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إيران :دعوة لمقاضاة أميركا بسبب عقوباتها االقتصادية

• حسن روحاني

�أكد الرئي�س الإيراين ح�سن روحاين
ام�س االثنني �رضورة الإع��داد لرفع
دع���وى ق�ضائية �ضد م��ن يفر�ض
العقوبات االقت�صادية على �إيران
ويدعمها وي�ساهم فيها.
و�أم��ر الرئي�س الإي��راين يف م�ؤمتر
�صحايف ام�س عقب اجتماع ملجل�س
الوزراء تر�أ�سه بت�شكيل وفد قانوين
�إي��راين من �أج��ل العمل على �إعداد
دع���وى ق�ضائية ���ض��د م��ن دعموا
و���س��اه��م��وا يف ف��ر���ض العقوبات
االقت�صادية على �إيران.
و�أك��د �أن «الأمريكيني يظنون �أنهم

ومن خالل هذه ال�سيا�سات وفر�ض
العقوبات ي�ستطيعون العودة �إلى
�إي���ران» ،مو�ضحا �أنهم «يريدون
ال�سيطرة على خريات البلد وم�صالح
ال�شعب �إال �أن هذه الغاية لن تتحقق
ولن يفلحوا فيما هم ب�صدد القيام
به».
و�أ����ض���اف روح����اين �أن «الأع����داء
يحاولون جاهدين �أن يعيقوا م�سرية
�إيران التقدمية ،و�أن يخلوا باحلياة
العادية للمواطنني» ،م�شريا يف
ذلك �إلى خروج الواليات املتحدة
الأمريكية من االتفاق النووي و�إعادة

• بحث عن ضحايا السيول

فر�ض العقوبات على طهران.
م���ن ن��اح��ي��ة �أخ������رى اج��ت��اح��ت
الفي�ضانات وال�سيول مناطق �شمال
وجنوب �إي��ران جراء �أمطار غزيرة
هطلت على م��دار الأ�سبوع ،و�شلت
حركة املرور.وقال رئي�س منظمة
الإغ��اث��ة والإن��ق��اذ التابعة للهالل
الأحمر الإيراين مرت�ضي �سليمي �إنه
مت العثور على جثث خم�سة قتلى
فقدوا الأ�سبوع املا�ضي يف املناطق
التي اجتاحتها الفي�ضانات.
و�أ���ض��اف �سليمي �أن  22حمافظة
�إيرانية تعر�ضت الأ�سبوع املا�ضي

ملوجات من الأمطار وال�صقيع مما
�أدى ملقتل �شخ�صني وفقدان خم�سة.
و�أو�ضح �سليمي �أنه مت تقدمي الإغاثات
لـ 193مدينة وقرية و�إجالء 12770
�شخ�صا ونقلهم �إلى �أماكن �آمنة.
و�أف�����اد م��را���س��ل��ن��ا ،ب�����أن �سيوال
وفي�ضانات جت��ت��اح مدينة بندر
عبا�س جنوب �إي��ران وتعيق حركة
املرور.
و�أ�ضاف �أن نهر جتن يف مدينة �ساري
�شمال �إيران يفي�ض عن جمراه نتيجة
الأمطار ويغرق احلديقة الدولية يف
املدينة.

