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وزير خارجية بريطانيا :البرملان قد يوافق
على البريكست

بعد فشل مفاوضات الديمقراطيني والجمهوريني

اإلغالق الجزئي للحكومة
األمريكية ّ
يمتد للعام
املقبل بسبب جدار
ترامب الباهظ
فش��لت مفاوض��ات الدميقراطي�ين واجلمهوري�ين بإنه��اء اإلغ�لاق اجلزئ��ي للحكوم��ة
فتأج��ل للع��ام املقب��ل ح��ل م��أزق امليزاني��ة بس��بب إص��رار الرئي��س ترام��ب عل��ى
األمريكي��ةّ ،
متوي��ل بن��اء ج��دار ح��دودي م��ع املكس��يك.
وبعد جلس��ة جمللس الش��يوخ دامت دقائق معدودة ،حضرها عدد قليل من الس��يناتورات
بس��بب عطلة عيد امليالد ،مت تأجيل اجللس��ة حتى العاش��رة صباحاً من يوم االثننيّ ،
لكن
إكم��ال امل��داوالت بش��أن امليزاني��ة س��يتم فق��ط األربع��اء املقب��ل يف الي��وم ال�ـ 12لإلغ�لاق
احلكوم��ي .وبق��ي كل ط��رف عل��ى موقف��ه ،م��ع رف��ض الدميقراطي�ين ختصي��ص أم��وال
جلدار ترامب وإصرار الرئيس على أنه لن ميول احلكومة إال إذا حصل على متويل للجدار.
واتهم��ت املتحدث��ة باس��م البي��ت األبي��ض س��ارة س��اندرز الدميقراطي�ين «باختي��ار اإلبقاء
عل��ى إغ�لاق احلكوم��ة بش��كل عل�ني حلماي��ة املهاجري��ن غ�ير الش��رعيني ب��د ً
ال م��ن الش��عب
األمريك��ي».
وقالت إن ترامب «لن يو ّقع على شيء ال يعطي أ ّو ً
ال األولوية ألمن بلدنا وأمانه».
وجيم��د النق��اش ح��ول اجل��دار التصوي��ت عل��ى إق��رار امليزاني��ة ،م��ا حي��رم حن��و  800أل��ف
ّ
موظ��ف فدرال��ي م��ن رواتبه��م ويوق��ف عم��ل أج��زاء غ�ير أساس��ية م��ن احلكوم��ة.
ويقول ترامب إن هناك حاجة إىل  5مليارات دوالر لتوسيع وحتسني احلواجز احلدودية
على طول احلدود املكسيكية .أما معارضو الرئيس ،مبن فيهم البعض يف حزبه اجلمهوري،
فيتهمونه بتضخيم خطر اهلجرة غري الشرعية لتحقيق مكاسب سياسية خاصة.

برلني تنوي مراقبة التمويل الخليجي للمساجد على أراضيها
أف��ادت وس��ائل إع�لام أملاني��ة ب��أن برل�ين تري��د إل��زام دول اخللي��ج الفارس��ي
بالتنسيق معها فيما خيص متويل املساجد واملنظمات واجلمعيات الدينية
اإلسالمية على األراضي األملانية.
وأوردت صحيف��ة «زودويتش��ه تس��ايتونغ» حتقيق��ا ،أعدت��ه بالتع��اون م��ع
حمط�تي اإلذاع��ة  WDRو ،NDRج��اء في��ه أن أملاني��ا تطال��ب بذل��ك م��ن
أج��ل التص��دي للتي��ارات األصولي��ة واملتش��ددة عل��ى أراضيه��ا ومن��ع انتش��ار
الفك��ر املتط��رف ب�ين الالجئ�ين.
وج��اء يف التقري��ر أن طلب��ات دول اخللي��ج الفارس��ي ،وخاص��ة قط��ر

والس��عودية ،املتعلق��ة بتموي��ل املس��اجد واملنظم��ات الديني��ة س��تدرس م��ن
قب��ل االس��تخبارات ،مب��ا فيه��ا االس��تخبارات اخلارجي��ة ،ووزارت��ا الداخلي��ة
واخلارجية ومكتب املستشار االحتادي ،وذلك بهدف حتديد اجلهات اليت
تق��دم التموي��ل ومل��ن وألي غ��رض.
ويش��ار إىل أن��ه يف الوق��ت الراه��ن ال متتل��ك الس��لطات األملاني��ة معطي��ات
دقيق��ة ح��ول حج��م متوي��ل املس��اجد م��ن اخل��ارج .وتش�ير التقدي��رات إىل أن
حج��م التموي��ل يزي��د ع��ن ملي��ون ي��ورو يف الس��نة يف والي��ة مش��ال الراي��ن
وس��تفاليا لوحده��ا.

