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البرلمان الفرنسي يواجه المظاهرات
بقانون مشدد

• الربملان الفرن�سي

واف��ق جمل�س النواب يف الربملان الفرن�سي ،يف
قراءة ثانية ،على م�رشوع قانون «مكافحة ال�شغب»،
الذي �أثار جدال وا�سعا ،خا�صة �أنه يعطي ال�سلطات
احلق يف منع بع�ض الأ�شخا�ص من امل�شاركة يف
املظاهرات .و�صوت ل�صالح ه��ذا القانون 210
�أع�ضاء ،فيما عار�ضه  115نائبا ،ومن املقرر �أن
يرفع م�رشوع القانون للرئا�سة ليم�ضي عليه الرئي�س
الفرن�سي� ،إميانويل ماكرون.
ومبقت�ضى هذا القانون ميكن ملحافظي الدوائر
والبلديات منع املظاهرات ،واحلكم بال�سجن 6
�أ�شهر وغرامة مالية ،يف حال تنظيم مظاهرات يف
ظل املنع الإداري.
ومن البنود املقرتحة �أي�ضا منع �إخفاء الوجه خالل
التظاهر ،ومنع التظاهر لأي �شخ�ص ت�سبب يف �أعمال

عنف �أو تخريب ،ف�ضال عن تقدمي �أي متورط للعدالة
بعد �ساعات قليلة فقط من توقيفه.
وي��ث�ير ه���ذا امل�����ش�روع ،ال����ذي اق�ترح��ه حزب
«اجلمهوريون» اليميني املعار�ض ،خالفا بني
نواب احلزب احلاكم «اجلمهورية �إلى الأمام» ،فيما
ترف�ضه �أحزاب الي�سار ،يف وقت تعي�ش فيه فرن�سا
على وقع احتجاجات «ال�سرتات ال�صفراء» منذ �أكرث
من ثالثة �أ�شهر.
وطرح يف �شهر �أكتوبر املا�ضي م�رشوع القانون،
ال��ذي ي�ستهدف «امل��خ��رب�ين» خ�لال املظاهرات
والتجمعات ،ووافق عليه �أع�ضاء جمل�س ال�شيوخ،
ثم نقحت الن�ص اجلمعية الوطنية «جمل�س النواب»
التي ت�شكل فيها حركة الرئي�س ماكرون «اجلمهورية
�إلى الأمام» الأغلبية.

عقب فشل ماي بتمرير صفقة «بريكست»

المعارضة البريطانية تدعو النتخابات مبكرة
دعا زعيم حزب العمال الربيطاين
جريميي كوربن لإجراء انتخابات
برملانية مبكرة بعد ف�شل حكومة
املحافظني بزعامة ترييزا ماي
بنيل ت�أييد النواب ل�صفقة خروج
ال��ب�لاد م��ن االحت���اد الأوروب���ي-
بريك�ست.
وق��ال كوربن يف ال�برمل��ان� :إن
«احلكومة «حكومة املحافظني
بزعامة ترييزا ماي» هزمت مرة
�أخرى بفارق كبري ،والآن عليهم
�أن يقبلوا حقيقة �أن اتفاقهم قد
م��ات» ،م�شريا �إل��ى �أن «رئي�سة
الوزراء متاطل بالوقت».
و�أ���ض��اف« :ينبغي علينا �أجراء
انتخابات برملانية �شاملة».
ووع��د ك��ورب��ن ب���أن يقدم حزب
العمال م�رشوعه اخلا�ص ب�رشوط
�صفقة خ���روج بريطانيا من
االحتاد الأوروبي.
وختم زعيم ح��زب املعار�ضة
ح��دي��ث��ه ،ق��ائ�لا� :إن «ال�صفقة
املقرتحة من احلكومة ماتت،
وم�س�ألة �إمكانية خروج بريطانيا
من االحتاد الأوروبي دون اتفاق
يجب عدم النظر فيها بالربملان،
وعلى الربملان �أن ي�ؤيد اقرتاحا
جديدا مل�س�ألة خروج بريطانيا
من االحتاد الأوروبي ،و�أن حزب
ال��ع��م��ال �سيطرح خطته بهذا
ال�ش�أن ،معربا عن قناعته ب�أن
الأغلبية �ستلتف وراء اق�تراح
حزبه ،ف�ضال عن ا�ستعداد حزبه

