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 تراأ�س العاهل املغربي امللك حممد اخلام�س اجتماعا ملجل�س 
الوزراء بطنجة، متت امل�شادقة خالله على م�شاريع قوانني 
من بينها م�ششروع لتفعيل الطابع الر�شمي للغة الأمازيغية.  
ويت�شمششن هششذا امل�ششروع التنظيمششي الششذي �شششادق جمل�س 
الششوزراء عليششه يف هذا الجتمششاع الآخر يف وليششة عبد الإله 
بن كششران، يت�شمن اأي�شششا اآليات لإدماج اللغششة المازيغية 
يف التعليم ويف جمالت احلياة العامة ذات الأولوية.  وذكر 
بيان بهذا اخل�شو�س اأن "م�روع القانون التنظيمي املتعلق 
بتحديششد مراحل تفعيل الطابششع الر�شمي لالأمازيغية الذي مت 
اتخششاده بنششاء علششى اأحششكام الف�شششل اخلام�س مششن الد�شتور، 
يهششدف اإىل حتديد املبششادئ العامة املوؤطششرة لتفعيل الطابع 
الر�شمششي للغششة المازيغية، وكيفيششات اإدماجها يف جمالت 
التعليششم والت�ريششع والعمششل الربملاين والإعششالم والت�شال، 
والإبداع الثقايف والفني، ويف الإدارة واملرافق واملوؤ�ش�شات 
العمومية واجلماعات الرتابيششة )البلديات(، ويف الف�شاءات 
واخلدمششات العموميششة".  وت�شمششن اأي�شششا، بح�شششب البيششان 
"حتديد مراحل واآليات تتبع هذا التفعيل. كما وافق املجل�س 
الششوزاري علششى م�روع قانششون تنظيمششي يتعلششق باملجل�س 
الوطنششي للغات والثقافة املغربيششة".  وين�س هذا امل�روع، 
الذي اأعد بناء على مقت�شيات الف�شل اخلام�س من الد�شتور، 
علششى حتديد �شالحيات املجل�ششس وتركيبته وكيفيات �شره.  
و�شي�شمن هششذا املجل�س كافة املوؤ�ش�شششات املعنية باللغتني 
العربية والأمازيغية، وباقي الهيئات املكلفة بتنمية الرتاث 
الثقششايف. كمششا �شيقششوم باقششرتاح التوجهششات ال�شرتاتيجية 
للدولششة يف جمششال ال�شيا�شششات اللغويششة والثقافيششة، والعمل 
علششى تنا�شقها، و�شيتم عر�س هششذه التوجهات على املجل�س 

الوزاري بغر�س امل�شادقة عليها.

وزير ألماني يهدد باتخاذ إجراءات قانونية ضد 
فيس بوك

الهند تنصح باكستان بـ "التخلي عن حلم" السيطرة على إقليم كشمير

المغرب يتجه نحو تفعيل 
اللغة األمازيغية وإدماجها

االحتالل اإلسرائيلي يشرد 30 فلسطينيا في العراء 

برلششني/ متابعششة:  قال وزير العششدل الأملاين هيكو ما�ششس، اإن احلكومة قد تتخذ 
اإجششراءات قانونية �شششد في�س بوك وغره مششن مواقع التوا�شششل الجتماعي اإذا 
مل تكثششف جهودها يف حماربة اخلطاب الداعششي للكراهية اأو "اأوهام الإرهاب" 
الإ�شالمششي.  وقششال الوزير اإن "في�س بوك وتويششرت وغوغل حتذف حمتويات غر 
قانونية من الإنرتنت ب�شكل متكرر و�ريع لكنه دعا اإىل بذل املزيد من العمل".
 وقششال ما�ششس اإن "مواقششع التوا�شششل الجتماعششي ت�شتجيب يف الأغلششب لطلبات 
منظمششات متولها احلكومششة لكنها ل تاأخذ �شششكاوى )املوؤ�ش�شات( اخلا�شة على 

حممل اجلد".
 واأو�شششح الوزيششر قائال: "فيمششا يخ�س املحتوى غششر القانوين الششذي اأبلغ عنه 

م�شتخدمون حذفت تويرت %1 ويوتيوب %10 وفي�س بوك %46 تقريبا".
 واأكششد الوزير اأنه �شيدر�ششس اخلطوات املقبلة بعد ا�شتكمششال درا�شة حكومية يف 

مار�س )اآذار(، ومل ي�شتبعد اتخاذ اإجراءات قانونية.

