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رئيس فلسطين يقطع عالقاته مع إسرائيل

الرئيس األلماني يصدق على قانون زواج المثليين

توقف القتال بين "النصرة" و"األحرار" شمالي سوريا

"حزب الله" يحرر مناطق جديدة في جرود عرسال 
من قبضة المسلحين

 

مصر تلغي 4 رحالت جوية إلى السعودية
�لقاه��رة - وكاالت: �أعلن��ت �س��لطات مط��ار �لقاه��رة �ل��دويل، ع��ن �إلغ��اء �إقالع 4 
رحالت جوية متجهة �إىل �ل�سعودية، نظر�ً لعدم جدو�ها �قت�ساديًا وذلك ب�سبب قلة 
عدد �لركاب. وبينت م�س��ادر مالحية مبطار �لقاهرة �أن “�س��لطات �ملطار تلقت 4 
�إخط��ار�ت، �ثنان منها من �رشكة “�إير كايرو” للط��ر�ن باإلغاء �إقالع رحلتها رقم 
475 �ملتجهة �إىل جدة، و�لرحلة رقم 441 �ملتجهة �إىل ينبع، و�آخر�ن من �رشكة 
�مل�رشي��ة �لعاملية للطر�ن باإلغاء �إقالع رحلته��ا رقم 104 �ملتجهة �إىل �لطائف، 

و�لرحلة رقم 484 �ملتجهة �إىل �لق�سيم”.
ولفت��ت �إىل �أن “�الإخطار�ت �الأربعة �أرجعت عدم �إق��الع رحالت تلك �ل�رشكتني �إىل 
قلة عدد �لركاب، مو�س��حًة �أن �س��لطات �ملطار ن�س��قت مع ركاب تلك �لرحالت وكل 

�جلهات �ملعنية ب�ساأن �سفرهم على منت طائر�ت �أخرى”.

ترجم��ة � د�ني��ا ر�ف��د :  ن���رشت �س��حيفة "�الندبندنت" ، �ل�س��بت، تقري��ر� حول قيام 
�لرئي�س �لفل�س��طيني حممود عبا�س بقطع عالقاته مع ��رش�ئيل �ثر مقتل 3 مو�طنني 

فل�سطينني على �القل يف �لنز�عات �الخرة.
و�ف��ادت �ن �لن��ز�ع �دى مبقت��ل 3 مو�طنني وج��رح �لع�رش�ت يف �ل�س��فة �لغربية، و 
ق��ام بع�س �لقادة �مل�س��لمني باته��ام ��رش�ئيل باأعتد�ئها على حقوق �مل�س��لمني يف 
�مل�سجد �الق�سى، حيث �ن ��رش�ئيل ردت بالنفي على �التهامات. و��سافت ��رش�ئيل 
�ن �ملو�نع �لفوالذية ن�سبت بعد �العتد�ء �لد�مي من قبل بع�س �مل�سلحني وت�سببهم 

مبقتل عدد من �ل�رشطة �ال�رش�ئيلية.
و��س��ارت �ل�س��حيفة يف تقريره��ا �ملرتجم من قب��ل »�جلورن��ال« �ن حممود عبا�س 
يدعو م�ست�سار �لبيت �البي�س )جاريد كو�رش( لل�سغط على  ��رش�ئيل لكي تقوم برفع 
�ملو�نع �لفوالئية و�سماح �ملو�طنني �لفل�سطينني بزيارة �مل�سجد �الق�سى. و�رشحت 
جمعية �لهالل �الحمر يف فل�سطني �نها قامت مبعاجلة 193 جرحى يف يوم �جلمعة 
�ملا�سي و�ن ��ستمر�ر هذه �لنز�عات �سوف ي�سبب زيادة �خل�سائر �ملدنية على �ملدى 

�لقريب.
وتخت��م �ل�س��حيفة تقريرها ب��اأن �لقادة �مل�س��لمني يدع��ون �ملو�طن��ني لالحتجاج 
بقولهم �ن ��رش�ئيل ت�س��عى �ىل زيادة �ل�س��يطرة �لع�س��كرية حول �مل�س��جد �الق�س��ى. 
حي��ث �ن �ل�رشطة �ال�رش�ئيلية �رشحت ،ي��وم �جلمعة، بقانون مينع �ملو�طنني �لذين 

�عمارهم حتت �سن �ل�50 عام من �د�ء �سالة يوم �جلمعة يف �مل�سجد.

