
ح����ذرت أج���ه���زة امل��خ��اب��رات 
واألمن البريطانية، من تفجيرات 
محتملة على ي��د خ��اي��ا تابعة 
إلي������ران، ت��س��ت��ه��دف امل��ص��ال��ح 

البريطانية.
وذك����رت أن���ه ب��إم��ك��ان إي���ران 
إص����دار إش����ارة إل���ى شبكة من 
اخلايا اإلرهابية النائمة، التابعة 
إلي��ران وحزب الله في بريطانيا 
وأوروب��ا، بهدف ارتكاب فظائع 
ضد املصالح البريطانية بحسب 

ما ذكرته صحيفة “ذا صن”.
وق�����ال م���ص���در م��خ��اب��رات��ي 
بريطاني: “تستخدم إيران عماء 
يعملون لصاحلها بالوكالة، 
وتتحكم ف��ي شبكة م��ن األف���راد 
املرتبطني بحزب الله”، مشيرا 
إلى أن إي��ران “لديها عناصر في 
حزب الله بوضعية تسمح لهم 
بتنفيذ هجوم إرهابي في حالة 

حدوث نزاع”.
وأض���اف امل��ص��در ق��ائ��ا: “إن 
هذه هي طبيعة التهديد احمللي، 
ال��ذي تشكله إي��ران ضد اململكة 

املتحدة”.
وك���ان���ت ش���رط���ة م��ك��اف��ح��ة 
اإلره��اب البريطانية جنحت في 
ضبط خلية كبيرة في عام 2015، 
وأمكن حتريز أطنان من امل��واد 

املتفجرة الفتاكة كان يتم تخزينها 
في مقار شركات بضواحي لندن.

ل��م ي��ت��م ال��ك��ش��ف ع��ن عملية 
تفكيك اخللية اإلره��اب��ي��ة بعام 
2015 إال في الشهر املاضي، ومت 
تصنيفها ب�”إرهاب منظم دقيق” 
كان من شأنه أن يحدث “الكثير 

من الضرر”.
يرى ق��ادة األم��ن البريطانيني 
أن إيران حتتل املرتبة األولى بني 
الدول التي متثل أكبر تهديد لألمن 

القومي لبريطانيا.
وس��ب��ق أن مت ات��ه��ام طهران 
ب��ش��ن س��ل��س��ل��ة م���ن ال��ه��ج��م��ات 
اإللكترونية في بريطانيا، منها 
اختراق حسابات أعضاء البرملان 

وأقرانهم في عام 2017.
ك��م��ا يشتبه ف��ي أن هجوًما 
إل��ك��ت��رون��ي��ا ض��د هيئة البريد 
وش��ب��ك��ات احل��ك��وم��ة احمل��ل��ي��ة 
والبنوك في نهاية عام 2018 مت 

شنه بأوامر من طهران.
وك��ان��ت إي���ران استولت على 
ناقلة النفط البريطانية ستينا 
إمبيرو اجلمعة املاضية في أحدث 
تصعيد في 3 أشهر من املواجهات 

مع بريطانيا والغرب.
وربطت طهران بشكل مباشر 
عملية اختطاف ناقلة النفط، 

التي مت تصوير مقاطع لاستياء 
عليها بطريقة دراماتيكية مثيرة، 
بدور بريطانيا في احتجاز ناقلة 
حتمل النفط اإلي��ران��ي في وقت 

سابق من هذا الشهر.
وق��ال قائد البحرية اإليرانية 
األميرال حسني خانزادي إن باده 
تراقب كل السفن األمريكية في 
منطقة اخلليج ولديها أرشيف 

صور لتحركاتها اليومية.
وك���ان���ت إي�����ران وال���والي���ات 
املتحدة على شفا احل��رب الشهر 
املاضي بعدما أسقطت اجلمهورية 
اإلسامية طائرة أمريكية مسيرة. 
ودفع احلادث واشنطن للتخطيط 
لشن هجوم انتقامي لكن الرئيس 
األمريكي دونالد ترامب تراجع 

عنه في آخر حلظة.
وتفاقمت أيضا حدة التوترات 
بني إيران وبريطانيا بعد احتجاز 
اجلمهورية اإلس��ام��ي��ة لناقلة 
ت��رف��ع ال��ع��ل��م ال��ب��ري��ط��ان��ي بعد 
اصطدامها بقارب صيد حسبما 

قال مسؤولون إيرانيون.
وكانت ق��وات مشاة البحرية 
ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة اح��ت��ج��زت ناقلة 
إيرانية قبالة ساحل جبل طارق 
في أوائل يوليو واتهمتها بانتهاك 
جنود من بريطانيا في قاعدة باخلليجالعقوبات املفروضة على سوريا.

