دوليات

بولندا تعتقل موظف ًا في
هواوي الصينية ومواطنا
بتهمة التجسس
قالت وكالة األنباء البولندية (باب) يوم اجلمعة
إن بولن��دا ألق��ت القب��ض عل��ى موظ��ف صي�ني يف
ش��ركة ه��واوي ومواط��ن بولن��دي متخص��ص يف
األم��ن اإللكرتون��ي التهامهم��ا بالتجس��س وه��و م��ا
يعم��ق اجل��دل بش��أن االنتق��ادات الغربي��ة لش��ركة
تكنولوجي��ا االتص��االت الصيني��ة العمالق��ة.
وذك��رت حمط��ة (تي.يف.ب��ي) التلفزيوني��ة
البولندي��ة أن أجه��زة األم��ن فتش��ت املكات��ب احمللي��ة
لش��ركة هواوي تكنولوجيز ومكاتب بولندية تابعة
لش��ركة أوران��ج لالتص��االت .ومل يتس��ن الوص��ول
إىل ه��واوي وأوران��ج للتعقي��ب.
ويف ديس��مرب كان��ون األول ألق��ت الس��لطات
الكندي��ة القب��ض عل��ى من��غ وان تش��و املس��ؤولة
التنفيذي��ة يف ه��واوي بطل��ب م��ن الوالي��ات املتح��دة
يف إط��ار حتقي��ق بش��أن انته��اكات مزعوم��ة
لعقوب��ات جتاري��ة أمريكي��ة.
وتق��ول أجه��زة املخاب��رات األمريكي��ة إن ه��واوي
عل��ى صل��ة باحلكوم��ة الصيني��ة وإن معداته��ا
رمب��ا يك��ون به��ا ”أب��واب خلفي��ة“ يس��تخدمها م��ن
يتجسس��ون عل��ى احلكوم��ة .ومل يت��م إع�لان أي أدلة
علن��ا ونف��ت الش��ركة م��رارا ه��ذه االتهام��ات.
ودفع��ت االتهام��ات األمريكي��ة جمموع��ة م��ن
ال��دول والش��ركات الغربي��ة ملراجع��ة الس��ماح
باس��تخدام مع��دات تصنعه��ا ه��واوي يف ش��بكاتها
لالتصاالت .وقال ماتشي فاشيك نائب رئيس جهاز
املخاب��رات البولن��دي لوكال��ة األنب��اء البولندي��ة
املواط��ن الصي�ني موظ��ف يعم��ل يف ش��ركة
إلكرتوني��ات كب�يرة...

لعنة غولن ُتلقي بـ 100
عسكري تركي في السجون
ق��ال ممثل��و ادع��اء واإلع�لام الرمس��ي :إن تركيا
أص��درت أم��را بالقب��ض عل��ى أكث��ر م��ن مئ��ة م��ن
اجلنود والطالب العس��كريني الس��ابقني لالش��تباه
يف صلته��م بالش��بكة ال�تي أسس��ها رج��ل الدي��ن
املقي��م يف الوالي��ات املتح��دة فت��ح اهلل كولن الذي
تتهمه أنقرة بالتخطيط حملاولة االنقالب يف عام
.2016
وتنفذ الشرطة عملياتها اليت تستهدف أنصار
كول��ن بش��كل مس��تمر من��ذ حماول��ة االنق�لاب
واكتس��بت ه��ذه العملي��ات زمخ��ا يف اآلون��ة
األخ�يرة .وينف��ي كول��ن تورط��ه يف حماول��ة
االنق�لاب ال�تي أس��فرت ع��ن مقت��ل  250ش��خصا.
وق��ال مكت��ب النائ��ب الع��ام يف اس��طنبول إنه أمر
بالقبض على  50مشتبها بهم منهم ستة ضباط
وبقيته��م ط�لاب أكادميي��ة عس��كرية مت فصله��م
بعد حماولة االنقالب على خلفية حتقيق بشأن
الذي��ن هلم صل��ة بكولن داخل اجليش.
وق��ال البي��ان إن ه��ذه العملي��ة ال�تي مشل��ت
 16إقليم��ا رك��زت عل��ى اتص��االت ع�بر كبائ��ن
هواتف عمومية .وقالت وكالة األناضول لألنباء
الرمسي��ة إن ممثل��ي االدع��اء يف إقلي��م أضن��ة
جبن��وب الب�لاد أم��روا بالقب��ض عل��ى  52جندي��ا
آخري��ن ،منه��م  42م��ا زال��وا يف اخلدم��ة ،يف عملية
مشل��ت  20إقليم��ا.
وذك��رت الوكال��ة أن ضباط��ا آخري��ن يف
اخلدم��ة برت��ب كولوني��ل وميج��ر وليفتنان��ت
يواجه��ون االعتق��ال بس��بب إج��راء اتص��االت م��ن
هوات��ف عمومي��ة م��ع أش��خاص يش��تبه يف صلتهم
بكولن .وأضافت أنه مت إلقاء القبض على العديد
م��ن املش��تبه به��م بالفع��ل.
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روسيا تنفي بحث مقايضة جواسيس تشمل جنديا أمريكيا سابقا

