
�أجرتها  �لتي  �ملقابلة  يف  ماي،  قالت  فقد 
م�صري  عن  �ص�ؤ�ل  على  رد�  �لتاميز،  معها 
�لتحديات  م��جهة  من  "�لتهرب  ج�ن�ص�ن: 
�لآن".  ذلك  �أفعل  ولن  �أبد�،  �أ�صل�بي  يكن  مل 
من  وج��زء  �ل���زر�ء،  رئي�صة  "�أنا  و�أ�صافت: 
وظيفتي ه� �لتاأكد من �أن �لأ�صخا�ص �لذين 

يعمل�ن يف حك�متي هم د�ئما �لأف�صل".
وقالت �ل�صحيفة �إن هكذ� بيان ميثل "�إ�صارة 
لتطعيم  م�صتعدة  م��اي  �أن  �إىل  و����ص��ح��ة 
حك�متها مب��هب جديدة حتل حمل �ل�زر�ء 
�صع�بات  خلق��  �لذين  ومكان  �لفا�صلني 

لها".
حزب  د�خ���ل  �ل�صحيفة  مل�����ص��ادر  ووف��ق��ا 
تعديل  �إجر�ء  تعتزم  ماي  فاإن  �ملحافظني، 
�لأوروب���ي  �ملجل�ص  �جتماع  بعد  حك�مي 
�لذي �صيعقد ي�مي 19 و 20 �أكت�بر/ت�رشين 

�لأول �جلاري.
ماي  �عرتفت  �ل�صحيفة،  مع  مقابلة  ويف 
�أي�صا باأنها متر باأوقات "غري �صارة"، لكنها 
�صخ�ص  "�أنا  وقالت:  �حلكم.  عن  تتخلى  لن 
�ل��ذي  �ل�صخ�ص  ذل��ك  ول�صت  ج���د�،  ه���ادف 

ي�صت�صلم".
�إىل  �لربيطانية  �ل���زر�ء  رئي�صة  �أ�صارت  كما 
�أنها مل تكن قلقة ب�صاأن �صالمتها �ل�صخ�صية 
عندما قطع م�صاغب خطابها يف م�ؤمتر حزب 
ماي  د�فعت  وقد  مان�ص�صرت.  يف  �ملحافظني 
ي�ؤمن�ن  كان��  �لذين  �ل�رشطة  �صباط  عن 

�حلماية، وقالت: "�أنا �أثق متاما بهم".
�لربيطانية  �ل����زر�ء  رئي�صة  خطاب  وك��ان 
مان�ص�صرت  يف  �ملحافظني  حزب  م�ؤمتر  يف 
�نقطع  قد  �ملا�صي،  �صبتمرب/�أيل�ل   4 ي�م 

من  �صخ�ص  خ��روج  ب�صبب  وج��ي��زة،  لفرتة 
�ل�صف�ف �لأوىل من �لقاعة وحماولته ت�صليم 
رئي�صة �ل�زر�ء �ل�صتمارة  P45 �ملخ�ص�صة 
�لأم��ن  حر��ص  �أن  �إل  �لعمل،  من  لل�رشف 

ما  �رشعان  �لأم��ن  على  باحلفاظ  �ملكلفني 
�قتادوه �إىل �خلارج ، ليتبني بعد ذلك �أن هذ� 
�مل�صاغب �لذي �دعى �أنه �صيم�ن بر�د�صهاو، 

مل يكن �ص�ى �لك�ميدي يل نيل�ص�ن.

