
 و�عترب مت�بعون لل�ش�أن �لرتكي �أن �أنقرة، �لتي تقول �إن 
�إق�مة منطقة  ب�ش�أن  �أ�شت�نة  تنفيذ� التف�ق  ي�أتي  �لهجوم 
يف  ف�شلت  م�  ال�شتئن�ف  ت�شعى  �إدل��ب،  يف  توتر  خف�ض 
الإق�مة  �أ�شهر  منذ  �شنته  �ل��ذي  �لهجوم  خ��ال  حتقيقه 
ملنع  وخ��شة  �شوري�،  مع  حدوده�  على  �آمنة  منطقة 

�شيطرة �الأكر�د �ل�شوريني على �أر��ض حدودية.
وك�نت تركي� ف�شلت يف حتقيق نت�ئج ذ�ت قيمة يف ذ�ك 
�إىل ج�نب قو�ت  �لوالي�ت �ملتحدة  �لتدخل ب�شبب وقوف 
�أمريكي  بدعم  ت�شكلت  �لتي  )ق�شد(  �لدميقر�طية  �شوري� 
ميد�نية  ورقة  لتكون  وخ��شة  �لرقة،  من  د�ع�ض  لطرد 
�ل�شي��شي  قوية تف�و�ض به� و��شنطن لتحديد �شكل �حلل 
�مل�شتقبلي يف �شوري� قبل �أن تتغري �ملع�دلة على �الأر�ض 
لف�ئدة رو�شي� ومن ور�ئه� �إير�ن وقو�ت �لرئي�ض �ل�شوري 

ب�ش�ر �الأ�شد.
ك�مل،  ب�شكل  تغري  �الآن  �لو�شع  �إن  �ملت�بعون  وق���ل 
كونه�  رغم  �الأمريكي  �حلليف  مع  �ختلفت  �لتي  فرتكي�، 
مت�م�،  معزولة  لي�شت  و��شنطن،  �شلة  يف  بي�شه�  و�شعت 
قبلت  �أن  بعد  و�إير�ن  رو�شي�  مع  قوية  �ش�رت  وعاقته� 
�لتي  �لرو�شية  �ملظلة  حتت  �شوري�  يف  حتركه�  يكون  �أن 
دم�شق  وبني  وبني طهر�ن  بينه�  �الأجو�ء  لتلطيف  مهدت 
رغم م� يبديه �الإعام �ملو�يل لاأ�شد من هجوم على �لدور 

�لتخريبي لرتكي� �شم�ل �لباد.
و�أكد �جلي�ض �لرتكي �الثنني �أنه بد�أ �أن�شطة �ال�شتطاع يف 
يف  متوقعة  ع�شكرية  عملية  قبل  ب�شوري�  �إدلب  حم�فظة 

�ملنطقة �ملتن�زع عليه� يف �شم�ل غرب �شوري�.
و�أ�ش�ف “�أن �خلطوة �شملت �إق�مة نق�ط مر�قبة و�أنه يقوم 
مبه�مه مب� يتم��شى مع قو�عد �ال�شتب�ك �ملتفق عليه� يف 

�إليه  �إ�ش�رة �إىل �تف�ق جرى �لتو�شل  �أ�شت�نة”، يف  عملية 
�ل�شهر �مل��شي يف ع��شمة ك�ز�خ�شت�ن.

�ملع�ر�شة  ملق�تلي  م�ش�عدة  تقدم  �إنه�  تركي�  وتقول 
تنفيذ  بهدف  طويلة  فرتة  منذ  ت�ش�ندهم  �لذين  �ل�شورية 
�لعملي�ت  تقلي�ض  �إىل  يهدف  �لذي  �لت�شعيد  عدم  �تف�ق 
�لتي  �ملنطقة  يف  للحكومة  �ملو�لية  �لقو�ت  مع  �لقت�لية 
مق�تلي  ل�شيطرة  �خل��شعة  �شك�ن�  �ملن�طق  �أك��ر  تعد 

�ملع�ر�شة.
لكن خرب�ء ع�شكريني ومع�ر�شني �شوريني ق�لو� �إن تركي� 
��شرت�تيجيته�  لتحقيق  �لو�جه�ت  خمتلف  على  تلعب 
خلدمة  �أد�ة  ويكون  له�  م��و�ل  ح��دودي  ح��ز�م  خلق  يف 

