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�شللدح ن�شيد الرايخ الثالث قبل انطللاق مباراة دولية لكرة 
امل�رضب، ال�شبت 11 فرباير/�شباط، بني الاعبة الأمريكية 
األي�شللون ري�شكي والأملانية اأندريللا بيتكوفيت�ش، يف مدينة 

لهاينا الأمريكية.
وقبل بداية املباراة بني الاعبتني، مت عزف الن�شيد الوطني 
للرايللخ الثالث، وهللو الن�شخللة القدمية من الن�شيللد الوطني 
الأملاين يف عهد هتلر، والذي مت حظره بعد احلرب العاملية 
الثانيللة. وعلى مللا يبدو فللاإن اخلطاأ احلا�شللل كان نتيجة 

للت�شابه بني الن�شيدين القدمي واحلديث.

أساقفة متقاعدون ينتقدون موقف كنيسة إنجلترا 
من المسيحيين المثليين 

خامنئي يثني على السويد ويصف أميركا 
بالعدو اللدود

الأ�شقللف ال�شابللق ملقاطعة وو�شرت، بيرت �شيلبي، قللال اإن بع�ش املثليني امل�شيحيني 
�شعللروا باأنه "جرت خيانتهللم" انتقد 14 اأ�شقفا متقاعدا موقللف كني�شة اإجنلرتا من 
ق�شايللا امليللول اجلن�شية وذلك قبللل مناق�شتهللا يف املجمع الكن�شي العللام ب�شورة 
حا�شمة. وقالوا اإن اأ�شوات امل�شيحيني املثليني مل ُين�شت لها على مدار ثاث �شنوات 
من "النقا�شات امل�شرتكة". وقال الأ�شقف ال�شابق ملقاطعة وو�شرت اإن البع�ش �شعروا 
بل"اخليانللة". تاأتللي تعليقات الأ�شاقفللة بعدما اأ�رضت الكني�شة علللى موقفها من اأن 

الزواج يف الكني�شة يجب اأن يظل رابطا مدى احلياة بني رجل وامراأة.
وقالللت الكني�شة اإن هدف النقا�شات مل يكللن تغيري وجهة نظر امل�شاركني، اأو ال�شعي 
لتغيللري وجهات نظر البع�ش، اإمنا التعرف على موقللف امل�شيح اأمام اجلميع وكذلك 
بحللث وجهة نظللر هوؤلء الذين يختلفللون معها. و�شمت النقا�شللات على مدار ثاثة 
اأعللوام رجال دين من كني�شة اإجنلرتا وعددا كبريا من املواطنني، بالإ�شافة اإىل عقد 

مناق�شات خا�شة يف اأنحاء الباد ب�شاأن �شلوكياتهم اإزاء ميلوهم اجلن�شية.
ويف ال�شهللر املا�شللي، قال تقرير ملجل�ش الأ�شاقفة اإنلله يتعني على الكني�شة األ تغري 
معار�شتهللا لللزواج املثليني لكللن يتعني عليهللا اأن تتبنللى "اأ�شلوبا جديللدا وثقافة 
الرتحيب والدعم" للمثليني. واعترب البع�ش تدخل الأ�شاقفة ال�شابقني اأمرا م�شتغربا.
وقللال الأ�شاقفللة ال�شابقون، من بينهللم اأ�شاقفة اأوك�شفللورد ولي�شللرت ونيوكا�شل، اإن 

احلياة اجلن�شية كانت "م�شدر قلق وخاف طويل الأمد".

و�شللف اآيللة اهلل علي خامنئي خال ا�شتقباله رئي�للش وزراء ال�شويد �شتيفان لوفني، 
اإن العاقللات الإيرانية ال�شويدية باجليللدة، منتقدا الدول الغربية ووا�شفا الوليات 

املتحدة بالعدو اللدود.
وقللال خامنئي، خللال ا�شتقباله لوفني، ال�شبللت 11 فرباير/�شبللاط، اإن "امل�شاكل 

احلالية للمنطقة تعود بجذورها اإىل تدخل بع�ش القوى الكربى".
واأ�شللاف اأن اأمريللكا والعديد من القوى الأوروبية "كان لهللا �شلع فيما يجري من 
اأحللداث مريرة يف �شوريا والعراق واإن �شعوب املنطقة، وعلما منها بهذه التدخات 
تنظللر اإليهم بارتياب". وخال الزيارة، وقعت الدولتان اتفاقات تعاون مبدئية يف 
عدة جمالت، من بينها العلوم والتكنولوجيا والتعليم العايل والطرق والت�شالت 

و�شوؤون املراأة والأ�رضة.

