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فنزويال :المعارضة تدعو الفنزويليين إلى التظاهر

• الرئي�س املنتخب نيكوال�س مادورو

دعا زعيم املعار�ضة الفنزويلية،
خ��وان غ��واي��دو ،الفنزويليني �إلى
�إجراء م�سرية وطنية يف كاراكا�س،
من دون �أن ي�ستبعد يف الوقت نف�سه
وقوع تدخل ع�سكري يف بالده.
وقال غوايدو الذي اعرتفت به نحو
 50دول��ة رئي�سا م�ؤقتا لفنزويال،
�أمام الآالف من م�ؤيديه الذين نزلوا
�إل��ى �شوارع العا�صمة� ،إن��ه �سيبد�أ
جولة يف �أنحاء البالد قبل �أن يقود
م�سرية يف العا�صمة.
ومل يحدد غوايدو تاريخا جلولته
املقبلة ،م�شريا �إل��ى �أن امل�سرية
�ستجري «قريبا».
وتابع« :بعد انتهاء هذه اجلولة،
�سنعلن التاريخ ال��ذي �سن�سري فيه
جميعا يف كاراكا�س».
كما كرر ا�ستعداده لل�سماح بتدخل
ع�سكري �أجنبي ،قائال« :املادة ،187
عندما يحني الوقت» ،يف �إ�شارة منه
�إلى الد�ستور الذي ي�سمح بـ»مهمات
ع�سكرية فنزويلية يف اخل��ارج� ،أو
مبهمات ع�سكرية �أجنبية» يف الداخل
الفنزويلي.

وهتف احل�شد« :تدخل! تدخل!»
و�شدد غوايدو على �أن «كل اخليارات
م��ط��روح��ة على ال��ط��اول��ة ،ونحن
نقول ذل��ك ب�شكل م�س�ؤول» ،داعيا
م�ؤيديه �إلى عدم اال�ست�سالم «للي�أ�س
والإحباط».
من ناحية �أخ��رى اعتربت حكومة
فنزويال ال�رشعية� ،أن البالد تتعر�ض
لأقوى هجوم �إمربيايل ،بعد ارتكاب
اع��ت��داء تخريبي ث��ان على �شبكة
الكهرباء ،ن�سف كل اجلهود التي
بذلت ال�ستعادة  %70م��ن التيار
الكهربائي.
و�أع��ل��ن الرئي�س ال�رشعي للبالد،
ن��ي��ك��وال���س م�����ادورو� ،أن����ه« :بعد
ا�ستعادة التيار الكهربائي بن�سبة
 %70تعر�ضنا ،مرة �أخرى العتداء
تخريبي �إل���ك�ت�روين ،وف��ق��دن��ا كل
ما كنا قد حققناه خالل ال�ساعات
املا�ضية».
وحت��دث��ت احل��ك��وم��ة الفنزويلية
ال�رشعية على ل�سان وزيري الإعالم
والدفاع عن هجوم �إلكرتوين قاال عنه
�إنه الهجوم الإمربيايل الأق��وى �ضد

•خوان غوايدو

فنزويال خالل  200عام.
وتعر�ض � 23إقليما من �أقاليم فنزويال
النقطاع �إمدادات الطاقة الكهربائية
يوم اخلمي�س املا�ضي ،و�أعلنت �رشكة
الكهرباء الوطنية �أن ذلك جنم عن
حادث يف حمطة «�سيمون بوليفار»
للطاقة الكهرومائية.
وحمل رئي�س فنزويال ال�رشعي،
نيكوال�س م���ادورو« ،الإمربيالية
الأمريكية» امل�س�ؤولية عن احلادث،
بينما نفت وزارة اخلارجية الأمريكية
�ضلوعها فيه.
و�ألقى الرئي�س م��ادورو  ،بالالئمة
على �أع��داء البالد يف مهاجمة نظام
الطاقة با�ستخدام �أ�سلحة عالية
التقنية .وق��ال»:ل��ق��د ا�ستخدموا
�أ�سلحة التكنولوجيا العالية ...
املتطرفون اليمينيون من املعار�ضة
ه��م م��ن دب���روا ه��ذه الهجمات �ضد
البالد ،وا�ستخدموا تقنيات عالية،
واحلكومة الأمريكية الوحيدة يف
العامل التي متلك مثل هذه �أ�سلحة
التخريب عالية التقنية».
وتويف  15فنزويلي ًا م�صابني ب�أمرا�ض

