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أوكرانيا :بعثات المراقبة الدولية

المحكمة العليا توصي برفع الحصانة عن زعيم المعارضة

تشيد باالنتخابات

فنزويال :أضرار هائلة في الخدمات
بسبب انقطاع التيار الكهربائي
ت�سبب تكرار انقطاعات التيار الكهربائي يف
فنزويال ب�أ�رضار بالغة يف العديد من القطاعات
االقت�صادية واخلدمية يف البالد.
و�أعلنت وزي��رة �إم���دادات املياه يف فنزويال،
�إيفلني فا�سكيز� ،أن انقطاع التيار الكهربائي يف
البالد �أدى �إلى �أعطاب وخلل يف منظومة الأنابيب
يف املرافق واملن�ش�آت املائية.
وقالت الوزيرة يف حديث نقله التلفزيون الوطني:
«تعر�ضت منظومة نقل املياه يف بالدنا ،ل�رضر
كبري جدا ،ب�سبب هذه الأعمال الإرهابية».
و�شهدت فنزويال نهاية الأ�سبوع املا�ضي انقطاعا
للتيار الكهربائي على نطاق وا�سع يف جميع
�أنحاء البالد ،وب��ررت ال�سلطات ذلك بتعر�ض
م��راف��ق ومن�ش�آت نقل الكهرباء وتوزيعها،
لهجمات جديدة.
و�أ����ش���ارت ال��وزي��رة �إل���ى �أن ان��ق��ط��اع التيار
الكهربائي ،ت�سبب بتذبذب حاد يف �ضغط املياه
يف الأنابيب ما �أدى �إلى تفجر الأنابيب وتعطل
املعدات والأجهزة.
و�أكدت �أن الفرق الفنية تقوم ب�إ�صالح الأعطال
يف منظومة نقل املياه ،م�ضيفة �أن بع�ض العمال
مل يذوقوا طعم النوم منذ � 3أيام.
من جانبه� ،أقر الرئي�س الفنزويلي نيكوال�س
مادورو ،خطة �شهرية لإعادة عمل منظومة نقل
الكهرباء يف البالد ،تن�ص على �ضبط التحميل يف

• زعيم املعار�ضة

�شبكة نقل الطاقة .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،مددت
ال�سلطات �إلغاء الدرا�سة يف جميع امل�ؤ�س�سات
التعليمية يف البالد وقل�صت مدة يوم العمل.
من ناحيتها �أو�صت املحكمة العليا يف فنزويال،
اجلمعية الوطنية الت�أ�سي�سية يف البالد برفع

احل�صانة الربملانية عن زعيم املعار�ضة خوان
غوايدو.
وعزت املحكمة قرارها �إلى عدم امتثال غوايدو
لقرار حظر مغادرته البالد وحتديه احلظر،
ب�إجرائه جولة بد�أها يف �أواخر فرباير وا�ستمرت
حتى �أوائ��ل مار�س� ،شملت كال من كولومبيا
والربازيل وباراغواي والأرجنتني والإكوادور.
وقال رئي�س املحكمة مايكل مورينو� ،إنه �أعطى
«�أمرا بت�سليم قرار املحكمة �إلى رئي�س اجلمعية
الوطنية الت�أ�سي�سية لرفع احل�صانة الربملانية
عن املواطن خوان هرياردو غوايدو ماركيز».
وكانت ال�سلطات الفنزويلية قد منعت غوايدو
من �شغل �أي من�صب حكومي خالل الـ� 15سنة
املقبلة ،وذل��ك عقب عثورها على خمالفات
يف ك�شفه املايل عما يف ذمته وتلقيه �أمواال من
م�ؤ�س�سات دولية و�إقليمية ،دون �أن يثبت م�صدر
هذه املبالغ.
ن�صب غوايدو وهو زعيم
ويف  23يناير املا�ضيّ ،
املعار�ضة الربملانية ،نف�سه رئي�سا للبالد دون
م�سوغ �رشعي.
�أي انتخابات �أو
ّ
و�سارعت الواليات املتحدة والعديد من الدول
الأخ��رى لالعرتاف به بعد دقائق من تن�صيب
نف�سه� ،إال �أن رو�سيا وال�صني والعديد من الدول
الأخ���رى دعمت الرئي�س املنتخب نيكوال�س
مادورو ب�صفته الرئي�س ال�رشعي لفنزويال.