برلني - وكاالت : وقع �لرئي�س �الأملاين فر�نك- فالرت �س��تاينماير على قانون يتيح 
�لزو�ج للمثليني جن�سيًا، ح�سبما �أعلنت �ملتحدثة با�سمه �ليوم �جلمعة، يف برلني.

وكان �لربملان �الأملاين و�فق يف نهاية حزير�ن �ملا�سي عقب خالف ��ستمر لعقود، 
على �ل�سماح بزو�ج �ملثليني جن�سيًا وتبنيهم الأطفال �أي�سًا.

كما �س��ادق جمل���س �لواليات )بوند�رش�ت( عل��ى �لقانون مطلع �ل�س��هر �جلاري يف 
جل�سته �الأخرة قبل �لعطلة �ل�سيفية.

وبتوقي��ع �لرئي���س ميك��ن �الآن �أن يدخ��ل �لتعديل �ل��ذي �أجري عل��ى �لقانون �ملدين 
الإتاحة �لزو�ج بني �ملثليني جن�سيًا حيز �لتنفيذ.

وكان هن��اك خ��الف بني �سا�س��ة وخ��رب�ء قانون حول م��ا �إذ� كان �لقان��ون �جلديد 
يتطلب تعدياًل يف �لد�ستور �الأملاين �أي�سًا.

دم�س��ق - وكاالت: �تفقت حركة �أحر�ر �ل�س��ام �الإ�س��المية وهيئة حترير �ل�س��ام يف حمافظة �إدلب، 
على وقف �لنار و�إطالق �ملحتجزين، وت�سليم معرب باب �لهوى �حلدودي مع تركيا الإد�رة مدنية.

و�أفاد ن�س��طاء من �ملعار�س��ة �ل�س��ورية باأن �التفاق جاء بع��د �قتتال هو �الأعن��ف �ندلع يف �ل�18 
من يوليو �جلاري و�أ�س��فر عن خ�س��ائر فادحة خ��الل ثالثة �أيام، �رتفع��ت �إىل 92 قتيال على �الأقل 
بينه��م 15 مدني��ا. وطالبت هيئة حترير �ل�س��ام يف بيان ب� "مبادرة تنه��ي حالة �لت�رشذم و�لفرقة 
وتط��رح م�رشوع��ا و�قعيا لالإد�رة �لذ�تية للمناطق �ملحررة، �إد�رة متلك قر�ر �ل�س��لم و�حلرب وتتخذ 
�لقر�ر�ت �مل�سرية للثورة �ل�سورية". وكانت �سحيفة "�لوطن" �ل�سورية نقلت عن م�سدر مقرب من 
قيادة " �لن�رشة" �أن �أبو حممد �جلوالين �تخذ قر�ر� نهائيا باإنهاء ميلي�س��يا "حركة �أحر�ر �ل�س��ام"، 
وخطة �جلوالين تقوم على طريقني �أولهما هزمية "حركة �الأحر�ر" ع�سكريا وقتالها حتى تفكيكها 
بالكامل، و�لثاين ك�رش �س��وكتها بهز�ئم ��سرت�تيجية ثم �إحلاقها ب�"�لن�رشة" ولو تطلب �الأمر تعيني 

قائدها �حلايل �أبو عمار �لعمر يف من�سب �لقائد �لعام للكيان �جلديد.