ألمانيا :خالف حول إرسال طائرات لمساعدة أوكرانيا
انتقدت امل�ست�شارة الأملانية �أنغيال مريكل،
وزي��رة الدفاع يف حكومتها �أور�سوال فون دير
لياين ،لأنها اقرتحت �إر�سال طائرات و�سفن
حربية �أملانية� ،إل��ى منطقة م�ضيق كريت�ش،
مل�ساندة �أوكرانيا.
وقالت امل�ست�شارة ،موبخة وزيرتها« :هل
تقرتحني دخول �أملانيا يف حرب»؟
واعتربت مريكل� ،سلوك وزيرة الدفاع« ،غري
منا�سب» متهمة �إياها« ،بالتفكري الطفويل».
ّ
وذكرت مريكل ،مبا حدث مع ال�سفن الأوكرانية
يف امل�ضيق املذكور ،عندما انتهكت حرمة املياه
الإقليمية الرو�سية ،و�أكدت �أنها ال ترغب يف �أن
يتم احتجاز �أو تدمري ال�سفن الأملانية هناك.
وقالت امل�ست�شارة« :ال�سيدة ال��وزي��رة ،هل
تقرتحني دخول �أملانيا يف حرب؟ ملاذا يجب
علينا �أن نتجاهل م�صالح �أملانيا ،يف �سبيل
م�صالح الواليات املتحدة»؟
ويف وقت �سابق ،رف�ضت برلني طلب وا�شنطن،
�إر�سال �سفن حربية �أملانية �إلى منطقة م�ضيق

كريت�ش ،ل�ل�إع��راب عن الت�ضامن مع �سلطات
كييف.وتعترب �أملانيا� ،أن �سلطات �أوكرانيا،
تتحمل ذنب ما جرى يف امل�ضيق ،لأن �سفنها
لي�س فقط انتهكت املياه الإقليمية الرو�سية ،بل
ومل جتب على الدعوات الكثرية من جانب حر�س
احلدود الرو�سي هناك للتوقف.
من ناحية �أخرى �أ�رضم جمهولون النار يف متجر
تابع ل�رشكة  Roshenالعائدة للرئي�س الأوكراين
بيرتو بورو�شينكو يف �شارع «�أوبولون�سكي
برو�سبكت» يف مدينة كييف عا�صمة �أوكرانيا.
ونقلت وكالة  UNNللأنباء عن ال�رشطة� ،أن
«املعلومات الأولية ت�شري �إلى �أن ،جمهولني
�صبوا مادة قابلة لال�شتعال على جدران املتجر
و�أ�شعلوا فيه النار ،مما �أدى لتلف جزء من واجهة
املبنى».وت�شهد �أوكرانيا حالة من اال�ضطرابات
الأمنية وال�سيا�سية ،ع�شية االنتخابات الرئا�سية
املزمعة نهاية ال�شهر احلايل ،والتي �سيتناف�س
فيها نحو  40مر�شحا بينهم الرئي�س احلايل
بورو�شينكو.

بورو�شينكو الذي �أحرقوا له متجره تعهد قبل
و�صوله �إلى ال�سلطة ببيع �رشكاته والتخلي عن
�إدارة الأعمال والتفرغ لإدارة البالد وحل م�شاكلها
�إذا ما فاز يف االنتخابات ،فيما ت�شري م�صادر
حملية و�أجنبية موثوقة �إل��ى �أن��ه زاد ثروته
لأ�ضعاف ما كانت عليه قبل �إ���ص��داره الوعود
االنتخابية.ويتعر�ض بورو�شينكو النتقادات
الزمر القومية يف �أوكرانيا التي �صعد �إلى ال�سلطة
على �أكتافها ،ويهاجم الراديكاليون امل�ؤ�س�سات
التابعة له ويعملون على �إف�ساد وتعطيل لقاءاته
االنتخابية.
�رشكة  Roshenالعائدة لبورو�شينكو ،تتخ�ص�ص
يف �إنتاج ال�سكاكر وال�شوكوالته ولها فروعها يف
مدن �أوكرانيا وقبلها يف رو�سيا التي �أغلقتها له
يف �إطار العقوبات الرو�سية على نظامه.
ورغم ما حل ب�أوكرانيا من وهن اقت�صادي و�أمني
وترهل طال جميع القطاعات� ،صارت �رشكة
بورو�شينكو تنتج وتبيع � 450ألف طن من احللوى
�سنويا.

