
قال وزير اخلارجية البريطاني 
ج��ي��رمي��ي ه��ن��ت أم���س ال��س��ب��ت إن��ه 
ي��خ��ش��ى أن ت��ك��ون إي����ران سلكت 
”طريقا خطيرا“ بعد احتجازها 

ناقلة ترفع علم بريطانيا.
وكتب هنت على تويتر ”حترك 
األم��س في اخلليج يبعث بإشارات 
مقلقة بأن إيران رمبا تختار طريقا 
خ��ط��ي��را م��ن س��ل��وك غ��ي��ر قانوني 
ومزعزع لالستقرار بعد االحتجاز 
املشروع لنفط متجه إلى سوريا في 

جبل طارق“.
وأض��اف ”كما قلت أمس سيكون 
ردن��ا م��دروس��ا لكن ق��وي��ا. نحاول 
التوصل إل��ى طريقة حل��ل مسألة 
الناقلة جريس 1 لكننا سنضمن 

سالمة شحننا“.
واحتجزت البحرية البريطانية 
الناقلة اإليرانية جريس 1 في جبل 
طارق في الرابع من يوليو لالشتباه 
في أنها تهرب النفط إلى سوريا في 

انتهاك لعقوبات االحتاد األوروبي.
وذك�����رت وك���ال���ة أن���ب���اء ف���ارس 
اإليرانية أن إيران اصطحبت ناقلة 
النفط التي ترفع علم بريطانيا والتي 
احتجزتها ف��ي مضيق ه��رم��ز إلى 
ميناء بندر عباس حيث ستبقى مع 
طاقمها حلني االنتهاء من التحقيق 

في سلوكها.
ونقلت ال��وك��ال��ة ع��ن الله م��راد 
عفيفي ب��ور املدير العام للموانئ 
واملالحة البحرية بإقليم هرمزجان 
في جنوب إي��ران قوله إن الناقلة 
ستينا إمبيرو اصطدمت بقارب 
ص��ي��د إي���ران���ي وجت��اه��ل��ت ن���داء 

االستغاثة الذي أطلقه.
ومت اصطحاب الناقلة إلى ميناء 
بندر عباس، الواقع على الساحل 
اجلنوبي إلي��ران وقبالة املضيق. 
ونسبت الوكالة إل��ى عفيفي بور 
قوله ”سيبقى جميع أف��راد الطاقم، 
وعددهم 23، على منت الناقلة حلني 

انتهاء التحقيق“.
وأضاف أن الطاقم مؤلف من 18 

هنديا وخمسة من جنسيات أخرى.
وق��ال��ت ش��رك��ة ستينا إمبيرو 
املشغلة للناقلة ي��وم اجلمعة إن 
الناقلة كانت ”ملتزمة متاما بجميع 
قواعد املالحة واللوائح الدولية“، 
وإن الطاقم لم يعد مسيطرا عليها وال 

ميكن االتصال له.
وقال وزير اخلارجية البريطاني 
جيرميي هنت إن لندن سترد بطريقة 
”مدروسة لكن قوية“ على احتجاز 
الناقلة، وتسعى للحصول على 

معلومات بشكل عاجل عن الناقلة.
ولم يتسن احلصول على تعليق 
م��ن أي مصدر ب���وزارة اخلارجية 

البريطانية في الصباح الباكر.
وكانت الناقلة متجهة إلى ميناء 
في السعودية وغيرت مسارها فجأة 
بعد عبور مضيق هرمز ال��ذي يقع 
عند مدخل اخلليج ومير عبره خمس 

إمدادات النفط العاملية.
وازدادت ال��ع��الق��ات امل��ت��وت��رة 
أص���ال ب��ني إي����ران وال��غ��رب س��وءا 
منذ احتجزت البحرية البريطانية 
الناقلة اإليرانية جريس 1 في جبل 
ط��ارق ف��ي ال��راب��ع م��ن يوليو متوز 
لالشتباه في أنها تهرب النفط إلى 

سوريا في انتهاك لعقوبات االحتاد 
األوروبي.

