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وتنفي أي ن ّية لها لنشر قواتها في أفغانستان

روسيا لن تستغل ورقة الجندي األمريكي احملتجز..
وتحذر واشنطن من عسكرة أزمة فنزويال

سفينة روسية مضادة للغواصات في ميناء «ال غوايرا» خارج كراكاس
قلق روسي من محاوالت أمريكا تعزيز
جبهة معادية لفنزويال

رف��ض الكرمل�ين ي��وم األربع��اء تصرحي��ات بريطاني��ة أش��ارت إىل
أن روس��يا ق��د تس��تخدم جندي��ا س��ابقا مبش��اة البحري��ة األمريكي��ة
حتتج��زه بتهم��ة التجس��س كورق��ة ضغ��ط يف لعب��ة دبلوماس��ية
وق��ال :إن موس��كو حتتف��ظ حبقه��ا يف القي��ام بأنش��طة ملكافح��ة
التجس��س .واعتق��ل جه��از األم��ن االحت��ادي الروس��ي ب��ول وي�لان،
ال��ذي حيم��ل أيض��ا اجلنس��ية الربيطاني��ة ،يف  28ديس��مرب

كان��ون األول .وتق��ول أس��رته إن��ه ب��ريء وكان يف موس��كو
حلض��ور حف��ل زف��اف .ويف تعلي��ق عل��ى القضي��ة يف وق��ت س��ابق
ه��ذا الش��هر ق��ال وزي��ر خارجي��ة بريطاني��ا جريمي��ي هن��ت إنه ال
جي��ب اس��تخدام األف��راد كأوراق مس��اومة دبلوماس��ية.
وردا عل��ى س��ؤال ع��ن تصرحي��ات هن��ت ق��ال املتح��دث باس��م
الكرملني دميرتي بيسكوف للصحفيني يف روسيا ال نستخدم
الناس أبدا كأدوات يف املناورات الدبلوماسية .يف روسيا نقوم
بأنش��طة ملكافح��ة التجس��س ض��د املش��تبه يف قيامه��م بذل��ك.
هذا حي��دث بانتظام.
م��ن جهت��ه ح��ذر نائ��ب وزي��ر اخلارجي��ة الروس��ي س�يرغي

احتجاجات عمالية في بنغالدش ..والشرطة تستخدم الغاز
واملياه لتفريقها
استخدمت شرطة بنغالدش مدافع املياه والغاز املسيل للدموع والعصي لتفريق آالف احملتجني من عمال مصانع
املالب��س اجلاه��زة ي��وم األربع��اء بع��د أن تظاه��روا للمطالب��ة بزي��ادة األج��ور وأغلق��وا ش��وارع للي��وم الرابع عل��ى التوالي.
وقال��ت حكوم��ة بنغ�لادش ،ثان��ي أك�بر مص��در للمالب��س اجلاه��زة يف الع��امل بع��د الص�ين ،ي��وم الثالث��اء إنه��ا س��تدرس
مطالب العمال بزيادة احلد األدنى لألجور بعد اشتباكات بني الشرطة واملتظاهرين أسفرت عن مقتل أحد العمال
وإصابة عش��رات آخرين.
لك��ن املظاه��رات اس��تمرت ي��وم األربع��اء وأغل��ق احملتج��ون الش��وارع وأحرق��وا اإلط��ارات يف ح��ي س��افار الصناع��ي يف
مش��ال العاصم��ة داكا.
وقال��ت الش��رطة وزعم��اء نقاب��ات العم��ال إن أكث��ر م��ن  24ش��خصا ،منه��م أف��راد م��ن الش��رطة ،أصيب��وا جب��روح يف
اش��تباكات ي��وم األربع��اء.
وقال حتميد اإلس�لام أحد ضباط الش��رطة يف املنطقة لرويرتز حاولت الش��رطة يف بادئ األمر إقناعهم عن طريق
النق��اش وطلب��ت منه��م إخ�لاء الط��رق حت��ى تس�ير حرك��ة امل��رور بس��هولة لكنه��م ألق��وا احلج��ارة والط��وب .وأض��اف
استخدمت الشرطة لتفريقهم الغاز املسيل للدموع ...اآلن الوضع حتت السيطرة والعمال غادروا .وقال روح األمني
الرئي��س التنفي��ذي لنقاب��ة عم��ال املالب��س اجلاه��زة لروي�ترز إن الش��رطة اس��تخدمت اهل��راوات والغ��از املس��يل للدم��وع
ومداف��ع املي��اه يف بع��ض األماك��ن لتفري��ق املتظاهرين.
وذكرت الشرطة أن احتجاجات مماثلة جرت يف منطقة مريبور يف داكا لكن مل حتدث أعمال عنف.

