
وذكر اآل �شايف يف بيان ان "بالده ال تنفق املاليني 
املنطقة"،  يف  واملتطرفني  االإ�شالميني  دعم  على 
الن  �شحيحة،  غري  اّدع���اءات  "هذه  اأن  اإىل  م�شريا 
اأن ي�شاعد على حتقيق  قطر تعمل كل ما من �شاأنه 
االأمن واال�شتقرار يف املنطقة ومبا ال يتعار�ض مع 
جاء  الذي  بيانه  يف  وا�شاف  ال�شعوب".  تطلعات 
يف  اخلارجية  لل�شوؤون  الدولة  وزير  قول  على  ردا 
تربطها  "قطر  اإن  قال  الذي  قرقا�ض  اأنور  االإمارات 
واملجموعات  والقاعدة  طالبان  بحركتي  عالقات 
انه  القطري على قرقا�ض  ال�شفري  الراديكالية". ورد 
قطر  اإىل  املقابلة  من  خمتلفة  موا�شع  يف  "تطرق 
االدع��اءات  من  الكثري  اختالق  عرب  مبا�رش  ب�شكل 
"اآل �شايف" اإىل  غري ال�شحيحة واالأكاذيب". واأ�شار 
ادعاءات قرقا�ض املتعلقة باالأزمة  "بخ�شو�ض  اأنه 
اخلليجية، فاإن دور االإمارات يف افتعال االأزمة مع 
قطر اأ�شبح وا�شحًا للجميع". وتابع يف بيانه "لقد 
اأّكدت حتقيقاتنا التقنّية والقانونية التي اأجريناها 
التحقيقات  كمكتب  دولية  اأجهزة  مع  بالتعاون 
اجلرمية  ووكالة  اي(،  بي  )اف  االأمريكي  الفيدرايل 
)يف  قاطع  ب�شكل  االأم��ر  هذا  الربيطانية،  القومية 
وكالة  موقع  اخ���راق  اإىل  يبدو  م��ا  على  اإ���ش��ارة 
االإج��راءات  مبتابعة  االآن  نقوم  القطرية(،  االأنباء 
اجلرم".  بهذا  يتعلق  فيما  االإم��ارات  �شد  القانونية 
وباقي  "االإمارات  اأن  القطري  الدبلوما�شي  وبني 
اأي و�شاطة  اأي�شًا  البداية  دول احل�شار رف�شت منذ 
ت�رشيحات  خالل  من  ذلك  عن  وع��رّبت  خارجية، 
ر�شمية، لذلك فاإن االإدعاء باأّن موقف تركيا حرمها 
ال�شفري  واردف  اأمر غري �شحيح".  الو�شاطة هو  من 
ان "املجتمع الدويل، ومعظم دول العامل مبا يف ذلك 
الدول الكربى الرئي�شية )الواليات املّتحدة، اأملانيا، 

ت مزاعم  فرن�شا، بريطانيا، رو�شيا ...الخ( كلها رف�شّ
واإجراءات االإمارات غري القانونية �شد دولة قطر". 
وزاد بالقول ان "ت�رشفنا بهدوء كدولة م�شوؤولة ومل 
قمنا  ولو  هم،  فعلوا  كما  انتقامية  اإج��راءات  نتخذ 
والتي  مثال  دبي  اإىل  الغاز  من  �شادراتنا  بايقاف 
احتياجاتها النهارت على  تغطي حوايل 40% من 
)دول  ر�شدهم  اإىل  يعودوا  اأن  "ناأمل  وقال  الفور". 
نهاية  يف  �شي�شطرون  باأّنهم  ونوؤمن  املقاطعة(، 
املفاو�شات  ط��اول��ة  على  اجللو�ض  اإىل  امل��ط��اف 
الدوحة  �شفري  و�شفه  ما  وبخ�شو�ض  واحلوار". 
ب�"االدعاءات عن عالقة قطر باالإرهاب واجلماعات 
اجلهة  لي�شت  االإم���ارات  "دولة  ق��ال:  املتطرفة"، 

