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ماكرون يتعهد باحلفاظ على سيادة 
العراق وحشد دعم دولي له

الدوحة - وكاالت: استقبل 
صاحب الســمو الشيخ متيم 
بن حمد ال ثاني أمير قطر في 
مكتبه بقصر البحر امس كبير 
مستشاري الرئيس األمريكي 

جاريد كوشنر. 
وقــال الديــوان األميــري 
القطــري في بيان أن الشــيخ 
متيم بــن حمــد ال ثاني أبلغ 
كوشــنر أن قطــر تدعــم حل 
الدولتني وفقا للقانون الدولي. 
وأفادت وكالة األنباء القطرية 
الرسمية «قنا» بأنه جرى خالل 
اللقــاء اســتعراض العالقات 
االســتراتيجية الوثيقــة بني 
دولة قطر والواليات املتحدة 
األمريكية، إضافة إلى مناقشة 
عدد من القضايا ذات االهتمام 
املشترك، السيما عملية السالم 

في منطقة الشرق األوسط.
وتأتي زيارة كوشــنر إلى 
قطر، في إطار جولة خليجية 
بدأها من أبوظبي، على رأس 
الوفد األمريكي- اإلسرائيلي 
الذي وصل على منت أول رحلة 
مباشرة بني إسرائيل واإلمارات، 
في إطار إمتام اتفاق الســالم 
املبــرم بني اجلانبــني برعاية 
أمريكيــة.  مــن جهــة اخرى 

قال وزير اخلارجية االميركي 
مايك بومبيو ان اتفاق ســالم  
بني اإلمارات وإســرائيل دليل 
على إمكانية حتقيق الســالم 
في املنطقة، مشيرا إلى أهمية 
هــذا االتفــاق فــي التصــدي 
للنظــام اإليراني في الشــرق 

األوســط، الفتا إلى أهمية أن 
يقــف احللفــاء مــع بعضهم 
البعــض ملواجهة طهران. في 
غضون ذلــك، قالت ســفيرة 
الواليــات املتحــدة فــي قطر 
غريتا ســي هولتز ان مساعد 
وزيــر اخلارجيــة األميركية 

لشؤون الشرق األدنى ديڤيد 
شينكر التقى بالسفير د.مطلق 
القحطانــي، املبعوث اخلاص 
لوزيــر اخلارجيــة ملكافحــة 
اإلرهاب والوساطة في تسوية 
املنازعات. واضافت بحســب 
تغريدة نشرها حساب وزارة 

اخلارجية الرسمي على تويتر 
إن اللقاء جاء «لشكر قطر على 
شراكتها في السعي لتحقيق 
السالم واالستقرار الدائمني في 
أفغانستان، ودورها كشريك 
قــوي للواليات املتحــدة في 

مكافحة اإلرهاب».

بغداد- وكاالت: تعهد الرئيس الفرنسي 
اميانويل ماكرون بحشــد دعم دولي للعراق 
من اجل دعم خططه في التنمية االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية وتعزيز سيادته على 

أراضيه.
وقال الرئيس الفرنسي في مؤمتر صحافي 
مشــترك مع نظيره العراقي برهم صالح ان 
العراق مير حاليا مبرحلة حتديات أولها حتدي 
اإلرهاب ومحاربة تنظيم (داعش) وهي حرب 

لم تنته حتى اآلن على حد تعبيره.
وأضاف «عليكم أن تقودوا مرحلة انتقالية.. 
فرنسا ستكون بجانبكم حتى يتمكن املجتمع 

الدولي من دعمكم».
وماكرون هو أول رئيس دولة يزور العراق 
منذ تولى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 

رئاسة حكومة هذا البلد في مايو املاضي.
وأوضح ماكــرون أن التحدي الثاني هو 
حتــدي التدخالت اخلارجية العديدة ســواء 
القدمية منها أو احلديثة، معتبرا ان مثل هذه 
التدخــالت وفي بلد يواجــه حتديات كبيرة 
ميكن ان تضعف احلكومــة والدولة وتضر 

مبصالح الشعب العراقي.
وشدد على ان بالده ستكون جاهزة في حال 
اكتمال هذا املشــروع لدعم العراق والوقوف 
الى جانبه وحشد دعم املجتمع الدولي لذلك.

