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اجتماع عربي مرتقب في االردن لبحث ازمات المنطقة

مجلس الشيوخ االميركي يدرس فرض 
عقوبات جديدة على سوريا

غوتيريش يدعو للتعاون مع المحققة 
األممية في قضية خاشقجي

املنام��ة - اجلورن��ال: اأكد امل�ست�س��ار الإعالم��ي مللك البحرين حمد بن عي�س��ى 
اآل خليف��ة اأن اجتماعا ل�س��ت دول عربية �س��يعقد اخلمي�س الق��ادم لبحث اأزمات 
املنطقة. وقال امل�ست�س��ار نبيل احلمر يف تغري��دة له على موقع "تويرت": "يعقد 
وزراء خارجي��ة البحري��ن وال�س��عودية والإم��ارات والكوي��ت وم���ر والأردن 
اخلمي���س الق��ادم اجتماعا يف الأردن لبحث اأزمات املنطقة". واأ�س��اف: "وزراء 
خارجية الدول ال�س��ت �سيعقدون لقاء ت�س��اوريا يف ق�ر امللك ح�سني بن طالل 
للموؤمت��رات يف منطق��ة البحر امليت وذل��ك لبحث اأزمات املنطقة". واحت�س��نت 
العا�س��مة الردنية عمان يف 16 كانون الثاين املا�س��ي موؤمتر ملناق�س��ة بنود 
اتفاق تبادل الأ�رى واملعتقلني الذى مت التو�س��ل اإليه فى م�س��اورات ال�س��ويد. 
وكان��ت احلكومة الأردنية قد اأعلنت يف وقت �س��ابقاملوافقة على الطلب املقدم 
من مكتب املبعوث اخلا�س لالأمني العام لالأمم املتحدة اإىل اليمن، ل�ست�س��افة 
العا�س��مة الأردنية عمان لالجتماع، الذى �س��يعقد بني ممثلى احلكومة اليمنية 

وامللي�سيات احلوثية، ملناق�سة بنود اتفاق تبادل الأ�رى واملعتقلني.

وا�سنطن - اجلورنال: من جديد دفع جمل�س ال�سيوخ الأمريكي بت�ريع يعيد تاأكيد الدعم 
حللفاء يف ال�رق الأو�س��ط ويت�سمن فر�س عقوبات جديدة على �سوريا واإجراء ملحاربة 
حركة تدعو ملقاطعة اإ�رائيل و�س��حب ال�س��تثمارات منها. ويت�س��من م���روع القانون 
بنودا لفر�س عقوبات جديدة على �سوريا و�سمان امل�ساعدات الأمنية لإ�رائيل والأردن. 
ويرى معار�س��و م�روع القانون اأن البند اخلا�س مبعاقب��ة من يدعو ملقاطعة اإ�رائيل 
و�س��حب ال�س��تثمارات منها، ينتهك حرية التعبري. وقال ال�س��يناتور بريين �ساندرز، وهو 
ع�س��و م�س��تقل ي�س��ارك يف اجتماعات الدميقراطيني وكان من بني الأ�سوات املعار�سة 
مل�روع القانون هذا يف الت�س��ويت الذي جرى اأم�س يوم الثنني، قال: "رغم اأين ل اأوؤيد 
حركة املقاطعة و�س��حب ال�س��تثمارات وفر�س العقوبات، فاإنه يتعني علينا الدفاع عن 
احلق الد�س��توري الذي يكفل لكل اأمريكي امل�س��اركة يف العمل ال�سيا�س��ي. ومن الوا�س��ح 
بالن�س��بة يل اأن هذا القانون �س��ينتهك هذه احلقوق". واتهم بع�س الأع�س��اء اجلمهوريني 
يف الكونغر���س، الدميقراطي��ني بتاأييد حركة مقاطعة اإ�رائيل، الت��ي يعتربونها معادية 
لل�س��امية. واته��م الدميقراطي��ون من جانبه��م اجلمهوري��ني مبحاولة ا�س��تغالل الإجراء 

اخلا�س بحركة املقاطعة يف بث النق�سام بني الدميقراطيني املعتدلني والليرباليني.

