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 11,490,546  1,532,208.4  120.0  143.0 -0.8% 130.0  147,370,256 

 11,746,004  456,161.6  28.6  39.7 1.6% 39.2  11,869,072 

 1,063,463  245,527.0  217.0  372.0 0.4% 232.0  220,885,688  

 5,186,385  191,415.0  33.8  45.4 -0.8% 37.0  24,089,610 

 4,067,839  157,776.5  33.0  49.0 7.7% 42.0  13,544,638 

 3,291,014  149,431.8  29.0  56.0 -2.2% 45.0  36,631,747 

 1,624,922  121,624.1  40.0   90.0  0.4% 74.3  13,331,641 

 6,219,169  120,595.0  16.0  29.5 -4.5% 19.0  7,734,239 

 2,525,477  95,044.2  23.4  49.9 2.2% 38.0  5,206,857 

 457,330  86,452.6  182.0  430.0 0.0% 190.0  31,047,097 
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 11,746,004  456,161.6  28.6  39.7 1.6% 39.2  11,869,072 

 11,490,546  1,532,208.4  120.0  143.0 -0.8% 130.0  147,370,256 

 6,219,169  120,595.0  16.0  29.5 -4.5% 19.0  7,734,239 

 5,186,385  191,415.0  33.8  45.4 -0.8% 37.0  24,089,610 

 4,900,314  69,499.2   11.5  20.3 0.0% 14.5  16,055,488 

 4,067,839  157,776.5  33.0  49.0 7.7% 42.0  13,544,638 

 3,291,014  149,431.8  29.0  56.0 -2.2% 45.0  36,631,747 

 2,525,477  95,044.2  23.4  49.9 2.2% 38.0  5,206,857 

 2,133,722  21,754.2  9.4  16.1 0.0% 10.2  6,353,189 

 1,763,696  47,160.4  25.0  52.9 7.6% 26.9  3,273,131 
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 4,001  1,224.7  232.0  349.0 -15.0% 283.0  97,653,030 

 183  16.3  76.2  117.1 -10.0% 89.1  21,621,664 

 21,500  842.8  37.0  53.0 -9.9% 39.2  4,178,720 

 30,500  1,708.6  53.8  83.0 -9.4% 56.0  49,623,606  

 700,763  16,552.8  23.2  51.1 -9.3% 23.5  17,625,000 

 5,000   175.0  30.0  48.9 -8.4% 35.0  8,247,904 

 290  95.7  275.0  427.0 -8.3% 330.0  64,033,200 

 46,469  1,869.3  27.1  82.0 -6.5% 40.2  7,086,331 

 14,000  882.0  53.1  81.4 -6.0% 63.0  13,663,283 

 1,205,181  13,777.9  10.2  21.8 -5.9% 11.2  9,770,226 
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 290,608   5,557.6  17.0  32.4 8.4% 19.4  1,940,000 

 4,067,839  157,776.5  33.0  49.0 7.7% 42.0  13,544,638 

 1,763,696  47,160.4  25.0  52.9 7.6% 26.9  3,273,131 

 20,050   7,610.7  362.0  678.6 6.2% 414.0  68,103,000 

 1  0.0   20.0  34.9 5.8% 27.2  5,196,260 

 5  0.1  15.5  29.0 5.8% 16.5  5,257,300 

 400  32.4  39.0  90.0  5.2% 81.0  12,150,000 

 3,769  1,896.0  410.0  650.0  3.4% 519.0  1,033,877,295 

 427,290  53,757.9  71.0  180.0 3.3% 125.0  26,733,581 

 9  11.3  1,019.0  1,459.0 3.2% 1250.0  125,277,450 
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 27,530,550  7,205,299  160.9  264.0 1.54% 263.0  2,257,084,523 

 5,672,709  3,156,529  397.0  579.0 -0.18% 553.0  2,392,863,577 

 2,780,289  2,721,288  704.8  1,000.0 -0.10% 977.0  6,373,934,212 

 3,562,964  2,456,134  472.7  699.0  0.15% 687.0  4,792,848,082 

 5,551,509  1,551,707  208.7  329.8 0.00% 279.0  300,990,707  

 4,732,722  1,464,521  233.0  330.0 0.00% 309.0  941,871,520 

 1,879,115  1,453,225  652.2  820.0  -0.13% 772.0  1,360,982,391 

 6,355,661  1,406,217  143.8  231.0 -1.35% 220.0  314,126,060  
 4,148,376  1,400,797  236.2  385.7 1.82% 336.0  882,000,000  

