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مسؤول فلسطيني: مصر تمهل حماس يومين للرد النهائي على »ورقة المصالحة« 
عواصم ـ هدى العبود والوكاالت

اكد مسؤول فلسطيني امس ان 
مصر أمهلت حركة حماس يومني 
لتقدمي ردها النهائي على الورقة 
الفلسطينية  املصرية للمصاحلة 
اثر طلب احلركة تأجيل التوقيع 

عليها.
وقال هذا املسؤول الذي طلب 
عدم ذكر اسمه ان »مصر طلبت من 
حماس تقدمي ردها النهائي حول 
وثيقة املصاحلة الفلسطينية خالل 

48 ساعة«.
ووعدت حركة حماس املسؤولني 
املصريني بدراس����ة الورقة بعدما 
كانت طلبت تأجيل جلسة احلوار 
املقررة في 25 اكتوبر لتوقيع اتفاق 
املصاحلة بسبب تداعيات موافقة 
السلطة الفلسطينية على تأجيل 
التصويت على تقرير غولدستون 
الذي يتهم اسرائيل بارتكاب جرائم 
حرب اثناء احلرب في غزة نهاية 

العام املاضي.
وفي وقت س����ابق امس، أبدت 
اللجنة املركزية حلركة فتح أمس 
أسفها الشديد ملجمل تصريحات 
رئيس املكتب السياس����ي حلركة 
حماس خالد مشعل في خطابه من 

دمشق اول من امس.
وقالت اللجنة في بيان صحافي 
»درست اللجنة املركزية التصعيد 
األخير الذي صدر عن حركة حماس 
مبا في ذلك خطاب خالد مش����عل 
الذي ألقاه من دمش����ق«، وعبرت 
اللجنة املركزية »عن أسفها الشديد 
ملجمل هذه التصريحات ملا فيها من 
مواقف ض����د حركة فتح والقيادة 
الفلسطينية والس����تخدامها لغة 
حتريضية بعيدة عن تقاليد العمل 

الوطني الفلسطيني«.
وأدانت اللجنة املركزية خطاب 
إنه »مثل تصعيدا  مشعل وقالت 
حقيقيا ال يأخذ املصالح الفلسطينية 
بعني االعتبار ويشكل ضربة جدية 
جلهود املصاحلة الوطنية والتوصل 

الفلسطيني  العام حلزب الشعب 
بسام الصاحلي أمس انها تدعو الى 
توقيع اتفاق املصاحلة الفلسطينية 
الداخلية قبل اخلامس والعشرين 
من هذا الش����هر، وارجاء جلس����ة 

االحتفال.
وتابع »اعلمنا باملقترح املصري 
اجلدي����د ان يرس����ل كل فصي����ل 
فلسطيني توقيعه على املقترحات 
املصرية، وتأجيل جلسة االحتفال 

الى موعد آخر«.
واضاف الصاحل����ي »املقترح 
الرئيس  ال����ى  املص����ري ارس����ل 
عباس بصفته رئيسا، واعتقد انه 
سيتم بحث هذا املقترح في اطار 
اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير 
الفلسطينية، لكن بحث هذه الورقة 
لدى منظمة التحرير ال يعني جتاهل 

مواقف الفصائل االخرى«.
الى ذل����ك، دعت جلنة املتابعة 
العليا للمؤمتر الوطني الفلسطيني 
إلى محاسبة الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس بسبب تأجيل بحث 
تقري����ر جلنة غولدس����تون حول 
العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة. 
وقالت اللجنة في بيان لها اول من 
امس بعد اجتماعها في دمشق »هذه 
اجلرمية واخلطيئة تأتي في سياق 
ارتكبها  سلسلة خطايا سياسية 
رئيس الس����لطة، وينبغي أال متر 

دون محاسبة«.
وأدان البيان موقف الس����لطة 
الفلسطينية و»استجابتها للمطالب 
األميركية واإلسرائيلية«، معتبرا 
ذل����ك »تفريطا بحقوق ش����عبنا 
ومصاحله واستخفافا بدماء الشهداء 
وآالم اجلرح����ى واملصابني جراء 
الع����دوان الصهيوني على غزة«. 
وأضاف البيان »مع تأكيد احلضور 
على أهمية املصاحلة الفلسطينية 
وإنهاء االنقس����ام، إال أنه البد من 
تأجي����ل املصاحلة الفلس����طينية 
إلى وقت الحق بس����بب اجلرمية 

والفضيحة التي ارتكبت«.