إرسال طرود مريبة إلى 14
بعثة دبلوماسية في أستراليا
قالت الش��رطة األس�ترالية يوم األربعاء إنها حتقق يف
إرسال عدة طرود مريبة إىل سفارات وقنصليات ،ذكرت
وسائل إعالم أنها تشمل بعثات أمريكية وبريطانية.
وقال��ت الش��رطة االحتادي��ة األس�ترالية يف بي��ان دون
اخلوض يف تفاصيل أجهزة الطوارئ تعكف على فحص
الط��رود ...التحقي��ق جار يف مالبس��ات ه��ذه الوقائع.
ومل حت��دد الش��رطة أي م��ن الس��فارات أو القنصلي��ات
ال�تي وصلته��ا ه��ذه الط��رود .لك��ن صحيف��ة (أس�تراليان)
ذك��رت أن م��ن بينه��ا بعث��ات اململك��ة املتح��دة ونيوزيلندا

واهلن��د والياب��ان وباكس��تان وكوري��ا اجلنوبي��ة وأملاني��ا
واليونان وإس��بانيا وسيش��ل وسويس��را وكرواتيا ومصر.
وأكد مس��ؤولون بالقنصليتني األمريكية والربيطانية
تلقيهم��ا ط��رودا مريبة.
وق��ال متح��دث باس��م القنصلي��ة األمريكي��ة تعاملن��ا
مع الطرد وفقا لإلجراءات املعمول بها وبتنسيق شديد
م��ع الس��لطات احمللي��ة ...ال�تي حتق��ق يف الواقعة.
وذك��رت وس��ائل إع�لام حملي��ة يف وق��ت س��ابق أن
الط��رود أرس��لت إىل م��ا ال يق��ل ع��ن تس��ع بعثات دولية يف
ملب��ورن ،ثان��ي أك�بر امل��دن األس�ترالية ،منه��ا الس��فارات
الربيطاني��ة والسويس��رية واألملاني��ة واهلندي��ة.
وأظه��رت ص��ور التقطته��ا ش��بكة ( 9نيوز) رجال إطفاء
ومس��عفني عن��د البعثت�ين اهلندي��ة واألمريكي��ة يف
ملب��ورن.

ريابكوف «من وصفهم بـ»الرؤوس احلامية» يف واشنطن ،من
مغب��ة اعتم��اد اخلي��ار العس��كري يف التعام��ل م��ع فنزوي�لا.
ويف تصرحي��ات صحفي��ة ي��وم األربع��اء ،أع��رب ريابك��وف ع��ن
قل��ق روس��يا إزاء حم��اوالت الوالي��ات املتح��دة تعزي��ز جبه��ة
معادي��ة لفنزوي�لا تض��م دوال يف أمري��كا الالتيني��ة ،وق��ال:
«بالرغ��م م��ن الص��راع الش��رس م��ع ك��راكاس ،تس��تبعد حتى
حكوم��ات ال��دول الالتيني��ة األكث��ر انتقادا هل��ا ،خيار التدخل
العس��كري يف ش��ؤون فنزوي�لا».
وتاب��ع أن «حماول��ة اللج��وء إىل الق��وة كانت س��تمثل تطورا
كارثي��ا» ،مضيف��ا« :حن��ذر ال��رؤوس احلامية يف واش��نطن من
مغب��ة االنصي��اع ملثل ه��ذه اإلغراءات».
وقب��ل أي��ام عق��د وزي��ر اخلارجي��ة األمريك��ي ماي��ك بومبي��و
اجتماع��ات م��ع العدي��د م��ن املس��ؤولني يف أمري��كا الالتيني��ة،
بينه��م رئي��س كولومبي��ا إيف��ان دوك��ي ،ووزي��ر خارجي��ة
الب�يرو ،لتش��ديد الضغ��ط عل��ى ك��راكاس به��دف «إع��ادة
الدميقراطي��ة إىل فنزوي�لا».
كم��ا اس��تبعد نائ��ب وزي��ر اخلارجي��ة الروس��ي بش��كل قاط��ع
أي ن ّية لروس��يا يف نش��ر قواتها يف أفغانس��تان ،مش��ككا يف هذه
املناسبة بإقدام واشنطن على االنسحاب الكامل من األراضي
السورية.
وق��ال ريابك��وف تعليق��ا على إمكانية إرس��ال قوات روس��ية إىل
أفغانس��تان« :أعتق��د أن ه��ذا األم��ر مس��تبعد على اإلطالق .ال
ن��رى أي م�برر للنظ��ر يف مث��ل هذه اخلطوة».
وأض��اف« :نتع��اون م��ع احلكوم��ة األفغاني��ة يف الش��أن األم�ني
من��ذ زم��ن ،وه��ذا التع��اون يتع��زز وي��زداد زمخ��ا وميت��د إىل
جم��االت مل يش��ملها س��ابقا ..لك��ن حضورن��ا العس��كري يف
أفغانس��تان لي��س م��ن اخلي��ارات املطروح��ة ،واس��تبعد ذل��ك
كلي��ا».
وتش��هد أفغانس��تان من��ذ س��نوات نزاع��ا دامي��ا ب�ين احلكوم��ة
وحركة طالبان املتش��ددة ،اليت وس��ع مس��لحوها مؤخرا رقعة
سيطرتهم على مناطق ريفية ،كما شنوا هجمات على مدن
كب�يرة يف الب�لاد ،فيم��ا متك��ن تنظي��م «داع��ش» اإلرهاب��ي يف
اآلونة األخرية من تعزيز نفوذه يف أفغانس��تان أيضا.

