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ــس  الرئي ــال  ق
 ، ــيس ن لفر ا
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وروسيا  فرنسا  إن 
يف  ــان  تتعاون
ــة  مكافح ــة  مسأل
ــة  صن لقر ا

اإللكرتونية.
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ــم  "ل ــة:  الفرنسي
ــالل  خ ــرق  أتط

ــري بوتني، إىل  ــرويس فالديم ــس ال ــع الرئي ــة األوىل، م ــات الهاتفي املباحث
ــه باملعطيات  ــات بفرنسا، أخربت ــرويس يف االنتخاب ــوع التدخل ال موض
ــرات وسلوك بعض وسائل اإلعالم  ــرة لدينا حول قرصنة الكمبيوت املتوف
ــذا املضمار، وأن من املفروض أن ال تشكل هذه املسائل عقبات أمام  يف ه
ــا. ومن املهم أن  ــم من حساسيته ــة بني بلدينا عىل الرغ ــة الثنائي العالق
ــات اإللكرتونية. ونحن  ــرار الهجم ــوال من أجل تجنب تك ــئ بروتوك ننش

نعمل عىل ذلك".
ــات واملعطيات بني  ــىل أهمية تبادل البيان ــا شدد الرئيس الفرنيس ع كم

"األجهزة الرسمية املختصة" يف روسيا وفرنسا.
ــات متكررة، عىل  ــرية التهام ــرض يف الفرتة األخ ــا تتع ــار إىل أن روسي يش
ــم، وأبرز مثال  ــل يف انتخابات بلدانه ــني غربيني، بالتدخ لسان سياسي
عىل ذلك مزاعم التدخل الرويس يف سري االنتخابات األمريكية األخرية، 
ــر الذي نفته روسيا بشدة عرب وزارة خارجيتها ومؤسسات حكومية  األم
ــدث باسمه، دميرتي  ــني الذي وصف املتح ــة املستوى، مثل الكرمل رفيع

بيسكوف، هذه املزاعم يف وقت سابق بـ "الهراء املطلق".

22 قتيال يف حريق شرق الصني 
بكني/

ــة جيانغسو رشق  ــب يف مبنى سكني بمقاطع ــق نش أدى حري
الصني، إىل سقوط 22 قتيال، وإصابة آخرين، بحسب ما أعلنت 

السلطات الصينية.
وكانت وسائل إعالم محلية يف مقاطعة جيانغسو، قد تحدثت 

يف وقت سابق عن مقتل 14 شخصا.
ــو ، يف مبنى  ــد 16 يولي ــس األح ــق فجر أم ــع الحري ــذا واندل ه

سكني، بالقرب من مدينة تشانغشو يوشان.
ــت السلطات، أن رجال اإلطفاء تمكنوا من السيطرة عىل  وأعلن
ــة املحلية أن  ــا رجحت الرشط ــريان، بينم ــق وإخماد الن الحري

يكون الحادث املأساوي عمال متعمدا.
ــن الرشطة ذكرها أن املحققني  ونقلت وسائل اإلعالم املحلية ع
عرثوا عىل آثار بنزين يف موقع الحادث، وكان باب البناية مغلقا 

من الخارج.
ــض عىل  ــت القب ــة ألق ــأن الرشط ــي ب ــون الصين ــاد التلفزي وأف
ــه به يف ارتكاب الجريمة، رصدته إحدى كامريات املراقبة  مشتب
ــف عن جميع  ــات مستمرة للكش ــزال التحقيق ــع، وال ت يف املوق

مالبسات املأساة.

الحكم بسجن شقيق أمري الكويت 
بتهمة اإلساءة إىل الذات االمريية !

