
ت��درس بريطانيا اإلج��راءات 
التي ستتخذها في أزمة احتجاز 
ناقلة ترفع العلم البريطاني 
في اخلليج، ويبدو أنها ال متلك 
خ��ي��ارات مناسبة تذكر بعدما 
ك��ش��ف ت��س��ج��ي��ل أن اجل��ي��ش 
اإليراني جتاهل سفينة حربية 
بريطانية لدى هبوطه على ظهر 
الناقلة واحتجازها قبل ثالثة 

أيام.
وذك��ر مكتب رئيسة ال��وزراء 
البريطانية تيريزا م��اي أنها 
س���ت���رأس اج��ت��م��اع��ا للجنة 
احلكومية لالستجابة للطوارئ 
ص��ب��اح أم���س االث���ن���ن لبحث 

األزمة.
ولم تكشف بريطانيا سوى 
تفاصيل قليلة ب��ش��أن خطتها 
للرد بعدما نفذت قوات احلرس 
الثوري اإليراني عملية إبرار من 
طائرات هليكوبتر واحتجزت 
السفينة ستينا إم��ب��ي��رو في 
مضيق هرمز ي��وم اجلمعة في 
رد على ما يبدو على احتجاز 
بريطانيا ناقلة إي��ران��ي��ة قبل 

أسبوعن.
وأظهرت لقطات حصلت عليها 
رويترز من إحدى وكاالت األنباء 
اإليرانية يوم األحد الناقلة وهي 
راسية بأحد املوانئ اإليرانية، 

وعلم إيران مرفوع عليها.
ومن املتوقع أن تعلن احلكومة 
البريطانية خطواتها التالية 
خ��الل كلمة أم��ام البرملان. لكن 
خبراء في شؤون املنطقة قالوا 
إنه ال يوجد أمام بريطانيا سوى 
ع��دد قليل م��ن اخل��ط��وات التي 
ميكن ات��خ��اذه��ا بعدما فرضت 
الواليات املتحدة أقصى حد من 
العقوبات االقتصادية بحظرها 
ص��ادرات النفط اإليرانية حول 

العالم.
وقال تيم ريبلي خبير الدفاع 
ال��ب��ري��ط��ان��ي ال����ذي ي��ك��ت��ب عن 
ش��ؤون اخلليج في مجلة جينز 
ديفنس العسكرية األسبوعية 
”ال أرى ف���ي ه����ذا ال��ت��وق��ي��ت 
أن بإمكاننا ت��ق��دمي ت��ن��ازل من 
شأنه إنهاء األزمة. توفير األمن 
ومرافقة السفن مستقبال يعد 

أمرا مختلفا“.
وب����ع����د ي�����وم م����ن وص���ف 
م��س��ؤول��ن ب��ري��ط��ان��ي��ن كبار 
اإلج���راء اإلي��ران��ي ب��أن��ه ”عمل 
عدائي“، بدا املسؤولون هادئن 
نسبيا يوم األحد وقالوا بوضوح 
إنهم ما زال��وا يدرسون االتفاق 

على رد.
وقال توبياس إلوود الوزير 
ب����وزارة ال��دف��اع البريطانية 
لسكاي نيوز ”سنبحث سلسلة 
من اخل��ي��ارات... سنتحدث إلى 
نظرائنا وحلفائنا الدولين لنرى 

ما ميكن فعله في الواقع“.
وأضاف ”مسؤوليتنا األولى 
واألك���ث���ر أه��م��ي��ة ه���ي ض��م��ان 
التوصل حلل ملسألة السفينة 
احل���ال���ي���ة، وض���م���ان س��الم��ة 
السفن األخرى التي ترفع العلم 
البريطاني ف��ي تلك امل��ي��اه، ثم 
النظر بعد ذل��ك إل��ى ال��ص��ورة 

األوسع“.
يعد احتجاز إي��ران للسفينة 
في أهم ممر مائي لتجارة النفط 
ف��ي العالم أح���دث تصعيد في 
م��واج��ه��ة مستمرة م��ن��ذ ثالثة 
أشهر بن إيران والغرب كانت قد 

بدأت مع دخول عقوبات أمريكية 
مشددة جديدة على إي��ران حيز 

التنفيذ في بداية مايو أيار.
وأُق���ح���م���ت ب��ري��ط��ان��ي��ا في 
مواجهة مباشرة مع إي��ران في 
الرابع من يوليو متوز اجلاري 
عندما احتجزت قوات البحرية 
امللكية البريطانية ناقلة إيرانية 
ق��ب��ال��ة س��اح��ل ج��ب��ل ط����ارق. 
وات��ه��م��ت ب��ري��ط��ان��ي��ا الناقلة 
بانتهاك عقوبات على سوريا، 
مما دفع إي��ران للتهديد أكثر من 

