
Mon. 14 Nov. 2016 issue no 228العراق والعالم4
االثنين 14 تشرين الثاني 2016 العدد 228

اأعلن��ت احلكوم��ة الكولومبي��ة وق��وات كولومبيا امل�س��لحة 
الثورية )فارك( التو�س��ل اإىل اتفاق �س��ام جديد، وذلك بعد 
�ستة اأ�سابيع من رف�ض االتفاق ال�سابق يف ا�ستفتاء �سعبي.

و�س��ارك الرئي�ض الكولومبي ال�س��ابق، الفارو اأوريبي، الذي 
ق��اد حملة الت�س��ويت ب� "ال" على االتف��اق االأول، يف جولة 
املفاو�سات هذه بهدف اإنهاء حرب اأهلية دامت 52 عاما.

ومن غري املتوقع اأن يطرح االتفاق اجلديد ال�ستفتاء �سعبي، 
بل �سيطرح اأمام الربملان.

وج��اء يف بي��ان اأ�س��درته احلكومة واحلركة "تو�س��لنا اإىل 
اتف��اق نهائي جديد الإنهاء ال�رصاع امل�س��لح"، ومل يو�س��ح 

البيان تفا�سيل االتفاق اجلديد.
ورف�ض الناخبون االتفاق ال�س��ابق بن�س��بة 50.2 يف املئة 
يف ا�س��تفتاء �س��عبي اأج��ري يف الثاين م��ن اأكتوبر/ ت�رصين 
اأول املا�س��ي. واأب��دى كثريون رف�س��هم لاأح��كام املخففة 
الت��ي منحت للم�س��لحني الذين اعرتفوا بارت��كاب جرائم، اإذ 
كان يفرت�ض اإعفاء البع�ض من ق�ساء اأي مدة يف ال�سجون.
ورف���ض كذلك معار�س��و االتفاق خط��ة حكومية لدفع منح 
�سهرية ملقاتلي فارك بعد ت�سليم اأ�سلحتهم، وتقدمي م�ساعدة 

مالية الأولئك الراغبني يف تاأ�سي�ض م�ساريع جتارية.
وعل��ى الرغم م��ن رف�ض الناخب��ني لاتفاق، من��ح الرئي�ض 
الكولومبي، خوان مانويل �س��انتو�ض، جائزة نوبل لل�س��ام 
لدوره يف املفاو�س��ات. وت�س��كلت قوات كولومبيا امل�سلحة 
الثورية )فارك(، اأكرب حركة مترد م�س��لح يف كولومبيا، عام 

1964 لاإطاحة باحلكومة وتاأ�سي�ض نظام مارك�سي.
د املايني من منازلهم  تل قرابة 260 األف �س��خ�ض و�رصرُ وقرُ

على مدار �رصاع ا�ستمر 52 عاما.

نيبال: الشرطة تعتقل 142 شخصًا بسبب 
إضراب بمختلف أنحاء البالد

هجوم على كنيسة يؤدي إلى إصابة أطفال في إندونيسيا

فلسطين تطالب مجلس األمن بوقف "التوسع االستيطاني" 
اتفاق جديد بين الحكومة 

الكولومبية وحركة "فارك" اليسارية

كامتاندو- متابعة: اعتقلت ال�رصطة يف نيبال 142 متظاهراً يف خمتلف اأنحاء 
الباد، االأحد، ب�سبب حماولة فر�ض اإ�رصاب يف خمتلف اأنحاء الباد.

واأغلق��ت املتاج��ر واملدار�ض وبدت ال�س��وارع خالية من و�س��ائل النقل العام يف 
العا�س��مة كامتاندو، خال االإ�رصاب ال��ذي مت تنظيمه يف خمتلف اأنحاء الباد، 

ودعا اإليه احلزب ال�سيوعي النيبايل املاوي.
ودع��ا احل��زب وه��و ف�س��يل من�س��ق م��ن احل��زب امل��اوي احلاك��م اإىل االإ�رصاب 