قائد البحرية اإليرانية: نراقب كل السفن األميركية في منطقة اخلليج

مخابرات بريطانيا حتذر من تفجيرات محتملة وتؤكد القبض على خلية إيرانية

لندن  تعتزم إرسال
250 جنديا إلى مالي   

للمشاركة في حفظ السالم
قالت وزارة الدفاع البريطانية إن لندن سترسل 250 جنديا إلى 
مالي العام املقبل للمساعدة في املشاركة في عملية حلفظ السام 

خلفت أكبر عدد من القتلى في العالم.
وقالت األمم املتحدة في فبراير شباط إن 177 شخصا ممن مت 

إرسالهم إلى مالي ُقتلوا منذ 2013.
وذكرت وزيرة الدفاع بيني موردونت ”في واحدة من أفقر املناطق 
وأكثرها هشاشة... من الصواب أن ندعم بعضا من أكثر سكان العالم 
ضعفا ونعطي األولوية جلهودنا اإلنسانية واألمنية في )منطقة( 

الساحل.
”سيعمل جنود اململكة املتحدة مع شركائنا في املنطقة للمساعدة 
في ترسيخ السام من خال محاربة تهديد التطرف ال��ذي ينتهج 

طريق العنف وحماية حقوق اإلنسان في مالي“.

 7 الدفاع التركية: دمرنا 
أهداف بسورية رًدا على 

قذيفتني أطلقتا من أراضيها
أعلنت وزارة الدفاع التركية، قيام قواتها عند املنطقة املتاخمة 
للحدود السورية، بتدمير 7 أه��داف باجلانب السوري، باستخدام 
األسلحة الثقيلة؛ رًدا على إطاق قذيفتني على والية شانلي أورفة 
جنوب شرقي الباد. جاء ذلك بحسب بيان صدر عن الوزارة التركية، 
وصل األناضول نسخة منه، شددت فيه على أن هذا الرد يأتي في إطار 
الدفاع املشروع. وأكدت الوزارة في بيانها أن عملية الرد هذه “أسفرت 

عن تدمير7 أهداف باجلانب السوري، كان قد مت حتديدها مسبًقا”.
وأعلنت والية شانلي أورفا سقوط قذيفتني من اجلانب السوري 
داخل األراضي التركية، وإصابتهما ملنزلني بقضاء “جيان بينار” 
بالوالية، ما أسفر عن إصابة 5 مدنيني بالبداية، قبل أن يرتفع العدد 
ل�6 أشخاص الحًقا. وقالت مصادر مطلعة في الوالية، لألناضول، إن 
طفاً من بني املصابني الستة الذين نقلوا إلى مستشفى جيان بينار 

احلكومي.
وأضافت أن صاحب املنزل الذي طالته القذيفة، في حالة حرجة، 

وجرى نقله إلى مستشفى كلية الطب بجامعة حران في الوالية ذاتها.

الهند تطلب من روسيا
حتديث املقاتلة »سوخوي«

أعلن القائد العام للقوات اجلوية الهندية، بيرندر سينغ دانوا، 
أن ب��اده طلبت م��ن روس��ي��ا حتديث أسطولها م��ن املقاتلة ط��راز 
سوخوي “سو 30 إم كيه آي”. وفي مقابلة مع صحيفة “كراسناي 
زفيزدا” العسكرية الروسية، قال دانوا “سعداء للغاية بتحديثات 
ميغ21-، وميغ27-، وميغ29- لقد مت جتهيزها باألسلحة احلديثة 
وإلكترونيات الطيران، لقد جربناها خال التدريبات األخيرة وسرنا 
للغاية بالنتائج”. وأشار إلى أنه بعد جناح حتديث الطائرات طراز 
“ميغ”، طلبت الهند اقتراحا لتحديث املقاتلة “سو 30 إم كيه آي” 

روسية الصنع، التي تشغلها الهند منذ أكثر من 20 عاًما.
ولفت “دانوا” إل��ى أن ب��اده مستعدة ملناقشة إنتاج األسلحة 

الروسية في الهند، حيث أنها توفر الوقت وتقصر دورة التصنيع.