بروت - وكاالت: و��س��لت قو�ت"حزب �هلل"تقدمها ومتكنت �ليوم من �ل�س��يطرة على عدد من �لتالل 
�ملحيط��ة بج��رود عر�س��ال �للبنانية �س��من عمليتها �لع�س��كرية �لت��ي �أطلقتها �أم���س لتطهر �حلدود 

�للبنانية �ل�سورية من �مل�سلحني
هذ� و�أعلنت د�ئرة �الإعالم �حلربي �ليوم �أن عنا�رش "حزب �هلل" متكنو� من �لتقدم �رشق جرود عر�سال 
و�ل�س��يطرة على مرتفعات �س��هر �ل�س��فا ومرتفع �س��ليل �خليل ومنطقة �الز�بة و�س��ط ��ستباكات مع 
م�س��لحي �لن�رشة. �إىل ذلك متكنت قو�ت حزب �هلل من �ل�س��يطرة �ليوم على عدة تالل منها قرنة و�دي 
�خلي��ل ومرتف��ع قرنة �لقن��زح، كما توغلت يف جو�ر �ل�س��يخ وو�دي كريدي و�ل�س��ليل �الأبي�س و�رشج 

قوي�سف جنوب جرد عر�سال و�سط ��ستباكات عنيفة مع م�سلحي "�لن�رشة".
وتر�فقت �لعمليات �لع�س��كرية لعنا�رش حزب �هلل بغار�ت جوية �س��ورية وق�س��ف مدفعي على مو�قع 

م�سلحي "جبهة �لن�رشة" يف جرد فليطة  يف �لقلمون �لغربي عند �حلدود مع جرود عر�سال.
ومتكن��ت وح��د�ت من �جلي�س �ل�س��وري وح��زب �هلل حترير مرتفع �لك��رة �الأول ومرتفع �س��ليل �حلاج 

ومرتفع حرف �ل�سعبة يف جرود فليطة يف �لقلمون �لغربي.

 �أع��رب �أم��ر قط��ر �ل�س��يخ متيم ب��ن حم��د �آل  ثاين ع��ن حزنه 
"للت�س��هر و�الف��رت�ء" على بالده بتهمة �الإره��اب، موؤكد�ً �أن 

بالده " تكافح �الإرهاب بال هو�دة ".
ج��اء هذ� يف خطاب متلفز له م�س��اء �جلمعة، هو �الأول له منذ 

بدء �الأزمة �خلليجية، يف 5 يونيو/ حزير�ن �ملا�سي.
ونفى �ل�س��يخ �لت�رشيحات �لتي ن�سبت له عند �خرت�ق �لوكالة 
�لر�س��مية 24 مايو / �آيار �ملا�س��ي، موؤكد �أن بالده تعر�س��ت 

لتحري�س "غر م�سبوق" عرب حملة خمططة �سلفا.
ووجه �أمر قطر جانبا كبر من خطابه ملو�طني بالده، م�سيد� 

بدورهم ووعيهم.
وقال يف هذ� �ل�س��دد " تبني للقا�س��ي و�لد�ين �أن هذه �حلملة 

و�خلط��و�ت �لت��ي تلته��ا خطط��ت �س��لفا ، و�أق��دم خمططوه��ا 
ومنفذوه��ا عل��ى عملي��ة �عت��د�ء عل��ى �س��يادة قط��ر ب��زرع 
ت�رشيح��ات مل تق��ل، لت�س��ليل �ل��ر�أي �لع��ام ودول �لع��امل ، 

وبغر�س حتقيق غايات مبيتة �سلفا. ".
وب��ني �أن �ل��دول �لتي قام��ت بهذه �خلط��و�ت �عتم��دت " على 
مفع��ول تهمة �الإرهاب يف �لغ��رب )...( ولكن �رشعان ما تبني 
له��م �أن �ملجتمع��ات �لغربي��ة مثلن��ا، ال تقب��ل �أن تطلق تهمة 

