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المعارضة السورية:
 األسد ليس لديه أي جدية في الوصول إلى حل سياسي

بيونغ يانغ تكشف عن مخططات ومؤامرات الغتيال زعيمها

 

تيريزا ماي ترفض مشاركة ستورجن في مفاوضات بريكست
رف�س��ت رئي�س��ة الوزراء الربيطانية ترييزا م��اي، مطالبة الزعيم��ة القومية نيكوال 
�س��تورجن باحل�س��ول عل��ى مقع��د يف مفاو�س��ات خ��روج بريطاني��ا م��ن االحتاد 
االأوروبي )بريك�س��ت(. واأثناء حملتها لالنتخاب��ات العامة يف يونيو )حزيران( يف 
ا�س��كتلندا، وعدت ماي بالت�ساور مع احلكومة اال�سكتلندية يف حال اعادة انتخابها 

ال�سهر املقبل، اإال اأنها قالت: "�ساأفاو�ض بو�سفي رئي�سة وزراء اململكة املتحدة".
واأثن��اء اإطالقها برنامج حزبها املحافظ بالن�س��بة ال�س��كتلندا، قالت ماي: "الوقت 
االآن لي�ض منا�س��بًا الجراء ا�س��تفتاء ثان ب�س��اأن ا�ستقالل ا�س��كتلندا"، وو�سفت مثل 
هذا اال�س��تفتاء باأنه "يزرع االنق�س��ام". ودعا احلزب القومي اال�س��كتلندي بزعامة 
�س��تورجن والذين يهيمن على ال�سيا�س��ة يف ا�سكتلندا، اإىل اإجراء ت�سويت جديد على 
اال�س��تقالل قبل بريك�س��ت. وكانت ا�سكتلندا �س��وتت باأغلبية %55 على البقاء يف 
االحت��اد االأوروبي يف اال�س��تفتاء، اإال اأن باقي البالد �س��وتت ل�س��الح اخلروج من 
االحت��اد. وكانت �س��تورجون �رصحت هذا اال�س��بوع: "امنحوين الق��درة على تقوية 
موقف ا�س��كتلندا يف هذه املفاو�س��ات، واحل�سول على مقعد على طاولة التفاو�ض 

والدفاع عن مكانة ا�سكتلندا يف ال�سوق املوحدة".

ك�س��ف رئي�ض وفد املعار�س��ة ال�س��ورية اإىل جني��ف ن�رص احلريري اإن��ه قدم مذكرة 
ب�س��اأن عمليات التغيري الدميوغرايف الذي يقوم به نظام االأ�س��د يف �س��وريا، م�سدداً 
عل��ى ���رصورة خ��روج امليلي�س��يات االإيرانية من �س��وريا للبدء يف احلل ال�سيا�س��ي 

لالأزمة، قائاًل اإن "اإيران دولة مارقة وميلي�سياتها تنفذ جمازر بحق ال�سوريني".
واأو�س��ح احلري��ري خالل موؤمتر �س��حفي عقب لقائه باملبعوث الدويل اإىل �س��وريا 
�س��تافان دي مي�س��تورا اأن "املعار�س��ة ال�س��ورية تريد انتقااًل �سيا�س��يًا يف �س��وريا 
حتت مظلة االأمم املتحدة"، م�س��رياً اإىل اأن "النظام لي�ض لديه اأي جدية يف الو�سول 
اإىل ح��ل �سيا�س��ي". من جهة اأخ��رى قال احلريري خالل موؤمتر �س��حفي اإن "هناك 

معلومات عن حمرقة جثث اأخرى يف مقر املخابرات اجلوية بحلب".

