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قرقاش: قطر دولة غنية جدًا وهي مركز األزمة!

إيطاليا مستعدة لنشر عسكريين في الرقة السورية بشروط

 

وفاة 11 شخصًا في حريق بالسعودية
ق��ال الدف��اع املدين ال�سع��ودي، يف ح�سابه عل��ى تويرت، الأربع��اء 12 يوليو/متوز 
2017، اإن حريقًا �سبَّ يف اأحد املنازل مبحافظة جنران جنوب غربي اململكة، مما 

اأ�سفر عن وفاة 11 �سخ�سًا.
واأ�س��اف الدف��اع املدين اأنه مت اإخماد احلريق ال��ذي �سبَّ “مبنزل �سعبي ل توجد به 
فتحات تهوية )نوافذ(، نتج عنه وفاة 11 مقيمًا واإ�سابة 6 اآخرين، جراء ا�ستن�ساق 

الدخان”.ومل يذكر الدفاع املدين �سبب احلريق.

اعت��ر وزي��ر الدول��ة الإمارات��ي لل�س��وؤون اخلارجي��ة اأن��ور قرقا���ش اأن "اأزمة قطر" 
تتلخ�ش يف غياب الثقة وتقوي�ش ال�ستقرار الإقليمي، و�سدد على �رضورة اأن يطال 

حل الأزمة هذين البعدين.
وراأى قرقا���ش يف تغردي��ات باللغة الإجليزي��ة على ح�سابه يف توي��رت، �رضورة اأن 
تت�س��دى اجله��ود الدبلوما�سية "لدعم قطر للتط��رف والإرهاب وتقو���ش ال�ستقرار 

الإقليمي"، لفتا اإىل اأن احلل احلكيم ل يجب اأن يكون موؤقتا.
و�س��ف امل�سوؤول الإماراتي م��ا قال اإنه "م�رضوع قطر ال�سخ�س��ي منذ عام 1995" 

بالكارثي للمنطقة، منوها بوجود فر�سة فريدة لتغيري هذا الو�سع.
وذك��ر قرقا���ش يف تغري��دة منف�سل��ة اأن "دولة غنية ج��دا" تروج لأجن��دة متطرفة 
وملنظم��ات اإرهابية، هي مرك��ز الأزمة، نافيا اأن يكون جوه��ر امل�سكلة وجود عداء 

بني اأربع دول خليجية.

 اأك��دت وزارة الدفاع الإيطالي��ة جاهزيتها لتويل مهمة احلف��اظ على ال�ستقرار يف 
الرق��ة ال�سورية، يف ح��ال توفر "ظروف �سيا�سية معين��ة"، اإ�سافة اإىل القيام مبهمة 

مماثلة يف املو�سل العراقية.
واأو�سحت وزيرة الدفاع الإيطالية روبرتا بينوتي يف مقابلة مع �سحيفة "�ستامبا" 
اأن روم��ا �ست�ساع��د يف ا�ستع��ادة ال�ستق��رار باملو�س��ل، مبا يف ذلك ت��ويل عمليات 
تدري��ب الوح��دات الع�سكرية التي ح��ررت املدينة من اأيدي تنظي��م "داع�ش"، متهيدا 

لتحويلها اإىل اأجهزة اأمنية نظامية.
واأ�سافت الوزيرة قائلة: "نحن م�ستعدون للقيام باملهمة نف�سها يف الرقة بعد �سقوط 
عا�سمة دولة اخلالفة املعلنة، وكذلك بعد توفر ظروف �سيا�سية معينة يف �سوريا".
وذك��رت اأن وج��ود الع�سكريني الإيطالي��ني يف العراق ياأتي يف اإط��ار قرارات دولية 
�س��ادرة عن جمل�ش الأمن ال��دويل وا�ستجابة لطلب احلكوم��ة العراقية. وبخ�سو�ش 
الو�س��ع يف �سوري��ا، اأو�سحت الوزي��رة اأن "هناك تفوي�سا اأممي��ا ملحاربة الإرهاب 
يف �سوري��ا، لكن الو�سع ال�سيا�سي هناك اأ�سع��ب بكثري". واأ�رضت على اأن امل�ساركة 
الإيطالي��ة يف جهود ا�ستعادة ال�ستقرار بهذه املنطقة تتطلب اأن يت�سح اأول الو�سع 

