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فرنسا تقدم إغراءات للتخلص من الالجئين

إيران تختبر "أس-300" الروسية بنجاح

حت��اول دول غربي��ة عل��ى راأ�شه��ا فرن�ش��ا التخل�ص م��ن م�شكل��ة الالجئني عرب 
ت�شجيعه��م على الع��ودة اإىل اأوطانهم باإغراءات مالي��ة نقدية متكنهم الحقا من 

متويل م�شاريعهم التجارية اخلا�شة.
ويف ه��ذا ال�شياق اأنفقت فرن�شا نحو 6 ماليني يورو لتاأمني عودة طوعية لزهاء 
4774 �شخ�شا. يف �شياق مت�شل يظهر تقرير جديد �شادر عن معهد التنمية ملا 
وراء البح��ار، )موؤ�ش�شة بحثية مقرها اململكة املتح��دة(، اأن التحويالت النقدية 
ال�شادرة عن املفو�شية العليا ل�شوؤون الالجئني التابعة لالأمم املتحدة، اأن زهاء 
32 األف عائلة �شورية تعي�ص يف االأردن )نحو ربع ال�شكان الالجئني يف البالد( 

تلقت ما بني 75 دوالر و400 دوالر يف فرتات منتظمة ملدة �شنة واحدة.
ووف��ق ا�شتط��الع بهذا ال�ش��اأن ينفق ه��وؤالء الالجئ��ون التحوي��الت النقدية يف 
دف��ع االإيجار، اإذ يوؤكد حوايل ن�شف الالجئ��ني يف هذا البلد اأن اأولويتهم االأوىل 
كان��ت دفع االإيجار نظرا النعدام االأمن يف املخيمات. ووفق اال�شتطالع ت�شاعد 

الدفعات املالية املنتظمة النا�ص على التفكري بامل�شتقبل.

اختربت اإيران ي��وم 4 مار�ص/اآذار اجلاري منظومة الدفاع اجلوي ال�شاروخية 
الرو�شي��ة "اإ�ص300-" بنجاح وذل��ك يف اإطار املن��اورات الع�شكرية "دماوند"  

يف حمافظة �شمنان �شمال البالد.
واأف��اد موق��ع "الع��امل" االإخباري االإي��راين باأن بع���ص امل�شوؤول��ني الع�شكريني 

واحلكوميني ح�رضوا عملية  اختبار املنظومة.
وذك��ر املوقع اأن املناورات تهدف ب�شكل رئي�ش��ي الختبار وتقييم اأداء منظومة 
"اإ�ص300-" وخا�شة على �شعيد ر�شد وتدمري االأهداف على م�شتوى منخف�ص 

وا�شتهداف ال�شواريخ البالي�شتية.
وج��رى التدريب وفق �شيناريو اأخذ باالعتبار التهديدات العاملية الراهنة، حيث 

اأطلقت �شواريخ من املنظومة ومت اإ�شابة االأهداف وتدمريها.    

 

تركيا تعلن تحطم طائرة عسكرية "سورية" 
قرب الحدود

حتطم��ت طائ��رة يعتق��د اأنها تابع��ة للجي���ص ال�ش��وري بالقرب مع احل��دود مع 
تركي��ا، بح�ش��ب م�شوؤولني اأتراك. ونقل التلفزيون احلكوم��ي ال�شوري يوم ال�شبت 
ع��ن م�شدر ع�شكري قوله اإن القوات اجلوية فقدت االت�شال مبقاتلة بالقرب من 
احل��دود مع تركيا. وقال رئي�ص الوزراء الرتكي بن على يلدرم اإنه يجري البحث 

عن الطيار الذي يعتقد اأنه خرج من الطائرة.
وزعمت حركة اأحرار ال�شام اأنها م�شوؤولة عن اإ�شقاط الطائرة، ون�رضت عرب موقع 

تويرت مقطع فيديو قالت اإنه يظهر حلظة "ا�شتهداف" الطائرة.
ونقل��ت وكالة االأنا�ش��ول عن املتحدث با�ش��م التنظيم اأحمد ق��ره علي قوله اإن 
الطائ��رة احلكومية كانت تق�شف مواقع يف حمافظ��ة اإدلب �شمايل �شوريا حني 

