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واشنطن :اختبار قريب لصواريخ محظورة
�أف��ادت وكالة «�أ�سو�شيتد بر�س»
ب���أن البنتاغون ي�ستعد الختبار
�صاروخني حمظورين مبعاهدة
نزع ال�صواريخ متو�سطة وق�صرية
املدى املعلّقة م�ؤخر ًا بني وا�شنطن
ومو�سكو.
وذكرت الوكالة نق ً
ال عن م�صدرين
يف البنتاغون رف�ضا الك�شف عن
ا�سميهما� ،أن االختبارات قد تبد�أ
قبل انتهاء �رسيان املعاهدة يف
�أغ�سط�س املقبل.
و�أ����ض���اف امل�����ص��دران �أن �أح��د
ال�صاروخني هو �صاروخ جمنح ذو
م�سار منخف�ض ي�صل مداه �إلى �ألف
كيلومرت ،والثاين ي�تراوح مداه
بني  3و� 4آالف كيلومرت.
وح�سب امل�صدرين ،ف�إن االختبارات
خطط لها مبدئيا يف �أغ�سط�س
املقبل ،ول��ن حتمل ال�صواريخ
خاللها ر�ؤو�سا نووية.
و�أ�شار م�س�ؤولون يف البنتاغون
�إلى �أن الواليات املتحدة مل جتر
م�����ش��اورات بعد م��ع حلفائها يف
�أوروب��ا و�آ�سيا حول �إمكانية ن�رش
�صواريخها على �أرا�ضيهم.
وح�سب �أح��د امل�صدرين ،ف�إنه
ميكن ن�رش ال�صواريخ البالي�ستية
متو�سطة امل���دى يف ج��زر غوام

الأمريكية يف املحيط الهادئ،
ما ي�شكل تهديد ًا حمتم ً
ال لل�صني
ورو�سيا.
ويف الوقت احل��ايل يدر�س حلف
الناتو التداعيات املتوقعة لإنهاء
معاهدة ال�صواريخ بني رو�سيا
وال��والي��ات املتحدة وينظر يف

«الكرملين» :واشنطن مستمرة
في نقض معاهدة الصواريخ
اعترب املتحدث با�سم الرئا�سة
ال��رو���س��ي��ة دم��ي�تري بي�سكوف
خطط وا�شنطن الختبار �صواريخ
حتظرها م��ع��اه��دة ال�صواريخ
م��ت��و���س��ط��ة وق�����ص�يرة امل���دى،
امتدادا طبيعيا ملواقف الواليات
املتحدة يف هذا االجتاه.
وقال بي�سكوف لل�صحافيني« :لقد
�أظهرنا للجميع �أن الواليات
املتحدة دون �سواها ،ت�سببت
بانهيار املعاهدة بارتكابها
جملة من االنتهاكات» ،م�شريا �إلى
�أنها هي التي ن�رشت منظومات
�صاروخية تخل بالبنود الأ�سا�سية
للمعاهدة.
وذكّ ر ب�أن وا�شنطن �أدرجت م�سبقا
يف م�رشوع املوازنة بندا لتمويل

البحوث يف هذا املجال.
ويف وقت �سابق� ،أف��ادت وكالة
«�أ�سو�شيتد بر�س» ب�أن البنتاغون
ي�ستعد الخ��ت��ب��ار �صاروخني
حم���ظ���وري���ن مب���ع���اه���دة ن��زع
ال�صواريخ متو�سطة وق�صرية
امل���دى امل��ع��لّ��ق��ة م����ؤخ���را بني
وا�شنطن ومو�سكو.
وذك�����رت ال���وك���ال���ة ن��ق�لا عن
البنتاغون� ،أن االختبارات قد
تبد�أ قبل انتهاء �رسيان املعاهدة
يف �أغ�سط�س املقبل.
و�أ�ضافت �أن االختبار �سي�شمل
�صاروخا جمنحا ذا م�سار منخف�ض
ي�صل م��داه �إل��ى �أل��ف كيلومرت،
وثانيا ي�تراوح م��داه بني  3و4
�آالف كيلومرت.

بريطانيا  :حزب العمال يدعم
تمديداً لموعد الـ«بريكست»

قال املتحدث املعني بال�ش�ؤون املالية يف حزب العمال الربيطاين
املعار�ض جون مكدونل �إن حزبه �سيدعم متديدا حمدودا ملوعد اخلروج
من االحتاد الأوروبي �إلى ما بعد  29مار�س اجلاري بهدف التو�صل حلل
توافقي ميكن �أن يدعمه �أع�ضاء جمل�س العموم.
وقال ل�شبكة �سكاي نيوز ام�س اخلمي�س «�سنطرح تعديال ل�ضمان �أن يدر�س
الربملان التمديد .لي�س من ال�رضوري �أن يكون متديدا طويال».

