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ال�سنة الثانية والع�رشون  -العدد 6042

مع حلول العام الجديد

السترات الصفراء ّ
تهدد ليلة رأس السنة..
وروسيا ّ
تحذر من مظاهرات وإضرابات في عدة دول

رئيسة وزراء بنغالدش تفوز بوالية رابعة في االنتخابات
أعلنت مفوضية االنتخابات فى بنجالدش ،فى ساعة متأخرة من مساء األحد ،فوز حزب رابطة عوامى بزعامة رئيسة ال��وزراء الشيخة
حسينة باالنتخابات العامة التى جرت.
وقال هالل الدين أمحد األمني العام ملفوضية االنتخابات للصحفيني « تهانينا حلزب رابطة عوامي» ،ورفضت املعارضة بقيادة حزب
بنغالدش الوطنى االنتخابات ودعت إىل إجراء انتخابات جديدة وسط اتهامات بالتزوير.
وشابت االقرتاع أعمال عنف ُقتل فيها  17شخصا ،وفقا ملا أوردته وكالة رويرتز لألنباء نقال عن مصادر أمنية ،إذ وقعت اشتباكات بني
أنصار احلزب احلاكم واملعارضة ،يف حني قالت وسائل إعالم حملية إن الشرطة أطلقت النار على مواطنني.
وقالت «القناة  »24استنادا إىل نتائج غري نهائية إن حزب «رابطة عوامي» احلاكم حصل على أكثر من  151مقعدا اليت تشكل األغلبية
املطلقة يف الربملان ،لت ّتجه بذلك الشيخة حسينة إىل والية رابعة يف حكم البالد ،وهي الوالية الثالثة هلا على التوالي.
وتفوق هذه النتيجة بفارق كبري ما حققه حتالف «جبهة الوحدة الوطنية» املعارض الذي يضم «حزب بنغالديش الوطين» ،املوالي
لرئيسة الوزراء السابقة ،السجينة حاليا ،خالدة ضياء.

رسائل زعماء العالم للعام الجديد 2019

ل� � �وّح أص� �ح ��اب «ال � �س �ت�رات ال��ص��ف ��راء»
بتخريب ف��رح��ة رأس السنة يف العاصمة
ب��اري��س ،مساء االث�ن�ين ،يف وق��ت يتوقع أن
يتقاطر على ج��ادة الشانزليزيه الشهرية
أك �ث��ر م��ن  300أل ��ف ش�خ��ص لالحتفال
ب��ال�ع��ام اجل��دي��د ،بينما ح� � ّذرت اخلارجية
ال��روس �ي��ة امل��واط �ن�ين ال� ��روس ال��راغ �ب�ين يف
السفر إىل اخلارج ،من أن عدة دول ستشهد
يف آن واحد ،قبيل حلول العام اجلديد ،أي
يف  31ديسمرب ،تنظيم مظاهرات وإضرابات
مجاهريية.
على اجلانب الفرنسي قالت صحيفة «لو
باريسيان» الفرنسية إن االحتفال برأس
السنة امليالدية يف الشانزليزيه سيشهد،
ه��ذه امل ��رة ،إج� ��راءات أمنية م�ش��ددة خالفا
للسنوات امل��اض�ي��ة ،وذل ��ك بعد دع��ا عدد
من منسقي حركة «السرتات الصفراء»
أن��ص ��اره ��م ع �ل��ى ال �ش �ب �ك��ات االج�ت�م��اع�ي��ة
ُسمع
لالحتجاج ،مساء االث�ن�ين ،حتى «ي َ
صوتهم بشكل أحسن» ،وفق ما نقل املصدر.

