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واألكــاذيــب التضليل  مــن  حملة  مــع  تــرافــق  ــدوان  ــع ال أن  يؤكد  األســد    ¶¶

مجلس األمن يفشل يف تبني مشروع قرار مجلس األمن يفشل يف تبني مشروع قرار يدين العدوان الثالثي على سوريايدين العدوان الثالثي على سوريا

الثورة/ وكاالت
ــة  العربي ــات  واإلدان ــال  األفع ردود  ــت  تواصل
ــنته  ــي الذي ش ــدوان الثالث ــة للع ــة املناهض والدولي
أمريكا وبريطانيا وفرنسا صباح السبت عىل سوريا 
ــع واملراكز العلمية والذي  ــتهدف عددا من املواق واس
ــاس لها من  ــة ال أس ــاءات كاذب ــىل ادع ــاًء ع ــاء بن ج

الصحة.
ــدوان الثالثي بالعمل اإلجرامي ضد  ووصفت الع
ــوري واعتربته عدواناً يغذي التهديدات  الشعب الس

اإلرهابية العاملية.
وفشل مجلس األمن الدويل أمس يف تبني مرشوع 
ــرار رويس يدين هذا العدوان الذي تم دفع ثمنه من  ق

دول الخليج.
ــار  ــوري بش ــس الس ــد الرئي ــياق أك ــذا الس ويف ه
ــيا املوحدة  ــد حزب روس ــتقباله وف ــد خالل اس األس
ــة، أن العدوان  ــيا االتحادي الحاكم يف جمهورية روس
ــوريا ترافق مع حملة من  الثالثي بالصواريخ عىل س
ــس األمن من قبل نفس  ــل واألكاذيب يف مجل التضلي
دول العدوان ضد سوريا وروسيا ما يثبت مرة أخرى 
ــدة ليس فقط ضد  ــن يخوضان معركة واح أن البلدي
ــون الدويل  ــل حماية القان ــل أيضا من أج ــاب ب اإلره

القائم عىل احرتام سيادة الدول وإرادة شعوبها.
ــد  ــات الثنائية لفت الرئيس األس ويف إطار العالق
ــل التعاون  ــة لتفعي ــات تنفيذي ــع آلي إىل رضورة وض
ــال إعادة  ــيما يف مج ــادي بني البلدين وال س االقتص
ــة  ــه إىل أهمي ــت نفس ــريا يف الوق ــوريا مش ــار س إعم
ــن يف املحافل  ــني البلدي ــم ب ــي القائ ــاون الربملان التع
ــم  ــادة رس ــا إع ــهد حالي ــا نش ــة وأنن ــة خاص الدولي

للخريطة السياسية العاملية.
ــدة  ــاء الوفد الرويس بش ــم أدان أعض ــن جانبه م
ــد انتهاكا  ــذي يع ــوريا ال ــىل س ــي ع ــدوان الثالث الع
ــعى فيه  واضحا للمواثيق الدولية ويأتي يف وقت يس
السوريون إلعادة االستقرار وامليض يف عملية إعادة 
ــيا  إعمار ما دمره اإلرهاب مؤكدين ثبات موقف روس

الداعم لسوريا يف ظل الحرب التي تواجهها.
ــب  ــة الجان ــىل رغب ــد ع ــاء الوف ــدد أعض ــا ش كم
ــوريا يف مجاالت  ــاون مع س ــيخ التع ــرويس يف ترس ال
ــاد وإعادة اإلعمار وعقد اتفاقيات رشاكة بني  االقتص

املدن واألقاليم يف كال البلدين.
ــن الدويل  ــس األم ــل مجل ــل فش ــياق متص ويف س
ــاء أمس األول، يف تبني مرشوع قرار رويس يدين  مس
ــي- الفرنيس- الربيطاني)  العدوان الثالثي (األمريك

