
ح��ذر مستشار األم��ن القومي في 
البيت األبيض جون بولتون، طهران 
أم��س األح���د، م��ن س��وء تفسير ق��رار 
ال��رئ��ي��س األم��ري��ك��ي دون��ال��د ترامب 
بإلغاء الضربة االنتقامية ضد إيران 
ف��ي اللحظة األخ��ي��رة، واعتبار أنه 

“ضعف”.
وق��ال بولتون قبل اجتماعه مع 
رئيس ال��وزراء اإلسرائيلي بنيامني 
نتانياهو ف��ي ال��ق��دس: “ال يجب أن 
تخطئ إي����ران، أو أي ج��ه��ة أخ��رى 
معادية فتعتبر التعقل وضبط النفس 
األمريكيني ضعفاً”، مضيفاً “جيشنا 
أعيد بناؤه، وهو جاهز لالنطالق”، 
بعد يومني م��ن إل��غ��اء ض��رب��ات ضد 
إيران رداً على إسقاط طهران طائرة 

أمريكية دون طيار، اخلميس املاضي.
ونفى وزي��ر اخلارجية األمريكي 
م��اي��ك بومبيو نبأ مت��ري��ر الرئيس 
دون��ال��د ت��رام��ب رس��ال��ة عبر سلطنة 
عمان طلبا للتفاوض مع إيران وأكد أن 
واشنطن سوف تتفاوض مع طهران 

في الوقت املناسب.
واضاف بومبيو في بيان اصدرته 
وزارة اخلارجية األمريكية مساء 
أول ام����س ال��س��ب��ت “حني ي��ق��رر 
النظام االيراني نبذ العنف ويقابل 

الدبلوماسية بالدبلوماسية فسيعرف 
كيف يصل إلينا وال���ى ذل��ك احلني 
سوف تشتد حملة العزل الدبلوماسي 

والضغط االقتصادي ضد النظام”.
وش���دد على ان اس��ت��ه��داف اي��ران 
ط��ائ��رة امريكية مسيرة ف��ي املجال 
اجلوي الدولي يوم اخلميس املاضي 
حقيقة مؤكدة ال ميكن حلكومة ايران 
انكارها مؤكدا انه الهجوم الثاني الذي 
يستهدف طائرة امريكية مسيرة في 

االسابيع القليلة املاضية.
وج��دد بومبيو التأكيد على عدم 
صحة أنباء سحب الواليات املتحدة 
ع��ن��اص��ر م���ن ق���اع���دة ب��ل��د اجل��وي��ة 
شمال بغداد وذل��ك بعد تناقل انباء 
عن انسحاب موظفني امريكيني من 
القاعدة بسبب تزايد الهجمات عليها 

بقذائف الهاون.
وت��اب��ع ب��ال��ق��ول ان “الواليات 
املتحدة حتت قيادة الرئيس ترامب 
اكثر التزاما من اي وقت مضى بدعم 
حلفائنا وشركائنا ف��ي املنطقة”.
واوض��ح ان ال��ق��رارات التي اتخذتها 
الواليات املتحدة ردا على الهجمات 
اإلي��ران��ي��ة ج����اءت مل��ن��ع إي����ران من 
حيازة اسلحة نووية وانظمة نشر 
وتوصيل تلك االسلحة مضيفا ان تلك 

القرارات تهدف الى حماية االمريكيني 
واملصالح االمريكية في مختلف انحاء 
العالم. من جهتها اكدت وكالة االمن 
السيبراني وأم���ن البنية التحتية 
االمريكية ف��ي بيان ص��در ف��ي وقت 
سابق انها “على علم بتزايد النشاط 
السيبراني الكيدي املوجه للوكاالت 
احلكومية والصناعية في الواليات 

املتحدة من جانب النظام االيراني”.
وتعهدت الوكالة باستمرار العمل 
مع الشركاء واالجهزة االستخباراتية 
ملراقبة نظام اي��ران السيبراني مبا 
يضمن س��الم��ة ال��والي��ات املتحدة.
وعلى صعيد متصل نقلت صحيفة 
)واش��ن��ط��ن ب��وس��ت( االمريكية عن 
مصادر مطلعة ان “الرئيس ترامب 
وافق على شن هجوم سيبراني - يوم 
اخلميس املاضي - شل ق��درة انظمة 
الكمبيوتر االيرانية املستخدمة في 

