
والهارب منذ فرتة يف ليبيا، ه�شام الع�شماوي، يف منطقة 
قتالية  ماأمورية  بتجهيز  قامت  الفور  وعلى  الواحات، 
كبرية، ملالحقته والقب�ش عليه، من دون اإخطار اجلي�ش 
يف  تقع  املنطقة  تلك  اأن  من  الرغم  على  معه،  والتن�شيق 
اإطار نفوذ ومتابعة القوات امل�شلحة". واأ�شافت امل�شادر 
العملية  بتلك  القيام  لوا  ف�شّ الداخلية  وزارة  "قيادات  اأن 
مبفردهم من دون التن�شيق مع اجلي�ش، اأو اإبالغ اجلهات 
ال  حتى  معهم،  للتن�شيق  امل�شلحة  بالقوات  املخت�شة 
ين�شب لهم يف النهاية الف�شل يف القب�ش على الع�شماوي 
يف  الكبري  الت�شارب  امل�شادر  واأرجعت  وجمموعته". 
احلدث  تغطية  يف  االإعالم  وجتاُهل  االإعالمية  التغطيات 
جتاهل  اإىل  اإ�شافة  املا�شي،  اجلمعة  االأول،  يومه  يف 
يومني،  مل��دة  ال�شي�شي،  الفتاح  عبد  امل�رصي،  الرئي�ش 
اإىل  �شخامتها،  من  الرغم  على  املذبحة،  على  التعليق 
والع�شكرية.  االأمنية  املوؤ�ش�شتني  داخل  الكبرية  اخلالفات 
ال��دف��اع،  وزي���ري  م��ع  اجتماع  خ��الل  ال�شي�شي،  ووج��ه 
ورئي�ش  الغفار،  عبد  والداخلية،جمدي  �شبحي،  �شدقي 
قيادات  من  وع��دد  ف��وزي،  خالد  العامة،  اال�شتخبارات 
"ببذل  االأحد،  اأم�ش  والداخلية،  الدفاع  وزارتي  وم�شوؤويل 
اأق�شى اجلهود ملالحقة العنا�رص االإرهابية التي ارتكبت 
لتاأمني  والع�شكرية  االأمنية  اجلهود  وتكثيف  احل��ادث، 
اأن  على  م�شدداً  االخرتاق"،  حم��اوالت  من  البالد  حدود 
م�رص �شتوا�شل مواجهة االإرهاب ومن ميوله ويقف وراءه 
وتن�شب  عليه".   الق�شاء  حتى  وفاعلية،  وح�شم  قوة  بكل 
اأجهزة التحقيق للع�شماوي الوقوف وراء مذبحة الفرافرة 
الليبية، والتي راح �شحيتها  للحدود امل�رصية  املتاخمة 
28 من �شباط وجنود القوات امل�شلحة. وبح�شب امل�شادر، 
ال�رصطة  ق��وات  ف��اإن  اجلديد"،  ل�"العربي  حتدثت  والتي 
مقابل  يف  نقاط  ك�شب  تريد  كانت  الواحات  عملية  يف 

الع�شماوي،  ب�شبط  قامت  َمن  هي  باأنها  اجلي�ش،  قوات 
اأن تفاجاأ باأن هناك كمينًا مت ن�شبه لها وتتعر�ش  قبل 
ملذبحة �شقط خاللها الع�رصات. واأ�شارت امل�شادر اإىل اأن 
املوؤ�ش�شة  جانب  من  ال�شي�شي  على  كبرية  �شغوطًا  هناك 
تلك  عن  امل�شوؤولني  من  �شارم  موقف  التخاذ  الع�شكرية 
عبد  جمدي  الداخلية،  وزير  "اأيام  اأن  اإىل  الفتة  الواقعة، 
الغفار، باتت معدودة يف الوزارة".  يف مقابل ذلك، ان�شم 
اإىل  ال�شابق، �شامي عنان،  القوات امل�شلحة  اأركان  رئي�ش 
تدوينة  يف  قائاًل،  االأزمة،  مع  للتعامل  املنتقدين  قائمة 
له على ح�شابه يف "في�شبوك"، "حدث جلل اأ�شاب م�رص 

