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محمد بن سلمان: ال نريد احلرب ولن نتردد في التعامل مع أي تهديد
عواصــم - وكاالت: أكــد 
صاحب السمو امللكي األمير 
محمد بن سلمان ولي العهد 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزيــر الدفــاع، أن اململكة ال 
تريــد حربــا فــي املنطقــة، 
وقال في مقابلة مع صحيفة 
»الشــرق األوســط« نشرت 
أمــس: »إن اململكة لن تتردد 
فــي التعامــل مــع أي تهديد 
لشعبها وسيادتها ومصاحلها 

احليوية«.
»اململكــة  أن  وأضــاف 
أيدت إعادة فرض العقوبات 
األميركية على إيران، إميانا 
منا بضرورة اتخاذ املجتمع 
الدولــي موقفــا حازما جتاه 
إيران«، معربا عن أمله »في 
أن يختــار النظــام اإليراني 
أن يكون دولة طبيعية وأن 
يتوقف عن نهجه العدائي«.

كما أشار إلى أن االعتداءات 
على ناقالت النفط في اخلليج 
واستهداف منشآت نفطية في 
اململكــة ومطار أبهــا »تؤكد 
أهميــة مطالبنا من املجتمع 
الدولي باتخاذ موقف حازم 
أمــام نظــام توســعي يدعم 
اإلرهاب وينشر القتل والدمار 
على مر العقود املاضية، ليس 
فــي املنطقة فحســب بل في 
العالم أجمع«، منتقدا توظيف 
طهــران العوائد االقتصادية 
لالتفــاق النــووي في »دعم 
أعمالها العدائية في املنطقة 
ودعم آلة الفوضى والدمار«.
وفــي حني شــدد على أن 
»يــد اململكة دائمــا ممدودة 
للسالم مبا يحقق أمن املنطقة 
واســتقرارها«، لفــت إلى أن 
»النظــام اإليراني لم يحترم 
وجود رئيس الوزراء الياباني 
ضيفا في إيران وقاموا أثناء 
وجــوده بالــرد عمليــا على 
جهوده، وذلك بالهجوم على 
ناقلتني إحداهما عائدة لليابان، 
كما قاموا عبر ميليشــياتهم 
بالهجوم اآلثم على مطار أبها، 
مــا يدل بشــكل واضح على 
نهج النظام اإليراني ونواياه 
التي تســتهدف أمن املنطقة 

واستقرارها«.
ورأى ولي العهد السعودي، 
السياســية  أن االضطرابات 

السودان واستقراره، »ليس 
لألهمية االستراتيجية ملوقعه 
وخطورة انهيار مؤسســات 
الدولــة فيه فحســب، ولكن 
نظرا أيضا إلى روابط األخوة 
الوثيقة بني الشعبني«. ووعد 
باالستمرار »في موقفنا الداعم 
ألشــقائنا الســودانيني فــي 
مختلف املجاالت حتى يصل 
السودان إلى ما يستحقه من 

رخاء وازدهار وتقدم«.
أما فيمــا يخــص األزمة 
الســورية، فقال إن الرياض 
تعمل مــع الــدول الصديقة 
لتحقيق أهداف، بينها »هزمية 
تنظيم داعــش، ومنع عودة 
سيطرة التنظيمات اإلرهابية، 
والتعامل مع النفوذ اإليراني 
فــي  لالســتقرار  املزعــزع 
سورية، واستخدام الوسائل 
املتاحة كافة لتحقيق االنتقال 
السياسي وفق القرار ٢٢54، 
مبــا يحافــظ علــى وحــدة 

سورية«.
وأكد، التزام بالده بطرح 
أســهم في شــركة »أرامكو« 
النفطية السعودية العمالقة 
لالكتتــاب العــام، إمنا »في 

الوقت املناسب«.
وقــال: »نحــن ملتزمون 
بالطرح األولي العام ألرامكو، 
وفق الظــروف املالئمة وفي 
املناســب«، مضيفا  الوقــت 
»أتوقــع أن يكــون ذلك بني 
عام ٢٠٢٠ وبداية عام ٢٠٢١«.

