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اخلميس ١٧ اكتوبر ٢٠١٩ عربية وعاملية

باكستان تدعو إلى محادثات بنّاءة وتفادي نزاع عسكري في اخلليج
للمسؤولني اإليرانيني في هذا 

الشأن.
وبني أن إيران اســتغلت 
العائد االقتصادي من االتفاق 
النووي لتمويل نشــاطاتها 
العدائيــة واإلرهابيــة فــي 
املنطقة، والتــي كان آخرها 
التــي  النكــراء  الهجمــات 
تعرضت لها املنشآت النفطية 
في مدينتي بقيق وخريص 
صاروخــا   ٢5 باســتخدام 
مجنحــا، وطائرات من دون 
طيار، متسببة في انخفاض 
إنتاج النفط بنســبة تقارب 
ماليــني   5.٧ تعــادل   %5٠
برميــل تقريبــا، ما يشــكل 
انتهــاكا صارخــا للقوانــني 
الدولية، واعتداء  واألعراف 
على األمن والسلم الدوليني 
وتهديدا كبيرا إلمدادات النفط 

لألسواق العاملية.
وأعرب املطيري عن تأييد 
اململكــة ملــا تضمنــه بيانا 
العربية وحركة  املجموعــة 
عــدم االنحيــاز، ناقال تأكيد 
اململكة علــى أهمية اجلهود 
التــي حتقــق غايــات إزالة 
النووية، السيما  األســلحة 
في منطقة الشرق األوسط.

منع طهران من احلصول على 
السالح النووي بأي شكل من 
األشكال، مشددة على أن ايران 
العائد االقتصادي  استغلت 
من االتفاق النووي لتمويل 

نشاطاتها اإلرهابية.
جاء ذلك في كلمة اململكة 
اللجنة األولــى خالل  أمــام 
أعمال اجلمعية العامة لألمم 
الرابعــة  الــدورة  املتحــدة 
ألقاها،  والســبعني، والتــي 
امس االول رئيس جلنة نزع 
الدولي في  الســالح واألمن 
الوفد الدائم للمملكة لدى األمم 
املتحدة املستشــار منصور 

املطيري.
وأفاد بأن اململكة تابعت 
بقلق تقارير الوكالة الدولية 
الذريــة األخيــرة،  للطاقــة 
املتضمنــة خروقــات إيران 
لتعهداتهــا النووية، ســواء 
فــي مســتوى نســبة إثراء 
اليورانيوم، أو مستوى الكمية 
املنتجــة مــن اليورانيــوم، 
إضافة إلى تركيب وتطوير 
أجهزة طرد مركزية متقدمة، 
التزاماتها  وإيقــاف جميــع 
املتعلقة بالبحث والتطوير، 
وكذلك التصريحات األخيرة 

في املجاالت السيما التجارة 
واالســتثمار  واالقتصــاد 

والطاقة.
من جهة أخــرى، جددت 
السعودية التأكيد على وجود 
قصور فــي االتفاق النووي 
اإليراني وعلى أهمية وجود 
اتفــاق دولي شــامل يضمن 

النظر حول التطورات الراهنة 
في املنطقة.

ووفقا للبيــان، أكد خان 
وقــوف بــالده إلــى جانــب 
السعودية، قائال: ان باكستان 
تولي أهمية بالغة لروابطها 
القوية مع اململكة، مشددا على 
ضرورة تعزيز هذه العالقات 

ناقــش مــع خــادم احلرمني 
الشــريفني امللك سلمان بن 
العهــد  عبدالعزيــز وولــي 
صاحب السمو امللكي االمير 
محمــد بن ســلمان الروابط 
القائمــة والتعاون  الوديــة 
الثنائي بني باكستان واململكة 
إلى جانــب تبــادل وجهات 

بأنه أعــرب خالل مباحثاته 
مع القيادة الســعودية، عن 
استعداد إسالم آباد لتسهيل 
الراميــة لتخفيف  اجلهــود 
التوترات وتسوية اخلالفات 
الطــرق  والنزاعــات عبــر 