�الأ�شد، و�مل�ش�ركة  ب�ل�شغط على  �شو�ء م� تعلق  �أجندته� 
يف حتديد م�شتقبل �شوري�، �أو م� تعلق بقطع �لطريق على 
و�أ�ش�ر  الأكر�ده�.  ميتد  �أن  قبل  �شوري�  يف  �لكردي  �حللم 
الأجل  ن�شقت  تركي�  �أن  �إىل  و�ملع�ر�شون  �خلرب�ء  هوؤالء 
��شرت�تيجيته� مع جه�ت متن�ق�شة �مل�ش�لح مثل  مترير 
ومع  �إره�بية،  �مل�شنفة  �ملت�شددة  �الإ�شامية  �جلم�ع�ت 
عن  �ن�شقت  �أغلبه�  �حلر  �جلي�ض  من  وقي�د�ت  ف�ش�ئل 
�أنقرة  تن�شيق  عن  ف�شا  ليرب�لية،  �أفك�ر�  وحتمل  �لنظ�م 
الإير�ن  �أردوغ���ن  زي�رة  خال  تدعم  و�لذي  طهر�ن،  مع 
طريق  خ�رطة  و�شع  فيه�  مت  و�لتي  �مل��شي،  �الأربع�ء 
للعمل �الإير�ين �لرتكي �مل�شرتك يف �شوري� و�لعر�ق، و�أن 

�جل�رية  �الأمم  لعبة  يف  متفرجني  جمرد  ودم�شق  بغد�د 
�الآن.

�شوري�  �شم�ل  �لتدخل  �أن  عن  �شوري  مع�ر�ض  وك�شف 
على  �حل��رب  و�أن  لرتكي�،  �لقومي  �الأم��ن  حم�ية  هدفه 
�حلقيقية  �لغ�ية  على  للتغطية  ي�فطة  جمرد  �الإره���ب 
للتدخل، م�شدد� على �أن تركي� لو ك�نت حت�رب �الإره�ب 
مط�ر�ته�  ��شتعم�ل  من  �الإره�بيني  من  �الآالف  ملنعت 

لانتق�ل �إىل �شوري�.
�ملع�ر�شة  يف  �ملف�و�شني  كبري  �شرب�،  حممد  وي��رى 
مهد  �ل�شوري  �مل�شهد  عن  �الأمريكي  �لغي�ب  �أن  �ل�شورية، 
خال  من  �لفر�غ  مللء  �لطريق  �الإقليمية  �لقوى  جلميع 

تدخله� �ملب��رش على �الأر�ض.
ب�ر�ك  �ل�ش�بق  �الأمريكي  �لرئي�ض  ��شرت�تيجية  و�أربكت 
مل  �لتي  تر�مب  دون�لد  خلفه  �إد�رة  �شوري�  يف  �أوب�م� 
جتد من حل �شوى جم�ر�ة �الأدو�ر �لتي �كت�شبته� رو�شي� 
لا�شتف�دة  �الأك��ر�د  ورقة  على  و�لره�ن  وتركي�،  و�إي��ر�ن 
منه� يف مو�جهة د�ع�ض ويف �لت�رشيع ملوقع قدم �أمريكي 

للت�أثري ولو ب�شكل حمدود يف �مللف �ل�شوري.
حلظة  يف  “نحن  “�لعرب”،  ل�  ت�رشيح  يف  �شرب�  وق���ل 
ف�إنه  للنظ�م  وب�لن�شبة  �إقليمي ه�ئل وكبري جد�  ��شتب�ك 
ومنذ ع�م 2012 حتول �إىل جمرد �أد�ة من �أدو�ت )�ملر�شد 
�ملنطقة”،  على  �ل�شيطرة  يف  خ�منئي  علي  �الإي���ر�ين( 
�لنموذج  تقليد  “تريد  �أن��ه���  يبدو  تركي�  �أن  ماحظ� 
�الإير�ين مع ب�ش�ر �الأ�شد فعمدت �إىل تطويع بع�ض ف�ش�ئل 
�ملع�ر�شة لتكون �أد�ة بيده� تنفذ من خاله� �شي��شته�”.
تو�زن�ت  عرب  ت�ريخي�  ع��شت  �ملنطقة  هذه  �أن  و�أو�شح 
�لعرب  هي  ح�ش�رية  عن��رش  لثاثة  و�ل�شعف  �لقوة 
و�لفر�ض و�الأتر�ك و��شتقر�ر �ملنطقة مرتبط ب�لتو�زن بني 
هذه �لعن��رش، “لكن م� ن�شهده منذ ع�م 2003 هو متدد 

