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ماي تلمح إلى عدم طرح اتفاق االنسحاب لتصويت ثالث في البرلمان

مسيرات حاشدة في لندن تطالب بإجراء استفتاء ثان ٍ بشأن «بريكست»
نزل مئات الآالف من جميع �أنحاء بريطانيا
�شوارع لندن� ،أم�س؛ للمطالبة ب�إجراء ا�ستفتاء
ثان حول خروج بريطانيا من االحتاد الأوروبي
«بريك�ست».
وارت��ف��ع ع��دد املتظاهرين ،ال��ذي��ن يطالبون
ب�إجراء ا�ستفتاء ثان حول خروج بريطانيا من
التكتل �إلى �أكرث من مليون بعد م�سرية مماثلة،
مت تنظيمها يف �أكتوبر املا�ضي �شارك فيها حوايل
� 700ألف �شخ�ص.
و�سار املتظاهرون من طريق «ب��ارك الن» �إلى
مبنى الربملان من منت�صف النهار ،ثم نظموا
وقفة �أمام الربملان.
وت�ضم قائمة ال�شخ�صيات امل�شاركة يف م�سرية،
�أم�����س ،عمدة ل��ن��دن��� ،ص��ادق خ��ان م��ن حزب
«العمال» املعار�ض وزعيمة احل��زب الوطني
اال�سكتلندي ،نيكوال �ستريجن.
وكانت رئي�سة وزراء بريطانيا ،ترييزا ماي قد
رف�ضت مرارا دعوات لإج��راء ا�ستفتاء ثان على
الرغم من �أن الربملان مل يتو�صل حتى الآن
التفاق خلروج بريطانيا من التكتل.
وكان زعماء االحتاد الأوروبي وماي قد وافقوا

هذا الأ�سبوع على ت�أجيل خروج بريطانيا من
التكتل �إلى  22مايو املقبل ،ما يجنب احتمال
خروج بريطانيا من التكتل يف  29مار�س.
من جهة �أخرى� ،أملحت رئي�سة وزراء بريطانيا
ترييزا ماي� ،أم�س الأول� ،إلى �أنها قد ال تعيد
طرح اتفاق تو�صلت �إليه لالن�سحاب من االحتاد
الأوروبي على الربملان للت�صويت للمرة الثالثة
الأ�سبوع املقبل �إذا مل يكن هناك ت�أييد كاف
لإقراره.
ورف�ض امل�رشعون بالفعل االتفاق مرتني لكن من
املتوقع �أن حتاول رئي�سة الوزراء للمرة الثالثة
احل�صول على موافقة الربملان الأ�سبوع املقبل.
كان زعماء االحت��اد الأوروب���ي قد �أمهلوا ماي
�أ�سبوعني �إ�ضافيني ينتهيان يف � 12أبريل
يف حم��اول��ة ملنحها وقتا لإق���رار االت��ف��اق يف
الربملان ،لكن رئي�سة الوزراء قالت يف ر�سالة
لأع�ضاء الربملان �إن مثل هذا الت�أييد قد ال يكون
متاحا.
وقالت ماي يف ر�سالة على تويرت�« :إذا ات�ضح �أنه
ال يوجد دعم كاف لإعادة االتفاق الأ�سبوع املقبل
�أو رف�ضه الربملان مرة �أخرى ،فيمكننا �أن نطلب