 2,847,822  698,709  196.2  262.0 -0.82% 243.0  364,500,000  

 886,021  514,393  441.4  622.0 -0.17% 580.0  1,672,766,087 

 89,467  290,003   2,910.0  3,800.0  -3.59% 3220.0  393,602,496 

 275,082  246,450  780.0  1,090.0 -1.22% 890.0  475,992,248 

 295,729  158,421  401.0  771.0 0.94% 535.0  166,558,875 

 201,235  143,907  541.5  729.0 0.56% 716.0  746,459,695 

 1,736,880  121,928  63.0  113.0 -1.13% 70.2  262,757,551 

 228,406  49,208  185.0  252.0 0.00% 215.0  332,659,038 

 97,941  36,709  321.0  415.0 0.00% 374.0  411,098,023 

 26,610  16,381  518.0  970.0 0.00% 614.0  135,080,000 

2019 17

 991,046  24,140 q -1.90%  1,132.88 

 396,930  289,383 q -0.58%  1,137.06 

 5,838,171  2,235,565 q -0.51%  907.46 

 2,085,303  210,499 p 0.86%  688.46  

   -    - 0.00%  942.05 

 503,412  83,279 p 0.06%  975.32 

 7,026,785  3,275,598 q -0.06%  1,030.20 

 52,164,864  18,052,338 p 0.41%  1,340.94 

 66,694  3,880 q -1.96%  931.33 

 15,649,291  651,560 p 0.07%  939.28 

 55,382,243  4,485,014 q -1.10%  1,029.23 

   -    - 0.00%  694.04 

2019 17

 140,104,739  29,311,254 p 0.06%  5,821.12 

 68,899,088   25,091,824 p 0.07%  6,356.24 

 71,205,651  4,219,430 p 0.04%  4,775.84 
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د: سنغلق »هرمز« متى شئنا.. وسنزيد تخصيب اليورانيوم إيران تصعِّ

تحشيد عسكري أميركي إضافي إلى الخليج 

محرر الشؤون الدولية

ازدادت الدعوات املطالبة بالرد على إيران، عقب أن حّملها 
وزي����ر ال��خ��ارج��ي��ة األم���ي���رك���ي م��اي��ك ب��وم��ب��ي��و م��س��ؤول��ي��ة 
ي النفط في خليج عمان، الخميس 

َ
الهجوَمني على ناقلت

توم  السيناتور  غ��راه��ام، طالب  ليندسي  فبعد  املاضي، 
كوتن إدارة ترامب بتوجيه ضربة عسكرية إليران.

ف��ي الكونغرس -  ال��ب��ارزي��ن  ونشر كوتن - أح��د الصقور 
على حسابه في موقع تويتر، مقتطفات من مقابلة له مع 
برنامج »واجه األمة« على قناة »سي بي إس«، حيث قال 
إن »أعمال اإلره��اب غير املبررة ضد النقل التجاري في 
مضيق هرمز تستدعي توجيه ضربة عسكرية انتقامية 
ضد إيران«. وأضاف: »منذ عهد الرئيس جورج واشنطن 
إل���ى ال��رئ��ي��س دون��ال��د ت��رام��ب، ف���إن أس���رع ط��ري��ق��ة لجلب 
نار وغضب الجيش األميركي عليك أن تفعل ما فعلته 
املفتوحة«.  البحار  إي��ران، وهو عرقلة حرية املالحة في 
يكذب  أن  املنطقي  »م��ن  ال��ج��م��ه��وري:  السيناتور  وت��اب��ع 
اإلي��ران��ي��ون ف��ي ش��أن ه��ذه الهجمات، لكن على اآلخرين 
ب���أّم عينيه  ي��رى  أن  ك��ان  أال يصدقوا كذبهم. يمكن أليٍّ 
البّحارة اإليرانيني وهم يزيلون اللغم الذي وضعوه على 

إحدى الناقالت«.
من ناحية أخرى، تواصلت الرسائل املتبادلة بني أميركا 
���ح ت���رام���ب إل���ى إم��ك��ان��ي��ة أن ي��ط��ل��ب منه 

ّ
وإي������ران، ح��ي��ث مل

الرئاسية  فترته  ان��ت��ه��اء  بعد  الحكم  ف��ي  ال��ب��ق��اء  الشعب 
الثانية املحتملة »لكي نبقي أميركا عظيمة«.

