دوليات

ماليزيا تؤكد هوية نام
بفحص الحمض النووي البنه

---------أع �ل��ن أمح ��د زاه� ��د مح �ي��دي ن��ائ��ب رئيس
ال � ��وزراء امل��ال �ي��زي ي ��وم األرب �ع ��اء أن سلطات
بالده تأكدت من هوية كيم جونغ نام األخ
غري الشقيق للزعيم الكوري الشمالي كيم
جونغ أون األسبوع املاضي؛ باستخدام عينة
م��ن احل�م��ض ال �ن��ووي الب�ن��ه .وق ��ال محيدي
للصحفيني :أؤك ��د م ��رة أخ ��رى أن ��ه كيم
جونغ نام بناء على عينة أخذت من ابنه.
وامتنعت السلطات املاليزية يف السابق بشكل
رمس��ي عن تأكيد هوية كيم جونغ ن��ام الذي
اغتيل يف مطار كواالملبور الدولي يوم  13فرباير/
شباط املاضي .وسبق ألمح��د زاه��د محيدي أن
ق��ال إن سلطات ب�لاده حنطت كيم جونغ نام
حفاظا على جثته مب��ا خي��دم التحقيقات يف
كشف مالبسات عملية االغتيال.
وك��ان��ت صحيفة «ن�ي��و سرتيتس تاميز»
املاليزية احلكومية قد نقلت يف وقت سابق
ع��ن وك��ال��ة األن�ب��اء اليابانية «ك�ي��ودو» أن
طوكيو سلمت كواالملبور معلومات عن األخ
غري الشقيق لرئيس كوريا الشمالية ،أخذت
يف  2001ع�ن��دم��ا دخ ��ل ال �ي��اب��ان مستخدما
ج��واز سفر مزيفا .وم��ن بني املعلومات اليت
ساعدت احملققني املاليزيني يف التعرف على
هوية كيم جونغ نام؛ بصمات اليد والوشم
املوجود على جسمه ،اليت تطابقت مع جثة
ضحية عملية االغتيال ي��وم  13من الشهر
املاضي يف مطار كواالملبور.
من جانبها مل حتدد كوريا الشمالية حتى
اآلن أن��ه كيم جونغ ن��ام ال��ذي ك��ان حيمل
ج ��واز س�ف��ر حت��ت اس ��م ك�ي��م ت�ش��ول عندما
قتل ،ومل يتقدم أي من أقاربه بطلب الستالم
اجلثة .ووصفت بيونغ يانغ التحقيقات اليت
جتريها ماليزيا يف حادثة االغتيال باملنحازة.
يذكر أن العالقات بني ماليزيا وكوريا
الشمالية ش�ه��دت ت��وت��را ك�ب�يرا بعد ح��ادث
االغتيال امل��ذك��ور ،وصلت إىل درج��ة تبادل
البلدين منع مغادرة رعايا كل واحد منهما
أراض ��ي اآلخ ��ر ،بعدما ت�ب��ادال يف وق��ت سابق
طرد السفراء.

