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كشف وزي��ر اخلارجية املاليزي سيف 
الدين عبدالله عن ان بالده تدرس إحالة أزمة 
الجئي )الروهينغيا( املسلمة في ميامنار إلى 
احملكمة اجلنائية الدولية والنظر في بدائل 

أخرى إليجاد حل لهذه األزمة.
وق���ال عبدالله ف��ي ن���دوة ح��ول )مسار 
العدالة من أجل الروهينغيا( إن »بالده تأخذ 
في االعتبار إحالة قضايا اإلب��ادة اجلماعية 
ضد الروهينغيا إلى احملكمة الدولية« مضيفا 
أن ب��الده ستتخذ اخل��ط��وات الدبلوماسية 
الالزمة حتى ال تتأثر العالقات الثنائية مع 

ميامنار.
وأكد التزام دول رابطة جنوب شرق آسيا 
)آس��ي��ان( بسياسة ع��دم التدخل في ال��دول 
األعضاء مشيرا في الوقت نفسه إلى دعوة 
دول الرابطة ميامنار م���رارا إل��ى مناقشة 
إغالق أزمة )الروهينغيا( من خالل املشاركة 
ال��ب��ن��اءة. وأوض���ح أن حكومته تتعهد في 
ه��ذه األزم��ة باحلفاظ على سيادة القانون 
وتقدمي املتورطني في انتهاك حقوق اإلنسان 
إلى احملاكمة واحلكم عليهم وفقا للقانون 
ال��دول��ي إض��اف��ة إل��ى إع���ادة جنسية القلية 
)الروهينغيا( متهيدا إلعادتهم بشكل كامل 

إلى ميامنار.
وشدد على التزام بالده مبواصلة تقدمي 
الدعم للروهينغيا محذرا من ارتفاع تكاليف 
امل��س��اع��دات م��ع استمرار األزم���ة قائال انه 

مت ب��ذل جهود كبيرة إلرس���ال املساعدات 
للروهينغيا في مخيمات )ب���ازار كوكس( 
ببنغالديش وكذلك الالجئني في ماليزيا لكن 

»ال يوجد حل قريب ألزمتهم«.
وب��ني عبدالله أن احمل��ادث��ات ح��ول إع��ادة 
)الروهينغيا( إلى ميامنار كانت مستمرة 
منذ نوفمبر املاضي لكن اجلانب امليامناري 
لم يحرز أي تقدم حتى اآلن مضيفا أن أكثر 
من 100 ألف الجئ روهينغي دخلوا ماليزيا 
ولم يزالوا يلجؤون إليها ما لم تضع ميامنار 

نهاية لهذه األزمة.
من جانبه ق��ال املبعوث اخل��اص ملنظمة 
التعاون اإلسالمي إلى ميامنار حامد البار 
خالل الندوة إن إحالة القضية إلى احملكمة 
اجلنائية الدولية تعتبر من الوسائل التي 
يجب النظر فيها إذا لم تتخذ ميامنار خطوات 
حلل األزمة أو لم تقدم املتورطني في اإلبادة 

اجلماعية للعدالة.
وق���ال ال��ب��ار ال���ذي شغل منصب وزي��ر 
خارجية ماليزيا سابقا إن��ه يتعني النظر 
ف��ي م��س��أل��ة إع����ادة اجل��ن��س��ي��ة إل���ى اقلية 
)الروهينغيا( املسلمة وآليات إعادتهم إلى 
وطنهم مشددا على أهمية ممارسة ميامنار 

للنظام الدميقراطي الشامل.
وأعتبر أن »احملكمة اجلنائية الدولية 
ليست املالذ األخير ولكنها واحدة من السبل 
التي يتعني علينا النظر فيها بجدية ما لم 

تتخذ ميامنار بعض اخلطوات اإليجابية« 
مضيفا أن هذه اخلطوة تعد »رسالة قوية إلى 
ميامنار مفادها أن املجتمع الدولي جاد في 

إنهاء اإلبادة اجلماعية ضد الروهينغيا«.

