
وجاء اللقاء بعد ايام على تبني جمل�س االمن الدويل 
عقوبات جديدة �شد كوريا ال�شمالية اعتربتها بيونغ 
لن  انها  موؤكدة  ل�شيادتها،  عنيفا"  "انتهاكا  يانغ 
االمريكية  "التهديدات  مفاو�شات يف ظل  اي  جتري 

لها.
)يونهاب(  اجلنوبية  الكورية  االنباء  وكالة  وقالت 
الكورية اجلنوبية كانغ  ان وزيرة اخلارجية  االثنني 
يو  هونغ  ري  ال�شمايل  نظريها  �شافحت  وا  كيونغ 
دول  رابطة  منتدى  هام�س  على  ع�شاء  قبيل  االحد، 

جنوب �رشق ا�شيا )ا�شيان(.
الكورية  ال��وزي��رة  دع��ت  املقت�شب  اللقاء  وخ��ال 
اجراء  اىل  الدعوة  قبول  اىل  يانغ  بيونغ  اجلنوبية 
حوار بهدف تخفيف حدة التوترات يف �شبه اجلزيرة 
فرقتها  التي  للعائات  اجتماع  تنظيم  واىل  الكورية 

احلرب الكورية.
الكوري  اخلارجية  وزير  رد  يونهاب،  وبح�شب  لكن 
�شادقة.  لي�شت  �شيول  اق��راح��ات  ب��اأن  ال�شمايل 
يتعاون  الذي  احلايل  الو�شع  اىل  "بالنظر  انه  وقال 
زيادة  اجل  من  املتحدة  الواليات  مع  اجلنوب  فيه 
تفتقد  كهذه  مقرحات  فاإن  ال�شمال،  على  ال�شغوط 

اىل امل�شداقية".
"�شدقية اجلنوب" مكررة  و�شددت كانغ جمددا على 
دعوة بيونغ يانغ اىل حمادثات يف هذا اللقاء االول 
مون  تويل  منذ  وزراء  م�شتوى  على  الكوريتني  بني 

جاي-اإن للرئا�شة يف ايار/مايو.
ال�شمالية  كوريا  مع  احل��وار  اىل  اآن  يف  مون  ويدعو 
اىل  اجللو�س  اىل  لدفعها  �شدها  عقوبات  وفر�س 

طاولة املفاو�شات.
اجلنوبي  الكوري  الرئي�س  دعوة  مع  اللقاء  وتزامن 
للتوترات  �شلمي"  "حل  ايجاد  اىل  ج��اي-اإن  مون 

دونالد  االمريكي  نظريه  مع  هاتفية  حمادثة  خال 
ترامب.

مون  ان  اجلنوبية  الكورية  للرئا�شة  بيان  وق��ال 
ال�شماح  ميكنها  "ال  �شول  بان  االمريكي  نظريه  ابلغ 
الكورية بعد  اأخرى" يف �شبه اجلزيرة  باندالع حرب 
اىل  ادت  التي  و1953   1950 بني  الكورية  احلرب 

انق�شام كوريا بني �شمالية وجنوبية.

اجلزيرة  �شبه  يف  ن��زاع  ان��دالع  ان  حمللون  وي��رى 
يوؤدي  قد  تقليديا،  نزاعا  كان  وان  حتى  الكورية، 
قتيل  بني  �شخ�س  مليون  �شقوط  اىل  ا�شهر  خ��ال 

وجريح.
وطغت م�شاألة التهديد املتنامي لكوريا ال�شمالية التي 
الذي  ال�شنوي  املنتدى  على  النووي  ال�شاح  متتلك 
جتربة  ثاين  يانغ  بيونغ  اج��راء  من  ايام  بعد  ينعقد 

اطاق �شاروخ بال�شتي عابر للقارات.
تهديد متنام

ال�شمالية  الكورية  ال�شواريخ  اطاق  جتارب  اججت 
ا�شتبعاد  عدم  مع  الكورية  اجلزيرة  �شبه  يف  التوتر 
ع�شكري  بتحرك  القيام  المكانية  املتحدة  الواليات 