وأوضحت الصحيفة أن والية أمن باريس
ن� ّ�س�ق��ت م��ع ك��ل ع�ن��اص��ره��ا خ�ط��ة تأمني
احتفاالت استقبال عام  ،2019حتى متر يف
أمن وسالم.
وذك��رت الشرطة الباريسية أن خطتها
ت ��أت ��ي يف س��ي ��اق م ��واج��ه ��ة «ال �ت �ه ��دي ��دات
اإلرهابية» ،إضافة إىل احتجاجات أصحاب
«السرتات الصفراء».
وخ�ل�ال األس �ب��وع امل��اض��ي ،دع ��ا ع ��دد من
ق�ي��ادات ال�س�ترات الصفراء أنصارهم على
فيسبوك وتويرت لـ»إمساع صوتهم» مساء
االث� �ن�ي�ن ،وذل� ��ك ب��االح �ت �ج��اج ل�ي�ل��ة رأس
السنة يف املناطق اليت تشهد توافدا كبريا
ل�ل�س�ي��اح وت�غ�ط�ي��ة إع�لام �ي��ة م �ه �م��ة ،مثل
«س��اح��ة ت��روك��ادي��رو» و»ش ��ون دو م��ارس»
و»برج إيفل».
اىل ذل � ��ك ح� � � � ّذرت وزارة اخل ��ارج� �ي ��ة،
املواطنني ال��روس الراغبني يف السفر إىل
اخل� ��ارج ،م��ن أن ع ��دة دول ستشهد يف آن
واح ��د ،قبيل حلول ال�ع��ام اجل��دي��د ،أي يف

 31ديسمرب ،تنظيم مظاهرات وإضرابات
مجاهريية.
وقال مركز متابعة األزمات يف اخلارجية
ال ��روس��ي ��ة :إن ع��اص �م��ة م��ال �ي��زي��ا ،مدينة
ك��واالمل�ب��ور ،ستشهد يف الساعة العاشرة
من مساء  31ديسمرب(بالتوقيت احمللي)
مظاهرة بالقرب من مركز التسوق Sogo
 ،وس �ي�تراف��ق ذل ��ك ب��اخت��اذ ت��داب�ير أمنية
متزايدة.
وق � ��د ت� �ت ��وق ��ف ح ��رك ��ة ال � �ق � �ط� ��ارات يف
بريطانيا ،بسبب إض��راب موظفي شركة
 South Western Railwayوهو ما قد يزيد
العبء على وسائل النقل البديلة.
وش �ه��دت ال�ع��اص�م��ة ال�ف��رن�س�ي��ة ،ب��اري��س،
ي� ��وم  31دي �س �م�بر ف �ع��ال �ي��ات اح�ت�ج��اج�ي��ة
تنظمها «السرتات الصفراء» وترافق ذلك
بإجراءات أمنية قوية .ويف الربازيل ،مت يف
 1يناير اخت��اذ تدابري أمنية قوية ،خالل
االحتفال بتنصيب الرئيس اجلديد للبالد.

فنزويال تعرض املساعدة
األمن الروسي يعتقل مواطن ًا أمريكي ًا بتهمة التجسس
اعتقل رجال املخابرات الروسية ،املواطن األمريكي ،بول
ضده .ويالن ،يف موسكو في مؤامرة اغتيال رئيس كولومبيا
عند تنفيذه لنشاط جتسسي ،ومت فتح قضية جنائية

وق��ال مركز العالقات العامة يف جهاز األم��ن الفيدرالي الروسي( ) FSB
يف تقريره« :قامت جمموعة من عناصر جهاز األم��ن الفيدرالي ،يف يوم 28
دي�س�م�بر ،باعتقال امل��واط��ن األم��ري�ك��ي ،ب��ول وي�ل�ان ،خ�لال تنفيذه لنشاط
جتسسي يف موسكو”.
وأض ��اف امل��رك��ز ،أن اجل�ه��ات املختصة ،فتحت قضية جنائية ،وفقا مل��ادة
«التجسس» من قانون العقوبات اجلنائية الروسي ،للتحقيق يف املوضوع.
وجيري يف الوقت الراهن ،تنفيذ التحريات الالزمة.
ويف وق��ت س��اب��ق ،مت إجن ��از التحقيق يف القضية اجلنائية ض��د امل��واط��ن
النروجيي ،فرودي بريج ،املتهم بالتجسس يف روسيا .وقال حمامي الدفاع عنه،
ايليا نوفيكوف ،إن املخابرات الروسية ،أبلغت فريق الدفاع ،بإجناز التحقيق.
وتفيد وسائل اإلعالم ،بأنه مت اعتقال بريج يف موسكو ،عند استالمه وثائق
تتضمن معلومات سرية تتعلق باألسطول احلربي الروسي.
وتؤكد املخابرات ،أن الشخص الذي سلمه هذه الوثائق ،هو املواطن الروسي
اليكسي جيتنيوك املعتقل حاليا بتهمة خيانة الدولة وفقا للمادة  276من
قانون العقوبات اجلنائية الروسي» التجسس”.
ويؤكد جهاز األمن الفيدرالي الروسي ،أن جيتنيوك ،تعامل مع وكالة
املخابرات املركزية األمريكية ،وسلمها وثائق سرية عرب املواطن النروجيي
فرودي بريج.