وحذر هنت من ”عواقب وخيمة“ 
إذا لم يتم حل موقف الناقلة بسرعة. 
لكنه ق��ال للصحفيني إن لندن ”ال 
تبحث خ��ي��ارات عسكرية، ب��ل عن 

طريقة دبلوماسية حلل املوقف“.
وق��ال الرئيس األمريكي دونالد 
ترامب إنه سيتحدث مع بريطانيا 
بشأن احتجاز الناقلة يوم اجلمعة 
ال��ذي دف��ع أسعار النفط لالرتفاع 

فوق 62 دوالرا للبرميل.
ووجهت الواليات املتحدة أصابع 
االتهام إلى إيران في سلسلة هجمات 
على الشحن حول مضيق هرمز منذ 
منتصف مايو أيار. وترفض طهران 

االتهامات.
وزادت ال��وق��ائ��ع م��ن امل��خ��اوف 
الدولية م��ن ان���زالق اجلانبني إلى 

حرب في املمر املائي االستراتيجي.
وترسل واشنطن ق��وات وم��وارد 
عسكرية إلى السعودية للمرة األولى 
منذ ال��غ��زو األم��ري��ك��ي للعراق في 
2003 ردا على التوترات املتصاعدة.
وتدهورت العالقات بني واشنطن 
وطهران العام املاضي عندما انسحب 
ترامب من االتفاق النووي املبرم عام 

2015 بني إيران والقوى العاملية.
ومبوجب االتفاق، وافقت إيران 
على تقييد أنشطتها النووية، التي 
اعتبرها الغرب لوقت طويل غطاء 
لتطوير قنابل ذري���ة، مقابل رفع 
العقوبات. لكن ال��والي��ات املتحدة 
أع���ادت ف��رض العقوبات مم��ا أضر 

الناقلة البريطانية ستينا إمبيروبشدة باالقتصاد اإليراني.

طهران : الناقلة البريطانية »جتاهلت نداء استغاثة« ومت اصطحابها إلى ميناء بندر عباس

بريطانيا: إيران رمبا تكون على »طريق خطير« بعد احتجازها ناقلة

تركيا: لن نرضخ أمام العقوبات 
األوروبية بسبب عمليات التنقيب

ق��ال نائب الرئيس التركي ف��ؤاد أوقطاي 
أمس  السبت ان بالده لن ترضخ أمام عقوبات 
االحتاد االوروبي بسبب أنشطتها في التنقيب 
ع��ن ال��ن��ف��ط وال��غ��از مبنطقة ش���رق البحر 

املتوسط.
ونقلت وكالة )أناضول( التركية لألنباء 
ع��ن أوق��ط��اي قوله ف��ي تصريح صحفي ان 
م���وارد ال��ط��اق��ة ف��ي ش��رق البحر املتوسط 
يجب ان تستخدم كفرصة إلح��الل السالم 
واالستقرار في اجلزيرة وهو ما تدعو إليه 

تركيا منذ البداية.
واتهم قبرص باالصرار “على عدم املساواة 
وسد الطرق أمام احلل ورفض تقاسم السلطة 
السياسية مع القبارصة األتراك” مؤكدا ان 
تركيا ستواصل حماية حقوقها ومصاحلها 
ومصالح القبارصة األت��راك في شرق البحر 

املتوسط.

وكان مجلس العالقات اخلارجية باالحتاد 
االوروب������ي ات��خ��ذ االث��ن��ني امل��اض��ي بعض 
اخلطوات والقرارات ردا على عمليات التنقيب 
التي تقوم بها تركيا في شرق البحر املتوسط 

والتي اعتبرها “غير شرعية”.
وتضمنت القرارات اقتطاع جزء من األموال 
التي يقدمها االحت��اد لتركيا قبل انضمامها 
لالحتاد ومراجعة انشطة البنك االستثماري 
األوروب�����ي ل��الق��راض ف��ي ت��رك��ي��ا وتعليق 
احملادثات اجلارية بني تركيا واالحتاد بشأن 
اتفاقية الطيران وعدم عقد مجلس الشراكة 
واجتماعات أخرى رفيعة املستوى جتري في 

اطار احلوار بني الطرفني.
ويشهد شرق البحر املتوسط توترا خاصة 
بني تركيا من جانب واليونان وقبرص من 
جانب آخ��ر مع ب��دء عمليات استكشاف عن 

النفط والغاز في تلك املنطقة.

