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للمرة األولى.. طائرة إسرائيلية تعبر أجواء السعودية متجهة للبحرين
كشفت إسرائيل النقاب امس األربعاء عن رحلة جوية 
مباشرة أقلعت من مدينة تل أبيب إلى العاصمة البحرينية 

املنامة عبر األجواء السعودية.
وقالت هيئة البث اإلسرائيلية الرسمية إن طائرة تابعة 
لشركة يسرائير استخدمت ألول م��رة امل��ج��ال اجل��وي 

السعودي في رحلة إلى البحرين.
ولم تكشف هيئة البث توقيت رحلة الطيران، واكتفت 
بالقول إنها أقلت شخصيات رسمية إسرائيلية، إلج��راء 
محادثات هدفها إقامة مقر لشركة يسرائير في العاصمة 
البحرينية. و«يسرائير« ه��ي شركة ط��ي��ران إسرائيلية 

خاصة، وه��ي الثانية من حيث احلجم بعد شركة طيران 
إلعال احلكومية.

وكانت السعودية قد أعلنت مطلع الشهر اجل��اري عن 
فتح مجالها اجلوي أمام الطائرات املتجهة من إسرائيل إلى 

اإلمارات. 

6
السعودية: على املجتمع الدولي 

اتخاذ موقف حازم جتاه إيران

شدد سفير السعودية لدى النمسا، ومحافظ 
اململكة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، األمير 
عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، على 
ضرورة اتخاذ املجتمع الدولي موقفا حازما جتاه 
إي��ران والتعامل اجلاد حيال جتاوزاتها املرتبطة 

ببرنامجها النووي.
كما أع���رب ع��ن قلق اململكة الستغالل إي��ران 
االتفاق النووي واستمرار جتاوزاتها على مستوى 

خطة العمل الشاملة املشتركة.
وأك��د، أن موقف السعودية قائم على مبدأ حق 
ال��دول في االستفادة من االستخدامات السلمية 
للطاقة النووية في مجاالتها كافة دون اإلخالل 

بالتزاماتها وفق معاهدة منع االنتشار النووي.
إل��ى ذل��ك، أش��ار إل��ى أن اململكة تؤيد املبادرات 
اإليجابية الداعية خللق مناطق جغرافية خالية من 
األسلحة النووية وجتدد دعوتها للعمل مع املجتمع 
الدولي على جعل الشرق األوسط منطقة خالية من 

هذه األسلحة.

مخزون اليورانيوم
يأتي ه��ذا ف��ي وق��ت أعلنت اإلدارة األميركية 
متسكها مبمارسة أقصى سياسات الضغط على 
إيران، بعد أن أكدت إدارة الرئيس األميركي دونالد 
ترمب األس��ب��وع املاضي إع��ادة ف��رض العقوبات 
التي كانت رفعت مبوجب االتفاق حول البرنامج 
النووي اإليراني بني طهران وال��دول الكبرى عام 

.2015
في حني ع��ارض عدد من ال��دول األوروبية تلك 
اخل��ط��وة األميركية، على ال��رغ��م م��ن أن الوكالة 
الدولية للطاقة ال��ذري��ة، كانت أش��ارت األسبوع 
امل��اض��ي إل��ى أن م��خ��زون إي���ران م��ن اليورانيوم 
املخصب متواصل باالرتفاع بشكل يتجاوز احلد 

املسموح لها بامتالكه.
كما لفتت ال��وك��ال��ة األمم��ي��ة إل��ى أن مخزون 
اليورانيوم املخصب بلغ أكثر من عشرة أضعاف 
احلد املنصوص عليه في االتفاق النووي اإليراني 

لعام 2015.

