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ومسؤولون بريطانيون يعاتبونه النتقاده رئيسة حكومتهم

فنلندا تشدد إجراءاتها الحدودية قبل قمة بوتني وترامب

ترامب يحذر ماي من البريكست ..واستقبال محرج له في لندن

حذر الرئيس األمريكي دونالد ترامب رئيسة الوزراء الربيطانية
ت�يري��زا م ��اي ،ي��وم اجل�م�ع��ة ،م��ن أن خطتها لشكل ال�ع�لاق��ة مع
االحتاد األوروب��ي تعين أن واشنطن لن تربم أي اتفاقات جتارية
استثنائية مع لندن.
وقال ترامب لصحيفة «ذي صن» الربيطانية يف مستهل زيارته
للمملكة املتحدة :إن خطة ماي ستدفعه على األرجح إىل التعامل
مع االحتاد األوروبي بدال من اململكة املتحدة.
وحذر ترامب قائال «إذا أبرموا مثل هذا االتفاق ،فسنكون بذلك
نتعامل مع االحتاد األوروبي بدال من التعامل مع اململكة املتحدة،
ل��ذا ف��إن ذل��ك سيقتل على األرج ��ح اتفاقية ال�ت�ج��ارة احل��رة مع
الواليات املتحدة».
وأبدى ترامب أسفه ألن ماي مل تستمع إىل نصيحته بأن تكون
أكثر صرامة يف املفاوضات مع بروكسل.

أطلق حمتجون يف مساء لندن بالونا يصور ترامب كطفل رضيع

ويف تعليق غري اعتيادي على السياسة الربيطانية ،قال ترامب
أيضا إن وزي��ر اخلارجية الربيطاني السابق بوريس جونسون،
الذي استقال هذا األسبوع بسبب خطة رئيسة الوزراء للربيكست
ويُنظر إليه على أنه منافس حمتمل لترييزا ماي ،سيكون «رئيس
عظيما» إذا ما تلقى الدعم الكايف من حزب احملافظني
حكومة
ً
الذي تنتمي إليه ماي.
ي��ش ��ار إىل أن� ��ه ب �ع��د ع ��ام�ي�ن م ��ن اخل �ل�اف� ��ات م �ن��ذ ص� �وّت
الربيطانيون لصاحل مغادرة االحت��اد األوروب ��ي يف استفتاء
عام  ،2016وافقت احلكومة الربيطانية اجلمعة املاضية على
خطة «مؤيدة لألعمال» طرحتها ماي لالنسحاب من شأنها
أن تبقي بريطانيا يف منطقة جتارة حرة للسلع مع االحتاد

كري موبّخاً ترامب :فضحتنا يارجل

وجه وزير اخلارجية األمريكي السابق جون كري
انتقادا الذعا لرتامب واصفا سلوكه يف بداية اجتماع
حللف الناتو بالـ«غريب» والـ«معاكس» ،قائال «إن
ترامب يدمر مسعتنا يف العامل بشكل مطرد».
وج� ��اء التقييم ال �ق��اس��ي وغ�ي�ر امل �ع �ت��اد م��ن قبل
الدبلوماسي السابق بعد أن ص��رح ت��رام��ب خالل
اجتماع إفطار يف بروكسل بأنه يعترب أملانيا «أسرية
لروسيا» ألنها حتصل على الكثري من طاقتها من
ال �ب�ل�اد ،واس �ت �م��رت ه�ج�م��ات��ه ع�ل��ى ح�ل�ف��اء آخ��ري��ن
ملستويات اإلنفاق الدفاعي.
ونشر كري تغريدة على «تويرت» قال فيها« :مل
أر رئيسا يقول شيئا غريبا أو غري جمد مثل ترامب
ض��د ال�ن��ات��و وأمل��ان �ي��ا ،ك��ان األم ��ر خم��زي��ا وم��دم��را
ويطري يف وجه املصاحل الفعلية للواليات املتحدة
األمريكية».
وت �س��اءل ك ��ري يف ب�ي��ان��ه «مل� ��اذا جي�ع��ل الرئيس
ت��رام��ب خصومه م��ن أصدقائنا ،وحي��ول خصومنا
ال��ذي��ن ك��ان��وا ي�ه��امج��ون دمي�ق��راط�ي��ة أم��ري�ك��ا إىل
حليفه الثنائي؟».
وتأتي مشاركة ترامب يف قمة الناتو قبل أيام من