فرنسا :حظر المظاهرات في الشانزلزيه

قال م�س�ؤول بالإليزيه ،ام�س الإثنني� ،إن الرئي�س
الفرن�سي �إميانويل ماكرون يدر�س �إمكانية حظر
املظاهرات يف ج��ادة ال�شانزلزيه بالعا�صمة
باري�س.جاء ذلك عقب اندالع �أعمال عنف ونهب
يف ال�شانزلزيه ،خالل اجلولة الـ 18من حراك
«ال�سرتات ال�صفراء»؛ الأم��ر ال��ذي دفع ماكرون
�إلى قطع �إج��ازة كان يق�ضيها يف منتجع جليدي
للتزلج.
ونقلت �شبكة «يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية عن
امل�س�ؤول «مل ت�سمه» �إن ماكرون يدر�س �إمكانية
حظر املظاهرات يف جادة ال�شانزلزيه.
و�شارك يف مظاهرات ال�سبت ،بفرن�سا ،نحو 32
�ألفا و� 300شخ�ص ،ح�سب تقديرات ر�سمية .وتخلل
تلك املظاهرات �أعمال �شغب يف جادة ال�شانزلزيه
حيث �أ��ضرم متظاهرون النريان يف عدة متاجر
وك�رسوا واجهاتها ،وفق �إعالم حملي.
ومنذ  17نوفمرب املا�ضي ،ت�شهد فرن�سا ،يف �أيام
ال�سبت ،احتجاجات ينظمها �أ�صحاب «ال�سرتات
ال�صفراء» �ضد رفع �أ�سعار الوقود ،وارتفاع تكاليف
املعي�شة ،تخللتها �أعمال عنف؛ حيث ا�ستخدمت
ال�رشطة القوة �ضد املحتجني.وعليه� ،أعرب رئي�س
الوزراء الفرن�سي �إدوارد فيليب عن «غ�ضبه البالغ»
�إزاء �أعمال العنف وال�شغب يف باري�س.
وقال يف ت�رصيحات �صحافية« :ما يحدث يف باري�س
غري مقبول ،و�أي �شخ�ص ي�شجع �أو يجد �أعذار ًا ملن
يرتكبون «هذا العنف» ف�سيكون �رشيكا للبلطجية»،
ح�سب امل�صدر ذاته.
ومنذ  17نوفمرب املا�ضي ،ت�شهد فرن�سا ،يف �أيام
ال�سبت ،احتجاجات ينظمها �أ�صحاب «ال�سرتات

• إميانويل ماكرون

ال�صفراء» �ضد رفع �أ�سعار الوقود ،وارتفاع تكاليف
املعي�شة ،تخللتها �أعمال عنف؛ حيث ا�ستخدمت
ال�رشطة القوة �ضد املحتجني.
ويف ح���وادث على خلفية االح��ت��ج��اج��ات ،قتل
� 11شخ�صا ،و�أ�صيب �أكرث من �ألفي �شخ�ص ،ح�سب
�أرقام ر�سمية.
وكان عدد املحتجني � 282ألفا حني �أطلقوا حتركهم
للمرة الأول��ى ،لكن على مدى � 4أ�شهر �أخ��ذ عدد
املتظاهرين يرتاجع حتى �أنه كان �أقل من � 40ألفا
يف  2مار�س احلايل ،بينهم � 4آالف يف باري�س.

هولندا :هجوم على ترام يخلف  9جرحى
�أ�صيب عدد من الأ�شخا�ص يف �إط�لاق نار مبدينة
�أوتريخت و�سط هولندا �صباح ام�س االثنني.
وقالت �رشطة �أوتريخت �إن الأمن الهولندي طوق
حمطة للرتام و�سط املدينة ومت ن�رش فرق الطوارئ
يف املكان ،مرجحة مبقتل �شخ�ص على الأقل ووقوع
عدة �إ�صابات �أخرى نتيجة �إطالق نار يف حي �سكني
يف املدينة.
و�أ�ضافت ال�رشطة �أنه مت �إر�سال مروحيات �إلى مكان
احل��ادث ،ونا�شدت املواطنني االبتعاد لل�سماح
للم�سعفني ورجال الإنقاذ بالقيام بعملهم.
كما رجحت ال�رشطة �أن تكون لدى املنفذ دوافع
�إرهابية.
من جهته ق��ال رئي�س ال���وزراء الهولندي مايك

