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الغموض ال يزال يلف جريمة طعن السياح في الغردقة

يونكر: تركيا لن تنضم إلى االتحاد األوروبي من دون 
احترام الديموقراطية

 

فرنسا تنوي استغالل انسحاب بريطانيا من االتحاد األوربي
بغ��داد_ ترجم��ة داني��ا رافد : ن���رت �شحيف��ة "االندبندن��ت" االحد تقري��را ي�شري 
اىل رغب��ة فرن�ش��ا با�شع��اف القطاع االقت�ش��ادي للعا�شمة "لن��دن" بعد ان�شحاب 

بريطانيا من االحتاد االوربي.
وق��ال وزي��ر اخلارجية ال�شاب��ق "جريميي براون" كمبع�ث مدين��ة لندن يف �ش�ؤون 
االن�شح��اب, ان  " فرن�ش��ا ترى بريطانيا كخ�شم ولي�س كحليف, و ان املقابالت مع 
الفرن�ش��ن يف باري���س تعترب "اال�ش���اأ على االطالق", حيث اعرتف��ت فرن�شا وب�شكل 

وا�شح رغبتها يف ا�شعاف بريطانيا". 
وا�شاف "براون" ان فرن�شا بداأت بتهديد عزل بع�س دول االحتاد االوربي يف حالة 
رغبتهم باملحافظة على العالقات ال�شيا�شية واالقت�شادية مع بريطانيا. الفتا اىل 

ان تهديدات فرن�شا العنيفة ن�رت القلق بن دول االحتاد.
وختم��ت ال�شحيفة تقريره��ا بالق�ل" يجب على دول االحت��اد االوربي العمل على 

حل اخلالفات من اجل مفاو�شات ناجحة".

بغ��داد_ وكاالت : اأك��دت النياب��ة امل�ري��ة اأن جرمي��ة الطع��ن, الت��ي ارتكبها اأحد 
االأ�شخا���س �شد ع��دد من ال�شي��اح داخل اأحد منتجع��ات مدين��ة الغردقة مبحافظة 

البحر االأحمر, مل تت�شح طبيعتها اأو دوافعها حتى االآن.
ودع��ت النياب��ة امل�ري��ة, و�شائل االإع��الم, اإىل الت�ق��ف عن اللج���ء اإىل التكهنات 

واال�شتنتاجات اأو ا�شتباق نتائج التحقيقات التي مل تبداأ بعد.
وذك��رت النياب��ة, يف بيان, اأن االأجهزة املخت�شة حتق��ق مع املرتكب, لل�ق�ف على 
ه�يت��ه وانتماءات��ه, م�ش��رية اإىل اأنه مل يثبت للنياب��ة, حت��ى االآن, اأي ت��شيف لهذا 
العم��ل الذي اأقدم اجل��اين على ارتكابه, �ش�اء اأكان عمال فردي��ا اأو حادثا جنائيا اأو 

عمال اإرهابيا اأو غري ذلك.
وكان��ت و�شائ��ل اإع��الم غربي��ة ذك��رت اأن ال�شخ�س الذي نف��ذ عملية الطع��ن, والتي 
ا�شتهدف��ت �شائحتن اأملانيتن ولقيتا م�رعهم��ا, تلقى اأوامره من تنظيم "داع�س" 
االإرهاب��ي. فيما ذكرت �شحيفة "ال�فد", نقال ع��ن اأقرباء وجريان منفذ الهج�م, اأن 
ال�شاب الذي يبلغ من العمر 28 عاما, اأكمل درا�شته اجلامعية بكلية التجارة التابعة 

جلامعة االأزهر, وعمل فيما بعد حما�شبا يف ال�شع�دية, وه� �شخ�س ب�شيط.