• ترييزا ماي يف جل�سة مبجل�س العموم

للمفاو�ضات».
ورف�ض جمل�س العموم الربيطاين
«ال���ن���واب» ،م�ساء الثالثاء،
املوافقة على االتفاق املعدل
ب�ش�أن �رشوط ان�سحاب اململكة
املتحدة من االحت��اد الأوروب��ي
والذي طرحته رئي�سة الوزراء،
ترييزا ماي.
و�صوت  391نائبا �ضد ال�صفقة
اجلديدة مع االحتاد الأوروبي،
فيما �أي��ده��ا  242نائبا فقط،
ليكون هذا الرف�ض الثاين من قبل

المدمرات األميركية
تهدد روسيا
ق��ال اخلبري الع�سكري الرو�سي،
ف�لادمي�ير ك��وزي��ن� ،إن امل��دم��رات
الأمريكية من طراز ،Arleigh Burke
امل��زودة ب�صواريخ جمنحة بحرية
التمركز ،ت�شكل «تهديدا حقيقيا»
لرو�سيا.
و�أ�ضاف يف حديث لقناة «زفيزدا»
التلفزيونية« :هذه املدمرات حتمل
�أ�سلحة �صاروخية موجهة ،مبا يف
ذلك �صواريخ اعرتا�ضية ،و�صواريخ
ه��ج��وم��ي��ة جم��ن��ح��ة ،و���ص��واري��خ
خم�ص�صة ملكافحة الغوا�صات،
وكذلك �صواريخ م�ضادة لل�سفن».
و�أ����ش���ار ك��وزي��ن� ،إل���ى �أن���ه وفقا
للربنامج احلايل لتطوير الأ�سطول
البحري الأم�يرك��ي ،بحلول بداية

أميركا :سنخنق ايران بخفض
صادراتها النفطية

الأرب��ع��ي��ن��ات م��ن ال��ق��رن احل��ايل،
�سيمتلك هذا الأ�سطول 96-84 ،مدمرة
من هذا النوع.
وق��ال« :وه��ذا ي�شكل تهديدا حقيقيا
للأمن القومي الرو�سي».
ونوه اخلبري ،ب�أن ال�سفن احلربية
الأم�يرك��ي��ة م��ن ط����راز Arleigh
 ،Burkeهي نوع من مدمرات اجليل
الرابع .ويف نطاق اخلدمة القتالية
منذ عام .1988
وب��ي�ن احل��ي�ن والآخ�������ر ،تقرتب
ال�سفن احلربية الأمريكية احلاملة
ل���ل�������ص���واري���خ ،م���ن ال�����س��واح��ل
الرو�سية يف البحر الأ���س��ود وبحر
البلطيق واملحيط الهادئ ،بهدف
اال�ستطالع.

• مدمرة �أمريكية حديثة

أوضحت مالبسات هجوم «السفارة البرتغالية»

إيران تهدد إسرائيل برد مباشر إذا هاجمت ناقالت النفط
هدد وزير الدفاع الإيراين� ،أمري
ح��امت��ي ،ت��ل �أب��ي��ب ب��رد مبا�رش
وموجع �إذا �شنت بحريتها هجمات
على ناقالتها لوقف مبيعاتها
من النفط ،بعد تهديدات �أطلقتها
�إ�رسائيل و�أم�يرك��ا بخنق �إي��ران
اقت�صاديا.
وقال حامتي� ،إن «مثل هذا التحرك
�سيعترب �رضبا من القر�صنة»،
وح��ذر من �أن��ه �إذا حدث «ف�سرند
بحزم» ،وذلك بعد �إعالن رئي�س
ال����وزراء الإ��سرائ��ي��ل��ي بنيامني
نتنياهو ب�أن البحرية الإ�رسائيلية
قد تتحرك لوقف تهريب النفط
الإي��راين التفافا على العقوبات
الأمريكية.
وو�صف رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي،
�صادرات النفط الإيرانية ب�أنها
«عمليات تهريب نفط» ،وهدد
ن��اق�لات النفط الإي��ران��ي��ة ب�أن
«البحرية الإ�رسائيلية ميكن �أن
توقف تهريب �إي��ران لنفطها �إذا
لزم الأمر» .وقال نتنياهو� ،أم�س
الثالثاء� ،إن بحرية ب�لاده «قد
تتخذ �إج��راء �ضد تهريب �إيران
للنفط» ،داعيا القوى العاملية
لإحباط �أي حماولة من طهران
لتفادي العقوبات الأمريكية.

