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الخفر الروسي يحتجز ثالث سفن حربية أوكرانية  ...وبوروشينكو يطلب دعم االئتالف «العالمي»

أوكرانيا وروسيا  ...استفزازات متبادلة وإعالن تأهب

اقرتح حر�س احلدود الأوكراين على
ال�سلطات يف كييف حظر دخول
بع�ض الفئات من املواطنني الرو�س
�إلى �أوكرانيا ،طيلة ا�ستمرار العمل
بقانون حالة الت�أهب املعلنة يف
�أوكرانيا لـ 60يوما.
وقال قائد حر�س احلدود الأوكراين
بيرت ت�سيجيكال يف اجتماع جمل�س
الأمن والدفاع الوطني« :بناء على
الو�ضع احل��ايل ،نعتزم التحول
�إل���ى ن��ظ��ام م��ع��زّ ز لأم���ن احل���دود
والدفاع و�أقرتح حظر دخول بع�ض
فئات مواطني رو�سيا الأرا���ض��ي
الأوك��ران��ي��ة».و�أو���ض��ح ت�سيجيكال
�أن قانون «الت�أهب» ال��ذي ينتظر
الت�صويت عليه اليوم يف الربملان
الأوك���راين« ،ل��ن يفر�ض �أي قيود
على مواطني �أوكرانيا عند عبورهم
حدود البالد».
وت���أت��ي مطالبة ح��ر���س احل���دود
الأوكراين هذه ،على خلفية احتجاز
مو�سكو � 3سفن حربية �أوكرانية
بعد اخ�تراق��ه��ا امل��ي��اه الإقليمية
الرو�سية.
�أع��ل��ن الرئي�س الأوك����راين بيرتو
بورو�شينكو �أنه �سيجري حمادثات
م��ع الأم�ي�ن ال��ع��ام حللف الناتو
وزع��م��اء ع���دد م��ن ال����دول لبحث
الأو�ضاع يف بحر �آزوف وخطط كييف
لفر�ض حالة الت�أهب يف البالد.
وق��ال بورو�شينكو خ�لال اجتماع

روسيا تطلب عقد جلسة طارئة
لمجلس األمن الدولي

• الرئيس األوكراني

ملجل�س الأمن والدفاع الوطني يف
كييف« :نوجه ن��داء �إل��ى االئتالف
ال��ع��امل��ي امل����ؤي���د لأوك��ران��ي��ا،
ب�رضورة توحيد جهودنا .طلبت عقد
حمادثات مع الأم�ين العام حللف
الناتو ين�س �ستولتنبريغ �صباح
ام�س ،وت�أكد �أنها �ستعقد فعال ،كما

• حدود بني روسيا وأوكرانيا

�ستجرى م�شاورات مع زعماء عدد
من الدول».
ودعت اخلارجية الأوكرانية يف بيان
لها حلفاء و��شرك��اء كييف لردع
رو�سيا عرب «فر�ض عقوبات جديدة
وت�شديد العقوبات القائمة»،

�إ�ضافة �إلى منح �أوكرانيا م�ساعدات
ع�سكرية.
وطالبت اخلارجية رو�سيا ب�إعادة
«املمتلكات الع�سكرية املحتجزة
�إلى الطرف الأوكراين وتعوي�ض ما
�أحلق به من خ�سائر».

وقررت ال�سلطات الأوكرانية �إعالن
حالة الت�أهب يف البالد ملدة 60
ي��وم��ا على خلفية احتجاز خفر
ال�سواحل الرو�سي ثالث �سفن حربية
�أوكرانية انتهكت املياه الرو�سية
قبالة �سواحل �شبه جزيرة القرم.

طلبت رو�سيا عقد جل�سة
طارئة ملجل�س الأمن الدويل
ملناق�شة الو�ضع امل�ستجد
يف بحر �آزوف ،وذلك على
خلفية اال�ستفزازات التي
ق��ام��ت ب��ه��ا ���س��ف��ن حربية
�أوكرانية قبالة �سواحل �شبه
جزيرة القرم.
وق��ال دمي�تري بوليان�سكي
ن��ائ��ب امل��ن��دوب الرو�سي
ال��دائ��م يف الأم���م املتحدة
لل�صحافيني« :على �ضوء
امل�ستجدات اخلطرية للو�ضع
يف بحر �آزوف وم��ا تبعها
من تطورات ،طلبت رو�سيا
عقد جل�سة طارئة مفتوحة
مل��ج��ل�����س الأم�����ن ال����دويل
مبوجب بند جدول الأعمال
اخل��ا���ص ب��ـ «احل��ف��اظ على
الأمن وال�سالم الدوليني».
و�أ�ضاف الدبلوما�سي �أن عقد
اجلل�سة تقرر ب�شكل �أويل
يف ال�ساعة احلادية ع�رشة