لتوقيع االتفاق ال����ذي دعت إليه 
مصر الشقيقة«.

تعليق حرك����ة فتح جاء على 
انتقادات مشعل الشديدة لقيادة 
السلطة الفلس����طينية ومطالبته 
بتوقيت وآلية جديدتني للتوصل 
إلى مصاحلة وطنية على اثر أزمة 
سحب السلطة الفلسطينية تقرير 
غولدس����تون من مجلس حقوق 
الدول����ي. وكان طالب  اإلنس����ان 
الفلسطيني  الرئيس  مبحاس����بة 
محمود عب����اس واتهمه بالتواطؤ 
مع اجلنرال االميركي دايتون لوأد 
املقاومة، بينما اتهمه عباس بالتهرب 
من استحقاق املصاحلة، داعيا الى 

االحتكام لصندوق االنتخابات.
كما اعتبر مش����عل ان القيادة 
اهلل  رام  ف����ي  الفلس����طينية 

لتقريره فيم����ا الوقائع تكذب ما 
قال����ه جملة وتفصي����ال، اذ التقى 
غولدستون باحلكومة ووزرائها 
اكثر من مرة كم����ا التقى برئيس 
الوزراء اسماعيل هنية، ما دفعه 
الى االشادة بحكومتنا في تقريره 
الوض����وح والصراحة  مبنته����ى 

والعقالنية«.
في هذه االثناء، تسلم عباس 
من اجلان����ب املصري مش����روعا 
متكامال للمصاحلة الوطنية يقدم 
حلوال لكل القضايا مبا فيها حتديد 
التش����ريعية  موع����د االنتخابات 

والرئاسية.
وأكد أمني سر اللجنة التنفيذية 
ملنظم����ة التحرير ياس����ر عبدربه 
وجود توجه إيجابي لتوقيعها من 
قبل جميع الفصائل لتسهيل مهمة 

»غي����ر مؤمتن����ة عل����ى احلقوق 
الفلسطينية«.

وقال »اذا كنا ال نأمنها على دماء 
غزة«، وهناك عالمات استفهام لم 
توضحها او تنفها هذه السلطة حول 
»تواطئها« في احلرب على غزة، 
»فكيف يريدون منا تصديقها انها 

ستحمي ارضنا وحققونا؟«.
ب����دوره ق����ال الناطق باس����م 
احلكومة املقالة طاهر النونو في 
امعان في  بيان »خطاب عب����اس 
اخلطيئة وادعاءات باطلة وال ينم 

عن روح تصاحلية«.
واض����اف ان كثي����را مما ورد 
في خطاب عب����اس به »مغالطات 
مكشوفة وواضحة للعيان«، وقال 
»عب����اس ادعى رفضن����ا للقاضي 
غولدس����تون وللجنت����ه وادانتنا 

مصر وقطع الطريق على حماس 
لتعطيل ومنع املصاحلة.

وأضاف عبدربه � في تصريح 
أمس � أنه في حال رفضت حماس 
القيادة  ف����إن  الوثيق����ة املصرية 
الفلسطينية ستلجأ إلى احلل الذي 
يتيحه القانون عبر إصدار مرسوم 
رئاس����ي في 25 اجل����اري مبوعد 
االستحقاق الدستوري لالنتخابات. 
من جانبه، قال نائب األمني العام 
للجبهة الشعبية لتحرير فلسطني 
عضو اللجن����ة التنفيذية ملنظمة 
التحرير الفلسطينية عبدالرحيم 
ملوح إن املدخل الوحيد حلل األزمة 
الفلسطينية الراهنة هو الذهاب إلى 
املصاحلة وإلى صندوق االقتراع 

