
استهدف الرئيس األمريكي دونالد 
ترامب الزعيم اإليراني األعلى آية الله 
علي خامنئي ومسؤولني إيرانيني كبار 
آخرين بعقوبات أمريكية جديدة يوم 
االث��ن��ني، متطلعا إل���ى ض��رب��ة ج��دي��دة 
لالقتصاد اإليراني ردا على إسقاط إيران 
طائرة أمريكية مسيرة. ومع تزايد التوتر 
بني البلدين، وق��ع ترامب أم��را تنفيذيا 
بالعقوبات التي قال وزير اخلزانة ستيفن 
منوتشني إنها ستجمد مزيدا من األصول 

اإليرانية مبليارات الدوالرات.
وقال ترامب للصحفيني إن أحد أسباب 
ف��رض العقوبات ه��و إس��ق��اط الطائرة 
املسيرة لكنه أوضح أنها كانت سُتفرض 
ب��أي ح��ال. وق��ال الرئيس األمريكي إن 
خامنئي مسؤول في النهاية عما وصفه 
”بالسلوك ال��ع��دائ��ي م��ن قبل النظام“ 
ف��ي ال��ش��رق األوس����ط. وأوض���ح ترامب 
أن ”العقوبات امل��ف��روض��ة ع��ب��ر األم��ر 
التنفيذي... ستحرم الزعيم األعلى ومكتبه 
واملقربني منه ومن مكتبه من الوصول إلى 

موارد مالية أساسية“.
وق��ال ج��ون سميث، ال��ذي ك��ان مدير 
مكتب مراقبة األصول األجنبية في وزارة 
اخل��زان��ة األمريكية قبل انضمامه إلى 
مكتب محاماة العام املاضي، إن الواليات 
املتحدة لم تستهدف رئيسا إيرانيا من 
قبل. وق��ال سميث لرويترز ”بشكل عام 
عندما تستهدف رئيس دولة فلن تعود الى 
الوراء. هذا عندما تعتقد أن كل اخليارات 

انتهت“.
وي��ق��ول بعض احملللني السياسيني 
إن العقوبات السابقة التي ص��درت في 
إط��ار حملة ت��رام��ب ملمارسة ”الضغط 
األقصى“ هي سبب شعور إي��ران بأنها 
مضطرة لتبني أساليب أكثر عدوانية ألن 

اقتصادها يرزح حتت وطأة العقوبات.
قالت إي���ران  أم��س  الثالثاء إن ق��رار 
ال��والي��ات املتحدة ف��رض عقوبات على 
الزعيم األعلى للبالد آية الله علي خامنئي 
وكبار املسؤولني اآلخرين أغلق بشكل 
دائ���م ط��ري��ق الدبلوماسية ب��ني طهران 

وواش��ن��ط��ن. ووق���ع الرئيس األمريكي 
دون��ال��د ت��رام��ب أم���را تنفيذيا بفرض 
العقوبات ف��ي خطوة مثيرة ل��م يسبق 
لها مثيل لزيادة الضغط على إيران بعد 
إسقاط طهران لطائرة أمريكية مسيرة 
األسبوع املاضي. وقالت واشنطن إنها 
س��ت��ف��رض أي��ض��ا ع��ق��وب��ات ع��ل��ى وزي��ر 
اخلارجية اإليراني محمد ج��واد ظريف 

هذا األسبوع.
وق�����ال ع���ب���اس م���وس���وي امل��ت��ح��دث 
باسم وزارة اخلارجية اإليرانية على 
ت��وي��ت��ر ”فرض ع��ق��وب��ات غ��ي��ر مجدية 
على الزعيم األع��ل��ى اإلي��ران��ي خامنئي 
وزعيم الدبلوماسية االيرانية )ظريف( 
ميثل إغالقا دائما ملسار الدبلوماسية“. 
وأض���اف ”إدارة ت��رام��ب اليائسة تدمر 
اآلليات الدولية الراسخة للحفاظ على 
السالم واألمن العامليني“. وتقول طهران 
إن الطائرة األمريكية املسيرة كانت حتلق 
فوق جنوب إي��ران. وقالت واشنطن إنها 
أُسقطت في املجال اجل��وي الدولي فوق 

