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وقف الطالق النار جنوب دمشق السباب انسانية 

إنقاذ  24 مهاجرا أفريقيا قبالة ساحل البرازيل

 اجلورنال – متابعة :   نقلت و�سائل اإعالم ر�سمية �سورية، االثنني،  عن م�سدر ع�سكري 
قول��ه اإن وقفا موؤقتا الإطالق الن��ار الأ�سباب اإن�سانية دخل حي��ز التنفيذ لل�سماح للن�ساء 
واالأطفال وكبار ال�س��ن مبغادرة منطقة احلجر االأ�س��ود اخلا�س��عة ل�سيطرة تنظيم داع�ش 
االرهابي يف جنوب دم�س��ق .  ويخو�ش اجلي�ش ال�س��وري وحلفاوؤه معارك منذ اأ�س��ابيع 
النتزاع اجليب ال�سغري اخلا�سع للتنظيم والذي يعد اآخر منطقة ال ت�سيطر عليها احلكومة 
يف العا�س��مة اأو حولها .  ونفت و�س��ائل اإعالم ر�س��مية، االأحد املا�سي،  تقريرا للمر�سد 
ال�سوري حلقوق االإن�سان قال فيه اإن املقاتلني �رشعوا يف مغادرة املنطقة متجهني اإىل 
اأرا�ش ي�سيطر عليها التنظيم االرهابي يف �رشق �سوريا مبوجب اتفاق ا�ست�سالم.  ونقلت 
و�س��ائل االإعالم الر�سمية عن امل�س��در الع�سكري قوله "انه الأ�سباب اإن�سانية وقف موؤقت 
الإطالق النار مت خالله اإخراج الن�س��اء واالأطفال وال�س��يوخ من منطقة احلجر االأ�س��ود ".  
واأ�س��اف اأن بع��د وقف اإطالق النار املوؤقت ي�س��تاأنف اجلي�ش العربي ال�س��وري عملياته 

الع�سكرية �سد تنظيم داع�ش االإرهابي  

 اجلورنال – متابعة :  قال م�س��وؤولون من والية مارانهاو الربازيلية ، االثنني،  
اإن نحو 24 مهاجرا من غرب اأفريقيا مت اإنقاذهم قبالة �ساحل �سمال الربازيل. 
وا�س��ارت  حكوم��ة الوالي��ة يف بيان ، اإن قارب �س��يد اقرتب م��ن قارب جانح 
يقل 27 �سخ�س��ا بينهم مهاجرون من ال�س��نغال ونيجرييا وغينيا و�س��رياليون 
والراأ���ش االأخ���رش باالإ�س��افة اإىل برازيليني اثن��ني. وكان يعاين بع�س��هم من 
اجلفاف. ونقلت �س��حيفة فوليا دي �ساو باولو عن �سابط �رشطة احتادي قوله 
اإن ال�س��لطات اعتقلت الربازيليني التهامهما بتجارة الب�رش.  واأ�س��اف ال�سابط 
اأن املهاجري��ن دفعوا اأمواال مقابل نقلهم ب�س��كل غري �رشع��ي اإىل الربازيل. ومل 
تعل��ق ال�رشطة االحتادية على الواقعة، وقالت البحرية الربازيلية يف بيان اإنها 

فتحت حتقيقا دون اأن تعلق على االعتقاالت. 

  قالت جلنة ت�رشيعية بريطانية ، االثنني،  اإن االأموال 
الرو�س��ية املخباأة يف اأ�س��ول بريطانية ويتم غ�س��لها 
يف موؤ�س�س��ات لن��دن املالي��ة ت�رش بجه��ود احلكومة 
الرامية التخاذ موقف �سد �سيا�سة مو�سكو اخلارجية 
العدائي��ة .   وا�س��تفاد املرك��ز امل��ايل يف بريطاني��ا 
ب�س��كل كبري من التدفق الهائل لالأموال الرو�سية منذ 
انهي��ار االحتاد ال�س��وفيتي ع��ام 1991 وظلت لندن 
العا�س��مة الغربية املف�سلة للم�سوؤولني الرو�ش الذين 
يتباه��ون برثواته��م يف اأكرث الوجه��ات الفاخرة يف 
اأوروب��ا.  لك��ن بريطانيا قادت حتركات دبلوما�س��ية 
دولية �س��د رو�س��يا يف اأعقاب ت�س��ميم عميل رو�س��ي 

