
ترجمته  ال���ذي  تقريرها  يف  ال�صحيفة  وذك���رت 
قطر،  مو�صوع  حول  �صوؤاله  عن  "اجلورنال"،اإجابته 
ت�صكل  قطر  وتوجهات  �صيا�صات  اأن  قائاًل:"اأعتقد 
يف  تتدخل  عندما  خ�صو�صا  الوطني،  لأمننا  تهديدا 
الرهابيني،  املتطرفني  وتدعم  الداخلية  �صيا�صاتنا 
�صوريا  يف  للقاعدة  التابعة  التنظيمات  بدعم  قاموا 
وناأمل  ال��ع��راق  يف  الإرهابية  امللي�صيات  وبع�ض 
باأن  م�صيفا  الإرهاب"،  متويل  عن  قطر  تتوقف  اأن 
الأمامية  اخلطوط  يف  تقف  ال�صعودية  "احلكومة 

ملكافحة الإرهاب"..
ذكر  �صوريا  يف  امل�صلحة  اجلماعات  عن  �صوؤاله  ويف 
املعتدلة  املعار�صة  جماعات  بع�ض  "هنالك  اأن 
يف  النا�ض  من  الكثري  وان  احلر  ال�صوري  كاجلي�ض 
ب�صار  دكتاتورية  من  اأنف�صهم  حترير  يريدون  �صوريا 
الأ�صد. ونحن نعمل مع حلفائنا للم�صاعدة يف حتقيق 
ال�صتقرار يف �صوريا". واأ�صاف باأن "الأ�صد قتل اأكرث 

من 500 األف �صخ�ض بال رحمة".
و�رصح ل�"وا�صنطن بو�صت"، باأن "جميع الدول تتقدم 
لالأمام، وهذا هو احلال بالن�صبة لنا. لقد �صهد العامان 
حت�صنت  وق��د  ب��الدن��ا.  يف  كبريا  تغريا  املا�صيان 
اأو�صاع حقوق الإن�صان وحقوق املراأة. كما مت اعطاء 
ال�صباب فر�صة ليلعبوا دورا يف بناء م�صتقبل بالدنا". 
اأهمية كربى يف  للن�صاء  اأن  "قيادتنا تدرك  مو�صحا 
اأن  لنا  ميكن  ول  به،  والنهو�ض  اقت�صادنا  م�صتقبل 

نتقدم دون ن�صف جمتمعنا".
قال  الفل�صطينية-الإ�رصائيلية،  لق�صية  بالن�صبة   اما 
اعلنت  "ال�صعودية  ان  وا�صنطن،  ال�صعودي يف  ال�صفري 
الفل�صطينية-الإ�رصائيلية  الق�صية  بحل  رغبتها 
اإ�رصائيل  اأن  ولو  العربية،  ال�صالم  مبادرة  خالل  من 
اعرتفت بفل�صطني بناء على حدود ١٩٦٧، فاإن العامل 

العربي بدوره �صيوافق على ذلك".
ان  اك��د  ال�صعودي  ال�صفري  ب��اأن  ال�صحيفة  واف���ادت 
الوليات  اإدارة  اإ���رصار  يعك�ض  املو�صل  يف  النجاح 
"�صنكون  قائاًل  العراقي.  اجلي�ض  واإ���رصار  املتحدة 
العراق،  يف  مهزوما  داع�ض  تنظيم  ب��روؤي��ة  �صعداء 

وب�صفتنا  وديننا.  لأمتنا  تهديدا  ميثلون  لكونهم 
م�صلمني، فنحن يف ال�صعودية نحتاج اأن نقوم بكل ما 
اأهمية  مبينا  لالأبد".  التنظيم  هذا  على  للق�صاء  يلزم 
العراقية  ال�صيا�صية  العملية  يف  وال�صيعة  ال�صنة  دمج 
الطائفية تقود دائما  اأن  و  العنف والإرهاب.  لتجنب 

اإىل الإرهاب. وقال "يجب اأن يعامل ال�صنة و ال�صيعة 
اإيران  وبينما  عراقيني.  مواطنني  ب�صفتهم  مب�صاواة 
ندعم  نحن  بينما  لها،  العراق  يخ�صع  ب��اأن  ترغب 

