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مدمرة أميركية إلى جزيرة
متنازع عليها في بحر الصين

بإيواء أطفال من الغجر

�أمرت املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان
ام�س االثنني �إيطاليا بتوفري الإقامة
امل�ؤقتة لع�رشة �أطفال من الغجر «الروما»
و�آبائهم بعد �إخالئهم الق�رسي يف وقت
�سابق من هذا ال�شهر.
وكانت الأ��سر من بني � 450شخ�صا من
الغجر ،معظمهم من �أ�صل بو�سنيُ ،طردوا
من م�ستوطنتهم يف م�صنع مهجور يف بلدة
جيوجليانو بالقرب من نابويل ،وفقا
ملنظمة معنية بحقوق الغجر.
وقالت املنظمة « �إن الغجر الذين مت
�إخال�ؤهم ،ومن بينهم �أكرث من  150طفال
يف �سن  14عاما ف�أقل ،كانوا حما�رصين
يف «حالة طوارئ �إن�سانية» بعد طردهم.
ويعترب العداء جتاه غجر الروما -والذين
يتم اتهامهم بال�رسقة وجرائم �أخرى-
�شائعا يف �إيطاليا.
ودفعت احل��وادث العن�رصية �ضد �أبناء
طائفة «الروما» يف العا�صمة الإيطالية
روما يف وقت �سابق من هذا ال�شهر بابا
الفاتيكان فرن�سي�س الأول �إلى الإعراب عن
الت�ضامن معهم ،وقال لأبناء هذه الأقلية
�إن��ه ي�صلّي من �أجلهم وي�شعر بالقرب
منهم.

• املدمرة الأمريكية

قال اجلي�ش الأمريكي �إن �إحدى �سفنه �أبحرت قرب
جزيرة «�سكاربورو �شول» ببحر ال�صني اجلنوبي،
املتنازع عليها والتي ت�سيطر ال�صني عليها ،و�سط
توتر العالقات بني �أكرب اقت�صادين يف العامل.
و�أ�شار متحدث با�سم اجلي�ش الأم�يرك��ي� ،إل��ى �أن
املدمرة «بريبل» هي التي نفذت عملية الإبحار.
و�أو�ضح ،كالي دو���س ،املتحدث با�سم الأ�سطول
ال�سابع الأمريكي ب�أن « :ال�سفينة بريبل �أبحرت على

إيطاليا« :حقوق اإلنسان» تأمر

بعد  12ميال بحريا من جزيرة �سكاربورو من �أجل
الطعن يف املطالب البحرية غري ال�رشعية واحلفاظ
على حرية الو�صول �إلى هذا املمر املائي ،وفقا ملا
يحدده القانون الدويل».
ويعد بحر ال�صني اجلنوبي �ضمن عدد متزايد من
نقاط التوتر يف العالقات بني الواليات املتحدة
وال�صني ،والتي ت�شمل �أي�ضا احلرب التجارية،
والعقوبات الأمريكية ،وتايوان.

• رجب
�أردوغان

ترامب :ال أريد الحرب وغزوتي إليران
اقتصادية
�أعلن الرئي�س الأمريكي دونالد
ترامب يف حوار مع قناة «Fox
 »Newsالتلفزيونية �أنه ال يريد
احلرب ،و�أن الغزوات الوحيدة
التي ي�سعى �إليها ،اقت�صادية.
وع��لّ��ق ت��رام��ب على ���س���ؤال عن
م��غ��زى ت����صري��ح ال�سيناتور
ال��ب��ارز ،ليند�سي غ��رمي ،الذي

قال فيه �إنه والرئي�س الأمريكي
يريدان «غ��زوات خمتلفة» ،علق
بالقول�« :إذا كان هناك غزو ،فهو
اقت�صادي».
وتابع الرئي�س الأمريكي يف هذا
ال�سياق قائال �إن��ه ال يرغب يف
احل��رب مع �إي��ران ،و�إن ال�شيء
الوحيد ال��ذي ي�سعى �إليه مع

هذه البالد «عدم منحها �إمكانية
لتطوير �سالح نووي».
ي�أتي هذا املوقف عقب تغريدة
ه��دد فيها ترامب �إي���ران ب�أنها
�ستنتهي ر�سميا �إن هي �أرادت
احلرب مع بالده ،تبعها بتحذير
يقول «ال تهددوا الواليات املتحدة
مرة �أخرى».