وسط غموض شديد يكتنف مصير البريكست

برلني ّ
تحضر لخروج بريطانيا من االتحاد
األوروبي بدون اتفاق
حكومة بريطانيا للنواب :ال تساوركم األوهام بشأن اتفاق جديد

ق��ال وزي��ر االقتص��اد األملان��ي بي�تر ألتماي��ر ي��وم األربع��اء ،إن��ه يأم��ل أن يص��دق الربمل��ان
الربيطاني على اتفاق اخلروج من االحتاد األوروبي املقرر يف مارس آذار لكنه أضاف أن
م��ن الض��روري االس��تمرار يف االس��تعداد الحتم��ال اخل��روج بدون اتفاق.
وقال ألتماير الذي اجتمع مع جريج كالرك وزير األعمال الربيطاني يف برلني يوم
األربع��اء إن��ه يعتق��د أن مس��ودة اتف��اق اخل��روج واإلع�لان اخل��اص بالعالق��ات املس��تقبلية
ب�ين االحت��اد وبريطاني��ا اتف��اق مت��وازن ويوف��ر أساس��ا جي��دا للمفاوض��ات بش��أن العالقات
يف املس��تقبل.
وح��ذرت حكوم��ة رئيس��ة ال��وزراء الربيطاني��ة ترييزا ماي نواب الربملان يوم األربعاء من
أن التفك�ير يف أن بإم��كان احلكوم��ة التف��اوض عل��ى اتف��اق جدي��د للخ��روج م��ن االحت��اد
األوروب��ي إذا رفض��وا اتفاق��ا تفاوض��ت علي��ه م��اي يف تصويت األس��بوع املقبل ،جمرد وهم.
وم��ا زال غم��وض ش��ديد يكتن��ف مصري خ��روج بريطانيا من التكتل -وترتاوح اخليارات
من خروج غري منظم إىل إجراء استفتاء آخر -ألن من املتوقع أن يرفض النواب اتفاقا
أبرمته ماي مع االحتاد يف نوفمرب تشرين الثاني سيجري التصويت عليه يوم  15يناير
كانون الثاني.
وألغ��ت م��اي تصويت��ا كان مق��ررا الش��هر املاض��ي وأق��رت ب��أن الربمل��ان كان س�يرفضه.
واس��تأنف الن��واب ي��وم األربع��اء مناقش��ة االتف��اق قبي��ل التصوي��ت األس��بوع املقب��ل .وم��ن
املق��رر أن ت�ترك بريطاني��ا االحت��اد األوروب��ي ي��وم  29م��ارس آذار يف الس��اعة  23:00بتوقيت
جرينتش.
وق��ال ديفي��د ليدينجت��ون وزي��ر ش��ؤون جمل��س ال��وزراء يف حدي��ث م��ع هيئ��ة اإلذاع��ة
الربيطانية (بي.بي.سي) ال أعتقد أن الرأي العام الربيطاني يتقبل أوهاما عن اتفاقات
بديلة سحرية ستخرج بصورة ما من خزانة يف بروكسل .وأضاف :هذا االتفاق املطروح
عل��ى الطاول��ة ش��هد عملي��ة أخ��ذ ورد صعب��ة م��ن اجلانبني .واس��تبعدت ماي م��رارا تأجيل
اخل��روج لكنه��ا ح��ذرت كذل��ك الن��واب م��ن أنه��م إذا رفض��وا االتف��اق س��تخرج عملي��ة
االنس��حاب ع��ن مس��ارها أو س��تضطر بريطاني��ا للخ��روج م��ن التكت��ل دون اتف��اق.

