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مهاجم مطار »أورلي« نفذ اعتداءه حتت تأثير الكحول واملخدرات
باريس- وكاالت: أظهرت نتائج تشريح جثة منفذ هجوم مطار أورلي في باريس وجود أثر 
للمخدرات والكحول في دمه. ونقلت وسائل إعالم فرنسية عن مصادر في الطب الشرعي، 
أن املهاجم زياد بن بلقاسم )39 عاما( كان حتت تأثير املخدرات والكحول لدى ارتكابه 
هجوم املطار، حيث بلغت نسبة الكحول في دمه 0.93 غرام في الليتر، كما عثر على آثار 
للكوكايني. وكان والد بلقاسم الذي اعتقل عقب الهجوم، قال إن ابنه يتعاطى املخدرات 
ويتناول الكحول، وإنه كان حتت تأثيره يوم الهجوم.

الرئيس األميركي متهماً الديموقراطيين: المزاعم حول عالقتي بروسيا »مزيفة«.. و»استخبارات مجلس النواب« تدحض اتهاماته ألوباما بالتنصت عليه

برلين: اتهام أردوغان لميركل بانتهاج ممارسات نازية »غير مقبول«

»FBI« يؤكد وجود حتقيق حول روابط بني موسكو ومقربني من ترامب

القوات العراقية تتوغل في أزقة املوصل القدمية

النمسا تطالب االحتاد األوروبي بإنهاء »خيال« تركيا باالنضمام إليه
ـ وكاالت: دعــا  عواصــم 
وزير اخلارجية النمســاوي 
سيباستيان كورتس االحتاد 
االوروبي الى اعتماد ضوابط 
جديدة في التعامل مع حكومة 
انقرة في ظل التوترات التي 
التركية  العالقــات  شــهدتها 

االوروبية مؤخرا.
الوزيــر كورتس  وطالب 
في تصريح لوكالة الصحافة 
النمســاوية امــس بإنهاء ما 
وصفه »خيال« االنضمام الى 
االحتاد األوروبي واستبداله 
بعقد آخر فعال ينظم مسائل 
التعاون واحلدود بني االحتاد 

االوروبي وتركيا.

احلكومــة  ان  واضــاف 
التركية جتاوزت ومنذ فترة 
طويلــة اخلطــوط احلمــراء 
وخاصة عندما ردت بشــكل 
عنيــف ضــد معارضيها بعد 
الفاشل  العســكري  االنقالب 
الى  الصيف املاضــي إضافة 
االســتفزازات التــي قــام بها 
السياســيون االتــراك خالل 
الدعائية لالستفتاء  حملتهم 
داخــل اوروبا. واكــد الوزير 
النمســاوي ان هذه املشــكلة 
لــم تعد مشــكلة منســاوية 
فحســب بــل باتت مشــكلة 
بالنســبة لالحتاد األوروبي 
برمتــه مشــيرا الــى تدخــل 

تركيا مؤخرا ملنــع مواصلة 
برامج التعاون والتدريب بني 
حلف شمال االطلسي )الناتو( 
ودول الشراكة مع احللف مثل 
النمســا. فــي غضــون ذلك، 
أعلنــت احلكومة االملانية ان 
اتهــام الرئيس التركي رجب 
طيب اردوغان للمستشــارة 
االملانية اجنيال ميركل بانتهاج 
ممارسات نازية »غير مقبول«.
وصرحت املتحدثة باسم 
أولريكــه دمييــر  احلكومــة 
فــي لقاء صحافــي امس بان 
»احلكومــة االملانيــة تتابــع 
الوضع عن كثب وموقفنا لم 
يتغير، املقارنات مع النازية 

غير مقبولة ايا كان شكلها«.
اتهــم  اردوغــان  وكان 
ميركل شــخصيا امس االول 
مبمارســات نازية، وقال في 
كلمة متلفزة »عندما نصفهم 
بالنازيني فإنهم )في أوروبا( 
ينزعجون. ويتضامنون مع 
البعض وخصوصا  بعضهم 
ميركل«. وخاطبها قائال لكن 
»انت تقومني اآلن مبمارسات 

نازية«.
واكتفت احلكومة االملانية 
بتكرار موقف عبرت عنه سابقا 
ازاء اتهامات مشابهة للرئيس 
التركي. ولم تشر املتحدثة الى 
فرض عقوبــات رغم تصاعد 

طلبات بهذا الصدد في املانيا.
وبرر مارتن شيفر املتحدث 
باسم وزارة اخلارجية االملانية 
موقف حكومة بالده بانها ال 
تريد اعطاء اردوغان مبررات 
للمزايدة قبل االستفتاء الذي 
تنظمــه تركيا فــي ١6 ابريل 
املقبل حول مشــروع اصالح 
دستوري لتوسيع صالحيات 
الرئيــس. وقال شــيفر امام 
احلكومــة  ان  صحافيــني 
االملانية ال تريد »الرد بشكل 
غير متكافئ« الننا »كلما نرد 
نعــزز التكتيك الذي تعتمده 
احلكومــة التركية والرئيس 

التركي«.

