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واشنطن قلقة من احتمال اقتناء تركيا صواريخ 
"أس-400" الروسية

جنرال أميركي: روسيا قادرة على طردنا من سوريا

منافس ميركل يحذر من موجة هجرة جديدة إلى ألمانيا

مفاجأة كبرى.. بابا الفاتيكان : 
نظريتا التطور واالنفجار الكبير "حقيقيتان"

 

بعد عامين من الحرب والكوليرا .. 
البرلمان اليمني يطلق أول مبادرة سياسية لوقفها 

اليم��ن � وكاالت : اطل��ق الربملان اليمن��ي يف العا�ضمة اليمني��ة �ضنعاء اخلا�ضعة 
ل�ضيط��رة االنقالبيني، مبادرة �ضيا�ضية لوقف احل��رب يف اليمن، وذلك للمرة االوىل 

منذ اندالعها قبل اكرث من عامني عقب االنقالب.
واقر جمل�س النواب يف هذه اجلل�ضة مبادرة �ضيا�ضية وطنية حلل االأزمة القائمة يف 
اليم��ن وذل��ك اإنطالقًا من امل�ضوؤولي��ة الوطنية ملجل�س النواب جت��اه ال�ضعب اليمني 
بكاف��ة اأطياف��ه ال�ضيا�ضية كونه ميثل جميع اأبناء اليم��ن يف الداخل واخلارج، وفقا 

ملا ذكرته وكالة االنباء اليمنية اخلا�ضعة ل�ضيطرة احلوثيني يف �ضنعاء.
ودع��ا املجل�س يف املبادرة كافة االأطراف لو�ض��ع امل�ضلحة العليا للوطن فوق كل 
امل�ضال��ح وامل�ضاريع ال�ضغرية والقبول باالآخر الإنهاء معاناة اليمنيني من ويالت 

احلرب املدمرة، واحل�ضار اخلانق واالأوبئة القاتلة.

وا�ضنطن � وكاالت : اأعرب رئي�س هيئة االأركان امل�ضرتكة للقوات امل�ضلحة االأمريكية 
جوزيف دانف��ورد، عن قلق وا�ضنطن اإزاء احتمال �رشاء تركيا منظومة "اإ�س400-" 

ال�ضاروخية للدفاع اجلوي من رو�ضيا.
وق��ال دانف��ورد يف ندوة اأمنية، ال�ضب��ت ، ردا على �ضوؤال حول م��ا اإذا كانت وا�ضنطن 
ت��رى م�ضكلة يف �ضفق��ة �رشاء تركيا لل�ضواري��خ الرو�ضية: "تناقل��ت و�ضائل االإعالم 
اأنب��اء )به��ذا ال�ضاأن( تاأكد اأنها مل تكن �ضحيحة. )االأتراك( مل ي�ضرتوا منظومة "اإ�س-

400" للدفاع اجلوي، ولو فعلوا الأثار ذلك قلقا لدينا. لكنهم مل يفعلوا ذلك".
وكان وزي��ر الدف��اع االأمريكي جيم�س ماتي�س قد �رشح قب��ل اأ�ضبوع، باأن نية اأنقرة 
���رشاء "اإ�س400-" تعترب ق��رارا �ضياديا لها. يذكر اأن مهم��ة منظومة "اإ�س400-" 
ال�ضاروخي��ة تكم��ن يف ���رشب الطائ��رات اال�ضرتاتيجي��ة والتكتيكي��ة وال�ضواري��خ 
البالي�ضتي��ة واالأه��داف ف��وق �ضوتية وغريه��ا م��ن الو�ضائل الهجومي��ة اجلوية يف 
ظ��روف الت�ضوي���س االإلكرتوين، واإجراءات م�ض��ادة اأخرى. اجلدير بالذك��ر اأن رو�ضيا 
عق��دت �ضفقة لتوريد منظومة "اإ���س400-" ال�ضاروخية مع ال�ضني فقط، يف حني 

جتري حاليا مباحثات مع الهند وتركيا بهذا ال�ضاأن.

