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دمش����ق � كو: تشهد العاصمة الس����ورية خالل االيام املقبلة نشاطات 
مكثف����ة ذات مضمون سياس����ي واقتصادي، حيث ستس����تقبل عددا من 
املس����ؤولني من الواليات املتحدة ودول اوروبية. واول هذه النش����اطات 
زيارة نائب رئيس الوزراء التشيكي وزير اخلارجية يان كوهوت اليوم 
الى س����ورية يجري خاللها محادثات مع الرئيس الس����وري بشار االسد 
ووزير اخلارجية وليد املعلم س����تركز على آخر مستجدات االوضاع في 
منطقة الشرق االوسط وعملية السالم. كذلك يبدأ مساعد وزيرة اخلارجية 

األميركية لش����ؤون الش����رق االدنى وليم بيرنز زيارة الى س����ورية غدا 
يلتقي خاللها كال من الرئيس االس����د والوزير املعلم لبحث العالقات بني 
البلدي����ن واالوضاع في املنطقة. ومن املتوقع ان تلي زيارة بيرنز زيارة 
يقوم بها وزير خارجية النمس����ا مايكل سبيندليغير بعد غد ضمن اطار 
جول����ة له في املنطقة تش����مل لبنان، وتتزامن زيارت����ه مع الزيارة التي 
يقوم بها رئيس الوزراء الفرنس����ي فرانس����وا فيون الى سورية وتدوم 

يومني على رأس وفد كبير من رجال االعمال الفرنس����يني.

زحمة زيارات لمسؤولين أميركيين وأوروبيين لسورية

واشنطن تحّذر من تحول طهران لـ »ديكتاتورية عسكرية«
والدول الكبرى تنفي تقديم عرض جديد حول التخصيب

مولن ال يستبعد إمكانية صنع قنبلة نووية إيرانية ما بين 1 إلى 3 سنوات 

مجس��م للرئيس أحمدي جناد يجر حصان طروادة مخبئا قنبلة نووية لتقدميه للرئيس باراك أوباما في كرنڤال بكولونيا األملانية أمس  )رويترز(
الزعيم الليبي معمر القذافي وقال جناد في مقابلة مع مجلة 

»ف����ي أي بي برميير« الروس����ية: 
»تستطيع إيران الدفاع عن نفسها 
دون أس����لحة نووية، واألسلحة 
النووية لم تع����د مهمة وال مكان 
لها في املعادالت الدولية الراهنة. 
هل جنحت األسلحة النووية التي 
كان ميلكها االحتاد السوفييتي في 
حمايته من االنهيار؟ وهل ساعدت 
الوالي����ات املتحدة في حربيها في 

أفغانستان والعراق«.
وأضاف: »إن القنابل الذرية لم 
تضمن للنظام الصهيوني النصر 

في حربي لبنان وغزة«.
ورأى أنه األحرى بالدول التي 
تتهم إيران بامتالك برنامج سري 
لتصنيع أسلحة نووية أن تلقي 

نظرة على ترساناتها النووية.
وفيما يتعلق بالدول الغربية، 
اعتبر أحمدي جناد أن توسع حلف 
شمال األطلسي )ناتو( شرقا يهدف 
إلى احتواء النفوذ الروسي، واقترح 
في املقابل أن توسع روسيا تعاونها 
مع دول املنطقة ملنع »الدخالء« من 

تهديد أمن املنطقة.
من جهته قال املساعد العسكري 
واملستشار األعلى للمرشد األعلى 
في إيران علي خامنئي، اللواء يحيى 
رحيم صفوي، إن إيران تسيطر على 
مضيق هرمز وإنها لن تتردد في 

إغالقه إذا تعرضت العتداء.
وأض����اف صف����وي أن إليران 
اس����تراتيجية دفاعية تقوم على 
أساس تغيير ما وصفه بجغرافيا 
النظام بوجه  القوة للدفاع ع����ن 

التهديدات. 

