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السفارة البريطانية تثير غضب السعودية لتعاملها "المزري" مع العائلة الحاكمة

اعتذار أردوغان يطلق يد روسيا في الميدان السوري

وج��ه الأم��ر ط��ال ب��ن عب��د العزي��ز انتق��ادات 
للطريق��ة الت��ي تتعام��ل به��ا ال�س��فارة الربيطانية 
يف الريا���ض م��ع ال�سعودي��ن الراغب��ن يف زيارة 
اململك��ة املتح��دة، وو�سفه��ا باأنه��ا "مزرية وغر 
لئق��ة" فيما طال��ب احلكومة ال�سعودي��ة "مبعاملة 
الربيطاني��ن باملثل". وقال الأم��ر طال بن عبد 
العزي��ز، وهو الأخ الأكرب للعاهل ال�سعودي، "كانت 
لن��ا نية ال�سف��ر اإىل بريطانيا الأم��ر الذي ي�ستوجب 
معه احل�س��ول على التاأ�سرة املطلوبة للدخول اإىل 
الب��اد، وج��اء املوظفون املخت�س��ون ل�س��تكمال 
اإج��راءات التاأ�س��رة لأخذ الب�س��مة التي مل تقت�رص 
على اأ�س��بع اأو اثن��ن ولكن كان الأمر اأ�س��به باأخذ 
ب�س��مات امل�س��بوهن، ب��داأ الأمر بالي��د اليمنى ثم 
الي��د الي���رصى وهكذا".ال�س��فر الربيط��اين يعد من 
الب���رصة مب�س��اعدة حكومته��ا املحلية بح��ل اأزمة 
ملوحة املياه �س��حيفة امريكي��ة: خروج بريطانيا 
م��ن الحت��اد الأوروب��ي ق��د يعقب��ه رحيل فرن�س��ا 
واإيطالي��ا ودع��ا الأمر ط��ال اجلهات املخت�س��ة 
يف ال�س��عودية اإىل توجيه �سفارة الريا�ض يف لندن 
مبعاملة الربيطانين م��ن خمتلف الطبقات بنف�ض 
املعاملة التي يعاملون بها ال�س��عودين، مو�س��حا 
اأن��ه رف�ض ه��ذا الأمر وكتب اإىل ال�س��فر الربيطاين 
يف الريا���ض "للفت انتباهه اإىل هذا الأ�س��لوب غر 
الائ��ق م��ن التعامل". وتاب��ع اأنه وجه �س��وؤال اىل 
ال�س��فر الربيط��اين مف��اده "ه��ل العائل��ة املالك��ة 
الربيطاني��ة عندم��ا ت��زور بادن��ا يطل��ب منها ما 
يطل��ب منا يف بادن��ا، وملا مل تكن هذه هي احلال 
معه��م، فاإنن��ا ن��رى اأن املعامل��ة يج��ب اأن تك��ون 
باملثل". واأ�سار الأمر طال اإىل "اإننا نوؤمن اإميانًا 
مطلق��ًا اأن كل دول��ة م��ن حقه��ا احلفاظ عل��ى اأمن 

بادها ومواطنيها، ولكن ل يكون هذا على ح�ساب 
كرام��ة الآخري��ن، ث��م اأن بريطانيا دول��ة اأوروبية، 
كما فرن�س��ا دولة اأوروبية بنف�ض احلجم واملكانة".  
واأ�س��اف "يف الوقت الذي ت�س��مح فيه فرن�س��ا ملن 
يحمل جواز ال�سفر ال�س��عودي الدبلوما�سي الدخول 
اإىل فرن�س��ا دون تاأ�سرة، نواجه مثل هذه املعاملة 

املزرية من ال�س��لطات الربيطانية، ثم اإننا نت�ساءل 
هل �س��معتم اأن اأح��داً من اأ�رصتنا اأ�س��اء اأو عكر اأمن 
اأي دول��ة يف اأي يوم م��ن الأيام؟ فاإذا كان اجلواب 
با فلم��اذا ل يفر�ض عل��ى الربيطانين القادمن 

لبادنا مثل ما تفر�ض بريطانيا علينا".
ودعا الأم��ر طال اإىل "تكليف ال�س��فارة يف لندن 

اأن تعامل الربيطانين من خمتلف الطبقات بنف�ض 
املعاملة التي يعاملوننا بها". 

