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مع استمرار التوتر بني أنقرة ودول أوروبية

أردوغان: موقف االحتاد األوروبي من تركيا سيعرض األوروبيني للخطر
ص���رح ال��رئ��ي��س ال��ت��رك��ي رج��ب 
طيب أردوغ��ان أمس ان اي اوروبي 
ق��د ال يتمكن م��ن ان »يسير خطوة 
في الشارع بامان« اذا بقي االحتاد 
االوروب��ي على موقفه الذي اعتبره 

معاديا لتركيا.
وق���ال اردوغ����ان ف��ي خ��ط��اب في 
ان��ق��رة “اتوجه م���رة ج��دي��دة ال��ى 
االوروبيني )...( تركيا ليست بلدا 
ميكن ه��زه واللعب بشرفه وط��رد 

وزرائه«.
واضاف ان “العالم اجمع يتابع ما 
يجري عن كثب. اذا واصلتم التصرف 
بهذه الطريقة، غدا قد ال يستطيع اي 
اوروب���ي، اي غربي، السير خطوة 
واحدة بامان وطمأنينة في الشارع، 

في اي مكان في العالم«.
ت��أت��ي ه��ذه التصريحات بينما 
تشهد العالقات بني تركيا واالحتاد 
االوروبي توترا كبيرا في االسابيع 
االخيرة بعد منع عدد من التجمعات 
املؤيدة الردوغان التي كان يفترض 
ان ي��ش��ارك فيها وزي���را ات���راك في 

املانيا وهولندا.
ردا على ذلك، حمل القادة االتراك 
بعنف على العواصم االوروب��ي��ة. 
وقد اتهم املستشارة االملانية انغيال 
ميركل باللجوء ال��ى “ممارسات 

نازية” مثيرا غضب برلني.
وق���ال رئ��ي��س ال���دول���ة التركي 
االرب��ع��اء “بصفتنا تركيا ندعو 
اوروب��ا الى احترام حقوق االنسان 

والدميوقراطية«. 
وي��أت��ي التوتر م��ع اوروب���ا قبل 
اق��ل من شهر من استفتاء سيجرى 
في 16 نيسان/ابريل على مراجعة 
دس���ت���وري���ة ت���ه���دف ال����ى ت��ع��زي��ز 
الصالحيات الرئاسية ف��ي تركيا 
وميكن ان تسمح الردوغ��ان بالبقاء 

في السلطة حتى 2029.
واردوغان متهم من قبل معارضيه 

بامليل الى االستبداد خصوصا منذ 
احمل��اول��ة االن��ق��الب��ي��ة ال��ت��ي وقعت 
في 15 يوليو وتلتها حملة تطهير 

واس��ع��ة ط��ال��ت خصوصا وسائل 
االعالم.

ورفض اردوغان انتقادات بشأن 

صحافيني مسجونني ف��ي تركيا. 
وق���ال “عندما ننظر ال���ى الئحة 
االسماء )الصحافيني املسجونني(، 

جند قتلة ولصوص ومعتدون على 
االطفال ومحتالون.. من كل الفئات 

اال صحافيني«.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

3 قتلى في تفجيرات 
انتحارية استهدفت مخيما 

للنازحني في نيجيريا
استهدفت خمسة تفجيرات انتحارية متزامنة في وقت مبكر 
أمس مخيما للنازحني على مشارف مايدوغوري )شمال شرق 
نيجيريا( مما اوقع ثالثة قتلى وعشرين جريحا، حسبما افاد 

مسؤولون في اجهزة الطوارئ احمللية.
وص��رح ابراهيم عبد القادر املتحدث احمللي باسم وكالة 
ادارة الطوارئ “نفذ ما مجمله خمسة انتحاريني كلهم رجال 

بالغون هذه الهجمات مما ادى الى مقتل ثالثة اشخاص«.
واض���اف املتحدث ان��ه مت نقل نحو عشرين جريحا الى 
مستشفى مايدوغوري كبرى مدن والية بورنو والتي تبعد 

بضعة كيلومترات عن املخيم.
وقع االنفجار االول في مبنى يضم نحو مئتي نازح بعد ان 
دخل اليه ثالثة انتحاريني وفجروا احزمتهم الناسفة مما اوقع 

قتيلني.

حريق يلحق أضرارًا مبسجد 
أثري في اليونان

احلق حريق أمس االربعاء »أضرارا جسيمة« مببنى مسجد 
بيازيد األثري العثماني الذي يعود الى القرن اخلامس عشر 
في ذيذميوتيخو في تراقيا )شمال شرق اليونان(، كما ذكرت 

فرق االطفاء.
وحتى اآلن لم تشر السلطات الى حريق متعمد.

