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ترامب يهدد بنقل القاعدة 
العسكرية من قطر

واشنطن/ 
ــل القاعدة  ــس األول بنق ــب، أم ــي دونالد ترام ــس األمريك ــدد الرئي ه
ــا الدوحة  ــد القطرية، متهم ــة العدي ــة من منطق ــة االمريكي العسكري

بتمويل االرهاب.
ــاة يس بي أن نيوز إن  ــاف ترامب يف مقابلة مع قن وأض

ــل اإلرهاب، وقد قلنا  ــني "معروفون بتموي القطري
ــم فعل  ــك، ال يمكنك ــل ذل ــم فع ــم: ال يمكنك له

ذلك".
ــون عىل  ــي:" ستك ــس األمريك ــاف الرئي وأض
ــا للرحيل، فإننا  ــر، إذا اضطررن ــا يرام. أنظ م

ــدة  ــاء قاع ــدة لبن ــرش دول مستع ــد ع سنج
ــر.  قط يف  ــودة  املوج ــك  تل ــوض  ع ــة  عسكري

ــن السماح  ــىل أنه ال يمك ــي"، وأكد ترامب ع صدقن
ــدول غنية بتسمني ما وصفه بـ"الوحش"، قائال إن "هذا الوحش هو  ل

اإلرهاب".
ــا إىل التوقف  ــق، داعيا إياه ــد قطر، يف وقت ساب ــان ترامب قد انتق وك
ــن دعم اإلرهاب، وقال إن للدوحة تاريخا يف دعم التطرف عىل أعىل  ع

مستوى.
ــا مع قطر  ــن ومرص، عالقاته ــارات والبحري ــت السعودية واإلم وقطع

بذريعة دعمها للجماعات االرهابية يف العالم العربي.

مسؤول مصري يعترب اعتداء 
الغردقة حالة فردية

القاهرة/
ــداء عىل سياح يف  ــر األحمر، أن حادث االعت ــد عبد الله، محافظ البح ــد أحم أك
أحد فنادق الغردقة حالة فردية، مشيدا برجال األمن، ورسعة تدخلهم وتعاملهم 

مع املوقف.
وتحدث أحمد عبدالله عن التنسيق مع وزير الصحة املرصية لتجهيز مروحية 
ــال عالجها يف معهد نارص  ــل إحدى مصابات الحادث الستكم ــاف بغية نق إسع

بالقاهرة.
ــاء 14 يوليو ، بزيارة مصابات الحادث  ــان محافظ البحر األحمر، قد قام، مس وك

باملستشفى العام، ومستشفى السالم من أجل االطمئنان عىل حالتهن.
ــة بمنتجع  ــادق السياحي ــئ أحد الفن ــد تسلل إىل شاط ــح بسكني ق ــان مسل وك
ــات األجنبيات، ما  ــدد من السائح ــو ، وأقدم عىل طعن ع ــوم 14 يولي ــة، ي الغردق
ــر عن مقتل سائحتني أملانيتني، وإصابة 4 سائحات أخريات من جنسيات  أسف

مختلفة بينهن مواطنة روسية تحمل جنسية أوكرانية أيضا.
ــدي، وأكد مصدر أمني أن  ــة من إلقاء القبض عىل املعت ــت األجهزة األمني وتمكن
ــى عبد الرحمن  ــة كفر الشيخ يدع ــن مرصي من محافظ ــب الهجوم مواط مرتك
ــل  ــة تفاصي ــه ملعرف ــق مع ــا التحقي ــري حالي ــا). ويج ــن (28 عام ــس الدي شم

ومالبسات الحادث.

البنتاجون : صفقة "إس-400 " 
قرار سيادي تركي

واشنطن/
أعلن جيمس ماتيس وزير الدفاع األمريكي أن صفقة تركيا مع روسيا 
ــأن تركي  ــاع الجوي هي ش ــة "إس400-" للدف ــد منظوم ــأن توري بش

داخيل ال تتدخل فيه الواليات املتحدة.
ــوي الروسية غري متوافقة  ــاف ماتيس إن منظومات الدفاع الج وأض
ــع كيفية  ــات املتحدة أن تتاب ــىل الوالي ــات الناتو، وع ــع تقني م