ومن املعروف اأن الأمر طال من دعاة الإ�س��اح 
يف باده ويحظى ب�س��عبية كبرة لدى ال�سعودين 
"ل�رصاحته وانتهاجه اأ�س��لوب املكا�سفة مع الراأي 

العام ومنح املواطنن حرية اإبداء الراأي". 

اأعلن��ت جلن��ة التحقي��ق امل�رصي��ة يف حتط��م طائ��رة 
"م�رص للطران" التي �سقطت ال�سهر املا�سي يف البحر 
املتو�سط اأثناء قيامها برحلة بن القاهرة وباري�ض، عن 

اإ�ساح ال�سندوق الأ�سود اخلا�ض مبعلومات الطران.
وقال��ت جلنة التحقيق يف بيان اإنه "مت بنجاح اإ�س��اح 
اللوحة الإلكرتونية مل�س��جل معلومات الطران اخلا�ض 
بالطائ��رة اإي��ه 320 املنكوب��ة مبعامل مكت��ب حتقيق 
احلوادث الفرن�سي، ومت عمل بع�ض الختبارات الدقيقة 
للوح��ة والتاأكد من وج��ود ملف بيان��ات الطائرة على 

اجلهاز".
واأو�س��حت اللجنة اأن اإ�س��اح ال�س��ندوق الأ�سود الثاين 
الذي يح��وي ت�س��جيات قمرة القي��ادة داخ��ل الطائرة 

�ستبداأ الثاثاء.
وكانت جلنة التحقيق امل�رصية املكلفة ك�سف ماب�سات 
حتط��م الطائرة اأعلنت يف 23 حزيران احلايل اأن "تلفا" 
اأ�ساب وحدات الذاكرة اخلا�سة بال�سندوقن الأ�سودين 

للطائرة و�سيتم اإر�سالهما اإىل فرن�سا لإ�ساحهما.
ث��اين  يف  املوج��ودة  الت�س��جيات  اأن  واملع��روف 
ال�س��ندوقن الأ�س��ودين ه��ي الوحي��دة الت��ي ميك��ن اأن 
تك�س��ف اأ�س��باب حتط��م الطائ��رة يف البح��ر ومقتل 66 
�سخ�س��ا كان��وا عل��ى متنه��ا بينه��م 40 م�رصي��ا و15 

فرن�سيا. 
وو�س��لت بطاق��ات ذاك��رة ال�س��ندوقن الأ�س��ودين اإىل 
املكت��ب الفرن�س��ي للتحقيق��ات والتحالي��ل حيث يجب 
اإ�س��احها لتك��ون مق��روءة، ويف م��وازاة ذل��ك، اأعلنت 
النيابة العامة، اأم�ض، اأن الق�س��اء الفرن�س��ي �سلم ق�ساة 
التحقي��ق مل��ف طائرة م�رص للطران الت��ي كانت تقوم 
برحل��ة ب��ن باري���ض والقاه��رة يف 19 اأيار املا�س��ي 
و�س��قطت يف البح��ر قبال��ة جزي��رة كري��ت م��ا اأدى اإىل 

م�رصع 66 راكبا بينهم 40 م�رصيا و15 فرن�سيا.