وق��ال مدير االطفاء في املنطقة ناتانيل ريغاس لوكالة 
فرانس ب��رس ان املعلومات االول��ي��ة تفيد ان احلريق الذي 
مت تطويقه حوالى الساعة السادسة بتوقيت غرينتش من 

االربعاء جنم عن اعمال ترميم جارية في املبنى.
واضاف “حاليا ال شىء لدينا يدل على انه حريق متعمد لكن 

حتقيقا يجري لتحديد اسبابه وكل الفرضيات تدرس«.

أكدت أن أميركا تعاقب املسافرين بدال من معاجلة املشكلة األساسية

أنقرة تصعد انتقاداتها لقرار 
واشنطن حظر األجهزة اإللكترونية 

صعدت أنقرة أمس من حدة تصريحاتها 
املعارضة للقيود التي فرضتها ال��والي��ات 
املتحدة على حمل أجهزة الكترونية كبيرة 
احلجم على منت الرحالت القادمة من بعض 
املطارات التركية ودول أخ��رى في املنطقة، 
معتبرة أنها تعاقب املسافرين بدال من معاجلة 

املشكلة األساسية. 
وق������ال وزي������ر اخل���ارج���ي���ة ال��ت��رك��ي 
مولود تشاوش اوغلو خالل زيارة لواشنطن 
إن��ه “سيكون م��ن األف��ض��ل ات��خ��اذ اج���راءات 
مشتركة ضد أولئك الذين يشكلون خطرا بدال 

من معاقبة الركاب العاديني.«
وأض���اف ال��وزي��ر ف��ي تصريحات نقلتها 
وكالة أنباء األناضول الرسمية “إذا كانت 
هناك مخاوف بشأن األم��ن، فعلى دوائرنا 
)الرسمية( أن جتتمع وتتخذ االج���راءات 
الضرورية”ملواجهتها. “ال ميكن القيام بذلك 

عبر احلظر.«
وش����دد ت��ش��اوش اوغ��ل��و ع��ل��ى أن ه��ذه 
االج��راءات “املؤقتة” يجب أن يتم استبدالها 
بأخرى “دائمة وأكثر تأثيرا” دون اعطاء 

املزيد من التفاصيل. 
واك��د على أن “مخاوف أميركا وحلفاءنا 

اآلخرين هي مخاوفنا أيضا.«
ويشمل ال��ق��رار االميركي األردن ومصر 
وتركيا والسعودية وقطر واإلمارات العربية 
املتحدة والكويت واملغرب. ويقوم على حظر 
األجهزة اإللكترونية على منت بعض الرحالت 

القادمة من مطارات محددة في تلك الدول. 

وجاءت تصريحات تشاوش اوغلو بعدما 
قال وزير النقل التركي أحمد أرسالن إن بالده 

ستطلب من واشنطن العودة عن القرار. 
وأف�����ادت وس���ائ���ل اإلع�����الم احمل��ل��ي��ة أن 
أرسالن بعث برسالة إلى نظيرته األميركية 
ايليان تشاو طلب فيها إزال��ة مطاري أنقرة 
واسطنبول م��ن الئحة امل��ط��ارات املشمولة 

بالقرار. 
وبحسب قناة “ان تي في” التلفزيونية، 
كتب أرس��الن أن “تركيا تتقيد بقواعد األمن 

الدولية.« 
وكان مسؤولون أميركيون حذروا من أن 
مهاجمني متطرفني يسعون إليجاد أساليب 
“مبتكرة” الس��ت��ه��داف ال��ط��ي��ران م��ن خالل 
زرع متفجرات صغيرة احلجم في أجهزة 
الكترونية شخصية أكبر من الهواتف الذكية. 

وال��ق��رار ال��ذي ال يشمل شركات الطيران 
األميركية، يسمي اخلطوط اجلوية التركية، 
وهي شركة النقل الوطنية وتعد مبثابة أكبر 
مصدر ف��ي ال��ب��الد م��ن حيث حجم املبيعات 
اخل��ارج��ي��ة. وك��ان��ت أرب��اح��ه��ا ت��أث��رت سلبا 
بسبب سلسلة من الهجمات اإلرهابية ضربت 

تركيا العام املاضي.
وات��خ��ذت بريطانيا ق��رارا مماثال للقرار 
األميركي إال أنها ذهبت أبعد فمنعت حمل 
األجهزة اإللكترونية الكبيرة على الرحالت 
القادمة من جميع املطارات في ست دول هي 
مصر واألردن ولبنان والسعودية وتونس 

