
يعمل  التي  الأ�سئلة،  بني  من  اأن  واأو�سحت 
اأجوبة عنها، تلك  احلريري على احل�سول على 
املرتبطة بالدور الذي �ستلعبه اإيران يف حتديد 
م�ستقبل �سوريا وما موقعها يف هذا البلد الذي 

يعاد ت�سكيله يف هذه الأّيام بالذات.
بالن�سبة  الأ�سئلة املحرية  اأن بني  اإىل  واأ�سارت 
رو�سيا  بييني  التفاهمات  طبيعة  لبنان  اإىل 
بييداأت  تفاهمات  وهييي  الأمييريكييييية،  والإدارة 
حيث  اليي�ييسييوري  ال�سمال  يف  تظهر  بييوادرهييا 
الوجود الع�سكري الأمريكي يف منطقة اجلزيرة.
وذكرت اأن رئي�س جمل�س الوزراء اللبناين مقتنع 
كّليا باأن دور النظام ال�سوري يف حكم املنتهي، 
لكن ما ي�سغل باله هو الإ�ييرار الإيييراين على 
التم�سك بالبقاء يف جزء من الأرا�سي ال�سورية، 
خ�سو�سا يف حميط دم�سق وربط هذه الأرا�سي 
يف  اهلل  حييزب  عليها  ي�سيطر  التي  باملناطق 
البقاع اللبناين. واأكدت اأن لدى لبنان خماوف 
التي  اإيييران  ا�سرت�ساء  اإىل  ال�سعي  من  حقيقية 
اأبعدت عن املنطقة اجلنوبية يف �سوريا، اأي تلك 
املحاذية ملرتفعات اجلولن واحلدود الأردنية 

حتديدا.
وقالت اإن املخاوف اللبنانية تعود اإىل اإ�رار 
ميلي�سيات  عيير  ع�سكري  وجييود  على  اإييييران 
وعلى  �سوريا  يف  لها  موالية  وعراقية  لبنانية 

بقاء الأرا�سي ال�سورية ج�را لها اإىل لبنان.
يطلب  اأن  اللبنانية  امليي�ييسييادر  ت�ستبعد  ومل 
ذلك  رو�سية،  ع�سكرية  م�ساعدات  احلييريييري 
الأ�سلحة  من  كمية  ميتلك  اللبناين  اجلي�س  اأن 

الرو�سية التي �سارت يف حاجة اإىل حتديث.

من  القريب  احلريري،  اأن  اإىل  مراقبون  ولفت 
بها  قييام  زيييارة  بعد  مو�سكو  يييزور  الريا�س، 
اإىل  لفروف  �سريجي  الرو�سي  اخلارجية  وزير 
ال�سعودية وقبل زيارة مرتقبة للعاهل ال�سعودي 
امللك �سلمان بن عبدالعزيز اإىل رو�سيا يف وقت 

لحق. وتعي�س احلكومة اللبنانية و�سعا دقيقا 
من  اتخاذه  الواجب  املوقف  ب�سبب  وح�سا�سا 
النظام ال�سوري وب�سبب الدور الذي يلعبه حزب 
وحلفاء  احلييزب  يدعو  وفيما  �سوريا.  يف  اهلل 
احلكومتني  بييني  التن�سيق  عييودة  اإىل  دم�سق 

دم�سق  خ�سوم  يرف�س  واللبنانية  ال�سورية 
بع�س  وربطت  احلريري.  مقدمتهم  ويف  ذلك، 
التي  باملواقف  احلريري  خميياوف  الأو�ييسيياط 
ال�سبهان  ثامر  ال�سعودي  الدولة  وزير  اأطلقها 
على  تغريدات  خالل  من  فيها،  هاجم  والتي 

تنظيما  اإييياه  معترا  اهلل  حييزب  تويرت  موقع 
اإرهابيا جتب معاملته معاملة تنظيم داع�س.

