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الناتو يجدد دعمه ألوكرانيا ويدعو لتنفيذ اتفاقات مينسك

فرنسا قد تغلق نحو 17 من مفاعالتها النووية

 

البدء بسحب القوات األلمانية من قاعدة 
إنجرليك التركية

انق��رة _ متابع��ة : ب��داأت اأملاني��ا، �س��حب قواته��ا م��ن قاع��دة اإجنرلي��ك اجلوي��ة 
الرتكية،االثنني، حيث كانت تدعم عمليات التحالف الدويل.

وبح�س��ب ما اأعلنه املتحدث الر�سمي با�سم وزارة الدفاع االأملانية، فاأن قرار �سحب 
القوات ياأتي على خلفية اخلالف بني برلني واأنقرة.

ووافق الربملان االأملانى ال�س��هر املا�س��ي على �س��حب القوات االأملانية من قاعدة 
اإجنرلي��ك، على اأن ت�س��تمر الطائرات االأملانية فى القاع��دة الرتكية على االأقل حتى 
نهاي��ة يولي��و اجل��اري، كجزء م��ن مهمة توف��ر طائرات ا�س��تطالع لدع��م عمليات 
التحال��ف بقي��ادة الواليات املتح��دة االأمريكية �س��د داع�ش االجرام��ي فى العراق 
و�س��وريا. وم��ن املقرر كذل��ك نقل امل��واد ال�رضوري��ة اإىل قاعدة جوي��ة جديدة يف 

االأردن، حيث �سيتم ن�رض الطائرات بحلول �سهر ت�رضين االأول.

كييف _ وكاالت : جدد االأمني العام حللف �س��مال االأطل�س��ي ين�ش �س��تولتنربغ دعم 
الناتو الأوكرانيا، موؤكدا �رضورة تنفيذ اتفاقات مين�سك بالكامل.

وقال �س��تولتنربغ خالل جل�س��ة للجنة "اأوكرانيا – الناتو" يف كييف االثنني، "نحن 
هنا الإظهار ت�سامن الناتو مع اأوكرانيا وكذلك دعمنا القوي ل�سيادة دولتكم ووحدة 
اأرا�س��يها. ورو�س��يا توا�س��ل خطواتها العدوانية �س��د اأوكراني��ا، اإال اأن الناتو ودول 

احللف تقف اإىل جانبكم".
كما اأكد االأمني العام للناتو اأن دول احللف ال تعرتف "ب�س��م القرم من قبل االحتاد 
الرو�س��ي". وعلى حد قوله، فاإن الناتو قلق من ا�س��تمرار االأعمال القتالية يف منطقة 
دونبا���ش ب���رضق اأوكراني��ا. واأك��د �س��تولتنربغ "���رضورة تنفي��ذ اتفاق��ات مين�س��ك 
بالكامل، واأن تتمكن بعثة منظمة االأمن والتعاون يف اأوروبا من الو�سول اإىل كافة 
اأرا�سي اأوكرانيا ب�سكل �سامل واآمن ودون اأي عقبات". جتدر االإ�سارة يف هذا ال�سياق 
اإىل اأن مو�س��كو اأعلنت �س��ابقا اأكرث من مرة اأن رو�سيا لي�ست طرفا يف النزاع الداخلي 

االأوكراين واأن القرم جزء ال يتجزاأ من االحتاد الرو�سي.

باري�ش _ وكاالت : وعد وزير االإنتقال البيئي الفرن�سي نيكوال هولو االإثنني باإغالق 
مفاع��الت نووي��ة "قد ي�س��ل عدده��ا اىل 17"وذلك م��ن اأجل اإح��رتام قانون حتول 
الطاق��ة الذي يه��دف اىل جعل ن�س��بة الذرة امل�س��تخدمة يف انت��اج الكهرباء حواىل 

.2025 %50 بحلول عام 
و���رّضح هولو الإذاعة "ار تي األ" اأن "اجلمي��ع يدرك انه من اأجل حتقيق هذا الهدف، 
�س��نغلق عددا من املفاعالت. �س��اأدر�ش املو�س��وع واأخطط له ورمبا يكون العدد ما 

ي�سل اىل 17 مفاعال نوويا".
واأ�سار اىل اأن "كل مفاعل لديه و�سع اقت�سادي واجتماعي وحتى اأمني خا�ش به". 

