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م��ن وح��ول الهند ال�ص��ينية اىل اللي��ايل الب��اردة يف جبال 
اجلزائ��ر، قات��ل ي��ورو دياو )88 عام��ا( حتت راية فرن�ص��ا. 
وبعد خم�ص��ن �ص��نة، يوؤك��د هذا املقات��ل ال�ص��نغايل تعليقا 
عل��ى ح�ص��وله عل��ى اجلن�ص��ية الفرن�ص��ية "من االف�ص��ل ان 
تاأتي متاأخرا من اال تاأتي ابدا".بعد معركة ادارية ا�ص��تمرت 
�صنوات، جاء هذا االعرتاف الذي "مل يعد ياأمل فيه" يف وعد 
قطعه اال�ص��بوع املا�ص��ي الرئي�س الفرن�صي فرن�صوا هوالند.
ق��ال دياو معربا عن ارتياح��ه "انه ظلم يتم التعوي�س عنه. 
يف ال�ص��نغال اجلميع يتحدثون عن ذل��ك وكذلك يف باماكو 
وابيدج��ان". وه��ذا الرج��ل النحي��ل، ه��و االك��رب �ص��نا بن 
جمموعة من املقاتلن ال�ص��نغالين ال�صابقن الذين غادروا 
مبن��ى متهالكا لالقامة يف مكان جديد يف بوندي ب�ص��مال 
باري�س.وقد ارت��دى جميعهم بزات وربطات عنق لالحتفال 
بهذا النباأ وان "كان يجب عدم الرق�س قبل ان يقرع الطبل"، 
عل��ى حد ق��ول احده��م. ينتم��ي ه��وؤالء ال�ص��نغاليون الذين 
ت��رتاوح اعماره��م بن 77 و88 عام��ا اىل "اجليل االخري" 
م��ن جمموعة مقاتل��ن افارقة تطوع��وا او مت جتنيدهم يف 
�ص��فوف اجلي���س الفرن�ص��ي و�ص��اركوا يف كل معارك��ه من 
ح��رب 1870 �ص��د برو�ص��يا اىل حرب اجلزائ��ر التي انتهت 
يف 1962. و�ص��لت اوىل الكتائ��ب يف ال�ص��نغال، لكن هوؤالء 
"الرماة ال�صنغالين" بقبعاتهم احلمراء املعروفة قدموا من 
كل امل�ص��تعمرات الفرن�ص��ية من غرب افريقيا وو�ص��طها اىل 

مدغ�صقر.

الجيش التركي يتهم تنظيم داعش 
بقتل 30 مدنيا في الباب

حاملة طائرات صينية تمر في المياه جنوب تايوان

بعد خمسين عاما ..

فرنسا تعبر عن شكرها 
للرماة السنغاليين 

اته��م اجلي���س الرتكي االثن��ن تنظيم داع�س بان��ه قتل ثالثن مدني��ا على االقل 
كانوا يحاولون الفرار من الباب معقل اجلهادين يف �صمال �صوريا الذي حتاول 

انقرة ال�صيطرة عليه وتخو�س معارك �رش�صة بهذا الهدف.
وقال��ت هيئ��ة االركان الرتكي��ة ان "ثالث��ن مدنيا عل��ى االقل كان��وا يحاولون 
اله��رب من الباب قتلوا ام�س )االحد( يف هجوم لتنظيم داع�س"، كما نقلت وكالة 

انباء االنا�صول. وال ميكن التحقق من هذه احل�صيلة من م�صادر م�صتقلة.
ياأت��ي ه��ذا االعالن بينما ت�ص��يق القوات الرتكية يف �ص��وريا اخلناق على مدينة 
الب��اب. وذكرت و�ص��ائل اع��الم تركي��ة ان انقرة ن���رشت االحد مداف��ع ودبابات 
ا�ص��افية عل��ى حدودها مع �ص��وريا. وقالت وكال��ة انباء االنا�ص��ول ان دبابات 
وعرب��ات نق��ل ع�ص��كرية و10 قط��ع مدفعي��ة عل��ى االق��ل ن���رشت يف اوغ��وزيل 
وكركمي�س جنوب �رشق البالد على احلدود ال�ص��ورية. وقتل 16 جنديا تركيا يف 
املدين��ة االربعاء، اليوم االكرث دموية للجي�س الرتكي منذ العملية التي بداأها يف 

اآب/اغ�صط�س عرب احلدود م�صتهدفا اجلهادين واي�صا املقاتلن االكراد.

