
وقالت ال�صحيفة، يف تقريرها ،اإن اجلي�ش ال�صعودي �صيح�صل على 
اأنظمة �صواريخ م�صادة للطائرات تقدر بحوايل ملياري دوالر، مع 
العلم اأنه مل يتم مناق�صة املعايري الدقيقة لالتفاق. ويف حال متكن 
الطرفان من االتفاق حول �رشوط ال�صفقة يف فرتة ق�صرية وتوقيع 
اإ�ش- باأنظمة  تزويده  يتم  بلد  ثالث  ال�صعودية  �صت�صبح  العقود، 
اإذ  ال�صني،  كان  لرو�صيا  اأول عميل  اأن  اإىل  االإ�صارة  400. وجتدر 
وقعت العقد يف اأيلول/ �صبتمرب �صنة 2014، ثم تركيا التي اأبرمت 
العقد يف / �صبتمرب �صنة 2017. ويف حني �صتبداأ بكني يف تلقي 
هذه االأنظمة بعد �صنة 2018، �صت�صل اأول دفعة لرتكيا بعد �صنة 
2019. واأفادت ال�صحيفة باأنه عقب اجتماع كل من بوتني وامللك 
الرو�صية،  رو�صوبورونيك�صورت  ل�رشكة  العام  املدير  وقع  �صلمان، 
الع�صكرية  ال�صناعات  اإدارة  جمل�ش  ورئي�ش  ميخييف،  األك�صندر 
ال�صعودية، اأحمد اخلطيب، عقدا بح�صور الرئي�ش الرو�صي والعاهل 

ال�صعودي، ي�صمح بتجميع بنادق كال�صينكوف يف اململكة.
اهتمام عدد  اإزاء  اأعرب عن قلقه  البنتاغون  اأن  ال�صحيفة  واأكدت 
اإ�ش-400  اأنظمة �صواريخ  باقتناء  الواليات املتحدة  من حلفاء 
البنتاغون،  با�صم  به املتحدثة  الرو�صية، وذلك وفقا ملا �رشحت 
مي�صيل بالدانزا. وجتدر االإ�صارة اإىل اأن االإدارة االأمريكية تعتقد اأنه 
واأ�صلحة  االأمريكية  االأ�صلحة  التنا�صق بني  من املهم احلفاظ على 
واأو�صحت  م�صاحلها.  يهدد  اأن  املمكن  من  ذلك  الأن  حلفائها؛ 
ال�صحيفة اأن املتحدث با�صم الكرملني، دميرتي بي�صكوف، مل يقدم 
اأي تفا�صيل حول ت�صليم اأنظمة الدفاع ال�صاروخي اإ�ش-400 اإىل 
“لي�ش  التعاون  هذا  مثل  اأن  بي�صكوف  اأكد  املقابل،  يف  الريا�ش. 
اأن الت�رشيحات القلقة  اأي طرف ثالث، ونحن نعترب  موجها �صد 
رو�صيا  تقوم  ملاذا  ولكن  داع”.  اأي  لها  لي�ش  البنتاغون  قبل  من 
للواليات  رئي�صيا  حليفا  تعترب  التي  اململكة  ال�صعودية،  بت�صليح 
ال�صفقة؟  هذه  مقابل  ملو�صكو  الريا�ش  �صتقدم  وماذا  املتحدة، 

اأرباحا  حققت  الرو�صية  الدفاعية  ال�صناعة  اأن  ال�صحيفة  تو�صح 
اإ�ش- ال�صاروخي  الدفاع  اأنظمة  بف�صل  كبرية،  ومعنوية  مادية 
ال�صاروخي  الدفاع  منظومة  رو�صيا  قدمت  ال�صابق،  ففي   .400
طراز اإ�ش-300 الإيران، كما وقعت عقودا مع اأنقرة ب�صاأن اأنظمة 
دور  ح��ان  اأن��ه  الوا�صح  وم��ن  اإ����ش-400،  ال�صاروخي  الدفاع 
والقوقاز  االأو�صط  ال�رشق  اأبحاث  مركز  مدير  ووفق  ال�صعودية. 
االتفاق  هذا  فاإن  تارا�صوف،  �صتاني�صالف  الدويل،  للمعهد  التابع 

