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االندبندنت:االندبندنت: الحرب على اليمن تضع زيارة بن سلمان لربيطانيا على املحك الحرب على اليمن تضع زيارة بن سلمان لربيطانيا على املحك

مسؤول األمن القومي اإليراين:مسؤول األمن القومي اإليراين:

أي تنازالت أوروبية ألمريكا استسالم لرتامبأي تنازالت أوروبية ألمريكا استسالم لرتامب

لندن/ وكاالت
کتبت صحيفة االندبندنت الربيطانية أمس يف مقال 
ــت التحلييل اإلخباري" إن  ــّده وترجمه "موقع الوق أع
ــاً، وهو وزير الدفاع  ــلمان يعترب زعيماً قوي محمد بن س
ــعودية  ــاركة الس ــة وراء املش ــوة الدافع ــة، الق يف اململك
ــول منظمات  ــىل اليمن، والتي تق ــرب الدامية ع يف الح
ــان إنها تستمد قوتها املميتة من مبيعات  حقوق اإلنس

األسلحة الحكومية يف اململكة املتحدة.
ــان الكاتب  ــىل لس ــة ع ــة الربيطاني ــت الصحيف وقال
الشهري "بيثان مكرينان" إن املدعو ابن سلمان لم يرشع 
يف زيارة خارجية رفيعة املستوى منذ حملة "مكافحة 
ــّنها يف نوفمرب املايض،  ــاد" املثرية للجدل التي ش الفس
ــعودي  ــل ويل العهد الس ــرر أن يص ــن املق ــث إنه م حي
ــلمان إىل لندن يف السابع من مارس  األمري محمد بن س
ــام يلتقي  ــتغرق ثالثة أي ــمية تس الجاري يف زيارة رس
ــؤولني  ــزا ماي ومس ــوزراء تريي ــة ال ــا مع رئيس خالله

حكوميني والعائلة امللكية.
ــني،  يف حني أن "مبس" ال يرحم أبداً النقاد واملنافس
فضًال عن تورطه يف الحرب العدوانية عىل اليمن حيث 
ــعة نظراً لالنتهاكات السعودية  تعّرض النتقادات واس

يف هذا البلد.
ــن األكرب  ــني "مبس"، االب ــم تعي ــب: قد ت ــال الكات وق
ــاً للعهد يف  ــل زوجته الثالثة، ولي ــلمان من قب للملك س

يونيو من العام املايض.
ــر، ومن املفهوم  ــاع 32 عاماً من العم ــغ وزير الدف يبل
ــوذ من وراء  ــعى للقوة والنف ــع أنه يس ــىل نطاق واس ع

غارات اململكة عىل اليمن.
ــرش، حيث صعد  ــده للع ــول وال ــع ذلك وص وقد تب
ــد وفاة  ــر 2015م بع ــرش يف يناي ــلمان إىل الع ــك س املل
أخيه غري الشقيق عبد الله بن عبد العزيز، وقد تّم منذ 
ــؤوًال يف  ـــ "مبس"، الذي كان مس ــك الحني الرتويج ل ذل
السابق عن املحكمة امللكية ألبيه، إىل مختلف املناصب 

الوزارية عىل حساب كبار السن أو األكرث خربة.
ــات  ــعوديني اإلصالح ــن الس ــد م ــى العدي ــد تبن وق

االجتماعية التي أطلقها "مبس" والتي طال انتظارها، 
ــعودي يشعر بالقلق من أن التوقعات  لكن الشعب الس
ــة، واإلصالحات بمثابة  ــة ال تزال تبدو قاتم االقتصادي

دخان، من أجل اتخاذ املزيد من التدابري القمعية.
ــال األعمال  ــن رج ــن 300 م ــال أكرث م ــرب اعتق واعت
ــيني يف حملة ملكافحة الفساد  ورجال العائلة والسياس
ــع بمثابة حملة عىل  ــايض عىل نطاق واس ــرب امل يف نوفم

الحريات السياسية وغريها من أشكال املعارضة.