رؤساء حزبي روسيا المتحدة والعمال الكوري
يجتمعون أواخر الحالي
�رصح نائب �سكرتري املجل�س العام لرو�سيا
املتحدة �أندريه كليموف لوكالة تا�س بعد
افتتاح مركز احلزب الدويل يف فالديفو�ستوك،
ب�أن ر�ؤ�ساء حزب رو�سيا املتحدة وحزب العمال
الكوري ،يخططان لالجتماع يف مو�سكو يف
�أواخر مايو .2019
وافتتح مركز احلزب الدويل للتعاون مع الأحزاب
ال�سيا�سية من دول �آ�سيا واملحيط الهادئ ودول
�أجنبية �أخ��رى �أم�س االثنني ،ومن املقرر �أن
تناق�ش الأطراف املت�شاركة اخلربات والبحث
عن طرق حلل امل�شكالت الدولية هناك.
وقال كليموف« :لدينا بالفعل اتفاق مع زمالء
من حزب العمال الكوري ،و�سنلتقي مع ر�ؤ�ساء
احل��زب يف مو�سكو ،وهناك خطط لعقد هذا
االجتماع يف �أواخ��ر مايو ،و�أ�ضاف كليموف:
«ه��ذه ات�صاالت عمل عادية لنا ،ونتوقع �أن
ت�سهم يف ت�سوية ال�سالم والأمن يف �شبه اجلزيرة
الكورية».

روسيا :ال دخل لنا في فضيحة
الحزب النمساوي

• مبنى الكرملني

نفى الكرملني �أم�س �ضلوع رو�سيا ب���أي �شكل يف
ف�ضيحة �سيا�سية يف النم�سا ،بعد ظهور نائب
امل�ست�شار النم�ساوي يف مقطع فيديو مع امر�أة قالت
�إنها من �أقارب رجل �أعمال رو�سي نافذ وهو يعر�ض
منح عقود حكومية.
وا�ستقال هاينز كري�ستيان �شرتاخه نائب امل�ست�شار
النم�ساوي وزعيم حزب احلرية اليميني املتطرف

يوم ال�سبت من املن�صبني بعدما ن�رشت جهتان
�أملانيتان �إخباريتان املقطع.
وقال دميرتي بي�سكوف املتحدث با�سم الكرملني
لل�صحافيني ،ردا على �س�ؤال ب�ش�أن الف�ضيحة �أم�س،
�إن الواقعة «ال عالقة لها وال ميكن �أن تكون لها
عالقة بنا» .جدير بالذكر �أن هذا الفيديو كان �سببا
يف اثارة القالقل يف احلكومة النم�ساوية.

أنقرة :اعتقال  249من موظفي الخارجية
قالت حمطة «�إن.ت����ي.يف» التلفزيونية
الرتكية ام�س �إن ال�سلطات الرتكية �أمرت
باعتقال  249من موظفي وزارة اخلارجية
لال�شتباه يف �أن لهم �صالت ب�شبكة تابعة
لرجل دين تركي مقيم يف الواليات املتحدة
وتتهمه �أنقرة بتدبري حماولة انقالب يف
.2016
ونفذت ال�سلطات عمليات منتظمة �ضد
من تعتقد �أنهم �أتباع فتح الله كولن،
الذي يعي�ش يف منفى اختياري يف
بن�سلفانيا منذ عام  ،1999منذ
حماولة االنقالب الفا�شل يف ليلة
اخلام�س ع�رش من يوليو .2016
وينفي كولن مزاعم وقوفه وراء
حماولة االنقالب.
وذكرت املحطة التلفزيونية �أن
مكتب رئي�س االدع��اء يف �أنقرة
قال �إنه �أمر باعتقال  249من �أفراد

وزارة اخلارجية بعد �أن تو�صلت التحقيقات
�إلى ارتكابهم خمالفات يف اختبارات القبول
للوزارة .و�أ�ضافت �أن ال�رشطة اعتقلت 78
م�شتبها به حتى الآن يف عمليات متت يف 43
�إقليما بينما تتعقب الباقني.
واعتقلت ال�سلطات الرتكية �أكرث من � 77ألف
�شخ�ص و�سجنتهم يف انتظار حماكمتهم فيما
�أقالت نحو � 150ألفا من املوظفني و�أفراد
اجلي�ش و�آخرين �أو �أوقفتهم عن العمل يف
�إطار حملة تطهري تلت االنقالب.
وعربت جماعات معنية بالدفاع عن حقوق
الإن�سان وحلفاء غربيون لرتكيا عن قلقهم
ب�سبب احلملة الأمنية وقالوا �إن الرئي�س
رج��ب �أردوغ���ان ا�ستغل حماولة االنقالب
كذريعة للق�ضاء على املعار�ضة.
وتقول احلكومة الرتكية �إن تلك الإجراءات
الأمنية �رضورية ب�سبب خطورة التهديدات
التي تواجهها البالد.

