
حلف »الناتو« يجري تدريبات كبرى في پولندا اليوم
وارسو- وكاالت: أعلنت وزارة الدفاع الپولندية عن انطالق مناورات »اناكوندا 16« لقوات حلف شمال 
االطلنطي في پولندا وهي أكبر تدريبات في تاريخ البالد. 
وذكرت وزارة الدفاع الپولندية امس أن هذه التدريبات ستشهد رقما قياسيا من حيث عدد الدول 
والعسكريني املشاركني فيها وأن اجلزء العملي منها سيبدأ اليوم.  وأوضحت الوزارة أن نحو 31 ألف 
عسكري من 24 دولة مبن فيهم 12 ألفا من پولندا و10 آالف من الواليات املتحدة، إضافة إلى ألف جندي 
بريطاني، سيشاركون في هذه املناورات.  وستشارك في املناورات نحو 3 آالف آلية عسكرية، مبا في ذلك 
دبابات وناقالت جنود مدرعة، وأكثر من 100 طائرة ومروحية، إضافة إلى 12 سفينة برمائية.

41
الثالثاء 7 يونيو 2016

آلخر األخبار العربية والعاملية زوروا موقعنا على
www.alanba.com.kw/International

عربية وعالمية
العثور على مقبرة جماعية في املدينة ملئات اجلثث لعسكريني ومدنيني أعدمهم  التنظيم املتطرف

ً واشنطن حتذّر: معارك الفلوجة ستخلق  »داعش« جديدا
ودبابات تصل إلى معسكر 
مخمور حيث تتمركز قوات 
من الفرقة اخلامسة عشرة 
من القوات العراقية، بحسب 
اتفاق بني بغداد وأربيل أبرم 

في فبراير املاضي.
وتنسق القوات العراقية 
الكردية  البيش���مركة  م���ع 
ومتطوعني من أجل التمهيد 
للب���دء مبعركة اس���تعادة 
املوصل من داعش، مدعومني 
بغطاء من طيران التحالف 
التنظيم  الدولي ملكافح���ة 
الواليات  املتطرف بقي���ادة 

املتحدة.
وفي سياق آخر، أعلنت 
الشرطة العراقية مقتل أربعة 
مدني���ني وإصابة 12 آخرين 
في تفجيرين منفصلني في 

مناطق ببغداد، امس.
وقالت مصادر في الشرطة 
لوكال���ة األنب���اء األملانية 
)د.ب.أ( إن مدني���ني قت���ال 
وأصيب ثمانية آخرون في 
انفجار عبوة ناس���فة قرب 

محال جتارية في 
منطقة الطارمية شمالي 

بغداد.
وأشارت املصادر إلى مقتل 
اثنني وإصابة أربعة آخرين 
في انفجار عبوة ناسفة في 
سوق جتارية في حي البياع 

جنوب غربي بغداد.

واتهم العامري في مقابلة 
مع تلفزيون »الس���ومرية« 
احلكوم���ة  األول،  أم���س 
العراقي���ة بتحريك معدات 
عسكرية بعيدا عن الفلوجة 
إلى اخلط���وط األمامية في 
املوصل وهي املعقل الرئيسي 

لداعش.
وقال إنه يعتقد أن إرسال 
الكثير من املركبات املدرعة 
واملع���دات العس���كرية إلى 
مخمور بذريعة االستعداد 
ملعركة الس���تعادة املوصل 

خيانة ملعركة الفلوجة. 
العام���ري أن  وأض���اف 
التخطيط العسكري والضغط 
األميركي يهدفان إلى تنفيذ 
معركة الفلوجة وهي عملية 
الكبرى بالتزامن مع حترير 

املوصل.
وافادت مصادر عسكرية 
عراقي���ة بوصول اللواء 37 
إلى قض���اء مخمور  املدرع 
بإقليم كردستان حيث مركز 
قيادة عمليات نينوى، كما 
وصلت تعزيزات من الفرق 
الهندس���ية حتضيرا لشن 
عمليات عسكرية في الغرب 
من مخمور كمقدمة في ما يبدو 
ملعركة استعادة املوصل من 
يد داعش، بحسب ما ذكرت 

