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رئيسة مجلس النواب الجديدة تصف الجدار بغير األخالقي

ترامب يتف ّقد جدار املكسيك غد ًا ..ويطمح لتمويله رغم اإلغالق الحكومي

يعتزم الرئيس األمريكي دونالد ترامب
زي��ارة احل��دود اجلنوبية للواليات املتحدة

اخل��م��ي��س ،ل��ي��غ��ادر واش��ن��ط��ن ألول م��رة
منذ ب��دء اإلغ�لاق اجلزئي للحكومة قبل

بريطانيا واالتحاد األوروبي يناقشان احتمال
تأجيل االنفصال
ذكرت صحيفة (ديلي تليجراف) الربيطانية نقال عن مصادر مل حتددها أن مسؤولني من
بريطانيا واالحتاد األوروبي يناقشون احتمال مد أجل االنفصال الرمسي عن التكتل يف ظل
خماوف من عدم املوافقة على اتفاق االنفصال حبلول يوم  29مارس آذار.
ونقلت الصحيفة عن ثالثة مصادر مل تذكرها يف االحتاد األوروب��ي قوهلا إن مسؤولني
بريطانيني يستكشفون وخيتربون إمكانية مد أجل املادة  50اليت حتدد شروط اخلروج من
االحتاد األوروبي يف معاهدة لشبونة .واستبعدت رئيسة الوزراء الربيطانية ترييزا ماي مرارا
تأجيل اخلروج من االحتاد رغم أنها حذرت أعضاء الربملان أيضا من أنهم إذا رفضوا اتفاقها
فقد يتعطل اخلروج أو قد تنفصل بريطانيا عن االحتاد دون اتفاق .ورد ستيفن باركلي
وزير شؤون اخلروج من االحتاد األوروبي عند سؤاله بشأن تقرير (تليجراف) قائال :سنغادر
االحتاد األوروبي يوم  29مارس آذار .ال نتطلع ملد األجل .وعند سؤاله مباشرة عما إذا كان
ينفي صحة التقرير قال باركلي :نعم .ألنين أوضح متاما أن سياسة احلكومة هي املغادرة
يوم  29مارس .وأضاف أن مد أجل املادة  50ليس قرارا أحاديا للمملكة املتحدة .وإمنا حيتاج
أيضا ملوافقة باإلمجاع من رؤساء دول االحتاد األوروبي.

طالبان تلغي محادثات السالم مع مسؤولني أمريكيني
قالت حركة طالبان ي��وم الثالثاء إنها ألغت حم��ادث��ات س�لام مقررة مع مسؤولني
أمريكيني هذا األسبوع يف قطر بسبب خالفات بشأن جدول األعمال.
وقال أعضاء كبار من طالبان متمركزين يف أفغانستان لرويرتز اتفق اجلانبان على
عدم اللقاء يف قطر.
وكان مسؤولون كبار من طالبان قالوا لرويرتز يف وقت سابق إن من املقرر أن تبدأ
احمل��ادث��ات ال�تي تستمر يومني يف قطر ي��وم األرب��ع��اء .ورفضت طالبان طلبات من قوى
إقليمية للسماح ملسؤولني أفغان باملشاركة يف احملادثات.