مضيق هرمز في اخلليج.
وق����ال ت��رام��ب إن ال��ع��ق��وب��ات تأتي 
جزئيا في إطار الرد على إسقاط الطائرة 
املسيرة، لكنها كانت ستحدث على أي 
ح��ال. وت��ه��دف العقوبات اجل��دي��دة إلى 
منع قيادة إيران من الوصول إلى املوارد 
املالية، ومنعها من استخدام النظام املالي 
األمريكي أو الوصول إلى أي أص��ول في 
ال��والي��ات املتحدة. واحتدم اخل��الف بني 
إيران والواليات املتحدة منذ العام املاضي 
عندما انسحب ترامب من االتفاق النووي 
املبرم في ع��ام 2015 بني إي��ران وقوى 
كبرى وأعاد فرض العقوبات عليها. وقال 
سفير إيران لدى األمم املتحدة مجيد تخت 
رواجني للصحفيني في نيويورك إن بالده 
لن تقبل إج��راء محادثات مع الواليات 

املتحدة وهي حتت تهديد العقوبات.
وقالت وكالة اإلع��الم الروسية نقال 
عن وزي��ر اخلارجية ال��روس��ي سيرجي 
الف��روف إن الوضع ح��ول إي��ران يتطور 

باجتاه سيناريو خطير.

علي خامنئي

إيران: العقوبات على خامنئي تعني نهاية الدبلوماسية

الرئيس األميركي  يفرض عقوبات جديدة على طهران

ترامب يزور كوريا اجلنوبية وبومبيو يجدد
آمال بدء محادثات جديدة مع الشمال

سيزور الرئيس األمريكي دونالد 
ت��رام��ب ك��وري��ا اجلنوبية ف��ي مطلع 
األس��ب��وع املقبل بعد أن ع��زز تبادل 
خطابات م��ع كيم ج��وجن أون زعيم 
كوريا الشمالية اآلم��ال في استئناف 
محادثات تهدف إل��ى إنهاء برنامج 

كوريا الشمالية النووي.
وق��ال��ت ك��و م��ني-ج��وجن املتحدثة 
باسم رئيس كوريا اجلنوبية مون 
ج��ي��ه-إن من املقرر أن يصل ترامب 
يصل إلى كوريا اجلنوبية في زيارة 
تستمر يومني سيجتمع خاللها مع 
ال��رئ��ي��س ف��ي أع��ق��اب قمة مجموعة 

العشرين في اليابان.
وجاء هذا اإلعالن بعد بضع ساعات 
من تصريح وزير اخلارجية األمريكي 

مايك بومبيو بأنه يأمل أن ميهد خطاب 
أرسله ترامب لكيم الطريق إلحياء 
احملادثات التي توقفت منذ فشل القمة 
الثانية بني ترامب وكيم في فبراير 
شباط. وقالت كو في إف��ادة صحفية 
إن ترامب ومون سيجريان ”مباحثات 
مستفيضة ب��ش��أن سبل العمل معا 

إلقرار سالم دائم“.
وقال ترامب للصحفيني في البيت 
األب��ي��ض إن كيم أرس���ل ل��ه متنياته 
الطيبة مبناسبة عيد م��ي��الده. وقال 
”كان مجرد خطاب ودي للغاية من 

اجلانبني. تربطنا عالقة طيبة جدا“.
وذك���ر بومبيو، ال���ذي حت��دث عن 
خ��ط��اب ت��رام��ب لكيم ق��ب��ل م��غ��ادرة 
واشنطن يوم األحد للقيام بجولة في 

