
قبل ما يزيد على ال�شهرين، وبالتوازي مع زيارة 
الع�شكريني  ال��دويل«  »التحالف  م�شوؤويل  كبار 
ملدينة الطبقة، خرج املتحدث با�شم »التحالف« 
مرتقبة  عملية  اأي  اأن  ليو�شح  دي��ل��ون،  ري��ان 
بنهاية  ره��ن  هي  ال���زور،  دي��ر  مناطق  باجتاه 
حتركات  وب���»اأه��داف  جهة،  من  الرقة  معركة 
الفرتة  خالل  هناك  ال�شورية  احلكومية  القوات 
التي  النقطة  تلك  اإىل  و�شلنا  اليوم،  املقبلة«. 
من  لكل  ع�شكريتان  عمليتان  فيها  تتناف�س 
مناطق  على  ال�شيطرة  بهدف  ووا�شنطن،  دم�شق 
الرقة  ريف  بني  املمتد  الأو�شط،  الفرات  وادي 
اجلنوبي ومدينة البوكمال احلدودية مع العراق. 
اأم�س  من  اأول  انطلق  ال��ذي  »التحالف«  حت��رك 
نهاية  ينتظر  مل  اجلزيرة«  »عا�شفة  ا�شم  حتت 
معركته يف الرقة، وذلك لتعوي�س التقدم ال�رسيع 
ك�رس  عرب  وحلفاوؤه  ال�شوري  اجلي�س  حققه  الذي 
احل�شار عن املدينة واملطار على مرحلتني. ومن 
اأطلقها  التي  العمليات  جناح  �رسعة  اأن  املوؤكد 
اجلي�س انطالقًا من ال�شخنة، كانت العامل الأهم 
يقودها  التي  »التحالف«  عمليات  ا�شتعجال  يف 
�شمن  املن�شوي  الع�شكري«  الزور  دير  »جمل�س 
»قوات �شوريا الدميوقراطية«. ومع ك�شب اجلي�س 
املمتدة  والبلدات  املدن  تبدو  الزور،  دير  مدينة 
�رسقًا نحو احلدود العراقية �� مبا يحويه حميطها 
لكل  متقاطعًا  �� هدفًا  ا�شرتاتيجية  نفط  اآبار  من 

من دم�شق ووا�شنطن.
اليومان  �شهدها  التي  امليدانية  التطورات  ومع 
الفائتان، و�شل التناف�س على النفوذ يف ال�رسق 
اجلي�س  ق��وات  ك�رست  فبينما  ج��دي��دة.  مرحلة 

على  و�شيطرت  حميطه؛  واأّمنت  املطار  ح�شار 
 �� ال�شخنة  بني  الوا�شل  الرئي�شي  الطريق  كامل 
دير الزور، و�شلت »قوات �شوريا الدميوقراطية« 
 12 بعد  على  لت�شبح  ال�شناعية،  املدينة  اإىل 
كيلومرتاً من اأطراف مدينة دير الزور ال�شمالية. 
جوانب  له  وحلفائه،  للجي�س  الأخ��ر  التقدم 
طريق  افتتاح  ف��اإع��ادة  امل��ي��داين،  بعده  تتعدى 

لكون  خا�شة،  رمزية  لها  ال��زور  دير   �� دم�شق 
على  ال�شيطرة  مفتاح  ت��زال  ول  كانت  املدينة 
اجلزيرة  مناطق  نحو  الأه��م  واجل�رس  ال�����رسق؛ 
اأن ك�رس ح�شار املطار وا�شتعادة  والعراق. كما 
التناف�س  �شياق  يف   �� ي�شّكالن  ال���ردة،  جبل 
مهمًا،  اإجنازاً   �� وحلفائها  وا�شنطن  مع  امليداين 
يف  اجلي�س  نقاط  وخ�شارة  املطار  ح�شار  لأن 