مباحثات بني ماليزيا وسنغافورة للحد من التوترات
الجوية والبحرية
اتفقت ماليزيا وسنغافورة يوم الثالثاء على اختاذ خطوات للحد من التوترات يف اجلو
والبحر ،وذلك وفقا لبيان مشرتك أصدرته وزارتا اخلارجية يف البلدين.
وتشمل ه��ذه اخل��ط��وات تعليقا فوريا ملنطقة حمظورة داخ��ل ماليزيا ق��رب احل��دود مع
سنغافورة وإج��راءات خاصة بتوجيه الطائرات للهبوط يف مطار سيليتار ،وهو ما كانت
ماليزيا قد اعرتضت عليه على أساس أنه ميكن أن يعرقل أعمال التطوير والبناء يف واليتها
الواقعة يف أقصى اجلنوب .وعلى الصعيد البحري اتفق اجلانبان على تشكيل جمموعة عمل
لبحث القضايا املتعلقة حبدود املوانئ .وكانت سنغافورة قد احتجت الشهر املاضي على
خطة ماليزية لتمديد حدود أحد املوانئ قائلة إن ذلك ينتهك مياهها اإلقليمية.
وقالت وزارت��ا اخلارجية ي��وم الثالثاء أك��د اجلانبان التزامهما باحلفاظ على العالقة
احليوية بني البلدين وحتسني العالقات الثنائية على أساس املساواة واالحرتام املتبادل.
وأضاف البيان اتفقا على أهمية إبقاء الوضع على األرض هادئا إلتاحة اجملال أمام إجراء
املناقشات يف أجواء مواتية.

16ي��وم��ا ،بسبب طلبه بتمويل بناء جدار
على طول احلدود مع املكسيك.

ومل يبد الرئيس اجلمهوري أي تراجع
عن تعهده ببناء ه��ذا اجل��دار ال��ذي يقول
إنه ضروري لوقف اهلجرة غري القانونية.
وخيتلف معه يف ال��رأي الدميقراطيون يف
الكونغرس ،ووصفت نانسي بيلوسي رئيسة
جملس النواب اجلديدة اجلدار بأنه «غري
أخالقي».
وألغى ترامب رحلة مزمعة إىل فلوريدا
ك���ي ي��ب��ق��ى يف ال��ع��اص��م��ة األم�يرك��ي��ة
خالل عطلة عيد امليالد والسنة اجلديدة،
بعد إغ�لاق قطاعات واسعة من احلكومة
االحتادية يف  22ديسمرب.
وحث ترامب الدميقراطيني يف الكونغرس
على «العودة من العطلة» واملوافقة على
متويل جداره املقرتح.
ومل يقدم البيت األبيض تفاصيل زيارة
ترامب ،ولكن من املرجح أن تسلط الزيارة
املزمعة الضوء على املخاوف األمنية اليت
طرحتها اإلدارة كمربر لبناء اجلدار.
وق���ال���ت س����ارة س���ان���درز امل��ت��ح��دث��ة ب��اس��م
ال���ب���ي���ت األب����ي����ض ع���ل���ى ت���وي�ت�ر االث���ن�ي�ن:
«ال��رئ��ي��س دون���ال���د ت���رام���ب س��ي��س��اف��ر إىل
احل����دود اجل��ن��وب��ي��ة ي���وم اخل��م��ي��س للقاء
ه���ؤالء املعنيني ب��األم��ن ال��ق��وم��ي واألزم���ة
اإلنسانية».

برلني تؤكد أن قضية االختراق اإللكتروني عملية فردية

تعطل طائرة حكومية أملانية ثانية بعد طائرة ميركل
أف��ادت قناة  DWبتعطل طائرة حكومية
أملانية ثانية بعد طائرة املستشارة مريكل،
مما اضطر وزير شؤون التعاون االقتصادي
األملاني غريد مولر الذي كان على متنها،
لقطع جولته اإلفريقية.
وذك���رت  DWأن ال��وزي��ر مل يتمكن من
ال��ت��وج��ه م���ن م�����االوي إىل زام��ب��ي��ا ،بسبب
عطل يف حمرك الطائرة األمين وأن عملية
إصالحها ستستغرق يومني.
م��ن ج��ان��ب��ه ،أك���د ال��س��ك��رت�ير الصحفي
للوزير ح��دوث العطل ،وكتب على تويرت
أن الوزير متكن رغم ذلك من الوصول إىل
لوساكا للقاء رئيس زامبيا إدغار لوجنو.
ويف ن��وف��م�بر امل���اض���ي ،اض���ط���رت ط��ائ��رة
امل��س��ت��ش��ارة األمل��ان��ي��ة أن��غ��ي�لا م�يرك��ل ال�تي
ك��ان��ت م��ت��ج��ه��ة إىل األرج���ن���ت�ي�ن ،ل��ل��ع��ودة
إىل كولونيا بسبب عطل ف�ني ،ما اضطر
م�يرك��ل مل��ع��اودة رحلتها على م�تن طائرة
ركاب عادية للمشاركة يف قمة العشرين
يف بوينس آيرس.

