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األطماع اإلسرائيلية برا وبحرا
بريوت/

ــتمرة لكبح  ــة ال تزال مس ــون أن االتصاالت الخارجي ــال ع ــس اللبناني ميش ــن الرئي أعل
األطماع اإلرسائيلية بحرا وبحريا.

ــتثنائية  ــتهل اجتماع املجلس الوزاري ، أن ما حصل مؤخراً "حالة اس وذكر عون، يف مس
ــريا إىل  ــتور والقوانني"، مش تّمت معالجتها حفاظاً عىل الوحدة الوطنية ومن ضمن الدس

أن مجلس الدفاع األعىل يؤكد حق لبنان يف ممارسة سيادته عىل أرضه ومياهه.
ــد الرئيس اللبناني بالتصدي ألي اعتداء إرسائييل بري وبحري، وذلك عىل خلفية  وتعه
ــدار فاصل عىل  ــط اإلرسائيلية إلقامة ج ــبب الخط ــني البلدين بس ــر الدبلومايس ب التوت
ــيل أفيغدور  ــر الدفاع اإلرسائي ــات النارية لوزي ــالوة عىل الترصيح ــة، ع ــدود اللبناني الح

ليربمان والتي تتعلق عىل وجه الخصوص بالبلوك البحري النفطي رقم 9.
ــري لبحث  ــعد الحري ــوزراء اللبناني س ــس ال ــون ورئي ــاع بني ع ــة اجتم ــبق الجلس وس

مستجدات الوضع.
ــري ووزير الخارجية جربان  ــار الحريري إىل أنه وعون ورئيس مجلس النواب نبيه ب وأش
ــة، مضيفا أن جميع  ــة األطماع اإلرسائيلي ــع "الدول الصديقة" ملعالج ــيل يعملون م باس

القوى السياسية يف البالد مهما اختلفت تقف موحدة ملواجهة التحدي اإلرسائييل.
وشدد رئيس الوزراء اللبناني عىل أن قرارات املجلس األعىل للدفاع تدعم استقالل لبنان 

وحقه يف الدفاع عن أرضه.

العراق مرشح للحصول على 
"S-400" منظومة صواريخ

موسكو
ــيم  ــفري الرويس لدى العراق مكس ــبوتنيك"عن الس نقلت وكالة أنباء "س
ــراق  ــد الع ــة تزوي ــر يف إمكاني ــتعدة للنظ ــكو مس ــيموف، أن موس ماكس

بمنظومة الصواريخ املضادة للجو "S-400" إذا تلقت طلبا بذلك.
ــب  ــداد بطل ــدم بغ ــل يف أن تتق ــن األم ــرويس ع ــايس ال ــرب الدبلوم وأع

بالخصوص، وأيضا بشأن تزويدها بأسلحة أخرى.
ــع الوكالة: "يف إطار التعاون  ــفري الرويس لدى العراق يف حوار م وقال الس
العسكري التقني، روسيا سلمت بالفعل الحكومة العراقية كميات كبرية 
ــاحات  ــكل جيد يف س ــكرية، التي أثبتت جدارتها بش ــدات العس من املع

املعارك ضد تنظيم (داعش) اإلرهابي يف العراق".
ــيموف إىل أن تلك املعدات تشمل طائرات هليكوبرت من طراز  ولفت ماكس
ــو —25"  "مي- 35 إم" و"مي —28 إتش"، وطائرات مقاتلة من طراز "س
ــات "كورنيت — تي  ــة املضادة للدباب ــن املنظومات الصاروخي ، فضال ع
ــكرية أخرى، مضيفا أن االتصاالت مع بغداد مستمرة  إي" ومعدات عس

يف هذا املجال.
ــلم طلبات  ــكري مع بغداد: "أتمنى أن نتس ــال يف مجال التعاون العس وق
جديدة من الجانب العراقي لرشاء أسلحة من املنتجني املحليني"، مشريا 

."S-400" إىل أن هذا األمر ينطبق أيضا عىل منظومة الصواريخ
واختتم السفري حديثه بالقول: "عندما نتلقى طلبا مناسبا من الحكومة 

العراقية سنناقشه".

