
ق���ال ال��رئ��ي��س اإلي���ران���ي حسن 
روحاني أم��س  األرب��ع��اء إن تقليص 
بعض االل��ت��زام��ات مبوجب االتفاق 
ال��ن��ووي ميثل ”احلد األدنى“ من 
اإلج����راءات ال��ت��ي ميكن أن تتخذها 
ط���ه���ران ب��ع��د ع����ام م���ن ان��س��ح��اب 
الواليات املتحدة من االتفاق وإعادة 
فرضها عقوبات على اجلمهورية 
اإلسالمية. وأضاف روحاني في كلمة 
بثها التلفزيون الرسمي أن إيران لن 
تتفاوض مع الواليات املتحدة حتت 

الضغط.
وقال متحدث باسم منظمة الطاقة 
الذرية اإليرانية، إن إي��ران لن متدد 
مهلة الستني يوما للبدء في التخلي 
ع��ن م��زي��د م��ن ال��ت��زام��ات��ه��ا مبوجب 

االتفاق النووي.
وفي مايو ، توّقفت إيران عن تنفيذ 
بعض التزاماتها مبوجب االتفاق 
ال��ن��ووي ال���ذي أب��رم��ت��ه م��ع ال��ق��وى 
العاملية عام 2015، بعد أن انسحبت 
الواليات املتحدة من جانب واحد من 

االت��ف��اق ع��ام 2018 وأع���ادت فرض 
عقوبات على طهران. وقالت إيران في 
حينه إنها ستبدأ تخصيب اليورانيوم 
مبستوى أعلى، إال إذا قامت القوى 
ال��ع��امل��ي��ة ب��ح��م��اي��ة اق��ت��ص��اده��ا من 

العقوبات األميركية خالل 60 يوما.
ونقلت وكالة “تسنيم” لألنباء 
عن املتحدث باسم املنظمة اإليرانية، 
ب��ه��روز ك��م��ال��ون��دي، ق��ول��ه صباح 
األرب���ع���اء: “ال مي��ك��ن مت��دي��د مهلة 
الشهرين املمنوحة لبقية املوقعني 
على خطة العمل الشاملة املشتركة 
)االتفاق النووي( واملرحلة الثانية 

ستنفذ كما هو مخطط”.
وفي حني كان رد فعل اإليرانيني في 
البداية هو االنتظار على أمل أن يخسر 
ترمب االنتخابات الرئاسية القادمة 
في 2020، فإن قرار ترمب املفاجئ في 
مايو السعي خلفض صادرات النفط 
اإليرانية إلى الصفر جعلهم يغيرون 

حساباتهم.
وك���ان���ت ال��ن��ت��ي��ج��ة س��ل��س��ل��ة من 

الهجمات في اخلليج العربي ألقت 
ال��والي��ات املتحدة باملسؤولية فيها 
ع��ل��ى إي����ران أو وك��الئ��ه��ا رغ���م نفي 
طهران، وكذلك تهديد إيران، االثنني، 
بتجاوز احل��د املنصوص عليه في 
االتفاق بشأن مخزونها من سادس 

فلوريد اليورانيوم خالل عشرة أيام.
وق��ال دبلوماسي كبير باالحتاد 
األوروب��ي طلب عدم نشر اسمه “إذا 
فعلوا ذل��ك فسيكون األم��ر قد ُحسم 

بالنسبة لالحتاد األوروبي”.
وأدت هجمات على س��ت ناقالت 
في املنطقة منذ بداية مايو ، باإلضافة 
إل��ى هجومني بطائرات مسيرة على 
محطات لضخ النفط بالسعودية، 
إلى زيادة املخاوف من اندالع مواجهة 
عسكرية بني أميركا وإي��ران إما عمدا 

أو عرضا.
وقال دبلوماسيون إن الدول الثالث 
التي بدأت محادثات مع إيران بشأن 
حتجيم برنامجها النووي عام 2003، 
ستكثف مساعيها الدبلوماسية في 

األي���ام املقبلة، مب��ا ف��ي ذل��ك إج��راء 
محادثات مع املديرين السياسيني 
باالحتاد األوروبي  في بروكسل يوم 

اخلميس.
وق��ال م��ص��دران إن ب��راي��ان هوك، 
امل��س��ؤول ع��ن م��ل��ف إي����ران ب���وزارة 
اخلارجية األميركية، يعتزم االجتماع 
م��ع امل��دي��ري��ن السياسيني ب��ال��دول 
الثالث في باريس في 27 يونيو  وهو 
املوعد الذي تقول إيران إنها ستنتهك 

