
�أنه مت دخول  وم�صادر حملية مطلعة،  ن�صطاء  و�أ�صاف 
�لرقة،  مدينة  غربي  �لهوى  حاوي  حي  �إىل  حافلة   12
�ل�رشقي،  �ل��زور  دي��ر  ري��ف  باجتاه  �مل�صلحني  لإخ��ر�ج 
�ل��دويل،  �لتحالف  لطائر�ت  مكثف  حتليق  مع  تز�منا 

�لتابعة  �لع�صكرية  �ل�صتخبار�ت  من  وح��د�ت  وتو�جد 
ل�"ق�صد" يف �حلي.

�صوريا  وق����و�ت  �ل��ت��ح��ال��ف  �أن  �إىل  ن�صطاء  و�أ����ص���ار 
�لتنظيم  عنا�رش  بع�ض  ب��اإخ��ر�ج  قامو�  �لدميقر�طية، 
من  وحمررين  هاربني  كمدنيني  باإظهارهم  وعو�ئلهم 

�لتنظيم من مدينة �لرقة.

�إعالم  و�صائل  فيه  ذك��رت  وقت  يف  تاأتي  �خلطوة  هذه 
�ملر�حل  باتت يف  �لدميقر�طية  �صوريا  قو�ت  �أن  كردية، 
�لأخرية �إذ مل يتبق �صوى �صاعات على �إعالن حترير �لرقة 
من مرتزقة د�ع�ض، ف�صال عن عمليات �لتحرير لع�رش�ت 
�ملدنيني وهروب ع�رش�ت �آخرين من �صيطرة �لتنظيم من 

�ملدينة.

عنا�رش  �أن  �صابق  وق��ت  يف  ذك��رو�  قد  ن�صطاء  وك��ان 
من  خرجو�  وعو�ئلهم،  �ل�صورية  �جلن�صية  من  "د�ع�ض" 
وهم  �أجانب،  عنا�رش  �صوى  فيها  يبق  ومل  �لرقة  مدينة 
تقبل  لن  حيث  �لفرن�صية،  �ملخابر�ت  قبل  من  مطلوبون 
تنفيذ  عن  م�صوؤول  �أحدهم  لأن  بخروجهم  �ملخابر�ت 

هجمات يف باري�ض.
�لدفاع  وزير  ت�رشيح  مع   �أي�صا  تز�منت  �لأح��د�ث  هذه 
�لدويل  �لتحالف  باأن  �أم�ض  ماتي�ض  جيم�ض  �لأمريكي 
با�صت�صالم"  "�صيقبل  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  تقوده  �ل��ذي 

عنا�رش �لتنظيم  يف �لرقة �صمال �صوريا.
�إىل  �لهادفة  �ملحادثات  توقف  حول  �صوؤ�ل  على  ورد� 
�آخ��ر  يف  �لعالقني  �ملدنيني  لإخ���ر�ج  �آم��ن  مم��ر  توفري 
ماتي�ض  قال  �لرقة،  مدينة  يف  "د�ع�ض"  �صيطرة  نقاط 
�صنقبل  فبالطبع  �لتنظيم(  )عنا�رش  ��صت�صلم  "�إذ� 
)بينهم( لن ي�صمحو�  "�لأكرث تع�صبا  با�صت�صالمهم" لكن 
�إىل  �ل��ف��ر�ر  من  �ملدنيني  ومينعون  �ل�صت�صالم،  بذلك 

مو�قعنا... و�صوف يقاتلون حتى �لنهاية".
وقدر �لتحالف �لدويل يف تقريره �خلمي�ض �أن نحو �أربعة 
ومعظمهم  �لرقة،  يف  موجودين  ز�ل��و�  ما  م��دين  �آلف 
حمتجزون كدروع ب�رشية من قبل 300 �إىل 400 مقاتل 

من د�ع�ض.
�أن م�صلحي  �إعالم كردية،  يف غ�صون ذلك نقلت و�صائل 
�مل�صفى  من  بالت�صلل  معاك�صا  هجوما  نفذو�  د�ع�ض 
�لوطني يف �لرقة على �لنقاط �لتي تتح�صن فيها قو�ت 
�حل�صار  لفك  منهم  حماولة  يف  �لدميقر�طية،  �صوريا 
�لذي �أطبق عليهم، ما �أدى �إىل �ندلع معارك عنيفة بني 

�لطرفني.
و�لذي  �لأ�صود،  �مللعب  حميط  يف  ��صتباكات  ن�صبت  كما 

يعتقد باأن مرتزقة د�ع�ض يحتجزون فيه مدنيني.

