
قال الرئيس األمريكي دونالد ترامب، 
إن املعلومات التي تصله تفيد بأن إيران 
تقوم بتخصيب اليورانيوم، وأن هذه 
اخل��ط��وة سيئة للغاية. ج��اء ذل��ك في 
تغريدة نشرها ترامب، على حسابه في 

تويتر.
وق���ال ت��رام��ب ف��ي ه���ذا اخل��ص��وص: 
“بحسب املعلومات التي ت��ردن��ي، فإن 
إيران تقوم بتخصيب اليورانيوم، وهذه 
خطوة سيئة للغاية”. وفي سياق آخر 
طالب ترامب السلطات اإليرانية بإعادة 
عامل االستخبارات األمريكي روب��رت 

لفينسون، املفقود في إيران منذ 12 عاما.
وق����ال ف���ي ه���ذا ال��س��ي��اق: “تسليم 
السلطات اإليرانية لروبرت لفينسون 
إلى الواليات املتحدة األمريكية، ستكون 
خطوة إيجابية للغاية”. وطالب الرئيس 
االمريكي دونالد ترامب اي��ران بتسليم 
عميل س��اب��ق ل���دى مكتب التحقيقات 
الفيدرالي )اف بي آي( اختفى هناك في 

عام 2007.
وق��ال الرئيس ترامب في تغريدة له 
على حسابه الرسمي مبوقع التواصل 
االجتماعي )تويتر( “اذا متكنت اي��ران 
من تسليم عميل )اف بي آي( السابق 
املختطف روبرت ليفنسون الذي فقد منذ 
12 عاما فان ذلك سيعد خطوة ايجابية 

جدا”.
واس��ت��درك بالقول “في الوقت نفسه 
وبناء على معلومات ف��ان اي��ران تعمل 
على تخصيب اليورانيوم وسيكون ذلك 
خطوة سيئة جدا”.واعلنت طهران السبت 
املاضي ان ليفنسون يواجه قضية لدى 
االدعاء العام واحملكمة الثورية االيرانية.

وف��ي املقابل اع��ل��ن برنامج مكافآت 
الدولة للعدالة االمريكي االسبوع املاضي 
مكافأة مالية بقيمة 20 مليون دوالر ملن 
يدلي مبعلومات تقود الى مكان ليفنسون 
وع��ودت��ه ب��االض��اف��ة ال��ى امل��ك��اف��أة التي 
حددها مكتب التحقيقات الفيدرالي مببلغ 

خمسة ماليني دوالر.
واختفى ليفنسون في ايران عام 2007 
عندما ك��ان ف��ي مهمة “غير مصرحة” 
تابعة لوكالة االستخبارات املركزية 
االمريكية )س��ي آي اي��ه( ليمضي اطول 
فترة متر على محتجز امريكي في تاريخ 

الواليات املتحدة.

دونالد ترامب

طالب طهران  بتسليم عميل »اف بي آي« السابق

ترامب: تخصيب إيران لليورانيوم خطوة سيئة للغاية

إسبانيا: االشتراكيون فازوا في االنتخابات العامة

االشتراكي سانشيز
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مظاهرات باألهواز بعد وفاة شاعر سياسي
شهدت مدينة األه���واز مظاهرات ليلية 
إثر انتشار أنباء عن اغتيال الشاعر حسن 
احليدري، الذي توفي بعد نقله إلى املستشفى 

إثر وعكة صحية .
 ف��ي التفاصيل، ت���داول ن��اش��ط��ون عبر 
مواقع التواصل صورا ومقاطع تظهر املئات 
من الشبان وه��م يسيرون في أحياء كوت 
عبدالله وعلوي، والشكارة التابعة ملدينة 

األه����واز، وه��م يهتفون ب��ش��ع��ارات تطالب 
مبعرفة أسباب وفاة الشاعر حسن احليدري 
ال���ذي مت اعتقاله وسجنه ع��دة م���رات من 
قبل السلطات اإلي��ران��ي��ة، بسبب أشعاره 
السياسية ونشاطاته حول املطالبة بحقوق 

عرب األهواز.
وتظهر املقاطع ع��ددا م��ن الشبان وهم 
يقطعون الطريق ف��ي ح��ي ك��وت عبدالله، 

جنوب األه��واز، بإشعال إط��ارات السيارات 
وه��م ي���رددون أه��ازي��ج شعبية وش��ع��ارات 

مناهضة للنظام اإليراني.
كما ات��ه��م ناشطون أه��وازي��ون النظام 
اإليراني باغتيال احليدري من خالل تسميمه 
عندما ك��ان معتقال ل��دى األج��ه��زة األمنية، 
حيث أطلق سراحه بكفالة قبل أشهر، حسب 