4

اتصاالت تحت الطاولة بني ترامب وكيم
لعقد قمة ثانية
كش��ف س��فري كوري��ا اجلنوبي��ة بواش��نطن «ج��و يون-جي��ه» ع��ن وج��ود اتص��االت ب�ين
إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب ونظريه الكوري الشمالي كيم جونج أون ،متهيداً
لعقد قمة ثانية بني اجلانبني.
وق��ال الس��فري الك��ورى اجلنوب��ي يف تصرحي��ات نقلته��ا قن��اة «احل��رة» اإلخباري��ة ،أم��س
األربع��اء «يب��دو أن كوري��ا الش��مالية والوالي��ات املتح��دة جتريان اتص��االت حتت الطاولة
بش��أن قمتهم��ا الثاني��ة» ،معرب��ا ع��ن أمل��ه يف أن ُتع َق��د احملادث��ات التحضريي��ة للقم��ة يف
املس��تقبل القري��ب.
ولف��ت إىل أن النتائ��ج ال�تي حتققه��ا س��يئول فيم��ا يتعل��ق باملفاوض��ات ب�ين بيون��غ يان��غ
وواش��نطن بش��أن ن��زع الس�لاح الن��ووي والعالق��ات ب�ين الكوريت�ين ،س��تحدد بش��كل كب�ير
ما إذا كان عام  2018س��يبقى عاماً حتققت فيه تغريات كبرية ملس��تقبل ش��به اجلزيرة
الكوري��ة أم ال».
ي َ
ُذك��ر أن أول لق��اء قم��ة ب�ين الرئي��س األمريك��ي والزعي��م الك��وري الش��مالي ُع ِق� َ�د يف
س��نغافورة يف يوني��و املاض��ي ،وص��در ع��ن اللق��اء إعالن مش�ترك ،أكد في��ه الزعيم الكوري
اس��تعداد ب�لاده للتخل��ي ع��ن األس��لحة النووي��ة مقابل ضمان��ات أمنية.

ترامب يناور بالحديد ويتجنب الطوارئ في «حديث الجدار»

الحكومة األمريكية مغلقة حتى اآلن ..واألقلية
الديمقراطية تدعو لفتحها

أك��د زعي��م األقلي��ة الدميقراطي��ة يف جمل��س
الش��يوخ األمريك��ي تش��اك ش��ومر عل��ى ض��رورة فت��ح
احلكوم��ة الفيدرالي��ة حل��ل اخلالف��ات ح��ول أم��ن
احل��دود.
ونق��ل رادي��و س��وا األمريك��ي ي��وم األربع��اء ،ع��ن
ش��ومر قول��ه ،يف تصرحي��ات« ،ميكنن��ا تأم�ين
احل��دود م��ن دون بن��اء ج��دار باه��ظ الثم��ن ،وعدي��م
الفعالية..وميكننا اس��تقبال املهاجرين والالجئني
م��ن دون أن نض��ر بالس�لام واألم��ن».
وأض��اف أن متث��ال احلري��ة ه��و الرم��ز األمريك��ي
ولي��س بن��اء اجل��دار احل��دودي ،مش�يرا إىل ض��رورة
فت��ح احلكوم��ة الفيدرالي��ة األمريكي��ة حل��ل
اخلالف��ات ح��ول أم��ن حدودن��ا القائم��ة.
تأت��ي تصرحي��ات ش��ومر ردا عل��ى خط��اب الرئيس
األمريك��ى دونال��د ترام��ب بش��أن اجل��دار احل��دودي
م��ع املكس��يك وال��ذي أك��د خالل��ه أن اآلالف م��ن
األمريكي�ين قتل��وا نتيج��ة أولئ��ك الذي��ن يدخل��ون
بصورة غري شرعية وسيقتل مثلهم يف حال استمر
األمر.
وكان ق��د دع��ا الرئي��س دونال��د ترام��ب،
الكونغ��رس ،لي��ل الثالث��اء عل��ى منح��ه  5.7ملي��ار
دوالر ه��ذا الع��ام لبن��اء ج��دار عل��ى احل��دود م��ع
املكس��يك ،لك��ن مل يعل��ن حال��ة الط��وارئ الوطنية،
اليت ختول له متويل اجلدار مبعزل عن الكونغرس.
وذك��ر ترام��ب ،ال��ذي يواج��ه معارض��ة
الدميقراطي�ين يف الكونغ��رس بش��أن اجل��دار ،يف
خط��اب تلفزيون��ي أن هن��اك أزم��ة أمني��ة متنامي��ة
عل��ى احل��دود األمريكي��ة املكس��يكية.
وق��ال ترام��ب متس��ائال «م��ا ه��و حج��م الدم��اء

