
دع��ت ال��والي��ات امل��ّت��ح��دة مجلس 
األم��ن الدولي لتمديد حظر األسلحة 
امل��ف��روض على إي��ران وال��ذي تنتهي 
مفاعيله في غضون عام وفقاً لالتفاق 
الذي أبرمته الدول الكبرى مع طهران 
حول برنامجها النووي وانسحبت 

منه الحقاً الواليات املتحدة.
وق��ال وزي��ر اخلارجية األميركي 
م��اي��ك ب��وم��ب��ي��و ال����ذي ق���ام برحلة 
استثنائية إل��ى نيويورك حلضور 
اجتماع ملجلس األم��ن ح��ول الشرق 
األوس��ط “نحن أصالً نتابع عن كثب 
أحكام االتفاق التي تنتهي في أكتوبر 

.”2020
وأض����اف “األمر يتعّلق بحظر 
األسلحة الذي فرضته األمم املتحدة 
وبحظر السفر املفروض على قاسم 
سليماني، قائد قوة القدس”، الفرع 
املسؤول عن العمليات اخلارجية في 
احل��رس ال��ث��وري اإلي��ران��ي. ويشمل 
حظر السفر إضافة إلى سليماني 22 

شخصاً آخر.
باملقابل تعّهدت األس��رة الدولية، 
وفقاً لقرار مجلس األمن الرقم 2231 
ال��ذي ك��ّرس هذا االتفاق، رفع القسم 
األك��ب��ر م��ن العقوبات االقتصادية 
املفروضة على اجلمهورية اإليرانية، 
ورف����ع احل��ظ��ر ال����ذي يستهدفها 
واملفروض على األسلحة التقليدية 
في 2020 وعلى الصواريخ البالستية 

ذات القدرة النووية في 2023.
وعلى هامش جلسة مجلس األمن 
في نيويورك قال املبعوث األميركي 
اخل����اص إل���ى إي�����ران ب���راي���ن ه��وك 
للصحافيني “نعتقد أّن مجلس األمن 
له دور مهم في ضمان متديد حظر 

األسلحة وحظر السفر.
وأض���اف “إذا ل��م يفعل املجلس 
شيئاً، فسيتّم رف��ع حظر األسلحة 

وسينتهي حظر السفر امل��ف��روض 
على 23 شخصاً”. فيما ق��ال وزي��ر 

اخلارجية األميركي مايك بومبيو 
إن ال��والي��ات املتحدة ستتخذ كل ما 

بوسعها م��ن إج����راءات ملنع ناقلة 
إيرانية من تسليم النفط إلى سوريا 

في انتهاك للعقوبات األميركية.
وقال بومبيو للصحفيني “أوضحنا 

أن أي أحد يلمسها، أي أحد يدعمها، أي 
أحد يسمح لسفينة بالرسو يواجه 
خطر التعرض لعقوبات من الواليات 
املتحدة”. وأض��اف “إذا اجتهت تلك 
السفينة مجددا إل��ى سوريا فسوف 
نتخذ كل ما بوسعنا من إجراءات مبا 
يتسق مع تلك العقوبات من أجل منع 

ذلك”.
هذا وأكدت اخلارجية األميركية، أن 
مساعدة الناقلة اإليرانية )غريس 1( 
التي غادرت سواحل جبل طارق ، قد 

ينظر لها كدعم ل�”منظمات إرهابية”.
وق��ال مسؤول ب��وزارة اخلارجية 
األميركية “أبلغنا اليونان أن الناقلة 
اإليرانية تنقل النفط لسوريا بشكل 
غير شرعي”، وأضاف “نقلنا موقفنا 
ال��ق��وي امل��ع��ارض للناقلة اإليرانية 

للحكومة اليونانية”.
من جانبه، ق��ال وزي��ر اخلارجية 
األم��ي��رك��ي م��اي��ك ب��وم��ب��ي��و، إن���ه من 
املؤسف السماح للناقلة اإليرانية 
مبغادرة جبل طارق، بعد احتجازها 

