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نتيجة ال سابق لها في تاريخ االنتخابات الرئاسية

زيلينسكي رئيس ًا ألوكرانيا بـ %73
�أفادت جلنة االنتخابات املركزية ب�أوكرانيا ب�أن املر�شح
لرئا�سة البالد ،فالدميري زيلين�سكي ،فاز باالنتخابات
التي جرت ،الأحد ،وح�صل على  %73,15من الأ�صوات
وفق نتائج متهيدية.
و�أ�ضافت اللجنة �أنه مت حتى الآن فرز  %98من �أ�صوات
الناخبني ،م�شرية �إل��ى �أن الرئي�س احل��ايل ،بيرتو
بورو�شينكو ،ح�صل على  %24.52من �أ�صوات الناخبني،
فيما مت �إبطال  %2.32من الأ�صوات.
وتابعت �أن زيلين�سكي يت�صدر يف كل املناطق الأوكرانية،
با�ستثناء منطقة ل��ف��وف ،حيث �أي���ده  %33.22من
الناخبني فقط.
وي�شري اخلرباء �إلى �أن ن�سبة الفوز التي ح�صل عليها
زيلين�سكي تعترب نتيجة ال �سابق لها يف تاريخ
االنتخابات الرئا�سية يف �أوكرانيا.
من جانبه �رصح نائب رئي�س جلنة االنتخابات املركزية،
يفغيني راد�شينكو ،ب�أن �إعالن النتائج الر�سمية للجولة
الثانية من االنتخابات الرئا�سية يف �أوكرانيا �سيتم يف
الـ 30من �أبريل احلايل تقريبا.
و�أ�ضاف �أن النتائج التمهيدية الر�سمية لالنتخابات
�ست�صبح معروفة بعد يومني �أو � 3أيام.
و�شهدت �أوكرانيا ،الأحد ،اجلولة الثانية من االنتخابات
الرئا�سية ،وتناف�س فيها الرئي�س احل��ايل ،بيرتو
بورو�شينكو واملر�شح من حزب «خادم ال�شعب» املمثل
املعروف ،فالدميري زيلين�سكي.
و�أكدت وزارة الداخلية الأوكرانية وجلنة االنتخابات
املركزية عدم ت�سجيل �أي انتهاكات جماعية جدية قد
ت�ؤثر على نتائج االنتخابات.
م��ن جهته ق��ال رئي�س ال����وزراء ال��رو���س��ي ،دميرتي
مدفيديف� ،إن نتائج االنتخابات الرئا�سية يف �أوكرانيا
تدل على وجود مطالب وا�ضحة باتخاذ مواقف جديدة
من �أجل حل م�شاكل البالد.

• رئي�س الوزراء الرو�سي

وكتب مدفيديف على �صفحته يف موقع «»VK.com
الرو�سي للتوا�صل االجتماعي« :االنتخابات يف �أوكرانيا
جرت .و�أظهرت النتيجة وجود طلب وا�ضح على مواقف
جديدة من �أجل حل الق�ضايا الأوكرانية».
و�أ�شار �أي�ضا �إلى �أن الرئي�س الأوكراين اجلديد �سيواجه
مهمة توحيد بالده ،مع الأخذ بعني االعتبار الو�ضع
الذي ن�ش�أ يف ال�سنوات الأخرية.
و�شهدت �أوكرانيا ،الأحد ،اجلولة الثانية من االنتخابات
الرئا�سية التي تناف�س فيها الرئي�س احلايل ،بيرتو
بورو�شينكو ،واملر�شح من حزب «خادم ال�شعب» املمثل
فالدميري زيلين�سكي .و�أفادت جلنة االنتخابات املركزية
بعد فرز  %90من �أ�صوات الناخبني ب�أن زيلين�سكي،
يتقدم على بورو�شينكو ،ب�أكرث من  %73من الأ�صوات.