تلك  اأو  الدولة  هذه  باأّن  للقول  املخّولة  اأو  املوؤّهلة 
هناك  ملتزمة،  غري  اأو  االإره��اب  مبحاربة  ملتزمة 
معنّية  ومنظمات  دولية  وموؤ�ش�شات  دويل  جمتمع 
مبا�رشة بهذا االأمر".  و�شدد ال�شفري على اأن "بالده 
االإرهابية  واجلماعات  االإرهاب  "مبكافحة  ملتزمة 
اإىل  ا�شتناداً  بت�شنيفها  املتحدة  االأمم  قامت  التي 
ال��دول  بع�ض  اأّن  املعروف  من   .. اأمم��ّي��ة،  ق��رارات 
وعلى راأ�شها االمارات تقوم بتاأليف قوائم بناًء على 
تغيريات  من  اأو خوفًا  بها،  متعلقة  �شيا�شية  دوافع 
تطال نظامها ال�شيا�شي ب�شبب حاالت الكبت والقمع 

وغياب احلريات، ومثل هذه القوائم ال تلزم اأحداً".
واأكد اآل �شايف اأن بالده ع�شو فاعل �شيا�شيا وماليا 

مبكافحة  املتعلقة  املن�شات  ك��ل  يف  وع�شكريا 
االإره�����اب، وك��ذل��ك االأم����ر يف ال��ت��ح��ال��ف ال���دويل 
قاعدة  اأك��رب  ت�شت�شيف  كما  "داع�ض"،  ملكافحة 
ع�شكرية اأمريكية يف ال�رشق االأو�شط )قاعدة العديد( 
جندي  اآالف   10 حوايل  وت�شم  االإره��اب  ملكافحة 
االإمارات  مزاعم  اأّن  واثقون  "نحن  وقال:  اأمريكي. 
غري �شحيحة، بالرغم من ذلك، فقد قمنا اإىل جانب 
وعدد كبري من  وتركيا  املّتحدة  والواليات  الكويت 
احل�شار  دول  وباقي  هي  مبطالبتها  العامل  دول 
ب�شكل ر�شمي بتقدمي دليل واحد فقط على دعم دولة 
االإطالق".  على  دليل  اأي  يقّدموا  مل  لالإرهاب،  قطر 
املثري  "من  اأن��ه  اإىل  القطري  الدبلوما�شي  ولفت 

لل�شخرية واال�شتغراب معًا، اأّن تطالب دولة االمارات 
اأجنبية  ع�شكرية  قواعد  اأرا�شيها  على  ت�شم  التي 
يف  الركية  الع�شكرية  القاعدة  باإغالق  دول،  لعّدة 
الدوحة وقطع العالقات الدفاعية بني قطر وتركيا 
اال اإذا كانت لدى االمارات والدول املتحالفة معها 
ع�شكري".  لتدخل  خمطط  اأو  مبيته  عدوانية  نوايا 
ويف ق�شية اأخرى، قال الدبلوما�شي القطري: "ادعى 
دعم  على  املاليني  تنفق  قطر  اأّن  االإماراتي  الوزير 
االإ�شالميني واملتطرفني يف املنطقة، هذه اّدعاءات 
غري �شحيحة، نحن نعمل كل ما من �شاأنه اأن ي�شاعد 
ال  املنطقة ومبا  واال�شتقرار يف  االأمن  على حتقيق 
"اأّما  وا�شتدرك:  ال�شعوب".  تطلعات  مع  يتعار�ض 
التقارير  وفق  لالأ�شف  ي�شاهم  فهو  االإم��ارات  دور 
يف  الدولية  واملنظمات  املتحدة  ل��الأمم  املوّثقة 
تقوي�ض االأمن واال�شتقرار يف عدد كبري من الدول، 
عرب خرقها املتكرر للقرارات الدولية امللزمة". وعن 
"الوزير  اأن  اإىل  ال�شفري  اأ�شار  باإيران،  قطر  عالقة 
ال�شبب  لي�شت  اإي��ران  اإن  لل�شحيفة  قال  االماراتي 
اأّنه عندما  الرئي�شي لالأزمة مع قطر، واحلقيقة هي 
قالوا  علينا  حملة  االم��ارات  �شّنت  االأزم��ة،  اندلعت 
قطر  عالقة  هو  لالزمة  االأ�شا�شي  ال�شبب  اإّن  فيها 
عالقات  م�شتوى  اأّن  تبنّي  عندما  لكن  اإي��ران،  مع 
التعاون  جمل�ض  يف  االأقل  هو  اإيران  مع  قطر  دولة 
مع  عالقات  باأكرب  تتمّتع  االم��ارات  واأّن  اخلليجي 

