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النائب العام يستبعد العمل اإلرهابي باحلادث 

سيارة تقتحم موقفني للحافالت في مرسيليا وتقتل امرأة
اقتحمت س��ي��ارة موقفني للحافالت 
صباح امس  االثنني في مرسيليا بجنوب 
فرنسا ما اسفر عن مقتل شخص واصابة 
اخر قبل ان تعتقل الشرطة سائقها، وفق 
مصادر في الشرطة. لكن مدعي اجلمهورية 
في مرسيليا كزافييه تارابو استبعد الحقا 
ان يكون ما حصل عمال ارهابيا، مؤكدا ان 
“التحقيق يتجه الى فرضية االضطراب 
النفسي”. وق��ال ت��اراب��و لوكالة فرانس 
برس “ليس هناك اي شيء يسمح حاليا 
بوصف ه��ذا العمل بانه عمل ارهابي”. 
واضاف “عثرنا مع )سائق السيارة( على 
رسالة على صلة مبستشفى للطب النفسي 

)...( ونتجه الى هذه الفرضية”.
وحصل ذلك بني الساعة 6،30 والساعة 
7،30 ت غ وف��ق امل��ص��ادر. فقد اندفعت 
سيارة “رينو ماستر” في اجت��اه موقف 
للحافالت في الدائرة الثالثة عشرة من 
املدينة واصابت شخصا بجروح خطيرة 
قبل ان تقتحم موقفا اخ��ر ف��ي ال��دائ��رة 
احلادية عشرة حيث قتلت اخر. واوضح 
جوليان رافييه عمدة الدائرتني احلادية 
عشرة والثانية عشرة لقناة “بي ام اف 
تي في” ان القتيلة امرأة في االربعينات 
كانت تنتظر مبفردها في املوقف. وبعد 
دقائق اعترضت الشرطة السيارة املذكورة 
في امليناء القدمي للمدينة الواقعة على 
ساحل املتوسط واعتقلت سائقها. وكتبت 
الشرطة الحقا على تويتر “تنفيذ عملية 

للشرطة”.
واف���اد صحافيون لفرانس ب��رس في 
املكان انه مت اغالق منطقة امليناء القدمي 
وانتشر فيها ع��دد كبير م��ن الشرطيني 
وعناصر االطفاء والعسكريني. ويبدو ان 
سائق السيارة املعتقل )35 عاما( ال يتحدر 
من مرسيليا. وتتولى الشرطة القضائية 
ف��ي ك��ل م��ن مرسيليا ول��ي��ون التحقيق 
في احل���ادث.  واسفر هجومان بواسطة 

سيارتني تبناهما تنظيم الدولة االسالمية 
عن 15 قتيال ونحو مئة جريح اخلميس 
في برشلونة واجلمعة في كامبريلس في 
اقليم كاتالونيا باسبانيا. وفي فرنسا، 
اصيب ستة عسكريني في بداية  اغسطس 

في منطقة باريس بعدما تعمدت سيارة 
صدمهم. واصيب السائق وهو جزائري 

)36 عاما( خالل اعتقاله.
اعلن مدعي اجلمهورية في مرسيليا 
كزافييه تارابو ان العمل املتعمد لشاب 

صدم بسيارته صباح امس االثنني موقفني 
للحافالت في مرسيليا بجنوب فرنسا ما 
اسفر عن سقوط قتيل وجريح، ليس عمال 
ارهابيا، مؤكدا ان “التحقيق يتجه الى 
فرضية االضطراب النفسي”. وقال تارابو 

لوكالة فرانس برس “ليس هناك اي شيء 
يسمح حاليا ب��وص��ف ه��ذا العمل بانه 
عمل ارهابي”. واضاف “عثرنا معه على 
رسالة على صلة مبستشفى للطب النفسي 

)...( ونتجه الى هذه الفرضية”.

