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بريطانيا حتذر من مخاطر تعرض مالعب كأس أوروبا 2016 العتداءاتعربية وعالمية
لندن ـ أ.ف.پ: حذرت بريطانيا امس من مخاطر وقوع »اعتداءات ارهابية« خالل مباريات كاس اوروبا 2016 لكرة القدم 
التي تنطلق اجلمعة في فرنسا. واعلنت وزارة اخلارجية في بيان انه »خالل مباريات كأس اوروبا 2016 ميكن ان تشكل 
املالعب ومناطق املشجعني واماكن نقل وقائع املباريات ووسائل النقل العام اهدافا محتملة العتداءات ارهابية«.
وقال متحدث باسم اخلارجية البريطانية »هذا االمر ليس ردا على تهديد محدد او تهديد جديد او االعتقال الذي اعلن امس 
االول« في اشارة الى الكشف عن توقيف فرنسي في 21 مايو في اوكرانيا كان يعد لـ15 اعتداء في فرنسا قبل وبعد كأس 
اوروبا 2016 بحسب اجهزة االستخبارات االوكرانية. وقال الناطق ان شرطيني اضافيني سينتشرون في القطارات التي 
تربط اجنلترا بفرنسا وعلى احلدود البريطانية خالل فترة مباريات كأس اوروبا.

عشرات القتلى واجلرحى بسيارة مفخخة.. وأنقرة تصدر حكماً قضائياً بحظر جزئي للنشر

تفجير يهز إسطنبول.. وأردوغان يتهم »الكردستاني«

أوباما مستعد خلوض املعركة من أجل فوز كلينتون باالنتخابات الرئاسية
واشنطن - أ.ف.پ: يبدو الرئيس االميركي باراك اوباما الذي يريد 
قطع الطريق على دونالد ترامب ويفضل ان يخلفه دميوقراطي لتعزيز 
إرثه في البيت االبيض، على وشك االنخراط في معركة االنتخابات 

وإعالن تأييده لهيالري كلينتون.
ــاد في االنتخابات  ــى اآلن نوعا من احلي ــا التزم حت وكان أوبام
التمهيدية للحزب الدميوقراطي، ويرفض البيت االبيض حتديد متى 
ــيحدد موقفه اال انه أملح الى ان االمر بات وشيكا ورمبا يتم حتى  س

في االسبوع احلالي.
من شأن ذلك إفساح املجال امام السيناتور فيرمونت بيرني ساندرز 
لينضم الى حملة السيدة االولى السابقة قبل املؤمتر العام للحزب في 
ــد صفوف الدميوقراطيني  فيالدلفيا في اواخر يوليو، وبالتالي حش

قبل االقتراع الرئاسي في الثامن من نوفمبر.
ــون بوالية كاليفورنيا »أنتظر بفارغ  وقالت كلينتون في كومبت
ــاعات على  ــة مع الرئيس«، وذلك قبل بضع س ــر خوض حمل الصب
إعالن وسائل االعالم االميركية انها جتاوزت عتبة الـ 2383 مندوبا 

ــيح احلزب الدميوقراطي. وتربط عالقات  ــب ترش الضرورية لكس
ــت االبيض وفريق احلملة االنتخابية لكلينتون. وقد  وثيقة بني البي
ــتا مدير حملة وزير اخلارجية السابقة في البيت  عمل جون بوديس
ــنوات. وبغض النظر عن رغبة أوباما الواضحة في  االبيض طيلة س
عدم إفساح املجال لتولي ترامب الرئاسة، إذ من الصعب تخيل رجلني 
ــواء على صعيد املسيرة او االسلوب  على هذا القدر من التناقض س
او الرؤية للعالم، يبدو ان اوباما يريد ان يستمتع للمرة االخيرة قبل 

انتهاء واليته باحلماسة الفريدة للحملة االنتخابية.
ــام االخيرة ملعهد  ــعبية عالية اذ تظهر االرق ــع أوباما بش ويتمت
ــتفيد  ــوب ان 52% من االميركيني يؤيدونه، كما انه ميكن ان يس غال

من احلضور الفريد الذي يتميز به على املنابر.
ــة في جامعة فرجينيا انه  ــاباتو خبير السياس وأوضح الري س
يتعني »على اوباما إبقاء شعبيته فوق عتبة الـ 50% وبذل كل اجلهود 

لتشجيع األقليات على التصويت«، بحلول الثامن من نوفمبر.
وانطالقا من ذلك، ميكن ان يؤدي الرئيس الرابع واالربعني للواليات 

املتحدة دورا اساسيا لتعبئة التحالف الذي اوصله الى سدة الرئاسة 
ــاء  ــام 2008 واعاد انتخابه في 2012 والذي يقوم على النس ــي الع ف

والشبان والسود واملتحدرين من اميركا الالتينية.