روتريه ال��ذي دعا �أع�ضاء حكومته �إل��ى اجتماع
طارئ« ،ن�شعر بقلق بالغ �إزاء الواقعة».
وقالت الإذاعة الهولندية �إنه مت تعزيز �إجراءات
الأمن عند مقر احلكومة يف الهاي.
وتناقلت و�سائل �إعالمية �أن �رشطة املدينة �أوعزت
للمدار�س يف املدينة �إغالق �أبوابها.
وعلى و�سائل التوا�صل االجتماعي ،انت�رشت �صور
تظهر توقف ال�ترام يف منت�صف تقاطع ،حماطا
مبركبات خدمات الطوارئ .ومل تت�ضح بعد طبيعة
الهجوم� ،أو دوافع منفذه.
فيما ذكرت و�سائل �إعالمية هولندية �أن هناك �أنباء
�أولية عن �إ�صابة  9وفرار امل�شتبه به ب�إطالق النار،
فيما تعمل ال�رشطة على مطاردته.

رئيس الوزراء الكندي يزور مسجداً
تضامن ًا مع المسلمين

جونسون يطالب بإدخال تغييرات على اتفاق «بريكست»
قال وزي��ر اخلارجية الربيطاين
ال�سابق بوري�س جون�سون �إن
الأوان مل يفت بعد �أمام �إمكانية
�إدخال احلكومة «تغيريا حقيقيا»
على االتفاق الذي تو�صلت �إليه
رئي�سة ال�����وزراء ت�يري��زا ماي
للخروج م��ن االحت���اد الأوروب���ي
وحذر من �إجراء ت�صويت برملاين
جديد على االتفاق هذا الأ�سبوع.
وت�صدر جون�سون حملة خروج

بريطانيا من االحتاد يف ا�ستفتاء
عام  .2016و�س�أل جون�سون يف
مقال ب�صحيفة تليجراف �أم�س
االول عما �إذا ك��ان هناك �سبيل
للتغلب على م���أزق اخل��روج يف
الربملان.
و�أج���اب قائال «رمب���ا» .و�أ�ضاف
«يعقد االحتاد الأوروب��ي قمة هذا
الأ�سبوع .مل يفت بعد �أوان �إدخال
تغيري حقيقي ع��ل��ى الرتتيب

اخلا�ص «باحلدود الأيرلندية».
�سيكون من الهراء �إجراء الت�صويت
قبل حماولة ذلك».
ومن املتوقع �أن تعقد ماي هذا
الأ�سبوع ت�صويتا ثالثا على االتفاق
ال��ذي تو�صلت �إليه مع االحتاد
ب�ش�أن االنف�صال ،وت�أمل يف موافقة
النواب الذين يخ�شى الكثريون
منهم ،على غرار جون�سون� ،أن
يجرب ما ي�سمى بالرتتيب اخلا�ص

باحلدود الأيرلندية بريطانيا على
البقاء يف فلك االحتاد.
ويهدف الرتتيب اخلا�ص بحدود
�أيرلندا �إلى �ضمان عدم العودة
�إلى فر�ض قيود على احلدود بني
�إقليم �أيرلندا ال�شمالية الربيطاين
و�أي��رل��ن��دا الع�ضو ب��االحت��اد �إذا
�أخفق اتفاق جتاري يف امل�ستقبل
يف جعل مثل تلك القيود غري
�رضورية.