وااللتزام بنتائجه.
وبخصوص الورقة قال االمني 

الشقاق الفلسطيني متواصل وتصاعد وتيرة التالسن بين فتح وحماس بعد فضيحة غولدستون

)ا.ف.پ(نسوة فلسطينيات ينتحنب على انقاض منزلهن الذي دمرته آليات االحتالل االسرائيلي في القدس الشرقية

طهران تلوح بمعاودة التخصيب في حال فشل مفاوضات جنيڤ
طه���ران � وكاالت: رفضت اي���ران تهديدات وزيرة 
اخلارجية االميركية هيالري كلينتون بأن العالم لن 
ميهل طهران الى االبد لتثبت انها مس���تعدة الحترام 

التزاماتها الدولية.
وقالت على لسان املتحدث باسم اخلارجية االيرانية 
حسن قشقاوي ان مثل هذه »التهديدات« ليس لها تأثير 
على اجلمهورية االس���المية. وأكد قشقاوي أن ايران 
لن تذعن ألي مهلة نهائية، واعتبر أمس ان سياس���ه 
الغرب في استخدام لغة التهديد وممارسة احلظر ضد 

طهران »لن جتدي نفعا«.
ونس���بت وكالة االنباء االيرانية الرسمية )ارنا( 
الى قش���قاوي قوله في مومتره الصحافي االسبوعي 
»لقد قلنا مرارا ويعلم اجلميع ذلك جيدا ان سياس���ة 
الغرب في اس���تخدام لغة التهديد وفرض العقوبات 
على اجلمهورية االس���المية هي سياسة غير مجدية 

ولن حتقق أي نتائج«.
واش���ار الى ان كل االطراف التي حضرت اجتماع 
جنيڤ »أعربت عن ارتياحها لنتيجة املفاوضات واتفق 
اجلميع على ان تتواصل احملادثات في اجلولة املقبلة 

بشأن رزمة املقترحات االيرانية«.
من جهة أخرى، اشار قشقاوي الى اخلالف االيراني 
� االماراتي بشأن اجلزر الثالث في مياه اخلليج، وقال 
»هناك س���وء فهم جزئي ب���ني البلدين حول اجلانب 

االداري جلزيرة ابوموسى واننا ووفقا لالتفاق املوقع 
بني طهران وأبوظبي على استعداد للعمل إلزالة سوء 

الفهم هذا«.
وجدد موقف طهران املعارض لتدخل أي طرف ثالث 
في موضوع اجلزر الثالث، وقال »لقد اكدنا مرارا ان 
تدخ���ل اي جهة في هذه القضي���ة او القيام بأي عمل 

اعالمي في هذا الصدد لن يكون لصالح البلدين«.
وقال ان جزر ابوموس���ى وطن���ب الكبرى وطنب 
الصغرى »ه���ي جزر إيرانية وس���تبقى ايرانية الى 

االبد«.
وقال »لقد اعلّنا دائما ان طهران مس���تعدة للعمل 
إلزالة اي سوء فهم فيما يخص اجلانب االداري جلزيرة 

أبوموسى في هذه القضية«.
وأردف يقول »ال يوجد بلد مستعد للتفاوض حول 
ترابه، وان ايران لن تتفاوض أبدا حول مبدأ ايرانية 

اجلزر الثالث«.
 وفيما يخص استيراد الوقود النووي، قال قشقاوي 
انه س���تجري في احملادثات املقبلة مناقشة »السعر 
والتسليم واآللية« بالنسبة لواردات الوقود للمفاعل 

االيراني.
وتابع »نحن اآلن مس���تعدون لتسلمه ونأمل في 
التوصل الى اتفاق لتسلم وقود مخصب بنسبة %20«، 

وهو ما حتتاجه ايران كوقود ملفاعلها في طهران.

اال ان قشقاوي اكد مجددا ان ايران ستواصل نشاطات 
التخصيب اذا لم يتم التوصل الى اتفاق.

