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بيونغ يانغ: واشنطن اعتذرت لنا واعترفت بخطأها! 

اعتقال اآلالف في الصين بسبب سرقة بيانات شخصية

استقالة رئيس أركان الجيش الفرنسي

وزير إسرائيلي: نسقنا مع دول عربية مسألة التفتيش 
اإللكتروني عند األقصى

 

وزير الخارجية اإليراني: العقوبات األميركية الجديدة 
"تسمم" العالقات بين البلدين

قال وزير اخلارجية الإيراين حممد جواد ظريف اإن العقوبات اجلديدة التي فر�ضتها 
الوليات املتحدة على �ضخ�ض��يات وكيانات اإيرانية، �ضتزيد من "ت�ضميم" العالقات 

املتوترة اأ�ضال بني البلدين.
ويف ح��وار م��ع قن��اة "CBS" التلفزيوني��ة الأمريكي��ة ق��ال ظري��ف اإن العقوبات 

اجلديدة تتعار�ض مع روح التفاق النووي بني اإيران والدول الغربية.
واأ�ض��اف: "�ضندر�ض العقوبات اجلديدة، ويف حال وجدنا اأنها تنتهك ن�ض التفاق، 

�ضنتخذ خطواتنا بناء على ذلك".
واأ�ض��ار ظريف اإىل فر�ض ترمب حظر �ض��فر على مواطني 6 دول بينهم اإيران قائال 

اإ�ضارات العداء جتاهنا". اأن توقف  اأن على الوليات املتحدة  "اأرى 
وفر�ض��ت وا�ض��نطن، اأم�ض الثالث��اء، عقوبات على 18 �ضخ�ض��ية وجماع��ة اإيرانية 
ب�ض��بب برنام��ج طه��ران ال�ض��اروخي البالي�ض��تي و�ض��لوكيات اأخرى غ��ر متعلقة 

بالربنامج النووي، وفق و�ضائل اإعالم اأمريكية.

اأعادت الوليات املتحدة اإىل كوريا ال�ضمالية وثائق كانت �ضودرت من دبلوما�ضيني 
من ال�ضطر ال�ضمايل يف 16 يونيو/حزيران يف مطار جون كيندي بنيويورك.

ونقلت �ضحيفة "نودون �ضينمون" الكورية ال�ضمالية ت�رصيحا للمتحدث با�ضم وزارة 
اخلارجية يف هذا البلد قال فيه اإن "وزارة اخلارجية الأمريكية اعتذرت على ل�ض��ان 
حكومتها"، واأقرت باأن موظفي الأمن الداخلي بالوزارة ارتكبوا خط�اأ، م�ضيفة اأنها 

تاأمل يف اأن "كوريا ال�ضمالية �ضتتعامل مع هذا احلادث بتفهم".
وذك��ر املتحدث با�ض��م خارجية كوري��ا ال�ض��مالية اأن جلنة الأمم املتحدة اخلا�ض��ة 
بالعالق��ات مع البلد امل�ض��يف عقدت اجتماع��ا بناء على طلب بيونغ يانغ، م�ض��را 
اإىل اأن موقف بالده الذي اعترب ت�رصف ال�ض��لطات الأمريكية مبثابة انتهاك �ض��ارخ 
ل�ض��يادة كوريا ال�ض��مالية قد لقي م�ض��اندة من عدة دول من بينها ال�ض��ني ورو�ض��يا 

واإيران.
ت اخلارجية الكورية ال�ض��مالية عن اعتقادها باأن "الولي��ات املتحدة ملزمة  وع��ربرّ
با�ض��تخال�ض العربة من هذا احلادث، حتى ل تتكرر مثل هذه النتهاكات ال�ضارخة 

للقواعد والقوانني الدولية".
وكانت ال�ض��لطات الأمريكية احتجزت يف 16 يونيو/حزيران حزمة من املرا�ض��الت 
الدبلوما�ض��ية من وفد كوري �ض��مايل كان يف طريق عودته اإىل بالده بعد م�ضاركته 

يف موؤمتر ب�ضاأن حقوق املعاقني انعقد يف نيويورك.