وكالم ترامب هذا ُيعتبر تأكيدًا على ثقته بضمان والية 
جديدة، وردًا غير مباشر على إيران، التي ذكرت مصادر 
عدة أنها تحاول اللعب على وتر االنتخابات األميركية، 
وتستغل انشغال ترامب بضمان والية جديدة لتصّعد 

عسكريًا، مستبعدة قدرته على شن حرب حاليًا.

»هرمز« مجدداً
إي��ران لهجتها، وفي رد على تأكيد  في املقابل، صّعدت 
امل��ت��ح��دة ستضمن حرية  ال���والي���ات  أن  ت��رام��ب وإدارت������ه 
امل���الح���ة ف���ي ال��خ��ل��ي��ج وت��ض��م��ن س��الم��ة وأم����ن امل��ض��ائ��ق، 
إغ���الق مضيق ه��رم��ز متى  أن��ه��ا تستطيع  إي���ران  أعلنت 
ش���اءت، وأن��ه��ا ستعلن ذل��ك عند القيام ب��ه، م��ؤك��دة أنها 

قادرة على حماية الخليج وتأمينه.
وق��ال رئيس هيئة األرك���ان محمد ب��اق��ري ان ب��الده »إذا 

قررت إغالق مضيق هرمز فستفعل ذلك علنًا«.
ونقلت وكالة أنباء فارس عنه أن »إيران مستعدة لحماية 
مضيق هرمز إذا حاولت الجهات األخرى خلق مشكالت 
ف��ي��ه.. إي����ران ال ت��ع��ت��زم إغ���الق امل��ض��ي��ق ح��ال��ي��ا، لكنها قد 
جبرت على اتخاذ خطوات مضادة ضد 

ُ
تفعل في حال أ

األع�����داء«، مضيفا أن »ال��ق��ط��ع ال��ب��ح��ري��ة األم��ي��رك��ي��ة التي 
تجتاز مضيق هرمز عليها تقديم اإليضاحات للحرس 
الثوري ألنه يتحّمل املسؤولية في تأمينه.. األميركيون 
ول��م نالحظ تغييرا في  لغاية،  النهج  ه��ذا  استمروا في 

سلوكهم«.
وأعاد باقري التأكيد على أنه »في حال لم تتمكن إيران 
من تصدير نفطها عبر املضيق، فبالتأكيد لن تستطيع 

الدول األخرى ذلك«.
وف��ي السياق ذات��ه، أك��د أم��ني ع��ام املجلس األعلى لألمن 
القومي اإليراني علي شمخاني أن طهران مسؤولة عن 
أم��ن الخليج، داع��ي��ًا ال��ق��وات األم��ي��رك��ي��ة إل��ى ال��رح��ي��ل عن 

املنطقة.
إننا  ونقلت هيئة اإلذاع��ة والتلفزيون عنه: »قلنا دائما 

نضمن أمن الخليج ومضيق هرمز«.

تصعيد نووي
إل��ى ذل���ك، وب��ع��د أن أعلنت منتصف م��اي��و امل��اض��ي انها 
ي��ن��ص عليها  ال��ت��ي  ب��ع��ض االل���ت���زام���ات  س��ت��ب��دأ بتعليق 
إي��ران أنها ستزيد إنتاجها من  االتفاق النووي، أعلنت 

ب بأكثر من %3.67. اليورانيوم املخصَّ
وذك������ر ال���ن���اط���ق ب���اس���م م��ن��ظ��م��ة ال���ط���اق���ة ال����ذري����ة ب���ه���روز 
ك��م��ال��ون��دي: »ب����دأ ال��ع��د ال��ع��ك��س��ي إلن���ت���اج 300 ك��ل��غ من 
من  إنتاجنا  أي���ام..   10 في غضون  ب  املخصَّ اليورانيوم 
اليورانيوم منخفض التخصيب سيزداد بسرعة بعد 27 
يونيو«، مضيفًا: »دخ��ول إي��ران املرحلة الثانية لخفض 
التزاماتها في االتفاق النووي يعتمد على التزام الدول 
ال��ف��رص��ة متاحة  ال��ح��ال،  األوروب���ي���ة«. وأك��م��ل: »بطبيعة 
أم��ام األوروب��ي��ني، إال أن إي��ران لن تصبر بعد اآلن لترى 