وهولو يريد "تخطيط" االإنتقال اىل انتاج طاقة اأكرث تنّوعا.
واأك��د اأن��ه "اذا اأردن��ا حتقيق هذا الهدف، تقنيا بحيث �س��نخف�ش ا�س��تهالكنا ونقوم 

بتنويع انتاجنا، علينا ان نغلق عددا من املفاعالت".
وق��دم الوزي��ر اخلمي���ش "خطة مناخ" متت��ّد طوال عه��د الرئي�ش الفرن�س��ي اميانويل 
��ل  ماك��رون الذي اأعطى ع��ددا من التوجيهات يف قطاع انتاج الطاقة، لكنه مل يف�سّ
اخلطة التي �ستعتمدها احلكومة من اأجل خف�ش ن�سبة النووي ب�سكل ملحوظ، والتي 

متثل حاليا ما يقارب ال%75 من انتاج الطاقة يف فرن�سا.

راأى رئي���ش جلنة القوات امل�س��لحة يف جمل�ش ال�س��يوخ 
لديه��ا  لي�س��ت  ب��الده  اأن  ماك��ني،  ج��ون  االأمريك��ي 
ا�س��رتاتيجية لتطبي��ع الو�س��ع يف اأفغان�س��تان، وه��ي 

تخ�رض احلرب التي بداأتها هناك منذ 15 عاما.
وعل��ق ماك��ني عل��ى �سا�س��ة قن��اة "CBS" على �س��ر 
العملي��ات الع�س��كرية يف اأفغان�س��تان قائ��ال: "ال توجد 

لدينا ا�سرتاتيجية ونحن نخ�رض".
واأ�ساف امل�س��وؤول الت�رضيعي االأمريكي يف هذا ال�ساأن، 
اأن اجلي���ش الوطن��ي االأفغ��اين مين��ى "بخ�س��ائر غ��ر 

مقبولة.. وعلينا و�سع ا�سرتاتيجية جديدة".

وكان ماك��ني ق��ام بجول��ة يف االآون��ة االأخ��رة، زار 
خاللها اأفغان�س��تان وباك�س��تان واالإمارات، على راأ�ش 
وفد �سم اأع�ساء من احلزبني اجلمهوري والدميقراطي، 
وعقد اأع�ساء الوفد حمادثات مع امل�سوؤولني يف كابل، 
والتقوا اأي�س��ا مع اجلرنال جون نيكل�سون، قائد القوات 

االأمريكية املتمركزة يف اأفغان�ستان.
م��ن جهة اأخرى، انتقد امل�س��وؤول الت�رضيع��ي االأمريكي 
االإدارة االأمريكية قائال: "نحن نعلم اأين تكمن امل�سكلة، 
اإنه��ا يف البيت االأبي�ش.. لالأ�س��ف البيت االأبي�ش يعاين 

من فو�سى كبرة".
ويوج��د يف اأفغان�س��تان يف الوق��ت احل��ايل، ما يقارب 
ال��دويل، مب��ا يف ذل��ك  األ��ف ع�س��كري للتحال��ف   13

8400 �س��ابط وجن��دي اأمريك��ي. وبح�س��ب املراق��ب 
الع��ام للحكوم��ة االأمريكي��ة ل�س��وؤون اإع��ادة البناء يف 
اأفغان�س��تان جون �س��وبكو، فاحلكومة االأفغانية كانت 
تب�سط �سلطاتها يف نوفمرب/ت�رضين الثاين عام 2015 
عل��ى %72 من اأرا�س��ي البالد، يف حني تقل�س��ت تلك 
وبلغ��ت   2015 الث��اين  نوفمرب/ت�رضي��ن  يف  الرقع��ة 

%57 فقط.
The Wall Street Jou r" �س��حيفة  وكان��ت 
اأفادت االأ�س��بوع املا�س��ي باأن البيت االأبي�ش   ،"nal
�س��مح لوزارة الدف��اع االأمريكية باإر�س��ال تعزيزات اإىل 
اأفغان�س��تان، ال يتع��دى قوامه��ا 3900 ع�س��كري، من 

دون احل�سول على موافقة.

