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»بيونغ يانغ« تقترح عقد مباحثات إلعادة توحيد الكوريتنيعربية وعالمية
سيئول - األناضول: اقترحت كوريا الشمالية، أمس عقد محادثات مع جارتها اجلنوبية، ملناقشة إعادة توحيد شبه 
اجلزيرة الكورية.  ونقلت وكالة األنباء املركزية الكورية الشمالية الرسمية عن مسؤول حكومي، قوله إن بالده »تقدمت 
مبقترح الستضافة اجتماع واسع، بغية تكثيف اجلهود وحتسني العالقات الثنائية، وصوال إلى توحيد الوطن وإحالل 
السالم واالستقرار في الكوريتني«، دون أن يشر إلى أي موعد لعقد هذا االجتماع.  وكانت وكالة »يونهاب« الكورية 
اجلنوبية لألنباء قالت في وقت سابق، إن سيئول رفضت مقترحا تقدم به الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، 
خالل املؤمتر السابع حلزب »العمال« إجراء محادثات عسكرية بينهما، باعتبارها »غير صادقة«.

 ساندرز يعد بالعمل مع كلينتون إلحلاق الهزمية بترامب

أوباما يدعم هيالري رسمياً: أكثر شخص مؤهل للرئاسة
بشأن توقيت إعالن التأييد 

ملرشح معني.
وقال ساندرز للصحافيني 
بعد لقائه أوباما أنه سيواصل 
حملته االنتخابية في إطار 
االنتخابات التمهيدية للحزب 
العاصمة  الدميوقراطي في 
األميركية واشنطن الثالثاء 

املقبل.
وق����ال س����اندرز خارج 
البيت األبيض »سأفعل كل ما 
بوسعي وسأبذل غاية جهدي 
كي أتأكد أن دونالد ترامب 
لن يصبح رئيسا للواليات 

املتحدة«.
وفي السياق ذاته، أعلنت 
إليزابيث وارن  السيناتور 
أمس األول تأييدها لهيالري 
كلينتون املرشحة املفترضة 
الدميوقراطي في  للح����زب 
انتخابات الرئاسة األميركية 

التي ستجرى في نوفمبر.
وقالت عض����وة مجلس 
الش����يوخ األميرك����ي ع����ن 
والية ماساتشوستس في 
مقابلة مع قناة »إم.إس.إن.
التلفزيونية »أنا  بي.سي« 
جاهزة لدخول هذه املعركة 
والعمل بكل عزمية من أجل 
أن تصبح هيالري كلينتون 
الق����ادم للواليات  الرئيس 
املتحدة وضم����ان أال يجد 
األرعن ترامب أي مكان قريب 

من البيت األبيض

فقط م����ن اجتماعه بأوباما 
ان يواصله����ا حتى املؤمتر 

القومي.
إال أن الترجيحات تذهب 
إلى أن س����اندرز سيوقف 
حملته رمبا بع����د املعركة 
التمهيدي����ة ف����ي العاصمة 

واشنطن األسبوع املقبل.
هذا، وق����ال مدير حملة 
كلينتون جون بوديس����تا 
انه يأم����ل أن يوحد احلزب 
الدميوقراطي صفوفه خلوض 
معركة منظمة ضد ترامب.

ومن املقرر أن يش����ارك 
أوباما في أحد أنشطة حملتها 

االنتخابية.
من جانبها، قالت املرشحة 
احملتملة النتخابات الرئاسة 
األميركية هيالري كلينتون 
ل� »رويترز« إن »دعم أوباما 

يعني الكثير«.
وأضافت »إنني مسرورة 
وأتش����رف بدع����م الرئيس 
أوبام����ا«، مش����يرة إلى أن 
عالقاتهم����ا حتول����ت م����ن 
منافسة شرسة إلى صداقة 

حقيقية.
يذكر أن أوباما كان مترددا 
في املش����اركة في فعاليات 
إلى أن  السباق االنتخابي، 
الترشيح،  استقرت عملية 
وكان جوش إرنست املتحدث 
باسم البيت األبيض قد نأى 
بنفسه عن اإلجابة عن أسئلة 