اإلكوادور :االنسحاب من اتحاد
بلدان أميركا الجنوبية
�أعلن رئي�س الإك���وادور لينني
مورينو ،عن ان�سحاب بالده
من احتاد دول �أمريكا اجلنوبية
«يونا�سور».
وقال مورينو يف كلمة موجهة
لل�شعب بثها التلفزيون�« :أود
�أن �أب��ل��غ م��واط��ن��ي الإك����وادور
بقرارنا النهائي اخل��روج من
«يونا�سور» والت�أكيد �أن ن�صف
الدول الأع�ضاء يف املنظمة ،ال
ت�شارك يف ن�شاطاتها وال ت�ساهم
ب�أي جهد ،وعلى مدى �أكرث من

عامني بقي من�صب �سكرتري عام
املنظمة� ،شاغراً».
وت�أ�س�س احت���اد دول �أمريكا
اجلنوبية ع��ام  ،2004وهو
منظمة �سيا�سية واقت�صادية
�إق��ل��ي��م��ي��ة ل��ب��ل��دان �أم�ي�رك���ا
اجلنوبية.
وت�شكل االحت���اد على �أ�سا�س
منظمتني كبريتني يف املنطقة
وهما ال�سوق امل�شرتكة لأمريكا
اجل��ن��وب��ي��ة «م�يرك��و���س��ور»،
وجمموعة «دول الأنديز».

• اختبار �صاروخي

�إجراءات احتوائها.
وكانت وا�شنطن قد �أعلنت مطلع
فرباير املا�ضي عن تعليقها العمل
باملعاهدة ملدة �ستة �أ�شهر متهيد ًا
لالن�سحاب منها نهائيا ،وذلك بعد
اتهامها رو�سيا بانتهاك بنودها.
م���ن ج��ه��ت��ه��ا ،رف�����ض��ت مو�سكو

االت��ه��ام��ات الأم�يرك��ي��ة ،م�شرية
�إل��ى �أن وا�شنطن هي التي تخرق
امل��ع��اه��دة وت��ب��ح��ث ع��ن ذرائ���ع
لالن�سحاب منها ،ويف �إج���راء
جوابي� ،أعلنت �أي�ضا تعليق العمل
باملعاهدة ،عم ً
ال مبر�سوم �أ�صدره
الرئي�س فالدميري بوتني.

ترامب يرفع اإلنفاق العسكري األميركي
بصورة غير مسبوقة
قدم الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب ،للكونغر�س
م�رشوع ميزانية �ضخمة للعام املايل القادم بلغت 4.5
تريلونات دوالر ،وت�ضمنت زيادة يف الإنفاق الع�سكري
مع تخفي�ضات حادة يف بع�ض الربامج.
و�شمل م�رشوع امليزانية زيادة يف الإنفاق الع�سكري
بن�سبة � %5إلى  750مليار دوالر يف العام املايل 2020
مقارنة بـ 716مليار دوالر يف ال�سنة املالية احلالية،
التي �ستنتهي يف � 30سبتمرب املقبل.
�إلى جانب تخ�صي�ص  8.6مليارات دوالر �إ�ضافية لبناء
جدار على طول احلدود الأمريكية مع املك�سيك ،كما
ت�ضمن خ�صم مبلغ  818مليار دوالر من الإنفاق املتوقع
على الرعاية ال�صحية على مدى � 10سنوات ،وخف�ض ما
يقارب من  1.5تريليون دوالر من الإنفاق املتوقع على
امل�ساعدات الطبية.
ويتوقع م�رشوع امليزانية عجزا بقيمة تريليون دوالر
ملدة �أربع �سنوات متتالية ابتداء من عام .2019
و�صعد عجز امليزانية الأمريكية خالل الأ�شهر الأربعة
الأول��ى من العام امل��ايل احل��ايل بن�سبة  .%77ويف
الأ�سبوع املا�ضي ذكرت وزارة اخلزانة الأمريكية �أن
الدين العام جتاوز  22تريليون دوالر� ،أي �أن كل رجل
وام��ر�أة وطفل يف الواليات املتحدة مدين بـ67000
دوالر.
والعجز املتزايد يتعار�ض مع الرواية التي قدمتها
�إدارة الرئي�س ترامب ب�أن حزمة التخفي�ضات ال�رضيبية
التي دخلت حيز التنفيذ العام املا�ضي �ستتحول �إلى
منو اقت�صادي.

