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الرئيس األفغاني يعلن انتهاء الهدنة »اإلضافية« مع طالبان
كابول - األناضول: أعلن الرئيس األفغاني أشرف عبدالغني أمس، انتهاء الهدنة اإلضافية 
التي أقرها منتصف يونيو املاضي مع مسلحي حركة »طالبان«، بعد انقضاء هدنة أولى 
تزامنت مع حلول عيد الفطر. وقال عبدالغني في مؤمتر صحافي بالعاصمة كابول: »لقد 
انتهت الهدنة رسميا أمس االول، ومت السماح لقواتنا األمنية والدفاعية ببدء العمليات«.

وأضاف ان الهدنة أثبتت »أن طالبان باتت منهكة من احلرب«. وتابع: »وقف إطالق النار مع 
طالبان كان ناجحا بنسبة 98%، واحلكومة مستعدة للهدنة كلما أرادت طالبان وقفا إلطالق 
النار«. ومضى قائال: »اآلن وقت طالبان لتحدد كيف ستتعامل مع الوضع«.

بسبب إجراءات قضائية تمنع اعتقال األطفال ألكثر من 20 يوماً

سياسة احتجاز »املهاجرين مع أطفالهم« تضع البيت األبيض في مأزق جديد
واشنطن - أ.ف.پ: قبل أن 
تهد أ موجة الغضب التي أثارتها 
سياسة الرئيس األميركي دونالد 
ترامب بفصل أطفال املهاجرين 
واحتجازهم بعيدا عن ذويهم، 
يبدو أن اخليار اجلديد ملعاجلة 
القضية سيثير املزيد من املتاعب 
لإلدارة األميركية. فقد أظهرت 
وثائــق جديــدة رفعتها وزارة 
العدل األميركية الى احملكمة، أن 
السلطات تعتزم احتجاز عائالت 
املهاجرين غير الشرعيني بدون 
تفريق أفرادها، وهو ما سيثير 
جدال جديدا فينا اذا كان سيتم 
احتجــاز القاصرين مع ذويهم 
ألطــول مــن الفترة املســموح 
بها وهــي ٢٠ يوما، أم ســيتم 
فصلهم عن آبائهم مجددا وإطالق 
سراح األطفال دون ذويهم، بعد 
انقضــاء هذه املهلــة. وقد دفع 
هــذا اجلدل إلى تزايد الدعوات 
حلل الوكالة التنفيذية املعنية 

بامللف مباشرة.
وفي الوثائق التي قدمتها، 
أفادت وزارة العدل ان »احلكومة 
لن تفرق العائالت بل ستحتجز 
أفرادهــا معــا، خــالل انتظــار 
إجــراءات الهجــرة عندما يتم 
إيقافها في موانــئ الدخول او 

بني تلك املوانئ«.
قضائيــة  تســوية  لكــن 
فيدرالية فــي لوس أجنيليس 
تعود لعشــرات السنني يطلق 
عليها اسم »اتفاقية فلوريس«، 
تفرض على مسؤولي الهجرة 
إطالق سراح القاصرين اذا مت 
احتجازهم ألكثر من ٢٠ يوما. 
ويأتي ذلك بينما تسعى إدارة 
الرئيس دونالد ترامب جاهدة 
الى تهدئة الغضب الذي أثاره 
فصــل قاصريــن عــن ذويهم 

املهاجرين.

والوثائق التي قدمتها وزارة 
العــدل الى القاضــي األميركي 
املكلف »اتفاق فلوريس« تلفت 
الى ما تراه تضاربا بني احلالتني. 
وتقــول ان االتفاق الذي يعود 
لفتــرة بعيدة »يضع احلكومة 
امام موقف صعب تضطر فيه 
لفصــل العائالت اذا ما رأت ان 
عليها توقيفها ألسباب متعلقة 

بالهجرة«.
ولم تذكر الوثائق صراحة 
أن البيــت األبيض ســيحتجز 
العائالت ألكثر من ٢٠ يوما بل 
»بانتظار« إجراءات الهجرة، التي 