�صباحا بتوقيت نيويورك
«الرابعة بعد الظهر بتوقيت
غرينت�ش».
وكانت ال�سلطات الرو�سية
�أعلنت �أم�����س االول الأح��د
�أن ث��ل�اث ���س��ف��ن حربية
�أوك��ران��ي��ة دخ��ل��ت ب�صورة
غ�ير �رشعية �إل���ى املياه
الإقليمية الرو�سية قا�صدة
م�ضيق ك�يرت�����ش ،ونفذت
مناورات خطرة وا�ستفزازية
قرب ج�رس القرم ،ما دفع
ال��ب��ح��ري��ة ال��رو���س��ي��ة �إل��ى
�إطالق النار واحتجاز ال�سفن
الأوكرانية.
تزامنا م��ع ذل��ك� ،صعدت
كييف الأو���ض��اع يف منطقة
الأزم��ة يف دونبا�س ،حيث
ق�صف اجلي�ش الأوك����راين
�أحياء يف مدينة دونيت�سك،
عا�صمة الإقليم الذي �أعلن
ع��ام  2014ا�ستقالله عن
�أوكرانيا من طرف واحد.

األمن الفيدرالي الروسي :السفن األوكرانية انتهكت الحدود البحرية
�أعلن الأم��ن الفيدرايل الرو�سي �أن ال�سفن
الأوكرانية الثالث التي احتجزها النتهاكها
احل���دود البحرية قبالة جمهورية القرم
الرو�سية ،مت اقتيادها �إل��ى ميناء مدينة
كريت�ش �رشقي القرم.
و�أ�شار م�س�ؤول يف فرع الأمن الفيدرايل الرو�سي
يف القرم� ،إل��ى �أن��ه مت رفع دع��وى جنائية
وفقا لأحكام القانون اجلنائي الرو�سي الذي
يعاقب على اجتياز احلدود الرو�سية ب�صورة
ال �رشعية.
و�أ�ضاف امل�س�ؤول �أن ثالثة ع�سكريني �أوكرانيني
�أ�صيبوا بجروح طفيفة �أثناء احتجاز ال�سفن،
و�أن اجلانب الرو�سي قدم لهم الإ�سعافات
الالزمة وهم بحالة �صحية جيدة.
وكان الأمن الفيدرايل الرو�سي قد �أعلن يف وقت
�سابق عن احتجاز ال�سفن احلربية الأوكرانية
الثالث التي انتهكت املياه الإقليمية الرو�سية
يف البحر الأ�سود ،بعد �إط�لاق النار عليها
لإجبارها على التوقف.

وق��د �صوت جمل�س الأم��ن القومي والدفاع
الأوك���راين يف ال�ساعات الأول��ى من �صباح
ام�س ،ل�صالح �إعالن حالة الت�أهب يف البالد
ملدة  60يوما ،وذلك على خلفية �أحداث بحر
�آزوف.
و�أعرب الرئي�س الأوكراين بيرتو بورو�شينكو
عن ت�أييده لقانون حالة الت�أهب الذي ينتظر
امل�صادقة عليه يف الربملان ،ودعا النواب
�إلى عقد جل�سة مغلقة يف وقت الحق من اليوم
ملناق�شة م�س�ألة فر�ض حالة الت�أهب.
وقال بورو�شينكو �إن فر�ض حالة الت�أهب ال
يعني بال�رضورة �أن كييف «�ستقوم بعمليات
هجومية ،و�إمن��ا «�ستتخذ �إج��راءات حمددة
للدفاع ع��ن �أرا�ضيها وحماية مواطنيها
وت�أمينهم».
و�أكد �أن القانون «لن يحد من حقوق وحريات
امل��واط��ن و�أن تطبيقه ال يعني التعبئة
الفورية ،ولكن �سيكون هناك تدريب للخدمة
الع�سكرية الإلزامية يف املقام الأول».