واشنطن - وكاالت: أكد مدير 
الفيدرالي  التحقيقــات  مكتب 
»FBI« جيمــس كومــي وجود 
حتقيق حول محاوالت تدخل 
روســية في احلملة الرئاسية 
األميركية عام ٢٠١6 وخصوصا 
حول احتمال حصول »تنسيق« 
بني أعضاء فــي فريق دونالد 

ترامب واحلكومة الروسية.
وقال كومي خالل جلســة 
استماع أمام جلنة االستخبارات 
في مجلس النواب االميركي:»لقد 
تلقيــت اذنا مــن وزارة العدل 
للتاكيــد بــأن FBI وفــي اطار 
التجســس،  مهمتنــا ملكافحة 
يحقق في محاوالت احلكومة 
الروسية التدخل في االنتخابات 

الرئاسية في ٢٠١6«.
يشــمل  واضاف:»هــذا 
حتقيقات حول طبيعة اي عالقة 
بني افراد مرتبطني بفريق حملة 
ترامــب واحلكومة الروســية 
ولتحديد ما اذا كان ثمة تنسيق 
بني احلملة واجلهود الروسية«.
إلــى ذلك، اعتبــر الرئيس 
االميركي دونالد ترامب املزاعم 
بأنه تعاون مع روســيا بأنها 
تندرج ضمن »األخبار املزيفة«.
واســتبق ترامــب جلســة 
استماع ملجلس النواب األميركي 
مع مديــر مكتــب التحقيقات 
الفيدرالي »إف.بي.آي« جيمس 
كومــي ومديــر وكالــة األمــن 
القومــي مايك روجــرز، حول 
مســألة االتصاالت مع روسيا 
الــى جانــب مزاعــم الرئيس 
ترامب التي اثارت اســتغرابا 
حول تعرضه للتنصت من قبل 

سلفه باراك اوباما.
وهذه هي املرة األولى التي 
يتحــدث فيهــا كل مــن كومي 
وروجرز علنا عن املســألتني 
احلساســتني حيث سيمثالن 

بغداد - وكاالت: شــهدت 
أطــراف املدينــة القدمية في 
اجلانــب الغربي من املوصل 
اشتباكات عنيفة بني القوات 
العراقيــة ومســلحي تنظيم 

»داعش«.
وقال قائد عمليات »قادمون 
يا نينوى«، الفريق عبداألمير 
ياراهلل، إن القوات العراقية 
تعمل في منطقة صعبة داخل 

اجلانب األمين من املدينة.
وفرضت جغرافية أحياء 
املدينة القدمية لغرب املوصل 
واقعا صعبا للمعارك، فالقوات 
العراقيــة تخــوض بحــذر 
مواجهات شرسة مع عناصر 
داعش في أزقة املدينة القدمية.
وتشــير آخــر تطــورات 
املعركــة إلــى تقــدم قــوات 
الشــرطة االحتاديــة والــرد 
الســريع باجتاه باب الطوب 
الكــراج وبــاب  ومنطقتــي 
األبيــض، إضافــة إلــى باب 
اجلديد واقترابها من التوغل 

داخل املدينة القدمية.
واصلــت  وبالتزامــن، 
القوات العراقية تطهير القرى 
واملناطق احملررة من العبوات 
الناسفة، ومتكنت من استعادة 
السيطرة على محطة الوقود 
ومطحنــة الراشــدي غــرب 

الساحل األمين.
الى ذلك، متكنت ميليشيات 
مــن  الشــعبي«  »احلشــد 
السيطرة على منطقة »ارحية« 

أمــام جلنة االســتخبارات في 
مجلس النواب.