الشرق األوس��ط وأسيا، أن واشنطن 
مستعدة الستئناف احمل��ادث��ات مع 

كوريا الشمالية على الفور.
وقال بومبيو للصحفيني ”آمل أن 
يشكل ذل��ك أساسا جيدا لنا لبدء... 
ه��ذه املناقشات املهمة مع الكوريني 
الشماليني“. وقال مسؤول من كوريا 
اجلنوبية إن ت��رام��ب ي��درس القيام 
ب��زي��ارة للمنطقة منزوعة السالح 
ال��ت��ي تفصل ب��ني ال��ك��وري��ت��ني. وذك��ر 
متحدث باسم إدارة ترامب في إفادة 
للصحفيني خالل مؤمتر عبر الهاتف 
أن ت��رام��ب ال يعتزم لقاء كيم خالل 
زيارته لكوريا اجلنوبية، وامتنع عن 
التعليق عندما سئل عما إذا كان ترامب 

دونالد ترامبسيزور املنطقة منزوعة السالح.

9 alwasat.com.kwخارجيات

وزير الدفاع األميركي يتوجه ملقر حلف 
األطلسي وإيران في بؤرة االهتمام
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ق��ال مسؤول أمريكي كبير إن م��ارك إسبر 
القائم بأعمال وزير الدفاع األمريكي سيكون 
مستعدا إلب��الغ حلفاء واشنطن األوروب��ي��ني 
مبستجدات التوتر مع إي��ران مع توجهه ملقر 

حلف شمال األطلسي هذا األسبوع.
وق��اد إسبر، ال��ذي كان أول يوم عمل له في 
وزارة الدفاع )البنتاجون( ، اجليش إلى أن قدم 
باتريك شاناهان استقالته املفاجئة من منصب 
القائم بأعمال وزير الدفاع األسبوع املاضي. 
وإسبر هو ثالث شخص يقوم بأعمال وزير 

الدفاع خالل ستة أشهر.
ويتزامن أول أسبوع إلسبر في املنصب مع 
اجتماع لوزراء دفاع الدول األعضاء في حلف 
شمال األطلسي حيث سيكون التركيز على 
مناقشات مخطط لها مسبقا مبا في ذلك االنتهاء 
الوشيك ملعاهدة القوى النووية املتوسطة 
املدى املبرمة عام 1987 بني الواليات املتحدة 

وروسيا.
إال أن كاثرين ويلبارجر القائمة بأعمال 
م��س��اع��د وزي���ر ال���دف���اع ق��ال��ت إن مسؤولي 
البنتاجون سيثيرون قضية إيران خالل واحدة 
م��ن جلسات حلف ش��م��ال األط��ل��س��ي. وقالت 
للصحفيني قبل ال��زي��ارة ”نحن مستعدون 

الطالع حلف شمال األطلسي على املستجدات“.
وتابعت ”من املهم ج��دا بالنسبة ل��وزارة 

الدفاع وللحكومة األمريكية كلها التأكد من أن 
حلفاءنا على علم وأننا نتعامل بأكبر قدر من 

الشفافية فيما يتعلق بهذه القضية“.
وك���اد ال��رئ��ي��س األم��ري��ك��ي دون��ال��د ترامب 
أن يوجه ضربات عسكرية إلي��ران األسبوع 
املاضي بعد أن أسقطت طهران طائرة أمريكية 
مسيرة وأع��ل��ن ي��وم االث��ن��ني عقوبات جديدة 
تستهدف الزعيم األعلى اإليراني آية الله علي 

خامنئي ومسؤولني إيرانيني كبار آخرين.
وانسحب ترامب من االتفاق النووي املبرم 
مع طهران عام 2015 رغم اعتراضات احللفاء 
األوروب��ي��ني. ويريد ترامب أن يرغم طهران 
على فتح محادثات بشأن برامجها النووية 

