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بعد وصف الرئيس التركي بالعدو خالل تدريبات لقوات احللف بالنرويج

»األطلسي« يتخذ إجراءات تأديبية
بعد حادثتني تشكالن إهانة ألردوغان

أبلغ األمني العالم حللف شمال 
األط��ل��س��ي ي��ن��س ستولتنبرغ 
شخصيا الرئيس التركي رجب 
ط��ي��ب أردوغ�����ان أن »إج�����راءات 
تأديبية« ات��خ��ذت بحق شخص 
وصف أردوغان ب�«العدو«، خالل 

تدريب لقوات احللف في النروج.
وكرر ستولتنبرغ خالل اتصال 
هاتفي السبت مع الرئيس التركي، 
“اعتذاره بسبب ما حصل خالل 
ت��دري��ب للحلف ف��ي وق��ت سابق 
م��ن ه���ذا األسبوع”، ح��س��ب ما 
أف��اد مسؤول في احللف في بيان 
حصلت وكالة فرانس برس األحد 

على نسخة منه.
وأض����������اف امل������س������ؤول أن 
س��ت��ول��ت��ن��ب��رغ أب��ل��غ أردوغ�����ان 
“باتخاذ إج��راءات تأديبية بحق 
الشخص املعني وتدابير لتجنب 
أي ح����ادث م���ن ه���ذا ال���ن���وع في 

املستقبل«.
وك������ان س��ت��ول��ت��ن��ب��رغ ق���دم 
اعتذاره اجلمعة الى تركيا، القوة 
ال��ع��س��ك��ري��ة ال��ث��ان��ي��ة ف��ي حلف 
االطلسي بعد الواليات املتحدة، 
بسبب “االهانة” ال��ت��ي نتجت 
عن ه��ذه “األحداث” بعد أن قرر 
أردوغ���ان سحب اجلنود األت��راك 

من هذا التدريب.
وندد ستولتنبرغ ب�”تصرفات 

ش��خ��ص ال مت��ث��ل آراء احللف” 
مشيرا إل��ى أن ه��ذا الشخص ال 
ينتمي إل��ى ص��ف��وف احل��ل��ف بل 
وظفه اجليش النروجي. وعّبر 
وزير الدفاع النروجي فرانك باكي 

ينسن عن “أسفه للحادث«.
وبحسب وكالة أنباء األناضول 
الرسمية التركية، ما أثار غضب 
أنقرة هما حادثتان حصلتا خالل 
التدريبات املخصصة الختبار 
بنية القيادة في احللف استنادا 
إلى محاكاة على الكمبيوتر، والتي 

انتهت اجلمعة.
فاحلادثة األولى تتمثل بإدراج 
ص��ورة ملؤسس تركيا احلديثة 
مصطفى كمال اتاتورك على وثيقة 
ت��ع��رض “القادة األعداء”. أما 
احلادثة الثانية فهي إنشاء حساب 
باسم أردوغان ُعّرف عنه على أنه 
“ينسق بشكل وثيق مع العدو”، 
وذل��ك خ��الل مناقشة افتراضية 

ضمن تدريبات احملاكاة.
ولم يشمل التدريب مناورات 

للقوات البرية.
وت��أت��ي ه��ات��ان “احلادثتان” 
على خلفية توترات شديدة بني 
أنقرة وبعض شركائها الرئيسيني 
ف��ي ح��ل��ف ش��م��ال األط��ل��س��ي مثل 
واشنطن وبرلني، وفي ظل تقارب 

الرئيس التركي رجب طيب أردوغانبني تركيا وروسيا.
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بعد تقرير مثير للصدمة بثته شبكة »سي إن إن«

»الوفاق الليبية«
تفتح حتقيقا في تقارير 

عن »العبودية«
أعلن نائب رئيس حكومة الوفاق الليبية أحمد  
معيتيق أن طرابلس فتحت حتقيقا في »العبودية« 
التي يعتقد أنها جتري قرب العاصمة والتي ندد بها 
تقرير مثير للصدمة بثته شبكة »سي إن إن« األميركية 

األسبوع املاضي. 
وأع��رب معيتيق في بيان نشر األح��د على صفحة 
احل��ك��وم��ة على م��وق��ع فيسبوك ع��ن “استيائه من 
التقارير التي نشرتها وسائل اإلعالم حول انتعاش 

جتارة الرقيق في ضواحي مدينة طرابلس«.
وأكد نائب رئيس حكومة الوفاق أنه “بصدد تكليف 
جلان مختصة للتحقيق في التقارير املنشورة لضبط 

