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ترامب: بوتني نفى أي تدخل روسي 
يف انتخابات الرئاسة األمريكية

واشنطن/
ــريه الرويس،  ــه مع نظ ــب، أن أجندة لقائ ــد ترام ــي، دونال ــس األمريك ــف الرئي كش

فالديمري بوتني، شملت املزاعم عن التدخل الرويس يف انتخابات البيت األبيض.
ــة "رويرتز"، أنه بحث مع  ــب، يف مقابلة أجراها يف البيت األبيض مع وكال ــد ترام وأك
ــني مسألة "التدخل الرويس" املزعوم عىل مدى 25-20 دقيقة يف مستهل اللقاء  بوت
ــرق أكرث من ساعتني وعقد يف مدينة هامبورغ األملانية، الجمعة املايض،  الذي استغ

عىل هامش قمة مجموعة العرشين.
ــرق مختلفة إىل بوتني بسؤال مبارش  ــر سيد البيت األبيض أنه توجه مرتني بط وذك
ــى الزعيم  ــة األمريكية فنف ــات الرئاس ــت يف انتخاب ــو تدخل ــت موسك ــا إذا كان عم

الرويس هذه االدعاءات قطعيا.
ــع الرئيس األمريكي عن تأكيد املزاعم عن التدخل الرويس يف سري انتخابات  وامتن
الرئاسة األمريكية أو نفيها، فقال: "حدث يشء، ويجب علينا الكشف عن ماهيته، 

ألنه ال يمكننا السماح بحصول أشياء كهذه يف انتخاباتنا".
ــت شخصا يثق  ــه ببوتني، فقال: "لس ــؤال حول مدى ثقت ــب ترامب عن س ــم يج ول
ــوى النووية يف  ــا، وهي ثاني أكرب الق ــاس، ولكنه (بوتني) زعيم روسي ــري من الن بكث
ــالده". مضيفا إن  ــالدي، وهو يحب ب ــات املتحدة. أحب ب ــا زعيم الوالي ــم. وأن العال
الرئيس الرويس، وكذلك نظريه الصيني يش جني بينغ، يسعيان إىل حماية مصالح 

دولتيهما، بينما هو يحمي مصالح الواليات املتحدة.

الناتو ال يرى دعمًا روسيًا 
لـ"طالبان" يف أفغانستان

ــس ستولتنربغ أن الناتو ال  ــني العام لحلف شمال األطليس ين أعلن األم
ــان، مضيفا إن  ــة "طالبان" يف أفغانست ــم روسيا لحرك ــرى ما يؤكد دع ي

موسكو والناتو يدعمان الحفاظ عىل االستقرار يف هذا البلد.
ــا – الناتو" عىل مستوى  ــال ستولتنربغ عقب اجتماع مجلس "روسي وق
ــة ورصيحة، مشريا  ــات الجانبني كانت شفاف ــس، إن مباحث السفراء أم
ــك موضوع  ــان وأوكرانيا وكذل ــا أفغانست ــاول قضاي ــاع تن إىل أن االجتم

الشفافية والعمل عىل خفض األخطار.
ــني العام للناتو أنه ال تزال هناك "اختالفات كبرية" بني الحلف  وأكد األم
ــزاع يف رشق أوكرانيا وقضية شبه جزيرة القرم، مشريا  وروسيا بشأن الن
ــزاع". وأضاف إن  ــق الن ــن مناط ــة م ــة الثقيل ــب األسلح ــدم سح إىل "ع
ــا يجب أن  ــل األزمة، إال أنه ــل سبيل لح ــك تمثل أفض ــات مينس "اتفاق

تنفذ".
ــة فيينا  ــزام باتفاقي ــا إىل االلت ــربغ روسي ــا ستولتن ــة أخرى دع ــن جه م
ــة  الروسي ــرب2017-م"  "الغ ــات  لتدريب ــني  مراقب ــور  بحض ــاح  والسم
البيالروسية املشرتكة من أجل تأمني الشفافية يف هذا املجال، معربا عن 
ــات سيكون أكرب من  ــوات املشاركة يف هذه التدريب ــاده بأن عدد الق اعتق

العدد املعلن من قبل موسكو.
ــني لم يبحثا خالل  ــال األطليس أن الجانب ــد األمني العام لحلف شم وأك

اجتماع مجلس "روسيا-الناتو" أمس الخميس األزمة يف سوريا.