الرقة.. أسرار التعتيم على التحرير وفق اتفاق مع اإلرهابيين
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حدود أوكرانية دون رقابة حكومية ودعوات 
أوروبية لتقسيم هذه الدولة

امرأة حّرضت ترامب على التنصل من االتفاق النووي مع إيران!

مسيحيون يقتلون 25 مسلمًا داخل مسجد في أفريقيا الوسطى

وكالت � متابع��ة: �أعلن �ملدعي �لع�صكري يف �أوكر�نيا �أناتوىل ماتيو�ض، يف حديث 
لقناة "112 �أوكر�نيا" �لتلفزيونية، �أن �رشيطا من �حلدود �لأوكر�نية – �لهنغارية 
بط��ول 150 كل��م ل يخ�ص��ع لرقاب��ة �لدولة. وذك��ر �أن هذ� �ل�رشيط يب��دو من حيث 
�لو�ق��ع كممتلكات خا�ص��ة، ول يتمتع حر�ض �حلدود �لأوك��ر�ين باإمكانية �لو�صول 
�إلي��ه ب�صكل كام��ل، م�صري� �إىل �أن ه��ذه �مل�صاحة مق�صمة �إىل قط��ع، قامت �ملجال�ض 
�لقروي��ة بتوزيعها على �ل�صكان �ملحليني، �لذين تنازل��و� عنها لحقا لأفر�د قامو� 
بت�صيي��د ما رغبو� عليه��ا. و�أ�صاف �ملدع��ي �لع�صكري �لأوكر�ين �لق��ول، �إنه �صيقدم 
تقري��ر� �إىل �لنائب �لعام يف �أوكر�نيا يوري لوت�صينكو حول هذه �مل�صاألة، موؤكد� �أن 
هذ� �لأمر ل يجوز �أن ي�صتمر. ويف م�صاء يوم 13 �أكتوبر �صهدت �لعا�صمة �لهنغارية 
بود�ب�ص��ت، فعالية جماهريي��ة طالب �مل�صاركون فيها بح��ق تقرير �مل�صري ل�صكان 
منطقة م��ا ور�ء �لكربات )�لأوكر�نية �ملحاذدية لهنغاريا(. و�أعلن منظمو �لفعالية 
�أنه��م يوؤيدون حق تقرير �مل�صري للمنطقة و�حلرية لالأقليات �لقومية �ملقيمة د�خل 
�أر��ص��ي �أوكر�نيا �حلالي��ة. و�أ�رشف على تنظيم �لتجم��ع �جلماهريي �ملذكور حزب 
"جوبي��ك" �لهنغاري، ومثله خ��الل �لفعالية ع�صو �لربمل��ان �لأوروبي كري�صتينا 
مورف��اي، �ملمنوعة من دخول �أوكر�نيا، وكذل��ك تاما�ض غاودي ناجي، �لذي كان 
يرتدي "تي �صريت" كتبت عليه عبارة "�لقرم لرو�صيا، وما ور�ء �لكربات لهنغاريا".

