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أنباء عن إسقاط مروحية سورية في ريف الالذقية

أردوغان يهاجم أوروبا: تحالفكم "صليبي"
 وترفضون تركيا ألنها مسلمة

مسلمات بريطانيا في وقفة تضامنية 
مع ضحايا هجوم لندن

تناقلت و�س��ائل اإعالم اأنباء عن اإ�س��قاط مروحية تابعة للجي�ش ال�س��وري قرب 
قرية �سلمى الواقعة عند جبل الأكراد يف ريف الالذقية.

ومل يوؤك��د اجلي���ش ال�س��وري ر�س��ميا �س��حة اخلرب، ال��ذي اأعلنته حرك��ة "اأحرار 
ال�سام" عرب ح�سابها على موقع "تويرت". وزعمت "اأحرار ال�سام" اأنه مت اإ�سقاط 

طائرة مروحية مب�سادات الطريان التابعة مل�سلحي احلركة.

قال الرئي�ش الرتكي، رجب طيب اأردوغان، اإن "اجتماع قادة دول الحتاد الأوروبي يف 
الفاتيكان مبنا�سبة الذكرى ال�سنوية ال�ستني لتاأ�سي�ش الحتاد اأظهر حتالفهم ال�سليبي"، 

وذلك خالل كلمة األقاها يف اإ�سطنبول.
وت�س��اءل اأردوغ��ان عن اجتماع ق��ادة دول الحت��اد الأوروبي يف العا�س��مة الإيطالية 
روما والفاتيكان مبنا�س��بة الذكرى 60 لتوقيع اتفاقية "روما" التي تاأ�س���ش مبوجبها 
الحتاد، قائاًل: "ملاذا اجتمعتم يف الفاتيكان؟ ومنذ متى كان البابا ع�سواً يف الحتاد 

الأوروبي؟" ح�سبما ذكرت وكالة الأنباء الرتكية الر�سمية "الأنا�سول".
وراأى اأردوغان اأن الحتاد الأوروبي "يرف�ش" ان�سمام تركيا له "لكونها دولة م�سلمة،" 
ووج��ه حتذيراً اإىل قادة دول الحتاد الأوروبي، قائاًل: "عليهم األ ين�س��وا باأن من يدخل 
اجلحر مع الأفعى لن ي�سلم من لدغها، فالأ�سلحة التي يعطونها لالإرهابيني �سياأتي يوم 

وُت�سهر يف وجههم،" على حد تعبريه.

نظم��ت جمموع��ة م��ن الن�س��اء امل�س��لمات يف بريطاني��ا، وقف��ة ت�س��امنية عل��ى ج�رس 
وي�ستميني�سرت، الأحد، للتعبري عن ت�سامنهن مع �سحايا الهجوم امل�سلح الذي وقع قرب 

مقر الربملان الربيطاين، الأ�سبوع املا�سي.
وان�س��م موؤي��دون اإىل الن�س��اء الالتي كن ترتدي��ن اللون الأزرق للتعبري عن ال�س��الم، يف 

وقفة �سمت ملدة خم�ش دقائق عند ال�ساعة الرابعة م�ساًء.
ولقي ثالثة اأ�س��خا�ش م�رسعهم واأ�سيب الع�رسات عندما ا�ستخدم خالد م�سعود �سيارته 
لده�ش امل�س��اة على اجل�رس، قبل اأن يحطم �س��يارته ويطعن �سابط �رسطة قرب الربملان. 
وُقتل م�سعود بر�سا�ش ال�رسطة يف مكان احلادث. وتوفيت �سحية رابعة يف وقت لحق 

من هذا الأ�سبوع، يف امل�ست�سفى.
وج��اءت الوقف��ة الت�س��امنية الت��ي نظمتها "م�س��رية الن�س��اء يف لندن" بع��د اأن ظهرت 
�سورة لمراأة ترتدي حجابًا وهي تعرب اجل�رس يف اأعقاب الهجوم على و�سائل التوا�سل 

الجتماعي.

