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أعلنت السلطات الهولندية أن فرضية الدافع 
اإلرهابي إلطالق النار على ترامواي في اوتريخت 
باتت »جدية« بعد العثور على أدلة بينها رسالة 

كانت داخل سيارة املشتبه به الرئيسي.
وتستجوب الشرطة الهولندية التركي األصل 
غوكمن تانيش )37 عاما( املشتبه بإطالقه النار في 
ترامواي في أوتريخت، في اعتداء أسفر عن سقوط 
ثالثة قتلى وسبعة جرحى، ج��روح ثالثة منهم 

خطرة.
وق��ال مكتب االدع��اء الثالثاء إن ق��وات مكافحة 
اإلرهاب اعتقلت مشتبها به يبلغ من العمر 40 عاما 
ف��ي أوتريخت »لالشتباه ف��ي ت��ورط��ه ف��ي إط��الق 
النار«. من ناحية أخ��رى، مت إط��الق س��راح رجلني 
)23 و27 عاما( اإلثنني، كانا قد اعُتقال على خلفية 

االعتداء.
وكان رئيس الوزراء الهولندي مارك روته أعلن 
في وقت سابق أنه »ال ميكن استبعاد« وجود دوافع 
اخرى مبا فيها فرضية اخلالف العائلي، لكّن النيابة 
العامة والشرطة الهولندية رّجحت الثالثاء فرضية 

الدافع اإلرهابي.
وقالت النيابة العامة والشرطة في بيان مشترك 
إن فرضية »الدافع اإلرهابي باتت جدية بناء على 
رسالة عثر عليها في السيارة التي هرب فيها املشتبه 

به وأمور أخرى وكذلك طبيعة الوقائع«.
وت��اب��ع ال��ب��ي��ان أن���ه »ح��ت��ى اآلن ل��م تتوّصل 
حتقيقاتنا إلى وجود رابط بني املشتبه به الرئيسي 

والضحايا«.
وُق��ت��ل ج���راء إط���الق ال��ن��ار ث��الث��ة أش��خ��اص هم 
امرأة تبلغ 19 عاما من فيانن القريبة من أوتريخت 
ورج��الن يبلغان 28 و49 عاما من أبناء املدينة، 

بحسب البيان.
واعتقلت الشرطة الهولندية تانيش اإلثنني بعد 
عملية مطاردة واسعة استمّرت ثماني ساعات شلّت 
عمليا رابع أكبر مدينة في هولندا وأدت إلى تعزيز 

موقع إطالق النار في أوتريخت بهولندا )أرشيف(اإلجراءات األمنية في املطارات واملواقع الرئيسية.

رجحت فرضية الدافع اإلرهابي

العثور على رسالة داخل سيارة املشتبه بهجوم أوتريخت

توكاييف يؤدي اليمني 
الدستورية رئيسًا لكازاخستان

أدى قاسم جومارت توكاييف اليمني 
الدستورية رئيسا لكازاخستان، بعد 
االستقالة املفاجئة للرئيس نور سلطان 
نزارباييف بعدما قضى 30 عاما في 

السلطة.
واستقال نزارباييف )78 عاما( 
ال��ث��الث��اء ف��ي أول���ى خ��ط��وات حت��ول 
سياسي محكم فيما يبدو ويضمن له 

االحتفاظ بنفوذ كبير.
ووفقا للدستور، سيكمل توكاييف 
بقية مدة نزارباييف التي تنتهي في 
أبريل ع��ام 2020، ويتقن توكاييف 
)65 ع��ام��ا( ال��روس��ي��ة واإلجنليزية 
والصينية. ولم يتضح بعد ما إذا كان 
رئيس ال����وزراء السابق ال��ذي تلقى 
تعليمه في موسكو سيرشح نفسه بعد 

ذلك للرئاسة.
وأش����اد ن��زارب��اي��ي��ف ب��ه ال��ث��الث��اء 
ووصفه بأنه ”رجل ميكن الوثوق فيه 

لقيادة كازاخستان”.
وتولى نزارباييف رئاسة البالد 
الغنية بالنفط عام 1989 عندما كانت 
جمهورية سوفيتية، وك��ان يفوز في 

االنتخابات بأكثر من 90 %.
وق��ال توكاييف بعد أن أدى اليمني 
الدستورية إن��ه سيواصل سياسات 
نزارباييف وسيعتمد على آرائ��ه في 
األمور السياسية الرئيسية، كما اقترح 
تغيير اسم العاصمة من آستانة إلى 

نور سلطان.
وقرر توكاييف فور تنصيبه إطالق 
اس��م ال��رئ��ي��س ال��س��اب��ق ن��ور سلطان 
نزارباييف على العاصمة استانا غداة 
االستقالة املفاجئة للرئيس الذي حكم 

البالد على مدى 3 عقود.
وتابع: ”اقترح تغيير اسم العاصمة 
استانا تكرميا الول رئيس“ وتسميتها 

”نور سلطان“.