�الإرهاب ملجرد �خلالف �ل�سيا�سي".
ووجه �نتقاده الإ�س��لوب �حل�سار ، قائال :" �آمل �أن ينق�سي هذ� 
�الأ�س��لوب يف �لتعامل بني �الأ�س��قاء، وح��ل �خلالفات باحلو�ر 
و�لتفاو���س. فق��د �أ�س��اء ه��ذ� �الأ�س��لوب جلمي��ع دول جمل���س 

�لتعاون )�خلليجي( و�سورتها يف �لعامل".
وب��ني �أن��ه "�آن �الأو�ن لوقف حتميل �ل�س��عوب ثم��ن �خلالفات 

�ل�سيا�سية بني �حلكومات".
وحتدث ع��ن �الختالفات بني بالده وب��ني بع�س دول �خلليج 
يف �ل�سيا�س��ات �خلارجية، وقال يف هذ� �ل�س��دد :"نحن نعرف 
�أن��ه وج��دت وتوج��د حالي��ا خالفات م��ع بع���س دول جمل�س 
�لتع��اون ب�س��اأن �ل�سيا�س��ة �خلارجية �مل�س��تقلة �لتي تنتهجها 

قطر".
و�أردف :" ونحن �أي�س��ا بدورنا ال نتفق مع �ل�سيا�سة �خلارجية 
لبع���س �ل��دول �الأع�س��اء يف جمل���س �لتع��اون، وال�س��يما يف 
�ملوقف من تطلعات �ل�س��عوب �لعربية، و�لوقوف مع �لق�سايا 
�لعادل��ة، و�لتميي��ز ب��ني �ملقاومة �مل�رشوع��ة لالحتالل وبني 

�الإرهاب، وغرها من �لق�سايا. "
وتابع:"لكنن��ا ال نحاول �أن نفر���س ر�أينا على �أحد. ومل نعتقد 
يوما �أن هذه �خلالفات تف�س��د للود ق�سية، فثمة �أمور م�سرتكة 

كث��رة ه��ي �الأ�س��باب �لت��ي م��ن �أجله��ا �أقيمت ه��ذه �ملنظمة 
�الإقليمية.".

وبني "�إن �ملرحل��ة �لتي متر بها قطر حاليا هي مرحلة بالغة 
�الأهمية من حيث �لفر�س �لتي �أتاحتها ، لي�س فقط للبناء ، بل 
�أي�سا ل�سد �لنو�ق�س وت�سحيح �الأخطاء ، ونحن كما تعلمون ال 

نخ�سى من ت�سخي�س �خلطاأ وت�سحيحه. "
وب��ني كذل��ك �ن��ه وج��ه " بتخ�س��ي�س عائ��د�ت �لغ��از م��ن 
�الكت�س��افات �جلديدة �لتي �أنعم بها �هلل علينا لال�س��تثمار من 

�أجل �الأجيال �لقادمة".
ويف 5 يوني��و �ملن���رشم، قطع��ت كل م��ن �ل�س��عودية وم���رش 
و�الإم��ار�ت و�لبحري��ن عالقاته��ا م��ع قط��ر بدع��وى "دعمها 
لالإره��اب"، وهو ما نفته �لدوحة، معت��ربة �أنها تو�جه "حملة 

�فرت�ء�ت و�أكاذيب."

��س��تقال �ملتحدث با�س��م �لبيت �الأبي�س �س��ون �س��باي�رش 
من من�س��به �حتجاجا على تعديل يف فريق �الت�س��االت 

�حلكومي، ح�سبما �أفادت تقارير.
وذكرت �س��حيفة "نيويورك تاميز" �أن �س��باي�رش ��ستقال 
ب�س��بب ��س��تياءه من تعي��ني �لرئي���س �الأمريك��ي دونالد 
تر�م��ب ملدي��ر جدي��د لالت�س��االت. وكان تر�م��ب ع��ني 
�نت��وين �سكار�موت�س��ي، رج��ل �الأعم��ال و�مل�س��تثمر يف 
وول �س��رتيت، يف من�س��ب مدي��ر �الت�س��االت �حلكومية 
�ل��ذي كان ي�س��غله �س��باي�رش جزئي��ا. وكان هن��اك د�ئما 