انتهاء حملة انتخابية عنيفة في بنغالدش والتصويت األحد مفوضية االنتخابات في مدغشقر
انتهت يوم اجلمعة محلة انتخابية استمرت أسابيع يف بنغالدش وشابها العنف الذي استهدف يف الغالب تعلن فوز راجولينا بالرئاسة

عاملني ومسؤولني يف حتالف معارض وسط انتقادات من الواليات املتحدة ودول أخرى.
ويسعى حزب رابطة عوامي الذي تقوده رئيسة الوزراء الشيخة حسينة للفوز بثالث انتخابات على التوالي
يف االقرتاع الذي سيجرى يوم األحد والذي ينافسها فيه حزب بنجالدش الوطين املعارض الذي قاطع آخر
انتخاب��ات عام��ة أجري��ت يف ع��ام  .2014ويعتم��د ح��زب رابط��ة عوام��ي عل��ى إجن��ازات اقتصادي��ة حققه��ا خالل
العقد املاضي لكن حتالفا يقوده حزب بنجالدش الوطين الذي دخل كثري من قادته السجن وعد الناخبني
برفع القيود عن وسائل اإلعالم وزيادة األجور وجتميد أسعار الوقود.
وق��ال األم�ين الع��ام حل��زب بنغ�لادش الوط�ني م�يرزا فخ��ر اإلس�لام للصحفي�ين ي��وم اخلمي��س لق��د فق��دت
احلكوم��ة التأيي��د املعن��وي وح��ث الناخب�ين عل��ى اس��تعادة الدميقراطي��ة .وق��ال :لك��ن الن��اس معن��ا .يري��دون
التغيري .وتعثرت استعدادات حزب بنغالدش الوطين لالنتخابات بسبب سجن زعيمته رئيسة الوزراء السابقة
خالدة ضياء يف فرباير ش��باط بتهم فس��اد قال احلزب إنها ملفقة.
وينفي قادة حزب رابطة عوامي إساءة استعمال السلطة على أي حنو ويقولون إنهم سيعودون إىل احلكم
بأغلبي��ة س��احقة م��ن األص��وات .وقال��ت حس��ينة ملؤيديه��ا ي��وم اخلمي��س إن عليه��م أن يضمن��وا انتص��ار الق��وى
املؤيدة للتحرير يف إش��ارة إىل حرب االس��تقالل عن باكس��تان اليت قادها والدها الش��يخ جميب الرمحن يف
عام  .1971وتتوقع وحدة األحباث والتحليالت يف جملة إيكونوميست فوز حزب رابطة عوامي يف االنتخابات.
وق��ال ح��زب بنغ�لادش الوط�ني ي��وم اخلمي��س إن أكث��ر م��ن  8200م��ن الق��ادة والناش��طني يف حتال��ف يض��م
حنو  20حزبا معارضا ألقي القبض عليهم منذ اإلعالن عن موعد االنتخابات أوائل الشهر املاضي .وأضاف
احل��زب أن أربع��ة م��ن املوظف�ين يف التحال��ف قتلوا وأصيب أكث��ر من  12300آخرين.
وم��ن جانب��ه ،ق��ال ح��زب رابط��ة عوام��ي إن ح��زب بنج�لادش الوطين واألحزاب الش��ريكة له مس��ؤولة عن قتل
س��تة م��ن العامل�ين في��ه خ�لال األس��ابيع الثالث��ة املاضي��ة .ورفض��ت الش��رطة تأكي��د أع��داد الضحاي��ا .وق��ال
حمبوب تالوكدار ،وهو أحد مخسة أعضاء يف اللجنة االنتخابية ،إن فرص الفوز يف االنتخابات غري متكافئة
لكن أعضاء آخرين توقعوا انتخابات حرة ونزيهة.
وق��ال أي��رل ميل��ر الس��فري األمريك��ي يف بنج�لادش إن مجي��ع األط��راف وبينه��ا النس��اء ومرش��حو األقلي��ات
تعرضوا للعنف .وقال يف بيان بعد اجتماع مع املسؤولني يف اللجنة االنتخابية يوم اخلميس مع ذلك يبدو
أن مرش��حي أح��زاب املعارض��ة حتمل��وا وط��أة معظم العنف.