ق��ال رئي���س قي��ادة العملي��ات اخلا�ض��ة يف اجلي���س االأمريك��ي اإن �رشعي��ة الوجود 
الع�ضك��ري الرو�ضي يف �ضوريا بطلب من الرئي�س االأ�ض��د، متنح مو�ضكو نفوذا يخولها 

حتى القدرة على طرد القوات االأمريكية من �ضوريا.
ونقل��ت جملة نيوزويك االأمريكية عن رئي�س الق��وات اخلا�ضة رميوند توما�س اأم�س، 
اأثن��اء تواج��ده يف موؤمت��ر "اأ�ضب��ني" االأمن��ي بوالية كول��ورادو االأمريكي��ة، "رو�ضيا 
ح�ضل��ت على موطئ قدم له��ا يف �ضوريا اأكرث م�ضداقية م��ن الواليات املتحدة، وقد 

ت�ضتخدم هذا النفوذ لطرد واإخراج القوات االأمريكية من هناك".
واأو�ض��ح  توما�س، اأنه يف الوقت الذي ت�ضكل في��ه مكافحة االإرهاب اأولوية بالن�ضبة 
لبالده، اإال اأن القانون الدويل واملواثيق الدولية ميكن اأن متنع الواليات املتحدة من 
البق��اء يف �ضوريا، حي��ث كان تدخلها وتواجدها غري �رشع��ي، ومل يجر مبوافقة من 
احلكوم��ة ال�ضورية الت��ي تتمتع بال�ضيادة، يف الوقت الذي ت�ض��ارك فيه رو�ضيا اأي�ضا 
يف احل��رب �ض��د "داع�س" وغريه من اجلهاديني يف �ضوري��ا، لكنها تدخلت بناء على 
طلب الرئي�س ال�ضوري ب�ضار االأ�ضد، وهو اأمر من �ضاأنه اأن يوفر ملو�ضكو غطاء قانونيا 
دولي��ا وقدرة على تقدمي ق�ضية قوي��ة �ضد الواليات املتحدة ومطالبتها باملغادرة، 

"اإذا لعب الرو�س بهذه الورقة فلن تكون لدينا القدرة على البقاء هناك".

برلني - وكاالت: حذر مارتن �ضولت�س مناف�س امل�ضت�ضارة االأملانية اأنغيال مريكل على امل�ضت�ضارية 
يف االنتخاب��ات الربملاني��ة املنتظرة يف �ضه��ر اأيلول القادم من تكرار اأزم��ة الالجئني التي حدثت 

يف عام 2015.
وق��ال �ضولت���س رئي�س احل��زب اال�ضرتاكي الدميقراط��ي يف ت�رشيحات ل�ضحيفة )بيل��د اأم زونتاغ( 

االأملانية،  اإنه "اإذا مل نتخذ اإجراء االآن، فاإننا مهددون بتكرار املوقف".
ويعت��زم مر�ض��ح اال�ضرتاكي��ني الدميقراطي��ني للم�ضت�ضاري��ة التح��دث م��ع رئي�س ال��وزراء االإيطايل 
باول��و جينتيل��وين يوم اخلمي�س القادم ب�ض��اأن هذه امل�ضكلة التي يعت��زم اأي�ضا طرحها يف املعركة 
االنتخابي��ة. وقال: "من يرغب يف تاأجيل االأمر عمدا وحماولة جتاهل املو�ضوع حتى االنتخابات 

الربملانية، فاإنه يت�رشف با�ضتهزاء".
واأ�ض��ار �ضولت���س اإىل اأن��ه يتعني عل��ى دول اأخرى باالحت��اد االأوروبي تخفيف ع��بء الالجئني عن 

اإيطاليا، وقال: "حان الدور االآن على دول االحتاد االأوروبي االأخرى".

روم��ا- وكاالت: يف مفاجاأة كربى، اأعلن بابا الفاتيكان، فران�ضي�س االأول، دعمه لنظريتي "التطور" 
و"االنفجار الكبري"، واأنهما حقيقتني.

