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انقسام الشارع المصري بعد إخالء سبيل مبارك

المغرب يجري تحقيقًا بخصوص حادثة اختراق 
موكب الملك

�أعل��ن يف �لقاهرة عن �إخالء �سبي��ل �لرئي�س �ل�سابق ح�سني مبارك �إىل منزله يف 
م�رص �جلديدة بعد �أيام من ح�سوله على حكم نهائي من حمكمة �لنق�س برب�ءته 
من �تهامات �لتحري�س على قتل متظاهرين �إبان ثورة �خلام�س و�لع�رصين من 
يناي��ر يف ع��ام 2011.�لإفر�ج ع��ن مبارك وعودته �إىل م�سكن��ه �أثار ردود فعل 

متباينة لدى �أو�ساط �ملجتمع �مل�رصي.

فتح �ملغرب حتقيقا مو�سعا مع جمموعة من �مل�سوؤولني �لأمنيني، يف �لعا�سمة �لرباط، 
ب�سب��ب �رتكابهم �أخطاء مهنية تتعلق بت�سلل �س��اب �إىل مكان مرور �ملوكب �مللكي. فقد 
ت�سلق �ساب ع�رصيني �حلو�جز �حلديدية، �لأربعاء 22.03.2017، حماول �لو�سول �إىل 
�مللك حممد �ل�ساد�س، �أثناء موكب ��ستقباله للعاهل �لأردين، �مللك عبد �هلل �لثاين، �لذي 
و�سل �إىل �ملغرب يف زيارة عمل، ت�ستمر 3 �أيام. وهذه لي�ست �ملرة �لأوىل �لتي يعرت�س 
فيه��ا �ساب مغربي �ملوكب �مللك��ي، فقد �سبق و�أن �عرت�س �أ�سخا�س يف عدد من �ملدن، 
�لع��ام �ملا�س��ي، موكب حمم��د �ل�ساد�س لطلب �ل�ستف��ادة من �متي��از�ت، ما خلق جدل 

و��سعا على و�سائل �لإعالم ومو�قع �لتو��سل �لجتماعي.
ويف وق��ت �سابق م��ن �جلمعة 24.03.2017، �أ�س��درت وز�رة �لد�خلية �ملغربية بالغا 
قال��ت في��ه: "�إن �عرت��س م�سار �ملوك��ب �مللكي من �أجل حماول��ة �ل�ستفادة من بع�س 
�لمتي��از�ت، ي�س��كل جرمية يعاقب عليه��ا �لقانون"، لفتة �إىل �أن مث��ل هذه �لت�رصفات 

"تعر�س حياة مرتكبيها وحياة �لغري للخطر". 

 

سويسرا تحقق في "مؤشرات قوية" بشأن أعمال 
تجسس على معارضين ألردوغان

�أردوغ��ان يق��ول �إن �لتعديالت �لد�ستورية �ملقرتحة �رصوري��ة مل�ستقبل تركيا بينما 
يتهم��ه �ملعار�س��ون بال�سع��ي لتو�سي��ع �سالحيات��ه �لرئا�سية. يحق��ق �ملدعي �لعام 
�ل�سوي���رصي يف مز�ع��م بالتج�س���س عل��ى عدد م��ن �ملو�طن��ني �لأت��ر�ك �ملقيمني يف 
�سوي���رص�. وقال��ت �لنيابة �لفيدر�لية �ل�سوي�رصية �إن لديه��ا "موؤ�رص�ٍت قوية" ت�سري �إىل 
ح��دوث جت�س���س �سيا�سي، لكنها رف�س��ت �لإعالن عن �لعنا���رص �مل�ستهدفة. جاء ذلك 
بع��د يوم و�حد من �إبالغ وزير �خلارجية �ل�سوي�رصي نظريه �لرتكي باأن �ل�سلطات يف 
�سوي���رص� �ستجري حتقيقات يف �أي ن�ساط��ات ��ستخبار�تية غري قانونية. ومن �ملقرر 
�أن جت��ري تركيا ��ستفتاء مثري� للج��دل �ل�سهر �ملقبل. ومينح �ل�ستفتاء �لرئي�س رجب 
طي��ب �أردوغ��ان �سلط��ات و��سعة جديدة. غري �أن��ه يحتاج لتمريره �إىل �لف��وز باأغلبية 
�أ�س��و�ت �لأت��ر�ك يف �لد�خ��ل وكذلك �أ�سو�ت �أك��ر من �أربعة مالي��ني يقيمون خارج 
�لب��الد. لكن حماولته لتنظي��م جتمعات حلث �لناخبني عل��ى �لت�سويت ب� "نعم" يف 
عدد من �لدول �لأوروبية جرى حظرها، ما �أدى �إىل ن�سوب خالفات قوية مع كل من 
�أملاني��ا وهولند�، �إىل جانب عدد م��ن دول �لحتاد �لأوروبي. وحاولت �سوي�رص�، �لتي 
يقي��م بها �أكر م��ن 70 �ألف مو�طن تركي، �لبقاء على �حلي��اد، غري �أن و�سائل �إعالم 
حملية ذكرت �أن معار�سني �أتر�ك للرئي�س �أردوغان جرى �لتج�س�س عليهم �أثناء �إلقاء 

