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ما  يف  التعاون  جوانب  خمتلف  مناق�شة  وكذلك   
الإيراين،  الرئي�س  بح�شور  ال�شورية  الق�شية  يخ�س 
الأربعاء،  للرئي�شني،  �شين�شم  الذي  روحاين،  ح�شن 
يف القمة التي �شتجمعهم يف مدينة اأنقرة، يف اإطار 

لقاء الدول ال�شامنة املنبثق عن م�شار اأ�شتانة.
وتاأتي زيارة الرئي�س الرو�شي، يف ظّل التخلي �شبه 
الدميقراطي"  "الحتاد  قوات  عن  ملو�شكو  النهائي 
)اجلناح ال�شوري للعمال الكرد�شتاين(، بعد ال�شماح 
بتنفيذ عملياته يف منطقة عفرين.  الرتكي  للجي�س 
ما فتح الباب وا�شعًا اأمام تعزيز التعاون بني اأنقرة 
مو�شكو  على  الغربي  الهجوم  ظ��ّل  يف  ومو�شكو، 
وكذلك على طهران، رغبة يف تعديل التفاق النووي 
للرئا�شة  التابع  ال�شحايف  الإيراين. وبح�شب املركز 
الرتكية، فاإن "الرئي�شني الرتكي والرو�شي �شرياأ�شان 
الذي  الرو�شي،  الرتكي  للتعاون  الأعلى  املجل�س 
و�شيتناولن  اأنقرة،  الرئا�شي يف  الق�رص  �شيعقد يف 
القت�شادي  ال��ت��ع��اون  ع��اق��ات  ج��وان��ب  خمتلف 
واأ�شاف  اجلانبني".  بني  والدفاعي  وال�شيا�شي 
حجر  بو�شع  ذلك  بعد  الرئي�شان  "�شيقوم  املركز 
ت�رصف  ال��ذي  ال��ن��ووي  كويو  اأك  ملفاعل  الأ�شا�س 
الرتكية على  اإقامته يف ولية مر�شني  رو�شيا على 
الأت��راك  من  ع��دد  اأنهى  اأن  بعد  املتو�شط،  البحر 

التدريبات الازمة لت�شغيل املفاعل يف رو�شيا".
ي�شهد  اأن  املفرت�س  "من  اأنه  تركي  م�شدر  وك�شف 
من  الأت��راك  امل�شتثمرين  رو�شيا  اإعفاء  الجتماع 
التاأ�شريات اأو تخفيف �رصوط احل�شول عليها، وبذلك 
�شتكون اآخر خطوات اإعادة تطبيع العاقات، اإ�شافة 

اإىل بع�س تفا�شيل التعاون القت�شادي".
حليف  ع��ل��ى  ال��ق�����ش��اء  ي��ك��ون  اأن  املنتظر  وم���ن 

الأمن  وعدو  ومو�شكو  لطهران  بالن�شبة  الأمريكيني 
ب�"العمال"  ممثًا  لأنقرة،  بالن�شبة  الرتكي  القومي 
الكرد�شتاين، على راأ�س اأجندة مباحثات ال�شامنني 
عمليات  اإث��ر  اأن��ق��رة  جن��اح  مع  اأن��ق��رة،  يف  الثاثة 
باإيجاد حلفاء  الزيتون"، وبعد جهد جهيد،  "غ�شن 
"الحتاد  ال�شوري  وجناحه  "الكرد�شتاين"  �شد  لها 
الدميقراطي"، بعد اأن كان الأخري حمط جهود كبرية 
جلذبه من قبل كل القوى الإقليمية والدولية الفاعلة 

يف الق�شية ال�شورية.
مع  العايل  التن�شيق  بعد  الرتكية  الإدارة  ومتكنت 
�رصبات  توجيه  م��ن  ومو�شكو  ط��ه��ران  م��ن  ك��ل 
ل�"الكرد�شتاين" يف كل من �شورية والعراق،  كبرية 
مع  بالتعاون  عفرين  منطقة  على  ال�شيطرة  ومّتت 