أردوغان: القبارصة األتراك جزء
من أمتنا ولن نتردد في حمايتهم

ق��ال الرئيس التركي رجب 
ط��ي��ب أردوغ�������ان، إن جيش 
تركيا لن يتردد في اإلقدام على 
خ��ط��وات كالتي اتخذها قبل 
45 عاماً عندما يتعلق األمر 
بحياة وأمن الشعب القبرصي 

التركي.
ج��اء ذل��ك في رسالة بعثها 
أردوغان إلى نظيره القبرصي 
ال��ت��رك��ي مصطفى أقينجي، 
مبناسبة الذكرى ال�45 ل�”عيد 
السالم واحلرية” في جمهورية 
شمال قبرص التركية، بحسب 
بيان نشرته دائ���رة االتصال 

بالرئاسة التركية.
وأض����اف أردوغ������ان: “إن 
تركيا قامت بعملية السالم 
العسكرية )عام 1974( بهدف 
حماية حقوق ومصالح الشعب 
التركي القبرصي ال��ذي��ن هم 
شركاء متساوون في جزيرة 

قبرص”.
وتابع: “ال ينبغي ألحد أن 

يشك في أن اجليش التركي لن 
يتردد ب��اإلق��دام على اخلطوة 
ال��ت��ي ات��خ��ذه��ا ق��ب��ل 45 ع��اًم��ا 
عندما يتعلق األمر بحياة وأمن 

الشعب القبرصي التركي”.
وأردف: “من يعتقدون أن 
جزيرة قبرص وثروات املنطقة 
تابعة لهم فقط سيواجهون 
حزم تركيا وجمهورية شمال 
قبرص التركية”. وأضاف: “إن 
الذين يحلمون بتغيير حقيقة 
أن ال��ق��ب��ارص��ة األت����راك ج��زء 
ال يتجزء م��ن األم��ة التركية، 
سيدركون عاجاًل أم آج��اًل أن 
جهودهم ذهبت سدى”. وفي 
20 ي��ول��ي��و م��ن ع���ام 1974، 
أطلقت تركيا عملية السالم 
العسكرية في جزيرة قبرص، 
ب��ع��د أن ش���ه���دت اجل���زي���رة 
انقالبا عسكريا ق��اده نيكوس 
س��ام��ب��س��ون، ض���د ال��رئ��ي��س 
القبرصي مكاريوس الثالث، 

رجب أردوغانفي 15 يوليو من العام نفسه.

باكستان جتري انتخابات في منطقة 
كانت تخضع لسيطرة القاعدة

 اجرت  باكستان أمس  السبت أول انتخابات 
في املنطقة القبلية بشمال غربي البالد التي 
ك��ان��ت تخضع ل��س��ن��وات لسيطرة املسلحني 

اإلسالميني، وهو سبب يدعو لتفاؤل حذر.
وم���ن امل��ت��وق��ع أن ي��دل��ى 3 م��الي��ني م��واط��ن 
باكستاني م��ن املنطقة القبلية بأصواتهم 
النتخاب 16 عضواً بالبرملان في إقليم خيبر 
باختنخوا في شمال غربي باكستان، حسبما 
ذك��ر أل��ط��اف خ��ان امل��ت��ح��دث ب��اس��م مفوضية 

