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كلينتون تدخل التاريخ كأول امرأة تقترب من الرئاسة األمريكية

وزير العدل التركي: »غولن« يعتزم الهروب من امريكا الى 
عدة دول على رأسها مصر

 اأعل��ن احل��زب الدميوقراط��ي، يف فيالديلفي��ا 
اأن هي��الري كلينت��ون البالغ��ة م��ن العم��ر 68 
الر�سمي��ة لالنتخاب��ات  عام��ًا ه��ي مر�سحت��ه 
الرئا�سي��ة يف نوفمرب/ت�رشي��ن الث��اين املقبل.
وبذل��ك تدخل ال�سيدة الأوىل الأمريكية ال�سابقة 
التاريخ ال�سيا�سي الأمريكي ب�سفتها اأول امراأة 
ير�سحه��ا ح��زب كب��ري ملن�س��ب الرئا�سة.وعلى 
غ��رار نتائ��ج النتخاب��ات التمهيدي��ة، ح�سلت 
وزي��ر اخلارجي��ة ال�سابق��ة عل��ى دع��م غالبية 
املندوبني، متجاوزة عتبة الأ�سوات ال�2،382 
ال�رشوري��ة م��ن اأجل احل�س��ول عل��ى الرت�سيح 
الر�سمي للحزب الدميوقراطي.و�ستقبل كلينتون 
تر�سيحها ر�سميًا وذلك يف ختام املوؤمتر العام 
للحزب الدميوقراطي، على اأن توا�سل يف اليوم 
التايل حملتها النتخابية اإىل جانب تيم كاين 
ال��ذي اختارته ملن�سب نائ��ب الرئي�س يف حال 
فوزها يف النتخابات الت��ي �ستتواجه خاللها 
م��ع املر�س��ح اجلمه��وري دونال��د ترامب يف 8 
م��ن  اأج��واء  الثاين.و�س��ادت  نوفمرب/ت�رشي��ن 
التواف��ق ال�سيا�سي اأكرث عندم��ا تظاهر عدد من 
املندوب��ني املوؤيدين لبريين �ساندرز تعبرياً عن 
ا�ستيائه��م. وقد اأمن��ت ولية داكوت��ا اجلنوبية 
اللحظ��ة  يف  لكلينت��ون  الالزم��ة  الأ�س��وات 
احلا�سمة.وقال��ت تامي بالدوي��ن ع�سو جمل�س 
ال�سيوخ ع��ن وي�سكون�سن، وقد بدا عليها التاأثر، 
"ه��ذا )حدث( تاريخي".ومن الالفت انه خالل 
عملي��ة ف��رز الأ�س��وات لختي��ار مر�سح احلزب 
الدميوقراط��ي، ظهر �ساندرز و�س��ط القاعة بني 
مندوب��ي ولي��ة فريمون��ت. وطل��ب ه��و بنف�سه 
وق��ف عملية الف��رز. وق��ال "اطلب ب��اأن يوقف 
املوؤمت��ر الع��ام عملية الف��رز، واأن يت��م ت�سجيل 
الأ�س��وات وتعي��ني هيالري كلينت��ون مر�سحة 
الرئا�س��ة  لنتخاب��ات  الدميوقراط��ي  احل��زب 
الأمريكية".وه��ذا الطل��ب ال��ذي قدم��ه �ساندرز 
يف "اأجواء من الوح��دة" وافق عليه املندوبون 
الذي��ن رق���س بع�سه��م فرحًا حامل��ني لفتات 
كت��ب عليه��ا ح��رف "ه" يف اإ�س��ارة اإىل �سع��ار 
املر�سح��ة هيالري.م��ن جهته، ي�ستع��د الرئي�س 
الأمريك��ي الأ�سب��ق بيل كلينتون خ��الل اليام 
احل��زب  موؤمت��ر  اأم��ام  كلم��ة  لإلق��اء  املقبل��ة 
احلمل��ة  يف  م�س��وؤول  الدميوقراطي.وبح�س��ب 
الرئي���س  ف��اإن  للدميوقراطي��ني  النتخابي��ة 
الأ�سب��ق �سي�سدد عل��ى املع��ارك املتتالية التي 
خا�سته��ا زوجت��ه الع�سو ال�سابق��ة يف جمل�س 
ال�سيوخ ووزي��رة اخلارجية ال�سابقة.واملعروف 