الطريق  مّهدت  اأمركية  غارات  عرب  اأتيا  اجلبل 
اليوم.  م��ن  ع��ام  نحو  قبل  »داع�����س«،  لتنظيم 
التي  اجلي�س  لقوات  نوعيًا  تقدمًا  اأم�س  و�شهد 
ال�شيطرة  واأمتت  البانوراما  منطقة  اإىل  و�شلت 
على كامل نقاط الطريق بني ال�شول ودير الزور، 
قبل اأن تعمل على تاأمني الطوق اجلنوبي للمطار 
مبا  ال��ردة،  جبال  على  ال�شيطرة  عرب  الع�شكري 
قريب.  وقت  يف  العمل  اإىل  املطار  ع��ودة  يتيح 
وجاء التقدم اإىل الردة بعد ا�شتعادة حقل التيم 
النفطي والنقاط املحيطة به، بالتوازي مع فتح 
واملطار  الغربية  املدينة  اأح��ي��اء  بني  الطريق 
بال�شيطرة  اأمانها  وتو�شيع  املقابر،  منطقة  عرب 
على �رسيتي جنيد واحلر�س اجلمهوري ومنطقة 
املعامل و�رسكة الكهرباء. وهو ما �شمح بو�شول 
الأحياء  الأهايل يف  اإىل  امل�شاعدات  اأوىل قوافل 
ال�رسقية التي كانت حما�رسة، ويف قرية اجلفرة.
»قوات  حتركت  للنهر،  ال�شمالية  ال�شفة  وعلى 
حقل  منطقة  حميط  من  الدميوقراطية«  �شوريا 
نحو  ال�شمايل،  ال���زور  دي��ر  ري��ف  يف  امل��احل��ة 
ال�شناعية  املنطقة  اإىل  اأم�س  لت�شل  اجلنوب، 
دير  مدينة  عن  كيلومرتاً   12 نحو  تبعد  التي 
على  للقوات  ال�رسيع  التقدم  رّد  وميكن  ال��زور. 
ال�شكنية  التجمعات  من  خلّوه  اإىل  املحور،  هذا 
والت�شاري�س التي ي�شتطيع »داع�س« ا�شتخدامها 
طائرات  من  تغطية  وبوجود  دفاعاته.  لتعزيز 
ال�شيطرة  »ق�شد«  ا�شتطاعت  للتحرك،  »التحالف« 
مربعًا،  كيلومرتاً   250 بنحو  تقدر  م�شاحة  على 

وفق اأرقام ر�شمية اأعلنها »التحالف«.
نهر  وادي  جبهة  ت�شهد  مل  ذل���ك،  م����وازاة  يف 
وهو  »ق�شد«.  قبل  من  مماثل  حترك  اأي  اخلابور 
التي  العملية  لتلك  الأولويات احلالية  ما يعك�س 

اجلي�س  ق��وات  على  وعينه  »التحالف«  يديرها 
الذي  فاملحور  الدير.  اإىل  و�شلت  التي  ال�شوري 
املاحلة  حقل  )بني  للتحرك  »التحالف«  اختاره 
تكتيكية  مكا�شب  له  يوّفر  ال�شناعية(  واملدينة 
مهمة. فهو يقطع الطريق اأمام احتمال ان�شحاب 
»داع�س« من ريف دير الزور الغربي وريف الرقة 
ال�رسقية  ال�شفة  اجلنوبي يف حميط معدان نحو 
اجلي�س  كثف  حال  يف  الفرات،  لنهر  )ال�شمالية( 
اإمتامه  بعد  اجلبهات  تلك  على  �شغطه  ال�شوري 