• �سفراء الدول «ال�سبع الكربى»

عرب �سفراء دول «جمموعة ال�سبع
الكربى» لدى كييف عن ترحيبهم
با�ستنتاجات بعثة منظمة الأمن
والتعاون الأوروبية للمراقبة على
االنتخابات الرئا�سية التي �شهدتها
�أوك��ران��ي��ا الأح���د .وج��اء يف بيان
م�شرتك ن�رش م�ساء االثنني عرب تويرت:
«يرحب �سفراء «ال�سبع الكربى»
باال�ستنتاجات الأولية ملنظمة الأمن
والتعاون يف �أوروبا ومكتب املنظمة

مسابقة ألفضل خبر مفبرك عن التدخل الروسي في االنتخابات األميركية

االتحاد األوروبي قلق من خروج

«الناتو» وعد غورباتشوف فأخلف وعده
ذكّ رت جملة National Interest
ب�أن الدول الغربية ،وعدت الرئي�س
ال�سوفييتي ميخائيل غوربات�شوف
ع��ام  1990بعدم تو�سع الناتو
�رشقا ،لكنها جتاهلت يف وقت
الحق هذه الوعود ونكثتها.
و�أ�شارت املجلة �إلى �أن كل زعماء
ال���دول الغربية يف تلك الفرتة
بدءا من الرئي�س الأمريكي جورج
بو�ش الأب ،ورئي�سة ال���وزراء
الربيطانية مارغريت تات�رش،
وال��رئ��ي�����س الفرن�سي فران�سوا
م��ي�تران ،وامل�ست�شار الأمل��اين
هيلموت ك��ول وغ�يره��م ،وع��دوا
غوربات�شوف قبيل تفكك االحتاد
ال�سوفييتي ،بعدم �ضم دول حلف
وار�سو ال�سابقة �إلى حلف �شمال
الأطل�سي.
و�أ�ضافت املجلة �أن الناتو ،فقد
�أ�سباب تواجده بعد زوال «التهديد
ال�سوفييتي» ،وظهرت دعوات يف
ال��والي��ات املتحدة ع��ام ،1993
لتغيري اجتاه ن�شاطات احللف� ،أو
�إلغائه من حيث املبد�أ ،مما �أثار
قلق احللف وحثه على التدخل يف
لي�سوغ بقاءه.
البلقان
ّ
وتقول املجلة� ،إن «حتول الناتو
�إلى زومبي» ،مت عام  1994عندما

بريطانيا دون اتفاق

• جورج بو�ش وغوربات�شوف

بد�أ بتطبيق برنامج ال�رشاكة من
�أجل ال�سالم للتعاون مع البلدان
غري الأع�ضاء ،حيث ا�صطفت بولندا
والت�شيك وهنغاريا وك��ل دول
�أوروبا ال�رشقية يف طابور الدخول
للناتو ،وتلقت هذه الدول الوعد
من وا�شنطن بامل�ساعدة الع�سكرية

�ضد «التهديد الرو�سي».
وذكّ رت املجلة ب�أن املتناف�سني يف
االنتخابات الرئا�سية الأمريكية
ع��ام  1996بيل كلينتون وبوب
دوول ،تعهدا بتو�سيع الناتو.
و�أ����ش���ارت �إل���ى �أن رو���س��ي��ا يف
الت�سعينات مل تكن ت�شكل �أي خطر

للم�ؤ�س�سات الدميقراطية وحقوق
الإن�سان ،م�شريين �إلى �أن اجلولة
الأولى من االنتخابات الرئا�سية...
متيزت بالتناف�سية وجرت يف جو
من الأمان وال�سلم ب�صورة عامة».
و�أ�ضاف البيان �أن «ي��وم االقرتاع
حظي بتقييم جيد عموما ،ما ميهد
لإجراء اجلولة الثانية».
و�أع��ل��ن ممثلو ب��ع��ث��ات املراقبة
الدولية خ�لال م�ؤمتر �صحايف �أن

�أو تهديد بالن�سبة لأحد ،ومل تكن
توجد �أي �أ�سباب تدعو للتفكري ب�أن
هذه املخاطر ميكن �أن تعود.
وم��ع ذل��ك ،ك��ان كلينتون ومعه
�أع�ضاء جمل�س ال�شيوخ الأمريكي
مفتونني بفر�صة اتخاذ اخليار
التاريخي ال�صحيح و�إمكانية