قناة »العربية« امس.
مدرع���ات  وش���وهدت 

وكذل���ك املدني���ون في هذه 
املنطقة أواخ���ر العام 2014 

وبداية عام 2015«.
وأكد راجح بركات عضو 
مجلس محافظ���ة األنبار، 
العثور عل���ى املقبرة، قائال 
إنه���ا »تضم أيض���ا جثث 
مدنيني أعدمهم داعش بتهمة 
التجس���س أو عدم احترام 

قواعد التنظيم«.
وف���ي الس���ياق، أعل���ن 
املجلس النرويجي لالجئني 
أن تنظيم »داعش« يستهدف 
املدنيني بالرصاص ويقتلهم 
الفرار من  خالل محاولتهم 

الفلوجة.
وقال املجل���س في بيان 
له إن مجموعات مس���لحة 
أثناء  العائالت  اس���تهدفت 
فرارها من املدينة عبر نهر 
الف���رات، حي���ث مت إطالق 
النار على ع���دد غير محدد 
م���ن املدنيني الذي���ن قتلوا 
الهروب  خالل محاولته���م 

من القتال.
وفي ه���ذه االثناء، انتقد 
هادي العامري قائد منظمة 
أكبر اجلماعات  بدر، إحدى 
الشيعية املسلحة في العراق، 
إلى  ما وصف���ه باالفتق���ار 
التخطيط احملكم في العمليات 
العسكرية الستعادة السيطرة 

على الفلوجة.

وأش���ار إل���ى أن غالبية 
الضحايا قد يكونون قتلوا 
برصاص في الرأس، موضحا 
أن »الق���وى األمنية فتحت 
املقب���رة اجلماعي���ة وبدأت 
إلى  نقل اجلث���ث للتعرف 

هويتها«.
وأكد أن »تنظيم داعش 
أعدم العديد من العسكريني 

على مقبرة جماعية في حي 
الش���هداء خالل عملية نزع 
ألغام« في ناحية الصقالوية 
على بعد 10 كلم شمال غرب 

الفلوجة.
وأض���اف أن »املقب���رة 
اجلماعي���ة تضم نحو 400 
جثة تعود لعسكريني. وهناك 

أيضا جثث ملدنيني«.

جماعية تضم مئات اجلثث 
لعسكريني ومدنيني.

وقال عقيد في ش���رطة 
محافظة األنبار طالبا عدم 
كشف هويته وكالة فرانس 
برس امس االول إن »القوى 
التابعة للش���رطة  األمنية 
االحتادية وعناصر اجليش 
وقوات احلشد الشعبي عثروا 

عواصم � وكاالت:  أفادت 
صحيفة »صن���داي تاميز« 
بتحذير مسؤولني عسكريني 
أميركيني للحكومة العراقية 
من أن حملتها العس���كرية 
الستعادة الفلوجة قد تؤدي 
إلى ظهور نسخة أخرى من 

تنظيم »داعش«.
الصحيف���ة  وقال���ت 
األميركية في تقرير لها، إنه 
في الوق���ت الذي تعهد فيه 
رئيس الوزراء العراقي حيدر 
الطائفية،  العبادي بتجنب 
فإن الواليات املتحدة قلقة من 
أن تنجح احلملة العسكرية 
في هزمية »داعش«، لكنها قد 
تدفع إلى عودته في شكل آخر 

جراء الغضب السني.
مس���ؤولني  وبحس���ب 
عس���كريني أميركي���ني فإن 
املدافع���ني ع���ن املدينة من 
عناصر »داعش«، ش���يدوا 
دوائر م���ن األلغام صممت 
لتدمي���ر أي ق���وة متقدمة، 
وأقام���وا من���ازل متفجرة 
بأكملها إذا دخلها أي شخص 
فإنها تنفجر وحتطم نصف 
مس���احة احلي الذي توجد 