حما�رصة يف جامعة زيورخ يف وقت مبكر من هذ� �ل�سهر.
ويف �لآون��ة �لأخ��رية، رفع برمل��اين �سوي�رصي دع��وى ق�سائية �ته��م فيها منظمتني 
تركيت��ني بالتج�س�س على مو�طنني �أتر�ك ومو�طن��ني مزدوجي �جلن�سية يعي�سون يف 

�سوي�رص�، وطالب باإجر�ء حتقيق.
وقال مكتب �ملدعي �لعام �ل�سوي�رصي، �جلمعة، يف بيان، �إنه "منا �إىل علمه �أن هناك 
�سبه��ة قوية بحدوث جت�س�س �سيا�سي، �سمل �جلالية �لرتكية يف �سوي�رص�"، موؤكد� فتح 

حتقيق يف 16 مار�س/ �آذ�ر �ملا�سي.

م��ازن فقهاء )ي�سار�( بع��د �إطالق �رص�حه يف �سفق��ة �ساليط �إىل 
جان��ب قائد �لق�س��ام يف غزة، �أحم��د �جلعربي، �ل��ذي �غتيل عام 
2012 ) �س��ورة م��ن موقع حما�س( ُقتل قائ��د بارز يف حركة 
�ملقاوم��ة �لإ�سالمي��ة )حما���س( بر�سا���س م�سلح��ني جمهولني 
مبنطق��ة ت��ل �له��وى يف غزة، وف��ق ما �أعلنت��ه �حلرك��ة. و�تهمت 
حما���س �إ�رص�ئي��ل بامل�سوؤولي��ة ع��ن "�غتي��ال" �لقي��ادي م��ازن 
فقهاء، �أحد "�لأ���رصى �ملحررين" يف �سفقة �ساليط عام 2011. 
ورف���س متحدث با�سم �جلي�س �لإ�رص�ئيل��ي �لتعليق على �حلادث 
�أو �تهام��ات حما�س. وكان فقهاء �أح��د قيادي حركة حما�س يف 
�ل�سف��ة �لغربية �ملحتلة. وتقول و�سائ��ل �إعالم تابعة حلما�س �إن 

فقه��اء مدبر عمليت��ي مفرق "ج��ات" جنوبي �لقد���س يف مايو/ 
�آي��ار 2002 و"�سف��د" يف �أغ�سط���س/ �آب 2002، �للتني �أ�سفرتا 
عن مقت��ل 28 �إ�رص�ئيليا. وقال �أمي��ن �لبطنيجي، �ملتحدث با�سم 
�ل�رصط��ة يف غ��زة، �إن م�سلح��ني �أطلق��و� �أرب��ع ر�سا�س��ات م��ن 
�س��الح كامت لل�س��وت على ر�أ�س فقه��اء. �عتقل��ت �إ�رص�ئيل فقهاء 
ع��ام 2005 ث��م �أطلقت �رص�حه �سمن �سفق��ة تبادل �لأ�رصى مع 
حما���س عام 2011 ) �سورة من موقع حما�س( وحملت حما�س، 
يف بي��ان، "�إ�رص�ئي��ل وعمالءه��ا" �مل�سوؤولي��ة. و�أ�س��اف �لبيان: 
"�إ�رص�ئي��ل تعل��م �أن دماء �ملجاهدين ل تذه��ب هباًء، و�ستعرف 