االستخبارات التركية توجه ضربة لحزب العمال الكردستاني

أميركا تخير أنقرة بين العقوبات
وشراء «إس »400-الروسية

�أع��ل��ن ال�سيناتور الدميقراطي
الأم�يرك��ي ،ب��وب مينيند�س� ،أن
وا�شنطن لن تقوم بتوريد مقاتالت
« »35-Fلرتكيا� ،إذا قامت الأخرية
ب�رشاء �أنظمة «�إ�س »400-الرو�سية،
مهددا بفر�ض عقوبات على �أنقرة.
وقال مينيند�س يف حديثه ل�صحيفة
«كاتيمرييني» اليونانية�« :إذا �أ�رص
الرئي�س �أردوغان على �رشاء �أنظمة
«�إ�س »400-الرو�سية امل�ضادة
لل�صواريخ ون�صبها ،ف�سنفر�ض
ع��ق��وب��ات «ع���ل���ى ت��رك��ي��ا» على
�أ�سا�س القانون ال��ذي قدمته «�إلى
الكونغر�س» .وال ي��دور احلديث
عن احتمال فر�ض العقوبات ،بل
�ستكون ملزمة .ونحن ال نريد ذلك،
واقرتحنا �صيغا �أخرى لرتكيا .و�إن
نظام «�إ�س »400-لي�س متوافقا مع
بنية الناتو».
و�أ�ضاف« :لن تكون مقاتالت «»35-F
�إلى جانب �أنظمة «�إ�س� »400-أبدا،
لن يحدث ذلك �أبدا .وهذا هو موقف
احلزبني يف الكونغر�س .ولقد اتفقنا
على ذل��ك م�ؤخرا مع رئي�س جلنة
جمل�س ال�شيوخ لل�ش�ؤون الدولية
ورئي�س جلنة اخلدمة الع�سكرية
وغريهما .و�أعلن �أع�ضاء حكومة
ترامب ال�شيء نف�سه».
و�أ�شار �إلى �أنه يتعني على �أنقرة �أن
تختار مع من تريد �أن تكون ،وتابع:
«على تركيا �أن تقوم باختيار :البقاء
حليف ًا هام ًا يف الناتو وموا�صلة
الرتكيز على الغرب� ،أو االبتعاد
عنه».
وردا على �س�ؤال �صحايف حول �صحة
املعلومات ع��ن رف�����ض الواليات
املتحدة توريد مقاتالت «»35-F
لرتكيا حال ح�صولها على �أنظمة
«�إ�س� »400-أجاب مينيند�س« :نعم،
يف ه��ذه احل��ال��ة ل��ن ت��ك��ون هناك

• منظومة �إ�س 400 -

�أي فر�صة للح�صول على مقاتالت
«.»35-F
وتابع�« :إنهم �سيواجهون عقوبة
على �أ�سا�س القانون الأمريكي الذي
يق�ضي بفر�ض العقوبات على كل
من ي�شرتي الأ�سلحة الرو�سية.
و�إذا كانت هناك مقاتلة «»35-F
ب��ال��ق��رب م��ن ن��ظ��ام «�إ�س»400-
ف�سيكون ب�إمكان رو�سيا معرفة كل
الأ��سرار الفنية للمقاتلة .وحتى
الأط��راف التي تعتقد �أن تركيا ال
تزال �رشيكا هاما للغاية ،توافق
على �أن ذلك لن يحدث �أبدا».
و�أعلنت تركيا �سابقا �أنها لن تتخلى
عن خططها ل�رشاء �أنظمة «�إ���س-
 »400الرو�سية و�أن الدفعة الأولى
منها �ست�صل �إلى �أرا�ضيها يف يوليو
املقبل .كما �أكدت �أكرث من مرة �أن
هذه الأنظمة ال متثل �أي خطر بالن�سبة
ملقاتالت « »35-Fالأمريكية.

من جهة �أخرى �أفادت وكالة �أنباء
الأن��ا���ض��ول ،ب����أن اال�ستخبارات
ال�ترك��ي��ة جن��ح��ت يف اع��ت��ق��ال 4
«�إرهابيني» ينتمون حلزب العمال
الكرد�ستاين يف ق�ضاء �سنجار �شمال
العراق ،ونقلتهم �إلى تركيا.
ونقلت الوكالة عن م�صادر �أمنية �أن
«الإرهابيني» الأربعة ُقب�ض عليهم
يف عملية نفذها جهاز اال�ستخبارات
ال�ترك��ي��ة ���ض��د «ح����زب العمال
الكرد�ستاين» ال�ترك��ي يف منطقة
�سنجار التابعة ملدينة املو�صل
العراقية.
وقالت امل�صادر الأمنية الرتكية،
�إن عملية نقل الإرهابيني الأربعة من
العراق �إلى تركيا جرت �أم�س ،وقد
ُ�سلموا �إلى «فرق مكافحة الإرهاب
باملديرية العامة للأمن».
ُ
وذك��ر �أن املقبو�ض عليهم الأربعة
تلقوا تدريبات ع�سكرية يف �صفوف