ال تأييد رئاسيًا لترامب

ــحة ويكشف  لكن اال يجازف اوباما بذلك بأن يطغى على املرش
ــا على إثارة  ــي حملتها وهي عدم قدرته ــك اهم نقطة ضعف ف بذل

حماسة احلشود؟
ويقول ساباتو »انها بحاجة الى كل ذرة من كاريزما اوباما وستستفيد 

منه دون اي تردد«.
ــرة االولى منذ  ــا بفخر واضح على انها امل ــدد فريق اوبام ويش
ــا رئيس منتهية واليته الثانية دعوات  عقود طويلة التي يتلقى فيه

من مسؤولي حزبه او من مرشح معني.
ــورج بوش االبن بعد واليتني  ــعبية ج ففي العام 2008، كانت ش
ــتوياتها بعد فشل احلرب في العراق، ونأى  متتاليتني في ادنى مس

ــه عن الرئيس املنتهية  ــح اجلمهوري انذاك جون ماكني بنفس املرش
واليته. في املقابل، غادر بيل كلينتون البيت االبيض بشعبية عالية، 
ــح خلالفته آل غور فضل أال يكون له دور كبير  اال ان نائبه واملرش
خوفا من ان تلقى قضية مونيكا لوينسكي وإجراءات اإلقالة املرتبطة 

بها بظاللها على حملته، إال أنه تبني أن حساباته كانت خاطئة.
وستبرز مشاركة اوباما وايضا بيل كلينتون في حملة هيالري، 
ــه االعتماد على دعم اي رئيس  ــف الهش لترامب الذي ال ميكن املوق
ــابق. وشدد جوش ايرنست املتحدث باسم اوباما االثنني بثقة ان  س
ــة والقيادة العليا منصب مثقل باملسؤوليات. ولم يعد  »تولي الرئاس
هناك سوى عدد قليل من الذين شغلوا البيت االبيض على قيد احلياة، 
ــد علمي فإن احدا منهم وحتى اجلمهوريني لم يعلنوا انهم  وعلى ح

سيدعمون املرشح اجلمهوري«.
واعلن الرئيسان اجلمهوريان السابقان جورج بوش االب )1989-
1993( وجورج بوش االبن )2001-2009( انهما لن يشاركا في احلملة 

االنتخابية.

عائالت الضحايا«.
م���ن جانب���ه، أدان مجلس 
أوروبا الهجوم اإلرهابي، وقال 
أمينه العام ثوربيورن ياجالند 
في بيان ل���ه: »مرة أخرى يقع 
هجوم إرهابي قاتل في اسطنبول 
أكبر املدن التركية ويقتل ويجرح 
العديد من األش���خاص«.  فيه 
وتابع: »ه���ذه األخبار محطمة 
ومدمرة ألنها تستهدف قيمنا 

جميعا«.

عن »تع���ازي جمهورية مصر 
العربية ألسر الضحايا ومتنياتها 

بالشفاء العاجل للمصابني«.
وفي برلني، قالت وزارة 
اخلارجي���ة األملانية »ندين 
الذي  الوحشي  الهجوم  هذا 
شهدته اسطنبول«. واضافت 
اخلارجية وفقا ملا نقلته إذاعة 
الرس���مية: »نشارك  بايرن 
تركيا احلزن لسقوط ضحايا 
ف���ي احل���ادث، وقلوبنا مع 

استقرارها. وجدد البيان موقف 
دولة قطر »الثابت« من رفض 
العنف واالرهاب بكافة صوره 
واش���كاله مهما كانت دوافعه 

ومسبباته.
مصر م���ن جهته���ا، أدانت 
التفجي���ر، وأك���دت ف���ي بيان 
صادر ع���ن خارجيتها وقوفها 
إلى »جانب الشعب التركي في 

هذه اللحظة احلرجة«.
وأعربت اخلارجية في بيانها 

الدولي ملكافة  التعاون  تعزيز 
االرهاب بكل اشكاله، معربا عن 
تعازيه الس���ر الضحايا وعن 

تضامنه مع الشعب التركي.
كما اعربت قطر عن ادانتها 
واستنكارها الشديدين حلادث 
التفجير، واكدت وزارة اخلارجية 
القطرية في بيان وقوف دولة 
قطر مع تركيا وتأييدها الكامل 
لكل م���ا تتخذه م���ن اجراءات 
امنها وصيانة  للحفاظ عل���ى 