األقت ال�ضلطات ال�ضينية القب�ض، خالل الأ�ضهر الأربعة الأخرة، على 4800 �ضخ�ض، 
متورطني يف �رصقة معطيات �ضخ�ضية مل�ضتخدمي �ضبكة الإنرتنت.

وقال��ت وزارة الأم��ن الجتماع��ي، يف بيان، الأربع��اء 19 يوليو/مت��وز، اإن التطور 
التكنولوجي والإلكرتوين ال�رصيع، يف ال�ضنوات الأخرة، يوازيه انت�ضار اأكرث للجرائم 
التقليدية. واأو�ضح البيان اأن املعلومات ال�ضخ�ضية، التي يتم �رصقتها من الإنرتنت، 

يتم ا�ضتخدامها فيما بعد لالحتيال والبتزاز.
واأ�ض��افت ال��وزارة اأن اأجهزة الأمن ال�ض��ينية متكنت من فك خيوط 1800 ق�ض��ية، 

مرتبطة بالقر�ضنة الإلكرتونية، و�رصقة معطيات �ضخ�ضية.
ووفق��ا للوزارة، فاإن من يقف وراء هذه اجلرائم، عادة، موظفون يف �رصكات كربى، 

ي�ضتغلون البيانات ال�ضخ�ضية، لبيعها لأطراف اأخرى.

باري�ض - وكالت : قدم رئي�ض اأركان اجلي�ض الفرن�ض��ي، اجلرنال بير دوفيلييه، ا�ضتقالته، للرئي�ض 
الفرن�ض��ي اإميانوي��ل ماك��رون، وذلك على خلفي��ة اإعالن احلكوم��ة خف�ض موازنة الدف��اع ب� 850 
ملي��ون يورو خالل الع��ام اجلاري. وكان رئي�ض الأركان الفرن�ض��ي قد هدد بال�ض��تقالة، وعرب عن 
غ�ض��به اإزاء ق��رار خف�ض ميزاني��ة الدفاع، اأمام نح��و 50 من النواب، خالل اجتم��اع جلنة الدفاع 
باجلمعية الوطنية، الأربعاء املا�ض��ي. ونقلت و�ض��ائل اإعالم فرن�ض��ية، عن اجلرنال دوفيليه، قوله 
اإنه ل ي�ضتطيع موا�ضلة العمليات التي تنفذها فرن�ضا دون الإمكانات الالزمة لذلك، ملوحا بتقدمي 
ا�ضتقالته. ي�ضار اإىل اأن اجلي�ض الفرن�ضي ي�ضارك، منذ خم�ضة اأعوام، يف عدد من العمليات الع�ضكرية 
يف الداخ��ل واخل��ارج، وه��ي: عملي��ة "احلار�ض" و"�ض��رفال" يف م��ايل ثم "برخان" يف ال�ض��احل 
الأفريقي، وكذلك م�ض��اركة اجلي�ض الفرن�ض��ي يف العمليات �ض��د تنظيم "داع�ض" يف �ضوريا والعراق 

�ضمن التحالف الدويل.

