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55 نائبًا أردنيًا يوقعون مذكرة تطالب الحكومة بطرد 
السفير اإلسرائيلي من عمان

تيلرسون يحمل الصين وروسيا “مسؤولية” التهديد 
الكوري الشمالي

 

العتيبة: قطر تسير عكس التيار وهناك أدلة تدينها 
بدعم اإلرهاب

قال �سفري دولة �الإمار�ت يف �لواليات �ملتحدة، يو�سف �لعتيبة، �إن قطر ت�سري عك�س 
�مل�س��تقبل، و�خلالف بني �ل��دول �الأربع �ملقاطعة و�لدوحة يتمحور حول م�س��تقبل 
�ل�رشق �الأو�سط. و�أكد �لعتيبة، يف برنامج حو�ري على قناة "بي بي �إ�س" �الأمريكية، 
�أذيع �الأربعاء �ملا�سي، �أن �خلالف بني �لدول �لعربية �الأربع، �الإمار�ت و�ل�سعودية 
و�لبحري��ن وم�رش من جه��ة، وقطر من جهة �أخرى، يتمحور حول م�س��تقبل �ل�رشق 

�الأو�سط، م�سري� �إىل �أن قطر ت�سري عك�س �مل�ستقبل.
وقال: "قطر دعمت �الإرهاب منذ �س��نو�ت، وتدخلت يف �ل�س��وؤون �لد�خلية جلري�نها، 

ف�سال عن �لتحري�س و�ال�ستفز�ز، وهو ما ُك�سف يف �الأزمة �حلالية".
و�أ�س��اف: "خالل �ل�س��نو�ت �ل� 15 �ملا�س��ية، دعمت �لدوحة �جلماع��ات �الإرهابية 
مثل �مليلي�سيات يف �س��وريا وليبيا و�الإخو�ن �مل�سلمني وطالبان وحركة حما�س"، 

موؤكد� �أن لدى �لدول �ملقاطعة �أدلة قاطعة تكفي الإد�نة �لدوحة.

وق��ع 55 نائب��ا �أردني��ا عل��ى مذك��رة تطال��ب حكوم��ة �الأردن باإغ��الق �ل�س��فارة 
�الإ�رش�ئيلية يف �لبالد وطرد �سفري �إ�رش�ئيل و��ستدعاء �ل�سفري �الأردين لدى تل �أبيب.

وقال تامر بينو، وهو �أحد �لنو�ب �لذين وقعو� على هذه �لوثيقة، لوكالة "�سبوتنيك"، 
�جلمعة: "لالأ�س��ف، مل تكن �أفعال �لنو�ب على قدر �أقو�لهم، على مد�ر جمال�س نيابية 
�س��ابقة".ودعا بين��و زم��الءه �لن��و�ب �إىل "�أال يكتف��و� بالق��ول، و�أن يثبتو� لل�س��ارع 
بالفعل  �نحيازهم للق�سايا �لوطنية"، على حد و�سفه، معربا عن �أمله يف �أن "يكمل 
�لنو�ب موقفهم".و�أ�ساف �مل�رشع �الأردين، يف تطرقه �إىل عدد �لنو�ب �ملوقعني على  
�ملذكرة: "�أتطلع �إىل �أن يزد�د )�لعدد(، الأن �ملذكرة متت كتابتها يف نهاية �الأ�سبوع، 
وكث��ري من �لن��و�ب ال يتو�جدون يف عمان حينها، بالتايل ف��اإن عدد �ملوقعني على 
�ملذكرة مر�سح للزيادة". وك�سف بينو �أنه "د�ر حديث بني �لنو�ب �أنف�سهم عن حتديد 
مهل��ة للحكوم��ة لتحقيق �ملطال��ب، �ملتمثلة باإغالق �ل�س��فارة وطرد �ل�س��فري وجلب 
�س��فري �الأردن من ت��ل �أبيب"، مبينا �أن "و�س��ع حد زمني لتحقيق �ملطالب �س��يكون 

خطوة جيدة".