اتهام  8مسؤولني بالبحرية
األمريكية بالرشوة

صورة وخبر

قالت صحيفة «واشنطن بوست» :إن وزارة
العدل األمريكية وجهت اتهامات لثمانية من
مسؤولي البحرية األمريكية ،بينهم أمريال،
وه� ��ي رت �ب ��ة رف �ي �ع��ة يف اجل �ي ��ش األم��ري �ك��ي،
بالفساد وج��رائ��م أخ ��رى يف قضية ال��رش��وة
املعروفىة باسم «ليوناردو السمني» ،األمر
الذي وصفته الصحيفة بأنه ميثل تصعيدا
يف فضيحة ملحمية عصفت بالبحرية على
مدار أربع سنوات.
وم � ��ن ب �ي�ن م� ��ن مت ت ��وج� �ي ��ه االت� �ه ��ام ��ات
إل �ي �ه��م األم �ي��رال ب� ��روس ل��وف �ل �ي��س ،ض��اب��ط
االستخبارات البحرية ال�ب��ارز ال��ذي تقاعد
م��ؤخ��را م��ن وظيفة رئيسية يف البنتاجون،
وأي� �ض ��ا أرب� �ع ��ة م ��ن ال �ن �ق �ب��اء امل �ت �ق��اع��دي��ن
بالبحرية وعقيد متقاعد باملارينز .وتغطي
اإلت �ه��ام��ات ف�ت�رة مث��ان�ي��ة س �ن��وات م��ن 2006
وحتى عام .2014
ويواجه أف��راد البحرية اتهامات باحلصول
على رش��اوى يف شكل هدايا سخية وعاهرات
وإقامة بفنادق فاخرة جماملة من ليوناردو
ج�ل�ين ف��ران�س�ي��س ،امل �ع ��روف ب��اس��م ل �ي��ون��اردو
السمني ،وهو متعاقد دفاع مقيم يف سنغافورة
ال ��ذي أق��ر ب��ذن�ب��ه خب ��داع البحرية بعشرات
املاليني من ال��دوالر .وتتضمن الئحة االتهام
الرشاوي اليت مت تقدميها للمتهمني وتشمل
ساعات بقيمة  25ألف دوالر ،وعلب السيجار
ال�ك��وب��ى بقيمة أل �ف��ي دوالر ،وزج ��اج ��ات من
الكونياك بقيمة ألفي دوالر وغ��رف فندقية
سعرها  600دوالر يف الليلة .ووفقا لوثائق
االتهام ،قام فرانسيس برعاية حفالت جنسية
للعديد من الضباط املعينني يف السفينة «سة
إس إس بلور ي��دج» رائ��دة األس�ط��ول السابع
للبحرية األمريكية وسفن حربية أخرى.
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ويكيليكس يسلط أضواءه على أمستردام

بدء التصويت باالنتخابات البرملانية الهولندية

بدأ الناخبون اهلولنديون بالتوافد
إىل مراكز االقرتاع لإلدالء بأصواتهم
يف االن� �ت� �خ ��اب ��ات ال�ب�رمل ��ان� �ي ��ة وس ��ط
جت��اذب��ات ح ��ادة م��ع ال�ي�م�ين املتطرف
الذي يتطلع لتحقيق نتائج بارزة فيها،
إض��اف��ة إىل دخ ��ول األزم ��ة م��ع تركيا
على خط هذه التجاذبات.
وف �ت �ح��ت م�ع�ظ��م م ��راك ��ز االق �ت�راع
أبوابها الساعة  07:30بالتوقيت احمللي
( 06:30بالتوقيت العاملي) على الرغم
من أن عددا قليال افتتح قبلها بساعة،
ك�م��ا ب ��دأ ال�ت�ص��وي��ت يف ال�ع��دي��د من
أماكن االق�تراع مبحطات القطارات
بعد منتصف الليل بقليل.
وحي ��ق ال�ت�ص��وي��ت لنحو  13مليون
شخص باالنتخابات ال�تي يصل عدد
األح ��زاب املشاركة بها إىل  28حزبا،
اعتمادا على املنطقة.
وم��ن املتوقع ص��دور استطالع أول��ي
آلراء الناخبني عقب اإلدالء بأصواتهم،
من قبل مركز حبوث ال��رأي إبسوس،
مباشرة بعد الساعة  21:00بالتوقيت
احمل �ل��ي ع�ن��دم��ا ينتهي إغ �ل�اق أب ��واب
مراكز االقرتاع.
ومن املتوقع أن يفوز كل حزب من
بني  14حزبا مبقعد واحد على األقل

يف جم �ل��س ال� �ن ��واب امل� �ك ��ون م ��ن 150
عضوا.
وقد أظهرت آخر استطالعات الرأي
تقدّم حزب رئيس ال��وزراء م��ارك روته،
الليربالي (يف يف دي) ب�ف��ارق طفيف
على حزب «من أجل احلرية» (بي يف