اسرائيل تؤلب روسيا

في غضون ذلك وصل رئيس 
الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو 
امس الى موسكو في زيارة عمل 
من يومني ف����ي وقت صعدت فيه 
ايران بعد  موسكو لهجتها حيال 
قرارها تخصيب اليورانيوم بنسبة 

.%20
 وكان نتنياهو اعلن عند بدء 
اجللس����ة األس����بوعية للحكومة 
اإلسرائيلية امس االول »سنبحث 
عددا من املسائل لكن اوال مسألة 
إي����ران، ترى اس����رائيل ضرورة 
ممارسة ضغط قوي على ايران«،  
مطالبا بفرض »عقوبات قاس����ية 
جدا« عليها. اال ان مصدرا روسيا 
رفيع املس����توى أكد امس عن ان 
التي سيجريها رئيس  املباحثات 
الوزراء االس����رائيلي في روسيا 
س����تتركز على مناقش����ة عملية 

التسوية في الشرق االوسط.
ونسبت وكالة انباء »انترفاكس« 
الى مصدر في الكرملني قوله »ان 
ازم����ة العملي����ة التفاوضية على 
املسار الفلس����طيني � االسرائيلي 
التوت����ر االقليمي وتعيق  تغذي 
خلق الظروف املالئمة لتطور االمن 
الطبيعي لدول املنطقة وشعوبها«. 
واضاف ان املباحثات س����تتناول 
التفاوضية على  العملي����ة  كذلك 
املسارين السوري واللبناني مع 
اسرائيل اضافة الى الوضع حيال 

ايران.

طهران ملثل هذه االسلحة.
وعب����ر االدمي����رال مولن لدى 
وصوله الى اس����رائيل في ساعة 
متأخرة الليلة قبل املاضية لإلذاعة 
االسرائيلية العامة عن قلقه الشديد 
ازاء االنعكاسات غير املتوقعة ألي 
عملية عس����كرية ضد ايران امال 
بان تس����اهم العقوب����ات الدولية 
واالجراءات الديبلوماسية في منع 

ايران من حيازة اسلحة نووية.
في املقابل، كشف رئيس منظمة 
الوكالة الذرية االيرانية علي اكبر 
الكبرى قدمت  القوى  صاحلي ان 
اقتراحا لتبادل اليورانيوم بالوقود 

النووي وطهران تقوم بدراسته.
وق����ال صاحلي ف����ي تصريح 
صحاف����ي نقلته قن����اة »العالم« 
الفضائية ان »روسيا والواليات 
املتح����دة وفرنس����ا قدمت عرضا 
جديدا وطهران تقوم بدراسته الى 
جانب مقترح����ات اخرى من دول 

مختلفة«.
واضاف صاحلي ان »مقترحات 
تلك ال����دول س����توقف ايران عن 

التخصيب فق����ط اذا روعيت كل 
اليورانيوم  شروط بالده ملبادلة 
املخصب« مشيرا الى استمرار انتاج 
الوقود املخصب بنسبة 20%على 

جدول االعمال.

نفي غربي

بيد أن روس����يا وفرنسا نفتا 
ما أعلنه مس����ؤول امللف النووي 
اإليراني من انهما والواليات املتحدة 
األميركية تقدموا لطهران بعرض 

جديد لتبادل اليورانيوم.
وأك����د املتحدث باس����م وزارة 
اخلارجية الفرنسية بيرنار فاليرو 
� في تصريح له امس � ان صاحلي 
يتعني ان يعلم ان املقترح الوحيد 
املطروح هو ذلك الذي قدمته الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية في ش����هر 
اكتوبر املاض����ي، والذي لم نتلق 

حتى اآلن ردا مرضيا بشأنه.
من جهته، أكد الرئيس اإليراني 
محمود احمدي جناد أن اجلمهورية 
اإلس����المية ال حتتاج إلى أسلحة 

نووية للدفاع عن نفسها.

ح����رب  وكاالت:   � عواص����م 
التصريح����ات مازالت مس����تعرة 
بني ايران والغرب وعلى رأس����ها 
الواليات املتحدة التي اوفدت وزيرة 
الى  خارجيتها هيالري كلينتون 
املنطقة لبحث اخلط����ر االيراني 
املتزايد بعد اعالن ايران جناحها 
في تخصيب اليورانيوم بنس����بة 
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وقبل وصولها الى السعودية 
لبحث امللف، اعربت كلينتون عن 
تخوفها م����ن ان احلرس الثوري 
االيراني بات يحل محل احلكومة 
االيرانية وان ايران قد تكون متجهة 