نيوي��ورك - اجلورنال: حث الأمني العام لالأمم املتح��دة، اأنطونيو غوتريي�س، "الدول 
املعني��ة" على التع��اون مع املحقق��ة الأممية اأغني�س كالمارد؛ ب�س��اأن ق�س��ية مقتل 

ال�سحفي ال�سعودي جمال خا�سقجي.
ج��اء ذلك يف موؤمتر �س��حفي للمتحدث با�س��م الأم��ني العام لالأمم املتحدة �س��تيفان 

دوغريك ، بنيويورك.
وكان املتحدث يرد على اأ�س��ئلة ال�س��حفيني ب�ساأن ما اإذا كان غوتريي�س ي�ساند مطلب 

املحققة الأممية بالدخول اإىل مقر القن�سلية ال�سعودية باإ�سطنبول.
واأو�س��ح دوغريك اأن "جمل�س حقوق الإن�سان يعد هيئة م�ستقلة، واملحققة الأممية لن 

تقوم بتقدمي تقرير لالأمني العام ب�ساأن مهمتها".
وا�ستدرك قائاًل: "من حيث املبداأ يحث الأمني العام جميع الدول املعنية عل التعاون 
م��ع اأغني�س كالم��ارد يف اأداء التفوي���س املمنوح له. اإن ما تقوم ب��ه حاليًا املحققة 

الأممية اأمر مهم".
دوغري��ك اأ�س��ار اإىل اأن كالم��ارد تعمل حاليًا عل��ى تنفيذ تفوي�س ح�س��لت عليه من 
جمل�س حقوق الإن�سان، م�سيفًا اأن الأمني العام "مل يتلق اأي طلب ر�سمي من اأي دولة 

ع�سو لإطالق حتقيق خا�س يف الق�سية".

اأك��د الرئي���س الفرن�س��ي، اإميانوي��ل ماك��رون، اأن��ه مل يبحث 
�س��فقات اأ�س��لحة جدي��دة مع نظ��ريه امل�ري، عب��د الفتاح 
ال�سي�س��ي، خ��الل لقائهما، لكنه ذكر اأن ب��الده تخطط لبحث 
هذا املو�س��وع مع م�ر خالل اأ�س��هر قريبة.، فيما اعلن عن 
ت�سليم نحو 23 مقاتلة من طراز "رافال" اىل م�ر من ا�سل 
24 مقاتلة. وقال ماكرون، خالل موؤمتر �س��حفي م�س��رتك 
مع ال�سي�سي عقد م�ساء اول ام�س الثنني يف ق�ر الحتادية 
بالقاهرة، تعليقا على اإمكانية عقد �س��فقات جديدة خا�سة 
امل���ري:  للجي���س  م�س��رية  مقات��الت وطائ��رات  بت�س��در 

اأ�سهر قريبة". "�سنوا�سل العمل على هذا ال�ساأن خالل 
واأ�سار ماكرون اإىل اأن فرن�سا �سلمت م�ر للتو 23 من اأ�سل 
املقاتالت ال�24 من ط��راز "رافال" التي وقع الطرفان عام 
2015 عقدا حولها مببلغ 5.2 مليار يورو، و�س��يتم توريد 

