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دع��ا زعيم املعارضة في فنزويال خوان 
غوايدو اجلمعة أنصاره إلى املشاركة في 
األول م��ن م��اي��و ف��ي »أض��خ��م ت��ظ��اه��رة في 
ت��اري��خ« ال��ب��الد لالحتجاج على الرئيس 
نيكوالس م��ادور ال��ذي يتهمه »باغتصاب« 

السلطة.
وق��ال غوايدو ال��ذي نّصب نفسه رئيسا 
مؤقتا واعترفت بشرعيته حوالى خمسني 
دولة، أمام مئات من أنصاره في أحد ميادين 
كراكاس »ندعو شعب فنزويال بأكمله إلى 
املشاركة في األول من مايو في أكبر تظاهرة 
في تاريخ البالد للمطالبة بوقف اغتصاب 

السلطة نهائيا«.
وع��ل��ى ال���ف���ور ه��ت��ف أن���ص���ار غ��واي��دو 
»ميرافلوريس! ميرافلوريس!«، في إشارة 
إلى قصر ميرافلوريس الرئاسي حيث مقّر 

مادورو.
وك��ان غ��واي��دو أك��د عند إط��الق��ه »عملية 
حرية« اخلطة التي يفترض أن تسمح له 
بطرد م���ادورو من السلطة على حد قوله، 
أن ذروة التعبئة الشعبية ستجري في 

ميرافلوريس حتديدا.
ودون أن ي��ذك��ر اس��م القصر ف��ي وسط 
كراكاس، قال غوايدو ردا على أنصاره إن 
»نقطة وصول هذه التظاهرة ستكون املكان 
الذي سنطالب منه بوقف اغتصاب السلطة 

نهائيا«.
ويعتبر التاريخ الذي اختارته املعارضة 
لتنظيم التظاهرة اجلديدة ذا دالل��ة رمزية 
كبيرة، ألن احلكومة االشتراكية هي التي 
كانت تنّظم في األول من مايو من كل عام 
املسيرات الكبرى في البالد مبناسبة عيد 

العمال.
وي��دع��و غ��واي��دو ال��ذي نّصب نفسه في 
23 يناير رئيسا للبالد واعترفت به رئيسا 
انتقاليا حوالى 50 دولة في مقّدمها الواليات 

املتحدة، باستمرار إلى التظاهر ضد نيكوالس 
مادورو معتبرا أن واليته الرئاسية الثانية 
غير شرعية ألنها تستند إلى نتائج انتخابات 

شابها تزوير العام املاضي.
أما السلطات الفنزويلية فتتهم غوايدو 
ب��أن��ه يسعى إل��ى تدبير ان��ق��الب ب��دع��م من 

الواليات املتحدة.
وق���ال غ��واي��دو ف��ي خطابه اجلمعة إن 
»املغتصب ال ي��ري��د التخلي ع��ن السلطة. 
وحده ضغط املواطنني ووحدها قوة الشارع 

ستسمح لنا بالسير قدما«.
وعبرت واشنطن اجلمعة عن ارتياحها 
لتحرك غ��واي��دو، وذل��ك في تغريدة جلون 
مستشار ال��رئ��ي��س دون��ال��د ت��رام��ب لألمن 

القومي.
وكتب بولتون »بفضل األسلوب اجلريء 
للرئيس بالوكالة خوان غوايدو، ترى األسرة 
الدولية والشعب الفنزويلي اآلن طريقا ممكنا 
إلى األمل واالزده��ار لالنتصار على الفساد 

وعلى ديكتاتورية مادورو املفلسة«.
- محاولة »للتجدد« -

رأى اخلبير السياسي كارلوس روميرو 
أن ه��ذه ال��دع��وة إل��ى التظاهر في األول من 
مايو، تشكل مؤشرا إلى أن غوايدو يحاول 
»التجدد« واحلد من فكرة أن استراتيجيته 