فيه االتفاق النووي.
وقد يزور وزراء خارجية بريطانيا 
وفرنسا وأملانيا طهران لعقد محادثات 
بشأن االتفاق النووي لكن هذا ال يزال 

مجرد خيار في الوقت الراهن.
وتعتزم بريطانيا وفرنسا وأملانيا 
القيام مبسعى جديد للحفاظ على 
االتفاق النووي املبرم مع إي��ران عام 
2015 رغم تهديد طهران بانتهاك أحد 
بنوده األساسية لكنهم رمبا يقتربون 
من نهاية الطريق الدبلوماسي الذي 

حسن روحانيبدأوه قبل أكثر من 15 عاما.

روحاني: تقليص االلتزامات النووية هو »احلد األدنى« من اإلجراءات

إيران تهدد مجددا برفع التخصيب.. وقلب أوروبا على االتفاق

بومبيو: منع إدراج السعودية على قائمة 
أميركية للدول التي جتند األطفال

ق��ال أرب��ع��ة أش��خ��اص مطلعون إن وزي��ر 
اخلارجية األمريكي مايك بومبيو منع إدراج 
السعودية على قائمة أمريكية للدول التي 
تستخدم األطفال جنودا، رافضا ما توصل 
إليه خبراء من أنها تستخدم أطفاال للقتال في 

احلرب األهلية الدائرة في اليمن.
وم��ن ش��أن ه��ذا ال��ق��رار، ال���ذي ص��در بعد 
نقاش داخلي محتدم، إث��ارة اتهامات جديدة 
م��ن جانب أن��ص��ار حقوق اإلن��س��ان وبعض 
أع��ض��اء ال��ك��وجن��رس األم��ري��ك��ي ب��أن إدارة 
الرئيس دونالد ترامب تضع املصالح األمنية 
واالقتصادية على رأس أولوياتها فيما يتصل 
بالعالقات م��ع السعودية الغنية بالنفط 
والتي هي أحد أكبر حلفاء الواليات املتحدة 

وأحد أكبر مشتري األسلحة منها.
وجاء قرار بومبيو بينما يتصاعد التوتر 
بني الواليات املتحدة وإيران املنافس الرئيسي 

للسعودية في املنطقة.
وقالت املصادر األربعة إن خبراء في وزارة 
اخلارجية األمريكية أوصوا بإدراج السعودية 
على القائمة التي ستعلن قريبا والتي استندت 
جزئيا إلى تقارير إخبارية وتقديرات جماعات 
حقوق اإلن��س��ان التي ذك��رت أن السعودية 
استأجرت مقاتلني أطفاال من السودان للقتال 

لصالح التحالف املدعوم من الواليات املتحدة 
في اليمن. ووفقا لثالثة من املصادر واجهت 
التوصية اعتراضا من مسؤولني آخرين في 
وزارة اخلارجية األمريكية رأوا أنه لم يتضح 
بعد ما إذا كانت ال��ق��وات السودانية تعمل 
حتت إم��رة ضباط سودانيني أم أنها تتلقى 

التعليمات من التحالف بقيادة السعودية.
وك����ان ت��ق��ري��ر ف���ي ص��ح��ي��ف��ة ن��ي��وي��ورك 
تاميز نقل عن مقاتلني سودانيني قولهم إن 
قادتهم السعوديني واإلماراتيني يوجهونهم 
م��ن مسافة آمنة لقتال أع���داء التحالف من 
ميليشيات جماعة احلوثي املتحالفة مع إيران.
وقال العقيد الركن تركي املالكي املتحدث 
باسم ق��وات التحالف ”االدعاءات بتجنيد 
األطفال غير صحيحة مطلقا وال ترتكز على 
أي أدل��ة وإثباتات واقعية“. واتهم املالكي 
أع��داء السعودية باستخدام األطفال جنودا 

في اليمن.
وقالت املصادر األربعة، التي طلبت عدم 
نشر أسمائها، إن بومبيو رف��ض توصية 
اخل���ب���راء ال��ذي��ن ي��ع��م��ل��ون مب��ك��ت��ب وزارة 
اخلارجية األمريكية ملكافحة االجتار بالبشر. 
وللمكتب دور رئيسي في التحري عن جتنيد 

األطفال حول العالم.

