
ق��ال الرئيس التركي رج��ب طيب 
أردوغ��ان، إن »فيروس العنصرية« 
في العديد من الدول الغربية أصبح 

أكثر خطورة من فيروس كورونا.
ج����اء ذل����ك ف���ي رس���ال���ة م��رئ��ي��ة 
أرسلها أردوغ���ان، إلى »منتدى قطر 
االقتصادي« ال��ذي يعقد في الفترة 
بني 21 و23 يونيو  اجل��اري. ولفت 
إلى أن »فيروس العنصرية« يكتسب 

بعدا عامليا.
وأض��اف أن العنصرية الثقافية 
وعدم التسامح مع األديان واملعتقدات 
األخرى في العديد من الدول الغربية، 
أصبحتا  أكثر خطورة من فيروس 

كورونا.
وأش�����ار أردوغ������ان أن ف��ي��روس 
كورونا لم يؤد إلى تعميق اإلجحاف 
االقتصادي فحسب، بل أجج معاداة 

اإلسالم ومناهضة الهجرة أيضا.
وأض��اف أن »اإلح��ص��اءات تكشف 
ع���ن أب���ع���اد امل��ش��ك��ل��ة، فالهجمات 
العنصرية وامل��ع��ادي��ة ل��إس��الم في 
الغرب زادت بنسبة 250 باملئة في 
السنوات اخلمس األخيرة، فيما ارتفع 
معدل الذين فقدوا حياتهم في هذه 

الهجمات بنسبة 700 باملئة«.
وأشار أردوغان إلى تصاعد األعمال 
العنصرية ضد املساجد واجلمعيات 
وأم��اك��ن العمل التابعة للمسلمني، 
إضافة إلى النساء املسلمات والشبان.

وت��اب��ع: »بينما لم تندمل جروح 
الهجوم الوحشي في مدينة كرايست 
تشيرش النيوزيلندية ع��ام 2019 
والذي أسفر عن مقتل 51 من إخواننا، 
تلقينا قبل أسبوعني أنباء عن عمل 

إرهابي مماثل وقع في كندا«.
وف��ي 15 م���ارس 2019، شهدت 
م��دي��ن��ة ك��راي��س ت��ش��ي��رش م��ج��زرة 

مروعة، حيث هاجم تارانت بأسلحة 
رشاشة املصلني في مسجدي »النور« 

و«لينوود«.
وأسفرت املجزرة التي بثها املنفذ 
مباشرة عبر حسابه على »فيسبوك«، 
عن مقتل 51 شخًصا بينهم تركي، 

وإص��اب��ة 49 آخ��ري��ن، حسب أرق��ام 
رسمية.

وف��ي 7 يونيو اجل����اري، وقعت 
حادثة دهس عائلة مسلمة من أصول 
باكستانية في مدينة لندن مبقاطعة 
أونتاريو الكندية، أسفرت عن مقتل 4 

من أفرادها، حيث قام سائق شاحنة 
يدعى ناثانيال فيلتمان )20 عاما( 

بدهسهم عمدا.
وق��ال��ت ال��ش��رط��ة ال��ك��ن��دي��ة، إن 
الضحايا امرأتان تبلغان من العمر 
74 و44 عاًما، ورجل يبلغ 46 عاًما 

وفتاة تبلغ 15 عاًما، فيما جنا فرد 
واح��د من األس��رة وهو صبي يبلغ 9 

سنوات.
وأردف أردوغ��ان بالقول »إرهابي 
معاد لإسالم واإلنسانية قتل بكل 
دناءة أسرة مسلمة متشي في الشارع 

)بكندا(«. وبني أن الهجمات اإلرهابية 
العنصرية ال تستهدف املسلمني فقط 
إمن��ا اليهود واألف��ارق��ة واآلسيويني 

والغجر أيضا.
وتابع: »وسائل اإلع��الم الدولية 
ومنظمات ح��ق��وق اإلن��س��ان تلتزم 

الصمت حيال هذه األعمال، ناهيك عن 
إبداء ردود الفعل ضدها«.