العواطف جانبًا  "َنّحوا  قواتها"، م�شيفًا  واأكفاأ  اأرقى  يف 
االآن، لغة العقل والر�شد هي ما نحتاجها حاليًا". وتابع 
�شياقها  يف  و�شعوها  والدوافع  االأ�شباب  عن  "ابحثوا 
ال�شحيح، و�شِخ�شوا املر�ش بواقعية وبعقالنية، واأدركوا 
نائب  وت�شاءل  ونعي�شها".  بها  منر  التي  الكارثة  حجم 
البالد  اأدار  وال��ذي  ال�شابق،  الع�شكري  املجل�ش  رئي�ش 
ثورة  اأعقبت  التي  االنتقالية  املرحلة  من  ف��رتة  خ��الل 
اأعز  اأب��ن��اوؤن��ا،  "هل   ،2011 الثاين  كانون  يناير/   25
التخطيط  و�شوء  اخليانة و�شعف  ما منلك، �شحية  واأكفاأ 
وعدم دقه املعلومات"، متابعًا "احرتموا عقولنا متتلكوا 

قلوبنا".  وكان املر�شح الرئا�شي ال�شابق ورئي�ش الوزراء 
ح�شابه  على  ت�رصيحات  ن�رص  قد  �شفيق،  اأحمد  االأ�شبق، 
على "في�شبوك"، ي�شف فيها ما حدث باأنه كان "معركة 
اإن  �شيا�شيون  االأركان". وقال مراقبون  ع�شكرية مكتملة 
وبتوجيه  الرئا�شة،  موؤ�ش�شة  من  �شدرت  تعليمات  هناك 
الدين،  اأحمد جمال  اللواء  للرئي�ش،  االأمني  امل�شت�شار  من 
احلالية،  وقياداتها  الداخلية،  وزارة  اأداء  انتقاد  بعدم 
ب�شبب ما اأجمع عليه خرباء اأمنيون، بع�شهم ما زال على 
االأمنية  واالأ�شاليب  ال�شيا�شات،  ف�شل  حول  العمل،  راأ�ش 
ال�رصطة  جهاز  كلفت  والتي  الوزارة،  اأجهزة  تتبعها  التي 

امل�رصي  ال��ربمل��ان  وواف��ق  وامل�شابني.  القتلى  مئات 
حتى  البالد  اأرجاء  جميع  يف  الطوارئ  حالة  متديد  على 
جدد  اأن  بعد  وذل��ك  املقبل،  الثاين  كانون  يناير/   13
قائاًل  الطوارئ،  ال�شتمرار حالة  تاأييد جمل�شه  العال  عبد 
التوقيت،  هذا  يف  الطوارئ  بقانون  العمل  عن  غنى  "ال 
تتطلب  االإره���اب  �شد  م�رص  تخو�شها  التي  ف��احل��رب 
ذلك"، زاعمًا اأن كل ما تناقلته وكاالت االأنباء العاملية، 
قتلى  عدد  عن  اأخبار  من  االجتماعي،  التوا�شل  ومواقع 
وكانت  متامًا".  ال�شحة  من  لها  اأ�شا�ش  "ال  ال�رصطة 
وعن�رصاً،  �شابطًا   58 مقتل  عن  حتدثت  االأنباء  وكاالت 
اأمن.  رجل   16 مقتل  عن  الداخلية  وزارة  حتدثت  فيما 
"هذا الوطن لالأبناء، ومن ال يريد  اأن  واأ�شاف عبد العال 
ال�شالمة، فاجلماعات االإرهابية  هذا الوطن، فليذهب مع 
ت�شعى دائمًا لزرع روح الهزمية بني امل�رصيني، وهو ما 
يقف،  "الربملان  اأن  وتابع  امل�رصيني".  جميع  يقبله  لن 
اأغلبية واأقلية، خلف القيادة ال�شيا�شية لدعم كافة اجلهود 
يقتل  لن  والذي  االإرهاب،  �شد  احلرب  ملواجهة  املبذولة 
ودعا  وطنهم".  يف  الثقة  يهدم  اأو  االأم��ل،  امل�رصيني  يف 
عبد العال اللجنة الت�رصيعية يف الربملان اإىل �رصعة اإعداد 
م�رصوع قانون لتعوي�ش �شحايا احلوادث االإرهابية من 
اأ�رصهم،  الإعانة  �شندوق  واإن�شاء  االأم��ن،  و�شباط  جنود 
وم�رصوع ثاٍن مقدم من لواء ال�رصطة ال�شابق، جمال عبد 
اآخر  واأي م�رصوع  ال�رصطة،  ب�شاأن زيادة معا�شات  العال، 
ال�شباط يف وزارة  ب�شاأن زيادة رواتب  النواب  مقدم من 
الداخلية، وحت�شني اأو�شاعهم. وهو ما اأيده الوكيل االآخر، 
اإمكانات  كل  ت�شخري  يجب  اإن��ه  بقوله  وه��دان،  �شليمان 
القوات  ت�شليح  واإع���ادة  االإره���اب،  مواجهة  يف  ال��دول��ة 
التن�شيق اجلوي  اإحداث حالة من  امل�شلحة وال�رصطة، مع 
خالل احلمالت االأمنية، لدحر قوى االإرهاب، واالنت�شار 
اإر�شال اجلي�ش لطائرة الإنقاذ  اإ�شارة اإىل تاأخر  عليها، يف 

