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آلخر األخبار العربية والعاملية زوروا موقعنا على
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عربية وعالمية

االجتماع التشاوري 
الـ 17 لوزراء داخلية 
دول التعاون يعكس 

رؤية إيجابية وانطالقة 
جديدة ملواجهة 

املستجدات األمنية

فرنسا تتسلم من بلجيكا املشتبه به الرئيسي في هجمات باريس
عواصم ـ وكاالت: أعلن مكتب املدعي العام في باريس، أمس، تسلم السلطات الفرنسية صالح 
عبدالسالم املشتبه به الرئيسي في هجمات باريس في نوفمبر املاضي.وقال االدعاء العام، 
إن »وصول عبد السالم األراضي الفرنسية، مت مساء أمس األول«، جاء تنفيذا ملذكرة اعتقال 
أوروبية، صادرت بحقه في 19 مارس املاضي من قبل قضاة التحقيق املسؤولني عن التحقيق 
اجلنائي في هجمات باريس. وأكد البيان، أن عبدالسالم سيمثل أمام النيابة العامة الفرنسية 
التي تسعى الحتجازه لفترة مؤقتة على ذمة التحقيقات.

اخلالد: وحدتنا وتالحمنا ضرورة ملواجهة التحديات والتهديدات املشتركة وفي مقدمتها اإلرهاب

محمد بن نايف: دول »التعاون« تواجه أوضاعاً أمنية مضطربة في املنطقة

وتكاملنا نستطيع أن نقي بالدنا 
شروره، لتظل دول املجلس شامخة 
في مواجهة اإلرهاب الذي يحاول 
أن يعبث مبنطقتنا، كما أن األجهزة 
األمنية لم تغفل عن الهجمة الشرسة 
التي تستهدف  ملروجي املخدرات 
تدمير شبابنا ومقدراتنا وكانت لهم 

باملرصاد في أكثر من موضع.
واختتم الشيخ محمد اخلالد 
التوفيق لالجتماع  كلمته متمنيا 
في حمل أمانة املسئولية، وحتقيق 
إليه  ال����ذي تصبو  األمن واألمان 

شعوبنا.
وكان نائ����ب رئي����س مجلس 
الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد 
اخلالد قد اكد في تصريحات له امس 
قبيل مغادرته الكويت، أن التعاون 
األمني القائم واملتواصل بني وزارات 
داخلية دول املجلس يس����تند الى 
ركائز راس����خة واس����تراتيجيات 
متعددة اجلوانب لتفعيل اجلهود 
املشتركة، وتعزيز مستوى التنسيق 
والتفاهم املشترك فيما بيننا ركيزة 
أساسية ملجابهة ما تفرضه األوضاع 
والتطورات التي تشهدها املنطقة 
ولتقدي����ر حج����م التحديات التي 
تهدد أمنها واس����تقرارها وسالمة 

مواطنينا.

للجماعات اإلرهابية، ويظهر كفاءة 
في التصدي لها، مبا يطمئن شعوبنا 
عل����ى جاهزية ق����وات األمن، في 

التصدي للمخاطر احملتملة.
أن  إلى  الش����يخ اخلالد  وأملح 
الظروف العاملية واإلقليمية فرضت 
في الفترة األخيرة أوضاعا جديدة 
أك����دت أن قوتنا في وحدتنا، وأن 
اليقظة التامة هي عنوان املرحلة 
الراهنة، كما أن التنسيق والتكامل 
األمني والسعي إلى تسخير التقنية 
التحديات  احلديثة في مواجه����ة 
والصعاب هي عماد العمل األمني 
حتى تتناسب مع التطور الكبير 
في عالم اجلرمية، وأن هدفنا هو 
استباق اجلرمية املنظمة ومحاربتها 
خارج حدود الوطن بالتنسيق فيما 
بيننا لتجفي����ف منابعها، ولعلنا 
بحاجة إلى مراجعة إستراتيجيتنا 
في تبادل اخلبرات املتميزة فيما 
بيننا، ونقلها من الدول الصديقة 
للتأكد من مدى مناسبتها لظروف 
املرحلة ومواكبة التطور، مؤكدا أن 
اإلرهاب أصبح خطرا على العالم 
أجمع ويطل علينا كل يوم بطرق 
متغايرة أرهقت األمن الدولي. وقال 
ان معركتنا معه طويلة ومضنية، 
ولكنن����ا بع����ون اهلل وبتالحمنا 

