
ق����ال م���اي���ك ب��وم��ب��ي��و، وزي���ر 
اخلارجية األميركي، إن العقوبات 
التي فرضتها واشنطن كان لها تأثير 
ق��وي على إي���ران، معرباً ع��ن أمله 
في أن جتعل العقوبات قادة إيران 
ي��درك��ون أن��ه يتعني عليهم تغيير 

سياساتهم اإلقليمية.
واع��ت��ب��ر ب��وم��ب��ي��و، ف��ي مقابلة 
إذاعية ، أن تأثيرات العقوبات على 
االق��ت��ص��اد اإلي��ران��ي أثبتت “عدم 
صحة توقعات املنتقدين” الذين 
كانوا قد توقعوا أن العقوبات لن 

تنجح دون مشاركة أوروبية.
وأك��د وزي��ر اخلارجية اإليراني، 
محمد جواد ظريف، أن برنامج بالده 
للصواريخ الباليستية قد يطرح 
على طاولة املفاوضات مع الواليات 
املتحدة، إذا توقفت واشنطن عن 
بيع األسلحة إلى حلفائها في الشرق 

األوسط.
ي��ذك��ر أن��ه��ا امل���رة األول����ى التي 
يتطرق فيها مسؤول إي��ران��ي لهذا 
امللف، وج��اءت تصريحات ظريف 
في مقابلة مع شبكة “إن. بي. سي. 

نيوز”.
ولطاملا ش���َدّدت إي���ران على أن 
برنامج ال��ص��واري��خ الباليستية، 
اخلاضع لسيطرة احلرس الثوري، 
مخصص ألغ���راض دفاعية فقط. 
ولم يتضمن االتفاق النووي املبرم 

ع���ام 2015 ب��رن��ام��ج ال��ص��واري��خ 
الباليستية.

وق�����ال ظ���ري���ف ف���ي امل��ق��اب��ل��ة: 
“األسلحة األم��ي��رك��ي��ة تتجه إلى 
منطقتنا، ما يجعل منطقتنا جاهزة 
لالنفجار. لذا إذا أرادوا التحدث عن 
صواريخنا، فعليهم أوالً التوقف عن 

بيع كل هذه األسلحة”.
ف��ي س��ي��اق آخ���ر، أع��ل��ن النائب 
األول للرئيس اإلي��ران��ي، إسحاق 
جهانغيري، أن ع��ودة طهران إلى 
االتفاق النووي وتنفيذ التزاماتها 
سيكون أم���راً سهالً وس��ري��ع��اً، إذا 
توقفت العقوبات األميركية على 

صادراتها النفطية.
ووفقاً لوكالة “إيسنا”، طالب 
جهانغيري األوروبيني بأن يدعوا 
ال��والي��ات املتحدة لرفع العقوبات 
عن إي��ران، بدل أن يطالبوا طهران 

بالعودة إلى االتفاق النووي.
وق�����ال: “إذا ق���ررن���ا، ف��س��وف 
يستغرق األم��ر بضع ساعات فقط 
الستكمال جميع التزاماتنا، ولكن 
ف��ي ال��وض��ع احل��ال��ي، ينبغي على 

األوروبيني الوفاء بوعودهم”.
ب��دوره، ك��ان الرئيس اإليراني، 
حسن روح��ان��ي، ق��د أك��د أن ب��الده 
مستعدة للتفاوض م��ع ال��والي��ات 
امل��ت��ح��دة ف��ي ح��ال إن��ه��اء واشنطن 

روحاني يزور مفاعل نوويالعقوبات االقتصادية.