وشدد على ضرورة إظهار التضامن 
ال��ع��امل��ي ض��د ال��ت��ي��ارات امل��ع��ادي��ة 
للمسلمني، على غ��رار التضامن في 

مكافحة تنظيم »داعش« اإلرهابي.
وت����اب����ع: »وإال ف���ل���ن ت��ت��م��ك��ن 
اإلنسانية من إنقاذ نفسها مما يسمى 
بسيناريوهات صراع احلضارات«. 
وعلى صعيد آخ��ر، لفت أن اجلميع 
ب��ات ي��درك م��ؤخ��را صحة خطواتنا 
ف��ي س��وري��ا وليبيا وش��رق��ي البحر 

املتوسط، بشكل أفضل.
وب��ني أن تركيا أوق��ف��ت اإلره���اب 
وحمت الدميقراطية ومهدت الطريق 
للحوار واملصاحلة، عبر املسؤولية 
التي أخذتها على عاتقها في كل هذه 

املناطق.
وحول املصاحلة بني أطراف األزمة 
اخلليجية، أع��رب الرئيس أردوغ��ان 
عن ارتياحه لقرارات مجلس التعاون 
اخلليجي التي سمحت برفع احلصار 
اجلائر والعقوبات املفروضة على 
قطر، وعناق شعوب اخلليج الشقيقة 

مرة أخرى.
ومطلع العام اجلاري، جرى إعالن 
اتفاق املصاحلة بني أط��راف األزم��ة 
اخلليجية، التي انطلقت مبقاطعة كل 
من السعودية والبحرين واإلم��ارات 

ومصر لقطر في يونيو 2017.
وبخصوص مكافحة أثار كورونا 
على االقتصادي العاملي، أكد أردوغان 
أن االنتعاش االقتصادي العاملي لن 
يكون ممكنا ما لم يتم توفير اللقاحات 
واألدوي����ة جلميع ال��ب��ل��دان بطريقة 
عادلة. وأض��اف: »تركيا لم تتهرب 
من حتمل املسؤولية في هذه الفترة 

احلساسة«.

الرئيس التركي وعقيلته أمس

رحبنا باملصاحلة بني أطراف األزمة اخلليجية

أردوغان: »فيروس العنصرية« أكثر خطورة من »كورونا«

ميركل: يجب تطوير اتفاقية الهجرة 
بني االحتاد األوروبي وتركيا

قالت املستشارة األملانية أجنيال ميركل إن 
اتفاقية الهجرة املبرمة بني االحتاد األوروبي 
وتركيا في 2016، مهمة ويجب تطويرها. 
جاء ذلك في مؤمتر صحفي مشترك عقدته مع 
رئيسة املفوضية األوروبية أورسوال فون دير 

الين، في العاصمة برلني، .
وأشارت ميركل إلى أن تركيا تستضيف عددا 

كبيرا من الالجئني.
وقالت إن »االتفاقية مهمة ويجب تطويرها 
بشكل أك��ب��ر. ت��رك��ي��ا ت��ق��وم بعمل رائ���ع في 
استضافة 3.7 مليون الج��ئ س���وري، وهي 

تستحق دعمنا«.
وعن قمة ق��ادة االحت��اد التي ستعقد يومي 
24 و25 يونيو اجلاري، أوضحت أن االحتاد 
اجلمركي من ضمن املسائل التي ستناقشها 

القمة.
م��ن ج��ه��ت��ه��ا، أش����ارت رئ��ي��س��ة املفوضية 

األوروبية، أورسوال فون دير الين، إلى عقدها 
في األيام األخيرة لقاءات عديدة مع املسؤولني 
األت��راك، مبينة أنها أج��رت  اتصاال هاتفيا مع 
الرئيس رج��ب طيب أردوغ���ان وأوضحت أن 
القمة املذكورة ستناقش اتفاقية املناخ واالحتاد 

اجلمركي والهجرة.
وتطرقت إلى استضافة تركيا 3.7 مليون 
الجئ سوري، وقالت إنه من »املهم هنا هو دعم 

تركيا«.
وتوصلت تركيا واالحتاد األوروبي، في 18 
مارس 2016، إلى 3 اتفاقات مرتبطة ببعضها 
ح��ول الهجرة، وإع��ادة قبول طالبي اللجوء، 

وإلغاء تأشيرة الدخول للمواطنني األتراك.
وال��ت��زم��ت أن��ق��رة مب��ا يجب عليها بحسب 
االتفاقني األول���ني، ف��ي ح��ني ل��م تقم بروكسل 
مبا يقع على عاتقها بخصوص إلغاء تأشيرة 

الدخول لألتراك وبنود أخرى.