لاحتجاج �سد زيادة اأ�سعار ال�سلع اليومية وال�سوق ال�سوداء.
 وقال املتحدث با�س��م ال�رصطة هيمانتا ماال "لقد اعتقلنا 142 متظاهراً، اأغلقوا 
الط��رق وحاولوا اإغاق املتاجر، ومت اعتقال ح��وايل 131 منهم يف كامتاندو"، 
م�سيفا انه مت اإ�سعال النار يف دراجتني بخاريتني و�سيارة يف منطقة "دوالخا" 
يف �س��مال ���رصق نيب��ال، ومت تخريب �س��احنة يف بل��دة غرب الب��اد. وينظر اإىل 
اجلماعة التي نظمت احتجاج بقيادة زعيم حرب ع�س��ابات ماوي ال�س��ابق نرتا 

بيكرام �ساند، على اأنها االأكرث تطرفًا �سمن �ست ف�سائل ماوية يف الباد.

بورنوي- متابعة: ذكرت ال�رصطة االندوني�سية، االحد، اأن عدداً من االأطفال اأ�سيبوا 
بجروح يف انفجار قنابل رميت على كني�سة، خال قدا�ض يف اآخر هجوم على اأقلية 
دينية يف هذا البلد. وقالت ال�رصطة اإن رجًا على دراجة نارية يرتدي قمي�سًا كتب 
عليها كلمة "جهاد"، األقى عبوات نا�س��فة على الكني�س��ة يف جزيرة بورنوي، وجرح 

اأطفال كانوا يلعبون يف موقف ال�سيارات التابع للكني�سة.
وقال الناطق با�س��م ال�رصكة فاجار �س��اتيوان،  مل�سادر �سحفية "اإن رجًا مر اأمام 
الكني�س��ة واألقى ما نعتقد اأنه قنابل �س��حنتها النا�سفة �سعيفة، مما اأدى اإىل اإ�سابة 

اأطفال بجروح طفيفة".  4
واأ�ساف، اأنه مت توقيف املهاجم ومل يحدد بعد دافع الهجوم ب�سكل وا�سح، و�رصب 

طوق اأمني حول الكني�سة وكذلك حول م�سجد دخل اإليه من قبل امل�ستبه به.
ويع��د ه��ذا الهج��وم ه��و االأخ��ري يف �سل�س��لة اعت��داءات �س��د االأقلي��ات الدينية يف 

اإندوني�سيا، التي ت�سم عدداً من امل�سيحيني والهندو�ض والبوذيني.

القد�ض - متابعة: اأدانت وزارة اخلارجية الفل�س��طينية يف بيان اأ�س��درته، االأحد، 
موا�سلة احلكومة االإ�رصائيلية برئا�سة بنيامني نتانياهو يف "التغول اال�ستيطاين 

يف االأر�ض الفل�سطينية املحتلة".
وقال��ت يف بيان نقلته وكال��ة االأنباء واملعلومات الفل�س��طينية، اإنه "يكاد ال مير 
يوم دون اإقدام االحتال على م�س��ادرة املزيد من االأرا�س��ي الفل�س��طينية، وهدم 

املنازل واملن�ساآت الفل�سطينية، خا�سة يف القد�ض املحتلة واالأغوار".
واأدان��ت الوزارة، الهجمة االإ�رصائيلية التي تتناق�ض مع القانون الدويل والقانون 
ال��دويل االإن�س��اين واتفاقي��ات جني��ف، حم��ذرة م��ن التعام��ل م��ع االنته��اكات 
االإ�رصائيلي��ة اجل�س��يمة كاأرقام واأم��ر ماألوف ومعت��اد يحدث يومي��ًا، دون ردود 
فعل دولية. وطالبت الوزارة املجتمع الدويل "باخلروج عن �س��مته اإزاء الت�سعيد 
االإ�رصائيل��ي اخلطري والهادف اإىل تدمري ما تبقى من حل الدولتني، داعية جمل�ض 
االأمن الدويل اإىل حتمل م�س��وؤولياته اإزاء تلك االنته��اكات، والقيام بواجباته مبا 
ي�س��من اإجبار االحتال على وقف �سيا�ساته اال�س��تيطانية والعدوانية العن�رصية 

�سد ال�سعب الفل�سطيني".

