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إصابة أكثر من 500 جندي تركي بالتسمم في قاعدة 
مانيسا العسكرية

كوريا الجنوبية تعين أول امرأة بمنصب وزير الخارجية

 

السلطات اإليرانية تحبط مخططًا إرهابيًا خالل 
مراسم ليالي القدر

طه��ران _ وكالت : ك�سفت ع�سو جلنة الأم��ن القومي وال�سيا�سة اخلارجية مبجل�س 
ال�سورى الإيراين هاجر جناراين، اأن ما ت�سمى زمرة "اأن�سار الفرقان" كانت تعتزم 

تنفيذ تفجريات داخل البالد خالل اإقامة مرا�سم ليايل القدر.
وقال��ت جناراين، ممثل��ة اأهايل ني�سابور وف��ريوزه باملجل�س: "خ��الل ال�ستباكات 
الت��ي جرت الأيام املا�سية بني حر�س احل��دود الإيراين مع زمرة "اأن�سار الفرقان" 
الإرهابي��ة، مت �سب��ط كميات كبرية م��ن الأ�سلحة واملتفجرات بح��وزة الإرهابيني 

الذين كانوا يعتزمون تنفيذ عمليات داخل البالد يف ليايل القدر".
واأ�ساف��ت: "اأن ق��وات احلر�س الث��وري وال�رشطة اأحبطت ت�سلله��م اإىل داخل اأرا�سي 
البالد، حيت قتلت عددا من الإرهابيني خالل ال�ستباك فيما فر الباقون اإىل جبال 

املنطقة التي لديهم معرفة كاملة بت�ساري�سها".
وتابع��ت جن��اراين قائل��ة: "اإن جلن��ة الأمن القومي تب��ذل كل اإمكانياته��ا من اأجل 

�سون اأمن البالد ولن تدخر جهدا يف �سياق املحافظة على وحدة اأرا�سي البالد".
واأك��دت اأن ق��وات الأمن الإيراني��ة �ستت�سدى بحزم وقوة ل��كل املجاميع الإرهابية 

ولن ت�سمح لأي �سخ�س بامل�سا�س باأمن البالد واملواطنني.

اإنق��رة _ وكالت : قال��ت و�سائ��ل اإعالم تركية، الأحد، اإن قراب��ة 500 جندي تركي، 
يف قاع��دة ع�سكري��ة مبدين��ة ماني�س��ا، غ��رب تركي��ا، اأ�سيب��وا بت�سمم اإث��ر تناولهم 
وجب��ة الإفط��ار. وقالت و�سائل الإعالم   نقال عن وايل مدين��ة ماني�سا، اإنه جرى نقل 

امل�سابني يف القاعدة الع�سكرية اإىل امل�ست�سفى بعد تناولهم وجبة الإفطار. 
ومل يذك��ر وايل املدين��ة اأي تفا�سي��ل اأخ��رى ع��ن احل��ادث ول عن احلال��ة ال�سحية 
للجن��ود. وتوجه وزيرا ال�سحة والدفاع رفقة ق��ادة القوة الربية للجي�س الرتكي اإىل 

مدينة ماني�سا ملتابعة الق�سية والأو�ساع ال�سحية للجنود.
واأفادت م�سادر باأن عدد اجلنود الذين ت�سمموا بلغ نحو 3 اآلف.

ويف ال�سي��اق مت اعتق��ال 21 م��ن اأع�س��اء ال�رشك��ة التي ت��زود مع�سك��رات حمافظة 
ماني�س��ا بالغ��ذاء، للتحقي��ق معه��م يف ق�سية الت�سم��م. يذكر اأن حال��ة الت�سمم، التي 

وقعت يف القاعدة الع�سكرية مباني�سا، تعد الثالثة خالل �سهر واحد.
ومدينة ماني�سا هي عا�سمة حمافظة ماني�سا التي تقع يف غرب تركيا، ويبلغ تعداد 

�سكانها حوايل 215 األف ن�سمة.

