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ــة  وكال ــر  مدي ــو  بومبي ــل  مايك ــد  أك
ــة األمريكية يس آي  ــارات املركزي االستخب
إيه وجود تعاون بني النظام السعودي من 
ــان االحتالل اإلرسائييل من جهة  جهة وكي

ثانية.
ــة يف حكومة االحتالل  ــان وزير الطاق وك
ــن  ــد أعل ــس ق ــال شتاينت ــيل يوف اإلرسائي
ــدى كيانه ”عالقات مع  الشهر املايض أن ل
ــب منها رسي  ــة وإسالمية جان دول عربي
ــدد إىل وجود  ــريا يف هذا الص ــل“ مش بالفع
اتصاالت رسية مع النظام السعودي وذلك 
ــة  ــر يف حكوم ــي لوزي ــح علن يف أول ترصي
ــن هذا  ــن اتصاالت م ــف ع ــالل يكش االحت

القبيل.
ــز  تايم ــورك  نيوي ــة  صحيف ــت  ونقل
ــو قوله خالل ندوة له  األمريكية عن بومبي
ــاع جنوب  ــان السنوي للدف ــدى ريغ بمنت
كاليفورنيا أمس األول : إن ”هناك تحوالت 
ــر  ــذا أم ــة وه ــدث يف السعودي ــدة تح عدي
ــا عىل مدى عقود“  ــت تطالب به أمريك كان
ــدأوا اآلن بهذه  ــا: إن ”السعوديني ب مضيف
ــوالت لذا علينا أن نحييها ونشجعها  التح

وندعمها“.
وتابع بومبيو: ”يمكننا أن نحاول تطوير 
ــل جنبا إىل جنب معهم  العالقات وأن نعم
ــع أنحاء  ــج وجمي ــة الخلي ــح منطق لتصب
الرشق األوسط أكرث أمنا“ عىل حد تعبريه.

ــالل بنيامني  ــس حكومة االحت وكان رئي
ــرب املايض عن  ــو قد كشف يف سبتم نتنياه
ــات مع دول  ــىل مختلف املستوي ــاون ع تع
عربية ال توجد بينها وبني كيانه ”اتفاقات 
ــذه االتصاالت  ــراء ه ــا إىل إج ــالم“ الفت س

ــري معلنة وأوسع نطاقا من تلك  ”بصورة غ
ــر وزير  ــا أق ــق“ فيم ــرت يف الساب ــي ج الت
ــه املدعو ”أيوب قرا“  االتصاالت ىف حكومت
ــر املايض أن ”هناك عددا كبريا من  يف أكتوب
ــا عالقات بإرسائيل  ــدول العربية تربطه ال

ــة ودول  ــر تشمل السعودي ــل أو بآخ بشك
ــع  م ــرتك  ــا وتش افريقي ــال  ــج وشم الخلي
ــران“ مبينا أن  ــن إي ــف م ــل يف املوق إرسائي
ــأة لعالقات  ــج ”مهي ــة الخلي ــب انظم أغل

دبلوماسية مكشوفة“.
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القدس املحتلة/ وكاالت

ــة التنفيذية  ــني رس اللجن أكد أم
ــة  الفلسطيني ــر  التحري ــة  ملنظم
ــرتاف  االع أن  ــات  عريق ــب  صائ
ــة  عاصم ــدس  بالق ــي  األمريك
ــا  ــن مكانته ــري م ــن يغ ــل ل إلرسائي
ــا الرشعية  التي ضمنته ــة  القانوني

والقانون الدويل.
ــذه الخطوة  ــس أن ه ــاف أم وأض
ــا  ــدة ذاته ــات املتح ــع الوالي ستض
واإلرادة  ــة  املنظوم ــن  ع ــزل  بمع
ــة  ــن عملي ــا م ــة وستخرجه الدولي
ــة دولة تتخذ  ــة، حيث أن أي التسوي
ــدويل  ال ــون  للقان ــة  معادي ــف  مواق
ــة  األساسي ــة  الوطني ــوق  وللحق

ــا الفلسطيني غري مؤهلة أن تكون جزءا من  لشعبن
املنظومة الدولية أو أية عملية سياسية محتملة.

