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نيوزيلندا :مراسم إلحياء ذكرى
ضحايا العمل اإلرهابي
تقيم نيوزيلندا يف  29مار�س
احل��ايل مرا�سم لإح��ي��اء ذكرى
�ضحايا العمل الإره��اب��ي الذي
ن��ف��ذه ع��ن����صري �أ����س�ت�رايل يف
م�سجدين مب��دي��ن��ة كراي�ست
ت�شري�ش ال�ساحلية.
و�أع��ل��ن��ت رئي�سة ال����وزراء يف
بيان �أم�س �أن «مرا�سم الذكرى
الوطنية �ستكون منا�سبة جلميع
�سكان منطقة كراي�ست ت�شريت�ش
والنيوزيلنديني و�سكان العامل
ب�أ�رسه ،للتجمع والوقوف �صفا
واحدا تكرميا ل�ضحايا الهجوم
الإرهابي».
وتابعت« :خالل الأ�سبوع الذي
م�ضى منذ الهجوم الإرهابي غري
امل�سبوق� ،رست يف نيوزيلندا
موجة من الأمل واملحبة .هذه
املرا�سم �ستكون منا�سبة جديدة
لإظهار تعاطف النيوزيلنديني
وتنوعهم وانفتاحهم ،والقول
�إننا نحمي هذه القيم».
و�ستقام املرا�سم يف كراي�ست
ت�شريت�ش ،كربى مدن اجلزيرة
اجلنوبية من نيوزيلندا ،حيث
ارتكب املهاجم امل�ؤيد لنظرية
تفوق العرق الأبي�ض جمزرة يف
 15م��ار���س يف م�سجدين خالل
�صالة اجلمعة ،راح �ضحيتها 50
�شخ�صا.
و�سيجري حفل الذكرى يف منتزه
هاغلي القريب من م�سجد النور،
�أول امل�سجدين امل�ستهدفني.
و�أث�����ارت امل��ج��زرة ���ص��دم��ة يف
ه��ذا البلد امل��ع��روف بهدوئه
وح��ف��اوت��ه ،وم��ا زاد م��ن وط ��أة
االعتداء �أن املهاجم �صوره وبثه
ب�شكل مبا�رش على الإنرتنت.

• رئي�سة وزراء نيوزيلندا

ومن ناحية اخرى وقع �آالف على
عري�ضتني �إلكرتونيتني للمطالبة
مب��ن��ح ج��ائ��زة ن��وب��ل لل�سالم
�إل��ى رئي�سة وزراء نيوزيلندا،
جا�سيندا �أردي���رن ،على خلفية
تعاملها الإن�ساين مع «مذبحة
امل�سجدين» يف مدينة كراي�ست
ت�شريت�ش.
ونقل موقع «راديو نيوزيلندا» �أن
�أكرث عن � 20ألف �شخ�ص وقعوا
على العري�ضتني املتاحتني على
موقعي «ت�شانغ�.أورغ» الأمريكي
و«�أفاز�.أورغ» الفرن�سي.
و�شارك نحو � 16ألف ًا و� 600شخ�ص
بالتوقيع على العري�ضة املتاحة
على املوقع الأول ،فيما حظيت

العري�ضة الثانية بتوقيع نحو
� 3آالف �شخ�ص.
يذكر �أنه �إذا مت تر�شيح جا�سيندا
�أردي��رن جلائزة نوبل لل�سالم،
ف�سيتعني عليها االنتظار حتى
عام  ،2020وذلك لإغ�لاق فرتة
الرت�شيحات املخ�ص�صة جلوائز
.2019
وع��ق��ب «م��ذب��ح��ة امل�سجدين»
التي راح �ضحيتها � 50شخ�صا،
ا���ش��ت��ه��رت �أردي�����رن مبواقفها
الإن�سانية الداعمة للم�سلمني،
والراف�ضة ل�سيطرة �أفكار اليمني
الأوروبي املتطرف.
وتعد �أردي��رن « 37عاما» �أ�صغر
رئي�سة حكومة يف العامل.