باريس وبرلني تطوران نظام طائرة 
مقاتلة أوروبية

باريس/ أف ب
ــالت االوروبية لتحل  ــد" من املقات ــىل تطوير "جيل جدي ــا واملانيا ع ــت فرنس  اتفق
ــا الرئيس الفرنيس  ــالت البلدين، يف خطوة وصفه ــل االسطول الحايل من مقات مح

ايمانويل ماكرون بأنها "ثورة" يف عالقات الدفاع بني البلدين.
ــارة االملانية انغيال  ــني املستش ــد محادثات ب ــة الفرنسية بع ــاء يف بيان للرئاس وج
مريكل وماكرون يف باريس ان البلدين "الرشيكني يأمالن يف وضع اللمسات النهائية 

عىل خارطة طريق مشرتكة بحلول منتصف 2018".
ــال ماكرون ان املقاتالت تمثل "مشاريع كبرية لجيوشنا وحكوماتنا"، مضيفا ان  وق
ــة التنافس بني مختلف  ــة املشرتكة ستساعد يف توفري املال وازال ــالت االوروبي املقات

انواع الطائرات املوجودة حاليا يف االسواق.
ــاث وعمليات  ــرتك هو إجراء االبح ــرشوع املقاتالت املش ــاف ان "الهدف من م واض
ــق الصادرات" واصفا املرشوع بأنه "ثورة  ــر معا ..واستخدامها معا .. وتنسي التطوي

كبرية".
وبدأت القوات الفرنسية باستخدام الجيل الجديد من طائرات رافال التي تصنعها 
ــرات يوروفايرت تايفون  ــة الفرنسية داسو، بينما تستخدم املانيا طائ رشكة االسلح

وطائرات بريطانية قديمة.

مصاعب أمام حوار أمريكي كوري 
شمايل لحل األزمة بينهما

واشنطن/ اف ب
ــم يف التوصل اىل حل دبلومايس مع كوريا  ــد مسؤولون أمريكيون رغبته  يؤك
الشمالية بهدف تجنب اندالع نزاع قد ينذر بكارثة بعدما أطلقت بيونغ يانغ 
ــا عابرا للقارات اظهرت من خالله قدرتها التي فاجأت الجميع عىل  صاروخ

رضب اراض امريكية.
ــغ يانغ التي  ــا تكافئ بيون ــار نفسها وكأنه ــن يف إظه ــع تردد واشنط ــن م لك
ــل ال يزال بإمكان  ــغ اون بـ"األمريكيني األوغاد"، ه ــزأ زعيمها كيم جون استه
الطرفني الجلوس عىل طاولة واحدة وجها لوجة والتخلص من خالفاتهما؟.

ــة بني  ــرات سابق ــربوا توت ــون اخت ــون مخرضم ــون ودبلوماسي ــري محلل يش
ــود عقبات ضخمة يف طريق املحادثات قد يكون أقلها تأثريا  البلدين اىل وج
انقطاع العالقات الدبلوماسية بينهما. إال أنهم يؤكدون كذلك إن املحادثات 
ــق، سواء جرت  ــد القابل للتطبي ــي الحل الوحي ــة فقط، بل ه ــت ممكن ليس
بشكل مبارش أو عرب وسطاء، بينهم سياسيون أمريكيون سابقون من خارج 

إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترمب.
ويؤكد جيمس كالبر، الذي قىض سنوات كرئيس لالستخبارات األمريكية يف 
ــارات الوطنية خالل  ــة، وشغل الحقا منصب مدير االستخب كوريا الجنوبي
ــي الحل الوحيد".  ــاراك أوباما، أن "الدبلوماسية ه ــد الرئيس السابق ب عه
ــب أوضح يف مايو أنه "سيترشف" بلقاء كيم يف ظل ظروف مؤاتية،  وكان ترم
ــف برامجها  ــا الشمالية بوق ــة لكوري ــه دعوة مبطن ــا يحمل يف طيات ــو م وه

النووية والبالستية أوال.
وفيما توعد الرئيس األمريكي برد "قاس جدا" عىل تجربة الدولة الشيوعية 
ــرب التذكري  ــه جيمس ماتيس ع ــارات، رد وزير دفاع ــر للق ــا العاب لصاروخه
ــأن "الحوار  ــق ونستون ترششل ب ــم الربيطاني الساب ــرية للزعي ــارة شه بعب
ــا للمحادثات بعد  ــاب مرشع ــم وكأنه ترك الب ــرب". وبدا كي ــل من الح أفض
ــة والبالستية قد  ــج النووي ــايض، قائال إن الربام ــا قبل امل ــار الثالثاء م اختب
ــا وصفه بـ"سياستها  ــت الواليات املتحدة عن م ــون "مطروحة" إذا تخل تك