على  بيياأن  ال�سبهان  قول  اأن  مراقبون  واعتر 
اأو  احلييزب  مع  يكون  اأن  بني  الختيار  لبنان 
وعن  حييازم  �سعودي  موقف  عن  يعر  �سده 
ر�سائل اإىل اللبنانيني قد يكون احلريري نف�سه 

اأحد من تق�سدهم هذه الر�سائل.
احلريري  اأن  لبنانية  �سيا�سية  اأو�ساط  وتييرى 
امل�سوؤولني  مييع  جيدة  عييالقييات  ميتلك  الييذي 
يف  ياأمل  بالذات،  بوتني  الرئي�س  ومع  الرو�س 
لبنان  يقي  حقيقي  رو�سي  دعم  على  احل�سول 
وتفاهمات  اتفاقات  لأي  اجلانبية  الأعرا�س 

ُتعد يف الوقت الراهن.
والأ�سا�سي  املف�سلي  الييدور  احلريري  ويييدرك 
الذي تلعبه مو�سكو مبواكبة الدائرتني الإقليمية 
ال�سوري،  ال�ساأن  م�سري  تقرير  يف  والدولية 
ملو�سكو  زيارته  اأن  �سيا�سية  اأو�ساط  وتعتر 
باري�س  اإىل  بها  قام  التي  تلك  من  اأهييم  رمبا 

ووا�سنطن.
يطلب  اأن  اللبنانية  امليي�ييسييادر  ت�ستبعد  ومل 
ذلك  رو�سية،  ع�سكرية  م�ساعدات  احلييريييري 
الأ�سلحة  من  كمية  ميتلك  اللبناين  اجلي�س  اأن 
حتديث،  اإىل  حاجة  يف  �سارت  التي  الرو�سية 
اأعيياد  اأن  �سبق  كييان  نف�سه  احلريري  اأن  علما 
بني  الت�سليحية  الع�سكرية  العالقات  اإنعا�س 
تعر�ست  اأن  �سبق  والييتييي  ومو�سكو  بيييريوت 
ال�سيا�سية  باملماحكات  عالقة  على  لعراقيل 
الذي  الرئا�سي  وبالفراغ  جهة  من  الداخلية 
التي  ال�سيا�سية  الت�سوية  قبل  البلد  منه  عانى 
قادت اإىل اإنهاء ال�سغور بانتخاب مي�سال عون 

رئي�سا للجمهورية.

الحريري في موسكو لمعرفة دور لبنان في مستقبل سوريا
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أردوغان: تركيا دفعت مقدمًا لحساب 
صواريخ أس – 400 إلى روسيا

ترامب يدرس استراتيجية أكثر تشددًا حيال إيران

 

 

مواطن التفي عمل بالواليات المتحدة: خدمت 
اثنين شاركا في هجمات 11 سبتمبر!

ك�سييف مواطيين ميين لتفيا عمل �سنيية 2011 يف فنييدق ب�سواحي نيويييورك اأنه 
�سادف اأن خدم اثنني ممن نفذوا هجمات 11 �سبتمر يف الوليات املتحدة.

ونقلييت وكالة اأنباء ريا نوف�ستي عن األك�سندر ليونينكون، وهو اأحد �سكان مدينة 
"اأوغره" يف لتفيا، قوله: "لقد �ساهدتهما، لكني مل اأعلم اأنهما اإرهابيان، واأتذكر 
جيييدا تاريييخ لقائي بهمييا، وكان ذلييك يف 18 اأغ�سط�س. اللقيياء جرى حني كنت 
اأعمييل نييادل يف فندق. اثنييان اأ�سمرا الب�ييرة، جل�سا على طاوليية، وطلبا طعاما، 
واأثنيياء تناولهمييا الغذاء كانا يتفح�سييان خريطة، اإل اأن جميييع ال�سياح يفعلون 

ذلك". 
و�ييّرح هذا ال�ساهييد اأن مندوبي ال�ستخبارات جيياوؤوا اإىل الفندق عقب هجمات 
11 �سبتميير، يف اإطييار التحقيقات، وقال: "حني �ساهييدت ال�سور، تعّرفت على 
هذييين ال�سخ�سييني. وبالطبع �سدمت حني علمت باأننييي خدمت اثنني فجرا فيما 
بعييد الرجني". يذكيير اأن جمموعة ميين الإرهابيني التابعني لتنظيييم "القاعدة" 
اختطفييت اأربييع طائييرات ركاب، اثنتان منهييا ا�سطدمتا برجي مركييز التجارة 
العاملييي التييواأم يف نيويورك، وواحييدة �سقطت علييى مبنى البنتاغييون، واأخرى 