قال وزير اخلارجية الفنزويلي خورخي أرياثا إن حكومة
ب�ل�اده مستعدة للمساعدة يف التحقيق ب�ش��أن م��ؤام��رة
الغتيال الرئيس الكولوميب إيفان دوك��ي وال�تي اعتقل
فيها ثالثة فنزويليني يف كولومبيا لالشتباه بتورطهم
فيها .وت��أت��ي حم��اول��ة االغ�ت�ي��ال امل��زع��وم��ة يف وق��ت تشهد
العالقات بني البلدين اجلارين بأمريكا اجلنوبية توترا.
ودوك ��ي اليميين البالغ م��ن العمر  42ع��ام��ا م��ن أشد
منتقدي حكومة فنزويال االشرتاكية بزعامة الرئيس
نيكوالس م��ادورو وال��ذي يصفه بأنه دكتاتور .وع��ادة ما
يتهم مادورو دوكي بالتآمر لإلطاحة به.
وقال أرياثا يف بيان إن فنزويال مستعدة لتقديم التعاون
الالزم من جانب الشرطة واملخابرات وطلب من السلطات
الكولومبية ت�ق��دي��م م�ع�ل��وم��ات أك�ث��ر ع��ن الفنزويليني
الثالثة املعتقلني.
وكان كارلوس هوملز تروخيلو وزير خارجية كولومبيا
قد قال يوم السبت إن السلطات حتقق يف احتمال وجود
مؤامرات الغتيال دوكي رمبا تضم فنزويليني مت اعتقاهلم
وحبوزتهم أسلحة ثقيلة.

