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االحد ١٩ مارس ٢٠٢٣ عربية وعاملية

عمران خان ميتثل للقضاء واألمن ُيداهم 
منزله ويعتقل العشرات من أنصاره

عواصمـ  وكاالت: قال مساعد لرئيس الوزراء 
الباكستاني السابق عمران خان، إن خان امتثل 
رسميا ألمر حضور أمام محكمة في إسالم آباد 
امس بعد تفاقم األزمة مع الشرطة والتي أدت 

إلى اندالع اشتباكات عنيفة مع أنصاره.
وقالت قناة «جيو» التلفزيونية احمللية إن 
احملكمة ألغت أوامر ضبطه نتيجة حلضوره.

وقال فؤاد تشودري مساعد خان، بحسب 
«رويترز»، إن احملكمة سجلت حضور رئيس 
الوزراء الســابق رســميا وانه عاد إلى منزله 

في مدينة الهور.
وبحسب وسائل إعالم محلية، وصلت سيارة 
خان إلى املجمع القضائي في إسالم آباد وسط 
اشتباكات بني الشرطة وأنصاره، وأفادت بأنه 
بسبب الفوضى التي حتيط باملجمع، لم يتمكن 
من الدخول بنفسه إلى قاعة احملكمة، وسمح 
لــه القاضي في النهايــة بتوقيع حضوره من 

سيارته.
وكانت احملكمة أمرت مبثول خان أمامها امس 
ملواجهة اتهامات بأنه باع بشــكل غير قانوني 
هدايا حكومية منحتها إياه شخصيات أجنبية 
عندمــا كان رئيســا للوزراء، فيمــا نفى خان 
االتهامــات وقال إنه اتبع اإلجراءات القانونية 

في احلصول على الهدايا.
وقال مساعد آخر خلان إن الشرطة اقتحمت 

البوابة األمامية ملنزل خان بعد إسقاطها.
وفي إســالم آباد، قال قائد الشــرطة لقناة 

«جيــو» اإلخباريــة إن أنصار خــان هاجموا 
الشــرطة بالقرب من احملكمة وأطلقوا قذائف 
الغاز املســيل للدموع، مما دفع الشــرطة إلى 

الرد بإطالق املزيد من الغاز نفسه.
وأعلن خان في رســالة عبر مقطع ڤيديو 
مســجل على الطريق الســريع أثنــاء توجهه 
للمحكمة أنه يتوقع توقيفه، وقال «أنا ذاهب 
إلى محكمة إسالم آباد. أريد أن أخبركم جميعا 

بأنهم وضعوا خطة العتقالي».
وأكــد أنه عرضة ملؤامرة ملنعه من خوض 
االنتخابات املقرر إجراؤها في أكتوبر. وأضاف 
«الهدف من هجومهم على منزلي لم يكن تقدميي 

إلى محكمة إسالم آباد، بل إيداعي السجن».
وحــذر خان، بطل الكريكيت الســابق، في 
تصريح لـ «رويترز» قبل ساعات من مثوله أمام 
احملكمة، من ردود فعل غاضبة حال اعتقاله أو 
محاولة قتله، وقال «حياتي مهددة أكثر من ذي 
قبل»، مضيفا أنه يشعر بالقلق إزاء رد الفعل 
على اعتقاله أو أي محاولة الغتياله. وأضاف 
«أشعر بأنه ســيكون هناك رد فعل قوي جدا 
وسيكون رد فعل على مستوى باكستان». وتابع 
إنه شكل جلنة لقيادة حزب حركة إنصاف الذي 
ينتمي إليه في حالة اعتقاله، وأشــار إلى أنه 
يواجه ٩٤ قضية. وبعد ساعات من توجه خان 
إلى احملكمة، شقت شرطة والية البنجاب أخيرا 
طريقها إلى مقر إقامته في منطقة زمان بارك، 
حيث ألقت القبض على عشرين موظفا حزبيا.