ترامب: كل اخليارات قائمة بشأن فنزويال
ك��ّرر الرئيس األميركي القول الثالثاء 
إّن »ك��ّل اخليارات« تبقى مطروحة لدفع 
الرئيس الفنزويلي نيكوالس مادورو إلى 

التخلّي عن السلطة.
وق��ال ت��رام��ب خ��الل استقباله نظيره 
البرازيلي جاير بولسونارو »كّل اخليارات 
تبقى على الطاولة«. وأض��اف »ما يحدث 
في فنزويال معيب«، مشيرا إلى »الديون 

والدمار واجلوع«.
واستقبل ترامب في املكتب البيضوي 
ب��ول��س��ون��ارو ال���ذي أّي���د حملة الضغط 

األميركية على مادورو.

واعترفت الواليات املتحدة وأكثر من 
50 دولة أخرى، مبا فيها البرازيل بزعيم 
املعارضة خ��وان غوايدو رئيس البرملان 

الفنزويلي رئيسا بالوكالة في فنزويال.
وكان ممثل غوايدو في واشنطن اعلن 
اإلث��ن��ني أن��ه تولى السيطرة على ثالثة 
مواقع دبلوماسية فنزويلية في الواليات 

املتحدة.
ووصفت احلكومة الفنزويلية اخلطوة 
»باالنتهاك اخلطير جدا لاللتزامات الدولية 
للحكومة األم��ي��رك��ي��ة« وه���ددت باتخاذ 

خطوات مماثلة في فنزويال

وأك��د متحدث باسم وزارة اخلارجية 
األميركية »إنه تطور مرحب به في عالقاتنا 
الثنائية مع فنزويال .. إن سياسة الواليات 
املتحدة هي دعم الدميوقراطية في فنزويال 
والرئيس االنتقالي غ��واي��دو واجلمعية 
الوطنية ال��ت��ي ه��ي امل��ؤس��س��ة الوحيدة 

املنتخبة دميوقراطيا في البالد«.
وم���ن أج���ل زي����ادة ال��ض��غ��ط، تفرض 
واشنطن عقوبات اقتصادية على فنزويال. 
وقد فرضت أيضا حظرا على النفط الذي 
ُيعتبر تصديره مهما القتصاد فنزويال، 
وهو حظر يدخل حيز التنفيذ في 28 أبريل.

وأعلنت وزارة اخلزانة األميركية عن 
ف��رض عقوبات ج��دي��دة صباح الثالثاء 
تستهدف ش��رك��ة ال��ت��ع��دي��ن احلكومية 
الفنزويلية مينيرفني ورئيسها على خلفية 
دعم »النظام غير الشرعي للرئيس السابق 

نيكوالس مادورو«.
وأعلن البيت األبيض أيضا في املساء أن 
ترامب سيناقش األزمة الفنزويلية مع قادة 
العديد من بلدان الكاريبي - جزر البهاماس 
وجمهورية الدومينيكان وهايتي وجامايكا 
وسانت لوسيا - اجلمعة في مقر إقامته 

اخلاص في ماراالغو بفلوريدا.

بعد اقتحام نقطة تفتيش عسكرية

6 جنود باكستانيني في هجوم لطالبان و4 آخرين في كابول مقتل 
أعلن مسؤولون في باكستان، 
مقتل 6 جنود بعد اقتحام مسلحني 
م��ت��ش��ددي��ن م���ن ط��ال��ب��ان نقطة 
تفتيش شبه عسكرية ف��ي إقليم 

بلوشيستان، جنوب غربي البالد.
وق��ال م��س��ؤول الشرطة نسيم 
ش��اه لوكالة األن��ب��اء األمل��ان��ي��ة إن 
»املهاجمني الذين كانوا مسلحني 
ببنادق هجومية وقنابل يدوية، 
هاجموا نقطة التفتيش في منطقة 
ل����وراالي النائية ليلة الثالثاء 

األربعاء«.
وأضاف شاه أن اجلنود الستة، 
وهم من القوات شبه العسكرية، 
كانوا ي��دي��رون املوقع وقتلوا فى 
ال��ه��ج��وم.وأع��ل��ن م��ت��ح��دث باسم 
طالبان باكستان املسؤولية عن 
الهجوم، قائال إنه كان انتقاما ملقتل 
مسلحني عند نقطة التفتيش نفسها 

قبل فترة.
وقال محمد خراساني املتحدث 
باسم طالبان في رسالة إلى اإلعالم 
:«هذا تذكيرنا جلميع أعدائنا بأننا 