املتهمني وتقدميهم للعدالة«. 
وأظهر تقرير “سي ان ان”، الذي مت تداوله بشكل 
واسع على شبكات التواصل االجتماعي بيع املهاجرين 
باملزاد في ليبيا ما أثار تعاطفا كبيرا واستدعى ردود 

فعل منددة في افريقيا واالمم املتحدة.
وفي تسجيل التقط بواسطة هاتف محمول يظهر 
في التقرير شابان يعرضان للبيع في امل��زاد للعمل 
في مزرعة، ليوضح بعدها الصحافي معد التقرير ان 
الشابني بيعا مببلغ 1200 دينار ليبي اي 400 دوالر 

لكل منهما.
وتظاهر نحو أل��ف شخص ف��ي ب��اري��س السبت 
للتنديد بالوضع، وفقا ملا أعلنت شرطة العاصمة 

الفرنسية. 
ومنذ سقوط نظام الرئيس الليبي السابق معمر 
القذافي، استغل مهربو البشر الفراغ األمني والفوضى 
التي تعم ليبيا حيث سمحوا لعشرات اآلالف من 
األشخاص بعبور البلد شمال اإلفريقي إلى ايطاليا 

التي تقع على بعد 300 كلم عن السواحل الليبية. 
وبحسب األرق���ام األخ��ي��رة ال��ص��ادرة ع��ن منظمة 
الهجرة الدولية، وصل نحو 156 ألف مهاجر والجئ 
إلى أوروبا عبر البحر منذ كانون الثاني/يناير )مقابل 
نحو 341 ألفا وصلوا خالل الفترة ذاتها عام 2016(، 
73 باملئة منهم إل��ى ايطاليا. وتوفي نحو 3000 

شخص أثناء محاولتهم العبور. 

إمرسون مناغاغوا يحل محله

إقالة موغابي من زعامة احلزب احلاكم في زميبابوي
ق��ال��ت م��ص��ادر ف��ي اجتماع استثنائي للجنة 
امل��رك��زي��ة حل���زب االحت����اد ال��وط��ن��ي األف��ري��ق��ي 
الزميبابوي/اجلبهة الوطنية احلاكم لرويترز إن 
الرئيس روب��رت موغابي أقيل من زعامة احلزب 
أمس األح��د وحل محله إمرسون منانغاغوا وهو 
نائب رئيس احلزب الذي عزله موجابي هذا الشهر.

وقال أحد احلاضرين لالجتماع لرويترز ”لقد مت 
عزله... مناجناجوا هو زعيمنا اجلديد“.

وق��ال مصدر ف��ي احل��زب إن جريس موغابي 
زوجة الرئيس فصلت أيضا من احلزب احلاكم.

والتقى رئيس زميبابوي روبرت موغابي الذي 
تخلى عنه حلفاؤه املقربون، أم��س هيئة ارك��ان 
اجليش التي فرضت عليه االقامة اجلبرية، غداة 

تظاهرات حاشدة طالبت باستقالته.

وستتواصل املفاوضات التي بدأت اخلميس بني 
موغابي واجليش االحد. وقد قبل الرئيس املتمسك 
بالسلطة حتى اآلن، لقاء هيئة اركان اجليش للمرة 

الثانية منذ تدخل العسكريني.
وكانت زميبابوي شهدت السبت واحدة من اكبر 
التظاهرات التي نظمت في البالد منذ االستقالل 
ووص���ول موغابي ال��ى السلطة ف��ي 1980. وقد 
جتمع عشرات اآلالف من مواطني زميبابوي في 

اجواء احتفالية للمطالبة برحيله.
وخل��ص��ت مقدمة ن��ش��رة االخ��ب��ار للتلفزيون 
احلكومي التي بدا عليها التأثر، الوضع بالقول 

مساء السبت “انه يوم تاريخي”.
ورف��ع املتظاهرون الف��ت��ات كتب عليها “كفى 
موغابي يجب ان يرحل” و”ارحل بسالم موغابي” 

و”ال لساللة موغابي” و”وداعا ايها اجلد”.
وجمعت التظاهرتان في ه��راري وثاني مدن 
البالد ب��واالواي��و )جنوب غ��رب( مواطنني من كل 
التيارات السياسية، وكان بينهم وزراء ومقربون 
من احلزب احلاكم واملعارضة وسود وكذلك بيض 
في حدث نادر. وقال ستيفانوس كرينوف، املزارع 
االبيض الذي طرد في اطار االصالح الزراعي املثير 
للجدل الذي اطلقه موغابي العام 2000، “منذ فترة 
طويلة لم يحصل شيء مماثل اي ان نكون سوية”، 
االكثرية السوداء واالقلية البيضاء املتحدرة من 

احفاد املستوطنني البريطانيني.
من جهته، اكد سام ساشيتي املتظاهر في هايفيلد 
الضاحية العمالية ل��ه��راري “انه اجمل ي��وم في 

حياتي، نأمل في حياة جديدة بعد موغابي”.

