
واأكدت وزارة خارجية كوريا ال�ضمالية رف�ضها 
بكل حزم القرار الدويل بفر�ض عقوبات عليها، 
وقالت اإن "اعتماد هذا القرار غري قانوين وغري 
�رشعي" وهو يوؤكد مرة اأخرى جلمهورية كوريا 
الدميقراطية ال�ضعبية اأن الطريق الذي اختارته 

�ضحيح متاما.
واعتربت اأن هذا "القرار ملفق من قبل الواليات 
الو�ضائل  بكل  وملطخ  االأم��ري��ك��ي��ة  املتحدة 
الدميقراطية  كوريا  جمهورية  وتندد  القذرة. 
وترف�ض  احلا�ضمة،  العبارات  باأ�ضد  ال�ضعبية 
رقم  ال��دويل  االأم��ن  جمل�ض  قرار  قاطعا  رف�ضا 
الأنه  عليها،  جديدة  عقوبات  بفر�ض   2375
اإىل  يهدف  لال�ضمئزاز  مثريا  ا�ضتفزازا  ميثل 
حرمان كوريا الدميقراطية من حقها امل�رشوع 
يف الدفاع عن النف�ض وخنق الدولة واملواطنني 
اقت�ضادي  ح�ضار  فر�ض  خالل  من  تام  ب�ضكل 

�ضامل" عليهم.
 " عنوان  حتت  هذا  ال�ضمالية  كوريا  رّد  وجاء 
فيه  الوزارة  وقالت   ،" اخلارجية  وزارة  اإعالن 
من  بدفع  الدويل  االأمن  قرار جمل�ض  تبنى  "اإن 
هو  اأخ��رى،  مرة  االأمريكية  املتحدة  الواليات 
ويقوي  خيارنا  �رشعية  على  التاأكيد  مبثابة 

عزمنا يف موا�ضلة �ضرينا حتى النهاية ".
املزيد  �ضتبذل  اأنها  يانغ  بيونغ  واأو�ضحت 
احلفاظ  اأج��ل  م��ن  قواتها  لتقوية  اجلهد  م��ن 
اأجل  وم��ن  والبقاء،  ال�ضيادة  يف  حقها  على 

ت��اأم��ني ال�����ض��الم واالأم����ن يف امل��ن��ط��ق��ة، مع 
الواليات  مع  واق��ع  كاأمر  قوى  ت��وازن  حتقيق 
املحاولة  بينت  اأن  بعد  االأمريكية،  املتحدة 
تقدمها  من  للحد  وا�ضنطن  �ضعي  االأمريكية 
عليها  وال�ضيطرة  ال�ضالح  نزع  فر�ض  وحماولة 

وزارة  دعت  االأثناء،  ويف  النووية.  باالأ�ضلحة 
االأرب��ع��اء،  اليوم  اجلنوبية،  بكوريا  ال��وح��دة 
من  املفرغة  احللقة  ك�رش  اإىل  ال�ضمالية  كوريا 
اال�ضتفزازات النووية وال�ضاروخية، التي ترتب 
فر�ض عقوبات اأ�ضد عليها، والتي بدورها تقود 

اإىل  ودعتها  اال�ضتفزازات،  من  مزيد  اإجراء  اإىل 
العودة اإىل طاولة احلوار حلل الق�ضية النووية 
الوزارة،  با�ضم  املتحدث  وقال  �ضلمية.  بطريقة 
تبني  على  تعليقا  اليوم،  تيه-هيون،  بايك 
جمل�ض االأمن الدويل القرار رقم 2375 لفر�ض 

العقوبات على كوريا ال�ضمالية، اإن البيان الذي 
ال�ضمالية  الكورية  اخلارجية  وزارة  اأ�ضدرته 
القرار، يعترب  االأمن هذا  تبني جمل�ض  ردا على 
االأ�ضعف من بني ردود اأفعال ال�ضلطات الكورية 

ال�ضمالية على قرارات جمل�ض االأمن الدويل.
�ضيئول،  يف  الرئا�ضي  املكتب  اأو�ضح  ذلك،  اإىل 
والواليات  اجلنوبية  كوريا  اأن  االأربعاء،  اليوم 
املتحدة واليابان �ضتجري م�ضاورات حول عقد 
حمادثات قمة ثالثية على هام�ض الدورة ال�72 
نيويورك  يف  املتحدة  لالأمم  العامة  للجمعية 

