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300 شخص ومنظمة أكدت أن أنقرة طلبت من برلني املساعدة في التنصت على 

أملانيا تتهم تركيا بـالتجسس »غير املقبول« على أنصار غولن
اتهم مسؤول أملاني أمس تركيا 
مبمارسة جتسس »غ��ي��ر مقبول 
وال يحتمل« في املانيا على مؤيدي 
الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه 
أن��ق��رة ب��ال��وق��وف وراء محاولة 

انقالب يوليو 2016.
وقال وزير الداخلية في مقاطعة 
ساكسونيا السفلى شمال غرب 
أملانيا  بوريس بيستوريوس أمس 
“من املالحظ الكثافة والشراسة 
املستخدمة ف��ي التحقيق بأمر 
االش��خ��اص ال��ذي��ن يعيشون في 

اخلارج«. 
وقال في مؤمتر صحافي أن هذا 
“غير مقبول وال ميكن احتماله 

مطلقا«. 
وك��ش��ف امل��س��ؤول االش��ت��راك��ي 
الدميوقراطي ال��ذي يشرف على 
أجهزة االستخبارات احمللية، ان 
أنقرة طلبت من برلني مساعدتها 
ف��ي التجسس على 300 شخص 
ومنظمة في جميع أنحاء أملانيا، 
تعتبرهم مقربني من حركة الداعية 
فتح الله غولن الذي تتهمه انقرة 
بالوقوف خلف محاولة االنقالب 

الصيف املاضي.
وأض��اف أنه مت تسليم القائمة 

إلى حكومات املقاطعات.
إال أن مقاطعة ساكسونيا قررت 
بدال من ذلك إبالغ أكثر من 10 من 
االهداف الواردة على القائمة ومن 
بينها مدرسة وشركتان على األقل 
خشية أن ي��ت��ع��رض االش��خ��اص 

الى “عمليات انتقامية” في حال 
زاروا تركيا وه��م  يعلمون أنهم 

على قائمة االشخاص املراقبني. 
واض��اف أن السلطات التركية 
ت��ت��ص��رف ب��ط��ري��ق��ة “تنم عن 
خ��وف من امل��ؤام��رة ميكن وصفها 

باملرضية«. 
وقال أن هذه السلطات تفترض 
أن “جميع أن���ص���ار غ��ول��ن هم 
ارهابيون وأعداء للدولة رغم عدم 

وجود أي دليل على ذلك«. 
وأضاف “حتى اليوم ليس لدينا 
أي دليل يذكر على أن انصار غولن 
خالفوا أي��ة ق��وان��ني بأية طريقة 

ممكنة«. 

 غير مقتنع 
رغ���م أن ال��داع��ي��ة غ��ول��ن )75 
عاما( ال��ذي يعيش في الواليات 
املتحدة نفى على الدوام أية عالقة 
له باحملاولة االنقالبية التي هدفت 
لالطاحة بالرئيس التركي رجب 
طيب أردوغ��ان، إال أن أنقرة شنت 
حملة قمع شديدة على أنصاره. 
واعتقلت انقرة أكثر من 41 ألف 
شخص بسبب االشتباه بعالقتهم 
بحركة غولن، كما أقالت نحو 100 
ألف شخص أو أوقفتهم عن العمل، 
ومعظمهم من املدرسني والشرطة 

والقضاة والصحافيني. 
ف��ي ش��ب��اط/ف��ب��راي��ر داه��م��ت 
الشرطة األملانية منازل أربعة دعاة 
مسلمني ات��راك يشتبه بتجسسهم 

على انصار غولن حلساب حكومة 
اردوغ���ان.  ب��دوره اتهم اردوغ��ان 
املانيا بايواء أك��راد وغيرهم ممن 
يسميهم “ارهابيني” زاع��م��اً أن 