 

دبابة سويدية تختفي مع طاقمها تحت الجليد
اأفادت قناة SVT بغرق دبابة قتالية تابعة للقوات امل�سلحة ال�سويدية بعد اأن 

انك�رس اجلليد حتتها اأثناء تدريبات ع�سكرية.
واأو�سحت هيئة الطوارئ ال�سويدية اأن احلادثة اأ�سفرت عن اإ�سابة 4 ع�سكريني، 

واأن اأحد اجلنود الذي كان داخل الدبابة ل يزال يف غيبوبة.
واأكدت هيئة الطوارئ اأن ع�سكريا اآخر غرق مع الدبابة مل يتم العثور عليه، واأن 

ال�سلطات تعمل ما بو�سعها للبحث عنه ورفع الدبابة من حتت املاء.

اأعلن��ت ال�رسطة الربيطانية اعتقال رجل يف الثالثينات من عمره 
يف مدينة برمنغهام على خليفة الهجوم الذي ا�س��تهدف الربملان 
الربيطاين وراح �س��حيته اأربعة اأ�سخا�ش. وقالت ال�رسطة اإنه "مت 
اعتقال الرجل لال�ستباه به بالتح�سري لأعمال اإرهابية"، م�سيفة 
اأنه��ا ما زال��ت حتتجز رجاًل اآخ��ر )58 عاما( األق��ت القب�ش عليه 
اخلمي�ش يف برمنغهام اأي�س��ا. وبذلك يكون 12 �سخ�سًا قد اأوقفوا 
من قبل ال�رسطة الربيطانية ومت الإفراج عن ت�سعة منهم من دون 
توجي��ه اأي تهمة لهم. وقد اأفرجت ال�رسطة عن �س��يدة )32 عاما( 
بكفال��ة حت��ى نهاية مار���ش/اآذار اجل��اري. وقتل خالد م�س��عود 
)52 عام��ا( ثالثة اأ�س��خا�ش بعدما ده�س��هم ب�س��يارته الرباعية 

الدفع فوق ج�رس و�ستمن�س��رت ، ثم جرى باجت��اه الربملان، وطعن 
ال�رسط��ي، كيث بامل��ر، واأرداه قتياًل. وقال��ت ال�رسطة الربيطانية 
ال�س��بت اإنها تعتقد اأن م�س��عود ت�رسف مبفرده، واأن هجومه على 
املارة يف و�ستمن�س��رت ، ا�ُستلهم من عمليات دامية ي�سهدها العامل 
حاليا". واأ�سافت اأنه "من املمكن األ تعرف الأ�سباب التي دفعته 
لتنفي��ذ ه��ذا الهج��وم". واأو�س��حت التحقيق��ات اأن م�س��عود، كان 
يتوا�س��ل عرب تطبيق الر�س��ائل الإلكرتونية )وات�ساب( قبل تنفيذ 
الهجوم بدقيقت��ني. وقالت اآمرب رود ،وزيرة الداخلية الربيطانية، 
اإن "الإرهابي��ني يجب األ يج��دوا مكانا يختبئ��ون فيه"، مطالبة 
ب�رسورة متكني اأجهزة ال�س��تخبارات من الإطالع على الر�س��ائل 
الإلكرتونية امل�سفرة. وقالت ناطقة با�سم "وات�ساب" اإن "ال�رسكة 
اأ�س��يبت بال�س��دمة جراء هذا الهجوم"، م�س��يفة اأنها تتعاون يف 

التحقيق��ات. وقال زعيم حزب العمال املعار�ش جرميي كوربني 
اإن��ه لبد من اأن يكون هناك "توازن بني احلق يف املعرفة واحلق 
يف اخل�سو�س��ية". وقالت �رسطة لندن اإنها مل تتمكن من الطالع 
على ر�س��ائل منفذ الهجوم لأ�س��باب تتعلق بت�س��فري الر�س��ائل من 
قبل ال�رسكة امل�س��غلة للتطبيق. وُتفعل وات�ساب، ال�رسكة اململوكة 
لعم��الق التوا�س��ل الجتماعي في�س��بوك، خدمة ر�س��ائل م�س��فرة 
بالكامل، مما يجعل من �س��به امل�س��تحيل الطالع عليها من قبل 
اأي �س��خ�ش اأو جهة. وكان من بني �سحايا الهجوم اآي�سة فريدي، 
الت��ي كانت يف العقد الرابع من عمرها وكانت تعمل يف مدر�س��ة 
لندن كوليدج، وال�س��ائح الأمريكي، ك��ورت كوت�رسان )54( الذي 
كان يف رحل��ة لالحتف��ال مب��رور 25 عامًا عل��ى زواجه، وليزيل 

رود�ش من جنوب لندن.

