
قتلت ق��وات األم��ن امليامنارية ب��ال��رص��اص م��ا ال 
يقل عن ثالثة محتجني أمس  األحد فيما صعد القادة 
العسكريون في البالد حملة القمع لسحق املعارضة 

لالنقالب.
وصّعدت املجموعة العسكرية احلاكمة استخدامها 
للقوة خالل عطلة نهاية األسبوع ضد االحتجاجات 
الضخمة التي تطالبها بالتخلي عن السلطة وإطالق 

سراح الزعيمة املدنية املخلوعة أونغ سان سو تشي.
وك���ان ع��ن��اص��ر ال��ش��رط��ة واجل��ي��ش استخدموا 
الرصاص املطاطي والغاز املسيل للدموع وخراطيم 

املياه لتفريق املتظاهرين خالل األسابيع األخيرة في 
محاولة لوقف حملة العصيان املدني، مع استخدام 

الذخيرة احلية في بعض احلاالت.
واحتشدت أعداد كبيرة من القوات األمنية من أجل 
تفريق متظاهرين جتمعوا في أجزاء مختلفة من البالد 
استجابة لدعوات عبر اإلنترنت للنزول إلى الشوارع 

مرة أخرى.
وقتل ثالثة أشخاص وجرح أكثر من عشرين آخرين 
بعدما تدخلت ق��وات األم��ن لفض احتجاج في مدينة 
داوي الساحلية في جنوب البالد، وفقاً ملسعف متطوع 

وتقارير إعالمية محلية.
وقال املسعف بياي زاو هني لوكالة فرانس برس إن 
الثالثة “قتلوا بالرصاص احلي” فيما أصيب اجلرحى 
بالرصاص املطاطي. وأضاف “قد يكون هناك املزيد من 

الضحايا إذ يستمر تدفق اجلرحى”.
وأكدت منظمة “داوي ووتش” احمللية مقتل ثالثة 

أشخاص في احلادث.
وأف��ادت معلومات غير مؤكدة عن وق��وع ضحايا 
آخرين في أماكن أخرى من البالد، مبا في ذلك املركز 

التجاري رانغون.

وب��دأت عناصر الشرطة في رانغون تفريق جتمع 
في منطقة بوسط املدينة قبل دقائق من بدء االحتجاج 
املقرر، لكن لم يتضح ما إذا كانوا قد استخدموا الذخيرة 

احلية.
وقالت إميي كياو وهي أستاذة في مدرسة ابتدائية 
تبلغ من العمر 29 عاماً في حي وسط مدينة رانغون 
“بدأت الشرطة إطالق النار فور وصولنا”. وأضافت 
“لم يقولوا كلمة حتذير واحدة”، مؤكدة أن “البعض 
أصيبوا بجروح وما زال بعض املدّرسني يختبئون في 

منازل سكان محليني”.

وفي بث مباشر على وسائل التواصل االجتماعي 
تظهر ق���وات األم���ن وه��ي تستخدم خ��راط��ي��م املياه 
ضد احلشود في وس��ط م��ان��داالي ثاني كبرى املدن 

والعاصمة الثقافية للبالد.
وتعرض صحافي على األقل كان يوثق اعتداءات 
القوات األمنية األحد على املتظاهرين للضرب واعتقل 
في مدينة ميتكيينا في شمال ميامنار، بحسب موقع 

“ذي 74 ميديا” االخباري احمللي.
وأصيب مراسل آخر برصاص مطاطي أثناء تغطيته 

احتجاجا في وسط مدينة بياي كما أفاد رب عمله.