جنرال أمريكي يق ّر ببلوغ روسيا والصني البعد الرابع
في مجال األسلحة

موسكو تدعو
إلى إنزال العقاب
بكل المتورطين
باغتيال السفير
كارلوف في أنقرة

موسكو وبكني متكنتا من تطوير مقاتالتهما لتصبح أسرع من الصوت
أك��د جن��رال أمريك��ي رفي��ع أن روس��يا والص�ين بلغت��ا بالفع��ل
«البع��د الراب��ع» يف اجمل��ال الدفاع��ي ،مش�يرا إىل أن ذل��ك يظه��ر يف
األس��لحة ف��رط الصوتي��ة.
وش��دد القائ��د الس��ابق للقي��ادة األمريكي��ة الش��مالية اجلن��رال
ه��وارد تومس��ون يف مقال��ة نش��رها يف صحيف��ة « ،»Hillعل��ى أن
السياس��يني األمريكي�ين رمب��ا ال يع��ون أن روس��يا والص�ين مبس��اعدة
األس��لحة األس��رع م��ن الص��وت ،قامت��ا بالفع��ل بتوس��يع قدراتهم��ا
القتالي��ة بش��كل كب�ير ،ورأى أن��ه يتع�ين عل��ى الوالي��ات املتح��دة أن
جتاريهم��ا يف ه��ذا املضم��ار.
ولفت اجلنرال األمريكي إىل أن تقريرا صادرا عن معهد ميتش��ل
ألحب��اث الفض��اء ،أف��اد ب��أن األس��لحة فرط الصوتي��ة تتيح للواليات
املتح��دة ض��رب أه��داف بس��رعة هائل��ة يف مجي��ع أحن��اء الع��امل ،فيما
س��تصبح أنظم��ة الدف��اع اجل��وي احلالي��ة عتيق��ة بش��كل تلقائ��ي،
وع�لاوة عل��ى ذل��ك ،تض��ع األس��لحة األس��رع م��ن الص��وت يف أي��دي
أصحابه��ا م��ا يس��مى ب�ـ «تأث�ير البع��د الراب��ع» ال��ذي يضي��ق بش��كل
كب�ير ناف��ذة اختاذ الق��رار أمام اخلصوم.