• جا�ستني ترودو متحدث ًا

زار رئي�س ال��وزراء الكندي جا�ستني
ت���رودو م�سجدا مبنطقة بارهيفني
جنوب غرب العا�صمة الكندية �أوتاوا
يف �أع��ق��اب الهجوم الإره��اب��ي على
م�سجدين بنيوزلندا.
وقال املتحدث با�سم ترودو يف بيان
�أم�س ،ان الزيارة تهدف �إلى �إظهار
ت�ضامن رئي�س ال��وزراء مع اجلالية
امل�سلمة يف �أعقاب الهجوم الإرهابي يف
كراي�س ت�شري�ش بنيوزيلندا ،الفتا الى
ان رئي�س الوزراء اجرى لقاء خا�صا
مع رموز اجلالية امل�سلمة يف �أوتاوا
داخل امل�سجد.وبثت �شبكة «�سي بي
�سي» نيوز الإخبارية الكندية لقطات
م�صورة لدخول ترودو �إلى امل�سجد.
و�أ���ش��ارت ال�شبكة �إل��ى قيام رئي�س
الوزراء الكندي ب�إجراء ات�صال هاتفي
مع رئي�سة وزراء نيوزلندا قدم خالله
العزاء يف مقتل � 50شخ�صا يف الهجوم
الإرهابي.

اإلرهابي اشترى  4قطع سالح عبر اإلنترنت

الشرطة النيوزيلندية تنتشر مع عودة الحياة الطبيعية بعد هجوم المسجدين
انت�رشت ال�رشطة النيوزيلندية بكثافة مع �إعادة
فتح املدار�س وال�رشكات يف كراي�ست�شري�ش
�أبوابها ام�س االثنني بعدما قتل الإرهابي 50
�شخ�صا يف املدينة يوم اجلمعة ،وقالت رئي�سة
الوزراء �إنها �ستبد�أ العمل على ت�شديد قوانني
حمل ال�سالح.
وما زالت �أ�رس ال�ضحايا يف انتظار الإفراج عن
جثامني القتلى بعد انتهاء عمليات الفح�ص،
و�سيتم نقل بع�ض القتلى �إلى اخلارج للدفن.
وقال مفو�ض ال�رشطة مايك بو�ش �إنه �سيتم ن�رش
� 200رشطي �إ�ضايف لطم�أنة النا�س مع عودتهم
�إلى �أيام العمل الأ�سبوعية يف كراي�ست�شري�ش.
وحلقت الطائرات الهليكوبرت فوق املدينة
�صباح ام�س االثنني امللبد بالغيوم.
وقال بو�ش «�ست�شاهدون وجودا وا�ضحا وكثيفا
لل�رشطة يف ال�شوارع وحول �أعمالكم ومدار�سكم،
وحتى يف اجلو ،يف جميع �أنحاء البالد ...حتى
ت�شعرون بالأمان للم�ضي قدما فيما ترغبون
فعله».
ومت توجيه تهمة القتل �إلى برينتون تارانت
« 28عاما» ،امل�شتبه بكونه من املتطرفني
املعتقدين بتميز العرق الأبي�ض ،يوم ال�سبت.
ومن املقرر �أن ميثل �أمام املحكمة يف اخلام�س
من �أبريل حيث قالت ال�رشطة �إن من املحتمل �أن
توجه �إليه املزيد من االتهامات.
وال���ه���ج���وم ال����ذي وق����ع ي����وم اجل��م��ع��ة يف
كراي�ست�شري�ش ،والذي و�صفته رئي�سة الوزراء
جا�سيندا �أرديرن بالإرهابي ،هو �أ�سو�أ �إطالق
نار جماعي على الإطالق ت�شهده نيوزيلندا.