طوال أسابيع.
وأض����اف ف��ي مقابلة م��ع شبكة 
فوكس نيوز إّن قرار حكومة املنطقة 
البريطانية “مؤسف للغاية”. وقال 
إن بيع ط��ه��ران النفط ال���ذي تنقله 
ه��ذه الناقلة سيتيح لها املساهمة 
في متويل القوات املسلحة اإليرانية 
التي “زرعت الرعب والدمار وقتلت 

أميركيني حول العالم”.
وغ����ادرت الناقلة أدري����ان داري��ا 
1، التي كانت تعرف باسم غريس 
1، جبل ط��ارق ي��وم 18 أغسطس ، 
وأظ��ه��رت ب��ي��ان��ات تتبع السفن أن 
السفينة متجهة إل��ى ميناء كاالماتا 

اليوناني.

جلسة سابقة في مجلس األمن

بومبيو: سنتحرك إذا سّلمت الناقلة اإليرانية النفط لسورية

أميركا تدعو مجلس األمن لتمديد حظر األسلحة على إيران

طهران: ناقلة نفط إيرانية تعرضت 
لعطل فني بالبحر األحمر

قالت طهران، أم��س  األربعاء، إن ناقلة نفط 
إيرانية تعرضت لعطل فني بالبحر األحمر، 
لكن وضعها آمن وطاقمها سليم. وأفاد مراسل 
 ،”HELM“ العربية أن سفينة النفط اإليرانية

تعرضت خللل فني منذ في مياه البحر األحمر.
وأك���دت م��ص��ادر ل��� “العربية” أن السفينة 
اإلي��ران��ي��ة ل��م تطلب ن��داء استغاثة م��ن ال��دول 
القريبة، رغم مضيها يوما كامال في عرض البحر 

دون حترك.

وف��ي س��ي��اق متصل ذك���رت وك��ال��ة العمال 
اإلي��ران��ي��ة ل��أن��ب��اء، أن ش��رك��ة شحن إيرانية 
تستأجر ف��ي ال��وق��ت احل��ال��ي الناقلة “أدريان 
داريا” التي أُفرج عنها بعد احتجازها في جبل 
ط��ارق. وقالت الوكالة: “جتدر اإلش��ارة إلى أن 
السفينة غريس 1، التي تغير اسمها إلى أدريان 
داري���ا بعد االح��ت��ج��از، ه��ي ناقلة نفط كورية 
الصنع مملوكة لروسيا وتستأجرها حالياً 

شركة شحن إيرانية”.

جنوب السودان: قيادي معارض يحذر 
من تأجيل تشكيل احلكومة مجددًا

عناصر من جيش جنوب السودان

ح��ذر بنغاسي ج��وزي��ف ب��ك��اس��ورو، 
رئيس احلركة الوطنية للتغيير املوقعة 
على اتفاق السالم بدولة جنوب السودان، 
م��ن تأجيل تشكيل احلكومة االنتقالية 

للمرة الثانية في البالد.
وق����ال ب���ك���اس���ورو ف���ي ت��ص��ري��ح��ات 
ل��أن��اض��ول، إن��ه ي��رف��ض أي مقترحات 
تقضي بتأجيل تشكيل احلكومة االنتقالية 
في نوفمبر املقبل، بدعوى عدم حل بعض 

املسائل العالقة. وناشد رئيس احلركة 
الوطنية، قيادات األط��راف املوقعة على 
اتفاق السالم، ملضاعفة اجلهود من أجل 
تنفيذ اتفاق السالم ووقف معاناة شعب 

جنوب السودان.
ومضى قائال: “علينا أن نقوم بتنفيذ 
بنود الترتيبات األمنية، لكن إذا تعذر 
القيام بذلك خالل األشهر الثالث املقبلة، 
فيجب أن ن��ق��وم بتكوين احل��ك��وم��ة في 

نوفمبر، ألن ذل��ك سيضع ح��دا ملعاناة 
املواطنني”.