• مقاتلة �إيرانية

و�أبلغ نتنياهو �ضباط البحرية،
يف ر�سالة ،ب ��أن �إي��ران ال تزال
تتبع �إج�����راءات ��سري��ة ل�شحن
الوقود ،مثلما كانت تفعل قبل
�إبرامها االتفاق النووي يف عام
.2015
وكانت البحرية الإيرانية ،ذكرت
�أن «ناقلة نفط �إيرانية تعر�ضت،
�صباح اخلمي�س املا�ضي� ،إلى

الربملان للم�صادقة على اتفاق
اخل��روج ،علما ب ��أن الت�صويت
ال�����س��اب��ق ج���رى يف  15يناير
املا�ضي.
وه��ذه النتيجة ،التي �أ�صبحت
هزمية جديدة بالن�سبة �إلى ماي
و�سط تعايل الأ���ص��وات الداعية
�إلى ا�ستقالتها ،تعني �أن لندن
وب��روك�����س��ل لي�س بحوزتهما
حتى الآن �أي اتفاق ينظم عملية
«بريك�ست» وذل��ك قبل  17يوما
فقط من موعد االن�سحاب الر�سمي

لربيطانيا من االحت���اد ،الأمر
الذي يزيد ب�شكل كبري من احتمال
ت�أجيل هذه اخلطوة ملدة �شهرين
على الأقل.
و�أك����دت م��اي يف ه��ذا ال�سياق
�أن جم��ل�����س ال��ع��م��وم �سيكون
عليه الت�صويت ح��ول مو�ضوع
االن�سحاب دون �صفقة ي��وم 13
مار�س ،ويف حال رف�ض الربملان
ه��ذا الإج����راء �سينظم ت�صويت
�آخر يوم  14مار�س حول ت�أجيل
«بريك�ست».

هجوم من قبل قرا�صنة ي�ستقلون
 11زورق����ا ق���رب م�ضيق باب
املندب يف خليج عدن� ،إال �أنه مت
�إنقاذها بوا�سطة تدخل مغاوير
القوة البحرية حلماية ال�سفن،
يف الوقت املنا�سب ،وذلك وفقا
لوكالة «�أنباء فار�س».
وعر�ض التلفزيون الإيراين لقطات
للبحرية وهي تطلق النار على

الزوارق ،م�ؤكدا �أن ناقلة النفط،
التي حتمل �أكرث من � 150ألف طن
من اخلام وا�صلت طريقها ب�سالم.
من ناحية �أخرى �أعلن املتحدث
با�سم وزارة اخلارجية الإيرانية،
ب��ه��رام قا�سمي� ،أن موظفا من
ال�سفارة الربتغالية يف طهران
تعر�ض لهجوم م�ساء الثالثاء،
م�ضيفا �أن �سبب الهجوم يعود �إلى

عداء وخالفات �شخ�صية.
و�أكد قا�سمي نب�أ ا�ستهداف املوظف
املذكور وق��ال� ،إن التحقيقات
املبدئية وتقرير ال�رشطة ي�شريان
�إلى �أن ال�شخ�ص املذكور يعمل
موظفا يف ال�سفارة الربتغالية.
و�أو���ض��ح �أن م�س�ؤويل ال�رشطة
�سيقدمون الإي�ضاحات الالزمة
يف هذا املجال ،و�أن التحقيقات
جارية .و�أف��ادت م�صادر مطلعة
ب��وق��وع ح��ادث �إط�ل�اق ن��ار قرب
ال�سفارة الربتغالية يف طهران
و�إ�صابة �شخ�ص ،وقالت �إن موظفا
�إيرانيا يف ال�سفارة الربتغالية
ل��دى ط��ه��ران تعر�ض بعد ظهر
الثالثاء قرب ال�سفارة لإطالق نار
من قبل راكب دراجة نارية.
ونقل هذا ال�شخ�ص �إلى امل�ست�شفي
مبا�رشة وخ�ضع للعالج الالزم
وتعد حالته ال�صحية م�ستقرة.
من جانبه �أعلن رئي�س املركز
الإعالمي لقيادة الأمن الداخلي يف
طهران ،العقيد بابك منك �شنا�س،
يف ت�رصيح لوكالة «�إرن���ا» �أن
�إطالق النار جرى بوا�سطة بندقية
�صيد و�أن التحقيقات الأولية
ت�شري �إلى وجود خالفات �شخ�صية
وراء احلادث.