ولفت �إل��ى �أن تنفيذ قانون الت�أهب ،لن
ي�ؤثر على الو�ضع يف دونبا�س ،وقال« :هذا
القانون ،ال يعني تغيري املوقف على خط
التما�س يف مناطق معينة م��ن دونيت�سك
ولوغان�سك ومناطق �أخرى».
وبينّ �أن �إدخال القانون حيز التنفيذ ،ال يعني
رف�ض كييف الت�سوية ال�سيا�سية والدبلوما�سية
يف مناطق الأزمة ،وا�ستطرد قائال« :متم�سكون
باحلفاظ على تعهداتنا الدولية ،مبا فيها
اتفاقات مين�سك».
من جانبها� ،أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية
�أنها و�ضعت قواتها امل�سلحة يف «حالة
الت�أهب».
�صعدت كييف التوتر
تزامنا م��ع ذل���ك،
ّ
يف دونبا�س جنوب �رشقي البالد ،وق�صف
اجلي�ش الأوكراين �أحياء يف مدينة دونيت�سك،
عا�صمة جمهورية دونيت�سك ال�شعبية املعلنة
ا�ستقاللها وجمهورية لوغان�سك ال�شعبية من
جانب واحد عن �أوكرانيا منذ .2014

إسبانيا :مظاهرات صاخبة احتجاج ًا
على العنف ضد المرأة

• مظاهرات في إسبانيا

نظم ع�رشات الآالف من املحتجني،
م�سرية عرب مدريد ومدن �إ�سبانية
�أخرى ،لالحتفال باليوم الدويل
للق�ضاء على العنف �ضد املر�أة.
وردد املحتجون �شعارات وحملوا
الف��ت��ات مكتوب ًا عليها «مل��ن ال
ينتمون لنا» و«العدل فى مدريد»،
انتهى االحتجاج بقراءة �أ�سماء

 44ام��ر�أة قُ تلن يف �إ�سبانيا العام
املا�ضي يف حوادث عنف منزيل.
ويف وقت �سابق من هذا العام،
�أ�رضبت الن�ساء يف �أنحاء �إ�سبانيا
وعقدت مئات التجمعات لالحتجاج
على عدم امل�ساواة بني اجلن�سني،
وقالت �أكرب نقابتني �إن حوايل 6
ماليني امر�أة �شاركن يف الإ�رضاب،

وهو الأول من نوعه ال��ذي يعقد
يف �إ�سبانيا يف ال��ي��وم العاملي
للمر�أة.
وتلقت املحاكم الإ�سبانية �أكرث من
� 166ألف �شكوى حول العنف �ضد
املر�أة يف عام  ،2017بزيادة %16
عن العام ال�سابق ،وف ًقا للمجل�س
العام للق�ضاء.

تركيا :سقوط مروحية عسكرية
ومقتل طاقمها في إسطنبول
لقي  4ج��ن��ود �أت����راك م�رصعهم
و�أ�صيب �آخر ،يف حتطم مروحية
ع�سكرية ام�س يف منطقة «�سنجق
تبه» با�سطنبول.
وقال وايل ا�سطنبول علي يريل قايا:
«ا�ست�شهد  4جنود �أت��راك و�أ�صيب
�آخ���ر ،ال��ي��وم «�أم�����س» يف حتطم
مروحية ع�سكرية يف منطقة �سنجق
تبه با�سطنبول ...ومل تعرف بعد

�أ�سباب �سقوط املروحية».
و�أ�ضاف يريل قايا� ،أن الع�سكري
امل�صاب يتلقى العالج حاليا ،و�أن
الفرق املخت�صة بد�أت التحقيق يف
�أ�سباب �سقوط املروحية.
و�أع���رب الرئي�س ال�ترك��ي رجب
�أردوغان عن تعازيه ملقتل اجلنود
الأربعة.
وبح�سب الأنباء الواردة من مكان

احلادث ،ف�إن املروحية ا�صطدمت
ب�سطح �أح��د املباين ال�سكنية يف
�شارع طوبجوالر قبل �أن ت�سقط.
وعقب �سقوط املروحية ،هرعت
�سيارات الإطفاء والإ�سعاف و�أفراد
ال�رشطة �إلى املكان.
واتخذت �رشطة ا�سطنبول التدابري
الأمنية ،ومنعت املواطنني من
االقرتاب من املروحية.