قبرص :تركيا تشعل شرق المتوسط
�أك�����دت �صحيفة «ال���غ���اردي���ان»
الربيطانية� ،أن تركيا ت�رص على
حقها يف التنقيب ع��ن احتياطي
ال��ط��اق��ة يف امل���ي���اه الإقليمية
القرب�صية .وتابعت �أنه من املتوقع
�أن تزداد وترية النزاع ،بعد تعهد
قرب�ص باتخاذ كافة الإج���راءات
القانونية املتمثلة يف االعتقال
لأي �شخ�ص يقوم ب�أعمال احلفر
والتنقيب يف املياه الإقليمية.
و�أ�ضافت �أن حدة التوتر حول موارد
ال��ط��اق��ة يف منطقة ��شرق البحر
الأبي�ض املتو�سط زادت ب�شكل حاد
بعد �أن ه���ددت تركيا مبمار�سة
ما �أ�سمته حقوقها ال�سيادية يف

• اندريه كليموف

• هيئة املحكمة

التنقيب عن الغاز يف حتد �صارخ
منها حللفائها الغربيني.
و�أ���ش��ارت �إل��ى �أن تركيا جتاهلت
الإدانة الدولية ون�رشت �سفن تنقيب
حتت حماية فرقاطة بحرية على
بعد  39مي ًال من ال�ساحل القرب�صي،
ويرى االحتاد الأوروب��ي �أن تركيا
ت��ق��ت��ح��م امل��ن��ط��ق��ة االقت�صادية
اخلال�صة ل��ق�بر���ص .و�أو�ضحت
�أن ما فعلت تركيا �سي�ضعها يف
موقف �صعب �أمام حلفائها يف حلف
�شمال الأطل�سي «الناتو» ،وهددت
قرب�ص ب�إ�صدار �أوامر اعتقال دولية
و�أوروبية لأي �شخ�ص يقوم باحلفر
يف املنطقة االقت�صادية .يف وقت

�سابق من هذا ال�شهر� ،أعربت رئي�سة
ال�سيا�سة يف االحت��اد الأوروب���ي،
فيديريكا موغريني ،عن «قلقها
ال�شديد» �إزاء نوايا تركيا.و�أو�ضحت
يف بيان لها �أنه يجب على تركيا
التحلي ب�ضبط النف�س ب�شكل عاجل
واحرتام احلقوق ال�سيادية لقرب�ص
يف منطقتها االقت�صادية اخلال�صة
واالمتناع عن �أي �إج���راء من هذا
القبيل ،فاالحتاد الأوروب��ي ب�شكل
منا�سب مت�ضامن مع قرب�ص» .وقال
رئي�س املجل�س الأوروب��ي دونالد
تا�سك «بروك�سل تراقب الو�ضع عن
كثب ونقف متحدين وراء قرب�ص».
و�أ�شارت ال�صحيفة �إلى �أن ما تفعله

تركيا لن ي�صعد التوترات ب�صورة
كبرية فح�سب ،بل يزيد من خماوف
اندالع �أي حوادث يف ظل التداعيات
التي ت�شهدها املنطقة بالإ�ضافة �إلى
توقيع م�رص ولبنان وعدد من دول
اجل��وار اتفاقية تر�سيم ح��دود مع
قرب�ص .وقال م�س�ؤول حكومي رفيع
يف قرب�ص «وج��ود عمالقة الطاقة
الدوليني يف منطقتنا االقت�صادية
هو �أف�ضل دع��م لت�رصفاتنا ،كما
�أن الت�شكيك يف احلقوق امل�رشوعة
لقرب�ص يف جرفها القاري ومنطقة
 ،EEZت�شك ت��رك��ي��ا � ً
أي�����ض��ا يف
االتفاقيات التي وقعناها بالفعل
مع الدول املجاورة».

