
ق��ال مستشار للرئيس اإلي��ران��ي 
حسن روحاني أم��س  االثنني إنه إذا 
أرادت ال��والي��ات املتحدة م��ن إي��ران 
تقدمي تنازالت تتجاوز بنود االتفاق 
ال��ن��ووي امل��ب��رم ع��ام 2015 فعليها 
تقدمي حوافز تتجاوز تلك الواردة في 

هذا االتفاق أيضا.
ومتثل التصريحات ب��ادرة نادرة 
على أن إيران قد تبحث مع واشنطن 
تقدمي ت��ن��ازالت ج��دي��دة لكن حسام 
الدين آشنا مستشار روحاني كرر 
م��وق��ف ط��ه��ران ب��أن م��ن املستحيل 

إجراء محادثات ما لم ترفع واشنطن 
العقوبات التي أع��ادت فرضها بعد 

انسحابها من االتفاق العام املاضي.
وك��ت��ب آش��ن��ا ع��ل��ى ت��وي��ت��ر يقول 
”العرض األمريكي بإجراء مفاوضات 
دون ش��روط مسبقة غير مقبول في 
ظل استمرار العقوبات والتهديدات. 
إذا أرادوا شيئا يتجاوز خطة العمل 
الشاملة املشتركة )االتفاق النووي( 

فعليهم تقدمي شيء يتجاوزها“.
ونقلت وكاالت أنباء روسية أمس  
االثنني عن سيرجي ريابكوف نائب 

وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ق��ول��ه إن روسيا 
وش��رك��اءه��ا س��ي��ت��خ��ذون خ��ط��وات 
للتصدي ل��ع��ق��وب��ات ج��دي��دة قالت 

واشنطن إنها ستفرضها على إيران.
ول����م ي���وض���ح ري���اب���ك���وف في 
التصريحات التي نشرتها وكالة 
تاس ووكالة اإلعالم الروسية ما هي 

هذه اخلطوات.
وأض�����اف ري��اب��ك��وف أن ف��رض 
العقوبات األمريكية سيصعد التوتر 
وأنه يتعني على واشنطن السعي إلى 

احلوار مع طهران بدال من ذلك.

حسن روحاني

روسيا : سنتصدى للعقوبات األميركية اجلديدة على طهران

إيران: إذا أرادت أميركا تنازالت جديدة فعليها تقدمي حوافز جديدة

بريطانيا حتذر من حرب عرضية 
بني أمريكا وإيران

قال وزي��ر خارجية بريطانيا جيرميي هنت 
أم��س  االثنني إن ب��الده تعتقد أن��ه ال الواليات 
املتحدة وال إيران تريد حربا لكنها تشعر بقلق 

بالغ من اندالع حرب بصورة عرضية.
وقال هنت لراديو هيئة اإلذاع��ة البريطانية 
)بي.بي.سي( ”نشعر بقلق بالغ: ال نعتقد أن 

أي طرف يريد حربا لكننا قلقون من االن��زالق 
إل��ى ح��رب عرضية ونفعل ما بوسعنا لتهدئة 

األمور“.
وأض���اف أن بريطانيا على ات��ص��ال وثيق 
بالواليات املتحدة بشأن ”الوضع اخلطير جدا 

في اخلليج“.

بومبيو : الواليات املتحدة تريد إجراء محادثات مع طهران
وصل وزير اخلارجية األمريكي مايك 
بومبيو إل��ى ج��دة أم��س االث��ن��ني إلج��راء 
م��ش��اورات م��ع حلفاء إقليميني وسط 
توترات متصاعدة مع طهران بعد أن ألغى 
الرئيس األمريكي دونالد ترامب ضربة 
عسكرية للرد على إي��ران التي أسقطت 

طائرة أمريكية مسيرة.
وق���ال بومبيو، ال���ذي سيتوجه إلى 
اإلمارات بعد السعودية، للصحفيني قبل 
أن يغادر واشنطن إن الواليات املتحدة 
تريد إج��راء محادثات مع طهران حتى 
مع اعتزامها ف��رض عقوبات اقتصادية 
”كبيرة“ ج��دي��دة ع��ل��ى اجل��م��ه��وري��ة 