�إير�ن خ�رج �إقليمه� مع م� يحمله هذ� �لتمدد من م�رشوع 
�ملنطقة  ن�شيج  وتفتيت  و�ل�شيطرة  ب�لهيمنة  �مرب�طوري 
وتدمري مفهوم �لدولة �لوطنية ل�ش�لح ميلي�شي�ت كم� هو 

يف �لعر�ق ولبن�ن و�شوري�”.
�أي�ش� خرجت  �الآن  “تركي�  ب�أن  �عتق�ده  وعرب �شرب� عن 
لغي�ب  ت�أكيد  وه��و  ج��د�  خطري  وه��ذ�  �إقليمه�،  خ���رج 
�إقليمية  ح��روب  �إىل  يف�شي  قد  وه��ذ�  �لعربي،  �مل�رشوع 
�ل�شيطرة  ت�شتطيع�  لن  �أنهم�  �لدولت�ن  تدرك  �إن مل  كربى 

على �ملنطقة”.
لكن مر�قبني للم�شهد �ل�شوري حذرو� من �أن تنقل �ملو�قف 
من  يجعل  ومو�شكو  و��شنطن  على  �لره�ن  بني  �لرتكية 
�أن  ميكن  ��شرت�تيجي  حليف  �كت�ش�ب  عليه�  �ل�شعب 
�شم�ل  له�  م��و�ل  ح��دودي  ح��ز�م  �إيج�د  على  ي�ش�عده� 
قد  له�  �حلليفة  �ملحلية  �لف�ش�ئل  �أن  عن  ف�شا  �شوري�، 
دور�  له�  ي�شمن  جديد  حت�لف  عن  بحث�  موقعه�  تغري 
يف م�شتقبل �شوري� بعيد� عن �حل�ش�ب�ت �لرتكية �ملعقدة 

و�ملتن�ق�شة �أحي�ن�.
�أنه  �آقبيق  منذر  �ل�شوري  �لغد  تي�ر  يف  �لقي�دي  ويتوقع 
جغر�فية  خطوط  تت�شح  �شوف  �لق�دمة  �الأ�شهر  خال 
لتق��شم �لنفوذ يف �شوري� بني رو�شي� و�لوالي�ت �ملتحدة 

و�إير�ن وتركي�.
هذه  من  “كا  �إن  ل�”�لعرب”  ت�رشيح  يف  �آقبيق  ويقول 
ميلي�شي�ت  �أي�ش�  ولديه�  �شوري�.  يف  جي�ش�  متلك  �لدول 
“وح�شب  �أنه  �إىل  الفت�  حل�ش�به�”،  تعمل  م�شلحة  حملية 
�إدلب �شتكون  �الإير�نية ف�إن  �لرتكية  �لرو�شية  �لتف�هم�ت 
من ح�شة تركي� مع �رشط تفكيك جبهة �لن�رشة، ورغم �أن 
تركي� ك�نت �لد�عم �لرئي�شي للف�ش�ئل �الإ�شامية �ل�شلفية 
ومنه� جبهة �لن�رشة منذ �شنو�ت، �إال �أنه� �الآن لن ترتدد 

يف �إنه�ء هذه �جلبهة من �أجل م�ش�حله�”.
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موسكو: ال بديل حتى اآلن عن االتفاق النووي اإليراني

