
عربي ودولي Sun.29 Dec. 2018 issue no 525
3االحد 2 كانون االول 2018 العدد 525

 

“الناتو” يحشد قواته وأسلحته قرب 
الحدود مع روسيا

الشرطة االسبانية والسويدية تعتقل 
اعضاء فرق اغتياالت

استقالة سادس وزير بريطاني في حكومة ماي

بغداد - وكاالت: اعتربت وزارة الدفاع الرو�سية،  اأن حلف الناتو يقوم، 
بذريع��ة التدريبات، بح�سد قوات م�سلح��ة ومعدات ع�سكرية قرب احلدود 
م��ع رو�سي��ا. وقال نائ��ب وزير الدف��اع الرو�س��ي، الفري��ق اأول األك�سندر 
فوم��ن، يف ت�رصيحات �سحفية اأدىل به��ا: “دول الناتو تت�سلح، وتقوم 
حت��ت غطاء التدريب��ات برتكيز قواته��ا، وتن�رص مع��دات ع�سكرية ثقيلة 

وم�سادة للدبابات يف دول البلطيق وبولندا وغريها من البلدان”.
وتاب��ع فوم��ن: “�سحينا باأكرث من 600 األف �سخ���ص من اأجل بولندا، 
واالآن هذه البالد م�ستعدة لفتح 3 مراكز قيادة باالإ�سافة اإىل قاعدة يف 
اأرا�سيه��ا”.  وحتت�س��ن بولندا حالي��ا لواء دبابات اأمريكي��ا ي�سمل 3.5 
األ��ف ع�سكري، باالإ�سافة اإىل كتيبة م��ن قوات الناتو ت�سم األف ع�سكري 
م��ن دول عديدة باحللف. وتوترت يف االونة االخرية العالقات الرو�سية 
االوكراني��ة ال �سيم��ا بع��د احتج��از 3 �سف��ن حربي��ة اوكراني��ة من قبل 
ال�سلط��ات الرو�سية. واعل��ن الرئي�ص االوكراين عن ا�ستع��داد قوات بالده 

حلرب �ساملة �سد الرو�ص.

اجلورن��ال - متابع��ة: اعتقلت ال�رصطة يف ال�سويد وا�سباني��ا، اأع�ساء يف فرقة اغتياالت 
يعتقد اأنها على �سلة بجرميتي قتل على االأقل، ح�سبما قالت ال�سلطات.

ونقل��ت وكالة االنباء االملانية )د.ب. اأي ( يف خرب تابعته عن ال�رصطة االإ�سبانية قولها 
اإن “خم�س��ة اأ�سخا�ص اعتقلوا يف اإقليم ملقة بجن��وب ا�سبانيا واألقي القب�ص على اأربعة 

اخرين يف مدينة ماملو ال�سويدية”.
وا�ساف��ت اأن” املعتقل��ن جزء من اأ�س��واأ جمموعة من القتلة املاأجوري��ن النا�سطن يف 

منطقة كو�ستا ديل �سول و مل ن�سهد مثل هذه املجموعة الوح�سية هنا من قبل”.
وا�س��ارت اىل ان” الهج��وم عل��ى اجلماع��ة الت��ي يطل��ق عليه��ا ا�س��م “لو���ص �سويك�ص” 
ال�سويدي��ة  اأدى اىل ح��ل غمو�ص جرميتي قتل، ومتت م�سادرة اأ�سلحة وهواتف حممولة 
ونق��ود وث��الث �ساعات فاخرة ت�س��ل قيمتها اإىل 280 األف دوالر م��ن قبل ال�رصطة يف 
عقارات مرتبطة باملجموعة، فيما تراوحت اعمار املعتقلن وهم �سبعة رجال وامراأتن 

بن 24 و 64 عاما”.

بغ��داد - وكاالت: ا�ستق��ال �س��ام جيم��ا، وزير العل��وم واجلامع��ات الربيطاين، 
م��ن حكومة تريي��زا ماي ، لي�سبح �ساد�ص وزير يق��دم ا�ستقالته احتجاجًا على 

اتفاقها املقرتح للخروج من االحتاد االأوروبي.
وق��ال جيم��ا، الذي قام بحملة يف ا�ستفتاء 2016 م��ن اأجل بقاء بريطانيا يف 
االحت��اد االأوروب��ي، اإن اتفاق ماي يعن��ي اأن بريطانيا �ستتخل��ى عن “�سوتها 
وحقه��ا يف ا�ستخ��دام الفيت��و” واإنه يج��ب على رئي�س��ة الوزراء ع��دم ا�ستبعاد 