ماي تلمح إلى تعديل وزاري قريب وجونسون أول ضحاياه
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الرياض تعتزم التعاون مع موسكو في مكافحة 
اإلرهاب

ناشطون سوريون: اشتباكات بين القوات 
التركية ومقاتلي "النصرة"

الخرطوم تشكر الملك سلمان لدور بالده في رفع 
العقوبات عنها

�لريا�ص � وكالت  : �أعلن عادل �جلبري، وزير �خلارجية �ل�صع�دي، �أن بالده عازمة 
على �لتعاون مع رو�صيا يف مكافحة �لإرهاب، و�أن �لريا�ص لن ت�صمح لأحد بتم�يل 

�لتطرف، وترويج �إيدي�ل�جية �لكر�هية.
ت�رشي��ح �جلب��ري هذ�، ج��اء �أثن��اء لقائه م��ع و�صائل �إع��الم رو�صية، حي��ث ذكر �أن 
ع��دد� من �مل�صلحني م��ن رو�صيا و�ل�صع�دي��ة يقاتل�ن يف �صف���ف تنظيم "د�ع�ص" 

�لإرهابي، وهم ميثل�ن تهديد� للدولتني وللبلد�ن �لأخرى.
و�أك��د وزي��ر �خلارجي��ة �ل�صع���دي �أن �لريا�ص لديه��ا �هتمام ج��دي بالتعاون مع 

م��صك� يف  جمال مكافحة �لإرهاب.
و�ص��دد �جلب��ري عل��ى �أن �ل�صع�دي��ة ل��ن ت�صم��ح لأح��د بتم�ي��ل �لإره��اب، وبرتويج 
�إيدي�ل�جي��ة �لكر�هي��ة، م�صيف��ا �أن عل��ى �ل��دول كاف��ة �لتم�صك مببد�أ ع��دم مت�يل 
�لإره��اب و�لتط��رف ومبب��د�أ ع��دم ترويج �لكر�هي��ة، �إ�صاف��ة �إىل ع��دم �لتدخل يف 

�ل�ص�ؤون �لد�خلية للبلد�ن �لأخرى.

ووكالت � متابع��ة: �أف��اد نا�صط�ن �ص�ري�ن، �لي�م �لأح��د، باأن �لق��ت �لرتكية 
تبادل��ت �إطالق �لنار مع م�صلحي "هيئ��ة حترير �ل�صام" )جبهة �لن�رشة �صابقا( 
بالق��رب من قري��ة كفر ل��صني عل��ى �حلدود �لرتكي��ة �ل�ص�ري��ة. وكان �لرئي�ص 
�لرتكي رجب طيب �أردوغان قال، �أم�ص �ل�صبت، �إن مقاتلي �جلي�ص �ل�ص�ري �حلر 
�صي�صن�ن، بدعم من �لق��ت �لرتكية، عملية يف هذه �ملنطقة �لتي ل تز�ل معظم 

�أر��صيها حتت �صيطرة "هيئة حترير �ل�صام" �لإرهابية.

�ل�ص���د�ن � وكالت : �أعرب��ت �صفارة �ل�ص�د�ن يف �لريا�ص عن �صكرها وتقديرها 
للمل��ك �ل�صع���دي، �صلمان بن عب��د �لعزيز �آل �صع���د، على جه���ده يف م�صاندة 

م�قف �خلرط�م و�لتي ت�جت برفع �لعق�بات عن �ل�ص�د�ن.
ورحب��ت �ل�صفارة، يف بي��ان، بالقر�ر �ل�صادر عن �ل�لي��ات �ملتحدة �لأمريكية 
�خلا���ص برف��ع �لعق�ب��ات �لقت�صادية ع��ن �ل�ص���د�ن، باعتباره تط���ر� مهما 
وثم��رة حل����ر مت�صل وبناء يف خمتلف �ملج��الت ذ�ت �لهتمام �مل�صرتك بني 

�ل�ص�د�ن و�ل�ليات �ملتحدة �لأمريكية.
وبين��ت �ل�صفارة �أن �لعق�ب��ات �لقت�صادية �أ�صهمت ب�ص��كل و��صح يف �لإ�رش�ر 