ورأى تومس��ون أن اختب��ارات منظوم��ة «أفانغ��ارد» الصاروخي��ة
الروس��ية الناجح��ة يف ديس��مرب املاض��ي أثبت��ت جب�لاء أن الوالي��ات
املتح��دة لي��س لديه��ا إمكان��ات مماثل��ة ،وأن دفاع��ات الب�لاد اجلوي��ة
غ�ير ق��ادرة عل��ى مواجه��ة مث��ل ه��ذه التهدي��دات.
ويتمي��ز ص��اروخ «أفانغ��ارد» الروس��ي العاب��ر للق��ارات بقدرت��ه
عل��ى الط�يران يف طبق��ات الغ�لاف اجل��وي الكثيف��ة يف جم��ال عاب��ر
للق��ارات ،وبس��رعة تف��وق س��رعة الص��وت بأكث��ر م��ن  20م��رة.
وأثن��اء توج��ه ه��ذا الص��اروخ الفري��د حن��و اهل��دف ،تق��وم وحدت��ه
اجملنح��ة مبن��اورات عميق��ة عل��ى اجلانب�ين وإىل األعل��ى آلالف
الكيلوم�ترات ،م��ا جيعل��ه عصي��ا عل��ى كافة وس��ائل الدف��اع اجلوي.
م��ن جانبه��ا قال��ت وزارة اخلارجي��ة الروس��ية ي��وم اجلمع��ة إن��ه ال
توج��د أي مناقش��ات بش��أن ترتي��ب مقايض��ة حمتمل��ة جلواس��يس
تش��مل اجلن��دي الس��ابق مبش��اة البحري��ة األمريكي��ة ب��ول وي�لان،
ووصف��ت التكهن��ات مبث��ل ه��ذا االتف��اق بأنه��ا أخب��ار كاذب��ة.
واحتج��ز جه��از األم��ن االحت��ادي الروس��ي وي�لان ،ال��ذي حيم��ل
أيض��ا ج��وازات س��فر بريطاني��ة وكندي��ة وأيرلندي��ة ،يف  28ديس��مرب

األمم املتحدة تهاجم بيونغ يانغ رغم تقدم املباحثات بني الكوريتني
ق��ال مق��رر األم��م املتح��دة اخل��اص حبق��وق اإلنس��ان يف كوري��ا الش��مالية ي��وم اجلمع��ة ،إن��ه رغ��م احلوار
الدول��ي عل��ى م��دى ع��ام ووع��ود زعم��اء كوريا الش��مالية باإلص�لاح االقتصادي فإن وضع حقوق اإلنس��ان
يف ه��ذا البل��د املع��زول ال ي��زال بائس��ا .وزار مق��رر األم��م املتح��دة توم��اس كوينتان��ا ،ال��ذي منعت��ه حكوم��ة
بيوجنيان��ج م��ن دخ��ول الب�لاد ،كوري��ا اجلنوبي��ة ه��ذا األس��بوع يف إط��ار حتقي��ق س��يتم رفع��ه إىل جمل��س
حقوق اإلنس��ان التابع للمنظمة الدولية يف مارس آذار .وأش��ار كوينتانا إىل أن زعيم كوريا الش��مالية
كيم جونج أون قد شرع يف جهود لتحسني ظروف املعيشة بالرتكيز على التنمية االقتصادية ،إال أنه
أضاف أن تلك اجلهود مل ترتجم إىل حتس��ن يف حياة معظم الناس .وقال للصحفيني يف س��ول الواقع
هو أنه ،رغم كل التطورات العاملية اليت شهدها العامل يف العام املاضي ،من املؤسف بشدة أن واقع حقوق
اإلنس��ان عل��ى األرض مل يتغ�ير ،وال ي��زال ش��ديد اخلط��ورة .وأض��اف :معظ��م الس��كان يعان��ون احلرم��ان يف
مجيع اجملاالت املتعلقة باحلقوق االقتصادية واالجتماعية ،مثل الصحة واإلسكان والتعليم والضمان
االجتماعي والتوظيف والغذاء واملياه والصحة العامة .وتنفي كوريا الشمالية انتهاك حقوق اإلنسان
وتقول إن اجملتمع الدولي يس��تغل القضية كحيلة سياس��ية لعزهلا.