بغ��داد _ وكاالت : ح���س رئي�س املف��شية االوروبية االحد تركيا على احرتام القيم 
الدمي�قراطي��ة اذا ارادت ان تن�ش��م اىل االحت��اد االوروب��ي, وذلك غ��داة ت�ريحات 

حادة للرئي�س الرتكي بحق االنقالبين.
وكت��ب ج��ان كل���د ي�نك��ر يف مقال ن�رت��ه �شحيفة بيل��د االملانية "بع��د عام من 
حماول��ة االنق��الب فان ي��د اوروب��ا تبقى مم��دودة", يف وق��ت ال ت��زال مفاو�شات 

ان�شمام تركيا اىل االحتاد االوروبي مت�قفة منذ اع�ام.
وا�ش��اف ي�نكر ان��ه يف املقابل ال بد "لرتكيا من ان تثب��ت ب��ش�ح عزمها على ان 

تك�ن اوروبية وان حترتم يف �شكل حا�شم القيم االوروبية اال�شا�شية".
والدوائر التابعة لي�نكر مكلفة اجراء مفاو�شات االن�شمام مع تركيا.

وتاب��ع ان "احتادا حلق�ق االن�ش��ان وحرية ال�شحافة ودولة القان�ن ال ين�شجم مثال 
م��ع االعتقال االنف��رادي ل�شحافين ط�ال ا�شهر من دون ت�جي��ه اتهام" اليهم, يف 
ا�ش��ارة خ�ش��ش��ا اىل ال�شح��ايف االمل��اين الرتكي دني��ز ي�جيل ال��ذي تتهمه انقرة 
ب"دع��م االره��اب". واحي��ا الرئي�س الرتك��ي رجب طي��ب اردوغان الذك��رى االوىل 

ملحاولة االنقالب عليه مت�عدا ب"قطع راأ�س اخل�نة".

تظاه��ر اآالف امل�ريتاني��ن بدع���ة م��ن املعار�ش��ة يف 
ن�اك�ش���ط �ش��د اال�شتفتاء ال��ذي يفرت���س ان يجرى يف 
اخلام���س م��ن اآب/اغ�شط�س ح�ل مراجع��ة الد�شت�ر, كما 

ذكر �شحافي�ن من وكالة فران�س بر�س.
واختتم��ت امل�شرية التي دعا اليها حتالف املعار�شة يف 
اط��ار حملته من اجل "مقاطعة فعلية" لالقرتاع, بتجمع 
دان خالله اخلطباء اال�شتفتاء معتربين انه "انقالب على 
الد�شت�ر". واتهم�ا الرئي�س حممد ولد عبد العزيز "بامليل 
اخلطري اىل اال�شتبداد" ح�شبما ورد يف خطاب اال�شالمي 

جميل ولد من�ش�ر زعيم حتالف املعار�شة.
وق��ال ول��د من�ش���ر "قدمت��م م�شبقا ع��رب ه��ذه التعبئة 

الكب��رية نتائ��ج اال�شتفتاء قبل ي���م الت�ش�ي��ت", م�ؤكدا 
انه��ا "ر�شالة وا�شحة للنظام لي�ش��ع حدا ملغامرته غري 

املجدية".
وه��� اول حترك لتحال��ف املعار�شة اجلدي��د الذي ي�شم 
ثماني��ة اح��زاب تدع��� اىل "مقاطعة فعلي��ة" لال�شتفتاء. 
اح��زاب املعار�ش��ة  التحال��ف ع��ددا م��ن  وي�ش��م ه��ذا 
املت�ش��ددة املجتمعة يف "املنتدى ال�طني للدمي�قراطية 
وال�حدة", واملنظمة غري احلك�مية املناه�شة للعب�دية 

"مبادرة احياء حركة الغاء العب�دية".
ويق�ش��ي التعدي��ل الد�شت���ري خ�ش��شا بالغ��اء جمل�س 
ال�شي���خ وتغي��ري العل��م ال�طن��ي. وق��د اقره الن���اب يف 
التا�ش��ع م��ن اآذار/مار���س لكن��ه رف�شه اع�ش��اء جمل�س 

ال�شي�خ مع ان اغلبهعم ي�ؤيدون ال�شلطة.