سننتقم ألفرادنا«.
ويشار إلى أن لوراالي جزء من 
بلوشيستان، أي��ن أنشأت الصني 
ميناء في أعالى البحار، في إطار 
م��ش��روع كلفته 62 مليار دوالر 
إلنشاء طريق جتاري بري وبحري 
عبر باكستان للوصول إلى أسواق 
الشرق األوسط، وأوروبا، وأفريقيا 

في املستقبل.
وت��راج��ع العنف ف��ي باكستان 
منذ أن شنت ق��وات األم��ن سلسلة 
م���ن ال��ه��ج��م��ات ض���د امل��ت��ش��ددي��ن 

اإلسالميني في  2014، لكن أجزاء 
من بلوشيستان ال تزال مضطربة.

من جهة أخرى، ُقتل 4 مسلحني 
على األق��ل م��ن حركة طالبان في 
عملية للقوات املسلحة األفغانية، 
اس��ت��ه��دف��ت أع��ض��اء ب���ارزي���ن في 

احلركة بكابول.

ونقلت وك��ال��ة »خ��ام��ا ب��رس« 
األف��غ��ان��ي��ة ل��أن��ب��اء ع��ن م��ص��ادر 
ع��س��ك��ري��ة م��ط��ل��ع��ة »ف���ي عملية 
استهدفت أعضاء بارزين بطالبان، 
كانوا يساعدون في تنفيذ هجمات 
ف��ي ك��اب��ول، قتلت ق��وات أفغانية 
4 مقاتلني م��ن احل��رك��ة ودم��رت 

م��رك��ب��ة«. ول���م تكشف امل��ص��ادر  
معلومات أكثر، والمكان أو تاريخ 
العملية. ج��اء ذل��ك فيما ح��ذرت 
السفارة األمريكية بكابول في وقت 
سابق من هجمات محتملة ملسلحني 
في العام األفغاني اجلديد الذي 

يحل في 21 مارس.

وق��ال��ت ال��س��ف��ارة األم��ري��ك��ي��ة 
في كابول في بيان: »اعتبارا من 
منتصف م����ارس 2019، تلقت 
السفارة األمريكية تقارير متزايدة 
ع��ن هجمات محتملة تتزامن مع 
عطلة العام األفغاني اجلديد، في 

21 مارس«.

األمن الباكستاني يساعد أحد املصابني

5.5 درجة يضرب  تركيا: زلزال بقوة 
والية »دنيزلي« دون خسائر بشرية

أعلنت تركيا أن زل��زاال بقوة 5ر5 
درج���ة على مقياس ريختر ضرب 
منطقة )آجي بايام( بوالية )دنيزلي( 
غ��رب البالد إال أن��ه لم يسجل وقوع 

خسائر بشرية.
وق��ال��ت رئ��اس��ة إدارة ال��ك��وارث 
والطوارئ التركية )آفاد( في بيان إن 
الزلزال وقع الساعة 34ر9 بالتوقيت 
احمللي موضحا أن��ه وق��ع على عمق 
36ر11 كيلومتر حتت سطح األرض.
وأش���ارت إل��ى أن هزتني اخريني 
وقعتا في املنطقة ذاتها بفارق دقائق 
بلغت قوتهما 8ر4 درجة و5ر4 درجة 

على الترتيب على مقياس ريختر.
ومن جانبها نقلت وكالة )أناضول( 
التركية لأنباء عن والي )دنيزلي( 
حسن ق��راه��ان القول إن ال��زل��زال لم 
يسفر عن خسائر مادية أو بشرية 

وفق البيانات األولية.
وأك��د ق��راه��ان أن اجلهات املعنية 
ت��واص��ل أعمالها ف��ي منطقة وق��وع 
الزلزال الذي شعر به سكان منطقة 

)إيجه( بالكامل وجنوب )مرمرة(.
وت��ت��ق��اط��ع خ���ط���وط ال���ص���دوع 
اجليولوجية الرئيسية ف��ي تركيا 
وت��ق��ع زالزل صغيرة بشكل شبه 
يومي.وكان زلزال قوي ضرب مدينة 
)إزم���ي���ت( ش��م��ال غ���رب ت��رك��ي��ا ع��ام 
1999 ما تسبب في مقتل قرابة 17 
ألف شخص وتسبب في تشريد مئات 

اآلالف.
ووض��ع��ت احل��ك��وم��ة ع��ل��ى م��دار 
السنوات املاضية قوانني أكثر صرامة 
تنظم ق��واع��د ال��ب��ن��اء إال أن ضعف 
املنشآت ال ي���زال السبب األول في 

الوفيات الناجتة عن الزالزل.