تراوح مكانها.
وأوضح روميرو لوكالة فرانس برس أن 
املعارض البالغ من العمر 35 عاما »يعول 
على الكفاح السياسي. وعبر ال��دع��وة إلى 
الدعم الشعبي، يقوم بتحديد خط سياسي« 
هدفه التميز عن خط أنصاره الذين يرغبون 
في تدخل عسكري خارجي إلطاحة نيكوالس 
م���ادورو. وه��ذا اخل��ط السياسي رحبت به 
لوريس أوليفيروس احملامية والناشطة في 
تصريحات لفرانس ب��رس بينما كانت في 
احلشد الذي يؤيد غوايدو. وقالت »يجب أن 

نواصل احتالل الشارع«.
وال تكتفي املعارضة باتهام احلكومة 
التشافية )نسبة إلى هوغو تشافيز الرئيس 
ال��ذي حكم ال��ب��الد م��ن 1999 إل��ى 2013( 
»ب��اغ��ت��ص��اب« السلطة، ب��ل حتملها أيضا 
مسؤولية أسوأ أزمة اقتصادية واجتماعية 
في التاريخ احلديث للبالد بسبب »سوء 

إدارتها« و«الفساد« املستشري فيها.
ويقول صندوق النقد الدولي إن التضخم 
ميكن أن يبلغ ع��ش��رة م��الي��ني باملئة هذه 
السنة، بينما ينقطع التيار الكهربائي بشكل 
متكرر وتعاني املستشفيات من نقص حاد 

في األدوية.
من جهته، يؤكد مادورو أن هذا النقص في 

املواد سببه العقوبات العديدة التي فرضتها 
واشنطن.

وفي هذه املواجهة املستمرة منذ حوالى 
ث���الث س���ن���وات، اس��ت��خ��دم��ت ال��س��ل��ط��ة كل 
ترسانتها القانونية. فقد ج��ردت غوايدو 
من حقه في الترشح لالنتخابات ل15 عاما 
ورفعت احلصانة البرملانية عنه، ما يسمح 

مبالحقات جزائية ض��ده الستيالئه على 
املنصب الرئاسي.

وفي خطابه حمل غوايدو على املجموعات 
املسلحة املوالية للسلطة. وقال »نعرف أنها 
ستكون أداة احلكومة«. وأضاف أن »عناصر 
القوات شبه العسكري املسلحني هم كل ما 

تبقى من النظام«.

غوايدو مع أنصاره في مظاهرة سابقة

 في األول من مايو لالحتجاج على حكم  مادورو

غوايدو يدعو إلى »أضخم تظاهرة في تاريخ« فنزويال

مرشحة دميقراطية
للرئاسة األميركية

تدعو إلى إقالة ترامب
دعت مرشحة دميوقراطية لرئاسة الواليات املتحدة اجلمعة 
إلى إقالة دونالد ترامب استنادا إلى تقرير املدعي اخلاص روبرت 
مولر ال��ذي يتضمن ما وصفه الرئيس األميركي بأنه »محض 
ه��راء«. وإليزابيث وارن، عضو مجلس الشيوخ التقدمية عن 
والية ماساشوسيتس هي من طالب بإقالة ترامب بني املرشحني 
لالنتخابات التمهيدية للحزب الدميوقراطي الختيار مرشحه 

لالقتراع الرئاسي الذي سيجرى في 2020.
وأكدت في تغريدة على تويتر »خطورة« الوقائع التي كشفها 
مولر بعد حتقيقاته ح��ول التدخل ال��روس��ي في االنتخابات 

الرئاسية األميركية التي جرت في 2016.
وقالت وارن إن »تقرير مولر يعرض وقائع تكشف أن حكومة 
أجنبية معادية هاجمت انتخاباتنا في 2016 ملساعدة دونالد 
ترامب، ودون��ال��د ترامب رح��ب بهذه املساعدة«. وأضافت أن 