القد���ض - وكالت: ك�ض��ف وزير الأمن الداخل��ي الإ�رصائيلي جلع��اد اإردان، الثالثاء 18 يوليو/متوز، 
اأن �ض��لطات بالده ن�ض��قت مع دول عربية لن�ض��ب البوابات الإلكرتونية قبالة امل�ض��جد الأق�ض��ى، فور 
وقوع ال�ض��تباك. ومل يو�ض��ح اإردان يف حديثه لإذاعة اجلي�ض، هوية الدول املعنية، لكن ت�رصيحاته 
تزامنت مع ما نقلته و�ضائل اإعالم اإ�رصائيلية عن وجود اتفاقات �ضعودية اإ�رصائيلية حيال الإجراءات 
الأمني��ة ون�ض��ب البوابات الإلكرتونية يف امل�ض��جد، عقب مقتل 3 فل�ض��طينيني وجنديني اإ�رصائيليني 
با�ض��تباك م�ض��لح يف باحات��ه. وذكرت �ض��حيفة "هاآرت���ض" اأن امللك �ض��لمان بن عبد العزيز ات�ض��ل 
ب��الإدارة الأمريكية، وطل��ب تدخلها لدى رئي�ض ال��وزراء الإ�رصائيلي بنيام��ني نتنياهو، لإعادة فتح 
امل�ضجد الأق�ضى، والذي بدوره ا�ضتجاب للطلب. واأبلغت تل اأبيب وا�ضنطن بتحديث الإجراءات الأمنية، 
وتوجه اأذرع الأمن الإ�رصائيلية لن�ض��ب البوابات الإلكرتونية، لكن دون امل�ض��ا�ض بالو�ض��ع القائم اأو 
تغيره، وكان الأردن يف ال�ض��ورة حول هذه الت�ضالت، بح�ضب ال�ضحيفة. و�ضهد العديد من الأحياء 
يف مدينة القد�ض ال�رصقية اأم�ض مواجهات بني ال�رصطة الإ�رصائيلية وال�ضبان الفل�ضطينيني الغا�ضبني 

احتجاجا على تثبيت ال�رصطة بوابات فح�ض اإلكرتونية عند بوابات امل�ضجد الأق�ضى.

حت م�ضادر �ضيا�ضية لبنانية �ضن اجلي�ض اللبناين عملية ع�ضكرية  رجرّ
حمدودة ومدرو�ضة بدقة ت�ضتهدف اإرهابيني �ضوريني �ضمن �ضوابط 

وا�ضحة يف بلدة عر�ضال الواقعة على احلدود اللبنانية ال�ضورية.
وم��ن بني ه��ذه ال�ض��وابط احلفاظ عل��ى اأه��ل عر�ض��ال وحمايتهم، 
خ�ضو�ض��ا اأن املئ��ات م��ن �ض��بان البل��دة ينتم��ون اإىل املوؤ�ض�ض��ة 
عر�ض��ال  يف  مواق��ع  اللبن��اين  للجي���ض  اأن  ومع��روف  الع�ض��كرية. 

ية للبلدة. وجوارها، كما لديه حواجز على الطرق املوؤدرّ
وقالت امل�ض��ادر اإن رئي�ض جمل�ض الوزراء �ضعد احلريري وافق على 
العملية الع�ض��كرية “املحتملة” بع��د معلومات توافرت لدى اجلي�ض 
ع��ن وجود خاليا اإرهابي��ة يف خميمات النازحني ال�ض��وريني التي 
اأقيمت يف خارج عر�ضال، بيد اأنه ي�ضع فيتو على م�ضاركة حزب اهلل 

فيه��ا. وكان احلريري قد اأعلن الثالثاء يف ت�رصيح مقت�ض��ب نقلته 
الوكال��ة الوطني��ة لالإع��الم الر�ض��مية يف لبنان، “اجلي���ض اللبناين 
�ض��يقوم بعملي��ة مدرو�ض��ة يف ج��رود عر�ض��ال واحلكوم��ة تعطي��ه 

احلرية” من دون اأن يحدد هدفها اأو توقيتها.
ولبلدة عر�ض��ال يف �رصق لبنان حدود طويلة ومتداخلة مع �ض��وريا 
غ��ر مر�ض��مة بو�ض��وح )نتيج��ة مماطلة النظ��ام ال�ض��وري( وعليها 
العدي��د م��ن املعاب��ر غر ال�رصعي��ة، ما ي�ض��مح بانتقال امل�ض��لحني 
ب�ض��هولة بني جهتي احلدود. وتوؤوي البل��دة اأكرث من مئة األف نازح 
�ضوري يتوزعون على الع�رصات من املخيمات يف البلدة وجرودها. 
و�ضهدت خميمات البلدة توترا اأمنيا موؤخرا اإثر مداهمات اجلي�ض لها 
يف 30 يونيو، اأقدم خاللها خم�ض��ة انتحاريني على تفجر اأنف�ض��هم 
ورمي الع�ض��كريني بالقنابل، ما ت�ضبب مبقتل طفلة نازحة واإ�ضابة 
�ض��بعة ع�ض��كريني. العملية الع�ضكرية يف عر�ضال �ض��تكون، يف حال 