تنظيم «وحدات حماية ال�شعب وحزب
االحتاد الدميقراطي الكرد�ستاين،
امل�صنفني يف تركيا ب�أنهما راع
حلزب العمال الكرد�ستاين الرتكي
يف �سورية».
وو���ص��ف الأرب��ع��ة ال��ذي��ن جلبتهم
اال�ستخبارات الرتكية من العراق،
ب�أنهم «قاموا ب�أن�شطة يف �سورية
والعراق ،حيث انتقلوا �إلى ق�ضاء
�سنجار» ،وقيل عن �أح��ده��م ب�أنه
«ل��ع��ب دور ًا ف��اع� ً
لا يف الهجمات
على القوات الرتكية امل�سلحة ،يف
منطقتي غ��ارا وهفتانني� ،شمايل
العراق».
كما نُ �سب لأحد املعتقلني الأربعة
ب�أنه «اغت�صب طفلة �إيزيدية معاقة
عمرها  11عاما ،ال�شهر املا�ضي،
يف �سنجار ،و�أن املنظمة الإرهابية،
نقلته �إل��ى منطقة �أخ��رى ،للت�سرت
على حادثة االغت�صاب».

استثناءات أميركية لجهات تتعامل
مع الحرس الثوري اإليراني

• �أثناء عملية الفرز يف �إحدى اللجان االنتخابية

كندا :الجيش يجلي  1500شخص
خوف ًا من الفيضان
ي�شهد �رشق كندا في�ضانات دفعت
ال�سلطات �إلى �إجالء �أكرث من 1500
�شخ�ص من منازلهم ،بينما جرى
�إر�سال نحو  600ع�سكري لتقدمي
امل�ساعدة حلكومتي مقاطعتي
كيبيك ونيو برون�سويك.
وقال الناطق با�سم الدفاع املدين
�إيريك هود �أم�س« :نحن متفائلون
ب���الأي���ام امل��ق��ب��ل��ة� ..ستحدث
في�ضانات كبرية لكن ب�شكل عام لن
ن�صل �إلى م�ستوى  ،2017با�ستثناء
بع�ض القطاعات مثل بحرية �سان
ب��ي��ار» ،حيث يتو�سع نهر �سان
ل���وران بالقرب م��ن مدينة تروا
ريفيري.
و�أك��د املتحدث على �أن« :الفارق
ال��وح��ي��د م��ع م��ا ح��دث يف 2017
ه��و م�ستوى ا�ستعداد البلديات
وال�سكان».
ودع��ت حكومتا مقاطعتي كيبيك
ون��ي��و برون�سويك اجلي�ش �إل��ى
م�ساعدتهما .ون����شر نحو 200
ع�سكري يف كيبيك ،و� 400آخرون
ي��وم الأح���د خ�صو�صا يف مناطق

• مركبات كندية تابعة للجي�ش

غاتينو بالقرب من العا�صمة �أوتاوا
والفال يف �شمال مونرتيال وتروا
ريفيري بني مونرتيال وكيبيك.
ومنذ �أيام ت�رضب في�ضانات ربيعية
ناجمة عن ذوبان الثلوج �رشق كندا
ب�أكمله.
لكن ال�سلطات التي كانت تخ�شى

تكرار الفي�ضانات الكارثية التي
حدثت يف  2017مبقاطعة كيبيك،
بدت �أقل قلقا هذه املرة.
وقام العديد من البلديات بح�شد
متطوعني وتوزيع � 500أل��ف من
�أكيا�س الرمل لإقامة �سدود �أو حماية
م�ساكن يف املناطق املهددة.