»دونالد ترامب عرقل بعد انتخابه التحقيق حول هذا الهجوم«.
ورأت أنه على مجلس النواب نتيجة لذلك »إطالق إجراءات 
ع��زل ض��د ال��رئ��ي��س«، م��ؤك��دة أن »جت��اه��ل م��ح��اوالت الرئيس 
املتكّررة لعرقلة حتقيق يتعلّق بسلوكه غير النزيه أمر سيلحق 
أضرارا جسيمة ودائمة بهذا البلد، وسيعني أّن الرئيس احلالي 
وال��رؤس��اء املتقبلني سيكونون أح���رارا ف��ي إس���اءة استخدام 

سلطاتهم بهذه الطريقة«.
وأضافت أن »مولر وضع اخلطوة التالية في أيدي الكونغرس« 
ال��ذي ميتلك سلطة فتح حتقيق ف��ي ه��ذا ال��ش��أن، معتبرة أّن 

»الطريقة الصحيحة ملمارسة هذه السلطة هي العزل«.

دوي انفجار وإطالق نار
وسط كابول

سمع دوي انفجار قوي تاله إطالق نار قرب وزارة االتصاالت 
في وسط كابول السبت، وفقا ملسؤولني.

ووقع الهجوم غداة انهيار احملادثات بني طالبان وممثلني عن 
احلكومة األفغانية، لكن لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه كما لم 

ترد تقارير فورية عن إصابات.
وقال املتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي أن دوي 
انفجار سمع قرابة الساعة 11،40 )07،10 ت غ( تاله إطالق 
نار متقطع. واستمر إطالق النار املتقطع ألكثر من 30 دقيقة بعد 

االنفجار، وفرضت قوات األمن طوقا على املوقع.
وتقع وزارة االتصاالت في وسط كابول على بعد كيلومترين 

من املنطقة اخلضراء.
وي��أت��ي ال��ه��ج��وم بعد أس��ب��وع على إع���الن ح��رك��ة طالبان 
إطالق هجوم فصل الربيع ووسط استمرار املعارك في أنحاء 
أفغانستان. وكان تنظيم الدول اإلسالمية فرع افغانستان قد نفذ 

العديد من الهجمات الدامية في كابول.

21 ُمسلحًا من طالبان  مقتل 
في غارات جوية بأفغانستان

ُقتل 21 مسلحا من حركة طالبان، من بينهم أربعة زعماء 
بارزون من احلركة، في غارات جوية أميركية مبنطقة »شيرزاد« 
بإقليم ننكارهار شرق أفغانستان، طبقا ملا ذكرته وكالة »خاما 

برس« األفغانية لألنباء أمس السبت.
ومن بني زعماء طالبان الذين ُقتلوا، نائب حاكم ظل باجلماعة 

إلقليم ننكارهار.
وذك��ر املكتب اإلعالمي للحكومة اإلقليمية في بيان أن��ه مت 
تنفيذ الغارات اجلوية، الليلة املاضية في منطقة ماركيخيل في 

شيرزاد.
وأضاف البيان أن نائب حاكم ظل لطالبان إلقليم ننكارهار، 
يدعى شيخ زار محمد، ُقتل إلى جانب زعماء بارزين آخرين 
من طالبان في الغارات اجلوية، كما ُقتل ثالثة زعماء آخرون 

باجلماعة، باإلضافة إلى قاضي ظل للحركة.
وأضاف البيان أن 17 مسلحا آخرين قتلوا أيضا في الغارات 
اجلوية. ولم تعلق اجلماعات املسلحة من بينها طالبان على 

الغارات اجلوية حتى اآلن.

