
عندما  املا�ضي  والعام  العام  ه��ذا  ح��ال  بني  ف�ضتان 
بالقاعات  اأ�ضبوع  مدار  على  كلماتها  يف  الدول  تبارت 
نف�ضها يف حماولة لإبرام اتفاق لوقف اإطالق النار بينما 
كانت رو�ضيا واإيران تدعمان قوات احلكومة ال�ضورية يف 
تقدمها بال هوادة على معقل املعار�ضة يف مدينة حلب.
ويالحظ مراقبون اأن التوترات يف �ضبه اجلزيرة الكورية 
املربم  النووي  التفاق  م�ضري  حول  املتنامية  والأزمة 
بني اإيران والقوى العاملية طغى على احلديث عن الأزمة 
على  والدرد�ضة  اخللفية  الغرف  اإىل  بها  ودفع  ال�ضورية 
م�ضتويات ثنائية و�ضط �ضعوبات تواجهها الدبلوما�ضية 

الدولية لإيجاد ا�ضرتاتيجية ميكن من خاللها اإنهاوؤها.
اجتماع  عقد  اإىل  املا�ضي  الأ���ض��ب��وع  فرن�ضا  و�ضعت 
الدويل  الأم��ن  جمل�س  يف  الأع�ضاء  اخلم�س  ال��دول  بني 
املتحدة  والوليات  ورو�ضيا  وفرن�ضا  وال�ضني  بريطانيا 
الرئي�س  وق��ال  ملمو�ضة.  نتائج  ع��ن  ت�ضفر  مل  لكنها 
“مل  لل�ضحافيني  ت�رصيحات  يف  م��اك��رون،  اإميانويل 
يلتئم �ضمل الأمريكيني والأوروبيني حول املائدة وهذه 
هزمية منكرة لنا جميعا. عملية اأ�ضتانة هذه جمرد عملية 
بعملية  ا�ضتكمالها  من  بد  ول  الع�ضكري  الت�ضعيد  لعدم 

�ضيا�ضية”.
واإيران  وتركيا  رو�ضيا  بداأته  م�ضار  هي  اأ�ضتانة  وعملية 
يف العا�ضمة الكازاخ�ضتانية لتخفيف الت�ضعيد يف بوؤر 
التوتر يف �ضوريا وتوج باتفاقات ه�ضة يف كل من ريف 
حم�س ال�ضمايل والغوطة ال�رصقية واإدلب )مل يطبق حتى 
اتفاق رعته  اآخرا يف اجلنوب وهو  الآن(، واأخريا ولي�س 
ال�ضامد  الوحيد  وهو  املتحدة  والوليات  رو�ضيا  فقط 

وقف  اتفاقات  ت�ضكل  اأن  يتوقع  وك��ان  الأر����س.  على 
بيد  جادة،  �ضيا�ضية  عملية  لإطالق  متهيدا  النار  اإطالق 
اأن  متابعون  ويرى  ذلك.  عك�س  تقول  املوؤ�رصات  كل  اأن 
بالأ�ضا�س  يعود  ال�ضورية  الأزمة  من  املوقف  يف  التغري 
يف  الأمريكية  ال�ضرتاتيجية  يف  احلا�ضل  التحول  اإىل 

الق�ضاء  على  وا�ضح  ب�ضكل  تركز  �ضارت  التي  �ضوريا 
على تنظيم داع�س واحلد من نفوذ اإيران، دون اأن يكون 
اآخر  لها اهتمام يذكر بت�ضوية �ضيا�ضية لالأزمة. وانتهت 
حماولة دولية رئي�ضية لت�ضوية الأزمة بالف�ضل عندما مت 
ا�ضتعادة  بعد  �ضوريا  لدعم  الدولية  املجموعة  ا�ضتبعاد 

القوات احلكومية ال�ضورية حلب يف عام 2016. وظلت 
احلكومة  بني  فاعلية  بال  بجنيف  ال�ضالم  حمادثات 
تنفيذ  حيال  �ضنوات  مدى  على  املنق�ضمة  واملعار�ضة 
خارطة طريق و�ضعتها الأمم املتحدة بعد اأن ف�ضل رعاة 