متظاهرون في  ميامنار

مقتل ثالثة أشخاص على األقل خالل تفريق احملتجني

قوات أمن ميامنار تستخدم العنف ضد املتظاهرين

أميركا تعرب عن قلقها إزاء فظائع
اجليش اإلثيوبي ضد سكان تيغراي

أعربت الواليات املتحدة األمريكية 
عن قلقها إزاء التقارير ال��واردة بشأن 
الفظائع التي ارتكبها اجليش االثيوبي 

ضد سكان إقليم تيغراي.
وجاء في بيان عن وزير اخلارجية 
األم��ري��ك��ي أنتوني ج. بلينكني: “إن 
ال��والي��ات املتحدة تشعر بقلق بالغ 
إزاء التقارير ال��واردة حول الفظائع 
وال��وض��ع ال��ع��ام امل��ت��ده��ور ف��ي إقليم 

تيغراي بإثيوبيا”.
وأض��اف البيان”نحن ندين بشدة 

عمليات القتل والتهجير وال��ن��زوح 
القسري واالعتداءات اجلنسية وغيرها 
م��ن االن��ت��ه��اك��ات اجلسيمة حلقوق 
اإلنسان واالنتهاكات التي ارتكبتها 
عدة أطراف والتي أبلغت عنها منظمات 
متعددة في تيغراي. نشعر أيضاً بقلق 

عميق إزاء تفاقم األزمة اإلنسانية”.
وت���اب���ع ال��ب��ي��ان “لقد ت��واص��ل��ت 
ال��والي��ات املتحدة م���راراً وت��ك��راراً مع 
احلكومة اإلثيوبية بشأن أهمية إنهاء 
العنف، وضمان وص��ول املساعدات 

اإلنسانية دون عوائق إلى تيغراي، 
وال��س��م��اح ب���إج���راء حت��ق��ي��ق دول���ي 
ك��ام��ل ومستقل ف��ي جميع التقارير 
املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان 
وال��ت��ج��اوزات وال��ف��ظ��ائ��ع، ووج��وب 

محاسبة املسؤولني عنها”.
وذك����ر ال��ب��ي��ان “أن االن��س��ح��اب 
ال��ف��وري ل��ل��ق��وات اإلري��ت��ري��ة وق��وات 
أم��ه��رة اإلقليمية م��ن تيغراي تعتبر 
خطوات أول��ى أساسية. وينبغي أن 
ت��ك��ون مصحوبة ب��إع��الن��ات أح��ادي��ة 

اجلانب بوقف األعمال العدائية من قبل 
جميع أطراف النزاع واإللتزام بالسماح 
بإيصال املساعدة دون عوائق ملن هم 

في تيغراي”.
واوضح البيان أن “الواليات املتحدة 
ملتزمة بالعمل م��ع املجتمع الدولي 
لتحقيق هذه األه��داف. ولتحقيق هذه 
الغاية، ستنشر الوكالة األمريكية 
للتنمية ال��دول��ي��ة ف��ري��ق استجابة 
للمساعدة في ال��ك��وارث إل��ى إثيوبيا 
ملواصلة تقدمي مساعدة انقاذ االرواح”.

اشتباكات في برشلونة خالل 
احتجاجات على اعتقال مغني راب

متظاهرون يشتبكون مع الشرطة

بعد 11 يوماً على اعتقال مغّني الراب 
بابلو هاسيل ف��ي إسبانيا، تواصلت 
ال��ت��ظ��اه��رات ف��ي ب��رش��ل��ون��ة، وحت��ّول��ت 
مسيرة ج��دي��دة السبت إل��ى اشتباكاٍت 
شهدت إح��راق عربة للشرطة وإضراماً 
للنيران في مستوعبات قمامة وعملّيات 

نهب.
والتظاهرات التي حملت شعار “كفاح، 
خلق قّوة شعبّية” )باللغة الكاتالونّية(، 
خ��رج��ت خ��ص��وص��اً ل��دع��م مغّني ال��راب 
املسجون على خلفّية تغريدات ُتهاجم 
امللك وق��ّوات الشرطة، غير أّنها حملت 

أيضاً مطالب اجتماعّية أخرى.
وس��ار املئات خلف الفتة كبيرة ُكتب 
عليها “حّتى َيسقطوا. ال شيء نخسره”، 

حسب صحافي في وكالة فرانس برس.
وق����ال أدري����ا وه���و م��وس��ي��ق��ي يبلغ 
السادسة والعشرين لفرانس برس، إّن 
“قضّية بابلو ُتظهر أّننا نعيش في دولة 
فاشّية )...( وأّن علينا أن نكافح، وأّن 
األمر يتعلّق بانتهاك للحقوق األساسّية”.