ما يعملون«.
وفي سياق م��واز، أبلغ نائب كبير في البرملان اإليراني 
وك���ال���ة ف����ارس أن إي�����ران س��ت��ن��س��ح��ب م���ن م��ع��اه��دة حظر 

االتفاق  األوروب��ي��ة  القوى  لم تنقذ  ال��ن��ووي ما  االنتشار 
النووي.

وق��ال مجتبى ذو النور ال��ذي ي��رأس اللجنة النووية في 
إن��ذار الستني  البرملان: »ال يوجد وقت كثير على نهاية 
يوما الذي وجهته إيران لألوروبيني إلنقاذ اتفاق 2015. 

بعد ذلك ستعلق إيران تطبيق معاهدة

حظر االنتشار النووي
ي���أت���ي ض��م��ن سلسلة  ال��ت��ص��ع��ي��دي إلي�����ران  األداء  وه�����ذا 
خ��ط��وات وم��واق��ف للضغط ع��ل��ى ال���والي���ات امل��ت��ح��دة من 
عة على االتفاق 

ّ
جهة، وعلى القوى الدولية األخرى املوق

ال��ن��ووي، م��ن جهة ث��ان��ي��ة، م��ح��اول��ة م��ن خاللها تخفيف 
طوق العقوبات االميركية.

ووف���ق م��ص��ادر دب��ل��وم��اس��ي��ة، ف���إن إي����ران ت���درك ج��ي��دا أن 
ال�����دول ال��ب��اق��ي��ة ف���ي ن��ط��اق ال��ت��ف��اه��م ال����دول����ي، وت��ح��دي��دا 
اضافية  لتوترات  تفاديا  يستمر،  ان  ت��ري��ده  األوروب��ي��ة، 
في العالم، وفي الشرق االوسط، وهي تاليًا، ولذلك، فإن 
ت 

ّ
طهران تحاول »ابتزاز« هذه القوى، عبر سلوكها املتفل

هذا.
ي��رت��د  ق���د  إل����ى أن ه����ذا االداء  امل����ص����ادر أش������ارت  غ��ي��ر أن 
س��ل��ب��ًا ع��ل��ى اي�����ران، م��ب��ّي��ن��ة أن األوروب����ي����ني غ��ي��ر ق��ادري��ن 
ع��ل��ى ال���وق���وف ف��ي وج���ه ق�����رارات ت���رام���ب، ألن »غضبته« 
 م��ا ه��م ق���ادرون 

ّ
ستشملهم واق��ت��ص��ادات��ه��م أي��ض��ًا، وج���ل

واالميركي  االي��ران��ي  الجانبني  ب��ني  ال��ت��وّس��ط  فعله  على 
إلعادتهما الى طاولة الحوار، الفتة إلى أن تصعيد ايران 
ف��ي تحقيق هذا  األوروب��ي��ني وال يساعدهم  د مهمة 

ّ
يعق

الهدف.

تحذيرات أوروبية
وم�����ن امل����رج����ح أن ت���ؤج���ج ه�����ذه ال����خ����ط����وات ال���ت���وت���ر م��ع 
واشنطن، وإن كانت طهران قالت إنه ال يزال هناك وقت 

أمام الدول األوروبية إلنقاذ االتفاق النووي.
انهيار  أن  الرئيس اإليراني حسن روحاني  أكد  وبينما 
االت����ف����اق ل��ي��س م���ن م��ص��ل��ح��ة امل��ن��ط��ق��ة وال م���ن مصلحة 
ت أملانيا طهران على الوفاء بكل التزاماتها 

ّ
العالم، حض

بموجب االتفاق.
أم������ا ب���ري���ط���ان���ي���ا، ف����أوض����ح����ت أن����ه����ا س���ت���ب���ح���ث »ج��م��ي��ع 
الخيارات« إذا انتهكت إيران الحدود املنصوص عليها 
��ت إس��رائ��ي��ل، الحليف امل��ق��رب من 