�شد نظام كيم جونغ اون.
لامن  االمريكي  الرئي�س  م�شت�شار  تعهد  جهته  من 

مقابلة  يف  ماكما�شر  رمي��ون��د  ه��رب��رت  ال��ق��وم��ي 
كل  "اتاحة  موؤخرا  اجريت  ان"  ان  "�شي  �شبكة  مع 

اخليارات" يف ما يتعلق بكوريا ال�شمالية.
اال ان مون ويف املحادثة الهاتفية مع ترامب االثنني، 
دعا اىل الهدوء واىل ايجاد "حل �شلمي ودبلوما�شي".
وجتري الواليات املتحدة وكوريا اجلنوبية يف اب/
الع�شكرية  ال�شنوية  مناوراتهما  اجل��اري  اغ�شط�س 
امل�شركة التي تنتقدها بيونغ يانغ وتعتربها غالبا 

تدريبا على اجتياحها.
هاتفية  مكاملة  اثر  بيان  يف  االبي�س  البيت  واف��اد 
بني ترامب ونظريه الكوري اجلنوبي باأّن "الزعيمني 
قاال ان كوريا ال�شمالية ت�شكل تهديدا مبا�رشا وجديا 
اجلنوبية  وك��وري��ا  املتحدة  ل��ل��والي��ات  ومتناميا 

واليابان وكذلك ملعظم دول العامل".
اقرها  التي  القا�شية  بالعقوبات  الزعيمان  ورحب 
�شد  املتحدة  ل��امم  التابع  االم��ن  جمل�س  ال�شبت 
اع�شائه اخلم�شة ع�رش، يف  ال�شمالية باجماع  كوريا 
حماولة لت�شديد ال�شغوط �شد بيونغ يانغ على خلفية 

برناجميها البال�شتي والنووي.
ت�شدير  حظر  يانغ  بيونغ  �شد  العقوبات  وت�شمل 
ال��ف��ح��م، واحل��دي��د واحل��دي��د اخل����ام، وال��ر���ش��ا���س، 
بهدف  البحر  وثمار  وال�شمك  اخلام، كما  والر�شا�س 

تقلي�س واردات كوريا ال�شمالية مبقدار الثلث.
وكان ترامب رحب بالت�شويت باالجماع يف جمل�س 
دعمهما  وال�شني  لرو�شيا  "يقدر"  انه  موؤكدا  االمن 
حلق  ا�شتخدامهما  وعدم  االمريكي  القرار  مل�رشوع 

النق�س �شده.
حمادثة  للتو  "اجريت  توير  على  ت��رام��ب  وكتب 
)جاي- مون  اجلنوبي  الكوري  الرئي�س  مع  هاتفية 
باجماع  الت�شويت  جراء  ومتاأثر  جدا  م�رشور  اإن(. 
االمم  االمن( يف  اخلم�شة ع�رش )يف جمل�س  االع�شاء 

املتحدة على العقوبات �شد كوريا ال�شمالية".

فشل محاولة لدرء مخاطر الحرب في شبه الجزيرة الكورية.. بيونغ يانغ ترفض دعوة من سول للحوار
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إسرائيل تنضم إلى الدول المقاطعة لقطر

بعد تهديدها بحرقها من قبل داعش ... الكويت تستنفر

 

اإلمارات تطلب التعامل مع "األسد" وتركيا تقطع الدعم 
عن "االئتالف"

ابوظب��ي_ وكاالت : اأك��دت م�ش��ادر �ش��حفية مطلع��ة اأن دولة االإم��ارات اقرحت 
عل��ى اأكرث من دولة اأوروبي��ة والواليات املتحدة االأمريكية الت�ش��ليم ببقاء الرئي�س 
ال�ش��وري ب�شار االأ�شد يف ال�ش��لطة وعدم متكني املعار�شة ال�شورية منها، بحد اأدنى 
يف املرحلة االنتقالية، الأن اأغلبية املعار�ش��ة ال�شورية باتت بيد القوى االإرهابية.
يف وقت قال م�ش��در رفيع يف املعار�ش��ة ال�ش��ورية  ان وزير اخلارجية ال�ش��عودي 