فك احل�شار عن املدينة واملطار.
كذلك، فاإن ال�شيطرة على املدينة ال�شناعية تتيح 
الزور  دير  تربط  مهمة،  طرقية  بعقدة  التحكم 
الرئي�شي  وبالطريق  جهة،  من  اجلزيرة  مبنطقة 
املمتد جنوبًا على ال�شفة ال�شمالية للفرات. ويعد 
التقدم على هذا الطريق جنوبًا مهمة اأ�شهل بكثر 
الفرق  ب�شبب  اجلنوبية،  ال�شفة  على  التقدم  من 
ال�شكنية  التجمعات  وكثافة  حجم  يف  الكبر 
اإن جميع املدن والنواحي يف  اإذ  ال�شفتني،  بني 
اجلنوبية.  ال�شفة  على  تقع  النهر  وادي  حميط 
على  ال�شيطرة  »ق�شد«  اإح��ك��ام  ي��ف��ّوت  و���ش��وف 
ال��زور،  دي��ر  ملدينة  املقابل  ال�شمالية  ال�شفة 
وحماولة  النهر  لعبور  اجلي�س  اأم��ام  الفر�شة 
هناك.  »داع�س«  معاقل  حل�شار  جنوبًا  التقدم 
طائرات  تدخل  اأم��ام  املجال  �شيفتح  اأن��ه  كما 
اأي حترك  »التحالف« �شد اجلي�س وحلفائه، يف 
م�شتقبلي عرب النهر، بحجة حماية ال�رسكاء على 
الأر�س، يف تكرار ل�شيناريو ريف الرقة اجلنوبي 
اأكده  ما  مع  يتفق  ما  وهو  الر�شافة.  حميط  يف 
مراراً عدد من قياديي »ق�شد«، نقاًل عن م�شوؤويل 
»التحالف«، عن تعهد الأخر مبنع قوات اجلي�س 

ال�شوري من عبور الفرات.

الجيش يؤمن طريق دير الزور ومحيط مطارها و"التحالف" يتحرك لمنع داعش من عبور الفرات
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جميع الموبقات في خلية لتنظيم "داعش" 
في السعودية!

 

 

الرئيس اليمني: الحل العسكري مطروح بقوة 
إلنهاء األزمة

اليم��ن � وكالت : قال الرئي�س اليمني عب��د ربه من�شور هادي، اإن احلل الع�شكري "بات 
مطروحًا بقوة"لإنهاء الأزمة يف بالده، م�شراً اإىل اأن  "�شبب ذلك يعود لرف�س احلوثيني 
احلل��ول ال�شلمي��ة". واأ�شاف هادي يف ح��وار مع �شحيفة "القد�س العرب��ي"، ن�رس اليوم 
الإثن��ني، اأن "الإدارة الأمريكي��ة تري��د ���رسب امل�شال��ح الإيرانية يف اليم��ن عن طريق 
دع��م احلل الع�شك��ري، لكن اأوروب��ا تريد احلل ال�شيا�ش��ي ل الع�شكري".  و�ش��دد اأن �شبب 
احلرب يف بالده "يعود اإىل اأن زعيم جماعة احلوثي )عبد امللك احلوثي( يرى اأنه مكلف 
بحك��م اليم��ن باأمر م��ن اهلل واأن ال�شلطة من حق��ه". ولف��ت اإىل اأن "جماعة احلوثي ترى 
نف�شها مقد�شة وهذه م�شكلة، وامل�شكلة الأخرى اأنها تتلقى الأوامر من اإيران التي ت�شعى 
لل�شيط��رة عل��ى م�شيق باب املندب، جنوب غربي اليم��ن". وختم هادي "نحن والعاهل 
ال�شعودي امللك �شلمان وويل عهده، مع حل ل يبقي احلوثيني قوة ع�شكرية ودولة داخل 
الدول��ة". ومن��ذ 26 مار���س/اآذار 2015 تقود اجل��ارة ال�شعودية حتالف��ًا ع�شكريًا ينفذ 
عملي��ات يف اليم��ن، دعمًا للقوات احلكومية، يف مواجه��ة م�شلحي جماعة "اأن�شار اهلل" 
)احلوثي��ني( والرئي�س ال�شابق علي عبد اهلل �شالح، املتهمني بتلقي دعم ع�شكري اإيراين، 
والذي��ن ي�شيطرون بقوة ال�شالح عل��ى حمافظات، بينها �شنعاء منذ 21 �شبتمرب/ اأيلول 
2014. وت�شببت احلرب يف تردي الأو�شاع الإن�شانية، كما اأودت بحياة اأكر من ع�رسة 
اآلف مين��ي، اأغلبه��م مدنيني، واأ�شابت ما يزيد عن اأربع��ني األفا بجروح، و�رسدت قرابة 