به.
وفي غضون ذلك، عثرت 
القوات العراقية املشاركة في 
املدينة من  عملية استعادة 
تنظيم »داعش«، على مقبرة 

آليات عسكرية تابعة للقوات العراقية محطمة بالقرب من الفلوجة امس االول  ) رويترز(

العربي: واشنطن وعواصم أوروبية
تريد  »قلب« املبادرة العربية

عواصم - وكاالت: كشف أمني عام جامعة 
الدول العربية نبيل العربي أن واشنطن وعددا 
من العواصم األوروبية يريدون »قلب املبادرة 
العربية«، بحيث تدفع الدول العربية للقيام 
بخطوات أولى حلث إس���رائيل على التحرك 

باجتاه احلل.
وأكد العربي في حوار مع صحيفة »الشرق 
األوسط« اللندنية نش���رته امس، أن الطرف 
العرب���ي رفض ذلك خالل االجتماع الذي عقد 

في باريس اجلمعة املاضية.
وأكد أنه ال تعدي���ل أو تغيير في املبادرة 
العربية، معتبرا أن اجتماع باريس، كان مفيدا 
ومكس���با، لكنه رأى باملقابل أن املطلوب هو 
»مؤمتر تنفيذي« كاملؤمتر الذي اس���تضافته 
جنيڤ في عام 1974، مش���يرا الى أن محددات 
السالم معروفة، وتضمنتها القرارات الدولية، 
وبالتالي ال حاجة الجتماعات أو مؤمترات ال 

يخرج منها سوى تصريحات أو بيانات.

أوكرانيا تعتقل فرنسيًا خطط 
لـ 15 اعتداء »إرهابياً« خالل كأس أوروبا

واشنطن وبكني تتعهدان بالتعاون كـ »شريكني« 
خالل حوارهما اإلستراتيجي الثامن

كييف- وكاالت: اعلن رئيس جهاز االستخبارات 
االوكراني فاسيل غريتساك ان فرنسيا كان يعد 
لتنفيذ 15 اعتداء في فرنسا قبل وخالل مباريات 
كأس اوروب����ا 2016 لكرة القدم، اوقف في كييڤ 
21 مايو اجلاري. وقال غريتس����اك امس :»متكن 
جهاز االس����تخبارات من من����ع 15 عمال ارهابيا 
كان من املخطط تنفيذها في فرنسا قبل وخالل 
مباريات كأس اوروبا«، موضحا ان الفرنس����ي 
املوقوف عبر عن معارضته »لسياسة حكومته 
بخصوص التدفق الكثيف لالجانب الى فرنسا 

ونشر االسالم والعوملة«. 
واضاف انه كان بحوزة الفرنسي 125 كلغ من 
املتفجرات باالضافة الى ترسانة اسلحة اخرى.

وتاب����ع »لقد حصل املواطن الفرنس����ي على 
خمسة رشاشات كالشنيكوف واكثر من خمسة 
آالف رصاصة وصاروخني مضادين للدبابات و125 

كلغ من مادة تي ان تي و100 صاعق«.
واوضح ان الفرنسي كان يخطط الستهداف 

»مسجد للمس����لمني وكنيس يهودي ومنظمات 
جلمع الضرائب ووحدات دورية تابعة للشرطة 
وعدة مواقع اخرى«. ويأتي ذلك قبل ايام قالئل 
من انطالق مباريات كأس اوروبا 2016 في فرنسا 

التي تنظم وسط اجراءات امنية مشددة.
وستنشر السلطات الفرنسية اكثر من 90 الف 
جندي وش����رطي وعنصر امن خاص في حماية 
مالعب كرة القدم التي ستس����تقبل نحو سبعة 

ماليني متفرج.
وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند قد 
اكد امس االول ان خطر وقوع اعتداءات »سيبقى 
قائما لالسف لوقت طويل«، مضيفا »لذلك علينا 
ان نتخذ كل االحتياطات لكي تكون كأس اوروبا 

2016 ناجحة«.
واضاف ان فرنسا التي التزال تعيش حالة 
الطوارئ منذ اعتداءات الثالث عشر من نوفمبر 
في باريس قد »عبأت كل الوسائل لضمان االمن 

خالل هذه املباريات«.