ال�سيا�سي يف البالد، لكي "تتحدد بو�سوح اجلهات التي يجب علينا تدريبها".
وذك��رت باأن اأطرافا �سورية كثرية ل تعرتف ب�رضعي��ة احلكومة ال�سورية يف دم�سق، 
فيم��ا تبقى ال�سلطات املحلية يف املناطق اخلارج��ة عن �سيطرة دم�سق غري معرتف 

بها دوليا.
وب�ساأن الدور الإيطايل يف ليبيا، اأكدت الوزيرة اأن روما ل تخطط لتخاذ اأي خطوات 
جدي��دة اإ�سافة اإىل جهوده��ا لتدريب خفر ال�سواحل يف هذا البل��د. كما نفت بينوتي 
ني��ة احلكومة الإيطالية زيادة الوجود الع�سك��ري يف اأفغان�ستان، حيث يوجد حاليا 

اإيطاليا. 950 ع�سكريا 
يذك��ر اأن 470 ع�سكري��ا اإيطاليا يعملون حاليا يف حمافظ��ة نينوى العراقية، حيث 
يتول��ون حرا�س��ة �س��د املو�سل ال��ذي تعمل �رضك��ة اإيطالية عل��ى اإعادة اإعم��ار ال�سد 
املت���رضر ب�سب��ب القتال. كما يوجد 400 ع�سكري اإيطايل اآخر يف اأربيل، اإ�سافة اإىل 

اإيطاليا يتولون مهمة تدريب القوات الأمنية يف بغداد. اأمن من  90 رجل 

ق��ال مدير وكالة ال�ستخبارات املركزية CIA مايك بومبيو، اإن قرار 
توجيه �رضب��ة �ساروخية اإىل مطار ال�سعريات ال�س��وري، جاء ا�ستنادا 
اإىل اأدل��ة "دامغ��ة" ح��ول اأحداث خ��ان �سيخون مت جمعه��ا خالل يوم 

واحد.
واأقر باأن الرئي�ش الأمريكي دونالد ترامب �سكك يف البداية يف ا�ستنتاج 
ال�ستخبارات حول وقوف حكومة ب�سار الأ�سد وراء الهجوم الكيميائي 
يف بل��دة خان �سيخون، لكنه مل يرتدد يف توجيه ال�رضبة ال�ساروخية 

بعد اأن عرف اأن هناك اأدلة دامغة.
وج��اءت ت�رضيح��ات بومبي��و خالل م�ساركت��ه يف "ماأدب��ة ع�ساء مع 
القيادات"، وهو حدث �سنوي يقيمه �سنويا حتالف ال�ستخبارات لالأمن 
القوم��ي )INSA(، اإذ قدم مدير CIA و�سفا دراماتيكيا للمناق�سات 

التي جرت بينه وبني الرئي�ش الأمريكي اإثر اأحداث خان �سيخون يف 4 
اأبريل/ني�س��ان املا�سي. وقال بومبيو اإن ترامب ات�سل به عر الهاتف 
ف��ورا بع��د اأن راأى �س��ورا مروع��ة ل�سحاي��ا اأحداث خ��ان �سيخون يف 
الإنرتن��ت. وا�ستط��رد قائال: "وجه الرئي�ش اإيل ر�سال��ة وا�سحة للغاية: 
اكت�سف��وا م��ا ح��دث هن��اك. ولذلك �سكلن��ا مبا���رضة فريقا م��ن خراء 
الوكال��ة با�رضوا ف��ورا يف جمع الأدلة بالتع��اون الوثيق مع �رضكائنا 
البارزين يف اأو�س��اط ال�ستخبارات". وتابع بومبيو اأن ترامب عقد يف 
الي��وم التايل اجتماعا للحكومة، و�ساأل��ه )بوميو( خالل هذا الجتماع 
عم��ا متكنت CIA من معرفته خ��الل ال�ساعات التي مرت على وقوع 
اأح��داث خ��ان �سيخون. واأو�سح: "قلت له اإن فري��ق اخلراء ا�ستنتج اأنه 
مت فع��ال ا�ستخدام �سالح كيميائي خ��الل الهجوم، واإن النظام ال�سوري 
ه��و الذي وق��ف وراء الهجوم". وا�ستط��رد: "�سمت الرئي���ش للحظة ثم 
ق��ال: بومبيو، هل اأنت متاأكد؟ اأعرتف ب��اأن هذا ال�سوؤال حب�ش اأنفا�سي. 