وت��اب��ع: “أريد أن أق��ول أن املواطنني 
سيفقدون الثقة في العملية السلمية إذا ما 
فشلنا مرة أخرى في تكوين احلكومة في 

املوعد احملدد”.
وف��ي 5 سبتمبر 2018، وق��ع الفرقاء 
في جنوب السودان بالعاصمة اإلثيوبية 

أديس أبابا، اتفاقا نهائيا للسالم.

9 alwasat.com.kwخارجيات

ظريف يحذر واشنطن: إيران ميكن أن تأتي أيضا بأفعال »غير متوقعة«
قال وزي��ر اخلارجية اإليراني محمد ج��واد ظريف 
أم��س  األربعاء إن ب��الده ميكن أن تأتي أيضا بأفعال 
”غير متوقعة“ ردا على سياسات الواليات املتحدة 

”غير املتوقعة“ في عهد الرئيس دونالد ترامب.

وقال ظريف في كلمة أمام معهد ستوكهولم الدولي 
ألبحاث السالم ”التصرفات غير املتوقعة املتبادلة 
ستؤدي إلى فوضى. ال ميكن للرئيس ترامب أن يأتي 
أفعاال غير متوقعة ثم ينتظر من اآلخرين أن يأتوا 

بأفعال متوقعة“. ومضى قائال ”عرب اخلليج ال ميكن 
أن يحققوا األمن بإنفاق مليارات الدوالرات على شراء 
أسلحة الغرب... والوجود العسكري األجنبي مهما بلغ 

حجمه ال ميكن أن يحول دون زعزعة األمن“.
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ترامب: لن أقطع 
املساعدات عن 

إسرائيل
هاجم الرئيس األمريكي دونالد 
ترامب “بشدة” ما اعتبره دعوات 
لقطع امل��س��اع��دات األمريكية عن 
إسرائيل مؤكدا أن “ذلك لن يحدث 

أبدا”.
وردا على س��ؤال صحفي في 
البيت األب��ي��ض ح��ول م��ا ق��ال انه 
تلميح من النائبة في الكونغرس 
األمريكي إلهان عمر بأن الواليات 
املتحدة يجب أن تعيد النظر في 
امل��س��اع��دات التي تقدمها سنويا 
إلى إسرائيل قال ترامب “لن اقطع 

املساعدات عن إسرائيل”.
واضاف “ال أستطيع أن أصدق 
أننا نناقش ه��ذا امل��وض��وع.. منذ 
خمس أو حتى ث��الث سنوات لم 
تكن مجرد فكرة احلديث عن قطع 
امل��س��اع��دات ع��ن إس��رائ��ي��ل واردة 
بسبب اثنتني تكرهان إسرائيل 
ويكرهان الشعب اليهودي” في 
إش���ارة لنائبي الكونغرس عمر 

ورشيدة طليب.
وأضاف “ال أصدق أننا جنري 
هذا النقاش.. إلى أين يتجه احلزب 
الدميقراطي بالدفاع عنهما على 
حساب إسرائيل”.وأكد “أعتقد أن 
أي شخص يهودي يصوت لصالح 
دميقراطي فإن قيامه بذلك يظهر 
إما انعداما كامال للمعرفة أو عدم 

والء كبير”.

مقتل شرطي هندي 
ومسلح إثر اشتباك 

في جامو وكشمير
أعلنت الشرطة الهندية، أمس 
األرب��ع��اء، مقتل أح��د عناصرها 
ومسلح إث��ر اشتباك ف��ي اجل��زء 
اخل��اض��ع لنيودلهي م��ن إقليم 
كشمير امل��ت��ن��ازع عليه. ونقلت 
صحيفة “ذا هيندو” احمللية عن 
ال��ش��رط��ة ق��ول��ه��ا إن مسلحا من 
تنظيم “لشكر طيبة” قتال في 
اشتباك مبقاطعة بارامواّل شمالي 

جامو وكشمير.
وأوضحت الصحيفة أن هذه هي 
العملية األمنية للشرطة واجليش 
في املنطقة بعد إلغاء احلكومة 
الهندية م��ادة في الدستور متنح 
اإلق��ل��ي��م ذي الغالبية املسلمة 
حكما ذاتيا. وقالت شرطة جامو 
وكشمير في تغريدة على تويتر 
إن املسلح ال��ذي ُقتل يدعى مؤمن 
غوجري، وهو من سكان باراموال، 
ومرتبط بتنظيم “لشكر طيبة” 

اإلرهابي.