4.4 درجات يضرب جنوب البالد زلزال بقوة 

روحاني: إيران ال متلك أموااًل لتعويض متضرري الفيضانات
قال الرئيس اإليراني حسن روحاني، 
السبت، إن حكومته ال متتلك األم��وال 
الكافية لتعويض جميع العوائل التي 
تضررت من الفيضانات التي ضربت 
العديد من املدن اإليرانية منذ 19 مارس 

املاضي واستمرت لنحو 3 أسابيع.
وأوضح روحاني، في كلمة له خالل 
زيارته حملافظة ”لرستان غرب“ إيران 
التي غمرتها الفيضانات لعدة أي��ام: 
”سنعوض امل��ن��ازل امل��دم��رة بتسليم 
امل��واط��ن أثاثا منزليا وليس أمواال“، 

مشيرا إلى أن ”حكومته سوف تستأجر 
مساكن مؤقتة ملتضرري الفيضانات“.

ونفى روحاني أن تكون املناطق التي 
غمرتها الفيضانات في إيران قد تسببت 
بانتشار أم��راض معدية، وق��ال: ”ترى 
منظمة الصحة العاملية أنه ليس لدينا 
م��رض معد في املناطق التي تعرضت 
للفيضانات“. وم��ن املقرر أن يتوجه 
روحاني إلى محافظة ”خوزستان“ ذات 
الغالبية العربية جنوب إي��ران والتي 
تتعرض منذ أسابيع ملوجة فيضانات 

شديدة دفعت السلطات احلكومية إلى 
إخ��الء نحو 200 قرية، فيما انقطعت 
الطرق بني املدن، وأسفرت عن مقتل 81 

شخصا وإصابة املئات بجروح.
ووص��ف االحت���اد ال��دول��ي للصليب 
األح��م��ر وال��ه��الل األح��م��ر، الفيضانات 
بأنها ”أكبر كارثة في إيران منذ أكثر من 

15 عاما“، كما جاء في بيان له.
يشار إلى أن الفيضانات تسببت في 
خسائر اقتصادية كبيرة على خلفية 
األضرار اجلسيمة التي طالت الطرقات 

والبيوت واحملاصيل الزراعية وإمدادات 
الكهرباء وال��غ��از والسكك احلديدية 
وشبكة االتصاالت، علما ب��أّن عشرات 

القرى واملدن ما زالت محاصرة باملياه.
من جهة أخ��رى، ضرب زل��زال بقوة 
4،4 درجات علي مقياس ريختر صباح 
أمس مدينة دركهان التابعة حملافظة 

هرمزكان جنوب ايران.
وأفادت وكالة األنباء اإليرانية )إرنا( 
نقال عن مؤسسة اجليوفيزياء التابعة 
جلامعة طهران أن ال��زل��زال وق��ع على 

عمق 11 كيلومترا حتت األرض.
ولم ترد أي تقارير عن وقوع خسائر 

بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.
يذكر أن إيران تتعرض لزالزل نظرا 
ألنها تقع فوق منطقة فوالق رئيسية، 
ك���ان أك��ث��ره��ا دم��وي��ة زل�����زاال، ض��رب 
محافظتي جيالن وزاجنان شمال غربي 
إي��ران في عام 1990وبلغت قوته 7،7 
درجات على مقياس ريختر واسفر عن 
مقتل 37الف شخص واصابة 100 الف 

اخرين.

بومبيو: ال تغيير
 بشأن املفاوضات

مع كوريا الشمالية
أعلن وزي��ر اخلارجية األميركي، مايك 
بومبيو، أن واشنطن ستواصل بذل جهودها 
الدبلوماسية لتحقيق نزع السالح النووي 

لكوريا الشمالية.
وق��ال بومبيو للصحفيني في واشنطن 
بعد يوم من تصريح مسؤول كوري شمالي 
بأن ب��الده لم تعد ترغب في التعامل معه 
خالل املفاوضات: »لم يتغير شيء. سوف 
نواصل العمل للتفاوض ما زلت املسؤول 
عن الفريق. الرئيس ترامب بالطبع املسؤول 