العامة في إسطنبول بالتعاون 
مع األجهزة االستخباراتية تعمل 
على كش���ف مالبسات العملية 
اإلرهابية، مشيرا إلى أن بالده 
س���تتابع مكافح���ة املنظمات 
اإلرهابية التي ال تفرق بني مدني 
أو عس���كري، متعهدا مبكافحة 
اإلره���اب حتى »يوم القيامة«. 
وندد الرئيس الفرنسي فرنسوا 
هوالند بشدة »باالعتداء االرهابي 
املقيت«، واكد في بيان له ضرورة 

بع���د تفقده جرح���ى احلادث 
انه »ليس أمرا جديدا أن تنفذ 
املنظمة اإلرهابية هجمات في 
املدن« متعهدا مبواصلة مكافحة 

اإلرهاب حتى النهاية.
الهجوم  واضاف ان »ه���ذا 
ال ميكن التس���امح معه، إنه ال 
يغتفر«، مؤكدا أن كل اإلجراءات 
اتخذت حلماية البالد من اخطار 

الهجمات االرهابية.
النيابة  أن  أردوغ���ان  وأكد 

عواص���م - وكاالت: ف���ي 
اليوم الثاني من شهر رمضان، 
استهدف اعتداء بسيارة مفخخة 
الشرطة في حي بيازيد التاريخي 
باسطنبول، ما اسفر عن سقوط 
11 قتيال من بينهم سبعة شرطيني 
واكثر من 36 جريحا بينهم 3 
في حالة حرجة في احلي، ليقرر 
الحقا ارج���اء االمتحانات في 
جامعة اسطنبول التي تضررت 
من التفجير لقربها من احلادث، 
ونسب التفجير الرئيس رجب 
طيب اردوغ���ان الى املتمردين 

االكراد.
وصرح حاكم اس���طنبول 
امام صحافيني  واصب شاهني 
في مكان االعتداء »قتل سبعة 
ش���رطيني واربع���ة مواطنني 
في اعتداء بالس���يارة املفخخة 
اس���تهدف ش���رطة مكافح���ة 
الشغب«. ووقع التفجير العنيف 
بالقرب م���ن محطة الترامواي 
ف���ي وزجنيل���ر القريب���ة من 
املواقع السياحية الشهيرة في 
وسط املدينة من بينها مسجد 
السليمانية، وأغلقت السلطات 
محطة الترامواي بعدها، ودعا 
القريبة السكان  ائمة املساجد 

الى اخالء املكان.
ولم تعلن اي جهة مسؤوليتها 
عن االعتداء حتى وقت متأخر 
من أمس، اال ان اردوغان حمل 
مسؤوليته الى متمردي حزب 

العمال الكردستاني.
القنبلة  ان  واضاف شاهني 
التي يت���م التحكم بها عن بعد 
انفجرت قرابة الس���اعة 05:40 
ت.غ عند م���رور حافلة تنقل 
عناص���ر من ش���رطة مكافحة 

الشغب.
واتهم الرئيس التركي رجب 
العمال  طيب أردوغان ح���زب 
الكردس���تاني باملسؤولية عن 
التفجي���ر، وق���ال للصحافيني 

أفراد من قوات االمن التركية وأطباء الطب الشرعي يعاينون موقع التفجير في إسطنبول أمس  )أ.ف.پ(

إقالة رئيس املخابرات و7 مسؤولني آخرين

العراق يعلن رسمياً: قاسم سليماني أصبح مستشاراً للحكومة

وقتل من كانوا بداخله قرب 
جسر املوظفني على أطراف 
الفلوجة. ومتكنت  مدين���ة 
الرد السريع  قوة من فرقة 
بالش���رطة االحتادي���ة من 
تفجير سيارة مفخخة يقودها 
انتحاري وقتل 6 من مسلحي 

)داعش( شمالي الفلوجة.
إلى ذل���ك، أعفى مجلس 
ال���وزراء العراق���ي، امس، 
8 مس���ؤولني تنفيذيني من 
مناصبهم أبرزهم رئيس جهاز 
املخاب���رات الوطني ومدير 