قضية القرم وفق ًا التفاقية مينسك

أوكرانيا :الرئيس الجديد يحل البرلمان
�أع��ل��ن الرئي�س الأوك����راين اجل��دي��د فولودميري
زيلين�سكي ام�س ،حل الربملان ،وقال � ً
أي�ضا �إن
مهمته الأول��ى هي حتقيق وقف لإط�لاق النار يف
�رشق �أوكرانيا ،لكنه �أ�ضاف �أن احلوار مع رو�سيا
ال ميكن �أن يحدث �إال بعد عودة الأرا�ضي الأوكرانية
و�أ�رسى احلرب.
جدير بالذكر ان زيلن�سكي قام يف وقت �سابق بكتابة
ر�سالة عرب �صفحته على «في�سبوك» ،مبنا�سبة
الذكرى ال�سنوية الـ 75لتهجري تتار القرم ،التي
�ضمتها رو�سيا قبل � 5أع��وام ،وا�ضاف مهما طال
الأمر �سننجح يف �إعادة القرم بالتعاون مع تتار
�شبه اجلزيرة»,فيما اعترب زيلن�سكي �أن «تتار
القرم ال يزالون �ضحايا يف الوقت احلايل �أي�ضا،
وتابع« :اليوم يذكرنا �أنه من املمكن �إبادة الب�رش،
لكن من غري املمكن �إبادة روح ال�شعب».
ويف � 23أبريل املا�ضي� ،أعلنت جلنة االنتخابات
• الرئي�س االوكراين
املركزية يف �أوك��ران��ي��ا ،ف��وز زيلن�سكي ،وهو
يف الأ�صل ممثل كوميدي ،بانتخابات الرئا�سة
بح�صوله على  73.22باملائة من الأ�صوات.
من جههته �أعلن املتحدث با�سم الرئا�سة الرو�سية ،دميرتي بي�سكوف ،الوقت احلايل».
�أن م�س�ألة تبعية �شبه جزيرة القرم لي�ست موجودة� ،إذ �أنها تعد وما زلنا يف �أوكرانيا اذ �رصح نائب املمثل الدائم الرو�سي لدى الأمم
منطقة رو�سية.وردا على ت�رصيح الرئي�س الأوكراين اجلديد ،فالدميري املتحدة دمييرتي بوليان�سكي ،لوكالة تا�س ب�أن جمل�س الأمن التابع
ً
طارئا حول قانون اللغة يف �أوكرانيا
اجتماعا
زيلين�سكي ،ب�أن منطقتي القرم ودونبا�س تعدان جزءا من الأرا�ضي للأمم املتحدة� ،سيعقد
ً
الأوكرانية ،قال بي�سكوف لل�صحافيني ،ام�س االثنني�« :أما م�س�ألة تبعية و�أ�ضاف «نعتقد �أنه يتعار�ض مع روح ون�ص اتفاقات مين�سك التي وافق
القرم ف�إنها كما قد قلنا �أكرث من مرة لي�ست موجودة ،وال ميكن �أن تكون عليها املجل�س» ،م�ضيفا �أن االجتماع �سيكون مفتوحا لل�صحافيني.
موجودة� ،إذ �أنها «القرم» تعد واحدة من املناطق الرو�سية».
يذكر �أن الربملان الأوك��راين قد وافق على م�رشوع قانون ب�ش�أن لغة
ويف حديثه حول ت�سوية الأو�ضاع يف �رشق �أوكرانيا «منطقة دونبا�س» الدولة الأوكرانية يف � 25أبريل ،ومت التوقيع عليه قانونً ا من قبل
�أ�شار بي�سكوف �إل��ى �أن��ه يجب على زيلين�سكي �أن يحل هذه الق�ضية الرئي�س املنتهية واليته بيوتر بورو�شينكو يف  15مايو.
الأوكرانية الداخلية «على �أ�سا�س اخلطة الوا�ضحة والدقيقة املوجودة وتن�ص الوثيقة التي مت التوقيع عليها �أنه على �أن جميع املواطنني
يف اتفاقات مين�سك».
الأوكرانيني ملزمون من الآن ف�صاع ًدا با�ستخدام اللغة الأوكرانية يف
و�أعلن الرئي�س الأوك��راين اجلديد ،فالدميري زيلين�سكي ،بعد توليه جميع جماالت احلياة.
من�صب رئي�س �أوكرانيا� ،صباح ام�س االثنني،
�أنه يعترب وقف احلرب يف دونبا�س �أول مهمة
بالن�سبة له يف من�صبه اجلديد .و�أكد ا�ستعداده
لإط�لاق حوار واتخاذ ق��رارات �صعبة من �أجل
ذلك ،م�شددا يف الوقت ذاته على �رضورة �إعادة
كل الأ�رسى الأوكرانيني .كما �أ�شار �إلى �رضورة
�إع���ادة «الأرا���ض��ي املفقودة» وخا�صة القرم
ودونبا�س.
وردا على �س�ؤال عما �إذا كان الرئي�س الرو�سي،
فالدميري بوتني ،يعتزم تهنئة زيلين�سكي
مبنا�سبة تن�صيبه رئي�سا لأوك��ران��ي��ا �أج��اب
بي�سكوف�« :سيهنئ الرئي�س بوتني الرئي�س
زيلين�سكي ب���أول جناحاته يف ت�سوية النزاع
الداخلي يف جنوب ��شرق �أوكرانيا ،و�أي�ضا
بنجاحه يف تطبيع ال��ع�لاق��ات الرو�سية
الأوكرانية».
ويف تعليقه على �س�ؤال عن وجود �أي ات�صاالت
رفيعة امل�ستوى بني رو�سيا و�أوكرانيا قال« :ال،
ال توجد �أي ات�صاالت على جدول الأعمال يف