�هتم��ام �إعالم��ي باالإفاد�ت �ل�س��حفية ل�س��باي�رش، لكنه 
غ��اب عن �لكام��ر�ت يف �الأ�س��ابيع �الأخ��رة. ويف وقت 
�سابق، ظهر �س��باي�رش على حمطة فوك�س نيوز�الإخبارية 
وق��ال �إن تعي��ني �سكار�موت�س��ي خماط��رة ب��� "كثر من 
�لطه��اة يف �ملطب��خ" يف �إدرة �الإعالم بالبي��ت �الأبي�س. 
و�أ�ساف �أن قال للرئي�س تر�مب �إنه "يود �لبقاء الأ�سابيع 
قليلة الإجناز �نتقال �سل�س��ل." و�نتقد ب�س��دة ما �س��ماه ب� 
"�لتحي��ز �الإعالمي" قائال: "كنت �أ�س��عر باإحباط �س��ديد 
ب�س��بب �لطريقة تدير بها و�س��ائل �الإعالم هن��ا عملها �أو 
تق��وم ب��ه �و ال تق��وم به��ا." ويتز�من هذ� �لتعديل و�س��ط 
حتقيق��ات تطال �لبيت �الأبي���س يف �التهامات �ملتعلقة 

بتدخ��ل رو�س��يا يف �النتخايات �لرئا�س��ية �لت��ي �أجريت 
�لع��ام �ملا�س��ي، و�إذ� كان فريق حملة تر�م��ب قد تو�طاأ 
مع مو�س��كو. وذكرت نيويورك تاميز �أن �سباي�رش عار�س 
"ب�س��دة" تعي��ني �سكار�موت�س��ي، ويعتق��د �أن ذلك "خطاأ 

كبر" من جانب �الإد�رة �الأمريكية.
وقال �س��باي�رش، �لذي كان قد �أعلن �أنه �سي�س��تقيل �ل�س��هر 
�ملقب��ل، يف ح�س��ابه عل��ى توي��رت، �إن كان "م��ن �ل�رشف 
خدم��ة �لرئي���س." وتقول مر��س��لة بي بي �س��ي يف �لبيت 
�الأبي�س، تار� ماكيلفي، �إن �ل�سحفيني حا�رشو� �ملجمع 
�لبالغ��ة م�س��احتها 18 فد�نا حتى يتمكنو� من ت�س��وير 

�سباي�رش وهو يغادر �ملجمع.

�أعلن �ملتحدث با�س��م �جلي���س �مل�رشي مقتل 30 
فرد�ً ممن و�س��فهم بالتكفريني ج��ر�ء مد�همات 
مت��ت يف حمافظ��ة �س��مال �س��يناء �س��مال �رشقي 

م�رش .
و�أو�س��ح �لعقيد تامر �لرفاعي يف بيان، �أن قو�ت 
�جلي���س �لث��اين و�ل�رشط��ة فر�س��ت ح�س��ار� على 
�أماك��ن متركز �مل�س��لحني مبدن �لعري�س و�ل�س��يخ 
زويد ورف��ح لليوم �لثاين على �لت��و�يل بالتعاون 

مع �لقو�ت �جلوية ما �أ�سفر عن �سقوط �لقتلى.
و�أ�س��فرت �لعملي��ات كذلك عن تدمر 12 �س��يارة 
دفع رباعي كانت ت�س��تخدم يف ��ستهد�ف �لقو�ت 
�مل�رشية، ف�س��ال عن �لق�س��اء عل��ى �أربع عربات 
مفخخ��ة قب��ل ��س��تهد�فها �لتمرك��ز�ت �الأمني��ة، 

ح�سب �ملتحدث.
وق��ال �ملتح��دث �إن لقو�ت �مل�رشي��ة بتدمر 30 
عبوة نا�س��فة قامت �لعنا�رش �لتكفرية بزر�عتها 

