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«الخارجية الروسية» :التدخل العسكري
األميركي في فنزويال  ...مغامرة

ع���واق���ب امل��غ��ام��رة
�أعلن وزير اخلارجية
الع�سكرية .وهيهات
ال��رو���س��ي� ،سريغي
�أن ي��ؤي��ده��م �أح��د يف
الف��روف� ،أنه ال يريد
�أمريكا الالتينية».
�أن ي�صبح �سيناريو
و�أ���ش��ار الف���روف �إلى
ال��ت��دخ��ل الع�سكري
�أن ���س��ك��ان �أم�يرك��ا
الأمريكي فى فنزويال
يتميزون
الالتينية
واملجابهة ال�شديدة
بعزة النف�س ،ولذلك
بني م�صالح مو�سكو
�ستدفع �أي مغامرة
ووا���ش��ن��ط��ن يف ه��ذه
ع�سكرية معظم بلدان
املنطقة �أمرا فعليا.
املنطقة �إلى التخلي
وردا على �س�ؤال حول
عن دعم اخلط الهادف
ا���س��ت��ع��داد مو�سكو
لتغيري ال��ن��ظ��ام يف
ل���ل���م���ج���اب���ه���ة ب�ين
فنزويال� ،إذ �أن هذه
امل�صالح الرو�سية
املغامرة �ستكون حتد
والأمريكية يف �أمريكا
بالن�سبة جلميع هذه
الالتينية على �ضوء
البلدان.
ال��ت��دخ��ل الع�سكري
• �سريغي الفروف
وت�شهد فنزويال منذ 21
الأمريكي املحتمل فى
فنزويال قال الفروف يف حديثه لقناة «زفيزدا» يناير املا�ضي احتجاجات وا�سعة �ضد الرئي�س
التلفزيونية الرو�سية« :ال �أريد �أن ي�صبح هذا احلايل نيكوال�س مادورو .و�أعلن رئي�س برملان
ال�سيناريو واقعيا� .أعتقد �أن وا�شنطن مل تفهم البالد ال��ذي ت�رشف عليه املعار�ضة ،خوان
حتى الآن ب�شكل كامل الو�ضع الذي ي�ضعها فيه غوايدو ،نف�سه رئي�سا م�ؤقتا لفنزويال .واعرتف
بذلك عدد من الدول الغربية برئا�سة الواليات
حاليا خطها اخلا�ص بفنزويال».
و�أ�ضاف« :الآن عندما يوا�صل الأمريكيون احلديث املتحدة ،فيما �أعلن عدد من ال��دول الأخرى،
ب�أن كل ال�سيناريوهات ال تزال مطروحة على من بينها ،رو�سيا وال�صني وتركيا ،ت�أييدها
الطاولة ،ال �أ�شك يف �أنهم �سيقومون بتقييم للرئي�س مادورو.

«سو »35-الروسية تكشف

الطائرات الشبحية

الجولة الثانية من االنتخابات األوكرانية بمشاركة جماهيرية واسعة

الفروف لزيلينسكي :ال تنس االتفاقات الدولية
عرب وزي��ر اخلارجية الرو�سي،
���س�يرغ��ي الف�����روف ،ع���ن �أم��ل��ه
ب����أن يتفهم املر�شح للرئا�سة
الأوكرانية ،فالدميري زيلين�سكي،
ح��ال ف��وزه باالنتخابات ،عدم
وج���ود ب��دي��ل الت��ف��اق��ات مين�سك
واحلوار مع ممثلي دونبا�س.
وق��ال الف��روف يف حديثه لقناة
«زفيزدا» التلفزيونية الرو�سية،
ام�س الأحد« :ال�شيء الرئي�سي هو
�أن يكون لدى احلكومة اجلديدة
�أو القدمية «يف �أوكرانيا» القدرة
التعاقدية واحرتام القانون الدويل
وااللتزامات الدولية لأوكرانيا.
ومن بني هذه االلتزامات� ،أدوات
القانون الدويل وهي قرار جمل�س
الأمن التابع للأمم املتحدة الذي
�صادق على اتفاقيات مين�سك.
وجوهر هذه االتفاقيات هو حوار
مبا�رش ب�ين كييف م��ن ناحية،
ودونيت�سك ولوغان�سك  -من
ناحية �أخرى».
وذكر �أن زيلين�سكي كان يعلن يف
ت�رصيحاته االنتخابية عن نيته
موا�صلة ت�سوية النزاع يف �رشق
بالده «مب�شاركة الواليات املتحدة
وبريطانيا ،ودون �إج��راء حوار
مبا�رش مع جمهوريتي دونيت�سك
ولوغان�سك املعلنتني من جانب
واحد».
و�أ���ض��اف ال��وزي��ر« :عندما يديل
املر�شحون ملنا�صب ما مبثل هذه