�سي��ول _ وكالت : عين��ت كوري��ا اجلنوبي��ة، دبلوما�سي��ة دولية مرموق��ة يف  الأمم 
املتحدة وزيرة للخارجية لت�سبح اأول امراأة تتوىل هذه احلقيبة يف البالد، و�ستكون 
مهمته��ا احل��د م��ن التوت��ر املت�ساعد ح��ول الطموح��ات النووي��ة للج��ارة الكورية 
ال�سمالي��ة. و�سغل��ت كان��غ كيون��غ-وا )62 عاما( من�س��ب نائب املفو���س ال�سامي 
حلق��وق الإن�س��ان يف الأمم املتح��دة كم��ا عمل��ت كم�ساع��دة لالأمني الع��ام لل�سوؤون 
الإن�سانية قبل اأن ت�سبح كبرية م�ست�ساري الأمني العام احلايل انطونيو غوتريي�س.

ويات��ي تعيني كانغ يف هذا املن�سب قبل اأقل من اأ�سبوعني على زيارة الرئي�س مون 
ج��اي-ان الأوىل للولي��ات املتحدة للقاء نظريه الأمريك��ي دونالد ترامب يف وقت 

تت�ساعد فيه املخاوف من برنامج ت�سلح بيونغ يانغ.

تواج��ه رئي�سة احلكومة الربيطانية ترييزا ماي ا�سبوًعا حا�سًما للحفاظ 
عل��ى من�سبها، بعد ت�ساعد املطال��ب با�ستقالتها من جانب اأع�ساء يف 
حزبه��ا ومن ال�سارع، وتزامًنا، قالت تقارير انه يف خطوة نادرة �سيعقد 
الربملان الربيطاين دورة برملان ت�ستمر لعامني للتعامل مع الن�سحاب 
م��ن الحتاد الأوروب��ي. ومنذ اإهدار حزب املحافظ��ني بقيادتها لإحراز 
اأغلبي��ة كا�سح��ة يف جمل�س العم��وم يف النتخابات املبك��رة التي دعت 
اإليها، ف��اإن ترييزا ماي تواجه دعوات باإ�سقاطها �سواء من جانب حزب 
العم��ال املعار���س، الذي يقول ان��ه قادر على ت�سكي��ل حكومة وحتقيق 
غالبي��ة بالتحالف مع اأحزاب اأخرى اأو من جانب اأع�ساء يف ذات حزب 
املحافظني، الذي تتزعمه. وقالت تقارير اإن حوايل 12 نائًبا من حزب 

املحافظني ي�ستعدون لتقدمي مذكرة لإعالن عن م�سابقة لختيار قيادة 
جدي��دة للح��زب، لتحل حمل قيادة م��اي. و�ستبداأ معرك��ة قيادة احلزب 
تلقائًي��ا وعل��ى نح��و عمل��ي، اإذا دع��ا 48 نائب��ا حمافظ��ا رئي�سة جلنة 
1922 غراه��ام ب��رادي، وهي �ساحب��ة الق��رارات احلا�سمة يف حزب 
املحافظ��ني ملث��ل ذلك. وقال مراقب��ون اإن كارثة حريق ب��رج غرينفيل 
ال�سكن��ي �سّعدت من املاأزق الذي تواجهه ماي، وزادت من النق�سامات 
يف حزبه��ا وداخل جمل�س وزرائها، حي��ث تتهم ماي من جانب نقادها 
لع��دم ا�ستجابتها بال�سكل املنا�سب للكارثة. وجدد متظاهرون دعواتهم 
با�ستقال��ة رئي�س��ة ال��وزراء الربيطاني��ة، اأم���س ال�سب��ت، حي��ث جتمع��وا 
خ��ارج مقر رئا�سة احلكومة الربيطاني��ة يف 10 داونينغ �سرتيت، وذلك 
للي��وم الثاين على التوايل. ول��ّوح املتظاهرون بالفت��ات مكتوب عليها 
"حت��دوا حك��م املحافظني"، وهتفوا بدعم زعي��م حزب العمال جريمي 

