
قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانيان، إنهم 
أغلقوا 17 مسجدا من أصل 89 تابعاً للمسلمني في بالده، 

الشتباههم بارتباطها بـ”أنشطة انفصالية”، حسب زعمه.
وأضــاف في معرض رده على أسئلة النواب في برملان 
بالده، أن 89 من أصل ألفني و500 دار عبادة للمسلمني في 

فرنسا، يشتبه بوجود صالت لها بـ”أنشطة انفصالية”.
وأوضــح أنهم أغلقوا حتى اآلن 17 مسجدا من بني دور 
العبادة هذه، استنادا لقانون “انتهاك قواعد األمن التي يجب 

اتباعها في األماكن املتاحة للعامة”.
وأشــار إلى أن القوانني احلالية في فرنسا، ال تسمح له 
بإغالق كافة دور العبادة املشتبه بها، مبينا أنهم متكنوا من 

إغالق 17 منها فقط، ضمن إطار القوانني احلالية.
ولفت إلــى أن القوانني الفرنسية تسمح بإغالق دور 
العبادة فقط في حالتني، األولى أن يكون على صلة مباشرة 
بعمل إرهابي قد وقع، والثانية أن ينتهك قواعد األمن التي 

يجب اتباعها في األماكن املتاحة للعامة.
ولم يتسن على الفور ملراسل األناضول احلصول على 
تعليق من أئمة املساجد أو مؤسسة معنية بشؤون املسلمني.

وفي 24 يناير املاضي، وافقت جلنة خاصة في اجلمعية 
الوطنية الفرنسية )البرملان(، على مشروع قانون “مبادئ 
تعزيز احترام قيم اجلمهورية” املثير للجدل، الذي جرى 

التعريف به أول مرة باسم “مكافحة اإلسالم االنفصالي”.
ويواجه مشروع القانون انتقادات من قبيل أنه يستهدف 
املسلمني في فرنسا ويكاد يفرض قيودا على كافة مناحي 
حياتهم، ويسعى إلظهار بعض األمور التي تقع بشكل نادر، 

وكأنها مشكلة مزمنة.
وينص على فــرض رقــابــة على املساجد واجلمعيات 
املسؤولة عن إدارتــهــا، ومراقبة متويل املنظمات املدنية 

التابعة للمسلمني.
كما يفرض قيودا على حرية تقدمي األسر التعليم ألطفالها 
في املنازل، في البالد التي يحظر فيها ارتــداء احلجاب في 

فرنسا تواصل اغالق املساجدمؤسسات التعليم ما قبل اجلامعي.

حسب ما أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانيان

17 مسجدًا بدعوى صلتها بـ»أنشطة انفصالية« فرنسا تغلق 

أرمينيا: املعارضة تطالب باستقالة 
باشينيان وانتخابات مبكرة

مظاهرات في ارمينيا

طالبت املعارضة األرمينية، باستقالة 
رئيس الوزراء نيكول باشينيان أوال، ثم 
إجــراء انتخابات مبكرة. وفي بيان، قال 
مرشح املعارضة لرئاسة الوزراء فازجني 
مانوكيان، إن باشينيان استغل إمكانيات 
الدولة وحشد 15 ألفا من مناطق مختلفة 
في ميدان اجلمهورية بالعاصمة يريفان 

مؤخرا.
وبني أنهم شاهدوا كيف أدار باشينيان 

احلرب في إقليم “قره باغ” األذربيجانية. 
وأضـــاف مانوكيان: “نحن ضــد إجــراء 
انتخابات برملانية مبكرة أثناء تولي 

باشينيان السلطة )رئاسة الوزراء(”.
وقــال إن باشينيان يجب أن يستقيل 
في أســرع وقــت ممكن، وينبغي تشكيل 
احلكومة املؤقتة بعد االستقالة، ومن ثم 

إجراء انتخابات مبكرة في غضون عام.
وفي خطابه أمام البرملان اليوم، أشار 

باشينيان إلى إمكانية إجــراء انتخابات 
ــام إذا مت االتــفــاق مع  ــع مــبــكــرة هـــذا ال
املــعــارضــة. والتقى الرئيس األرميني 
آرمن ساركسيان، رئيس األركــان أونيك 

غاسباريان.
وذكرت الرئاسة في بيان، ، أن اجلانبني 
بحثا خــالل اللقاء آخــر التطورات. ومت 
خالل اللقاء التأكيد على أن أمن واستقرار 

البالد أهم من أي شيء آخر.
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املكسيك: العثور على جثث
6 أشخاص شمال شرقي البالد  

عثرت السلطات املكسيكية، على جثث لـ6 أشخاص في أحد الطرق 
الريفية بوالية “تاماوليباس”، شمال شرقي البالد. جاء ذلك بحسب 
أنباء تناقلتها، العديد من وسائل اإلعالم احمللية، نقال عن تصريحات 

ملصادر أمنية.
وأوضحت املصادر أن اجلثث وجدت مبدينة “رينيوسا” التابعة 
للوالية املذكورة، وفيها أثار طلقات نارية في منطقة الرأس. وأشارت 
أن مثل هذه اجلرائم تقع جّراء اشتباكات بني عصابات جتارة املخدرات 

من أجل بسط النفوذ على منطقة ما.
وتعرف “عصابة اخلليج” التي تنشط بوالية “تاماوليباس” 

بأنها واحدة من أقوى عصابات املخدرات باملنطقة.