حما�س كيف ترد عليها."
وقال ع�سو �ملكتب �ل�سيا�سي حلما�س، خليل �حلية، يف ت�رصيحات 
بثته��ا قناة "�لأق�سى" �لف�سائي��ة �لتابعة للحركة، �إن "�مل�ستفيد 

�لوحي��د من �غتياله هو �لحتالل �لإ�رص�ئيلي". كما حّملت حركة 
�جله��اد �لإ�سالم��ي �إ�رص�ئي��ل م�سوؤولية "جرمية" �غتي��ال فقهاء. 
جرمي��ة �لغتيال حتم��ل ر�سائل خط��رية، ومن �لو�ج��ب �لتعامل 
معها بالطريقة �ملنا�سبة وقال د�وود �سهاب، �ملتحدث �لإعالمي 
با�سمها، �إن "جرمية �لغتيال حتمل ر�سائل خطرية، ومن �لو�جب 
�لتعامل معها بالطريقة �ملنا�سبة". وُيتوقع �أن ي�سارك �لآلف يف 
جنازة فقها، �ل�سب��ت. وقالت و�سائل �إعالم حملية تابعة حلما�س 
�إن فقه��اء نفذ وخطط عدة عمليات مع كتائ��ب عز �لدين �لق�سام، 
�جلناح �لع�سك��ري حلما�س، من بينها عملية مفرتق "جات" �لتي 
قت��ل فيه��ا 19 �إ�رص�ئيلي��ا. �إ�سماعيل هنية، نائ��ب رئي�س �ملكتب 
�ل�سيا�سي حلما�س وزعيمها يف غزة، يغادر، و�سط حر��سة م�سددة 
، م�رصح��ة غزة �لتي نقل �إليها جثم��ان فقهاء و�أ�سافت �أن فقهاء 

دب��ر كذلك عملي��ة �سفد �لتي قت��ل فيها ت�سع��ة م�ستوطنني يهود 
ع��ام 2002، رد� على �غتي��ال موؤ�س�س كتائب �لق�س��ام، �لقيادي 
�س��الح �سح��ادة. و��س��ارت �إىل �أن فقهاء �لتحق بكتائ��ب �لق�سام 
�أثن��اء در��ست��ه �جلامعي��ة، و�أن �ل�سلطة �لفل�سطيني��ة �عتقلته عام 
2001 بعد تخرجه. وح�سل فقها على �سهادة �لبكالوريو�س يف 
�إد�رة �لأعمال م��ن جامعة �لنجاح �لوطنية بال�سفة �لغربية عام 
2001. ويف �لع��ام نف�س��ه، �عتقلته �ل�سلط��ة �لفل�سطينية ب�سبب 
ورود ��سم��ه عل��ى قائم��ة مطلوبني قدمه��ا جه��از �ل�ستخبار�ت 
�ملركزية �لأمريكية )CIA( ب�سبب م�ساركته يف عمليات م�سلحة 
�سد �إ�رص�ئيل. و�عتقلته �إ�رص�ئيل عام 2002، وحكمت عليه بت�سع 
موؤبد�ت، و�أفرج عنه يف �سفقة �ساليط عام 2011، لكنه �أبعد �إىل 

قطاع غزة مبوجب �رصوط �ل�سفقة.