دع��ا ممثلون عن الن��واب املحافظني يف بريطانيا 
بالده��م اإىل الإ�رساع يف اإعادة النظر يف ال�سيا�س��ة 
املتبعة جتاه ليبيا، وم�س��اندة القائد العام للجي�ش 
الوطني الليبي امل�سري خليفة حفرت. هذا ال�ستنتاج، 
تو�س��ل اإليه اأع�س��اء يف جمل�ش ح��زب املحافظني 
الربيط��اين ل�س��وؤون ال���رسق الأو�س��ط، عق��ب زيارة 
اإىل ه��ذا البلد الإفريقي، حي��ث التقوا بالقائد العام 
للجي�ش الليبي امل�سري خليفة حفرت وبعقيلة �سالح، 
رئي���ش جمل�ش الن��واب املع��رتف به دولي��ا. وقال 
تقرير اأعده رئي�ش جمل�ش حزب املحافظني ل�سوؤون 
ال�رسق الأو�س��ط، ليو دوكريتي، والنائب يف جمل�ش 

العموم الربيطاين، جوا�س��ي جوار تينكن، ون�رس يف 
موق��ع املج���ش الإلك��رتوين: "يتعني عل��ى اململكة 
املتح��دة فورا اإقامة ات�س��الت مع حفرت، واجلي�ش 
الوطني الليبي وجمل�ش النواب، وم�ساندة جهودهم 
يف احلرب �سد املجموعات الإ�سالمية �رسق البالد. 
ليبيا املوحدة والدميقراطية، ميكن اأن حتقق تقدما 
اإذا ا�س��تقر الو�س��ع هناك، واجلي���ش الوطني الليبي 
لي���ش اإل و�س��يلة لتحقي��ق ه��ذا الهدف". وبح�س��ب 
دوكريت��ي وجوار تينك��ن، يتوجب عل��ى بريطانيا 
م�ساندة اجلي�ش الوطني الليبي من اأجل "حفظ اأمن 
احلدود الليبية، ما ي�سمح بو�سع حد لتهريب الب�رس 
عرب املوانئ الليبية". ويوؤكد النائبان الربيطانيان 
اأن هذه الق�س��ية عاجلة ول حتتمل التاأجيل، �س��واء 

بالن�س��بة لوجه��ة النظ��ر الإن�س��انية اأو متطلب��ات 
الأمن، م�س��يفني اأن "على بريطانيا اأن تعيد النظر 
يف موقفها من حكومة الوفاق الوطني والعرتاف 
بوج��ود اإمكاني��ات حم��دودة لديه��ا يف احلك��م اأو 

حتقيق الأمن".
 واأ�س��ار التقري��ر الربيط��اين اإىل اأن حف��رت يوج��ه 
جه��وده لتنفيذ مهم��ة دقيقة تتمثل يف النت�س��ار 
على املقاتلني الإ�س��الميني ���رسق البالد. لفتا يف 
الوقت ذاته اإىل اأن امل�سري خليفة حفرت "ي�ستكي من 
قلة الأم��وال". ولفت التقرير اأي�س��ا اإىل اأن الهجوم 
الناجح الذي قام به امل�س��لحون �سد قوات اجلي�ش 
الوطن��ي يف منطق��ة اله��الل النفط��ي يف الف��رتة 

املا�سية يظهر �سعف قوات حفرت.