872 مناهضًا النقالب ميامنار األمم املتحدة: مقتل 

احتجاجات في ميامنار

أعلنت األمم املتحدة، ، عن مقتل ما ال 
يقل عن 872 مناهضا لالنقالب وإصابة 
اآلالف في جميع أنحاء ميامنار منذ مطلع 
ف��ب��راي��ر/ش��ب��اط امل��اض��ي. ج��اء ذل��ك في 
مؤمتر صحفي عقده املتحدث باسم األمني 
العام لألمم املتحدة ستيفان دوجاريك، 

مبقر املنظمة الدولية في نيويورك.
وقال دوجاريك: »بعد قرابة 5 أشهر 
من تولي اجليش زمام احلكم في ميامنار، 

يقول زمالؤنا على األرض في هذا البلد 
إنهم ما زالوا قلقني للغاية بشأن استمرار 
ورود تقارير عن استخدام العنف من 
قبل قوات األمن وسقوط قتلى وجرحى 
يوميا«. وأضاف: »ُقتل ما ال يقل عن 872 
ام���رأة وط��ف��ال ورج���ال غير مسلحني في 
جميع أنحاء ميامنار منذ 1 فبراير، بينما 

أصيب آالف آخرون«.
وت��اب��ع »ي��واص��ل زم��الؤن��ا ف��ي البالد 

دع��وة اجليش إل��ى االمتناع عن العنف 
واالستخدام غير املتناسب للقوة، مبا في 

ذلك استخدام الذخيرة احلية«.
وم��ط��ل��ع ف��ب��راي��ر امل��اض��ي، ن��ف��ذ ق��ادة 
باجليش في ميامنار انقالبا عسكريا، 
تاله اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم 
الرئيس وين مينت، واملستشارة أونغ 
سان سوتشي، ما فجر احتجاجات شعبية 

مناهضة لالنقالب.
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روسيا: نحتفظ بحق
استخدام األسلحة النووية 

للرد على أي عدوان
قال رئيس هيئة األركان الروسية فاليري غيراسيموف، إن بالده 
حتتفظ باحلق في استخدام األسلحة النووية للرد على أي عدوان 
عسكري. وأضاف غيراسيموف، في مؤمتر موسكو لألمن، بأن سياسة 
روسيا النووية دفاعية بطبيعتها، وه��ي أح��د عناصر االستقرار 

االستراتيجي، بحسب وكالة أنباء »سبوتنيك« احمللية.
وتابع: »يحتفظ االحت��اد الروسي باحلق في استخدام األسلحة 
النووية فقط للرد على استخدام األسلحة النووية وأنواع أخرى من 

أسلحة الدمار الشامل ضده أو ضد حلفائه«.
وأردف: »كذلك في حالة االعتداء على االحتاد الروسي باستخدام 

األسلحة التقليدية. األسلحة التي تهدد وجود الدولة في حد ذاته«.

مشروع قانون أميركي لتعزيز 
الشراكة الدفاعية مع أثينا

صادقت جلنة العالقات اخلارجية مبجلس الشيوخ األمريكي 
باإلجماع، ، على مشروع قانون ينص على تقدمي مستلزمات عسكرية 

ومساعدات تدريبية لليونان.
مشروع القانون ال��ذي متت املوافقة عليه يحمل عنوان »قانون 
الدفاع والشراكة البرملانية بني الواليات املتحدة واليونان لعام 
2021«، سبق وأن قدمه في 9 يونيو اجل���اري، رئيس اللجنة، 
السيناتور الدميقراطي بوب مينينديز وعضوها، اجلمهوري ماركو 

روبيو.
مت إرسال مشروع القانون املذكور إلى اجلمعية العمومية ملجلس 
الشيوخ للتصويت عليه بعد احلصول على موافقة جميع أعضاء 

جلنة العالقات اخلارجية.
وإذا مت مترير مشروع القانون من مجلس الشيوخ، فسيتم تقدميه 
إلى اجلمعية العامة ملجلس النواب ثم إلى الرئيس األمريكي جو بايدن 

للتصديق عليه.
ويسمح امل��ش��روع بعمليات نقل ج��دي��دة للمعدات العسكرية 
األمريكية لليونان ويعزز الشراكة املتعددة األطراف اآلخذة في التزايد 

بني قبرص واليونان وإسرائيل والواليات املتحدة.
ووفق نص مشروع القانون، فإنه ُيسمح بالتسليم العاجل ألي 
طائرة مستقبلية من طراز )أفF-35 /-35( ومنح األولوية لتسليم 
املواد الدفاعية اإلضافية إلى اليونان، مثل غيرها من البلدان واملناطق 
األخ��رى. ويطلب من وزير الدفاع، مبوافقة وزير اخلارجية، تقدمي 
تقرير إلى الكونغرس بشأن االحتياجات الدفاعية ألثينا وكيفية 
سعي الواليات املتحدة لتلبية هذه االحتياجات من خالل نقل املعدات 

الدفاعية إلى اليونان.

