14

شؤون

خارجية
www.alshahedkw.com
العدد ( )3834األحد  25أغسطس 2019
info@alshahedkw.com

جواسيس في وزارة النفط مهدوا الطريق الحتجاز «جريس »1

ناقلة النفط اإليرانية تغير وجهتها إلى تركيا
غ�ي�رت ن��اق��ل��ة ال��ن��ف��ط الإي��ران��ي��ة
«�أدري����ان داري���ا  ،»1التي كانت
ت�سمى يف ال�سابق «جري�س ،»1
وجهتها �إلى ميناء مر�سني الرتكي
بدال من ميناء كاالماتا اليوناين،
م�ساء �أم�س الأول ،ح�سبما �أفادت
وكالة بلومربغ للأنباء.
وق��درت الوكالة �أن ت�صل الناقلة
الإيرانية �إلى ميناء مر�سني الرتكي
ظهرية يوم � 31أغ�سط�س.
وكانت الناقلة قد مت احتجازها
قبالة �سواحل �إقليم جبل طارق
التابع للتاج الربيطاين يف الرابع
من يوليو املا�ضي لال�شتباه يف
قيامها بنقل نفط �إيراين �إلى �سورية
يف انتهاك للعقوبات املفرو�ضة من
جانب االحتاد الأوروبي.
وج��رى الإف���راج عنها ي��وم الأحد
املا�ضي بعد �أن رف�ضت �سلطات
جبل طارق طلبا �أمريكيا باحتجاز
ال�سفينة.
وكانت وزارة اخلارجية الأمريكية
قد ح��ذرت يف وقت الحق اليونان
ودول ح��و���ض البحر املتو�سط
الأخ��رى ب��أن �أي تعاون مع ناقلة
النفط �سيتم التعامل معه بو�صفه
دعم ًا للإرهاب.
من جانبه� ،أفاد النائب بالربملان
الإي���راين �أب��و الف�ضل �أب��و ترابي،
�أم�س� ،أن جوا�سي�س يف وزارة النفط
الإيرانية مهدوا الطريق الحتجاز

,,

طهران اختبرت
صاروخ ًا جديداً

لتعزيز قدرة الردع
وتعزيز األمن
• ناقلة النفط اإليرانية بعد إبحارها من جبل طارق

ناقلة النفط الإيرانية العمالقة
املعروفة بـ«جري�س .»1
وك��ان��ت الناقلة الإي��ران��ي��ة ق��د مت
اح��ت��ج��ازه��ا م��ن ق��ب��ل البحرية
الربيطانية مب�ضيق جبل طارق يف
 4يوليو املا�ضي ،بتهمة نقل النفط
�إل��ى �سورية ،يف حت� ٍ�د لعقوبات
ؤخرا.
�أوروبية ،قبل الإفراج عنها م� ً
وق��ال �أب��و ترابي ،وه��و ع�ضو يف
اللجنة الق�ضائية بالربملان
الإيراين« :هناك جوا�سي�س ي�شغلون
منا�صب يف وزارات خمتلفة من بينها
وزارة النفط مهدوا الطريق لل�سلطات
الربيطانية الحتجاز ناقلة النفط

جري�س  ،1م�ضي ًفا« :العدو ا�ستثمر
بكثافة يف وزارة النفط وجند له
عمالء وجوا�سي�س».
وحت�����دث ع���ن اع���ت���ق���ال وزارة
اال���س��ت��خ��ب��ارات الإي��ران��ي��ة يف 22
�شخ�صا بذريعة
يوليو املا�ضي 17
ً
التج�س�س ل�����ص��ال��ح ال��والي��ات
املتحدة ،قائلاً « :من بني الأ�شخا�ص
املعتقلني  5يعملون يف وزارة مهمة
«النفط» وهم من حملة اجلن�سية
املزدوجة».
و�أ�ضاف النائب« :مت جتنيد بع�ض
اجلوا�سي�س يف وزارة النفط لتزويد
جهات خارجية مبعلومات العمالء

ومبيعاتنا النفطية ،وكانوا يعطون
العدو التفا�صيل».
على جانب �آخر ،ك�شف قائد حر�س
الثورة الإ�سالمية اجل�نرال ح�سني
�سالمي ،النقاب� ،أم�س ،عن اختبار
�صاروخ جديد.
وق�����ال اجل���ن��رال ����س�ل�ام���ي ،يف
ت�رصيحات لل�صحافيني� ،إن �إيران
تخترب دائما جميع �أن��واع الأنظمة
الدفاعية واال�سرتاتيجية ،وهي
خطوات متوا�صلة بهدف تعزيز
قدرة الردع لدينا.
ويف �إ���ش��ارة �إل��ى الأم��ن يف منطقة
اخل��ل��ي��ج ،نقلت وك��ال��ة ت�سنيم