لتعديل برنامج احلزب على 
نحو يضمنه بنودا مما دعا 
إليه املرشح الدميوقراطي 

خالل حملته االنتخابية.
أوبام����ا على  كما رك����ز 
اخلطورة الفائقة التي ميثلها 
جناح ترامب في حالة حتققه 
في االضرار بالواليات املتحدة 
وبالقضايا التي يدافع عنها 

ساندرز نفسه.
وقال ساندرز عقب اللقاء: 
إنني أتطلع إلى لقاء هيالري 
كلينتون في املستقبل القريب 
لرؤي����ة كيف ميكننا العمل 
الهزمي����ة بدونالد  ألحلاق 
ترامب وإلقامة حكومة متثلنا 
جميعا وليس 1% فقط من 

األميركيني.
وأضاف »سأفعل كل ما 
بوسعي وسأبذل غاية جهدي 
كي أتأكد أن دونالد ترامب 
لن يصبح رئيسا للواليات 

املتحدة«.
الرس����مي  الناطق  وقال 
باسم البيت األبيض جوشوا 
ايرنس����ت بعد االجتماع إن 
اللقاء كان وديا وان الرئيس 
هنأ س����اندرز على اإلجناز 
الكبي����ر الذي حقق����ه وان 
النقاش كان  التركيز خالل 

على املستقبل
وليس م����ن املعروف ما 
إذا كان س����اندرز سيوقف 
حملته التي تعهد قبل يومني 

واملؤيدين للحزب.
ونتج ع����ن االجتماع أن 
الرئي����س األميرك����ي تعهد 
لساندرز أن ميثل مواقفه في 
املؤمتر القومي الدميوقراطي 

لقاء أوباما مبرشح احلزب 
الدميوقراطي بيرني ساندرز 
في البيت األبيض أمس األول 
واس����تمر ملدة ساعة كاملة 
العواطف  وأشاد به جللبه 

أن التحدي الذي فاز به بشق 
األنفس ض����د كلينتون في 
العام 2008 لم يضر احلزب، 

بل جعله أكثر قوة.
وجاء ه����ذا اإلعالن بعد 

واشنطن - أحمد عبداهلل ووكاالت

 أعلن الرئيس األميركي 
باراك أوباما تأييده ترشيح 
هيالري كلينتون خلوض 
الرئاس����ية  االنتخاب����ات 
األميركي����ة ع����ن احل����زب 
الدميوقراطي بعد جناحها في 

تأمني ترشيح احلزب لها.
وقال أوبام����ا في مقطع 
على موق����ع حملة هيالري 
كلينتون على اإلنترنت إن 
»هيالري كلينتون قد تكون 
أكثر شخص مؤهل للقيام 

مبهام منصب الرئاسة«.
وأضاف »أري����د من كل 
الذين ساندوني منذ بداية 
ه����ذه الرحل����ة الرائعة، أن 
يكونوا أول من يعلم أنني 
مع هيالري«، وتابع »إنني 
مفعم باملش����اعر اجلياشة، 
وال ميكنني االنتظار حتى 
أشارك بحملة لدعم ترشيح 
هيالري«. وأشار إلى أن كال 
املرشحني هيالري وساندرز 
»وطنيان يحبان هذه البالد 
ويش����تركان في رؤية من 
أجل أميركا التي نؤمن بها 

جميعا«.
الس����باق  وأوض����ح أن 
التمهيدي من شأنه أن يجعل 
احلزب أق����وى في مواجهة 
انتخابات  اجلمهوريني في 
إلى  املقبل. وأشار  نوفمبر 

املرشح الدميوقراطي احملتمل للرئاسة األميركية برني ساندرز عقب لقائه بالرئيس األميركي أوباما أمس األول  )أ.ف.پ(