الرو�س. وعرب التعاون والتن�شيق مع كل من طهران 
العراقي  اجلي�س  دف��ع  من  اأن��ق��رة،  متكنت  وب��غ��داد، 
التابعة  �شنجار  منطقة  من  "الكرد�شتاين"  لطرد 
اأن  املقرر  من  كان  التي  العراقية  نينوى  لولية 
�شمال  يف  قنديل  يف  احل��زب  ملقرات  بديًا  تكون 
اأعتى  من  لواحدة  بدورها  تعر�شت  والتي  العراق، 
الهجمات من قبل اجلي�س الرتكي. و�شيطرت القوات 
الرتكية على كل من منطقتي خاكورك وخاين ر�س 
خا�شعة  كانت  التي  العراق،  كرد�شتان  اإقليم  يف 
ا�شتخدامها  ومّت  الت�شعينيات،  منذ  ل�"الكرد�شتاين" 
العمل  بداأت  بل  الرتكي،  العمق  يف  الهجمات  ل�شن 
فيها.  دائ��م��ة  ع�شكرية  ق��واع��د  ث��اث  اإن�شاء  على 
عنا�رص  من  األ��ف  "وجود  عن  م�شادر،  وك�شفت 

باقي  اإىل  اإ�شافة  املنطقتني،  يف  الرتكي،  اجلي�س 
القواعد الع�شكرية واملكاتب ال�شتخباراتية الرتكية 

املوزعة يف خمتلف مناطق الإقليم".
ومع هذه التطورات الأخرية، ات�شحت ال�شرتاتيجية 
متمثلة  "الكرد�شتاين"،  على  احل��رب  يف  الرتكية 
وغ��رب  ال��ع��راق  يف  الأخ���ري  نفوذ  مناطق  ب�رصب 
نهر  �رصق  ال�شورية  املناطق  يف  وح�شاره  الفرات 
من  �شيكون  حيث  �شهلية،  مناطق  وه��ي  ال��ف��رات، 
تكتيكات  ا�شتخدام  "الكرد�شتاين"  على  امل�شتحيل 
حرب الع�شابات امُلعتاد عليها يف املناطق اجلبلية.
تل  منطقة  يخ�س  فيما  التباحث  اإىل  واإ�شافة   
ال�شيطرة عليها، من  الأتراك على  التي ي�رص  رفعت 
جهودهم  يف  الثاثة  الأطراف  يتباحث  اأن  املنتظر 

و�شط  الت�شعيد،  خف�س  مناطق  لت�شفية  امل�شتمرة 
رغبة تركية باإحكام قب�شتها على منطقة اإدلب التي 
تنظيم  على  والق�شاء  مراقبة  نقاط   8 فيها  ن�رصت 
وذلك  ال�شام"،  حترير  ب�"هيئة  ممثًا  "القاعدة" 
على  ال�شيطرة  باإمتام  اإيرانية  رو�شية  رغبة  ظّل  يف 
اجليب املعار�س يف منطقة القلمون وريف حم�س 
ال�شمايل وكذلك اأجزاء من ريف حماة ال�شمايل. كما 
يفرت�س اأن يتم التباحث يف م�شري قوات املعار�شة 
يف  دم�شق،  غوطة  من  تهجريها  مت  التي  ال�شورية 
حكم  يف  الأ�شد  نظام  ا�شتمرار  فيه"  "يبدو  وق��ٍت 

�شورية "اأمراً بديهيًا".
وتاأتي قمة اأنقرة و�شط توتر يف عاقات ال�شامنني 
الداعم  الفرن�شي  املوقف  بعد  الغرب،  مع  الثاثة 
املزيد  وانت�شار  الدميقراطي"  الحت��اد  ل�"قوات 
يف  والفرن�شية  الأمريكية  وال��دوري��ات  اجلنود  من 
الدبلوما�شيني  اأزم��ة  تفاقم  وكذلك  منبج،  منطقة 
اأحد  بني رو�شيا والغرب بعد قيام مو�شكو باغتيال 
ظّل  يف  واأي�شًا  بريطانيا،  يف  املزدوجني  العماء 
لها  تتعّر�س  التي  والغربية  الأمريكية  ال�شغوطات 
تطوير  وملف  النووي  التفاق  يخ�س  فيما  طهران 

