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بكني تحتج ّ
بشدة على االختراق االمريكي ملياهها

في تصعيد جديد ..سفن أمريكية تستفز روسيا والصني
قرب مياههما االقليمية

تعبر عن قلقها من دخول سفينة
موسكو
ّ
لواشنطن الى البحر األسود
مدمرة أمريكية قرب جزر باراسيل المتنازع
عليها التي تقع في بحر الصين الجنوبي

أعلنت وزارة ال��دف��اع ال��روس�ي��ة أم��س اإلث�ن�ين أن سفينة احل��راس��ة
«بيتليفي» التابعة ألسطول البحر األسود الروسي تتابع عن كثب
حركة سفينة اإلنزال األمريكية «فورت ماك هنري» يف البحر األسود.

وأع�ل�ن��ت وزارة ال��دف��اع ال��روس�ي��ة أن السفينة األمريكية دخلت
صباحا إىل ميناء كونستانتا
البحر األسود مساء األحد ووصلت
ً
وعبت روسيا عن قلقها من دخول سفينة أمريكية إىل
الرومانيّ .
البحر األسود وأعلنت أنها تتابع حركة السفينة عن كثب.
كما أحب��رت مدمرة أمريكية قرب جزر باراسيل املتنازع عليها
اليت تقع يف حبر الصني اجلنوبي الذي تعتربه بكني ملكا هلا فيما
التقى مسؤولون أمريكيون بنظرائهم يف العاصمة الصينية إلجراء
حمادثات خالل هدنة يف حرب جتارية شرسة بني البلدين.
وق��ال��ت املتحدثة باسم األس�ط��ول األمريكي يف احمليط اهل��ادي

جنود أمريكيون يمزقون
علم ليتوانيا على أراضيها بيونغ يانغ تدعو سيئول لوقف مناوراتها مع واشنطن
وكيم يحتفل بعيد ميالده

د ّن��س عسكريون أمريكيون يف ميناء كاوناس
الليتواني على حبر البلطيق علم ليتوانيا بنزعه
عن مبنى مكتب املدعي العام يف املدينة ومتزيقه،
غري آبهني بعالقات التحالف مع ليتوانيا.
ونقلت وكالة «نوفوسيت» عن موقع baltnews.
 lvأن ه��ذا العمل التخرييب املهني وق��ع يف أبريل
امل��اض��ي ،ول�ك��ن السلطات تك ّتمت عليه وح��اول��ت
لفلفة األمر ،ولذا مل تكشف تفاصيله إال اآلن.
وأش� ��ار امل��وق��ع ،إىل أن فضيحة ت��دن�ي��س العلم
طفت على السطح ،عندما قام أحد الشهود العيان
بتقديم شكوى للشرطة.
وهذه ليست املرة األوىل اليت يقع فيها عناصر
اجليش األمريكي يف فضائح ويرتكبون تصرفات
مشينة يف دول البلطيق ،إذ تقوم وسائل اإلع�لام
احمللية بتناقل أنباء أفعاهلم بشكل دوري.
فعلى سبيل املثال ،تشاجر عسكري أمريكي مع
اثنني م��ن م��واط�ني أذرب�ي�ج��ان يف ليتوانيا ،كما
تسبب جنود أمريكيون حب��ادث م��رور م��روع هناك
أيضا.

طالبت كوريا الشمالية جارتها اجلنوبية بوقف مناوراتها العسكرية مع
الواليات املتحدة ،مؤكدة أن ذلك من شأنه املساعدة يف حتسني العالقات بني
البلدين بشكل أكرب .وحثت صحيفة «رودونغ سينمون» الناطقة باسم احلزب
احلاكم ،سلطات سيئول على «التوقف عن جلب أي أصول اسرتاتيجية أجنبية
إىل شبه اجلزيرة الكورية» ،جمددة بذلك ما طالب به الزعيم الشمالي كيم
جونغ أون األسبوع املاضي.
وقالت الصحيفة« :إزالة التهديدات النووية يف شبه اجلزيرة الكورية وتعزيز
اجلو السلمي هو مطلب أساسي للعالقات بني الكوريتني حتى متضي قدما.

