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فنزويال :انقالب خوان غوايدو
وعدد من العسكريين على المحك
�أف��ادت م�صادر عديدة ب��أن فنزويال
�شهدت حماولة انقالب على ال�سلطات
ال�رشعية ،و�أن الت�صدي لها يجري،
وذكرت وكالة رويرتز ان �إطالق قنابل
غاز م�سيلة للدموع وقع قرب قاعدة
«ال كارلوتا» الع�سكرية اجلوية يف
العا�صمة الفنزويلية كاراكا�س،
حيث يلتقي زعيم املعار�ضة خوان
غوايدو عددا من الع�سكريني.
تزامن ذلك مع �إع�لان وزي��ر الدفاع
الفنزويلي ف�لادمي�ير ب��ادري��ن��و يف
�سل�سلة تغريدات عرب «تويرت» �أن
اجلي�ش �سيبقى داعما بحزم �رشعية
حكومة الرئي�س نيكوال�س مادورو،
بعدما �أعلن خوان غوايدو ح�صوله
على دعم اجلي�ش.
بدوره �أعلن وزير االت�صاالت والإعالم
يف فنزويال ،خورخي رودريغيز،
�أن �سلطات بالده تتخذ ،كل التدابري
ال�لازم��ة ،للت�صدي ملجموعة من
الع�سكريني امل���ؤي��دي��ن لرئي�س
الربملان املعار�ض ،خوان غوايدو.
وق��ال ال��وزي��ر يف تغريدة له على
تويرت« :نود �إب�لاغ �شعب فنزويال،
ب�أننا نت�صدى يف الوقت الراهن،
ملجموعة غري كبرية من الع�سكريني-
اخل��ون��ة ،الذين دعموا االنقالب،
ووقفوا �ضد الد�ستور و�ضد ال�سالم يف
البالد».
ويف وق��ت �سابق ،ن�رش غوايدو يف
تويرت� ،رشيط فيديو ،خاطب فيه
الع�سكريني يف فنزويال ،ودعاهم
للخروج �إلى ال�شوارع «للتخل�ص من

• خوان غوايدو

املغت�صبني» يف البالد.
وزعم غوايدو ب�أنه مت ت�سجيل كلمته
هذه من داخ��ل قاعدة «فران�سي�سكو
م�ي�ران���دي» اجل��وي��ة ب��ال��ق��رب من
كاراكا�س.
ويف ال�رشيط ظهر غ��واي��دو ومعه
جمموعة من الع�سكريني وكذلك زعيم
حزب «الإرادة ال�شعبية» ليوبولدو
لوب�س ،املحكوم بالإقامة اجلربية
يف منزله.
من ناحيته �أع��رب وزي��ر خارجية
الربازيل �إرن�ستو �أراوجو عن تفا�ؤله
بالتحرك الكبري املقرر هذا الأ�سبوع

يف فنزويال وال���ذي ينظمه خوان
غوايدو ،زعيم املعار�ضة الذي �سبق
ون�صب نف�سه رئي�سا انتقاليا.
ّ
وق���ال �أراوج����و لل�صحافيني بعد
حم��ادث��ات يف وا�شنطن م��ع نظريه
الأمريكي مايك بومبو« :نحن نوا�صل
ال�ضغط الدبلوما�سي ل��دع��م هذا
التحرك ال�شعبي ال��ع��ارم خلوان
غ��واي��دو ،ولدينا توقعات كبرية
ليوم الأول من مايو».
وج��دد وزي��ر اخلارجية الربازيلي
دعوته لقيادة اجلي�ش يف فنزويال
التي وقفت مع الرئي�س الي�ساري

