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ال�سنة احلادية والع�رشون  -العدد 5861

بسبب املناورات العسكرية الجارية بني سيئول وواشنطن

وزيرا خارجية تركيا وأمريكا يلتقيان  4يونيو

تتوعد بإلغاء قمة كيم -ترامب التاريخية
كوريا الشمالية ّ

وقالت املتحدثة باسم وزارة اخلارجية األمريكية هيذر ناورت
«سنستمر يف التخطيط للقاء» ،مشرية إىل أن واشنطن «مل ّ
تتلق
أي بالغ» بتغيري كوريا الشمالية موقفها.
ونفت ن��اورت أن تكون هذه املناورات استفزازا ،بقوهلا إن «كيم
جونغ أون قال إنه يتفهم أهمية هذه املناورات (املشرتكة) للواليات
املتحدة .املناورات مستمرة”.
ويف سيئول ،أك��دت وزارة التوحيد ال�ك��وري��ة اجلنوبية املكلفة
ب��إدارة بالعالقات مع جارتها الشمالية أنها تلقت خطابا «باسم
رئيس الوفد (الكوري الشمالي) ري سون غوان تفيد بأنهم يؤجلون
احملادثات الرفيعة املستوى إىل أجل غري مسمى”.
وتابعت ال��وزارة «وبناء عليه ،لن تتم احملادثات الرفيعة املستوى
يوم االربعاء وستقوم احلكومة بالرد بعد مشاورات بني الوكاالت
املعنية» يف كوريا اجلنوبية.

*هل ستتخلى بيونغ يانغ عن النووي

قائد العمليات اجلوية الكورية اجلنوبية (يسار) وضابط أمريكي خالل املناورات

توعدت كوريا الشمالية أمس األربعاء بإلغاء القمة التارخيية
ّ
املرتقبة بني زعيمها كيم جونغ أون والرئيس األمريكي دونالد
ترامب ولقاء آخر عالي املستوى مع كوريا اجلنوبية.
وجاء التلويح بإلغاء تلك اللقاءات بسبب املناورات العسكرية
اجلارية حاليا بني الواليات املتحدة وكوريا اجلنوبية (ماكس
ثاندر) ،واليت طاملا رأت بيونغ يانغ أنها تدريبات على غزو.
وق��ال��ت وك��ال��ة األن �ب��اء الرمسية يف ك��وري��ا الشمالية إن على
واشنطن التفكري ملياً خبصوص مصري القمة املخطط هلا بني
كيم وت��رام��ب «يف ض��وء ه��ذه امل�ن��اورات العسكرية االستفزازية»،
مضيفة أن «هناك ح��دودا ملقدار النوايا احلسنة وال�ف��رص اليت
بوسعنا تقدميها”.
وأضافت الوكالة الكورية الشمالية أن املناورات بني احلليفني

برملان اسكتلندا يرفض
مشروع «بريكست» في أسوأ
أزمة دستورية بأوروبا
رف��ض الربملان االسكتلندي ،رمسيا ،مشروع
قانون خروج بريطانيا من االحتاد االوروب��ي يف
خطوة غري مسبوقة من املرجح أن تتسبب بأزمة
دستورية.
وص ��وت ال �ن��واب يف ب��رمل��ان أدن�ب�ره ب� �ـ 93صوتا
مقابل  30لصاحل ع��دم «املوافقة التشريعية»
ع�ل��ى م �ش��روع ق��ان��ون ان �س �ح��اب ب��ري�ط��ان�ي��ا من
االحتاد األوروب��ي ،الذي يناقشه حاليا الربملان
يف ل�ن��دن .ورئيسة ال ��وزراء الربيطانية ترييزا
ماي غري ملزمة بتعديل خطتها لربيكست يف
ح��ال اع�ت�راض ب��رمل��ان اسكتلندا عليها ،إال أن