• فالدميري زيلين�سكي

الت�رصيحات ف�ستكون لديهم فيما
بعد �صلة بهذا املوقف .لكن �آمل
ب�أن جتربه احلياة على �أن يفهم �أنه
ال يوجد هناك �أي بديل التفاقيات
مين�سك و�إج��راء حوار مبا�رش مع
النا�س الذين ميثلون جزء كبريا
زلت تعتربهم
من �شعبه� ،إذا ما
َ
جزء من �شعبك».
وقد �شهدت �أوكرانيا ،ام�س الأحد،
اجلولة الثانية من االنتخابات

ال��رئ��ا���س��ي��ة ،ال��ت��ي يتناف�س
فيها الرئي�س احل���ايل ،بيرتو
بورو�شينكو ،واملمثل الأوكراين
ع�ضو ح��زب «خ���ادم ال�شعب»،
فالدميري زيلين�سكي.
و�أف�����ادت ال��ل��ج��ن��ة االنتخابية
املركزية يف �أوكرانيا ب�أن ن�سبة
امل�شاركة يف اجلولة الثانية من
االنتخابات الرئا�سية التي �شهدها
البالد ام�س الأحد تزايدت ب�شكل

ملحوظ مع �ساعات اليوم.
وح�صل زيلين�سكي يف اجلولة
الأولى من االنتخابات التي جرت
يف  31م��ار���س امل��ا���ض��ي ،على
 %30.24من �أ�صوات الناخبني،
بينما ح�صل بورو�شينكو على
 %15.95من الأ�صوات فقط.
وجرت االنتخابات الرئا�سية يف
�أوكرانيا دون ح�ضور مراقبني من
رو�سيا .وترى مو�سكو �أن رف�ض
كييف منح امل��راق��ب�ين الرو�س
ال�سماح مل��راق��ب��ة االنتخابات
الرئا�سية يف الأرا�ضي الأوكرانية
يعر�ض لل�شك �رشعية عملية
االقرتاع وكذلك احتمال االعرتاف
بنتائجها.
وت�����ش�ير م��ع��ل��وم��ات اللجنة
االنتخابية املركزية �إلى �أن العدد
الإج��م��ايل للناخبني امل�سجلني
يف �أوكرانيا يتجاوز  26مليون
�شخ�ص .ولكن لن يكون ب�إمكان
الأوكرانيني املقيمني يف رو�سيا
امل�شاركة يف هذه االنتخابات� ،إذ
�أن اللجنة االنتخابية املركزية يف
�أوكرانيا قررت يف  31دي�سمرب عام
� 2018إغالق جميع مراكز االقرتاع
اخلم�سة التي كانت موجودة يف
رو�سيا ،واق�ترح��ت على نحو 3
ماليني �أوكراين يعملون يف رو�سيا
ل��ل��إدالء ب��أ���ص��وات��ه��م يف مراكز
االقرتاع يف جورجيا وكازاخ�ستان
وفنلندا.

وزير الدفاع يحذر اليونان من نشر أسلحة على جزر غير عسكرية

تركيا 14 :ألف بطاقة انتخابية تهدد

بإعادة انتخابات إسطنبول

• الطائرة الرو�سية �سو35 -

ك�شف تقرير �أعدته جملة «نا�شيونال
انرت�ست» الأمريكية �أن املقاتلة
الرو�سية «�سو ،»35-قد تنهي ميزة
التخفي ،التي تعتمد عليها بع�ض
طائرات �سالح اجلو الأمريكي.
ون����شرت املجلة ���ص��ورا تظهر
«تعقب املقاتلة الرو�سية «�سو-
 »35للمقاتلة ال�شبح الأمريكية
«�إف ،»22-بالإ�ضافة �إلى فيديو
قالت املجلة �إن املقاتلة الرو�سية
ا�ستخدمت الرادار اخلا�ص بها يف
ر�صد املقاتلة الأمريكية.
ولفتت املجلة �إلى �أنه مل يت�سن
لها معرفة ما �إذا كانت امل�شاهد،
التي عر�ضها الفيديو حقيقة �أم
�أن لها �أهدافا �أخرى ،م�شرية �إلى
�أنها ت�سلط ال�ضوء على �إمكانية