بكني - وكاالت: دعت الواليات املتحدة والصني 
بعضهما البعض الى التعاون كشريكني وليسا 
كخصمني وذلك خالل اللقاء السنوي الثنائي للحوار 

االستراتيجي واالقتصادي بني بكني وواشنطن.
وتس����تضيف العاصمة الصيني����ة »احلوار 
االستراتيجي واالقتصادي الثامن« بني البلدين 
في اوج التغيرات التي تشهدها من آسيا-احمليط 

الهادىء.
وقد جعلت ادارة الرئيس األميركي باراك اوباما 
من هذه املنطقة اولوية في سياستها اخلارجية من 
اجل اعادة التوازن نحو آسيا حيث يتزايد نفوذ 

الصني بشكل كبير.
ويبحث احلوار االستراتيجي األميركي الصيني 
العديد من القضايا وامللفات احليوية بني اجلانبني، 
بدءا بالتجارب الصاروخية الباليسيتية لكوريا 
الشمالية والتغير املناخي، مرورا باألمن املعلوماتي 
واالرهاب، وصوال الى مستوى اليوان والتبادالت 

التجارية والتعاون االقتصادي.
واعتبر الرئيس الصيني شي جينبينغ في كلمته 
امام اجللسة االفتتاحية للحوار في بكني امس ان 
»منطقة احمليط الهادىء الشاسعة يجب ان تكون 

ساحة تعاون وليست فقط منطقة تنافس«. 
وطالب بأن تعزز »الواليات املتحدة والصني 
ثقتهما املتبادلة« و»تعاونهما في آسيا-احمليط 

الهادىء«.
ورد عليه وزير اخلارجية االميركي جون كيري 
بالقول »االمر يعود الينا، اميركا والصني للحرص 

على ان نكون شركاء اكثر من خصوم«.
وحول التوتر بخصوص كوريا الشمالية اعتبر 
كيري انه »من الضروري ابقاء الضغط« الدولي 
على بيونغ يانغ لكي توق����ف برامجها النووية 

والباليستية.
واشاد بتعاون اكبر قوتني في العالم ضد النظام 
الكوري الشمالي، بعدما دان مجلس االمن الدولي 

باالجماع انشطته العسكرية.
وعلى الصعيد االقتصادي، طالب وزير اخلزانة 
األميركي جيكوب ل����و، الصني باحلد من فائض 
القدرات االنتاجية ملصانع احلديد الصلب لديها 

والتي تضر باالسواق العاملية للفوالذ.
كم����ا دعا لو، بك����ني الى ابداء ش����فافية اكبر 
في تش����ريعها واحلّد من العراقيل امام التجارة 

واالستثمارات.

مقتل 5 من املخابرات األردنية في »هجوم إرهابي«  مبخيم »البقعة«
عم���ان - وكاالت: قت���ل 
خمسة من رجال املخابرات 
العام���ة األردني في هجوم 
العاصمة  إرهاب���ي ش���مال 
عمان امس.وقال وزير الدولة 
لش���ؤون االعالم والناطق 
الرس���مي باس���م احلكومة 
االردني���ة محمد املومني ان 
مكتبا تابعا للمخابرات في 
مخيم البقعة ش���مال عمان 
تعرض لهجوم إرهابي دنيء 
قبيل الساعة السابعة صباح 
امس ما أدى الى مقتل خمسة 
من رجال املخابرات، بحسب 
ما ذكرت وكالة االنباء االردنية 

الرسمية »بترا« امس.
ويعد مخيم البقعة احد 
اكب���ر مخيم���ات الالجئني 
الفلسطينيني في االردن منذ 
السبعينيات، ويتبع محافظة 
البلق���اء ويقطنه نحو 220 