ــذه الصحيفة  ــن قالت ه ــا يتعرض له اليم ــول م وح
ــث  ــن - حي ــانية يف اليم ــة اإلنس ــة: إن األزم الربيطاني
ــة حقيقية -  ــخص يف مجاع ــة ماليني ش ــش ثماني يعي
ــتمر، والوضع اآلن مرّوع جداً  هي مصدر قلق دويل مس

ويشار إليه باسم "فيتنام السعودية".
ما هو الغرض من زيارة اململكة املتحدة؟

ــال الكاتب  ــعودية ق ــس" إىل الس ــارة "مب وحول زي
ــر الخارجية الربيطاني،  ــار وزي الربيطاني إنه وكما أش
ــالد إىل 6.2 مليار  ــادرات الربيطانية يف الب ارتفعت الص
ــذ عام  ــا 41 % من ــادة قدره ــرتليني، أي بزي ــه اس جني
ــلحة، بما  ــات األس ــن مبيع ــك هو م ــم ذل 2010، ومعظ
ــار، حيث  ــة وطائرات اإلعص ــر املتقدم ــك الذخائ يف ذل
ــة  مخصص ــا  أنه ــان  اإلنس ــوق  حق ــات  منظم ــدت  أك
ــة عىل اليمن. وأكدت  ــتخدامها يف الحرب العدواني الس
ــي أيضاً  ــعودية ه ــة بريطانية أن الس ــادر حكومي مص
ــرات ومكافحة اإلرهاب  ــس يف مجال املخاب حليف رئي

للحكومات الغربية.
ــجل  س ــول  وح ــول:  بالق ــة  الصحيف ــت  واختتم
ــاركتها يف  ــان، ومش ــائد لحقوق اإلنس ــعودية الس الس
ــنوات، ومبيعات  ــت ثالث س ــة التي دام ــرب اليمني الح
ــلحة فإن كّل املمارسات السعودية يف اليمن باتت  األس

مكشوفة.
ــلطات  ــد اتهمت األمم املتحدة مراراً وتكراراً الس وق
السعودية التي تقود حملة دموية الستعادة الحكومة 
ــات الكافية لتجّنب  ــذ االحتياط ــة بأنها لم تتخ اليمني

الخسائر يف أرواح املدنيني.

عواصم/وكاالت 
ــني املجلس األعىل  ــمخاني أم ــال عيل ش ق
لألمن القومي اإليراني، أمس، ان أي تنازالت 
ــاء يف االتفاق  ــن أجل البق ــة ألمريكا م أوروبي
ــالم  ــة خاطئة وتعد استس النووي هي سياس

أمام لعبة ترامب النفسية.
ــف  ــان اي ــتقبال "ج ــالل اس ــك خ ــاء ذل ج
ــيس، حيث  ــر الخارجية الفرن ــان" وزي لودري
ــمخاني بتعزيز العالقات السياسية  رحب ش
ــا؛ مؤكدا عىل  ــة بني إيران وفرنس واالقتصادي
ــة  ــات املتبقي ــل العقب رضورة اإلرساع يف تذلي
ــرصيف يف أجواء مابعد  أمام عملية التبادل امل

االتفاق النووي.
ــمخاني بأن منطق أي اتفاق  واستطرد ش
ــراف واملجتمع  ــع األط ــاظ جمي ــو حف دويل ه
ــب االلتزام من  ــك االتفاق وطل ــدويل عىل ذل ال
ــرتاث بانتهاك التعهدات من  طرف وعدم االك

قبل طرف آخر أمر غري مقبول.
اإلرساع  رضورة  ــىل  ع ــمخاني  ش ــدد  وش
ــة  ــدول األوروبي ــدات ال ــل تعه ــذ كام يف تنفي
ــدم  "ع ان  ــا،  مضيف ــووي؛  الن ــاق  االتف يف 
ــاءة  ــأنه اإلس ــووي من ش ــاق الن ــاح االتف نج
ــق  ومنط ــة  الدولي ــات  االتفاق ــة  مصداقي إىل 
ــا  للقضاي ــل  ح إىل  ــل  التوص يف  ــات  املفاوض

الدولية".
وتابع شمخاني بالقول: أن سياسة أوروبا 
ــن أجل البقاء يف  ــم تنازالت ألمريكا م يف تقدي
ــة خاطئة وبمثابة  االتفاق النووي هي سياس

تأثر واستسالم أمام لعبة ترامب النفسية.
ــار أمني املجلس األعىل لألمن القومي  وأش
ــة  الجمهوري ــا  تبذله ــي  الت ــاعي  املس إىل 
ــاب  اإلره ــة  محارب يف  ــة  اإليراني ــالمية  اإلس
ــارب  ــم تح ــو ل ــال : ل ــوريا، قائ ــراق وس يف الع

ــاب،  ــة اإلره ــالمية اإليراني ــة اإلس الجمهوري
ــن ان تتصاعد وترية هذه األزمة  كان من املمك
ــة الفوىض  ــم به وتقوي ــكل ال يمكن التحك بش