عىل سوريا.
ــم املتحدة  ــيا الدائم لدى األم ــدوب روس وقال من
ــام مجلس  ــة ألقاها أم ــا، خالل كلم ــييل نيبينزي فاس
ــكو  ــة طارئة بدعوة من موس ــن الذي عقد جلس األم
ــوريا، إن العدوان  ــىل س ــدوان الثالثي ع ــة الع ملناقش
ــرية للعملية  ــة كب ــرب رضب ــوريا يعت ــىل س ــي ع الغرب
السياسية التي ترعاها األمم املتحدة، ويشكل إعاقة 
ــا إىل أنه جرى  ــار نيبينزي ــام، وأش ــا إىل األم لتقدمه
تقديم مرشوع قرار بهذا الشأن، عىل أعضاء املجلس 

للتصويت عليه يف ختام الجلسة.
ــدى األمم  ــوريا الدائم ل ــدوب س ــدد من ــدوره ش ب
ــمح  ــىل أن بالده لن تس ــار الجعفري، ع ــدة بش املتح
ألي تدخل خارجي أن يرسم مستقبل سوريا، وقال 
الجعفري إن سفراء أمريكا وبريطانيا وفرنسا اّدعوا 
ــوريا،  ــز إنتاج مواد كيميائية يف س ــم قصفوا مراك أنه
ــاركوا يف ادعاءاتهم مع  ــاً بالقول "ملاذا لم يتش معرج
ــي وصلت  ــة الت ــلحة الكيميائي ــة األس ــرباء منظم خ

بعثتها إىل سوريا".
ــم املتحدة، نيكي  ــنطن لدى األم ــا مندوبة واش أم
ــوريا "كان مربراً  ــربت أن العدوان عىل س هاييل، فاعت
ــباً"، وأضافت أمام جلسة مجلس  ومرشوعاً ومتناس
ــتخدمت  ــول "إذا اس ــب يق ــس ترام ــن إن الرئي األم
سوريا الغاز السام مرة أخرى فإن الواليات املتحدة 

ستكون جاهزة للرد".

ــا يف األمم املتحدة،  من جانبه ادعى مندوب فرنس
ــات  الهجم ــن  ع ــؤولة  مس ــورية  الس ــة  "الحكوم إن 
ــيا  ــا أن "روس ــدوب فرنس ــاف من ــة"، وأض الكيميائي
ــلحة  ــأن تدمري األس ــم تلتزم بتنفيذ االلتزامات بش ل

الكيميائية يف سوريا".
واتخذت الكويت موقفا أكرث تحفظا من شقيقاتها 
ــؤول يف وزارة الخارجية  الخليجية، وقال مصدر مس
ــع "التطورات  ــمي إن الكويت تتاب ــب بيان رس بحس
ــوريا واملتمثلة يف العمليات العسكرية  الخطرية يف س
ــورية  الس ــلطات  الس ــتخدام  اس ــة  نتيج ــرية  األخ
ــاف إن  ــا". وأض ــة دولي ــة املحرم ــلحة الكيماوي لألس

الكويت "تأسف لهذا التصعيد الخطري".

المغرب: وجوب إيجاد حل سياسي بعيد عن الخيار 
العسكري

من جانبها، شددت وزارة الخارجية املغربية عىل 
وجوب إيجاد حل سيايس للنزاع السوري بعيدا عن 

الخيارات العسكرية.
ــان إن "تجارب  ــة املغربية يف بي ــت الخارجي وقال
ــا فيها  ــكرية، بم ــا أن الخيارات العس ــايض علمتن امل
الرضبات الجوية، سواء املربرة أو املحدودة، ال تعمل 
ــية، وتعميق معاناة  ــول السياس ــىل تعقيد الحل إال ع
ــاعرهم تجاه  ــم مش ــادة تفاق ــني وزي ــا املدني الضحاي

الغرب".
ــلحة  األس إىل  ــوء  "اللج ــرب  املغ ــة  إدان ــدت  وأك
ــني أبرياء"،  ــكان مدني ــد س ــة ض ــة، وخاص الكيماوي