ال��دول��ي��ة ل�ل�أن��ب��اء الإي��ران��ي��ة عن
اجل�ن�رال �سالمي ق��ول��ه� :إن الأم��ن
م�ستتب بف�ضل ال��ت��واج��د القوي
للقوات امل�سلحة الإيرانية.
و�أو����ض���ح اجل��ن��رال ���س�لام��ي �أن
اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية
توفر الأمن يف اخلليج ،ولن يتمكن
الأع��داء من تقوي�ض الأم��ن يف هذه
املنطقة.
وت�شري �إيران مرارا �إلى �أنها قادرة
على حفظ الأمن يف اخلليج ،وتعلن
�أن حم���اوالت ال��والي��ات املتحدة
ت�شكيل قوة بحرية دولية و�إر�سالها
�إلى اخلليج ،تزعزع اال�ستقرار.

أطلقتهما من غواصتين في منطقة المحيط المتجمد الشمالي

روسيا ترد على أميركا باختبار صاروخين عابرين للقارات

• روسيا تطلق صواريخ باليستية وسط مخاوف من سباق تسلح مع أميركا

مهاجرو سفينة اإلنقاذ «أوشن فايكنغ»
يصلون إلى مالطا

نُ قل امل��ه��اج��رون ،ال��ذي��ن مت
�إنقاذهم من خالل �سفينة الإنقاذ
اخلريية «�أو�شن فايكنغ» �إلى
مالطا م�ساء �أم�س الأول ،يف
�إطار اتفاق تو�سط فيه االحتاد
الأوروبي� ،سي�شهد نقلهم �إلى 6
دول �أخرى �أع�ضاء باالحتاد.
ومت نقل الأ�شخا�ص الـ،356
ال��ذي��ن �أنقذهم طاقم �سفينة
الإنقاذ التي ترفع علم الرنويج
�إلى قارب دورية تابع للقوات
امل�سلحة يف مالطا بعد الظهر
وو�صلوا �إل��ى ال�شاطئ �أم�س

الأول.
ومت �إن��زال الرجال والن�ساء
والأط����ف����ال ،ال���ذي���ن ك��ان��وا
يجل�سون على م�تن القارب
ال��ت��اب��ع ل��ل��ق��وات امل�سلحة
وكانوا يرتدون �سرتات جناة
برتقالية ،ونقلهم م��ن قبل
م�س�ؤويل الهجرة ليتم فح�صهم
و�إيوائهم.
و�سيبقون يف مالطا حتى يتم
نقلهم �إلى فرن�سا �أو �أملانيا
�أو �أي��رل��ن��دا �أو لوك�سمربغ
�أوال�برت��غ��ال �أو رومانيا،

�أعلنت وزارة الدفاع الرو�سية� ،أم�س،
يف بيان� ،أن مو�سكو اختربت �إطالق
�صاروخني بالي�ستيني من غوا�صتني يف
منطقة املحيط املتجمد ال�شمايل وبحر
بارنت�س �ضمن تدريب قتايل.
وذكرت ال��وزارة �أن ال�صاروخ �سينيفا
العابر للقارات ،وال��ذي يعتمد على
الوقود ال�سائل انطلق من الغوا�صة
ت��وال ،بينما �أطلقت الغوا�صة يوري
دوجلوروكي ال�صاروخ بوالفا ،وهو
�أح���دث ال�����ص��واري��خ الرو�سية التي
ت�ستخدم وقودا �صلبا.
و�أ�ضافت �أن ال�صاروخني بلغا هدفيهما
ب ��أح��د م��واق��ع ال��ت��دري��ب يف منطقة
�أرخاجنيل�سك ال�شمالية ويف �شبه
جزيرة كامت�شاتكا يف �أق�صى �رشق
رو�سيا.
وقالت الوزارة�« :أثناء عمليتي الإطالق
جرى الت�أكد من دقة اخل�صائ�ص الفنية
لل�صاروخني البالي�ستيني اللذين
ينطلقان من غوا�صات ،ومن كفاءة كل
�أنظمة �صواريخ ال�سفن».
ي�أتي ذلك بعدما �أمر الرئي�س الرو�سي،