اعتبر أن االعتداءات األخيرة في اخلليج واململكة »تؤكد أهمية مطالبنا من املجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم أمام نظام توسعي يدعم اإلرهاب«

صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي

في املنطقة مصدرها داعش 
والقاعدة واإلخوان وسياسات 

إيران.
وتعهد باملضي »من دون 
تردد في التصدي بشكل حازم 
لكل أشكال التطرف والطائفية 
والسياســات الداعمة لهما«، 
مشددا على أن السعودية »لن 
تضيــع الوقت في معاجلات 
جزئية للتطــرف، فالتاريخ 

يثبت عدم جدوى ذلك«.
وفيما يتعلق بالعالقة مع 
الواليات املتحدة، أعلن األمير 
محمد بن سلمان أن السعودية 
كبيــرة  »بأهميــة  تنظــر 
للعالقات االستراتيجية مع 
الواليات املتحدة«، باعتبارها 
»عامال أساســيا في حتقيق 
أمن املنطقة واســتقرارها«. 
وأعرب عن ثقته بأن »عالقاتنا 
االســتراتيجية مع الواليات 
املتحدة لن تتأثر بأي حمالت 
إعالميــة أو مواقــف من هنا 
وهناك«، الفتا إلى أن اململكة 
»تســعى دائمــا لتوضيــح 
احلقائــق واألفكار املغلوطة 
لــدى بعــض األطــراف فــي 
الواليــات املتحــدة وغيرها 
من الدول، ونستمع ملا يطرح 
ونستفيد من الطرح املنطقي 
واملوضوعي، لكن في نهاية 
األمر أولويتنا هي مصاحلنا 

الوطنية«.
أما عن الســودان، فلفت 
إلى أن بالده يهمها كثيرا أمن 

ـ وكاالت: أعلنــت  عواصــم 
الرياض أمس أن »طائرات القوات 
اجلوية امللكية السعودية والقوات 
اجلوية األميركية من نوع »ف ـ 
١5 سي« حتلق في تشكيل مشترك 

على منطقة اخلليج العربي«.
وأوضحت وكالة األنباء السعودية 
الرسمية أن »الطائرات تساندها أخرى 

تزودها بالوقود جوا«.

ووصفت ذلك التشكيل اجلوي 
مبنطقــة اخلليج بأنــه في إطار 
»مهمة«، قائلة »تهدف املهمة إلى 
االستمرار في تعزيز بناء العالقات 
العســكرية والعمل املشترك بني 

الطرفني«.
مــن جانبه، نشــر احلســاب 
الرسمي لوزارة الدفاع السعودية 
على »تويتر« عدة صور ومقطع 

ڤيديو قال إنها للطائرات املشاركة 
 فــي املهمــة، مقدمــا املعلومــات
الوكالــة  التــي أوردتهــا  ذاتهــا 

السعودية.
ودول  الســعودية  وكانــت 
خليجية وافقت على طلب أميركي 
بإعادة نشر قواتها مبياه اخلليج 
ملواجهة إيران الشهر املاضي، وفق 
ما أوردته صحيفة الشرق األوسط 

السعودية ونقله إعالم سعودي 
عنها آنذاك.

وقالــت املصــادر ان املوافقة 
»جاءت بناء على اتفاقيات ثنائية 
بــني الواليات املتحــدة من جهة 
ودول خليجيــة من جهة أخرى، 
حيث يهــدف االتفاق اخلليجي ـ 
األميركــي إلى ردع إيران عن أي 
اعتداءات محتملة قد تصدر منها«.