السلمية.
وأضاف البيــان أن خان 

ضرورة »تفادي نزاع عسكري 
في منطقة اخلليج والسعي 
نحو إجــراء محادثات بناءة 
بني جميع األطراف املعنية«.
وأفــاد بيــان صــادر عن 
مكتب خان في ختام زيارته 
إلى اململكة بثته وكالة األنباء 
الرسمية أمس  الباكستانية 

عواصمـ  وكاالت: استقبل 
خــادم احلرمــني الشــريفني 
امللك ســلمان بن عبدالعزيز 
الباكستاني  الوزراء  رئيس 
عمران خان، حيث استعرضا 
العالقات الوثيقة بني البلدين 
الشــقيقني، وآفــاق التعاون 
الثنائي، كما بحثا مستجدات 
األوضاع اإلقليمية والدولية، 
واجلهــود املبذولة جتاهها، 
وفقا لبيان بثته وكالة االنباء 
السعودية الرسمية )واس( 

أول من امس.
في سياق متصل، اجتمع 
صاحب السمو امللكي األمير 
محمد بن سلمان ولي العهد 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزيــر الدفــاع مــع رئيــس 

الوزراء الباكستاني.
وجــرى خــالل االجتماع 
استعراض العالقات الوثيقة 
البلديــن الشــقيقني،  بــني 
ومجاالت التعاون املشــترك 
وفرص تعزيزه. كما مت بحث 
تطورات األوضاع في املنطقة، 
وعدد من املسائل ذات االهتمام 

املشترك.
الــوزراء  وأكــد رئيــس 
الباكســتاني عمــران خــان 

خادم احلرمني الشريفني وولي عهده استقبال عمران خان

)واس(  خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان خالل مباحثاتهما الرسمية أول من أمس  

األردن: ال متديد لتأجير »الباقورة والغمر« 

بكني تهدد واشنطن من »السقوط في الهاوية« 
بعد دعمها محتجي هونغ كونغ

عمان - وكاالت: نفت احلكومة األردنية 
صحة ما نشــرته وسائل إعالم إسرائيلية 
حول موافقة عمان على متديد اســتعمال 
إسرائيل ملنطقتي )الباقورة والغمر( اللتني 
ينتهي عقد تأجيرهما للجانب اإلسرائيلي 
في ٢6 اجلاري مبوجب اتفاقية السالم بني 

البلدين املوقعة عام ١٩٩4.
وأكد املتحدث باســم وزارة اخلارجية 
األردنية سلمان القضاة في تصريح صحافي 
أمس أن قرار بالده بإنهاء العمل بامللحقني 
اخلاصــني باملنطقتــني املذكورتني »نهائي 
وقطعــي ولن يكــون هنــاك أي جتديد أو 

متديد«.
وفيما يتعلق بالتصريحات اإلسرائيلية 
حول املنطقتني، أوضح القضاة أن اجلانب 
اإلســرائيلي طلب التشاور وفقا ملا نصت 
عليه معاهدة الســالم بني البلدين، وقال: 
»دخلنا مشاورات حول اإلنهاء ولم تكن حول 

التجديد بل لالنتقال من املرحلة والترتيبات 
السابقة الى املرحلة املقبلة«.

وتقع الباقورة شــمالي األردن في حني 
تقع منطقة الغمر جنوبا وحتاذي املنطقتان 

األراضي الفلسطينية احملتلة.
ووقع األردن وإسرائيل عام ١٩٩4 اتفاقية 
سالم سيمضي عليها في ٢6 أكتوبر اجلاري 
٢5 عاما وينتهي فيها عقد تأجير منطقتي 
الباقورة والغمر إلسرائيل مبوجب ملحقني 
في االتفاقية ينصان على تأجير املنطقتني 
ملدة ٢5 عاما من تاريخ دخول معاهدة السالم 
حيز التنفيذ جتدد تلقائيا ما لم يخطر أي 
من الطرفني اآلخر بإنهاء العمل بامللحقني 

قبل سنة من تاريخ التجديد.
وابلغ األردن إســرائيل فــي ١٢ أكتوبر 
عــام ٢٠١8 انه قرر عدم جتديد عقد تأجير 
أراضي الباقــورة والغمر مبوجب اتفاقية 

السالم بني اجلانبني.