الأطراف املتحاربة يف دفعها نحو النخراط يف حوار.
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يلدريم: تركيا وروسيا وإيران تعمل على إقامة منطقة 
جديدة لخفض التوتر في عفرين السورية

 

 

الدفاع الروسية: رصد 15 انتهاكًا للهدنة في سوريا

بيونغ يانغ تتهم ترامب بمحاولة إغراق العالم 
بكارثة حرب نووية

وكالت � متابع��ة : اأعلن��ت وزارة الدفاع الرو�ضية، عن ر�ضد 15 انتهاكا لنظام 
وق��ف القتال يف �ضوريا، خ��الل ال�ضاعات ال�24 املا�ضية. وجاء يف بيان �ضدر 
ع��ن الوزارة الرو�ضية الثن��ني 25 �ضبتمرب، اأن "اجلانب الرو�ضي للجنة الرو�ضية 
الرتكي��ة امل�ضرتكة للنظر يف امل�ضائل املتعلق��ة بانتهاكات نظام وقف القتال، 
ر�ضد 13 حادث اإطالق نار يف حمافظات – الالذقية )1( وحم�س )3( وحماة 
)4( ودم�ض��ق )4( ودرع��ا )1(. فيما ر�ض��د اجلانب الرتكي حادث��ي اإطالق نار 
يف حمافظ��ة دم�ض��ق". واأ�ضار البي��ان اإىل اأن معظم حالت اإط��الق النار ب�ضكل 
ع�ضوائ��ي، حت��دث يف مناط��ق خا�ضع��ة ل�ضيط��رة تنظيم��ي "داع���س" و"جبهة 
الن���رصة" الإرهابيني، معتربا الو�ضع يف مناط��ق خف�س التوتر "م�ضتقرا". من 
جه��ة اأخ��رى، اأكد البي��ان انتهاء عملي��ة اإن�ضانية اأممية، م�ض��ريا اإىل نقل حوايل 
اإحدى بلدات ريف دم�ضق. اإىل  225 طنا من الأغذية والأدوية وامل�ضتلزمات 

وكالت � متابعة: نا�ضدت جلنة ال�ضوؤون اخلارجية يف جمل�س ال�ضعب بكوريا ال�ضمالية، 
برملان��ات بلدان الع��امل "مراقبة اأعمال اإدارة )الرئي���س الأمريكي(دونالد ترامب، التي 
حتاول اأن تغرق العامل يف كارثة نووية فظيعة". جاء ذلك يف ر�ضالة مفتوحة للمجل�س 
الوطن��ي لن��واب ال�ضع��ب الكوري، ن���رصت اليوم الثن��ني، يف �ضحيفة ن��ودون �ضينمون 
املركزي��ة. وكت��ب نواب كوريا ال�ضمالي��ة يف ر�ضالتهم، اأن الأي��ام الأوىل من عهد اإدارة 
الرئي���س الأمريكي "نف��ذت �ضيا�ضة تع�ضفي��ة وا�ضتبدادية تقوم على مب��داأ اأمريكا اأول". 
واأ�ضاف��وا، اأن وا�ضنط��ن، يف انته��اك مليث��اق الأمم املتحدة "طبخت ق��رارا غري قانوين 
بفر�س عقوبات ل تراعي احلق الأ�ضا�ضي لل�ضعب الكوري يف اجلود والتنمية القت�ضادية 
للب��الد ". ودانت اللجنة ب�ضدة "الت�رصيحات املته��ورة لرتامب، وو�ضفتها باأنها ت�ضكل 
اإهان��ة ل تغتف��ر لل�ضعب الك��وري، واإعالنا للحرب �ض��د جمهورية كوري��ا الدميقراطية 
ال�ضعبي��ة". واأ�ضافت، اأن "ترام��ب خمطئ للغاية، ويظهر اإ�ضارات اجلهل، اإذا كان يتوقع 
اأن باإمكان��ه اأن يرك��ع ق��وة نووية عل��ى ركبتيها، مث��ل جمهورية كوري��ا الدميقراطية 
ال�ضعبي��ة عن طريق التهدي��د الع�ضكري". واأكدت الر�ضالة، دع��م النواب لتطوير عالقات 
ال�ضداق��ة والتعاون مع الربملانات والقوى املحبة لل�ضالم يف الدول الأخرى. وو�ضفوا 
ترام��ب باأن��ه "جمنون خرف". واأ�ضارت الر�ضال��ة اإىل اأن "حجج ترامب وع�ضابته حول 
تدم��ري ع���رصات املاليني من الكوريني، و�ض��ن حرب �ضد كوري��ا الدميقراطية، يثبت اأن 
توحيد الكوريتني م�ضتحيل يف ظل وجود اإمرباطورية �رصيرة مثل الوليات املتحدة ".

