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قال وزير اخلارجية الفنزويلي، 
خورخي أري��ازا، إن احلوار مستمر 
يني بالده والواليات املتحدة، رغم 

اخلالفات.
ج��اء ذل��ك ف��ي حديث لتلفزيون 
تيليسور ال��ذي يبث ف��ي فنزويال 
وبقية أميركا الالتينية، تطرق 
فيه، إل��ى العالقات مع واشنطن، 
وعملية خ��روج ب��الده م��ن منظمة 

الدول األميركية.
وأشار إلى أنه جرى عقد لقاءين 
مع اجلانب األميركي، ولم يتخللهما 

توتر مثلما ذكرت وسائل اعالم.
وأض���اف أن »ه��ن��اك اختالفات 
عميقة، لكن في نفس الوقت توجد 

هواجس مشتركة«.
وأع���رب ع��ن أم��ل��ه ف��ي مواصلة 
هذا احلوار الذي »اقترحه اجلانب 

األميركي«.
م��ن ناحية أخ���رى، أك��د أري���ازا 
م���غ���ادرة ب����الده م��ن��ظ��م��ة ال���دول 
األميركية بشكل تام، في 27 ابريل 

املقبل.
وشدد على أن هذا قرار سيادي 
ل��ب��الده، ق��ائ��ال:« ال أح��د يخرجنا 
من املنظمة أو يستغلنا أو يعلق 
عضويتنا، نحن ف��ي األص���ل كنا 
اتخذنا قرار اخل��روج في27 ابريل 

.»2017
وك���ان أري����ازا أك��د ف��ي تصريح 
أواخ��ر الشهر املنصرم، أن بالده 
ستغادر »منظمة ال��دول األميركية 

الداخلة في طور األفول«.
وتشهد فنزويال توترا متصاعدا 
منذ 23 يناير املاضي، إثر زعم خوان 
غ��واي��دو، رئيس البرملان وزعيم 

امل��ع��ارض��ة، حقه بتولي الرئاسة 
مؤقتا إل��ى ح��ني إج���راء انتخابات 

جديدة.
وس��رع��ان م��ا اع��ت��رف الرئيس 
األم���ي���رك���ي دون����ال����د ت���رام���ب، 
ب����«غ���واي���دو«، رئ��ي��س��ا انتقاليا 
لفنزويال، وتبعته كندا ودول من 

أميركا الالتينية وأوروبا.
ف��ي املقابل، أي��دت ب��ل��دان بينها 
روسيا وتركيا واملكسيك وبوليفيا 
شرعية الرئيس احلالي م��ادورو، 
ال���ذي أدى ف��ي 10 يناير املاضي 
اليمني الدستورية رئيسا لفترة 

جديدة من 6 سنوات. 
وعلى خلفية ذلك، أعلن مادورو 
قطع العالقات الدبلوماسية مع 
الواليات املتحدة، واتهمها بالتدبير 
حمل���اول���ة ان���ق���الب ض����ده، وط���رد 

الدبلوماسيني األميركيني من بالده.
م��ن جهة أخ���رى، عبر اجليش 
الكوبي السبت، عن دعمه للرئيس 
ال��ف��ن��زوي��ل��ي ن��ي��ك��والس م����ادورو، 
بينما تتهم هافانا، حليفة احلكومة 
التي أرسى أسسها هوغو تشافيز، 
الواليات املتحدة باإلعداد »العتداء« 

على فنزويال.
ومبناسبة م��راس��م أُق��ي��م��ت في 
ثكنات وب��ث التلفزيون احلكومي 
الكوبي وقائعها اجلمعة والسبت، 
وقع أفراد القوات املسلحة الثورية 
بيانات دع��م لنيكوالس م��ادورو، 
مرددين شعاراتهم التقليدية »حتى 
النصر دائما!« و«الوطن أو املوت، 

سننتصر!«.
وب��ني موقعي ال��ب��ي��ان��ات نائب 
وزي���ر ال��ق��وات املسلحة اجل��ن��رال 

جواكني كوينتاس سوال، الذي قاتل 
في الثورة التي قادها فيدل كاسترو 

في 1959.
وُنظمت جتمعات مماثلة لعمال، 
وطالب، وتالميذ في كل كوبا حتت 
شعار »ال تلمسوا فنزويال«، دعما 
حلليف سياسي واق��ت��ص��ادي مهم 