عادل اجلبري اأبلغ قبل ايام الهيئة العليا للمفاو�شات اأن االأ�شد باقي.
واأو�ش��حت امل�شادر )ح�شب وكالة �شبوتنيك (الرو�شية ،اأن االإمارات، دعت وا�شنطن 
اإىل تخفي��ف الدع��م ع��ن املعار�ش��ة ال�ش��ورية، والعمل م��ع الرئي�س االأ�ش��د، مقابل 
مطالبت��ه باالبتع��اد عن اإيران.  من جهة اأخرى قالت م�ش��ادر مطلعة يف االئتاف 
الوطن��ي ال�ش��وري   اإن احلكوم��ة الركية اأوقف��ت الدعم املايل لائتاف االأ�ش��بوع 

املا�شي، الفتة اإىل اأن االئتاف اليوم يف موقف مادي حرج للغاية.

بغداد_ دانيا رافد : بينت �ش��حيفة “الغارديان”، يف تقريرها، االثنني، ان ا�رشائيل  
ح���رشت قن��اة اجلزيرة، لتوجهاتها االرهابية، معلنة  بذلك  ان�ش��مامها اىل كل من 

ال�شعودية، االردن، م�رش، واالمارات العربية املتحدة.
وا�ش��ارت ال�ش��حيفة يف تقريره��ا ال��ذي ترجمت��ه »اجلورن��ال ني��وز« اىل ان وزي��ر 
االت�ش��االت “ايوب كارا” افاد قبل ايام، باأن “ال�ش��غط م�شتمر على قناة اجلزيرة”، 
تبعه تعهد الرئي�س “بينجامني ناتنياهو” بح�رش القناة ان مل تقم بتغيري حمتواها 

وتوجهاتها ال�شيا�شية االخبارية.
ونوهت ال�شحيفة بان ا�رشائيل ال تعترب جزءا من ح�شار الدول االربعة على الدوحة 
واجلزيرة، بل ان ا�ش��بابها خمتلفة للغاية، وانه��ا تتهم اجلزيرة بكونها اداة لداع�س، 

وحزب اهلل وحما�س، وقيامها بتحريف االخبار الفل�شطينية-اال�رشائيلية.
ونقلت ال�ش��حيفة ع��ن “ايوب كارا”، قول��ه “ان اعان ا�رشائيل ح���رش اجلزيرة من 
جميع اقمارها ال�شناعية، لي�س ب�شيء غري متوقع وان هناك ت�شابه الفكار ا�رشائيل 

مع افكار دول اخلليج معادية حلما�س، حزب اهلل، وايران”.

الكويت_ وكاالت : هدد تنظيم "داع�س" يف �رشيط فيديو ن�رش يوم ال�ش��بت املا�ش��ي ، 
بحرق الكويت واإ�شعال حرب طائفية حتولها اإىل اأر�س رعب ودمار، بح�شب ما ن�رشته 
�ش��حيفة "القب���س" الكويتية. وتداول رواد مواقع التوا�ش��ل االجتماعي مقطع فيديو 
يظه��ر جمموع��ة من عنا�رش تنظي��م "داع�س" وه��م يلقون بيانا يح��ذرون فيه دولة 
الكويت من الدخول يف حرب �ش��د التنظيم. واأ�ش��اف البيان بح�شب الفيديو املتداول 
اأن عنا�رش "داع�س" اأكدوا اأن تفجري م�شجد االإمام ال�شادق كان جمرد "قر�شة اأذن"، 
بح�ش��ب قوله��م. وادعى بيان التنظي��م اأن دولة الكويت معر�ش��ة "للزح��ف" االإيراين 
والعراقي، موؤكدا اأنه "اإ�ش��فاقا على اأهل ال�ش��نة مل يكرروا الغ��ارات"، مهددا بالهجوم 
عل��ى الكويت وحرق املنازل مما �ش��يوؤدي اإىل حرب طائفي��ة حتول الكويت اإىل اأر�س 
رعب ودمار ومتحوها من اخلريطة. وتعليقا عما مت تداوله، اأكد م�شدر كويتي مطلع 
ل�"القب���س" اأن وزارة الداخلي��ة تاأخ��ذ جمي��ع التهدي��دات االأمني��ة عل��ى حممل اجلد، 
م�ش��ريا اإىل اأن هذا الت�ش��جيل يعترب جديدا، وجار حتديد هوية من قام بن�رشه ومكان 
ت�ش��جيله. كما رجحت امل�ش��ادر اأال يكون املقطع عائدا لعنا���رش "داع�س"، وراأت اأن 
الق�ش��د من الت�ش��جيل هو الت�ش��وي�س على الهاربني من "خلية العب��ديل" واالإجراءات 

