
أك��دت إي��ران أنها ال ت��زال مستعدة 
للتفاوض مع الواليات املتحدة ضمن 
إط���ار م��ت��ع��دد األط�����راف، إذا رفعت 
واش��ن��ط��ن ال��ع��ق��وب��ات ال��ت��ي أع���ادت 
فرضها على اجلمهورية اإلسالمية بعد 
انسحابها األحادي من االتفاق الدولي 

حول البرنامج النووي اإليراني.
وأع��ل��ن ال��رئ��ي��س اإلي���ران���ي حسن 
روح��ان��ي ف��ي خطاب بثه التلفزيون 
احلكومي “إن كانوا على استعداد لرفع 
العقوبات، فإننا ج��اه��زون للتحاور 
والتفاوض حتى على مستوى قادة 
الدول” الست، أي ال��دول التي أبرمت 
االتفاق النووي مع إي��ران عام 2015 
وهي الصني والواليات املتحدة وفرنسا 

وبريطانيا وروسيا وأملانيا.
وأشار روحاني إلى أن إيران عرضت 

ذلك “بشكل واضح” في السابق.
ومبوجب اتفاق فيينا، وافقت طهران 
على خفض أنشطتها النووية بشكل 
كبير بهدف ضمان أن يكون طابعها 
مدنياً حصرا، مقابل رف��ع العقوبات 

الدولية التي تخنق اقتصادها.
وانسحبت الواليات املتحدة بشكل 
أح��ادي اجلانب من االت��ف��اق في مايو 
2018 وأع��ادت فرض العقوبات التي 
رفعتها عن إي��ران، وتواصل منذ ذلك 

احلني تشديد تلك العقوبات.
وق��ال روح��ان��ي “نحن خاضعون 

ل��ع��ق��وب��ات. وه���ذا ال��وض��ع ل��ي��س من 
صنعنا” بل هو “فعل قاِس من البيت 

األبيض”.
وأض����اف “ال خ��ي��ار أم��ام��ن��ا س��وى 
الصمود واملثابرة بوجه من يفرضون 

العقوبات علينا”.
وتابع الرئيس اإليراني “في الوقت 
نفسه، لم نغلق الباب أمام املفاوضات”، 
حاصراً أي حوار محتمل مع الواليات 
املتحدة في إطار األطراف املشاركة في 

اتفاق فيينا.
وأك����د “أقول ل��أم��ة اإلي��ران��ي��ة، 
إن��ه ف��ي أي وق��ت، إذا كانت ال��والي��ات 
امل��ت��ح��دة ج��اه��زة ل��رف��ع ال��ع��ق��وب��ات 
اجل��ائ��رة والقاسية وغير الشرعية 
وغير املتناسبة واإلرهابية ووضعها 
جانباً، ميكن لقادة دول 5 زائ��د واحد 
)وإيران( أن يجتمعوا، وال نرى في ذلك 

أي مشكلة”.
وكان روحاني أبدى مواقف مماثلة 
في سبتمبر قبل مشاركته في اجلمعية 
العامة ل��أمم املتحدة في نيويورك. 
وفشل حينها عقد لقاء بني روحاني 
ونظيره األميركي دونالد ترامب كانت 

فرنسا قد دفعت نحو تنفيذه.
ويؤكد املرشد األعلى للجمهورية 
اإلسالمية آية الله علي خامنئي مراراً 
معارضته ألية مفاوضات مباشرة بني 

حسن روحانيالواليات املتحدة وإيران.

حال رفعت واشنطن العقوبات التي أعادت فرضها على طهران

روحاني: إيران ال تزال مستعدة للتفاوض مع الواليات املتحدة

»النواب األميركي« ميرر مشروع 
قانون لصالح مسلمي األويغور

وافق مجلس النواب األمريكي، على مشروع 
قانون يطالب بتطبيق عقوبات ضدد املسؤولني 
الصينيني؛ لسياساتهم القمعية بحق أت��راك 
األويغور بإقليم تركستان الشرقية )شينجيانغ( 

الذي يتمتع بحكم ذاتي، شمال غربي الصني.
مشروع القانون ال��ذي قدمه ب��راد شيرمان، 
النائب الدميوقراطي عن والي��ة كاليفورنيا، 
حصل على دعم قوي من احلزبني الدميقراطي 
واجلمهوري، حيث متت املوافقة عليه ب�407 
أصوات مقابل رفض صوت واحد، خالل تصويت 