 

بوغوتا - متابعة

ق��ال وزير اخلارجية الياباين فوميو كي�س��يدا، االأحد، ان رئي�ض 
ال��وزراء �س��ينزو اآبي، يه��دف اإىل تاأكي��د اأهمي��ة التحالف بني 
اليابان والواليات املتحدة عندما يلتقي مع الرئي�ض االأمريكي 

املنتخب دونالد ترامب، يوم اخلمي�ض املقبل.
)اإن. الياباني��ة  االإذاع��ة والتلفزي��ون  وق��ال كي�س��يدا، لهيئ��ة 
اإت�ض.كي��ه( اإن "هذا �س��يكون اجتماع��ا مهما لبن��اء الثقة، نود 
اأي�س��ًا انتهاز هذه الفر�س��ة لتاأكي��د اأهمية التحال��ف الياباين 
االأمريك��ي". ومع تاأهب اآبي للقاء ترامب يف نيويورك وهو يف 
طريق��ه حل�س��ور اجتماع قمة اآ�س��يا املحيط اله��ادي يف بريو، 
ت�س��عى طوكيو للح�س��ول على تو�س��يح ب�س��اأن االجت��اه الذي 
يري��د ترامب اأن ت�س��ري فيه العاقات بني البلدي��ن بعد اأن اأدىل 
بت�رصيحات خال حملته االنتخابية تتعار�ض مع ال�سيا�سات 

القائم��ة من��ذ فرتة طويل��ة. واأكد كي�س��يدا موق��ف اليابان منذ 
فرتة طويلة باأنه ال توجد لديها خطط المتاك اأ�س��لحة نووية، 
وخ��ال حملت��ه ترك ترام��ب الب��اب مفتوحًا اأم��ام احتمال اأن 
متتل��ك الياب��ان اأ�س��لحة نووي��ة. وق��ال كي�س��يدا "ال اأعتق��د اأن 
اليابان �ستمتلك اأ�سلحة نووية"، مبينا ان هذا املبداأ لن يتغري.

واأدت ت�رصيح��ات ترام��ب خ��ال حملت��ه االنتخابي��ة ب�س��اأن 
الت�س��لح النووي لليابان وطلبه باأن تدف��ع اليابان مبالغ اأكرب 
لبقاء قوات اأمريكية على اأرا�سيها اإىل اإثارة قلق اليابان ب�ساأن 
احتمال حدوث �سقاق يف حتالف اأمني مع وا�سنطن ميثل حجر 

االأ�سا�ض لدفاعها منذ احلرب العاملية الثانية.
واأبلغت وزيرة الدفاع اليابانية تومومي اإينادا، نف�ض الربنامج 
يف هيئ��ة االإذاع��ة والتلفزي��ون اليابانية ب��اأن اليابان تتحمل 
بالفع��ل اأعباء مالية كافية لدعم الق��وات االأمريكية املوجودة 

يف اليابان.

قال��ت و�س��ائل اإعام ر�س��مية يف ميامنار، االأح��د، اإن ثمانية 
اأ�س��خا�ض قتلوا واألقي القب�ض على 36 اآخرين يف ا�ستباكات 
ب��ني اجلي���ض  وتعتق��د احلكومة اأنه��م مقاتلون م�س��لمون من 
الروهينغ��ا يف �س��مال والي��ة راخ��ني وذلك يف اأكرب ت�س��عيد 

لل�رصاع الدائر منذ �سهر.
ووقع��ت اال�س��تباكات يف ق��رى ب�س��مال راخ��ني مم��ا اأ�س��فر 
ع��ن مقتل �س��ابط وجن��دي، فيم��ا مت العثور على جثث �س��تة 
مهاجمني واألقي القب�ض على 36 �سخ�سًا يعتقد اأنهم خا�سوا 
اال�س��تباكات. وقالت م�س��ادر �س��حفية اإن نحو 60 مهاجمًا 
م�س��لحني بالبن��ادق وال�س��كاكني والرم��اح ن�س��بوا كمين��ًا 
لق��وات احلكوم��ة، م�س��يفة اأن اجلي���ض رد على اإط��اق النار 
وطل��ب تعزي��زات من طائرات هليكوبرت ع�س��كرية ب�س��بب قلة 

