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النمسا تسجن رجلين مع زوجتيهما سافروا للعيش 
في كنف تنظيم داعش في سوريا

‘بنك الديمقراطية’ ينقذ الحملة االنتخابية لليمين 
المتطرف الفرنسي

 

تهدد "االستقرار وسيادة القانون".. 
مقاضاة مسلمين صلوا في الشارع بميانمار

قررت ال�ض��لطات يف ميامنار مقا�ضاة ثالثة م�ض��لمني لأدائهم �ضلوات رم�ضان يف 
ال�ضارع، بعد اأ�ضابيع من اإغالق مدر�ضة حملية كانوا يوؤدون ال�ضالة فيها ل�ضنني.

ووجه��ت ال�رشط��ة التهام��ات للمتهم��ني بع��د اأن جتمع نحو 50 م�ض��لما لل�ض��الة 
الأربعاء يف طريق يف بلدة تاكيتا يف رانغون، التي ت�ضهد تزايدا يف عدد العتداءات 

التي يقوم بها املت�ضددون البوذيون �ضد فعاليات امل�ضلمني.
واأغلقت مدر�ض��تان اإ�ض��الميتان يف ني�ض��ان/اإبريل الفائت بعد �ضكاوى من قوميني 

بوذيني مت�ضددين اأن امل�ضلمني يقومون بال�ضالة فيها ب�ضكل غري قانوين.
وقالت ال�ضلطات اآنذاك اإن الإغالق موؤقت، لكنها مل تعط اأي موعد لإعادة افتتاحهما.
وق��ال القيادي امل�ض��لم يف املنطقة زاو مني لت لوكالة فران�س بر�س "نحن ن�ض��عر 
بالأ�ض��ف. هذا ال�ض��هر مهم لنا"، يف اإ�ض��ارة منه ل�ض��هر رم�ض��ان الذي بداأ الأ�ض��بوع 
الفائت. واأ�ض��اف "نحن ن�ضلي يف هاتني املدر�ض��تني منذ عقود. هذه القيود جرى 

فر�ضها بعد 60 عاما" من ا�ضتخدامهم املدر�ضتني لل�ضالة.
واأ�ض��ارت ال�ضلطات يف بيان اإىل اأن ال�ض��الة تهدد "ال�ضتقرار و�ضيادة القانون" يف 

هذا احلي ذي الأغلبية امل�ضلمة يف �رشق عا�ضمة ميامنار التجارية. 

اأ�ض��درت حمكمة من�ض��اوية اجلمع��ة حكما ب�ض��جن رجلني وزوجتيهما ملدة ت�ض��ل 
اىل ع�رش �ض��نوات بعد انتقالهم مع اطفالهم للعي�س يف منطقة ي�ض��يطر عليها تنظيم 
داع�س يف �ض��وريا، و�ض��ماحهم لالأطفال هناك مب�ضاهدة ت�ض��جيالت فيديو لعمليات 
اع��دام . و�ض��افر الرجالن ب�ض��حبة زوجتيهم��ا وثمانية اأطفال، اأ�ض��غرهم طفلة يف 
الثانية من عمرها، اىل �ض��وريا يف كانون الأول/دي�ض��مرب 2014، بح�ض��ب وقائع 

املحاكمة يف مدينة غرات�س يف جنوب النم�ضا.
وكان على الأطفال الذين عا�ض��وا برعاية مقاتلي التنظيم ان ي�ض��اهدوا ت�ض��جيالت 
فيديو قا�ض��ية، كما ان احد الطفال البالغ �ض��بعة اأع��وام كان حا�رشا خالل عملية 
اعدام بقطع الراأ�س. ونفى املتهم "ح�ضن و" )49 عاما( يف املحكمة ان يكون ع�ضوا 

يف التنظيم ، وقال انه عمل كمدلك يف تقدمي العالج للمقاتلني اجلرحى.
وق��ال ام��ام املحكم��ة "�ض��معت يف امل�ض��جد )يف غرات�س( ان��ه ميكن العي���س وفقا 
لال�ض��الم هناك، مع احلرية لالأطفال والن�ض��اء". واأ�ضار اىل انه اراد ان مي�ضي هناك 
م��ن "10 اىل 12 يوم��ا" فقط. لك��ن الرغبة بالعي���س يف هذه املنطق��ة �رشعان ما 

اتخذت منحى اآخر.