ك�س��فت كوريا ال�س��مالية، النقاب عن مقط��ع فيديو، تزعم اأنه يوؤيد ما ك�س��فت عنه 
اأخ��رياً باأن هيئتي اال�س��تخبارات الكوري��ة اجلنوبية واالأمريكي��ة خططتا الغتيال 
زعيمه��ا كي��م جونغ اأون با�س��تخدام م��ادة بيوكيماوي��ة، طبقًا مل��ا ذكرته وكالة 

"يونهاب" الكورية اجلنوبية لالأنباء.
وعر�ست �سبكة "يورميينجوكريي تي يف" الدعائية الكورية ال�سمايل مقطع فيديو 
يحت��وي على �س��هادة مما ت���رص كوريا ال�س��مالية على اإنه اإرهاب��ي وبع�ض االأدلة 

ب�ساأن ما يزعم من حماولة اإرهابية �سد كيم.
وكان��ت كوري��ا ال�س��مالية ق��د زعم��ت يف 5 مايو)اأي��ار( اجل��اري ب��اأن جماع��ة 
اإرهابي��ة، تدعمها وكالة اال�س��تخبارات املركزية االأمريكية )�س��ي.اآي.اإيه( وهيئة 
اال�س��تخبارات الكورية اجلنوبية ت�س��للت اإىل كوريا ال�س��مالية ل�سن هجوم اإرهابي 
مبادة بيوكيماوية �س��د كيم، ويظهر مقطع الفيديو رجاًل يدعى كيم �س��ونغ اإيل، مل 

تت�سح مالمح وجهه، يقول اإنه تعر�ض للخداع واالإغراء لتنفيذ املوؤامرة.
وكانت وزارة االأمن العام الكورية ال�س��مالية قد قالت يف مايو)اأيار( املا�س��ي اإن 
هيئة اال�س��تخبارات الوطنية الكوري��ة اجلنوبية تاآمرت مع )�س��ي.اآي.اإيه( العطاء 
ر�س��وة لعامل اأخ�ساب كوري �سمايل، ولقبه هو كيم يف رو�سيا يف يونيو)حزيران( 

عام 2014 وحولته اإىل اإرهابي.

و�س��ل الرئي���ض االأمريك��ي دونالد ترام��ب اىل مطار 
الريا�ض ال�س��عودي عل��ى منت طائرة تابعة ل�س��الح 
اجل��و االأمريك��ي ام���ض ال�س��بت، يف بداي��ة اأول جولة 

دولية له كرئي�ض للواليات املتحدة.
وكان ترامب غادر وا�س��نطن م�ساء اجلمعة، متوجهًا 
اإىل اململكة العربية ال�سعودية، للم�ساركة يف 3 قمم، 

ت�ست�سيفها العا�سمة ال�سعودية الريا�ض.
وت�ست�س��يف الريا���ض ثالث��ة موؤمت��رات قم��ة، حتت 
اأمريكي��ة،  "�س��عودية  يجمعن��ا"،  "الع��زم  عن��وان 

وخليجية اأمريكية، وعربية اإ�سالمية اأمريكية".
وي�س��تهل الرئي�ض االأمريكي دونالد ترامب جولة يف 
ال�س��عودية هي االوىل ل��ه كرئي�ض اىل اخلارج وياأمل 
ان ت�ساعده على �رصف االنظار عن الزلزال ال�سيا�سي 
ال��ذي اأحدثه يف وا�س��نطن باإقالته مدير االف بي اآي 

والهزات االرتدادية التي ما زالت تتواىل ف�سوال.
�رصاكة جديدة وكان العاهل ال�س��عودي امللك �سلمان 
ب��ن عبد العزيز الذي التقى الرئي�ض ال�س��يف �س��باح 
ام�ض ال�س��بت، دعا اىل "�رصاكة جديدة" بني الواليات 
املتحدة والدول اال�س��المية التي �سي�سارك الع�رصات 
م��ن قادته��ا يف قم��ة ت�ست�س��يفها الريا���ض الي��وم 

بح�س��ور ترام��ب. وبح�س��ب فيليب غ��وردون اخلبري 
يف جمل�ض العالقات اخلارجية فان ترمب "�سري�س��ل 
ر�س��الة اكرث حزما ب�س��اأن ايران. لكن امل�س��األة االهم 
تبق��ى معرف��ة م��ا ال��ذي �س��يطلبه منه��م وم��ا الذي 
ميكن��ه ان ياأم��ل احل�س��ول علي��ه". ويدع��و البي��ت 
االبي�ض با�س��تمرار دول اخلليج العربية اىل انخراط 
اك��رب يف مكافحة م��ا يحر�ض ترمب على ت�س��ميتهم 