واثار ق��رار الرئي�س حمم�د ولد عبد العزيز جتاوز رف�س 
الربمل��ان للن�س وعر�ش��ه للت�ش�يت علي��ه يف ا�شتفتاء, 
خالف��ا ودف��ع املعار�ش��ة وع��ددا م��ن املدافع��ن ع��ن 

الد�شت�ر اىل الطعن يف �رعية هذا االجراء.
وتعه��د رئي�س الدولة يف عدة منا�شبات بعدم تعديل عدد 
ال�الي��ات الرئا�شية املحددة باثنتن يف الد�شت�ر, م�ؤكدا 
انه "ال ميكن تغيري اي د�شت�ر مل�شالح �شخ�شية", اال انه 

مل ينجح تبديد خماوف املعار�شة يف هذا ال�شاأن.
واع��د التعدي��ل الد�شت���ري خ��الل ح���ار ب��ن ال�شلط��ة 
واملعار�ش��ة الت��ي ت��ش��ف ب"املعتدل��ة" يف ايل���ل/
�شبتم��رب وت�ري��ن االول/اكت�بر 2016. وق��د دعتا اىل 
الت�ش�ي��ت "بنعم" علي��ه يف ا�شتفتاء اخلام���س من اآب/

اغ�شط�س.

ن���رت �شحيف��ة "االندبنتدن��ت"  يف عدده��ا ال�ش��ادر 
ام�س االحد تقريرا ع��ن اأ�شابة 3 م�شلمن �شمن �شحايا 
اعتدائ��ات ب�”مي��اه االأ�شي��د” احلارق��ة يف لن��دن, حيث 
ق��ام احده��م بعر���س جائ��زة مالي��ة تقدر ب���10,000 
ي���رو مل��ن ي�شتطي��ع االدالء مبعل�م��ات كافي��ة اليجاد 
واعتق��ال املعتدين. ونقلت ال�شحيف��ة عن ال�شحية الذي 
رف�س اظه��ار ه�يته, ق�له " لقد كنت متجها اىل املتجر 
اخلا�س ب��ي ويف طريقي وجدت رج��ال بانتظاري وعند 
اقرتب��ت منه ر�س على وجهي احلام�س يف وقتها �شعرت 

ب�ج���د �شم��غ فاجتهت اىل اق��رب �شيدلي��ة ونظرت يف 
امل��راة ووجدت جلد وجهي يح��رتق". واأفادت ال�شحيفة 
, ان ال�رط��ة الربيطاني��ة م�شتم��ره يف التحقيقات ولكن 
مل يت��م ايجاد �شي بعد.   فيما ا�شار التقرير اىل ان, اثنان 
م��ن اق��ارب ال�شحية ا�شيب���ا اي�شا يف اح��د االعتدائات 
الت��ي وقع��ت يف حزي��ران املا�ش��ي ما �شبب��ت ت�ش�هات 
كب��رية يف ال�ج��ه. وختم��ت ال�شحيف��ة تقريره��ا بق���ل 
ال�شحي��ة "لي���س م��ن ال�شهل ت�ف��ر هذا احلام���س يف يد 
املتطرف��ن وحت�يلهم حياة النا���س اىل جحيم يف دولة 
بريطانيا العظمى". وقالت ال�رطة الربيطانية اإن واحدا 
م��ن مراهقن اثنن اأوقفا على خلفي��ة هجمات احلم�س 

احل��ارق يف لن��دن �شي�اجه عدة تهم, منه��ا تهمة اإحداث 
اأذى ج�ش��دي ف��ادح الأح��د ال�شحاي��ا, وذل��ك يف اأح��دث 
تط�ر عل��ى �شعيد ظاه��رة الهجم��ات باحلم�س احلارق 
التي �شهدتها املدينة م�ؤخ��را. واأكدت �شك�تالند يارد اإن 
املتهم البالغ من العمر 16 عامًا ي�اجه اأي�شًا خم�س تهم 
ملحاول��ة اإحداث اأذى ج�شدي فادح عن ق�شد, واأربع تهم 
ملحاول��ة ال�رقة, وثالث تهم �رقة, وتهمة حيازة م�اد 
بغر���س اإحداث �رر, وتهمة ا�شتعمال ب�شائع م�روقة. 
و�شيظه��ر ال�شاب اأمام املحكمة االإثنن, علما اأن املراهق 
االآخ��ر املرتبط بالق�شية, ويبلغ من العمر 15 عاما, نال 

اإطالق �راح م�روطا بكفالة "اإىل بداية اأغ�شط�س".

