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بيونغ يانغ ترفض محادثات ثنائية مع واشنطن حول برنامجها النووي
بيونغ يانغ ـ وكاالت: أعربت بيونغ يانغ عن رفضها للدعوات األخيرة التي وجهتها واشنطن 
لها من أجل إجراء محادثات ثنائية، حول البرنامج النووي الكوري الشمالي. وأوضح بيان نقلته 
وكالة األنباء الكورية بالشمالية امس، أن دعوات احلكومة األميركية املطالبة بتكثيف الضغوط 
الدولية على كوريا الشمالية ال تترك مجاال ألي نوع من احلوار في مسألة نزع السالح من شبه 
اجلزيرة الكورية. وشدد البيان على أن »على الواليات املتحدة أن تعي حقيقة أنها مادامت لم 
توقف سياستها العدائية ضد كوريا الشمالية فلن يصبح برنامجنا النووي والصاروخي مادة 
للمباحثات واحلوار في قضية نزع التسلح في شبه اجلزيرة الكورية«.

لو دريان: بقاء »التعاون الخليجي« مجتمعاً يجعله سداً منيعاً ضد اإلرهابيين

اجلبير: حل األزمة مع قطر يجب أن يتم داخل البيت اخلليجي
جدة - وكاالت: أعرب وزير 
الســعودي عادل  اخلارجيــة 
اجلبير عن أملــه في ان حتل 
االزمة الراهنة بني الدول االربع 
وقطر داخل البيت اخلليجي.

جاء ذلك في مؤمتر صحافي 
مشترك عقده اجلبير مع نظيره 
الفرنسي جان إيف لودريان في 
جدة مساء امس االول، ضمن 
جولة يقوم بها الوزير الفرنسي 

باملنطقة.
وقــال اجلبيــر إن وزارة 
اخلارجية السعودية ستوافي 
وزارة اخلارجيــة الفرنســية 
مبلــف كامــل عــن األعمــال 
الســلبية التي قامت بها قطر 
على مــدى ســنوات، وأنه مت 
تزويد اجلانب األميركي بذات 
امللف، وسيتم تزويد مزيدا من 
الدول الصديقــة منه، آمال أن 
حتــل هذه األزمة داخل البيت 
اخلليجي، وأن تسود احلكمة 
األشقاء في قطر لكي يستجيبوا 
ملطالبات املجتمع الدولي وليس 
فقط الدول األربــع، الفتا إلى 
الدولــي يرفض  أن املجتمــع 
دعمهم لإلرهاب ودعم التطرف 
واستضافة أشخاص متورطني 
في هــذا الشــأن، بحســب ما 
اوردت وكالة االنباء السعودية 

الرسمية »واس«.
وبــني وزيــر اخلارجيــة 

السعودي انه ناقش مع نظيره 
الفرنسي مستجدات األوضاع 
في ســورية والعراق، مؤكدا 
رفض بالده متويــل االرهاب 

ودعمه.
وأضــاف انه اكــد للجانب 
الفرنســي رفض الســعودية 
لتمويل االرهاب ودعمه، مشيرا 

الــى ان اململكــة تثمن املوقف 
الفرنســي في جميع االزمات 

باملنطقة.
وتابــع: »بالطبــع بحثنــا 
األزمة القائمــة مع دولة قطر 
وهنــا أكدت أن هنــاك مبادئ 
أساســية يجــب أن تلتزم بها 
جميــع الدول مبــا فيها قطر، 

األول هو: عــدم دعم اإلرهاب 
ومتويــل اإلرهــاب، والثانــي 
هو: عــدم دعم التطرف وعدم 
التحريض ونشر الكراهية عبر 
وسائل اإلعالم بأي شكل كان 
وعدم استضافة أناس إرهابيني، 
أو متورطني في متويل اإلرهاب 
أو مطلوبــني من دولهم وعدم 
التدخل في شؤون دول املنطقة.
من جانبــه، جدد لودريان 
خالل املؤمتر الصحافي التأكيد 
على ما اعرب عنه في الدوحة 
في وقت سابق امس االول بشأن 
اتخاذ فرنسا دورا داعما جلهود 
وساطة الكويت حلل اخلالف 