ــب بذلك فضيحة  ــىل إن واشنطن ترتك ــدد ع وش
ــب استعمار  ــة وتصطف إىل جان ــة وقانوني سياسي
ــذه الترصفات غري املسؤولة  فلسطني، مضيفا إن ه
ــاري، الذي من  ــالل االستعم ــم وتشجع االحت تدع
ــارة الفتنة الطائفية  ــار الحروب وإث شأنه إشعال ن
ــرب مطلقا عن املصالح القومية  والدينية، وهي ال تع

للشعب األمريكي بل تعمل ضده.
ــت  أعلن أن  ــد  بع ــات  الترصيح ــذه  ه ــاءت  وج
الواليات املتحدة عزمها االعرتاف بالقدس عاصمة 

لدولة إرسائيل ونقل سفارتها إليها.
ــدة  ــات املتح ــت الوالي ــات: "إذا كان ــال عريق وق
ــرضب القانون الدويل  ــوي بالفعل اتخاذ قرارها ب تن
بعرض الحائط، وإذا سمحت دول العالم بالتالعب 
ــدويل ولم تطلق موقفا حاسما وحقيقيا  بالقانون ال
ــي تتحمل  ــدويل، فه ــون ال ــة القان ــة منظوم لحماي
ــة السياسية والقانونية واألخالقية إلنهاء  املسؤولي
ــق حالة من  ــا نعرفه اليوم، وخل ــام الدويل، كم النظ

الفوىض الدولية ال تحمد عقباها".

وتابع: "عىل الرغم من أن للقدس 
ــي وتاريخي غري مختلف  وضع دين
ــت مكانا  ــدس ليس ــه، إال أن الق علي
ــان فحسب  ــع األدي ــادة لجمي للعب
ــة  تاريخي ــة  منظوم ــي  ه ــا  وإنم
ــد عىل  ــة تشه ــة وإنساني وحضاري
ــه  وهويت ــي  الفلسطين ــود  الوج

الوطنية منذ آالف السنني".
ــا  به ــرتاف  "االع أن  إىل  ــار  وأش
ــات بل بمبادئ  ــري مرتبط بالديان غ
ــذي يقيض بعدم  ــون الدويل ال القان
ــن  ع األرض  ــاب  باكتس ــاح  السم

طريق القوة".
ــر أن منظومة القانون الدويل  وذك
قد تم تشكيله للحد من قدرة الدول 
ــددا عىل أن  ــة مش ــا الغاشم ــدام قوته ــىل استخ ع
ــرصاع وتحويله إىل رصاع ديني  ــام الدين يف ال "إقح
ــج واستفزاز مشاعر املسيحيني  سيعمل عىل تأجي
ــا  ــذا م ــا وه ــة برمته ــل املنطق ــني وسيشع واملسلم
ــوى التي تعمل عىل  ــل نتائجه وتبعاته الق ستتحم

ذلك".
ــم املتحدة واالتحاد األوروبي  ودعا عريقات األم
ــم إىل توضيح  ــع دول العال ــني وجمي ــا والص وروسي
ــة  القانون  ــاداة  منظوم ــن مع ــا م ــالن مواقفه وإع
ــزام بمواقف  ــن إىل االلت ــا واشنط ــا دع ــدويل. كم ال
ــة  ــام إىل لغ ــة، واالحتك ــة املتعاقب اإلدارات األمريكي
ــذ  وتنفي ــة،  السياسي ــة  والحكم ــدويل  ال ــون  القان
ــل عىل إنهاء  ــة بدال من ذلك والعم القرارات األممي
ــني وعاصمتها  ــة فلسط ــرتاف بدول ــالل واالع االحت

القدس.
هذا وأكد عريقات أن القيادة الفلسطينية تجري 
اتصاالتها الحثيثة مع العالم، وطلبت عقد لقاءات 
ــا املستقبلية  ــن خطواتن ــالن رسميا ع ــة لإلع طارئ
ــاور مع الدول العربية واإلسالمية  بالتنسيق والتش

الشقيقة.