مرشحة للرئاسة الفرنسية:
ال حديث عن املسلمني

في البالد إال لباسهم
قالت ساندرين روس���و، املرشحة احملتملة ع��ن ح��زب اخلضر 
املعارض في االنتخابات الرئاسية الفرنسية عام 2022، إنه يكاد 
يكون من املستحيل احلديث عن املسلمني في البالد باستثناء لباسهم 

وانتمائهم الديني.
 L>air« وأك��دت روس��و، التي كانت ضيفة في برنامج على قناة
Libre« استحالة احلديث عن املسلمني والنساء املسلمات في فرنسا 

دون التطرق ملالبس سباحة احملجبات.
وأضافت: »هل ميكن القول إن للمسلمني مكانا في هذا املجتمع؟ هل 
ميكن أن ألتقط صورة مع امرأة محجبة دون أن يقال: انظر مرشحة 

الرئاسة روسو مع امرأة محجبة!«.
وأوضحت أن ثمة عنصرية في فرنسا، وأن »اآلخرين« يتعرضون 
للرفض. وتابعت: »عندما أتوجه للميدان، سأقوم بحملة مع هؤالء 

الناس ألنهم مواطنون«.
وذك��رت إذاع��ة »فرانس إنفو« نقال عن مسؤولني حكوميني، أن 
االنتخابات املزمع إجراؤها على جولتني، ستقام يومي 10 و24 أبريل 
2022 ومن املتوقع أن يتم اإلع��الن الرسمي عن موعد االنتخابات 

الرئاسية بعد اجتماع مجلس الوزراء األسبوع املقبل.

غوتيريش يدعو لرفع 
العقوبات املفروضة على كوبا

حث أمني عام األمم املتحدة أنطونيو غوتيريش، ، الدول األعضاء 
)193( على التصويت، ، لصالح ق��رار يطالب بإلغاء العقوبات 

األمريكية املفروضة على كوبا منذ عام 1960.
ج��اء ذل��ك في مؤمتر صحفي عقده املتحدث باسم األم��ني العام 

»ستيفان دوجاريك« مبقر األمم املتحدة في نيويورك.
ويصوت أعضاء اجلمعية العامة ل��ألمم املتحدة  على مشروع 
قرار يتم اعتماده سنويا ويدعو إلنهاء احلصار املالي واالقتصادي 
والتجاري الذي تفرضه الواليات املتحدة األمريكية على كوبا منذ 61 

عاما.
وقال املتحدث: »ستعقد اجلمعية  جلسة تتناول مشروع قرار يدعو 

إلى إنهاء احلصار الذي تفرضه الواليات املتحدة على كوبا«.
وأض��اف: »وميكنني أن أخبركم أنه رغم أن هذا أمر يخص الدول 
األعضاء، إال أن األمني العام، وفي سياق وباء كورونا، يشجع الدول 
األعضاء على التنازل عن العقوبات املفروضة على البلدان لضمان 

الوصول إلى الغذاء واإلمدادات الصحية األساسية والدعم الطبي«.
وأردف: »يعكس هكذا قرار، والذي ُيتخذ كل عام، شعورا غامرا لدى 

الدول األعضاء في اجلمعية العامة، وهذا أمر نحيط علما به بالطبع«.

6 منشآت للجيش األفغاني انسحاب نصف القوات األميركية وتسليم 

أفغانستان: »طالبان« تستولي
على معبر حدودي مع طاجيكستان

استولت حركة »طالبان«، ، على معبر 
حدودي رئيس مع طاجيكستان، شمالي 
أفغانستان. وأفاد مسؤولون محليون، 
أن »طالبان متكنت من السيطرة على 
معبر شير خان الذي يربط أفغانستان 
ببقية آسيا الوسطى، على بعد 50 كلم 
شمالي والي��ة ق��ن��دوز«، بحسب ما نقل 

