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أعلنت حتييد « 45إرهابي ًا» منذ انطالق عملية «املخلب» شمال العراق

تركيا :خطاب أميركا بخصوص إف 35 -ال يتناسب مع روح التحالف
قالت وس��ائ��ل اع�لام محلية
أم���س االرب���ع���اء ان الشرطة
التركية اعتقلت عشرة اشخاص
ل�لاش��ت��ب��اه ف���ي ان��ت��م��ائ��ه��م ملا
يسمى تنظيم الدولة االسالمية
(داعش) مبدينة (أضنة) جنوب
تركيا.
وذك���رت وك��ال��ة (أن��اض��ول)
التركية ل�لأن��ب��اء ان الشرطة
ده��م��ت ف��ي وق���ت م��ت��زام��ن 19
موقعا مبركز املدينة واعتقلت
ع���ش���رة اش���خ���اص.وك���ان���ت
السلطات االمنية التركية اعلنت
مطلع يناير امل��اض��ي اعتقال
 3038شخصا من بينهم اجانب
لالشتباه في انتمائهم لتنظيم
(داعش) العام املاضي.
وتشن القوات االمنية التركية
حملة لتطهير البالد من عناصر
(داع������ش) ب��ع��د ان تعرضت
عدة مدن منها العاصمة انقرة
واسطنبول لهجمات انتحارية
منذ يوليو  2015نفذها عناصر
من تنظيم (داع��ش) ما ادى الى
قتل  319شخصا.
وأع���ل���ن���ت م���دي���ري���ة أم���ن
السواحل التركية أمس األربعاء
تعليق عبور السفن من مضيق
البوسفور الذي يربط بني بحر
مرمرة والبحر األس��ود مبدينة
إسطنبول بسبب موجة ضباب
كثيفة.
وقالت مديرية أمن السواحل
في بيان لها إن مسافة الرؤية
انخفضت إل��ى ما دون النصف

م��ي��ل ب�ي�ن امل���دخ���ل اجل��ن��وب��ي
للمضيق وقلعة الفتاة.
ووف��ق��ا للبيان تقرر تعليق
عبور السفن في كال االجتاهني
من املضيق اعتبارا من الساعة
13ر 09بتوقيت تركيا (13ر06
بتوقيت غرينتش).
كما تسببت موجة الضباب
الكثيفة في توقف عمل عدد من
خطوط النقل الداخلي بني طرفي
إسطنبول اآلسيوي واألوروبي.
اعلنت وزارة الدفاع التركية
أمس االربعاء ان قواتها متكنت
م��ن حتييد “ 45ارهابيا” في
العمليات االمنية التي شنتها
شمال العراق منذ انطالق عملية
(املخلب) العسكرية.
وق��ال��ت ال�����وزارة ف��ي بيان
ان ال��ق��وات ال��ت��رك��ي��ة ضبطت
اسلحة وكاميرا كان يستخدمها
“االرهابيون”.
وق��ال وزي��ر ال��دف��اع التركي
خ���ل���وص���ي أك������ار إن ال��ل��غ��ة
املستخدمة في خطاب أرسلته
واشنطن إلى أنقرة بخصوص
إب���ع���اد ت��رك��ي��ا ع���ن ب��رن��ام��ج
املقاتالت إف -35ال تتناسب مع
روح التحالف بني البلدين.
ون��ق��ل��ت وزارة ال��دف��اع عن
أكار قوله إن تركيا تُعد ردا على
الرسالة وإنها سترسلها إلى
ال��والي��ات املتحدة خ�لال األي��ام
املقبلة .وأض��اف أن��ه سيجري
مكاملة هاتفية مع شاناهان يوم
اخلميس.
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طائرة إف -35األميركية

رئيس الوزراء الياباني يتوجه إلى طهران لتخفيف التوترات باملنطقة

برلني تطلع واشنطن على نتائج زيارة وزير خارجيتها إليران
توجه رئيس الوزراء الياباني شينزو
آبي أمس االربعاء الى العاصمة طهران
ف��ي زي����ارة تستمر ث�لاث��ة اي���ام م��ؤك��دا
حرص اليابان على املساهمة في السالم
واالس��ت��ق��رار االقليميني وس��ط تصاعد
التوترات بني ايران والواليات املتحدة.
وقال آبي للصحفيني في مطار طوكيو
ق��ب��ل م��غ��ادرت��ه ان “هناك قلقا بشأن
التوترات املتزايدة في الشرق االوسط
وفي حني أن الوضع هناك يلفت انتباه
املجتمع الدولي فإن اليابان تريد ان تؤدي
دورا اكبر على قدر االمكان من اجل السالم