قولهم.
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إيران تواصل انتهاكاتها النووية
ذكر التلفزيون الرسمي في إيران 
أن أعمال البناء ب��دأت في مفاعل ثان 
للطاقة النووية في محطة بوشهر، 
وسط توترات متصاعدة بشأن انهيار 
االتفاق النووي بني طهران والقوى 

العاملية.
وبدأت السلطات في صب اخلرسانة 
لقاعدة املفاعل بحضور الصحافيني في 
بوشهر، الواقعة على بعد 700 كلم 

جنوب العاصمة اإليرانية طهران.
وت��ع��ت��م��د م��ح��ط��ة ب��وش��ه��ر على 
اليورانيوم املخصب بنسبة 4.5 باملئة، 
والذي تنتجه إيران في انتهاك التفاقها 

النووي لعام 2015.

وق���ال ع��ل��ي أك��ب��ر ص��احل��ي، مدير 
منظمة الطاقة ال��ذري��ة اإليرانية في 
م��راس��م بثها ال��ت��ل��ف��زي��ون: “الطاقة 
النووية توفر كهرباء ميكن االعتماد 
عليها. كل محطة نووية توفر لنا 11 
مليون برميل من النفط أي 660 مليون 

دوالر سنويا”.
يأتي ه��ذا االنتهاك وغيره بعد أن 
سحب الرئيس األميركي دونالد ترمب 
ب���الده م��ن ج��ان��ب واح���د م��ن االت��ف��اق 
منذ أكثر من ع��ام. وب��دأ تشغيل أول 
مفاعل في بوشهر عام 2011 مبساعدة 
روسيا. وسيتم بناء املفاعل اجلديد 

مبساعدة روسية أيضا.

أملانيا حتذر من استمرار طهران 
في تخصيب اليورانيوم

ح��ذر وزي��ر خارجية أملانيا هايكو 
ماس أمس  االثنني من مغبة استمرار 
طهران في تخصيب اليورانيوم مؤكدا 
ان االحتاد االوروبي مستعد للجوء الى 
جميع اآلليات التي يتضمنها االتفاق 

النووي االيراني.
جاء ذلك في تصريح ادلى به ماس 
للصحفيني قبل عقد اجتماع وزراء 
خ��ارج��ي��ة االحت���اد األوروب����ي املقرر 
وال���ذي يبحث االوض���اع االمنية في 
كل من منطقة اخلليج العربي واليمن 
والعراق ولبنان اضافة الى االتفاق 

النووي االيراني.
وق���ال م���اس “نريد االب��ق��اء على 
االت��ف��اق ال��ن��ووي االي��ران��ي ولكن في 
النهاية يتعني على اي��ران العودة الى 
التزاماتها واح��ت��رام تلك االلتزامات 
وإال فإننا مستعدون الستخدام جميع 

اآلليات املتاحة في االتفاق”.
وأض���اف “نلحظ القلق املتنامي 
ح��ي��ال - ق���رار ط��ه��ران - االس��ت��م��رار 
ف��ي تخصيب اليورانيوم” م��ؤك��دا 
ان��ه سيجتمع م��ع نظيريه الفرنسي 
والبريطاني في باريس في وقت الحق 
من اليوم ملناقشة اخلطوات التي يتعني 

اتخاذها في هذا الشأن.
م��ن جهتها ق��ال��ت املمثلة العليا 
ل��ل��ش��ؤون اخل��ارج��ي��ة وال��س��ي��اس��ة 
االمنية في االحت��اد االوروب��ي ونائبة 
رئيس املفوضية االوروبية فيديريكا 
موغيريني ف��ي ت��ص��ري��ح مم��اث��ل ان 
اجتماع سيستعرض سبل االحت��اد 
االوروب���ي للحد م��ن تصعيد التوتر 
في منطقة اخلليج العربي وتقارير 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن 

ايران.

أظهرت بيانات رسمية اولية ان حزب 
ال��ع��م��ال االش��ت��راك��ي االس��ب��ان��ي ف��از في 
االنتخابات التشريعية التي أجريت لكن 
دون أغلبية كافية لتشكيل حكومة بشكل 
منفرد وذل��ك بعد فرز 3ر63 في املئة من 

األصوات.
وقالت وزارة الداخلية اإلسبانية على 
املوقع االلكتروني املخصص لالنتخابات 
ان احل���زب االش��ت��راك��ي ب��ق��ي��ادة رئيس 
ال��وزراء االسباني املنتهية واليته حصل 
على 124 مقعدا في مجلس ال��ن��واب مع 
8ر28 في املئة من األصوات مقارنة ب123 
مقعدا في االنتخابات السابقة التي أجريت 