احتمال اإجراء ا�ستفتاء ثان.
ومتث��ل ا�ستقالته �رصبة اأخرى ملاي التي حتاول اإقناع نواب حزبها باملوافقة 

على االتفاق الذي اأبرمته مع بروك�سل يوم االأحد.
وق��ال جيما يف بيان��ه ا�ستقالته ال��ذي ن�رصته �سحيفة “ديل��ي تلغراف” “لقد 
اأ�سب��ح وا�سح��ًا بالن�سبة يل ب�سكل متزايد اأن االتفاق املقرتح لي�ص يف م�سلحة 
بريطانيا الوطنية، واأن الت�سويت لهذا االتفاق هو اإعداد اأنف�سنا للف�سل.”�سنخ�رص 

ولن نتحكم يف م�سرينا الوطني”.

اعتقل��ت ال�رصط��ة البلجيكية، ع���رصات امل�ساركن يف 
تظاه��رة ل�"ال�س��رتات ال�سفراء" انتقل��ت اإىل العا�سمة 

بروك�سل بعد اأ�سابيع من بدئها يف فرن�سا.
وذك��رت وكال��ة "اأ�سو�سييتي��د بر���ص" االأمريكي��ة اأن 
املظاه��رة الت��ي �س��ارك فيه��ا 600 �سخ�ص تع��د اأول 
حراك لهم بالعا�سمة، احتجاجًا على زيادة ال�رصائب 

وتكاليف املعي�سة.
وقالت املتحدثة با�سم �رصطة بروك�سل، اإل�سي فان دي 
كي��ري: اإنه "مت اعتقال 60 متظاه��راً الإرباكهم النظام 
الع��ام"، خ��الل م�ساركته��م يف تظاه��رة تع��د امتداداً 

حلركة "ال�سرتات ال�سفراء" التي بداأت يف فرن�سا.
اإىل حم��ل  "دي كي��ري" ح��االت االعتق��ال  واأرجع��ت 
العديد م��ن املتظاهرين املوقوف��ن "اأ�سياء اعتربتها 
ال�رصطة خطرية مبا يف ذلك �سفرات احلالقة، ورافعات 

االإطارات، ورذاذ الفلفل".
واأ�ساف��ت: اإن "بع���ص ح��االت االعتق��ال مت��ت اأي�سًا 
حلي��ازة املتظاهري��ن اأقنعة للغاز والتزل��ج والغو�ص، 
اإ�س��ارة اإىل اأن  وه��و االأم��ر ال��ذي اعتربت��ه ال�رصط��ة 
املتظاهري��ن كان��وا يتوقعون ا�ستخ��دام الغاز امل�سيل 

للدموع".

التوت��ر  م��ن  القل��ق  ع��ن  تا�س��ك  واأع��رب 
املت�ساع��د بن رو�سي��ا واأوكرنيا يف بحر 

اآزوف.
وق��ال: "اأنا متاأكد م��ن اأن االحتاد �سيمدد 
العقوبات �سد رو�سيا يف دي�سمرب املقبل"، 

دون اأن يذكر مدة حمددة لهذا التمديد.
دعمه��ا  يف  موح��دة  "اأوروب��ا  واأ�س��اف: 

ل�سيادة اأوكرانيا و�سالمة اأرا�سيها".
وكان االحت��اد االأوروبي فر���ص عقوبات 
اإث��ر   ،2014 �سي��ف  يف  رو�سي��ا  عل��ى 
�س��م رو�سي��ا �سبه جزي��رة الق��رم. و�سملت 
العقوب��ات حينه��ا جتمي��د االأ�سول وحظر 
�سف��ر  م�سوؤول��ن ورجال اأعم��ال وهيئات 

رو�سية.
وت�ستهدف هذه العقوب��ات من يعتقد اأنهم 
يدعم��ون االأعمال الت��ي "تقو���ص �سيادة 

اأوكرانيا و�سالمة اأرا�سيها".
وقررت مو�سك��و، االأربعاء املا�سي، �سجن 
24، مت  اأوكرانيًا م��ن اأ�سل  15 ع�سكري��ًا 
توقيفهم على منت �سفن اأوركانية معتربًة 
اأنه��ا دخل��ت املي��اه االإقليمي��ة الرو�سي��ة 

ب�"�سورة غري م�رصوعة".
يف حن قال��ت كييف اإن �سفنها مل ترتكب 
اأي خمالف��ة، واتهم��ت رو�سي��ا ب�"العدوان 

الع�سكري" على �سفنها.
وعلى �سعيد اآخ��ر، طالب تا�سك قادة دول 
االحت��اد االأوروب��ي باال�ستف��ادة م��ن قمة 
جمموع��ة الع�رصين لل�سغ��ط على ال�رصكاء 

من اأجل "اح��رتام مبادئ حقوق االإن�سان، 
وحرية ال�سحافة، و�سالمة ال�سحفين".

