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واشنطن توافق على بيع الدوحة 
أسلحة بـ 1.1 مليار دوالر

ــت عىل صفقة  ــا وافق ــس األول أنه ــة أم ــت اإلدارة األمريكي  أعلن
تسليح جديدة لقطر بقيمة 1,1 مليار دوالر، وذلك عىل الرغم من 
ــن دول الخليج ويف مقدمتها  ــني الدوحة وعدد م ــة الراهنة ب األزم

السعودية.
ــة تتضمن خصوصا  ــة يف بيان إن الصفق ــت اإلدارة األمريكي وقال
ــرتتها قطر  ــري خدمات لوجستية وصيانة ملقاتالت اف15- اش توف

من الواليات املتحدة.
ــتقرار السيايس والتقدم  ــح البيان ان "قطر قوة مهمة لالس وأوض

االقتصادي ملنطقة الخليج ".
وكانت الواليات املتحدة وقطر قد أبرمتا يف منتصف يونيو صفقة 
تسلح ضخمة تقيض بتزويد قطر بطائرات مقاتلة اف15- مقابل 

12 مليار دوالر.
ــام قليلة من قرار السعودية  ــت تلك الصفقة الضخمة بعيد أي وات
ــن واإلمارات ومرص قطع عالقاتها مع قطر بعدما اتهمت  والبحري

الدوحة بدعم اإلرهاب.
ــون يف  ويف 22 أكتوبر قال وزير الخارجية األمريكي ريكس تلريس
ــة يف الخليج وبينها خصوصا السعودية  الدوحة ان أطراف األزم

وقطر، ما زالت غري مستعدة للحوار.

اختفاء 30 ألف الجئ يف أملانيا
برلني/

ــمية أملانية اختفاء نحو 30 ألف  كشفت إحصائيات رس
الجئ، كانت السلطات قد رفضت منحهم اللجوء.

ــب  ــن مكت ــادرة ع ــات ص ــالم معطي ــائل إع ــت وس ونقل
ــات األملانية ليس  ــس، أن السلط ــدرايل، أم اإلحصاء الف
لديها أي معلومات عن مكان تواجد نحو 30 ألف الجئ.

ــة إمكانية أن يكون  ــة األملاني ــي وزارة الداخلي وال تستثن
ــرروا االختباء  ــالد، أو ق ــادروا الب ــون قد غ ــؤالء الالجئ ه

بعيدا عن أنظار األجهزة األمنية.
ــة  ــا بزعام ــم يف أملاني ــزب الحاك ــاء الح ــان أعض ــذا وك ه
ــهر املايض، عىل  ــارة أنغيال مريكل، قد اتفقوا الش املستش

السماح بدخول 200 ألف الجئ إىل البالد سنويا.

اإلرهاب..  يلغي جوازات سفر أمريكية
واشنطن/

ــرار يسمح لوزارة  ــواب األمريكي أمس مرشوع ق تبنى مجلس الن
ــن يتعاونون مع  ــفر األمريكيني الذي ــة بإلغاء جوازات س الخارجي

جماعات إرهابية أو تربطهم صالت بها.
ــني األمريكيني،  ــفر املواطن ــوازات س ــتخراج  ج ــىل اس ــرشف ع وي
ــذه الجوازات  ــيل يف وزارة الخارجية، وتستعمل ه ــم القنص القس
ــدم رخصة  ــني تستخ ــالد، يف ح ــارج الب ــد السفر خ ــا، عن أساس

القيادة داخل البالد يف الغالب بمثابة وثيقة تعريف شخصية.
ــىل إمكانية أن تلجأ أجهزة  ــص القوانني األمريكية السارية ع وتن
ــفر املواطنني  ــب إلغاء جوازات س ــة لطل ــن إىل وزارة الخارجي األم
ــكاب جريمة جنائية  ــبهة ارت ــدر بحقهم أمر إيقاف بش الذين ص
ــفر املواطنني  ــوز إلغاء جوازات س ــة إىل ذلك، يج ــرية، باإلضاف كب
ــذا  ــي به ــم قضائ ــدور حك ــع ص ــة م ــباب مماثل ــني ألس األمريكي

الخصوص.