الأخرية قريبا.
و�س��دد عل��ى اأن��ه مل يبحث اليوم م��ع ال�سي�س��ي اأي �س��فقات حمتملة 
جديدة حول ت�س��دير الأ�س��لحة اإىل م�ر، التي تعترب فرن�سا من اأكرب 
بائع��ي الأ�س��لحة له��ا. م��ن جانب اآخ��ر، اأك��د ماكرون عل��ى �رورة 
ا�س��تخدام ال�س��لطات امل�رية الأ�سلحة الفرن�س��ية باأغرا�س ع�سكرية 
فق��ط للدف��اع ع��ن البالد م��ن التهدي��دات اخلارجي��ة. واأ�س��ار اإىل اأن 
ثمة �س��ابقة واحدة فقط ل�س��تخدام ال�سالح الفرن�س��ي يف م�ر لقمع 
املظاهرات، وهو ما حدث عام 2013، و�س��لطات فرن�سا اآنذاك اأجرت 
حمادثات مع اجلانب امل�ري للح�س��ول على تو�س��يحات للم�ساألة. 
وجرت حمادثات اليوم و�سط دعوات مكثفة للرئي�س الفرن�سي من قبل 
املنظم��ات الدولية احلقوقية ملمار�س��ة ال�س��غط على ال�سي�س��ي خالل 
لقائهما لتغيري الو�س��ع مع حقوق الإن�س��ان يف ب��الده والإفراج عن 
النا�س��طني املدنيني وال�سيا�س��يني املعتقلني ب�س��بب اآرائهم. وطالبت 
املنظمات احلقوقية ماكرون بوقف بيع الأ�سلحة الفرن�سية لل�سلطات 

امل�رية.

وك�س��فت مو�س��كو اأن التح�س��ريات قائم��ة لعق��د 
قمة لقادة �س��امني اآ�س��تانة يف مو�س��كو ال�س��هر 
املقب��ل، كم��ا اأك��دت اأن اجلول��ة الثاني��ة ع���رة 
من مفاو�س��ات اآ�س��تانة �س��تعقد منت�سف ال�سهر 
املقبل، واأعربت عن ثقتها باأن م�ساركة الوليات 

املتحدة »مفيدة«.
ويف ح��ني �س��ددت رو�س��يا عل��ى اأن��ه ل ميك��ن 
ال�سماح با�س��تمرار وجود بوؤر اإرهابية يف اإدلب، 
اأكدت اأن ع�س��كريي البلدين يوا�س��لون التن�س��يق 

حلل املو�سوع.
وقال وزير اخلارجية الرو�س��ي �سريغي لفروف: 
»نح��ن نعت��رب اأن��ه م��ن املمك��ن متام��ًا لرتكي��ا 
و�سورية ا�ستخدام اتفاق اأ�سنة لعام 1998 لهذا 
الغر�س )توفري الأمن على احلدود امل�س��رتكة(... 
كما اأعلم، فقد اأ�س��درت احلكومة ال�س��ورية اأي�سًا 
بيانًا منذ اأيام، ي�س��ري اإىل ا�ستعدادها للعمل على 
اأ�سا�س هذه التفاقية ل�سمان اأمن احلدود«، وعزا 
لفروف »امل�س��كلة الأمنية على احلدود ال�سورية 
الرتكي��ة« اإىل »ق��رار الولي��ات املتح��دة �س��حب 
م�ست�س��اريها، ونتيج��ة لذلك ان�س��حاب الوحدات 
املوالي��ة لها من هذه املناطق«، م�س��دداً على اأنه 
»يف ه��ذه الظ��روف، من ال���روري منع حدوث 

فراغ«.
وج��دد اأردوغ��ان التاأكي��د على اأن ب��الده تهدف 
اإىل تاأ�س��ي�س منطق��ة اآمن��ة م��ن اأج��ل ع��ودة 4 
مالي��ني �س��وري يف تركي��ا اإىل بالده��م، وزاد: 
اأرا�س��يهم  اإىل  �س��وري  األ��ف   300 »ع��اد نح��و 
الت��ي مت تطهريه��ا م��ن الإرهابيني، مث��ل اأعزاز 

وجرابل�س والباب وعفرين، واإن�س��اء منطقة اآمنة 
يف الأرا�سي ال�سورية املقابلة للحدود اجلنوبية 
لرتكيا �سيكون كفياًل بارتفاع عدد العائدين اإىل 

املاليني«.

