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بنغازي.. إعدام باللون البرتقالي!

30 قتيال وعشرات الجرحى في تفجير انتحاري في كابول

البعثة الدبلوماسية اإليرانية إلى الحج 
تدخل السعودية عبر دبي

تصاعد حدة العنف في العاصمة المكسيكية

 

بسبب سرقة أغنام.. 55 قتيال وجريحًا في السودان
قتل 25 �شخ�شا واأ�شيب 30 اآخرون بجروح، يف ا�شتباكات وقعت اأم�س الأحد، بني 

قبيلتي الرزيقات واملعاليا يف ولية �رشق دارفور ال�شودانية.
ونق��ل موق��ع "�شودان تربيون" عن �شه��ود عيان، اأن قتال عنيف��ا اندلع بني طريف 
الن��زاع القبل��ي مبنطقة "دونك��ي اأم عرق" التابع��ة ملحلية �شعريي��ة )56 كم غرب 
ال�شع��ني عا�شم��ة الولي��ة(، يف جتدد ل�شتب��اكات حدثت قبل يوم��ني على خلفية 
�رشق��ة اأغن��ام. وتعود ج��ذور ال�رشاع بني القبيلت��ني اإىل الع��ام 1966، وهو نزاع 

تقليدي حول ملكية الأر�س "احلاكورة".
لكن الأ�شباب احلقيقية للنزاعات يف ال�شنوات الأخرية تتعلق بالتهامات املتبادلة 
ب�رشق��ة املوا�ش��ي م��ن قب��ل  الطرف��ني، وم��ا يعق��ب ذلك م��ن حم��اولت ل�شتعادة 
امل�رشوقات، توؤدي كثريا ما اإىل �شدام بني اجلانبني. ومل تفلح احلكومتان الولئية 
والحتادي��ة يف الو�ش��ول اإىل �شل��ح اأهلي ينهي الن��زاع القائم بالرغ��م من تنظيم 

العديد من موؤمترات ال�شلح داخل ولية �رشق دارفور وخارجها

اأظه��ر �رشيط فيدي��و تناقله ن�شطاء يف مواق��ع التوا�شل الجتماع��ي م�شاهد لعملية 
اإع��دام جماعية نفذها ت�شكيل ع�شك��ري تابع للجي�س الليبي مبدين��ة بنغازي.وفيما 
ذك��رت مواقع اأن عملية الإعدام نفذت بح��ق 20 �شخ�شا، ظهر يف الت�شجيل امل�شور 
18 �شخ�شا يف رداء برتقايل جاثني على ركبهم قبل اأن يقوم جنود باإطالق النار 

على روؤو�شهم من بنادق ر�شا�شة.
وق��د اأ�رشف على عملية الإع��دام الرائد حممود الورفلي، اآمر حماور القوات اخلا�شة، 
وق��ام بقراءة قرار باإن�شاء حمكمة ميدانية وباإعدام هذه املجموعة جراء ما ارتكبته 
م��ن "قت��ل وخطف وتعذي��ب وتفجري وذبح وتنكيل بح��ق اأبناء املوؤ�ش�ش��ة الع�شكرية 

خا�شة، واأبناء ال�شعب الليبي عامة".
وكان��ت ليز ثرو�شل املتحدثة با�شم املفو�شي��ة العليا حلقوق الإن�شان التابعة لالأمم 
املتح��دة، طالب��ت موؤخرا باإعفاء هذا ال�شابط من من�شب��ه، كقائد ميداين يف القوات 
اخلا�ش��ة، م�ش��رية اإىل وج��ود اأ�رشطة فيدي��و لعمليات اإع��دام نفذها واأخ��رى اأ�رشف 
عليه��ا. ورف���س بي��ان للقي��ادة العامة للجي���س الليب��ي اتهامات املفو�شي��ة العليا 
الأممي��ة حلق��وق الإن�ش��ان، م�ش��ددا عل��ى اأن م��ا ورد يف بيانها من اتهام��ات بقتل 

وتعذيب الأ�رشى غري �شحيح.