"االرهابيني اال�سالميني املت�سددين".
وبح�س��ب م�ست�س��ار االمن القومي االمريكي اجلرنال 
ات�ض. ار. ماكما�س��ر فان ترمب "�سي�س��جع �رصكاءنا 
العرب وامل�س��لمني على اخ��ذ قرارات �س��جاعة لن�رص 

ال�س��الم ومواجهة اولئك الذين، من تنظيم داع�ض اىل 
القاع��دة، يزرع��ون الفو�س��ى والعنف اللذين ت�س��ببا 

باآالم يف العامل اال�سالمي وخارجه".
و�س��يلقي تارمب اليوم امام قمة ي�سارك فيها حواىل 
50 زعي��م دول��ة ا�س��المية خطابا ي�س��دد فيه على 

"اآماله" ب�"نظرة م�ساملة" لال�سالم.
وكان �س��لفه اوبام��ا الق��ى قب��ل ثم��اين �س��نوات يف 
جامع��ة القاه��رة خطاب��ا دع��ا في��ه اىل "انطالق��ة 
وامل�س��لمني يف  املتح��دة  الوالي��ات  جدي��دة" ب��ني 
العامل اجمع، "انطالقة ا�سا�س��ها امل�سلحة املتبادلة 
واالحرام املتبادل". ومن املتوقع ان ت�س��كل زيارة 

الرئي�ض االمريكي اىل ال�سعودية منا�سبة لالعالن عن 
�س��فقات ت�سلح �سخمة، االمر الذي �سيعطي يف حال 
حتققه جرعة اوك�س��يجني مهمة لل�سناعة الع�سكرية 
االمريكي��ة. ويف الواقع فان الريا�ض حيث �س��يمكث 
ترام��ب يومني، ق��د تك��ون املحطة اال�س��هل للرئي�ض 
باملحط��ات  احلافل��ة  اجلول��ة  ه��ذه  يف  االمريك��ي 
واملواعيد واللقاءات املهمة. ويتحدث البيت االأبي�ض 
ع��ن رحل��ة "تاريخية" يق��وم بها ترمب، يف اإ�س��ارة 
اإىل حمطات��ه يف ال�س��عودية والفاتي��كان وا�رصائي��ل 
واالرا�سي الفل�سطينية، والتي �سيتوا�سل خاللها مع 

قادة الديانات التوحيدية الثالث الرئي�سية.

ق��ال نائب مبعوث كوريا ال�س��مالية لدى االأمم املتحدة 
اإن الوالي��ات املتح��دة عليه��ا الراج��ع عن "ال�سيا�س��ة 
العدائي��ة" جتاه بالده قبل اأن يت�س��نى اإجراء حمادثات 
بينم��ا اأب��دت وا�س��نطن قلقه��ا اإزاء احتم��ال اأن تك��ون 
بيوجنياجن عاكفة على تطوير مادة كيماوية ت�س��تخدم 
كغ��از لالأع�س��اب. وق��ال كي��م اإن ري��وجن لل�س��حفيني 
"كم��ا يعلم اجلميع، اأمل��ح االأمريكي��ون اإىل حوار لكن 
املهم لي���ض االأقوال، ب��ل االأفعال". واأ�س��اف "الراجع 
عن ال�سيا�س��ة املعادية جتاه جمهورية كوريا ال�س��عبية 

الدميقراطية �رصط م�س��بق حلل جميع امل�ساكل يف �سبه 
اجلزي��رة الكورية، ومن ثم الق�س��ية امللح��ة التي يجب 
ت�س��ويتها يف �س��به اجلزي��رة الكورية هي و�س��ع نهاية 
حا�س��مة لل�سيا�س��ة العدائية االأمريكي��ة جتاه جمهورية 
كوريا ال�س��عبية الدميقراطية". وكانت كوريا ال�س��مالية 
ق��د تعه��دت بتطوير �س��اروخ ميكنه حم��ل راأ�ض نووي 
يك��ون قادرا عل��ى �رصب الوالي��ات املتح��دة قائلة اإن 
الربنام��ج الزم ملواجه��ة الع��دوان االأمريك��ي. وح��ذر 
الرئي�ض االأمريكي دونالد ترامب يف مقابلة مع رويرز 
يف اأواخر اأبريل ني�س��ان املا�سي من اأن ن�سوب "�رصاع 
كبري ج��دا" مع كوري��ا ال�س��مالية احتمال قائ��م ولكنه 