اليت بدأت يف  11مايو/أيار وتستمر أسبوعني -حماكاة حملاولةغزو واستفزاز يف حني بدأت العالقات بني الكوريتني يف التحسن.
ب��دوره ،قال النائب األول لوزير خارجية كوريا الشمالية كيم
كيه ك ��وان «م��ن اآلن ف�ص��اع��دا ل��ن نهتم ب��احل��وار م��ع اجلانب
األمريكي ،إذا دفعنا إىل الطريق املسدود وطلب منا التخلي عن
النووي بصورة أحادية اجلانب سنجد أنفسنا مضطرين إلع��ادة
النظر فيما إذا كنا سنقبل لقاء القمة» بني كيم وترامب الشهر
املقبل .وأض��اف «إذا كانت إدارة ترامب ُت ّضر حمل��ادث��ات القمة
ال�ك��وري��ة الشمالية األم�يرك�ي��ة جب��دي��ة لتحسني ال�ع�لاق��ات بني
البلدين ،فإنها ستجد استجابتنا املستحقة على ذلك”.
من جانبها ،أك��دت الواليات املتحدة الثالثاء أنها مستمرة يف
التحضري للقمة املرتقبة.

خ�براء حي ��ذرون م��ن أن أي مواجهة ب�ين لندن
وأدنربه قد تدفع اسكتلندا باجتاه االستقالل.
ويرتكز اخل�لاف على اجلهة ال�تي ستتسلم
السلطات ال�تي متلكها بروكسل حاليا مثل
ال ��زراع ��ة وق �ط��اع ص�ي��د األمس� ��اك ،ع�ن��د خ��روج
بريطانيا من االحتاد األوروبي.
وت��ري��د احلكومة االسكتلندية أن تكون هذه
ال �س �ل �ط��ات يف ي ��د اس �ك �ت �ل �ن��دا ،يف ح�ي�ن ت�ق��ول
احل�ك��وم��ة الربيطانية أن�ه��ا جي��ب أن ت�ك��ون يف
يد لندن ،على األقل مبدئيا .واتهم املسؤولون
االسكتلنديون ماي بـ»السيطرة على السلطة».
وقالت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكوال ستورغن
زعيمة احلزب القومي االسكتلندي االنفصالي،
أن بريطانيا تتجه اآلن إىل «منطقة دستورية
جمهولة».
وات �ه �م��ت احل �ك��وم��ة ال�بري�ط��ان�ي��ة امل�ع��ارض�ين
االسكتلنديني بـ«ترصد األخطاء» وأكدت أنها
حتاول محاية وحدة بريطانيا االقتصادية من

ومئات الجثث في مدينة فراه األفغانية بعد تحريرها

تواصل االقتتال بني الجيش وطالبان غربي أفغانستان

صورة وخبر

ق��ال مسؤولون إن ال�ق��وات األفغانية استعادت
السيطرة ي��وم األرب�ع��اء على مدينة ف��راه يف غرب
البالد بعد هجوم لطالبان يوم الثالثاء لكن قتاال
عنيفا استمر يف أماكن أخرى منها غزنة جنوبي
العاصمة كابول.
وم� ��ع ت �ش��دي��د اإلج � � � ��راءات األم �ن �ي ��ة حل�م��اي��ة
التحضريات النتخابات مقررة يف أكتوبر تشرين
األول ،يلقي القتال الضوء على املشكالت اليت
تواجهها حكومة الرئيس أشرف عبد الغين اليت
تعاني الحتواء مترد املتشددين يف األقاليم وتأمني
العاصمة من خطر اهلجمات االنتحارية.
وق��ال مسؤولون أف�غ��ان وأمريكيون إن مقاتلي
طالبان الذين هامجوا فراه يوم الثالثاء خرجوا
منها لكن املسؤولني يف غزنة على اجلانب اآلخر
م��ن ال�ب�لاد ق��ال��وا إن املتشددين يهامجون ثالثة
أحياء وظلت احلركة متوقفة على طريق سريع
رئيسي مغلق منذ حنو أسبوعني.
وسيطرت طالبان ،منذ إعالنها ب��دء هجمات

