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عن  األمريكية  اإلدارة  أعربت 
ارتياحها لتفاعل الدول العربية 
املتحدة  الواليات  مساعي  مع 
إىل تشكيل تحالف دويل ملحاربة 
منطقة  يف  والتطرف  اإلرهـــاب 

الرشق األوسط.
وقال وزير الخارجية األمريكي 
جون كريي أن بالده راضية للغاية 
العربية  اململكة  استجابة  عن 
العربية  ـــدول  وال السعودية 
األخرى التي شاركت يف اجتماع 
التحالف  إنشاء  لبحث  جــدة 
الــدولــة  تنظيم  ضــد  ــول  ــأم امل
املتطرف  ــش)  (داع اإلسالمية 

والقاعدة.
القاهرة  من  أمس  كريي  وأكد 
ستحارب  املتحدة  الواليات  أن 
أينما  اإلسالمية  الدولة  تنظيم 
الدور  اسماه  ما  إىل  مشرياً  كان 
املحوري الذي تلعبه مرص يف نبذ 

التطرف يف املنطقة.
واجرى كريي مباحثات أمس 
الفتاح  عبد  املرصي  الرئيس  مع 
لجامعة  العام  واألمني  السييس 

الدول العربية نبيل العربي.
عن  املرصي  التلفزيون  ونقل 
كريي قوله إن مثل تنظيم الدولة 
لهم  ليس  (داعــش)  اإلسالمية 
مكان يف العالم الحديث فيما أكد 
لكافة  بالده  دعم  املرصي  نظريه 
الجهود الدولية ملكافحة اإلرهاب 
إىل  تــؤدي  التي  ــــراءات  واإلج
محاربتها، سواء كان يف العراق أو 

يف أفريقيا.
عن  "تحدثنا  ــريي  ك وقـــال 
مع  ــرص  م تعمل  أن  رضورة 
ليبيا"،  يف  املنتخبة  الحكومة 
مرص  "ستدعم  بالده  أن  مضيفا 
الربملانية  االنتخابات  خــالل 

املرتقبة".
وشدد عىل أن بالده لن تقايض 
االنسان  حقوق  بشأن  مخاوفها 
يف  لــهــا  مطلب  بـــأي  ــرص  م يف 
املناقشة  أن  إىل  مشريا  املنطقة، 
يعي  الذي  املرصي  الرئيس  مع 
حجم املخاوف يف هذا الشأن قد 

اتسمت بالرصاحة والوضوح.
وذكـــر ســامــح شــكــري وزيــر 

لقاء  أن  املـــرصي  الخارجية 
السييس وكريي"تطرق لألوضاع 
العربية  املنطقة  تشهدها  التي 
اآلن، وخاصة يف سوريا والعراق 
إرهاب  مواجهة  وسبل  وليبيا، 

تنظيم داعش".
اللقاء  إن  قائًال  شكري  وتابع 
القضية  "مناقشة  أيضا  تضمن 
هناك  ـــان  وك الفلسطينية، 
عىل  الطرفني  جانب  من  اتفاق 
استمرار املفاوضات بني الجانبني 
الفلسطيني واإلرسائييل؛ إلقامة 
عاصمتها  فلسطينية  دولــة 

القدس الرشقية".
للجامعة  العام  األمــني  وقــال 
عقب  العربي  نبيل  العربية 
األمريكي  املسؤول  مع  االجتماع 
قرار  األمريكي  للوزير  رشح  إنه 
يف  ــرب  ــع ال الــخــارجــيــة  وزراء 
بالقاهرة  ــري  االخ اجتماعهم 
طالب  ــذي  وال املــايض  األسبوع 
أشكال  لكل  شاملة  بمواجهة 
املواجهة  ذلك  يف  بما  التطرف 
العسكرية والثقافية والسياسية 

والقضائية.
التقى  الذي  العربي  وأضاف 
ــادق رشق  ــن كـــريي يف احـــد ف
تحدثا  انهما  أمــس  القاهرة 
يف  التحرك  رضورة  يف  كذلك 
ورضورة  الفلسطيني  امللف 
الجانبني  بــني  ــنــزاع  ال إنــهــاء 
الفلسطيني واإلرسائييل خالل 

شهور.
أيضا  تطرق  اللقاء  ان  وقــال 
إىل الوضع يف ليبيا حيث أكد أن 
هناك رشعية يف ليبيا أثمرت عنها 
االنتخابات األخرية وان أصحاب 
تلك الرشعية هم أعضاء الربملان 
يف  املجتمعني  الجديد  الليبي 
طربق مضيفا "والبد من مساعدة 

تلك الرشعية".
ممثيل  التقى  قد  كريي  وكان 
جدة  مدينة  يف  عربية  دول   10
ــة لــبــحــث إنــشــاء  ــودي ــع ــس ال
مرص  هــي  ــول  ــأم امل التحالف 
ودول  ولبنان  واألردن  والعراق 
مجلس التعاون الخليجي الست 

بما فيها السعودية وقطر.