ارتفاع  ضحايا زلزال تايوان اىل 
تسعة قتلى و266 مصابا

ــاء إىل 9 قتىل و266  ــزال الذى رضب رشق تايوان الثالث ــت حصيلة ضحايا الزل ارتفع
مصابا إىل جانب أكرث من 60 مفقودا.

ــس ان مدينة هوالني  ــوان يف بيان له أم ــات الطوارئ املركزية يف تاي ــال  مركز عملي وق
ــكني  ــريا اىل ان معظم املفقودين كانوا يف مبنى س ــرث ترضرا، مش ــاحلية هي األك الس
ــا المرأة صينية  ــال جثتني إحداهم ــار يف هوالني.. وتم انتش ــن 12 طابقا انه ــون م مك

واألخرى ملوظف يف فندق باملبنى صباح أمس .
ــول املبنى للبحث عن ناجني.وحذر  ــت الهزات االرتدادية رجال اإلنقاذ من دخ ومنع
ــبوعني  ــزات ارتدادية ملدة أس ــتتعرض له ــن أن املدينة س ــس املركزي م ــب الطق مكت

آخرين.
وذكرت اللجنة أن أكرث من 800 من سكان هوالني يقيمون اليوم يف مالجئ مؤقتة.

بريطانيا: ال نريد انهيار صفقة 
االتفاق النووي اإليراين

ــة حول برنامج إيران النووي،  ــدت بريطانيا أنها ال تريد انهيار الصفق أك
ــائل التي تثري قلقا لدى  ــل مع الرشكاء األوروبيني عىل معالجة املس وتعم

الواليات املتحدة.
وقال وزير الدولة الربيطاني لشؤون الرشق األوسط، أليسرت بريت، خالل 
ــس الخميس:  ــذي عقد يف باريس أم ــي) حول إيران، ال ــر (يورومن مؤتم
ــون واضحون تماما، نريد نجاح الصفقة" حول  "نحن ورشكاؤنا األوروبي

النووي اإليراني.
ــاملة  ــرتكة الش ــد انهيار خطة األعمال املش ــال: "نحن ال نري ــاف قائ وأض
ــون لدى  ــاوف التي قد تك ــل املخ ــني لتقلي ــا األوروبي ــع رشكائن ــل م ونعم

الواليات املتحدة، من أجل ضمان استمرار االتفاق".
ــية  ــران يعقد يف العاصمة الفرنس ــي) حول إي ــر، أن مؤتمر (يورومن يذك
ــة  ــيني من دول أوروبية وإيران ملناقش ــاركة رجال األعمال والسياس بمش
ــات االقتصادية واملالية والتجارية بني أوروبا وطهران يف ضوء رفع  العالق
العقوبات عن إيران تنفيذا لالتفاق حول الربنامج النووي اإليراني، الذي 

تم التوصل إليه يف عام 2015م، وبحث القضايا املتعلقة بهذا الشأن.

حول العالمحول العالم

ــية إن اإلدارة  قالت وزارة الخارجية الروس
ــري يف  ــزدوج املعاي ــا م ــع نهج ــة تتب األمريكي

تعاونها مع روسيا يف الحرب ضد اإلرهاب.
ــة الرويس،  ــر الخارجي ــح نائب وزي وأوض
ــح صحفي،  ــريومولوتوف، يف ترصي ــغ س أولي
ــف  ــس الخميس، أن الجانب الرويس يأس أم
ــريا إىل أن  ــة املعايري األمريكية، مش الزدواجي
ــات املتحدة مر  ــيا والوالي ــني روس ــاون ب التع
بمراحل مختلفة، مؤكدا أن اإلدارة األمريكية 
ــددة يف الحرب  ــن أمثلة مح ــض الطرف ع تغ

ضد اإلرهاب.
ــريومولوتوف إن موسكو مستعدة  وقال س
إلجراء محادثات مع واشنطن حول املسائل 
ــة اإلرهاب،  ــا يف مجال مكافح ــرث إلحاح األك