ثالثة ماليني يف الداخل )من اأ�شل 27.4 مليون ن�شمة(، وفق منظمة الأمم املتحدة.

وكالت � متابعة : ك�شف تقرير ن�رسته �شحيفة عكاظ، اليوم الثنني، جوانب مثرة عن 
الته��م الأخالقي��ة التي اأدين بها اأفراد خلي��ة لتنظيم "داع���س" يف ال�شعودية بالإ�شافة 
اإىل تهم��ة الإرهاب. ولفتت ال�شحيف��ة اإىل اأن "حقائق واأدلة جديدة ترتبت عليها اأحكام 
�شدرت بحق عدد من املنتمني واملوؤيدين لتنظيم "داع�س" الإرهابي داخل ال�شعودية"، 
اأظه��رت "اأن عنا�رس ه��ذا التنظيم من اأ�شحاب ال�شوابق اجلنائي��ة والأخالقية، ما يدلل 
عل��ى زي��ف عقي��دة التنظي��م الإرهاب��ي، ونوعية اختي��ار عنا���رسه من اأج��ل اللتحاق 
ب�شف��وف التنظي��م الإجرامي". واأو�ش��ح التقرير اأن ر�شد املحاكم��ات، التي اأ�شفرت عن 
اإدان��ة 10 اإرهابي��ني ينتم��ون اإىل تنظيم "داع���س" يف ال�شعودية، اأظه��ر اأنهم ي�شتغلون 
ال�شع��ارات الديني��ة "الزائفة" به��دف حتقيق اأهداف م�شبوه��ة. واأ�ش��ارت ال�شحيفة اإىل 
اأن م��ن ب��ني احلقائ��ق التي ظهرت خ��الل حماكمة ه��وؤلء املدانني الع���رسة، وجميعهم 
�شعودي��ون م��ا ع��دا واحد يحم��ل جن�شية باك�شت��ان، "تهك��م اأحدهم على ال��ذات الإلهية 
والق��راآن الكرمي، والتحر�س بالن�شاء والأحداث وال�ش��واذ جن�شيا واإقامة عالقات حمرمة 
معهم، فيما توا�شل اأحدهم مع اأحد امل�شعوذين يف اإحدى الدول ال�شقيقة، وا�شرتك جميع 
املدان��ني يف تعاطي الأقرا���س املخدرة )الكبتاغون( وم��ادة احل�شي�س املخدرة و�رسب 

اخلمور".
وع��دد التقرير اأحكام الإدانة التي �شدرت بحق ه��وؤلء الع�رسة، و�شملت جرائم اأخالقية 

خمتلفة اإ�شافة اإىل جرائم اإرهابية كربى، وهي:
- احلك��م ب�شج��ن مواطن "خم�س �شنوات وجلده 80 جل��دة ومنعه من ال�شفر مدة مماثلة 
ل�شجن��ه لتاأييد تنظي��م )داع�س( الإرهابي من خالل قيامه بكتاب��ة ا�شم التنظيم وقائده 
عل��ى اجل��دران وتردي��ده عن��د القب�س علي��ه اأنه م��ن عنا���رس التنظيم، و���رسب امل�شكر 