ك�����ش��ف وزي�����ر خ��ارج��ي��ة
�أمريكا ،مايك بومبو ،عن
عزم بالده ممار�سة ال�ضغط
خل��ن��ق �إي�������ران وخف�ض
�صادراتها النفطية �إلى
ال�صفر ،وط��ال��ب طهران
بالت�رصف كدولة عادية.
وق��ال بومبو متحدثا يف
م�ؤمتر للطاقة يف هيو�سن
بتك�سا�س« :ن��ع��ت��زم بكل
ت�أكيد ال�ضغط عن طريق
العقوبات خلف�ض �صادرات
ال��ن��ف��ط الإي�������راين �إل���ى
ال�صفر».
و�أع��ل��ن وزي���ر اخلارجية
الأمريكي� ،أن بالده تطالب
�إي���ران ال��ب��دء «بالت�رصف
كدولة عادية طبيعية».
وت��ع�ترف ط��ه��ران بت�أثري
ال��ع��ق��وب��ات الأم�يرك��ي��ة
القا�سية على اقت�صادها
وعلى احل��ي��اه املعي�شية

اليومية ملواطنيها ،لكنها
ت�ؤكد �أنها لن ترتاجع �أمام
ال�ضغوط الأمريكية.
وك��ان الرئي�س الأمريكي
دونالد ترامب ،قد ان�سحب
يوم  8مايو املا�ضي ،من
االتفاق النووي مع �إيران،
ال���ذي مت ال��ت��و���ص��ل �إليه
بني «ال�سدا�سية الدولية»
«رو�سيا والواليات املتحدة
وبريطانيا وال�صني وفرن�سا
و�أملانيا» وطهران يف عام
 .2015و�أع��ادت الواليات
املتحدة ،فر�ض عقوبات
وا�سعة النطاق �ضد �إيران
اعتبارا من يوم � 7أغ�سط�س
املا�ضي ،كانت معلقة يف
ال�سابق نتيجة للتو�صل
�إل��ى خطة العمل ال�شاملة
امل�شرتكة ب�ش�أن الربنامج
النووي الإيراين بني �إيران
وال�سدا�سية الدولية.

الخارجية األميركية تحرض
أوكرانيا ضد روسيا
ق�����ال وزي������ر اخل���ارج���ي���ة
الأمريكي ،مايك بومبو� ،أن
رو�سيا ت�ضغط �سيا�سيا على
�أوك��ران��ي��ا م��ن خ�لال قطاع
وحر�ض �أوروبا �ضد
الطاقة،
ّ
م�رشوع «ال�سيل ال�شمايل»2
لنقل ال��غ��از ال��رو���س��ي �إلى
القارة العجوز .وزعم بومبو
متحدثا يف م�ؤمتر«�سرياويك»
للطاقة يف هيو�سنت بتك�سا�س
�أن «رو�سيا ت�ستخدم خطوط
�أن��اب��ي��ب ال��غ��از لل�ضغط
ال�سيا�سي على �أوكرانيا».
وادع����ى وزي����ر اخلارجية
الأمريكي ،ان رو�سيا «غزت
�أوكرانيا من �أج��ل الو�صول
�إلى احتياطياتها من النفط
وال���غ���از» .م�شدد على �أن
«رو�سيا م�صممة على منع
�أوك���ران���ي���ا م���ن ا�ستخدام
احتياطياتها م��ن الطاقة

وا�ستخدام خطوط �أنابيبها
و�شبكاتها لتو�صيل الطاقة
�إل���ى م��ن��ازل مواطنيها».
وزي���ادة يف التحري�ض �ضد
مو�سكو ،قال وزير اخلارجية
الأم�ي�رك���ي م��اي��ك بومبو:
«ال نريد �أن يرتبط الزمالء
الأوروبيون بالغاز الرو�سي
م��ن خ�لال م����شروع �أنابيب
« « 2 Nord Streamال�سيل
ال�شمايل  ،»2كما ال نريد نحن
�أن نعتمد على �إمدادات النفط
ال��ف��ن��زوي��ل��ي��ة» .وتعار�ض
ال��والي��ات املتحدة بن�شاط
م�رشوع ،2 Nord Stream
ال���ذي يت�ضمن �إن�����ش��اء خط
�أنابيب للغاز بطاقة �إجمالية
تبلغ  55مليار مرت مكعب
�سنويا ،ميتد من ال�ساحل
الرو�سي ،عرب بحر البلطيق،
�إلى �أملانيا.