"الثورة "/ وكاالت 
ــىض بحبس شقيق  ــس حكما ق ــز الكويتية، أم ــة التميي ــدرت محكم أص
ــع  ــوات م ــالث سن ــاح، ث ــم الصب ــه السال ــخ عبدالل ــت الشي ــري الكوي أم
ــذات األمريية وعدد من  ــاذ، بعد إدانته تهمة اإلساءة إىل ال الشغل والنف

الشخصيات يف الدولة.
ــأن الحكم صدر بناء عىل بالغات  ــادت صحيفة "القبس" الكويتية ب وأف
ــس الوزراء  ــة وبينهم رئيس مجل ــن الشخصيات الكويتي ــا عدد م قدمه
ــؤون مجلس  ــاح، ووزير الدولة لش ــارص املحمد الصب ــق الشيخ ن الساب
ــوزراء الكويتي الشيخ محمد العبدالله الصباح، والشيخ محمد العبد  ال

الله الصباح.
وكانت محكمة  كويتية قد أصدرت حكما يف سبتمرب املايض قىض بسجن 
ــد إدانته بتهمة إهانة  ــم الصباح لثالث سنوات، بع ــخ عبدالله سال الشي
األمري الشيخ صباح األحمد الصباح، وأفراد آخرين من األرسة الحاكمة.
ــة، يحاكم  ــذات األمريية تهم ــدي عىل ال ــون الكويتي التع ــرب القان ويعت
ــو كان املتهم  ــت بحقه التهمة؛ حتى ول ــا بالسجن الفعيل، من تثب عليه

أحد أفراد العائلة الحاكمة.

مقتل أكرث من 25 ألف إرهايب من 
داعش خالل تحرير املوصل

ــد عمليات تحرير  ــار الله قائ ــق الركن عبداألمري ي ــن الفري أعل
محافظة نينوى العراقية إن أكرث من 25 ألف إرهابي من تنظيم 
ــة املوصل منذ بدء  ــارك تحرير مدين ــش“ قتلوا خالل مع ”داع

العمليات العسكرية قبل تسعة أشهر.
ــس األول  ــه قوله أم ــن يار الل ــالم عراقية ع ــل إع ــت وسائ ونقل
ــر املوصل: ”إن 100  ــري حول عملية تحري ــالل إيجاز عسك خ
ــش العراقي والرشطة االتحادية ومكافحة  ألف مقاتل من الجي
ــات العسكرية“  ــوا يف العملي ــد الشعبي شارك ــاب والحش اإلره
ــن 25 ألفا من  ــل أكرث م ــرت عن مقت ــارك أسف ــريا اىل ان املع مش
ــذ بدء  ــن 450 انتحاريا من ــرث م ــم أك ــش“ بينه ــي ”داع إرهابي

العمليات .
ــا من تدمري  ــوات العراقية تمكنت أيض ــه أن الق ــح يار الل وأوض
ــرة مسرية لالرهابيني  ــة وإسقاط 130 طائ 1247 سيارة مفخخ

وتدمري أكرث من 1500 آلية مختلفة لهم.
ــة الرابعة من العمليات  ــن جهة ثانية أعلن يار الله أن املرحل م
ــرب املوصل وبعض  ــاء تلعفر غ ــاً لتحرير قض ــق قريب ستنطل
ــن  ــوى م ــة نين ــر محافظ ــال تحري ــرى الستكم ــق األخ املناط

إرهابيي داعش بشكل كامل.

ترامب يشرتط على ماي "االستقبال 
الحار" لزيارة بريطانيا

لندن/ وكاالت
ــة  ــت صحيف قال
ــن"  ص "ذا 
ــة  ني يطا لرب ا
ــس  الرئي أن 
األمريكي دونالد 
ــرتط،  ــب اش ترام
ــع  م ــة  مكامل يف 
ــوزراء  ال ــة  رئيس
ــة  ني يطا لرب ا
ــاي،  م ــزا  تريي
ــاك  ــون هن أن يك

استقبال حار له، وذلك للقيام بزيارة لربيطانيا.
ــي  ــني رفيع ــني بريطاني ــن دبلوماسي ــس األول ع ــة أم ــت الصحيف ونقل
ــال، تأكيدهم أن ترامب حذر ماي  ــوى مطلعني عىل مضمون االتص املست
ــم يكن مقتنعا بأنه سوف  ــن أنه لن يحدد موعد زيارته إىل لندن طاملا ل م
يستقبل استقباال حارا، وأعرب عن عدم رضاه من تغطية وسائل اإلعالم 

الربيطانية لسياساته يف اآلونة األخرية.
ــب يف الوصول، ولكنني  ــه: "ال أزال أرغ ــت الصحيفة عن ترامب قول ونقل
ــع، فإن ذلك سيسهل األمور  ــل، وإذا قمت بمعالجة هذا الوض ال استعج