لون من هذا االأمر". طهران بدوؤوا يتن�شّ
من  كل  قطعت  املا�شي،  يونيو/حزيران   5 ويف 
عالقاتها  والبحرين  واالإم��ارات  وم�رش  ال�شعودية 
نفته  ما  وهو  لالإرهاب"،  "دعمها  بدعوى  قطر  مع 
اف���راءات  "حملة  ت��واج��ه  اأن��ه��ا  معتربة  ال��دوح��ة، 
اقت�شادية  الدول عقوبات  واأكاذيب". وفر�شت تلك 
اأمام الطريان القطري  �شملت اغالق جمالها اجلوي 

واحلدود البحرية واجلوية.
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غير القابلة للنقاش

إرهاب الطعن يصل إلى سيبيريا

 

 

تواصل االشتباكات العنيفة في الرقة ومقتل 17 
من عناصر "داعش"

�شوريا � متابعة : قتل 17 من عنا�رش تنظيم "داع�ض" االرهابي يف اأحياء مدينة الرقة، 
فيم��ا تتوا�ش��ل اال�شتب��اكات العنيفة بني مقاتلي ق��وات �شوري��ا الدميقراطية وعنا�رش 
"داع���ض". ودخل��ت حمل��ة حترير مدينة الرقة يومها ال��� 75 ، ويف هذا االإطار اندلعت 
ا�شتباكات يف حي املن�شور الواقع يف اجلهة ال�رشقية من مدينة الرقة، وقتل خاللها 7 

من عنا�رش "داع�ض، باالإ�شافة اإىل تدمري عربة مفخخة، بح�شب وكالة انباء "هاوار".
ويف نف���ض اجله��ة وحتديداً يف حي الر�شيد وقعت ا�شتب��اكات بني اجلانبني قتل خاللها 
6 من عنا�رش "داع�ض".اأما يف اجلهة ال�شمالية من مدينة الرقة يف حي الربيد قتل 4 
م��ن عنا�رش "داع�ض" يف اال�شتباكات بني مقاتلي ق��وات �شوريا الدميقراطية وعنا�رش 

"داع�ض".

 �شوري��ا � وكاالت :اأكد الرئي���ض ال�شوري، ب�شار االأ�شد، االأحد، اأن وحدة االأرا�شي 
ال�شورية من البديهات غري القابلة للنقا�ض، م�شيفًا اأنه "لن يكون هناك تعاون 
اأمن��ي اأو دبلوما�ش��ي مع بع���ض الدول اإال عندم��ا تقطع عالقتها م��ع االإرهاب 
ب�ش��كل وا�شح".  واأ�شاف اأن "رو�شي��ا ا�شتخدمت الفيتو مرات عديدة دفاعًا عن 
وح��دة �شورية وميثاق االأمم املتحدة وكذلك فعلت ال�شني"، متابعًا اأن "احلرب 
ل��ن تغري من مبادئن��ا".  وم�شى بالق��ول: "علينا اأن نعمل من��ذ االآن على بناء 
�شوري��ا امل�شتقب��ل على اأ�ش���ض متينة"، م�ش��رياً اإىل اأنه "م�شتم��رون يف املرحلة 
املقبل��ة ب�شحق االإرهابيني بكل مكان بالتع��اون مع االأ�شدقاء وبامل�شاحلات 
الوطني��ة الت��ي اأثبت��ت فعاليته��ا واأي�شا زي��ادة التوا�شل اخلارج��ي والت�شويق 