طائرة روسية تخرق أجواء كوريا 
اجلنوبية.. وموسكو تنفي

أعلنت كوريا اجلنوبية أمس الثاثاء أنها أطلقت طلقات حتذيرية 
باجتاه طائرة حربية روسية خرقت مجالها اجلوي فوق ساحلها 
الشرقي، بينما نفى اجليش الروسي أن يكون خرق املجال اجلوي 
الكوري اجلنوبي، مؤكدا أن طائراته حلقت “فوق مياه محايدة في 
بحر اليابان”. وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن “قاذفتي من 
طراز )تي يو95- ام اس( للقوات املسلحة الروسية قامت بتحليق كان 
مخططا له فوق املياه احملايدة لبحر اليابان”، مشددة إلى أنه لم يتم 

إطاق “أي طلقة حتذيرية”.
من جانبه قال مسؤول رسمي في رئاسة أركان اجليش الكوري 
اجلنوبي ل�”فرانس برس” إن الطائرة الروسية خرقت املجال اجلوي 
الكوري مرتني، ما دفع بالقوات اجلوية الكورية اجلنوبية إلى إرسال 

طائراتها وإطاق طلقات حتذيرية باجتاهها.

ترامب: أستطيع االنتصار
 في أفغانستان خالل أسبوع

قال الرئيس األميركي، دونالد 
ت��رم��ب، إن لديه خطة لتحقيق 
النصر ف��ي ح��رب أفغانستان 
خال أسبوع، لكنه ال يرغب بقتل 

مايني األفغان”.
وأض���اف الرئيس األميركي 
أّن��ه ب��ات يشعر بصعوبة أكبر 
في التفكير بالتفاوض مع إيران 
بعد سلسلة احلوادث التي زادت 

التوترات بني واشنطن وطهران.
وص��رح ترمب للصحافيني، 

بعيد ساعات من إع��ان طهران 
اعتقال 17 شخصاً قالت إّنهم 
ج��زء م��ن خلّية تابعة لوكالة 
االستخبارات املركزية األميركية 
“سي آي أيه”: “أصبح من األكثر 
صعوبة بالنسبة لي أن أرغب في 

التوّصل إلى اّتفاق مع إيران”.
وأض��اف الرئيس األميركي، 
دون��ال��د ت��رم��ب، للصحافني أنه 
ع���رض ال��ت��وس��ط ف���ي ال��ن��زاع 
املستمر م��ن��ذ ع��ق��ود ب��ني الهند 

وباكستان بشأن إقليم كشمير، 
في خطوة ميكن أن تؤذن بتغير 
ف��ي السياسة األميركية التي 
تقول إّنه يجب حّل القضية بشكل 

ثنائي بني البلدين.
وقال ترمب في البيت األبيض 
حيث يستضيف رئيس الوزراء 
الباكستاني، عمران خ��ان: “إذا 
كان بإمكاني أن أساعد، أوّد أن 
أكون وسيطاً.. إذا كان بإمكاني 

أن أفعل شيئاً، أخبروني”.

3 على األقل في اشتباكات بني الشرطة ومحتجني شيعة في نيجيريا مقتل 
اشتبكت الشرطة النيجيرية مع 
محتجني م��ن الشيعة ف��ي العاصمة 
أبوجا مما أسفر عن مقتل أحد احملتجني 
وصحفي ومسؤول كبير في الشرطة، 
مما يسلط الضوء على أحد التحديات 
األمنية التي تواجهها نيجيريا صاحبة 

أكبر اقتصاد في أفريقيا.
وق���ال أح��د القياديني الشبان في 
احلركة اإلسامية في نيجيريا، والذي 
ك��ان ضمن احملتجني، إن��ه شاهد ست 
جثث، لكن أح��د مراسلي رويترز في 
أبوجا قال إنه شاهد جثة واحدة وعدة 
مركبات اشتعلت فيها ال��ن��ار وبقعا 
للدماء بأحد الشوارع الرئيسية بعد 

اندالع إطاق نار .
وقالت الشرطة إن ضابطا كبيرا 
قتل وأصيب ثاثة آخ��رون من أف��راد 
الشرطة. واعتقلت الشرطة 54 مشتبها 
بهم وقالت إنهم سيمثلون أمام محكمة.

