
ح���ذر وزي���ر اخل��ارج��ي��ة الصيني وان��غ 
يي العالم  أم��س  الثالثاء من فتح ”أبواب 
اجلحيم“ في منطقة الشرق األوس��ط وندد 
بالضغوط األمريكية على إيران داعيا إياها 
لعدم االنسحاب من االتفاق النووي املبرم 

عام 2015.
وك���ان���ت واش��ن��ط��ن ق���د ان��س��ح��ب��ت من 
االتفاق النووي اإليراني قبل أكثر من عام. 
وتصاعدت املخاوف من مواجهة بني إيران 
والواليات املتحدة منذ الهجوم على ناقلتي 
نفط في خليج عمان ي��وم اخلميس وال��ذي 

ألقت واشنطن باللوم فيه على طهران.
ونفت إي��ران أي دور لها في الهجوم على 
الناقلتني وقالت يوم االثنني إنها ستتجاوز 
ح���دود كمية ال��ي��وران��ي��وم امل��س��م��وح لها 
بتخصيبه مبوجب االتفاق الذي يهدف إلى 

احلد من قدراتها النووية.
وأعلن باتريك شاناهان القائم بأعمال 
وزير الدفاع األمريكي في اليوم نفسه إرسال 
نحو ألف جندي أمريكي إضافي إلى الشرق 
األوس���ط ألغ���راض وصفها بأنها دفاعية 

متعلال مبخاوف من تهديد إيراني.
وف��ي تصريحات أدل��ى بها في بكني بعد 
لقائه بوزير اخلارجية السوري وليد املعلم 

ق��ال وزي��ر اخلارجية الصيني إن��ه ينبغي 
على الواليات املتحدة أال تستخدم ”الضغط 

املبالغ فيه“ عند تسوية األمور مع إيران.
وق��ال للصحفيني إن الصني ”قلقة جدا 
بالقطع“ إزاء الوضع في اخلليج ومع إيران 
ودعا كل األطراف إلى تهدئة التوتر وجتنب 
االشتباك. وأضاف وانغ ”ندعو كل األطراف 
إلى مواصلة االحتكام للعقل والتحلي بضبط 
النفس وع���دم اإلق����دام على أي تصرفات 
تصعيدية تثير توترات إقليمية وعدم فتح 

أبواب اجلحيم“.
ومضى قائال ”وباألخص ينبغي على 
اجلانب األمريكي تغيير أساليب الضغط 

املبالغ فيه التي يتبعها“.
وقال ”ال أساس في القانون الدولي ألي 
سلوك أحادي اجلانب. فذلك لن يحل املشكلة 

بل سيثير أزمة أكبر“.
وأشار إلى أن االتفاق النووي مع إيران هو 
السبيل الناجع الوحيد حلل القضية النووية 

وحث إيران على التحلي باحلكمة.
وق��ال ”نتفهم أن األط���راف املعنية رمبا 
تكون لديها مخاوف مختلفة لكن ينبغي قبل 
أي شيء تنفيذ االتفاق النووي الشامل على 
النحو الصحيح... ون��أم��ل ف��ي أن تتوخى 

إي��ران احل��ذر عند صنع القرار وأال تتخلى 
ببساطة عن هذا االتفاق“.

وذكر وانغ أن الصني تأمل في الوقت نفسه 
أن حتترم األطراف األخرى مصالح وحقوق 

إيران القانونية املشروعة.
وترتبط الصني بعالقات وثيقة مع إيران 
في مجال الطاقة، وأغضبتها تهديدات وجهتها 
ال��والي��ات املتحدة للدول والشركات التي 
تنتهك العقوبات األمريكية باستيراد النفط 

اإليراني مبا في ذلك الشركات الصينية.
وكان لزاما على الصني السير على خيط 
رفيع في وقت تعمل فيه على تطوير عالقاتها 
بالسعودية، خصم إيران في املنطقة وأكبر 

مورد نفطي لبكني.
ودع��ا الكرملني كل األط���راف في الشرق 
األوسط إلى ضبط النفس وقال إنه ال يحبذ أي 
خطوات من شأنها زعزعة االستقرار اإلقليمي 
وذل��ك بعدما أعلنت ال��والي��ات املتحدة عن 
خطط إلرسال مزيد من القوات إلى املنطقة. 
وكان باتريك شاناهان القائم بأعمال وزير 
الدفاع األمريكي قد أعلن عن نشر نحو ألف 
جندي إضافي في الشرق األوسط ألغراض 
وصفها بأنها دفاعية متعلال مبخاوف من 

تهديد إيراني.