اخلليجي.
وأشــار في الوقت نفســه 
الى ضرورة اتخــاذ اجراءات 
لبنــاء الثقــة بني الســعودية 
واالمــارات والبحرين ومصر 
من جهة وقطر من جهة أخرى 

حلل اخلالف بينها.
وحول موقف فرنســا من 
األزمــة أوضح لــو دريان أنه 
يتلخص في نقــاط عدة منها 
االلتــزام احلازم مــن اجلميع 
ضد اإلرهــاب وضد من يدعم 
اإلرهاب وضد من ميول اإلرهاب 
ومــن األهمية مبكان أن تبقى 
دول مجلس التعاون مجتمعة 
لتبقى سدا منيعا في مواجهة 

اإلرهابيني«.

وزير اخلارجية السعودي عادل اجلبير ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان اثناء مؤمترهما الصحافي في جدة مساء امس االول )واس( 

ضابط سابق في الجيش السوفييتي حضر اجتماع ابنه مع المحامية الروسية

النجيفي: قواتنا لن تشارك في أي معارك خارج أراضيها

ترامب يعود الى »متاعبه« في واشنطن
وتداعيات »االتصاالت مع روسيا« تالحقه

االستخبارات العراقية: زعيم »داعش« اليزال على قيد احلياة
قــال  عواصــم - وكاالت: 
نائب الرئيس العراقي أسامة 
النجيفــي، إن جيش بالده لن 
يشــارك في أي معارك خارج 
أراضيهــا، وذلــك ردا علــى 
تصريحــات نســبت لســفير 
العــراق لــدى طهــران راجح 
املوسوي. وأضاف النجيفي، في 
تصريح خاص لقناة )العربية 
احلــدث( اإلخبارية، امس، أن 
دخــول أي قــوات عراقية في 
معارك داخل سورية ستفتح 

أبوابا من املشاكل.
باســم  املتحــدث  وكان 
اخلارجية العراقية أحمد جمال 
قد صرح في وقت ســابق بأن 
وسائل اإلعالم اإليرانية اجتزأت 
تصريحات السفير العراقي لدى 
طهران، والتي قيل إنه أشــار 

واشنطن - أحمد عبداهلل ووكاالت

يعــود الرئيــس األميركي 
دونالــد ترامب، بعــد قضائه 
يومني احتفاليني في باريس، 
الــى دوامــة قضيــة التدخل 
االنتخابــات  فــي  الروســي 
الرئاســية األميركيــة، التــي 
تنغص عهده منذ وصوله الى 

البيت األبيض.
وبعدمــا أتاح لنفســه 3٠ 
ســاعة من الراحة في »مدينة 
النــور« بعــد مشــاركته فــي 
اليــوم الوطنــي  احتفــاالت 
الفرنسي في ١4 يوليو اجلاري، 
عاد ترامب من جديد الى قلب 
العاصفة التي تضرب واشنطن، 
والتي تركزت مؤخرا على جنله 
البكر في إطار فضيحة التواطؤ 
املفترض بني موسكو وفريق 

حملة والده االنتخابية.
وتهــدد هذه القضية ايضا 
صهر الرئيس جاريد كوشنر 
املستشــار األول فــي البيــت 
األبيض. وفي هذا الصدد، غرد 
الرئيس األميركي امس األول 
قائــال ان »البورصة ســجلت 
رقما قياســيا جديدا اجلمعة 

رغم اخلدعة الروسية«.
وانتقد ترامب وسائل اإلعالم 
ملــا قدمته من تغطية أفشــت 
اجتماعا عقد في العام املاضي 
بني ابنه األكبر، دونالد ترامب 
جونيور، ومحامية روســية 
على عالقــة بالكرملني، وقال 
»هيالري كلينتون باستطاعتها 
أن حتصل بشكل غير قانوني 
على أســئلة املناظرة ومتحي 
33٠٠٠ رسالة إلكترونية ولكن 

ابنــي تهينه وســائل اإلعالم 
الزائفة؟«.