 

صحيفة ترتكب خطأ فادحًا بحق ترامب
تقدمت �شحيفة "ايللل نا�شيونال" ال�شادرة يف جمهورية الدومنيكان، ال�شبت 11 
فرباير/�شباط، باعتذار لقرائها عن اخلطاأ غري املق�شود الذي ورد يف اإحدى املواد 

ال�شحفية التي ن�رضتها.
اإذ و�شللع اأحللد ال�شحفيللني العاملللني يف ال�شحيفللة �شللورة للممثللل الأمريكللي 
الكوميللدي األيللك بالدوين، علللى اإحدى املللواد املن�شورة، بدل من �شللورة الرئي�ش 
الأمريكللي دونالللد ترامب. ويعود هذا اخلطللاأ اإىل اأن بالدويللن كان قد لعب موؤخرا 
دورا هزليا مثل �شخ�شية الرئي�ش ترامب يف برنامج "�شاترداي نايت ليف" الذي 
تبثلله قنللاة NBC. ي�شار اإىل اأن نقاد ال�شينمللا الأمريكيني منحوا بالدوين جائزة 
على هذا الدور، اإل اأن ترامب اأعرب اأكرث من مرة عن عدم ر�شاه عن قيام بالدوين 

بتمثيل �شخ�شيته باأ�شلوب �شاخر.

اأجلللت ال�شلطات اليونانيللة ما ل يقل عن 70 األفا 
من �شكان مدينللة "ثي�شالونيكي"، �شمايل الباد، 
يف عملية غري م�شبوقة بهدف تفكيك قنبلة، تعود 

اإىل احلرب العاملية الثانية، عرث عليها موؤخرا.
قطرهللا  منطقللة  يف  املقيمللني  جميللع  واأجلللي 
كيلومللرتان، كان قللد عللرث فيهللا علللى القنبلللة 

الأ�شبوع املا�شي.
و�شللارك يف عمليللة الإجللاء حللوايل األف �رضطي 
اإىل  ال�شللكان  نقللل  �شاعللدوا يف  و300 متطللوع 
مدار�ش وقاعات ريا�شية ومراكز ثقافية، اإ�شافة 
اإىل التحقق من اإجاء ال�شكان الذين اأبلغوا بالأمر 

قبللل اأيام من خللال و�شائل الإعللام ومن�شورات 
واإعانات على مواقع التوا�شل الجتماعي.

و�شمن ع�رضات اآلف ال�شكان املعنيني، مت اإجاء 
يف  لاجئللني  خميللم  يف  �شاكنللا   450 حللوايل 

املنطقة املعنية.
واأعلن م�شوؤولون حمليون اأن العملية قد ت�شتغرق 
ثمان �شاعات، لكللن م�شوؤولني ع�شكريني حتفظوا 
ب�شللاأن الفللرتة الزمنيللة للعملية، التللي تتمثل يف 
تفكيك القنبلة ثم نقلهللا اإىل حقل رماية ع�شكري 

قريب.
وك�شللف الكولونيللل نيكو�ش فانيو�للش، املتحدث 
عللرث  اأنلله  اليونانيللة،  الأركان  رئا�شللة  با�شللم 
علللى القنبلللة اأثناء اأ�شغللال قرب حمطللة للوقود، 

واأنهللا حتتوي علللى 250 كيلوغرامللا من املواد 
املتفجللرة. وقللال م�شوؤولون حمليللون اإن العملية 
غري م�شبوقة يف اليونان، حيث مل يتم العثور اأبدا 
علللى قنبلة بهللذه ال�شخامة يف منطقللة ملاأهولة 
بال�شللكان. وقللال الكولونيل فانيو�للش اإن اجلي�ش 
ل ي�شتطيللع يف هذه املرحلة حتديللد تاريخ اإلقاء 
القنبلللة اأو اجلهللة امل�شوؤولة عن ذلللك، اإل اأن اأحد 
�شللكان املدينللة قللال لوكالللة اأ�شو�شييتللد بر�للش 
لاأنبللاء اإن طائللرات اأمريكيللة وبريطانيللة األقت 
القنبلللة على خط �شللكك حديديللة اأملانية يف 17 
�شبتمرب/اأيلللول 1944. وكانت القوات الأملانية 
قللد احتلت اليونان من �شنللة 1941 اإىل اأكتوبر/

ت�رضين الأول 1944.