معربة عن األمل يف "أن يتغلب املنطق من أجل إيجاد 
ــىل الوحدة  ــن الحفاظ ع ــة بما يمكن م ــرج لألزم مخ
الوطنية لهذا البلد، وكرامة سكانه، واملحاربة الفعالة 

ضد الالتسامح والتطرف واإلرهاب".
ــاره لهذا  ــت الذي تم اختي ــت إىل أن "التوقي ونبه
ــتحقاقات عربية مهمة، وغياب  ــية اس التصعيد عش
ــاؤالت وسوء  ــاورات مالئمة معتادة، قد يثري تس مش

فهم وامتعاضا لدى الرأي العام."

فنزويال: الهجوم عمل إجرامي ضد الشعب 
السوري

ــوريا  ــف االمريكي لس ــن بالقص وكان أول املنددي
ــوالس مادورو" حيث وصف  الرئيس الفنزوييل "نيك

العدوان بالعمل اإلجرامي.
ــون الحكومي:  ــاء بثه التلفزي ــادورو يف لق وقال م
ــعب  ــذا الهجوم عمال إجراميا ضد الش نحن نعترب ه
ــر والرتهيب  ــن الذع ــة م ــق حال ــه خل ــوري هدف الس

وتدمري املراكز العلمية يف سوريا.
ــؤولية عن  ــن يتحمل املس ــادورو: إن م وأضاف م
ــتفيدون من  ــوريا هم كالب الحرب املس الرضبة يف س
نرش األسلحة واستمرار العمليات العسكرية بغرض 
ــال: أنا  ــاك، وق ــاب القتىل هن ــح عىل حس ــي الرب جن

أتساءل كم كلف هذا القصف… ومن دفع ثمنه.

الجزائر: ضرورة احرتام قواعد القانون الدويل
ــفها للعدوان الثالثي  ــا أعربت الجزائر عن أس كم
مشددة عىل رضورة احرتام قواعد القانون الدويل بما 

فيها القانون اإلنساني الدويل.
ــؤون الخارجية  ــم وزارة الش وأوضح الناطق باس
ــرت وكالة  ــا ذك ــف وفق م ــن عيل رشي ــز ب ــد العزي عب
ــد  ــف للتصعي ــر تأس ــة أن الجزائ ــاء الجزائري األنب
ــكري عىل خلفية العدوان الثالثي مشرياً إىل أن  العس
هذا األمر لن يزيد سوى من تقليص حظوظ التوصل 

إىل حل سيايس لألزمة يف سوريا.
ــني  ــة للصحفي ــكا الالتيني ــاد أمري ــا أدان اتح كم
العدوان الثالثي عىل سوريا داعيا إىل العمل املشرتك 

إلعادة األمن واالستقرار إىل أراضيها .
ــد يف بيان أن هذا العدوان يأتي يف الوقت الذي  وأك
تحاول فيه سوريا استعادة االستقرار عىل أراضيها 

والتحضري ملرحلة إعادة اإلعمار والبناء.

أحزاب إسبانية: العدوان يغذي التهديدات 
اإلرهابية العالمية

كما أدانت العديد من األحزاب اإلسبانية العدوان 
ــاكاً صارخاً للرشعية  ــكل انته الثالثي مؤكدة أنه يش

الدولية والقانون الدويل ومواثيق األمم املتحدة.
ــان أن  ــباني يف بي ــيوعي اإلس ــزب الش ــد الح وأك
ــة  كذب ــتخدموا  اس ــا  وحلفاءه ــدة  املتح ــات  الوالي
الهجوم الكيميائي املزعوم يف دوما من أجل شن هذا 
ــع يف كل أرجاء  ــد من تفاقم الوض ــدوان الذي يزي الع
ــيناريو ألزمة ال  ــط ”ويخلق س ــة الرشق األوس منطق

