
املدمرة األميركية كارني في  مياه البحر األسود

قال ألكسي بوشكوف، العضو البارز مبجلس 
االحتاد الروسي، إن إبحار سفن حربية أمريكية 
بالبحر األس��ود ليس له عالقة بأمن الواليات 
املتحدة وإمن��ا هو بدافع السياسة الداخلية، 
مشيرا إلى أن السفن يجب أن تبقى بعيدا عن 
ساحل روسيا. كانت املدمرة األمريكية دونالد 
كوك املزودة بصواريخ موجهة قد بدأت التحرك 
ص��وب البحر األسود”إلجراء عمليات أمن 

بحرية وتعزيز االستقرار البحري اإلقليمي 
واالستعداد املشترك ورفع القدرات البحرية“، 

وفق ما ورد في بيان للبحرية األمريكية.
ونقلت وكالة اإلع��الم الروسية عن مركز 
قيادة الدفاع الوطني الروسي قوله إن األسطول 
الروسي في البحر األس��ود بدأ يتابع حتركات 

املدمرة مبجرد دخولها املنطقة.
وكتب بوشكوف، عضو جلنة سياسة اإلعالم 

مبجلس االحت��اد ال��روس��ي، على حسابه على 
تويتر”باتت زيارات السفن احلربية األمريكية 
للبحر األس��ود متكررة. هذه الزيارات ال صلة 
لها باألمن األمريكي“. وأض��اف ”هم يتباهون 
بَعلَمهم، ويرسلون إلينا بإشارة، ويسترضون 
أعضاء برملانهم الذين يطالبون بإرسال أسطول 
عسكري كامل إلى البحر األسود. يجب أن يبقوا 

بعيدا عن سواحلنا“.
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يدلي أبناء األقلية املسلمة في جنوب الفلبني 
بأصواتهم أم��س  االث��ن��ني ف��ي استفتاء طال 
انتظاره على منحهم حق احلكم الذاتي، والذي 
يأتي تتويجا لعملية سالم إلنهاء عقود من 
الصراع االنفصالي في منطقة تعاني من الفقر 

واجلرمية والتطرف اإلسالمي.
ويسأل االستفتاء نحو 2.8 مليون شخص 
ف��ي إقليم مينداناو املضطرب ه��ل يؤيدون 
خطة االنفصاليني واحلكومة إلنشاء منطقة 
تتمتع بحكم ذاتي حتت مسمى باجنسامورو 
أو ”شعب مورو“، وذلك في إشارة إلى االسم 
الذي أطلقه املستعمرون اإلسبان على سكان 

املنطقة املسلمني.
ويتوقع بشكل كبير أن تصوت أغلبية 
صريحة ”بنعم“ وهو ما سيمنح صالحيات 
تنفيذية وتشريعية ومالية للمنطقة التي 
شهدت مقتل أكثر من 120 ألف شخص خالل 
الصراع ال��ذي استمر على مدى أربعة عقود 
وجعلها واح���دة م��ن أفقر املناطق ف��ي آسيا 

وعرضة خلطر تسلل اجلماعات املتطرفة.
وستستمر احلكومة املركزية في اإلشراف 
على ال��دف��اع واألم���ن والسياسة اخلارجية 
والنقدية وتعيني سلطة انتقالية تديرها جبهة 
حترير مورو اإلسالمية التي يتوقع أن تهيمن 

على املنطقة بعد انتخابات في 2022.
وق��ال م��راد ابراهيم رئيس اجلبهة لقناة 
)س��ي.ان.ان.( الفلبينية”نحن واثقون من أن 

نعم ستفوز“.
وأضاف ”إذا لم يكن هناك تزوير أو ترهيب 

فستكون هناك موافقة ساحقة“.
وس��ت��ك��ون ه���ذه النتيجة مب��ث��اب��ة دفعة 
مطلوبة بشدة للرئيس الفلبيني رودريجو 
دوتيرتي الذي ما زال يتمتع بشعبية كبيرة 
بني الفلبينيني لكنه يواجه صعوبات حتى اآلن 