كوربني، بح�سب وكالة "بر���س اأو�سو�سي�سن" الربيطانية لالأنباء. وخرج 
املتظاه��رون اإىل ال�س��وارع بالفع��ل يف لن��دن اأم���س اجلمع��ة مطالبني 
با�ستقال��ة ماي، رداً على �سق��وط ع�رشات القتلى يف حريق الربج. وعلى 
ه��ذا ال�سعيد، تر�س��ح بع�س امل�س��ادر كاًل من وزي��ر اخلارجية بوري�س 
جون�س��ون اأو ديفي��د ديفي�س خلو���س معركة خالفة م��اي، لكن م�سادر 
اأخ��رى تتوق��ع اأن معركة اخلالف��ة قد حت�سم يف نهاي��ة املطاف ل�سالح 
وزي��رة الداخلية امرب رود. ويف حني ترى م�س��ادر بريطانية اأن رئي�سة 
احلكوم��ة تاأمل الع��ودة اىل مركز القرار بقوة حينما تقدم خطاب امللكة 
ملجل���س العموم ي��وم الربع��اء املقب��ل، اإل اأن م�سادر اأخ��رى تقول اإن 
احتم��ال ف�سل م��اي يف التو�س��ل اإىل اتفاق �رشيع مع ح��زب الوحدوي 
الدميقراط��ي يف اأيرلن��دا ال�سمالي��ة يعن��ي اأن رئي���س الوزراء ق��د يواجه 

هزمية العموم بعد اأ�سبوع واحد فقط من بدء الدورة الربملانية.

اأك��د موظف ببعثة الأمم املتح��دة للدعم يف ليبيا، تكليف 
وزي��ر الثقاف��ة اللبن��اين ال�ساب��ق، غ�سان �سالم��ة، مبهمة 
مبع��وث اأمم��ي يف ليبي��ا، خلف��ا ملارت��ن كوبل��ر، بح�سب 
م��ا اأفاد موق��ع "بوابة الو�س��ط". وح�سب "بواب��ة الو�سط" 
الليبي��ة، فاأن غ�س��ان �سالمة ال��ذي ي�سغل حالي��ا من�سب 
م�ست�سار لالأم��ني العام لالأمم املتحدة اأنطونيو غوتري�س، 

�سيتوىل مهمة دفع اجلهود الدولية حلل الأزمة الليبية.
ويقيم غ�سان �سالم��ة يف باري�س ويعمل اأ�ستاذا حما�رشا 
يف معاه��د ومراك��ز للبح��وث ال�سيا�سي��ة يف العا�سم��ة 

الفرن�سية، وله عالقات مع عدة اأطراف عربية ودولية.
و�سغ��ل غ�س��ان �سالمة من�سب وزير الثقاف��ة اللبناين بني 
عام��ي 2000 و2003، ثم عمل م�ست�سارا �سيا�سيا لبعثة 
الأمم املتح��دة يف الع��راق يف ع��ام 2003، حيث �ساهم 
يف اإن�س��اء جمل�س احلكم النتق��ايل يف العراق بعد �سقوط 
نظ��ام �س��دام ح�س��ني. ُيذك��ر اأن �سالمة جنا م��ن التفجري 
النتح��اري املدمر الذي �رشب مقر بعث��ة الأمم املتحدة 
يف الع��راق �سن��ة 2003، وخل��ف ع���رشات القتل��ى، ويف 
مقدمته��م مبع��وث الأمم املتح��دة  اإىل الع��راق الربازيلي 

�سريجيو فيريا دي ميلو.
جت��در الإ�س��ارة اإىل اأن املبعوث الأمم��ي اإىل ليبيا مارتن 