االنتخابات.
وأوض�����ح خ���ان أن ه��ن��اك 285 م��رش��ح��اً 

يتنافسون على 16 مقعداً.
وأض����اف خ���ان أن ه���ذه ه��ي امل���رة األول���ى 

التي سيدلي فيها امل��واط��ن��ون بأصواتهم في 
االنتخابات اإلقليمية بعد دمج املناطق القبلية 
اخلارجة عن القانون في اإلقليم من خالل تعديل 

دستوري العام املاضي.
وك��ان��ت املناطق القبلية تلك- وه��ي سبع 
مناطق تتمتع بحكم شبه ذات��ي على احل��دود 
األفغانية- تخضع حتى العام املاضي إلى نظام 
يرجع إلى العهد االستعماري ال يسمح مبمارسة 

أنشطة سياسية.
وسمحت اإلصالحات القانونية واإلداري��ة 
والسياسية املذكورة في التعديل الدستوري 
بإجراء انتخابات للبرملان الوطني والبرملانات 

اإلقليمية.

كوريا الشمالية: اليابان »العدو اللدود« للسالم
ان��ت��ق��دت ك��وري��ا الشمالية بشدة 
اليابان، بعد فرضها قيوداً على بعض 
ص�����ادرات س���ي���ؤول، ب��س��ب��ب خ��الف 
دب��ل��وم��اس��ي ق���دمي، متهمة طوكيو 
بإضعاف ال��س��الم ف��ي شبه اجلزيرة 

الكورية.
وق��ال��ت وك��ال��ة األن��ب��اء ال��ك��وري��ة 
الشمالية الرسمية، مساء اجلمعة، 
إن ال��ي��اب��ان “حتاول تدمير احلركة 
باجتاه السالم عبر الضغط على كوريا 
اجلنوبية م��ن خ��الل ه��ذه القيود”. 

ووصفت اليابان ب�”العدو اللدود”.
وكانت احلكومة اليابانية، أعلنت 
األس��ب��وع امل��اض��ي ف��رض ق��ي��ود على 
تصدير منتجات كيماوية أساسية 
لصنع الشاشات وأنصاف النواقل، 

وخ���ص���وص���اً ألج���ه���زة ال��ت��ل��ف��زي��ون 
وال���ه���وات���ف ال���ذك���ي���ة، إل����ى ك��وري��ا 

اجلنوبية.
ويعتبر الكوريون اجلنوبيون، أن 
هذه اإلج���راءات عقابية، لكن اليابان 
تنفي ذل��ك، مع أن اإلج���راءات فرضت 
بعد أن أم��رت محاكم كورية جنوبية 
ش��رك��ات يابانية ب��دف��ع تعويضات 
لكوريني جنوبيني أجبروا على العمل 
في مصانعها، خالل استعمار اليابان 
لكوريا بني 1910 و1945. واحتجت 

طوكيو بشدة على القرار.
وقالت الوكالة الكورية الشمالية، 
إن “الضرر اإلنساني واملادي والنفسي 
ال��ذي حلق بالشعب ال��ك��وري )خالل 
فترة االستعمار الياباني( ال ميكن 

التعويض عنه، حتى إذا ضحى الشعب 
الياباني بأكمله بنفسه”.

وك��ان رج��ل ك��وري جنوبي، أحرق 
نفسه أم���ام ال��س��ف��ارة اليابانية في 
سيؤول اجلمعة. وقبل أن يقوم بذلك، 
حتدث هاتفياً إلى أحد معارفه ليقول 
له إنه “سيضرم النار” بنفسه، بسبب 

“عداوته لليابان”.
وف���ي واش��ن��ط��ن، أع���رب الرئيس 
األم��ري��ك��ي دون��ال��د ت��رام��ب، اجلمعة، 
عن استعداده للمساعدة في تسوية 
اخل��الف الدبلوماسي والتجاري بني 
ك��وري��ا اجلنوبية وال��ي��اب��ان. وق��ال: 
“طلب مني رئيس كوريا اجلنوبية 
إذا كان في امكاني امل��س��اع��دة)...( اذا 