واالستقرار في املنطقة”.
واض�����اف “اود ان ات���ب���ادل اآلراء
الصريحة مع الرئيس حسن روحاني
واملرشد االعلى في اي��ران علي خامنئي
لتخفيف حدة التوترات في املنطقة على
اس��اس الصداقة التقليدية بني اليابان
وايران”.
ووفقا للحكومة اليابانية فمن املقرر ان
يجري رئيس الوزراء الياباني محادثات
منفصلة مع الرئيس االي��ران��ي في وقت
الحق اليوم واملرشد االعلى في ايران يوم
اليوم اخلميس  ،وتعد ه��ذه أول زي��ارة

زلزال بقوة  5.2درجات
يضرب شمالي باكستان
ض��رب زل���زال ب��ق��وة  5.2درج����ات ،ص��ب��اح أمس
األربعاء ،مدينة باتاغرام شمالي باكستان  ،وبحسب
بيان هيئة املسح اجليولوجي األمريكي ،فإن الزلزال
وقع على بُعد  11كيلو متر غربي مدينة باتاغرام.
وأوضح البيان أن عمق الزلزال بلغ  30.7كيلو مترا
حتت سطح األرض  ،وحتى الساعة ( 6:00ت.غ)،
لم تعلن السلطات الباكستانية ما إذا كان الزلزال قد
تسبب في خسائر مادية أو بشرية.

يقوم بها رئيس الوزراء الياباني احلالي
إليران منذ  41عاما.
قالت وزارة اخلارجية األملانية أمس
االربعاء انها اوفدت احد اهم مستشاريها
الى واشنطن إلطالع احلكومة االمريكية
على نتائج زيارة وزير اخلارجية األملاني
هايك ماس االثنني املاضي لطهران.
واض���اف���ت ال�������وزارة ف���ي ب���ي���ان ان
م��دي��ر ال��ش��ؤون السياسية وأح���د اكبر
املستشارين في وزارة اخلارجية األملانية
ينس بلوتنر توجه اليوم الى العاصمة
االمريكية إلطالع الشركاء االمريكيني على

نتائج الزيارة املذكورة التي ركزت على
بحث سبل انقاذ االتفاق النووي االيراني
في ظل التصعيد االخير.
ويأتي ذلك بعد اجراء وزير اخلارجية
األملاني قبل يومني مباحثات في طهران
مع نظيره االي��ران��ي محمد ج��واد ظريف
وال��رئ��ي��س االي���ران���ي ح��س��ن روح��ان��ي
ح��ول االت��ف��اق ال��ن��ووي ال���ذي توصلت
اليه مجموعة ( )1+5في عام  2015مع
ايران ومت مبوجبه كبح القدرات النووية
االيرانية مقابل رفع تدريجي للعقوبات
الغربية عنها.

القبض على  94شخص ًا
خالل احتجاجات في موسكو

أوكرانيا تدين احتجاز روسيا
مواطنني من تتار القرم
أدانت أوكرانيا بشدة ،احتجاز األمن الروسي  8من
املواطنني التتار في مناطق مختلفة من شبه اجلزيرة
القرم.
جاء ذلك في بيان ل��وزارة اخلارجية األوكرانية،
عبّرت فيه عن إدانة كييف الشديدة الحتجاز املواطنني
التتار ،في أجزاء مختلفة من شبه اجلزيرة.
وأوض��ح البيان أن األم��ن ال��روس��ي حتجج بصلة
املحُ تجزين مبنظمة إرهابية؛ واصفًا ذلك بـ”التهمة
امللفقة” و”العمل غير القانوني”.
كما اتهم موسكو بالتضييق على السكان األصليني
للمنطقة ،حتت غطاء مكافحة اإلره��اب؛ مطالبًا بوقف
انتهاكات حقوق اإلنسان واإلفراج عن احملتجزين.
وعقب استفتاء م��ن جانب واح���د ،ف��ي  16م��ارس
 ،2014ضمت روسيا شبه جزيرة القرم األوكرانية إلى
أراضيها ،وهو ما لم يعترف به املجتمع الدولي ،وأعقبه
فرض عقوبات أوروبية على موسكو.