ودع��ا النواب اإىل "حمو املعتدين الأمريكيني - العدو اللدود لل�ضعب الكوري، بالقنابل 
النووي��ة والهيدروجيني��ة الت��ي �ضتحط��م الأرا�ض��ي الأمريكي��ة". وختم��وا ر�ضالته��م 
املفتوح��ة بالقول، اإن "الإمربيالية الأمريكية لن تكون قادرة على وقف م�ضرية كوريا 

الدميقراطية على طريق التقدم حتت قيادة كيم جونغ اأون"

وكالت � متابعة: اأعلن رئي�س الوزراء الرتكي بن علي يلدرمي اأن تركيا ورو�ضيا 
واإيران تعمل على اإقامة منطقة جديدة خلف�س التوتر يف منطقة عفرين ب�ضمال 

غرب �ضوريا.
ونقل��ت وكال��ة "الأنا�ض��ول" الرتكي��ة عن يل��درمي قول��ه الثنني، "نق��وم الآن 
بخط��وات م�ضرتك��ة مع اإيران ورو�ضي��ا، من اأجل اإقامة منطق��ة خف�س توتر يف 

منطقة مدينة عفرين ال�ضورية يف �ضمال البالد"

هن��اأ الرئي���س الفرن�ض��ي اإميانوي��ل ماك��رون، امل�ضت�ض��ارة 
الأملانية اأنغيال مريكل، بفوزها يف النتخابات الت�رصيعية 
يف بالده��ا، موؤك��دا اأنهما �ضيوا�ضالن مع��ا "بعزم" م�ضرية 

"التعاون ال�رصوري" بينهما.
وكت��ب ماك��رون عل��ى توي��رت "ات�ضل��ت باأنغي��ال م��ريكل 
لتهنئته��ا.. �ضنوا�ض��ل بع��زم تعاونن��ا ال�رصوري م��ن اأجل 

اأوروبا وبلدينا".

وف��از املحافظون الأملان بالنتخاب��ات الت�رصيعية الأحد، 
اإل اأن الدخ��ول التاريخ��ي لليم��ني القوم��ي وال�ضعبوي اإىل 
جمل���س النواب، عك��ر كثريا فرح��ة انت�ضار م��ريكل بولية 

رابعة.
وف��از الحت��اد ال�ضرتاك��ي امل�ضيحي/الحت��اد امل�ضيح��ي 
الدميقراطي، الذي تقوده امل�ضت�ضارة الأملانية اأنغيال مريكل 
بح�ضول��ه عل��ى 33 باملائ��ة م��ن الأ�ض��وات، بينم��ا احتل 
احل��زب الدميقراط��ي الجتماع��ي املرك��ز الث��اين بح�ضوله 
على 20 باملائة، اأما حزب البديل من اأجل اأملانيا اليميني 

املعادي لالأجانب والالجئني فح�ضل على 12 باملائة.
ه��ذا و�ض��ارع الليربالي��ون الأمل��ان ال���رصكاء املحتمل��ون 
ملريكل يف احلكومة الأملانية املقبلة، اإىل التحذير من اأنهم 

