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تركيا: اعتقال 52 شخصاً ضمن حتقيقات »الكيان املوازي«
أنقرة - وكاالت: أصدرت السلطات التركية امس مذكرة اعتقال بحق 52 شخصا في اطار التحقيقات 
اجلارية مع ما يسمى منظمة )الكيان املوازي( بزعامة فتح اهلل غولن التي تتهمها احلكومة بالضلوع في 
محاولة االنقالب الفاشل في يوليو 2016. وذكر بيان صادر عن مكتب االدعاء العام في أنقرة ان مذكرة 
اعتقال صدرت بحق 31 موظفا سابقا من بينهم أكادمييون كانوا يعملون في جامعة أنقرة مت فصلهم أو 
ايقافهم عن العمل مؤقتا في وقت سابق. وأضاف ان االدعاء العام في )قونيا( اصدر كذلك مذكرة اعتقال 
بحق 21 ضابطا يشتبه في انتمائهم الى )الكيان املوازي( ووجهت لهم تهما بـ »انتهاك الدستور ومحاولة 
عرقلة املؤسسات التشريعية والقيام بأعمال شغب ضد احلكومة واالنتماء الى منظمة ارهابية«.

اجلامعة العربية تدعو املجتمع الدولي 
إلنقاذ 7 ماليني ميني من املجاعة

البرملان األوروبي يطلب »توضيحات« 
بشأن نفقات نواب اليمني املتطرف الفرنسي

»فتح«: ال دولة فلسطينية دون القدس 
وأي إدارة لغزة خارج الشرعية »مشبوهة«

الفلبني: احملكمة العليا تؤيد إعالن 
احلكومة »للطوارئ« في اجلنوب

عواصم ـ إياد أحمد ووكاالت

أكد أمني عام اجلامعة العربية أحمد أبوالغيط 
أن حوالي سبعة ماليني شخص يواجهون خطر 
املجاعة في اليمن، ما يهدد بجعل هذا البلد محال 

ألخطر أزمة أمن غذائي في العالم املعاصر.
وأشــار أبو الغيط، في كلمة أمام االجتماع 
األربعــني للمؤمتر العــام ملنظمة األمم املتحدة 
لألغذية والزراعة )الفــاو( بإيطاليا امس، إلى 
مــا أفرزته النزاعات املســلحة مــن أوضاع ال 
تختلف كثيرا مــن حيث خطورتها في كل من 
سورية وليبيا والصومال، األمر الذي يستدعى 
تضافر اجلهــود اإلقليميــة والدولية من أجل 
حشد املســاعدات الضرورية للمتضررين في 

هذه الدول.
ميدانيا، شنت طائرات التحالف العربي غارات 
كثيفة على مواقع وتعزيزات ومخازن ســرية 

ملليشيات احلوثي وصالح في العاصمة صنعاء 
ومحافظات اجلوف ومأرب وتعز وعلى اجلبهات 

احلدودية بني اليمن والسعودية. 
وواصلت طائرات التحالف غاراتها العنيفة 
على مواقع عسكرية تسيطر عليها املليشيات 
في العاصمة صنعــاء ومحيطها، بالتزامن مع 
جتدد املواجهات وتبــادل القصف املدفعي بني 
قوات الشــرعية واملليشــيات في مديرية نهم 
البوابــة الشــرقية للعاصمــة.  وقالت مصادر 
عسكرية »إن طائرات التحالف استهدفت مخازن 
لألســلحة والصواريخ في جبــال عطان غرب 
العاصمة صنعاء، واســتهدفت أيضا معســكر 
النهدين املطل على دار الرئاســة، بالتزامن مع 
غارات مماثلة استهدفت مخازن أسلحة في جبل 
نقم شرق صنعاء، وشنت سلسلة غارات على 
مواقع ومخازن أسلحة سرية تابعة للمليشيات 
في جبلي ظفار وعيبان جنوب غرب صنعاء.