ليبيا فوق نار التسوية.. احلكومة 
والرئاسي على طاولة جنيف

يبدو أن ال��دول املعنية بامللف الليبي تواصل 
ضغطها للتوصل إلى حل أو تسوية لتلك األزمة 
الشائكة التي طالت سنوات، تاركة البالد ممزقة 
ومرمية في نار االقتتال. وفي هذا السياق، أفادت 
مصادر بأن اجتماع جنيف سيعقد في 15 أكتوبر 
ال��ق��ادم، على أن حتضره 80 شخصية ليبية من 

أطياف متنوعة.
إلى ذلك، أشارت املعلومات إلى أن 13 نائبا من 
البرملان الليبي و13 من مجلس الدولة سيحضرون 

تلك اجلولة املقبلة من املفاوضات. أما بالنسبة إلى 
أهم ما سيطرح على طاولة البحث، فلفتت املصادر 
إل��ى مسألتي إع���ادة تشكيل املجلس الرئاسي، 
وتأليف حكومة مستقلة. وتعتبر تلك النقطتان من 

أهم امللفات التي سيناقشها اجتماع جنيف.
في املقابل، أف��ادت املعلومات إلى وجود بعض 
اخلالفات حول نسب التمثيل، واعتراض بعض 
األط���راف احمللية على نسب متثيل احلاضرين 

ومعايير االختيار للمشاركة في جنيف.

حتديا لواشنطن

السالح حظر  انتهاء  بعد  إيران  مع  العسكري  التعاون  بتعزيز  تتعهد  موسكو 
تعهدت روس��ي��ا بتعزيز التعاون 
العسكري مع إي��ران بعد انتهاء حظر 
السالح عليها الشهر املقبل، وأكدت أن 
العالقات بني البلدين لن تتأثر بقرار 
واشنطن إعادة فرض العقوبات األممية 

على طهران.
فقد ق��ال سيرغي ري��اب��ك��وف نائب 
وزي��ر اخلارجية الروسي إنه سُتفتح 
في أكتوبر املقبل أمام روسيا إمكانات 
إضافية للتعاون العسكري والتقني 
مع إي��ران بغض النظر عن العقوبات 
األميركية. وأضاف ريابكوف أن قرار 
الرئيس األميركي دونالد ترامب إعادة 
ف��رض العقوبات التي كانت تفرضها 
األمم املتحدة على إي��ران لن يؤثر على 
عالقات موسكو السياسية واالقتصادية 
م��ع ط��ه��ران. وت��اب��ع أن ب��الده ستتخذ 
تدابير كي ال تتأثر بالعقوبات األميركية 
احملتملة ضد التعاون مع إيران. وكانت 
واشنطن ت��وع��دت مبعاقبة ك��ل طرف 

ينتهك العقوبات اجلديدة على إيران.
ومن املقرر أن ينتهي منتصف الشهر 
املقبل حظر السالح -الذي كان مفروضا 
على إيران- مبوجب القرار الدولي الذي 
أقر االتفاق النووي املبرم عام 2015، 
وهو ما يعني أن األمم املتحدة ستبدأ 
بنهاية نفس الشهر تخفيفا تدريجيا 
للحظر ال��ذي مينع ط��ه��ران م��ن ش��راء 

طائرات وأسلحة أخرى حديثة.
وك��ان��ت ال��والي��ات امل��ت��ح��دة فشلت 
الشهر املاضي في مترير مشروع قرار 
مي��دد حظر السالح على إي��ران، حيث 
رف��ض��ت روس��ي��ا وال��ص��ني امل��ش��روع 

األميركي، كما امتنعت األغلبية الساحقة 
في مجلس األمن عن التصويت عليه.

العقوبات األميركية
وتأتي التصريحات الروسية التي 
تنطوي على حتد لواشنطن بعد أن قرر 
الرئيس األميركي إعادة فرض العقوبات 
األمم��ي��ة ع��ل��ى إي����ران رغ���م امل��ع��ارض��ة 
الشديدة لهذا القرار من قبل األوروبيني، 
فضال عن روسيا والصني. ووقع ترامب 
أمرا تنفيذيا يجيز فرض عقوبات مشددة 
على إيران، ويهدف إلى تقييد ما وصفها 
مبساعي طهران النووية والصاروخية 