اعتقلت ال�سلطات الرو�س��ية زعيم املعار�سة الرئي�سي 
اليك�سي نافانلي خالل م�سرية احتجاجية �سد الف�ساد 
نظمها يف العا�سمة مو�سكو.وان�سم اآلف الأ�سخا�ش 
اأنح��اء الب��الد للمطالب��ة  اإىل مظاه��رات يف جمي��ع 
با�س��تقالة رئي�ش الوزراء الرو�سي دميرتي ميدفيديف 
ب�سبب اتهامات بالف�ساد.ال�س��عب الرو�سي، كغريه من 
ال�س��عوب يف كل مكان، ي�س��تحق حكومة تدعم �ساحة 
مفتوحة لالأفكار وحكم �س��فاف خا�س��ع للمحا�س��بة 
واملعاملة املت�س��اوية وف��ق القانون، وكذل��ك القدرة 

على ممار�سة حقه من دون خوف من العقاب
وانت�رست قوات ال�رسطة باأعداد كبرية لل�س��يطرة على 

هذه الحتجاجات يف العا�سمة الرو�سية.
واأظهرت لقط��ات تلفزيونية متظاهرين وهم يهتفون 
"ي�س��قط بوتني"، "ورو�س��يا ب��دون بوتني"، و"بوتني 
ل�ش." كما طالبت امل�س��رية با�س��تقالة رئي�ش الوزراء 
دمييرتي ميدفيدف ب�س��بب مزاعم با�ستغالله من�سبه 

لالإثراء غري امل�رسوع. "حتدى القيم الدميقراطية"
ويق��ول مرا�س��ل لب��ي ب��ي �س��ي يف مو�س��كو اإن ع��دد 
 900 نح��و  بل��غ  الحتجاج��ات  خ��الل  املعتقل��ني 

�سخ�ش، هو الأكرب يف رو�سيا منذ �سنوات.
للقي��م  حت��د  الإج��راءات  ه��ذه  وا�س��نطن  واعت��ربت 
الدميقراطية، وفقا ملا قاله مارك تونر املتحدث با�سم 
اخلارجي��ة الأمريكي��ة. ودعا تونر احلكومة الرو�س��ية 
"اإىل الإف��راج ف��ورا عن كل املتظاهرين ال�س��لميني". 
واأ�ساف اأن احلكومة الأمريكية "منزعجة" من �سماع 
خرب اعتق��ال نافالني. واعتقل نافانلي فور و�س��وله 
ملوق��ع الحتج��اج، ح�س��بما ذك��رت و�س��ائل اإع��الم 

رو�سية.
ودع��ا املعار�ش الرو�س��ي الب��ارز يف تغريدة له على 

موقع تويرت املتظاهرين اإىل موا�سلة الحتجاج.

وقال باللغة الرو�سية: "اأيها الرجال، اإنني بخري. لي�ش 
هن��اك حاجة للقت��ال من اأجل اإنه��اء اعتقايل. اكملوا 
م�س��ريتكم )الحتجاجي��ة( عل��ى تفر�س��كايا )�س��ارع 
مو�س��كو الرئي�س��ي(. ق�س��يتنا اليوم هي الن�سال �سد 
الف�س��اد." اأيها الرجال، اإنني بخري. لي�ش هناك حاجة 
للقت��ال م��ن اأج��ل اإنه��اء اعتق��ايل. اكملوا م�س��ريتكم 
مو�س��كو  )�س��ارع  تفر�س��كايا  عل��ى  )الحتجاجي��ة( 

الرئي�سي(. ق�سيتنا اليوم هي الن�سال �سد الف�ساد
اليك�سي نافانلي، زعيم املعار�سة يف رو�سيا

وح�س��ب تونر ف��اإن "اعتق��ال املتظاهرين ال�س��لميني 

ومراقبي حقوق الإن�س��ان وال�سحفيني يتحدى جوهر 
القيم الدميقراطية" وتقول وكالة انرتفاك�ش الرو�سية 
لالأنباء اإنه ُقب�ش على 130 �سخ�س��ا يف مدينة �سان 
بطر�س��بريغ الت��ي جتمع ح��وايل 4 اآلف �س��خ�ش يف 
و�س��طها. وق��ال املتحدث الأمريكي اإن بالده "�س��وف 
تراق��ب ه��ذا الو�س��ع". واأ�س��اف "ال�س��عب الرو�س��ي، 
كغ��ريه م��ن ال�س��عوب يف كل مكان، ي�س��تحق حكومة 
تدعم �س��احة مفتوحة لالأفكار وحكم �س��فاف خا�سع 
للمحا�سبة واملعاملة املت�ساوية وفق القانون، وكذلك 
القدرة على ممار�سة حقه من دون خوف من العقاب."