سيارات الشرطة واالسعاف في موقع احلادث
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السفارة األميركية
في روسيا تعلق موقتا منح 

تأشيرات دخول
إلى الواليات املتحدة

أعلنت السفارة االميركية في موسكو  ام��س  االثنني 
انها ستعلق منح تأشيرات دخول الى الواليات املتحدة 
موقتا اعتبارا من االربعاء بسبب خفض عدد املوظفني 
الدبلوماسيني ال��ذي أم��رت به موسكو ردا على فرض 
عقوبات عليها.وقالت السفارة في بيان “بسبب السقف 
ال��ذي فرضته احلكومة ال��روس��ي��ة على ع��دد املوظفني 
الدبلوماسيني املسموح بوجودهم في روس��ي��ا، سيتم 
تعليق كل العمليات املرتبطة مبنح تأشيرات دخول خارج 
نطاق الهجرة في 23 آب/اغسطس”. وأضافت “سيتم 
استئناف العمليات في االول من ايلول/سبتمبر في 
موسكو لكن العمليات في القنصليات االميركية )في املدن 

الروسية االخرى( ستبقى معلقة”.
وللواليات املتحدة قنصليات في س��ان بطرسبورغ 
وايكاتيرنبورغ وفالديفوستوك الى جانب موسكو وقد 
اص��درت اكثر من 190 الف تأشيرة ملواطنني روس في 
2016. وندد وزير اخلارجية الروسي سيرغي الفروف 
بهذا االجراء واعتبره “محاولة جديدة الثارة استياء لدى 
املواطنني الروس من السلطات الروسية”، مع استبعاده 

ردا روسيا على ذلك.
وق��ال في مؤمتر صحافي مع نظيره املصري سامح 
شكري “لن نصب غضبنا على املواطنني االميركيني. اذا 
كان احد يعتقد ان مثاال سيئا سيتكرر فانه مخطىء”. 
وه��ذه االج����راءات ستبقى س��اري��ة طاملا ابقت موسكو 

االجراءات التي فرضتها في متوز/يوليو.
وكانت السلطات الروسية ام��رت واشنطن بخفض 
عدد موظفي سفارتها وقنصلياتها ب 755 شخصا لتصل 
الى 455 اي الى مستوى عدد الدبلوماسيني الروس في 
الواليات املتحدة.  وهذه االجراءات غير املسبوقة احلجم 
جاءت ردا على مصادرة اثنني من امالك السفارة الروسية 
في الواليات املتحدة والعقوبات االقتصادية التي صوت 
عليها الكونغرس االميركي ضد موسكو املتهمة بالتدخل 

في االنتخابات الرئاسية االميركية في 2016.
وتابعت ال��س��ف��ارة االميركية ان “القرار الروسي 
بتقليص الوجود الدبلوماسي للواليات املتحدة يثير 
شكوكا ح��ول م��دى ج��دي��ة الرغبة ال��روس��ي��ة بتحسني 
العالقات” بني البلدين، موضحة انها “ستبقي )رغم 
ذلك( عددا كافيا من املوظفني الجناز املهمات االساسية” 
ف��ي روس��ي��ا. وف��ي ك��ان��ون االول/دي��س��م��ب��ر الفائت، امر 
الرئيس السابق باراك اوباما بطرد 35 دبلوماسيا روسيا 
وعائالتهم من ال��والي��ات املتحدة اتهموا باالنتماء الى 
اجهزة االستخبارات، وق��رر اغ��الق مقرين دبلوماسيني 

روسيني في نيويورك ووالية ميريالند.

انتكاسات ترامب السياسية 
تهدد أجندته االقتصادية

تهدد انتكاسات الرئيس االميركي دون��ال��د ترامب 
السياسية قدرته على تنفيذ اصالحات اقتصادية موعودة 
ومشاريع بنى حتتية على الرغم من الظروف االقتصادية 

املؤاتية، بحسب دراسة نشرت امس االثنني.
وتظهر نتائج الدراسة التباعد املتصاعد بني ترامب 
وق��ط��اع االع��م��ال. فقد غ��ادر م���دراء تنفيذيون مجالسه 
االستشارية االسبوع املاضي لينأوا بأنفسهم عن تعليقه 
على احداث شارلوتسفيل واعالنه ان املسؤولية تقع على 
الطرفني. وانتهت االح��داث مبقتل متظاهرة شابة دهسا 

بسيارة يقودها رجل من دعاة تفوق البيض.
ورغم ان الدراسة اجريت قبل أكثر من اسبوع من تلك 
االحداث، إال انها تعكس القلق املتزايد لدى الشركات التي 
تفاءلت منذ انتخاب ترامب، باحتمال تطبيق اصالحات 
ضريبية وانفاق على البنى التحتية في اج���راءات من 
شأنها تعزيز االقتصاد. وق��ال احمللل ل��دى “اجلمعية 
الوطنية القتصاد االعمال”  فرانك نوثافت، “اعتقد ان 
ذلك جزء من املخاوف، أن كل ما حصل مؤخرا، خصوصا 
في االسبوع املاضي، قد يضعف قدرة االدارة على مترير 