تأهب أمني في فرنسا مع مراقبة 
للحدود وإغالق حركة املرور

تواجه فرنسا حتدياً أمنياً جديداً مع اقتراب 
استضافتها قمة مجموعة السبع، فبينما يقوم 
متظاهرون بإنشاء مخيمات في بلدات بالقرب 
م��ن احل���دود اإلس��ب��ان��ي��ة لالحتجاج على ما 
يسمونه الظلم االقتصادي وعلى تداعيات تغير 
املناخ وغيرها من املخاوف، أعلنت السلطات 
الفرنسية عن حشد 13200 عنصر من الشرطة 
والدرك تدعمهم القوات العسكرية لتعزيز األمن 
في بياريتز ومحيطها، املدينة التي ستعقد فيها 

القمة.
وفي تصريحات لوزير الداخلية كريستوف 
كاستانير عن اإلجراءات األمنية املكثفة املقررة 
ملجموعة السبع في بياريتز في الفترة من 24 
إلى 26 أغسطس قال كاستانير “لن نتسامح 

مع أي جتاوزات، إذا حدثت، سنرد”.
وك��ان وزي��ر الداخلية قد زار ألول م��رة مع 
ل���وران نونيز سكرتير ال��دول��ة ل��دى وزارة 
الداخلية في أوائ��ل شهر يوليو املكان الذي 
ستقام فيه الفعالية الدولية، وع��ادا الثالثاء 
إليه مرة أخرى قبل أربعة أيام من انعقاد القمة 
ليفحصا النظام األمني جلنوب غرب البالد من 
أجل التأكد من سالمة األمن و توفر اخلدمات 
الصحية واإلغاثية في املنطقة. من جهة أخرى 
تتضمن اإلج����راءات األمنية املكثفة تشديد 
الرقابة على احل���دود وإغ���الق حركة امل��رور 
اجل��وي والبري املؤدية إل��ى بياريتز لتمهيد 
الطريق أم��ام ق��ادة ال���دول القادمني حلضور 

القمة.

الواليات املتحدة تقول إنها »جاهزة« 
الستئناف احلوار مع كوريا الشمالية

أشخاص يشاهدون مشاهد يبثها التلفزيون 
الكوري اجلنوبي ُتظهر إطالق ص��اروخ كوري 
شمالي، في محطة قطار في سيول في 6 أغسطس 

2019
أع��ل��ن امل��ب��ع��وث األم��ي��رك��ي اخل���اص لكوريا 
الشمالية األربعاء من سيول أن الواليات املتحدة 
“جاهزة” الستئناف احمل��ادث��ات الثنائية مع 

كوريا الشمالية املتوقفة منذ عدة أشهر.
وتوقفت احملادثات منذ فشل القمة الثانية بني 
الرئيس األميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري 

الشمالي كيم جونع أون في هانوي في فبراير.
ول��م تتمكن واشنطن وبيونغ يانغ حينها 
من التوصل لتفاهم حول نزع السالح النووي 

ال���ك���وري ال��ش��م��ال��ي م��ق��اب��ل رف���ع للعقوبات 
االقتصادية عن هذا البلد.

لكن يبدو أن إن��ه��اء التدريبات العسكرية 
السنوية املشتركة بني الواليات املتحدة وكوريا 
اجلنوبية، التي تعتبرها بيونغ يانغ فعالً 
عدائياً، الثالثاء قد أسهم في فتح الطريق من 

جديد الستئناف احملادثات.
وأك���د امل��ب��ع��وث األم��ي��رك��ي اخل���اص بكوريا 
الشمالية ستيفن بيغون “نحن جاهزون للبدء 
باملناقشات مجرد تلقينا ألخبار من نظرائنا 
الكوريني الشماليني”. وجاء إعالنه من سيول 
حيث يقوم ب��زي��ارة، في ختام لقاء مع نظيره 

الكوري اجلنوبي لي دو-هون.