ع��ن بي��ل كلينت��ون ط��ول باع��ه يف ال�سيا�س��ة 
وامتالكه ملوهبة اخلطابة رغم فقدانه البع�س 
من جاذبيته خالل ال�سن��وات القليلة املا�سية. 
اجلن��اح  �سف��وف  يف  تاأيي��داً  يلق��ى  ل  وه��و 
الي�س��اري للحزب.وقال �سان��درز اأمام مندوبي 
�سيح��ات  اإط��الق  ال�سه��ل  "م��ن  كاليفورني��ا 

ال�ستهجان جتاه �سخ�س ما، لكن الأ�سعب هو 
النظر يف عيون اأولدكم اإذا كانوا �سيعي�سون يف 
ظ��ل رئا�سة دونالد ترامب".وو�سع �ساندرز كل 
ثقله لدعم كلينتون بهدف �سمان وحدة احلزب 
الدميوقراط��ي، عرب خطاب األق��اه اأمام املوؤمتر 
وكذلك فعلت ال�سيدة الأوىل مي�سيل اأوباما التي 
اأثارت حما�سة حوايل 5 الف من املندوبني يف 
فيالدلفيا.وقال �سان��درز "اإذا راجعنا اأفكارها 
وزعامته��ا نرى اأن هي��الري كلينتون يجب اأن 
ت�سب��ح الرئي�س��ة املقبل��ة للولي��ات املتحدة".
وبعدما عدت النقاط امل�سرتكة بينهما من احلد 

الأدن��ى لالأج��ور اإىل ح��ق الإجها���س والتبدل 
اأن  فيالدلفي��ا  يف  �سان��درز  ق��ال  املناخ��ي، 
"هي��الري كلينتون "تدرك" الرهانات القائمة 

و�ستنتهج �سيا�سات تقدمية".
واأك��د اأن "هي��الري كلينت��ون �ستك��ون رئي�س��ة 
ا�ستثنائي��ة واأنا فخ��ور بالوق��وف اإىل جانبها 
ه��ذا امل�ساء".من جانب اآخ��ر ندد رئي�س احلزب 
اجلمه��وري رين�س بريبو�س مب��ا اعتربه "غرقًا 
يف الفو�سى" معت��رباً اأن املوؤمتر الدميوقراطي 
"بدا وكاأنه ينعقد لبريين �ساندرز اأكرث مما هو 

لهيالري كلينتون".
وق��ال امللياردير ترامب عل��ى تويرت اإن "بريين 
�ساندرز ب��اع نف�سه لهيالري كلينتون الفا�سدة. 
كل ه��ذا العم��ل وكل ه��ذه الطاق��ة والأم��وال، 

ذهبت هباء. اإنها اإ�ساعة للوقت".
وينتظر ن��زول عدد من املتظاهري��ن املوؤيدين 
لب��ريين �سان��درز الذي��ن ين��ددون بانتخاب��ات 
جم��دداً  ال�س��ارع  اإىل  من�سف��ة  غ��ري  متهيدي��ة 