تراج��ع الرئي���ش االأمرك��ي دونال��د ترم��ب اأم�ش 
االأحد عن حملته الإن�س��اء وحدة لالأمن االإلكرتوين 
م��ع رو�س��يا، وقال يف تغري��دة على توي��رت اإنه ال 
يعتق��د اأنه��ا ميكن اأن حت��دث، وذلك بعد �س��اعات 
فقط من تعر�ش مقرتحه النتقاد ال�س��ديد من قبل 

جمهوريني قالوا اإنه ال ميكن الوثوق ب� مو�سكو.
وكان ترم��ب قال يف وقت مبك��ر االأحد اإنه ناق�ش 
م��ع الرئي���ش الرو�س��ي فالدمي��ر بوت��ني rح��ني 
التقاه اجلمعة على هام�ش قمة جمموعة الع�رضين 

يف هامب��ورغ ب��� اأملانياr ت�س��كيل "وحدة منيعة 
لالأم��ن االإلك��رتوين" ملواجه��ة م�س��ائل مثل خطر 

التطفل االإلكرتوين باالنتخابات.
وعلى الفور، قوبل املقرتح بعا�س��فة من االنتقاد 
من ط��رف جمهوريني ت�س��اءلوا: ملاذا �س��تتعاون 
الواليات املتحدة مع رو�س��يا بعد املزاعم بتدخل 

مو�سكو يف االنتخابات االأمركية عام 2016.
وق��ال ال�س��ناتور ليند�س��ي غراهام ع�س��و جمل�ش 
ال�س��يوخ عن كارولينا اجلنوبية "اإنها لي�ست اأغبى 
فك��رة �س��معتها عل��ى االإط��الق لكنه��ا قريبة من 

ذلك".

يف ح��ني ق��ال اآ�س��تون كارت��ر ال��ذي كان وزي��را 
للدف��اع حتى نهاية اإدارة الرئي�ش ال�س��ابق باراك 
اأوبام��ا يف يناير/كان��ون الث��اين "اإن ذل��ك مث��ل 
�س��خ�ش �رضق منزلك ث��م اقرتح تنظي��م جمموعة 
عم��ل ع��ن ال�س��طو". وتراج��ع ترمب نتيج��ة لتلك 
احلمل��ة امل�س��ادة، وق��ال يف تغريدة عل��ى تويرت 
"حقيقة اأنني والرئي�ش بوتني ناق�سنا اإن�ساء وحدة 
لالأم��ن االإلكرتوين ال تعني اأنن��ي اأعتقد اأنها ميكن 
اأن حت��دث، فه��ي ال ميكن اأن حتدث".  واأ�س��ار بعد 
ذلك اإىل اتفاق مع رو�س��يا لوق��ف اإطالق النار يف 

�سوريا قائال "ميكن اأن يحدث وحدث".

ب��داأ �رضيان قرار رئي�ش جمل���ش الوزراء امل�رضي، 
بع���ش  يف  التج��وال  بحظ��ر  اإ�س��ماعيل،  �رضي��ف 
مناط��ق مدينتي رف��ح والعري�ش يف �س��به جزيرة 

�سيناء.
وجاء يف القرار الر�س��مي “اأن��ه ُيحظر التجوال يف 
املنطق��ة املح��ددة �رضقًا م��ن تل رفح م��اراً بخط 
احل��دود الدولي��ة وحت��ى العوج��ة غرب��ًا من غرب 
العري���ش وحت��ى جبل احل��الل، و�س��مااًل من غرب 
العري���ش ماراً ب�س��احل البحر وحت��ى خط احلدود 
الدولي��ة يف رفح، وجنوبًا من جبل احلالل، وحتى 
العوج��ة على خط احلدود الدولية”، ح�س��بما نقلت 