وأضاف فــي تغريدة »مع 
وســائل   - مصادرهــا  كل 
اإلعــالم - التي ال تفصح عن 
هويتهــا وتقاريرهــا امللتوية 
فــإن األخبــار  واالحتياليــة، 
الزائفة تشــوه الدميوقراطية 
في بلدنا«. وفي أحدث فصول 
قضية االتصاالت مع روسيا، 
ظهــر اســم جديد في ســماء 
التحقيقــات حــني تبــني ان 
روسيا يدعى رينات احمدشني 
يعمل رئيسا ملجموعة ضغط 
صغيرة ويحمل اجلنســيتني 
الروســية واألميركية شارك 
في االجتماع الذي جمع ترامب 

االبن واحملامية الروسية.
وقد سبق ان كان احمدشني 
ضابطا في اجليش السوفييتي 
اال انــه هاجــر إلــى الواليات 

املتحدة بعد ذلــك مبقيا على 
صالت وصفتها أجهزة اإلعالم 
األميركية باملشبوهة باألجهزة 

الروسية.
وفي سياق متصل، كشف 
النقــاب عن دفع حملة ترامب 
االنتخابية مبلغ 5٠ ألف دوالر 
ملكتب محاماة ميثل حاليا ابنه 
دونالد وذلك قبل ما يزيد قليال 
على أسبوع من ورود أنباء عن 
اجتماع لم يبلغ عنه مع محامية 
روسية مما أثار اتهامات جديدة 

بالتواطؤ.
وكشــف النقاب عــن دفع 
املبلغ بتاريخ ٢٧ يونيو املاضي 
ملكتــب آالن اس. فيوترفــاس 
للمحامــاة في مذكــرة مقدمة 
للجنة االنتخابات االحتادية. 
ووصف املبلــغ بأنه لتغطية 
رسوم »استشارات قانونية«. 
ولم تكشف املذكرة عن الشخص 

أو اجلهة التــي ميثلها مكتب 
احملاماة. التعليق.

وتبــني الحقــا أن مكتــب 
فيوترفاس ميثل ترامب االبن 
بعــد أن أورد تقرير لصحيفة 
نيويــورك تاميــز تفاصيــل 
اجتماعــات بني االبــن األكبر 
للرئيس واحملامية الروسية. 
ولــم يوضح املكتــب متى مت 

التعاقد معه.
إلى ذلك، أظهر اســتطالع 
جديد للــرأي أجرته صحيفة 
»واشنطن بوست« وشبكة »إيه 
بي ســي« األمريكيتني حدوث 
انخفاض في شعبية الرئيس 

دونالد ترامب.
وقالت »واشنطن بوست« 
في تقرير نشرته على موقعها 
اإللكتروني امس، إنه مع مرور 
حوالي ستة أشهر على تولي 
ترامب قيادة البالد، انخفضت 
شعبيته إلى 36% مقابل %4٢ 
في أبريل املاضي، فيما ارتفع 
مســتوى االســتياء الشعبي 

خمس نقاط إلى %58. 
ووفقا لالستطالع، يرفض 
48% »بشــدة« أداء ترامب في 
منصبه، وهو مستوى لم يبلغه 
أبدا الرئيســان السابقان بيل 
كلينتون وباراك أوباما، فيما 
وصل إليه الرئيس األميركي 
الســابق جورج دبليو بوش 
فقط خالل فترة واليته الثانية.
ويرى ما يقرب من نصف 
األميركيــني )48%( أن قيــادة 
الواليــات املتحدة فــي العالم 
باتــت أضعف منــذ تنصيب 
ترامب رئيسا للبالد، مقابل ٢٧% 

يقولون إنها أصبحت أقوى.