(أ.ف.پ) أنصار رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان يتجمعون خارج محكمة في إسالم آباد  

ر من اعتقاله ويدعو أنصاره للتظاهر ترامب ُيحذِّ
واشــنطن - وكاالت: عــاد 
الرئيس األميركي السابق دونالد 
ترامب ليشعل مواقع التواصل 
االجتماعي بعد ساعات قليلة من 
رفع احلظر عن حســاباته في 
«يوتيوب» و«فيسبوك»، داعيا 
أنصاره للتظاهــر مجددا يوم 
الثالثاء املقبل كضربة استباقية 
الحتمــال توقيفه، على خلفية 
اتهامــه بدفــع أموال إلســكات 
ســتورمي دانيالز ومنعها من 
كشــف فضيحــة إقامــة عالقة 
عاطفيــة معه قبــل انتخابات 
رفــع احلظــر  ٢٠١٦. ورغــم 
عن حســاباته، آثــر ترامب أن 
يكتب في حسابه على منصته 
االجتماعية «تروث سوشيال» 
صباح أمس. وقال: «سيجري 
توقيــف املرشــح اجلمهــوري 
الســابق  الرئيســي والرئيس 
للواليــات املتحــدة األميركية 
الثالثاء، تظاهروا! اســتعيدوا 
بالدنا!»، متحدثا عن «تسريب» 
معلومات من مكتب املدعي العام 

في مانهاتن.
ويركــز التحقيق على دفع 
١٣٠ ألف دوالر قبل أسابيع من 
انتخابات العام ٢٠١٦ لدانيالز، 
ويدرس املدعون مــا إذا كانوا 
سيوجهون اتهامات لترامب في 

هذه القضية.
وفي حــال وجه مدعي عام 
مانهاتــن اتهامات لترامب (٧٦

عاما)، فإنه سيصبح أول رئيس 
سابق يتهم بارتكاب جرمية.

وقال محامي ترامب لشبكة 
«سي ان بي سي» مساء اجلمعة 
إن موكله قد يستسلم ملواجهة 
اتهامات جنائية إذا وجهت إليه 
هيئة محلفني كبرى في مانهاتن 
الئحة اتهام. ونفى ترامب إقامة 

عالقة مع دانيالز.

الواليات املتحدة.
وكتــب «لقــد عــدت» إلــى 
جانــب مقطع ڤيديــو مدته ١٢

ثانية مقتطف من خطاب فوزه 
بعد انتخابات ٢٠١٦، ويقول فيه 
«آسف جلعلكم تنتظرون، إنه 

عمل معقد».
بــآالف  وقوبلــت كلماتــه 
التعليقــات، بينهــا «ســعداء 
لرؤيتك مرة أخرى»، و«عودتك 
تبعث علــى االرتياح ســيدي 
الرئيس»، فيما قال أحد الرافضني 
«كنا ننعم بالهدوء والسكينة 
في فيســبوك» فانهمرت عليه 

وأعادت منصة يوتيوب تفعيل 
حســابه اجلمعة بعد شــهرين 
على إعالن فيسبوك عن خطوة 

مماثلة.
وكتب موقع يوتيوب على 
تويتــر اجلمعة «لــم تعد قناة 
دونالــد جي. ترامــب مقيدة». 
وأضاف: «قيمنا بعناية املخاطر 
املســتمرة للعنف فــي العالم 
احلقيقي، مع حتقيق توازن في 
فرص الناخبني لالستماع بشكل 
متساو إلى املرشحني الوطنيني 
الرئيسيني في الفترة التي تسبق 

االنتخابات».

التعليقات املنــددة من أنصار 
ترامب. 

والزعيم اجلمهوري البالغ 
٧٦ عاما يسعى للترشح لوالية 
ثانية في ٢٠٢٤. ولم يتمكن من 
نشر أي محتوى ملتابعيه البالغ 
عددهم ٣٤ مليونا على فيسبوك 

و٢٫٦ مليون على يوتيوب.
استبعد ترامب من املنصتني 
في أعقاب أحداث السادس من 
ينايــر ٢٠٢١. وعوقب لنشــره 
محتوى اعتبرت املنصتان أنه 
يثير اضطرابــات، حيث أصر 
على سرقة نتائج االنتخابات. 