واشنطن/ وكاالت
ــض، أن  ــادر البيت األبي ــدت مص اك
ــالل  خ ــرض  ستع ــة  األمريكي اإلدارة 
ــن  ــدة لألم ــة جدي ــع اسرتاتيجي أسابي
ــىل رضورة مواجهة  ــد ع ــي تعتم القوم
ــا  وكوري ــران  وإي ــني  والص ــا  روسي
ــه صحيفة  ــة بحسب ما ذكرت الشمالي

وول سرتيت جورنال.
وأوضح مسؤولون يف اإلدارة لم تذكر 
الصحيفة أسماءهم، أن االسرتاتيجية 
ــار التهديد  ــذ يف االعتب ــدة تأخ الجدي
ــة كوريا الشمالية  الذي تشكله أسلح
ــة  ــدويل وسياس ال ــاب  ــة واإلره النووي
ــوذ املتزايد للصني، وكذلك  إيران، والنف
ــث  ب ــا  ومحاوالته ــا  روسي ــة  "عدواني
ــت  ــا كتب ــرب"، حسبم ــة يف الغ الدعاي

صحيفة "وول سرتيت جورنال".
ــري الصحيفة إىل أن العمل عىل  وتش
ــة الجديدة جار منذ شهر  االسرتاتيجي
ــرنال  ــني الج ــذ تعي ــايض، من ــارس امل م
يف  اإلدارة  ــل  داخ ــرت  ماكماس ــرت  هرب
ــي  القوم ــن  األم ــار  مستش ــب  منص
ــاري  مستش وأن  ــدة.  املتح ــات  للوالي
ــايض  امل ــوع  األسب ــوا  ناقش ــب  ترام
ــذه  ــوء ه ــي يف ض ــن القوم ــا األم قضاي

االسرتاتيجية .
يف  األول  ــس  أم ــرت  ماكماس ــال  وق
 Reagan ــي  الوطن ــاع  الدف ــدى  منت
ــد  انعق ــذي  ال  ،National Defense
إن  ــوس،  أنجل ــوس  ل ــن  م ــرب  بالق
ــدة تستند إىل 4  ــة الجدي االسرتاتيجي
نقاط، هي حماية املواطنني األمريكيني 
ــار  ــىل ازده ــل ع ــالد، والعم وأرايض الب
ــالل التنمية  ــدة من خ ــات املتح الوالي
ــع اإلنتاج، و"الحفاظ  والتجارة وتوسي
ــدام  ــالل استخ ــن خ م ــالم  الس ــىل  ع
القوة" ملواجهة الصني وروسيا وكوريا 
ــة  ــك مكافح ــران، وكذل ــة وإي الشمالي

اإلرهاب يف الرشق األوسط.
ــىل  ع ــة  الصحيف ــع  م ــة  مقابل وىف 
ــرت أن  ــد ماكماس ــدى، أك ــش املنت هام
ــت اسرتاتيجية للعالقات  اإلدارة وضع
ــاج إىل  ــا نحت ــال "إنن ــا. وق ــع روسي م
ــزع  املزع ــا  روسي ــوك  سل ــة  مواجه
ــة..  مقلق ــورة  ص ــاك  وهن ــرار،  لالستق
ــض  لتقوي ــاوالت  مح ــام  ع ــل  وبشك

الديمقراطيات يف الغرب".
ــة  الكوري ــة  باملشكل ــق  يتعل ــا  وفيم
الشمالية، قال مستشار األمن القومي 
ــل هذه  ــة لح ــه يف محاول ــي، إن األمريك
ــس ترامب  ــد إدارة الرئي ــة تعتم املسأل
ــري  التأث إىل  ــا  وتدعوه ــني،  الص ــىل  ع
ــة.  الشمالي ــا  كوري ــىل  ع ــا  اقتصادي

ــل إذا كنا نريد  ــاف "لدينا وقت أق وأض
ــل  لح ــة  العسكري ــارات  الخي ــب  تجن
ــن أن تغرقنا يف  ــذه املشكلة التي يمك ه

حرب".
مشرتكة  ــاورات  ــن م ــس  أم بـــدأت 
ألف   12 بمشاركة  كورية،  أمريكية 
حربية  طائرة   230 ونحو  عسكري، 
كوريا  إطالق  عىل  أيام  بعد  أمريكية، 
باليستي  صــاروخ  أحدث  الشمالية 

جديد عابر للقارات.
كوريا  يف  الــدفــاع  وزارة  وأفـــادت 
الجنوبية، بأن 12 طائرة شبح أمريكية 
وصلت   "35 وإف   22 "إف  طرازي  من 
عسكرية  مناورات  يف  للمشاركة  البالد 

ضخمة مع القوات الكورية الجنوبية.
الحليفتان  ــان  ــت ــدول ال ـــدأت  وب
 "18 ــس  أي "فيغيالنت  بــمــنــاورات 
شأنه  من  ما  وهو  أيام،   5 وملدة  أمس، 
املشرتكة  الجوية  قوتهما  استعراض 