بالقت�صاد �ل�ص�د�ين يف خمتلف �ملجالت، وت�رشر منها �ل�صعب �ل�ص�د�ين.
وكان��ت �ل�لي��ات �ملتحدة ق��ررت، ي���م 6 �أكت�بر/ت�رشي��ن �لأول، رفع بع�ص 
�لعق�ب��ات �لقت�صادي��ة �ملفرو�ص��ة على �ل�ص���د�ن ب�صكل ر�صم��ي، يف �عرت�ف 
بخط����ت �حلك�م��ة �ل�ص�د�ني��ة �لإيجابية يف جمال حق���ق �لإن�ص��ان، �إل �أنها 
�أ�صارت �إىل �أن �ل�ص�د�ن �صيبقى على �لقائمة �لأمريكية للدول �لد�عمة لالإرهاب 
عل��ى �لرغم من ذلك. يذكر �أن �ل�لي��ات �ملتحدة فر�صت عق�بات على �ل�ص�د�ن 
يف �لع��ام 1997، متهمة �خلرط�م بدع��م �لإرهاب وزعزعة �ل�صتقر�ر يف دول 
�جل����ر و�نتهاك حق�ق �لإن�صان. وبعد 10 �صن��ت تقريبا، مت ت��صيع �لعق�بات 

ب�صبب �لنز�ع يف �إقليم د�رف�ر �ل�ص�د�ين. 

�صه��د ح��ادث ق�رش �ل�ص��الم يف ج��دة، �إد�ن��ات كث��رية، لطابعه 
�لإرهابي وتهديد �أمن �ململكة �لعربية �ل�صع�دية، وت�صببه مبقتل 
رجل��ي �أم��ن و�إ�صابة 3 �آخري��ن يف هذ� �لإط��ار، �أعربت �لك�يت 
و�لبحري��ن، �أم�ص �ل�صبت، عن �إد�نتهم��ا و��صتنكارهما �ل�صديدين 
لالعت��د�ء �لذي تعر�صت له نقطة حر��ص��ة �أمنية خارجية تابعة 
للحر�ص �مللك��ي يف حمافظة جدة. وقال م�صدر م�ص�ؤول ب�ز�رة 

�خلارجي��ة �لك�يتي��ة يف ت�رشيح ل�كالة �لأنب��اء �لك�يتية: "�إن 
�لك�ي��ت تق��ف �إىل جان��ب �ل�صع�دي��ة، وت�ؤيده��ا يف �إجر�ء�ته��ا 
�لر�دع��ة مل��جهة خط��ر �لإرهاب، و�صعيها للحف��اظ على �أمنها 
و��صتقر�رها"، م�ؤكد� م�قف �لك�يت �ملبدئي و�لثابت �ملناه�ص 
للعن��ف و�لإره��اب بكاف��ة �أ�صكال��ه و�ص�ره. م��ن جهتها، قالت 
وز�رة �خلارجي��ة �لبحريني��ة، يف بي��ان: "ندين ب�ص��دة �لعتد�ء 
�لإرهابي على نقطة حر��صة خارجية تابعة للحر�ص �مللكي يف 
ج��دة"، م�ؤكدة وق�ف �لبحري��ن �إىل جانب �ل�صع�دية يف حربها 

�صد جميع �أ�صكال �لإرهاب وكل من يدعمه ومي�له. كذلك، �أد�نت 
�ملنظمة �لإ�صالمية للرتبية و�لعل�م و�لثقافة �لهج�م �لإرهابي، 
و�أك��د �ملدي��ر �لع��ام للمنظمة، يف بي��ان، على دع��م �لإي�صي�صك� 
للمملك��ة يف كل ما تتخذه من �إج��ر�ء�ت ملكافحة �لإرهاب بكل 
�أ�صكال��ه.  و�صه��د م�ق��ع �لت���ص��ل �لجتماعي "ت�ي��رت" م�جة 
م��ن �لغ�صب و�ل�صتن��كار، وو�صف �لإعالم��ي �ل�صع�دي، جمال 
خا�صقج��ي، حماول��ة �لهج�م عل��ى ق�رش �ل�ص��الم باأنه "جرمية 
ل تغتف��ر وتعد خطري على رم��ز �لدولة". وقال �لإعالمي �صالح 