على حماور �لتحرك للقو�ت.
ياأتي هذ� يف �إطار �لعملية �لع�سكرية �لتي تنفذها 
قو�ت �الأمن و�جلي�س �مل�رشية يف �س��مال �س��يناء 
من��ذ عام 2013 بهدف �لق�س��اء عل��ى �أي وجود 
للم�س��لحني �لتابعني لتنظيم والية �س��يناء �لفرع 

م�رشي لتنظيم ما يعرف بالدولة �الإ�سالمية،
وعادة ما ي�ستهدف �مل�سلحون متركز�ت ودوريات 
للجي�س و�ل�رشطة يف �لعري�س ورفح و�ل�سيخ زويد 

با�ستخد�م �سيار�ت مفخخة �أو عبو�ت نا�سفة.

في أول خطاب له بعد األزمة: أمير قطر حزين بسبب "التشهير واالفتراء" على بالده بتهمة اإلرهاب 

القوات المصرية تقتل استقالة المتحدث باسم البيت األبيض شون سبايسر من منصبه
30 مسلحًا في سيناء واشنطن - وكاالت

القاهرة _ وكاالت

الدوحة - وكاالت

الغارديان: صراعات عائلية تقف وراء أزمة قطر مع دول الخليج
�رج��ع مقال حتليلي يف �س��حيفة �لغاردي��ان �لربيطانية 
كتبه ر�نديب ر�م�س �خلالفات �حلالية بني قطر وجر�نها 

�خلليجيني �ىل �رش�عات عائلية .
ويقول �لكاتب �إن "ما يظهر للنا�س يف �أزمة قطر �أن �الأمر 
يتعل��ق بخالفات دبلوما�س��ية بني دول �خللي��ج �لعربية، 
ولكن �حل�س��ار �لذي تفر�س��ه �ل�س��عودية وحليفاتها على 
قطر منذ 6 �أ�سابيع يخفي ور�ءه �رش�عات عائلية طويلة".
وي�س��يف ر�م���س "�أن �لعائ��الت �حلاكم��ة يف �ل�س��عودية 
و�الإم��ار�ت تربطه��ا عالق��ات عائلي��ة قوية، وه��ذ� يعني 

�لق�سايا �ل�سيا�سية هي يف �لولع ق�سايا عائلية �أي�سا"
وي��رى �أن �أمر قطر �حل��ايل، متيم بن حمد �آل ثاين، �لبالغ 
م��ن �لعم��ر 37 عاما، ��س��تلم �حلكم من و�ل��ده حمد، عام 
2013، ولك��ن هن��اك من يرى �أن حم��د هو �لذي يحرك 

�خليوط من ور�ء �ل�ستار.
ويعترب حمد موؤ�س���س �لهوية �لقطري��ة �جلديدة، وقد دخل 
يف مو�جهات مع �ل�س��عودية �أول مرة يف �ساحات �لقتال، 
على ر�أ�س كتيبة من �لقطريني �س��د قو�ت �س��د�م ح�سني، 

يف حرب �خلليج منذ 27 عاما.
جن��ود كتيبة حمد كان��و� من بني �لكتائب �لتي ��س��تبكت 
م��ع �لق��و�ت �لعر�قي��ة يف معرك��ة �خلفجي ع��ام 1991، 
وعندما �لتحقت �لقو�ت �ل�س��عودية حماها جنود �ملارينز 
�الأمري��كان من "�لن��ر�ن �لقطرية �ل�س��ديقة" �لتي كانت 

ت�سقط عليهم.
ويعتق��د �لكث��رون، ح�س��ب �لكات��ب، �أن �الأزم��ة �حلالي��ة 
تع��ود جذوره��ا �إىل خالف��ات قدمية. وتفيد م�س��ادر باأن 
�ل�س��عوديني و�الإمار�تي��ني طالب��و� �الأم��ر �حل��ايل ب��اأن 