مناورات أميركية تركية
في البحر األسود

نيكوال�س م���ادورو لتغيري موقفها
ودعم غوايدو.
وقال« :نتوقع من القوات الفنزويلية
�أن تظهر بوطنية دعمها للحكومة
ال�رشعية� .إذا فعلوا ذلك �سيكون الأمر
رائعا».
ومع ذلك دعا �أراوج��و �إل��ى «توخي
احل���ذر» يف التنب�ؤ ب��الأح��داث يف
فنزويال ،فقد متكن مادورو من الثبات
يف ال�سلطة رغم ت�صاعد ال�ضغط عليه
يف الأ�شهر الثالثة التي �أعقبت �إعالن
القوى الغربية و�أمريكا الالتينية
عدم �رشعية رئا�سته.
وكان غوايدو الذي تعرتف به �أكرث
م��ن  50دول���ة مب��ا فيها الواليات
املتحدة والربازيل رئي�سا م�ؤقتا،
قد دعا لتنظيم احتجاجات يف عيد
تعهد ب�أن تكون «الأ�ضخم يف
العمال ّ
تاريخ» فنزويال.
وعندما �سئل بومبيو ب�شكل منف�صل
خالل حديث ل�صحيفة «ذا هيل» عما
�إذا كان مادورو �سي�سقط هذا العام،
�أجاب�« :أنا ال �أعد جداول زمنية».
و�أ����ض���اف« :ال��ف��ر���ص يف �أم�يرك��ا
اجلنوبية هائلة ،وقد �شهدنا هذا
التحول نحو اقت�صادات حرة �أكرث،
وق��ادة انتخبوا ب�شكل دميوقراطي
�أك�بر ،و�إذا ا�ستطعنا دفع فنزويال
�إلى االجتاه ميينا «� »...سيحدث
منو اقت�صادي هائل فيها» ،م�ؤكدا
�أن التغيري يف ال�سلطة ل��ن يفيد
فقط «النا�س يف تلك البلدان ،بل
الواليات املتحدة �أي�ضا».

• قطع بحرية في البحر األسود

�أج��رت امل��دم��رة الأمريكية «ي��و �أ���س �أ���س رو�س»
مناورات بحرية م�شرتكة مع �سفن تابعة للبحرية
الرتكية يف البحر الأ�سود ،ح�سب بيان للبحرية
الأمريكية �أم�س الأول.
و�أ�شار البيان �إلى �أن «التدريبات البحرية الروتينية
الأمريكية مع احللفاء وال�رشكاء يف البحر الأ�سود
تعزز اال�ستقرار البحري الإقليمي واجلاهزية
امل�شرتكة والقدرات البحرية».
ويف وقت �سابق من هذا ال�شهر ،اتفق وزراء خارجية
دول الناتو يف وا�شنطن على جمموعة من الإجراءات

ملواجهة رو�سيا يف منطقة البحر الأ�سود.
و�شاركت � 5سفن حربية للناتو يف تدريب �سنوي
حتت م�سمى «درع البحر  »2019بقيادة رومانيا يف
البحر الأ�سود اختتم �أوا�سط �أبريل احلايل.
وردا على ذل��ك� ،أج��رى �أ�سطول البحر الأ�سود
الرو�سي �سل�سلة مناورات بالتوازي مع تدريب
«درع البحر  ،»2019فيما ح��ذر نائب وزير
اخلارجية الرو�سي �ألك�سندر غرو�شكو من �أن
الناتو قد «ذه��ب بعيدا ج��دا» يف مواجهته مع
رو�سيا.

المكسيك :أميركا تنشر  320عسكري ًا

ترامب يقاضي البنوك لمنع تسريب تعامالته المالية

دونالد ترامب وعائلته

غورباتشوف :على موسكو وواشنطن

حماية حوارهما االستراتيجي
اعترب الرئي�س ال�سوفييتي
ال���������س����اب����ق م��ي��خ��ائ��ي��ل
غوربات�شوف� ،أن على رو�سيا
وال��والي��ات املتحدة حماية
احل���وار اال�سرتاتيجي ،لأن
�سيا�سة الردع النووي املتبادل
بني مو�سكو ووا�شنطن حمفوفة
بعواقب كارثية.
وقال غوربات�شوف ل�صحيفة
The Wall Street Journal
الأمريكية« :ال ميكن للردع �أن
يحمي العامل من وقوع غلطة
نووية فظة �أو من الإره��اب
النووي».
و�أك����د ال��زع��ي��م ال�سوفييتي
ال�����س��اب��ق ع��ل��ى �أن هذين
االحتمالني ي�صبحان واقعيني
ب�شكل متزايد ،يف غياب حوار
م�ستدام وغني امل�ضمون بني
وا�شنطن ومو�سكو.
و�أ�شار �إلى �أن وزير اخلارجية
الأم�ي�رك���ي الأ���س��ب��ق ج��ورج

���ش��ول��ت��ز ،ووزي�����ر ال��دف��اع
الأم�ي�رك���ي الأ���س��ب��ق ويليام
بريي ،وال�سيناتور الأمريكي
�صاموئيل ن��ان ،ح���ذروا من
مغبة عدم وجود هذا احلوار.
و�أك���د غ��ورب��ات�����ش��وف� ،أن��ه
م��واف��ق معهم يف م��ا يتعلق
«ب��احل��اج��ة امل��ل��ح��ة حل��وار
ا���س�ترات��ي��ج��ي ب�ين رو�سيا
والواليات املتحدة».
وقال�« :إين على ثقة تامة ب�أن
مبد�أ الردع النووي ي�ضع العامل
حتت التهديد امل�ستمر بدال من
�ضمانه حماية العامل».
و�أكد غوربات�شوف �أن رو�سيا
وال��والي��ات املتحدة ،تقفان
اليوم على مفرتق طرق خطري
التمعن
للغاية ،ويجب عليهما
ّ
والتفكري عميقا ...لقد طرح
خم����ضرم��و احل���رب ال��ب��اردة
ر�ؤيتهم ،والكرة الآن يف ملعب
قادة البلدين.