ويليامسون وزيرًا للدفاع يف بريطانيا
لندن/

ــاي، أمس،  ــوزراء الربيطانية، ترييزا م ــة ال ــت رئيس عين
ــة ملايكل فالون،  ــني ويليامسون وزيرا للدفاع، خليف غاف

الذي استقال من منصبه عىل خلفية فضيحة تحرش.
وكان ويليامسون رئيس كتلة حزب املحافظني يف مجلس 

عموم الشعب الربيطاني.
ــتقالته من منصبه مقرا بأن سلوكه يف  وقد قدم فالون اس

املايض كان دون املستوى املطلوب ملنصبه.
وقال فالون يف رسالة استقالة بعث بها إىل رئيسة الوزراء 
ــا "ظهرت  ــا مكتبه ــايض نرشه ــاء امل ــاي األربع ــزا م تريي
العديد من املزاعم بشأن أعضاء الربملان يف األيام القليلة 

املاضية، وبعضها بشأن يهم سلوكي السابق".
ــم كانت كاذبة، أقر  ــار إىل أن بعض هذه املزاع وبينما أش
بأنه كان يف املايض "دون مستوى املعايري التي تشرتطها 

القوات املسلحة التي نلت رشف تمثيلها".
ــواب أن تأخذ رئيسة الوزراء  ــاف فالون أنه من الص وأض

هذه القضية عىل محمل الجد.

رئيس إقليم كتالونيا املقال يقرر 
عدم املثول أمام القضاء

مدريد/
ــس  كارلي ــباني،  اإلس ــا  كتالوني ــم  إلقلي ــال  املق ــس  الرئي ــرر  ق
بوتشديمون، عدم العودة إىل بالده للمثول أمام القضاء يف مدريد 

أمس.
ــا املعزول، يف  ــس إقليم كتالوني ــكارت، محامي رئي ــن بول بي وأعل
ــتجواب  ــبانية، أنه اقرتح أن يجري اس ــث إىل قناة TV3 اإلس حدي

بوتشديمون من بلجيكا حيث يتواجد حاليا.
 NOS ــث إىل قناة ــي، يف حدي ــي البلجيك ــار املحام ــبق أن أش وس
الهولندية، إىل إمكانية أن تلقي السلطات اإلسبانية القبض عىل 

موكله إذا أقدم عىل العودة إىل مدريد.
ــة، إن من غري  ــاة VTM البلجيكي ــكارت، يف حديث إىل قن ــال بي وق
ــابيع  ــون األس ــبانيا يف غض ــديمون إىل إس ــودة بوتش ــح ع املرج

املقبلة.
ــاء حكومته  ــة آخرين من أعض ــديمون مع خمس ــر أن بوتش يذك
ــأن القانون البلجيكي  ــل إىل بروكسل، االثنني املايض، علما ب وص
ــاد األوروبي بطلب اللجوء  ــح ملواطني دول أخرى يف االتح يسم

فيها.
ــاء مؤتمر  ــايض، أثن ــزول، الثالثاء امل ــا املع ــم كتالوني ــن زعي وأعل
ــل عىل ضمانات من  ــود إىل بالده ما لم يحص ــي، أنه لن يع صحف
ــذة بحقه  ــراءات القانونية املتخ ــأن اإلج ــد ب ــة مدري ــل حكوم قب

ستكون عادلة.
ــة العليا  ــبانية أن ال تقبل املحكم ــالم اإلس ــائل اإلع ــع وس وتتوق
ــارج البالد، ويتيح غياب  ــهادات زعيم كتالونيا املعزول من خ بش

بوتشديمون عن املحكمة يف مدريد إصدار قرار اعتقال بحقه.
جاء ذلك يف وقت وصل فيه إىل العاصمة اإلسبانية  كبار املسؤولني 
يف حكومة كتالونيا املقالة بهدف اإلدالء بشهاداتهم أمام القضاء، 
ــة واختالس األموال، عىل  ــم يواجهون اتهامات بالتمرد والفتن وه

خلفية إعالن الربملان املحيل الجمعة املنرصم استقالل اإلقليم.
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شاب اسكتلندي يروي ظروف اعتقاله يف سجون ديب