�س��ابق بربيطاني��ا يف هج��وم اتهم��ت في��ه احلكومة 
الكرملني. ونفت مو�سكو اأي �سلوع يف الواقعة. وقال 
تقري��ر للجن��ة العالق��ات اخلارجي��ة يف الربملان اإن 
االأموال الرو�س��ية تقو�ش انتق��اد بريطانيا للكرملني 
وتدع��م ما و�س��فه التقرير بحمل��ة الرئي�ش فالدميري 
بوت��ني ”لتخريب النظ��ام الدويل القائ��م على قواعد 
.  وق��ال رئي���ش اللجن��ة ت��وم توجنده��ات  نط��اق 
ال���رشر الذي ميكن اأن ت�س��ببه هذه ’االأم��وال القذرة‘ 
يقل��ل  الربيطاني��ة  اخلارجي��ة  ال�سيا�س��ة  مل�س��الح 
فائدة املعامالت الرو�س��ية يف املدينة . واأ�س��اف  ال 
يوج��د عذر لدى اململكة املتح��دة لتغ�ش الطرف عن 
الفا�سدين ومنتهكي حقوق االإن�سان التابعني للرئي�ش 
بوتني الذين ي�ستخدمون االأموال التي يتم غ�سلها يف 

لندن الإف�س��اد اأ�سدقائنا واإ�سعاف حتالفاتنا وتبديد 
الثق��ة يف موؤ�س�س��اتنا . وقال��ت اللجن��ة اإن بريطانيا 
ينبغ��ي اأن تعم��ل مع احللف��اء الدوليني جلع��ل االأمر 
اأكرث �س��عوبة على رو�سيا الإ�س��دار ال�سندات الدولية، 
الت��ي ال تخ�س��ع للعقوب��ات، ع��رب بن��وك خا�س��عة 
للعقوب��ات وهي ممار�س��ة ق��ال التقري��ر اإنها تقو�ش 
اجله��ود الرامية اإىل كبح ال�س��لوك الرو�س��ي. واُتهمت 
رو�س��يا بالتدخ��ل يف انتخابات الرئا�س��ة االأمريكية 
عام 2016 وب�س��ن �سل�سلة من الهجمات االإلكرتونية 
يف خمتل��ف اأنح��اء العامل. وتنفي مو�س��كو ذلك. ويف 
ني�سان، فر�س��ت الواليات املتحدة عقوبات على 24 
رو�س��يا وا�س��تهدفت حلف��اء بوت��ني يف خط��وة قوية 

ملعاقبة مو�سكو على تدخلها املزعوم. 

يف م�سل�س��ل ف�س��ائح م�س��تمر،  ي�س��تجوب املكتب 
االحت��ادي للهجرة والالجئ��ني موظفي ع�رشة من 
مكاتب��ه املحلية بعد �س��بهات حامت حول مكتب 
برمين الذي منح ح��ق اللجوء خطاأ الأكرث من األف 
مهاج��ر كم��ا ك�س��ف تقري��ر لروي��رتز ن���رش االأحد 
املا�س��ي .  ويف موؤ���رش على تزايد ال�س��غوط على 
حكومة امل�ست�س��ارة مريكل ب�س��اأن مل��ف اللجوء، 
اأ���رش احلزب��ان الدميقراط��ي احلر والبدي��ل الأجل 
اأملاني��ا "اي��ه اف دي" عل��ى تعيني جلنة تق�س��ي 
حقائ��ق بالربملان االأملاين "بوند�س��تاغ" يف ظل 
ق�س��ية التالع��ب املزعوم بق��رارات جلوء يف فرع 
املكت��ب االحت��ادي للهج��رة و�س��وؤون الالجئ��ني 