الربيع السنوية الشهر املاضي ،أو هددت مراكز
رئيسية يف إقليمي ب�غ�لان وب��دخ�ش��ان يف مشال
شرق البالد وفارياب يف مشال غرب البالد وغزنة
وزابل إىل اجلنوب من كابول .واجتاح املقاتلون
عدة مناطق يف هجوم يف وقت مبكر من صباح يوم
الثالثاء على فراه مما أثار املخاوف من تكرار ما
حدث حينما سيطرت طالبان على مدينة قندوز
يف مشال البالد عام .2015
وق��ال فريد هيبت الناشط يف جم��ال احلقوق
املدنية من فراه :طالبان أحرقت أجزاء من مديرية
األمن القومي ومكتب اجلمارك ،ووصل املقاتلون،
ع �ل��ى ح ��د م �ع �ل��وم��ات��ي ،إىل ال �س �ج��ن امل ��رك ��زي
كذلك.
وكانت القوات األفغانية مدعومة بقوة جوية
أمريكية وهجمات نفذتها ط��ائ��رات ب��دون طيار
ليل الثالثاء لكن طالبان تنفي تقهقرها قائلة إن
مقاتليها انسحبوا بعد أن حققوا هدفهم بإحداث
صدمة واالستيالء على أسلحة ومعدات.

وطبقا لصور األقمار الصناعية يظهر أن كوريا الشمالية تهدم
منشآت يف موقع اختباراتها النووية غ�ير أن خ�براء يقولون :إن
الصور ال ميكنها أن تكشف عما إذا كانت تلك خطوة أوىل يف
طريق التخلص الكامل من األسلحة النووية أم حماولة إلخفاء
قدرات نووية عن املراقبني اخلارجيني.
ومم��ا زاد الشكوك يف نوايا كوريا الشمالية ي��وم األرب�ع��اء أنها
أعلنت فجأة إنها قد تعيد النظر يف لقاء القمة املتوقع مع الرئيس
األمريكي دون��ال��د ترامب يف يونيو/حزيران إذا واصلت الواليات
املتحدة اإلصرار على نزع السالح النووي من جانب واحد.
ويقول اخلرباء إن صور األقمار الصناعية التجارية ،ومن بينها
صور التقطتها شركة بالنيت البز يف  14مايو /أيار اجلاري ،تبني
أن كوريا الشمالية تزيل بعض املنشآت حول موقع االختبارات
النووية يف بوجني ري .وق��ال سكوت الف��وي حملل ص��ور األقمار
ال�ص�ن��اع�ي��ة :ح�ت��ى اآلن ي �ب��دو أن ��ه جي ��ري إزال� ��ة ه�ي��اك��ل ال��دع��م
السطحية .وه��ذا يتفق مع إغ�لاق املوقع ألنك حتتاج مهندسني
وفرقا عاملة جاهزة إلعداد املوقع وصيانته.
وقال فرانك بابيان خبري احلد من انتشار األسلحة النووية إن
من املنشآت اليت يبدو أنه متت إزالتها مكتب هندسي ومباني تضم
جهاز ضغط اهلواء الذي يستخدم يف ضخ اهلواء يف األنفاق اليت
جيري فيها تفجري القنابل.