تزامنا مع الذكرى المئوية لوعد بلفور

الــجــحــيــم  مـــن  يــــوم   100 عــشــت  ـــــــارون:  ه ــي  ــم ــي ج

الفلسطينيون يطالبون بريطانيا باالعتذار ودفع التعويضات

ــارون  ــي ه ــكتلندي جيم ــاب اإلس ــف الش كش
ــره 27 عاماً عن ظروف اعتقاله  الذي ال يتعدى عم
ــجنه يف اإلمارات أمام اإلعالم الربيطاني يف أول  وس
كشف عما يحدث يف سجون اإلمارات، وذلك عقب 
ــهر ونصف  ــه إىل بريطانيا، بعد قضائه 3 أش وصول

الشهر يف دبي رهن االعتقال.
ــي له مع  ــث تلفزيون ــارون يف أول حدي ــر ه وذك
ــة أنه  ــة "ITV" الربيطاني ــة الربيطاني ــاة الثالث القن
ــم يف اإلمارات،  ــوم يف الجحي ــن 100 ي ــاش أكرث م ع
ــرتليني مقابل  وأنفق ما يقرب من 30 ألف جنيه إس
ــة  ــرتة املحاكم ــوال ف ــة ط ــاة واإلقام ــات املحام نفق
ــني  ــام مالي ــه أم ــارون حديث ــع ه ــارات. وتاب يف اإلم
ــاز  التلف ــات  ــىل شاش ــني ع الربيطاني ــاهدين  املش

الربيطاني.
ــروف اعتقال  ــرض لظ ــف أنه قد تع ــاً كي موضح
ــل ووضع يف  ــث اعتق ــد، حي ــا أح ــة ال يصدقه مهين

ــاء اإلماراتي ملدة 8 أيام مع أكرث من 50  سجن الربش
ــخصا وتم حجزه يف غرفة مع 10 أشخاص وبقي  ش
ــدة 3 أيام كاملة دون رسير أو مقعد يف  عىل األرض م
ــذه الزنزانة التي ال يتعدى حجمها أمتار معدودة  ه
ــخصية  ــائل ش ــتخدام أي وس ــم يسمح له باس ، ول
للنظافة والصحة طوال بقائه هناك يف هذه الزنزانة.
ــل معه خالل فرتة  ــارون كيفية التعام ووصف ه
ــحب منه جواز سفره،  اعتقاله يف السجن، حيث س
ــع من السفر لحني االنتهاء من املحاكمة، وبعد  ومن
ذلك تم اإلفراج عنه دون إعطائه جواز سفره، لحني 
ــة. وقامت املحكمة بإصدار حكم  مثوله أمام املحكم
ضده بالسجن ملدة 30 يوما. وأكد هارون يف حديثه 
ــا يمكن أن يمر بها أي  ــذه التجربة التي مر به أن ه
ــذا يجب أن  ــب إىل اإلمارات ل ــائح بريطاني يذه س
ــم هذه التجربة املريرة التي ال يرغب أي فرد أن  يعل

يمر بها هناك.

ــة لجمعية  ــرة التنفيذي ــا، ذكرت املدي من جهته
ــتريلنج أن تجربة هارون  ــي رودا س ــني يف دب املعتقل
تعد واحدة من ضمن تجارب الكثري من الربيطانيني 
ــد  ــث يوج ــياحة، حي ــي س ــون اىل دب ــن يذهب الذي
ــدم مراعاة  ــراءات القانونية وع ــرث يف إتمام اإلج تع
ــاء املحاكمة، حيث ال يزال  ــي اإلنسانية أثن النواح
ــن الربيطانيني ينتظرون محاكمات  هناك العديد م

لهم يف دبي.
ــادل املعلومات يف اململكة  ــق قانون حرية تب ووف
ــة الثانية يف  ــي يف املرتب ــة دب ــرب مدين ــدة تعت املتح
ــني املعتقلني والذين  ــدد من الربيطاني قائمة أكرب ع
ــع أنحاء العالم،  ــون عقوبة السجن يف جمي يواجه
ــن تعرضوا إىل  ــدد الربيطانيني الذي ــل ع حيث وص
ــاز إىل 524  ــن أو االعتقال أو االحتج ــة السج عقوب
ــذا الصيف يف  ــام 2015م وحتى ه ــخصا، منذ ع ش

عام 2017م.