وتناقش الندوة التي تعقد ليوم واحد 
)مسار العدالة من أج��ل الروهينغيا( مع 
األخذ باالعتبار إحالة القضية إلى احملكمة 
اجلنائية الدولية أو اللجوء إلى آليات دولية 

أخ���رى حملاسبة مرتكبي ج��رائ��م اإلب���ادة 
اجلماعية التي نفذت ضد )الروهينغيا( 

خالل السنوات املاضية.
وشارك في هذه الندوة التي تنظمها وزارة 

اخلارجية املاليزية مسؤولون حكوميون 
وأكادمييون وخبراء ونشطاء من هيئات 
ومنظمات ومؤسسات تعليمية وحقوقية 

وإسالمية محلية وإقليمية ودولية.

مسلمو الروهينغيا يفرون من بطش جيش ميامنار

النيابة العامة األملانية حتقق 
في رسائل تهديد ضد سياسيني

 اعلنت النيابة العامة األملانية انها حتقق في اكثر من 100 
رسالة تهديد وجهها ميينيون متطرفون محتملون ضد سياسيني 

من مختلف االحزاب األملانية ومؤسسات حكومية ومحاكم.
وقالت النيابة العامة ومقرها مدينة )كارلسروهه( جنوب 
وسط أملانيا في بيان ان الرسائل تشمل تهديدات بالقتل ومنها 
تهديد تلقته مؤخرا السياسية في حزب اليسار املعارض مارتينا 
رينر. ووف��ق النيابة العامة ف��إن السلطات األملانية املعنية 
اضطرت في االسابيع املاضية عدة مرات الى اخالء مبان حكومية 
بعد تلقيها تهديدات بوضع قنابل ولكنها لم تعثر على متفجرات 

في هذه املباني.
ولم تذكر النيابة العامة ما اذا كانت هذه الرسائل لها عالقة 
بإخالء مباني بلديات في سبع مدن أملانية بعد تلقيها من مينيني 
متطرفني محتملني رسائل بوضع قنابل داخلها. وكانت الشرطة 
األملانية قد اعلنت في وقت سابق انها اخلت مباني بلديات في 
مدن )اوغسبورغ( و)غوتنغن( و)كيمنيتس( ومدن اخرى قائلة 

انها تتوقع وقوف جهات ميينية متطرفة وراء هذه التهديدات.

فنزويال: انقطاع واسع 
النطاق للتيار الكهربائي

   
تعرضت فنزويال النقطاع واس��ع النطاق للتيار الكهربي، 
وذلك بعد أسابيع من انقطاع استمر أكثر من 100 ساعة بعد 

تضرر شبكة الكهرباء في البالد.
وب��ع��د س��اع��ات م��ن إع���الن نائبة رئ��ي��س ف��ن��زوي��ال ديلسي 
رودريجيز أنه مت استعادة معظم خدمة الكهرباء، أفادت شبكة 
»إن تي إن 24« بتعرض 18 من بني 23 والية في البالد النقطاع 
التيار مجددا، وأرجعت حكومة كاراكاس انقطاع الكهرباء إلى 
أعمال التخريب التي تقوم بها الواليات املتحدة، مثلما فعلت منذ 
أسبوعني. ووصفت رودريجيز في خطاب متلفز النائب األميركي 
ماركو روبيو ومستشار األم��ن القومي جون بولتون ووزير 
اخلارجية مايك بومبيو ب� »ثالثي الفساد واإلجرام« قائلة إنهم 

»وضعوا خطة لإلضرار مبواطني فنزويال«.

4 بعد غرق قارب مهاجرين  مقتل 
قبالة ساحل غرب تركيا

ق��ال خفر السواحل التركي إن أربعة أشخاص، من بينهم 
رضيع، لقوا حتفهم صباح يوم الثالثاء عندما غرق قارب يقل 

مهاجرين قبالة ساحل أيفاجيك في شمال غرب البالد.
وذكر خفر السواحل أن عملية البحث واإلنقاذ أسفرت عن إنقاذ 
11 مهاجرا آخرين كانوا على منت القارب. وأظهر تسجيل مصور 
لرويترز املهاجرين الناجني، وبينهم طفل واحد على األقل، وهم 

ُينقلون في وقت الحق على منت سيارات إسعاف.
وقالت صحيفة حريت نقال عن مصادر أمنية إن القارب كان 

ينقل مهاجرين من إيران وأفغانستان.

