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ج��دد الرئيس األميركي، دونالد 
ترامب، تأكيده على ضرورة إرجاع 
اجلنود األميركيني في سوريا إلى 
بالدهم. وأتت تصريحات ترمب لدى 
م��غ��ادرة البيت األبيض للقاء أسر 
اجلنود الذين لقوا حتفهم في تفجير 

منبج.
وأش���ار ت��رم��ب إل��ى وج���ود، عدد 
صغير، م��ن عناصر تنظيم داع��ش 
اإلره��اب��ي ف��ي س��وري��ا ق��ائ��الً: نحن 
نقتل الدواعش بالنيابة عن روسيا 
وإي��ران وسوريا والعراق وغيرها 
من ال���دول، نريد إرج��اع مواطنينا 
إلى ديارهم، هذا ما كنت أقوله منذ 

حملتي االنتخابية إلى يومنا هذا.
كما أع���رب ع��ن صعوبة موقف 
لقائه بأسر اجلنود الذين قتلوا في 

تفجير منبج.
وبني أن التحالف الدولي بقيادة 
واشنطنقضى على 99 باملئة، من 

قوة التنظيم في سوريا.
واق���ت���رح ال��رئ��ي��س األم��ي��رك��ي 
دون��ال��د ت��رم��ب، أن ُي��ق��ّدم حمايًة 
مؤّقتة لألشخاص ال��ذي��ن وصلوا 
إلى الواليات املّتحدة بطريقة غير 
شرعّية عندما كانوا أطفاالً، وكذلك 
ملجموعات أخ���رى م��ن املهاجرين 
الذين ُيواجهون الّترحيل، مقابل 

متويل الكونغرس للجدار احلدودي 
املثير للجدل.

وتضمن املقترح الرئاسي اعتماد 
قانون ميدد ملدة 3 سنوات احلماية 
م��ن ال��ت��رح��ي��ل للمهاجرين ال��ذي��ن 
أوصلهم أول��ي��اء أم��وره��م للواليات 
املتحدة بصورة غير شرعية عندما 
ك��ان��وا أط��ف��اال )DACA( وحماية 
امل��ه��اج��ري��ن امل��م��ن��وح لهم احلماية 
املؤقتة )TPS(، وذلك مقابل موافقة 
النواب الدميقراطيني في الكونغرس 
ع��ل��ى إدراج مت��وي��ل ب��ن��اء اجل���دار 
الفاصل على احل���دود م��ع املكسيك 
بكلفة 5.7 مليارات دوالر في ميزانية 

احلكومة.
ويهدف ه��ذا املقترح ال��ذي قّدمه 
ت��رم��ب ف��ي خ��ط��اب متلفز، بحسب 
الرئيس األميركي إلى “اخلروج من 
مأزق” الشلل الذي يسود قسًما من 
اإلدارات الفدرالّية منذ نحو شهر 
تقريًبا، غير أّن رئيسة مجلس النّواب 
ال��دمي��وق��راط��ّي��ة نانسي بيلوسي 

رفضت هذا املقترح.
وق��ال ت��رم��ب، إن��ه ينوي الوفاء 
ب��ت��ع��ه��ده وح����ل م��ش��ك��ل��ة احل����دود 

اجلنوبية.
وأض��اف في كلمة، ك��ان أعلن في 
وقت سابق أنها ستكون مهمة، حول 

اجلدار احلدودي واإلغالق احلكومي، 
“حدودنا اجلنوبية تعيش أزم��ة 
إنسانية يجب أن نحلها”، الفتاً إلى 
أن “املخدرات التي يتم تهريبها من 
احل���دود اجلنوبية تقتل 78 ألف 

أميركي”.
وأردف قائالً “لدينا نظام هجرة 
ي��ج��ب أن نفتخر ب��ه وح���ل األزم���ة 
يحتاج شجاعة سياسية”، مشيرا 
إلى أنه على احلزبني تقدمي تنازالت 
ل��ل��وص��ول إل��ى ح��ل ألزم���ة احل��دود 