جتارب كوريللا ال�شمالية ال�شاروخيللة والنووية توؤجج 
التوتر يف �شبه اجلزيرة الكورية.

اأجرت كوريا ال�شمالية جتربة اإطاق �شاروخ بالي�شتي 
مل يتحدد نوعه، بح�شب وكالة الأنباء الكورية اجلنوبية 

)يونهاب(.
جللاءت التجربة ال�شاروخية بعللد يوم من اجتماع قمة 
بللني الرئي�للش الأمريكي دونالد ترامللب ورئي�ش الوزراء 
اليابللاين ت�شينزو اآبي، وبعد اأن اأكد ب�شدة واأكرث من مرة 
التزام الوليات املتحدة ب�شمان دفاع قوي �شد تهديد 
كوريللا ال�شمالية، كما تاأتي اأي�شا بعللد مكاملة هاتفية 

لرتامب مع الرئي�ش ال�شيني �شي جني بينغ.
وقال ترامب لل�شحفيني، خال موؤمتر �شحفي مقت�شب 
م�شللرتك مع اآبي، يف بللامل بيت�ش بوليللة فلوريدا: "اأود 
اأن يفهم اجلميع واأن يعرف متاما اأن الوليات املتحدة 
الأمريكية تقف وراء اليابللان، حليفتنا العظيمة، 100 

باملئة" دون اأن يديل مبزيد من الت�رضيحات.
اأما رئي�ش الوزراء الياباين، فقد �رضح يف نف�ش املوؤمتر 
ال�شحفللي امل�شللرتك بللاأن اإطللاق ال�شللاروخ اأمر "غري 
مقبول مطلقا". ترامب واآبي يف موؤمتر �شحفي م�شرتك 

يف بامل بيت�ش حول ال�شاروخ الكوري ال�شمايل
واأملللح م�شللوؤول اأمريكي اإىل اأن الختبللار رمبا ل يكون 
ل�شللاروخ عابر للقللارات. وقد "قطع ال�شللاروخ م�شافة 

نحللو 500 كيلومرت وجتري كوريا اجلنوبية والوليات 
املتحدة حتليا دقيقا ب�شاأن معلومات اإ�شافية"، ح�شب 
بيللان ملكتب رئي�ش هيئللة الأركان امل�شرتكللة الكورية 
اجلنوبيللة. قطللع ال�شاروخ م�شافة نحللو 500 كيلومرت 
وجتللري كوريللا اجلنوبيللة والوليات املتحللدة حتليا 

دقيقا ب�شاأن معلومات اإ�شافية.
واأثللارت التقاريللر ب�شاأن التجربللة ردود فعل قوية �شد 
بيونللغ يانغ.وقال مكتب الرئا�شللة يف كوريا اجلنوبية 
اإنه دعا اإىل اجتماع لاأمن القومي يف ال�شاعة التا�شعة 

والن�شف �شباح الأحد بتوقيت �شول.
وعربت اليابان، التي يللزور رئي�ش وزرائها �شينزو اأبي 
الوليللات املتحللدة حاليا، عن احتجاجهللا القوي على 

هذه اخلطوة مللن جانب كوريا ال�شماليللة. كانت بيونغ 
يانغ قد اأجرت عددا من التجارب النوورية خال العام 

املا�شي.
ويف ينايللر/ كانللون الأول املا�شي، قللال زعيم كوريا 
ال�شماليللة، كيللم جونللغ اأون، اإن باده باتللت قريبة من 
اختبللار �شواريخ بعيدة املدى قادرة على حمل روؤو�ش 
نوويللة. وتوا�شللل التجللارب ال�شاروخيللة والنووريللة 
املتكللررة لكوريللا ال�شماليللة وت�رضيحاتهللا الهجومية 
تاأجيللج التوتللر باملنطقللة. وخللال زيللارة اإىل كوريللا 
اجلنوبية الأ�شبوع املا�شي، قال وزير الدفاع الأمريكي 
جيم�ش ماتي�للش اإن اأي ا�شتخدام لاأ�شلحة النوورية من 

جانب كوريا ال�شمالية �شيقابله رٌد "فعلي و�شاحق".