عنا�رص ال�رصطة املحا�رصين يف حادث الواحات.

 ارتدادات مذبحة الواحات.. خالف بين المؤسستين العسكرية واألمنية في مصر

Tue. 24 Oct. 2017 issue no 445عربي ودولي4
الثالثاء 24 تشرين االول 2017 العدد 445

 

  

دمشق لن تعتبر الرقة محررة حتى يدخلها الجيش السوري

دعوة قائد الجيش اإلندونيسي إليها وتغلق 
الباب في وجهه!

مقتل 3 جنود و4 إرهابيين بهجوم انتحاري 
في محافظة أبين اليمنية

 �شوريا � وكاالت: قال وزير االإعالم ال�شوري، حممد رامز ترجمان، اإن احلكومة ال�شورية 
ال تعت��رب اأي اأر���ش حمررة اإال بدخول ق��وات اجلي�ش العربي ال�ش��وري اإليها، ورفع العلم 
الوطن��ي ف��وق مبانيه��ا. �رصح ترجم��ان، يف مقابل��ة خا�شة م��ع وكال��ة "نوفو�شتي" 
الرو�شي��ة لالأنب��اء، الي��وم االثن��ني، ب��اأن ما ح��دث يف الرقة وخ��روج تنظي��م "داع�ش" 
االإرهابي منها اأمر اإيجابي، لكن من ال�رصوري اأن تدخل القوات ال�شورية املدينة وذلك 
بغ���ش النظ��ر عم��ن كان فيها، حتت ما ي�شم��ى تنظيم "داع���ش" اأم اأية منظم��ة اأو كتلة 
اأخرى. واأ�شاف ترجمان اأن دم�شق ال تعترب اأي مدينة حمررة اإال بدخول اجلي�ش العربي 

ال�شوري، ورفع العلم الوطني فوقها، وهذا ينطبق على اأي بقعة جغرافية يف �شوريا.
هذا و�رصح ترجمان اأن هناك من يحاول �رصقة االنت�شار يف الرقة، عرب ما يتم طرحه 
من اأن ال�شعودية اأو اأمريكا اأو غريها �شتقوم باإعادة اإعمار الرقة اأو اأي مكان اآخر، خارج 
اإرادة الدول��ة ال�شوري��ة. كم��ا و�شف دخول الق��وات الع�شكرية الرتكي��ة اإىل مدينة اإدلب، 
والتواجد الع�شكري االأمريكي يف التنف وبع�ش املناطق احلدودية، باأنه "عدوان �شافر" 
ينته��ك ال�شيادة ال�شوري��ة وال�رصعية الدولية وقرارات االأمم املتح��دة. واأ�شاف اأنه يحق 
للحكوم��ة ال�شورية الرد عليه بالطريقة املنا�شبة، م�شريا اإىل اأن دخول الوحدات الرتكية 

اإىل اإدلب كان خارج اإطار اتفاق اأ�شتانا وبالتايل هو خارج علم الدولة ال�شورية.