ح � ّث��ت ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ت��رك�ي��ا وه��ول�ن��دا
على التهدئة واحل��وار حلل األزم��ة اليت نشبت
بينهما إث��ر منع أم �س�تردام وزي��ري��ن تركيني
م��ن املشاركة يف فعاليات م��ؤي��دة للتعديالت
الدستورية.
وق��ال املتحدث باسم اخلارجية األمريكية
م��ارك ت��ون��ر :إنها مسألة ثنائية ب�ين حكوميت
ه��ول�ن��دا وت��رك�ي��ا ،وال�ب�ل��دان ع�ض��وان يف حلف
مشال األطلسي (الناتو) ،وندعوهما إىل جتنب
اخل �ط��اب التصعيدي ،وال �ت��واص��ل على أسس
االح �ت��رام امل �ت �ب��ادل ،وحم ��اول ��ة ح��ل اخل�لاف��ات
املتعلقة بهذا األمر.
وأضاف أن الواليات املتحدة تعمل عن كثب
مع كال البلدين «ونريد أن نراهما متعاونني
منسجمني».
وت��أت��ي التصرحيات يف ظ��ل أزم��ة ب�ين أنقرة
وأمسرتدام بسبب منع هولندا وزير اخلارجية
ووزيرة األسرة والشؤون االجتماعية الرتكيني
ال �س �ب��ت امل ��اض ��ي م ��ن امل� �ش ��ارك ��ة م ��ع أف� ��راد
م ��ن اجل��ال �ي��ة ال�ترك �ي��ة يف ف�ع��ال�ي��ات م��ؤي��دة
للتعديالت ال��دس�ت��وري��ة امل�ق�ترح��ة يف تركيا
امل �ق��رر إج ��راء استفتاء شعيب عليها ي��وم 16
أبريل/نيسان املقبل.
وأدان��ت أنقرة بشدة سلوك أمسرتدام ،وطلبت
من السفري اهلولندي الذي يقضي إجازة خارج

يف) ال ��ذي ي�ت��زع�م��ه ال�ش�ع�ب��وي خ�يرت
فيلدرز املعادي لإلسالم ،وس��ط ترقب
ح�ص��ول ك��ل م��ن احل��زب�ين على حنو
 24مقعدا.
وقبيل ب��دء عمليات االق�ت�راع هاجم
ال �ي �م �ي�ني امل �ت �ط ��رف ف �ي �ل ��درز ال��دي��ن

اإلسالمي واصفا إياه بدين العنف وأنه
يشكل مشكلة وج��ودي��ة هلولندا ،على
حد قوله.
ٌي �ش��ار إىل أن ال�برن��ام��ج االنتخابي
لفيلدرز تضمن دعوات إلغالق احلدود
مع العامل اإلس�لام��ي وع��دم استقبال