ح�ضولها، باإ�رصاف من القيادة ال�ضيا�ضية ممثلة مبجل�ض الوزراء
وبع��د التفج��رات النتحارية، اأوقف اجلي�ض اللبن��اين الع�رصات من 
النازح��ني قب��ل اأن يعلن بعد اأي��ام وفاة اأربعة منه��م، يتم التحقيق 
راهن��ًا يف ظ��روف موته��م بع��د اتهام��ات و�ض��كوك بوفاتهم حتت 
التعذي��ب. واأث��ارت التفج��رات وم��ا تبعها م��ن توقيف��ات ثم وفاة 
املوقوفني، �ض��جال وا�ض��عا يف لبنان بني داعم��ني للجي�ض اللبناين 
وحل�ض��م ع�ضكري يف عر�ض��ال، ومت�ض��امنني مع النازحني واآخرين 
طالب��وا بوج��وب التمييز بني املدنيني واملتورط��ني بالعتداء على 
اجلي�ض. هذا ال�ضجال اأثار املخاوف من تفجر الو�ضع يف لبنان، يف 
حال �ضنت عملية مو�ضعة على عر�ضال وهو ما جعل رئي�ض احلكومة 
يرتدد بداية، قبل اأن يعطي ال�ضوء الأخ�رص لها �رصيطة اأن ل ي�ضارك 
ح��زب اهلل. واأكدت امل�ض��ادر ل�”العرب” اأن احلريري رف�ض رف�ض��ا 
��ذ اجلي�ض عملية ت�ض��تهدف يف نهاية املطاف تهجر  قاطع��ا اأن ينفرّ

اأهل عر�ض��ال ال�ض��نرّة كما كان يريد “حزب اهلل”، وم��ن خلفه اإيران. 
واأو�ض��حت اأن العملية الع�ض��كرية يف البلدة وحميطها �ض��تكون، يف 
ح��ال ح�ض��ولها، باإ���رصاف مبا���رص م��ن القي��ادة ال�ضيا�ض��ية ممثلة 
د يف منا�ض��بات عدة خالل  مبجل���ض ال��وزراء. وكان احلري��ري قد اأكرّ
ام القليلة املا�ضية دعمه الكامل للموؤ�ض�ضة الع�ضكرية، لكنرّه �ضدرّد  الأيرّ
يف الوق��ت ذاته يف جمال�ض��ه اخلا�ض��ة عل��ى اأنرّ ه��ذا الدعم ل يعني 
ب��اأيرّ �ض��كل تغطية اأي عمل يقوم ب��ه اجلي�ض اإر�ض��اء ل�”حزب اهلل” 
ز على �رصورة  وبالتن�ض��يق معه، من نوع تهجر اأهل عر�ض��ال. وركرّ
ن��ة يف مقدرّمتها اخل�ض��وع للمرجعية  الت��زام اجلي���ض ب�ض��وابط معيرّ
ال�ضيا�ض��ية للبلد من جهة وو�ض��ع نف�ضه على م�ض��افة واحدة من كلرّ 
الطوائف اللبنانية من جهة اأخرى. وي�ضت�ض��عر ال�ضنة يف لبنان اأنهم 
يف دائرة ال�ض��تهداف واأن ما يتعر�ض له ال�ضوريون املهجرون على 
اأرا�ضيهم يحمل بني طياته اأبعادا طائفية باعتبار اأن اأغلبهم �ضنة.