ت� �ص� �دّرت رس ��ال ��ة امل �ص��احل��ة ال �ت�ي بعثها
الزعيم ال�ك��وري الشمالي كيم جونج أون
للرئيس األمريكي دونالد ترامب مبناسبة
ح �ل��ول ال �ع��ام اجل��دي��د  2019وس ��ط توقف
امل �ف��اوض��ات ال �ن��ووي��ة ،ان �ب��اء وس��ائ��ل االع�لام
ّ
استهل الرئيس الصيين العام
العاملية ،بينما
اجلديد خبطاب عن تايوان.
من جهتها دعت املستشارة األملانية أنغيال
مريكل شعبها للتضامن والتعاون للتغلب
ع�ل��ى اخل�ل�اف ��ات ال�س�ي��اس�ي��ة ال�ع�م�ي�ق��ة ،من
جانبه أك��د وزي��ر ال��دف��اع ال��روس��ي سريغي
ش��وجي��و ،أن ج�ي��ش ب�ل�اده ال ي ��زال األك�ث��ر
حداثة وكفاءة ،مقدما التهنئة للعسكريني
بعيد رأس السنة ،يف حني استقبل الرئيس
االم��ري �ك��ي دون ��ال ��د ت ��رام ��ب ال �ع ��ام اجل��دي��د
�وع ��دات أك��ث ��ر ل �ل �م �ه��اج��ري��ن امل �س��امل�ين
ب� �ت � ّ
مؤكدا عدم السماح هلم بدخول الواليات
املتحدة.
وحسبما ذكرت صحيفة «تشوسون إلبو»
ال �ك��وري��ة اجل�ن��وب�ي��ة ي ��وم االث �ن�ين.ن �ق�لا عن
مصدر دبلوماسي مل تذكر امسه إن رسالة
كيم إىل ت��رام��ب ُسلمت ي��وم اجلمعة عرب
قناة مل يتم حتديدها وكانت تصاحلية.
ومل يتضمن التقرير تفاصيل بشأن مضمون
الرسالة ولكنه ق��ال إنها تتعلق باحملادثات
األمريكية الكورية الشمالية .وكان مكتب
رئ�ي��س ك��وري��ا اجلنوبية م��ون ج �ي��ه-إن قد
ذك��ر ي��وم األح��د أن كيم بعث برسالة إىل
نظريه الكوري اجلنوبى قائال إنه يريد عقد
مزيد من لقاءات القمة بني الكوريتني العام
املقبل بهدف إخالء شبه اجلزيرة الكورية من
السالح النووي .
*الرئيس الصيين يستهل العام اجلديد
خبطاب عن تايوان
اىل ذلك يلقي الرئيس الصيين شي جني
بينغ خطابا مهما عن تايوان ي��وم األربعاء
يف مستهل ع ��ام ج��دي��د حي�ف��ل ب��أك�ث��ر من
ذكرى تتسم باحلساسية يف البالد .وتايوان
هي أكثر القضايا حساسية يف الصني اليت
ستحتفل يف ع��ام  2019مب��رور سبعني عاما
على تأسيس الصني الشيوعية .وكثريا ما
يكون إحياء ذكرى من األمور احلساسة يف
الصني حيث يرى احلزب الشيوعي احلاكم
أن األول ��وي ��ة ال �ق �ص��وى ه ��ي احل �ف ��اظ على
االستقرار.
* م�ي�رك ��ل ت ��دع ��و ش �ع �ب �ه��ا ل�ل�ت�ض��ام��ن
والتعاون

من جانبها دعت املستشارة األملانية أنغيال
مريكل شعبها للتضامن والتعاون للتغلب
على اخلالفات السياسية العميقة ،معرتفة
ب��أن حكومتها جعلت كثريين من الشعب
األملاني يشعرون باإلحباط يف عام .2018
وقالت مريكل يف كلمتها مبناسبة العام
اجلديد إنها تعرتف بأن كثريين من األملان
«شعروا حبسرة» لتولي االئتالف احلاكم
السلطة يف م��ارس .وأض��اف��ت« :ل��ن نتصدى
لتحديات عصرنا إال إذا حققنا التماسك
ف�ي�م��ا ب�ي�ن�ن��ا وال��ت��ع ��اون م ��ع اآلخ ��ري ��ن عرب
احلدود».
وأك��دت على أنها ملتزمة جبعل االحتاد
األوروب � � ��ي أك �ث ��ر ق� ��وة وق � ��درة ع �ل��ى اخت ��اذ
ال� � �ق � ��رارات ،وت ��اب��ع ��ت« :ون ��ري ��د االح �ت �ف��اظ
بعالقة وثيقة مع بريطانيا على الرغم من
انسحابها من االحتاد األوروبي».
*ال��دف��اع ال��روس �ي��ة :جيشنا ه��و األكثر
حداثة وكفاءة
أكد وزير الدفاع الروسي سريغي شوجيو،
أن ج �ي��ش ب �ل�اده ال ي� ��زال األك �ث ��ر ح��داث��ة
وكفاءة ،مقدما التهنئة للعسكريني بعيد
رأس السنة.
وق��ال ش��وجي��و ،يف تصرحيات ل��ه -حسبما
أفادت قناة (روسيا اليوم) االخبارية« ،ال يزال
اجليش الروسي حيصل على أح��دث مناذج
األسلحة وامل �ع��دات العسكرية ،كما جرى