مرة بالرد.
ورغم أن نهج إيران الرسمي 
اس��ت��م��ر ف��ي ذك���ر أن اح��ت��ج��از 
السفينة ستينا إم��ب��ي��رو كان 
ألس���ب���اب م��ت��ع��ل��ق��ة ب���األم���ان، 
فإنها لم تبذل الكثير من اجلهد 
إلخفاء أن احتجاز هذا السفينة 
ج��اء ل��ل��رد. وك��ان��ت اخل��ط��وات 

التي نفذتها إي���ران، وتضمنت 
إن��زال ق��وات ملثمة من طائرات 
هليكوبتر على السفينة، مماثلة 
ملا قامت به قوات البحرية امللكية 

البريطانية قبل أسبوعن.
وج���اء رد رئ��ي��س ال��ب��رمل��ان 
اإلي��ران��ي علي الري��ج��ان��ي يوم 
األحد أكثر وضوحا إذ قال خالل 
جلسة للبرملان ”رد احل��رس 
ال��ث��وري على خطف بريطانيا 

للناقلة اإليرانية“.
وات���ه���م وزي�����ر اخل��ارج��ي��ة 
اإلي��ران��ي محمد ج���واد ظريف 
واش��ن��ط��ن وم��س��ت��ش��ار ت��رام��ب 
ل��أم��ن ال��ق��وم��ي ج��ون بولتون 

بدفع بريطانيا نحو الصراع.
وقال ظريف على تويتر ”بعد 
فشله في ج��ذب دون��ال��د ترامب 
إلى حرب القرن وخشية انهيار 
ف��ري��ق��ه، يسمم ج��ون بولتون 

أف��ك��ار اململكة املتحدة أم��ال في 
ج��ره��ا إل��ى مستنقع... احل��ذر 
وبعد النظر هما السبيل الوحيد 

إلحباط مثل هذه املكائد“.
في رسالة إلى مجلس األمن 
ال���دول���ي، ق��ال��ت بريطانيا إن 
ال��ق��وات اإلي��ران��ي��ة اقتربت من 
الناقلة في املياه الُعمانية وإن 
ه��ذا العمل ”ميثل ت��دخ��ال غير 

قانوني“.
وأظ��ه��رت رس��ائ��ل السلكية، 
قدمتها مؤسسة دري��اد جلوبال 
األمنية لرويترز، أن السفينة 
)إتش.إم.إس مونتروز( احلربية 
البريطانية املوجودة في اخلليج 
تواصلت مع قارب دورية إيراني 
في محاولة ملنع عملية اإلن��زال 

على السفينة ستينا إمبيرو.
وقالت السفينة مونتروز في 
رس��ال��ة السلكية ”من فضلكم 

تأكيد أن��ك��م ال ت��ن��وون انتهاك 
القانون الدولي مبحاولة النزول 

على ظهر السفينة“.
وأظهرت الرسائل أن قارب 
ال��دوري��ة اإلي��ران��ي وج��ه ستينا 
إمبيرو لتغيير مسارها، بينما 
رد على الفرقاطة البريطانية 
بأنه يعتزم ”تفتيش السفينة 

ألغراض أمنية“.
وقال اخلبير األمني ريبلي إن 
اختيار إيران لهذه السفينة يدل 
على أن هدفها هو اختبار الرد 
البريطاني دون إثارة أزمة أكبر.

وعلى عكس الناقلة اإليرانية 
التي احتجزتها بريطانيا قبل 
أس��ب��وع��ن وك��ان��ت تقل شحنة 
ثمينة تصل إلى مليوني برميل 
من النفط، ف��إن ستينا إمبيرو 
كانت في طريقها إل��ى اخلليج 

وهي خاوية.