برلني ترفض تسليم املشتبه بهم. 
كما أغضب مدير االستخبارات 
اخلارجية االملاني انقرة االسبوع 
امل���اض���ي ع��ن��دم��ا ق����ال إن����ه غير 
مقتنع ب��أن غولن وراء احملاولة 

االنقالبية. 
وان��ت��ق��دت ب��رل��ني حملة القمع 
الواسعة التي شنتها انقرة بعد 

احملاولة االنقالبية. 
ش��ه��دت ال��ع��الق��ات ب��ني تركيا 
واالحت��اد االوروب���ي توترا كبيرا 
في االسابيع االخيرة بعد منع عدد 
من التجمعات املؤيدة للتعديالت 
الدستورية التي متنح اردوغ��ان 
صالحيات أوسع وكان يفترض ان 
يشارك فيها وزراء اتراك في املانيا 

وهولندا.
ويأتي التوتر مع اوروب��ا قبل 
اقل من شهر من استفتاء سيجرى 
في 16 نيسان/ابريل على تعديل 
دس���ت���وري ي��ه��دف ال����ى ت��ع��زي��ز 
ص��الح��ي��ات ال��رئ��ي��س ف��ي تركيا 
ويسمح الردوغ����ان بالبقاء في 

السلطة حتى 2029.
وت���ق���ول احل���ك���وم���ة ان ذل��ك 
سيضمن االستقرار في تركيا، اال 
ان الناقدين يرون في ذلك تغييرا 
في النظام سيقود إلى حكم الرجل 

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان متحدثاً لبعض أنصارهالواحد.
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احلكم مجددًا على كارلوس 
بالسجن املؤبد في قضية 
1974 اعتداء باريس 

حكم أمس الثالثاء على الفنزويلي إيليتش راميريز سانشيز 
املعروف باسمه احلركي كارلوس بالسجن املؤبد في قضية اعتداء 

باريس عام 1974 الذي اوقع قتيلني و34 جريحا.
واتبعت محكمة اجلنايات اخلاصة في باريس توصيات املدعي 
العام الذي طلب االثنني انزال العقوبة االشد في القانون الفرنسي 
في قضية االع��ت��داء على متجر “دراغستور بوبليسيس، ضد 
كارلوس )67 عاما( وال��ذي سبق ان حكم عليه مرتني بالسجن 

املؤبد وهو مسجون في فرنسا منذ 1994.
وكان املدعي رميي كروسون دو كورمييه طلب االثنني احلكم 
على كارلوس بعدما خلص الى ان “جميع االدلة التي جمعت في 

إطار هذا التحقيق تشير إليه«. 
من جهتها كانت هيئة الدفاع عن كارلوس طلبت تبرئته الن ال 

شيء في امللف يسمح بتأكيد مسؤولية املتهم.
وبني الشهود الذين فقدوا ذاكرتهم والضحايا االموات واخلبراء 
الذين مت استبدالهم، كشفت احملاكمة مدى صعوبة النظر في قضية 

بعد مرور 43 عاما على وقائعها.
ورأت محكمة اجلنايات ان التقادم احملدد بعشر سنوات بعد 
وقوع اجلرم، قطع في هذه القضية بسبب اعمال اجرائية مرتبطة 
مبلفات اخرى لكارلوس بينما تندرج الوقائع في اطار “اصرار على 

املشاركة في االرهاب«.

الكرملني يصف اللقاءات مع 
جاريد كوشنير بأنها روتينية

وصف املتحدث باسم الكرملني دميتري بيسكوف أمس اللقاءات 
التي جرت بني صهر الرئيس االميركي ومستشاره جاريد كوشنير 
ورئيس بنك التنمية الروسي بانها ضمن اللقاءات الروتينية التي 

تعقدها املؤسسات والشركات.
ويفترض ان يدلي كوشنير )36 ع��ام��ا( بشهادته ف��ي اط��ار 
التحقيق الذي يجريه مجلس الشيوخ حول احتمال تدخل روسيا 
في االنتخابات االميركية في 8 نوفمبر. ويلعب صهر دونالد ترامب 