ضد كوريا الشمالية.
ـــر ســالح الــجــو الــســابــع يف  وذك
يونهاب  وكالة  نرشته  بيان  يف  كوريا، 
املناورات  "هذه  أن  الجنوبية،  الكورية 
تستهدف  حقيقية  الجوية  القتالية 
بني  البيني  التشغيل  قابلية  تعزيز 
جمهورية  وقــوات  األمريكية  القوات 
لكال  القتالية  الفعالية  وزيادة  كوريا 

البلدين".
من  عسكريون  مسؤولون  ــال  وق
املتحدة  الواليات  إن  الجنوبية  كوريا 
مقاتلة  طائرات  ست  إلرسال  تخطط 
رابتور   22  — إف  ــراز  ط مــن  شبح 

يعتقد  التي  املناورات  يف  للمشاركة 
الضغوط  أقىص  ملمارسة  تهدف  أنها 
كوريا  عــىل  امللموسة  العسكرية 
تنضم  أن  املحتمل  ومن  الشمالية. 
ثالث أو أربع طائرات من طراز إف35- 

أيه أيضا.
التي  األوىل  املرة  هي  هذه  وستكون 
تحلق فيها ست طائرات شبح مقاتلة 
كوريا  أجواء  فوق   22— إف  طراز  من 

الجنوبية يف وقت واحد.
محاكاة  عىل  الجانبان  وسريكز 
رضبات جوية دقيقة ألهداف افرتاضية 
متحركة  وقاذفات  وصاروخية  نووية 

لصواريخ كوريا الشمالية.
مــرارا  الشمالية  كوريا  ووصفت 
التي  املنتظمة  املشرتكة  التدريبات 
والواليات  الجنوبية  كوريا  تجريها 

املتحدة بأنها "بروفة للغزو".
بعبارات  الشمالية  كوريا  ونددت 
شديدة اللهجة بنية الجيش األمريكي 
إطالق  الجنوبية  الكورية  والقوات 
ووصفت   ، مشرتكة  عسكرية  مناورات 
بـ"الشيطان  املــتــحــدة  ــات  ــوالي ال

النووي".
املشرتكة  املناورات  أن  وأوضحت 
ستحاكي استهداف مواقع صاروخية 

ونووية يف كوريا الشمالية.
القومي  ــن  األم مستشار  ورصح 
األمريكي، إتش آر ماكماسرت، أمس، أن 
الواليات املتحدة "يف سباق" للتصدي 
لتهديدات كوريا الشمالية، وذلك نظرا 
لتزايد احتماالت الحرب يوما بعد يوم.

موسكو/ وكاالت
ــة،  األممي ــة  الرعاي ــت  تح
ــة  الروسي ــة  العاصم ــف  تستضي
ــل  يحم دويل  ــر  مؤتم أول  ــو  موسك
ــد  ض ــون  "الربملاني ــة  تسمي

املخدرات".
ــا  ــس الدوم ــس مجل ــن رئي وأعل
ــالف فولودين أن  الرويس فيتشيس
ــارك فيه وفود من  املؤتمر الذي تش
أكرث من 40 دولة يرتكز عىل املسائل 
املتعلقة بالتصدي لتهريب وترويج 
ــم كل من  ــدرات ودع ــي املخ وتعاط

يحتاج إىل املساعدة بسببها.
ــر الخارجية الرويس  ــدد وزي وش
ــاب ألقاه  ــروف، يف خط سريغي الف
ــر، عىل أن  ــام املشاركني يف املؤتم أم
ــة البيضاء  ــع الراي ــن ترف ــو ل موسك
ــدرات،  املخ ــب  تهري ــة  مسأل ــام  أم
ــد يهدد العالم  محذرا من أن ذلك ق

بكارثة غري مسبوقة.
ــة  الدبلوماسي ــد  عمي ــرب  وأع
ــي  ــره للمساع ــن تقدي ــة ع الروسي
ــة من قبل أفراد أجهزة األمن  املبذول
ــدرات، مشددا عىل  يف مكافحة املخ
ــا  تقني ــم  دعمه ــة  مواصل رضورة 