و�سائل االإعالم امل�رضية الر�سمية.
وت�سمن القرار املن�سور يف عدد اجلريدة الر�سمية، 
اأن تك��ون توقيت��ات حظ��ر التج��وال يف املنطق��ة 
امل�س��ار اإليها من ال�س��اعة ال�س��ابعة م�ساًء، وحتى 
ال�ساد�سة من �سباح اليوم التايل، فيما عدا مدينة 
العري���ش، والطري��ق ال��دويل م��ن كم��ني املي��دان، 
وحت��ى الدخول ملدينة العري�ش من الغرب، ليكون 
حظر التجوال من ال�ساعة الواحدة �سباحًا، وحتى 
ال�ساعة اخلام�س��ة من �سباح نف�ش اليوم، اأو حلني 
اإ�س��عار اآخ��ر. وياأتي القرار بع��د يومني من هجوم 
ارهاب��ي ا�س��تهدف بع���ش نق��اط مترك��ز اجلي�ش 
امل���رضي جن��وب رفح يف �س��يناء، اجلمعة، اأ�س��فر 
ع��ن مقت��ل 26 جندي��ًا، وزع��م تنظي��م “داع�ش” 

م�سوؤوليته عنه.

ماكين: الواليات المتحدة تخسر الحرب في أفغانستان

مصر: حظر للتجوال في ترمب يتراجع عن إنشاء وحدة لألمن اإللكتروني مع روسيا
شمال سيناء واشنطن _وكاالت

القاهرة _وكاالت

واشنطن - متابعة

قطر: "الحصار" أثر في أسواق دول المقاطعة أكثر مما أثر فينا
ق��ال رئي���ش غرف��ة قط��ر، خليفة ب��ن جا�س��م اآل ث��اين، اإن 
“احل�س��ار” مل يوؤثر اقت�ساديًا على اأ�سواق بالده بقدر ما 
اأثر على اأ�س��واق الدول التي قطعت عالقاتها الدبلوما�س��ية 
واالقت�س��ادية م��ع الدوح��ة، معت��رباً اأن القط��اع اخلا���ش 
يف دولت��ه “اأثب��ت قدرت��ه عل��ى جت��اوز تبع��ات احل�س��ار 
االقت�س��ادي”، على حد تعبره. واأ�س��اف: “جهود القطاع 
اخلا�ش يف هذا �س��منت ا�س��تمرار تدفق ال�س��لع اإىل ال�سوق 
املحلي��ة بنف�ش الوترة التي ت�س��من عدم حدوث نق�ش يف 
اأي من ال�س��لع اال�س��تهالكية،” ح�سبما ذكرت وكالة االأنباء 

القطرية الر�سمية “قنا”. 
امل�س��وؤول القط��ري، ك�س��ف عن تع��اون كبر ب��ني خمتلف 
ال��وزارات واملوؤ�س�س��ات احلكومي��ة يف ب��الده، ق��ال بان��ه 
“اأثمر عن وجود حلول جلميع امل�ساكل التي تواجه التجار 
القطريني، وفتح اآفاق جديدة اأمام رجال االأعمال لتو�س��يع 
اأن�س��طتهم بهدف تغطية و�س��د اأي عجز قد ينتج عن تبعات 
احل�س��ار يف ميزان العر�ش والطلب وذلك من خالل زيادة 
االإنت��اج املحلي وتو�س��يع قنوات اال�س��تراد من اخلارج.” 
وا�س��تطرد خليف��ة: “احل�س��ار اجلائ��ر ال��ذي فر�س��ته دول 
اجل��وار على دولة قط��ر مل يوؤثر على ال�س��وق القطرية بقدر 
ما اأثر على اأ�سواق تلك الدول التي خ�رضت �رضكاتها الكثر 
نتيج��ة فقدانه��ا لل�س��وق القطرية يف حني ا�س��تطاعت قطر 
وب�س��كل فوري تاأمني احتياجاتها من ال�سلع على اختالف 
اأنواعه��ا ع��ن طري��ق ا�س��ترادها من اأ�س��واق بديل��ة بنف�ش 

