
أدان أع��ض��اء م��ج��م��وع��ة ال��س��ب��ع واالحت����اد 
األوروبي بشدة، العنف الذي متارسه قوات األمن 
في ميامنار ضد احملتجني السلميني بعد استيالء 

اجليش على السلطة.
ج��اء ذل��ك في بيان مشترك ل��وزراء خارجية 
دول مجموعة السبع واملمثل األعلى للشؤون 
اخلارجية والسياسة األمنية لالحتاد األوروبي 
ج��وزي��ب ب��وري��ل، ن��ش��رت��ه وزارة اخل��ارج��ي��ة 

األمريكية .
وأف��اد البيان: “يجب على اجليش والشرطة 
)ف��ي ميامنار( مم��ارس��ة أقصى درج���ات ضبط 
النفس واح��ت��رام ح��ق��وق اإلن��س��ان وال��ق��ان��ون 

الدولي”.
ومجموعة السبع منظمة تتكون من 7 دول 
صناعية كبرى على مستوى العالم، وهي كندا، 
وفرنسا، وأملانيا، وإيطاليا، واليابان، واململكة 

املتحدة، والواليات املتحدة.
واعتبر البيان أن “استخدام الذخيرة احلية 
ض��د امل��دن��ي��ني ال��ع��زل أم��ر غير م��ق��ب��ول. ويجب 
محاسبة أي شخص يواجه االحتجاجات السلمية 
بالعنف”. وتابع: “ندين ترهيب وقمع أولئك 

املعارضني لالنقالب”.
كما أعربت املجموعة واالحتاد عن قلقهما حيال 
“قمع حرية التعبير” من خالل قطع اإلنترنت 

والتغييرات “الوحشية” في القانون.
وأكد البيان أنه “يجب وقف االستهداف املمنهج 
للمحتجني واألطباء واملجتمع املدني والصحفيني، 
كما يجب إلغاء حالة الطوارئ” التي فرضها 

اجليش بالبالد.
وأعلن جيش ميامنار حالة ال��ط��وارئ مطلع 
فبراير اجلاري، بعد ساعات من االنقالب واعتقال 
مستشارة ال��دول��ة أون س��ان سو تشي، وكبار 
أعضاء الرابطة الوطنية من أجل الدميقراطية 

احتجاجات ميامناراحلاكمة.

بعد استيالء اجليش على السلطة

انقالب ميامنار .. مجموعة الـ7 واالحتاد األوروبي يدينان قمع املدنيني

اإلكوادور: ارتفاع عدد قتلى
67 شخًصا مترد السجون إلى 

ارتفع عدد من قتلوا نتيجة تدخل الشرطة 
إلخ��م��اد مت��رد داخ��ل السجون بثالث م��دن في 

اإلكوادور إلى 67 شخًصا.
وذك��ر مسؤولون لوسائل إع��الم محلية أن 
التمرد اندلع ، بسجون مدن “غواياكويل” و”إل 
توري” و”كوتوباكسي”، بسبب خالفات على 

الزعامة بني عدد من العصابات.

وأش��ار املسؤولون أن ع��دد من لقوا حتفهم 
جّراء تلك األحداث ارتفع إلى 67 شخًصا.

بدوره قال الرئيس، لينني مورينو، في تغريدة 
له على “تويتر”: “نفذت املنظمات اإلجرامية 
أع��م��ال عنف متزامنة ف��ي سجون مختلفة في 
البالد. واتخذت قوات األمن إجراءات الستعادة 

األمن ثانية في تلك السجون”.

كشمير بال متثيل في مجلس الشيوخ 
الهندي للمرة الثالثة

االشتباكات في كشمير

بعد ان��ت��ه��اء والي���ة 4 ن���واب م��ن جامو 
وكشمير، بينهم زعيم املعارضة غالم نبي 
آزاد، قبل أي��ام، أصبحت املنطقة املتنازع 
عليها من دون أي متثيل في مجلس الشيوخ 
الهندي )راجيا سابها(، للمرة الثالثة في 

التاريخ.
وينتخب مجلس كل والي��ة ممثليها في 
مجلس الشيوخ الهندي، الذي يسمى أيضا 

مجلس الواليات.
وفي السابق، كانت والية جامو وكشمير، 
املتنازع عليها ب��ني الهند وباكستان منذ 
عام 1947، ترسل 6 نواب منتخبني بشكل 
مباشر إل��ى مجلس ال��ن��واب، و4 أعضاء 

ينتخبهم مجلس الوالية ملجلس الشيوخ.