بعد رفع احلظر عن قناته في «يوتيوب»

حساب الرئيس األميركي دونالد ترامب على يوتيوب بعد رفع احلظر عنه  (رويترز)

وفي الرسالة التي نشرها 
على منصته بأحرف كبيرة، 
حتدث الرئيس السابق عن 
«تســريبات غيــر قانونية 
مــن مكتــب مدعــني عامني 
فاسد ومســيس للغاية في 

مانهاتن».
وكان ترامب نشر في وقت 
متأخر اجلمعة، أول تصريحاته 
على منصتي فيسبوك ويوتيوب 
منذ تعليق حساباته قبل عامني 
عقب اقتحام أنصاره الكابيتول 
ملنــع الكونغرس من املصادقة 
علــى فوز جو بايدن برئاســة 

السلطات تغلق قلب باريس بوجه احملتجني على إصالح 
«التقاعد» والبرملان يناقش غدًا حجب الثقة عن احلكومة

عواصم - وكاالت: استمرت 
اإلضرابــات فــي املصافــي في 
فرنسا امس وخرجت املزيد من 
االحتجاجات فــي عموم البالد 
تلبية لدعوة نقابات العمال ليوم 
تاسع من املظاهرات خالل عطلة 
نهاية األسبوع، رفضا إلصالح 
قانون التقاعد الذي يهدف الى 
رفع ســنة مــن ٦٢ الى ٦٤ عاما 
وأقره الرئيس إميانويل ماكرون 
دون تصويت برملاني اســتنادا 
إلى املــادة ٤٩٫٣ في الدســتور 
والتي تتيح له ذلك، فيما قدمت 
املعارضة اقتراحني بحجب الثقة 

عن احلكومة.
وبعد ليلة من االشــتباكات 
واالعتقاالت في قلب العاصمة 
الفرنسية وقرب البرملان، حظرت 
الشرطة أمس جتمعات احملتجني 
في ساحة الكونكورد وفي جادة 

الشانزليزيه في باريس.
وقالت الشرطة لوكالة فرانس 
بــرس: «نظرا لوجــود مخاطر 
كبيرة لناحية اإلخالل بالنظام 
واألمن العام.. يحظر أي جتمع 
في ســاحة الكونكــورد العامة 
واملناطــق احمليطــة بها وكذلك 
في منطقة شارع الشانزليزيه». 
وأكدت انها ســتطردهم بشكل 
منهجــي، وقــد يتــم تغرميهم. 
وتقع هــذه املناطق بالقرب من 
مقر اجلمعية الوطنية (البرملان) 

ومستودعات للشركة في فرنسا 
أضربوا عن العمل امس.

وفي الوقت نفسه استمرت 
اإلضرابات بالتناوب في قطاع 

السكك احلديدية.
واشتبكت شــرطة مكافحة 
الشغب الفرنسية مع متظاهرين 
مســاء أمس االول في باريس، 
حيث خرجت مظاهرة في ساحة 
الكونكــورد بالقــرب من مبنى 
البرملان، ممــا أدى إلى القبض 
على ٦١ شــخصا. وجتمع آالف 

باعتباره ضروريا لضمان عدم 
إفالس املنظومة.