بدوره، قال الرئيس العراقي برهم صالح 
إن العالقات الثنائية بــني البلدين تاريخية 

وجيدة، معربا عن تطلعه لتعزيزها ومتتينها 
لبناء شراكة استراتيجية حقيقية عبر تفعيل 
االتفاقيات املوقعة بني البلدين فيما يســمى 

بخارطة الطريق االستراتيجي.
وثمن الدور الفرنســي لدعــم العراق في 
مواجهــة اإلرهاب، مبينــا أن االنتصار على 
«داعــش» كان بفضل تضحيــات العراقيني 
وتعاون املجتمع الدولــي والتحالف الدولي 

ودور فرنسا فيه. 
ورأى أن بالده التزال بحاجة لدعم األصدقاء 
في مواجهة التحديات التي متر بها كمحاربة 
اإلرهاب وتعزيــز قدراتها األمنية فضال عن 
التعاون في مجال إعمار املناطق احملررة وعودة 
النازحني وجتفيف مصادر متويل اإلرهاب.

وأكد صالح تطلع العراق الن تتبوأ دورا 
محوريا وأساســيا في املنطقــة مع عالقات 
متوازنــة مع جيرانــه واملجتمع الدولي وان 
يكون ساحة شراكة واستقرار بدال من ساحة 

صراع لآلخرين.
وقال كرمي بيطار أستاذ العلوم السياسية 
الذي يعمل بني باريس وبيروت، لفرانس برس 
إن «ماكرون يحاول وبالتأكيد الدفع باجتاه 

شرق أوسط يتطلع نحو فرنسا».
وأضاف أن الرئيس الفرنســي كان يركز 
على لبنان والعراق، وهو يعتقد أن باريس 
ميكــن أن تلعب دور الوســيط إذا تصاعدت 

التوترات اإلقليمية.

أمير قطر لكوشنر: ندعم «حل الدولتني» وفقًا للقانون الدولي
اجلانبان بحثا العالقات االستراتيجية بني الدوحة وواشنطن

أول زيارة لبغداد منذ تشكيل حكومة مصطفى الكاظمي

(قنا) صاحب السمو الشيخ متيم بن حمد آل ثاني أمير قطر مستقبالً كبير مستشاري الرئيس االميركي جاريد كوشنر أمس  

الرياض: فتح األجواء أمام الرحالت اإلماراتية  
جلميع الدول ال يغير موقفنا من فلسطني

«الصحة العاملية» تؤكد أنه ال لقاح مينع عدوى «كورونا» بعد
.. وروسيا تختبر «سبوتنيك V» على كبار السّن

عواصم - وكاالت: أعلنت الســعودية 
أمس فتــح اجوائها أمــام جميع الرحالت 

اجلوية من وإلى االمارات. 
ونقلت وكالة االنباء السعودية «واس» 
عن مصدر مسؤول في الهيئة العامة للطيران 
املدني قوله «صــدرت موافقة الهيئة على 
الطلب الوارد مــن الهيئة العامة للطيران 
املدني بدولــة اإلمارات العربيــة املتحدة، 
واملتضمن الرغبة في السماح بعبور أجواء 
اململكة للرحالت اجلوية القادمة إلى دولة 
اإلمارات العربية املتحــدة واملغادرة منها 

إلى كافة الدول». 
يأتــي ذلك فيمــا أكد وزيــر اخلارجية 
الســعودي، األمير فيصل بــن فرحان بن 
عبداهللا، أن مواقف اململكة الثابتة والراسخة 
جتــاه القضيــة الفلســطينية والشــعب 
الفلســطيني لن تتغير بالســماح بعبور 
أجــواء اململكة للرحالت اجلويــة القادمة 
لدولة اإلمارات العربية املتحدة واملغادرة 
منهــا إلى كافة الدول. وأضاف في تغريدة 
على حســابه على تويتر «ان اململكة تقدر 
جميــع اجلهود الرامية إلى حتقيق ســالم 
عادل ودائم وفق مبادرة السالم العربية».
وهبطــت، االثنني املاضــي، أول طائرة 

إسرائيلية في العاصمة اإلماراتية أبوظبي، 
ناقلــة وفدا أميركيا إســرائيليا مشــتركا، 
ورافعــة أعالم اإلمارات والواليات املتحدة 
وإسرائيل، في إطار اإلعالن الثالثي املشترك 
وخارطة الطريق نحو تدشني التعاون بني 

