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شمل تفاصيل بطاقات االئتمان وأرقام الهواتف

اختراق بيانات مئات السياسيني بينهم
ميركل في املانيا

املكسيك تطلب التحقيق
في انتهاكات األمن
األمريكي ضد املهاجرين
طلب��ت حكوم��ة املكس��يك  ،يف وق��ت متأخ��ر ي��وم
اخلمي��س ،رمسي��ا م��ن الوالي��ات املتح��دة إج��راء
حتقيق��ات ف��ى مالبس��ات ح��ادث إط�لاق أف��راد م��ن
ق��وات ح��رس احل��دود األمريكي��ة مؤخ��را الغ��ازات
املس��يلة للدم��وع عل��ى املهاجري��ن بوالي��ة تيخوان��ا
املكس��يكية لوق��ف تقدمه��م إىل داخ��ل األراض��ى
األمريكي��ة.
وذك��رت ش��بكة  /اي��ه ب��ى س��ى ني��وز /اإلخباري��ة
األمريكي��ة أن اخلارجي��ة املكس��يكية أب��دت  -م��ن
خالل س��فارتها بواش��نطن  -ش��عورها باالمتعاض
والضيق إزاء أية أعمال عنف ترتكب على حدودها
م��ع الوالي��ات املتح��دة  ،وأك��دت التزامه��ا أيض��ا
بتوف�ير س�لامة املهاجري��ن.
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الصني ردّت باعتقال  13كنديا منذ إلقاء القبض
على مديرة هواوي
قال��ت كن��دا إن  13م��ن مواطنيه��ا مت اعتقاهل��م يف الص�ين من��ذ إلق��اء القب��ض عل��ى
املديرة املالية لشركة هواوي تكنولوجيز منغ وان تشو الشهر املاضي يف فانكوفر بطلب
م��ن الوالي��ات املتحدة.
وق��ال بي��ان للحكوم��ة الكندي��ة إن مثاني��ة «عل��ى األق��ل» م��ن أولئ��ك الثالث��ة عش��ر أطلق
س��راحهم من��ذ ذل��ك احل�ين .ومل يكش��ف البي��ان م��ا ه��ي االتهام��ات ال�تي ق��د تك��ون وجه��ت
ألي منه��م.
وقب��ل بي��ان ي��وم اخلمي��س ،مل يُعل��ن س��وى ع��ن اعتق��ال ثالث��ة كندي�ين .وتصاع��دت
التوت��رات الدبلوماس��ية ب�ين كن��دا والص�ين من��ذ إلق��اء القب��ض عل��ى من��غ يف األول م��ن
ديس��مرب.
وأُف��رج ع��ن من��غ بكفال��ة عش��رة مالي�ين دوالر كن��دي ( 7.4ملي��ون دوالر أمريك��ي) ي��وم
 11ديس��مرب وه��ي تقي��م اآلن بأح��د منزليه��ا يف فانكوف��ر بينم��ا حت��اول مقاوم��ة تس��ليمها
للواليات املتحدة .ويتحتم على املسؤولة البالغة  46عاما ارتداء جهاز مراقبة يف الكاحل
والبق��اء يف املن��زل م��ن الس��اعة  11مس��اء وحت��ى السادس��ة صباح��ا.

استرالي يصدم سيارات ويطعن أحد املارة في سيدني ثم ينتحر
صدم اس�ترالي بس��يارته ذات الدفع الرباعي عربة ش��رطة يف مدينة س��يدني
ثم استوىل على شاحنة توصيل خاصة بأحد املتاجر ثم سيارة أجرة ليصدم
مركبات أخرى ويطعن أحد املارة قبل أن ينتحر أمام الشرطة يوم اجلمعة.
ب��دأت ه��ذه السلس��لة م��ن األح��داث ،ال�تي قال��ت الش��رطة إنه��ا ال تتص��ل
باإلرهاب ،عندما حاولت الشرطة إيقاف السيارة ألنها ال حتمل لوحة أرقام.
وص��دم الس��ائق س��يارة الش��رطة ث��م ن��زل م��ن س��يارته واس��توىل عل��ى ش��احنة
توصي��ل خاص��ة بأح��د املتاج��ر عل��ى بع��د حن��و س��بعة كيلوم�ترات ث��م واص��ل
ش��ق طريق��ه لنح��و  20كيلوم�ترا إىل ضاحي��ة قريب��ة م��ن املط��ار وص��دم ع��دة
س��يارات يف طريق��ه.
انفجار عند مكتب حزب
«البديل» المتطرف بوالية
ساكسونيا
رابطة الصحفيين األلمان تحذر
أعضاءها من السفر إلى تركيا