�عرتف��ت �مل�ست�س��ارة �لأملاني��ة �أنغيال م��ريكل باأن 
�لحت��اد �لأوروبي �رتكب �أخط��اء، وقالت �إن �لوقت 
ق��د ح��ان لتجاوزها و�لتق��دم �إىل �لأم��ام بروح من 

�لت�سامن لالإ�سهام بحل �أزمات �لعامل.
وقال��ت �مل�ست�س��ارة �لأملانية، �أم���س �جلمعة، خالل 
زيارته��ا لروما: "�أعتقد �أننا مل نفعل كل �سيء ب�سكل 
جيد..فعندم��ا فتحن��ا �حل��دود �خلارجي��ة، مل نفك��ر 
بحمايته��ا وتعزيزها. وح��ني �أ�سدرنا عملة و�حدة، 

مل نك��ن م�ستعدين لالأزم��ة. ولكننا نعم��ل �لآن على 
ت�سحي��ح كل ذل��ك، من خالل �حت��اد �لبنوك و�آليات 

�ل�ستقر�ر".
ويف �لوق��ت نف�س��ه، �أ�س��ارت م��ريكل �إىل �أن �لحتاد 
�لأوروب��ي ميتل��ك �لآن قاعدة جي��دة لإنهاء �ملهمة. 
و�أ�ساف��ت: "�لأمر �لرئي�س �لهام هو �أن كل هذ� يجب 

�أن يتم يف جو من �لت�سامن".
�لحت��اد  ب��اأن  ثقته��ا  ع��ن  �مل�ست�س��ارة  و�أعرب��ت 
�لأوروب��ي ميتلك �لق��درة على �إيج��اد �إجابة و�حدة 
مل�سكلة �لهج��رة، عندما "ي�سهم �جلميع، على �أ�سا�س 

قدر�تهم."و�أ�ساف��ت: "يج��ب علين��ا �أن نخل��ق مث��ل 
ه��ذه �لظروف كي ل ي�سط��ر �ملو�طنون للهروب من 
بالده��م، وذلك ع��ن طريق �لإ�سهام  بح��ل �لأزمات، 
كم��ا ه��و �حل��ال يف �سوري��ا، و�أن نفع��ل كل �س��يء 

معا".
وكان��ت م��ريكل قال��ت، يف يناير/كان��ون �لث��اين 
�ملا�س��ي، �إن "�لع��امل مقب��ل عل��ى حقب��ة تاريخية 
جدي��د، و�أ�ساف��ت:  "�أعتق��د �أن��ه بعد ربع ق��رن على 
توحي��د �أملانيا، ونهاية �حل��رب �لباردة، رمبا تكون 

حقبة تاريخية جديدة، قد حلت حمل �أخرى".

ح��ذرت �لأمم �ملتح��دة م��ن �أن ثل��ث حمافظ��ات �ليمن �ل� 
22 على �سفري �ملجاعة، وقال �إن %60 من �سكان �لبلد 

�لغارق يف �حلرب يعانون من �جلوع.
وقال��ت بيتينا لو���رص، �ملتحدث��ة با�سم برنام��ج �لأغذية 
�لعامل��ي يف �لأمم �ملتح��دة، يف ت�رصيح��ات �سحفي��ة، 
�ل�سب��ت، يف جني��ف: "نخ�س��ى كث��ري� �أن يك��ون �ليم��ن قد 
�أو�س��ك عل��ى جماعة"، لفت��ة �إىل �أن "�سبع حمافظات من 
22 ت�سه��د حال��ة ط��و�رئ من �لدرج��ة �لر�بع��ة، �أي �أقل 

بدرجة و�حدة فقط من �إعالن حالة �ملجاعة".
و�أ�س��ارت �ملتحدث��ة �إىل �أن �لربنام��ج يوف��ر �لغ��ذ�ء لنحو 
�سبعة ماليني ن�سمة �سهريا يف �ليمن، وهو �أقل من ن�سف 
�لع��دد �لذي يعاين �جلوع و�لبال��غ 17 مليونا، معربة عن 
قلقها لأن �لقتال م�ستمر وغالبا ما يتعذر ت�سغيل �ملو�نئ 
فيم��ا يتم تفجري �جل�سور ويتع��ذر على �ل�ساحنات �لتوجه 

�إىل �ملناطق.
�مل�ساع��د�ت  لتق��دمي  �حلثيث��ة  �لدولي��ة  �جله��ود  ورغ��م 
�لإن�سانية �إىل �ملت�رصرين يف �ليمن، فاإن �حلرب حتد من 
و�سول هذه �مل�ساعد�ت، يف ظل �سيطرة جماعات خمتلفة 
على �ملنافذ �لرئي�سية �ملوؤدية للمت�رصرين من �ملدنيني.