وأعلن يف أملانيا يف وقت الحق عن خطط
لوزارة الدفاع لشراء طائرة إيرباص  A330أو
 A350للمسافات طويلة خلدمة املستشارة
واحلكومة.
م���ن ج���ان���ب آخ����ر ق����ال امل��ك��ت��ب اجل��ن��ائ��ي
االحت��ادي يف أملانيا يوم الثالثاء إن الشاب
احمل��ت��ج��ز يف قضية االخ��ت�راق اإلل��ك�ترون��ي
الواسع النطاق الذي شهدته البالد تصرف
من تلقاء نفسه بدافع الغضب من تصرحيات
أدىل بها السياسيون والصحفيون وغريهم
ممن تضرروا من االخرتاق.
وق��ال املكتب يف بيان :خ�لال االستجواب
ق���ال امل��ت��ه��م إن���ه ت��ص��رف وح����ده يف عملية
التجسس على البيانات ونشر بيانات دون
إذن.
وأضاف :مل تكشف التحقيقات حتى اآلن
ع��ن أي أدل��ة على وج��ود ط��رف ث��ال��ث .وعن
الدافع ،قال املتهم إنه تصرف بسبب ضيقه
من تصرحيات عامة أدىل بها السياسيون
والصحفيون والشخصيات العامة املعنية.

بيرو تحظر على مادورو وأعضاء حكومته دخول أراضيها
أعلنت بريو حظر دخول الرئيس الفنزويلي نيكوالس مادور وأعضاء حكومته إىل أراضيها
عقب قرار  12دولة يف أمريكا الالتينية وكندا عدم االعرتاف حبكومة مادورو.
وقال وزير خارجية بريو نستور بوبلويزيو إلذاعة «آر بي بي» البريوفية« :سلطة اهلجرة يف
بريو ستحصل على الئحة بأمساء مجيع األعضاء املرتبطني بنظام مادورو وبينهم أفراد من
العائلة كي ال يتمكنوا من دخول البالد».
وتأتي اخلطوة اليت أعلنها وزير خارجية بريو عقب قرار  12دولة يف أمريكا الالتينية وكندا
يوم اجلمعة عدم االعرتاف حبكومة مادورو بعد إعادة انتخابه يف مايو املاضي.
والتقت جمموعة ليما اإلقليمية اليت تضم  14دولة يف عاصمة بريو اجلمعة ملناقشة سبل
زيادة الضغط على «نظام» مادورو.
ودعت اجملموعة اليت تضم كندا مادورو إىل نقل السلطة مؤقتا إىل اجلمعية التأسيسية
اليت تسيطر عليها املعارضة ،إىل حني إجراء انتخابات حرة.
والالفت أن املكسيك اليت حتكمها حكومة يسارية جديدة يف عهد الرئيس أندريس مانويل
لوبيز أوبرادور ،رفضت التوقيع على البيان.
ودافع أوب��رادور عن قرار بالده وأكد أن إدارت��ه تقوم بتطبيق «سياسة عدم االحنياز» وأن
«املسألة ال تتعلق بالتعاطف اإليديولوجي».
وأعيد انتخاب مادورو يف  20مايو املاضي يف اقرتاع قاطعته معظم أحزاب املعارضة الرئيسية.
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الحكومة الفرنسية ّ
تشدد العقوبات على االحتجاجات
قال إدوار فيليب رئيس ال��وزراء الفرنسي يف وقت متأخر االثنني :إن فرنسا تعتزم تقديم
تشريع لتشديد العقوبات فيما يتعلق باالحتجاجات غ�ير امل��ص��رح بها وذل��ك ردا على
املظاهرات العنيفة اليت قادتها حركة السرتات الصفراء.
وحتدث فيليب بعد أن أضرم حمتجون يف باريس النار يف دراجات نارية وحواجز يف شارع
سان جريمان يوم السبت بعدما اختذت االحتجاجات على ارتفاع تكاليف املعيشة ،وعلى ما
يعتربه احملتجون ال مباالة من جانب الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون ،منحى عنيفا.
وقال :إن احلكومة قد تضع صيغة لقانون على غرار تشريع قائم يتعلق مبثريي الشغب يف
مباريات كرة القدم وميكن مبوجبه منع أفراد من حضور املباريات .وقال إن باإلمكان طرح
القانون اجلديد يف موعد قريب قد يكون يف فرباير شباط املقبل.
وبدأت احتجاجات الشوارع هذا األسبوع بصورة سلمية يف العاصمة الفرنسية لكنها احنرفت
عن مسارها حبلول منتصف نهار السبت ( 5يناير كانون الثاني) عندما بدأ احملتجون يف
إلقاء املقذوفات على قوات األمن اليت أغلقت اجلسور املقامة على نهر السني.

