
أصيب اث��ن��ان م��ن أف���راد الشرطة 
بالرصاص في لويفيل بوالية كنتاكي 
األمريكية، وذل��ك خ��ال احتجاجات 
أججها قرار هيئة محلفني في قضية 
مقتل بريونا تيلور، وهي امرأة سوداء 
كانت تعمل في املجال الطبي، على 
ي��د ال��ش��رط��ة. ووص���ف ن��ش��ط��اء في 
الدفاع عن احلقوق املدنية القرار بأنه 

إجهاض للعدالة.
وق���ض���ت ه��ي��ئ��ة احمل��ل��ف��ني ب��أن 
الشرطيني األبيضني اللذين أطلقا النار 
في شقة تيلور، لن ميثا للمحاكمة في 
قضية مقتلها ألن استخدامهما للقوة 
كان مبررا لكن شرطيا ثالثا يواجه 
ات��ه��ام��ات ألن��ه ع��رض ح��ي��اة جيران 

تيلور للخطر.
وقال روبرت شرودر القائد املؤقت 
لشرطة منطقة لويفيل للصحفيني 
إن احتجاجات استمرت طوال النهار 
حتولت إلى العنف ليا، حيث أصيب 
ض��اب��ط��ان ف��ي اخل��دم��ة بالرصاص 

خال املظاهرات.
وأض�����اف أن���ه مت ال��ق��ب��ض على 
مشتبه ب��ه، وذك��ر أن الضابطني في 
حالة مستقرة وأن إصابتهما ال تهدد 

حياتهما.
وف��ي وق��ت س��اب��ق، أعلن احملامي 
ال��ع��ام دان��ي��ال كاميرون ق��رار هيئة 
احمللفني الكبرى في مدينة لويفيل 
بعدم محاكمة الضابطني الذين أطلقا 
النار في شقة تيلور في 13 من مارس 
آذار ألن استخدامهما للقوة خال 

املداهمة كان مبررا.
ُووج��ه��ت للمحقق السابق بريت 

هانكيسون ثاثة اتهامات بتعريض 
أرواح للخطر، فيما يتعلق بأعيرة 

طائشة أصابت شقة مجاورة.
وقال بنجامني كرامب، وهو محام 
للحقوق امل��دن��ي��ة ي��ن��وب ع��ن أس��رة 
تيلور، إن عدم توجيه اتهامات جنائية 
ألي من عناصر الشرطة الثاثة الذين 

شاركوا في املداهمة أمر ”مشني“.
وخ��رج احملتجون إل��ى ال��ش��وارع 
على الفور، وقاموا مبسيرات لساعات 
في لويفيل أكبر مدن كنتاكي، ووقعت 

اشتباكات متفرقة مع الشرطة.
وفي وقت سابق مت اعتقال نحو 12 
خال مواجهة بني مئات املتظاهرين 
والشرطة في ضاحية هاياندز قرب 

وسط لويفيل.
وخرجت مسيرات بأحجام متفاوتة 
احتجاجا على ق��رار هيئة احمللفني 
في عدة مدن أخ��رى، منها نيويورك 

وواشنطن وأتانتا وشيكاجو.
وُق��ت��ل��ت تيلور )26 ع��ام��ا( أم��ام 
ص��دي��ق��ه��ا ال����ذي ك���ان مسلحا بعد 
منتصف الليل ي��وم 13 م��ارس آذار 
داخل شقتها في لويفيل بعدما اقتحم 
هانكيسون واثنان من زمائه املكان 

ومعهم مذكرة تفتيش.
وق���ال ك��ام��ي��رون إن���ه ل��م ُت��وج��ه 
اتهامات للشرطيني اآلخرين، وهما 
ال��س��ارج��ن��ت ج��ون��اث��ان ماتينجلي 
واحمل��ق��ق م��اي��ل��ز ك��وس��ج��روف، ألن 
قانون والية كنتاكي يكفل لهما الرد 
بإطاق النار بعد أن أطلق صديق 
تيلور النار عليهما فأصاب ماتينجلي 

الشرطة تشتبك مع محتجني في والية كنتاكيفي الساق.