و�ليمن و�حد من �أربع دول تهدهها �ملجاعة حاليا، وهي 
�ل�سومال وجنوب �ل�سود�ن ونيجرييا، حيث يتهدد �ملوت 
�أك��ر من 20 مليون ن�سم��ة، ح�سب �لأمم �ملتحدة.يذكر �أن 
�ليم��ن ي�سهد تده��ور� كبري� يف �أمنه �لغذ�ئ��ي مع ت�ساعد 

�حلرب �لتي متزقه منذ عامني.

"اغتيال" مازن فقهاء القائد البارز بحماس في غزة والحركة تتوعد بالرد

المجاعة تتهدد ثلث ميركل تحث االتحاد األوروبي على تصحيح األخطاء والتضامن لحل األزمات!
محافظات اليمن

سيول - متابعة

عواصم - متابعة

فرانكفورت -وكاالت

الجيش السوري يستعيد السيطرة على بلدة بريف حماة 
وتيلرسون يزور تركيا مع اقتراب عملية الرقة

ب��اأن وح��د�ت م��ن �جلي���س  �إع��الم  �أف��ادت و�سائ��ل   
�ل�س��وري ��ستع��ادت �ل�سيط��رة على بل��دة كوكب بريف 
حم��اة �ل�سمايل. و�أو�سحت و�سائ��ل �إعالم، ��ستناد� �إىل 
م�سدر ع�سكري �سوري، �أن �جلي�س �ل�سوري وبالتعاون 
م��ع �لق��و�ت �لرديفة متكن م��ن ��ستعادة بل��دة كوكب، 
ويو��س��ل عمليات��ه �لع�سكرية على �أك��ر من �جتاه يف 
ري��ف حم��اه �ل�سم��ايل. و�أ�ساف��ت و�سائل �لإع��الم �أن 
�لق��و�ت �حلكومية �أوقعت خ�سائ��ر يف �سفوف م�سلحي 
تنظي��م جبه��ة فت��ح �ل�س��ام )�لن���رصة( ودم��رت مق��ر� 
للقي��ادة، وم�ستودع��ني لالأ�سلح��ة و�لذخ��رية، �إ�ساف��ة 
�إىل 4 دباب��ات و6 �آلي��ات مدرعة و�أك��ر من 9 عربات 
مزودة بر�سا�سات. بدوره �أعلن م�سوؤولون �أمريكيون �أن 
وزير �خلارجي��ة �لأمريكي ريك���س تيلر�سون �سيجتمع 
م��ع كبار �مل�سوؤول��ني �لأتر�ك يف �أنقرة ه��ذ� �لأ�سبوع، 
لإج��ر�ء حمادث��ات ق��د تك��ون حا�سم��ة ب�س��اأن معركة 
مدين��ة �لرق��ة �ل�سوري��ة. وياأتي �جتم��اع تيلر�سون يف 
�أنق��رة بع��د �جتماع ل���رصكاء �لتحال��ف �لبالغ عددهم 
68 يف و��سنطن هذ� �لأ�سبوع حيث �تفقو� على تكثيف 
�لعمليات �سد تنظيم د�ع�س يف كل من �سوريا و�لعر�ق.
وكان تيلر�س��ون ق��د ���رصح، خ��الل �لجتم��اع �إي��اه، 
�أن �لولي��ات �ملتح��دة �ستعم��ل عل��ى �إقام��ة "مناطق 
��ستقر�ر موؤقتة"، من خالل وقف �إطالق �لنار مل�ساعدة 
�لالجئ��ني على �لعودة �إىل ديارهم يف �ملرحلة �ملقبلة 
م��ن قت��ال م�سلح��ي تنظي��م "د�ع���س" و"�لقاعدة" يف 
�سوري��ا و�لع��ر�ق. ومل يك�س��ف وزي��ر �خلارجي��ة ع��ن 
�لتفا�سي��ل، �إل �أن م�س��وؤول �أمريكي��ا ق��ال �إن��ه مل يت��م 
�لتف��اق �إىل �لآن ب�س��اأن مكان ه��ذه �ملناطق وكيفية 
�إقامته��ا. �لرئي���س �لأمريك��ي دونال��د تر�مبم�ست�س��ار 
لرت�مب: و��سنطن تن��وي ت�سليم مدينة �لرقة �إىل �لعرب 
�ل�سوري��ني بع��د حتريره��ا ومل تق��دم وز�رة �خلارجية 
�لأمريكي��ة تفا�سيل �إ�سافية عن زي��ارة تيلر�سون �إىل 