مدريد: خطاب زعيم كتالونيا كان خدعة والمجال يبقى للتفاوض

موسكو قد تتعامل بالمثل مع واشنطن 
بخصوص األزمة الدبلوماسية

وك�الت � مت�بعة: �أعلنت وز�رة �خل�رجية �لرو�شية �أن خروج �لوالي�ت �ملتحدة من �التف�ق 
�لن��ووي �الإير�ين يزع��زع �لو�شع يف �ل�رشق �الأو�شط، موؤكدة �أن��ه ال يوجد هن�ك حتى �الآن 
�أي بدي��ل لهذ� �التف���ق. وق�ل مدير ق�شم �أمري��ك� �ل�شم�لي��ة يف وز�رة �خل�رجية �لرو�شية، 
غيورغ��ي بوري�شينك��و، �لي��وم �الأربع�ء، �إن مو�شك��و ال تفهم م� هي م�شلح��ة و��شنطن يف 
خروجه��� من �التف�ق �لن��ووي حول �إير�ن، م�شري� �إىل �أن ه��ذه �خلطوة �ملحتملة �شتزعزع 
�لو�ش��ع يف �ل���رشق �الأو�شط ب�شكل �أكرب و�شتوؤثر على �ال�شتق��ر�ر �لع�ملي. و�أكد بوري�شينكو 
�أن �التف���ق �لذي مت �لتو�شل �إلي��ه يف �لع�م 2015 عك�ض يف ذلك �حلني �لروؤية �مل�شرتكة 
لت�شوي��ة �لو�ش��ع، ق�ئ��ا �إن��ه "مل تط��رح حت��ى �الآن �أي خي�ر�ت مثل��ى �أخ��رى". وت�ش�ءل 
�لدبلوم��ش��ي �لرو�شي: "ه��ل هن�ك من ي�شتفيد من �أال يكون برن�م��ج �إير�ن �لنووي �شلمي� 
بحت���؟ م� هو �شب��ب دفعه� التخ�ذ �إجر�ء�ت �إ�ش�فية ل�شم���ن �أمنه�؟ ال نفهم ذلك". وق�ل 
بوري�شينك��و: "يف ح�ل خ��روج �لوالي�ت �ملتحدة ب�لفعل من خط��ة �لعمل �مل�شرتكة، ف�إن 
ذل��ك �شي�ش��ع تنفيذ �التف�ق مو�شع �شك. وقد يوؤدي ذلك �إىل تخلي �إير�ن، هي �الأخرى، عن 
تنفي��ذ �لتز�م�ته�، خ��شة �إذ� ب��د�أت �لوالي�ت �ملتحدة �إع�دة فر�ض عقوب�ته� �شد طهر�ن. 
و�شتتمت��ع �إي��ر�ن يف هذه �حل�لة بك�مل �حلق يف وقف تنفيذ �التف���ق". و�أكد �لدبلوم��شي 
�لرو�ش��ي �أن مو�شك��و تعترب �التف���ق �ملذكور �تف�ق� ن�فذ� وفع���ال ي�شب يف م�شلحة ك�فة 

�الأطر�ف، م�شيف� �أنه يجب على �جلميع �اللتز�م به.

��شب�ني��� � وك�الت: �أعل��ن وزير �خل�رجي��ة �الإ�شب�ين، �ألفون�شو د��شتي���ض، �ليوم �الأربع�ء، 
�أن مدري��د ال ت�شتطيع �لقبول بنت�ئج �ال�شتفت�ء على ��شتقال �إقليم كت�لوني� الأن د�شتور 
 EUROPE" لباد �حل�يل ال ي�شمح بذلك. وق�ل د��شتي�ض، يف حديث �إىل حمطة �إذ�عة�
1"، رد� على �شوؤ�ل حول �إمك�نية تنظيم ��شتفت�ء جديد يف �الإقليم: "ال ميكنن� �لقبول ب�أن 
يقرر حفن��ة من �لكت�لون عن �إ�شب�ني� ب�أكمله�". وو�شف عمي��د �لدبلوم��شية �الإ�شب�نية 
"خط���ب �ال�شتقال" �لذي �ألق�ه، �أم�ض �لثاث�ء، رئي�ض كت�لوني� ك�رلي�ض بوت�شدميون، 
ب�أن��ه خدع��ة حيث ق�ل �شيئ� وفع��ل �شيئ� �آخر، موؤك��د� �أن �ملج�ل يبق��ى للتف�و�ض بني 
�حلكوم��ة �ملركزية و�شلط���ت �الإقليم �شمن �إط�ر �لد�شتور. جت��در �الإ�ش�رة �إىل �أن رئي�ض 
كت�لوني��� �أعل��ن، �أم���ض �لثاث�ء، �أم�م �لربمل���ن �ملحل��ي �أن �الإقليم ��شتح��ق ب�لفعل �أن 
يك��ون دولة م�شتقلة، و�قرتح يف �لوقت نف�ش��ه تعليق �إعان �النف�ش�ل "الإف�ش�ح �ملج�ل 
للحو�ر". ووقع بوت�شدميون، وغريه من ق�دة �الإقليم، بعد هذ� �خلط�ب، �إعان �النف�ش�ل 

مع ت�أجيل دخوله حيز �لتنفيذ.