صوب ديكتاتورية عسكرية.
كلينتون التي نفت في لقاء مع 
مجموعة من الطلبة اجلامعيني في 
الدوحة، عزم واش����نطن مهاجمة 
إي����ران، أكدت انها تريد حوارا مع 
طه����ران ولكن ال ميكنها »ان تقف 
ساكنة« بينما تواصل ايران برنامجا 

نوويا مثيرا للشبهات.
وردا على سؤال عما إذا كانت 
واش����نطن تن����وي مهاجمة ايران 
اجابت »ال.. نعتزم توحيد املجتمع 
الدولي ملمارسة ضغوط على إيران 
من خالل العقوب����ات التي تقرها 
االمم املتحدة والتي تستهدف بصفة 
اساسية املشروعات التي يسيطر 
عليها احلرس الثوري والذي نعتقد 
انه فعليا يحل محل احلكومة في 

ايران«.
وتابعت »هذه رؤيتنا ملا يحدث. 
نرى ان هناك احالال للحكومة في 
ايران والزعي����م االعلى والرئيس 
والبرملان وان ايران تتجه صوب 

ديكتاتورية عسكرية«.

قنبلة نووية

بدوره، اعرب رئيس االركان 
املش���تركة للق���وات املس���لحة 
األميركية االدميرال مايكل مولن 
عن اعتقاده بأن ايران ستحصل 
على س���الح نووي في غضون 
عام الى ثالثة اعوام، مؤكدا عدم 
تسليم الواليات املتحدة بحيازة 

ليبيا ترّد على منع القذافي من دخول سويسرا 
بتعليق التأشيرات لمواطني االتحاد األوروبي

ولم تعلق سويسرا رسميا 
على تلك التقارير، بينما قال 
مس���ؤول ليبي لصحيفة أويا 
إن القرار س���يقوض املصالح 
السويسرية في ليبيا، وهدد 

بأن طرابلس سترد باملثل.
العالقات تدهورت  وكانت 
بش���كل كبير قب���ل نحو عام 
ونصف العام اثر اعتقال جنل 
القذاف���ي هنيبعل القذافي في 
اع���الن ليبيا  جنيڤ وت���اله 
النفطية عن  امداداته���ا  قطع 
سويسرا ثم سحب االرصدة 
الليبية البالغة سبعة مليارات 
دوالر من االصول املودعة لدى 
البنوك السويسرية كما ترافق 
ذلك مع تعليق رحالت الطيران 
السويسرية الى طرابلس تنفيذا 
لتهديدات ابنة القذافي انتقاما 
العتقال شقيقها وزوجته على 
خلفية اعتدائه على اثنني من 
خدمه في جنيڤ احدهما مغربي 

واآلخر تونسي.

سويسرا األخير بنشر قائمة 
تضم 188 ليبيا ممنوع دخولهم 
الليبي  الزعيم  البالد بينه���م 

وعائلته.
وقال متحدث باسم اخلارجية 
اإليطالية »ال���رد الليبي على 
القرار السويس���ري أثر على 
جميع الدول من منطقة شينغن. 
االتص���االت جارية بني بلدان 
املنطقة للتنس���يق بشأن هذا 

اإلجراء«.
وكانت صحيفة أويا الليبية 
التي لها صلة قوية بنجل الزعيم 
الليبي معمر القذافي قالت انهم 
ممنوعون و188 شخصية ليبية 
ممنوعون من دخول سويسرا، 
وفقا لقرار اتخذته برن وذكرت 
التي توصف بأنها  الصحيفة 
مقربة من سيف اإلسالم جنل 
القذافي أن القرار يشمل مشرعني 
ومسؤولني من مكتب رئيس 
الوزراء، إضافة إلى عسكريني 

واقتصاديني.

عواص���م - وكاالت: ف���ي 
خط���وة تصعيدية للمواجهة 
احملتدمة بني ليبيا وسويسرا 
إع���الن االخيرة وضع  وبعد 
القذافي  الليبي معمر  الزعيم 
وعائلته على القوائم السوداء 
ومنعهم من دخول أراضيها، 
قال مسؤول في املطار الدولي 
بطرابلس أمس ان ليبيا علقت 
إصدار تأشيرات دخول جلميع 
مواطن���ي االحت���اد األوروبي 

باستثناء بريطانيا.
وأكد املس���ؤول الذي طلب 
عدم اإلفصاح عن اسمه »القرار 
اتخذ ال تأشيرات لألوروبيني 