اأدى العاه��ل ال�شع���دي, املل��ك �شلم��ان ب��ن عب��د 
العزي��ز, ال�ش��الة على �شقيق��ه االأمري عب��د الرحمن 
بن عب��د العزي��ز يف امل�شجد احل��رام, اجلمعة, رفقة 
ع��دد كبري من اأم��راء العائلة احلاكم��ة. وكان الفتا 
اأن ويل العه��د, وزي��ر الداخلي��ة املق��ال, حمم��د بن 
ناي��ف, تغيب ع��ن ح�ش�ر اجلن��ازة ومرا�شم العزاء, 
اإذ مل يظه��ر نهائي��ا يف جمي��ع ال�ش���ر الت��ي بثتها 
وكال��ة االأنب��اء ال�شع�دية. ون�رت “وا���س” اأ�شماء 
اأب��رز االأمراء الذين ح���روا, باالإ�شاف��ة اإىل امللك 
�شلم��ان واآخري��ن, منه��م ال�شيخ علي ب��ن خليفة اآل 
خليفة نائب رئي�س جمل�س ال�زراء مبملكة البحرين. 
ومل يظهر ا�شم االأمري حممد بن نايف من بن م�ؤدي 
ال�شالة على عّمه االأمري عبد الرحمن بن عبد العزيز, 
فيما ح���ر اجلنازة وزير الداخلي��ة اجلديد, االأمري 
عبد العزيز ب��ن �شع�د بن نايف بن عبد العزيز. كما 
تغي��ب االأمري حممد بن نايف ع��ن ح�ش�ر اأول اأيام 
الع��زاء, يف ق�ر ال�شاط��ئ بجدة, حيث ت�اجد امللك 
�شلم��ان وعدد م��ن االأمراء, ن���رت اأ�شماءهم وكالة 
االأنب��اء “وا�س”. ووفقا ل�شحفي��ن �شع�دين, فاإن 
االأم��ري حممد ب��ن نايف خ��ارج اململك��ة, ويق�شي 
اإجازة خا�شة يف مراك�س باملغرب. تغريدات بع�س 
ال�شحفي��ن اأث��ارت ج��دال وا�شعا؛ اإذ ق��ال مغردون 
اإن��ه من غ��ري املعق���ل اأن ي�ا�شل �شخ���س اإجازته 
الرتفيهية وال يع�د لبالده حل�ش�ر جنازته عّمه, ال 
�شيم��ا اأنه ت�يف اخلمي�س, و�شل��ي عليه اجلمعة بعد 

�شالة الع�شاء.

آالف الموريتانيين يتظاهرون ضد االستفتاء الدستوري في نواكشوط

لماذا لم يظهر محمد بن مسلمون يقعون ضحية هجوم "حامض األسيد"
نايف في جنازة وعزاء عمه؟

بغداد_ ترجمة الجورنال

الرياض _ وكاالت

بغداد _ أ. ف. ب.

ترمب يحاول إيجاد حل بشأن االنسحاب من اتفاق باريس
ماك��رون  اإميان�ي��ل  الفرن�ش��ي  الرئي���س  اأّك��د 
ل�شحيف��ة "ل�ج�رن��ال دو دميان���س" اأّن نظريه 
االأمريك��ي دونال��د ترمب "�شيح��اول اإيجاد حّل 
خ��الل االأ�شهر املقبلة" يف م��ا يتعلق بان�شحاب 

ال�اليات املتحدة من اتفاق باري�س للمناخ.
ونقل��ت ال�شحيف��ة عن ماك��رون ق�ل��ه "دونالد 

ترمب ا�شتمع اإيّل. لقد فهم معنى م�شعاي".
واأ�شاف الرئي�س الفرن�شي يف ت�ريح ياأتي يف 
اأعقاب زيارة لباري���س اأجراها نظريه االأمريكي 
وا�شتمّرت ي�من "قال يل )ترمب( اإّنه �شُيحاول 
اإيج��اد ح��ّل يف االأ�شهر املقبلة. لق��د حتّدثنا يف 
تفا�شي��ل ما قد ي�شم��ح له بالع���دة" عن قراره 

�شحب ال�اليات املتحدة من اتفاق باري�س.
وتاب��ع ماكرون "اأظّن اأّن )ترمب( راأى يف املدن 
االأعم��ال  ع��امل  ويف  )االأمريكي��ة(  وال�الي��ات 
ويف حميط��ه اخلا���س تعبئًة من اأج��ل اأن تبقى 
مكافح��ة  يف  منخرط��ة  املتح��دة  ال�الي��ات 