جمع املزيد من التربعات للحملة
الرئا�سية.
و�أ�ضافت �أن �رشكات �إنتاج الأ�سلحة
يف الغرب ،كانت معنية بتو�سيع
حلف الأط��ل�����س��ي للح�صول على
حجوز جديدة.
من ناحية �أخرى �أعلنت ال�سفارة
الرو�سية لدى وا�شنطن بعد انهيار
التحقيق الأم�ي�رك���ي يف تدخل
مو�سكو باالنتخابات الأمريكية،
عن تنظيم م�سابقة لأف�ضل خرب
ك��اذب ي�ؤكد التدخل الرو�سي يف
انتخابات هذا البلد �أو ذاك.
وكتبت ال�سفارة على «تويرت»:
«الآن ،وب��ع��د �أن �أجن���ز مولر
حتقيقه ،نود الإعالن عن م�سابقة
لأف�ضل الأخبار الكاذبة حول ق�ضية
التدخل الرو�سي».
يذكر �أن فريق التحقيق اخلا�ص
بالتدخل الرو�سي يف االنتخابات
الأمريكية ،وتفويز دونالد ترامب
على هيالري كلينتون ،قد �أعلن
برئا�سة امل��دع��ي روب���رت مولر
م�ؤخرا �أنه مل يك�شف عن �أي �أدلة
تدين رو�سيا ،م�ؤكدا بذلك براءة
ترامب من تهمة التخابر مع رو�سيا
التي ما انفك خ�صومه يحاولون
تلفيقها له.

ح��ذر كبري املفاو�ضني يف
ملف بريك�ست عن االحتاد
الأوروب���ي مي�شال بارنييه
ام�س الثالثاء من �أن احتمال
خروج بريطانيا من التكتل
الأ�سبوع املقبل دون اتفاق،
«يزداد يوما بعد يوم».
وقال بارنييه �إن «بريك�ست
ب��دون اتفاق مل يكن يوما
ال�سيناريو الذي نتمناه �أو
ن�سعى �إل��ي��ه ...لكن دول
االحت���اد الأوروب�����ي الـ27
م�ستعدة الآن لهذا ال�سيناريو
ال��ذي ي��زداد احتماال يوما
بعد يوم».
وجاءت ت�رصيحات بارنييه
غ��داة ف�شل �أع�ضاء جمل�س

على الرغم من مواقفه املنتقدة ب�شدة للحلف ،ي�رشف
الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب على مرا�سم �إحياء
الذكرى الـ 70لت�أ�سي�س الناتو.
وا�ستقبل ترامب ام�س يف البيت الأبي�ض الأمني العام
حللف �شمال الأطل�سي ين�س �ستولتنربغ ،رئي�س الوزراء
الرنويجي ال�سابق الذي مددت واليته م�ؤخرا على ر�أ�س
احللف حتى عام .2022
ورغم من وجود «حتديات» ملحة �سيبحثها اجتماع وزاري
للحلف ملدة يومني يف وا�شنطن� ،إال �أن خماوف الرئي�س
الأمريكي دونالد ترامب ترتكز على م�س�ألة واحدة تتمثل
يف «تقا�سم الأعباء» داخل الناتو ب�شكل �أف�ضل ،حيث
طالب ترامب مرارا الدول الأوروبية الأع�ضاء يف احللف
بزيادة م�ساهماتها يف «الدفاع امل�شرتك» ،متهما �إياها
باالتكال على الإنفاق الع�سكري الأمريكي الطائل.
ويف هذا ال�ش�أن ،يتم�سك ترامب ب�صورة خا�صة مبطلب
يدعو �إلى �أن تزيد الدول الأع�ضاء يف احللف �إنفاقها
الع�سكري �إلى م�ستوى  %2من �إجمايل ناجتها القومي

العموم الربيطاين جمددا
يف ات��خ��اذ م��وق��ف موحد
ح��ي��ال �أي ب��دي��ل التفاق
ب��ري��ك�����س��ت ال����ذي وقعته
رئي�سة الوزراء ترييزا ماي
العام املا�ضي.
و�أ�ضاف بارنييه« :دعونا ال
نن�سى �أن لدينا اتفاقا �أبرمته
ت�ي�ري���زا م���اي واحل��ك��وم��ة
الربيطانية م��ع املجل�س
وال�برمل��ان الأوروب��ي�ين يف
 25نوفمرب العام املا�ضي،
ح��اول��ن��ا ال��ت ��أك��د م��ن �أن��ه
�سيكون بو�سع بريطانيا
مغادرة االحتاد الأوروبي يف
 29مار�س ،وه��و ما كانت
«لندن» تتطلع �إليه».