وأوضح ان »ذلك ال يعن���ي ان أيدينا مكبلة واننا 
نعتم���د فقط على واردات الوق���ود، نحن جادون في 
تغطي���ة احتياجاتنا، واذا لم يت���م منحنا الوقود في 
يوم من االيام، فبكل تأكيد سنغطي احتياجاتنا ولكن 

ضمن اطر قانونية وواضحة«.
من جهت���ه أخرى، اعتبر الرئيس االيراني محمود 
احم���دي جناد احملادثات املزمعة في 19 اجل��اري م��ع 
الق��وى الس��ت الكب��رى ح��ول تب��ادل اليوراني��وم 
مبثاب����ة »اختب���ار« لتع����اون مثمر مس���تقبلي مع 

الغرب.
ونقلت وكالة األنباء األملانية )د.ب.أ( عن جناد قوله 
� ف���ي مقابلة تليفزيونية محلية � إن عملية مقايضة 
اليوراني��وم املخصب بنسبة 3.5% من محطة نطنز 
)وس�����ط إي��ران( مقابل يورانيوم مخصب بنس���بة 
عشرين في املائة من دول أجنبية، املفترض استخدامه 
مبفاعل إلنتاج نظائر طبية، يعد اختبارا للدخول في 
تعاون مثمر وبناء مع القوى العاملية وتبديد لكل أوجه 

اللبس والغموض بشأن البرنامج النووى.
وحذر الرئيس اإليرانى من أن أي نوع من اإلخفاق 
في احملادثات أو جتديد محتمل للعقوبات ضد طهران 

سيضر بالغرب أكثر باملقارنة مع ايران. 

 أكدت رفض وساطة أي طرف ثالث وتمسكها بجزر طنب الكبرى والصغرى وأبوموسى إيرانية إلى األبد 

محادثات »تاريخية« بين تركيا وسورية في حلب اليوم 
دمشق ـ هدى العبود

اكد وزير اخلارجية السوري 
وليد املعلم ان اللقاء السوري � 
التركي املق���رر عقده اليوم يعد 
حدثا تاريخيا ج���اء في أعقاب 
زيارة الرئيس بش���ار األسد الى 
اس���طنبول مؤخرا واتفاقه مع 
رئي���س ال���وزراء التركي رجب 
طيب اردوغان بضرورة التوجه 
في تنفيذ ما مت االتفاق عليه بني 
اجلانبني السوري والتركي على 
ارض الواقع باإلعالن رسميا عن 
إلغاء اتفاقية سمات الدخول بني 

البلدين اجلارين. 
وق���ال املعل���م في لق���اء مع 
الثالثاء  انه ستعقد  الصحافيني 
)اليوم( مباحثات سورية � تركية 
يشارك فيها 11 وزيرا من اجلانب 
التركي و11 وزي���را من اجلانب 
الس���وري لبحث ومناقشة عدد 
من امللفات السياسية واالقتصادية 
والعسكرية واألمنية بني البلدين 
حتضي���را لوثائ���ق العمل التي 

موضحا ان ق���رار التدويل قرار 
عراقي وان سورية لن تقبل السير 

في االجتاهني معا. 
ومن املقرر ان تعقد العديد من 
اللقاءات الثنائية بني وزراء من 
اجلانبني السوري والتركي للبحث 
في تفاصيل التعاون املش���ترك 
كل في مجاله، حيث س���يتوجه 
الوفدين الس���وري والتركي من 
مدينة حلب الى بوابة الس���الم 
احلدودية التركية لتوقيع االتفاق 
بإلغاء سمات الدخول رسميا على 
ان يتوجه الوزراء بعد ذلك الى 
مدينة غاز عينتاب لعقد اجتماعات 
ولقاءات ثنائي���ة بني اجلانبني 
على ان يعقد مؤمتر صحافي في 
ختام اجتماعات مجلس التعاون 
االستراتيجي السوري � التركي 
يتم خالل���ه اصدار بيان ختامي 
عن هذا االجتماع يتضمن مجمل 
ما مت االتفاق عليه بني اجلانبني 
الس���وري والترك���ي في جميع 

املجاالت.