ريتشيل مكمار يف بيان بالربيد اإللكرتوني إن املدمرة مكامبل نفذت
عملية حلرية املالحة وأحبرت على بعد  12ميال حبريا من سلسلة
جزر باراسيل للتصدي ملزاعم السيادة البحرية املبالغ فيها.
وأضافت أن العملية ال تستهدف دول��ة بعينها وال توجه رسالة
سياسية.
وص��در البيان يف وق��ت جت��رى فيه حمادثات جتارية بني الصني
والواليات املتحدة يف بكني وهي أول جولة من املناقشات املباشرة
بني البلدين منذ أن اتفقا على هدنة مدتها  90يوما يف حرب جتارية
عكرت صفو األسواق الدولية.
وتؤكد الصني سيادتها على كل حبر الصني اجلنوبي تقريبا
وتنتقد الواليات املتحدة وحلفاءها من وقت آلخر بسبب عمليات
حرية املالحة البحرية قرب اجلزر اليت حتتلها.
ولفيتنام والفلبني وبروناي وماليزيا وإندونيسيا وتايوان مزاعم
سيادة أيضا يف املنطقة.
م��ن جانبها أعلنت الصني ي��وم االث�ن�ين أنها تقدمت باحتجاج
شديد إىل الواليات املتحدة األمريكية بشأن إحبار سفينة عسكرية
أمريكية قرب جزر «باراسيل» يف حبر الصني اجلنوبي.
وقال املتحدث باسم وزارة اخلارجية الصينية «لو كانج» ـ خالل
املؤمتر الصحفي اليومي مبقر ال��وزارة  »-أرسلنا سفنا وطائرات
عسكرية للتعرف على السفينة وحتذيرها ،وتقدمت بكني باحتجاج
شديد للجانب األم��ري�ك��ي ،ألن م��ا قامت ب��ه السفينة األمريكية
«ان�ت�ه��اك للقانون الصيين وال ��دول ��ي» ،وحن��ث ال��والي��ات املتحدة
األمريكية على الكف فورا عن هذا النوع من االستفزازات».
وعما إذا كان هلذه املسألة أي تأثري على املفاوضات التجارية
الصينية األمريكية املباشرة اليت بدأت اليوم يف بكني ،قال كانج»
إن حل القضايا احلالية بشكل مالئم بني الصني والواليات املتحدة
أمر جيد للبلدين والعامل ،ويتحمل اجلانبان مسؤولية خلق مناخ
جيد لتحقيق هذه الغاية».
ومي�ك��ن أن ُت��ر ال�ص�ين وال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة إىل عمل عسكري
حتى ضد إرادتهما .وأسخن النقاط ،حبر الصني اجلنوبي ،الذي
حتمل السفن عربه بضائع برتيليونات ال ��دوالرات ،وحتت قيعانه
احتياطيات ضخمة من النفط والغاز والثروات األخرى.

وكما تعهدنا بوضوح أن تسري الكوريتان حنو طريق السالم واالزدهار ،فيجب أال
تكون هناك تدريبات عسكرية مشرتكة مع قوى خارجية ويتعني أن يتوقف جلب
املعدات ذات الصلة باحلرب ،مبا يف ذلك األصول االسرتاتيجية ،من اخلارج».
وش��ددت على أنه «بغض النظر عن مدى جناح احل��وار املستمر وع��دد املشاريع
التعاونية بني البلدين ،فإن االستفزازات العسكرية جتعل كل هذه اجلهود تراوح
مكانها» .وأشارت إىل أنه« ،ال ميكن عقد حمادثات صادقة ،وحتسني العالقات بني
الكوريتني ،طاملا بقيت أصوات البنادق واملدافع عالية وخطر احلرب قائما» .من
جانبه حيتفل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون هذا األسبوع بعيد ميالده
ال�ـ .35وال يتوقع أن تقام أي احتفاالت رمسية بهذه املناسبة ،على عكس يومي
ميالد والد كيم وجده ،اللذين يعتربان من أهم األعياد يف البالد وتقام خالهلما
احتفاالت كبرية .وتفيد املعلومات املتوفرة بأن كيم جونغ أون ،من مواليد 8
يناير  1984على الرغم من أن حكومة كوريا الشمالية مل تؤكد رمسيا هذا
التاريخ ،وهناك معلومات تشري إىل أنه ولد يف  ،1983وهو االبن الثالث واألصغر
لزعيم كوريا الشمالية السابق كيم جونغ إيل.

