
ن��ق��ل��ت ق��ن��اة )إن.ت����ي.ف����ي( 
التلفزيونية أم���س  األح���د عن 
ال��رئ��ي��س ال��ت��رك��ي رج���ب طيب 
أردوغ���ان قوله إن��ه يتوقع بدء 
وص����ول م��ن��ظ��وم��ة إس400- 
الصاروخية الدفاعية الروسية 
إلى تركيا في النصف األول من 

يوليو.
وم��ن امل��ق��رر أن ي��ؤج��ج هذا 
ال��ت��ط��ور ال��ت��وت��ر م��ع ال��والي��ات 
املتحدة شريكة تركيا في حلف 

شمال األطلسي.
وال تتماشى منظومة إس-
400 م��ع أنظمة حلف شمال 
األطلسي ومتثل مصدرا للخالف 
بني تركيا والواليات املتحدة في 

الشهور القليلة املاضية.
ونسبت القناة إلى أردوغ��ان 
ق��ول��ه ل��ل��ص��ح��ف��ي��ني ع��ل��ى منت 
طائرته أثناء عودته من زيارة 
إل��ى طاجيكستان حيث حضر 
قمة والتقى بالرئيس الروسي 
فالدميير بوتني ”بحثنا موضوع 
إس400- م��ع روس��ي��ا. قضية 

إس400- محسومة بالفعل“.
وق��دم أردوغ���ان توقعا أكثر 
حتديدا عن ذي قبل قائال ”أعتقد 
أن املنظومة ستبدأ في الوصول 

في النصف األول من يوليو“.
وكان باتريك شاناهان القائم 
بأعمال وزي��ر الدفاع األمريكي 
أوض���ح ال��ش��ه��ر اجل����اري كيف 
س��ي��ج��ري س��ح��ب ت��رك��ي��ا من 
برنامج املقاتالت إف35- إال 
إذا غير أنقرت خططها املتعلقة 

ب��ش��راء األن��ظ��م��ة الصاروخية 
الروسية. وق��ال أردوغ���ان إنه 
س��ي��ب��ح��ث األم����ر م���ع ال��رئ��ي��س 

األمريكي دونالد ترامب عندما 
يلتقي االثنان في قمة مجموعة 

العشرين هذا الشهر.

وق��ال ”عندما يتفوه شخص 
في مرتبة أق��ل بأمور مختلفة، 
نتصل على الفور بالسيد ترامب 

ون���ح���اول ح��ل ال��ق��ض��اي��ا عبر 
دبلوماسية الهاتف. األم��ور ال 

تستغرق وقتا طويال آنذاك“.

الرئيس التركي

في تطور يؤجج التوتر مع الواليات املتحدة

أردوغان: بدء وصول منظومة
400 الروسية في يوليو إس- 

ضابط شرطة يتعرض للطعن غرب اليابان

وصف رئيس بلدية لندن بالـ »كارثة«

ترامب يكذب تقرير لـ»نيويورك تاميز«: جبناء وأعداء الشعب!
نفى الرئيس األميركي، دونالد ترمب، 
أم���س األح����د، ص��ح��ة ت��ق��اري��ر نشرتها 
صحيفة “نيويورك تاميز” ادع��ت فيها 
أن واشنطن تشن هجمات إلكترونية ضد 

مؤسسات حكومية روسية حيوية.
وغرد ترمب على حسابه في “تويتر” 
قائالً: “هل تصدقون أن صحيفة نيويورك 
ت��امي��ز ال��ف��اش��ل��ة أع���دت ق��ص��ة تفيد أن 
الواليات املتحدة تصعد بكثافة الهجمات 
السيبرانية ضد روسيا. هذا يعتبر فعلياً 
خيانة للدولة عندما تقوم صحيفة كانت 
عظيمة، في محاولة يائسة لكتابة قصة، 

أي قصة، حتى لو كانت تسيء لبلدنا”.