19 قتيال جراء حريق في بكني
ُقتل 19 شخًصا وجرح 8 آخ��رون أمس 
ف��ي بكني داخ���ل م��ن��زل نشب فيه حريق، 

بحسب وكالة شينخوا لألنباء.
ونقلت الوكالة عن السلطات احمللية أّن 
احلريق اندلع في منطقة داشينغ جنوب 

بكني.

ولم حتّدد الوكالة سبب احلريق، لكنها 
أشارت إلى أّن عدًدا غير محدد من املشتبه 

بهم كانوا رهن االحتجاز لدى الشرطة.
وقالت شينخوا إنه متت السيطرة على 
احلريق بعد ثالث ساعات من اندالعه، وإّن 

املصابني ُنقلوا إلى املستشفى.

واحلرائق القاتلة أمر شائع في الصني 
حيث ُتنتهك قوانني السالمة من احلرائق 

على نطاق واسع.
ولقي 11 شخًصا مصرعهم في سبتمبر 
عندما ان��دل��ع حريق مبنزلني ف��ي مدينة 

تايزهو شرق البالد.

تأهب أمني في سريالنكا غداة صدامات دينية
انتشرت قوات األمن السريالنكية أمس 
ف��ي ب��ل��دة ساحلية اص��ي��ب نحو تسعني 
مبنى فيها باضرار وأُضرمت النيران في 
س��ي��ارات خ��الل أعمال عنف بني املسلمني 
والسنهاليني في اجلزيرة.  وحتول سجال 
أثاره حادث سير في غينتوتا )نحو 110 

كلم جنوب العاصمة كولومبو( اخلميس 
إلى اشتباكات بني عصابات من األغلبية 

السنهالية واألقلية املسلمة. 
وان��ت��ش��ر اجل��ي��ش وع��ن��اص��ر ال��ق��وات 
البحرية لدعم الشرطة احمللية حيث تفاقم 
ال��وض��ع خ��الل عطلة نهاية األس��ب��وع مع 

إص��اب��ة خمسة أش��خ��اص وت��ض��رر نحو 
تسعني مبنى جراء أعمال الشغب. 

وبقيت البلدة في حالة توتر ومغلقة 
خالل ليل السبت. ولكن مت فجر األحد رفع 
حظر التجول الذي فرض عليها خالل األيام 

األخيرة.

وسط مخاوف من فشل املفاوضات

تشكيل احلكومة في أملانيا يصطدم مبوضوع الهجرة
تتعثر املفاوضات اجلارية في أملانيا 
بني أربعة أحزاب سعيا لتشكيل حكومة 
عند عدد من املواضيع أبرزها سياسة 
الهجرة، ما يهدد بفشلها. في ما يلي 

املسائل اخلالفية التي تعترضها.
 الهجرة

أب��رز موضوع خالفي في بلد سجل 
اليمني املتطرف فيه تقدما كبيرا في 
االنتخابات األخيرة، مستغال استياء 
قسم من الراي العام بعد توافد أكثر من 

مليون طالب جلوء إلى أملانيا.
ويؤيد االحتاد الدميوقراطي املسيحي 
ب��زع��ام��ة امل��س��ت��ش��ارة ان��غ��ي��ال ميركل 
وحليفه البافاري االحت��اد االجتماعي 
املسيحي، اعتماد سياسة أكثر تشددا 
م��ع حت��دي��د س��ق��ف ل��الج��ئ��ني املسموح 
بدخولهم إلى البالد قدره مئتا ألف الجئ 

في السنة.
وي��ب��دو اخلضر اآلن على استعداد 
للقبول بهذا الطرح، لكنهم يدعون في 
املقابل إلى استئناف عمليات لم شمل 
العائالت جلميع الالجئني العام املقبل، 
ف��ي ح��ني ينحصر ل��م شمل العائالت 
حاليا بالذين حصلوا على وضع اللجوء 

لتعرضهم لالضطهاد الديني. 
وجمدت هذه اإلمكانية العام املاضي 
وح��ت��ى آذار/م�����ارس 2018 لالجئني 
بسبب احلروب مثل السوريني، ألنهم ال 
يحصلون سوى على جلوء مؤقت لعام 
قابل للتجديد بحسب تطور الوضع في 
بلدهم، وفقا لنظام “احلماية الفرعية”. 
غير أن االحتاد املسيحي الدميوقراطي 
واالحتاد املسيحي االجتماعي يرفضون 

ذلك رفضا قاطعا.