والصاروخية ونشاطها في الشرق األوسط.
وترفض إي��ران ذلك حتى اآلن وح��ذرت من 
أنها مستعدة لتخصيب اليورانيوم ملستوى 
أعلى إذا لم تستطع الدول األوروبية حمايتها 
من العقوبات األمريكية. وتنفي إيران االتهامات 
األمريكية بأنها نفذت هجمات على ناقالت نفط 

في األسابيع األخيرة.
وق��ال دبلوماسيان أوروب��ي��ان إن فرنسا 
وبريطانيا وأملانيا وجهت حتذيرا دبلوماسيا 
رسميا إليران من العواقب الوخيمة التي تواجه 
طهران إذا تراجعت عن التزاماتها مبوجب 

االتفاق النووي.

مساعد لبوتني: الطائرة األميركية 
املسيرة كانت في املجال اجلوي اإليراني

ق���ال ن��ي��ك��والي ب��ات��روش��ي��ف 
أمني مجلس األمن الروسي  أمس  
الثالثاء إن بالده لديها معلومات 
عسكرية تشير إل��ى أن الطائرة 
األمريكية املسيرة التي أسقطتها 
إيران األسبوع املاضي كانت في 

املجال اجلوي اإليراني.
وأض���اف ب��ات��روش��ي��ف، وهو 
م��س��اع��د ل��ل��رئ��ي��س ال���روس���ي 
فالدميير بوتني، للصحفيني في 
ال��ق��دس أن األدل���ة التي ساقتها 
الواليات املتحدة وتشير إلى أن 
إي��ران تقف وراء الهجمات على 
سفن ف��ي خليج ع��م��ان ضعيفة 

نيكوالي باتروشيف أمني مجلس األمن الروسيوتفتقر للحرفية.

بولتون: الطريق مفتوح أمام إيران 
إلجراء محادثات مع أميركا

قال مستشار األمن القومي األمريكي جون 
بولتون أمس  الثالثاء إن بالده ال تزال مستعدة 
إلج��راء محادثات مع إي���ران، في تصريحات 
جاءت بعدما شددت الواليات املتحدة العقوبات 

على طهران.
وقال بولتون في القدس ”ترك الرئيس الباب 
مفتوحا أمام إجراء مفاوضات حقيقية للقضاء 
على برنامج األسلحة النووية اإليراني بشكل 
كامل ميكن التحقق منه وعلى أنظمة إطالق 
صواريخها الباليستية وعلى دعمها لإلرهاب 

الدولي وتصرفاتها املؤذية األخرى في أنحاء 
العالم“. وتابع قائال ”كل ما على إيران فعله هو 

العبور من هذا الباب املفتوح“.
وق���ال م��ن��دوب إي����ران ل���دى األمم املتحدة 
مجيد تخت رواجن���ي للصحفيني إن ب��الده 
لن تقبل ال��دخ��ول في محادثات مع الواليات 
املتحدة بينما هي حتت تهديد العقوبات. وكان 
بولتون يتحدث في بداية اجتماع مع نظيريه 
اإلسرائيلي والروسي من املتوقع أن يركز على 

إيران وسوريا.

احلكومة الهندية: انفصاليو كشمير 
مستعدون إلجراء محادثات

ق��ال زعيم أكبر جماعة انفصالية في 
كشمير املتنازع عليها بني الهند وباكستان 
إن جماعته مستعدة إلج��راء محادثات مع 
احلكومة الهندية وجاء ذلك بعد أن قال حاكم 
والي��ة جامو وكشمير إن��ه متفائل بإجراء 
حوار. ووادي كشمير الذي تسكنه أغلبية 
مسلمة محل نزاع مستمر منذ سبعة عقود 
بني الدولتني النوويتني الهند وباكستان 
اللتني تريد كل منهما السيادة الكاملة على 