وكاالت � متابع��ة رف�ش��ت ال�شلط��ات االأمريكي��ة اأم���ش االأول ال�شم��اح لقائ��د اجلي���ش 
االإندوني�شي جاتوت نورمانتيو بدخول البالد على الرغم من دعوته من قبل رئي�ش جلنة 
اأركان اجلي���ش االأمريكي اجلرنال جوزيف دانفورد. واأف��ادت �شبكة "CNN"  باأن قائد 
اجلي�ش االإندوني�شي كان مدعوا اإىل وا�شنطن، للم�شاركة يف موؤمتر ب�شاأن مكافحة تبعات 
التطرف، املزمع عقده يومي 23 – 24 اأكتوبر/ت�رصين االأول. وكان من املقرر اأن ي�شافر 
امل�ش��وؤول االإندوني�ش��ي الرفيع وعقيلته من مطار جاكرتا م�ش��اء ال�شبت، اإال اأنه قبل وقت 
ق�ش��ري من ذلك تلقى الوف��د اإ�شعارا من دائرة اجلمارك و�شلطات احل��دود االأمريكية باأنه 
مل ي�شم��ح به بدخول الواليات املتحدة. ونقلت ال�شبك��ة التلفزيونية االإخبارية االأمريكية  
ع��ن وزارة اخلارجية االإندوني�شي��ة اأن احلكومة حتاول احل�شول على تف�شري من وا�شنطن 
ب�ش��اأن احلادث، فيما اعتذر ال�شف��ري  االأمريكي يف جاكرتا لوزير اخلارجية على االإزعاج 
الذي تعر���ش له قائد اجلي�ش جاتوت نورمانتيو. وقالت البعث��ة الدبلوما�شية االأمريكية 
:"نح��ن ال زلن��ا ملتزمني ب�رصاكتن��ا اال�شرتاتيجية م��ع اندوني�شيا كو�شيل��ة ل�شمان اأمن 
ورخ��اء بلدينا و�شعبين��ا"، فيما مل ي�شدر اأي تعليق من اخلارجي��ة االأمريكية البنتاغون 

."CNN" عما ن�رصته

وكاالت � متابعة اأفاد مرا�شل قناة "RT" باأن 4 انتحاريني نفذوا هجوما باأحزمة 
نا�شف��ة، اأ�شف��ر عن مقت��ل 3 جنود يف حمافظ��ة اأبني جنوبي اليم��ن، ومتت ت�شفية 
املهاجم��ني، اليوم االثنني. وحتدث��ت و�شائل اإعالم حملية عن اأن املهاجمني كانوا 
عل��ى منت �شيارة مفخخة، متكنت م��ن دخول مقر للقوات االأمنية، رغم اإطالق النار 
عليه��ا، وفيما يبدو اأنها كان��ت م�شفحة.  واأ�شافت امل�ش��ادر ذاتها اأن انتحاريني 
خرج��وا م��ن ال�شيارة قبل انفجاره��ا، ومتت ت�شفيتهم قبل التوغ��ل يف مقر القوات 
االأمني��ة. كذل��ك، �رصح م�شوؤول يف قي��ادة احلملة االأمنية �ش��د "القاعدة" يف اأبني، 
ب��اأن 4 انتحاري��ني، كان اأحدهم يق��ود �شيارة مفخخة و3 يرت��دون اأحزمة نا�شفة، 
هاجم��وا مركز قيادة قوات احلزام االأمني يف مديرية مودية، وا�شتبكوا مع عنا�رص 

االأمن، ما اأ�شفر عن مقتل عدد من اجلنود وت�شفية املهاجمني.