تنفيذ أصعب املهام.
وأشار إلى أن هذا االجتماع يأتي 
في إطار لقاءاتنا الدورية واملتجددة 
من أجل التشاور والتباحث حيال 
القضاي����ا األمني����ة ذات االهتمام 
املش����ترك بعد أن أصبح مصيرنا 
واح����دا، وأن وحدتن����ا وتالحمنا 
فرض علينا جميعا إزاء التهديدات 
والتحديات املشتركة التي تفرض 
نفس����ها علينا، وال تستثني أحدا 
من دول اخلليج العربية. وش����دد 
على أننا خطونا خطوات واسعة 
في التعاون والتكامل األمني، وأن 
لقاءاتنا قد أسفرت عن إنشاء أجهزة 
عديدة تهدف إلى تبادل املعلومات 
وزيادة اخلبرات والتنسيق الكامل 
ب����ني األجهزة األمني����ة، ونأمل أن 
يساهم مركز املعلومات اجلنائية 
ملكافحة املخدرات في تدفق املعلومات 
وجمعها وحتليلها وتبادلها على 

صعيد مكافحة هذه اآلفة.
وأش����اد بقرار املجلس بإجراء 
تدريبات ميدانية مش����تركة لرفع 
كف����اءة األجهزة األمني����ة، معربا 
عن امله ف����ي ان يحاكي التمرين 
التعبوي )أمن اخلليج العربي 1(، 
الذي ستجرى وقائعه نهاية هذا 
العام، التهديدات األمنية املتوقعة 

واالزدهار في ظل القيادة احلكيمة 
والرشيدة خادم احلرمني الشريفني 
جاللة امللك سلمان بن عبدالعزيز 
آل س����عود. وأع����رب اخلالد الذي 
يترأس وفد الكويت رفيع املستوى 
لالجتماع عن أصدق التهاني على 
جناح مناورات رعد الشمال، والتي 
جاءت تتويجا للتحالف بني اململكة 
وأش����قائها وأصدقائها من الدول 
أكدوا  الذين  العربية واإلسالمية، 
أنهم يقف����ون صفا واحدا ملواجهة 
التحديات، واحلفاظ على السالم 
واالستقرار باملنطقة، وكذلك على 
جناح مترين »صولة احلق 8« لقوات 
األمن اخلاص باململكة، وما ظهرت 
عليه من أسلوب متميز وفريد من 
اإلتقان واالستعداد واجلاهزية في 

عل����ى ج����دول أعم����ال اجتماعهم 
التشاوري.

من جهته، أك����د نائب رئيس 
الوزراء ووزير الداخلية الش����يخ 
محمد اخلالد ف����ي كلمة له خالل 
اجللس����ة االفتتاحي����ة لالجتماع 
التشاوري املوقف الثابت والراسخ 
حيال الوقوف صفا واحدا إلى جانب 
اململكة العربية السعودية الشقيقة 
في تصديه����ا لألخطار اإلقليمية، 
وقال إن أمنها أمان لنا وعزها عز 
بالتهنئة مبناس����بة  لنا. وتوجه 
إق����رار »رؤي����ة اململك����ة العربية 
السعودية 2030«، مؤكدا أن أبناء 
الشعب السعودي الشقيق قادرون 
بتعاضدهم وتعاونهم على حتقيق 
التقدم  الرؤية واملضي نحو  هذه 

بذلك معتقدات خارجة عن الدين 
اإلسالمي احلنيف يروج لها دعاة 
الفتنة والضالل وميولها احلاقدون 
على هذه الب����الد، الناقمون على 
أمنها واستقرارها املتربصون شرا 

باإلسالم واملسلمني«.
من جانبه، ش����دد األمني العام 
التع����اون د.عبداللطيف  ملجلس 
الزياني في كلمته على أهمية مثل 
هذه االجتماعات س����عيا لتحقيق 
املزيد م����ن التعاون والتنس����يق 
والتراب����ط ب����ني دول املجل����س، 
مش����يدا بالنجاحات التي حققتها 
األجهزة األمنية حلماية املجتمعات 
اخلليجية. وعقب ذلك، عقد وزراء 
الداخلية اخلليجيون جلسة مغلقة 
ناقشوا خاللها املوضوعات املدرجة 