ستراسبورغ - أ.ف.پ: طلب البرملان االوروبي 
مــن مجموعــة »أوروبــا الشــعوب واحلريات« 
البرملانية التي ينتمي اليها النواب االوروبيون 
للجبهة الوطنية الفرنسية )ميني متطرف(، تقدمي 
توضيحات بشــأن نفقات من متويالت أوروبية 
تفوق ٥٠٠ الف يورو. واثر اجتماعه مساء امس 
االول منح مكتب البرملــان االوروبي املكون من 
الرئيــس انتنونيو تاجاني ونوابه، حتى نهاية 
يوليو اجلاري للمجموعة البرملانية الثبات عدم 
وجود خلل في ميزانيتها لعام ٢٠١6، بحسب مصدر 
برملاني. واذا لم تقدم املجموعة »التوضيحات« 
املطلوبــة فان املبالغ موضع الشــكوك ميكن ان 
تســحب مــن التمويــل املخصص لها فــي ٢٠١٧ 
كنفقات تســيير. ومجموعة »اوروبا الشــعوب 
واحلريات« )ميني متطرف( مكونة من 4٠ نائبا 
ضمنهم نواب اجلبهة الوطنية الفرنسية ورابطة 
الشمال االيطالية وحزب اف بي او النمساوي وهي 
احدى املجموعات البرملانية الثماني في البرملان 
االوروبي. وتقدم هذه املجموعات سنويا بنهاية 
ابريل املاضي حســابات مراقبة بشأن استخدام 

التمويــالت االوروبية التي منحت لها لتســيير 
املجموعة اليومي خالل العام الفائت. وصادق مكتب 
البرملان االوروبي بال صعوبات امس االول على 
حسابات سبع مجموعات في البرملان االوروبي. 
لكن حسابات »اوروبا الشعوب واحلريات« كانت 
موضع طلبات اضافية بنــاء على حتفظات من 
مكتب ملراقبة احلسابات. وبحسب وثيقة اطلعت 
عليها فرانس برس فان مكتب مراقبة احلسابات 
ابدى شكوكا بشأن احترام املجموعة الستدراج 
العروض بشــأن خدمات خارجية. كما عبر عن 
حتفظه بشأن نفقات تفوق 49٠ الف يورو غير 

معللة بشكل كاف.
والتمويــالت املعنية هي غيــر النفقات التي 
يســتخدمها النــواب االوروبيــون لدفــع أجور 
مساعدين برملانيني وهو أمر يشكل لب املشكلة 
فــي عدة قضايا. ويشــتبه في وضع ١٧ نائبا او 
نائبا سابقا للجبهة الوطنية الفرنسية ضمنهم 
رئيسة اجلبهة مارين لوبن، نظاما ينطوي على 
غش للدفع ملوظفني من التمويالت االوروبية عبر 

عقود مساعد بالبرملان االوروبي.

عواصم- وكاالت: أكد املتحدث باســم حركة 
»فتح« الفلســطينية أســامه القواسمي أن دولة 
فلســطني ســتقام على حدود الرابع من يونيو 
6٧ والقدس الشــرقية عاصمــة لها، وأنه ال حل 
دون القــدس وتطبيــق القــرارات الدولية ذات 
الصلة بالقضية الفلسطينية. وقال القواسمي، 
فــي تصريح صحافي امس: »إن الضفة الغربية 
وقطاع غزة وحدة جغرافية واحدة وأن أي مشروع 
يهدف لفصل غزة عن الضفة إداريا أو سياســيا 
أو جغرافيا هو مشروع مشبوه ومرفوض متاما 
من قبــل حركة فتح وكافة القوى الوطنية على 

الساحة الفلسطينية«.
وأعاد التأكيد على أن إســرائيل ومخططاتها 
وحدهــا من يعمل بال توقف على فصل غزة عن 
الضفة من جانب واســتثناء القدس من أي حل 