ا�صتقالل العراق".
يف  احلرب  مو�صوع  لقائها  يف  ال�صحيفة  وتناولت 

اليمن، حيث قال ال�صفري ان "ال�صعودية دفعت جميع 
احلوثيني  لكن  املفاو�صات  طاولة  اإىل  الأط���راف 
اإىل  بالزحف  ب���داأوا  الذين  وه��م  احل���وار،  يرف�صون 
العا�صمة لي�صيطروا على اليمن قبل اأن تطلب احلكومة 
اليمنية من ال�صعودية التدخل ووقف هجوم احلوثي. 
ت�صليم  عليهم  يجب  احلوثي،  ملعب  يف  الآن  الكرة 
اليمن،  من  جزءا  ي�صبحوا  باأن  ويتعهدوا  اأ�صلحتهم 

ولي�ض جزءا من اإيران".
اإيران  بتهديدات  ال�صفري   راأي  عن  ال�صحيفة  و�صاألت 
اإيران هددت عدة  "اأن  لغالق اخلليج العربي، اجاب 
العامل  ب��اأن  موؤكدا  العربي.  اخلليج  باإغالق  م��رات 
اإزاء  بالقلق  ي�صعرون  ذلك حكومتنا،  باأ�رصه، مبا يف 
لقت�صادنا،  فقط  لي�ض  مهم  هرمز  فم�صيق  ذل��ك، 
املتحدة  "الوليات  اأن  مبينا  الدويل.  لالقت�صاد  بل 
الكبري  الإي���راين  التهديد  م��دى  يدركون  وحلفاءها 
من  معا  للعمل  ا�صتعداد  على  ونحن  ال��دويل،  لالأمن 
اجل احتواء وايقاف الت�رصفات الإيرانية و�صيا�صاتها 

التو�صعية".
بن  خالد  الأمري  ال�صفري  مع  لقائها  ال�صحيفة  ختمت 
�صبتمرب وعالقتها  ب�صوؤاله حول هجمات ١١  �صلمان 
 ١١ باأحداث  عالقة  لدينا  يكن  "مل  قال  بال�صعودية، 
�صبتمرب، ففي عام ١٩٩4 �صحبنا اجلن�صية ال�صعودية 
عام  ويف  ال�صودان،  يف  كان  عندما  لدن(  )ابن  من 
الوليات  )اأ�صامة بن لدن( احلرب �صد  ١٩٩٦ اعلن 
باأن  ونعتقد  ال�صعودية،  العربية  واململكة  املتحدة 
املتحدة  الوليات  هاجموا  الذين  الأ�صخا�ض  نف�ض 
مرات.  عدة  اململكة  يف  هاجمونا  �صبتمرب   ١١ يف 
تنظيم  من  عن�رصاً   ١٩ تقديراتنا  ح�صب  ونعتربهم 
عن  متكلما  ارهابيا".  تنظيم  ميثلون  لأنهم  القاعدة 
القاعدة ١5 �صعوديًا لالن�صمام  �صبب اختيار تنظيم 
وامل�صاحنات  النق�صامات  خلق  "اأرادوا  وقال  اليهم، 

بني اململكة العربية ال�صعودية والوليات املتحدة".
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المبعوث الكويتي في جولة وساطة جديدة لحل 
األزمة الخليجية

حريق بسكن حجاج في مكة وإجالء المئات

 

الجيش اللبناني يستكمل اإلعداد للمعركة ضد "داعش"
نقل��ت �ص��حيفة "البن��اء" اللبنانية عن م�ص��در ع�ص��كري قوله، اإن اجلي���ض اللبناين 
ا�ص��تكمل كاف��ة حت�ص��رياته للمعرك��ة املنتظرة مع تنظي��م "داع�ض"، واأ�ص��بح على 

متا�ض مع الإرهابيني.
واأو�ص��ح امل�صدر اأن "ال�صتعدادات اأ�صبحت �ص��به منتهية"، م�صريا اإىل اأن "املعركة 
�ص��تبداأ عل��ى ثالثة حماور ومن ث��الث قوى ويف توقي��ت متزامن". وربط امل�ص��در 
ذلك بكون اجلبهة "م�ص��رتكة ومتداخلة بني لبنان و�صوريا"، وبالتايل التن�صيق مع 

اجلي�ض ال�صوري "واقع حكما ول يحتاج اإىل اأي قرار �صيا�صي".
واأو�صحت ال�صحيفة اأن اأول هذه املحاور، هو املحور الغربي الذي �صيتوله اجلي�ض 
اللبناين، حيث �ص��يتقدم باجتاه ال�صمال لل�ص��يطرة على التالل املوازية لراأ�ض بعلبك 

والفاكهة والقاع، وي�صبح على متا�ض مع امل�صلحني.
اأما املحور الثاين، فيتوله اجلي�ض ال�ص��وري، اإذ �ص��ينطلق بهجومه من ع�ص��ال الورد 

باجتاه الغرب.