دورا رئيسيا في العالقات مع عدد من الدول االجنبية.
وقالت صحيفة “نيويورك تاميز” ان اعضاء مجلس الشيوخ 
يتساءلون حول لقاء مع السفير الروسي سيرغي كيسلياك وكذلك 

مع سيرغي غوركوف رئيس بنك “فنتش-إكونوم-بنك«.
واكد بنك التنمية الروسي هذا اللقاء موضحا انه جرى السنة 

املاضية في إطار مشاورات العتماد استراتيجية جديدة.
وقال بيسكوف “عقدت عشرات اللقاءات بينها مع شركة كوشنير 

ومعه شخصيا. هذا ضمن املمارسات االعتيادية للشركات«.
وأضاف ان الكرملني لم يطلع حينها على هذه االتصاالت “النه 

عمل روتيني )...( من صالحية إدارة البنك«.

بريطانيا ستفرج قريبًا
عن جندي قتل متمردا 

جريحا من طالبان
قررت محكمة استئناف بريطانية عسكرية أمس ان تفرج »خالل 
أسابيع« عن جندي بريطاني مسجون منذ أكثر من ثالثة أعوام بعد 

ادانته بقتل جريح من متمردي حركة طالبان.
خفضت عقوبة السرجنت الكسندر بالكمان واسمه احلركي 
“مارين ايه” في االستئناف الى السجن سبع سنوات. وقال احد 
محاميه ان��ه بفضل مفاعيل خفض العقوبة ميكن ان يخرج من 

السجن “خالل اسبوعني«.
واستقبل مؤيدو “مارين ايه” بفرح ق��رار القضاة في محكمة 
لندن. وقالت زوجته كلير بالكمان “انا سعيدة جدا. كافحنا طويال 

من اجل هذه اللحظة«.
كان الكسندر بالكمان )42 عاما( في 2013 أول جندي بريطاني 
يتهم بالقتل في ميدان املعركة منذ احلرب العاملية الثانية النه أجهز 
عن قرب على متمرد من حركة طالبان أصيب بجروح خطيرة في 
15 سبتمبر 2011 في والية هلمند االفغانية. ووصفت محكمة 

االستئناف في 15 مارس املاضي احلادث بالقتل غير العمد.

3 مسؤولني تونسيني إقالة 
أحدهم في قضية فساد

باريس تؤكد أن أمن الصينيني
في فرنسا يشكل »أولوية«

أق��ال رئيس احلكومة التونسية يوسف الشاهد 
مساء امس األول االثنني ثالثة مسؤولني محليني في 
وسط جنوب البالد، أوقف أحدهم متلبسا في قضية 

فساد.
وأفاد بيان مقتضب للحكومة، “قرر رئيس احلكومة 
اعفاء كل من معتمد تطاوين اجلنوبية ومعتمد قفصة 

اجلنوبية ومعتمد دوز الشمالية من مهامهم«.
ول��ك��ن املتحدث ب��اس��م نيابة قفصة محمد علي 
برهومي قال لفرانس برس ان معتمد قفصة اجلنوبية 
اوقف متلبسا في قضية فساد بعد شكوى تقدم بها 
مواطن ف��رض عليه دف��ع رش��ى اث��ر طلبه متديد عقد 

إيجار.
وبعد اصدار الترخيص، دعا معتمد قفصة التاجر 

وطلب منه دف��ع رش��وى تعبيرا عن شكره ل��ه، وفق 
برهومي.

رضخ التاجر لألمر، لكن املعتمد، وهو كذلك رئيس 
لبلدية املدينة، استمر في طلب الرشى منه، فقرر 

التقدم بشكوى.
وبعد ترتيب مع التاجر، ضبطت الشرطة القضائية 
املعتمد متلبسا أثناء تسلمه 500 دينار )200 يورو( 

منه واوقفته.
ال يزال الفساد مستشريا في تونس رغم االطاحة 

بنظام زين العابدين بن علي الذي كان متهما بالفساد.
وت��ؤك��د حكومة الشاهد التي تولت مهامها في 
الصيف امل��اض��ي ان��ه��ا تضع مكافحة ال��ف��س��اد بني 

أولوياتها.