لكنها لن ترص عىل ذلك كثريا.
ــة الرويس  ــر الخارجي ــب وزي ــرض نائ وع
ــاون الرويس – األمريكي يف مجال  أمثلة للتع
ــنة 2011 نبهت  ــه يف س ــريا إىل أن ــن، مش األم
موسكو أكرث من مرة عرب قنوات اتصال اإلدارة 
األمريكية لنشاط األخوين جوهر تسارنايف 

ــارنايف، وأن الجانب األمريكي  ــرالن تس وتام
ــيترصف  ــم أعلن أنه "س ــم يرد ث ــة ل يف البداي
ــة وقعت  ــه، ويف النتيج ــع مواطني ــه م بنفس

الرتاجيديا".
ــلطات  الس أن  ــريومولوتوف  س ــاف  وأض
ــية تمكنت من إحباط هجوم يف مدينة  الروس
ــمرب  ديس ــف  منتص يف  ــبورغ  بطرس ــانت  س
ــتخباراتية من  ــل معلومات اس املايض، بفض
ــتخبارات األمريكية، مشريا إىل أن  جهاز االس
ــي أثبت نجاعته  ــاون الرويس – األمريك التع

ونجاحه.
ــاع  ــت وزارة الدف ــا أعلن ــك فيم ــي ذل يات
ــريان األمريكي قصف قوات  ــية أن الط الروس
موالية للجيش السوري أثناء قيامها بعملية 
عسكرية ضد إحدى الخاليا النائمة لتنظيم 

"داعش" يف محافظة دير الزور.
ــا،  ــان له ــية يف بي ــاع الروس ــرت الدف وذك
ــاالت  ــدد ح ــرية ازداد ع ــرتة األخ ــه يف الف ، أن
ــورية  ــوات الحكومية الس ــع الق ــف مواق قص
ــلحي "داعش" يف بعض مناطق  من قبل مس
ــه  ــر توج ــزور، ويف 7 فرباي ــر ال ــة دي محافظ

ــة للقوات  ــعبية موالي ــل قوات ش أحد فصائ
ــتطالعية نحو  ــة للقيام بعملية اس الحكومي
منشأة اإلصبع النفطية جنوب رشقي مدينة 

الصالحية.
ــاء تنفيذ املهام تعرضت  وأضافت أنه "أثن
ــعبية لقصف مفاجئ من مدافع  القوات الش
ــك  ــد ذل ــخ، وبع ــات الصواري ــاون وراجم اله
تعرضت لرضبة من قبل مروحيات التحالف 

الدويل الذي تقوده الواليات املتحدة".
ــب معطيات وزارة الدفاع الروسية،  وحس
ــن عنارص  ــن إصابة 25 م ــادث ع ــفر الح أس

القوات املوالية للجيش السوري.
ــأن  ب ــية  الروس ــاع  الدف وزارة  ــت  ونوه
ــرى أن الهدف  ــد مرة أخ ــذه الحادثة تؤك "ه
ــكري األمريكي  ــن الوجود العس الحقيقي م
ــس  لي ــوريا  س أرايض  ــىل  ع ــي  الرشع ــري  غ
ــي الدويل، بل  ــة تنظيم داعش اإلرهاب محارب
االستيالء والسيطرة عىل املواقع االقتصادية 
ــة العربية  ــا للجمهوري ــود ملكيته ــي تع الت

السورية".

اقتحم العرشات من املستوطنني مجددا 
ــىص املبارك  ــجد األق ــاحات املس ــس س ام
ــن جهة باب  ــة م ــدس املحتل ــة الق يف مدين
املغاربة بحراسة معززة ومشددة من قوات 

االحتالل اإلرسائييل.
ــطينية يف القدس  ــادر فلس وافادت مص
بأن أكرث من 50 مستوطناً اقتحموا األقىص 
ــجد،  ــتفزازية يف املس ــوالت اس ــذوا ج ونف
ــكان،  امل ــول  ح ــات  رشوح إىل  ــتمعوا  واس

وحول الهيكل املزعوم.
ــري  ــادي األس ن ــد  أك ــر  آخ ــب  ــن جان م
الفلسطيني أن قوات االحتالل اإلرسائييل 
ــطينياً من  ــو 18 مواطناً فلس ــت نح اعتقل