بوالية برمين.
التنفي��ذي  الرئي���ش  بو�س��مان  مارك��و  وق��ال 
للكتل��ة الربملاني��ة للح��زب الدميقراط��ي احلر يف 
ت�رشيح��ات خا�س��ة لوكال��ة االأنب��اء االأملاني��ة 
)د.ب.اأ( اإن��ه يتم الك�س��ف يوميا تقريبا عن حدوث 
اإخف��اق مبكتب �س��وؤون الالجئني، م�س��يفا بقوله: 
"اإننا بحاجة حاليا للجنة تق�سي حقائق �ساملة 

ال�ستي�ساح االإجراءات".
ومن جانبه، قال املتحدث با�س��م �سوؤون ال�سيا�سة 
الداخلية بالكتلة الربملانية حلزب البديل اليميني 
املعار���ش، جوتفريد كوريو ل� )د.ب.اأ( اإن ت�س��كيل 
جلنة لتق�س��ي احلقائق يف الو�س��ع العام للمكتب 
االحتادي ل�س��وؤون الالجئني، يعد حاليا �رشوريا 
اأكرث من اأي وقت م�س��ى. وك�س��ف ا�ستطالع للراأي 
ن�رشته وكالة االأنباء االأملانية  اأن غالبية االأملان 
ال يثقون يف نزاهة عمل الهيئة االحتادية ل�سوؤون 

الهج��رة والالجئ��ني. و اأظهر اال�س��تطالع، اأن ثقة 
79،7 يف املائة من االأملان يف ممار�سة قرارات 
منح اللجوء لدى الهيئة االحتادية ل�سوؤون الهجرة 
والالجئ��ني "حمدودة" اأو "حم��دودة للغاية". يف 
املقاب��ل، اأع��رب 8،9 يف املائة فق��ط من االأملان 
عن ثقتهم "الكب��رية للغاية" اأو "الكبرية" يف اأداء 
الهيئ��ة، بينم��ا مل حت�س��م ن�س��بة 4ر11يف املائة 
موقفها من ذلك االأمر. واأ�س��ار اال�س��تطالع اإىل اأن 
فق��دان الثق��ة يف اأداء الهيئة يهيمن على اأن�س��ار 
كافة االأحزاب يف اأملانيا، حيث بلغت الن�سبة بني 
اأن�س��ار ح��زب "البديل من اأجل اأملاني��ا" اليميني 
ال�س��عبوي 97،9 يف املائ��ة، و87،1 يف املائ��ة 
بني اأن�س��ار احل��زب الدميقراطي احلر، و80،9 يف 
املائة بني اأن�س��ار التحالف امل�س��يحي، املنتمية 
اإليه امل�ست�سارة اأنغيال مريكل. وكانت اأعلى ن�سبة 
ثق��ة يف اأداء الهيئ��ة ب��ني اأن�س��ار ح��زب اخل�رش، 
حي��ث بلغ��ت 17،5 يف املائة، مقاب��ل 15،8 يف 
املائة بني اأن�سار احلزب اال�سرتاكي الدميقراطي، 
ال�رشي��ك يف االئتالف احلاك��م، و15،5 يف املائة 
بني اأن�سار حزب "الي�سار". واأ�سار اال�ستطالع اإىل 
اأن فق��دان الثقة يف اأداء الهيئ��ة يزداد كلما ارتفع 
عمر من يتم ا�س��تطالع اآرائهم. جتدر االإ�س��ارة اإىل 
اأن ال�س��لطات االأملاني��ة تراج��ع حالي��ا اآالف م��ن 
قرارات اللجوء بعد ك�س��ف النق��اب عن تالعب يف 
عملية اإ�س��دار القرار باأحد فروع الهيئة يف والية 

برمين.
وقد ات�س��ح يف منت�سف ني�س��ان/اأبريل املا�سي 
اأن مديرة �س��ابقة لفرع الهيئة يف برمين اأ�سدرت 
ق��رارات خ��الل الفرتة من ع��ام 2013 حتى عام 
2016 باملوافق��ة عل��ى من��ح اللج��وء ل�1200 