ميكن ان تستمر ألشهر.
من جهة أخرى، أطلق فصل 
أكثــر من ألفي طفل عن ذويهم 
على احلدود بني الواليات املتحدة 

واجلمارك األميركية )آيس(.
وأضافــت: »حــان الوقــت 
للنــزول إلى الشــارع من أجل 

إنهاء هذه االنتهاكات«.
وفــي هــذا الســياق، قالت 
املرشحة الدميوقراطية ملنصب 
حاكم والية نيويورك سينتيا 
نيكسون »أعتقد أن علينا إلغاء 
)آيس( يبدو هذا األمر واضحا 
متاما«. وأضافت في تصريحات 
أدلت بها لشبكة »ايه بي سي« 
األســبوع املاضــي »لقد ضلوا 
بعيــدا عــن مصالح الشــعب 
األميركي ومصالح اإلنسانية«.
وأعرب النواب عن مطالب 
مشــابهة إلى جانــب منظمات 
حقوقية نوهت إلى أن »آيس« 

تأسست حديثا نوعا ما.

واملكسيك دعوات لتفكيك وكالة 
الهجــرة التي تعد فــي واجهة 
النــزاع. ونشــر حتالف يضم 
سياسيني وناشطني ومتظاهرين 
مؤيديــن للمهاجريــن الفتات 
وشعارات في إطار دعوته إلى 
حل وكالة إنفاذ قوانني الهجرة 
واجلمارك األميركية التي يشير 
منتقدوها إلى أنها تعاملت مع 
بعض املهاجرين بطريقة قاسية 

وغير منصفة.
وقالت املسؤولة عن مجموعة 
»يونايتد وي درمي« )أي نحلم 
متحدين( ماريا بيلباو لوكالة 
فرانس برس اجلمعة »سنستمر 
بدعوة الكونغرس لوقف متويل 
قوات الترحيل« في إشارة إلى 
وكالــة انفــاذ قوانــني الهجرة 

متظاهرون ينددون بسياسة الهجرة في إدارة ترامب أمس  )رويترز(

دعوات إللغاء وكالة 
إنفاذ قوانني الهجرة 

واجلمارك 
»آيس«

ترامب ُيلّمح إلى رفع العقوبات عن موسكو 
وال يستبعد االعتراف بضمها »القرم«

قمته مع بوتني تثير الشكوك قبل أسبوعني من انعقادها

عواصم - وكاالت: قبل نحو أسبوعني من 
انعقادها، يثير الرئيــس األميركي دونالد 
ترامب، الكثير من اجلدل والشكوك حول قمته 
الرسمية األولى مع نظيره الروسي فالدميير 

بوتني في العاصمة الفنلندية هلسنكي.
وكشف ترامب اخلطوط العريضة للمباحثات 
قائال: »سأحتدث معه عن كل شيء. سنناقش 
قضايا أوكرانيا وسورية وشبه جزيرة القرم 
والتدخل في االنتخابات«، حســبما نقلت 
وكالة »أسوشيتد برس« األميركية أمس. ولم 
ينس قضية التدخل الروسي املفترض في 
االنتخابات وقال: »سنتحدث عن االنتخابات. 
ال نريد أن يعبث أي شخص بانتخاباتنا«، علما 
أنه استبعد مرارا أن تكون روسيا تدخلت 
في انتخابات عام 2016 ملساعدته في الفوز 
أمام منافسته هيالري كلينتون.  بالرئاسة 
وكتب فــي تغريدة له على تويتر اخلميس 
املاضي ان »روسيا تواصل القول أال عالقة 
لها بانتخاباتنا« فيما بدا كأنه تشكيك فيما 
توصلت إليه وكاالت االستخبارات األميركية 
التي خلصت بإجماع في نهاية 2016 الى ان 
موسكو تدخلت في االنتخابات قبل ان تعتبر 