إال لبريطانيا«.
وفيم���ا لم تعل���ن مصادر 
مس���ؤولة أي تفس���ير له���ذا 
اإلجراء، أرج���ع خبراء القرار 
الى األزمة املتصاعدة  اجلديد 
بني ليبيا وسويسرا، وهو ما 
أكدته وزارة اخلارجية اإليطالية 
وقالت إنه جاء ردا على قرار 

بعد وضع برن 188 مسؤوالً ليبياً على القوائم السوداء

اجلنوب، ومرة ترانا ضمن جغرافيا الشرق األوسط، لذا ال نستطيع 
السكوت على ما يجري في هذه البقاع«. من هذا املنطلق وردا على 
س���ؤال حول حاج���ة العالم العربي إلى ال���دور التركي في أكثر من 
موق���ع، خاصة فيما يتعلق بالوضع في العراق واألحداث في اليمن 
واملصاحلة بني األطراف الفلس���طينية، قال اردوغان »نحن ال نريد 
استخراج وظيفة مما يجري، لكن عندما تترتب علينا الوظيفة فإننا 
موجودون وجاهزون للتحرك، فاذا ترتبت علينا وظيفة في اليمن فنحن 
موجودون، وفي الشرق االوسط فنحن لها، وكما تعلمون بالنسبة 
للوساطة بني سوريا واسرائيل ترتب علينا مثل هذا املوضوع وكنا 
موجودين، واالمر كذلك ف���ي القضية اللبنانية، وفي العراق ايضا، 
واآلن نس���عى بكل جهدنا من اجل ملف إيران النووي، وفي القوقاز 
نفس الشيء ايضا«. في امللف االفغاني � الباكستاني وحول قمة حامد 
كرزاي وآصف زرداري التي استضافتها انقرة قال انها »القمة الرابعة 
من نوعها« فباكس���تان كانت ترى افغانستان هي العامل االساسي 

م����ن هذه الدول،  نح����ب أال نكون متفرجني على ه����ذا الظلم، والصور 
واألوص����اف او التهم التي تطلق على تركيا من انها ترغب في القيام او 
لعب دور قيادي او ما شابه ذلك، هذه أوصاف ال نرغب فيها وال نحبها 

ونرفضها«.

التواصل مع الجذور

وعلق أردوغان على مقولة »ان تركيا تعود إلى جذورها التاريخية 
وهو ما انعكس على دورها واحلضور ورمبا مشاركتها في حتالف 
احلضارات«، بأن الوصف بهذا الشكل قد يفهم بشكل خاطئ، ف� »نحن 
ال نحب ان نذكر بأننا شعب قد انقطع عن جذوره، نحن شعب حافظ 
على قيمه، وفي هذا املوضوع حتديدا فإننا ال نستطيع السكوت على 
الظلم الذي ميارس حولنا«، وأكد ان »موقع دولتنا االس���تراتيجي 
مختل���ف، نحن لدينا كل ما تبحث عنه، مرة ميكن أن ترانا مع دول 
بحر قزوين، مع القوقاز، ومرة مع اجلانب األوروبي، ومرة ترانا في 

أنقرة - جابر احلرمي: قبيل توجهه إلى أميركا في ابريل املقبل للمشاركة 
في اجتماعات مجلس األمن ولقاء الرئيس األميركي باراك أوباما، وفيما 
أوف����د وزير خارجيت����ه أحمد داود أوغلو إلى طهران لبحث الوس����اطة 
التركي����ة في امللف النووي اإليراني، أك����د رئيس الوزراء التركي رجب 
طيب أردوغان أن مش����اركة تركيا في أعمال مجلس التعاون اخلليجي 

»ستزيد من قوته ومن قوة التضامن فيما بيننا«.
وأك����د اردوغان في حديث لصحيفة الش����رق القطرية أجراه رئيس 
التحرير جابر احلرمي قبل ايام أن »محور سياستنا اخلارجية ليس كسب 
االعداء وامنا كسب االصدقاء«، وأعرب عن استعداد أنقرة للعب أي دور 

يترتب عليها في امللفات الساخنة في العراق واليمن ودارفور.
كما اعرب عن استعدادها الستعادة دور الوساطة بني سورية واسرائيل 