تركي��ا، لكنه��ا قال��ت �إن��ه �سي��زور بروك�سل، ي��وم 31 
مار���س/�آذ�ر �جل��اري، للم�سارك��ة يف �جتم��اع مق��رر 

لوزر�ء خارجية حلف �سمال �لأطل�سي.
�لولي��ات  لل�سغ��ط عل��ى  وت�سع��ى تركي��ا با�ستم��ر�ر 

�ملتح��دة للتخل��ي عن حتالفه��ا �لع�سكري م��ع وحد�ت 
حماي��ة �ل�سع��ب �لكردية �ل�سورية �لت��ي تعتربها �أنقرة 
�متد�د� حل��زب �لعمال �لكرد�ستاين �لذي يخو�س مترد� 

م�سلحا يف تركيا منذ ثالثة عقود.

ويف �لوق��ت �ل��ذي ت�س��ري في��ه ت�رصيح��ات م�سوؤول��ني 
غربي��ني �إىل ق��رب معركة �لرق��ة، قال��ت وز�رة �لدفاع 
�لأمريكي��ة )�لبنتاغون( �إنها مل تتخ��ذ بعد قر�ر� ب�ساأن 

ت�سكيل قوة �لهجوم �لذي تدعمه يف �لرقة.

بيروت - متابعة

ك�س��ف �لأم��ني �لع��ام ل�"ح��زب �هلل"، ح�س��ن ن���رص �هلل، 
تفا�سي��ل مث��رية ع��ن حيات��ه �ل�سخ�سي��ة للم��رة �لأوىل 
عل��ى �لإطالق، حيث حتدث ع��ن �أبنائه وزوجته وطريقة 
عي�سهم. وقال ن�رص �هلل، يف مقابلة خا�سة مع �لتلفزيون 
�لإير�ين، �جلمعة 24.03.2017، �إن عائلته لي�ست كبرية 
جد�، ومعظم �أبنائ��ه متزوجون ويعي�سون ب�سكل م�ستقل، 
ع��د� �بن و�ح��د يعي�س مع��ه. بع�س �لنا���س، يعتقدون �أن 
�لأم��ني �لع��ام ل�"ح��زب �هلل" وعائلت��ه يعي�س��ون حي��اة 
�سعب��ة وقا�سي��ة، بينما يوؤك��د ن�رص �هلل �أن��ه مت حل هذه 
�مل�س��اكل منذ �سن��و�ت طويل��ة، �إذ كان يف بد�ية م�سو�ره 
�ل�سيا�سي م�سطر� لتغيري منزله مرتني �أو 3 �أحيانا، �لأمر 

�ل��ذي كان ي�سبب بع�س �لإزع��اج لزوجته و�أبنائه، 
�إل �أن �لو�س��ع تغري مع مرور �ل�سنو�ت، لي�سبح 

هذ� �لتعب جزء� من عاد�ت عائلته وحياتها 
�لعادية.

�لنا���س  "بع���س  �إن  �هلل  ن���رص  ويق��ول 
يت�س��ورون �أنن��ي جال���س يف نقط��ة حت��ت 

لي���س  ل  �لآخري��ن.  م��ع  و�ألتق��ي  �لأر���س 
�سحيح��ا. كل وقت��ي مل��يء باللق��اء 