ا�شتهدفها م�شلحون من املعار�شة ال�شورية.
وق��ال بن على يلدرم اإن الطائرة من طراز "مي��ج23-"، واإنها حتطمت بالقرب 

من حمافظة هاتاي. لكنه اأ�شار اإىل اأن �شبب حتطم الطائرة مل يت�شح بعد.
ويف تط��ور منف�ش��ل، ع��ززت وح��دات حماي��ة ال�شع��ب الكردي��ة املدعوم��ة من 
الوالي��ات املتحدة من انت�شار اأفرادها يف مدينة منبج وحميطها حت�شبا لهجوم 
حمتمل من جانب جمموعة اأخرى تدعمها تركيا. وطردت وحدات حماية ال�شعب 

م�شلحي تنظيم الدولة االإ�شالمية من منبج يف اأغ�شط�ص/اآب.

قب��ور حمف��ورة حديث��ا �شوه��دت عل��ى م�ش��ارف مع�شكر 
للنازح��ني مبدين��ة غ��اروي بال�شوم��ال يف 24 فرباير/ 
�شب��اط لق��ي 110 اأ�شخا���ص حتفه��م جوع��ا يف منطق��ة 
واح��دة بال�شوم��ال خ��الل 48 �شاع��ة، بح�ش��ب رئي���ص 
ال��وزراء ح�ش��ن حمم��د خ��ريي. وياأت��ي ذلك و�ش��ط موجة 
جفاف �شديدة ت���رضب البلد االأفريقي. وهذه اأول ح�شيلة 

ر�شمية تعلنها ال�شلطات خالل االأزمة.
ومل ُيك�ش��ف بعد ع��ن االآث��ار الكلية ملوجة اجلف��اف التي 
ت���رضب الب��الد حالي��ا. وتع��رب منظم��ات اإن�شاني��ة عن 

خماوفها من حدوث جماعة �شاملة يف ال�شومال.
ويف الوق��ت احل��ايل، يواجه نح��و ثالثة مالي��ني �شخ�ص 

بال�شومال اأزمة نق�ص الغذاء.
واأورد موق��ع "الداكدو" االإخب��اري املحلي وقوع ع�رضات 
الوفي��ات ب�شبب مر�ص الكولريا يف بلدة اأودينلي ومنطقة 
باي. وغالبا ما ينت�رض مر�ص الكولريا ب�شبب نق�ص املياه 

النظيفة ال�شاحلة لل�رضب.
وي��وم الثالث��اء املا�ش��ي، اأعل��ن الرئي���ص حمم��د عبد اهلل 
حممد، ال�شه��ري ب� "فرماجو"، اأن موج��ة اجلفاف احلالية 
مبثاب��ة "كارث��ة وطني��ة". وحدث��ت موج��ة اجلف��اف يف 
ال�شوم��ال يف جزء منه��ا ب�شبب ظاه��رة النينو املناخية 

الت��ي �رضبت �رضق اأفريقيا وجنوبه��ا. واإىل جانب نق�ص 
الغ��ذاء ب�شبب موج��ة اجلفاف، كانت هن��اك حاالت وفاة 
عدي��دة ب�شب��ب اجلف��اف. كم��ا تنف��ق احليوان��ات باأعداد 

كبرية، وتتناثر جثثها يف املناطق املفتوحة.
ولقي نحو 260 األف �شخ�ص حتفهم خالل املجاعة التي 

�رضبت ال�شومال منذ عام 2010 حتى 2012.
كم��ا م��ات قرابة 220 األف��ا اآخرين خ��الل جماعة اأخرى 
�رضب��ت الب��الد ع��ام 1992. وتع��د ال�شوم��ال واح��دة 
م��ن اأرب��ع دول حددته��ا االأمم املتحدة باأنه��ا على و�شك 
مواجه��ة خماط��ر جماع��ة ح��ادة اإىل جان��ب نيجريي��ا 

وجنوب ال�شودان واليمن.