حّم��ل وزي��ر �خلارجية �الأمريكي ريك�س تيلر�س��ون �ل�س��بت كاًل من �ل�س��ني ورو�س��يا 
“م�سوؤولية خا�سة” يف تفاقم �خلطر �لذي مُتّثله كوريا �ل�سمالية، وذلك بعد �إطالقها 

�ساروخا بال�ستيا عابر�ً للقار�ت.
و�أ�ساف تيلر�سون يف بيان “نظر�ً �إىل �أنهما د�عمتان �قت�ساديتان للربنامج �لنووي 
�لبال�س��تي لكوريا �ل�س��مالية، فاإّن �ل�س��ني ورو�س��يا تتحمالن م�س��وؤولية خا�س��ة يف 

ت�ساعد �خلطر على �المن �القليمي و�لعاملي”.
و�عت��رب وزي��ر �خلارجية �الأمريكي �أّن �طالق كوريا �ل�س��مالية �ل�س��اروخ �لبال�س��تي 
ه��و “�نتهاك �س��ارخ لق��ر�ر�ت متعّددة ملجل���س �الأمن �لدويل تعك���س �إر�دة �ملجتمع 
�لدويل”. وكانت بكني د�نت �ل�س��بت �طالق كوريا �ل�س��مالية �ساروخا بال�ستيا عابر� 

للقار�ت، د�عية يف �لوقت نف�سه “�الطر�ف �ملعنيني” �إىل �سبط �لنف�س.

بد�أت تد�عي��ات �جلدل د�خل �إد�رة �لرئي�س �الأمريكي دونالد تر�مب 
ب�س��اأن �التف��اق �لن��ووي �ل��ذي وقعته �لدول �ل�س��ت مع �إي��ر�ن عام 

�إجماع �سهل. �إىل  2015، �الأمر �لذي ي�سعب فيه �لو�سول 
وتت�س��اعد �س��جاالت د�خلية بني �ملوؤ�س�س��ات �الأمريكية للتو�س��ل 
�إىل نقط��ة تو�زن ب��ني موقف تر�مب �لر�ف���س ل�”�التفاق �لنووي” 
و�لد�ع��ي �إىل �الن�س��حاب من��ه �أو �إع��ادة �لتفاو���س ب�س��اأنه، وبني 
مو�ق��ف �أخ��رى تعت��رب �أن �التفاق يعمل جي��د� و�أن ال عجل��ة �أمنية 
ت�س��تدعي متزيقه. وك�س��فت �س��حيفة نيوي��ورك تاميز عن ��س��تياء 
تر�م��ب م��ن تخل��ف م�س��اعديه ل�س��وؤون �الأم��ن �ال�س��ر�تيجي ع��ن 

توف��ري �أي خيار�ت تتيح لو��س��نطن �لتخلي عن �التفاق �لنووي مع 
�إي��ر�ن �ملوقع عام 2015 مع جمموعة �خلم�س��ة ز�ئد� و�حد. و�أبلغ 
م�س��وؤولون �أمريكيون حلفاء و��س��نطن باال�س��تعد�د لالن�سمام �إىل 
عملية جديدة للمفاو�س��ات م��ع �إير�ن �أو توّقع �ن�س��حاب �لواليات 

�ملتحدة من �التفاقية، كما �ن�سحبت من �تفاقية باري�س للمناخ.
وذك��رت نيوي��ورك تامي��ز �أن و��س��نطن با���رشت بالفعل بح��ث �أمر 
�التفاقي��ة �لنووية مع مفت�س��ي �لوكالة �لدولي��ة للطاقة �لذرية يف 
فيينا، حلّثهم على �ملطالبة بتفقد �ملو�قع �لع�سكرية �الإير�نية �لتي 

قد تن�سط د�خلها ور�س م�سبوهة يف جمال تطوير �أ�سلحة نووية.
ويتوق��ع م�س��وؤولون كبار يف �لبيت �الأبي�س رف���س �إير�ن للمطالب 
بتفقد مو�قع ع�س��كرية لديها، �س��يمكن و��س��نطن من �إيجاد �مل�سّوغ 