الناقلة ستينا إمبيرو

لم تكشف سوى تفاصيل قليلة بشأن خطتها 

بريطانيا تدرس الرد على إيران.. واخليارات محدودة

الصني : شينجيانغ جزء ال يتجزأ منا رغم محاوالت تشويه التاريخ
قالت احلكومة الصينية في وثيقة نشرت في ساعة 
متأخرة إن منطقة شينجيانغ بشمال غرب البالد جزء ال 
يتجزأ من الصن رغم جهود املتطرفن الرامية إلى تشويه 

التاريخ واحلقائق في محاولة لتقسيم البالد.
وق��ال��ت احلكومة ف��ي الوثيقة التي نشرها املكتب 
اإلع��الم��ي ملجلس ال��دول��ة إن من اخلطأ اإلش���ارة إل��ى أن 
أبناء أقلية الويغور املسلمة في شينجيانغ ينحدرون 
من األت��راك، مشيرة إلى أنهم أصبحوا األداة السياسية 

جلماعات إسالمية وأخرى مناصرة للشعوب التركية.
وأضافت الوثيقة أن ”القوى املعادية داخ��ل الصن 
وخارجها، ال سيما االنفصالين واملتطرفن الدينين 
واإلرهابين، حاولت تقسيم الصن وتقطيع أوصالها 

بتشويه التاريخ واحلقائق“.
وتواجه بكن اتهامات باضطهاد الويغور. وثمة اعتقاد 
أن ما ال يقل عن مليون محتجزون في مراكز تصر الصن 
على أنها مراكز مهنية تهدف إلى احلد من انتشار التطرف 

اإلسالمي.
وكان وزير اخلارجية األمريكي مايك بومبيو قد وصف 

معاملة الصن ألقلية الويغور بأنها ”وصمة القرن“.
وقالت وثيقة احلكومة إن شينجيانغ جزء من الصن 
منذ عهد ساللة هان في القرن الثالث وإن عملية هجرة 

وتكامل طويلة شكلت شعبها وثقافاتها العرقية.
كما قالت إن اإلسالم لم يكن املعتقد األصلي أو الوحيد 
للويغور ولكن توسع اإلمبراطورية العربية فرضه وإن 
”احلكومة الدينية“ و“التفوق الديني“ كانا خيانة حتتاج 

إلى معارضة.
وأضافت الوثيقة ”القوى اخلارجية املعادية والقوى 
االنفصالية واملتطرفة الدينية واإلرهابية التي تواطأت 

قوات حترس مسجد في شينجيانغلتشويه التاريخ... سينبذها التاريخ والشعب“.
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آبي: اليابان ستبذل كل ما في 
وسعها لتهدئة التوتر مع طهران

قال رئيس ال��وزراء الياباني شينزو آبي أم��س  االثنن إن 
بالده تريد بذل كل ما في وسعها لتهدئة التوترات بن الواليات 
املتحدة وإي��ران قبل أن ترد على طلب أمريكي متوقع إلرسال 

قواتها البحرية حلراسة منطقة مائية استراتيجية قبالة إيران.
كانت وسائل إعالم يابانية قالت إن املقترح األمريكي بتعزيز 
مراقبة ممرات شحن النفط احليوية في الشرق األوسط قبالة 
إيران واليمن قد ُيدرج على جدول األعمال خالل زيارة مستشار 

األمن القومي األمريكي جون بولتون لطوكيو هذا األسبوع.
وأضاف آبي أن طوكيو تود أن تؤدي ما تعتبره دورا فريدا لها 

لتهدئة التوتر قبل أن تتخذ قرار االنضمام إلى الواليات املتحدة.
وتابع في مؤمتر صحفي بعد فوز االئتالف احلاكم بزعامته 
في انتخابات مجلس املستشارين التي أجريت”لدينا تاريخ 
طويل من الصداقة مع إي��ران والتقيت برئيسها أكثر من مرة 

وكذلك زعماء آخرين“.
وأضاف ”قبل أن نتخذ أي قرار بشأن ما نفعله تود اليابان 

بذل كل اجلهود لتهدئة التوترات بن إيران والواليات املتحدة“.

إيران : إعدام أفراد شبكة جتسس 
حلساب املخابرات األميركية

ذك��رت وسائل إع��الم إيرانية أم��س  االثنن أن طهران ألقت 
القبض على 17 جاسوسا يعملون حلساب وكالة املخابرات 

املركزية األمريكية وأن أحكاما باإلعدام صدرت على بعضهم.
ونقل التلفزيون الرسمي عن وزارة االستخبارات قولها إنها 
فككت شبكة التجسس التابعة للمخابرات املركزية األمريكية 
واعتقلت 17 مشتبها به. ونسبت وكالة أنباء فارس إلى مسؤول 

بالوزارة قوله إن بعض املعتقلن ُحكم عليهم باإلعدام.
ويأتي اإلعالن عن الشبكة املزعومة بعد شهور من مواجهة 
متصاعدة مع الغرب بدأت عندما بدأ في األول من مايو تطبيق 

