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 أوباما يعيد هيكلة طاقم البيت األبيض لمواجهة المرحلة المقبلة بوجه الجمهوريين
  اختار وزير التجارة السابق وليام ديلي لمنصب كبير موظفي البيت األبيض.. وفولكر وغيبس يستقيالن

 الرئيسة السابقة نانسي بيلوسي تسلم خلفها جون بوهنر املطرقة ايذانا ببدء واليته في رئاسة الدورة ١١٢ للكونغرس            (ا.پ) 

وبرز دوره بشكل خاص في مسائل 
تتراوح بني تنظيم القطاع املالي 
وسياسة امليزانية. وبني األشخاص 
الذين يقدمون املشورة االقتصادية 
الوباما من اخلارج تفرد فولكر بان 
له خط اتصال مباشر بالرئيس 
وانه ال يحتاج إلى املرور بالفريق 
االقتصادي للبيت االبيض لتحديد 
موعد اجتمـــاع او اتصال هاتفي 

مع الرئيس.
  وفي السياق أيضا، أعلن البيت 
األبيض تعيني تينا تشني  مساعدة 
للرئيس األميركـــي باراك أوباما 
ورئيســـة لطاقـــم املوظفني لدى 

السيدة األولى ميشال أوباما.
  وذكر البيت األبيض في بيان 
أمس األول أن تشـــني التي كانت 
نائبة مســـاعد للرئيس ومديرة 
للعالقات العامة في البيت األبيض 
ومديـــرة تنفيذية ملجلس البيت 
األبيض لشؤون النساء والفتيات 
ستصبح رئيسة لطاقم املوظفني 
لدى زوجة الرئيس وســـتحافظ 

على منصبها األخير.
أوباما عن  الســـيدة    وأعربت 
ترحيبها بتينا واعتبرتها «اخليار 
الطبيعي لهذا الدور» لعملها مع 
مجلس البيت األبيض لشـــؤون 

النساء والفتيات. 

 واشنطن ـ وكاالت: في خطوة 
اعتبرها محللون استعدادا ملواجهة 
املرحلـــة املقبلة من املواجهة بني 
الرئيس األميركي بـــاراك أوباما 
الـــذي اســـتعاد  والكونغـــرس 
اجلمهوريون ســـيطرتهم عليه، 
يقوم الرئيـــس األميركي بإعادة 
هيكلة طاقمه في البيت االبيض 
ويجري سلسلة تعيينات سيعلن 
عنها الحقا. وفي هذا اإلطار  أكدت 
إدارة الرئيس األميركي باراك أوباما 
التقارير الصحافية  امس صحة 
التي حتدثت عن ان وزير التجارة 
االميركـــي الســـابق وليام ديلي 
سيشـــغل منصب كبير موظفي 

البيت األبيض.
  وذكر مصدر رسمي في اإلدارة 
األميركية في تصريح صحافي ان 
ديلي سيشـــغل هذا املنصب بدال 
عن بيت روس الذي ال يرغب في 
االستمرار فيه بعدما اصبح شاغرا 
العام املاضي عقب استقالة كبير 
موظفي البيت األبيض رام اميانويل 
الذي يريد التنافس في االنتخابات 
اخلاصة على منصب عمدة مدينة 

شيكاغو.
  يذكر ان وليام ديلي قد شغل 
منصب وزيـــر التجارة في إدارة 
الســـابق بيل  الرئيس األميركي 

كلينتون. 
  ومبوازاة  ذلك أعلن املتحدث 
باسم البيت االبيض روبرت غيبس، 
واحد اقرب مســـاعدي الرئيس، 
انه سيستقيل من منصبه ولكن 
سيواصل العمل حلساب اوباما في 
إطار اإلعداد حلملة إعادة انتخابه 

في ٢٠١٢.
  وفي سياق مواز، قالت مصادر 
مطلعة لرويتـــرز أمس األول إن 
رئيس مجلس االحتياطي االحتادي 
االسبق بول فولكر يعتزم التنحي 

عن دوره كرئيس ملجلس استشاري 
يقدم املشورة للرئيس األميركي 

باراك اوباما بشان االقتصاد.
  وأضافت املصـــادر أن تنحي 
فولكر (٨٣ عاما) عن منصب رئيس 
املجلس االستشـــاري لالنتعاش 
االقتصادي بالبيت االبيض سيكون 
ضمن سلسلة تغييرات يخطط 