اجلنوبية.
إلى ذلك، أفاد ترمب أن كلفة اجلدار 
على احلدود اجلنوبية هي 5،7 مليار 
دوالر، الفتا إلى أن اجلدار الفوالذي 
سيحل أزمة املخدرات والهجرة غير 
الشرعية بشكل كبير، منوها في 
السياق ذاته أن الدميقراطيني قدموا 
الكثير من األفكار التي يتبناها في 

خطته.
يذكر أن نحو 800 أل��ف موظف 
فيدرالي والعديد من املتعاقدين، 
تأثروا باإلغالق احلكومي اجلزئي، 
لرفض ترمب توقيع امليزانية لعدد 
م��ن اإلدارات، ف��ي رد ع��ل��ى رف��ض 
الدميقراطيني، الذين يسيطرون على 
مجلس النواب، خطته إلنشاء جدار 

دونالد ترامبحدودي مع املكسيك.

أكد ضرورة إعادة اجلنود األميركيني في سورية إلى بالدهم 

الرئيس األميركي يساوم الكونغرس .. »اجلدار مقابل بعض املهاجرين«

ماي : إلغاء ترتيبات احلدود
مع أيرلندا إلنهاء أزمة االنسحاب

ذك��رت صحيفة صنداي تاميز أن رئيسة ال��وزراء 
البريطانية تيريزا ماي تعتزم السعي إلبرام معاهدة 
ثنائية م��ع احل��ك��وم��ة األي��رل��ن��دي��ة كوسيلة إللغاء 
الترتيبات املتعلقة باحلدود األيرلندية من االتفاق 
الذي أبرمته مع االحتاد األوروبي بشأن خروج بالدها 

من التكتل.
وقالت الصحيفة إن مساعدين ملاي يعتقدون بأن 
خطوة كهذه ستجنبها معارضة خطتها لالنسحاب من 
االحتاد من جانب احلزب الدميقراطي الوحدوي الذي 
يدعم حكومة األقلية التي تترأسها ومشرعني متمردين 

من حزب احملافظني الذي تنتمي إليه.
ومنيت ماي بخسارة ثقيلة في البرملان عندما رفض 
ن��واب ح��زب احملافظني وأع��ض��اء م��ن أح���زاب أخ��رى 

خطتها لالنسحاب بأغلبية ساحقة.

وترك ذلك بريطانيا في مواجهة شبح خروج عسير 
من االحتاد األوروبي دون اتفاق بعد أكثر من شهرين.

وم��ن املقرر أن تعلن م��اي كيف ستمضي قدما في 
خططها. ويعارض كثير من أعضاء حزب احملافظني 
واحلزب الدميقراطي الوحدوي ترتيبات احلدود التي 
يصر عليها االحتاد األوروبي باعتبارها ضمانا لتجنب 
ح��دوث تعقيدات عند احل��دود بني جمهورية أيرلندا 

وإقليم أيرلندا الشمالية التابع للمملكة املتحدة.
ولم يتسن بعد احلصول على تعليق من مكتب ماي 

أو من احلكومة األيرلندية على تقرير صنداي تاميز.
وقالت صنداي تاميز أيضا أن مجموعة من النواب 
ف��ي البرملان البريطاني سيجتمعون ال��ي��وم لبحث 
سبل إمكانية تعليق عملية االنسحاب، منتزعني بذلك 

السيطرة على املسألة من حكومة ماي.

