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مؤسس »بالكووتر« يدعو خلصخصة احلرب في أفغانستانعربية وعالمية
واشنطن - أ.ف.پ: يحاول اريك برنس مؤسس »بالكووتر«، شركة املرتزقة الذين تركوا ذكريات مريرة في 
العراق، اقناع واشنطن بخصخصة احلرب التي متزق أفغانستان، رغم الدعم االميركي واألطلسي بالرجال 
والسالح ومليارات الدوالرات. ويواصل هذا الرجل الذي لديه ماض من املشاكل الى بيع واشنطن خطته 
خلصخصة اطول حرب تخوضها في تاريخها، السيما ان هناك من يصغي اليه.
ويقترح برنس ان يحل 5500 من املرتزقة محل اجليش األميركي في افغانستان، باستثناء القوات اخلاصة، 
لتدريب اجلنود األفغان والقتال إلى جانبهم. ويعتقد ان الكلفة ستكون بحدود عشرة مليارات دوالر 
سنويا، أي أقل بكثير من 45 مليارا مخصصة للجيش األميركي من اموال دافعي الضرائب عام 2017. آلخر األخبار العربية والعاملية زوروا موقعنا على

www.alanba.com.kw/International
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الرئيس األميركي يضغط على الصين للتحرك في األزمة الكورية

كوريا الشمالية تواجه تهديدات ترامب بـ 3.5 ماليني عسكري وصواريخ »بحر - أرض«
عواصم - وكاالت: أعلنت 
كوريــا الشــمالية ان قرابــة 
٣.5 ماليــن مواطــن تطوعوا 
لالنضمام إلى صفوف جيشها 
أو العودة إليه ملقاومة عقوبات 
جديدة من األمم املتحدة وقتال 
الواليــات املتحدة، وذلك على 
خلفية التوتــر املتصاعد بن 

بيونغ يانغ وواشنطن.
وذكرت صحيفة )رودوجن 
سينمون( الرسمية في كوريا 
الشمالية أن املتطوعن عرضوا 
االنضمام إلى اجليش الشعبي 
الكوري بعدما أصدرت وكالة 
األنباء املركزية الكورية بيانا 
االثنــن املاضــي أدانــت فيه 
العقوبات اجلديدة التي فرضتها 
األمم املتحدة ردا على جتارب 
كوريا الشمالية الصاروخية.

مــن جانب آخــر، صعدت 
بيونــغ يانغ حتديها لترامب، 
وأظهرت صور حديثة لألقمار 
الصناعية استعدادها الختبار 
صواريــخ باليســتية جديدة 
من على منت غواصة، حســب 
مــا قــال جوزيــف بيرموديز 
خبيــر الشــؤون الدفاعيــة 
الكورية الشــمالية والشؤون 
االستخبارية، الذي نشر صورا 
تظهر على األرجح استعدادات 
الختبار صاروخ باليستي بحر 
- ارض )إس إل بي إم(. وأضاف 
»ان كوريا الشمالية رمبا تسرع 
تطويــر اجلزء البحــري من 

قواتها النووية«.
جاء ذلك، ردا على التهديد 
الذي أطلقه الرئيس األميركي 
دونالــد ترامب بــأن »اخليار 
العسكري« ضد كوريا الشمالية 

»جاهز للتنفيذ«.
وحــذر الزعيــم الكــوري 
الشمالي، مؤكدا أنه »سيندم« إذا 
هاجم جزيرة غوام في احمليط 
الهــادئ وأراضــي الواليــات 

املتحدة.
وقــال ترامب فــي مؤمتر 
صحافــي غيــر رســمي فــي 
منتجع اجلولف اخلاص به في 
بدمينستر، بوالية نيو جيرسي 
مساء امس االول »اذا قام بأي 
شــيء ضد غــوام أو االراضي 
االميركية او اي حليف للواليات 
املتحدة، فانه ســيندم حقيقة 
وسيندم بسرعة«، معربا عن 

تنديده بنظام »يتصرف بشكل 
سيئ منذ سنوات وعقود«. 