قالت تايوان االثنن انه تراقب عن كثب حركة حاملة الطائرات ال�ص��ينية الوحيدة 
وخم���س �ص��فن اخرى م��رت يف وقت �ص��ابق قرب اجل��زء اجلنوبي م��ن اجلزيرة يف 

طريقها الجراء مناورات و�صط تدهور العالقات بن ال�صن وتايوان. 
 و�رشح��ت وزارة الدفاع التايواني��ة ان حاملة الطائرات "لياوننغ" وخم�س �ص��فن 
نرافقها ابحرت على م�ص��افة 20  ميال بحريا خارج املياه االقليمية التايوانية يف 

قنال با�صي بن تايوان والفيليبن االحد. 
ووا�ص��لت ال�ص��فن م�ص��ريها بعد ان مرت عل��ى بعد 90 ميل بح��ري اىل اجلنوب من 
منطقة اليونبي على الطرف اجلنوبي من تايوان �صباح االثنن. وبعد ذلك توجهت 

اىل جنوب �رشق جزر دونغ�صا يف بحر ال�صن اجلنوبي، بح�صب الوزارة. 
وا�ص��افت الوزارة ان "اجلي�س يف حالة تاهب ويراقب لياوننغ بدقة. وندعو ال�صعب 
اىل االطمئن��ان".  وقال االع��الم التايواين ان عددا من مقاتالت اف16- وال�ص��فن 
احلربي��ة ن���رشت يف املي��اه االقليمي��ة التايوانية ملراقبة ال�ص��فن ال�ص��ينية. اال ان 
الوزارة مل تعلق على ذلك.  وذكرت وزارة الدفاع اليابانية يف وقت �صابق ان احدى 
�ص��فنها ر�صدت ثمانية �صفن �صينية من بينها حاملة الطائرات وثالث مدمرات يف 

و�صط بحر ال�صن ال�رشقي بعد ظهر ال�صبت. 

 

دكار  - متابعة

السودان يطلق سراح عشرين معتقال سياسيا 
ذكرت احزاب �صيا�ص��ية �صودانية معار�ص��ة االثنن ان ال�صلطات ال�صودانية اطلقت 
االحد �رشاح ع�رشين من قياداتها اعتقلوا ال�ص��هر املا�ص��ي لكنها ما زالت حتتجز 
اآخرين. وكانت ال�صلطات ال�صودانية اعتقلت عددا من قيادات االحزاب والنا�صطن 
ال�صيا�ص��ين بع��د اعالنها زيادة ا�ص��عار املنتجات النفطية بن�ص��بة ثالثن باملئة 

خوفا من خروج تظاهرات �صدها .
وقال املتحدث با�ص��م حزب املوؤمتر ال�ص��وداين حممد عربي يف بيان تلقت وكالة 
فران���س بر�س ن�ص��خة منه ان "ال�ص��لطات اطلق��ت �رشاح 16 م��ن معتقلي احلزب". 
وا�صاف ان ال�صلطات "ما زالت حتتفظ بالع�رشات رهن االعتقال من بينهم رئي�س 

احلزب عمر الدقري ونائبه خالد عمر".
من جهته، اكد حتالف قوى امل�ص��تقبل للتغيري الذي ي�ص��م احزابا ا�صالمية ان�صقت 
عن حزب الرئي�س ال�صوداين عمر الب�صري، ان ال�صلطات اطلقت �رشاح اربعة من قادة 

التحالف بعد اعتقالهم الكرث من �صهر.