قال اإنه يف�س��ل حال دبلوما�س��يا للخالف ب�ساأن برامج 
بيوجنياجن النووية وال�ساروخية. وقال ترامب يف وقت 
الحق اإن��ه "ي�رصفه" لقاء الزعيم الكوري ال�س��مايل كيم 
جوجن اأون يف ظل ظروف منا�سبة. وقال متحدث با�سم 
وزارة اخلارجي��ة االأمريكي��ة اإن على بيوجنياجن "وقف 
جميع اأن�س��طتها غ��ري امل�رصوعة و�س��لوكها العدائي يف 
املنطق��ة". وفر�ض جمل�ض االأمن ال��دويل عقوبات على 
كوري��ا ال�س��مالية يف 2006 و�س��دد العقوبات ردا على 
خم�ض جت��ارب نووية اأجرتها البالد وجتربتني الإطالق 
�ساروخ طويل املدى. وتهدد بيوجنياجن باإجراء جتربة 

نووية �ساد�سة.

اأعلن��ت ال�س��لطات االمن اللبنانية، ع��ن اعتقال عراقي 
يتج�س���ض الإ�رصائيل، فيما ك�سف عن وجود عراقي اخر 

يتواجد يف العا�سمة بغداد يعمل لل�سالح ذاته.
وقال��ت املديري��ة العام��ة لالأم��ن العام يف بي��ان لها 
ح�س��لت "اجلورنال"، على ن�س��خة من��ه، اأنه "يف اإطار 
متابع��ة عملي��ات مكافح��ة التج�س���ض ل�س��الح العدو 
اال�رصائيلي، وتفكيك ال�س��بكات التابع��ة له يف الداخل 
اللبن��اين، وبنتيجة املتابعة الدقيق��ة واملكثفة، وبناء 
ال�س��ارة النياب��ة العامة املخت�س��ة، اوقف��ت املديرية 
العامة لالمن العام العراقي )م.ي( بجرم التوا�سل مع 

العدو اال�رصائيلي وجمع املعلومات ل�ساحله"
واأو�س��حت اأنه "بالتحقيق معه اإعرف مبا ن�س��ب اإليه 
 TASA وباأنه مت جتنيده من قبل احد �س��باط جهاز
ELITE التابع لوزارة حرب العدو الذي ين�س��ط يف 
جمال العمليات اخلارجي��ة يف الدول العربية، وتنفيذ 
االغتي��االت، وتدري��ب املقاتل��ني، وطلب من��ه تزويده 
مبعلوم��ات امني��ة عن اجلي���ض اللبناين، و�سخ�س��يات 
يف لبنان، اىل جانب حماولة جتنيد ا�س��خا�ض اخرين 

لتاأليف �سبكة تخريبية يف الداخل اللبناين".
وا�س��اف "كم��ا اق��دم عل��ى رب��ط م�س��غله اال�رصائيلي 
ب�سقيقه املوجود يف العراق بهدف جمع معلومات عن 
ن�س��اط ال�س��لطات العراقية، بعد اإنته��اء التحقيق معه، 
اأحيل اىل الق�ساء املخت�ض والعمل جار لتوقيف باقي 

اع�ساء ال�سبكة و�سوقهم اىل العدالة".

