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الشيوخ األميركي يؤيد مشروع قرار بشأن صفقة 
أسلحة مع الرياض

ترامب يمنح الجيش األميركي سلطة تحديد مستويات 
القوات في أفغانستان

 

التايمز: أكبر جسر جوي لنقل الماشية إلى قطر 
بغية سد نقص اإلمدادات

ن�ششرست �شحيفة �لتاميز، مو�شوعا حول �أكرب ج�رس جوي لنقل �ملا�شية �إىل قطر يف 
حماولششة من �أحد رجال �لأعمششال �لقطريني للم�شاعدة يف �شششد نق�ص �لإمد�د�ت من 

�لغذ�ء و�حلليب يف ظل �ملقاطعة �لتي تعي�شها �لدوحة و�شط جري�نها.
وقالششت �ل�شحيفششة �إن "رجل �لأعمال �لقطري من �أ�شل �شششوري معتز �خلياط ك�شف 
لوكالششة بلومربغ للأنباء عن خطة لنقششل 4 �آلف بقرة جو� �إىل قطر، موؤكد� �عتز�مه 

بدء م�رسوع �إنتاج �لألبان وت�شنيع منتجاته يف قطر يف �أو�خر حزير�ن �حلايل".
و�أ�شافششت كاتبة �ملقال بل تششرو، �إن �لقرت�ح ياأتي يف �لوقت �لذي ت�شارع فيه قطر 

�إىل فتح ج�شور عرب �جلو و�لبحر من خلل �إير�ن وتركيا ومو�نئ عمان.
وذكششرت �ل�شحيفششة، �أن نقل هذه �لأبقششار، �لتي مت �رس�وؤها مششن �أ�شرت�ليا و�لوليات 
�ملتحدة، �شيتطلب �لقيام بنحو 60 رحلة جوية على منت �خلطوط �جلوية �لقطرية، 

من �أجل نقل �حليو�نات �لتي ي�شل وزن كل منها �إىل نحو 590 كلم.

�أيششد جمل�ص �ل�شيوخ �لأمريكي �أم�ششص �عتز�م �لإد�رة �لأمريكية بيششع �ل�شعودية دفعة 
كبرية من �لأ�شلحة فائقة �لدقة يزيد ثمنها عن 500 مليون دولر.

و�شششّوت ل�شالششح م�رسوع قر�ر بهذ� �ل�شاأن 53 ع�شو�، فيما عار�شه 47 من �أع�شاء 
جمل�ص �ل�شيوخ.وبهذ� �ل�شكل يكون �أع�شاء جمل�ص �ل�شيوخ قد رف�شو� مبادرة زميلهم 
ر�نششد بول ب�شاأن حظر هششذه �ل�شفقة، �لتي يرى معار�شوهششا �أن هذه �لأ�شلحة ميكن 
�أن ت�شتخششدم يف �ليمن. وتت�شمن قائمششة �ل�شفقة منا�شيد ع�شكرية ودبابات وقطع 
مدفعيششة ور�د�ر�ت م�شششادة للهششاون، وعربات م�شششاة مدرعة، وطائششر�ت مروحية، 
و�شفششن حربيششة، ومروحيات بحريششة، وزو�رق دوريششة، و�أنظمة ت�شلششح مرتبطة بها.
علوة على ذلك، ت�شاعد �لوليات �ملتحدة يف حتديث �شلح �جلو �ل�شعودي بتزويده 
بطائششر�ت خا�شة بالنقل و�أخششرى لل�شتطلع، وطائر�ت هجوميششة خفيفة و�أنظمة 
ملحششة جويششة، بالإ�شافششة �إىل تزويد �ل�شعوديششة يف �لنهاية باملعششد�ت و�خلدمات 

�ملتعلقة بهذه �لأ�شلحة.

�علششن م�شوؤول �أمريكي، �إن �لرئي�ششص �لأمريكي دونالد تر�مب �أعطى وزير �لدفاع جيم 
ماتي�ششص �شلطة حتديد م�شتويات �لقو�ت يف �أفغان�شتششان مما يفتح �لباب �أمام زيادة 

�لقو�ت يف �مل�شتقبل و�لتي طالب بها �لقائد �لأمريكي هناك.
وقال �مل�شوؤول �لذي حتدث �رسيطة عدم ن�رس ��شمه لوكالة رويرتز، �أنه مل يتم �تخاذ 