مبعنى تقسيم األرض إلى عدة أجزاء لكي يتسنى 
لها التعامل مع كل جزء على حدة ضمن سياسة 
فرق تســد، وتقضي علــى إمكانيــة إقامة دولة 
فلسطينية حقيقية وأيضا إضعاف الهوية الوطنية 
الفلسطينية متهيدا لشطبها. ولفت القواسمي إلى 
أن القضية الفلسطينية متر مبرحلة حرجة وعلى 
الكل الوطني الفلسطيني أن يتحمل املسؤولية 
أمام اهلل والشعب وأن التاريخ لن يرحم املتخاذلني 
أو الصامتني على من يخون، قائال: إن أية إدارة 
لقطاع غزة خارج الشرعية الفلسطينية هي إدارة 
متهيدية للفصل وهذا ما تريده إسرائيل ويأتي 
ضمــن مخططها املعلن، داعيا حركة حماس إلى 
حل ما يسمى باللجنة اإلدارية والذهاب للوحدة 
الوطنية احلقيقية بدال من االنخراط في مشاريع 

ال تخدم إال إسرائيل.

مانيال- وكاالت: أيدت احملكمة العليا في الفلبني 
قرار الرئيس رودريغو دوتيرتي بإعالن األحكام 
العرفيــة في الثلث اجلنوبي من البالد ورفضت 

االلتماسات املقدمة إللغائها.
وقال املتحدث باسم احملكمة العليا ثيودور تي، 
إن ١١ قاضيا من أصل ١٥ صوتوا لرفض االلتماسات 
التي قدمها مشرعون معارضون وجماعات ناشطة 
وأربع سيدات من مدينة »مراوي« اجلنوبية التي 

هاجمها مسلحون في مايو املاضي.
من جانبهــم، قال مقدمو االلتماســات إنه ال 

يوجد أساس وقائعي كاف لتبرير إعالن دوتيرتي 
األحكام العرفية جنوب البالد. وأعلن دوتيرتي 
األحكام العرفية في مينداناو في ٢3 مايو املاضي 
عندما هاجم مئات من املســلحني مدينة مراوي 
8٠٠ كيلومتــر جنوب العاصمــة مانيال بعد أن 
حاولت قوات احلكومة القبض على قيادي محلي 
لتنظيم داعش. وقتل أكثر من 46٠ شــخصا في 
اشــتباكات مدينة مراوي، فيما اضطر 3٠٠ ألف 
شخص من السكان للفرار من ديارهم في املدينة 

والبلدات املجاورة لها.

»احلشد الشعبي« يتحدى: ال أحد ميكنه حلنا
بغــداد- وكاالت: يعتزم 
البرملــان العراقي مناقشــة 
القانــون مثيــر  مشــروع 
للجــدل يقضــي بإعفاء من 
قاتل ضد تنظيم داعش مبن 
فيهم ميليشــيات »احلشــد 
الشــعبي« مــن املســاءلة 
القانونيــة، فــي وقت وجه 
نائــب رئيس امليليشــيات 
أبو مهدي املهندس، تهديدات 
غير مباشرة حلكومة حيدر 

العبــادي ولكل من تســول 
له نفســه التفكيــر في حل 
»احلشد«. وردا على سؤال 
حــول حــول احتمــال حل 
»احلشد« بعد انتهاء معركة 
املوصل، قال املهندس: »هذا 
ال ميكن أن يحصل ولو وقع 
رئيس احلكومة العراقية«، 
مضيفا: »وفــي حال مت هذا 
األمر سنتجمع مرة ثانية«. 
وفي كلمة له اجتماع للجمعية 

العامــة الحتــاد اإلذاعــات 
والتلفزيونــات فــي مدينة 
بإيران امــس االول، وصف 
رئيس »احلشــد الشعبي«، 
امليليشــيات  هــذه  حــل 
الكبرى، مشــددا  باجلرمية 
علــى أن تشــكيلها »حصل 
بفتوى مرجعية شــرعية«. 
وهدد املهندس مبنع القوات 
األميركية من االنتشار على 
احلدود العراقية السورية، 