اوباما إلعالنها قريبا.
الرحيل    وقال مصدر ان قرار 
هو قرار فولكر. وأضاف املصدر 
انه مســـتعد  القريب من فولكر 

ملواصلة تقدمي املشـــورة الوباما 
بشكل غير رسمي إذا رغب الرئيس 

في ذلك.
  وكان فولكر قد أصبح شخصية 
أسطورية في وول ستريت عندما 
متكـــن كرئيس للبنـــك املركزي 
األميركي من قصم ظهر التضخم 
بعد ان سجل مستويات فوق ١٠٪ 
في اوائل عقـــد الثمانينيات عن 
طريق زيادات حادة في اســـعار 
الفائدة. وبدأ تقدمي املشورة الوباما 
أثناء حملته الرئاسية في ٢٠٠٨ 

 شاڤيز يقترح على أوباما اختيار كلينتون سفيرًا في كراكاس
 واشنطن ـ أحمد عبداهللا

ــاڤيز على  ــس الڤنزويلي هوغو ش ــرح الرئي   اقت
ــنطن ايا  نظيره األميركي باراك اوباما ان تختار واش
ــبق بيل كلينتون او املمثل املعروف  من الرئيس األس
ــتون او املفكر  ــون بن او املخرج العاملي اوليفر س ش
ــفيرا لها في كراكاس  ــاري نعوم تشومسكي س اليس
حلل املشكلة العالقة بني البلدين حول اختيار السفير 

األميركي اجلديد هناك.
ــاڤيز قد رفض املوافقة على تعيني الري    وكان ش
باملر الذي اختارته إدارة اوباما سفيرا للواليات املتحدة 
ــق من تراجع  ــال باملر انه قل ــال بعد ان ق ــي ڤنزوي ف

ــتوى األخالقي حلكومة شاڤيز. بعد ذلك حتدى  املس
ــنطن ان تطبق مبدأ املعاملة باملثل وان  ــاڤيز واش ش
ــنطن برناردو آلفاريز هيريرا  تطرد سفيره في واش
ــدرت وزارة اخلارجية األميركية  ــت ذلك اذ اص ففعل

أمرا بإلغاء تأشيرة هيريرا وإعادته الى بالده.
ــل األزمة  ــنطن ح ــع واش ــاڤيز ان بوس   وقال ش
الديبلوماسية بني البلدين «بحل بسيط» حسب قوله. 
ــول في ڤنزويال  ــفير مقب ــع «ميكنهم اختيار س وتاب
ــات املتحدة». بعد  ــا اصدقاء كثر في الوالي ونحن لن
ــينما  ــاڤيز قائمته التي تتضمن جنوم س ذلك قدم ش

ورئيس سابق وتشومسكي. 

 ليبرمان يشّبه الوضع الحالي في تركيا
  بحال إيران قبل الثورة اإلسالمية

 رفض أن تكون إسرائيل «مكسر عصا» لألتراك 

 عواصـــم ـ أ.ف.پ: شـــبه وزيـــر اخلارجية 
االســـرائيلي اليميني املتطرف افيغدور ليبرمان 
الوضع احلالي في تركيا بحال ايران قبل الثورة 
االسالمية، مشيرا الى ان إسرائيل لن تكون «مكسر 

عصا» لألتراك.
   واتهـــم ليبرمان في مقال نشـــرته صحيفة 
جيروزاليم بوســـت الناطقـــة باإلجنليزية أمس 
تركيا بقيادة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان 
الذي ينبثق حزبه عن التيار االسالمي، بالتحريض 
على اسرائيل محمال اياها مسؤولية توتر العالقات 

بني الدولتني.
  وقال الوزير القومي املتشدد «الوضع احلالي 
فـــي تركيـــا يذكرني بحـــال ايران قبـــل الثورة 

االسالمية».
  ورغم أن العالقات تأزمت بعد اعتداء كوماندوز 
إســـرائيلي على أسطول احلرية وقتلهم ٩ أتراك 
خالل هجوم على ســـفينة املساعدات اإلنسانية 
التركيـــة «مافي مرمرة» التـــي كانت في طريقها 
ضمن األسطول لفك احلصار املفروض على قطاع 
غزة ضمن اسطول مســـاعدات في مايو املاضي، 
إال ان ليبرمان قال ان التوتر في العالقة بدأ قبل 
هـــذه احلادثة. وكتب في مقالته ان «أصل األزمة 
احلالية ميكن إرجاعه الى يناير ٢٠٠٩ عندما هاجم 
رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الرئيس 
االسرائيلي شمعون بيريز في املنتدى االقتصادي 
العاملي (دافوس) وأذله»، مؤكدا ان هذا «الغضب 
لم يكـــن مرجتال او رد فعل طبيعيا بل جزءا من 

خطة مدروسة بعناية». 