وأضاف ترمب في تغريدة أخرى: “...
وأي��ض��اً، غير صحيح! أي ش��يء يسري 
من صحافة األخبار الفاسدة. سيفعلون 
ويقولون أي شيء يتطلبه األم��ر، بدون 
حتى التفكير البسيط في العواقب! ال شك 
هم حقاً جبناء، أع��داء الشعب!” وكانت 
صحيفة “نيويورك تاميز” ن��ش��رت، 
، تقارير اس��ت��ن��اداً إل��ى م��ص��ادر مطلعة 
ومسؤولني سابقني م��ن االستخبارات 
األميركية تفيد أن وكالة االستخبارات 
املركزية األميركية “CIA” تنشط في 
عمليات قرصنة إلكترونية ضد مؤسسات 

حكومية روسية حيوية.

وكان الرئيس ترمب نفى عدة تقارير 
لصحيفة “نيويورك تاميز”، آخرها 
الشهر املاضي حني نفى تقريراً نشرته 
الصحيفة يفيد أن املسؤولني األميركيني 
بحثوا خطة إلرسال نحو 120 ألف جندي 
إل��ى الشرق األوس��ط إذا هاجمت إي��ران 

القوات األميركية.
وك��ان��ت صحيفة “نيويورك تاميز” 
ذك��رت أن البنتاغون أعد خطة عسكرية 
مطورة، إلرس��ال ما يصل إلى 120 ألف 
جندي إل��ى الشرق األوس��ط إذا هاجمت 
إي����ران ق����وات أم��ي��رك��ي��ة أو استأنفت 
إنتاج أسلحة ن��ووي��ة. وانتقد الرئيس 

األمريكي دون��ال��د ت��رام��ب رئيس بلدية 
لندن ص��ادق خ��ان مجددا ووصفه بأنه 
”كارثة“ و“سيزداد سوءا“ بعد مقتل 
ثالثة أشخاص في املدينة خالل أقل من 
20 ساعة. وأع��اد ترامب نشر تغريدة 
للمعلقة اليمينية كاتي هوبكنز التي 
وصفت لندن بأنها ”مدينة الطعن“ وقالت 
”هذه لندستان )التي يرأسها( خان“ في 
عبارة استخدمت لوصف فشل املدينة في 
التصدي ملتطرفني إسالميني. وقال ترامب 
على تويتر ”لندن حتتاج لرئيس بلدية 
جديد في أسرع وقت ممكن. خان كارثة 

- وسيجعل فقط األمور تزداد سوءا!“.

احلدود  قرب  كينيني  شرطيني   8 لغم يقتل 

16 في تفجيرين بكينيا والصومال حركة الشباب تقتل 
ق��ت��ل 8 ش��رط��ي��ني كينيني، ف��ي ان��ف��ج��ار لغم 
مبحافظة واج��ي��ر على احل���دود م��ع الصومال. 
وقال قائد الشرطة الكينية املفتش العام هيالري 
موتوكامباي ف��ي ب��ي��ان: “هذا الصباح حوالي 
الساعة 10:50، أصيبت سيارة الند كروزر على 
متنها 11 شرطيا بعبوة ناسفة”، دون توضيح 

مصيرهم.
لكن أحد ضباط الشرطة اإلقليمية قال ل�”فرانس 
برس” طالبا عدم الكشف عن هويته: “فقدنا 8 من 

رجال الشرطة في هذا الهجوم”.
وقال مسؤولون إن متشددين صوماليني قتلوا 
ثمانية من أف��راد الشرطة الكينية عندما فجروا 
قنبلة مزروعة على جانب طريق ق��رب احل��دود 
بني البلدين في حني ُقتل ثمانية آخرون في تفجير 

نفذته نفس اجلماعة في العاصمة الصومالية.
وأعلنت حركة الشباب الصومالية املتشددة 
مسؤوليتها عن الهجومني وعن خطف ثالثة من 
أفراد احتياط الشرطة الكينية من نفس املنطقة في 

حي واجير شمال شرق كينيا.
وتسيطر قوات من اجليش الكيني على مناطق 
بجنوب الصومال محاذية للحدود بني البلدين 
منذ 2011. ومتكنت القوات الكينية بالتعاون 
مع جماعات صومالية مسلحة متحالفة معها من 
انتزاع السيطرة على تلك املنطقة من يد حركة 
الشباب بعد أن نفذت عددا من عمليات االختطاف 

موقع تفجير سيارة قرب مبنى البرملان الصوماليفي كينيا.