لالقت�شاد والفر�ض االقت�شادية".
 و�ش��دد عل��ى اأن "كل مايرتبط مب�شري �شوريا هو �ش��وري"، مبينًا اأن "احلرب مل 
تغ��ري من مبادئنا ففل�شطني مازالت  الق�شي��ة اجلوهرية بالن�شبة لنا وما زالت 
ا�رشائي��ل عدواً لن��ا، ومازلنا ندعم املقاومة احلقيقي��ة يف املنطقة ال املقاومة 
املزيف��ة"، واأكد اأن "ا�شتمرار احلرب مرتبط بخوف االأعداء من اأن تخرج �شوريا 

قوية كما كانت قبل احلرب".

رو�شي��ا � متابع��ة  و�ش��ل اإره��اب الطعن اإىل �شيبريي��ا  اإذ تبن��ى تنظيم داع�ض 
هجوم��ا يف مدين��ة �رشغوت يف ���رشق رو�شيا نف��ذه رجل ملث��م هاجم املارة 
و�ش��ط املدين��ة، م�شيب��ا 8 اأ�شخا�ض بج��روح متفاوتة اخلط��ورة. ورغم تبني 
»داع���ض« م�شوؤولي��ة الهج��وم، ال تنظر االأجه��زة االأمنية الرو�شي��ة اإىل فر�شية 
»هج��وم اإرهاب��ي« على اأنه��ا فر�شي��ة اأ�شا�شية اأثن��اء التحقي��ق. وقالت جلنة 
التحقي��ق الرو�شي��ة اإن احلادثة وقعت يف ال�شاع��ة 11:20 �شباحًا، حيث قام 
رجل مبهاجمة املارة، واأ�شاب عدداً منهم، بينما و�شل رجال ال�رشطة واالأمن 
اإىل موق��ع الهج��وم ب�رشعة. واأب��دى املهاجم مقاومة عندم��ا حاولوا اعتقاله، 
فاأطلقوا النار عليه واأردوه قتياًل. وجاء هجوم �شيبرييا غداة هجوم مماثل يف 
مدينة توركو الفنلندية. واأعلنت ال�رشطة الفنلندية اأم�ض، اأن طالب جلوء مغربيا 
ا�شتهدف الن�شاء يف عملية طعن اأ�شفرت عن مقتل امراأتني ويتم التحقيق فيها 

على اأنها االعتداء »االإرهابي« االأول الذي ي�رشب البالد.

�شجل اجلي�ض اللبن��اين تقدما يف معركته التي تتوا�شل االأحد �شد 
تنظي��م داع�ض االإرهابي يف ���رشق لبنان على احل��دود مع �شوريا 
معلنا ال�شيطرة على ثلث امل�شاحة التي كانت حتت �شيطرة التنظيم 
املتط��رف يف املنطقة اجلبلية املعروفة با�ش��م جرود راأ�ض بعلبك 
وجرود القاع. من جانبه، اأكد حزب اهلل اللبناين كذلك اإحراز تقدم 
يف مواجهة التنظيم االإرهابي يف املعركة التي يخو�شها ب�شورة 
منف�شل��ة يف اجلهة املقابل��ة يف اجلانب ال�شوري م��ن احلدود اإىل 
جان��ب اجلي�ض ال�ش��وري. واأكد املتح��دث الع�شك��ري با�شم اجلي�ض 

اللبناين العقيد الركن نزيه جريج يف وقت متاأخر ال�شبت اأن عملية 
"فجر اجلرود" التي انطلقت فجر ال�شبت مكنت اجلي�ض من ال�شيطرة 
على "نحو 30 كيلومرا مربعا اي ثلث امل�شاحة التي كان ي�شيطر 
عليه��ا االرهابيون". وقال املتحدث "�شيط��ر اجلي�ض اليوم بالنار 
على مراح درب العرب ودليل اخل�شيب يف جرود القاع، ومت حترير 
نحو 30 كيلومرا مربعا من �شيطرة داع�ض وقتل 20 ارهابيا، ومت 
تدمري 11 مركزا لالرهابيني حتتوي على مغاور واأنفاق وخنادق 
ات�ش��ال وحت�شين��ات وا�شلح��ة خمتلفة، كما مت �شب��ط كميات من 
اال�شلح��ة والذخائر واملتفج��رات". واأ�شاف "ام��ا خ�شائر اجلي�ض، 
فلدين��ا 10 جرح��ى اإ�شاب��ة اأحده��م حرج��ة". قبل ب��دء املعركة، 