إال ان ترامــب عاد وخفف 
من لهجته احلادة جتاه بيونغ 
يانغ، وقال إن الواليات املتحدة 
تدرس فرض عقوبات اقتصادية 
إضافية على كوريا الشمالية. 
ووصف العقوبات املطروحة 
على بساط البحث بأنها »قوية 
جــدا، وعلى مســتوى مرتفع 

للغايــة«. وقــال ترامــب في 
نفس املكان والى جواره وزير 
اخلارجية ريكس تيلرســون 
ومستشــار األمــن القومــي 
األميركي هربرت ماكماســتر 
»ما استطيع أن أقوله لكم أنه 
ال أحد يفضل احلل السلمي أكثر 
من الرئيــس ترامب. نأمل أن 
يتحقق ذلك«. وفي وقت الحق، 
امس، قال الرئيس الصيني شي 

جن بينغ إن هناك حاجة حلل 
سلمي لقضية كوريا الشمالية 
النووية وحث جميع األطراف 
في اتصــال هاتفي مع نظيره 
األميركــي دونالد ترامب على 
جتنب األقــوال واألفعال التي 

تؤجج التوتر.
وقالت اخلارجية الصينية 
في بيان إن رئيس الصن حتدث 
عن ضرورة حل قضية كوريا 

الشمالية النووية سلميا ودعا 
إلى الهدوء.

وذكر البيت األبيض في بيان 
أن الرئيسن اتفقا في اتصالهما 
الهاتفي على ضرورة أن »تكف 
كوريا الشــمالية عن سلوكها 
االستفزازي التصعيدي« وأكدا 
على التزامهما بنزع الســالح 
النــووي مــن شــبه اجلزيرة 
الكورية، مضيفا أن العالقة بن 
ترامب وشي »وثيقة للغاية« 
و»يرجى أن تقود إلى حل سلمي 
للمشكلة الكورية الشمالية«.

وفي ســياق متصــل، دعا 
الرئيس الفرنســي، إميانويل 
ماكــرون، إلى جتنب تصعيد 
التوترات في النزاع مع كوريا 
الشمالية. وقال ماكرون امس 
فــي بيــان صــادر عــن قصر 
اإلليزيه: »على املجتمع الدولي 
التنسيق ملواجهة هذا التهديد 
بثبات وفعاليــة، حتى تعود 
كوريــا الشــمالية إلى طريق 

احلوار دون شرط«.
بدوره، قال وزير اخلارجية 
البريطاني بوريس جونسون 
إن كوريــا الشــمالية تتحمل 
مسؤولية االزمة مع الواليات 
املتحدة، مؤكدا ان لندن ترغب 

في حل ديبلوماسي لألزمة.
مــن جانــب آخر، كشــف 
مســؤول باإلدارة األميركية، 
النقاب عن اســتعداد الرئيس 
ترامــب إلطــالق حتقيقا ضد 
الصن، في خطوة يراها خبراء 
تهدف الى الضغط على الصن 

للتحرك في األزمة الكورية. 
فــي  املســؤول  وقــال 
تصريحــات نقلتهــا مجلــة 
»بوليتيكــو« األميركية على 
موقعهــا اإللكتروني امس: إن 
ترامب ســيطالب غــدا بفتح 
حتقيــق حــول الصــن إزاء 
ادعاءات بانتهاكها حقوق امللكية 
الفكريــة بالواليــات املتحدة 
والنقل القسري للتكنولوجيا.
وأوضحت املجلة أن طلب 
بــدء التحقيق، الــذي يحظى 
بتأييد حزبــي، لن ينتج عنه 
فــرض عقوبــات فورية على 
بكن، لكنه قد يؤدي الحقا إلى 
فرض رسوم مرتفعة للغاية 
على السلع الصينية بالسوق 

األميركية.