أملانيا متدد إجراءات اإلغالق 
28 مارس حتى 

ــراءات  أعلنت املستشارة األملانية أنغيال ميركل، عن متديد إج
اإلغـــالق املفروضة فــي الــبــالد للحد مــن انتشار فــيــروس كورونا 

املستجد)كوفيد19-(، لتستمر حتى 28 مارس اجلاري.
ــارت ميركل خالل مؤمتر صحفي، أن السلطات احمللية في  وأش
الواليات األملانية ستتمكن من اتخاذ قــرارات بشأن تخفيف القيود، 

حسب الوضع الوبائي في كل والية معينة.
واضافت قائلة “علينا اتخاذ خطوات لرفع اإلغــالق، لكننا يجب 
أن نبدي حذرا لكي ال تعيد بنا إلى الوراء”، مضيفة أن “ربيع 2021 

سيكون مختلفا عما كان عليه احلال في 2020”.
وأكدت ميركل أنها اتفقت مع حكام الواليات على خطة من 5 مراحل 
لتخفيف قيود كورونا، وتقضي بإعادة فتح احملالت التجارية في 
حال انخفض معدل اإلصابات إلى أقل من 50 حالة لكل 100 ألف من 
السكان. وتنص اخلطة أيضا على عودة إجــراءات اإلغــالق في حال 
ارتفاع معدالت اإلصابات إلى أكثر من 100 حالة لكل 100 ألف من 
السكان. وأعربت ميركل عن قناعتها بأن اللقاحات ستسمح باخلروج 

من الوباء، قائلة إن أملانيا تدخل مرحلة جديدة من الوباء مع األمل.
وأكدت أن العيادات اخلاصة ستستطيع تلقيح الناس ضد فيروس 
ــارس أو أوائــل أبريل/نيسان، وأن  كــورونــا اعتبارا من أواخــر م
االختبارات املجانية للكشف عن كورونا ستكون متاحة ابتداء من 

األسبوع املقبل.

برلني تستدعي السفيرة املغربية 
بعد تعليق التواصل مع سفارتها 

أكدت احلكومة األملانية ، أنها استدعت السفيرة املغربية في برلني 
زهور العلوي ملشاورات “عاجلة” بعد إعالن الرباط تعليقها التواصل 

مع السفارة األملانية.
وقال املتحدث باسم اخلارجية كريستوفر برغر في مؤمتر صحافي 
حكومي في برلني: “أمس، استدعينا السفيرة املغربية ملشاورات 

عاجلة في وزارة اخلارجية لتوضيح تقارير عن أحداث في املغرب”.
وأضــاف “في نظرنا، ال يوجد سبب لفرض قيود على العالقات 
الدبلوماسية. أملانيا واملغرب تعاونتا عن كثب منذ عدة عقود، وهذا 

في نظرنا في مصلحة البلدين”.
وأضاف “ال شيئاً تغير في سياسات أملانيا جتاه املغرب”.

اإلثنني أعلنت الرباط “تعليق كل أشكال التواصل” مع سفارة 
أملانيا في املغرب بسبب تبانيات “عميقة” مع برلني في ملفات عدة من 

بينها قضية الصحراء الغربية.

8 أشخاص السويد: إصابة 
في حادث »إرهابي محتمل«

أعلنت الشرطة السويدية، إصابة 8 أشخاص في حــادث طعن 
مبدينة ويتالندا )جنوب(. وقالت الشرطة إنها حتقق في هجوم 
بسكني باعتباره “جرمية إرهابية محتملة”، حسبما نقلت شبكة 

“يورونيوز” األوروبية.
ولفتت الشرطة إلى إصابة 8 أشخاص في احلادث، دون اإلشارة 
إلى مدى خطورة جراحهم. وأطلقت الشرطة النار على مشتبه به في 
العشرينات من عمره في مكان احلادث، ومت القبض عليه، وفق املصدر 
نفسه. ولم يعلن املسؤولون عن املزيد من التفاصيل، مبا في ذلك هوية 
املشتبه به. وذكرت وسائل إعالم سويدية أن املهاجم استخدم فأسا، 

حسبما نقلت وكالة “أسوشيتد برس” األمريكية.

