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إذا أقدمت كوريا الشمالية على أي هجوم

بنس يتوعد بيونغ يانغ برد «ساحق»

وع��د نائب الرئيس األميركي مايك بنس من
على حاملة طائرات أميركية ضخمة راسية في
اليابان بأن تتصدى بالده برد «ساحق وفعال»
ألي هجوم كوري شمالي.
ويجري نائب الرئيس دونالد ترامب جولة
في املنطقة لطمأنة احللفاء القلقني بشأن برنامج
ص��واري��خ بيونغ يانغ امل��ت��س��ارع ،وجاهزيتها
على ما يبدو إلجراء اختبار نووي جديد في إطار
محاولتها لتطوير س�لاح ذري ق��ادر على بلوغ
األراضي األميركية.
وح��ذر بنس ال��ذي ب��دأت زي��ارت��ه إل��ى كوريا
اجلنوبية غ��داة جتربة فاشلة إلط�لاق ص��اروخ
ك��وري شمالي من أن التهديد اآلت��ي من النظام
االنعزالي يتزايد.
وق���ال للجنود االميركيني على منت حاملة
الطائرات “يو اس اس رونالد ريغن” إنه يزور
املنطقة في وقت “تتلبد االفق بالغيوم” في شمال
شرق آسيا.
وأوض��ح أن “كوريا الشمالية تشكل التهديد
األخطر واالكثر إحلاحا على السالم واألم��ن في
منطقة آسيا واحمليط الهادئ” ،مؤكدا “سنهزم أي
هجوم وسنواجه أي استخدام ألسلحة تقليدية او
نووية برد أميركي ساحق وفعال».
وجاءت تصريحات بنس بعدما حذر مسؤول
ك��وري شمالي رفيع من أن نظام ب�لاده ال ينوي
احلد من برنامجه الصاروخي ،متوعدا باجراء
جت��ارب صاروخية بشكل “أسبوعي وشهري
وسنوي” ومهددا “بحرب شاملة».
وه��ذا ال��ن��وع م��ن اخلطابات ه��ي التي تخيف
اليابان وكوريا اجلنوبية ،باعتبارهما ستشكالن
أهدافا رئيسية ألي رد من بيونغ يانغ.
وت��ق��ع س��ي��ول على م��رم��ى حجر م��ن املنطقة
منزوعة السالح التي تقسم شبه اجلزيرة الكورية
ما يعني أنها ضمن م��دى نيران مدفعية كوريا
الشمالية بعيدة املدى.

وحاملة الطائرات “رونالد ريغن” التي ترسو
ف��ي ميناء يوكوسوكا الياباني ه��ي ج��زء من
االسطول السابع الذي غالبا ما يتم نشره حول
غرب احمليط الهادئ.
ويتوقع أن تبحر حاملة الطائرات “يو اس
اس كارل فنسون” التي تشكل جزءا من االسطول
السابع إلى بحر اليابان ،كعرض قوة ضد نظام
بيونغ يانغ.

حتالفات صلبة
أكد بنس كذلك بأنه يسعى إلى طمأنة حلفاء
الواليات املتحدة بشأن التزام واشنطن جتاههم
بعدما أقلقهم ت��رام��ب بطرحه ت��س��اؤالت حول
معاهدات دفاعية تعود إلى عقود.
وأك��د بنس أن حتالفات الواليات املتحدة لن
تتزعزع وأن عزمها لن يضعف.
وف��ي حت��ذي��ر ضمني للصني ،أض���اف نائب
الرئيس أن “معاهداتنا (م��ع طوكيو) تغطي
جميع األراضي التي تديرها اليابان ،مبا فيها جزر
سينكاكو ”،وهو أرخبيل متنازع عليه في بحر
الصني الشرقي تسيطر عليه طوكيو وتطالب به
بكني.
وتضمنت تصريحات بنس كذلك حتذيرا بشأن
بحر الصني اجلنوبي حيث حولت بكني شعابا
مرجانية وجزرا صغيرة إلى بنى حتتية متنوعة
ق��ادرة على استضافة معدات عسكرية لتعزيز
مطالبتها بالسيادة على البحر.
وأك��د بنس أن ال��والي��ات املتحدة ستدافع عن
حق حرية املالحة في املنطقة التي تعد احدى أهم
قنوات النقل البحري في العالم.
وتوعد بأن تنشر واشنطن املزيد من املعدات
العسكرية املتقدمة التي متلكها في آسيا واحمليط
الهادئ.
وينتشر نحو  47ألف جندي أميركي في اليابان
و 28ألفا في كوريا اجلنوبية.