تايالند تعثر على 64
روهينغيا تقطعت بهم السبل
في جزيرة جنوب البالد
عثرت السلطات التايالندية أمس االربعاء على 64
شخصا من الروهينغيا املسلمني تقطعت بهم السبل في
جزيرة (راوي) مبياه محافطة (ساتون) أقصى جنوب
البالد على احلدود مع ماليزيا.
وأوض��ح ضابط البحرية التايالندية ثانابوجن
سودراك في تصريح صحفي أن الروهينغيا الذين مت
العثور عليهم هم  31امرأة و 28رجال وخمسة أطفال
من بينهم مواطن تايالندي.
وأضاف سودراك أنهم أوقفوا خمسة من الروهينغيا
وسكانا محليني يعتقد أنهم وسطاء شاركوا في جلب
هذه املجموعة لدخول بلد ثالث موضحا أنهم سيقومون
بإجراء مزيد من التحقيقات حول ما إذا كانت املجموعة
ضحية لالجتار بالبشر أم غير ذلك.

ماكرون  :سندعم ميركل إذا نافست
على رئاسة املفوضية األوروبية

قال الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون إنه
سيدعم املستشارة األملانية أجنيال ميركل إذا
كانت تسعى خلالفة جان كلود يونكر في رئاسة
املفوضية األوروبية.
وكانت املستشارة األملانية قالت إنها ستعتزل
العمل السياسي عندما تنقضي فترة واليتها
الرابعة في عام  .2021لكن البعض في االحتاد
يأمل في أن تعيد النظر في قرارها نظرا خلبرتها
الواسعة والتزامها جتاه االحتاد األوروبي.
وق��ال ماكرون ردا على س��ؤال في مقابلة مع
تلفزيون (آر.ت�����ي.إس) السويسري الناطق
بالفرنسية عما إذا كان سيدعم ترشيح ميركل إنه

ال يستطيع أن يتحدث بالنيابة عنها.
واستطرد قائال ”لكن إذا أرادت ،سأدعمها“.
وتابع قائال ”بالطبع سأدعمها ألنني أوال اعتقد
أننا في حاجة إلى شخص قوي .أوروبا في حاجة
إلى وجوه جديدة وقوية وعليه فإننا في حاجة
إلى شخصيات جتسد ذلك بالفعل“.
وماكرون ورئيس املجلس األوروبي املنقضية
واليته دونالد توسك من بني املطالبني باختيار
امرأة لشغل اثنني من أربعة مناصب رفيعة في
االحتاد األوروبي وهي رئاسة املفوضية ورئاسة
املجلس ورئاسة البرملان األوروب��ي ومسؤولية
السياسة اخلارجية في االحتاد األوروبي.

بريطانيا تسن تشريعات للقضاء على
االنبعاثات الغازية نهائيا بحلول عام 2050

اعلنت احلكومة البريطانية أم��س االربعاء
س��ن تشريعات ج��دي��دة تفرض عليها كدولة
القضاء نهائيا على االنبعاثات الغازية املسببة
لالحتباس احلراري بحلول عام .2050واكدت
رئيسة ال���وزراء املؤقته تيريزا م��اي في بيان
صحفي ان التشريعات التي طرحت اليوم امام
البرملان تعد تعديال جذريا على قانون التغييرات
املناخية الذي اعتمد عام .2008
واك��دت ان بريطانيا اضحت اول دول��ة في
العالم تتبنى قوانني ملزمة تفرض عليها حتقيق
مستوى صفر في املئة من انبعاثات الغازات
املضرة بالبيئة معتبرة ان “حتقيق ذلك بحلول
عام  2050لن يكون امرا سهال ولكن يجب القيام
به”.وذكرت م��اي ان بالدها ق��ادت العالم في

مجال االبتكارات خالل الثورة الصناعية واآلن
عليها ان تأخذ بزمام املبادرة للوصول الى منو
نظيف وصديق للبيئة.
واوضحت ان بريطانيا جتد نفسها في موقع
متميز للتصدر لهذه املهمة وذلك بالنظر الى انها
حتولت منذ عدة سنوات الى مركز للتكنولوجيا
النظيفة التي تساهم في االقتصاد احمللي بنحو
5ر 44مليار جنيه إسترليني (3ر  56مليار
دوالر) سنويا.واشارت ماي الى ان احلكومة
ستعمل بعد خمسة اع��وام من اليوم على اعداد
مراجعة شاملة ملا مت حتقيقه من تقدم في سبيل
الوصول الى الهدف املنشود وان بالدها مرشحة
اي��ض��ا الستضافة قمة االمم املتحدة للتغير
املناخي (كوب  )26املزمع عقدها العام املقبل.