عقوبات أمريكية جديدة أشد صرامة.
وفي األسبوع املاضي احتجزت إيران ناقلة نفط بريطانية 
في مضيق هرمز بعد أن احتجزت البحرية امللكية البريطانية 
ناقلة نفط إيرانية قبالة ساحل مضيق جبل طارق في الرابع 

من يوليو.
وقال بيان ل��وزارة االستخبارات أذاعه التلفزيون الرسمي 
”كان اجلواسيس املقبوض عليهم يعملون في مراكز حساسة 
وحيوية في القطاع اخلاص في املجاالت االقتصادية والنووية 
والعسكرية والفضاء االلكتروني وقطاع البنية التحتية... حيث 

جمعوا معلومات سرية“.
ول��م يتضح على ال��ف��ور م��ا إذا ك��ان املعتقلون على صلة 
بالقضية التي قالت إي��ران في يونيو إنها كشفت فيها شبكة 
جتسس إلكترونية كبيرة تديرها وكالة املخابرات املركزية 
األمريكية وإن ع��ددا من اجلواسيس األمريكين ألقي القبض 

عليهم في دول مختلفة جراء ذلك.
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طائرة فنزويلية تتعقب بشكل 
عدواني مقاتلة أميركية

اتهم اجليش األمريكي طائرة فنزويلية مقاتلة بتتبع طائرة 
تابعة للبحرية األمريكية من طراز ئي بي3- أريس 2 ”بشكل 
عدواني“ فوق املجال اجلوي الدولي في مؤشر آخر على تزايد 

العداء بن البلدين.
وحدثت املواجهة بن الطائرتن األمريكية والفنزويلية 
ي��وم اجلمعة وه��و نفس ال��ذي أعلنت فيه اإلدارة األمريكية 
فرض عقوبات على أربعة من كبار مسؤولي وكالة املخابرات 

العسكرية الفنزويلية.
وق��ال اجليش األمريكي ف��ي بيان ص��در إن��ه خلص إل��ى أن 
”الطائرة املقاتلة الروسية الصنع تعقبت بشكل عدواني الطائرة 
ئي بي3- على مسافة غير آمنة في املجال اجلوي الدولي لفترة 
زمنية طويلة مما عرض سالمة الطاقم ومهمة الطائرة ئي بي3- 

للخطر“. ولم تتصادم الطائرتان ولم يصب أحد في احلادث.
ونقل بيان، نشرته حكومة فنزويال ، عن القوات املسلحة 
الفنزويلية قولها إنها واج��ه��ت ”اختراق ط��ائ��رة استطالع 
ومخابرات أمريكية“ للمجال اجلوي احمليط مبطار مايكويتيا 

الذي يخدم العاصمة كراكاس.
وأضاف البيان أنه جرى رصد الطائرة األمريكية داخل املجال 
اجلوي لفنزويال صباح يوم اجلمعة دون إبالغ السلطات احمللية، 

مما شكل تهديدا لطائرات أخرى في املنطقة.
وتابع قائال إنه في حدود الساعة 11:33 صباحا بالتوقيت 
احمللي اعترضت مقاتلتان فنزويليتان الطائرة األمريكية 

ورافقتاها حتى خرجت من املجال اجلوي لفنزويال.
واستخدمت إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب العقوبات 
مرارا في محاولة إلسقاط الرئيس الفنزويلي نيكوالس مادورو 
ال��ذي اعتبرت الواليات املتحدة ومعظم ال��دول الغربية إعادة 

انتخابه في 2018 غير شرعي.
وما زال م��ادورو يحظى بدعم القوات املسلحة واملؤسسات 

األخرى بفنزويال.

القتل في املكسيك يسجل رقمًا 
2019 قياسيًا بالنصف األول من 

ذكرت بيانات رسمية أن جرائم القتل في املكسيك قفزت في 
النصف األول من العام اجل��اري إلى أعلى معدل لها مما يبرز 
التحديات الكبيرة التي يواجهها الرئيس أن��دري��س مانويل 
لوبيز أوبرادور في سبيل احلد من العنف في البالد التي متزقها 

العصابات.
وطبقا لبيانات نشرها موقع مكتب األمن العام الوطني في 
املكسيك مطلع األسبوع فقد شهدت البالد 14603 جرمية قتل في 
الفترة من يناير كانون الثاني إلى يونيو مقابل 13958 حالة قتل 

في األشهر الستة األولى من العام املاضي.
واملكسيك في طريقها لتخطي عدد جرائم القتل التي وقعت 
العام املاضي والتي بلغت 29111 وهو أعلى رقم مت تسجيله 

على اإلطالق.
وتكافح املكسيك العنف منذ سنوات حيث قاتلت احلكومات 
املتعاقبة عصابات املخدرات الوحشية مما أسفر عن تشرذم 

العصابات وتصاعد القتال الضروس.