إىل حد كبري".
ــة الوزراء الربيطانية يف  ــت الصحيفة إن هذا االتصال وضع رئيس وأضاف
ــض أنها ال تملك  ــح لسيد البيت األبي ــرج، إذ حاولت التوضي موقف مح
ــرف جيدا ما هي الصحافة  ــة تأثري عىل وسائل اإلعالم قائلة: "تع أي آلي
ــة"، غري أن هذا  ــا يف كوريا الشمالي ــة املطاف، لسن ــة... يف نهاي الربيطاني

الترصيح لم يدفع ترامب إىل الرتاجع عن مطالبه.
ــن نوعها، إذ سبق  ــات ليست األوىل م ــارة إىل أن هذه املعلوم ــدر اإلش تج
ــب أجل زيارته إىل  ــرت قبل أسابيع أن ترام ــة "الغارديان" أن ذك لصحيف
ــل 2018م،  ــام 2017م حتى أوائ ــف الثاني لع ــدة من النص ــة املتح اململك

وذلك بسبب عدم رضاه عن مواقف املجتمع الربيطاني إزاءه.
ــي لزيارة بالدها أثارت موجة  ــر أن دعوة ترييزا ماي للرئيس األمريك يذك

احتجاج، ووقع مليونا بريطاني عريضة تطالب بإلغاء هذه الزيارة.

بيونج يانج ترفض الحوار مع واشنطن 
ــا الشمالية عرب وكالة األنباء املركزية الرسمية عن رفضها للدعوات  أعربت كوري
ــراء محادثات، حول  ــج من أجل إج ــا واشنطن لبيونج يان ــرية التي وجهته األخ

الربنامج النووي الكوري الشمايل.
ــة األمريكية  ــأن، إن دعوات الحكوم ــة الكورية بهذا الش ــان نقلته الوكال ــال بي وق
ــا الشمالية ال ترتك مجاال ألي نوع  ــة بتكثيف الضغوط الدولية عىل كوري املطالب

من الحوار يف مسألة نزع السالح من شبه الجزيرة الكورية.
ــىل دولة  ــاء بالذنب ع ــة واإللق ــراءات عاملي ــن إج ــث ع ــان: "الحدي ــاف البي وأض
ــس يعترب شكال من  ــن الدفاع عن النف ــب امتالكها ما يمكنها م ــادة بسب ذات سي
ــس األمريكي، دونالد) ترامب الذي  ــال إظهار سياسة القوة بأسلوب ( الرئي أشك
ــدة، إنها مجرد  ــة الواليات املتح ــرى ملصلح ــري مصالح الدول األخ ــدف لتجي يه
ــس وال يريدون تقبل الوضع  ــل من ال يتحلون بضبط النف ــة يائسة من قب محاول

االسرتاتيجي الذي تتمتع به كوريا الشمالية".
ــة أنها طاملا  ــات املتحدة أن تعي حقيق ــال:" عىل الوالي ــم البيان الكوري قائ وخت
ــة فلن يصبح برنامجنا النووي  ــم توقف سياستها العدائية ضد كوريا الشمالي ل
ــح يف شبه الجزيرة  ــات والحوار يف قضية نزع التسل ــي مادة للمباحث والصاروخ

الكورية".
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عواصم/ وكاالت
ــات إلكرتونية  ــالل الصهيوني بواب ــوات االحت  نصبت ق
ــد األقىص بالقدس،  ــد أبواب املسج ــد باب األسباط أح عن
ــات األقىص وسط  ــار باح ــاط إرسائيليون كب ــم ضب واقتح

حراسة مشددة يف جوالت تخطيط متتالية.
ــارص حرس  ــن عن ــرشات م ــس: إن الع ــود أم وّرصح شه
ــرم  الح ــي  نواح ــل  ك ــرشون يف  ــة منت ــدود اإلرسائيلي الح
ــن موظفي  ــه سوى 3 م ــد داخل ــني ال يوج ــديس.. يف ح الق
ــن األقىص) ممنوعون  ــة (من املسؤولني ع األوقاف األردني