ان بوتني مسؤول عن ذلك.
كما أن ترامب أملح الحتمال رفع العقوبات التي 
تفرضها بالده على روسيا، وقال إن إمكانية 
حتقيق ذلك تعتمد على أفعال موسكو، وفقا 

ملا ذكره املكتب الصحافي للبيت األبيض.
وقال ترامب، ردا على سؤال حول إمكانية رفع 
العقوبات عن موسكو: »سنرى ما ستفعله 

روسيا«.
وبدا الرئيس األميركي متفائال من النتائج التي 
يتوقع حتقيقها من القمة وقال: »ميكن أن 
تساعد في نزع فتيل التوترات بني واشنطن 

وموسكو«. غير أن مواقفه السابقة واحلالية 
تثير الشــكوك حول مقدار التنازالت التي 
سيقدمها لبوتني، السيما في موقف الواليات 
املتحدة من قضية ضم روسيا لشبه جزيرة 
القرم. حيث ترك الباب مواربا إزاء إمكانية 

االعتراف بضم روسيا للجزيرة.
وردا على سؤال على منت الطائرة الرئاسية 
حــول إمكانية االعتــراف األميركي بضم 
القرم الذي أدانته الواليات املتحدة واالحتاد 
األوروبي بقوة، وقال ترامب ببساطة »سنرى«. 
واتهم سلفه باراك أوباما بالتسبب بهذه األزمة، 
وقال ان »الرئيس أوباما هو من سمح بحصول 
ذلــك«. ويبدو أن قمة ترامب مع بوتني وما 
بعدها ستتسبب بالكثير من املتاعب لواشنطن 
التي مازالت حتاول استيعاب اإلرباك الذي 
سببه ترامب مع حلفائه اآلسيويني بعد القمة 
املفاجئة له مع زعيم كوريا الشــمالية كيم 
جونغ أون. فقد أمضى وزير الدفاع األميركي 
جيم ماتيس 4 أيام في شــرق آسيا ساعيا 
للحفاظ على عالقات بالده الودية مع كوريا 

اجلنوبية واليابان.
وبات هــذا الدور مألوفا لكبير مســؤولي 
الپنتاغون، ليس فقط في آسيا بل ايضا في 
أنحاء أوروبا والشرق األوسط. ومع تسبب 
ترامب بإرباك العالقات الواحدة تلو األخرى 
مثيرا استفزاز اخلصوم وتوتر األصدقاء، 
يحرص ماتيس على احلفاظ على تلك العالقات 

وركائزها التقليدية.
واضطر هذا األسبوع إلى إبالغ القادة وكبار 
املســؤولني في كوريا اجلنوبية واليابان - 
احلليفني الوثيقني اللذين اعتمدا على املظلة 
األمنية األميركية لعشــرات السنني - بأن 

واشنطن التزال ملتزمة حمايتهما.

خامنئي: العقوبات األميركية هدفها تأليب اإليرانيين على حكومتهم

العبادي: سنالحق »داعش« في الجبال ولن نتفاوض معهم

طهران تهدد بإعادة مفاعل أراك للعمل خالل 6 أشهر

ٍ العراق يعيد فرز أصوات االنتخابات في 6 محافظات يدوياً بعد غد
عواصــم - وكاالت: قــال 
متحدث باسم املفوضية العليا 
املستقلة لالنتخابات في العراق 
في بيان أمس، إن العراق سيبدأ 
بعد غــد إعادة فــرز األصوات 
يدويا في االنتخابات التي جرت 

في مايو.
وقال البيان إن األصوات التي 
سيجري إعادة فرزها ستكون 
فقط الواردة بشأنها شكاوى أو 
تقارير رسمية بشبهات تزوير.