وزير اخلارجية الصيني وانغ يي

الكرملني يدعو لضبط النفس بعد خطط نشر مزيد من القوات األميركية

الصني حتذر من فتح »أبواب اجلحيم« في الشرق األوسط

مقتل جنديني اثنني في تفجير 
سيارة مفخخة بكشمير

أعلن اجليش الهندي، أمس الثالثاء، مقتل اثنني من جنوده 
جراء انفجار سيارة مفخخة، استهدفت عربة مصفحة تابعة له، 
باجلزء اخلاضع لنيودلهي من إقليم كشمير املتنازع عليه مع 

باكستان.
ووفق وكالة “أسوشيتد برس”، وقع الهجوم، الليلة املاضية، 
أثناء عبور دورية للجيش من منطقة بولواما جنوبي اإلقليم؛ ما 

أدى إلى إصابة 12 جنديا على األقل، إضافة إلى مدنيني اثنني.
ونقلت الوكالة عن املتحدث باسم القوات الهندية، العقيد 
راجش كاليا، قوله إن من بني اجلنود املصابني، كان هناك اثنان 

في حالة حرجة، وفارقا احلياة في املستشفى الثالثاء.
وأضاف كاليا أن “يقظة الدورية في موقع احلادث ساهمت في 

تقليص اخلسائر إلى حد كبير”.
وحتى الساعة )9.47( ت.غ، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن 

احلادثة.
ويأتي التفجير بعد يوم من إعالن باكستان تقدميها معلومات 
استخباراتية للهند وال��والي��ات املتحدة، تفيد باحتمال وقوع 
هجوم في منطقة بولواما، حسب صحيفة “إنديان اكسبريس” 
الهندية. ويطلق اسم “جامو وكشمير”، على اجل��زء اخلاضع 
لسيطرة الهند من اإلقليم، ويضم جماعات مقاومة تكافح منذ 

1989، ضد ما تعتبره “احتالاًل هندًيا” ملناطقها.
ويطالب سكان هذا اجلزء باالستقالل عن الهند، واالنضمام إلى 
باكستان، وذلك منذ استقالل البلدين عن بريطانيا عام 1947، 

واقتسامهما اإلقليم ذي الغالبية املسلمة.
وفي إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند 3 
حروب في أعوام 1948 و1965 و1971؛ ما أسفر عن مقتل نحو 

70 ألف شخص من الطرفني.

حلف األطلسي: أميركا وتركيا
ال تزاالن في حوار حول نظام
35 إس400- وطائرات إف- 

قال قائد في حلف شمال األطلسي لرويترز إن القائم بأعمال وزير 
الدفاع األمريكي باتريك شاناهان ونظيره التركي خلوصي أكار ما زاال 
على اتصال بشأن خطط أنقرة لشراء منظومة دفاعية جوية روسية 

وقد يلتقيان خالل اجتماعات للحلف في بروكسل األسبوع املقبل.
وقال اجلنرال األمريكي تود وولترز إن العالقات العسكرية بني 
الواليات املتحدة وحلف شمال األطلسي ما زالت ”قوية بشكل تام 
وإيجابي“، وذلك على الرغم من قرار واشنطن إلغاء بيع املقاتالت 
من طراز إف35- لتركيا إذا مضت قدما في شراء منظومة إس400- 

الدفاعية اجلوية الروسية.
وقال وولترز في معرض باريس اجلوي ”لن نضع هذين الشيئني 

في مكان واحد.. منظومة إس400- وطائرات إف35-“.
وأضاف ”أعرف أنه سيكون هناك مواصلة للحوار للعمل على... 
تفاصيل بني الوزير أكار والوزير شاناهان. في واقع األمر قد تكون 
هناك فرصة للقاء األسبوع املقبل خالل االجتماع ال��وزاري حللف 

شمال األطلسي“.
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روحاني: لن نشن حربا على أي دولة
قال الرئيس اإليراني حسن روحاني  أمس  الثالثاء إن إيران لن تشن 
حربا على أي دولة، وذلك بعد يوم من إعالن الواليات املتحدة نشر مزيد من 

قواتها في الشرق األوسط وسط توترات متصاعدة بني البلدين.
وتصاعدت املخاوف من مواجهة بني إيران والواليات املتحدة منذ الهجوم 
على ناقلتي نفط في خليج عمان يوم اخلميس والذي ألقت واشنطن باللوم 

فيه على إيران.
وقال روحاني في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة 
”إيران لن تشن حربا على أي دولة... من يواجهوننا مجموعة سياسيني 

محدودي اخلبرة“.
وأض��اف ”رغم كل جهود األمريكيني في املنطقة ورغبتهم في قطع كل 

عالقاتنا مع العالم أجمع ورغبتهم في إبقاء إيران منعزلة.. لم ينجحوا“.