حدوث حتول كبري يف قيمة �أهم
�سالح ميلكه اجلي�ش الأمريكي
وهو الطائرات ال�شبحية.
والطائرات ال�شبحية ،هي نوع
م��ن ال��ط��ائ��رات احلربية ،التي
مت ت�صميمها بطريقة جتعلها
غ�ير مرئية لأج��ه��زة ال���رادارات
التقليدية� ،أث��ن��اء التحليق يف
اجلو ب�رسعات كبرية.
وقالت املجلة« :رغم �أن الفيديو
ي�شري �إلى ا�ستخدام رادار الطائرة
الرو�سية لنظام التتبع با�ستخدام
الأ�شعة حتت احل��م��راء� ،إال �أن
«�إف »22-الأمريكية من املفرت�ض
�أنها م�صممة للتغلب على �أي رادار
معاد ي�ستخدم هذه التقنية».
و�أو���ض��ح��ت �أن «ط��ائ��رة ال�شبح

الأم�يرك��ي��ة ميكنها التخفي من
الأ���ش��ع��ة حت��ت احل��م��راء عندما
تكون موجود يف مدى بعيد عن
م�صدر تلك املوجات ،بينما من
املحتمل �أن يتم ك�شفها عندما
تكون يف نطاق رادار املقاتلة
الرو�سية «�سو.»35-
و�أ�ضافت« :عندما تكون الطائرة
ال�شبحية الأم�يرك��ي��ة يف نطاق
رادار «�سو »35-تظهر مثل �أي
طائرة �أخرى ،غري �شبحية».
ويعترب الرادار «�أو �إل �إ�س،»35-
الذي ت�ستخدمه الطائرة الرو�سية
«�سو »35-م��ن �أك�ثر ال���رادارات
كفاءة ،ولديه القدرة على تعقب
�أكرث من � 4أهداف يف �آن واحد ،يف
نطاق  50كم حول الطائرة.