ونقلت �ضحيفة "االإندبندنت" الربيطانية قوله اإن "اهلل لي�س �ضاحرا، وال ميتلك ع�ضا �ضحرية".
وتتعار���س وجه��ة نظ��ر الباب��ا فران�ضي�س مع دعم باب��ا الفاتي��كان ال�ضابق، بنديك��ت ال�ضاد�س ع�رش 

للمعار�ضة الكاملة للنظريتني، التي و�ضفها حينها ب�"النظريات الزائفة".
وه��و االم��ر نف�ضه لرجال دين م�ضلم��ني الذين يعرتفون بنظرية اخللق عل��ى نظرية التطور واالنفجار 

الكبري.
واأو�ض��ح الباب��ا فران�ضي�س اأن كل تلك النظري��ات العلمية، ال تتعار�س مع وج��ود اخلالق، بل اأنها قد 

تكون الزمة الإثبات وجوده.
وق��ال باب��ا الفاتيكان "االنفجار الكبري، الذي يرجع الطريق��ة التي قد تكون اأ�ضل تكوين العامل الذي 
نعي�س فيه حاليا، ال تتعار�س اأو تتناق�س مع تدخل اخلالق االإلهي"."اأما نظرية التطور ال تتعار�س 

اأي�ضا مع مفهوم اخللق، الأن التطور يتطلب خلق كائنات لتتطور".

متكنت وحدات من اجلي�س ال�ضوري من التقدم 
بالق�ض��م ال�رشق��ي م��ن ري��ف الرق��ة اجلنوبي 
بع��د  الف��رات  حو���س  م�ض��ارف  اإىل  لت�ض��ل 
�ضيطرتها على بل��دة الدخيلة وبئر ال�ضبخاوي 

وحقل غاز ال�ضبخاوي بريف الرقة اجلنوبي.
وذك��رت م�ض��ادر ع�ضكري��ة لوكال��ة "�ضانا"، 
اأن ق��وات اجلي���س ال�ض��وري والق��وات الرديفة 
ل��ه متكنت اأم�س بع��د ا�ضتباكات م��ع م�ضلحي 
تنظي��م داع���س، يف منطق��ة ال�ضبخ��ة الواقعة 
اإىل ال���رشق م��ن بلدة الر�ضاف��ة يف الرقة، من 
ال�ضيط��رة على م�ضاحات جدي��دة بريف الرقة 

اجلنوبي. وبح�ض��ب ن�ضطاء، فاإن قوات اجلي�س 
باتت على م�ضافة نحو 18 كم من نهر الفرات، 
وم��ن اآخر بل��دة ت�ضيط��ر عليها ق��وات �ضوريا 
الدميقراطي��ة وقوات جمل�س منب��ج الع�ضكري 
املدعومت��ني م��ن قب��ل التحالف ال��دويل عند 

ال�ضفاف اجلنوبية لنهر الفرات.
الط��ريان  ب��اأن   "، ع�ضك��ري  م�ض��در  واأف��اد 
احلربي ال�ض��وري وجه اأم���س �رشبات مكثفة 
عل��ى طرق اإمداد وجتمع��ات تنظيم داع�س يف 
مدين��ة معدان وقرية بئ��ر ال�ضبخاوي بالريف 
اجلنوب��ي ال�رشق��ي، م�ض��ريا اإىل اأن ال�رشبات 
اجلوي��ة حقق��ت اإ�ضابات موؤك��دة يف �ضفوف 

التنظيم.

اإىل ذل��ك فتح��ت وحدات من اجلي���س ال�ضوري 
خالل اليوم��ني املا�ضيني 4 معاب��ر اإن�ضانية 
الن�ض��اء  م��ن  معظمه��م  املدني��ني  خل��روج 
واالأطفال وكبار ال�ضن من مدينة الرقة بهدف 
حمايته��م واإنقاذه��م م��ن داع�س ال��ذي يتخذ 
من املدنيني دروع��ا ب�رشية ويعيق خروجهم 
ع��رب تفخيخ الطرق��ات والتقاطع��ات املوؤدية 
اإىل مناط��ق �ضيط��رة اجلي���س حي��ث مت تقدمي 

امل�ضاعدات الطبية واالأ�ضا�ضية لهم.
وق��ال م�ضدر ع�ضك��ري، "فخ��خ تنظيم داع�س 
االأحي��اء  وخم��ارج  ومداخ��ل  الط��رق  كاف��ة 
املوؤدية لنقاط متركز اجلي�س ال�ضوري، لعرقلة 

و�ضول املدنيني اإىل املناطق املحررة".