لكنن��ي كنت اأعرف اأن الأدلة دامغة ج��دا، وكان مبقدوري اأن اأنظر اإىل 
عيني��ه واأقول اإن ا�ستنتاجنا يعتمد على اأدل��ة موثوقة جدا". وتابع اأن 
الرئي���ش مل يرتدد بعد ذلك اأبدا، بل اعتم��د على ا�ستنتاج ال�ستخبارات 
وق��رر توجي��ه �رضب��ة �ساروخي��ة اإىل "املط��ار الذي مت �س��ن الهجوم 
انطالقا منه". ومل يذكر بومبيو �سيئا عن اأي حتقيقات اإ�سافية اأجرتها 
ال�ستخب��ارات الأمريكي��ة لحقا يف هج��وم خان �سيخ��ون، علما باأن 
دم�سق تنفي قطعيا ا�ستخدام اأي �سالح كيميائي �سد البلدة الواقعة يف 
ريف اإدلب. كما ت�رض احلكومة ال�سورية على اأنها مل تعد متلك اأي �سالح 
كيميائ��ي بعد اإجناز عملية اإتالف تر�سانته��ا الكيميائية عام 2014. 
وكانت مو�سكو قد عر�ست على خراء منظمة حظر الأ�سلحة الكيميائية 
ووا�سنط��ن اإجراء عمليات تفتي���ش ملطار ال�سعريات بريف حم�ش الذي 
ا�ستهدفته وا�سنط��ن ب�سواريخ جمنح��ة يف 6 اإبريل/ني�سان املا�سي، 

لكن اجلانب الأمريكي واملحققني الدوليني رف�سوا هذا العر�ش.

ذك��رت م�س��ادر مطلع��ة اأن التح�سري م�ستم��ر على قدم 
و�س��اق يف خميمات الالجئ��ني ال�سوريني يف بلدة جرود 
عر�س��ال اللبنانية لتنظيم ع��ودة 500 نازح �سوري من 

هناك اإىل بلدتهم ع�سال الورد.
واأفادت وكال��ة "ارنا" الإيرانية لالأنباء باأنه وقبيل بدء 
كلم��ة ح�سن ن���رض اهلل الأمني العام حل��زب اهلل اللبناين، 
التي تطرق فيها لق�سية الالجئني ال�سوريني، تلقت اأنباء 
مفاده��ا اأن التح�س��ري م�ستم��ر يف خميم��ات الالجئ��ني 
ال�سوري��ني يف ج��رود عر�س��ال اللبناني��ة لتنظي��م عودة 

زه��اء 500 لجئ �سوري من هذه املخيمات اإىل بلدتهم 
على اجلانب ال�سوري من احلدود.

وذكرت "ارن��ا" اأن قائمة اأ�سماء الالجئ��ني قيد الإعداد، 
ومت التف��اق عليه��ا خالل اللق��اءات والت�س��الت التي 
ج��رت اأم�ش الأول، عل��ى اأن تكون جاه��زة �سباح اليوم 
الأربع��اء لت�سل��ك قافل��ة الالجئ��ني نف�ش الطري��ق الذي 

�سلكته دفعة �سابقة من العائدين اإىل �سوريا.
ويف ه��ذه الأثن��اء، ذكرت م�س��ادر متفرق��ة اأن املنطقة 
ت�سه��د انت�س��ارا مكثف��ا للجي���ش اللبن��اين عل��ى جانب��ي 
الطريق املتفق عليها لع��ودة الالجئني، وجرى التن�سيق 
م��ع اجلي���ش ال�س��وري واملقاوم��ة اللبناني��ة امل�ستنفرة 

لتاأم��ني انتقال اآم��ن للنازح��ني من ج��رود عر�سال اإىل 
�سوريا.

كم��ا ت�س��ري الأنب��اء ال��واردة م��ن املنطق��ة اإىل ا�ستمرار 
اجلي�ش اللبناين يف مت�سيط الوديان واله�ساب يف جرود 

عر�سال وحميط الطريق الذي �ست�سلكه قافلة العائدين.
ومن املق��رر ح�سب امل�سادر املطلعة، اأن يتحمل اجلي�ش 
اللبن��اين امل�سوؤولي��ة ع��ن �سالم��ة القافلة حت��ى بلوغها 
احل��دود ال�سورية، لتنتقل امل�سوؤولية اإىل اجلي�ش ال�سوري 
عل��ى اأر�سه، فيم��ا ينت�رض عنا���رض املقاوم��ة اللبنانية 
مبح��اذاة م�س��ار القافلة عل��ى جانبي احل��دود ال�سورية 

اللبنانية.