اليونان تجلي 70 ألف شخص إلزالة قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية

كوريا الشمالية تختبر صاروخًا باليستيًا

نشيد الرايخ الثالث يصدح قبل 
مباراة لكرة المضرب في أميركا

بانج يونج - وكاالت

واشنطن - وكاالت

اثينا -وكاالت

الهيئة العليا للمفاوضات تكشف عن تشكيلة وفد المعارضة السورية الموحد إلى جنيف
اأعلنللت الهيئللة العليللا للمفاو�شللات قائمة باأ�شمللاء الوفد 
املوحللد من املعار�شة ال�شوريللة للم�شاركة يف مفاو�شات 
جنيللف املزمللع اأجراوؤهللا يف الللل20 مللن فرباير/�شبللاط 

احلايل.
وقللررت الهيئللة العليللا للمفاو�شات يف ختللام اجتماعها 
الللذي جللرى يومللي 10 و11 فرباير/�شبللاط يف الريا�ش 
اإنهللاء عمل وفللد التفاو�للش ال�شابق، وقامللت بت�شكيل وفد 
جديد ن�شف اأع�شائه ممثلللني عن القوى الع�شكرية اإ�شافة 
اإىل ممثلللني عللن املكونللات ال�شيا�شيللة يف الهيئللة العليللا 

للمفاو�شات.
كمللا ي�شم الوفللد ممثلني عللن من�شتي القاهللرة ومو�شكو، 
حيللث مت انتخاب ن�للرض احلريري رئي�شللا للوفد املفاو�ش، 
كبللريا  �شللربا  وحممللد  للرئي�للش،  نائبللة  مفللرج  واألي�للش 

للمفاو�شني.
من جهته اأعلن �شريغللي لفروف، وزير اخلارجية الرو�شي 
اأن علللى املبعوث الأممللي اإىل �شوريا �شتيفان دي مي�شتورا 
الأخللذ ب�شاحياته املتعلقللة بت�شكيل وفد مللن املعار�شة 

ال�شورية للم�شاركة يف مفاو�شات جنيف.
وانطلللق لفللروف، يف مقابلتلله مللع قنللاة "اإن تللي يف" 
الرو�شيللة، تعر�للش الأحللد 12 فرباير/�شبللاط، انطلللق من 
الأخللذ بعني العتبللار اأن اأية �رضوط ت�شعهللا املعار�شة قد 
تللوؤدي اإىل تاأجيل هذه اجلولة من املفاو�شات، ما �شيلحق 

اأ�رضارا جدية ب�شمعة منظمة الأمم املتحدة.   
واأ�شللاف وزير اخلارجيللة الرو�شي، اأن العمللل م�شتمر على 
ترتيب لقاء اآخر بني دم�شق واملعار�شة ال�شورية امل�شلحة، 
م�شللريا اإىل اأن الأردن ي�شاهم يف ان�شمام جماعات م�شلحة 

من "اجلبهة اجلنوبية" اإىل هذه العملية.
واأكللد لفروف اأن مفاو�شات اأ�شتانللا ل تهدف اإىل اأن حتل 
حمللل اجلهود التي تبذلها الأمم املتحدة يف �شبيل الت�شوية 
ال�شوريللة، م�شيفا اأن العمل جار علللى حت�شري مفاو�شات 
جنيللف )املزمللع اأجراوؤهللا يف الللل20 مللن فرباير/�شباط( 

برعاية اأممية. 

عواصم  -وكاالت

علللى الرغللم مللن املكا�شللب امليدانيللة الكبللرية التللي 
حققتهللا القللوات ال�شورية احلكومية بدعللم من رو�شيا 
واإيللران، والتو�شل اإىل هدنة عمت �شائر اأنحاء �شوريا، 
با�شتثنللاء الأرا�شللي اخلا�شعللة لاإرهابيني، اعتربت 
ال�شحيفة اأن الرئي�ش ال�شوري، ب�شار الأ�شد، وحكومته، 
لن يتمكنا من ا�شتعادة ال�شيطرة بالكامل على الباد.

وبالإ�شافللة اإىل وجللود احتمال لنهيللار نظام وقف 
اإطاق النار بللني اجلي�ش احلكومي وقوات املعار�شة، 
اإرهابيللا علللى  "داع�للش" امل�شنللف  يوا�شللل تنظيللم 
امل�شتوى العاملي متثيل قوة ع�شكرية كبرية مناه�شة 
لدم�شق يف احلرب، التي ل دليل، ح�شب ال�شحيفة، على 

انتهائها خال العام اجلاري.
وهللو الأمر الذي يوؤكللده متكن م�شلحللي "داع�ش"، يف 
�شهللر دي�شمرب/كانللون الأول من العللام املا�شي، من 
ا�شتعادة ال�شيطرة على مدينة تدمر التاريخية، التي مت 
طللرد التنظيم منها �شابقللا يف عملية م�شرتكة للجي�ش 