وعدم االستقرار يف أوروبا ومنها فرنسا.
ــاط  ونش ــد  تواج إىل  ــمخاني  ش ــار  وأش
يف  ــران  إلي ــة  املعادي ــة  اإلرهابي ــات  املجموع
ــس  باري ــة  مواجه ــدم  "ع ان  ــال  قائ ــا،  فرنس
للمجموعات اإلرهابية املتواجدة يف هذا البلد 
ــي لديها اليد يف اغتيال آالف األبرياء من  والت
ــا  ــؤولية فرنس ــع مس ــض م ــني، يتناق اإليراني
ــن يعزز من  ــاب ول ــة اإلره ــة يف مواجه الدولي

وترية العالقات املتنامية بني البلدين".
واعترب أمني املجلس األعىل لألمن القومي، 
ــيما  ــدرات الدفاعية االيرانية الس ــز الق تعزي
ــا يف  ــر منه ــة رضورة المف ــدرة الصاروخي الق
ــاً، أن  ــردع، مضيف ــة ال ــذ سياس ــرية تنفي مس
ــدد أي بلد  ــة اإليرانية ال ته ــدرة الدفاعي "الق
ــأي يشء، هو من  ــن دون التأثر ب ــا م وتعزيزه
ــية التابعة لحاجات األمنية  العنارص السياس

للبالد".
ــري  ــرار األخ الق ان  إىل  ــمخاني  ــار ش وأش
ــأن  ــدول األوروبية بش ــض ال ــن بع ــرتح م املق
ــط ودليل عىل  ــن محب ــس األم ــن يف مجل اليم
ــة باإلبادة وانتهاك  عدم اكرتاث الدول الغربي
حقوق اإلنسان يف اليمن والكوارث اإلنسانية 
ــن  ــايض ع "التغ ان  ــا  ــد، مرصح البل ــذا  يف ه
الحصار الشديد عىل الشعب اليمني املظلوم 
ــة  ــار املجاع ــام بانتش ــدم اهتم ــزل وع واألع
ــري إىل االزدواجية  واألمراض يف هذا البلد يش
ــىل أرواح  ــاومة ع ــة املس ــري وإمكاني يف املعاي
ــؤويل بعض الدول  ــة نظر مس ــرش من وجه الب

األوروبية وأمريكا".
ــية  ــزات السياس ــمخاني املنج ــرب ش واعت

وامليدانية األخرية يف سوريا نتيجة االستقرار 
ــذا البلد،  ــة الرشعية يف ه ــراءات الحكوم وإج
ــف توجه دعم املعارضني  وأردف : يف حال وق
ــوري  واإلرهابيني ومتابعة عملية الحوار الس
– السوري سيعود االستقرار والسالم إىل هذا 

البلد.
ــة الفرنيس  ــر الخارجي ــرب وزي ــدوره أع ب
ــارة  لزي ــعادته  س ــن  ع ــاء  اللق ــذا  ه ــالل  خ
 : ــال  وق ــة،  اإليراني ــالمية  اإلس ــة  الجمهوري
ــكل جيد عىل تاريخ وقوة  نحن عىل اطالع بش
ــة  اإليراني ــالمية  اإلس ــة  الجمهوري ــدرات  وق
ــية  السياس ــات  العالق ــة  رؤي أن  ــد  ونعتق
ــا يف مرحلة  ــران وفرنس ــة بني إي واالقتصادي

مابعد االتفاق النووي واضحة جداً.
ــاد وزير الخارجية الفرنيس بتعاطي  وأش
ــة مع االتفاق  ــالمية اإليراني الجمهورية اإلس
ــدات، قائال، أن  ــل التعه ــذ كام ــووي وتنفي الن
ــية تؤكد عىل رضورة التزام  الحكومة الفرنس
جميع األطراف يف االتفاق النووي بتعهداتها 
ــرق هذا  ــكا تؤدي إىل خ ــف أمري ــرب مواق وتعت

االتفاق الدويل وتتعارض معه.
ــار لودريان إىل اإلجراءات التي تقوم  وأش
ــة  ــة بغي ــدول األوروبي ــي ال ــا وباق ــا فرنس به
ــران، قائال،  ــع اي ــرصيف م ــادل امل ــهيل التب تس
ــبل جديدة بغية  ــيتم اإلعالن قريبا عن س س
ــة يف العالقات املرصفية  ــاد انفراجة جدي إيج

بني البلدين.
ــية جان  ــر الخارجية الفرنس يذكر أن وزي
لودريان وصل يف وقت متأخر من مساء أمس 
ــة طهران، حيث  ــد إىل العاصمة اإليراني األح
ــتوى  ــر الفرنيس وفدا رفيع املس ــرأس الوزي ي
وسيناقش مع املسؤولني االيرانيني العالقات 

الثنائية، أهم امللفات اإلقليمية والدولية.

