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سلسلة أعاصير تعصف بـ ٦ واليات أميركية وتوقع العشرات
عواصــم - وكاالت: لقي 
عشرات األميركيني مصرعهم 
بســبب أعاصير وعواصف 
متفرقــة عاثــت دمــارا فــي 
مساحات واسعة من البالد، 
واجتاحت ٦ واليات أميركية، 
فيما أعلن حاكم والية كنتاكي 
األميركية، آندي بيشير، حالة 

الطوارئ ليل أمس األول.
وقال حاكم كنتاكي أمس 
«أخشى أن يكون االعصار قد 
قتل أكثر من ٧٠ شــخصا»، 
وتوقع ان يرتفع العدد الى ما 
«١٠٠ شخص، األمر مروع».

وإلى جانب عدد الضحايا 
اإلعصــار  أســفر  املرتفــع 
املتعدد عن دمار واســع في 
املمتلكات فــي عدة واليات، 
وفقــا لصحيفة «واشــنطن 

بوست».
وذكــر بيشــير أن أكثــر 
من ٥٠ الــف منزل اصبحت 
مــن دون كهرباء، مضيفا أن 
التحقيقات األولية تشير إلى 
أن أربعة أعاصير رمبا ضربت 
الوالية واالضــرار طالت ١٥ 
مقاطعة منها، وأحدها استمر 
ألكثــر مــن ٢٠٠ ميــل داخل 

اليابسة.
 ١١٠ نحــو  أن  وتابــع 
أشــخاص كانوا في مصنع 
لصناعة الشموع في الوقت 
الــذي هبت فيــه اإلعاصير. 
واضاف «نعتقد أننا سوف 
نفقد ما ال يقل عن العشرات 

من هؤالء األشخاص».
وجتاوزت سرعة الرياح 
٣٠٠ كيلومتر، وفق احلاكم، 
الذي وصــف اإلعصار بأنه 
«األشد في تاريخ كنتاكي». 

مثل هذا الوقت من العام».
وأعلــن ديــن فلينيــر، 
املتحدث باســم وكالة إدارة 
الطوارئ في تينيســي، انه 
فــي الواليــة، مت اإلبالغ عن 
حالتي وفاة بسبب العاصفة 

في مقاطعة أوبيون.
وقبــل كارثــة اإلعصار، 
اجتاحت عاصفة مستودعا 
لشــركة أمازون فــي والية 
إلينوي. وذكرت وسائل إعالم 
محلية ان قرابة مائة موظف 

علقوا في الداخل.
وهــرع ما ال يقل عن ١٠٠ 

وكان حتذير من إعصار 
معلنا في تلك األثناء. وأعلنت 
شرطة إدواردسفيل في بيان 

عن «وفيات مؤكدة».
وقــال حاكم إلينوي جي 
بي برايتزر «صلواتي ألهالي 

إدواردسفيل هذا الليل».
وفي بيان ارسل إلى وسائل 
إعــالم محلية قــال املتحدث 
باسم أمازون ريتشارد روكا 
إن «ســالمة ورفاه موظفينا 
وشركائنا أولويتنا القصوى 
اآلن. نقوم بدراســة الوضع 
وسنشارك معلومات إضافية 

بعمليات تفتيش في األماكن 
املتضررة. وأدى اإلعصار إلى 
انقطاع الكهرباء واالتصاالت، 
وتوقــف حركة الســير في 
بعض الطرقات نتيجة قطعها 
بسبب األشــجار واحلطام 
املتطاير، فيما انقلب قطار 
بفعل الريــاح القوية أثناء 
مروره عبر مقاطعة هوبكنز 

بوالية كنتاكي.
وكشف مارفن داي، القاضي 
فــي مقاطعة كريغيد، لوكالة 
أن  عــن  األسوشــيتدبرس 
اإلعصــار ضــرب دار رعاية 

مركبة طوارئ على مستودع 
لشــركة أمازون بالقرب من 
إدواردسفيل بوالية إلينوي، 
حيث انهار جدار كان بطول 
ملعــب كرة قدم، كمــا انهار 

السقف فوقه.
وبــذل مئات املســؤولني 
جهــودا طــوال الليل وحتى 
ســاعة مبكرة أمــس، إلنقاذ 
املوظفــني في املنشــأة التي 
سوي ثلثها باألرض. وكان 
املوظفون يعملون دواما ليليا 
لتســليم طلبيات قبل أعياد 

امليالد.