أك��دت وزارة اخلارجية الفرنسية الثالثاء ان 
السلطات الفرنسية تولي »األولوية« ألمن الرعايا 
الصينيني بعد احتجاج بكني أثر مقتل صيني االحد 

برصاص الشرطة في باريس.
وق��ال املتحدث باسم اخلارجية روم��ان نادال 
في تصريح صحافي بالبريد االلكتروني ان “امن 
كل الرعايا الصينيني في فرنسا يشكل أولوية 

للسلطات الفرنسية«.
وأض��اف “لقد مت اعتماد اج��راءات مشددة في 
االشهر املاضية وكل التدابير تتخذ لتوفير أفضل 

شروط االستقبال واالمن«.
وأعلنت الشرطة الفرنسية أنها اوقفت مساء 
االثنني 35 شخصا بعد تظاهرة تخللتها أعمال 

عنف أمام مركز للشرطة في باريس على اثر مقتل 
صيني خالل تدخل للشرطة األحد. 

وقالت شرطة باريس ان “35 شخصا اوقفوا” 
بعد ان جتمع نحو 150 من “اعضاء املجموعة 
اآلسيوية” ام��ام مركز شرطة ال��دائ��رة التاسعة 

عشرة في شمال باريس مساء االثنني.
واوض��ح مصدر في الشرطة لوكالة فرانس 
ب��رس ان��ه خ��الل تدخل مساء االح��د ف��ي “خالف 
عائلي” في منزل في ال��دائ��رة التاسعة عشرة، 
اندفع رجل “ما ان فتح الباب” واعتدى على احد 
الشرطيني وجرحه بسالح ابيض. واض��اف ان 
احد زمالء الشرطي اطلق النار حلمايته واصاب 

املعتدي اصابة قاتلة.

وفاة أحمد كاثرادا أحد 
قادة الكفاح ضد الفصل 

العنصري في جنوب إفريقيا
توفي احمد كاثرادا احد قادة الكفاح ضد الفصل 
العنصري في جنوب افريقيا ورفيق نلسون مانديال 
في سجنه في روبن آيالند، أمس في جوهانسبرغ 

عن 87 عاما على اثر مضاعفات عملية جراحية.
وك��ان ك��اث��رادا ال��ذي ول��د لعائلة من املهاجرين 
الهنود املسلمني، من قادة الصف االول التاريخيني 
للمؤمتر الوطني االفريقي واصبح نائبا ومستشارا 
للرئيس مانديال خالل واليته الوحيدة على رأس 

جنوب افريقيا )1999-1994(.
اشتهر احمد ك��اث��رادا ال��ذي ع��رف بلقب “العم 
كاثي”، في نهاية ثمانينات القرن املاضي خالل 
املفاوضات بني املؤمتر الوطني االفريقي ونظام 
البيض، التي ادت مطلع التسعينات الى سقوط 
نظام الفصل العنصري )االب��ارت��اي��د( وال��ى اول 

انتخابات حرة في البالد في 1994.
ادخ��ل كاثرادا املستشفى مطلع الشهر اجلاري 
الجراء عملية في الدماغ وتدهور وضعه الصحي 

في االيام االخيرة.
واعلنت “مؤسسة احمد كاثرادا” في بيان صباح 
أمس انها “تنعي بحزن كبير وفاة القائد املخضرم 
في املؤمتر الوطني االفريقي عن 87 عاما صباح 
اليوم )الثالثاء( في مستشفى دونالد غوردون في 

جوهانسبرغ«.