�أي قر�ر فوري ب�شاأن م�شتوى �لقو�ت �لذي يبلغ حاليا نحو 8400 فرد.
و�لقششر�ر مماثل لقر�ر �أعلن يف ني�شان وينطبق علششى م�شتويات �لقو�ت �لأمريكية يف 
�لعششر�ق و�شوريششا وجاء يف �لوقت �لذي حششذر فيه ماتي�ص �لكونغر�ششص من �أن �لقو�ت 
�لأفغانيششة �ملدعومششة من �لوليششات �ملتحدة ل حتقق �لنت�شار علششى حركة طالبان 

رغم �حلرب �مل�شتمرة منذ �أكرث من 15 عاما.
وقششال ماتي�ششص يف �شهششادة �أمام جلنششة �لقو�ت �مل�شلحششة مبجل�ص �ل�شيششوخ ، "نحن ل 
ننت�رس يف �أفغان�شتان يف �لوقت �حلايل. و�شوف ن�شحح هذ� يف �أقرب وقت ممكن".
و�أقر ماتي�ص باأنه يعتقد �أن حركة طالبان "تكت�شب قوة" يف �لوقت �لر�هن وهو �أمر 

قال �إنه ينوي معاجلته.

�أكششد �شفري �لوليات �ملتحششدة لدى و��شنطششن يو�شف �لعتيبة 
�أنه �شيتم 'قريبا جد�' ت�شليم و��شنطن قائمة موحدة للمطالب 

ب�شاأن قطر. 
وهششدد �لعتيبششة بت�شعيد �ل�شغششط �لقت�شادي �شششد �لدوحة 
مششا مل تغري من �شيا�شتها. و�أ�شاف �أنششه �لتقى بوزير �لدفاع 
�لأمريكي جيم ماتي�ص �أربع مر�ت �لأ�شبوع �ملا�شي و�أنه 'ل 

يوجد على �لإطلق جانب ع�شكري' �شد قطر.
�أعلششن �شفري �لإمار�ت لدى و��شنطن يو�شف �لعتيبة �أن بلده 
بالتعششاون مششع �ل�شعوديششة و�لبحريششن وم�رس ب�شششدد �إعد�د 
قائمششة مطالششب موحدة ب�شششاأن قطر و�أنششه �شيتششم ت�شليم تلك 

�لقائمششة �إىل �لوليات �ملتحدة 'قريبا جد�'. وقال �إنه �شيكون 
هناك ت�شعيد لل�شغط �لقت�شادي جمدد� ما مل تغري �لدوحة 

يف �شيا�شاتها.
و�أ�شششاف �لعتيبششة �إنه بعششد حتديد 59 �شخ�شششا و12 كيانا، 
'قششد تششرون علششى �لأرجششح ت�شنيفششا حل�شاباتهششم �مل�رسفية 
ورمبششا للبنوك نف�شها. ولذلششك �شيكون هناك ت�شعيد لل�شغط 
�لقت�شششادي جمششدد� مششا مل يحششدث تغششري يف �ل�شيا�شششة �أو 
مفاو�شات تقود �إىل تغري يف �ل�شيا�شة'. و�أ�شاف �لعتيبة �إن 

�لدول �لأربع تعد قائمة مطالب لقطر
وتابششع 'كل دولششة لهششا جمموعششة خا�شششة مششن �ملطالششب .. 
��شرت�طاتهششا �خلا�شششة.. ولذلششك نحن نحششاول �أن جنمع ذلك 
يف قائمة موحدة ومششن �ملتوقع ت�شليمها للوليات �ملتحدة 

قريبششا جد�'. وقال �إن �ملطالب تتعلق ب�شكل كبري باملجالت 
�لثلثششة �ملتعلقششة بدعششم �لإرهششاب و�لتدخششل يف �ل�شششوؤون 
�لد�خلية لهذه �لدول و�لهجمات من خلل من�شات �إعلمية 

مملوكة لقطر.
وقششال �لعتيبششة �إن �لششدول �لأربششع ت�شعى لإحششد�ث تغيري يف 

�شلوك قطر من خلل �شغوط �قت�شادية و�شيا�شية.
وتابششع 'لي�ششص هدفنششا تقوي�ششص جمل�ششص �لتعششاون �خلليجي 
ولكششن يف نف�ص �لوقت ل نرغششب يف �أن تعمل دولة ع�شو يف 

�ملجل�ص على تقوي�شنا'.
'ل يوجد على الإطالق جانب ع�ضكري' �ضد قطر

و�أ�شششاف �ل�شفري يو�شف �لعتيبششة لل�شحفيني يف و��شنطن 'ل 
يوجد على �لإطلق جانب ع�شكري لأي �شيء نفعله'.