عند ورودها».
الســلطات في  وأبلغــت 
إلينوي وميسوري وكنتاكي 
واملسيســيبي  وتينيســي 
واركنســاس عــن خســائر 
بشرية وأضرار كارثية أخرى، 
وفقا لوسائل اعالم اميركية. 
ومت اإلبالغ عمــا ال يقل عن 

٣٠ إعصارا. 
وطلب من السكان مالزمة 
بيوتهم، حفاظا على أرواحهم، 
فيما عملت الفرق املختصة 
على مســاعدة املتضررين، 
وقامت فرق اإلنقاذ بدورها 

مونيت مانور في أركنساس 
مســاء أمس األول، ما أســفر 
عن مقتل شخص وحبس ٢٠ 
شــخصا بالداخل مــع انهيار 
املبنى.   وتقول الصحيفة نقال 
عــن اخلبراء، إنه إذا اســتمر 
اإلعصار دون انقطاع مبساره 
علــى األرض، والذي جتاوز 
طوله ٢٤٠ ميــال (٣٨٦ كلم)، 
فمن املرجح أن يحتل «املرتبة 
األولى كأطول مســار إعصار 
في تاريخ الواليات املتحدة، 
واألول الذي يعبــر في أربع 

واليات».

خلّفت دماراً واسعاً وأحدها يجتاز ٤ واليات في أطول مسار إلعصار في تاريخ الواليات املتحدة

(رويترز) (سي إن إن)سيارات الدفاع املدني حتيط مبخزن أمازون الذي دمره اإلعصار في ادواردسفيل بوالية ايلينوي   صورة جوية تظهر الدمار في بلدة مايفيلد  

وكانت مقاطعة غريفز األكثر 
تضــررا وخصوصــا بلــدة 

مايفيلد. 
وأظهرت صور وڤيديوهات 
انتشرت على مواقع التواصل 
االجتماعــي مبانــي دمرتها 
العاصفة فيما تناثرت قضبان 
امللتوية واألشــجار  احلديد 
املقتلعــة وحجــارة الطوب 
في الشــوارع تاركة وراءها 

واجهات منازل مدمرة.
وقال خبراء بالطقس إن 
اإلعصــار «كان طويل األمد 
وقويا بشكل غير معتاد في 

التيار الصدري يحّذر: إلغاء احملكمة االحتادية 
نتائج االنتخابات سيكون «كارثيًا»

حركة النهضة التونسية ترفض إلغاء الدستور

بغداد - وكاالت: جــدد التيار الصدري 
في العراق حتذيره من إلغاء نتائج النتائج 
البرملانية التي أظهرت تصدره ألعداد املقاعد 
النيابية، عبر حيازته  ٧٣ مقعدا، وذلك بعد 
جتدد تظاهرات انصار االحزاب اخلاســرة 

في االنتخابات واملطالبة بإلغاء نتائجها.
وقال صادق احلســناوي، عضو مكتب 
التيار الصدري، إن زعيم التيار مقتدى الصدر 
متمسك بشرعية تلك االنتخابات ونتائجها.
وأضــاف احلســناوي فــي تصريحات 
تلفزيونية مساء أمس األول أن إلغاء احملكمة 
االحتاديــة العراقيــة للنتائــج االنتخابية 
سيكون له نتائج كارثية على مستوى الدولة.
وكرر متســك مقتدى الصدر بتشــكيل 
حكومة أغلبية وطنية، واصفا املشهد العراقي 

بأنه «معقد».
وشــدد علــى أن «التدخــل في الشــأن 
السياسي العراقي مرفوض جملة وتفصيال، 
مؤكدا أن التيار الصدري يسعى ألن يكون 
القــرار عراقيــا صرفا، وأن يكون تشــكيل 
احلكومة بعيدا عن أي تدخالت من أي دولة».
جاء ذلك بعــد أن جتدد تظاهر عدد من 
أنصار الفصائل املوالية إليران ممن خسروا 

االنتخابــات في محيط املنطقــة اخلضراء 
وسط بغداد امس األول.