وكالت � متابع��ة: �أث��ار تهدي��د تر�مب بان�صحاب ب��الده من �لتفاق �لن��ووي مع �إير�ن 
ده�ص��ة و�متعا�ص��ا دوليني، ما حمل عل��ى �لتكهن باأن فكرة �لتن�صل م��ن �لتفاق تعود 
ل�صخ���ض �أّثر يف تر�مب ب�صكل مبا�رش على هذ� �ل�صعيد. جملة Politico �لأمريكية يف 
تغطي��ة بهذ� �ل�ص��دد، كتبت نقال عن م�صادره��ا �أن وزيري �خلارجي��ة ريك�ض تيلر�صون 
و�لدف��اع جيم���ض ماتي�ض �لأمريكيني قد �أقنعا �لرئي�ض دونالد تر�مب يف يوليو �ملا�صي 
ب���رشورة �لتقيد بالتفاق �لدويل مع طهر�ن، نظر� لعدم توفر �أي م�صّوغات لدى �جلانب 
�لأمريك��ي ت��ربر نق�ض �لتف��اق. و�أ�صافت �ملجل��ة �أن نيكي هايلي �ملندوب��ة �لأمريكية 
�لد�ئمة لدى �لأمم �ملتحدة، مهدت من جهتها �لطريق يف هذه �لأثناء �أمام عودة تر�مب 
ع��ن �لتفاق �لنووي، فيما كان باقي موظف��ي �لإد�رة �لأمريكية يطالبون بتعامل حذر 
م��ع ه��ذه �لق�صية و�لرتوي يف �لتن�صل من �لتفاق. وذكرت Politico نقال عن م�صدر 
مقرب من �لبيت، �أن هايلي قالت باحلرف يف �أحد �ملحافل يف يوليو �ملا�صي: "��صمحو� 
يل تو�صيح ما �أعني. �لرئي�ض تر�مب قد رّد بالإيجاب" على هذ� �لأمر، �أي �أمر �لعودة عن 
�لتف��اق. وتابعت �ملجلة، �أن هايلي قد حتولت �إىل "�صوت تر�مب �لد�خلي" على �صعيد 
ما يحيط مبوقف و��صنطن جتاه �لتفاق �لنووي مع �إير�ن، وعززت مو�قعها لدى �لرئي�ض 
�لأمريك��ي و�صط تكهنات ت�ص��ري �إىل �حتمال تن�صيبها خلف��ا لتيلر�صون يف من�صب وزير 

�خلارجية �لأمريكي، ول �صيما على وقع �خلالفات �ملحتدمة بني تر�مب وتيلر�صون.

وكالت � متابع��ة: قت��ل متم��ردون م�صيحيون م��ن ميلي�صيا "�نتي ب��الكا" 25 م�صلما 
على �لأقل د�خل م�صجد يف بلدة كيمبي، يف جنوب و�صط جمهورية �إفريقيا �لو�صطى.

 وق��ال عبد �لرحم��ن بورنو رئي�ض جمل�ض �صي��وخ كيمبي، �أم�ض �جلمع��ة، �إن �ملتمردين 
حا���رشو� �مل�صج��د وهاجم��وه يف �ل�صاع��ات �لأوىل م��ن �صب��اح �أم���ض. و�أ�ص��اف �أن 
�ملهاجم��ني �أعدم��و� �إم��ام �مل�صجد ونائب��ه. و�أمرت �ل�صلط��ات �ملحلية باإع��الن �حلد�د 
خم�ص��ة �أي��ام يف �لبلدة. وتو�ج��ه جمهورية �إفريقي��ا �لو�صطى �لغني��ة باملا�ض، ولكنها 
تع��اين من �لفقر، �أزمة منذ �أو�خر عام 2012 عندما �ندلع �لعنف جمدد� بني �مل�صلمني 
و�جلماع��ات �مل�صيحية �ملتمردة. وبعد ف��رتة من �لهدوء �لن�صبي يف عام 2016، �ندلع 

�لقتال مرة �أخرى يف �أو�ئل عام 2017 يف خمتلف �ملدن يف جميع �أنحاء �لبالد.
 

.
�عت��رب �ل�صنات��ور �لأمريكي ب��وب كروك��ر، �أن �لرئي�ض دونال��د تر�مب، 
بت�رشيحات��ه �حل��ادة ح��ول كوري��ا �ل�صمالي��ة ورف�ص��ه �تف��اق �إير�ن 
�لن��ووي، "يق�ص��ي" وزي��ر خارجيت��ه "على �مل��الأ" بتقوي���ض جهوده 

�لدبلوما�صية.
وق��ال �ل�صناتور يف حدي��ث ل�صحيفة "و��صنطن بو�ص��ت" �أم�ض �جلمعة، 
�إن مث��ل هذه �لت�رشفات من قبل رئي���ض �لدولة تقود �لبالد نحو خيار 
خط��ري: �إم��ا �ل��زج بنف�صها يف �حل��رب، �أو روؤي��ة بيونغ يان��غ وطهر�ن 