نيودلهي/ متابعة:  اأكدت وزيرة اخلارجية الهندية �شو�شما �شواراج، اأن بالدها 
لششن تتنازل عششن اإقليم ك�شمر املتنششازع عليه بني الهنششد وباك�شتان، ون�شحت 
اإ�شالم اآباد "بالتخلي عن حلم" ال�شيطرة عليه، م�شددة على اأن "جامو وك�شمر 
ي�شششكالن جزءا ل يتجزاأ من الهند و�شيظالن هكذا على الدوام.  وقالت �شواراج، 
اإن باك�شتششان ل تششزال توؤمن بششاأن هجمات مماثلششة �شتتيح لهششا احل�شول على 
الأرا�شي التي ترغب فيها، واأ�شافت، "اأن�شح باك�شتان بقوة بالتخلي عن هذا 
احللم. دعوين اأقول من دون تردد اإن جامو وك�شمر ي�شكالن جزءا ل يتجزاأ من 
الهند و�شيظالن هكذا على الدوام".   وتابعت، "هناك بيننا دول تغذي وت�شدر 
الإرهششاب. علينششا اأن نحششدد هوية هششذه الششدول ونحا�شبها".  وطالبششت الوزيرة 
املجتمششع الدويل بعششزل باك�شتان ل�شالتهششا املفرت�شة مبجموعششات اإرهابية.  
و�شهششد اإقليم ك�شمر قبل اأ�شبوع اأخطششر حادث منذ خم�شة ع�ر عاما جتلى يف 

مهاجمة متمردين لقاعدة ع�شكرية هندية ما اأ�شفر عن مقتل 18 جنديا.
 ومنششذ عقششود، تقاتل جمموعششات انف�شالية خمتلفة اجلي�ششس الهندي الذي ن�ر 
يف املنطقششة نحو ن�شف مليون جندي. وتطالب الهند ومثلها باك�شتان بكامل 

املنطقة اجلبلية.

القد�ششس/ متابعة :  هدمت قششوات الحتالل الإ�رائيلي يوم ام�س الثالثاء اربعة 
منششازل ملواطنششني فل�شطينيني يف حششي جبل الزيتششون �رق امل�شجششد الأق�شى 
املبششارك يف القد�ششس املحتلششة، و�ششردت نحششو 30 فل�شطينيا يف العششراء بحجة 
البناء دون ترخي�س.  واأفاد �شهود عيان اأن قوات كبرة من الوحدات اخلا�شة 
يف جي�ششس الحتششالل الإ�رائيلششي اقتحمت احلششي املال�شق للبلششدة القدمية يف 
القد�ششس املحتلششة ون�رت ع�رات اجلنششود على مفارق الطششرق واأ�شطح املنازل 
قبششل اأن حتا�ششر اأربعة منازل تعششود لعائلة اأبو الهوى.  واأ�شافششوا اأن جرافات 
الحتششالل قامت بهششدم املنازل الأربعة التي تعود لل�شقيقششني تي�شر واأحمد اأبو 
الهششوى و�شوتها بالأر�س و�ردت نحششو ثالثني فل�شطينيا بالعراء بحجة البناء 
دون ترخي�ششس.  ويف �شياق مت�شششل، هدمت جرافات الحتالل �شفوفا مدر�شية 
يف مدر�شششة بدويششة يف حششي اأبو النششوار �رق مدينششة القد�س املحتلششة، وجرفت 
ال�شاحششة املدر�شية يف اإطار �شعي الحتالل لتهجششر اآلف البدو من اأجل البناء 

ال�شتيطاين. 