»اذا ارادت االطراف ذلك«.
أما بخصوص التوسط بني إيران والغرب فيما يتعلق مبلفها النووي  
فش����دد اردوغان أن »مساعينا مازالت مستمرة، في بعض األحيان نرى 
األطراف املعنية تتباعد وجهات نظرها، وفي احيان أخرى تتقارب، وفي 
هذه األثناء هناك حركة، أمتنى ان يتعقل الطرفان ويس����تطيعا تقريب 

وجهات نظريهما ويتم التوصل حلل للملف النووي اإليراني«.
وبخصوص االتفاق مع عدد من الدول العربية على إلغاء تأش����يرة 
الدخول وما اذا كان هل هناك تباحث مع قطر حول املوضوع أكد أردوغان 
أنه عندما تكون قطر جاهزة لذلك فنحن س����نكون سعداء بذلك، وعلى 

»الرأس والعني« كما يقولون.

تطابق مواقف

وحيال التطابق بني املواقف التركية � القطرية السياسية، خاصة بعد 
العدوان على غزة، أشاد رئيس احلكومة التركية بأن »املواقف مع قطر 
دائما تش����كل تطابقا حيال العديد من التطورات واملستجدات باملنطقة، 
فقد ساهمنا مع بعض في سالم لبنان، نظرتنا إلى القضية الفلسطينية 
وإلى قضية غزة متطابقة، نظرتنا إلى قضايا الشرق االوسط بصورة 

اوسع ايضا متطابقة ومتشابهة، وكأننا ننظر من نفس النافذة«.
االنفت����اح على العالم العربي كان مح����ورا هاما في حديث اردوغان 
لصحيفة الش����رق وعما اذا كان ه����ذا االنفتاح محاولة لوصل ما انقطع 
من تواصل خالل العقود املاضية بني ش����عوب املنطقة، اكد اردوغان أن 
»اخلطوات التي نقوم بها في هذا املضمار، تبدأ بدول اجلوار، فأول باب 
نطرقه هو باب اجلار، بعدها نس����تمر في املباحث����ات إلى ما يلي ذلك، 
ودائما ما نطور ذلك وجنتهد من اجل هذا، ومحور سياستنا اخلارجية 
ليس كسب االعداء وامنا كس����ب االصدقاء، لذا خطونا خطوات كثيرة، 

وخاصة عالقاتنا مع دول اجلوار جيدة ومتميزة«.
وأشار الى مساهمة تركيا في أعمال اجلامعة العربية، و»نحن بصدد 
املشاركة في أعمال مجلس التعاون اخلليجي، ومشاركة تركيا في مجلس 

التعاون اخلليجي ستزيد من قوته ومن قوة التضامن فيما بيننا«.
وردا على مقولة ان بعض الدول تتحس����س او تنزعج من السياسة 
اخلارجية لتركيا في العالم العربي، قال أردوغان إذا كان يوجد مثل هذا 
األمر فإن ذلك يؤسفنا، نحن نقوم بهذه اخلطوات كدولة تعداد سكانها 
قرابة 73 مليون نسمة، و99% من شعبها مسلم«. واضاف »نحن نعتقد 
ان مثل هذه اخلطوات التي نقوم بها في مضمار سياس����تنا اخلارجية 

امنا هي وظيفة ترتبت على كواهلنا نتيجة إمياننا«.
وأكد في هذا الصدد »ان االعمال التي نقوم بها في مضمار السياسة 
اخلارجي����ة نفعلها اذا كان هناك ظل����م يحيق بأحد او تتعرض له دولة 

رئيس حترير صحيفة الشرق القطرية الزميل جابر احلرمي محاورا رئيس احلكومة التركية رجب طيب أردوغان

أردوغان: مشاركة تركيا في أعمال »التعاون« تزيد من قوته وقوة تضامننا
كشف في حوار شامل مع صحيفة الشرق القطرية أن السياسة التركية تقوم على كسب األصدقاء وليس األعداء

في االضطرابات الداخلية، والعكس كذلك«. واضاف هاتان »دولتان 
ش���عباهما مسلمان ويقومان مبثل هذه التصرفات، هذا ال يليق بنا، 
نحن وصلنا إلى مرحلة نستطيع مد يد املساعدة إلى الطرفني، نحن 
اآلن في مرحلة تدعيم الثقة بني الطرفني، ننظر ونتابع بش���كل جيد 
التطورات بني البلدين، أمتنى ان نس���تطيع حتقيق التضامن فيما 