هوي��ة  ع��ن  تا�س��ك  يك�س��ف  مل  وبينم��ا 
تاأت��ي  اإليه��م،  اأ�س��ار  الذي��ن  "ال���رصكاء" 
ت�رصيحات��ه بالتزام��ن مع اإع��الن رئي�ص 
االأرجنت��ن موري�سي��و ماك��ري، اخلمي�ص، 
اأّن ق�سية مقتل ال�سحفي ال�سعودي جمال 
خا�سقجي "�ستكون على طاولة مباحثات 

زعماء القمة".
اإميانوي��ل  الفرن�س��ي  الرئي���ص  دع��ا  كم��ا 
ماكرون، خالل موؤمتر �سحفي مع الرئي�ص 
االأرجنتين��ي، اإىل "اإ���رصاك االأ�رصة الدولية 
يف التحقيق��ات ال�سعودية والرتكية ب�ساأن 
خا�سقجي )قتل داخ��ل قن�سلية ال�سعودية 

باإ�سطنبول مطلع اأكتوبر املا�سي(".
ويرتاأ���ص ويل العه��د ال�سع��ودي حممد بن 
�سلم��ان وف��د اململك��ة يف قم��ة جمموع��ة 
الع�رصي��ن، املنعق��دة يف بيون���ص اآير���ص، 
يف الوق��ت الذي ح��ّرك فيه املدع��ي العام 
منظم��ة  رفعته��ا  ق�سي��ة  االأرجنتين��ي 
"هيوم��ن رايت�ص ووت�ص" �سد بن �سلمان، 
االأرجنتيني��ة  ال�سلط��ات  فيه��ا  طالب��ت 
مبالحق��ة االأم��ري ال�سع��ودي ا�ستن��اداً اإىل 
بن��د الوالية الق�سائية الدولية يف القانون 

االأرجنتيني.
ورفع��ت املنظم��ة ق�سية �سد ب��ن �سلمان، 
ب�سب��ب تورطه يف ارت��كاب "جرائم حرب" 
معامل��ة  واإ�س��اءة  و"تعذي��ب  اليم��ن،  يف 
جم��ال  ال�سحف��ي  بينه��م  �سعودي��ن" 

خا�سقجي.

دع��ا منظمو م�سرية مناه�سة للعوملة يف بوين�ص اآير�ص اإىل 
عدم دف��ع ديون االأرجنتن ل�سندوق النقد الدويل، وطالبوا 
بط��رد زعماء جمموع��ة الع�رصين من الب��الد، وعلى راأ�سهم 

الرئي�ص االأمريكي دونالد ترامب .
واأعلن��ت النا�سط��ة ن��ورا مورالي���ص دي كورتينيا�ص خالل 
امل�س��رية: " لق��د اأ�سبح��ت بوين���ص اآير�ص امل��كان املنا�سب 
الجتم��اع جمموع��ة الع�رصي��ن - البل��دان الت��ي تنتمي اإىل 
الن��ادي اخلا�ص للق��وى الراأ�سمالية. ونح��ن ندين التوفيق 
ب��ن الرئي���ص )االرجنتين��ي ماوري�سيو( ماك��ري و�سيا�سة  

)جمموع��ة الع�رصي��ن( لالتفاق م��ع �سندوق النق��د الدويل، 
وه��و ما يعن��ي اأن تدفع الب��الد الديون غ��ري ال�رصعية التي 
ي�ستحي��ل دفعها من حي��ث املبداأ". وفقا له��ا، �سيوؤدي ذلك 
اإىل "�سيا�س��ة اأبدي��ة للقيود يف االقت�س��اد، مما يعني تقليل 
االأج��ور واملعا�سات واإنهاء املفاو�س��ات ب�ساأن فهر�ستها". 
وقال��ت: "نعرب ع��ن معار�ستنا لالتفاق م��ع �سندوق النقد 

الدويل ون�رص على رف�ص دفع الديون اخلارجية".
وو�سط �سيحات وهتاف��ات امل�ساركن يف امل�سرية، ختمت  
"اإنن��ا نحت��ج  كورتينيا���ص خطابه��ا احلما�س��ي بالق��ول: 
عل��ى وج��ود ترامب يف بالدن��ا وقادة اإمربيالي��ن اآخرين، 
و���رصكات ع��رب وطني��ة، و�سن��دوق النق��د ال��دويل، والبنك 

الدويل. ونطالب قادة جمموع��ة الع�رصين باأن يخرجوا من 
بالدنا". 

