زيلينسكي يؤدي اليمني الدستورية رئيسا ألوكرانيا
أدى الرئيس األوك��ران��ي اجلديد ،فالدميير زيلينسكي،
أم��س ،اليمني الدستورية في قاعة البرملان ،لتعلن فيما
بعد رئيسة احملكمة الدستورية توليه رسميا منصب
رئيس البالد.وأدى زيلينسكي القسم على كتابي الدستور
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األوك��ران��ي واإلجن��ي��ل ،ورافقته إل��ى منصة القسم رئيسة
احملكمة الدستورية في البالد.
وقال زيلينسكي في كلمة القسم التي ألقاها خالل مراسم
تنصيبه« :أتعهد بالدفاع عن سيادة واستقالل أوكرانيا

ورعاية رفاهية الوطن ورفاهية الشعب األوكراني والدفاع
عن حقوق وحريات املواطنني ومراعاة الدستور والقوانني
األوكرانية وتنفيذ التزاماتي لصالح كل سكان أوكرانيا ورفع
سمعة أوكرانيا في العالم».
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رغم إعالن وقف إطالق النار

غارات روسية توقع عشرة مدنيني في إدلب

قتل عشرة مدنيني على األق��ل بغارات
روسية استهدفت ليال بلدة كفرنبل شمال
غرب سورية ،وفق ما ذكر املرصد السوري
حلقوق االنسان اإلثنني ،في قصف جاء بعد
وقت قصير من إعالن موسكو ،حليفة دمشق،
وقفا إلطالق النار من «جانب واحد».
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية ،وفق بيان
نقلته وكاالت األنباء في موسكو ،اإلثنني شنّ
الطيران الروسي األح��د «ضربة موجهة»
على أط��راف البلدة ،قالت إنها استهدفت
«موقعا إرهابيا» رصدت منه اطالق قذائف
على ق��اع��دة حميميم التابعة لقواتها في
مت اعتراضها.
محافظة الالذقية املجاورة و ّ
وأف��اد املرصد عن مقتل عشرة مدنيني،
بينهم خمسة أط��ف��ال وأرب���ع ن��س��اء ،ج��راء
غ��ارات روسية استهدفت ليل األح��د بلدة
كفرنبل ومحيطها في ريف إدلب اجلنوبي
الغربي.
واستهدفت إحدى الغارات وفق املرصد،
محيط مشفى في البلدة ،ما تسبّب بخروجه
من اخلدمة.
وش��اه��د م��راس��ل وك��ال��ة ف��ران��س ب��رس
خمسة منازل على األقل على أطراف كفرنبل
تضررت بشكل كلي أو جزئي ،باإلضافة الى
تضرر شاحنة بيضاء اللون كانت متوقفة
قرب منزل استهدفه القصف .وقال إن شابا
اتكأ على جدار وهو شبه منهار بعدما جنا
من القصف فيما توفي والده.
وروت أم واصل ( 72عاما) التي ارتدت
عباءة حمراء وحجابا يطغى عليه اللون

األسود ملراسل وكالة فرانس برس أنها جنت
من القصف الذي استهدف منزلها وتسبب
ب��دم��اره جزئيا ،إذ كانت تلبي دع��وة الى
العشاء لدى أقرباء لها.
وأضافت «ظنوا أنني حتت الركام ..جئت
ليال ألجد املنزل خرابا».
وكان املرصد أحصى ليل األحد مقتل ستة
مدنيني آخرين بينهم سيدة وطفلتها وثالثة
أشقاء رجال جراء قصف لقوات النظام على
إدلب ومحيطها.
وأع��ل��ن م��رك��ز امل��ص��احل��ة ال��روس��ي بني
أط��راف النزاع في سورية األح��د أن قوات
النظام بدأت منذ منتصف ليل  18مايو وقفا
إلطالق النار «من طرف واحد».
وشهدت وتيرة الغارات والقصف تراجعا
في األيام الثالثة األخيرة ،من دون أن تتوقف
كليا ،وف��ق املرصد وسكان في ري��ف إدلب
اجلنوبي ،قبل أن تتجدد ليال بشكل كثيف.
ودارت فجر االثنني اشتباكات عنيفة بني
قوات النظام من جهة وهيئة حترير الشام
والفصائل املتحالفة معها من جهة أخرى
في ري��ف حماة الشمالي ال��ذي يخضع مع
محافظة إدلب ومناطق محيطة التفاق هدنة
روسي-تركي .وتزامنت املعارك بحسب
املرصد ،مع غ��ارات روسية وقصف كثيف
لقوات النظام ط��ال مدنا وب��ل��دات ع��دة في
املنطقة.
وتتهم دمشق تركيا الداعمة للفصائل
املقاتلة بالتلكؤ في تنفيذ اتفاق سوتشي
الذي جنح بعد إق��راره في سبتمبر بإرساء