الزعيم الكوري الشمالي يزور بكني

الصني تؤكد دورها اإليجابي في ّ
حل قضية شبه
الجزيرة الكورية
*حريق في ناقلة نفط قبالة هونغ
كونغ ومجهول يهاجم مدرسة ابتدائية
ويصيب  20تلميذا
ق���ال���ت وزارة اخل���ارج���ي���ة ال��ص��ي��ن��ي��ة ي��وم
الثالثاء :إن الصني تدعم دائما التواصل
بني الواليات املتحدة وكوريا الشمالية وإن
بكني تلعب دائما دورا إجيابيا يف السعي حلل
لقضية شبه اجلزيرة الكورية.
أدىل لو كانغ املتحدث باسم الوزارة بهذا
ال��ت��ص��ري��ح يف إف����ادة صحفية دوري����ة بينما
زار زع��ي��م ك��وري��ا ال��ش��م��ال��ي��ة ك��ي��م جونج
أون العاصمة الصينية بكني بعد أي��ام من
حتذيره من أنه قد يتخذ مسارا بديال إذا مل
ختفف الواليات املتحدة العقوبات والضغط
على بيونغ يانغ.
م���ن ج��ه��ت��ه��ا ق���ال���ت ال���وك���ال���ة ال��ك��وري��ة
الشمالية إن زعيم البالد ،كيم جونغ-أون،
غ��ادر بيونغ يانغ يف زي��ارة إىل الصني ،بعد
س��اع��ات م��ن دخ����ول ق��ط��ار ك����وري مشالي
خ��اص ل�لأراض��ي الصينية يف وق��ت متأخر
االثنني.
وع�بر ال��ق��ط��ار احل���دود عند حن��و الساعة
 10:15مساء بالتوقيت احمللي ( 13:15ت غ)
ويتوقع أن يصل العاصمة الصينية صباح
الثالثاء ،حبسب ما أوردت الوكالة نقال عن
مصادر موثوقة.
وال���ص�ي�ن ه���ي احل��ل��ي��ف��ة ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة
ال��رئ��ي��س��ي��ة ل��ك��وري��ا ال��ش��م��ال��ي��ة وم��ص��دره��ا
الرئيسي للتجارة وامل��س��اع��دات .وزار كيم
جونغ أون الصني ثالث م��رات العام املاضي
للقاء الرئيس الصيين شي جني بنغ ،بعد
أكثر من ست سنوات من تسلمه الرئاسة.
ومل يتم اإلعالن عن تلك الزيارات مسبقا،
وكانت املؤشرات املبكرة على الزيارة األوىل
اليت جرت يف مارس عندما رصد قطار كيم
يدخل بكني.
وج�����اءت ت��ل��ك ال���زي���ارة ق��ب��ل ل��ق��اء كيم
ب��رئ��ي��س ك���وري���ا اجل��ن��وب��ي��ة م����ون ج��ي��ه إن
والرئيس األمريكي دونالد ترامب.
ويف مدينة دان��دون��غ احل��دودي��ة الصينية
أغ��ل��ق��ت ع���ش���رات س����ي����ارات األم�����ن ال��ط��رق
احمل��ي��ط��ة مب��ح��ط��ة ال��ق��ط��ار وان��ت��ش��ر فيها
عشرات رجال الشرطة قبل أن مير القطار،
حب��س��ب ي��ون��ه��اب ،ال�ت�ي ق��ال��ت إن���ه مت فتح
الطرق فيما بعد.
ومل ي��ت��أك��د ب��ع��د م���ا إذا ك���ان م��س��ؤول
ك���وري مش��ال��ي ك��ب�ير ع��ل��ى م�تن ال��ق��ط��ار،
حبسب ما نقلت الوكالة عن املصدر.
وذكرت وكالة كيودو اليابانية ،أن نزالء
فندق يف دان��دون��غ منعوا من دخ��ول غرفهم
املطلة على النهر الذي يشكل احل��دود بعد
ظهر االث��ن�ين ،يف خ��ط��وة وصفتها مصادر
بأنها تهدف غلى «منع مشاهدة القطار».