ملشاهدة الڤيديوطائرات القوات اجلوية امللكية السعودية والقوات اجلوية األميركية حتلق في تشكيل مشترك على منطقة اخلليج العربي  )واس( 

إسرائيل تسعى إلى »جترمي« كل من يتعامل 
مع السلطة في القدس احملتلة

القضاء يدين زوجة نتنياهو بإساءة 
استخدام أموال الدولة

عواصم - د.ب.أ - األناضول: دعت حركة 
فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس أمس إلى تصعيد املواجهات مع جيش 
االحتــالل اإلســرائيلي ملواجهة خطة الســالم 
األميركية التي حتاول واشنطن الترويج لها، 

وتعرف إعالميا بـ »صفقة القرن«.
وقــال رئيس املكتــب اإلعالمــي ملفوضية 
التعبئة والتنظيم لفتــح منير اجلاغوب، في 
بيان، إنه ســيتم ابتــداء من اليــوم »تصعيد 
املواجهات مع االحتالل اإلســرائيلي« على أن 

يستمر ذلك لـ 3 أيام.
وذكــر اجلاغوب ان اخلطــوة تأتي »رفضا 
لصفقــة القرن )األميركية(«، مشــيرا إلى أنه 
مت إلغــاء الدعوة إلضراب يوم ٢5 من الشــهر 
اجلاري واالستعاضة عنه مبسيرات شعبية.

من جهتــه، صرح نائب رئيس حركة فتح 
محمود العالول بأن »املرحلة احلالية ستشهد 
حراكا شعبيا غاضبا الهدف منه إيصال رسالة 
واضحة بأن الشــعب الفلســطيني موحد في 
مواجهة كل احملاوالت البائسة التي تستهدف 

قضيته الوطنية«.
وأكــد العالــول فــي تصريحــات لإلذاعــة 
الفلسطينية الرســمية، على »صالبة املوقف 
الفلســطيني في مواجهة اإلجراءات األميركية 
واإلسرائيلية الضاغطة على شعبنا واملتوقع أن 
تتصاعد خالل الفترة املقبلة« على خلفية رفض 
صفقة القرن األميركية وكل خطوات تنفيذها.

وكان عبــاس أكد مســاء أمــس األول، لدى 
استقباله وفدا من قيادات وكوادر شبيبة فتح 
فــي رام اهلل، على رفض صفقــة القرن وعدم 
مشاركة فلسطني في ورشة العمل االقتصادية 
التي دعت اليها واشنطن بعنوان »السالم من 
أجل االزدهــار« لبحث اجلوانــب االقتصادية 

خلطة السالم في البحرين.
وفــي الســياق ذاتــه، تســعى احلكومــة 
اإلســرائيلية إلى ســن قانون مينع الســلطة 
الفلســطينية مــن إقامة أي فعاليــات مبدينة 
القدس احملتلة بعد تزايد النشاطات الفلسطينية 
الرافضة لصفقة القرن، حسبما ذكرت صحيفة 

»يديعوت أحرونوت« أمس.
وينص مشروع القانون الذي بادر إليه وزير 
األمن الداخلي »جلعاد أردان« بدعم من أجهزة 
األمن اإلسرائيلية، على السجن حتى 3 أعوام، 
ملن يتورط بتمويل أو رعاية أو تنظيم نشاطات 

للسلطة الفلسطينية في القدس الشرقية.
ولم تشر »يديعوت أحرونوت« إلى موعد 
تقدمي مشــروع القانون للكنيســت ملناقشته 
واملصادقة بالقراءات الثالث كي يصبح ساري 

املفعول. 
وناقشت أجهزة األمن اإلسرائيلية مؤخرا 
مــا وصفته بأنه »تزايد في فعاليات الســلطة 
الفلسطينية« في القدس الشرقية، على خلفية 
»صفقة القرن« ونقل الســفارة األميركية إلى 

القدس.

عواصم - وكاالت: أدانت محكمة إسرائيلية 
أمس ســارة نتنياهو، زوجــة رئيس الوزراء 
بنيامني نتنياهو، باالحتيال وإساءة استغالل 
أمــوال الدولة، وحكمت عليها برد أكثر من ١5 
ألف دوالر للخزينة. ويأتي هذا احلكم في إطار 

صفقة اعتراف بالتهم املوجهة إليها. 
وتالحق القضايــا القانونية عائلة رئيس 
الــوزراء الــذي يواجــه شــبهات بـ»الفســاد« 
و»االحتيــال« و»خيانة األمانــة«، وهي ثالث 
قضايا مختلفة تريد النيابة العامة في األشهر 

