
ق��ال املتحدث ال��ن��ووي اإلي��ران��ي، أمس 
االث��ن��ن، إن ط��ه��ران س��ت��ت��ج��اوز مستوى 
تخصيب ال��ي��وران��ي��وم املنخفض ف��ي 27 
يونيو، وذلك بحسب ما نقل عنه التلفزيون 

الرسمي اإليراني.
ب���ه���روز ك���م���ال أف���ن���دي أدل�����ى ب��ه��ذه 
التصريحات خ��ال م��ؤمت��ر صحافي بثه 
التلفزيون اإلي��ران��ي الرسمي على الهواء 

مباشرة أمس  االثنن.
حت��دث كمال أفندي لصحافين محلين 
في منشأة “آراك” للمياه الثقيلة قائاً: “ بدأ 
العد العكسي لتجاوز ال�300 كلغ ملخزونات 
اليورانيوم املخصب، وخال عشرة أيام أي 

في 27 يونيو، سنتجاوز هذه احلدود”.
وقال كمال أفندي إن هذه الزيادة قد تصل 
إل��ى أي مستوى، بصرف النظر عن نسبة 
%3.67، وه��ي احل��د احلالي ال��ذي حدده 
االتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى 

العاملية عام 2015.
وأض��اف املتحدث ال��ن��ووي اإلي��ران��ي أن 
طهران “قد تصدر املاء الثقيل”، مشيراً إلى 

أن ذلك لن ميثل انتهاكاً لاتفاق النووي.
وق��ال وزي��ر اخلارجية األميركي، مايك 
بومبيو، إنه على الرغم من أن إيران مسؤولة 
“با شك” ع��ن الهجمات التي استهدفت 
ناقلتن األس��ب��وع املاضي إال أن الواليات 

املتحدة ال تريد حرباً مع طهران.
وف��ي مقابلة مع برنامج )فوكس نيوز 
ص��ن��داي(، أض��اف بومبيو “بذل الرئيس 
كل ما في وسعه لتجنب احل��رب، ال نريد 
احلرب”، في إش��ارة إلى الرئيس األميركي 

دونالد ترمب.
لكنه أضاف أن واشنطن ستضمن حرية 
املاحة عبر مضيق هرمز احليوي، وقال: 
“ستتأكد ال��والي��ات املتحدة من اتخاذ كل 
اإلج��راءات الضرورية الدبلوماسية وغير 
الدبلوماسية لتحقيق تلك النتيجة”. ومتر 
ثلث إمدادات النفط البحرية في العالم عبر 

مضيق هرمز.
وقال بومبيو إنه “حتد دولي مهم للعالم 
بأسره”، م��ؤك��دا أن “الواليات املتحدة 
ستعمل على اتخاذ كل اإلج��راءات الازمة، 

الدبلوماسية وغيرها، لتحقيق هذا الهدف”.
قال وزير اخلارجية البريطاني، جيرميي 
هانت، إن ب��اده “شبه متأكدة” أن إي��ران 
خلف هجوم الناقلتن، مضيفاً: “تقييمنا 
االستخباراتي يشير إلى أن إيران تقف خلف 

هجوم الناقلتن”.
وأض��اف هانت، لبرنامج “أندرو مار” 
الذي يبثه تلفزيون هيئة اإلذاعة البريطانية 
)بي بي سي( أن لندن ال تعتقد أن أي أحد 

موظف في محطة نووية إيرانيةآخر ميكنه القيام بذلك.

بومبيو: ال نريد حربًا مع طهران  والدبلوماسية مستمرة

10 أيام إيران: سنتجاوز مستوى تخصيب اليورانيوم املنخفض بعد 

اليونان: سنعاقب »أنقرة« 
لو بدأت التنقيب عن غاز 

قبالة قبرص
قال رئيس الوزراء اليوناني، أليكسيس تسيبراس، إن 
اليونان وقبرص ستضغطان على شركائهما في االحتاد 
األوروبي ملعاقبة تركيا إذا ثبت أنها بدأت عمليات تنقيب 

عن الغاز غرب قبرص.
وسلط اكتشاف احتياطات ضخمة من الغاز في شرق 
املتوسط الضوء بدرجة أكبر على التوترات القائمة منذ 

فترة طويلة بن تركيا وحكومة قبرص اليونانية.
وترسو سفينة تنقيب تركية غرب قبرص منذ مايو.