ال�صعودية  بني  والتقني  الع�صكري  التعاون  تو�صيع  يف  �صي�صاهم 
التي  االأ�صباب  اأه��م  عن  للحديث  ال�صحيفة  وتطرقت  ورو�صيا. 
اخلبري  وح�صب  الرو�صية.  االأ�صلحة  ���رشاء  اإىل  الريا�ش  دفعت 
الريا�ش  اأن تهاجم  املرجح  “من غري  فاإنه  تارا�صوف،  ال�صيا�صي 
اإ�رشائيل. اأما فيما يتعلق باإيران، فيبدو اأن الريا�ش تدعم اجلهود 
اإقامة  املمكن  من  كما  ال�صوري،  ال�صاأن  االإيرانية مبو�صوعية يف 
ووفقا  ال�صعودية”.  العربية  واململكة  اإيران  بني  تكتيكي  حتالف 

لتارا�صوف، فاإنه “يف حال لعبت مو�صكو دور الو�صاطة، ف�صتكون 
وطهران،  الريا�ش  بني  التناق�صات  حجم  تقلي�ش  على  ق��ادرة 

و�صتعزز اإقامة التحالف التكتيكي”.
الدفاع  اأنظمة  “�رشاء  اأن  تارا�صوف  يعتقد  ال�صاأن،  هذا  وحيال 
ال�صاروخي الرو�صية امل�صادة للطائرات من قبل تركيا وال�صعودية 
يف هذا الوقت بالذات يعد مبثابة اإ�صارة اإىل الواليات املتحدة، اأي 

حماولة الإظهار مدى ا�صتياء اأنقرة والريا�ش من وا�صنطن”.
الرئي�ش  اأبرمها  التي  االأ�صلحة  �صفقة  اإىل  ال�صحيفة  واأ���ص��ارت 
االأمريكي دونالد ترامب خالل زيارته للمملكة. ووفق تارا�صوف، 
اأن م�صلحة رو�صيا  فلكل طرف لعبته وم�صاحله اخلا�صة، ويبدو 
والدخول  االأجنبية،  االأ�صلحة  �صوق  تو�صيع  يف  النجاح  يف  تكمن 
مبوازين القوى يف ال�رشق االأو�صط. يف �صبيل حتقيق هذه الغاية، 
متكنت رو�صيا من التاأثري على االأتراك لتغيري موقفهم جتاه ب�صار 
االأ�صد، ناهيك عن وجود بوادر توؤكد تغري موقف ال�صعودية حيال 
حتالف  اإقامة  يف  اأنقرة  بداأت  اأخرى،  جهة  من  ال�صوري.  امل�صهد 
ونتيجة  والقطرية.  ال�صورية  بامل�صاألة  يتعلق  فيما  طهران  مع 
املنطقة.  على  �صيطرتهم  يفقدون  باأنهم  االأمريكيون  �صعر  لذلك، 
يف  الرئي�صيني  “الفاعلني  باأن  تارا�صوف  عن  ال�صحيفة  ونقلت 
اللعبة اال�صرتاتيجية يف ال�رشق االأو�صط وحلفاء الواليات املتحدة 
اأن حملة ترامب  بداأوا يتجهون نحو رو�صيا. واأعتقد  يف املنطقة، 
املناه�صة الإيران لن حتظى بدعم من اأنقرة والريا�ش. وهذا يعني 

اأن حماولة ترامب الإقامة حتالف مناه�ش الإيران ف�صلت متاما”.
واعترب تارا�صوف اأن “الزعيم الرتكي رجب طيب اأردوغان وامللك 
�صلمان؛ قد اأيقنا اأنه من االأجدر بهما بناء �رشاكة مع بوتني ولي�ش 
لن  االأوروب��ي،  واالحت��اد  املتحدة  للواليات  فخالفا  ترامب.  مع 
الوقت  “يف  تارا�صوف:  تتتالعب رو�صيا مب�صالح تركيا”. ويقول 
الراهن، مت اإعادة ت�صكيل نظام جديد للعالقات يف ال�رشق االأو�صط. 
اأ�صبحت رو�صيا الالعب الرئي�صي يف املنطقة، بينما  وبناء عليه، 

تعاين الواليات املتحدة من ف�صل ذريع”.

من المستهدف بصفقة أس-400 الروسية إلى السعودية؟

Tue. 11 Oct. 2017 issue no 435عربي ودولي4
الثالثاء 11 تشرين االول 2017 العدد 435

 

  

طهران: ردنا على واشنطن سيكون حاسمًا وساحقًا

إيران: السجن 5 أعوام ألحد أعضاء الفريق 
النووي بتهمة التجسس

هاربون من موت إلى موت.. قتلى ومفقودون
في غرق قارب للروهينغا

السفارة الروسية في لندن ساخرة: إذا كنت محقًا 
طر إلى الفضاء على أيفون!