بفر�صها غرامات مبليارات الدوالرات، تطرح الواليات املتحدة نف�صها 
ك�رشطي مت�ص��دد على او�ص��اط االعمال يعاق��ب املجموعات املتعددة 
اجلن�ص��يات عل��ى ار�ص��ه او يف اخل��ارج، خالف��ا لع��دم حت��رك اوروبا 
ن�ص��بيا. واملجموعتان امل�رشفيت��ان العمالقتان االملانية "دويت�ص��ه 
بنك" وال�ص��وي�رشية "كريديه �ص��وي�س" هما اآخر ال�رشكات التي تواجه 
�رشبات القانون االمريكي لبيعهما قرو�ص��ا عقارية يف ازمة الرهون 

التي ادت اىل االزمة املالية يف 2008 و2009.
وق��د فر�س عل��ى املجموعة االملانية دفع 7،2 ملي��ارات دوالر بينما 
�صتدفع نظريتها ال�صوي�رشية 5،3 مليارات لوقف املالحقات واالفالت 
م��ن حماكمة يف الوالي��ات املتحدة. ومل حتل الوالي��ات املتحدة هذه 

املجموعات اىل الق�صاء بل تو�صلت معها اىل اتفاق. كما انها مل توفر 
املجموع��ات االمريكية العمالقة من "جي بي مورغان ت�ص��اي�س" اىل 
"�ص��يتيغروب" و"مورغان �صتانلي" و"بنك اوف امريكا" التي دفعت 
م��ا جمموع��ه اربع��ن ملي��ار دوالر النه��اء مالحقات مرتبط��ة بهذه 
الرهون��ات. وق��ال نيك��وال ف��ريون اخلبري يف مرك��ز بروغ��ل الفكري 
االوروب��ي ومعه��د برت�ص��ون االمريكي "هن��اك ت�ص��دد يف القانون يف 
الوالي��ات املتح��دة. عندما ينتهك القانون تفر�س عقوبات". فر�ص��ت 
بريطاني��ا عقوبات بعد ف�ص��يحة التالعب مبعدالت الفائ��دة )ليبور(، 
لك��ن مثل هذه االجراءات نادرة يف بقية دول اوروبا. وقال فريون ان 
"االمر ال يتعلق بفارق يف القواعد بل بالطريقة التي تطبق فيها. االمر 
اق�ص��ى بكثري يف الواليات املتحدة"، مو�ص��حا ان الدول االوروبية "ال 

جتروؤ" على مهاجمة جمموعاتها الوطنية الكربى.

اقام االف االندوني�ص��ين ال�صلوات االثنن عند قبور 
جماعي��ة ويف م�ص��اجد احياء مل��رور 12 عاما على 
مقتل ع�رشات االالف يف كارثة ت�صوماين التي دمرت 
والية ات�ص��يه يف واحدة من ا�ص��واأ الك��وارث الطبيعية 

يف تاريخ الب�رشية. 
وقتل نحو 170 �صخ�صا يف اندوني�صيا عندما �رشب 
زلزال هائل بقوة 9،1 درجة والية ات�صه التي ت�صكنها 
غالبية من امل�ص��لمن والواقعة على الطرف ال�صمايل 
من جزيرة �ص��ومطرة م��ا ادى اىل حدوث موجات مد 

هائلة �رشبت املناطق ال�صاحلية لعدد من الدول. 

وادت الكارث��ة اىل مقت��ل نح��و 50 الف �ص��خ�س يف 
دول اخرى على املحيط الهندي ما رفع اجمايل عدد 

القتلى اىل نحو 220 الف �صخ�س. 
و�رشحت مرمي )65 عاما( لوكالة فران�س بر�س عند 
مق��ربة اويل لهيو اجلماعية التي دفن فيها 14800 
�ص��خ�س "اآت��ي اىل هنا كل عام ال�ص��لي عل��ى ارواح 

اوالدي وزوجة ابني واوالدهم الثالثة". 
ومل يع��رث مطلق��ا على جث��ث افراد عائل��ة مرمي التي 
جن��ت بع��د ان ت�ص��بثت بج��ذع �ص��جرة. وقال��ت انه��ا 
واثق��ة م��ن انهم دفن��وا يف املق��ربة اجلماعية النهم 
كانوا يعي�ص��ون يف منطقة جم��اورة لها وقت حدوث 

الت�صونامي. 