األمريكي��ة األخ��رى ال�تي س�تراق قب��ل أن ينج��ز
الكونغ��رس ه��ذه املهم��ة»؟
لك��ن بع��د أي��ام م��ن اإلش��ارة إىل احتم��ال
اس��تخدام صالحيات��ه الرئاس��ية إلع�لان حال��ة
طوارئ كخطوة أوىل صوب توجيه األموال لبناء
اجلدار دون موافقة الكونغرس ،بدا ترامب مستعدا
ب��دال م��ن ذل��ك ملواصل��ة الس��عي للوص��ول إىل ح��ل
لألزم��ة.
وم��ن املق��رر أن ي��زور ترام��ب احل��دود اجلنوبي��ة
الغربي��ة اخلمي��س ،ومل يتض��ح بع��د م��ا إذا كان ال
ي��زال س��يعلن حال��ة الط��وارئ الوطني��ة.
وتأت��ي تعليق��ات ترام��ب بع��د  18يوم��ا م��ن إغ�لاق
احلكومة جزئيا بسبب طلبه متويل إنشاء اجلدار،
ال��ذي ق��ال إن��ه ض��روري إلبع��اد املهاجري��ن غ�ير
الش��رعيني ومن��ع دخ��ول املخ��درات.
وكان الدميقراطي��ون ومعارض��ون آخ��رون لبن��اء
اجل��دار احل��دودي ه��ددوا باخت��اذ إج��راء قانوني إذا
أص��در ترام��ب األم��ر ،قائل�ين إن��ه يس��تخدم مزاع��م
زائفة ويفتعل أزمة لتنفيذ تعهده االنتخابي ببناء
اجل��دار ال��ذي ق��ال يف ذل��ك الوق��ت إن املكس��يك
س��تموله .ورفض��ت احلكوم��ة املكس��يكية ذل��ك.
ويف حماول��ة إلظه��ار مرون��ة يف اخلط��اب ال��ذي
اس��تغرق عش��ر دقائ��ق ،ق��ال ترام��ب ع��ن اجل��دار
احل��دودي ال��ذي يري��د بن��اءه «بن��اء عل��ى طل��ب
الدميقراطي�ين س��يكون س��ياجا حديدي��ا ولي��س
ج��دارا أمسنتي��ا».
لك��ن الدميقراطي�ين يعارض��ون لي��س م��واد
اإلنشاء فحسب ،وإمنا حجم املشروع الذي قد تصل
كلفت��ه إىل  24ملي��ار دوالر عل��ى امل��دى الطوي��ل.

البرازيل تقف الى جانب أمريكا وتنسحب من اتفاقية الهجرة
ق��ال دبلوماس��ي برازيل��ي مطل��ع إن ب�لاده انس��حبت م��ن اتفاقي��ة لألم��م املتح��دة بش��أن اهلجرة،
لتنض��م بذل��ك إىل الوالي��ات املتح��دة وع��دد متن��ام م��ن ال��دول األخ��رى يف رف��ض االتف��اق.
كان وزير خارجية الربازيل إرنستو أراوجو قد قال الشهر املاضي قبل أدائه اليمني إنه ينوي
االنسحاب من االتفاق .وأكد دبلوماسي اشرتط عدم الكشف عن امسه نظرا ألنه غري مصرح
ل��ه باحلدي��ث إىل الصحاف��ة ،لروي�ترز أن الربازي��ل انس��حبت بالفع��ل م��ن االتف��اق .ورفضت وزارة
اخلارجية التعليق.