البحرية البريطانية
�أثار عبور قافلة �سفن من �أ�سطول
ال�شمال الرو�سي ،برئا�سة الفرقاطة
«�أدمريال غور�شكوف» قرب قاعدة
�سالح اجل��و اال�سكتلندي ،حذر
وذعر البحرية امللكية وال�سا�سة
ال�بري��ط��ان��ي�ين ،ح�سب �صحيفة
تاميز.
و�أ�شارت ال�صحيفة �إلى �أن اهتمام
البحرية امللكية الربيطانية
الرئي�سي تركز على �أجهزة التداخل
الب�رصي املرئي احلديثة «،»Filin
ال��ت��ي مت تركيبها ع��ل��ى �سطح
الفرقاطة «�أدم�ي�رال غور�شكوف»
والتي وف ًقا لتاميز ،ق��ادرة على
الت�سبب يف �إ�صابة العدو بالهلو�سة
والإبهاء ال�ضوئي.
وزع��م��ت ال�صحيفة �أن ال�سفينة
الرو�سية قامت بتدريبات م�ضادة

الكلى ب�سبب عدم متكّ نهم من اخل�ضوع
جلل�سات غ�سيل كلى خالل فرتة انقطاع
الت ّيار الكهربائي يف البالد ،ح�سب
ما ذكرت ّ
منظمة غري حكوم ّية.
وح ّذر مدير جمموعة كوديفيدا من
خطر ازدياد عدد الوف ّيات .وحتدث
عن عدد الأ�شخا�ص الذين يحتاجون
�إل��ى غ�سيل كلى ب�شكل منتظم يف
ف��ن��زوي�لا ،و�أ����ش���ار فران�سي�سكو
فالن�سيا �إل��ى �أنّ ا�ستمرار انقطاع
الت ّيار الكهربائي «قد ي ��ؤ ّدي �إلى
وف��اة �أك�ثر م��ن  10200مري�ض».
عولون
ولفت �إل��ى �أنّ « 48طف ًال ُي ّ
على وحدة غ�سيل الكلى الوحيدة
املخ�صّ �صة للأطفال يف البالد مل
ي�ستطيعوا اخل�ضوع جلل�سات غ�سل
كلى» يوم اجلمعة.
وك�شف الرئي�س الفنزويلي �أنه بعد
انقطاع التيار الكهربائي� ،أ�صدر
�أم��ر ًا ب�ضمان توفري الغذاء لل�سكان
ي��وم االث��ن�ين .وبتوفري امل�ساعدة
للم�ست�شفيات يف جميع �أنحاء البالد
و�ضمان تو�صيل مياه ال�رشب بوا�سطة
�صهاريج �إلى املنازل الفنزويلية.