�ضيعار�ضون م�رصوع ماكرون ملوزانة منطقة اليورو.
م��ن جان��ب اآخ��ر، خ��رج متظاه��رون يف العديد م��ن املدن 
الأملاني��ة، احتجاجا على فوز حزب البدي��ل لأملانيا، وهو 
اأول ح��زب قومي يف��وز بهذه الن�ضبة يف الب��الد منذ احلرب 

العاملية الثانية.
وهي املرة الأوىل التي يدخل فيها هذا احلزب، الذي تاأ�ض�س 

قبل اأربع �ضنوات اإىل الربملان.
وجتمع مئات الأ�ضخا�س قرب اأحد النوادي يف و�ضط برلني، 
حيث كان اأن�ضار حزب البديل يحتفلون بانت�ضارهم، وردد 
املتظاه��رون هتافات "كل برل��ني تكره حزب البديل" و"ل 

للنازيني".
واأغل��ق رج��ال ال�رصط��ة مدخ��ل الن��ادي، واعتقل��وا العديد 
م��ن الأ�ضخا���س، كما خرج��ت مظاهرات يف م��دن اأملانية 
اأخرى منها فرانكف��ورت، وكولونيا، وهامبورغ، حيث �ضار 

املتظاهرون نحو مقرات احلزب.

توقعت م�ضادر اأمريكية عل��ى ات�ضال باأركان اإدارة البيت 
الأبي���س اأن يح��ّدد الرئي���س دونال��د ترام��ب موقفا خالل 
الأي��ام القليل��ة املقبلة من التف��اق ب�ضاأن املل��ف النووي 
الإي��راين. واأعرب��ت ع��ن اعتقاده��ا ب��اأن ترام��ب ل��ن يعلن 
اخلروج من التف��اق اأو اإلغاءه، بل �ضيعترب اأن التفاق غري 
موج��ود بالن�ضب��ة اإىل اإدارته وذلك من منطل��ق اأّن اإيران ل 
تقيم اأهمية له.  وجاءت توّقعات هذه امل�ضادر بعد تغريدة 

للرئي���س الأمريكي ربط فيها بني اإي��ران وكوريا ال�ضمالية 
بع��د جتربة اإيران ل�ض��اروخ بالي�ضتي �ضمت��ه “خرم�ضهر”. 
وق��ال ترام��ب يف تغريدت��ه “فعلي��ا، لي�س هن��اك اتفاق”. 
وب��دا وا�ضحا اأن ترامب لن يعم��د اإىل اإلغاء التفاق اإر�ضاء 
حللفائ��ه الأوروبيني خ�ضو�ضا اأن اأملاني��ا اأعلنت مت�ّضكها 
ب��ه، لكن��ه �ضيت�رّصف من الآن ف�ضاع��دا وكاأن هذا التفاق 

غري موجود اأ�ضال.
وراأت امل�ض��ادر نف�ضها اأن ترامب اقرتب كثريا من املوقف 
الفرن�ض��ي ال��ذي يدعو، كما عرّب عن ذل��ك الرئي�س اإميانويل 

ماكرون، اإىل املحافظة عل��ى التفاق املوقع �ضيف العام 
2015 بني اإيران وجمموعة اخلم�ضة زائد واحد )الأع�ضاء 
الدائم��ون يف جمل���س الأمن زائد اأملاني��ا(، ولكن مع ربطه 
ب���رصوط اأخ��رى. ومن بني ه��ذه ال�رصوط توق��ف اإيران عن 
تطوي��ر �ضواريخ بالي�ضتية والت�رصف ب�ضكل طبيعي خارج 
حدوده��ا. وه��ذا يعن��ي بطبيع��ة احل��ال التوقف ع��ن دعم 
امليلي�ضي��ات املذهبية التي تعمل برعاي��ة منها يف اأنحاء 
خمتلف��ة من املنطق��ة. ومن بني الأماكن الت��ي تعمل فيها 

هذه امليلي�ضيات العراق و�ضوريا ولبنان واليمن.