قال مقاتلون �سوريون معار�سون يحظون بدعم 
اأمريكي اإنهم �سيطروا بالكامل على قاعدة جوية 
رئي�س��ية كان��ت باأي��دي م�س��لحي تنظي��م الدولة 
الإ�س��المية قرب معقلهم الق��وي يف مدينة الرقة 

ال�سورية.
وقال الناطق با�س��م قوات �س��وريا الدميقراطية، 
ط��الل �س��لو، اإنهم �س��يطروا بالكام��ل على مطار 

الطبقة الع�سكري.
وتزام��ن ذل��ك مع تقدم ف�س��ائل مقاتل��ة بقيادة 
كردي��ة نح��و مدينة الرق��ة التي اأعلنه��ا التنظيم 

عا�سمة لدولته.
وكان تنظي��م الدول��ة الإ�س��المية ح��ذر يف وقت 
�س��ابق من احتم��ال انهيار �س��د الطبق��ة القريب 
م��ن القاعدة، ما اأثار خماوف كبرية، على الرغم 

من عدم ظهور اأي اأ�رسار وا�س��حة يف ال�سد تهدد 
بانهياره.

يف ح��دود علمن��ا مل يحدث اأي ���رسر هيكلي يف 
ال�سد، وي�سعى التحالف للحفاظ على �سالمة ال�سد 

بو�سفه من�ساأة حيوية لل�سعب ال�سوري
ونف��ى التحالف ال��ذي تقوده الولي��ات املتحدة 
لقتال م�سلحي التنظيم مزاعم ا�ستهداف طائراته 
لهذه املن�ساأة يف �رسباتها اجلوية، وت�سببها يف 

جعله مهددا بالنهيار.
وقال متحدث با�س��م التحالف لبي بي �س��ي "يف 
حدود علمنا مل يحدث اأي �رسر هيكلي يف ال�سد، 
وي�س��عى التحال��ف للحف��اظ على �س��المة ال�س��د 

بو�سفه من�ساأة حيوية لل�سعب ال�سوري".
وع��ربت جماع��ات حق��وق الإن�س��ان ع��ن قلقها 
ب�س��اأن املدني��ني الذي��ن ل يزالون يعي�س��ون يف 

املنطقة.

الإن�س��ان،  حلق��وق  ال�س��وري  املر�س��د  وق��ال 
املعار�ش، اإن غ��ارات التحالف قتلت 89 مدنيا 

على الأقل خالل الأ�سبوع املا�سي.
وتعد ال�س��يطرة عل��ى القاعدة اجلوية الع�س��كرية 
اأول جناح كبري حترزه قوات �سوريا الدميقراطية 
- كما يقول حمرر ال�س��وؤون العربية �سبا�س��تيان 
اأ���رس يف ب��ي بي �س��ي - من��ذ اأن نقل��ت طائرات 
التحال��ف الدويل الذي تق��وده الوليات املتحدة 
مقاتليه��ا اإىل اخلطوط اخللفية مل�س��لحي تنظيم 

الدولة الإ�سالمية الأ�سبوع املا�سي.
وكان م�س��لحو التنظي��م قد �س��يطروا على قاعدة 
الطبق��ة اجلوي��ة يف 2014 م��ن اأي��دي اجلي���ش 
ال�س��وري، ونفذوا حينها عمليات اإعدام جماعية 
يف اجلن��ود الذي��ن متكنوا من اأ�رسهم. ثم �س��يطر 
امل�س��لحون عل��ى �س��د الطبق��ة، وه��و الأك��رب يف 

�سوريا، وعلى بلدة الطبقة اأي�سا.