Wednesday 19th June 2019 - 13 th year - Issue No.3461   األربعاء 16 من شوال 1440 ه�/ 19 يونيو  2019 - السنة  الثالثة عشرة -   العدد 3461

االحتاد األوروبي ينتظر تقرير وكالة حسن روحاني
الطاقة التخاذ قرار بشأن أي انتهاك إيراني
ذكر وزير اخلارجية األملاني هايكو ماس ومسؤولة السياسة اخلارجية 
باالحتاد األوروبي فيدريكا موجيريني أن االحتاد األوروبي لن يرد على أي 
انتهاك إيراني التفاق 2015 النووي إال إذا حددت الوكالة الدولية للطاقة 

الذرية ذلك رسميا.
وقالت موجيريني في مؤمتر صحفي بعد اجتماع دوري لوزراء خارجية 
االحتاد ”تقييمنا يستند إلى تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وليس 

إلى البيانات. حتى اآلن إيران ملتزمة، ونتوقع ونأمل أن تستمر على ذلك“.
وقال ماس ”سنرى ماذا ستبلغنا به الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إذا 
كان هناك تخصيب لليورانيوم من هذا القبيل“. وكانت إيران أعلنت أنها 
ستتجاوز القيود املتفق عليها دوليا على مخزونها من اليورانيوم منخفض 

التخصيب خالل عشرة أيام. هايكو ماس

ماكرون يأسف إلعالن إيران بشأن 
التخصيب ويدعو ملزيد من احلوار

ع��ب��ر ال��رئ��ي��س ال��ف��رن��س��ي إمي��ان��وي��ل 
ماكرون عن أسفه بشأن إعالن إيران أنها 
ستتجاوز ح��دود تخصيب اليورانيوم 
املسموح بها لكنه أوض��ح أن باريس 
ستجري مشاورات مع إيران وشركائها 

لتفادي أي تصعيد آخر باملنطقة.
وق��ال ماكرون في مؤمتر صحفي مع 

نظيره األوكراني ”أعبر عن أسفي لإلعالن 
اإلي��ران��ي ال��ص��ادر لكن مثلما أش��ارت 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية فإن إيران 
حتترم التزاماتها ونشجعها بقوة على 

التحلي بالصبر وباملسؤولية“.
وق��ال الرئيس الفرنسي إن��ه توجد 
فرصة من اآلن وحتى الثامن من يوليو 

إلنقاذ االتفاق النووي اإليراني.
وأوضح ماكرون ”كل أشكال التصعيد 
ال تسير في االجتاه الصحيح ولن تساعد 
إي��ران ذاتها وال املجتمع ال��دول��ي، لذلك 
سنبذل كل ما في وسعنا مع شركائنا 
إلث��ن��اء إي����ران وإلي���ج���اد س��ب��ي��ل ممكن 

للحوار“.

 128 تركيا تأمر بالقبض على 
عسكريا لالشتباه في صلتهم بـ»غولن«

قالت وكالة األناضول لألنباء أمس  الثالثاء إن تركيا أمرت باعتقال 
128 عسكريا لالشتباه في صلتهم بشبكة تتهمها أنقرة بالتخطيط 

حملاولة االنقالب عام 2016.
وأضافت أن الشرطة تبحث عن أكثر من نصف املشتبه بهم في إقليم 

إزمير الساحلي بغرب البالد وتبحث عن الباقني في 30 إقليما آخر.
وُيعتقد أن املشتبه بهم من املؤيدين لرجل الدين املقيم في الواليات 
املتحدة فتح الله غولن، الذي تتهمه السلطات التركية بأنه العقل 
املدبر لالنقالب الفاشل قبل ثالثة أعوام. وينفي كولن أي دور له في 

محاولة االنقالب.
ومت سجن أكثر من 77 ألف شخص في انتظار محاكمتهم في حني 
أقيل نحو 150 ألفا من موظفي الدولة وأف��راد اجليش وغيرهم من 
وظائفهم أو مت إيقافهم عن العمل في إطار حملة أمنية صارمة منذ 

محاولة االنقالب.
وتقول احلكومة إن اإلجراءات األمنية الزمة بسبب فداحة التهديد 

الذي تواجهه تركيا وتوعدت بالقضاء على شبكة كولن في البالد.

ترامب : السلطات األميركية ستبدأ 
إجالء ماليني املهاجرين غير الشرعيني

قال الرئيس األمريكي دونالد ترامب إن السلطات ستبدأ األسبوع 
املقبل إجالء ماليني من املهاجرين غير الشرعيني في الواليات املتحدة.