م��ع م�س��وؤويل �حل��زب و�سيوخ 
�ملناط��ق،  باق��ي  م��ن 

�سيا�سي��ة،  و�سخ�سي��ات 
�لإع��الم".  ع��ن  بعي��د� 

�أن��ه يخرج  �أك��د  كما 
كث��ري� �إىل �ل�س��ارع 

�لنا���س  وي�ساه��د 

ع��ن قرب، لكن لي���س ب�سكل علن��ي. و�أ�س��ار �إىل �أنه قليال 
م��ا ميار���س �لريا�س��ة، قائ��ال: "�رص�ح��ة ل �أ�ستطيع �أن 
�أمار�س �لريا�سة �لتي �أحبها. يف �ملا�سي كنت �أحب كرة 
�لق��دم وطبعا ل �أ�ستطيع �أن �ألعبها منذ �سنو�ت"، و�أردف: 
"�لريا�س��ة �لوحي��دة �ملتوف��رة ل��دي ه��ي �مل�س��ي لكن 
�مل�س��ي على جهاز تردمي��ل �لكهربائي ولي�س يف منطقة 
مفتوح��ة". وتطرق �لأمني �لع��ام ل�"حزب �هلل" باحلديث 
�إىل �أولده �خلم�س��ة، وقال: "�ل�سغري، ��سمه حممد مهدي، 
عم��ره تقريب��ا 15 �أو 16 عام��ا ويدر���س يف �لثانوي��ة. 
و�لأك��رب منه، حممد عل��ي متزوج ولديه ول��د�ن وي�ستغل 
يف �إحدى وح��د�ت حزب �هلل. بعده، �بنتي زينب متزوجة 
ولديه��ا 4 �أولد وتكم��ل در��ستها يف �حلوزة و�جلامعة". 
ونف��ى ما ي�ساع ع��ن �أن زوج �بنته ه��و مر�فقه �خلا�س، 
قائال: "هو لي�س من فريق �ملر�فقة، لكنه يعمل يف �إحدى 
وحد�ت �حلزب بعي��د� عن �لتو��سل �ملبا�رص معي. 
�أ�سا�س��ا، �أن��ا ل �أح��ب �أن ي�ستغل مع��ي �أقاربي 
ب�س��كل مبا���رص. عالقت��ه مع��ي فق��ط لأن��ه 
�سهري كعالقة �أولدي و�أ�سدقائي و�أخوتي 
معي". ونظ��ر� حل�سا�سية من�س��ب ن�رص �هلل، 
ف��اإن �لج��ر�ء�ت �لأمنية �سديدة ج��د�، حيث 
قال مق��دم �لربنامج �إنه غ��ري 4 �سيار�ت حتى 
متكن من لقائه، فرد ن�رص �هلل: "لقد تعامل 
�لإخوة معك��م بالر�أف��ة لأن بع�س 
�لنا���س يغ��ريون 5 �أو 6 �سيار�ت 
حتى ي�سلو� �إىل هذ� �ملكان"، 
ه��ذه  �أن  عل��ى  م�س��دد� 
�رصوري��ة،  �لإج��ر�ء�ت 
حتى ل يقدمو� " للعدو 

�نت�سار� جمانيا".

يع��رف  م��ن  كل  �لربيطاني��ة  �ل�رصط��ة  دع��ت 
مهاج��م و�سيتمن�سرت، خالد م�سع��ود، �إىل �إفادة 
�لتحقي��ق باملعلوم��ات �لتي لدي��ه. وقد علمت 
�لب��ي ب��ي �س��ي �أن �ملهاج��م ق�س��ى ف��رتة من 
ع��ام 2008 وه��و ي�ستغل يف �ململك��ة �لعربية 
�ل�سعودي��ة. وقال �ملحققون �إنه��م يرغبون يف 
�حل�سول على معلومات تخ�س "عالقات خالد 
م�سع��ود �ل�سخ�سي��ة و�لأماك��ن �لت��ي ز�ره��ا". 

وك�سفت �ل�رصطة عن ��سم �ل�سحية �لر�بع وهو ، 
ليزيل رود، وعمره 75 عاما، من جنوبي لندن، 
وق��د ده�سه خال��د م�سعود ب�سيارت��ه فوق ج�رص 

وي�ستمن�سرت، رفقة �ثنني �آخرين.
وبعده��ا طع��ن خال��د م�سع��ود �ل�رصط��ي، كيث 
بامل��ر، ق��رب �لربمل��ان. وقال��ت �ل�رصط��ة �إنها 
�عتقل��ت �سخ�س��ني �آخري��ن "مهم��ني" ي�ستب��ه 
يف �أنهم��ا على عالق��ة بالق�سي��ة. و�أ�سيب يف 
�لهجوم 50 �سخ�س��ا، 31 منهم يتلقون �لعالج 

يف �مل�ست�سفيات، و�ثنان يف حالة خطرية.