»حذف اسم السعودية من القائمة السوداء نهائي وال رجعة فيه«

املعلمي: لم نهدد األمم املتحدة
 وهذا ليس من ثقافتنا

العربية.نت: أكد عبداهلل املعلمي مندوب اململكة 
العربية السعودية لدى األمم املتحدة أمس االول، 
أن دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن 
لم تهدد وتضغط لس���حب أس���مائها من تقرير 
األمم املتح���دة حول األطف���ال باليمن بل اكتفت 
بتوضيح موقفها بشكل ش���فهي. وذكر املعلمي 
أن اململكة لم تكن تعلم مسبقا مبضمون التقرير 
األممي عن اليمن، مضيفا أن املعلومات التي ارتكز 
عليها مت جمعها م���ن جهة واحدة دون االتصال 
باحلكومة السعودية. وشدد على أن »التفاصيل 
التي أضيفت إلى التقرير غير مقبولة ومرفوضة 

عربيا وإس���الميا«. وتابع: »شكرنا بان كي مون 
على حذف اسم السعودية من القائمة السوداء«، 
موضحا أن هذا احلذف »نهائي وال رجعة فيه«. 
وحذر من أن »وضع التحالف على القائمة السوداء 

كان سيؤثر على مصداقية األمم املتحدة«.
وأوضح قائال: »كالم بان كي مون عن تهديدنا 
بوقف املس���اعدات غير صحيح. لم نهدد بقطع 
املعونات عن منظمات األمم املتحدة. لم نهدد أو 
نضغط بل أوضحنا موقفنا بشكل شفهي. ليس 
من أس���لوبنا وال ثقافتنا أن نهدد أحدا، ونحترم 

األمم املتحدة«.

هل أصيب البغدادي على احلدود العراقية السورية؟

االحتالل اإلسرائيلي  يحظر »مؤقتاً «دخول الفلسطينيني ألراضيه

العراق: متظاهرون ميزقون صور اخلميني وخامنئي 
والعبادي يتعهد بالتصدي بـ »قوة وحزم« 

إجراءات الزمة حلمايتهم 
واتخاذ احليط���ة لتقليل 
أكبر مما  اخلس���ائر بقدر 
هو موج���ود، وهذه حرب 
وبالتال���ي ان العدو ليس 
سهال وهو مدافع وبالتالي 
نأم���ل أن تس���تمر عملية 
التحرير حتى ننتهي من 
وج���ود داعش ف���ي هذه 

املدينة العزيزة«.
ومن جان���ب آخر، قال 
مس���ؤولون أميركي���ون 
يحارب���ون  وعراقي���ون 
تنظي���م »داع���ش« أمس 
إنهم ال يستطيعون تأكيد 
تقرير بثته قناة تلفزيونية 
عراقية بأن زعيم التنظيم 
أبوبك���ر البغدادي أصيب 
في ضربات جوية بشمال 

العراق.

وقال الكولونيل كريس 
جارف���ر وه���و متح���دث 
التحالف في رسالة  باسم 
إنه  بالبري���د اإللكتروني 
شاهد التقارير لكنه »ليس 
لدي���ه ما يؤكده في الوقت 

الراهن«.
وكان تلفزيون السومرية 
قد نقل عن مصادر محلية في 
محافظة نينوى في العراق 
قولها إن البغدادي وزعماء 
آخرين أصيبوا أمس األول 
في ضربة للتحالف على أحد 
مقرات قيادة التنظيم قرب 

احلدود السورية.
وعلى الصعيد اإلنساني، 
كشفت مفوضية األمم املتحدة 
السامية لشؤون الالجئني 
امس عن ان حوالي نصف 
مليون عراق���ي قد نزحوا 
من ديارهم في املوصل منذ 
عامني مع استمرار العمليات 

العسكرية باملنطقة.
ولفت إلى أن الكثيرين 
من هؤالء النازحني يتنقلون 
اكثر من مرة بحثا عن األمان 
ومكان الئ���ق للعيش كما 
يواجهون أيضا صعوبات 
اقتصادي���ة مبا ف���ي ذلك 

البطالة.
من جانب آخر، أعلنت 
بعث���ة األمم املتح���دة في 
الع���راق - يونامي، عدم 
الالزمة  تواف���ر األم���وال 
إلغاثة النازحني في العراق، 
بسبب تراجع الدول املانحة 
عن تغطي���ة نفقات إغاثة 

النازحني.