القدس املحتلة/ وكاالت
ــة الغربية وقطاع غزة  ــا الفلسطينيون أمس يف الضف احي
ــؤوم امللف الذي  ــة لوعد بلفور املش ــتات الذكرى املئوي والش
ــم مرور قرن عىل صدوره يف الـ2 من نوفمرب 1917م  لم يطو رغ
والذي تسبب يف زرع دولة االحتالل االرسائييل وترشيد اغلبية 
ــعب الفلسطيني عن أرض اجداده حيث ال تزال الذاكرة  الش
ــؤوم والذي ابقى ارثر  ــة مسكونة بهذا الوعد املش الفلسطيني
جيمس بلفور االسم االكرث اثارة للوجع الفلسطيني املستمر 

حتى اليوم.
ــي، محمود  ــس الفلسطين ــب الرئي ــاق طال ــذا السي ويف ه
ــن "وعد  ــذار ع ــا االعت ــدم بريطاني ــرضورة أن تق ــاس، ، ب عب

بلفور".
ــة العامة لألمم  ــام الجمعي ــا يف كلمته أم ــا طالبها أيض كم
املتحدة برضورة تقديم تعويضات للفلسطينيني عن احتالل 

دولة فلسطني، بحسب قوله.
ــاء  ــل بن ــة تواص ــة اإلرسائيلي ــاس، إن الحكوم ــال عب وق
ــق  املواثي ــة  ــة منتهك الفلسطيني ــىل األرض  ــات ع املستوطن
ــة،  الفلسطيني ــة  بالقضي ــة  العالق ذات  ــة  الدولي ــرارات  والق

وتواصل تنكرها لحل الدولتني.
وذكر عباس: "إرسائيل تبني املستوطنات يف كل مكان فلم 

يعد هناك مكان لدولة فلسطني وهذا غري مقبول".
ــو يرفض دعواتنا  ــاف الرئيس الفلسطيني، " نتنياه وأض

وجهودنا ومساعينا لرتسيم الحدود مع إرسائيل".
وحذر عباس من تأجيج الرصاع الديني يف املنطقة بسبب 
ممارسات إرسائيل يف مدينة القدس املحتلة  قائال "ممارسات 
ــي، بينما رصاعنا  ــة اإلرسائيلية  تؤجج الرصاع الدين الحكوم

سيايس".
ــدة بمطالبة إرسائيل بإنهاء  كما طالب عباس األمم املتح

احتاللها بسقف زمني وتطبيق املبادرة العربية للسالم.
وتابع قائال

"أطالب بتوفري الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ألنه 
ليس لدينا قدرة عىل حماية شعبنا".

ــاء  إلنه ــود  الجه ــة  ملتابع ــدة  املتح ــم  األم ــك  كذل ــا  ودع
ــون جدول  ــني" يف غض ــة فلسط ــيل لدول ــالل اإلرسائي "االحت

زمني محدد.
ــة مسريات  ــة الغربي ــات الضف ــف محافظ ــت مختل ونظم

ــات السود  ــاركون الراي ــدة رفع خاللها املش ــرات حاش ومظاه
ــة الربيطانية  ــات تطالب الحكوم ــور، والفت ــدا بوعد بلف تندي

باالعتذار للشعب الفلسطيني واالعرتاف بدولته.
ــوارع العامة وامليادين  ــطون رايات سود يف الش وعلق ناش
ــة األنباء  ــحت وكال ــة، واتش ــرات الحكومي ــي املق ــىل مبان وع
الفلسطينية الرسمية (وفا) باللون األسود، وفتح التلفزيون 
الفلسطيني الرسمي وإذاعة صوت فلسطني امس الخميس 

موجة مفتوحة للحديث عن الذكرى املئوية.
ــه نظم مؤتمر دويل بحضور وفود برملانية دولية  ويف رام الل
ــات ونتائج وعد  ــح، للحديث عن مسبب ــم من حركة فت بتنظي

بلفور بعد مئة عام.
ــائل  ووجه آالف الطلبة يف أنحاء األرايض الفلسطينية رس
إىل رئيسة وزراء بريطانيا ترييزا ماي، يف إطار حملة نظمتها 
ــن طلبة  ــالة م ــف رس ــة أل ــة مئ ــم لكتاب ــة والتعلي وزارة الرتبي

املدارس بمناسبة الذكرى املئوية لوعد بلفور.
من جانبه، قال مركز العودة الفلسطيني -املعني بتفعيل 
ــودة  ــم يف الع ــة بحقه ــتات واملطالب ــي الش ــة فلسطيني قضي
ــع بريطانيا إىل االعتذار  ــم ومقره لندن- إن حملته لدف لدياره

عن وعد بلفور ال تزال تتواصل بزخم مضاعف منذ انطالقها 
قبل خمس سنوات.