في حتقيق أهداف برنامجه السياسي الطموح. 
ومت التفاوض على خطة باجنسامورو في عهد 
رؤساء سابقني، لكن دوتيرتي الرئيس السابق 
لبلدية مدينة دافاو في مينداناو ملدة 22 عاما 
له الفضل في ضمان حصول اخلطة على دعم 
الكوجنرس، وهو األمر الذي لم تتمكن اإلدارة 

السابقة من حتقيقه.
وم��ن امل��ت��وق��ع أن تعلن النتيجة. وحث 
دوتيرتي الناخبني األس��ب��وع امل��اض��ي على 
املوافقة على اخلطة وإظ��ه��ار أنهم يريدون 
السالم والتنمية والقيادة احمللية التي ”متثل 

حقا احتياجات الشعب املسلم وتتفهمها“.
من جهته دع��ا زعيم جبهة حترير مورو 
اإلسالمية، احلاج مراد إبراهيم، تركيا لزيادة 
دعمها لشعب مورو، وباألخص عقب املصادقة 

على “ قانون بانغسامورو العضوي “.
جاء ذلك خالل مقابلة مع وكالة األناضول، 
تناول فيها برنامج احلكومة االنتقالية التي 
ستتشكل عقب املصادقة على القانون املذكور 

عبر االستفتاء الذي بدأت املرحلة األولى منه.
وُيطلق على املجتمعات املسلمة التي تعيش 
ضمن األرخبيل الذي يضم جزر “مينداناو”، 
و”باالوان”، و”سولو”، وج��زرا أخ��رى في 

الفلبني، اسم “مورو”.
وبعد سنوات طويلة من املعاناة واإلهمال 
واالض��ط��ه��اد، توصل شعب “مورو” ال��ذي 
يشكل حوالي 11 % من سكان الفلبني، إلى 

اتفاق مع احلكومة الفلبينية.
وف����ي ح����ال امل���ص���ادق���ة ع��ل��ى ال��ق��ان��ون 
اجلديد، يتوقع أن تزيد املكاسب القانونية 
واالقتصادية ملسلمي املنطقة، حيث سيمنح 
حكما ذاتيا موسعا للجزر احمليطة مبنطقة 
“ميندنداو” أكثر م��ن كيان احلكم الذاتي 

سكان مينداناو يقررون مصيرهماملوجود حاليا.

»مورو« اإلسالمية تدعو تركيا لزيادة دعمها لهم خالل املرحلة املقبلة

الفلبني جتري استفتاًء ملنح املسلمني حكمًا ذاتيًا في اجلنوب املضطرب

أردوغان: مستعدون لتولي األمن في منبج
قالت الرئاسة التركية في بيان إن الرئيس 
رجب طيب أردوغان أبلغ الرئيس األمريكي 
دونالد ترامب في اتصال هاتفي استعداد 
تركيا لتولي األمن في منطقة منبج السورية 
والتي شهدت مقتل أربعة مدنيني أمريكيني 
في تفجير أعلن تنظيم داعش املسؤولية عنه 

األسبوع املاضي.
وق���ال أردوغ�����ان ل��ت��رام��ب إن التفجير 
االنتحاري في منبج كان عمال استفزازيا 
استهدف التأثير على ق��رار ترامب الشهر 
املاضي االنسحاب من سوريا. وتقع بلدة 
منبج في شمال شرق سوريا وتسيطر عليها 
فصائل متحالفة مع القوات الكردية املدعومة 

من الواليات املتحدة.
ك��ان ترامب أرب��ك فريقه لألمن القومي 
بقرار مفاجئ في 19 ديسمبر بسحب جميع 
القوات األمريكية وقوامها 2000 جندي من 
سوريا وإعالنه هزمية تنظيم داعش هناك 
وهي وجهة نظر لم يتفق معه فيها الكثير 

من اخلبراء.
وأصبحت منبج التي انتزعتها ق��وات 
تدعمها الواليات املتحدة من قبضة تنظيم 
داع��ش في عام 2016 نقطة توتر رئيسية 
بعد ق��رار ترامب سحب القوات األمريكية 
والتي يحول وجودها فعليا دون مهاجمة 

تركيا للقوات الكردية.