ب��داأ مبعوث من اأمري الكويت ال�ص��يخ �ص��باح الأحمد اجلابر ال�ص��باح، جولة اإقليمية 
جديدة ت�ص��مل �ص��لطنة عم��ان والإمارات والبحري��ن، وذلك بعد جولة ق��ام بها اأم�ض 
�ص��ملت ال�ص��عودية وم�رص. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية )كونا( اأن مبعوث الأمري، 
النائ��ب الأول لرئي���ض جمل�ض ال��وزراء وزير اخلارجية ال�ص��يخ �ص��باح اخلالد احلمد 
ال�ص��باح، والذي يرافقه وزير الدولة ل�ص��وؤون جمل�ض الوزراء وزير الإعالم بالوكالة 
ال�ص��يخ حمم��د العبداهلل املبارك ال�ص��باح، غادر البالد الثالثاء متوجها اإىل �ص��لطنة 

عمان لت�صليم ر�صالة خطية من اأمري البالد لل�صلطان قابو�ض بن �صعيد. 
على اأن يتوجه بعد ذلك اإىل دولة الإمارات لت�ص��ليم ر�ص��الة خطية اإىل ال�ص��يخ خليفة 
بن زايد اآل نهيان رئي�ض دولة الإمارات، ثم اإىل مملكة البحرين لت�صليم ر�صالة خطية 
اإىل امللك حمد بن عي�صى. وكان الرئي�ض امل�رصي عبد الفتاح ال�صي�صي قد �صدد خالل 
اجتماع��ه مع املبع��وث الكويتي الأثنني يف القاهرة، على "�رصورة جتاوب قطر مع 

�صواغل م�رص والدول اخلليجية الثالث".
يذك��ر اأن ال�ص��عودية والإم��ارات والبحري��ن وم�رص اأعلن��ت قطع عالقاته��ا مع قطر 
يف يوني��و /حزيران املا�ص��ي واتهمتها بدع��م الإرهاب والتدخل يف �ص��وؤون الدول 

الأخرى، وهي اتهامات تنفيها الدوحة.
وتقوم الكويت بجهود و�صاطة للتقريب بني اجلانبني. وقد حظيت جهودها باإ�صادات 

دولية وا�صعة.

اأعل��ن الدف��اع امل��دين يف مكة املكرم��ة، عن جناح��ه يف اإخماد حريق اندلع �ص��باح 
الثالثاء يف م�صكن للحجاج بحي العزيزية يف مكة املكرمة.

ومت اإخالء املبنى الذي ي�صكنه 391 حاجا احرتازيا.
وقال املتحدث الر�ص��مي لالإدارة العامة للدفاع املدين مبكة الرائد نايف ال�رصيف، اإن 
احلريق �ص��ب يف غرفة تقع بالدور ال�ص��ابع من مبنى مكون من �ص��بعة اأدوار، ي�ص��كنه 

حجاج من اجلن�صية الهندية.
واأك��د ال�رصيف اإخالء املبنى بالكامل احرتازيًا ب�ص��بب كثافة الأدخنة، ونفى �ص��قوط 
اأي اإ�ص��ابات. واأو�ص��ح اأن فريق التحقيق بالإدارة با�رص التعرف على اأ�صباب احلريق 

بالتن�صيق مع اجلهات املعنية.

تناول��ت �ص��حيفة "الندبندن��ت" مو�ص��وع تزوي��ج النازحني 
ال�ص��وريني لبناتهم القا�رصات، وان �ص��بب زيادته هو انت�ص��ار 
الظ��ن اخلاطيء باأن الزواج �ص��يعمل عل��ى تخفيف عباأ ال�رصة 

ال�صورية يف خميمات الالجئني. 
وا�ص��ارت ال�ص��حيفة يف تقريره��ا الذي ترجمت��ه »اجلورنال« 
اىل ان اغل��ب حالت الزواج ل ت�ص��تمر، وان احد الفتيات قالت 
لل�ص��حيفة انها تزوجت يف �صن ال�15 وتطلقت يف �صن ال�16، 

ب�صبب تزويجها لرجل قام بتعنيفها ج�صديا. 
وقالت ال�ص��حيفة اإن النازحني ال�صوريني يف احلدود الردنية 