اآراوؤه��م  وق��ال ن�ش��ف االأ�شخا���ص امل�شتطلع��ة 
اأن امل��راأة يف رو�شي��ا تعي���ص حي��اة اأ�شع��ب من 
الرجال، ب�شبب �شعوبة العثور على عمل، والقيام 

باالأعمال املنزلية.
واأج��رى اال�شتط��الع �شندوق "ال��راأي العام" يف 
الف��رتة ما بني 26-25 فرباير/�شباط املا�شي، 
و�شم��ل 1500 �شخ�ص يف 104 بلدات ومدن يف 

53 منطقة على امتداد البالد.

وقال %9 فقط اإن حي��اة الرجل الرو�شي اأ�شعب 
م��ن املراأة، فيما قال %35 اإن احلياة يف رو�شيا 

هي نف�شها للرجال والن�شاء على حد �شواء.
ويث��ق الرو���ص ب��اأن حي��اة اجلن�ص اللطي��ف اأكرث 
�شعوب��ة، مو�شح��ني موقفه��م ه��ذا ب��اأن اأعب��اء 
"االأعم��ال املنزلي��ة وتربي��ة االأطف��ال تقع على 
ه��ي  "امل��راأة  واأن   ،)18%( الن�ش��اء"  عات��ق 
امل�شوؤولة عن االأ�رضة" )%9(، واأن "اأكرث �شعوبة 

بالن�شبة للن�شاء العثور على وظيفة ")7%(.
ووفقا ل�%54م��ن الرو�ص، فاإن الرجال والن�شاء 

يف يومن��ا ه��ذا لديه��م نف���ص فر���ص ممار�ش��ة 
حقوقه��م يف االحت��اد الرو�ش��ي، ولك��ن يف نف�ص 
الوق��ت، %26 يعتق��دون اأن ه��ذه املي��زات لدى 

الذكور اأكرث من االإناث.
بينم��ا يعت��رب ثالثة اأرب��اع الرو���ص )%74( اأنه 
م��ن ال�رضوري اأن تت�شاوى امل��راأة مع الرجل يف 
تكاف��وؤ الفر���ص يف اخلدم��ة، ولك��ن يف الواق��ع، 
%44 يق��رون باأن كال اجلن�شني مت�شاويان يف 
هذا ال�ش��دد، و %45 يعتقدون اأن الرجال لديهم 

مثل هذه الفر�ص اأكرث.

���رّضح رئي���ص وزراء تركي��ا بن عل��ي يل��درمي اأن اأنقرة 
ال متان��ع فر���ص �شيط��رة اجلي���ص ال�شوري عل��ى مدينة 
منب��ج، فاالأرا�ش��ي ال�شورية يجب اأن تك��ون لل�شوريني. 
وق��ال يلدرمي يف جتّمع مبدينة �شينوب "ال ننظر كتطور 
�شلبي اإىل دخول اجلي�ص ال�شوري ملنبج وخروج وحدات 
االأك��راد ال�شوري��ني م��ن املدين��ة، فاالأرا�ش��ي ال�شورية 
يجب اأن تكون لل�شوري��ني". واعترب يلدرمي مدينة منبج 

مفتاحية حلل االأزمة ال�شورية.
للعملي��ات يف هيئ��ة  العام��ة  وكان رئي���ص املديري��ة 
االأركان الرو�شي��ة �شريغي رود�شك��وي اأعلن اجلمعة اأنه 
"وفقا لالتفاقات التي مت التو�شل اإليها مب�شاعدة قيادة 
الق��وات الرو�شي��ة يف �شوريا، �شيتم اإدخ��ال وحدات من 
القوات امل�شلح��ة التابعة للجمهوري��ة العربية ال�شورية 
بدءا من ي��وم 3 مار�ص/اآذار، اإىل االأرا�شي التي ت�شيطر 

عليها وحدات الدفاع الكردية".
وقبل��ه اأعلن جمل�ص منبج الع�شكري اخلمي�ص عن اتفاقه 
م��ع اجلانب الرو�شي على ت�شليم القرى الغربية يف ريف 

منبج لقوات حر�ص احلدود التابعة للحكومة ال�شورية. 
جت��در االإ�ش��ارة اإىل اأن الرئي���ص الرتك��ي اأردوغان كان 
اأعل��ن اأن اله��دف التايل جلي�شه بعد الب��اب هو منبج اإن 

مل يخرج االأكراد منها.