رو�شي� � وك�الت : ق�ل مدير د�ئرة �أمريك� �ل�شم�لية بوز�رة �خل�رجية �لرو�شية، غيورغي 
بوري�شينك��و، �إن مو�شك��و تبح��ث خمتل��ف �ل�شي��غ للرد عل��ى �لو�شع ح��ول �ملمتلك�ت 
�لدبلوم��شي��ة �لرو�شية يف �لوالي�ت �ملتح��دة. و�أ�ش�ف، يف حديثه لوك�لة "نوفو�شتي" 
�لرو�شي��ة لاأنب���ء، �أن مو�شك��و ال ت�شتبع��د �أن تطلب م��ن و��شنطن خف���ض عدد موظفي 
�لبعث��ة �لدبلوم��شي��ة �الأمريكية يف �الحت�د �لرو�شي "�إىل 300 �شخ�ض �أو �أقل". وت�بع: 
"�أم� ردن�، فقد قلن�، مب� يف ذلك علن�، �إن هن�ك يف �ملج�ل �لدبلوم��شي مبد�أ �لتب�دل 
�لث�ب��ت، ويع��رف �الأمريكيون ذلك ب�شكل جيد. و�إذ� ت�رشف��و� مبثل هذه �لطريقة فيعني 
�أنه��م يو�فقون على �أنه ب�إمك�نن� �أن نفعل �ل�ش��يء نف�شه مع موؤ�ش�ش�تهم يف رو�شي�. �أم� 
�الإج��ر�ء�ت �مللمو�شة ف�شنبحثه��� و�شنتخذه� عند �حل�جة". ورد� عل��ى �ل�شوؤ�ل فيم� �إذ� 
بحث��ت رو�شي� �حتم�ل �إغاق �إحدى �لقن�شلي���ت �الأمريكية يف رو�شي�، �أكد بوري�شينكو 
�أن مو�شك��و "ال ت�شتبع��د �أي��ة �شيغ ممكنة مب� فيه� حتقيق و�ش��ع �مل�ش�و�ة فيم� يخ�ض 
ع��دد �ملوظف��ني �لدبلوم��شيني". و�أكد بوري�شينكو �أي�ش��� �أن مو�شكو مل تتخل عن نيته� 
تق��دمي دع��وى �إىل حمكمة �أمريكي��ة ب�شدد �لق�شية ح��ول �لقن�شلي��ة �لرو�شية يف �ش�ن 

فر�ن�شي�شكو.

.
 ق���ل م�شوؤول يف وز�رة �خل�رجية �الأمريكي��ة �أن حم�ربة “حزب �هلل” 
هي �أولوية للرئي�ض دون�لد تر�مب، معلن� عن تخ�شي�ض مك�ف�أة بقيمة 
�شبع��ة ماي��ني دوالر الأي معلوم���ت ت��وؤدي �إىل �عتق���ل �لقي�دي يف 
“حزب �هلل” طال حمية، وخم�شة مايني دوالر الأي معلوم�ت حول 
�لقي���دي يف �لتنظيم فوؤ�د �شكر. و�أكد �لبيت �الأبي�ض �أن “حزب �هلل” ال 
يز�ل ي�شكل تهديد� الأمن �لوالي�ت �ملتحدة �لقومي ودول منطقة �ل�رشق 
�الأو�ش��ط وخ�رجه�، د�عي� �لع���مل �إىل مو�جهة �لنظ�م �لديكت�توري يف 

طه��ر�ن. وق���ل م�ش�عد �لرئي���ض �الأمريكي ل�شوؤون �الأم��ن �لد�خلي توم 
بو�ش��ريت يف مق�ل ن�رش على موقع �لبيت �الأبي�ض: “ال يوجد �أي ف�رق 
ب��ني �جلن���ح �الإره�بي حل��زب �هلل وم� ي�شم��ى �جلن���ح �ل�شي��شي، �إنه 
منظم��ة �إره�بية ع�ملية”. و�أ�ش���ف: “�أن �الأمن �الأمريكي �أحبط خال 
�ل�شن��و�ت �الأخرية حم�والت حزب �هلل تنفي��ذ هجم�ت �إره�بية ط�ولت 
�لق�ر�ت ك�فة تقريبً�، مب� يف ذلك، يف ت�ياند وقرب�ض و�لكويت وبريو 
ونيجريي�”. و��ش�ر �ىل �أن �حلزب ين�شط على �الأر��شي �الأمريكية �أي�ش�، 
حيث �أوقف مكتب �لتحقيق�ت �لفيدر�يل �أخري�ً، �شخ�شني عما مل�شلحة 
�شبك��ة ح��زب �هلل �لع�ملي��ة.  و�ش��دد بو�ش��ريت عل��ى �أن �إد�رة �لرئي���ض 