يمكن التنبؤ بعواقبها ونتائجها“.
ــزاب الوطنية  ــاد األح ــزب اتح ــه أكد ح ــن جهت م
ــوريا هو عمل  ــبانية أن العدوان الثالثي عىل س اإلس
ــون الدويل ضد  ــد القان ــرق لجميع قواع ــادي وخ أح
ــاب الذي يتم تمويله  ــيادة تحارب اإلره دولة ذات س
ــون ويؤيدون  ــك الذين يدعم ــن قبل أولئ وحمايته م

هذه االعتداءات اليوم.
ــذا العمل غري  ــه إن تربير ه ــزب يف بيان ــال الح وق
دول  ــة  مصلح يف  ــب  يص ــاني  والالإنس ــي  القانون
ــتخدم الذرائع  ــعودي وغريه تس وقوى كالنظام الس
ــم التنظيمات  ــذ مخططاتها يف دع ــب لتنفي واألكاذي
ــتهداف  اإلرهابية محذرا من التداعيات الكارثية الس
ــط  ــتقرار يف الرشق األوس ــن واالس ــوريا عىل األم س

وأوروبا.
ــباني  اإلس ــد  املوح ــار  اليس ــزب  ح أدان  ــدوره  ب
ــكرية أحادية الجانب ضد  العدوان والتدخالت العس
ــداءات تؤدي إىل  ــاً أن مثل هذه االعت ــوريا موضح س
ــبب املعاناة  ــتقرار املنطقة أكرث فأكرث وتس زعزعة اس
ــة  ــدات اإلرهابي التهدي ــذي  ــوري وتغ ــعب الس للش

العاملية.
ــالده بمنع  ــه حكومة ب ــزب يف بيان ل ــب الح وطال

استخدام القواعد العسكرية عىل األرايض اإلسبانية 
ــوريا كما  ــتقبلية ضد س كمنصة لتنفيذ هجمات مس

دعا إىل احرتام الرشعية الدولية ومقرراتها.

نواب وأحزاب تشيكية: مظهر من مظاهر غطرسة 
اإلمربيالية األمريكية

ــواب  ــس الن ــس مجل ــب رئي ــد نائ ــه أك ــن جهت م
ــة  والديمقراطي ــة  الحري ــزب  ح ــس  رئي ــيكي  التش
ــل دعماً  ــدوان يمث ــورا أن الع ــو أوكام ــارشة تومي املب
ــات  الوالي أن  إىل  ــرياً  مش ــة  اإلرهابي ــات  للمجموع
املتحدة وحلفاءها يرفضون القبول بحقيقة انتصار 

سوريا عىل اإلرهابيني املدعومني من قبلهم.
ــن من دون  ــذا العدوان ش ــورا.. إن ”ه ــال اوكام وق
ــتندت إليها  ــم التي اس ــق يف املزاع ــراء أي تحقي إج
ــض دويل ولهذا  ــت به ومن دون تفوي ــدول التي قام ال

فهو فاقد للرشعية“.
ــن حزب  ــس النواب ع ــو مجل ــدوره وصف عض ب
ــي  ــري فولن ــارشة لوبوم املب ــة  ــة والديمقراطي الحري
ــنه حلف  ــوم إرهابي ش ــي بأنه ”هج ــدوان الثالث الع

الناتو عىل سوريا“.
ــس النواب  ــس مجل ــب رئي ــه أدان نائ ــن جانب وم
ــيكي املورايف العدوان  ــيوعي التش رئيس الحزب الش
الثالثي مؤكدا أنه ”يتناقض تماما مع قواعد القانون 

الدويل“.
ــة  ــل ”جريم ــي يمث ــدوان الثالث ــت إىل أن الع ولف
ــم من دون تفويض من  ــا للقانون الدويل كونه ت وخرق
ــرى يمثل تهديدا  ــس األمن“ محذرا من أن ماج مجل

لألمن والسلم الدوليني.