األسر امللكية التسع في ماليزيا تصوت على اختيار سلطان جديد
اتفق أف��راد من األس��ر امللكية التسع يف ماليزيا
يوم االثنني على التصويت الختيار سلطان جديد
ل�ل�ب�لاد يف  24ي�ن��اي��ر ك��ان��ون ال�ث��ان��ي ب�ع��د تنحي
السلطان حممد اخلامس.
وتنحى السلطان حممد اخل��ام��س ي��وم األح��د
بعد عامني فقط من توليه ع��رش البالد ليصبح
أول سلطان يتنحى قبل انتهاء فرتة واليته البالغة

قالت وسائل إعالم رمسية ،االثنني ،إن االدعاء الرتكي أمر باعتقال
مئة جندي لالشتباه يف صلتهم بشبكة رجل الدين فتح اهلل غولن
املقيم يف الواليات املتحدة واملتهم بأنه العقل املدبر حملاولة االنقالب
الفاشلة عام  .2016وذكرت وكالة «األناضول» أن «أوامر االعتقال
جاءت نتيجة لتحقيقات بشأن اتصاالت جرت عرب هواتف عامة تعمل
مبقابل نقدي بني أفراد يشتبه بأنهم أعضاء يف شبكة غولن» .وتابعت
بأن «العمل جار لتنفيذ االعتقاالت” .وتنفذ الشرطة مداهمات بشكل
منتظم ضد أنصار مزعومني لغولن منذ انقالب متوز/يوليو 2016
الفاشل الذي أودى حبياة  250شخصا .وينفي غولن ضلوعه يف األمر.
ومت سجن أكثر من  77ألف شخص يف انتظار حماكمتهم يف حني
ج��رت إقالة أو إيقاف  150ألفا من املوظفني والعسكريني وغريهم

مخ�س��ة أع� ��وام .ومل ي�ق��دم سببا لتنحيه .وك��ان
ال�س�ل�ط��ان حم�م��د اخل��ام��س ( 49ع��ام��ا) استأنف
مهامه قبل أسبوع فقط بعد أن حصل على عطلة
مرضية ملدة شهرين .وظهرت على مواقع التواصل
االجتماعي يف ديسمرب ك��ان��ون األول ص��ورا من
املزعوم أنها للسلطان وهو يتزوج يف روسيا .وقالت
م�ن�ش��ورات إن ال �ع��روس ه��ي أوك�س��ان��ا فويفودينا

اصطدام سفينة شحن قبالة السواحل التركية وسقوط قتيلني

أنقرة تأمر باعتقال  100جندي بتهمة
التواطؤ مع غولن
عن العمل يف إط��ار أعمال التطهري بعد حماولة االنقالب .والقيام
بعمليات يف أحناء البالد ما زال إجراء روتينيا .يف سياق آخر قالت
خفر السواحل ومكتب احلاكم احمللي إن شخصني لقيا حتفهما
كما ُفقد أربعة آخرين يوم االثنني بعد أن أرسلت سفينة حتمل
فحما إشارة استغاثة قبالة الساحل الشمالي لرتكيا.