باكستان: عمران خان يتجه لطلب ثقة مجلس الشيوخ
يعتزم رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان 
طلب تصويت مجلس الشيوخ على منحه الثقة، 
على خلفية دعوات االستقالة من قبل املعارضة، 

بعد االنتخابات التي جرت.
ـــاد وزيـــر اخلــارجــيــة الباكستاني شاه  وأف
محمود قريشي في تصريحات أدلــى بها خالل 
مؤمتر صحفي عقده، ، في العاصمة إسالم أباد، 
بــأن خــان قــرر طلب تصويت مجلس الشيوخ 

على منحه الثقة. وجــاءت تصريحات قريشي 
إثــر مطالبة حتالف املعارضة املــكــون مــن 11 
حزبا باستقالة خان وإجــراء انتخابات مبكرة 
بسبب تغيير التوازنات في مجلس الشيوخ بعد 

االنتخابات.
وأوضح قريشي أن رئيس الــوزراء سيستمر 
في أداء مهامه حتى التصويت على الثقة، رافضا 

مطالب املعارضة.

ووفق نتائج غير رسمية، جنح حزب “حركة 
اإلنصاف الباكستانية” احلاكم في احلصول على 
18 مقعدا من أصل 48 في مجلس الشيوخ، فيما 
حصل حزب “الشعب الباكستاني” املعارض 
على 8 مــقــاعــد، وحـــزب “الرابطة اإلسالمية 
ــواز شريف (” على 5  الباكستانية )جــنــاح ن

مقاعد.
وخسر وزير املالية عبد احلفيظ شيخ مقعده 

في مجلس الشيوخ عن إسالم آباد، أمام رئيس 
الــــوزراء األســبــق واملــرشــح املشترك لتحالف 

املعارضة يوسف رضا كيالني.
ــرى محللون سياسيون أن خــســارة هذا  وي
ــم رئيس  ــم دع املقعد فــي مجلس الــشــيــوخ رغ
الــوزراء خان الفعال لشيخ، تعد مبثابة ضربة 
كبيرة يتلقاها احلــزب احلاكم. ويبرز كيالني 

حاليا كأقوى املرشحني لرئاسة مجلس الشيوخ.
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تشاووش أوغلو: حماية مصاحلنا 
متر عبر سياسة خارجية قوية

قال وزير اخلارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن حماية أمن 
ومصالح بالده متر عبر سياسة خارجية قوية في امليدان وعلى طاولة 
املفاوضات. جاء ذلك في كلمة له خالل حلوله ضيفا عبر تقنية الفيديو 

كونفرانس، في فعالية أقامتها جامعة “كبادوكيا”.
وذكــر تــشــاووش أوغلو أن املفاوضات واحلـــوار ومبدأ “رابح 

– رابح” كانت دائما ضمن أولويات السياسة التركية.
وأشــار الوزير التركي إلــى حضور بــالده في امليدان إلــى جانب 
الدبلوماسية وطاولة املفاوضات، مضيفا: “هذا ما فعلناه مؤخرا في 

سوريا وليبيا وشرق البحر املتوسط”.
وأوضــح الوزير أن العالم مير بتحول جــذري، مؤكدا بذل بالده 
اجلهود لتكييف السياسة اخلارجية مع هذا التغيير من خالل قراءة 

هذه املرحلة بشكل جيد.
وأشار إلى أن مبادئ السياسة اخلارجية التركية لم تتم صياغتها 
بحسب الظروف، الفتا إلى أن معارضة أنقرة للمحاولتني االنقالبيتني 

في ميامنار وأرمينيا خير مثال على هذا األمر.

انقالب ميامنار.. ارتفاع قتلى 
33 احتجاجات األربعاء إلى 

ارتفعت حصيلة قتلى االحتجاجات املناهضة لالنقالب العسكري 
في ميامنار، إلى 33 شخصا، بحسب وكالة أسوشييتد برس.

وقالت الوكالة إن هناك تقارير من ميامنار تفيد بسقوط 33 قتيال 
في صفوف احملتجني، في حصيلة هي األعلى منذ انقالب اجليش على 

السلطة املدنية مطلع فبراير املاضي.
وكانت وسائل إعالم ميامنارية أعلنت في وقت سابق ، مقتل 9 
أشخاص وإصابة 11 آخرين، جراء استخدام شرطة ميامنار العنف 

والرصاص احلي لفض تظاهرات احملتجني في عدد من املدن.
ونقلت الوكالة األمريكية أعداد القتلى، عن محلل بيانات في مدينة 
يانغون، أكبر مدينة في البالد، طلب عدم ذكر اسمه ألسباب أمنية، 
حيث قام بجمع معلومات عن أسماء الضحايا وأعمارهم وبلداتهم 
وأين وكيف قتلوا. وقال محلل البيانات إنه قام بجمع معلوماتهم 
“لتكرميهم على مقاومتهم البطولية”. وبحسب القائمة التي أعدها، 
فــإن أكبر عــدد من القتلى سقط في مدينة يانغون، حيث قتل 18 

شخصا، فيما قتل 8 آخرون في مدينة مونوا وسط البالد.