ــارج حملة  ــعبي لفلسطينيي الخ ــق املؤتمر الش كما أطل
ــتعماري".  ــور.. مئوية مرشوع اس ــت عنوان "بلف ــعبية تح ش
ويرتكز الحراك يف الحملة عىل أربعة محاور رئيسية، توعوي 
ــة إىل الحراك  ــي، إضاف ــائل للداخل الربيطان ــي ورس وميدان

الرقمي.
ــالمية (حماس)  ــة اإلس ــة املقاوم ــت حرك ــزة، نظم ويف غ
ــود الزهار أن  ــادي الحركة محم ــا نسائيا أكد فيه قي مهرجان
ــة واملجرمني، والتاريخ  ــد بلفور كان ملجموعة من الصهاين وع
ــدف القضاء  ــان يسبق الوعد به ــك، وأن املخطط ك ــت ذل يثب

عىل الدولة العثمانية.
ــعبية  ــة الش ــان املقاوم ــا لج ــت إليه ــة دع ــالل فعالي وخ
الفلسطينية يف رام الله، رشق ناشطون فلسطينيون مجسما 
ــور باألحذية  ــل آرثر بلف ــي الراح ــة الربيطان ــر الخارجي لوزي

البالية.
ــن بريطانيا عن  ــذي ينتظر العرب اعتذارا م ــت ال ويف الوق
ــاعر الجميع،  ــا لتستفز مش ــرج بريطاني ــور"، تخ ــد بلف "وع

بإعالنها نيتها االحتفال بالذكرى الـ100 للوعد، الذي أطلقه 
بلفور يف الثاني من نوفمرب 1917م.

فبدال من االعتذار عن منح األرض الفلسطينية إلرسائيل، 
ــاي احتفالية للذكرى  ــا ترييزا م ــم رئيسة وزراء بريطاني تقي
ــس وزراء إرسائيل  ــور، دعت فيه رئي ــة لصدور وعد بلف املئوي
ــني اإلرسائيليني، وذلك عىل  ــار املسؤول ــني نتانياهو وكب بنيام
ــي محمود عباس أمام  ــن مطالبة الرئيس الفلسطين الرغم م
ــذار بريطانيا عن  ــبتمرب املايض، باعت ــم املتحدة يف 20 س األم
ــرتاف بالدولة  ــعب الفلسطيني، واالع ــا" بحق الش "جريمته
ــو 1967  ــدود 4 يوني ــىل ح ــادة ع ــة السي ــة كامل الفلسطيني

وعاصمتها القدس.
ــست  ــوة الربيطانية األوىل التي أس ــان وعد بلفور الخط ك
ــتيالء الحركة الصهيونية عىل فلسطني، وإقامة إرسائيل  الس
ــتعمارية جيوسياسية يف مرحلة ما  ضمن سياق ترتيبات اس
بعد الحرب العاملية األوىل. وساهمت بريطانيا يف دعم الهجرة 
اليهودية إىل فلسطني، وشجعت العصابات الصهيونية التي 

مارست تطهريا عرقيا ضد أصحاب األرض الفلسطينيني.
صاحب الوعد

ــض زعماء  ــه ببع ــور إعجاب ــس بلف ــن آرثر جيم ــرف ع ع
الحركة الصهيونية مثل لويس برانديز وحاييم وايزمان الذي 
ــدر قراره  ــوىل وزارة الخارجية أص ــام 1906، وحني ت ــاه ع التق
ــد فيه بالعمل  ــور" عام 1917 الذي تعه ــروف بـ"وعد بلف املع