قت��ل 30 �شخ�شا عل��ى الأقل، واأ�شيب نحو 42 اآخرين، حينم��ا فجر انتحاري �شيارة 
مفخخ��ة غربي العا�شم��ة الأفغانية كابول. اأعلن ذلك متح��دث با�شم وزارة الداخلية 
الأفغاني��ة، م�ش��ريا اإىل اإن ع��دد ال�شحايا مر�ش��ح لالرتفاع. وطوق��ت ال�رشطة منطقة 
النفج��ار التي تقع بالقرب من منزل نائ��ب رئي�س الوزراء حممد حمقق زعيم طائفة 
اله��زارة ال�شيعية، التي ت�ش��كل غالبية �شكان تلك ال�شاحية. وقالت ال�رشطة الأفغانية 
اإن مرتك��ب الهج��وم اأو اله��دف من��ه مل يت�شحا بعد. ويع��د ذلك التفج��ري النتحاري 
ه��و الأح��دث يف �شل�شلة اأعم��ال العن��ف يف اأفغان�شتان، التي ح�ش��دت اأرواح 1662 
مدني��ا خالل الن�شف الأول من الع��ام اجلاري. وياأتي الهجوم بعد نحو اأ�شبوعني من 
اإع��الن تنظيم الدول��ة الإ�شالمية م�شوؤوليته عن هجوم على م�شج��د بالعا�شمة، اأ�شفر 
ع��ن مقتل اأربعة اأ�شخا���س على الأقل. و�شهدت كابول �شق��وط نحو 20 يف املئة من 
القتل��ى املدني��ني، الذين �شقطوا خ��الل العام اجلاري، من بينه��م 150 �شخ�شا قتلوا 
يف تفج��ري هائ��ل ا�شتهدف �شاحنة نهاية ماي��و/ اأايار املا�شي، وذل��ك وفقا لأرقام 
الأمم املتح��دة. ويتزامن الهجوم اأي�شا مع قي��ام الإدارة الأمريكية بدرا�شة خياراتها 
ال�شرتاتيجية ب�شاأن اأفغان�شتان، مبا يف ذلك اإمكانية اإر�شال مزيد من القوات، لتعزيز 

مهمة التدريب والإر�شاد التي تقدمها بالفعل للقوات احلكومية الأفغانية.

طه��ران - وكالت: اأعلن رئي���س جلنة احلج والزيارة يف جمل�س ال�شورى الإيراين، اأحد اآزادي خواه، 
اأن الدبلوما�شيني الإيرانيني املخت�شني يف ت�شيري اأمور احلجاج �شيدخلون الأرا�شي ال�شعودية عرب 
الإم��ارات. ونقل��ت وكالة "ت�شنيم" عن خواه قوله اإن اأفراد البعث��ة الدبلوما�شية �شيتلقون تاأ�شريات 
دخ��ول و�شيغ��ادرون اإي��ران اإىل ال�شعودي��ة عرب دب��ي خالل الأي��ام املقبلة، وذلك م��ن اأجل ت�شهيل 

الإجراءات الأولية لو�شول احلجاج الإيرانيني ومل�شاعدتهم خالء اأداء منا�شك احلج.
وذك��ر الدبلوما�ش��ي الإيراين اأنه من املتوق��ع اأن متنح البعثة هذه التاأ�ش��ريات اليوم الثنني، ح�شب 
التف��اق املتو�ش��ل اإليه يف اإط��ار املفاو�شات اجلارية ب��ني وزير احلج ال�شع��ودي ورئي�س منظمة 

احلج والزيارة الإيرانية.

املك�شيك - وكالت: اأعلنت ال�شلطات املك�شيكية عن مقتل 5 اأ�شخا�س على الأقل جراء حادثي اإطالق 
نار منف�شلني وقعا يف العا�شمة مك�شيكو اأم�س الأحد.

ونقل��ت وكالة "رويرتز" عن مكتب النائب العام املحلي تاأكيده اأن م�شلحني اثنني على دراجة نارية 
اأطلق��ا الن��ار عل��ى اأربعة اأ�شخا���س يف حانة جنوب غرب��ي املدينة فجر الأحد، م��ا اأ�شفر عن مقتل 3 
منه��م، مبن فيهم ام��راأة يف �شن 23 عاما ورجالن يبلغان 23 و38 عاما، بينما ل يزال الرابع، وهو 

�شاب يف �شن 23 عاما يف امل�شت�شفى.
واأ�ش��اف املتح��دث با�ش��م املكت��ب اأن املهاجم��ني لذا بالفرار، م�شيف��ا اأن جميع �شحاي��ا العتداء 
مك�شيكي��ون. كم��ا ذكر امل�شوؤول نقال عن نتائج التحقي��ق الأويل اأن �شخ�شني قتال واأ�شيب 8 اآخرون 
يف وق��ت لح��ق، بالر�شا�س يف �شوق �شعبية �رشق العا�شمة، م�شيفا اأن دوافع احلادث مل حتدد بعد 