عام قاس على املراسلني »94« ..صحفي ًا
القوا حتفهم في 2018
ذكر االحتاد الدولي للصحفيني ،يوم اإلثنني ،أن  94صحفيا
قتلوا جراء أعمال عنف أثناء عملهم يف عدة دول حول العامل
خالل عام  ،2018مقابل  84يف عام .2017
وج� ��اء يف ت �ق��ري��ر ل�ل�احت ��اد (أك �ب�ر م�ن�ظ�م��ة دول� �ي ��ة متثل
الصحفيني ومقره بروكسل) أن ذلك العدد من الصحفيني
قتل إما عمدا أو بسبب تفجريات أو تعرضهم إلطالق نار بشكل
عرضي أثناء تغطيتهم لألحداث الساخنة.
وقال فيليب ل�يروث ،رئيس االحت��اد الدولي للصحفيني ،إن
«أع�م��ال العنف الوقحة تتجاهل بشكل ت��ام حياة اإلن�س��ان،
وكشفت عن نهاية مفاجئة للرتاجع قصري األجل يف عمليات

حت��دي��ث ال �ت��دري��ب ال�ع�س�ك��ري ومت حتقيق
تقدم كبري يف تطوير الضمان االجتماعي
للعسكريني وأسرهم واحملاربني القدامى..
وال ي ��زال جيشنا األك �ث��ر ح��داث��ة ويتميز
ب��أك�بر ق ��درة قتالية ،مم��ا يعطينا ضمانا
ثابتا الستقالل وأمن بالدنا».
وأعلنت دائ��رة األم��ن ومكافحة الفساد يف
موسكو يوم االثنني ،أن الساحة احلمراء يف
العاصمة الروسية ستكون مفتوحة ليلة رأس
السنة لكل الراغبني ،مشرية إىل إدخال نظام
خاص ملرور السكان فى أماكن االحتفاالت.
وكانت نيوزيلندا أول دولة تستقبل العام
اجل��دي��د ب��األل�ع��اب ال�ن��اري��ة لتطوي صفحة
سنة  2018مرحبة بـ . 2019
دمية «التضخم» جتسد األزمة االقتصادية
فى فنزويال وفى طريقها للحرق لالحتفال
برأس السنة
*ف��ن ��زوي�ل�ا حت� ��رق دم��ي ��ة جت �س��د األزم� ��ة
االقتصادية
ويف أم ��ري �ك ��ا اجل �ن��وب �ي��ة ق ��ال ��ت صحيفة
«سيمانا» اإلسبانية إن دمية «التضخم»
اليت جتسد األزم��ة االقتصادية يف فنزويال،
وأط �ل ��ق ع�ل�ي�ه��ا «م �ل �ك��ة مج ��ال ال�ت�ض�خ��م»،
وس��ي ��ارة ق��دمي��ة مليئة ب��احل�ق��ائ��ب وأع�ل�ام
العديد من البلدان اليت تعادي فنزويال ،هي
أهم األشياء اليت يتم حرقها يف االحتفاالت
التقليدية برأس السنة يف فنزويال.

قتل الصحفيني املسجلة خالل السنوات الثالث املاضية».
ودعا لريوث ،الدول األعضاء باألمم املتحدة إىل إقرار مسودة
اتفاقية قدمها للمنظمة الدولية االحتاد الدولي للصحفيني،
يف أكتوبر املاضي ،تتعلق بأمن ومحاية الصحفيني.
وأض��اف« :هذه االتفاقية ستكون ردا ملموسا على اجلرائم
ال�ت�ي ت��رت �ك��ب حب ��ق ال�ص�ح�ف�ي�ين يف ظ ��ل إف �ل�ات ك��ام��ل من
ال �ع �ق��اب» .واع �ت�بر التقرير أن البلد األك �ث��ر خ �ط��ورة على
الصحفيني كان أفغانستان ،حيث قتل فيها  16صحفيا ،ومن
بعدها املكسيك اليت شهدت مقتل  11صحفيا.
وح�ل��ت س��وري��ا ثالثا ( 8صحفيني) ث��م اهل�ن��د ( )7وبعدها
باكستان والصومال والواليات املتحدة ( 5يف كل منها).
وس�ل��ط التقرير ال �ض��وء على مقتل الصحفي السعودي
مجال خاشقجي بقنصلية بالده يف اسطنبول ،يف  2أكتوبر
املاضي ،باعتباره «مثاال على أزم��ة مستمرة تتعلق بسالمة
الصحفيني».