وتابششع قائل 'لقششد حتدثت و�لتقيت بوزيششر �لدفاع �لأمريكي 
�جلرن�ل جيم ماتي�ص �أربع مر�ت يف �لأ�شبوع �لأخري وقدمنا 
لهششم تاأكيد�ت تامة بششاأن �خلطو�ت �لتششي �تخذناها لن توؤثر 
بششاأي حال من �لأحششو�ل على قاعششدة �لعديششد �أو �أي عمليات 

تدعم �لقاعدة �أو تتعلق بها'.
وقطعششت �ل�شعودية و�لإمششار�ت �لعربية �ملتحششدة و�لبحرين 
وم�ششرس علقاتهششا مششع قطششر �لأ�شبششوع �ملا�شششي وفر�شششت 
عقوبات �قت�شادية م�شددة عليها. وتنفي �لدوحة �لتهامات 

لها بدعم �لإرهاب و�إير�ن.
و�شنفششت تلششك �لششدول ع�ششرس�ت �لأ�شخا�ص ممن لهششم علقة 
بقطششر على �أنهششم �إرهابيششون. كمششا و�شعششت 12 كيانا على 

قائمة باملنظمات �ملرتبطة بالإرهاب.

�أخرجت مد�ولت �ل�شاعات �لأخرية بني �لقوى �ل�شيا�شية 
�للبنانيششة م�ششرسوع قانششون �لنتخششاب �لعتيششد مششن عنق 
�لزجاجششة �أم�ص، على �أمل �إقششر�ره �ليوم يف جل�شة جمل�ص 
�لششوزر�ء �لتششي تنعقد برئا�شششة رئي�ص �جلمهوريششة �لعماد 
مي�شال عون، بعدما تفرغ رئي�ص �حلكومة �شعد �حلريري 
جلهود قام بها بني ليل �لإثنني وطو�ل يوم �أم�ص، لتذليل 
�لعقششد �لتششي �أخششرت �لتفششاق عليششه. ولعب �شغششط �لوقت 
و�لقششرت�ب مششن موعششد �نتهششاء وليششة �لربملششان يف 20 
�جلاري دور�ً يف ح�ششص �جلميع على تفادي خطر �لفر�غ 

و�لتو�شل �إىل م�شودة �حلد �لأدنى.
 و�إذ� مل يطششر�أ �ليوم ما يعيق �إقششر�ر �مل�رسوع �لقائم على 
�لن�شبية �لكاملششة يف 15 د�ئرة �نتخابية، فاإنه ُينتظر �أن 
يناق�شششه �ملجل�ص �لنيابششي يف �جتماعه بعششد غد �جلمعة 
ويقششره مبششادة وحيدة، كما �شبششق لرئي�ششص �لربملان نبيه 

بري �أن �أعلن، في�شبح نافذ�ً د�شتوريًا.
 وكان �حلريششري تر�أ�ششص غششروب �أم�ششص، �جتماعششًا للجنة 
�لوز�ريششة �ملوجلة �إجناز �لقانون من �أجل عر�ص �ل�شيغة 
مششا قبل �لنهائية �لتي كان ممثلششو �لفرقاء تو�شلو� �إليها 
يف �جتمششاع عقششد برئا�شتششه ظهر�ً، بعششد �أن �ن�شششم �إليهم 
ممثل عن »�للقاء �لنيابي �لدميوقر�طي«، وح�شمو� نقاطًا 

خلفيششة، �أبرزها �حت�شاب �ل�شوت �لتف�شيلي يف �لق�شاء 
بنششاء لإ�ششرس�ر »�لتيششار �لوطنششي �حلششر« وجتششاوب »تيار 
�مل�شتقبششل« و�حلريري معششه، على �أن يكششون خارج �لقيد 
�لطائفششي. وعلمت »�حلياة« من م�شادر نيابية ووز�رية، 
�أن قبششول فرقششاء كانششو� ف�شلششو� �حت�شابششه يف �لد�ئششرة 
�لنتخابيششة �لأو�شششع بهششذه �ل�شيغششة، هششدف �إىل ت�شهيل 
�إجنششاز �لقانششون. �إل �أن ممثششل »تيار �ملششردة« يف �للجنة 
�لوز�ريششة )مل يتمثل يف �جتماعششات �لفرقاء �ل�شيا�شيني( 
وزيششر �لأ�شغال يو�شششف فنيانو�ص، �عرت�ششص على �عتماد 
�ل�شششوت �لتف�شيلي يف �لق�شششاء و�أ�رس على �حت�شابه يف 

�لد�ئرة.