بالواليات املتحدة.
وقت  يف  اليابانية،  يوميوري  جريدة  ونقلت 
احلكومة  يف  م�ضوؤولني  عن  اليوم،  من  �ضابق 
اليابانية قولهم، اإن �ضيئول ووا�ضنطن وطوكيو 
القمة  حمادثات  لعقد  الزمني  اجل��دول  تن�ضق 
مون  اجلنوبي  الكوري  الرئي�ض  بني  الثالثية 
ترامب  دونالد  االأمريكي  والرئي�ض  جيه-اإن 
 21 يوم  اآبي  �ضينزو  الياباين  ال��وزراء  ورئي�ض 
اجلمعية  هام�ض  على  اجلاري  �ضبتمرب/اأيلول 

العامة لالأمم املتحدة يف نيويورك.
تبحثا  ووا�ضنطن  �ضيئول  اأن  امل�ضوؤول  واأ�ضاف 
احتمال زيارة الرئي�ض ترامب لكوريا اجلنوبية 
نوفمرب/ يف  ال�ضني  اإىل  املرتقبة  زيارته  عند 

ت�رشين ثاين املقبل.
بعد  العتيدة،  الثالثية  القمة  حمادثات  وتاأتي 
الثالثية  القمة  حمادثات  على  �ضهرين  م��رور 
يف  املا�ضي  يوليو/متوز  مطلع  يف  ال�ضابقة 

اأملانيا.

بيونغ يانغ ماضية في التسلح لتحقيق توازن مع أميركا
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روسيا ترسل مواد بناء ومعدات لترميم 
البنية التحتية في سوريا

بوتين يلتقي الحريري في سوتشي

 

 

منظومات THAAD تبدأ مناوبة قتالية في 
كوريا الجنوبية

وكاالت � متابع��ة : بداأت منظومات "ثاد" )THAAD( امل�ض��ادة لل�ض��واريخ 
مناوبة قتالية يف قاعدة �ض��وجنو االأمريكية يف كوريا اجلنوبية، بح�ضب م�ضادر 

اإعالمية.
وذكرت امل�ض��ادر اأن الواليات املتحدة ن�رشت، يوم 7 �ضبتمرب/اأيلول، يف قاعدة 
�ض��وجنو، 4 من�ض��ات اإطالق اإ�ضافية ملنظومة "ثاد"، م�ضيفة اأن اجلزء االأول من 

هذه املنظومات قد و�ضلت اإىل كوريا اجلنوبية يف مار�ض/اآذار املا�ضي.
وكان ع�رشات االأ�ضخا�ض يف كوريا اجلنوبية اأ�ضيبوا بجروح، اخلمي�ض املا�ضي، 
ج��راء ا�ض��تباكات بني رج��ال ال�رشط��ة ومتظاهرين كان��وا يحتج��ون على ن�رش 

منظومات "ثاد" بالقرب من مدينتهم.
ويعتقد ال�ضكان اأن منظومات "ثاد" �ضتجعل من مدينتهم هدفا رئي�ضيا لل�ضواريخ 

يف حال قيام كوريا ال�ضمالية ب�ضن هجوم لتدمري هذه املنظومات.
جدي��ر بالذك��ر اأن ن���رش املنظومات االأمريكي��ة ياأتي بعد �ضل�ض��لة م��ن التجارب 
ال�ض��اروخية والنووية اأجرتها كوريا ال�ضمالية موؤخرا، باالإ�ضافة اإىل تزايد حدة 
اخلط��اب بني زعيم كوريا ال�ض��مالية كيم جون��غ اأونوالرئي���ض االأمريكي دونالد 

ترامب.