فيما أصدرت ما يعرف بـ «اللجنة املنظمة 
للمظاهرات واالعتصامات الرافضة لنتائج 
االنتخابــات»، بيانا جددت فيــه مطالبتها 
بإلغاء النتائج االنتخابية، متهمة الرئاسات 
الثالث في البالد باختطاف مستقبل وأصوات 

العراقيني.
من جهة اخرى، بحثت الهيئة السياسية 
للتيــار الصدري امس، مــع القادة األمنيني 

ثالثة ملفات مهمة.
وذكر بيان للهيئــة تلقته وكالة األنباء 
العراقية (واع) أنه «استنادا إلى توجيهات 
زعيــم التيــار الصــدري مقتــدى الصدر، 
استضافت الهيئة السياسية للتيار الصدري 
برئاسة د.أحمد املطيري مجموعة من القيادات 

األمنية املهمة».
وأشــار البيان الى أن «رئيس الهيئة 
السياســية للتيار الصــدري ناقش مع 
القيــادات األمنية أمن احلــدود واملنافذ 
احلدودية واالبتزاز االلكتروني»، موجها 
«بعقد اجتماعات متكررة لدراســة كافة 

الثغرات».

عواصمـ  وكاالت: أعلنت حركة النهضة 
اإلسالمية امس رفضها إلغاء دستور ٢٠١٤ 
بعــد تصريح الرئيس قيس ســعيد بأنه 
لم يعد صاحلا وأنه سبب أزمات تونس.
وقــال احلــزب األكبر فــي تونس إنه 
يرفض محاوالت النزوع إلى إلغاء دستور 
٢٠١٤، واالجتاه إلى هندسة أحادية للنظام 

السياسي والقانوني لتونس.
كما حذر احلزب، في بيان صحافي «من 
مغبة املساس بالبناء الدستوري للسلطة 
بواسطة املراسيم وإدخال احلكم في أزمة 
شــرعية مفتوحة بالغة العواقب السيئة 
على االستقرار السياسي ومستقبل البالد».

كان الرئيــس ســعيد صرح فــي لقاء 

بخبراء فــي القانون الدســتوري بأنه ال 
ميكــن أن يتواصل العمل بدســتور ٢٠١٤ 
«ألنه ال مشــروعية له». وتابع: «الطريق 
صارت واضحة وهي العودة إلى الشعب 
بطريقــة جديــدة ومختلفة متامــا، والبد 
من حل قانوني يستند إلى إرادة الشعب 

وسيادته».
لكن حركة النهضة، التي كانت من بني 
األحــزاب التي صاغت الدســتور اجلديد 
لتونس بعد ثورة ٢٠١١ وهي اخلصم األبرز 
للرئيــس، أعلنت رفضهــا لهذه اخلطوة، 
وأوضحــت أنها على «اســتعداد للنضال 
السلمي وتصعيد أشكال النضال إلى جانب 

كل القوى السياسية والشعبية».

إيران تشترط رفع العقوبات أوًال قبل أي اتفاق 
وحتّذر املعتدين من «ثمن غاٍل»

عواصم - وكاالت: اشترطت 
ايران رفع العقوبات عنها قبل 
التوصــل الى اتفــاق نووي، 
مهــددة «املعتدين» بدفع ثمن 
غال، ما يشــير الــى صعوبة 
املفاوضات اجلارية في ڤيينا 
بني طهران ومجموعة «٤+١» 