كوبل��ر، التقى النائب الأول لرئي�س جمل�س النواب الليبي، 
احمم��د �سعيب، يف برلني وبح��ث معه الو�س��ع ال�سيا�سي 
احل��ايل يف ليبي��ا. وقال كوبلر يف تغري��دة له على موقع 
التدوين��ات امل�سغ��رة "توي��رت": "م��ع �سديق��ي احمم��د 
�سعي��ب، النائ��ب الأول لرئي���س جمل�س الن��واب، اأنا حاليا 
يف برلني م��ن اأجل العالج الطبي، وناق�سنا اأي�سا الو�سع 
ال�سيا�س��ي احل��ايل يف ليبيا". هذا ومن املق��رر اأن يختار 
الأمني الع��ام لالأمم املتحدة اأنطوني��و غوتريي�س مبعوثا 
جدي��دا ل��الأمم املتح��دة اإىل ليبي��ا، منهي��ا بذل��ك عملي��ة 
بح��ث مثرية للخالف على مدى اأربع��ة �سهور، بعد رف�س 

الوليات املتحدة ملر�سحه الأول.

اعلنت احلكومة الردنية، دعمها للجهود املبذولة 
لوق��ف اط��الق ن��ار �سام��ل يف �سوري��ا وذل��ك بعد 
اع��الن اجلي���س ال�س��وري وق��ف القتال مل��دة  48 
�ساع��ة يف درعا جن��وب البالد، م��ا اأدى اىل هدوء 

حذر يف املدينة بعد اأيام من املعارك الكثيفة.
الع��الم  ل�س��وؤون  الردين  الدول��ة  وزي��ر  وق��ال 
الناط��ق الر�سم��ي با�س��م احلكومة حمم��د املومني 
يف ت�رشيح��ات اوردته��ا وكال��ة انب��اء اردنية اإن 
“الردن يدع��م جمي��ع اجلهود واملب��ادرات التي 
تب��ذل لتحقيق وقف �سامل لإط��الق النار على كل 

الأرا�سي ال�سورية”.
و�س��دد املومني عل��ى “اهمية اتف��اق الهدنة الذي 
اأعل��ن عن��ه ال�سبت يف اجلن��وب ال�س��وري ملدة 48 

�ساعة”.
وع��رب ع��ن اأمل��ه ب�”الت��زام كافة الط��راف لتنفيذ 
التف��اق”، موؤك��دا “اأهمي��ة وق��ف اإط��الق الن��ار 
خا�س��ة  ال�سوري��ني  ال�سق��اء  عل��ى  للتخفي��ف 

املحتاجني لو�سول امل�ساعدات ان�سانية”.
اىل  الداع��ي  الردن  “موق��ف  املومن��ي  وج��دد 
���رشورة العم��ل ع��رب م�س��ار جني��ف ليج��اد حل 
�سيا�س��ي لالأزم��ة يقبله ال�سوري��ون وي�سمن وحدة 

�سوريا ومتا�سكها ويحمي �سيادتها”.
واأعلن��ت القيادة العامة للجي���س ال�سوري يف بيان 
ال�سبت “وقف العمليات القتالية” اعتبارا من ظهر 
ال�سب��ت “يف مدين��ة درعا مل��دة 48 �ساع��ة وذلك 

دعما جلهود امل�ساحلة الوطنية”.