وكاالت � متابعة: اأفادت وزارة الدفاع الرو�ض��ية، باأن رو�ض��يا �ضرت�ض��ل اإىل �ض��وريا اأكرث 
م��ن 4 اآالف طن من م��واد البناء الإعادة اإعم��ار البنية التحتية يف التجمعات ال�ض��كنية 
املح��ررة م��ن االإرهابيني. وبينت ال��وزارة اأنها تقوم يف الوقت الراهن باإي�ض��ال االآالت 
ومواد البناء، بوا�ض��طة �ض��كك احلديد، اإىل ميناء نوفو�ضيبري�ضك الرو�ضي لنقلها فيما بعد 
اإىل �ض��وريا. وجاء يف بيان �ض��در عن الوزارة: "رو�ض��يا �ضرت�ض��ل اىل �ض��وريا اأكرث من 4 
اآالف ط��ن م��ن مواد البناء واآالت البناء اخلا�ض��ة لرتميم البني��ة التحتية ال�رشورية يف 
التجمعات ال�ض��كنية التي مت حتريرها من االإرهابيني". كما اأ�ض��ار البيان اإىل اأن رو�ضيا 
�ضرت�ضل جرافات وحفارات ورافعات للم�ضاركة يف اأعمال اإعادة االإعمار، باالإ�ضافة اإىل 
اأكرث من طنني من االأنابيب املعدنية ل�ض��بكة املي��اه وغريها من مرافق احلياة، ومئات 
الكيلومرتات من االأ�ضالك لرتميم االت�ضاالت والكهرباء، ومواد بناء الإعمار م�ضت�ضفيات 

ومدار�ض ومن�ضاآت اجتماعية اأخرى.

 يلتقي الرئي�ض الرو�ضي فالدميري بوتني، اليوم االأربعاء، يف مدينة �ضوت�ضي الرو�ضية، 
رئي�ض الوزراء اللبناين �ضعد احلريري. ومن املتوقع اأن تكون االأزمة ال�ضورية من اأهم 
موا�ضيع املحادثات بني اجلانبني. وكان يوري اأو�ضاكوف، م�ضاعد الرئي�ض الرو�ضي، 
قال اإن حماور املحادثات الرو�ضية اللبنانية وا�ضحة "ال�رشق االأو�ضط والو�ضع العام 
يف �ض��وريا". وينوي احلريري اأن يبحث مع بوتني االأو�ضاع يف لبنان واأن يطلب من 
اجلانب الرو�ض��ي تقدمي م�ضاعدة للجي�ض اللبناين ملحاربة "داع�ض". كما تهتم بريوت 
ب�رشاء االأ�ض��لحة الرو�ض��ية. وكان احلري��ري ناق�ض التعاون بني مو�ض��كو وبريوت مع 
نظريه الرو�ض��ي دميرتي مدفيديف. واأ�ض��فرت هذه املحادثات عن توقيع �ضل�ض��لة من 
الوثائق الثنائية، وبينها اتفاقيات يف جماالت البيئة وال�ض��ناعة واملوارد الطبيعية 
والريا�ض��ة والثقاف��ة. واأك��د مدفيديف، اأثن��اء املحادثات، ا�ض��تعداد مو�ض��كو لزيادة 
التع��اون مع بريوت يف جمال مكافحة االإرهاب. من جهته اأ�ض��ار احلريري اإىل رغبة 
لبنان يف تو�ضيع التعاون الع�ضكري مع رو�ضيا وكذلك التعاون بني خمابرات البلدين.

ذك��ر تقرير اأع��ده خرباء مركز درا�ض��ة الف�ض��اد واجلرمية املنظمة 
و�ض��بكة البلق��ان للتحقيقات ال�ض��حفية اأن البنتاغ��ون اأنفق اأكرث 
م��ن ملي��اري دوالر عل��ى ���رشاء االأ�ض��لحة للمعار�ض��ة ال�ض��ورية. 
واأفاد التقرير باأن وزارة الدفاع االأمريكية تقوم باإر�ض��ال اأ�ضلحة 
من طرازات �ض��وفياتية اإىل مف��ارز "قوات �ض��وريا الدميقراطية"، 
وجمموع��ات متمردة اأخرى تقاتل اجلي�ض ال�ض��وري. ويلفت معدو 
التقرير اإىل اأن م�ض��انع االأ�ض��لحة املوج��ودة يف البلقان و�رشقي 
اأوروب��ا يف وق��ت ما عجزت ع��ن تلبية الطلب��ات حلجمها الكبري، 