�سخ�ش على االأقل، رغم عدم ا�ستيفائهم لل�رشوط. 
ويج��ري االدع��اء الع��ام االأمل��اين حتقيقات �س��د 
ال�س��يدة وخم�س��ة متهم��ني اآخرين بتهمة الر�س��وة 
واإ�س��اءة ا�س��تخدام ال�س��لطات املخول��ة اإليه��م يف 

اإ�سدار قرارات اللجوء.
 كم��ا اأعلن��ت وزارة الداخلي��ة االأملاني��ة االأحد اأن 
الهيئ��ة تقوم حالي��ا بفح�ش ع�رشة ف��روع اأخرى 
لها بعد التجاوزات التي مت اكت�س��افها يف قرارات 
اللجوء يف فرع الهيئة بربمين. اأجرى اال�س��تطالع 

معهد "�سيفي" لقيا�ش موؤ�رشات الراأي بتكليف من 
�سحيفة "فيلت" االأملانية. 

و�س��مل اال�س��تطالع الذي اأجري خ��الل الفرتة من 
17 حتى 18 اأيار/مايو اجلاري 5083 اأملانيا.  
وخلقت التطورات ال�سيا�س��ية داخ��ل اأملانيا نوعًا 
من القلق ب��ني الالجئني حول م�س��تقبلهم، ترافق 
ذلك مع ت�رشيحاٍت مت�ساربة للم�سوؤولني االأملان 
واقرتاح��ات، ا�س��تخدمت ق�س��ية اللج��وء �س��الحا 
لتحقيق مكا�س��ب �سيا�س��ية. كل ه��ذا انعك�ش على 

الالجئني انف�سهم، وزاد قلقهم حول م�ستقبلهم يف 
بل��د اللج��وء، مرتددين بني خط��وة اإىل االأمام يف 
حياتهم اجلديدة، وخطوت��ني اإىل الوراء لتخوفهم 
م��ن الع��ودة والرتحي��ل. وفيم��ا يل��ي ن�س��تعر�ش 
اأب��رز املوا�س��يع الت��ي �س��غلت ب��ال الالجئني يف 
ع��ام 2017 داخ��ل اأملاني��ا، وفقًا لع��دد االأخبار 
املتداول��ة وحت��ى االإ�س��اعات املن�س��ورة. وبقيت 
هذه الق�سية توؤرق الالجئني، خا�سة ممن ح�سلوا 
عل��ى "حماي��ة ثانوي��ة" وال يح��ق له��م مل �س��مل 
عائالته��م. وبناًء على ذلك �س��عى عدد كبري منهم 
لتقدمي طعون يف ق��رارات احلماية املمنوحة لهم 
اأم��ام املحاكم، لتغيري حال��ة اإقاماتهم القانونية 
�س��مل  م��ن مل  والتمك��ن  اللج��وء  ومنحه��م ح��ق 
عائالته��م والعي�ش مع اأ�رشهم حتت �س��قف واحد. 
فيم��ا ينتظ��ر اآخ��رون تغي��ري القوان��ني، والبع�ش 
االآخ��ر ينتظ��ر اأم��ام ال�س��فارات االأملانية يف دول 
خمتلفة للح�سول على الفيزا واللحاق بعائالتهم.