املنطقة لكنها تسيطر على جزء منها.
وزادت حدة اللهجة بني نيودلهي وإسالم 
اب��اد وكذلك من جانب االنفصاليني الذين 
يقول كثيرون منهم إنهم يريدون االنضمام 
إلى باكستان منذ فبراير شباط الذي شهد 
مقتل أكثر م��ن 40 م��ن أف���راد ق��وات األم��ن 
الهندية في هجوم انتحاري أعلنت جماعة 
متشددة تنشط في باكستان مسؤوليتها 
عنه. وستكون أي محادثات حلل النزاع 

صعبة للغاية.
لكن ساتيا بال مالك حاكم والي��ة جامو 
وكشمير التي يوجد فيها اجلزء الذي تسيطر 
عليه الهند من كشمير قال في مؤمتر صحفي 
يوم السبت إنه الحظ تخفيفا في موقف قادة 
اجلماعات االنفصالية ومن بينها جماعة 
مؤمتر احلرية ذات النفوذ. وق��ال ”أشعر 
بالسعادة ألن درج��ة احل��رارة في ال��وادي 
انخفضت باملقارنة مبا كانت عليه خالل 

وصولي إلى كشمير“.
ويحكم مالك جامو وكشمير منذ أغسطس 
2018 بعد وقت قصير من انسحاب حزب 

بهاراتيا جاناتا احل��اك��م م��ن ائ��ت��الف مع 
حزب محلي وفرض احلكم املباشر للوالية 
من نيودلهي. ومضى مالك قائال ”اليوم 
)م��ؤمت��ر( احل��ري��ة ال��ذي أغلق أب��واب��ه في 
وقت من األوق��ات... مستعد للمحادثات مع 

حكومة الهند“.
وردا على ذلك قال مير واعظ عمر فاروق 
رئيس مؤمتر احلرية وهو حركة سياسية 
تريد االستقالل عن الهند لرويترز إنه يرحب 
باحملادثات. وق��ال ”مؤمتر احلرية دائما 
يؤيد احملادثات كوسيلة للحل“. وأضاف 
”الكشميريون وه��م األك��ث��ر ت��أث��را خالل 
االثنتني وسبعني سنة املاضية يريدون 

احلل بالطبع“.
وكشمير التي ظل مصيرها معلقا خالل 
التقسيم بني الهند وباكستان في عام 1947 
م��وض��ع اه��ت��م��ام كبير م��ن حكومة حزب 
بهاراتيا جاناتا بقيادة رئيس ال���وزراء 
ناريندرا م��ودي ال��ذي فاز بفترة ثانية في 
احلكم مع زيادة أغلبية حزبه في البرملان في 

انتخابات مايو.
ومنذ هجوم فبراير تشن احلكومة حملة 
واس��ع��ة على االنفصاليني واإلس��الم��ي��ني 
املتشددين الذين ينشطون في املنطقة وتقع 
معارك يومية تقريبا بالرصاص بني قوات 

األمن ومتشددين مسلحني.
ويريد حزب بهاراتيا جاناتا أيضا إلغاء 
امتيازات خاصة جلامو وكشمير، الوالية 
الهندية ال��وح��ي��دة ال��ت��ي تسكنها أغلبية 

مسلمة، ويثير ذلك غضب الكشميريني.

محكمة تركية تخلي سبيل 
موظف بالقنصلية األميركية 
محتجز قيد اإلقامة اجلبرية

قضت محكمة تركية بإخالء سبيل نظمي ماتي جان 
ترك املوظف بالقنصلية األمريكية واملوضوع قيد اإلقامة 
اجلبرية في منزله، وذلك العتبارات صحية. لكن احملكمة 
قالت إن ج��ان ت��رك ال ميكنه م��غ��ادرة البالد أثناء فترة 

محاكمته.
وج��ان ت��رك، امل��س��ؤول األمني بالقنصلية األمريكية 
في اسطنبول، متهم هو وزوجته وابنته بأن لهم صالت 
بشبكة فتح الله كولن رج��ل الدين املقيم في الواليات 
املتحدة الذي تلقي أنقرة باللوم عليه في محاولة انقالب 

عام 2016.