ويف تلوي��ح ب��اأن تركي��ا مل ترتاج��ع ع��ن عملية 
ع�س��كرية اأعلن��ت عنه��ا �س��ابقًا، ق��ال اأردوغان: 
»�س��نحقق ال�سالم وال�س��تقرار والأمن يف منطقة 
���رق نهر الفرات قريبًا، متام��ًا كما حققناه يف 
مناطق اأخرى«. وذكر اأن بالده تن�ّس��ق مع الدول 
التي لها قوة ع�سكرية على الأر�س، وعلى راأ�سها 
رو�سيا واأمريكا، واأكد: »وجود موؤ�رات اإيجابية 

م��ن الدولت��ني«، م�س��دداً عل��ى اأن »ه��دف تركيا 
هو �س��مان اأمنه��ا القومي وتعزي��زه، اإىل جانب 

�سمان وحدة الأرا�سي ال�سورية«.
من جهة اأخرى، نقلت وكالة »ت�س��نيم« الإيرانية 

ع��ن الناط��ق با�س��م اخلارجي��ة الإيراني��ة بهرام 
قا�س��مي اأن اإيران ورو�سيا �ستوا�سالن تعاونهما 

يف �سورية ك�ريكني رئي�سيني.
وزي��ر  نائ��ب  اإىل ت�ريح��ات  قا�س��مي  واأ�س��ار 
اخلارجية الرو�سي �سريغي ريابكوف باأن رو�سيا 
ل تعت��رب اإيران حليفًا، قائاًل: »ل ينبغي اخلو�س 
كث��رياً يف امل�س��طلحات ال�سيا�س��ية، فالكلم��ات 

لديها معانيها يف ا�ستخدامات معينة«. واأ�ساف: 
»اإذا ناق�س��نا كلمة حليف م��ن الناحية القانونية 
فنج��د لديها مفهومًا كما لديه��ا مفهوم اآخر من 
الناحي��ة العرفي��ة، رمب��ا يفهم اجلانب الرو�س��ي 

ه��ذه الكلمة م��ن الناحية القانوني��ة وهذا الفهم 
�س��حيح، رمبا تكون بيالرو�س��يا ه��ي حليفة يف 
هذا ال�ساأن«. وتابع: »فهمنا لكلمة حليف هو فهم 
ع��ريف، ونحن يف اإط��ار بلدين جارين و�ريكني 
مهمني كان لنا تعاون وثيق يف ق�س��ايا ثنائية 
وحتى يف حماربة الإرهاب يف �س��ورية وتعاونا 
مع بع�س��نا وك�ريكني رئي�س��يني، �سنوا�سل هذا 