االحتبا�س احلراري".
واأردف الرئي���س الفرن�ش��ي "من امله��ّم م�ا�شلة 
احل���ار, لكي تع�د ال�الي��ات املتحدة يف نهاية 
املط��اف اإىل �شاح��ة التح��ّرك �ش��د االحتبا���س 

احلراري )...(".
وكان ترم��ب اأعلن اخلمي���س يف م�ؤمتر �شحايف 
م�ش��رتك م��ع ماك��رون اأّن "اأمراً ما ق��د يح�شل" 
بالن�شب��ة اىل اتف��اق باري�س للمن��اخ, وذلك بعد 
�شت��ة اأ�شابي��ع م��ن اإعالن��ه ان�شح��اب ال�الي��ات 
املتح��دة من هذا االتف��اق احلي�ي الذي وقع يف 

.2015
يف الثام��ن م��ن ي�لي���, خ��الل قم��ة جمم�ع��ة 
الع�ري��ن يف هامب�رغ )اأملاني��ا(, اأّكد ماكرون 
اأن��ه مل يفق��د االأم��ل يف "اإقناع" ترم��ب باإعادة 
النظ��ر يف �شح��ب ال�الي��ات املتحدة م��ن اتفاق 

باري�س.
واأعل��ن الرئي���س الفرن�شي اأّن قم��ة جديدة ب�شاأن 

املناخ �شُتعقد يف 12 دي�شمرب يف باري�س.

بغداد _ وكاالت

يعود جمدًدا املبعوث الأممي 
اخلا�ص باليمن اإ�سماعيل 
ولد ال�سيخ خلو�ص جولة 

دبلوما�سية جديدة مع طريف 
احلرب اليمنية املتمثلني 

يف احلكومة ال�سرعية التي 
يقودها الرئي�ص عبدربه 

من�سور هادي، وامليلي�سيات 
النقالبية املوالية للرئي�ص 
ال�سابق علي عبدالله �سالح 

وقائد حركة اأن�سارالله 
ال�سيعية عبدامللك احلوثي.

اأف��اد م�ش��در دبل�ما�ش��ي يف وزارة اخلارجية يف 
احلك�م��ة ال�رعية اليمني��ة اأن الق�شية املح�رية 
جل�ل��ة ول��د ال�شيخ احلالية هي و�ش��ع اتفاق على 
خط��ة الن�شح��اب امليلي�شيات من مين��اء احلديدة 

ال�اقع على البحر االأحمر.
اأ�ش��اف امل�شدر ال��ذي ا�شرتط عدم ذك��ر ا�شمه اأن 
خطة ولد ال�شي��خ تن�س على ان�شحاب امليلي�شيات 
من احلديدة مقابل م�افقة احلك�مة ال�رعية على 
فتح مطار �شنعاء, وت�شليم مرتبات امل�ظفن يف 
املحافظ��ات الت��ي ي�شيطر عليها طرف��ا االنقالب, 
الفًت��ا اإىل اأن احلك�مة ال�رعي��ة تدعم وبق�ة هذه 
اخلطة, واأنها مع كل خط�ة نح� ال�شالم يف مقابل 

دحر االنقالب.
وكان جمل�س االأمن الدويل قد دعا جميع االأطراف 
املتنازع��ة اإىل امل�شارك��ة ب�ش�رة بن��اءة مع اآخر 
مقرتحات املبع�ث اخلا���س اإ�شماعيل ولد ال�شيخ 
لزيادة ال�شحن��ات التجارية واالإن�شانية من خالل 
م�انئ البحر االأحمر, مبا يف ذلك ترتيبات جديدة 

الإدارة ميناء ومدينة احلديدة.
واأعرب املجل�س يف بيان له خالل ال�شهر املا�شي 
ع��ن اأمل��ه يف اأن ت�ؤدي هذه املقرتح��ات اإىل بناء 
الثقة بن الطرف��ن املت�شارعن يف اليمن, بغية 
وق��ف االأعمال العدائية ب�ش��كل دائم, كخط�ة نح� 
ا�شتئن��اف حمادث��ات ال�ش��الم حتت قي��ادة االأمم 

املتحدة.
و�ش��دد بي��ان جمل���س االأم��ن عل��ى اأهمي��ة بن��اء 
الثق��ة ب��ن اجلانب��ن بطريق��ة تف�ش��ي اإىل اإجراء 

مفاو�ش��ات �شيا�شي��ة, وترتي��ب اأو�ش��اع مين��اء 
احلديدة.