خ�لال وض��ع إط��ار عمل مشرتك للبالد عندما
تتوقف بريطانيا عن العمل بقوانني االحت��اد
األوروبي بعد «بريكست».
وصرحت ستورغن أمام حشد يف لندن ،االثنني
أن ��ه «م ��ن امل��رج��ح أن ال ت �ك��ون ح�ك��وم��ة احل��زب
القومي االسكتلندي الوحيدة ال�تي ستصوت
ضد املوافقة التشريعية».
وأض��اف��ت« :م��ن املرجح أن ينضم إليها حزب
ال �ع �م��ال واحل � ��زب ال �ل �ي�برال��ي وح� ��زب اخل�ض��ر
والربملان االسكتلندي» ،إال أنها أكدت أن لديها
ختويال ب��اج��راء استفتاء ث��ان على االستقالل
بعد االستفتاء الذي جرى يف  2016وصوتت فيه
اسكتلندا ضد بريكست بنسبة  62يف املئة.
وقالت ستورغن« :انا متأكدة أن االستقالل
لن يطرح على الطاولة حتى يتحقق» ،وتعهدت
توضيح تفاصيل ج��دوهل��ا ال��زم�ني لالستفتاء
الثاني على االستقالل يف اخلريف املقبل ،فور
اتضاح شروط اتفاق «بريكست».
وقال قاري يوسف أمحدي املتحدث باسم طالبان:
دون أي مضايقات انسحب اجملاهدون إىل مواقعهم
اآلمنة .ويف غزنة ،حيث قطع مقاتلو طالبان طريقا
سريعا إىل إقليم بكتيا اجملاور منذ أسبوعني ،وصل
املقاتلون إىل عدد من مراكز األحياء.
وه��اج��م م�ق��ات�ل��و ط��ال �ب��ان ح��ي زخن� ��ان مشالي
املدينة وحي ضياء يعقوبي وقتلوا  13شرطيا يوم
الثالثاء واستولوا على أسلحة وذخرية.
من جهتها أعلنت وزارة ال��دف��اع األفغانية يوم
االربعاء أنه مت تطهري مدينة ف��رح ،وهي املركز
اإلداري لوالية فرح غربي أفغانستان ،بالكامل من
مسلحي «طالبان».
ّ
وذك ��رت ال� ��وزارة ،ب��أن جمموعات مسلحة من
املتطرفني هامجت املدينة يف الليلة قبل املاضية
من عدة حماور ومتكنت من احتالل بعض املواقع
واملنشآت اهلامة فيها ،فيما حتدثت وسائل اإلعالم
احمللية ،عن سقوط عشرات القتلى واجلرحى يف
صفوف اجليش والشرطة األفغانيني.
وقالت الوزارة يف بيان نشر على موقعها الرمسي:
«استعادت قوات األمن األفغاني ،وبدعم من سالح
اجلو السيطرة على املواقع اليت فقدتها يف املدينة،
وطردت اإلرهابيني منها بالكامل».
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اردوغان يؤكد أن التاريخ لن يغفر ألميركا ما فعلته بالشرق االوسط
أك� � ��د ال ��رئ� �ي ��س ال �ت�رك� ��ي رج� � ��ب ط�ي��ب
أردوغ � ��ان أن ال �ت��اري��خ ل��ن ي�س��ام��ح ال��والي��ات
املتحدة وإس��رائ�ي��ل على م��ا ارتكبتاه يف حق
الفلسطينيني.
وقال يف مؤمتر صحفي مشرتك مع رئيسة
ال ��وزراء الربيطانية ترييزا م��اي يف لندن إن
نقل السفارة األمريكية بإسرائيل إىل مدينة
القدس أمر غري مقبول ،مشددا على أن 128
دولة رفضت قرار واشنطن نقل سفارتها.
وت��اب��ع أردوغ ��ان أن األح ��داث ال�تي شهدتها
غ ��زة االث �ن�ين وس �ق��وط ال �ش �ه��داء -يف إش ��ارة
إىل استشهاد  63فلسطينيا وإص��اب��ة أكثر
من  2700آخرين برصاص االحتالل -كان
نتيجة للسياسة األم�يرك �ي��ة ،موضحا أن
ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة ق��دم��ت نفسها كطرف
يساهم يف ال�ن��زاع الفلسطيين اإلسرائيلي.
ودع� ��ا ال��رئ �ي��س ال�ت�رك ��ي اجمل �ت �م��ع ال��دول��ي
واألم��م املتحدة إىل التحرك بسرعة لوقف

ال�ظ�ل��م احل��اص��ل يف ف�ل�س�ط�ين ،م �ش�يرا إىل
أن ب�لاده تبذل كل ما يف وسعها الستقبال
اجلرحى الذين سقطوا يف غزة.
من جهتها قالت ماي إن خسائر األرواح يف
ما وصفتها بأعمال العنف ال�تي حدثت يف
غزة مأساوية للغاية ،وتدمر جهود السالم.
وأض��اف��ت يف امل��ؤمت��ر الصحفي «ال ب��د من
إج � ��راء حت �ق �ي��ق م�س�ت�ق��ل يف أح � ��داث غ ��زة،
ون ��دع ��و (إس ��رائ� �ي ��ل) إىل ض �ب��ط ال �ن �ف��س»،
م��ؤك��دة أن م��ن مصلحة اجلميع أن يسود
ال�س�لام واالس �ت �ق��رار يف إس��رائ�ي��ل واألراض ��ي
الفلسطينية احملتلة.
وذك� ��رت م ��اي أن�ه��ا ال�ت��زم��ت م��ع الرئيس
الرتكي بإجياد حل سياسي لألزمة السورية،
وأنهما اتفقا على احل��اج��ة لضمان وص��ول
امل �س��اع��دات اإلن �س��ان �ي��ة يف س ��وري ��ا ،وأه�م�ي��ة
االلتزام بالقانون اإلنساني الدولي ومحاية
املدنيني من مجيع األطراف.