�ملالئ��م لالن�س��حاب م��ن تل��ك �التفاقية. وتب��ادل �لبي��ت �الأبي�س 
ووز�رة �خلارجية �لر�سائل بعد رف�س �لرئي�س تر�مب للمرة �لثانية 
�لت�س��ديق عل��ى تقاري��ر �أمريكي��ة توؤك��د �لت��ز�م �إي��ر�ن بتعهد�تها. 
و�نتهى �ل�س��جال �الأمريكي �لد�خلي �إىل مو�فقة تر�مب موؤخر� على 
�مل�س��ادقة على تلك �لتقارير، وبالتايل تاأجيل �تخاذ موقف ب�ساأن 
�التف��اق �لن��ووي مع �إي��ر�ن لثالثة �أ�س��هر �أخرى. ونقل��ت نيويورك 
تاميز عن �أو�س��اط قريبة من �لبي��ت �الأبي�س، قولها �إن تر�مب كان 
ينتظ��ر من م�س��اعديه توفري خي��ار�ت كان قد طلبه��ا للخروج من 
�التف��اق. و�أكدت على �أن “�لرئي�س كان غا�س��با م��ن عدم توفر �أي 

خيار”.
وبرر تر�مب م�س��ادقته على مطابقة �إي��ر�ن ل�رشوط �التفاق باأنها 

موؤقتة وخا�س��عة للمر�جعة. وذهب يف مقابلة له مع وول �س��ريت 
جورنال �إىل �لقول �إن �إد�رته “تدر�س �الأمر بالتف�س��يل”، لي�س��يف 
�أن��ه حني تتم مر�جعة �أمر �التفاقية بعد 90 يوما “فاإين �أعتقد �أننا 

�سنكت�سف �أن �لتعهد�ت غري مطابقة”.
ويق��ول �إيل��ي اليك �ملحلل يف �س��وؤون �الأمن �لقوم��ي �الأمريكي، �إن 
“تر�مب كاد يق�سي على �التفاق �لنووي مع �إير�ن حتى �آخر حلظة، 
ولك��ن مر�جعات مع وزير �خلارجية ريك�س تيلر�س��ون و�جتماعات 

مع خمت�سني يف �الأمن �لقومي جعلته ير�جع عن قر�ره”.
و�أكد اليك على �أن “�لرئي�س �الأمريكي كان م�رش� على عدم �عتماد 
�التف��اق �لن��ووي، الأن��ه ي��رى �أن ت�رشف��ات �إي��ر�ن �لعدو�نية على 

جري�نها تزد�د �سوء� منذ و�سوله �إىل �لبيت �الأبي�س”.

�الحتف��اء  �أن  م��ن  �سيا�س��يون  خ��رب�ء وحملل��ون  ح��ذر 
�لرك��ي بق��رب توقي��ع �س��فقة ���رش�ء �س��و�ريخ “�إ�س-
�لتقليدية ب�سبب  �لرو�س��ية يتجاوز �الحتكاكات   400″
�لنق��د �الأوروبي ل�سيا�س��ات �لرئي�س �لرك��ي رجب طيب 
�أردوغان يف جمال حقوق �الإن�س��ان �إىل ما هو �أبعد و�أنه 
�س��ار مي���س ق�س��ايا ��س��ر�تيجية و�أمنية غري م�س��بوقة 

وخ�سو�سا مو�سوع �لعالقة بالناتو.
�أردوغ��ان،  �أن  �إىل  و�ملحلل��ون  �خل��رب�ء  ه��وؤالء  و�أ�س��ار 
�ل��ذي يحل��م با�س��تعادة زم��ن �المرب�طوري��ة �لعثمانية، 

ي�ستثمر �لربود مع �أملانيا بالدرجة �الأوىل لك�رش �لعالقة 
�لتاريخي��ة بني تركي��ا و�لغرب، و�أن �الجتاه �إىل رو�س��يا 
ل���رش�ء �س��و�ريخ متطورة ه��و تعبري ع��ن �لرغبة يف فك 
�الرتباط ب�س��كل كامل و�لبحث عن مالذ ي�س��مح باإجناح 

خيار �لقطيعة مع �النتماء �الأوروبي لركيا.
وي�س��تثمر �أردوغ��ان غ�س��ب �الأت��ر�ك عل��ى �أوروب��ا �لتي 
ماطلته��م كث��ري� يف �حل�س��ول عل��ى ع�س��وية �الحت��اد 
�الأوروبي فيما ح�س��لت دول حديثة �ال�ستقالل و�لتكوين 
عل��ى �لع�س��وية ب�رشع��ة ليب��دو �الحت��اد وكاأن��ه “ن��اد 
م�سيحي” مغلق على حد و�سف �لرئي�س �لفرن�سي �الأ�سبق 
فالريي جي�س��كار دي�ستان. ال ت�س��مح �سخ�سية �أردوغان 