املعادية".
ــراط يف محادثات ثنائية مع  ــى بيونغ يانغ منذ عقود إىل االنخ ــا تسع وبينم
ــدة، إال أن واشنطن أرصت مرارًا عىل أن تكون االتصاالت غري  الواليات املتح

مبارشة او رسمية.
ــاء وإقامة  ــن الوسط ــيل ع ــدة إىل التخ ــات املتح ــوات للوالي ــاك دع وان هن
ــرة للمصالح يف  ــة االنعزالية عرب انشاء "دائ ــه رسمية مع الدول ــات شب عالق
ــني أمريكيني للعمل فيها،  ــغ يانغ وايفاد دبلوماسي ــا الشمالية" يف بيون كوري

والسماح لكوريا الشمالية بإقامة قسم مشابه يف واشنطن.

حول العالمحول العالم

"الثورة" / وكاالت
ــرش موقع ”لوب لوج“ األمريكي تقريراً كشف  ن
ــط إريك  ــة التي ترب ــات الرسي ــا من العالق جانب
ــة   ــس رشك ــذي ومؤس ــر التنفي ــس املدي ــن برن دي
ــر" االمريكية للخدمات األمنية الشهرية  بالك ووت
ــد  عه وويل  ــم  العال ــاء  انح يف  ــة  املرتزق ــري  بتأج
ــد آل نهيان، ودور  ــخ محمد بن زاي أبوظبي الشي
ــي املحمومة لرأس  ــر" يف دعم املساع ــالك ووت "ب
ــدد العسكري  ــة بالتم ــة الحاكم ــة الوراثي العائل

الخارجي.
ــده ديفيد إيسنربج،  ــف التقرير الذي أع ووص
ــة العسكرية  ــص يف السياس ــب متخص ــو كات وه
ــا  والقضاي ــة،  الخارجي ــة  والسياس ــة،  األمريكي
ــارات يف  ــروب اإلم ــة ح ــة والدولي ــة الوطني األمني
ــا وسوريا ) بانها  ــط ( اليمن وليبي الرشق األوس
ــج العربي  ــدول الخلي ــم يكن ل ــاً: ”ل ــذرة مضيف ق
ــىل قدراتهم  ــن االعتماد ع ــدا م ــوى القليل ج س
ــدوا بشكل  ــم. فقد اعتم ــة به ــة الخاص العسكري
ــل األسلحة  ــة من أج ــىل دول أجنبي ــدي ع تقلي

والتدريب والقوات.
وجاء يف تقرير الكاتب الذي ترجمه "إيماسك" 
ــار الجرنال املتقاعد جيمس  أنه يف عام 2014 أش
ــر الدفاع  ــل اآلن منصب وزي ــس الذي يشغ ماتي
األمريكي، إىل اإلمارات العربية املتحدة باعتبارها 
ــا تيس كان  ــرية"، مشريا إىل أن م ــة الصغ ”إسربط
ــني دولة اإلمارات مع تلك  يقارن بشكل إيجابي ب
ــة برباعتها  ــة املعروف ــة اليوناني ــة التاريخي الدول
ــة  ــروب اليوناني ــالل الح ــة خ ــة خاص العسكري

الفارسية.
ــري الكاتب إىل أن أبوظبي خطوة أبعد من  ويش
ــل برنس  ــار شخص مث ــم تكتِف بإحض ــك، فل ذل
لتدريب املرتزقة املسيحيني ملالحقة اإلسالميني،  
ــة املتحدة  ــارات العربي ــة اإلم ــم تستخدم دول ول
ــز قدرتها عىل  ــني خاصني لتعزي ــن أمني متعاقدي
ــل استغلتهم يف  ــب، ب ــن النفس فحس ــاع ع الدف
ــروب األجنبية، وربما القمع املحيل. لقد ولت  الح
ــك الصغرية رسا  ــا املمال ــت فيه ــام التي عمل األي
ــة لتمويل أشخاص  ــرات املركزي ــع وكالة املخاب م
ــاوض عىل صفقات  ــن الدن أو التف ــل أسامة ب مث
ــن اإلماراتيني  فقط عىل  ــة صعبة والن ِقلة م رهين
ــا إىل جنب مع  ــون جنب ــة يموت ــوط األمامي الخط