استخدام تركيا لهذه املنظومات الروسية. 
ــأن توريد  ــات روسية-تركية بش ــر أن مفاوض جدير بالذك
ــل عدة  ــدأت قب ــوي ب ــاع الج ــات "إس400-" للدف منظوم
ــد تنفق 2.5  ــإن أنقرة ق ــل إعالم ف ــب وسائ ــر، وبحس أشه

مليار دوالر إلنجاز الصفقة.
ــرويس  ال ــش  الجي ــح  تسلي أن  إىل  ــارة  اإلش ــدر  وتج ــذا  ه
ــة  ــري أن الحكوم ــام 2007م، غ ــدأ الع ــات "إس400-" ب بمنظوم

الروسية لم تسمح إال مؤخرا بتصدير هذه املنظومات.
ــل  ــع وسائ ــاط جمي ــف" إسق ــخ "إس400- تريوم ــع صواري وتستطي
ــرات واملروحيات  ــا الطائ ــا فيه ــودة حاليا بم ــوي املوج ــوم الج الهج
ــة  ــخ البالستي ــة والصواري ــخ املجنح ــرية، والصواري ــرات املس والطائ

التكتيكية التي يمكن أن تصل رسعتها إىل 4800 مرت يف الثانية.
ــات "إس400-"، وهي من أحدث  ــني أول مشرت ملنظوم وأصبحت الص
منتجات رشكة "املاز أنتي" الروسية املنتجة ملنظومات الدفاع الجوي.

روسيا ترحب بتخلي باريس عن أولوية 
املطالبة برحيل األسد

موسكو/
ــرون، من مسألة رحيل  ــس الفرنيس، إيمانويل ماك ــت موسكو بموقف الرئي رحب
ــا الخميس املايض،  ــي أعلن عنه ــد، يف املبادرة الت ــوري بشار األس ــس الس الرئي

واعترب فيها أن رحيل األسد لم يعد رشطا أساسيا.
ــم لدى  ــا الدائ ــدوب روسي ــني، من ــيس بورودافك ــال أليك وق

ــت 15 يوليو ، يف ترصيح  ــدة يف جنيف، السب ــم املتح األم
ــادرة أن فرنسا لم تعد  ــذه املب ــي: "من املهم يف ه صحف

تطالب برحيل األسد الفوري، هذا تغري جذري".
وأعرب بورودافكني عن أمله يف أن تفكر الدول الغربية، 
بالدرجة األوىل، يف محاربة اإلرهاب وتطبيع األوضاع يف 

ــة باألسد" لم تعد  ــا، مشريا إىل أهمية أن "اإلطاح سوري
الهدف األول.

ــد قال الرئيس الفرنيس، يف مؤتمر صحفي مع نظريه األمريكي دونالد ترامب،  فق
الخميس املايض: "مسألة رحيل بشار األسد عن السلطة، لم تعد رشطا رضوريا 

بالنسبة لفرنسا".
ــم يأت ذلك  ــوام، ولكن ل ــق، منذ خمسة أع ــا يف دمش ــا سفارتن ــاف: "أغلقن وأض

بنتيجة. يجب أن نكون عمليني".
ــة لالستمرار  ــس ترامب، إىل صيغة مشرتك ــن توصله، مع الرئي ــن ماكرون ع وأعل
ــول ذلك، إضافًة  ــراق، وتشكيل مجموعة اتصال ح ــول سوريا والع يف العمل ح

للتعاون املشرتك يف محاربة اإلرهاب.

موريتانيا تعلن حدودها مع 
الجزائر منطقة عسكرية مغلقة

نواكشوط/
ــع  ــة م ــدود الشمالي ــس أن الح ــة، أم ــاع املوريتاني ــت وزارة الدف أعلن
ــني، داعية  ــىل املدني ــورة ع ــة محظ ــة عسكري ــت منطق ــر، بات الجزائ

املواطنني إىل تجنب دخول تلك املنطقة.
ــذا اإلجراء جاء  ــة، يف بيان لها، إىل أن ه ــارت السلطات املوريتاني وأش
ــق بني املدنيني واملتورطني  ــد اتساع حركة املهربني، وصعوبة التفري بع

يف شبكات التهريب.
ــر يف املربع  ــة املعنية بالحظ ــة، املنطق ــات املوريتاني ــددت السلط وح
املمتد بني "الشكات"، يف الشمال الرشقي، و"عني بنتييل"، يف الشمال 
ــت"، يف الجنوب الغربي، و"ملرية"، يف الجنوب،  الغربي، و"ظهر تيشي
ــر منطقة محظورة  ــدودي مع الجزائ ــل مجموع الرشيط الح ما يجع

عىل املدنيني.

