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العالم

تركيا

ُ
غضب أنقرة:
ت
واشنطن
َ
اتهام مسؤولين بـ«التآمر» لمصلحة طهران
فيما ال تزال العالقات
التركية مع االتحاد
األوروبي على حافة
االنفجار ،توترت العالقات
بين أنقرة وواشنطن على
خلفية مالحقة الواليات
المتحدة لمسؤولين
تركيين متهمين بالتآمر
المالي لمصلحة إيران
بعد تأكيده أهمية عــاقــات بــاده
م ــع إيـ ـ ــران ،دع ــا الــرئ ـيــس الـتــركــي،
رجـ ــب ط ـي ــب أردوغـ ـ ـ ـ ــان ،ال ــوالي ــات
املتحدة ،أمس ،إلى إعادة النظر في
اتـهــامــات وجـهــت إل ــى وزي ــر تركي
سابق بالتآمر النتهاك العقوبات
ً
األم ـي ــرك ـي ــة ع ـلــى إي ـ ـ ــران ،ق ــائ ــا إن
ّ
أن ـق ــرة ل ــم ت ــواف ــق ق ــط ع ـلــى ال ـت ــزام
ال ـح ـظ ــر ،وإن امل ــاح ـق ــة الـجـنــائـيــة
للوزير لها دوافع سياسية.
ووج ـ ـ ـهـ ـ ــت اتـ ـ ـه ـ ــام ـ ــات إلـ ـ ـ ــى ظ ــاف ــر
جــاجــايــان ،وهــو وزي ــر االقتصاد
السابق ،ولسليمان أص ــان ،وهو
رئـيــس ســابــق لبنك تــركــي مملوك
للدولة ،بالتآمر النتهاك العقوبات
ع ـلــى إيـ ـ ــران ،بـنـقــل م ـئ ــات املــايــن
مــن الـ ـ ــدوالرات عـبــر الـنـظــام املــالــي
األميركي نيابة عن طهران.
وه ــي أول م ــرة يـتـهــم فـيـهــا عضو
س ــاب ــق ف ــي ال ـح ـك ــوم ــة ل ــه ع ــاق ــات
وثـيـقــة م ــع أردوغـ ـ ــان ف ــي تحقيق،
مــا سـ ّـبــب تــوت ـرًا فــي الـعــاقــات بني
واشـنـطــن وأن ـق ــرة .ورأى أردوغ ــان
ف ـ ـ ــي حـ ـ ــديـ ـ ــث لـ ـلـ ـصـ ـح ــافـ ـي ــن ف ــي
م ـ ـطـ ــار أتـ ـ ــاتـ ـ ــورك فـ ــي إس ـط ـن ـب ــول
أن ـ ـ ــه «ف ـ ـ ــي ال ـل ـح ـظ ــة الـ ــراه ـ ـنـ ــة مــن
امل ـس ـت ـح ـيــل ت ـق ـي ـيــم ذلـ ــك ف ــي إط ــار
امل ـن ـطــق ال ـق ــان ــون ــي» ،مـعـتـبـرًا تلك
ال ـخ ـط ــوة «ضـ ــد وزي ـ ــر اق ـت ـصــادنــا
ال ـســابــق خ ـطــوة ضــد الـجـمـهــوريــة
ال ـت ــرك ـي ــة» .وأوض ـ ـ ــح أن ب ـ ــاده لــم
ت ـقــرر«فــرض عـقــوبــات عـلــى إي ــران.
لدينا عــاقــات ثنائية مــع إي ــران...