اجلي���ش  اأن  الي��وم  �س��وري  ع�سك��ري  م�س��در  اأك��د 
متك��ن من حتري��ر نح��و 400 كيلومرت مرب��ع اأم�ش 
م��ن املناط��ق ال�سحراوي��ة جن��وب �سوري��ا بعملية 
ا�ستهدف��ت "داع�ش" فق��ط، دون انتهاك اتفاق وقف 
اإط��الق النار جنوب البالد. ونقلت وكالة "�سينخوا" 
ع��ن امل�سدر الع�سك��ري، اأن "الق��وات ال�سورية �سنت 
هجوم��ا وا�س��ع النطاق �سد تنظي��م داع�ش يف ريف 
�سمال �رضق حمافظة ال�سويداء جنوب �سوريا، حيث 
قطع اجلي�ش خطوات وا�سعة يف املعركة �سد تنظيم 
)داع���ش(، كج��زء م��ن عملي��ة ك��رى يف ال�سح��راء 
ال�سوري��ة ككل للق�ساء على وج��ود التنظيم بالقرب 
من احلدود العراقية والأردنية، حيث حررت القوات 
ال�سوري��ة م��ا ب��ني 300 و 400 كيلو م��رت مربع ". 
واأ�ساف امل�سدر اأن العملية لها اأهمية ا�سرتاتيجية 
الإرهابي��ة  واجلماع��ات  التنظي��م  �س��الت  لقط��ع 
املتحالف��ة معه ب��ني املناطق القريبة م��ن احلدود 
الأردني��ة وعم��ق ال�سحراء ال�سوري��ة وريف الغوطة 
ال�رضقي��ة بدم�س��ق. ويف الوق��ت نف�سه، اأك��د امل�سدر 
اأن العملي��ة يف ال�سوي��داء ت�سته��دف تنظيم )داع�ش( 
فق��ط، ردا على بع�ش مزاعم املعار�سة باأن العملية 
هناك تنتهك اتفاق وقف اإطالق النار بني الوليات 

املتحدة ورو�سيا يف جنوب �سوريا.

مدير CIA: جمعنا أدلة دامغة حول هجوم خان شيخون خالل يوم واحد

مصدر عسكري: العملية التحضير لعودة 500 نازح من جرود عرسال اللبنانية إلى عسال الورد السورية
العسكرية جنوب سوريا 
تستهدف "داعش" فقط

بيروت _وكاالت

دمشق _وكاالت

واشنطن - متابعة

ترامب يقرر استمرار العقوبات على السودان 3 أشهر
د الرئي�ش الأمريكي دونالد ترامب لثالثة اأ�سهر الفرتة  م��دَّ
الختبارية التي قرَّرها �سلفه باراك اأوباما، قبل احتمال 
رف��ع العقوب��ات القت�سادي��ة الت��ي تفر�سه��ا الولي��ات 
املتح��دة على ال�سودان منذ عقدين من الزمن، كما اأعلنت 

وزارة اخلارجية المريكية.
وكان اأوبام��ا اأ�س��در، يف 13 يونيو/حزيران، يف الأيام 
الأخ��رية من عه��ده، قراراً َرَف��ع مبوجبه بع�س��ًا من هذه 
العقوب��ات ال�ساري��ة من��ذ عقدين عل��ى ال�س��ودان، ولكنه 
فر���ش ف��رتة اختبارية مدتها 6 اأ�سهر قب��ل اإمكانية رفع 

العقوبات ب�سكل كامل عن هذا البلد.
وتنته��ي ه��ذه الف��رتة التجريبي��ة الي��وم الأربع��اء، 12 

يوليو/متوز.
والثالث��اء اأ�سدر ترامب اأم��راً تنفيذيًا م��دَّد مبوجبه هذه 
الف��رتة ملدة ثالثة اأ�سهر اإ�سافية، تنتهي يف 12 اأكتوبر/
ت�رضي��ن الأول، كم��ا اأعلن��ت املتحدث��ة با�س��م اخلارجية 

الأمريكية هيذر نويرت يف بيان.
ف��ع  “�سرترُ العقوب��ات  اإن  البي��ان  املتحدث��ة يف  وقال��ت 
اأعماله��ا  ال�سوداني��ة  احلكوم��ة  وا�سل��ت  اإذا  بالكام��ل 
الأعم��ال  وق��ف  عل��ى  احلف��اظ  �سيم��ا  ول  الإيجابي��ة، 
العدائية يف مناطق النزاع يف ال�سودان، وحت�سني و�سول 
امل�ساع��دات الإن�سانية اإىل ال�س��ودان، واإبقاء تعاونها مع 
الوليات املتحدة ملعاجل��ة النزاعات الإقليمية والتهديد 