  وقال ليبرمان ان اسرائيل ال ترغب في تدهور 
العالقات مع انقرة، متهما «السياســـيني األتراك 
باســـتغالل اســـرائيل من اجل أهداف سياسية 

داخلية».
  كما أشار ليبرمان الى تصريح ادلى به اردوغان 
خالل زيارة الى لبنان اتهم فيه اســـرائيل بقتل 
النساء واألطفال، وانتقد ايضا املسلسل التلفزيوني 
التركي «وادي الذئاب» الذي يحتوي حسب قوله 

على «افتراءات معادية للسامية».
  وتعهد بعدم قيام اسرائيل باالعتذار لتركيا عن 
االعتداء على اســـطول املساعدات، منتقدا صمت 
انقرة حيال الترحيب «املروع» للسفينة التركية 
لدى عودتها الشهر املاضي من قبل جماهير هتفت 

«املوت إلسرائيل».
  وقال ليبرمان «ان عدم اإلدانة لهذه املشـــاهد 
الفظيعة يجعل من الصعب علينا ان نتحلى بضبط 
النفس. لن نكون مكسر عصا وسنرد كأي امة ذات 

سيادة على هذه اإلهانات».
  ودعا ليبرمان نظيره التركي احمد داود اوغلو 
الى اجراء محادثات، اال انه شـــدد ان على انقرة 
«التوقف عن البحث عن ذرائع او وضع شروط 

مسبقة».
  وتأزمت العالقات بني اسرائيل وتركيا الى درجة 
كبيرة بعد قيـــام فريق كوماندوز تابع للبحرية 
االسرائيلية بقتل ٩ أتراك خالل هجوم على سفينة 
املساعدات اإلنسانية التركية «مافي مرمرة» التي 
كانت في طريقها لفك احلصار املفروض على قطاع 

غزة ضمن أسطول مساعدات في مايو املاضي. 

 رامسفيلد ينفي رشوة السيستاني لإلفتاء بعدم قتال األميركيين
السعودية أثناء إعداد السيستاني لتسلم 

مهام املرجعية بعد آية اهللا اخلوئي.
  ونسبت الى رامسفيلد قوله في مذكراته 
«في خضم إعداد قوات التحالف لشن 
الهجوم على القوات العراقية املتمركزة 
في الكويت وجنوب العراق كان البد من 
مشورة السيستاني حتى نخرج بنتائج 
ال تسبب خسائر فادحة في صفوف قوات 
التحالف وفعال مت االتصال.. عن طريق 
وكيل السيســـتاني في الكويت جواد 
املهري. وأكد ان «السيستاني اظهر لنا 
من املرونة عكس ما كنا نخشاه لكون 
األخير أيضا يدين بالوالء إليران وهي 
إيران أيضا دخلت على محور الصراع 
باعتبـــار أن الرئيس بوش قد صنفها 
ضمن محور الشر الذي يضم العراق.. 

إيران.. كوريا الشمالية».
  وزعمت ان رامســـفيلد قال «قدمنا 
هدية ألصدقائنا في العراق طبعا وعلى 
رأسهم السيســـتاني وكانت مبلغا من 
املال قـــدره «٢٠٠ مليون دوالر» يليق 
بالواليات املتحدة األميركية وحليفنا 
السيســـتاني». وبعد هذه الهدية التي 
وصلـــت إلى السيســـتاني عن طريق 
الكويت «أخذت عالقاتنا مع السيستاني 
تتسع أكثر فأكثر وبعد أن علم الرئيس 
بوش االبن بهذا اخلبر ووصول وتسلم 
السيستاني الهدية قرر فتح مكتب في 
وكالة املخابرات املركزية سمي مكتب 

العالقات مع السيستاني». 