عواصم - وكاالت: هددت الصني باتخاذ 
»إجــراءات مضادة« لــم حتددهــا إذا ما أقر 
الكونغرس األميركي قانونا لدعم االحتجاجات 
في هونغ كونغ، وهو ما يشير إلى تزايد حدة 
اخلالفات بني أكبر اقتصادين في العالم، في 
الوقت الذي يحاول فيه اجلانبان التوصل إلى 

اتفاق ينهي احلرب التجارية بينهما.
وحذر جينغ شوانغ املتحدث باسم وزارة 
اخلارجيــة الصينيــة أعضــاء الكونغــرس 
األميركي من مواصلة التدخل في الشــؤون 
الداخلية للصني »قبل السقوط في الهاوية«.
وقــال جينــغ إن حترك مجلــس النواب 
األميركــي »يفضح متاما نفــاق البعض في 
أميركا بشأن حقوق اإلنسان والدميوقراطية 

ونيتهم اخلبيثــة لتدمير رخاء 
واســتقرار هونغ كونغ من أجل 

احتواء تطور الصني«.
ومن بني اإلجراءات التي أقرها 
مجلس النــواب »قانون حقوق 
اإلنسان والدميوقراطية في هونغ 

كونغ« والذي يفرض إجراء مراجعة سنوية 
للمعاملة التجارية اخلاصة التي حتظى بها 
مدينة هونــغ كونغ لدى الواليــات املتحدة 
وفرض عقوبات على املسؤولني املتورطني في 
تدمير »احلريات األساسية واحلكم الذاتي« 

لهونغ كونغ.
الى ذلك، اضطرت الرئيسة التنفيذية لهونغ 
كونــغ، كاري الم، إللقاء خطابها السياســي 
السنوي عن طريق اتصال عبر الڤيديو امس، 
بعد أن عرقل نواب إلقاء خطابها أمام البرملان 
حسبما كان مقررا. وقالت الم إن هونغ كونغ 
ظلت حكومة ملتزمة بحل حركة االحتجاج في 
املدينة، املستمرة للشهر اخلامس، وأشارت 
إلى أن السكان بحاجة إلى »تنحية خالفاتهم 

جانبا«.
كما أوضحت أن هونغ كونغ 
تواجه »التحــدي األصعب« لها 
منذ عودة املستعمرة البريطانية 
السابقة إلى الســيادة الصينية 

في عام ١٩٩٧.

أكد وجود مشاورات مع إسرائيل لـ »إنهاء« الترتيبات السابقة وليس جتديدها

ملشاهدة الڤيديو

روحاني يطالب باستفتاء لتوضيح املسار السياسي 
وحسم »اخلالفات اإلستراتيجية« بني اإلصالحيني واحملافظني

عواصــم - وكاالت: دعــا الرئيس 
اإليرانــي حســن روحاني إلــى إجراء 
اســتفتاء لتوضيح املســار السياسي 
لبالده، وسط تصاعد الدعوات للتغيير، 
وسيكون هذا االستفتاء هو األول خالل 
4٠ عاما منذ نظيره الذي ألغى امللكية 

عام ١٩٧٩.
وقال روحاني في بيان رسمي امس 
»إذا فشــلنا فــي التوصــل إلى حلول 
لقضايا نناقشها منذ أكثر من 4٠ عاما«.

وأضاف أن »اخلالفات االستراتيجية« 
بــني القــوى السياســية لإلصالحيني 
واحملافظني في البالد يتعني توضيحها 

من خالل تصويت.
وأشار روحاني إلى أن بالده ال يتعني 
أن تنأى بنفسها عن العالم اخلارجي 
وتأخذ في االعتبار حقائق القرن الواحد 
والعشرين، كما ينشدها اإلصالحيون.