وخططها للحصول على أسلحة.
وق���ال وزي���ر اخل��ارج��ي��ة األميركي 
م��اي��ك بومبيو إن ح��زم��ة العقوبات 
اجلديدة تشمل وزي��ر الدفاع اإليراني 
وشخصيتني رئيسيتني ف��ي برنامج 
طهران لتخصيب اليورانيوم، مضيفا 
أن��ه حتذير ينبغي أن يسمعه العالم 
ب��أس��ره، ف��ي إش���ارة إل��ى أن واشنطن 
ستعاقب أي جهة تنتهك العقوبات على 

إيران.
ف��ي امل��ق��اب��ل، ق��ال وزي���ر اخلارجية 
اإليراني محمد جواد ظريف إن العقوبات 
األميركية على ايران ليست جديدة ولن 
تؤثر كثيرا، لكنه أكد أن واشنطن بهذه 

العقوبات ال تتخذ إج��راءات ضد بالده 
فحسب، بل ضد العالم بأسره.

وأض���اف ظ��ري��ف ف��ي كلمة ألقاها 
االثنني مبجلس العالقات اخلارجية 
األميركية أن بالده تستحق تعويضات 
ع��ن ان��س��ح��اب واش��ن��ط��ن م��ن االت��ف��اق 
النووي وإع��ادة فرضها عقوبات على 
ب���الده. وت��اب��ع أن االت��ف��اق ال��ن��ووي ما 
زال حيا، مؤكدا رفض بالده التفاوض 

بشأنه مجددا.

مرافعات
ف��ي األث��ن��اء، أن��ه��ت محكمة العدل 
ال��دول��ي��ة ف��ي اله����اي أم���س جلسات 
االس��ت��م��اع مل��راف��ع��ات ك��ل م��ن إي���ران 
والواليات املتحدة في موضوع الدعوى 
ال��ت��ي رفعتها ط��ه��ران ض��د واشنطن، 
للمطالبة بإبطال العقوبات األميركية 

ضدها.
وأك��د محامو إي��ران خالل اجللسات 
-ال���ت���ي اس��ت��م��رت أس��ب��وع��ا ك��ام��ال- 
اخ��ت��ص��اص محكمة ال��ع��دل ال��دول��ي��ة 
بالنظر ف��ي القضية، ف��ي ح��ني ش��ددت 
واشنطن على عدم اختصاص احملكمة، 
معتبرة أن اتفاقية الصداقة التي تستند 
إليها إيران ليس لها أي أثر قانوني في 

ما يخص العقوبات.
ووف��ق��ا مل��ص��ادر م��ن احملكمة، فإنها 
ستصدر قرارها بشأن اختصاصها من 
عدمه في القضية بعد نحو 6 أشهر، أما 
احلكم ف��ي جوهر القضية فسيتطلب 

سنوات.

خالل كلمته عبر الفيديو في األمم املتحدة

ينسحب إسرائيل  وسفير  بالقدس..  القذرة«  و»اليد  االحتالل  يهاجم  أردوغان 
هاجم الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغ��ان بشدة، في األمم املتحدة، 
االح��ت��الل اإلسرائيلي، ون��دد بقمع 
الفلسطينيني، وهو ما دفع السفير 

اإلسرائيلي لالنسحاب.
ففي كلمة ألقاها عبر الفيديو في 
اجلولة ال� 75 للجمعية العامة لألمم 
املتحدة، ق��ال أردوغ���ان إن فلسطني 
هي اجلرح النازف لإلنسانية في ظل 
استمرار سياسة العنف اإلسرائيلية. 
وأض���اف أردوغ����ان أن ح��ل ال��ن��زاع 
الفلسطيني اإلسرائيلي لن يكون 
إال من خالل إقامة دولة فلسطينية 
ذات سيادة على ح��دود عام 1967 

وعاصمتها القدس الشرقية.
وت��اب��ع »ع��ن��دم��ا رف���ض الشعب 
الفلسطيني وثيقة االستسالم التي 
فرضت عليه، والتي تسمى صفقة 
القرن، فإن إسرائيل جلأت هذه املرة 
الستخدام عمالئها لتسريع عملية 
االستيالء على األرض من الداخل« 
مؤكدا أن بالده لن تدعم أي خطة ال 