أميركا تضغط على رئيس وزراء 
باكستان بشأن السالم في أفغانستان 

وزير خارجية تركيا يلوح بإطالق 
عملية عسكرية شرق الفرات

التقى  الرئيس األمريكي دون��ال��د ت��رام��ب مع 
رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في البيت 
األبيض أمس  االثنن حيث من املرجح أن يضغط 
ترامب على خان من أجل أن يساعد في إنهاء احلرب 
في أفغانستان وقتال املتشددين وذل��ك في وقت 

تشهد فيه العالقات بن البلدين توترا.
وقطع ت��رام��ب ال��ع��ام امل��اض��ي معونات أمنية 
لباكستان مبئات املالين من الدوالرات متهما إسالم 
إباد بأنها لم تقدم ”سوى األكاذيب واخلداع“ في 
الوقت الذي توفر فيه مالذا آمنا لإلرهابن، وهو 

اتهام رفضته إسالم أباد بغضب.
ووصل خان إلى واشنطن ومن املتوقع أن يسعى 
إلص��الح ذات البن وج��ذب استثمارات أمريكية 
حتتاجها باكستان بشدة متعشما أن يلقى استقباال 

أكثر حفاوة بعد اعتقال قيادي متشدد األسبوع 
املاضي كانت واشنطن رصدت مكافأة قدرها عشرة 

مالين دوالر أمريكي العتقاله.
وق���ال م��س��ؤول كبير ف��ي اإلدارة األمريكية 
”الغرض من الزيارة هو الضغط من أجل تعاون 
ملموس م��ن ج��ان��ب باكستان إلح���راز ت��ق��دم في 
عملية السالم األفغانية وتشجيع باكستان على 
تعميق ومواصلة جهودها، التي بدأت في الفترة 
املاضية، ضمن حملة ضد املتشددين واإلرهابين 
على أراضيها“. وأضاف املسؤول، الذي طلب عدم 
نشر اسمه، أن الواليات املتحدة تريد أن توضح 
لباكستان أنها مستعدة إلصالح العالقات بينهما 
إذا غيرت باكستان طريقة تعاملها مع ”اإلرهابين 

واملتشددين“.

قال وزير اخلارجية التركي، مولود تشاوش 
أوغلو، أمس االثنن، إن تركيا ستطلق عملية في 
شرق الفرات إذا لم تتأسس املنطقة اآلمنة املزمعة 

في سوريا وإذا استمر تهديد تركيا.
وأضاف أوغلو في مقابلة مع قناة )تي.جي.آر.
تي خبر( أن��ه يأمل في التوصل إل��ى اتفاق بعد 
محادثات اليوم مع املبعوث األميركي اخلاص 

بسوريا جيمس جيفري الذي يزور أنقرة.
وأع��رب عن أمله، في التوصل التفاق بشأن 
املنطقة اآلمنة في سوريا بعد محادثات اليوم مع 

املبعوث األميركي.
وجتري تركيا محادثات مع الواليات املتحدة 
بشأن إقامة منطقة آمنة عبر احل��دود في شمال 
شرق سوريا، حيث تدعم واشنطن وحدات حماية 

الشعب الكردية التي تعتبرها أن��ق��رة منظمة 
إرهابية. وفي ملف الصفقة الروسية، قال أوغلو 
إن تركيا ستلبي حاجاتها من مكان آخر إذا رفضت 

واشنطن إعطاءها مقاتالت “إف 35”.
وأضاف مولود تشاوش أوغلو، أن العقوبات 
األميركية على تركيا بسبب “إس 400” غير 
مقبولة، مشددا على أن أنقرة ستثأر في حال 
فرضها عليها. وقال وزير اخلارجية التركي، إن 
الرئيس األميركي دونالد ترمب ال يريد فرض 
عقوبات على أنقرة، مشيرا إلى أنه ال يتوقع من 

اإلدارة األميركية أن تقوم بهذه اخلطوة.
ولفت إل��ى أن الشركاء في برنامج مقاتالت 
“إف 35”، ال يتفقون مع القرار األميركي بتعليق 

مشاركة تركيا.