التحكم باطالق الصواريخ”.
واض��اف��ت الصحيفة ان “وزارة 
الدفاع االمريكية اقترحت شن الهجوم 
السيبراني” بعد الهجمات التي 
استهدفت ناقلتي نفط في خليج عمان 

في 13 يونيو اجلاري.
ونقلت وك��ال��ة الطلبة اإليرانية 
ل���أن���ب���اء ع����ن رئ���ي���س امل��ج��ل��س 

االستراتيجي للعالقات اخلارجية 
کمال خرازي قوله إن إيران قد تقلص 
بشكل أكبر التزامها باالتفاق النووي 
قريبا ما لم توفر لها الدول األوروبية 
احلماية من العقوبات األمريكية عبر 

آلية للتجارة.
وقالت إيران في مايو إنها ستقلل 
من التزامها ببنود االتفاق النووي 
امل��ب��رم م��ع ق���وى ع��امل��ي��ة ف��ي 2015 
احتجاجا على قرار الواليات املتحدة 

االنسحاب منه من جانب واحد وإعادة 
فرض العقوبات على طهران.

ونقلت الوكالة عن خ��رازي قوله 
”إذا لم يتخذ األوروب��ي��ون إج��راءات 
خالل مهلة الستني يوما )التي أعلنتها 

إي���ران ف��ي م��اي��و( فسنتخذ خطوات 
جديدة... ستكون خطوات إيجابية إذا 
وفروا موارد النستكس )آلية التجارة 
األوروبية املزمعة(... جلعل التجارة 

ممكنة“.

جون بولتون وترامب

واشنطن تنفي مترير رسالة عبر سلطنة عمان للتفاوض مع طهران 

بولتون محذرًا إيران: التعقل األميركي ليس »ضعفًا«

غوتيريس: من الضروري 
جتنب كل أشكال التصعيد 

في اخلليج
قال األمني العام لأمم املتحدة أنطونيو غوتيريس، األحد، 
إنه من الضروري جتنب أي شكل من أشكال التصعيد في 

اخلليج العربي.
وأضاف على هامش مؤمتر عاملي: “ال ميكن للعالم حتّمل 
مواجهة كبيرة في اخلليج، على اجلميع التعامل بأعصاب 

من حديد”.
وكانت أليساندرا فيلوتشي، املتحدثة باسم األمني العام 
لأمم املتحدة، أنطونيو غوتيريس، قد قالت اجلمعة، تعليقا 
على الوضع في اخلليج، إن غوتيريس قال “أوصي بشيء 

واحد فقط: حتلوا بأعصاب من حديد”.
وأف��ادت وكالة “رويترز” لأنباء، ، بأن إي��ران تسلمت 
عبر وسيط حتذيراً من الرئيس األميركي دونالد ترمب، 
أمس اخلميس، بهجمات وشيكة. وأضافت أن ترمب قال في 
رسالته، إن واشنطن ال تريد احلرب وترغب في محادثات، 
فيما أكد الوسيط أن املسؤولني اإليرانيني نقلوا الرسالة 
خلامنئي مؤكدين رفضه احملادثات، ومحذرين من عواقب 

إقليمية ودولية جراء أي عمل عسكري أميركي.

 43 سنغافورة: تسجيل 
حالة إصابة مبرض 
 15 احلصبة خالل 

أسبوعا بالعام احلالي
اعلنت وزارة الصحة السنغافورية أمس  االحد اصابة 
43 حالة مبرض احلصبة خالل االسابيع ال 15 االولى من 

العام احلالي.
ونقلت صحيفة )ستريت ت��امي��ز( السنغافورية عن 
الوزارة قولها إن “معظم احلاالت كانت إصابات موضعية 
وحيدة ومتفرقة باستثناء خمس ح��االت منفصلة كانت 
بسبب ال��ع��دوى من اح��د اف��راد االس��رة او صديق مقرب” 
مضيفة ان جميع احل��االت حتت السيطرة وال يوجد دليل 