سناتور أميركي: خطة مع تركيا لنقل »احلماية الكردية«
أعلن السناتور األميركي اجلمهوري، 
لينزي غراهام، أنه يأمل أن يبطئ الرئيس 
دون��ال��د ت��رم��ب االن��س��ح��اب األم��ي��رك��ي من 

سوريا حلني تدمير تنظيم “داعش”.
وق��ال غ��راه��ام ف��ي أن��ق��رة إن��ه يعتقد أن 
رئيس هيئة األرك��ان األميركية املشتركة، 
جوزيف دنفورد، وضع خطة مع أنقرة لنقل 
عناصر وح��دات حماية الشعب الكردية 

السورية بعيداً عن تركيا.
وتعتبر تركيا الوحدات منظمة إرهابية 
وام���ت���داد حل���زب ال��ع��م��ال ال��ك��ردس��ت��ان��ي 
احملظور. والتقى غراهام بالرئيس التركي، 
رجب طيب أردوغ��ان، كما أجرى مباحثات 
م��ع وزي���ري اخلارجية وال��دف��اع ورئيس 

املخابرات التركية.
وكان أردوغان، قد أعلن، أن قوات أنقرة 

ستتولى إق��ام��ة “املنطقة األمنية” التي 
حت��دث عنها ت��رم��ب للفصل ب��ني وح��دات 

حماية الشعب الكردية، واحلدود التركية.
وقال إن ترمب طرح، خالل مكاملة هاتفية 
“إيجابية للغاية”، أن “نقيم منطقة أمنية  
عرضها أكثر من 30 كلم” على طول احلدود 

التركية.
وإذ حتدثت ال��رئ��اس��ة التركية ع��ن أن 

أردوغ����ان وت��رم��ب ناقشا مسألة إقامة 
“منطقة أمنية” في سوريا خالل مكاملتهما 
التاريخية، إال أن ه��ذه أول م��رة ُيذكر أن 

تركيا هي التي ستقيمها.
وتهدف هذه املنطقة التي طالبت تركيا 
بإنشائها منذ س��ن��وات ع���دة، إل��ى فصل 
احلدود التركية عن مواقع وحدات حماية 

الشعب الكردية في شمال سوريا.

10 آالف محتج ضد الرئيس الصربي في بلغراد
خ��رج أك��ث��ر م��ن ع��ش��رة آالف محتج 
إلى شوارع العاصمة الصربية بلجراد 
لالحتجاج على حكم الرئيس ألكسندر 
فوسيتش وح��زب��ه التقدمي الصربي 
احلاكم، مطالبني بحرية اإلعالم كشرط 

مسبق إلجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وارت���دى احملتجون، الذين حشدهم 
التحالف م��ن أج��ل صربيا وه��و جتمع 
م���ع���ارض ي��ض��م 30 م���ن األح�����زاب 
واملنظمات، ش���ارات ُكتب عليها ”لقد 
بدأ األمر“ ورددوا هتافات ”فوسيتش 
لص“ في احتجاج ينظم لألسبوع الثامن 
على التوالي. وشارك في االحتجاجات 

السابقة أعداد مماثلة من احملتجني.
وق��������ال امل����م����ث����ل ب���ران���ي���س���الف 
تريفونوفيتش، ال��ذي ألقى كلمة أمام 
احلشد مثلما فعل في األسابيع املاضية، 
”مطلبنا ال��وح��ي��د ه��و أن ي��ذه��ب ه��ذا 
)ال��ن��ظ��ام( الشرير“. وأض���اف ”نريد 

االنتخابات، لكن احلرية أوال“.
ولم يتسن التواصل مع مكتب الرئيس 
فوسيتش للتعليق. وكان الرئيس قال 
من قبل إنه لن يرضخ لطلبات املعارضة 
بشأن إصالح االنتخابات أو زيادة حرية 
اإلع���الم ”حتى إذا ن��زل خمسة ماليني 
شخص إل��ى الشارع“، لكنه أش��ار إلى 
أن��ه مستعد الختبار شعبية حزبه في 

احتجاجات في بلغرادانتخابات مبكرة.