بنغاليان يلتقطان »سيلفي« مع مجسم للرئيس االمريكي دونالد ترامب في احد املطاعم التي حتمل اسمه بدكا     )ا.ف.پ( 

ابوبكر البغدادي 

أكد أن األتراك سيحاسبون »اخلونة«

أردوغان يفاجئ مستخدمي »احملمول«
برسالة صوتية للتهنئة بذكرى إفشال االنقالب

أنقرة - وكاالت: فوجئ مستخدمو الهاتف 
احملمول في تركيا بسماع رسالة صوتية من 
الرئيس رجب طيب أردوغان عند اجرائهم 
اتصاال قرابة منتصف ليل اول من أمس في 

الذكرى االولى لالنقالب الفاشل.
فبعــد إدخال الرقــم الجــراء االتصال، 
وعوضا عن نغمة االتصال سمع املستخدمون 
رســالة صوتية من اردوغان، مهنئا اياهم 
بالعيد الوطني »للدميوقراطية والوحدة« 
في اشارة الى افشال االنقالب. وبعد انتهاء 

الرسالة الصوتية تسمع نغمة االتصال.
وقال اردوغان في الرسالة »بصفتي رئيسا 
للجمهورية أوجه التهنئة في ١5 يوليو باليوم 
الوطنــي للدميوقراطيــة والوحدة وامتنى 
الرحمة للشــهداء ولألبطال الذين أفشــلوا 

االنقالب، الصحة والرفاه«.
وأرسلت شبكة »توركسل«، اكبر شبكات 
الهاتف في تركيا، رسائل نصية ملشتركيها 
تعد فيها مبنحهم استخداما مجانيا للبيانات 
بحجم غيغابايت واحد ابتداء من ١5 يوليو 

اجلاري احتفاال بافشال االنقالب.
وكان املشتركون تلقوا في اعقاب االنقالب 
رسائل نصية من اردوغان، اال ان هذه الرسالة 

الصوتية هي االولى من نوعها.
وبعيد منتصــف ليل ١5 يوليو اجلاري 
رفعت مآذن تســعني الف مسجد في تركيا 

صالة تكرميا لضحايا االنقالب الفاشل بحسب 
وسائل االعالم التركية.

مــن جهة اخرى، افتتح أردوغان، امس، 
نصبا تذكاريا للشــهداء الذين قضوا خالل 
التصــدي حملاولة االنقالب الفاشــل، وذلك 

أمام املجمع الرئاسي بأنقرة.
وفي كلمة له قبيل االفتتاح قال أردوغان 
إن »شهداءنا سيعيشون في قلوبنا دائما حتى 
لو دفنت أجسادهم في التراب، بينما اخلونة 
من أتباع منظمة فتح اهلل غولن اإلرهابية 
سيفنون في السجون وميوتون كل يوم«.

ولفت الى أن الشعب التركي سيحاسب 
»العسكريني اخلونة« التابعني لزعيم منظمة 

غولن الذي وصفه بـ»الدجال«.
وتابع »ســنصل مع شعبنا إلى أهدافنا 
لعام ٢٠٢3 ولن يثنينا عن حتقيقها خونة 
منظمــة غولن، وال قتلة بي كا كا، وداعش، 
وال حلفائنا املزعومني الذين يعملون على 

محاصرتنا على طول حدودنا«.
وفيما يتعلق مبماطلة االحتاد األوروبي 
لضم تركيا، بني أردوغان أن موقف االحتاد 
ظاهــر للعيــان، قائــال »إنهــم ال يوفــون 
بتعهداتهم«، مستشهدا بعدم إلغاء تأشيرة 
الدخول على املواطنني األتراك، وعدم اإليفاء 
بالتعهدات املالية التي صرحوا بها بخصوص 

الالجئني.