وأضاف البيان أن إعادة الفرز 
ستبدأ في كركوك يوم الثالثاء 
ثم ستشمل 6 محافظات أخرى 
هي السليمانية وأربيل ودهوك 
ونينوى وصالح الدين واألنبار.
من جانبــه، طالب مجلس 
النواب العراقي القضاة املنتدبني 

االنتخابــات  مفوضيــة  فــي 
بضرورة إقناع املجتمع الدولي 
العراقــي بنزاهــة  والشــعب 
االنتخابــات عبر األخذ بجميع 
الطعون والشكاوى املقدمة بشأن 
عملية االقتــراع قبل املصادقة 

على النتائج النهائية.
وقال النائب العراقي جواد 
البوالنــي أمس، إن »الســلطة 
القضائية مطالبة هي ومجلس 
املفوضية اآلن بضرورة إقناع 
والقــوى  الدولــي  املجتمــع 
السياســية بأن هــذه العملية 
سليمة، وال يوجد بها تزوير«.
مــن جانبــه، قــال رئيــس 
البرملان العراقي سليم اجلبوري 
إن »مجلس النواب يتمنى من 
مفوضية االنتخابات والقضاة 

الطعــون  مراعــاة  املعنيــني 
وعمليات العد والفرز، وأن تتم 
عملية االنتهاء من هذه املرحلة 
إلى النتائج املرضية واملقنعة 

واحلقيقية«.
مــن جانب آخر، أكد رئيس 
الوزراء العراقي حيدر العبادي 
أمــس، مالحقة عناصر تنظيم 
»داعش« في كل مكان مبا في ذلك 
اجلبال، مؤكدا أنه لن يتفاوض 
معهم وأن من يتصور ذلك فهو 

واهم.
وقــال العبادي، فــي كلمة 
لــه خــالل احتفاليــة ذكــرى 
ثورة العشــرين نشرها موقع 
»السومرية نيوز« اإلخباري إنه 
»ال يحق ألحد أن يضيع االجناز 
املتحقق بعد أن انتصرنا على 

كل التحديــات التي واجهتنا«، 
داعيا اجلميع الى »التوحد وأال 

يحاول األعداء تفرقتنا«.
وأضــاف العبــادي: »مثلما 
انتصرنــا وحررنــا أراضينــا 
بتوحدنــا، نحتاج للتوحد في 
املرحلة املقبلة«، الفتا الى »أننا 
ســنالحق اخلاليا املتبقية من 
اإلرهاب في جحورها وسنقتلها، 
ســنالحقهم في كل مــكان في 

اجلبال والصحراء«.
وتابع العبادي أن »البعض 
الذي يتصور أننا سنتفاوض 
مــع داعش فهو واهــم، هذا لم 
نتبعه في العراق، رفضناه في 
السابق ونرفضه اليوم، فهؤالء 

جزاؤهم القتل«.
وفي سياق آخر، قال مصدر 

أمنــي عراقي أمس، إن انفجارا 
ضخمــا حصــل في مســتودع 
لألســلحة والصواريــخ تابع 
الحدى فصائل احلشد الشعبي، 

في محافظة بابل.
وقــال املالزم أول إحســان 
خالد، إنه حصل انفجار داخل 
مستودع لألسلحة والصواريخ 
تابع لســرايا عاشوراء، إحدى 
فصائل احلشــد الشــعبي، في 
ناحيــة الكفل، جنــوب مدينة 

احللة.
الدفاع  وأضــاف، أن فــرق 
املدنــي وقــوات مــن اجليــش 
املكان،  إلى  والشرطة حضرت 
وفتحت حتقيقا باحلادث، وأن 
املعلومــات األوليــة تؤكد عدم 

وجود خسائر بشرية.

قــال  عواصــم - وكاالت: 
املتحدث باسم منظمة الطاقة 
بهــروز  اإليرانيــة،  الذريــة 
كمالوندي، انــه طهران قادرة 
علــى إعــادة مفاعــل أراك إلى 
مرحلة ما قبل االتفاق النووي 
في غضون عام أو حتى 6 أشهر.
وأضاف كمالوندي: »منافذ 
الوقود في مفاعل أراك قد أغلقت 
باألسمنت لكننا منتلك اخلرائط 
الالزمة وإعادتها تتطلب عاما 
واحــدا فقط ألن باقــي أجزاء 
املفاعل ما تزال سليمة كما انه 
باإلمكان إعادته في غضون 6 