87 من مسلحي داعش  مقتل 
خراسان في أفغانستان

   
قتل 87 مسلحاً على األقل ينتمون إلى جماعة »داعش-خراسان«، 
خ��الل عمليات قامت بها ال��ق��وات اخل��اص��ة األفغانية ف��ي إقليم 

ناجنارهار شرقي البالد.
ونقلت وكالة أنباء »خاما برس« اإلخبارية عن مصادر عسكرية 
مطلعة ال��ق��ول، إن املسلحني قتلوا في منطقة أتشني املضطربة 
بناجنارهار، وفي الوقت نفسه، أعلن اجليش األفغاني في شرق 
البالد، مقتل 3 آخرين من »داعش-خراسان« في غارة شنتها طائرة 
بدون طيار، في منطقة »هاسكة مينا«. وذكر فيلق سيالب 201، 
التابع للجيش األفغاني في بيان إن »قوات التحالف نفذت الغارات 
اجلوية في منطقة هاسكة مينا أمس اإلثنني، مما أسفر عن مقتل 3 
على األقل من داعش خراسان«، وأضاف البيان أنه مت أيضاً تدمير 
كميات من األسلحة والذخائر اخلاصة بداعش-خراسان خالل 
الغارات اجلوية. من جهة أخرى، وصلت املسؤولية العليا للشؤون 
اخلارجية باالحتاد األوروب��ي، فيدريكا موغيريني، بشكل مفاجئ 
إلى أفغانستان من أجل االجتماع مع الرئيس أشرف غني، إلعادة 

التأكيد على دعمها لعملية السالم التي تديرها أفغانستان.

كوريا الشمالية: ترامب كان منفتحًا 
بشأن تخفيف العقوبات

ذكرت وسائل إعالم كورية جنوبية نقال عن 
بيان لكوريا الشمالية، أن الرئيس األميركي 
دون��ال��د ت��رام��ب ك��ان منفتحا ب��ش��أن تخفيف 
العقوبات على بيونغ يانغ بشرط وجود بند 

للتراجع إذا استأنفت أنشطتها النووية.
وق��ال البيان اجل��دي��د ال��ص��ادر بعد مؤمتر 
صحفي عقدته نائبة وزي��ر خارجية كوريا 
الشمالية تشوي س��ون ه��وي ي��وم 15 مارس 
اجلاري، إن »ترامب كان موقفه مرنا بشأن هذا 
األمر خالل اجتماعه مع زعيم كوريا الشمالية 

كيم جونغ أون في الشهر املاضي«.
ولكن وكالتي يونهاب ونيوسيز لألنباء في 
كوريا اجلنوبية ذكرتا في وقت متأخر اإلثنني، 
أن وزي��ر اخلارجية األميركي مايك بومبيو 
ومستشار األمن القومي جون بولتون »وضعا 
عقبة«، وانهارت احملادثات في ثاني اجتماع بني 
الواليات املتحدة وكوريا الشمالية في هانوي 
دون التوصل التفاق لكن بيونغ يانغ واصلت 

احلديث على نحو إيجابي بشأن ترامب.
ولم تذكر التقارير اإلخبارية في ذلك الوقت 

أن تشوي قالت إن ت��رام��ب ك��ان مرنا بشأن 
تخفيف العقوبات على كوريا الشمالية بشرط 
وجود بند للتراجع، وال يوجد تفسير لإلغفال 