روسيا تستبعد تحسن العالقات مع بريطانيا ما دامت ماي في السلطة
أعلنت رئيسة جملس االحت ��اد ال��روس��ي
«فالنتينا ماتفيينكو» أن روسيا ال تتوقع أي
حتسن يف العالقات مع بريطانيا ،ما دامت
رئيسة ال� ��وزراء الربيطانية «ت�يري��زا م��اي»
وحكومتها يف السلطة.
وقالت ماتفيينكو يف مقابلة مع وكالة
(سبوتنيك) الروسية لألنباء يوم األربعاء
«ف��ي��م ��ا ي �ت �ع �ل��ق ب ��ال� �ع�ل�اق ��ات ب �ي�ن روس��ي ��ا
وبريطانيا ،فهي يف الواقع يف أسوأ حاالتها
على مدار التاريخ ،وأعتقد أنه ما دام هناك
يف السلطة أشخاص يعملون على إذك��اء
ظاهرة الرهاب الروسي «روسوفوبيا» ولديهم
هوس بهذه السياسة املعادية لروسيا ،فمن
الصعب توقع حتسن العالقات».

وأض��اف��ت «أق�ص��د ت�يري��زا م��اي وحكومتها
وغريهم ممن حياولون أخذ زمام املبادرة يف
سياسة تعزيز الروسوفوبيا ،للمساهمة يف
حماربة روسيا من خالل مثل هذه األساليب
اجملردة من املبادئ األخالقية».
يذكر أن ال�ع�لاق��ات القائمة ب�ين روسيا
وبريطانيا ت��أزم��ت بشكل ح��اد ،بعد ح��ادث
س� ��ال� ��زب� ��وري ،ح�ي�ن مت ت �س �م �ي��م ال �ض��اب��ط
السابق يف االستخبارات العسكرية الروسية،
س�يرج��ي سكريبال واب�ن�ت��ه ي��ول�ي��ا ،ويف هذا
السياق زعم اجلانب الربيطاني ،بأن روسيا
متورطة يف قضية التسمم باستخدام مادة
«أي  « 234السامة ،أما روسيا فتنفي ذلك
بشكل قاطع.

وتفتح له أبواب السياسة مجددا ..سلطات ماليزيا تطلق سراح زعيم املعارضة السابق

أفرجت سلطات ماليزيا صباح ام��س األربعاء
ع��ن زع�ي��م امل�ع��ارض��ة السابق أن ��ور إب��راه�ي��م ،بعد
ثالث سنوات قضاها يف السجن إثر حكم قضائي
التهامه بالفساد وال�ش��ذوذ اجلنسي يف م��ارس/
آذار  ،2015وينفي إبراهيم هذه االتهامات ،كما
ي �ع��ده��ا أن� �ص ��اره م�ل�ف�ق��ة ك��ان��ت ت �ه��دف إلن �ه��اء
مسريته السياسية.
وقد توجه إبراهيم إىل القصر امللكي مباشرة
بعد إطالقه من املستشفى الذي كان يعاجل فيه،
من دون أن يدلي بأي تصريح صحفي.
وابتسم إبراهيم ( 70عاما) ولوح ألنصاره وكان
ي��رت��دي س�ترة س ��وداء وي�ض��ع رب�ط��ة ع�ن��ق .وك��ان
حييط به أفراد أسرته وحماموه وحراس السجن
قبل أن يستقل سيارة إىل القصر للقاء امللك.
وقال سيفاراسا راسياه حمامي إبراهيم «اجتمع
جملس العفو بالفعل وأصدر امللك عفوا شامال،
وهو ما يعين أن كل اإلدان��ات السابقة ضده قد
ألغيت» .وكانت ابنته نور العزة أنور قد ذكرت
يف وق��ت سابق أن اإلف��راج ك��ان مقررا الثالثاء،
لكن بيانا صدر يف وقت الحق من القصر امللكي
قال إن مكتب رئيس الوزراء طلب التأجيل.
من جهته قال رئيس الفريق الطيب الذي أشرف
عىل عالجه للجزيرة إن إبراهيم بصحة جيدة
وقادر على مواصلة أعماله ومسريته السياسية
بكفاءة .وكان مهاتري حممد ( 92عاما) الذي
أدى اليمني رئيسا ل�ل��وزراء اخلميس املاضي