وتعاطي احلبوب املخدرة".
- �شج��ن مواط��ن اآخر خم�س �شنوات ومنعه من ال�شف��ر، "مع جلده 80 �شوطا حدا ل�رسبه 
امل�شك��ر وتعاطي��ه احل�شي�س املخدر لإدانته بتاأييد تنظي��م )داع�س( الإرهابي وحتري�س 
�شقيق��ه على القتن��اع باأفكار التنظي��م املنحرفة من خالل اإر�شال��ه مقاطع واإ�شدارات 
التنظيم الإرهابي اإليه، وتخزينه يف هاتفيه اجلوالني مواد توؤيد ذلك التنظيم الإرهابي 

و�شوراً لزعيمه ومقاتليه، ومتابعته اإ�شدارات التنظيم املرئية".

يب��داأ رئي���س ال��وزراء الإ�رسائيل��ي بنيام��ني نتنياه��و جولته يف 
اأم��ركا الالتينية ي�شتهلها بالأرجنتني بعد 25 عاما على تفجر 
ال�شف��ارة الإ�رسائيلية فيها. وتعد جولة نتنياهو التي ت�شمل اأي�شا 
كولومبي��ا واملك�شيك الأوىل من نوعها لرئي�س حكومة اإ�رسائيلي. 
وو�ش��ف نتنياهو زيارت��ه بالتاريخي��ة منوها باأن��ه 'اأول رئي�س 
وزراء اإ�رسائيل��ي ي��زور اأم��ركا الالتيني��ة'. وقال نتنياه��و اأم�س 
ل��دى مغادرته ت��ل اأبيب يف طريق��ه اإىل بوين�س اآير���س '�شاأتوجه 
م��ن املك�شيك اإىل نيوي��ورك للتحدث اأمام اجلمعي��ة العامة لالأمم 

املتحدة و�شاألتقي هناك ب�شديقي الرئي�س دونالد ترمب'. ويرافق 
نتنياه��و وفد من رجال الأعم��ال الإ�رسائيليني وخرباء يف جمال 
الزراع��ة واملي��اه والت�ش��الت والطاق��ة. و�شيعقد اأع�ش��اء الوفد 
اجتماع��ات جتارية م��ع نظرائهم من اأم��ركا الالتينية. و�شتنظم 
فعالي��ات اقت�شادي��ة يف الأرجنت��ني واملك�شي��ك حت��ت رعاي��ة 

نتنياهو ورئي�س كل منهما.
وم��ن املق��رر اأن يلتق��ي نتنياهو الرئي���س الأرجنتين��ي موري�شيو 
ماكري لتوقيع �شل�شلة من التفاقيات حول الأمن العام واجلمارك 
والتاأمين��ات الجتماعي��ة، بالإ�شاف��ة اإىل اتفاقي��ة للمحفوظات 
ح��ول املحرق��ة. كم��ا يلتق��ي نتنياه��و يف بوين�س اآير���س رئي�س 

باراغ��واي هورا�شيو كارتي�س.  ويف الأرجنتني -حيث توجد اأكرب 
جالي��ة يهودية يف اأمركا الالتينية بنح��و 300 األف- �شي�شارك 
نتنياه��و يف مرا�شم اإحياء ذكرى تفجر ال�شفارة الإ�رسائيلية عام 
1992 واملركز اليهودي هناك العام 1994. ون�شبت م�شوؤوليته 
اإىل ح��زب اهلل اللبن��اين. واتهم املحقق��ون الأرجنتيني��ون خم�شة 
م�شوؤول��ني اإيراني��ني �شابقني باإعطاء الأوام��ر حلزب اهلل لرتكاب 
العت��داء، وهو الأكرب من نوعه يف تاري��خ الأرجنتني، لكن اإيران 
نفت اأي دور لها. وكان نتنياهو قد ا�شتبق الزيارة بقوله الأربعاء 
املا�ش��ي 'اإننا نطور حالي��ا العالقات مع قارة اأم��ركا الالتينية 
الت��ي ت�ش��كل كتلة كبرة ت�شم دول ذات اأهمي��ة بالغة. اإننا ندخل 