التي تقوم بها ال�شلطات الكويتية يف ت�شييق اخلناق عليهم.

وج��د ن��واب يف الربمل��ان االإيراين اأنف�ش��هم يواجهون عا�ش��فة من 
االنتق��ادات احل��ادة ب�ش��بب �ش��لوك "غريب" م��ع مبعوث��ة االحتاد 
االأوروبي فيديريكا موغرييني التي �ش��اركت يف تن�ش��يب الرئي�س 
االإي��راين. وح���رشت موغرييني اإىل طهران للم�ش��اركة يف مرا�ش��م 
تن�ش��يب الرئي���س االإي��راين، ح�ش��ن روح��اين، لوالية ثاني��ة عندما 

وجدت نف�شها حمور اهتمام كبري مببنى الربملان االإيراين.
واأظهرت ال�ش��ور موغرييني وهي حماطة بعدد من النواب الرجال 

يت�شورون معها.
وانتقد الكثري من م�ش��تخدمي و�ش��ائل التوا�ش��ل االجتماعي نواب 

الربمل��ان املعنيني، اإذ �ش��خروا منهم اأو و�ش��فوا ت�رشفاتهم باأنها 
"مذلة". ون�رشت وكالة فار�س لاأنباء �شورة قالت اإن الكثري من 
رواد و�ش��ائل التوا�ش��ل االجتماعي �ش��عروا باأن موغرييني ظهرت 
وه��ي غري مقتنعة بالتقاط ال�ش��ور مع النواب وو�ش��فت �ش��لوكهم 

باأنه "غريب".
وو�شف اأحد النواب، علي ر�شا �شاملي، �شلوك النواب باأنه "انبطاح 
اأمام الغرب"، م�شيفا اأن جلنة قد حتقق يف �شلوك النواب اإذا ا�شتكى 

نواب اآخرون من اأن �شور ال�شيلفي ت�شببت يف "ازدراء" الربملان.
وفر���س االحت��اد االأوروبي عددا من العقوبات �ش��د اإيران ب�ش��بب 

انتهاك حقوق االإن�شان وعلى خلفية الربنامج النووي االإيراين.
وبينما �شعر �شاملي باأن �شلوك النواب اأملح اإىل خ�شوعهم مل�شوؤول 

غرب��ي كب��ري، ف��اإن الكثري م��ن رواد مواق��ع التوا�ش��ل االجتماعي 
�ش��خروا من ال�ش��ورة التي اأظهرت النواب الرج��ال وهم يتزاحمون 

من اأجل التقاط �شور مع موغرييني.
و�شبهت اإحدى التغريدات ال�ش��ائعة ال�شورة مبنظر من فيلم مالينا 
حي��ث ظهرت فيه ح�ش��ود من الرجال وهم يت�ش��ابقون اإىل اإ�ش��عال 

�شيجارة املمثلة مونيكا بيلو�شي.
اإال اأن اأح��د الن��واب الذين ظهروا يف ال�ش��ور املث��رية للجدل، اأحمد 
م��زاين، ق��ال يف تغري��دة اإن امل�رشع��ني "منع��وا م��ن التفاع��ل مع 
�ش��يوف خا�ش��ني" خ��ال االحتف��ال �ش��ارحا الظروف الت��ي اأدت 