مادورو« :الخزان األزرق» يلبي احتياجات سكان فنزويال من المياه
�أعلن رئي�س فنزويال نيكوال�س مادورو� ،أن
حكومته �ستطلق برنامج «اخلزان الأزرق»
لتلبية حاجات كل عائلة يف البالد للمياه،
يف حتد للعقوبات الأمريكية وعمليات
التخريب املتعمدة لقطاع الطاقة.
وقال مادورو يف حديث بث على «تويرت»:
«قررت البدء بخطة يطلق عليها «اخلزان
الأزرق» التي تهدف �إلى �إن�شاء احتياطي
دائ��م من املياه لكل �أ��س�رة» .و�أ�ضاف
مادورو� ،أن اخلطة �ستنفذ على الفور.
ووفقا لبيانات �سابقة� ،أدت االنقطاعات
املتكررة يف �إم��دادات املياه �إلى كارثة
حقيقية لكثري م��ن �سكان كاراكا�س،
الذين ي�ضطرون ،يف ظروف النق�ص لهذا

املورد احلياتي� ،إلى التوجه �سريا على
الأقدام والذهاب �إلى الينابيع الطبيعية
املجاورة.
وتفاقمت الأزم��ة ال�سيا�سية يف فنزويال
وت�صاعدت امل�شكالت املعي�شية ،بعد
تن�صيب رئي�س ال�برمل��ان الفنزويلي
املعار�ض ،خوان غوايدو ،نف�سه رئي�سا
للبالد بدعم من الواليات املتحدة والدول
الغربية ،دون انتخابات �أو �أي م�سوغ
�رشعي.
و�سارعت الواليات املتحدة بعد دقائق من
تن�صيب نف�سه رئي�سا لالعرتاف به مطالبة
الرئي�س الفنزويلي املنتخب وال�رشعي
نيكوال�س مادورو بت�سليمه ال�سلطة وعدم

ا�ستخدام العنف �ضد املعار�ضة.
ومن جانبه �أعلن مادورو �أنه هو الرئي�س
ال�رشعي للبالد ،وا�صفا رئي�س الربملان
وامل��ع��ار���ض��ة «ب��دم��ى يف ي��د ال��والي��ات
املتحدة».
من ناحية �أخرى دعا مادورو ،املواطنني
لتوفري الكهرباء ،وال�صالة م��ن �أجل
ا�ستعادة �إمدادات الطاقة يف البالد.
وقال يف كلمة مت بثها عرب تويرت« :من
�أجل ا�ستعادة �إمدادات الطاقة� ،أطلب منكم
اليقظة جتاه كل التفا�صيل� ،أطلب من
اجلميع ،توفري الكهرباء وا�ستخدام احلد
الأدنى من الإ�ضاءة».
ودعا مادورو ،كذلك �أتباع كل الديانات،

للت�رضع وال�صالة من �أجل البالد ومن �أجل
�إحالل ال�سالم يف فنزويال.
وق����ال�« :أرج�����و م��ن��ك��م ال�����ص�لاة لأج��ل
ف��ن��زوي�لا ...اطلبوا ال�سالم لبالدنا.
ت�رضعوا للرب ،و�ستظهر الكهرباء.
�صلوا للرب ،و�ستبد�أ منظومة الطاقة
الكهربائية بالعمل ،و�ستت�ألق الدنيا
بال�سالم والهدوء لل�شعب».
وتعر�ضت فنزويال ،يف يوم  7مار�س،
لأزمة طاقة كهربائية �شديدة ب�سبب عطل
يف حمطة «الغوري»� ،أكرب حمطات توليد
للكهرباء يف البالد .وو�صفت ال�سلطات
ما جرى ،بالتخريب املتعمد يف �إطار
احلرب �ضد فنزويال.

• �سباق للح�صول على املياه