�الأمريك��ي دون�ل��د تر�مب �شتعم��ل بن�ش�ط على حتدي��د �لبنية �لتحتية 
حل��زب �هلل وقنو�ت �لتمويل �لت��ي تغذيه� بغية �لق�ش���ء عليه�. و�أبدى 
ر�ش���ه الن�شم�م دول ع��دة �إىل �لوالي�ت �ملتح��دة يف ت�شنيفه� حزب 
�هلل تنظيم��� �إره�بي���، م�ش��ري� كمث�ل عل��ى ذلك �إىل �الحت���د �الأوروبي 
�ل��ذي فر�ض عقوب���ت �شد �جلن�ح �مل�شلح للحزب ع���م 2013، د�عيً� 
�الأمم �ملتح��دة ودوال يف �أوروب� و�أم��ريك� �لاتينية و�أمريك� �جلنوبية 
و�إفريقي��� وجنوب ���رشق �آ�شي� �لتي مل تفر�ض عقوب���ت على حزب �هلل 
بعد، دع�ه� �إىل فعل ذلك. و�أكد �أن �إد�رة تر�مب �شتو��شل بذل جهوده� 
�لر�مي��ة �إىل عزل ر�ع��ي “حزب �هلل”، �إير�ن، �لتي ال حترتم �شي�دة دول 

يف جو�ره� وت�شتفيد من ع�ئد�ت جت�رة �لنفط لتمويل حزب �هلل وغريه 
م��ن �لتنظيم�ت �الإره�بي��ة. ود�ن �أفع���ل �إير�ن �ملزعزع��ة لا�شتقر�ر، 
د�عي��� دول �لع�مل �إىل �لتوحد يف �شبيل مو�جه��ة �لنظ�م �لديكت�توري 
يف طه��ر�ن و�رشيكه� �الأ�شغر حزب �هلل. من جهته، ق�ل �ملدير �لوطني 
ملك�فح��ة �الإره�ب يف �لوالي�ت �ملتحدة نيكوال�ض ر��شمو�شن �إن حزب 
�هلل م��� ز�ل ي�ش��كل تهدي��د� للوالي�ت �ملتحدة، وذلك بع��د 20 ع�م� من 
ت�شنيف��ه منظم��ة �إره�بية. و�أو�ش��ح يف موؤمتر �شح���يف �أن �مل�ش�لح 
�الأمني��ة �الأمريكية تر�قب ع��ن كثب �أي حترك�ت حلزب �هلل على �لرت�ب 

�الأمريكي.

�أمريكيت���ن،  ��شرت�تيجيت���ن  ق�ذفت���ن  �أج��رت 
ليلي��ة  تدريب���ت  م��رة،  الأول  �لثاث���ء،  �أم���ض 
ق��رب كوري��� �ل�شم�لي��ة، بحم�ي��ة مق�تات من 
�شاح �جل��و �لي�ب�ين و�لك��وري �جلنوبي. و�أف�د 
بي���ن للقو�ت �جلوي��ة �الأمريكية ب���أن ق�ذفتني 
B-1B Lan - '�أمريكيتني ثقيلتني من طر�ز 
er' �الأ���رشع من �ل�ش��وت، �ش�ركت� يف �لتدريب 
�لليل��ي، ونقل��ت ه�ت���ن �لق�ذفت���ن �إىل ق�ع��دة 
'�أندر�ش��ون' يف جزيرة غو�م يف �ملحيط �له�دئ، 
وك�نت� متمركزتني يف ق�ع��دة '�إل�شورث' بوالية 

�لق�ذفت��ني  �أن  �إىل  م�ش��ري�  �جلنوبي��ة،  د�كوت��� 
�ال�شرت�تيجيت��ني نفذت��� 'مهم��ة يف منطقة بحر 
�لق��و�ت  و�أو�شح��ت متحدث��ة ب��ش��م  �لي�ب���ن'. 
�جلوي��ة �الأمريكي��ة �أن �لق�ذف���ت �ال�شرت�تيجية 
ليلي��ة  تدريب���ت  م��رة  الأول  نف��ذت   'B-1B'
م�شرتك��ة مع مق�تات من �ش��اح �جلو �لي�ب�ين 
طي���ري  �أن  �إىل  م�ش��رية  �جلنوب��ي،  و�لك��وري 
�ل��دول �لثاث 'ع��ززو� مه�ر�ته��م �لقت�لية'، و�أن 
�ملق�تات �لي�ب�ني��ة و�لكورية �جلنوبية ر�فقت 
�لق�ذفت��ني �ال�شرت�تيجيت��ني �الأمريكيتني خال 
�لق�ذف���ت  �أن  ب�ش��كل منف�ش��ل. يذك��ر  �ملهم��ة 
�ال�شرت�تيجي��ة �الأمريكي��ة 'B-1B' ق�درة على 