�أقام الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب
وعائلته جملة من الدعاوى الق�ضائية
الفدرالية على م�رصف «دويت�شه بنك»
و�رشكة «كابيتال وان» القاب�ضة.
ويطالب املدعون مبنع «دويت�شه بنك»
و«كابيتال وان» من الك�شف عن �أ�رسار
ترامب املالية ،وتعامالته ون�شاط
م�ؤ�س�ساته التجارية.
ويطالبون كذلك باحلكم ل�صاحلهم،
والإقرار ب�أن مذكرات اال�ستدعاء ال�صادرة
عن الكونغر�س يف �إط��ار التحقيق مع
ترامب ،غري م�رشوعة وباطلة وال يجوز
تنفيذها.
ويف وق��ت �سابق� ،أف��ادت الأن��ب��اء ب�أن
جلنتي اال�ستخبارات واملالية يف جمل�س
النواب الأمريكي ،قد �أر�سلتا مذكرات
لـ«دويت�شه بنك» وبع�ض امل�ؤ�س�سات
املالية الأخ���رى ،يف �إط��ار التحقيق
بق�ضية ال�����ش ��ؤون امل��ال��ي��ة للرئي�س
الأمريكي.
وي�شتبه املحققون الأمريكيون يف �أن
جهات �أجنبية حمددة وبينها رو�سيا،
متكنت من الت�أثري على دونالد ترامب �أو
�أفراد عائلته.

�أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية� ،أنها �سرت�سل 320
ع�سكريا �آخ��ر� ،إل��ى ح��دود ال��والي��ات املتحدة مع
املك�سيك.
وجاء يف البيان الذي �صدر عن البنتاغون� ،أن تنفيذ
هذه العملية ،يتطلب منو  7.4ماليني دوالر.
وذكّ ��ر البيان ،ب��أن نحو � 3آالف ع�سكري �أمريكي،
يتمركزون الآن على احلدود مع املك�سيك.
يف وقت �سابق ،قال الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب،
�إنه �إذا مل ت�ساعد املك�سيك يف حل م�شكلة املهاجرين
غري ال�رشعيني ،ف�ستفر�ض الواليات املتحدة ر�سوما

على ال�سيارات املقبلة من هناك �أو �ستغلق احلدود.
و�أ�ضاف ترامب �أنه منح املك�سيك �سنة واحدة ،لوقف
تدفق املخدرات �إلى الواليات املتحدة ،و�إال ف�ستفر�ض
وا�شنطن كذلك ر�سوما على الب�ضائع املقبلة من هناك
وتغلق احلدود.
يذكر �أن «تعزيز �أم��ن احل��دود اجلنوبية» كان بني
الأول��وي��ات املعلنة ل�سيا�سات ترامب .وق��د �أعلن
الرئي�س الأمريكي حالة الطوارئ لإيجاد متويل لبناء
اجلدار على احلدود مع املك�سيك ،والذي يتحدث عنه
ترامب منذ حملته االنتخابية عام .2016

إسبانيا :تشكيل ائتالف حكومي خالل أسابيع
يرجح مراقبون �أن متتد مفاو�ضات ت�شكيل
ائتالف حكومي يف �إ�سبانيا لأ�سابيع على
الرغم من حتقيق حزب رئي�س الوزراء
اال�شرتاكي بيدرو �سان�شيز نتائج جيدة،
يف االنتخابات الربملانية م�ؤخرا.
وحل اال�شرتاكيون متمثلني بحزب العمال
اال�شرتاكي الإ�سباين ،يف املركز الأول يف
االنتخابات املبكرة التي �أجريت الأحد
وفازوا بـ 123مقعدا من �أ�صل  350يت�ألف
منها جمل�س النواب� ،أي ما يقارب ٪ 29
من الأ�صوات ،علما �أن هذه النتيجة ت�شكل
تقدما للحزب مقارنة مع االنتخابات
ّ
الأخرية يف عام  2016حني جمع احلزب
 85مقعدا فقط.
�سجل خ�صمه احلزب ال�شعبي املحافظ
وقد ّ
الذي حل ثانيا بنيله  66مقعدا برتاجع
كبري عن نتائج انتخابات  2016حني
ح�صد  137مقعدا� ،أ�سو�أ نتيجة انتخابية