بعد ٣ ايام من انطالقها. 
الوفــد  وقــال مستشــار 
اإليرانــي باملفاوضــات محمد 
أمــس، ان اجلانــب  مرنــدي 
األوروبــي أظهــر مرونــة في 
املفاوضــات، مضيفــا انه من 
املبكــر احلكــم علــى مســار 
املفاوضات، لكن هناك مؤشرات 
إيجابية، بيد أنه اشــترط في 
الوقت نفســه على واشنطن 
أن ترفع العقوبات املفروضة 
على إيــران أوال ومن ثم يتم 
االتفاق. وأكد مرندي على انه 
إذا وافقت واشــنطن وأوروبا 
على رفع العقوبات على إيران 

إبراهيم رئيسي انه بالده جادة 
في محادثاتهــا النووية التي 
جتريهــا مع القــوى العاملية، 
بحســب ما نقلت وكالة أنباء 
اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية.

ونسبت الوكالة إلى رئيسي 
قولــه «ننخــرط بجديــة في 
مفاوضــات ڤيينــا وتقدمينا 
مقترحات عملية يثبت ذلك». 
وأضــاف «ميكن التوصل إلى 
اتفاق جيد في مفاوضات ڤيينا 
إذا قرر الطــرف املقابل إلغاء 

احلظر (العقوبات)».
وتابع: زعم البعض إن ايران 
ال نية لديها للتفاوض وزعم 
البعض االخر أننا ال نشــارك 
في مفاوضــات جادة أو ليس 
لدينــا خطط إال اننا شــاركنا 
فــي املفاوضات بعزة واقتدار 
وقدمنــا مقترحــات عمليــة 
لنظهر جديتنا في التفاوض، 
معتبرا ان استراتيجية العدو 

إيران) وما سنتخذه في الفترة 
املقبلة».

بدوره، شدد املتحدث باسم 
وزارة الدفاع األميركية جون 
كيربي امس االول على أن وزير 
دفاع بالده لويد أوسنت يريد 
جناح الديبلوماسية مع إيران 
وذلــك في ظل إعالن رســمي 
أميركــي عن بحــث «خيارات 
أخــرى» فــي حــال فشــلت 

الديبلوماسية.
وقال املتحدث للصحافيني 
في مقــر الــوزارة بالعاصمة 
واشــنطن «يعتقــد (الوزيــر 
الديبلوماســية  أوســنت) أن 
والعودة إلى االتفاق النووي 
(مع إيران) هي أفضل طريقة 
ملنع حصول إيران على سالح 
نووي» معتبرا أنه «ال توجد 
مشــكلة في الشــرق األوسط 
يســهل حلهــا بوجــود إيران 

مسلحة نوويا».

هي اإلبقاء على احلظر الظالم 
واســتراتيجيتنا هي السعي 

إللغاء احلظر.
بدوره، قال املتحدث باسم 
وزارة اخلارجيــة االيرانيــة، 
سعيد خطيب زادة «لدينا أنباء 
طيبة بشــأن حتييد وجتاوز 
فاعليــة العقوبات فــي األيام 
املقبلة». وأضاف سعيد زاده 
امس في تصريحات صحافية: 
«نسعى إلى حتييد العقوبات 
مــن أجــل رفعها.. فــي األيام 
املقبلة سنسمع أخبارا سارة 

لتحييد العقوبات».
الى ذلك، قال متحدث باسم 
وزارة اخلارجيــة األميركيــة 
امس إن الوزير أنتوني بلينكن 
«عقد الوزير اجتماعا مثمرا مع 
نظرائه.. من أملانيا وفرنســا 
واململكة املتحدة في ليڤربول، 
بحثوا خطة العمل الشــاملة 
املشتركة (االتفاق النووي مع 

جانب من اجتماعات اليوم األول لوزراء خارجية مجموعة السبع في ليڤربول امس  (أ.ف.پ)

فإن طهران ستنفذ التزاماتها.
نقلــت  الســياق،  وفــي 
وسائل إعالم إيرانية رسمية 
أن مسؤوال عســكريا إيرانيا 
كبيرا توعد «املعتدين» امس 
بدفــع «ثمــن غــال»، وذلــك 
بعد نشــر تقريــر عن خطط 
أميركيــة إســرائيلية إلجراء 
تدريبــات عســكرية محتملة 
استعدادا لضربات على مواقع 
نووية إيرانية في حال فشل 