ال�شوري والقوات الرو�شية.
الع�شكللري  التدمللري  حتللى  اإنلله  ال�شحيفللة  وقالللت 
لل"داع�ش" قد ل يللوؤدي اإىل حل الق�شية الناجمة عنه، 
علمللا باأن التنظيللم ن�شاأ على اأ�ش�للش اإيديولوجية قوية 
تنت�للرض وجتنللد مقاتلللني مللن ال�شبللاب لي�للش فقط يف 

�شوريا والعراق فح�شب، واإمنا يف العامل باأ�رضه.     
ويف العللراق، اأدت حماربللة تنظيللم "داع�للش"، ح�شللب 
ال�شحيفللة، "اإىل تقوي�للش اأكللرب لقللدرة ال�شلطات على 
احلكللم، و�شببللت دمللارا �شخمللا واأ�شفرت عللن جتنيد 

ال�شباب وجعل املجتمع العراقي جريحا".
واأ�شار التقريللر اإىل اأن تعميق عملية زعزعة ال�شتقرار 
يف البللاد ب�شبللب "داع�للش" عللززت املنا�شفللة بللني 

خمتلللف القللوى ال�شيا�شيللة الع�شكريللة داخللل الباد، 
ومنهللا الطوائف الدينية والعرقيللة، وكذلك بني الدول 
الأجنبيللة، وعلللى راأ�شها تركيللا واإيران، علللى ال�شلطة 

واملوارد.
تنظيللم  عامللل  اإن  قائلللة  ال�شحيفللة  وتابعللت 
"داع�ش"اأ�شبللح موجللودا بالقللوة اأي�شللا يف تركيللا، 
معتربة اأن "يوم الهجوم على ملهى ليلي يف ا�شطنبول 
ليلللة راأ�للش ال�شنللة يبللدو بللادرة ملزيد مللن العنف يف 

امل�شتقل".
واأ�شللار التقريللر اإىل اأن هللذا احلللادث قد ميثللل موؤ�رضا 
على ت�شعيللد لحق يف الباد، التللي تواجه حكومتها 
يف الوقت ذاته نزاعا متدهللورا مع املتمردين الأكراد 
علللى خلفية انهيار الهدنة بني اأنقللرة و"حزب العمال 

الكرد�شتاين" يف يوليو/متوز من العام 2015.
لفتللت "فوريللن بولي�شللي" اإىل اأن "احلللرب يف اليمللن 
اأثللارت حالة كارثية جديدة، مدمرة الباد التي كانت 

الفقر يف العامل العربي".
واأ�شللارت ال�شحيفة اإىل اأن جميع اأطراف النزاع تواجه 
اتهامات بارتكاب جرائم حرب، بينما تتعرث مبادرات 
جللراء  مللن  املتحللدة  الأمم  تعر�شهللا  التللي  ال�شللام 
ال�شتفللزازات ال�شيا�شية والع�شكريللة وجولت متكررة 

من الت�شعيد.
اليمنيللة  فيلله احلكومللة  الللذي رف�شللت  الوقللت  ويف 
بقيللادة الرئي�ش عبد ربلله من�شور هللادي واملدعومة 
مللن ال�شعودية خطة اأممية جديللدة لت�شوية الأزمة، يف 
نوفمرب/ت�رضيللن الثللاين املا�شللي، اأعلنت فيلله قوات 

احلوثيني وحلفائها من مع�شكللر الرئي�ش ال�شابق علي 
عبللد اهلل �شالللح عن ت�شكيل حكومللة مينية جديدة يف 

العا�شمة �شنعاء.
ت�شهد منطقة ال�شاحل الكبري الإفريقية تكثيفا ملمو�شا 
لأن�شطة اجلماعات اجلهادية، التي اأطلقت خال العام 
املا�شي هجمات متكررة يف كل من النيجر وبوركينا 
فا�شللو و�شاحللل العللاج ومايل، الأمللر الللذي يوؤكد من 
جديد �شعف هذه الرا�شي اأمام التحديات الإرهابية.
ويجللري يف املنطقة ت�شكيل ف�شائللل مت�شددة جديدة 
تعلللن معظمهللا مبايعتهللا لتنظيم "داع�للش"، بينما ل 
تنخف�للش كثافة عمليات تنظيللم "القاعدة يف املغرب 