وكاالت � متابع��ة: ق��ال املتحدث با�ص��م وزارة اخلارجية االإيرانية، به��رام قا�صمي، اليوم 
االثن��ني، اإن رد طه��ران، يف ح��ال اإدراج احلر���ش الث��وري عل��ى الئحة االإره��اب، �صيكون 
حا�صما و�صاحقا. واأ�صاف بهرام خالل موؤمتر �صحفي: "ناأمل اأال ترتكب االإدارة االأمريكية 
خط��اأ ا�صرتاتيجي��ا يف اإدراج احلر�ش الثوري على الئحة االإرهاب، لكن يف حال فعلت ذلك 
ف�صيكون رد اإيران قا�صيا وحا�صما و�صاحقا". واأ�صار اإىل اأن: "احلديث عن التعاون النووي 

بني اإيران وكوريا ال�صمالية ال �صحة له، وياأتي �صمن حماوالت �صيطنة اإيران".

وكاالت � متابع��ة: اأ�صدر الق�صاء االإيراين، اأم�ش االأحد، حكما بال�صجن 5 �صنوات بحق اأحد 
اأع�ص��اء الفريق النووي بتهمة التج�ص�ش لدول غربية. ويف ت�رشيح �صحفي، قال املتحدث 
با�ص��م ال�صلطة الق�صائي��ة االإيرانية، غالم حم�صني، اإن ع�صو الفري��ق النووي املعتقل، عبد 
الر�صول دري اأ�صفهاين، يحمل جن�صية مزدوجة، اإيرانية وكندية، م�صيفا اأن "هذا ال�صخ�ش 
املتهم بالتج�ص�ش كان على �صلة بجهازين للتج�ص�ش خارجيني، ومت تاأكيد احلكم ال�صادر 
�ص��ده واأ�صبح قطعي��ا، بال�صجن خم�صة اأعوام. وبناء عليه، ينبغ��ي اأن يق�صي مدة العقوبة 
ال�صادرة بحقه". وذكر حم�صني اأن املتهم له ملف ف�صاد مايل اأي�صا "اإال اأن الئحة االتهام 
به��ذا ال�ص��دد مل ت�ص��در بعد"، وا�صف��ا التهم التي ُتوجه �ص��د ال�صلطة الق�صائي��ة يف اإيران 
وبع���ش امل�صوؤول��ني باأنها "حم���ش اأكاذيب". ومت االإع��الن عن اعتق��ال املتهم، يف �صهر 
اأغ�صط���ش/اآب الع��ام املا�صي، على خلفي��ة الق�صية املذك��ورة. ويف مايو/اأيار املن�رشم، 

�صدر حكم اأويل بحقه بال�صجن 5 �صنوات، وهو احلكم الذي مت تاأكيده اأم�ش االأحد.

وكاالت � متابع��ة: اأف��اد حر���ش �صواحل بنغالدي�ش ب��اأن 12 �صخ�صا، عل��ى االأقل، قتلوا 
وع���رشات اآخ��رون ُفق��دوا، قرب �صواح��ل بنغالدي���ش، يف حادث غرق ق��ارب للروهينغا 
امل�صلم��ني الفارين من ميامنار. وقال عالء الدي��ن نايان، امل�صوؤول يف حر�ش ال�صواحل، 
اإن الق��ارب "كان يقل حواىل 100 �صخ�ش"، م�صيف��ا اأن �صهادات الناجني ت�صري اإىل اأن 
ب��ني ه��وؤالء كان هناك نحو 40 را�صدا و"البقية اأطف��ال". من جهته، اأكد امل�صوؤول االآخر 
يف حر���ش ال�صواح��ل، عب��د اجلليل، اأن �صه��ادات الناجني تدل على اأن الق��ارب كان يقل 
ب��ني 80 و100 �صخ���ش. ووقع حادث الغرق اجلديد هذا م�ص��اء اأم�ش االأحد بالقرب من 
قري��ة غاال�ص��ار ال�صاحلي��ة يف خليج البنغ��ال بالقرب من م�صب نهر ن��اف الذي يف�صل 
ب��ني ميامنار وبنغالدي�ش. وقال حر���ش ال�صواحل اإنه عرث �صباح االثنني على جثث 12 

�صخ�صا هم "10 اأطفال و�صيدة م�صنة ورجل".