إحتاجوا إلي أنا هنا”.
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فرنسا تعبر عن قلقها إزاء 
احتجاز إيران لناقلة بريطانية

قالت وزارة ال��ش��ؤون اخلارجية الفرنسية أمس  
السبت إنها قلقة جدا الحتجاز ناقلة نفط بريطانية في 
مضيق هرمز، وأضافت أن مثل هذا اإلجراء يضر بجهود 

خفض التصعيد في املنطقة.
وقالت إيران إنها احتجزت الناقلة ستينا إمبيرو، التي 
كانت متجهة إلى ميناء في السعودية وغيرت مسارها 

فجأة بعد عبور املضيق الواقع عند مدخل اخلليج.

أملانيا تدين احتجاز 
إيران للناقلة البريطانية 
وحتثها على اإلفراج عنها

أدانت أملانيا أمس  السبت احتجاز إيران ”غير املبرر“ 
لناقلتني في مضيق هرمز قائلة إن اخلطوة تفاقم بشدة 

الوضع املتوتر بالفعل في املنطقة.
واحتجزت إيران الناقلة ستينا إمبيرو التي ترفع علم 
بريطانيا. وقال متحدث باسم وزارة اخلارجية األملانية 

”نحث إيران على اإلفراج عن... الناقلة وطاقمها فورا“.
وأض���اف ف��ي بيان أن أي تصعيد آخ��ر ف��ي التوتر 
باملنطقة ”سيكون خطيرا للغاية... وسيقوض كل 
اجل��ه��ود القائمة إلي��ج��اد سبيل للخروج م��ن األزم��ة 

احلالية“.

شركة شحن بريطانية: 
إطالق سراح الناقلة الثانية 

احملتجزة في اخلليج
   

أطلقت إيران سراح ناقلة النفط البريطانية الثانية 
“مسدار” التي احتجزتها في مضيق هرمز، حسبما قالت 

شركة الشحن البريطانية “نوربولك شيبينج يو كي”.
وكان وزير اخلارجية البريطاني جيرميي هانت قد 
قال في وقت سابق، إن السلطات اإليرانية احتجزت 
سفينتني في اخلليج، الذي شهدت العديد من التوترات 

في األسابيع األخيرة.
وارتفعت حدة التوترات بني إي��ران وبريطانيا منذ 
احتجاز ناقلة نفط إيرانية في جبل طارق بسبب انتهاكها 
املزعوم للعقوبات املفروضة على سورية في الرابع من 

يوليو اجلاري.
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9 سنوات ملتعاقد بوكالة األمن  السجن 
القومي لسرقته بيانات أميركية سرية

أص��درت محكمة أمريكية حكما بالسجن ملدة 
تسع سنوات على متعاقد سابق بوكالة األمن 
القومي لسرقته كميات ضخمة من امل��واد السرية 
من وكاالت استخبارات أمريكية على مدى أكثر من 
عقدين من الزمان رغم أن املسؤولني لم يعثروا على 

دليل على مشاركته هذه البيانات مع أحد.
وقالت وزارة العدل في بيان إن ريتشارد بينيت 
قاضي احملكمة اجلزئية األمريكية في بالتيمور 
بوالية ماريالند قرر أيضا إخضاع هارولد مارتن 
)54 عاما( للرقابة ملدة ثالث سنوات بعد انقضاء 
فترة العقوبة إلق��راره بأنه مذنب في االحتفاظ 

املتعمد مبعلومات عن الدفاع الوطني.
وفيما أسماه مسؤولون بأنه رمبا يكون أكبر 
خرق للمعلومات السرية األمريكية على االطالق، 
مت اتهام مارتن بالسرقة من وكالة األمن القومي 
ووك��ال��ة امل��خ��اب��رات املركزية األمريكية وقيادة 
الفضاء اإللكتروني األمريكية والقيادة اإللكترونية 