عقب فوزه يف االنتخابات التشريعية ،قال يوم
اجلمعة إن ملك البالد وافق على منح عفو
كامل عن إبراهيم.
ويف م��ؤمت��ر ص�ح�ف��ي ال �س �ب��ت ق ��ال مهاتري
إن احل�ك��وم��ة «س�ت�س��رع ذل��ك يف أق ��رب وقت
ممكن» ،معلنا أنه سيرتك السلطة إلبراهيم
يف غضون عام أو عامني.
وقال مراسل اجلزيرة يف العاصمة املاليزية
كواالملبور سامر عالوي إن هذا اإلفراج كان
منتظرا منذ فوز حتالف األم��ل ال��ذي يقوده

إبراهيم بالشراكة مع مهاتري حممد.
وأش� ��ار إىل أن امل��ال�ي��زي�ين ي�ن�ت�ظ��رون دورا آخ��ر
إلبراهيم بعد أن حقق دورا جيدا أثناء عمله مع
مهاتري حممد خ�لال مثانينيات ال�ق��رن املاضي
عندما ك��ان يف السلطة نائبا لرئيس ال ��وزراء
ووزيرا للمالية.
وك��ان إب��راه�ي��م ومهاتري حممد حليفني ،ثم
وح��دا صفوفهما جمددا
حت��وال إىل ع��دوي��ن ،ثم ّ
خل��وض االنتخابات ال�تي ج��رت األرب�ع��اء املاضي
وأطاحت حبكومة جنيب عبد الرزاق.

داعش يهاجم بالسيوف مركزا للشرطة بإندونيسيا

أع�ل��ن تنظيم داع ��ش االره��اب��ي تبنيه هجوما
على مركز للشرطة يف إقليم رياو اإلندونيسي،
وكانت الشرطة اإلندونيسية أعلنت قتل أربعة
أشخاص هامجوا يوم األربعاء بالسيوف مركزا
للشرطة يف اإلقليم جبزيرة سومطرة.
ومت �ك��ن امل �ه��امج��ون م��ن ق�ت��ل ش��رط��ي وإص��اب��ة
اثنني ،يف حني ألقت الشرطة القبض على مهاجم
خامس سعى لدهس جمموعة من الشرطة أثناء
حماولته الفرار من املكان.
وقال املتحدث باسم الشرطة سيتيو واسيستو
للصحفيني إن ال �ش��رط��ة أط�ل�ق��ت ال �ن��ار على

امل �ه��امج�ين األرب� �ع ��ة ،ال��ذي��ن ك��ان��وا مسلحني
بسيوف ،أثناء حماولتهم اقتحام مقر شرطة
يف م��دي �ن��ة ب �ي �ك��ان �ب��ارو ع��اص �م��ة م�ق��اط�ع��ة ري ��او
باستخدام شاحنة.
وأف� ��اد ت�ق��ري��ر داخ �ل��ي ل�ل�ش��رط��ة اإلن��دون�ي�س�ي��ة
بأن املهامجني ق��ادوا سيارتهم إىل ساحة مركز
الشرطة قبل أن خيرجوا منها لتنفيذ اهلجوم.
وذك ��رت وك��ال��ة أن �ت��ارا الرمسية لألنباء
إن صحفيني كانا يف مقر الشرطة أصيبا
أيضا يف اهلجوم ،ونقلت وكالة أسوشيتد
برس عن شرطة إقليم ري��او أنها تبحث عن