ب��داأت الق�س��ة تاأخ��ذ حي��زاً م��ن تفك��ري الالجئني 
خا�س��ة ال�س��وريني يف اأملاني��ا، بع��د اقرتاح��ات 
اأملاني��ا"  اأج��ل  البدي��ل م��ن  "ح��زب  تق��دم به��ا 
اليميني ال�س��عبوي، للتن�س��يق مع النظام ال�سوري 
من اأج��ل اإعادة الالجئني. وم��ا زاد الطني بلة هو 
اقرتاح ترحيل اأ�س��حاب ال�س��وابق من ال�س��وريني، 
االأمر الذي اأخاف الالجئني ب�س��بب عدم ا�س��تقرار 
االأو�س��اع يف بلده��م. من جانبها و�س��عت وزارة 
الداخلي��ة االأملانية حداً لل�س��ائعات م��ع تاأكيدها 
عل��ى اأن��ه "ال خطط لرتحي��ل الجئني اإىل �س��وريا 
قريبًا". فيما ا�س��تمر ترحيل الجئني من جن�سيات 
اأخ��رى، وُرف�س��ت طلبات جل��وء اآخري��ن بانتظار 

ترحيلهم.

  ت�س��ببت اأمطار مو�سمية غزيرة يف مقتل خم�سة 
اأ�س��خا�ش يف �رشيالن��كا مم��ا دف��ع ال�س��لطات 
اأر�س��ية  انهي��ارات  ح��دوث  م��ن  التحذي��ر  اإىل 
بع��د  املنخف�س��ة  املناط��ق  يف  وفي�س��انات 
اال�س��طرار لفتح بوابات حج��ز املياه يف اأنحاء 

اجلزيرة الواقعة يف املحيط الهندي . 
وقال م�سوؤولون يف مركز اإدارة الكوارث بالبالد 
اإن الربق قتل ثالثة اأ�س��خا�ش بينما قتل انهيار 
اأر�س��ي الرابع، وت�سبب �سقوط �س��جرة يف مقتل 

اخلام�ش . 
وقال املتحدث با�س��م املركز براديب كوديبيلي 
ال�س��كان م��ن  اإج��الء  اإىل  اأدت  الفي�س��انات  اإن 
مناط��ق فا�س��ت مياه ع��دة اأنهار فيها، و�س��در 
”حتذي��ر اأحمر“ م��ن احتمال وق��وع انهيارات 

اأر�سية يف اأربع مناطق.
وق��ال �س��وميث اأتاباتو املتحدث با�س��م اجلي�ش 
اإنه مت اإر�س��ال اأكرث من مئ��ة جندي مع اأكرث من 

25 قاربا ملواجهة هذه احلالة الطارئة.
ويبداأ املناخ املو�س��مي يف جنوب �رشيالنكا يف 
اأيار وي�ستمر حتى اأيلول، وهي فرتة ت�سهد عادة 
اأكرب هط��ول لالأمطار يف املنطقة كل عام. ومن 
نوفمرب ت�رشين الثاين حتى �سباط يوؤدي املناخ 
املو�س��مي يف �س��مال غرب البالد اأي�سا الأمطار 

غزيرة. 