شهدته اجلمعية العامة للمجلس، الثالثاء.
وقالت رئيسة مجلس النواب الدميقراطية، 
نانسي بيلوسي، قبيل التصويت، “ كرامة 
األوي��غ��ور وحقوقهم مهددة ج��راء أعمال بكني 
الوحشية، التي تشكل إهانة للضمير اجلماعي 
العاملي”، مضيفة “نبعث رس��ال��ة إل��ى بكني: 

أمريكا تراقب ولن تبقى صامتة”.
ويدعو النص ال��ذي متت املوافقة عليه في 
مجلس النواب، الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، 
إل��ى ف��رض عقوبات على كبار املسؤولني في 
منطقة شينجيانغ، حيث يتهم خبراء ومنظمات 
حقوق اإلنسان بكني بأنها حتتجز نحو مليون 

مسلم من األويغور داخل معسكرات.
كما يحض مشروع القانون وزارة اخلارجية 
على إعداد تقرير خالل عام واحد عن الوضع في 
تلك املنطقة، ووزارة التجارة إلى حظر بعض 

الصادرات إلى الصني.

وال يزال يتوجب أن تتم املوافقة على النص 
في مجلس الشيوخ، حيث يتوقع أن يلقى أيضا 

دعما كبيرا، قبل إرساله إلى ترامب.
وف��ي وق��ت ت��خ��وض فيه ال��والي��ات املتحدة 
والصني حربا جت��اري��ة، شهدت العالقات بني 
البلدين م��زي��دا م��ن التوتر األس��ب��وع املاضي 
بإصدار ترامب قانونا يدعم االحتجاجات التي 
تشهدها هونغ كونغ ضد احلكومة الصينية 

احمللية هناك.
ومنذ ع��ام 1949، تسيطر بكني على إقليم 
تركستان الشرقية، وهو موطن أقلية األويغور 
التركية املسلمة، وتطلق عليه اسم “شينجيانغ”، 

أي “احلدود اجلديدة”.
وتفيد إحصاءات رسمية بوجود 30 مليون 

مسلم في الصني، منهم 23 مليونا من األويغور.
فيما تقدر تقارير غير رسمية عدد املسلمني 
بقرابة 100 مليون، أي نحو 9.5 باملائة من 

السكان.
ومنذ 2009، يشهد اإلق��ل��ي��م، ذو الغالبية 
التركية املسلمة، أعمال عنف دامية، حيث قتل 

حوالي 200 شخص، حسب أرقام رسمية.
وم��ن��ذ ذل���ك ال��ت��اري��خ ن��ش��رت ب��ك��ني ق��وات��ا 
م��ن اجل��ي��ش ف��ي اإلق��ل��ي��م، خ��اص��ة بعد ارت��ف��اع 
ح��دة التوتر ب��ني قوميتي “الهان” الصينية 
و”األويغور” ال��ت��رك��ي��ة، ال سيما ف��ي م��دن 
أورومتشي وكاشغر وخ��ن وط��ورف��ان، التي 

يشكل األويغور غالبية سكانها.

قتيالن وجرحى في تبادل إلطالق نار 
بني اجليشني الباكستاني والهندي

مراسم حدودية بني اجليشني الهندي والباكستاني

قتل شخصان، وأص��ي��ب 9 آخ��رون، 
ف��ي ت��ب��ادل إلط��الق ال��ن��ار ب��ني اجليشني 
الباكستاني والهندي، على خط املراقبة 
احل��دودي بني البلدين في منطقة جامو 
وك��ش��م��ي��ر. وب��ح��س��ب وس���ائ���ل إع���الم 
هندية، أسفر إطالق النار بني اجلانبني 
في املنطقة، عن مقتل مدنيني هنديني، 
وإصابة 9 آخرين )دون ذك��ر مزيد من 

التفاصيل(. وف��ي 5 أغسطس املاضي، 
ق��ررت احلكومة الهندية إلغاء الوضع 
اخل��اص في منطقة “جامو وكشمير” 
وتقسيمها إلى إقليمني، وفرضت قيودا 
على التجوال واالتصاالت فيهما وحجبت 

خدمة اإلنترنت.
ويطلق اسم “جامو وكشمير” على 
اجلزء اخلاضع لسيطرة الهند، من إقليم 

كشمير، ويضم جماعات مقاومة تكافح 
منذ 1989، ض��د م��ا تعتبره “احتالال 

هنديا” ملناطقها.
ويطالب سكانه باالستقالل عن الهند، 
واالنضمام إلى باكستان، منذ استقالل 
ال��ب��ل��دي��ن ع��ن بريطانيا ع���ام 1947، 
واقتسام إسالم أباد ونيودلهي اإلقليم 

