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أردوغان: ليس علينا أخذ إذن من أحد لتحييد 
التهديدات الواردة من العراق وسوريا

ــان، أمس الجمعة، أن  ــن الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغ أعل
أماكن عديدة يف العراق وسوريا تشكل بؤرا لإلرهاب، مؤكدا أن 
ــدات الواردة من  ــذ اإلذن لتحييد التهدي ــالده يف غنى عن أخ ب

هناك.
ــد أردوغان عزم  ــة مانيسا (غرب)، أك ــة ألقاها يف والي ويف كلم
تركيا عىل تدمري جميع األهداف اإلرهابية بالقرب من حدودها، 

يف حالة عدم قيام دول تمنح مالذات لإلرهابيني بتدمريها.
ــن الخارطة يف  ــو" اإلرهابيني م ــي بـ"مح ــد الرئيس الرتك وتعه
منطقتي سنجار وقنديل شمال العراق، موضحا أن قيام بالده 
ــن عمليات ضد إرهابيني يتلقون  بحماية مواطنيها يقتيض ش
ــن هجمات  ــودون إىل تركيا لش ــم يع ــارج الحدود ث ــا خ تدريب

داخل أراضيها.
ــن الرتكية  ــوات األم ــارص ق ــن عن ــة م ــان أن تسع ــر أردوغ وذك
ــتاني قتلوا، خالل  ــال الكردس ــن "إرهابيي" حزب العم و55 م
ــوب رشق البالد،  ــتباكات وقعت جن ــن يف اش ــني األخريي اليوم
ــطاء الحزب،  ــوض الحكومة عمليات أمنية ضد نش حيث تخ

.F-16 مستخدمة طائرات مسرية عادية ومقاتالت

املحكمة الدستورية يف مدريد 
تلغي قوانني سمحت لكتالونيا 

بإجراء االستفتاء
مدريد/

ــمحت  ــتورية يف مدريد قوانني س ألغت املحكمة الدس
ــتفتاء بشأن تقرير  لربملان إقليم كتالونيا بإجراء االس
ــاء االتحاد االنتخابي يف اإلقليم،  املصري وتعيني أعض

بحسب مصادر إعالمية.  
ــأن  ــوم بش ــرار املحكمة أنها تصف "املرس ــاء يف ق وج
ــبتمرب  ــتفتاء حول تقرير املصري عن 6 س ــراء االس إج

بأنه غري دستوري وليست لديه أي قوة رشعية".
ــوم  ــدرت املحكمة أيضا حكما مماثال حول املرس وأص
ــتفتاء حول  ــة لتنظيم االس ــأن إجراءات إضافي "بش

تقرير املصري".
ــا ليست لديه أي  ــة إن إقليم كتالوني وأضافت املحكم

صالحيات إلجراء االستفتاء.

استطالع اسرائيلي: انخفاض 
شعبية نتنياهو والليكود

القدس املحتلة/ وكاالت
ــان  ــة" يف كي ــاة الثاني ــه " القن ــد أجرت ــتطالع جدي ــف اس كش
ــه  ــعبية اليمني اإلرسائييل، الذي يرأس ــالل، انخفاض ش االحت

رئيس الوزراء االرسائييل بنيامني نتنياهو .
ــتطالع فإن حزب الليكود سيحظى بـ 24 مقعدا  وبحسب االس
ــد أقل من املقاعد التي  ــت اإلرسائييل، أي بـ 6 مقاع يف الكنيس
حصل عليها يف االنتخابات األخرية، يف حال اجراء انتخابات 

يف الوقت الراهن.
ــة  ــيحظى املعسكر الصهيوني (حزب العمل) برئاس بينما س
ــد أكرث من حزب "هناك  ــاي بـ 21 مقعدا، أي مقعد واح آيف غب
مستقبل" الخاص بيائري لبيد، كما سيحصل البيت اليهودي 
برئاسة وزير الرتبية الحايل وممثل املستوِطنني، نفتايل بينيت، 
عىل 12 مقعدا، وهذا العدد شبيها بعدد مقاعد القائمة العربية 

املشرتكة (ائتالف األحزاب العربية).
كما سيحصل حزب "كلنا" التابع لوزير املالية الحايل، موشيه 
ــا" وهو حزب  ــزب "إرسائيل بيتن ــون، عىل  8 مقاعد، و ح كحل
ــىل 6 مقاعد، وحزب  ــايل، أفيغدور ليربمان، ع ــر الدفاع الح وزي
ــع 4 مقاعد فقط.  اي أن  ــاس م مريتس مع 5 مقاعد، وحزب ش
ــو 62 مقعدا مقارنة بـ 58 مقعدا  ــايل املقاعد لدى اليمني ه إجم
ــدى اليسار وكما هو معروف يجب أن يكون يف الكنيست 120  ل

مقعدا.