في��د�ن �إن �لق���رش �صيبقى رمز� لل�ص��الم مهما حاول����.  ونقلت 
وكال��ة �لأنباء �ل�صع�دي��ة �لر�صمية عن ل�ص��ان �ملتحدث �لأمني 
با�ص��م �لد�خلي��ة، ق�له: "�ت�صح م��ن �إجر�ء�ت �لثتب��ت من ه�ية 
ذل��ك �ل�صخ���ص باأنه يدعى من�ص���ر بن ح�صن بن عل��ي �آل فهيد 
�لعام��ري، �صع�دي �جلن�صية، ويبلغ من �لعمر 28 عاما، و�صبط 
بح�زت��ه بالإ�صاف��ة لل�ص��الح �لر�صا���ص من ن���ع كال�صنك�ف، 
3 قناب��ل حارقة م�ل�ت�ف"، م�ص��ري� �إىل �أن "�جلهات �لأمنية 

تبا�رش حتقيقاتها و�صيتم �لإعالن عما ي�صتجد لحقا".

ح��ذر �حلر���ص �لث���ري �لإي��ر�ين، م��ن �أن بالده 
�صتتعام��ل م��ع �جلي���ص �لأمريك��ي يف �لع��امل، 
وخا�ص��ة يف �ل���رشق �لأو�ص��ط، مثلم��ا تتعام��ل 
مع "د�ع�ص"، يف ح��ال �صنفت و��صنطن �حلر�ص 

�لث�ري "منظمة �إرهابية".
وقال قائد �حلر�ص �لث�ري �لإير�ين، �لل��ء حممد 
عل��ي جعف��ري، يف ت�رشيح��ات خ��الل �جتماع 
�إن  �لث���ري،  للحر���ص  �ل�صرت�تيج��ي  للمجل���ص 

و��صنطن يف حال قررت تفعيل قان�ن �لعق�بات 
�لأمريكي��ة �صد �إي��ر�ن، فعليها نق��ل ق��تها من 
�ملنطق��ة �إىل �أبعد من �ألف��ي كيل�مرت، وه� مدى 
�ل�ص��ري��خ �لإير�ني��ة، م�صيف��ا �أن �أي عق�ب��ات 
�أمريكي��ة جدي��دة �صتطي��ح بفر�ص��ة �لتعامل مع 
�أمريكا، و�إىل �لأبد. و�أو�صح قائد �حلر�ص �لث�ري 
�أن تفعيل قان���ن �لعق�ب��ات �لأمريكية �صيعني 
خ��روج �أمريكا م��ن �لتفاق �لن���وي من جانب 
و�ح��د، م�ؤكد� �أن بالده �صت�صتغل "فر�صة حماقة 
تر�م��ب يف ت�رشفه مع �لتف��اق �لن�وي لتعزيز 

بر�جمه��ا �ل�صاروخي��ة و�لإقليمي��ة و�لدفاعي��ة 
�ملتعارف عليها".

وق��ال جعف��ري، �إن و��صنط��ن �إذ� كان��ت تعتم��د 
ه��ذه �خلط����ت، به��دف �لتفاو���ص م��ع �إي��ر�ن 
ح�ل ق�صايا �ملنطق��ة، فاإنها تك�ن قد �ختارت 
�لطري��ق �خلطاأ، م�ص��ري� �إىل �أن �إي��ر�ن "تريد حل 
ق�صاي��ا �ملنطق��ة يف م��كان �آخ��ر غ��ري طاول��ة 
�ملفاو�صات، فلي���ص لديها كالم للتفاو�ص بهذ� 
�ل�ص��اأن ول ترى �أن هناك طرف��ا �آخر لتتفاو�ص 

معه".