عن اجلهود بشكل عام، لكنه فريقي«.
وأض��اف أن الدبلوماسيني األميركيني 
سيواصلون جهودهم لنزع السالح النووي 
في كوريا الشمالية، مشيرا إلى أن ذلك هو 
ما التزم به زعيمها، كيم جونغ أون، في 

يونيو املاضي.
وقال بومبيو في مؤمتر صحفي مشترك 
بعد محادثات مع وزيري اخلارجية والدفاع 
اليابانيني: »إنني مقتنع بأنه ستكون أمامنا 

فرصة حقيقة لتحقيق هذه النتيجة«.
كما عبر بومبيو عن اعتقاده بأنه من 
املمكن استمرار االتصال الدبلوماسي مع 
كوريا الشمالية حتى دون تلبية طلبها 
بتخفيف ال��ع��ق��وب��ات ض��ده��ا. وأض���اف: 
»سنواصل الضغط على كوريا الشمالية 
من أجل أن تتخلى عن كل أسلحتها للدمار 
الشامل وبرامجها ومنشآتها التي لها صلة 
بالصواريخ الباليستية.. وسنواصل فرض 
تطبيق كل العقوبات على كوريا الشمالية 

وتشجيع كل الدول على أن تفعل ذلك«.

مجموعة مسلحة تقتل 
13 شخصًا خالل 

احتفال في املكسيك
أعلنت إدارة األمن في فيراكروز في بيان 
أن 13 شخصا قتلوا اجلمعة ف��ي هجوم 
شنته مجموعة مسلحة خالل احتفال في 

الوالية الواقعة بشرق املكسيك.
وق���ال ال��ب��ي��ان إن ال��ه��ج��وم وق��ع مساء 
اجلمعة في بلدية ميناتيتالن »عندما وصل 
األفراد إلى املكان وطلبوا شخصا يدعى »إل 

بيكي«.
وأض��اف��ت إدارة األم���ن أن املجهولني 
»فتحوا النار وقتلوا سبعة رجال وخمس 
نساء وقاصرا«، موضحة أن ثالثة رجال 

وامرأة جرحوا.
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تركيا: نشر اليونان أسلحة على جزر غير 
عسكرية مخالف للمعاهدات الدولية

قال وزير الدفاع التركي خلوصي 
أك��ار أم��س السبت إن نشر اليونان 
أس��ل��ح��ة ع��ل��ى ج���زر غ��ي��ر عسكرية 
متنازع عليها بني البلدين »مخالف 
للقوانني واملعاهدات الدولية« مشيرا 
إلى أنه ينتظر من أثينا اتخاذ التدابير 

الالزمة في هذا اخلصوص.
ونقلت وكالة )أناضول( التركية 
لألنباء عن اك��ار القول عقب اجتماع 
ق��ي��ادات ال��ق��وات املسلحة التركية 
مبقر الوزارة في أنقرة »ينبغي وقف 
االنتهاكات التي تخالف املعاهدات 
وت��ت��ع��ارض م��ع م��ف��ه��وم ال��ص��داق��ة 

وحسن اجلوار«.

وأش��ار إلى أنه ينتظر من نظيره 
اليوناني »اتخاذ التدابير الالزمة بهذا 
اخلصوص وببقية القضايا بشكل 
ص���ادق وب��ن��اء وف��ي إط���ار عالقاتنا 

اجليدة«.
وأك���د ال��وزي��ر ال��ت��رك��ي أن ب��الده 
حتترم دائما املعاهدات الدولية قائال 
»نقف إلى جانب عالقات مبنية على 
حسن اجل���وار.. وننتظر م��ن جميع 

جيراننا التصرف بالشكل نفسه«.
ودعا أكار إلى احلفاظ على الصفة 
غير العسكرية للجزر مشددا على 
أن��ه »ينبغي على اجلميع أن يعلم 
بأن تركيا عازمة للغاية على حماية 

حقوقها وم��ص��احل��ه��ا ال��ن��اب��ع��ة من 
القوانني الدولية«.