طهران: برنامجنا للصواريخ الباليستية قابل للتفاوض مع واشنطن

بومبيو: العقوبات على إيران ناجحة حتى دون مشاركة األوروبيني

الدفاع التركية : استمرار وصول 
400« الروسية  معدات »إس- 

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس  الثالثاء، 
استمرار وصول معدات منظومة “إس400-” 
الدفاعية الروسية، إلى البالد، لليوم اخلامس 

على التوالي.
وذك��رت ال���وزارة في بيان، أن عملية شحن 
معدات منظومة “إس400-” ما زالت مستمرة، 
وأن��ه في هذا اإلط��ار هبطت الطائرة ال� 12 في 

قاعدة “مرتد” اجلوية بالعاصمة أنقرة.
يأتي ذلك بعد ساعات من هبوط الطائرة ال� 

10 وال� 11 في قاعدة “مرتد”.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية وص��ول أول 
مجموعة م��ن أج���زاء منظومة “إس400-” 

الروسية إلى أنقرة. 
وتعد منظومة “إس400-” واحدة من أكثر 
منظومات الدفاع اجلوي تطورا بالعالم حاليا، 
وهي من إنتاج شركة “أملاز-أنتي”، اململوكة 
للحكومة الروسية.  ودخلت املنظومة اخلدمة 
في اجليش الروسي عام 2007، وتعتبر ترقية 
ملنظومة الدفاع اجل��وي “إس300-” التي مت 

تطويرها في تسعينيات القرن املاضي. 

االحتاد األوروبي يعاقب أنقرة بسبب قبرص

تركيا: ال حاجة للتعامل بجدية شديدة مع قرارات أوروبا
أعلن وزير اخلارجية التركي، مولود 
جاويش أوغلو، أمس الثالثاء، أنه ال توجد 
حاجة للتعامل بجدية شديدة مع قرارات 
االحت���اد األوروب����ي بخفض االت��ص��االت 
والتمويل ألن��ق��رة، بسبب تنقيبها عن 

النفط والغاز قبالة قبرص.
وقال جاويش أوغلو: “سنزيد أنشطتنا 
شرق املتوسط مستقبالً، لدينا ثالث سفن، 
وسنرسل السفينة الرابعة إل��ى شرق 

البحر املتوسط في أقرب وقت ممكن”.
وأدلى الوزير بالتصريحات في مؤمتر 
صحافي بثته قناة )س��ي.إن.إن ترك( من 

سكوبيا عاصمة مقدونيا الشمالية.
وك��ان��ت وزارة اخل��ارج��ي��ة التركية 
قد أعلنت، في وق��ت سابق الثالثاء، أن 
ق��رارات االحت��اد األوروب��ي بفرض قيود 
على التواصل والتمويل ألنقرة، بسبب 

أنشطة التنقيب قبالة قبرص لن تؤثر 
على عزمها مواصلة أنشطتها في مجال 

الطاقة باملنطقة.
وقالت ال���وزارة - في بيان - إن عدم 
ذكر القبارصة األتراك في قرارات االحتاد 
األوروب��ي الصادرة االثنني “يظهر مدى 
انحياز االحت��اد األوروب���ي فيما يتعلق 

مبسألة قبرص”.
وجاء في بيان الوزارة أن “القرارات لن 
تؤثر بأية حال على عزم بالدنا مواصلة 
األن��ش��ط��ة الهيدروكربونية ف��ي شرق 

املتوسط”.
وأق��َرّ االحت��اد األوروب���ي، سلسلة من 
العقوبات السياسية واملالية بحق تركيا 
رداً على مواصلتها أعمال التنقيب غير 
الشرعية التي تقوم بها في املياه اإلقليمية 
القبرصية رغم التحذيرات بوقفها، وفق 

مصادر أوروبية. وكانت وزيرة خارجية 
االحتاد األوروب��ي، فيديريكا موغيريني، 
قد قالت في ختام اجتماع لوزراء خارجية 
الدول ال�28 عقد ببروكسل، إنه “مت إقرار 
إج���راءات بحق تركيا، وستعلن خالل 

الساعات القليلة املقبلة”.
كما أف��ادت مصادر أوروب��ي��ة ع��دة أن 
العقوبة األكبر هي اقتطاع 145.8 مليون 
دوالر من مبالغ تابعة لصناديق أوروبية 
من املفترض أن تعطى لتركيا خالل العام 
2020. كذلك ُطلِب من البنك األوروب��ي 
لالستثمار م��راج��ع��ة ش���روط متويله 
لتركيا، حسب ما أفادت مصادر أوروبية 

عدة.
أق��ر االحت���اد األوروب����ي، سلسلة من 
العقوبات السياسية واملالية بحق تركيا 
رداً على مواصلتها أعمال التنقيب غير 