املقبلة اتهام رئيس الوزراء بها.
وأدينــت ســارة نتنياهو باســتغالل خطأ 

ارتكبــه شــخص آخر في إطــار قضية اتهمت 
فيها في يونيو ٢٠١8 باالحتيال وخيانة األمانة 
الستخدامها أموال الدولة ودفع مبالغ لقاء وجبات 
طعام والتصريح كذبا بعدم توفر طهاة في مقر 

اإلقامة الرسمي لرئيس الوزراء.
وحكم القاضي أفيتال حن على زوجة رئيس 
الوزراء في إطار الصفقة بإعادة سارة مبلغ 55 
ألف شــيكل )١5 ألفا و36٠ دوالرا( إلى خزينة 
الدولــة، وهي عبارة عن غرامة بقيمة عشــرة 
آالف شــيكل )٢8٠٠ دوالر(، وتعويض قيمته 
45 ألف شيكل، وستسدد سارة هذه املبالغ على 

تسع دفعات بناء على طلبها.

 بومبيو يتحدث عن »أدلة كثيرة« على اعتداء إيران على الناقلتني
وطهران تعلن اليوم »زيادة بال قيود« لليورانيوم املخصب

عواصــم - وكاالت: ردت 
إيران على االتهامات األميركية 
لها بالوقــوف وراء الهجمات 
على ناقالت النفط في اخلليج 
اخلميس املاضي، باتهام مضاد، 
وبإعالن خطــوات تصعيدية 
جديدة في برنامجها النووي، 
فــي وقــت حــذرت بريطانيا 
من االجنــراف إلى احلرب في 

املنطقة. 
وقــال وزيــر اخلارجيــة 
األميركي مايك بومبيو أمس إن 
»الوكاالت االستخباراتية متتلك 
بيانات وأدلة كثيرة على ضلوع 
إيــران في هجمــات الناقلتني 
في خليــج عمــان« اخلميس 
املاضــي. وأضــاف أنــه على 
الرغم من ذلــك، فإن الواليات 
املتحدة ال تريد حربا مع طهران. 
واتهم إيــران بتنفيذ هجمات 
على الشحن التجاري وحرية 
املالحة فــي خليج عمان بنية 
واضحة ملنع حركة العبور عبر 
مضيق هرمز، لكنه شدد على 
أن واشــنطن ستضمن حرية 
املالحــة عبر ممرات الشــحن 
احليوية و»اتخاذ كل اإلجراءات 
الضرورية الديبلوماسية وغير 
الديبلوماســية لتحقيــق تلك 

النتيجة«.
وانضــم وزيــر اخلارجية 
البريطانــي جيرميــي هانــت 
إلى بومبيو، وقال إن بريطانيا 
»شــبه متأكدة« مــن أن إيران 
تقف وراء الهجمات على ناقلتي 

النفط في خليج عمان.
وردا علــى ســؤال حــول 
ما إذا كانت إيــران تقف وراء 
الهجمات علــى الناقلتني، قال 
هانت لبرنامج أندرو مار الذي 
يبثه تلفزيــون هيئة اإلذاعة 
)بي.بي.ســي(  البريطانيــة 
»قمنا بتقييمنا االستخباراتي 
والعبارة التي استخدمناها أننا 
شــبه متأكديــن.. ال نعتقد أن 
أي أحد آخر غير إيران ميكنه 

تاميز« البريطانية في عددها 
أمس أن إرسال قوات من مشاة 
البحرية إلى اخلليج سيساهم 
في حماية السفن البريطانية 
فــي الوقت الــذي تقترب فيه 
إيــران والغــرب مــن صــراع 

محتمل.
مصــادر  عــن  ونقلــت 
العســكرية أن ١٠٠ من مشــاة 
البحريــة امللكية مــن الوحدة 
4٢ كومانــدوز، سيشــكلون 
ســريعة.  اســتجابة  قــوة 
وسيعملون من داخل السفن 
التي تقوم  التابعة للبحريــة 
بدوريات في املنطقة من القاعدة 
البريطانية اجلديدة  البحرية 