وكاالت � متابعة:�صخ��رت ال�صف��ارة الرو�صي��ة يف لن��دن م��ن ال�صحف��ي الربيط��اين جيل 
ويت��ل، ال��ذي انتق��د تكنولوجيا الف�ص��اء الرو�صية بطريق��ة غريبة. ب��داأت الق�صة بكتابة 
ويت��ل  ل�صحيف��ة "التامي��ز" �صرية خا�صة مكر�صة ل��� تيم بيك، اأول رائ��د ف�صاء بريطاين 
عل��ى منت حمطة الف�ص��اء الدولية. ويف حديث �صحفي، اعرتف رائ��د الف�صاء الربيطاين 
تي��م بيك باأنه من اأ�صد املعجبني مبركز" بايكون��ور، اأو التكونولوجيات ال�صوفيتية على 
اأقل تقدير"، هذا االأمر مل مير من دون اأن ي�صرتعى انتباه ال�صحفي الربيطاين. فعّلق جيل 
ويت��ل، قائال يف هذا ال�صاأن: "بانهيار ال�صيوعي��ة، مل يتغري اأي �صيء عمليا مما ي�صتعمله 

الرو�ش للو�صول اإىل املدار. 

اأعلن��ت ال�صف��ارة الرتكية يف وا�صنط��ن تعليق من��ح التاأ�صريات 
لدخ��ول االأرا�ص��ي الرتكي��ة، يف رد فع��ل غا�ص��ب عل��ى تعليق 
الوالي��ات املتح��دة خدم��ات التاأ�ص��رية لغ��ري املهاجري��ن يف 
مرافقه��ا الدبلوما�صية يف تركيا، يف اأعقاب اعتقال موظف يف 
القن�صلي��ة. وقالت ال�صفارة الرتكي��ة على ح�صابها يف تويرت ان 
“االأحداث االأخرية اأجربت احلكومة الرتكية على اإعادة تقييم 
م��دى التزام احلكومة االأمريكية باأمن من�صاآت وموظفي البعثة 

الرتكي��ة”. وكان��ت ال�صف��ارة االأمريكية يف العا�صم��ة الرتكية 
اأنق��رة اأ�صدرت بيان��ا االأحد عرب تويرت، قالت في��ه اإن االأحداث 
االأخ��رية اأجربتها عل��ى “اإعادة تقييم الت��زام احلكومة الرتكية 

جتاه اأمن مرافق واأفراد البعثة االأمريكية”.
واعتقل��ت ال�صلط��ات الرتكي��ة هذا االأ�صب��وع موظف��ا تركيا يف 
القن�صلي��ة االأمريكي��ة بزعم �صلت��ه ب�صبكه رج��ل الدين املقيم 
وال��ذي  غول��ن  اهلل  فت��ح  االأمربكي��ة  املتح��دة  الوالي��ات  يف 
حتمل��ه احلكومة الرتكي��ة م�صوؤولية االنق��الب الفا�صل ال�صيف 
املا�ص��ي. وينفي غول��ن تورطه يف حماول��ة االنقالب. وح�صب 

اأ�صوت�صيدبر���ش، يواج��ه مات��ني توب��از اتهام��ات بالتج�ص���ش 
و”حماول��ة االإطاحة باحلكوم��ة والد�صت��ور الرتكيني.” ويتهم 
بالتوا�ص��ل مع زعم��ا مع روؤ�صاء �رشك��ة �صابقني يف حتقيقات 
ف�ص��اد ترجع اإىل 2013، و121 �صخ�صا متورطني يف حماولة 

االنقالب ومئات ي�صتخدمون تطبيق ر�صائل هاتفية م�صفر.
وقال��ت ال�صف��ارة االأمريكي��ة اإنه��ا “منزعجة ب�ص��دة “،م�صيفا 
اإن تعلي��ق تاأ�صريات غ��ري املهاجرين “دخل حي��ز التنفيذ على 
الف��ور” خلف�ش عدد زائ��ري ال�صفارة والقن�صلي��ة االأمريكيتني 
م��ن االآن. و�ص��وف يوؤثر تعلي��ق اخلدمات على رج��ال االأعمال 

وال�صياح��ة والع��الج الطب��ي والط��الب والزي��ارات املتبادل��ة 
واأف��راد االأطق��م وو�صائل االإعالم وال�صحفي��ني والدبلوما�صيني 