اإلسالمية.
وأض��اف ”سنتحدث مع )السعودية 
واإلم���ارات( بخصوص ضمان املواءمة 
بني مواقفنا االستراتيجية وكيف ميكننا 
بناء ائتالف عاملي، ائتالف... يتفهم هذا 

التحدي“.
وت���ده���ورت ال��ع��الق��ات ب���ني إي���ران 
والواليات املتحدة منذ أن قرر ترامب قبل 
عام االنسحاب من االتفاق النووي الذي 
كبح برنامج إيران النووي مقابل تخفيف 

العقوبات عليها.
وت��ص��اع��د ال��ت��وت��ر ب��ع��د ه��ج��م��ات في 
األسابيع القليلة املاضية على ناقالت نفط 
في اخلليج ألقت الواليات املتحدة باللوم 
فيها على إي��ران وكذلك إسقاط الطائرة 
امل��س��ي��رة األس��ب��وع امل��اض��ي والهجمات 
املتكررة التي يشنها احلوثيون املتحالفون 
م��ع إي���ران على م��ط��ارات ومنشآت نفط 

سعودية.
وتنفي إيران أي دور لها في هجمات 
ال��ن��اق��الت ال��ت��ي ل���م ت��ع��ل��ن أي جهة 

مسؤوليتها عنها.
ول��م يتضح إن ك��ان بومبيو سيثير 
قضية مقتل الصحفي السعودي جمال 
خاشقجي بعدما دعا تقرير لألمم املتحدة 
األسبوع املاضي إل��ى التحقيق مع ولي 
العهد السعودي ومسؤولني كبار آخرين 

في ضوء دالئل موثوق بها ضدهم.
ودعا تقرير أنييس كاالمار مقررة األمم 
املتحدة اخلاصة ب��اإلع��دام خ��ارج نطاق 

القضاء الواليات املتحدة إلى فتح حتقيق 
يجريه مكتب التحقيقات االحت��ادي في 
مقتل خاشقجي ال���ذي ك��ان يعيش في 

واشنطن.
وقال مسؤول كبير باإلدارة األمريكية 
ل��روي��ت��رز ه��ذا الشهر إن إدارة ترامب 
تضغط على السعوديني لتحقيق ”تقدم 
ملموس“ حملاسبة من يقفون وراء قتل 
خاشقجي وترغب في أن يحدث هذا قبل 

حلول الذكرى السنوية األولى ملقتله في 
الثاني من أكتوبر تشرين األول.

لكن ترامب ق��ال لقناة )إن.ب��ي.س��ي( 
إنه لم يبحث القضية في اتصال هاتفي 
أج��راه مؤخرا مع ولي العهد السعودي. 
وردا على سؤال عما إذا كان يتعني على 
مكتب التحقيقات االحتادي التحقيق قال 
ترامب ”أعتقد أن هذا األمر خضع لتحقيق 

مكثف“.

مايك بومبيو خالل زيارته للسعودية

سول: ترامب يزور كوريا اجلنوبية 
األسبوع املقبل لعقد قمة مع مون

ق���ال ال��ب��ي��ت األزرق ال��رئ��اس��ي ف��ي ك��وري��ا 
اجلنوبية أم��س  االثنني إن الرئيس األمريكي 
دون��ال��د ترامب سيزور البالد األس��ب��وع املقبل 
ملناقشة سبل إحياء احملادثات النووية مع كوريا 

الشمالية.

وقالت متحدثة باسم البيت األزرق إن من 
املقرر أن يبدأ ترامب زيارته التي تستمر يومني 
وسيعقد قمة مع الرئيس مون جيه-إن بعد قمة 
زعماء مجموعة العشرين التي تستضيفها مدينة 

أوساكا اليابانية.