البنادق املستأجرة.
ــام 2011، كشفت  ــت الكاتب إىل أنه ويف ع ويلف
ــد أبو ظبي،  ــورك تايمز أن ويل عه ــة نيوي صحيف
ــد، استأجر إريك برينس، املؤسس  محمد بن زاي
ــة السمعة-   ــر- سيئ ــالك ووت ــة ب ــارك لرشك املش
ــم كتيبة من القوات األجنبية  لألمن الخاص، لض
 ،(R2 ــة باسم وحدة ــة من 800 فرد (املعروف مكون
ــان تحت أوامر ويل  ــش الخاص املستأجر ك الجي
ــوات اإلماراتية  ــب الق ــي وكان لتدري ــد أبوظب عه
عىل ”القيام بمهام عمليات خاصة داخل وخارج 
ــط وناطحات  ــب النف ــن أنابي ــاع ع ــالد، والدف الب
ــة وإخماد أي  ــات اإلرهابي ــن الهجم السحاب م
ــورة داخلية، ولكن، مع مرور الوقت، أصبح دوره  ث

أكرب بكثري.
ــن بوست  ــة واشنط ــرت صحيف ــل ، ذك يف أبري
ــا يف سيشيل  ــت اجتماعا رسي ــارات رتب أن ”اإلم
ــر“  ووت ــالك  ”ب ــس  مؤس ــني  ب ــايض  امل ــر  يناي يف 
ــني من الرئيس  ــس، وأحد الروس املقرب إريك برن
ــح إلقامة قناة  ــري بوتني يف إطار جهد واض فالديم
ــس املنتخب  ــو والرئي ــة بني موسك ــال خلفي اتص

دونالد ترامب.
ــرة لصالح  ــوات املستأج ــك الق ــت تل ــا لعب كم
ــم جزءا من التحالف  ــارات دورا بارزا بصفته اإلم
ــد الحوثيني يف اليمن.  ــذي تقوده السعودية ض ال
فعندما يظهر محمد بن زايد يف اجتماعات رفيعة 
املستوى، يمكن أن تكون متأكدا من أن جيش من 

املقاولني واملدربني موجود ليس بعيدا.
ــاد موقع ”ميدل إيست  يف أواخر عام 2015، أف
ــو ضابط سابق يف  ــك هيندمارش، وه آي“ أن ماي
ــه كقائد للحرس  ــش األسرتايل، قد تم إدراج الجي
ــايس يف اإلمارات، حيث يقدم تقاريره مبارشة  الرئ

إىل محمد بن زايد آل نهيان.

عىل األرض يف اليمن
ــن أن هناك  ــىل الرغم م ــه ع ــب فإن ــا للكات وفق
ــؤالء املقاتلني األجانب  بعض الخالف حول أن ه
ــم  ــي ه ــش اإلمارات ــون اآلن يف الجي ــن يعمل الذي
ــة جنيف  ــر يف اتفاقي ــذي ذك ــى ال ــة باملعن مرتزق
ــم اإلمارات ال  ــك الذين تعينه ــة، إال أن أولئ للكلم
ــني الخاصني  ــوح املقاولني األمني ــون بوض يشبه
ــب هم  ــود األجان ــا أن الجن ــرى. كم ــن أخ يف أماك
ــن املقاولني  ــذا النوع م ــل البعد عن ه ــدون ك بعي

الذين تستخدمهم اإلمارات
ــوات األجنبية  ــر إىل أن تلك الق ــري التقري ويش
ــر البرشية نيابة عن دولة  تحملت عبء الخسائ
ــوز“ الذي  ــاد موقع ”سبأ ني ــارات، وفق ما اف اإلم
ــره حركة أنصار الله يف 9 ديسمرب وقال إنه تم  تدي
ــة األجانب يف اليمن من بينهم  قتل 14 من املرتزق
ــرتايل يف محافظة  ــني وقائدهم األس ستة كولومبي

تعز جنوب رشق البالد.
ويلفت ا لكاتب إىل أن موقع "ميدل إيست آي" 
الربيطاني إىل أن املرتزقة الكولومبيني هم أول من 
أفادت التقارير عنهم  بأنهم يقاتلون يف اليمن يف 
ــوايل 100 مقاتل  ــر املايض عندما قيل أن ح أكتوب
كولومبي سابق انضموا إىل قوات التحالف حيث 
ــم إرسال حوايل 800 مقاتل لدعم  من املقرر أن يت