موسكو/ أ. ف. ب.
ــة  ــن ــي ــف س ابــــــحــــــرت   
سفينتي  اوىل  "فالديفوستوك" 
طراز  من  والقيادة  التخطيط 
اشرتتهما  اللتني  مــيــســرتال، 
علقت  التي  فرنسا،  من  روسيا 
االزمـــة  بسبب  تسليمهما 
رحلة  يف  أمــس  ــة،  ــي ــران االوك
تجريبية من سان نازير (غرب 

فرنسا) .

الحربية  السفينة  ــادرت  وغ
يف  تــجــارب  ـــراء  الج الرصيف 
البحر، وعىل متنها للمرة االوىل 
حوايل مائتني من اصل 400 بحار 
سان  يف  تدريبا  يتلقون  رويس، 
نازير مطلع يوليو يف اطار عقد 
مربم بني مجموعة دي يس ان اس 

الفرنسية للدفاع وروسيا.
اىل  ــروس  ال البحارة  وصعد 
استعدادا  األول  أمس  السفينة 

تستغرق  التي  الرحلة،  لهذه 
حواىل عرشة ايام، تجري خاللها 
يف  عملية  مــنــاورات  السفينة 

البحر.
اشرتطت  ايـــام،  ــرشة  ع قبل 
فرنسا لتسليم "فالديفوستوك" 
اطالق  وقف  تطبيق  سوريا  اىل 
النار يف رشق اوكرانيا، والتوصل 
اىل "حل سيايس" لالزمة. وارجأ 
الرئيس الفرنيس فرنسوا هوالند 

"حتى نهاية اكتوبر" اتخاذ قرار 
حول التسليم، االمر الذي اكده 
ايف  جان  الدفاع  وزير  الثالثاء 

لودريان.
السفينة  هذه  بناء  وانتهى 
االوىل، بحيث يفرتض تسليمها 
فيما  نــوفــمــرب،  مــطــلــع  يف 
الثانية  السفينة  بناء  يتواصل 
"سيباستوبول" يف حوض سان 

نازير للسفن.
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بيع سفينتني فرنسيتني لروسيا

واشنطن/ وكاالت
املتحدة  الواليات  ان  االول  امس  االبيض   البيت  أعلن   
هي "يف حرب ضد تنظيم الدولة االسالمية"، حاسما بذلك 
الرئيس  التي أعلنها  الجدل حول توصيف االسرتاتيجية 

باراك أوباما للقضاء عىل التنظيم املتطرف.
الواليات  ان  كريي  جون  االمريكي  الخارجية  وزير  واكد 
املتحدة ال تشن "حربا" ضد تنظيم الدولة االسالمية بل 

"عملية واسعة النطاق ملكافحة االرهاب".
إال ان البيت االبيض والبنتاجون وبعد ضغوط الزالة اي 
حسما  النزاع،  من  االمريكي  الرئيس  موقف  حول  التباس 

الجدل.
ارنست  جوش  االمريكية  الرئاسة  باسم  املتحدث  وقال 
املتحدة يف حرب ضد  "الواليات  ان  خالل مؤتمر صحايف: 
تنظيم الدولة االسالمية تماما كما هي يف حرب ضد تنظيم 

القاعدة وحلفائه يف العالم".
االمريال  االمريكية  الدفاع  وزارة  باسم  املتحدث  واعلن 
جون كريبي ان الواليات املتحدة ال تخوض الحرب االخرية 

يف العراق.
وقال كريبي: "نحن يف حرب ضد تنظيم الدولة االسالمية 
ضد  نخوضها  وسنظل  نخوضها  التي  الحرب  غرار  عىل 

القاعدة وحلفائها".
ومن املقرر ان يتوجه اوباما االربعاء املقبل اىل تامبا يف 
فلوريدا للقاء كبار املسؤولني يف القيادة املركزية التي ترشف 

عىل القوات االمريكية املسلحة يف الرشق االوسط.
وبدا كريي بدا مرتددا خالل مقابالته الخميس يف الرشق 
االوسط ازاء استخدام تعبري "الحرب" لالشارة اىل الحملة 

االمريكية ضد تنظيم الدولة االسالمية.