م�رشي��ن على اأنه ل يزال من ال��وارد اأن ير�سح 
كلينت��ون  هي��الري  "بطلهم".وتلق��ي  احل��زب 
خطابا اأمام املوؤمت��ر اليوم.ومنذ انتهاء موؤمتر 
اجلمهوري��ني يف كليفالن��د تق��وم ا�سرتاتيجية 
الدميوقراطيني على الرتكيز على اأمريكا حتمل 
الآم��ال وتتق��دم لإظه��ار التناق���س م��ع روؤية 
مع�سك��ر ترام��ب الت��ي تر�سم �س��ورة قامتة عن 
الولي��ات املتحدة.وقالت مي�سي��ل اأوباما اأمام 
املوؤمت��ر "ل ت�سدق��وا اأح��داً يقول لك��م اأن هذه 
الب��الد لي�ست رائع��ة واأن �سخ�سًا ما �سيعيد لها 
عظمتها".وميك��ن اأن يتح��دث بيل كلينتون يف 
الإط��ار نف�سه.وقبل 4 �سنوات وخ��الل املوؤمتر 
ال�سابق للدميوقراطي��ني، اأعطى كلينتون زخمًا 
كبرياً لباراك اأوبام��ا الذي كان مر�سحًا لولية 
ثاني��ة واألهب حما�س��ة احل�سود.وذكرت مي�سيل 
اأوبام��ا اأن هي��الري كلينتون "ه��ي ال�سخ�سية 
الوحي��دة التي متتلك فعلي��ًا املوؤهالت لت�سبح 
رئي�سة". واأ�سافت "يف النتخابات احلالية، اأنا 

 ذك��ر �سون ن��ام كوك نائب املتحدث با�س��م وزارة اخلارجية 
الكورية اجلنوبية يف بيان �سحفي اأن املب�رشين امل�سيحيني 
وال�سحفي��ني الكوري��ني اجلنوبي��ني واملن�سق��ني ع��ن كوريا 

ال�سمالية قد يكونون اأهدافا رئي�سية.
واأ�ساف "عززت احلكومة اإجراءات املراقبة حت�سبا لحتمال 
اإق��دام ال�سم��ال عل��ى تنفي��ذ اأعم��ال خط��رية �س��د مواطنينا 

وعززت اإجراءات الأمن من اأجل �سالمة املواطنني".
وذك��ر �سون اأن �سفارات كوري��ا اجلنوبية يف ال�سني وجنوب 
���رشق اآ�سي��ا حث��ت املواطن��ني عل��ى توخ��ي احل��ذر وجتنب 

الت�سال بكوريني �سماليني.
وج��اء التحذير اجلنوب��ي على خلفية اأنب��اء تناقلتها و�سائل 
الإع��الم يف كوريا اجلنوبية حتدثت ع��ن اأن كوريا ال�سمالية 
اأر�سلت فرقا من العمالء اإىل ال�سني وجنوب �رشق اآ�سيا لإيذاء 
اأو خطف كوريني جنوبيني ردا على قرار �سيئول منح اللجوء 

لعمال مطعم يديره ال�سمال يف ال�سني.

 ق��ال وزي��ر العدل الرتكي بك��ري ب��وزداغ، اإّن "بالده 
ا�ستخباراتي��ة ح��ول ع��زم زعي��م  تلّق��ت معلوم��ات 
منظم��ة الكي��ان امل��وازي الإرهابية فت��ح اهلل غولن، 
املته��م يف ال�سل��وع مبحاول��ة النق��الب الفا�سل��ة، 
الف��رار من الوليات املتحدة الأمريكية اإىل بلد اآخر".
واأ�ساف ب��وزداغ ، "نتوّقع اأن يك��ون غولن قد خطط 
لله��رب لإحدى الدول التي ل تربطه��ا اتفاقية اإعادة 
املطلوب��ني مع تركي��ا"، لفًتا اأّن "هن��اك احتمال اأن 
تك��ون تلك الدول، هي م���رش، اأو املك�سيك، اأو كندا، اأو 
اأ�سرتاليا، اأو جنوب اأفريقيا".واأفاد بوزداغ اأّن امتناع 
الولي��ات املتح��دة الأمريكي��ة عن ت�سلي��م غولن اإىل 
تركي��ا، من �ساأنه اإحلاق ال���رشر بالعالقات الثنائية 
القائم��ة ب��ني البلدي��ن، م�س��رياً اأّن امللف��ات اخلا�سة 
مبحاولة النقالب التي ج��رت منت�سف متوز/يوليو 
اجل��اري، قي��د الإع��داد واأّن اجله��ات املعني��ة تعم��ل 
على جم��ع الأدل��ة واأخ��ذ اإف��ادات املوقوفني.وابدى 
ب��وزداغ ا�ستع��داده للتع��اون، "اأ ذ ان نق��رة اأر�سل��ت 
اإىل وا�سنط��ن 4 ملف��ات ب�س��اأن توقي��ف غول��ن عل��ى 
ذم��ة التحقي��ق واإعادت��ه اإىل تركي��ا، واأّن ال�سلط��ات 
الأمريكي��ة اأب��دت ا�ستعدادها للتعاون م��ع تركيا يف 
هذا اخل�سو�س.وتابع ب��وزداغ يف هذا ال�سدد قائاًل: 