رئيس وزراء جديد بتايوان بعد استقالة الحكومة

عين��ت تاي��وان ي��وم اجلمع��ة الرئي��س الس��ابق حلزبه��ا احلاك��م املطال��ب
باالس��تقالل ع��ن الص�ين رئيس��ا جدي��دا لل��وزراء بعدم��ا اس��تقال رئي��س ال��وزراء
احلال��ي وحكومت��ه بأكمله��ا عق��ب هزمي��ة احل��زب يف انتخاب��ات حملي��ة.
ومثل��ت اخلس��ائر يف انتخاب��ات نوفم�بر تش��رين الثان��ي حتدي��ا كب�يرا للرئيس��ة
تساي إينج وين اليت واجهت انتقادات متصاعدة بشأن جدول أعماهلا اإلصالحي
وس��ط تهدي��دات متج��ددة م��ن الص�ين ،ال�تي تعت�بر اجلزي��رة املتمتع��ة حبك��م
ذات��ي تابع��ة هل��ا .وعين��ت تس��اي ي��وم اجلمع��ة س��و تس��ينج تش��انغ ال��ذي رأس حزبها
الدميقراط��ي التقدم��ي احلاك��م لفرتت�ين ،قائل��ة إن تاي��وان واجه��ت حتدي��ات يف

ظ��ل التهدي��دات املتصاع��دة م��ن الص�ين والتوت��ر التج��اري بني داعمتها الرئيس��ية
الوالي��ات املتح��دة وبك�ين .وقال��ت تس��اي ال ب��د وأن تواج��ه دميقراطي��ة تاي��وان
وتقدمه��ا بع��ض التحدي��ات ،مضيف��ة أن الص�ين تبح��ث ف��رض اس�تراتيجيتها
دول��ة واح��دة ونظام��ان عل��ى اجلزي��رة .وتعه��د س��و بقي��ادة اإلدارة يف ظل التحديات
والتعل��م م��ن أخط��اء املاض��ي .وق��ال :الوضع صعب واملهمة ش��اقة .وجاء تعيني س��و
بع��د اس��تقالة ولي��ام الي ،ثان��ي رئي��س وزراء يتنح��ى من��ذ تول��ي تس��اي الس��لطة يف
 2016وذل��ك عم�لا بتقلي��د متب��ع وه��و أن يس��تقيل الق��ادة عندم��ا خيس��ر حزبهم
يف انتخابات مهمة.

كانون األول واتهمه بالتجسس .وقالت أسرته إنه بريء وإنه كان
يف موس��كو حلض��ور حف��ل زف��اف.
وقال��ت ماري��ا زخاروف��ا املتحدث��ة باس��م وزارة اخلارجي��ة الروس��ية
إن��ه س��يتم الس��ماح لدبلوماس��يني م��ن بريطاني��ا وكن��دا وأيرلن��دا
باالتص��ال بوي�لان فيم��ا وصفت��ه باإلط��ار الزم�ني املتف��ق علي��ه.
م��ن جان��ب آخ��ر أعرب��ت موس��كو ع��ن اعتقادها بأن كل من ش��ارك
أو ت��ورط يف اغتي��ال الس��فري الروس��ي يف تركي��ا ،أندري��ه كارل��وف،
س��ينال عقابه العادل وفقا للقواعد القانونية الس��ارية املفعول.
وقال��ت الناطق��ة الرمسي��ة باس��م وزارة اخلارجي��ة الروس��ية ،ماري��ا
زاخاروف��ا ،ي��وم اجلمع��ة يف مؤمت��ر صحف��ي مبوس��كو»:ما زلن��ا نتاب��ع
احملاكمة (برتكيا) حتى خواتيمها ،ونعتقد أنه بنتيجتها سيتم
كش��ف مجي��ع املش��اركني واملتورط�ين يف ه��ذه اجلرمي��ة الفظيع��ة،
وأنه��م س��وف ينال��ون العق��اب ال��ذي يس��تحقونه وفق��ا للقان��ون».
وقت��ل الس��فري الروس��ي ل��دى تركي��ا اندري��ه كارل��وف ي��وم 19
ديس��مرب  2016أثن��اء إلقائ��ه خطاب��ا يف افتت��اح مع��رض للص��ور يف
أنق��رة.
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مادورو يبدأ فترة ثانية في رئاسة
فنزويال ويتجاهل االنتقادات