والتحقيقات ل تزال م�شتمرة للك�شف عن جميع مالب�شاته.
جت��در الإ�ش��ارة اإىل اأن الأو�ش��اع الأمني��ة يف املك�شيك ل تزال غ��ري م�شتقرة، اإذ �شه��دت البالد خالل 
الأ�شه��ر ال�18 الأخرية ت�شعيدا ملحوظا يف جرائم القت��ل، وذلك ب�شبب اأن�شطة الع�شابات الإجرامية، 
م��ا ي�ش��ع الرئي�س املك�شيك��ي، اإنريكي بينيا نييتو يف موق��ف حرج، جراء تعهده ل��دى توليه مقاليد 

احلكم يف عام 2012 بو�شع حد لأعمال العنف يف البالد.

رجحت م�شادر مقربة من وزي��ر اخلارجية الأمريكي، 
اأن ريك�س تيلر�شون رمبا يفكر يف ال�شتقالة قريبا على 

خلفية تفاقم خالفاته مع الرئي�س دونالد ترامب.
ونقل��ت �شبك��ة "�ش��ي اإن اإن" الأمريكية ع��ن م�شدرين 
مقربني من وزير اخلارجي��ة اعتقادهما، اأن تيلر�شون، 
وعل��ى الرغ��م من ه��ذه اخلالف��ات التي مل تع��د خافية 
عل��ى املراقب��ني، كان يعت��زم البق��اء يف من�شبه حتى 
نهاية العام اجلاري، لك��ن تزايد �شعوره بالإحباط يف 
الف��رتة الأخ��رية وياأ�شه م��ن اإمكانية احت��واء ال�شجال 
م��ع الرئي�س يف امل�شتقبل املنظ��ور، يدفع لالعتقاد اأن 
"خ��روج تيلر�شون م��ن الإدارة الأمريكي��ة قبل نهاية 

العام لن يكون مفاجئا".
وذكرت "�شي اإن اإن" اأن قائمة اخلالفات املتزايدة بني 
الرجل��ني اأ�شيف اإليها موؤخرا بندان متعلقان باملوقف 

من اإيران وب�شوؤون م�شوؤويل الإدارة.
 وظه��ر اأح��دث خ��الف بينهم��ا بع��د النتق��اد العلن��ي 
م��ن قبل ترامب لوزي��ر العدل، وذلك خ��الل مقابلة مع 
�شحيف��ة "نيوي��ورك تامي��ز" الأمريكي��ة، حي��ث يعتقد 
تيلر�ش��ون اأن��ه ل يج��ب على ترام��ب اأن ينتق��د وزرائه 

بهذه الطريقة "غري املهنية".
فيم��ا خ���س  وزي��ر عدل��ه  انتق��د  ق��د  ترام��ب   وكان 
التحقيقات التي يجريه��ا مكتب التحقيقات الفيدرالية 
النتخاب��ات  يف  املزع��وم  الرو�ش��ي  التدخ��ل  ح��ول 

الأمريكية.

كم��ا ي�ش��كل التفاق الن��ووي بني اإي��ران والدول 1+5 
مو�شوع��ا اآخ��ر للخالف��ات ب��ني ترام��ب وتيلر�ش��ون، 
حيث تتح��دث تقارير عن �شعي الرئي���س الأمريكي اإىل 
ا�شتبعاد تيلر�شون وجهاز اخلارجية عن اتخاذ اأي قرار 
يف ه��ذا املج��ال. وكان ترامب، بح�ش��ب جملة "فورين 
بولي�ش��ي" قد طلب م��ن تيلر�شون تزوي��ده مبواد متكنه 
م��ن اتهام طهران بعدم اللتزام بالتفاق النووي، غري 

اأن اخلارجية مل ت�شتجب لهذا الطلب.
م��ع ذل��ك، اع��رتف م�ش��درا "�ش��ي اإن اإن"، ب��اأن م��زاج 
تيلر�ش��ون الق��امت قد يكون ناجتا ع��ن "متاعب اأ�شبوع 
�شع��ب"، وهو التف�ش��ري الذي رجحته ع��دة م�شادر يف 
وا�شنط��ن ردا عل��ى �شوؤال عم��ا اإذا راأوا موؤ�رشات اإىل اأن 

تيلر�شون يبحث عن ا�شرتاتيجية للخروج.