صــــــورة وخبــــــر
قتلى وجرحى إثر انفجار للغاز جنوبي روسيا

املعارضة واالئتالف الحاكم يعلنان فوزهما برئاسات الكونغو

الجيش األفغاني يقتل  28إرهابيا

 68قتيال حصيلة ضحايا العاصفة في الفلبني

ادى انفجار انبوب غاز جنوبي روسيا إىل مقتل  3أشخاص ،بينهم طفل ،وأصيب
 3آخ��رون صباح أم��س االثنني يف مبنى سكين مبدينة ماغنيتوغورسك الواقعة
مبقاطعة تشيليابينسك الروسية .وأفادت وكالة روسيا اليوم ،أن وزارة الطوارئ
الروسية اوضحت بأن انفجار انبوب الغاز وقع يف الساعة  04:00صباح يوم االثنني
بتوقيت موسكو يف مبنى سكين مكون من  10طوابق ،األمر الذي أسفر عن مقتل
 3أشخاص ،بينهم طفل ،كما مت انتشال  16من سكان املبنى من حتت األنقاض.
وجرى نقل  3أشخاص يف حالة حرجة إىل املستشفى.

صرحت املعارضة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية يوم االثنني بأنها تتوقع
فوز أحد مرشحيها يف انتخابات الرئاسة اعتمادا على إحصاء أول��ي لألصوات،
إال أن االئتالف احلاكم قال إنه واثق من فوز مرشحه باالنتخابات اليت شابتها
الفوضى .وج��اءت التصرحيات املتضاربة بعد ي��وم انتخابي عمته الفوضى يوم
األحد حيث مل يتمكن كثريون من اإلدالء بأصواتهم بسبب تفشي فريوس اإليبوال
فضال عن أعمال العنف ومشاكل لوجيستية .وتهدف االنتخابات الختيار خليفة
للرئيس جوزيف كابيال املنتهية واليته بعد  18عاما قضاها يف السلطة.

أف ��ادت وزارة ال��دف��اع األفغانية ،ب��أن غ ��ارات جوية نفذها اجليش بوالية
ننكرهار يف شرق البالد ،أسفرت عن مصرع  28مسلحاً على األقل من عناصر
تنظيم داعش اإلرهابي .وقالت الوزارة يف بيان نشرته على تويرت ،إن الضربات
اجلوية ،استهدفت أحد املالجئ السرية للمسلحني يف قرية شاخلي مبنطقة
أكني بوالية ننكرهار .وأوضحت الوزارة األفغانية ،أن من بني القتلى كان
هناك  3من رؤوس داعش يف أفغانستان .وتشهد أفغانستان ،على مدى عدة
سنوات ،مواجهات مسلحة دامية.

أعلنت سلطات الفلبني أن حصيلة ضحايا العاصفة ال�تي ضربت وس��ط البالد
األسبوع املاضي ارتفعت إىل  68قتيال .وج��اء يف حصيلة جديدة نشرتها سلطات
البالد أن  57شخصا لقوا حتفهم يف منطقة بيكول اجلبلية يف جنوب شرق مانيال،
و 11آخرين يف جزيرة مس��ر .وقضى معظم الضحايا بسبب الغرق أو االنهيارات
األرضية .وحتدثت احلصيلة السابقة عن  22قتيال .وق��ال مدير الدفاع املدني يف
منطقة بيكول ،كالوديو يوكوت« :أخشى من ارتفاع أكرب (للحصيلة) ،ألننا ال
نزال مل نصل إىل الكثري من املناطق».