ق��ال وزي��ر اخلارجي��ة الربيطان��ي جريمي��ي هن��ت ي��وم اجلمع��ة :إن الربمل��ان ق��د يواف��ق عل��ى اتفاق رئيس��ة
الوزراء ترييزا ماي للخروج من االحتاد األوروبي إذا أوضح التكتل أن الوضع اخلاص باحلدود األيرلندية
سيكون مؤقتا.
وألغت ماي التصويت على اتفاق اخلروج يف وقت سابق من الشهر اجلاري بعدما أقرت بأنه لن حيظى
مبوافقة الربملان .ومن املنتظر أن يناقش النواب االتفاق جمددا الشهر املقبل على أن جيري التصويت
يف منتص��ف يناي��ر كان��ون الثان��ي .والربمل��ان منقس��م بش��دة حي��ث ع��ارض أنصار ومؤي��دو االنفصال على
حد س��واء اتفاق ماي الذي يس��عى إىل احلفاظ على عالقات وثيقة مع االحتاد األوروبي .ومن املقرر أن
تغ��ادر بريطاني��ا التكت��ل يف  29م��ارس آذار .وزادت اخلالف��ات م��ن احتم��ال اخل��روج دون اتف��اق مم��ا أدى إىل
تزايد الدعوات إلجراء استفتاء ثان على انسحاب بريطانيا من االحتاد .وقال هنت إن النواب سيقرون
اتف��اق م��اي إذا أوض��ح االحت��اد أن الوض��ع اخل��اص باحل��دود األيرلندي��ة س��يكون مؤقت��ا .وق��ال هنت هليئة
اإلذاعة الربيطانية (بي.بي.سي) إذا كان مؤقتا فيمكن للربملان التعايش مع ذلك ...ميكننا (احلصول
عل��ى) ه��ذا االتف��اق .بالطب��ع نس��تطيع .م��ن جهت��ه قال جريميي كوربني زعيم ح��زب العمال املعارض يف
بريطانيا لصحيفة إندبندنت إن حماولة احلزب الدفع من أجل إجراء انتخابات عامة من خالل تقديم
اق�تراح بإج��راء اق�تراع عل��ى الثق��ة يف احلكوم��ة ه��ي مس��ألة وق��ت فحس��ب .وأش��ار كورب�ين إىل أن اإلجراء
س��يكون حتمي��ا إذا أخفق��ت رئيس��ة ال��وزراء تريي��زا م��اي يف حش��د الدع��م يف الربمل��ان لسياس��اتها اخلاص��ة
باخلروج من االحتاد األوروبي .وقال كوربني للصحيفة يف مقابلة أوضحنا أن طرح اقرتاع على الثقة
يف احلكوم��ة ه��و مس��ألة وق��ت فحس��ب ،وس��نفعل ذل��ك عندم��ا تك��ون الثق��ة فيهم عند أدنى مس��توى على
اإلطالق ،وهو ما أظن أنه سيكون بعد أن خيسروا التصويت .ومن غري املقرر إجراء انتخابات جديدة قبل
 ،2022لكن ميكن إجراء انتخابات إذا أخفقت ماي يف مترير سياس��تها عرب الربملان.

وتقدم واضح ملرشح املعارضة

الكونغو الديمقراطية
تطرد سفير االتحاد
األوروبي قبل االنتخابات
الرئاسية

قال��ت مجهوري��ة الكوجن��و الدميقراطي��ة ي��وم
اخلمي��س إنها س��تطرد س��فري االحت��اد األوروبي بارت
اوفري ردا على جتديد مت يف اآلونة األخرية لعقوبات
التكت��ل ض��د مس��ؤولني يف الب�لاد بينه��م مرش��ح أح��د
أح��زاب االئت�لاف احلاك��م ملنص��ب الرئي��س.