با���رشت  الأم��ن  �شلط��ات  اأن  �شعودي��ة  ذك��رت �شحيف��ة 
التحقي��ق يف مقتل فهد اخل�شري، الع�ش��و يف "هيئة الأمر 
باملع��روف والنهي عن املنك��ر" مبركز اخلرباء يف منطقة 
الق�شيم . واأف��اد موقع ال�شحيفة باأن اخل�شري قتل �شباح 
اأم�س نتيجة اإ�شابته بر�شا�شتني يف ال�شدر مبلحق �شكنه 
باملنطقة، فيما تعر�س امللح��ق ال�شكني للحرق، للتغطية 
على جرمية القتل، بح�شب التقديرات الأولية. ونقل امل�شدر 
ع��ن املتحدث الر�شم��ي للدفاع امل��دين مبنطق��ة الق�شيم، 
العقيد اإبراهيم اأب��ا اخليل، اأن "الق�شية لدى ال�رشطة وهي 

من يحق لها الت�رشي��ح حول الواقعة". اإىل ذلك، اأكد رجل 
الأعم��ال ال�شعودي خالد الراجح��ي وفاة زوج �شقيقته يف 
نع��ي كتبه عل��ى ح�شاب��ه يف موقع التوا�ش��ل الجتماعي 
توي��رت. وو�شف��ت بع�س املواق��ع ال�شحية باأن��ه "م�شوؤول 
رفي��ع يف هيئ��ة الأمر باملع��روف والنهي ع��ن املنكر يف 
ال�شعودي��ة"، ولف��ت موق��ع اإرم نيوز اإىل اأن ه��ذه اجلرمية 
ه��زت ال�شعودية لكون �شحيتها "م�ش��وؤول يف هيئة الأمر 
باملع��روف"، الت��ي تتوىل مهام ال�رشط��ة الدينية. وك�شف 
لحق��ا موق��ع "عاج��ل" تفا�شيل ع��ن هذه اجلرمي��ة التي 
تو�ش��ف بالغام�شة، م�ش��ريا اإىل اأن العمل يجري حلل لغز 
"اختفاء مفتاح غرفة" ال�شحية. ونقل املوقع عن مقربني 

م��ن اأ���رشة القتيل، اأن اجلرمي��ة وقعت فجر الأح��د الباكر، 
و�شم��ع حينها "�شوت غري��ب داخل ملحق �شكنه باخلرباء 
عندم��ا كان نائما، وبعد ذل��ك بدقائق ا�شتعلت النريان يف 
ال�شكن". واأ�شار ه��وؤلء ال�شهود اإىل اأن فرقة للدفاع املدين 
عرثت على اخل�شري ميتا، واعتقد حينها اأنه تويف اختناقا 
بفعل احلريق، اإل اأنه تبني لحقا يف امل�شت�شفى اأنه اأ�شيب 
بر�شا�شت��ني يف �ش��دره. واأ�شارت اأ���رشة ال�شحية اإىل اأن 
اخل�ش��ري قتل يف اأول يوم عمل له بع��د عودته من اإجازة، 
معربة ع��ن حريتها من غرابة "اأن ب��اب الغرفة التي كان 
اخل�ش��ري نائما فيها ظ��ل مغلقا، واأنه مل يت��م العثور على 

مفتاح الباب �شواء داخلها اأو خارجها".

اأف��ادت وكال��ة "مع��ا" الفل�شطينية ب��اأن مدفعية 
اجلي���س الإ�رشائيل��ي اأطلق��ت فجر الي��وم الثنني 
الن��ريان على مواقع يف قطاع غزةونقلت الوكالة 
عن م�شادر حملية تاأكيدها اأن اجلي�س الإ�رشائيلي 
اأطل��ق عدة قذائف باجت��اه مواقع ر�شد �رشق دير 
البل��ح و�شط القط��اع، م�شيفة اأن��ه مل يتم ت�شجيل 
اأي اإ�شابات يف �شفوف املواطنني الفل�شطينيني.
من جانبها، اأكدت �شحيف��ة "جريوزاليم بو�شت" 
الإ�رشائيلي��ة ه��ذه الأنب��اء، مو�شح��ة اأن ه��دف 
الق�شف هو مواقع حلركة حما�س جنوب القطاع.