اتراك يرفعون علم بالدهم أمام »نصب الشهداء« في الذكرى االولى لالنقالب الفاشل بانقرة امس    ) رويترز(

توقيف شقيق روحاني على ذمة قضايا مالية

قناة تواصل بني اإليرانيني واألميركيني 
ملنع »اشتباكات فجائية« في اخلليج

بروكسل: بدء مفاوضات
الـ »BREXIT« رسمياً اليوم

عواصــم- وكاالت: أقر مجلس النواب 
األميركي مشــروع قانون ملنع االصطدام 
بني السفن األميركية واإليرانية في اخلليج 
العربي، وذلك بعد تزايد االحتكاكات »غير 

اآلمنة« بني الطرفني.
وينص مشروع القانون الذي اقتراحه 
نواب دميقراطيون، على إيجاد قناة تواصل 
بني اإليرانيني واألميركيني، للحيلولة دون 

حدوث »اشتباكات فجائية«.
ومت التصويــت على املشــروع كمكمل 
ملشروع قانون »صالحيات الدفاع الوطني« 
الذي يحدد ميزانية ومصاريف وزارة الدفاع 

األميركية.
ويلزم مشــروع القانــون وزير الدفاع 
األميركي بالتنســيق مع وزارة اخلارجية 
إلعداد تقرير عن فوائد االتفاق بني القوات 
األميركية واإليرانية والقوات العسكرية 
األخرى املتواجدة في مياه اخلليج العربي، 
وتقدميه إلى اللجنة املختصة في الكونغرس 
األميركي بهــدف منع حدوث اشــتباكات 
محتملة في اخلليج بشكل عام وفي مضيق 

هرمز بشكل خاص.
وجاء هذا املقترح بعدما ازداد االحتكاك 
بني سفن والزوارق التابعة للحرس الثوري 
اإليراني بالسفن والطائرات األميركية في 
اخلليج العربي، خالل األشهر األخيرة، ما 
ينذر بخطر حدوث اشتباكات ومواجهات 

بني الطرفني.
على صعيد آخر، أعلن املتحدث باســم 

القضاء االيراني غالم حسني محسني ايجائي 
ان حكمــا بالســجن ١٠ أعــوام صدر بحق 

مواطن اميركي متهم بالتجسس.
وقال محسني ايجائي في مؤمتر صحافي 
امس ان »اميركيا يحمل ايضا جنسية اخرى 
غير ايرانية مت كشــف هويتــه وتوقيفه 
من جانب اجهزة االســتخبارات كان آتيا 
في مهمة جتســس وحكم عليه بالســجن 

عشرة اعوام«.
ولم يوضح تاريــخ توقيف االميركي 
او هويته، مضيفا ان »هذا الشــخص كان 
يوجهه االميركيون مباشــرة« في مهمته 

من دون ان يحدد طبيعة املهمة.
وتابع املســؤول االيراني ان االميركي 
»استأنف احلكم بحقه«، الفتا الى انه سيدلي 
بتفاصيل اضافية »ما ان يتم تأكيد احلكم«.
مــن جهة اخرى، أعلن املتحدث باســم 
السلطة القضائية في إيران توقيف حسني 

فريدون شقيق الرئيس حسن روحاني.
ونقلت وكالــة »تســنيم« لالنباء عن 
محســني ايجائي ايجئــي تأكيده توقيف 
حسني فريدون شقيق روحاني لعدم دفعه 
الكفالة، منوها إلى خضوعه إلى حتقيقات 
علــى ذمة قضايا مالية عدة مرات، كما مت 
التحقيق مع أشخاص على صلة باملوضوع، 

وأن آخرين يقبعون في السجن اآلن.
وأضاف أن تهمة فريدون تتعلق بقضايا 
مالية وليس لها عالقة بالتأخير في تسديد 

قروض بنكية.

بروكســل - وكاالت: أعرب مسؤولون 
أوروبيون عن املهم في أن تظهر احلكومة 
البريطانية حرصا أكبر على سرعة التوصل 
التفــاق للخروج مــن االحتــاد األوروبي 
»بريكســت« وذلــك مــع بــدء أول جولة 

محادثات رسمية كاملة، اليوم.
ومن املقرر أن يجتمع ديڤيد ديفيز وزير 
شــؤون اخلروج من االحتاد األوروبي مع 
بارنييه وهو وزير فرنسي سابق في مقر 
املفوضية األوروبية صباح اليوم، قبل بدء 

املفاوضات رسميا.
وســيعمل فريقاهما على مــدى األيام 
األربعــة املقبلــة فــي مجموعــات أصغر 
حملاولة حتديد نقــاط االتفاق واالختالف 
على مجموعة من القضايا التي مت االتفاق 
عليها خالل محادثات جرت يوم ١9 يونيو.