 وتتنازع اليونان وتركيا العضوان 
ف��ي حلف ش��م��ال األط��ل��س��ي )ن��ات��و( 
السيادة على عدد من اجلزر في بحر 
إيجة وكادت األمور تصل بني البلدين 

عام 1996 إلى حد اندالع حرب.
من جهة ثانية، أعلنت وزارة الدفاع 
التركية ارتفاع عدد قتلى قواتها خالل 
اشتباكات مع مجموعات مسلحة على 

احلدود مع العراق إلى 4.
وذك��رت ال��وزارة، في بيان صباح 
السبت، أن ق��وة من اجليش التركي 
اشتبكت، اجلمعة، م��ع مجموعات 

مسلحة على احل���دود التركية مع 
ال���ع���راق. وأش�����ار ال��ب��ي��ان إل���ى أن 
االش��ت��ب��اك��ات أس��ف��رت ع��ن سقوط 
4 قتلى و6 مصابني، موضحا أن 
اثنني من الضحايا فارقا احلياة في 

املستشفى بعد نقلهما إليه.
ولفت البيان إلى أن القوات التركية 
ت��واص��ل العمليات العسكرية في 
امل��ن��ط��ق��ة م��دع��وم��ة ب���غ���ارات جوية 
وقصف مدفعي مكثف ضد املجموعات 

املسلحة.
وفي وقت سابق، أعلنت ال��وزارة 
مقتل جنديني وإصابة 7 آخرين في 

االشتباكات مع املسلحني.

باكستان حتتج على إيران بسبب هجوم بلوشستان الدموي
سلمت باكستان، أم���س، رسالة 
احتجاج قوية إلى إيران لعدم اتخاذ 
إجراء ضد املجموعة التي تقف وراء 
مقتل 14 راكبا مت إنزالهم بالقوة من 
حافلتهم وقتلوا ب��ال��رص��اص على 
طريق مكران الساحلي السريع في 

بلوشستان يوم اخلميس املاضي.
وذك������رت م���واق���ع إي���ران���ي���ة أن 
”اخلارجية الباكستانية بعثت رسالة 
إلى السفارة اإليرانية في إسالم أباد 

السبت بسبب عدم تعاونها في تعقب 
ومالحقة اإلرهابيني“.

وتأتي هذه الرسالة مع عزم رئيس 
ال����وزراء الباكستاني ع��م��ران خان 

زيارة طهران اليوم األحد.
ونقل موقع ”انتخاب“ اإليراني عن 
صحيفة ”سما“ الباكستانية، قولها 
إن��ه ”بعد احل��ادث ع��اد اإلرهابيون 
الذين وصلوا من املنطقة احلدودية 
إل��ى تلك املنطقة التي قاموا بها في 

تنفيذ جرميتهم ضد املواطنني“.
وق��ال��ت ال��رس��ال��ة إن باكستان 
”شاركت م��رارا وت��ك��رارا معلومات 
استخبارية حول هذه األنشطة، لكن 
إي��ران لم تتخذ أي إجراء“، مضيفة 
أن ”املعلومات ح��ول م��ح��اور هذه 
املنظمات اإلره��اب��ي��ة البلوشية في 
إيران، والتي لديها معسكرات تدريب 
وق��واع��د لوجستية ع��ب��ر احل���دود، 
مت تبادلها مع املخابرات اإليرانية 

ف��ي امل��اض��ي ال��ق��ري��ب، وف��ي ع��دد من 
املناسبات في وقت سابق“.

وق��ال��ت إن مقتل 14 باكستانيا 
بريئا على أي��دي جماعات إرهابية 
متمركزة في إيران هو حادث ”خطير 

للغاية“ حتتج عليه باكستان بشدة.
وأدان وزي��ر اخلارجية اإليراني 
محمد جواد ظريف الهجوم اإلرهابي 
ف��ي ب��اك��س��ت��ان ف��ي ت��غ��ري��دة مساء 

اجلمعة.