مسيرات للمطالبة بتأمني سير النساء 
في شوارع استراليا

نظم اآلالف مسيرات في مدن رئيسية باستراليا 
أمس  األحد للمطالبة بضمان سالمة النساء بعد مقتل 

طالبة إسرائيلية في ملبورن.
ومتثل املسيرات ج��زءا من جتمعات حاشدة في 
أنحاء العالم دعما حلقوق النساء وش��ارك فيها نحو 
ثالثة آالف شخص في سيدني رددوا فيها هتافات 

تطالب بتأمني سير النساء في مدن استراليا.
وكانت الطالبة اإلسرائيلية آي��ة م��ص��اروة )21 
عاما( قتلت أثناء عودتها ملنزلها بعد أن قضت ليلة مع 
أصدقائها في ملبورن األسبوع املاضي. ومت توجيه 

اتهام لشاب يبلغ من العمر 20 عاما بقتلها.
وأجج مقتل مصاروة الغضب من العنف ضد املرأة 
بعد مقتل أوريديس ديكسون )22 عاما( في ملبورن 
بينما كانت عائدة إلى منزلها بعد املشاركة في عرض 

كوميدي في يونيو.
وجت��م��ع اآلالف احتجاجا على مقتل م��ص��اروة 
واستمروا في وضع الزهور في املكان الذي لفظت فيه 
أنفاسها األخيرة. وسار ترام يحمل الزهور فقط في 

نفس طريق رحلة مصاروة األخيرة.
ورف���ع م��ت��ظ��اه��رون ف��ي سيدني الف��ت��ات تكرميا 
ملصاروة وضحايا العنف اآلخرين. وظهرا في نشرات 
إخبارية تلفزيونية نساء حتملن الفتات ُكتب عليها 
”من أجل آية ومن تعانني في صمت“ و“أريد أن أسير 

في املتنزه ليال“.
ونقلت هيئة اإلذاع��ة والتلفزيون االسترالية عن 
سامانثا نوالن سميث وهي واحدة من مئات احملتجني 
في العاصمة االسترالية كانبيرا قولها ”ال أريد أن تنشأ 
ابنتي في عالم تشعر فيه بعدم األمان أو ال تستطيع أن 
تستغل فيه الفرص التي تلوح لها وأشارك في املسيرة 
مع ابني ألني ال أري��ده أن ينشأ في عالم تصبح فيه 
الذكورة السامة مقبولة“. وبعد مقتل مصاروة قال 
رئيس الوزراء سكوت موريسون إن حكومته ستعلن 
عن ”خطة عمل“ أخرى للقضاء على العنف ضد النساء 
قبل االنتخابات املقررة بحلول مايو أيار إضافة إلى 
اخلطة التي تبلغ تكلفتها 350 مليون دوالر استرالي 

)252 مليون دوالر( التي ُتنفذ بالفعل.

احملكمة الدستورية في الكونغو تعلن
فوز تشيسكيدي بانتخابات الرئاسة

أكدت احملكمة الدستورية في الكوجنو 
الدميقراطية فوز فليكس تشيسكيدي 
بانتخابات الرئاسة أم��س األح��د لترد 
ال��ط��ع��ن ال���ذي ق��دم��ه زع��ي��م امل��ع��ارض��ة 
اآلخ��ر ال��ذي رفض ق��رار احملكمة وأعلن 
نفسه رئيسا. واتهم مارتن فيولو الذي 
حل ثانيا في االنتخابات تشيسكيدي 
واحلزب احلاكم بالتالعب في النتائج. 
وي��ه��دد حت��رك��ه ب��إع��الن نفسه رئيسا 
ب��زي��ادة االض��ط��راب��ات ب��ش��أن نتائج 

االنتخابات املتنازع عليها بشدة.
وخرج أنصار تشيسكيدي إلى شوارع 

كينشاسا لالحتفال بقرار احملكمة.
ويقول فيولو إن النتائج هي نتاج 
اتفاق سري بني تشيسكيدي والرئيس 
املنتهية واليته جوزيف كابيال حلرمانه 
من فوز واض��ح بنسبة أكثر من 60 في 
امل��ئ��ة. ونفى معسكر كابيال ومعسكر 

تشيسكيدي عقد أي اتفاق من هذا النوع.
ورف��ض رئيس احملكمة الدستورية 
بينويت لوامبا الطعن ووص��ف��ه بأنه 