ونتيجة ل��ذل��ك ي��ك��ون احل���زب اجلمهوري
قدم حزب العدالة والتنمية الرتكي احلاكم،
ال�شعبي املعار�ض ق��د ف��از ب����إدارة �أكرب
ال�سبت ،بالغا �إلى اللجنة االنتخابية املركزية
مدينة تركية هي ا�سطنبول ،بالإ�ضافة �إلى
ي�ضم قائمة امل�شاركني يف االنتخابات البلدية
العا�صمة �أنقرة ،وذلك لأول مرة منذ عام
با�سطنبول ال��ذي��ن مل يكن لهم احل��ق يف
 .1994كما ف��از مر�شحو ه��ذا احل��زب يف
امل�شاركة فيها.
�إزم�ير و�أنطاليا و�أ�ضنة ومر�سني .غري �أن
ونقلت وكالة «الأنا�ضول» الرتكية عن نائب
احل��زب احلاكم فاز باالنتخابات املحلية
رئي�س احلزب ،علي �إح�سان يافوز� ،أن هذا
يف تركيا ب�شكل عام ،حيث ح�صل مر�شحوه
البالغ يهدف �إلى �إلغاء نتائج االنتخابات يف
على  %44.33من الأ���ص��وات ،بينما ح�صل
ا�سطنبول و�إجراء انتخابات جديدة.
و�أ�ضاف �أنه مت الت�أكد من �أن � 14ألف ًا و712
مر�شحو احلزب املعار�ض على  %30.12من
الأ�صوات.
ناخبا م��ن ال��ذي��ن مت عزلهم م��ن منا�صبهم
من ناحية �أخ��رى قال وزي��ر الدفاع الرتكي
مبوجب مر�سوم رئا�سي ،مل يكن لهم احلق
خلو�صي �أكار �إن ن�رش اليونان �أ�سلحة على جزر
يف امل�شاركة يف الت�صويت ،لكنهم �أدل��وا
غري ع�سكرية خمالف للقوانني واملعاهدات
ب�أ�صواتهم يف االنتخابات البلدية التي جرت
الدولية ،و�إنه ينتظر من �أثينا اتخاذ التدابري
يف ا�سطنبول يف  31مار�س املا�ضي.
الالزمة يف هذا اخل�صو�ص.
و�أ�شار �إلى �أن البالغ الذي ي�ضم قائمة ب�أ�سماء
• وزير الدفاع الرتكي
وجاءت ت�رصيحات خلو�صي �أكار ردا على �أ�سئلة
ه����ؤالء الناخبني ،مت تقدميه �أي�ضا �إلى
طرحتها وكالة «الأنا�ضول» حول التطورات
املحكمة� ،إ�ضافة �إلى الدعوة لإلغاء نتائج
االنتخابات البلدية يف �إ�سطنبول و�إج��راء انتخابات جديدة ب�سبب الأخرية يف بحري �إيجة واملتو�سط ،وذلك عقب اجتماع قيادات القوات
امل�سلحة الرتكية يف مقر وزارة الدفاع بالعا�صمة �أنقرة.
االنتهاكات العديدة.
وتولى �أك��رم �إم��ام �أوغلو ،املر�شح من احلزب اجلمهوري ال�شعبي و�أ�ضاف« :ينبغي وقف االنتهاكات التي تخالف املعاهدات وتتعار�ض
املعار�ض ،الذي فاز باالنتخابات البلدية ،من�صب رئي�س البلدية يف مع مفهوم ال�صداقة وح�سن اجلوار».
ا�سطنبول ال�سبت ،بالرغم من بحث اللجنة االنتخابية املركزية لطلب وتابع قائال «�أنتظر من �صديقي العزيز نظريي اليوناين اتخاذ التدابري
مناف�سه يف االنتخابات ممثل احلزب احلاكم بن علي يلدرمي �إلغاء الالزمة بهذا اخل�صو�ص وببقية الق�ضايا ب�شكل �صادق وبناء ويف �إطار
عالقاتنا اجليدة».
نتائج االنتخابات.
وح�صل �إمام �أوغلو يف االنتخابات على  %48.80من �أ�صوات الناخبني ،و�أكد الوزير الرتكي على �أن بالده حترتم دائما املعاهدات الدولية
بينما ح�صل خ�صمه رئي�س الوزراء ال�سابق رئي�س الربملان ال�سابق ،قائال« :نقف �إلى جانب عالقات مبنية على ح�سن اجلوار ..وننتظر من
بن علي يلدرمي ،على  %48.55من الأ�صوات .وبعد درا�سة الدعوى جميع جرياننا الت�رصف باملثل».
التي رفعها حزب العدالة والتنمية احلاكم ،قامت اللجنة االنتخابية ودعا �أكار للحفاظ على ال�صفة غري الع�سكرية للجزر املذكورة ،م�شددا
املركزية ب�إعادة فرز الأ�صوات ،لكن ذلك مل ي�ؤد �إلى �أي تغريات جذرية على �أنه ينبغي على اجلميع �أن يعلم ب�أن تركيا عازمة للغاية على
حماية حقوقها وم�صاحلها النابعة من القوانني الدولية.
يف نتائج االنتخابات.