روسيا تتهم أمريكا بخلق
هيئات حكومية بديلة
في فنزويال
أعلن��ت وزارة اخلارجي��ة الروس��ية أن السياس��ة
األمريكي��ة اهلادف��ة إىل تش��كيل هيئ��ات حكومي��ة
بديل��ة يف فنزوي�لا تع��د انته��اكا واضح��ا لس��يادة
ه��ذا البلد.
وج��اء يف تعلي��ق ص��در ع��ن ال��وزارة ونش��ر عل��ى
موقعه��ا اإللكرتون��ي« :إن اخل��ط األمريك��ي
الوق��ح به��دف التش��كيل املناه��ض للدس��تور
هليئ��ات حكومي��ة بديل��ة يف فنزوي�لا ،وحم��اوالت
وص��ف خمتل��ف هيئ��ات الس��لطة الفنزويلي��ة
بالش��رعية أو بغ�ير الش��رعية ،وجتاه��ل الواقعي��ة
وتش��ديد العقوبات اليت تؤدي إىل تدهور الوضع
االجتماع��ي االقتص��ادي وتلح��ق ض��ررا بس��كان
فنزويال العاديني ،ميثل انتهاكا واضحا لسيادة
فنزوي�لا».
وأضاف��ت« :نري��د أن نذك��ر أنن��ا اقرتحن��ا بع��د
وق��وع انق�لاب دول��ة يف أوكراني��ا إعط��اء طاب��ع
ش��امل ملب��دأ ع��دم ج��واز تغي�ير الس��لطة بط��رق
غري دس��تورية .لكن عددا من بلدان العامل لس��وء
احلظ رفضت هذا االقرتاح آنذاك .ونرى يف ذلك
إظه��ارا للموق��ف املس��يس م��ن ه��ذا املب��دأ».
وع�برت ال��وزارة أيض��ا ع��ن اعتقاده��ا ب��أن ه��ذا
الطري��ق ال آف��اق ل��ه ،مش�يرة إىل أن اس��تفزاز
مواصل��ة االنش��قاق يف اجملتم��ع الفنزويل��ي أم��ر
غ�ير مقب��ول .ودع��ت إىل املس��اعدة يف البح��ث
ع��ن الوف��اق الداخل��ي بفنزوي�لا وتوحي��د جه��ود
احلكوم��ة واملعارض��ة لص��احل ختفي��ف ح��دة
التوت��ر وتصحي��ح الوض��ع يف ه��ذا البل��د وإدارة
الدول��ة عل��ى أس��اس التوحي��د ،وذل��ك بش��رط أن
تراعي كل القوى السياس��ية يف البالد الدس��تور
والقوان�ين املوج��ودة.
وبدأ الرئيس الفنزويلي نيكوالس مادورو فرتة
والي��ة ثاني��ة ي��وم اخلمي��س متحدي��ا منتقدي��ه
يف الوالي��ات املتح��دة وأمري��كا الالتيني��ة الذي��ن
وصف��وه بأن��ه مغتص��ب للس��لطة يف بل��د أدت فيه��ا
الفوض��ى االقتصادي��ة إىل أزم��ة إنس��انية.
وأدى م��ادورو اليم�ين أم��ام احملكم��ة العلي��ا
املؤي��دة للحكوم��ة وال�تي حل��ت إىل ح��د كب�ير
حم��ل الربمل��ان ال��ذي تس��يطر علي��ه املعارض��ة.
وم��ادورو س��ائق حاف�لات س��ابق أصب��ح زعيم��ا
اش�تراكيا ،وه��و يواج��ه حتدي��ات كب�يرة منه��ا
التضخ��م املف��رط والنق��ص الش��ديد يف الغ��ذاء
وال��دواء وهج��رة مالي�ين املواطن�ين الس��اعني
للف��رار م��ن ش��ظف العي��ش.