رئيس وزراء إيطاليا يستقيل بعد
انسحاب »الرابطة« من االئتالف

أبلغ رئيس ال���وزراء اإلي��ط��ال��ي، جوزيبي 
كونتي، أع��ض��اء مجلس الشيوخ بأنه تقدم 
باستقالته، ألن شريكه في االئتالف اليميني 
احلاكم، حزب الرابطة بزعامة وزير الداخلية، 
ماتيو سالفيني، قرر التخلي عن دعم احلكومة 

الشعبوية.
وق���ال كونتي إن��ه س��وف ي��ذه��ب ف��ي وقت 
الحق، إلى الرئيس سيرجيو ماتاريال، إلبالغه 

بقراره رسميا. وبصفته رئيس الدولة، بإمكان 
ماتاريال مطالبة كونتي بالبقاء في املنصب 
ومحاولة إيجاد أغلبية بديلة في البرملان أو 
قبول استقالته والنظر فيما إذا ك��ان بإمكان 
زعيم آخر تشكيل ائتالف بديل. وحال الفشل 
في هذا، بإمكان ماتاريال حل البرملان، ما ميهد 
الطريق إل��ى انتخابات عامة جديدة بحلول 

أكتوبر املقبل.

مشاورات »على مستوى عال 
جدًا« بني واشنطن وكراكاس

أع��ل��ن ال��رئ��ي��س األم��ي��رك��ي، دون��ال��د ت��رم��ب، أن ات��ص��االت 
“على مستوى عال جداً” جتري بني كراكاس وواشنطن، في 
تصريحات أكدها الرئيس الفنزويلي، نيكوالس مادورو، الذي 

أوضح أن هذه املشاورات جتري “منذ أشهر”.
وق��ال ترمب في البيت األبيض: “نتحدث إلى ممثلني عدة 
لفنزويال ونساعد فنزويال بقدر ما نستطيع”، الفتاً: “ال أريد 
أن أقول من، لكن نتحادث على مستوى عال جداً”، بينما تدعم 
الواليات املتحدة املعارض خوان غوايدو وال تعترف بسلطة 

مادورو وتدفع باجتاه رحيله.
وتابع ترمب: “قبل 15 عاماً كانت )فنزويال( واحدة من أغنى 

الدول واآلن هي واحدة من أفقر الدول”.
وأكد مادورو صحة تصريحات نظيره األميركي، مشيراً إلى 

أن هذه االتصاالت جتري “منذ أشهر”.

الصني تعلن احتجاز موظف بالقنصلية 
البريطانية لدى هونغ كونغ

كشفت بكني، أمس األربعاء، عن مصير موظف بالقنصلية 
البريطانية بعد يوم على إعالن لندن اختفائه في الصني، مشيرًة 

أنه موجود لديها رهن االحتجاز اإلداري في مدينة شجن.
وقال متحدث اخلارجية الصينية، جينغ شوانغ، في تصريح 
صحفي ، إن املوظف البريطاني محتجز في مدينة شجن جنوب 

غربي البالد ملدة 15 يوم، دون توضيح سبب احتجازه.
وأعربت اخلارجية البريطانية عن “قلقها البالغ” إزاء اختفاء 
أحد موظفي قنصليتها لدى مقاطعة هونغ كونغ ذاتية احلكم، 

عقب دخوله الصني في رحلة عمل، بحسب بيان صادر عنها.
وذكر البيان أن اخلارجية البريطانية تطلب معلومات من 
حكومة هونغ كونع ومقاطعة غواندونغ، بشأن مصير املوظف 
الذي مت احتجازه أثناء عبوره من مدينة شنجن الصينية إلى 

هونغ كونغ، دون مزيد من التفاصيل.