نائب الرئيس األميركي مايك بنس متحدثا ً

على خلفية التوترات الدينية

حاكم جاكرتا املسيحي يتلقى هزمية
انتخابية أمام خصمه املسلم
مني حاكم جاكرتا املسيحي ال��ذي يحاكم
بتهمة إهانة االس�لام االرب��ع��اء بهزمية أمام
خصمه املسلم في انتخابات شهدت توترا دينيا
في أكبر بلد مسلم في العالم عدديا.
وافادت تقديرات موقتة ملراكز استطالعات
للرأي استنادا الى نتائج فرز كل االصوات ان
باسوكي جتاهاجا بورناما امللقب أهوك ،حصل
على  42باملئة من االص��وات مقابل  58باملئة
لوزير التربية السابق انيس باسويدان املسلم.
وت��ك��ش��ف ه���ذه االن��ت��خ��اب��ات ت��زاي��د نفوذ
املسلمني احملافظني املؤيدين لتيار متشدد في
هذا البلد الذي يضم  255مليون نسمة يتبع
معظمهم االسالم املعتدل .ونظم املتشددون في
االشهر االخيرة تظاهرات حاشدة ضد احلاكم
املسيحي املنتهية واليته الذي يحاكم بتهمة
التجديف.
وشكل االقتراع مواجهة بني كبار الالعبني
السياسيني في البالد الذين يعتبرون منصب
حاكم العاصمة التي يبلغ عدد سكانها عشرة
ماليني نسمة مؤشرا الى ما ستكون عليه نتائج
االنتخابات الرئاسية التي ستجرى في .2019
ودع���ي ح��وال��ى  7,2م�لاي�ين ن��اخ��ب ال��ى
التصويت في هذه الدورة الثانية من االقتراع،
ومت حشد اكثر من ستني الفا من اف��راد قوات
االم��ن ملواجهة اي فلتان .ويفترض ان تعلن
النتائج الرسمية النهائية مطلع ايار/مايو.
وفي مؤمتر صحافي ،اعترف اهوك ضمنا
بهزميته وهنأ خصمه .وقال متوجها الى الذين
دعموه “اتفهم حزنكم وخيبة املكم».

اما خصمه فامتنع عن االحتفال بالنصر.
وقال في تصريحات صحافية “ما زلنا ننتظر
النتائج النهائية».

«اسالم سياسي»
على الرغم من احتجاجات عنيفة مرتبطة
بقضية اتهام “اهوك” ( 50عاما) التي ادت
الى انقسام حاد في املجتمع ،حل الرجل في
الطليعة في الدورة االولى التي جرت في 15
شباط/فبراير بحصوله على  43باملئة من
االصوات ،بينما حصل خصمه البالغ من العمر
 47عاما على اربعني باملئة.
لكن احتياطي االصوات املؤيدة الهوك كان
ضعيفا .فاملرشح الثالث اغ��وس يودويونو
جنل الرئيس السابق واملسلم ايضا ،حصل
على  17باملئة من االصوات ولم يصدر توجيها
الى مؤيديه بالتصويت الى أحد املرشحني.
وبدا ان كل أصوات مؤيديه ستذهب الى وزير
التربية السابق.
أه��وك ،وهو اول حاكم غير مسلم جلاكرتا
واالول القادم من االقلية الصينية ،سيفقد بذلك
منصبا وصل اليه تلقائيا في  2014مع انتخاب
رئيس البلدية السابق جوكو ويدودو رئيسا
للبالد فيما ك��ان مساعده ويتمتع بشعبية
كبيرة اصال.
قال أهوك املعروف بصراحته في ايلول/
سبتمبر ان تفسير بعض علماء الدين آلية
في ال��ق��رآن على ان واج��ب املسلمني انتخاب
حاكم مسلم ،خطأ محدثا موجة عارمة من