بومبيو: على طهران أن تتوقف
عن حملة الرهائن اإلرهابية

»موسكو«: سفن أميركا بالبحر األسود 
يجب أن تبقى بعيدًة عن سواحلنا
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ق���ال وزي���ر اخل��ارج��ي��ة األم��ي��رك��ي 
م��اي��ك ب��وم��ب��ي��و إن إي�����ران ال ت���زال 
حتتجز أميركيني أب��ري��اء كرهائن، 
مطالبا طهران بوقف “حملة الرهائن 
اإلرهابية”. وذكر بومبيو في تغريدتني 
في حسابه على تويتر “قبل 40 سنة 
أطلق متطرفون في إي��ران س��راح 52 
دبلوماسيا أميركيا احتجزوا رهائن 
ملدة 444 يوما.. إيران ال تزال حتتجز 
أميركيني أبرياء كرهائن”. وأض��اف 

“خامنئي وروحاني وظريف يجب أن 
يوقفوا حملة الرهائن اإلرهابية عبر 
إطالق سراح بوب ليفنسون وشيوي 

وانغ ورهائن آخرين فورا”.
واختفى ليفنسون بشكل غامض 
في 9 م��ارس 2007 خ��الل زي��ارة إلى 
جزيرة كيش اإليرانية، وهو أب لسبعة 
أب��ن��اء ويعاني م��ن م��رض السكري. 
ووانغ )39 عاما( فقد اعتقل في يوليو 
2016، وص��در بحقه حكم بالسجن 

10 سنوات، بعد أن سافر إلى إيران 
من أجل إعداد بحث عن ساللة القاجار 
التي حكمت بالد فارس من عام 1794 

إلى عام 1925.
ومن بني الرهائن، املواطن اللبناني 
نزار زكا، الذي مت اعتقاله في طهران 
عندما تلقى دع���وة م��ن قبل حكومة 
روح��ان��ي حلضور م��ؤمت��ر، فقد حكم 
عليه بالسجن ملدة 10 سنوات بسبب 

سجله في اجليش األميركي.

إيطاليا تطالب فرنسا
بتسليم إرهابيني فارين

أعلن وزير الداخلية اإليطالي، ماتيو سالفيني، أنه مستعد للقاء 
الرئيس الفرنسي إميانويل م��اك��رون، في باريس لبحث مسألة 
اإليطاليني املطلوبني بتهمة اإلرهاب والفارين منذ عقود إلى اخلارج 

ال سيما فرنسا.
وقال سالفيني زعيم اليمني املتطرف: “إذا اقتضى األمر أنا مستعد 

للتوجه إلى باريس للقاء ماكرون وإعادة هؤالء القتلة إلى إيطاليا”.
وأعلنت إيطاليا، أنها أحصت 30 شخصا مدانني في قضايا إرهاب 
فارين إلى اخلارج ترغب في أن يسلموا للعدالة لقضاء عقوباتهم في 
السجون اإليطالية، على غرار العسكري السابق من اليسار املتطرف، 
شيزاري باتيستي، الذي أودع السجن، بعد أن كان فارا طوال 37 

عاما.
وقالت الداخلية اإليطالية: “ثالثون إرهابيا ف��ارا، 27 يساريا 
وث��الث��ة ميينيني، واألس��م��اء على ط��اول��ة وزي���ر الداخلية ماتيو 

سالفيني”، موضحة أن 14 في فرنسا.
لكن الصحافة اإليطالية نشرت، ، قائمة كاملة بأسماء املدانني 
بجرائم ارتكبت في إيطاليا خالل السنوات الدامية، ويقيم نصفهم في 

فرنسا.
وك��ان العديد منهم ينتمي إلى األلوية احلمراء، منظمة اليسار 
املتطرف التي ارتكبت عدة اعتداءات واغتياالت، خصوصا خطف وقتل 

رئيس الوزراء اإليطالي السابق ألدو مورو في 1978.