بعد تصاعد المطالب باستقالتها ... تيريزا ماي أمام أسبوع حاسم في صراع البقاء

انقسام أوروبا والواليات المتحدة بسبب روسيا

األردن يؤكد دعمه لوقف اللبناني غسان سالمة مبعوثًا لألمم المتحدة في ليبيا خلفًا لكوبلر
شامل إلطالق النار في سوريا

طرابلس _ وكاالت

عمان _ أ ف

لندن _ وكاالت 

األطلسي ينفي مقتل جنود أميركيين أو أطلسيين بهجوم في أفغانستان
تاأكي��د  اأفغان�ست��ان،  يف  النات��و  ق��وات  قي��ادة  رف�س��ت 
معلومات اأوردتها و�سائ��ل اإعالم اأفغانية عن مقتل اربعة  
جنود اأمريكيني يف هجوم �سنه جندي من اجلي�س الأفغاين 

على القوات الأجنبية املرابطة �سمال البالد.
وقال��ت قيادة قوات حلف �سم��ال الأطل�سي يف اأفغان�ستان 
يف بي��ان “نحن نعرف عن احل��ادث الذي وقع يف مع�سكر 
�ساه��ني يف م��زار �رشي��ف يف ح��وايل ال�ساع��ة 14 م�ساء 
بالتوقي��ت املحلي. ويف الوقت احلا�رش، ن�ستطيع اأن نوؤكد 
اأنه ل وجود لقتلى بني �سفوف القوات الأمريكية اأو قوات 
حلف �سمال الأطل�سي هناك. لقد اأ�سيب جنود من الوليات 
املتح��دة بج��روح. وقتل جندي اأفغاين واح��د واأ�سيب اآخر 
يف احل��ادث”. وختم بيان ق��وات الناتو بالإ�س��ارة اإىل اأن 
“احل��ادث قيد التحقي��ق حاليا، و�سيت��م توفري معلومات 
اإ�سافي��ة م��ا اأن ت�سب��ح متوف��رة”. وكانت و�سائ��ل اإعالم 
حملي��ة ق��د ذكرت ، نق��ال ع��ن عب��د القه��ار اأروم، الناطق 
با�س��م الفيلق 209 التابع حللف �سم��ال الأطل�سي )الناتو( 
واملتمرك��ز يف ولي��ة بل��خ الأفغانية يف مع�سك��ر �ساهني 
قرب مزار �رشي��ف، اأن جنديا من اجلي�س الوطني الأفغاين 
قتل اأربعة جنود اأمريكي��ني باإطالق النار مبا�رشة عليهم، 

واأن هذا املهاجم قتل على الفور بنريان جوابية.
الأفغاني��ة حمم��د  الدف��اع  ل��وزارة  ال�سحف��ي  ال�سكرت��ري 
رودماني���س اأك��د يف وق��ت �ساب��ق الهج��وم عل��ى الق��وات 
الأجنبية، وقال اإن حتقيقا بداأ يف مالب�سات هذه احلادث.

وقال��ت خدم��ة “بي ب��ي �س��ي” الإعالمي��ة الربيطانية اإن 
جنديا اأفغانيا اأطلق الر�سا�س ع�سوائيا على جنود اأجانب 
يف مع�سك��ر �ساهني الع�سكري �سمايل البالد، مما اأ�سفر عن 

جرح عدد منهم بينهم بع�س الأمريكيني.
واأك��د م�سوؤول اأفغاين اأن الهجوم جرى يف القاعدة الواقعة 
ق��رب مدين��ة م��زار ال�رشي��ف �سمايل الب��الد، ي��وم ال�سبت، 
بينم��ا نف��ى م�س��وؤول ع�سك��ري اأمريك��ي مقت��ل اأي جندي 
اأمريك��ي يف الهج��وم. من جانب اآخر، نف��ى متحدث با�سم 
القيادة الع�سكرية الأمريكية يف العا�سمة الأفغانية كابل 
ما تداولته و�سائل اإعالم نقلت عن م�سوؤول اأفغاين قوله اإن 

اأمريكيني قتلوا يف الهجوم”. “جنودا 

كابل _وكاالت  

انتقد وزير اخلارجية 
الأملاين زيغمار غابرييل 

ال�سيا�سة الأمريكية 
جتاه رو�سيا، وقال اإن 

على وا�سنطن اأن تبحث 
عن فر�سة لإعادة اإحياء 

العالقات مع رو�سيا 
واإقامة ات�سالت جديدة 

مع مو�سكو.