الإرهابي”.
واأ�ساف البي��ان اأنه “مع اإقرارها ب��اأن حكومة ال�سودان 
اأحرزت تقدمًا كبرياً يف العديد من القطاعات فاإن الإدارة 
)الأمريكي��ة( ق��ررت اأنه��ا بحاجة ملزيد م��ن الوقت لهذه 

الفرتة الختبارية”.
وكان وزي��ر اخلارجي��ة ال�س��وداين اإبراهي��م غن��دور حذَّر 
الثالث��اء من اأن بالده ق��د تتجه مرة اأخرى اإىل احلرب اإذا 
مل يتم رفع العقوب��ات القت�سادية الأمريكية املفرو�سة 
عليه��ا منذ عام 1997، بتهمة دعم اإ�سالميني متطرفني، 
بينهم موؤ�س���ش تنظيم القاعدة وزعيمه الراحل اأ�سامة بن 
لدن. وق��ال غندور اإن احتمال ا�ستم��رار العقوبات “غري 
مقب��ول”، م�سيف��ًا: “نح��ن ل نتوقع اأي �س��يء �سوى رفع 

العقوبات

واشنطن – وكاالت

قال الرئي�س الرتكي، رجب 
طيب اأردوغان، يف حوار 

مع بي بي �سي اإن تركيا 
'�سرتتاح' اإذا خل�س االحتاد 

االأوربي اإىل عدم قبول 
ع�سويتها فيه.

واأ�ساف متحدثا لربنامج 
'هارد توك 'اإن تركيا 'قادرة 

على اأن تقف على قدميها 
منفردة'.

ونفى اأردوغان قيام ال�سلطات الرتكية ب�سجن 150 
�سحفي��ا، قائ��ال اإن �سخ�سني فقط يحم��الن الهوية 

ال�سحفية م�سجونان يف تركيا.
وياأتي ت�رضيح اأردوغ��ان يف وقت مددت ال�سلطات 
الرتكية اعتقال مديرة فرع منظمة العفو الدولية يف 

تركيا وت�سعة اأ�سخا�ش اآخرين.
وق��د اعتقل��ت اأدي��ل اإي���رض يف اخلام�ش م��ن يوليو/
متوز خالل ور�سة عمل عن اإدارة املعلومات والأمن 
الإلك��رتوين م��ع �سبع��ة نا�سطني اآخري��ن يف حقوق 
الإن�س��ان واثنني م��ن املدرب��ني الأجانب يف جمال 

تقنية املعلومات.
ل�سن��ا ج��زءا من هذه الأزم��ة، بل بالعك���ش، نريد اأن 
ن�سجع احلوار وال�س��الم يف منطقة اخلليج. ون�سارع 
لإيج��اد حل هنا. ل تف�سل تركيا اأبدا اأن يقتل م�سلم 
م�سلم��ا اآخر يف هذه املنطق��ة. ل نريد اأن نرى قتال 

بني امل�سلمني. لقد جزعنا من ذلك
وارُتهم الأ�سخا�ش الع�رضة باأنهم اأع�ساء يف 'منظمة 
اإرهابي��ة م�سلح��ة'، على الرغم م��ن اأن منظمة العفو 
تق��ول اإن ال�سلط��ات الرتكية مل حتدد ه��ذه املنظمة 

وا�سفة التهمة باأنها 'اأمر يفوق اخليال'.
ودق ه��ذا العتقال نواقي���ش اخلطر عامليا وزاد من 
املخ��اوف ب�ساأن تعر�ش حري��ة التعبري للقمع حتت 

حكم الرئي�ش اأردوغان.
'االحتاد االأوروبي ي�سّيع وقتنا'

وتوؤث��ر مثل ه��ذه املخاوف كثريا عل��ى املوقف من 
طلب تركي��ا الن�سمام اإىل الحتاد الأوروبي، بينما 
يته��م اأردوغ��ان الحت��اد الأوروب��ي باإ�ساعة وقت 

تركيا.
يقول اأردوغان اإن غالبية االأتراك 'مل يعودوا 

يريدون االحتاد االأوروبي'
وقال اأردوغان لبي بي �سي 'نحن خمل�سون لكلمتنا 
اإذا يق��ول لنا الحت��اد الأوروبي ب�رضاحة 'نحن غري 
قادري��ن عل��ى قبول تركي��ا يف الحت��اد الأوروبي، 
ف��اإن ذلك �سيك��ون مريحا لنا. و�سنب��ادر اإىل تطبيق 
اخلط��ة بي اأو �سي'. واأ�ساف 'الحتاد الأوروبي لي�ش 
اأمرا ل غنى عنه بالن�سبة لنا ... لذا نحن م�سرتخون'.