والتاأ�صريات الدبلوما�صية وتاأ�صريات امل�صوؤولني.
كم��ا اأن الق�ش االأمريكي اأندرو برون�صون الذي يعي�ش يف تركيا 
من��ذ اأك��رث م��ن 20 �صن��ة، معتقل منذ ع��ام لعالق��ات مزعومة 

بغولن.
واعتقلت تركيا اأكرث من 50 األف �صخ�ش واأقالت 110 األف من 
وظائفه��م احلكومي��ة كجزء من حالة ط��وارئ اأعلنت يف البالد 

بعد االنقالب الفا�صل.

اأعلنت الهيئة الفدرالية الرو�صية للتعاون الع�صكري 
التقن��ي، الي��وم االثن��ني، اأن رو�صي��ا وال�صعودي��ة 
تو�صلت��ا التف��اق على �صفق��ة منظوم��ة �صواريخ 

اأخرى من االأ�صلحة. "اإ�ش400-"، واأنواع 
املكت��ب  ع��ن  "تا���ش" الرو�صي��ة  وكال��ة  ونقل��ت 
االإعالم��ي للهيئ��ة قول��ه: "نوؤك��د اأن��ه مت التو�صل 
التف��اق م��ع اململك��ة العربي��ة ال�صعودي��ة لبيعها 
ومنظوم��ة   ،S-400 اجل��وي  الدف��اع  منظوم��ة 

 ،kornet- M ن��وع  م��ن  لل��دروع  م�ص��ادة 
وراجمة ال�صواريخ TOS-A1، وراجمة القنابل 

."AK-103 AGS-30 و�صالح كال�صنكوف 
هذا وكانت ال�صعودية، قد اأعلنت اخلمي�ش املا�صي، 
اأنه��ا وقع��ت اتفاقا مع رو�صي��ا ل���رشاء اأق�صام من 
للدف��اع  ال�صاروخي��ة  "اإ���ش400-"  منظوم��ات 
اجل��وي وعدد م��ن االأن��واع االأخرى م��ن االأ�صلحة 

الرو�صية.
الر�صمي��ة  لالأنب��اء،  "وا���ش"  وكال��ة  وقال��ت 
ال�صعودية، اإنه: "بن��اء على التزام اجلانب الرو�صي 

بنق��ل التقني��ة وتوط��ني �صناع��ة وا�صتدام��ة هذه 
املنظوم��ات يف اململكة، تعل��ن ال�رشكة ال�صعودية 
لل�صناع��ات الع�صكرية ع��ن توقيع مذك��رة تفاهم 
وعق��د ال���رشوط العام��ة مع �رشك��ة رو���ش اأبورن 
اإك�صب��ورت... وبتوجي��ه من �صم��و ويل العهد نائب 
رئي�ش جمل�ش الوزراء وزير الدفاع، وقع اجلانبان 
عل��ى هذه االتفاقي��ات التي من املنتظ��ر اأن تقوم 
ب��دور حم��وري يف من��و وتطوي��ر قط��اع �صناعة 
االأنظم��ة الع�صكرية واالأ�صلح��ة يف اململكة العربية 

ال�صعودية".

�صك��ر رئي���ش فنزوي��ال، نيكوال�ش م��ادورو، نظريه 
االأمريك��ي وخ�صم��ه الل��دود، دونال��د ترامب، على 
ت��رداد ا�صمه با�صتم��رار ودون انقط��اع ومبنا�صبة 
وبغ��ري منا�صب��ة، وه��و م��ا جعل��ه يحظ��ى ب�صهرة 

وا�صعة طافت االآفاق.
وقال مادورو، بلهج��ة �صاخرة عرب اأثري التلفزيون 
احلكوم��ي، اأم�ش االأح��د، اإن "ترامب جعلني اأحظى 
ب�صه��رة مل اأكن اأحل��م بها يف جمي��ع اأنحاء العامل، 
اإنه ل�رشف عظيم اأن ال يق�صي رئي�ش االمرباطورية 
يوم��ا دون ذكر ا�صم��ي مرارا وتك��رارا، وهذا يعني 