تتوجه حكوم��ة الوفاق الوطني الفل�ضطينية 
الثنني القادم اإىل قطاع غزة، لت�ضلم املعابر 
والهيئ��ات والوزارات، عم��ال بالتفاق الذي 
ج��رى توقيع��ه يف القاه��رة قب��ل اأ�ضب��وع.
وق��ال وزي��ر ال�ض��وؤون املدني��ة الفل�ضطين��ي 
ح�ض��ني ال�ضي��خ، اإن احلكوم��ة جاه��زة الآن 
لت�ضلم املعابر واملقار احلكومية وال�ضيادية 
ف��ور و�ضولها اإىل القط��اع. واأ�ضار املتحدث 
يو�ض��ف  الوف��اق  حكوم��ة  با�ض��م  الر�ضم��ي 
املحمود اإىل اأن: "رئي�س الوزراء رامي احلمد 
اهلل وبالت�ضاور م��ع الرئي�س حممود عبا�س، 
اأ�ض��در قراره باأن تعق��د احلكومة اجتماعها 
الأ�ضبوعي يف قطاع غزة منت�ضف الأ�ضبوع 

القادم".
واأو�ضح اأن رئي�س الوزراء واأع�ضاء احلكومة 
الثن��ني  ي��وم  غ��زة  قط��اع  اإىل  �ضي�ضل��ون 
املقب��ل للبدء بت�ضل��م م�ضوؤولي��ات احلكومة، 
بع��د اإعالن حركة "حما���س" موافقتها على 
ح��ل اللجنة الإدارية، ومتك��ني احلكومة من 
حتم��ل م�ضوؤولياتها كامل��ة يف املحافظات 

اجلنوبية.

ق��ال م�ض��وؤول بالبي��ت الأبي���س الي��وم اإن 
الرئي�س دونالد ترمب �ضري�ضل �ضهره جاريد 
غرينب��الت  غي�ض��ون  واملفاو���س  كو�ض��ر 
اإىل ال���رصق الأو�ض��ط قريب��ا لالجتم��اع م��ع 
اإىل  “ال�ضبي��ل  ومناق�ض��ة  املنطق��ة  ق��ادة 
حمادثات �ضالم حقيقية ب��ني الإ�رصائيليني 

والفل�ضطينيني”.
واأ�ض��اف امل�ض��وؤول اأن دين��ا ب��اول نائب��ة 
م�ضت�ض��ار الأمن القومي �ضت�ضارك يف اجلولة 
الت��ي �ضتت�ضمن اجتماعات مع قادة كل من 
ال�ضعودي��ة والإمارات وقطر والأردن وم�رص 

واإ�رصائيل وال�ضلطة الفل�ضطينية.
وتاب��ع قوله اإن��ه بينما �ضتلع��ب املحادثات 
الإقليمي��ة دورا مهم��ا ف��اإن الرئي���س يوؤك��د 
الإ�رصائيلي��ني  ب��ني  ال�ض��الم  اأن  جم��ددا 
والفل�ضطيني��ني ل ميكن التفاو���س عليه اإل 
ب�ضكل مبا���رص بني الطرف��ني، واإن الوليات 
املتح��دة �ضتوا�ض��ل العم��ل ع��ن كث��ب م��ع 

الأطراف لتحقيق هذا الهدف.
ومما ذك��ره امل�ضوؤول اأن ترمب طلب الرتكيز 
على اإحي��اء حمادثات ال�ض��الم والو�ضع يف 
غ��زة ومكافح��ة “التط��رف”، ولف��ت اإىل اأن 

ترمب متفائل باإمكانية حتقيق ال�ضالم.