ومساء اخلميس املقبل من املتوقع أن 
يعقد ديفيــز وبارنييه مؤمتــرا صحافيا 

مشتركا لإلعالن عما مت االتفاق عليه.
ومــن بني أبــرز القضايا التي يســعى 
اجلانبان لتســويتها في اتفــاق اخلروج 
حقــوق املغتربني وحجم ديــن بريطانيا 
ملوازنــة االحتاد األوروبــي وكيفية إدارة 
احلــدود بــني بريطانيا واالحتــاد خاصة 

احلدود مع ايرلندا.
وقال مسؤول كبير باالحتاد األوروبي 
لرويتــرز »أول اختبار جــاد للمفاوضات 
ســيكون اتفاقهــم علــى دفــع الفواتير« 
وستكون األسابيع املقبلة حاسمة في إقامة 
روابط بني كبار املسؤولني احلكوميني الذين 
سيتعاملون مع ما يعتقد بأنه أعقد اتفاق 

ديبلوماسي في العصر احلديث.

حملته االنتخابية 
دفعت 50 ألف 
دوالر حملامي 

ترامب االبن

وزير اخلارجية 
السعودي: سنقدم 

لباريس ملفًا 
بتجاوزات الدوحة

فيها إلى أن بغداد ال متانع من 
مشاركة قوات عراقية حملاربة 

تنظيم »داعش« في سورية.
من جهة اخرى، قال مسؤول 
فــي االســتخبارات العراقية، 
إن األنبــاء التــي حتدثت عن 
مقتل زعيــم تنظيم »داعش« 
البغــدادي »غيــر  أبــو بكــر 
صحيحة«، مؤكــدا أنه اليزال 
على قيد احلياة، في مخبأ خارج 
مدينــة الرقة معقــل »داعش« 

في سورية. 
وقال مدير عام استخبارات 
ومكافحة اإلرهــاب في وزارة 
الداخليــة العراقيــة أبو علي 
تصريــح  فــي  البصــري، 
»الصبـــــاح«  لصحيفــــــة 
احلكومية، نشــر امس، مازال 
البغدادي مختبئا في سورية 

خارج الرقة. 
وأضــاف »بحســب خاليا 
الرصــد واملعلومــات الدقيقة 
عن حتركاته، وألننا معنيون 
أكثــر مــن غيرنا، مــن أجهزة 
اســتخبارات دولية وعربية، 
مبالحقة ومطاردة ورصد جميع 
حتركات زعيم داعش وأتباعه، 
فإننــا ننفي صحة خبر قتله، 
وال صحة للمعلومات والتقارير 
التي مت نشرها والترويج لها 

مؤخرا«.
وفي يونيو املاضي، اعلنت 
إنها  الروســية،  الدفاع  وزارة 
تعتقد أن البغدادي، رمبا قتل 
عندمــا أصابــت غــارة جوية 
لها جتمعــا لقياديني كبار في 
»داعش« على مشارف الرقة.

لكــن جماعــات مســلحة 

تقاتل في املنطقة، ومسؤولني 
إنهــم  يقولــون  أميركيــني، 
ال ميلكــون أدلــة علــى مقتل 
البغــدادي، وشــكك كثير من 
املســؤولني اإلقليميــني فــي 
املعلومات التي قدمتها موسكو.
وعرضت وزارة اخلارجية 
قدرهــا  مكافــأة  األميركيــة 
٢5 مليــون دوالر ملــن يقــدم 
معلومــات تؤدي إلــى اعتقال 

زعيم »داعش«.
وفي غضون ذلك، قال قائد 
عمليــات »قادمون يا نينوى« 
الفريق الركن عبداالمير رشيد 
يار اهلل ان معركة حترير قضاء 
تلعفر شــمال غــرب املوصل 
ســتنطلق قريبا لتكون مسك 
اخلتام لعمليات حترير جميع 

مناطق محافظة نينوى.