وت��وق��ف��ت حم���ادث���ات ن���زع أس��ل��ح��ة ك��وري��ا
الشمالية بني بيونغ يانغ والواليات املتحدة،
إال أن التوقعات تتزايد باحتمال عقد جولة
ثانية بني كيم وترامب.
من جانب آخر قالت شرطة هونغ كونغ:
إن ح��ري��ق��ا ن��ش��ب يف ن��اق��ل��ة ن��ف��ط ب��امل��ي��اه
اجلنوبية هلونغ كونغ ي��وم ال��ث�لاث��اء ،مما
أس��ف��ر ع��ن مقتل أح��د أف���راد الطاقم كما
أنقذت السلطات ما ال يقل عن  21شخصا.
وال ت���زال عمليات اإلن��ق��اذ مستمرة على
بعد حنو ميل حبري واحد إىل اجلنوب من
جزيرة الما.
وق��ال��ت متحدثة ب��اس��م الشرطة ل��روي�ترز
ال ي��زال هناك بعض أف��راد الطاقم حباجة
لإلنقاذ .ومل يتسن هلا اإلفصاح عن مزيد
من التفاصيل مثل اسم الناقلة أو حجمها.
ونشرت الشرطة صورة لناقلة النفط على
إحدى صفحاتها على فيسبوك وتبدو فيها
جاحنة ويتصاعد من هيكلها دخ��ان أسود.
وأمكن من الصورة رؤية اسم الناقلة (أوالك
فورتشن).
وت��ش�ير ب��ي��ان��ات حل��رك��ة امل�ل�اح���ة إىل أن
(أوالك ف��ورت��ش��ن) ناقلة نفط ص��غ�يرة تزن
 17500ط��ن وبنيت ع��ام  2010وت��رف��ع علم
فيتنام.
م��ن جهة اخ���رى ذك���رت صحيفة South
 ،China Morning Postأن جمهوال هاجم
إح����دى امل�����دارس االب��ت��دائ��ي��ة يف ال��ع��اص��م��ة
الصينية بكني وأص���اب  20طفال ب���أداة مل
تسمها.
ّ
وأك��دت أن  3من املصابني حبالة خطرة،
دون أن حت��دد ن��وع السالح ال��ذي استخدمه
املهاجم.
ومتكنت الشرطة من اعتقاله على الفور،
وجيري التحقيق معه للكشف عن دوافعه يف
ارتكاب اجلرمية.
وتشهد الصني بني احلني واآلخر وقوع مثل
هذه احلوادث الدامية اليت تسفر أحيانا عن
قتلى وجرحى .ففي  2016هاجم رجل مسلح
بسكني تالميذ مدرسة يف مدينة هانتشونغ
ومتكن من إصابة  9منهم جبروح.