ومعلوماتيا.
ــوة إىل حلف  ــروف دع ووجه الف
ــل مشرتكة  ــث عن سب ــو للبح النات
ــن  م ــدرات  املخ ــي  مهرب ــرد  لط
ــاع حجم  ــا ارتف ــان، واصف أفغانست
تدفق املخدرات من هذه الدولة بأنه 
ــوى جديدا من  ــة تتطلب مست كارث

التضامن الدويل.
ــي السلطات  ــروف سع وأكد الف
ــع  م ــق  األوث ــل  العم إىل  ــة  الروسي
ــري الحكومية يف مجال  املنظمات غ
ــاة،  ــي للحي ــوب  صح ــج أسل تروي
ــات الرئيس الرويس  حسب توجيه

فالديمري بوتني.
ــام  ــني الع ــب األم ــدوره، دق نائ ب
ــدة  املتح ــم  األم ــب  مكت ــس  ورئي
ــي باملخدرات والجريمة يوري  املعن

ــر، مشريا  ــوس الخط ــوف ناق فيدوت
ــة سجلت يف  ــة العاملي إىل أن املنظم
العام الحايل، ألول مرة خالل العقد 
ــي املخدرات  ــاري، زيادة تعاط الج
يف العالم، وذلك يعني ازدياد حجم 

إنتاجها.
ــن  م ــي  األمم ــؤول  املس ــذر  وح
ــري  التأث ذات  ــدة  الجدي ــواد  امل أن 
دول  ــواق  أس ــل  تدخ ــي  النفسان
ــا  سلطاته ــال  إدخ ــل  قب ــم  العال
ــة مناسبة، مشددا  تعديالت قانوني
عىل أن تجارة املخدرات باتت جزءا 

من الجريمة اإللكرتونية.
ــر  ــاع خط ــوف ارتف ــد فيدوت وأك
ــدره  ت ــذي  ال ــل  الدخ ــدام  استخ
ــة  األنشط ــل  تموي يف  ــدرات  املخ
ــاء العالم،  ــة يف جميع أنح اإلرهابي
ــرة  ــذه الظاه ــة ه ــا أن محارب معلن
ــة الدولية  ــاج إىل تعزيز الرشاك تحت
ــون واملعاهدات  القان ــاس  ــىل أس ع

األممية.
ــدد رئيس مجلس  من جانبه، ش
ــيل الريجاني  ــورى اإليراني ع الش
ــادل  لتب ــة  البالغ ــة  األهمي ــىل  ع
ــب  تهري ــة  مكافح يف  ــات  املعلوم
املخدرات، داعيا إىل تفعيل الجهود 
ــل  ــن قب ــال م ــذا املج ــة يف ه املبذول

طهران وموسكو.
ودعا الريجاني األمم املتحدة إىل 
ممارسة الضغوط عىل حلف الناتو 
إلجباره عىل تحقيق مسؤولياته يف 
ــا يتعلق بالتصدي  أفغانستان فيم

لتهريب املخدرات.
ــة  لجن ــس  رئي ــدم  تق ــدوره،  ب
ــة يف مجلس الدوما  الشؤون الدولي
الرويس ليونيد سلوتسكي بمبادرة 
التوفيق بني قوانني دول العالم فيما 
ــدرات، مؤكدا  ــق بمحاربة املخ يتعل
ــذا االتجاه لكن  ــل جار يف ه أن العم
ــس  ــايل لي ــق الح ــوى التنسي مست

كافيا.
ــدرات  ــي املخ ــف سلوتسك ووص
ــرن الـ21  ــات الق ــم تحدي ــد أه بأح
ــه من حيث خطورته  ويمكن مقارنت
ــاب الدويل، مضيفا إن انعقاد  باإلره

هذا املؤتمر هو "حدث تاريخي".
وأشار سلوتسكي إىل أن أعضاء 
ــة يف الربملان  ــؤون الدولي ــة الش لجن
ــم  ــع زمالئه ــون م ــرويس سيبحث ال
اإليرانيني محاربة تهريب املخدرات 
ــاء، مضيفا  ــل اليوم الثالث بالتفصي
ــم أيضا  ــد تض ــاء ق ــدة اللق إن أجن
ــة يف  ــى التحتي ــار البن ــادة إعم إع

سوريا.