الضفة الغربية املحتلة.
ــطينية  الفلس ــاء  األنب ــة  وكال ــت  ونقل
ــه، القول: إن  ــن النادي، يف بيان ل (وفا) ع
5 مواطنني جرى اعتقالهم من جنني، فيما 

اعتقل االحتالل من نابلس 3 مواطنني.
ــان، 4 مواطنني  ــب البي كما اعتقل، حس
ــرم.. ومن الخليل  ــدة عنبتا يف طولك من بل
ــني،  مواطن ــالل  االحت ــوات  ق ــت  اعتقل

ومواطنني آخرين من أريحا.
أن  ــطيني  الفلس ــري  األس ــادي  ن ــر  وذك
ــن بلدتي كفر  ــالل اعتقل مواطنني م االحت

مالك واملزرعة الغربية يف رام الله.
ــيل  اإلرسائي ــالل  االحت ــوات  ق ــت   وكان
ــس يف أرايض املواطنني  ــاح أم ــت صب توغل

ــرارة رشق خانيونس جنوب  ــدة الق رشق بل
قطاع غزة.

ــوات  ــطينية إن ق ــادر فلس ــت مص وقال
ــات  والجراف ــات  باآللي ــززة  املع ــالل  االحت

يف  ــار  األمت ــرشات  ع ــت  توغل ــكرية،  العس
ــي  رشق ــرارة  الق ــي  رشق ــني  املواطن أرايض 
ــوية  تس ــال  بأعم ــت  وقام ــس،  خانيون

وتجريف يف املنطقة.

موسكو : واشنطن تتعامل بازدواجية في مكافحة اإلرهابموسكو : واشنطن تتعامل بازدواجية في مكافحة اإلرهاب

عشرات المستوطنين يجددون اقتحام عشرات المستوطنين يجددون اقتحام 
المسجد األقصىالمسجد األقصى

الطيران األمريكي يقصف قوات موالية للجيش السوري أثناء قيامها بعملية ضد "داعش"الطيران األمريكي يقصف قوات موالية للجيش السوري أثناء قيامها بعملية ضد "داعش"

االحتالل يواصل حمالت االعتقاالت صد الفلسطينييناالحتالل يواصل حمالت االعتقاالت صد الفلسطينيين

ــورية  ــة الس ــدت وزارة الخارجي أك
املتكررة  ــة  ــداءات اإلرسائيلي أن االعت
ــتمرارا للنهج  ــي اس ــورية تأت ــىل س ع
ــه  تتبع ــذي  ال ــري  الخط ــي  العدوان
ــا  بدعمه ــل  واملتمث ــل“  ”إرسائي
املجموعات اإلرهابية إلطالة األزمة يف 
ــروح املعنوية املنهارة  ــورية ورفع ال س
ــددة مطالبتها مجلس  لإلرهابيني مج

األمن بإدانة هذه االعتداءات.
ــوزارة  ــالة وجهتها ال ــاء يف رس وج
ــدة ورئيس  ــم املتح ــني عام األم إىل أم
ــدوان  الع ــول  ح ــن  األم ــس  مجل
ــدى  إح ــىل  ع ــد  الجدي ــيل  اإلرسائي
ــق  ــف دمش ــة ري ــق يف محافظ املناط
/ ــورية  الس ــاء  االنب ــة  وكال ــت  تلق

ــت  أقدم ــا..  منه ــخة  نس ــانا/  س
ــالل اإلرسائييل أمس  ــلطات االحت س
ــىل أرايض  ــددا ع ــداء مج ــىل االعت ع
الجمهورية العربية السورية إذ قامت 
ــالق صواريخ  ــرات إرسائيلية بإط طائ
ــىل إحدى  ــة ع ــواء اللبناني ــن االج م

املناطق يف محافظة ريف دمشق.
وأشارت الوزارة إىل أن هذا االعتداء 
ــات  التنظيم ــداءات  اعت ــع  م ــن  تزام
ــلحة وإطالقها ما يزيد  اإلرهابية املس
ــة وقذيفة  ــف قذيفة صاروخي عىل أل
ــة املاضية  ــام القليل ــالل األي هاون خ
ــكنية  ــاء والضواحي الس ــىل األحي ع
ــات  واملنش ــية  الدبلوماس ــات  والبعث
ــق  الخدمية والكنائس يف مدينة دمش
ــذه  ــببت ه ــث تس ــرى حي ــدن أخ وم
ــرشات  ع ــهاد  باستش ــداءات  االعت
ــات معظمهم من  ــني وجرح املئ املدني