ألف نسمة.
وأض���اف املومن���ي ان 
القتلى هم: »اخلفير وعامل 
املقسم وثالثة ضباط صف 
من حرس املكتب«. وقال ان 
املقر  »اإلرهابيني استهدفوا 
االمني صبيحة اول يوم في 
شهر رمضان املبارك في دليل 
واضح على السلوك االجرامي 
لهذه العناصر وخروجها عن 
ديننا احلنيف، وأراقوا دماء 
زكية نذر أصحابها انفسهم 
الوط���ن واملواطن  حلماية 
الى أن  واملنجزات«. وأشار 
»األجه���زة االمنية تالحق 
اجلناة وتتولى التحقيق في 
الهجوم  مالبسات وظروف 
االرهابي وس���تعلن عن كل 

تفاصيله«.

وش���دد املومني على ان 
االردنيني يقفون صفا واحدا 
في مواجهة محاوالت النيل 
من امنهم واستقرارهم، مؤكدا 
ان هذه االفعال االجرامية لن 
تزيدهم اال متاسكا وصالبة 
في مواجهة كل قوى الش���ر 

والظالم.
ق���ال مصدر  من جهته، 
أمني فضل عدم الكشف عن 
اسمه لوكالة فرانس برس 
ان »املعلومات األولية هي ان 
منفذ الهجوم اطلق الرصاص 
من سالح أوتوماتيكي على 
القتلى أثناء تبديلهم املناوبة 
عندما كانوا خارج مكاتبهم 
في محيط املبنى، والذ بالفرار 

فورا«.

وبحسب املصدر األمني 
ذاته، فإن »األجهزة األمنية 
تتفحص كاميرات املراقبة 

في موقع الهجوم«.
واعلن االردن في الثاني 
من فبراي���ر املاضي احباط 
ارهاب���ي لتنظيم  مخط���ط 
داعش لضرب اهداف مدنية 
اثر  وعس���كرية في االردن 
عملي���ة أمنية نفذتها قوات 
األم���ن في اربد في ش���مال 

اململكة.
وأعلنت السلطات األمنية 
في وقت الحق أنها ش���نت 
ضربة وقائية اس���تهدفت 
مجموع���ة من املس���لحني 
املرتبطني بالوضع في سورية 
والذي���ن كان���وا يخططون 

لهجمات انتحارية على املراكز 
التجارية واملباني احلكومية.
وكان���ت األردن من بني أول 
دول املنطقة في االنضمام إلى 
التحالف الذي تقوده الواليات 
املتحدة ضد التنظيم املتشدد 

في العراق وسورية.
العاه���ل األردني  وحذر 
امللك عبداهلل الثاني مرارا من 
أن تهديد اجلماعات املتشددة 
ميث���ل اخلط���ر األكبر على 

االستقرار في األردن.
وسجنت اململكة عشرات 
املتش���ددين في الس���نوات 
القليلة املاضية جاء الكثير 
منهم من سورية أو اعتقلوا 
بينما كانوا يحاولون عبور 

احلدود.

»املهرج« ترامب: لن أغير ديكور البيت األبيض إذا أصحبت رئيساً!

كلينتون على عتبة ترشيح الدميوقراطيني بعد فوزها في بورتوريكو
واك����د خ����الل مقابل����ة 
مع محطة »س����ي. ان.ان« 
التلفزيوني����ة قائال »ال لن 
افعل ذلك. انه مكان ومبنى 

خاص جدا«.
واضاف»سيكون رائعا 
ومصانا بشكل جيد، هذا كل 
ما في االمر. سأعمل هناك 
ولن اقوم بأعمال الديكور. 
اري����د ان اجع����ل الواليات 
املتحدة بلدا غنيا وعظيما 

مجددا«.
م����ن جهة اخ����رى، قال 
ترامب ان����ه في حال فوزه 
في االنتخابات الرئاس����ية 
سيقيم في البيت االبيض، 
موضحا »كثيرون يقولون 
اني سأقيم في الفندق الذي 
اشيده قرب البيت االبيض. 
كال لن افعل. فالبيت االبيض 

ميثل شيئا مهما جدا«.