استنفار أمني وإخالء للمحاكم في أملانيا بسبب تهديدات إرهابية

احتجاجات تستقبل ميركل في أثينا ..واملستشارة تق ّر بمسؤولية بالدها عن الجرائم النازية باليونان

خ��رج املئ��ات م��ن اليوناني�ين يف مظاه��رات بالعاصم��ة أثين��ا للتندي��د بزي��ارة
املستش��ارة األملاني��ة إىل الب�لاد.
واندلع��ت اش��تباكات عنيف��ة ب�ين املتظاهري��ن والش��رطة بع��د ان حاول��ت
ق��وات األم��ن ردع احملتج�ين باهل��راوات والقناب��ل املس��يلة للدم��وع .واس��تخدم
املتظاه��رون العص��ي ملهامج��ة أف��راد الش��رطة الذي��ن كان��وا يس��دون الش��ارع يف
وس��ط أثين��ا يف الوق��ت ال��ذي كان��ت في��ه م�يركل يف اجتم��اع م��ع رئي��س الوزراء
اليونان��ي أليكس��يس تس��يرباس يف مكتب��ه .وعل��ى الرغ��م م��ن أن احلكوم��ة
اليونانية منعت التجمعات واملظاهرات يف العاصمة أثينا بسبب زيارة مريكل
حت��دى احملتج��ون الق��رار ونظم��وا مس�يرات مناوئ��ة للمستش��ارة األملاني��ة .وق��ال
املتظاه��رون إن م�يركل لس��يت موض��ع ترحي��ب يف اليون��ان ألنه��ا لعب��ت «دورا
قيادي��ا» يف إفق��ار الش��عب اليونان��ي.
وناق��ش املس��ؤوالن ع��دة ملف��ات م��ن بينها األزمة االقتصادي��ة اليونانية ووضع
الالجئني باإلضافة إىل أزمة النزاع على االسم بني اليونان ومقدونيا .وأشادت
املستش��ارة االملاني��ة مب��ا وصفت��ه ب�ـ «إج��راءات حامس��ة» ال�تي ق��ام به��ا أليكس��يس
تس��يرباس يف قضي��ة مقدوني��ا وقال��ت ب��أن فوائ��د ه��ذا اإلج��راء حيم��ل «فوائ��د»
ليس��ت فق��ط يف مقدوني��ا واليون��ان ،ولك��ن «يف كل أوروب��ا» .وقال��ت املستش��ارة
األملاني��ة ،خ�لال أول زي��ارة هل��ا إىل أثين��ا من��ذ  ،2014إن أملاني��ا «تتحم��ل بالكام��ل
مس��ؤولية اجلرائ��م» اليت ارتكبه��ا النازيون يف اليونان.
ويش��كل مطل��ب احلص��ول عل��ى تعويض��ات مالي��ة م��ن أملاني��ا ع��ن اجلرائ��م اليت
وقعت خالل احتالل النازيني هلذا البلد ( ،)1944-1941جدال قدميا يف اليونان
أحيته أزمة الدين يف السنوات األخرية .ويف مارس 2014؛ أعرب الرئيس األملاني

الس��ابق ،يواخي��م ج��اوك ع��ن ش��عوره باألس��ف واخل��زي ،بس��بب اجلرائ��م ال�تي
ارتكبتها القوات النازية يف اليونان خالل احلرب العاملية الثانية .وقال جاوك يف
اعتذاره« :حيدوني األمل أن يفعل شعبا اليونان وأملانيا كل ما بوسعهما حتى
ال تضي��ع ه��ذه الذكري��ات ولك��ي يك��ون هن��اك وع��ي به��ذه اجلرائ��م» .يف اجلان��ب
األملاني تلقت ثالث حماكم أملانية يف مدن كيلوإرفورت وماغديربغ ،تهديدات
بوجود قنابل داخل مبانيها ،مما استدعى من السلطات التدخل إلخالئها ،وفق
م��ا ذك��رت صحيف��ة «هانوفريش هأجلماينه تس��ايتونج» اجلمعة.