ق��در اجلي�ض بنح��و 600 عدد مقاتلي تنظي��م داع�ض االإرهابي يف 
املنطق��ة وبنحو 120 كيلومرا مربعا املنطق��ة التي كان ي�شيطر 
عليه��ا التنظيم يف اجلان��ب اللبن��اين. وتبلغ امل�شاح��ة االإجمالية 
للمنطقة اجلبلية التي كان تنظيم داع�ض ي�شيطر عليها بنحو 300 
كيلوم��ر مربع يف �رشق لبنان ويف �شوري��ا. وقال جريج "اأما يف 
الو�ش��ع احل��ايل، فتوا�شل وح��دات اجلي�ض تقدمه��ا ال�رشيع حتت 
دع��م ن��اري مكثف م��ن املدفعي��ة الثقيل��ة وراجم��ات ال�شواريخ 
والطائ��رات، فيم��ا ت�شجل حاالت انهيار وف��رار كبرية يف �شفوف 
االرهابي��ني". وه��ي املرة االأوىل التي يلجاأ فيه��ا اجلي�ض اللبناين 
اإىل �شالح الطريان نظرا لطبيعة املنطقة اإذ يتح�شن امل�شلحون يف 

اجلب��ال واملغاور. واأك��د اجلي�ض اللبناين اأن "ال تن�شيق ال مع حزب 
اهلل وال مع اجلي�ض ال�شوري" يف هذه املعركة التي بداآها بدورهما 
�شب��اح ال�شبت يف عملية اطلق عليه ا�شم "وان عدمت عدنا". واأعلن 
االإعالم احلربي حلزب اهلل اأنه "مع انتهاء اليوم االأّول من عمليات 
’واإن ع��دمت عدنا’، متّكن اجلي���ض العربي ال�شوري من حترير 87 
كيلوم��را مربعا م��ن اإجمايل امل�شاحة التي ي�شيط��ر عليها تنظيم 
’داع���ض’ والتي كانت تقدر باكرث م��ن 155 كيلومرا مربعا يف 
القلم��ون الغربي" يف �شوريا. بداأت املعركة �شد التنظيم املتطرف 
يف ح��ني تبن��ى عدة اعت��داءات يف اأوروب��ا وال �شيم��ا يف اإ�شبانيا 

حيث قتل 14 �شخ�شا واأ�شيب 120 بجروح م�شاء اخلمي�ض.

اأك��د الرئي���ض االإي��راين ح�ش��ن روح��اين يف كلم��ة 
األقاه��ا يف جمل�ض ال�شورى، االحد، ان ايران جعلت 
حماي��ة االتف��اق الن��ووي املعق��ود يف 2015 من 
ما �شم��اه “العدو” االمريكي اأولوي��ة بالن�شبة لها.
وا�ش��اف روح��اين الذي داف��ع عن اجن��ازات وزير 
اخلارجي��ة ج��واد ظري��ف، ان “الواج��ب اال�شا�شي 
ل��وزارة ال�شوؤون اخلارجية ه��و الدفاع عن االتفاق 
الن��ووي ومن��ع الوالي��ات املتح��دة م��ن النجاح” 
يف �شيا�شته��ا. وقال ان “الذي يداف��ع عن االتفاق 
املتح��دة  والوالي��ات  االأع��داء  يق��اوم  الن��ووي، 