وم��ن��ذ أن مت ح��ل مجلس والي���ة جامو 
وكشمير املنتخب عام 2018، لم يتم التوصل 
إلى آلية النتخاب ممثلي الوالية في مجلس 
الشيوخ، حيث حل حاكم الوالية، ساتيا بال 

مالك، مجلسها.
وت��وج��د تكهنات ب��أن امل��ؤمت��ر الوطني 
ل���أح���زاب اإلق��ل��ي��م��ي��ة وح����زب “الشعب 
الدميقراطي” “PDP” يخططان لتكوين 

ائتالف لتشكيل حكومة.
وامل���رة األول���ى التي ُت��رك��ت فيها جامو 
وكشمير م��ن دون أي متثيل ف��ي مجلس 
الشيوخ الهندي كانت بني أبريل 1994، 
وأكتوبر 1996، إذ لم يكن يوجد مجلس 

منتخب للوالية من 1991 إلى 1996.

وبعد أكثر من 12 عاما، ع��ادت املقاعد 
ش��اغ��رة مل��دة 3 أشهر ب��ني نوفمبر 2008، 
وفبراير 2009، عندما كانت الوالية حتت 

احلكم املركزي.
ومّثل جامو وكشمير 40 نائبا في مجلس 
الشيوخ منذ ع��ام 1952، حني مت انتخاب 
الدفعة األول���ى، املكونة من 4 أع��ض��اء، من 
جانب اجلمعية التأسيسية جلامو وكشمير 

لشغل مقاعد في املجلس.
وش��غ��ل النائب غ��الم نبي آزاد منصب 
رئيس وزراء الوالية بني 2005 و2008، 
وك��ان عضوا في مجلس الشيوخ 5 مرات، 
4 منها عن جامو وكشمير، ومرة عن والية 

ماهاراشترا الغربية.
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الدول األوروبية تأسف 
لقرار إيران احلد من 

تفتيش منشآتها النووية
أعربت بريطانيا وفرنسا وأملانيا، عن أسفها لقرار إيران احلد 

من عمليات التفتيش الدولية في منشآتها النووية.
جاء ذلك إثر إعالن إيران ، انسحابها من البروتوكول اإلضافي 
امللحق باالتفاق النووي الذي مينح تصاريح تفتيش خاصة في 

املنشآت.
وذكرت شبكة “يورو نيوز” األوروبية، أن بريطانيا وفرنسا 
وأملانيا أعربت، في بيان مشترك، عن أسفها لقرار إيران احلد من 

عمليات التفتيش الدولية في منشآتها النووية.
جتدر اإلش��ارة أن البروتوكول اإلضافي، كان مينح مفتشي 
الوكالة الدولية، القدرة على تفتيش املنشآت النووية اإليرانية 

في الوقت الذي يرونه مناسبا. 

غوتيريش يدين نهب 
موقع لـ»يوناميد« بعد 

تسليمه لسلطات دارفور
أدان األمني العام لأمم املتحدة أنطونيو غوتيريش، نهب 
موقع بعثة “يوناميد” في إقليم دارفور غربي السودان، بعد 

تسليمه لسلطات البالد، عقب انتهاء تفويضها.
جاء ذلك على لسان ستيفان دوجاريك املتحدث باسم األمني 

العام، خالل حديثه للصحفيني مبقر األمم املتحدة في نيويورك.
وفي 18 فبراير اجلاري، أفادت وسائل إعالم محلية، بتعرض 
مقر “يوناميد” مبنطقة “سرف عمرة”، في والية شمال دارفور، 
ل�”عملية سرقة وتخريب” على يد مجهولني، عقب وقت قصير 

من تسليمه إلى احلكومة السودانية في يناير  املاضي.
وفي 31 ديسمبر املاضي، توقفت مهمة “يوناميد” رسميا في 
دارفور، بعد أكثر من 13 عاما على تأسيسها، على خلفية نزاع 
بني القوات احلكومية وحركات مسلحة، أودى بحياة حوالي 

300 ألف، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين.
وق��ال دوجاريك إن “املوقع كان يتم إع��داده ليكون مركزا 

للتدريب املهني، وقد أضاع مهاجمون مجهولون تلك الفرصة”.
وأضاف: “األمني العام أدان نهب املوقع الذي مت تسليمه إلى 
السلطات السودانية عقب انتهاء تفويض بعثة يوناميد نهاية 

ديسمبر املاضي”.
وتابع: “األمني العام دعا السلطات السودانية إلى التحقيق 
في احلادث وضمان تواجد أمني كاٍف لعمليات التسليم الالحقة 