فالدميري بوتن� ،أم�س االول ،اجلي�ش
باتخاذ ت��داب�ير ردا على االختبار
ال�صاروخي الأمريكي متو�سط املدى،
وذلك بعد �أ�سابيع من ان�سحابها من
معاهدة احل��د من الأ�سلحة النووية
املوقعة مع مو�سكو.
وذكر الكرملني �أن بوتني �أمر الوزارات
املختلفة بتحليل التهديد ،الذي ميثله
ال�صاروخ الأمريكي اجلديد ،لكنه قال
�إن« :رو�سيا ال تريد االجن��رار ل�سباق
ت�سلح».وقال بوتني« :حديث وا�شنطن
عن ن�رش �صواريخ جديدة مبنطقة �آ�سيا
واملحيط الهادي ي�ؤثر على م�صاحلنا
الأ�سا�سية لقربها من حدودنا».
ويف وقت �سابق� ،أعلنت وزارة الدفاع
الأمريكية «البنتاغون» �أن اجلي�ش
�أج����رى جت��رب��ة حتليق ل��ط��راز من
ال�صواريخ ،كان حمظورا منذ �أكرث من
 30عاما.وقالت ال��وزارة �إنها �أجرت
جتربة على ن�سخة معدلة لل�صاروخ
«كروز توماهوك» البحري ،لكنه يطلق
برا ،م�شرية �إلى �أنه كان م�سلحا بر�أ�س
نوويا.
حربي تقليدي ولي�س
ً

ترامب يطعن على حكم قضائي

يمنعه من حظر متابعيه في «تويتر»
طعن الرئي�س الأمريكي دونالد
ت��رام��ب ع��ل��ى ق����رار حمكمة
ا���س��ت��ئ��ن��اف احت���ادي���ة ق�ضت
بانتهاكه الد�ستور عندما حظر
ح�سابات بع�ض م�ستخدمي
ت��وي�تر م��ن متابعة ح�سابه
بعدما �أدلوا ب�آراء مل تعجبه.
و�أو�ضحت �أوراق دعوى قدمتها
وزارة ال��ع��دل الأم�يرك��ي��ة يف
�ساعة مت�أخرة من م�ساء �أم�س
االول �أن ترامب �سعى جلل�سة
�أخ��رى ملحكمة ا�ستئناف يف
ن��ي��وي��ورك معتربا �أن ق��رار
ثالثة ق�ضاة بالإجماع «جاء
بالأ�سا�س لت�صور خاطئ».
ويبلغ عدد متابعي ترامب على
تويرت  63مليونا .وي�ستخدم
الرئي�س الأم�يرك��ي ح�سابه
ع��ادة لإع�لان ق��رارات مهمة،
منها ما �أعلنه �أم�س االول ب�ش�أن
التجارة مع ال�صني وهو ما
هوت ب�سببه الأ�سهم الأمريكية

و�أ�سعار النفط ب�شدة.
و�أي���د ث�لاث��ة ق�ضاة مبحكمة
اال�سئتناف ال�شهر املا�ضي قرار
حمكمة �أدن��ى درج��ة يف مايو
 2018كان قد �أجرب ترامب على
�إلغاء حظر مينع ع�رشات من
متابعيه من الو�صول حل�سابه
الر�سمي على «تويرت».
ومل ت��رد �رشكة «ت��وي�تر» �أو
البيت الأبي�ض حتى الآن على
طلبات للتعليق.
وج����اء يف ح��ك��م القا�ضي
بارينجتون باركر مبحكمة
اال�ستئناف« :ال ي�سمح التعديل
الأول مل�س�ؤول عام ي�ستخدم
ح�سابا على و�سائل التوا�صل
االج��ت��م��اع��ي جلميع �أن���واع
الأغرا�ض الر�سمية با�ستبعاد
�أ�شخا�ص م��ن ح���وار مفتوح
ع�بر الإن�ترن��ت لأن��ه��م عربوا
عن وجهات نظر ال يتفق معها
امل�س�ؤول».