 املناخ
يدور اخلالف بني األحزاب حول كيفية 
خفض انبعاثات أملانيا من ثاني أكسيد 
الكربون من أجل حتقيق األه��داف التي 
حددتها لنفسها على صعيد مكافحة 
االح��ت��رار.  ويتفق اجلميع على احلد 
م��ن حصة الفحم ف��ي توليد الكهرباء، 
لكنهم يختلفون حول النسبة. وإذ يدعو 
احملافظون والليبراليون إلى خفض هذه 
احلصة ب�3 غيغاواط من اإلنتاج، يطالب 

آخرون بتخفيضها مبقدار 10 غيغاواط.

ك��م��ا ي��ط��ال��ب ال��ب��ي��ئ��ي��ون مب��زي��د من 
التحفيزات الضريبية للسيارات النظيفة. 
وتختلف األحزاب أيضا على حجم القيود 
الواجب فرضها على السيارات العاملة 

على الديزل في املدن.
 أوروبا

ما سيكون رد أملانيا على الطروحات 
التي قدمها الرئيس الفرنسي إميانويل 
م��اك��رون ب��ه��دف إع����ادة إط���الق االحت���اد 

األوروبي ومنظقة اليورو؟
ي��رف��ض الليبراليون االس��ت��م��رار في 

متويل صندوق إغاثة للدول التي تواجه 
أزم���ة دي���ون، كما ي��رف��ض��ون استحداث 
ميزانية خاصة مبنطقة اليورو تخصص 
ملشاريع مشتركة. أم��ا احملافظون، فهم 
أك��ث��ر ان��ف��ت��اح��ا ف��ي ه��ذي��ن امل��وض��وع��ني 
لكنهم يرفضون التشارك ف��ي ال��دي��ون. 
والبيئيون من جانبهم يدعون إل��ى عدم 
رفض “اليد املمدودة” الفرنسية. وفي ما 
يتعلق بتركيا، يطالب االحت��اد املسيحي 
االجتماعي ب��وق��ف م��ف��اوض��ات انضمام 
تركيا إلى االحتاد األوروب��ي نهائيا، فيما 

يرى اخلضر أن هذا املوقف بالغ الشدة.

املستشارة األملانية انغيال ميركل

قاطرة يابانية تصطدم 
مبدمرة أميركية عرضا 

خالل تدريبات قبالة 
سواحل اليابان

اعلنت البحرية االميركية ان اح��دى مدمراتها اصيبت 
السبت ب��اض��رار طفيفة بعد اصطدامها بقاطرة يابانية 

جنحت خالل تدريبات عسكرية قابلة سواحل اليابان.
وقال االسطول السابع االميركي ان املدمرة “بينفولد” 
كانت تشارك في تدريب على عمليات القطر في خليج 
ساغامي عندما توقف محرك القاطرة اليابانية واصطدمت 
بالسفينة احلربية. ووقع هذا احلادث بينما كانت القوات 
االميركية واليابانية تشارك في تدريبات بحرية تستمر 
عشرة ايام وتنتهي في 26 نوفمبر، في اطار عرض للقوة 
ضد كوريا الشمالية وطموحاتها النووية التي هيمنت على 

جولة الرئيس االميركي دونالد ترامب في آسيا.
وقال االسطول السابع االميركي في بيان “لم يجرح احد 
على السفينينت ولم تصب بينفولد سوى باضرار طفيفة 

بينها خدوس جانبية، بانتظار تقييم كامل لالضرار«.

30 شخصا  إنقاذ أكثر من 
في مداهمة على سجن 

لطالبان بأفغانستان
ق��ال اجليش وم��س��ؤول��ون محليون إن ق��وات أفغانية 
وقوات أجنبية خاصة داهمت سجنا تديره حركة طالبان 
في إقليم هلمند جنوب البالد أمس األحد وأنقذت 30 شخصا 

على األقل.
وأض��اف املسؤولون أن أربعة أطفال حتت سن الثانية 
عشرة وشرطيني من بني من أنقذتهم القوات في املداهمة التي 
وقعت في منطقة نوزاد. وكانت طالبان اعتقلت 20 شخصا 
منهم فيما يتعلق مبساعدتهم للحكومة أو لكونهم من أسر 

أفراد في الشرطة واجليش.
وقال عبد القدير باهادورزاي، وهو نائب املتحدث باسم 
كتيبة مايواند 215 في اجليش، إن سبب سجن طالبان لستة 

آخرين ممن مت إنقاذهم ال يزال رهن التحقيق.
وقالت طالبان في بيان إن من أنقذتهم القوات مجرمون 
جنائيون متهمون بالسرقة واخلطف والتورط في نزاعات 

شخصية وجرائم أخرى وسجنوا في انتظار محاكمتهم.
وق��ال ق��اري يوسف أحمدي املتحدث باسم طالبان في 
بيان ”لم يكن هناك أي شخص ينتمي للعدو في ذلك السجن 

وتأمينه لم يكن كافيا“.