الفائزة بلقب ملكة مجال موسكو يف عام .2015
وحتدثت وسائل اإلع�لام أيضا عن بعض التوتر
بني القصر وحكومة رئيس ال��وزراء مهاتري حممد
منذ عودة الزعيم املخضرم للسلطة العام املاضي.
وماليزيا ملكية دستورية ومنصب السلطان شريف
بشكل ك�ب�ير .وم��واف�ق��ة السلطان الزم ��ة لتعيني
رئيس وزراء وكثري من املسؤولني الكبار.

وأرسلت السفينة اليت حتمل علم بنما وأحبرت من ميناء آزوف
الروسي ،إش��ارة استغاثة من على بعد حنو  148كيلومرتا قبالة
إقليم صامسون الشمالي الشرقي على البحر األسود.
وق��ال مكتب حاكم صامسون إن طاقما من  13ف��ردا على منت
السفينة وهم تسعة أوكرانيني واثنان من أذربيجان وروسيان.
وقال خفر السواحل إنه مت استقبال إشارة استغاثة عن ”احتمال
غرق“ السفينة.
وأضاف أنه مت انقاذ سبعة من أفراد الطاقم حتى اآلن وأن عملية
حب��ث وان �ق��اذ ج��اري��ة ع��ن األرب �ع��ة اآلخ��ري��ن وت �ش��ارك فيها طائرة
وطائرتان هليكوبرت وقاربان .وقال إن طائرة هليكوبرت تابعة للسالح
اجلوي انضمت أيضا للعملية.
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مادورو يتهم رئيس برملان بالده
بالـعمالة ألمريكا
وصف الرئيس الفنزويلي نيكوالس مادورو ،رئيس برملان بالده اجلديد خوان غوايدو بـ»العميل
األمريكي» ،بعد دعوة األخري مادورو للتنحي عن منصبه وتشكيل حكومة انتقالية يف البالد.
وقال م��ادورو عرب التلفزيون احلكومي« :إنه عميل أمريكي ،دمية ،وضعت من قبل الواليات
املتحدة واملخابرات األمريكية ،وهم الذين من يتحكمون بها».
والسبت املاضي ،صوتت اجلمعية الوطنية باإلمجاع لصاحل تعيني النائب خوان غوايدو عن
حزب «اإلرادة الشعبية» الذي يقوده املعارض البارز ليوبولدو لوبيز ،رئيسا للربملان.
وبعد تعيينه ،دع��ا غ��واي��دو اجملتمع ال��دول��ي إىل حث م ��ادورو على تسليم السلطة ،من أجل
«استعادة الدميقراطية» حسب وصفه.
وجاء ذلك قبيل مراسم التنصيب املقررة يوم  10يناير للرئيس نيكوالس مادورو ،واليت من
املقرر أن جتري أمام احملكمة العليا ،وليس أمام الربملان الذي تسيطر عليه املعارضة.
وسيبدأ مادورو يوم  10يناير اجلاري واليته جديدة ،اليت من املقرر أن تستمر  6سنوات ،وذلك
بعد أن فاز يف االنتخابات الرئاسية يف مايو املاضي.