قائال: »ســنقف ومننع بكل 
ما أوتينــا من قوة املخطط 
األميركــي للســيطرة على 
احلدود العراقية- السورية«.
 وتابع: »يتهموننا بأننا 
فتحنا طريق دمشق- بغداد. 
سنؤمن هذا الطريق وال دخل 
ألميــركا فــي هذا الشــأن«. 
ميدانيا، كشــف اللواء معن 
الســعدي بجهــاز مكافحــة 
اإلرهاب، أن ١٥٠ عنصرا من 

»داعش« يقاتلون في املوصل 
القدمية، فيما أكد مصدر أمني 
أن 8 أزقة شعبية هي ما تبقى 
في قبضة التنظيم باملدينة 
القدمية غربي املوصل.وقال 
الســعدي إن »مــا تبقى من 
عناصر داعش فــي املدينة 
القدميــة ال يتجــاوز ١٥٠ 
عنصــرا، وهــم محاصرون 
في منطقــة ضيقة محاذية 

لنهر دجلة«.

أمير قطر والرئيس الفرنسي يؤكدان دعمهما وساطة الكويت لحل األزمة

اإلمارات: ردّنا على الدوحة سيكون في إطار القانون الدولي
عواصم- وكاالت: مع انتهاء 
املهلة اإلضافية املمنوحة لقطر 
امس من قبل الدول املقاطعة، 
يسود الترقب حول ما سينتج 
اليوم،  القاهــرة  عنه اجتماع 
بحضــور وزراء خارجيــة 
الدول األربع بشأن اخلطوات 
املستقبلية املزمع اتخاذها في 
ضــوء رد الدوحة على قائمة 
املطالب والذي سلمته إلى الكويت 

أمس األول.
وفي هذه األجواء، قال وزير 
اخلارجية االماراتي الشــيخ 
عبداهلل بن زايد ان السعودية 
واالمارات والبحرين ومصر ال 
تريد استباق االمور و»تنتظر 
التوصل للرد القطري املسلم 
للجانب الكويتي ملعرفة ماهية 
هذا الرد قبل اتخاذ اخلطوات 
املناسبة«.وأضاف الشيخ عبداهلل 
بن زايد خالل مؤمتر صحافي 
مشــترك مع نظيره االملاني 
زيغمار غابرييل في ابوظبي 
امس »ننتظر من الكويت الورقة 
التي تسلمتها من قطر، وبعد أن 
نرى هذه الورقة ونتدارسها فيما 
بيننا سيكون القرار«، مضيفا 
أنه »من السابق ألوانه احلديث 

عن اخلطوات القادمة«.
وأكد أنه »تقديرا لصاحب 
الســمو األمير الشيخ صباح 
االحمــد ســيكون رد الدول 
األربع عقب االتصاالت املباشرة 
والتنسيق مع سموه واملبعوث 
الكويتي وليس من خالل وسائل 

االعالم«.
وتابع »أريد أن أؤكد أن أي 
خطــوات قادمة في حال عدم 
استجابة قطر ستكون في إطار 
القانون الدولي من إجراءات يحق 
لدول ذات ســيادة أن تتخذها 

ضد أي طرف آخر«.
وأوضــح وزير اخلارجية 
اإلماراتي أنه »بهذه االجراءات 
)املقاطعة( نقول لقطر كفى دعما 

لإلرهاب، كفى دعما للمحرضني 
)..( كفى أن تكون قطر حاضنة 

لهؤالء«.
مــن جانبه، شــدد وزير 
اخلارجية االملاني على اهمية 
التريث وعدم استباق االحداث 
في املستقبل الى حني تتضح 
االمــور كافــة، مشــيرا الى 
ضرورة وضــع حد اليواء او 
متويل االرهابيني. في املقابل، 
قال وزير اخلارجية القطري 
الشيخ محمد بن عبدالرحمن 
آل ثاني خالل مؤمتر صحافي 
مع نظيره األملاني في الدوحة 
في وقــت الحق من  امس ان 
الرد على مطالب الدول العربية 
الـ4 جاء في اإلطار العام ملبادئ 
احترام سيادة الدول ومبادئ 
القانــون الدولي، مؤكدا انه ال 
تزال هناك »فرصة للتحسن« 
فيمــا يتعلق مبكافحة متويل 
اإلرهاب. ودعا وزير خارجية 
قطر اإلمــارات إلى الكف عن 
تشويه ســمعة قطر، مشددا 