البرازيل :قرار نقل السفارة إلى القدس لم يتخذ بعد
�أكد م�س�ؤول برازيلي �أن قرار نقل �سفارة بالده من تل �أبيب �إلى القد�س مل
يتخذ بعد ،ما يقلل من احتمال تنفيذ رئي�س الربازيل جايري بول�سونارو
وعده بنقل ال�سفارة خالل زيارته املرتقبة لإ�رسائيل.
ونقلت وكالة رويرتز عن امل�س�ؤول احلكومي الذي و�صفته باملطلع
قوله � ،إنه «يجب الإدالء بت�رصيح ما عن ال�سفارة خالل الزيارة»،
و�أن الإعالن الر�سمي عن نقلها رمبا لن يتم خالل الزيارة التي �ست�ستمر
من  31مار�س �إل��ى � 2أبريل ،خالفا لآم��ال يعلقها رئي�س ال��وزراء
الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو لتعزيز موقفه قبل �أ�سبوع من االنتخابات
الإ�رسائيلية.
وخالل زيارته للربازيل حل�ضور مرا�سم تن�صيب الرئي�س يف  1يناير
املا�ضي ،قال نتنياهو �إن بول�سونارو �أبلغه ب�أن نقل ال�سفارة من تل
�أبيب �إلى القد�س م�س�ألة «وقت ال �أكرث».
ويف مقابلة �أجرتها معه رويرتز يف فرباير ،قال نائب الرئي�س الربازيلي
هاميلتون موراو �إن خطة بول�سونارو لنقل ال�سفارة فكرة �سيئة ،لأنها
�ست�رض ب�صادرات الربازيل للدول العربية ومنها مبيعات احلالل التي
تقدر بحوايل خم�سة مليارات دوالر.
و�أو�صى فريق بول�سونارو االقت�صادي ،وجماعات ال�ضغط الزراعية
يف البالد بعدم اتخاذ مثل هذه اخلطوة التي �ستجه�ض موقف الربازيل
التقليدي الداعم حلل الدولتني.

اغتيل يف الواليات املتحدة
فران�شي�سكو كايل زعيم عائلة
غامبينو �إح��دى �أك�بر و�أقوى
 5ع��ائ�لات م���ؤث��رة ت�سيطر
على اجل��رمي��ة املنظمة يف
نيويورك.
وذك��رت وكالة روي�ت�رز� ،أن
الرجل اغتيل �أم��ام منزله يف
منطقة  Staten islandيف
مدينة نيويورك.
و�أ�شارت ال�رشطة املحلية �إلى
�أن ك��ايل البالغ  53عاما،
�أ�صيب ب�ست ر�صا�صات على
الأقل ،قبل �أن يده�س القاتل
• فران�شي�سكو كايل
جثته بال�سيارة.
وت�ؤكد الأنباء� ،أن زوجة كايل و�أطفاله كانوا يف البيت ،حلظة تعر�ضه
لالغتيال.
كايل الذي كان يتجنب الظهور يف الأماكن العامة ،من �أ�صول �إيطالية،
وت�سلم زعامة العائلة الإجرامية يف  2015خلف ًا لدومنيكو ت�شيفالو,
مت اعتقاله يف عام  2008بتهمة االبتزاز والبلطجة ،لكنه خرج من
ال�سجن بعد � 16شهرا.

• بنيامني نتنياهو والزعيم الربازيلي

فنزويال :انفجاران بمنشأة نفطية
انفجر خ��زان��ان مل��ادة ت�ستعمل لتخفيف
النفط مبن�ش�أة نفطية يف فنزويال ،دون وقوع
�إ�صابات ،وفق ما �أورد موقع El Pitazo
الإخباري الفنزويلي.
و�أو���ض��ح املوقع �أن االنفجارين وقعا يف
حمطة تابعة ل�رشكة  Petro San Felixيف
مديرية موناغا�س بوالية �آن�سواتيغي «�رشقي
العا�صمة كاراكا�س».