ال�شواريخ والنفوذ الإيراين املتعاظم يف املنطقة.
 واإن كانت التحركات الأمريكية يف �شورية ل توحي 
الرئي�س الأمريكي، دونالد ترامب نيته  بقرب تنفيذ 
اأن  اإل  �شحب قوات باده منها باأ�رصع وقت ممكن، 
تقا�شم  الثاثة  ال�شامنون  يناق�س  اأن  املنتظر  من 
حال  يف  خلفهم،  الأمريكيون  �شيخلفه  الذي  الفراغ 
مت الن�شحاب، و�شط اإ�رصار تركي على ال�شيطرة على 
كيلومرتاً،   30 بعمق  ال�شورية  احلدودية  املناطق 
على  لل�شيطرة  جاحمة  اإي��ران��ي��ة  رو�شية  ورغ��ب��ة 
املناطق الغنية بالنفط يف ريف دير الزور وتاأمني 

خط طهران بغداد دم�شق بريوت.  

قمتا أنقرة: أردوغان وبوتين وروحاني يثبتون الحلف الشرقي المؤقت

 

   

اميركا تجدد التخطيط إلرسال قوات إضافية 
إلى سوريا 

الرئيس البرازيلي: أعتز بأصولي العربية

يلدريم: نحمي حدود حلف الناتو ونمنع تدفق الالجئين

وا�شنط��م- متابعة: نقلت �شبكة "�ش��ي اإن اإن" الإخبارية الأمريكية، عن عدة م�شادر يف 
وزارة الدف��اع والإدارة الأمريكي��ة اأن اجلي�س الأمريكي يخط��ط لإر�شال ع�رصات اجلنود 

اإىل �شمايل �شوريا.
وذكرت امل�شادر، اأن هذه اخلطط خ�شعت للبحث لعدة اأيام، قبل الت�رصيحات ال�شادرة 
ع��ن الرئي���س الأمريك��ي دونال��د ترامب نهاي��ة الأ�شبوع املا�ش��ي بنيته �شح��ب القوات 
الأمريكية من �شوريا "يف القريب جدا". واأ�شارت ال�شبكة اإىل اأن "ت�رصيحات ترامب، قد 
حريت الكثريين يف البنتاغون، واأن جمل�س الأمن القومي �شيجتمع اليوم ملناق�شة خطط 
الإدارة الأمريكي��ة ملحاربة"داع�س" وم�شري حوايل 2000 جندي اأمريكي يف �شوريا". 
وج��اءت ت�رصيح��ات ترامب يف نف���س اليوم الذي قتل في��ه جنديان، اأحدهم��ا اأمريكي 
والث��اين بريط��اين، بانفج��ار يف مدين��ة منب��ج ال�شورية. جت��در الإ�ش��ارة اإىل اأن القوات 
الأمريكي��ة بداأت بتعزيز مواقعها الع�شكرية يف مدينة منبج �شمايل �شوريا، ملواجهة اأي 
عملي��ة تركية حمتملة قد ت�شمل املدينة يف اإطار مكافح��ة الإرهاب. و�شملت التعزيزات 
الت��ي اأر�شلته��ا وا�شنطن اإىل حميط منبج قادمة من قاعدتها يف بلدة �رصين، نحو 300 
ع�شك��ري وعددا كبريا من العرب��ات املدرعة واملعدات الثقيلة، حيث و�شلت اإىل املنطقة 

الفا�شلة بني مدينة منبج ومنطقة "درع الفرات" يف ريف حلب ال�شمايل.

برازيلي��ا - وكالت: اأعرب الرئي�س الربازيلي مي�شال تام��ر عن اعتزازه باأ�شوله العربية 
حي��ث ج��اء اإىل الربازي��ل مع وال��ده يف اجليل الأول مهاج��را من لبنان.  وق��ال تامر يف 
كلمته اأمام املنتدى القت�شادي العربي الربازيلي الذي عقد يف مدينة �شان باولو: "على 
الرغ��م م��ن زيادة التب��ادل التجاري بني الربازي��ل والعامل العرب��ي اإىل 20 مليار دولر، 
علين��ا العم��ل لفتح جمالت وا�شعة لا�شتثمار والتعاون امل�ش��رتك"، م�شريا اإىل اأن الفرتة 
القادم��ة �شت�شه��د تذليل كافة العقبات اأم��ام تقدم وازدهار العاقات م��ع العامل العربي 
عل��ى كاف��ة امل�شتويات. وكان مي�شال تام��ر قد اأعلن نيته الرت�شح لف��رتة رئا�شية جديدة 
يف النتخاب��ات الرئا�شية الربازيلي��ة املقبلة يف اأكتوبر القادم. وق��ال موؤخرا اإنه اأجرى 
اإ�شاح��ات يف بلد كان مت�رصرا، وفخور مبا اأجن��زه، واإن ما �شهدته الباد من تقدم منذ 
تولي��ه الرئا�ش��ة ل ين�شب في��ه الف�شل اإليه وح��ده. واأم�شى الرئي���س الربازيلي البالغ من 
العم��ر 77 عام��ا فرتة رئا�شي��ة م�شطربة عكف فيه��ا على �شد الته��م اجلنائية بالف�شاد 
وعرقل��ة العدالة، كم��ا كان الكونغر�س الربازيلي قد �ش��وت يف منا�شبتني العام املا�شي 