من التجول فيه.
ــود لوكالة أنباء الرشق األوسط: إن سلطات  وتابع الشه
ــاب األسباط ومنه تدخل  االحتالل سيطرت عىل مفاتيح ب
ــىص الخارجية  ــم مفاتيح أبواب األق ــارات.. وأن معظ السي
ــاب الرحمة تمت مصادرتها، وترفض  والداخلية بما فيها ب
ــاف األردنية حتى  ــا لألوق ــة إرجاعه ــات اإلرسائيلي السلط

اللحظة.
ــالل االرسائييل أرسلت هذا  ــوا: إن سلطات االحت وأضاف
ــن عمال النظافة  ــارات نظافة وعددا كبريا م الصباح 7 سي
ــر يحصل ألول مرة  ــات، وهذا األم ــود لتنظيف الساح اليه
ــوم يف هذه  ــث يق ــام 1967م .. حي ــىص ع ــالل األق ــذ احت من
ــن اليهود  ــال النظافة حرصيا م ــن عم ــاء العرشات م األثن
ــط قبة الصخرة  ــون بكنس وتنظيف محي ــم متدين وبعضه
ــار التحطيم والتفتيش ونبش القمامة وبقايا  املرشفة من آث

طعام عرشات الجنود أمام املصىل القبيل.
ــرب نقطة إىل  ــون الفجر عند أق ــد صىل املقدسي وكان ق
ــن تمكن من  ــول إليها، فمنهم م ــن الوص ــىص تمكنوا م األق
ــد األحياء  ــدة القديمة ومنهم عن ــات البل ــول إىل بواب الوص
ــن املسجد،  ــوز القريب م ــة حي وادي الج ــة، خاص القريب
ــن أداء الصالة عىل  ــة م ــدة القديم ــايل البل ــن أه ــا تمك فيم

بوابات األقىص املغلقة.
ــني نتنياهو، يف ساعة  ــان بنيام ــس وزراء الكي وّرصح رئي

ــح املسجد  ــّرر إعادة فت ــاء السبت، إنه ق ــن مس ــرة م متأخ
ــني واملستوطنني  ــام املصل ــد أم ــس األح ــر أم ــىص ظه االق
ــة  ــات إلكرتوني ــع بواب ــرر وض ــه ق ــب.. وأن ــاح األجان والسي
ــة خارج املسجد األقىص تتمكن من  وتركيب كامريات مراقب

متابعة ما يحدث بداخل الحرم القديس.
ــوارع  ــني اىل ش ــات املحتج ــرج مئ ــر خ ــب آخ ــن جان م
العاصمة الفرنسية باريس مساء أمس األول، رفضا لزيارة 
ــو، إىل فرنسا،  ــني نتنياه ــوزراء الصهيوني، بنيام ــس ال رئي

منتقدين سياسة االستيطان والحصار املفروض عىل غزة.
ــذا السياق أعلنت الرئاسة الفرنسية، أن املحادثات  يف ه
ــة، بباريس، بني الرئيس الفرنيس، إيمانويل ماكرون  املرتقب
ــي مع االحتالل،  ــاول النزاع الفلسطين ــو"، ستتن و"نتنياه

وقضايا إقليمية.
ــة، إىل أن باريس، تسعى لدعم  ولفتت الرئاسة الفرنسي
ــه  ــري في ــذي يج ــت ال ــالم، يف الوق ــات الس ــودة مفاوض ع
ــىل حل الدولتني، وتسارع  ــك يف الَتْسوَية القائمة ع التشكي

وترية االستيطان.
ــو، سيبحثان كذلك  ــه إن ماكرون، ونتنياه وقال األليزي
ــة ملا بعد  ــالن باريس عن خط ــل إع ــوري، يف ظ ــف الس املل

الحرب يف هذا البلد.
ــا، هي األوىل له  ــارة نتنياهو، لفرنس ــر بالذكر أن زي جدي
ــارة تندرج  ــر أن الزي ــرون، وجدير بالذك ــاب ماك ــذ انتخ من
ــة االعتقاالت  ــة فالديف، (حمل ــرى حمل ــن إحياء ذك ضم
الجماعية التي تعرض لها اليهود يف باريس عام 1942م).