م�ص��تمرين بتزوي��ج بناتهم دون ال�ص��ن القان��وين، بالرغم من 
انت�ص��ار ق�ص���ض العن��ف وح��الت الط��الق، مربري��ن فعلتهم 
بالع��وز امل��ادي، وبكونه��م راغب��ني باحلف��اظ عل��ى "�رصف" 

بناتهم.
وبينت ال�صحيفة ح�صب التقارير الردنية ان اح�صائيات زواج 
قا�رصة �ص��ورية من رجل اردين بلغت ن�ص��بة %44 من عموم 
اح�ص��ائيات الزواج يف املحاكم الردنية لعام 2016، مع ان 

املحاكم الردنية تعار�ض زواج القا�رصات الردنيات.
ونقل��ت ال�ص��حيفة ع��ن منظم��ة المم املتح��دة، قوله��ا "م��ع 
ا�ص��تمرار عي�ض النازحني ال�صوريني يف املنفى وتردي عي�صهم 
امل��ادي، �صت�ص��تمر الفتي��ات الربيئ��ات بخ�ص��ارة طفولته��ن، 

واله��م من ذلك فر�ص��تهن باإكم��ال التعليم، �ص��يتزوجون من 
رج��ل �ص��وري او اردين، وبالتاأكي��د �ص��ينجبون الطف��ال، واذا 
قمت بح�ص��اب الن�ص��بة احلالية للنازحني مع اطفالهم، م�صيفا 
الن�ص��ب النموذجي��ة لالطفال على املدى البعيد، �ص��وف ت�ص��ل 
اىل ا�ص��تنتاج ان احلكومة الردنية �صت�صبح عاجزة على ايواء 

جميع النازحني، مما �صيولد م�صاكل نحن يف غنى عنها".
م��ن جه��ة اخرى، نقلت ال�ص��حيفة ن��دم احد العوائ��ل النازحة 
تزوي��ج بناتهم، حني قال رب ال�رصة  "لقد بقينا عدة �ص��نوات 
يف هذه اخليمة، مل ا�ص��تطع ار�ص��ال بناتي اىل املدر�ص��ة خوفا 
من م�ص��ايقة ط��الب املدار���ض املزدحم��ة لهن، انا ل�ص��ت يف 
موطن��ي، اذا ح�ص��ل لهن �ص��يء ل��ن يداف��ع عن ق�ص��يتي احد، 

بالكاد ن�ص��تطيع جمع الطعام واملوؤون��ة، قررت تزويج بناتي 
وتخفي��ف امل�ص��وؤولية، الوىل تطلقت و عادت بعد �ص��نتان من 
العنف امل�ص��تمر وال�ص��طهاد، ول زلت نادم على �صلب طفولة 
ابنت��ي الثاني��ة". م�ص��يفة ال�ص��حيفة رد البن��ة املطلق��ة عند 
�ص��وؤالها عن الدرا�صة، قولها "انا نادمة لقبويل برتك درا�صتي، 
ل ا�ص��تطيع العودة الن فقد خ�رصت 5 �صنوات من التعليم، هذا 

الزواج مل يجعلني اقوة بل اكرث �صعفا من ذي قبل".
وختم��ت ال�ص��حيفة تقريره��ا بالتذك��ري ان "التعداد ال�ص��كاين 
�ص��جل 9.5 ماليني مواطن اردين، بال�ص��افة اىل 2.9 ماليني 
مواطن �ص��وري �صمن الرا�صي الردنية، مع وجود اكرث من 4 

ماليني نازح �صوري يف دول العامل اجمع".

�ص��يد  نزه��ة  اأن  �ص��تانكاتي  مارغريت��ا  الكاتب��ة  راأت 
بال�ص��قور ب�ص��حراء ال�ص��عودية، كان��ت البداية ل�ص��داقة 
قوية بني وليي عهد ال�صعودية واأبوظبي حممد بن �صلمان 

وحممد بن زايد.
 The" ولفت��ت الكاتب��ة يف مقال��ة ن���رصت يف �ص��حيفة
و�ص��فتهم  عم��ن  نق��ال   "Wall Street  Journal
باأنه��م "اأ�ص��خا�ض مطلع��ني عل��ى الرحل��ة" اإىل اأن تل��ك 
النزهة ح�ص��لت قبل عام ون�ص��ف تقريبا، وجمعت حممد 
بن �ص��لمان وحممد بن زاي��د وعددا قليال م��ن املرافقني، 