قادرت��ني عل��ى تهديد �أمري��كا ب�صالح ن��ووي. و�أ�ص��اف: "ل ميكنك �أن 
تخ�ص��ي وزي��ر خارجيت��ك علن��ا، م��ن دون �أن ت�صط��ر لالختي��ار بني 
�ل�رشي��ن". ولف��ت كروكر، �ل��ذي ير�أ�ض جلن��ة �لعالق��ات �خلارجية يف 
جمل���ض �ل�صي��وخ، �إىل جناح��ات حققها تيلر�ص��ون يف تطوير �لعالقات 

�لدبلوما�صية مع بكني.
وقال: "�أكرب ن�صاط دبلوما�صي نقوم به هو مع �ل�صني، وهذه �لعالقات 
ه��ي �لأه��م.. و�صجل��ت ه��ذه �لعالق��ات تقدم��ا ملحوظ��ا، حي��ث ميكن 
و�ص��ف بع�ض ما حتقق باأنه هائل". وتاب��ع: "عندما تقيد رجلي كبري 
دبلوما�صيي��ك، كل �صيء يخرب. �إن فعالية عملنا )مع �ل�صني( هي �أهم 

م��ا يرتك لنا �إمكانية لتفادي �لختيار )بني �ل�رشين(. وعندما تخ�صي 
وزير �خلارجية على �ملالأ، تزيل هذه �لإمكانية". وفيما يتعلق مب�صري 
�تفاق �إير�ن �لنووي، يتفق كروكر على �رشورة تعديله عرب �لكونغر�ض، 
�إل �أنه يوؤكد رغبته يف �حلفاظ على فر�صة لتباع �مل�صار �لدبلوما�صي 
يف �لتعامل مع هذه �لق�صية، تنذر مو�قف تر�مب �ملت�صددة بتحجيمها. 
و�أ�صار �ل�صناتور �إىل �أنه ميكن للكونغر�ض �لإبقاء على �لتفاق �لنووي، 
و�لتاأ�صي�ض ملزي��د من �ملفاو�صات مع �حللفاء وطهر�ن، م�صيفا: "هذه 
طريق��ة لإط��الق �حلو�ر"، �ل��ذي �صيكون �صعبا على م��ا يبدو يف �صوء 
معار�ص��ة �لدميقر�طي��ني و�لق��ادة �لأوروبيني ملطال��ب تر�مب. وكان 

تر�م��ب ق��د دخل يف م�ص��ادة كالمية م��ع كروكر على توي��رت �لأ�صبوع 
�ملا�ص��ي، حي��ث ق��ال يف تغري��دة �إن �ل�صنات��ور "تو�صل" �إلي��ه لإعادة 
�نتخاب��ه ع�ص��و� يف جمل�ض �ل�صيوخ، كما �دعى تر�م��ب �أن كروكر كان 
يرغ��ب يف تعيين��ه وزي��ر� للخارجي��ة يف �لإد�رة �جلدي��دة، لكنه قوبل 
بالرف���ض. بدوره، رد كروك��ر بتغريدة �نتقد فيه��ا ت�رشيحات تر�مب، 
وو�ص��ف �لبي��ت �لأبي���ض باأن��ه "د�ر رعاي��ة للبالغ��ني". ويف حدي��ث 
ل�صحيف��ة "نيوي��ورك تامي��ز"، ك�ص��ف كروك��ر �أن كث��ري� م��ن زمالئ��ه 
�جلمهوري��ني يعتربون تر�مب �صخ�ص��ا متهور� غري م�صتقر ي�صكل خطر� 

على �لوليات �ملتحدة.

رد قادة وم�صوؤول��ون �إير�نيون على ت�رشيحات 
�لرئي���ض �لأمريك��ي دونالد تر�م��ب، حول �تفاق 
�إي��ر�ن �لن��ووي، ت��د�ول فيها م�صطل��ح "�خلليج 
�لعرب��ي" م��ا �أث��ار �صخط��ا و��صع��ا يف �إي��ر�ن. 
وكان �أول منتق��دي تر�مب حول هذ� �ملو�صوع، 
�لرئي���ض �لإير�ين ح�صن روح��اين، �إذ دعا تر�مب 
�إىل ق��ر�ءة �لتاري��خ و�جلغر�في��ا ب�ص��كل جي��د، 
�لدولي��ة. وق��ال  و�لأدب و�لأخ��الق و�لأع��ر�ف 
روح��اين �أم���ض، "يجب �أن نق��ر�أ �لتاري��خ جيد�، 
وكيف تعامل��ت �أمريكا مع �ل�صعب �لإير�ين، و�أن 