 

طنجة - متابعة

 عقششد يف العا�شمة ال�شلوفاكيششة براتي�شالفا 
يششوم ام�ششس الثالثششاء، اجتماع غششر ر�شمي، 
يجمع وزراء دفششاع دول الحتاد الأوروبي، 
بهدف جتاوز اخلالفات ب�شاأن ت�شكيل جي�س 

اأوروبي موحد.
الدفششاع الربيطششاين مايششكل   واأعلششن وزيششر 
فالششون، اأثناء موؤمتششر �شحفي عقده قبل بدء 
الجتمششاع اأن بششالده لي�شت الطششرف الوحيد 
املعار�ششس لت�شكيششل جي�ششس اأوروبششي واحد، 
م�شرا اإىل غياب توافششق ب�شاأن هذه امل�شاألة 

داخل جمل�س اأوروبا.
 علما اأن م�شاألة ت�شكيل جي�س اأوروبي موحد 
تبقى اأحد اأبرز نقششاط اخلالف يف العالقات 

بني بريطانيا ودول اأوروبا القارية، اإذ اأكدت 
لندن مششرارا معار�شتها لهذه املبادرة، التي 
�شوف توؤدي، ح�شششب ت�ريحات امل�شوؤولني 
الربيطانيششني، اإىل ظهور مناف�س قوي حللف 

الناتو يف القارة العجوز.
 واأ�ششر فالششون علششى اأن عششددا مششن البلدان 
هششذه  يف  كربيطانيششا،  تششرى،  الأوروبيششة 
املبششادرة انتهششاكا ل�شيششادة الششدول، وقششال: 
"نوافششق على اأنششه يتعني علششى اأوروبا بذل 
املزيششد مششن اجلهششود يف مكافحششة الإرهاب 
والت�شششدي للهجششرة، ولكششن ذلششك ل ميكششن 
حتقيقه مبجرد اإن�شاء ن�شخة للناتو، تقوي�شا 

ملواقف احللف".
 مششن جانب اآخر، و�شفششت نظرته الأملانية، 
اأرو�شششول غرتششرود فششون در ليششن، ت�شكيششل 

جي�س اأوروبي موحد باأنه اإجراء حتتاج اإليه 
"اأوروبا القوية"، م�شرة يف الوقت نف�شه اإىل 
اأن الششدول القارية ت�شعى اأي�شششا اإىل احلفاظ 
على عالقششات وطيدة مع بريطانيا، ل �شيما 

يف جمال الدفاع.
 يذكششر اأن مبششادرة ت�شكيششل جي�ششس اأوروبششي 
موحششد طرحت مششن قبششل رئي�ششس املفو�شية 
عششام  يف  يونكششر  كلششود  جششان  الأوروبيششة 
2015، ولكششن العمل على تطبيقها مل يبداأ، 

اإذ ا�شتخدمت لندن حق الفيتو ملنع ذلك.
 وا�شتوؤنششف اجلششدل ب�شششاأن هذه الفكششرة بعد 
�شمششن  لنششدن  م�شتقبششل  ب�شششاأن  ال�شتفتششاء 
يونيو/حزيششران،   23 الأوروبششي،  الحتششاد 
حني �شوت %52 من الربيطانيني ل�شالح 

خروج بالدهم من الحتاد.

 طالششب حمتجششون يف الأردن با�شتقالششة احلكومششة، 
متهمينهششا بالف�شششل يف حمايششة الكاتششب ال�شحفششي 
الردين ناه�س حرت الذي قتل بالر�شا�س يوم الأحد 
25 �شبتمششرب اأمام ق�ششر العدل يف العا�شمة عمان.  
وجتمع مئات املتظاهرين قرب مكتب رئي�س الوزراء 
الردين، وهتششف حمتجششون يحملششون �شششورا للكاتب 
القتيششل ناه�ششس حششرت كتششب عليهششا "ل للتطششرف.. ل 
للعنششف" و"ت�شقط احلكومششة".  وهز مقتل هذا الكاتب 
وال�شحفششي املعششروف مبواقفه املناه�شششة للتيارات 