ــات  السلط ــت  اعتقل 1942م،  ــو  يولي و17   16 ــي  فف
ــا و152  ــازي"، 13 ألف ــالل الن ــر من "االحت ــة، بأم الفرنسي
ــا من رجال ونساء وأطفال، ملدة أربعة أيام يف ظروف  يهودي
مأساوية يف حدائق فيلدروم ديفري - دمرت يف 1959م - قبل 
أن يتم اقتيادهم إىل معسكري االعتقال يف "بون ال روالند"، 

و"بيتيفري" (لواريه).

دمشق/
ــوري مدعوما  ــن الجيش الس تمك
ــة عنيفة من  ــة روسي ــات جوي برضب
السيطرة عىل سلسلة من آبار النفط 

يف جنوب غرب محافظة الرقة.
ــاة  لقن ــري  عسك ــدر  مص ــاد  وأف
إن  ــال:  قائ ــة  السوري ــة  اإلخباري
ــول نفط  ــىل حق ــر ع ــش سيط الجي
ــان والقصري  ــاب والفهد ودبيس الوه
ــو قطاش وعدة قرى  وأبو القطط وأب
أخرى يف منطقة الصحراء الواقعة يف 

جنوب غرب محافظة الرقة.
ــول جنوبي  ــذه الحق ــع ه وتتوض
بلدة الرصافة وآبارها النفطية والتي 
استعادها الجيش الشهر املايض من 
ــن يف أول مكاسب ميدانية  املتشددي

داخل املحافظة.
ــاؤه  وحلف ــش  الجي ــق  حق ــا  كم
تقدما رشقي مدينة حلب يف الشهور 
ــاد قطاعات  ــة املاضية واستع القليل
ــرات،  الف ــر  نه ــي  غرب األرايض  ــن  م
ــا للدفاع  ــون منه ــب االرهابي وانسح
ــيس حيث  ــم الرئي ــة معقله ــن الرق ع
ــوات  ــد ق ــارك ض ــون اآلن مع يخوض
ــل  ــدة داخ ــات املتح ــا الوالي تدعمه

املدينة.

ــه ّرصح املرصد السوري  من جانب
لحقوق اإلنسان: إن أحدث املكاسب 
تعزز من قبضة الجيش عىل مساحة 
ــد من رشق محافظة  من األرايض تمت
ــراف  وأط ــص  حم رشق  إىل  ــاة  حم

محافظتي الرقة ودير الزور.
ــال: إن القوات  ــد قائ ــع املرص وتاب
الجوية الروسية كثفت رضباتها عىل 
ــدات يسيطر عليها  ــدة أهداف وبل ع
ــي تضم  ــة الت ــون، يف املنطق االرهابي

ــي استهدفتها صواريخ  عقريبات الت
كروز روسية أطلقت من سفن حربية 

يف البحر املتوسط نهاية مايو.
ــدف الرئيس للجيش  يذكر أن اله
ــادة بلدة  ــل يف استع ــوري يتمث الس
ــر الزور  ــة محافظة دي ــة بواب السخن
ــىل الحدود  ــرشق البالد ع ــة ب الواقع
مع العراق، ومن املرجح أن تكون آخر 
ــني يف سوريا إذا  ــل كبري لالرهابي معق

فقدوا السيطرة عىل الرقة.

واشنطن/
ــرب 2001م التي نفذها تنظيم  ــى أرس ضحايا هجمات 11 سبتم  تسع
ــه تقرير ملوقع  ــارات، بحسب ما كشف ــورك ملقاضاة اإلم ــدة يف نيوي القاع

"ميدل إيست آي".
ــم اإلماراتي"  ــة "الدع ــات املأساوي ــا الهجم ــو ضحاي ــح محام وفض
ــر القانونية يف  ــه يف الدوائ ــت إثارت ــه تم ــوا اىل أن ــدة، ولفت ــم القاع لتنظي
ــع أرس الضحايا إىل  ــا دف ــة الخليجية، مم ــاق األزم ــن سي ــورك ضم نيوي

مناقشة اتخاذ إجراءات قانونية ضد أبو ظبي.
ــات 11 سبتمرب بعد ترسيبات الربيد  ــي تحرك أرس ضحايا هجم ويأت