حتطمت يف ولية بن�سلفانيا، وقتل يف تلك الهجمات ما يقرب 3 اآلف �سخ�س

وكالت ي متابعيية ك�سييف الرئي�ييس الرتكييي رجب طيييب اأردوغييان عن اأن بييالده دفعت 
بالفعل مقدما لرو�سيا حل�ساب �راء اأنظمة اإ�س – 400 امل�سادة لل�سواريخ البالي�ستية، 
رغييم معار�سة �ييركاء تركيا يف حلف �سمال الأطل�سي )ناتييو(، و�سدد على التزام اأنقرة 
ومو�سكو باإجناز عملية بيع املعدات الدفاعية عالية التقنية. ونقلت �سحيفة “حرييت” 
الرتكية الثالثاء عنه القول لدى عودته من كازاخ�ستان الأحد: “لقد وقع اأ�سدقاوؤنا للتو 
)اتفاقييية( ب�ساأن �سواريخ اإ�س400-. ومت �سداد عربون. و�ست�ستمر العملية بقرو�س من 

رو�سيا لنا. وال�سيد )الرئي�س الرو�سي فالدميري( بوتني واأنا عازمان على اإمتام الأمر”.
وك�سفت ت�ريحات اأردوغان عدم �سحة تقارير اإخبارية تداولتها و�سائل اإعالم غربية 
بيياأن تركيييا �سترتاجع عن �راء الأنظميية رو�سية ال�سنع لأنها لن تكييون قابلة للت�سغيل 
املتبييادل مييع رادارات الناتييو.  ونفى اأردوغان �سحيية هذه التقارير، و�سييدد على اأنه ل 
يحق لأي دولة مناق�سة القرارات ال�سيادية وامل�ستقلة لرتكيا ب�ساأن الرتقاء بدفاعاتها.
واأ�سيياف: “نحن فقط من نقرر اتخاذ القرارات املتعلقيية با�ستقاللنا. ونحن امل�سوؤولون 
عن اتخاذ التدابري الأمنية للدفاع عن بالدنا. و�سنحمي اأنف�سنا اإذا ما واجهنا �سعوبات 

يف تاأمني احل�سول على الأنظمة الدفاعية”.

رويييرتز ي متابعيية : اأفادت وكالة "رويرتز"، ا�ستنادا اإىل م�سادر يف البيت الأبي�س، باأن 
الرئي�ييس الأمريكي، دونالد ترامب، يدر�س ا�سرتاتيجييية اأمريكية اأ�سد �رامة �سد اإيران، 
مبييا يف ذلييك �سد �سيا�سة طهران يف �سوريا والعراق. واأ�سافت الوكالة اأن ال�سرتاتيجية 
اجلديييدة تهييدف اإىل مواجهة الأن�سطيية الإيرانية املختلفة، مبا فيهييا "ال�سيا�سة املالية، 
ودعييم الإرهاب، وزعزعيية ال�ستقرار يف املنطقة، ل �سيمييا يف �سوريا والعراق واليمن". 
بالإ�سافة اإىل ذلك، تق�سي اخلطة الأمريكية اجلديدة مبواجهة النفوذ الإيراين يف اأحداث 
البحرين، ب�سكل اأ�سد، حيث تواجه الأ�رة احلاكمة ال�سنية الأغلبية ال�سيعية التي تطالب 

باإجراء اإ�سالحات.   

اعتمييد جمل�ييس الأميين الييدويل بالإجميياع، م�سيياء الإثنييني، قراراً 
اأمريكيًا بفر�س حزمة جديدة من العقوبات على كوريا ال�سمالية، 

ب�سبب موا�سلة الأخرية براجمها النووية والبالي�ستية.
 جيياء ذلك بح�سب رئي�س املجل�ييس الإثيوبي، تيكيدا األيم،اأن تتوىل 
بييالده الرئا�سة الدورييية لأعمال املجل�ييس ل�سهيير �سبتمر/اأيلول 
اجلاري. واأعلن األيمو، نتيجة عملية الت�سويت على م�روع القرار، 
التي جرت يف جل�سة م�ساء الإثنني، م�سرياً اإىل اأنه "حظي مبوافقة 

جميع الدول الأع�ساء باملجل�س، البالغ عددها 15 دولة".