ن���رشت �ضحيفة "وا�ضنط��ن بو�ضت"  االأمريكي��ة،  االحد، 
تقري��را ح��ول قي��ام �رشط��ة االحت��الل بااإعتق��ال ع��دد 
م��ن املواطن��ني الفل�ضطين��ني وعنا�رش حما���س، يف ظل 
االعتدائات االخ��رية ومقتل عدد من افراد ال�رشطة طعنا 
بال�ضك��ني. واف��ادت ال�ضحيفة يف تقريره��ا املرتجم من 
قب��ل »اجلورن��ال« ان ال�رشط��ة  اعتقل��ت ما يق��ارب 29 
مواط��ن، م�ضيفة ، ان احلكومة اال�رشائيلية امرت بزيادة 
ال�رشط��ة ح��ول امل�ضج��د االق�ض��ى ومنع��ت املواطن��ني 
الفل�ضطيني��ني م��ن الو�ضول الي��ه. واأدت اعتداءات �رشطة 

االحت��الل االإ�رشائيل��ي على امل�ضل��ني اإىل ا�ضت�ضهاد فتى 
فل�ضطين��ي واإ�ضاب��ة اآخرين بجروح خمتلف��ة ملحاولتهم  

االحتجاج على البوابات االلكرتونية االإ�رشائيلية.
وختمت ال�ضحيف��ة تقريرها بالقول ان " زيادة القوانني 
وال�ضيط��رة اال�رشائيلية على املناطق املقد�ضة ك�امل�ضجد 
االق�ض��ى �ضي��وؤدي اىل زيادة غ�ضب االه��ايل يف املدينة 
مما ي�ضبب امل�ضاحنات ب��ني الطرفني و وقوع العديد من  

ال�ضحايا الفل�ضطينني واال�رشائيلني".
وقامت القوات االإ�رشائيلية اأم�س بن�ضب كامريات جديدة 
عن��د مداخ��ل امل�ضج��د االأق�ض��ى لتق��وم مق��ام البوابات 
االإلكرتونية التي رف�س امل�ضلون دخول امل�ضجد عربها.

وذكرت م�ض��ادر عربية اأن الكام��ريات اخلا�ضة اجلديدة 
مت تركيبها فجر ام�س االأحد ،على ج�ضور حديدية مرتفعة 
ع��ن االأر���س، ت�ضم��ح مبراقبة وفح���س كاف��ة امل�ضلني 
الذين مي��رون اأمامه��ا نحو امل�ضج��د االأق�ض��ى، وتك�ضف 
ال�ض��الح وال�ضكاك��ني دون احلاج��ة لفح���س كل �ضخ�س 

يدخل امل�ضجد.
ور�ض��دت الكام��ريات �ضب��اح ام���س ،  باح��ات امل�ضج��د 
اأب��واب  االأق�ض��ى، وخلوه��ا م��ن امل�ضل��ني وم��ا زال��ت 
امل�ضج��د مغلقة،  والنا�س اأدوا �ض��الة الفجر اأمام مداخل 
امل�ضج��د االأق�ضى تعبريا عن رف�ضهم امل�ضتمر لالإجراءات 

االإ�رشائيلية.

اأك��د اجل��رال جوزي��ف دانف��ورد، رئي���س هيئ��ة 
االأركان امل�ضرتكة للقوات امل�ضلحة االأمريكية، اأن 
ال�ضلط��ات ال�ضورية مل ت�ضتخدم ال�ضالح الكيميائي 
بع��د ال�رشب��ة االأمريكي��ة لقاع��دة ال�ضع��ريات يف 

اأبريل املا�ضي.
وقال دانفورد خالل ندوة اأمنية يف اآ�ضنب، بوالية 
كول��ورادو االأمريكي��ة، اأم���س ال�ضب��ت: "اأعتق��د اأن 
)الرئي�س ب�ضار( االأ�ضد تلقى اإ�ضارة قوية ووا�ضحة 
يف اأبري��ل، باأن ا�ضتخدام ال�ض��الح الكيميائي �ضد 
�ضعبه �ضيجلب عواقب خط��رية. لقد م�ضى الوقت، 