نطال��ع �جلغر�فيا �أي�ص��ا، كيف �أن رئي�ض بلد ما، 
مل يتعلم ��صم��ا معروفا خلليج دويل، هو �خلليج 
�لفار�ص��ي �ل��ذي تتحرك في��ه �ل�صف��ن �لأمريكية 
دون غاية و�أه��د�ف، على �لأقل ي�ص��األ �خلر�ئط 
�لتي يف يد بحاريه". بدوره �أكد حممود و�عظي 
رئي���ض مكت��ب رئي���ض �جلمهوري��ة، �أن �خللي��ج 
�لفار�ص��ي، �صيبق��ى �إىل �لأب��د خليج��ا فار�صي��ا، 
و"�لت�رشيح��ات �لتي �أطلقها تر�مب، �صتعزز من 
تاآزرن��ا ووحدتن��ا �لوطنية �أك��رث فاأكرث". وكتب 
و�عظ��ي يف �صفحته �ل�صخ�صي��ة على �إن�صتغر�م، 
�أن كلمة �لرئي���ض روحاين م�صاء �أم�ض كانت رد� 
حا�صما على ت�رشيحات تر�مب �ل�صخيفة. حممد 

جو�د ظريف وزي��ر �خلارجية �لإير�ين هو �لآخر 
�نتقد ت�رشيحات تر�مب حول م�صطلح "�خلليج 
"توي��رت"،  عل��ى  وغ��رد يف ح�صاب��ه  �لعرب��ي"، 
ب��اأن تر�م��ب ب��اع �صد�قت��ه لالأ�صخا���ض �لذين 
يقدمون عر�صا �أكرب، كم��ا فعل نف�ض �ل�صيء يف 
معرفت��ه باجلغر�فيا. وكان �لرئي���ض �لأمريكي، 
دونال��د تر�م��ب، يف خطابه �ل��ذي �أعلن فيه عن 
تن��اول م�صطل��ح  �إي��ر�ن،  ��صرت�تيجيت��ه جت��اه 
�خللي��ج �لعربي لأول مرة، عندما قال �إن �لنظام 
�لإي��ر�ين يعرق��ل حرك��ة �ملالح��ة يف �خللي��ج 
�لعربي و�لبحر �لأحمر، و�إن �ل�صو�ريخ �لإير�نية 

تهدد حلفاء �لوليات �ملتحدة يف �ملنطقة.

رد وزي��ر �خلارجي��ة �لإير�ين حممد ج��و�د ظريف 
دونال��د  �لأمريك��ي  �لرئي���ض  ت�رشيح��ات  عل��ى 
تر�م��ب جتاه �إي��ر�ن، قائال "تر�مب ب��اع �صد�قته 

لالأ�صخا�ض �لذين يقدمون عر�صا �أعلى".
وكتب ظريف �أم�ض يف تغريدة على موقع �لتو��صل 
�لجتماع��ي "تويرت"، باأن �جلميع �أدرك �أن تر�مب 
باع �صد�قته لالأ�صخا���ض �لذين يقدمون عرو�صا 
�أعل��ى، وق��ال يف تغري��دة �أخ��رى �إىل �أن د�عم��ي 
كلمة تر�مب ح��ول �إير�ن، هم،"قالع �لدميقر�طية، 