الجفاف في الصومال: الجوع يقتل أكثر من 100 شخص خالل 48 ساعة

يلدريم: األرض السورية في استطالع للرأي .. المرأة الروسية للمهام الصعبة
للسوريين ولسنا ضد 
فرض سيطرة الجيش

موسكو - متابعة

سدني - متابعة

الصومال -وكاالت

بعد موجة الرفض لقراره السابق..

ترامب يصدر اليوم مرسومًا جديدًا لضبط الهجرة
اأف��اد موق��ع "بوليتيكو" ب��اأن ترام��ب �شوف ي�ش��در اليوم 
6 مار���ص/اآذار مر�شوم��ا جدي��دا للهج��رة ردا على تعليق 
الق�ش��اء االأمريكي العم��ل مبر�شوم �شابق ل��ه حول الهجرة 
اأث��ار موجة عارمة من ردود الفعل. ونق��ل "بوليتيكو" عن 
م�شوؤول��ني كبار يف اإدارة الرئي�ص االأمريكي دونالد ترامب، 
اأن "الرئي���ص �شيوقع مر�شومه اجلدي��د يف مقر وزارة االأمن 
الداخلي"، دون االإ�شارة اإىل تفا�شيل حول فحوى املر�شوم. 
يذكر اأنه �شبق لدونالد ترامب وعلق موؤخرا دخول الالجئني 
عامة اإىل الواليات املتحدة الأربعة اأ�شهر، وحظر حتى اأجل 
غ��ري م�شمى دخول الالجئني ال�شوريني اإىل بالده، كما علق 
من��ح التاأ�ش��رية االأمريكية ملواطن��ي �شبعة بل��دان بذريعة 
حماي��ة االأمريكي��ني م��ن الهجم��ات االإرهابي��ة. وك�ش��ف 
ا�شتطالع للراأي اأجرت��ه وكالة "رويرتز" لالأنباء بالتعاون 
مع موؤ�ش�ش��ة "اإيب�شو�ص" االإح�شائي��ة اأن زهاء خم�شني يف 
املئة م��ن االأمريكيني يوؤيدون ق��رار رئي�شهم ب�شدد تعليق 
اأوقف��ت املحاك��م االأمريكي��ة  ا�شتقب��ال الالجئ��ني، فيم��ا 
املخت�ش��ة تنفيذ ق��رارات ترامب للهج��رة، االأمر الذي حمل 
اإدارت��ه على بح��ث �شبل اإ�ش��دار اأوامر تنفيذي��ة بديلة تفيد 
يف االلتف��اف عل��ى الق�ش��اء وتطبي��ق اأوام��ر ترام��ب ب��ال 
قي��ود. من جانب اخر اأفادت �شحيف��ة بريطانية اأن جاريد 
كو�ش��ر �شهر الرئي�ص االأمريك��ي دونالد ترامب تباحث مع 
رئي�ص ال��وزراء الربيطاين االأ�شبق ت��وين بلري حول اإمكانية 
تعيينه مبعوثا خا�شا لوا�شنطن يف ال�رضق االأو�شط. وقالت 
�شحيف��ة "ذا ميل" االأحد 5 مار���ص/اآذار، اإن كو�شر، كبري 
م�شت�ش��اري الرئي���ص االأمريك��ي، اجتمع مع بل��ري االأ�شبوع 
املا�ش��ي، يف ثالث لقاء بني الرجل��ني منذ �شبتمرب/اأيلول. 
اإال اأن املتح��دث با�شم بلري رف���ص االإدالء باأي تعليق حول 
ه��ذه امل�شاألة، قائ��ال "لن اأعل��ق على حمادث��ات خا�شة". 
وبل��ري ت��وىل رئا�شة جمل���ص وزراء بريطاني��ا ثالث فرتات 
متتالي��ة مل��دة 10 �شنوات من ع��ام 1997 لغاية 2007، 
بعده��ا ت��وىل من�ش��ب مبع��وث اللجن��ة الرباعي��ة الدولية 
لل�ش��الم يف ال�رضق االأو�شط، وت�ش��م الرباعية الدولية االأمم 

املتحدة والواليات املتحدة ورو�شيا واالحتاد االأوروبي.