الشرعية التي تقوم بها في املياه اإلقليمية 
القبرصية رغم التحذيرات بوقفها، حسب 

ما أفادت به مصادر أوروبية.
وك��ان��ت وزي����رة خ��ارج��ي��ة االحت���اد 
األوروب��ي، فيديريكا موغيريني قد قالت 
في ختام اجتماع لوزراء خارجية الدول 
ال�28 عقد في بروكسل “مت إقرار إجراءات 
بحق تركيا، وستعلن خ��الل الساعات 

القليلة املقبلة”.
وأف������ادت م���ص���ادر أوروب����ي����ة ع��دة 
أن العقوبة األكبر هي اقتطاع 145.8 
مليون دوالر من مبالغ تابعة لصناديق 
أوروبية من املفترض أن تعطى لتركيا 
خ��الل العام 2020. كما ُطلِب من البنك 
األوروب���ي لالستثمار مراجعة شروط 
متويله لتركيا، حسب ما أف��ادت مصادر 

أوروبية عدة.

14 في قصف سوري 9 مدنيني وجرح  مقتل 
على منطقة »خفض التصعيد«

قتل 9 مدنيني وجرح 14 آخرين، أمس الثالثاء، في 
قصف للنظام السوري على األحياء السكنية في منطقة 

خفض التصعيد شمالي سوريا.
وقال مراسل األناضول، إن طائرات النظام احلربية 
قصفت مدينتي جسر الشغور و خان شيخون، وقرى 
معرة شورين و عني البيضاء، الواقعة جميعها في 

منطقة خفض التصعيد.
وأوضحت مصادر في الدفاع املدني )اخلوذ البيضاء( 
أن 9 مدنيني قتلوا في قرية معرة شورين وج��رح 14 
مدنياً في جسر الشغور، في حصيلة أولية لقصف اليوم.

وم��ن��ذ 26 أب��ري��ل امل��اض��ي، يشن ال��ن��ظ��ام ال��س��وري 
وح��ل��ف��اؤه حملة قصف عنيفة على منطقة “خفض 
التصعيد”، التي مت حتديدها مبوجب مباحثات أستانة، 

بالتزامن مع عملية برية.
ومنتصف سبتمبر 2017، أعلنت ال��دول الضامنة 
ملسار أستانة )تركيا وروسيا وإي���ران( التوصل إلى 
اتفاق ينص على إنشاء منطقة خفض تصعيد مبحافظة 

إدلب ومحيطها.
ويقطن املنطقة حاليا نحو 4 ماليني مدني، بينهم مئات 
اآلالف ممن هجرهم النظام من مدنهم وبلداتهم على مدار 

السنوات املاضية، في عموم البالد.
وكشفت “الشبكة السورية حلقوق اإلنسان”، في 
تقرير لها،عن مقتل 606 مدنيني في هجمات شنتها قوات 
النظام وحلفائه على منطقة خفض التصعيد في إدلب 

محاولة انقاذ اجلرحىمنذ 26 أبريل املاضي.

إسرائيل تفرج عن الضابط
الذي أشعل غضب اإلثيوبيني

أعلنت وزارة ال��ع��دل اإلسرائيلية اإلف��راج 
بكفالة عن ضابط في الشرطة قتل برصاصه 
شاباً يهودياً من أصل إثيوبي، ما أثار احتجاجات 

واسعة على مستوى البالد.
وقال ضابط الشرطة الذي كان خارج اخلدمة 
إنه عندما الحظ شجاراً بني شبان في 30 يونيو 
في كريات حاييم بالقرب من حيفا، حاول الفصل 
بينهم، وأنه قام بإطالق النار بعدما شعر بأن 
حياته في خطر ما أدى إلى مقتل سولومون تيكا 

)19 عاماً(.
لكن شهوداً شككوا في روايته، وسيخضع 
ال��ض��اب��ط لسلسلة م��ن ال��ق��ي��ود م��ع اس��ت��م��رار 
التحقيق. ولم تعلن ال��وزارة قيمة الكفالة التي 