�أكششدت نقابششات متثل �ل�شحافيششني يف حو�ىل 20 
جمموعششة  �علمية فرن�شيششة، �ن �حلكومة �جلديدة 
تر�شششل  ماكششرون  �ميانويششل  �لفرن�شششي  للرئي�ششص 
��شششار�ت “مقلقششة للغايششة” مششن �لعد�ئيششة جتششاه 

��شتقللية �ل�شحافة.
�ملو�قششع  مششن  �لعديششد  علششى  ن�ششرس  بيششان  ويف 
�للكرتونية، �تهمت فروع “جمعية �ل�شحافيني” 
�حلكومششة �لتي ت�شكلت �ل�شهششر �ملا�شي با�شتخد�م 

�ل�شغوط و�لتهديد�ت �لقانونية �شد �شحافييها.
�ل�شحافيششني  جمعيششة  فششرع  �ملوقعششني  ومششن 
�ىل  بال�شافششة  بر�ششص”،  فر�ن�ششص  “وكالششة  يف 
�شحششف و�ذ�عششات وتلفزيونششات مثششل “لوموند” 
و”ليرب��شيششون” و”ليزيكششو” و”ر�ديششو فرن�شششا” 
و”�أوروبششا ″1 و “بششي �أف �أم تششي يف” و”فر�ن�ص 

.2″
ويقششول �لبيان �نششه يف �ل�شبوع �ملا�شششي “�أر�شل 
وزيششر�ن ��شششار�ت مقلقششة للغايششة يف مششا يخ�ششص 
�لطريقششة �لتي يت�شششور�ن بهششا ��شتقللية �لعلم 
وحمايششة �مل�شادر”. وتقدم وزيششر �لعمل �لفرن�شي 
يوم �جلمعششة �ملا�شي، ب�شكوى حول �رسقة وثائق 
بعششد �ن ظهششرت مقالششة يف “ليرب��شيششون” حتششدد 
تفا�شيششل خطط �حلكومششة لتعديل قانششون �لعمل، 

وهو مو�شوع �شاخن يف فرن�شا.

دول عربية تعتزم تسليم الواليات المتحدة قائمة مطالب موحدة بشأن قطر 

ألمانيا تقود الجهود العالمية لتنمية قارة أفريقيا

الحكومة الفرنسية الجديدة اتفاق سياسي على قانون االنتخاب اللبناني
ترسل "إشارات مقلقة" 
حول حرية الصحافة  

بيروت - متابعة

باريس - متابعة

واشنطن - متابعة

ترامب ال يفكر في عزل المحقق المكلف بملف التخابر مع روسيا
نفششى نائب وزير �لعششدل �لأمريكششي رود روزين�شتاين 
�شحششة مششا ي�شششاع عششن نيششة �لرئي�ششص دونالششد تر�مب 
عششزل روبرت مولششر �ملحقششق �ملكلف بق�شيششة تخابر 
تر�مششب وفريقه مششع رو�شيا خششلل حملششة �نتخاباته 

�لرئا�شيةويف �جتماع ملجل�ص �ل�شيوخ.
�أي م�شششوغ لإقالششة  "ل يوجششد  قششال روزين�شتايششن:   
�ملحقششق �ملذكور، ول يحق لأحد �إق�شاوؤه عن مهامه. 
�لقششر�ر�ت من هششذ� �لقبيل تندرج �شمششن �شلحياتي 
ح�رس� ب�شفتششي نائبا لوزير �لعدل".. "لن يطرد مولر 

ما دمت يف من�شبي هذ�".
وتابششع يقششول: "�إذ� �شششدرت �أي �أو�مششر مششن �لرئي�ششص 
تر�مششب بهششذ� �ل�شدد، فلششن �أن�شاع �إليششه �إل �إذ� تيقنت 
من �شو�به. تعيني مولر كان بقر�ر مني، و�أنا متم�شك 
مبوقفششي وبنز�هششة �لتحقيق يف هششذه �لق�شية".جتدر 
�لإ�شارة �إىل �أنه �شبق لكري�شتوفر رودي رئي�ص جمل�ص 
جمموعششة "نيوماك�ششص ميديا" �لإعلميششة �لأمريكية، 
ورجششح يف تعليششق علششى ما ي�شششاع حول نيششة تر�مب 
جتششاه مولر "�أن يكون تر�مششب قد �رسع يف �لنظر �لآن 
يف �إمكانيششة �إنهاء دور �ملحقق �مل�شششوؤول عن ق�شية 
"�لتخابر"، معترب� �أن �لرئي�ص �لأمريكي �شوف يخطئ 