ك�ض��فت �ض��حيفة "نيويورك تاميز" الأمركية، الربعاء، 
ع��ن تفا�ض��يل جديدة ب�ض��اأن خط��ة الإطاح��ة مبحمد بن 
ناي��ف الت��ي نفذت ليل��ة الع�رصي��ن من حزي��ران، حينها 
اجتمعت جمموعة من كبار الأمراء وامل�ضوؤولني الأمنيني 
يف ق�رص ال�ض��فا يف مك��ة بعد اإبالغهم اأنرّ امللك �ض��لمان 

يريد روؤيتهم.
وذك��رت ال�ض��حيفة يف خ��رب لها اطلع��ت عليه "�ض��كاي 
بر���ض" اأنه" ج��رى اختيار التوقيت عن ق�ض��د ليكون يف 
اآخر �ض��هر رم�ض��ان حيث يكون هناك العديد من الأمراء 

جمتمعني يف مكة قبل ال�ض��فر اإىل اخلارج لق�ض��اء اإجازة 
العيد، مبينة اأنه قبل منت�ضف الليل قيل ملحمد بن نايف 
اإن املل��ك يريد لق��اءه واأدخل اإىل غرف��ة اأخرى حيث اأخذ 
من��ه م�ض��وؤولو الب��الط امللك��ي هواتف��ه و�ض��غطوا عليه 

للتخلي عن من�ضبه كويل للعهد ووزير للداخلية.
وا�ضافت اأنه "يف بداية الأمر رف�ض حممد بن نايف لكن 
مع مرور الوقت اأرهق الأمر الذي يعاين من داء ال�ضكري 
ف�ض��اًل عن اآث��ار عملية الغتي��ال التي تعر���ض لها عام 

2009 ووافق".
ويف تل��ك الأثن��اء، دعا م�ض��وؤولو البالط امللكي اأع�ض��اء 
هيئ��ة البيع��ة وقيل للبع���ض اأن بن نايف ل ي�ض��لح لأن 

يكون امللك ب�ض��بب اإدمانه على بع�ض الأدوية التي كان 
يتناولها.

وقالت ال�ض��حيفة اإنه منذ التقرير الذي ن�رصته عن و�ضع 
ب��ن ناي��ف يف الإقامة اجلربي��ة، هناك موؤ���رصات كثرة 
��ا جرى  عل��ى اأن انتق��ال ال�ض��لطة كان اأك��رث �رصام��ة ممرّ

ت�ضويره يف العلن.
ولفت��ت اإىل اأن��ه بعد تنحي��ه توجه بن ناي��ف اإىل ق�رصه 
يف مدين��ة جدة ومن��ع من مغادرته م�ض��يفة اأن الإقامة 
اجلربي��ة فر�ض��ت اأي�ض��ًا عل��ى الفري��ق اأول عب��د العزي��ز 
الهويرين��ي القري��ب من بن ناي��ف والذي يعد �ضخ�ض��ية 

اأ�ضا�ضية يف العالقة الأمنية مع الوليات املتحدة".

لك��ون  مق��اًل  تلغ��راف  الديل��ي  �ض��حيفة  ن���رصت 
غوكليغ��ني بعن��وان "الرئي�ض الرو�ض��ي بوتني اأخطر 

من تنظيم داع�ض". 
وق��ال الكاتب يف مقاله اإن "اهتمام النا�ض م�ض��لطا 
حاليًا على هزمية تنظيم داع�ض يف العراق و�ضوريا، 
وه��ذا اأمر ل ميكن الختالف علي��ه" واأغلبية النا�ض 
لن��دن  �رصب��ت  الت��ي  الإرهابي��ة  الهجم��ات  بع��د 
ومان�ض�ضرت اأ�ضحوا يتطلعون اإىل زوال تنظيم داع�ض، 
كم��ا اأ�ض��بحوا يرتقب��ون ردة فع��ل املتعاطفني مع 