مشرعون بريطانيون: األموال الروسية "القذرة" في لندن تضر بريطانيا

تراجع ثقة األلمان بهيئة الهجرة واللجوء مع تكشف فضائح جديدة

مقتل عدة أشخاص جراء 
أمطار غزيرة وانهيارات 

أرضية في سريالنكا 
الجورنال – متابعة 

 الجورنال – متابعة 

الجورنال – متابعة 

الفلبين تبدي  قلقها بعد هبوط قاذفات صينية في بحر الصين الجنوبي

  اأب��دى املتح��دث با�س��م الرئي���ش الفلبين��ي رودريجو 
دوتريتي، قلق بالده العميق من وجود قاذفات قنابل 
ا�سرتاتيجية �سينية يف بحر ال�سني اجلنوبي املتنازع 
"التح��رك  تتخ��ذ  اخلارجي��ة  وزارة  اإن  وق��ال  علي��ه 
اجلوي��ة  الق��وات  وقال��ت  املنا�س��ب".   الدبلوما�س��ي 
ال�س��ينية اإن قاذفات مثل اإت�ش6-كيه هبطت واأقلعت 
من جزر وتكوينات مرجانية يف بحر ال�سني اجلنوبي 
يف اإطار تدريبات االأ�س��بوع املا�سي مما فجر رد فعل 
غا�س��با م��ن ن��واب املعار�س��ة يف ماني��ال. واأر�س��لت 
الوالي��ات املتحدة �س��فنا اإىل املنطقة املتنازع عليها.  
ومل تتمكن الفلبني من تاأكيد وجود القاذفات ال�سينية 
ب�س��كل م�ستقل وفقا ملا قاله املتحدث الرئا�سي هاري 
روكي  واأ�ساف يف اإفادة �سحفية روتينية يف الق�رش 
الرئا�س��ي "لكنن��ا عل��ى دراي��ة بالتقاري��ر التي وردت 
ونع��رب ع��ن قلقن��ا العمي��ق جمددا م��ن تاأثريه��ا على 
جهود احلفاظ على ال�س��الم واال�س��تقرار يف املنطقة".  
وقال��ت وزارة ال�س��وؤون اخلارجي��ة يف الفلب��ني اإنه��ا 
تتاب��ع التط��ورات  وقال��ت يف بي��ان ”نتخ��ذ التحرك 
الدبلوما�س��ي املنا�س��ب ال���رشوري حلماي��ة مطالبنا 
و�سنوا�س��ل ذلك يف امل�ستقبل  واأ�سافت نكرر التزامنا 
بحماي��ة كل �س��رب من اأرا�س��ينا واملناط��ق التي منلك 
حقوقا �س��يادية عليها .  لكن الوزارة مل ت�س��ل اإىل حد 
اإدان��ة ت���رشف ال�س��ني والذي قال��ت وا�س��نطن اإنه قد 

يوؤجج التوتر ويزعزع اال�ستقرار يف املنطقة 
وتطالب ال�س��ني بال�س��يادة على بحر ال�سني اجلنوبي 
باأكمل��ه تقريبا وه��و ممر مائي تعربه ب�س��ائع بقيمة 
ثالث��ة تريليون��ات دوالر �س��نويا. وتطال��ب برون��اي 
وماليزيا والفلبني وتايوان وفيتنام اأي�س��ا بال�س��يادة 

على بع�ش اأجزاء البحر . 
وبن��ت ال�س��ني �س��بع ج��زر �س��ناعية يف �سل�س��لة جزر 
�سرباتلي يف بحر ال�سني اجلنوبي وحولتها اإىل مواقع 
ع�سكرية بقواعد جوية ورادارات ودفاعات �ساروخية 
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انتقادات خارجية حادة يواجهها رئيس فنزويال بعد اعادة انتخابه 

 واج��ه رئي�ش فنزويال اال�س��رتاكي نيكوال�ش مادورو ا�س��تنكارا دوليا 
جديدا  بعد اإعادة انتخابه يف ت�سويت ندد به خ�سومه وو�سفوه باأنه 
مهزلة تعزز الديكتاتورية يف البالد واأ�س��اد مادورو )55 عاما(، الذي 
خلف هوجو ت�سافيز، بفوزه وو�سفه باأنه انت�سار على ”االإمربيالية“ 
لك��ن مناف�س��ه الرئي�س��ي رف���ش االع��رتاف بالنتيج��ة وزع��م وج��ود 
خمالف��ات وا�س��عة يف الت�س��ويت .  واحتفل اآالف من اأن�س��ار مادورو 
خارج الق�رش الرئا�س��ي لدى اإعالن النتائج.  وقال مادورو للجماهري 
املحت�سدة ”الثورة هنا لتبقى“ وتعهد باأن يكون التعايف االقت�سادي 
اأولوي��ة بع��د خم�ش �س��نوات م��ن الرك��ود يف الدولة الت��ي يقطنها 30 