 ةينابايلا نويزفلتلاو ةعاذلإا ةئيه تلاق)إن.
إتش.كيه( إن ضابط شرطة يابانيا تعرض 
للطعن في صدره عدة مرات بسكني مطبخ كما 
ُسرق مسدسه أثناء قيامه بدورية صباح أمس  
األحد في مدينة سويتا بغرب اليابان في حالة 

نادرة جلرمية عنف باليابان.
وتعتقد الشرطة أن الهجوم رمبا يكون متعمدا 
وب��دأت عملية بحث عن املهاجم مع استخدام 

الشرطة مكبرات ال��ص��وت ف��ي محطة للسكك 
احلديدية لتنبيه الناس بضرورة توخي احلذر.

وت��أت��ي ه���ذه اجل��رمي��ة ق��ب��ل أس��ب��وع��ني من 
استضافة اليابان اجتماع قمة لزعماء مجموعة 
العشرين في مدينة أوساكا املجاورة كما أنه 
يأتي أيضا بعد حادث وقع الشهر املاضي قتل 
خالله رج��ل في منتصف العمر فتاة وراش��دا 

بسكني وأصاب 17 شخصا آخرين قرب طوكيو.

الصني: توصلنا »لتوافق واسع« مع 
األمم املتحدة بعد زيارة »شينجيانغ«

قالت وزارة اخلارجية الصينية أمس  األحد 
إن الصني واألمم املتحدة توصلتا إلى ”توافق 
واسع“ بشأن جهود مكافحة اإلرهاب وذلك بعد 
زي��ارة مثيرة للجدل قام بها رئيس مكتب األمم 
املتحدة ملكافحة اإلره���اب ملنطقة شينجيانغ 

املضطربة الواقعة في أقصى غرب الصني.
واعترضت ال��والي��ات املتحدة ودول غربية 
أخ����رى ع��ل��ى زي����ارة ف��الدمي��ي��ر ف��ورون��ك��وف 
الدبلوماسي الروسي احملنك الذي يرأس مكتب 
األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب لشينجيانغ حيث 
يقول خبراء األمم املتحدة إن نحو مليون من 
الويغور ومسلمني آخرين محتجزون في مراكز 

اعتقال. وحت��دث ج��ون سوليفان نائب وزي��ر 
اخلارجية األمريكي مع أنطونيو جوتيريش 
األم���ني ال��ع��ام ل��أمم املتحدة”إلبالغه بالقلق 
العميق“ بشأن زي��ارة فورنونكوف ألن“ بكني 
تواصل تصوير حملة القمع التي تشنها على 
الويغور واملسلمني اآلخ��ري��ن على أنها جهود 
مشروعة ملكافحة اإلره��اب في حني هي ليست 
كذلك“. وق��ال��ت وزارة اخل��ارج��ي��ة الصينية 
ف��ي بيان مقتضب إن فورنونكوف زار بكني 
وشينجيانغ خالل الفترة من 13 إلى 15 يونيو 
والتقى م��ع دبلوماسيني ك��ب��ار م��ن بينهم لو 

يوتشنغ نائب وزير اخلارجية الصيني.

مقتل طيارين إثر تصادم طائرتني 
خفيفتني في سماء نيوزيلندا

قالت الشرطة في نيوزيلندا إن طائرتني خفيفتني تصادمتا في 
اجلو لدى اقترابهما للهبوط في مطار محلي صغير أمس  األحد 

مما أسفر عن مقتل الطيارين اللذين كانا على متنهما.
وجنا أربعة مظليني كانوا على منت إحدى الطائرتني إذ قفزوا 
قبيل التصادم مع الطائرة األخ��رى املخصصة للتدريب. كما 
جتنبت طائرة هليكوبتر كانت تستعد للهبوط في نفس الوقت 

التصادم.
وقالت الشرطة إن الطائرتني سقطتا فور التصادم في منطقة 
إلى اجلنوب مباشرة من مطار هود قرب منطقة ماسترتون. ولم 
ترد معلومات بعد عن سبب محتمل للتصادم. وقالت الشرطة 

إنها لن تكشف عن اسمي القتيلني قبل الوصول ألفراد أسرتيهما.