ّ
ف��ي االت��ف��اق. كما ح��ض

العقوبات  زي��ادة  العاملية على  القوى  املتحدة،  الواليات 
ت����ج����اوزت ح���د تخصيب  ع��ل��ى ط���ه���ران ب��س��رع��ة إذا م���ا 

اليورانيوم.
م��ن ج��ان��ب��ه��ا، ق��ال��ت وزي����رة ال��دف��اع ال��ف��رن��س��ي��ة ف��ل��وران��س 
رت 

َّ
ب��ارل��ي إن ب��الده��ا ت��ري��د اإلب���ق���اء ع��ل��ى االت���ف���اق، وح���ذ

ط��ه��ران م��ن ع���دم اح���ت���رام ال��ت��زام��ات��ه��ا، ق��ائ��ل��ة إن ذل���ك قد 
يجعل مسألة إعادة تفعيل آلية العقوبات مطروحة.

وذك�����رت ب���ارل���ي أن����ه »م����ا م���ن ش����يء أس�����وأ م���ن ان��س��ح��اب 
تبذل  وأمل��ان��ي��ا  وبريطانيا  »ف��رن��س��ا  أن  إي����ران«، مضيفة 

قصارى جهدها لإلبقاء على االتفاق«.
ال��ص��ني أي��ض��ًا ل��م ت��ل��ت��زم ال��ص��م��ت، إذ أف����ادت ع��ب��ر وزارة 
خ��ارج��ي��ت��ه��ا ب���أن االت���ف���اق ي��ج��ب ت��ن��ف��ي��ذه ب��ال��ك��ام��ل، وك��ل 

األطراف مسؤولة عن ضمان تحقيق ذلك.
أم����ا امل���وق���ف ال����روس����ي، ف��ق��د ك����ان أك���ث���ر ت��ف��ه��م��ًا ل��ل��دواف��ع 
اإليرانية، حيث أوضح الناطق باسم الكرملني دميتري 
للخطوات  نتيجة  ج���اءت  ال��ت��ط��ورات  ه��ذه  أن  بيسكوف 
املتهورة لواشنطن، مردفًا إن الرئيس الروسي فالديمير 
ب���وت���ني ك����ان ن���ّب���ه ب���اس���ت���م���رار إل����ى ال���خ���ط���وات امل��ت��ه��ورة 

للواليات املتحدة تجاه إيران.
وأوض������ح امل���ت���ح���دث ال���رئ���اس���ي أن روس���ي���ا س��ت��ع��م��ل مع 
الشركاء األوروبيني للمحافظة على استمرارية الصفقة 

النووية.

بعد غراهام.. 
السيناتور الجمهوري كوتن 

يطالب بضرب إيران

ذو النور: ال معاهدة حظر االنتشار 
النووي إذا انهار اتفاق 2015

يبدو أن خيار الرد العسكري األميركي على إيران يزداد ترجيحاً، فقد ذكرت شبكة 
»سي إن إن« األميركية، أمس، أن مجلس األمن القومي األميركي سيجتمع قريباً، 

حيث سيبحث الرئيس دونالد ترامب مع فريقه إرسال المزيد من القوات إلى 
الشرق األوسط، في أعقاب الهجمات على ناقالت النفط. وأوضحت الشبكة أن 

االجتماع سيركز على إرسال قدرات ردع إضافية الى منطقة الخليج، تتضمن 
بطاريات صواريخ باتريوت، وطائرات، موضحة أنه من المستبعد حالياً إرسال قوات 

برية.

»لوموند«: خيارات واشنطن محدودة تجاه طهران
ت��ق��ول إدارة ت��رام��ب إن ط��ه��ران م��س��ؤول��ة ع��ن ال��ه��ج��م��ات على 
ي نفط قرب مضيق هرمز، لكن مصداقيتها محدودة، 

َ
حاملت

تقول  هكذا  إي���ران.  ضد  واضحة  إستراتيجية  لديها  وليست 
صحيفة لوموند الفرنسية.