�ملتقلبة بتوقع ال�س��ر�تيجيته �مل�س��تقبلية، ويعتقد على 
نط��اق و��س��ع �أن �الجت��اه �لركي نح��و رو�س��يا يف عقد 
�س��فقة �ل�س��و�ريخ ويف مهادنتها ب�س��كل �سبه كامل يف 
�س��وريا، هو ردة فعل غا�س��بة على �نحياز �أوروبا، لكنه 
لي���س خيار� باتا بل قد يكون �لنظر �إىل رو�س��يا و�ل�رشق 
عموم��ا خطوة ��س��طر�رية لالإيه��ام بوج��ود بد�ئل لدى 

�لرئي�س �لركي.
 و�لالف��ت �أن عالقته برو�س��يا من �ملمك��ن �أن تنقلب �إىل 
�الأ�س��و�أ يف �أي حلظ��ة. فخالل ع��ام 2016، وحني كانت 
�لعالقة مع مو�سكو يف حت�سن بطيء بد�أ يحتوي خملفات 

�إ�سقاط �ملقاتلة �لرو�سية يف نوفمرب 2015.

�أعل��ن �لبيت �الأبي�س  �أن �لرئي���س �الأمريكي دونالد 
يع��زز  �ل��ذي  �لقان��ون  م���رشوع  �س��يوقع  تر�م��ب 
�لعقوب��ات عل��ى رو�س��يا، يف حني �نه يح��اول منذ 
�نتخاب��ه حت�س��ني �لعالق��ات م��ع مو�س��كو. وقال��ت 
�ملتحدث��ة با�س��م �لبيت �الأبي���س �إن تر�مب “يو�فق 
عل��ى م�رشوع �لقان��ون وينوي توقيع��ه” وذلك بعد 
�طالع��ه عل��ى �ل�س��يغة �لنهائي��ة للن���س. ويك��ون 
تر�م��ب بالت��ايل ق��د �متنع ع��ن حقه يف ��س��تخد�م 
�لفيتو �س��د م�رشوع �لقانون �لذي �أقره �لكونغر�س. 
وكان وزي��ر �خلارجي��ة �لرو�س��ي �س��ريغي الفروف 
ق��د �أكد �جلمعة لنظريه �الأمريكي ريك�س تيلر�س��ون، 
�أن رو�س��يا “تبقى م�س��تعدة” للتعاون مع و��سنطن 
�رشيط��ة “�الحر�م �ملتبادل”، وذل��ك بعد عقوبات 
متبادل��ة ب��ني �لبلدي��ن موؤخ��ر�. وقال��ت �خلارجية 
�لرو�س��ية يف بي��ان �إن الف��روف �أك��د يف �ت�س��ال 
هاتف��ي مع تيلر�س��ون �أن رو�س��يا “تبقى م�س��تعدة 
لتطبي��ع �لعالق��ات �لثنائية مع �لوالي��ات �ملتحدة 
وللتع��اون حول �لق�س��ايا �ملهمة دوليا” مو�س��حا 
�أن ذل��ك ل��ن يكون “ممكنا �ال على قاعدة �مل�س��او�ة 
�جلمع��ة  رو�س��يا  و�علن��ت  �ملتب��ادل”.  و�الح��ر�م 
عن خف�س قري��ب لعدد �لدبلوما�س��يني �الأمريكيني 
على �أر��س��يها بع��د �أن تبنى �لكونغر���س �المريكي 
عقوب��ات بحق مو�س��كو بد�عي تدخ��ل مفر�س يف 

�النتخابات �لرئا�سية �الأمريكية.