مشتبه به خامس يعتقد بصلته باهلجوم.
ي��أت��ي ه���ذا اهل��ج ��وم ب �ع��د أي� ��ام م ��ن ت�ف�ج�يرات
انتحارية استهدفت كنائس يف مدينة سورابايا
(شرقي ال�ب�لاد) نفذها ستة أشخاص هم أف��راد
عائلة واحدة.
وش �ي��ع س �ك��ان س��وراب��اي��ا ع��اص�م��ة إق�ل�ي��م ج��اوا
ال �ش��رق �ي��ة ض �ح��اي��ا اهل �ج �م��ات ال �ت�ي اس�ت�ه��دف��ت
الكنائس ومراكز أمنية يف املدينة يومي األحد
واالثنني املاضيني ،وأسفرت عن مقتل  13شخصا،
إض��اف��ة إىل االن�ت�ح��اري�ين الستة ،وأع�ل��ن تنظيم
داعش االرهابي مسؤوليته عن التفجريات.

موسكو تطالب بتحرير الصحفيني املعتقلني في كييف

مقتل  20شخصا بانهيار جسر في الهند

بنغالدش تأمر باإلفراج عن زعيمة املعارضة

لندن تتزين احتفاال بالزفاف امللكي لألمير هاري

طالبت املتحدثة باسم وزارة اخلارجية الروسية م��اري��ا زاخ��اروف��ا واشنطن
بتحرير صحفيي فرع وكالة «ريا نوفوسيت أوكرانيا» الروسية يف كييف،
وناشدت احملافل احلقوقية واإلعالمية التدخل .وقالت زاخ��اروف��ا« :أطالب
الزمالء يف وزارة اخلارجية األمريكية بأال يتملقوا للسلطات األوكرانية،
ويوخبوها بصوت عال كما جييدون ،وأن يطالبوها باإلفراج عن الصحفيني
املعتقلني» .وأك��دت زاخ��اروف��ا أن موسكو ستفعل كل ما بوسعها لتحرير
الصحفي املعتقل يف كييف كرييل فيشينسكي.

ذكرت حمطة «بي بي سي» يوم األربعاء ،أن  18شخصا على األقل لقوا مصرعهم
نتيجة انهيار أحد اجلسور يف مدينة فاراناسي الواقعة مشال شرقي اهلند .وأشارت
احملطة إىل أن ،عشرات األشخاص ال يزالون حتت األنقاض واجلزء اإلمسنيت من
اجلسر ال��ذي انهار على طريق للسيارات ،فيما ال ي��زال سبب االنهيار جمهوال
والتحقيق مستمرا لكشف مالبسات احلادث .وأعرب رئيس وزراء اهلند ناريندرا
م��ودي ،عن تعازيه لعائالت القتلى وكتب على «ت��وي�تر» ،أن��ه «مفجوع ملقتل
مواطنيه» ،ويصلي من أجل الشفاء العاجل للمصابني واجلرحى.

أمرت احملكمة العليا يف بنغالديش ،يوم األربعاء ،باإلفراج بكفالة عن زعيمة
املعارضة خالدة ضياء ألسباب صحية كما أعلن حماموها ،لكن مل يعرف
متى ميكن لرئيسة ال ��وزراء السابقة م�غ��ادرة السجن اخل��اص يف دك��ا وهي
السجينة الوحيدة فيه .وقال احملامي جوينال عابدين لوكالة فرانس برس
ان موكلته تبقى موقوفة يف مخس قضايا اخرى ودراسة طلب باالفراج عنها
لكل من هذه امللفات ميكن ان يستغرق أياما أو أسابيع .واضاف عابدين «نأمل
أن يتم االفراج عنها قريبا».

نظم ع��دد م��ن امل��واط�ن�ين الربيطانيني ،ي��وم األرب �ع��اء ،اح�ت�ف��االت يف ش��وارع
العاصمة الربيطانية لندن ،بزفاف امللكي لألمري هاري ،وخطيبته األمريكية
ميجان ماركل ،وحجز الربيطانيني أماكنهم يف الطريق املطل على مرور
موكب الزفاف ،منذ يوم االربعاء ،وقبل  3أيام على موعده احملدد ،يوم  19مايو
اجلاري .وانتشرت املظاهر االحتفالية يف مجيع أرجاء اململكة املتحدة ،احتفا ًء
بالعرس امللكي ،حيث علقت صور العروسني على واجهات احمل��ال التجارية
واملنازل ،إضافة إىل أعالم بريطانيا ،والفتات التهنئة للعروسني بزواجهما.