واأمل الوزير الأملاين يف مقابلة ن�رشتها �سحيفة فيلت 
ام زونت��اج الأح��د، اأن ت�سحح وا�سنط��ن خطاأها جتاه 
رو�سي��ا، لأنه بدون مو�سكو ل ميك��ن للعامل اأن يتعامل 

مع ال�رشاع يف �سوريا وليبيا واأوكرانيا.
وقال غابرييل "�سيكون من اجليد اإذا ما تطلعت الإدارة 
الأمريكي��ة اجلدي��دة لبداي��ة جدي��دة يف العالق��ات مع 
رو�سيا، ولإقامة ات�س��الت جديدة معها، ومفاو�سات 
جدي��دة، لأن��ه دون رو�سي��ا، ل ميكنن��ا التعام��ل م��ع 
ال�رشاع يف �سوريا وليبيا واأوكرانيا واأجزاء اأخرى من 

العامل".
ال��ذي ميث��ل احل��زب ال�سرتاك��ي يف  واعت��رب الوزي��ر 
الئت��الف احلاك��م يف اأملانيا، اأن "حم��اولت الرئي�س 
الأمريك��ي ال�سابق، باراك اأوبام��ا، اإذلل رو�سيا كانت 
غلط��ة كبرية،  واأنا كم��ا كنت دائما وم��ا اأزال، اآمل اأن 
ت�سح��ح وا�سنطن ه��ذا اخلطاأ". غ��ري اأن الوزير الأملاين 
اأ�س��ار يف الوق��ت نف�س��ه، اإىل اأن��ه " يب��دو اأن وا�سنط��ن 
ومو�سكو تدي��ران ظهريهما لبع�سها البع�س يف الوقت 
احلا���رش ومبث��ل هذه الطريق��ة تبتعدان ع��ن بع�سهما 

البع�س بدل اأن تتقاربا".
وكان اأوبام��ا قد و�سف رو�سيا اأثناء رئا�سته الوليات 
املتحدة ب�"قوة اإقليمية"، ولكن يف وقت لحق اعرتف 
باأنها ت�سكل بالفعل "قوة عظمى" لها نفوذ يف العامل.

وكان وزي��ر اخلارجي��ة الأملانى اجلديد، ق��د اعترب اأن 
اأوروبا وال�رشاكة مع الوليات املتحدة، والتعاون بني 

الدول، �سيبقى جوهر ال�سيا�سات اخلارجية لأملانيا.
وف��ى كلم��ة األقاها اأم��ام دبلوما�سيني ف��ى برلني بعد 
اأن ت��وىل املن�س��ب خلًف��ا لفران��ك فال��رت �ستاينماي��ر، 

قال غابرييل، اإن احل��ركات ال�سعبوية ت�ستغل خماوف 
النا���س وتطل��ق وع��ودا باأولويات قومي��ة جديدة، لكن 

ال�سري فى ذلك الجتاه �سيكون "خطاأ هائال".
واأ�س��اف: "اإن رد فعل اأملانيا على التغريات ال�سيا�سية 
ف��ى الولي��ات املتحدة، يج��ب اأن ي�ستن��د اإىل الثقة فى 
النف���س". واأكد الوزي��ر غابرييل يف اأكرث م��ن منا�سبة، 
اأن التق��ارب املحتمل بني الولي��ات املتحدة ورو�سيا، 

ميكن اأن يوؤدي اإىل حل الأزمات العاملية. وقال الوزير 
لقن��اة "اأر ت��ي دي" الأملاني��ة: "يف ح��ال كان هن��اك 
تق��ارب ب��ني القوت��ني العامليت��ني، �سيكون ه��ذا جيداً 
لتطور الو�سع يف �سوريا، وتطوير الو�سع يف اأوكرانيا، 
ولعملية نزع ال�سالح يف اأوروبا". واأ�سار الوزير اإىل اأن 
التفاه��م بني رو�سي��ا واأمري��كا يف امل�ستقبل، "ل يجب 
اأن يت��م على ح�س��اب اأوكرانيا واأوروب��ا". فيما ن�رشت 