في أبريل املاضي.
وت��ش��ي��ر ال��ب��ي��ان��ات إل���ى ان احل��زب 
الشعبي اليميني جنح في رفع عدد مقاعده 
البرملانية من 66 في أبريل املاضي إلى 
85 نائبا في انتخابات اليوم.أما أبرز 
املستجدات فتتجسد ف��ي جن��اح احل��زب 
اليميني املتطرف )بوكس( في مضاعفة 
ع��دد ن��واب��ه ف��ي الغرفة السفلى م��ن 24 
نائبا في أبريل املاضي إلى 50 نائبا في 
انتخابات اليوم ليكون ثالث أكبر قوة 
سياسية في البرملان االسباني وهو أمر 
تنبأت به جميع استطالعات ال��رأي في 

الفترة األخيرة.

سيؤول تؤكد مجددًا إلغاء اتفاقية 
املعلومات العسكرية مع اليابان

اك��دت وزارة دف��اع ك��وري��ا اجلنوبية أمس  
االث��ن��ني م��ج��ددا ال��غ��اء ات��ف��اق��ي��ة األم���ن ال��ع��ام 

للمعلومات العسكرية مع اليابان.
ونقلت وكالة انباء كوريا اجلنوبية )يونهاب( 
عن املتحدثة باسم ال��وزارة تشوي هيون-سو 
في تصريح للصحفيني ان االتفاقية ستنتهي 
م��دة العمل بها ف��ي 23 نوفمبر احل��ال��ي الفتة 
الى أن بالدها اعلنت عزمها الغاء االتفاقية في 

اغسطس املاضي في اعقاب قرار اليابان تشديد 
الرقابة على الصادرات الى كوريا اجلنوبية في 

يوليو املاضي على ثالث مواد ذات تقنية عالية.
وأض��اف��ت تشوي ان ه��ذه االج����راءات ميكن 
اع���ادة النظر فيها فقط ف��ي ح��ال رف��ع تشديد 
الرقابة على تلك امل���واد امل��ص��درة ال��ى كوريا 
اجلنوبية وازالة التوتر الذي اعترى العالقات 

بني البلدين.

5 من جنودها  إيطاليا تؤكد إصابة 
في تفجير استهدفهم بكركوك

أكدت ايطاليا اصابة خمسة جنود من قواتها 
العاملة في ال��ع��راق حالة بعضهم خطيرة في 

تفجير استهدف دورية مشتركة في كركوك.
وأعلنت وزارة الدفاع االيطالية في بيان أن 
االع��ت��داء مت بواسطة “عبوة متفجرة يدوية 
الصنع” حيث انفجرت في الساعة 11 صباحا 
بالتوقيت احمللي لدى م��رور “فريق مختلط من 

ال��ق��وات اخلاصة االيطالية ك��ان يقوم بأنشطة 
دعم” لوحدة من القوات تابعة للبيشمركة”.

وأش��ار البيان أن اجلنود اخلمسة املصابني 
في االنفجار ال��ذي وق��ع مبنطقة )السليمانية( 
في كردستان العراق جرى اجالؤهم على الفور 
بطائرة عامودية أمريكية ونقلهم الى مستشفى 

ميداني.

عمليات التعطيل تشل هونغ كونغ 
وإصابة متظاهر بالرصاص احلي

أطلق شرطي أم��س  االثنني النار على متظاهر 
وأص��اب��ه في ص��دره في حني كانت مدينة هونغ 
كونغ مشلولة بسبب عمليات التعطيل الواسعة 

التي ينفذها التحرك املؤيد للدميوقراطية.
وعملية إط��الق ال��ن��ار التي ص��ورت ونشرت 
مباشرة على فيسبوك تثبت مجددا تدهور الوضع 
في املستعمرة البريطانية سابقا التي تعيش منذ 
خمسة أشهر أسوأ أزمة سياسية منذ عودتها إلى 

الصني في 1997.

وفي املشاهد نرى شرطياً يحاول السيطرة على 
رج��ل في حي س��اي وان هو شمال ش��رق جزيرة 

هونغ كونغ عند مفترق طرق قطعه املتظاهرون.
وي��ق��ت��رب رج��ل ملثم ي��رت��دي م��الب��س س��وداء 
من الشرطي ال��ذي يطلق النار عليه ويصيبه في 
الصدر. ويركض أشخاص باجتاه الشرطي ثم 
يبتعدون. ويسقط الرجل ثم يجلس وهو ميسك 
بإمعائه ويحاول النهوض قبل أن مينعه الشرطي 

من ذلك.