موعد انعقاد قمة جتمعه بنظريه الروسي فالدميري
بوتني يف هلسنكي ،وهو اجتماع أشار إليه كري يف
بيانه .هذا وربط كري ،وهو عضو دميقراطي سابق
مبجلس ال�ش�ي��وخ ع��ن والي ��ة ماساتشوستس ،بني
قمة بروكسل وتصويت جملس الشيوخ ،الثالثاء،
بأغلبية  97صوتا يف اقرتاح غري ملزم يدعم الناتو،
حيث علق على حديث ترامب يف قمة الناتو قائال
«ما كان معروضا يف قمة بروكسل مل يكن سلوك
قائد قوي ومبدئي وحكيم ..كفى ،فهذا ليس جيدا
بالنسبة للواليات املتحدة».
وليست هذه املرة األوىل اليت يوجه فيها الطرفان
انتقادات لبعضهما ،ففي شهر مايو  2018غرد ترامب
منتقدا كريي قائال إن جون كري مل يستوعب أنه
أخ��ذ فرصته وأخ�ف��ق ،يف إش��ارة إىل املفاوضات مع
إيران.
كما قال ترامب حينها «ابق بعيدا عن املفاوضات
ج ��ون ..ف��أن��ت ت ��ؤذي ب�ل�ادك» ،واص�ف��ا دبلوماسيته
م��ع إي ��ران غ�ير شرعية ،م�ش�يرا إىل أن��ه ك��ان أحد
املشاركني يف االتفاق النووي الذي يصفه باألسوأ
على اإلطالق.

الرئيس الفنزويلي يتهم أمريكا بج ّر بالده نحو الحرب مع كولومبيا

صورة وخبر

للمرة الثانية يف أسبوع واحد ،يدعو فيها الرئيس
الفنزويلي نيكوالس م ��ادورو ال�ق��وات املسلحة إىل
التحذير م��ن خطة م��زع��وم��ة م��ن واش�ن�ط��ن خللق
«استفزازات على احلدود».
ووف�ق��ا لصحيفة «ب��ان��ورام��ا» الفنزويلية فأصر
م � ��ادورو أن ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة خت �ل��ق اس �ت �ف��زازات
على احل��دود مع كولومبيا ،لتقريب البلدين إىل
«املواجهة املسلحة» ،وك��رر طلبه للقوات املسلحة
الفنزويلية بأن تكون على أقصى درجات التأهب.
وقال مادورو «اإلمربيالية األمريكية تستعد خللق
االستفزازات على احلدود وخارجها ،لتأخذ كال من
كولومبيا وفنزويال إىل حالة من املواجهة املسلحة،

لقد قلت يف عدة مناسبات وأكرر» .
وي � ��رى م� � ��ادورو أن اجل �م ��اع ��ات ش �ب��ه ال�ع�س�ك��ري��ة
تتسلل على احل��دود للقيام بإحلاق الضرر لسكان
ال �ف �ن��زوي �ل �ي�ين وحم� ��اول� ��ة ت�ص�ع�ي��د جم �م��وع��ة من
االستفزازات.
واتهم الرئيس الفنزويلي مرارا نظريه الكولوميب
خوان مانويل سانتوس بإعداد «سلسلة من احلوادث
واالستفزازات ذات الطبيعة العسكرية» لتوليد نزاع
مسلح بني البلدين.
ورغ� ��م حت ��ذي ��رات م � ��ادورو امل �ت �ك��ررة م ��ن ال�ت��دخ��ل
العسكري للواليات املتحدة األمريكية لفنزويال  ،إال
أن البيت األبيض نفى تلك االتهامات.