ماكرون يهنئ ميركل وتظاهرات ضد اليمين المتطرف في المدن األلمانية

مصادر أميركية: ترامب لن يلغي االتفاق مع إيران لكنه 
سيتصّرف وكأنه غير موجود

ألول مرة منذ االنقسام.. 
جلسة الحكومة الفلسطينية 

تنعقد في غزة

ترمب يرسل مبعوثين 
للشرق األوسط لبحث 

السالم

وكاالت ـ متابعة

وكاالت ـ متابعة 

اميركا ـ وكاالت

فرنسا ـ وكاالت

صحيفة: كوشنر استخدم بريدًا إلكترونيًا خاصًا في البيت األبيض

قال��ت �ضحيفة بوليتيكو، اإن جاري��د كو�ضر �ضهر الرئي�س 
الأمريك��ي دونال��د ترام��ب وم�ضت�ض��اره، ا�ضتخ��دم بري��دا 
اإلكرتوني��ا خا�ض��ا، اإىل جانب ح�ضاب��ه الر�ضمي يف البيت 

الأبي�س، لتبادل الر�ضائل مع م�ضوؤولني اآخرين.
واأ�ضارت ال�ضحيفة اأم�س، اإىل اأن ر�ضائل الربيد الإلكرتوين، 
ت�ضمن��ت مرا�ض��الت ع��ن التغطي��ة الإعالمي��ة والتخطيط 
لأح��داث وموا�ضيع اأخرى. واأكد اأبي لويل حمامي كو�ضر، 
اأن موكل��ه الت��زم بقواعد الحتف��اظ بال�ضجالت احلكومية 
ع��ن طريق اإع��ادة اإر�ض��ال ر�ضائ��ل الربيد الإلك��رتوين اإىل 

ح�ضابه الر�ضمي.
وق��ال لويل يف بي��ان لل�ضحيفة: "ال�ضي��د كو�ضر ا�ضتخدم 
الربي��د الإلك��رتوين للبي��ت الأبي���س اخلا���س ب��ه للقي��ام 
ببع�س الأعمال الر�ضمية". واأ�ضاف: "اأقل من 100 ر�ضالة 
بريد اإلكرتوين منذ يناير وحتى اأغ�ضط�س اإما اأر�ضلها ال�ضيد 
كو�ضر اأو اأعاد اإر�ضالها اإىل زمالئه يف البيت الأبي�س من 

بريده الإلكرتوين اخلا�س".
واأ�ض��ار البي��ان اإىل اأن��ه: "ع��ادة ما كان��ت ه��ذه الر�ضائل 
مق��الت �ضحفي��ة اأو تعليق��ات �ضيا�ضي��ة ومعظمها كانت 
عندم��ا يبادر �ضخ�س ما بالتب��ادل عن طريق اإر�ضال بريد 

اإلكرتوين له، بالإ�ضافة اإىل بريده الإلكرتوين الر�ضمي".
وقالت "بوليتيك��و" اإن م�ضاعدين اآخرين يف اإدارة ترامب، 
ا�ضتخدم��وا اأي�ض��ا ح�ضابات بري��د اإلك��رتوين خا�ضة، مبن 
فيه��م رين���س بريبو���س، كب��ري موظف��ي البي��ت الأبي���س 
ال�ضاب��ق، و�ضتي��ف بان��ون كب��ري اخل��رباء ال�ضرتاتيجيني 

ال�ضابق، وامل�ضت�ضار القت�ضادي جاري كوهني.
تهك��م   2016 يف  الرئا�ض��ة  انتخاب��ات  حمل��ة  وخ��الل 
هي��الري  الدميقراطي��ة  املر�ضح��ة  عل��ى  اجلمهوري��ون 
يف  خا�ض��ا  اإلكرتوني��ا  بري��دا  ل�ضتخدامه��ا  كلينت��ون، 
مرا�ضالت ر�ضمية، عندما كانت وزيرة للخارجية يف اإدارة 

الرئي�س باراك اأوباما.
وبع��د ذل��ك، مت ت�ضني��ف بع�س ه��ذه الر�ضائل، عل��ى اأنها 

حتوي معلومات �رصية.
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تراجع االهتمام 
الدويل بالق�ضية 
ال�ضورية ب�ضكل 

وا�ضح، يف االأ�ضهر 
االأخرية، وتكر�س 
هذا االعتقاد خالل 

اجتماعات اجلمعية 
العمومية لالأمم 

املتحدة االأخرية.
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