أطول رحلة آسيوية لرئيس 
أمريكي خالل أكرث من ربع قرن

واشنطن/
ــس أطول رحلة  ــي دونالد ترامب، أم ــس األمريك الرئي
ــع قرن،  ــرث من رب ــي خالل أك ــس أمريك ــيوية لرئي آس
ــمالية لنزع  ــىل كوريا الش ــا للضغط ع ــع خالله يتطل

فتيل أزمة برنامجها النووي.
وتشمل جولة ترامب اليابان وكوريا الجنوبية والصني 
وفيتنام والفلبني، وتستمر حتى 14 نوفمرب ، وستبعده 

قليال عن عدة قضايا تشغله يف واشنطن.
ــة للغاية  ــا رحلة طويل ــب: "إنه ــار لرتام وقال مستش
ــه  ــرار أجندت ــة يف إق ــه املتمثل ــم أولويات ــترض بأه وس
الترشيعية يف الكونجرس.. الذهاب إىل آسيا لن يجدي 
ــن يساعده يف  ــيئا يف برنامجه لخفض الرضائب ول ش

جهوده إلعادة انتخابه".
ــن هذه املخاوف،  ــون املسؤولون بالبيت األبيض م وه
ــزه عىل  ــىل تركي ــاء ع ــب اإلبق ــكان ترام ــدوا أن بإم وأك

العديد من القضايا وهو يف أي مكان.
ــه ترامب صباح أمس  الجمعة إىل هاواي، حيث  وتوج
سيلتقي بالقوات األمريكية يف املحيط الهادي ويزور 
ــان وكوريا  ــيسافر إىل الياب ــر. بعد ذلك، س ــريل هارب ب
ــكيل جبهة موحدة ضد كوريا  الجنوبية من أجل تش
ــيحث الرئيس  ــمالية، ثم يتوجه إىل بكني حيث س الش
ــاذ موقف صارم مع  ــني بينغ عىل اتخ الصيني يش ج

بيونج يانج.
ــيا لفرتة  ــا رئيس أمريكي آس ــر مرة زار فيه ــت آخ وكان
ــام 1991م وأوائل 1992م، وذلك يف  ــة يف أواخر ع طويل

عهد الرئيس جورج بوش األب.

حول العالمحول العالم فيسك: تصريحات ترييزا ماي عن بلفور مثرية للسخرية 
و"إسرائيل" ستقضي على نفسها

لندن
ــت الربيطانية أمس عىل  ــت صحيفة االندبندن  قال
ــك"، اآلن حان  ــرت فيس ــهري "روب ــب الش ــان الكات لس
ــعر  الوقت ألن نتابع جميعا اقرتاح ترييزا ماي بأن نش
ــبة الذكرى  ــض بمناس ــد بلفور البغي ــر" بوع "بالفخ

السنوية املئة.
ــهري إن اإلرسائيليني  ــب الربيطاني الش ــال الكات وق
ــىل الدولة  ــم بريطانيا ع ــع خت ــه يض ــيحتفلون ألن س
ــة املستقبلية يف فلسطني. ولعل "إرسائيل"  اإلرسائيلي
لم تكن قد أنشئت بدونه. لكن معاناة ومأساة الالجئني 
ــتتبع يف السنوات املقبلة  ــني التي كانت س الفلسطيني
ــري إىل أن خطاب بلفور - من خالل صياغته - كان  تش
ــذا اليوم  ــة فظيعة تلوم ه ــد أن يخلق مخالف من املؤك

املكان الذي كنا نسميه األرض املقدسة.
ــعرون بالعار أو  ــد يش ــن الربيطانيني ق ــد م والعدي
ــذه الحلقة من  ــا يتأملون ه ــت عندم ــون الصم يفضل
ــبوع  ــارك ريجيف هذا األس ــات م ــخ - فترصيح التاري
ــي اململكة املتحدة، هم متطرفون "إذا كانوا  بأن مواطن

يعارضون إعالن بلفور" تثري االشمئزاز.
ــع يف غزة  ــق الذرائ ــل الذي يخل ــإن الرج ــذا، ف وهك
ــم الحكومة اإلرسائيلية قال: "أولئك  كان متحدثا باس
ــم متطرفون إذا كانت  ــن يعارضون إعالن بلفور ه الذي
ــا، فهذا يعني  ــارض منزال وطنيا يهودي معارضتهم تع
ــل. ودعونا نكون  ــري إرسائي ــد أنه يجب تدم ــك تعتق أن
ــة. هذا  ــة اإليراني ــف الحكوم ــو موق ــذا ه ــني: ه واضح
موقف الجماعات االرهابية مثل حزب الله وحماس ".
ــيل لهذه اللغة غري  ــدال من عزل السفري اإلرسائي فب
ــني فضلت ماي  ــني الربيطاني ــاه املواطن ــمية تج الرس
ــا قال لنا السفري  ــى عىل الصمت الجبان، بينم أن تبق
ــون، إرهابيون، ومن ثم  ــيل إننا جميعا متطرف اإلرسائي