اأنني اأفعل �صيئا جيدا".
الرئي���ش  فر���ش  املا�ص��ي،  اأغ�صط���ش/اآب  ويف 
االأمريكيعقوب��ات جدي��دة عل��ى فنزوي��ال، بذريعة 
ان��دالع احتجاجات يف ذلك البلد، واأعرب عن اأمله 
يف اأن حت��ذو دول االحتاد االأورب��ي حذو وا�صنطن 
وتفر���ش اأي�صا عقوب��ات اقت�صادية على كراكا�ش 
التي تعاين اأ�صال من تراجع اأ�صعار النفط العاملية، 

ومن ت�صخم هائل بلغ اأكرث من 500%.
وختم م��ادورو حديث��ه، يف التلفزي��ون احلكومي، 
هازئ��ا م��ن نظ��ريه االأمريك��ي، وق��ال اإن "دونالد 
ترام��ب اأ�صب��ح يت��وىل مه��ام رئي���ش املعار�ص��ة 
الفنزويلية". وعلى الرغم من ذلك، اأ�صار يف الوقت 
نف�ص��ه، اإىل اأن االتف��اق على ب��دء املفاو�صات بني 

ال�صلطات واملعار�صة اأ�صبح االآن جاهزا تقريبا.

أزمة التأشيرات تدخل دائرة التحدي بين أنقرة وواشنطن

روسيا تؤكد التوصل إلى اتفاق مع السعودية لتوريد منظومة 
"S-400" للدفاع الجوي

مادورو يشكر ترامب 
على خدماته الجليلة!

وكاالت ـ متابعةوكاالت ـ متابعة 

وكاالت ـ متابعة

سيناتور أميركي: البيت األبيض تحول 
إلى “روضة لألطفال الكبار”

ق��ال ال�صيناتور االأمريك��ي ورئي�ش جلنة ال�صوؤون 
ل�صحيف��ة  ت�رشي��ح  يف  كورك��ر  ب��وب  الدولي��ة 
“نيويويرك تاميز”، اإن الرئي�ش االأمريكي دونالد 
ترام��ب ال��ذي يه��دد دوال اأخرى باحل��رب، ميكن 
اأن ي�ص��ع الب��الد على �صفري ح��رب عاملية ثالثة. 
ووفقا ملجل���ش ال�صيوخ االأمريك��ي، ي�صري ترامب 
اإىل موقفه يف البيت االأبي�ش باأنه عر�ش واقعي.
وق��ال كورك��ر: “اإنه يقلقني، واأن��ه يزعج كل من 
يهدد اأمتنا”. واتهم ال�صيناتور، الرئي�ش االأمرييي 
بحقيق��ة اأن��ه اأ���رش اأك��رث م��ن م��رة بالعالق��ات 
خ��الل  م��ن  املتح��دة  للوالي��ات  الدبلوما�صي��ة 

“تغريداته” على التويرت.
واأ�ص��اف كوركر اأنه لن يرت�ص��ح لوالية ثالثة يف 
انتخاب��ات 2018، م��ن جهت��ه “غ��رد” ترام��ب 
معلقا عل��ى قرار كوركر قائال: “اإن ع�صو جمل�ش 

ال�صيوخ
ك�”االأمع��اء الرقيقة” )اأي عاج��ز و�صعيف جدا( 

حتى ي�صارك يف االنتخابات”.
م��ن جهة اأخ��رى، ق��ال ترامب اإن��ه رف�ش تعيني 
كورك��ر يف من�صب وزي��ر اخلارجي��ة االأمريكية، 

واتهمه بالتورط يف االتفاق النووي مع اإيران.
وردا عل��ى ت�رشيح��ات ترام��ب، “غ��رد” كوركر 
على التويرت قائال: “اإن البيت االأبي�ش حتول اإىل 

“رو�صة لالأطفال الكبار”.
يذك��ر ب��اأن الوالي��ات املتح��دة وبيون��غ يان��غ 
التهدي��دات  االأخ��رية،  االآون��ة  يف  يتب��ادالن 
والت�رشيحات القا�صي��ة، االأمر الذي ينذر بنهاية 

ماأ�صاوية قد تنتهي بحرب.

أميركا ـ وكاالت

ن�صرت �صحيفة 
“�صفابودنايابرا�صا” تقريرا؛ 

حتدثت فيه عن اتفاق 
الرئي�س الرو�صي فالدميري 

بوتني وامللك ال�صعودي 
�صلمان بن عبد العزيز اآل 

�صعود، على عقد �صفقة �صراء 
اأنظمة ال�صواريخ امل�صادة 

للطائرات طراز “اإ�س-
.”400

بغداد – الجورنال