وكان��ت النا�سط��ة كورتينيا�ص هي املتحدث��ة الوحيدة يف 
م�سرية مناه�سي العومل��ة بالعا�سمة االأرجنتينية بوين�ص 
اآير���ص الت��ي ت�ست�سي��ف قمة جمموع��ة الع�رصي��ن، دون اأي 

حوادث خطرية.
وتراأ���ص كورتينا���ص منظمة "اأمهات مي��دان مايو - جناح 
املوؤ�س�سن" ، التي ت�س��م اأمهات االأرجنتينين الذين فقدوا 
خ��الل ف��رتة الديكتاتوري��ة الت��ي حكم��ت االأرجنتن. ويف 
املجموع، �سارك��ت اأكرث من مائة جمعية نقابية و�سيا�سية 

�سغرية يف تنظيم امل�سرية.

مناهضو العولمة في بوينس آيرس يدعون لرفض تسديد ديون صندوق 

هولندا توقف تصدير االسلحة لثالث دول عربية من بينها السعودية

االتحاد األوروبي يمدد العقوبات على روسيا 

تظاهرة "السترات 
الصفراء" تنتقل من 

فرنسا إلى بلجيكا

بروكسل - الجورنال

بوينس آيرس - الجورنال

بروكسل - الجورنال

و�سع��ت احلكوم��ة الهولندي��ة، حظر ت�سدي��ر ال�سالح 
للملكة العربية ال�سعودي��ة، لي�سمل م�رص واالإمارات، 

ب�سبب احلرب يف اليمن.
وقالت وزيرة التجارة اخلارجية والتعاون االإمنائي 
"ل��ن تك��ون هن��اك  اإن��ه  الهولندي��ة �سيغري��د كاغ، 
�س��ادرات اأ�سلحة من هولن��دا اإىل ال�سعودية، وم�رص، 
واالإم��ارات العربي��ة، م��ا مل يثبت اأنها ل��ن ت�ستخدم 
يف ح��رب اليمن"، وذلك وفقا ل�سحيفة "ميدل اإي�ست 

مونيتور".
ويف معر���ص ردها على اأ�سئل��ة النواب يف الربملان 
الهولندي��ة  احلكوم��ة  اإن  كاغ،  قال��ت  الهولن��دي، 
�سددت �رصوطها عل��ى �سادرات االأ�سلحة وذلك ملنع 
ا�ستخدامه��ا بح��رب اليم��ن، م�س��رية اإىل اأن "النظام 
املقي��د لت�سدير االأ�سلحة املطبق على ال�سعودية"، مت 

تو�سيعة لي�سمل م�رص واالإمارات.
ب��دوره، اأ�سادت جماع��ة اأن�سار اهلل بق��رار احلكومة 
الهولندي��ة، وق��ال رئي���ص اللجن��ة الثوري��ة العلي��ا 
يف اليم��ن حمم��د عل��ي احلوث��ي يف تغري��دة ع��رب 
ح�س��اب من�سوب ل��ه على "تويرت": "موق��ف اإيجابي 
اإىل  ن�سدرال�س��الح  )ل��ن  هولن��دا  لوزيرخارجي��ة 
ال�سعودية واالإم��ارات وم�رص اإذا كانت �ست�ستخدمها 
يف اليمن( وعن ت�ساوؤل��ه، نقول نعم يامعايل الوزير 
اإنه��م يرتكب��ون املج��ازر باالأ�سلحة املباع��ة منكم 
ومن جميع الدول فهي الت�سرتى والي�ستخدموها اإال 
للقت��ل. والميكن اأن تظع يف فن��اء ق�سورهم للورود 

اأو للت�سلية!!".
وي�سه��د اليمن منذ نحو 4 �سن��وات حربا بن القوات 
احلكومي��ة املدعومة م��ن التحالف العرب��ي بقيادة 
ال�سعودي��ة من جه��ة، واحلوثي��ن الذي��ن ي�سيطرون 
على حمافظات بينها العا�سمة �سنعاء منذ 2014 
من جه��ة اأخرى. وخلفت احل��رب امل�ستمرة اأو�ساعا 
معي�سية و�سحية مرتدية للغاية، وبات معظم �سكان 

اليمن بحاجة اإىل م�ساعدات، وفق االأمم املتحدة.
وكان ق��د هددت كل من الدمن��ارك وفرن�سا واملانيا 
بوقف ت�سدي��ر اال�سلحة لل�سعودية على خلفية مقتل 
ال�سحف��ي ال�سعودي جمال خا�سقج��ي يف القن�سلية 

ال�سعودية يف ا�سطنبول.