ورصح كريي لوكالة "يس بي اس نيوز: "نحن نخوض 
عملية  ستكون  وهي  ــاب  االره ملكافحة  ضخمة  عملية 

طويلة".
التعبري  ليست  حرب  كلمة  ان  "اعتقد  كريي:  واضــاف 
الصحيح، إال ان الواقع هو ان اننا نشارك يف جهود دولية 

كبرية للتصدي للنشاطات االرهابية".
بينما  له  اهمية  ال  التسمية  حول  الجدل  يبدو  وقد 
مواقع  تقصف  طيار  بدون  االمريكية  والطائرات  املقاتالت 
لتنظيم الدولة االسالمية يف العراق منذ اسابيع يف اكرث من 

160 عملية.
إال ان الجدل يظهر تردد االدارة يف استخدام لغة يمكن ان 
تثري قلق االمريكيني الذين ايدوا خطاب اوباما حول "انهاء" 
افغانستان  يف  املتحدة  الواليات  تخوضها  التي  الحروب 

والعراق خالل ترشحه لحملتني انتخابيتني رئاسيتني.
وقال ارنست: "االمر الذي يجب ان يدركه الجميع هو ان 
الرئيس كان واضحا حول ان االسرتاتيجية التي يستخدمها 
االسالمية  الدولة  تنظيم  عىل  القضاء  ثم  ومن  الضعاف 
الحرب  يف  استخدمت  التي  االسرتاتيجية  عن  مختلفة 

السابقة ضد العراق".
يف  اوباما  اعلنها  التي  الجديدة  االسرتاتيجية  وتركز 
خطاب متلفز عىل توسيع نطاق الرضبات الجوية يف العراق 
ضد  جديد  تحرك  ودرس  االسالمية  الدولة  تنظيم  ضد 

التنظيم يف سوريا.
كما اعلن انه يعتزم تدريب املقاتلني السوريني املعارضني 
االسالمية،  الدولة  لتنظيم  التصدي  اجل  من  "املعتدلني" 
باالضافة اىل اعادة تنظيم وحدات الجيش العراقي التي فر 
قسم منها امام الهجوم الخاطف للتنظيم يف شمال وغرب 

العراق.
إال ان اوباما شدد عىل عدم نرش قوات امريكية برية يف 

العراق.
من جهة ثانية جددت واشنطن التأكيد عىل انه من غري 
الوارد بتاتا التنسيق مع نظام الرئيس السوري بشار االسد 

لقتال تنظيم الدولة االسالمية.
االمريكية  الخارجية  باسم  املتحدثة  مساعدة  وقالت 
ماري هارف: ان اركان النظام السوري "هم الذين اوجدوا 

هذا الفراغ االمني. لن نتعاون معهم".
واتى ترصيح هارف ردا عىل قول بثينة شعبان، املستشارة 
السوري  النظام  ان  للرئيس االسد،  السياسية واالعالمية 
"ال بد" ان يكون جزءا من التحالف الذي تقوده الواليات 

املتحدة ملواجهة تنظيم "الدولة االسالمية".
تقديراتها  بشدة  األمريكية  املخابرات  أجهزة  ورفعت 
ألعداد مقاتيل تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق وسوريا 
إىل ما بني 20 ألفا و31500 من تقديراتها السابقة يف يونيو 

بأن عددهم يبلغ نحو عرشة آالف مقاتل.
وذكر متحدث باسم وكالة املخابرات املركزية األمريكية 
نشاط  زيادة  يعكس  الجديد  التقدير  إن  ــه)  (يس.آي.إي
التجنيد من قبل الجماعة منذ يونيو "يف اعقاب نجاحات 
يف ساحة القتال وإعالن دولة الخالفة والزيادة الكبرية يف 

النشاط يف ميدان املعركة وجمع املعلومات."
مايو  تقارير استخباراتية من  إىل  التقديرات  واستندت 
الكونجرس  عىل  األسبوع  هذا  وعرضت  أغسطس  حتى 

ومسؤولني أمريكيني كبار.

حسم الجدل حول توصيف اسرتاتيجية أوباما

الواليات املتحدة تكسر حاجز الرتدد وتعلن الحرب على اإلرهاب