مظاهرات يف لوس أنجلوس وواشنطن احتجاجا 
على العدوان

ــوس أنجلوس  ــنطن ول ــهدت مدينتا واش ــا ش كم
ــدوان  الع ــىل  ــاً ع ــرات احتجاج ــان مظاه األمريكيت
ــا  ــدة وفرنس ــات املتح ــنته الوالي ــذي ش ــي ال الثالث

وبريطانيا عىل سوريا.
ــدوا خارج  ــرتز أن املتظاهرين احتش ــرت روي وذك
ــدد بالعدوان عىل  ــض ورددوا هتافات تن ــت األبي البي

سوريا.
كما تجمع متظاهرون وسط مدينة لوس انجلوس 
ــوا الواليات  ــدوان الثالثي وطالب ــا عىل الع احتجاج
ــد من  ــن مزي ــن ش ــاع ع ــا باالمتن ــدة وحلفاءه املتح
االعتداءات وعدم التدخل يف شؤون الرشق األوسط.
ــن االحتجاجات  ــرج مزيد م ــن املنتظر أن تخ وم
ــدن أمريكية  ــوريا يف م ــدوان الثالثي عىل س ــد الع ض

أخرى بما فيها نيويورك وغريها من الواليات.

جنرال بريطاين: سوريا لم تستخدم الكيميايئ
إىل ذلك تساءل القائد األسبق للقوات الربيطانية 
ــبب الذي يدفع الحكومة السورية  يف العراق عن الس
ــل تحقيقها  ــة يف ظ ــلحة الكيميائي ــتخدام األس الس

لالنتصارات.
ــوز الناطقة  ــكاي ني ــىل قناة س ــة له ع ويف مداخل
ــوريا  ــة اإلنكليزية أكد الجرنال الربيطاني أن س باللغ
ــت بحاجة الستخدام هذا النوع من األسلحة يف  ليس
الزمان واملكان الذي تتحدث عنه التقارير. مشريا إىل 
ــذا ليس كالمه بل كالم الجرنال األمريكي فوتيل  أن ه

أمام البنتاجون.
ــكالم ترامب  ــوريا ب ــهد عىل انتصار س كما استش
ــحب قواته من األرايض  ــبوع املايض عن نيته س األس
ــال  االتص ــع  لقط ــة  املذيع ــر  اضط ــا  مم ــورية،  الس

واإلعتذار منه.
ــا  ــا فرنس ــدة ومعه ــات املتح ــنت الوالي ــذا وش ه
ــداف يف األرايض  ــارات عىل أه ــلة غ وبريطانيا سلس
ــتخدام واشنطن ألسلحة  ــورية تحت ذريعة اس الس
ــاءات  ــف اإلدع ــدت زي ــا أك ــي بدوره ــة، الت كيميائي

الغربية.

االحتالل يسطو على أراضي الفلسطينيني بالقدساالحتالل يسطو على أراضي الفلسطينيني بالقدس

األرايض املحتلة/ وكاالت
ــبب  ــطينية بس ــمية فلس ــاط رس ــق أوس ــتعر قل اس
ــجيل األرايض يف القدس  ــالل تس ــلطات االحت عزم س
ــطو عىل  ــاليب الس (الطابو)، معتربة ذلك من أحد أس

أرايض الفلسطينيني يف القدس.
ــاع عن األرض  ــب الوطني للدف ــب بيان املكت وبحس
ــر  التحري ــة  ملنظم ــع  التاب ــتيطان،  االس ــة  ومقاوم
ــتثمار  ــة االحتالل تواصل اس ــطينية، أن حكوم الفلس
ــن مدينة القدس، واعرتافها  موقف اإلدارة األمريكية م
ــتيالء عىل املزيد  ــا عاصمة إلرسائيل؛ من أجل االس به

من أرايض وأمالك املواطنني الفلسطينيني.
وأوضح املكتب يف تقريره األسبوعي عن االستيطان 
ــه يف القدس نري  ــس بلديت ــالل ورئي ــلطات االحت أن س
ــتيالء جديدة عىل أرايض  بركات ينويان بدء "لعبة اس
ــوية األرايض يف  ــم من خالل تس ــيني وممتلكاته املقدس

القدس الرشقية املحتلة وتسجيلها يف "الطابو".
ــطو عىل  ــه يعني الس ــذا التوج ــز أن ه ــرب املرك واعت
ــة مصادرة أرايض  ــطينيني بذريع أرايض وأمالك الفلس

"الغائبني".