املفاوضات النووية.
وذكرت وكالة نور اإلخبارية 
التابعة ألعلى جهاز أمني في 
إيران في تغريدة على تويتر 
نقال عن مسؤول عسكري لم 
تذكر اســمه «إتاحــة األجواء 
ألن يختبر القادة العسكريون 
الصواريخ اإليرانية مع أهداف 
حقيقية سيكبد املعتدين ثمنا 

غاليا».
وقــد اكد الرئيس اإليراني 

«G٧» تشّكل جبهة موحدة ضد «املعتدين العامليني»: 
«تكاليف قاسية» ستتحملها روسيا إذا غزت أوكرانيا

وهذا ثاني اجتماع حضوري 
لــوزراء خارجيــة مجموعــة 
الســبع العــام احلالــي، بعد 

اجتماع في مايو بلندن.
وفي سياق متصل، شاركت 
ليــز تــروس فــي اجتماعات 
ثنائية مــع نظرائها من دول 
مجموعــة الســبع واالحتــاد 

األوروبي.
مــن جانــب آخــر، بحثت 
وزيــرة اخلزانــة األميركيــة 
جانيــت يلــني مــع نظيرهــا 
األملانــي كريســتيان ليندنر، 
احلشــد العســكري الروسي 

على حدود أوكرانيا.
جاء ذلك، وفق ما نشــرته 
وزارة اخلزانــة األميركية في 
بيــان صحافي عبــر موقعها 
خــالل  امــس  اإللكترونــي، 
لقــاء يلني وليندنــر لتهنئته 
على تعيينــه مؤخرا وتوليه 
حقيبة وزارة املالية. وجددت 
يلني، بحسب البيان، مخاوف 
الرئيــس األميركي جو بايدن 
بشأن تصعيد روسيا حلشد 
القوات حول أوكرانيا، وأعربت 
عــن اهتمامها بالشــراكة مع 
اإلجــراءات  بشــأن  أملانيــا 
الطارئــة التــي قــد يكون من 
املمكن اتخذها بسرعة لفرض 
«تكاليف قاسية» على االقتصاد 
الروسي، على خلفية الوضع 

حول أوكرانيا.

البريطانيــة عشــية اجتماع 
وزراء خارجيــة املجموعــة 
«ستتخذ الدميوقراطيات األكثر 
نفــوذا في العالــم موقفا ضد 
املعتدين الذين يســعون إلى 
تقويض احلرية، وتبعث رسالة 
واضحة مفادها أننا نظهر جبهة 

موحدة».
وأضافــت «أريد أن تعمق 
دول مجموعة السبع عالقاتها 
فــي مجــاالت مثــل التجــارة 
واالســتثمار والتكنولوجيــا 
واألمن، حتى نتمكن من الدفاع 
عن احلريــة والدميوقراطية 
وتعزيزهمــا فــي كل أنحــاء 

العالم».

ويحــاول وزراء خارجية 
مجموعة السبع إظهار وحدتهم 
في مواجهة «املعتدين العامليني» 
خصوصا روســيا التي تثير 
احلــدود  علــى  مناوراتهــا 
األوكرانية القلق حسب ما قالت 
وزارة اخلارجية البريطانية.

ودعت لنــدن نظراءها في 
مجموعة الســبع إلــى إظهار 
«جبهة موحدة ضد الســلوك 
اخلبيث - مبا في ذلك املواقف 
الروسية جتاه أوكرانيا - وإلى 
االنخــراط فــي مجــال األمن 
والدعــم االقتصــادي، للدفاع 
عن حدود احلرية في العالم».