الإ�شالميششة املتطرفششة، هز بلششدا مل يكن معتششادا على 
اأعمششال قتل مششن هذا القبيل واأثار خمششاوف من قيام 
توتر بششني امل�شلمني والأقليششة امل�شيحية التي ينتمي 
اإليهششا حششرت والتي تتمتششع بثقل �شيا�شششي واقت�شادي 
يف الردن.  واألقششي القب�س على حرت ال�شهر املا�شي 
بعد ن�ره علششى مواقع التوا�شششل الجتماعي �شورة 
كاريكاتوريششة، لرجششل ملتششح يف �ريششر باجلنششة مع 
امراأتششني ويطالششب اهلل بششاأن يح�ر له خمششرا ويحمل 
الأطبششاق الفارغششة.  واأفششرج عن الكاتششب بكفالة، بعد 
اأن وجهششت له تهمششة ازدراء الأديششان وتاأجيج التوتر 
الدينششي، مبوجششب قوانششني التجديششف ال�شارمششة يف 

البالد.  وقال اأفراد اأ�رة القتيل اإن احلكومة تقاع�شت 
عششن توفر احلمايششة الالزمة له بعدمششا اأطلق �راحه 
بكفالة، وحتى بعد تلقيششه تهديدات بالقتل، راف�شني 
ا�شتششالم جثتششه لدفنهششا قبل حماكمششة القاتششل.  فيما 
قامت ال�شلطششات الردنية اول ام�س الثنني، با�شدار 
قششرار يحظر ن�ر اأي اأخبششار اأو معلومات فيما يخ�س 
ق�شيششة اغتيششال ال�شحفي ناه�س حرت وبششاأي و�شيلة 
كانت، �شواء عن طريق املواقع الإلكرتونية اأو و�شائل 
التوا�شششل الجتماعي اأو غرها مششن و�شائل الإعالم 
والن�ششر، مو�شحة اأن القششرار اتخذ حفاظا على �رية 

التحقيق، وحتقيقا لل�شالح العام.

آفاق تشكيل جيش أوروبي موحد وخالفات بشأنه داخل القارة العجوز

محتجون أردنيون يطالبون باستقالة الحكومة بعد اغتيال حتر
عمان/ متابعة

براتيسالفيا / متابعة

تبادل اتهامات في أول مناظرة بين كلينتون وترامب... وخالفات حادة بشأن قضايا الشرق األوسط

 و�شف كثششرون املناظرة التلفزيونيششة الأوىل بني مر�شحي 
كلينتششون،  هيششالري  الدميقراطيششة  المريكيششة،  الرئا�شششة 
واجلمهششوري دونالششد ترامششب، باأنهششا مواجهششة ناريششة حيث 
تبششادل املر�شحششان اإىل البيششت الأبي�س التهامششات وترا�شقا 