بعد تلويح أمريكا بإلغاء معاهدة التس ّلح مع روسيا

أعلن��ت مفوضي��ة االنتخاب��ات يف مدغش��قر ي��وم
اخلمي��س ف��وز املرش��ح الرئاس��ي أندري��ه راجولين��ا
يف اجلول��ة الثاني��ة م��ن االنتخاب��ات وذل��ك طبق��ا
للنتائ��ج األولي��ة بع��د ف��رز كام��ل األص��وات.
ول��دى احملكم��ة الدس��تورية العلي��ا تس��عة أي��ام
اعتب��ارا م��ن اخلمي��س الخت��اذ ق��رار بش��أن تأكي��د
تل��ك النتائ��ج األولي��ة .كان م��ارك رافالومانان��ا
مناف��س راجولين��ا ق��د زع��م ي��وم األح��د املاض��ي
حدوث تزوير .وقالت املفوضية إن راجولينا حصل
عل��ى  55.66باملئ��ة م��ن األص��وات يف ح�ين حص��ل
رافالومانانا على  44.34باملئة وبلغت نسبة اإلقبال
م��ا يزي��د قلي�لا ع��ن  48باملئ��ة .وكان الرئيس��ان
الس��ابقان ،رافالومانان��ا ومنافس��ه راجولين��ا ال��ذي
أط��اح ب��ه يف انق�لاب ع��ام  ،2009ق��د أعلن��ا يف وق��ت
س��ابق أنهم��ا س��يقبالن النتائ��ج مم��ا زاد اآلم��ال يف
انتق��ال س��لمي للس��لطة وع��دم تك��رار الفوض��ى
السياس��ية ال�تي حدث��ت قب��ل عش��ر س��نوات تقريبا.
وحض��ر راجولين��ا إع�لان املفوضي��ة للنتائ��ج ي��وم
اخلميس فيما مل حيضر رفالومانانا .ويبلغ عدد
س��كان مدغش��قر ،وه��ي جزي��رة تق��ع يف احملي��ط
اهلندي ،حنو  25مليون نس��مة وهي من بني أفقر
الدول يف القارة األفريقية إذ يعيش حنو  80باملئة
م��ن الس��كان عل��ى أق��ل م��ن دوالري��ن يف الي��وم.

ق��ال وزي��ر خارجي��ة أملاني��ا هايك��و م��اس لوكال��ة
األنباء األملانية إن بالده ستعارض بقوة أي حترك
لنش��ر صواري��خ نووي��ة جدي��دة متوس��طة امل��دى يف
أوروبا إذا ألغيت معاهدة رئيسية للحد من التسلح
تع��ود لف�ترة احل��رب الباردة.
ونقلت وكالة األنباء عنه قوله يف مقابلة نشرت
يوم األربعاء جيب أال تصبح أوروبا حتت أي ظرف
س��احة نقاش عن إعادة التس��لح .وأضاف :س��يلقى
نش��ر صواري��خ جدي��دة متوس��طة امل��دى مقاوم��ة
واسعة يف أملانيا .كانت الواليات املتحدة قد هددت
باالنس��حاب من معاهدة القوى النووية متوس��طة
املدى اليت أبرمت يف عام  1987واليت حتظر على
موسكو وواشنطن نشر صواريخ قصرية ومتوسطة
املدى على الرب يف أوروبا .وقالت روسيا إنها تتأهب
لنش��ر الوالي��ات املتح��دة صواري��خ نووي��ة جديدة يف
أوروبا بعد انس��حاب واش��نطن املزمع من املعاهدة.
وق��ال م��اس :إع��ادة التس��لح الن��ووي ه��و اجل��واب
اخلط��أ ب��كل تأكيد.
يذك��ر أن معاه��دة احل��د م��ن الصواري��خ
املتوس��طة والقص�يرة امل��دى «معاه��دة الق��وات
النووي��ة املتوس��طة»« ،أي إن إف» ،مت التوقي��ع
عليه��ا ب�ين كل م��ن الوالي��ات املتح��دة األمريكي��ة
واالحت��اد الس��وفيييت ع��ام  .1987ووقع��ت املعاهدة
يف واش��نطن م��ن قب��ل الرئي��س األمريك��ي رونال��د
ريغان والزعيم السوفيييت ميخائيل غورباتشوف،
وتعه��د الطرف��ان بع��دم صن��ع أو جتري��ب أو نش��ر أي
صواري��خ باليس��تية أو جمنح��ة أو متوس��طة.
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وج��اء الق��رار ال��ذي أعلنت��ه وزارة اخلارجي��ة
عقب اجتماع مع السفراء األجانب يف كينشاسا
بع��د عام�ين م��ن ف��رض العقوب��ات للم��رة األوىل
وقب��ل ثالث��ة أي��ام فق��ط م��ن انتخاب��ات ط��ال
انتظاره��ا.
م��ن جانب��ه أظه��ر اس��تطالع جدي��د لل��رأي يف
مجهوري��ة الكوجن��و الدميقراطي��ة أن مرش��ح
املعارض��ة مارت��ن فايول��و ه��و األوف��ر حظ��ا للف��وز يف
االنتخابات الرئاسية اليت طال تأجيلها بينما جاء
املرش��ح ال��ذي تدعم��ه احلكوم��ة يف املرك��ز الثال��ث.
وكان فايول��و وه��و مدي��ر س��ابق يف ش��ركة
إكسون موبيل معروفا على نطاق ضيق عندما
اختاره حتالف للمعارضة مرشحا له يف نوفمرب
تشرين الثاني لكن كثافة الدعاية له يف البالد
مبا يف ذلك املناطق الشرقية اليت يتفشى فيها
م��رض اإليب��وال زادت من ش��عبيته.