التنظيم لدى خ�ضارته ما ي�ضمى بدولة اخلالفة".
واأ�ضار اإىل اأن "القلق ب�ضاأن اخلطر الذي متثله رو�ضيا 
عل��ى الأمن يف ال��دول الغربية انعك�ض يف وا�ض��نطن 
ومزاعم ات�ض��ال ترامب اأو عدم ات�ضاله مع احلكومة 

الرو�ضية".
واأردف اأن دول البلطي��ق واأوكراني��ا كان��وا موؤخ��راً 
�ض��حايا ب�ض��كل مبا���رص اأو غ��ر مبا���رص للع��دوان 
الرو�ض��ي، ل��ذا ف��اإن حماي��ة اأوكراني��ا اأو غرها من 
الدول التي حتاول اإقامة عالقات مع الغرب اأ�ضحى 

من اأولويات الناتو.
وق��ال اإن��ه من اأجل حتقي��ق ذلك اأعلن وزي��ر الدفاع 
الربيط��اين ،مايكل فالون عن اأن بريطانيا �ضتو�ض��ع 
برنامج تدريباتها الع�ض��كرية مع القوات الأوكرانية 
وي�ض��مل ذل��ك دورات تتعل��ق بكيفي��ة التعاط��ي مع 
الهجمات من القنا�ضة وال�ضيارات املدرعة وقذائف 

الهاون.

الحريري ضد عملية عسكرية في عرسال وفق أجندة حزب الله

ديلي تلغراف: كواليس اإلطاحة بـ"محمد بن نايف" وتلفيق تعاطيه "المخدرات"
بوتين أخطر من داعش واشنطن - وكاالت

واشنطن _ وكاالت

بيروت - وكاالت

سالح الجو السوري يكثف ضرباته على تجمعات ومحاور تحركات إرهابيي "داعش" في ريف الرقة
كث��ف �ض��الح اجل��و يف اجلي���ض العرب��ي ال�ض��وري من 
�رصبات��ه عل��ى جتمع��ات وحم��اور حت��رك لإرهابيي 

تنظيم “داع�ض” يف ريف الرقة اجلنوبي.
واأف��اد م�ض��در ع�ض��كري يف ت�رصي��ح �ض��حفي ب��اأن 
ال�رصب��ات اجلوي��ة طال��ت التنظيم التكف��ري جنوب 
قري��ة الزمل��ة ب��� 12 ك��م ويف مدينة مع��دان بالريف 
اجلنوب��ي م��ا اأ�ض��فر ع��ن “تدم��ر ع��دد م��ن املق��رات 
والآليات املزود بع�ض��ها بر�ضا�ض��ات ثقيلة والق�ض��اء 

على العديد من الإرهابيني”.
ال�ض��وري  وا�ض��تعادت وح��دات م��ن اجلي���ض العرب��ي 
�ضيطرتها على حقل الديلعة النفطي وذلك بعد يوم من 
ال�ض��يطرة على قرية زملة �رصقية وحمطة �ض��خ الزملة 
وحق��ول غ��از الزملة وحق��ل نف��ط الفهد بري��ف الرقة 

اجلنوبي.
تدم��ر مقرات واآليات لإرهابي��ي “داع�ض” يف قريتي 
ال�ضنداخية ال�ضمالية واأم تويني بريف حم�ض ال�رصقي
ويف اإطار عملياته املوا�ض��لة �ضد الإرهاب نفذ �ضالح 
اجلو يف اجلي�ض العربي ال�ض��وري طلعات �ضد جتمعات 
وحم��اور حت��رك اإرهابي��ي “داع���ض” بري��ف حم���ض 

ال�رصقي.
واأفاد م�ض��در ع�ض��كري باأن الطران احلربي ال�ض��وري 
“دم��ر اآلي��ات ومق��رات لإرهابيي داع���ض يف غارات 
ا�ض��تهدفت حم��اور حت��ركات اآلياته��م وحت�ض��يناتهم 
يف ال�ض��نداخية ال�ض��مالية واأم تويني” يف ناحية جب 