متى يمزق الرئيس األميركي االتفاق النووي مع إيران؟

أميركا تنوي تشديد صواريخ ‘أس 400’ تضع تركيا وأوروبا في مواجهة القضايا االستراتيجية
العقوبات على روسيا انقرة - وكاالت

واشنطن _ وكاالت

واشنطن - وكاالت

واشنطن تأمل بانتقال سلس للسلطة في باكستان بعد استقالة شريف 
قال م�س��وؤول ب��وز�رة �خلارجي��ة �الأمريكي��ة، �إن �لواليات 
�ملتحدة تاأمل ب�"�نتقال �س��ل�س" لل�سلطة يف باك�ستان بعد 
��س��تقالة رئي���س �لوزر�ء ن��و�ز �رشيف، عل��ى خلفية نتائج 

�لتحقيق بتهم �لف�ساد.
ونقلت وكالة نوفو�ستي �لرو�سية عن م�سوؤول يف �خلارجية 
�الأمريكي��ة قوله: "هذه م�س��األة د�خلية، ونح��ن نتطلع �إىل 
�نتق��ال �س��ل�س لل�س��لطة ومتكن �لربمل��ان �لباك�س��تاين من 

�ختيار رئي�س �لوزر�ء �ملقبل".
و�أ�سدرت �ملحكمة �لعليا يف باك�ستان، يوم �جلمعة، قر�ر� 
يوؤكد عدم �أهلية رئي���س �لوزر�ء نو�ز �رشيف لتويل وظيفة 
حكومية، وذلك على خلفية تهم ف�س��اد وجهت له ولعائلته 
مرتبط��ة مبا بات يعرف ب��� "�أور�ق بنما" بناء على نتائج 
حتقي��ق يف ق�س��ايا ف�س��اد �س��ملت رئي���س �ل��وزر�ء و�أفر�د 

�أ�رشته و�أقربائه.
 وب��د�أ �لتحقي��ق بعد ن���رش وثائ��ق يف �أبريل/ني�س��ان عام 
2016، عن �رشكة بنمية ت�س��مى فون�سيكا مو�ساك، تظهر 
�أن �أبن��اء رئي�س �لوزر�ء نو�ز �رشيف ميلكون ما ال يقل عن 
ثالث �رشكات تعمل باخلارج يف ما ي�س��مى ب� "�ملحميات 

�ل�رشيبية".
وقدم��ت �الأ�س��بوع �ملا�س��ي جلن��ة �لتحقيق �لباك�س��تانية 
�خلا�س��ة تقري��ر� طوي��ال م��ن ع�رشة جمل��د�ت عن ق�س��ية 
�ل�رشك��ة �لباك�س��تانية "�لبنمي��ة"، �أ�س��درت على �أ�سا�س��ه 
�ملحكمة �لباك�ستانية �لعليا قر�ر� بعدم �أهلية نو�ز �رشيف 
لتويل من�س��به �حلكومي هذ� و�لب��دء يف �إجر�ء�ت جنائية 
�سده و�سد �أ�رشته، ينبغي �أن تكتمل يف غ�سون �ستة �أ�سهر. 
وعلى �إثر ذلك قدم رئي�س �لوزر�ء �لباك�ستاين ��ستقالته من 

من�سبه.
من جانب �خر �رشح كبري موظفي �لبيت �الأبي�س �ل�س��ابق 
رين���س بريبو�س، �ل�س��بت، �إنه ترك من�س��به بناء على طلب 

�لرئي�س �الأمريكي دونالد تر�مب.
جاء ذلك خالل حديثه لقناة "�س��ي �إن �إن" �الأمريكية عقب 
�إقالت��ه من قبل تر�مب م�س��اء �جلمعة، وتعيني وزير �الأمن 

�لوطني )�لد�خلية( جون كيلي بدال منه.
و�أ�س��ار بريبو�س �إىل �أن "تر�مب �أر�د �أن ي�س��لك طريقا �آخر، 

و�أنا �أيدته يف ذلك"، دون ذكر مزيد من �لتفا�سيل.

وكاالت ـ متابعة 

 اأعلن الزعيم الكوري 
ال�شمايل كيم جونغ-اون 

الواليات  ارا�شي  “بفخر” اأن 
املتحدة بكاملها باتت يف 

مرمى �شواريخ بيونغ يانغ 
اإثر التجربة التي اجرتها 

بالده اجلمعة واطلقت خاللها 
�شاروخا بال�شتيا عابرا 

للقارات، بح�شب ما نقلت 
عنه وكالة االنباء الر�شمية 

الكورية ال�شمالية.