الى ذلك، كشف مسؤوالن أميركيان 
عــن تنفيــذ الواليات املتحــدة عملية 

إلكترونية سرية استهدفت إيران في 
أعقــاب الهجوم على منشــآت نفطية 
تابعة لشركة أرامكو السعودية وحملت 
واشنطن والرياض مسؤوليته لطهران.
وقــال املســؤوالن اللــذان حتدثــا 
لرويترز شريطة احلفاظ على سرية 
هويتهمــا إن العمليــة متت في أواخر 
سبتمبر املاضي واستهدفت قدرة طهران 

على نشر »الدعاية«.
وقال أحد املسؤولني إن الضربة أثرت 
علــى معدات، لكنه لــم يذكر تفاصيل 

أخرى.
مــن جهتها، قالت إليســا ســميث 
املتحدثة باسم وزارة الدفاع االميركية 
»الپنتاغــون« تعليقــا علــى هــذه 
التصريحــات »ال نناقــش العمليــات 
اإللكترونية أو املخابراتية أو التخطيط، 
وذلــك العتبــارات تتعلــق بسياســة 

)الوزارة( وأمن العمليات«.
في املقابل، نقلــت وكالة »فارس« 

لألنبــاء شــبه الرســمية عــن وزيــر 
االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومات 
اإليرانــي محمد جــواد آذري جهرمي 
قولــه امس ردا علــى ذلك »يبدو أنهم 
شاهدوا حلما«. واستخدمت إيران نفس 
هذه األساليب مع الواليات املتحدة، فقد 
حاولت مجموعــة قرصنة على صلة 
باحلكومة اإليرانيــة فيما يبدو خالل 
اكتوبر اجلاري التســلل إلى حسابات 
بريد إلكتروني تتعلق بحملة الرئيس 

دونالد ترامب االنتخابية.
وعلى مدى 3٠ يوما بني أغسطس 
وسبتمبر املاضيني نفذت اجلماعة التي 
أطلقت عليها شركة مايكروسوفت اسم 
»فوسفوراس« أكثر من ٢٧٠٠ محاولة 
لتحديد هوية حسابات مستخدمني ثم 

هاجمت ٢4١ حسابا منها.
وفي العــام املاضــي وجد حتقيق 
أجرتــه رويتــرز أكثر مــن ٧٠ موقعا 
إلكترونيا ينشــر دعايــة إيرانية في 

١5 دولــة فــي عمليــة بدأ خبــراء أمن 
اإلنترنت وشركات التواصل االجتماعي 
والصحافيون في كشف النقاب عنها.

وفي سياق غير بعيد، أكدت املتحدثة 
باســم وزارة اخلارجيــة األميركيــة 
مورجــان أورتاجوس عــزم الواليات 
املتحدة على تأمــني حرية املالحة في 
مضيق هرمز، معربة عن تضامن بالدها 
مع الشركاء اخلليجيني في مواجهة ما 

وصفته بالعدوان اإليراني.
وأضافت أورتاجوس - في تصريح 
صحافــي أن هــذا التأكيد جــاء خالل 
لقاء وكيل وزارة اخلارجية األميركية 
للشؤون السياسية ديڤيد هيل، ضمن 
زيارته األخيرة لدولة اإلمارات العربية 

املتحدة، مع كبار املسؤولني هناك.
وذكــرت أن اجلميــع اتفقــوا على 
ضرورة التعاون معا لدعم االستقرار 
اإلقليمي ومواجهة األعمال التي تؤدي 

إلى زعزعة االستقرار في املنطقة.

الدميوقراطيون يستبعدون تصويت 
»النواب« على إيجاز حتقيق عزل ترامب

واشنطنـ  وكاالت: هيمنت قضية التحقيق 
الــذي يجريــه الكونغــرس االميركي والذي 
قــد يفضي الى عزل الرئيــس دونالد ترامب 
على املناظــرة الرابعة للحزب الدميوقراطي 
أكــد  فيمــا   ،٢٠٢٠ الرئاســة  النتخابــات 
الدميوقراطيــون حتقيقهــم »تقدما« في هذا 
الصــدد، وانهم ليســوا بحاجة إلى تصويت 
مجلــس النواب على »إيجــاز التحقيق« في 