ذك��رت وس��ائل إع�لام حملي��ة ي��وم اجلمع��ة ،أن
متسللني إلكرتونيني نشروا بيانات شخصية ختص
مئ��ات السياس��يني األملان املنتم�ين ألحزاب كربى
تش��مل تفاصي��ل بطاق��ات االئتمان وأرق��ام اهلواتف
احملمول��ة وأن املستش��ارة أجني�لا م�يركل م��ن ب�ين
الضحايا.
وق��ال متح��دث باس��م جه��از مكافح��ة اجلرائ��م
اإللكرتوني��ة التاب��ع للمكت��ب االحت��ادي ألم��ن
املعلومات لرويرتز إن اجلهاز اجتمع يف وقت مبكر
ي��وم اجلمع��ة بعدم��ا تلق��ى ه��ذه األنب��اء.
وذك��ر املتح��دث أن سياس��يني م��ن ح��زب لينك��ه
املنتم��ي ألقص��ى اليس��ار كان��وا ضم��ن الضحاي��ا
ومنه��م زعي��م كتل��ة احل��زب يف جمل��س الن��واب
ديتم��ار بارت��ش.

ثالثة أرباع الفرنسيني
«غير سعداء» برئيسهم
أظه��ر اس��تطالع لل��رأي ،اخلمي��س ،أن ثالث��ة
أرباع الشعب الفرنسي ليس سعيدا بالطريقة اليت
يدي��ر به��ا الرئي��س إميانوي��ل ماك��رون وحكومت��ه
الب�لاد ،وأن أغلبي��ة تري��د أن ت��رى مزي��دا م��ن
اإلج��راءات لتحس�ين مدخ��ول األس��ر.
وه��زت موج��ة م��ن احتجاج��ات «الس�ترات
الصف��راء» يف الش��وارع خ�لال الش��هرين املاضي�ين
رئاس��ة ماك��رون ،األم��ر ال��ذي أج�بره عل��ى تقدي��م
تن��ازالت سياس��ية مشل��ت إلغ��اء زي��ادة مزمع��ة على
ضريبة الوقود حملاولة نزع فتيل الغضب من أزمة
حمسوسة يف ميزانيات األسرة.
ويف مواجهة التحدي األصعب يف فرتة رئاسته،
ال�تي ب��دأت قب��ل  20ش��هرا ،تعه��د ماك��رون من��ذ
ذل��ك احل�ين باملض��ي قدم��ا يف تعه��دات اإلص�لاح
األخ��رى ،مث��ل التعام��ل م��ع إعان��ات البطال��ة أو
إص�لاح اخلدم��ة املدني��ة ،حت��ى م��ع اس��تمرار
حركة االحتجاج.

وذك��رت صحيف��ة راينش��ه بوس��ت عل��ى موقعه��ا
اإللكرتوني إن املستشارة أجنيال مريكل والرئيس
فران��ك فال�تر ش��تاينماير م��ن ضحاي��ا عملي��ة
التس��لل.
وذك��رت هيئ��ة اإلذاع��ة والتلفزي��ون (إي��ه.آر.دي)
يف وق��ت س��ابق ي��وم اجلمع��ة أن ه��ذه البيان��ات ،اليت
ُنش��رت على تويرت ،تش��مل أيضا عناوين وخطابات
ش��خصية ونس��خا من بطاقات هوية.
وق��ال التقري��ر إن عملي��ة االخ�تراق طالت مجيع
األح��زاب األملاني��ة الكربى ،باس��تثناء حزب البديل
م��ن أج��ل أملاني��ا املنتم��ي لليم�ين املتط��رف .ومل
يُعرف بعد الدافع وراء العملية وال هوية منفذيها.
وقال��ت صحيف��ة بيل��د نق�لا ع��ن مص��ادر داخ��ل
املكت��ب االحت��ادي ألم��ن املعلوم��ات إن الش��بكة
الداخلي��ة للحكوم��ة األملاني��ة مل تتأث��ر بعملي��ة
االخ�تراق.
وق��ال متح��دث لروي�ترز إن جه��از مكافح��ة
اجلرائ��م اإللكرتوني��ة اجتم��ع لتنس��يق اس��تجابة
أجهزة احلكومة االحتادية مبا يف ذلك املخابرات
الداخلي��ة واخلارجي��ة.
وق��ال املتح��دث إن اجله��از ب��دأ اجتماع��ه ف��ور
العل��م به��ذا الش��أن -أي من��ذ صب��اح اجلمع��ة .ومل