قدرة  تظهر  �الخ��رية  �ل�ساروخية  �لتجربة  �أن  كيم  و�عترب 
و�أي  مكان  �أي  “يف  �ساروخ  �طالق  على  �ل�سمالية  كوريا 

وقت” وفق ما �فادت �لوكالة.
يانغ  بيونغ  �طلقته  �لذي  �ل�ساروخ  �أن  �لوكالة  و�و�سحت 
هو��سونغ-14  ���س��اروخ  م��ن  حمدثة  ن�سخة  ه��و  �جلمعة 
�لبال�ستي �لعابر للقار�ت، م�سرية �إىل �نه قطع م�سافة 998 

كلم يف 47 دقيقة على �رتفاع 3724 مر�.
و�عترب �لرئي�س �الأمريكي دونالد تر�مب من 
�ل�سمالية  كوريا  �إج��ر�ء  �أّن  �جلمعة  جهته 
�ختباًر� �ساروخًيا بال�ستًيا عابًر� للقار�ت 
هو عملية “متهورة وخطرية” �ستوؤدي �إىل 

“عزل” بيونغ يانغ.
وقال تر�مب يف بيان �إّن “�لواليات 

�الختبار  ه��ذ�  تدين  �ملتحدة 
وت��رف�����س �ّدع�����اء �ل��ن��ظ��ام 

ب��اأّن  �ل�سمايل(  )�ل��ك��وري 
ه����ذه �ل���ت���ج���ارب وه���ذه 
�أم��ن  ت�سمن  �الأ���س��ل��ح��ة 
بل  �ل�سمالية،  ك��وري��ا 
�لو�قع  يف  متلك  �نها 

تاأثرًي� معاك�سا”.
�ّن  وت����������اب����������ع 
�ال���س��ل��ح��ة  “هذه 
و�الخ������ت������ب������ار�ت، 
للعامل،  ب��ت��ه��دي��ده��ا 
ت�����ع�����زل ك����وري����ا 
وت�سعف  �ل�سمالية 

�قت�سادها وحترم �سعبها”.
و�أ�ساف �لرئي�س �المريكي �أّن “�لواليات �ملتحدة �ستتخذ كّل 
�خلطو�ت �لالزمة ل�سمان �الأمن �الأمريكي وحماية حلفائنا 

يف �ملنطقة”.
و�جرت �لواليات �ملتحدة وكوريا �جلنوبية 
�سو�ريخ  با�ستخد�م  ع�سكرية  مناورة 
على  �ساعات  بعد  �ر���س-�ر���س  ط��ر�ز 
�ل�ساروخ  �ل�سمالية  كوريا  �ط��الق 

�لبال�ستي.
باكر  وق��ت  �ل��ت��دري��ب يف  و�ج���ري 
�إعالن  بعيد  �سيول  بتوقيت  �ل�سبت 
�لع�سكريني  �لقادة  �أن  �لبنتاغون 
�جلنوبيني  و�لكوريني  �الأمريكيني 
�لع�سكري”  �لرد  “خيار�ت  يف  بحثا 

على بيونغ يانغ.
يف  �جلمعة  �الأمريكي  �جلي�س  وق��ال 
با�ستخد�م  �أج��ري��ت  �مل��ن��اورة  �ن  بيان 
)�أتاكمز(  �أمريكية  تكتيكية  �سو�ريخ  �أنظمة 
كورية  بال�ستية  و�سو�ريخ  �ر�س-�ر�س  طر�ز 

جنوبية طر�ز هيومنو-2.
�ركان  قائد  دنفورد  جو  للجرن�ل  بيان  و�فاد 
و�جل��رن�ل  تباحث  �ن��ه  �الأمريكية  �جليو�س 
�لهادىء  �ملحيط  قيادة  قائد  هاري�س  هاري 
يف �لبحرية �الأمريكية، مع �جلرن�ل يل �سون 

جني قائد �ركان جيو�س كوريا �جلنوبية.
�الت�سال  �أثناء  وهاري�س  دونفورد  “وعرّب 
�الأمريكي  بالتحالف  �لثابت  �اللتز�م  عن 
بحث  مت  �نه  مو�سحا  �جلنوبي”  �لكوري 

“خيار�ت رد ع�سكري”.

سول - وكاالت

الزعيم الكوري الشمالي يؤكد أن "أراضي الواليات المتحدة بأكملها" 
في مرمى صواريخ بالده
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