وتقول قبرص واليونان إن السفينة دخلت املنطقة 
االق��ت��ص��ادي��ة اخل��ال��ص��ة لقبرص ال��ت��ي ميكن للجزيرة 

استخدامها في أغراض جتارية.
وق��ال تسيبراس للصحافين: “اتفقنا... على جتهيز 
الساحة في األسبوع املقبل لكي تتخذ القمة )قمة االحتاد 
األوروب��ي( القرارات ذات الصلة وقد تصل إلى حد فرض 
عقوبات على تركيا إذا ثبت وجود تنقيب )من جانب أنقرة( 

في املنطقة االقتصادية لقبرص”.
واليونان حليف وثيق حلكومة نيقوسيا، ولها أيضاً 
نزاعات مع أنقرة منذ عقود في قضايا ترتبط باملجال 

اجلوي فوق بحر إيجة، وحقوق تعدين بنفس املنطقة.
وكان الرئيس الفرنسي قد دعا تركيا، إلى التوقف عن 

أنشطتها غير القانونية قبالة السواحل القبرصية.
وقبل شهر، حّذر االحت��اد األوروب��ي، تركيا من املضي 
قدما في أعمال التنقيب عن النفط والغاز قبالة قبرص، 
واصفاً اخلطة بأنها غير قانونية ومتعهدا ب�”الرد بشكل 

مناسب”.
وقالت وزي��رة خارجية االحت��اد األوروب��ي، فيديريكا 
موغيريني، إن وزراء خارجية االحتاد ال�28 أعادوا تأكيد 

دعمهم لقبرص في النزاع.
وك��ان��ت وزارة اخلارجية األميركية أع��رب��ت، أيضا 
عن قلقها، وطلبت من تركيا التوقف عن خططها للبدء 
بنشاطات تنقيب ع��ن ال��غ��از ف��ي املنطقة االقتصادية 

اخلالصة في قبرص، وهو االعتراض الذي رفضته أنقرة.

30 شخصًا مقتل 
في هجوم انتحاري

شمال شرق نيجيريا
قال مسؤولون في خدمات الطوارئ احلكومية في نيجيريا 
إن ما ال يقل عن 30 شخصا قتلوا في هجوم انتحاري في 
شمال شرق الباد ، وذكر بوالما كالي رئيس القرية أن ثاثة 
انتحارين فجروا أنفسهم في قرية كوندوجا على بعد 25 

كيلومترا من مدينة مايدوجوري عاصمة والية بورنو.

غرق زورق يقل مهاجرين 
قبالة ساحل غرب تركيا

ق��ال��ت وك��ال��ة أن��ب��اء األن��اض��ول الرسمية إن ثمانية 
أشخاص لقوا حتفهم أمس  االثنن بعد غرق زورق يقل 
مهاجرين قبالة ساحل غ��رب تركيا بينما مت إنقاذ 31 
آخرين. وأضافت الوكالة أن خفر السواحل بدأ عمليات 
بحث وإنقاذ للوصول إلى مستقلي ال��زورق ال��ذي غرق 

قبالة ساحل منطقة بودروم في إقليم موغا.
وتابعت أن العمليات التي ق��ام بها زورق��ان وفريق 
غ��وص وط��ائ��رة هليكوبتر م��ن خفر السواحل التركي 
أسفرت عن انتشال ثماني جثث من الزورق الذي كان يقل 

40 مهاجرا.
وفي بيان سابق قال خفر السواحل إنه يبحث عن تسعة 

مفقودين بعد غرق الزورق.
وص���ارت تركيا إح���دى ن��ق��اط االن��ط��اق الرئيسية 
للمهاجرين بطريق البحر إلى الدول األعضاء في االحتاد 
األوروبي عام 2015 والذين فروا من احلروب والفقر في 
الشرق األوس��ط وأفريقيا. وتقلصت الهجرة بشدة بعد 

اتفاق بن تركيا واالحتاد األوروبي في 2016.