فرنسا :احتجاجات «السترات الصفراء» إلى انخفاض
ت��راج��ع��ت �أع����داد امل�����ش��ارك�ين يف
احتجاجات «ال�سرتات ال�صفراء»،
ال�سبت ،يف �أنحاء فرن�سا �إلى �أدنى
م�ستوى لها حتى الآن ،حيث تظاهر
�أق��ل من � 30أل��ف �شخ�ص ،بح�سب
�أرقام وزارة الداخلية.
وقالت الوزارة �إن «� 28600شخ�ص
تظاهروا هذا ال�سبت ،مقابل 39000
ال�سبت املا�ضي ،من بينهم � 3آالف
يف باري�س» ،يف حني �شكّ ك نا�شطو
«ال�سرتات ال�صفراء» بهذه الأرقام
الر�سمية .وقد بلغ عدد املتظاهرين
مع انطالق حركة «ال�سرتات ال�صفراء»
� 282أل��ف �شخ�ص يف  17نوفمرب
املا�ضي ،والذي كان غري م�سبوق
من حيث �شكله غري ال�سيا�سي وغري
النقابي ،وا�ستهدف يف انطالقته
�أ�سعار الوقود التي اعتربت مرتفعة
جد ًا ،بالإ�ضافة �إلى مطالبته بتعزيز
القدرة ال�رشائية للفرن�سيني.
و�شكّ ل هذا اال�ستياء ال�شعبي �أ�سو�أ
�أزم��ة يواجهها الرئي�س الفرن�سي
ماكرون منذ انتخابه العام ،2017
ولكن على مدى � 4أ�شهر �أخ��ذ عدد
املتظاهرين ي�ستمر بالرتاجع.
غري �أن املتظاهرين ي ��ؤك��دون �أن
التعبئة م�ستمرة قبل �أ�سبوع من
انتهاء «النقا�ش الوطني الكبري»،

أسلحة روسيا الجديدة تثير ذعر
للتخريب ب��ال��ق��رب م��ن مدينة
لو�سيموث اال�سكتلندية .وهذا
الأمر كان ال�سبب وراء تقدم مدمرة
ال�����ص��واري��خ التابعة للبحرية
امللكية ال�بري��ط��ان��ي��ة ملرافقة
الأدمريال غور�شكوف.
وع��لّ��ق رئ��ي�����س احل���زب الوطني
اال�سكتلندي للدفاع � ،ستيوارت
م��اك��دون��ال��د ،ب��ح��دة على م��رور
الأدم�يرال غور�شكوف  ،قائ ً
ال �إن
رو�سيا تعمدت �إثارة اال�ستفزاز عن
طريق �إجراء تدريبات قرب املياه
الإقليمية لربيطانيا العظمى.
يف وق��ت �سابق  ،ذك��رت اخلدمة
ال�صحافية لأ���س��ط��ول ال�شمال
ال��رو���س��ي� ،أن���ه ب��الإ���ض��اف��ة �إل��ى
«�أدم��ي�رال غ��ور���ش��ك��وف»� ،ضمت
املجموعة �سفينة اللوج�ستيات

متعددة الوظائف «�إل�برو���س»،
و�سفينة الإنقاذ «نيكوالي �شيكر».
وم����ن����ذ م�����غ�����ادرة ال���ق���اع���دة
الرئي�سية لأ�سطول ال�شمال يف
 ،Severomorskقطع البحارة
الرو�س �أكرث من �ألفي ميل بحري.
وب�صفته رئي�س اخلدمة ال�صحافية
لأ�سطول ال�شمال ،ذكر الكابنت،
فادمي �سريغا� ،أن ال�سفن احلربية
الرو�سية �ستقوم خ�لال الأ�شهر
القليلة ال��ق��ادم��ة ،بتنفيذ مهام
ورحالت بحرية مل�سافات طويلة يف
اجتاهات خمتلفة يف املحيطات.
و�أن الأه��داف الرئي�سية للحملة
تتمثل يف �إظهار العلم الرو�سي
و�ضمان وجود باحلرية الرو�سية
يف املناطق الهامة يف املحيطات
البعيدة.

• قطعة بحرية حديثة

مؤرخ روسي :ال تصدقوا المذكرات النازية
دع��ا امل����ؤرخ الرو�سي ،ق�سطنطني
زالي�سكي ،ملوقف حذر من املعلومات
�إزاء ما ي�سمى باملذكرات اليومية
لل�ضابط النازي �إيغون �أولينهاور
التي مت ن�رشها منذ عدة �أيام.
وع�بر زالي�سكي عن �شكه يف �صحة
ه��ذه امل��ذك��رات اليومية .وق��ال يف
حديثه لقناة «زفيزدا» التلفزيونية
الرو�سية« :مل يتم ن�رش هذه الوثيقة،
ومت عر�ض عدة �صور من �صفحاتها.
ويجب �أن نقف موقفا حذرا من ذلك.
وقال َمن عر�ض هذه الوثيقة �إن هذه
املذكرات اليومية مرت بـ  5فحو�ص،
لكننا ال نعرف من الذي �أجرى هذه