ــال مبالغ  ــط أيضاً إلدخ ــة تخط ــاف إن البلدي وأض
ــة إىل الخزينة اإلرسائيلية وإىل بلدية االحتالل يف  طائل
ــن األرايض يف رشق القدس  ــا أن %90 م ــدس بزعمه الق
ــكالت يف  ــبب يف مش ــا يتس ــو؛ م ــجلة يف الطاب ــري مس غ
ــكالت  ــاء عليها، ومش ــص للبن ــىل تراخي ــول ع الحص

أخرى متعلقة بعقود البيع والرشاء.
ــندات ملكية لألرض تعّد  و"الطابو" هو عبارة عن س
ــه يثبت امللكية النهائية لألرض، ويمنع  عامل أمان كون
ــي عبارة عن  ــادة النظر فيها، فه ــى املحاكم من إع حت
سندات يمنع الطعن يف ملكيتها؛ إذ تعّده املحكمة سنداً 

رسمياً ملالك رسمي أثبت ملكيته لألرض.
وعرب املكتب عن خشيته من أن تكون إحدى النتائج 
ــجيل األرايض يف الطابو إلغاء الكثري من  املحتملة لتس
ــجيلها، فضًال عن  ــع األرايض التي لم يتم تس ــود بي عق

موجة من املالحقات الرضيبية ألهايل القدس.
ــل  نق ــن  م ــيني  املقدس ــدى  ل ــاوف  مخ إىل  ــار  وأش
ــلطات اإلرسائيلية وبلديتها املزيد من األرايض إىل  الس
اليهود والجمعيات االستيطانية، خاصة تلك التي قد 

ال يتمكن املقدسيون من إثبات ملكيتها.

بعثة حظر األسلحة الكيميائية إىل سوريا تدخل دوما اليومبعثة حظر األسلحة الكيميائية إىل سوريا تدخل دوما اليوم
ــوريا،  ــلحة الكيميائية التي وصلت إىل س ــادت مصادر لـRT، بأن بعثة منظمة حظر األس أف

ستدخل اليوم إىل مدينة  دوما يف ريف دمشق للتحقيق يف الهجوم الكيميائي املزعوم هناك.
ــات مكثفة مع  ــرت أمس اجتماع ــتدخل غدا دوما وأج ـــRT، إن البعثة س ــت املصادر ل وقال

الجهات األمنية والحكومية السورية.
ــاء  ــل األربع ــدويل قب ــق ال ــل الفري ــي عم ــرتض أن ينته ــن املف ــه م ــادر إىل أن ــارت املص وأش
ــا يف فندق  ــق، وأن الوفد يقيم حالي ــادرة دمش ــم املتحدة قبل مغ ــه تقريرا لألم ــادم بتقديم الق

"الفورسيزنس" املقرا الدائم ملوظفي األمم املتحدة يف سوريا.
ــوري تأكيده أن دمشق منحت  وكانت وكالة "إنرتفاكس"، قد نقلت عن مصدر دبلومايس س

خرباء املنظمة تأشريات الدخول السورية.
ــوا عليها  ــرباء املنظمة، فقد حصل ــريات خ ــاكل يف إصدار تأش ــاك أي مش ــال: "ليس هن وق

جميعا، وبمن فيهم الذين يعرفون بمواقفهم السلبية تجاه سوريا".
وأضاف: "إذا كان هناك أحد يشيع بأن لدى أفراد البعثة مشاكل يف التأشرية، فهو يكذب".