عقب رفض هيئة احمللفني مثولهما للقضاء

إصابة شرطيني أميركيني بالرصاص وسط احتجاجات على مقتل امرأة سوداء

أميركا: نتوقع امتثااًل كاماًل 
للعقوبات على إيران

أكد املتحدث باسم اخلارجية األميركية في 
لندن، كريستيان جيمس، أن واشنطن تتوقع 
امتثاالً كاماً من أعضاء األمم املتحدة للعقوبات 
على إي���ران. وق��ال جيمس ل�”العربية”، إن 

“العقوبات على إيران متنع نشر الفوضى”.
كما أضاف أن “سياسة الضغوط القصوى 
على إيران ناجحة إلى اآلن”. إلى ذلك شدد على 
أن “استهداف االقتصاد اإليراني مينع متويل 

اإلرهاب”.
ولفت إلى أن “املجتمع الدولي معزول عن 

طريق الصواب بشأن إيران”.
النظام “يستخدم اإلرهاب”

يذكر أن��ه في وق��ت سابق ، أعلنت املندوبة 
األميركية في األمم املتحدة، كيلي كرافت، في 
مقابلة م��ع “العربية”، أن واشنطن ترغب 
في حتقيق السام مبنطقة الشرق األوس��ط، 
موضحة أن أي دول��ة تنتهك العقوبات على 

إيران ستعاقب.
وأض��اف��ت ك��راف��ت أن واش��ن��ط��ن ستفرض 
عقوبات على أي دول��ة توفر األسلحة إلي��ران، 
مؤكدة أن طهران تواصل دع��م احلوثيني في 
اليمن. إلى ذلك لفتت إلى أن نظام إيران يستخدم 
اإلره��اب للبقاء بالسلطة، الفتة إلى أن خطاب 

حسن روحاني كان إجنازاً في التمثيل.
يشار إل��ى أن الرئيس الفرنسي، إميانويل 
ماكرون، كان قد أكد الثاثاء أمام األمم املتحدة 
أن فرنسا وأملانيا وبريطانيا لن “تتنازل” عن 

رفضها دعم إعادة العمل بالعقوبات األممية على 
إيران بعدما بادرت الواليات املتحدة إلى ذلك.

وأوض���ح م��اك��رون ف��ي خطاب مسجل أم��ام 
اجلمعية العامة أن “فرنسا مع شريكتيها أملانيا 
وبريطانيا ستظل تطالب بتنفيذ ت��ام التفاق 
فيينا 2015” حول البرنامج النووي اإليراني، 

و”لن تقبل باالنتهاكات التي ترتكبها إيران”.
غير أنه تدارك قائاً: “رغم ذلك، لن نتنازل 
حيال تفعيل آلية ليست الواليات املتحدة في 
موقع يتيح لها أن تفعلها من تلقاء نفسها بعد 
خروجها من االتفاق”، ألن ذلك من شأنه “أن 
يضر بوحدة مجلس األمن وسامة قراراته، مع 

خطر تصعيد التوترات في املنطقة”.
“استراتيجية الضغوط القصوى”

كما ش��دد م��اك��رون على أن “استراتيجية 
الضغوط القصوى” ال��ت��ي تبناها الرئيس 
األميركي دونالد ترمب بعدما قرر االنسحاب 
من االتفاق في 2018، “لم تؤد حتى اآلن إلى 
وضع حد ألنشطة إيران املزعزعة لاستقرار، 
وال إلى ضمان عدم متكنها من امتاك الساح 

النووي”.
وأكد “وجوب بناء إطار عمل مفيد )...( أي 
القدرة على إمتام اتفاق 2015، أوالً زمنياً للتأكد 
من أن إيران لن حتصل أبداً على الساح النووي 
لوقت طويل، ولكن أيضاً مع التأكيد أننا سنرد 
على النشاط الباليستي إليران، وعلى ما تقوم 

به لزعزعة االستقرار في املنطقة”.