اجندتها التشريعية”.
واذ أك��د ان��ه ال يتحدث بلسان اع��ض��اء اجلمعية في 
ال��دراس��ة نصف السنوية، ق��ال نوثافت لوكالة فرانس 
برس ان لدى االدارة عددا من املقترحات التشريعية املهمة 
جدا التي من شأنها حتفيز النمو وتعزيز االنفاق.إال انه 
اضاف “كل ما حدث يعرض االجندة التشريعية للخطر. 
هل سيتم مترير شيء؟”. وف��ي حني اظهرت الدراسة 
ان معظم خبراء االقتصاد يعتقدون ان السياسة املالية 
احلالية “صحيحة نوعا ما” إال انهم “متشائمون فعال 
بشأن احتماالت )تطبيق( اصالحات ضريبية ذات معنى 

في فترة قريبة”.

املشتبه بتنفيذ اعتداء 
الطعن في فنلندا هو
عبد الرحمن مشكاح

كشفت وثائق محكمة فنلندية ام��س  االثنني هوية 
املشتبه بتنفيذه اعتداء بالطعن أسفر عن مقتل شخصني 
في توركو وإصابة ثمانية بجروح وقالت ان اسمه عبد 
الرحمن مشكاح ويبلغ من العمر 18 عاما، بدون أن حتدد 
جنسيته.   وكانت الشرطة أفادت أن املشتبه به هو طالب 
جل��وء مغربي استهدف النساء في عملية الطعن التي 
وقعت في سوق مبدينة توركو في جنوب غرب البالد، في 
ما يتم التحقيق فيه على أنه أول اعتداء “إرهابي” يضرب 

الدولة الهادئة في شمال أوروبا.  
وأفاد مكتب التحقيق الوطني أن مشكاح، الذي أصابته 
الشرطة بطلق ناري في الفخذ عندما اعتقلته بعد دقائق 
من هجومه، سيمثل أمام محكمة مقاطعة توركو الثالثاء 
عبر اتصال بالفيديو بواسطة االنترنت، بعدما كان 
يفترض أن تعقد اجللسة االث��ن��ني.   وستطلب الشرطة 
من احملكمة ابقاءه موقوفا لالشتباه بتنفيذه عمليتي 
قتل وثماني محاوالت قتل بدافع “اإلرهاب”.  وستطلب 
الشرطة كذلك االستمرار في اعتقال أربعة مواطنني 
مغاربة آخرين، مت توقيفهم أثناء عمليات دهم استهدفت 
مبنى في توركو ومركزا إليواء الالجئني بعد ساعات فقط 

من وقوع االعتداء. 
وأك��د بيان مكتب التحقيق الوطني “يشتبه بأنهم 
شاركوا في عمليات ومحاوالت القتل التي ارتكبت بنية 

اإلرهاب. إنهم ينفون أن يكونوا تورطوا في اجلرائم”. 

التعرف على هويات كل الضحايا 

15 قتيال ارتفاع حصيلة اعتداءي إسبانيا إلى 
اعلنت شرطة كاتالونيا  ام��س  االثنني 
عبر تويتر ان يونس ابو يعقوب، املشتبه 
به الفار في اعتداء برشلونة والذي تالحقه 
كل اجهزة الشرطة في اوروبا، هو شخص 

“خطير وقد يكون مسلحا”.
وقالت الشرطة “انه خطير وقد يكون 
مسلحا. تتم مالحقة ه��ذا الشخص الذي 
يشتبه بانه نفذ اعتداء 17 اب/اغسطس في 

برشلونة. انه سائق الشاحنة الصغيرة”.
أع��ل��ن وزي���ر داخلية اقليم كاتالونيا 
يواكيم ف��ورن في مؤمتر صحافي  امس 
االثنني ارتفاع حصيلة اعتداءي برشلونة 
وكامبريلس اللذين تبناهما تنظيم الدولة 
اإلسالمية الى 15 قتيال، هذا ومت التعرف 
على هويات كل الضحايا ال15 في اعتداءي 

كاتالونيا
وُعثر على رجل في الرابعة والثالثني من 
العمر من مدينة فيالفرانكا ديل بينيدس، 
ميتا في سيارة بعد ساعات على اعتداء 
برشلونة في منطقة سانت جاست ديسفرن 
ق��رب برشلونة. ول��م تكن الشرطة تربط 

استمرار التحقيقات في احلادث اإلرهابيحتى االن هذا احلادث باعتداءي كاتالونيا.