متديدا جديدا قبل � 12أبريل لكن ذلك �سيت�ضمن
�إجراء انتخابات الربملان الأوروبي».
بدوره ،قال رئي�س املجل�س الأوروبي ،دونالد
تو�سك� ،أم�س الأول� ،إن م�صري «بريك�ست» ال يزال
يف يد الربيطانيني بعد موافقة القادة الأوروبيني
على ت�أجيل تاريخ املغادرة.
و�أ�ضاف تو�سك�« :إن كل �شيء حمتمل» حتى يوم
� 12أبريل املقبل مبا يف ذلك احتمالية ت�أجيل
�أط��ول �أو �إلغاء خ��روج بريطانيا من االحتاد
الأوروبي« ،بريك�ست».
وتابع تو�سك �أنه «�سعيد حقاً» بالقرار اجلماعي
لقادة االحت��اد الأوروب���ي ال��ـ  27بتمديد �أجل
املادة  ،50اخلا�صة بعملية خروج بريطانيا من
االحتاد الأوروبي ،م�شري ًا �إلى �أن « ذلك يعني �أن
كل �شيء حمتمل حتى � 12أبريل� ،سواء �صفقة،
متديد طويل �إذا ما قررت اململكة املتحدة �إعادة
التفكري يف ا�سرتاتيجيتها� ،أو �إلغاء املادة
.»50
و�أكد تو�سك �أن قادة االحتاد الأوروبي «م�ستعدون
للأ�سو�أ ،لكننا ن�أمل الأف�ضل ،فكما تعلمون الأمل
هو �آخر ما ميوت».

قام بزيارة تضامنية للمركز الثقافي اإلسالمي في نيويورك

غوتيريس يندد باستهداف المساجد
 ...ويطالب بالتصدي للتطرف

• غوتريي�س خالل زيارته للمركز الثقايف الإ�سالمي

قام الأم�ين العام للأمم املتحدة
�أنطونيو غوتريي�س �أم�س الأول
ب���زي���ارة ال���ى امل��رك��ز الثقايف
الإ�سالمي يف مدينة نيويورك.
وق��ال غوتريي�س يف كلمة خالل
الزيارة�« :أن��ا هنا يف هذا اليوم
املقد�س للتعبري ع��ن ت�ضامني
وتقدمي الدعم للمجتمع الإ�سالمي
ف��م��ا زل��ن��ا ن��ع��اين م��ن الهجوم
الإرهابي الذي وقع يوم اجلمعة
امل��ا���ض��ي يف ن��ي��وزي��ل��ن��دا ويف
الوقت نف�سه تو�صلنا �إلى معرفة
الكثري من الق�ص�ص امللهمة عن
ال�ضحايا».
و�أ�ضاف« :لقد ت�أثرت ب�شدة بكلمات
�أح��د امل�صلني وه��و ي��رى غريبا
مي�شي يف م�سجد كراي�ست�شري�ش مل
يدرك �أن هذا ال�شخ�ص الغريب كان
�إرهابيا و�أن كلمات امل�صلني كانت
مو�ضع ترحيب وحمبة فهذه هي
الروح املت�أ�صلة بعمق يف الإ�سالم
وهو دين �أحرتمه كثريا يعرب عن
وج��ه احل��ب والرحمة واملغفرة
والرحمة والنعمة».

و�شدد على �رضورة الت�صدي للتطرف
بكل �أ�شكاله �سواء ما ي�ستهدف
امل�ساجد �أو املعابد اليهودية او
الكنائ�س او �أي مكان �آخر مطالبا
حتالف احل�ضارات بالتوا�صل مع
احلكومات واملنظمات الدينية
وال���ق���ادة ال��دي��ن��ي�ين وغ�يره��م
وا�ستطالع م��ا ميكن القيام به
ملنع هذه الهجمات و�ضمان حرمة
املواقع الدينية.
واطلق الأمني العام دعوة للت�أكيد
على حرمة ك��ل �أم��اك��ن العبادة
و�سالمة امل�صلني الفتا ال��ى انه
طلب من املمثل ال�سامي للأمم
امل��ت��ح��دة لتحالف احل�ضارات
و�ضع خطة عمل للأمم املتحدة
ب�أ�رسها لالنخراط بالكامل يف
دعم حماية املواقع الدينية م�شددا
على ��ضرورة االحت��اد اليوم وكل
يوم �ضد كراهية امل�سلمني و�أ�شكال
التع�صب.
وتابع غوتريي�س« :ب�صفتي املفو�ض
ال�سامي ل�ش�ؤون الالجئني التابع
للأمم املتحدة ر�أي��ت كرم الدول