”غير مقبول“.
وق����ال ف��ي��ول��و ف��ي ب��ي��ان ”احملكمة 
ال��دس��ت��وري��ة أك���دت للتو أن��ه��ا تخدم 

نظاما دكتاتويا... من خالل التصديق 
على نتائج م���زورة )ومت��ك��ني( انقالب 
دستوري“. وأظهرت النتائج األولية 
في االنتخابات التي كان الهدف منها هو 
حتقيق أول انتقال دميقراطي للسلطة 
في تاريخ البالد منذ استقاللها قبل 59 
عاما عن بلجيكا فوز تشيسكيدي بهامش 
طفيف ع��ل��ى ف��ي��ول��و. وح���ل امي��ان��وي��ل 
رامازاني شادري املرشح املفضل لكابيال 
في املركز الثالث. ورحب المبرت ميندي 

املتحدث باسم احلكومة بقرار احملكمة.
وق������ال ع���ب���ر ال���ه���ات���ف ”فليكس 

تشيسكيدي سيصبح الرئيس اخلامس 
للجمهورية“. وق���ال م��ت��ح��دث باسم 
تشيسكيدي ”نحن س��ع��داء لسماع 
ص���وت ال��ش��ع��ب ال��ك��وجن��ول��ي وس��وف 
ي��ح��دث تسليما دمي��ق��راط��ي��ا وسلميا 
حقيقيا )للسلطة(“. وإذا رفض أنصار 
فيولو النتائج فقد يؤدي ذلك إلى تفاقم 
االضطرابات التي تسببت بالفعل في 
مقتل 34 شخصا وإصابة 59 فضال عن 
”اعتقاالت تعسفية“ لنحو 241 خالل 
األس��ب��وع املاضي وفقا ملا ذك��ره مكتب 

حقوق االنسان التابع لألمم املتحدة.

52 متشددًا في  مقتل  
ضربة جوية بالصومال

قال اجليش األمريكي إنه نفذ ضربة جوية في الصومال 
أدت إلى مقتل 52 إسالميا متشددا كانوا قد هاجموا قاعدة 

عسكرية صومالية.
وقال مسؤولون عسكريون في والية جوباالند لرويترز 
إن الضربة اجل��وي��ة استهدفت مقاتلي ح��رك��ة الشباب 
الصومالية الذين هاجموا قاعدة عسكرية قريبة من جلب 
الواقعة على بعد 370 كيلومترا جنوب غربي العاصمة 

مقديشو باستخدام سيارة ملغومة يقودها انتحاري.
وأظ��ه��رت ص��ور ج��رى التقاطها بعد الهجوم، احتراق 

شاحنة كبرى وحولها جثث متفحمة.
وأظهرت صور أخرى ما بدا أنها سيارة ملغومة معبأة 
باملتفجرات، ولم يتم تفجيرها، داخ��ل قاعدة عمليات بار 

سنجوني التي تعرضت لهجوم حركة الشباب.
وفقدت حركة الشباب السيطرة على معظم املدن والبلدات 
الصومالية بعد أن متكن القوات الصومالية باالشتراك مع 
قوات تابعة لالحتاد األفريقي من طرد اإلسالميني املتشددين 
من مقديشو في عام 2011.لكن نشاطهم املسلح ال يزال 
قائما. ونصبت حركة الشباب كمينا لقافلة عسكرية إثيوبية 
على بعد 80 كيلومترا شمالي بيدوة في وسط الصومال. 
وق��ال��ت احل��رك��ة إنها قتلت ”أكثر م��ن 57 م��ن اإلثيوبيني 

الغزاة“.
وقالت وزارة الدفاع اإلثيوبية إنها استخدمت طائرات 
هليكوبتر ”وصدت بنجاح الهجوم“ على القافلة التي 

واصلت السير إلى وجهتها بيدوة.
وهاجمت حركة الشباب مجمعا يضم فندقا ومكاتب في 

كينيا مما أدى إلى مقتل 21 شخصا على األقل.
وذكر اجليش األمريكي أن من غير املتوقع سقوط أي قتلى 