ع��دد اجلنود مقارن��ة باملهاجمني. ومنذ التا�س��ع من اأكتوبر 
)ت�رصي��ن االأول( يتدفق اجلنود على والية راخني قرب احلدود 
م��ع بنغاد�ض بعد اأن نفذت جماعة م�س��لحة م��ن الروهينغا، 
تعتقد احلكومة اأن لها �س��لة مبتطرف��ني يف اخلارج هجمات 

من�سقة على عدة مواقع حدودية.
ومنع اجلي�ض ال�س��حفيني وعمال االإغاثة من دخول املنطقة، 
ويتهم ال�س��كان ودع��اة حقوق االإن�س��ان قوات االأم��ن بتنفيذ 

عمليات اإعدام دون حماكمة واالغت�ساب وحرق املنازل.
ونف��ت احلكومة واجلي�ض هذه االتهام��ات وقاال اإنهما ينفذان 

"عملية تطهري" يف القرى وفقًا ل�سيادة القانون.
وقالت و�سائل اإعام حكومية اإن القوات تعر�ست يف وقت ما 
الإط��اق نار من نحو 500 رجل.  وذكر مدير بوزارة االعام، 
ي��ي ناينح، االأحد، اأن امل�س��لحني كانوا يختبئون بني �س��كان 

القرى ومل يكن اخلم�سمئة رجل جميعًا من امل�سلحني.

اعل��ن رئي�ض ال��وزراء االأ�س��رتايل مالكومل ترينب��ول، اأن 
باده والواليات املتحدة تو�س��لتا التفاق ب�ساأن اإعادة 
توط��ني مئات م��ن الاجئ��ني وطالبي اللج��وء يقبعون 
حالي��ا يف مراك��ز احتج��از خارجي��ة تديره��ا ب��اده 
بع��د حماولته��م الو�س��ول اإليه��ا بحرا.  وق��ال ترينبول 
لل�س��حفيني يف كانبريا االأحد، اإن عملية اإعادة التوطني 
"�س��تكون منظمة جدا"، لكن��ه مل يقدم اأي جدول زمني 
م��ن وزارة  اأمريكي��ني  اأن م�س��وؤولني  واأو�س��ح  حم��دد. 
االأمن الداخلي �س��ياأتون اإىل اأ�سرتاليا "يف االأيام القليلة 

املقبل��ة"، م�س��يفا اأن احلكومة االأمريكية �س��وف "تقيم 
بعناي��ة" كل �س��خ�ض �س��يجري نقل��ه، و�س��يتعني عل��ى 
الاجئني "تلبية متطلبات قيا�س��ية، مبا يف ذلك اجتياز 
الفحو�س��ات الطبية واالأمن". وق��ال ترينبول اإن طالبي 
اللج��وء الذي��ن �س��يجري التاأكد م��ن اأنهم ال ي�س��تحقون 
احلماية �سيعودون مرة اأخرى اإىل بادهم االأ�سلية،لكنه 
رف���ض اإعطاء رقم دقيق لعدد الاجئني الذين �س��يجري 
اإع��ادة توطينه��م يف الواليات املتح��دة، على الرغم من 
تكرار ال�س��وؤال عدة مرات من قبل ال�س��حفيني. وو�س��ف 
رئي�ض الوزراء االأ�س��رتايل اتفاق اإعادة توطني الاجئني 
يف الوالي��ات املتح��دة باأنه فريد من نوع��ه ولن يتكرر. 