إصابة 15 شخصا باعتداء يف مرتو طهران 
ــب 15 شخصا أمس 15 جراء هجوم نفذه شخص بسكني يف محطة مرتو يف  أصي

طهران، قبل أن تتدخل الرشطة وتطلق النار عليه وترديه قتيال.
ــل يف محطة مرتو مدينة الري يف  ــا لوكالة مهر اإليرانية، فإن االعتداء حص ووفق
ضواحي طهران، مشرية إىل أن عدد املصابني املرتفع جاء نتيجة إلطالق الرشطة 

النار عىل املهاجم، ما أدى إىل أصابة ركاب كانوا يف مكان الحادث.
ورصح نائب محافظ طهران بأن االعتداء وقع نتيجة لتالسن بني راكب يف القطار 
ــم بها رجل الدين  ــريا إىل أن الراكب كان يحمل سكينا، فهاج ــع رجل دين، مش م
ــك النزاع فجرح املهاجم اثنني آخرين، ما  ــا أدى إىل إصابته، وتدخل الركاب لف م
استدعى األمر تدخل الرشطة التي أطلقت النار عىل املهاجم الذي فارق الحياة 

يف وقت الحق يف املستشفى نتيجة لنزيف حاد، فيما تم إسعاف رجل الدين.

حول العالمحول العالم

ــة  ــط مملك ــي ترب ــة الت ــات الوثيق ــم العالق رغ
ــىل  ــرب ع ــودان يف الح ــة الس ــود بجمهوري آل سع
ــة والجنجويد  ــدام املرتزق ــالل استق ــن من خ اليم
ــم السعودية إىل املهلكة  ــني الذين تجلبه السوداني
ــاع عنها من املد  ــن تحت مزاعم كاذبة للدف يف اليم
ــا تحاربه،  ــة انه ــي السعودي ــذي تدع ــي ال اإليران
ــود يف معاقبة  ــة آل سع ــد مملك ــك تستع ــم ذل ورغ
ــن 50 ألف  ــل أكرث م ــن خالل ترحي ــني م السوداني
ــا بحجة  ــاء من أراضيه ــم أطفال ونس ــي ه سودان
ــد بها معاقبة  ــة وهي ذريعة تري ــم لإلقام مخالفته
ــاء  أعب ــادة  زي ــىل  ع ــل  والعم ــط  فق ــني  السوداني
ــذل الغايل والرخيص  ــة السودانية التي تب الحكوم

لكي تنال رضا آل السعود.
ــداده  استع األول  ــس  أم ــودان  الس ــدى  وأب
ــرث من 50 ألفا من رعاياه املبعدين من  الستقبال أك
ــة منحتها  ــة السعودية ضمن مهل ــة العربي اململك

السلطات هناك للمخالفني من املقيمني.
ــة الرسمية، عن  ــت وكالة األنباء السوداني ونقل
ــرار التهامي،  ــني"، ك ــام لـ"جهاز املغرتب ــني الع األم
ــة  ــة يف معالج ــربة مرتاكم ــك خ ــودان يمتل أن "الس

ــة  ــة أو القرسي ــودة الطوعي ــة للع ــروف الطارئ الظ
لرعاياه من الخارج".

ــون هناك تبعات اقتصادية  وأشار إىل أنه لن تك
سلبية لعودة هذه األعداد، مقارنة باألعداد الكبرية 
ــا أن معظم من  ــل بالسعودية، موضح ــي ستظ الت

سيعودون إىل السودان هم من النساء واألطفال.
ــاون  ــد بالتع ــالده ستجته ــي إن ب ــال التهام وق
ــات التمويل  ــم املتحدة ومؤسس ــع منظمات األم م
ــدى املتوسط، عىل  ــدة، خالل امل ــة للمساع الدولي
ــات  ــع صناع ــاح مشاري ــل وافتت ــرص عم ــري ف توف