ببع�س النواب اإىل امل�شارعة يف التقاط �شور مع موغرييني.
مل ت��رد موغريين��ي عل��ى التعليقات ب�ش��اأن �ش��ور ن��واب الربملان 

معها EPA مل ترد موغرييني على التعليقات ب�ش��اأن �ش��ور نواب 
الربمل��ان معه��ا، لك��ن بالرغم من ذلك، ظ��ل رواد توي��ر ينتقدون 
ه��ذه اخلط��وة بحي��ث اأن اأح��د م�ش��تخدمي توي��ر ق��ال اإن ه��وؤالء 
النواب "اأحرجوا االأمة االإيرانية". وقال م�شت�ش��ار الرئي�س لل�ش��وؤون 
الثقافية، ه�ش��ام اأ�ش��ينا، اإن "هذه م�ش��كلة ثقافية ولي�شت �شيا�شية. 
كل واحد من هوؤالء النواب املحرمني يبنغي اأن ُيحقق معه بجدية 

ب�شاأن �شورة ال�شيلفي".
واأملح م�شت�ش��ار �ش��ابق للرئي�س االإ�شاحي ال�شابق، حممد خامتي، 
�ش��ادق خراج��ي، اإىل اإن جمي��ع ن��واب الربمل��ان االإي��راين يج��ب 
اأن يخ�ش��عوا ل���� "دورة تدريبي��ة ب�ش��اأن مدون��ات ال�ش��لوك والقيم 

االأخاقية العاملية".

���رشح وزي��ر اخلارجي��ة االأمريك��ي ريك�س تيلر�ش��ون اأن 
الرئي�س دونالد ترمب وجه مل�شت�ش��اريه "اأ�ش��ئلة �شعبة" 
تتعلق با�ش��راتيجية الوالي��ات املتحدة يف افغان�ش��تان 
موؤكدا اأنه ال يرغب با�شتمرار الو�شع كما كان يف ال�شابق.
وب��داأ البي��ت االأبي���س مراجعة خلط��ة الوالي��ات املتحدة 
فيما يتعلق بافغان�ش��تان بع��د 16 عاما من احلرب فيما 
ت�ش��ري التقارير اإىل اأن فريق ترمب لاأمن القومي منق�ش��م 
ب�ش��اأن ق�ش��ية اإر�ش��ال مزيد من القوات اأو �ش��حب اجلنود 
املتواجدي��ن هن��اك. ويف حديث اأدىل ب��ه يف مانيا على 

هام�س منتدى اإقليمي يتعلق باالأمن، مل يك�شف تيلر�شون 
ع��ن الن�ش��يحة التي قدمه��ا ه��و للرئي�س يف هذا ال�ش��اأن 
لكن��ه اأك��د اأن ترم��ب لن يقبل ببق��اء االأمور عل��ى حالها. 
وق��ال تيلر�ش��ون اإن "الرئي���س ال يرغب بقب��ول ذلك، ولذا 
فاإنه يطرح اأ�ش��ئلة �شعبة".واأ�ش��اف وزي��ر اخلارجية اأن 
جمل���س االأم��ن القوم��ي االأمريكي عقد ثاث��ة اجتماعات 
ملناق�ش��ة ه��ذه امل�ش��األة واأن نائ��ب الرئي�س ماي��ك بن�س 
ان�ش��م اإىل ترم��ب يف اب��داء اهتمام��ه باإع��ادة النظر يف 
ا�ش��راتيجية وا�شنطن. وقال تيلر�شون اإن "الرئي�س يطرح 
اأ�ش��ئلة مبا�رشة للغاي��ة واأعتقد اأنها اأ�ش��ئلة جيدة يتوجب 
علي��ه طرحه��ا )...( رمب��ا مل يكن اأحد يرغ��ب بطرحها يف 