ومن املقرر �أن يجتمع جمل�س الوزراء لأول مرة
بعد الهجوم ،وي�أتي ت�شديد قوانني ال�سالح
على قائمة جدول �أعمال االجتماع.
على �صعيد مت�صل �أعلن �صاحب متجر Gun City
�أكرب حمل لبيع الأ�سلحة النارية يف نيوزيلندا،
�أن الأ�سرتايل اليميني املتطرف برينتون تارانت
منفذ جمزرة امل�سجدين يف كراي�ست ت�شري�ش،
قد ا�شرتى منه  4قطع �سالح.
وق��ال ديفيد تيبل مالك املتجر� ،إن املتهم
ا�شرتى �أربع بنادق من متجره عرب الإنرتنت،
و�إن ال�سالح الناري ن�صف الآيل الذي ا�ستخدمه
تارانت يف جرميته مل يكن من متجره.
و�أو�ضح تيبل �أن �رشكته مل ترتكب �أي خمالفات
عندما باعت الأ�سلحة النارية لتارانت ،الفتا
�إلى �أنه «كان يحمل رخ�صة �سالح قانونية من
الفئة «�أيه» عندما ا�شرتى �أ�سلحته.
وعلى �صعيد مت�صل بال�سالح� ،ألغى منظمو
معر�ض «كوميو مليتاريا» للأ�سلحة النارية يف
نيوزيلندا فعاليتهم التي كانت مقررة لل�سنة
اخلام�سة على التوايل يف نيوزيلندا.
وقالو على ح�سابهم يف «في�سبوك»« :مت �إلغاء
املعر�ض اح�ترام��ا لذكرى ال�ضحايا الذين
�سقطوا يف هجمات كراي�ست �شري�ش الإرهابية
وتزايد املخاطر الأمنية».
وتعهدت رئي�سة وزراء نيوزيلندا جا�سيندا
�أردي��رن بفر�ض قيود �أ�شد على حيازة ال�سالح
بعد املجزرة ،الفتة �إلى �أن  5قطع �سالح ن�صف
�آلية ا�ستخدمت �أثناء الهجوم ،و�أن املهاجم
كان حا�صال على رخ�صة حلمل ال�سالح.

عائلة إرهابي نيوزيلندا تعتذر ألهالي الضحايا
اعتذرت عائلة الأ�سرتايل برينتون
ت��اران��ت ،من ّفذ االع��ت��داء الإرهابي
على م�سجدي ال��ن��ور ولينوود يف
نيوزيلندا ،لأهايل ال�ضحايا الـ،50
مو�ضحة �أنهم حمطمون جدا ب�سبب ما
حدث.
وق���ال���ت ج����دة ت����اران����ت ،م���اري
ف���ي���ت���زج�ي�رال���د« :ن���ح���ن جميعا
م�صدومون ،ال نعرف كيف نفكر�..إنه
�شيء �أكرب من ا�ستيعابنا� ،أن يقوم
�شخ�ص ما من عائلتنا بارتكاب �شيء
كهذا».
ق�صت اجلدة البالغة من العمر 81
كما ّ
عاما ،كيف �أن حفيدها قد تغري كثريا
بعد وفاة والده عام  ،2010وكذلك
بعد رحلة طويلة له �إلى �أوروبا قام
بها عقب وفاة والده مبا�رشة.
وق��ال��ت« :فقط منذ �أن �سافر �إلى
اخلارج ،هذا الفتى تغري بالكامل،
مل يعد الفتى ال��ذي عرفناه ..من
الوا�ضح �أن عقله لي�س �سليما ،وما
قام به غري مقبول باملرة ،وال ميكن

�إ�صالحه».
�أما تريي فيتزجريالد ،عم تارانت
فقال« :نحن �آ�سفون للغاية للعائالت
التي كانت هناك ،للقتلى وامل�صابني.
ال ميكننا �أن نفكر يف �أي �شيء �آخر،

• مواساة ألهالي الضحايا

لي�س �أمامنا �سوى الذهاب �إلى البيت
واالختباء».
وبني العم �أن ال�رشطة قدمت احلماية
لوالدة تارانت و�شقيقته خوفا من
ردود الفعل الغا�ضبة.

و�أقدم املتطرف الأ�سرتايل برينتون
تارانت ،اجلمعة على قتل � 50شخ�صا
يف م�سجدي كراي�ست ت�شريت�ش يف
نيوزيلندا يف �أب�شع جرمية ي�شهدها
هذا البلد يف تاريخه.