االحتجاجات في هذا البلد الذي يشكل املسلمون
تسعني باملئة من سكانه.
واستغل مسلمون متشددون ومحافظون
ه��ذه التصريحات بينما حت��دث خ��ب��راء عن
“دوافع سياسية” وراء ذل��ك .واتهم حاكم
العاصمة ف��ي نهاية  2016حت��ت الضغط
بالتجديف وهو ما ميكن ان يؤدي الى احلكم
عليه بالسجن خمس سنوات .وسيصدر احلكم
اخلميس.
اكتسب اه��وك شعبية كبيرة في منصبه
بسبب تصميمه على مكافحة الفساد املستشري
في الوظيفة العامة واج���راء اص�لاح��ات في
جاكرتا املدينة الكبيرة املكتظة بالسكان وغير
املنظمة.
وخ�لال احلملة االنتخابية بني الدورتني،
واجه خصمه املسلم انتقادات النه التقى قادة
اسالميني متشددين لتعزيز فرص فوزه .وبات
السؤال املطروح في نظر كثير من الناخبني:
“هل ميكن انتخاب حاكم غير مسلم؟»
وي��رى احمللل توبايس باسوكي ان هذه
االنتخابات ميكن تلخيصها ف��ي “مواجهة
بني التعددية في اندونيسيا وبني نوع جديد
من االس�لام السياسي يؤججه اسالميون من
انصار خط متشدد».
وتشكل االتهامات التي وجهت الى اهوك
منوذجا واضحا من التعصب الديني الذي
تصاعد في السنوات االخيرة في اندونيسيا
ومتثل بتزايد الهجمات على االقليات وتزايد
تأثير االسالميني املتطرفني.

قرار قضائي مبحاكمة ثالثة مسؤولني
هنود بتهمة هدم مسجد أيوديا

قررت احملكمة العليا في الهند أمس محاكمة
ثالثة سياسيني بارزين في احلزب الهندوسي
القومي احلاكم بينهم وزير في احلكومة ،في
اطار اتهامات تتعلق بهدم مسجد منذ قرابة
 25عاما.
واملسؤولون الثالثة متهمون بتحريض
متعصبني من الهندوس في  1992لتدمير
مسجد ايوديا ال��ذي يعود تاريخ بنائه الى
القرن ال��س��ادس عشر ،ما أشعل واح��دا من
أعنف النزاعات الدينية في الهند سقط فيه

آالف القتلى.
ومت ه��دم املسجد بعد حملة قادها حزب
الشعب الهندي (باراتيا جاناتا) احلاكم اآلن.
وقررت احملكمة العليا أن أوما بارتي والل
كريشنا ادفاني ومورلي مانوهار جوشي
وه��م جميعا م��س��ؤول��ون ك��ب��ار ف��ي حكومة
ناريندرا مودي يجب محاكمتهم بتهم تتعلق
بالتآمر اجلنائي ،حسب م��ا أف���ادت وكالة
األنباء الهندية “برس تراست اوف انديا».
ويأتي احلكم بعدما أسقطت محكمة أقل

إيران تعطل خدمة االتصاالت الصوتية
لشبكة «تلغرام»

امر القضاء االيراني بوقف خدمة االتصاالت
ال��ص��وت��ي��ة لشبكة ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي
«تلغرام» التي يستخدمها عشرات املاليني
م��ن االش��خ��اص ،كما ذك��رت وس��ائ��ل االع�لام
االيرانية.
وق��ال وزي��ر االت��ص��االت االي��ران��ي محمود
واع��ظ��ي ف��ي ت��ص��ري��ح��ات نقلتها صحيفة
“الشرق” االربعاء “اعطينا التصريح خلدمة
تلغرام لالتصاالت الصوتية املجانية التي
بدأت اجلمعة لكن املسؤولني في القضاء امروا
باغالقها».

ولم يذكر القضاء اي توضيحات حول هذا
االجراء.
واكد رئيس “تلغرام” بافل دوروف “في
اي���ران ه��ن��اك  40مليون مستخدم لتلغرام
وخدمة االتصاالت الصوتية توقفت بالكامل
( )...بامر من القضاء».
واض��اف ان هذه اخلدمة كانت “آمنة” وال
ميكن للسلطات التنصت عليها .وتابع “خالفا
ل��ل��خ��دم��ات االخ����رى ن��داف��ع ع��ن خصوصية
مستخدمينا ولم نبرم اي اتفاق مع احلكومة».
اصبح “تلغرام” املوقع املفضل للمناقشات

 3قتلى في إطالق نار في كاليفورنيا ومطلق النار يسلم نفسه
السوداء” وت��ت��ح��دث م���رات ع��دة عن
“الشياطني البيض».
واوضحت جدته غلينيستني تايلور
للصحيفة ان��ه عندما ك��ان فتى اختار
تغيير اسمه االصلي ال��ذي كان كوري
تايلور.
ك��ان محمد مطلوبا ل��دى السلطات
قبل عملية إطالق النار ،لالشتباه بأنه
أطلق النار األسبوع املاضي على عنصر
ام��ن أم��ام فندق صغير في املدينة ،ما
أسفر عن وف��اة احل��ارس الحقا متأثرا
بجروحه.