على أن عقوبات الدول العربية 
إجراءات غير قانونية بذريعة 
مكافحة اإلرهاب واعتبرها »غير 

واقعية«.
الى ذلك، أكد مجلس االمن 
الدولي، أمــس األول، ان حل 
األزمة اخلليجية الراهنة يكون 
عبر احلوار بني الدول املعنية. 
وقال السفير الصيني لدى األمم 
املتحدة بيو جيي الذي تتولى 
بالده رئاسة املجلس خالل يوليو 
اجلــاري ان »الطريقة املثلى 
للخروج من األزمة اخلليجية 
الراهنة يكون بتوصل الدول 
املعنية الى حل عن طريق احلوار 

والتشاور في ما بينها.
وفي سياق املساعي الدولية 
الحتواء األزمة ايضا، أكد صاحب 
الســمو الشيخ متيم بن حمد 
آل ثاني اميــر قطر والرئيس 
الفرنســي إميانويل ماكرون 
خالل اتصال هاتفي، ضرورة 
حل األزمة اخلليجية باحلوار 
والطرق الديبلوماسية ودعم 

وساطة الكويت في هذا الصدد.
وشدد اجلانبان على تعزيز 
دعمهما للجهــود االقليمية 
والدولية في التصدي لالرهاب 

والعمل على جتفيف منابعه.
وفــي اإلطار ذاتــه، تلقى 
صاحب السمو امللكي األمير 
محمد بن سلمان ولي العهد نائب 
رئيس مجلــس الوزراء وزير 
الدفاع السعودي، اتصاال هاتفيا 
من رئيسة الوزراء البريطانية 
تيريزا ماي. وذكرت وكالة االنباء 
السعودية الرسمية )واس( أن 
اجلانبني اكــدا على ضرورة 
محاربة اإلرهاب والتطرف في 
املنطقة، حيث أكدت ماي على 
ضرورة أن تلتزم قطر بذلك 
بكل وضــوح وأن تتعاون مع 

دول اخلليج في ذلك.
ودعــت بريطانيــا الدول 
العربية األربع املقاطعة وقطر الى 
اتخاذ خطوات عاجلة لتخفيف 
التوتر واستعادة وحدة مجلس 

التعاون اخلليجي.

)ا.ف.پ( وزيرا اخلارجية القطري واالملاني خالل مؤمترهما الصحافي املشترك في الدوحة امس 

قطر: 
ال تزال هناك 

»فرصة للتحسن« 
فيما يتعلق 

مبكافحة متويل 
اإلرهاب

)أ.پ(  صورة وزعتها حكومة بيونغ يانغ للصاروخ الباليستي حلظة إطالقه أمس 

بيونغ يانغ تتحدى واشنطن في عيد االستقالل
 بـ »عابر للقارات«.. وترامب يُحذرها من إجراء أحادي

عواصمـ  وكاالت: تزايدت 
حدة التوتر أمس بني بيونغ 
يانغ وواشنطن. ففيما أكدت 
كوريا الشمالية جناحها في 
إطالق صاروخ باليستي عابر 
للقــارات في العيد الوطني 
للواليات املتحدة األميركية 
قادر على استهداف آالسكا، 
حــذر الرئيــس األميركــي 
دونالــد ترامب مــن اتخاذ 