�لطري�ن �إىل بيونغ ي�نغ من جزيرة غو�م يف �أقل 
من 3 �ش�ع�ت، ويف �الأ�شهر �الأخرية، ��شتعر�شت 
�لوالي���ت �ملتح��دة �لقوة �أم�م كوري��� �ل�شم�لية 
ع��دة م��ر�ت، و�أر�شل��ت ق�ذف�ته��� �ال�شرت�تيجية 
يف مهم���ت ف��وق �شبه �جلزي��رة �لكورية. ووفق 
�التف�قي��ة �لرو�شي��ة �الأمريكي��ة ب�ش���أن خف���ض 
�الأ�شلح��ة �لهجومي��ة �ال�شرت�تيجية، حورت هذه 
�لق�ذف���ت بطريق��ة جتعله��� غ��ري ق���درة عل��ى 
حم��ل �أ�شلح��ة نووي��ة، �إال �أن و�ح��دة م��ن ب��ني 
ث��اث ق�ذف�ت ��شرت�تيجية �أمريكية يف تر�ش�نة 
�لوالي�ت �ملتحدة ق�درة على حمل �أكرب قدر من 

�الأثق�ل على متنه�.

ن�ق���ض جمل���ض �ل�شع��ب �ل�ش��وري، �أم���ض �لثاث���ء، 
م���رشوع �لق�ن��ون �خل��ض �جلدي��د �ملتعلق برع�ية 
جمهويل �لن�شب وتهيئة �لبيئة �لت�رشيعية �ملائمة، 

لتو�شيح مفهوم جمهويل �لن�شب وطرق رع�يتهم.
و�أك��د عدد من �الأع�ش�ء، خ��ال �جلل�شة �ل�ش�بعة من 
�ل��دورة �لع�دي��ة �خل�م�شة لل��دور �لت�رشيعي �لث�ين، 
برئ��ش��ة حم��وده �شب���غ، عل��ى ���رشورة حتدي��د 
�جله�ت �ملعني��ة بتوفري �خلدم�ت له��ذه �ل�رشيحة، 
وكيفي��ة �ش��ون حقوقه��� وت�أمني �لرع�ي��ة �لازمة 

له�.
و�أ�ش���رت ع�شو �ملجل�ض، �شام �شنق��ر، رئي�شة جلنة 
حقوق �مل��ر�أة و�الأ���رشة و�لطف��ل، �إىل �أهمية ت�أمني 
�لرع�ية �الأ�رشية �لبديلة ملجهويل �لن�شب، مو�شحة 
�أن م���رشوع �لق�نون يت�شمن �آلي���ت �لت�شدي لهذه 
�حل�ل��ة ومع�جلته�، ليك��ون جمهولو �لن�شب عن�رش� 

ف�عا يف �ملجتمع.
من ج�نبه، �أو�شح وزير �لد�خلية، حممد �ل�شع�ر، �أن 
�لغ�ية من م�رشوع ق�نون جمهويل �لن�شب "�إن�ش�نية 
بحت��ة"، وق�ل �إن "ح�الت جمهويل �لن�شب �لتي يتم 
ت�شجيله��� يف �ل�ش��وؤون �ملدني��ة، �أو دور �لرع�ي��ة، 
لي�شت كثرية بل هي قليلة جد�، وال تتج�وز ح�لتني 
فق��ط �شهري��� وهن���ك �شو�ب��ط وقي��ود حقيقية يف 
�ل�ش��وؤون �ملدني��ة ب�لن�شب��ة لت�شجيله��م عل��ى �أنه��م 

جمهولو �لن�شب".