سيجري التوقيع عليها في دمشق 
نوفمبر املقبل بني رئيسي الوزراء 
الس���وري محم���د ناجي عطري 

والتركي رجب طيب اردوغان.
واكد الوزير السوري ان من 
املوضوعات التي سيجري بحثها 
التع���اون في املج���االت األمنية 
والعسكرية وذلك في اطار اتفاقية 
أضنة وتوس���يعها، موضحا ان 
التعاون العسكري بني البلدين يتم 

في اطار االتفاقيات القائمة.
واكد املعلم على ان هناك تعاونا 
عسكريا بني سورية وتركيا جرى 
بني جيشي البلدين في شهر ابريل 
املاضي حيث يشار الى ان هناك 
مناورات عسكرية تركية � سورية 

ستجرى يوم اجلمعة املقبل.
وفيما يتعلق مبوقف تركيا 
بإلغ���اء مناوراته���ا اجلوية مع 
اس���رائيل اكد املعل���م ان بالده 
تدعم هذا املوقف وتشجع على 
تلك اإللغاءات بس���بب استمرار 
العدوان اإلس���رائيلي على غزة 

واملس���جد األقص���ى واحتاللها 
لألراضي العربية احملتلة.

ونف���ى ان يكون هناك حاليا 
وساطة تركية بشأن املفاوضات 
غير املباشرة مع اسرائيل، ووصف 
املعلم � ردا على سؤال � العالقات 
السورية � السعودية بأنها عالقات 
دافئة وان من يروج لوجود فتور 
هو من ال يرضى عن عقد القمة 
وهم موجودون في لبنان وغيرها 

من الدول العربية.
وفيما يتعلق باألزمة السورية 
� العراقية ق���ال املعلم انه أبلغ 
نظيره العراقي هوشيار زيباري 
بأن العراق يجب عليه أن يختار 
بني اللجوء الى األمني العام لألمم 
او مواجهة املس���عى  املتح���دة 
اإلقليم���ي والذي يض���م تركيا 
وجامعة ال���دول العربية ممثلة 
في أمينها العام عمرو موسى. 

وأش���ار الى ان اجلواب لدى 
اجلانب العراقي اليزال حتى اآلن 
بحوزة العراق ولم يتم الرد علينا 

م الجمعة  المعلم يشيد بإلغاء منقرة لمناوراتها مع إسرائيل ويكشف عن مناورات تركية ـ سورية يو صنعاء تتحدث عن تقدم كبير لقواتها
والحوثي يدعو إلى الحوار إلنهاء الحرب 

عواصم � وكاالت: مسلسل االحداث االمنية اليمنية الطويل الذي 
بدأ منذ حوالي ثالث أشهر دخل فصاًل جديدًا امس مع جتديد دعوته 
زعيم املتمردين احلوثيني عبد امللك احلوثي إلى احلوار اليجاد مخرج 
للح���رب الدائرة بني أنصاره واجليش اليمني الذي يؤكد يوما بعد 

يوم تقدمه الكبير على اجلبهات وامساكه بزمام االمور. 
وزعم احلوثي في مقابلة مع صحيفة »السفير« اللبنانية نشرتها 
ام���س والتي متت عبر مكتبه اإلعالمي انه منذ بداية احلرب وحتى 
اآلن »لم حتقق الس���لطة أي جناح مهم ال ميدانيا وال سياسيا فقد 
فقدت أكثر من سبعني موقعا عسكريا وخسرت الكثير من عتادها 

احلربي الذي دمر أثناء القتال«.
وأضاف »احل���رب من جانبنا لم تكن خي���ارا بل ضرورة ألننا 
نواجه عدوانا ش���امال شنته السلطة على مناطقنا وقرانا ولم نكن 
نحن م���ن بدأها. لقد اضطررنا إلى القت���ال ملواجهة العدوان وهذا 
حق مشروع ال جدال فيه. وقد رأينا في الدفاع عن النفس ضرورة 
قصوى حلماية الناس من القتل بدم بارد وإلفشال محاولة إبادتنا 