ــة الروسية أنها ستتخذ  أعلنت وزارة الخارجي
ــرش  ــة ن ــىل مواصل ــة"، ردا ع ــراءات املالئم "اإلج
ــة الدرع الصاروخية يف  الواليات املتحدة األمريكي

أوروبا وخاصة يف بولندا.
وقال مدير قسم التعاون األوروبي يف الخارجية 
ــات  ــود الوالي ــني، إن "جه ــه كيل ــة، أندري الروسي
ــاع مضاد للصواريخ  ــدة والناتو يف إنشاء دف املتح
ــوض األمن يف  ــل مدمر كبري يق ــا، هو عام يف أوروب

أوروبا".
ــل التفاق حول  ــد التوص ــح كيلني أنه بع وأوض
ــع  الذرائ ــت  "اختف ــة  اإليراني ــة  النووي ــة  القضي
ــة، التي كانت تستخدمها الواليات املتحدة  الواهي
ــن  ــي، وم ــاع الصاروخ ــي للدف ــز التدريج للتعزي
ــي تسببت يف  ــران الت ــس إي ــه لي ــح اآلن، أن الواض

إنشاء نظام الدفاع الصاروخي".
ــىل الناتو،  ــد عرضنا يف السابق ع ــاف: "لق وأض
ــاع املضاد  ــال الدف ــال التعاون يف مج ــض أشك بع
ــر  ــذا األث ــل ه ــا أن تزي ــي يمكنه ــخ، والت للصواري
ــل محاوالتنا وكل  ــف رفض ك ــي، لكن الحل السلب
مقرتحاتنا. لذا بالتأكيد، لن نأخذ هذا يف الحسبان 
فقط يف تخطيطنا الدفاعي، بل وسنتخذ التدابري 
ــرار يف  ــادة االستق ــن شأنها إع ــي م ــة الت املناسب

أوروبا. ماذا بالتحديد، هذه شأن وزارة الدفاع".
ــام املشرتك  ــه باإلضافة إىل النظ ــال كيلني إن وق
 ، ــيس  األطل ــال  ــف شم ــة لحل الصاروخي ــدرع  لل

والجهود املبذولة عىل الصعيد الوطني، عىل وجه 
ـــ"درع بولندا"،  ــا يسمى ب ــو بإنشاء م تقوم وارس
ــام الناتو  ــرر، يف نظ ــو مق ــا ه ــج، كم ــذي سيدم ال
ــا عىل األجواء  ــذا سوف يؤثر سلب ــه. "كل ه بأكمل

يف أوروبا".
ــة قد وقعت  ــاع البولندي ــت وزارة الدف هذا وكان
ــع وزارة الدفاع األمريكية، يف أوائل يوليو املايض،  م
ــم منظومات الدرع الصاروخية  اتفاقاً بشأن تسلي

إىل وارسو.

ــارة  ــالل زي ــة خ ــىل الوثيق ــع ع ــرى التوقي وج
الرئيس األمريكي دونالد ترامب، إىل بولندا. وتنص 
ــة إىل بولندا  ــىل أن يتم نقل هذه األنظم الوثيقة ع

حتى عام 2022م.
ــاع البولندي،  ــت سابق، أعلن وزير الدف ويف وق
ــة  ــات البولندي ــش، أن السلط ــي مارشيفيت أنتون
ــة املصّنعة ألنظمة الدفاع  تلقت اقرتاحا من الرشك
ــه يمكن  ــري إىل أن ــون، يش ــوت رايوت ــوي باتري الج

تسليم املنظومات إىل وارسو، يف عام 2019م.
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بمشاركة أكثر من بمشاركة أكثر من ٤٠٤٠ دولة: دولة:

واشنطن وسيئول تطلقان أكبر مناورات واشنطن وسيئول تطلقان أكبر مناورات 
جوية مشتركة تنذر بإشعال فتيل الحرب!جوية مشتركة تنذر بإشعال فتيل الحرب!

 موسكو تستضيف مؤتمر  موسكو تستضيف مؤتمر 
"البرلمانيون ضد المخدرات" الدولي"البرلمانيون ضد المخدرات" الدولي
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غضبه  جــام  يصب  أردوغـــان 
على الواليات املتحدة!