أملانيا تص ّر على أوروبا خالية من الصواريخ النووية

وتعه��د الطرف��ان أيضا بتدمري كافة منظومات
الصواري��خ ال�تي ي�تراوح مداه��ا املتوس��ط م��ا ب�ين
 5500-1000كيلوم�تر ،ومداه��ا القص�ير م��ا
ب�ين  1000─500كيلوم�تر .وحبل��ول آذار /ماي��و
 1991مت تنفي��ذ املعاه��دة بش��كل كام��ل ،حي��ث
دمر االحتاد السوفيييت  1792صاروخا باليستيا
وجمنح��ا تطل��ق م��ن األرض ،يف ح�ين دم��رت
الوالي��ات املتح��دة األمريكي��ة  859صاروخ��ا.
وجت��در اإلش��ارة إىل أن املعاه��دة غ�ير حم��ددة
املدة ،ومع ذلك حيق لكل طرف املعاهدة فسخها

بعد تقديم أدلة مقنعة تثبت ضرورة اخلروج منها.
وم��ن ح�ين إىل آخ��ر تتب��ادل روس��يا والوالي��ات
املتح��دة األمريكي��ة االتهام��ات بانته��اك املعاه��دة
املذك��ورة  ،حي��ث تتح��دث الوالي��ات املتح��دة
ع��ن تطوي��ر يف روس��يا فئ��ة جدي��دة م��ن األس��لحة
وختص��ص األم��وال لتطوير األس��لحة املض��ادة ،أما
روسيا فتعرتض على تطوير أمريكا طائرات بدون
طي��ار هجومي��ة ونق��ل منصات إطالق املس��موح بها
من نوع «إم كي »41 -من السفن إىل الرب ،كما
ح��دث يف روماني��ا وبولن��دا.

سرقة بيانات ألف الجئ كوري شمالي في كوريا الجنوبية
قال��ت وزارة الوح��دة الكوري��ة اجلنوبي��ة ي��وم اجلمع��ة :إن البيان��ات الش��خصية لنح��و أل��ف ك��وري مشال��ي فروا إىل اجلنوب ُس��ربت بعد أن اخرتق متس��للون جمهولون
قاعدة بيانات وكالة إلعادة التوطني .وقالت الوزارة إنها اكتشفت األسبوع املاضي أن أمساء وتواريخ ميالد وعناوين  997منشقا ُسرقت من جهاز كمبيوتر أصابه
برنامج خبيث يف الوكالة اليت تسمى (مركز هانا) يف مدينة جومي الواقعة يف جنوب البالد .وقال مسؤول يف الوزارة للصحفيني طلب عدم نشر امسه حلساسية
املوضوع مت زرع الربنامج اخلبيث عرب رسائل بريد إلكرتوني أرسلها عنوان داخلي مشريا إىل حساب بريدي خاص مبركز هانا .ومركز هانا أحد  25معهدا تديرها
الوزارة يف خمتلف أحناء البالد ملساعدة حنو  32000الجئ على التكيف مع احلياة يف كوريا اجلنوبية وذلك من خالل توفري وظائف ومساعدات طبية وقانونية هلم.