وقالت وزيــرة اخلارجية 

وتســعى مجموعة السبع 
إلــى تشــكيل جبهــة موحدة 
الروســي جتاه  العدوان  ضد 
أوكرانيا خالل اجتماع وزراء 
خارجيتها في مدينة ليڤربول 
بشــمال إجنلترا الذي انطلق 

أمس ويستمر حتى اليوم.
ويأتي اجتمــاع مجموعة 
الســبع، الذي يحضره وزير 
أنتوني  اخلارجيــة األميركي 
بلينكن ونظراؤه من فرنســا 
وإيطاليــا وأملانيــا واليابــان 
وكندا، وســط قلق دولي من 
أن تغزو روسيا أوكرانيا، فيما 
وتنفي موسكو اعتزامها شن 

أي هجوم.

عواصم - وكاالت: حذرت 
وزيرة اخلارجية البريطانية 
ليز تراس ونظيرها األميركي 
أنتوني بلينكن، روسيا من ان 
توغلها في أوكرانيا ســيكون 
«خطــأ اســتراتيجيا تترتب 
عنه عواقب وخيمة»، معربني 
عن وقوفهما بجانب أوكرانيا، 
كما حذر اعضــاء آخرون في 
مجموعة السبع من «تكاليف 
قاسية» ضد االقتصاد الروسي 
في حالت غزت موسكو كييڤ.
وذكر متحدث باسم وزارة 
اخلارجية البريطانية في بيان 
أمــس ان اجلانبني عبرا خالل 
لقاء بينهما قبل انعقاد اجتماع 
وزراء خارجية دول مجموعة 
الدول السبع (G٧) في ليڤربول 
عن قلقهما العميق بشأن حشد 
القوات الروسية على احلدود 

األوكرانية.
وأضاف البيان أنهما اتفقا 
على «أهمية الدفاع عن احلرية 
والدميوقراطيــة وتعزيزهما 
واحلاجة إلى توحيد االهداف 
والغايــات من قبــل مجموعة 
الدول الســبع لتحقيق ذلك»، 
الــى تركيزهما على  مشــيرا 
«ضــرورة حتقيــق مزيد من 
التعــاون فــي مجــاالت مثل 
التكنولوجيــا واألمــن مــع 
بعضهما البعض ومع الشركاء 

املقربني».

اشتباكات عنيفة بني «طالبان» و«داعش» 
غداة تبنيه تفجيري كابول

عواصم- وكاالت:أعلن تنظيم «داعش» 
مسؤوليته عن التفجيرين اللذين وقعا في 
العاصمة األفغانية كابل، امس االول وأسفرا 

عن مقتل شخصني وإصابة ٤ آخرين.
وكانت وزارة الداخلية األفغانية قد أعلنت 
أن «مدنيني اثنني قتال وأصيب ثالثة آخرون» 
جراء انفجار عبوة ناسفة في حافلة صغيرة 
في منطقة دشتي بارتشي بالعاصمة كابل.

وقالت الوزارة إن امرأة أصيبت بتفجير 
آخر في املنطقة نفسها، مشيرا إلى أن التفجير 

الثاني ناجت أيضا عن عبوة.
وفــي ســياق متصــل، اندلعــت امــس 
اشتباكات عنيفة بني مقاتلي حركة طالبان 
وتنظيم «داعش»، في منزل قرب مدينة جالل 
آباد مركز والية ننكرهار جنوب شرقي البالد.

وقال شــهود عيان، انهم سمعوا إطالق 

نار كثيف في املنطقة.
وكان قائــد القيــادة املركزية األميركية 
فرانك ماكنزي، قد حذر من منو تنظيمات 
متطرفة في أفغانستان بعد رحيل القوات 

األميركية منها.
 وفي مقابلة مع «أسوشيتد برس»، ذكر 
ماكنزي، باالسم فرع تنظيم  «داعش» في 
أفغانســتان وتنظيم القاعــدة، الذي كانت 
تربطه عالقات قوية بحركة طالبان احلاكمة 

حاليا.
إلى ذلك، أعلن البنك الدولي الذي جمد 
في نهاية أغسطس املاضي مساعداته لكابول 
بعد استعادة «طالبان» السلطة، عن مساعدة 
إنسانية بقيمة ٢٨٠ مليون دوالر ألفغانستان 
باســتخدام أموال مخصصــة «للصندوق 

االستئماني إلعادة إعمار» هذا البلد.