بوتين يستقبل نتنياهو غدا

�أعلن املكتب ال�صحايف لرئي�س وزراء حكومة االحتالل الإ�رسائيلي
بنيامني نتنياهو� ،أن الأخري �سيلتقي الرئي�س الرو�سي فالدميري
بوتني يف مو�سكو غدا اخلمي�س.
وقال مكتب نتنياهو �إن «رئي�س الوزراء بنيامني نتنياهو �سيلتقي
الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني اخلمي�س يف مو�سكو».
وكان الكرملني �أعلن �أن الرئي�س بوتني تلقى ات�صاال هاتفيا من
نتنياهو ،بحثا فيه التن�سيق الع�سكري بني تل �أبيب ومو�سكو،
والو�ضع يف ال�رشق الأو�سط.

بن علي يلدريم :نعرف كيف

إحياء الذكرى الـ 70لتأسيس «الناتو» بإشراف الرئيس األميركي
بحلول  2024على �أبعد تقدير.
وي�ستهدف هذا املطلب ب�شكل خا�ص �أملانيا التي ال تزال
بعيدة جدا عن هذا الهدف ،وذلك لأن التوقعات تقول �إن
�إنفاقها الع�سكري لن يتخطى  %1.5عام .2024
وبهذا اخل�صو�ص ،قد قال الأمني العامل حللف �شمال
الأطل�سي م�ؤيدا املطالب الأمريكية قبل توجهه �إلى
وا�شنطن «�أتوقع من �أملانيا �أن تلتزم بالتعهد الذي
قطعته مع جميع احللفاء الآخرين يف احللف الأطل�سي».
باملقابل� ،أملح وزير اخلارجية الأملاين هايكو ما�س �إلى
�أن جمهود برلني بهذا ال�ش�أن كاف ،و�أ�شار يف نف�س الوقت
�إلى �رضورة �أن يبذل الأوروبيون «املزيد» من �أجل �أمنهم.
وال يكتفي الرئي�س الأمريكي بتوجيه االنتقادات ال�شديدة
للحلف ب�ش�أن هذه امل�س�ألة ،بل ي�شكك يف بع�ض الأحيان
بجدوى احللف بالكامل ،وركيزته املتمثلة يف املادة
اخلام�سة من ميثاقه التي تن�ص على �أن �أي هجوم على
�أي من الدول الأع�ضاء ،يعد هجوما على جميع الأع�ضاء
ويواجه ب�شكل جماعي.

عمل جلنة االنتخابات املركزية
الأوك��ران��ي��ة على حت�ضري و�إج��راء
االنتخابات كان �شفافا وفعاال ،و�أن
االنتخابات جرت بتوافق مع �أحكام
الت�رشيعات الوطنية.
م��ن جانبها ،اع��ت�برت اخلارجية
الرو�سية �أن احلملة االنتخابية
احلالية قد تدخل التاريخ «ك�أخ�شن
و�أقذر و�أق�سى حملة انتخابية جرت
يف �أوكرانيا».

نقدم التهاني

�أك���د مر�شح ح��زب العدالة
والتنمية لرئا�سة بلدية
ا�سطنبول بن علي يلدرمي،
�أن مناف�سه يف االنتخابات
املحلية على رئا�سة بلدية
ا�سطنبول �أكرم �إمام �أوغلو قد
ح�صل وفق النتائج الأولية
على �أ�صوات �أكرث منه بنحو
� 25أل��ف �صوت ،لكنه �شدد
على �أن هناك � 319ألفا و500
�صوت ملغاة ،وهذه الأ�صوات
تبلغ � 10أ���ض��ع��اف الفرق
ال��ذي بينه وب�ين مناف�سه،
�إ�ضافة �إلى بع�ض التجاوزات
والأخطاء ،الفتا �إلى �أن هذا

الفرق قد يغري النتيجة.
و�أ���ض��اف يلدرمي ال��ذي كان
يرت�أ�س الربملان وا�ستقال
خ�صي�صا للمناف�سة على
رئ��ا���س��ة ب��ل��دي��ة ا�سطنبول
ق��ائ�لا« :ن��ع��رف كيف نقدم
التهاين».
وا�ستبعد ي��ل��درمي �إمكانية
�إعادة االنتخابات ,م�شريا �إلى
�أن هذا الأمر غري وارد ،الفتا
�إلى �أنه اجتهد طوال حياته
من �أجل القيام ب�أمور �إيجابية
لل�شعب ،وتعهد مبوا�صلة
خدمة البلد وال�شعب يف �أي
موقع يكون فيه.