الإ�شامي" وجماعة "املرابطون".
وبالتزامن مللع ذلك، متر منطقة حو�للش بحرية ت�شاد 
بحرب م�شتمر تخو�شها نيجرييا والنيجر والكامريون 
وت�شللاد �شد م�شلحللي حركة "بوكو حللرام" الإ�شامية 

املت�شددة.
كما توقعت �شحيفة "فورين بولي�شي" ا�شتمرار النزاع 
امل�شلح الدموي يف جمهورية الكونغو الدميقراطية يف 
العام 2017 بني قللوات املعار�شة والرئي�ش جوزيف 
قابيلة، م�شللرية اإىل اأن الأخري مل يوقع حتى الآن على 

اتفاق ال�شام الذي ين�ش على ا�شتقالته.
ويف دولللة جنللوب ال�شللودان اأي�شا ل تتوقللف تقارير 
عللن وقللوع ا�شتبللاكات وحالة عنللف عرقللي ل �شيما 
بعد انهيللار الهدنة يف يوليو/متوز مللن العام 2016 
بللني القللوات احلكوميللة املواليللة للرئي�للش �شلفللا كري 

واملتمردين.
وت�شهللد اأفغان�شتللان ا�شتمللرارا حلالللة احلللرب وعللدم 
ال�شتقرار ال�شيا�شي الذي مل يق�ش عليه مطلقا التدخل 

الأمريكي يف الباد عام 2001.
وتعللزز حركة "طالبان" مواقها يف مواجهتها القوات 

احلكوميللة، بينمللا تنت�للرض يف البللاد وحللدات موالية 
لتنظيللم "داع�للش" تنفذ هجمات متكللررة على ال�شيعة 

من اأجل اإ�شعال نزاع طائفي.
و�شجللل يف اأفغان�شتللان عللام 2016 اأكللرب عللدد مللن 

ال�شتباكات امل�شلحة منذ العام 2007. 
وتت�شاعللد الأو�شاع الأمنيللة يف ميامنار على خلفية 
ا�شتئنللاف موجات العنللف يف اأواخر العللام املا�شي، 
وكانللت اأكربهللا هجوم غللري م�شبوق �شنلله "التحالف 
ال�شمللايل" املكللون مللن 4 جمموعللات م�شلحللة علللى 

منطقة جتارية حمورية عند احلدود مع ال�شني.
وتاأتللي هللذه التطللورات يف وقت تتعمق فيلله بالباد 
النزاعللات الطائفيللة، التللي تتعر�للش ب�شببهللا الأقلية 
امل�شلمة "الروهينجا" ل�شطهللادات من قبل الأغلبية 

البوذية.
ومللا زالللت اأوكرانيللا ت�شللكل، بعللد انللدلع الأزمة يف 
البللاد منذ 3 �شنوات، اإحدى اأ�شخن نقاط العامل، حيث 
مل يتللم حتى الآن تطبيللق اخلطة ال�شلميللة التي تن�ش 
عليهللا اتفاقللات مين�شللك، وذلللك بالتزام مللع ارتفاع 
م�شتللوى ال�شتيللاء يف املجتمللع الللدويل مللن زعمللاء 
الدولللة احلاليللة، بقيللادة الرئي�ش بيللرتو بورو�شينكو، 
الذيللن "ي�شبهللون اأكرث واأكرث طواغيللت املال الذين مت 

اإ�شقاطهم عن ال�شلطة" خال انتفا�شة عام 2013.
وت�شهد املك�شيللك اأو�شاعا اأمنية خطرية جدا تنبع عن 
امل�شتللوى العللايل للفقر يف البللاد والنت�شللار الكبري 
للع�شابللات الإجراميللة املخت�شللة معظمهللا واأكربها 
يف جتللارة املخللدرات والتي ت�شن حربللا م�شتمرة �شد 

بع�شها البع�ش.
وعلللى مللدار العللام 2016 �شجلللت يف املك�شيللك 34 
األف حالة قتل، وهللذا الرقم اأكرب من عدد القتلى جراء 

العنف يف اأفغان�شتان خال الفرتة ذاتها.

عواصم - متابعة

ن�صرت �صحيفة "فورين 
بولي�صي" قائمة بـ 10 

نز�عات �أكرث حيوية بالن�صبة 
مل�صتقبل �لعامل ت�صتحق 

مر�قبة دقيقة لها يف عام 
"�لعامل  �أن  توؤكد   ،  2017

يدخل �ملرحلة �لأخطر خالل 
�لعقود �لأخرية ".

"فورين بوليسي": أهم 10 نزاعات وأزمات يجب على العالم مراقبتها في 2017

ً