"كومري�سان��ت" مق��ال ملحلله��ا ال�سيا�س��ي  �سحيف��ة 
مك�سي��م يو�س��ني ع��ن ردة فع��ل اأملاني��ا والنم�سا على 

ت�سديد وا�سنطن العقوبات �سد رو�سيا.
امل�رشِّع��ني  وك��رين  غابريي��ل  ال�سيا�سي��ان  يته��م 
الأمريكي��ني بال�سغ��ط من اأج��ل م�ساحله��م التجارية 
)الغ��از والنف��ط(، يف حماول��ة منه��م لإخ��راج رو�سي��ا 
من �س��وق الغاز الأوروبي��ة، وال�سغ��ط املرفو�س على 

ال���رشكات الأوروبية التي ت�ساه��م يف م�رشوع "ال�سيل 
ال�سم��ايل-2"، وتهديدها بفر�س غرامات عليها. وهذا 
"حت��ٍد �سلبي ج��دا" للعالق��ات الأوروبية–الأمريكية، 
بح�س��ب غابريي��ل وك��رين. وع��الوة عل��ى ه��ذا، يحذر 
ال�سيا�سي��ان: م��ن اأن خطر فر�س عقوب��ات جديدة �سد 
رو�سي��ا م��ن جان��ب واحد، يهدد ب��� "تقلي���س فعالية" 

اجلهود امل�سرتكة للغرب لت�سوية النزاع الأوكراين.
ويوؤكد الكاتب اأهمية هذه النتقادات لالأ�سباب التالية:
اأول، مل ي�سبق اأن انتقد م�سوؤول رفيع امل�ستوى من دول 
الحت��اد الأوروب��ي بهذه ال�س��دة نهج �سا�س��ة الوليات 

املتحدة جتاه رو�سيا.
ثانيا، اإن اأملانيا الزعيم��ة الر�سمية لالحتاد الأوروبي 
والنم�س��ا امل�سرتك��ة معها عمليا تدخ��الن يف ال�رشاع 
ال�سيا�س��ي الداخلي للوليات املتحدة، بدعمهما لطرف 
مع��ني. واملق�س��ود اإدارة دونالد ترام��ب، التي حاولت 
عل��ى ل�سان وزي��ر اخلارجي��ة ريك�س تيلر�س��ون حتذير 
الكونغر�س من مغبة اإق��رار امل�رشوع ب�سيغته الأولية، 
ولكنها مل تنجح، بينما اأع��رب ال�سيا�سيان الأوروبيان 
يف بيانهم��ا عن دعمهما ل��� "جه��ود وزارة اخلارجية 

ب�ساأن تغيري م�رشوع القانون املذكور".
وثالثا، تلق��ت مو�سكو اإ�سارة م�سجعة من اأملانيا )التي 
يرتب��ط به��ا بالدرج��ة الأوىل تنفي��ذ م���رشوع "ال�سيل 
ال�سم��ايل-2"( باأنها م�ستعدة للدف��اع عنه، حتى واإن 
تطلب ذلك النزاع العلني مع جمل�س ال�سيوخ الأمريكي.
ورابعا، اإن اأوروبا، التي اأ�ساءت اإليها القرارات الأخرية 
لوا�سنط��ن، وخا�س��ة الن�سحاب م��ن اتفاقي��ة باري�س 
للمناخ، تو�سح لرتامب وللكونغر�س اأنها ل تنوي دعم 
جمي��ع مبادراتهم��ا يف ال�سيا�س��ة اخلارجي��ة، و�سوف 

تنطلق من م�ساحلها ومبادئها.

برلين _ وكاالت