وسيتعني على لندن مبوجبها أن تتبنى بعض قواعد التكتل.
ووصف بعض أنصار االنسحاب اخلطة بأنها خيانة ،مبا يف ذلك
نواب من حزب احملافظني (الذي تتزعمه ماي) املنقسم على نفسه
بشدة ،الذين هددوا بتغيري يف القيادة.
ولطاملا كان ترامب مؤيدا النسحاب بريطانيا من االحت��اد،
وعرب عن تأييده إلبرام اتفاق شامل للتجارة مع بريطانيا بعد
انسحابها من التكتل ،وهو ما يعتربه أنصار االنسحاب واحدا
من أهم منافع اخلروج.
من جانبه قال رئيس بلدية لندن ،صادق خان ،إن ربط الرئيس
األمريكي ،دونالد ترامب ،بني ارتفاع معدالت اجلرمية يف العاصمة
الربيطانية واهلجرة أمر مناف للعقل ،بعد أن انتقد ترامب تعامل
خان مع اجلرمية وهجمات متشددين.
وأوضح خان ،اجلمعة« :أن تلقي مسؤولية ذلك على اهلجرة من
أفريقيا هو يف اعتقادي أمر مناف للعقل وعلينا أن ننتقده عندما
يفعل ذلك».
وحتدث ترامب لصحيفة «الصن» الربيطانية قائال إن «رئيس
بلدية لندن قام مبهمة سيئة للغاية يف مكافحة اإلرهاب» ،وحتدث
عن اجلرائم اليت «دخلت املدينة».
وق��ال ت��رام��ب« :أعتقد أن��ه ق��ام مبهمة سيئة للغاية يف مكافحة
اإلره��اب ومكافحة اجلرمية انظر لكل تلك األم��ور املروعة وكل
تلك اجلرائم اليت دخلت املدينة».
ووص��ل ت��رام��ب ،اخلميس ،إىل بريطانيا يف زي��ارة رمسية التقي
خالهلا رئيسة الوزراء ترييزا ماي ،يف وقت تشهد حكومة ماي أزمة
من جراء استقالة اثنني من وزرائها.
وتعد الزيارة جزء من جولة أوروبية ستختتم بقمة تارخيية ثنائية
بني ترامب والرئيس الروسي فالدميري بوتني االثنني يف هلسنكي.
وجه وزير الدولة الربيطاني للجامعات والعلوم والبحث
من جهته ّ
س��ام جييما تساؤال للرئيس األمريكي دون��ال��د ترامب عرب تويرت
قائال «أين اللياقة يا سيادة الرئيس؟» وذلك بعد انتقادات وجهها
ترامب لرئيسة الوزراء ترييزا ماي بسبب اسرتاتيجيتها للخروج من
االحتاد األوروبي خالل مقابلة ُنشرت أثناء زيارته لربيطانيا.
وقال ترامب لصحيفة صن :إن خطة ماي للخروج من االحتاد
رمبا تقضي على أي فرصة التفاق جتاري بني البلدين مضيفا أنه
يرى أن غريم ماي ،وزير اخلارجية بوريس جونسون سيكون «رئيس
وزراء عظيما».
وسيطرت تعليقات ترامب على التغطية اإلخبارية يف وسائل
اإلع�ل�ام الربيطانية يف أول ي��وم م��ن زي��ارت��ه ال�تي ب��دأت اخلميس
املاضي وأثارت انتقادات من جانب الكثري من السياسيني.