القوات السعودية تعترض 
4 صواريخ أطلقها 

احلوثيون باجتاه اململكة
أعلنت قيادة التحالف العسكري العربي في 
اليمن ان القوات اجلوية السعودية اعترضت صباح 
أمس اربعة صواريخ أطلقها املتمردون احلوثيون 

باجتاه مدينتني تقعان في جنوب اململكة.
وقال بيان لقيادة التحالف نشرته وكالة االنباء 
السعودية الرسمية “قوات الدفاع اجلوي امللكي 
السعودي اعترضت )...( اربعة صواريخ باليستية 
أطلقتها املليشيات احلوثية اليمنية باجتاه مدينتي 
خميس مشيط وأبها” على بعد نحو 100 كلم من 

احلدود مع اليمن.
وت��ض��م م��دي��ن��ة خميس مشيط ق��اع��دة جوية 

رئيسية.
وأك���د ال��ب��ي��ان ان���ه “مت اع��ت��راض ال��ص��واري��خ 
وت��دم��ي��ره��ا ب���دون أي اضرار” م��ش��ي��را ال���ى ان 
ط��ائ��رات التحالف قامت “في احل��ال باستهداف 
مواقع االط��الق«. وش��ددت قيادة التحالف على ان 
“استمرار املليشيات في استهداف املدن بالصواريخ 
الباليستية أكبر دليل على استمرار تهريب األسلحة 
إلى الداخل اليمني بكل الطرق والوسائل وخصوصاً 

من ميناء احلديدة«.

إجالء آالف السكان

اإلعصار ديبي يضرب شمال شرق أستراليا
تهطل على شمال ش��رق استراليا 
أم��س أمطار غزيرة تصاحبها رياح 
ع��ات��ي��ة م��ع وص����ول اع��ص��ار اقتلع 
االشجار واسطح املنازل عند مروره 

الذي ادى الى اجالء آالف السكان.
ف��ي ال��ب��دء، ض��رب االع��ص��ار ديبي 
ال���ذي ت��راف��ق��ه ري���اح سرعتها 270 
كلم في الساعة، ج��زرا قبالة والية 
كوينزالند التي تشكل وجهة رئيسية 
للسياح النها قريبة من حاجز الشعب 

املرجانية الكبير.

وكانت السلطات تخشى وصول 
االع��ص��ار فجرا عند ح��دوث امل��د، ما 
ي����ؤدي ال���ى خ��ط��ر س��ي��ول وام����واج 

مرتفعة.
لكن تقدم االعصار ديبي تباطأ ليال 
وضرب سواحل مدينتي ايرلي بيتش 
وباون بعيد ظهر الثالثاء. وتراجعت 
قوة االعصار الى الدرجة الثالثة في 

سلم من خمس درجات.
وف��ي امل��س��اء، تراجع ال��ى الدرجة 

الثانية وفي طريقه الن يضعف اكثر.

وأص��ي��ب شخص واح���د بجروح 
خطيرة لكن العدد الدقيق للضحايا 
وحجم االض��رار لم يعرفا بعد بينما 
ما زالت الظروف بالغة اخلطورة ما 
مينع فرق االنقاذ من التدخل في اليلل 
على الرغم من مئات اتصاالت طلب 

املساعدة.
وق���ال���ت رئ��ي��س��ة وزراء والي���ة 
ك��وي��ن��زالن��د ان��اس��ت��اس��ي��ا ب��االش��وك 
“اعتبارا من فجر غد )صباح االربعاء( 
س��ن��رس��ل أش��خ��اص��ا الج����راء تقييم 

سريع لالضرار”. وأضافت “اجلميع 
سيصدمون عند رؤية آثار االعصار. 

انا شخصيا اعد نفسي لذلك«.
واكدت ادارات احلكومة الفدرالية 
استعدادها لتقدمي مساعدة لكوينزالند 
مب��ا ف��ي ذل��ك عسكريني ومروحيات 

وطائرات مستعدة للتحرك.
وشعر سكان شريط ساحلي طويل 
يعادل املسافة بني لندن وبرلني بآثار 
االعصار  لكن بدرجات متفوتة حسب 

املناطق.