بعد خروجها من االتحاد األوروبي

جونسون :بريطانيا ستكون
دولة عالمية واثقة من نفسها
ت��ع��ه��د رئ��ي�����س ال�����وزراء
ال�ب�ري���ط���اين ب��وري�����س
جون�سون ببناء بريطانيا
«ع��امل��ي��ة ت��ت��ط��ل��ع �إل���ى
اخلارج» بعد خروجها من
االحت���اد الأوروب����ي الذي
كانت ع�ضوا فيه ملدة تزيد
عن  40عاما.
وقال ع�شية قمة جتمع �أقوى
االق��ت�����ص��ادات يف العامل:
«ر�سالتي الى قادة جمموعة
ال�سبع ه��ذا اال�سبوع هي
التالية :بريطانيا التي
�أق��وده��ا �ستكون عاملية
• بوريس جونسون
وتتطلع �إلى اخلارج ودولة
واثقة من نف�سها».
ووعد جون�سون بتنفيذ بريك�ست �سواء باتفاق مع بروك�سل �أو من
دونه مع حلول املهلة النهائية يف � 31أكتوبر.
لكن قطاع الأعمال يف بريطانيا يخ�شى خروجا غري منظم ميكن �أن
يعر�ض التجارة اخلارجية ملخاطر ويت�سبب برتاجع االقت�صاد.
ّ
واعترب جون�سون �أن ه�ؤالء الذين يتوقعون �أن تعاين بريطانيا
من الرتاجع االقت�صادي والعزلة الدبلوما�سية ما �أن ت�شق طريقها
مبفردها «خمطئون �إلى حد كبري» .من جانبه ،قال مي�شيل بارنييه
مفاو�ض االحت��اد الأوروب���ي ب�ش�أن خ��روج بريطانيا من التكتل
�أم�س الأول� ،إنه م�ستعد لبحث مقرتحات «واقعية» من بريطانيا
بخ�صو�ص ان�سحابها من االحتاد .لكنه كرر وجهة النظر التي تقول
�إن االتفاق الذي �سبق التو�صل �إليه كان �أف�ضل ترتيب ممكن.
و�أ�ضاف يف تغريدة على «تويرت» بعد االجتماع مع رئي�س الوزراء
الهولندي مارك روته« :نحن م�ستعدون لتحليل مقرتحات بريطانية
تت�سم بالواقعية والعملية واالت�ساق مع مبادئنا .االحتاد الأوروبي
يريد ان�سحابا منظما ،لكنه م�ستعد �أي�ضا لأي نتيجة».

ألمانيا :مناهضو العنصرية يتظاهرون ضد اليمين المتطرف

مبوجب اتفاق �أعلنه رئي�س
وزراء مالطا جوزيف مو�سكات
�أم�س االول.
وتابع مو�سكات« :لن يبقى �أي
من املهاجرين يف مالطا».
وك��ان مو�سكات ق��د ق��ال �إنه
�سيتم نقل املهاجرين ،الذين
تقطعت بهم ال�سبل على منت
�سفينة �إنقاذ ملدة �أ�سبوعني
تقريبا ،بعد منع دخولهم �إلى
ميناء ب�إيطاليا� ،إل��ى قارب
تابع لقوات مالطا امل�سلحة
ونقلهم �إلى مالطا.

زعيم المعارضة التركية :نحتاج إلى سالم
مع الجميع

ق����ال زع���ي���م ح����زب ال�شعب
اجلمهوري املعار�ض الرئي�سي
يف تركيا كمال كلجدار �أوغلو،
ان م�رص �أقوى دولة يف ال�رشق
الأو�سط ،ح�سبما ن�رشت �صحيفة
حرييت الرتكية.
كما ق��ال �أوغ��ل��و ،تركيا لي�س
لديها م�شاكل مع �سورية �أو مع
م�رص ،قبل التطورات الأخرية
يف املنطقة ،م�شريا �إلى �رضورة
حتقيق ال�سالم مع جريان تركيا،
قائال« :نحن بحاجة �إلى �أن نكون
يف �سالم مع اجلميع ،مبا يف ذلك
�سورية و�إيران والعراق ورو�سيا
واليونان وبلغاريا».
ي�أتي هذا يف الوقت الذي ميار�س
فيه رج��ب �أدروغ����ان �سيا�سية
خارجية مع دول العامل �أدت �إلى
انهيار االقت�صاد الرتكي ،حيث
يدعم اجلماعات امل�سلحة يف
اليمن و�سورية ،ف�ضال عن �إر�ساله
لآل��ي��ات حمملة بالذخرية �إلى

• كمال كلجدار أوغلو

خان �شيخون الأ�سبوع املا�ضي.
على جانب �آخ��ر ،انتقد رئي�س
بلدية مدينة ديار بكر الرتكية
عدنان �سلجوك مزراكلي قرار
وزارة الداخلية الرتكية بعزله
م��ع رئي�سي بلديتي م��اردي��ن
ووان الواقعتني جنوب �رشقي
البالد بعد اتهامهم باالن�ضمام