بحيث يتم احلفاظ على املرافق لالستخدام املدني”.
وأعلن والي شمال دارفور محمد حسن عربي، في تصريحات 
إعالمية، إلقاء القبض على ع��دد من املشتبه بهم في حادثة 
نهب وتخريب مقر يوناميد ب�”سرف عمرة”، وبحوزتهم 

معروضات.
ومن املقرر أن تكمل “يوناميد” في دارفور عمليات خروجها 

النهائي من السودان في 30 يونيو املقبل، بحسب البعثة.
ومع انتهاء مهام “يوناميد”، يستعد السودان الستقبال 
بعثة “يونيتامس”، التي أنشأتها األمم املتحدة في يونيو 
2020، للمساعدة على االنتقال السياسي، ودعم عملية السالم، 
واملساعدة في حماية املدنيني وحكم القانون، خاصة في دارفور.  
وتعد حادثة مقر “يوناميد” األول��ى من نوعها منذ إعالن 

انتهاء تفويض البعثة األممية في دارفور أواخر العام املاضي.

ارتفاع حوادث اليمني 
املتطرف باجليش األملاني

كشف تقرير برملاني، عن ارت��ف��اع ح��وادث اليمني املتطرف 
باجليش األملاني العام املاضي مقارنة بالعام السابق عليه

جاء ذلك وفًقا لتقرير التقييم لعام 2020 ال��ذي نشرته إيفا 
هوغل، مسؤولة اجليش الفيدرالي في البرملان األملاني، حيث 
ارتفعت حوادث اليمني املتطرف في اجليش لتسجل 477 حالة 

بزيادة 114 واقعة مقارنة العام السابق عليه.
وش��دد التقرير على ض���رورة زي���ادة ع��دد األف���راد ف��ي جهاز 

املخابرات العسكرية األملاني؛ من أجل التصدي ملثل هذه احلاالت.
كما أشار التقرير إلى ظهور نقص في عدد أفراد اجليش األملاني 

وأن متوسط   عمر اجلنود ارتفع وصل إلى 33 عاًما العام املاضي.

إسبانيا: إدانات العتداءاٍت 
طالت مسجًدا جنوب 

شرقي البالد
أدان مواطنون ومسؤولون في إسبانيا االعتداء على مسجد في 
منطقة “سان جافير” التابعة ملدينة مرسية جنوب شرقي البالد. 
وبحسب وسائل إعالم محلية، وقع، اعتداء على مسجد عبر تفجير 

عبوة طالء بهدف حرقه على مايبدو.
وقالت فرانسيسكا تشوكوس، وهي مواطنة في بلدة سان 
جيفر لصحيفة “ال فيرداد” احمللية “كنت أشعر باألرق لذلك كنت 
جالسة ادخن هناك في شقتي، فوق املكان الذي وقع فيه التفجير”. 

“وأضافت: “سمعت ضجة عالية وشعرت بالطابق يتحرك”.
بعد رؤية ألسنة اللهب والدخان األس��ود، حذرت تشوكوس 
جيرانها واستدعت الشرطة التي وصلت بسرعة كافية إلطفاء 

النيران قبل أن تنتشر داخل املبنى.
ونقلت الصحافة اإلسبانية عن مصادر أمنية، أن االعتداء على 

املسجد وقع في منطقة يقطنها مهاجرون من املسلمني العرب.
وكتبت على نوافذ املسجد عبارات “املوت لإلسالم”، كما حلقت 
أض��رار بنوافذ وب��اب املسجد، نتيجة تفجير علبة الدهان التي 

استخدموها في الكتابة على النوافذ.
“بدوره، قال محمد مهدي ، الذي يعيش في احلي منذ عقد من 
الزمان، لصحيفة “ال فيرداد”: لم تكن هناك أي مشاكل مع املقيمني 

اإلسبان أو املسلمني. نحن جميًعا نحترم بعضنا البعض”.
وأيد إمام املسجد إبراهيم الروبي كالم مهدي، قائال إن املجتمع 

في البلدة دائًما مضياف ويتقبل املجتمع املسلم.