وبلجيكا تمنع  12إماما تركيا من دخول أراضيها

أمريكا تدعو تركيا وهولندا للتهدئة والحوار

تركيا أال يعود إىل مهامه حتى إش�ع��ار آخ��ر،
وتصر على ضرورة تقديم هولندا اعتذارا رمسيا.
ووص ��ف أردوغ� ��ان يف خ�ط��اب ل��ه بإسطنبول
هولندا بأنها من بقايا النازية والفاشية ،وبأنها
تدعم املنظمات اإلرهابية .كما اتهم القوات
اهلولندية بالتورط يف جمزرة سربرنيتشا اليت
راح ضحيتها آالف من مسلمي البوسنة على يد
القوات الصربية عام .1995
ه��ذا وحظرت السلطات البلجيكية على 12
إماما تركيا دخول أراضي البالد حينما كانوا
متوجهني إليها إللقاء اخلطب يف املساجد.
رف� ��ض وزي � ��ر ال �ل �ج��وء واهل� �ج ��رة البلجيكي
ثيو فرانكني ،األرب�ع��اء  15م� ��ارس/آذار ،تقديم
ت��أش�يرات دخ��ول طويلة األج��ل ل �ـ 12إم��ام��ا من
تركيا ،كانوا ينوون إلقاء خطب يف مساجد
غري مرخصة من السلطات.
ون �ق �ل��ت ص�ح�ي�ف��ة “”Dernière Heure
البلجيكية أن ه ��ؤالء األئ �م��ة ال�ع�ش��رة ق��دم��وا
ش �ك��اوى ع�ل��ى ق ��رار ف��ران�ك�ين ه ��ذا إىل اجمللس
البلجيكي ل�ت�س��وي��ة امل �ن��ازع��ات م��ع امل��واط�ن�ين
األج��ان��ب ،ال��ذي رف��ض إىل ح��د اآلن أرب�ع��ا من

الشكاوى املطروحة .وأعلن اجمللس أن اختاذه
ه��ذا ال�ق��رار ال ينتهك حق حرية األدي ��ان ألن
األئ�م��ة األت ��راك ي�ت��واج��دون خ ��ارج بلجيكا وال
تسري عليهم قوانينها.
*أمل��ان�ي��ا ت��واف��ق على فتح م��راك��ز اق�تراع
تركية
من جانبها وافقت احلكومة األملانية رمسياً
ل�ترك�ي��ا بفتح م��راك��ز اق �ت�راع للتصويت
ح��ول استفتاء توسيع صالحيات الرئيس،
شريطة أن ختضع للقانون األملاني والقواعد
األمنية املتبعة.
وأوض �ح��ت احل�ك��وم��ة -يف تقرير أورده موقع
(شبيجل أون الين) يوم األربعاء ،أنه على الرغم
م��ن ذل��ك فقد استمرت برلني على تهديدها
مبنع الساسة األتراك دخول البالد وسط تصاعد
األزمة بني تركيا وأوروبا ومؤخرا هولندا.
وأضاف التقرير أن اخلارجية األملانية أرسلت
ج��واب�اً رمسياً باملوافقة على طلب تقدمت به
ال �س �ف��ارة ال�ترك�ي��ة هل ��ذا ال �غ��رض ش��ري�ط��ة أن
خت�ض��ع ل�ل�ق��ان��ون األمل ��ان ��ي وال �ق��واع��د األمنية
املتبعة ،حتى يتسنى لنحو  1.4ناخب تركى

انتخابات رئاسية بكوريا الجنوبية مايو املقبل

جت��ري ك��وري��ا اجلنوبية ان�ت�خ��اب��ات الرئاسة
يف التاسع من مايو/أيار املقبل الختيار خليفة
ل�ل��رئ�ي�س��ة ب ��اك غ��ن ه�ي��ه ب�ع��د ع��زهل��ا يف أع�ق��اب
فضيحة فساد ،وف��ق ما ذك��رت وكالة يونهاب
الكورية لألنباء.
ويف وقت سابق ،قال رئيس الوزراء هوانغ كيو
آن -ال ��ذي ي�ت��وىل أي�ض��ا منصب القائم بأعمال
الرئيس -إنه لن يرتشح النتخابات الرئاسة.
وتنفي باك ارتكاب أي خمالفات ،لكنها قالت
إن �ه��ا س �ت �ت �ع��اون م ��ع احمل �ق �ق�ين ال ��ذي ��ن ي��ري��دون
استجوابها يف فضية فساد أدت إىل عزهلا ،بعدما
رفضت ذلك سابقا عندما كانت يف منصبها.
ومن املقرر أن يبلغ احملققون باك اليوم األربعاء
مبوعد استدعائها كمشتبه فيها.
وأي ��دت احملكمة ال��دس�ت��وري��ة اجلمعة تصويتا
برملانيا ملساءلة ب��اك وعزهلا من منصبها بشأن
جمالي
فضيحة استغالل نفوذ هزت النخبة يف
ْ
السياسة واألعمال بالبالد.
وكان الربملان قد حوّل امللف إىل القضاء بعدما
أي��د يف ديسمرب/كانون األول امل��اض��ي مساءلة

باك بسبب اتهامات هلا بالتواطؤ مع صديقتها
تشوي سون سيل للضغط على شركات كربى
ك��ي ت �ت�برع ملؤسستني أنشئتا ل��دع��م م �ب��ادرات
الرئيسة السياسية.