عواصم � وكاالت: التقى خادم 
احلرمني الشريفني امللك سلمان بن 
عبدالعزيز في الرياض أمس وزراء 
الداخلية ب����دول مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية ومن بينهم 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 

الداخلية الشيخ محمد اخلالد.
وذكرت وكالة االنباء السعودية 
الرسمية )واس( ان خادم احلرمني 
رحب بوزراء الداخلية بدول مجلس 
التعاون، متمنيا لهم التوفيق في 
اجتماعهم التش����اوري ال� 17 الذي 

تستضيفه اململكة.
الوزراء  ومن جانبهم، أعرب 
اخلليجيون عن سعادتهم بلقاء 
خادم احلرمني، وقدموا شكرهم له 
على ما وجدوه من حسن استقبال 

وكرم ضيافة.
وفي وقت الحق، افتتح صاحب 
السمو امللكي األمير محمد بن نايف 
ولي العه����د نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الداخلية السعودي، 
أعمال االجتماع التشاوري لوزراء 
التعاون،  داخلية دول مجل����س 
مبش����اركة نائب رئيس مجلس 
الداخلية الشيخ  الوزراء ووزير 

محمد اخلالد.
وقال األمي����ر محمد بن نايف 
في كلمته خالل ترؤسه اجللسة 
االفتتاحية لالجتماع: »نحمد اهلل 
على ما تعيشه دولنا من استقرار 
أمني فريد أسهم في تهيئة املناخ 
املالئم ملا حتقق من تطور اقتصادي 
واجتماعي وحض����اري في وقت 
تعيش في����ه أغلب دول منطقتنا 
اليوم بكل أس����ف أوضاعا أمنية 
مضطرب����ة وظروف����ا اقتصادية 

واجتماعية مقلقة«.
ودع����ا إلى ض����رورة تعزيز 
التعاون والتنسيق االمنيني بني 
دول مجل����س التع����اون في ظل 
األوضاع األمنية املضطربة التي 
تشهدها املنطقة، بحسب ما ذكرت 
وكالة »واس«. وأضاف: »إننا نواجه 
حتديات كبيرة وظواهر إجرامية 
خطيرة غير مسبوقة في نوعها 
وأثرها، انتهك فاعلوها حرمة الدين 
وقدس����ية بيوت اهلل واستهدفوا 
حياة حماة الوطن واس����تباحوا 
الدم����اء املعصوم����ة، وحق ذوي 
القربي واألرحام، تدفعهم للقيام 

صورة جماعية لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون اخلليجي عقب اجتماعهم التشاوري الـ 17 في الرياض أمس

بيروت: يغرق العراق في أزمة سياسية خانقة على هامش حرب 
مفتوحة ضد »داعش«، وفي ظل أوضاع أمنية واقتصادية واجتماعية 
صعبة، إضافة الى أزمة الفساد املستشري على املستويات كافة وهي 
كانت السبب وراء انطالق تظاهرات واعتصامات في البالد منذ أكثر 

من عامني. آخر جتليات وفصول هذه األزمة ما حصل أمس األول في 
البرملان الذي شهد حالة هرج ومرج على وقع تظاهرات شارك فيها 

اآلالف من أنصار مقتدى الصدر، ووسط احتجاجات النواب املعتصمني 
الذين كانوا قرروا إقالة رئيس البرملان سليم اجلبوري في وقت كان 

الصدر يضغط إلبعاد رئيس احلكومة حيدر العبادي. وانتهت هذه 
اجلولة بتثبيت العبادي واجلبوري في رئاستي احلكومة والبرملان 

مع املوافقة على إقالة وزير اخلارجية، واعتماد 5 وزراء جدد، حيث 
سيجتمع البرملان، مجددا اليوم للتصويت على بقية التشكيلة الوزارية 
التي تقدم بها العبادي. وصوت البرملان على تولي وفاء جعفر املهداوي 

منصب وزيرة العمل والشؤون االجتماعية بعد قبول استقالة الوزير 
السابق محمد شياع السوداني، فيما تولى حسن اجلنابي منصب وزير 
املوارد املائية خلفا حملسن عصفور، كما تولى عالء غني منصب وزارة 

الصحة خلفا لعديلة حمود. كما صوت النواب على تولي عالء دشر 
زامل منصب وزير الكهرباء بعد قبول استقالة قاسم الفهداوي، فيما 