حلمايته من املحاكمة ومواجهة التهم املوجهة اإليه اأمام املحكمة العليا يف الباد.

انق��رة - وكالت:قال رئي�س الوزراء الرتك��ي بن علي يلدرمي، اإن عملية "غ�شن الزيتون" 
�شم��ايل �شوري��ا ته��دف اإىل حماية حدود ب��اده التي هي اأي�شا حدود حل��ف الناتو، واإن 
ب��اده ت�شعى للحفاظ عل��ى وحدة اأرا�شي �شوريا. واأ�شاف يل��درمي خال مقابلة اأجراها 
م��ع تلفزيون "حياة" البو�شني، خال زيارته الأخرية للبو�شنة والهر�شك يومي 29 و30 
مار���س املا�شي مت بثها الثنني، "نحن نحمي ح��دود بادنا، وحدودنا هي حدود حلف 
النات��و اأي اأنن��ا نحمي ح��دود احللف، كما اأننا ن�شمن عدم تدف��ق الاجئني نحو اأوروبا" 
وتاب��ع قائا، "بالطبع الاجئون لي�شوا وحدهم يحاول��ون العبور من اأرا�شي بادنا اإىل 
اأوروبا، هناك اإرهابيون بينهم، اإذا و�شلوا اإىل اأوروبا فاإنهم �شي�شكلون اأزمات كبرية لها، 
ويف احلقيق��ة عل��ى الأوروبيني اأن ي�شكرونا على هذا". واأ�ش��اف يلدرمي اأن "تركيا اأكدت 
م��رارا وتكرارا على وح��دة الأرا�شي ال�شورية، وبذلت جهودا حثيثة من اأجل اإنهاء احلرب 

واإنقاذ الأبرياء واإر�شاء �شام دائم يف �شوريا".

األك�شن��در غرو�شك��و ط��رد  اعت��رب نائ��ب وزي��ر اخلارجي��ة الرو�ش��ي 
الدبلوما�شي��ني العامل��ني يف البعث��ة الرو�شي��ة ل��دى النات��و "حتديا 
للمجتم��ع الدويل". وقال غرو�شكو خال مناق�شات منتدى "فالداي"، 
اإن ه��ذه اخلطوة "حتد خط��ري للعاقات الدولي��ة واملجتمع الدويل"، 
م�ش��ريا اإىل اأنه "م��ن م�شلحة اجلميع عدم امل�شا���س مبا له دور هام، 

وخا�شة يف فرتات ت�شعيد التوتر".
وو�ش��ف ط��رد الدبلوما�شي��ني باأنه "ماأ�ش��اة بالن�شب��ة اإىل العاقات 
الدولي��ة، حي��ث مت توجي��ه �رصب��ة ممنهج��ة للح�ش��ور الدبلوما�شي 
الرو�ش��ي يف العديد من ال��دول الغربية، وقب��ل كل �شيء يف الوليات 

املتحدة وبريطانيا". واأ�ش��اف اأن ذلك جاء نتيجة ل�"تقييمهم للقوة 
الدبلوما�شي��ة الرو�شية". واعترب غرو�شك��و ق�شية ال�شابط ال�شابق يف 
ال�شتخب��ارات الرو�شي��ة والعميل امل��زدوج �شريغ��ي �شكريبال، الذي 
تته��م بريطانيا ال�شلط��ات الرو�شي��ة بت�شميمه، "ا�شتف��زازا كبريا �شد 