العراقي  عام شبكة اإلعالم 
)التلفزيون الرس���مي( في 
أول اجتماع يحضره وزراء 
)التحالف الكردستاني( منذ 
أكثر من شهر. وقال مصدر 
في مجلس الوزراء العراقي، 
فضل عدم الكشف عن اسمه، 
ال���وزراء قرر  إن »مجلس 
إعفاء زهير الغرباوي رئيس 
جهاز املخابرات من منصبه، 
واختيار مصطفى الكاظمي 
بدال عنه، كما أعفى املجلس 
محمد عبداجلبار الشبوط 
مدي���ر عام ش���بكة اإلعالم 
العراقي )التلفزيون الرسمي( 
وكلف فيصل راضي ريكان 
بإدارة الشبكة حلني اختيار 
رئيس للش���بكة بحس���ب 
القان���ون«. وضمن قرارات 
املجلس أعفي مديرو مصارف 
الرافدين والرشيد والعقاري 
والزراع���ي،  والصناع���ي 
والعراق���ي للتج���ارة من 
مناصبهم، بحسب املصدر. 
وأظهرت وثيقة رس���مية، 
موقعة أمس باس���م مهدي 
العالق مدير مكتب العبادي 
الى إحالة محمد  وتش���ير 
عبداجلبار الش���بوط مدير 
العراقي  عام شبكة اإلعالم 
الى التقاعد وتكليف فيصل 

راضي بدال عنه.

تابعة للش���رطة االحتادية 
العراقية 600 عائلة نازحة 
من منطقة »احلراريات« إلى 
البوابة اجلنوبية ملعس���كر 
طارق شمال شرقي مدينة 

الفلوجة باألنبار.
وذكرت خلي���ة اإلعالم 
العمليات  احلربي بقي���ادة 
املشتركة أنه مت تسليم األسر 
النازحة إلى قيادة ش���رطة 
األنبار، مشيرة إلى أن طيران 
اجليش دمر سيارة مفخخة 
وموقع���ا لتنظيم )داعش( 

عواص���م - وكاالت: أكد 
وزي���ر اخلارجية العراقي، 
إبراهيم اجلعفري، أن قائد 
الق���دس في احلرس  فيلق 
الثوري اإليراني اللواء قاسم 
سليماني يعمل »كمستشار« 
العراقية خالل  للحكوم���ة 
العملي���ات لتحرير مدينة 
الفلوجة من سيطرة تنظيم 

»داعش«.
اجلعف���ري  وأض���اف 
ف���ي مؤمت���ر صحافي في 
عم���ان أم���س االول: »م���ا 
يتعلق بقاس���م س���ليماني 
هو يتصرف كمستش���ار. 
االستش���ارة  وظاه���رة 
العس���كرية موجودة على 
األرض العراقي���ة، وضمت 
أميركا،  دوال كثيرة، ومنها 
وبريطاني���ا، وكندا، وكثير 
م���ن دول العال���م بطل���ب 
عراقي، أو بإذن عراقي يأتون 
بڤيزا، وميارس���ون دورهم 
كمستش���ارين«، متابع���ا: 
»الذي ال نس���مح به هو أن 
تكون هناك قطع عسكرية، 
ومجاميع ميلشياوية تأتينا 
من خارج احل���دود، ولكن 
أن يأتي مستشار، ويحمل 
روحه على راحة كفه فنرحب 

به«.
إلى ذل���ك، أخلت قوات 

)رويترز( أفراد من قوات األمن العراقية في طريقهم لتفقد احد املنازل جنوب الفلوجة امس االول  

املومني: التحقيقات ما زالت جارية

األردن: حادث البقعة اإلرهابي فردي.. 
ومت القبض على املشتبه به

عواصم - وكاالت: أعلن وزير الدولة لشؤون 
االعالم الناطق الرسمي باسم احلكومة االردنية 
د. محمد املومني ان دائرة املخابرات العامة ألقت 
القبض على املشتبه به في الهجوم االرهابي على 
مكتب دائرة املخابرات العامة في البقعة صباح 
امس وأسفر عن مقتل خمسة افراد. وقال املومني 
لوكالة االنباء االردنية )بترا( ان املؤشرات االولية 
تدل على ان الهجوم ه����و حادث فردي معزول 
وان التحقيقات مازالت جارية. وأضاف ان دائرة 
املخابرات العامة باشرت ومنذ الصباح سلسلة 
من االجراءات االمنية التي ادت الى سرعة القبض 

على املشتبه به في تنفيذ الهجوم االرهابي.
وقال ان القبض على املش����تبه به هو دليل 
جديد على كفاءة ويقظة دائرة املخابرات العامة 
واالجهزة االمنية االخرى وقدرتها على التعامل مع 

اي محاوالت للنيل من امن االردن اوستقراره.
الى ذلك، تواصلت االدانات العربية للهجوم 
االرهابي، حيث أدانت اململكة العربية السعودية 
الهجوم وعبر مصدر مسؤول بوزارة اخلارجية 
في بيان له عن »إدانة اململكة العربية السعودية 
واستنكارها الشديدين للهجوم اإلرهابي الذي وقع 
صباح االثنني على مقر املخابرات األردنية في مخيم 
البقيع غرب األردن وراح ضحيته 5 أشخاص«. 
وأكد املصدر »تضام����ن اململكة الكامل ووقوفها 
إلى جانب اململكة األردنية الهاشمية الشقيقة في 
مواجهة اإلرهاب بكافة أشكاله وصوره وأيا كان 