ع ــاق ــات حـ ـس ــاس ــة» ،م ـض ـي ـفــا أن ــه
أب ـلــغ الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي الـســابــق
بـ ــاراك أوب ــام ــا بــذلــك عـنــدمــا كانت
ال ـع ـقــوبــات س ــاري ــة .وك ــرر أن ــه قــال
«ل ـ ــأشـ ـ ـخ ـ ــاص امل ـ ـع ـ ـن ـ ـيـ ــن ...إن ـن ــا
ل ــن نـ ـش ــارك ف ــي الـ ـعـ ـق ــوب ــات .ه ــذه
الـ ـتـ ـح ــرك ــات س ـي ــاس ـي ــة م ـح ـض ــة».
وقـ ـ ـ ـ ــال م ـ ـ ـ ّـدع ـ ـ ــون فـ ـ ــي ن ـ ـيـ ــويـ ــورك،
أم ــس ،إنـهــم وج ـهــوا اتـهــامــات إلــى
ج ــاج ــاي ــان وأص ـ ـ ــان وشـخـصــن
آخرين «بالتآمر الستخدام النظام
املالي األميركي للقيام بمعامالت
ق ـ ـي ـ ـم ـ ـت ـ ـهـ ــا مـ ـ ـ ـئ ـ ـ ــات املـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ــن م ــن
الــدوالرات نيابة عن حكومة إيران
وك ـي ــان ــات إي ــران ـي ــة أخـ ــرى فــرضــت
عليها العقوبات األميركية» .ووفق
م ــذك ــرة صـ ـ ــادرة ع ــن م ـك ـتــب وزي ــر
ال ـعــدل األم ـيــركــي ،ف ــإن األشـخــاص
املــذكــوريــن اتـهـمــوا أيـضــا بالكذب
عـ ـل ــى م ـ ـسـ ــؤولـ ــن ف ـ ــي ال ـح ـك ــوم ــة
األمـيــركـيــة ح ــول ه ــذه التحويالت
وغسل أمــوال واالحتيال على عدة
مــؤس ـســات مــالـيــة بــإخ ـفــاء حقيقة
هذه التحويالت.
وعلى صعيد العالقات مع االتحاد
األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،ال يـ ـ ـ ــزال الـ ـت ــوت ــر فــي
الـ ـع ــاق ــات ب ــن أنـ ـق ــرة وب ــروك ـس ــل
ق ــائ ـم ــا ،رغـ ــم رفـ ــض ب ـعــض الـ ــدول
فـ ــي االتـ ـ ـح ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي اقـ ـت ــراح
ميركل بوقف مفاوضات عضوية
تركيا .وال تــزال أنقرة مستاءة من
موقف ميركل ،إذ قال وزير االتحاد
األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي وك ـ ـب ـ ـيـ ــر امل ـ ـفـ ــاوضـ ــن
األت ـ ـ ـ ـ ــراك ،ع ـم ــر ج ـل ـي ــك ،أم ـ ـ ــس ،إن
الـتـصــريـحــات الــداعـيــة لتعليق أو
إنهاء مفاوضات تركيا لالنضمام
إلـ ــى االت ـ ـحـ ــاد ،تـمـثــل دع ـم ــا كـبـيـرًا
لـلـتـطــرف ،وذل ــك فــي كلمة لــه على
ه ــام ــش االج ـت ـم ــاع غ ـيــر الــرس ـمــي
لوزراء خارجية االتحاد األوروبي،
بمشاركة ممثلي ال ــدول املرشحة
لـعـضــويــة االتـ ـح ــاد ف ــي الـعــاصـمــة
اإلستونية تالني.
وأك ــد أن ب ــاده ال ت ــزال تـنـظــر إلــى
عضوية االتحاد األوروبــي كهدف
اسـتــراتـي ـجــي ل ـهــا ،م ـشـي ـرًا إل ــى أن
االت ـحــاد مــا لــم يـتـعــاون «مــع دولــة
غــال ـب ـي ـت ـهــا م ـس ـل ـمــة ،وذات ن ـظــام

ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﻴﺮوت

 . . .ﺳﻨﺔ اﻷﻣﻞ
5 - 9 September 2017

س ـيــاســي عـلـمــانــي ودي ـمــوقــراطــي
م ـثــل ت ــرك ـي ــا ،ف ـك ـيــف سـتـكــافـحــون
التطرف؟».
ي ــأت ــي ذلـ ــك ب ـع ــدم ــا ق ــوب ـل ــت دع ــوة
املستشارة األملانية أنجيال ميركل
إلى وقف محادثات انضمام تركيا
إلى االتحاد األوروبــي بــردود فعل
متباينة من وزراء خارجية التكتل،
ف ـي ـم ــا ق ـ ـ ــال الـ ــرئ ـ ـيـ ــس الـ ـف ــرنـ ـس ــي،
إيمانويل ماكرون ،إن أنقرة ال تزال
شريكا حيويًا للتكتل.
فــي امل ـقــابــل ،ك ــرر وزي ــر الـخــارجـيــة
األمل ــان ــي س ـي ـغ ـمــار غــابــري ـيــل لــدى