• رجب �أردوغان

• حمتجون هاربون من ال�رشطة الفرن�سية

املقد�س يف �شمالها .كما وقعت مناو�شات �أي�ضا يف
مدن منها ليل يف �شمال فرن�سا وتولوز ومونبلييه
يف اجلنوب ،لكن مل ترد تقارير عن ح��دوث �أي
�إ�صابات .ون�رش الن�شطاء واملحتجون مقاطع
فيديو و�صورا وثقت لتدخالت قوات الأمن و�رضبهم
املتظاهرين واعتقال العديد منهم.
وللمرة الأول���ى منذ ب��دء االحتجاجات ن�رشت
احلكومة وحدات من اجلي�ش فيما �أطلق عليه ا�سم
عملية «احلار�س» «�سانتينيل» بهدف دعم ال�رشطة
بعد نهب متاجر وم�ؤ�س�سات وعمليات تخريب يف
�شارع ال�شانزليزيه مطلع الأ�سبوع املا�ضي.

المكسيك  :قافلة مهاجرين تنطلق
نحو الواليات المتحدة
انطلقت قافلة ت�ضم حوايل  1500مهاجر من �أمريكا
الو�سطى من جنوب املك�سيك ،على �ضفاف نهر
�سو�شياتي الذي ي�شكل حدودا مع غواتيماال ،على
�أمل الو�صول �إلى الواليات املتحدة .وانطلق رجال
ون�ساء و�أطفال يتحدرون من غواتيماال وال�سلفادور
وه��ن��دورا���س بعدما ق�ضوا ع��دة ليال يف مدينة
تابات�شوال املك�سيكية القريبة من حدود غواتيماال.
و�أو�ضح �أحد املهاجرين ال�سلفادوريني �أن معظم

ات���ه���م ال��رئ��ي�����س ال��ف��ن��زوي��ل��ي
ال�رشعي ،نيكوال�س مادورو ،يوم
ال�سبت ،الواليات املتحدة وزعيم
املعار�ضة ،خوان غايدو ،الذي
ن�صب نف�سه رئي�سا م�ؤقتا للبالد،
ّ
ب�إعداد خطة لقتله.
وقال مادورو متحدثا �إلى �أن�صاره
يف بث مبا�رش نقله التلفزيون
املحلي« :الإمربيالية الأمريكية
تريد قتلي .لقد ك�شفنا للتو عن
خطة ،وجهها دمية ال�شيطان
«غوايدو» �شخ�صيا ،لقتلي .لدينا
�أدل��ة ،لكنهم مل ي�ستطيعوا ومل
يتمكنوا منا لأن �إلهنا يحمينا».
و�أع���ل���ن ال��رئ��ي�����س الفنزويلي
ال�رشعي عن �إلقاء القب�ض على
زعيم ع�صابة كولومبية ،م�شريا
�إلى �أنه مرتبط باملعار�ضة .وقال
م���ادورو ،ام�س الأح���د « :لدينا
�أ�سماء ،وهذا الرجل �أي م�ست�شار
زعيم املعار�ضة قدم دليال �ساعدنا
يف القب�ض على الزعيم القوي
للجماعة الكولومبية املت�شددة،
التي ���ص��ارت بالفعل يف �أي��دي
الق�ضاء الفنزويلي نتيجة ل�سيا�سة
مكافحة الإرهاب».
و�أ�شار الرئي�س الفنزويلي �إلى �أن
احلديث يدور عن رئي�س الع�صابة
الكولومبية را�سرتاجو�س.
و�أ�ضاف« :مت �إلقاء القب�ض على
را�سرتاجو�س يف والية كارابوبو،
واعرتف وقدم �أدلة ت�شري �إلى �أنه
كان يعمل لطرف معني بعدما مت
نقله �إلى فنزويال ،وتريد القوى
اليمينية امل��ؤي��دة للإمربيالية