في خطوة استفزازية جديدة

نائب مييني يعترض قرار نتانياهو منع 
زيارة األقصى على النواب والوزراء

ق��دم نائب مييني اسرائيلي أم��س التماسا الى 
احملكمة العليا ضد منع رئيس ال���وزراء بنيامني 
نتانياهو الوزراء وأعضاء البرملان من زيارة املسجد 
االقصى في القدس الشرقية احملتلة، بحسب ما أعلن 

مكتب النائب.
ودعا النائب يهودا غليك من حزب الليكود الذي 
يتزعمه نتانياهو، الى الغاء امر املنع الذي فرضه 
نتانياهو على اعضاء الكنيست ووزرائ��ه منذ 17 
شهرا من زي��ارة املسجد االقصى ال��ذي يطلق عليه 

اليهود “جبل الهيكل«.
ووصف غليك امر املنع  في استئنافه الذي تلقت 

نسخة منه فرانس برس “بالتمييزي«.
وامل���ع���روف ع��ن ي��ه��ودا غ��ل��ي��ك، وه���و ح��اخ��ام 
اسرائيلي-اميركي، انه يطالب بحق اليهود بالصالة 
في املسجد االقصى. وهذه املطالبة هي مصدر توتر 

كبير مع املسلمني الفلسطينيني.
وجاء االلتماس في وقت  تزداد فيه املخاوف من 
اندالع اعمال عنف  في عطلة عيد الفصح اليهودية 

التي تبدا في 10 نيسان القادم.
وك��ان الهدف من ه��ذا احلظر هو املساعدة على 

استعادة الهدوء عقب تصاعد العنف.
واحل���رم القدسي ال��ذي يضم املسجد االقصى 
وقبة الصخرة، هو أولى القبلتني وثالث احلرمني 
الشريفني لدى املسلمني. ويعتبر اليهود حائط املبكى 
)البراق عند املسلمني( الذي يقع اسفل باحة االقصى 
آخ��ر بقايا املعبد اليهودي )الهيكل( ال��ذي دم��ره 

الرومان في العام 70 وهو أقدس األماكن لديهم.
اص��در ن��ت��ان��ي��اه��و ق����راره ف��ي ت��ش��ري��ن االول/

اكتوبر2015 وه��و مينع اع��ض��اء الكنيست مبن 
فيهم العرب وال���وزراء من دخ��ول باحات املسجد 
االق��ص��ى لتخفيف ح���دة ال��ت��وت��ر ب��ع��د م��وج��ة من 
الهجمات ومحاوالت الهجوم التي شهدتها االراضي 
الفلسطينية واسرائيل وادت منذ ذلك الوقت الى 
مقتل 257 فلسطينيا و40 اسرائيليا واميركيني 
اث��ن��ني واردن���ي واري��ت��ري وس��ودان��ي وف��ق تعداد 

لفرانس برس.
ومعظم الفلسطينيني الذين قتلوا نفذوا او حاولوا 
تنفيذ هجمات على اسرائيليني بواسطة السالح 

االبيض، وفق املصادر اإلسرائيلية.

وتسمح السلطات االسرائيلية لليهود بزيارة 
الباحة في اوقات محددة وحتت رقابة صارمة، لكن 

ال يحق لهم الصالة فيها.
وي��س��ت��غ��ل ي��ه��ود م��ت��ط��رف��ون س��م��اح الشرطة 
االسرائيلية بدخول السياح االجانب لزيارة االقصى 
عبر باب املغاربة الذي تسيطر عليه، للدخول الى 
املسجد االقصى ملمارسة شعائر دينية واملجاهرة 

بانهم ينوون بناء الهيكل مكانه.
وي��ح��اول املتطرفون اليهود دوم��ا اداء صالة 
وممارسة شعائر دينية االمر الذي يؤدي الى تدخل 

اراس االقصى ملنعهم من ذلك.

جنديان من قوات االحتالل داخل أحد املزارع