أملانيا ستحظر تصدير األسلحة 
الصغيرة خارج االحتاد 

األوروبي وحلف األطلسي
قالت مصادر حكومية لرويترز إن أملانيا ستحظر 
تصدير األسلحة الصغيرة ملعظم الدول غير األعضاء في 
كل من حلف شمال األطلسي واالحت��اد األوروب��ي مؤكدة 
بذلك تقريرا نشرته في وق��ت سابق مجموعة صحف 

فونكه.
وسيتم استثناء عدد صغير من احللفاء التقليديني وهم 
استراليا ونيوزيلندا واليابان وسويسرا من هذا احلظر 
ال��ذي ميثل أح��دث محاولة من احلكومة لتنفيذ القوانني 
املشددة املتعلقة بتصدير السالح والتي كانت قد وعدت 
بتطبيقها خالل اتفاقيات تشكيل احلكومة االئتالفية العام 

املاضي.

إثيوبيا تقيم مراسم تأبني لرئيس أركان جيشها

أق��ام��ت إث��ي��وب��ي��ا  أم���س  الثالثاء 
مراسم تأبني لرئيس أرك��ان اجليش 
ال��ذي ُقتل مطلع األسبوع مع أربعة 
مسؤولني كبار آخرين فيما وصفتها 
السلطات مبحاولة فاشلة للسيطرة 
على منطقة أم��ه��رة. وجت��م��ع مئات 
اجلنود والضباط بالزي العسكري 
للمشاركة في املراسم التي أقيمت في 

قاعة كبيرة بوسط أديس أبابا.
ومت إغ���الق ط���رق ف��ي العاصمة 
من أج��ل املراسم وش��ددت السلطات 
اإلجراءات األمنية. وقال مستخدمون 
إن اإلنترنت محجوب على ما يبدو 
لليوم الثالث على التوالي في أنحاء 

إثيوبيا.
وُنقل نعشا رئيس أرك��ان اجليش 

سيري مكونن وجنرال متقاعد إلى 
القاعة ملفوفني بعلم إثيوبيا. وُقتل 
الرجالن بالرصاص يوم السبت على 
ي��د احل���ارس الشخصي ملكونن في 

العاصمة أديس أبابا.
وُزي��ن��ت ص���ور للرجلني ب��ال��زي 
العسكري بزهور صفراء. وسيدفن 
سيري في منطقة أمهرة مسقط رأسه 
ال��ي��وم  األرب���ع���اء. ويسلط العنف 
الضوء على تعامل احلكومة االحتادية 
الضعيف مع العنف العرقي في ثاني 
أكبر دول��ة في أفريقيا من حيث عدد 

السكان.
ودخ��ل رئيس ال���وزراء أب��ي أحمد 
القاعة وجلس وأح��ن��ى رأس��ه وب��دا 
عليه احلزن كما حضرت شخصيات 

كبيرة أخرى ومسؤولون من الكنيسة 
األرثوذكسية.

ووق��ع هجومان منفصالن خالل 
أع��م��ال ال��ع��ن��ف وق��اده��م��ا اجل��ن��رال 
أس��ام��ن��ي��و تسيجي ق��ائ��د األم���ن في 
أمهرة الذي كان ُيجند املقاتلني عالنية 
للميليشيات ال��ع��رق��ي��ة ف��ي والي��ة 

أصبحت بؤرة عنف ساخنة.
وقال السكرتير الصحفي لرئيس 
ال������وزراء ل��روي��ت��رز إن أس��ام��ن��ي��و 
ُق��ت��ل ب��ال��رص��اص ق��رب مدينة بحر 
دار عاصمة أم��ه��رة. وع���الوة على 
االغتياالت في العاصمة، ُقتل أيضا 
رئيس والية أمهرة أمباتشو مكونن 

ومستشاره في بحر دار.

رجل إثيوبي يقرأ صحيفة حتمل صورة أمباتشو مكونن و سيري مكونن