كندا تريد أن تكون »أقوى 
في مواجهة الكراهية« 

بعد االعتداءات األخيرة
ص��رح رئيس ال����وزراء الكندي جاسنت ت���رودو أن 
اع��ت��داءات بوركينا فاسو واسبانيا التي أودت بحياة 

مواطنني كنديني “تسعى الى تقسيم املجتمع الدولي”.
وص���ّرح ت���رودو خ��الل مؤمتر صحافي مشترك مع 
نظيره االيرلندي ليو فارادكار في مونتريال أن “هذه 
األعمال اإلرهابية مشينة وتهدف الى تقسيم املجتمع 
ال��دول��ي وزرع اخل��الف بني ال��دول امل��ج��اورة من خالل 
تأجيج اخل��وف وان��ع��دام الثقة”. واض��اف ان “هؤالء 
اجلبناء لن ينجحوا في ذلك )...( ونحن مستمرون في 
القيام بالعمل الذي كنا دائما نقوم به، سنبقى موحدين 
وأق��وى ملواجهة الكره. سنبقى أوفياء الى قيمنا، قيم 

احلب وقبول اآلخر والقوة النابعة من التنوع”.
وف��ي وق��ت الح��ق، س��ار رئيسا احلكومتني جنبا الى 
جنبا في مسيرة املثليني في مونتريال، حيث جتمع آالف 
األشخاص غالبيتهم يرتدون ازياء خاصة. سار ترودو، 
بعد أن نزع ربطة عنقه وفك أزرار قميصه األزرق، الى 
جانب وزراء آخرين ومسؤولني سياسيني كنديني حتت 
أشعة الشمس، مؤديا التحية الى سكان مونتريال الذين 

شاركوا في االحتفال والتقط بعض الصور مع معجبيه.
وأصبح فارادكار الذي عنّي رئيسا لوزراء ايرلندا منذ 
فترة وجيزة بعد استقالة سلفه ايندا كيني، أول رئيس 
وزراء أجنبي يسير الى جانب رئيس وزراء كندا مسيرة 
ملثليي اجلنس في كندا وهو أيضا أول رئيس حكومة 

ايرلندي مثلي علنا.

 االنغوليون ينتخبون 
لطي صفحة الرئيس 

دوس سانتوس
تصوت انغوال غ��دا االرب��ع��اء في انتخابات عامة 
ستشكل نهاية حكم استمر 38 عاما للرئيس جوزي 
ادواردو دوس سانتوس لكنها ستمدد حكم حزبه في 
بلد يواجه ازم��ة اقتصادية.  ويرجح ان يفوز حزب 
احلركة الشعبية لتحرير انغوال احلاكم منذ استقالل 
هذه املستعمرة البرتغالية السابقة في 1975 في هذه 
االنتخابات ويعني مرشحه وزير الدفاع السابق جواو 

لورنشو رئيسا للدولة.
وبسبب نقص امل��ال وبالتالي امكان ال��وص��ول الى 
وسائل االعالم، ال يبدو اي من حزبي املعارضة “االحتاد 
الوطني الستقالل انغوال التام” )يونيتا( و”املؤمتر العام 
النقاذ انغوال-االئتالف االنتخابي” )كاسا س��ي-اي( 
ق��ادرا على حرمان “احلركة الشعبية لتحرير انغوال” 
من الفوز. وينص دستور انغوال على ان ينصب مرشح 

احلزب الفائز في االنتخابات رئيسا للدولة.
وقال ديدييه بيكالر الباحث في جامعة جنيف “ال 
نرى شيئا يوحي بان احلركة الشعبية لتحرير انغوال 
قد ال تفوز في هذه االنتخابات”، معتبرا ان “هزميتها 
ستكون تسونامي”. واضاف ان “الرهان احلقيقي هو 
معرفة الهامش الذي سيسمح لها بالفوز”. وقبل اربعة 
اي��ام فقط على االنتخابات، اعلن الرئيس االنغولي 
البالغ من العمر 74 عاما السبت امام آالف من انصاره 
كانوا يرفعون اعالم احلزب، اسم خليفته في سهل في 

الضاحية الكبرى للعاصمة لواندا.
وقال بصوت يسمع بالكاد “ليس لدينا اي شك في 
فوز احلركة الشعبية لتحرير انغوال. مرشحنا سيكون 
الرئيس املقبل للجمهورية. لذلك اطلب منكم التصويت 
حلزبنا في 23 اغسطس )...( وجل��واو لورينشو”. 