7 من طالبان مقتل 
 في غارات جوية

   
ُقتل 7 من مسلحي حركة طالبان في سلسلة 
م��ن ال��غ��ارات اجل��وي��ة بإقليم هلمند جنوب 
أفغانستان، طبقاً مل��ا ذك��رت��ه وك��ال��ة “خاما 
برس” األفغانية لأنباء أمس  األحد. واعتقلت 
القوات اخلاصة األفغانية 3 من مقاتلي احلركة 
خالل عملية منفصلة في هذا اإلقليم، وذكرت 
مصادر عسكرية مطلعة أن القوات اخلاصة 
اعتقلت مقاتلي طالبان في منطقة نهر السراج 
بإقليم هلمند. وكما دم��رت القوات اخلاصة 
أيضاً 30 كيلوغراماً من املخدرات احملظورة، 
وف��ي الوقت نفسه، أسفرت غ��ارة جوية عن 
مقتل اثنني من مقاتلي طالبان في منطقة نهر 

السراج باإلقليم.

تظاهر عشرات اآلالف للمطالبة باستقالة 
الرئيسة التنفيذية لهوجن كوجن

شهدت هوجن ك��وجن  أم��س  األح��د احتجاجا 
م��ن امل��ت��وق��ع أن ي��ش��ارك فيه ع��ش��رات اآلالف 
للمطالبة باستقالة الرئيسة التنفيذية لهوجن 
كوجن وذلك بعد يوم واحد من تعليقها مشروع 
قانون لتسليم املتهمني إلى الصني عقب أعنف 
احتجاجات وقعت ف��ي االقليم منذ عشرات 

السنني.
وكانت رئيسة هوجن كوجن التنفيذية كاري 
الم ق��د علقت إل��ى أج��ل غير مسمى مشروع 

القانون وأبدت ”أسفها وندمها بشكل عميق”.
وكان هذا أهم حتول سياسي من قبل حكومة 
هوجن كوجن منذ أن أعادت بريطانيا اإلقليم إلى 
الصني في 1997 وأثار شكوكا في قدرة الم على 

االستمرار في قيادة املدينة.
وقال منظمو احتجاج إنهم يأملون مبشاركة 
أكثر من مليون شخص في التجمع في تكرار 
لأعداد التي قالوا إنها شاركت في مظاهرة ضد 

مشروع قانون التسليم يوم األحد املاضي.
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سفير بريطانيا ينفي استدعاءه للخارجية اإليرانية

لندن : إيران تقف وراء االعتداءات 
على ناقالت النفط

نفى السفير البريطاني ل��دى اجلمهورية 
اإليرانية، أمس  األحد، أن تكون وزارة اخلارجية 
اإليرانية، استدعته بعدما أفادت لندن أن طهران 
مسؤولة بشكل “شبه مؤكد” عن الهجومني على 

ناقلتي نفط في بحر ُعمان.
وق��ال السفير روب ماكير في تغريدة: “أمر 
مثير لالهتمام وخبر )جديد( بالنسبة إلي”، 
وذل���ك غ���داة ص���دور ب��ي��ان ل����وزارة اخلارجية 
اإليرانية يشير إلى أنها استدعته على خلفية 

اتهامات حكومته للجمهورية اإليرانية”.
وأض��اف “طلبت اجتماعاً عاجالً مع وزارة 
اخل��ارج��ي��ة ب���األم���س ومت ذل����ك. ل���م ت��ت��م أي 
“استدعاءات”. بالطبع، لو أنه مت استدعائي 

رسمياً سأستجيب كما يفعل جميع السفراء”.
من جهته قال وزير اخلارجية البريطاني نحن 
نطالب جميع األطراف بضبط النفس بعد حادث 
االعتداء على ناقالت النفط ، مضيفاً : أجنزنا عمل 
تقديراتنا االستخباراتية ونعتقد أن إيران غالبا 

تقف وراء االعتداءات على ناقالت النفط .
وذك��رت وكالة الطلبة لأنباء في إي��ران أن 
احلكومة استدعت السفير البريطاني في طهران 
بعدما قالت بريطانيا إنها حتمل إيران مسؤولية 

الهجوم على ناقلتي نفط بخليج عمان.
وقالت الوكالة ”خالل االجتماع مع مسؤول 
وزارة اخلارجية اإليرانية، ن��ددت إي��ران بقوة 
باالتهامات التي ال أساس لها، وانتقدت موقف 
بريطانيا غير املقبول فيما يخص الهجوم الذي 