دولة اإلمارات وإسرائيل.
وضم الوفد الذي أقلته الطائرة التي كتب 
عليها عبارة «ســالم» بـــ٣ لغات (العربية 
واإلجنليزية والعبريــة)، عددا من ممثلي 
القطاعات املختلفة في إســرائيل، يرأســه 
جاريد كوشــنير كبير مستشاري الرئيس 
األميركي دونالد ترامب، باإلضافة إلى روبرت 
أوبراين مستشار األمن القومي األميركي، 
ومائير بن شبات مستشار ورئيس مجلس 

األمن القومي اإلسرائيلي.
في حني ترأس وزير الدولة للشــؤون 
اخلارجية في اإلمارات، أنور قرقاش الوفد 
اإلماراتــي الذي اســتقبل الوفد األميركيـ  
اإلسرائيلي. وتعليقا على تلك الرحلة األولى 
بني البلدين، أعرب كوشــنير عن أمله بأن 
تكون بداية «مســار تاريخي في الشــرق 
األوسط». وشكر كوشنر للملكة سماحها 
بعبور الطائرة التي اقلت الوفد أجواءها في 
اول رحلة مباشرة من تل أبيب الى أبوظبي.

عواصــم - وكاالت: انتقــد البيت 
األبيض أمس مخاوف منظمة الصحة 
العاملية بشأن احتمال اعتماد لقاح ضد 
ڤيروس كورونا املستجد دون اجتياز 
التجارب بعدما صرح مسؤول صحة 
أميركي بأنه قد تتم املوافقة على لقاح 
مبوجب قانون «االستخدام الطارئ» 
دون أن يســتكمل كل التجــارب، فــي 
وقت يتسارع فيه عدد اإلصابات التي 
جتاوزت أمس ٢٥ مليونا و٧٨٥ الفا إلى 

جانب نحو ٨٥٧ ألف وفاة.
وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» 
أن إدارة الرئيــس دونالــد ترامب لن 
تشــارك في اجلهود العامليــة البتكار 
وتصنيــع وتوزيــع لقــاح للڤيروس 
بســبب مشــاركة املنظمة، التي قالت 
إن نحو ١٧٢ دولة تشــارك في خطتها 
للقاح «كوفيــد-١٩» لضمان التوزيع 

العادل للقاحات.
وقال جود دير املتحدث باسم البيت 
األبيض في بيان «ستواصل الواليات 
املتحدة التعاون مع شركائنا الدوليني 
لضمان هزمية هذا الڤيروس، لكن لن 
نتقيــد مبنظمــات متعــددة األطراف 
تسيطر عليها منظمة الصحة العاملية 

التي يسودها الفساد والصني».
وأضاف:«هذا الرئيس لن يدخر جهدا 
لضمــان اجتياز أي لقاحات جديدة... 
لالختبارات بكل دقة» في إشــارة الى 

الرئيس األميركي دونالد ترامب.
وردت د.رنــا احلجــة مديرة إدارة 
البرامــج الصحيــة مبنظمــة الصحة 
العاملية، مؤكــدة أنه ليس هناك لقاح 
حتى اآلن يحمي مــن عدوى كورونا، 
مطالبــة بضــرورة اتخــاذ اإلجراءات 

الوقائية واالحترازية كاملة.
وأضافــت احلجــة خــالل مؤمتــر 
صحافي ملنظمة الصحة العاملية عقدته 
أمس عبر تقنية الفيديو «كونفرانس»: 
«أنه يجب احلرص الشديد على الفئات 
األكثر عرضة لإلصابــة، موضحة أن 
ڤيروس كورونا ال يوجد دالئل علمية 

من املنظمة في يوليو، بسبب طريقة 
تعامــل املنظمة مع الوبــاء واالنحياز 
للصني. من جهة أخرى، قال رئيس مركز 
«غامالي» الروسي لألوبئة والبيولوجيا 
املجهرية ألكسندر غينسبورغ، إن املركز 
اختبر لقاح الڤيروس املســبب ملرض 
«كوفيد -١٩» على بعض موظفيه الذين 
تزيد أعمارهم على ٧٠ وحتى ٨٠ عاما. 
مؤكدا أن جميع من مت تطعيمهم باللقاح 
بصحة جيــدة، وميارســون أعمالهم 
بحيوية ونشــاط. وأشار غينسبورغ 
في تصريح أوردته قناة «روسيا اليوم» 
إلى أنه قام أيضا بتطعيم نفسه باللقاح. 
وذكر املكتب الصحافي للحزب الليبرالي 
الدميوقراطي الروســي، أن فالدميير 
جيرينوفسكي زعيم احلزب البالغ من 