وذكرت ال�شحيفة اأن نريان املدفعية الإ�رشائيلية 
ج��اءت ردا عل��ى �شق��وط �شاروخ حمل��ي ال�شنع 
اأطل��ق م��ن الأرا�شي الفل�شطيني��ة اأم�س الأحد، يف 
منطقة غري ماأهولة ق��رب ال�شياج الأمني بالنقب 
الغرب��ي، وذل��ك دون اإحل��اق اأي �رشر ب���رشي اأو 

مادي.
كم��ا دع��ا وزي��ر الدف��اع الإ�رشائيل��ي، اأفيغ��دور 
ليربم��ان، اإىل اإ�شدار حكم اإع��دام بحق فل�شطيني 
نف��ذ اجلمع��ة املا�شي عملية طع��ن يف م�شتوطنة 
"حلمي���س" يف ال�شفة الغربي��ة اأدت اإىل مقتل 3 

اإ�رشائيليني.
وذكر ليربمان عرب �شفحته على موقع "في�شبوك" 
اأم���س الأح��د: "يف ه��ذه احلالة ل نحت��اج اإىل اأي 
مب��ادرات ت�رشيعية لأن حمكم��ة يهودا وال�شامرة 
الع�شكري��ة خمول��ة باإ�شدار حكم اإع��دام، مبوجب 

هل قرر تيلرسون االستقالة؟

الجيش اإلسرائيلي جريمة غامضة تهز السعودية!
يقصف قطاع غزة الرياض - وكاالت

القدس _ وكاالت

واشنطن - وكاالت

السراج وحفتر يلتقيان في باريس برعاية ماكرون
الليبي��ة  احلكوم��ة  رئي���س  اإن  دبلوما�ش��ي  م�ش��در  ق��ال 
املدعومة من الأمم املتحدة فايز ال�رشاج يجري حمادثات 
يف باري���س هذا الأ�شبوع مع خليفة حفرت القائد الع�شكري 

القوي الذي ما زال يرف�س �شلطته.
اإع��ادة  اإىل  وال���رشاج  حف��رت  ب��ني  املحادث��ات  وته��دف 
ال�شتق��رار يف البل��د املنت��ج للنف��ط ال��ذي انزل��ق اإىل هوة 
الفو�ش��ى من��ذ اإطاح��ة جماع��ات م�شلحة مبعم��ر القذايف 
ع��ام 2011. وتدعم حكوم��ات الغرب التف��اق ال�شيا�شي 
املدع��وم م��ن الأمم املتح��دة الذي ج��اء بال���رشاج رئي�شًا 
حلكوم��ة الوفاق الوطن��ي الليبية، لكن حف��رت الذي حققت 
قوات��ه مكا�ش��ب ميداني��ة كبرية يف ���رشق الب��الد ل يزال 

راف�شًا ل�رشعية هذه احلكومة.
واأج��رى حفرت وال�رشاج حمادث��ات يف اأبوظبي يف مايو/
اأي��ار للم��رة الأوىل منذ اأكرث من ع��ام ون�شف العام. وقال 
امل�ش��در الدبلوما�ش��ي لروي��رتز: “اأعلم اأن حف��رت موجود 

بالفعل يف باري�س ومن املقرر اأن ي�شل ال�رشاج قريبًا. 
ومل يعل��ق متح��دث با�شم احلكوم��ة الفرن�شية كم��ا مل يرد 
م�شوؤولو حكومة ال���رشاج على عدة ات�شالت هاتفية. لكن 
تلفزي��ون النب��اأ الليبي نق��ل عن م�شدر باحلكوم��ة الليبية 

قوله اإن ال�رشاج �شي�شل اإىل باري�س يوم الثالثاء.
ليبي��ا  يف  �شن��وات  من��ذ  امل�شتم��رة  الفو�ش��ى  و�شمح��ت 
يف تو�شي��ع ن�ش��اط مت�ش��ددي تنظي��م الدول��ة الإ�شالمي��ة 
وجت��ار الب�رش و�شار ه��ذا البلد النقط��ة الرئي�شية لنطالق 
املهاجرين الراغبني يف عبور البحر املتو�شط اإىل اأوروبا.