إقالة الرئيس.
ورسخت املرشــحة احملتملة عن احلزب 
إليزابيــث وارن موقعها في مقدمة الســباق 
نحو البيت األبيض خالل املناظرة التي شارك 
فيها ١٢ مرشــحا دميوقراطيا، ابرزهم: وارن 
ونائــب الرئيس الســابق جو بايــدن اللذان 
وصل التنافس بينهما على ترشــيح احلزب 

إلى مستوى متقارب جدا.
وقالت وارن خــالل املناظرة إنه »ينبغي 
أن متضــي إجراءات عزل ترامب قدما« حيث 
لقيــت دعوتهــا تأييــدا كبيرا لــدى زمالئها 

الدميوقراطيني على املنصة.
من جهته، أعــرب بايدن عن اعتقاده بأن 
ترامب يجب أن يخضع إلجراءات عزل، نافيا 

بشدة اتهام الرئيس له بالتدخل شخصيا في 
أوكرانيا حلماية ابنه هانتر.

وتصدت وارن ألقوى الهجمات من زمالئها 
الدميوقراطيني خاصة حول مســألة الرعاية 
الصحية، حيث واجهت هجوما قاسيا من الذين 
حتدوها للكشــف عن كلفــة خطة »ميديكير 

للجميع«.
في غضون ذلك، استبعدت رئيسة مجلس 
النواب نانسي بيلوسي التصويت على ايجاز 
التحقيق في اقالة الرئيس ترامب على خلفية 

تداعيات »اوكرانيا جيت«.
وقالت بيلوسي في مؤمتر صحافي مساء 
امــس االول »التصويت غير مطلوب.. نحن 
هنا لكشف احلقيقة ولنقيم دستور الواليات 
املتحدة.. اننا على طريق يأخذنا الى احلقيقة 

والى جدول زمني يحترم دستورنا«.
جــاء ذلك في وقت رفــض نائب الرئيس 
األميركــي مايك بنس مســاء طلبــا تقدم به 
احلــزب الدميوقراطي للحصول على وثائق 
مرتبطة بالتحقيقات اجلارية القالة ترامب، 
منتقدا قرار الدميوقراطيني الغاء التصويت 

على ايجاز التحقيق في هذا الصدد.

واشنطن نفذت عملية إلكترونية سرية ضد إيران بعد هجوم »أرامكو«

محادثات ماراثونية عشية القمة األوروبية املصيرية اليوم: 
جونسون يتنازل ويعلن االستعداد لطلب تأجيل »بريكست«

عواصــم ـ وكاالت: بــذل 
األوروبيــون  املفاوضــون 
جهــودا  والبريطانيــون 
كبيرة ســعيا للتوصل إلى 
اتفاق خلروج بريطانيا من 
االحتاد األوروبي »بريكست« 
في اللحظة األخيرة عشــية 
القمة املصيرية التي يعقدها 
التكتل لهذه الغاية اليوم وغدا 
للتكتــل، فيمــا قــدم رئيس 
البريطاني بوريس  الوزراء 
جونسون تنازال مهما حينما 
اعلنت حكومتــه أمس، انها 
ستطلب من االحتاد االوروبي 
تأجيل موعد اخلروج الى ما 
بعــد 3١ اكتوبــر اجلاري اذا 
فشلت املفاوضات في التوصل 
التفاق بحلول السبت املقبل، 
مخالفا بذلك احد اهم تعهدات 
التــي اطلقها مــرارا بتنفيذ 
»بريكســت« في موعده مع 

او بدون اتفاق.
وأكد الوزيــر البريطاني 
للخروج من االحتاد االوروبي 
ســتيفن باركلي في مجلس 
العموم ان جونسون سيلتزم 
بالقانون الذي اعتمده املجلس 
ويفرض على احلكومة عدم 
اخلــروج دون اتفاق وطلب 
تأجيــل العمليــة فــي حال 
الفشــل فــي حتقيــق اتفاق 
نهائي بحلول يوم ١٩ اكتوبر 