اجلراح نحو 73 كم �رصق مدينة حم�ض.
واأحكم��ت وح��دات م��ن اجلي�ض �ض��يطرتها عل��ى نقاط 
مهم��ة جنوب غ��رب مدينة ال�ض��خنة ب��� 10 كم بريف 

تدمر ال�رصقي.
وتتاب��ع وح��دات م��ن اجلي�ض بالتع��اون م��ع احللفاء 
عملياته��ا الع�ض��كرية الوا�ض��عة على حم��ور خنا�رص/
اأثري��ا ومنطق��ة جب اجل��راح وري��ف �ض��لمية ال�رصقي 
و�ضمال �رصق منطقة التنف يف عمق البادية لجتثاث 
اإرهابي��ي تنظي��م “داع���ض” �ض��يطرت خالله��ا عل��ى 
م�ضاحات كبرة وو�ضلت اإىل م�ضارف الريف اجلنوبي 

ملدينة البوكمال.

دمشق _ وكاالت

اأفادت نتائج ا�ستطالع 
للراأي باأن ن�سبة %76 من 
الأمريكيني قلقة من تورط 
الوليات املتحدة يف حرب 

كربى خالل ال�سنوات 
الأربع املقبلة.

وقالت �ض��بكة "NBC" الإخبارية اأن هذا املوؤ�رص 
قف��ز 10 نقاط، منذ فرباير املا�ضي/�ض��باط، حني 
، اآن��ذاك، 66% من الأمريكيني ع��ن قلقهم من  ع��ربرّ

ن�ضوب �رصاع ع�ضكري تنخرط بالدهم فيه.
وعل��ى الرغم م��ن اأن الأمريكي��ني يوؤرقهم عدد من 
التهدي��دات الأمني��ة الداخلي��ة، اإل اأن ن�ض��بة كبرة 
تبل��غ 41% ت��رى اأن كوريا ال�ض��مالية ت�ض��كل الآن 
التهدي��د الأكرب املبا���رص على الولي��ات املتحدة، 
يلي��ه تهديد تنظي��م "داع�ض" بن�ض��بة 28%، وبعده 

رو�ضيا بن�ضبة 18%، فال�ضني بن�ضبة %6.
من جهة اأخ��رى، راأت 59% من الأمريكيني، الذين 
�ضاركوا يف هذا ال�ضتطالع الذي �ضمل عينة مكونة 
من 5347 �ضخ�ض��ا، اأن الوليات املتحدة يجب اأن 
ت�ض��تخدم الدبلوما�ض��ية ل الق��وة يف التعام��ل مع 

كوريا ال�ضمالية.
ويق��ول امل�ض��در اإن الدميقراطي��ني واجلمهوريني 
كوري��ا  ال��ذي متثل��ه  التهدي��د  اأن  عل��ى  يتفق��ون 
ال�ض��مالية لبالدهم هو الأكرث اإحلاحا، حيث انحاز 
اإىل ه��ذا املوق��ف 42% م��ن الدميقراطي��ني الذي��ن 
�ض��اركوا يف ه��ذا ال�ض��تطالع، مقاب��ل 45% م��ن 

اجلمهوريني.
وت�ض��ر نتائج هذا ال�ض��تطالع، الذي اأجري خالل 
الف��رتة ما ب��ني 10–14 يوليو/متوز اجلاري، اإىل 
تزاي��د قل��ق الأمريكي��ني م��ن التهديد ال��ذي متثله 
كوريا ال�ض��مالية مقارن��ة بالعام املا�ض��ي، حيث 
ي�ض��عر بالقلق الآن ثالثة من بني خم�ضة اأمريكيني 

ما يزيد عما كان عليه العام املا�ضي.

موسكو -  وكاالت

استطالع: اغلبية األميركيين يتوجسون من حرب كبرى خالل السنوات األربع المقبلة!