ذي األغلبية املسلمة.
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أوكرانيا: منطقة 
البحر األسود في 
أمان بفضل الناتو 

قال وزير اخلارجية األوكراني فادمي 
بريستايكو، إن منطقة البحر األسود 
تنعم باألمان بفضل وجود حلف الناتو 

وتركيا.
جاء ذلك خالل مشاركته في مؤمتر 
بالعاصمة البريطانية ل��ن��دن، التي 
تستضيف قمة لزعماء حلف الناتو، 
حيث دع��ا احل��ل��ف إل��ى التركيز على 

منطقة البحر األسود.
وأوض���ح بريستايكو، أن الناتو 
منهمك بالتركيز على شمالي أوروب��ا 

ودول البلطيق.
وأضاف : منطقة البحر األسود تنعم 
ب��األم��ان بفضل وج���ود حلف الناتو 
وتركيا، ومفتاح هذه املنطقة بيد جارتنا 
تركيا. إننا متفقون م��ع الناتو بهذا 
اخلصوص، إذا فقدنا تركيزنا بسبب 
جنوب أوروب��ا وبقية مناطق العالم، 

فسنبقى لوحدنا”.
وأوض���ح أن العاصمة الرومانية 
ب��وخ��ارس��ت استضافت قمة مماثلة 
للناتو، ع��ام 2008، ول��ف��ت إل��ى أنه 
بالرغم م��ن م��رور 10 أع���وام، ل��م تتم 

دعوة أوكرانيا وجورجيا إلى احللف.
وبنينّ أن تردد الناتو، تسبب بهجوم 
روسيا على جورجيا أوال وأوكرانيا 
الحقا. ولفت الوزير األوكراني إلى أن 

بالده حتمي احلدود الشرقية للناتو.
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الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتّذر من مغّبة 
التّدخل في عمل مفّتشيها و»ترهيبهم«

حذنّر الرئيس اجلديد للوكالة الدولية 
للطاقة الذرية رافايل غروسي في مقابلة 
ل  مع وكالة فرانس برس من “مغبنّة تدخنّ
الدول في عمل املفتنّشني” بعدما سحبت 
السلطات اإليرانية اعتماد مفتنّشة في 

الهيئة التابعة لأمم املتحدة.
وق���ال غ���روس���ي، وه���و دب��ل��وم��اس��ي 
أرجنتيني يبلغ 58 عاما تولى رئاسة 
الوكالة التابعة لأمم املتحدة واملكلنّفة 
التحقق من االستخدام السلمي واآلمن 
للتكنولوجيات ال��ن��ووي��ة، إن���ه “من 
الضروري احترام حصانات مفتنّشينا. 
على الدول أال تتدخل في عمل املفتنّشني. 
هذه هي الرسالة التي نريد توجيهها إلى 

زمالئنا اإليرانيني”.
والوكالة مكلنّفة التحقق على األرض 
من تطبيق طهران لالتفاق النووي املبرم 
مع الدول الكبرى في فيينا في عام 2015، 
وال��ت��أك��د م��ن ع��دم ح��ي��ازة اجلمهورية 

اإلسالمية سالحا ذريا.
ويعتبر النظام الذي يعتمده مفتنّشو 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفتيش 
املنشآت النووية اإليرانية االكثر تقدنّما 

في العالم.
وف��ي حني ب��دأ االتفاق النووي ينهار 
شيئا فشيئا منذ ان��س��ح��اب ال��والي��ات 
املتحدة منه في عام 2018 واتنّخاذ طهران 
ل في أكتوبر حادث  خطوات انتقامية، ُسجنّ

ر العالقات بني الوكالة وطهران. نادر عكنّ
فقد تسببت مفتنّشة تابعة للوكالة 
بإطالق إن��ذار في موقع نطنز لتخصيب 
اليورانيوم في وسط إيران، مما أثار قلقا 
لدى طهران التي اعتبرت أن املفتنّشة لرمبا 

كانت حتمل “مادة مشبوهة”.
وسحبت السلطات اإليرانية اعتماد 
املفتنّشة. ف��ي املقابل اعتبرت الوكالة 
ال��دول��ي��ة للطاقة ال��ذري��ة أن��ه “من غير 
املقبول” أن “متنع إيران موقتا” موظفتها 

من مغادرة البالد.
وق���ال غ��روس��ي “إنه أم���ر خطير”، 
مبديا أمله بأن يبقى “احلادث املؤسف” 