يذكر أي تفاصيل بشأن حجم عملية االخرتاق.
يف س��ياق آخ��ر أف��ادت صحيف��ة «فيل��ت» األملاني��ة
نق�لا ع��ن الش��رطة ،حب��دوث تفج�ير خ��ارج مكت��ب
احلزب اليميين املتطرف «البديل ألملانيا» يف بلدة
دوبلن يف والية ساكس��ونيا دون إصابات.
وأك��دت الش��رطة أن االنفج��ار ،أس��فر ع��ن ض��رر
بنواف��ذ وأب��واب مكت��ب احل��زب واملن��ازل اجمل��اورة
وسيارتني ،فيما ال تستبعد السلطات وجود أسباب
سياس��ية وراء االعت��داء.
ح��زب «البدي��ل ألملاني��ا» تأس��س يف برل�ين ع��ام
 2013ردا على سياس��ة التس��امح مع الالجئني يف
الب�لاد.
م��ن جان��ب آخ��ر رص��دت صحيف��ة (نيوي��ورك
تاميز) األمريكية توجيه رابطة الصحفيني األملان
حتذيرا ألعضائها بعدم السفر إىل تركيا ،مبا يف
ذل��ك خ�لال العط�لات اخلاص��ة.
واستش��هدت الرابط��ة -يف بي��ان بثت��ه (نيوي��ورك
تامي��ز) عل��ى موقعه��ا اإللكرتون��ي ي��وم اخلمي��س-
باعتقال مواطن أملاني يف تركيا األس��بوع املاضي
بتهم��ة الدعاي��ة ملنظم��ة إرهابي��ة ،حي��ث مت إط�لاق
س��راحه ولك��ن ال ي��زال متواج��دا بش��كل قس��ري يف
تركي��ا ،وفق��ا لوس��ائل إع�لام أملاني��ة.

 3قتلى و 44جريح ًا باندالع حريق بمحطة وقود بكابول

الجيش األفغاني يقضي على  52مسلح ًا
من طالبان وداعش
�لحا
أوردت وكال��ة أنب��اء (خام��ا ب��رس) األفغاني��ة ي��وم اجلمع��ة أن  52مس� ً
تابع�ين حلرك��ة طالب��ان وتنظي��م داع��ش قتل��وا خ�لال عملي��ات عس��كرية مت
تنفيذه��ا يف ع��دد من األقالي��م األفغانية.
ونقل��ت الوكال��ة ع��ن مص��ادر عس��كرية أفغاني��ة مل تس��مها  -الق��ول إن 4
مس��لحني ُقتل��وا يف غ��ارة جوي��ة ش��نتها ق��وات التحال��ف يف إقلي��م باكيت��ا ،يف
ح�ين نف��ذت الق��وات األفغاني��ة عملي��ة هلا يف إقليم فارياب أس��فرت عن مقتل
�لحا .وأضاف��ت أن الق��وات األفغاني��ة قتل��ت ُ 4مس��لحني خ�لال عملي��ة
ُ 13مس� ً