الإ�سالمية يفتح حدوده دائما �أمام
النا�س الذين يعي�شون يف حمنة يف
عامل يتم فيه للأ�سف �إغالق العديد
من احل��دود وه��ذا يتما�شى مع ما
�أراه �أجمل و�صفة حلماية الالجئني
يف تاريخ العامل» مقتب�سا بع�ض
الآي��ات من القر�آن الكرمي والتي
تدل على هذه املعاين ال�سامية.
واكد انه كان من الواجب تطبيق
هذه احلماية على كل من امل�ؤمنني
وغري امل�ؤمنني ما يدل على طابع
االنفتاح واالحرتام املتبادل وهذا
�أمر رائع للغاية ويجب �أن يفهمه
العامل اليوم ،م�شريا الى ان ذلك
ما ك�شف عنه النبي حممد �صلى الله
عليه و�سلم قبل اكرث من  14قرنا
من اتفاقية حماية الالجئني.
كما اكد غوتريي�س انه «يجب �أن
نبقى معا لل�صمود ام��ام املحن
وال�شدائد �إذ اين �أع��رف �أن هذه
الأوق��ات ع�صيبة لكني هنا لأقول
بقلب ثقيل ولكنه ممتلئ �إنكم ل�ستم
وحدكم وان العامل معكم والأمم
املتحدة معكم وانا معكم».

تركيا طالبت ألمانيا بـ  990مالحقة
عبر اإلنتربول منذ االنقالب
منذ حماولة االنقالب الع�سكري الفا�شلة يف تركيا يف
يوليو عام  ،2016وجهت ال�سلطات الرتكية لأملانيا
 990طلبا عرب الإنرتبول ملالحقة مطلوبني �أمنيا.
وذكرت و�سائل �إعالم ا�ستنادا �إلى رد احلكومة الأملانية
على طلب الإحاطة من الكتلة الربملانية حلزب «الي�سار»
�أنه يف  925حالة ،طلبت ال�سلطات الرتكية بتنفيذ �أوامر
اعتقال ،بينما طلبت يف  65حالة �أخرى حتديد مكان
الإقامة ،ومل يو�ضح الرد عدد الطلبات التي ا�ستجابت

ال�سلطات الأملانية لها.
ويف �سبتمرب املا�ضي ،مت الك�شف عن رد وزارة العدل
الأملانية ب�ش�أن طلب �إحاطة من الكتلة الربملانية حلزب
«الي�سار» حيث بلغ عدد طلبات املالحقة التي تلقتها
�أملانيا من تركيا منذ حماول االنقالب بلغ  848طلبا.
جتدر الإ�شارة �إلى �أن احلكومة الرتكية تت�صدى ب�رصامة
لأعداء مزعومني للدولة وناقدين للحكومة منذ حماولة
االنقالب.

«التعاون اإلسالمي» تطالب باعتبار

«اإلسالموفوبيا» أحد أشكال العنصرية
طالبت منظمة التعاون الإ�سالمي
�أم�س الأول ،منظمة الأمم املتحدة
ب�إعالن الـ «�إ�سالموفوبيا» على
�أنه �أحد �أ�شكال العن�رصية ،وذلك
خ�لال القمة غري العادية التي
�أقيمت يف �إ�سطنبول ب�ش�أن املذبحة
التي حدثت يف نيوزيلندا والتي
راح �ضحيتها � 50شخ�ص ًا.
وطالب البيان اخلتامي ال�صادر
عن اللجنة التنفيذية للمنظمة يف

النقطة رقم « ،»16الأم�ين العام
للأمم املتحدة بعقد دورة خا�صة
للجمعية العامة من �أج��ل �إعالن
الإ�سالموفوبيا �شك ً
ال من �أ�شكال
العن�رصية ،وتعيني مقرر خا�ص
معني مبكافحة الإ�سالموفوبيا.
وتتكون اللجنة التنفيذية ملنظمة
التعاون الإ�سالمي ،التي ت�ضم
 57دولة �إ�سالمية ويقع مقرها يف
مدينة جدة «ال�سعودية» ،حالي ًا

من وزراء خارجية تركيا وم�رص
وجامبيا والإم��ارات وبنغالدي�ش
والنيجر وال�سعودية.
و���ش��ارك يف القمة �أي�����ض�� ًا وزير
خارجية نيوزيلندا ،وين�ستون
ب��ي�ترز ،ال���ذي مت��ت دع��وت��ه من
ق��ب��ل ت��رك��ي��ا ،وط���ال���ب �أي�����ض�� ًا
البيان اخلتامي ب�إعالن يوم 15
مار�س يوم ًا دولي ًا للت�ضامن �ضد
الإ�سالموفوبيا.