محاولة انقالب عسكري فاشلة في الغابون
مع غياب رئيس البالد

سيطر ضباط يف جيش الغابون على مبنى
اإلذاع� ��ة ال��وط�ن�ي��ة وأع �ل �ن��وا تشكيل «اجمل�ل��س
ال��وط�ني ل�لإص�لاح» ،تزامنا م��ع مس��اع إط�لاق
نار وسط العاصمة ليربفيل ،حسب «فرانس
ب ��رس» ،يف ح�ين أعلنت حكومة ال�غ��اب��ون بأن
الوضع يف البالد حتت سيطرتها ،وأن��ه سيتم
اع �ت �ق��ال ال�ع�س�ك��ري�ين امل �ت��ورط�ين يف حم��اول��ة
االن� �ق�ل�اب ال�ت�ي ش�ه��دت�ه��ا ال��ب�ل�اد ص �ب��اح ي��وم
االث��ن�ي�ن .ون�ق�ل��ت م �ص��ادر إع�لام �ي��ة ع��ن وزي��ر
االت� �ص ��االت وامل �ت �ح��دث ب��اس��م احل �ك��وم��ة غي
برتراند مابانغو أن قوات األمن ألقت القبض
على املتمردين ،وأن النظام ال�ع��ام سيستعاد
بالكامل خالل ساعتني أو ثالث .وأفادت وكالة
رويرتز نقال عن شهود عيان ،بأن جنودا موالني
أطلق ال�غ��از املسيل للدموع يف حميط مبنى
اإلذاع��ة ،لتفريق حنو  300شخص خرجوا إىل
الشارع دعما لالنقالب.
ولوحظت يف مس��اء املدينة امل��روح�ي��ات وهي
حت ّلق فوق أحياء خمتلفة ،يف حني خي ّيم اهلدوء
على معظم مناطق املدينة .ويف وقت سابق من

ال �ي��وم ،سيطر ضباط يف جيش ال�غ��اب��ون على
مبنى اإلذاعة الوطنية وأعلنوا تشكيل «اجمللس
الوطين لإلصالح» ،معربين عن شكوكهم يف
قدرة الرئيس علي بونغو اخلاضع للعاجل حاليا
من جلطة دماغية يف املغرب ،على االستمرار
يف حتمل مسؤوليات منصبه .وذكر الضباط
يف بيان أص���دروه ،أنهم غ�ير راض�ين ع��ن غياب
الرئيس علي بونغو اخلاضع للعاجل حاليا من
جلطة دماغية يف املغرب.
وقال الضابط أوندو أوبيانغ إن ظهور بونغو
االث�ن�ين امل��اض��ي ع�بر ش��ري��ط م�ص��ور سجل يف
ال��رب��اط« ،ع��زز لدينا الشكوك يف قدرته على
االستمرار يف القيام مبسؤوليات منصبه».
وي�ق�ض��ي رئ �ي��س ال �غ��اب��ون ع�ل��ي ب��ون�غ��و ف�ترة
نقاهة يف املغرب منذ نهاية نوفمرب ،بعد جلطة
دماغية تعرض هلا يف السعودية.
وت��وىل علي بونغو رئ��اس��ة ال�غ��اب��ون ،الدولة
اإلف��ري�ق�ي��ة الغنية بالنفط ع��ام  2009بعد
رحيل وال ��ده ،عمر بونغو ال��ذي حكم البالد
منذ .1967

الشهر الجاري ..ماي ستجري تصويتا
في البرملان بشأن البريكست
نقلت هيئة اإلذاعة الربيطانية (بي.بي.سي) عن مصادر حكومية قوهلا إن رئيسة الوزراء ترييزا
ماي ستجري تصويتا برملانيا مؤجال على اتفاقها للخروج من االحتاد األوروب��ي يوم  15يناير
كانون الثاني.
واضطرت ماي إىل سحب التصويت على االتفاق يف ديسمرب كانون األول بعد أن خشيت رفضه
بأغلبية كبرية .وكانت احلكومة قالت يف وقت سابق إن التصويت سيجري يف األسبوع الثالث
من يناير كانون الثاني.
وذكرت ماي يوم األحد أن بريطانيا ستدخل منطقة جمهولة إذا رفض الربملان االتفاق الذي
توصلت إليه مع زعماء االحتاد.