صغرية.
ــة، فإن مجموع  ــق تقديرات سودانية رسمي ووف
ــج بما فيها  ــني املوجودين يف دول الخلي السوداني
ــة يبلغ نحو 3 ماليني شخص، فيما تشري  السعودي
ــني  ــدد السوداني ــة إىل أن ع ــري رسمي ــرات غ تقدي
املقيمني يف السعودية وحدها يفوق الثالثة ماليني.
ــني يف  ــني السوداني ــالت املغرتب ــم تحوي وتساه
تعزيز قدرات االقتصادي املحيل، فبحسب بيانات 
ــني املالية إىل  ــالت املغرتب ــة، تبلغ تحوي ــري رسمي غ

البالد ما بني 4 و5 مليارات دوالر سنويا.
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ــد  ــي دونال ــس األمريك ــف الرئي كش
ــي وضعها  ــوى الرشوط الت ــب فح ترام
ــودي للمشاركة يف   ــام السع ــام النظ أم
ــه النظام  ــالث التي نظمها ل ــم الث القم
ــل أسابيع، مشريا إىل أنه  السعودي قب
ــه لن  ــني بأن ــني السعودي ــغ املسؤول أبل
ــاض األخرية ما لم  ــارك يف قمة الري يش
يدفعوا مئات املليارات من الدوالرات يف 

صفقات رشاء األسلحة األمريكية.
ــب يف مقابلة مع شبكة  ــح ترام وأوض
”يس.بي.أن“ أنه وافق عىل املشاركة يف 
ــة الرياض أيضا مقابل وقف تمويل  قم
ــورط عدد من  ــددا عىل ت ــاب، مش اإلره
ــا  ــل. وفق ــذا التموي ــة يف ه دول املنطق
ــرة“ عىل شبكة  ــع ”الجزي ملا نرشه موق

االنرتنت.
ــدة مع  ــالده جي ــات ب ــد أن عالق وأك
دولة قطر، مشريا إىل أنه لن تكون هناك 
ــأن القاعدة العسكرية  أية مشاكل بش

األمريكية التي تستضيفها الدوحة.
ــو كان  ــي ”ل ــس األمريك ــال الرئي وق
ــل لكنا وجدنا عرش دول  علينا أن نرح

ــا قاعدة أخرى..  مستعدة ألن تبني لن
ــدول إلقامة  ــي، وستدفع هذه ال صدقن
ــدة، فقد ولت إىل غري رجعة األيام  القاع

التي ندفع فيها نحن“.
ــو  ــدة ل ــات املتح ــاف: إن الوالي وأض
رغبت يف إنشاء قاعدة عسكرية أخرى 
يف املنطقة فإن هناك العديد من الدول 
ــن أن تستضيفها وتدفع ثمن  التي يمك

بنائها.

ــب بعد يوم  ــات ترام وتأتي ترصيح
ــس  ريك ــه  خارجيت ــر  وزي ــودة  ع ــن  م
ــة تنقل  ــة خليجي ــن جول ــون م تيلرس
ــة وجدة  ــني الكويت والدوح ــا ب خالله
ــة الخليجية  ــل لألزم ــا إليجاد ح سعي
التي اندلعت يوم 5 يونيو املايض عقب 
ــارات والبحرين  ــة واإلم ــرار السعودي ق
ــع قطر وفرض  ــرص قطع عالقاتها م وم

حصار بري وجوي عليها.

ترامب كشف شروطه على السعودية للمشاركة ترامب كشف شروطه على السعودية للمشاركة 
في القمة االميركية الخليجية .. القمم الملياريةفي القمة االميركية الخليجية .. القمم المليارية

أعرب األمني العام لألمم املتحدة، 
ــش، عن رضاه إزاء  أنطونيو غوتريي
ــووي، داعيا  ــاق إيران الن تنفيذ اتف
ــة عليه إىل  ــراف املوقع ــع األط جمي
ــالص كي  ــل بإخ ــرار بالعم االستم

يكون االتفاق مفيدا للجميع.
ــان  بي يف  ــش،  غوتريي ــال  وق
ــرى السنوية الثانية  بمناسبة الذك
لتوقيع االتفاق: " يعترب هذا االتفاق 
ــال الحد من  ــة يف مج ــة مهم نتيج
ــاق يبعث  ــار النووي...االتف االنتش
ــا ويربهن  ــا جميع ــل يف نفوسن األم
ــة لحل جميع  ــا أن هنالك إمكاني لن
ــت معقدة يف هذا  املسائل مهما كان
املجال عن طريق الحوار، والتفاهم، 
والتعاون. وأنا عىل ثقة من أن اتفاق 
ــرب أفضل الطرق  ــران النووي يعت إي
ــع السلمي الحرصي  لضمان الطاب
ــي، وهو ما  ــج النووي اإليران للربنام

يحقق تطلعات الشعب اإليراني".
ــم  لألم ــام  الع ــني  األم ــدح  وامت
املتحدة يف بيانه إيران عىل التزامها 
ــاق، مشريا إىل أن  بتنفيذ بنود االتف
ــده تقارير الوكالة  ــذا االلتزام يؤك ه

الدولية للطاقة الذرية.