طي��ب  رج��ب  الرتك��ي  الرئي���ض  اعت��ذار  ع��زز 
اأردوغ��ان لنظ��ره الرو�س��ي فادمي��ر بوت��ن 
ع��ن قي��ام الط��ران الرتك��ي باإ�س��قاط املقاتلة 
الرو�س��ية ق��رب احل��دود ال�س��ورية يف نوفم��رب 
2015، زم��ام املبادرة التي متتلكها مو�س��كو 
ب�”توكي��ل” غربي يف مقاربة ال�س��اأن ال�س��وري. 
اأن دع��وة  اأو�س��اط دبلوما�س��ية غربي��ة  وت��رى 
“اإ�س��اح  اإىل  العت��ذار  ر�س��الة  يف  اأردوغ��ان 
وتاأكي��ده  ورو�س��يا”،  تركي��ا  ب��ن  العاق��ات 
عل��ى اأن “رو�س��يا، بالن�س��بة اإىل تركيا، �س��ديق 
ان عن حاجة تركية  و�رصيك ا�س��رتاتيجي”، يعربرّ
لإع��ادة تطبي��ع عاقاتها م��ع رو�س��يا، مبا يف 
ذل��ك العرتاف بال��دور الذي تلعبه مو�س��كو يف 
�س��وريا. وياأتي هذا العتذار �س��من �سل�س��لة من 
التغ��رات عل��ى مواق��ف الرئي���ض الرتك��ي الذي 
يب��دو اأنه قد اأدار الظهر ملرحلة ال�س��عارات، واأنه 
يف الطري��ق اإىل التخلي عن اأ�س��دقائه الإخوان، 
وبناء �س��بكة جديدة من العاقات وعلى راأ�س��ها 
اإعادة التطبي��ع مع اإ�رصائيل وا�س��تدراج حما�ض 
لذل��ك. وكان مراقب��ون يف مو�س��كو ق��د توقف��وا 
عند اللق��اء الذي جمع وزير اخلارجية الرو�س��ي 
�س��رجي لفروف ورئي�ض “تيار الغد ال�سوري” 
اأحم��د اجلرب��ا الإثنن، ب�س��فته ج��زءا من جهد 
رو�س��ي لدى اأطراف املعار�سة ال�سورية ملواكبة 
ن  اجلهد الع�س��كري الرو�سي بعملية �سيا�سية توؤمرّ
انتقال يف �س��وريا وفق مقاربة مو�س��كو يف هذا 
اأن  اأوروبي��ون  دبلوما�س��يون  ويعت��رب  ال�س��دد. 

الت�رصيحات ال�س��ادرة الأ�س��بوع املا�س��ي عن 
الناط��ق با�س��م البيت الأبي���ض جو�ض اإرن�س��ت، 
والتي تزامنت م��ع ت�رصيحات لوزير اخلارجية 
الأمركي جون كري، حول ا�ستبعاد اللجوء اإىل 
القوة �سد نظام ب�سار الأ�سد يف �سوريا، تطلق يد 
مو�س��كو الع�سكرية والدبلوما�س��ية للم�سي قدما 
يف “حله��ا” لاأزمة ال�س��ورية. واعترب مراقبون 

اأمركيون اأن كام اإرن�ست عن اأن ا�ستخدام القوة 
الع�سكرية قد يوؤدي اإىل “حرب �ساملة”، متخوفا 
مما و�سفه احلرب �سد “اأمة ذات �سيادة وتتلقى 
الدع��م من رو�س��يا واإي��ران”، يعرب عن �سيا�س��ة 
�س��اق م��ع  اإدارة الرئي���ض ب��اراك اأوبام��ا يف الترّ
املقارب��ة الرو�س��ية متاما، واأخذ ال��دور الإيراين 
يف احل�س��بان، كما يعطي جرعة اإ�سافية لتعومي 