فرضتها احمل��ك��م��ة ع��ل��ى ض��اب��ط ال��ش��رط��ة في 
جلستها املغلقة. لكن وسائل اإلعالم اإلسرائيلية 
قالت إن “املبلغ هو خمسة آالف شيكل )نحو 
1400 دوالر(”. واندلعت احتجاجات عنيفة 
لليهود اإلثيوبيني بعد مقتل الشاب طوال ثالثة 

أيام في عدة مناطق في جميع أنحاء البالد.
تظاهر عشرات اإلثيوبيني على تل بالقرب من 
الكنيست اإلسرائيلي ورددوا شعارات “الشرطي 
القاتل مكانه السجن” و”جميعنا سولومون 

تيكا” و”ال أسود وال أبيض جميعنا بشر”.
وارتدى البعض قمصاناً بيضاء حتمل أسماء 
11 من اإلثيوبيني اإلسرائيليني قالوا “إنهم ُقتلوا 

ظلماً من قبل الشرطة”.

وزير اخلارجية األميركي يبدي 
قلقه من أوضاع السجون مبصر

أبدى وزير اخلارجية األمريكي، مايك بومبيو، 
قلقه إزاء األوضاع في السجون مبصر، قائاًل إن 
واشنطن ستواصل العمل مع السلطات املصرية 

بشأن ذلك.
ج���اء ذل���ك ف��ي رس��ال��ة بعثها بومبيو إل��ى 
مجموعة العمل اخلاصة مبصر، ونقلها املوقع 
اإلل��ك��ت��رون��ي ل��� “مؤسسة كارنيغي للسالم 

الدولي” )مقرها واشنطن(.
وق���ال بومبيو ف��ي ال��رس��ال��ة إن���ه يشاطر 
املجموعة قلقها “إزاء األوض���اع امل��زري��ة في 
السجون املصرية”، معرًبا عن اعتراضه ألي 
شكل من أشكال االعتقال التعسفي أو املعاملة 

السيئة ضد أي شخص مهما كانت جنسيته.
وأكد الوزير األمريكي أن إدارته بحثت بشكل 
مكثف التقارير الذي تتحدث عن أوضاع السجون 

في مصر، قائاًل إنه يؤيد تلك التقارير.
واختتم رسالته بالتأكيد أنهم سيواصلون 
العمل مع السلطات املصرية على أعلى املستويات 

بشأن تلك القضايا.
وتأتي رسالة بومبيو رًدا على اخلطاب الذي 
بعثته مجموعة العمل اخلاصة مبصر والتي 
تضم ع��دًدا من خبراء الشأن املصري في مراكز 
األبحاث األمريكية، بعد وفاة محمد مرسي، أول 

رئيس مدني منتخب في البالد.
وحتدثت املجموعة في اخلطاب عن األوضاع 
املزرية للمعتقلني في السجون املصرية، وما 
يعانونه من انتهاكات ألبسط حقوق اإلنسان، 
ومن تعذيب وحجز انفرادي وإهمال طبي متعمد.

وتوفي مرسي، خالل إحدى جلسات محاكمته 
في قضية “التخابر مع حماس”، في 17 يونيو 

املاضي، بعد إصابته بحالة إغماء.
وزادت طبيعة وفاة مرسي من وتيرة اتهامات 
للسلطات املصرية بحرمان املعتقلني واحملكومني 
من حقوقهم، وال سيما العالجية منها، وهو ما 
تنفيه القاهرة واعتادت التأكيد أنها تقدم الرعاية 

الصحية جلميع السجناء. 
بيونغ يانغ:  احملادثات النووية 

معرضة للخطر بسبب 
التدريبات األميركية-الكورية
قالت كوريا الشمالية أمس  الثالثاء إن احملادثات الرامية لتخليها 
عن أسلحتها النووية في خطر ألن الواليات املتحدة تبدو عازمة على 