وافق على تسمية عبد الرزاق العيسى وزيرا للتعليم العالي بعد قبول 
استقالة حسني الشهرستاني، بحسب »العربية.نت«. األزمة املتشعبة في 

العراق ميكن اختصارها في املخاطر والتحديات التالية:
1 ـ التهديد األمني اخلطير الذي ميثله تنظيم »داعش« الذي سيطر 

على أجزاء واسعة من العراق عام 2014. القوات العراقية استعادت زمام 
املبادرة وحققت إجنازات كان أبرزها استعادة »الرمادي« وتتحضر 
إلطالق معركة استعادة املوصل، »استراتيجية العراق أوال« لم تعد 

»منطقية« واحلرب ضد »داعش« تدار على قدم املساواة على جبهتني 

وعلى وجه السرعة في كل من العراق وسورية.
2 ـ الوضع املالي الصعب نتيجة انهيار أسعار النفط ما سبب عجزا 

حادا في امليزانية، وكلفة متويل احلرب على اإلرهاب وتوطني السكان 
النازحني. ولكن األهم من كل ذلك حجم الفساد املستشري في الدولة 

ومع قطاع عام تضاعف حجمه ويحتاج الى إصالحات جذرية.
3 ـ االنقسام الداخلي احلاد نتيجة ما أصاب العالقات السنية ـ 

الشيعية من توترات وصراعات. واملفارقة أن احلرب على »داعش« 
رفعت حدة التوتر في الصراع الطائفي مع تأسيس »احلشد الشعبي« 

تلبية لفتوى املرجعية الدينية الشيعية العليا ملواجهة هجمات 
»داعش«.

4 ـ التباينات داخل املعسكر الشيعي، السيما جلهة صعود »ظاهرة 
وجنومية« مقتدى الصدر الذي قاد احلركة الشعبية في الشارع. 
واملعروف ان الصراع بني القوى الشيعية ال يقتصر على الزعامة 

السياسية بل يتجاوزها الى اخلالف اخلفي بني مرجعيتي قم 
والنجف.

5 ـ التقاسم األميركي ـ اإليراني لـ »العراق« قرارا ونفوذا وسلطة 
وثروات: راقبت واشنطن وطهران احلشود التي جمعها الصدر 
على أسوار املنطقة اخلضراء، مهددا ـ ولو باإلشارة ـ إلى عزمه 

قيادة انقالب أبيض ضد العملية السياسية التي يرعاها اإليرانيون 
واألميركيون على حد سواء. ويواجه مقتدى الصدر، الزعيم الشيعي 

املثير للجدل، ضغوطا من اإليرانيني واألميركيني الذين اتفقوا على 
ضرورة ترتيب األوراق التي خلطها التيار الصدري في محاولته كسر 

قواعد العملية السياسية في البالد.

النص الكامل للتحليل على املوقع اإللكتوني لـ »األنباء«:
www.alanba.com.kw

ماذا يجري في العراق؟! حتليل إخباري

كلينتون »قاب قوسني« من حسم الترشيح الدميوقراطي
و»املغرور« ترامب: أنا »املرشح الطبيعي« للجمهوريني

النتيجة  ترام����ب على ه����ذه 
بالقول »اعتبر نفسي املرشح 
الطبيعي« للحزب اجلمهوري، 
الرابح. املس����ألة  مضيفا »انا 
حس����مت فيما يتعلق بي. ال 

ميكنهما الفوز«.
وف����از ترامب في الواليات 
اخلم����س بأكثر م����ن 50% من 
األصوات، وحصل حتى اآلن 
على نحو 988 مندوبا، لكن لن 
يلومه للفوز بترشيح حزبه 
احلصول على نصف املندوبني 
الذين مازال يتعني توزيعهم 
لبلوغ الغالبية املطلقة وقدرها 

1237 مندوبا.
وفي ح����ال متك����ن كروز 
وكاس����يك م����ن من����ع ترامب 
الغالبية  من احلصول عل����ى 
الترش����يح قد  املطلوبة، فان 
يحسم من خالل منح املندوبني 
حرية التصويت خالل املؤمتر 
الوطني للحزب اجلمهوري في 

كليفالند في يوليو املقبل.
وستكون انتخابات انديانا 
الثالثاء املقبل حاسمة، اذ ميكن 
الترشيح  ان حتسم مس����ألة 

بفارق اصوات ضئيلة. 