واأكم��ل 'يف املا�س��ي، عندم��ا كن��ت يف اأول دورة 
و�سف باأنها  يل يف رئا�س��ة الوزارة، كانت تركي��ا ترُ
البل��د الذي اأجنز ثورة �سامتة يف قمة قادة الحتاد 
الأوروب��ي، لك��ن الآن الحت��اد الأوروب��ي نف�س��ه مل 
يع��د يدعون��ا اإىل قم��ة قادت��ه فح�سب، ب��ل وي�سيع 
وقتن��ا. وه��ذا ه��و الو�س��ع الآن'. و�س��دد اأردوغ��ان 
عل��ى اأن غالبية الأت��راك 'مل يعودوا يريدون الحتاد 
راء'،  الأوروب��ي' ويعتق��دون اأن مقرتب��ه اإىل تركيا 'مرُ
لكن��ه ا�ست��درك بالق��ول 'عل��ى الرغ��م م��ن كل ذل��ك 

�سنوا�سل بقاءن��ا خمل�سني يف عالقتنا مع الحتاد 
الأوروب��ي لوق��ت اإ�س��ايف ق�سري، و�س��رى ما الذي 

�سيجلبه ذلك لنا'.
'مل ي�سجن اأحد ب�سبب ال�سحافة'

وكان اأردوغ��ان يتح��دث بع��د م��رور ع��ام تقريب��ا 
عل��ى حماول��ة النق��الب الع�سك��ري يف تركي��ا يف 
15 يوليو/مت��وز 2016. وقد قت��ل 260 على الأقل 
عندم��ا ق�س��ف اجلنود املتم��ردون مب��ان حكومية 

وقادوا الدبابات يف مواجهة ح�سود من املدنيني.

انقرة – وكاالت  

أردوغان: تركيا قادرة على أن تقف على قدميها منفردة

اأعل��ن البي��ت الأبي�ش اأن الرئي���ش الأمريكي دونالد 
ترم��ب �سيبح��ث م��ع نظ��ريه الفرن�س��ي اإميانوي��ل 
ماك��رون امللف ال�س��وري ومكافح��ة الإرهاب على 

هام�ش احتفالت اليوم الوطني لفرن�سا.
وق��ال م�س��وؤول يف البي��ت الأبي�ش، خ��الل اجتماع 
مغل��ق م��ع ال�سحفي��ني، اإن ترم��ب �سيتوج��ه ي��وم 
اخلمي���ش اإىل فرن�سا للم�سارك��ة يف احتفالت اليوم 

الوطني الذي ي�سادف اجلمعة 14 يوليو/ متوز. 
واأو�س��ح امل�سوؤول اأن الزعيم��ني �سيتناولن العديد 
من الق�سايا الثنائية والإقليمية خالل اجتماعهما، 
اخلمي�ش، م�سيفًا اأنهما �سريكزان على اآخر تطورات 

الأزمة ال�سورية ومكافحة الإرهاب.
وو�س��ف امل�س��وؤول العالق��ة ب��ني الزعيم��ني باأنها 
"اإيجابية للغاية". واأ�ساف: "قد ننظر اإىل العامل يف 
بع�ش الق�سايا بطريقة خمتلفة، لكن روؤيتنا واحدة 
للكث��ري من الق�سايا الأخ��رى". واأ�سار اأن الجتماع 
بني ماك��رون وترم��ب �سي�ستمر قراب��ة �ساعة وربع 
ال�ساع��ة، وم��ن املنتظ��ر اأن يعق��دا عقب��ه موؤمت��ًرا 
��ا م�س��رتًكا. ودع��ا الرئي���ش الفرن�سي نظريه  �سحفيًّ
الأمريك��ي خ��الل ات�س��ال هاتف��ي يف 28 يونيو/ 
حزيران املا�سي اإىل امل�ساركة يف احتفالت اليوم 

الوطني لبالده، وقبل ترمب الدعوة.

ماكرون وترمب 
يبحثان األزمة السورية 

ومكافحة اإلرهاب
واشنطن _وكاالت