• ترييزا ماي

فرنسا :الشرطة تواجه محتجي
«السترات الصفراء» بقوة مفرطة

اندلعت ا�شتباكات متفرقة بني ال�رشطة واملتظاهرين
يف العا�صمة باري�س وع��دد من امل��دن الفرن�سية
الأخ���رى �ضمن احتجاجات �أ�صحاب «ال�سرتات
ال�صفراء» التي تتوا�صل للأ�سبوع  19على التوايل.
وكانت االحتجاجات بالعا�صمة �سلمية �إلى حد بعيد
حتى �شنت ال�رشطة هجمة �رش�سة على املحتجني
وانهالت عليهم بال�رضب املربح.
ومنع املتظاهرون من التجمع يف ال�شانزليزيه يوم
ُ
ال�سبت ،فاحت�شدوا ب�أنحاء �أخ��رى من العا�صمة
وتوجهوا يف وق��ت �سابق يف م�سرية من منطقة
دونفري رو�رشو يف جنوب باري�س حتى كني�سة القلب

مادورو :يعدون خطة الغتيالي

• نيكوال�س مادورو وزوجته

والفا�شية ا�ستبدال ف�شل خططها
ال�سيا�سية ب��ال��ع��ن��ف والقتل
والإره���اب ،لكن نحن وال�شعب
والقوات امل�سلحة البوليفارية
يف �إطار حتالف مدين  -ع�سكري
�سنت�صدى لذلك ونهزم مرة �أخرى
ه��ذا الهجوم الإره��اب��ي وجميع
التهديدات».
و�أعلن زعيم املعار�ضة الفنزويلية
خوان غوايدو ،اخلمي�س املا�ضي،
�أن قوات الأمن حتا�رص منزيل �أحد
كبار معاونيه ونائب معار�ض
ب���ارز وحتتجزهما ره��ائ��ن منذ
�ساعات ال�صباح الباكر.

وت�صاعدت الأزم���ة يف فنزويال
منذ  23يناير املا�ضي ،بعدما
�أعلن خوان غوايدو نف�سه رئي�سا
انتقاليا للبالد ،مبا يتناق�ض
مع االنتخابات التي جرت العام
املا�ضي وفاز فيها الرئي�س احلايل
نيكوال�س مادورو.
واع�ترف��ت ال���والي���ات املتحدة
الأمريكية وبع�ض الدول احلليفة
لها بزعيم املعار�ضة غوايدو
رئي�سا انتقاليا لفنزويال ،يف
حني �أكدت دول �أخرى مثل رو�سيا
وت��رك��ي��ا واملك�سيك وبوليفيا
وال�صني �رشعية الرئي�س احلايل

نيكوال�س مادورو ،الذي بد�أ فرتة
رئا�سية جديدة مدتها � 6سنوات.
وخالل خطاباته �أثناء هذه الأزمة،
و�صف م���ادورو خ�صمه غوايدو
عدة مرات ب�أنه «دمية ال�شيطان»
و«دمية يف يد الواليات املتحدة».
م��ن ناحية �أخ���رى �أع��ل��ن وزي��ر
االت�صاالت والإع�لام الفنزويلي،
خورخى رودريغيز �أنه مت �رسقة
�أكرث من  30مليار دوالر من فنزويال
خالل ال�شهرين املا�ضيني وحتويل
�أكرث من مليار دوالر �إلى ح�سابات
�أ�شخا�ص من املعار�ضة.
وق��ال ال��وزي��ر يف حديثه لقناة
« »VTVاملحلية ،ام�س الأحد:
«�إنهم متورطون يف �رسقة الأ�صول
التي متلكها فنزويال يف خمتلف
امل�صارف ،ويتم �سحب الأموال
ب�أمر من �إدارة الرئي�س الأمريكي
دونالد ترامب».
و�أ�شار الوزير �إلى �أن املعار�ضة
��سرق��ت م��ن ح�سابات احلكومة
الفنزويلية يف البنوك الدولية
لتمويل الإرهاب �ضد البالد .ويتم
تن�سيق هذه العملية من قبل املقر
ال��ذي ي�ضم زعيم املعار�ضة،
خ���وان غ��واي��دو ،و�أح���د زعماء
امل��ع��ار���ض��ة ليوبولد لوبيز،
وم�ست�شار غ��واي��دو املعتقل،
روبرتو ماريرو ،وممثل الربملان
الفنزويلي يف الواليات املتحدة،
كارلو�س فيكيو ،و�آخرين.
و�أ�ضاف الوزير« :مت �رسقة �أكرث
من  30مليار دوالر خالل ال�شهرين
املا�ضيني».