اعلن م�ص��در ر�ص��مي ان 16 �صخ�ص��ا قتلوا خالل 
احتفاالت عي��د امليالد يف واليات ت�ص��هد اعمال 
املخ��درات  تهري��ب  بع�ص��ابات  عن��ف مرتبط��ة 
يف املك�ص��يك حيث عرث اي�ص��ا على �ص��تة روؤو�س 
ب�رشية. وقالت ال�صلطات ان ت�صعة ا�صخا�س قتلوا 
يف والية �ص��يواوا ال�ص��مالية الواقع��ة على حدود 
الواليات املتحدة، خالل احتفاالت مبنا�صبة عيد 
امليالد.  وقتل خم�ص��ة منهم يف �ص��يوداد خواريز 

بينه��م ثالث ن�ص��اء تعر�ص��ن للتعذي��ب ورجل مت 
تقطيعه وعرث على بقاياه يف �صاحنة مرتوكة.

من جهة اخرى، عرث على روؤو�س �ص��تة ا�ص��خا�س 
يف والية مي�صواكان )غرب( بالقرب من خالي�صكو 
معقل كارتل تهريب املخدرات "خالي�ص��كو نويفا 
جينرياثي��ون" )خالي�ص��كو اجلي��ل اجلدي��د(، كما 

اعلن مكتب املدعي العام.
ويف جن��وب املك�ص��يك، اأقدمت ع�ص��ابة م�ص��لحة 
االأح��د عل��ى قتل �ص��بعة اأ�ص��خا�س بينه��م ثالثة 
رج��ال �رشطة، خالل احتفال عائلي بعيد امليالد 

يف والية غيهريو التي ت�ص��هد عنفا وتن�ص��ط فيها 
ع�صابات تهريب املخدرات اي�صا.

ووقع��ت املجزرة يف وقت مبك��ر من يوم امليالد 
خ��ارج منزل يف مدين��ة بوينتي دي��ل ري، حيث 
اأطلق امل�ص��لحون النار على �ص��تة رج��ال وامراأة، 
ت��رتاوح اأعمارهم ب��ن 24 و54 عام��ا. والقتلى 
هم ثالثة اإخ��وة ووالدهم وعمه��م، ورجل وامراأة 
املنزل.واأ�ص��ار م�ص��وؤول يف  اإىل  كان��ا مدعوي��ن 
وزارة االأم��ن االإقليمي��ة اإىل اأن ثالث��ة من القتلى 

رجال �رشطة.

"الشرطي" االميركي يعاقب المجموعات المتعددة الجنسيات 
من الشركات واالشخاص

اندونيسيا تقيم الصلوات إحياء لذكرى مرور 12 عاما 
على كارثة تسونامي

16 قتيال والعثور على ستة رؤوس بشرية في المكسيك في عيد الميالد
المكسيك  - متابعة

جاكارتا - متابعةواشنطن - متابعة

الكرملين : التحقيقات ال ترجح فرضية العمل االرهابي في تحطم الطائرة 

قال املتحدث با�ص��م الكرملن دميرتي بي�صكوف االثنن 
ان التحقي��ق يف حتط��م الطائرة الع�ص��كرية ال��ذي اودى 
بحي��اة 92 �صخ�ص��ا االح��د ال يرج��ح ان يك��ون العم��ل 

االرهابي هو ال�صبب القوي املحتمل يف احلادث. 
و���رشح بي�ص��كوف لل�ص��حافين "جتري حاليا درا�ص��ة 
جمي��ع االحتماالت، وم��ن املبكر التحدث عن اي �ص��يء 
ب�ص��كل موؤكد ولك��ن كما تعلم��ون فان العم��ل االرهابي 

لي�س يف مقدمة هذه االحتماالت".
م��ن ناحيته اك��د وزير النقل ماك�ص��يم �ص��وكولوف الذي 
حت��دث االثنن يف خت��ام اجتماع للجنة اخلا�ص��ة التي 
�ص��كلت اث��ر احل��ادث، ان "اال�ص��باب املحتمل��ة لتحط��م 
الطائرة ال ت�ص��مل الي��وم العمل االرهابي". وا�ص��اف ان 
"اال�صباب ميكن ان تكون خمتلفة ويقوم اخ�صائيون يف 
جلنة التحقيق بتحليلها"، م�ص��ريا اىل "عطل فني او خطاأ 
يف القي��ادة". ورجح خ��رباء ومعلق��ون ان يكون منوذج 
الطائ��رة الق��دمي وراء احل��ادث اك��رث من اعت��داء حمتمل 