وفي ليون في شــرق وسط 
البالد، اقتحــم متظاهرون مقر 
بلدية و«حاولوا إضرام النار»، 
لكن متكنت الشرطة من إخماد 
احلريــق على الفــور، وأوقفت 
٣٦ شــخصا، بحسب ما ذكرت. 
ونظمت جتمعات في مدن عديدة، 
من ليل في الشمال، إلى بوردو في 
الغرب، مرورا بستراسبورغ في 
الشرق، حيث «تدهور» الوضع، 

بحسب ما أكدت الشرطة.
وستنظر اجلمعية الوطنية 
الفرنسية غدا باقتراحي حجب 
الثقة عن احلكومة، بحســب ما 

قالت مصادر برملانية.
وقدم أحد االقتراحني نواب 
مجموعــة «ليــوت» املســتقلة 
و«تشــارك فيه أحــزاب عدة». 
ائتــالف  وشــارك نــواب مــن 
«نوبس» اليساري في التوقيع 
على هــذا االقتراح الــذي يندد 
بـــ «ذروة اإلنــكار غير املقبول 

للدميوقراطية».
كذلــك قدم نــواب من حزب 
«التجمــع الوطنــي» اليمينــي 
املتطرف بزعامــة مارين لوبن 
بدورهــم اقتراحــا آخر حلجب 
الثقة، مؤكدين أنهم سيصوتون 
«لصالــح كل اقتراحات حجب 

الثقة املقدمة».

احملتجني وأشعلوا النار وشهدت 
األجــواء توتــرا حــني تدخلت 
الشرطة مع حلول الليل، وفقا 

ملراسلي وكالة فرانس برس.
ورمــى مئــات املتظاهريــن 
زجاجات ومفرقعات على عناصر 
الشرطة الذين ردوا بإطالق الغاز 
املسيل للدموع، محاولني إخالء 
املكان، مع هطول املطر. وأعلنت 
الشــرطة توقيف ٦١ شــخصا. 
وتدافع حكومة الرئيس ماكرون 
عــن خطتها رفع ســن التقاعد 

متظاهرة حتمل الفتة كتب عليها رقم ٦٤ مشطوبا احتجاجا على رفع سن التقاعد  (رويترز)

وقصر اإلليزيه الرئاسي.
ومع تزايد االضطرابات جنبا 
إلى جنب مع تراكم القمامة في 
شوارع باريس بسبب انضمام 
عمال النظافــة إلى اإلضرابات، 
التحــدي  ماكــرون  يواجــه 
األخطر لسلطته منذ ما يسمى 
باحتجاجات السترات الصفراء 

في ديسمبر ٢٠١٨.
وقال متحدث باســم شركة 
توتال إنرجيز إن نحو ٣٧٪ من 
املوظفني التشغيليني في مصافي 

أردوغان ُيعلن متديد تصدير احلبوب األوكرانية 
وبوتني يزور القرم في الذكرى التاسعة لضمها

عواصمـ  وكاالت: أعلن الرئيس التركي رجب 
طيــب أردوغان متديد االتفاقية التي ســمحت 
باستئناف تصدير احلبوب األوكرانية بعد بدء 
الغزو الروســي ألوكرانيــا، دون أن يحدد مدة 
التمديد، وسبق أن أعربت أنقرة عن رغبتها في 
أن يكون ملدة ١٢٠ يوما، فيما كانت روسيا ترغب 
بالتمديد لفترة ٦٠ يوما فقط. وقبل ساعات من 
انتهــاء مدة االتفاقية عنــد منتصف ليل أمس، 
قــال أردوغان في تصريحات بثهــا التلفزيون 
التركي «بعد محادثات مع اجلانبني، ضمنا متديد 
االتفاقيــة التي كان يفتــرض أن تنتهي في ١٩

مارس». وأضاف «هذا االتفاق ذات أهمية بالغة 
إلمدادات الغذاء العاملية. أشكر روسيا وأوكرانيا 
اللتني لم توفرا أي جهود من أجل متديد جديد، 

كما أشكر األمني العام لألمم املتحدة».
مــن جهته، رحــب وزيــر البنــى التحتية 
األوكرانية أولكسندر كوبراكوف باإلعالن، مشيرا 