ومبوج��ب قوان��ني اأمن احل��دود االأ�س��رتالية ال�س��ارمة، 
يتم اإر�س��ال طالبي اللج��وء الذين يتم اعرتا�س��هم اأثناء 
حماولته��م الو�س��ول اإىل الب��اد بح��را اإىل مع�س��كرات 
احتجاز، للنظر يف حاالتهم يف جزيرة مانو�ض يف بابوا 
غيني��ا اجلدي��دة وجزي��رة ن��اورو ال�س��غرية يف املحيط 
الهادي. ويحتجز حاليا مئات من طالبي اللجوء و�سلوا 
بح��را اإىل اأ�س��رتاليا بع��د مت��وز 2013، عندم��ا غ��ريت 
احلكوم��ة �سيا�س��تها وبداأت التعامل م��ع طلبات اللجوء 
يف مراك��ز االحتج��از "املفتوحة" يف اخل��ارج، ويوجد 
نحو 1200 �س��خ�ض يف هذه املع�سكرات منهم كثريون 

حمتجزون منذ اأكرث من ثاث �سنوات.

قتلى وجرحى باشتباكات بين الجيش والروهينغا في ميانماراليابان تؤكد على أهمية التحالف مع أمريكا خالل لقاء ترامب

اتفاق أسترالي أمريكي لتوطين الجئين محتجزين
كانبيرا- متابعة

راخين - متابعةطوكيو - متابعة

الجيش السوري يمهل المعارضة 24 ساعة للخروج من حلب

بعد التقدم امل�س��هود للجي�ض وحلفاوؤه غ��رب مدينة حلب، طالب 
اجلي�ض ال�س��وري، االحد، مقاتلي املعار�س��ة امل�س��لحة باخلروج 
م��ن املدين��ة خ��ال 24 �س��اعة، وباإلق��اء ال�س��اح م��ع �س��مان 

�سامتهم.
وحذرت اجلي�ض مقاتلي املعار�س��ة عرب ر�س��ائل ن�س��ية من بدء 
الهجوم اال�س��رتاتيجي املقرر با�ستخدام اأ�سلحة الدقة العالية مع 

انتهاء املهلة.
وم��ن جهته��ا قال��ت املعار�س��ة ال�س��ورية امل�س��لحة اإنه��ا قتلت 

13عن�رصاً من قوات النظام خال معارك غربي حلب.
وبث��ت املعار�س��ة ت�س��جيا م�س��وراً يظه��ر اإطاقها �س��اروخًا 
ي�س��تهدف جمموع��ة، قال��ت اإنهم عنا���رص تابعة لق��وات النظام 

ال�سوري وحلفاوؤه يف �ساحية االأ�سد غرب حلب.
وكان��ت ق��وات النظ��ام ال�س��وري ا�س��تعادت كافة املواق��ع التي 
خ�رصته��ا غرب حل��ب بعد معارك م��ع جي�ض الفتح واملعار�س��ة 

امل�سلحة ال�سبت املا�سي.
وم��ن جه��ة اأخرى، متكن��ت قوات النظام ال�س��وري من ا�س��تعادة 
جميع املناطق التي خ�رصتها خال هجوم للمعار�س��ة امل�سلحة 
يف نهاي��ة ال�س��هر املا�س��ي به��دف ك�رص احل�س��ار ع��ن االأحياء 

ال�رصقية يف مدينة حلب.
وج��اءت هذه التط��ورات اإثر هجوم وا�س��ع �س��نته ق��وات النظام 
بعد �س��يطرتها على م�رصوع "االألف و�س��بعني �س��قة" وتلة موؤتة 

اال�سرتاتيجية االأ�سبوع املا�سي.
يذك��ر اأن حلب منق�س��مة منذ اأعوام اإىل �س��طرين، غربي خا�س��ع 

ل�سيطرة احلكومة و�رصقي خا�سع ل�سيطرة مقاتلي املعار�سة.
وبداأت القوات احلكومية ال�سورية بدعم رو�سي هجومًا على �رصق 
حل��ب يف �س��بتمرب )اأيل��ول(، بعد حما���رصة املنطق��ة التي تقول 

االأمم املتحدة اإن فيها نحو 275 األف �سخ�ض.
ويف 28 اأكتوبر )ت�رصين االأول( املا�سي، �سّن مقاتلو املعار�سة 
هجومًا م�س��اداً يف حماولة لك�رص احل�سار م�ستهدفني اأحياء يف 
غ��رب املدينة، لكن تقدمه��م تباطاأ بعد حتقيق بع�ض املكا�س��ب 

املبكرة.
واأ�س��بحت حل��ب اأك��رث جبه��ات القت��ال �رصا�س��ة يف احلرب بني 
ق��وات النظام وحلف��اوؤه من جه��ة، وبني جماعات م��ن مقاتلي 

املعار�سة ال�سورية امل�سلحة من جهة اأخرى.