االحتاد األوروبي يرفض االعتراف 
بشرعية رئيس بيالروسيا

الرئيس البياروسي ألكسندر لوكاشينكو

أعلن االحت��اد األوروب���ي ع��دم اعترافه 
بشرعية الرئيس البياروسي ألكسندر 
لوكاشينكو، وال بنتائج االن��ت��خ��اب��ات 

الرئاسية األخيرة في الباد.
ج��اء ذل��ك ف��ي تصريح أدل��ى ب��ه املمثل 
األع���ل���ى ل���احت���اد األوروب������ي ل��ل��ش��ؤون 
اخل��ارج��ي��ة والسياسة األمنية جوزيب 
ب��وري��ل، عقب أداء لوكاشينكو اليمني 

الدستورية.
وأوضح بوريل أن االنتخابات الرئاسية 
األخيرة في بياروسيا، لم جتر في أجواء 
عادلة وحرة، وأن االحتاد األوروبي يرفض 
نتائجها. واعتبر أن استمرار لوكاشينكو في 

احلكم لفترة إضافية، سيساهم في تعقيد 
األزمة السياسية احلاصلة في بياروسيا. 
وأك��د أن االحت��اد األوروب��ي يدعم املطالب 
الدميقراطية لشعب بياروسيا، ويطالب 
بإعادة االنتخابات الرئاسية في ظل مراقبة 

منظمة األمن والتعاون األوروبي.
وأدى لوكاشينكو، اليمني الدستورية 
لوالية سابعة رئيسا لبياروسيا، رغم 
اجلدل املثار حول نتائج االنتخابات التي 

جرت الشهر املاضي.
وذك��ر بيان ص��ادر عن املكتب الصحفي 
الرئاسي في بياروسيا، أن مراسم تأدية 
اليمني الدستورية جرت في قصر االستقال 

بالعاصمة مينسك.
وقال لوكاشينكو، إن شعب بياروسيا 
لم يعد انتخاب رئيسه فحسب، بل دافع 
عن احلياة السلمية والسيادة في الباد. 

مضيفا: “هذا يوم نصرنا املذهل”.
وج��اءت املراسم في وقت تتواصل فيه 
التظاهرات املناهضة لنتائج االنتخابات 
ال��رئ��اس��ي��ة ال��ت��ي ج���رت ف��ي 9 أغسطس 

املاضي.
وب�����دأت االح��ت��ج��اج��ات ب��ع��د إع���ان 
لوكاشينكو الذي يحكم الباد منذ 1994 
ف��وزه باالنتخابات، فيما اتهم مرشحو 

املعارضة احلكومة بالتزوير.
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سيول حتمل كوريا الشمالية مسؤولية 
مقتل وحرق جثة أحد موظفيها

حملت سيول، أم��س  اخلميس، كوريا الشمالية مسؤولية مقتل 
موظف حكومي في جزيرة يونبيونغ على احل��دود املشتركة بني 

البلدين في البحر الغربي، شمال كوريا اجلنوبية.
وقالت السلطات العسكرية في كوريا اجلنوبية، في بيان إن 
املوظف “كان مفقودا قبل التأكد من مقتله بإطاق النار عليه ومن ثم 
حرق جثته مباشرة وإلقائها في املياه الكورية الشمالية”، حسب ما 

نقلت وكالة األنباء “يونهاب”.
وأض��اف��ت: “ نستنكر ه��ذا العمل البشع بشدة ونطالب كوريا 
الشمالية بتقدمي شرح ومعاقبة املتورطني في احلادث”، مشددة أن 
املسئولية عن ذلك تقع على بيونغيانغ. ووفقا للسلطات العسكرية، 
فقد موظف حكومي تابع لفريق إرشاد أعمال صيد األسماك في البحر 
الغربي في املياه اإلقليمية لكوريا اجلنوبية، ، قبل يتم العثور عليه في 

اليوم التالي في املياه التابعة لكوريا الشمالية.