 ون�ييس القييرار الذعلى "فر�ييس حظر على ت�سدير الغيياز الطبيعي 
والنفييط، اإىل بيونييغ يانييغ". ومت حتديييد الكمييية الق�سييوى التييي 
�سُي�سمييح لكوريييا ال�سمالييية با�ستريادها، بي500 األييف برميل يف 
الأ�سهيير الثالثيية الأوىل، اعتباراً ميين مطلع اأكتوبيير/ ت�رين اأول 
املقبييل. ومن املنتظيير اأن ترتفع هييذه الكمية اإىل مليييوين برميل 

�سهريًا، اعتباراً من يناير/ كانون ثان املقبل، وملدة 12 �سهراً.
 ويت�سمن القييرار الذي يحمل الرقم 2375، اأحزمة من العقوبات 
التييي ت�ستهدف �سييادرات كوريا ال�سمالية ول�سيمييا املن�سوجات 
)مييا يقييرب ميين 800 مليييون دولر �سنويييًا(.  كمييا يق�سي مبنع 
العمييال يف اخلارج من احل�سول على اأجور متولها "بيونغ يانغ" 

)وهي تبلغ اأكرث ميين 500 مليون دولر �سنويًا(.  ويفر�س القرار 
حظييراً �ساماًل على جميييع امل�ساريع امل�سرتكة التييي تكون كوريا 
ال�سمالية اأحد اأطرافها، بهييدف منع ال�ستثمارات الأجنبية، ونقل 
التكنولوجيييا، والتعاون القت�سادي مع بيونييغ يانغ.  ويت�سمن 
القييرار اأي�سييًا اأحكامييًا بحرييية قوية متكيين البلدان ميين مواجهة 
اأن�سطيية تهريييب كوريييا ال�سمالية ميين ال�سييادرات املحظورة عن 
طريييق البحيير. وفيمييا يلييي اأهم النقيياط الييواردة باأحييكام القرار 

ال�سادر اليوم: النفط / البرتول
 يييوؤدي العمل ببنييود القييرار اإىل خف�س واردات كوريييا ال�سمالية 
بنحييو %30 عيين طريييق قطييع اأكييرث ميين ٪55 ميين املنتجييات 

النفطييية املكررة امل�سييدرة اإىل كوريا ال�سمالييية، و�سيتحقق ذلك 
ميين خييالل فر�س �سقف �سنييوي قدره مليييوين برميييل �سنويًا من 
جميع املنتجات النفطية املكررة )البنزين والديزل وزيت الوقود 
الثقيييل(.   يجمييد القييرار الكمية احلالية من النفييط اخلام املقدمة 
اإىل كوريا ال�سمالية من خالل منع البلدان من توفري النفط اخلام 
الإ�سييايف مبا يتجيياوز ما تقدمييه ال�سني من خالل خييط اأنابيب 
داندونييغ - �سينويجو. كما يحظيير القرار تزويد كوريييا ال�سمالية 
بالغيياز الطبيعييي واملكثفييات بهييدف منييع كوريييا ال�سمالية من 

احل�سول على بدائل للمنتجات النفطية املكررة.

اأعلنييت ال�سييني اأنهييا ليين ت�سمح بانييدلع حييرب يف �سبه 
اجلزيييرة الكورييية، واأن امل�سيياكل القائميية ينبغييي حّلهييا 
�سلميييا ودعت وا�سنطن و�سيئول لتجنب ما ميكن اأن يفاقم 

الو�سع بعد ت�سديد العقوبات �سد بيونغ يانغ.
وقييال املتحييدث با�سييم وزارة اخلارجييية ال�سينييية، غني 
�سييوان، يف بيييان ن�يير علييى موقع الييوزارة، بعييد اعتماد 
قييرار جديد ملجل�ييس الأمن الدويل، الليليية املا�سية، ي�سدد 
العقوبييات علييى كوريا ال�سمالييية، اإن "امل�سكليية  يف �سبه 
اجلزيييرة الكورية يجييب اأن حتل �سلميييا، وينبغي ا�ستبعاد 
التدابييري الع�سكرييية متاما. ال�سني، لن ت�سمييح اأبدا بن�سوب 