صحيفة بريطانية :أيام تيريزا ماي
في منصبها معدودة

أردوغان ينضم لحملة تضامن
مع ذوي ضحايا «مذبحة المسجدين»

�أعرب الرئي�س الرتكي ،رجب �أردوغان ،عن دعمه حلملة «مرحبا
�أخي» ،التي مت تد�شينها عرب مواقع التوا�صل االجتماعي ت�ضامنا
مع ذوي �ضحايا «مذبحة امل�سجدين» يف نيوزيلندا.
ون�رش �أردوغ��ان على ح�سابه الر�سمي يف موقع «تويرت» مقطع
فيديو عن احلملة حتدث عن الأفغاين ،داود نبي ،الذي ا�ستقبل
منفذ الهجوم الدموي بعبارة «مرحبا �أخي» فكان �أول �ضحاياه.
و�أرفق �أردوغان الفيديو بها�شتاغ احلملة «،»HelloBrother#
وبرتجمة العبارة �إلى اللغة الرتكية «.»Selam kardeşim
كما �شارك �أردوغ���ان ع��دة مقاطع فيديو عن احلملة ن�رشها
تلفزيون « »TRT Worldالرتكي الر�سمي الناطق بالإنكليزية،
ونواد تركية لكرة القدم .وخالل الأيام املا�ضية انت�رش الو�سم
««« »HelloBrother#مرحبا �أخي»» على نطاق عاملي وت�صدر
قائمة الرتند على موقع «تويرت» للتوا�صل االجتماعي.

كاراكاس تتهم المعارضة بسرقة أكثر من  30مليار دوالر

املهاجرين قرروا الرحيل نحو �أمريكا بعدما رف�ض
املركز الوطني املك�سيكي للهجرة منحهم وثيقة
جتيز لهم البقاء ب�صفة قانونية يف املك�سيك.
و�إزاء تقاطر قوافل املهاجرين على املك�سيك� ،أقام
هذا املركز «برناجما عاجال» يهدف �إلى �رشعنة
�أو�ضاع �آالف الأجانب يف املك�سيك .لكنه عاد وعلق
هذا الربنامج يف  28يناير و�أعلن �أن على املهاجرين
التوجه �إلى �سفارات املك�سيك يف بلدانهم.

ك�شفت �صحيفة بريطانية �أن �أي��ام رئي�سة وزراء
بريطانيا ت�يري��زا م��اي يف  10داون��ن��غ �سرتيت
�أ�صبحت معدودة ،و�أن  11وزيرا من حكومتها
يعتزمون عزلها من من�صبها وتعيني رئي�س
م�ؤقت للحكومة مكانها.
وكتبت �صحيفة «�صنداي تاميز» تقول:
«�أك��د ما ال يقل عن  11وزي���ر ًا رفيع
امل�ستوى �أنهم يرغبون يف ا�ستقالة
رئي�سة الوزراء احلالية ،ويخططون
للطلب من ماي تقدمي ا�ستقالتها طوعا
يف اجتماع حكومي اليوم االثنني».
وقالت ال�صحيفة �إنه بخالف ذلك ،يهدد
«املت�آمرون» بتقدمي ا�ستقاالت جماعية من
منا�صبهم الوزارية.
ووفقا لل�صحيفة الربيطانية ،ف�إن «انقالبا
وزاريا كامال يجري الليلة ال�ستبعاد ترييزا
ماي من رئا�سة احلكومة» .ونقلت ال�صحيفة عن
وزير مل تك�شف النقاب عن هويته قوله «النهاية
�أ�صبحت و�شيكة… �ستذهب خ�لال � 10أي��ام».
و�أو�ضحت ال�صحيفة �أن ديفيد ليدينغتون نائب