رحب حزب اجلبهة الوطنية الذي تقوده مر�ض��حة الرئا�ض��ة اخلا�رشة مارين لوبان 
بقرار احلكومة الفرن�ض��ية اإن�ض��اء “بنك للدميقراطي��ة”، يف وقت هو باأم�س احلاجة 
اإىل هذا البنك لتمويل احلملة النتخابية، وقال اإن الفكرة تعك�س مقرتحات قدمها 
احلزب نف�ض��ه منذ اأمد بعيد. ويواجه احلزب اأزمة مالية وقد نا�ض��د اأن�ض��اره تقدمي 
اعتم��ادات مالي��ة لتموي��ل حملته لالنتخاب��ات الربملانية التي جت��رى يومي 11 
و18 يوني��و اجل��اري، قائال اإن��ه مل يتمكن من العثور على مقر���س جتاري. ولكن 
احل��زب اليميني املتطرف انتقد القوانني املقرتح��ة لعدم اإنهائها، قائال اإنه “باب 

دوار بني املنا�ضب العامة العالية والتمويل اخلا�س”.

تبن��ى جمل�س المن الدويل بالإجماع يف وقت متاأخر م�ض��اء  اأم�س اجلمعة قراراً 
يق�ض��ي بت�ضديد العقوبات الدولية املفرو�ض��ة بالفعل على كوريا ال�ضمالية، فيما 

دعت وا�ضنطن جميع دول العامل قطع العالقات الدبلوما�ضية مع "بيونغ يانغ".
واأدان الق��رار ال��ذي �ض��اغته وا�ض��نطن بالتن�ض��يق م��ع بك��ني، جمي��ع التج��ارب 

ال�ضاروخية والنووية التي اأجرتها "بيونغ يانغ" يف الفرتة الأخرية. 
وطال��ب القرار ب�"�رشورة التوقف عن اأي ا�ض��تفزازات اأخ��رى، والمتثال الكامل 

لكافة قرارات جمل�س الأمن ال�ضابقة ذات ال�ضلة".
واأك��د ق��رار املجل�س على الت��زام جمل�س الأمن بالعمل من اأجل اإيجاد حل �ض��لمي 

للتوتر يف �ضبه اجلزيرة الكورية. 
ون���س القرار، على اإدراج اأ�ض��ماء 15 �ضخ�ض��ًا م��ن بينهم امل�ض��وؤول عن عمليات 

كوري��ا ال�ض��مالية للتج�ض���س يف اخل��ارج، اإىل قائم��ة جلن��ة املجل���س للعقوب��ات 
املفرو�ض��ة عل��ى بيونغ يانغ، اإ�ض��افة اإىل 4 كيان��ات اآخرى.   وعقب الت�ض��ويت 
عل��ى م�رشوع القرار قالت مندوبة وا�ض��نطن الدائمة لدي الأمم املتحدة ال�ض��فرية 
"نيكي هايلي" اإن القرار "يبعث ر�ض��الة قوية اإىل كوريا ال�ض��مالية مفادها اإما 

وقف جتارب اإطالق ال�ضواريخ البالي�ضتية اأو حتمل العواقب".
و�ض��ددت هايلي يف كلمتها اأمام اأع�ض��اء املجل�س على اأن "وا�ضنطن ل ترغب يف 
حرب مع بيونغ يانغ واأنها تريد التو�ض��ل اىل حل تفاو�ض��ي للربنامج النووي"، 
لكنها ا�ض��تدركت قائلة "كل اخليارات للرد على ال�ضتفزازات امل�ضتقبلية ما زالت 
مطروح��ة". ودعت ال�ض��فرية الأمريكي��ة جمي��ع دول العامل اإىل "قط��ع العالقات 
الدبلوما�ض��ية م��ع بيون��غ يانغ ال�ض��مالية ووق��ف التجارة غ��ري امل�رشوعة معها 
والقي��ام مبزيد من اجلهود لك�رش حلقات التهريب وقطع التمويل للربامج النووية 

وال�ضاروخية التي جتريها".