العمر ٧٤ عاما، تلقى اللقاح.
يذكر أن وزارة الصحة الروســية 
أعلنت عن تســجيل لقاح «سبوتنيك 
V» كأول لقاح في العالم لكن منظمات 
وخبراء صحة حذروا من انه لم يخضع 

للتجارب النائية الضرورية.
وفي الســياق، يشــارك نحو ستة 
آالف شخص في جتربة واسعة النطاق 
على لقاح جتريبي أعدته شركة صينية 
ضــد كورونا فــي البحرين ويصفون 
مشــاركتهم بأنها «خدمة لإلنسانية»، 
في وقت يواصل الوباء انتشــاره في 

العالم حاصدا مئات آالف األرواح.
وقــال محمــد البلوشــي وهو أحد 
املتطوعــني «إنــه أمر بســيط للغاية 

نقدمه للبالد».
وكان يتحدث ملراسل وكالة «فرانس 
برس» بينما كانت الفرق الطبية تتجول 
حــول مركز مؤمترات في املنامة الذي 
حتــول إلى مجمع إلعطاء جرعات من 
الدواء التجريبي للمتطوعني في اململكة.

وانتظر املشاركون الذين وضعوا 
أقنعة على وجوههم أدوارهم في القاعة 
الشاســعة التــي كانــت قبل انتشــار 
ڤيروس كورونا املستجد صالة لعرض 

املجوهرات والكتب.

تخفيف اإلجراءات االحترازية تتضمن 
مدى استعدادات املستشفيات الستقبال 
املرضى، وكذلك القــدرة املخبرية في 
حتديد احلاالت والوصول إليها بدقة.
يذكــر أن اخلــالف بني واشــنطن 
واملنظمــة وصل إلى طريق مســدود 
بعد إعالن أميركا جتميد مســاعداتها 
للمنظمة في أبريل املاضي، واالنسحاب 

على قيامه بترك أثار نفسية. وأوضحت 
أنه يجب اتباع اإلرشــادات واملعايير 
التي يجب أخذهــا بعني االعتبار قبل 
تخفيف اإلجراءات االحترازية في الدول 
وأهمهــا االنخفاض في عدد اإلصابات 
بڤيروس كورونا بنســبة ٥٠٪ ملدة ال 
تقل عن ٣ أســابيع. وأشــارت إلى أن 
املعاييــر التي يجب التأكــد منها قبل 

آالف البحرينيني يتطوعون لتجربة اللقاح الصيني

املعارض أليكسي نافالني  (أ.ف.پ)

تركيا حتذر: رفع حظر السالح عن قبرص 
يزيد من خطر حدوث اشتباك في املنطقة

وصفت القرار بأنه «تكرار لألخطاء التي ارتكبتها أوروبا في اجلزيرة»

عواصم - وكاالت: قال نائب الرئيس التركي فؤاد 
أوقطــاي امس، إن قرار الواليات املتحدة رفع حظر 
الســالح عن قبرص من شأنه «زيادة خطر حدوث 

اشتباك في املنطقة».
وفي تغريدة على موقع تويتر، وصف أوقطاي 
القرار األميركي بأنه «تكرار لألخطاء التي ارتكبتها 

أوروبا في اجلزيرة».
جتدر اإلشــارة إلى أن جزيرة قبرص مقسمة 
منذ عام ١٩٧٤ إلى شــطرين: جنوبي مســتقل ذي 
أغلبيــة يونانية وعضو باالحتاد األوروبي منذ عام 
٢٠٠٤، وشمالي تركي ال تعترف بسيادته إال أنقرة. 
وشــدد أوقطاي، وفقا ملا نقلته وكالة «األناضول»، 
على أن «تركيا ســتواصل اتخاذ اخلطوات الضامنة 
ألمن واستقرار ورفاهية قبرص التركية والقبارصة 
األتراك ضد مثل هذه املواقف التي ســتزيد خطر 

االشتباك في املنطقة».
وقالت وزارة اخلارجية التركية إن القرار «يتجاهل 
التكافؤ والتوازن» في اجلزيرة وإن أنقرة تتوقع من 

شريكتها في حلف شمال األطلسي «مراجعة» القرار.
وأضافت في بيان «وإال ســتتخذ تركيا، كدولة 
ضامنة، اخلطوات الالزمة متاشــيا مع مسؤوليتها 
القانونية والتاريخية لضمان أمن القبارصة األتراك».