النساء واألطفال.
ــورية  ــت وزارة الخارجية الس وقال
ــتمرارا  ــداءات اس ــذه االعت ــي ه " تأت
ــذي  ال ــري  الخط ــي  العدوان ــج  للنه
ــل بدعمها  ــه ”إرسائيل“ واملتمث تتبع
ــلحة  املس ــة  اإلرهابي ــات  للمجموع
ــة  ــة األزم ــىل إطال ــاعدها ع ــا يس بم
ــة  املعنوي ــروح  ال ــع  ورف ــورية  س يف 
ــر  ــة إث ــات اإلرهابي ــارة للتنظيم املنه

ــش  ــا الجي ــي يحققه ــازات الت االنج
وأن  ــاؤه..  وحلف ــوري  الس ــي  العرب
ــداءات اإلرسائيلية عىل  ــن االعت تزام
ــع  ــورية م ــة الس ــة العربي الجمهوري
ــن التنظيمات  ــا م ــداءات رشكائه اعت
اإلرهابية عىل األحياء السكنية اآلمنة 
ــا وغريها من  ــق وريفه يف مدينة دمش
ــال  ــكل دلي ــا يش ــورية إنم ــدن الس امل
دامغا جديدا عىل التنسيق والرشاكة 
ــل“  ــني ”إرسائي ب ــم  القائ ــف  والتحال

والتنظيمات اإلرهابية العميلة لها".
ــة  ممارس أن  ــوزارة  ال ــت  وأضاف
ــيل  اإلرسائي ــالل  االحت ــلطات  س
ــتمر  ــيقها املس إلرهاب الدولة وتنس
ــة وخاصة  ــات اإلرهابي ــع التنظيم م
ــات  والتنظيم ــرصة“  الن ــة  ”جبه
ــا  ــا ورعايته ــة به ــة املرتبط اإلرهابي
ــك  ــا ال يدع مجاال للش ــا يؤكد بم له
ــان مارق عن  ــأن ”إرسائيل“ هي كي ب
ــكل تهديدا  ــة ويش ــة الدولي الرشعي
للسلم واألمن الدوليني اليقل خطره 

ــكله تنظيما  ــد الذي يش عن التهدي
داعش وجبهة النرصة اإلرهابيان.

ــورية  الس ــة  الخارجي ــت  وتابع
ــالل  االحت ــلطات  س ــتمرار  اس أن 
الصارخة  انتهاكاتها  ــيل يف  اإلرسائي
ــم 350 لعام  ــس األمن رق ــرار مجل لق
ــوات  الق ــل  بفص ــق  املتعل  1974
ــن والصكوك  ــس األم ــرارت مجل ولق
ــة بمكافحة اإلرهاب  الدولية الخاص
يستلزم وضع حد للدعم الالمحدود 
اإلدارة  ــه  تقدم ــذي  ال ــتمر  واملس
ــي توفرها  ــة والحصانة الت االمريكي
ــي تمكنها من  ــاءلة والت لها من املس
ــتمرار يف ممارسة إرهاب الدولة  االس
ــن يف املنطقة  ــلم واألم ــد الس وتهدي

والعالم.
ــد  "تؤك ــوزارة  ال ــت  وأردف
ــورية أن  ــة الس ــة العربي الجمهوري
االعتداءات اإلرسائيلية املتكررة عىل 
الجمهورية العربية السورية لم ولن 
ــة رشكاء ”إرسائيل“  ــح يف حماي تنج
ــن التنظيمات اإلرهابية  وعمالئها م
ــغال الجيش  كما لم ولن تفلح يف إش
ــة  مواصل ــن  ع ــوري  الس ــي  العرب
اإلنجازات التي يحققها يف مكافحة 
اإلرهاب وأدوات ”إرسائيل“ األخرى 
ــة  ــاء الجمهوري ــن أنح ــري م يف الكث