ضحايا من البيض
وك��ان قائد شرطة فريزنو جيري
داير لفت إلى أن جميع ضحايا املسلح
هم رجال من البيض ،مبن فيهم العنصر
األمني.
واطلق محمد النار قرابة الساعة
 17,45( 10,45ت غ) في أربع مواقع
مختلفة من وسط املدينة .ويبدو أنه
أطلق بشكل عشوائي ما يصل إلى 16
رصاصة خالل بضع دقائق.
وبحسب داير ،فإن املشتبه به لديه
سجل إجرامي يتضمن مخالفات لقوانني
حمل السالح وامل��خ��درات إضافة إلى
تهديدات وصفت بانها إرهابية.
واض��اف ان املشتبه به كان مشردا

املشتبه به في تنفيذ الهجوم كوري علي محمد

خ��ل�ال ب��ع��ض ال���ف���ت���رات وم��رت��ب��ط��ا
بعصابات إجرامية.
وهو يواجه أربع تهم بالقتل وتهمتني
مبحاولة القتل بحسب السلطات.
وق���ال ه��ادس��ن إن���ه ل��م ي��ت��م ضبط
السالح املستخدم في اطالق النار حتى
اآلن ،مشيرا إلى أن املشتبه به سيمثل

أمام احملكمة خالل  48ساعة.
ويقتل أك��ث��ر م��ن  30أل��ف شخص
ب��ال��رص��اص ك��ل س��ن��ة ف��ي ال��والي��ات
املتحدة ،من ضمنهم حوالى  22ألفا
يقدمون على االنتحار بواسطة سالح
ن��اري ،بحسب موقع “غان فايولنس
آركايف.أورغ” املتخصص.

الثقافية والسياسية في اي��ران التي منعت
شبكتي فيسبوك وتويتر .وهناك حسابات
على “تلغرام” لديها اكثر من مليون مشترك.
لكن االي��ران��ي�ين يستطيعون استخدام
تطبيقات اخرى لالتصاالت الصوتية املجانية
مثل “واتس-آب” و”الين” و”فايبر” او
“اميو” .ويتمتع تطبيق “انستغرام” ايضا
بشعبية كبيرة في ايران.
وطلبت السلطات التي تريد مراقبة خدمة
“تلغرام” ان تسجل احلسابات التي يتابعها
اكثر من خمسة آالف شخص ،لدى احلكومة.

مقتل أمني شرطة وإصابة ثالثة أخرين

منفذ الهجوم كتب على صفحته أنه يكره البيض واحلكومة

اوق����ف رج���ل ام��ي��رك��ي اس����ود قتل
بالرصاص ثالثة من البيض وجرح
رابعا أم��س األول في فريزنو بوالية
كاليفورنيا ثم سلم نفسه للشرطة التي
قالت مع عائلته انه يؤمن بانه يشارك
في حرب عنصرية.
وهتف كوري علي محمد ( 39عاما)
املعروف بلقب “يسوع األسود” (بالك
جيزس) “الله أكبر” بالعربية لدى
القاء الشرطة القبض عليه ،وفقا ملا أفاد
املتحدث باسم شرطة فريزنو مارك
هادسن وكالة فرانس برس.
وأوض��ح املتحدث أن الرجل األسود
البشرة كتب في صفحته على موقع
فيسبوك أنه يكره البيض واحلكومة،
وهو ما كرره أيضا عند توقيفه.
وقال قائد شرطة فريزنو جيري داير
للصحافيني خ�لال مؤمتر صحافي إن
احملققني ال يعتقدون أنه عمل إرهابي بل
جرمية “عنصرية».
وأوضح فينسنت تيلور والد املسلح
لصحيفة “لوس أجنليس تاميز” أن
اب��ن��ه مقتنع ب��أن��ه ي��خ��وض ح��رب��ا بني
البيض والسود ،وق��ال له إن “معركة
ستقع قريبا».
واضافت الصحيفة ان صفحة على
موقع فيسبوك باسم كوري علي محمد
في فريزنو تضم صورا متجد “القومية