مليون ن�س��مة. وهتف اأن�س��ار مادورو ”هيا بنا يا نيكو“ يف م�س��اهد 
احتفالي��ة امت��دت اإىل م��ا بع��د منت�س��ف اللي��ل يف و�س��ط العا�س��مة 
كراكا�ش. وهددت الواليات املتحدة التي و�س��فت ت�سويت االأحد باأنه 
”ع��ار“ بفر�ش عقوبات على قط��اع النفط يف فنزويال والذي يعاين 
اأ�س��ال من انحفا���ش االإنتاج وبنية حتتية متهالكة وهجرة اأ�س��حاب 
اخل��ربة. وح��ذر االحت��اد االأوروبي ودول ك��ربى يف اأمري��كا الالتينية 
�س��لفا من اأن االأجواء يف فنزويال لي�س��ت نزيهة.  وقال رئي�ش ت�س��يلي 
�سيبا�س��تيان بن��ريا ان، انتخاب��ات فنزوي��ال ال تفي باحل��د االأدين من 
معاي��ري الدميقراطية احلقة... ومثل اأغلب ال��دول الدميقراطية الكربى.. 

ت�سيلي ال تعرتف بتلك االنتخابات
وح��ذت حكوم��ة بنما ح��ذوه وقالت ب�رشع��ة اإنها لن تع��رتف بنتائج 

االنتخاب��ات فيم��ا اأر�س��لت كوب��ا وال�س��لفادور، اخلا�س��عتان حلك��م 
الي�س��اريني، التهنئ��ة بف��وز م��ادورو .  قاطعت املعار�س��ة الرئي�س��ية 
يف فنزوي��ال الت�س��ويت ب�س��بب من��ع اثن��ني من اأك��رث قادتها �س��عبية 
م��ن الرت�س��ح.  ومنع��ت ال�س��لطات التحال��ف والعدي��د م��ن اأحزابه من 
ا�س��تخدام اأ�س��مائهما فيما يدي��ر موالون ملادورو جلن��ة االنتخابات .  
وا�س��تغلت احلكومة الكثري من موارد الدولة خ��الل احلملة االنتخابية 
ومار�س��ت �سغوطا على املوظفني احلكوميني للت�سويت.  وقالت جلنة 
االنتخاب��ات اإن مادورو ح�س��ل عل��ى 5.8 مليون �س��وت مقابل 1.8 
مليون �سوت ملناف�سه الرئي�سي هرني فالكون وهو حاكم والية �سابق 
ان�سق عن موقف املعار�سة اخلا�ش مبقاطعة االنتخابات .    واأ�سافت 
اللجن��ة اأن ن�س��بة االإقبال على الت�س��ويت بلغت 46 باملئة انخفا�س��ا 

م��ن 80 باملئ��ة يف االنتخابات الرئا�س��ية ال�س��ابقة يف 2013 ودعا 
فالك��ون اإىل اإجراء ت�س��ويت اآخر و�س��كا من و�س��ع احلكومة نحو 13 
األف من�س��ة موالية للحكومة قرب مراكز االقرتاع على م�ستوى البالد 
وُطل��ب م��ن الفنزويلي��ني، ويع��اين الكث��ري منهم م��ن الفقر، ا�س��تخدام 
بطاق��ات اأ�س��درتها الدول��ة يف خي��ام حم��راء بع��د الت�س��ويت لتلقي 
”جوائ��ز“ وع��د بها مادورو وت�س��تخدم تلك البطاقات يف احل�س��ول 
عل��ى مزايا من بينها �س��ناديق طعام وحتويالت مالي��ة وعلى الرغم 
م��ن تنديد الغرب مبادورو فاإن باإمكانه على االأقل االعتماد على دعم 
ال�سني ورو�سيا اللتني قدمتا مليارات الدوالرات من التمويل لفنزويال 
يف ال�سنوات املا�س��ية وقال الرئي�ش االأمريكي دونالد ترامب من قبل 

اإنه لن ي�ستبعد تنفيذ عمل ع�سكري �سد فنزويال. 
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تطال �شبهات جديدة مكاتب 
�لهجرة و�للجوء يف �أملانيا 

فيما تتو�ىل ف�شائح منح حق 
�للجوء، و��شتطالع جديد 

يك�شف �أن غالبية �لأملان 
ل يثقون يف نز�هة عمل 

�لهيئة �لحتادية ل�شوؤون 
�لهجرة و�لالجئني مبن فيهم 
منت�شبني لأحز�ب �لئتالف.