وأعلنت الواليات املتحدة أمس االول، السماح ببيع 
أســلحة دفاعية غير فتاكة إلى قبرص، منهية بذلك 
حظر أسلحة استمر لعقود على اجلزء ذي األغلبية 

اليونانية من اجلزيرة املقسمة.
وقال وزير اخلارجيــة األميركي مايك بومبيو: 
«جمهورية قبرص شريك رئيسي في شرق البحر 
املتوسط. ويسعدني أن أعلن أننا نعمل على تعميق 

تعاوننا األمني».
وقالــت وزارة اخلارجية األميركية في بيان، إن 
بومبيو «أبلغ» رئيس اجلمهورية القبرصية نيكوس 
أناستاسيادس «قراره رفع القيود على تصدير وإعادة 
تصدير وإعادة نقل مواد دفاعية غير قاتلة وخدمات 
دفاعية». وأوضح أن قرار رفع القيود «مؤقت للسنة 

املالية ٢٠٢١».

من جهته أبدى الرئيــس القبرصي في تغريدة 
على تويتر ترحيبه بهذه اخلطوة بعد مكاملة هاتفية 
مع بومبيو. وأشاد الســيناتور الدميوقراطي بوب 
مينينديز «باالعتــراف بأهمية» العالقة مع قبرص 
«كشريك اســتراتيجي موثوق». وقال في بيان إنه 
«من مصلحتنا رفع هذه القيود القدمية على األسلحة 

واملعمول بها منذ عقود، وتعميق عالقتنا باألمن».
وكان الكونغرس األميركي صوت على نص في 

هذا االجتاه في ديسمبر املاضي.
وفرضت الواليات املتحدة هذا احلظر في ١٩٨٧ 
لتشجيع إعادة توحيد للجزيرة. لكن تبني أن هذا اإلجراء 
غير مجد بل شجع احلكومة القبرصية على اللجوء 

إلى شركاء آخرين دون أن تنهي انقسام اجلزيرة.
ويأتي القرار وســط تصاعد التوتر في شــرق 
املتوســط بني تركيا واليونان، العضوين في حلف 
شمال األطلسي، بشأن النزاع على حقوق كل منهما 
في موارد محتملة من النفط والغاز في املنطقة نتيجة 
االختالف في حتديد امتداد اجلرف القاري لكل منهما.

أملانيا تؤكد: املعارض الروسي نافالني 
ُسّمَم مبادة «نوفيتشوك»

عواصم ـ وكاالت: أعلنت 
امــس  احلكومــة األملانيــة 
اكتشــاف «دليل قاطع» على 
وجــود آثــار لغــاز أعصاب 
مجموعــة  مــن  كيميائــي 
نوفيتشوك في جسم املعارض 
الروســي أليكســي نافالني، 
الــذي يتلقى العــالج حاليا 

في برلني.
وقــال املتحــدث باســم 
احلكومــة األملانية شــتيفن 
زايبــرت فــي بيــان لــه ان 
اخلبراء في املختبر اخلاص 
التابع للجيش األملاني خلصوا 
إلى هذا االســتنتاج استنادا 
إلــى فحص العينات التي مت 
أخذها من نافالني املتواجد في 
مستشفى «شاريتيه»، مشددا 
على أن هذا االستناج «ال يترك 

مجاال للشك».
أن  زايبــرت  وأعلــن 
املستشــارة األملانية أنغيال 
ميــركل بحثــت املوضــوع 
ونسقت اخلطوات املستقبلية 
مــع كبــار املســؤولني فــي 
وزراء  بينهــم  حكومتهــا، 

«رد جماعــي مناســب». كما 
أبدى الديبلوماســي األملاني 
نيــة برلني التواصل بشــأن 
املوضوع مــع منظمة حظر 
األسلحة الكيميائية، مطالبا 
احلكومــة الروســية بتقدمي 
القضية،  توضيحات حــول 
ودعا مرة أخرى روسيا إلى 