قمة األطلسي تسعى إلرضاء ترامب بعد تأنيبه لها

فرنسا :الناتو ليس عدوا لروسيا ونسعى للحوار معها
ص��رح وزي��ر اخلارجية الفرنسي ج��ان إيف
لودريان ،بأن حلف الناتو ال يعد عدوا لروسيا،
م�ش�يرا إىل أن ال ��دول امل�ش��ارك��ة فيه تسعى
للحفاظ على احلوار مع موسكو.
وقال لودريان يف حديث مع قناة «»BFM
ي ��وم اجل�م�ع��ة« :ال �ن��ات��و ل�ي��س ع ��دوا ل��روس�ي��ا،
وجي��ب علينا احل�ف��اظ على احل� ��وار .وبغض
النظر عن اخلالفات حول بعض املسائل ،فإن
احللف جيري حوارا ثابتا مع روسيا».
وأش ��ار ب�ه��ذا ال�ص��دد إىل «ض ��م» ال�ق��رم إىل
روسيا ال��ذي يعتربه الناتو أم��را غري شرعي،
واخل�لاف��ات فيما خي��ص اإلش ��راف على عدم
استخدام األسلحة الكيميائية.
وش� ��دد ل ��ودري ��ان ع�ل��ى أن احل �ل��ف يساعد
يف احلفاظ على السالم منذ حنو  70عاما،
واصفا إياه بأنه «آلة للدفاع اجلماعي» اليت
«حت �م��ي ال �ب �ل��دان م��ن ال�ع��دي��د م��ن املخاطر
والتهديدات».
وسعى زعماء حلف مشال األطلسي للنظر
يف قضايا أخ��رى بعد ي��وم ب��رزت فيه مطالب
ال��رئ �ي��س األم��ري �ك��ي دون ��ال ��د ت��رام��ب ب��زي��ادة
اإلنفاق الدفاعي ،وللرتكيز يف اليوم الثاني
من قمتهم املنعقدة يف بروكسل على إنهاء
احلرب الطويلة يف أفغانستان.
وأم�ض��ى ت��رام��ب ال�ي��وم األول م��ن القمة يف
تأنيب احللفاء لعدم إنفاق النسبة املستهدفة
م��ن ال �ن��ات��ج احمل �ل��ي اإلمج ��ال ��ي ع�ل��ى ال��دف��اع
وهي اثنان يف املئة ،واتهم أملانيا بأنها أسرية
إلمدادات الطاقة الروسية.
ويف ت �غ��ري��دة ن �ش��ره��ا ع �ل��ى ت��وي�تر يف وق��ت
متأخر ليل األربعاء كتب ترامب تنفق دول
ح�ل��ف مش ��ال األط�ل�س��ي م�ل�ي��ارات ال� ��دوالرات
اإلضافية منذ زيارتي العام املاضي ،بناء على
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طليب ،لكن ه��ذا تقريبا ال يكفي .ال��والي��ات
املتحدة تنفق مبالغ باهظة.
ج ��اء ه ��ذا ع �ق��ب ج��ول��ة أوىل غ�ي�ر م��رحي��ة
م��ن احمل��ادث��ات أخ�ض��ع فيها ت��رام��ب حلفاءه
الغربيني لشعار أم��ري�ك��ا أوال ال ��ذي يرفعه.
وأثارت تصرحياته بأن روسيا تتحكم يف أملانيا
استنكار برلني.
ويف اليوم الثاني من القمة ،سريحب الزعماء
بشركاء من خارج احللف من بينهم الرئيس
األفغاني أش��رف غين ورئيس أوكرانيا برتو
بوروشينكو يف مقر احل�ل��ف اجل��دي��د بينما
يسعون للرتكيز على السياسات العامة.
وحاولت رئيسة ال��وزراء الربيطانية ترييزا
ماي حتديد املسار يوم األربعاء عندما أعلنت
أن مزيدا من القوات ستشارك يف مهمة حلف
األطلسي للتدريب يف أفغانستان.
وقالت للصحفيني سننشر  440فردا إضافيا
يف إط ��ار مهمة ال��دع��م احل ��ازم ال�تي ينفذها
حلف مشال األطلسي يف أفغانستان ،وأعتقد
أن هذا يظهر أنه عندما ينادي احللف تكون
اململكة املتحدة من أوائل من يلبون النداء.
وي ��ري ��د ي �ن��س س �ت��ول �ت �ن�برج األم �ي��ن ال �ع��ام
للحلف أن يتفق الزعماء على متويل قوات
األمن األفغانية حتى عام  ،2024رغم شكوى
ش �ع��وب ال� ��دول يف ال �غ��رب م��ن امل �ش��ارك��ة يف
الصراع .ويبلغ متوسط التمويل مليار دوالر
سنويا ،وقال ستولتنربج إنه يتوقع أن يستمر
هذا املستوى.
وسيحرص ال��زع�م��اء على مس��اع تفاصيل
ب�ش��أن نهج ت��رام��ب العسكري يف أفغانستان
وال�تي عدهلا يف أغسطس آب امل��اض��ي حبيث
تشمل زيادة الضربات اجلوية إلرغام مقاتلي
طالبان على اجللوس إىل طاولة املفاوضات.