وكان أعضــاء فــي مجلس 
الشــيوخ عبروا عن سخطهم 
جتــاه ما اعتبروه عدم تعاون 
من مكتب التحقيقات الفيدرالي 
بشأن روســيا وادعاء ترامب 
بتعرضه إلــى التنصت، وهو 
مــا نفــاه أوبامــا وعــدد آخر 
من املســؤولني. وفي سلسلة 
تغريدات صباحية اعتاد على 
نشــرها، دعــا ترامــب امــس 
الكونغرس ومكتب التحقيقات 
الفيدرالي اللذين اطلق كل منهما 
حتقيقا مستقال في هذه املزاعم، 
الى معاجلة »املوضوع الفعلي« 

في ناحية »بادوش« شــمال 
غربي املوصل.

وذكر إعالم احلشد الشعبي 
أن امليليشــيات اشتبكت مع 
مســلحي داعــش مبصنــع 
أسمنت بادوش الذي اليزال 

حتت سيطرة التنظيم.
وأشــار إلى أنه مت إجالء 
أكثر مــن 35٠ عائلة عراقية 
نازحة من مناطــق »عداية« 
جنوب غربي املوصل وتقدمي 
الضروريــة  االحتياجــات 
للنازحني متهيدا لنقلهم ألماكن 

وهو على حد قوله »تســريب 
معلومات مصنفة«.

وأضاف »يجب ايجاد منفذ 
التسريبات اآلن«، ولفت إلى ان 
»الدميوقراطيــني فبركوا هذه 
القصة الروسية لتبرير حملتهم 
الفاشــلة« خــالل االنتخابات 
الرئاسية التي خسروها. وأشار 
ترامــب إلى أن املدير الســابق 
لالستخبارات جميس كالبر قال 
خــالل حــوار تلفزيوني أمس 
األول إنه ليس لديه دليل يربط 

ترامب أو فريقه بروسيا.
وتابــع »جيمــس كالبــر 
وآخرون قالوا إنه ال يوجد دليل 
على أن رئيس الواليات املتحدة 

آمنــة. وفي بغــداد، أحبطت 
القوات العراقية عملية إرهابية 
شمالي العاصمة، وقال الناطق 
باسم قيادة عمليات بغداد: إن 
إرهابيا يرتدي حزاما ناسفا 
يستقل دراجة نارية مت قتله 
في منطقة »الزور« شــمالي 
العاصمة خالل محاولته الفرار 
من كمني نصب له من قبل قوة 
استخبارات اللواء ٢٢ باجليش 

العراقي. 
في غضــون ذلك، أعلنت 
احلكومة العراقية فرار ١8١ ألف 

األميركية تآمر مع روسيا. هذه 
القصة كاذبــة واجلميع يعلم 

ذلك«.
مــن جهــة اخــرى، انتقــد 
الرئيــس األميركــي، الزعيــم 
الكوري الشــمالي كيم جونغ 
أون قائال إنه »يتصرف بشكل 

سيئ للغاية«.
الى ذلك، كشــف استطالع 
يومي جتريه مؤسسة »غالوب« 
أن شــعبية الرئيــس ترامــب 
تراجعت إلى 3٧% اعتبارا من 

امس األول.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت 
نسبة املواطنني غير املؤيدين 
لسياسة ترامب لتصل إلى %58. 

شــخص من اجلانب الغربي 
للموصل منذ انطالق العمليات 
الشــهر املاضي  العســكرية 
الستعادته من قبضة داعش.
الهجــرة  وزيــر  وقــال 
واملهجرين جاسم اجلاف في 
بيان امس »مت اسكان ١١ ألف 
نازح في مخيمات االيواء التي 
خصصتها الوزارة لهم«، كما 
»مت اســكان نحو ٧٠ الفا مع 
املجتمــع املضيف في ايســر 
املوصــل واملناطــق االخرى 

من جنوبه«.

)ا.ف.پ( مناهضون لترامب يرفعون الفتات تندد بسياساته خالل تظاهرة في فلوريدا امس االول 

)ا.ب(  القوات العراقية خالل احد التدريبات على االشتباك مع عناصر داعش امس 

الرئيس الفلبيني: النواب األوروبيون »مجانني«

بريطانيا تطلق إجراءات »Brexit« ٢٩ اجلاري

عواصــم - أ.ف.پ: وصف الرئيس الفلبيني 
رودريغو دوتيرتي النواب األوروبيني بـ »املجانني«، 
وذلك في رده على قــرار للبرملان األوروبي دان 
األسبوع املاضي »العدد الكبير لإلعدامات خارج 
إطار القضاء« في حرب الفليبني على املخدرات.
وقــال دوتيرتي »ال أفهم هؤالء املجانني. ملاذا 
حتاولون فرض أنفسكم؟ ملاذا ال تهتمون بقضاياكم 
اخلاصة؟«، وأضاف: »سيموت مزيد من الناس. 