هل تقسم »موقعة أكتوبر« املقبلة 
األوروبيني واألميركيني جتاه إيران؟

واشنطن - أحمد عبداهلل

طبقا لتسريبات البيت االبيض فإن الرئيس دونالد 
ترامب يعتــزم ان يعلن ان ايران لم تلتزم بتعهداتها 
الــواردة في االتفــاق النووي وذلك في شــهر اكتوبر 
املقبــل، اي في املوعد احملدد لتقدمي ذلــك االقرار الى 

الكونغرس االميركي.
وطبقا لنفس التسريبات فإن حلفاء الواليات املتحدة 
األوروبين يعارضون رفض االقرار بالتزام ايران على 
عــدد من األســس، ابرزها ان الواليــات املتحدة اقرت 
الشهر املاضي بأن طهران ملتزمة باالتفاق وأن شيئا 
جديدا لم يحدث في غضون االشــهر الثالثة الفاصلة 

بن اإلقرارين لتبرير التغير بن محتواهما.
وإذا مــا جاء تقييــم االدارة األميركية على النحو 
الذي يريده الرئيس ترامب فان ذلك يعني ان واشنطن 
ستعود الى تطبيق عقوبات مشددة ضد ايران. اال ان 
االرجح ان تفشل تلك العقوبات اذ يبدي األوروبيون 
معارضة شــديدة للتشــدد االميركي، كمــا ان الصن 

وروسيا لن يقرا التراجع االميركي.
فضال عن ذلك فان حلفاء الواليات املتحدة في شرق 
آســيا، وأبرزهم كوريا اجلنوبية واليابان يعارضون 
اعادة فرض العقوبات على ايران. ومن الصعب في هذه 
احلالة فرض عقوبات مؤثرة من دولة واحدة - حتى 
وان كانت بحجم الواليات املتحدة - على ايران او اي 

بلد وتوقع جناحها. 
وفي حالة اميركا فان السالح األساسي هو اعتمادات 
متويل العمليات التجارية التي تستند الى حتويالت 
مالية بالدوالر متر قســرا على الواليات املتحدة على 
نحو يتيح جتميدها اذا ما فرضت واشنطن عقوبات 

جديدة.
بيــد ان االحتــاد األوروبــي طور خالل الســنوات 
القليلة املاضية مراكز »اوف شور« للتعامل بالدوالر 
دون املرور بالواليات املتحدة، وكانت النتائج األولية 
ايجابيــة اال ان مبررات تطويــر تلك التجربة لم تكن 
كافية لإلسراع بتطبيقها.  وفي حالة حدوث اختالف 
اوروبــي - اميركي حول جتديد العقوبات ضد ايران 
فان بوسع االحتاد األوروبي ان يطور مراكز التعامالت 
املالية الـ »اوف شور« لتمويل العمليات التجارية بن 
ايــران ان رفضت دول االحتاد االنضمام الى الواليات 
املتحدة في عقوباتها املتوقعة. ومن شأن هذا املخرج 
ليس فقط ان يضعف العقوبات االميركية ولكن ايضا 
ان يضعــف النفوذ االميركي دوليــا. وهذا على وجه 
احلصــر ما يجعل وزير اخلارجيــة األميركي ريكس 
تيلرسون يعارض بقوة اجتاه الرئيس ترامب لرفض 

اعتماد اقرار التزام ايران باالتفاق النووي.

 اعتقال فلسطينية طعنت إسرائيلياً في القدس

عواصم - وكاالت: اعتقلت شرطة االحتالل 
اإلسرائيلي، فلسطينية اصابت بجروح طفيفة 
اسرائيليا طعنته بسكن مبنطقة باب العامود 

قرب البلدة القدمية بالقدس احملتلة.
وأوضحت الشــرطة ان الهجوم وقع قرب 
باب دمشــق في القدس الشرقية، مشيرة الى 
ان املهاجمة فلسطينية في الثالثن من العمر 

من سكان القدس، وقد اعتقلت في املدينة.
ونقلت وسائل اعالم اسرائيلية عن املتحدثة 
باســم شــرطة االحتالل لوبا الســمري قولها 

ان املرأة طعنت حارســا اســرائيليا واصابته 
بجروح طفيفة، مشــيرة الــى انه مت حتويله 
الى املستشفى فيما حولت املرأة الى التحقيق.
وقــال شــهود عيــان إن عناصر الشــرطة 
اإلسرائيلية الحقت الشــابة الفلسطينية في 
شارع السلطان سليمان، املؤدي إلى باب العامود 
وهو إحدى بوابات البلدة القدمية في املدينة، 

قبل اعتقالها.
وأشاروا إلى أنه لم يكن بحوزة الفتاة سكن 

عند اعتقالها.