أو مصابني من املدنيني في الضربة التي نفذها.
وحتتفظ حركة الشباب بوجود قوي في أجزاء من جنوب 
ووسط الصومال وكثف اجليش األمريكي ضربات اجلوية 

خالل العام املاضي.
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ميركل تتطلع إلى توثيق 
التعاون في أنظمة 

الدفاع باالحتاد األوروبي
قالت املستشارة األملانية أجنيال ميركل إنه يجب على 
االحتاد األوروبي تعميق التعاون في الشؤون الدفاعية 
وال سيما في تطوير أنظمة السالح وأضافت أن��ه قد 
يتعني على أملانيا تقدمي تنازالت بشأن القيود الصارمة 

املفروضة على التصدير.
وف��ي محاولة للتصدي للنزعة الوطنية املتزايدة 
املناهضة ألوروب��ا قبل انتخابات البرملان األوروب��ي 
في مايو شددت ميركل على أهمية وجود تعاون وثيق 

داخل االحتاد األوروبي.
وتوقع ميركل في 22 يناير على اتفاق مع الرئيس 
الفرنسي إميانويل ماكرون يقوم على أساس اتفاقية 
مبرمة عام 1963 للمصاحلة ما بعد احلرب وتهدف إلى 

تعزيز االحتاد األوروبي.
وقالت ميركل في كلمة أمام حزبها احملافظ االحتاد 
الدميقراطي املسيحي في مدينة روستوك ”أمر طيب أن 
نسعى بعد عدة عقود إلقامة سياسة دفاعية مشتركة 
..علينا أن نطور معا أنظمة أسلحة“. وأض��اف��ت أن 

أوروبا لديها أنظمة أكثر بكثير من الواليات املتحدة.
وف��ي تأكيدها ل��ض��رورة ع��دم تنافس دول االحت��اد 
األوروب�����ي فيما بينها ع��ل��ى امل��ش��روع��ات اجل��دي��دة 
والطائرات املقاتلة وإمن��ا تطوير املنتجات معا قالت 
ميركل إن هناك حاجة للتوصل حلل وسط بشأن قواعد 

التصدير.
وقالت ”لدينا قواعد تصدير صارمة جدا في حني 
لدى اآلخرين قواعد أقل صرامة.. ولكن أي طرف يطور 
طائرة معنا سيرغب أيضا في معرفة ما إذا كان بوسعه 
بيع هذه الطائرة معنا ”علينا تقدمي تنازالت وهذا هو ما 

جنري محادثات بشأنه حاليا“.

8 من أفراد األمن في هجوم بسيارة  مصرع  
ملغومة جنوب أفغانستان

قال مسؤولون محليون إن ما ال يقل 
عن ثمانية من أفراد األمن األفغاني قتلوا 
أمس  األحد في انفجار سيارة ملغومة 
اس��ت��ه��دف م��وك��ب ح��اك��م إقليم لوجار 
بجنوب أفغانستان، لكن احل��اك��م لم 

يصب بسوء.
وق��ال شاهبور أحمد زاي املتحدث 
باسم شرطة ل��وج��ار إن املهاجم فجر 
ال��س��ي��ارة امللغومة ق��رب موكب حاكم 
اإلقليم على طريق سريع رئيسي بني 

لوجار والعاصمة كابول.
وتابع ”أصيب لألسف عشرة آخرون 
وقد يرتفع عدد الضحايا“ مضيفا أن قائد 
وكالة املخابرات في اإلقليم كان أيضا في 

املوكب ولكنه لم يصب.

وأع��ل��ن ذبيح الله مجاهد املتحدث 
باسم حركة طالبان في بيان مسؤولية 
احل��رك��ة ع��ن االنفجار وق��ال إن ”عددا 
كبيرا“ من القوات اخلاصة األفغانية 

سقط بني قتيل أو جريح.