كما اتهمت باك بطلب رشى ق��درت بنحو 36
مليون دوالر من رئيس جمموعة سامسونغ مقابل
دعم احلكومة لدمج شركتني تابعتني هلا بهدف
سيطرته على اجملموعة.

ال�ل�اج��ئ�ي�ن وس� �ح ��ب اجل � � ��واز ال �ث��ان��ي
للمواطنني من أصول إسالمية وإغالق
املساجد ومنع تداول املصاحف ،وطرد
اهل��ول �ن��دي�ين م��ن أص� ��ول أج�ن�ب�ي��ة إىل
دوهلم إن ارتكبوا جرما يف هولندا.
س �ل��ط م��وق��ع وي�ك�ي�ل�ي�ك��س م�ب��اش��رة
أض ��واءه على سياسيي هولندا بنشر
أكثر من  3000وثيقة.
وعقب نشره ع��ددا هائال من بيانات
وك� ��ال� ��ة االس ��ت ��خ ��ب���ارات امل ��رك ��زي ��ة
األمريكية ،كشف موقع ويكيليكس
جمموعة خمتارة من الوثائق اخلاصة
بالساسة اهلولنديني.
وخ� �ص ��ت ه� ��ذه ال �ت �س��ري �ب��ات اث �ن�ين
م��ن الساسة اهل��ول�ن��دي�ين ،هما رئيس
الوزراء ورئيس حزب الشعب الليربالي
احل ��اك ��م م� ��ارك روت ،وزع��ي ��م ح��زب
احلرية اليميين خريت فيلدرز.
وأع �ل��ن م��وق��ع ويكيليكس أن لديه
 1699وث�ي�ق��ة خت��ص رئ �ي��س ال � ��وزراء،
و 1392تعود إىل زعيم احلزب اليميين
املثري للجدل.
ولفت املوقع إىل أن الوثائق ترتبط
ب��ال �ع�لاق��ات اهل��ول �ن��دي��ة م ��ع االحت� ��اد
األوروبي وروسيا وأملانيا بالنسبة لألول،
ومبواقف الثاني املناهضة لإلسالم.

مقيم يف أملانيا ،ومنهم من حيمل اجلنسيتني
األملانية والرتكية ،للمشاركة يف االستفتاء
امل �ق��رر ل��ه  16م��ن أب��ري��ل امل�ق�ب��ل ح ��ول توسيع
صالحيات الرئيس رجب طيب أردوغان.
وأض ��اف ب�ي��ان اخل��ارج�ي��ة األمل��ان�ي��ة ،أن ذلك
ينطبق ب ��األس ��اس ع�ل��ى مح�ل�ات ال��دع��اي��ة ،إذ
ت�ط��ال��ب ب��رل�ين ب��إخ�ب��اره��ا جبميع ال�ن�ش��اط��ات
االنتخابية املزمع تنظيمها على أراضيها يف
موعد أقصاه التاسع من الشهر القادم و»بشكل
مفصل» ،يف إشارة مبطنة إىل محالت الدعاية
السابقة وال�ت�ي ّ
مت حضر بعض منها ،وتقول
السلطات األملانية بشأنها أنه مل يتم إخبارها
بطبيعة تلك النشاطات.
*رئ � �ي� ��س امل� �ف ��وض� �ي ��ة األوروب � � �ي� � ��ة ص ��دم
بتصرحيات أردوغان
اىل ذل��ك ذك��رت وكالة األن�ب��اء الفرنسية
ي ��وم األرب� �ع ��اء أن رئ �ي��س امل�ف��وض�ي��ة األوروب �ي ��ة
«صدم» بتصرحيات أردوغان حول النازية.
وق��د وص��ف وزي��ر خارجية فرنسا ج��ون مارك
أيرولت يف وقت سابق ،اتهامات تركيا هلولندا
بالنازية بأنها غري مقبولة ،وذلك على خلفية
األزم��ة الدبلوماسية بني البلدين ،ج��راء منع
ال �س �ل �ط��ات اهل��ول �ن��دي��ة وزي ��ري ��ن ت��رك �ي�ين من
املشاركة يف جتمع مؤيد للتعديالت الدستورية
املرتقبة يف تركيا.