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر ”في األسبوع املقبل ستبدأ 
وكالة الهجرة واجلمارك عملية إجالء ماليني املهاجرين غير الشرعيني 
الذين دخلوا الواليات املتحدة بشكل غير قانوني... سيجري إجالؤهم 

بنفس السرعة التي يدخلون بها“.

املغرب : تفكيك خلية »إرهابية« 
على صلة بـ»داعش«

أعلنت السلطات املغربية، أمس الثالثاء، تفكيك خلية إرهابية، 
يشتبه في صلتها بتنظيم “داعش” اإلره��اب��ي، في مدينة تطوان 

)شمال(.
جاء ذلك في بيان للمكتب املركزي لألبحاث القضائية، التابع 
للمديرية العامة ملراقبة ال��ت��راب الوطني )امل��خ��اب��رات(، اطلعت 

األناضول على نسخة منه. 
وقال البيان، إن اخللية تتكون من 5 أفراد تتراوح أعمارهم ما بني 

23 و33 سنة، يشتبه في صلتهم ب�”داعش”.
وأش��ارت التحقيقات إلى أن املشتبه فيهم انخرطوا في الدعاية 
والترويج ل�”داعش”، وتربطهم عالقات مبقاتلني في سوريا والعراق، 

بحسب البيان.
وأفاد أن “اخللية كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية وإجرامية 

نوعية باململكة”.
وأض��اف البيان، أنه سيتم تقدمي املشتبه فيهم أمام العدالة فور 

انتهاء التحقيق معهم.

جنوب السودان : رفع عدد جنود حماية 
1200 املسؤولني إلى 

أعلن مجلس الدفاع املشترك في دولة 
جنوب ال��س��ودان، زي��ادة ع��دد اجلنود 
ال��ذي��ن سيقومون بحماية املسؤولني 
احلكوميني خالل الفترة االنتقالية من 

700 إلى 1200 جندى.
تنفيذا لبنود اتفاق الترتيبات األمنية 
التي تنص على إنشاء وحدة مشتركة 

حلماية الشخصيات العامة.
وق���ال ل��ول رواى، امل��ت��ح��دث باسم 
اجليش احلكومي، ملراسل األناضول، 
أمس  الثالثاء، إن اجتماع مجلس الدفاع 
املشترك )يضم رؤساء أركان الفصائل 
امل��وق��ع��ة على ات��ف��اق ال��س��الم( أج��از، 
الثالثاء، بتوافق أعضائه، مقترح زيادة 
أفراد وحدة حماية الشخصيات الهامة 

إلى 1200.

وأضاف “توافقت األطراف بعد جدال 
طويل على مقترح زي��ادة ع��دد القوات 
التابعة ل��وح��دة حماية الشخصيات 
ال��ه��ام��ة إل���ى 1200 ج��ن��دي، ووج��ه 
املجلس جميع الفصائل املوقعة على 
اتفاق ال��س��الم، ب��إرس��ال قواتها ملراكز 

التدريب”.
جدير بالذكر أن احلكومة اقترحت 
أن ي��ك��ون ع���دد أف����راد وح���دة حماية 
الشخصيات الهامة 700 جندي، بينما 
تصر املعارضة على رف��ع ال��ع��دد إلى 
1200، بدعوى أن احلماية ال تقتصر 
على األفراد وحدهم، وإمنا متتد لتشمل 
املباني التابعة للحكومة االنتقالية، التي 

يتوقع اإلعالن عنها في نوفمبر املقبل.
وتنص بنود اتفاق الترتيبات األمنية 

ال���وارد في الفصل الثاني من اتفاقية 
السالم املوقعة بني احلكومة وفصائل 
املعارضة ف��ي سبتمبر امل��اض��ي، على 
تكوين وحدة عسكرية مشتركة حلماية 
أعضاء احلكومة االنتقالية اجلديدة، 
مبشاركة ق��وات من اجليش احلكومي 

وبقية فصائل املعارضة.
وفي 5 سبتمبر املاضي، وقع فرقاء 
جنوب السودان، في العاصمة اإلثيوبية 
أدي���س أب��اب��ا، ات��ف��اًق��ا نهائًيا للسالم، 

بحضور رؤساء “إيغاد”.
وان��ف��ص��ل��ت ج��ن��وب ال���س���ودان عن 
السودان عبر استفتاء شعبي في 2011، 
وش��ه��دت منذ 2013 ح��رًب��ا أهلية بني 
ال��ق��وات احلكومية واملعارضة أخذت 

ُبعًدا قبليا.

جيش جنوب السودان