اإللكرتوني للسفري اإلماراتي يف واشنطن "يوسف العتيبة".
ــون "العدالة ضد رعاة اإلرهاب"  ــل أرس ضحايا الهجمات قان ويستغ
ــة بالنظر يف  ــح للمحاكم األمريكي ــم "جاستا"، الذي يسم ــروف باس املع

قضايا تتعلق بمطالبات ضد أي دولة أجنبية ترتبط بعمل إرهابي.
ــي تناقلتها  ــة الت ــض الرسائل املرسب ــّذر يف بع ــة ح ــر أن العتيب يذك
ــدول املهّددة  ــن أن ال ــس الشيوخ م ــاء يف مجل ــة، أعض ــف الغربي الصح
ــع الواليات  ــا االستخباري م ــن تعاونه ــع ع ــا" سترتاج ــون "جاست بقان

املتحدة.
ــع يف غالبيته عىل  ــي اطل ــام األمريك ــرأي الع ــر ان ال ــت يف األم وامللف
ــا ليرسعوا  ــب أرس الضحاي ــذي أثار غض ــات، األمر ال ــون الترسيب مضم

بتوجيه دعوات بمحاكمة املتورطني.
ــي تضافر  ــري االمارات ــت ترسيبات السف ــق، فضح ــالوة عىل ماسب ع
جهود الرياض وأبو ظبي داخل أروقة القرار األمريكية للضغط من أجل 

عدم تمرير قانون "جاستا".
ــات 11 سبتمرب،  ــا هجم ــو ضحاي ــد شكك محام ــم كان ق ــن جانبه م

ــن عىل أن هذه  ــون "جاستا"، مؤكدي ــارات لدرء تمرير قان ــوات اإلم بخط
ــي وال تريد له أن  ــا تخشاه أبو ظب ــّد دليًال عىل أن هناك م ــوات تع الخط

يكشف.
ــة التحقيق  ــر لجن ــا ورد يف تقري ــا عىل م ــو الضحاي ــد محام ويستن
ــنْي إماراتيني كانا ضمن  ــة بالهجمات، حيث كشف عن أن مواطَن الخاص
ــارة إىل اإلمارات أكرث من سبعني  ــني التسعة عرش، كما تمت اإلش املهاجم

مرة يف ثنايا التحقيقات.
وجاءت تهديدات السفري اإلماراتي تزامنا مع تقديم محكمة أمريكية 
ــات مالية لتنظيم  ــك إماراتي، بتهمة تقديم خدم ــوى قانونية ضد بن دع

القاعدة عن سابق قصد وعلم.
ــره: أظهرت التحقيقات أيضا  ــع موقع "ميدل إيست آي" يف تقري وتاب
ــم إىل الواليات  ــارات يف طريقه ــرب اإلم ــروا ع ــات ساف ــذي الهجم أن منف
املتحدة، ورصدت مبالغ مالية حولت عرب بنوك إماراتية لصالح املنفذين.

ــة القانونية  ــون األمريكيون الحج ــّدم املحام ــىل ماورد سيق ــاًء ع وبن
ــل يناير 2019م، وهو  ــا ستقدم للقضاء األمريكي قب ــا يقولون إنه لقضاي

موعد انتهاء املدة القانونية لتقديم قضايا لها صلة بالهجمات.
ــدول الخليجية،  ــني ال ــت األزمة ب ــي أشعل ــة الت ــل املرسب ويف الرسائ
ــا اإلقليمي  ــه قطر وتحجيم دوره ــا يهدف إىل تشوي ــّىل جهدا منسق تج
ــض عىل استهدافها أمنيا وسياسيا واتهامها إىل جانب الكويت  والتحري

بتمويل العمل اإلرهابي.
ــرف مدير رشكة  ــري اإلمارات من ط ــل الواردة لسف ــدى الرسائ ويف إح
ــة اإلمارات  ــارا لدول ــروب ويعمل مستش ــى هاربر غ ــة تدع ــات عام عالق
ــب فيها أن ممويل اإلرهاب يعملون بشكل علني يف  "ريتشارد مينتز"، كت

قطر والكويت.
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