درج��ة تهما وجهها اليهم مكتب التحقيقات
امل���رك���زي ال��ه��ن��دي ،م��ا أط��ل��ق سلسلة من
الطعونات والطعونات املضادة.
ونقلت الوكالة الهندية عن قضاة احملكمة
العليا “قررنا قبول طعن مكتب التحقيقات
املركزي ضد حكم محكمة الله آباد العليا في
اجتاهات محددة».
ويعتقد كثير م��ن ال��ه��ن��دوس أن املسجد
البابري بني بعد هدم معبد ولد فيه الههم
راما.

وسجل منذ بداية 17690 ،2017
ح��ادث��ا  -بينها اث��ن��ان وم��ئ��ة ح��ادث
استهدف جمعا  -استخدمت فيها اسلحة
نارية ادت الى مقتل  4405أشخاص
واصابة  8559آخرين ،بحسب املصدر
ذات��ه .وب�ين الضحايا نحو  180طفال
و 900فتى وفتاة.

«داعش» يتبنى الهجوم قرب دير
سانت كاترين في جنوب سيناء
أعلن تنظيم الدولة اإلسالمية تبنيه
الهجوم على حاجز أمني قرب دير سانت
كاترين أمس األول الثالثاء والذي أسفر
عن مقتل شرطي وإصابة ثالثة آخرين،
وفق وكالة «اعماق» التابعة للتنظيم
املتطرف.
ونقلت الوكالة عن “مصدر امني”
أن “الهجوم ال��ذي وق��ع ق��رب كنيسة
سانت كاترين جنوب سيناء نفذه مقاتلو
الدولة اإلسالمية».
وك��ان��ت ال��ش��رط��ة امل��ص��ري��ة أعلنت
في بيان مساء الثالثاء مقتل شرطي
وإصابة ثالثة آخرين بعد أن قام “عدد
من األشخاص املسلحني أعلى املنطقة
اجلبلية املواجهة ألحد األكمنة األمنية
بطريق سانت كاترين بجنوب سيناء،
بإطالق األعيرة النارية جت��اه القوات
بالكمني (احلاجز األمني)».
وأش���ارت ال����وزارة إل��ى أن الهجوم
“أسفر عن استشهاد أمني شرطة وإصابة
ثالثة آخرين».
واجلرحى الثالثة بحالة مستقرة،
بحسب خالد اب��و هاشم وكيل وزارة
الصحة في محافظة جنوب سيناء.
ويقع دير سانت كاترين في مدينة
سانت كاترين في محافظة جنوب سيناء
على بعد حوالي  500كلم شرق القاهرة.
وهو مزار سياحي يقصده آالف السياح

من األجانب واملصريني سنويا ً.
ويأتي هجوم الثالثاء بعد  9أيام من
تفجيرين انتحاريني استهدفا كنيستني
في االسكندرية وطنطا اثناء احتفال
االق��ب��اط ب��أح��د السعف (الشعانني)
وتبناهما تنظيم ال��دول��ة اإلسالمية
واسفرا عن سقوط  45قتيال وعشرات
اجلرحى.
ال ملسلحني
وتع ّد شمال سيناء معق ً
اسالميني متشددين يستهدفون قوات
االم���ن واجل��ي��ش بشكل م��ت��واص��ل منذ
اطاحة الرئيس االسالمي محمد مرسي
في متوز/يوليو .2013
ويتبنى تنظيم “والية سيناء” الذي
كان يسمى “تنظيم انصار بيت املقدس”
قبل مبايعته تنظيم الدولة االسالمية
عام  ،2014غالبية الهجمات على قوات
األمن في سيناء.
وق��ت��ل م��ئ��ات م��ن ع��ن��اص��ر اجليش
والشرطة في مواجهات مع اجلهاديني.
وف��ي  31أك��ت��وب��ر  ،2015أ ُسقطت
طائرة ركاب روسية فوق سيناء بعيد
دقائق من إقالعها من مطار شرم الشيخ
في جنوب سيناء.
وأدى ه��ذا الهجوم ،ال��ذي مت بقنبلة
وتبنّاه تنظيم الدولة اإلسالمية ،إلى
مقتل  224شخصا ك��ان��وا ع��ل��ى منت
الطائرة.