وتركيا.
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في ظل االنتقادات األميركية للحلف

ترامب سيشارك في قمة »األطلسي« في مايو لطمأنة حلفائه
أكد البيت االبيض مساء أمس 
األول الثالثاء ان الرئيس دونالد 
ترامب سيشارك في 25 مايو في 
ق��م��ة ح��ل��ف ش��م��ال االط��ل��س��ي في 
ب��روك��س��ل، ب��ه��دف طمأنة ال��دول 
االع��ض��اء ح��ول ال��ت��زام ال��والي��ات 

املتحدة في احللف.
وك���ان���ت وزارة اخل��ارج��ي��ة 
أع��ل��ن��ت ق��ب��ل ب��ض��ع س���اع���ات ان 
وزير اخلارجية االميركي ريكس 
تيلرسون سيغيب عن أول اجتماع 
ل��ه ف��ي احل��ل��ف. وأع��ل��ن م��س��ؤول 
ام��ي��رك��ي ان ت���وم ش��ان��ون نائب 
تيلرسون سيحل محله في اجتماع 
وزراء خارجية دول احللف املقرر 
في اخلامس والسادس من يسان/

ابريل في بروكسل.
وكان من شأن هذا القرار اثارة 
قلق احللف بعد انتقادات له من 
قبل ترامب ال��ذي اعتبر ان��ه “عفا 

عليه الزمن«.
وميكن تبرير غياب تيلرسون 
بالزيارة احملتملة لكن لم تؤكد بعد 
للرئيس الصيني تشي جينبينغ 
ال���ى امل��ق��ر اخل����اص ل��ت��رام��ب في 
فلوريدا في مطلع نيسان/ابريل 

والتي سيحضرها تيلرسون.
إال أن م��س��ؤول��ي اخل��ارج��ي��ة 
أصروا على أن تيلرسون سيلتقي 
ب��ك��ل األح�����وال وزراء خارجية 
احللف العسكري ال��ذي يضم 28 
دول��ة في مقر ال���وزارة بواشنطن 
هذا األسبوع في اجتماع للتحالف 

ال���ذي ت��ق��وده ال��والي��ات املتحدة 
ضد تنظيم الدولة اإلسالمية في 
العراق وس��وري��ا. وأف��اد مسؤول 
أميركي رفيع املستوى أن وزير 
اخلارجية “كان التقى مسؤولني 
من أوكرانيا. وبعد هذه املشاورات 
واللقاءات، سيسافر في نيسان/

ابريل الى ايطاليا حلضور اجتماع 
مجموعة الدول الصناعية السبع 

ومنها إلى روسيا.«

حلف أطلسي قوي
ق���ال امل��ت��ح��دث ب��اس��م وزارة 
اخل��ارج��ي��ة م����ارك ت��ون��ر ان���ه مت 

اق��ت��راح ع��دة ت��واري��خ لالجتماع 
الوزاري للحلف االطلسي ليتسنى 
لتيلرسون امل��ش��ارك��ة، لكنه ذكر 
بان على الدول ال28 االعضاء في 
احللف املصادقة على جدول زمني 

جيد.
وش��دد تونر على ض��رورة عدم 

اعتبار غياب تيلرسون “مبثابة 
احتقار للحلف او اللتزامنا في 
احللف وفي أمن اوروبا”، مضيفا 
ان الواليات املتحدة “تظل ملتزمة 

%100 داخل احللف«.
م��ن ج��ه��ت��ه، اع��ل��ن احل��ل��ف ان 
امينه العام ينس ستولتنبورغ 

سيلتقي ترامب في واشنطن في 12 
نيسان/ابريل من اجل التباحث في 

“أهمية حلف اطلسي قوي«.
وسيلتقي املسؤوالن مرة ثانية 
في 25 ايار/مايو في القمة االولى 
للحلف منذ انتخاب ترامب. وكان 
االجتماع مقررا في اواخ��ر ايار/
مايو واكدت متحدثة باسم احللف 

املوعد الثالثاء.
واك��د البيت االبيض في بيان 
مقتضب مساء الثالثاء قدوم ترامب 
الى بروكسل وقال “الرئيس يتطلع 
ل��ل��ق��اء ن��ظ��رائ��ه ف��ي ح��ل��ف شمال 
االطلسي من أج��ل التأكيد مجددا 
على ال��ت��زام��ن��ا ازاء حلف شمال 
االطلسي ومناقشة مسائل حيوية 
للحلف وال سيما تقاسم املسؤولية 
بني احللفاء ودور احللف االطلسي 