له منذ عقدين.
وق��د ت��وزّ ع��ت �أ���ص��وات املحافظني على
احل��زب ال�شعبي وحزبي �سيودادانو�س
اليميني الو�سطي وف��وك�����س اليميني
املتطرف الذي تخطى عتبة  ٪ 10التي
تخوله دخول الربملان يف بالد ق�ضي فيها
ّ
على الأحزاب اليمينية منذ وفاة الدكتاتور
فران�شي�سكو فرانكو عام .1975
و�سيعود الإ���س��ب��ان جم��ددا �إل��ى مراكز
االقرتاع للإدالء ب�أ�صواتهم يف انتخابات
حملية و�إق��ل��ي��م��ي��ة ويف االنتخابات
الأوروب��ي��ة امل��ق��ررة يف ال��ـ  26مايو،
بعد �أن ف�شلت الأحزاب اليمينية الثالثة
جمتمعة يف حتقيق �أغلبية ت�سمح لها
بت�شكيل ائتالف حاكم ،وهو ما ي�سمح
التو�صل لت�شكيل
ل�سان�شيز بالرتوي يف
ّ
ائتالف و�سط ا�ستبعاد ت�شكيل احلكومة
قبل نهاية يونيو املقبل.

• رئيس احلزب االشتراكي يتلقى التهاني

ألمانيا :الحكومة تواجه دعاوى عائالت ضد سياستها لحماية المناخ

نيوزيلندا :تهديدات بوجود
عبوة ناسفة

�أعلنت �رشطة نيوزيلندا �أنها تتعامل مع حادث وقع يف منطقة
فيليب�ستاون يف مدينة كراي�ست ت�شري�ش ،ودعت املواطنني �إلى
جتنب املنطقة ،دون �أن تديل ب�أي تفا�صيل.
وقال متحدث با�سم خدمة الإ�سعاف يف �سانت جون� ،إن �سيارة
�إ�سعاف كانت يف و�ضع اال�ستعداد يف مكان احلادث بناء على طلب
ال�رشطة ،ولكنها مل ت�سعف �أي مر�ضى ،حيث مل يتم ا�ستدعا�ؤها.
و�أ�شارت �صحيفة «نيوزيالند هريالد» �إلى �أن ال�رشطة ا�ستدعيت
ب�سبب تهديدات بوجود عبوة نا�سفة ،ومت �إجالء ال�سكان من
املنازل القريبة يف املنطقة امل�شار �إليها يف كراي�ست ت�شري�ش.
و�شهدت كراي�ست ت�شري�ش مقتل � 50شخ�صا بهجوم �إرهابي م�سلح
على م�سجدين يف املدينة خالل مار�س املا�ضي.

• حدود مع املكسيك

• اجنيال ميركل مع مقربني من سياستها

طلبت احلكومة الأملانية جمددا منحها املزيد من الوقت للرد على دعوى
ق�ضائية مرفوعة من عدة عائالت �ضد �سيا�ستها حلماية املناخ.
وجاء يف خطاب من مكتب املحاماة املخت�ص بق�ضايا احلكومة للمحكمة
الإدارية يف برلني� ،أن احلكومة تطلب متديدا للمهلة حتى منت�صف يونيو
املقبل.
و�أو�ضح اخلطاب ،الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الأملانية «د.ب�.أ»
ام�س� ،أن احلكومة مل حت�صل على بع�ض الوثائق املطلوبة �سوى يف مار�س
املا�ضي ،م�ضيفا �أن هناك حاجة �أي�ضا �إلى التن�سيق بني عدة وزارات ت�شملها
املراجعة.
جتدر الإ�شارة �إلى �أن هذا ثاين طلب من نوعه تقدمه احلكومة الأملانية
للمحكمة ،التي وافقت من قبل على متديد املهلة ملدة ثالثة �أ�شهر حتى
منت�صف �أبريل احلايل.
وت�سعى العائالت الثالثة املتقدمة بالدعوى ومنظمة «جرينبي�س» املعنية
ب�ش�ؤون البيئة �إلى �إجبار احلكومة الأملانية �أمام املحكمة على االلتزام
ب�أهداف حماية املناخ الأملانية لعام .2020
والعائالت املتقدمة بالدعوى مزارعون ع�ضويون يرون �أن حقوقهم الأ�سا�سية
تقل�صت ب�سبب ت�أثريات تغري املناخ ،والتي من بينها احلق يف مكان معي�ش
يتمتع باحلماية وممار�سة حرة ملهنتهم.