وقال باربار ساالزار، وهو طبيب يبلغ 
36 عاماً، “من أنا لكي أحكم على ما يقولُه. 
لكن أن يقوموا بإدانته من أجل ذلك، فهذا 

يبدو لي اعتداء على حّرية التعبير”.
ُحكم على هاسيل )32 عاماً( بالسجن 
تسعة أشهر بعدما دي��ن بجرم متجيد 
اإلره��اب إثر نشره تغريدة وصف فيها 
امللك خ��وان كارلوس األّول بأّنه “زعيم 
عصابة” وأش���اد ب��أش��خ��اص ت��وّرط��وا 

بهجمات واّتهم الشرطة بقتل مهاجرين 
ومتظاهرين. وأحيا توقيفه النقاش حول 
حّرية التعبير في إسبانيا وفاقم اخلالفات 
داخل االئتالف احلكومي بني االشتراكّيني 
بزعامة رئيس ال��وزراء بيدرو سانشيز 
وحزب “بودميوس” اليساري املتطّرف 

الذي يدعم التظاهرات.
واملسيرة التي خرجت مساء السبت 
حتّولت إلى أعمال تخريب ونهب لفروع 

البنوك التي مّت إحراق أحدها.
واعتبر رئيس الوزراء اإلسباني بيدرو 
سانشيز في تغريدة على تويتر أّن “أعمال 
التخريب والعنف التي ه��ّزت برشلونة 
هذه الليلة غير مقبولة”، معّبراً عن كامل 

“دعمه” للشرطة.
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سفير ميامنار في األمم 
املتحدة يتعهد مبقاومة 

املجلس العسكري بعد إقالته
   

تعهد سفير ميامنار ف��ي األمم املتحدة كياو مو 
تون ، مبقاومة املجلس العسكري احلاكم الذي أقاله 
من منصبه بعدما ناشد دول العالم استخدام “كل 
الوسائل الضرورية” إلبطال انقالب األول من فبراير 
شباط الذي أطاح بزعيمة البالد املنتخبة أوجن سان 

سو تشي.
وقال كياو مو تون لرويترز “قررت أن أقاوم بكل 

استطاعتي”.
كان التلفزيون الرسمي في ميامنار أعلن إقالة كياو 
خليانته البالد. لكن مسؤوالً باألمم املتحدة طلب عدم 
نشر اسمه قال إن املنظمة ال تعترف رسمياً باملجلس 
العسكري حاكما مليامنار ألنها لم تتلق إخطاراً رسمياً 

بأي تغيير وهو ما يعني استمرار كياو سفيراً لبالده.
كانت مبعوثة األمم املتحدة اخل��اص��ة مبيامنار 
كريستني تشانر بيرجنر قالت أمام اجلمعية العامة 
للمنظمة الدولية يوم اجلمعة إن على جميع الدول 
ع��دم االع��ت��راف باملجلس العسكري ال��ذي استولى 
على السلطة في البالد وع��دم إضفاء الشرعية عليه 
مضيفة أن من الضروري بذل كل اجلهود الستعادة 

الدميقراطية.
ودعت بيرجنر املنظمة الدولية إلى توجيه “إشارة 
واضحة جماعية دعماً للديقراطية” محذرة من خطر 

انقالب األول من فبراير.