اجتماع بني الفروف وبومبيو على هامش قمة هلسنكي
أعلنت وزارة اخلارجية الروسية ،يوم اجلمعة ،أن وزير اخلارجية الروسي ،سريغي الفروف ،سيلتقي
بنظريه األمريكي ،مايك بومبيو ،يف هلسنكي على هامش القمة الروسية األمريكية.
وقال مصدر يف املكتب الصحفي لوزارة اخلارجية الروسية لوكالة «سبوتنيك»« :على هامش القمة
الروسية األمريكية يف هلسنكي ،سيعقد اجتماع بني وزراء خارجية البلدين ،الفروف وبومبيو».
يذكر ،أن لقاء الرئيس الروسي فالدميري بوتني والرئيس األمريكي دونالد ترامب ،خمطط يوم 16
متوز/يوليو اجلاري ،يف مدينة هلسنكي الفنلندية .وينوي قادة البلدين حبث آفاق تنمية العالقات بني
روسيا والواليات املتحدة ،وأيضا مناقشة املوضوعات الراهنة على األجندة الدولية.
من جهة أخ��رى قالت احلكومة الفنلندية ي��وم اجلمعة إنها ستعيد العمل بالضوابط احلدودية
املفروضة على املسافرين من دول منطقة شينجن ملدة أربعة أيام خالل القمة بني الرئيس األمريكي
دونالد ترامب والرئيس الروسي فالدميري بوتني يف العاصمة هلسنكي.
ومقتل ثاني جندي أمريكي خالل أسبوع

طالبان األفغانية تسيطر على
الحدود مع طاجكستان
سيطر مسلحون م��ن ح��رك��ة طالبان على
معظم األراضي األفغانية الواقعة على احلدود
م��ع طاجكستان ،يف ح�ين أف��اد بيان مقتضب
ص��ادر ع��ن وزارة ال��دف��اع األمريكية أن جنديا
أم��ري�ك�ي��ا ت ��ويف ي ��وم اخل�م�ي��س م�ت��أث��را جب��روح
أصيب بها يف عملية قتالية بشرق أفغانستان.
وقال السكرتري الصحفي حملافظ والية ختار
األف�غ��ان�ي��ة ،صنعت اهلل ت�ي�م��ور ،للصحفيني:
«صباح ي��وم اخلميس سيطر املتطرفون على
مواقع القوات احلكومية يف مقاطعة خواجه
غار بالقرب من احلدود مع طاجكستان».
وأض ��اف« :هناك خطر من سيطرة طالبان
الكاملة على مقاطعة خواجه غ��ار وكذلك
مقاطعات دارك ��ار وينغي قلعة ودش ��ت قلعة
اجملاورة الواقعة على احلدود مع طاجكستان،
إذ ال ت��وج��د ح��ال�ي��ا ل ��دى ال�س�ل�ط��ات ال �ق��وات
الكافية يف هذه األراضي لردع اهلجوم».
وأف ��ادت وسائل إع�لام حملية يف وق��ت سابق
من هذا اليوم بأن املسلحني قاموا بهجوم على
مقاطعة دشت ارجي يف والية قندز.
وج� ��اء يف ب �ي ��ان« :ه ��اج ��م امل �س �ل �ح��ون وح ��دة
للجيش يف التجمع السكين ب��ول��ي موماند
يف مقاطعة دشت ارج��ي ،األمر الذي أدى إىل
مقتل  32جنديا وإصابة  20آخرين .وص��ادر