هوالند يجتمع بمجلس الدفاع
لبحث مكافحة اإلرهاب
اجتمع الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند يوم
األربعاء ،مبجلس الدفاع واألمن القومي لتقييم
التدابري املتخذة حلماية املواطنني واألراض ��ي
الفرنسية من اهلجمات اإلرهابية.
وذك��ر قصر الرئاسة الفرنسية (االليزيه) يف
بيان أن اجمللس أكد ضرورة توخى أعلى درجات
احل��ذر وحشد إمكانات الدولة الالزمة ملواجهة
التهديدات املختلفة .وأضاف البيان أن جملس
الدفاع تطرق أيضا إىل تطور األزم��ات الدولية
وس�ي�ر ع�م�ل�ي��ات اجل �ي��ش ال �ف��رن �س��ي اخل��ارج �ي��ة
حملاربة اجملموعات اإلرهابية املسلحة.
ي��ذك��ر أن ف��رن�س��ا ق ��ررت ل�ل�م��رة اخل��ام�س��ة يف
ديسمرب امل��اض��ي متديد حالة ال �ط��وارئ املعلنة
منذ اعتداءات  13نوفمرب عام  ،2015يف باريس،
وذل ��ك حتى  15يوليو  2017يف ظ��ل التهديد
اإلره ��اب ��ي امل��رت �ف��ع وحل�ي�ن االن �ت �ه��اء م��ن دورت ��ي
االنتخابات الرئاسية ،يف  23أبريل ،و 7مايو من
العام اجل��اري ،واالنتخابات النيابية ،يف  11و18
يونيو من املقبل.
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وزير الخارجية البريطاني
يزور مقديشو
التقى وزير اخلارجية الربيطاني «بوريس
جونسون» صباح األربعاء الرئيس الصومالي
حممد عبد اهلل حممد ،وذلك خالل قيامه
ب��زي��ارة مفاجئة إىل مقديشو ال�ت�ي تشهد
هجمات متتالية يش ّنها عناصر من حركة
الشباب ،كما أعلن مصدر مالحي.
ويف تصريح ل��وك��ال��ة ف��ران��س ب ��رس ،قال
امل�س��ؤول يف مطار مقديشو ال��دول��ي حممد
عبد الرمحن ،أن «وزير اخلارجية الربيطاني
قد وصل ويلتقي الرئيس يف هذا الوقت.
واك���د م �س��ؤول يف ال��رئ��اس��ة الصومالية
طالبا عدم الكشف عن هويته ،اللقاء .وقال
لوكالة فرانس ب��رس ،أن��ه يعقد يف القصر
الرئاسي «فيال صوماليا» بوسط العاصمة
ال �ص��وم��ال �ي��ة .وت �ن��اق �ل��ت وس ��ائ ��ل ال �ت��واص��ل
االجتماعي صباح االربعاء عددا من الصور
عن اللقاء بني جونسون والرئيس الصومالي.
وس�ي�ن��اق��ش ج��ون�س��ون وال��رئ �ي��س املنتخب
حديثا ،اجلفاف احلاد الذي جيتاح الصومال
يف الوقت الراهن.
وتقدر منظمة الصحة العاملية بأكثر من
 2 ،6مليون صومالي أي نصف عدد السكان،
عدد الذين حيتاجون إىل مساعدة انسانية
عاجلة ،يواجه حوالي ثالثة ماليني منهم
اجلوع .والصومال اليت أعلنت حالة الكارثة
الطبيعية اواخ���ر ش �ب��اط/ف�براي��ر ،ت�ع��د مع
اليمن ونيجرييا ،واحدا من ثالثة بلدان على
شفري اجملاعة اليت أعلنت حتى اآلن رمسيا
يف جنوب السودان حيث تؤثر على مئة ألف
ش�خ��ص .وت�ق��ول االم ��م امل�ت�ح��دة أن اجملاعة
تهدد اكثر م��ن  20مليون شخص يف هذه
البلدان االربعة.
واجملاعة االخ�يرة اليت وقعت يف الصومال
يف  ،2011بسبب اجل �ف��اف احل ��اد يف ال�ق��رن
اإلفريقي ،وزاد من حدتها الصراع مع حركة
الشباب االسالمية ،حصدت  260الف ضحية.
ومل يعلن م��ن قبل رمسيا ع��ن زي ��ارة وزي��ر
اخلارجية الربيطاني ،ألس�ب��اب أمنية على
ما يبدو.
ومل ت�ع��رف تتمة برنامج وزي ��ر اخلارجية
الربيطاني ،لكن مصدرا دبلوماسيا إقليميا
ق ��ال ل��وك��ال��ة ف ��ران ��س ب� ��ري ،أن ج��ون�س��ون
ميكن أن يزور قبل اجلمعة كال من اوغندا
واثيوبيا وكينيا.
وتوقيف مغربي داعشي في إسبانيا