صــــــورة وخبــــــر
ميانمار ترفض طعن صحفيني سيسجنون  7سنوات

عنصرية غير مسبوقة بمدارس املناطق الداعمة لترامب

سجن أمريكي  10أعوام ّنفذ هجوم ًا إلكتروني ًا

توجيه تهمتني جديدتني إلى كارلوس غصن

رفض��ت حمكم��ة يف ميامن��ار ي��وم اجلمع��ة ،الطع��ن املقدم من صحفيي رويرتز وا لون
وكي��او س��وي أو عل��ى احلك��م بس��جنهما س��بع س��نوات بتهم��ة انته��اك قانون األس��رار
الرمسية .وقالت احملكمة إن الدفاع مل يقدم أدلة كافية لتربئتهما .وأدين وا لون
( 32عام��ا) و كي��او س��وي أو ( 28عام��ا) يف س��بتمرب أيل��ول يف قضي��ة أث��ارت تس��اؤالت
بش��أن م��دى تق��دم ميامن��ار حن��و الدميقراطي��ة .وفج��ر احلكم إدانة من دبلوماس��يني
ومدافعني عن حقوق اإلنسان .وقال أونج ناينج القاضي يف احملكمة العليا كانت
عقوبة مناس��بة يف إش��ارة إىل حكم الس��جن الصادر ضدهما من حمكمة أقل درجة.

ارتفع��ت ظاه��رة التنم��ر العنص��ري يف امل��دارس األمريكي��ة باملناط��ق ال�تي فض��ل فيه��ا
الناخبون دونالد ترامب يف االنتخابات الرئاسية األخرية .وكشفت تقارير حديثة
ع��ن ارتف��اع نس��بة تع��رض ط�لاب للمضايق��ات أو لإلهم��ال بس��بب عرقه��م أو إثنيته��م
بنس��بة  9يف املئ��ة يف املناط��ق ال�تي تدع��م املرش��ح اجلمه��وري .ووج��دت الدراس��ة ،ال�تي
رك��زت عل��ى أمن��اط التصوي��ت وح��وادث التنمر يف والية فرجيني��ا ،أن  18يف املئة من
طالب الصف السابع والثامن تعرضوا لشكل من أشكال التنمر يف املقاطعات اليت
دعم��ت ترام��ب ب��د ًال من املرش��حة الدميقراطية هي�لاري كلينتون.

قضت حمكمة يوم اخلميس بسجن رجل من والية ماساتشوستس األمريكية
أكثر من عش��رة أعوام بتهمة تنفيذ هجوم إلكرتوني على مستش��فى حلس��اب
مجاعة أنونيماس للقرصنة .وأصدر قاضي حمكمة جزئية يف مدينة بوسطن
احلكم على مارتن جوتسفيلد ( 34عاما) بعد حنو ثالثة أعوام من جناح سفينة
يف إنقاذه من زورق معطل قبالة ساحل كوبا عقب فراره من الواليات املتحدة
أثناء التحقيق يف القضية .وخلصت هيئة حملفني احتادية يف أغسطس إىل
إدانته يف تهمتني إحداهما التآمر لإلضرار بأجهزة كمبيوتر حممية.

ذك��رت وس��ائل إع�لام حملي��ة أن االدع��اء الع��ام يف طوكي��و وج��ه ي��وم اجلمع��ة،
تهمت�ين جديدت�ين مبخالف��ات مالي��ة إىل رئي��س ش��ركة نيس��ان موت��ور الس��ابق
كارلوس غصن .وقالت صحيفة نيكي االقتصادية إنه مت توجيه االتهام إىل غصن
خبيانة األمانة بنقله بش��كل مؤقت خس��ائر اس��تثمارات ش��خصية إىل الش��ركة يف
 ،2008وبع��دم اإلفص��اح ع��ن دخل��ه احلقيق��ي خ�لال ثالث��ة أع��وام مالية حتى مارس
آذار  .2018وغصن حمتجز منذ  19نوفمرب تشرين الثاني .وهو متهم بالفعل بعدم
اإلفص��اح ع��ن دخل��ه احلقيق��ي خ�لال مخ��س س��نوات حتى ع��ام .2015