• تظاهرات يف لندن تطالب با�ستفتاء ٍ
ثان

اعتقال مساعد لزعيم المعارضة في كراكاس ...وواشنطن ترد بإجراءات

فنزويال :العقوبات األميركية الجديدة
 ...غير قانونية
ا�ستنكرت فنزويال�،أم�س،العقوبات اجلديدة التي
فر�ضتها الواليات املتحدة الأمريكية على عدة
بنوك يف البالد ،وا�صفة هذه العقوبات بـ«غري
القانونية».
وقالت اخلارجية الفنزويلية� ،إن  24مليون
�شخ�ص �سوف يت�رضرون جراء الإجراءات الأمريكية
اجلديدة.
وفر�ضت وزارة اخلزانة الأمريكية عقوبات جديدة
على فنزويال ردا عل اعتقال كراكا�س م�ساعدا
لزعيم املعار�ضة الفنزويلية خوان غوايدو فيما
حذر البيت الأبي�ض من �أن وا�شنطن لن تت�ساهل
جتاه اعتقال �أي من املعار�ضني ال�سلميني يف
البالد.
وت�شمل العقوبات اجلديدة وفقا لبيان �أ�صدرته
وزارة اخلزانة الأمريكية م�رصف «بانكو دي
دي�سارولو �إيكونوميكوي �سو�سيال دي فنزويال»
و�أربع م�ؤ�س�سات املالية تعود ملكيتها �أو �إدارتها
للم�رصف املذكور.
واتهم وزير اخلزانة الأمريكي �ستيفن منو�شني يف
البيان مقربني من نظام الرئي�س نيكوال�س مادورو
بتحويل امل�رصف وامل�ؤ�س�سات التابعة له لأدوات
لتحويل الأموال خارج البالد لدعم مادورو.
وطالب ب�إطالق �رساح روبرتو ماريرو م�ساعد
زعيم املعار�ضة الفنزويلية الذي اعتقل �أم�س
من منزله يف العا�صمة كراكا�س وباقي ال�سجناء
ال�سيا�سيني «على الفور» حمذرا من �أن وا�شنطن �أو

كندا تستقبل
 300ألف مهاجر
عام 2018

�أكدت هيئة الإح�صاءات الر�سمية
الكندية �أن �أع���داد املهاجرين
�إلى البالد ارتفعت �إلى � 321ألف
�شخ�ص يف عام  2018وهي الزيادة
ال�سنوية الأك�بر منذ عام 1913
عندما تدفق � 401ألف مهاجر.
وقالت الهيئة يف تقرير لها،
�أم�س ،ان هذه التدفقات �ساعدت
النمو ال�سكاين يف ك��ن��دا على
جتاوز ن�صف مليون �شخ�ص لأول
مرة يف العام املا�ضي ،وهي �أكرب
زيادة منذ �أواخر اخلم�سينات.
وبينت الهيئة� ،أن عدد �سكان كندا
زاد  %1.4عام  2018وهو الأ�رسع
منذ ع��ام  1990والأق����وى بني
جمموعة الدول ال�صناعية ال�سبع
ال��ك�برى ،الفتة �إل��ى �أن �أع��داد
الهجرة القوية �إلى كندا تعو�ض
تباط�ؤ النمو ال�سكاين الطبيعي
يف البالد.
وا�ضافت� ،أن الزيادة يف الهجرة
الدولية �ساعدت يف زيادة موجة
التوظيف و�سط م�ؤ�رشات بطيئة
يف �أجزاء �أخرى من االقت�صاد لأن
املهاجرين عادة ما يكونون يف
�سن العمل.