وا�رشائي��ل وبع�ض البل��دان ال�شغ��رية يف املنطقة 
التي تعرقل” تطبيقه”، ح�شب قوله.واأعلن روحاين 
اال�شب��وع املا�ش��ي ان ايران ميك��ن ان تتخلى عن 
االتف��اق النووي اذا ما وا�شل��ت الواليات املتحدة 
�شيا�شة “العقوب��ات وال�شغ��وط”. وين�ض االتفاق 
الن��ووي ال��ذي عق��د يف يوليو)مت��وز( 2015 بني 
طه��ران والق��وى العظم��ى، عل��ى ان تق���رش ايران 
برناجمه��ا الن��ووي عل��ى اال�شتخ��دام امل��دين يف 
مقابل رفع تدريجي للعقوب��ات الدولية.لكن اإدارة 
الرئي���ض االمريك��ي دونال��د ترم��ب، الراف�شة لهذا 
االتف��اق الذي اأبرم يف عهد ب��اراك اوباما، فر�شت 
جمموعة م��ن العقوب��ات القانوني��ة واملالية على 

اي��ران، ال عالق��ة له��ا باالأن�شط��ة النووي��ة وامن��ا 
تقول اأنها ب�شبب برنام��ج ال�شواريخ.واكدت ايران 
ان هذه العقوب��ات اجلديدة، وكذل��ك القانون الذي 
اقره الكونغر�ض االمريكي، تنتهك االتفاق النووي.
وكان روح��اين ح��ذر م��ن ان��ه اذا اأرادت الواليات 
املتح��دة “العودة اإىل هذه االأ�شالي��ب، �شوف نعود 
بالتاأكي��د وخالل ف��رة ق�شرية ال تع��د باالأ�شابيع 
واالأ�شهر، بل يف غ�شون �شاعات واأيام، اإىل الو�شع 
)ال�شاب��ق( ولكنن��ا �شنكون اأقوى بكث��ري”، على حد 
زعم��ه. ي�ش��وت جمل�ض ال�ش��ورى اليوم عل��ى الثقة 
بال��وزراء الذي��ن �شماه��م الرئي���ض روح��اين بع��د 

مناق�شات ا�شتمرت اياما.

 �رشع��ت ال�شعودي��ة يف تاأ�شي���ض مرك��ز خليج��ي – 
اأمريك��ي خا���ض مبكافح��ة متوي��ل االإره��اب مق��ره 
الريا���ض وذل��ك يف اأوىل خط��وات تنفي��ذ االتفاقي��ة 
اخلليجي��ة – االأمريكي��ة الت��ي وقع��ت يف العا�شم��ة 
ال�شعودي��ة يف ماي��و )اأيار( املا�ش��ي بح�شور خادم 
احلرم��ني ال�رشيف��ني املل��ك �شلم��ان بن عب��د العزيز 
وق��ادة دول املجل�ض، من جه��ة، والرئي�ض االأمريكي 
دونالد ترمب، من جه��ة ثانية. واأو�شح الدكتور عبد 
العزي��ز العوي�ش��ق، االأم��ني الع��ام امل�شاع��د لل�شوؤون 
ال�شيا�شي��ة واملفاو�ش��ات يف اأمان��ة جمل�ض التعاون 
االأمريكي��ة   – اخلليجي��ة  االتفاقي��ة  اأن  اخلليج��ي، 
اخلا�ش��ة مبكافح��ة متوي��ل االإره��اب ال ب��د اأن مت��ر 
باإج��راءات قانوني��ة يف كل دول��ة، م�ش��ددا عل��ى اأن 
اأمانة املجل���ض ما�شية يف تطبيق كل ما مت االتفاق 
علي��ه بخ�شو���ض هذا املل��ف حتى ا�شتكم��ال جميع 

م�شادقات الدول ال�شت عليها.
الوق��ت  ه��ذا  يف  الرتي��ب  يت��م  اأن  املنتظ��ر  وم��ن 
الجتماع��ات ب��ني امل�شوؤول��ني ع��ن مرك��ز مكافح��ة 
متوي��ل االإره��اب وم�ش��وؤويل اأمانة جمل���ض التعاون 
ل��دول اخللي��ج العربي��ة، م��ن اأج��ل بح��ث اخلط��وات 
املتبقي��ة اخلا�ش��ة باالتفاقي��ة امل�شرك��ة الت��ي مت 
التوقي��ع عليه��ا عل��ى هام���ض القم��ة اخلليجي��ة – 

االأمريكية التي �شهدتها الريا�ض موؤخراً. 