املسلحون كل األسلحة والذخائر واملعدات
املوجودة هناك.
ومنذ ع��دة أي��ام أف��ادت وسائل إع�لام حملية
بأن وحدة للجيش الوطين املنتشرة يف منطقة
ح ��دودي ��ة ب��ال �ق��رب م ��ن ط��اج �ك �س �ت��ان ،غ ��ادرت
م��واق�ع�ه��ا خ��وف��ا م��ن ه �ج��وم ط��ال �ب��ان ،وذل��ك
بعد انتشار الشائعات ب�ين السكان احملليني
حول هجوم حمتمل ملسلحي طالبان .لكن يف
اليوم التالي عاد العسكريون إىل مواقعهم بعد
التأكد من أن الشائعات كانت كاذبة.
وت��أت��ي ه ��ذه اهل�ج�م��ات ال��دم��وي��ة ب�ع��د م��رور
أق ��ل م ��ن ش �ه��ر ع �ل��ى أول ه��دن��ة ب�ي�ن ال �ق��وات
احلكومية وحركة طالبان مت التوصل إليها
ملدة  3أيام مبناسبة عيد الفطر املبارك يف 15
يونيو املاضي ،إال أن احلركة املتشددة رفضت
عرضا حكوميا بتمديدها ،رغم تداول احلديث
عن مفاوضات سالم بني اجلانبني جتري سرا
مبباركة أمريكية .
من جهته أفاد بيان مقتضب صادر عن وزارة
الدفاع األمريكية أن جنديا أمريكيا تويف يوم
اخلميس متأثرا جب��روح أصيب بها يف عملية
قتالية بشرق أفغانستان.
وق��ال البيان إن اسم اجلندي والوحدة اليت
كان خيدم فيها لن ينشرا قبل إخطار أقاربه.
وقتل أيضا أح��د أف��راد ق��وات األم��ن األفغانية
وأصيب آخرون .وذكرت الوزارة أنه يف السابع
من يوليو مت��وز قتل اجلندي جوزيف ماسيل
( 20عاما) من ساوث جيت بوالية كاليفورنيا
يف ه�ج��وم ن�ف��ذه فيما ي�ب��دو أح��د أف ��راد ق��وات
األمن احمللية بينما أصيب جنديان آخران.

باكستان تجهز لليلة القبض على شريف

الشرطة تعتقل حلفاء رئيس الوزراء السابق املتهم بالفساد

نشرت ق��وات األم��ن يف باكستان ي��وم اجلمعة،
اآلالف م��ن ع�ن��اص��ره��ا اس �ت �ع��دادا ل �ع��ودة رئيس
ال��وزراء السابق نواز شريف رفقة ابنته مريم من
ال�ع��اص�م��ة ال�بري�ط��ان�ي��ة ل �ن��دن مل��واج �ه��ة السجن
بتهمة الفساد.
ووص� ��ل ش��ري��ف م �س��اء اجل �م �ع��ة مل��دي �ن��ة اله ��ور
(مش��ال ش��رق) .وأع��د املكتب الوطين للمحاسبة
مروحيتني لنقل األب وابنته إىل سجن أدياال قرب
العاصمة إسالم آباد.
وق��ال وزي��ر اإلع�ل�ام علي ظفر :إن عشرة آالف
رج��ل شرطة على األق��ل وامل�ئ��ات م��ن اجل�ن��ود من
قوات األمن شبه العسكرية يف حالة تأهب قصوى
يف الهور اليت تعترب القاعدة السياسية لشريف.
واع �ت �ق �ل��ت ال �ش ��رط ��ة وه �ي �ئ ��ات األم � ��ن امل �ئ��ات
م��ن ال�ن�ش�ط��اء م��ن ح ��زب «ال��راب �ط��ة اإلس�لام�ي��ة
ال �ب��اك �س �ت��ان �ي��ة-ج �ن��اح ش ��ري ��ف» ح �ي��ث ك��ان��وا