طال الطائرة الع�صكرية التي اقلعت من مطار ع�صكري.
جث��ث  ع��ن  البح��ث  االنق��اذ  رج��ال  االف  ويوا�ص��ل 
ال�ص��حايا يف البحر اال�ص��ود فيما حتيي رو�ص��يا االثنن 
ي��وم حداد عل��ى �ص��حايا الطائ��رة التي حتطم��ت اثناء 
توجهها اىل �ص��وريا.  وحتطمت الطائ��رة وهي من طراز 
اقالعه��ا  بع��د  �صوت�ص��ي  منتج��ع  يف  توبولي��ف154- 
بقلي��ل االح��د وكان م��ن ب��ن ركابها اكرث م��ن 60 من 
اع�ص��اء جوقة اجلي�س االحمر ال�ص��هرية كانوا متوجهن 
اىل �ص��وريا للرتفي��ه ع��ن اجلن��ود الرو�ص��ي املنت�رشي��ن 
هن��اك ليلة را�س ال�ص��نة اجلدي��دة. و�ص��ارك اآالف اجلنود 
وامل�ص��عفون  والغطا�ص��ون يف عمليات البحث يف البحر 
اال�ص��ود للعث��ور عل��ى حط��ام الطائ��رة الع�ص��كرية التي 
�ص��قطت االح��د بعي��د اقالعها م��ن املط��ار متوجهة اىل 
�ص��وريا ال�صباب مل تعرف بعد بينما قالت ال�صلطات انها 

ال ترجح العمل االرهابي.
 وبعد اكرث من 24 �صاعة على اختفاء طائرة التوبوليف 
"ت��ي ي��و54-" التي كانت تق��ل 92 �صخ�ص��ا، ال تزال 

ا�صباب حتطمها جمهولة. 

موسكو  – متابعة

و�صون �صون-�صيل �صديقة رئي�صة كوريا اجلنوبية منذ فرتة طويلة، 
النواب  مع  متلفزة  ا�صتماع  جل�صة  االمر  بادىء  يف  رف�صت  كانت 

لكنها عادت والتقت عددا منهم يف جل�صة مغلقة.
وا�صتغالل  االبتزاز  تهم  اليها  توجيه  اثر  ال�صجن  يف  حاليا  وهي 
ال�صلطة للح�صول على اموال �صخمة من كربيات ال�رشكات الكورية 

اجلنوبية ثم ا�صتخدامها لغايات �صخ�صية.
هذه  يف  بالتحقيق  تقوم  التي  الربملانية  اللجنة  اع�صاء  وحاول 
الف�صيحة املدوية التي ادت اىل اطالق اجراءات اقالة بارك يف وقت 
�صابق هذا ال�صهر، عدة مرات اال�صتماع اىل اقوال �صوي �صون-�صيل 
لكنها جتاهلت طلباتهم. وبالتايل ح�رش النواب اىل ال�صجن ونظمت 
اللجنة جل�صة ا�صتماع خا�صة �صباح االثنن على ان تبثها �صا�صات 
التلفزيون من داخل ال�صجن الذي حتتجز فيه �صوي �صون-�صيل يف 

انتظار حماكمتها بتهم االختال�س وا�صتغالل ال�صلطة.
عالقتها  ا�صتغلت  اجلنوبية  كوريا  رئي�صة  �صديقة  ان  يف  وي�صتبه 
بال�صلطة ونفوذها البتزاز مبالغ �صحمة من كربيات �رشكات البالد. 
وافقت  لكنها  زنزانتها،  مغادرة  االمر  بادىء  يف  �صوي  ورف�صت 

الحقا على االجتماع باع�صاء من اللجنة يف جل�صة مغلقة.
ونقلت وكالة يونهاب الكورية اجلنوبية عن النواب قولهم ان �صوي 
نفت كل التهم املوجهة اليها مبا يف ذلك االدعاءات بانها تواطاأت 
ا�صتخدامهما الحقا  وان�صاأت موؤ�ص�صتن م�صبوهتن مت  الرئي�صة  مع 