موريتانيا.. آفاق احلوار السياسي 
املرتقب في ظل التهدئة

بلينكن: نعمل على جتديد الدميقراطية 
بعيدًا عن التدخالت العسكرية

يتطلع املوريتانيون في غضون أسابيع لبدء 
جلسات حوار سياسي بني غالبية األحزاب املمثلة 

في البرملان واحلكومة.
وأعلنت “منسقية األحزاب املمثلة في البرملان” 
)تضم 12 أحزابا من املعارضة واملــواالة( في 24 
فبراير املاضي في وثيقة لها طرح خارطة طريق 

لتنظيم حوار سياسي مع احلكومة.
ــوار )أو التشاور كما ترغب  ويعتبر هــذا احل
احلكومة في تسميته( هو األول من نوعه منذ 
انتخاب الرئيس احلالي محمد ولــد الغزواني 
منتصف 2019 الذي عمد إلى التهدئة مع القوى 
السياسية وحرص على عقد لقاءات مع معظم قادة 
أحــزاب املعارضة في خطوة دفعتها لإلعالن عن 

منح النظام اجلديد “فرصة لإلصالح”.
وتــأمــل أحـــزاب املعارضة أن يفضي احلــوار 

املرتقب إلــى حلحلة عــدد من امللفات وإشراكها 
في تسيير البلد بعد سنوات من اإلقصاء طيلة 
فترة حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز 
)2009-2019(. املعارضة اتهمت ولد عبدالعزيز 
بتزوير االنتخابات الرئاسية التي أجراها في 
18 يونيو 2009 وأفضت إلى فوزه بعد االنقالب 
العسكري الذي قاده في البالد وأطاح بالرئيس 
األسبق معاوية ولد الطايع. ووفق وثيقة منسقية 
األحزاب املمثلة في البرملان، فإن مواضيع احلوار 
ستركز على “املسار الدميقراطي، واإلصالحات 
الدستورية والتشريعية، وتعزيز دولة القانون، 
وتطبيع احلياة السياسية، ومعاجلة إشكالية 
الــرق ومخلفاته، ومكافحة الفساد، وإصــالح 
القضاء، واإلصــالح اإلداري والعقاري، وحماية 

املصالح العليا للبلد”.

قال وزير اخلارجية األمريكي، أنتوني بلينكن، 
إن “الدميقراطية حول العالم مهددة، وسنعمل 
على جتديدها بعيداً عن التدخالت العسكرية، أو 

محاولة اإلطاحة باألنظمة االستبدادية بالقوة”.
جاء ذلك في أول خطاب رئيسي ألقاه بلينكن 
بصفته وزيـــًرا للخارجية األمريكية، ونشر 
فحواه موقع الـــوزارة االلكتروني ، كشف من 
خالله عن اخلطوط العريضة الستراتيجية 

السياسة اخلارجية للواليات املتحدة.
وقال بلينكن “لقد جربنا هذه التكتيكات في 
املاضي، مهما كانت النوايا احلسنة، إال أنها لم 
تنجح.. لقد أطلقوا سمعة سيئة على ترويج 
الدميقراطية، وفقدوا ثقة الشعب األمريكي.. 

سنفعل األشياء بشكل مختلف”.
واستشهد بلينكن بتقرير جديد صــادر عن 

منظمة املراقبة املستقلة “فريدوم هاوس” )غير 
حكومية( يرى أن “االستبداد والقومية آخذان 

في االزدياد في أنحاء العالم”.
وتابع الوزير األمريكي نقاًل عن التقرير أن 
“احلكومات أصبحت أقل شفافية، وفقدت ثقة 

الشعوب”.
ــاف، االنتخابات أصبحت بــؤر للتوتر  وأض
والعنف، والفساد آخــذ في االزديـــاد، وقــد أدى 
الوباء إلى تسريع العديد من االجتاهات املذكورة، 
بحسب املصدر نفسه. وأكــد بلينكن أن بالده 
ستسعى إلى جتديد الدميقراطية “ألنها مهددة”. 
وقــال إن “بالده ستحفز السلوك الدميقراطي 
عبر تشجيع اآلخــريــن على إجـــراء إصالحات 
رئيسية، وإلغاء القوانني السيئة، ومحاربة 

الفساد، ووقف املمارسات غير العادلة”.