م�صرية اإىل اأن الرجلني مل يكونا قبل ذلك التاريخ يعرفان 
بع�ص��هما جيدا. واأ�ص��افت الكاتب��ة اأن العالقة بني هذين 
الأمريي��ن ينظ��ر اإليه��ا عل��ى اأنه��ا مركزي��ة فيما �ص��مته 
ب�"التحول ال�صعودي"، م�صرية اإىل الن�صجام يف �صيا�صات 
ال�ص��عودية، البل��د املحاف��ظ الغن��ي بالنفط م��ع جارتها، 

الأ�صغر حجما والأكرث ليربالية وتنوعا اقت�صاديا.
املقالة ر�ص��دت يف هذا ال�صياق اتخاذ ال�صعودية اإجراءات 
اأك��رث جراأة للحد من التطرف الديني يف الداخل، ومواقف 
اأكرث ت�ص��ددا حيال اجلماعات الإ�صالمية يف اخلارج، وهو 

نف�ض الأمر الذي تقوم به الإمارات منذ فرتة طويلة.
كم��ا راأت اأن الريا���ض تتبن��ى �صيا�ص��ة خارجي��ة اأك��رث 

عدوانية، بح�ص��ب و�ص��فها، كان اآخرها اجلهود امل�صرتكة 
مع الإمارات لفر�ض حظر على قطر، الدولة التي و�صفتها 
الكاتب��ة باأنه��ا جارة اأخ��رى �ص��غرية يف اخلليج، دعمت 
جماع��ات اإ�ص��المية مث��ل الإخ��وان امل�ص��لمني يف م�رص 
وحما���ض يف قط��اع غ��زة وحافظ��ت عل��ى �ص��الت م��ع 

جماعات متطرفة، ما اأغ�صب الإمارات.
ونقلت �ص��تانكاتي عن اأندريا�ض كريغ، امل�صت�صار ال�صابق 
حلكومة قطر، واخلبري يف �ص��وؤون اخلليج، اأن العالقة بني 
بن �ص��لمان واأمري قطر كان��ت على ما يرام "لكن لأن قطر 
والإمارات متباعدتني 180 درجة، كان على ال�ص��عودية 

اأن تختار".

ذك��رت وكال��ة الأنب��اء الليبي��ة اأن فتح��ي املجربي 
نائب رئي�ض املجل�ض الرئا�ص��ي الذي و�صفته ب�"غري 
الد�ص��توري" قد اته��م فايز ال���رصاج، رئي�ض املجل�ض 
باخليانة الوطنية العظمى. واأفادت الوكالة التابعة 
للحكوم��ة املوؤقت��ة املتمرك��زة يف �رصق الب��الد، اأن 
املج��ربي اأمه��ل يف لقاء تلفزي��وين، ال���رصاج " مدة 
اأق�صاها 72 �صاعة لعقد اجتماع مع جمل�ض الوزراء 
ملناق�ص��ة التدخ��ل الإيط��ايل و اإل �ص��ّعدنا موقفنا، 
ولدين��ا الكث��ري لنفعله".ونق��ل امل�ص��در ع��ن نائ��ب 
رئي���ض املجل���ض الرئا�ص��ي التابع حلكوم��ة الوفاق 
الوطن��ي قوله "عل��ى الرغم من اختالفن��ا مع نظام 
الق��ذايف، لكنه مل ي�ص��اوم على �ص��يادة ليبيا يف يوم 
من الأيام طوال فرتة توليه احلكم" م�صريا اأي�صا اإىل 
اأن "القذايف انت��زع اعتذارا" من اإيطاليا عن احتالل 
ليبي��ا وهو م��ا "عجزت عن��ه كل الدول امل�ص��تعمرة 
�ص��ابقا". واأ�ص��ار املجربي اإىل وجود ما �ص��ماها ب�" 
�ص��فقة ما" عقده��ا ال�رصاج ونائبني ل��ه هما حممد 
العم��اري واأحمد معيتيق "م��ع الإيطاليني ل نعرف 
خباياه��ا و ل نتائجه��ا". وقال��ت وكال��ة الأنب��اء 
الليبية اأن امل�ص��وؤول الليبي ك�صف "اأن متويل القوات 
الإيطالي��ة وفقًا لالتفاق يتحمله املجل�ض الرئا�ص��ي 
وال�صوؤال هو كيف �ص��يتم توفري ذلك التمويل يف ظل 

الظروف احلالية".