دعوة للتهدئة في إثيوبيا..
بعد رصاص غدر وكتيبة إعدام

انطفأت “نار االنقالب الفاشل الذي شهدته 
إثيوبيا، السبت، بعد أن اغتيل قائد اجليش 
وحاكم منطقة أمهرة، لتتكشف تفاصيل ما جرى 

عبر تصريحات ملسؤولني محليني.
فقد كشفت املتحدثة باسم احلكومة بيلنيه 
سيوم أن “كتيبة إعدام” يقودها رئيس جهاز 
األمن في أمهرة )شمال غرب( اقتحمت اجتماعاً 
بعد ظهر السبت فأصابت حاكم املنطقة أمباشو 
ميكونني إصابة قاتلة وجرحت مسؤوالً كبيراً 

آخر ما لبث أن فارق احلياة.
بعدها انطلقت رصاصات غدر من قبل حارس 
رئيس هيئة األركان اجلنرال سياري ميكونني، 

وقتلته، إال أنه مت توقيف اجلاني الحقاً.
من جهته، أع��رب األم��ني العام لألمم املتحدة 
أنطونيو غوتيريس عن “قلقه العميق” إزاء 
الوضع في إثيوبيا، حيث اغتيل قائد اجليش 
وحاكم منطقة أمهرة في ما وصفته احلكومة 
ب�”محاولة انقالب”، داعياً األط��راف كافة إلى 

“ضبط النفس”.

وق���ال ستيفان دوج��اري��ك، املتحدث باسم 
غوتيريس في بيان مساء األحد، إن األمني العام 
“يشعر بقلق عميق إزاء األحداث الدموية التي 
وقعت في عطلة نهاية األسبوع في إثيوبيا”. 
وأضاف أن غوتيريس وإذ “يدين” هذه األحداث 
“يدعو جميع األط��راف اإلثيوبية إلى التحّلي 
بضبط النفس ومنع العنف وجتّنب أي عمل 
ميكن أن يقّوض السالم واالستقرار في إثيوبيا”.

ورّحب األمني العام في البيان “بالتزام رئيس 
الوزراء وحكومة إثيوبيا ضمان سوق مرتكبي 

هذه األعمال أمام العدالة”.
كما ج��ّدد التأكيد على أن “األمم املتحدة ال 
تزال ملتزمة بدعم حكومة إثيوبيا في جهودها 

ملواجهة التحديات املستمرة”.
وقِتل رئيس أركان اجليش اإلثيوبي برصاص 
حارسه الشخصي بعيد ساعات من مقتل حاكم 
منطقة أم��ه��رة ف��ي أع��م��ال عنف وص��ف��ت بأنها 
“محاولة انقالب” ضد حكومة املنطقة الواقعة 

في شمال غرب البالد.

ترامب: لست مستعدًا 
2020 خلسارة انتخابات 

   قال الرئيس األمريكي دونالد ترامب، إنه غير مستعد خلسارة 
االنتخابات في 2020 التي يسعى للرئاسة فيها ألربعة أعوام أخرى، 
وفقا ملقابلة . واعترف الرئيس في املقابلة التي نشرتها قناة “إن بي 
سي نيوز” أنه غير مستعد ملواجهة اخلسارة. وأكد “لست مستعداَ 

للخسارة. ال أحب اخلسارة. لم أخسر كثيراَ في حياتي”.
وأطلق ترامب رسمياً حملته إلعادة االنتخاب في مؤمتر انتخابي 
استغرق نحو ساعة ونصف أم��ام 20 أل��ف من أنصاره في مدينة 
أورالن��دو بوالية فلوريدا، أح��دى الواليات احلاسمة في انتخابات 
نوفمبر 2020. وكان املؤمتر شكلياً، الن ترامب قدم أوراق ترشحه 

إلعادة االنتخاب في اليوم األول من رئاسته في 2017.
وقال: “أتقدم أمامكم لتدشني رسمياً حملتي لوالية ثانية رئيساً 

للواليات املتحدة”.  