فلسطينيون يصلون في احد شوارع البلدة القدمية بالقدس احتجاجا على ابعاد االحتالل لالسر املقدسية من منازلها   )ا.ف.پ( 

استشهاد 4 جنود إماراتيني في اليمن
بعد تعرض مروحيتهم خللل فني

عواصم - إياد أحمد ووكاالت

أعلنــت القيــادة العامة للقوات املســلحة 
االماراتية استشهاد أربعة من جنودها املشاركن 
في عملية »إعادة األمل« ضمن قوات التحالف 
العربــي لدعم الشــرعية في محافظة شــبوة 
باليمن، حيث تعرضت مروحيتهم خللل فني 
أدى الى هبوطها اضطراريا وارتطامها باألرض.

وذكرت وكالة انباء االمارات الرسمية )وام( 
في بيان ان اجلنود، هم: النقيب أحمد البلوشي 
واملالزم أول طيار جاسم الزعابي والوكيل محمد 

احلساني والوكيل سمير أبوبكر.
في غضون ذلك، أفادت مصادر عسكرية في 
مدينة املخاء غــرب اليمن بأن قوات التحالف 
العربي دمرت، امس، زورقا مفخخا ومســيرا 
مليليشــيات احلوثي وصالح كان يســتهدف 

ميناء املخاء.
وأوضحت املصادر أن الهجوم الفاشل وقع 
عند الثالثة فجرا بزورق كان موجها إلى سفن 
راســية في املينــاء، ومت تدمير الــزورق قبل 
وصوله إلى الهدف، بحســب مــا أوردت قناة 

»العربية« الفضائية.

قطر: احلوار ودعم وساطة الكويت السبيل الوحيد حلل األزمة الراهنة
عواصم - وكاالت: أكد سفير قطر في أملانيا 
الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني أن اجللوس 
على طاولة احلوار ودعم وساطة الكويت هو 
السبيل الوحيد حلل األزمة الراهنة بن الدوحة 

والدول الـ 4 املقاطعة لها.
وقال السفير القطري في مقابلة مع راديو 
»الصوت العربي« ونشرتها وزارة اخلارجية 
القطرية امس: »نحن في دول اخلليج نعتبر مثل 
اخوة في بيت واحد واإلخوة عندما يكون هناك 
اختالف بينهم في بيت واحد ال يغلقون األبواب 
على بعضهم البعض أو يتهمون البعض ولكن 

البد أن يجلسون على طاولة احلوار وإذا كان 
هناك أي اختالف يتم حله عبر هذا السياق«.

ولفت آل ثاني الى أن استمرار ما وصفه بـ 
»احلصار« على بالده، سيتجاوز تأثيره منطقة 
اخلليج فحســب بل ســيمس املواطن العادي 
في أي مكان في العالم، وقال: »كلما زادت مدة 
األزمة ستكون هناك صعوبات أكبر في إيجاد 
حلول، وتأثيراتها ليس فقط على قطر أو منطقة 
اخلليج، يعني قطر وجدت بدائل، ولكن التأثير 
كما نحن نعلم أن منطقة اخلليج تغذي العالم 
بأكثر من 4٠% من مصادر الطاقة، وإذا استمرت 

هذه األزمة أكثر من ذلك فسينعكس هذا سلبا 
حتى على الشخص العادي في أي مكان بالعالم 
ألن أسعار الطاقة ستزيد سواء البترول أو الغاز 

وهذا بدوره سيؤثر على املنتجات األخرى«.
إلــى ذلك، طالــب رئيس اللجنــة الوطنية 
القطرية حلقوق اإلنسان علي بن صميخ املري، 
خــالل مؤمتر صحافي امــس، اململكة العربية 
السعودية بفتح خطوط مباشرة إلى جدة أمام 
الطيران القطري لتســيير احلــج جوا، وفتح 
املنفذ البري أمام احلجاج ذوي الدخل احملدود.