عنهم موقع »يورونيوز« دون تسميتهم.
وأض��اف املوقع، أن احلركة »متكنت 
أيضا من السيطرة على املناطق املؤدية 
إلى والية قندوز، كبرى مدن شمال شرق 
ال��ب��الد«. ووف��ق بيانات األمم املتحدة، 

تسيطر »طالبان« على 50 إل��ى 70 في 
املئة من أراض��ي أفغانستان، باستثناء 

مراكز املدن.
وتعاني أفغانستان حربا منذ عام 
2001، ح��ني أط���اح حت��ال��ف عسكري 
دولي تقوده واشنطن بحكم »طالبان«، 
الرتباطها آنذاك بتنظيم »القاعدة« الذي 
تبنى هجمات 11 سبتمبر من العام نفسه 

في الواليات املتحدة.
أعلنت ال��والي��ات املتحدة، ، اكتمال 
نصف عملية انسحابها من أفغانستان. 
وقالت القيادة العسكرية املركزية، في 

بيان، إن نسبة االنسحاب من أفغانستان 
»جت��اوزت حتى 21 يونيو اجل��اري 50 
باملئة«، حسبما نقل موقع قناة »احلرة« 

األمريكية.
وأض���اف���ت أن اإلدارة األم��ري��ك��ي��ة 
»سحبت م��ا ي��ع��ادل 763 حمولة من 
طائرة الشحن C-17 من املواد والعتاد 
من أفغانستان«. كما أشارت إلى تسليم 
واشنطن 6 منشآت للجيش األفغاني، 

حسب املصدر ذاته.
وم���ن امل��ق��رر أن يكتمل االن��س��ح��اب 
األم��ري��ك��ي م��ن أفغانستان بحلول 11 

سبتمبر املقبل، وفق الرئيس جو بايدن.
وب��وس��اط��ة ق��ط��ري��ة، ان��ط��ل��ق��ت في 
12 سبتمبر 2020، مفاوضات سالم 
تاريخية ف��ي ال��دوح��ة، ب��ني احلكومة 
األفغانية وحركة »طالبان«، بدعم من 
ال��والي��ات املتحدة، إلنهاء 42 عاما من 

النزاعات املسلحة بأفغانستان.
وقبلها أدت قطر دور الوسيط في 
م��ف��اوض��ات واشنطن وط��ال��ب��ان، التي 
أسفرت عن توقيع اتفاق تاريخي أواخر 
ف��ب��راي��ر 2020، الن��س��ح��اب أم��ري��ك��ي 
تدريجي من أفغانستان وتبادل األسرى.
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جرحى في إطالق نار بـ»سانت لويس« 3 قتلى و4 
أع��ل��ن��ت ال��ش��رط��ة األم��ري��ك��ي��ة، أن 3 
أش��خ��اص على األق���ل قتلوا وأص��ي��ب 4 
آخ���رون ف��ي إط��الق ن��ار مبدينة »سانت 
لويس« التابعة لوالية »ميزوري« غربي 

البالد.
وأف���اد مفوض الشرطة ف��ي املنطقة، 
ج��ون ه��اي��دن، ف��ي مؤمتر صحفي عقب 
احل����ادث، ب��أن إط���الق ال��ن��ار ال���ذي وقع 
ف��ي وق��ت متأخر، ، »ل��م تتبني دواف��ع��ه 

بعد«، حسبما نقلت شبكة »سي إن إن« 
األمريكية. وق��ال إن الضباط يجوبون 
املنطقة الواقعة في حي »فيل« باملدينة، 
للبحث ع��ن أي مقطع ف��ي��دي��و رمب���ا مت 
تسجيله حول مكان احل��ادث، مؤكدا أن 

»الوقت مبكر جدا في مسار التحقيق«.
وأض���اف امل��ف��وض: »مت العثور على 
جثتني خ��ارج أحد املتاجر، فيما سقطت 
الضحية األخرى على ما يبدو في ساحة 

مدرسة قريبة«. كما أشار إلى أن »القتلى 
ذكور تقريبا في الثالثينيات من العمر«، 

بينما لم يكشف عن حالة املصابني.
ويأتي حادث إطالق النار في »سانت 
لويس« في أعقاب عطلة نهاية أسبوع 
عنيفة في البالد، قتل خاللها ما ال يقل عن 
7 أشخاص، وأصيب 45 على األق��ل في 
10 حوادث إطالق نار، بشكل منفصل بني 

اجلمعة وليلة األحد.