ويف ظ��ل عدم وج��ود جي�س وطني �ش��ارت ف�شائل الثوار 
ال�شابق��ني، الت��ي احت��دت يوم��ًا م��ا لالإطاح��ة بالق��ذايف، 
ف�شائ��ل متناف�شة بقوة ال�ش��الح. ويحظى كل ف�شيل بدعم 
زعم��اء �شيا�شي��ني متناف�ش��ني �شم��ن حتالف��ات متداخلة 
تقات��ل م��ن اأج��ل ال�شيط��رة والنف��وذ. ول يدع��م ال���رشاج 
�ش��وى جمموعة ف�شائ��ل م�شلحة غربي الب��الد، واإىل الآن 
مل تفل��ح حكومت��ه حتى يف ب�ش��ط ال�شيطرة عل��ى طرابل�س 
الت��ي تتخذها مقراً لها. ويقول دبلوما�شيون اإن حمادثات 
باري���س �شرتكز على التفاق على مبادئ رئي�شية منها اأن 
التف��اق ال�شيا�شي ه��و ال�شبيل لإحراز تق��دم وعدم اللجوء 

حلل ع�شكري واإخ�شاع اجلي�س الليبي ل�شلطة مدنية.

وكاالت ـ متابعة 

�أفادت �شحيفة "فاينن�شال 
تاميز" �لأمريكية باأن 

�لحتاد �لأوروبي ينظر 
يف �تخاذ �إجر�ء�ت 

م�شادة، �إذ� طالت 
�لعقوبات �لأمريكية 
�ملتوقعة �شد رو�شيا 

م�شاحله �لقت�شادية.

واأك��دت ال�شحيفة يف تقرير ن�رشته اأم�س الأحد اأن رئي�س 
املفو�شي��ة الأوروبي��ة جان كلود يونك��ر اأعد مذكرة دعا 
فيه��ا الحت��اد اإىل اإعادة النظر ب�ش��كل عاجل يف رد فعل 
بروك�ش��ل املتوق��ع. ونقل��ت ال�شحيفة عن املذك��رة التي 
�شيطلع يونكر عليها اأع�ش��اء املفو�شية اأثناء اجتماعهم 
الأربع��اء املقب��ل اأن��ه ينبغ��ي عل��ى بروك�ش��ل اأن تك��ون 
جاه��زة لتخاذ خطوات يف غ�ش��ون اأيام معدودة، اإذا مل 
تراعي العقوبات الأمريكية امل�شالح الأوروبية. و�شددت 
املذك��رة، ح�شب ال�شحيفة، على �رشورة اأن تكمن اأولوية 
الحتاد الأوروبي يف البحث عن �شمانات خطية من قبل 
اإدارة الرئي���س الأمريكي دونال��د ترامب يف اأن العقوبات 
اجلدي��دة لن مت�س م�شاحله. وتق�شي ه��ذه الوثيقة اأي�شا 
با�شتخدام القوانني الأوروبية ملنع العرتاف بالإجراءات 
العقابية اجلديدة واحليلولة دون دخولها حيز التنفيذ يف 
اأوروب��ا، بالإ�شاف��ة اإىل اإعداد خط��وات م�شادة يف اإطار 
معاي��ري منظمة التجارة العاملية. واأ�شارت ال�شحيفة اإىل 
اأن هذه الوثيقة تعك�س بالغ قلق الحتاد الأوروبي من اأن 
ت�شتهدف العقوب��ات الأمريكية اجلديدة م�شالح �رشكاته 
امل�شارك��ة يف م�شاري��ع م�شرتكة مع الط��رف الرو�شي، ل 
�شيما يف جمال الطاقة، وبالدرجة الأوىل بناء خط الغاز 
"ال�شيل ال�شمايل 2" بني رو�شيا واأملانيا. و�شبق اأن اأُعلن 
اأن امل�رشع��ني الأمريكي��ني يف الكونغر���س تو�شل��وا اإىل 
اتفاق ب�شاأن م�رشوع قرار يق�شي بفر�س عقوبات جديدة 
على مو�شكو، وكذل��ك على طهران وبيونغ يانغ، واأعربت 
املتحدث��ة با�ش��م البيت الأبي�س �ش��ارة �شاندرز اأم�س عن 
دع��م الإدارة الأمريكية لن�س الق��رار املعدل، م�شيفة اأن 

الرئي�س ترامب �شيوقع عليه، على الأرجح.

واشنطن - وكاالت

االتحاد األوروبي يتهيأ للرد على عقوبات أميركية جديدة ضد روسيا

ً