أشهر وفق طريق آخر«.
وتابــع فــي تصريحــات 
أوردتهــا وكالة أنبــاء فارس: 
»إننا نفترض البناء الكامل وال 
نحتاج إلى وضــع التصاميم 
ألنها متوافــرة وقد طلبنا من 
املقاول االستعداد فور الطلب 
ببدء العمل، حيث انه وفق هذه 
احلسابات نحتاج إلى عام واحد 

فقط«.
ونــوه إلــى أنــه باإلمكان 
العودة إلى نشــاط تخصيب 
اليورانيــوم خــالل مهلــة ال 
تتجاوز عدة أيام إال أن العودة 
إلى حجم خزين املواد املخصبة 
قبل االتفــاق النووي يتطلب 

عامني.
اراك ينتــج  وكان مفاعــل 

املاء الثقيــل، لكنه قادر أيضا 
على إنتاج البلوتونيوم الذي 
يســتخدم نظريــا فــي صنع 

القنابل النووية.
من جانب آخر، قال املرشد 
األعلــى اإليراني علي خامنئي 
على موقعه اإللكتروني الرسمي 
أمس، إن الضغوط االقتصادية 
األميركية على إيران تهدف إلى 
تأليب اإليرانيني على حكومتهم.
وقال: »ميارسون ضغوطا 
اقتصاديــة إلحــداث فرقة بني 

األمــة والنظــام ســعى ســتة 
رؤساء أميركيني قبله لتحقيق 
هذا لكنهم يئســوا«، مشــيرا 
إلى الرئيس األميركي دونالد 

ترامب.
مــن جهتها، دعــت زعيمة 
املعارضة اإليرانية مرمي رجوي 
الى »محاسبة النظام اإليراني 
ودعم االنتفاضة الشعبية من 
أجل إسقاط نظام والية الفقيه«. 
جاء ذلك خالل املؤمتر السنوي 
العــام لـــ »املجلــس الوطني 

للمقاومــة اإليرانيــة« بقيادة 
منظمة »مجاهدي خلق«.

وذكرت أن »هذا األســبوع 
واهتــزت  طهــران  نهضــت 
الدينية احلاكمة  الدكتاتورية 
في إيــران، وأن معظــم املدن 

اإليرانية ملتهبة«.
وأضافــت ان »انتفاضــة 
طهران أثبتت أن عجلة التغيير 
في إيران قد بدأت بالتحرك وال 
شيء يســتطيع إيقاف شعب 

عازم لنيل احلرية«.
وأكدت رجوي أن »النظام 
غير قادر على منع اســتمرار 
وتوسع نطاق االنتفاضة التي 
انطلقت قبل 6 أشهر وأكدت أن« 
منظمة مجاهدي خلق تشارك 
في انتفاضة الشعب املتواصلة 

في أرجاء البالد«.
وشــددت على أن »الشعب 
اإليراني عازم على إسقاط هذا 
النظام بــكل أجنحته، وإقامة 
جمهورية مبنية على التعددية، 
وأصوات الشعب، وفصل الدين 

عن الدولة«.
كمــا وجهــت رســالة الى 
أعلنــت فيهــا أن  اإليرانيــني 
»تغييــر النظام فــي متناول 
اليــد أكثر مــن أي وقت آخر، 
مستقبل المع وخال عن اإلعدام 
والتعذيب والتمييــز والقمع 

يلوح في األفق«.