�شاح��ة جدي��دة'. واأ�شاف 'دع��وين اأف�رس �شبب ح�ش��ول ذلك بكون 
الفر�شي��ة ال�شائ��دة �شابق��ا تق�ش��ي ب��اأن التو�ش��ل اإىل اتفاق مع 
الفل�شطيني��ني، وهو اأمر كنا نريده وم��ا زلنا نريده، �شيفتح اأبواب 
الع��امل اأمامنا، ومع اأن ذل��ك �شي�شاعد دون �شك، فاإن اأبواب العامل 
قابل��ة عل��ى النفت��اح دون ذل��ك اأي�ش��ا، ولك��ن ذل��ك ل يقلل من 
اأهمية درا�ش��ة امل�شارات والعملية ال�شيا�شي��ة والتطبيع'. كما تعد 
اإ�رسائي��ل لعب��ا رئي�شيا يف �شناعة الأ�شلحة م��ع �شادرات بلغت 
550 ملي��ون دولر اإىل اأم��ركا الالتينية يف �شنة 2016. وتعد 
خربته��ا يف جمالت مث��ل التكنولوجي��ا املتط��ورة وتكنولوجيا 

املياه والزراعة مطلوبة يف تلك الدول.

يبح��ث وزير اخلارجية الرو�شي �شرغي لفروف، يف الأردن، 
امللف ال�شوري مع امللك عبد اهلل الثاين ووزير خارجيته اأمين 
ال�شف��دي، على �شوء �شمود "اتف��اق عّمان" اخلا�س بخف�س 
الت�شعي��د يف جن��وب غرب��ي �شوريا ويت�شدر املل��ف ال�شوري 
ومناط��ق خف�س الت�شعي��د، وغرها من الأزم��ات الإقليمية، 
بالإ�شاف��ة اإىل العالقات الثنائي��ة، مباحثات لفروف، اليوم 
الثن��ني، يف عّم��ان. وكان الرئي�س الرو�ش��ي فالدمير بوتني 
وامللك الأردين عبد اهلل الثاين قد بحثا هاتفيا، يوم 13 يوليو، 
الو�شع يف �شوريا واحلرب �شد الإرهاب، ومت التوافق على ما 
اأ�شبح يع��رف ب�"اتفاق عّمان" بني اأمريكا ورو�شيا والأردن، 

الذي وق��ع يف ال�شهر نف�شه خلف�س الت�شعيد يف جنوب غربي 
�شوري��ا. واأعل��ن لف��روف، بعد ذل��ك، اأن هناك اتفاق��ا رو�شيا 
اأمريكي��ا اأردني��ا، ح��ول تاأ�شي���س مرك��ز يف عم��ان ملراقب��ة 
الأو�ش��اع يف �شوريا. وق��ال اإن التفاق موجود بالفعل، وهو 
�شم��ن بن��ود الوثيق��ة، الت��ي مت توقيعه��ا يف عم��ان من قبل 
ممثل��ي الأط��راف الثالث. كم��ا اأعلن لفروف، ع��ن بدء ظهور 
تغ��رات اإيجابية يف �شوريا يف م�شاألة المتثال لوقف اإطالق 
الن��ار، فالهدنة يف منطقة تخفيف الت�شعيد يف جنوب البالد 
حترتم. ومتكنت رو�شيا والأردن من ترتيب حوار منتظم حول 
املو�شوع ال�شوري وتن�شيق املواقف يف حمادثات اأ�شتانا ما 
�شمح باإحراز تقدم ملحوظ يف ت�شكيل مناطق خف�س الت�شعيد 
يف �شوري��ا. وقد جرت حماولت تو�شيع اإطار "خف�س مناطق 