"غول��ن يطال��ب ال�سلطات الأمريكي��ة بالمتناع عن 
ت�سليمه لنا، و�سلوع��ه يف حماولة النقالب الفا�سلة 
وا�سح ج��داً، لأنه اأو�سى النقالبي��ني يف كلمته قبل 
يوم��ني، باأن ي�سمدوا ول يعرتف��وا مبا قاموا به، من 
جانب اآخر فه��و يتو�ّسل للم�سوؤول��ني الأمريكيني كي 
ل ي�سلم��وه اإىل ال�سلط��ات الرتكي��ة، واأتوج��ه لغول��ن 
بكلم��ة اأدع��وه فيه��ا للمج��يء اإىل تركيا وليعل��م اأّن 
تركي��ا دول��ة القان��ون ول تطل��ق اأحكام��ًا ع�سوائية 

م��ع  مقابل��ة  والد�سات��ري".ويف  بالقوان��ني  وتلت��زم 
�سحيفة "نيويورك تامي��ز" طلب غولن من ال�سلطات 
الأمريكي��ة األ ت�ست�سل��م اأمام "اإغراء اإعط��اء )الرئي�س 
الرتك��ي( اأردوغ��ان كل ما يري��ده"، خ�سو�سًا يف ما 
يتعل��ق بت�سليم��ه اإىل بالده.وج��دد غول��ن يف مقالته 
رف�س��ه تل��ك التهام��ات، من��دداً مبحاول��ة النقالب 
الفا�سل��ة ومذكراً باأنه لطامل��ًا كان معار�سًا للعنف.
واأو�س��ح اأن "الإغراء باإعط��اء اأردوغان كل ما يريده 

اأم��ر مفهوم، ولكن على الوليات املتحدة مقاومته". 
وم��ن اجلدي��ر بالذك��ر اأن فت��ح اهلل غول��ن وعنا���رش 
حزب��ه يقيمون يف الوليات املتح��دة الأمريكية منذ 
ع��ام -1998وقاموا منذ اأعوام طويلة بالتغلغل يف 
اأجه��زة الدولةالرتكية، ل �سيما يف ال�رشطة والق�ساء 
واجلي���س واملوؤ�س�س��ات التعليمي��ة، به��دف ال�سيطرة 
عل��ى مفا�سل الدول��ة، الأمر الذي ب��رز ب�سكل وا�سح 

من خالل املحاولة النقالبية الفا�سلة.