امستردام - الجورنال

أكد رئيس المجلس 

األوروبي، دونالد تاسك، 

تمديد االتحاد األوروبي 

للعقوبات على روسيا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي 

عقده تاسك مع رئيس 

المفوضية األوروبية 

جان كلود يونكر في 

األرجنتين، التي يزورانها 

حاليًا للمشاركة في قمة 

مجموعة العشرين.

روما تستدعي سفير مصر على خلفية محاكمة قاتلي ريجيني

اأعلنت وزارة اخلارجية االإيطالية ا�ستدعاءها لل�سفري امل�رصي 
ملحاكمة  حتركها  اإط���ار  يف  وذل���ك  ب���در،  ه�سام  روم���ا  يف 
قبل  ريجيني  جوليو  االإيطايل  الباحث  مقتل  عن  امل�سوؤولن 

ثالث �سنوات.
حاجة  عن  عرب  موافريو  اإنزو  "الوزير  اأن  للوزارة  بيان  وذكر 
واأ�ساف  التحقيق".  يف  ملمو�سة  تطورات  ترى  الأن  اإيطاليا 
بتطور  يت�سل  فيما  روما  يف  �سديداً"  ارتياح  "عدم  هناك  اأن 

الق�سية.

احرتام  على  امل�رصية  ال�سلطات  اإيطاليا  وزير خارجية  وحث 
مقتل  عن  امل�سوؤولن  ملحاكمة  �رصيعًا  بالتحرك  تعهدها 
م�سادر  وكانت  "رويرتز".  وكالة  ذكرت  ما  بح�سب  ريجيني، 
من  عنا�رص  اأن  اخلمي�ص  ي��وم  ك�سفت  ق��د  اإيطالية  اأمنية 
املخابرات احلربية امل�رصية وال�رصطة تقف وراء خطف وقتل 
القاهرة،  يف  وجوده  خالل  ريجيني  جوليو  الدكتوراه  طالب 
وقاموا بحملة ت�سليل بعد مقتله من خالل اتهام جهات لي�ست 
لها عالقة باجلرمية. ونقلت وكالة االأنباء االإيطالية الر�سمية، 
عن م�سادر اأمنية اأن جمموعة العمليات اخلا�سة بالتحقيقات 
ملكافحة  املركزية  واخلدمة   ،)ROS( للكاربينيريي  التابعة 

من  عنا�رص  هوية  حددوا   ،)SCO( ال�رصطة  بجهاز  اجلرمية 
ريجيني.  مقتل  وراء  تقف  وال�رصطة  امل�رصية  املخابرات 
جامعة  يف  عليا  درا���س��ات  ط��ال��ب  ع��ام��ًا(   26( وريجيني 
نقابات  ح��ول  اأبحاثًا  يجري  ك��ان  الربيطانية،  كامربيدج 
العمال امل�ستقلة يف م�رص، واختفى يوم 25 يناير 2016، ثم 
ظهرت جثته بعد ع�رصة اأيام من اختفائه وهي ملقاة على اأحد 

الطرق ال�سحراوية وتظهر عليها عالمات تعذيب.
مع  حتقيقات  اإجراء  الق�سائية  ال�سلطات  عزم  اإيطاليا  واأكدت 
7 اأمنين م�رصين يف اإيطاليا االأ�سبوع املقبل، متهمن بقتل 
الباحث االإيطايل. اأفادت الوكالة االإيطالية اأن برملان بالدها 

تتحقق  حتى  امل�����رصي؛  نظريه  مع  العالقات  تعليق  اأعلن 
انفراجة حقيقية يف التحقيقات.

كواليوكو،  �سريجيو  االإيطايل،  العام  املدعي  اأن  اإىل  واأ�سارت 
املقبل، يف حتقيقات تطول  االأ�سبوع  اإجراءات ر�سمية  "�سيبداأ 
دون  بالق�سية"،  متورطن  ت�سمهم(  )مل  م�رصين  اأمنين   7
خارج  جرت  الواقعة  اأن  خ�سو�سًا  ذلك  اإمتام  كيفية  تو�سيح 
)مل  ال�7  العنا�رص  بتورط  "اال�ستباه  اأن  واأو�سحت  اأرا�سيها. 
الهاتفية  املكاملات  ت�سجيالت  حتليل  عن  جنم  حت��دده��م( 
عليها حتى  التن�ست  ات�ساالته مت  اأن  اأظهرت  التي  لريجيني، 

اأي يوم اختفائه.  ،"2016 25 يناير 

روما - الجورنال