بشكل شامل«.
ووصف احلرب بأنها »معركة مستضعفني في مواجهة مستكبرين، 
ومظلومني في مواجهة ظاملني.. أنها معركة حياة تفضي إلى حتقيق 

حياة كرمية وعزيزة«.
وأشار إلى سبب فشل احللول إلنهاء احلرب وقال »ان السلطة 
لم ترد احلل إال وفق شروط ليست فقط مهينة ومذلة وإمنا قائمة 
على أساس االستعباد. نحن عرضنا أن نكون مواطنني لنا حقوق 

املواطنة املشروعة فأبوا ذلك ونحن أبينا أن نكون عبيدا«.
في غضون ذلك اتهم محافظ مأرب ش���مال ش���رق اليمن ناجي 
الزايدي امس القاعدة واملتمردين احلوثيني وأنصار احلراك اجلنوبي 

بالتنسيق فيما بينهم بهدف زعزعة االستقرار في البالد.
وقال »عندي معلومات أن قادتهم الذين هم في اخلارج س���واء 
م���ن تنظيم القاعدة أو أصحاب احلراك يجتمعون في فنادق وأنهم 
ينسقون معا قضيتهم عمالة والذي يحقق هدفهم هو جتمعهم في 

صف واحد«.
وأشار إلى ان السلطات األمنية تالحق عناصر القاعدة في محافظة 
مأرب التي تعتبر املالذ اآلمن ألعضاء التنظيم مشيرا الى انه ألقي 

القبض على بعضهم وأشخاص مشتبه في تعاونهم معهم.
بدوره اكد اجليش اليمني امس انه حقق »تقدما كبيرا« في مطاردة 
املتمردين قرب مدينة صعدة )ش���مال( »وتصفية ما تبقى لهم من 

جيوب« في املنطقة وقتل 54 مسلحا في عمليات عدة.
ونقل موقع 26 س���بتمبر نت التابع ل���وزارة الدفاع عن مصدر 
عسكري مسؤول ان »القوات املسلحة واالمن حققت تقدما كبيرا في 
مطاردة فلول عناصر االرهاب والتخريب في منطقتي املقاش والعند 

ودك اوكارها وتصفية ما تبقى من جيوب لها في املنطقة«.
واضاف ان »خس���ائر كبيرة حلقت بصفوف تلك العناصر في 
االرواح والعت���اد حيث لقي 37 ارهابيا مصرعهم واصيب عدد آخر 
في منطقة العند وأثناء تصدي قواتنا املسلحة حملاوالت تسلل في 

الضواحي الشمالية الغربية ملدينة صعدة«.

 موسوي وكروبي يتحديان السلطة
ويطالبان بالظهور على التلفزيون إلثبات التزوير

أ.ف.پ: طالب   � طه����ران 
املرش����حان املهزوم����ان في 
االنتخابات الرئاسية االيرانية 
األخيرة مير حسني موسوي 
ومهدي كروبي بالظهور على 
التلفزي����ون االيراني الثبات 
اتهاماتهم����ا بش����أن حدوث 
تزوي����ر على نطاق واس����ع 
اثناء االقتراع، حسبما ذكرت 

صحيفة اصالحية أمس.
وقال موس����وي وكروبي 
زعيما املعارض����ة االيرانية 
لدى اجتماع بينهما السبت 
املاضي بحس����ب الصحيفة، 
انهما يرغب����ان في الرد عبر 
التلفزيون على السلطات التي 
تقول انهم����ا ال ميلكان دليال 

على اتهاماتهما.
ونقلت صحيفة »سرماية« 
االصالحي����ة عن موس����وي 
اتهامه املسؤولني االيرانيني 

بتق����دمي معلومات »خاطئة« 
بشأن التظاهرات الدامية التي 
هزت ايران اثر انتخابات 12 

يونيو.
وق����ال موس����وي اثن����اء 
اجتماعه مع كروبي »الحظوا 
كم مرة تغير ع����دد القتلى. 
االتهام����ات  ان  ويقول����ون 

بالتزوير كاذبة«.
واضاف����ت الصحيفة ان 
كروبي وهو رئيس اس����بق 
للبرملان، وجه االنتقادات ذاتها 

للسلطات اثناء االجتماع.
وقال ان »البعض يتحدث 
عن االنتخابات وكأن ش����يئا 

لم يكن«.