مطلقًا حملته االنتخابية: اقتصادنا اآلن »موضع حسد«

ترامب: مستعدون جيدًا لطهران وسنرى ما سيحدث
أكد الرئيس األميركي، دونالد ترمب، 
أن الواليات املتحدة مستعدة جيداً إليران، 
وسنرى ماذا سيحدث، وذلك مع تصاعد 
التوتر بعد هجمات على عدة ناقالت نفط 
وإع��الن طهران أنها ستزيد من تخصيب 

اليورانيوم.
وقال ترمب للصحافيني أمس األربعاء: 
“إذا نظرمت إلى ما يفعلونه، وأنا ال أحتدث 
عن األسبوع املاضي فحسب، بل أحتدث 

عن سنوات طويلة. إنها بلد إرهاب”.
وفي مقابلة مع مجلة تامي ، قال ترمب 
إن��ه مستعد الت��خ��اذ عمل عسكري ملنع 
إي��ران من احلصول على قنبلة نووية، 
لكنه ترك االحتمال مفتوحاً بشأن إن كان 
سيلجأ للقوة حلماية إم��دادات النفط في 

اخلليج”.
وف����ي وق����ت الح����ق أط��ل��ق ال��رئ��ي��س 
األميركي رسمياً حملته لوالية رئاسية 
ثانية عام 2020 خالل مهرجان حاشد 
في أورالن���دو في فلوريدا، حيث تباهى 
بكون االقتصاد األميركي “موضع حسد” 
ال��ع��ال��م، م��ح��ذراً م��ن أن الدميقراطيني 

يريدون “تدمير” البالد.
وأمام نحو 20 ألفا من مناصريه على 
األق��ل الذين ارت���دوا قبعات البايسبول 
احلمراء التي حتمل شعار “اجعلوا أميركا 
عظيمة مجددا”، تعهد ترمب ب�”زلزال في 
صناديق االقتراع”، وقال “لقد فعلناها 
مرة وسنفعلها مجددا، وهذه املرة سننهي 

املهمة”.
وأط��ل��ق الرئيس األم��ي��رك��ي، دون��ال��د 
ترمب، حملة إع��ادة انتخابه رئيساً عام 
2020 خالل مهرجان في ملعب رياضي 

في أورالن��دو في فلوريدا، حيث احتشد 
نحو 20 ألفاً من مناصريه وهم يهتفون 

“يو أس آيه”.
وخ��اط��ب ترمب احلشد بالقول إنهم 
شكلوا معاً “حركة سياسية عظيمة” 
أج��ب��رت “مؤسسة س��ي��اس��ي��ة معطلة 

فاسدة” على األفول.
وقبل املهرجان كتب ترمب على تويتر 
“الناس لم يشهدوا شيئاً كهذا )إال إذا 
كنت تعزف الغيتار(. سيكون املهرجان 

ضارياً”.
وأش��ار ترمب إلى منصة اإلع��الم التي 

تعج بالصحافيني وال��ك��ام��ي��رات، قائالً 
“هناك الكثير من اإلعالم املضلل هناك”، 
ليؤازره احلشد بالهتاف. واعتبر ترمب 
أن اقتصاد البالد اآلن “موضع حسد” 
العالم، ورمبا “أعظم اقتصاد حصل عليه 

األميركيون في تاريخ بالدنا”.

دونالد ترمب

األمم املتحدة: الدول املضيفة ألغلب 
الالجئني حتتاج دعما أكبر من الغرب

ق��ال��ت األمم امل��ت��ح��دة  أم���س  األرب��ع��اء إن 
ال��دول النامية، ال ال��دول الغربية، هي التي 
تتحمل العبء األكبر ألزمة الالجئني العاملية 
وتستضيف أغ��ل��ب ال��ن��ازح��ني ال��ذي��ن سجل 
عددهم رقما قياسيا يبلغ 70.8 مليون فرد 

فروا من ديارهم بسبب احلرب واالضطهاد.
وق��ال��ت مفوضية األمم املتحدة السامية 
لالجئني ف��ي تقريرها ال��س��ن��وي الرئيسي 
بعنوان ”االجتاهات العاملية“ إن نصف من 
أُرغموا على النزوح في العالم من األطفال وإن 
الرقم اإلجمالي املسجل في 2018 هو أعلى 

رقم للنازحني خالل ما يقرب من 70 عاما.
غير أنها أضافت أن الرقم العاملي، الذي 
يتضمن 25.9 مليون الج��ئ و41.3 مليون 
اضطروا للخروج من ديارهم و3.5 مليون 

شخص يطلبون اللجوء، رقم ”متحفظ“.
وأوضحت املفوضية أن سبب هذا التحفظ 
هو أن الرقم ال يشمل معظم أربعة ماليني 
فنزويلي غ��ادروا بالدهم منذ 2015 ألنهم ال 
يحتاجون تأشيرة دخول أو تقدمي طلب جلوء 
في معظم الدول. وقالت إنه إذا استمر خروج 
الفنزويليني فمن احملتمل أن يصل العدد 

بنهاية العام إلى خمسة ماليني.