رو�شيا" يهدف اإىل تربير زيادة النفقات الع�شكرية للناتو.
واأك��د األك�شن��در غرو�شك��و اأنه ل ميكن بن��اء منظومة اأم��ن عاملية اإل 
مب�شارك��ة رو�شيا، وقال: "كلن��ا نتعر�س لاأخط��ار بدرجة مت�شاوية 
ول��ن يتمكن الناتو، ول الحت��اد الأوروبي، ول الوليات املتحدة من 

اإقامة مناطق اآمنة معزولة لهم".
وتاب��ع: "هذه املحاولت حمكوم عليها بالف�شل، بغ�س النظر عما اإذا 
كان ذل��ك يعجبنا اأم ل يعجبنا. هذا هو الواقع ول ميكن اإل مب�شاركة 

رو�شي��ا، بن��اء منظوم��ة اأمن وطي��دة تاأخذ بع��ني العتب��ار �رصورة 
اح��رتام امل�شال��ح امل�رصوع��ة وال�شتعداد لل��رد ب�ش��كل م�شرتك على 

الأخطار والتحديات اجلديدة".
واأكد غرو�شكو اأن رو�شيا �شرتد على اأي خطوات غري ودية من احللف، 
م�ش��ريا اإىل اأن حماولت الناتو جعل الدول املجاورة لرو�شيا خطوطا 

اأمامية لن�رص القوات الع�شكرية، لن تاأتي اأكلها.
واأ�شاف اأن رو�شيا بداأت تاأخذ هذه الدول بعني العتبار يف التخطيط 

الع�شكري لها، م�شريا اإىل اأن الناتو "قد اجتاز اخلط الأحمر".
 وتاب��ع: "لدين��ا جممع ال�شناع��ات الع�شكرية الذي ي�شم��ح لنا بالرد 
املنا�ش��ب يف حال ال���رصورة، واختيار الو�شائل الت��ي نعتربها اأكرث 

فعالية ل�شمان قدراتنا الدفاعية وحماية م�شاحلنا ال�رصعية".

واأكد اأن رو�شيا �شتفعل كل ما يف و�شعها من اأجل �شمان اأمنها 100 
يف املئ��ة. ويف معر�س تعليقه عل��ى العاقات بني رو�شيا والوليات 
الوثائ��ق  كاف��ة  تدر���س  رو�شي��ا  اأن  اإىل  اأ�ش��ار غرو�شك��و  املتح��دة، 
ال�شرتاتيجي��ة الأمريكية، م�شيف��ا اأن "تلك الوثائق تثري قلقنا، حيث 
مت و�شعن��ا عل��ى قائم��ة الأع��داء". واأ�ش��اف اأن "الولي��ات املتحدة 
تتحدث علنا حول �شعيها اإىل التفوق الع�شكري والقت�شادي"، م�شريا 
م��ع ذلك اإىل اأن هناك اأي�ش��ا "جدول اأعمال اإيجابي يف العاقات مع 
الولي��ات املتح��دة". جدي��ر بالذك��ر، اأن ا�شرتاتيجية الأم��ن القومي 
الأمريكي��ة اجلديدة التي اأعلن عنه��ا البنتاغون يف دي�شمرب املا�شي، 
تعت��رب مواجه��ة رو�شي��ا وال�ش��ني م��ن اأولوي��ات ال�شيا�ش��ة الأمني��ة 

الأمريكية.

حمل��ت منظمة هيومن رايت���س ووت�س، كبار امل�شوؤولني 
يف اإ�رصائي��ل امل�شوؤولي��ة ع��ن ال�شه��داء الذي��ن �شقط��وا 
يف قط��اع غ��زة اجلمعة املا�شي��ة. وقال��ت املنظمة اإن 
"امل�شوؤول��ني الإ�رصائيليني الكب��ار الذين طالبوا ب�شكل 
غ��ري قانوين با�شتخدام الذخ��رية احلية �شد املظاهرات 
الفل�شطيني��ة، الت��ي مل ت�ش��كل اأي تهديد و�شي��ك للحياة، 
اأن  عل��ى  املنظم��ة  واأك��دت  امل�شوؤولي��ة".  يتحمل��ون 
"احلكوم��ة الإ�رصائيلية مل تقدم اأي دليل على اأن اإلقاء 
احلج��ارة وغ��ريه م��ن اأعم��ال العن��ف م��ن قب��ل بع�س 
املتظاهري��ن ه��دد ب�شكل خط��ري اجلن��ود الإ�رصائيليني 