موسكو وواشنطن تناقشان مسائل أمن الطيران 
في األجواء السورية 

األردن يبدأ تشغيل الالجئين السوريين باالتفاق مع أوروبا

كوريا الجنوبية لمواطنيها: احذروا 
الخطف الشمالي

عبد اللهيان: طهران ال تتدخل في شؤون البحرين

مو�سك��و _ وكالت :  بحث��ت وزارت��ا الدف��اع الرو�سي��ة والأمريكية الي��وم م�سائل اأمن 
الط��ريان يف الأج��واء ال�سوري��ة والق�سايا املتعلق��ة بتفادي وقوع احل��وادث و�سمان 
اأم��ن الط��ريان يف املجال اجل��وي ال�سوري. وذك��رت وزارة الدف��اع الرو�سية يف بيان 
له��ا اأن اجلانب��ني “ناق�سا ع��رب دارة تلفزيونية مغلق��ة الإج��راءات الإ�سافية ل�سمان 
اأم��ن العمليات يف املجال اجلوي ال�سوري” مو�سح��ة اأن النقا�س “تطرق لتنفيذ بنود 
مذك��رة التفاه��م املوقعة يف ت�رشي��ن الأول العام املا�سي”. واأك��دت الدفاع الرو�سية 
اأن قن��وات الت�سال الت��ي اأقيمت مبوجب هذه املذكرة ت�سم��ح بتقلي�س خماطر وقوع 
احل��وادث بني طائرات القوات اجلوية الف�سائي��ة الرو�سية وطائرات “التحالف” الذي 
تق��وده الوليات املتحدة. واأ�سارت الدف��اع الرو�سية اإىل اأن “ات�سالت اخلرباء الرو�س 
والأمريكي��ني عرب القن��وات الثنائية �ستتوا�سل ومت التفاق على عقد موؤمتر جديد عرب 
الدائ��رة التلفزيونية املغلق��ة يف نهاية اآب القادم”. وكانت رو�سيا والوليات املتحدة 
وقعت��ا يف الع�رشي��ن من ت�رشين الأول العام املا�سي مذك��رة تفاهم تهدف اإىل جتنب 
اأي ت�سادم بني مقاتالتهما فوق �سورية تت�سمن عدداً من القواعد والقيود التي تهدف 

اإىل منع وقوع حوادث.

 يف رمثا بالأردن اعتاد الالجئ ال�سوري فواز اجلا�سم اأن يرتك اأدواته ويهرب عندما يرى 
ال�رشط��ة تقرتب م��ن املزرعة الواقعة يف �سمال الأردن حيث يعمل يف قطف اخل�رشاوات 

منذ ثالث �سنوات، والآن �سار يعمل دون اخلوف من اإلقاء القب�س عليه.
وهو �سمن 23 األف �سوري مت اإعطاوؤهم ت�ساريح للعمل كجزء من وعد الأردن للمجتمع 
ال��دويل بت�سغي��ل 50 األف لجئ يف عام 2016 مقابل احل�س��ول على قرو�س منخف�سة 

الفائدة وتي�سري الو�سول اإىل الأ�سواق الأوروبية.
 ويه��دف اتف��اق الأردن م��ع اجله��ات املانحة، والذي ب��داأ يف بداي��ة 2016، اإىل اإيقاف 
انتقال ال�سوريني اإىل اأوروبا، كما فعل مئات الآلف منهم، واإبقائهم يف املنطقة مع وعد 

بفر�س عمل وتعليم لأبنائهم.

اإي��ران _ وكالت :  نف��ى امل�ست�س��ار اخلا�س لرئي���س جمل�س ال�س��ورى يف اإيران ح�سني 
اأم��ري عبد اللهي��ان تدخل طهران يف �س��وؤون البحرين الداخلية. ونقل ع��ن عبد اللهيان 
ت�رشيح��ا ح��ول حماكمة رجل الدي��ن عي�سى قا�سم قال في��ه، اإن "طهران ل تتدخل يف 
�سوؤون البحرين "لكنها تدعم الدميقراطية وحرية التعبري وحقوق الإن�سان يف املنطقة 
والبحرين". وو�سف حماكمة قا�سم باأنها "اإجراء ينم عن وقاحة"، م�سيفا اأن ال�سلطات 
البحرينية "اإذا مل تتعظ من درو�س التاريخ وبادرت اإىل تكرار اأخطائها فاإنها �ستت�رشر 
بالتاأكيد". وراأى امل�ست�سار الإيراين اأن احلل يف البحرين �سيا�سي حم�س، م�سريا اإىل اأن 
الإف��راج عن ال�سيخ علي �سلمان، )الأمني العام جلمعي��ة الوفاق الإ�سالمية(، من �سجنه 
و"�سون حرمة اآية اهلل ال�سيخ عي�سى قا�سم" ووقف الإجراءات الأمنية، مقدمة �رشورية 
للح��ل ال�سيا�س��ي يف البحري��ن. حذرت كوري��ا اجلنوبية مواطنيه��ا يف ال�سني وجنوب 
���رشق اآ�سي��ا من "اأعمال خطرية" ق��د تقدم عليها كوريا ال�سمالية بع��د تقارير اإخبارية 