واشنطن - متابعة

وق��ال اأردوغان اإن �شحفي��ا اأملانيا من اأ�شل تركي 
معتق��ال ل��دى اأنق��رة "عمي��ل الأملاني��ا"، وع�شو يف 

جماعة "حزب العمال الكرد�شتاين" املحظورة.
لكن م�شدرا بوزارة اخلارجية االأملانية قال لوكالة 

رويرتز لالأنباء اإن هذه االتهامات "غريبة".
ويف وقت �شابق، قالت امل�شت�شارة االأملانية، اأنغيال 
م��ريكل، اإنها حترتم ق��رار ال�شلطات املحلي��ة اإلغاء 
جتمعني كان من املقرر اأن يلقي فيهما وزيرا العدل 

واالقت�شاد الرتكيان خطابني.
وحت��اول احلكومة الرتكية ك�ش��ب اأ�شوات الناخبني 
االأت��راك يف اأملاني��ا قب��ل ا�شتفت��اء عل��ى تعديالت 

د�شتورية يف تركيا.
وت�ش��م اجلالي��ة الرتكي��ة يف اأملاني��ا 1.4 ملي��ون 
�شخ���ص لهم ح��ق الت�شوي��ت يف اال�شتفت��اء املقرر 
اإجراوؤه يف اأبري��ل/ ني�شان املقبل، والذي من �شاأنه 
تعزي��ز �شالحي��ات الرئي���ص اأردوغ��ان، وتقلي���ص 

�شالحيات الربملان.
األغ��ت  اأن  االأت��راك بع��د  وث��ار غ�ش��ب امل�شوؤول��ني 
ال�شلط��ات املحلي��ة يف اأملاني��ا ت�شاري��ح الإقام��ة 

جتمعات �شيا�شية يف غاغناو وكولونيا وفريكني.
وقال��ت �شلط��ات مدين��ة غاغن��او اإن��ه لي���ص هناك 
م�شاح��ة كافية الإقامة التجمع، بينما قالت �شلطات 

للت ب�شاأن الهدف من التجمع. كولونيا اإنها �شُ
وقال وزير العدل الرتك��ي، بكري بوزداغ، الذي كان 
م��ن املقرر اأن يلقي خطابا يف غاغناو، اإنه يرى اأن 
"ال�شغائ��ن القدمي��ة تعود من جدي��د" بني البلدين 

الع�شوين يف حلف �شمال االأطل�شي )ناتو(.
يعتمد الرئي�ص اأردوغان على املحافظني وامل�شلمني 

املتدينني يف تاأييده
يف غ�ش��ون ذل��ك، اته��م وزي��ر اخلارجي��ة الرتك��ي، 
مول��ود جاوي���ص اأوغل��و، احلكوم��ة االأملاني��ة بدعم 
يرغ��ب  الت��ي  الد�شتوري��ة،  التعدي��الت  معار�ش��ة 

اأردوغان يف اإقرارها.
وقال اأوغل��و "اأنتم ل�شتم اأ�شحاب والية على تركيا. 
اأنتم ل�شتم بلدا من الدرجة االأوىل، وال تركيا بلد من 
الدرج��ة الثاني��ة. نح��ن ال نعاملكم به��ذه الطريقة، 

وعليكم اأن تعاملونا بطريقة منا�شبة".

عل��ى  احلف��اظ  يف  ترغب��ون  كنت��م  "اإذا  واأ�ش��اف 
عالقاتكم معنا عليكم اأن تتعلموا كيف تت�رضفون".
احلكوم��ة  اإن  االأملاني��ة  اخلارجي��ة  وزارة  وقال��ت 
املركزي��ة ال متل��ك �شيئا اإزاء ق��رارات االإلغ��اء، واأن 
على تركيا اأن تتوقف عن "�شب الزيت على النار".