إلى أن االتفاق مدد لفترة ١٢٠ يوما.
وكتــب على تويتر «مــددت مبادرة حبوب 
البحر األســود لفترة ١٢٠ يوما. نشــكر (األمني 
العام لألمم املتحدة) أنطونيو غوتيريش واألمم 
املتحدة والرئيس رجب طيب أردوغان ووزير 
الدفاع التركي خلوصي آكار باإلضافة إلى جميع 

شركائنا، اللتزامهم باالتفاق».
في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعالم روسية 
رســمية أن الرئيس الروســي ڤالدميير بوتني 
وصل إلى شــبه جزيرة القــرم أمس في زيارة 
مبناســبة الذكرى التاسعة لضمها إلى روسيا 
عام ٢٠١٤. وعرض التلفزيون الرســمي مقطعا 

قصيرا يظهر بوتني مرتديا مالبس غير رسمية 
ويسير برفقة مجموعة من املسؤولني، وتعهد 

ببث املزيد من التفاصيل خالل فترة وجيزة.
وفي زيارة مفاجئة إلى سيفاستوبول، امليناء 
الرئيسي ألســطول البحر األسود الروسي في 
شــبه جزيرة القرم، زار بوتني مدرسة للفنون 
بصحبة احلاكم احمللي ميخائيل رازوجاييف.

وكتــب رازوجاييــف على تلغــرام «يعرف 
رئيسنا ڤالدميير ڤالدمييروڤيتش بوتني كيف 

يصنع مفاجأة، باملعنى اجليد للكلمة».
مــن جهة أخرى، قال يفغينــي بريغوجني، 
مؤســس مجموعة مرتزقة «فاغنر» العسكرية 
الروسية اخلاصة، إن املجموعة تعتزم جتنيد ما 
يقرب من ٣٠ ألف فرد إضافيني بحلول منتصف 
مايو. وأضاف في رسالة صوتية عبر تلغرام أن 
مراكز التجنيــد التابعة للمجموعة، التي أعلن 
األســبوع املاضي فتحها في ٤٢ مدينة روسية، 
جتند ما بني ٥٠٠ و٨٠٠ فرد في املتوسط يوميا.

وتكبدت قوات بريغوجني خسائر فادحة في 
أثناء قيادة العمليات الروسية للسيطرة على 
مدينة باخموت األوكرانية التي التزال صامدة 
منذ الصيف املاضي في املعركة األطول واألكثر 
دموية في احلرب املستمرة منذ أكثر من عام.

وقدرت الواليات املتحدة في يناير عدد أفراد 
«فاغنر» في أوكرانيا بنحو ٥٠ ألفا من بينهم ٤٠
ألفا من املدانني جندهم بريغوجني من ســجون 
روسية على أساس وعد بالعفو غير املشروط 
حال النجاة بعد املشــاركة في العمليات لستة 

أشهر.

مؤسس «فاغنر» يستهدف جتنيد ٣٠ ألف مرتزق بحلول منتصف مايو

أنباء سورية

قائد فيلق القدس يزور حلب 
والالذقية للمرة الثانية منذ الزلزال

وكاالت: قــام قائد فيلق القدس فــي احلرس الثوري 
اإليراني العميد إسماعيل قاآني بزيارة املناطق املتضررة 
من الزلزال في حلب والالذقية للمرة الثانية منذ وقوعه 

في السادس من فبراير املاضي.
وجاءت الزيارة بعد نحو ١٠ ايام على الضربة إسرائيلية 
التي اســتهدفت مطار حلب الدولــي وأدت خلروجه عن 
اخلدمــة ملدة ٣ ايام. ويشــير املرصد الســوري حلقوق 
االنسان إلى أن امليليشيات اإليرانية تسيطر على محيط 
مطار حلب، وســط تقارير بأنها نقلت طائرات من دون 
طيار الى مطار النيرب العسكري املالصق ملطار حلب.