اتف��ق رئي���ش وزراء اليابان، �شين��زو اآبي، مع رئي���ش اأمريكا، 
دونال��د ترام��ب، على ت�شدي��د ال�شغط �شد بيون��غ يانغ لوقف 
برناجمه��ا النووي-ال�شاروخ��ي، وعلى لع��ب الغولف خالل 

زيارة االأخري طوكيو ال�شهر املقبل
وم��ن املقرر اأن ي��زور ترامب اليابان فى الف��رتة من 5 اإىل 7 

نوفمرب/ت�رصين الثاين املقبل.
وذك��رت وكال��ة  اأنب��اء كي��ودو اأن املكامل��ة الهاتفي��ة ب��ني 

الزعيم��ني ا�شتم��رت ح��واىل 30 دقيق��ة، وق��د ج��رت، ي��وم 
االأح��د، بعد فوز اآبي وحزب��ه الدميقراطي الليربايل احلاكم يف 

االنتخابات الربملانية املبكرة.
م��ن جهة ثاني��ة، وعد رئي�ش ال��وزراء الياباين بعق��د اجتماع 
جدي��د مع الرئي�ش الرو�شي فالدمي��ري بوتني على هام�ش قمة 
التعاون االقت�ش��ادي الآ�شيا والبا�شيفي��ك )اأبيك( التي �شتعقد 

ال�شهر املقبل يف فيتنام.
واعل��ن اآبي عن هذا االأمر، يوم االأح��د، يف اأول موؤمتر �شحفي 
ل��ه بعد انت�ش��ار ائتالفه يف االنتخابات العام��ة يف اليابان، 

وق��ال: "النج��اح احل��ايل، يعطينا اأ�شا�ش��ا ل�شيا�ش��ة خارجية 
قوي��ة واإنن��ي اعتزم عقد اجتم��اع جديد مع الرئي���ش الرو�شي 
فالدمي��ري بوت��ني، يف نوفمرب/ت�رصي��ن الثاين الق��ادم، خالل 
قم��ة اأبيك على وج��ه اخل�شو�ش، كما اأود اأن اأجري حمادثات 
م��ع الرئي���ش ال�شين��ي، �ش��ي جني بين��غ، حول �شب��ل اخلروج 
م��ن الو�ش��ع املتعلق بربنام��ج ال�شواري��خ النووي��ة الكورية 

ال�شمالية ".
واأكد رئي�ش الوزراء الياباين اأنه يود اأي�شا بحث هذا املو�شوع 
بالتف�شي��ل م��ع الرئي���ش االأمريك��ي يف زيارت��ه القادمة اإىل 

الياب��ان. ونتيجة لالنتخابات العامة الت��ي جرت يوم االأحد، 
فاز االئتالف احلاكم امل�شكل من احلزب الدميقراطي الليربايل 
بزعامة رئي�ش الوزراء اآبي، واحلزب الو�شطي اجلديد )كوماتو 
اجلدي��د( باأكرث م��ن ثلثي املقاعد ال��� 465 يف جمل�ش النواب 

بالربملان.
وتلق��ى اآب��ي الته��اين بالفوز م��ن ع���رصات الق��ادة والزعماء 
األك�شن��در  العاملي��ني، مب��ا يف ذل��ك م��ن الرئي���ش ال�رصب��ي 
فوت�شيت���ش الذي اعترب يف برقية تهنئة اأن فوزه يخدم ال�شالم 

واال�شتقرار يف املنطقة.

جدد وزي��ر اخلارجية االأمريك��ي، ريك�ش تيلر�شون، 
م��ن الدوحة، دعوته اأط��راف االأزمة اخلليجية، لبدء 
احل��وار، موؤك��دا على ���رصورة اإع��ادة الوح��دة اإىل 
جمل�ش التعاون اخلليجي، بهدف مكافحة االإرهاب.
وك�ش��ف تيلر�ش��ون، االأح��د 22 اأكتوب��ر، يف موؤمتر 
�شحفي م�شرتك مع وزير اخلارجية القطري، حممد 
ب��ن عبد الرحم��ن اآل ثاين، اأنه طل��ب، خالل زيارته 
اإىل الريا���ش، م��ن ويل العهد ال�شع��ودي، حممد بن 
�شلم��ان، الدخول يف حوار م��ع اجلانب القطري، اإال 
اأن��ه اأ�ش��اف، يف اإ�ش��ارة اإىل رد االأم��ري ال�شع��ودي: 

"ال توج��د موؤ�رصات وا�شح��ة على ا�شتعداد اأطراف 
االأزمة للحوار".