ون�رش � El Pitazoصور ًا تظهر عامودي دخان
يت�صاعدان من اخلزانني املحرتقني نتيجة
انفجارهما.
و�أ�شار موظف يف امل�صنع �إلى �أن عدم وجود
عاملني يف من�ش�آته هو ال��ذي جنب وقوع
�إ�صابات نتيجة احلادث ،مو�ضح ًا �أن �إدارة
امل�صنع علّقت ن�شاطاته ،الأحد املا�ضي،
ب�سبب ع��دم توافر املذيبات امل�ستخدمة

لتخفيف النفط اخلام الثقيل ،وهي ما ت�سهل
عملية تكريره.
وتتخ�ص�ص �رشكة  Petro San Felixيف
تخفيف النفط الفنزويلي الثقيل بقدرة 160
�ألف برميل يومي ًا.
وعا�شت فنزويال ،يوم  5مار�س ،انهيار ًا يف
�إنتاج الطاقة الكهربائية نتيجة عطل كبري
يف حمطة �سد غوري الكهرومائية املركزية

التي تزود البالد بـ %80من الكهرباء.
وو�صفت امل�ؤ�س�سة الوطنية للطاقة احلادث
ب���أن��ه «ع��م��ل تخريبي» وج���زء م��ن «حرب
الطاقة» �ضد فنزويال.
وي��وم ال��ث�لاث��اء� ،أع��ل��ن وزي��ر االت�صاالت
الفنزويلي ،خورخي رودريغيز ،عن �إعادة
ت�شغيل �شبكات الكهرباء يف كامل الأرا�ضي
الفنزويلية تقريب ًا.

«الخارجية األميركية» :الصين تنتهك حقوق األقلية المسلمة

اغتيال ودهس زعيم مافيا
كبير في نيويورك

من ناحية �أخرى قال الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب �إن
نظرية امل�ؤامرة التي تزعم �أن زوجته ميالنيا ت�ستخدم
�أحيانا بديلة لها يف نزهات معه�ُ ،ضخمت بعد تعديل
بع�ض ال�صحافيني ل�صور ال�سيدة الأولى بالفوتو�شوب.
ون�رش الرئي�س الأمريكي تغريدة على «تويرت» قال فيها
�إن امل�ؤ�س�سات الإعالمية املحبة للأخبار الكاذبة عمدت
�إلى تعديل �صور ميالنيا بفوتو�شوب ،وت�ضخيمها من
قبل حمبي نظريات امل�ؤامرة ،قائال�« :إنهم يزيدون
جنون ًا مع الوقت».
وجاءت ثورة غ�ضب ترامب بعد انت�شار تقارير على
من�صات التوا�صل االجتماعي ،زعمت �أن ال�سيدة الأولى
ظهرت ب�شكل خمتلف عن املعتاد �أثناء زيارتها مع
الرئي�س الأمريكي لوالية �أالباما.
وعاد رواد مواقع التوا�صل االجتماعي لتداول �شائعات
حول وجود بديلة �شبيهة مليالنيا ترامب ،بعد �صورة
جديدة لها برفقة زوجها الرئي�س الأمريكي دونالد
ترامب خالل تكرمي �ضحايا العا�صفة التي �رضبت والية
�أالباما وراح �ضحيتها � 23شخ�صا.
ووقف الزوجان عند ن�صب تذكاري م�ؤقت خارج الكني�سة
يف �أوبيليكا ،وبعد ت��داول ال�صور التي مت التقاطها
لهما ،قال رواد مواقع التوا�صل �إن ميالنيا بدت خمتلفة
عن املعتاد ،و�إنها لي�ست ميالنيا بل هي بديلة �شبيهة
لها.
وظهرت املزاعم عن توظيف ميالنيا بديلة لها للمرة
الأولى يف �أواخر  2017عند ظهورها يف م�ؤمتر �صحايف
بنظارات كبرية تُ خفي معامل وجهها.

• انتهاك وا�ضح للأقلية امل�سلمة

ن��ددت وزارة اخلارجية الأمريكية
بانتهاكات حقوق الإن�سان يف ال�صني،
وقالت �إن االنتهاكات التي ارتكبتها
بحق الأق��ل��ي��ات امل�سلمة لديها مل
يحدث لها مثيل «منذ الثالثينيات».
و�سلط وزير اخلارجية الأمريكي مايك
بومبيو يف حديث لل�صحافيني ال�ضوء
على االنتهاكات يف �إي��ران وجنوب
ال�سودان ونيكاراجوا وال�صني يف
تقارير ممار�سات حقوق الإن�سان يف
دول العامل التي ت�صدرها الوزارة
�سنويا.
وقال مايكل كوزاك مدير مكتب حقوق
الإن�سان والدميقراطية بالوزارة يف
نف�س امل�ؤمتر ال�صحايف «بالن�سبة
يل� ،أنتم مل ت��روا �أم���ورا مثل هذه
منذ الثالثينيات» يف �إ���ش��ارة �إلى
االنتهاكات بحق الأقلية امل�سلمة يف
�إقليم �شينجيانغ.