األرجنتني واألوروغواي 
تستعيدان التيار الكهربائي 

بعد انقطاع شامل في البلدين
   

أعلنت السلطات في األرجنتن واألوروغواي 
أنها متكنت من إعادة التيار الكهربائي الى نحو 
70 باملئة من مناطق البلدين، بعد انقطاع شامل 

حرم 48 مليون شخصاً من الكهرباء.
وعند الساعة السابعة مساًء )22،00 ت 
غ( أعلن وزير الطاقة األرجنتيني غوستافو 
لوبيتيغي إع��ادة التيار الكهربائي إل��ى 77 
باملئة من املشتركن، فيما أفادت شركة الكهرباء 
الرسمية في األوروغ��واي املجاورة أن التيار 
الكهربائي عاد الى ما ال يقل عن 88 باملئة من 

مناطق الباد.
وأّث��ر االنقطاع ال��ذي ح��دث عند السابعة 
صباحا على ال��ب��اراغ��واي أيضاً التي أعلنت 
انقطاعاً في التيار الكهربائي ملدد قصيرة في 

بعض املناطق.
وه��ذه ه��ي امل��رة األول���ى التي يحدث فيها 
انقطاع شامل للكهرباء في األرجنتن، التي 
يبلغ عدد سكانها 44 مليون نسمة، وكذلك في 

األوروغواي ذات ال3،4 مليون نسمة.

بكني تعتزم بناء مفاعل نووي صغير لتدفئة الشمال الشرقي

الصني : سنواصل دعم الرئيسة التنفيذية لهوجن كوجن
قالت الصن أمس  االثنن إنها ستواصل دعم الرئيسة التنفيذية 
لهوجن كوجن كاري الم بعد أن خرج مليونا محتج للشوارع للمطالبة 
باستقالتها. وأدلى لو كانغ املتحدث باسم وزارة اخلارجية الصينية 

بالتصريح في إفادة صحفية في بكن.
كما قال مسؤول صيني إن باده تعتزم بناء مفاعل نووي جتريبي 
صغير ميكنه أن يحل محل الفحم أو الغاز في توفير التدفئة للبلدات 

واملدن في املناطق الشمالية األكثر برودة.
وأض��اف وان��غ شو جيا، وه��و مهندس كبير في شركة استثمار 
كهرباء الدولة التي تطور املشروع، على هامش مؤمتر للصناعة 
أن مفاعل التدفئة الصغير سيستهدف مدينة جياموسي بإقليم 
هيلونغجيانغ الذي يقع في شمال شرق الصن وسيكون واحدا من 

وحدتن مقترحتن تصل قدرتهما املشتركة إلى 400 ميجاوات.
وق��ال وان��غ لرويترز ”ال ي��زال امل��ش��روع قيد مراجعة احلكومة 
املركزية للموافقة عليه“ مضيفا أن الشركة املطورة تستهدف تشغيل 

املشروع بحلول عام 2024.
وتستكشف الصن استخدام املفاعات النووية الصغيرة، التي 
تكون بحجم أق��ل من خمس حجم املفاعل ال��ن��ووي، كبديل ألنظمة 
التدفئة في املناطق الشمالية التي تتعرض إلى الضباب الدخاني. 
وت��زود الدولة منطقة الشمال بالتدفئة في الفترة من نوفمبر إلى 

مارس باستخدام مراجل تعمل بالفحم أو الغاز.
وأجرت الشركة الوطنية الصينية للطاقة النووية جتارب بالفعل 
على تصميم ”مفاعل لتدفئة املدن“ تقول إن بإمكانه تزويد 200 ألف 

كاري الممنزل بالدفء.

باكستان تعني خبيرًا في مكافحة 
اإلرهاب رئيسًا لوكالة االستخبارات

ذك��ر اجل��ي��ش الباكستاني في 
بيان ، أن إس��ام أب��اد عينت قائداً 
متخصصاً في مكافحة اإلره��اب، 
لرئاسة وكالة االستخبارات في 

الباد.
وسيتولى اللفتنانت جنرال فايز 
حميد قيادة وكالة االستخبارات 

الباكستانية.
وتعتبر ال��وك��ال��ة، وه��ي جناح 
االس��ت��خ��ب��ارات العسكرية، ذات 
أهمية محورية في معركة باكستان 
ضد املتشددين، وإقامة محادثات 