ماي تبحث تعديل اتفاق 
»اجلمعة العظيمة« حلل أزمة 

اخلروج من االحتاد األوروبي
ذكرت صحيفة ديلي تليجراف في وقت متأخر أن رئيسة الوزراء 
البريطانية تيريزا ماي تبحث تعديل اتفاق اجلمعة العظيمة إلنهاء 
األزم��ة املتعلقة بخروج بريطانيا من االحت��اد األوروب��ي وذل��ك بعد 
التخلي عن محاوالت التوصل إلى اتفاق يحظى بقبول جميع األطراف 

من خالل التفاوض.
وقالت الصحيفة إن التعديل يقضي باتفاق بريطانيا وايرلندا 
على مجموعة مبادئ منفصلة أو إضافة نص ”لدعم أو اإلشارة“ إلى 
اتفاق سالم 1998 الذي يحدد الكيفية التي سيضمن بها اجلانبان بقاء 

احلدود مفتوحة بينهما بعد انسحاب بريطانيا من االحتاد األوروبي.

10 من قوات حفظ  مقتل 
السالم الدولية بهجوم في مالي

قالت بعثة األمم املتحدة في مالي إن 10 من جنودها حلفظ السالم 
من تشاد قتلوا وأصيب ما ال يقل عن 25 آخرين عندما كانوا يصدون 

هجوما شنه مسلحون قرب قرية بشمال مالي.
ولم تتضح هوية املهاجمني بعد. وتتمركز ق��وات حفظ السالم 

وقوات فرنسية في شمال مالي لقتال اجلماعات املتطرفة
والتي ينظر إليها على أنها متثل أكبر تهديد لألمن مبنطقة الساحل 
اإلفريقي. وقالت بعثة حفظ السالم إن االشتباك وق��ع ق��رب قرية 
اجولهوك  بعد هجوم شنه “مهاجمون في عدد كبير من املركبات 
املسلحة”. وأضافت أن قوات حفظ السالم صدت الهجوم لكن 10 منهم 

قتلوا كما أصيب ما ال يقل عن 25 آخرين.

150 كغم من املتفجرات  ضبط 
جنوب شرقي تركيا

ضبطت قوات األمن التركية 150 كيلوغرام من املتفجرات، أثناء 
عمليات مداهمة ألوكار منظمة “بي كا كا” اإلرهابية في والية ماردين 

جنوب شرقي البالد.
وأك��د بيان ص��ادر عن والي��ة م��اردي��ن، أّن ق��وات ال��درك التركية 
)اجلندرمة( شّنت السبت املاضي عمليات مداهمة على أوكار لتنظيم 
بي كا كا اإلرهابية، ضبطت خاللها 150 كيلو غرام من املتفجرات، 

وعبوة ناسفة مصنوعة يدويا، ومواد غذائية.
وأكد البيان استمرار العمليات األمنية من أجل احلفاظ على األمن 

واالستقرار في الوالية.

12 في هجوم بسيارة ملغومة على قاعدة عسكرية طالبان تقتل 
قال مسؤولون إن حركة طالبان األفغانية قتلت 12 
على األقل من أفراد األمن في هجوم بسيارة ملغومة 
على قاعدة عسكرية في إقليم ميدان وردك بوسط 

أفغانستان أمس  االثنني.
وق���ال م��ح��ب ال��ل��ه ش��ري��ف زاي امل��ت��ح��دث باسم 
حاكم اإلقليم إن مسلحني ح��اوال دخ��ول املجمع قتال 

بالرصاص.

وأض��اف ”مت اكتشاف سيارة )أخ��رى( ملغومة 
وإبطال مفعولها“.

وقال محمد سالم أصغر خيل مدير القطاع الصحي 
باإلقليم إن 28 من مسؤولي األمن أصيبوا ونقلوا إلى 

املستشفى.
وأضاف لرويترز ”بالنظر إلى حجم األضرار، فإن 
عدد الضحايا قد يزيد وال يزال فريقنا الطبي يبحث 

عن ضحايا“. وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن 
الهجوم الذي قال ذبيح الله املتحدث باسمها إنه أسفر 

عن مقتل وإصابة العشرات.
وزادت احلركة هجماتها في األشهر األخيرة في 
إط��ار مساعيها لإلطاحة باحلكومة املدعومة من 
الغرب وإع��ادة تطبيق مفهومها املتشدد للشريعة 
اإلسالمية، وذلك على الرغم من استمرار محادثاتها 

مع الواليات املتحدة حملاولة إنهاء احلرب املستمرة 
منذ 17 عاما.