كولومبيا متدد إغالق 
حدودها حتى يونيو 

  قالت وكالة الهجرة الكولومبية إنها ستبقي حدودها البرية 
والنهرية مغلقة ملدة ثالثة أشهر حتى األول من يونيو في إطار 

إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا.
وقال خوان فرانسيسكو اسبينوزا املدير العام لوكالة الهجرة 
في بيان “ال ميكن أن نقلل حذرنا...كوفيد ال مييز بني اجلنسيات 
وعلينا اتباع توصيات اجلهات الصحية للتغلب على هذه 

اجلائحة معاً”.
وك��ان من املتوقع إع��ادة فتح احل��دود في األول من مارس 
وقالت الوكالة إنه على الرغم من استمرار إغالق احلدود تشمل 
االستثناءات من هذا اإلج��راء نقل البضائع وح��االت الطوارئ 
الصحية وحاالت الطوارئ األخرى غير املتوقعة. ولن تشمل هذا 

القواعد السفر جواً.

استمرار احتجاجات املناهضني 
لنتانياهو وحكومته

  
استمر املتظاهرون املناهضون للحكومة اإلسرائيلية ولرئيس 
ال��وزراء بنامني نتانياهو، في احتجاجاتهم، ألسبوع آخر من 
االحتجاجات ف��ي جميع أن��ح��اء ال��ب��الد ويطالب املتظاهرون 
باستقالة رئيس ال���وزراء على خلفية “اتهامه في 4 قضايا 
فساد”ويدينون تعامل احلكومة في إدارة قضايا االقتصاد 

والبطالة وأزمة كورونا.
وبحسب موقع “i24 news” احتشد املتظاهرون في مسيرة 
أم��ام منزل رئيس ال���وزراء في القدس وآخ��ر أم��ام مقر إقامته 
اخلاصة في مدينة قيسارية، فيما جتمع عدد آخر من املتظاهرين 
على اجلسور وعند التقاطعات يحملون األع��الم اإلسرائيلية 
واألع��الم السوداء. وألقت الشرطة القبض، في هرتسليا، على 
مشتبه به يبلغ من العمر 18 عاماً لقيامه برش أحد املتظاهرين 

بالغاز املسيل للدموع.
ويتظاهر احملتجون كل أسبوع منذ أكثر من سبعة أشهر، أمام 
مقر إقامته في شارع بلفور في مدينة القدس وأمام مقر إقامته 
اخلاص في قيسارية وفي الشوارع الرئيسية وعلى اجلسور 
وعند تقاطعات الطرق، مطالبني بتنحي نتنياهو بسبب محاكمته 

مبلفات فساد وسوء إدارته ألزمة وباء كورونا، على حد مطلبهم.
وأعلنت احملكمة املركزية في القدس أن االستماع للشهود في 

محاكمة رئيس الوزراء سيبدأ في 5 أبريل املقبل.

آالف املواطنني يتظاهرون
بعدة مدن في األرجنتني

  
تظاهر آالف املواطنني في مدن عدة في األرجنتني احتجاجاً على التمييز 
في توزيع اللقاحات وإعطائها لشخصيات مهمة في فضيحة أدت إلى 

استقالة وزير الصحة السابق خينيس غونزاليس غارسي.
وجتمع املتظاهرون وهم يلوحون بأعالم زرق��اء وبيضاء خارج مقر 

احلكومة في بالزا دي مايو في بوينس ايرس، وفي مدن أخرى.
وحملوا الفتات كتب عليها “أعطوني لقاحي” و”ارحلوا جميعكم” 

و”توقفوا عن إهدار أموالنا”.
واستقال غارسي اجلمعة املاضي بعدما تبني أن هذا الطبيب البالغ من 

العمر 75 عاماً قد ساعد أصدقاء له في احلصول على التطعيم قبل دورهم.
وكشفت الفضيحة بعدما أعلن الصحافي هوراسيو فيربتسكي )71 
عاماً( لإلذاعة أنه بفضل صداقته الطويلة مع وزير الصحة، متكن من 