املنتظرة الى ان السيستاني تسلم ٢٠٠ 
مليون دوالر وأصدر فتاوى «دينية» 
للمساعدة على ســـقوط «عالقاته مع 
علي السيستاني» كشف فيها عن «قوة» 
العالقـــة التي كانـــت جتمعه باملرجع 
الشيعي قبل وأثناء وبعد احلرب على 
العراق في ربيع عام ٢٠٠٣. ونقلت عن 
املذكرات أن رامسفيلد تربطه بالسيستاني 
عالقة صداقة قدمية ترجع إلى عام ١٩٨٧ 
عندما التقـــى معه في اململكة العربية 

 السفير األميركي إلى ليبيا في أزمة 
بسبب تسريبات ويكيليكس

  
  واشـــنطن ـ رويترز: أصبح عمل السفير األميركي في ليبيا في 
مهب الريح بعد ان تسبب تسريب موقع ويكيليكس على االنترنت 
ملراسالت ديبلوماسية أميركية في اثارة غضب حكومة الزعيم الليبي 
معمـــر القذافي. وصرح املتحدث باســـم وزارة اخلارجية األميركية 
بي.جيه كراولي امس األول بأن جني كريتز عاد إلى واشنطن إلجراء 

مشاورات بشأن ما اذا كان سيعود إلى طربلس أم ال.
  وقال كراولي «أحد املوضوعات التي نخشـــاها في األحداث التي 
أعقبت ويكيليكس هو تأثير هذه التســـريبات املمكن على عالقاتنا 
بشـــكل عام او على العالقة بني الســـفير واحلكومة التي يتعامل أو 

تتعامل معها».
  «لدينا عالقات تتحسن مع ليبيا». انها عالقة مهمة جدا للواليات 
املتحدة. وهذا يعني انها عالقة معقدة والسفير هنا ليتشاور بشأن 

االثنني.. موقفنا في هذه العالقة ودوره في ذلك».
  ولم يعلق اجلانب الليبي علنا بشأن بعض املراسالت الديبلوماسية 

األميركية السرية التي سربها موقع ويكيليكس االلكتروني.
  لكن مسؤوال أميركيا رفيعا حتدث بعد ان طلب عدم الكشف عن 
هويته بسبب حساسية املوقف قال ان املسؤولني الليبيني عبروا عن 

قلقهم بشأن املراسالت لكنهم لم يطلبوا رسميا تغيير كريتز.
  وفي واحدة من البرقيات قيل ان القذافي تسبب في رعب نووي 
دام شـــهرا عام ٢٠٠٩ عندما أجل اعادة مواد مشعة إلى روسيا فيما 

بدا كنوبة من الغضب الديبلوماسي.
  وقالت برقية أخرى نشرتها صحيفة نيويورك تاميز ان القذافي 
الذي يحكم ليبيا منذ ما يزيد على ٤٠ عاما يعتمد بشـــدة على طاقم 
من اربع ممرضات اوكرانيات من بينهن واحدة وصفت بأنها «شقراء 

مثيرة للحواس».
  وسببت الضجة التي أثارتها تسريبات ويكيليكس أحدث حلقة 
من التوترات في العالقات بني الواليات املتحدة وليبيا التي استؤنفت 

عام ٢٠٠٤ بعد تخلي القذافي عن اسلحة الدمار الشامل.
  وقال املسؤول الرفيع ان كريتز واحد من عدد من السفراء األميركيني 
الذين تأزم موقفهم بسبب التسريبات التي تضمنت تقييما صريحا 
وفـــي بعض األحيان محرجا من جانـــب الواليات املتحدة لعدد من 

احلكومات والزعماء األجانب. 

ان ما نشر غير حقيقي».. وأضاف ان 
السيستاني كان واليزال رجال شجاعا 
وصوتا مستقال متاما في العراق ويكفي 
ان املرجع الشيعي لم يهتم مبا نشر من 
هذه املعلومات املضللة التي بدأت في 
الصحافة املدعومة من ايران في محاولة 
غير ذكية لتضليل العراقيني وزرع عدم 

الثقة في نفوسهم.
  وكانت تقارير نشرت مؤخرا اشارت 
الى ان رامسفيلد يشـــير في مذكراته 