القوات املوالية ملنصور هادى.
وتفيد التقارير بأن الكولومبيني الذين يقاتلون 
لصالح دولة اإلمارات يتطلعون إىل بعض الفوائد 
ــرت مجلة ”كونرت  ــك، حيث ذك ــل القيام بذل مقاب
ــوف يحصلون عىل  ــة أنهم ”س ــش“ األمريكي بان
ــاش وأيضا عىل الجنسية اإلماراتية، جنبا إىل  مع
ــب مع أفراد أرستهم. وإذا ماتوا يف القتال، فإن  جن

أطفالهم سيذهبون إىل الجامعة مجانا ”.
وبحسب التقرير فإنه وبغض النظر عن وحدة 

ــب يقاتلون لصالح  ــات من األجان ((R2، فإن مئ
ــة ”نيويورك  ــن. وذكرت صحيف ــارات يف اليم اإلم
ــز“ يف ديسمرب 2015 أن ”هذا هو أول انتشار  تايم
ــارات  ــة اإلم ــه دول ــي شكلت ــش أجنب ــايل لجي قت
ــدوء يف الصحراء عىل مدى السنوات الخمس  به
ــل إىل اليمن 450 جنديا من  املاضية … فقد وص
ــة إىل القبائل املسلحة  ــا الالتينية باإلضاف أمريك
ــة وامليليشيات اليمنية الذين  والشبكات اإلرهابي

تدعمهم وتمولهم اإلمارات حاليا يف اليمن ”.
ما وراء اليمن

ــن ليس البلد  ــب التقرير إىل أن اليم ــري كات يش
ــارات عىل املقاولني  ــد الذي تعتمد فيه اإلم الوحي
ــا نرشته  ــة، مستعرضا م ــن املرتزق ــني م العسكري
ــام 2012 – يف  ــز" يف ع ــورك تايم ــة "نيوي صحيف
ــط الفوىض  ــادة – أنه وس ــري معت ــت غ ــة كان مقال
ــدت بسيطة يف إنشاء  ــال، فكرة ب التي يف الصوم
ــا عاليا يمكن  ــة متطورة ومدربة تدريب قوة قتالي
ــددون ممرات  ــريا القراصنة الذين يه أن تهزم أخ

الشحن قبالة الساحل الصومايل.
ــة بونتالند البحرية  ــل إنشاء قوة رشط وبالفع
ــن املرتزقة يف  ــرشات م ــل الع ــا. وشم ــان بسيط ك
ــة التي  ــن الغامض ــة األم ــا ورشك ــوب إفريقي جن
ــات  ــدوالرات يف دفع ــارات ال ــم، وملي استخدمته
ــا سابقا  ــارات، وضابطا رسي ــل اإلم ــة من قب رسي
ــر  ــة، وامللياردي ــارات املركزي ــة االستخب ــع وكال م
ــالك  ــة ب ــق لرشك ــس الساب ــس، الرئي ــك برين إري
ــم يف ذلك الوقت يف  ــة والذي كان يقي ووتر العاملي

اإلمارات.
ــرج من  ــس قد خ ــك برين ــد أن إري ــان يعتق وك
ــني كبريين  ــارات بعد كشف ــع اإلم ــة الحب م حال
ــل يف حالة من  ــورك تايمز ودخ ــة نيوي يف صحيف
الحب مع الحكومة الصينية لتطوير إفريقيا لكن 
إريك برينس ومعامالته العسكرية مع محمد بن 

زايد تعود مرة أخرى.
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ــاالت اإلرسائييل أيوب  ــال وزير االتص ق
ــة  ــاع السعودي ــاول إقن ــالده تح ــرا إن ب ق
ــارشة  ــة مب ــالت جوي ــالق رح ــرضورة إط ب
ــن إرسائيل إىل  ــاج م ــل الحج ــة بنق خاص

السعودية.
ــيل يف مقابلة  ــر اإلرسائي ــح الوزي وأوض
ــذه املبادرة تأتي  مع وكالة "بلومربغ" أن ه
ــي  ــس األمريك ــود إدارة الرئي ــار جه يف إط
دونالد ترامب لتعزيز التعاون بني تل أبيب 

والرياض.
ــل يف أن  ــل أبيب تأم ــر إن ت ــال الوزي وق
ــن التوجه  ــا املسلمون م ــن مواطنوه يتمك
ــارشة  ــرة مب ــة بالطائ إىل األرايض السعودي
بدال من الرحلة الطويلة الصعبة عىل منت 
ــل، معظمها  ــة تقطع مسافة ألف مي حافل