تفيد باإر�سالها عمالء اإىل هناك لإيذاء اأو خطف كوريني جنوبيني.

 

واشنطن _ وكاالت

وكاالت

تركيا _ وكاالت 

نقلت وكالة الأنباء الكوري��ة اجلنوبية )يونهاب( 
ع��ن وزي��ر خارجي��ة كوري��ا ال�سمالي��ة، ري يوجن 
اأن اإج��راء اأي جت��ارب نووية يتوق��ف على �سلوك 
الولي��ات املتحدة.واأ�ساف يوجن هو اأن الوليات 
املتح��دة دمرت اإمكاني��ة اأن يكون �سب��ه اجلزيرة 
النووية.ونقل��ت  الأ�سلح��ة  م��ن  خالي��ا  الكوري��ة 
يونه��اب ع��ن ي��وجن قول��ه لل�سحفي��ني: "كوري��ا 
ال�سمالي��ة دول��ة نووي��ة تتحل��ى بامل�سوؤولية ولن 
تعر�س��ت  اإذا  اإل  النووي��ة  اأ�سلحته��ا  ت�ستخ��دم 
لتهدي��د... اأي جترب��ة نووي��ة جدي��دة تتوقف على 
امل�س��وؤول  املتحدة".واأ�س��اف  الولي��ات  موق��ف 

الزعي��م  اأن  ال�سم��ايل الك��وري  الك��وري 
اأون دعا لعقد كي��م  جوجن 

ة  ه��د �سالم مع الوليات معا
ة  ملتح��د حم��ل ا لتح��ل 

ن��ة  لهد التي اأبرمت يف ا
احلرب  الكورية نهاية 

الت��ي ا�ستم��رت 
ع��ام  م��ن 
وحت��ى   1950
 1953 ع��ام 

اإىل  بالإ�ساف��ة 
�سح��ب كل الق��وات 

واملع��دات الأمريكية 
ك�سبي��ل  اجلن��وب  م��ن 

وحيد حلل الأزمة.
واأج��رت كوريا ال�سمالية جتربتها النووية الرابعة 
يف يناير/كان��ون الث��اين املا�س��ي وه��و ما اأدى 
اإىل �س��دور قرار جدي��د من جمل���س الأمن الدويل 

يت�سمن فر�س مزيد من العقوبات عليها.
ووفق��ا ملا يقول��ه م�سوؤول��ون يف كوريا اجلنوبية 
وخ��رباء ف��اإن كوري��ا ال�سمالي��ة تب��دو يف حال��ة 

ا�ستعداد لإجراء جتربة نووية جديدة.
وكان��ت كوري��ا ال�سمالية طالب��ت يف وقت �سابق 
ب�سح��ب الق��وات الأمريكية م��ن كوري��ا اجلنوبية 

ء  نه��ا اإ ب��ني و امل�سرتك��ة  التدريب��ات 
الأمريكي��ة  الق��وات 
ي��ة  ر لكو ا و
اجلنوبي��ة والت��ي 
ت�سم��ل ا�ستخدام 
تعمل  مع��دات 
ق��ة  لطا با

النووية.