على تفشي املرض بني افراد املجتمع.
واضافت الصحيفة ان الوزارة ستواصل مراقبة الوضع 
عن كثب وانها قامت بتوعية وتوجيه وحتذير الرأي العام 
من حاالت احلصبة واالب��الغ عن املصابني خاصة املرضى 
ال��ذي��ن س��اف��روا م��ؤخ��را ال��ى اخل���ارج او ال��ذي��ن ل��م يتلقوا 

التطعيمات الالزمة.
وأوض��ح��ت ان ال���وزارة نصحت السنغافوريني بأخذ 
التطعيمات الالزمة قبل السفر الى املناطق التي يتفشى فيها 
مرض احلصبة كما نصحت باالهتمام بالنظافة الشخصية 
في جميع االوقات والتماس العناية الطبية على الفور في 

حال الشعور بأعراض املرض.

املكسيك تنشر احلرس 
الوطني ملراقبة احلدود 

مع الواليات املتحدة
   

قامت ق��وات م��ن احل��رس الوطني املكسيكي مدعومة 
بعناصر من الشرطة وجهاز الهجرة بتعزيز املراقبة على 
احلدود مع الواليات املتحدة ملنع مهاجرين غير قانونيني 

من عبورها.
ورصدت وكالة فرانس برس في منطقة نهر ريو برافو 
ال��ذي يشكل احل���دود ب��ني البلدين وج��ود مجموعات من 
احل��رس الوطني منتشرة إل��ى جانب ق��وات من الشرطة 

الفدرالية واحمللية.
وانتقد مدير “بيت املهاجر” فرانسيسكو خافيير كالفيلو 
في مدينة سيوداد خواريز احلدودية هذا االنتشار، معتبراً 
في حديث مع صحافيني أن املكسيك “يقوم بعمل الواليات 

املتحدة”.

مقتل رئيس األركان اإلثيوبي في محاولة 
انقالبية فاشلة بإقليم »أمهرا«

اعلنت احلكومة االثيوبية الفيدرالية أمس  
االح��د اغتيال رئيس هيئة االرك���ان سياري 
ميكونني م��ع فشل م��ح��اول��ة انقالبية على 

حكومة اقليم )امهرا( شمالي البالد.
وق��ال رئيس ال���وزراء االثيوبي آب��ي أحمد 
على التلفاز الرسمي ان “بعض املسؤولني في 
حكومة )أمهرا( كانوا في اجتماع عندما وقعت 
محاولة انقالب” مضيفا ان “الوضع في البالد 
واالقليم حتت السيطرة” مناشدا االثيوبيني 
“التعاون مع احلكومة لتقدمي كل املعلومات 

للقبض على املتورطني في هذه االحداث”.
ونقل التلفزيون االثيوبي الرسمي عن 
السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء اإلثيوبي 
ن��غ��وس��و ط��اله��ون ق��ول��ه ان م��ج��م��وع��ة من 
العناصر املسلحة غير امل��ع��روف��ة حاولت 
االستيالء على املقر الرئيسي حلكومة اقليم 

)أمهرا(.
واضاف ان هذه املجموعة املسلحة حاصرت 
مقر احلكومة وحاولت االستيالء عليه خالل 
مواجهات مع االجهزة االمنية واكد ان اجليش 

واحلكومة الفيدرالية يسيطران على املوقف 
متاما بعد محاولة االنقالب الفاشلة.

من جانبه ق��ال قائد ال��ق��وات اخلاصة في 
)أم��ه��را( اجل��ن��رال تفيرا م��ام��و ان “معظم 
االشخاص الذين قاموا مبحاولة االنقالب مت 

اعتقالهم”.
يذكر ان اقليم )أم��ه��را( هو ضمن االقاليم 
االثيوبية التسعة ويتمتع بحكم شبه ذاتي 

ضمن النظام الفيدرالي املتبع في إثيوبيا. 