ومل ي�ضتخدم هذا ال�ضالح منذ ذلك اليوم".
وكان��ت الق��وات االأمريكي��ة ق��د �رشب��ت قاع��دة 
ردا  اأبري��ل،   7 يف  ال�ضوري��ة  اجلوي��ة  ال�ضع��ريات 
عل��ى هج��وم كيميائي اتهم��ت وا�ضنطن احلكومة 
ال�ضوري��ة بتنفيذه على بلدة خ��ان �ضيخون �ضمال 

البالد.
وقال��ت م�ضادر �ضورية معار�ضة ال�ضهر املا�ضي، 
اإن اجلي���س ال�ضوري ا�ضتخدم غ��از الكلور يف بلدة 
عني ترم��ا بغوطة دم�ض��ق ال�رشقي��ة، بينما نقلت 
�ضحيف��ة "دي فيل��ت" االأملانية ع��ن م�ضادر يف 
الغربي��ة  واال�ضتخب��ارات  ال�ضوري��ة  املعار�ض��ة 
ادعاءاته��ا با�ضتخ��دام الق��وات ال�ضوري��ة ال�ضالح 
الكيميائي عدة مرات يف ريف دم�ضق خالل ال�ضهر 
ونفت دم�ضق كل اتهامات من هذا القبيل، وا�ضفة 

اإياها بالكاذبة واملفربكة.

الجيش السوري على مشارف الفرات في محافظة الرقة

البنتاغون: دمشق لم تستخدم قوات االحتالل اإلسرائيلي تعتقل عناصر من حماس في الضفة الغربية
الكيميائي منذ أبريل ترجمة ـ دانيا رافد 

واشنطن _ وكاالت

دمشق - وكاالت

بعد فشل المحاوالت الدولية السابقة .. 

أردوغان و موغيريني في زيارة وساطة إلى الخليج لحل األزمة الخليجية
و�ض��ل الرئي�س الرتكي رجب طي��ب اأردوغان ، االأحد ، اىل 
ال�ضعودي��ة قب��ل اأن يغ��ادر اإىل الكوي��ت التي تق��ود جهود 
الو�ضاطة بني جمموع��ة املقاطعة االأربع وقطر يف زيارة 
ت�ضتغ��رق يوم��ني كم��ا و�ضل��ت املمثل��ة العلي��ا لل�ضيا�ضة 
اخلارجي��ة واالأمني��ة يف االحت��اد االأوروب��ي، فيديري��كا 

موغرييني، اإىل الكويت االحد .
وتاأت��ي الزيارتان  يف �ضي��اق اجله��ود الدبلوما�ضية التي 
ت�ضهده��ا املنطقة ملعاجلة االأزمة اخلليجية، بعد اأن باءت 
كل جه��ود ح��ل االأزمة ، مب��ا يف ذلك اجله��ود االأمريكية، 

بالف�ضل حتى االآن.
و�ضتكون قطراملحطة االأخ��رية جلولة اأردوغان اخلليجية 
الت��ي بداأها اأم�س االأحد حيث �ضيق��وم بزيارة قطر اليوم ، 

بح�ضب وكالة االنا�ضول الر�ضمية لالأنباء.
ومنذ اأن اندلعت االأزمة يف حزيران/ يونيو، اأر�ضلت تركيا 

قوات اإىل قطر وما تزال تنقل االأغذية مل�ضاعدة الدوحة.
وهن��اك عالقات وثيق��ة بني اأنقرة والدوح��ة ويرجع ذلك 
جزئيا اإىل دعمهما ال�ضيا�ض��ي جلماعة االخوان امل�ضلمني 
وجماع��ات مماثلة- حتى اأن اململك��ة العربية ال�ضعودية 
ودول عربي��ة اأخرى ا�ضت�ضهدت به��ذا �ضمن �ضكاواها �ضد 

قطر، متهمة اإياها بدعم االرهاب.
وعر�ضت تركيا دعمها يف التو�ضط بذلك النزاع االإقليمي، 
رغ��م اأن حمللني �ضكك��وا يف اإمكانية اأن يكون ذلك مقبوال 