اجلاري.
ان  باركلــي  واضــاف 
احلكومة ستلتزم بتطبيق هذا 
القانون وبالشرط الذي يفرض 
عليها إرسال خطاب رسمي 
إلــى املفوضيــة األوروبيــة 
إذا  بتأجيــل )بريكســيت( 
انتهــت املفاوضات اجلارية 

دون اتفاق نهائي.
احملادثــات  وامتــدت 

اقتراحا يتعلــق باجلمارك. 
وســيحتاج جونسون على 
األرجح لدعم احلزب لتمرير 

اتفاق اخلروج بالبرملان.
ويقضــي أحــدث اقتراح 
طرحتــه لندن بقــاء أيرلندا 
املنطقــة  الشــمالية ضمــن 
املتحدة.  اجلمركية للمملكة 
الرســوم مبوجب  وتفرض 
االقتــراح على الســلع التي 
الرئيســي  البــر  تعبــر من 
أيرلنــدا  إلــى  لبريطانيــا 
الشمالية إذا كان من املعتقد 
أنها ســتواصل طريقها إلى 
أيرلندا والســوق األوروبية 

املوحدة.
وممــا زاد مــن الغموض 
املجلــس  رئيــس  اعــالن 
األوروبي دونالد توســك ان 

صحافــي بعــد االجتمــاع 
للمفوضيــة  االســبوعي 
االوروبية أمس ان املباحثات 
تركيــز  حــول  متحــورت 
املفوضيــة علــى التحضير 

واالستعداد للقمة.
واضاف ان كبير مفاوضي 
االحتــاد األوروبي لشــؤون 
)بريكسيت( ميشال بارنييه 
ابلغ مجلس الشؤون العامة 
باالحتاد بالوضع احلالي حول 

خروج بريطانيا.
ونقل أفراموبولوس عن 
بارنييه قوله ان املفاوضات 
املكثفــة قائمــة مــع اململكة 
املتحدة و»هــذه املفاوضات 
بناءة اال ان العديد من القضايا 
لم يتم التوصل الى حلها حتى 

اآلن«.

أسس اتفاق حول بريكست 
باتت »جاهــزة«، وميكن أن 

تصبح واقعا ملموسا.
وقال توسك في تصريح 
أدلــى بــه الــى الصحافيني 
الپولنديني في بروكسل »إن 
أســس اتفاق باتت جاهزة، 
ونظريــا ســنكون قادريــن 
علــى إقرار هــذا االتفاق مع 
بريطانيــا« اليــوم، قبل أن 
يضيف »نظريا خالل ســبع 
الى ثماني ســاعات سيكون 

كل شيء بات واضحا«.
وال ميكن الحد ان يتوقع 
نتيجة القمــة املهمة اليوم. 
وقال مفوض االحتاد االوروبي 
للشؤون الداخلية والهجرة 
املنتهية واليتــه دميتريس 
أفراموبولــوس فــي مؤمتر 

الرئيس الفرنسي اميانويل ماكرون واملستشارة االملانية اجنيال ميركل وأعضاء وفدي البلدين في تولوز عشية القمة األوروبية احلاسمة بخصوص »بريكست«     )ا.ف.پ( 

املاراثونيــة فالتــي أجريت 
في بروكسل منذ امس االول 
وحتى امس، حيث اعلن ان 
رئيــس الــوزراء األيرلندي 
ليو فارادكر قال إن »العديد 
من القضايا« ما زالت حتتاج 

للحل.
وتضاربت املعلومات حول 
امكانية االتفاق. ومع تضاؤل 
فرص حل اخلالفات املتعلقة 
باالنفصال املعقد خلامس أكبر 
اقتصــاد في العالم عن أكبر 
تكتل جتاري، ذكرت مصادر 
باالحتــاد األوروبي أمس أن 
اجلانبني وصال إلى »جمود«.
ويرجــع هذا إلــى حد ما 
ملعارضة حــزب صغير من 
أيرلندا الشمالية، هو احلزب 
الوحــدوي،  الدميوقراطــي 