احلصول على لقاح في مكتبه قبل بقية السكان.
وأصدرت احلكومة اإلثنني، قائمة تشمل سبعني شخصا تلقوا اللقاح 
خ��ارج احلملة الرسمية التي أطلقتها نهاية ديسمبر ،  من بينهم وزير 
االقتصاد والرئيس السابق إدواردو دوه��ال��دي )38 ع��ام��اً( وزوجته 

وأطفالهما.
وقالت ايريني مارسيت التي شاركت في االحتجاج في بالزا دي مايو 
لوكالة فرانس برس “بدأوا إعطاء اللقاحات ألصدقاء املسؤولني. إنهم 

يسرقون حياة شخص آخر”.

47 شخصًا مبوجب قانون  اتهام 
األمن القومي في هونغ كونغ

  
اتهمت شرطة هونغ كونغ عشرات املعارضني ب� “التخريب” في 
أوسع استخدام حتى اآلن لقانون األمن القومي اجلديد في بكني ضد 

احلركة الدميوقراطية في املدينة.
ويأتي توجيه هذه االتهامات بعد شهر من حملة قمع واسعة اعتقل 
خاللها 55 شخصاً بينهم شخصيات معروفة في احلركة املؤيدة 

للدميوقراطية.
وقالت الشرطة إن 47 اتهموا ب� “التآمر الرتكاب عمل تخريبي”، 
إحدى اجلرائم التي يشملها قانون األمن القومي الذي فرضته بكني على 
هونغ كونغ العام املاضي، رداً على احتجاجات هزت املدينة ألشهر في 

.2019
وكانت املستعمرة البريطانية السابقة متر بأسوأ أزمة سياسية منذ 
إعادتها في 1997 إلى الصني، وب��دأت الصني العام املاضي حتركات 

لتعزيز قبضتها على منطقتها التي تتمتع بشبه حكم ذاتي نظرياً.

أردوغان: االنقالب جرمية
ضد اإلنسانية

ق���ال ال��رئ��ي��س ال��ت��رك��ي رج��ب 
طيب أردوغ���ان، أم��س األح��د، إن 
االنقالبات العسكرية جرمية ضد 

اإلنسانية.
ج��اء ذل��ك ف��ي رس��ال��ة مصورة 
نشرها عبر حسابه على تويتر، 
مبناسبة الذكرى السنوية ال�24 

النقالب 28 فبراير عام 1997.
وق��ال أردوغ����ان ف��ي رسالته: 
“االنقالب جرمية ضد اإلنسانية، 
عشت انقالب 28 فبراير ، وأعيه 

جيدا”.
وأض��اف: “كنت رئيس بلدية 

إسطنبول إبان انقالب 28 فبراير، 
ودخ���ل���ت ال��س��ج��ن دون م��ب��رر 
قانوني ألن��ن��ي ق���رأت أبياتا من 
الشعر، وأرادوا إنهاء مسيرتي 

السياسية”.
وأردف قائال: “اليوم أتولى 
رئ��اس��ة اجل��م��ه��وري��ة التركية 
بصفتي أول رئيس منتخب من 
ِقبل الشعب )مباشرة(، ورغم كل 
املعوقات، أخ��دم أمتي بكل فخر 

واعتزاز”.
وحتيي تركيا في 28 فبراير من 
كل عام ذكرى انقالب عام 1997، 

حيث عقدت قيادة مجلس األمن 
القومي التركي في ذلك التاريخ، 
اجتماعا مهد لبداية ما بات يشار 
إليه في التاريخ السياسي باسم 

“انقالب ما بعد احلداثة”
وواجهت احلكومة االئتالفية 
ال��ت��ي ت��أس��س��ت ف��ي 28 يونيو 
1996، برئاسة الراحل جنم الدين 
أربكان، اتهامات ب� “تشكيل خطر 
على النظام” و”دعم الرجعية”، 
بعد فترة وجيزة من تسلمها مهام 
عملها، حيث أرغ��م أرب��ك��ان على 

تقدمي استقالته بعدها.
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