الت�شعي��د" بنجاٍح ما يزال م�شتمراً، كما جرى ت�شجيع كل من 
الأردن وتركي��ا وال�شعودية على ت�شهيل الطريق اأمام ف�شائل 
املعار�شة ال�شورية املعتدلة نحو ت�شييق خالفاتها وتو�شيع 
توافقاته��ا باجتاه التهدئة واحلل��ول ال�شيا�شية، وهو ما لفت 
اإلي��ه الوزير الرو�شي يف ت�رسيحاته خ��الل جولته اخلليجية. 
جولة لفروف اخلليجية وزيارته لعّمان والريا�س، ا�شتكمال 
لتن�شي��ق مو�شكو م��ع الأطراف الإقليمي��ة يف اخلليج والأردن 
بخ�شو���س التط��ورات ال�شوري��ة، وثم��ة تقدي��ر ب��اأن حلقات 
التق��ارب الأردين - ال�ش��وري �شتكت�ش��ب دفع��ة قوية يف حال 
اإمتام رو�شيا م�شاوراتها ومباحثاتها مع الأطراف اخلليجية، 
يف ظ��ل بيئة اإقليمية ط��راأ عليها كثر م��ن الوقائع امليدانية 

واملعطيات ال�شيا�شية امل�شتجدة.

علق��ت الناطقة الر�شمي��ة با�شم اخلارجي��ة الرو�شية، 
الأخ��رة  الت�رسيح��ات  عل��ى  زاخاروف��ا،  ماري��ا 
للم�شت�ش��ارة الأملاني��ة اأنغي��ال مركل، ب�ش��اأن القرم، 
قائل��ة اإنه��ا توؤك��د "العدال��ة التاريخية مل��ا حدث". 
وكتبت زاخاروفا عل��ى �شحفتها يف موقع في�شبوك 
ممازح��ة، اإن و�شائ��ل الإعالم الأملانية ق��د تكتب اأن 
"القرا�شن��ة الرو���س" اخرتقوا هذه امل��رة املر�شحة 
نف�شه��ا ل موق��ع حملتها النتخابي��ة. وكانت اأنغيال 
مركل، ذكرت يف تعليقها على ان�شمام �شبه جزيرة 
الق��رم اإىل رو�شيا، تاري��خ توحيد اأملانيا. وقالت، يف 
مقابل��ة مع �شحيف��ة "فرانكفورت��ر األغماين��ه": "اإذا 
اأن��ا �شمعت، على �شبي��ل املثال، اأن��ه يجب العرتاف 
بال�ش��م الرو�شي للقرم، فاإنن��ي اأجادل مبا يلي: ماذا 
حدث، اإذا كنا يف جمهورية اأملانيا الدميقراطية اأمام 
مث��ل هذا املوقف، حت��ت �شعار" اأملاني��ا منق�شمة، ل 
�ش��يء هن��ا ميكن تغي��ره". وتذك��رت زاخاروفا ردة 
فعل املتفرج��ني يف القاعة يف موؤمتر ميونيخ العام 
2015 عندما قارن وزير اخلارجية الرو�شي �شرغي 
لف��روف م�شاأل��ة ان�شم��ام الق��رم بتوحي��د اأملاني��ا. 
وقال��ت: "عندم��ا اأ�ش��ار �شرغي لف��روف يف موؤمتر 
ميوني��خ 2015 اإىل اأن توحيد اأملانيا جرى من دون 
اأية ا�شتفتاء عام واأيدت رو�شيا ذلك، عرّب املتفرجون 

يف القاعة عن ا�شتيائهم الكبر". 