مت اإج��الء احل�ض��ور يف مهرج��ان روك اأم رين��غ 
"تهدي��د  ب�ض��بب  اأملاني��ا  غ��رب  يف  املو�ض��يقي 

ارهابي" ، وذلك بح�ضب منظمي املهرجان.
وتدف��ق اجلمه��ور، ال��ذي كان ياأمل يف م�ض��اهدة 
عمالقة الروك الأملان رام�ض��تاين، خارج �ض��احة 
املهرج��ان  منظم��و  طل��ب  اأن  بع��د  نويرب��ورغ 
وحت��ت  "اله��دوء  ي�ض��ودها  بطريق��ة  املغ��ادرة 

ال�ضيطرة".
وقال املنظمون: "ب�ض��بب تهديد اإرهابى ن�ضحتنا 

.)BBC( ال�رشطة باإيقاف املهرجان"، بح�ضب

ولق��ي 22 �ضخ�ض��ا حتفهم يف مان�ض�ض��رت ال�ض��هر 
املا�ض��ي يف تفج��ري انتحاري ا�ض��تهدف جممعا 

للحفالت املو�ضيقية.
وكان من املتوقع اأن يزور حوايل 85 األف �ضخ�س 
املهرجان الذى ي�ض��تمر ثالثة اأي��ام ويتزامن مع 

عيد اخلم�ضني يف عطلة نهاية الأ�ضبوع. 
واأعرب املنظمون فى �ض��فحتهم مبوقع التوا�ضل 
الجتماع��ي في�ض��بوك ع��ن اأمله��م فى ا�ض��تئناف 

املهرجان ال�ضبت.
وفى اآب من العام املا�ض��ى، فجر �ضوري ف�ضل يف 
طلب اللجوء نف�ض��ه خ��ارج حفلة فى الهواء الطلق 

فى مدينة ان�ضباخ بجنوب اأملانيا.

وق��د منع��ه حار�س اأمن م��ن الدخ��ول اىل منطقة 
احلف��ل ففجر حقيبة ظه��ر يف حديقة، مما اأ�ض��فر 

عن مقتله واإ�ضابة 15 اآخرين.
وقال��ت ال�رشط��ة فى مدين��ة كوبلن��ز القريبة فى 
بيان له��ا اإن املهرجان توقف "ب�ض��بب موؤ�رشات 

ملمو�ضة على احتمال وجود تهديد اإرهابي".
واأ�ض��اف البيان اأنه فى �ض��وء الهجوم الذى وقع 
فى مان�ض�ض��رت، مت تعزيز الأم��ن فى مهرجان هذا 

العام بنحو 1.200 �رشطي.
ويف العام املا�ضي، عطلت عا�ضفة هذا املهرجان 
عندما مت نقل 30 �ضخ�ض��ا اإىل امل�ضت�ضفى نتيجة 

ل�ضواعق اأ�ضابتهم.

لقي 12 �ضخ�ض��ًا م�رشعهم نتيجة الفي�ضانات 
الناجم��ة ع��ن الأمط��ار الغزي��رة يف الربازي��ل، 
امل�ض��تمرة من��ذ اأي��ام، بح�ض��ب و�ض��ائل اإع��الم 

حملية.
ولي��ة  يف  حكومي��ون  م�ض��وؤولون  وق��ال 
"برينامبوك��و" �رشق��ي الب��الد، اأم���س اجلمعة، 
اإن��ه "مت اإع��الن حال��ة الط��وارئ يف 31 مدينة 
نتيجة الأمطار امل�ضتمرة يف املنطقة يف الأيام 

الأخرية".
واأ�ض��افوا اأن "حوايل 46 األف �ضخ�س ا�ضطروا 
ل��رتك منازلهم ب�ض��بب الأمطار والفي�ض��انات، 
واأن ق�ض��مًا منهم انتقل اإىل اأقربائه يف املناطق 
القريبة، واآخرين جلاأوا اإىل الكنائ�س واملدار�س 

وال�ضالت الريا�ضية.
من جهة اأخرى، اأعلن م�ض��وؤولون حكوميون يف 
ولية "األغوا�س"، �رشقي البالد، اأنه "مت اإعالن 
حال��ة الطوارئ يف 27 مدين��ة، واأن حوايل 24 
األف �ضخ�س ا�ضطروا لرتك منازلهم يف الولية 

املذكورة".
وذك��رت و�ض��ائل اإعالمية، الي��وم، اأن "جمموع 
الذي��ن لقوا م�رشعهم يف الوليتني املذكورتني 

خالل الأيام الأخرية، بلغ 12 �ضخ�ضًا".
 ي�ض��ار اإىل اأن الرئي���س الربازيلي مي�ض��ال تامر، 
ق��د اأج��رى زي��ارة اإىل الوليت��ني املذكورت��ني 
الأح��د املا�ض��ي، وتلقى معلومات ح��ول حالة 

الطوارئ، ووعد بتقدمي دعم لهما.