العربية السورية".
ــورية  الس ــة  الخارجي ــت  وختم
ــة  حكوم ــد  تعي ــول:  بالق ــالتها  رس
ــورية  الس ــة  العربي ــة  الجمهوري
التداعيات  ــن  ــر ”إرسائيل“ م تحذي
ــورية  ــرية العتداءاتها عىل س الخط
ــات  للتنظيم ــتمر  املس ــا  ودعمه
ــتمرار  واس ــلحة  املس ــة  اإلرهابي
ــألرايض العربية بما فيها  احتاللها ل
ــوري املحتل وتحملها  الجوالن الس
ــب  ــا.. وتطال ــؤولية عنه ــل املس كام
ــن  األم ــس  مجل ــددا  مج ــورية  س
ــذه االعتداءات اإلرسائيلية  بإدانة ه
ــراءات حازمة  ــاذ إج ــافرة واتخ الس
ــداءات  االعت ــذه  ه ــع  لقم ــة  وفوري
ــا وعدم  ــل“ عنه ــاءلة ”إرسائي ومس

تمكينها من اإلفالت من العقاب.

سوريا : الكيان اإلسرائيلي يهدد السلم واألمن الدوليينسوريا : الكيان اإلسرائيلي يهدد السلم واألمن الدوليين
اعتداء إسرائيلي جديد على ريف دمشقاعتداء إسرائيلي جديد على ريف دمشق
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الخارجية الروسية: الحضور األمريكي الخارجية الروسية: الحضور األمريكي 
في سوريا يهدد وحدة أراضيهافي سوريا يهدد وحدة أراضيها

ــكري األمريكي يف سوريا  ــية بأن الحضور العس أكدت الخارجية الروس
يشكل "تحديا" أمام عملية السالم ويهدد وحدة أرايض البالد.

وقالت املتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا 
خالل مؤتمر صحفي لها، امس األول إن "الحضور العسكري األمريكي غري 
ــوريا ال يزال يشكل تحديا أمام التحرك نحو السالم  الرشعي عىل أرايض س

يف البالد والحفاظ عىل وحدة وسالمة أراضيها".
وأضافت أن املنطقة اآلمنة التي أقامتها الواليات املتحدة بشكل أحادي 
ــوريا "تستخدمها بقايا الدواعش"،  الجانب حول قاعدة التنف بجنوب س
ــتفيدون من إمكانية االختباء يف هذه املنطقة  ــرية إىل أن املسلحني "يس مش
ــب صفوفهم هناك،  ــورية ويعيدون ترتي ــن مالحقة القوات الحكومية الس م

ويتسلحون لشن هجمات جديدة يف البادية السورية".
ــتخدم السالح الكيميائي،  ــأن االتهامات الغربية لدمشق بأنها تس وبش
ــارت زاخاروفا إىل أنها تتزامن  ــيا بأنها تتساهل معها، أش واالتهامات لروس
ــورية، وتهدف  ــية لألزمة الس ــوية السياس ــات دولية للتس ــا مع فعالي دائم

إلحباط هذه الجهود.
ــالح  ــتخدام الس وقالت إن "هذه املرة كانت التخيالت الجديدة حول اس
ــت مرتبطة بعقد مؤتمر  ــة الرشقية ومحافظة إدلب كان ــي يف الغوط الكيميائ
ــويش عىل املعلومات  ــوتيش. وكان من الرضوري التش الحوار الوطني يف س
ــة  ــج عملي ــاق ونتائ ــل إىل اتف ــاوالت التوص ــأن مح ــاك بش ــن هن ــواردة م ال

التفاوض".
ــيط الحوار السوري  وأضافت زاخاروفا: "كلما ظهرت آفاق واقعية لتنش
ــالح الكيميائي".  ــتخدام الس ــأن اس ــوري، نرشت هناك ادعاءات بش – الس
ــني املعارضة  ــوار ب ــل الح ــوع أن يعرق ــذا املوض ــأن ه ــن ش ــارت إىل أن م وأش

السورية وممثيل السلطات.