التعاون«.
ورداً على �سوؤال اآخر عن ت�ريحات رئي�س جلنة 
الأم��ن القوم��ي وال�سيا�س��ة اخلارجية يف جمل�س 
ال�س��ورى فالحت بي�س��ه عن اأن الرو���س يعطلون 
اأنظمة »اأ���س 300« خالل الهجمات الإ�رائيلية 
عل��ى �س��ورية، ق��ال: »م��ع كل الح��رتام لل�س��يد 
فالحت بي�سه، اإل اأن ت�ريحاته ل متثل املوقف 
الر�س��مي لإيران. وزارة اخلارجية هي امل�سوؤولة 
ع��ن اإع��الن املوق��ف الر�س��مى للب��الد«. وتابع: 
»ن��واب الربملان يع��رّبون عن اآرائه��م ووجهات 
نظرهم، لكني اأ�س��تطيع اأن اأوؤكد اأن عالقاتنا مع 
رو�س��يا جيدة عل��ى كل ال�س��عد، ونح��ن نتبادل 
وجه��ات النظر ف��ى خمتلف املج��الت الثنائية 
والإقليمية والدولية، و�ست�ستمر هذه املحادثات. 
العديد من وفود البلدين �ستزور طهران ومو�سكو 
يف الأ�س��ابيع املقبلة، و�ست�ستمر امل�ساورات بني 
البلدين«.  ويف خ�س��و�س الأو�ساع يف اإدلب مع 
تزاي��د اخلروقات وتو�س��ع �س��يطرة »هيئة حترير 
ال�سام« )الن�رة �سابقًا(، قال لفروف اإن »اإدلب 
ل تزال وكراً لالإرهابيني وهذه حقيقة وا�سحة«، 
موؤك��داً اأن »زمالءن��ا ال�س��وريني اأك��دوا التزامهم 
بالق�س��اء على ه��ذه الب��وؤرة«، وزاد اأن »اجلانب 
اإج��راءات  اتخ��اذ  ملوا�س��لة  م�س��تعد  الرو�س��ي 
مبوج��ب التفاق م��ع تركيا ح��ول اإدلب، مبا يف 
ذلك اإن�ساء منطقة منزوعة ال�سالح حول املنطقة 
الآمنة«، م�س��تدركًا »حقيقة اأن الن�رة موجودة 
الآن، وا�س��تحواذ هيئة حترير ال�سام على غالبية 
املنطقة، بالطب��ع، ل يتوافق مع التفاقات التي 
مت التو�س��ل اإليه��ا من اأج��ل حل م�س��كلة منطقة 

الأمن يف اإدلب«.

مادورو: العقوبات االميركية على الشركات الفنزويلية غير قانوني 

إصرار تركي على "منطقة آمنة" لعودة الالجئين السوريين

ماكرون : سلمنا مصر 23 مقاتلة من طراز "رافال"

موسكو - الجورنال

القاهرة - الجورنال

نيكول���س  الفنزويل��ي  الرئي���س  و�س��ف 
م��ادورو العقوب��ات الأمريكي��ة اجلدي��دة 
�س��د �ركة النفط احلكومي��ة الفنزويلية، 
م��ادورو:  وق��ال  �رعي��ة.  غ��ري  باأنه��ا 
اإن "فنزوي��ال �س��تتخذ خ��الل ال�س��اعات 
القادم��ة جميع التداب��ري الالزمة حلماية 
ممتلكاته��ا يف الولي��ات املتح��دة بع��د 

العقوبات على �ركة النفط الوطنية".
واأ�س��اف: "اأنه��م )الأمريكي��ون( يريدون 
اأن ي�رقوا منا �ركة "�س��يتغو" النفطية 
يف  لفنزوي��ال  اأغلبيته��ا  يف  اململوك��ة 

اأمريكا".
وك�س��ف اأنه اأ�س��در تعليمات��ه اإىل رئي�س 
"ب��ي دي يف اإ���س اي��ه" )�رك��ة النف��ط 
احلكومي��ة الفنزويلية( لتخ��اذ اإجراءات 
القانوني��ة   — ممتلكاته��ا  حلماي��ة 
الأمريكي��ة  املحاك��م  يف  وال�سيا�س��ية 

والدولية.
التداب��ري  جمي��ع  "�س��نتخذ  واأو�س��ح، 
القانونية وال�سيا�سية والت�سغيلية والفنية 
والتجاري��ة حلماية م�س��الح فنزويال يف 

الوليات املتحدة ويف وطننا".
واأك��د اأن��ه "�س��ريد عل��ى ه��ذه العقوبات 
حلماي��ة م�س��الح فنزويال يف ال�س��اعات 

القادمة".
ويف وق��ت �س��ابق، اأعلن��ت وزارة اخلزانة 
الأمريكية، باأن الوليات املتحدة حظرت 
جمي��ع اأ�س��ول وم�س��الح �رك��ة النف��ط  
التابع��ة للحكومة الفنزويلية وو�س��عتها 
حت��ت وليته��ا الق�س��ائية، ف�س��ال ع��ن 

منعها للتعامل معها.
ووفق��ا لوزي��ر اخلزانة الأمريكي �س��تيفن 
املتح��دة  الولي��ات  ف��اإن  منو�س��ني، 
"حتاف��ظ" عل��ى ال�ركة من اأجل �س��عب 
فنزويال وتتخذ اإجراءات حلماية �سوقها.