صــــــورة وخبــــــر
إثيوبيا وإريتريا يع ّبدان عالقاتهما بمعبر حدودي

كارلوس غصن يمثل أمام القضاء ويفضح رؤساءه

جواز سفر ّ
موحد لـ 55دولة إفريقية

ماليزيا ..إنقاذ  17امرأة تايالندية من عصابة

افتتح الرئيس اإلريرتي أسياس أفورقي ،ورئيس الوزراء اإلثيوبي أبي أمحد،
رمسيا معربا ح��دودي��ا بني بلديهما ،يف أح��دث خطوات السالم ال�تي اختذها
الزعيمان لطي صفحة امل��اض��ي ال��دام��ي ب�ين ال��دول��ت�ين الواقعتني يف القرن
األفريقي .وأف��ادت وكالة «روي�ترز» أن افتتاح املعرب مت بني بني بلدة أم هاجر
يف إريرتيا وبلدة احلمرية يف إثيوبيا ،االثنني .وقص الزعيمان الشريط إلعالن
افتتاح املعرب يف مراسم حضرها وفدا البلدين .وتأتي هذه اخلطوة لتعزز التزام
الدولتني بالسري قدما حنو السالم.

أعلن كارلوس غصن يف بيان باإلنكليزية ،و ّزع الثالثاء وسيتلوه أمام حمكمة
يف طوكيو ،يف أول مثول له أمام القضاء منذ توقيفه املزلزل يف نوفمرب ،أ ّنه
ُّ
«ات��ه��م خطأ واح ُتجز ظلماً» وأ ّن كل ما ق��ام به «ك��ان مبوافقة مسؤولي»
جمموعة نيسان .وق��ال رئيس جملس إدارة رينو ،والرئيس السابق لشركة
نيسان يف تصرحيه املكتوب «لقد تص ّرفت بنزاهة ،ووفقاً للقانون وب ِعلم مسؤولي
قاض ياباني ،أ ّن
الشركة وموافقتهم» .حبسب فرانس برس .من جهته ،أعلن ٍ
غصن الذي أوقف يف طوكيو بشبهة الته ّرب الضرييب.

أعلن رئيس مفوضية االحتاد اإلفريقي موسى فقيه حممد ،أن دول االحتاد ستبحث
خالل مؤمترها املزمع يف فرباير القادم يف أديس بابا ،تفاصيل جديدة متعلقة جبواز
املوحد .وبني املسؤول اإلفريقي أنه سيتم خالل املؤمتر عرض كافة
السفر اإلفريقي ّ
التفاصيل املتعلقة بتصميم وإنتاج وإصدار اجلواز املوحد لدول االحتاد .وأشار إىل أن
هذه اخلطوة ستجعل «احللم الذي طال انتظاره أقرب إىل الواقع ،ما سيوفر حرية
كاملة يف التنقل عرب القارة اإلفريقية» .جتدر اإلشارة إىل أن هذا التطور ،جاء يف
أعقاب إعالن االحتاد اإلفريقي مبادرة «السوق اجلوية املوحدة».

متك ّنت الشرطة املاليزية من إنقاذ  17ام��رأة تايالندية من عصابة اإلجت��ار
بالبشر خالل مداهمات ملركز ترفيهي يف العاصمة كواالملبور .وقال رئيس وحدة
التحقيق يف اجلرائم لوالية باهانج املاليزية عثمان نايان  -يف تصريح نقلته
وكالة أنباء (برناما) املاليزية يوم الثالثاء  -إن أعمار هذه النساء ت�تراوح بني
 21حتى  36عاما .وأض��اف «نعلم أنهن دخلن ماليزيا باستخدام تصاريح زيارة
اجتماعية مبساعدة عصابات االجتار بالبشر واليت تستخدم هذه التصاريح دائما
لتجنب اكتشاف السلطات هلا».