الواضح.
وق��ال ترامب ي��وم اجلمعة املاضي إن��ه قرر 
عدم فرض عقوبات جديدة واسعة النطاق على 
كوريا الشمالية بسبب برنامجها لألسلحة 
النووية، وشدد على عالقاته الشخصية اجليدة 
مع كيم منذ انهيار القمة التي عقدت في يومي 
27 و28 فبراير املاضي، وأعلنت إدارته مرارا 
أنها ترغب في إجراء املزيد من احلوار رغم عدم 
وج��ود أي م��ؤش��رات على تواصل مباشر بني 

واشنطن وبيونغ يانغ.
ولكن تشوي انتقدت بومبيو وبولتون إذ ذكر 
البيان اجلديد أنهما وضعا عقبات في طريق 
املفاوضات البناءة بني الزعيمني بسبب العداء 
وعدم الثقة املوجودين من قبل، ويتفق ذلك مع 
تقارير سابقة، وقال بولتون للصحفيني أمام 
البيت األبيض في ذلك الوقت إن »بيان تشوي 

غير دقيق«.

السلطات تخلي مدينة »قميشان« بسبب الفيضانات  

100 في سيول بجنوب إيران 18 على األقل وإصابة نحو  مقتل 
ذك��رت وكالة تسنيم اإليرانية شبه 
الرسمية يوم االثنني أن 18 شخصا على 
األق��ل لقوا حتفهم وأص��ي��ب نحو 100 
آخ��ري��ن ج���راء س��ي��ول ف��ي إقليم ف��ارس 
جنوب البالد وذلك في أعقاب فيضانات 

مدمرة في شمال البالد.
وأفاد التلفزيون احلكومي بأن أقاليم 
أخ��رى وضعت في حالة تأهب حتسبا 
حلدوث سيول بسبب األمطار الغزيرة. 
وحذرت هيئة األرصاد الناس من األمطار 
في األي��ام املقبلة ودعتهم لالمتناع عن 

القيام بأي رحالت.
وان��ت��ق��د احمل��اف��ظ��ون امل��ع��ارض��ون 
ل��ل��رئ��ي��س ح��س��ن روح���ان���ي احل��ك��وم��ة 
الستجابتها املتأخرة وعدم القيام بشيء 
يذكر ملساعدة املنكوبني من الفيضانات 
في شمال إي��ران الذين عانوا مل��دة أيام 

جراء األمطار والطني والطقس البارد.
وق��ال القضاء اإليراني يوم األح��د إن 
تعامل احلكومة مع الكارثة قيد التحقيق، 
حسبما أف��ادت وكالة األنباء القضائية 

)ميزان(.
وذك��رت وكالة ف��ارس شبه الرسمية 
لألنباء أن روحاني عاد إلى طهران من 
جزيرة قشم اإليرانية حيث كان يقضي 

عطلة رأس السنة اإليرانية.
وقال حاكم فارس عناية الله رحيمي 
للتلفزيون احلكومي إن الفيضانات 
باتت حتت السيطرة وإنه مت إرسال فرق 
اإلنقاذ واإلغاثة إلى املنطقة املتضررة 
بالفيضانات. وأض���اف ”أدعو الناس 

للبقاء داخل منازلهم حتى ال يتعرضوا 
ألذى.. ح��ج��م األض����رار ال��ن��اج��م��ة عن 

الفيضانات قيد الفحص“.
وعرض التلفزيون لقطات لسيارات 
محاطة مبياه الفيضانات في شيراز. 
وق��ال��ت وك��ال��ة اجلمهورية اإلسالمية 

اإليرانية لألنباء إن ارتفاع املياه أحلق 
أضرارا بآالف املنازل في شيراز وبلدات 

أخرى.
وف��ي حت��رك ن��ادر دع��ا الزعيم األعلى 
اإلي��ران��ي آي��ة الله علي خامنئي القوات 
املسلحة ملساعدة األقاليم الشمالية التي 

اجتاحتها الفيضانات.
م��ن جهة أخ���رى، أص���درت السلطات 
احلاكمة في مدينة ”قميشان“ التابعة 
حملافظة غلستان شمال إيران، الثالثاء، 
أوامر بإخالء املدينة خوفا من فيضانات 
شديدة تسببها األم��ط��ار الغزيرة التي 