بغداد - خاص

هل تحتل أفريقيا مكانا على راداردونالد ترامب السياسي؟
يف  االأ�سوات  من  املئة  يف   25 على  �سوى  ترامب  يح�سل  ومل 
يكن  مل  رمبا  التي  كوغيلو،  مبنطقة  جرت  �سورية  انتخابات 

لي�سمع عنها لوال مزاعمه باأنها م�سقط راأ�ض اأوباما.
وقال اأحد �سكان القرية "النا�ض يف كوغيلو مت�سايقون للغاية".
دونالد  وك��ون  كبرية  خ��ربة  متتلك  ام���راأة  "كونها  اآخ��ر  وق��ال 
ترامب اإحدى �سخ�سيات تلفزيون الواقع... كان ينبغي اأن تفوز 

كلينتون".
لكنهم يقولون اإن الرئي�ض املنتخب ترامب لن يحظى مبا حظي 
به الرئي�ض باراك اأوباما من ا�ستقبال، العام املا�سي، عندما زار 

كينيا.
كان  فوالده  قوية،  عاقات  هنا  واليته  املنتهية  الرئي�ض  فلدى 
ا، كما اأنه د�ّسن م�رصوعا لتوفري الطاقة يف اأفريقيا، يهدف  كينيًّ

اإىل م�ساعفة عدد م�ستخدمي الكهرباء يف اأنحاء القارة.
يف  اأق��ام  قد  بو�ض،  ج��ورج  االأ�سبق،  االأمريكي  الرئي�ض  وك��ان 
افريقيا م�رصوعا ملكافحة االإيدز، معروف با�سم "خطة الرئي�ض 

الطارئة لاإغاثة من االإيدز". 
على  م�ساعدتهم  اأجل  من  للمايني  عقاقري  امل�رصوع  وّفر  وقد 

فريو�ض نق�ض املناعة.
هيئة  على  افريقيا  يف  املليارات  املتحدة  ال��والي��ات  وتنفق 
م�ساعدات اإن�سانية وم�ساريع ا�ستثمارية، لكن ثمة غمو�ض ب�ساأن 

ما �سيفعله ترامب حيال ذلك، اأو حتى مدى معرفته بالقارة.
ويقول جاكي �سيلريز، رئي�ض معهد الدرا�سات االأمنية، وهو مركز 
بحثي يف جنوب اأفريقيا "ترامب مل يقل �سوى النذير عن اأفريقيا. 

ال اأعتقد باأنه يعلم الكثري عنها".
اأنه  فيبدو  راداره،  �سا�سة  على  لي�ست  )اأفريقيا(  "هي  واأ�ساف 
�سيكون رئي�سا ال يهتم �سوى بالرتكيز على امل�سالح االأمريكية، 

ومبعنى اآخر، �سيكون رئي�سا انعزاليا".
الطارئة  الرئي�ض  "خطة  قد يعنيه هذا مل�رصوع  وت�ساءل عن ما 
لاإغاثة من االإيدز"، وكذلك جهود مكافحة املاريا، باالإ�سافة 
اتفاقية  وهو   - )اأغ��وا(  اأفريقيا  يف  والفر�ض  النمو  قانون  اإىل 

اأمريكية ذات قيمة كبرية مع دول اأفريقية.
تكون  رمبا  الكثري  معرفته  عدم  "حقيقة  اأن  �سيلريز  واأ�ساف 