مجلس األمن يشدد العقوبات الدولية على كوريا الشمالية

مواجهة بين الجيش الجزائري وتنظيم داعش على تخوم العاصمة 

مصرع 12 شخصًا في إجالء جمهور مهرجان موسيقي في ألمانيا بسبب تهديد إرهابي
البرازيل جراء الفيضانات  واشنطن - متابعة

برازيليا - متابعة

واشنطن - متابعة

األزمة مع الرياض مستمرة ..

قطر تستعين بمحققين من "أف بي آي" للتحقيق في قرصنة وكالتها الرسمية 
اأ�ضارت الأنباء اإىل وجود حمققني من مكتب التحقيقات 
الف��درايل الأمريكي )اف بي اآي( يف العا�ض��مة الدوحة 
حالي��ا للم�ض��اركة يف التحقيق��ات الت��ي جتريه��ا قطر 
ب�ض��اأن الخ��رتاق ال��ذي تعر�ض��ت ل��ه وكال��ة الأنب��اء 

الر�ضمية، م�ضاء الثالثاء 23 مايو/ اآيار املا�ضي.
ولفت م�ض��در قطري مطل��ع، يف ت�رشيح �ض��حايف، اأن 
ال�ض��تعانة مبحققني م��ن "الآف ب��ي اآي" للتحقيق يف 
قر�ض��نة الوكالة، "ر�ضالة تو�ض��ح ب�ضكل قطعي ما ثبت 
واأكدن��اه من اأن الوكالة تعر�ض��ت لالخرتاق، واأنه لي�س 
لدين��ا ما نخفي��ه، واأن هن��اك �ض��فافية يف التحقيقات 
كم��ا �ض��بق واأعلن��ه وزي��ر اخلارجي��ة ال�ض��يخ حممد بن 

عبدالرحمن اآل ثاين".
وق��ال امل�ض��در اإن فري��ق "الآف ب��ي اآي" موج��ود يف 
الدوحة، منذ نحو اأ�ضبوع، ويتعاون مع اجلهات الأمنية 
"دول �ض��ديقة" مل  اأن هن��اك  يف التحقيق��ات، مبين��ًا 

يحددها تتعاون معنا يف التحقيقات.
واأعلن��ت قطر، اخ��رتاق موقع وكال��ة الأنب��اء القطرية، 
ون���رش  املن���رشم،  مايو/اأي��ار   23 الثالث��اء  م�ض��اء 
ت�رشيحات "كاذبة" من�ض��وبة لأمري قطر متيم بن حمد 
اآل ث��اين، ت�ض��منت اآراًء اعتربته��ا بع���س دول اخللي��ج 
مناه�ض��ة ل�ضيا�ض��اتها وخا�ض��ة فيما يتعلق بالعالقة 

مع اإيران.
ويف اأعق��اب الخ��رتاق، انطلق��ت حمل��ة انتق��ادات غري 
م�ضبوقة من و�ضائل اإعالم �ضعودية واإماراتية �ضد قطر.
اإع��الم قطري��ة، م�ض��ارعة و�ض��ائل  واعت��ربت و�ض��ائل 
اإع��الم �ض��عودية واإماراتي��ة لن���رش تل��ك الت�رشيح��ات 
بع��د دقائ��ق من اخ��رتاق الوكال��ة القطرية، ث��م تبنيها 
لتل��ك الت�رشيح��ات وتكرارها، رغم نف��ي الدوحة مرارا 
ل�ض��حتها، على ل�ض��ان اأكرث من م�ض��وؤول وعرب اأكرث من 
بي��ان، "موؤامرة" مت تدبريها لقطر ت�ض��تهدف النيل من 

مواقفها، وال�ضغط عليها لتغيري �ضيا�ضتها اخلارجية.

الدوحة -  وكاالت

تو��سلت �إىل غاية �ساعة 
متاأخرة من م�ساء �جلمعة 
�ال�ستباكات �مل�سلحة بني 

وحد�ت للجي�ش �جلز�ئري 
وجمموعة �إرهابية 

جمهولة �لعدد و�لهوية، 
يف حميط بلدة بوقرة 

مبحافظة �لبليدة )جنوبي 
�لعا�سمة بنحو 50 كلم(، 
وذلك �متد�د� للعملية �لتي 
��ستهدفت حاجز� �أمنيا يف 

�لبليدة ليل �خلمي�ش.