 100 5 وإصابة  مقتل 
بحادث قطار في بنجالدش

قال ضابط شرطة إن قطار ركاب خرج عن القضبان في بنجالدش 
أمس  االثنني مما أدى إلى مقتل ما ال يقل عن خمسة أشخاص وإصابة 
ما يربو على 100 آخرين ورمبا يرتفع عدد الضحايا داخل عربتي 

قطار بعد سقوطهما في إحدى القنوات.
وقال مدير الشرطة محمد شاه جالل إن القطار كان يعبر جسرا في 
طريقه إلى العاصمة داكا من مدينة سيلهيت بشرق البالد عندما خرج 
عن القضبان. وأضاف أنه قد يكون هناك املزيد من اجلثث في العربتني 

اللتني سقطتا في القناة.

التشيكيون يطالبون برحيل رئيس الوزراء 
في أكبر احتجاج منذ العهد الشيوعي

احتشد ما يقدر بنحو ربع مليون مواطن 
تشيكي في العاصمة براج يوم األحد ملطالبة 
رئيس الوزراء أندريه بابيش باالستقالة، في 
أكبر احتجاج من نوعه منذ الثورة املخملية 

التي أطاحت بالشيوعية في عام 1989.
وَمثل احلشد في متنزه ليتنا ذروة سلسلة 
من املظاهرات على مدى األسابيع املاضية 
ضد بابيش ال��ذي يواجه حتقيقات بشأن 
مزاعم اختالس وت��ض��ارب مصالح ينفيها 

جميعا بشدة.
وقدر منظمو احتجاج عدد املشاركني فيه 
بنحو 250 ألفا. وقالت شركة )تي-موبيل( 
ل��الت��ص��االت إن حتليل اس��ت��خ��دام شبكتها 
قدر عدد املشاركني مبا يزيد على 258 ألفا. 
ورفض متحدث باسم الشرطة إعالن تقدير 

الشرطة للمشاركني.
ويبلغ إج��م��ال��ي ع��دد س��ك��ان جمهورية 

التشيك 10.7 مليون نسمة.

ورفع احملتجون الفتات ُكتب عليها ”ارحل“ 
و“كفاية“ و“لن نتخلى عن الدميقراطية“، 
فيما رف��ع آخ��رون علمي التشيك واالحت��اد 
األوروب���ي. وج��اء كثيرون ومعهم أطفالهم 
إلى االحتجاج ال��ذي كان سلميا شأنه شأن 
االحتجاجات التي خرجت في اآلونة األخيرة 

ضد بابيش ووزير العدل.
وقال بابيش إن من حق الناس االحتجاج 
لكنه رف��ض متاما التنحي. وم��ا ي��زال حزب 
)إي��ه.إن.أو( الذي ينتمي إليه بابيش األكثر 
شعبية في التشيك رغم تراجع نسب التأييد 
له طفيفا إلى 27.5 في املئة خالل الشهرين 
امل��اض��ي��ني، وفقا الستطالع نشرت وكالة 
كانتار نتيجته في التاسع من يونيو اجلاري.

ويتمتع ب��اب��ي��ش ك��ذل��ك ب��دع��م ك���اف في 
البرملان حيث من املتوقع فشل اقتراع بسحب 
الثقة م��ن حكومته م��ن امل��ق��رر إج���راؤه غ��داً  

األربعاء.

الهند ترفض تقريرا أميركيًا بشأن 
تعرض األقلية املسلمة لهجمات

رفضت الهند تقريرا سنويا لوزارة اخلارجية 
األمريكية بشأن احلرية الدينية أث��ار شكوكا 
بشأن عدم قدرة احلكومة على احلد من الهجمات 
العنيفة على املسلمني ال��ذي��ن ميثلون أقلية 
في البالد. واستعدادا لزيارة يقوم بها وزير 
اخلارجية األمريكي مايك بومبيو ، أص��درت 
وزارة اخلارجية الهندية ردا صارما على االنتقاد 

األمريكي.
وقال رافيش كومار املتحدث باسم اخلارجية 
الهندية ف��ي بيان إن ”الهند تفخر بوضعها 
العلماني ومكانتها كأكبر دميقراطية وكمجتمع 