وقال فيليبو جراندي رئيس املفوضية في 
إف��ادة صحفية ”من املؤكد أنه إذا لم يتم حل 
الوضع سياسيا في فنزويال باتفاق سياسي 

فسنشهد استمرار هذا النزوح“.
وذك���ر التقرير أن الفنزويليني، الذين 
يصلون في األس��اس إل��ى كولومبيا وبيرو 
واإلك���وادور، شكلوا ثاني أكبر موجة نزوح 
للخارج ف��ي ال��ع��ام امل��اض��ي بعد السوريني 
الفارين إلى تركيا هربا من حرب أهلية بدأت 

قبل ثماني سنوات.
وق��ال ج��ران��دي ”حينما تقول إن أوروب��ا 
لديها أزم��ة الجئني أو ال��والي��ات املتحدة أو 
استراليا، فال )صحة في ذلك(. أغلب الالجئني 
في ال��واق��ع في ال��دول��ة امل��ج��اورة للبلد الذي 
يشهد احلرب ومن سوء الطالع أن هذا يعني 
ف��ي الغالب دوال فقيرة أو دوال متوسطة 

الدخل“.
وأض��اف ”هنا تكمن األزم��ة وهنا احلاجة 

التي نحن بحاجة للتركيز عليها“.
وأوضح التقرير أن أكثر من ثلثي الالجئني 
في العالم يأتون من خمس دول هي سوريا 
وأفغانستان وج��ن��وب ال��س��ودان وميامنار 

والصومال.

دعوات لـ »آسيان« بعدم غض الطرف 
عن معاناة الروهينغا

دعت جماعات مدافعة عن حقوق 
اإلنسان أمس األربعاء زعماء رابطة 
دول جنوب شرق آسيا )آسيان( إلى 
إع��ادة النظر في أسلوب تعاملهم مع 
أزم��ة الجئي الروهينجا وذل��ك قبيل 

قمة إقليمية في بانكوك هذا األسبوع.
وت��ع��ت��ب��ر م��ي��امن��ار ال��روه��ي��ن��ج��ا 
املسلمني مهاجرين غير شرعيني 
من شبه القارة الهندية واحتجزت 
عشرات اآلالف منهم في معسكرات 
بوالية راخني في غرب البالد منذ أن 

اجتاح العنف املنطقة عام 2012.
وتقول وكاالت تابعة لألمم املتحدة 

إن أكثر من 700 ألف من الروهينجا 
ع��ب��روا احل���دود إل��ى بنجالدش عام 
2017 ب��ع��د حملة أط��ل��ق��ه��ا جيش 
م��ي��امن��ار ردا ع��ل��ى ه��ج��م��ات نفذها 
مسلحون من الروهينجا واستهدفت 

قوات األمن.
وم���ن امل��ت��وق��ع أن ت��ك��ون قضية 
الروهينجا، خ��اص��ة ترحيلهم من 
ب��ن��ج��الدش، قضية رئيسية خالل 
اجتماع قمة آسيان ال��ذي يبدأ يوم 
اخلميس في تايالند ويستمر أربعة 

أيام.
وي��ق��ول ن��اش��ط��ون م��داف��ع��ون عن 

حقوق اإلنسان إن الرابطة التي تضم 
عشر دول ينبغي أال تسارع باملشاركة 
ف��ي عملية الترحيل دون معاجلة 
األسباب اجلذرية لنزوح الروهينجا 

من ميامنار.
وقالت إيفا صنداري عضو البرملان 
اإلندونيسي وعضو مجلس جماعة 
برملانيون من أج��ل حقوق اإلنسان 
التابعة آلسيان في بيان ”ينبغي أن 
تتوقف آسيان عن غض الطرف عن 
الفظائع التي ترتكبها ميامنار في 
حق الروهينجا وأن متتنع عن إضفاء 

الشرعية على عملية الترحيل“.