بوتين يلتقي
أردوغان في

موسكو  8أبريل

�أعلن ق�رص الرئا�سة الرو�سي
«الكرملني»� ،أم�س� ،أن الرئي�س
فالدميري بوتني �سوف يلتقي
نظريه الرتكي رجب �أردوغان،
يف الثامن من �شهر �أبريل املقبل،
بالعا�صمة مو�سكو.
و�أ�شارت و�سائل �إع�لام رو�سية
�إلى �أن مو�سكو ا�ست�ضافت ،يف
نهاية ال�شهر املا�ضي ،حمادثات
على م�ستوى عال بني اجلانبني
الرو�سي والرتكي ،تركزت على
حماربة الإره���اب والتطورات
الأخرية على ال�ساحة ال�سورية،
بعد �إع�لان الرئي�س الأمريكي
دون��ال��د ترامب �سحب القوات
الأمريكية من �سورية.

• نيكوال�س مادورو

حلفاءها لن يت�ساهلوا جتاه «ا�ستمرار النظام يف
كراكا�س يف ا�ستخدام اخلطف والتعذيب والقتل
بحق املواطنني الفنزويليني».
يف ال�سياق �أكدت املتحدثة با�سم البيت الأبي�ض
�سارة �ساندرز يف بيان �إن الرئي�س دونالد ترامب

ملتزم مبنع نظام مادورو مما �أ�سمته «�رسقة موارد
فنزويال يف وقت يعاين �شعب هذا البلد من قلة
الغذاء والدواء واملياه والطاقة».
وحذرت من �أن وا�شنطن لن تت�ساهل جتاه القب�ض
على �أي من «الفاعلني ال�سيا�سيني الدميقراطيني»
يف فنزويال ومنهم �أع�ضاء اجلمعية الوطنية
املنتخبة دميقراطيا وجيمع من يعملون مع
«الرئي�س االنتقايل غوايدو».
يذكر �أن غ��واي��دو ن�صب نف�سه رئي�سا م�ؤقتا
لفنزويال واعرتفت به الواليات املتحدة وعدد من
دول العامل.
يف �سياق مت�صل �أعرب نائب املتحدث با�سم وزارة
اخلارجية الأمريكية روبرت باالدينو يف بيان عن
قلق وا�شنطن جتاه �سالمة املعتقلني الأمريكيني
يف فنزويال يف �ضوء تقارير تفيد مبنعهم من
لقاء حماميهم و�أ�رسهم وحرمانهم من الطعام
واالت�صال حممال نظام م��ادورو امل�س�ؤولية عن
�سالمة املعتقلني و�أك��د �أن وا�شنطن �ستوا�صل
ال�ضغط على �سلطات فنزويال يف هذا ال�صدد.
وتعليقا على العقوبات اجل��دي��دة �أك��د نائب
الرئي�س الأمريكي مايك بين�س يف تدوينة عرب
«تويرت» �أن بالده �ستقف بقوة �إلى جانب �شعب
فنزويال فيما �شدد م�ست�شار الأمن القومي الأمريكي
جون بولتون يف تدوينة مماثلة �أن تلك العقوبات
«�ست�ؤثر ب�شدة على حركة الأم���وال من جانب
مادورو».

ألمانيا تدافع عن غارات
الناتو أثناء نزاع كوسوفو

دافع وزير اخلارجية الأملاين هايكو ما�س ،عن م�شاركة بالده
يف الغارات اجلوية على �رصبيا خالل نزاع كو�سوفو قبل 20
عاما.
وقال ما�س« :ما زلت �أعتقد �أن امل�شاركة الأملانية كانت جزءا
من م�سار عمل م�س�ؤول».
و�أكد ما�س على �أن العمل الع�سكري ال ميكن �أن يكون �سوى
امل�لاذ الأخ�ير ،لكنه �أ�ضاف« :يف ذلك الوقت ر�أينا �أدلة
على انتهاكات ج�سيمة حلقوق الإن�سان ،و�صوال �إلى القتل
اجلماعي».
و�أ�ضاف ما�س «اعتقد �أن حلف �شمال االطل�سي «ناتو» كان على
حق يف التدخل ،و�أنا ال �أعرف ماذا كان ميكن �أن يحدث �إذا مل
يكن هناك تدخل».
وكان حلف �شمال الأطل�سي قد بد�أ يف ق�صف يوغو�سالفيا يف
 24مار�س  1999لإنهاء حملة القمع التي �شنتها قوات بلجراد
امل�سلحة �ضد الأغلبية الألبانية يف كو�سوفو.