يخ�سع و�لده �إليهم.
ويعرف �أن عائلة �آل �سعود لها نفوذ و��سع ور�وبط عائلية 
يف قط��ر �أهمها عائل��ة �لعطية. و�الأمر حمد مل ين�س��اأ يف 
عائل��ة و�ل��ده �آل ث��اين و�إمنا يف عائل��ة �أخو�ل��ه �لعطية ، 
ولكن��ه مل يت��زوج م��ن عائلة �لعطي��ة و�إمنا م��ن عائلة �آل 
ثاين.و�أكرب م�س��اعديه، حمد بن جا�س��م ب��ن جرب لي�س من 
�لعطية و�إمنا م��ن �آل ثاين، �لذي فكر يف ربط عالقات من 
تيار �الإ�س��الم �ل�سيا�سي �ل�ساعد �سي�سمن �ال�ستقر�ر لبلده 

�ل�سغر.

لندن _ وكاالت

اأعلنت ال�شرطة الدولية 
)الإنرتبول( قائمة من 

ينتمون  اإرهابيا   173
لـداع�ش، يعتقد اأنهم تلقوا 

تدريبات لتنفيذ هجمات 
يف اأوروبا، انتقاما للهزائم 

التي تعر�ش لها التنظيم 
يف ال�شرق الأو�شط.

�أجه��زة  جمعته��ا  معلوم��ات  �الإنرتب��ول  وتلق��ى 
و�س��وريا،  �لع��ر�ق  يف  �الأمريكي��ة  �ال�س��تخبار�ت 
�س��اعدته يف حتديد �أ�س��ماء �لع�رش�ت من �مل�س��تبه 
بتخطيطه��م لهجم��ات يف �أوروبا، ح�س��بما �أفادت 

�سحيفة "�لغارديان" �لربيطانية.
وتعتقد دول �أوروبية عدة �أنه مع تر�جع د�ع�س يف 
�لعر�ق و�سوريا، فاإن خماطر �سن متطريف �لتنظيم 
لهجم��ات يف �لق��ارة تتز�ي��د، ال �س��يما م��ع عودة 
بع�س �ملت�س��ددين �الأوروبيني من مناطق �ل�رش�ع 

يف �ل�رشق �الأو�سط �إىل بلد�نهم.
وبالرغ��م من ع��دم وجود �أدلة عل��ى دخول �أي من 
�الأف��ر�د �مل�س��مولني بالقائم��ة �إىل �أوروب��ا، ف��اإن 
�ملخاوف من عودة حمتملة ملت�س��ددين �أوروبيني 

دفعت �الإنرتبول �إىل حتذير دول �لقارة.
وح�سب �ل�رشطة �لدولية، فاإن �ملتطرفني �ملدرجني 
عل��ى �لقائم��ة "رمب��ا تلق��و� تدريبا ل�س��نع �أجهزة 
متفج��رة، ويعتق��د �أن باإمكانهم �ل�س��فر عرب �لدول 

للم�ساركة يف �أن�سطة �إرهابية".
وبح�س��ب �ل�س��حيفة، ت�س��نى حتديد هوية �مل�ستبه 
به��م من خ��الل �لوثائق �لتي مت �لعث��ور عليها يف 
خماب��ئ د�ع�س يف �لعر�ق �س��وريا، و�لتي تظهر �أن 
هوؤالء �الأ�س��خا�س قد يكونو� على ��س��تعد�د لتنفيذ 

هجمات �نتحارية.
وت�س��م �لقائمة ��س��م كل من �مل�ستبه بهم، وتاريخ 
جتني��ده �إىل �س��فوف د�ع�س، و�آخر عن��و�ن �إقامته 
�ملحتم��ل، مبا يف ذلك �مل�س��جد �لذي كان ي�س��لي 

فيه، �إ�سافة �إىل ��سم �الأم و�أية �سور تتوفر.

لندن -  وكاالت

األنتربول: قائمة بـ 173 "داعشيًا" يهددون أوروبا
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