ولذلك جلاأ البنتاغون اإىل مزودين جدد، وخا�ضة من كازاخ�ضتان 
وجورجيا واأوكرانيا. وقد تو�ض��ل القائم��ون على هذا التقرير اإىل 
هذه اال�ض��تنتاجات بعد اأن اطلعوا عل��ى وثائق ال�رشاء، والبيانات 
الر�ض��مية، واأي�ض��ا بف�ض��ل ر�ض��ائل اإلكرتونية وقع��ت يف اأيديهم، 
باالإ�ض��افة اإىل حم�ض��لة حوارات اأجريت مع م�ض��ادر يف هيئات 
خمتلفة.  ويو�ضح التقرير اأن �رشاء االأ�ضلحة بداأ يف �ضبتمرب/اأيلول 
2015، خ��الل اإدارة الرئي�ض االأمريكي ال�ض��ابق ب��اراك اأوباما، 
وق��د اأنفق البنتاغ��ون، حت��ى مايو/اأيار 2017، اأك��رث من 700 
مليون دوالر على �رشاء البنادق االآلية، وقاذفات القنابل اليدوية 
امل�ضادة للدبابات ومدافع الهاون والذخائر. ووفق العقود، �ضيتم 

اإنف��اق م��ا ال يقل ع��ن 900 مليون دوالر، بحل��ول العام 2022، 
ومت تخ�ض��ي�ض مبالغ اإ�ض��افية تق��در بنح��و 600 مليون دوالر، 
كانت احت�ض��بت يف امليزانية اأو طالب��ت بها اإدارة الرئي�ض دونالد 
ترامب. ووفق التقرير يعتزم البنتاغون اإجماال انفاق مبالغ ت�ضل 
اإىل مليارين ومئتي مليون دوالر على اأ�ض��لحة حلفائه يف �ضوريا. 
ويك�ض��ف التقرير اأن وزارة الدفاع االأمريكية تقوم ب�رشاء االأ�ضلحة 
عرب قناتني، من خالل قيادة العمليات اخلا�ض��ة للقوات امل�ضلحة 
 United States Special Operations" االأمريكي��ة 
Command SOCOM"، وعرب موؤ�ض�ض��ة ع�ضكرية مغمورة 
خمت�ض��ة يف البح��وث العلمي��ة والت�ض��نيع بوالي��ة نيوجر�ض��ي 

"Picatinny Arsenal ". يت��م نق��ل املع��دات، ع��ن طري��ق 
البح��ر واجل��و، من اأوروب��ا اإىل تركي��ا واالأردن والكويت، ومن ثم 
يتم ت�ض��ليمها، عن طريق الرب واجلو، اإىل حلفاء الواليات املتحدة 
يف �ض��مال وجنوب �ض��وريا. ويلفت معدو ه��ذا التقرير اإىل اأن هذه 
التوريدات غ��ري مرتبطة بربنامج وكالة اال�ض��تخبارات املركزية 
االأمريكية اخلا�ض بتدريب قوات ما ي�ض��مى باملعار�ضة ال�ضورية 

املعتدلة والذي طوي يف وقت �ضابق مببادرة من ترامب. 
وتبني لل�ضحفيني الذين �ضاركوا يف اإعداد هذا التقرير اأن وا�ضنطن 
ت�ضتخدم �ضيغا غام�ضة يف الوثائق القانونية، بحيث ال يظهر اأن 

الوجهة النهائية لالأ�ضلحة هي �ضوريا.

اأك��د خرباء اأمريكي��ون االربعاء اأن التجرب��ة النووية التي 
اجرته��ا كوري��ا ال�ض��مالية يف الثالث من ايلول/ �ض��بتمرب 
ح��ررت طاقة قدره��ا 250 كيلوط��ن اأي اكرب ب���16 مرة 
من القنبلة الذرية التي القيت على هريو�ض��يما، ما ي�ض��كل 

زيادة كبرية عن التقديرات ال�ضابقة.
وكان��ت بيونغ يانغ ذك��رت اأن االختبار ال��ذي جرى قبل 
ع���رشة اأي��ام كان لقنبلة هيدروجينية �ض��غرية اإىل درجة 
ت�ض��مح بو�ض��عها عل��ى �ض��اروخ. ودفع��ت ه��ذه التجربة 
جمل���ض االأم��ن ال��دويل اإىل فر���ض جمموع��ة ثامن��ة م��ن 
العقوبات على كوريا ال�ض��مالية. و�ضجل املعهد االأمريكي 

للجيولوجي��ا خ��الل التجرب��ة ح��دوث زل��زال قوت��ه 6،3 
درج��ات. لك��ن منظمة معاه��دة احلظر ال�ض��امل للتجارب 
النووي��ة والوكالة الرنوجية لر�ض��د ال��زالزل “نورويجني 
�ض��يزميك اآراي )نور�ض��ار( اكدتا اأن قوة الزلزال بلغت 6،1 