الدوحة تطالب الرياض بفتح منافذ برية وجوية مباشرة أمام حجاجها

»البيشمركة«: القتال ضد »داعش« مستمر 4 سنوات أخرى

أكراد العراق يتحدون أميركا ويتمسكون باستفتاء االستقالل
عواصم - وكاالت: شدد 
إقليــم كردســتان العراق 
أمس على متسكه بإجراء 
استفتاء على االستقالل في 
٢5 سبتمبر املقبل كما هو 
مقرر وذلك على الرغم من 

طلب أميركي بتأجيله.
وقال هوشيار زيباري 
مستشار رئيس كردستان 
العراق مســعود بارزاني 
تعليقــا علــى طلــب نقله 
وزير اخلارجية األميركي 
ريكس تيلرسون لبارزاني 
»املوعد كما هو ٢5 سبتمبر 

لم يتغير«.
وأضــاف زيبــاري أن 
تيلرسون طلب ذلك خالل 
محادثة هاتفية مع بارزاني 

يوم اخلميس الفائت.
وقــال بيان صــدر عن 
رئاسة كردســتان العراق 
بعــد اتصــال تيلرســون 
تأجيــل  »بخصــوص 
االستفتاء، أوضح رئيس 
إقليــم كردســتان لوزيــر 

خارجية أميركا بأن الشراكة 
والتعايش الســلمي الذي 
كان يشكل الهدف الرئيسي 
لكردستان مع دولة العراق 
فــي املراحــل التاريخيــة 
املتعاقبــة التــي مــر بهــا 

اجلانبان لم يتحقق«.
وأضــاف البيان »لذلك 
سيمضي شعب كردستان 
في طريقه وسيقرر مصيره. 
وتساءل رئيس االقليم من 
وزير اخلارجية األمريكي: 
ما الضمانات التي من املمكن 
أن يتــم تقدميها لشــعب 
كردســتان مبقابل تأجيله 
لالستفتاء؟ وما البدائل التي 
ستحل محل تقرير املصير 

لشعب كردستان؟«.
الواليــات  وتتخــوف 
املتحدة ودول غربية أخرى 
من أن يشــعل االســتفتاء 
املرتقــب صراعــا جديــدا 
مع بغداد ويحول املنطقة 
لساحة اضطرابات إقليمية 
أخرى. كما تعارض تركيا 

وإيران وسورية، وجميعها 
تقطنهــا أعــداد كبيرة من 
األكراد، استقالل كردستان 

عن العراق.
وقالت وزارة اخلارجية 
األميركية في يونيو املاضي 
إنهــا تخشــى أن يصرف 
االســتفتاء االنتبــاه عــن 
أكثــر  »أولويــات أخــرى 
هزميــة  مثــل  إحلاحــا« 
متشددي تنظيم داعش. من 
جهة اخــرى، اكد أمن عام 
الفريق  البيشمركة  وزارة 
جبار ياور، أن »داعش« لم 
ينته في العراق أو املوصل، 
متوقعا استمرار القتال ضد 
التنظيــم لثــالث أو أربع 

سنوات أخرى.
وقال ياور فــي مقابلة 
متلفزة بثتها قناة السومرية 
نيوز اإلخباريــة امس إن 
»عمليات داعش في املنطقة 
والعالم مستمرة، وبالنسبة 
ملدينــة املوصل مــا زالت 
العمليات مستمرة، حيث 

مت قتل ما يسمى بالقاضي 
الشرعي للتنظيم اإلرهابي 
بعد تخفيه في عدة مناطق 

منذ فترة«.
ميدانيا، قال النقيب في 
الشــرطة العراقية حبيب 
الشمري إن تنظيم »داعش« 
شــن ٣ هجمــات متزامنة 
شمال وشرق محافظة ديالى 
شــرقي البالد، اســتهدفت 
مناطــق ســكنية وقــوات 
أمنية اســفرت عن إصابة 
5 أشخاص بينهم عنصران 