التكلفة وبجودة اأف�سل”. 
كما �سدد على اأن “القطاع اخلا�ش القطري اأثبت م�سوؤوليته 
وقدرت��ه خ��الل االأزمة حيث ق��ام رجال اأعم��ال و�رضكات 
قطرية باإبرام اتفاقيات وتعاقدات مع العديد من ال�رضكات 
يف دول متع��ددة ل�س��مان تدف��ق ال�س��لع وامل��واد االأولي��ة 
وباأ�س��عار تناف�س��ية مما جعل املت�رضر االأول من احل�سار 
ال��دول  االأعم��ال وامل�س��انع يف  ال���رضكات ورج��ال  ه��و 
املقاطع��ة والت��ي خ���رضت موقعه��ا يف ال�س��وق القطرية.” 
وتاأتي هذه الت�رضيحات بعد مرور 5 اأ�س��ابيع تقريبًا على 
قرار ال�سعودية واالإمارات والبحرين وم�رض قطع العالقات 
الدبلوما�سية واالقت�سادية مع قطر اإثر اتهامها باالإرهاب، 

وهو ما تنفيه الدوحة ب�سدة. 

بغداد – وكاالت

انطلقت يف جنيف اجلولة 
ال�ضابعة من مفاو�ضات 

ال�ضوريني برعاية اأممية، 
و�ضط اآمال �ضئيلة يف 

اإمكانية حتقيق تقدم 
ملمو�س وعاجل لإنهاء 

الأزمة ال�ضورية امل�ضتمرة 
طيلة اأكرث من �ضت 

�ضنوات.

وتاأت��ي هذه اجلولة من مفاو�س��ات وف��دي احلكومة 
واملعار�س��ة ال�س��وريني غداة بدء �رضيان وقف النار 
يف ث��الث حمافظ��ات جنوب �س��وريا، عم��ال باتفاق 
رو�س��ي اأمركي اأردين ا�ستند اإىل مذكرة مناطق وقف 
الت�س��عيد التي اأقرت يف اجتماعات اأ�ستانا يف مايو 
املا�س��ي. ومن املقرر اأن ي�س��تكمل ال�س��وريون بحث 
اأرب��ع ق�س��ايا اأ�سا�س��ية يف الت�س��وية، ه��ي الد�س��تور 
واحلك��م واالنتخاب��ات ومكافح��ة االإره��اب، تزامنا 
م��ع اجتماعات تقني��ة �س��تتناول "م�س��ائل قانونية 

ود�ستورية".
مفاو�س��ات ال�س��وريني االأخ��رة يف جني��ف والت��ي 
اختتم��ت يف ال�19 من مايو، مل تثمر باأي تقدم يذكر 
على م�س��ار الت�س��وية، اإذ اأقر املبع��وث اخلا�ش لالأمم 
املتحدة �س��تافان دي مي�ستورا يف اإحاطة رفعها اإىل 
جمل���ش االأم��ن يف اأعق��اب هذه املفاو�س��ات بوجود 
هوة عميقة بني الطرفني حيال الق�س��ايا االأ�سا�سية، 
معتربا اأن �س��يق الوقت األغى جميع فر�ش التقدم يف 

اجتاه الت�سوية.
م�س��ر الرئي�ش ال�س��وري ب�سار االأ�س��د، ال يزال ح�سب 
جّل املعار�س��ة "العقبة ال��كاأداء الوحيدة على طريق 
الت�سوية"، حيث ي�رض وفد الهيئة العليا للمفاو�سات 
املمثلة الأطياف وا�س��عة من املعار�سني على مطلب 
رحيل��ه قب��ل ب��دء العملي��ة االنتقالي��ة، االأم��ر ال��ذي 
ترف�س��ه دم�س��ق جملة وتف�س��يال باعتبار اأن م�سر 

الرئي�ش يتقرر عرب �سناديق االقرتاع.
ويف ه��ذا ال�س��دد، ق��ال يحي��ى العري�س��ي املتحدث 
با�سم الهيئة العليا للمفاو�سات يف حديث ل�"فران�ش 

بتوقع��ات  ي�س��ارك  املعار�س��ة  "وف��د  اإن  بر���ش" 
متوا�سعة و�س��يبحث جدول اأعمال اجلولة ال�سابقة"، 