وقالت جلنة حماية الصحفيني في 
أفريقيا على تويتر إن صحفيا لقي 
حتفه بعد تعرضه إلطاق النار أثناء 

االحتجاج.
وتؤكد االشتباكات التي استمرت 
في حي األعمال في أبوجا لنحو ساعة 
املشكات األمنية في أكبر بلد منتج 
للنفط في أفريقيا وأكثرها سكانا. وتعد 

نيجيريا أساسا الستقرار املنطقة.
وخ����ال األي�����ام امل��اض��ي��ة، قتلت 
ع��ص��اب��ات ف��ي ش��م��ال غ��رب نيجيريا 
37 شخصا على األق��ل. ويشتبه بأن 
متشددين إساميني خطفوا موظفي 
إغاثة في شمال شرق الباد، كما خطف 

قراصنة بحارة أتراكا في خليج غينيا.

وتتظاهر احل��رك��ة اإلس��ام��ي��ة في 
نيجيريا بانتظام منذ سنوات للمطالبة 
باإلفراج عن زعيمها إبراهيم زكزكي 
احملتجز منذ ع��ام 2015، وتقول إنه 

بحاجة لرعاية صحية. وأفادت تقارير 
ب��أن ق��وات األم��ن استخدمت الذخيرة 
احلية وال��غ��از املسيل للدموع خال 

األسابيع املاضية.

وق�����ال ع��ب��د ال���ل���ه م��ح��م��د، وه��و 
أح��د القياديني ال��ش��ب��ان ف��ي احلركة 
اإلسامية، إن عدد القتلى واملصابني 
جتاوز 20 في أبوجا يوم االثنني وإن 

عددا منهم أصيب بالرصاص في قدمه 
وب��ط��ن��ه. وق���ال ”رأيت س��ت جثث“، 
مضيفا أن الشرطة نقلت كثيرا من 

اجلثث.

سيارتان محترقتان عقب اشتباكات بني الشرطة واحملتجني

زعيم كوريا الشمالية يتفقد 
غواصة جديدة قدراتها سرية 

ذك����رت وس���ائ���ل إع����ام ك��وري��ة 
شمالية، أم��س  الثاثاء، أن الزعيم 
ال��ك��وري الشمالي كيم ي��ون��غ أون 
تفّقد غواصة جديدة، وأولى أنظمتها 

القتالية اهتماماً خاصاً.
وق��ال��ت وك��ال��ة األن��ب��اء املركزية 
الكورية الشمالية إن الغواصة سيتم 
نشرها ف��ي بحر ال��ش��رق امل��ع��روف 
أيضا باسم بحر اليابان، دون الكشف 
عن مواصفاتها أو موقعها. وأضافت 
أن “القائد األعلى اطلع بالتفصيل 
على بياناتها التشغيلية والتكتيكية 

وأنظمتها لألسلحة القتالية”.
وي��أت��ي ت��ف��ّق��د ال��زع��ي��م ال��ك��وري 
الشمالي للغواصة بعد حتذير بيونغ 
يانغ الشهر املاضي من أن التدريبات 
العسكرية املشتركة بني الواليات 
املتحدة وكوريا اجلنوبية “ستؤثر” 

على احمل��ادث��ات النووية املقترحة 
م��ع واش��ن��ط��ن وال��ت��ي واف���ق عليها 
كيم والرئيس ترمب خ��ال لقائهما 
ف��ي املنطقة امل��ن��زوع��ة ال��س��اح بني 

الكوريتني في 30 يونيو.
ويتمركز نحو 30 أل��ف جندي 
أميركي في كوريا اجلنوبية، ودائما 
ما تثير التدريبات السنوية املشتركة 
التي يجرونها مع اجليش الكوري 
اجلنوبي غضب كوريا الشمالية التي 
تعتبر ه��ذه امل��ن��اورات تدريبا على 
ال��غ��زو. ووص��ف��ت ك��وري��ا الشمالية 
األس��ب��وع امل��اض��ي ه��ذه التدريبات 
املقررة بأنها “ضغط فاضح” على 
بيونغ يانغ و”انتهاك لروح” البيان 
املشترك الذي وقعه ترمب وكيم في 
اجتماعهما التاريخي في سنغافورة 

العام املاضي.