ترامب يصل إلى الرياض للمشاركة في مؤتمرات "العزم يجمعنا" مع صفقة تسليح تأريخية

بعد مناظرات ساخنة وإنتهاء التصويت .. روحاني رئيسًا إليران في والية ثانية 

األمن اللبناني يعتقل عراقيًا كوريا الشمالية: على أميركا التراجع عن "السياسة العدائية" 
يتجسس إلسرائيل  بيونجيانج -  وكاالت

بيروت - متابعة

الرياض - وكاالت

واشنطن تقر بضربها قوات مدعومة من إيران في سوريا
اق��رت الواليات املتحدة با�س��تهداف طائراتها الع�س��كرية يف 
جنوب �س��وريا يوم اخلمي�ض املا�سي لقوافل ع�سكرية تدعمها 
طه��ران، يف موؤ���رص حمتمل على زي��ادة التوتر بني وا�س��نطن 

وطهران يف احلرب ال�سورية.
وق��ال وزير الدف��اع االأمريكي جيم�ض ماتي���ض يف مقر وزارة 
الدف��اع البنتاغ��ون اإن "ال�رصب��ة االأمريكي��ة كان��ت دفاعي��ة 
بطبيعته��ا"، يف حني اأدانت احلكومة ال�س��ورية املدعومة من 

اإيران ورو�سيا الهجوم.
وق��ال ع�س��و يف اإح��دى جماعات املعار�س��ة امل�س��لحة التي 
تدعمه��ا الواليات املتح��دة لرويرز اإن "القافلة كانت ت�س��م 
م�س��لحني �س��وريني وم�س��لحني تدعمهم اإيران وكانت متجهة 
نح��و قاع��دة يف �س��وريا ت�س��تخدمها ق��وات اأمريكي��ة وقوات 

تدعمها وا�سنطن حول بلدة التنف".
يف حني ان الواليات املتحدة ترى بان القافلة ت�سكل تهديدا.
وق��ال ماتي���ض يف موؤمتر �س��حفي "لق��د ا�س��تدعت ال�رصورة 
بحرك��ة هجومي��ة وبق��درة هجومي��ة مل��ا نعتق��د اأنه��ا قوات 
موجه��ة من اإي��ران، ال اأعرف ما اإذا كان هن��اك اإيرانيون على 

االأر�ض، لكن القوات كانت موجهة من اإيران".
وح��ذرت م�س��ادر باملعار�س��ة امل�س��لحة م��ن تق��دم اجلي�ض 
ال�سوري والقوات املدعومة من اإيران يف املنطقة قرب الطريق 
ال�رصيع اال�سراتيجي بني دم�سق وبغداد الذي كان يف ال�سابق 

طريقا رئي�سيا لالإمداد باالأ�سلحة االإيرانية.
وقال ماتي�ض اإنه "يعتقد اأن القوات التي توجهها اإيران دخلت 
املنطقة باملخالفة مل�سورة رو�سيا اإال اأنه مل يتمكن من تاأكيد 

ذلك"، مبينا"لكن يبدو اأن الرو�ض حاولوا منعهم".
م�سوؤول خمابراتي غربي ا�سار لرويرز اىل اإن "ال�رصبة بعثت 
ر�س��الة قوية للم�س��لحني املدعومني من اإيران مفادها اأنه لن 

ي�سمح لهم بالو�سول اإىل احلدود العراقية من �سوريا".
م��ن جهته��ا، اعل��ن ب�س��ار اجلعف��ري رئي���ض وف��د احلكوم��ة 
ال�س��ورية مبحادثات جنيف لل�س��حفيني انه "اأثار الواقعة مع 
مبعوث االأمم املتحدة اإىل �س��وريا �ستافان دي مي�ستورا اأثناء 
حمادثات ال�س��الم يف جنيف"، مبينا انه "كنا نتحدث ب�س��كل 
م�سهب عن املجزرة التي اأحدثها العدوان االأمريكي يف بالدنا 
واأخذ هذا املو�س��وع حقه من النقا�ض وال�رصح ومل يكن غائبا 

عن اأنظارنا".