قلــت ذلك. لن أتوقف. سأســتمر حتى قتل آخر 
زعيم للمخدرات في الفليبني ومغادرة البائعني 
الشوارع«. وفي قرارهم طلب النواب األوروبيون 
األسبوع املاضي من األمم املتحدة ان تأمر بفتح 

»حتقيق دولي مستقل« حول هذه اجلرائم.
وحتدثوا عــن معلومات تفيد بأن الشــرطة 
الفلبينية تخفي األدلة لتبرير عمليات قتل خارج 

إطار القضاء.

لندن - وكاالت: أعلنت احلكومة البريطانية 
انها ســتفعل املادة 5٠ من معاهدة لشــبونة في 
٢9 مــارس اجلاري وتطلق بذلك رســميا عملية 

االنفصال عن االحتاد االوروبي »بريكست«.
وأوضــح متحدث باســم احلكومة فــي لقاء 
صحافي امس ان »املمثل الدائم للمملكة املتحدة 
في بروكسل أبلغ االحتاد االوروبي ان بريطانيا 
ستفعل املادة 5٠ في ٢9 مارس اجلاري«. وأضاف 

»نريد ان تبدأ املفاوضات بسرعة«.
مــن جهته، قال الوزيــر املكلف بآلية خروج 
بريطانيا من االحتاد االوروربي، ديڤيد ديفيس ان 
البريطانيني اتخذوا في ٢3 يونيو من العام املاضي 
»القرار التاريخي مبغادرة االحتاد االوروبي«. 

وأضاف ان »احلكومة ســتطبق هــذا القرار 
وستطلق رسميا العملية لتفعيل املادة 5٠«.

وبعدما حتدث عن »أهم مفاوضات لهذا البلد 
منــذ جيل«، قال ديفيــس ان احلكومة »واضحة 
بشــأن اهدافهــا: اتفاق يعمل لكل أمم وشــعوب 
اململكــة املتحدة وبالتأكيد لكل اوروبا، شــراكة 
ايجابية جديدة بــني اململكة املتحدة واصدقائنا 

وحلفائنا داخل االحتاد االوروبي«.
وفي بروكسل قال ناطق باسم االحتاد االوروبي 

ان »كل شــىء جاهز« لتفعيل هــذه املادة، وقال 
مارغاريتيس شــيناس »نحن مســتعدون لبدء 

املفاوضات«.
من جهــة اخرى، صرح زعيم احلزب احلاكم 
في پولندا ياروســالف كاتشينســكي ان پولندا 
تعتبر ان السياسة االملانية تتعارض مع مصاحلها 
وســتعارض »بكل قوتها« اوروبا بسرعتني في 

قمة االحتاد االوروبي في روما.
وقال زعيم حزب القانــون والعدالة القومي 
احملافظ في مقابلة نشــرت امس في االسبوعية 
اليمينية »فيسيشي« انه »ال ميكننا ان نقبل بأي 

اوروبا بسرعتني«.
واضــاف ان »هذا يعني احــد امرين اما انهم 
يدفعوننــا الى خارج اوروبا او انهم يقللون من 

شأننا ويضعوننا في فئة دنيا«.
ويفترض ان تتبنى قمة روما التي ستعقد في 
٢5 مارس اجلاري مبناسبة ذكرى معاهدات روما، 
نصا رسميا حول مستقبل االحتاد االوروبي بعد 

خروج بريطانيا من االحتاد االوروبي.
وتؤيــد فرنســا واملانيــا ســيناريو ألوروبا 
»بسرعات متفاوتة« إلتاحة تسريع التكامل مع 
الدول االعضاء املستعدة لذلك، في بعض املجاالت.