البرازيل تنوي استضافة
قاعدة عسكرية أمريكية
ق��ال الرئي��س الربازيل��ي جاي�ير بولس��نارو إن��ه ال
يس��تبعد إمكاني��ة ح��وار واش��نطن ح��ول إنش��اء قاعدة
عس��كرية أمريكي��ة عل��ى أراض��ي ب�لاده.
واعت�بر بلس��نارو يف مقابل��ة تلفزيوني��ة اخلمي��س،
أن مس��ألة وج��ود قاع��دة عس��كرية «عل��ى األرض»
ه��ي مس��ألة رمزي��ة ،فـ»إمكاني��ات اجلي��وش األمريك��ي
والصي�ني والروس��ي تؤم��ن هل��ا الوص��ول إىل أي بقع��ة
يف األرض بغض النظر عن وجود قاعدة من عدمه».
وأض��اف« :لك��ن تط��ورات األح��داث يف الع��امل ق��د
تدفعن��ا إىل حب��ث ه��ذه املس��ألة يف املس��تقبل» ،وتاب��ع:
«تقارب��ي م��ع الوالي��ات املتح��دة قضي��ة اقتصادي��ة،
لكن��ه ق��د ميت��د إىل اجمل��ال العس��كري أيض��ا .ميكنن��ا
عق��د اتف��اق يف ه��ذا اجمل��ال» .كم��ا أع��رب الرئي��س
الربازيل��ي ال��ذي ت��وىل منصب��ه رمسي��ا يف  1يناي��ر،
ع��ن قلق��ه للمن��اورات اجلوية املش�تركة اليت أجرتها
روس��يا وفنزويال الش��هر املاضي ،وقال« :روس��يا نفذت
من��اورات يف فنزوي�لا ،وحن��ن نع��رف نواي��ا دكتاتوري��ة
(الرئي��س الفنزويل��ي نيك��والس) م��ادورو ،فهن��اك م��ا
يدع��و الربازي��ل للقل��ق به��ذا الش��أن».

تطهري نفذتها يف إقليم أوروزجان ،بينما ُقتل  7آخرون يف هلمند خالل دورية
قام��ت بها القوات املُس��لحة.
وقام��ت الق��وات األفغاني��ة ً
أيض��ا بقت��ل  8مس��لحني تابع�ين لطالب��ان ،كم��ا
دم��رت بع��ض خماب��ئ األس��لحة الصغ�يرة خ�لال عملي��ة نفذته��ا يف إقلي��م
كابيس��ا ،حس��بما ذك��رت املص��ادر العس��كرية.
ونفذت القوات املُسلحة األفغانية  -يف الوقت نفسه  -عملية أخرى يف إقليم
(ناجنرهار) أسفر عنها مقتل  4مسلحني ،وتدمري  8أنفاق شيدها املسلحون،
بينم��ا ُقت��ل  12آخ��رون خ�لال عملي��ات منفصل��ة نفذتها الق��وات األفغانية يف
إقلي��م لوج��ار .م��ن جهته��ا أعلن��ت وزارة الصح��ة العام��ة يف أفغانس��تان مقت��ل
ثالثة أشخاص وإصابة  44آخرين جراء حريق اندلع يف بادئ األمر بإحدى
حمطات الوقود بالعاصمة كابول وامتد بعد ذلك إىل املباني اجملاورة.
ونقلت قناة (طلوع) األفغانية يوم اجلمعة عن املتحدث باسم وزارة الصحة
العام��ة وحي��د اهلل مي��ار قول��ه :إن م��ن ب�ين اجلرح��ى نس��اء وأطف��ال ،وأن س��تة
مصاب�ين يف حالة حرجة.

مساع يابانية للتوصل التفاق سالم مع روسيا
ق��ال رئي��س ال��وزراء اليابان��ي ش��ينزو آب��ي ي��وم اجلمع��ة إن��ه يعت��زم العم��ل عل��ى التوص��ل إىل معاهدة س�لام مع روس��يا ،وه��و األمر الذي يواجه عقب��ات منذ عقود
بسبب نزاع على أراض .ومن املقرر أن جيتمع آبي مع الرئيس الروسي فالدميري بوتني هذا الشهر يف روسيا إلجراء مباحثات تهدف إلنهاء النزاع حول جمموعة
جزر استولت عليها القوات السوفيتية يف األيام األخرية من احلرب العاملية الثانية .وقال آبي يف مؤمتر صحفي إنه يريد إحراز أكرب قدر ممكن من التقدم
يف هذا الصدد.