إبراهيم قالن: أنقرة لم تتخل عن الغرب 
أكد املتحدث باسم الرئاسة التركية 
إبراهيم قالن، في مقال كتبه لصحيفة 
“بلومبيرغ” األمريكية، أن باده “لم 

تتخل عن الغرب”.
وفي معرض رده على مقالة نشرتها 
“بلومبيرغ”، قبل يومني بعنوان 
“تركيا لم تعد حليفا للغرب”، قال 
قالن إن “الواليات املتحدة واالحت��اد 
األوروب��ي يتحمان مسؤولية وضع 

العاقات الراهنة مع تركيا”.
كما نفى املتحدث باسم الرئاسة 
التركية االتهامات التي أخذت تنهال 
على ب���اده م��ؤخ��راً، وبينها مزاعم 
استبداد الرئيس رجب طيب أردوغان 
داخلياً، وتقويض عمل ق��وات حلف 

شمال أطلسي “ناتو” خارجياً.
وإل��ى ن��ص امل��ق��ال، ال��ذي نشرته، 
الصحيفة األمريكية ذاتها: أثار شراء 

تركيا ملنظومة الدفاع اجلوي الروسية 
املضادة للطائرات والصواريخ “إس-
400” ج��دالً قدمياً حول ما إذا كانت 
تركيا تبتعد ع��ن ال��غ��رب.. تتراوح 
االتهامات ضد هذا البلد ما بني مزاعم 
استبداد الرئيس رجب طيب أردوغان 
في الداخل، وتقويض عمل قوات حلف 
“ناتو” في اخلارج. هذه االتهامات ال 

أساس لها من الصحة.
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بومبيو: سنطبق العقوبات على 
اجلميع خاصة إيران وقادتها

قال وزير اخلارجية األميركي، مايك 
بومبيو، إن ال��ع��ق��وب��ات ستطبق على 
اجلميع مبا فيها إيران وقادتها. وأضاف 
أن واشنطن فرضت عقوبات على شركة 
صينية النتهاكها العقوبات األميركية 

على إيران.
وأض��اف بومبيو أن العقوبات متنع 
امل��رش��د اإلي���ران���ي، ع��ل��ي خ��ام��ن��ئ��ي، من 
االستحصال على أم��وال لتكريسها في 

تهديد املدنيني.
وط��ال��ب بومبيو إي���ران أن تتصرف 

كدولة طبيعية ال كدولة عدائية، مشيراً 
إلى أن “الرئيس ترمب ال يخشى شيئاً 
بتكتيكاته الدبلوماسية.. والدبلوماسية 
هي أداتنا األولى حلماية مصاحلنا لكننا 

نعيش في أوقات خطيرة”.
وك���ان وزي���ر اخل��ارج��ي��ة األم��ي��رك��ي، 
أك��د ف��ي تصريحات لفوكس ن��ي��وز، أن 
“بريطانيا تتحمل مسؤولية احلفاظ على 

سفنها”.
وش��دد بومبيو على أن واشنطن “ال 

تريد حرباً مع إيران”.

8 مهاجرين غرق قاربهم جنوب غربي تركيا إنقاذ 
متكنت ف��رق خفر ال��س��واح��ل في 
والية موغا جنوب غربي تركيا، أمس  
الثاثاء، من إنقاذ 8 مهاجرين غير 
نظاميني غرق قاربهم أثناء محاولة 

للتسلل إلى اليونان.
كان يحمل على متنه 9 مهاجرين 

غير نظاميني. وأف��ادت مصادر أمنية 
تركية، لألناضول، أن القارب كان يقل 
9 مهاجرين، وغرق أمام سواحل قضاء 

“بودروم” في والية موغا.
وأشارت املصادر إلى إنقاذ 8 منهم، 
وإطاق عملية في املنطقة للبحث عن 

آخر مفقود، وذلك باستخدام 3 زوارق 
ومروحية.

وفي حني لم تقدم معلومات حول 
جنسية املهاجرين، أعلنت املصادر نقل 
املهاجرين الذين مت إنقاذهم إلى أحد 

املشافي لتلقي العاج.