مادورو يدعو دول العالم للتحرك 
ضد عقوبات واشنطن

وج��ه الرئيس الفنزويلي نيكوالس م���ادورو، ن��داء إل��ى “الدول 
املدافعة عن السام” من أعضاء األمم املتحدة للتحرك ضد العقوبات 

األمريكية أحادية اجلانب.
جاء ذلك في كلمة للرئيس الفنزويلي، أمام الدورة ال�75 للجمعية 

العامة لألمم املتحدة.
وأضاف م��ادورو قائا “يجب أن نطالب بوقف جميع اإلج��راءات 
القسرية أحادية اجلانب وكل ما يسمى بالعقوبات، وأن نطالبهم 

أيضا بأن يسمحوا لشعوبنا مبمارسة حقوقهم”.
وأعلنت ال��والي��ات امل��ت��ح��دة، ف��رض عقوبات على 5 مسؤولني 

فنزويليني بدعوى “محاولة تقويض الدميقراطية” في بادهم.
جاء ذلك في بيان لوزارة اخلزانة األمريكية، نشرته على موقعها 

اإللكتروني.
وقال البيان إن “مكتب مراقبة األص��ول األجنبية التابع لوزارة 
اخلزانة فرض عقوبات على 5 شخصيات كبيرة سهلت محاوالت 
نظام )الرئيس نيكوالس( مادورو تقويض الدميقراطية في فنزويا”.
ومنذ فترة طويلة، تسعى الواليات املتحدة لإلطاحة بحكم الرئيس 
مادورو، وتنصيب رئيس البرملان املنشق عن النظام خوان غوايدو 

خلفا له، إال أن محاوالتها في هذا الصدد باءت الفشل.

بلغاريا تطرد اثنني
من دبلوماسّي روسيا

إثر شبهة جتسس
طردت بلغاريا، اثنني من دبلوماسّي روسيا لديها، إثر شبهة 

جتسسهما على اجليش.
وقالت وزارة اخلارجية البلغارية، في بيان، إن��ه مت منح 
الدبلوماسيني االثنني “مهلة 72 ساعة ملغادرة الباد”، حسب ما 

نقلت صحيفة “ذا موسكو تاميز” الروسية.
وات��ه��م امل��دع��ي ال��ع��ام البلغاري الدبلوماسيني الروسيني 
ب�”محاولة احلصول على معلومات سرية منذ العام 2016 حول 

خطط التحديث العسكري لبلغاريا”.
وأض��اف أن الدبلوماسيني � لم يتم الكشف عن هويتهما � 
طلبا معلومات تعد مبثابة “أسرار دولة لنقلها إلى املخابرات 

العسكرية الروسية”.
كما أشار أنه ال ميكن توجيه تهم رسمية بالتجسس للمشتبه 

بهما بسبب احلصانة الدبلوماسية التي يتمتعان بها.
وفي يناير املاضي، طردت بلغاريا دبلوماسيني روسيني بتهمة 
التجسس، بعد أن قال ممثلو االدعاء العام أنهم جمعوا معلومات 

حول االنتخابات الوطنية في بلغاريا وأمن الطاقة.