نظام الأ�س��د وفق الروؤى الرو�س��ية. وكان اجلربا 
ق��د اأعلن يف �س��هر مار�ض املا�س��ي يف القاهرة 
عن تاأ�س��ي�ض تي��ار “الغد ال�س��وري” املعار�ض، 
ب�س��فته تيارا متع��ددا هدفه مواجه��ة الإرهاب 
ورعات��ه الإقليمي��ن. واعترب املراقب��ون حينها 
اأن الإع��ان ع��ن التي��ار اجلدي��د من العا�س��مة 
امل�رصية بح�سور مندوب عن ال�سفارة الرو�سية 

وممث��ل ع��ن م�س��عود الب��ارزاين رئي���ض اإقلي��م 
كرد�ستان العراق اإ�سافة اإىل �سخ�سيات متثيلية 
اأخ��رى، يعك�ض متثيل اجلربا وتياره لوجهة نظر 
�س��ورية اإقليمي��ة ودولي��ة تختلف ع��ن تلك التي 

يعربرّ عنها الئتاف املعار�ض.
وتعم��ل رو�س��يا عل��ى ا�س��تبعاد م��ا ت��راه غ��ر 
منا�س��ب خلططها م��ن الوفد املعار���ض املناط 
ب��ه التفاو�ض م��ع النظ��ام. وقد اأدت ال�س��غوط 
الرو�س��ية اإىل م��داولت داخل الئت��اف لإبعاد 
واأ�س��عد  علو���ض  حمم��د  املفاو�س��ن  كب��ري 
الزعب��ي. كم��ا اأدت اإىل فت��ح ور�س��ة ات�س��الت 
داخلية لتو�س��يع وفد املفاو�سات لي�سم ممثلن 
عن جماعات معار�سة اأخرى، ل �سيما تلك التي 

تنتمي اإىل منرب مو�سكو ولقاء القاهرة.
ولف��ت املراقب��ون اإىل اأن زي��ارة اجلرب��ا والوفد 
املراف��ق اإىل مو�س��كو تزامن��ت م��ع ت�رصيح��ات 
للمن�سق العام لهيئة التن�س��يق الوطنية ال�سورية 
ح�س��ن عبدالعظي��م الأح��د، وال��ذي اعت��رب اأنه ل 
يت�س��ور املرحل��ة النتقالية يف �س��وريا مبعزل 
عن الرئي�ض ال�سوري ب�سار الأ�سد، م�سرا اإىل ولء 

اجلي�ض والأجهزة الأمنية له.
وقال منذر اآقبيق القيادي يف تيار الغد ال�سوري 
بعد ح�س��وره لقاء اجلربا ولفروف يف مو�س��كو 
“اإن تيار الغد ال�سوري ملتزم متاما مبرجعيات 
العملية ال�سيا�س��ية ح�س��ب بيان جني��ف وفيينا 
وق��رار جمل�ض الأم��ن 2254، اأي ت�س��كيل هيئة 
انتقالي��ة حاكمة متار���ض �س��احيات تنفيذية 
كامل��ة”. واأ�س��اف اآقبي��ق بخ�س��و�ض موق��ف 
مو�س��كو م��ن من��ح احلكوم��ة النتقالي��ة كامل 

ال�س��احيات، اأن “لف��روف اأك��د التزام رو�س��يا 
بهذه النقطة”.

وعن عر�ض مو�سكو القبول بحكومة انتقالية يف 
�سوريا مع بقاء الأ�سد، على املعار�سة ال�سورية، 
قال اآقبيق “موقفنا معار�ض لبقاء الأ�سد خال 
املرحلة النتقالية، اأما موقف مو�س��كو فاإن هذا 
يجب اأن يتم التف��اق عليه من خال مباحثات 

�سورية �سورية يف جنيف”.
ويلفت معلقون يف مو�س��كو اإىل اأن الدبلوما�سية 
الرو�س��ية تتحرك ه��ذه الأيام على وق��ع الزلزال 
ال��ذي �رصب الحت��اد الأوروبي بعد ال�س��تفتاء 
اأ�س��ا�ض املوق��ف الأمرك��ي  الربيط��اين وعل��ى 