يرضاها الشعب الفلسطيني.
وف��ي نفس الكلمة، ن��دد الرئيس 
ال��ت��رك��ي بالقمع وال��ع��ن��ف اللذين 

يتعرض لهما الفلسطينيون على يد 
االح��ت��الل منذ أكثر من نصف قرن، 
وم��ح��اول��ة ف���رض واق���ع ج��دي��د في 
القدس احملتلة، قائال »اليد القذرة 
التي متتد للقدس حيث توجد األماكن 
املقدسة ل��ألدي��ان الثالثة تزيد من 

وقاحتها«.
وف���ي إش����ارة ع��ل��ى م��ا ي��ب��دو إل��ى 
تطبيع بعض الدول العربية عالقاتها 
مع تل أبيب، قال أردوغان إن محاولة 
البعض في املنطقة الدخول كالعب 
لن تفيد شيئا أمام محاولة إسرائيل 

تغيير واقع املنطقة، منتقدا في األثناء 
بلدانا أعلنت أنها ستفتح سفارات لها 

في القدس احملتلة.
وم��ن جهة أخ���رى ق��ال��ت وسائل 
اع��الم  إسرائيلية إن املندوب الدائم 
ب��األمم املتحدة جلعاد أردان غادر 
ق��اع��ة األمم��ي��ة ف��ي ن��ي��وي��ورك عقب 
هجوم الرئيس التركي على إسرائيل، 
ونقلت عنه قوله إن أردوغان يواصل 

تصريحاته املعادية للسامية.

حل الدولتني
م��ن ج��ه��ت��ه، ق���ال م��ل��ك األردن عبد 
الله الثاني إن ال��ص��راع الفلسطيني 
اإلسرائيلي ما زال يتفاقم، وإن احلل 
ال��وح��ي��د إلن��ه��ائ��ه ه��و ح��ل ال��دول��ت��ني. 
وأض��اف امللك، في كلمة أم��ام اجلمعية 
العامة لألمم املتحدة، أن الطريق الوحيد 
للسالم العادل هو إقامة دولة فلسطينية 
على حدود عام 1967 عاصمتها القدس 

الشرقية.
وت��اب��ع ع��ب��د ال��ل��ه ال��ث��ان��ي أن حل 
الدولتني يجب أن يكون طبقا للقانون 

الدولي ووفق قرارات األمم املتحدة.

لبنان.. عقدة وزارة املالية مستمرة وفرنسا 
حتذر من خطر االنهيار إذا لم ُتشكل حكومة

دعت فرنسا، املسؤولني السياسيني اللبنانيني 
للتوصل »دون تأخير« إل��ى اتفاق على تشكيل 
حكومة إلخ��راج البالد من أزمتها، وح��ذرت من أن 
البالد تواجه خطر االنهيار إذا لم ُتشكل حكومة 

دون إبطاء.
وج��اء ف��ي بيان ل���وزارة اخلارجية الفرنسية 
»تأسف فرنسا، في هذا اإلطار؛ لعدم وفاء املسؤولني 
اللبنانيني إلى اآلن بالتعّهدات التي قطعوها في 
األول من سبتمبر » للرئيس الفرنسي إميانويل 
ماكرون خالل زيارته إلى لبنان بتشكيل احلكومة 

في غضون أسبوعني.
وتابع البيان »ندعو إلى التوصل دون تأخير 
التفاق على تشكيل مصطفى أدي��ب حكومة مهمة 
تطبق اإلص��الح��ات ال��الزم��ة«. وأض���اف »يتعني 
على ال��ق��وى السياسية اللبنانية أن تختار بني 
اإلصالح وانهيار البالد.. إنها مسؤولية كبيرة جتاه 

اللبنانيني«.
وك��ان الرئيس اللبناني ميشال ع��ون ح��ذر من 
أن البالد تتجه نحو »جهنم« إن لم تتوافق القوى 
السياسية على تشكيل حكومة كان يؤمل إعالن 
تأليفها قبل أسبوع. وقال عون »نحن اليوم أمام 
أزمة تشكيل حكومة، لم يكن مفترضا أن حتصل؛ 
ألن االستحقاقات التي تنتظر لبنان ال تسمح بهدر 