التي  األفع���ال املتطرف���ة 
تس���ببت بوقوع ضحايا 
وإشاعة الرعب والقلق في 

صفوف املواطنني«.
وفي س���ياق آخر، قال 
العراقي  البرمل���ان  رئيس 
إن  اجلب���وري،  س���ليم 
بالس���كان  »االس���تعانة 
التي  املناطق  احملليني في 
يسيطر عليها تنظيم داعش 
اإلرهابي، سيعجل من حسم 
املعركة ضد »داعش« قبل 
حلول نهاية العام احلالي، 
وفق اخلطة التي وضعتها 

احلكومة العراقية«.
وأضاف اجلبوري ان: 
»السبب الذي يحول دون 
تقدم القوات األمنية نحو 
الفلوجة هو وجود  مركز 
املدني���ني، والبد من اتباع 

رام اهلل - وكاالت: اعلنت 
قوات االحتالل االس���رائيلي 
أمس فرض طوق عس���كري 
على الضف���ة الغربية وقطاع 
غزة حتى منتصف ليل الغد 
في تعزيز للقيود التي فرضت 
أمس األول على خلفية عملية 
تل أبيب التي اسفرت عن قتل 

اربعة اسرائيليني.
وقال االذاعة االسرائيلية 
إن اجليش اغلق جميع املعابر 
إلى قطاع غ���زة فيما عززت 
انتشارها في محيط املسجد 
االقصى في اجلمعة االولى من 

شهر رمضان.
ونقلت عن مصادر عسكرية 
قولها ان اجليش يعتزم شن 
حمالت اعتقال واسعة بحق عدد 

من الفلسطينيني في الضفة 
الغربية. هذا، وصرحت متحدثة 
باسم جيش االحتالل لوكالة 
فرانس برس »بأنه سيسمح 
بالعبور من قطاع غزة ومن 
الضفة الغربية فقط للحاالت 

الطبية واالنسانية«. 
اال ان تطبي���ق احلظر ال 
يشمل اجلميع اذ يسمح بعبور 
املصلني املتوجهني الى املسجد 
االقصى في القدس الشرقية 
باس���تثناء الرجال الذين تقل 
اعمارهم عن 35 عاما، حسبما 
اعلنت متحدثة باس���م مكتب 
تنسيق النشاطات االسرائيلية 
ف���ي االراضي الفلس���طينية 
احملتلة. ه���ذا، ومنعت قوات 
االحتالل امس مئات املواطنني 

الفلسطينيني، من دخول مدينة 
القدس، التي تشهد توافدا من 
مختل���ف محافظ���ات الضفة 
الغربية، ألداء صالة اجلمعة 
األول���ى من ش���هر رمضان، 
في املس���جد األقصى، وسط 
تش���ديدات أمنية إسرائيلية. 
وبحس���ب ال�»األناضول«، أن 
قوات االحتالل منعت الرجال 
دون سن ال�45 عاما من دخول 
القدس، رغم حيازتهم تصاريح 
خاصة. هذا، وقررت اسرائيل 
ردا على العملية إلغاء تصاريح 
83 ألف فلسطيني حصلوا عليها 
ألداء الصالة في املسجد األقصى 
وزيارة اقربائهم على جانبي 
اخل���ط االخض���ر.  وفي ذات 
السياق، قال األمير زيد بن رعد 

احلسني مفوض األمم املتحدة 
السامي حلقوق اإلنسان أمس 
إن إلغاء إس���رائيل لتصاريح 
دخول الفلسطينيني بعد هجوم 
تل أبيب األخير رمبا كان عقابا 
جماعيا يحظره القانون الدولي. 
وقال���ت رافينا شامداس���اني 
املتحدثة باسم املفوض السامي 
إنه يدين الهجوم لكنه يشعر 
بقلق بالغ إزاء إلغاء التصاريح 
وهو إجراء »قد يصل إلى العقاب 
اجلماعي احملظور ولن يؤدي إال 
لزيادة الشعور بغياب العدالة 
واإلحباط لدى الفلسطينيني« 
وفي غضون ذلك، فتحت 
قوات االحتالل اإلس���رائيلي 
نيران أس���لحتها الرشاش���ة 
الثقيلة جتاه األراضي الزراعية 

جنوب قطاع غزة، دون اإلبالغ 
عن وقوع إصابات. 