قال وزي��ر �خلارجية �ل�صع�دي، ع��ادل �جلبري، �إن 
�صيا�ص��ة �ل�ليات �ملتح��دة يف عالقته��ا برو�صيا، 
ل��ن ت�ؤثر عل��ى خمططات �لريا�ص ب�ص��اأن �لتعاون 
و�أ�ص��اف  �ل�صتثم��ار�ت.  ودع��م  م��صك���،  م��ع 
�جلب��ري، يف ت�رشي��ح ل�كال��ة "تا���ص" �لرو�صي��ة: 
"مهمتن��ا، ه��ي تط�ي��ر �لعالقات م��ع رو�صيا يف 
"�لعق�ب��ات  �أن  خمتل��ف �لجتاه��ات"، م��صح��ا 
ب��ني رو�صيا و�لغ��رب تهم فق��ط رو�صي��ا و�لغرب". 
و�أ�ص��ار �جلب��ري �إىل �أن �لريا�ص تاأم��ل يف �أن ُترفع 
�لعق�ب��ات �ملفرو�صة على رو�صيا قريبا، م�ؤكد� �أن 
��صتثم��ار�ت �ململكة يف رو�صي��ا ل تنتهك �لقان�ن 
�لدويل. وقال وزير �خلارجية �ل�صع�دي: "عالقاتنا 
م��ع �ل�ليات �ملتح��دة هي عالق��ات ��صرت�تيجية، 
ولكنن��ا �أي�صا نري��د حت�صني عالقاتنا م��ع رو�صيا، 
لأن �لعالق��ات �جليدة مع �ل�لي��ات �ملتحدة ومع 
رو�صي��ا وم��ع �ل�صني هي ل�صال��ح بالدنا ول�صالح 
منطق��ة �ل�رشق �لأو�ص��ط و�لعامل كل��ه". وقد و�صل 
�لعاه��ل �ل�صع�دي �صلمان بن عبد �لعزيز �آل �صع�د، 
ي���م �لأربعاء �ملا�ص��ي، �إىل م��صك� يف �أول زيارة 
يق���م بها مل��ك �صع�دي لرو�صي��ا، برفقة وفد كبري 

من �ل�زر�ء ورجال �لأعمال، 

�تهم �لرئي�ص �لأمريك��ي، دونالد تر�مب، �إير�ن بتم�يل 
ك�ري��ا �ل�صمالية وبر�جمها �لن�وية، وباأنها تتاجر مع 
ه��ذ� �لبلد، وتقيم �أعمال مع��ه، وتنتهك �أحكام �لتفاق 
�لن�وي. وقال تر�مب يف مقابلة مع قناة " تي يف �أن" 
�لتلفزي�نية مت بّثها �ل�صبت: �أنا و�ثق من �أن �لإير�نيني 
يق�م���ن بتم�يل ك�ريا �ل�صمالية، وكذلك �أنا و�ثق من 
�أنه��م يق�م�ن باأعمال م�صرتكة معها، و�أنا و�ثق كذلك 
م��ن �أنهم يتاجرون م��ع ك�ريا �ل�صمالي��ة، �إنه �أمر غري 
مقب���ل عل��ى �لإط��الق، وه��ذ� ل يخرق بن���د �ل�صفقة 
�لن�وي��ة معهم، ولكن، من وجهة نظري: هذ� ما ي�صمى 

بخرق روح �لتفاق".
"�ص��رتون م��اذ� �صاأفع��ل معه��ا )�إي��ر�ن(يف �مل�صتقبل 
�ملنتظ��ر  ق��ر�ره  �إىل  �إ�ص��ارة  يف  وق��ال   - �ملنظ���ر 
�لإع��الن عنه ح���ل م��ا �إذ� كان��ت �ل�لي��ات �ملتحدة 
�صت���ص��ل �ل�ف��اء بالتز�ماته��ا مب�ج��ب خط��ة �لعمل 
�ل�صامل��ة �مل�صرتكة)�تف��اق �إي��ر�ن �لن���وي( �أ�صتطي��ع 
�أن �أق���ل �إن �إي��ر�ن - لع��ب �صي��ئ، و�صيت��م �لتعام��ل 
معه��ا وفق��ا لذلك"  وكان��ت �صحيفة و��صنط��ن ب��صت 
�لأمريكي��ة، قد ذكرت ي�م �خلمي�ص �ملا�صي، �أن تر�مب 
�صيعل��ن �لأ�صب���ع �ملقب��ل كي��ف �صت���ص��ل �ل�لي��ات 
�ملتحدة تنفي��ذ �لتز�ماتها �خلا�ص��ة بالتفاق �لن�وي 