إجراء حتقيق في احلادث.
من جهتها، قالت منظمة 
نافالني ان «وحدها الدولة» 
الروسية قادرة على احلصول 
على نوفيتشــوك لتســميم 

املعارض.
في املقابــل، نقلت وكالة 
عــن  الروســية  اإلعــالم 
متحدث باسم الكرملني قوله 
ان أملانيــا لــم تبلغ روســيا 
مباشرة بنتائجها التي تفيد 
بتعرض نافالني للتســميم 

بنوفيتشوك.
ومــادة نوفيتشــوك هي 
مجموعة من غازات األعصاب 
طورها اجليش السوفييتي في 
الســبعينيات والثمانينيات 

من القرن املاضي.

مــاس  اخلارجيــة هايكــو 
والداخلية هورست زيهوفر 
والعدل كريستينا المبرشت 
والدفــاع آنيغريت كرامب-

كارنباور.
أن  املتحــدث  وذكــر 
اخلارجية األملانية ســتطلع 
الســفير الروسي لدى برلني 
علــى نتائــج التحقيــق في 
التســميم، ناهيك عن إبالغ 
الشركاء في االحتاد األوروبي 
وحلــف الناتو مبســتجدات 
قضية نافالني عبر القنوات 
الديبلوماسية بغية تنسيق 

وزارة بريطانية جديدة 
و١٢٠ مليون جنيه ملعاجلة آثار «كورونا»

أسامة دياب

أعلن وزير اخلارجية البريطاني دومينيك راب أمس، أن اململكة املتحدة 
ســتكون في طليعة املطالبني باتخاذ إجراء حلماية أكثر املجتمعات فقرا 
من ڤيروس كورونا واخلطر املتزايد حلدوث مجاعة. وأضاف ان جائحة 
كورونا والصراعات وأسراب اجلراد وتغير املناخ كلها عوامل تسببت في أن 
يواجه ٢٥٠ مليون شخص في أنحاء العالم حالة اجلوع الشديد هذه السنة. 
ومع انطالق وزارة اخلارجية والكومنولث والتنمية (وزارة اخلارجية 
والتنمية) اجلديدة أمس، تعهد راب باالســتعانة باملساعي الديبلوماسية 
للمملكة املتحدة وخبرتها في مجال املساعدات اإلنسانية حلشد إجماع دولي 
أكثر قوة للتصدي لآلثار املدمرة لفيروس كورونا والصراع وتغير املناخ.
وقال إن اململكة املتحدة ترصد حزمة جديدة من املســاعدات تبلغ ١١٩ 
مليون جنيه اســترليني ملعاجلة التهديد املشترك بسبب ڤيروس كورونا 
واملجاعات، ومن املتوقع أن تسهم هذه املساعدات في تخفيف حالة اجلوع 
الشــديد لدى أكثر من ٦ ماليني شــخص في اليمن وجمهورية الكونغو 
الدميوقراطية والصومال وجمهورية أفريقيا الوسطى والسودان وجنوب 
السودان. وإلى جانب إعالنه عن حزمة املساعدات هذه، عني دومينيك راب 
نك داير كأول مبعوث بريطاني خاص للشؤون اإلنسانية ومنع املجاعات 
للعمل بالشراكة مع مانحني آخرين ووكاالت األمم املتحدة واملنظمات غير 
احلكومية وغيرها من املؤسسات للمساعدة في منع حدوث مجاعات كارثية.
وقال راب: «ڤيروس كورونا واملجاعة يهددان ماليني الناس في بعض 
من أكثر دول العالم فقرا، ويتسببان في مشاكل مباشرة تؤثر على اململكة 
املتحدة، مبا فيها اإلرهاب وتدفق الالجئني، ومن هنا فإن بريطانيا العاملية، 
والتي هي قوة ألجل اخلير في العالم، ســتكون قدوة في طليعة اجلهود 
املبذولة، وحتشد جهود املجتمع الدولي للتصدي لهذه التهديدات الفتاكة، 

ألن ذلك هو ما يصح عمله وهو يحمي املصالح البريطانية.

الرئيس الفرنسي ماكرون ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي 
ملشاهدة الڤيديوخالل مؤمترهما الصحافي املشترك                     (رويترز)