من قوات البيشمركة.
وأوضــح الشــمري أن 
»مســلحي داعــش شــنوا 
 ٣ باســتخدام  هجومــا 
قذائــف هاون اســتهدفت 
مواقع تتمركز فيها قوات 
البيشــمركة فــي ناحيــة 
جلوالء شمال شرق ديالى« 
مؤكدا ان »الهجوم اســفر 
عن اصابــة عنصر بقوات 

البيشمركة بجروح«.
وأضــاف ان »اثنن من 

البيشمركة  عناصر قوات 
اصيبوا بجــروح مختلفة 
جراء تعرض دوريتهم الى 
انفجار عبوتن ناســفتن 
شمال شرق ديالى«. وفي 
حــادث امنــي اخــر، قــال 
الشــمري ان »6 قذائــف 
هاون اطلقها تنظيم داعش 
اســتهدفت مناطق سكنية 
في ناحية العظيم شــمال 
محافظة ديالى وأســفرت 
عن اصابــة اثنن بجروح 
واحلــاق اضــرار ماديــة 
بعدد من املنازل وسيارات 

املدنين«.
وتابــع ان »مســلحن 
يعتقــد انتماؤهم لتنظيم 
داعش فجــروا عدة ابراج 
لنقــل الطاقــة الكهربائية 
باســتخدام عبوات ناسفة 
شمال شرق ديالى«، مبينا 
ان »ناحية قرة تبة والقرى 
التابعــة لهــا تعانــي من 
انقطاع تام للتيار الكهربائي 

جراء تفجير االبراج«.

واشنطن تستعد 
إلعالن بدء حتقيق 

في انتهاكات الصني 
لقوانني التجارة

عواصم - وكاالت: وصف وزير الدفاع 
الڤنزويلي فالدميير بادرينو، التهديد 

العسكري الذي أطلقه الرئيس األميركي 
دونالد ترامب ضد كراكاس بأنه »جنون«. 

وقال بادرينو للتلفزيون الرسمي: 
»هذا درب من اجلنون. هذا عمل شديد 

التطرف. هناك نخبة متطرفة حتكم 
الواليات املتحدة«.

وأضاف »كجندي أقف مع القوات 
املسلحة الڤنزويلية ومع الشعب. 

أنا واثق من أننا سنكون جميعا في 
اخلطوط األمامية للدفاع عن مصالح 

وسيادة ڤنزويال احلبيبة«.
من جهته، قال وزير االتصاالت 

الڤنزويلي إرنستو فيلجاس: إن تصريح 

ترامب »تهديد لم يسبق له مثيل للسيادة 
الوطنية«.

وأعلن ترامب مساء امس االول انه 
يدرس خيارات للرد على االزمة 

السياسية املتصاعدة في ڤنزويال تشمل 
تدخل اجليش االميركي. 

وأوضح ترامب للصحافيني في 
نيوجرسي »لدينا خيارات كثيرة 

لڤنزويال، مبا في ذلك خيار عسكري 
محتمل اذا لزم االمر«. 

وتابع »لدينا قوات في كل انحاء العالم 
وفي اماكن بعيدة جدا. ڤنزويال ليست 
بعيدة جدا والناس يعانون وميوتون«، 

مضيفا »ان اخليار العسكري هو 
بالتأكيد طريق ميكن ان نسلكه«.

من جهة اخرى، أعلنت اخلارجية 
البيروفية عن طرد سفير ڤنزويال بسبب 
خرق كراكاس »للحكم الدميوقراطي« في 
عهد الرئيس نيكوالس مادورو، قبل ان 
ترد االخيرة باملثل بعد ساعات. وقالت 

اخلارجية البيروفية: إن لدى السفير 
دييغو موليرو5 أيام ملغادرة البالد.

وبعد ساعات ردت ڤنزويال بطرد السفير 
البيروفي كارلوس روسي وحددت مهلة 

مماثلة له.
ووصفت وزارة اخلارجية الڤنزويلية 

في بيان الرئيس البيروفي بيدرو بابلو 
كوتشينسكي بانه »عدو« لڤنزويال 

بسبب »التدخل باستمرار في الشؤون 
الداخلية للبالد«.

ڤنزويال رداً على تهديدات ترامب بالتدخل العسكري: »مجنون ومتطرف«

حتليل إخباري