قرارات أحادية اجلانب.
الزعيم  وفيمــا أشــرف 
كيــم  الشــمالي  الكــوري 
جونــغ أون علــى التجربة 
لصــاروخ  »التاريخيــة« 
»هواســونغ ـ ١4«، بحسب 
بيان رســمي أكد ان كوريا 
الشــمالية »قــوة نوويــة 
كبيرة« متتلــك »صواريخ 
عابرة للقارات شديدة القوة 
قادرة على ضرب أي مكان 
في العالم«، غــّرد الرئيس 
األميركي متسائال »أطلقت 
للتــو  الشــمالية  كوريــا 
صاروخا جديدا، أليس لدى 
هذا الرجل أي شيء أفضل 

يفعله في حياته؟«.
دوليــا، أعلنــت وزارة 
الدفاع اليابانية أن الصاروخ 
ارتفــع إلى علــو يزيد على 
فــي  كلــم وســقط   ٢٥٠٠
بحــر اليابان، فــي املنطقة 
احلصريــة  االقتصاديــة 
لألرخبيــل، وصرح رئيس 

أميركا ترفع حظر »اإللكترونيات« على »التركية« 
اليوم.. وعن »السعودية« ١٩ اجلاري

عواصم ـ وكاالت: أعرب املدير العام لشــركة 
اخلطوط اجلوية التركية بالل أكشي، عن توقعه 
بــأن يتــم رفع احلظــر املفروض علــى األجهزة 
االلكترونيــة في الرحالت املتجهة من تركيا إلى 
الواليات املتحدة، في اخلامس من شــهر يوليو 
احلالي. وأوضح أكشي في تغريدة عبر حسابه 
علــى »تويتر«، أنه من املتوقــع أن يتم، اليوم، 
رفــع احلظر املفروض علــى اصطحاب األجهزة 
االلكترونية داخل الطائرات املسافرة إلى أميركا.
مــن جهة اخــرى، اعلنت اخلطــوط اجلوية 
السعودية انها تتعاون مع الهيئة العامة للطيران 

املدنــي لتلبيــة املتطلبــات االميركية للســماح 
للمســافرين بحمل االجهــزة االلكترونية داخل 
مقصورة الركاب بعد نحو اسبوعني كحد اقصى.

وأوضحت في بيان نقلته وكالة االنباء الرسمية 
الســعودية »واس« امس انها »تعمل حاليا على 
استيفاء املتطلبات احملددة من قبل وزارة االمن 
الداخلــي االميركيــة في هذا الشــأن بحيث يتم 
الســماح جلميع الضيوف املسافرين الى اميركا 
في موعد اقصــاه ١9 يوليو اجلاري باصطحاب 
اجهزة احلاسب احملمولة واالجهزة اللوحية داخل 

مقصورة الركاب«.

الوزراء الياباني شينزو آبي 
لإلعالم بأن »إطالق الصاروخ 
يظهــر بوضوح ان التهديد 

قد زاد«.
من جهته، اعتبر الرئيس 
الكوري اجلنوبي مون جاي 
ان، ان ثمــة »خطــا أحمر« 
يجب أال تتجــاوزه بيونغ 

يانغ.
هذا، ودعت الصني جميع 

األطراف الى »ضبط النفس«، 
الروســي  الرئيــس  ودعــا 
ڤالدمييــر بوتــني ونظيره 
الصيني شــي جينبنغ إلى 

»احلوار والتفاوض«.
إلــى ذلــك، وفــي تطور 
الفت يؤشــر حلالة التردي 
التي وصلــت اليها العالقة 
الرئيــس األميركــي  بــني 
دونالــد ترامــب ووســائل 

أعلنــت  اإلعــالم احملليــة، 
أربــع مؤسســات إعالميــة 
كبرى عن تشــكيل حتالف 
إلجراء حتقيق واسع النطاق 
في االدعــاءات التــي تتهم 
ترامــب وأســرته بتحقيق 
مكاســب مالية باالستفادة 
من موقعيهما السياســيني 
فــي ذروة الهرم احلاكم في 

واشنطن. 

اإلعالم األميركي 
يضع مصداقية 
ترامب املالية 
حتت املجهر

بكني وموسكو تدعوان لضبط النفس.. وسيئول: هناك خط أحمر يجب عدم جتاوزه