وذكرت مصادر محلية أمس 
أن ق���وات االحتالل املتمركزة 
في األبراج العس���كرية على 
الشريط احلدودي الفاصل مع 
قطاع غزة أطلقت النار بشكل 
متقطع صوب املزارعني شرق 
بلدة خزاعة شرق خان يونس 
جنوب قطاع غزة دون وقوع 
إصابات.  وتطلق قوات االحتالل 
املتمركزة في األبراج واآلليات 
العسكرية على طول الشريط 
احلدودي شمال وشرق قطاع 
غزة نيرانها وقذائفها بشكل 
شبه يومي على أراضي ومنازل 
املواطنني الفلسطينيني القريبة 

من احلدود.

عواصم - وكاالت: بعد أن 
هاجم متظاهرون غاضبون 
عراقيون امس األول مقارا 
ألحزاب سياسية ومزقوا 
ص���ورا للخمين���ي وعلي 
خامنئي املرش���دين األول 
والثاني في إيران، والسيما 
حزب الدعوة اإلسالمية، في 
عدد من احملافظات جنوب 

العراق. 
هاجم رئي���س الوزراء 
الس���ابق واألمني  العراقي 
العام حلزب الدعوة نوري 
املالكي املتظاهرون ووصف 
ما حدث ب� »اعتداءات آثمة 
قامت بها مجموعات شغب«. 
ووصف املالكي في بيان له 
الغاضبني في  املتظاهرين 
احملافظات اجلنوبية بأنهم 
يشبهون »عصابات احلرس 

اجلمهوري«.
من جانبه، اتهم رئيس 
ال���وزراء العراق���ي حيدر 
العبادي من سماها جهات 
مجهول���ة بح���رق مقرات 
ومكاتب الكتل السياسية، 
السياس���ية  الكتل  مطالبا 
برف���ض ه���ذه األفع���ال 
وتعه���د  واس���تنكارها، 
ب���� »قوة  بالتص���دي لها 

وحزم« .
الكتل  ق���ادة  وطال���ب 
السياس���ية ب���� »رف���ض 
ه���ذه األفع���ال املش���ينة 
واس���تنكارها«، كما طالب 
اعتبره���م  م���ن  أيض���ا 
املتظاهري���ن »الوطنيني« 
ب� »إعالن البراءة من هذه 
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املالكي: ما حدث 
اعتداءات آثمة

الدفاع املدني السعودي
ينقذ 120 معتمراً في املسجد احلرام

انطالق  االحتفاالت بالعيد الرسمي للملكة إليزابيث

الرياض � د.ب.أ: أعلن الدفاع املدني السعودي 
امس انه متكن من إنقاذ 120 معتمرا من مختلف 
اجلنسيات، في أول جمعة في شهر رمضان، بعد 
أن تعرضوا إلعياء جراء اإلجهاد أثناء وجودهم 
باحل����رم ألداء صالة اجلمعة األولى من ش����هر 

رمضان.
وقال الدفاع املدني الس����عودي في بيان له، 
حصلت »د.ب.أ« على نسخه منه إن »قوة الدفاع 
املدني باملسجد احلرام متكنت من إنقاذ 120 معتمرا 
من مختلف اجلنس����يات تعرضوا إلعياء جراء 
اإلجهاد أثناء وجودهم باحلرم ألداء صالة اجلمعة 