مصدره واجلهات التي تقف خلفه«.
وختم املصدر تصريحه بتقدمي أحر التعازي 
ألس���ر الضحايا وللمملكة األردنية الهاشمية 

حكومة وشعبا.
وفي الس����ياق ذاته، أدانت املغرب الهجوم، 
وقال بيان لوزارة الشؤون اخلارجية والتعاون 
املغربية، إنه على أثر »الهجوم اإلرهابي«، تعرب 
اململكة املغربية عن »استنكارها وإدانتها الشديدة 
لهذا العمل الش����نيع، الذي استباح حرمة شهر 
رمضان املبارك، وقدم دليال إضافيا على السلوك 
اإلجرامي ملرتكبيه، وخروجهم عن تعاليم ديننا 
اإلس����المي والقيم اإلنس����انية«. وأضاف البيان 
أن »اململك����ة املغربية تؤكد تضامنها مع اململكة 
األردنية الهاشمية الشقيقة في مواجهة كل أعمال 
اإلرهاب، ووقوفها مع قيادتها وشعبها في مواجهة 

كافة التحديات«. 
من جانبها، أدانت احلكومة اليمنية الهجوم. 
وأوضحت وزارة اخلارجية اليمنية، في بيان لها، 
أن اجلمهورية اليمنية تدين هذه األعمال اإلجرامية 
التي ال متت بصلة لديننا اإلسالمي احلنيف والتي 
تتنافى متاما مع الشرائع واألديان السماوية كافة 

وجميع األعراف والقيم اإلنسانية.
وأكد البيان، الذي بثته وكالة األنباء اليمنية، 
وق����وف اجلمهورية اليمنية ال����ى جانب قيادة 
وحكومة وشعب األردن وتضامنها الكامل في كل 
ما تتخذه السلطات األمنية األردنية من إجراءات 
ملواجهة العنف والتطرف ملا من شأنه استتباب 

األمن واالستقرار في كافة أرجاء اململكة.
وجددت الوزارة موقف اليمن الرافض لإلرهاب 
بكافة صوره وأشكاله، داعية املجتمع الدولي إلى 
اإلسهام في محاربة هذه اآلفة اخلطيرة واستئصالها 

من جذورها.

األمير عّزى أردوغان: الكويت 
تؤيد جميع اإلجراءات التركية 
ملواجهة هذه األعمال اإلرهابية

ــيخ صباح األحمد ببرقية  ــمو األمير الش بعث صاحب الس
تعزية إلى الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس اجلمهورية التركية 
الصديقة، أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته 
ــط مدينة  ــر اإلرهابي في منطقة بايزيد بوس بضحايا التفجي
إسطنبول والذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى واملصابني، 
سائال سموه املولى تعالى أن يتغمد ضحايا هذا العمل اإلرهابي 
الشنيع بواسع رحمته ومغفرته وأن مين على املصابني بسرعة 
الشفاء والعافية، مؤكدا سموه استنكار الكويت وإدانتها الشديدة 
لهذا العمل اإلجرامي اآلثم الذي استهدف أرواح األبرياء اآلمنني 
ــرائع السماوية والقيم اإلنسانية  والذي يتنافى مع جميع الش
ــي تتخذها اجلمهورية التركية  وتأييدها جلميع اإلجراءات الت
ــة الهادفة إلى زعزعة  ــة ملواجهة هذه األعمال اإلرهابي الصديق
ــتقرارها، مجددا سموه، حفظه اهلل، موقف الكويت  أمنها واس
ــكاله وصوره ووقوفها مع  الثابت في رفض اإلرهاب بكل اش

املجتمع الدولي حملاربته.
ــمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ببرقية تعزية  وبعث س
إلى الرئيس رجب طيب أردوغان، ضمنها سموه خالص تعازيه 
وصادق مواساته بضحايا التفجير اإلرهابي الذي وقع في منطقة 
ــط مدينة اسطنبول، سائال سموه املولى تعالى أن  بايزيد بوس
ــع رحمته ومغفرته ومين على املصابني  يتغمد الضحايا بواس

بسرعة الشفاء والعافية.
ــمو الشيخ جابر املبارك  كما بعث رئيس مجلس الوزراء س

ببرقية تعزية مماثلة.

إخالء 600 عائلة 
من منطقة 
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