وقال مراسل الصحيفة بالعاصمة األميركية جيل باريس إن 
واشنطن تكرر منذ 13 يونيو أن إيران مسؤولة عن الهجمات 
ال��ت��ي ت��ع��ّرض��ت ل��ه��ا حاملتا ن��ف��ط ب��ال��ق��رب م��ن مضيق ه��رم��ز، 
وأض��اف: إن الدليل على هذه املسؤولية ال��ذي تصر الواليات 
التي  العزلة  الفرصة لكسر  ر لها 

ّ
أنه بيدها يوف املتحدة على 

ف��رض��ت��ه��ا ع��ل��ى ن��ف��س��ه��ا م��ن��ذ ع����ام ب��االن��س��ح��اب األح������ادي من 
االتفاق النووي اإليراني الذي جرى التوّصل إليه عام 2015.

ورأى أن ن��ت��ائ��ج ت��ل��ك امل���ب���ادرة ال��غ��ري��ب��ة )ال���خ���روج م��ن االت��ف��اق 
أرفقتها  أن��ه��ا  خ��اص��ة  إيجابية،  واشنطن  تعتبرها  ال��ن��ووي( 
ا بحلفائها من املوقعني  بتهديدات انتقام شبه صريحة، بدء
األوروب�����ي�����ني ع��ل��ى االت����ف����اق، ث���م ب���ف���رض ح���ص���ار ع��ل��ى ال��ن��ف��ط 

اإليراني، ما أغرق اقتصاد البالد في حالة من الركود.
���� يقف  ���� كما يرى املراسل  ولكن إدارة الرئيس دونالد ترامب 
في  وتظهر  املصداقية،  ه��و  األول  األق���ل؛  على  عائقان  أمامها 
تشّكك دولة مثل أملانيا في األدلة التي قدمتها واشنطن، وإن 
كان وزير الخارجية مايك بومبيو حاول إزالته باتهام بعض 
البلدان بالجنب، إال أن االتهامات األميركية في الشرق األوسط 
ص����ارت م��وض��ع ش���ك م��ن��ذ ف��ش��ل��ه��ا ال���ذري���ع ف���ي إث���ب���ات وج���ود 

أسلحة الدمار الشامل العراقية ولم يعثر عليه قط.
وق���د أس����اء وزي����ر ال��خ��ارج��ي��ة ال���دف���اع م���رة أخ����رى ع���ن قضيته 
عندما اتهم النظام اإليراني باملسؤولية عن هجوم وقع يوم 
31 مايو في كابل بأفغانستان، رغم أن حركة طالبان أعلنت 

مسؤوليتها عنه، كما يقول املراسل.
����� فهو  امل��راس��ل  األه���م حقيقة وف��ق  ���� وه��و  الثاني  العائق  أم��ا 
إنها  إذ  اإلي��ران��ي؛  إدارة ترامب في ما يتعلق بامللف  غموض 
ت إستراتيجية منذ خروجها من االتفاق النووي، 

ّ
رسميا تبن

تقوم على »الضغط األقصى« إلجبار طهران على العودة إلى 
ال��رض��وخ فقط  املفاوضات، وه��ي ال تنتظر من طهران  طاولة 
بل  ل��ل��ج��دل،  املثير  ال��ن��ووي  برنامجها  ب��ش��أن  ج��دي��دة  ملطالب 

ي عن اختباراتها البالستية ونفوذها اإلقليمي.
ّ
أيضا التخل

وذك���ر امل��راس��ل أن اخ��ت��ب��ارات ال��ص��واري��خ اإلي��ران��ي��ة ل��م تتوقف 
مل���دة ع���ام، وأن امل��ق��ات��ل��ني ال��ح��وث��ي��ني ال��ذي��ن تدعمهم إي����ران في 
إي��ران  إن  أكثر من أي وق��ت مضى، بل  اليمن أصبح نشاطهم 
وفق وكالة »تسنيم« املقّربة من الجيش يمكنها أن ترفع من 
لهجتها، وتتخذ حرية أكثر بشأن برنامجها النووي، استنادا 
السياسية  ال��ف��وائ��د  م��ن  ع��ام 2015، عند حرمانها  ات��ف��اق  إل��ى 

واالقتصادية بسبب اإلمالءات األميركية.
وأوض���ح أن ح��ض��ور »ص��ق��ور« إل��ى ج��ان��ب ت��رام��ب ���� م��ن أمثال 
ب��وم��ب��ي��و وم��س��ت��ش��ار األم����ن ال��ق��وم��ي ج����ون ب��ول��ت��ون ���������� يبعث 
إي���ران، خ��اص��ة مع  شكوكا ب��أن ه��ن��اك نية لتغيير النظام ف��ي 
اإليرانية  للثورة  األرب��ع��ني  ال��ذك��رى  بمناسبة  بولتون  إش���ارة 

عندما كتب على »تويتر«: »ال أعتقد أنه سيكون لديكم الكثير 
من أعياد امليالد مستقبال«.