تفاقم أزمة 
النازحني مع 

اشتداد املعارك 
غربي املدينة

»غالوب«: تراجع 
شعبية ترامب 

إلى %37

الرئيس األميركي: 
زعيم كوريا الشمالية 

يتصرف »بشكل 
سيئ للغاية«

 »الپنتاغون« يستعيد السلطة على العمليات العسكرية

الصني حتذّر واشنطن من بيع األسلحة إلى تايوان

نيويورك - وكاالت: كشفت صحيفة »نيويورك 
تاميز« نقال عن مسؤولني في البيت األبيض، 
النقــاب عن أن الرئيــس األميركي دونالد 
ترامب ينقل مزيدا من السلطة على العمليات 
العسكرية إلى وزارة الدفاع )الپنتاغون(، وذلك 
في عودة عن ميل البيت األبيض خالل حكم 
الرئيس الســابق باراك أوباما إلى اإلشراف 
الدقيق بنفسه أكثر من تركها لقادة اجليش. 
وقالت الصحيفة األميركية في سياق تقرير 
نشرته اليوم االثنني على موقعها اإللكتروني 
امس إن هذا التغيير يدخل ضمن صميم عملية 
إعادة هندسة دور مجلس األمن القومي في 
ظل وجود قائد جديد له هو اجلنرال هربرت 
ماكماستر، كما يعكس اعتقاد ترامب بضرورة 
أن يركــز املجلس بدرجة أعلى على األمور 
االســتراتيجية وبدرجة أقل على العمليات 

والتكتيكات العسكرية.
وأضافت الصحيفة أن هناك مبدأ إرشاديا 

بالنســبة للرئيس وفريقــه يتمثل في أن 
توازن القوة في العالم حتول ضد املصالح 
األميركية، وأن اجلنرال ماكماســتر يتعني 
عليه التركيز على تطوير اخليارات بالنسبة 
بالتوافق  للسياسة اخلارجية واالقتصادية 
مع وزارتي الدفاع واخلارجية وغيرهما من 

الوكاالت للرد على هذا التحدي. 
وأشارت إلى أن النهج اجلديد إلدارة العمليات 
العسكرية كان واضحا خالل مارس اجلاري، 
عندما وصــل نحو 400 فــرد من القوات 
األميركية إلى شــمال سورية، حيث سمح 
وزير الدفاع األميركي جيمس ماتيس بعمليات 
نشر هذه القوات وأخطر البيت األبيض، لكن 
اجلنرال ماكماستر لم يعقد اجتماعا في البيت 
األبيض ملناقشــة مسألة إرسال القوات من 
عدمها ولم يطرح على الپنتاغون أسئلة عن 
املوقع الذي ستعمل منه هذه القوات بشكل 

دقيق أو عن املخاطر التي قد يواجهونها. 

بكــني - وكاالت: أكــدت الصــني امس على 
معارضتها الشديدة بيع الواليات املتحدة أسلحة 
إلى تايوان وسط تقارير إعالمية أميركية بأن 
الرئيس دونالد ترامب حتضر لصفقة  إدارة 
ضخمة من األسلحة املتطورة للجزيرة التي 

تتمتع باستقالل ال تعترف به معظم الدول. 
وقال املتحدث باسم وزارة اخلارجية الصينية 
هوا شونيينغ للصحافيني إن بالده »تعارض 
بحزم قيام الواليات املتحدة بيع أسلحة لتايوان«، 
مضيفا أن موقفهــا »ثابت وواضح« في هذا 
الشــأن. وأضاف »نأمل بــأن يدرك اجلانب 
األميركي بشكل كامل شدة حساسية وجدية 

األضرار« التي يشكلها بيع السالح لتابييه.
وتنظر الصــني إلى تايوان على أنها جزء من 
أراضيها التي يجب استعادتها بالقوة إذا لزم 

األمر. وتأتي هذه التصريحات غداة انتهاء زيارة 
وزير اخلارجية األميركي ريكس تيلرســون 

إلى بكني. 
وتعــد الواليات املتحدة أقوى حليف لتايوان 

ومزودها الرئيسي بالسالح.
وكشــفت تايوان عن تقرير دفاعي رئيسي 
األسبوع املاضي وأكدت علنا للمرة األولى أنها 
قادرة على إطالق صواريخ تصل إلى الصني. 
وأفاد التقرير الذي يصدر كل أربع ســنوات 
بأنه »في حال أصر األعــداء على االحتالل، 
ســنضعف قدراتهم عبر ضرب قواتهم في 
قواعدهم األساسية، والقتال معهم في البحر، 

وحتطيمهم مع اقترابهم نحو السواحل«.
وأضاف التقرير أن نفقات الصني العسكرية 

منت فيما تطورت مواردها »بشكل سريع«.

نائبة الرئيس الفلبيني تتلقى التحية من مواطنني خالل تظاهرة مؤيدة للحرب التي تقودها احلكومة ضد جتارة املخدرات )ا.ب(

رداً على مهاجمتهم حرب مانيال ضد املخدرات