الناخبون في تشيلي 
يصوتون الختيار

 رئيس جديد
يدلي الناخبون في تشيلي بأصواتهم أمس األحد 
في االنتخابات الرئاسية التي تتزايد فيها حظوظ 
امللياردير احملافظ سيباستيان بنييرا لكن كثرة 
املنافسني اليساريني من املرجح أن تؤدي إلى جولة 

إعادة.
وتظهر استطالعات ال��رأي أن بنييرا ال��ذي تولي 
الرئاسة بني 2010 و2014 ويقود كتلة )تشيلي 
فاموس( يتفوق على منافسيه السبعة وأغلبهم ينتمي 
ليسار الوسط لكن رمبا ال يحصل على نسبة 50 في 

املئة من األصوات املطلوبة لتحقيق فوز صريح.
ويخوض املقدم التلفزيوني السابق السناتور 
أليخاندرو جيليير السباق عن حتالف )نوفا مايوريا( 
الذي ينتمي ليسار الوسط وتتزعمه الرئيسة ميشيل 

باشيليت.
ويأتي جيليير في املركز الثاني بنحو 21 في املئة 
مقابل 42 في املئة لبنييرا وفقا الستطالع أجرته 

مؤسسة )سي.إي.بي( الشهر املاضي.

رئيس هايتي يبدأ
إعادة تأسيس اجليش 

في خطوة مثيرة للجدل
بدأ رئيس هايتي في اتخاذ خطوات إلعادة تأسيس 
اجليش بعد 22 عاما من حله في قضية حاسمة في 
الدولة الفقيرة الواقعة في منطقة الكاريبي والتي 
شهدت تاريخا م��ن انقالبات دم��وي��ة واضطرابات 
سياسية. وهايتي دون جيش منذ عام 1995 عندما 
حل الرئيس السابق جان برتران أريستيد اجليش بعد 
أن عاد للسلطة في أعقاب انقالب مما ترك املسؤولية 

األمنية في البالد على عاتق الشرطة.
وأصبحت مسألة عودة اجليش موضوعا أساسيا 
في بلد يعاني من آثار زل��زال كارثي وإعصار عنيف 
في السنوات املاضية. ويخشى منتقدون للخطوة 
ونشطاء من أن القوات املسلحة ستتدخل في السياسة 
وتستنزف موارد ضرورية لقطاعي التعليم والرعاية 
الصحية. وعني الرئيس جوفينيل مواز الكولونيل 
السابق جوديل لساج في منصب القائم بأعمال القائد 
ال��ع��ام ي��وم اخلميس متهيدا ل��ع��ودة ق��وات اجليش 
لعملياتها بالكامل. وال يزال التعيني بحاجة ملوافقة 

من مجلس الشيوخ.

بنغالدش تعتقل مشتبها به في قتل مدون أمريكي
قالت شرطة بنغالدش أمس األحد إنها 
اعتقلت من يشتبه في أنه زعيم جماعة 
إسالمية مطلوب فيما يتعلق بقتل مدون 
أمريكي ك��ان ينتقد التطرف الديني في 
عام 2015. وقال مسعود الرحمن نائب 

ق��ائ��د ال��ش��رط��ة إن ال��رج��ل، ال���ذي عرفه 
ب��اس��م ُمجامل حسني )25 ع��ام��ا( وهو 
رئيس جناح املخابرات بجماعة أنصار 
الله البنغالية التي تستلهم فكر تنظيم 
القاعدة، يشتبه في تورطه في قتل الكاتب 

أفيجيت روي. وروي مواطن أمريكي من 
أصل بنغالدشي قتله مهاجم طعنا بسكني 
ف��ي فبراير شباط 2015 أث��ن��اء عودته 
إلى منزله مع زوجته من معرض الكتاب 
في داك��ا. وأصيبت زوجته رفيدة أحمد 

بجروح خطيرة.
وق��ال عبد الرحمن إن حسني ال��ذي مت 
التعرف عليه بعد فحص لقطات صورتها 
ك��ام��ي��رات امل��راق��ب��ة اعتقل على مشارف 

العاصمة داكا السبت.