منذ بداية انشاء الدولة«.
وذكر ان دعوة املسلمني 
في أميركا الى البيت االبيض 
هي افضل طريقة لالحتفال 
بآخر عيد فط����ر كرئيس 
للواليات املتحدة وتكرميا 
الس����هامات املس����لمني في 

أميركا والعالم. 
وعلى صعيد املعسكر 
اجلمهوري، واصل املرشح 
املثير للجدل، دونالد ترامب، 
اطالق تصريحاته الهزلية 
التي تؤكد مرة تلو اآلخرى 
على انه يستحق اللقب الذي 
اطلقته عليه وسائل اإلعالم 
األميركية، وهو »املهرج«.

وفي هذا الصدد، تعهد 
ترام����ب، بعدم املس����اس 
بديكور البيت االبيض في 
انتخابه رئيس����ا في  حال 

نوفمبر املقبل.

ايقاف »اي صوت يس����عى 
ال����ى تقس����يمنا او تقليل 
حرياتنا الدينية«، في انتقاد 
غير مباشر للتصريحات 
املعادية التي سبق ان اطلقها 
املرشح اجلمهوري احملتمل 
النتخابات الرئاسة دونالد 

ترامب.
جاء ذلك خ����الل تهنئة 
العالم  اوباما املسلمني في 
مبناسبة حلول شهر رمضان 
املبارك، داعيا املسلمني في 
البيت  الى حضور  أميركا 
االبيض بحلول عيد الفطر 

السعيد.
اوبام����ا في بيان  وقال 
صادر عن مكتبه امس االول 
ان »اهلل أنعم علينا بوجود 
مجتمعات متنوعة في البالد 
ومنها املجتمعات املسلمة 
حيث يعود تاريخ بعضها 

واش����نطن - وكاالت: 
فازت املرشحة الدميوقراطية 
األوفر حظا هيالري كلينتون 
باالنتخاب����ات التمهيدي����ة 
في جزي����رة بورتوريكو 
لتقترب بذلك من احلصول 
عل����ى االغلبية الالزمة من 
املندوبني للترشح عن احلزب 
الدميوقراطي لالنتخابات 

الرئاسية املقبلة.
واعلنت قناتا »سي. ان. 
ان« و»ان. بي. س����ي« فوز 
كلينتون ب� 64% من االصوات 
مقابل 35% ملنافسها بيرني 

ساندرز.
وتصوت س����ت واليات 
بينها كاليفورنيا، اليوم، في 
اطار االنتخابات التمهيدية 

للدميوقراطيني.
ويتوق����ع أن حتص����ل 
السابقة  وزيرة اخلارجية 

)68 عاما( على اغلبية 2383 
مندوب����ا املطلوب����ة للفوز 
بتمثي����ل الدميوقراطي����ني 
ولتصبح اول امرأة ترشح 
الرئاسية من  لالنتخابات 
احد احلزبني الكبيرين في 

الواليات املتحدة.
ويتوق����ع ان تتج����اوز 
الع����دد املطلوب  كلينتون 
خصوص����ا ان����ه ل����م يكن 
ينقصها قبل بورتوريكو 
إال 60 مندوب����ا، وس����يتم 
التنافس، اليوم، على 694 

مندوبا.
وفي غض����ون ذلك، أكد 
الرئي����س األميركي باراك 
اوباما ان الواليات املتحدة 
األميركي����ة تع����د »عائلة 
أميركية واحدة«، مش����ددا 
عل����ى دعم����ه للمجتمعات 
املس����لمة األميركي����ة في 

)رويترز( مكتب املخابرات االردنية قرب مخيم البقعة الذي تعرض لهجوم ارهابي امس  

املومني: عمل 
إجرامي لن 

يزيدنا إال متاسكا 
وصالبة 