4 مسلحني في اشتباك الهند: مقتل 
مع قوات األمن في إقليم جامو كشمير

أع��ل��ن��ت ال��س��ل��ط��ات الهندية، 
أمس  األحد، مقتل 4 مسلحني، في 
اشتباكات مع قوات األمن باقليم 
جامو كشمير ، وأوضح مسؤول 
ف��ي ج��ه��از األم���ن ال��ه��ن��دي لقناة 
“NDTV”، أن قوات األمن نفذت 
حملة في منطقة شوبيان، بعد 
تلقيها إخ��ب��ارا بوجود مسلحني 

فيها.
وأض���اف امل��س��ؤول األم��ن��ي أن 
قوات األمن اشتبكت مع املسلحني 
ف��ي املنطقة امل���ذك���ورة، وأسفر 

االشتباك عن مقتل 4 مسلحني.
واستطاعت قوات األمن ضبط 
كمية م��ن األس��ل��ح��ة وال��ذخ��ائ��ر، 
وح��ذرت املواطنني من التواجد 
في املنطقة التي شهدت اشتباكا، 
إلى حني تطهيرها من املتفجرات 

متاما.
ويطلق اسم “جامو وكشمير”، 
على اجل���زء اخل��اض��ع لسيطرة 
الهند من اإلقليم، ويضم جماعات 
مقاومة تكافح منذ 1989، ضد ما 

تعتبره “احتالاًل هندًيا” ملناطقها.
وي��ط��ال��ب س��ك��ان ه���ذا اجل��زء 
باالستقالل عن الهند، واالنضمام 
إلى باكستان، وذلك منذ استقالل 

البلدين عن بريطانيا عام 1947، 
واقتسامهما اإلقليم ذي الغالبية 

املسلمة.
وفي إطار الصراع على كشمير، 

خاضت باكستان والهند 3 حروب 
في أعوام 1948 و1965 و1971؛ 
ما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف 

شخص من الطرفني.

عناصر من اجليش الهندي
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الصني وفرنسا وجورجيا 
تتنافس على منصب مدير 
عام منظمة »فاو« الدولية

يتنافس  أمس  األحد مرشحو كل من الصني وفرنسا وجورجيا 
ف��ي عملية تصويت سرية لشغل مدير ع��ام منظمة األغذية 
والزراعة التابعة لأمم املتحدة )فاو( خلفا للمدير العام املنتهية 

واليته.
وب��دأت عملية التصويت مبقر املنظمة في روم��ا في مستهل 
جلسة اليوم ثاني أيام أعمال املؤمتر العام ال 41 للمنظمة الدولية 
األكبر واألقدم في منظومة األمم املتحدة والذي انطلقت أعماله 
أول أمس  السبت مبشاركة 191 دولة عضوا بينها الكويت من 

بني مجموع األعضاء البالغ 194 دولة.
وتنحصر املنافسة على املنصب الدولي الهام بني مرشح 
الصني تشو دونغ يو ومرشحة فرنسا كاثرين جيزلني النييل 
باالضافة الى مرشح جورجيا دافيت كيرفاليدزه وذلك بعد اعالن 
مرشحي كل من الكاميرون ميدي موجنوي والهند راميش تشاند 

انسحابهما قبل انطالق املؤمتر.
ويتعني على املرشح للفوز بتولي منصب املدير العام احلصول 
على أكثر من نصف أصوات الدول املشاركة أو 96 صوتا صحيحا 

على األقل.
وتستمر عملية التصويت بتوجه ممثل كل دولة الى كابينة 
االقتراع في اجلولة األولى لتحديد املتنافسني احلائزين على أكبر 
عدد من األصوات الجراء جولة ثانية للتصفية بينهما وحتديد 
املرشح الفائز.وميثل دولة الكويت في جلسة اليوم رئيس وفدها 
الرسمي نائب املدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة 
السمكية املهندس علي الفارسي وحضور القائم بأعمال السفير 
املستشار سامي الزمانان وامل��ن��دوب ال��دائ��م املهندس يوسف 

جحيل.
ويتولى املدير العام املنتخب لقيادة منظمة األغذية والزراعة 
لأمم املتحدة )فاو( وفق القواعد املعمول بها منذ عام 2009 ملدة 
أربع سنوات اعتبارا من أول أغسطس القادم ويحق له الترشح 

ملدة اضافية واحدة.