�إذ� ما �أقدم على هذه �خلطوة".
ويف هششذ� �ل�شششدد، نقلششت �شبكششة "�شششي �أن �أن" عششن 
م�شششدر مقرب مششن تر�مششب، �أن "فريقا مششن �ملقربني 
مششن �لرئي�ششص �لأمريكششي �أو�شششوه بعدم �لإقششد�م على 
هششذه �خلطششوة و�إقالششة مولر �لششذي تر�أ�ص جهششاز "�أف 
2001 و2013".�آدم �شيششف  �آي" بششني عامششي  بششي 
كبششري �لدميوقر�طيششني يف جلنششة �ل�شتخبششار�ت لدى 
جمل�ششص �لنششو�ب �لأمريكششي بششدوره، قششال: "�إذ� عششزل 
�لرئي�ششص تر�مب مولر، فششاإن �لكونغر�ص �شوف ي�شارع 
�إىل ت�شكيششل جلنششة م�شتقلة تتكفل باإعششادة تعيينه يف 

من�شبه من جديد".

واشنطن -  وكاالت

اأكدت احلكومة الأملانية 
عزمها قيادة اجلهود 

العاملية لتنمية قارة اأفريقيا 
بعقد قمة اأملانية اأفريقية 
اختتمت يف برين اأم�س، 

وذلك قبل �ضهر من انعقاد 
قمة جمموعة الع�ضرين يف 

مدينة هامبورغ.

وحتاول �مل�شت�شارة �لأملانية �أجنيل مريكل من خلل 
��شت�شافة عششدد كبري من قادة �أفريقيششا متهيد �لطريق 
�لع�رسيششن  ملجموعششة  �لدوريششة  رئا�شتهششا  ل�شتثمششار 
لجتششذ�ب �ل�شتثمار�ت نحو �أفريقيششا كعن�رس �أ�شا�شي 

يف جهود �حلد من �لهجرة �إىل �أوروبا.
و�شششارك يف �لقمششة �لتي عقدت قبل �أقششل من �شهر على 
قمششة جمموعششة �لع�رسيششن يف هامبششورغ قششادة م�رس 
�لعششاج  و�إثيوبيششا و�شاحششل  وتون�ششص وغينيششا وغانششا 
و�ل�شنغال و�لنيجر ومايل ورو�ند� �إىل جانب موؤ�ش�شات 
ماليششة دولية من �ملفرت�ششص �أن تقّدم دعما تقنيا لهذه 

�لدول على �شعيد �لإ�شلحات.
ون�شبششت �شحيفششة هاندل�شبششلت �لأملانيششة �إىل مديرة 
�شنششدوق �لنقششد �لششدويل كري�شتششني لغششارد قولهششا �إن 
“علينا �إيجاد �لظروف �ملو�تية للتطور و�لتدريب يف 

دول جنوب �ل�شحر�ء من �أجل �ل�شكان و�أ�رسهم”.
و�أو�شحت متحدثششة با�شم �مل�شت�شششارة �أن هدف �لقمة 
�لتششي عقششدت علششى مششدى �ليومششني �ملا�شيششني “هششو 
تعزيششز �لتعششاون من �أجل منششو �قت�شادي د�ئششم للدول 

�لأفريقية”.
وك�شششف وزير �لتنميششة �لأملاين غريد مولششر �أن �أملانيا 
تعتششزم تخ�شي�ششص م�شاعششد�ت �إ�شافيششة بقيمششة 300 
مليششون يورو لدعم �لدول �لأفريقيششة �لر�غبة يف �إجر�ء 

�إ�شلحات �قت�شادية جادة.
وقششال �إن برلششني “�شتدعششم علششى نحو خا�ششص، هوؤلء 
�لذين �شي�شريون معنا يف طريق مو�جهة �لف�شاد ودعم 
�ل�شفافية وتطبيق حقوق �لإن�شان” و�أكد �أن �أملانيا لن 

تتاأخر عن دعم “�لدول �لفقرية للغاية و�ملتعرثة”.