نذر مواجهات جديدة بني عباس نذر مواجهات جديدة بني عباس وودحالندحالن

تحرك سعودي إماراتي مصري إلعادة تصدير دحالن إىل الساحة الفلسطينيةتحرك سعودي إماراتي مصري إلعادة تصدير دحالن إىل الساحة الفلسطينية
ــس  الرئي ــا  يتزعمه ــي  الت ــح"  "فت ــة  حرك ــز  تتجه
ــة رصاع طاحنة هي  ــطيني محمود عباس، لجول الفلس
ــزب الجديد الذي  ــن نوعها يف تاريخها، مع الح األوىل م
ــول به  ــالن، والدخ ــد دح ــب محم ــكيله النائ ــوي تش ين
مضمار املنافسة عىل االنتخابات املقبلة داخل األرايض 

الفلسطينية.
ــا "الخليج  ــة حصل عليه ــب معلومات خاص وبحس
ــالح  اإلص ــار  "تي يف  ــة  قيادي ــادر  مص ــن  م ــن"،  أونالي
ــإن األخري قد  ــب دحالن، ف ــع للنائ ــي"، التاب الديمقراط
ــكيل حزب  ــرض عربي لتش ــىل ضوء أخ ــل أخرياً ع حص
ــة الترشيعية  ــىل االنتخابات املقبل ــس به ع ــد ليناف جدي

والرئاسية.
ــمية من  ــالن حصل عىل موافقة رس ــفت أن دح وكش
ــكيل حزب  ــىل تش ــدة، ع ــة املتح ــارات العربي ــة اإلم دول
ــطينية  ــل األرايض الفلس ــه داخ ــمي يمثل ــيايس رس س
ــات القادمة، يف  ــة االنتخاب وخارجها، يدخل فيه منافس

حال توصلت حركتا "فتح" و"حماس" التفاق بشأنها.
ــة يف  ــة قيادي ــىل هيئ ــن أع ــل م ــالن ُفص ــر أن دح يذك
ــع الرئيس  ــد خالف م ــام 2011، بع ــح" يف الع ــة "فت حرك
كل  ــري  األخ ــارب  وح ــاس،  عب ــود  محم ــطيني  الفلس
ــاً إىل فصل  ــالن، وعمد أيض ــوبني واملؤيدين لدح املحس
ــة "التجنح"، وقطع  ــادات من الحركة بتهم عدد من القي

رواتب العرشات من مؤيديه.
ــي" يف قطاع  ــي الديمقراط ــار اإلصالح ــر "التي وظه
ــالن  ــني دح ــة ب ــاق املصالح ــب إخف ــزة يف 2016، عق غ
ــم كبار قادة فتح  ــاس، وهو تيار يقوده دحالن، ويض وعب

ــة يف أوقات مختلفة منذ  ــزة فصلهم عباس من الحرك بغ
2014، مثل سفيان أبو زايدة، وأرشف جمعة، وماجد أبو 

شمالة، ونعيمة الشيخ عيل، وعبد الحميد املرصي.
- شق الصف الفتحاوي

ــارات أكدت  ــطينية أن اإلم ــادر الفلس وأضافت املص
ــه بتقديم  ــدت ل ــالن، وتعه ــب دح ــق للنائ ــا املطل دعمه
ــبيل  ــتي، يف س ــيايس واللوجس ــايل والس ــم امل كل الدع
ــون جاهزاً لخوض  ــه الجديد وليك ــر وإنضاج حزب تطوي
ــة "فتح"،  ــقني عن حرك ــتقطاب املنش ــات، واس االنتخاب

الذين يعارضون سياسة الرئيس عباس.
ــت أن يطلق النائب دحالن عىل حزبه الجديد  ورجح
ــن  ــة أماك ــار ثالث ــي"، وأن يخت ــار الديمقراط ــم" التي اس

ــيري أعماله الحزبية،  ــية إلعالن إطالق حزبه وتس رئيس
ــذي من املرجح أن  ــي اإلمارات ومرص وقطاع غزة، ال وه
ــة بعد حصوله عىل  ــابيع قليل ــح مكتباً فيه خالل أس يفت

املوافقة من حركة "حماس".
ــه  ــكيل حزب ــالن بتش ــم دح ــادر أن دع ــرت املص وذك
ــل هناك دعم  ــة اإلمارات، ب ــس فقط من دول ــد، لي الجدي
سعودي ومرصي لهذه الفكرة، ومحاولة تجهيز دحالن 
ــدداً، يف ظل الخالف  ــطيني مج ــهد الفلس وتصدره املش
ــطيني محمود  ــس الفلس ــك الدول والرئي ــم بني تل القائ
عباس، الذي وصل إىل مرحلة "حرجة"، عىل حد قولها.