املا�ش��ي". وتاب��ع "ل��ذا نري��د اأن نعطي��ه اأجوبة �ش��املة 
مرفقة بتحاليل جيدة ومتكاملة وروؤية وا�شحة وواقعية 
مل��ا �ش��يكون عليه الو�ش��ع يف امل�ش��تقبل". واأ�ش��ار قادة 
اجلي���س االأمريك��ي م��رارا اإىل اأن الن��زاع االفغاين و�ش��ل 
اإىل " طريق م�ش��دود". فبعد �ش��نوات من تلقيها م�شاعدات 
مكثفة من الواليات املتحدة وغريها من الدول االأع�ش��اء 
يف حلف �ش��مال االأطل�ش��ي، ال تزال قوات االأمن االفغانية 
حت��اول جاهدة التغل��ب على حركة طالب��ان. ويف حترك 
مبك��ر للتعام��ل م��ع الو�ش��ع، من��ح ترم��ب وزي��ر دفاعه 
جيم ماتي�س �ش��لطات وا�ش��عة لتحديد اأعداد اجلنود الذين 

�شتن�رشهم الواليات املتحدة يف افغان�شتان وغريها. 

�ش��ّنف موؤ���رش غال��وب للقان��ون والنظ��ام، اجلزائر 
�ش��من ال��دول الع���رش االأوىل التي ي�ش��عر مواطنوها 
باالأم��ان. وج��اء هذا البل��د العربي ال�ش��مال اإفريقي 
يف الرتيب ال�ش��ابع بعد �ش��وي�رشا وح�شلت اجلزائر 
على 90 درجة من اأ�ش��ل 100، وهي نف�س النتيجة 
الت��ي خرجت بها �ش��وي�رشا، يف هذا الت�ش��نيف الذي 
يعتم��د على قيا�س ال�ش��عور باالأمان على امل�ش��توى 
املتعلق��ة  ال�شخ�ش��ية  اخل��ربات  وعل��ى  ال�شخ�ش��ي 
باجلرمي��ة وتطبيق القانون. وت�ش��درت �ش��نغافورة 
ه��ذا الت�ش��نيف بنتيجة 97 درجة م��ن 100، تليها 
اأوزبك�ش��تان، فاإي�شلندا، ثم تركمن�ش��تان، فالرنويج، 
وبعدها �ش��وي�رشا، ثم اجلزائر. وو�شف تقرير ن�رشته 
وكالة االأنباء اجلزائرية هذا الت�ش��نيف باأنه درا�شة 
ي�ش��درها "اأكرب معهد اأمريكي ال�شتطاع الراأي وهو 
االأكرث موثوقية"، م�شرية اإىل اأن هذا الت�شنيف اعتمد 
عل��ى نتائج ما يزي��د عن 136 األ��ف مقابلة اأجريت 
ع��ام 2016 يف 135 بل��دا. ولفتت الوكال��ة اإىل اأن 
املغ��رب ج��اء يف املرتب��ة 43 يف ه��ذا الت�ش��نيف 
العامل��ي، وتون�س يف املرتبة 79، يف حني اأن ليبيا 
مل جت��د مكان��ا لها في��ه. واأعد ه��ذا الت�ش��نيف وفق 
ا�ش��تطاع اعتمد على اأربعة اأ�شئلة تدور حول تقييم 
ثقة االأ�شخا�س يف قوات ال�رشطة ودرجة االأمن ليا 

يف االأحياء واملدن التي يعي�شون بها.
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طهران_وكاالت