بالكلمات.
 ويف بدايششة املناظششرة، التششي كر�شششت مرحلتهششا الأوىل ملششا 
�شمي بق�شية "حتقيششق الزدهار"، تعهدت هيالري كلينتون 
برفششع اأجور املواطنني الأمريكيني وخا�شششة للمراأة يف اأوىل 
خطواتها يف من�شب الرئي�س.  من جانبه، اأكد دونالد ترامب 
�ششرورة وقششف تدفششق فر�ششس العمششل الأمريكيششة اإىل الششدول 
الأجنبية، قائال "العمالة تغششزو الوليات املتحدة، وميكنكم 
اأن تششروا مششا يفعلششه ال�شينيششون عندنششا".  وقالششت املر�شحششة 
الدميقراطيششة اإن علششى الأمريكيششني بنششاء اقت�شششاد للجميششع 
ولي�س لالأغنياء فقط، متهمة دونالد ترامب باأنه اأحد م�شببي 
الأزمششة العقاريششة التششي واجهتهششا الوليات املتحششدة، فيما 
اتهششم ال�شيا�شي اجلمهششوري الإدارة الدميقراطية احلالية باأن 
�شيا�شاتهششا اأدت اإىل ت�شاعششف الدين الأمريكششي العام خالل 
ال�شنششوات الش8 املا�شية.  وا�شتحوذت ق�شايا ال�رق الأو�شط، 
وخا�شششة مواجهة تنظيم الدولة الإ�شالمية والتفاق النووي 
الإيششراين وغزو العراق والعالقة مع ال�شعودية على حيز كبر 
يف املناظرة حيث دعا ترامب، اإىل اإعادة النظر يف حتالفات 
الوليششات املتحششدة مششع دول العششامل مبششا فيها بلششدان ال�رق 
الأو�شششط، مطالبا ب�ششرورة اأن تدفع الششدول احلليفة للوليات 
املتحدة مقابل حمايتها.  غر ان كلينتون انتقدت ب�شدة دعوة 
ترامششب وتعهدت بالتششزام اأمريكا مبعاهششدات الدفاع امل�شرتك 
مششع حلفائهششا.  يف حني حمششل ترامب اإدارة اأوبامششا وكلينتون 
م�شوؤوليششة ظهور تنظيششم الدولة الإ�شالمية. وعششرب عن اعتقاده 
باأنششه لششو فششازت كلينتششون بالرئا�شششة فاإنهششا لن تق�شششي على 
التنظيششم.  وقال اإن اأوباما "خلششف فراغا بالطريقة التي �شحب 
بهششا القششوات الأمريكية من العششراق، مششا اأدى اإىل ظهور تنظيم 
الدولة الإ�شالميششة".  وردت كلينتون باأن مناف�شها اجلمهوري 
"لي�شششت لديه خطة" ب�شاأن مواجهششة التنظيم املتطرف، لفتة 
اىل العمششل ب�شششكل اأكششر اهتماما مششع احللفاء ب�شششاأن مكافحة 

الإرهاب، متهمة مناف�شها اجلمهوري برف�س هذا النهج.

نبراس احمد - بغداد 

أمريكا ال تستبعد حصول المعارضة السورية على صواريخ مضادة للطائرات

 واأو�شششح امل�شوؤولون اأن اإحدى عواقب الف�شل 
الدبلوما�شششي الأخر قد تتمثل يف زيادة دول 
اخلليششج العربيششة اأو تركيا اإمششدادات الأ�شلحة 
لف�شائششل املعار�شششة ال�شوريششة امل�شلحة، مبا 
ي�شمل �شواريخ م�شششادة للطائرات تطلق من 

الكتف.
 ونقلششت رويرتز عن م�شوؤول اأمريكي م�شرتطا 
عششدم الك�شششف عششن ا�شمششه، يششوم الثنششني 26 
وا�شنطششن حالششت  اإن  قولششه  �شبتمرب/اأيلششول، 
دون و�شول كميات كبرة من اأنظمة الدفاع 
اجلوي، تلك املحمولة على الكتف اإىل �شوريا، 
مكتفيششة بتوحيد احللفششاء الغربيششني والعرب 
خلف هدف تقششدمي التدريششب واأ�شلحة امل�شاة 
جلماعششات املعار�شة املعتدلششة، مع موا�شلة 

الوليات املتحدة املحادثات مع مو�شكو.
 واأو�شح امل�شوؤول اأن خيبة الأمل اإزاء موقف 
وا�شنطششن تت�شاعد وهذا مششا يزيد يف احتمال 
األ توا�شششل دول اخلليششج اأو تركيا ال�شر وراء 
الوليات املتحدة، اأو تغ�س الطرف عن اأفراد 
اأثريششاء يتطلعون لتزويد جماعات املعار�شة 

ال�شورية بتلك الأ�شلحة امل�شادة للطائرات.
"يعتقششد  ثششان  اأمريكششي  م�شششوؤول  وقششال   
ال�شعوديششون دوما اأن ال�شبيششل الأمثل لإقناع 
الرو�س بالرتاجع هو ما جرى يف اأفغان�شتان 
قبششل نحششو 30 عامششا، وهششو حتييششد قوتهششم 

اجلويششة بتزويششد املجاهدين باأنظمششة الدفاع 
اجلوي املحمولة".