�أف���اد م�����س��ؤول��ون �أم�يرك��ي��ون ب ��أن
وا�شنطن منحت ا�ستثناءات لعدة
ج��ه��ات �أج��ن��ب��ي��ة ك��ي ال تتعر�ض
تلقائي ًا لعقوبات �أمريكية ب�سبب
تعاملها مع احلر�س الثوري الإيراين
املدرج م�ؤخر ًا على قائمة الإرهاب
الأمريكية.
ونقلت وكالة «روي�ترز» يف تقرير
ن�رشته �أم�س عن ثالثة م�س�ؤولني
�أمريكيني حاليني وثالثة �آخرين
�سابقني ت�أكيدهم �أن وزير اخلارجية
مايك بومبيو منح هذه اال�ستثناءات
حلكومات و�رشكات ومنظمات غري
حكومية �أجنبية.
و�أو����ض���ح مم��ث��ل ع���ن اخل��ارج��ي��ة
الأم�يرك��ي��ة ،رف�����ض ال��ك�����ش��ف عن
هويته ،للوكالة �أن م�س�ؤولني من
دول مثل العراق ،الذين قد تكون
لهم تعامالت مع احلر�س الثوري لن
يكونوا عر�ضة بال�رضورة للحرمان
من احل�صول على ت�أ�شريات ال�سفر
الأمريكية.
ومنحت الإعفاءات �أي�ضا مل�ؤ�س�سات
�أجنبية لديها تعامالت مع �إيران
حيث ميثل احل��ر���س ال��ث��وري قوة
اقت�صادية كربى ،ومنظمات �إن�سانية
تعمل يف مناطق مثل �شمال �سورية
والعراق واليمن ،وذلك كي متار�س
هذه امل�ؤ�س�سات مهامها دون تخوف
من ا�ستهدافهم تلقائي ًا بفعل القوانني
الأمريكية اخلا�صة بالتعامل مع
منظمات �إرهابية �أجنبية.
لكن �إدارة الرئي�س دونالد ترامب،

• عنا�رص من احلر�س الثوري

حيث يعمل املمثل عن اخلارجية،
�أتاحت ا�ستثناء �إ�ضافي ًا يقر بحقها
يف فر�ض عقوبات على �أي �شخ�صية
يف حكومة �أو �رشكة �أو منظمة غري
حكومية �أجنبية يقدم «الدعم املادي»
ملنظمات �أجنبية م�صنفة بـ«�إرهابية»
من قبل الواليات املتحدة.
وذك���ر املمثل ع��ن اخل��ارج��ي��ة �أن
الدخول يف مباحثات مع م�س�ؤولني
يف احلر�س الثوري ال ُيعترب بوجه
ع��ام �أن�شطة �إرهابية ،م�ضيفا يف
ال��وق��ت نف�سه �أن ه��دف وا�شنطن
النهائي هو دفع دول �أخرى وكيانات
غري حكومية �إلى التوقف عن �إبرام
تعامالت مع احلر�س الثوري.
وتابع« :يف �إط��ار �إعفاء املجموعة
الأول��ى ،حدد الوزير بوجه عام،

مع ا�ستثناء مهم واحد� ،أنه لن يتم
التعامل مع وزارة �أو ق�سم �أو جماعة
�أخ��رى� ،أو �أي جماعة فرعية ب�أي
حكومة �أجنبية باعتبارها منظمة
�إرهابية من الفئة الثالثة» ،ويعني
ه��ذا امل�صطلح جماعة ال ت�صنف
�إرهابية يف الواليات املتحدة لكن
منخرطة يف «ن�شاط �إره��اب��ي» وقد
مينع �أع�ضا�ؤها من دخول الأرا�ضي
الأمريكية.
و�أ���ش��ارت «روي�ت�رز» �إل��ى �أن �إدراج
احلر�س الثوري على القائمة الأمريكية
للمنظمات الأجنبية يف � 15أبريل
احلايل �سبب م�شكلة للأجانب الذين
يتعاملون مع احلر�س وال�رشكات
التابعة له وكذلك للدبلوما�سيني
والع�سكريني الأمريكيني يف العراق

التعرف على منفذ إحدى العمليات االنتحارية
في تفجيرات سريالنكا
ن�رشت وكالة « »cctvال�صينية مقطع فيديو قالت
�إنه لأحد االنتحاريني الذين فجروا �أنف�سهم الأحد
يف كني�سة القدي�س �سيب�ستيان يف كاتوبيتيا �شمال
العا�صمة ال�رسيالنكية كولومبو.
و�أظهر الفيديو �شخ�ص ًا يطل فج�أة بني حمت�شدين
عند مدخل الكني�سة حامال حقيبة على ظهره،
م�رسعا �إل��ى ال��داخ��ل ،ب��دا يف الع�رشينات من
عمره تقريبا ،نقال عن موقع Lanka Truth
الإخباري.
وق�ضى يف الكني�سة املعروفة �أي�ضا با�سم «�سانت
�سيبا�ستيان» والواقعة يف منطقة كاتوابيتيا
�شمايل العا�صمة� ،إثر التفجري ع�رشات القتلى
واجلرحى.
وهزت العا�صمة كولومبو و�ضواحيها ،ثمانية
تفجريات ،بينها اثنان على الأقل انتحاريان،
وا�ستهدفت هذه التفجريات  3كنائ�س و 4فنادق