في البحرين.
فــي املقابــل، أملــح رئيس 
الشــورى اإليرانــي  مجلــس 
علي الريجاني إلى أن الواليات 
املتحدة تقــف خلف الهجمات 
»املشــبوهة« التي اســتهدفت 
ناقلتي نفــط في خليج عمان 

االتفاق النــووي الذي اتفقت 
عليه مع القــوى العاملية عام 
٢٠١5 وانسحبت منه واشنطن 

العام املاضي.
وقالــت الوكالة »ســتعلن 
منظمة الطاقة الذرية اإليرانية 
في موقع آراك للمياه الثقيلة 
خطــوات متهيديــة اتخــذت 
لتقليــص التزامــات طهــران 
مبوجب االتفاق النووي بدرجة 

أكبر«.
ولفتت وكالة أنباء الطلبة 
)إسنا( بدورها إلى أن املنظمة 
اإليرانية ستعلن اليوم »عملية 
الزيادة بــال قيود الحتياطات 
اليورانيــوم املخصب وإعادة 
تصميم املفاعل البحثي وعملية 
زيــادة إنتاج املــاء الثقيل في 
مجمــع اراك، باإلضافــة إلــى 
إجــراءات مت تنفيذهــا للبــدء 
الثانيــة خلفــض  باخلطــوة 
التزامات إيران مبوجب االتفاق 

النووي«.

في منطقة اخلليج.
وصــرح الريجانــي فــي 
خطاب أمــام املجلس وفق ما 
نقلت الوكالة الرسمية والوكالة 
الطالبية )إيسنا( شبه الرسمية 
بأن »الهجوم املريب على ناقالت 
النفط في بحر عمان يضاف إلى 
احلظر األميركي ضد الشعب 
األميركيــني  ألن  اإليرانــي« 
»عجــزوا عن احلصــول على 

نتيجة من احلظر«.
وبحســب الوكالتني، أشار 
الريجاني إلى أنه »بالنظر إلى 
السجل التاريخي ألميركا، فإن 
األميركيني اســتهدفوا سفنهم 
بالقــرب مــن اليابــان لتقدمي 
مبررات لألعمال العدائية )ضد 
طوكيــو( في أعقــاب احلرب 

العاملية« الثانية.
إلــى ذلــك، قالــت وكالــة 
تســنيم اإليرانية، إن طهران 
ستعلن اليوم خطوات إضافية 
التزاماتها مبوجب  لتقليــص 

بريطانيا ترسل قوات كوماندوز إلى اخلليج وحتذر من االجنراف إلى احلرب

)رويترز( مقاتلة »اف 18 » تقلع من على ظهر حاملة الطائرات ابراهام لينكولن        

القيام بذلك«.
البريطاني،  الوزير  وحذر 
من أن هناك »خطرا كبيرا من 
االجنراف الى احلرب في منطقة 
اخلليج بسبب الهجمات األخيرة 
على ناقلتــي النفــط«، داعيا 
جميــع األطراف الــى تخفيف 
حــدة التوتر بهدف جتنب أي 

نزاع مسلح.
وأكد انه حتدث مع الرئيس 
األميركــي دونالد ترامب وأنه 
متيقــن أن الواليــات املتحدة 
ال ترغب فــي احلرب، مضيفا 
»اننــا نرغب فــي رؤية إيران 
تتوقف عن زعزعة املنطقة عبر 
نشاطاتها في لبنان واليمن.. 
هذا هو احلل على املدى البعيد«.
وفي السياق ذاته، كشفت 
مصادر عسكرية بريطانية أن 
اململكة املتحدة بصدد إرســال 
١٠٠ عنصــر من قوات النخبة 
بالبحرية امللكية إلى اخلليج.

وأوردت صحيفة »ذا صن 

تشكيل جوي سعودي ـ أميركي يُحلّق في سماء اخلليج

»فتح« تدعو إلى تصعيد املواجهات مع االحتالل رفضاً لـ »صفقة القرن«