الفحو�ص».
و�أ�شار �إلى �أن وثائق اجلناح الع�سكري
للحزب النازي ال ت�ضم �أي معلومات
حول �ضابط با�سم �أولينهاور ،م�ضيفا
�أن حمتوى املذكرات تثري �شكوكا
كبرية �أي�ضا .ويرى امل�ؤرخ الرو�سي
�أن املعلومات ح��ول � 260شاحنة
حمملة بالذهب ال ت�شبه احلقيقة.
وق���ال« :ه��ن��اك ���س���ؤال :م��ا ه��و عدد
النا�س ال�رضوري ال�ستخدام مثل هذا
العدد الكبري من ال�شاحنات؟ ما هو
عدد الأ�شخا�ص الذين �شاركوا يف هذه
العملية؟ ..يجب �أن يكون هناك �أكرث
من �ألف �شخ�ص».

وكتبت �صحيفة «»Daily Mail
الربيطانية يف وق��ت �سابق �أن��ه مت
يف �أملانيا ن�رش مذكرات ال�ضابط
النازي� ،إيغون �أولينهاور ،التي
حتوي معلومات حول �أماكن �أخفى
فيها ال��ن��ازي��ون ال��ذه��ب والتحف
الثمينة �أثناء هروبهم من بولندا.
وورد يف هذه املذكرات اليومية �أن
هتلر �أمر ب�إخفاء � 260شاحنة مليئة
بالكنوز يف  11مكانا يف الأرا�ضي
البولندية لكي ال يتمكن اجلي�ش
ال�سوفييتي ،الذي كان يتقدم نحو
حترير بولندا ،من احل�صول عليها.

واشنطن :دبلوماسي «الهاون»
غادر موسكو بال مشاكل

• مظاهرة ال�صحاب ال�سرتات ال�صفراء

الذي دعت �إليه ال�سلطات لال�ستماع
�إل����ى امل��ط��ال��ب وت���ق���دمي حلول
�سيا�سية.
واحلدث الأبرز خالل نهاية الأ�سبوع
يف باري�س كان حماولة االعت�صام
والتخييم �أم���ام ب��رج �إي��ف��ل ،لكن
املحاولة �رسعان ما باءت بالف�شل،

فعندما ب��د�أ نحو ثالثني متظاهر ًا
م�ساء اجلمعة ن�صب خيم قرب
الربج منعتهم قوات الأمن من ذلك
وفرقتهم.
وت�سعى حركة «ال�سرتات ال�صفراء»،
من خالل االحتجاجات �إل��ى زيادة
ال�ضغط على الرئي�س �إميانويل

كولومبيا :تحطم طائرة يسفر
عن مقتل  12شخص ًا

• حطام الطائرة

لقي � 12شخ�صا م�رصعهم ،جراء حتطم طائرة
كانوا على متنها يف كولومبيا ،ح�سبما
�أفادت �إذاعة  Bluاملحلية.
ووفقا ملعلومات غري ر�سمية ،مل ينج �أحد
من رك��اب الطائرة من ط��راز  3-DCالتي
احرتقت بعد �سقوطها يف مقاطعة ميتا و�سط
البالد.

فيما �أكدت هيئة الطريان املدين الكولومبية
م�رصع الأ�شخا�ص ال��ذي��ن ك��ان��وا على منت
الطائرة املنكوبة ،لكنها مل تك�شف عن عدد
ال�ضحايا ب�صورة ر�سمية.
وك��ان��ت الطائرة التابعة ل�رشكة Laser
تنفذ رحلة تربط مدينتي �سان خو�سيه ديل
غوافياري وفيليافي�سن�سيو.

ماكرون.
وي��ت��زام��ن ال�سبت ال��ث��ام��ن ع�رش
للتظاهرات الذي ي�صادف  16مار�س
احلايل ،مع نهاية النقا�ش الوطني،
وي�أمل النا�شطون ال�سبت املقبل يف
جمع «فرن�سا بكاملها يف باري�س»
لتوجيه «�إنذار نهائي» للحكومة.