خوف من أعمال تخريبية لداعش والنصرة في الداخل اللبناني

يخ�ش��ى الكثريون يف لبنان عدم انتهاء املهمة بعد الق�ش��اء 
ره��اب بج��رود عر�ش��ال وراأ���س بعلب��ك - الق��اع،  عل��ى االإ
ويوؤك��دون اإّن اجلي���س �شي�ش��تكملها يف الداخ��ل، م��ع وجود 
خوف من رّدات فعل تخريبية تنفذها جبهة الن�رشة وتنظيم 
داع���س انتقاًم��ا للهزمي��ة، يف الداخ��ل اللبن��اين تتمث��ل يف 
عمليات اإرهابّية يتم االإحتياط منها. فالعد العك�شي ملعركة 
اجلي�س �ش��د داع�س يف جرود راأ�س بعلبك والقاع انطلق منذ 
�شباح اخلمي�س املا�شي، واجلي�س بات م�شتعًدا وجاهًزا عرب 
4 اآالف عن�رش �شيقوم كل واحد منهم بعمله �شمن قطعته، 
واال�ش��تهدافات اليومية بو�شاطة االأ�شلحة الثقيلة ما هي اإال 
متهيًدا نارًيا وا�ش��ًعا لتدمري مراكز امل�ش��لحني والد�ش��م التي 
يتح�ش��نون فيها لكي يكون الهجوم الربي �ش��هًا ومن دون 
ا�رشار. ومع اإنطاق العد العك�ش��ي ملعرك��ة اجلي�س اللبناين 
�ش��د داع���س �رشت خم��اوف من ا�ش��تهدافات اأمني��ة للداخل 
اللبن��اين انتقاًم��ا م��ن هزمي��ة داع���س والن���رشة يف لبنان. 
يف هذا ال�ش��دد يق��ول النائب اأمني وهبي )تيار امل�ش��تقبل( 
ل"اإي��اف" واأم��ام التخوف م��ن عمليات اإرهابية قد ت�ش��ل 
الداخ��ل اللبن��اين انتقاًم��ا، اأن اجلي���س اللبن��اين يبق��ى ه��و 
رهاننا، ونريد اأن نعرب اإىل دولة كاملة ال�ش��يادة، وال�ش��مان 
االأ�شا�ش��ي لذل��ك هو جي���س لبن��اين متما�ش��ك، ونراهن على 
مناقبي��ة اجلي�س اللبن��اين واأفراده، وان�ش��باطيته، واجلي�س 
اللبن��اين متما�ش��ك وتبق��ى املوؤ�ش�ش��ة ره��ان كل اللبنانني، 
وي�ش��يف وهبي:" م��ا يحمي اجلي���س تاأييد �شيا�ش��ي كامل 
وحكوم��ة تاأخ��ذ عل��ى عاتقه��ا م�ش��وؤولية اجلي���س، وي��رك 
للجي�س اأن يقوم بوظيفته، ويرى وهبي ان املجتمع اللبناين 
باأكرثيت��ه حري���س على اجلي���س اللبناين. ويوؤك��د وهبي اأن 
اجلي���س يجب ان ُيدعم من خال املوؤ�ش�ش��ات الر�ش��مية، من 
جمل���س الن��واب والت�رشيعات م��ن خال متويله وت�ش��ليحه، 
وعلى ال�ش��لطة ال�شيا�شية اأن ت�شاهم يف دعم اجلي�س اللبناين. 
ب��دوره يوؤكد النائب خال��د زهرمان )امل�ش��تقبل( يف حديثه 
ل"اإياف" اأن اجلي�س اللبناين والقوى االأمنية يقومون بجهد 
كبري للحفاظ على االإ�شتقرار يف لبنان وعلى االأمن الداخلي 
من اأي تداعيات اأمنية، وعوامل عدة ت�ش��اهم يف جناح ذلك، 
ومنه��ا الدع��م اخلارج��ي م��ن ت�ش��ليح اجلي���س واملعلومات 

االإ�شتخباراتية والتقنية.

بيروت_ وكاالت

رف�شت كوريا ال�شمالية 
دعوة من جارتها 

اجلنوبية اىل احلوار 
خالل لقاء نادر عقد بني 

وزيري خارجية البلدين 
على هام�ش منتدى 

اقليمي امني يف مانيال، 
معتربة ان تعاون �شيول 

مع وا�شنطن يفقد اي 
اقرتاحات من هذا النوع 

"م�شداقيتها".

سيول_وكاالت