للجزيرة االشتراكية.
وأطلقت السلطات على شبكات 
التواصل االجتماعي أيضا حملة 
دعم مل��ادورو ضد زعيم املعارضة 
خ��وان غ��واي��دو، ال��ذي اعترفت به 
نحو 50 دولة على رأسها الواليات 

املتحدة، رئيسا بالوكالة لفنزويال.
وكتب الرئيس الكوبي ميغيل 
دياز كانيل، على حسابه على تويتر 
السبت، أن »الشعب الكوبي يعبر 
عن تضامنه مع فنزويال، مع الثورة 
البوليفارية ورئيسها الشرعي 
نيكوالس مادورو ويطالب باحترام 
السيادة وال��س��الم«. وأض���اف »ال 

تلمسوا فنزويال«.
وكوبا هي أقرب حليفة لفنزويال 
منذ مطلع األلفية الثالثة. ومتدها 
كراكاس بالنفط وتدعمها اقتصاديا، 
بينما تقدم هافانا خ��دم��ات آالف 
األط���ب���اء وامل���درب���ني ال��ري��اض��ي��ني 

ومستشارين عسكريني.
ويتحدث خبراء أيضا عن وجود 
كوبيني في القيادة العليا للجيش 

الفنزويلي.
وحت��دث��ت ك��وب��ا األرب���ع���اء، عن 
»وح����دات عسكرية أميركية في 
ال��ب��ح��ر ال��ك��اري��ب��ي ل��ش��ن ع���دوان 
على ف��ن��زوي��ال حت��ت غ��ط��اء تدخل 

استمرار التوتر في فنزويالإنساني«.

جيش كوبا يعبر عن دعمه ملادورو

فنزويال: حوارنا مع واشنطن مستمر رغم اخلالفات

رئيس جلنة األمن القومي: مؤسساتنا األمنية مخترقة

روحاني: إيران مستعدة لتحسني 
العالقات مع دول املنطقة

ق��ال الرئيس اإلي��ران��ي حسن روح��ان��ي، إن 
طهران تريد إقامة عالقات وثيقة مع كل دول 

الشرق األوسط.
وذك���ر روح��ان��ي، ف��ي خ��ط��اب أل��ق��اه جنوب 
ال��ب��الد وبثه التلفزيون الرسمي على الهواء 
”إيران مستعدة للعمل مع دول املنطقة للحفاظ 
على األمن في الشرق األوس��ط، أعداؤنا أميركا 
وإسرائيل يسعون لزرع الشقاق بني اإليرانيني.. 

لن نخضع لضغوط أميركا وإسرائيل“.
من جهة أخرى، أفاد رئيس جلنة األمن القومي 
والسياسة اخلارجية بالبرملان اإليراني، حشمت 
الله فالحت بشه، أن هجوم مدينة زاهدان الذي 
اس��ت��ه��دف حافلة للحرس ال��ث��وري األس��ب��وع 
املاضي، يؤكد اختراق بعض املؤسسات األمنية 

والعسكرية في البالد.
ونقلت وسائل إع��الم رسمية إيرانية، عن 

ف��الح��ت بشه ق��ول��ه عقب جلسة للجنة األم��ن 
القومي مع كبار املسؤولني األمنيني في جهاز 
االستخبارات واحل��رس ال��ث��وري، إن ”هجوم 
مدينة زاه��دان يؤكد في الواقع وج��ود شبكات 
جتسس داخل بعض املؤسسات العسكرية، ما 
سهل األمر لتنظيم جيش العدل اإلرهابي بتنفيذ 

الهجوم“.
ونقلت وكالة أنباء ”إيلنا“ اإلصالحية عن 
فالحت بشه، تأكيده أن ”تنظيم جيش العدل نفذ 
هذا الهجوم، وأن هناك املئات من االنتحاريني 
متت تعبئتهم على احلدود بني إيران وباكستان، 

ومن املتوقع تصاعد العمليات االنتحارية“.
وأوق��ع الهجوم الذي استهدف حافلة لقوات 
”فيلق القدس“، مساء األربعاء املاضي، على 
الطريق ال��راب��ط ب��ني مدينتي خ��اش وزاه���دان 

جنوب شرق إيران، عشرات القتلى واجلرحى.