حول العالمحول العالم

مقتل 20 مسلحا يف غارة 
جوية شمال افغانستان

كابول/
ــارة جوية نفذها الجيش  ــلحا مرصعهم عىل االقل يف غ لقي نحو 20 مس
ــاعات  ــتان خالل الس ــمال أفغانس الوطني االفغاني بإقليم جوزجان ش

الـ24 املاضية.
ــرت بمنطقة  ــا أن العملية ج ــة يف بيان له ــاع االفغاني ــرت وزارة الدف وذك

درزاب وأصيب فيها 17 آخرون،خالل عمليات التطهري.
ــات نفذها  ــا خالل عملي ــل قتلوا أيض ــىل االق ــلحا ع ــت إن 14 مس وأضاف
ــاعات  ــا، خالل الس ــش الوطني االفغاني يف إقليمي هريات وكابيس الجي

الـ24 املاضية.
ــن طالبان،  ــن بينهم قيادي م ــلحني، م ــوزارة أن ثمانية مس ــت ال واوضح
ــت-اي-رشيف بإقليم  ــة شيس ــرون يف منطق ــة آخ ــب ثماني ــوا وأصي قتل
ــتة آخرون يف غارات جوية  ــلحني وأصيب س ــتة مس هريات، بينما قتل س

نفذها الجيش الوطني االفغاني يف منطقة ناجراب بإقليم كابيسا.

طريان االحتالل اإلسرائيلي يجدد 
انتهاكه لسيادة األجواء اللبنانية

بريوت/
انتهك طريان االحتالل اإلرسائييل مجددا أمس سيادة األجواء 
ــدويل بتحليقه فوق العديد من  ــة ولقرار مجلس األمن ال اللبناني

مناطق جنوب لبنان .
وأكدت الوكالة الوطنية اللبنانية لإلعالم الرسمية ، أن املقاتالت 
ــون الجنوبية  ــرج عي ــة م ــماء منطق ــت يف س ــة حلق اإلرسائيلي

والبلدات املتاخمة لها منفذة طلعات استكشافية.

مسؤول ياباين:على بكني وطوكيو تعزيز 
التعاون لنزع سالح كوريا الشمالية

بكني/وكاالت
ــؤول ياباني أمس إن طوكيو وبكني بحاجة للمزيد من العمل معا  أكد مس

عن كثب بهدف نزع سالح كوريا الشمالية النووي.
وقال وزير الخارجية الياباني تارو كونو خالل اجتماع مع نظريه الصيني 
ــزز التعاون لتحقيق هدف  ــغ يي،الذى يزور اليابان حاليا"نريد ان نع وان
ــمالية  ــالح كوريا الش ــان والصني..هو التأكد من نزع س ــرتك بني الياب مش

النووي بشكل كامل الرجعة فيه". 
ــني الكوريتني  ــهر ب ــررة هذا الش ــة مق ــو قبيل قم ــغ إىل طوكي ــل وان ووص
ــج أون والرئيس األمريكي  ــمالية كيم جون ــاع بني زعيم كوريا الش واجتم
دونالد ترامب. وتهدف املحادثات بني الواليات املتحدة وكوريا الشمالية 
إىل إنهاء أزمة تطوير بيونجيانج لألسلحة النووية والصواريخ باليستية.
ــني هذا العام. وهذه أول  ــمية لكونو إىل بك ــا تعقب زيارة وانغ زيارة رس كم

زيارة لوزير خارجية الصني إىل اليابان خالل تسعة أعوام.
ــاءت ردا عىل موقف اليابان  ــال وزيرالخارجية الصيني إن الزيارة ج وق

اإليجابي تجاه الصني.
ــالة  ــت اليابان عىل توصيل رس ــام املايض حرص ــغ “منذ الع ــاف وان واض
ــني” معربا عن أمله  ــف ودي فيما يتعلق بعالقاتها مع الص ــة وموق إيجابي

أن تساعد هذه الزيارة البلدين عىل امليض قدما يف تحسني عالقاتهما.
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