درجات.
نتيج��ة لذل��ك، قال املوق��ع االلكرتوين املتخ�ض���ض “38 
ن��ورث” يف جامع��ة جون هوبكينز يف وا�ض��نطن انه اعاد 
النظ��ر يف تقديرات��ه ال�ض��ابقة لق��وة الزل��زال، م�ض��ريا اإىل 
“250 كيلوط��ن”. وبذل��ك يك��ون التفج��ري اق��وى ب�16 
مرة ع��ن الطاق��ة الت��ي حررتها القنبل��ة االأمريكي��ة التي 
ق�ض��فت بها هريو�ض��يما وبلغت 15 كيلوط��ن يف 1945. 
وتراوح��ت التقديرات الر�ض��مية لق��وة انفج��ار الثالث من 

ايل��ول/ �ض��بتمرب ب��ني 50 كيلوطن ح�ض��ب �ض��يول و160 
كيلوط��ن براأي اليابان. اما موقع “38 نورث” فقد حتدث 

عن 100 كيلوطن.
وق��ال م�ض��وؤولون اأمريكيون م��ن جهتهم انهم يوا�ض��لون 
لقنبل��ة  كان��ت  التجرب��ة  ان  م��ن  التحق��ق  حماول��ة 
هيدروجيني��ة، م�ض��ريين اإىل اأن “تاأكي��د كوريا ال�ض��مالية 

باأن القنبلة هيدروجينية ما زال غري مثبت”.
وق��ال موق��ع “38 ن��ورث” ان �ض��ورا التقط��ت باالقمار 
اال�ض��طناعية اجلمع��ة بع��د خم�ض��ة اأي��ام عل��ى التجرب��ة 
النووي��ة تك�ض��ف ن�ض��اطات جدي��دة على م�ض��توى بوابات 
ال�ض��ور  وتظه��ر يف  بونغ��ي-ري.  التج��ارب يف  موق��ع 

�ضاحنات متوقفة وعربات ومعدات اخرى.

 اأعل��ن الرئي���ض الفنزويل��ي، نيكوال���ض م��ادورو اأنه 
م�ضتعداً للقاء املعار�ض��ة الإجراء حمادثات بو�ضاطة 
جمهوري��ة الدوميني��كان ورئي���ض الوزراء االإ�ض��باين 
ال�ض��ابق خو�ض��يه لوي���ض رودريغيز ثابات��ريو. وقال 
م��ادورو، خ��الل اجتم��اع وزاري نقل��ه التلفزي��ون 
الر�ض��مي، اإن "ثابات��ريو والرئي���ض )دانيل��و( ميدينا 
يعرف��ان جي��دا اأين كن��ت م�ض��جعا له��ذا احل��وار واأنا 
اأقب��ل به". واأ�ض��اف، اأن خورخ��ي رودريجيز )نائب 
رئي���ض الب��الد �ض��ابقا( ال��ذي �ض��يقود وف��د حكوم��ة 
فنزويال �ضيمثله خالل االجتماع مع املعار�ضة. كما 
اأعلنت املعار�ض��ة بدورها اأنها �ضتعقد اجتماعا بهذا 
ال�ض��اأن مع رئي�ض الدومينيكان، دانيلو ميدينا. وقال 
بي��ان الئتالف املعار�ض��ة: "تقرر اإر�ض��ال وفد للقاء 
الرئي���ض ميدينا لتقدمي اأهداف الن�ض��ال الدميقراطي 
الوطن��ي". واأعلن وزي��ر اخلارجية الفرن�ض��ي جان-
ايف لودريان، يف وقت �ض��ابق، عن اإمكانية معاودة 
ويف  الدوميني��كان.  جمهوري��ة  يف  املحادث��ات 
ت�رشي��ح ن�رش بع��د لقائه نظ��ريه الفنزويلي خورخي 
اآريازا، رحب لودري��ان "باالأنباء اجليدة" معربا عن 
اأمله باأن "تثمر هذه اخلطوة �رشيعا مبادرات �ض��لبة 
عل��ى االأر���ض". وكان��ت حمادثات دامت �ض��هرا بني 
مادورو واملعار�ضة العام املا�ضي قد انهارت و�ضط 

اتهامات متبادلة بني الطرفني.

طريق الواليات المتحدة السري لتسليح حلفائها في سوريا!