واشنطن -  وكاالت

رغم اأن اإيران تقع يف 
منطقة تعترب مركزا 

للحكومات غري املنتخبة 
يف العامل، اإال اأنها 

تنتخب رئي�سها كل اأربعة 
اأعوام، وتفوق ن�سبة 

امل�ساركة يف االنتخابات 
مرة. كل  يف   50%

ي��وم اجلمع��ة املا�س��ي، كان موع��د اإي��ران الإختي��ار 
الرئي�ض االإيراين الثاين ع�رص بعد قيام الثورة االإ�سالمية 
يف اإيران، وهو حدث �س��ارك قرابة 40 مليون مواطنا، 
يف عر���ض دميقراط��ي فري��د م��ن نوع��ه على م�س��توى 
الع��امل، حيث ن�س��بة االقبال الكبرية وح��رارة التناف�ض 

االنتخابي �سدتا اأنظار العامل نحو اإيران.
حيث تقدم وزير اخلارجية االيراين حممد جواد ظريف 
باأعل��ى مرات��ب ال�س��كر م��ن ال�س��عب االي��راين ال�رصيف 
داخ��ل الب��الد وخارجه��ا والذي �س��طر ملحم��ة جديدة 
كت��ب  حي��ث  االنتخاب��ات،  يف  الوا�س��عة  مب�س��اركته 
ظري��ف على �س��فحته ال�سخ�س��ية على موقع و�س��ائل 
التوا�سل االجتماعي ان�س��تاغرام: "مديونون مل�ساركة 
ال�س��عب املهيبة والواعي��ة يف االنتخابات داخل البالد 
وخارجها، مبا ي�سمن اأمن ايران واقتدارها ورفعتها".
ظريف غرد يف وقت الحق اي�س��ا: "ا�ستقرارنا ال جنلبه 
من التحالفات، بل من �س��عبنا الذي ي�س��تطيع اأن يديل 
ب�س��وته بخالف البع�ض، يجب اأن حترموا االيرانيني 

امل�ستعدين لالإنفتاح على اجلميع".
م��ن جهة اخرى، عد ممثل املر�س��د االأعل��ى االإيراين يف 
الع��راق جمتب��ي ح�س��يني، امل�س��اركة يف االنتخابات 
اجلمهوري��ة  دع��م  عل��ى  دلي��ال  االإيراني��ة  الرئا�س��ية 
االإ�س��المية. ونقل��ت وكالة االأنب��اء االإيرانية الر�س��مية 
"اإرنا" عن ح�سيني قوله بعد اإدالئه ب�سوته يف مركز 
اقراعي مبدينة النجف، اإن "امل�ساركة يف االنتخابات 
الرئا�س��ية موؤ���رص عل��ي دع��م اجلماه��ري للجمهوري��ة 

االإ�سالمية االإيرانية".
واأ�س��ارت الوكال��ة اإىل اأن "مرك��ز االق��راع يف مدينة 
النجف االأ�رصف �س��هد اإقباال كبريا م��ن قبل االإيرانيني 
املقيمني والزائرين اإىل العتبات املقد�سة يف العراق".

�س��ندوقا   23 ي�س��م  "الع��راق  اأن  الوكال��ة  وتابع��ت 
لالق��راع يف ثم��اين حمافظ��ات هي بغ��داد والب�رصة 
وكرب��الء والنج��ف و�س��الح الدي��ن ووا�س��ط واأربي��ل 

وال�سليمانية".
وي��وم ام���ض ال�س��بت، اعل��ن التلفزي��ون االي��راين، ع��ن 
النتائج �س��به النهائية لالنتخابات الرئا�س��ية، م�س��رياً 
اىل فوز املر�س��ح ح�س��ن روح��اين باال�س��وات متقدما 
على املر�س��ح ابراهيم رئي�س��ي بفارق 7 ماليني �سوت 

تقريبا بعد فرز اكرث من 40 مليون �سوت.