وميث��ل هذا اخلالف املت�شاعد اإزعاج��ا للم�شت�شارة 
االأملاني��ة، الأنها اأقنعت تركي��ا بامل�شاعدة يف كبح 
تدفق املهاجري��ن، وكثري منهم الجئ��ون �شوريون، 

اإىل دول االحتاد االأوروبي.

ويف �ش��اأن مت�ش��ل، و�شف��ت احلكوم��ة الهولندي��ة 
خطط��ا الإقام��ة جتم��ع �شيا�ش��ي ب�ش��اأن التعديالت 
الد�شتوري��ة الرتكية يف مدين��ة روتردام باأنها "غري 

مرغوب فيها".
واأف��ادت اأنب��اء ب��اأن وزي��ر اخلارجي��ة الرتكي كان 
ين��وي ح�شور ذل��ك التجم��ع، ال��ذي كان مقررا يف 

احلادي ع�رض من مار�ص/ اذار اجلاري.
وتوترت العالق��ات بني اأنقرة وبرل��ني اأي�شا ب�شبب 
اعتق��ال تركي��ا لل�شحفي االأملاين م��ن اأ�شل تركي، 

ديني��ز يوج��ل، الذي يعمل يف �شحيف��ة "دي فيلت" 
االأملانية.

ال�شف��ارة  "اختب��اأ يف  اإن يوج��ل  اأردوغ��ان  وق��ال 
االأملاني��ة مل��دة �شه��ر، الأنه ع�شو يف ح��زب العمال 

الكرد�شتاين وعميل الأملانيا".
واأ�ش��اف "حينم��ا طلبن��ا منه��م اأن ي�شلم��وه لك��ي 

ُيحاكم رف�شوا".
وو�شف��ت وزارة اخلارجي��ة االأملاني��ة االدعاء باأن 

يوجل عميل باأنه غري منطقي.
وم��ن جهتها، قال��ت اأنغيال م��ريكل لل�شحفيني يف 
تون���ص "نح��ن نوؤيد حرية التعب��ري وميكننا اأن نتقد 

تركيا".
هاج��م مولود جاوي���ص اأوغل��و اأملاني��ا باعتبارها 

تعامل تركيا كدولة من "الدرجة الثانية"
واأر�شل وزي��ر العدل االأملاين، هايك��و ما�ص، خطابا 
�شدي��د اللهجة اإىل نظريه الرتكي بوزداج، حذره فيه 

من "تقوي�ص �شيادة القانون".
وق��ال ما�ص اإن معاملة تركيا لل�شحفي يوجل "غري 

مالئمة".
بالقي��م  االلت��زام  يف  تركي��ا  ف�شل��ت  "اإذا  وكت��ب 
االأوروبي��ة االأ�شا�شي��ة، ف��اإن تعزي��ز العالق��ات مع 
االحت��اد االأوروب��ي �شيك��ون اأك��رث �شعوب��ة، ورمبا 

م�شتحيال".
ويف تركي��ا اعتقل ع���رضات الُكتَّاب وال�شحفيني يف 
حملة قمع وا�شعة، اأعقبت حماولة االنقالب الفا�شلة 

�شد اأردوغان يف يوليو/ متوز 2016.
و�شعى عدد كبري من الدبلوما�شيني واجلنود االأتراك 
بع��د حماول��ة  اأملاني��ا  اإىل  ال�شيا�ش��ي  اللج��وء  اإىل 
االنق��الب الفا�شلة، وهو �شبب اآخر من اأ�شباب التوتر 

بني اأنقرة وبرلني.

واشنطن - متابعة

ت�صاعد التوتر بني 
تركيا واأملانيا، ب�صبب 

اإلغاء ال�صلطات الأملانية 
جتمعات �صيا�صية تركية.

واتهم الرئي�س الرتكي، 
رجب طيب اأردوغان، 

اأملانيا بـ"م�صاعدة 
واإيواء" الإرهاب.

اشتداد حدة الحرب الكالمية بين تركيا وألمانيا