تتساقط منذ األحد املاضي.
وق���ال ح��اك��م محافظة غلستان مير 
محمد غ���راوي للصحفيني: ”أصدرنا 
أوامر بإخالء مدينة قميشان، واجلهات 
املختصة تقوم بإخالء املدينة من السكان 
وإجالئهم إلى مكان آمن بسبب األخطار 

احملتملة من حدوث فيضانات شديدة“.
ودع���ا غ���راوي أه��ال��ي املدينة الذين 
لديهم منزل من طابقني إلى االستقرار في 

الطابق العلوي.
وف��ي س��ي��اق متصل، ذك���رت وسائل 
اإلعالم اإليرانية الرسمية، يوم الثالثاء، 
أن الفيضانات املفاجئة في أج��زاء من 
مدينة شيراز جنوب البالد أودت بحياة 

20 شخصا.
وقال متحدث باسم هيئة إدارة األزمات 
اإليرانية حملطة تلفزيونية محلية إن 
25 من بني 31 مقاطعة إيرانية تعرضت 

للفيضانات.

دمار هائل تسببت به السيول في إيران

إخالء سبيل رئيس وزراء باكستان 
السابق نواز شريف بكفالة

واف��ق��ت احملكمة الباكستانية العليا يوم 
الثالثاء على إخالء سبيل رئيس الوزراء السابق 
ن��واز شريف بكفالة ملدة ستة أسابيع بغرض 
العالج لكنها قالت إنه لن ُيسمح له مبغادرة 

البالد.
وميضي شريف عقوبة مدتها سبع سنوات 
في السجن منذ العام املاضي بتهمة عدم اإلفصاح 
عن مصدر الدخل ال��ذي أت��اح له امتالك مصنع 
العزيزية للصلب في السعودية. وقدم شريف 

استئنافا على هذا احلكم.
ونظرت في القضية هيئة من ثالثة قضاة 

برئاسة رئيس احملكمة العليا آص��ف سعيد 
خ��وس��ا. ويعاني ش��ري��ف، ال��ذي شغل منصب 
رئيس الوزراء ثالث مرات، من مشكلة في القلب 
ومشاكل ف��ي الكليتني وُن��ق��ل إل��ى املستشفى. 
ورفض القضاء الشهر املاضي طلب إخالء سبيله 

بكفالة.
وعزلت احملكمة العليا شريف من منصبه في 
يوليو متوز عام 2017 لعدم إفصاحه عن جزء 
من رات��ب من شركة ميلكها ابنه ثم أدي��ن بعد 
ذلك في قضيتني منفصلتني لعدم إعالن مصادر 

الدخل.

رئيس مالي يتعهد بتعزيز األمن بعد 
160 شخصًا مبذبحة إثنية مقتل 

تعهد رئيس مالي إبراهيم بوبكر كيتا، بتعزيز 
األمن بالبالد، وذلك أثناء تفّقده اإلثنني قرية شهدت 
مجزرة قتل فيها أكثر من 160 شخصا من إتنية 
الفوالني في هجوم يشتبه بأّن مسّلحني من إثنية 

منافسة نّفذوه.
وق��ال كيتا: »نحن بحاجة إل��ى األم��ن هنا  هذه 

مهّمتنا«، متعّهدا ب� »حتقيق العدالة«.
ووّج��ه كيتا أوام��ر لرئيس أرك��ان اجليش عبد 
احلي كوليبالي ال��ذي مت تعيينه األح��د، إثر إقالة 

سلفه بعد وقوع املجزرة، بتعزيز األمن في املنطقة.
واس��ت��ه��دف ال��ه��ج��وم رع���اة ماشية م��ن قبائل 

الفوالني في قرية أوغوساغو قرب مدينة موبتي 
في وسط مالي.