ــة  ــة والدولي ــاطات العربي ــن الوس ــري م ــل الكث وفش
ــاء حالة  ــس عباس، وإنه ــالن والرئي ــالح بني دح باإلص

ــر خالفهما الذي أدى إىل  ــية بينهما إث القطيعة السياس
ــة "فتح" بفصل  ــة املركزية لحرك ــرار من اللجن صدور ق

دحالن منها، يف مايو 2011م.
ــاره، يف العاصمة  ــري دحالن وبعض من قادة تي ويج
ــاس" التي تزور  ــع قيادة حركة "حم ــة، لقاءات م املرصي
ــس املكتب  ــاع عقد مع رئي ــا اجتم ــرة، وكان آخره القاه
ــماعيل هنية، للتباحث  ــيايس لحركة "حماس"، إس الس

يف ملفات تتعلق بقطاع غزة وأزماته.
- تدخل سافر

ــح"،  ــة "فت ــة لحرك ــة املركزي ــو يف اللجن ــول عض ويق
ــكل  ــة املحتلة: إن "اإلمارات تتدخل بش ــة الغربي بالضف
ــطيني الداخيل، وتحاول  ــالف الفلس ــافر يف عمق الخ س
ــق صفها الوطني،  ــىل حركة "فتح" وش ــة دحالن ع تقوي
ــة يف  ــنوات املاضي ــوال الس ــالل ط ــل االحت ــد أن فش بع

تحقيق هذا الهدف".
ــج أونالين"، أضاف:  ويف ترصيحات خاصة لـ"الخلي
ــداً التحرك  ــاس يعلمون جي ــها عب ــة فتح ورئيس "حرك
ــعودي واإلماراتي واملرصي، إلعادة تصدير  العربي الس
ــري كل الدعم  ــطينية، وتوف ــاحة الفلس ــالن عىل الس دح
لالستحواذ عىل الحركة ورئاسة السلطة، ونحن نتجهز 

جيداً لصد ذلك بكل الطرق القانونية واملرشوعة".
ــام 2014م وهو يحاول  ــالن منذ الع ــار إىل أن دح وأش
ــور، لكن الخالفات الداخلية  إخراج "حزبه الجديد" للن
ــقاق الكامل" عن  ــم "االنش ــاره، ورفضه ــادات تي ــع قي م
ــاً العقبة  ــا، كان دائم ــم منه ــي طردته ــح" الت ــة "فت حرك

أمامه.

العراقيون يطالبون بخروج القوات األمريكية من بالدهمالعراقيون يطالبون بخروج القوات األمريكية من بالدهم
بغداد/وكاالت 

ــا يف العراق،  ــاء قواته ــكا إلبق ــاعي أمري ــع مس ــاً م تزامن
ــني للمطالبة  ــوات العراقي ــام األخرية دع ــدت يف األي تصاع
ــكرية  بإخراج هذه القوات من بلدهم، وإغالق القواعد العس

األمريكية املوجودة هناك.
ــة العراقي إبراهيم  ــرب وزير الخارجي ــذا الصدد، اعت يف ه
ــد  القواع ــاء  بق ــكو  موس إىل  ــه  زيارت ــام  خت يف  ــري  الجعف
ــكرية األمريكية يف العراق بأنها تمثل إهانة للعراقيني  العس

وللسيادة الوطنية للبالد.
ــه الحكومة  ــراراً طالب في ــان العراقي ق ــى الربمل ــا تبّن كم
ــحاب القوات  ــدد النس ــح ومح ــي واض ــدول زمن ــع ج بوض

األمريكية من البالد.
ــا العراقيون  ــي يطالب فيه ــرة األوىل الت ــت امل وهذه ليس
ــا وصلت إىل  ــن بالدهم، لكنه ــوات األمريكية م ــراج الق بإخ

الذروة يف اآلونة األخرية.
ــات الربملانية يف 12  ــراء االنتخاب ــراق مقبل عىل إج والع
ــع الكثري من الكيانات  ــام الحايل، وهذا األمر دف ــو من الع ماي
ــود القوات  ــالن موقفها من وج ــة إىل إع ــية العراقي السياس
ــذه  ه ــروج  بخ ــة  واملطالب ــم  بلده أرايض  ــىل  ع ــة  األمريكي
ــعبياً وجماهريياً  ــاً ش ــار أن ذلك يمثل مطلب ــوات باعتب الق
ــوزه الدينية  ــي ورم ــع العراق ــح املجتم ــدى مختلف رشائ ل

واالجتماعية.
ــة العراقية  ــارة إىل أن االنتخابات الربملاني ــي اإلش وتنبغ
ــوات العراقية ومن بينها  ــي يف أعقاب نجاح الق القادمة تأت
ــة وإلحاق  ــحق الجماعات اإلرهابي ــعبي يف س ــد الش الحش
ــد من وترية  ــأنه أن يزي ــرة بها، وهذا األمر من ش ــم منك هزائ
ــات الجماهريية بإخراج القوات األمريكية من البلد،  املطالب
ــان العراقي  ــية والربمل ــل السياس ــم الكت ــت معظ ــذا دع وله
ــي محدد وواضح لتنفيذ هذا  الحكومة إىل وضع جدول زمن

األمر يف القريب العاجل.