صــــــورة وخبــــــر
 30قتيال حصيلة ضحايا انهيارات في إندونيسيا

 21قتيال بهجمات لطالبان غربي أفغانستان

جيش نيجيريا يداهم مكاتب صحيفة

روسيا تختبر صواريخ «بال» في شبه جزيرة القرم

ذك��رت صحيف��ة «جاكرت��ا بوس��ت» نق�لا ع��ن الس��لطات احمللي��ة ،أن ع��دد ضحاي��ا
انهيارات الرتبة األس��بوع املاضي غربي إندونيس��يا ،قد وصل إىل  31ش��خصا .وقال
س��وتوبو بورفو نوغروهو ،املتحدث باس��م الوكالة الوطنية إلدارة الكوارث ،إن فرق
البح��ث واإلنق��اذ تكث��ف جهوده��ا ،للعث��ور عل��ى املفقودي��ن .وأش��ار إىل أن الكارث��ة
مس��ت مئ��ة ش��خص ،ت��ويف منه��م  31ش��خصا وأصي��ب  3آخ��رون ،فيم��ا بات
املذك��ورة ّ
 64ش��خصا خ��ارج دائ��رة اخلط��ر ،وال ي��زال مص�ير ش��خصني جمه��وال .ووق��ع انهي��ار
للرتب��ة يف مقاطع��ة ج��اوة الغربي��ة يف  31ديس��مرب ابتلع��ت  34من��زال.

ق��ال مس��ؤولون أفغ��ان ي��وم االثن�ين إن مس��لحني م��ن حرك��ة طالب��ان هامج��وا مواق��ع
أمني��ة يف غ��رب الب�لاد مم��ا أس��فر ع��ن مقت��ل  21م��ن رج��ال الش��رطة واملقاتل�ين املوال�ين
للحكوم��ة يف أح��دث موج��ة م��ن اهلجم��ات ال�تي ألقت بظالل من الش��ك على اخلطوات
األولية حنو إجراء حمادثات سالم .وقال مسؤولون إقليميون إن طالبان هامجت نقاط
تفتيش يف جزأين خمتلفني من إقليم بادغيس الواقع على احلدود مع تركمانستان
يف وقت متأخر يوم األحد .وذكر عبد العزيز بيك رئيس اجمللس اإلقليمي لبادغيس
أن  14ش��رطيا وس��بعة م��ن أف��راد ميليش��يات موالي��ة للحكوم��ة قتل��وا فيما أصيب تس��عة.

قالت صحيفة ديلي ترست يف نيجرييا إن جنودا داهموا مكاتبها واعتقلوا صحفيني
اثنني بعد نش��ر مقال عن قتال اجليش للمتش��ددين يف مشال ش��رق البالد .ونش��رت
الصحيفة صورا فوتوغرافية على موقعها على اإلنرتنت جلنود مسلحني يداهمون
مكتبه��ا الرئيس��ى يف العاصم��ة أبوج��ا .وقال��ت الصحيف��ة أيض��ا إن اجلي��ش أغل��ق
مكتبه��ا يف مدين��ة مايدوج��وري بش��مال ش��رق الب�لاد بع��د أن اعتقل حمررا ومراس�لا.
وجع��ل تصاع��د اهلجم��ات ال�تي يش��نها متش��ددون يف الش��هور األخ�يرة األم��ن قضي��ة
رئيس��ية يف احلمل��ة قب��ل االنتخاب��ات الرئاس��ية ال�تي س��تجرى يف  16فرباي��ر.

أجرت منظومة الصواريخ الساحلية املضادة للسفن «بال» التابعة ألسطول البحر
األس��ود من��اورات يف ش��به جزي��رة الق��رم .ونقل��ت وكال��ة أنب��اء (س��بوتنيك) الروس��ية
ع��ن اخلدم��ة الصحفي��ة ل��وزارة الدف��اع قوهل��ا «إن طاق��م املنظومة ت��درب على مهارات
عملي��ة يف توجي��ه ضرب��ات صاروخي��ة افرتاضي��ة أثن��اء االنتش��ار ،موضح��ة أن الغرض
م��ن التمري��ن كان لتحس�ين مه��ارات األف��راد العس��كريني يف أداء مه��ام الكش��ف ع��ن
األه��داف عل��ى س��طح امل��اء ،وإص��دار مؤش��رات اهل��دف وإع��داد املنظوم��ات إلط�لاق
ضرب��ات صاروخي��ة يف ظ��ل ظ��روف خمتلف��ة».