اأي املحاور االأربعة اآنفة الذكر.
واأ�س��اف: "اله��دف م��ن م�س��اركتنا يف جني��ف ه��و 
االإبق��اء عل��ى �س��يء من الزخ��م للحل ال�سيا�س��ي، يف 
�س��وء حم��اوالت رو�س��يا ح��رف االهتم��ام باجت��اه 

اأ�ستانا التي تريد ت�سميمها كما ت�ساء".
مفاو�سات ال�سوريني اليوم يف جنيف، تاأتي ا�ستمرارا 
ل�سل�س��لة م��ن اجل��والت التفاو�س��ية غ��ر املبا���رضة 
ب��ني ال�س��وريني والت��ي انطلق��ت برعاية اأممية �س��نة 
2014، فيم��ا دخلت عل��ى اخلط اجتماعات اأ�س��تانا 
من��ذ مطل��ع الع��ام برعاي��ة رو�س��يا واإي��ران وتركيا، 

اأثم��رت حت��ى االآن بتحقيق تقدم فعل��ي على االأر�ش 
انتهى اإىل وقف اإطالق النار يف معظم اأنحاء �سوريا، 
و�س��اغت اتفاق مناطق وقف الت�س��عيد االأربع التي 
�س��ملت ثماين حمافظات �س��ورية تن�سط فيها ف�سائل 
املعار�سة امل�سلحة، رغم عدم االتفاق النهائي حتى 

االآن على حدود هذه املناطق.

وزير اخلارجية الرو�سي �سرغي الفروف، وا�ستمرارا 
جله��ود التهدئ��ة عل��ى االأر���ش، اأعل��ن ي��وم اجلمعة 
املا�س��ي م��ن هامب��ورغ اتف��اق رو�س��يا والواليات 
يف  الن��ار  اإط��الق  وق��ف  عل��ى  واالأردن  املتح��دة 
حمافظات درعا وال�سويداء والقنيطرة جنوب �سوريا، 
اعتب��ارا م��ن ظه��ر االأح��د، اأي ع�س��ية انط��الق جولة 

جنيف ال�سابعة من مفاو�سات ال�سوريني.
وزير اخلارجية االأمركي ريك�ش تيلر�سون من جهته، 
قال يف اأعق��اب اإعالن الف��روف: "الواليات املتحدة 
م�س��تعدة لبحث اإمكانية العمل مع رو�سيا على و�سع 
اآليات م�سرتكة ت�سمن اال�ستقرار يف �سوريا، وتتعدى 
ذلك لت�سمل اإعالن مناطق حظر جوي ون�رض مراقبني 
ميدانيني هناك لوقف اإطالق النار وتن�س��يق اإي�س��ال 

امل�ساعدات االإن�سانية للمنكوبني".
فيم��ا ق��ال رئي���ش جلن��ة االأم��ن القوم��ي وال�س��وؤون 
اخلارجية بالربملان االإي��راين عالء الدين بروجردي 
اإن ب��الده حتتف��ظ بحقه��ا يف دع��م �س��وريا حكومة 
و�س��عبا، ملوحا باإمكانية تكرار "الرد ال�س��اروخي" 
بروج��ردي يف ت�رضي��ح  واأو�س��ح  االإره��اب.  عل��ى 
لوكالة "ت�سنيم" اأن اإيران "عازمة وما�سية وجادة" 
يف حمارب��ة االإره��اب، وال متي��ز ب��ني اجلماع��ات 

االإرهابية وال تق�سم االإرهاب "اإىل �سيء وجيد."
و�س��دد الربملاين االإي��راين على اأن طهران �ستوا�س��ل 
الدع��م اال�ست�س��اري للحكوم��ة وال�س��عب يف �س��وريا 
ملواجهة االإرهابيني. وا�س��تطرد قائال: "نحن نحتفظ 
بحقن��ا يف دع��م احلكوم��ة وال�س��عب يف �س��وريا يف 
مواجه��ة االإرهاب، لذلك �س��نبقى اإىل جانب ال�س��عب 
ال�س��وري واحلكوم��ة يف مواجه��ة "داع���ش" وباق��ي 

اجلماعات االإرهابية".

جنيف – وكاالت  

انطالق مفاوضات السوريين في جنيف معززة باتفاق وقف النار جنوب البالد