نتنياهو يبدأ جولته في أميركا الالتينية ويستهلها باألرجنتين

زاخاروفا ترد على ميركل الفروف يقرع أجراس التهدئة في جنوب غربي سوريا من األردن
بشأن القرم وتوحيد ألمانيا وكاالت ـ متابعة 
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بيونغ يانغ تتوعد واشنطن بـ"األلم والعذاب"
ه��ّددت كوريا ال�شمالية اأمريكا ب�"الأمل والعذاب" وبّرد 
ح��ازم، ون��ددت بجهوده��ا الت��ي دخل��ت يف "مرحل��ة 
مته��ورة متاما" لدفع جمل�س الأمن اإىل فر�س عقوبات 
جدي��دة �شّدها، ب�شبب جتربتها النووية الأخرة. وقال 
بيان لوزارة اخلارجية الكورية ال�شمالية، اليوم الثنني: 
"اإن الب��الد م�شتع��دة لتخ��اذ �شل�شل��ة م��ن الإجراءات 
ال�شارم��ة الت��ي مل ترها وا�شنطن من قب��ل، واإذا م�شت 
)اأمري��كا( قدم��ا بالق��رار غ��ر ال�رسع��ي وغ��ر العادل 
لفر���س العقوب��ات امل�ش��ددة، ف��اإن جمهوري��ة كوري��ا 
الدميقراطية ال�شعبية �شوف حتر�س ب�شكل اأكيد على اأن 
تدفع الوليات املتحدة الثمن" باهظا. واأ�شاف البيان 
ال��ذي ن�رسته وكالة الأنباء املركزية الكورية ال�شمالية 
اأن "الإجراءات املقبلة التي �شتتخذها جمهورية كوريا 
الدميقراطية ال�شعبي��ة �شتلحق بالوليات املتحدة اأكرب 
الأمل والع��ذاب". واأك��د البيان على اأن "الع��امل �شي�شهد 
كي��ف ترو�س جمهوري��ة كوريا الدميقراطي��ة ال�شعبية 
رج��ال الع�شاب��ات الأمريكيني ع��رب �شل�شل��ة اإجراءات 
اأقوى مم��ا تخيلوه". واأ�شاف: "كوريا ال�شمالية، تتابع 
عن كث��ب ت�رسفات الوليات املتح��دة.. وهي على اأمت 
ال�شتع��داد ل�شتخ��دام اأي �ش��كل م��ن اأ�ش��كال التداب��ر 
املطلق��ة، والإج��راءات ال��الزم اتخاذه��ا الت��ي ميك��ن 
اأن يرتت��ب عليه��ا اأملا كب��را وعذابا �شدي��دا للوليات 
املتح��دة، مل ت��ر مثلهم��ا اأب��دا يف تاريخه��ا.. اإن العامل 
�شي�شهد كي��ف �شتتمكن كوري��ا الدميقراطية من تهدئة 
روع املجرم��ني الأمريكي��ني ب�شل�شل��ة م��ن الإجراءات 
ال�شارم��ة الت��ي مل ي�شب��ق له��م روؤيته��ا" ح�شبما جاء 
يف ن�س البي��ان. واأعدت الوليات املتح��دة الأمريكية 
م���رسوع قرار لفر���س مزيد من العقوب��ات على بيونغ 
يان��غ، م��ن بينه��ا فر���س حظ��ر نفط��ي عل��ى كوري��ا 
ال�شمالية وعلى �شادراتها من الن�شيج، وجتميد اأ�شول 
الزعي��م كيم جونغ-اأون، والعم��ل على حظر حتويالت 

العمال الكوريني ال�شماليني يف العامل.
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دخل التناف�س بني كل من 
دم�شق ووا�شنطن على 

النفوذ يف ال�شرق ال�شوري 
مرحلة جديدة وحا�شمة 

توؤذن ب�شباق فيوادي 
الفرات، بعد التقدم الذي 

حققه »التحالف الدويل« عرب 
عملية تقودها »قوات �شوريا 
الدميوقراطية« يف ريف دير 
الزور ال�شمايل، يف موازاة 

اإمتام اجلي�س ال�شوري 
وحلفائه الهدف الأول 

من حتركهم نحو الدير، 
واملتمثل يف فّك احل�شار عن 

املدينة ومطارها الع�شكري

وكاالت ـ متابعة 

ّ