ومع تأكيد الخارجية األميركية أن املطلوب فقط تغيير النظام 
أن  »م��ا يمكن  أن  إل��ى  أش���ار بومبيو  اإلي��ران��ي »لسلوكه« فقد 
يتغّير هو أن الشعب اإليراني يغّير حكومته«، وأكد في جلسة 
استماع بمجلس الشيوخ أن هناك عالقة بني النظام اإليراني 

وتنظيم القاعدة اإلرهابي.
وعلق مراسل »لوموند« بأن كل شيء يحدث كما لو أن الضغط 
ى التشدد في طهران، ما يزيد من خطر 

ّ
األقصى لواشنطن غذ

االنزالق في أمور قد يستغلها البيت األبيض، رغم تراجع حدة 
خطاب الرئيس األميركي.

ال��ح��رب فستكون  إي����ران  أرادت  أن���ه »إذا  ت��رام��ب  إع����الن  ورغ����م 
ال��ن��ه��اي��ة ال��رس��م��ي��ة ل���ه���ا« ف����إن ت��أج��ي��ج ال���ح���رب ي��ت��ع��ارض مع 
إستراتيجية »فك االرتباط بمستنقع الشرق األوسط« األثيرة 

عند ترامب.

طهران: فّككنا شبكة تجسس إلكترونية 
أعلنت إيران عن تمّكنها من تفكيك ما قالت إنها »شبكة تجسس إلكتروني أميركية كبيرة«.

ونقلت هيئة اإلذاعة والتلفزيون، أمس، عن األمني العام ملجلس األمن القومي، علي شمخاني، أن »طهران كشفت في اآلونة األخيرة الشبكة، 
وفّككتها، وجرى القبض على عدد من عمالء وكالة املخابرات املركزية األميركية، بفضل معلومات مخابرات تبادلتها إيران مع حلفائها«، وفق 

تعبيره.

نتانياهو: لن نسمح إليران بحيازة أسلحة نووية
قال رئيس ال��وزراء اإلسرائيلي، بنيامني نتانياهو إنه لن يسمح إليران بحيازة أسلحة نووية، داعيًا املجتمع الدولي إلى مواصلة فرض العقوبات 
على طهران. ونقلت وسائل إعالم إسرائيلية عن نتانياهو، تعقيبًا على إعالن هيئة الطاقة الذرية اإليرانية، ان إنتاج طهران من اليورانيوم املنخفض 

التخصيب سيزداد بسرعة بعد 28 يونيو الجاري، قوله: »هذا لم يفاجئنا، عندما أحضرنا أرشيف املشروع النووي تيقنا من ذلك«.
ذ، وبشكل فوري منظومة العقوبات«، مشددًا على أن »إسرائيل 

ّ
ذت إيران تهديداتها، فعلى املجتمع الدولي أن ينف

ّ
وأوضح نتانياهو انه »في حال نف

لن تسمح اليران بحيازة سالح نووي«.
وكان املتحدث باسم الوكالة اإليرانية للطاقة الذرية، بهروز كمال أفندي، قال إن البالد ستتجاوز حد مخزون اليورانيوم الذي حدده االتفاق النووي 

مع القوى العاملية في األيام العشرة املقبلة، مؤكدًا »أن مخزون بالده من اليورانيوم املنخفض التخصيب سيتجاوز 300 كيلو غرام«.
ونقلت اإلذاعة االسرائيلية عن وكالة »فارس« االيرانية اعالن الرئيس حسن روحاني، أنه لم يعد أمام أوروبا متسع من الوقت إلنقاذ االتفاق النووي 

الدولي املبرم مع طهران، وذلك بعد انسحاب واشنطن.
ونقلت الوكالة عن روحاني قوله خالل اجتماع مع سفير فرنسا الجديد بإيران انها »لحظة حاسمة، وال يزال بوسع فرنسا العمل مع موقعني آخرين 

على االتفاق، ولعب دور تاريخي إلنقاذه في هذا الوقت القصير للغاية«.
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