أنقرة/
رأى الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان أن سلطات الواليات 
السيناريو  اتباع  عن  المتناعها  تركيا  معاقبة  تريد  املتحدة 

األمريكي.
كلمة  يف  قوله  ــان  أردوغ عن   "NTV" تلفزيون  قناة  ونقلت 
أمريكا  "تحاول  الحاكم  والتنمية  العدالة  حزب  أعضاء  أمام 
معاقبتنا، محاكمتنا، تشويه سمعتنا، ألننا ال نتبع السيناريو 
رشكاء  عرب  ذلك  يفعلون  هم  واضح.  املخطط  وضعته.  الذي 
الله غولن)"، التي  يف بالدنا، جنبا إىل جنب مع (شبكة فتح 
االنقالبية  املحاولة  وراء  بالوقوف  الرتكية  السلطات  تتهمها 

الفاشلة  يف يوليو 2016م.
والخداع  الهجمات  هذه  "كل  أن  إىل  الرتكي  الرئيس  وأشار 
يف  الشقاق  ونرش   ، تركيا  تركيع  هو  واحد،  هدف  له  واالفرتاء 

مجتمعنا. هم يبذلون قصارى جهدهم، لكنهم لن ينجحوا".

طهران: برنامجنا الصاروخي 
ليس موضوعا للتفاوض

طهران/ وكاالت
قال املتحدث باسم وزارة الخارجية اإليرانية بهرام قاسمي إن 
ليس  اإليراني  الصاروخي  الربنامج  أن  تدرك  أن  يجب  فرنسا 

موضوعا للتفاوض.
املسؤولني  عىل  ”يجب  أمس  الصحفيني  مع  حديثه  يف  وأعلن 
األمور  مناقشة  يف  الراغبني  اآلخرين  واملسؤولني  الفرنسيني 
التي  العميقة  التطورات  االعتبار  بعني  يأخذوا  أن  اإليرانية 
مرت بها املنطقة يف العقود األخرية والتغريات الكبرية بني اليوم 

واألمس.
بالتأكيد  تتفاوض  لن  اإلسالمية  إيران  ”جمهورية  وأضاف: 

حول موضوعي الدفاع والصواريخ“.
ازدادت  وفرنسا  إيران  بني  العالقات  يف  التوتر  حدة  أن  يذكر 
الشهر املايض عندما أعلن الرئيس الفرنيس إيمانويل ماكرون، 
يكون  وأن  املنطقة  يف  عدوانية  أقل  تكون  أن  إيران  عىل  أن 

برنامجها الصاروخي أكرث شفافية. 
اإليراني  الرئيس  عن  نقلت  اإليرانية  اإلعالم  وسائل  وكانت 
ماكرون  مع  الهاتفية  مكاملته  أثناء  ترصيحه  روحاني  حسن 
يف  مثمر  بدور  تقوم  أن  فرنسا  عىل  أن  مفاده  أسبوعني  منذ 

الرشق األوسط من خالل ”تمسكها بموقف واقعي ونزيه“.
كما أكد روحاني جاهزية بالده لتطوير عالقاتها مع فرنسا يف 
االحرتام  أساس  وعىل  والدولية  واإلقليمية  الثنائية  املجاالت 

املتبادل للجانبني.
من جهة أخرى أعلن رئيس الربملان اإليراني، عيل الريجاني، 
مجال  يف  املشرتك  تعاونهما  ستواصالن  وطهران  موسكو  أن 

مكافحة اإلرهاب.
اجتماعه  بعد  موسكو  يف  للصحفيني  أمس  الريجاني  وقال 
رئيس  (مع  لقائنا  يف   ” الدوما:  مجلس  يف  الــرويس  بنظريه 
مجلس الدوما فياتشيسالف فولودين)، تحدثنا عن تصميمنا 
املشرتك عىل مواصلة النضال، والتعاون املشرتك ملكافحة هذه 
اآلفة. نعم، اإلرهابيون تلقوا رضبة قاسية، لكن لم يتم تدمريهم 
يف  برؤوسهم.  ويطلوا  يظهروا  أن  يمكن  لذلك  النهاية،  حتى 

بلدان أخرى“.
القوات  وجود  أن  اإليراني،  الشورى  مجلس  رئيس  واعترب 
التوصل إىل تسوية  األمريكية يف سوريا غري رشعي، ويعرقل 
لألزمة هناك. وقال إن ”إيران تنظر بريبة إىل الدور األمريكي يف 

العراق، حيث تبني القوات األمريكية قاعدة لها هناك“.
للعاصمة  زيارة   نيابي  وفد  رأس  عىل  بدأ  قد  الريجاني  وكان 
الروسية موسكو، یوم األحد املايض،  بهدف املشاركة يف مؤتمر 

مكافحة املخدرات الدويل الذي بدأ أعماله أمس االثنني .