املرشد األعلى للثورة اإليرانية علي خامنئي

حماس تطالب مبالحقة اإلسرائيليني »قتلة األطفال«

عباس رفض طلبًا للقاء كوشنر
وغرينبالت احتجاجاً على »صفقة القرن«

عواصم - وكاالت: كشف مصدر فلسطيني 
ان الرئيــس الفلســطيني محمــود عباس، 
رفض طلبا من مسؤولني أميركيني لزيارته 
واالطمئنان عليه، عقب مغادرته املستشفى 

بعد وعكة صحية أملت به، مؤخرا.
وأشار املصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه 
لوكالة األناضول، إلى أن عباس رفض لقاء 
كبير مستشــاري الرئيس األميركي جاريد 
كوشنر واملبعوث اخلاص للمفاوضات الدولية 
جيسون غرينبالت، بسبب وجود قرار رسمي 
فلسطيني مبقاطعة اإلدارة االميركية ملواقفها 

املنحازة إلسرائيل.
وقاطع الفلســطينيون اإلدارة األميركية 
احلالية، ورفضوا أي حوار معها منذ ديسمبر 
املاضي حني أعلن الرئيس األميركي دونالد 

ترامب، القدس عاصمة إلسرائيل.
وفي تصريحات متعددة للرئيس عباس، 
قال فيها إن اإلدارة االميركية احلالية أخرجت 
نفســها من عملية السالم بعد قرار ترامب، 

وأنها لم تعد وسيطا نزيها.
من جانب آخر، نددت حركة »فتح« التي 
يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
أمس، بهتافات ملتظاهرين إيرانيني مناهضة 
للفلسطينيني على خلفية األزمة االقتصادية 

التي تواجهها طهران.
وقــال الناطــق باســمه احلركة أســامة 
القواسمي »نستنكر الهتافات الرخيصة التي 
خرجت من أفواه بعض اإليرانيني احملتجني 
علــى األوضــاع االقتصادية، ضد الشــعب 
الفلســطيني املناضل والتــي متنت )املوت 
للفلسطينيني(«. وجاء في البيان »هل يظن 
اإليرانيون أن حكوماتهم السابقة واحلالية 
قدمت فلسا واحدا للشعب الفلسطيني؟ هذا 

غير صحيح باملطلق«.
واعتبر أنه »مــن العار أن يظن البعض 

أن األزمة االقتصادية في إيران ســببها دعم 
الشعب الفلســطيني، فإيران لم تقدم شيئا 
للشعب الفلسطيني، بالرغم من وقوف حركة 
فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية الى جانب 
ثورة اخلميني في العام ١979، ولم نسىء لهم 
يوما لفظا وال فعال ولم نتدخل في شؤونهم 

الداخلية مطلقا«.
وأضاف أن »أي دعم له شواهده الواضحة 
التي تؤثر على حياة الشــعب الفلســطيني 
وصموده، وان أحدا من الشعب الفلسطيني 
لم ير أو يسمع عن الدعم االيراني باملطلق، 
ولم نر أو نســمع أن إيران ساهمت في بناء 
مدرسة او جامعة او مستشفى او أي مشروع 

تنموي«.
وتابع: »إن كان بعض اإليرانيني يظن أن 
دعمهم حلزب ما هو دعم للشعب الفلسطيني 
فهــذا وهم وخطــأ كبيران، فإيــران بدعمها 
حلماس لم تدعم الشعب الفلسطيني باملطلق«.

وكانت انتشرت مقاطع ڤيديو على مواقع 
التواصــل االجتماعي الحتجــاج املئات من 
االيرانيني على األوضاع االقتصادية السيئة 
التي تســود بالدهم وهم يهتفون بـ »املوت 

لفلسطني«.
من جانب آخر، شيع آالف الفلسطينيني 
أمس، فتى وشــرطيا قتــال برصاص جيش 
االحتــالل اإلســرائيلي أمــس االول، خــالل 
مواجهات في املنطقة احلدودية جنوب قطاع 
غزة أصيب خاللها أكثر من 4٠٠ فلسطيني 
بجروح. وقد شيع الطفل الفلسطيني ياسر 
ابو النجا الذي كان في احلادية عشــرة من 
عمــره وهو ابــن قائد في كتائــب عز الدين 
القســام اجلناح العســكري حلركة حماس 
في خان يونس في جنازة شــارك فيها قادة 
احلركة وقيادات الفصائل الفلسطينية وسط 

دعوات الى »االنتقام«.

تشييع جثمان الشاب الفلسطيني محمد احلمايدة امس  )أ.ف.پ(
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