• خفر السواحل الروسي اقتاد السفن األوكرانية

حرس الحدود األميركي يغلق نقطة العبور الرئيسية
مع المكسيك
�أغلق حر�س احلدود الأمريكي �أحد
�أهم املعابر احلدودية مع املك�سيك
وال��ذي ي�ستقبل معظم املهاجرين
ال��راغ��ب�ين يف احل�صول على حق
اللجوء يف الواليات املتحدة.
و�أف��ادت الإدارة العامة للجمارك
وحر�س احلدود يف مدينة �سان دييغو
بوالية كاليفورنيا عرب «تويرت»
ب�إغالق الطرقات �أم��ام ال�سيارات
وامل�شاة يف نقطة «�سان �إي�سيدرو»
التي تقابلها مدينة تيخوانا يف
اجلانب املك�سيكي ،دون تو�ضيح
�سبب القرار.
من جانبه� ،أعلن وزي��ر الداخلية
املك�سيكي� ،ألفون�سو بريدا� ،أن
ب�لاده �ستبد�أ برتحيل املهاجرين
الذين جل�أوا �إلى العنف يف حماولة
لعبور ح��دود ال��والي��ات املتحدة
عرب املك�سيك ،باعتبارهم منتهكي
القانون املك�سيكي.
وذكرت قناة «ميلينيو» املك�سيكية
�أن ما يقارب من  500مهاجر غري
�رشعي من بلدان �أمريكا الو�سطى
�شاركوا يف املحاولة الفا�شلة لعبور
احل���دود ،م�ضيفة �أن ق��وات الأم��ن
الأمريكي ا�ستخدمت الغاز امل�سيل
للدموع �ضد ه�ؤالء املهاجرين.

وجت��م��ع الآالف م��ن مواطني دول
�أم�يرك��ا الو�سطى يف والي���ة باها
كاليفورنيا «كاليفورنيا ال�سفلى»
املك�سيكية عند احلدود مع الواليات
املتحدة� ،سعيا للعبور �إلى الأرا�ضي
الأمريكية.
وقدرت وزارة الداخلية املك�سيكية

• فرار النساء واألطفال من املهاجرين

ع��دد املهاجرين امل��وج��ودي��ن يف
مدينتي تيخوانا ومك�سيكايل ب�أكرث
من � 5آالف وخم�سمئة �شخ�ص ،قدم
جلهم م��ن ه��ن��دورا���س وغواتيماال
وال�سلفادور.
وك��ان الرئي�س الأم�يرك��ي دونالد
ترامب قد هدد ب�إغالق احل��دود مع

املك�سيك ب�شكل تام �إذا خرجت احلالة
املتعلقة ب�أزمة قوافل الهجرة �إلى
ب�لاده عن نطاق ال�سيطرة ،ووقع
مر�سوما يعطي ال�ضوء الأخ�رض
للع�سكريني املنت�رشين عند احلدود
با�ستخدام الأ�سلحة الفتاكة �ضد
املهاجرين يف احلاالت الطارئة.

الشرطة المكسيكية تطلق الغازات المسيلة للدموع
�أطلقت ال�رشطة املك�سيكية ام�س االثنني،
ال��غ��ازات امل�سيلة للدموع على املئات من
مهاجرى �أمريكا الو�سطى قرب ال�سياج الفا�صل
بني املك�سيك والواليات املتحدة.
و�أثار الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب خماوف
ب�ش�أن قافلة من املهاجرين من �أمريكا الو�سطى
�أثناء اقرتابها من الواليات املتحدة ،حيث
يخطط �أع�ضا�ؤها لتقدمي طلب اللجوء عند
الو�صول �إلى الواليات املتحدة.

وت��زاي��دت التوترات على احل��دود يف الأيام
الأخرية ،حيث خيم الآالف من املهاجرين يف
ا�ستاد ريا�ضي يف تيخوانا ،ومئات التجمعات
التي جتمع ب�شكل دوري بالقرب من املعرب
احل��دودي الرئي�سي ،وقال املهاجرون �إنهم
�سينتظرون هناك حتى يتمكنوا م��ن طلب
اللجوء ،على الرغم من تزايد الإج���راءات
الأمريكية لت�شديد احلدود.
ويوم الأحد ،كان مئات من �أع�ضاء القوافل،

مبن فيهم الن�ساء والأطفال ،يحتجون �سلمي ًا
عندما �أوقفتهم ال�سلطات املك�سيكية ،الذين
طلبوا منهم االنتظار للح�صول على �إذن.
ومع مرور ال�صباح� ،أ�صبح وا�ضحا �أنهم لن
يح�صلوا على �إذن ،بد�أ النا�س فى التعبري عن
الإحباط ،وانقطعت جمموعة �صغرية وتوجهت
على بعد ب�ضع مئات من الأمتار �إلى جزء من
قناة بني تيخوانا و�سان دييغو �أدى �إلى
ال�سياج احلدودي.