فرنسا 28 :ألف شخص شاركوا
في االحتجاجات مؤخراً

مقدونيا الشمالية تختار رئيسها
ب��د�أت مقدونيا ال�شمالية �أم�س
الأحد يف اختيار رئي�س جديد و�سط
تغيب كبري عن الت�صويت بحيث
ميكن �إلغاء االنتخابات ،وهو ما
ي�شري �إلى الطالق بني املواطنني
وال�سيا�سيني بعد تغيري ا�سم
البالد.
وي���ت���واج���ه يف اال���س��ت��ح��ق��اق
االنتخابي مر�شح الي�سار� ،ستيفو
بنداروف�سكي ،ومر�شحة املعار�ضة
اليمينية ،غوردانا �سيليانوف�سك-
دافكوفا ،بالإ�ضافة �إل��ى مر�شح
الألبان بلرمي ريكا.
و�إذا ك��ان دور الرئي�س فخريا
مبوجب د�ستور هذه اجلمهورية
اليوغ�سالفية ال�سابقة ،ف ��إن
هذا �أول اق�تراع بعدما بدل البلد
البلقاين ا�سمه م��ن «مقدونيا»
لي�صبح «مقدونيا ال�شمالية»
مبقت�ضى اتفاق مع اليونان لقي
ترحيبا يف الغرب ،وذلك تفاديا
لتطابق الت�سمية حيث هناك
مقاطعة تاريخية يف اليونان
حتمل ا�سم «مقدونيا».
ونتيجة ذلك االتفاق ،رفعت �أثينا،
التي كانت تقول �إن مقدونيا ا�سم
ح�رصي ملقاطعتها ،الفيتو الذي
ك��ان��ت ت�ضعه يف وج��ه ان�ضمام

الإدالء بالأ�صوات يف مقدونيا

جارتها �إلى حلف �شمال الأطل�سي
واالحتاد الأوروبي.
وتعاين مقدونيا ال�شمالية من

ركود اقت�صادي �شديد يف ظل ن�سبة
بطالة تتعدى  %20ومتو�سط
رواتب متوقف عند حد  400يورو

�شهريا ،ف�ضال عن هجرة كبرية
لل�سكان املنهكني نتيجة الف�ساد
واملح�سوبيات.

�أفادت وزارة الداخلية الفرن�سية
ب�أن نحو � 28ألف �شخ�ص �شاركوا
يف مظاهرات «ال�سرتات ال�صفراء»
التي �شهدتها فرن�سا يوم ال�سبت
املا�ضي.
ونقلت قناة « »CNEWSاملحلية
عن الوزارة �أن � 27.9ألف �شخ�ص
���ش��ارك��وا ال�سبت يف مظاهرات
«ال�سرتات ال�صفراء» يف جميع
�أنحاء البالد ،من بينهم � 9آالف
�شخ�ص يف باري�س.
وذك��رت القناة �أن نحو � 31ألف
�شخ�ص �شاركوا يف املظاهرات
املماثلة التي جرت يف البالد يف
الأ�سبوع املا�ضي.
ونقلت ع��ن دائ���رة ال�رشطة �أن
قواتها اعتقلت � 227شخ�صا من
ن�شطاء «ال�سرتات ال�صفراء» الذين
قاموا ب�أعمال �شغب ،كما �أجرت
قوات الأمن �أكرث من � 20ألف عملية
تفتي�ش وقائية.
وقالت وزارة الداخلية �أي�ضا �إن
 14فردا من قوات الأم��ن �أ�صيبوا
بجروح �أثناء هذه املظاهرات.
وجاء يف بيان �صدر عن الوزارة:
«يتوجه وزير الداخلية الفرن�سي
كري�ستوف كا�ستانري ووزي��ر
ال��دول��ة ل��دى وزارة الداخلية،
ل����وران ن��ون��ي�����س ،ب�أفكارهما

• جانب من االحتجاجات

«تعاطفا» نحو  14فردا من رجال
الأمن امل�صابني».
وانطلقت االحتجاجات الوا�سعة
النطاق لـ «ال�سرتات ال�صفراء»
يف فرن�سا يف  17نوفمرب املا�ضي
وط��ال��ب امل�����ش��ارك��ون فيها يف
ال��ب��داي��ة ب��ع��دم رف���ع �رضيبة
الوقود يف البالد� ،إال �أنهم �أخذوا
فيما ب��ع��د ي��رف��ع��ون �شعارات
�سيا�سية واجتماعية �أخ���رى.
وي��وا���ص��ل معار�ضو ال�سيا�سة

االج��ت��م��اع��ي��ة ال��ت��ي متار�سها
ال�سلطات الفرن�سية ،م�شاركتهم
يف املظاهرات يف جميع �أنحاء
فرن�سا كل يوم ال�سبت ،بالرغم من
الإجراءات التي اتخذتها القيادة
الفرن�سية بهدف تهدئة الو�ضع.
وت�سفر هذه املظاهرات عادة عن
وقوع ا�شتباكات بني املتظاهرين
وال�رشطة.وخرج املحتجون �إلى
�شوارع املدن الفرن�سية ال�سبت
للمرة الـ 23على التوايل.