واأ�ش��ار تيلر�شون اإىل اأن الواليات املتحدة لن تقوم 
بفر�ش اأي حل على دول اخلليج، الفتا اإىل �رصورة 

حل اخلالفات القائمة يف حوار داخلي.
الوالي��ات  ب��ني  الثنائي��ة  العالق��ات  �شي��اق  ويف 
املتحدة وقطر، �شدد وزير اخلارجية االأمريكي على 
اإح��راز تقدم ملمو�ش فيما يخ�ش مكافحة االإرهاب 
من��ذ التوقي��ع عل��ى االتف��اق االأمريك��ي القط��ري 
اخلا���ش به��ذا ال�ش��اأن يف وق��ت �شاب��ق م��ن العام 
اجلاري. واأ�ش��ار تيلر�شون اإىل اأن الواليات املتحدة 
�شت�شتم��ر بالعم��ل ع��ن كث��ب م��ع قط��ر ملكافح��ة 

االإره��اب و�شتعزز عالقاتها الثنائي��ة بها من اأجل 
هذا اله��دف. وو�ش��ل تيلر�ش��ون اإىل الدوحة قادما 
م��ن الريا�ش واأجرى حمادثات مع اأمري قطر، متيم 
ب��ن حم��د اآل ثاين، ج��رى خالله��ا، ح�شب م��ا نقله 
االإع��الم القطري الر�شم��ي، "ا�شتعرا���ش العالقات 
الثنائي��ة واال�شرتاتيجي��ة بني البلدي��ن ال�شديقني، 
و�شب��ل االرتقاء بها يف خمتل��ف املجاالت، كما مت 
بح��ث اآخر م�شتجدات االأزم��ة اخلليجية وتداعياتها 
االإقليمية والدولية، اإ�شافة اإىل ا�شتعرا�ش امل�شاعي 
دول��ة  لو�شاط��ة  الداعم��ة  والدولي��ة  االأمريكي��ة 
الكوي��ت ال�شقيقة حل��ل االأزمة عرب احل��وار والطرق 

الدبلوما�شية".

لطامل��ا اأث��ارت حي��اة ملك��ة بريطاني��ا اإليزابي��ث 
الثاني��ة الف�ش��ول، ولع��ل اأك��رث �ش��وؤال يتب��ادر اإىل 
االأذه��ان هو ه��ل حتمل امللكة "الرثي��ة" نقودا يف 

حقيبتها اأم ال لدى خروجها من الق�رص؟
�شحيفة "The Sun" الربيطانية، اأجابت عن هذا 
ال�ش��وؤال يف تقري��ر لها، موؤك��دة اأن امللكة ال حتتاج 
�شيول��ة مالي��ة الأي غر���ش كان، غ��ري اأنه��ا حتمل 

مبلغا معينا من املال يف يوم واحد من االأ�شبوع.
وم��ع ب��زوغ �شم���ش كل ي��وم اأح��د، ت�شتع��د امللكة 
للذه��اب اإىل الكني�ش��ة، بحك��م تروؤ�شه��ا املوؤ�ش�ش��ة 
الكن�شي��ة يف اإجنل��رتا، اإىل جان��ب تربعها على قمة 
ه��رم ال�شلط��ة يف بالده��ا، وه��ي حري�ش��ة عل��ى 
اأداء ال�شعائ��ر الديني��ة. وقالت ال�شحيف��ة، اإنه متت 
م�شاه��دة اإليزابي��ث الثاني��ة اأك��رث م��ن م��رة وهي 
تق��وم بالتربع ل�شندوق الفقراء يف الكني�شة، مببلغ 
م��ن املال بع��د اأدائها لل�شل��وات. واملبلغ هو عادة 
5 جنيه��ات ا�شرتليني��ة م��ن فئ��ة االأوراق املالية 
الورقي��ة، والت��ي يق��وم �شاقيها اخلا���ش ب�"كيها" 
وو�شعه��ا يف علب��ة م��ن اأج��ل الت��ربع به��ا، "واإذا 
داهمته��ا نوب��ة من الك��رم" ي�شل تربعه��ا اإىل 10 

جنيهات.

آبي وترامب يتفقان على تشديد الضغط ضد بيونغ يانغ.. ولعب الغولف

ماذا تحمل الملكة أميركا: لن نقوم بفرض أي حل على دول الخليج
إليزابيث الثانية في 

حقيبتها ؟
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بريطانيا ـ وكاالت

متابعة ـ وكاالت

شرح ترامب من جدل إلى آخر!