الشرطة األملانية تعثر على
طرد مشبوه في وزارة املالية
ق��ال��ت الشرطة األمل��ان�ي��ة ي��وم األرب �ع��اء أنه
جرى العثور على طرد مشبوه يف مبنى وزارة
املالية يف العاصمة برلني.
ب�ي��د أن ال�ع��ام�ل�ين ظ �ل��وا ب��امل�ب�ن��ى .وت �ش �دّد
ال�ش��رط��ة األمل��ان�ي��ة إج��راءات �ه��ا األم�ن�ي��ة بعد
تعرضها لتهديدات من قبل تنظيم داعش
االره� ��اب� ��ي .م��ن جهتها أع�ل�ن��ت السلطات
اإلسبانية ،يوم األربعاء  15م ��ارس/آذار ،عن
توقيف مواطن مغربي مشتبه فيه باالتصال
بتنظيم «داعش» اإلرهابي.
وأوضحت وزارة الداخلية اإلسبانية يف بيان
أن أف��راد الشرطة أوقفوا مغربيا ( 43عاما)
خالل عملية أمنية جرت يف بلدة أربوسيس
مشال شرق البالد ،مضيفة أن املشتبه به قام
بإرسال أموال إىل مسلحني يف مناطق النزاع
يف كل من سوريا والعراق.
وم � ��ن اجل� ��دي� ��ر ب ��ال ��ذك ��ر أن ال �س �ل �ط��ات
اإلسبانية رفعت مستوى التهديد اإلرهابي
يف البالد يف وق��ت سابق إىل النطاق الرابع
(م ��ن أص ��ل مخ �س��ة) وأن األج��ه ��زة األم�ن�ي��ة
تشن بشكل دوري عمليات مداهمة ترمي إىل
توقيف املتطرفني.
وحب�س��ب وزارة ال��داخ�ل�ي��ة اإلس�ب��ان�ي��ة ف��إن
أك �ث��ر م ��ن  190ش�خ�ص��ا مت اع �ت �ق��اهل��م يف
البالد منذ ع��ام  2015لالشتباه بارتباطهم
باإلرهابيني.