بكني: الرئيس األميركي 
وشي سيناقشان

 ما يريدان خالل قمة 
مجموعة العشرين

ذك���رت وزارة اخل��ارج��ي��ة الصينية أم��س  
األرب��ع��اء أن الرئيس شي جني بينغ ونظيره 
األم��ري��ك��ي دون���ال���د ت��رام��ب س��ي��ن��اق��ش��ان أي 
موضوعات يريدان طرحها خالل قمة مجموعة 

العشرين املقررة في اليابان.
وق��ال لو كانغ املتحدث باسم ال��وزارة خالل 
إفادة صحفية اعتيادية إن التوصل التفاق بشأن 
التجارة بني الصني والواليات املتحدة يصب في 

مصلحة البلدين كما يلبي أيضا تطلعات العالم.

تشاووش أوغلو:
 أصبحنا دولة لها كلمة 

ُتسمع بكافة أنحاء العالم
ق��ال وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ال��ت��رك��ي، مولود 
تشاووش أوغلو، إن بالده “باتت دولة لها 
كالم يسمع في العالم، وبات ما تقوله يثير 
فضول وشغف اجلميع، وهذا يتحقق بالقوة 

واإلنصاف، وليس مبجرد الكالم”.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير 
التركي، خالل مشاركته في إحدى الفعاليات، 

بوالية أنطاليا، جنوبي البالد.
وش��دد على أن تركيا “اصبحت صاحبة 
كلمة في العالم بفضل سياساتها اخلارجية 
اإلنسانية القائمة على املبادرة”، مشيًرا إلى 
أن “العالم بأسره يشهد حالًيا أزمات بالغة 

اخلطورة، وكأن هناك حرب عاملية جديدة”.
وتابع “وهناك العديد من األم��ور التي 
تعنينا في العالم، لكن ال يوجد أي موضوع 
خ��ارج سيطرتنا، ونحن اآلن نحاول إدارة 
كل هذه األم��ور مجتمعة حتى وإن كان ذلك 
صعًبا، غير أننا ندير أغلبها بشكل ناجح 

للغاية”.

روسيا: لدينا أدلة على سعي اإلرهابيني 
للحصول على أسلحة بيولوجية

ص����رح ن���ائ���ب س��ك��رت��ي��ر م��ج��ل��س األم���ن 
الروسي، يوري كوكوف، أن اإلره��اب الدولي 
يحاول احلصول على األسلحة البيولوجية 
والكيميائية وال��ن��ووي��ة الس��ت��خ��دام��ه��ا في 

هجماته.
وبحسب ما أوردت��ه وكالة تاس الروسية، 
على موقعها باللغة اإلجنليزية، أمس  األربعاء، 
ق��ال ك��وك��وف ف��ي االج��ت��م��اع ال��دول��ي العاشر 
للمسؤولني الكبار في مجال األمن الذي يعقد 
لليوم الثاني على التوالي في عاصمة جمهورية 
بشكورتوستان الروسية مدينة أوفا: “يجب 
اإلش���ارة بشكل منفصل إل��ى حتليل ع��دد من 
االجتاهات في نشاطات املنظمات اإلرهابية 

الدولية”.
وأض����اف: “بالدرجة األول���ى يخص ذلك 
محاوالت اإلرهابيني املستمرة للحصول على 
منفذ للدخول إلى املعلومات حول إنتاج وسائل 

اإلصابة النووية والكيميائية والبيولوجية، 
واهتمامهم املرتفع باملسائل اخلاصة باحتمال 
اس��ت��خ��دام ال��ع��وام��ل البيولوجية املسببة 
لألمراض واملواد الكيميائية السامة، ألغراض 

إرهابية”.
وتابع كوكوف قائالً: “إن االستخدام املتزايد 
للوسائل التقنية احلديثة، ذات التقنية العالية، 
يخلق مخاطر إضافية حيث يسعى اإلرهابيون 
إل��ى احل��ص��ول عليها بسرعة واستخدامها 
الرتكاب جرائم”، وعلى سبيل املثال، استشهد 
امل��س��ؤول األم��ن��ي ال��روس��ي بالهجمات على 
املنشآت العسكرية الروسية في سوريا التي 
نفذت باستخدام الطائرات ب��دون طيار، في 
شهر مارس املاضي”، مضيفاً “وملنع مثل هذه 
الهجمات ، دمرت قوات الدفاع اجلوي الروسية 
مستودعاً تابعاً جلماعة “ حترير الشام” 

اإلرهابية في إدلب السورية”.
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