احلا�سم يف عدم ا�ستخدام القوة �سد دم�سق.
ي�س��اف اإىل ذلك اجتماع وزير الدفاع الرو�س��ي 
�س��رجي �سويغو الأخر مع ب�س��ار الأ�سد، والذي 
اعترب ر�س��الة وا�س��حة ل��كل من يهم��ه الأمر، ل 
�س��يما يف طه��ران، مبحوري��ة واحتكاري��ة دور 

مو�سكو يف امليدان ال�سوري ع�سكريا و�سيا�سيا.
ويتاب��ع املراقب��ون ع��ن كث��ب تباي��ن موقف��ي 
الأ�س��د يف  رو�س��يا والريا���ض يف م�س��األة دور 
املرحلة النتقالية وق�سية ت�سنيف املعار�سة، 
لكنه��م يرون يف التحالف الذي يربط تيار اأحمد 
اجلربا مب�س��عود البارزاين �س��بيا للتوا�س��ل مع 
تركي��ا التي تربطها عاق��ات ممتازة مع رئي�ض 

اإقليم كرد�ستان العراق.
ويرى هوؤلء اأن عاقة جربا بالبارزاين، اإ�سافة 
اإىل ر�س��الة العت��ذار الرتكية ملو�س��كو �س��ترتك 
لرو�سيا هام�سا وا�س��عا لتقرير م�ستقبل ال�رصاع 

يف �سوريا.

األردن: مصير داعش القتل أو السجن 

إصالح الصندوق األسود الخاص بمسجل 
بيانات الطائرة المصرية المنكوبة

أفغانستان: اشتباكات بين األمن ومسلحي داعش 
تشرد مئات األسر

الجيش اللبناني يعتقل أكثر من 100 سوري في بعلبك

عم��ان - وكالتjرف�س��ت احلكوم��ة الأردنية ال��رد اأو التعليق عل��ى تبني تنظيم 
داع���ض الإرهاب��ي تفج��ر الركب��ان املج��رم، الذي اأ�س��فر ع��ن مقتل 7 م��ن قوات 
حر���ض احل��دود والأجهزة الأمني��ة، واإ�س��ابة 13 اآخرين. وقال م�س��در م�س��وؤول 
رفيع امل�ستوى يف احلكومة اإن "القوات امل�سلحة قادرة على دحر اأي عدوان على 
اأرا�س��ينا، واإن حماولت داع�ض يائ�س��ة لن تنال من عزميتنا، وهي فئة مارقة لن 

نتنازل بالرد عليها اأو على مقربن منها، ونحن دولة ذات �سيادة را�سخة".
واأك��د امل�س��در "اإنن��ا ندرك اأن املح��اولت �ست�س��تمر، ونراهن على وع��ي مواطنا 

وثقته بقواته امل�سلحة واأجهزته الأمنية يف �سد اأي هجوم اإرهابي حمتمل".
و�س��دد امل�س��در على اأن "م�س��ر التنظيم اإما القتل اأو ال�س��جن"، موؤكداً اأنه �س��يتم 

الق�ساء عليه ولو بعد حن. 

اأفغان�س��تان -وكالت:اأعلن م�س��وؤول، اأن ما بن 400 اإىل 500 اأ�رصة نزحت يف 
�رصق اأفغان�س��تان، ب�س��بب ال�س��تباكات امل�س��تمرة منذ اأيام بن م�س��لحي تنظيم 
داع���ض والقوات الأمني��ة. وقال املتحدث با�س��م حاكم اإقلي��م ناجنارهار ب�رصق 
الباد عطاء اهلل خوجياين "لقد اأر�س��لنا فرق بحث اإىل منطقة كوت ملعرفة العدد 
بالتحدي��د". وكانت ال�س��تباكات امل�س��تمرة ق��د اندلعت يوم اجلمعة املا�س��ية، 
عندم��ا هاجم م�س��لحون لهم �س��لة باحلركة، الت��ي اأعلنت عن خاف��ة يف اأنحاء 
�س��مال العراق و�سوريا، نقطة تفتي�ض يف املنطقة. وقال خوجياين "قتل اأكرث من 
160 من م�سلحي التنظيم". واأو�سح اأن �سبعة من اأفراد الأمن وخم�سة مدنين 
قتلوا، كما اأ�سيب اأكرث من 30 جنديًا ومدنيًا. واأ�ساف خوجياين "م�سلحو داع�ض 
اأ�رصموا النار يف 90 منزًل ل�س��كان املنطقة". واأ�س��ار اإىل اأن ال�س��لطات تقوم يف 