يخدم مصالح البلدين في استتباب االمن الداخلي.
وفيما يتعلق بالعالقات مع إسرائيل والتوتر اآلخذ بالتزايد بينهما، 
أكد أردوغان »نحن لم نكن نرغب بأن تصل عالقاتنا مع اسرائيل إلى هذا 
احلد، لكن اسرائيل هي التي سعت إلى ذلك وأوصلت ذلك إلى هذا احلد 
وامتن����ى ان يعودوا عن خطئهم، ألننا لم نكن ابدا طرفا في هذا التوتر، 
إننا لم يكن بإمكاننا التصفيق للقنابل الفوس����فورية التي القيت على 
غزة، ولم يكن بوس����عنا السكوت عن ذلك، اكثر من 1500 شخص قتلوا 

من اطفال ورجال ونساء من السابعة إلى السبعني«.

سنحافظ على موقفنا

وشدد على أنه »إذا ما استمرت إسرائيل في انتهاك احلقوق الفلسطينية 
وحصار غزة ولم تتراجع عن ذلك« فس����نحافظ عل����ى موقفنا الثابت، 
واضاف »نحن مع العدالة باملنطقة، الس����الم يقوم على أسس العدالة، 
عندما ال يكون هناك عدل في مكان ما فلن جتد أثرا للسلم، من اجل هذا 
انشئت االمم املتحدة، لكن اسرائيل ضربت عرض احلائط بقرارات مجلس 
االمن الدولي، ولم تلتزم رمبا بأي قرار من هذه القرارات، ولالس����ف ان 

اإلنسانية جمعاء ما زالت ساكتة على هذا املوقف اإلسرائيلي«. 
واضاف »في غزة ال يوجد هناك بنية حتتية، 5000 أسرة تسكن في 
خيام، قبل عام اجتمعوا في ش����رم الش����يخ، ومنذ ذلك اليوم وإلى اآلن 
لم تبدأ اعمال ترميم البنية التحتية في غزة، أال يحق لنا التساؤل اين 
االنسانية؟«. أما عن الوس����اطة التركية بني سوريا واسرائيل فقد أكد 
رئيس احلكومة التركي أن اسرائيل »هي التي عرقلت تلك الوساطة، لو 
لم تقم اسرائيل بقصف غزة ملا وصلنا إلى ما وصلنا إليه، فيوم االثنني 
قبيل قصف غزة اجتمعنا مع الطرف االس����رائيلي في س����كني الرسمي 
برئاسة الوزراء، وكان هو االجتماع اخلامس، املوضوع جتاوز الفقرات 
والعناوين العريضة، ووصل االمر إلى االتفاق على احلروف فقط، ومت 
االتفاق على االلتقاء اجلمعة املقبل، اال ان اس����رائيل بدأت بقصف غزة 

السبت، وهناك انقطعت كل االتصاالت«. 
وعما إذا كانت هناك مس����اع الس����تئنافها ق����ال »اذا بلغتنا األطراف 

الرغبة بذلك فلم ال«. 

الملف النووي اإليراني

أما بخصوص التوس���ط بني إيران والغ���رب فيما يتعلق مبلفها 
النووي شدد اردوغان على أن »مساعينا مازالت مستمرة، في بعض 
األحيان نرى األطراف املعني���ة تتباعد وجهات نظرها، وفي احيان 
أخرى تتقارب، وفي هذه االثناء هناك حركة، امتنى ان يتعقل الطرفان 
ويس���تطيعان تقريب وجهات نظريهما ويتم التوصل حلل للملف 

النووي اإليراني«.
وفيما يتعلق بالعالقات مع االحت����اد االوروبي وانضمام تركيا إلى 
االحتاد. قال اردوغان »في مباحثاتنا مع االحتاد االوروبي مت فتح واغالق 
12 فصال من فصول حقوق االنضمام إلى االحتاد االوروبي، ولكن مازلنا 
في طور املفاوضات، نحن اآلن دولة مفاوضة إلى اآلن، لكن لسوء احلظ 

نحن على هذا الباب من 61 عاما.

إسـرائيل تضرب بعـرض الحائـط قـرارات مجلس األمـن وهي من 
عرقل الوسـاطة التركية بينها وبين سـورية وال نمانع في إحيائها إذا رغبوا