ــىل  ع ــش  غوتريي ــى  أثن ــا  كم
ــة  املشارك ــة"  "السداسي دول  دور 
ــا،  (روسي ــاق  لالتف ــة  والضامن
بريطانيا، الصني، الواليات املتحدة، 
ــا، أملانيا) يف " التنفيذ الكامل  فرنس
ــل املشرتكة"  ــة العم ــال لخط والفع

التي أقرتها جميع األطراف.
ــع دول العالم  ــن جمي ــب م وطل
ودول  ــران  إلي ــم  الدع ــم  تقدي
ــة يف تنفيذ االتفاق، الذي  السداسي
ــع الدويل"،  ــي مصالح املجتم " يلب
ــة األمم  ــى إليه منظم ــو ما تسع وه

ــة  الدبلوماسي ــرق"  بالط ــدة  املتح
والحوار".

يشار إىل أن العقوبات الدولية 
التي كانت مفروضة عىل طهران 
ــووي اإليراني  ــراء الربنامج الن ج
ــاق  االتف ــذا  ه ــب  بموج ــت  رفع
ــران نشاطها  ــل تقليص طه مقاب
ــان الحفاض عىل  ــووي وضم الن
ــا  ملرشوعه ــي  السلم ــع  الطاب
ــة بالكامل تحت  ــووي ووضع الن
ــة للطاقة  ــة الدولي إرشاف املنظم

الذرية.  

واشنطن
ــواب األمريكي، أمس  ــر مجلس الن أق
ــة عسكرية  ــرشوع قانون ميزاني األول م
ــام املايض،  ــاوز ميزانية الع ضخمة تتج
ــاع  ــة الدف ــىل منظوم ــاق ع ــد اإلنف وتزي

الصاروخي.
ــىل امليزانية، التي  وجاء التصويت ع
ــش وخولت  ــا سياسة الجي ــدد أيض تح
ــا يصل إىل 696 مليار  وزارة الدفاع إنفاق
دوالر، بتأييد 344 صوتا مقابل رفض 81.

ــه عقبات  ــرشوع القانون يواج لكن م
ــرى قبل أن يصبح قانونا، خاصة أنه  أخ

يزيد اإلنفاق الدفاعي ألكرث من مستوى 
العام املايض، الذي بلغ 619 مليار دوالر، 
ــود التي  ــا للقي ــور وفق ــر محظ ــو أم وه
ــىل امليزانية  ــا قانون السيطرة ع يفرضه

للعام 2011م عىل اإلنفاق الحكومي.
ــاق  اإلنف ــادة  زي ــب  ترام ــد  ويري
ــض اإلنفاق  ــالل خف ــن خ ــري م العسك
ــى الجمهوريون  ــري العسكري. ويحظ غ
باألغلبية يف مجليس الكونجرس، لكنهم 
يف  ــني  ديمقراطي ــدة  ملسان ــون  يحتاج
ــط ترامب  ــوخ قاوموا خط ــس الشي مجل

لتغيري توجهات اإلنفاق يف امليزانية.

ــد  الجدي ــون  القان ــرشوع  م ــد  ويزي
ــاع  ــىل الدف ــاق ع ــاع اإلنف ــة الدف مليزاني
ــة %25، كما يتضمن  ــي بنسب الصاروخ
ــة 2.4% ،  ــود بنسب ــب الجن ــادة روات زي

وهي أكرب عالوة لهم يف 8 سنوات.
ــىل  ع ــوخ  الشي ــس  مجل ــوت  ويص
ــون يف وقت  ــرشوع القان ــن م ــه م نسخت
ــب التوفيق بني  ــام، ويج ــذا الع ــق ه الح
ــل إرسال مرشوع  نسختي املجلسني قب
ــض ليوقعه ترامب،  ــون للبيت األبي القان

ليصبح قانونا نافذا أو يرفضه.