معزوال.
وتابع غروسي “يجب ع��دم ترهيب 
املفتنّشني”، م��ؤك��دا أن الوكالة األممية 
فيها  ها فيينا “ستدعم دوما” موظنّ ومقرنّ
املكلنّفني مراقبة املنشآت النووية حول 

العالم.
وحذنّر رئيس مجلس الشورى اإليراني 
علي الري��ج��ان��ي ب��أن ب���الده ق��د “تعيد 
النظر جديا” في التزاماتها جتاه الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية، إذا قررت الدول 
األوروب��ي��ة تفعيل آلية يلحظها االتفاق 
النووي من شأنها أن ت��ؤدي إل��ى إع��ادة 
ف��رض عقوبات أممية على اجلمهورية 

اإلسالمية.
وأكد غروسي أن هذا النوع من التهديد 
يندرج في إط��ار “السجال السياسي” 

بني إيران والدول الكبرى، والذي ال شأن 
للوكالة به.

وقال رئيس الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية “سمعنا هذه التصريحات )...( 

لكننّها ال تؤثر بشكل مباشر على عملنا”.
وتؤكد الوكالة أن عملها ذات طبيعة 
تقنية وأنها خارج الضغوط الدبلوماسية 

الكثيرة في امللف اإليراني.
وقبل زيارة مرتقبة إلى إيران لم يحدد 
موعدها بعد، أشار غروسي إلى أنه ينوي 
عقد ل��ق��اء ه��ذا األس��ب��وع م��ع مسؤولني 
إيرانيني متواجدين في النمسا لبحث 
مصير االتفاق النووي مع روسيا والصني 
وال��دول األوروبية الثالث املشاركة فيه 

وهي بريطانيا وفرنسا وأملانيا.
وف��ي أول زي���ارة ل��ه بصفته رئيسا 
ه  للوكالة الدولية للطاقة الذرية سيتوجنّ
غ��روس��ي إل���ى م��دري��د األس��ب��وع املقبل 

للمشاركة في مؤمتر املناخ “كوب25”.

الدميقراطية كاماال هاريس تنسحب 
من سباق الرئاسة األميركية

أعلنت كاماال هاريس، املرشحة الدميقراطية، 
تخليها عن خوض السباق لنيل ترشيح احلزب 
الدميقراطي لالنتخابات الرئاسية األمريكية 

املزمع إجراؤها عام 2020.
وقالت هاريس عضو مجلس الشيوخ عن 
والي��ة كاليفورنيا، في بيان على تويتر، إنها 
تشعر ب��� “احلزن العميق” إلي��ق��اف حملتها 
االنتخابية، لكنها ستستمر في الكفاح من أجل 

العدالة.
وأفادت هاريس خالل رسالتها التي أرسلتها 
إلى أنصار حملتها عبر البريد اإللكتروني: “ليس 
لدي من امل��وارد املالية ما ميكنني من مواصلة 
السباق. ومبا أنني لست مليارديرة ال أستطيع 
متويل حملتي اخلاصة. وجمع التبرعات لصالح 

احلملة يزداد صعوبة يوما بعد يوم”.
وانسحب 13 من املرشحني الدميقراطيني من 
السباق الرئاسي حتى اليوم، بينما يواصل 15 
منهم حملته االنتخابية لنيل ترشيح احلزب 

لالنتخابات.

وكان آخر املرشحني لسباق الرئاسة امللياردير 
مايكل بلومبرج رئيس بلدية والي��ة نيويورك 
ال��س��اب��ق. وال ي��زال ج��و ب��اي��دن نائب الرئيس 
األمريكي السابق، وإليزابيث وارن عضوة 
مجلس الشيوخ ع��ن والي���ة ماساتشوستس 
وبيرني س��ان��درز عضوة مجلس الشيوخ عن 
والية فيرمونت يتمتعون بشعبية واسعة بني 

املرشحني الدميقراطيني.
ومن بني اجلمهوريني، أعلنت 3 أسماء حتى 
اليوم أنها ستنافس لنيل ترشيح احلزب خلوض 

السباق ضد ترامب.
إال أن اجلمهوري مارك سانفورد والي ساوث 
كارولينا السابق، انسحب من السباق في وقت 

الحق.
وم����ن ب���ني امل���رش���ح���ني ب��ي��ل وي���ل���د وال���ي 
ماساتشوستس السابق، وج��و وال��ش عضو 

الكوجنرس السابق عن والية إلينوي.
وم��ن امل��زم��ع إج���راء االنتخابات الرئاسية 

التاسعة واخلمسون في 3 نوفمبر عام 2020.