عىل إنشاء "وطن قومي لليهود يف فلسطني".
مرشوع صهيوني برعاية بريطانية

ــالة من 67 كلمة بعثها وزير الخارجية الربيطاني آرثر  رس
جيمس بلفور عام 1917 إىل عضو يهودي بمجلس اللوردات 
ــطورها إرسائيل، ويرشد الشعب الفلسطيني  لتولد من بني س

من أرضه، برعاية بريطانية. 
ــة ملطالبة  ــة الفلسطيني ــني للحمل ــرة اإلرسائيلي ــن نظ ع
ــيل  ــايس اإلرسائي ــل السي ــرى املحل ــذار، ي ــا باالعت بريطاني
ــراك الفلسطيني  ــب "تتعامل مع الح ــا الدار أن تل أبي عكيف
ــة وترى به نوعا من الدعاية  ــوع من الالمباالة وعدم الجدي بن
ــه الحكومة اإلرسائيلية  ــتهالك اإلعالمي، يف حني توظف واالس
ــى  حت ــا  برفضه ــة  الفلسطيني ــة  السلط ــىل  ع ــض  للتحري
ــص عىل حل  ــد بلفور الذي ين ــام قبول وع ــد مرور مئة ع بع

الدولتني".

طهران/ وكاالت
ــه السيد  ــة الل ــت- أكد آي الوق
ــم  ل ــكا  امري ان  ــي،  خامنئ ــيل  ع
ــك الذين عقدوا  ــم حتى أولئ ترح
ــوا لها لكي  ــا وتوجه ــل عليه االم
ــرباً أن وصم ترامب  تدعمهم، معت
ــي باإلرهاب بأنه  ــعب االيران للش

دليل حماقة.
وأضاف، خالل استقبال أمس 
ــة الجامعيني  ــن الطلب ــآلالف م ل
والتالمذة بمناسبة اليوم الوطني 
ملقارعة االستكبار العاملي وذكرى 
ــس  ــر التجس ــىل وك ــرة ع السيط
ــة  ــارة االمريكي ــي (السف االمريك
ــباب  السابقة بطهران)، انتم الش
ــل  ــىل احابي ــب ع ــم التغل يمكنك
ــال البالد اىل النقطة  العدو وإيص
ــالمية  االس ــداف  لأله ــودة  املنش
ــة، وطالب القائد برضورة  والثوري
ــدم االنخداع "  ــدو وع معرفة الع
ــدو ليس من  ــىل الع ان ارصاري ع
ــك نابع  ــب بل ان ذل ــاب التعص ب

من خربة".
ــي إن  ــه خامنئ ــة الل ــع آي وتاب
ــعب االيراني  ــف الش ــب وص ترام
ــي  ارهاب ــعب  ش ــه  بأن ــريا  أخ
ــة يف هذه  ــدى الحماق ــروا م "انظ
ــعبا باالرهاب،  ــم ش ــة. يص الرؤي
ــد ارهابي وال يقول  ــول القائ ال يق
ــول  يق ــل  ب ــة،  ارهابي ــة  الحكوم
أال  ــي،  إرهاب ــي  االيران ــعب  الش

ــاف  وأض ــداء؟"،  ع ــك  ذل ــرب  يعت
ــال احد  ــوام ايضا ق ــل عدة أع قب
ــه  بأن ــني  االمريكي ــني  املسؤول
ــعب  الش ــاث جذور  ــب اجتث يج
ــل  ه ــق!  االحم ــا  ايه ــي"  االيران
يمكن اجتثاث جذور شعب بهذا 
ــجرة  املايض التاريخي وهذه الش

الثقافية العمالقة؟.
ويف جانب آخر من حديثه قال 
قائد الثورة اإلسالمية، ان امريكا 
ــن  ــك الذي ــى أولئ ــم حت ــم ترح ل
ــل عليها وتوجهوا لها  عقدوا االم
ــم؛ كالدكتور مصدق  لكي تدعمه
ــه إىل االمريكيني ووثق  الذي توج

ــام الربيطانيني  ــوف ام ــم للوق به
 19) ــالب  االنق ــع  وق ــم  ث ــن  وم
اغسطس 1953م) ليس من قبل 

الربيطانيني بل االمريكيني.
الثورة االسالمية  ــار قائد  واش
ــة  االمريكي ــة  الحكوم ــداء  ع إىل 
ــرر واضاف "إنهم  ــر واملتك املستم
ــىص  اق ــون  يمارس ــا  ايض اآلن 
ــث لتقويض نتيجة  درجات الخب
ــة أي االتفاق  ــات النووي املفاوض
ــربا ان التنازل أمام  النووي"، معت
ــني يجعلهم متجارسين  االمريكي
ــني لذا فان السبيل الوحيد  ووقح

هو التصدي والصمود.