جلماعة «�إرهابية» ون�رش دعاية
ل�صاحلها.
وو�صف مزراكلي يف ت�رصيحات
�أم�����س ،ق���رار ع��زل��ه م��ع اثنني
�آخ��ري��ن ب��ـ «اغ��ت�����ص��اب �إرادة
ال�شعب واالن��ق�لاب عليها»،
م�شريا �إلى �أن املاليني من �سكان
ه��ذه امل���دن يرف�ضون تعيني
�أمناء بدال من ر�ؤ�ساء بلدياتهم
املنتخبني ويواجهون هذا القرار
باحتجاجات �سلمية.
وقال �إن الدميقراطيات يف معظم
دول العامل ،ت�ستند على �إرادة
الناخبني كقاعدة �أ�سا�سية يف
انتخاب واختيار احلكومتني
ال�سيا�سية واملحلية وحترتم
خ��ي��ارات��ه��م وف��ق��ا للد�ستور،
مبينا �أن الأمر يف تركيا خمتلف
كليا .م�ضيفا �أن تركيا تختطف
القوانني املتعلقة بال�ش�ؤون
البلدية واملدنية وتتجاهل �إرادة
الناخبني.

نظم �آالف من مناه�ضي العن�رصية مظاهرة
�أم�س ،يف �رشق �أملانيا مع توقع فوز اليمني
يف انتخابات والية �ساك�سونيا وبراندنبورغ.
وط��ال��ب منظمو الفعالية التي يتوقع �أن
ي�شارك فيها الآالف يف مدينة دري�سدن ب�رشق
�أملانيا مبجتمع جامع و�ضد رهاب الأجانب
والعن�رصية.
وتنظم املظاهرة جمموعة «انتيلبار» التي
�سبق �أن دعت �إلى فعالية مماثلة يف العا�صمة

• �آالف الأملان خالل تظاهرة �ضد اليمني

برلني العام املا�ضي و�شارك فيها � 250ألف
�شخ�ص.
وقال فيليك�س مولر املتحدث با�سم املجموعة:
«ع�رشات الآالف من املتظاهرين �شاركوا يف
االحتجاجات».
وت�أتي مظاهرة جمموعة انتيلبار قبل �أ�سبوع من
انتخابات الوالية يف �ساك�سونيا وبراندنبورغ
التي يتوقع �أن يحقق فيها حزب البديل من
�أجل �أملانيا اليميني املتطرف مكا�سب كبرية،

ويخو�ض احلزب االنتخابات بربنامج مناه�ض
للهجرة.
وق��ال املنظمون يف بيان الأربعاء املا�ضي
�إن «انتيلبار ترمز �إلى جمتمع منفتح وحر،
التحالف يقف �ضد �أي �شكل من �أ�شكال كره
الب�رش ومناه�ضة امل�ساواة بني اجلن�سني
و�ضد تقييد احلقوق الأ�سا�سية و�ضد االنحطاط
املجتمعي والفقر من �أجل جمتمع يعي�ش فيه
كل النا�س بدون خوف».

النمسا توافق على عودة أبناء اإلرهابيين إليها
واف��ق��ت النم�سا� ،أم�����س ،للمرة
الأولى ،على عودة �أطفال عنا�رص
التنظيم الإره��اب��ي «م��ن حاملي
اجلن�سية النم�ساوية» �إلى البالد.
وق���ال امل��ت��ح��دث ب��ا���س��م وزارة
اخل��ارج��ي��ة ال��ن��م�����س��اوي��ة بيرت
جو�شيلباور� ،أم�س� ،إن ا�ستعدادات
مكثفة جت��رى لعودة �أط��ف��ال من

�سورية ،م�شريا �إل��ى �أن �أملانيا
�سبقت يف هذا ال�ش�أن با�ستعادة
�أرب��ع��ة �أط��ف��ال لعنا�رص حتمل
اجلن�سية الأملانية يف التنظيم
الإره���اب���ي الأمل����اين ،الأ�سبوع
املا�ضي.
و�أ�شار �إل��ى �أن وزارة اخلارجية
وافقت على ا�ستعادة �أطفال �أحد

عنا�رص التنظيم الإره��اب��ي من
النم�ساويني ،وهما طفالن المر�أة
يرجح �أنها قتلت يف �سورية وكانت
قد غ��ادرت فيينا يف عام ،2014
الفتا �إلى �أنه يتم الت�أكد من هوية
ون�سب الأطفال عن طريق اختبار
احلم�ض ال��ن��ووي ،كما يجري
ا�ستيفاء �رشوط اال�سرتجاع ح�سب

�أحكام الق�ضاء.
وذكر املتحدث �أن الطفلني يبلغان
من العمر عاما ون�صف العام،
ويتمتعان ب�صحة جيدة ،وتقرتب
�إج��راءات ا�ستالمهم من االكتمال،
و���س��ي��ت��م ت�سلمهما ع��ن طريق
ال�سلطات الكردية يف �شمال �رشق
�سورية.