صــــــورة وخبــــــر
أملانيا تعرض استقبال بعض املهاجرين العالقني

بلجيكا ..اعتقال مشتبه به متورط بهجمات باريس

مدغشقر تعلن فوز راجولينا بوالية رئاسية جديدة

اشتباكات بني الشرطة والعمال في مدريد

قال��ت أملاني��ا إن بإمكانه��ا أن تس��تقبل بعض��ا م��ن  300مهاج��ر ج��رى إنقاذه��م يف
البح��ر املتوس��ط خ�لال األس��ابيع القليل��ة املاضي��ة ،لك��ن ال ي��زال عش��رات -م��ن
بينهم مخس��ة أطفال -عالقني يف البحر ومل يعرض أي بلد أوروبي اس��تقباهلم.
وكان��ت الس��فينة (س��ي-ووتش  )3ال�تي تديره��ا منظم��ة إغاث��ة إنس��انية أملاني��ة
أنقذت  32شخصا من قارب قبالة الساحل اللييب يوم  22ديسمرب كانون األول
وأنق��ذت مجاع��ة (س-آي) وه��ي منظم��ة خريي��ة أملاني��ة أيض��ا  17آخري��ن ي��وم 29
ديس��مرب كان��ون األول.

ق��ال موق��ع «ل��و فيغ��ارو» الفرنس��ي ،األربع��اء ،إن الس��لطات البلجيكي��ة اعتقل��ت يف أواخر
ديس��مرب ،مش��تبها ب��ه آخ��ر مت��ورط يف هجم��ات باري��س  .2015وذكر املوق��ع أن رجال ،زوّد
منف��ذي اعت��داءات باري��س باألس��لحة ،ج��رى اعتقال��ه يف أواخ��ر الش��هر املاض��ي ببلجيكا.
ووج��ه املدع��ي الفيدرال��ي البلجيك��ي ،األربع��اء ،للرج��ل تهم��ة الت��ورط يف اهلج��وم ،ال��ذي
وق��ع يف نوفم�بر م��ن ع��ام  .2015وق��ال املدع��ي الع��ام ،إن املش��تبه به أوقف قبل رأس الس��نة
امليالدية ،مشريا إىل أنه زود املهامجني ببنادق هجومية من نوع «كالشينكوف» ،كما
اس��تأجر هل��م ع��دة «خمابئ» وس�هّل حتركاتهم.

أعلن��ت احملكم��ة الدس��تورية العلي��ا يف مدغش��قر ،ف��وز رئي��س الب�لاد احلال��ي
أندري��ه راجولين��ا بوالي��ة جدي��دة ،رافض��ة اتهام��ات منافس��ه م��ارك رافالومانان��ا
بتزوي��ر االنتخاب��ات .وص��ادق رئي��س احملكم��ة العليا جان إريك راكوتواريس��وا
عل��ى نتائ��ج التصوي��ت ،معلن��ا بذل��ك ف��وز راجولين��ا رج��ل األعم��ال الش��اب
البال��غ  44عام��ا ،بنس��بة  %55.66م��ن أص��وات الناخب�ين ،مقاب��ل  %44.35ملنافس��ه
رافالومانان��ا .وذك��ر مراقب��و االحت��اد األوروب��ي أن االنتخاب��ات «كان��ت هادئة»
ومل يس��جلوا فيه��ا أي انته��اكات.

قال��ت وكال��ة «تي�لام» األرجنتيني��ة إن��ه حدث��ت اش��تباكات ب�ين الش��رطة والعم��ال
يف مصان��ع األلومني��وم يف إس��بانيا ،وذل��ك احتجاج��ا عل��ى إغ�لاق مصنعني لش��ركة
ألك��وا األمريكي��ة يف إس��بانيا بالعاصم��ة مدري��د ،حي��ث أغل��ق املتظاه��رون طريق�اً يع��د
رئيس��ياً يف املدين��ة باختاذه��م موق��ع اعتص��ام أم��ام وزارة الصناع��ة اإلس��بانية ،قب��ل
التصادم مع الشرطة ونشوب مشاجرات بني الطرفني .وحبسب النقابات فإن عملية
إغ�لاق مصنع�ين م��ن ثالث��ة تابع��ة لعم�لاق صناع��ة األملني��وم األمريك��ي س��يؤدى إىل
فق��دان املئ��ات م��ن الوظائ��ف.