ازدياد ظاهرة "زواج القاصرات" في المخيمات السورية

شبح "القذافي" صحيفة: رحلة صيد في الصحراء قلبت المنطقة!
يحوم فوق ليبيا!

طرابلس - وكاالت

الرياض-  وكاالت

ترجمة ـ دانيا رافد 

بعد مرور 16 عامًا.. التعرف على أحد ضحايا هجوم 11 سبتمبر

بع��د م��رور 16 عاما على هجمات 11 �ص��بتمرب/اأيلول عام 
2001، تاأك��د خرباء الطب ال�رصعي يف نيويورك من هوية 
اأحد ال�صحايا بف�صل اعتماد تكنولوجيا اأكرث تطورا لفح�ض 

احلم�ض النووي للرفات الب�رصية.
ومل يتم الإعالن عن ا�صم ال�صحية ا�صتجابة لطلب اأقاربه.

ول ت��زال بحوزة خ��رباء الط��ب ال�رصعي اأكرث م��ن 21900 
قطعة من العظام والأ�ص��الء تخ�ص��ع للفح�ض، اإذ كلفت هذه 
اجلهود امل�ص��تمرة منذ 16 عاما تقريبا، ماليني الدولرات، 
وذل��ك لأن ع��دد اجلثث الكامل��ة التي مت انت�ص��الها من حتت 
الأنقا���ض كان قلي��ال ج��دا، فيم��ا جع��ل احلري��ق وارتف��اع  
احل��رارة والبكتريي��ا وتاأث��ري م��واد كيميائي��ة مث��ل وق��ود 
الطائرات، التعرف على  جزء كبري من الرفات الب�رصية، اأمرا 

�صبه م�صتحيل.
واأ�ص��ارت �ص��حيفة الغاردي��ان اإىل اأن ح��ادث التعرف على 
هوي��ة هذا ال�ص��خ�ض، ه��ي اأول عملية ناجح��ة للتعرف على 
رف��ات ال�ص��حايا الذين �ص��قطوا يف مركز التج��ارة العاملية 
بنيوي��وك، من��ذ مار���ض/اآذار ع��ام 2015، رغ��م ا�ص��تمرار 
اجله��ود م��ن قبل مكتب الط��ب ال�رصعي يف نيويورك لن�ص��ب 
بقاي��ا عظ��ام مت انت�ص��ارها م��ن اأنقا���ض برج��ي املرك��ز 
لل�ص��حايا ال�2753 يف الهجوم الذي ُنفذ بوا�ص��طة طائرتي 

ركاب خمطوفتني يف 11 �صبتمرب/اأيلول عام 2001.
يكر اأنه مت حتى الآن، التعرف على رفات 1641 �صحية، ما 
يعن��ي اأن %40 من ال�ص��حايا مل يتم التع��رف على رفاتهم 

بعد.
لكن اخلرباء اعتم��دوا هذا العام تكنولوجي��ا جديدة لفح�ض 
احلم���ض الن��ووي، �ص��اعدت يف نهاية املط��اف يف النجاح 
بالتعرف على اأحد ال�صحايا، على الرغم من اأن الفحو�صات 

ال�صابقة لبقايا العظام نف�صها مل تاأت باأي نتائج.
ويح��اول اخل��رباء ا�ص��تخراج عين��ات احلم���ض الن��ووي من 
الرف��ات وم��ن ثم يقارن��ون النتائ��ج مع جمموع��ة العينات 
املاأخ��وذة من ال�ص��حايا الذي��ن مت التعرف عليه��م واأقارب 

القتلى.
ويف بع���ض احل��الت، ع��اد اخل��رباء لفح���ض نف���ض قط��ع 
العظ��ام اأكرث من 10 مرات، م�ص��تخدمني اأنواع��ا جديدا من 

التكنولوجيا.

واشنطن - وكاالت

نقلت �شحيفة "وا�شنطن 
بو�شت" يف مقابلة مع 

�شفري خادم احلرمني 
ال�شريفني يف وا�شنطن 

�شلمان  بن  خالد  "الأمري 
بن عبد العزيز"، ت�شريحه 

باأن "هناك تقدم كبري 
يف العالقات ال�شعودية 
الأمريكية يف ظل اإدارة 

الرئي�س ترامب"، م�شيفا 
ترمب  الرئي�س  اأن  "اأعتقد 

عازم على العمل مع حلفائه 
يف املنطقة ملواجهة التو�شع 

الإيراين والإرهاب."

ترجمةـ - الجورنال