صــــــورة وخبــــــر
مقتل  10رجال شرطة بكمني في بوركينا فاسو

احتجاز  64شخصا بتركيا بتهمة صلتهم بداعش

منفذ تفجير ماراثون بوسطن يستأنف حكم اإلعدام

السويد تحبط عم ًال إرهابيا بالكيميائي

قت��ل عش��رة م��ن عناص��ر الش��رطة يف بوركين��ا فاس��و ،وج��رح ثالث��ة آخرون يف
كمني يف مشال غرب البالد ،اخلميس ،وفق ما أكدت وزارة األمن يف الدولة
الواقعة بغرب أفريقيا .وقالت الوزارة يف بيان إن «احلصيلة هي  10شرطيني
لق��وا حتفه��م وثالث��ة أصيب��وا جب��روح» ،موضح��ة ب��أن موكب��ا للش��رطة م��ن
منطق��ة توي�ني وتعزي��زات م��ن منطق��ة ديدوغ��و تعرض��ت لكم�ين .وأك��د وزير
األم��ن كليم��ان س��وادوغو احلصيل��ة يف تصرحيات عل��ى التلفزيون الرمسي
معلنا عن إرسال تعزيزات من الشرطة واجليش لتسيري دوريات يف املنطقة.

أصدرت النيابة العامة يف أنقرة أمرا باعتقال أكثر من  60شخصا
يش��تبه بتورطه��م يف نش��اطات لتنظي��م «داع��ش» اإلرهاب��ي .وأف��ادت
قن��اة « »TPTالرتكي��ة ،أم��س اجلمع��ة ،ب��أن التحقي��ق جي��ري حب��ق
 64ش��خصا على األقل ،دون ذكر جنس��ياتهم أو أي تفاصيل أخرى.
وجرى يف نوفمرب وديسمرب من العام املاضي يف تركيا احتجاز 283
شخصا بتهمة ارتباطهم باملتطرفني ،حبسب معلومات دائرة األمن
الرتكية الرئيس��ية.

طل��ب حمام��و منف��ذ تفج�ير ماراث��ون بوس��طن ،جوه��ر تس��ارنايف ،من حمكمة
اس��تئناف ،إس��قاط حك��م اإلع��دام الص��ادر حب��ق موكله��م يف قضي��ة التفج�ير،
ال��ذي أودى حبي��اة  3أش��خاص وأص��اب أكث��ر م��ن  260آخري��ن .وق��دم حمام��و
تس��ارنايف ( 25عاما) مذكرة إىل حمكمة االس��تئناف يف بوس��طن ،اخلميس،
أوضح��وا فيه��ا أن رف��ض قاض��ي احملكم��ة االبتدائي��ة نق��ل القضي��ة إىل مدين��ة
أخ��رى .وأص��درت هيئ��ة حملف�ين يف مدين��ة بوس��طن يف ماي��و  2015ق��رارا بإدانة
تس��ارنايف بوض��ع قنبلت�ين بدائي�تي الصن��ع ق��رب خط نهاية مارثون بوس��طن.

ق��ال مدع��ون يف الس��ويد ي��وم اخلمي��س إن ثالث��ة رج��ال م��ن وس��ط آس��يا اتهم��وا
بالتخطي��ط الرت��كاب جرائ��م «إرهابي��ة» ،يواجه��ون م��ع  3آخري��ن تهم��ا بتموي��ل
تنظي��م «داع��ش» .وق��ال مكت��ب االدع��اء يف س��توكهومل يف بي��ان إن ثالث��ة م��ن
املش��تبه به��م حصل��وا عل��ى كمي��ات كب�يرة م��ن امل��واد الكيميائي��ة ومع��دات أخ��رى
وقام��وا بتخزينه��ا م��ن أج��ل قت��ل أش��خاص أو إحلاق الضرر بهم .وأف��اد االدعاء بأن
«اجلرمية اإلرهابية لو كانت نفذت لتضررت السويد ضررا كبريا» .وذكر البيان
أن الرج��ال الس��تة م��ن أوزبكس��تان وقرغيزس��تان.