ح�س��ابات  حج��ب  اأن  منو�س��ني  واأ�س��ار 

اأن  لفنزوي��ال يعن��ي  ال�رك��ة اململوك��ة 
عائداته��ا ل��ن تنق��ل اإىل الرئي���س احلايل 

نيكول�س مادورو، بل اإىل غوايدو.
وطالب مادورو، رئي�س الوليات املتحدة 
دونالد ترامب، بعدم التدخل يف فنزويال 

وتركها و�ساأنها باأمان.
كان��ت احتجاجات قد بداأت يوم الأربعاء 
املا�س��ي يف كاراكا���س، �س��د الرئي���س 

احلايل لفنزويال، نيكول�س مادورو.
ويف نف���س اليوم، اأعل��ن رئي�س الربملان، 
خوان غوايدو، نف�سه رئي�س موؤقتا للبالد. 
واأعلن��ت الولي��ات املتح��دة وع��دد م��ن 
الدول الأخرى اعرتافها بغوايدو وطالبت 
الرئي�س الفنزويلي مادورو، بعدم ال�سماح 
باأعم��ال عن��ف �س��د املعار�س��ة. ولك��ن 
مادورو اأعلن اأنه الرئي�س ال�رعي للبالد، 

وو�س��ف رئي���س الربمل��ان واملعار�س��ة 
باأنهم "دمية يف يد الوليات املتحدة".

ويف وق��ت �س��ابق، اأعلن��ت وزارة اخلزانة 
الأمريكية، باأن الوليات املتحدة حظرت 
جمي��ع اأ�س��ول وم�س��الح �رك��ة النف��ط  
التابع��ة للحكومة الفنزويلية وو�س��عتها 
حت��ت وليته��ا الق�س��ائية، ف�س��ال ع��ن 

منعها للتعامل معها.

ووفق��ا لوزي��ر اخلزانة الأمريكي �س��تيفن 
املتح��دة  الولي��ات  ف��اإن  منو�س��ني، 
"حتاف��ظ" عل��ى ال�ركة من اأجل �س��عب 

فنزويالوتتخذ اإجراءات حلماية �سوقها.
ح�س��ابات  حج��ب  اأن  منو�س��ني  واأ�س��ار 
اأن  لفنزوي��ال يعن��ي  ال�رك��ة اململوك��ة 
عائداته��ا ل��ن تنق��ل اإىل الرئي���س احلايل 

نيكول�س مادورو، بل اإىل غوايدو.

كاركاس - الجورنال

اكدت موسكو أن 
العمل وفق اتفاقية 

أضنة يضمن األمن 
على الحدود المشتركة 

بين تركيا وسورية، 
فيما أكد الرئيس 

التركي رجب طيب 
أردوغان أن بالده 

ماضية في مشروع 
إنشاء »منطقة آمنة« 

شرق الفرات يمكن 
أن يعود إليها أربعة 

ماليين سوري.