عرب مناطق صحراوية.
ــوص،  ــذا الخص ــة، يف ه ــرت الوكال وذك
ــح أول من يصل من  ــب نفسه أصب أن ترام
ــون مبارشة،  ــن غوري ــار ب ــاض إىل مط الري
عىل منت أول رحلة مبارشة ربطت البلدين.
ــري. ويعد  ــد تغ ــع ق ــرا إن "الواق ــال ق وق
ــب وأنا أعمل  ــدم الطل ــت مناسبا لنق الوق

حاليا بمثابرة عىل إعداده".
ــالق  إط أن  ــيل  اإلرسائي ــر  الوزي ــع  وتاب
ــارشة إىل السعودية يجب أن  ــالت املب الرح
يصبح "ملعقة عسل" يف الصفقة املرجوة 

ــرصاع الفلسطيني اإلرسائييل،  لتسوية ال
ــم تنازالت  ــع اإلرسائيليني نحو تقدي ولدف

للفلسطينيني.
وأشار قرا إىل إمكانية رفع بعض القيود 
ــة وتحسني املواصالت مع الخليج  التجاري
ــرات  الطائ ــور  لعب ــص   الرتاخي ــدار  وإص
ــدول العربية،  ــواء ال ــرب أج ــة ع اإلرسائيلي
ــت التحليق  ــد وق ــح لها برتشي ــا سيسم م

وتكاليف الرحالت إىل آسيا.
وكشف قرا أن نحو 6 آالف مسلم عربي 

ــث ينضم  ــون سنويا، حي ــيل يحج إرسائي
ــا حافالت،  ــم إىل مجموعات تقله معظمه
ــه إىل  ــات بالتوج ــع املئ ــح لبض ــا يسم كم
ــاء الدويل  ــن مطار امللكة علي السعودية م

يف األردن.
ــي يواجهها  ــات الت ــرا الصعوب وعدد ق
إىل  ــم  طريقه يف  ــون  اإلرسائيلي ــاج  الحج
ــك رضورة الحصول  ــة، بما يف ذل السعودي
عىل أوراق هوية مؤقتة يصدرها األردن، ألن 

الرياض ال تعرتف بالوثائق اإلرسائيلية.

ــر إن الحل املثايل هو تنظيم  وقال الوزي
ــن غوريون إىل  ــالت مبارشة من مطار ب رح
ــم التفاوض  ــار يت ــن املس ــة،  "لك السعودي
ــا يشمل التوقف يف األردن أو  حوله"، وربم

دول أخرى.
ــا  أيض ــاول  تتن ــات  املناقش أن  ــع  وتاب
ــا  نفسه ــة  السعودي ــدر  تص أن  ــة   إمكاني
ــدال من  ــة للحجاج ب ــر مؤقت ــوازات سف ج
ــىل األردن لتزويد اإلرسائيليني  االعتماد ع

بالوثائق الرضورية.

وقال قرا إنه بحث خطته حول الحج مع 
ــني يف السعودية واألردن  مسؤولني حكومي
ــع أن هؤالء "مستعدون  ودول أخرى، وتاب
ــاس للغاية،  ــا لكن املوضوع حس لتطبيقه

ومازال موضعا للتفاوض".
ــدول  ال ــأن  ب ــه  قناعت ــن  ع ــرا  ق ــّرب  وع
ــا التجارية  ــق عالقاته ــة ستعم الخليجي
ــال فشل الجهود  ــع إرسائيل حتى يف ح م
ــة الفلسطينية.  ــة لتسوية القضي السلمي
ــات اإلرسائيلية مع العالم  ــع أن العالق وتاب
ــن أن تبقى دائما  ــي "الكبري" ال يمك العرب

رهينة للقضية الفلسطينية.
ــىل أن تساعد جهوده  ــول الوزير ع ويع
ــاري  تج ــك  كرشي ــل  إلرسائي ــج  الرتوي يف 
ــا يف  ــة، والسيم العربي ــدول  ال ــوق يف  موث

منطقة الخليج.
ــت "بلومربغ"  ــذا السياق، أوضح ويف ه
ــات  الرشك ــن  م ــدا  متزاي ــددا  ــاك ع أن هن
ودول  ــة  السعودي يف  ــل  تعم ــة  اإلرسائيلي
ــا املموهة،  ــرب فروعه ــرى ع ــج األخ الخلي
ــىل  ــة ع ــدول العربي ــب يف ال ــرث الطل إذ يك
ــاالت الدفاع  ــات اإلرسائيلية يف مج املنتج
ــا  والتكنولوجي ــة  اإللكرتوني ــزة  واألجه

الزراعية وتحلية املياه.
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