جانب من الدمار التي احدثته الغارة

هدوء نسبي في إدلب ومحيطها .إال أن قوات
النظام صعّ دت منذ فبراير وتيرة قصفها قبل
أن تنضم الطائرات الروسية اليها الحقا.
ومنذ نهاية أبريل ،بلغت وتيرة القصف
حدا غير مسبوق منذ توقيع االتفاق ،وفق
املرصد.

وأحصت منظمة إنقاذ الطفل «سايف ذي
تشيلدرن» في بيان اإلثنني مقتل  38طفال
على األقل وإصابة  46آخرين بجروح جراء
القصف على شمال غرب سورية منذ مطلع
أبريل.
وقالت مديرة املنظمة في سورية سونيا

خوش «يجب حماية املدارس واملستشفيات
وغيرها من البنى التحتية املدنية احليوية
من الهجمات».
وأضافت «األطفال هم األكثر عرضة لتأثير
األسلحة املتفجرة ويجب على األط��راف
املتحاربة بذل جهد خاص حلمايتهم».

في تبادل إطالق نار مع الشرطة

السلطات املصرية تعلن مقتل  12متشدد ًا في القاهرة
ق��ت��ل  12ع��ض��وا ف���ي ح��رك��ة حسم
اإلسالمية املنبثقة عن حركة اإلخ��وان
املسلمني في تبادل إط�لاق نار مع قوات
ال��ش��رط��ة ال��ت��ي داه��م��ت م��ن��زل�ين ك��ان��وا
يقيمون فيهما في القاهرة ،بحسب ما
أعلنت وزارة الداخلية ليل األحد االثنني.
ويأتي ذل��ك بعد ساعات من إصابة
 17شخصا بجروح في تفجير استهدف
حافلة كانت تقلهم بالقرب من األهرامات
ف���ي ال���ق���اه���رة .ول����م ت��ع��ل��ن أي جهة
مسؤوليتها عن االع��ت��داء .ول��م تتطرق
وزارة الداخلية ال��ى وج��ود صلة بني
املداهمة واالعتداء.
وقالت وزارة الداخلية في بيان إنه
مت رص��د «ات��خ��اذ مجموعة من عناصر
ّ
ح��رك��ة حسم اإلره��اب��ي��ة إح���دى الشقق
السكنية مبدينة  ٦أكتوبر مبحافظة
اجليزة (غرب القاهرة) ،وكرا لتصنيع
العبوات املتفجرة» .ولدى مداهمة الشقة،
«قامت تلك العناصر باملبادرة بإطالق
النيران جتاه القوات التي تعاملت معها
على الفور ما أسفر عن مصرع سبعة من
تلك العناصر».
وتابعت أنه متّـ مداهمة شقة أخرى
في دائرة قسم الشروق في شرق القاهرة

اجليش املصري

حيث «أك��دت املعلومات تواجد عدد من
عناصر مجموعة التنفيذ التابعة للجماعة
اإلرهابية (اإلخ��وان املسلمون)» ما أدى

الى «مصرع خمسة (من شاغليها) عثر
بحوزتهم على بنادق آلية» وذخيرة.
وق��ال بيان الداخلية إن املعلومات