�أثناء �إحياء قدا�س عيد الف�صح ،دون �أن تتبنى �أي
جهة امل�س�ؤولية عن هذه الهجمات حتى الآن.
كما �أف��ادت و�سائل �إع�لام حملية بانفجار قنبلة
ام�س يف حافلة �صغرية مركونة قرب كني�سة يف
العا�صمة ال�رسيالنكية �أثناء حماولة ال�رشطة
تفكيكها.
وقالت «رويرتز» نقال عن �شهود� ،إن انفجارا وقع
اليوم يف �سيارة بالقرب من كني�سة ا�ستُهدفت
الأح��د� ،أثناء حماولة عنا�رص الأم��ن نزع فتيل
قنبلة بداخلها.
ويف وقت �سابق عرثت ال�رشطة على � 87صاعق ًا
«جهاز تفجري» يف حمطة احلافالت الرئي�سية يف
العا�صمة �أثناء قيامها بعمليات التفتي�ش.
وتقوم ق��وات الأم��ن بعمليات تفتي�ش يف جميع
�أنحاء البالد للبحث عن من يقف وراء التفجريات
يف الكنائ�س والفنادق التي وقعت �أم�س الأحد.

من جانبها حذرت اخلارجية الأمريكية� ،أم�س ،من
وجود خمططات �إرهابية ل�شن مزيد من الهجمات
يف �رسيالنكا ت�ستهدف مناطق �سياحية ومراكز
الت�سوق والنقل.
وق��ال��ت وزارة اخلارجية الأم�يرك��ي��ة يف بيان
ب�ش�أن ال�سفر �إل��ى �رسيالنكا� ،إن «اجلماعات
الإرهابية توا�صل التخطيط لهجمات حمتملة يف
�رسيالنكا ...الإرهابيون قد يهاجمون دون �سابق
�إنذار».
و�أ�شار البيان �إلى �أن الأه��داف املحتملة ت�شمل
امل��واق��ع ال�سياحية وم��راك��ز النقل والت�سوق
والفنادق و�أماكن العبادة واملطارات وغريها من
الأماكن العامة.
وك��ان��ت اخل��ارج��ي��ة الأم�يرك��ي��ة ق��د ذك���رت على
�صفحتها �أنها �ستغلق �سفارتها يف �رسيالنكا عقب
التفجريات الدامية لأجل حمدود.

• جنود �أمام �إحدى الكنائ�س

و�سورية الذين يتعامل ممثلون عنهم
مع الإيرانيني.
و�أكد ثالثة م�س�ؤولني �أمريكيني �أن
ذلك الإجراء العقابي �أثار حالة من
البلبلة بني امل�س�ؤولني يف الواليات
املتحدة الذين مل تكن لديهم يف
البداية �أي �إر���ش��ادات ب�ش�أن كيفية
العمل وب�ش�أن ما �إذا ك��ان ال يزال
م�سموح لهم مبوا�صلة التعامل مع
مثل ه�ؤالء املمثلني.
وبعثت مكاتب اخلارجية الأمريكية
يف ال�رشق الأو���س��ط وجنوب و�سط
�آ�سيا مبذكرة م�شرتكة �إلى بومبيو
يعر�ض
�أبدت فيها خماوفها من �أن
ّ
ق����رار ح��ك��وم��ت��ه��م ل��ل��خ��ط��ر ق���وات
ال��والي��ات امل��ت��ح��دة يف دول مثل
�سورية �أو ال��ع��راق ،حيث �إن تلك
القوات قد تعمل يف مناطق قريبة من
عمل جماعات متحالفة مع احلر�س
الثوري ،غري �أن هذه املخاوف مل
تُ دح�ض.
ونقلت عن م�ساعد يف الكونغر�س
�أن ال��ق��رار الأم�ي�رك���ي بخ�صو�ص
منح اال�ستثناءات ي�ستند �أي�ض ًا �إلى
اعرتا�ضات من وزارت��ي اخلارجية
والأم��ن الداخلي .ويعترب امل�ساعد
يف الكونغر�س وحماميان �سابقان
�أن الإجراء يهدف على ما يبدو �إلى
تفادي �إ�ضفاء �صفة «منظمة �إرهابية
�أجنبية» ب�شكل تلقائي على باقي
امل�ؤ�س�سات احلكومية يف �إي��ران
وم�س�ؤولني يف حكومات �أجنبية ،يف
وعمان على �سبيل املثال.
العراق ُ