للمطالبة بتقرير مصيرهم

محتجون في برشلونة: السعي لالستقالل ليس جرمية
 خ���رج ع��ش��رات اآلالف إل��ى 
شوارع برشلونة، وهم يلوحون 
ب��أع��الم االس��ت��ق��الل ويحملون 
ص�����ورا ل���زع���م���اء ك��ت��ال��ون��ي��ا 
االن���ف���ص���ال���ي���ني امل��س��ج��ون��ني 
للمطالبة بتقرير املصير للمنطقة 
اإلسبانية الواقعة بشمال شرق 

البالد.
ورف�����ع ك���ث���ي���رون الف��ت��ات 
مكتوب عليها »تقرير املصير 
ليس جرمية«، وقالت الشرطة 
احمل��ل��ي��ة إن ن��ح��و 200 أل��ف 
ش��خ��ص ش��ارك��وا ف��ي املسيرة 
السلمية، وهم يهتفون »احلرية« 

و«االستقالل«.
وج����اءت امل��س��ي��رة ف��ي وق��ت 
ع��ادت فيه مساعي االستقالل 
للمنطقة إل���ى دائ����رة ال��ض��وء 
م��رة أخ���رى. وب���دأت األس��ب��وع 
املاضي في مدريد محاكمة 12 
م��ن زع��م��اء االنفصاليني منهم 
تسعة سجنوا منذ آواخر 2017 
أو أوائل 2018. ويحاكم هؤالء 
األش��خ��اص بسبب دوره���م في 
إجراء استفتاء وإعالن االستقالل 
الذي اعتبرته احملاكم اإلسبانية 

غير قانوني.
وي���س���ع���ى مم���ث���ل االدع������اء 
اإلسباني إل��ى أحكام بالسجن 
تصل إلى 25 عاما، بتهم التمرد 
وإس��اءة استخدام األم��وال العام 
ل��دوره��م في محاولة كتالونيا 
الفاشلة في عام 2017 االنفصال 

عن إسبانيا.
وش���ارك ف��ي املسيرة رئيس 

حكومة إقليم كتالونيا كيم تورا 
ورئيس برملان كتالونيا روجر 
تورينت. وفي داللة أخرى على 

نفوذ كتالونيا في قضايا تؤثر 
على ال��دول��ة كلها دع��ا رئيس 
وزراء إسبانيا بيدرو سانتشيث 

ي���وم اجل��م��ع��ة إل���ى ان��ت��خ��اب��ات 
مبكرة بعد أن انضمت األحزاب 
القطالونية املؤيدة لالستقالل 

إلى أح��زاب املعارضة في رفض 
مشروع قانون ميزانيته لعام 

.2019

عشرات اآلالف يتظاهرون في برشلونة للمطالبة باالستقالل عن إسبانيا

7 من رجال األمن في هجوم  مقتل 
لطالبان شمالي أفغانستان

قتل 7 على األقل من رجال األمن في أفغانستان، 
إثر هجوم حلركة طالبان على نقطة أمنية في والية 

بلخ شمالي أفغانستان.
وب��ح��س��ب م��ا نقلت وك��ال��ة »أري���ان���ا ن��ي��وز« 
األفغانية، فإن »الهجوم وقع في ساعة متأخرة 
من مساء السبت، وأسفر عن مقتل 7 من رجال 
األم��ن، وإص��اب��ة 3 من عناصر طالبان«.وتشهد 
أفغانستان عمليات ومعارك عنيفة بني القوات 
األمنية الداخلية مدعومة بقوات أميركية وأخرى 

م��ن حلف شمال األطلسي »ال��ن��ات��و«، ومسلحي 
ح��رك��ة »ط��ال��ب��ان« ال��ت��ي تسيطر على مساحات 
واسعة من أراض��ي البالد. باملقابل يقوم تنظيم 
»داع���ش« )اإلره��اب��ي احملظور في روسيا وعدد 
كبير من الدول( بتقوية نفوذه في البالد. وشهدت 
الفترة املاضية حتركات إقليمية ودولية من جانب 
املبعوث األميركي للسالم في أفغانستان زملاي 
خليل زاد، وروسيا، ودول خليجية، وباكستان، 

لدفع عملية السالم بني كابول وطالبان.
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مرشحة ترامب ملنصب السفيرة األميركية 
باألمم املتحدة تعلن انسحابها

أعلنت هيذر نويرت املتحدثة السابقة باسم 
وزارة اخلارجية األميركية، السبت، أنها سحبت 
ترشيحها ملنصب سفيرة الواليات املتحدة لدى األمم 