واشنطن تخصص مكافأة مالية العتقال قياديين في "حزب الله"

قضية "مجهولي النسب" قاذفتان أميركيتان تتدربان ألول مرة تحت جنح الظالم قرب كوريا الشمالية!
تطرح في البرلمان السوري وكاالت ـ متابعة 

سوريا ـ وكاالت

واشنطن ـ وكاالت

الدفاع الروسية: نحمل الجانب األميركي مسؤولية إفساد المسار السلمي في سوريا

ق�لت وز�رة �لدف�ع �لرو�شية، �إن �جل�نب �الأمريكي 
مل يقدم �أي تف�شري عن ت�ش�وؤالتن� بخ�شو�ض ت�شلل 
م�شلح��ي د�ع�ض م��ن نقطة مر�قب��ة �أمريكية قرب 
ق�عدة �لتنف، �لتي ينت�رش فيه� جنود �أمريكيون.

وق���ل �ملتح��دث ب��ش��م وز�رة �لدف���ع �لرو�شية، 
�للو�ء �إيفور كون��شنكوف، �إن �جل�نب �لرو�شي نبه 
�لزماء �الأمريكي��ني، �إىل �أن حتويل ق�عدة �لتنف 
�لو�قعة على �حلدود �ل�شورية �الأردنية، �إىل "ثقب 

�أ�شود"، �أمر غري  خم�لف للق�نون.
و�أك��د كون��شنك��وف يف بي���ن، �لي��وم �الأربع���ء، 
�أن نح��و 600 م�شل��ح خرجو� على م��ن �شي�ر�ت 
رب�عية �لدفع، �أم�م �أعني �لع�شكريني �الأمريكيني، 

من منطقة �لتنف ب�جت�ه غرب  �شوري�.
�لدف���ع  وز�رة  ب��ش��م  �ملتح��دث  ط�ل��ب  كم��� 
تف�ش��ري  بتق��دمي  �الأمريك��ي  �جل�ن��ب  �لرو�شي��ة، 
للتج�ه��ل �ملق�ش��ود للم�شلحني، �لذي��ن ين�شطون 
�أم���م �أع��ني �لع�شكري��ني �الأمريكي��ني، م�شري� �إىل 
وز�رة �لدف���ع �لرو�شي��ة تك��ّن �حرت�م��� لاأخاق 
�حلربية، ومتتنع عن ن�رش �ل�شور �جلديدة لق�عدة 
�لتن��ف �لتي تتو�جد فيه� �شي���ر�ت رب�عية �لدفع 
مبد�ف��ع ور�ش��ش�ت، وتلك لي�شت من ع�دة �جلي�ض 

�الأمريكي ��شتخد�مه�.
تتوق��ع  �لدف���ع  وز�رة  �أن  �ملتح��دث  و�أو�ش��ح 
حم�ولة �إف�ش�ل �لهدنة يف منطقة خف�ض �لت�شعيد 
�جلنوبية يف �شوري� بعد �نتق�ل 600 م�شلح �إليه� 

وق�فلتي معد�ت طبية.
وق�ل �لل��و�ء: "مع �الأخذ بعني �العتب�ر جدية هذ� 
�لدع��م، مبب�رك��ة �لوالي���ت �ملتح��دة... لي�ض من 
�ل�رشوري �أن تكون خبري� لتتوقع حم�ولة �إف�ش�ل 
�لهدن��ة، ه��ذه �مل��رة يف منطقة خف���ض �لت�شعيد 

�جلنوبية".
وحذرت وز�رة �لدف���ع �لرو�شية من �أن م�شوؤولية 
تخري��ب �لعملي��ة �ل�شلمية يف �شوري��� �شيتحمله� 

�لطرف �الأمريكي فقط.

وكاالت ـ متابعة

�أثار �لتدخل �لرتكي يف �إدلب 
عرب ف�سائل حم�سوبة على 

�جلي�ش �حلر، وحتت م�سوغ 
مو�جهة هيئة حترير �ل�سام 
)�لن�سرة �سابقا(، ت�ساوؤالت 

حول خفايا �ملجازفة باجتياح 
�سمال �سوريا لو مل تكن تركيا 

قد تلقت �سوء� �أخ�سر من 
رو�سيا و�إير�ن، و�سط ت�سريبات 

عن �أن �لرئي�ش �لرتكي رجب 
طيب �أردوغان جنح يف زيارته 

�الأخرية الإير�ن يف �التفاق 
مع �مل�سوؤولني �الإير�نيني على 

خارطة طريق �سرية الإد�رة 
�ل�سر�ع يف �سوريا و�لعر�ق، 

وخا�سة ما تعلق بتحجيم �لدور 
�لكردي.

وكاالت ـ متابعة
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