الوقت احلايل باإر�سال امل�ساعدات لاأ�رص امل�رصدة يف املنطقة. 

ب��روت -وكالت:داه��م اجلي���ض اللبناين خميمات الاجئن ال�س��ورين يف 
مناط��ق بعلب��ك، بعد يوم من التفج��رات النتحارية التي ه��زت بلدة القاع 
اللبنانية عند احلدود مع �سوريا، فيما لفت اىل اعتقال اأكرث من 100 �سوري.  
واأ�س��در اجلي�ض بيانا جاء فيه، "نفذت وحدات اجلي�ض املنت�رصة يف مناطق 
بعلبك فجر اليوم، �سل�س��لة عمليات دهم �سملت خميمات النازحن ال�سورين 
يف: الطيب��ة، املحمودية، يونن، تل اأبي�ض، احلديدية، دور�ض". وذكر البيان 
اأن 103 �س��ورين اأوقف��وا خ��ال املداهم��ات لوجوده��م داخ��ل الأرا�س��ي 
اللبنانية ب�سورة غر �رصعية، م�سرا اإىل �سبط 9 دراجات نارية و�سيارتن 
بحوزته��م من دون اأوراق قانونية، كما اأوق��ف لبنانيان حليازتهما بندقية 

من نوع "كا�سينكوف" وم�سد�سا حربيا.
وكان��ت بلدة القاع اللبنانية �س��هدت الثنن 8 تفجرات انتحارية اأ�س��فرت 

عن مقتل 5 اأ�سخا�ض واإ�سابة 28 اآخرين بجروح.
ورجح��ت م�س��ادر اأمني��ة وقوف تنظي��م "داع�ض" النا�س��ط يف �س��وريا وراء 

التفجرات، لكن مل تتنب اأي جهة حتى الآن امل�سوؤولية عن التفجرات.

 

الرياض -وكاالت

القاهرة -وكاالت

دمشق - وكاالت

ت��رى وكالة حماية احل��دود الأوروبي��ة )فرونتك�ض( 
اأن عدد الأ�س��خا�ض الذين يجروؤون على عبور البحر 
املتو�سط اإىل اأوروبا �سوف يزداد نتيجة اتفاق اللجوء 

بن الحتاد الأوروبي وتركيا.
وقال رئي�ض الوكالة فابري�ض ليجري يف ت�رصيحات 
ملجموع��ة �س��حف "فونك��ه" الإعامي��ة يف عددها 
ال�س��ادر الي��وم الثاثاء، "ياأتي حالي��ًا عدد اأكرب من 
الاجئ��ن م��ن ليبي��ا اإىل اإيطالي��ا مبع��دل يزيد على 
املهاجري��ن م��ن تركيا اإىل اليونان مب��ا يرتاوح بن 

13 و14 مرة".
وتابع قائًا: "اإن طريق البحر املتو�س��ط اأ�س��بح يعج 

باملهاجرين والاجئن اأكرث من اأي وقت م�سى".
واأ�س��ار اإىل اأن ع��دد املعابر احلدودية غ��ر ال�رصعية 
ب��ن ليبيا واإيطاليا جتاوز ه��ذا العام جميع املعابر 
الحت��اد  اإىل  الأخ��رى  ال�رصعي��ة  غ��ر  احلدودي��ة 

الأوروبي.