مقتل شخصني بهجوم ش ّنته انتحاريات في نيجيريا

مقتل  17إرهابيا داعشيا في أفغانستان

البرملان البريطاني يوبخ مواقع التواصل

مقتل  155شخصا في اشتباكات بأوغندا

أعلنت السلطات النيجريية ،األرب�ع��اء  15م� ��ارس/آذار ،عن مقتل شخصني
وإصابة  16آخرين يف هجوم نفذته  4انتحاريات يف منطقة سكنية مبدينة
م��اي��دوغ��وري يف مش��ال ش��رق ال �ب�لاد .وأوض �ح��ت السلطاتأنالفتيات األرب��ع
طرقن باب منزل ثم فجرن عبواتهن الناسفة .ومل تعلن حتى اآلن أي جهة
مسؤوليتها عن العملية إال أن مجاعة «بوكو ح��رام» املتشددة تشن عادة
هجمات يف املنطقة .ومن اجلدير بالذكر أن مجاعة «بوكو حرام» تنشط
بشكل رئيس يف مشال ومشال شرقي نيجرييا.

أفادت وكالة خاما برس األفغانية لألنباء بقتل  17مسلحا لتنظيم «داعش»
اإلره��اب��ي يف ش��رق أفغانستان .وحبسب خاما ب��رس ف��إن وح��دات من اجليش
األفغاني وجهت سلسلة من الضربات إىل مواقع املسلحني يف إقليم ننكرهار،
ما أدى إىل تصفية  17منهم ،وتدمري خمابئ أسلحة ومتفجرات .ومن اجلدير
بالذكر أن أفغانستان تشهد يف اآلونة األخرية تدهورا لألوضاع األمنية ،حيث
قام الراديكاليون بتعزيز قدراتهم يف أقاليم لوغار ،وننكرهار ،وهلمند يف شرق
أفغانستان وجنوبها ،ويف أقاليم قندوز ،وبارفان ،وجوزجان ،يف مشال البالد.

وب��خ أعضاء يف ال�برمل��ان الربيطاني القائمني على مواقع التواصل االجتماعي ،مثل
فيسبوك وتويرت ويوتيوب ،بسبب ما وصفوه «حمتوى الكراهية» ال��ذي تعج به هذه
املواقع .وأظهر حتقيق برملاني يف بريطانيا أن شركات التواصل االجتماعي ال تعمل مبا
فيه الكفاية إلزالة احملتوى الذي ينطوي على حتريض أو يتضمن جرائم كراهية ضد
اآلخرين .وواجه كل من بيرت بارون ،نائب رئيس االتصاالت والشؤون العامة يف غوغل
مالكة يوتيوب ،ونيك بيكلز ،رئيس قسم السياسات العامة واحلكومية يف تويرت ،وسيمون
ميلنر ،رئيس السياسات العامة يف فيسبوك ،أسئلة صعبة من النواب يف الربملان.

أعلنت منظمة «هيومان رايتس ووت��ش» ،ي��وم األرب�ع��اء ،أن االشتباكات اليت
نشبت ب�ين ق��وات األم��ن األوغ�ن��دي��ة ومسلحني قبليني يف نوفمرب امل��اض��ي قد
أسفرت عن مقتل أكثر من  155شخصا .وأوضحت املنظمة يف تقرير -نقلت
عنه شبكة «إي ��ه ب��ي س��ي» األم��ري�ك�ي��ة -أن ع ��ددا م��ن األط �ف��ال أي�ض��ا ق��د لقوا
مصرعهم ج ّراء االشتباكات املسلحة بني األمن وأتباع الزعيم القبلي «تشارلز
ويسلي مومبيلي» املسيطر على منطقة منطقة روينزورورو قبل شهور .وكانت
السلطات أطلقت عملية أمنية ضخمة أعقبها اشتباكات واسعة بني الطرفني.