 وتابششع يقول "متكنا حتششى الآن من اإقناعهم 
)ال�شعوديني( باأن خماطر ذلك اأكرب يف يومنا 
هششذا لأننششا ل نتعامل مع الحتششاد ال�شوفيتي 
واإمنششا مششع زعيششم رو�شي عششازم علششى اإعادة 
بنششاء القششوة الرو�شيششة، ومن غششر املرجح اأن 
يرتاجششع"، يف اإ�شششارة اإىل الرئي�ششس فالدمير 

بوتني.

 وردا علششى �شششوؤال، هششل الوليششات املتحششدة 
م�شتعششدة لفعل �شششيء، بخششالف املفاو�شات، 
ملحاولة وقششف العنف، مل يو�شح مارك تونر 
املتحدث با�شششم وزارة اخلارجيششة الأمريكية 
خطششوات اأخششرى، لكنششه اأكششد اأن وا�شنطششن ل 
ترغششب يف اأن ي�شخ اأحد املزيششد من الأ�شلحة 

ل�شتخدامها يف ال�راع.
 وقال تونر "النتيجة لن تكون �شوى الت�شعيد 
يف قتال مششروع بالفعل... الأمششور قد تتحول 

من �شيئ اإىل اأ�شواأ بكثر".
 غششر اأن م�شششوؤول اآخششر بششالإدارة الأمريكيششة 
قششال "املعار�شششة لهششا احلششق يف الدفاع عن 
نف�شها ولن ترتك دون دفاع يف مواجهة هذا 

الق�شف الع�شوائي".
 مششن جانششب اآخششر بششداأت ف�شائششل املعار�شة 
امل�شلحة، يششوم ام�س الثالثششاء، هجوما كبرا 
مششن عدة حمششاور علششى مواقع تنظيششم داع�س 
�شمال غربي مدينة مارع يف الريف ال�شمايل 

ملحافظششة حلب �شمايل �شوريششا، و�شط ق�شف 
جوي للتحالششف الدويل على مواقششع التنظيم 

يف املنطقة.
ب�شفششوف  امليدانيششني  القششادة  اأحششد  وقششال   
املعار�شششة بريششف حلششب �شالششح الزيششن، اإن 
باألويششة  املتمثلششني  املعار�شششة  "مقاتلششي 
املعت�شم واحلمزة �شنوا هجوما من حمورين 
نحششو مواقششع تنظيششم داع�س يف بلششدة تاللني 
�شمششال غربي مدينة مششارع بهششدف ال�شيطرة 

عليها". 
الهجششوم بتمهيششد �شاروخششي  "بششداأ   وتابششع 
مششن قبششل مقاتلششي املعار�شششة املتمركزيششن 
يف حميششط بلششدة تاللششني تخللها تقششدم كبر 
للف�شائششل يف اجلهتششني الغربيششة واجلنوبيششة 
للبلششدة و�شط تراجع ملحششوظ لعنا�ر تنظيم 
داع�ششس، اإذ تدور حتى الآن معارك عنيفة بني 
اجلانبني داخششل البلدة مع نزوح اأعداد كبرة 
من املدنيني نحو بلدة اأحتيمالت بريف حلب 
ال�شمايل ب�شبششب ا�شتعال املعارك داخل اأبنية 

البلدة".
 واأو�شششح الزين اأن "الهجوم ترافق مع اإ�شناد 
جششوي كبششر مششن طائششرات التحالششف الدويل 
الششذي تقششوده الوليششات املتحششدة الأمريكية، 
والتششي بداأت بتنفيذ عششدد من الغارات اجلوية 
التي طالت جتمعششات واآليات التنظيم يف كل 
من تاللني ومفرق اأحتيمالت وجارز وحميط 
تل مالد �شمايل حلب موقعة اأعدادا كبرة من 

الإ�شابات يف �شفوف التنظيم".

الجورنال/ متابعة

 مل ي�ستبعد م�سوؤولون 
اأمريكيون اأن يوؤدي انهيار 

اتفاق وقف اإطالق النار 
يف �سوريا، اإىل قيام دول 
اخلليج العربية بت�سليح 

املعار�سة ب�سواريخ م�سادة 
للطائرات حممولة على 

الكتف.