وحذر ليجري قائ��ًا: "اإذا ا�س��تمر تدفق املهاجرين 
من غرب اأفريقيا باجتاه ليبيا، �سيتعن علينا حينئذ 
توق��ع نحو 300 األف �س��خ�ض يفرون ه��ذا العام من 
غ��رب اأفريقي��ا اإىل دول املغ��رب العرب��ي يف �س��مال 

القارة ال�سمراء من اأجل موا�سلة ال�سفر اإىل اأوروبا".
لكن��ه اأ�س��ار اإىل اأن��ه ل ي��زال غر وا�س��ح حت��ى الآن 
عدد الأ�س��خا�ض الذين �س��يجروؤون عل��ى عبور البحر 
املتو�سط عرب قوارب من هوؤلء الأ�سخا�ض هذا العام.
واأ�ساد رئي�ض وكالة حماية احلدود الأوروبية باقرتاح 
املفو�س��ية الأوروبية مبنح الاجئن املنحدرين من 
مناط��ق الأزم��ات املزي��د م��ن الإمكان��ات م��ن اأجل 

حتقيق ال�سفر ال�رصعي اإىل الحتاد الأوروبي.
واأك��د اأن ه��ذه الدع��وة �س��ائبة، لي�ض فقط م��ن اأجل 
حماية املهاجرين، ولكن اأي�س��ًا "من اأجل منع �س��فر 

اإرهابين وجمرمن".
واأ�س��ار اإىل اأنه ميكن التفكر مثًا يف توفر "رحات 
جوي��ة اإن�س��انية خا�س��ة من خميم��ات الاجئن يف 

لبنان وتركيا والأردن" باجتاه الحتاد الأوروبي.

يعق��د روؤ�س��اء دول وحكومات بل��دان الحت��اد الأوروبي 
الثاثاء قمة يف بروك�سل لبحث اإجراءات خروج بريطانيا 
م��ن الحت��اد الأوروب��ي، ولبح��ث "اإعط��اء دف��ع جدي��د" 
للم���رصوع الأوروب��ي، فيما اأعلن��ت امل�ست�س��ارة الأملانية 
اإجني��ا م��ركل ع��ن مقرتحات لتجن��ب انتق��ال "عدوى" 

بريطانيا يف اأوروبا.
يعق��د روؤ�س��اء دول وحكومات بل��دان الحت��اد الأوروبي 
الثاثاء قمة يفرت�ض اأن يحثوا خالها بريطانيا على بدء 
اإجراءات خروجها من الحتاد بدون اإ�ساعة الوقت ب�سبب 
املخاطر التي تواجهها الأ�س��واق، واأن ي�س��عوا اإىل درا�س��ة 

هذا التغير وجتنب انتقال العدوى اإىل دول اأخرى.
وحاول��ت بريطاني��ا الت��ي اأعلن��ت وكالت��ان للت�س��نيف 
الئتماين خف�ض درجة دينها ال�س��يادي، طماأنة الأ�س��واق 
على قدرتها على جتاوز الأزمة التي ن�س��بت عن خروجها 

من الحتاد.
ويف الوقت نف�س��ه اأعلنت فرن�سا واأملانيا واإيطاليا رغبتها 

يف اإعط��اء "دف��ع جدي��د للم���رصوع الأوروب��ي. لكن هذه 
الدول الثاث التي متثل اأكرب ثاثة اقت�سادات يف منطقة 
اليورو، ا�ستبعدت اأي مفاو�سات مع لندن ما مل تقدم طلبا 

ر�سميا لان�سحاب من الحتاد.
وع�س��ية القم��ة الت��ي ت�س��تمر م��ن الثاث��اء والأربعاء يف 
بروك�سل، قالت امل�ست�سارة الأملانية اإجنيا مركل "نحن 
متفقون يف هذا ال�ساأن، ل مناق�سات ر�سمية اأو غر ر�سمية 
حول خ��روج بريطانيا من الحت��اد الأوروبي بدون طلب 