الجيش اللبناني يتقدم في معركته ضد "داعش" شرق لبنان

مركز خليجي ـ أميركي روحاني يحث »الشورى« على حماية االتفاق النووي
مقره الرياض لمكافحة 

تمويل اإلرهاب
طهران ـ وكاالت 

لبنان ـ وكاالت

بيونغ يانغ: مناورات سيئول وواشنطن تصب الزيت على النار

وجهت كوري��ا ال�شمالية،االأح��د ، انتقادا الذعا 
للمن��اورات الع�شكري��ة امل�شرك��ة، الت��ي يزمع 
اجلي�شان الكوري اجلنوبي واالأمريكي تنفيذها 
االأ�شب��وع.  ه��ذا  الكوري��ة  اجلزي��رة  �شب��ه  يف 
واعتربت بيونغ يان��غ اأن هذه التدريبات تاأتي 
يف �شي��اق "�ش��ب الزيت على الن��ار"، اإذ يجري 
تنفيذه��ا يف الوق��ت الذي يت�شاع��د فيه التوتر 

اإىل اأعلى درجاته يف �شبه اجلزيرة الكورية.
  وقال��ت عرب مق��ال افتتاحي ن�رشت��ه �شحيفة 
"رودون��غ �شينم��ن" الر�شمي��ة، الناطق��ة با�شم 
وا�شنط��ن  اإن حت��رك  احلاك��م،  العم��ال  ح��زب 
االأخ��ري لو�ش��ع كوري��ا ال�شمالية حت��ت طائلة 
حزمة عقوبات دولية اأ�شد وطاأة من �شابقاتها، 
وحت�شريها لتنفي��ذ ا�شتف��زازات ع�شكرية، عزز 
من ت�شعيد التوترات يف �شبه اجلزيرة الكورية.
ووفقا للمقال، ف��اإن التدريبات امل�شركة متثل 
اأ�شد مظاه��ر العداء، الذي تت��م ممار�شته ب�شكل 
وا�ش��ح �شد كوريا ال�شمالي��ة، واأ�شاف املقال، 
"ال ي�شمن اأحد احتمالية تتطور هذه التدريبات 

وحتولها اإىل حرب حقيقية".
وج��اء يف املق��ال اأي�ش��ا: "اإذا اأوح��ى اخلي��ال 
اجلام��ح لوا�شنط��ن اأن وق��وع احل��رب يف �شبه 
اجلزيرة الكورية يعني اندالعها يف مكان بعيد 
عنها يف�شل بينه وبينها املحيط الهادئ، فهي 
خمطئ��ة يف ظنها اأكرث من مم��ا �شبق واأخطاأت 

به".
ومن املق��رر اأن تبداأ يف �شب��ه اجلزيرة الكورية 
من��اورات "اأولت�ش��ي حار�ض احلري��ة" ال�شنوية 
اجلنوب��ي  الك��وري  اجلي�ش��ان  �شي���رشع  الت��ي 
واالأمريك��ي يف تنفيذه��ا اعتبارا م��ن احلادي 
والثالث��ني م��ن �شه��ر اأغ�شط���ض احل��ايل، وهي 
خط��وة ت�شفها كوري��ا ال�شمالية باأنها حماولة 
للتدري��ب عل��ى غ��زو اأرا�شيها من قب��ل �شيئول 

ووا�شنطن

ترجمة_ دانيا رافد

 قال ال�سفري القطري لدى 
تركيا، �سامل اآل �سايف، 

اإن "الإمارات قامت بدعم 
الثورات امل�سادة يف العامل 

العربي بهدف ا�ستعادة 
اأنظمة ديكتاتورية، على 
اعتبار اأن من �ساأن هذه 

الأنظمة اأن توقف مد 
الثورات، فيما بني ان 

دورها يف افتعال الزمة 
اخلليجية مع قطر ا�سبح 

وا�سحًا.

قطر  ـ وكاالت 