بريطانيا ترسل قوات خاصة ملواجهة
التهديدات اإليرانية
قالت تقارير صحفية إن بريطانيا أرسلت عناصر
من القوات اخلاصة إلى الشرق األوس��ط ،كجزء من
مهمة سرية للغاية ملواجهة أي هجمات إيرانية على
السفن التجارية .وذكرت صحيفة «دايلي إكسبرس»
أن بريطانيا أرسلت فرقتني من الوحدات اخلاصة
انضموا إلى ناقالت النفط املسجلة في اململكة املتحدة
التي تبحر في اخلليج .وأش��ارت الصحيفة إلى أنه
مبجرد وصولهم إلى هناك ،سيتم تكليفهم مبراقبة
النشاط العسكري اإليراني في جميع أنحاء جزيرة
قشم ،التي تعد موقعا للقوارب احلربية البحرية
في البالد .وأضافت الصحيفة أن الفريقني سيعمالن
على جمع املعلومات أثناء حترك السفن جنوبا عبر
مضيق هرمز وخليج عُ مان ،حيث يعتقد أنه سيتم

نقلهم جوا بواسطة مروحيات البحرية امللكية ميرلني
خارج سلطنة عمان .من جانبها ،قالت صحيفة «صن
أونالين» إن وزارة الدفاع البريطانية رفضت التعليق
على ما نشرته «دايلي إكسبرس» ،قائلة إنها «ال تعلق
أبدا على القوات اخلاصة».
وتشهد منطقة اخلليج حتركات مثيرة للقلق ،إذ
أجرت مقاتالت أميركية ،االثنني املاضي ،طلعات ردع
فوق اخلليج ،موجهة ضد إيران.
ويأتي هذا بعد أن أرسلت واشنطن حاملة الطائرات
«إبراهام لينكولن» ومجموعتها القتالية ،وقاذفات
قنابل إلى اخلليج ،كما أرسلت سفينة متخصصة في
دعم الهجمات ،وصواريخ باترويت إلى املنطقة ردا
على ما وصفته باستعدادات إيرانية للهجوم ضدها.

الطيران التركي يدمر مواقع لـ«العمال
الكردستاني» شمالي العراق
أعلنت تركيا ،أم��س ،أن طائراتها دم��رت مواقع
تابعة حلزب «العمال الكردستاني» ،ال��ذي تصنفه
منظمة إرهابية ،شمالي العراق.
وذكرت وكالة «األناضول» أن سالح اجلو التركي
دم��ر ،خالل الساعات األخيرة ،أهدافا تابعة ملنظمة
«بي كا كا» اإلرهابية في شمالي العراق.
وأوضحت وزارة الدفاع التركية في بيان ،أمس،
أن الغارات استهدفت مواقع للمنظمة اإلرهابية في
منطقة هاكورك شمالي العراق .وأض��اف البيان أن
ال��غ��ارات دم��رت مرابض أسلحة ومالجئ ومخابئ

ومستودعات ذخيرة تستخدمها املنظمة االنفصالية
في املناطق امل��ذك��ورة .ودأب��ت ق��وات األم��ن واجليش
التركي على استهداف م��واق��ع املنظمة اإلرهابية
ومالحقة عناصرها داخل البالد وشمالي العراق.
وأش���ارت الوكالة إل��ى أن��ه «ي��أت��ي ذل��ك ردا على
هجمات إرهابية تنفذها املنظمة االنفصالية داخل
تركيا بني احلني واآلخر ،مستهدفة املدنيني وعناصر
األمن واجليش» .وتشن أنقرة بانتظام غ��ارات على
مواقع احل��زب الكردي في شمال العراق ،وتصنفه
تنظيما إرهابيا.

ال��ت��ي حصلت عليها األج��ه��زة األمنية
«ت��ف��ي��د ب��ص��دور تكليفات م��ن ق��ي��ادات
اجلناح املسلح لتنظيم اإلخوان اإلرهابي

باخلارج لعناصر حركة حسم املسلحة
التابعة لها ،لتنفيذ سلسلة من العمليات
العدائية خالل الفترة املقبلة».
وع��ق��ب إط��اح��ة اجل��ي��ش بالرئيس
محمد مرسي ف��ي يوليو  ،2013شنت
أج��ه��زة األم��ن املصرية حملة قمع ضد
جماعة اإلخ���وان املسلمني التي ينتمي
اليها مرسي .وقتل في احلملة أكثر من
أل��ف من أنصار اإلخ���وان في ي��وم واحد
هو الرابع عشر من أغسطس  .2014كما
مت توقيف آالف األنصار واألعضاء في
ّ
اجلماعة ،وصدرت أحكام باإلعدام على
عشرات منهم.
وتؤكد أجهزة األمن املصرية أن حركة
حسم التي ظهرت في العام  2016منبثقة
عن جماعة اإلخ���وان املسلمني .وتبنت
احلركة بعض الهجمات الدامية التي
اس��ت��ه��دف��ت خ��ص��وص��ا ق��ض��اة وض��ب��اط
شرطة.
وأعلنت إدارة الرئيس األميركي دونالد
ت��رام��ب األس��ب��وع امل��اض��ي عزمها وضع
جماعة اإلخ��وان على الئحة «املنظمات
االرهابية» .وصنفت السلطات املصرية
رسميا اإلخ��وان «تنظيما ارهابيا» في
نهاية العام .2013