وذك��رت وكال��ة ت�س��نيم الدولي��ة لالنب��اء ان "النتائج 
�س��به النهائية التي اعلنت ت�س��ري اىل ان ح�سن روحاين 
جمم��وع  م��ن  �س��وتا   22.796.468 عل��ى  ح�س��ل 
40.706.729 �س��وتا مت فرزه��ا حت��ى االن وتاأيي��د 
�س��المة 38.914.470 منها من قبل الهيئة التنفيذية 

لالنتخابات".
من هو روحاين

�سيا�سي اإيراين والرئي�ض ال�سابع للجمهورية االإ�سالمية 
االإيراني��ة، ول��د يف ي��وم 12 نوفم��رب 1948 وكان قد 

�سغل من�سب ع�سو يف جمل�ض اخلرباء منذ عام 1999، 
وع�س��و يف جمل�ض ت�سخي�ض م�سلحة النظام يف اإيران 
منذ عام 1991، وع�سو املجل�ض االأعلى لالأمن القومي 
منذ عام 1989، ورئي�ض مركز البحوث اال�س��راتيجية 
من��ذ ع��ام 1992 م��ا كان كب��ري املفاو�س��ني عل��ى 

الربنامج النووي االإيراين مع االحتاد االأوروبي.
ولد ح�س��ن روحاين يف ع��ام 1948 يف مدينة �رصخه، 
بالق��رب حمافظ��ة �س��منان �س��مايل اإيران، م��ن عائلة 

متدينة قاتلت �سد �ساه اإيران ال�سابق.

انخرط يف �س��لك الدرا�س��ات الدينية يف احلوزة العلمية 
يف مدينت��ه ع��ام 1960 ، ثم انتقل اإىل مدر�س��ة قم يف 
ع��ام 1961 ، وقال انه ح�رص درو�ض العلماء البارزين 
يف ذلك الوقت، مثل ال�س��يخ مرت�س��ى احلائري، وال�سيد 
حمم��د ر�س��ا الكلباي��كاين، �س��لطاين، حمم��د فا�س��ل 
املق��ررات  ذل��ك، در���ض  اإىل  ، وباالإ�س��افة  اللنك��راين 
احلديث��ة، واأم��ا بالن�س��بة اإىل درا�س��ته االأكادميية فقد 
در�ض يف جامعة طهران يف عام 1969، وح�س��ل على 
درج��ة البكالوريو���ض يف القان��ون الق�س��ائي يف عام 
1972. ثم وا�س��ل روحاين درا�س��ته يف الغرب وتخرج 
م��ن جامع��ة غال�س��كو كالدونيان يف ع��ام 1995 مع 
الت�رصيعي��ة  “ال�س��لطة  بعن��وان  املاج�س��تري  اأطروح��ة 
االإ�س��المية م��ع االإ�س��ارة اإىل التجرب��ة االإيراني��ة” ثم 
ح�س��ل عل��ى درج��ة الدكت��وراه يف ع��ام 1999. وهو 
يجيد اللغة العربية واالإجنليزية �س��غل روحاين من�سب 
�سكرتري املجل�ض االأعلى لالأمن القومي ملدة 16 عامًا. 
وق��د بداأ حيات��ه املهنية يف املجل���ض يف عهد الرئي�ض 
ها�س��مي رف�س��نجاين وا�س��تمر يف عه��د خلف��ه الرئي�ض 
خامت��ي. يف ف��رة تولي��ه من�س��ب كب��ري املفاو�س��ني 
النووي��ني يف اإي��ران، )م��ن 6 اأكتوب��ر 2003 اإىل 15 
اآب م��ن 2005(؛ بداأ يف هذه الف��رة االإهتمام الدويل؛ 
واإث��ارة الربنام��ج النووي االإي��راين؛ واعتم��اد قرارات 
�س��ديدة اللهج��ة م��ن قب��ل الوكال��ة الدولي��ة للطاق��ة 
الذرية. ر�س��ح ح�سن روحاين نف�سه يف انتخابات يونيو 
)حزيران( عام 2013 ملن�س��ب رئا�سة اجلمهورية يف 
اإيران ، وكان اأحد اأبرز املر�سحني واأوفرهم حظًا ب�سبب 
اآرائ��ه الو�س��طية وعالقات��ه الوثيق��ة مع رج��ال الدين 
يف اإيران  . وكان قد اأعلن تر�س��يح نف�س��ه للرئا�س��ة يف 
11 يناير 2013 و�س��جل نف�س��ه كمر�س��ح رئا�سي يوم 
7 ماي��و، ليعل��ن يف 15 يونيو عن ف��وزه باالنتخابات 

الرئا�سية.

طهران - وكاالت