ألمانيا لمواطنيها:

احذروا السفر إلى تركيا
�أعلنت �أملانيا ،ت�شديد حتذيرات ال�سفر
�إلى تركيا ،حمذرة مواطنيها من �إمكانية
اعتقالهم ب�سبب التعبري عن الر�أي .وجاء
يف حتذير حديث �صدر ببيان عن وزارة
اخلارجية الأملانية« :ال ميكن ا�ستبعاد...
�أن تتخذ احلكومة الرتكية �إجراء جديدا
�ضد ممثلي و�سائل الإع�ل�ام الأملانية
ومنظمات املجتمع املدين».
و�أ�ضاف البيان« :الوقائع التي ي�شملها
الفهم القانوين الأمل��اين حلرية التعبري
ميكن �أن ت�ؤدي يف تركيا �إلى قيود مهنية
و�إج����راءات جنائية» .و�أو���ض��ح �أن عدة
�صحافيني �أوروبيني ،بينهم �أمل��ان ،مل
يتم اعتمادهم يف تركيا دون �إبداء �أ�سباب.
كما ذكر �أن مواطنني �أملان تعر�ضوا هناك
لالعتقال التع�سفي على نحو متزايد يف
العامني املا�ضيني.
وقالت ال���وزارة �إن ال�سلطات الرتكية
ترتاب ب�ش�أن �أي �صالت ب�شبكة رجل الدين
املقيم يف الواليات املتحدة ،فتح الله
غولن ،الذي تتهمه �أنقره بتنظيم حماولة
االنقالب عام .2016
وتابعت �أن �أي �سائح �سبق له امل�شاركة
يف اج��ت��م��اع��ات يف اخل����ارج ملنظمات
حمظورة يف تركيا يواجه خطر االعتقال
من قبل ال�سلطات يف �أنقرة ،وهذا ينطبق
كذلك على الأمل��ان الذين قالوا �أو �أيدوا
�آراء تنتقد احلكومة الرتكية على مواقع
التوا�صل االجتماعي.

�أعلن ممثل ل��وزارة اخلارجية الأمريكية �أن قذيفة
الهاون التي مت العثور عليها ال�سبت ،يف حقيبة موظف
ال�سفارة الأمريكية مبو�سكو ،ال متثل �أي خطر.
وقال« :نعلم باحلادث الذي وقع يف مطار �شريمييتيفو
مبو�سكو ب�ش�أن موظف ال�سفارة الأمريكية».
و�أ�ضاف« :متت ت�سوية هذا الو�ضع ،و�سمحوا للموظف
مبغادرة الأرا�ضي الرو�سية بعد م�صادرة هذا اجل�سم من
حقيبته ,مل يكن هناك �أي خطر بالن�سبة للركاب».
و�أفادت وزارة اخلارجية الرو�سية ،ال�سبت ،بالعثور

على قذيفة ه��اون م��زودة مبفجر ودون متفجرات
بداخلها ،يف حقيبة موظف لل�سفارة الأمريكية يف
رو�سيا .وو�صفت الوزارة هذا احلادث ب�أنه حماولة
لتنظيم ا�ستفزاز على منت و�سيلة النقل.
و�أف��ادت ال��وزارة �أي�ضا ب�أن هذا املوظف مرتبط ب�شكل
مبا�رشة بالقوات امل�سلحة الأمريكية ،م�ضيفة �أنه كان
يغادر رو�سيا بعد انتهاء رحلة عمل وكان ي�ؤكد �أنه ا�شرتى
قذيفة الهاون الفارغة لي�ضمها �إلى «جمموعته اخلا�صة»،
«�أي �أنه من هواة جمع مقتنيات من هذا النوع».