اسرائيل تشارك إلى جانب عدد من وزراء الخارجية العرب في مؤتمر وارسو المرتقببريطانيا.. ماي تقوم بمناورة جديدة لكسب تأييد البرلمان بشأن “بريكست”

اجتمعت رئي�س��ة الوزراء الربيطاني��ة، ترييزا ماي، مع 
الن��واب ع��ن احل��زب املحافظ، قب��ل يوم من ت�س��ويت 
الربملان ب�ساأن اخلطوات اجلديدة للحكومة بعد رف�س 

النواب �سفقتها حول “بريك�ست”.
ونف��ى م�س��در يف احل��زب م��ا تناقلت��ه �س��ابقا ، قناة 
“�سكاي نيوز” حول حتديد ماي يوم 13 فرباير موعدا 

للت�س��ويت اجلديد على التفاق ب�ساأن مغادرة اململكة 
لالحت��اد الأوروبي، بع��د اأن رف�س الربمل��ان، يف 15 

يناير، ن�س ال�سفقة املقدم منها، باأغلبية الأ�سوات.
واأو�س��ح امل�س��در اأن رئي�س��ة ال��وزراء قالت اإن��ه اإذا مل 
تط��رح م���روع ال�س��فقة اأم��ام الربمل��ان للت�س��ويت 
املجدد حولها قبل يوم 13 فرباير، ف�ست�سدر احلكومة 
بيانا ت�رح فيه ما الذي تو�س��ل اإلي��ه جمل�س الوزراء 
يف �س��عيه لإ�س��فاء تعدي��الت عل��ى وثيق��ة ال�س��فقة 

ملناق�س��تها  اإمكاني��ة  بالت��ايل  الربمل��ان  واإعط��اء 
والت�سويت عليها.

وبح�س��ب “رويرتز” فقد اأكدت م��اي اأنها تريد احلفاظ 
على تنازلت تخ�س م�س��األة الو�س��ع القانوين للحدود 
مع اإيرلندا ال�س��مالية، وذلك بهدف ك�سب تاأييد كل من 
النواب املوالني لل�سفقة داخل حزبها، وامل�رعني من 
احلزب الدميقراطي الوحدوي )اأحد الأحزاب ال�س��غرية 

يف اإيرلندا ال�سمالية( الذي يدعم حكومتها.

ي�س��ارك رئي�س الوزراء الإ�رائيلي بنيامني نتنياهو 
يف القم��ة الدولي��ة ح��ول اإي��ران، الت��ي �س��تنظم يف 
العا�س��مة البولندية وار�سو، يف �س��هر فرباير املقبل، 
جنب��ا اإىل جن��ب م��ع وزراء خارجي��ة ع��رب. ونقل��ت 
“13 الإ�رائيلي��ة” ع��ن م�س��وؤول حكوم��ي  القن��اة 
رفي��ع امل�س��توى قول��ه ب��اأن “اإ�رائي��ل ق��د حتدث��ت 

ر�س��ميا للحكوم��ة البولندي��ة والإدارة الأمريكية عن 
ني��ة نتنياه��و امل�س��اركة” يف موؤمتر وار�س��و. واأفاد 
امل�س��وؤول الإ�رائيلي باأنه “م��ن املتوقع اأن يح�ر 
املوؤمت��ر يف وار�س��و وزراء اخلارجية من دول اخلليج 
العربي، من بينها ال�س��عودية، والإم��ارات، والكويت، 
وعمان”. وذكرت القن��اة يف تقريرها باأن “نتنياهو 
�س��يكون واحدا من املتحدثني الرئي�سيني يف املوؤمتر، 

ومن املتوقع اأن يلقي خطابا قا�سيا �سد اإيران”.

واأ�س��افت القن��اة باأن “ال�س��لطة الفل�س��طينية واإيران 
مل يت��م دعوتهم��ا اإىل املوؤمت��ر”. وقال��ت القن��اة باأن 
“نتنياه��و �س��يغادر وار�س��و اإىل ميونيخ للم�س��اركة 
يف املوؤمتر الأمني ال�س��نوي هناك، وعندما يعود اإىل 
اإ�رائيل، �س��وف ي�ست�س��يف قمة �سيا�سية يف القد�س 
ت�س��مل جمموعة دول )في�س��غراد( التي ت�س��م كال من 
بولندا وهنغاريا و�سلوفاكيا والت�سيك، يف 19 فرباير 

املقبل”. 
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