يف هذا السياق، هّدد القيادي يف الحشد الشعبي واألمني 
ــس الخزعيل" خالل  ــيخ "قي ــام لعصائب أهل الحق الش الع
ــتهداف القوات األمريكية يف العراق،  ــائري، باس مؤتمر عش
مؤكداً رفض استمرار الوجود العسكري األمريكي يف البالد 

بعد القضاء عىل تنظيم "داعش".
ــنجعلها  ــوات األمريكية، قائًال: "س ــد الخزعيل الق وتوّع
ــتهدف قواتكم يف  عليكم ليلة ظلماء ليس فيها دليل، وسنس
ــال رفضها مغادرة العراق طوعاً.. مآربكم وأهدافكم باتت  ح

واضحة".
ــكري باسم كتائب حزب  من جانبه، أعلن املتحدث العس
ــيني" أنه ال عراق مستقر بوجود  الله العراق "جعفر الحس
األمريكيني، مشرياً إىل أن املواجهة مع األمريكيني قد تنطلق 

يف أي لحظة.
ــود  ــة إّن "الوج ــات صحفي ــيني يف ترصيح ــال الحس وق
ــه "ال يمكن النقاش  ــراق احتالل"، مبيناً أن ــي يف الع األمريك

حول تسمية وجود األمريكيني".
ــكيله  ــنطن تّم تش وتابع إّن "التحالف الدويل بقيادة واش
ــت البالد  ــوات األمريكية دخل ــراق وأّن الق ــارج إرادة الع خ
ــرار حكومي عراقي  ــه "ال يوجد أي ق ــرياً إىل أن ــوة"، مش عن
لبقاء القوات األمريكية، واألمريكيون يحرجون الحكومة".

ــي بقاء  ــان العراق ــواب يف الربمل ــرب الكثري من الن ــا اعت كم
القوات األمريكية يف بلدهم بأنه يأتي يف إطار مخطط خطري 
ــدول املجاورة،  ــدد نحو ال ــراق والتم ــيم الع يهدف إىل تقس
مطالبني الحكومة العراقية باإلرساع يف إخراج تلك القوات.
ــارين  ــواب أن الحديث عن وجود مستش ــد هؤالء الن وأك
ــة عىل بقاء  ــألوراق وتغطي ــو خلط ل ــراق ه ــني يف الع أمريكي
ــؤالء  ــه: "إذا كان ه ــت ذات ــائلني يف الوق ــوات، متس ــذه الق ه
ــكرية  ــالت عس ــود ناق ــبب وج ــو س ــا ه ــارون!، فم مستش
ــود، وما هو  ــذه األعداد الكبرية للجن ــرات ودبابات وه وطائ

دورهم؟!"

حول العالمحول العالم

موسكو تقرتح اجتماع الفروف وتيلرسون يف إثيوبيا
موسكو/وكاالت

ــنطن  ــكو اقرتحت عىل واش ــريغي ريابكوف أن موس ــر نائب وزير الخارجية الرويس س ذك
اجتماع وزيري الخارجية الرويس سريغي الفروف واألمريكي ريكس تيلرسون يف إثيوبيا.

ــبوع الجاري يف إثيوبيا،  ــاء الوزيرين قبل نهاية األس ــئلة الصحفيني حول لق وردا عىل أس
ــيق أجندة  ــا أي معلومات حول إمكانية تنس ــى صباح أمس لم تكن لدين ــال ريابكوف: "حت ق

الوزيرين، لكننا نعترب أن من شأن مثل هذا اللقاء أن يكون مفيدا".
ــب األمريكي مقرتحا بهذا  ــم، ونحن قدمنا للجان ــائل التي يجب بحثها ترتاك ــع: "املس وتاب

الخصوص. وبانتظار الرد".
تجدر اإلشارة إىل أن وزير الخارجية الرويس سريغي الفروف يجري حاليا جولة إفريقية 
ــا يف 9 مارس  ــيصل إليه ــوي وإثيوبيا، التي س ــق وزيمباب ــا وموزمبي ــوال وناميبي ــمل أنغ تش

الجاري.
ــون، فإنه عازم هذا األسبوع أيضا عىل جولة يف إفريقيا،  أما الوزير األمريكي ريكس تيلرس
ــي وإثيوبيا وكينيا  ــاد وجيبوت ــمل كال من تش ــتمر من 6 إىل 13 مارس، وتش ــن املقرر أن تس م

ونيجرييا، سيبحث خاللها مع الدول املضيفة التعاون يف محاربة اإلرهاب.