وحاول الرجل ( 24عاما) سرقة سيارة أخرى وطعن أحد املارة عندما حاول
منعه قبل االستيالء على سيارة أجرة .وأوقفت الشرطة املهاجم يف نهاية األمر
يف س��يارة األجرة وحاولت صعقه للس��يطرة عليه لكنه طعن نفس��ه يف الصدر
ومات على الفور.
وقال مس��اعد مفوض الش��رطة باإلنابة ميك فيتزجريالد للصحفيني يف
س��يدني كان املته��م حياول إي��ذاء الناس عمدا.
وأض��اف :كان حي��اول فع��ل كل م��ا ميك��ن لتف��ادي القب��ض علي��ه.
أفعال��ه ،ال س��يما عندم��ا طع��ن ش��خصا بريئ��ا ،تدفعنا لالعتق��اد أنه يعاني من
مشكالت عقلية.

وسط مزيد من التوتر بني موسكو وواشنطن

روسيا توجه االتهام رسميا بـالتجسس لجندي
أمريكي-بريطاني

بريطانيا تحذر روسيا من «التالعب الدبلوماسي»

وج��ه القض��اء الروس��ي تهم��ة «التجس��س» إىل اجلن��دي املتقاع��د يف صف��وف املارين��ز األمريك��ي «ب��ول
ويالن» الذي أوقف يف موس��كو االس��بوع املاضي ،وفق ما أفاد حماميه اخلميس ،وس��ط مزيد من التوتر
بني روسيا والغربيني على خلفية قضايا مماثلة .وقال احملامي فالدميري جرييبنكوف كما نقلت عنه
وكالة ريا نوفوس�تي العامة :إن «احملكمة أمرت بتوقيف بول ويالن احتياطيا» ،وهو إجراء يلي توجيه
االتهام ويس��بق احملاكمة ،موضحا أنه اس��تأنف هذا القرار طالبا اإلفراج عن موكله بكفالة.
وأك��د مص��در قري��ب م��ن املل��ف لوكال��ة انرتفاك��س أن وي�لان اته��م رمسيا ب»التجس��س» ،وهي تهمة
ينفيها .وأضاف احملامي أن األمريكي «يتصرف بطريقة بناءة» و»يتعامل معه احملققون يف شكل إنساني
ومهين» .وتؤكد أجهزة األمن الروسية أنها أوقفت ويالن «فيما كان يقوم بعمل جتسسي» اجلمعة يف
موسكو ،وهو يواجه عقوبة السجن حتى عشرين عاما.
وزاره السفري األمريكي يف موسكو جون هانتسمان يف سجن ليفورتوفو يف العاصمة الروسية ،حبسب
اخلارجية األمريكية .وويالن ( 48عاما) هو مدير األمن الدولي يف جمموعة «بورغ وورنر» اليت تصنع
قطع غيار للسيارات ومقرها قرب ديرتويت ،حبسب شقيقه ديفيد ويالن.
اىل ذل��ك ح��ذرت لن��دن ،اجلمع��ة ،موس��كو م��ن مغب��ة اس��تخدام الضاب��ط الس��ابق يف البحري��ة ،ب��ول
ويالن ،الذي حيمل اجلنسيتني األمريكية والربيطانية وتتهمه روسيا بـ»التجسس» ،يف «لعبة شطرنج
دبلوماس��ية» .وج��اء حتذي��ر بريطاني��ا ع��ل لس��ان وزي��ر خارجيته��ا ،جريمي��ي هان��ت ،ال��ذي زع��م قائال« :لن
نقب��ل باس��تخدام أش��خاص يف لعب��ة ش��طرنج دبلوماس��ية» .وأض��اف هان��ت يف مقابل��ة م��ع هيئ��ة اإلذاع��ة
الربيطاني��ة« :حن��ن قلق��ون ج��دا بش��أنه وبش��أن عائلت��ه» ،حس��ب م��ا ذك��رت وكال��ة فران��س ب��رس.
من جانبها ،ذكرت أسرة اجلندي املتقاعد أنه كان يزور موسكو حلضور حفل زفاف زميل سابق من
مشاة البحرية ،وأنه «بريء» من تهم التجسس املوجهة إليه.
ويأت��ي توقي��ف األمريك��ي يف وق��ت تنخ��رط موس��كو والغ��رب أكث��ر فأكث��ر فيم��ا يع��رف بـ»ح��رب
اجلواس��يس» ،بدءا من تس��ميم اجلاس��وس املزدوج الس��ابق س�يرغي س��كريبال وابنته يف إجنلرتا على يد
جاسوسني روسيني مفرتضني .ويضاف إليها ،إدانة الروسية ماريا بوتينا يف الواليات املتحدة بعد اتهامها
بأنه��ا «عمي��ل أجن�بي غ�ير قانوني».