 2020 ترامب: قمة مجموعة السبع 
في كامب ديفيد

ق��ال الرئيس األمريكي دون��ال��د ت��رام��ب، إن 
ال��والي��ات املتحدة ستستضيف قمة مجموعة 
السبع العام املقبل في منتجع كامب ديفيد بوالية 

ماريالند.
وأض��اف ترامب لصحفيني على هامش قمة 
لقادة حلف شمال األطلسي )ناتو( في لندن: 

“سنستضيف القمة في كامب ديفيد”.
ومن املقرر عقد قمة مجموعة السبع في الفترة 
من 10 إلى 12 يونيو 2020 وستضم إلى جانب 
الواليات املتحدة كال من كندا وفرنسا وأملانيا 
وإيطاليا واليابان واململكة املتحدة باإلضافة إلى 

ممثلي االحتاد األوروبي.

وف���ي أك��ت��وب��ر ، ت��راج��ع ت��رام��ب ع��ن ق���راره 
باستضافة القمة في منتجع “ترامب ناشيونال 
دورال” للغولف في ميامي، بعد رد فعل عنيف 

من الدميقراطيني وجماعات مراقبة األخالقيات.
وق���ال ت��رام��ب على تويتر ف��ي ذل��ك ال��وق��ت: 
“اعتقدت أنني أفعل شيًئا جيًدا ج��ًدا لبلدنا 
باستخدام ترامب ناشونال دورال في ميامي، 

الستضافة قادة مجموعة السبع”.
ولقيت خطوة ترامب حينها انتقادا باعتبار 
أنه يخلط عمله الشخصي بالعمل السياسي، 
واعُتبر القرار حينها محاولة من الرئيس للتأثير 

على احلكومات األجنبية.

5 أشخاص في  أفغانستان: مقتل 
هجوم على منظمة إغاثية يابانية

قمة لندن الرباعية: يجب وقف 
جميع الهجمات ضد املدنيني بسورية

قتل خمسة أشخاص ج��راء هجوم 
مسلح إستهدف منظمة إغاثية يابانية 

في والية ننغرهار شرقي أفغانستان.
وقال املتحدث باسم الوالية، “عطالله 
هوغياني” ل��أن��اض��ول، إن مسلحني 
مجهولني شنوا هجوما على عربة تقل 
 Peace Medical “ عاملني في منظمة
Service” اليابانية اإلغ��اث��ي��ة، في 
مدينة جالل آب��اد. وأض��اف أن الهجوم 
أسفر عن مقتل خمسة أشخاص يعملون 
في املنظمة، وأن رئيس املنظمة الطبيب 

الياباني “تيتسو ناكامورا” اصيب 
بجروح. وأشار إلى أن املهاجمني الذوا 
بالفرار، وأن القوات األمنية األفغانية 

أطلقت عملية للقبض عليهم.
ولم تعلن أي جهة لغاية الساعة ) 

07:40 تغ( مسؤوليتها عن الهجوم.
 Peace“ جدير بالذكر أن منظمة
اليابانية   ”Medical Service
اإلغاثية تنشط في والية ننغرهار منذ 
2008 وتقدم املساعدة خصوصا في 

إدارة املياه والزراعة.

اتفق زعماء تركيا وأملانيا وبريطانيا 
وف��رن��س��ا، على ض���رورة وق��ف جميع 
الهجمات ضد املدنيني في سوريا، مبا في 

ذلك إدلب، شمال غربي البالد.
جاء ذلك في بيان للحكومة البريطانية 
نشرته على موقعها اإللكتروني، عقب 
قمة رباعية ح��ول س��وري��ا، ف��ي لندن، 
جمعت ال��رئ��ي��س ال��ت��رك��ي رج��ب طيب 
أردوغ��ان، ونظيره الفرنسي إميانويل 
ماكرون، واملستشارة األملانية أجنيال 
ميركل، ورئ��ي��س ال���وزراء البريطاني 

بوريس جونسون.
وج��اء ف��ي البيان، أن زع��م��اء ال��دول 
األربعة بحثوا الشراكات االستراتيجية 
واالقتصادية والدفاعية بني بالدهم، 
واتفقوا على أهمية تعميقها بشكل أكبر، 

مبا في ذلك من خالل “الناتو”.
ون��ق��ل ع���ن ال��زع��م��اء ق��ول��ه��م إن��ه��م 
سيعملون على تهيئة الظروف لتحقيق 
عودة آمنة ومستدامة وطوعية لالجئني، 
وإن���ه ي��ج��ب االس��ت��م��رار ف��ي محاربة 

اإلرهاب بجميع أشكال.