لدى ال�ضعودية وحلفائها.
وق��ال اأتيال ي�ضي��الدا، وهو م�ضت�ض��ار �ضيا�ضي ل��دى هيئة 
“جلوب��ال �ضور�س بارت��رز″ اال�ضت�ضارية يف ا�ضطنبول، 
لوكال��ة االأنباء االأملانية اإن “تركيا ال ينظر اإليها كو�ضيط 
مو�ضوع��ي يف االأزمة القطرية حي��ث انها تنحاز �رشاحة 

للدوحة منذ البداية”.
واأ�ض��اف: “موقف اأنقرة من االإخ��وان امل�ضلمني وحما�س 

يخلق م�ضكلة ب�ضكل خا�س لدى ال�ضعوديني وم�رش”.
اأم��ا موغريين��ي فمن املقرر اأن جت��ري مباحثات مع عدد 
م��ن كبار امل�ضوؤولني الكويتيني لالإعراب عن دعم االحتاد 
االأوروب��ي جله��ود اأم��ري الكوي��ت، ال�ضيخ �ضب��اح االأحمد 

اجلابر ال�ضباح، حلل االأزمة اخلليجية.

وكاالت ـ متابعة 

وحدة مكافحة اجلرمية 
املنظمة يف م�صراتة تنتظر 

قرار النائب العام الذي 
يخو�ض حمادثات مع 

حكومات اأجنبية تتحفظ 
ب�صاأن االعرتاف بجثث 
مواطنيها املنتمني اإىل 

داع�ض.

قال م�ضوؤولون حملي��ون اإنه بعد مرور �ضبعة اأ�ضهر 
عل��ى دحر قوات ليبية لتنظيم داع�س االإرهابي يف 
مدين��ة ���رشت ال�ضاحلية ال ت��زال جث��ث مئات من 
مقاتل��ي التنظي��م املت�ض��دد حمفوظ��ة يف مربدات 
بانتظ��ار نتيجة تفاو�س ال�ضلطات الليبية مع عدة 

حكومات دول اأخرى لتقرير م�ضريها.
ونقل��ت اجلث��ث اإىل م�رشات��ة، غرب��ي ���رشت، التي 
ق��ادت قواته��ا القت��ال ال��ذي اأدى لهزمي��ة الدولة 

االإ�ضالمية يف �رشت يف دي�ضمرب.
وميث��ل ال�ضم��اح ب�ضحن تل��ك اجلث��ث اإىل اأوطانها 
مث��ل تون���س وال�ض��ودان وم���رش اأم��را ذا ح�ضا�ضية 
حلكوم��ات تلك الدول التي تتحفظ ب�ضاأن االعرتاف 
بع��دد مواطنيه��ا الذي��ن غادروه��ا لالن�ضمام اإىل 

املت�ضددين يف العراق و�ضوريا وليبيا.
وحتدث ع�ضو يف وح��دة معنية مبكافحة اجلرمية 
املنظمة يف م�رشات��ة، وبالتعامل مع تلك اجلثث، 

قائال "انت�ضل فريقنا مئات اجلثث".
واأ�ضاف "ه��ذه هي العملية الرئي�ضي��ة التي ت�ضمح 
لن��ا باحلف��اظ على اجلث��ث وتوثيقه��ا وت�ضويرها 

وجمع عينات من احلم�س النووي".
يف  املنظم��ة  اجلرمي��ة  مكافح��ة  وح��دة  وقال��ت 
م�رشات��ة اإنها بانتظار قرار من النائب العام الذي 
ال ي��زال يخو���س حمادثات مع حكوم��ات اأجنبية 

ب�ضاأن اإعادة اجلثث.
وهزم تنظيم داع���س االإرهابي يف معقله الرئي�ضي 
مبدين��ة املو�ض��ل العراقية ويتعر���س ل�ضغوط يف 

الرقة قاعدته الرئي�ضية يف �ضوريا.

طرابلس -  وكاالت

مفاوضات ليبية مع حكومات دول الجوار لتقرير مصير جثث عناصر تنظيم داعش