سول :شقيقة كيم جوجن أون زارت املنطقة
منزوعة السالح بني الكوريتني يوم األربعاء
القبض على أحد املشاركني في املسيرة

ذك��رت جماعة املراقبة أو.ف��ي.
دي-إنفو أن الشرطة الروسية ألقت
القبض على ما ال يقل عن  94شخصا
ي��وم األرب��ع��اء خ�لال احتجاج في
موسكو للمطالبة مبعاقبة ضباط
شرطة متورطني في ما ت��ردد عن

تلفيق تهمة لصحفي.
وأسقطت الشرطة بشكل مفاجئ
تهم اإلجت���ار ف��ي امل��خ��درات بحق
الصحفي إي��ف��ان ج��ول��ون��وف ،في
ت��راج��ع ن���ادر م��ن السلطات أم��ام
غ��ض��ب أن���ص���اره ال��ذي��ن يقولون

إن التهم لفقت له بسبب تغطيته
الصحفية .لكن أن��ص��اره ق��رروا
مواصلة االحتجاج ي��وم األربعاء
على ال��رغ��م م��ن حتذير السلطات
لهم من أن احتجاجهم سيكون غير
قانوني.

إدارة الطيران األميركية :قائد الهليكوبتر
املنكوبة غير مؤهل للتحليق في أجواء صعبة
قالت إدارة الطيران االحتادية
األم��ري��ك��ي��ة إن ق���ائ���د ال��ط��ائ��رة
الهليكوبتر الذي هبط بها اضطراريا
ع��ل��ى س��ط��ح ن��اط��ح��ة س��ح��اب في
م��ان��ه��ات��ن مب��دي��ن��ة ن��ي��وي��ورك في
أجواء مطيرة وضبابية غير حاصل
على تصريح بالتحليق في أجواء
مناخية غير مواتية.
وك���ان ال��ط��ي��ار ت��ي��م م��ك��ورم��اك
( 58ع���ام���ا) ه���و ال��وح��ي��د على

م�تن الهليكوبتر عندما هبط بها
اضطراريا على سطح البرج اإلداري
املكون من  50طابقا بعد ظهر يوم
االثنني وحدث ذلك بقوة اهتز معها
العاملون في شركات املال والقانون
التي توجد في الطوابق باألسفل.
وحتولت الطائرة إلى كتلة من
اللهب وانطلقت منها سحابة من
الدخان في مشهد أعاد إلى األذهان
ذك���رى اص��ط��دام ط��ائ��رت��ي رك��اب

مبركز التجارة العاملي في هجمات
 11سبتمبر .2001
وقالت إدارة الطيران إن مكورماك
حلق بطائرته فوق واحدة من أكثر
األح��ي��اء احلضرية تكدسا وسط
أج���واء مطيرة وسحب منخفضة
رغ��م ع��دم حصوله على ترخيص
باستخدام أنظمة املالحة التي تتيح
التحليق بالطائرة في مستوى رؤية
منخفض.

ق��ال��ت وزارة ال��وح��دة في
ك��وري��ا اجلنوبية إن شقيقة
زع��ي��م ك��وري��ا الشمالية كيم
ج���وجن أون زارت املنطقة
منزوعة السالح بني الكوريتني
أمس األربعاء لتقدمي العزاء
في لي هي-هو السيدة األولى
السابقة في كوريا اجلنوبية.
ونقلت ال��وزارة عن كوريا
الشمالية قولها إن كيم يو
جوجن شقيقة الزعيم الكوري
ال��ش��م��ال��ي س���ت���زور ق��ري��ة
ب��امن��وجن��وم احل���دودي���ة في
املساء .ومن املتوقع أن تلتقي
مبسؤولني كوريني جنوبيني.
وك��ان��ت ل��ي ه��ي-ه��و التي
وافتها املنية أرملة الرئيس
السابق كيم داي-جوجن الذي
كان أول زعيم كوري جنوبي
ي��ل��ت��ق��ي ب��ال��زع��ي��م ال��ك��وري
الشمالي السابق كيم جوجن
إيل عام .2000
وتأتي زيارة كيم يو جوجن
بعد ع��ام م��ن ات��ف��اق شقيقها
مع الرئيس األمريكي دونالد
ترامب خالل أول قمة بينهما
ع��ل��ى ال��ع��م��ل ف��ي سبيل ن��زع
ال��س�لاح ال���ن���ووي ف��ي شبه
اجل��زي��رة ال��ك��وري��ة مم��ا أدى

شقيقة الزعيم الكوري الشمالي

إلى احلد من مخاوف نشوب
حرب.
والكوريتان في حالة حرب
م��ن الناحية الرسمية نظرا

النتهاء احلرب الكورية التي
دارت رحاها من ع��ام 1950
إلى عام  1953بهدنة وليس
معاهدة سالم.