ماي الفعلي �أحد املر�شحني لأن ي�صبح رئي�س وزراء
م�ؤقتا ،ولكن �آخرين ي�ضغطون من �أجل �أن يتولى هذا
املن�صب وزير البيئة مايكل غوف �أو وزير اخلارجية
جريميي هنت .ويوم ال�سبت ناق�ش الوزراء تر�شيح
�أحدهم ملن�صب رئي�س احلكومة امل�ؤقت .وكان من
املقرر �أ�ص ًال خروج بريطانيا من االحتاد الأوروبي
يف  29مار�س احلايل ،لكن ماي طلبت يوم الأربعاء
املا�ضي من االحتاد الأوروبي ت�أجيل خروج بالدها
من  29مار�س �إلى  30يونيو .يذكر �أن بريطانيا
اتخذت قرارا باخلروج من االحتاد الأوروبي بناء على
ا�ستفتاء �شعبي �أجرته يف  23يونيو  ،2016وبد�أت
بعده ر�سميا مبفاو�ضات خروج البالد من االحتاد
الأوروبي عرب تفعليها للمادة  50من اتفاقية ل�شبونة
والتي تنظم �إج���راءات و��شروط اخل��روج .و�صوت
الربملانيون الربيطانيون ،اخلمي�س املا�ضي،
ل�صالح ت�أجيل موعد اخلروج من االحتاد الأوروبي
«بريك�ست» من  29مار�س� ،إلى موعد الحق ،فيما
�صوتوا �ضد مقرتح يت�ضمن �إجراء ا�ستفتاء ثان ب�ش�أن
اخلروج ،كما �صوتوا ال�شهر احلايل برف�ض اخلروج
من دون اتفاق مع االحتاد الأوروبي.

روسيا :تقرير مولر لم يأت ِ بجديد
علّق ال�سيناتور الرو�سي� ،أليك�سي بو�شكوف،
على تقرير املدعي الأمريكي اخلا�ص ،روبرت
مولر ،ح��ول «التدخل الرو�سي» املزعوم
يف االنتخابات الأم�يرك��ي��ة ،قائال «متخ�ض
اجلبل فولد ف�أرا ميتا مرة �أخرى».اي مل ي�أت
بجديد.
وملدة عامني تقريبا ،حقق مولر يف ادعاءات
حول «تدخل رو�سي» مزعوم يف االنتخابات
الرئا�سية الأمريكية املا�ضية ،وهو ما تنفيه
مو�سكو ،وكذلك �شمل التحقيق عالقات ترامب
املزعومة مع رو�سيا ،والتي مت نفيها من قبل
الكرملني والبيت الأبي�ض .وفقا لتقارير و�سائل
الإع�لام ،مل يو�ص مولر ،يف ختام حتقيقه،
بتقدمي تهم جديدة �ضد ترامب.
وجه املدعي العام عددا من
يف وقت �سابقّ ،
االتهامات �ضد موظفني �سابقني يف حملة ترامب

االنتخابية لإدالئهم ب�شهادات كاذبة وغريها من
االنتهاكات .ويف �إطار هذه الق�ضية وجهت تهم
للمدانني بارتكاب خمالفات مالية والعمل
ل�صالح جماعات �ضغط «لوبي».
كما اتهم مولر جمموعة من الرو�س بالتدخل
يف االنتخابات الأمريكية يف عام  .2016ومع
ذلك ،مل تكن �أي من احلاالت املعنية مرتبطة بـ
«م�ؤامرة مع رو�سيا» كما ي�شتبه بذلك معار�ضو
ترامب.وكتب بو�شكوف يف مدونته ال�صغرية
على تويرت« :تقرير مولر ال يثبت �أي تواط�ؤ مع
رو�سيا ،وب�سبب غياب هذا التواط�ؤ ،مل يتورط
�أي من امل�شتبه بهم يف م�ؤامرة مع رو�سيا -
ال مانافورت وال فلني وال غريهم .يحتوي
التقرير على الكثري من الدخان وال�ضباب،
والكثري من «حمتمل للغاية» ،ولكن لي�س هناك
�شيء ملمو�س .اجلبل متخ�ض مرة �أخرى فولد