حييرب يف �سبييه اجلزيييرة وانت�سييار الفو�سييى". واأ�سيياف: 
"ال�سييني، تاأمييل يف اأن ينفذ القرار 2375 متاما وب�سكل 
كامل". وتابع املتحييدث با�سم وزارة اخلارجية ال�سينية: 
"حلييل م�سكلة �سبه اجلزيييرة، ينبغي على جميع الأطراف 
املعنييية اأن تفي بالتزاماتها واأن تلعييب دورها املنا�سب، 
واأن تتخييذ التدابييري الفعاليية للحييد ميين التوتيير يف �سبييه 

اجلزيرة، ل�ستئناف احلوار واملفاو�سات".
ي�سييار اإىل اأن جمل�س الأميين  الدويل تبنى، يف وقت متاأخر 
من الليلة املا�سية، عقوبات جديدة �سد كوريا ال�سمالية، 

تقيد كثريا من قدراتها على الت�سدير وال�سترياد.
وطالييب املتحييدث با�سييم اخلارجييية ال�سينييية، الوليات 
املتحييدة وكوريييا اجلنوبييية بعييد اعتميياد قييرار جمل�ييس 

الأمنالييدويل اجلديييد بتجنب الأعمال التييي ميكن اأن تثري 
تفاقم الو�سع يف �سبه اجلزيرة الكورية.

الدفيياع  نظييام  املتحييدة  الوليييات  ن�يير  اأن  واعتيير 
ال�ساروخي ثاد يف كوريا اجلنوبية ي�سكل �ربة قا�سمة 
للثقة ولتعيياون الطرفني يف ت�سوية م�سكليية �سبه اجلزيرة 

الكورية.
واأكييد اأن ال�سييني تعار�س ن�ر نظام الدفيياع ال�ساروخي 
الأمريكييي يف كوريييا اجلنوبية، لأنه "يلحييق �ررا بالغا 

باأمن ال�سني والأمن ال�سرتاتيجي يف املنطقة".
كمييا اأكييد اأن علييى "كوريييا الدميقراطية اأن تطبييق متاما 
قييرارات جمل�ييس الأمن الييدويل واأن حترتم النييداء املوحد 

للمجتمع الدويل، وكذلك وقف برناجمها النووي".

قييررت ال�سلطات القطرية �سحييب اجلن�سية من �سيوخ 
قبائييل معار�سيية للحكوميية ونحييو 50 ميين اأفييراد 

اأ�رتهم، وم�سادرة اأموالهم.
واأكييد حممييد املييري، اأحييد اأعيان قبيليية اآل مييرة اأن 
“قطر قررت اإ�سقاط اجلن�سية عن �سيخ قبيلة اآل مرة 
“طالييب بيين لهوم بن �ييرمي”، ومعه نحو 50 من 
اأفييراد اأ�رته وقبيلته، بالإ�سافة اإىل �سيخ قبيلة بني 
هاجر، وم�سادره اأموالهييم الأ�سبوع املا�سي”.وفقا 

ل�سحيفة “�سبق” ال�سعودية.
وتعليقييا علييى هييذا الإجييراء، قييال وزييير اخلارجية 
البحريني، خالد بن اأحمد اآل خلفية، يف تغريدة على 
ح�سابييه يف موقييع “تويييرت”: اإن “ا�ستهييداف ال�سيخ 
طالييب بن �ييرمي هو حماوليية يائ�سة لقطييع اأو�سال 

قطر العربية مع حميطها وامتدادات قبائلها”.
وكان ال�سيييخ طالب بيين لهوم قد �سييارك، منت�سف 
حزيران املا�سي، برفقة عدد من اأعيان قبيلة اآل مرة 
القطرية، يف اجتماع مع ويل العهد ال�سعودي،  حممد 

بن �سلمان، جرى فيه احلديث عن الأزمة اخلليجية.
وا�ستنكيير طالييب بن لهييوم، يف كلميية األقاها خالل 
الجتميياع، “مييا فعلتييه حكوميية قطر”، معتييرا اأنه 
اأميير “ل يقييره العقييل”، م�سيفييًا اأن �سييوء العالقات 
ال�سعودية القطرية “بييداأ منذ تويل ال�سيخ حمد اإمارة 

قطر”.