ــكرية  ــة "حزب الله" وليد س ــال النائب عن كتل ق
أمس ، إن وزراء حزب الله لن يستقيلوا من الحكومة، 
ــتقالة، ألن الحفاظ عىل  ــس لهم مصلحة يف االس ولي
ــتقرار يف لبنان أولوية لدى "حزب الله"،  األمن واالس

ولن يقوم بعمل يعرض األمن الوطني ألي اهتزاز.
ــي أطلقها وزير الدولة  وحول املواقف األخرية الت
ــؤون الخليج العربي ثامر السبهان تجاه "حزب  لش
ــن يقرر  ــة م ــكرية:"ليست السعودي ــال س ــه"، ق الل
ــان وأن تستطيع  ــرتاتيجي العام يف لبن ــع االس الوض
ــتقرار واألمن، فهذه مسألة تقررها الدول  تهديد االس

الكربى".
ــيني حريصون  ــكرية أن الفرقاء السياس ــد س وأك
ــتقرار  ــان، ألن عدم االس ــتقرار يف لبن ــداً عىل االس ج
ــة اللبنانية، ويفتتها ويؤدي  يف لبنان قد ينهي الدول
ــات خطرية عىل املنطقة وعىل مصالح هذه  إىل تداعي

الدول.
ــة ال تستطيع القول إنها  ــار إىل أن "السعودي وأش
ــتدعى  ــىل "حزب الله" حتى ولو اس ــد الحرب ع تري
ــقاط الحكومة وتفكيك الدولة اللبنانية، ألن  ذلك إس
ــس الحكومة  ــتقالة رئي ــقاط للحكومة، أو اس أي إس
ستدخل البلد يف حالة شلل سيايس، اآلن السعودية 
ــد عصبهم  ــارع لش تعمل عىل تعبئة حلفائها يف الش
ــان حصول  ــة، لضم ــات النيابي ــم لالنتخاب وجمعه

حلفائها عىل األكرثية النيابية".
ــروب يف  ــن يدير ح ــت م ــة ليس ــال: "السعودي وق
املنطقة، هناك إرسائيل وأمريكا، وإذا كانت إرسائيل 
ــى لحرب ضد حزب الله، فالحرب لن تكون ضد  تسع
ــمل  ــتكون ضد محور املقاومة وستش ــزب، بل س الح
ــري يف الخريطة  ــة إحداث تغي ــوريا ملحاول لبنان وس
ــتبعد حصول حرب  ــذه املنطقة، وأس ــية له السياس

إرسائيلية".
ــران، يقول  ــرويس إىل إي ــارة الرئيس ال ــول زي وح
ــن  ــري م ــارة الكث ــذه الزي ــن ه ــينتج ع ــكرية: "س س
ــري من  ــران كث ــيا وإي ــع روس ــا يجم ــات وم اإليجابي
ــة عظمى  ــيا دول ــرتكة، روس ــم املش ــاط والقواس النق
ــا ومرسح عملياتها هي الكرة األرضية  ولها مصالحه
ــراق،  ــان والع ــوريا ولبن ــط يف س ــس فق ــاء ولي جمع
ــد  ــي ض ــون األمريك ــكا، والجن ــه أمري ــيا تواج روس
روسيا بالعقوبات والتشدد والسري بمحاولة تحقيق 
التفوق االسرتاتيجي عىل روسيا من خالل نرش درع 
صاروخي وإثارة األزمات يف روسيا وأكرانيا ومناطق 
ــط األمريكي الجهنمي  ــيا تواجه املخط أخرى، روس

وتتعاون مع كل من يواجه أمريكا".