األولى من شهر رمضان«.
واش����ار إل����ى أن اإلصابات تنوع����ت ما بني 
مضاعفات صحية لعدد من كبار الس����ن نتيجة 
ارتفاع درجة احلرارة واإلجهاد في صحن الطواف 
واملسعى، وحوادث االنزالق على الساللم املتحركة 
والس����قوط في مداخل احلرم، مضيفا ان جميع 
احلاالت تلقت اإلسعافات األولية في مواقع اإلخالء 
والفرز الطبي داخل وخارج احلرم، وإخالء عدد 
منها إلى أقرب املستش����فيات واملراكز الصحية 

بالتنسيق.
وأكد قائ����د قوات الدفاع املدني باحلرم املكي 
الش����ريف العقيد مهدي بن زايد الفهمي أن قوة 
الدفاع املدني باحلرم رفعت انتشارها ومتركزها 

في 40 نقطة متركز وذل����ك في صحن الطواف 
واملسعى وجميع مداخل احلرم والساحات احمليطة 
به لتقدمي اخلدمات اإلسعافية وتنفيذ عمليات 
الفرز واإلجالء الطبي للمصابني واملرضى وكبار 
الس����ن الذين قد يتعرضون ألي متاعب صحية 

أثناء الطواف والسعي.
وأوضح الفهمي أن قوة دعم احلرم الشريف 
مجهزة بكل ما يلزم من املعدات واآلليات، ألعمال 
اإلسعاف واإلنقاذ واإلجالء الطبي للمعتمرين، 
الذي����ن قد يتعرض����ون للزحام والس����قوط أو 
التدافع أو اإلجهاد، أثن����اء تواجدهم في جميع 

أرجاء احلرم.
من جانبه، أوض����ح الناطق اإلعالمي للدفاع 
املدني بالعاصمة املقدسة الرائد نايف الشريف أن 
االستعدادات املصاحبة للزيادة املتوقعة في أعداد 
املعتمرين املصلني باحلرم شملت أيضا تكثيف 
برامج التوعية عب����ر قنوات الدفاع املدني على 
شبكات التواصل االجتماعي ووسائل اإلعالم وفرق 
التوعية امليدانية لتعريف املعتمرين والقائمني 
على خدمتهم باش����تراطات السالمة والتصرف 
السليم في حاالت الطوارئ، واالستفادة من رسائل 
الهاتفية القصيرة ووسائط اإلعالم اجلديد في 
الوصول برسائل التوعية ألكبر عدد من املعتمرين، 

والشاشات التلفزيونية خارج احلرم.

لندن � أ.ف.پ: استهلت صالة اقيمت في كنيسة 
القديس بولس في لندن أمس، االحتفاالت الطويلة 
املنتظرة في العيد الرسمي مليالد امللكة إليزابيث 
التي بلغت التسعني من العمر. وبدأت االحتفاالت 
الرس����مية بصالة أقيمت في كاتدرائية القديس 
بولس بحض����ور رئيس الوزراء ديڤيد كاميرون 
والشخصيات الكبيرة في البالد. وحضرت امللكة 
مرتدية زيا اصفر الى جانب زوجها االمير فيليب 
الذي احتفل أمس بعيد ميالده اخلامس والتسعني، 
الى جانب ولي العهد األمير تشالز واالمير وليام 
وزوجته كيت، واألمير ه����اري. وحتضر امللكة 

اليوم عرضا عسكريا قرب قصر باكينغهام، يليه 
اس����تعراض للقوات اجلوية. وستقام غدا حفلة 
»ستريت بارتي« في قصر باكينغهام، بحضور 
عشرة آالف مدعو. وتقام حفالت اصغر في مختلف 

مناطق بريطانيا.
ولدت امللكة البريطانية في احلادي والعشرين 
م����ن ابري����ل 1926، وهي حتتفل بعي����د ميالدها 
مرتني، مرة في احتفاالت خاصة في يوم ميالدها 
احلقيقي، ومرة في احتفاالت رس����مية في شهر 
يونيو ليكون الطقس مناسبا، بحسب التقاليد 

امللكية البريطانية.

تعرضوا إلعياء في أول جمعة برمضان