 نفى وزير الدفاع في اإلدارة األميركية 
الســـابقة دونالد رامسفيلد املعلومات 
التي حتدثـــت عن انه قدم ٢٠٠ مليون 
دوالر للمرجع الشيعي العراقي األعلى 
آية اهللا الســـيد علي السيستاني من 
اجل اصدار فتوى بعدم مقاومة القوات 
األميركية او استخدام أسلحة اجليش 

العراقي ضد قوات التحالف.
  وأكد رامسفيلد أنه لم يلتق املرجع 
الشـــيعي مطلقا كما لـــم يدفع له ٢٠٠ 
مليون دوالر رشوة إلصدار فتوى الى 
العراقيني بعدم مقاومة القوات األميركية 
او استخدام أســـلحة اجليش العراقي 
ضد قوات التحالف التي دخلت العراق 

ربيع عام ٢٠٠٣.
  ونقلت إيالف تصريحـــا صحافيا 
وزعه مكتب رامســـفيلد مســـاء أمس 
األول قال فيه التقارير التي نشرت في 
بعض الصحف مؤخرا وزعمت فيها ان 
وزير الدفاع األسبق يقول في مذكراته 
التي سينشرها الشهر املقبل انه قابل 
السيستاني وقدم له رشوة هي معلومات 
مضحكة وتثير الســـخرية إضافة الى 
انها غير دقيقة. وأشار الى ان من يطلع 
على املعلومات التي ستتضمنها مذكرات 
رامسفيلد املعنونة (املجهول واملعلوم) 
في الثامن من الشهر املقبل سيتأكد من 

زيف هذه املعلومات.
  وشـــدد رامسفيلد على انه لم يلتق 
السيســـتاني مطلقا ومـــن هنا «نؤكد 

 ردًا على معلومات أكدت دفعه ٢٠٠ مليون دوالر.. وعمق الصداقة بينهما

 السيد علي السيستاني  دونالد رامسفيلد 

(ا.ف.پ)   وزير اخلارجية االيراني بالوكالة علي اكبر صاحلي متحدثا للصحافيني خالل زيارته للنجف 

 واشنطن تعتبر إيران التهديد األكبر  في المنطقة
إيران  القوة ملنـــع  اســـتخدام 
من احلصـــول على أســـلحة 

نووية».
  وبالنســـبة ملوازنة اخلطر 
العاملي قـــال مولـــن إن بالده 
ستحافظ على وجودها وتكون 
قواتهـــا جاهزة للـــرد على كل 
االحتماالت وأضاف «سنراقب عن 
كثب الشك الناجم عن اخلالفة 
في كوريا الشـــمالية ونحافظ 
على ردع متني ضد استفزازات 

مستقبلية».
  ولفت إلى ان بالده ستسعى 
الستئناف العالقات العسكرية 
مع الصني من أجل منع ســـوء 
التواصل وحتفيز التعاون في 

مجاالت ذات اهتمام متبادل».
  إلـــى ذلك أشـــار مولن إلى 
ضـــرورة أن يتعامـــل اجليش 
األميركي مع األخطار املوجودة 
في الصومـــال واليمن وكوريا 
الشمالية واملخاطر املتزايدة في 

العالم االلكتروني.
  ومـــن ناحية أخرى أشـــار 
إلى  مولـــن فـــي توجيهاتـــه 
مواصلة التركيز على معدالت 
املتزايدة في اجليش  االنتحار 
األميركي وآثار احلروب النفسية 
واجلسدية على اجلنود الفتا إلى 
ان املشاكل قد تسوء أكثر قبل 
ان تتحسن داعيا القيادات إلى 

حتسني فهمها لهذه املشاكل. 

 واشـــنطن ـ يو.بي.آي: شدد 
رئيس هيئة األركان املشـــتركة 
للجيش األميركي األميرال مايك 
مولن في توجيهاته للعام ٢٠١١ 
التـــي تتضمن أولويات اجليش 
وأهدافه اإلستراتيجية على الدفاع 
عن املصالح احليوية لبالده في 
الشرق األوسط وجنوب وسط 
آســـيا واعتبر أن إيـــران تبقى 

التهديد األكبر في املنطقة.
  وقال مولن في توجيهاته التي 
نشـــرت أمـــس األول إن «املهمة 
العسكرية لهذا العام تركز على 
الدفـــاع عن املصالـــح احليوية 
القوية ألميركا في الشرق األوسط 