وقالت وكالة «فارس» اإليرانية إن الزيارة جرت مساء 
اجلمعــة، وشــملت محافظتي حلــب والالذقية، بدعوى 
اإلشراف «عن قرب على عملية إيصال املساعدات ملنكوبي 

الزلزال».
وكانــت زيارة قاآنــي األولى بعد ٣ أيــام من حدوث 
الزلزال، وقالت وسائل اعالم سورية وايرانية انها جاءت 
ايضا لالشراف على عملية إيصال املساعدات للمنكوبني.
وجــاءت زيارة قاآني بعد أســبوع من زيــارة وزير 
اخلارجية اإليراني حســني أمير عبداللهيان إلى سورية 
والتي افتتحها بتفقد املناطق املنكوبة في محافظة الالذقية.

حتذيرات من سيول جديدة في معظم مناطق سورية
وكاالت: أصــدر معنيون 
وخبراء طقس حتذيرات من 
تكــون ســيول وفيضانات 
جديــدة بعــد يومــني مــن 
الفيضانــات التــي اجتاحت 
املنطقة الشــرقية وتسببت 
بأضرار مادية كبيرة وخسائر 

في االرواح.
الدفاع  وحذرت منظمــة 
املدني «اخلوذ البيضاء» من 
هطوالت غزيرة قد تســبب 
الســيول علــى ريــف حلب 
الشــمالي الشــرقي وأجزاء 
من الرقة، بعد تساقط حبات 
البــرد وكان بعضها كبيرا، 
مع انخفــاض ملحوظ على 

درجات احلرارة.
وقالت «اخلوذ البيضاء» 
ان النازحــني املقيمــني فــي 
مخيمــات اللجوء يواجهون 
صعوبات كبيرة، خصوصا 
تلك التــي مت جتهيزها على 

علــى صفحتها في فيســبوك، 
هطول املطر على شكل زخات 
غزيــرة أحيانــا ومصحوبــة 

الهطوالت ثلجية على املرتفعات 
اجلبلية العالية ليال.

وحذرت األرصاد اجلوية 
مــن تدني مســتوى الرؤية 
األفقية بسبب تشكل الضباب 
في بعض املناطق الداخلية 
صباحا، ومن تشكل السيول 
في املنحدرات والوديان، ومن 
الصواعق في املناطق الشرقية 
واجلزيرة والشمالية. كذلك 
حذر املتنبئ اجلوي باســل 
كيالني، عبــر صفحته على 
فيســبوك، مــن الفيضانات 
في مناطق اجلزيرة بســبب 
فيضــان كل األنهــر وروافد 
أي  أن  موضحــا  الفــرات، 
هطول مهما كان قليل سيفاقم 
الوضع ويرفع اخلطورة إلى 

حد كبير.
 وكانت األمطار الغزيرة 
املنطقــة  شــهدتها  التــي 
الشــرقية في سورية خالل 

الرعدية وحبات  بالعواصــف 
البرد، ثم ميتد الهطل تدريجيا 
ليشمل أغلب املناطق، وتكون 

(رويترز) السيول اجتاحت املنازل في احلسكة قبل أيام  

عجــل اليــواء الناجــني من 
الزلزال.

وتوقعت «األرصاد اجلوية»، 

الــى  االيــام املاضيــة ادت 
فيضانــات عارمــة بســبب 
ارتفــاع منســوب املياه في 
نهر اخلابور وروافده، ما ادى 
الى وقــوع ضحايا واضرار 
مادية كبيــرة. وتوفي طفل 
وفقــد آخــران فــي محافظة 
احلسكة، حيث اجتاحت مياه 
اخلابــور وروافده عشــرات 
املنــازل في أحيــاء غويران 
والليلية، ومنازل في أحياء 
املرديان واحملافظة وأراضي 
حبو، بحسب وسائل االعالم 

السورية.
كما تسببت بتهدم وانهيار 
بعض األبنيــة الطينية في 
عدد من القرى واألرياف في 
مناطق مختلفة من احملافظة. 
ونقل موقــع «أثر برس» ان 
غــزارة نهر اخلابــور جراء 
زيادة الــوارد املائي وصلت 
الى ١١٠ أمتار مكعبة بالثانية.