ال يزال التوتر في
العالقات بين أنقرة
وبروكسل قائمًا

وصـ ــولـ ــه إلج ـ ـ ـ ــراء م ـ ـحـ ــادثـ ــات مــع
زمــائــه فــي التكتل فــي تــالــن ،أول
من أمــس ،موقف بــاده بــأن تركيا
نفسها هي التي تتحرك بعيدًا عن
االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ــي .وأع ـل ــن وزي ــر
الخارجية النمساوي سيباستيان
كورتس موقف بالده املؤيد إلنهاء
املحادثات.
غ ـيــر أن وزي ـ ــري خــارج ـيــة فـنـلـنــدا
ول ـ ـي ـ ـتـ ــوان ـ ـيـ ــا كـ ـ ـ ــان لـ ـهـ ـم ــا م ــوق ــف
معارض إلنهاء املفاوضات ،إذ قال
وزيـ ــر خــارج ـيــة لـيـتــوانـيــا ليناس
لينكيفيسيوس للصحافيني إنه
«يـنـبـغــي لـنــا أن ن ــواص ــل العملية
ً
والتواصل .ليس سهال ،لكن علينا
أن ّ
نقدر قيمة التواصل».
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ـ ـ ــال وزيـ ـ ـ ـ ـ ــر خـ ــارج ـ ـيـ ــة
إس ـت ــون ـي ــا ،س ـف ــن م ـي ـك ـســر ،ال ــذي
ت ـتــولــى ب ـ ــاده ال ــرئ ــاس ــة ال ــدوري ــة
َّ
للتكتل ،أول من أمس ،إنه لن ُيتخذ
أي قــرار يتعلق بهذه املسألة قبل
تقييم تجريه املفوضية حول طلب
ت ــرك ـي ــا االنـ ـضـ ـم ــام ،ومـ ــن امل ـتــوقــع
صدوره مطلع العام املقبل.
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز)

أردوغان :لدينا
عالقات ثنائية
حساسة مع إيران
(أ ف ب)

◄ وفيات ►
بسم الله الرحمن الرحيم
يــا ايـتـهــا الـنـفــس املطمئنة ارجـعــي
الى ربك راضية مرضية
تسليما بقضاء الله وقدره
ننعي اليكم وفاة املربي الكبير
الحاج االستاذ حاتم رستم حيدر
امني سر الجامعة اللبنانية سابقا
وامل ـف ـتــش ال ـتــربــوي ورئ ـي ــس بلدية
بدنايل االسبق
زوجـ ـ ـت ـ ــه املـ ــرحـ ــومـ ــة عـ ـب ــا الـ ـح ــاج
سليمان
اوالده الشهيد نايف زوجته سعاد
احمد بك حيدر
الـحــاج رستم زوجـتــه ســرمــدا راغــب
الزهر
ال ــدك ـت ــور ج ــود زوج ـت ــه انـطــوانـيــت
طنوس زغيب
بناته الحاجة االستاذة غادة زوجة
املهندس مدحت عسيران
االستاذة روعة زوجة االستاذ محي
الدين املعبي
وري الـ ـ ـث ـ ــرى ف ـ ــي بـ ـل ــدت ــه ب ــدن ــاي ــل
الساعة السادسة من بعد ظهر يوم
االربعاء الواقع في 2017/9/6
تقبل التعازي يومي السبت واألحد
 2017/9/10 ،9في منزله في بدنايل.
وي ـ ـقـ ــام ح ـف ــل ت ــأب ـي ـن ــي ي ـ ــوم األحـ ــد
الواقع في  2017/9/10عند الساعة
 11صباحا في حسينية بدنايل
وتـقـبــل كــذلــك ال ـت ـعــازي ف ــي بـيــروت
يوم االثنني الواقع في 2017/9/11
م ــن ال ـس ــاع ــة  3الـ ــى  7ب ـع ــد الـظـهــر
فــي جمعية التخصص والتوجيه
العلمي الجناح قرب امن الدولة
انا لله وانا اليه راجعون ولكم االجر
والثواب
آل ح ـ ـيـ ــدر وسـ ـلـ ـيـ ـم ــان وعـ ـسـ ـي ــران
وامل ـع ـب ــي وزغـ ـي ــب وال ــزه ــر وع ـمــوم
اهالي بدنايل
انا لله وانا اليه راجعون
انتقلت الى رحمة الله تعالى
الحاجة
هدية شحادة دله
ارمـلــة املــرحــوم الـحــاج حسن جميل
الساروط
اب ـن ــاؤه ــا :امل ـه ـنــدس خ ــال ــد ،محمد،
خليل ،علي ،جميل ،ابراهيم
اش ـقــاؤهــا :ابــراه ـيــم ،مـحـمــد ،احمد
دله
ص ـلــي ع ـلــى جـثـمــانـهــا ال ـطــاهــر في
مدافن بر الياس الجديدة
ت ـق ـبــل الـ ـتـ ـع ــازي ف ــي مـ ـن ــزل ول ــده ــا
املهندس خالد حسن الساروط ،في
بــرال ـيــاس يــومــي الـسـبــت واألحـ ــد 9
و 10أيلول الجاري

النائب علي عادل عسيران ينعى
مدير مكتبه األخ والصديق
عبد الحميد عبدالله كوثراني
رحم الله حميد الصفات
العامل بصمت وتفان
وكل العزاء لعائلته وألهله
ومحبيه وعارفيه