إلغاء رحالت »طيران احلرس 
الثوري« لفرنسا

أعلنت شركة »ماهان« اإليرانية، أن 
فرنسا منعت هبوط جميع طائراتها 

بسبب العقوبات املفروضة عليها.
ونقلت وكالة األنباء الفرنسية عن 
مسؤولني ف��ي »م��اه��ان« أن��ه مت إلغاء 

جميع الرحالت إلى العاصمة باريس.
م��ن جهته، ق��ال م��س��ؤول ف��ي خدمة 
بيع التذاكر التابعة ل�«ماهان« في مطار 
»اإلمام اخلميني« الدولي إنه مت إبالغهم 
عن إلغاء جميع الرحالت إل��ى باريس 

ابتداء من إبريل القادم.
وبحسب املسؤول، فإن سبب توقف 
ال���رح���الت إل���ى ب��اري��س »ال��ع��ق��وب��ات 
الفرنسية على طهران«، دون أن يدلي 

بتفاصيل أكثر.
وكانت »م��اه��ان«، ثاني أكبر شركة 
ط��ي��ران إي��ران��ي��ة، تسير 4 رح��الت إلى 

باريس أسبوعيا. وفرضت الواليات 
املتحدة عقوبات ضد الشركة عام 2011.
وك��ان موقع »واشنطن ف��ري بيكن« 
قد ذك��ر نقال عن مسؤولني أن حكومة 
الرئيس األميركي، دونالد ترمب، تسعى 
إلق��ن��اع شركائها األوروب��ي��ني لفرض 

عقوبات على الشركة اإليرانية.
وف��ي يناير امل��اض��ي، أعلنت أملانيا 
منع طائرات »ماهان« من الهبوط في 
مطاراتها. وكتبت وك��ال��ة »روي��ت��رز« 
حينها أن برلني لديها قلق أمني من 
تقارير تقول إن شركة »ماهان« تقوم 

بنقل السالح عبر طائراتها.
و«ماهان« املقربة من احلرس الثوري 
اإليراني، كانت قد اُتهمت بنقل السالح 
م��ن إي���ران إل��ى ميليشيات ح��زب الله 

اللبناني وقوات النظام السوري.

أستراليا ستخفض عدد 
160 ألف املهاجرين إلى 

أعلن رئيس وزراء أستراليا، 
س��ك��وت م��وري��س��ون، أن ب��الده 
ستخفض ع��دد املهاجرين الذين 
تستقبلهم سنويا، وستضغط لنقل 
املهاجرين اجل��دد من م��دن كبرى 

مكتظة إلى بلدات ريفية.
وق���ال إن »احل��ك��وم��ة ستقلص 
ع��دد املهاجرين الذين تستقبلهم 
سنويا من 190 ألف إلى 160 ألف 

في السنوات األربع املقبلة«.
وُيذكر أن موريسون استحدث 
فئات جديدة من التأشيرات، جُتبر 
23 ألف مهاجر ماهر على العيش 
والعمل  3 سنوات على األق��ل في 
ب��ل��دات ريفية قبل التقدم لطلب 
إق��ام��ة دائ��م��ة، إل��ى ج��ان��ب عرض 
صفقات على ال��ط��الب الدوليني، 

للدراسة خارج املدن الكبرى.

نيوزيالندا: التلفزيون يبث صالة اجلمعة 
املقبلة تضامنًا مع ضحايا كرايستشيرش

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا 
ج��اس��ي��ن��دا اردي�����رن أن���ه سيتم 
الوقوف دقيقتي حداد وبث صالة 
اجلمعة على الراديو والتلفزيون 
تضامنا مع ضحايا املجزرة التي 
راح ضحيتها 50 قتيال في مدينة 

كرايستشيرش.
وق���ال���ت اردرن ف���ي م��ؤمت��ر 
صحافي: »لدينا الرغبة إلظهار 

دع��م��ن��ا للمسلمني ف��ي عودتهم 
للمساجد، خاصة يوم اجلمعة«.

وأضافت قبل أن تختتم زيارتها 
لكرايستشيرش »اع��ت��راف��ا بهذا 
س��ت��ك��ون ه��ن��اك دق��ي��ق��ت��ي ح���داد 
اجل��م��ع��ة. أي��ض��ا س��ن��ب��ث ص��الة 
اجلمعة عبر التلفزيون واإلذاع��ة 

النيوزيلندية«.
وبسؤالها عن احتمال هجمات 

انتقامية من جانب داع��ش مثال، 
ق��ال��ت: »م��ا سمعته م��ن الطائفة 
اإلسالمية هو رفضهم للتطرف، 
والعنف وال��ك��راه��ي��ة، مهما كان 

مصدره«.
وب��دأ أق��ارب الضحايا األربعاء 
ف��ي دف��ن ذوي��ه��م بعد 5 أي���ام من 
امل��ج��زرة التي نفذها األسترالي 

برنتون تارانت.
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