وتف�ش��ي هذه املقرتح��ات اإىل الت��شل اإىل اتفاق 
�ري��ع ب�ش��اأن ن���ر مراقب��ن اإ�شافي��ن الآلي��ات 

التحق��ق والتفتي���س التابع��ة ل��الأمم املتح��دة يف 
امليناء وزيادة قدرة جمي��ع امل�انئ اليمنية, مبا 
يف ذل��ك تركي��ب الرافع��ات يف ال�ق��ت املنا�ش��ب 
يف ميناء احلدي��دة لزيادة ق��درة امليناء, وزيادة 

اإمكاني��ة ال��ش���ل اإىل مط��ار �شنع��اء م��ن اأج��ل 
ت�فري االإمدادات االإن�شانية الإنقاذ االأرواح وحركة 

الق�شايا االإن�شانية العاجلة.
وكان عبدالعزيز بن حبت�ر رئي�س حك�مة حتالف 

االنق��الب – �شال��ح واحل�ث��ي – ق��د ك�ش��ف يف 
مقابلة �شحفية عن فح�ى النقا�س الذي دار بينه 
وب��ن املبع�ث االأمم��ي ولد ال�شيخ خ��الل زيارته 
االأخرية ح�ل و�ش��ع احلديدة ومينائها, الفًتا اإىل 
اأن املبع���ث االأمم��ي اقرتح اأن ت�شل��م احلديدة اإىل 

جمل�س ع�شكري حمايد.
اأ�ش��اف ب��ن حبت���ر: "قلنا ل��ه اإن ه��ذا امل��ش�ع 
اجلزئ��ي مرف��شة مناق�شت��ه من قبلن��ا, الأننا لن 
نناق���س م��ش���ع احلدي��دة اإاّل يف اإط��ار ال�شي��اق 
ال�طن��ي اإجم��ااًل, اأي اإننا لن نف��ّرط اأو ن�شلم �شرًبا 
واح��ًدا من االأر�س اليمنية مل ت�شتطع احلرب اأخذه 
منا بق�ة ال�شالح طيل��ة عامن واأكرث, وتاأتي اأنت 
كممثل دويل تريدنا ت�شليم��ه اإىل االأعداء, هذا اأمر 

مرف��س من كل ال�شعب اليمني".
يف االأثن��اء, ويف اإطار ال�شغط الع�شكري لل�شلطات 
ال�رعي��ة, دفع اجلي�س ال�طن��ي اليمني بتعزيزات 
ع�شكري��ة �شخم��ة اإىل �رق �شنع��اء, يف حماولة 
لل��ش���ل اإىل مط��ار املدين��ة الت��ي ي�شط��ر عليها 

االنقالبي�ن.
ونقل��ت و�شائل اإعالم مينية ع��ن م�شادر ع�شكرية 
مل ت�شّمه��ا اإن ق���ات ال�رعي��ة, وبدع��م من ق�ات 
العرب��ي, دفع��ت بتعزي��زات ع�شكري��ة  التحال��ف 
اإ�شافي��ة اإىل منطق��ة ب��ران, وحمي��ط جب��ل ي��ام, 
يف جبه��ة نه��م, به��دف ا�شتكمال حتري��ر امل�اقع 
امل�ؤدي��ة اإىل مديرية اأرح��ب يف حمافظة �شنعاء, 
مهمته��ا  اجلدي��دة  التعزي��زات  اأن  اإىل  م�ش��رية 
ال��ش���ل اإىل اأرح��ب, الت��ي ت�ج��د فيه��ا قاع��دة 
ال�شم��ع الع�شكري��ة اأك��رب حامية ع�شكري��ة ملطار 

�شنعاء الدويل.

صنعاء -  وكاالت

الحكومة الشرعية اليمنية توافق على أحدث خطة لولد الشيخ