وراء ال�شي��اج احلدودي"، و�شددت على اأن "العدد الكبري 
للوفي��ات والإ�شاب��ات كان نتيج��ة متوقع��ة لل�شم��اح 
للجن��ود با�شتخ��دام الق��وة القاتل��ة يف ح��الت ل تهدد 
احلي��اة، مب��ا ينتهك املعاي��ري الدولية. كم��ا اأتى نتيجة 
ثقاف��ة الإفات من العقاب عل��ى النتهاكات اجل�شيمة، 
القائمة منذ اأمد طويل داخل اجلي�س الإ�رصائيلي". وقال 
اإري��ك جولد�شتني، نائب مدي��رة ق�شم ال�رصق الأو�شط يف 
املنظم��ة: "مل يك��ن اجلن��ود الإ�رصائيلي��ون ي�شتخدمون 
الق��وة املفرط��ة فح�ش��ب، ب��ل كان��وا ينف��ذون عل��ى ما 
يب��دو اأوام��ر تكف��ل جميعه��ا رداً ع�شكري��ًا دموي��ًا على 
املظاه��رات الفل�شطينية". وذك��رت املنظمة اأن "اأعمال 
القت��ل ت�شل��ط ال�شوء عل��ى اأهمية قيام املدعي��ة العامة 

للمحكم��ة اجلنائي��ة الدولي��ة، بفتح حتقي��ق ر�شمي يف 
اجلرائ��م الدولية اجل�شيمة يف فل�شط��ني". ومنذ اأن اأنهت 
اإ�رصائيل وجودها ال��ربي الدائم، وم�شتوطناتها املدنية 
يف قط��اع غ��زة ع��ام 2005، حافظ��ت عل��ى "منطق��ة 
حمظورة" على احلدود حتد من الو�شول اإىل حوايل 17 
باملئ��ة من م�شاح��ة قطاع غزة، مبا فيه��ا ثلث اأرا�شيه 
الزراعي��ة. ويعي���س تقريبًا مليونا فل�شطين��ي، بينهم 3. 
1 ملي��ون لج��ئ، يف غ��زة. و�شددت املنظم��ة على اأن 
"دخول منطقة حمظورة ينبغي األ يعترب جرمية ُيعاقب 
عليها بالقت��ل". واأ�شفر الق�ش��ف والقن�س واملواجهات 
التي وقع��ت اجلمعة املا�شية عن ا�شت�شهاد 18 �شخ�شًا 

واإ�شابة املئات.

اأك��د املل��ك ال�شع��ودي �شلم��ان ب��ن عبد 
دونال��د  المريك��ي  والرئي���س  العزي��ز 
ترام��ب، عل��ى اأهمي��ة م��ا حتق��ق �شمن 
جهود دولي��ة من�شقة يف حماربة تنظيم 
"داع���س" يف العراق و�شوريا، فيما دعا 
ترام��ب اىل الت�ش��دي "للخط��ر الإيراين" 
"حتقي��ق  يف  ال�شعودي��ة  ب��دور  وا�ش��اد 

ال�شتقرار". 
اإن  �شعودي��ة،  اع��ام  و�شائ��ل  وقال��ت 
اآل �شعود  ب��ن عبدالعزيز  "امللك �شلمان 
ام���س  م�ش��اء  ��ا  هاتفيًّ ات�ش��اًل  اج��رى 
دونال��د  المريك��ي  بالرئي���س  الثن��ني 
ترام��ب"، مبين��ة اأن��ه "مت خال��ه بح��ث 
العديد م��ن الق�شايا الإقليمية والدولية، 
يف  الأخ��رية  التط��ورات  مقدمته��ا  يف 

فل�شطني".
و�ش��دد املل��ك �شلم��ان عل��ى "���رصورة 
حتري��ك م�شار عملية ال�ش��ام يف ال�رصق 
الأو�ش��ط �شم��ن جه��ود دولي��ة"، موؤكدا 
"مواقف اململك��ة الثابتة جتاه الق�شية 

الفل�س

الخارجية الروسية: طرد ممثلينا في الناتو تحد للمجتمع الدولي

ترامب يدعو الى التصدي رايتس ووتش: قتل متظاهري غزة عمل غير مشروع  
"للخطر اإليراني" ويشيد 