�ل�صعودية و�لإمار�ت و�لبحرين".
ون��وه وزي��ر �خلارجي��ة �لإي��ر�ين، ب��اأن �ملز�ع��م 
و�لتهدي��د�ت و�ل�صتائ��م لن ترعب �ل�صع��ب �لإير�ين 
�أب��د�، "فرت�م��ب �صيكت�صف ه��ذ� �لأم��ر يف �لنهاية 
كم��ا �كت�صف��ه جمي��ع �أ�صالفه".ت�رشيحات ظريف 
تاأت��ي رد� عل��ى ت�رشيح��ات للرئي���ض �لأمريك��ي 
�أم���ض ب�ص��اأن ��صرت�تيجيت��ه �جلدي��دة �إز�ء �إي��ر�ن، 
�لت��ي �أعلن خالله��ا "ع��دم �لت�صديق عل��ى �لتز�م 
طهر�ن بالتفاق �لنووي"، دون �أن يعلن �ن�صحاب 
�لولي��ات �ملتح��دة من��ه، كم��ا ط��رح تر�م��ب يف 
خطاب��ه نهجا �أك��رث ت�صدد� جتاه �إي��ر�ن وبر�جمها 
�لن��ووي و�صو�ريخه��ا �لبالي�صتي��ة، مو�صح��ا �أن 
�لكونغر���ض �صيب��د�أ �لعم��ل لوقف برنام��ج طهر�ن 
لل�صو�ري��خ �لبالي�صتي��ة، كم��ا �ته��م �إي��ر�ن بدع��م 

�جلماعات �ملتطرفة يف �ملنطقة.

 �أعل��ن حاكم ولية كاليفورني��ا �أم�ض حالة �لطو�رئ ب�صبب 
تف�ص��ي مر���ض �لتهاب �لكب��د �لوبائي من �لنم��ط )�أ(، �لذي 
�أ�صفر عن وف��اة 18 �صخ�صا على �لأقل، يف �لولية �لو�قعة 
غرب �لوليات �ملتحدة. وقال حاكم �لولية جريي بر�ون، 
�إن �إم��د�د�ت �للقاح��ات �لتي متولها �حلكوم��ة غري كافية، 
و�إن �إع��الن حالة �لطو�رئ �صي�صمح للولية بزيادة �إمد�د�ت 
�للق��اح �ملخ�ص���ض للكب��ار لتلبي��ة �لحتياج��ات �حلالية، 
به��دف �مل�صاع��دة يف �ل�صيط��رة عل��ى تف�ص��ي �ملر�ض، كما 
�صي�صم��ح �لإعالن ب�رش�ء �للقاح��ات �لإ�صافية مبا�رشة من 
�مل�صنعني وتن�صيق توزيعها بني �لأ�صخا�ض �لأكرث تعر�صا 
للخط��ر يف �ملناط��ق �ملت���رشرة. وت�صه��د كاليفورنيا �أكرب 
تف�ض ملر�ض �لتهاب �لكبد من �لنمط )�أ( يف �لبالد، وبثالثة 
�أ�صع��اف عم��ا كان علي��ه يف 2015، وب��د�أ تف�صي �ملر�ض 
يف جمتم��ع �مل�رشدي��ن يف مدين��ة �ص��ان دييغ��و جنوب��ي 
كاليفورنيا �أو�خر عام 2016، و�متد �إىل مقاطعات �أخرى 
يف �لولي��ة. بدوره قال �لطبيب جيل ت�صافيز، عامل �لأوبئة 
يف �إد�رة �ل�صح��ة �لعام��ة بكاليفورني��ا، لل�صحفي��ني، �إن 
"كاليفورنيا وزعت 81 �ألف جرعة من �للقاحات �ملمولة 
�حتادي��ا من��ذ ب��دء �نت�ص��ار �ملر���ض، و�كت�صب��ت �ل�صلطات 
�ملحلي��ة �ملزيد من �لإم��د�د�ت ولكن �لعر���ض غري كاف... 
�إن �لإع��الن عن حالة �لطو�رئ ي�صمح لنا بالتحرك ب�رشعة 
كب��رية". وبح�ص��ب �إد�رة �لطو�رئ فقد بل��غ جمموع حالت 
�لإ�صاب��ة 576 حال��ة يف جميع �أنحاء ولي��ة كاليفورنيا، 
مب��ا يف ذلك 490 حالة يف مقاطعة �صان دييغو، و71 يف 
مقاطع��ة �صانتا ك��روز و8 حالت يف لو���ض �أجنلو�ض ومن 
ب��ني هوؤلء، مت �إدخال 386 �صخ�ص��ا �إىل �مل�صت�صفى، منهم 

342 يف �صان دييغو. 
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ما قالته قطر ولم تقله مصر في "اليونسكو"!