وقع بخليج عمان“.
وأضافت الوكالة أن إيران طلبت من السفير 
البريطاني توضيحا وتصحيحا ملوقف بالده 
بعدما أضحت بريطانيا البلد الوحيد الذي يردد 

االتهامات األمريكية بشأن الهجوم.
وقال مسؤول بوزارة اخلارجية البريطانية 
إن التقرير ليس صحيحا وإنه لم يتم استدعاء 
السفير. وأص���در وزي���ر خ��ارج��ي��ة بريطانيا 
جيرميي هنت بيانا يوم اجلمعة ألقى فيه باللوم 
على إيران واحلرس الثوري اإليراني في الهجوم 
على ناقلتي النفط قائال إنه ال ميكن ألي بلد أو 
جهة أخرى غير رسمية القيام بذلك. ونفت إيران 

تورطها في الهجوم.
وأث��ارت الهجمات مخاوف من نشوب حرب 
في مضيق هرمز، املمر املالحي احليوي لشحن 
النفط، في وقت تتصاعد فيه حدة التوتر بني 

إيران والواليات املتحدة.

ضباط شرطة في موقع احلادث

موسكو : مظاهرة حاشدة ضد استبداد الشرطة
من املقرر تنظيم مظاهرة حاشدة في موسكو 
أمس  األح��د، حيث يرغب اآلالف من األشخاص 
في التظاهر ضد استبداد الشرطة، وم��ن أجل 
إع��الم حر في روسيا. وتأتي املظاهرة نتيجة 
لإلجراء األخير الذي اتخذته الشرطة الروسية 

ضد الصحافي االستقصائي إيفان جولونوف.
وه��ذه بالفعل ه��ي املظاهرة الثانية خالل 
أسبوع واحد، لكن املنظمني حصلوا على موافقة 
ملشاركة 20 ألف شخص فيها. وشهدت مظاهرة 
لم حتصل على تصريح للتضامن مع الصحافي 

القبض على مئات األشخاص.
وأف�����ادت ال��ت��ق��اري��ر ب���أن ال��ش��رط��ة دس��ت 
امل��خ��درات جل��ول��ون��وف م��ن أج��ل ال���زج ب��ه في 

السجن. وكشف الصحافي االستقصائي عن 
صالت للمافيا وهياكل فاسدة في جهاز الشرطة 

واالستخبارات.
وك���ان ج��ول��ون��وف، ال���ذي يعمل ف��ي بوابة 
“ميدوزا” اإلخبارية البارزة، تلقى تهديدات من 
قبل لشهور. ومت إطالق سراحه بشكل مفاجئ 
مساء الثالثاء املاضي بعد احتجاج دولي غير 

مسبوق.
وأسقطت وزارة الداخلية االت��ه��ام��ات ضد 
جولونوف، وحتقق اآلن مع مسؤوليها. وأقال 
الرئيس ال��روس��ي فالدميير بوتني اثنني من 
مسؤولي الشرطة في خطوة غير معتادة في 
روس��ي��ا. ودع���ا صحافيون ون��ش��ط��اء حقوق 

النرويج : رئيسة مجموعة ميينية 
متطرفة تسيء للقرآن الكرمي

قامت رئيسة مجموعة “أوقفوا أسلمة النرويج” 
اليمينية، أّنا براتن، برمي نسخة من القرآن الكرمي 
أرض���ا، وإه��ان��ة املسلمني، خ��الل مظاهرة معادية 

لإلسالم، في مدينة درامن النرويجية.
وقالت “براتن”، خالل كلمتها في املظاهرة، إنه ال 
مكان لإلسالم في النرويج، وإن من الضروري منع 
تداول القرآن في البالد، بينما طالب املتظاهرون مبنع 
اإلس��الم. وحاولت براتن، متزيق نسخة من القرآن 
الكرمي بعد رميها أرضا، إال أن تدخل الشرطة حال 
دون وقوع ذلك. ونقلت وكالة أخبار النرويج، عن 
مدير أمن العاصمة أوسلو “إينجي النسورد”، قوله 
إن الشرطة منعت استمرار املظاهرة مباشرًة بعد 

محاولة متزيق القرآن.