تاأتي هذه اخلطوة بعد اأيام من ا�س��تجواب الرئي�سة 
املعزولة، بارك غيون-هّي بتهم الف�س��اد واإ�س��اءة 

ا�ستغالل �سلطاتها
تعتزم النيابة العامة يف كوريا اجلنوبية اإ�ست�سدار 
مذك��رة اعتق��ال بح��ق الرئي�س��ة املعزول��ة، ب��ارك 
غيون-ه��ّي، بح�س��ب بيان له��ا جاء بع��د اأيام من 
ا�ستجوابها بتهم الف�ساد وا�ساءة ا�ستغالل �سلطاتها.
وق��د اأي��دت املحكم��ة العلي��ا يف الب��الد ق��رار عزل 

بارك، البالغة من العمر 65 عاما، يف وقت �س��ابق 
هذا ال�سهر، منهية بذلك احل�سانة التي كانت تتمتع 

بها.
وتعد حماكمتها مطلبا رفعه املاليني من الكوريني 
اجلنوبيني الذين نزلوا اإىل ال�سوارع يف احتجاجات 

اثر تفجر ف�سيحة اتهامها بالف�ساد.
الوا�س��عة  �س��لطاتها  ا�س��تخدام  املتهم��ة  اأ�س��اءت 

وو�سعها كرئي�سة لتلقي ر�سى من �رسكات
وتتهم الرئي�س��ة ال�س��ابقة بعدد من التهم اجلنائية، 
وم��ن بينها الر�س��وة وت�رسيب معلوم��ات حكومية، 

واإ�ساءة ا�ستخدام ال�سلطات املمنوحة لها.
وق��ال بيان النياب��ة العام��ة اإن "املتهمة اأ�س��اءت 
ا�س��تخدام �س��لطاتها الوا�س��عة وو�س��عها كرئي�س��ة 
لتلق��ي ر�س��ى م��ن ���رسكات" و "�رسب��ت معلومات 
�رسي��ة مهم��ة ع��ن �س��وؤون الدول��ة. وهذه ق�س��ايا 

خطرية".
واأ�س��اف البي��ان اإن "كمي��ة كب��رية م��ن الأدلة قد 
جمعت �س��دها حتى الآن، لكن املتهمة تنكر معظم 
ه��ذه الته��م، وثم��ة خماوف م��ن تدم��ري الأدلة يف 

امل�ستقبل".

قال وزير النقل ال�س��وري، علي حمود، اإن دم�س��ق مل تنجح 
حت��ى الآن يف ا�س��تعادة طائرت��ني �س��وريتني كانت��ا قيد 
الإ�س��الح يف ال�سعودية واحتجزتهما ال�سلطات ال�سعودية. 
جاء ذلك خالل م�ساركة الوزير يف مناق�سة مبجل�ش ال�سعب 
ال�س��وري، 26.03.17 ح��ول اأداء وزارة النقل والق�س��ايا 
املت�سلة بعملها.وخالل املناق�سة، ت�ساءل  ع�سو املجل�ش، 
ولي��د دروي�ش، عن م�س��ري الطائرتني اللت��ني احتجزتهما 
ال�س��لطات ال�س��عودية على اأرا�س��يها وماذا فعل��ت الوزارة 
بخ�سو�س��هما. وق��ال الوزي��ر، ردا عل��ى ال�س��وؤال، هن��اك 
طائرت��ان �س��وريتان كانتا قيد الإ�س��الح على الأرا�س��ي 
ال�س��عودية وقام "النظام ال�س��عودي الذي يحارب �سوريا" 
باحتجازهم��ا. واأو�س��ح اأن وزارت��ه اأج��رت "املرا�س��الت 
الالزمة" ل�ستعادة الطائرتني ولكن دون جدوى. كما اأكد 
حم��ود اأن الوزارة توا�س��ل عملية تطوي��ر جميع قطاعات 
النق��ل، ولك��ن الإج��راءات القت�س��ادية الق�رسي��ة اأحادية 
اجلانب املفرو�س��ة على �سوريا ت�س��كل �سعوبة يف تاأمني 
القط��ع لالآلي��ات واملع��دات يف خمتلف املجالت. واأ�س��ار 
الوزي��ر اإىل التمك��ن من اإ�س��افة طائرة رابعة اإىل اأ�س��طول 
النقل اجلوي قادرة على ال�س��فر م�س��افات كب��رية جدا اإىل 
دول الربيك���ش، مب��ا فيه��ا ال�س��ني. واأ�س��اف: "اإننا نعمل 
على تطوير اأ�س��لوب العمل وتخفي�ش اأ�سعار التذاكر للنقل 
اجل��وي الداخلي واحلد من الف�س��اد يف بيع التذاكر وزيادة 
ع��دد الرح��الت امل�س��رية باجت��اه املنطق��ة ال�رسقية رغم 

�سعوبة ذلك جراء العتداءات الإرهابية امل�ستمرة".