املتحدة الذي رشحها إليه الرئيس دونالد ترامب.
وقالت املذيعة السابقة في شبكة »فوكس نيوز« 
التلفزيونية، في بيان، إن »الشهرين املاضيني كانا 
مرهقني ألسرتي، ومن ثم فإن من مصلحة أسرتي أن 
أنسحب«. وكان ترامب قال، في تصريحات صحفية، 
إنه يبحث بجدية عن ترشيح املتحدثة باسم وزارة 
اخلارجية هيذر نويرت ملنصب سفيرة البالد لدى 

األمم املتحدة، مضيفا أنه سيتخذ قراره قريبا.
وتابع »نبحث بجدية بالغة أمر ترشيحها.. إنها 
ممتازة وظلت معنا لفترة طويلة جدا، وكانت داعمة 

لفترة طويلة، سنتخذ ق��رارا األسبوع املقبل على 
األرجح«. يذكر أن مندوبة واشنطن املنتهية واليتها 
نيكي هيلي أعلنت استقالتها في أكتوبر، بعد أن 

شغلت املنصب ملدة 18 شهرا.
وأعلن ترامب أنه َقِبل استقالة سفيرة بالده لدى 
األمم املتحدة نيكلي هيلي، التي قال إنها ستترك 

منصبها بحلول نهاية العام.
وأضاف ترامب، في تصريحات صحفية باملكتب 
البيضاوي بالبيت األبيض، أن »هيلي أبلغته قبل 6 

أشهر برغبتها في نيل قسط من الراحة«.
وأشاد ترامب ب�«هيلي« خالل حديثه للصحفيني، 
قائال »إنها قامت بعمل رائع، وإنه يأمل في أن تعود 

إلى اإلدارة في منصب آخر«.

ثمانية قتلى إثر حريق مبنطقة 
عشوائيات في بنجالدش

قالت الشرطة ورج��ال اإلطفاء إن حريقا اندلع 
ف��ي أك��ث��ر م��ن 200 م��ن م��ن��ازل العشوائيات في 
تشيتاجوجن ببنجالدش مما أسفر عن مقتل ثمانية 

على األقل وإصابة أكثر من 50 شخصا.
وقال رجل إطفاء إن احلريق رمبا جنم عن ماس 

كهربائي وفق ما ذكرت رويترز.
ونادرا ما تتبع إجراءات السالمة في بنجالدش 

وتودي احلوادث بأرواح املئات كل عام.
وفي عام 2013 انهار مصنع رانا بالزا مما أسفر 

عن مقتل أكثر من 1100 من عمال املالبس.

جو بايدن: قرار الترشح في االنتخابات 
الرئاسية لم يتخذ بعد

أعلن نائب الرئيس األميركي السابق، 
ج��و ب��اي��دن، أن��ه ل��م يتخذ بعد ق��راره 
بالترشح ف��ي االن��ت��خ��اب��ات الرئاسية 

القادمة املقرر إجراءها العام املقبل.
وقال بايدن، »ال أعرف لم أتخذ قرارا 

بعد«.
وك���ان ج��و ب��اي��دن، املنتمي للحزب 
الدميقراطي، السبت، قال إنه لم يتخذ 
بعد ق���رارا بشأن الترشح النتخابات 
الرئاسة التي ستجرى العام املقبل لكنه 

سيتخذ هذا القرار »في وقت قريب«.
ومي��ك��ن ألك��ث��ر م��ن 20 دمي��ق��راط��ي��ا 
الترشح للرئاسة مما قد يخلق ملعبا 
مزدحما باملنافسني للرئيس اجلمهوري 

دونالد ترامب.
وس��ي��ح��ظ��ى ب��اي��دن ح���ال اخ��ت��ي��اره 
الترشح بأفضلية في السباق الرئاسي 
ن��ظ��را ألن����ه م���ع���روف ع��ل��ى ال��س��اح��ة 
السياسية، إذ شغل منصب نائب الرئيس 
لواليتني بعد عقود قضاها في مجلس 

الشيوخ.
وقال بايدن )76 عاما( للصحفيني في 
مؤمتر ميونيخ لألمن »نحتاج ألن نركز 
حاليا على املطلوب فعله لتغيير بعض 

نائب الرئيس األميركي السابق جو بايدنالسياسات التي يدافع عنها الرئيس«.