معادون للسامية، عنرصيون، نازيون.
ــالن بلفور ربما يكون،  ــل ال يدرك ريجيف أن إع فه
ــنوات  ــد ذاته، معاديا للسامية؟ وتبع ذلك بضع س بح
ــنت بريطانيا قوانني أدخلت خصيصا  فقط بعد أن س
ــة إىل اململكة املتحدة  ــرة اليهودي ــع املزيد من الهج ملن

من روسيا وأوروبا الرشقية.
ــور.  الف ــىل  ع يشء  إىل  ــري  نش ــا  دعون ــك  ذل ــع  وم
"إرسائيل" - سواء أكانت بلفور راعيا أجنبيا أصليا أم 

ال - وسوف تختفي فقط إذا كانت تدمر نفسها (التي 
قد تستمر بسياسة رئيس الوزراء االرسائييل بنيامني 
ــة  ــن األرايض العربي ــد م ــك باملزي ــو يف التمس نتنياه

للمستعمرين اإلرسائيليني).
ــار بحق أحد أرقى املؤرخني يف "إرسائيل"،  وكما أش
ــود "إرسائيل"  ــورد، بأن وج ــو اآلن باحث يف أكسف وه
ــات اآلالف من  ــم ملئ ــىل نحو جسي ــادل ع ــان غري ع ك
ــم اآلن يف  ــم - وه ــدوا دياره ــن فق ــني الذي الفلسطيني
الشتات بتعداد يصل إىل أكرث من ستة ماليني الجئ.-
ــعر بـ  ــذر ترييزا ماي بأن تش ــع ذلك، ال يع هذا، وم
ــن املفيد أن نالحظ أنه يف  ــر". ويف الواقع، كان م "الفخ
ــا، وضعت العالقات التجارية لربيطانيا يف  ترصيحاته

ــب الظلم املرعب ألنها تهتم أكرث بنتائج الخروج  غياه
ــم باملاليني من  ــا ال تهت ــي وألنه ــاد األوروب ــن االتح م

الالجئني.
لذا دعونا نتذكر ما قالته هذه الوثيقة "وعد بلفور" 
يف الواقع يف عام 1917: "ترى حكومة صاحب الجاللة 
ــعب  ــني هي الش ــة يف فلسط ــسة الفلسطيني أن املؤس
ــل  ــا لتسهي ــارى جهده ــتبذل قص ــي، وس الفلسطين
تحقيق هذا الهدف، ال يجوز القيام بأي يشء قد يرض 
ــري اليهودية  ــة للطوائف غ ــة والديني ــوق املدني بالحق
ــايس  ــز السي ــوق واملرك ــني، أو الحق ــة يف فلسط القائم

الذي يتمتع به اليهود يف أي بلد آخر ".
ــور وأصحابه اعرتفوا  ــع أن ننىس أن بلف وال نستطي

ــوا إعطاء العرب أي  ــهر بأنهم لم يعتزم يف غضون أش
ــئت  ــىل 30 عاما، أنش ــا يزيد ع ــون م ــام. يف غض اهتم
ــة.  الفلسطيني ــاة  املأس ــدأت  وب ــا  نفسه ــل"  "إرسائي

بالرغم من هذا، فإن ترييزا تشعر بـ "الفخر".
ــن  ــد م ــاك "املزي ــو، هن ــهر ماي ــال، لش ــىل أي ح ع
ــاة، بطبيعة  ــذي يتعني القيام به" فهذه مأس العمل ال
ــني. إن  ــني والفلسطيني ــة لإلرسائيلي ــال، بالنسب الح
ــاق وإعانات  ــع النط ــل" مع دعم واس ــاز "إرسائي إنج
ــه يجب إنهاء  ــدة - بالتأكيد أي إن ــن الواليات املتح م
ــن، فـ "إرسائيل"  ــتعمار اليهودي ألرايض اآلخري االس
ــرب، وتعيش دائما يف خوف  ــتكون دائما يف حالة ح س

ورعب.
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أنقرة/
ــة  الخارجي وزارة  ــربت  اعت
ــاورات العسكرية  الرتكية ان املن
ــرص واليونان يف  ــرتكة بني م املش
ــة  اليوناني "رودوس"  ــرة  جزي
ــا للقوانني  ــا واضح ــرب خرق تعت

