هذا املســعى الصعب.. هم بحاجة 

الى دعمنا ونحن على استعداد لذلك«.
واكــدت انهــا »على اتصال يومــي« بوزراء 
خارجية كل من الكويت ودولة االمارات العربية 
املتحدة واململكة العربية السعودية ودولة قطر 

ملتابعة التطورات في هذا الشأن.
وشددت على اهمية حل التوتر عبر احلوار 
املباشــر واالبتعاد عن التصعيــد وعدم اتخاذ 

خطوات احادية اجلانب.
ولفتت الى ان االحتاد االوروبي لديه مصالح 
مباشرة مع دول اخلليج وهي مرتبطة بالتعاون 

فيما بينهم.
واضافت »انهم جمعيا شركاؤنا في احلرب 
ضــد االرهاب وهم جميعا شــركاؤنا في مجال 
االقتصــاد ولكنهم جميعا شــركاؤنا ايضا في 

محاولة تسوية عدد من ازمات املنطقة«.

من املرتقب أن تستمر لسنتني على األقل

»األوروبي« وبريطانيا أطلقا رسميًا 
مفاوضات »بريكست«

بروكسل - أ.ف.پ: أطلق االحتاد األوروبي وبريطانيا امس 
رسميا مفاوضات بريكست التي يرتقب ان تستمر لسنتني على 
األقل من اجل اجناز هذه احملادثات التاريخية وسط شكوك حول 
موقف احلكومــة البريطانية التي أضعفت بنتيجة االنتخابات 
التشريعية األخيرة. واستقبل كبير مفاوضي االحتاد األوروبي 
الفرنسي ميشال بارنييه وزير بريكست البريطاني دفيد ديفيس 

في مقر املفوضية األوروبية في بروكسل.
وقال بارنييه باالجنليزية »هدفنا واضح: علينا أوال تبديد 
االرتياب الذي خلقه بريكســت« مضيفا »آمل ان نتمكن من 
حتديد األولويات واجلدول الزمنــي«. من جهته قال ديفيس 
»نحن نبدأ هذه املفاوضات بشكل ايجابي وبناء، ومصممون 

على بناء شراكة قوية وخاصة« مع االحتاد بعد بريكست.
ودخل املسؤوالن بعد ذلك لبدء احملادثات برفقة وفديهما.

وهذا اللقاء الذي يعقد بعد ســنة تقريبا على الزلزال الذي 
أحدثه االستفتاء البريطاني الذي أيدت مبوجبه الغالبية اخلروج 
من االحتاد األوروبي يشــكل االنطالقة الفعلية للمفاوضات 

املعقدة بني لندن وبروكسل.
وبحسب بارنييه فان احملادثات يفترض ان تختتم بحلول 
اكتوبر 2018 إلفساح املجال امام البرملانات األوروبية وبرملان 
بريطانيا للمصادقة على اتفاق االنســحاب وهو مرتقب في 

نهاية مارس 2019.
الشخصية األبرز في حملة بريكست وزير اخلارجية البريطاني 
احلالي بوريس جونسون عبر عن التفاؤل نفسه مثل ديفيس.

وقال عنــد وصوله الى اجتماع لــوزراء خارجية االحتاد 
األوروبي في بروكسل »بالطبع ستكون هناك محادثات حول 
طبيعة االتفاق الذي سنبرمه ومحادثات حول املال« لكن »اعتقد 

ان كل العملية ستؤدي الى نهاية سعيدة للطرفني«.
وحتدث جونسون ايضا عن »هذه الشراكة اجلديدة العميقة 
واخلاصة« التي تريد لندن بناءها مع بروكســل لكن اجتماع 
االثنني في بروكسل لن يتطرق الى هذه األهداف البعيدة املدى.

وسيخصص للتنظيم العملي للمفاوضات املعقدة وانسحاب 
»منظم« لبريطانيا يرتقــب ان يتم في نهاية مارس 2019 بعد 
اكثر من 40 عاما من انضمامها الى االحتاد في عالقة شــابتها 

تقلبات على الدوام.
وما سيطرح على البحث أيضا امللفات الثالثة التي تريد الدول 
الـ 27 في االحتاد حتديدها كأولويات وهي مصير األوروبيني 
املقيمني في بريطانيــا والبريطانيني داخل االحتاد األوروبي 
ومستقبل احلدود االيرلندية و»التسوية املالية« اللتزامات لندن 

حيال االحتاد والتي تقدر بحوالي مائة مليار يورو.