 32قتي ًال في مترد لسجناء «داعش»
في طاجيكستان
أعلنت سلطات طاجيكستان االث��ن�ين مقتل 32
شخصا في مت��رد ألعضاء من تنظيم داع��ش مساء
األحد في سجن قريب من دوشانبي عاصمة هذا البلد
الواقع في آسيا الوسطى والذي انض ّم نحو ألف من
مواطنيه إلى التنظيم في سورية والعراق.
وقالت وزارة العدل في بيان إن العصيان بدأ
عند الساعة  16,30( 21,30ت غ) من األحد في هذا
السجن الذي يضم  1500معتقل في مدينة وحدة التي
تبعد  17كلم عن شرق العاصمة.
وتابع البيان أن السجناء طعنوا أوال حتى املوت
ثالثة ح��راس ،ثم «بهدف ترهيب السجناء» طعنوا
خمسة منهم .وبعد ذلك احتجزوا معتقلني آخرين
رهائن قبل أن يضرموا النار في املنشآت الطبية
للسجن و»يهاجموا طاقم املركز ليحاولوا الفرار».
وأوضح البيان أنه «على أثر عملية رد ،قتل  24من
أعضاء هذه املجموعة واعتقل  35آخرون ومت حترير
الرهائن» ،موضحا أن العملية انتهت وعاد الهدوء

إلى السجن.
وبني الذين شاركوا في العصيان ،حسب السلطات،
بهروز غوملورود ( 20عاما) جنل قائد سابق للقوات
الطاجيكستانية السابقة أصبح من الكوادر املهمة
لتنظيم الدولة اإلسالمية في سورية حيث قتل في
سبتمبر .2017
وحكم على بهروز غ��ومل��ورود في يوليو 2017
بالسجن  10أعوام حملاولته االلتحاق بتنظيم الدولة
اإلسالمية في سورية.
وبني السجناء الذين قتلوا شخصيتان نت حزب
النهضة اإلسالمي،احلزب اإلسالمي املعارض الوحيد
الذي كان مصرحا به ثم مت حظره في  ،2015وداعية
يدعى الشيخ تيمور كان يؤكد أنه «نبي نهاية العالم»
وحكم عليه بالسجن  16عاما حسب إدارة السجن.
وجتمع اٌق��رب��اء ع��دد من السجناء ح��ول السجن
للحصول على معلومات عن ذوي��ه��م ،حسبما ذكر
صحافي من وكالة فرانس برس.

ودفعت العمليات العسكرية أكثر من
 180ألف شخص إلى النزوح ،وفق األمم
املتحدة ،التي ح �ذّرت خالل اجتماع طارئ
ملجلس األم���ن اجلمعة م��ن خطر حصول
«كارثة إنسانيّة» في إدل��ب ،إذا تواصلت
أعمال العنف.