• دونالد وترامب والأمني العام للحلف

أستراليا :لن نخاطر باستقبال أطفال اإلرهابيين

• رئي�س وزراء ا�سرتاليا

ا�ستبعد رئي�س الوزراء الأ�سرتايل �سكوت
موري�سون ،املخاطرة بحياة الأ�سرتاليني
م��ن �أج��ل �إع���ادة �أط��ف��ال مقاتل �أ�سرتايل
اجلن�سية ان�ضم لأ�شهر تنظيم �إرهابي حديث
وتقطعت بهم ال�سبل يف خميم لالجئني يف
�سورية.
وقال موري�سون يف م�ؤمتر �صحايف �إن «�أي
عملية لإعادة ه�ؤالء الأطفال لعائلة جدتهم
يف �أ�سرتاليا� ،ستكون خطرية جدا ...لن
�أ�ضع حياة �أي �أ�سرتايل يف خطر ملحاولة
جلب ه�ؤالء».
و�أ�ضاف�« :أعتقد �أنه من املروع �أن يغادر

�أ�سرتاليون ويقاتلوا �ضد قيمنا وطريقتنا
باحلياة و�ضد دول حمبة لل�سالم بالعامل،
ين�ضموا �إلى القتال مع االرهاب و�أرى �أن
الأب�شع من ذلك �أن ي�ضعوا �أطفالهم و�سط
ه��ذه ال��ظ��روف» .وك��ان��ت و�سائل �إع�لام
تناقلت �أنباء عن � 3أطفال خلالد �رشوف،
وهو �أ�سرتايل غادر عام  2013للقتال مع
داع�����ش ،وتقطعت بهم ال�سبل يف خميم
لالجئني ال�سوريني.
زوج��ة ��شروف ،وتدعى ت��ارا نيتلتون،
ان�ضمت لزوجها يف �سورية ع��ام 2014
مع خم�سة من �أطفالهما ،ثم �رصعت هناك

نتيجة م�شاكل �صحية عام  ،2015كما
مات اثنان من الأطفال اخلم�سة وتبقى 3
هما فتاتان وولد .وكانت جدتهم لأمهم،
وتدعى كارين نيتلتون ،قد قالت لإذاعة
« »ABCالإ�سرتالية� ،إنها قلقة ب�شكل
خا�ص على �إحدى الفتاتني وتدعى زينب،
وعمرها � 17سنة م�شرية �إلى �أنها حامل يف
ال�شهر ال�سابع ،وت�شعر بتعب �شديد.
من ناحية �أخرى ك�شفت �صحيفة «التاميز»
الربيطانية �أن الربيطانية �شاميما بيغوم،
امللقبة بعرو�س احد التنظيمات الإرهابية
�أكدت تعر�ضها لغ�سل دماغها قبل التحاقها

بالتنظيم االرهابي يف �سورية ،وهي نادمة
على ما فعلت.
ونقلت ال�صحيفة عن بيغوم قولها� ،إنها
«منذ �أن غ��ادرت بلدة الباغوز� ،شعرت
بالأ�سف ب�سبب ك��ل م��ا فعلته ،ومتنت
العودة �إلى بريطانيا للح�صول على فر�صة
ثانية لبدء حياتها من جديد».
و�أ�ضافت بيغوم ،التي �سحبت منها لندن
اجلن�سية الربيطانية م�ؤخرا« :لقد مت غ�سل
دماغي ...مل �أكن �أعرف ...جئت �إلى هنا
م�صدقة ما قيل يل ...مل �أطلع على ما يكفي
من احلقائق».

و�أك��دت �أنها كانت خائفة على حياتها
وحياة طفلها الذي ثكلته يف خميم لالجئني
خا�ضع لقوات «ق�سد» ،وتعر�ضت للتهديد
بحرق خيمتها م�شرية �إلى �أن اجلميع كان
يراقب حالتها.
و�أو�ضحت بيغوم ،وهي �ضمن جمموعة من
زوجات الإرهابيني القابعات يف املخيم
املذكور� ،أن حريتها االجتماعية اجلديدة
التي اكت�شفتها مقارنة مع معي�شتها يف
�صفوف التنظيم االرهابي �ساعدتها يف
�إعادة تقييم فكرها� ،آملة يف العودة �إلى
بريطانيا.