لغايات �صخ�صية.
لق�صاء  ا�صتعدادها  املقابل  يف  اب��دت  �صوي  ان  يونهاب  وذك��رت 

عقوبة بال�صجن املوؤبد واعتذرت من ال�صعب "لت�صببها بفو�صى".
وقالت انها لي�س يف و�صع جيد ج�صديا ومعنويا ورف�صت الرد على 
ا�صتمر قرابة ثالث �صاعات  الذي  النواب خالل لقائهم معها  ا�صئلة 

بح�صب ما نقلت الوكالة.
حتقيق  جلنة  ام��ام  املثول  على  �صاهد  ارغ��ام  ميكن  ال  وقانونا 
االزدراء  بتهمة  مالحقات  اىل  ي��وؤدي  ذلك  رف�س  لكن  برملانية. 

يتظاهر  �صبت  يوم  وكل  �صنوات.  خم�س  لل�صجن  ال�صاهد  تعر�س  قد 
بالرحيل  للمطالبة  �صيول  يف  اجلنوبين  الكورين  اآالف  ع�رشات 

الفوري للرئي�صة يف اوج اجراءات اقالتها ب�صبب ق�صية ف�صاد.
واالحد ا�صتمع الق�صاة الذين يتولون التحقيق الق�صائي يف امللف 
اىل افادة �صوي. ويف هذه الق�صية تتهم الرئي�صة الكورية اجلنوبية 

ب"التواطوؤ" مع �صديقتها �صوي �صون-�صيل.
االثنن، �صادر حمققون ق�صائيون وثائق خالل  �صابق  ويف وقت 
بن  ب��ارك  ملكتب  مديرا  كان  ال��ذي  �صون  كي  كيم  منزل  مداهمة 

وثيقة منذ فرتة طويلة مع  يقيم عالقات  2015. وكيم  و   2013
بارك  الع�صكري  والدها،  حكم  ظل  يف  اي�صا  وخ��دم  ب��ارك  عائلة 
�صونغ-هي الذي قاد البالد على مدى 18 عاما بعد اال�صتيالء على 

ال�صلطة يف 1979 اثر انقالب ع�صكري.
علم  على  يكون  قد  بانه  �صبهات  اث��ارت  الوثيقة  العالقات  وهذه 
بالنفوذ غري املالئم الذي مار�صته �صوي امللقبة يف و�صائل االعالم 

املحلية ب"را�صبوتن"، على رئي�صة البالد.
وحتوم ال�صبهات حول بارك الحتمال قيامها بت�رشيب وثائق �رشية 

ي�صمل  مبا  الدولة  �صوؤون  يف  بالتدخل  لها  وال�صماح  �صديقتها  اىل 
تعين كبار امل�صوؤولن. وكان الربملان �صوت يف 9 كانون االول/
عليها  ت�صادق  ان  يجب  التي  الرئي�صة  اقالة  مذكرة  على  دي�صمرب 
املحكمة الد�صتورية خالل مهلة 180 يوما. ومل تعد الرئي�صة حتتفظ 
حال  ويف  ال��وزراء.  رئي�س  اىل  �صالحياتها  ونقلت  بلقبها  �صوى 
�صتنظم  االطراف،  جميع  اىل  اال�صتماع  بعد  اقالتها  الق�صاة  تاكيد 
انتخابات رئا�صية مبكرة يف غ�صون 60 يوما اي رمبا اعتبارا من 

نهاية اآذار/مار�س.

سيؤل  - متابعة 

متكن عدد من النواب 
الكوريني اجلنوبيني اخريا 

االثنني من اال�ستماع اىل 
اقوال املراأة التي ت�سببت 

ببدء اجراءات اقالة 
الرئي�سة بارك غوين-هي، 

اثر اغراقها يف ف�سيحة 
ف�ساد ونفت كل التهم 

املوجهة اليها.

بعد انكشاف خيوط الفضيحة .. برلمانيون يحققون مع صديقة رئيسة كوريا الجنوبية في السجن

ً