سام في أفغانستان.
وع��م��ل ح��م��ي��د رئ��ي��س��اً جلناح 
مكافحة اإلره����اب ف��ي ال��وك��ال��ة، 
املسؤول عن صياغة السياسيات 

ووض��ع االستراتيجيات ملكافحة 
املتشددين املتصلن بتنظيم القاعدة، 

وحركة طالبان املتحالفة معه.
وغالباً ما تتهم االستخبارات 
الباكستانية باستخدام طالبان 
األفغانية واجل��ه��ادي��ن اآلخ��ري��ن، 
وك���اء ف��ي أف��غ��ان��س��ت��ان، والهند 
امل��ج��اورت��ن وال��ت��دخ��ل ف��ي األم��ور 

السياسية.
وسيحل حميد محل الليفتنانت 
جنرال عاصم منير، الذي ُعن قبل 

أقل من عام رئيساً للوكالة.
ويأتي التعديل غير العادي في 
اجليش قبل أشهر من انتهاء والية 
قائد اجليش اجلنرال قمر جاويد 

باغوا في نوفمبر املقبل.

واشنطن تتهم مادورو بشراء الدعم 
الروسي على حساب الفنزويليني

   ات��ه��م مستشار األم���ن القومي 
األم��ري��ك��ي ج���ون ب��ول��ت��ون الرئيس 
الفنزويلي نيكوالس م��ادورو بإهدار 
أم��وال عامة ل�”شراء” دع��م روسيا 
رغ����م ت��ع��رض “مئات اآلالف من 

الفنزويلين” للمجاعة.
وقال بولتون عبر حسابه الرسمي 
على تويتر: “مادورو أه��در م��وارد 
فنزويا بشكل مخجل. منح مادورو 
روسيا في مايواملاضي 209 ماين 
دوالر لعقد دفاعي لشراء دعمها، بينما 
يعاني مئات اآلالف من الفنزويلين 

املجاعة”.
وأضاف “الفنزويليون يتوقون إلى 

قيادة دميقراطية، وليس القمع”.
وأث�����ار وج����ود ال���وف���د ال��روس��ي 

ف��ي فنزويا قلق ال��والي��ات املتحدة 
وشركائها وطالبت واشنطن موسكو 
بسحبه. وم���ع ذل���ك، أك���د الرئيس 
الروسي فادميير بوتن في 6 يونيو  
اجل���اري أن موسكو ال تقيم قواعد 
عسكرية أو ترسل قوات إلى فنزويا، 
ل��ك��ن��ه اع��ت��رف ب��أن��ه ي��ج��ب ال��وف��اء 
بالتزاماتها التعاقدية مع كاراكاس 

لصيانة املعدات موردة في السابق.
ومن املقرر اجتماع ترامب وبوتن 
في قمة مجموعة العشرين في أواخر 
هذا الشهر بأوساكا اليابانية ويتوقع 
أن يتضمن ج���دول األع��م��ال قضية 
فنزويا، أين تدعم الواليات املتحدة 
و50 دول���ة أخ���رى زع��ي��م املعارضة 

ورئيس البرملان خوان غوايدو .
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مقتل شاب إيراني معارض 
طعنًا في سجن بطهران

   
نقلت وك��ال��ة ايلنا اإلي��ران��ي��ة لألنباء 
أن عائلة ش��اب إي��ران��ي معتقل، قتل في 
السجن، تطالب مبحاكمة املسؤولن عن 

مقتله.
وذك���ر امل��ص��در وال��وك��ال��ة الرسمية، 
أن علي رض��ا شير محمد علي 21 عاماً، 
ق��ت��ل م��س��اء 10 ي��ون��ي��و اجل�����اري، بعد 
التعرض “ألكثر من 30 طعنة” في سجن 

فاشافوييه، في جنوب طهران.
ونقلت وكالة ايلنا عن محمد هادي 
ارفانيان محامي العائلة، “طلبت والدة 
موكلي م��ن رئيس السلطة القضائية، 
ابراهيم رئيسي احلرص على أال يذهب دم 

ابنها سدى”.
ونقلت وكالة ميزان أوناين التابعة 
للسلطة القضائية، اتهام شخصن، األول 
بتهمة “القتل” والثاني بتهمة “التواطؤ 

في القتل”.
وأك����د امل���ص���در ن��ف��س��ه أن اجل��رمي��ة 
ارتكبت ب� “آلة حادة”. وطلبت األسرة 
ب�”القصاص” على النحو املسموح به في 

قانون العقوبات اإليراني.