في احلرب على االرهاب«.
وش��دد ستولتنبورغ اث��ر لقاء 
مع وزير الدفاع االميركي جيمس 
ماتيس ال��ث��الث��اء ف��ي البنتاغون 
على ان احللف يخدم ايضا مصالح 
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ول��ي��س فقط 

االحتاد االوروبي.
وقال االمني العام “حلف اطلسي 
قوي مفيد ايضا للواليات املتحدة 
الن االس��ت��ق��رار ف��ي اوروب����ا جيد 
للجميع«. وح��اول طمأنة االدارة 
االميركية التي تريد مساهمة اكبر 
م��ن ال���دول االوروب���ي���ة م��ن خالل 
االشارة الى ضرورة “تقاسم العب 

بشكل اكثر تكافؤا«.

الرئيس األميركي دونالد ترامب

بعد أسبوعني من إطالق أربعة صواريخ حتاكي قصف قواعد أميركية في اليابان

كوريا الشمالية جتري جتربة 
صاروخية فاشلة

أعلنت وزارة الدفاع الكورية اجلنوبية 
ان ك��وري��ا الشمالية اج���رت أم��س جتربة 
صاروخية جديدة منيت بالفشل، وذلك بعد 
اسبوعني على اطالق النظام الشيوعي اربعة 
صواريخ في ما وصفه يومها بانه مترين على 

قصف القواعد االميركية في اليابان.
وق��ال متحدث باسم ال���وزارة ان “كوريا 
اجلنوبية وال��والي��ات املتحدة هما على علم 
بعملية اط���الق ص����اروخ ك���وري شمالي 

وتشتبهان بانها منيت بالفشل«.
ولم حتدد الوزارة طبيعة الصاروخ الذي 

حاولت كوريا الشمالية اطالقه.
من جهتها نقلت وكالة االنباء اليابانية 
“كيودو” عن مصدر حكومي لم تكشف عن 
اسمه ان كوريا الشمالية اطلقت على ما يبدو 
صواريخ عدة فجر االربعاء وليس صاروخا 

واحدا.
واض���اف امل��ص��در ان ال��ص��واري��خ اطلقت 
على ما يبدو من الساحل الشرقي لكوريا 
الشمالية، مشيرا الى ان املعلومات ال��واردة 

تفيد بأن اطالقها فشل.
وازداد ال��ق��ل��ق ازاء ط��م��وح��ات ك��وري��ا 
الشمالية العسكرية بعد سلسلة من جتارب 
اطالق الصواريخ والتجارب النووية السنة 
املاضية، وف��ي وق��ت سابق م��ن ه��ذا الشهر 
اطلقت اربعة صواريخ في اطار ما قالت انه 
تدريب على مهاجمة القواعد األميركية في  
ولطاملا رغبت بيونغ يانغ في صنع صاروخ 
ميكن تزويده بشحنة نووية وقادر على بلوغ 
الواليات املتحدة وهي اج��رت جتربة خالل 
نهاية االسبوع على محرك قوي للصواريخ 
مبناسبة جولة وزي��ر اخلارجية  االميركي 

ريكس تيلرسون اآلسيوية.
وفي يناير، قالت كوريا اجلنوبية ان كوريا 
الشمالية لديها ما يكفي من البلوتونيوم 
لصنع 10 قنابل نووية والقدرة على انتاج 
االس��ل��ح��ة ب��اس��ت��خ��دام ال��ي��وران��ي��وم عالي 
التخصيب. وع��ززت كوريا الشمالية انتاج 
البلوتونيوم عبر اع���ادة تشغيل محطة 

يونغبيون النووية.

مرشح ترامب للمحكمة العليا 
يتعهد أمام مجلس الشيوخ 
باحملافظة على استقالليته

ح��اول مرشح الرئيس االميركي دونالد ترامب 
الى احملكمة العليا القاضي احملافظ نيل غورستش 
خالل جلسة استماع امام مجلس الشيوخ لتثبيته في 
منصبه الثالثاء التأكيد على انه مستقل عن اي نفوذ 

سياسي، من دون ان يكشف عن آرائه الشخصية.
وفي اليوم الثاني من جلسات االستماع لم يتوان 
القاضي غورستش عن التأكيد على انه لن يتردد في 
محاكمة الرئيس ترامب نفسه اذا ما اقتضى االمر ذلك.