أردوغان :واشنطن تهددنا للحد من تحركاتنا
وليس بسبب «إس»400-

�أكد الرئي�س الرتكي ،رجب �أردوغان،
�أن �رشاء بالده منظومات «�إ�س»400-
من رو�سيا ال ي�ؤثر على �أمن الواليات
املتحدة والناتو ،معتربا �أن امل�شكلة
تتعلق بحرية حتركات تركيا خا�صة
يف �سوريا .وقال �أردوغان ،يف كلمة
�ألقاها �أمام جتمع انتخابي لـ «حزب
العدالة والتنمية» بوالية ديار بكر

جنوب �رشق البالد�« :إن ال�صفقة حول
�رشائنا منظومات �إ�س 400-للدفاع
اجلوي ال عالقة لها من قريب �أو بعيد
ب�أمن الواليات املتحدة �أو بالناتو �أو
مب�رشوع طائرة .»35-F
و�أ�ضاف الرئي�س الرتكي�« :أ�سباب
�رشائنا �إ�س 400-والطريقة التي
�سن�ستخدم بها هذه املنظومات وا�ضحة

متاما» .واعترب �أردوغان �أن «الأمر ال
يتعلق ب�رشاء منظومة �إ�س 400-بل
بحرية حتركات تركيا يف املنطقة
وعلى ر�أ�سها �سوريا» ،م�شريا �إلى �أمله
يف �أن «تتم ت�سوية» اخلالفات بني
�أنقرة ووا�شنطن ب�سبب هذا املو�ضوع
«مثلما جرى ذلك يف �إط��ار الق�ضايا
الأخرى».

الكشف عن تجارب نووية أميركية

أكدت لواشنطن ما سيحدث في هيروشيما
قام موقع  YouTuber atomcentralبتحميل فيديو
يعر�ض لقطات مرعبة م�ستعادة الختبارات نووية �أمريكية
لقنبلة نيفادا عام  ،1953ورغم فظاعة امل�شاهد ،ف�إن
�أمريكا وحدها �رضبت املدنيني ب�سالح نووي.
وتظهر �سل�سلة مقاطع الفيديو �آثار االنفجارات النووية
على �أج�سام ع�شوائية ،وت�سبب احل��رارة الناجتة عن
االنفجارات يف �إزاحة الطالء عن �سيارتي �سيدان قدميتني
وحافلة مدر�سية قبل �أن تدمر املوجة ال�صادمة من
وتبي اللقطات املرعبة
االنفجارات جميع ال�سيارات.
نّ
الأثر املذهل النفجار قنبلة نووية عن قرب وعلى م�ستوى
عال من الو�ضوح .كما تظهر مقاطع الفيديو امل�ستعادة
حديثا من التجارب النووية التي �أجريت يف نيفادا منذ
�أكرث من  60عاما ،كيف ميكن للقوة املرعبة لتفجري
قنبلة � Grableإزالة الطالء عن ج�سم ال�سيارات.

ومت تنفيذ التفجريات الذرية التجريبية يف موقع اختبار
نيفادا التابع لوزارة الطاقة الأمريكية يف مقاطعة ناي
اجلنوبية ال�رشقية من  17مار�س �إلى  4يونيو عام .1953
وتو�ضح اللقطات �آثار �أربعة جتارب منف�صلة للقنبلة الذرية
التي �أطلق عليها يف وقت الحق ا�سم «هاري القذر» .وتظهر3
مقاطع اللحظة التي يذيب فيها االنفجار الدهان عن ثالث
�سيارات منف�صلة ،مبا يف ذلك �سيدان كال�سيكيتان وحافلة.
وبعد حلظات ،تتفجر ال�سيارة ب�سبب �صدمة القنبلة.
وو�صفت �صحيفة «ديزيريت نيوز» التجارب النووية
بـ»امل�أ�ساوية واملجنونة» يف افتتاحية عام  ،1953لكن
مرا�سل �صحيفة نيويورك تاميز اعترب �إن هذه االختبارات
كانت �رضورية يف حقبة احلرب الباردة .وقال« :طاملا �أننا
نعي�ش يف عامل ذري ،يجب علينا �أن ن�ستمر يف تعلم املزيد
عن هذه القوة وكيف نعي�شها».