وانسحب بعد ذلك بهدوء وقد بدا عليه التعب.
يبدو ان الوضع الصحي للرئيس ادى الى تسريع 
تقاعده الذي خطط له مبدئيا في 2018. وفي االشهر 
االخيرة غذت رحالته “اخلاصة” الى اسبانيا شائعات 
عديدة اجبرت عائلته واحمليطني به الى نفي وفاته 
علنا.  واكد اليكس فاينس من املركز الفكري البريطاني 
“شاتام هاوس” ان “دوس سانتوس ق��دم موعد 

رحيله.

مطاردة املشتبه به في اعتداء 
برشلونة متتد إلى أوروبا

امتدت عملية البحث عن يونس ابو يعقوب سائق الشاحنة 
الصغيرة الفار الذي دهس 13 شخصا في برشلونة، امس االثنني 
ال��ى كل اوروب���ا بعدما ابلغت السلطات االسبانية كل اجهزة 
القارة بهذا املغربي البالغ من العمر 22 عاما. واعلنت السلطات 
االسبانية امس االثنني انها ابلغت كل اجهزة الشرطة االوروبية 
بفرار هذا الشاب الذي قادة الشاحنة البيضاء الصغيرة وزرع 

الرعب في وسط الرامبال في برشلونة.
واستبعدت السلطات امكانية مقتل ابو يعقوب في االنفجار 
الذي وقع مساء االربعاء في منزل استأجره اجلهاديون في الكانار 
)200 كلم جنوب غرب برشلونة( حيث كانت اخللية املسؤولة 
عن اعتداءي برشلونة وكامبريلس تعد “لهجوم او اكثر”، بينما 

تسعى الشرطة للتعرف على بقايا بشرية عثر عليها هناك.
وقال املسؤول عن الشؤون الداخلية لكاتالونيا جواكيم فورن 
الذاعة املقاطعة “هذا مؤكد )لم يقتل في انفجار الكانار( النه كان 

يقود الشاحنة الصغيرة، ال ميكن ان يكون مات”.
ويفترض ان تنشر السلطات االسبانية معلومات ايضا عن إمام 
مغربي يدعى عبد الباقي الساتي في االربعني من العمر دفع الى 
التطرف الشبان الذين التحقوا باملجموعة اجلهادية التي نفذت 
اعتداءي برشلونة وكامبريلس )120 كلم جنوب برشلونة( 
اخلميس ومنتصف ليل اخلميس اجلمعة في كاتالونيا بجنوب 

شرق اسبانيا.
وكان يعيش مثل عدد من املهاجمني اآلخرين في مدينة ريبول 
الصغيرة على سفح جبال البيرينيه حيث قامت الشرطة بعمليات 
دهم جديدة صباح االثنني، بعد تفتيش منزل االمام للمرة االولى 
السبت. والساتي مختف منذ الثالثاء. وحتدثت الشرطة عن 
احتمال ان يكون قتل في االنفجار الذي وقع مساء االربعاء في 
منزل في الكانار في كاتالونيا حيث كانت تعد اخللية “اعتداء او 

اكثر”.
وتتساءل الصحف البلجيكية عن اقامته في 2016 في بلجيكا 
في منطقة ماشيلني بالضاحية الكبرى لبروكسل. ونقلت صحيفة 
“ال بايس” اليومية االسبانية عن مصادر االثنني انه توجه في 
السنتني االخيرتني الى بلجيكا وكذلك الى املغرب وفرنسا ورمبا 

كان على اتصال بتنظيم الدولة االسالمية.
وك��ان الساتي سجن جلنح صغيرة في املاضي، كما ذكرت 
وسائل اعالم اسبانية. ونقلت صحيفتا “ال بايس” و”ال موندو” 
عن مصادر في جهاز مكافحة االرهاب انه التقى في السجن الذي 
خ��رج منه في كانون الثاني/يناير 2012 سجناء على عالقة 
باعتداءات آذار/مارس 2004 التي أدت الى مقتل 191 شخصا في 

قطارات للضواحي في مدريد.