مع طهر�ن �لذي هدف لتحييد برناجمها  �لن�وي.
ووفق��ا لل�صحيفة، فاإن �لرئي���ص �لأمريكي يعتزم فعال 
�لتخل��ي ع��ن ه��ذه �ل�صفق��ة يف �صكله��ا �حل��ايل. ومن 
�ملق��رر �أن يعلن، على وجه �خل�ص��ص، تناق�ص "خطة 
�لعم��ل �مل�صرتك��ة" م��ع �مل�صال��ح �ل�طني��ة لل�ليات 

�ملتحدة.

إدانات واسعة لهجوم قصر السالم في جدة

الجبير: سياسة الواليات الحرس الثوري اإليراني: سنتعامل مع الجيش األميركي كما نتعامل مع "داعش"
المتحدة مع روسيا لن 

تؤثر في عالقات الرياض 

ترامب: إيران تمول كوريا 
الشمالية وتتاجر معها

إيران ـ وكاالت 

الرياض ـ وكاالت 

وكاالت ـ متابعة

الرياض ـ وكاالت 

الكشف عن محتوى الوثيقة التي عثر عليها في غرفة 
قناص الس فيغاس

ك�ص��ف حر��ص �لفندق، �ل��ذي وقع فيه �لهج�م 
�لأح��د �ملا�صي، يف مدينة ل���ص فيغا�ص، عن 
وثيق��ة �صج��ل فيه��ا �لقاتل ح�صاب��ات متعلقة 
بالقن���ص و�لأماكن، �لت��ي �صي�صتهدفها، لقتل 

�أكرب عدد ممكن من �لنا�ص.
 ،"CBS" حتدث عن �ملعطيات �ل�ثيقة، لقناة
حر����ص �لفن��دق، �لذي��ن �صارك���� يف عملي��ة 
�قتح��ام غرفة منف��ذ �لهج�م �صتيف��ن بادوك، 
و�صاهدو� جثته و�ل�صالح �لذي ��صتخدمه لقناة 

."CBS"
كذلك �أك��د �صابط �ل�رشطة، ديفي��د ني�تن، �أنه 
ر�أى ورق��ة بع��د �قتح��ام �لغرقة عل��ى طاولة 
بجان��ب �ل�رشي��ر، �صج��ل فيه��ا منف��ذ �لهج�م 
�مل�صاف��ة بين��ه وب��ني م��ن يري��د ��صتهد�فهم، 
وكذل��ك �رتفاع مكان��ه عن �له��دف، م��صحا 
�أن ه��ذه �حل�صابات، ��صتخدمها �صتيفن بادوك 

لتحديد �أهد�فه بدقة حتى ل يخطئها.
جت��در �لإ�ص��ارة �إىل �أن �صتيف��ن ب��ادوك فت��ح 
�لنار ي�م �لأحد �ملا�صي، على جتمع يف حفل 
م��صيق��ي يف مدينة ل�ص فيغا���ص �لأمريكية، 
و�أوق��ع نح� 60 قتي��ال بالإ�صاف��ة �إىل مئات 

�مل�صابني.
وقال��ت �ل�رشط��ة �ملحلي��ة �إن �ملهاج��م م��ن 
�ص��كان �ملنطقة ويبل��غ عم��ره 64 عاما، وقد 
�أطل��ق �لنار م��ن �لطابق �لث��اين و�لثالثني من 
فندق "ماند�لي باي" على حفل م��صيقي يف 

�له��ء �لطلق ح�رشه 22 �ألف �صخ�ص.

أميركا ـ وكاالت 

تدر�س رئي�سة الوزراء 
الربيطانية، ترييزا ماي، 

بجدية اإمكانية اإجراء 
تعديل وزاري يف امل�ستقبل 

القريب، يفقد مبوجبه 
وزير اخلارجية، بوري�س 

جون�سون، من�سبه، ح�سبما 
ذكرت �سحيفة التاميز.

بريطانيا ـ وكاالت 