خيططون لتنظيم مسريات إىل املطار الستقبال
زعيمهم ،وذكرت قناة إخبارية أن السلطات ألقت
القبض أيضا على أعضاء منتخبني من اجملالس
احمللية للحزب يف عمليات مداهمة ملنازهلم.
ك�م��ا أغ�ل�ق��ت اإلدارة احمل�ل�ي��ة مج�ي��ع ال�ط��رق
املؤدية إىل املطار للتصدي ألنصار شريف خوفا
من التجمع ملنع الشرطة من إلقاء القبض على
الزعيم السابق .وكانت إحدى احملاكم املعنية
بالنظر يف قضايا الكسب غري املشروع قد حكمت
على شريف وابنته بالسجن عشر ومثاني سنوات
(على التوالي) األسبوع املاضي بتهم فساد.
ويوم صدور احلكم ،قال شريف إنه سيغادر لندن
حيث يقيم هناك بشكل مؤقت منذ  .2017وأضاف
يف م��ؤمت��ر صحفي «ل ��ن أك ��ون ع �ب �دًا ألول�ئ��ك
الذين ينتهكون قسمهم ودس�ت��ور باكستان (يف
إشارة إىل القضاة الذين حكموا عليه بالسجن).

أملانيا ترحل مساعدا سابقا لنب الدن

«صبية الكهف» يكشفون أسرارا مثيرة عن احملنة

اتهامات مللك إسبانيا السابق بغسيل أموال

مقتل جنديني في هجوم مسلح بكشمير

أفادت وسائل إعالم أملانية بأن مساعدا سابقا لزعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة
بن الدن ،مت ترحيله إىل بلده تونس .وذكرت صحيفة «دي فيلت» ووسائل إعالم
أخرى بأن سامي أ ،.الذي مت حجب لقبه لدواعي اخلصوصية ،أعيد إىل تونس
صباح اجلمعة على طائرة جتارية .وجاء الرتحيل رغم قرار يف اللحظة األخرية
من حمكمة غيلزنكريشن اإلداري��ة أنه جيب اإلبقاء عليه يف أملانيا حتى تتلقى
برلني ضمانات بأنه لن يواجه التعذيب يف وطنه .وأبلغت احملكمة الصحيفة
األملانية بأنه من احملتمل أن سلطات الرتحيل مل تتلق احلكم يف الوقت املناسب.

بدأ الفتية الذين يتعافون من حمنتهم الطويلة يف الكهف ورج��ال اإلنقاذ
الذين نقلوهم إىل أماكن آمنة يف قص قصص عن األخطار ،اليت أحدقت
بهم وجناتهم .وذكرت املستشفى ،الواقعة مشالي تايالند واليت وضع فيها 12
صبيا من فريق وايلد بورز لكرة القدم يف حجر صحي ،اجلمعة ،أنهم أصحاء
بصفة عامة ،باستثناء بعض اإلصابات الطفيفة .وقال اآلباء ،الذين حتدثوا
مع األوالد ،إنهم قالوا إن رحلتهم يف الكهف يف  23يونيو كان من املفرتض أن
تدوم ساعة واحدة فقط.

قالت صحيفة «كالرين» اإلسبانية إن امللك اإلسبانى السابق خوان كارلوس
متهم باستخدام حبيبته األمرية األملانية ،كورينا ،إلخفاء أصول وممتلكات فى
اخلارج ،باإلضافة إىل حسابات فى سويسرا باسم ابن عمه ،فضال عن استخدامها
للحصول على صفقات عقارية منخفضة الضرائب .وأشارت الصحيفة إىل أن
ملك إسبانيا استغل وجود كورينا فى موناكو ،إلثبات ملكيتها على ممتلكات
عقارية وذلك بهدف التهرب من الضرائب .وقالت كورينا أنها كانت تعيش
«كابوس» مع خوان كارلوس ،وجعلها تشرتك فى جرمية غسل أموال.

قتل جنديان من القوات شبه العسكرية يف الشطر اهلندي من إقليم كشمري،
املتنازع عليه مع باكستان ،وأصيب مدني ،يف هجوم مسلح على فرقة من القوات
يوم اجلمعة .ونقلت صحيفة « تاميز أوف إنديا « عن مصادر رمسية مل تسمها
القول« :إن متمردين فتحوا النار على فرقة من ق��وات الشرطة االحتياطية
املركزية يف بلدة «أشابال» مبقاطعة أنانتناج جنوبي اإلقليم ،ثم الذوا بالفرار،
وأدى اهلجوم أيضا إىل إصابة أحد املارة من املدنيني» .وقامت الشرطة اهلندية
بتطويق املنطقة وبدأت البحث عن املهامجني الذين فروا عقب إطالق النار.