بدور السعودية 
غزة - متابعة

الرياض- متابعة

موسكو- وكاالت

موسكو: لن تقبل أية نتائج تحقيق في "قضية سكريبال"من دون مشاركة خبراؤنا  

اأعل��ن من��دوب رو�شي��ا ل��دى منظم��ة حظ��ر الأ�شلحة 
الكيميائي��ة، األك�شن��در �شولغني، الثاث��اء، مو�شكو لن 
تقب��ل اأي��ة نتائج حتقي��ق يف "ق�شي��ة �شكريبال" من 
دون م�شارك��ة اخل��رباء الرو���س"، لفت��ا اىل اأن عق��د 
اجلل�ش��ة ال�شتثنائي��ة ي��وم 4 ني�ش��ان ملنظم��ة حظر 
الأ�شلح��ة الكيميائي��ة ه��و حماول��ة لإخ��راج الو�شع 
من امل��اأزق. وقال �شولغني نح��ن "م�شتعدون للحوار 
املفت��وح، ونح��ن على ا�شتع��داد للتعاون م��ع منظمة 
حظ��ر الأ�شلح��ة الكيميائي��ة وداخ��ل منظم��ة حظ��ر 
الأ�شلح��ة الكيميائي��ة، وب�رصاح��ة، له��ذا ال�شبب نحن 
ندع��و للجل�ش��ة ال�شتثنائي��ة يوم 4 ني�ش��ان للمنظمة 
م��ن اأجل القيام مبحاولة اأخ��رى لإخراج املوقف من 
امل��اأزق ال��ذي ي�شع��ه الربيطانيون، مو�شح��ا، نحن 
"ملزمون باقرتاح حل �شنحاول فيه تو�شيح الو�شع 
بدق��ة يف ال�شي��اق القان��وين لتفاقية حظ��ر الأ�شلحة 
اته��م  اأن  "من��ذ  ان��ه  املن��دوب  وب��ني  الكيميائي��ة". 
الربيطاني��ون رو�شيا با�شتخ��دام الأ�شلحة الكيميائية 
على اأرا�شيهم، وكذل��ك انتهاك التفاقية الكيميائية، 
واحلال��ة تزداد �شخونة، كثريون هنا، مبا يف ذلك يف 

الغرب، يدركون خطورة الو�شع".
حال��ة  عين��ات  نتائ��ج  "عر���س  اأن  ع��ن  وك�ش��ف 
)�شكريب��ال( الت��ي ح�ش��ل عليها خ��رباء املنظمة من 
لن��دن �شيكون يف نهاي��ة هذا الأ�شب��وع"، موؤكدا على 
ان "مو�شك��و لن تقب��ل اأية نتائج حتقي��ق يف "ق�شية 

�شكريبال" من دون م�شاركة اخلرباء الرو�س".
وا�ش��اف �شولغ��ني ان��ه "مل يكن خرباوؤن��ا موجودين 
�شم��ن وف��د منظم��ة حظ��ر الأ�شلح��ة الكيميائي��ة يف 
بريطان��ا، فق��د ع��ادت بالفع��ل جمموعة م��ن خرباء 
املنظم��ة يف له��اي، حي��ث اأح�رصوا عين��ات اأخذت 
يف اإجنلرتا، وتنق�شم ه��ذه العينات اإىل بع�س الأجزاء 
ويج��ري حتليلها الآن يف خمتربين م�شدقني تابعني 
ملنظم��ة حظ��ر الأ�شلح��ة الكيميائية"، لفت��ا اىل انه 
"�شيت��م معرف��ة النتائ��ج يف نهاية ه��ذا الأ�شبوع اأو 

بداية الأ�شبوع القادم".

موسكو - متابعة

بداأ الرئي�س الرو�سي، 
فالدميري بوتني، زيارة 

ر�سمية اإىل العا�سمة 
الرتكية اأنقرة، ملدة 
يومني، بغية تعزيز 

العالقات الثنائية بني 
اجلانبني، وو�سع حجر 

الأ�سا�س لأحد اأهم 
امل�ساريع امل�سرتكة بني 

الطرفني املتمثلة مبفاعل 
اأك كويو النووي،

انقرة - متابعة
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