وجنوب وسط آسيا».
  ولفت إلى أن مزيدا من القوات 
األميركية واملوارد خصصت خالل 
العام ٢٠١٠ للحرب في أفغانستان 
ودعـــم الهـــدف االســـتراتيجي 
األميركـــي لتعطيـــل وتفكيـــك 
وهزمية «القاعدة» في أفغانستان 

وباكستان.
  وقال إن «الزيادة في القوات 
األميركية ساعدت على كبح نشاط 
طالبان في بعض األماكن لكن لم 
نشـــهد بعد تغييرا أساسيا في 
النشاط الضروري لرفض منح 
املالذ اآلمن للقاعدة ومنعها من 
تهديد مصالح الواليات املتحدة 

وحلفائها».
  ولفت إلى أنه بات ألفغانستان 

الواليات املتحدة تولي اهتماما أكبر 
ملنطقة اخلليج واملنطقة من جنوب 
غرب آسيا وشرق البحر املتوسط 
الفتا إلى أن القوات األميركية تعمل 
على تدريب قوات شرعية ومكافحة 

انتشار أسلحة الدمار الشامل.
التهديد  إيران هي    واعتبر ان 
األكبر في املنطقة و«ســـتواصل 
التخطيط  القـــوات األميركيـــة 
خليارات عسكرية واسعة النطاق 
إذا قرر الرئيـــس (باراك اوباما) 

والقاعدة الفتـــا إلى أن اجليش 
األميركي سيواصل تطوير الثقة 
واخلبرة الضرورية لبناء شراكة 

إستراتيجية مع باكستان.
إلى أن اجليش    وأشار مولن 
األميركي يعرف الدور الهام الذي 
تلعبه الهند في املنطقة الفتا إلى 
أن بالده ترحب «مبساهمات الهند 
الثابتـــة نحو اســـتقرار إقليمي 
وتؤيد احملادثـــات الوزارية بني 

األخيرة وباكستان».

  وقال إن «السنة املقبلة ستكون 
حساسة لكن التزامنا لكل شركائنا 

اإلقليميني مستمر».
  أما بالنســـبة للعـــراق حيث 
يتواجد أقل مـــن ٥٠ ألف جندي 
أميركي سينســـحبون جميعهم 
نهاية العـــام احلالي فقال مولني 
«مع انســـحاب قواتنا سيشكل 
مكتب التعاون األمني حجر زاوية 
لشراكتنا األمنية مع العراقيني».

  إلى ذلك أشـــار مولن إلى ان 

جيشا وقوات شرطة مدربة وذات 
قدرات أفضل.

القـــوات    وقـــال مولـــن إن 
الباكستانية استعادت مساحات 
واســـعة من املناطق احلدودية 
وباتت «القيـــادة العليا للقاعدة 
أضعف من أي وقت منذ هروبها من 
أفغانستان عام» ٢٠٠١. وأضاف أن 
على القوات األميركية واألفغانية 
وقوات التحالف في أفغانستان 
مواصلة الضغـــط على طالبان 

 القاهرةـ  يو.بي.آي: نقلت صحيفة مصرية عن السفير 
الســــعودي بالقاهرة هشــــام ناظر حتذيره من اخلطر 
اإليراني في املنطقة. وذكرت صحيفة «املصري اليوم» 
ان ناظر تناول خالل محاضرة ألقاها في صالون األوبرا 
املصرية الثالثاء املاضي بعض األخطار التي تواجهها 
املنطقة خصوصا ما أطلق عليه «خطر التفتيت الواضح 
للوجود العربي مثلما يحدث في العراق ولبنان» إضافة 

إلى «اخلطر اإليراني» الذي وصفه بأنه «يتســــرب إلى 
داخل كل دولة ويثير املشاكل بها». كما أشار إلى «خطر 
اإلرهاب» الذي عانت والتزال تعانى منه العديد من الدول 
العربية مثل اليمن والسعودية والعراق ومصر. ودعا 
السفير السعودي مصر الى تعزيز تعاونها مع بالده. 
وقال «الوضع احلالي يفــــرض على مصر واململكة أن 

تتعاونا حلماية نفسيهما وشعبيهما واملنطقة ككل». 

 «المصري اليوم»: السفير السعودي بالقاهرة يحذر من «الخطر» اإليراني في المنطقة