احلنث بوعد بعدم إجراء تدريبات عسكرية مع كوريا اجلنوبية.
وأحيا الرئيس األمريكي دونالد ترامب الشهر املاضي جهود إقناع 
كوريا الشمالية بالتخلي عن أسلحتها النووية عندما رتب اجتماعا 
على عجل مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جوجن أون على احلدود 
بني الكوريتني. وقال ترامب إنهما اتفقا على استئناف ما يطلق عليها 
احملادثات على مستوى العمل املتوقفة منذ انهيار قمتهما الثانية في 
فبراير شباط. ومن املنتظر إقامة املفاوضات خالل األسابيع القليلة 
القادمة. لكن متحدثا باسم وزارة خارجية كوريا الشمالية ألقى 
بظالل الشك على هذا قائال إن الواليات املتحدة وكوريا اجلنوبية 
متضيان في تدريبات يطلق عليها دوجن مينج هذا الصيف ووصفها 

بأنها ”إعداد للحرب“.

»حماس« تطالب بتشكيل جلنة حتقيق 
دولية باستشهاد املعتقل ناصر طقاطقة

أعلن رئيس “نادي األسير” الفلسطيني، 
ق����دورة ف����ارس، ف��ي ت��ص��ري��ح س��اب��ق لوكالة 
األناضول، أنه مت العثور، صباح أمس  الثالثاء، 
على املعتقل ناصر طقاطقة )31 عاما( مستشهدا 

في غرفته بسجن الرملة، وسط إسرائيل
وطالبت حركة “حماس”، ، بتشكيل جلنة 
حتقيق دول��ي��ة، ف��ي ح��ادث��ة استشهاد معتقل 

فلسطيني في السجون اإلسرائيلية. 
وأعلن رئيس “نادي األسير” الفلسطيني 
)غير حكومي(، قدورة فارس، في تصريح سابق 
لوكالة األناضول، أنه مت العثور، على املعتقل 
ناصر طقاطقة )31 عاما( مستشهدا في غرفته 
بسجن الرملة، وس��ط إسرائيل، دون معرفة 

ظروف وفاته. 
وقالت “حماس” في بيان لها وصل وكالة 

األناضول نسخة منه، إن “استشهاد طقاطقة 
يؤكد مرة أخرى على الوجه اإلجرامي لالحتالل 

في تعامله مع أسرانا”. 
وأضافت:” تفاصيل جرمية استشهاد األسير 
الفلسطيني تتطلب جلنة حتقيق دولية لتظهر 
للعالم تفاصيل التعذيب الذي تعرض له خالل 

أسبوعني قبل أن يرحل شهيدا”. 
ودع��ت احلركة إلى حترك جماهيري واسع 

للتضامن مع املعتقلني بالسجون اإلسرائيلية. 
واعتقل طقاطقة من منزله ببلدة بيت فجار 

مبحافظة بيت حلم بتاريخ 19 يونيو 2019. 
وباستشهاد طقاطقة يرتفع ع��دد شهداء 
احلركة األسيرة في معتقالت االحتالل منذ عام 
1967 إل��ى 220 شهيداً، بحسب إحصائيات 

“نادي األسير”.

»داعش« في العراق تهديد
خفي بإمكانات محدودة 

بعد م��رور أكثر من عام ونصف على هزمية 
“داعش” في العراق، جدد التنظيم اإلرهابي 
هجماته عبر خالياه النائمة، مستهدفا املناطق 

التي خسرها شمالي البالد. 
واخل��الي��ا النائمة؛ مصطلح يطلقه القادة 
العسكريون العراقيون على مجاميع تابعة 
للتنظيم، وتنشط بشكل خفي في مناطق مختلفة 
من البالد، وتهاجم أهدافا محددة بشكل سريع، 

قبل أن تنسحب من املناطق املستهدفة. 
وباألسابيع القليلة املاضية، ّشنت عناصر 

التنظيم هجمات استهدفت قوات األمن ومدنيني 
في أج��زاء من مدينة املوصل وكركوك )شمال( 
وديالى )شرق( واألنبار )غرب(، وخلفت قتلى 

وجرحى. 
جلنة األم��ن وال��دف��اع في البرملان العراقي، 
ح��ّذرت من خطورة حتركات خاليا “داعش” 
مبدينة املوصل شمالي البالد على امللف األمني 
العام.  وأشارت إلى أن التنظيم جنح عام 2014 
في تأسيس قاعدة انطالق له من املوصل باجتاه 

باقي احملافظات. 
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