10 بحارة أميركيني إثر اصطدام  فقدان 
مدمرتهم بناقلة نفط قبالة سنغافورة

أع��ل��ن��ت ال��ب��ح��ري��ة األم��ي��رك��ي��ة ف��ق��دان 
عشرة بحارة وج��رح خمسة آخرين اثر 
اص��ط��دام م��دم��رة اميركية بناقلة نفط 
شرق سنغافورة في ساعة مبكرة  امس 
االثنني، في ثاني حادث تتعرض له سفينة 
حربية اميركية خالل شهرين. وقال سالح 
البحرية االميركي ف��ي بيان ان املدمرة 
القاذفة للصواريخ جون اس ماكني وصلت 
الى ميناء في سنغافورة بعد ظهر االثنني 
عقب احلادث الذي وقع قبيل الفجر وادى 

الى تدفق املياه الى داخلها. 
وأطلقت عملية بحث كبيرة مبشاركة 
سفن وطائرات من ثالث دول، بعد اصطدام 
املدمرة بالسفينة “النيك ام سي” بالقرب 
من مضيق ملقة. وقال محللون ان احلادث 
الذي يأتي بعد حادث مشابه تعرضت له 
سفينة حربية اميركية في حزيران/يونيو 
قبالة سواحل اليابان، يثير تساؤالت حول 
ما اذا كان سالح البحرية االميركي يعمل 
فوق طاقته في آسيا، حيث يسعى لصد 
النزعات التوسعية للصني في بحر الصني 
اجلنوبي والطموحات النووية لكوريا 

الشمالية.
وقالت البحرية في بيان بعد وصول 
امل��دم��رة ال��ى قاعدة شانغي البحرية في 
سنغافورة ان “اضرارا كبيرة حلقت 
بالهيكل أدت الى تدفق املياه الى مقصورات 
م��ج��اورة، منها حجر ال��ن��وم ومقصورة 
االل��ي��ات وغ���رف االتصاالت”. واض��اف 
البيان “جهود الطاقم جنحت في وقف 
تدفق املزيد من املياه”. ومت اجالء اربعة من 
البحارة اجلرحى مبروحية من املدمرة الى 
مستشفى في سنغافورة وجروحهم غير 
خطيرة، فيما لم تتطلب إصابة اخلامس 

املزيد من العالج، بحسب البيان.
وكانت املدمرة البالغ طولها 154 مترا،  
ال تزال قادرة على االبحار بعد اصطدامها 
عند الساعة 05:24 صباحا بالتوقيت 
احمللي )االحد 21:24 ت غ( بالناقلة التي 

ترفع علم ليبيريا وحجمها اكبر بقليل 
)182 م��ت��را(. ورافقتها سفينتان حتى 
دخولها امليناء، بحسب صحافيي وكالة 

فرانس برس.
كانت امل��دم��رة ف��ي طريقها ال��ى ميناء 
سنغافورة للقيام بتوقف روتيني بعد 
مشاركتها ف��ي “عملية حرية االبحار” 
في بحر الصني اجلنوبي املتنازع عليه 
في وق��ت سابق من الشهر، ق��رب جزيرة 
اصطناعية ف��ي ارخبيل سبراتليز، مما 
اثار ردا غاضبا من بكني. وحتمل املدمرة 
اسم والد وجد السناتور االميركي جون 
ماكني، وكالهما كانا في سالح البحرية 
برتبة ادميرال.  وقال السناتور ماكني في 
تغريدة انه يصلي مع زوجته “من اجل 
البحارة االميركيني على منت يو اس اس 
جون اس ماكني، ويثمنان عمل فرق البحث 

واالنقاذ”.

 أفكار وصلوات 
في أول تعليق له قال الرئيس االميركي 
دونالد ترامب ردا على اسئلة الصحافيني 
حول احلادث لدى وصوله البيت االبيض 
بعد عطلة “امر مؤسف”.  وأع��ق��ب ذلك 
بتغريدة كتب فيها “افكارنا وصلواتنا مع 
البحارة االميركيني على منت يو اس اس 
جون اس ماكني حيث جتري جهود البحث 
واالنقاذ”. وق��ال اخلبير البحري لدى 
“جينز-اي اتش اس ماركيت” رضوان 
رحمت ان املؤشرات األولية تدل على ان 
املدمرة االميركية رمبا لم متتثل للقواعد 
التي تفصل املالحة التجارية في مضيق 

سنغافورة.
ويثير ه��ذا احل���ادث ال���ذي ي��أت��ي بعد 
“عملية حرية االبحار” التساؤالت “حول 
ما اذا كانت الطواقم تعاني من االره��اق، 
وم��ا اذا كانت وت��ي��رة عمليات البحرية 
االميركية في هذه املنطقة جتري بسرعة 

كبيرة”، بحسب رحمت.