بايدن وترودو يتفقان على تعزيز التعاون بني بلديهما
اتفق الرئيس األمريكي، جو بايدن، 
ورئيس ال��وزراء الكندي، جاسنت ترودو، 
على التعاون في مكافحة فيروس كورونا 
املستجد)كوفيد- 19(، وف��ي اجلهود 
املبذولة ملواجهة تغير املناخ بشكل مشترك 

فضال عن التعاون في العالقات الثنائية.
جاء ذلك خالل اجتماع افتراضي جمع 
بني بايدن وت��رودو، وهو االجتماع األول 
من نوعه الذي يجريه الرئيس األمريكي 

مع مسؤول أجنبي منذ وصوله للسلطة 
في 20 يناير امل��اض��ي. وأع��رب الطرفان 
خالل االجتماع عن رغبتيهما املشتركة في 
تعميق العالقات الثنائية بني بلديهما في 

عدد من املوضوعات.
وبعد احملادثات، وقف الزعيمان أمام 
الكاميرات في نفس الوقت وقيما العالقات 
األمريكية الكندية ف��ي م��ؤمت��ر صحفي 

مشترك مباشر عبر اإلنترنت.

وقال بايدن في تصريحاته إن فيروس 
ك��ورون��ا يعتبر أه��م قضية على ج��دول 
أعمالهم في الوقت احلالي وأنهم أحرزوا 
تقدًما كبيًرا خاصة في تأمني اللقاحات 

املضادة بفضل تعاونهم مع كندا.
كما أكد بايدن أن مكافحة تغير املناخ 
مسألة مهمة للغاية لكال البلدين، مشيًرا 
أنهم يعملون بشكل وثيق مع كندا بشأن 
ه��ذه القضية. وش���دد على أن��ه ال يوجد 

ص��دي��ق ل��ل��والي��ات امل��ت��ح��دة أه��م وأق��رب 
من كندا، مؤكًدا أنهم سيبذلون قصارى 
جهدهم لتحرير املواطنني الكنديني اللذين 

اعتقلتهما الصني بوقت سابق.
ب���دوره ق��ال رئ��ي��س ال����وزراء الكندي 
إن عالقاتهم مع ال��والي��ات املتحدة قوية 
وراسخة، مشيًرا أنهم يتطلعون لتعزيز 
ال��ت��ع��اون م��ع إدارة ب��اي��دن ف��ي مختلف 

املجاالت.
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3 سنوات 80 ألف طالب جلوء على العودة إلى تركيا في  اليونان جتبر 
قال نائب وزي��ر اخلارجية التركي ي��اوز سليم 
قيران، إن اليونان أع��ادت قسرا أكثر من 80 ألف 
طالب جل��وء إل��ى املياه التركية خ��الل السنوات 
الثالثة األخيرة، منتهكة بذلك أهم مبادئ التعامل 

مع املهاجرين وهو “عدم إجبارهم على العودة”.
ج���اء ذل���ك ف��ي كلمة أل��ق��اه��ا خ���الل مشاركته 
في برنامج بعنوان “االجتار بالبشر وحقوق 
الالجئني” الذي نظمته أكادميية العدل التركية في 
إطار رئاسة تركيا ملسيرة تعاون دول جنوب شرق 

.)GDAÜ( أوروبا
ودع���ا ق��ي��ران املجتمع ال��دول��ي إل��ى م��زي��د من 
التعاون والتضامن من أجل توفير معيشة كرمية 

للمهاجرين والالجئني.
وت��اب��ع ق��ائ��ال: “لأسف بعض ال���دول تنتهك 
القانون الدولي فيما يخص التعامل مع الالجئني 
واملهاجرين، وقد زودنا املجتمع الدولي واالحتاد 
األوروب���ي بالوثائق التي تثبت انتهاك اليونان 

حلقوق املهاجرين والالجئني”.

وأش��ار قيران إلى وج��ود أكثر من 280 مليون 
مهاجرا و46 مليون نازحا ونحو 30 مليون الجئا 

حول العالم حاليا.
وأوض����ح أن م��الي��ني األش��خ��اص ف��ي س��وري��ا 
وأفغانستان وميامنار ومناطق أخ��رى، اضطروا 

لترك ديارهم بسبب احلروب واملجاعة والفقر.
وأكد أن تركيا حتتضن كل من يلجأ إليها بغض 
النظر عن أعراقهم وأديانهم ومعتقداتهم، مبينا أن 
بالده حتتل املرتبة األولى عامليا في إيواء الالجئني.

وتابع قائال: “نستضيف نحو 4 ماليني الجئ 
ومهاجر معظمهم من السوريني، ومع املساعدات 
التي نقدمها للنازحني في الداخل السوري، يصل 
عدد األشخاص الذين تساعدهم تركيا إلى نحو 9 

ماليني”.
وأض��اف أن تركيا أنفقت من ميزانيتها أكثر 
م��ن 40 مليار دوالر أمريكي، لتحسني أوض��اع 
السوريني املقيمني على أراضيها، وأنشأت 52 ألف 

مسكنا للنازحني في محافظة إدلب السورية.