الفروف: التدخل الخارجي
يف السودان لم يحسم أزمات البالد

موسكو
ــيم دولة  ــروف أن تقس ــريغي الف ــرويس س ــة ال ــر الخارجي ــن وزي أعل
ــات فيها ويف  ــم األزم ــه القوى الخارجية لم يحس ــودان الذي فرضت الس

جنوب السودان كذلك.
ــي يف لواندا عاصمة  ــرويس يف مؤتمر صحف ــر الخارجية ال ــدد وزي وش
ــكالت إفريقيا  ــوال، املحطة األوىل يف جولته اإلفريقية عىل أن حل مش أنغ
ــات يتوصلون إليها،  ــاس اتفاقي ــهم وعىل أس يكون عىل يد األفارقة أنفس
دون تدخالت خارجية، مضيفا أن روسيا متمسكة بمبدأ "قضايا إفريقيا 

حلولها إفريقية".
وبدأ الفروف اليوم جولة إفريقية تستغرق 5 أيام، يزور خاللها أنغوال 

وزيمبابوي وموزمبيق وناميبيا وإثيوبيا.

ظريف يشكو ترامب لكريي
طهران

ــتمرار املباحثات  أكد وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف اس
ــيدا بنتائج  ــالده والنخب األمريكية حول ملف طهران النووي، مش بني ب

مباحثاته مؤخرا مع وزير الخارجية األمريكي السابق جون كريي.
ــر ميونيخ  ــىل هامش مؤتم ــريي ع ــىل لقائه ك ــف، تعليقا ع ــال ظري وق
ــب األمريكية من غري  ــات دوما مع النخ ــرا: "نجري املباحث ــي مؤخ األمن
ــات ترامب  ــريا إىل أن مباحثاته مع كريي تناولت سياس ــؤولني"، مش املس
ــب عىل هذه السياسات إلقصائها  املتعلقة باالتفاق النووي، والرد املناس

أكرث فأكرث عن أمريكا والعالم.
ــاف: "ليس لدينا  ــت رسية، وأض ــح ظريف أن هذه اللقاءات ليس وأوض
ــش االجتماعات الدولية مع الكثري  لقاءات رسية ونحن نتحدث عىل هام
ــة، مؤكدا أن هذا ال  ــات اإلدارة األمريكي ــن النخب املؤثرة لفضح سياس م

يقترص عىل جون كريي بل يشمل مختلف النخب األمريكية".

اعتقال ثمانية مشبوهني باإلرهاب يف بروكسل
بروكسل 

ــلطات البلجيكية ثمانية أشخاص أثناء سلسلة مداهمات  أوقفت الس
أجرتها األجهزة األمنية األحد يف بروكسل يف إطار "ملف إرهابي".

وأوضح مصدر مطلع أن عنارص األمن نفذوا 7 عمليات دهم يف بلجيكا 
ــك، حيث حصلت جميع  ــي"، منها 4 يف حي مولنبي ــار "ملف إرهاب يف إط
ــوادة متفجرة خالل  ــالح أو م ــا لم يتم العثور عىل أي س ــات، فيم التوقيف

املداهمات.
ــتبهون بتحضري بعض الزمر العتداء  وأضاف املصدر أن املحققني يش
ــبوهني الـ8 "نقلوا لالستماع إىل إفاداتهم" أمام القضاء،  إرهابي وأن املش

للبت يف أمرهم.
ــعبي يف بروكسل والذي تقطنه نسبة كبرية  ويعرف حي مولنبيك الش

من السكان ذوي األصول املغاربية، بأنه بؤرة للتطرف.
ــاركني يف  ــقطا لرؤوس عدد ال بأس به من املش وكان حي مولنبيك مس

اعتداءات باريس يف نوفمرب 2015 التي أدت إىل مقتل 130 شخصا.