وك�س��ف نائب قائد �رصطة لن��دن، مارك ر�ويل، 
�أن �رصطي��ني �ثن��ني ل ي��ز�لن يف �مل�ست�سف��ى، 

وهما يعانيان من "جروح بالغة �خلطورة".
وق��د ده�س خالد م�سع��ود، �لبالغ من �لعمر 52 
عاما، ب�سيارت��ه �ملارة فوق ج�رص وي�ستمن�سرت، 
و��سط��دم بحاج��ز حدي��دي، ثم ج��رى باجتاه 
ب��ه  فطع��ن  خنج��ر�  يحم��ل  وه��و  �لربمل��ان، 
�ل�رصطي، كيث باملر، قب��ل �أن ي�سقط بر�سا�س 
�ل�رصط��ة. وذك��رت �رصطة لن��دن �أن �لرجل كان 
ي�ستخ��دم �لعديد من �لأ�سم��اء �مل�ستعارة، و�أنه 

كان معروف��ا ل��دى �ل�رصطة، و��سم��ه �حلقيقي، 
�أدريان ر��سل �أجاو.

وق��ال ر�ويل �إن �لتحقيق �سريك��ز على "دو�فع 
خال��د م�سعود وكيفية حت�سريه للهجوم وهوية 
م�ساعدي��ه"، و�سيبح��ث م��ا �إذ� كان ق��د حت��رك 
�أن  �أم  �لإرهابي��ة،  مبف��رده متاأث��ر� بالدعاي��ة 
�آخرين حر�سوه و�ساع��دوه ووجهوه يف �لعمل 

�لذي نفذه".
و�أ�س��اف: "ل ب��د �أن هن��اك �أ�سخا�س��ا �رتابو� 
ب�س��اأن خال��د م�سع��ود، ولكنه��م مل يبلغ��و� عنه 

لأ�سباب معينة".
وكان خال��د م�سع��ود، �ل��ذي ول��د يف د�رتفورد 
مبنطق��ة كين��ت، معروفا لدى �ل�رصط��ة �إذ �أدين 
يف �ملا�سي بحيازة �أ�سلحة خطرية وبالإخالل 
بالنظام �لع��ام. ففي ع��ام 2000 �أدين بتهمة 
�لعت��د�ء بال�س��الح �لأبي���س عل��ى �سخ�س يف 

حانة.
وق��د ق�سى خالد م�سعود ليلة �لهجوم يف فندق 
بري�س��ون ب��ارك يف مدينة بر�يت��ون بقيمة 59 
جني��ه ��سرتلين��ي، وو�سفه عم��ال �لفندق باأنه 
�ل�رصط��ة  "مبت�سم��ا وهادئ��ا". و�عتقل��ت  كان 
يف  رج��ال،  وخم�س��ة  ن�س��اء  ث��الث  �خلمي���س 
مدينتي لن��دن وبرمنغه��ام، لال�ستباه يف �أنهم 
�ساع��دو� يف �لتح�سري لعمليات �إرهابية، وقال 
ر�ويل �إن و�ح��د� منه��م �أفرج عن��ه بكفالة. كما 
د�هم��ت 16 �سقة وفت�ستها بحث��ا عن �أدلة، يف 
�لوق��ت �ل��ذي جتري في��ه عمليات ده��م �أخرى 
ل�سق��ق ومنازل، ح�س��ب م�سادر �أمني��ة، ويقول 
�ملحقق��ون �إنه��م حج��زو� كمي��ة "�سخم��ة من 
�مل��و�د �للكرتوني��ة". وحجزت �ل�رصط��ة �أي�سا 
ثالث �سي��ار�ت يف عمليات دهم م�سلحة ملنزل 

يف ون�سون غرين مبدينة برمنغهام.

واشنطن - متابعة

واشنطن - متابعة
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