موسكو/ وكاالت
انتقدت الخارجية الروسية بشدة، 
ــس، تقريرا صدر عن آلية التحقيق  أم
ــدة ومنظمة  ــرتكة بني األمم املتح املش
ــأن  ــة بش ــلحة الكيميائي ــر األس حظ
ــدة خان  ــهدتها بل ــي ش ــة الت الحادث

شيخون السورية.
ــؤون منع  ــم ش ــس قس ــن رئي وأعل
ــىل  ع ــة  والرقاب ــلحة  األس ــار  انتش
ــل  ميخائي ــوزارة،  ال يف  ــح  التسلي
ــي  صحف ــر  مؤتم ــاء  أثن ــوف،  أوليان
ــة والدفاع  ــوزارات الخارجي ــرتك ل مش
ــات  توقع أن  ــارة،  والتج ــة  والصناع
موسكو بأن يكون هذا التقرير حياديا 
وموضوعيا لم تتحقق، واصفا التقرير 

بأنه سطحي وغري مهني.
وأشار أوليانوف إىل أن التحقيقات 
ــني  اللت ــني  الكيميائيت ــني  الحادثت يف 
ــيخون يف 4  ــي خان ش ــا يف بلدت وقعت
ــوش يف 15-16  ــرصم وأم ح ــل املن أبري
ــبتمرب 2016م أجريت عن بعد دون  س
ــاء  ــوريا، وج ــرباء إىل س ــيء الخ مج
ــة لذلك متدني الجودة  التقرير نتيج

للغاية.
ــذي تم توزيعه  يذكر أن التقرير ال
ــر  ــدويل، يف أواخ ــن ال ــس األم يف مجل
أكتوبر األول، يحمل الجيش السوري 
ــن الحادثة األوىل، ويتهم  املسؤولية ع
ــاز  غ ــتخدام  باس ــش"  "داع ــم  تنظي

الخردل يف الحادثة الثانية.
إىل  ــرويس  ال ــايس  الدبلوم ــه  ونب

ــق  دمش إىل  ــة  املوجه ــات  االتهام أن 
ــيخون  ــوف وراء حادثة خان ش بالوق
ــة التقنية،  ــن الناحي ــا م ــة تمام باطل
ــرة  الطائ ــت  كان إذا  ــه  أن ــا  موضح
ــار الذي  ــق املس ــت وف ــة حلق السوري
ــدة فلم يكن  ــات املتح ــجلته الوالي س

بمقدورها توجيه رضبة إىل البلدة.
ــوف أن منظمة حظر  وأعلن أوليان
األسلحة الكيميائية لم تقدم لدمشق 
ــيخون،  ــات تم جمعها يف خان ش عين
ــر  حظ ــدة  ملعاه ــا  انتهاك ــل  يمث ــا  م

األسلحة الكيميائية.
ــايس امتناع بعثة  ــف الدبلوم ووص
ــيخون  ــان ش ــارة خ ــن زي ــني ع املراقب
ــت  ادع ــذي  ال ــعريات،  الش ــار  ومط
ــان منطلقا  ــه ك ــدة أن ــات املتح الوالي
ــه فضيحة،  ــي، بأن ــوم الكيميائ للهج

ــوا عىل  ــني حصل ــريا إىل أن املراقب مش
ــل الحكومة  ــن قب ــة م ــات أمني ضمان

السورية.
ــتخدام  ــار أوليانوف إىل أن اس وأش
ــن املمكن"  ــا" و"م ــات "ربم مصطلح
و"يمكن االفرتاض" يف كل صفحة أمر 
ــول بالنسبة للتقرير الجدي  غري مقب
ــع قائال: "قد يكون أكرث  واملفصل، وتاب
ــق  التحقي ــة  آللي ــة  بالنسب ــة  رصاح
ــدويل بأنها غري  إبالغ مجلس األمن ال
ــراء التحقيق بالجودة  ــادرة عىل إج ق

املطلوبة".
ــا  ــىل أن م ــايس ع الدبلوم ــدد  وش
ــان مجرد  ــيخون ك ــان ش ــدث يف خ ح
ــن  م ــددا  ع أن  ــا  موضح ــة،  مرسحي
ــوا إىل املراكز الطبية  "املصابني" وصل

قبل وقوع الهجوم.

خامنئي: وصف ترامب للشعب 
االيراين باالرهايب دليل حماقة
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موسكو تفند حادثة خان شيخون 
وتصفها بمسرحية استفزازية