ف�أرا ميتا» .وقال يف وقت �سابق النائب العام
وزير العدل الأمريكي ،وليام بار ،الذي على
قراره يعتمد الإف�صاح اجلزئي �أو الكامل عن
نتائج حتقيق املدعي اخلا�ص ،قال �إنه �سوف
يقدم تقريرا عن «النتائج الرئي�سية» للتحقيق
�إلى الكونغر�س قريبا ،على الأرجح يف نهاية
الأ���س��ب��وع .وذك��رت وكالة روي�ترز يف وقت
�سابق ،نق ًال عن م�صادر� ،أنه وبالتزامن مع
تقدمي التقرير �إلى الكونغر�س� ،سيتم الإعالن
عن نتائج التحقيق .وك��ان جمل�س النواب
الأمريكي قد �صوت بالإجماع يف ال�سابق على
ن�رش تقرير مولر ،لكن الوزير بار �سي�سرت�شد
يف هذا ال�ش�أن بقواعد ال��وزارة ،ولي�س بر�أي
الكونغر�س وقراراته .وطالب الدميقراطيون
يف الكونغر�س بالفعل بن�رش التقرير بالكامل
مع جميع الوثائق امل�صاحبة.

مقاتالت «سو »27-الروسية تتعقب قاذفات أميركية

كي ال ت�سمح ب�أي انتهاك للمجال
انطلقت مقاتالت «�سو»27-
اجلوي لرو�سيا.
رو�سية مرتني خالل الـ � 24ساعة
ويف  18مار�س احلايل ،مت ر�صد
املا�ضية ،لتعقب ومراقبة
قاذفة ا�سرتاتيجية �أمريكية من
قاذفات ا�سرتاتيجية �أمريكية من
طراز 52H Stratofortress-B
طراز  52H-Bفوق بحر البلطيق
قرب احلدود الرو�سية .و�أعلن
ب��ال��ق��رب م��ن ح����دود منطقة
املركز الوطني لإدارة الدفاع يف
لينينغراد .بعد ذل��ك اقرتبت
رو�سيا� ،أن مقاتالت «�سو»27-
مل�سافة  191كم من مدينة �سان
بطر�سبورغ �أثناء التحليق.
التي طاردت القاذفات الأمريكية
ووق���ع ح���ادث مم��اث��ل يف 20
مل ت�سمح لها ب��االق�تراب من
مار�س احل��ايل ،حني اكت�شف
ح��دود ال��دول��ة .ووفقا ملركز
ال���دف���اع اجل����وي ال��رو���س��ي
الدفاع يف رو�سيا ،نفذت قاذفات
طائرة �أمريكية على م�سافة
الطريان اال�سرتاتيجي التابعة
كبرية من احل��دود الرو�سية،
ل�سالح اجلو الأمريكي بالفعل
�سبع طلعات فوق بحر البلطيق
فانطلقت مقاتلتان من طراز
• املقاتالت الرو�سية تطارد القاذفات الأمريكية
«�سو� »27-إلى اجلو لتعقبها.
منذ  14مار�س احلايل.
ونتيجة لذلك ،غيرّ ت الطائرة
ويف الآون����ة الأخ��ي�رة ،ازداد
ن�شاط طائرات اال�ستطالع الأجنبية والطائرات امل�سرية دون طيار بالقرب املتقدمة م�سار حتليقها ،وعادت املقاتلتان الرو�سيتان �إلى قاعدتهما.
من حدود رو�سيا زيادة كبرية .وذكرت �صحيفة كرا�سنايا زفيزدا الناطقة وعرب الكرملني عن �أ�سفه ملثل هذه الأعمال من جانب وا�شنطن .و�أعلن
با�سم اجلي�ش الرو�سي� ،أن الطريان الأجنبي نفذ فقط هذا الأ�سبوع طلعات ال�سكرتري ال�صحايف للرئي�س الرو�سي ،دميرتي بي�سكوف� ،أن كل هذا ال
ا�ستطالع جوي على طول احلدود الرو�سية بوا�سطة  21طائرة .وتعني على ي�ؤدي �إلى تعزيز جو الأمن واال�ستقرار يف املنطقة املجاورة مبا�رشة
املقاتالت الرو�سية التابعة للدفاع اجلوي االنطالق �أربع مرات �إلى اجلو ،حلدود رو�سيا.