الرياض تبلغ األمم املتحدة 
برصد بقعة نفط قرب خزان 

صافر العائم
حذرت السعودية مجلس األمن من أن بقعة نفطية شوهدت 
على مسافة خمسني كيلومتراً إلى الغرب من خزان صافر العائم، 
الذي يواجه خطر تسريب مليون و100 ألف برميل من اخلام 

قبالة ساحل اليمن.
وقال عبد الله املعلمي، السفير السعودي لدى األمم املتحدة، 
في رسالة إلى مجلس األمن، إن خبراء الحظوا أن أنبوباً متصاً 

بالسفينة رمبا انفصل عن الدعامات التي تثبته في القاع.
وق���ال املعلمي إن اخل���زان وص��ل إل��ى ح��ال��ة ح��رج��ة، وإن 
الوضع يهدد كل الدول املطلة على البحر األحمر، خاصة اليمن 

والسعودية، مضيفاً أن الوضع اخلطير وجتب معاجلته.

4 إرهابيني من »بي كا كا« جنوب شرقي البالد حتييد 

2020 152 عملية إرهابية لـ»داعش« خالل  تركيا: أحبطنا 
قال وزير الداخلية التركي، سليمان 
صويلو، إن باده أحبطت 152 عملية 
إرهابية لتنظيم “داعش” داخل الباد، 
م��ش��دًدا على ع��زم ب��اده مواجهة كافة 

التنظيمات اإلرهابية بكل حزم.
ج��اء ذل��ك ف��ي تصريحات أدل��ى بها 
ال��وزي��ر صويلو خ��ال مقابلة أجرتها 

معه، إحدى قنوات التلفزة احمللية.
وف���ي ت��ص��ري��ح��ات��ه ت��ط��رق ال��وزي��ر 
إل��ى احلديث عما أثير م��ؤخ��ًرا بوجود 
جماعات سلفية مسلحة داخ��ل الباد، 
وهي املعلومة التي أثارها رجل الدين 
التركي الشهير أحمد محمود أونلو 

الشهير باسم “جبه لي أحمد خوجه”.
وق��ال ال��وزي��ر ف��ي ه��ذا ال��ص��دد “لقد 
أخذنا هذه املعلومات على محمل اجلد، 
وقمنا بتحليلها الستخراج أي شيء 
منها، وقمنا باتخاذ الازم”، مضيًفا 
“وهذا بالضبط ما نقوم به على مدار 
السنوات اخلمس املاضية حتى أننا 
متكنا م��ن توقيف 5 آالف شخص من 

األصوليني”.
ولفت ال��وزي��ر إل��ى أن “قوات األمن 
شنت خال األيام املاضية، حمات ضد 
العديد من اجلمعيات واجلماعات التي 
ثبت اعتناقها فكر داعش، وكما قلت هذا 
أمر نقوم به منذ فترة وليس وليد هذه 

األيام”.

وت��اب��ع ق��ائ��ا “وفي إط���ار جهودنا 
ملواجهة هذه األفكار متكنا خال العام 
2020 من إحباط 152 عملية إرهابية 

لتنظيم داعش في الباد”.
كما سلط ال��وزي��ر ال��ت��رك��ي الضوء 
على اجلهود التي تبذلها تركيا ملواجهة 
تنظيم “فتح الله غولن” اإلره��اب��ي، 

ومنها تطهير كافة مؤسسات الدولة، وال 
سيما اجليش والشرطة من عناصره.

وأعلنت وزارة الداخلية التركية، 
حتييد 4 إرهابيني من منظمة “بي كا كا” 

بوالية شرناق جنوب شرقي الباد.
وأوضحت الداخلية التركية في بيان، 
أمس اخلميس، أن حتييد اإلرهابيني جاء 

في إطار عملية “الصاعقة1-”.
وأضاف البيان أن وحدات من الدرك 
ش��ن��ت عملية أم��ن��ي��ة ف��ي ق��ض��اء بيت 

الشباب، أسفرت عن حتييد 4 إرهابيني.
وأش����ارت ال����وزارة أن ق���وات األم��ن 
التركية استطاعت خ��ال آخ��ر يومني، 

حتييد 8 إرهابيني في القضاء املذكور.
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الداخلية التركية تاحق عناصر من داعش