نف��ى �ملتحدث �لر�صم��ي با�ص��م وز�رة �خلارجية �مل�رشية 
يف  م���رشي  دبلوما�ص��ي  �أي  هت��اف  زي��د،  �أب��و  �أحم��د 
قن��اة  ل�صال��ح فرن�ص��ا، متهم��ا  "�ليون�صك��و" �ص��د قط��ر 
"�جلزيرة" بالرب�ع��ة يف �لت�صليل ون�رش �لأكاذيب. وجاء 
نف��ي �خلارجي��ة �مل�رشي��ة ه��ذ�، عق��ب �أنب��اء حتدثت عن 
�صمات��ة �أح��د �لدبلوما�صي��ني �مل�رشي��ني يف "�ليون�صك��و" 
بقط��ر، بع��د خ�ص��ارة مر�صحه��ا مناف�صات من�ص��ب �ملدير 
�لعام لل�"�ليون�صكو"، وترحيبه ب�صوت عال بفوز �ملر�صحة 
�لفرن�صي��ة بهذ� �ملن�ص��ب. وعقب �لأنباء �لت��ي �أ�صارت �إىل 
"�صمات��ة" �لدبلوما�صي �مل���رشي، حّيا علي زينل مندوب 
قطر ل��دى �ليون�صكو م�رش وكافة �ل�صع��وب �لعربية، وقال 
يف حديث متلفز بهذ� �ل�صدد: "�صمعت ما قاله �لدبلوما�صي 
�مل�رشي، و�أنا �أقول: حتيا م�رش .. وحتيا قطر .. وحتيا كل 
�ل��دول �لعربية .. هذ� �لت���رشف ل نقي�ض عليه .. نحن نرى 
�لأم��ر مبنطق �لتناف�ض �ل�رشي��ف .. و�ل�صعوب �لعربية تظل 
حت��ب بع�صه��ا .. �ل�صيا�ص��ة يختلف فيها �ل�صا�ص��ة .. لكن ل 
يجب على �ل�صعوب �لعربية �أن تقع يف فخ كر�هية بع�صها 
.. ل ن�صتغني عن بع�صنا �لبع�ض .. ول يجب علينا ك�صعوب 
�أن نقع يف فخ �ل�صيا�صة". و�أ�صاف: "�ل�صيا�صة ت�صري مبنطق 
خمتل��ف .. من هو عدوك، غد� ي�صري �صديقك .. �أما ت�رشف 
�لدبلوما�ص��ي �مل�رشي فاأنا �صخ�صيا ل �أقي�ض عليه". وزير 
�خلارجي��ة �لقطري �ل�صيخ حممد ب��ن عبد�لرحمن �آل ثاين، 
ويف تعلي��ق �أعق��ب �إع��الن نتائ��ج �مل�صابقة عل��ى رئا�صة 
"�ليون�صك��و"، �عترب �أن خو�ض مر�صح بالده �أربع جولت 
م��ن �ملناف�صة على ه��ذ� �ملن�صب، يعد �نت�ص��ار� بحد ذ�ته 
للدوح��ة. وكت��ب عل��ى ح�صابه يف "توي��رت" به��ذ� �ل�صدد: 
"ت�صدر مر�صح قطر للجولت �لأربع مع فارق �صئيل يف 
�جلولة �لأخرية يف حد ذ�ته �نت�صار لدولة قطر"، كما هناأ 
يف هذه �ملنا�صبة �ملر�صحة �لفرن�صية على فوزها، مباركا 

لها مبن�صبها �جلديد.
يذك��ر �أن �ملجل���ض �لتنفي��ذي لليون�صكو كان ق��د منح 30 
�صوتا للمر�صح��ة �لفرن�صية، وهي وزيرة �لثقافة �لفرن�صية 
�ل�صابق��ة، مقابل 28 �صوتا لوزير �لثقافة �لقطري �ل�صابق 

حمد بن عبد �لعزيز �لكو�ري.

وكاالت ـ متابعة

�أفادت و�سائل �إعالم 
ون�سطاء باأن عنا�سر 
"د�ع�ش" وعو�ئلهم 

خرجو� من �لرقة �أم�ش، 
وفق �تفاق غري معلن 
مت �إبر�مه بني قو�ت 
�سوريا �لدميقر�طية 
و�لتحالف من جهة، 

وتنظيم "د�ع�ش" من 
جهة �أخرى.

سوريا ـ وكاالت