هولندا :مرتكب اعتداء أوتريخت
اعترف بجريمته
ق���ال االدع����اء ال��ه��ول��ن��دي� ،إن
امل�شتبه ب��ه يف �إط�ل�اق النار
الدامي يف ترام �أوتريخت اعرتف
بفعلته.
و�أو�ضح املتحدث با�سم االدعاء
فران�س زونيفيلد� ،أم�س الأول �أن
الدافع يف �إطالق النار الذي وقع
يوم االثنني املا�ضي و�أ�سفر عن
 3قتلى و 3م�صابني يف حالة
حرجة مازال قيد التحقيق.

وي��واج��ه امل�شتبه ب��ه جوكمان
تاني�س « 37ع��ام��ا» ،اتهامات
من بينها القتل املتعدد بنية
�إرهابية.
وقالت النيابة العامة وال�رشطة
الهولندية ،يف بيان� ،إن فر�ضية
«الدافع الإرهابي باتت جدية بناء
على ر�سالة عرث عليها يف ال�سيارة
التي هرب فيها امل�شتبه به و�أمور
�أخرى وطبيعة الوقائع».

بومبيو بحث مع «الناتو» استعدادات
اجتماع وزراء خارجية الحلف

بحث وزير اخلارجية الأمريكي مايك بومبيو مع الأمني العام حللف �شمال
الأطل�سي «ناتو» ين�س �شتولتنربغ اال�ستعدادات القائمة لعقد اجتماع
وزراء خارجية احللف املقرر يف وا�شنطن يف الثالث من ابريل املقبل.
وقال نائب املتحدث با�سم اخلارجية الأمريكية روبرت باالدينو يف بيان
م�ساء ام�س االول ان االجتماع �سوف يحتفل بالذكرى الـ  70لت�أ�سي�س
حلف «ناتو» و�سيبحث جهود دول احللف للت�صدي ملختلف التحديات
التي تواجهها.
وا�ضاف باالدينو ان بومبيو و�شتولتنربغ بحثا كذلك اخلطاب الذي
يعتزم ان يلقيه امني عام حلف «ناتو» يف جل�سة الكونغر�س االمريكي
باملنا�سبة.

• هايكو ما�س

دعوات لمنح رئيسة
وزراء نيوزيلندا
«نوبل للسالم»
ذك��رت و�سائل �إع�لام� ،أن رئي�سة
ال��وزراء النيوزيلندية جا�سيندا
�أردي��رن تلقت �إ�شادة عاملية على
خلفية حتركها ال�رسيع واحلا�سم
يف �أعقاب الهجوم الإرهابي على
م�سجدين يف كراي�ست ت�شري�ش الذي
�أ�سفر عن ا�ست�شهاد � 50شخ�صا،
حيث ير�شحها الآالف للح�صول
على جائزة نوبل لل�سالم.
ووقع � 4700شخ�ص عري�ضة على
موقع «ت�شانغ�.أورغ» ملنح رئي�سة
ال����وزراء اجل��ائ��زة .كما �أطلق
ن�شطاء عري�ضة �أخرى على موقع
«�آفاز» حازت على �أكرث من 1000
توقيع.وعر�ضت «�إندبندنت» عدة
�أ�سباب ت�ؤهل �أردي���رن للح�صول
على جائزة نوبل لل�سالم� ،أولها
�أن��ه��ا ���س��ارع��ت لإدان����ة احل���ادث
وو�صفته بالهجوم الإره��اب��ي،
وو���ص��ف��ت منفذه ب���أن��ه �إره��اب��ي
وجم��رم ومتطرف .يف املقابل،
ق��ال الرئي�س الأم�يرك��ي دونالد
ترامب ،بعد �س�ؤاله عن احتمال
وجود ت�صاعد يف القومية البي�ضاء
وتهديدها للأمن العاملي� ،إنه ال
يعترب ذلك تهديد ًا.