لساندرز. وبعدما باتت واثقة 
م���ن الفوز بترش���يح حزبها، 
هاجم���ت كلينت���ون، ترامب 
التهامه له���ا مبحاولة »اللعب 
بورقة املرأة«، وقالت وس���ط 
تهليل احلاضرين »إذا كان العمل 
من أجل توفير الرعاية الصحية 
للمرأة ومنحها إجازة مدفوعة 
األجر لرعاية األسرة واملساواة 
املرأة  في األجر تالعبا بورقة 

فليكن كذلك«.
من جهته، املح بيرني ساندرز 
انه لن ينسحب من السباق قبل 
انتخابات فيالدلفيا، سعيا على 
االرجح لكسب صوت وازن في 
وضع البرنامج الرسمي للحزب 

الدميوقراطي.
وعل����ى صعيد املعس����كر 
اجلمهوري، أخفق التحالف الذي 
جمع املرش����حني اجلمهوريني 
احملتملني تيد ك����روز وجون 
كاسيك في وقف تقدم منافسهما 
املثير للجدل »املتطرف« ترامب، 
الذي حقق انتصارا كاسحا في 
الواليات اخلم����س التي نظم 
فيها حزبه انتخابات متهيدية 
امس االول. وعلق »املغرور« 

في أربع واليات، هي: ماريالند 
وبنس���يلفانيا وكونيتيك���ت 
وديالوير، ولم تترك ملنافسها 
بيرني ساندرز سوى والية رود 

آيالند الصغيرة.
وبذلك تك���ون هيالري قد 
جمع���ت حت���ى اآلن اكثر من 
2168 مندوبا بينهم نحو 500 
»من���دوب غير ملت���زم« من 
أعضاء الكونغرس واملسؤولني 
الدميوقراطيني، مقابل نحو 1401 

واشنطن ـ أحمد عبداهلل ووكاالت

خطت وزي���رة اخلارجية 
الس���ابقة هيالري  األميركية 
كلينتون املرشحة خطوة عمالقة 
حلسم ترشحها لتمثيل احلزب 
الدميوقراطي في االنتخابات 
الرئاسية املقبلة، بعد سلسلة 
من االنتص���ارات اجلديدة في 
االنتخابات التمهيدية توجتها 
بالفوز في 4 واليات من اصل 5 
فيما يعرف ب� »الثالثاء الكبير 
الثان���ي«، فيما زاد املرش���ح 
اجلمهوري احملتم���ل دونالد 
ترامب تقدم���ه على خصميه 
املتحالفني ضده. وبهذا الفوز، 
الطريق لكسب ترشيح  باتت 
احلزب الدميوقراطي مفتوحة 
امام كلينتون حيث من املرجح 
- ما لم حتصل مفاجأة - ان 
حتظى بترشيح حزبها، لتصبح 
اول امرأة تصل الى مثل هذه 
املتقدمة من املس���ار  املرحلة 

االنتخابي.
التي  وف���ازت كلينت���ون، 
متسك بالفعل بزمام السباق في 
املعسكر الدميوقراطي امس األول 

هيالري كلينتون حتتفل بالنتائج التي حققتها في االنتخابات التمهيدية مع أنصارها
)أ.ف.پ(  في فالدلفيا أمس األول  

خادم احلرمني وعاهل األردن بحثا 
العالقات الثنائية واملستجدات اإلقليمية

الرياض - واس: استقبل خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن 
عبدالعزيز، في الرياض أمس، العاهل األردني امللك عبداهلل الثاني، 

الذي قام بزيارة رسمية للمملكة.
وذكرت وكالة األنباء السعودية الرسمية )واس( أن خادم احلرمني 
كان في مقدمة مستقبلي العاهل األردني مبطار قاعدة امللك سلمان 
اجلوية. وأقام امللك سلمان بن عبدالعزيز مأدبة غداء تكرميا للملك 

عبداهلل الثاني والوفد املرافق له.
ــياق متصل، ذكرت وكالة األنباء األردنية الرسمية )بترا(،  وفي س
أن املباحثات بني الزعيمني الكبيرين تناولت املستجدات اإلقليمية، 

إضافة إلى العالقات األردنية ـ السعودية وسبل تعزيزها.