جونسون يتهرب من 
مناظرة تلفزيونية 

حول بريكست
أج����رى امل��ت��ن��اف��س��ون ع��ل��ى منصب 
رئ��اس��ة احل��ك��وم��ة ف��ي ب��ري��ط��ان��ي��ا أول 
مناظرة تلفزيونية بينهم األحد، تركزت 
ح��ول استراتيجية اخل��روج من االحت��اد 
األوروبي، مع غياب املرشح األبرز بوريس 

جونسون الذي آثر تفادي املواجهة.
وش��ارك في النقاش ال��ذي استمر 90 
دقيقة على قناة “تشانيل فور” باقي 
املرشحن اخلمسة، فيما ُتركت منصة 
ف��ارغ��ة جل��ون��س��ون، وزي���ر اخل��ارج��ي��ة 
السابق ورئ��ي��س بلدية لندن املشهور 

بزالت لسانه احملرجة.
وق��ال أربعة من املرشحن بعد تبادل 
عبارات قاسية إنهم سيسعون إلى إعادة 
التفاوض على اتفاق بريكست ال��ذي مت 
التوصل اليه مع بروكسل، مع أن زعماء 

االحتاد األوروبي استبعدوا ذلك مراراً.

غرينبالت يلمح 
لتأجيل إعالن »خطة 

السالم« للنزاع 
اإلسرائيلي الفلسطيني

   
أملح مبعوث الرئيس األمريكي، دونالد 
ت��رام��ب، إل��ى ال��ش��رق األوس���ط، جيسون 
غرينبات، إلى احتمال إرجاء الكشف عن 
خطة السام التي يعدها البيت األبيض 
للنزاع اإلس��رائ��ي��ل��ي الفلسطيني، مرة 

جديدة إلى مطلع نوفمبر.
 وقال غرينبات في مقابلة مع صحيفة 
“جيروزاليم بوست”: “أعتقد أن املنطق 
يفرض علينا إذا ما أردن��ا االنتظار حتى 
تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، يجب 
علينا بالفعل أن ننتظر لفترة قد متتد حتى 
6 نوفمبر”، بحسب ما نقلته سكاي نيوز.

وكانت إدارة ترامب قد أرج��أت سابقاً 
تقدمي خطتها إل��ى م��ا بعد االنتخابات 
اإلسرائيلية في 9 أبريل، لكن االنتخابات 
ل���م ت��ف��ض إل���ى ت��ش��ك��ي��ل ح��ك��وم��ة، وق��د 
مت حت��دي��د 17 سبتمبر م��وع��داً إلج��راء 

االنتخابات اجلديدة.

انتخابات رئاسة جواتيماال
في طريقها إلى جولة ثانية

تتجه انتخابات الرئاسة في جواتيماال إلى 
جولة ثانية على ما يبدو حيث أظهرت نتائج 
جزئية أُعلنت أمس  االثنن تقدم مرشحة يسار 
الوسط ساندرا توريس وإن كانت نسبتها 
بعيدة جدا عن األغلبية الازمة لتفادي خوض 

جولة ثانية أمام خصم ينتمي للمحافظن.
ومع إحصاء أص��وات 42 باملئة من مراكز 
االقتراع، قالت اللجنة االنتخابية إن النتائج 
األول��ي��ة لانتخابات التي ج��رت ي��وم األحد 
أظهرت أن توريس السيدة األول��ى السابقة 
حصلت على 24.18 باملئة م��ن األص���وات 
في حن حصل املرشح احملافظ أليخاندرو 

إدواردو جياماتي على 15 باملئة.
ويبدو أن السباق االنتخابي الذي يخوضه 
19 مرشحا في طريقه إلى جولة ثانية يوم 11 
أغسطس آب. وقال رئيس اللجنة االنتخابية 
في ساعة متأخرة ليل األحد إن الوصول إلى 
نتائج نهائية من مختلف أنحاء البلد الذي 
يقع في أمريكا الوسطى قد يستغرق أسبوعن 

ساندرا توريس سيدة جواتيماال األولى سابقا تقريبا.