خروج من الحتاد على م�ستوى املجل�ض الأوروبي".
وكانت م��ركل تتحدث يف موؤمتر �س��حايف م��ع الرئي�ض 
الفرن�س��ي فران�سوا هولند ورئي�ض الوزراء الإيطايل ماتيو 

رينزي.
وقالت امل�ست�سارة الأملانية "�سنقدم اقرتاحا اإىل زمائنا" 
روؤ�س��اء دول وحكوم��ات البل��دان الأخ��رى الأع�س��اء يف 
الحت��اد "لإعط��اء دف��ع جدي��د للم���رصوع الأوروب��ي يف 

الأ�سهر املقبلة، لتجنب انتقال العدوى يف اأوروبا".
واأك��دت اأن الق��رتاح �سي�س��مل حتقي��ق تق��دم يف جمالت 

"الدفاع والنمو والوظيفة والقدرة التناف�سية".

اأف��اد تقري��ر اإخب��اري الي��وم الثاث��اء باأن 
وزارة الداخلي��ة الباك�س��تانية ق��ررت متديد 
العم��ل بكل من "قان��ون مكافحة الإرهاب" 
و"قانون حماية باك�س��تان" لعامن.وكان 
الرئي�ض الباك�س��تاين �سادق على القانونن 
املعني��ن مبكافح��ة الإره��اب يف 7يناي��ر 
)كانون الثاين( 2015.وذكرت قناة "جيو" 
اإر�س��ال  اأن��ه مت  الباك�س��تانية  التلفزيوني��ة 
مذك��رة اإىل رئي���ض ال��وزراء لتمدي��د فر�ض 

القانونن لعامن. و�س��وف تاأت��ي املوافقة 
النهائية على ذلك من قبل الربملانومبوجب 
"قان��ون حماية باك�س��تان"، ميكن للقوات 
وال�رصط��ة  )الرينج��رز(  الع�س��كرية  �س��به 
والأجهزة الأخ��رى املعنية بفر�ض القانون 
اإط��اق النار على امل�س��تبه به��م يف جرائم 
يوم��ًا   90 مل��دة  واحتجازه��م  الإره��اب، 
وتق��دمي اأي م�س��تبه ب��ه للمحاكم��ة يف اأي 
التقي��د مبح��ل  منطق��ة بالدول��ة م��ن دون 
الربمل��ان  اأن  اإىل  جي��و  اإقامته.واأ�س��ارت 
كان واف��ق على القانون��ن اللذين مينحان 

�س��لطات خا�س��ة لق��وات الرينج��رز وقوات 
ال�رصط��ة واأجه��زة فر�ض القان��ون من اأجل 
حتقي��ق النج��اح يف احل��رب �س��د الإرهاب. 
ومت تطبيق القانونن منذ عامن.ويف �سوء 
"خطة العمل الوطنية"، عملت اأجهزة فر�ض 
القانون على مكافحة الإرهاب يف كرات�سي 
مبوج��ب القانون��ن. وكان��ت م��دة �رصي��ان 
العم��ل بقان��ون مكافح��ة الإره��اب انتهت 
يف 15 يونيو )حزيران( اجلاري، وكان من 
املق��رر انتهاء م��دة �رصيان قان��ون حماية 

باك�ستان يف 15 يوليو )متوز( املقبل.

ميركل تعلن عن مقترحات لتجنب انتقال "عدوى" بريطانيا في أوروبافرونتكس تتوقع المزيد من الالجئين عبر البحر المتوسط

باكستان: تمديد العمل بقانونين لمكافحة اإلرهاب لعامين

بروكسل -وكاالتواشنطن -وكاالت

باكستان -وكاالت
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