أي دقيقة«.
لكن مساعي التشكيل تراوح مكانها مع إصرار 
»الثنائي الشيعي«؛ أي حزب الله، القوة السياسية 
والعسكرية األبرز في البالد، وحليفته حركة أمل 
بزعامة رئيس البرملان نبيه ب��ري، على تسمية 
ال��وزراء الشيعة في احلكومة، وتولي أحد هؤالء 
حقيبة املالية، األمر الذي يعارضه أطراف آخرون 

أبرزهم زعيم تيار املستقبل سعد احلريري.
ومنذ انفجار مرفأ بيروت املروع في 4 أغسطس 

، مت��ارس فرنسا ضغوطا على القوى السياسية 
لتشكيل حكومة تنكب على إجراء إصالحات عاجلة 
مقابل حصولها على دعم مالي دولي؛ النتشال البالد 
من أزمتها االقتصادية، وتعيد إطالق املفاوضات مع 

صندوق النقد الدولي.
وأعلنت رئاسة األركان الفرنسية أمس األربعاء 
انتهاء العملية العسكرية التي أطلقتها باريس 
مطلع أغسطس ملساعدة لبنان بعد انفجار مرفأ 
بيروت، وقالت إن العملية شارك فيها حوالي 750 
جنديا، ومت عبرها إرس��ال 1200 طن من شحنات 
امل��س��اع��دات اإلنسانية ع��ن طريق اجل��و والبحر 

باإلضافة إلى حاملة املروحيات »تونير«.
وفي السياق ذاته، أكد رؤساء حكومات سابقون 
)ف���ؤاد السنيورة، مت��ام س��الم، جنيب ميقاتي(، 
الثالثاء، رفضهم أن تكون حقيبة وزاري��ة بعينها 
حكرا أو حقا حصريا لفصيل أو فئة سياسية 

بعينها.

مبناسبة اليوم الوطني للمملكة

ع����ب����اس: ن���ث���م���ن م��وق��ف 
ال�����س�����ع�����ودي�����ة ال������داع������م 

للشعب الفلسطيني
تلقى امللك سلمان وولي العهد السعودي، األمير محمد 
بن سلمان أمس األرب��ع��اء، برقيتي تهنئة من الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس مبناسبة ال��ي��وم الوطني 

للمملكة.
وثمن عباس في رسالته املواقف التضامنية الداعمة 
لفلسطني والدور السعودي املهم والفاعل جتاه القضية 

الفلسطينية.
وك��ان مجلس ال���وزراء السعودي أك��د خ��الل جلسة 
عبر االتصال املرئي برئاسة خ��ادم احلرمني الشريفني 
امللك سلمان بن عبد العزيز األسبوع املاضي اهتمام 
وحرص اململكة على وحدة وسيادة وسالمة األراضي 
العربية، وعدم قبولها بأي مساس يهدد استقرار املنطقة، 
ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودع��م جميع 
اجلهود الرامية إلى الوصول حلل عادل وشامل للقضية 
الفلسطينية مبا ميكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته 
الفلسطينية املستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها 
القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة 

السالم العربية.
كما أن وزي��ر اخلارجية السعودي األمير فيصل بن 
فرحان بن عبدالله، أكد مطلع الشهر احلالي أن مواقف 
اململكة الثابتة والراسخة جتاه القضية الفلسطينية 
والشعب الفلسطيني لن تتغير بالسماح بعبور أجواء 
اململكة للرحالت اجلوية القادمة لدولة اإلمارات العربية 
املتحدة واملغادرة منها إلى كافة ال��دول. وشدد على أن 
اململكة تقدر جميع اجلهود الرامية إلى حتقيق سالم عادل 

ودائم وفق مبادرة السالم العربية.
ولطاملا أكدت اململكة في كافة املناسبات دعمها حق 
الشعب الفلسطيني، والتوصل إلى سالم عادل وشامل 

وفق مبادرة السالم العربية.
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