صــــــورة وخبــــــر
العاصفة بابوك تجتاح جنوب تايالند

الجمارك األوكرانية تعترض رسالة من بطريرك موسكو

األمن التركي يعتقل مشتبها بانتمائهم لـ«تنظيم غولن»

تسونامي إندونيسيا خ ّلف  400قتيل وآالف املشردين

ضرب��ت العاصف��ة االس��توائية «باب��وك» جن��وب تايالن��د صب��اح ي��وم اجلمع��ة،
وسط خماوف من جانب السلطات من أن تصبح أشد عاصفة تضرب البالد
من��ذ عق��ود .وذك��رت هيئ��ة األرص��اد اجلوي��ة أن «بابوك» تس��ببت بالفعل فى
أمط��ار غزي��رة وري��اح قوي��ة وارتف��اع أم��واج البح��ر إىل مخس��ة أمت��ار فى جنوب
البالد ،لكن مل يتلق املس��ؤولون بالغات عن وقوع إصابات أو أضرار خطرية.
وكانت العاصفة تتجه غربًا من حبر الصني اجلنوبى على خليج تايالند،
م��ع ري��اح بلغ��ت س��رعتها القصوى  80كيلوم ً
رتا فى الس��اعة.

ص��ادرت اجلم��ارك األوكراني��ة ط��ردا بريدي��ا كان حيت��وي عل��ى رس��الة بعثه��ا
البطريرك كرييل ،بطريك موسكو وسائر روسيا للرعية يف أوكرانيا عشية حلول
عي��د املي�لاد عل��ى التقوي��م الش��رقي يف ال�ـ 7م��ن يناير .وذكر رئي��س املكتب اإلعالمي
لدى بطريركية موسكو ،أن اجلمارك بررت تصرفاتها مبزاعم خمالفة اإلجراءات.
وأضاف« :لكن الزمن مل يعد كما كان عليه من قبل ،فاآلن ميكن قراءة الرسالة
حتى من شاشة اهلاتف الذكي» .وحسب التقليد السنوي ،يرسل بطريرك موسكو
نسخا مطبوعة من رسالته إىل الكنائس األرثوذوكسية الروسية يف أوكرانيا.

نف��ذت الش��رطة الرتكي��ة ،اجلمع��ة محل��ة اعتق��االت يف أحن��اء الب�لاد ،طال��ت
عس��كريني يش��تبه بارتباطه��م بتنظي��م «غول��ن» ،ال��ذي تتهم��ه أنق��رة مبحاول��ة
االنق�لاب الفاش��لة يف مت��وز /يولي��و  .2016وأص��درت النياب��ة يف كل م��ن
اس��طنبول وقوني��ا وأنق��رة مذك��رات توقي��ف حب��ق  137ش��خصا ،يف إط��ار
حتقيقاتها ضد التنظيم الذي تصنفه تركيا بـ»كيان إرهابي» .وتشري أنقرة
إىل أن غولن املقيم يف الواليات املتحدة ،أمر مبحاولة االنقالب اليت استهدفت
الرئي��س الرتك��ي رج��ب طي��ب أردوغ��ان بتاري��خ  15متوز/يولي��و .2016

أوضح مكتب األمم املتحدة لتنس��يق الش��ؤون اإلنس��انية ،أنه حتى اخلميس ،لقي
أكثر من  400شخص حتفهم يف أعقاب التسونامي الذي ضرب املناطق الساحلية
ح��ول منطق��ة مضي��ق س��وندا بالق��رب م��ن العاصم��ة اإلندونيس��ية جاكرت��ا .وقال
نائب املتحدث باسم األمم املتحدة فرحان حق :إنه يف غضون ذلك «يعمل آالف
األشخاص من احلكومة اإلندونيسية والصليب األمحر واملنظمات غري احلكومية
وغريه��ا عل��ى االس��تجابة لذل��ك ،كم��ا يقوم��ون بتوزي��ع إم��دادات الط��وارئ ،مث��ل
الغذاء واملاء والصرف الصحي والبطانيات.