وكان وزر�ء ماليششة جمموعششة �لششدول �لع�رسين �لأكرث 
ثششر�ء يف �لعششامل قد وجهششو� خلل �جتمششاع يف مار�ص 
�ملا�شششي دعششوة لنظر�ئهم من �شاحششل �لعاج و�ملغرب 
هششذه  لت�شكيششل  �إليهششم  للن�شمششام  وتون�ششص  ورو�نششد� 
�ل�رس�كششة �لتششي �شيطلششق عليهششا ��شششم “معاهششدة مششع 

�أفريقيا” )كومباكت ويذ �أفريكا(.
وجنششوب �أفريقيا هي �لدولة �لأفريقية �لوحيدة �لع�شو 
يف جمموعششة �لع�رسيششن، �لتششي مل ي�شبششق �أن �أدرجششت 
�لنمو �لقت�شششادي يف �أفريقيا على جدول �أعمال قمم 

�ملجموعة �لتي عقدت حتى �لآن.

و�أكششدت وز�رة �ملاليششة �لأملانيششة �أن منششح �لأولويششة 
لأفريقيششا ل يعني �أن مريكل تريد �إعد�د خطة م�شاعدة 
ماليششة بل �إيجاد “فر�ص لجتذ�ب �ل�شتثمار�ت وخلق 
�لوظائششف”. وقالششت �إن �لدعششم �ل�شيا�شي �لششذي تقدمه 
جمموعششة �لع�رسيششن ميكششن �أن يجعل هذه �لششدول �أكرث 

جاذبيششة جلهششات �لتمويل �خلا�شة. وقششد �شاركت �أكرث 
مششن مئششة جهششة ��شتثماريششة يف �لقمة �لتششي عقدت يف 

برلني خلل �ليومني �ملا�شيني.
ورغم عششدم �لرتكيز على موجات �لهجششرة من �أفريقيا 
�إىل �أوروبششا �إل �أنهششا ترتششدي �أهميششة كششربى بالن�شبششة 
لأملانيششا �لتششي ��شت�شافششت �أكرث من مليششون لجئ يف 
�ل�شنششو�ت �لأخششرية خ�شو�شششا مششن �شوريششا و�لعششر�ق 
و�أفغان�شتششان. وكان وزيششر �لتنميششة �لأملششاين قد �أعلن 
يف منا�شبات عديدة عن برنامج لتنمية �أفريقيا ي�شبه 
م�رسوع مار�شال �لششذي �أعاد �إعمار �أوروبا بعد �حلرب 
�لعامليششة �لثانيششة. وقششال هششذ� �لأ�شبششوع �إن �لربنامج 
�شيبششد�أ �أول مششع رو�نششد� و�ل�شنغال و�ملغششرب وتون�ص، 

لكنه �أ�شاف �أنه مفتوح لكل �لدولة �لأفريقية.
وطالششب مولششر �لدول �لغنيششة بحفظ وعودهششا �خلا�شة 
بتقششدمي م�شاعد�ت تنموية، و�لتي من �ملنتظر �أن تبلغ، 
ح�شششب توجيششه �لأمم �ملتحششدة ن�شبششة 0.7 باملئة من 

�لناجت �ملحلي �لإجمايل لكل دولة.
و�أكششد غونرت نوكه مفّو�ص �حلكومششة �لأملانية ل�شوؤون 
�أفريقيششا �أنه ل بد مششن توفري �آفاق للنا�ششص يف �أفريقيا 
“وهششذ� يعني �أن علينا �أن ن�شتثمر ب�شورة �أكرب كثري� 

يف �أفريقيا وعلينا �أن نوفر وظائف”.
و�أ�شاف �أن “من م�شلحتنا �أن تكون �أفريقيا يف حالة 
جيششدة” لأن �لكثرييششن �شياأتششون �إىل �أوروبششا، لأنهم ل 
يششرون �أي �آفاق حلياتهششم يف �أفريقيا. وتبششدو �مل�شاألة 
ملحششة جششد� بالن�شبششة للحتششاد �لأوروبششي �لششذي عجز 
عششن وقف تدفششق �ملهاجريششن �لقادمششني معظمهم من 
دول جنششوب �ل�شحششر�ء و�لذين يعششربون �إىل �ل�شو�حل 
�لإيطاليششة من خششلل ليبيا ب�شبب �لنفششلت �ل�شيا�شي 

و�لأمني.

برلين ـ متابعة 