ويتمتع إقليم ميدان وردك مبوقع استراتيجي 
على الطريق الذي يربط كابول باجلنوب، ويعتبر 
ساحة انطالق للتفجيرات االنتحارية التي ينفذها 
املتشددون في العاصمة. وتسيطر طالبان على القرى 

اجلبلية القريبة من اإلقليم.

الصني تعاقب املسؤولني 
اإلقليميني عن الفشل في 

حتسني جودة الهواء
قال مسؤول كبير بوزارة البيئة للصحفيني أمس  االثنني إن الصني 
ستعاقب املسؤولني في املناطق التي تعجز عن حتقيق أهدافها فيما 
يتعلق بتحسني جودة الهواء هذا الشتاء ولن تقبل أع��ذارا مثل عدم 

مالئمة الطقس أو الظروف االقتصادية السيئة.
وقال ليو بينغ جيانغ مدير إدارة البيئة الهوائية ب��وزارة البيئة 
في إفادة صحفية معتادة ”ال سبيل أمام املسؤولني احملليني لتفادي 

العقاب باللجوء إلى أعذار مثل أحوال الطقس“.

محكمة استرالية تقرر استمرار 
احتجاز شاب متهم بقتل طالبة 

إسرائيلية حتى يونيو
قالت متحدثة باسم محكمة استرالية أم��س  االثنني إن احملكمة 
قررت استمرار احتجاز شاب متهم بقتل طالبة إسرائيلية حتى يونيو 
وأضافت أنه لم يتقدم بطلب إلطالق سراحه بكفالة. وكانت الطالبة 
آية مصاروة )21 عاما( قتلت أثناء عودتها ملنزلها بعد أن قضت 
ليلة مع أصدقائها في ملبورن ثاني أكبر املدن االسترالية مما أثار 

احتجاجات في أنحاء املدن الكبرى للمطالبة بضمان سالمة النساء.

اإلكوادور تشدد القيود على 
مهاجري فنزويال بعد جرمية قتل

قال رئيس اإلك��وادور لينني مورينو إن بالده تشكل وحدات جديدة 
ملراجعة الوضع القانوني للمهاجرين القادمني من فنزويال ورمبا 
تشدد اج��راءات دخولهم إلى البالد بعدما قتل رجل فنزويلي صديقته 
اإلكوادورية احلامل. وجرمية القتل التي وقعت في مدينة إيبارا بشمال 
البالد هي أول جرمية من نوعها يرتكبها مهاجر فنزويلي في اإلكوادور 

منذ وصول مئات اآلالف إلى البالد هربا من أزمة اقتصادية في فنزويال.

االحتاد األوروبي: عقوبات على روٍس بسبب السالح الكيماوي
ي��ف��رض االحت���اد األوروب����ي أم���س  اإلث��ن��ني، 
أولى عقوباته على اإلطالق املتعلقة باستخدام 
األسلحة الكيماوية، ضد أف��راٍد متهمني بتدبير 
هجمات به في سوريا وأيضاً أشخاصاً مشتبهاً 
بهم في هجوم بغاز سام استهدف عميالً روسياً 

مزدوجاً سابقاً في بريطانيا.
وتتهم احلكومات الغربية موسكو بالوقوف 
وراء الهجوم بغاز األع��ص��اب ال��ذي استهدف 
سيرغي سكريبال وابنته في مدينة سالزبري 
البريطانية العام املاضي، االتهام ال��ذي نفته 

روسيا. ولعب الهجوم ال��ذي وق��ع في مارس 
املاضي دوراً رئيسياً في دفع االحتاد األوروبي 
إلى وضع نظام عقوبات جديد في أكتوبر للتكتل 
باستهداف أفراد وكيانات للضلوع في الهجمات 

الكيماوية.