وذك��ر �ض��هود عي��ان اأن دوي ال�ض��تباك �ض��مع عل��ى 
م�ض��افات غ��ري بعي��دة منذ م�ض��اء اخلمي�س وتوا�ض��ل 
حتى �ض��اعة متاأخرة من م�ض��اء اجلمع��ة، لفتني اإىل 
اأنه مت تطويق املنطقة بوحدات ع�ضكرية جديدة، ملنع 

ت�ضلل الإرهابيني.
وذكرت م�ض��ادر اأمنية ، اأن ال�ض��تباك امل�ض��تمر طيلة 
م��ن  ع��دد  �ض��قوط  اإىل  اأف�ض��ى  املا�ض��ية  ال�ض��اعات 

الإرهابيني.
واأكد بيان �ض��در اجلمعة ع��ن وزارة الدفاع اجلزائري 
مقتل اثنني م��ن عنا�رش املجموع��ة الإرهابية، التي 
قام��ت بالهج��وم عل��ى حاج��ز ال��درك الوطن��ي ليلة 

اخلمي�س.
وق��ال البي��ان “اأف�ض��ت عملي��ة التم�ض��يط والرت�ض��د 
املعلن��ة من طرف وح��دات للجي���س الوطني، مبحيط 
مدين��ة الأربعاء والأحياء املجاورة لها، اإىل الق�ض��اء 
على اإرهابيني خطريين من �ض��فوف املجموعة التي 
نف��ذت اعتداء ليلة اخلمي�س على حاجز الدرك الوطني 

باملدينة”.
واأ�ض��اف “ق�ض��ت وحدة اجلي�س الوطن��ي مبنطقة بن 
�ض��اري التابع��ة لبل��دة بوق��رة بولي��ة البلي��دة على 
اإرهابيني اثنني و�ضفهما باخلطريين”، ويتعلق الأمر 
بكل من �ض��ارف عبدالرحمن املكنى اإليا�س امل�ضيلي، 
ونواري حممد املكنى ب�ضري، كما مت ا�ضرتجاع قطعتي 
ال�ض��الح اللت��ني كانت��ا بحوزتيهم��ا، وهم��ا م�ضد�ض��ا 

ر�ضا�س من نوع كال�ضنيكوف.
ه��واري  اجلزائ��ر  مط��ار  رواد  عا���س  املقاب��ل  ويف 
بومدي��ن، اخلمي�س، حال��ة ذعر وقلق غري م�ض��بوقني، 

ب�ض��بب اإعالنات كاذبة بوجود قنابل على رحالت يف 
جمموعتي األيطاليا ولوفتهانزا.

وه��ي احلال��ة الت��ي مل ي�ض��هدها مط��ار اجلزائ��ر منذ 
التفجري الذي ا�ضتهدفه مطلع الت�ضعينات، اأو اختطاف 
فرن�ض��ية يف منت�ض��ف  لطائ��رة  اإرهابي��ة  جمموع��ة 
الت�ض��عينات، رغم الأزمة الأمنية التي عا�ضتها البالد 

خالل الع�رشية احلمراء.
وكان تنظيم داع�س قد اأعلن ليلة اخلمي�س م�ض��وؤوليته 
ع��ن الهج��وم الذي ا�ض��تهدف حاج��ز ال��درك الوطني، 
غري بعيد عن احلدود اجلنوبية للعا�ض��مة، الأمر الذي 
يوؤكد فر�ض��ية التحول امليداين الت��ي يحاول التنظيم 
تنفيذه��ا، لف��ك احل�ض��ار عن خالي��اه ب���رشق البالد، 

واإحياء عقيدة “اجلهاد يف رم�ضان لدى عنا�رشه”.
وحتت�ض��ن ولي��ة البلي��دة املتاخم��ة للعا�ض��مة عدة 
ثكن��ات ومدار���س وهيئ��ات ع�ض��كرية، وعلى راأ�ض��ها 
مق��ر الناحي��ة الع�ض��كرية الأوىل )التق�ض��يم اجلغرايف 
الع�ضكري(. ويرى مراقبون اأن اخللية الداع�ضية اأرادت 
من خ��الل الهجوم اأن تثب��ت لعنا�رشها قدرتها على 
اخرتاق املناطق امل�ضلحة، باعتبار اأن منطقة البليدة 

منطقة ع�ضكرية بامتياز.
وقال��ت وكالة “اأعماق” التابع��ة للتنظيم اإنه “جرى 
تدم��ري �ض��يارتني كانت��ا تق��الن عنا���رش م��ن الدرك 
اجلزائ��ري بكم��ني ملقاتلي الدولة الإ�ض��المية مبدينة 

الأربعاء”.

الجزائر - متابعة