اخلالد يشكر ولي العهد السعودي
قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد 
اخلالد إن قرارات وتوصيات االجتماع التشاوري الـ 17 لوزراء 
داخلية دول مجلس التعاون الذي عقد في الرياض أمس تدعم 

التعاون والتنسيق األمني بني دول املجلس.
وأعرب اخلالد في برقية بعثها لولي العهد السعودي نائب رئيس 

مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو امللكي األمير 

محمد بن نايف عن شكره للجهود احلثيثة التي بذلت في تنظيم 
االجتماع.

وأضاف اخلالد الذي عاد إلى البالد مساء أمس، في برقيته أن ما 
مت التوصل إليه من توصيات وقرارات مهمة في االجتماع تدعم 

التعاون والتنسيق األمني لدول مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية.

انتحارية تفجر نفسها في »بورصة« التركية
اسطنبول - وكاالت: أكدت مصادر أمنية 
تركية أن تفجي���را انتحاريا وقع أمس في 
منطقة سياحية مبدينة بورصة شمال غرب 
تركيا أس���فر عن مقتل منفذته وإصابة 10 
أش���خاص على األقل بج���روح. وذكر وزير 
الصحة التركي أن منفذة الهجوم االنتحاري 
فتاة تبلغ من العمر نحو 25 عاما، وأن وزارة 
الداخلية تواصل التحقيقات الالزمة للتعرف 
على هويتها واجلهة التي تقف خلفها. وقالت 
قناة »س���ي ان ان ترك« نقال عن الش���رطة 
إن االنفجار وقع قرب مدخل السوق املغلق 
احملاذي ملسجد »اولو« الذي يشكل أحد رموز 
هذه املدينة. وأشارت وكالة »إخالص« إلى أن 
سيارات اإلسعاف وفرق اإلطفاء انتشرت في 
املنطقة ومت نقل اجلرحى إلى املستشفيات 

القريبة لتلقي العالج. وكانت الواليات املتحدة 
أصدرت أمس األول حتذيرا جديدا ملواطنيها 
بشأن »مؤشرات ذات مصداقية« حول تهديدات 

إرهابية في مناطق سياحية بتركيا.
من جانبه، أكد قنصلنا العام في اسطنبول 
محمد فهد احملمد أمس سالمة جميع السائحني 
الكويتي���ني والعامل���ني ف���ي القنصلية عقب 

االنفجار. 
وقال احملم���د في تصري���ح صحافي »إن 
القنصلية أجرت اتصاالت مع اجلهات التركية 
املعنية« مؤكدا »عدم تعرض أي مواطن كويتي 

لألذى«.
داعيا ف���ي الوقت ذاته جمي���ع الكويتيني 
املوجودين في تركيا الى »أخذ احليطة واحلذر 

واالبتعاد عن مكان االنفجار«.

خامنئي: واشنطن رفعت العقوبات على الورق فقط
طهران � وكاالت: انتقد املرشد االعلى للثورة 
االيرانية علي خامنئي والرئيس حسن روحاني 
بشدة قرار القضاء االميركي حجز ملياري دوالر 
من االموال االيرانية املجمدة في الواليات املتحدة 
االميركية. ونقلت وسائل االعالم الرسمية عن 
خامنئي قوله امام اآلالف من العمال احملتشدين 
في طهران ان الواليات املتحدة »تفتعل البلبلة 

ثم تشتكي من اننا نشعر بالريبة جتاهها«.
وأضاف »يقولون على الورق ان املصارف 
االجنبية ميكنها القيام بتعامالت مع ايران ولكن 
في الواقع فإنهم يش����يعون اخلوف من ايران 

للحيلولة دون اقامة عالقات« مع ايران. وقضت 
احملكمة االميركية العليا، امس، بأن على ايران 
تسليم نحو ملياري دوالر من اموالها املجمدة 
للناجني وعائالت ضحايا هجمات تلقي واشنطن 
مسؤوليتها على اجلمهورية االسالمية. ويطالب 
بامللياري دوالر نحو ال����ف من ضحايا وذوي 
ضحايا اعتداءات اعدتها او دعمتها ايران، كما 
يقول القضاء االميركي. من جانبه، وصف الرئيس 
روحاني هذا القرار بأنه »سرقة مكشوفة« و»عار 
كبير« للقض����اء االميركي، كما جاء على موقع 

الرئاسة على شبكة االنترنت.

القنصلية الكويتية في إسطنبول: جميع مواطنينا بخير