وقال “ال احد فوق القانون«.
ويعنينّ قضاة احملكمة العليا ملدى احلياة مما يعني 
ان غورستش البالغ من العمر 49 عاما قد يقضي 
ع��ق��ودا ف��ي ه��ذا املنصب إذا م��ا واف��ق املجلس على 

تعيينه.
لكن القاضي احملافظ رفض ابداء رأيه في مرسوم 
الهجرة املثير للجدل ال��ذي اص���دره ت��رام��ب وعلق 
تطبيقه قاض فدرالي. وقال “ال ميكنني التدخل في 

مواضيع سياسية«.
وردا على س���ؤال ع��ن الهجمات ال��ع��دي��دة التي 
شنها ترامب مؤخرا على املؤسسة القضائية، جلأ 

غورستش الى العموميات.

بعد قرار واشنطن

بريطانيا ستطبق منع األجهزة 
اإللكترونية على الرحالت اجلوية

أعلن ناطق باسم رئاسة احلكومة البريطانية ان منع حمل 
أجهزة إلكترونية داخل مقصورات طائرات تسع شركات طيران 
آتية من عدد من ال��دول عربية وتركيا سيدخل حيز التنفيذ 

»خالل أيام«.
وص��رح الناطق باسم مكتب رئيسة ال���وزراء تيريزا ماي 
لوكالة االنباء البريطانية “برس اسوسييشن” ان الشركات 
اجلوية ال14 التي يشملها القرار ابلغت على الفور بالقرار لكن 

تنفيذه ميكن ان يستغرق بضعة ايام.
ورفض مقر رئيسة احلكومة البريطانية تأكيد هذا املوعد، في 

اتصال هاتفي أجرته وكالة فرانس برس. 
واكتفى ناطق بالقول ان��ه على كل املسافرين “االتصال 
بشركات الطيران ملعرفة ما اذا كانت )هذه القيود( تشملهم”. 

وأضاف “نعمل مع شركات الطيران”، بدون ان يذكر تفاصيل.
ورفضت ناطقة باسم شركة الطيران البريطانية بريتش 
ايرويز، احدى الشركات املعنية باالجراءات االمنية اجلديدة، 
توضيح متى ستطبق هذه االجراءات وطلبت طرح السؤال على 

احلكومة. وكذلك االمر في شركة “ايزيجت«.
وأعلنت الواليات املتحدة وبريطانيا الثالثاء منع حمل أجهزة 
إلكترونية داخل مقصورات طائرات عدد من شركات الطيران 
آتية م��ن دول عربية وتركيا، مشيرة ال��ى مخاطر حصول 

اعتداءات “ارهابية«.

مراسم رسمية أمام مطار بروكسل

بلجيكا تقف دقيقة صمت في الذكرى 
السنوية األولى ألسوأ اعتداءات في تاريخها

وقف ملك وملكة بلجيكا فيليب وماتيلد وضحايا وممثلون عن 
اجهزة االنقاذ دقيقة صمت في مطار بروكسل أمس االربعاء في 
الذكرى السنوية االولى لالعتداءات الدامية التي اوقعت 32 قتيال 

في هذا املطار وفي محطة للمترو في العاصمة.
وب��دأت دقيقة الصمت عند الساعة 07،58 )06،58 ت غ( في 
اللحظة نفسه التي فجر فيها ابراهيم البكراوي وجنم العشراوي 
شحنات ناسفة في مطار زافنتيم الدولي في 22 اذار/مارس 2016.

وش��ارك احلضور في مراسم رسمية امام املطار الذي تعرض 
الضرار جسيمة نتيجة االعتداء.

ومت��ت ت��الوة اسماء الضحايا ال16 الذين سقطوا في املطار 
واملتحدرين من سبع دول.

من املقرر ان يتوجه بعدها امللك باملترو الى محطة مالبيك في 
احلي االوروبي للعاصمة حيث فجر خالد البكراوي شقيق ابراهيم 

حزامه الناسف عند الساعة 09،11 مما اوقع ايضا 16 قتيال.
بعدها ستتوقف حركة الباصات والترامواي وسيقف العاملون 
في القطاع “دقيقة ضجيج” لتأكيد انهم “لم ينسوا وسيظلوا 
صامدين ضد الكراهية واالرهاب”، بحسب شركة ستيب للنقل 

العام في العاصمة.
كما سيزيح امللك وامللكة الستار عن نصب تذكاري في ساحة 
روب��رت شومان القريبة من املكان واحملاطة مبؤسسات االحتاد 

األوروبي في بروكسل. 