 تربع��ت الكني�س��ة الكاثوليكي��ة لبل��دة �س��ان اإتيان 
روف��ري الت��ي ذبح فيه��ا الثالث��اء كاه��ن، بقطعة 
اأر���س لبناء م�سج��د للم�سلمني ع��ام 2000، حيث 
اأقي��م فيه حفل تاأبني للمظلي عماد بن زياتن الذي 
قتل��ه حممد م��راح ع��ام 2012، ما يجعل��ه يحمل 
رمزية للتعاي�س ال�سلمي بني اجلاليتني. بني م�سجد 
�س��ان اإتي��ان دي روف��ري ع��ام 2000، على اأر�س 
قدمته��ا الرعي��ة الكاثوليكية للبل��دة، وقد تعر�ست 
كني�سته��م لعملي��ة احتج��از رهائ��ن قت��ل خالله��ا 
كاه��ن، ما دع��ا اإمام البلدة ل�ستن��كار جرمية ذبح 
"�سديق��ه" على اأي��دي �سخ�سني ينتمي��ان لتنظيم 
"روعته"،  اإن اجلرمية  "الدول��ة الإ�سالمية" قائ��ال 
موجه��ا ال�سلوات اإىل عائل��ة ال�سحية.وقال الإمام 
حمم��د كرابي��ال "اأن��ا ل اأفه��م، كل �سلواتنا تتوجه 
اإىل عائلت��ه واإىل الطائف��ة الكاثوليكي��ة". م�سيف��ا 

"اأن��ه �سخ���س اأعط��ى حيات��ه لالآخري��ن. نحن يف 
حال��ة �سدمة يف امل�سجد". و�سب��ق اأن التقى الإمام 
والكاهن مرارا يف منا�سبات عدة عامة حيث تطرقا 

اإىل الأمور الدينية واإىل كيفية التعاي�س معا.وتابع 
ال�سي��خ كرابي��ال "م�سى 18 �سهرا وه��م يتعر�سون 
الديني��ة  الرم��وز  ي�ستهدف��ون  والآن  للمدني��ني 

ويتذرعون بالدين، هذا غري معقول". واأقيم يف هذا 
امل�سجد حفل تاأبيني للمظلي عماد بن زياتن الذي 
قتل��ه حممد مراح يف احلادي ع�رش من اأذار/مار�س 
2012 يف تول��وز )جن��وب غ��رب( م��ع ع�سكريني 
اثن��ني واأربعة يه��ود بينهم ثالثة اأطف��ال. ويتحدر 
عماد بن زياتن من بلدة �سوتفيل ليه روان القريبة 
م��ن �سان اإتيان دوف��ري. وقالت لطيف��ة بن زياتن 
وال��دة عم��اد "اإن ال�سدم��ة اأ�سابت اجلمي��ع وهذه 
اجلرمية تعيد اإحياء الأمل فينا". م�سيفة، وهي التي 
اأن�ساأت جمعية ملكافحة التطرف الإ�سالمي اأن بلدة 
�س��ان اإتيان دي روفري "بل��دة وادعة" موؤكدة اأنها 
غالبا م��ا تتوجه اإىل م�سجدها لل�س��الة. وقالت اإن 
"العديد من الأهايل ياأتون اإيل ي�ستكون من حتول 
اأولده��م اإىل التطرف، وعندما اأ�ساهد خطرا اأحاول 

التنبيه اليه".
ويذك��ر اأن ال�سابني الذين هاجم��ا الكني�سة قتال اإثر 

تدخل ال�رشطة لإطالق �رشاح الرهائن.

بيونغ يانغ .. إجراء أي اختبار نووي رهن 
سلوك أمريكا

فرنسا... الكنيسة التي ذبح كاهنها تبرعت بأرض لبناء مسجد عام 2000 

رويترز

باريس _ وكاالت

طلب غولن من ال�سلطات 
االأمريكية اأال ت�ست�سلم اأمام 

)الرئي�س  اإعطاء  "اإغراء 
الرتكي( اأردوغان كل ما 

يريده"،