ترامب :لن نسمح إليران
بامتالك أسلحة نووية
وال نريد احلرب معها

الرئيس األميركي دونالد ترامب

تعهد الرئيس األميركي دون��ال��د ت��رام��ب ،بعدم
السماح إليران باحلصول على أسلحة نووية ،لكنه
كرر تردده في خوض احلرب.
وفي مقابلة واسعة النطاق ،مع قناة «فوكس نيوز»
األميركية ،ق��ال ترامب« ،ل��ن أسمح إلي��ران بامتالك
أسلحة نووية».
حول مسألة احلرب مع إيران قال ترامب« ،ال أريد
القتال .لكن لديك مواقف مثل إيران ،ال ميكنك السماح
لهم بامتالك أسلحة نووية ،ال ميكنك ترك ذلك يحدث».
وأك��د الرئيس األميركي أنه يريد جتنب تكاليف
احلرب الباهظة ،قائال»« ،مع كل ما يجري ،وأنا كما
تعلمون لست شخصا يريد ال��دخ��ول ف��ي احل��رب،
ألن احل����رب ت����ؤذي االق���ت���ص���ادات ،احل����رب تقتل
الناس ،واألكثر من ذلك بكثير».
وقد حث ترامب اإليرانيني على املجيء إلى طاولة
املفاوضات خالل املقابلة ،ولكنه قال في الوقت نفسه،
إن «االتفاق النووي الذي أبرمه أوباما مع إيران عرض
مرعب».
وك��ان الرئيس ت��رام��ب كتب تغريدة على موقع
«تويتر» ،يوم األح��د  19مايو قال فيها« :إذا أرادت
إي���ران احل���رب ،ستكون تلك احل���رب ه��ي النهاية
الرسمية لها».
وت��اب��ع« :ال ت��ه��ددوا ال��والي��ات املتحدة األميركية
مجددا».
ومؤخرا ،أعلنت الواليات املتحدة إرسالها حاملة
ط��ائ��رات وق��اذف��ات «بي »-52إل��ى الشرق األوس��ط
ملواجهة م��ا وصفته بتهديدات محتملة م��ن إي��ران
ضد املصالح األميركية ،فيما ردت طهران بالقول
بأنها مستعدة ملواجهة التهديد األميركي .وازدادت
التوترات بني اجلانبني بعد إع�لان واشنطن العام
املاضي االنسحاب من االتفاق الدولي للعام 2015
حول برنامج إيران النووي وإعادة العمل بالعقوبات
االقتصادية على اجلمهورية اإلس�لام��ي��ة ،وإع�لان
األخيرة قبل أيام تخفيض بعض من التزاماتها ضمن
االتفاق ردا على واشنطن.

إندونيسيا :إجراءات أمنية مشددة قبل إعالن نتيجة االنتخابات الرئاسية
م��دت الشرطة ف��ي إندونيسيا امل��زي��د م��ن األس�لاك
الشائكة ،أم��س ،في إط��ار تشديد اإلج���راءات األمنية
خارج مقر مفوضية االنتخابات ،كما وضعت شاحنات
مدرعة ومدافع مياه على أهبة االستعداد للتعامل مع
أي اضطرابات لدى إعالن النتائج الرسمية لالنتخابات
الرئاسية خالل أيام.
وذك��رت وكالة «روي��ت��رز» أن��ه من املقرر أن تعلن
مفوضية االنتخابات العامة نتائج إحصائها ألصوات
االقتراع ال��ذي جرى الشهر املاضي بحلول األربعاء.
واعتقلت السلطات عشرات اإلسالميني املتشددين الذين
تشتبه في أنهم يخططون لشن هجمات إلشاعة الفوضى

خالل املظاهرات.
وم��ن املتوقع أن ت��أت��ي النتائج الرسمية لتؤكد
اإلحصاءات غير الرسمية لألصوات من جهات خاصة
الستطالع آراء الناخبني التي أعطت الصدارة للرئيس
جوكو ويدودو بفارق نحو  10نقاط مئوية على منافسه
برابو سوبيانتو.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن أن مراقبني مستقلني ومحللني
وصفوا عملية التصويت بأنها كانت حرة ونزيهة إال
أن برابو رفض االعتراف بهزميته وأطلق فريق حملته
االنتخابية اتهامات بوقوع «مخالفات وغش على نطاق
واسع» خالل التصويت وإحصاء األصوات.

ونشرت السلطات أف��راد أم��ن مدججني باألسلحة
بعضهم برفقة ك�لاب م��درب��ة خ���ارج مقر مفوضية
االنتخابات في وسط جاكرتا.
وأصدرت السفارة األميركية في إندونيسيا حتذيرا
أمنيا تنصح فيه مواطنيها باالبتعاد ع��ن األماكن
التي قد تشهد احتجاجات كبيرة .كما حذرت السفارة
األسترالية أيضا من أن االحتجاجات قد تتحول للعنف
على نحو غير متوقع.
وبعد إحصاء ما يقرب من  90باملئة من األص��وات
يتقدم اآلن ويدودو بنسبة  55باملئة أما برابو فحصل
على  45باملئة من األصوات.