غوتيريش يشيد بتنفيذ اتفاق إيران النوويغوتيريش يشيد بتنفيذ اتفاق إيران النووي

النواب األمريكي يقر مشروع ميزانية عسكرية تبلغ النواب األمريكي يقر مشروع ميزانية عسكرية تبلغ ٧٠٠٧٠٠ مليار دوالر مليار دوالر

باريس
الفرنيس،  ــة  الخارجي دعا وزير 
إىل  ــس  أم ــان،  لودري ــف  إي ــان  ج
ــع لألزمة  ــل رسي ــاد ح رضورة إيج
ــني دول الخليج ورفع اإلجراءات،  ب

التي تنعكس عىل حياة املدنيني.
ــر  ــالل مؤتم ــان خ ــد لودري وأك
ــري  القط ــريه  نظ ــع  م ــي  صحف
ــن آل ثاني  ــن عبدالرحم ــد ب محم
ــة، دعم باريس للوساطة  يف الدوح
ــني دول  ــة ب ــل األزم ــة لح الكويتي

الخليج وقطر.
وعرب لودريان عن قلق بالده من 
ــع يف العالقات بني  ــور الرسي التده
ــىل رضورة  ــج، مؤكدا ع دول الخلي

العمل بحزم ملكافحة اإلرهاب.
ــر  وزي ــرب  أع ــه  جانب ــن  م
ــن  ب ــد  محم ــري  القط ــة  الخارجي
عبدالرحمن آل ثاني، عن ترحيب 
ــم  ــيس الداع ــف الفرن ــالده باملوق ب
إىل  ــريا  مش ــة،  الكويتي ــة  للوساط
ــيس "كافة  ــريه الفرن ــع نظ بحثه م

ــا الدول  ــي اتخذته ــراءات الت اإلج
ــة  كاف ــس  تم ــي  والت ــارصة  املح
املعاهدات الدولية وقواعد القانون 

الدويل".
ــة القطري  ــد وزير الخارجي وأك
أن الهدف املشرتك لكافة الدول هو 
مكافحة اإلرهاب ومكافحة تمويله، 
ــريا إىل أن اإلجراءات ضد بالده  مش

تعطل مثل هذه الجهود.

ــة  الخارجي ــر  وزي ــل  وص ــد  وق
ــوم  الي ــة  الدوح إىل  ــيس،  الفرن
ــة خليجية  ــار جول ــت، يف إط السب

لحل األزمة القطرية.
ــة  الخارجي وزارة  ــرت  وذك
ــة  جول أن  ــان،  بي يف  ــة،  الفرنسي
ــة لتقريب وجهات  لودريان محاول
النظر، بني قطر والدول التي تتهم 
ــاب وتمويله،  ــم اإلره الدوحة بدع
ــي تستمر  ــة، الت ــدة أن الجول مؤك
يومني، ستشمل كال من السعودية 

والكويت واإلمارات وقطر.
ــار بيان،  ــاق متصل، أش ويف سي
ــارة الفرنسية يف  ــن السف ــادر ع ص
ــاض، إىل أن لودريان سيلتقي  الري
ــد السعودي األمري محمد  ويل العه
ــة  الخارجي ــر  ووزي ــان،  سلم ــن  ب
يف  ــري،  الجب ــادل  ع ــودي  السع
محاولة للتوصل إىل تهدئة رسيعة 

لألزمة.

واشنطن/
ــي،  األمريك ــاع  الدف ــر  وزي ــض  رف
ــد أو  ــس تأكي ــس، أم ــس ماتي جيم
ــم "داعش"  ــل زعيم تنظي ــي مقت نف
ــدادي، لعدم  ــي، أبو بكر البغ اإلرهاب

امتالكه معلومات موثوقة.
ــي، معلقا عىل  ــال الوزير األمريك وق
ــوق  لحق ــوري  الس ــد  املرص ــالن  إع
ــات  "معلوم ــه  لدي إن  ــان،  اإلنس
مؤكدة" تفيد بمقتل زعيم التنظيم: 
ال  ــي،  األمريك ــش  الجي يف  ــن  "نح
ــا معلومات  ــن، ويف حال وردتن نتكه

فسنخربكم بها".
وأضاف: "غري أننا ال نستطيع حتى 
ــا يرتدد حول  ــد أو نفي" م اآلن تأكي

املوضوع.
ــي: "نهجنا،  ــرنال األمريك ــال الج وق
ــى يثبت  ــي حت ــرتاض أنه ح ــو اف ه
ــم يثبت  ــس، وحتى اآلن، ل ــا العك لن

العكس".
ــد  بع ــس  ماتي ــات  ترصيح ــي  وتأت
ــن  م ــذ  يتخ ــذي  ال ــد  املرص ــالن  إع
ــه، الثالثاء املايض،  بريطانيا مركزا ل
ــدة" تفيد  ــات مؤك ــه "معلوم أن لدي

بمقتل زعيم التنظيم املتطرف.