مهدي كروبي مير حسني موسوي

إسرائيل تتراجع عن بيع أسلحة لتركيا 
وتبدأ وأميركا تدريبات عسكرية جوية

عواصم � د.ب.أ: على الرغم من عدم إبداء املسؤولني 
اإلسرائيليني اهتماما كبيرا بإلغاء تركيا ملناورات جوية 
مشتركة إال أن مسؤولي الدفاع أكدوا أنه سيتم إعادة 

النظر في مبيعات األسلحة إلى تركيا.
وذكرت صحيفة »جيروزاليم بوست«، أن خبيرا 
بارزا في العالقات اإلس���رائيلية � التركية تكهن بأن 
توقف إسرائيل دعمها في واشنطن لتركيا فيما يتعلق 
بقضية املذبحة األرمينية، إذا ما استمر التدهور في 

العالقات.
ووفقا ملسؤولي وزارة الدفاع فإن ثمة العديد من 
الطلبات التركية لشراء أسلحة تخضع للنظر من قبل 
ش���عبة التعاون اخلارجي وتصدير األسلحة بوزارة 
الدفاع اإلسرائيلية، وهو األمر الذي يحتاج اآلن إلى 
إعادة نظر في ظل التغير في العالقات الديبلوماسية 

بني اجلانبني.
وقال مسؤول: »إنها دولة تبدو أنها تنأى بنفسها 

عن الغرب وسيكون لهذا األمر تبعاته«.
وأشارت مصادر إلى أن أنقرة أبلغت تل أبيب قبل أيام 
بإلغاء املناورات التي كان من املقرر أن تشهد مشاركة 
كل من الواليات املتحدة وإيطاليا وحلف شمال األطلسي 
)ناتو(، وأرجعت أنقرة السبب إلى أن الطائرات التي 
سترسلها إسرائيل هي على األرجح نفس الطائرات 
التي مت استخدامها خالل عملية »الرصاص املصبوب« 

التي تعرض لها قطاع غزة مطلع العام احلالي.
ال���ى ذلك، تتضم���ن التدريبات الت���ي بدأت أمس 
بني اجليش األميركي واإلس���رائيلي التي ستس���تمر 
أسبوعني اختبار منظومات العتراض صواريخ »أرض 
� أرض« ومن بينها منظومات »حيتس 2« و»باتريوت« 

و»هوك«.
وتعد التدريبات العس���كرية املشتركة للدفاعات 
اجلوية األكبر من نوعها منذ بدء التعاون االستراتيجي 

بني اجليش األميركي واإلسرائيلي.
وأوضحت اإلذاعة االسرائيلية الرسمية أن التدريبات 
تشتمل على سيناريوهات مختلفة مبا فيها تعرض 
إسرائيل لهجمات صاروخية متزامنة من إيران وسورية 

ولبنان وقطاع غزة.

س���يئول � د.ب.أ: أعلن مصدر 
ف���ي س���يئول أن كوريا  حكومي 
الشمالية أطلقت صاروخني قصيري 
املدى قبالة ساحلها الشرقي املطل 

على بحر اليابان بعد ظهر أمس.
ونقلت وكالة »يونهاب« الكورية 
اجلنوبي���ة لألنب���اء ع���ن املصدر 

إن الصاروخ���ني أطلقا من  القول 
موقع موسودان ري بإقليم شمال 
هامجيوجن. وأض���اف املصدر أن 
كوريا الشمالية أعلنت حظر اإلبحار 
في املياه قبالة سواحلها الشرقية 
والغربية بداي���ة من 10 وحتى 20 

أكتوبر اجلاري.

كوريا الشمالية تطلق صاروخين قصيري المدى