سالمة يبحث مع حفتر
 احلل السياسي في ليبيا

   
بحث املبعوث األممي اخلاص إلى ليبيا غسان سالمة مع قائد 
اجليش الوطني الليبي املشير خليفة حفتر، سبل التوصل إلى 

حل سياسي إلنهاء األزمة في هذا البلد.
وأوضحت البعثة األممية لدى ليبيا عبر موقع فيس بوك أن 
املمثل اخلاص لأمني العام لأم املتحدة التقى املشير خليفة حفتر 

السبت في الرجمة بنغازي شرق البالد.
وأوردت البعثة “مت التطرق إل��ى األس��ب��اب التي أدت إلى 
ان��دالع االشتباكات القائمة حالياً وإل��ى الوضع اإلنساني في 
طرابلس، وسبل اإلس��راع في االنتقال إلى مرحلة الوصول إلى 

حل سياسي”.
ولم تذكر البعثة األممية تفاصيل إضافية عن اللقاء، واكتفت 
بنشر صورة يصافح املبعوث األممي غسان سالمة قائد اجليش 

الليبي املشير خليفة حفتر وهو يرتدي زياً عسكرياً.
ويأتي اللقاء بني سالمة وحفتر في بنغازي، بعد أي��ام من 
إعالن األخير مواصلة عمليته العسكرية للسيطرة على طرابلس، 
رافضاً امل��ب��ادرة السياسية التي طرحها فائز السراج رئيس 

حكومة الوفاق حلل األزمة.

بداية حملة االنتخابات 
الرئاسية في األرجنتني

   
بدأت في األرجنتني أمس السبت، حملة االنتخابات الرئاسية 
املقررة في 27 أكتوبراملقبل والتي يتواجه فيها خاصًة الرئيس 
املنتهية واليته ماوريسيو ماكري، ومنافسه ألبيرتو فرنانديز 
الذي تشير استطالعات الرأي إلى تقدمه، وسط ركود اقتصادي 

في البالد.
ومن املرشحني أيضاً روبيرتو الفاغنا، وهو من تيار الرئيسة 
السابقة كريستينا كيرشنر 2007-2015، لكنه يجد صعوبة في 

إثبات حضوره وسط مرشحني بارزين.
وتواجه األرجنتني التي تعاني ركوداً اقتصادياً منذ 2018، 
فقراً بلغ %32 في 2018 ونسبة بطالة بلغت %10.1 في الفصل 
األول من 2019، وتضخماً بلغ %47.6 في 2018 وأكثر من 19% 

بني ينايرومايو2019.

24 في انهيار مبنى بكمبوديا 18 وإصابة  مقتل 
ق��ال م��س��ؤول إن 18 شخصا 
الق��وا حتفهم عندما انهار مبنى 
حتت اإلنشاء في كمبوديا صباح 
السبت ف��ي ح��ني ي��ح��اول رج��ال 
اإلن��ق��اذ ال��وص��ول إل���ى العمال 
املفقودين الذين يخشى أن يكونوا 

دفنوا حتت الركام.
وامل��ب��ن��ى امل��ك��ون م��ن سبعة 
ط��واب��ق مب��دي��ن��ة سيهانوكفيل 
ال��س��اح��ل��ي��ة ال���واق���ع���ة غ��رب��ي 
العاصمة فنومبينه متلكه شركة 

صينية.
وق��ال أور س��اروي��ن املتحدث 
باسم إقليم بريه سيهانوك إن 24 
شخصا على األق��ل اصيبوا وإن 
كثيرا من العمال ما زالوا مفقودين 
ويخشى أن يكونوا محاصرين 

في الداخل.
وتابع املتحدث ”انهار الهيكل 
احلديدي رأسا على عقب وال قدرة 
لنا على حتريكه“. وأض��اف ”ال 
ميكننا سوى االنتظار واالستماع 

ألي إشارات على وجود حياة“.

وتابع ”نخشى أن ينهار املزيد 
منه عليهم... سنعمل خالل الليل 

لرفع احلديد“.

وشهد إقليم بريه سيهانوك كما 
شهدت سيهانوكفيل أكبر مدينة 
في اإلقليم تدفق استثمارات من 

ال��ص��ني ف��ي ال��س��ن��وات املاضية 
خ��اص��ة ف���ي ق��ط��اع��ات ال��ق��م��ار 

والعقارات والسياحة.

فريق إنقاذ يحاول العثور على عمال مفقودين