باريس تدخل على خط األزمة الخليجية باريس تدخل على خط األزمة الخليجية 
وتدعو إليجاد حل سريع لهاوتدعو إليجاد حل سريع لها

واشنطن تشكك في مقتل البغداديواشنطن تشكك في مقتل البغدادي

ــال املتحدث الرسمي باسم منظمة الهجرة الدولية، جويل  - ق
ميلمان أمس األول إن أكرث من 2300 من الالجئني واملهاجرين 
ــم يف طريقهم إىل  ــام الحايل، وه ــذ بداية الع ــوا مرصعهم من لق

أوروبا عرب البحر املتوسط.
ــف، إن العام  ــي يف جني ــالل مؤتمر صحف ــاف ميلمان خ وأض
ــدد الضحايا  ــام السابق زيادة يف ع ــد مقارنة بالع ــايل شه الح
ــراء وبحر الكاريبي وانخفاض عدد  يف إفريقيا جنوبي الصح

الضحايا يف الرشق األوسط وأمريكا الجنوبية.
ــن غرقوا أو فقدوا يف  ــح أن 2357 من الالجئني واملهاجري وأوض
ــي 265 شخصا حتفهم يف  ــض املتوسط، بينما لق ــر األبي البح
ــال إفريقيا، ويف الطريق من املكسيك إىل الواليات املتحدة  شم
ــراء  136، ويف  ــي الصح ــا جنوب ــا، ويف إفريقي – 149 شخص
ــة القرن اإلفريقي – 103، ويف منطقة بحر الكاريبي  91،  منطق

ويف جنوب رشق آسيا – 45 شخصا.

باريس/
عىل غرار ما حدث يف الربتغال وإيطاليا، 
ــاء أمس  ــل اندلع مس ــق هائ ــر حري دم
األول يف إقليم الربانيس الرشقية جنوب 
ــع إسبانيا،  ــىل قرب الحدود م فرنسا ع

أكرث من 190 هكتارا من الغابات.
ــة بأن  ــاة BFM TV الفرنسي ــادت قن وأف
ــق جرت بمشاركة  عملية إخماد الحري
ــاء، تعرض 4 منهم  ــو 380 رجل إطف نح
ــرات  ــاد طائ ــة، وبإسن ــات خفيف إلصاب
ــة أن هذه املساعي  ــات، مضيف ومروحي

سمحت بوقف انتشار النريان.
ــة  البيئ ــرباء  خ ــن  ع ــاة  القن ــت  ونقل
ــم من إمكانية أن تسهم الرياح  تحذيره

القوية التي ترتاوح رسعتها بني 50 و70 
ــم يف ساعة يف إعادة اشتعال الحرائق  ك

باملنطقة.
ــت  ــا ليس ــارة إىل أن فرنس ــدر اإلش تج
ــة األوىل التي تعاني يف  ــة األوروبي الدول
ــن الحرائق املدمرة،  ــف الجاري م الصي
إذ كانت النريان التي التهمت مساحات 
ــد أودت بأرواح 64  واسعة يف الربتغال ق
الرسمية،  ــات  املعطي ــب  شخصا، حس
ــات  محافظ ــق  الحرائ ــت  اجتاح ــم  ث
ــب موجة  ــا، وذلك بسب ــوب إيطالي جن
ــارة العجوز، غري  ــر التي رضبت الق الح
ــة رجحت أيضا أن  أن السلطات املحلي

الكارثة قد تكون بفعل فاعل.

حرائق الغابات المدمرة حرائق الغابات المدمرة أكثر من أكثر من ٢٠٠٠٢٠٠٠ شخص ضحايا الهجرة عبر المتوسط شخص ضحايا الهجرة عبر المتوسط
تصل جنوب فرنساتصل جنوب فرنسا