مادورو يقبل الحوار مع خبراء أميركيون:التجربة النووية الكورية الشمالية أقوى بـ16 مرة من قنبلة هيروشيما
المعارضة الفنزويلية متابعة- وكاالت

بغداد – وكاالت

وكاالت ـ متابعة

حاكم دبي يأمر بإرسال غوث عاجل إلى الجئي "الروهينغا"

الجئ��ي  اإىل  عاجل��ة  معون��ات  االإم��ارات  دول��ة  اأر�ض��لت 
"الروهينغ��ا" يف بنغالدي���ض عل��ى م��ن طائ��رة خا�ض��ة. 
وذك��رت وكالة اأنباء االإمارات اأن حممد بن را�ض��د اآل مكتوم 
نائ��ب رئي���ض الدول��ة رئي���ض جمل�ض ال��وزراء وحاك��م دبي، 
اأم��ر باإر�ض��ال "طائرة خا�ض��ة حمّملة مب�ض��اعدات اإن�ض��انية 
عاجل��ة لالجئ��ي الروهينغ��ا يف بنغالدي�ض"، وذلك حر�ض��ا 
من��ه على مد "يد الع��ون لالجئني الذين تقطعت بهم ال�ض��بل 
على احلدود البنغالية، ومع تفاقم الو�ض��ع االإن�ض��اين احلرج 
هناك يف ظل ارتفاع اأعداد النازحني الروهينغا الفارين من 
االأعم��ال العدائية التي ت�ض��تهدفهم يف ميامنار والذين يقدر 
عدده��م حاليا بح��وايل 270 األ��ف الجئ". ولفت��ت الوكالة 
اإىل اأن طائ��رة امل�ض��اعدات الت��ي اأم��ر باإر�ض��الها حمم��د بن 
را�ض��د اآل مكتوم، "حمّمل��ة مبائة طن مرتي من امل�ض��اعدات 
االإن�ض��انية بالتعاون مع املفو�ض��ية العليا ل�ضوؤون الالجئني 
التابعة لالأمم املتحدة وت�ض��ل القيمة االإجمالية للم�ضاعدات 
اإىل ح��وايل 2.7 ملي��ون درهم وتت�ض��من ب�ض��ورة اأ�ضا�ض��ية 
خميم��ات اإي��واء دعمًا جلهود املفو�ض��ية يف مواجهة االأزمة 
كوتوبالنون��غ  خمي��م  يف  ال�ض��يما  املتفاقم��ة  االإن�ض��انية 
لالجئ��ني يف بنغالدي���ض وبه��دف تخفي��ف املعان��اة ع��ن 
كاهل النازح��ني الذين اأجربتهم االأعمال العدائية على هجر 
ديارهم والفرار طلبا للنجاة باأرواحهم واأغلبهم من الن�ض��اء 
واالأطف��ال والر�ض��ع".  وينتظ��ر اأن ت�ض��هم هذه امل�ض��اعدات 
االإن�ض��انية "يف توف��ري امل��اأوى لنح��و 8500 الجئ �ض��من 
ح��وايل 1700  اأ���رشة"، وه��ي تاأت��ي يف �ض��وء "الو�ض��ع 
االإن�ضاين املتدهور لالجئي الروهينغا ال�ضاعني للو�ضول اإىل 
ملجاأ اآمن يف بنغالدي�ض". جتدر االإ�ضارة اإىل اأن هذه ال�ضحنة 
"م��ن امل�ض��اعدات االإن�ض��انية املوجهة لالجئ��ي الروهينغا 
هي الثانية للمفو�ض��ية العليا ل�ض��وؤون الالجئني انطالقًا من 
املدينة العاملية للخدمات االإن�ض��انية حيث �ض��ملت ال�ض��حنة 
االأوىل التي مت توجيهها يوم االأحد املا�ض��ي 91 طنا مرتيا 
م��ن م��واد االإغاث��ة لدعم احتياج��ات نح��و 175 األف الجئ 

هناك".

وكاالت ـ متابعة 

�شجبت كوريا ال�شمالية، 
اليوم الأربعاء، قرار جمل�س 

الأمن رقم 2375 الذي 
فر�س عقوبات جديدة 

عليها، ردا على جتربتها 
النووية الأخرية، واأكدت 

اأنها ما�شية يف الت�شلح 
لتحقيق توازن قوى مع 

اأمريكا.

وكاالت ـ متابعة