و�أ�ضاف «اعتقال �أنا�س ،ت�شري بع�ض
التقديرات �إل��ى �أن��ه��م باملاليني،
والزج بهم يف مع�سكرات وتعذيبهم
وان��ت��ه��اك حقوقهم وحم��اول��ة حمو
ثقافتهم ودينهم ب�شكل �أ�سا�سي وغري
ذلك من حم�ضهم النووي� .إن��ه �أمر
مروع للغاية».
وق��ال «�إن��ه �أح��د �أخطر االنتهاكات
حلقوق الإن�سان يف عاملنا اليوم».
ومل يذكر ك���وزاك تفا�صيل ب�ش�أن
تعليقه بخ�صو�ص الثالثينيات،
�إال �أنه كان ي�شري على ما يبدو �إلى
�سيا�سات اال�ضطهاد التي انتهجتها
�أملانيا النازية واالحتاد ال�سوفيتي
يف عهد �ستالني.
وق��ال �إن ال�صني نفت يف البداية
وجود املع�سكرات �أ�صال ،م�ضيفا �أن
تف�سريها الآن ب�أنها تدريب عمايل
طوعي «يتنافى مع احلقائق».

زعيما تركيا ودولة االحتالل ...تالسن ال يتوقف
وا���ص��ل الرئي�س ال�ترك��ي ،رج��ب طيب
�أردوغ��ان� ،سل�سلة االتهامات وال�شتائم
املتبادلة مع رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي،
بنيامني نتنياهو ،م�شددا على �أن تركيا
لن تنجر وراء ا�ستفزازاته.
وقال �أردوغان ،يف كلمة �ألقاها بالعا�صمة
الرتكية �أنقرة ،رد ًا على الهجوم اجلديد
الذي �شنه عليه نتنياهو�« :إذا يوجد ظامل
يف هذا العامل ف�إنه �أنت».
و�أ�ضاف الرئي�س الرتكي ،ح�سبما نقلته
وكالة «الأنا�ضول» الر�سمية�« :إنك حتاول
ا�ستفزازنا ،لكنك لن تنجح ومل ننجر
وراء ا�ستفزازك لأننا ننتمي لدين عاملي
يقينا من الوقوع يف هكذا �أالعيب».
وتابع �أردوغان ،خماطب ًا نتنياهو�« :ألي�س

من دخل �أماكننا املقد�سة بالأحذية «يف
امل�سجد الأق�صى» هم ع�سكرك و�رشطتك؟
كيف �ستربر هذا الأمر؟».
ويف ت�صعيد حاد جديد بني اخل�صمني
اللدودين كثف �أردوغ��ان ونتنياهو منذ
الثالثاء املا�ضي توجيه اتهامات و�شتائم
متبادلة لبع�ضهما بع�ضا �إثر ت�رصيحات
رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي التي قال فيها
�إن �إ�رسائيل لي�ست دولة جلميع مواطنيها
و�إمنا فقط لليهود ،لت�ستمر هذه اجلولة
م��ن امل��واج��ه��ة م��ع التوتر الأخ�ي�ر يف
امل�سجد االق�صى الذي �أغلقته ال�سلطات
الإ�رسائيلية �أم�س ليوم واحد.
ويف وق��ت �سابق م��ن الأرب��ع��اء و�صف
نتنياهو �أردوغان بـ «الديكتاتور الذي

ي�ضع ع�رشات �آالف مناف�سيه ال�سيا�سيني
يف ال�سجن ويرتكب �إبادة جماعية بحق
الأكراد ويحتل قرب�ص ال�شمالية» ،بعد
�أن اتهم الزعيم الرتكي رئي�س الوزراء
الإ�رسائيلي ب�أنه «الظامل ال��ذي يقتل
الأطفال الفل�سطينيني وهم بعمر ال�سبع
�سنوات» ،داعي ًا �إياه للعودة �إلى ر�شده.
م��ن ناحية �أخ���رى ت�ستعد العا�صمة
الرتكية �أن��ق��رة ،لتد�شني م�ست�شفى
«بيلكنت» الذي يعد �أكرب م�ست�شفى يف
�أوروبا والثالث عامليا من حيث احلجم
والإمكانيات.
ومت تد�شني امل�ست�شفى �أم�س بح�ضور
الرئي�س الرتكي رجب طيب �أردوغان،
وعدد من امل�س�ؤولني الأتراك.

• رجب طيب �أردوغان