ذك��رت و�شائل اإع��الم اأمريكية اأن ع��دة اأ�رص اأمريكية 
للبحارة الذي��ن قتلوا يف اأغ�شط���ش/اآب تلقوا ر�شائل 
تعزي��ة م��ن الرئي���ش االأمريك��ي دونالد ترام��ب بعد 

�شهرين من وقوع احلادث.
ونقل��ت جمل��ة "atlantic" ع��ن والد اأح��د البحارة 
القتل��ى اأن��ه، قب��ل هذه الر�شال��ة، مل  ي�شل��ه اأي �شيء 
من الرئي�ش االأمريكي، م�شيفا "ب�رصاحة يبدو يل اأن 
الر�شال��ة هي رد فعل للعا�شفة التي بداأت يف و�شائل 

االإعالم حول كيفية معاجلة هذه االأمور".
واأك��د الرج��ل للمجل��ة اأنه تلق��ى ر�شالة م��ن الرئي�ش 
االأمريكي دونالد ترامب، كما اأكدت اأ�رصتان اأخريان 

اأنهما تلقتا ر�شالة تعزية من ترامب.
وكان��ت املدمرة االأمريكية "جون ماكني" ا�شطدمت 
ق��رب  جتاري��ة  ب�شفين��ة  اأغ�شط���ش/اآب   21 يف 
�شنغاف��ورة، وقتل جراء ذلك ع�رصة بح��ارة، واأ�شيب 

خم�شة اآخرون.
ومل تتل��ق اأ���رص ال�شحاي��ا ر�شائ��ل تعزي��ة اإال يف 20 
اأكتوبر/ت�رصي��ن االأول، اأي بعد يوم��ني من جدل دار 
ح��ول حمادثة جرت بني ترام��ب واأرملة اأحد اجلنود 

االأمريكيني القتلى يف النيجر.
وكان��ت ع�شو جمل���ش النواب فريدري��كا ويل�شون قد 
�رصح��ت يف 18 اأكتوبر/ت�رصي��ن االأول ب��اأن ترامب 
اأبل��غ اأرمل��ة ديفي��د جون�ش��ون، الع�شك��ري االأمريكي 
ال��ذي قتل يف النيجر اأن زوجه��ا كان يعرف اإىل اأين 
مي�ش��ي، م�شيفة اأنه��ا ا�شتمعت اإىل ج��زء من حديث 
ترام��ب م��ع االأرمل��ة من مك��رب �شوت، ح��ني م�شت 
مع��ه يف ال�شي��ارة. وراأت ويل�ش��ون اأن تل��ك الكلم��ات 
الت��ي �ش��درت ع��ن الرئي���ش بدت له��ا غ��ري منا�شبة 
وخالية من االإح�شا�ش، وذلك الأن لدى زوجة اجلندي 
القتيل، طفالن وهي تنتظر الثالث، فيما اتهم ترامب 
ويل�ش��ون بالكذب.  الرئي�ش االأمريك��ي دونالد ترامب 
انتقدت��ه يف البداي��ة و�شائل االإع��الم الأنه مل يتحدث 
اإىل اأ���رص ال�شحاي��ا، فيما رد ترامب باأن��ه يفعل ذلك 

اأكرث من �شابقه باراك اأوباما.

وكاالت ـ متابعة

�ضرب خالفات داخلية كبرية 
وزارتي الداخلية والدفاع 

ورئا�ضة اجلمهورية يف 
م�ضر، ب�ضبب كيفية تعاُمل 

ال�ضرطة مع جمزرة الواحات 
يف حمافظة اجليزة، اجلمعة 
املا�ضي، والتي راح �ضحيتها 

عدد كبري من قيادات الأمن 
املركزي والأمن الوطني.

 واأو�ضحت م�ضادر م�ضرية 
مطلعة اأن "جهاز الأمن 

الوطني تو�ضل اإىل معلومات 
تفيد بوجود �ضابط ال�ضاعقة 

املف�ضول من اخلدمة عام 
 ،2007
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