االحتجاجات في هونغ كونغ

الرئيس البوليفي إيفو موراليس يستقيل
أع��ل��ن الرئيس البوليفي إي��ف��و موراليس 
استقالته من منصبه، بعد موجة احتجاجات 
شديدة على إعادة انتخابه مستمّرة منذ ثالثة 

أسابيع.
وقال موراليس )سّتون عاًما( عبر التلفزيون 

“أستقيل من منصبي كرئيس”.
بدوره، اعتبر نائب الرئيس ألفارو غارسيا 
لينيرا ال���ذي استقال أي��ًض��ا م��ن منصبه أّن 

“االنقالب وقع”.
أّم��ا امل��ع��ارض ك��ارل��وس ميسا ال��ذي خسر 
ال����دورة األول���ى م��ن االن��ت��خ��اب��ات الرئاسّية 
السابقة، فعّلق على استقالة الرئيس بالقول 

“لقد أعطينا درساً للعالم. غًدا ستكون بوليفيا 
بلًدا جديًدا”.

وغّصت ساحة موريللو في الب��از، املقابلة 
للقصر الرئاسي، مبئات البوليفيني الذين أتوا 

لالحتفال باستقالة موراليس.
وعلى ُبعد خطواٍت قليلة، في إحدى زوايا 
ساحة موريللو، كانت وحدة من الشرطة أعلنت 
متّردها ضّد الرئيس حتتفل بجانب املتظاهرين 

إثر إعالنه االستقالة.
ويحكم موراليس بوليفيا منذ العام 2006، 
وكان اجليش والشرطة طالباه في وقٍت سابق 

بالتنّحي.

أوبراين: واشنطن تريد احلفاظ 
على حتالفها مع تركيا

اكد مستشار االمن القومي األمريكي روبرت 
اوب��راي��ن أن ال��والي��ات املتحدة حريصة على 
حتالفها مع تركيا على وقع استمرار التوتر بني 
واشنطن وانقرة على خلفية صفقة الصواريخ 

الروسية.
وأك���د أوب��راي��ن لشبكة )س���ي.ب���ي.اس( أن 
“تركيا عضو في حلف شمال األطلسي )ناتو(.. 
إنها ت��ؤدي دورا جيوسياسيا مهما بالنسبة 
ألصدقائنا في أوروب��ا وبالنسبة لنا.. لذا فان 
خسارة تركيا كحليف لن تكون أم��را جيدا ال 

بالنسبة الى اوروب��ا وال بالنسبة الى الواليات 
املتحدة”.

وتعليقا على شراء انقرة ملنظومة )اس 400( 
الروسية املضادة للصواريخ أكد أوبراين مجددا 
أن ال��والي��ات املتحدة “غاضبة جدا” م��ن هذه 

الصفقة.
وق���ال “اذا ل��م تتخلص ت��رك��ي��ا م��ن صفقة 
صواريخ )اس 400( فهذا يعني أنه من احملتمل 
أن تكون هناك عقوبات.. وستشعر تركيا بتأثير 

تلك العقوبات”.

حزب الشعب احملافظ واخلضر 
يشكالن احلكومة اجلديدة بالنمسا

قررت القيادة االحتادية املوسعة حلزب اخلضر الذي حقق 
تقدما ملحوظا في االنتخابات البرملانية النمساوية االخيرة 
الدخول في مفاوضات مع حزب الشعب احملافظ الفائز باملرتبة 

األولى لتشكيل حكومة ائتالفية.
جاء ذلك في اعالن لرئيس حزب اخلضر فينرير كوغلر خالل 
مؤمتر صحفي عقده واشار فيه الى ان حزبه قرر بعد مشاورات 
معمقة الدخول في مفاوضات رسمية مع حزب الشعب احملافظ 

بقيادة زعيمه سيباستيان كورتز.
وذكر كوغلر ان قرار احلزب مت اتخاذه باجماع اعضاء القيادة 
االحتادية املوسعة “رغم ادراكنا بوجود مخاطرة في حتالف مع 

حزب كبير بحجم حزب الشعب احملافظ”.

10 جثث في حفرة  العثور على 
عميقة شمال غربي املكسيك

عثر باحثون متطوعون، على 10 جثث في حفرة عميقة 
بالصحراء، ق��رب مدينة “بويرتو بيناسكو”، شمال غربي 
املكسيك. وذكرت النيابة العامة بوالية “سونورا”، في بيان، 
، أن السلطات تلقت إخ��ب��ارا ب��وج��ود اجلثث ف��ي احل��ف��رة، من 
مجموعة متطوعني اسمها “األمهات يبحثن”، حتاول العثور على 

األشخاص املفقودين.
وأش��ار البيان، إلى العثور على 10 جثث في احلفرة، التي 

توجد في مكان قريب من احلدود األمريكية.
وأضاف أن عدد اجلثث التي عثر عليها في املنطقة منذ أكتوبر 

املاضي، ارتفع إلى 52 جثة.