هجوم لندن: القبض على رجل آخر لالشتباه في تحضيره ألعمال إرهابية

نواب بريطانيون يطالبون لندن بمساندة حفتر

قوات سوريا الديمقراطية تحرز أول نجاح لها في الطريق إلى الرقةتظاهرات روسيا : واشنطن تطالب موسكو بإطالق سراح المعتقلين فورًا

النيابة العامة في كوريا الجنوبية تسعى العتقال الرئيسة المعزولة

دمشق: ال جدوى من 
المراسالت مع الرياض بشأن 

الطائرتين المحتجزتين
لندن - متابعة

دمشق - متابعةموسكو - متابعة

سول - متابعة

دمشق - متابعة

لندن -وكاالت

وسط حضور الفت للنظر.. انطالق مؤتمر القمة العربية في عمان اليوم 
تنطل��ق الي��وم يف العا�س��مة الردنية عم��ان القمة 
العربية مب�س��اركة17 زعيما عربيا ومب�س��اركة من 
ممثلني ع��ن رو�س��يا والوليات املتح��دة والحتاد 

الوروبي والفريقي .
وبداأ وزراء اخلارجية العرب اجتماعهم التح�سريي 
عن��د البحر امليت يف الأردن، لإع��داد جدول اأعمال 

القمة العربية ال�28 وم�رسوع اإعالن قمة عمان.
افتتحت اجلل�س��ة بكلمة لوزير اخلارجية املوريتاين 
اإ�س��لكو ولد اأحمد اإزيد بيه، الذي �س��لم بعدها رئا�سة 

القمة العربية اإىل نظريه الأردين اأمين ال�سفدي.
واأفاد موفد نا اإىل عمان، اأنه من املنتظر اأن يح�رس 
ه��ذه الجتماع��ات املبع��وث الأمم��ي اإىل �س��وريا 
�س��تيفان دي مي�س��تورا، وكذلك ممثلون عن رو�سيا 
والولي��ات املتح��دة، م�س��ريا اإىل اأن القم��ة ت�س��هد 

ح�سورا اإعالميا �سخما.
انطلق��ت 2017.03.25،  مبنطق��ة البح��ر املي��ت 
)55 كيلوم��رتا غ��رب العا�س��مة الأردني��ة عّم��ان( 
اأعم��ال جمل�ش جامعة الدول العربية على م�س��توى 
املندوب��ني الدائمني. وم��ن املق��رر اأن تنعقد القمة 
عل��ى م�س��توى زعم��اء ال��دول العربي��ة يف دورتها 

ال�28، يف 29/03/2017.
من جانبه اعلن املتحدث با�س��م احلكومة الأردنية، 
وزي��ر الإع��الم حمم��د املومن��ي، اأن املل��ك عبد اهلل 
الث��اين �س��يتوجه اإىل وا�س��نطن بع��د انته��اء اأعمال 
القم��ة العربية، للق��اء الرئي���ش الأمريك��ي، دونالد 

ترامب.
وق��ال املومن��ي، خ��الل موؤمتر �س��حفي يف املركز 
البح��ر  �س��فاف  عل��ى  العربي��ة  للقم��ة  الإعالم��ي 
املي��ت، اإن العاهل الأردين �س��يحمل خ��الل زيارته 
اإىل وا�س��نطن ر�س��الة لرتامب من الق��ادة العرب اإىل 
الإدارة الأمريكي��ة اجلدي��دة والتاأكي��د على املوقف 
العرب��ي م��ن خمتل��ف الق�س��ايا، وحتديدا الق�س��ية 

الفل�سطينية.

عمان - متابعة