اأف�سل و�سيلة حلمايتنا".
امللف االأمني

ال��والي��ات  رك��ي��زة الن��خ��راط  اأه��م  ث��اين  االأم��ن��ي  امللف  وميثل 

و�رصيا  بطيئا  انت�سارا  افريقيا  وت�سهد  اأفريقيا.  يف  املتحدة 
للجي�ض االأمريكي يف اأنحاء القارة، وذلك يف ا�ستجابة النت�سار 

امل�سلحني.
وتوجد قواعد اأمريكية لطائرات دون طيار تقوم مبهام مراقبة 
املرتبطة  اجلماعات  �سد  العمليات  يف  تنخرط  خا�سة  وقوات 

بتنظيم القاعدة يف اأنحاء القارة.
و�سيكون للطريقة التي تدير بها الواليات املتحدة امللفات يف 
جتاه اأفريقيا تاأثريا كبريا على اال�ستقرار يف جميع اأنحاء القارة.
وقال �سيلريز اإن "اأوباما جعل الواليات املتحدة تفتخر بنهجه 

يف  االأمنية  الدرا�سات  معهد  ون�رص  القارة.  اال�سرتاتيجي" جتاه 
جنوب اأفريقيا مقاال �ساخرا قبل اإجراء االنتخابات بيوم واحد، 
االأمريكية  بالرئا�سة  ترامب  دونالد  فوز  يعنيه  فيه عما  ت�ساءل 
الأفريقيا. وقال زخاري دوننفيلد، الباحث يف املعهد، اإن "نحو 
ال�سحة،  لربامج  موجهة  االأمريكية  االأجنبية  امل�ساعدات  ثلث 

وكثري منها اإىل اأفريقيا".
وم�سى قائا اإن "هذا يعني اأن اأي تقلي�ض للم�ساعدات االأجنبية 

�سيكون له اآثارا بعيدة املدى على برامج ال�سحة يف القارة".
وتابع، "اإذا انتخب دونالد ترامب ونفذ �سيا�سته اخلارجية التي 
تعهد بها خال حملته فقد ميثل و�سيلة من اأكرث الو�سائل جناعة 
اأنحاء  جميع  يف  االإرهابية  للمنظمات  املقاتلني  جتنيد  يف 

العامل".
اال�ستثمارات،  اإىل  امل�ساعدات  مفهوم  من  التحول  ظل  يف  لكن، 

األي�ض من االأف�سل اأن يكون رجل االأعمال يف مركز القيادة؟
اأع��م��ال كيني يف جمال  رائ���د  ك��م��ال��و، وه��و  م���ارك  وي��ع��رب 

التكنولوجيا، عن عدم اقتناعه بذلك.
واأول  االأمريكي،  بالدوالر  ا�ستثمارات  "لدينا  كمالو،  ويقول 
تاأثري مبا�رص �سيكون يف االأ�سواق، وهذا م�سدر قلق من املنظور 

التجاري".
املت�سدد  وامل��وق��ف  �سمعناه  ال��ذي  "اخلطاب  قائا،  وم�سى 
والقومية االأمريكية االأوىل )يف خطاب ترامب( واللغة املتقلبة 
اأمريكي يت�ساءل  اأو غري  اأبي�ض  اأي �سخ�ض غري  واملفككة جتعل 

اأين يقفون".
و�سريحب البع�ض بقيمه املحافظة فيما يتعلق باملثلية اجلن�سية 
الرئي�ض  �سيعنيه  ما  ب�ساأن  كبري  غمو�ض  ثمة  لكن  واالإجها�ض، 

ترامب بالن�سبة الأفريقيا.
على القارة االنتظار لرتى مدى ترجمة ما قاله دونالد ترامب 

يف حملته االنتخابية اإىل اأفعال.

الجورنال - متابعة

�شكل فوز دونالد ترامب يف 
انتخابات الرئا�شة الأمريكية 

م�شتقبال غام�شا بالن�شبة 
لأفريقيا.

وفازت مناف�شته هيالري 
كلينتون بالت�شويت ال�شعبي 

باكت�شاح، على الأقل بني 
اأولئك الذين يعي�شون 

يف قرية اأ�شالف الرئي�س 
املنتهية وليته باراك اأوباما 

غربي كينيا.