كوريا الجنوبية والواليات املتحدة تبدآن 
محادثات "تقاسم التكلفة"

عواصم/ وكاالت
ــة  الجنوبي ــا  كوري ــد  تعق أن  ــرر  املق ــن  م
والواليات املتحدة مفاوضات خالل األسبوع 
ــف  التكالي ــم  تقاس ــاق  اتف ــد  لتجدي ــايل  الح
ــي متمركزين يف  ــو 28.500 جندي أمريك لنح

الجنوب.
إن،  ــة  األمريكي ــة  الخارجي وزارة  ــت  وقال
ــاق  ــل إىل اتف ــان التوص ــني سيناقش "الجانب
معقول يمكن أن يساعد يف تعزيز االستعداد 
الدفاعي املشرتك لكوريا الجنوبية والواليات 

املتحدة ويقبله شعبنا".
األوىل  ــة  الجول ــد  ُتعق أن  ــر  املنتظ ــن  وم
ــاواي  ــو يف ه ــات يف هونولول ــن االجتماع م

بالواليات املتحدة من األربعاء إىل الجمعة.
يذكر أن الرتتيب الحايل املوقع عليه يف عام 

2014م من املقرر أن ينتهي يف 31 ديسمرب.

ــب  ــن الجان ــات م ــود املحادث ــوف يق وس
ــو دبلومايس  ــام وه ــغ وون-س ــوري جان الك
ــة  مهني تم تعيينه يف منتصف نوفمرب لرئاس
ــي  ــب األمريك ــن الجان ــاوض وم ــق التف فري
ــاعد الوزير للخطط  تيموثي بيتس نائب مس
ــة  الخارجي وزارة  يف  ــات  والعملي ــج  والربام

األمريكية.
ــة يف تكاليف  ــاركت كوريا الجنوبي ــد ش وق
ــذ عام  ــة من ــة الكوري ــوات األمريكي ــاء الق بق
ــاهمتها إىل حوايل 960  ــد زادت مس 1991. وق
ــون دوالر) هذا العام  ــار وون (887.5 ملي ملي
ــن  150 مليار وون يف عام 1991، وقد طلبت  م

الواليات املتحدة من سيئول تحمل املزيد.
ــدة  املتح ــات  الوالي أن  ــض  البع ــع  ويتوق
ــن ضعف ما تدفعه  ــتطلب من كوريا أكرث م س

حاليا.

"ناطوري كارتا" يف مظاهرة ضد مؤتمر أيباك
واشنطن

ــة  املعادي ــة  اليهودي ــة  الحرك ــت  انضم
لالحتالل اإلرسائييل "ناطوري كارتا"، أمس 
ــد انعقاد مؤتمر  ــني، إىل احتجاجات ض االثن
ــيل يف  ــالل اإلرسائي ــم لالحت الداع ــاك"  "أيب

واشنطن.
ــرسول  ــة، ي ــم الحرك ــدث باس ــال املتح وق
ــدة  املؤي ــرات  املظاه ــالل  خ ــس،  وي ــد  ديفي
ــر  ــة للمؤتم ــطيني واملناهض ــعب الفلس للش
ــا، إىل تفكيك رسيع  ــة بن ــا ندعو الله رأف "إنن
ــلمي لهذا االحتالل بكامله"، مضيفا إنه،  وس
يحظر علينا الجرأة يف رسقة األرض وانتحال 

هوية ليشء غري مقبول عىل اإلطالق".
ــن "ناطوري  ــرون م ــطون آخ وحمل ناش
ــطني يجب أن  ــا" الفتات ورد فيها "فلس كارت
تعود للسيادة الفلسطينية بأكملها"، ويجب 

تحرير القدس.

ــارات تدعم إرادة  ــرون، عب ــه املتظاه ووج
ــطيني وتثبت حق ملكيتهم يف  الشعب الفلس
األرض بعبارات "من النهر إىل البحر، ستكون 
ــطني حرة" ونددوا بقيام دولة االحتالل  فلس

"غري الرشعية" عىل أرض فلسطني.
ــتبك  اش ــايض،  امل ــام  الع يف  ــه  أن ــر  يذك
ــيل  ــالل إلرسائي ــدون لالحت ــرون مؤي متظاه
ــب  جان إىل  ــا"  كارت ــوري  من"ناط ــارص  وعن
ــعب الفلسطيني وأغلقوا  متضامنني مع الش
ــا أدى إىل  ــاك" مم ــر "األيب ــل مق ــد مداخ أح

اعتقال أكرث من 12 شخصا.
ــة  العام ــات  العالق ــة  لجن ــت  وافتتح
ــاك" أمس األول  األمريكية-اإلرسائيلية "أيب
ــنوي يف واشنطن، وهو الحدث  مؤتمرها الس
ــوى جماعة  ــس النفوذ الهائل ألق الذي يعك
ــيل داخل  ــالل اإلرسائي ــط موالية لالحت ضغ

أروقة السلطة يف الواليات املتحدة.
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