ويشتبه ب��أّن صّيادين م��ن عرقية ال��دوغ��ون 
التي ي��دور ن��زاع كبير بينها وب��ني الفوالني على 
حيازة األراض��ي نّفذوا االعتداء امل��رّوع ال��ذي قتل 
خالله الضحايا بالرصاص وتقطيع رؤوسهم 

بالسواطير.
ويشهد وس��ط مالي أعمال عنف مستمّرة بني 
أفراد من الفوالني التي ميتهن غالبية أبنائها رعي 
املواشي وأفراد من إتنّيتي بامبارا ودوغون الذين 

ميتهنون بغالبيتهم الزراعة.
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متهيدًا إلعادتهم بشكل كامل إلى ميامنار

ماليزيا تدرس إحالة أزمة »الروهينغيا« 
إلى احملكمة اجلنائية الدولية

البنتاغون يصرف مليار دوالر
لبناء اجلدار احلدودي مع املكسيك

أع��ل��ن البنتاغون أّن وزي��ر 
ال���دف���اع ب��ال��وك��ال��ة ب��ات��ري��ك 
شاناهان سمح بصرف مبلغ 
مليار دوالر من ميزانية الوزارة 
لبناء جزء من اجلدار احلدودي 
ال��ذي يسعى الرئيس دونالد 
ترامب لتشييده على احلدود مع 

املكسيك.
وق���ال���ت وزارة ال���دف���اع 
األميركية في بيان إّن شاناهان 
»أذن لقائد ل��واء الهندسة في 
س��الح ال��ب��ّر بالبدء بتخطيط 
وتنفيذ م��ا ت��ص��ل قيمته إل��ى 
مليار دوالر لدعم وزارة األمن 
ال���داخ���ل���ي« ال��ت��ي ط��ل��ب��ت من 
البنتاغون بناء سياج بطول 
92 كيلومترا وارتفاع 5،5 متر، 
وبناء طرق وحتسينها وإنارتها 

في منطقه إل باسو )تكساس(.
وب���ّرر ش��ان��اه��ان رص��د هذا 

املبلغ بالقانون الفدرالي الذي 
ت��ن��ّص امل����ادة ال��ع��اش��رة منه 
على أّن »يجوز ل��وزارة الدفاع 
أن تبني طرقا وح��واج��ز وأن 
تنصب أجهزة إنارة ملنع تهريب 

املخدرات عبر احلدود«.
وأض������اف وزي�����ر ال���دف���اع 
بالوكالة في بيانه أّن��ه »بناء 
عليه لقد قررت الشروع ببناء 
ج��دار بطول 92 كلم وارتفاع 
5،5 متر وبناء وتصليح الطرق 
ون��ص��ب أج��ه��زة إن����ارة وفقا 

ملطلب« وزارة األمن الداخلي.
ون���ش���رت ال�������وزارة ب��ي��ان 
شاناهان في وق��ت متأخر من 
مساء اإلثنني قبيل ساعات من 
توّجهه إلى الكونغرس للدفاع 

عن مشروع موازنة وزارته.
وإزاء رف���ض ال��ك��ون��غ��رس 
امل��واف��ق��ة ع��ل��ى مت��وي��ل ب��ن��اء 

اجل��دار ال��ذي يحاول الرئيس 
اجلمهوري تشييده على احلدود 
مع املكسيك منذ تسلّمه السلطة، 
أع��ل��ن ت��رام��ب ف��ي 15 فبراير 
»ح��ال��ة ط���وارئ وطنية« على 
احل���دود، في إج��راء استثنائي 
يتيح ل��ه تخطي البرملانيني 
واحل��ص��ول على متويل بأكثر 
م��ن 8 م��ل��ي��ارات دوالر إلجن��از 

مشروعه.
وأث���������ار ه������ذا اإلج��������راء 
االس��ت��ث��ن��ائ��ي غ��ض��ب خصوم 
ت���رام���ب ال���دمي���وق���راط���ي���ني، 
وحفيظة حلفائه اجلمهوريني 
في الكونغرس الذين يخشون 
م��ن أن ي��ش��ّك��ل م��ا أق���دم عليه 
سابقة ميكن أن يستند إليها في 
املستقبل رئيس دميوقراطي 
لاللتفاف على إرادة الكونغرس 

حتقيقا ملآرب سياسية.