ت���ع���ددي م��ل��ت��زم م��ن��ذ أم���د ب��ع��ي��د بالتسامح 
واالحتواء“. وقال تقرير وزارة اخلارجية الذي 
ُنشر يوم اجلمعة إن بعض كبار مسؤولي حزب 
بهاراتيا جاناتا الهندوسي احلاكم الذي ينتمي 
إليه رئيس ال���وزراء ناريندرا م��ودي ألقوا في 
العام املاضي ”كلمات حتريضية“ ضد األقليات 

الدينية.
وقال كومار إن الدستور الهندي يكفل احلريات 
األساسية واحلرية الدينية لكل املواطنني مبا في 
ذلك األقليات. ويشكل املسلمون 14 في املئة من 

سكان الهند البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة.
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جهرمي: الهجمات اإللكترونية األمريكية 
على أهداف إيرانية لم تكن ناجحة

ق��ال وزي���ر االت��ص��االت وتكنولوجيا املعلومات 
اإلي��ران��ي أم���س  االث��ن��ني إن الهجمات اإللكترونية 

األمريكية على أهداف إيرانية لم تكن ناجحة.
جاء ذلك بعد أيام من تقارير تفيد بأن وزارة الدفاع 
األمريكية )البنتاجون( شنت هجوما إلكترونيا مت 
التخطيط له منذ فترة طويلة لتعطيل أنظمة إطالق 

الصواريخ في البالد.
ويتصاعد التوتر بني إيران والواليات املتحدة بعد 
أن قال الرئيس األمريكي دونالد ترامب إنه ألغى ضربة 
عسكرية للرد على إسقاط طهران لطائرة أمريكية 

مسيرة.
لكن موقع ياهو نيوز ذك��ر أن ال��والي��ات املتحدة 
شنت هجمات إلكترونية رغم تراجع ترامب عن هجوم 

تقليدي.
وذك���رت صحيفة واشنطن بوست أن الهجمات 
اإللكترونية التي جرى التخطيط لها مسبقا عطلت 
أنظمة إطالق الصواريخ اإليرانية. ورفض مسؤولون 

أمريكيون التعليق.

وق��ال وزي��ر االت��ص��االت وتكنولوجيا املعلومات 
اإليراني محمد ج��واد آذري جهرمي في تغريدة على 
تويتر ”إنهم يحاولون بقوة، لكنهم لم ينفذوا أي هجوم 

ناجح“.
وأض���اف ”سألت وس��ائ��ل اإلع���الم عما إذا كانت 
الهجمات اإللكترونية املزعومة ضد إيران صحيحة... 

في العام املاضي حيدنا 33 مليون هجوم“.
ووص���ف آذري جهرمي الهجمات على شبكات 
الكمبيوتر اإليرانية بأنها ”إرهاب إلكتروني“، في 
إش��ارة إلى )ستاكس نت( وهو فيروس يعتقد بشكل 
كبير أن الواليات املتحدة وإسرائيل قامتا بتطويره 
ومت اكتشافه في 2010 بعد استخدامه ملهاجمة منشأة 

لتخصيب لليورانيوم في مدينة نطنز اإليرانية.
واتهمت الواليات املتحدة أيضا إيران بشن هجمات 
إلكترونية. وقال عباس موسوي املتحدث باسم وزارة 
اخلارجية اإليرانية إن نظام الدفاع اإللكتروني اإليراني 
قوي وإن إيران ميكنها أن تالحق هذا العدوان قضائيا 

في احملاكم الدولية.
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إخالء البرملان البريطاني بسبب إنذار من حريق
قال شاهد من رويترز إن البرملان البريطاني جرى إخالؤه أمس  االثنني بسبب إنذار من حريق ، 
وحثت رسالة بثها النظام الداخلي للبرملان على اخلروج من املبنى. كما تلقى النواب تعليمات مبغادرة 

املنطقة مع انطالق صوت إنذار عال.