الدولية.
الرتكية،  ــة  الخارجي وأضافت 
ــا  تحذيراتن ــا  "أبلغن ــان،  بي يف 
ــورة  ــاورات املذك ــوص املن بخص
ــرة.  ــة بأنق ــارة اليوناني إىل السف
ــرضورة االبتعاد  ــري ب ــّم التذك وت
عن األنشطة األحادية الجانب 
ــر  ــدة التوت ــن ح ــد م ــي تزي الت
ــرية اىل أن   ــة"، مش ــر إيج يف بح
ــالم عام  ــدة باريس للس "معاه
ــر كل  ــىل حظ ــص ع 1947م، تن
ــة  العسكري ــات  التدريب ــواع  أن
ــت عنها  ــي تخل يف رودوس، الت
ــح اليونان برشط  ــا لصال إيطالي
ــاف  ــا"، واض ــالح منه ــزع الس ن
ــىل  ع ــدد  "نش ــي  الرتك ــان  البي
ــاد جارتنا  ــول ابتع ــا ح توقعاتن
ــطة  ــام بأنش ــن القي ــان ع اليون
ــني  للقوان ــة  ومخالف ــة  معادي
الدولية، وندعو األطراف الثالثة 
بعدم املشاركة يف هكذا خروقات 

يونانية".
ــد  ــرصي ق ــش امل ــان الجي وك
ــارص  عن ــول  وص ــن  ع ــن  أعل
ــة  ــة والجوي ــه البحري ــن قوات م
ــايض،  امل ــاء  الثالث ــان،  اليون إىل 
ــب  التدري يف  ــاركة  للمش

ــذي  ــدوزا 5"، ال ــري "مي العسك
ــام،  أي ــدة  لع ــه  فعاليات ــرى  تج
ــاف إن التدريب العسكري  وأض
ــط  "تخطي ــن  يتضم ــرتك  املش
ــة،  البحري ــات  العملي وإدارة 
ــار  إبح ــكيالت  تش ــذ  وتنفي
ــات  ــذ عملي ــًال، وتنفي ــاراً ولي نه

ــق  وح ــري،  البح ــرتاض  االع
ــن  للسف ــش  والتفتي ــارة  الزي
ــذ إجراءات  ــتبه بها، وتنفي املش
ــث واإلنقاذ، وتدريب أطقم  البح
ــىل تنفيذ  ــدات البحرية ع الوح

التمارين املختلفة بالبحر".
ــة  ــب حامل ــارك بالتدري وتش

ــور  "أن ــة  املرصي ــات  املروحي
ــا  ــة "تحي ــادات"، والفرقاط الس
ــة "41"، عدد  ــرص"، والغواص م
ــة اليونانية،  ــع البحري من القط
إضافة إىل تشكيل من الطائرات 
ــة متعددة املهام من طراز  املقاتل

إف 16.

تركيا ترد على املناورات املصرية اليونانية املشرتكة 
وتعتربها خرقًا للقوانني الدولية

ترامب يلتقي بوتني بعد 
أيام لبحث األزمة السورية

واشنطن/
ــن امكانية  ــب، أمس ع ــي دونالد ترام ــس األمريك ــف الرئي كش
ــرويس فالديمري بوتني عىل هامش منتدى  لقائه مع الرئيس ال

دول "آبيك" يف فيتنام.
ــوز" األمريكية، إن االجتماع  ــاف ترامب لوكالة "فوكس ني وأض
ــيا يمكن أن  ــث مع الرئيس الرويس مهم جدا، ألن روس والحدي
تساعد امريكا بحل قضايا كوريا الشمالية وسوريا وأوكرانيا.
ــدا، ويمكننا  ــي إن "هذه رحلة مهمة ج ــع الرئيس األمريك وتاب
ــة للتحدث مع بوتني ومن  ــد لقاء مع بوتني…فنحن بحاج عق
ــا كوريا  ــا يف حل قضاي ــن مساعدتن ــدا أن يتمكنوا م ــم ج امله

الشمالية، سوريا وأوكرانيا".
ــن 5 - 14 نوفمرب بجولة  ــرتة م ــس األمريكي يف الف ــوم الرئي ويق
ــيزور خاللها عددا من الدول وسيحرض عددا من  ــيوية، س آس

املنتديات الدولية، بما يف ذلك قمة "آبيك".
ــم الرئيس  ــمي باس ــدث الرس ــان املتح ــر، ك ــد آخ ــىل صعي وع
ــابق، أن بوتني  الرويس، دميرتي بيسكوف، قد أعلن يف وقت س
يخطط لزيارة فيتنام للمشاركة يف قمة "آبيك" التي من املقرر 
أن تعقد يف مدينة دانانغ يف الفرتة من 10 - 11 نوفمرب الجاري، 

مشريا اىل أن لقاء بوتني وترامب غري مستبعد يف تلك القمة.