األمريكية ومكتب االستطالع الوطني ابتداء من عام 
.1996

وشملت البيانات املتهم بسرقتها تقارير لوكالة 
األمن القومي لعام 2014 حتدد بالتفصيل معلومات 
املخابرات ”املتعلقة بقضايا االنترنت اخلارجية“ 
وال��ت��ي حت��ت��وي ع��ل��ى م��ع��ل��وم��ات االس��ت��ه��داف و 

”تقنيات التسلل اإللكتروني اخلارجي“.
وج���اء ف��ي الئ��ح��ة االت��ه��ام أن قائمة الوثائق 
املسروقة تضمنت أيضا دليل املستخدم لوكالة 
األم��ن القومي ألداة جمع املعلومات وملفا لعام 
2007 يتضمن تفاصيل ح��ول عمليات يومية 

محددة.
وق��ال مساعد املدعي العام ج��ون دمي��رز ”بدال 
من احترام الثقة التي منحها له الشعب األمريكي، 
انتهك مارتن تلك الثقة وعرض أمن أمتنا للخطر. 
سيكون هذا احلكم مبثابة محاسبة للسيد مارتن 

على أفعاله اخلطيرة وغير القانونية“.

»العسكري السوداني«: لن 
نسلم البشير للجنائية

   
أعلن رئيس املجلس العسكري في السودان 
الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أن املجلس لن 
يسلم الرئيس املعزول عمر البشير، حملكمة 
اجلنايات الدولية، التي تتهمه بارتكاب جرائم 

حرب في دارفور.
وأكد البرهان في تصريحات، نقلتها شبكة 
“بي بي سي” البريطانية، أم��س  السبت، 
أنه ستتم محاكمته داخل البالد، ألن القضاء 
السوداني مؤهل وق��ادر على ذل��ك. وكشف 
البرهان، أن��ه “لم تصدر تعليمات من قادة 
املجلس بفض اعتصام القيادة العامة للجيش 
باخلرطوم” ف��ي ي��ون��ي��و امل��اض��ي، عندما 
انقضت وح��دات مسلحة شبه عسكرية على 
املعتصمني وقتلت منهم أكثر من 100 شخص.

وق����ال إن “بعض ال���ق���ادة العسكريني 
متورطون في الواقعة، وأن السلطات حتقق 

معهم متهيداً لتقدميهم للمحاكمة”.

عقوبات أمريكية على 
أربعة عسكريني من 
املخابرات الفنزويلية

   أُدرج أرب��ع��ة ع��س��ك��ري��ني م��ن وك��ال��ة 
االستخبارات العسكرّية الفنزويلّية على 
الئحة العقوبات األميركية، وذل��ك على إثر 
وفاة عسكرّي كان معتقالً ومتهماً باملشاركة 
مبحاولة انقالبّية ضد الرئيس نيكوالس 
م����ادورو، حسبما ذك���رت وزارة اخل��زان��ة 

األميركية اجلمعة.
ويتعّلق األم��ر بكّل من اجلنرال رافاييل 
رام��ون بالنكو ماريرو والعقيدين هانوفر 
إس��ت��ي��ب��ان غ��ي��ري��رو م��ي��خ��اري��س وراف��اي��ي��ل 
أنطونيو فرانكو كينتيرو، إضافة إلى القائد 
ألكسندر إنريكه غرانكو أرتياغا، وهم أعضاء 
ف��ي امل��دي��رّي��ة ال��ع��اّم��ة العسكرية ملكافحة 
التجّسس التي تخضع بالفعل لعقوبات 

واشنطن منذ 11 يوليو.
وق��ال��ت وزارة اخل��زان��ة ف��ي بيان إّن هذا 
القرار “يأتي بعَد اعتقال وتعذيب وموت” 

النقيب الفنزويلي رافاييل أكوستا أريفالو.
وينتمي أكوستا إلى مجموعة مؤلفة من 
13 شخصاً أوِق��ف��وا لتورطهم في محاولة 
“انقالب” فاشلة ضد مادورو تقول احلكومة 
التشافية إنها مرتبطة ب��امل��ع��ارض خ��وان 

غوايدو.