مجلس األمن يعتمد باإلجماع قرارًا أميركيًا بفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية

قطر تسقط الجنسية الصين لن تسمح بنشوء حرب ضد كوريا الشمالية
عن شيوخ قبيلة آل مرة وكاالت ـ متابعة 

بغداد – وكاالت

وكاالت ـ متابعة

ألمانيا: تعليق معظم صادرات األسلحة إلى تركيا
اعليين وزير خارجييية اأملانيا زيغمار غابرييييل اإن بالده علقت 
كل �سييادرات ال�سالح الرئي�سييية اإىل تركيا ب�سبب موقف حقوق 
الإن�سييان "املتدهور" وت�ساعييد التوتر مييع �ريكتها يف حلف 

�سمال الأطل�سي.
 وجيياءت تعليقات غابرييل بعد بيان ملتحدث با�سم اخلارجية 
الأملانييية يف برلييني قييال فيه اإنييه يعتقد اأن زوجييني اأملانيني 

اآخرين احتجزا يف تركيا يف تهم �سيا�سية.
 وقال غابرييل يف حلقة نقا�سية نظمتها �سحيفة هاندل�سبالت 
القت�سادييية اليومية يف اأملانيا ”علقنييا كل الطلبيات الكبرية 
التييي اأر�سلتها لنا تركيييا )ل�سادرات اأ�سلحة( وهييي حقا لي�ست 

قليلة“.
 واأو�سح الوزير الأملاين، وهو ع�سو كبري يف احلزب الدميقراطي 
ال�سرتاكييي ال�ريك يف الئتييالف احلاكم بزعاميية امل�ست�سارة 
اأجنيييال مريكل، اأن برلييني ملزمة باإر�سييال اأ�سلحة حلليفتها يف 
حلف الأطل�سي اإذا طلبت ذلك لكنه قال اإن ذلك غري متاح حاليا 

ولذلك فاإن كل �سادرات الأ�سلحة تقريبا مت جتميدها.
 واأ�سيياف غابرييييل اإنه توجد ا�ستثناءات قليليية ومنها اإذا كان 
قييرار احلكوميية مرتبطا باتفاقييات دولية اأو اإذا كانييت الطلبية 

ب�ساأن مركبات ولي�ست اأ�سلحة.
 وتعر�سييت العالقييات بييني اأنقييرة وبرلييني ل�سغييوط متزايييدة 
بعدمييا �رع الرئي�ييس الرتكي رجييب طيب اإردوغييان يف حملة 
�سييد خ�سومييه ال�سيا�سيني عقييب حماولة انقييالب فا�سلة العام 
املا�سييي.  ويوجد خالف اآخر بييني تركيا واأملانيا ب�ساأن رف�س 
برلني ترحيل طالبي جلوء تتهمهم اأنقرة بال�سلوع يف حماولة 
النقييالب الفا�سلة بينما تطالييب برلني باإطالق �راح نحو 12 
اأملانيييا اأو اأملانيا-تركيا احتجزتهم ال�سلطات الرتكية يف تهم 

�سيا�سية يف ال�سهور الأخرية.
مناظييرة  للقييول يف  الأملانييية  امل�ست�سييارة  التدهييور  ودفييع   
تلفزيونييية ا�ستعييدادا لالنتخابييات املقييررة يف 24 ميين اأيلول 
اإنها �ست�سعى لإنهاء حمادثات ان�سمام تركيا لع�سوية الحتاد 

الأوروبي.
 

وكاالت ـ متابعة 

واأ�ضافت اأّن احلريري 
الذي �ضبق له اأن زار 

وا�ضنطن وباري�س حيث 
التقى الرئي�ضني دونالد 

ترامب واإميانويل ماكرون 
يحاول ا�ضتكمال ال�ضورة 

التي �ضتكون عليها 
�ضوريا م�ضتقبال نظرا اإىل 

اأن و�ضع لبنان مرتبط 
ارتباطا وثيقا مبا يدور 

على اأر�ضها.

وكاالت ـ موسكو 


