
انتخب الكوري اجلنوبي كيم جونغ يانغ الذي 
دعمت ال��والي��ات املتحدة ترشيحه »بحزم« في 
مواجهة جنرال روسي، األربعاء رئيسا لالنتربول 
لوالية مدتيها سنتني كما أعلنت هذه الهيئة التي 

تعد أكبر منظمة ألجهزة الشرطة في العالم.
وك���ان ك��ي��م ج��ون��غ ي��ان��غ رئ��ي��س��ا بالوكالة 
لالنتربول منذ »االستقالة« املفاجئة لرئيسه 
السابق مينغ هونغوي املتهم بالفساد في الصني 
واختفى بشكل غامض خالل زيارة إلى بلده مطلع 

أكتوبر املاضي.
وانتخب امل��ن��دوب��ون املجتمعون منذ األح��د 
في دب��ي املرشح ال��ك��وري اجلنوبي امل��دع��وم من 
الواليات املتحدة، في مواجهة الروسي الكسندر 
بروكوبتشوك الذي أثار ترشيحه استنفارا في 
ال��والي��ات املتحدة وتهديدات من قبل أوكرانيا 
وليتوانيا باالنسحاب من هذه املنظمة العاملية 

للشرطة.
ومع أن منصب رئيس االنتربول فخري أكثر 
مم��ا ه��و ع��م��الن��ي، يخشى منتقدو موسكو من 
أن تتحول املنظمة الدولية أداة بيد الكرملني 
ملكافحة معارضيه السياسيني في حال انتخب 

بروكوبتشوك.
وك��ان��ت صحيفة »ت��امي��ز« نقلت ع��ن مصادر 
بريطانية األح��د أنها ترجح فوز بروكوبتشوك 

)56 عاما( في هذا املنصب.
وعشية التصويت، ص��رح وزي��ر اخلارجية 
األميركي مايك بومبيو الثالثاء أن ال��والي��ات 

املتحدة »تدعم بحزم« الكوري اجلنوبي.
وق��ال بومبيو »نشجع ك��ل األمم واملنظمات 
األعضاء في االنتربول وحتترم دول��ة القانون 

على اختيار رئيس نزيه، ونعتقد أن هذا ينطبق 
على كيم«.

وبعيد انتخابه، كتب الرئيس اجلديد لالنتربول 
أن »العالم يواجه اليوم تغييرات غير مسبوقة 

تشكل حتديات هائلة لألمن والسالمة العامني«.
وأض��اف كما نقل حساب انتربول على تويتر 
»نحتاج إلى رؤية واضحة: يجب أن نبني جسرا 

إلى املستقبل«.
وانتخب األرجنيتيني نستور آر رونكاليا نائبا 
للرئيس لألميركيتني لوالية مدتها ثالث سنوات، 

حسبما أعلنت املنظمة أيضا.
ودع���ا أرب��ع��ة م��ن أع��ض��اء مجلس الشيوخ 
األميركي في رسالة مفتوحة نشر نصها االثنني 
مندوبي ال��دول ال�192 في اإلنتربول إلى رفض 

ترشيح بروكوبتشوك.
وقد دعمهم الثالثاء الناطق باسم مجلس األمن 
القومي األميركي غاريت ماركيس الذي قال إن 
»احلوادث األخيرة أظهرت أن احلكومة الروسية 
تستغل إجراءات االنتربول ملضايقة معارضيها 

السياسيني«.
وتفيد سيرة بروكوبتشوك على موقع وزارة 
الداخلية ال��روس��ي��ة اإلل��ك��ت��رون��ي أن��ه التحق 
ب��ال��وزارة في تسعينات القرن املاضي ومتت 
ترقيته في 2003 إلى رتبة جنرال في الشرطة 
وباشر العمل مع اإلنتربول عام 2006، بصفته 
مساعد املسؤول عن املكتب الروسي في املنظمة 

في بادئ األمر.
كما كلف بروكوبتشوك الذي يتكلم األملانية 
والبولندية واإليطالية واإلنكليزية والفرنسية، 
التعاون مع الشرطة األوروبية »يوروبول«، 
قبل تعيينه في اللجنة التنفيذية لإلنتربول عام 
2014 ثم انتخابه نائب رئيس للجنة في تشرين 

الثاني/نوفمبر 2016.
وك��ان من أشد معارضي هذا الترشيح رجل 
امل��ال البريطاني وليام ب��رودر املدير السابق 
ل��ل��م��ج��م��وع��ة ال��ت��ي ك���ان م��ح��ام��ي��ه��ا سيرغي 
ماغنيتسكي ال��ذي توفي في سجن روس��ي في 

2009. وحت��اول روسيا منذ سنوات تسلمه 
واعتقل لفترة وجيزة هذه السنة في إسبانيا 
مب��وج��ب م��ذك��رة ت��وق��ي��ف ص����ادرة بحقه عن 

اإلنتربول.
ويؤكد برودر أن روسيا حاولت »ست مرات 
استغالل اإلنتربول« سعيا العتقاله في وقت 
ينشط من أجل التوصل إلى فرض عقوبات على 
املسؤولني ع��ن م��وت ماغنيتسكي بعد قيامه 
بكشف ت��ورط ع��دة مسؤولني روس كبار في 
سرقة كميات هائلة م��ن أم���وال الضرائب من 

شركات عدة.
وحذر على تويتر من أن روسيا »ستمد أذرعها 
اإلجرامية إلى كل زاوية من العالم« إذا انتخب 
بروكوبتشوك رئيسا للمنظمة التي تتخذ مقرا 

لها في مدينة ليون الفرنسية.
أما أليكسي نافالني املعارض األول للكرملني، 
فقد أكد على تويتر أن فريقه »عانى أيضا من 
االن��ت��رب��ول بسبب اضطهاد سياسي م��ن قبل 
روسيا«. ووصل األمر بأوكرانيا وليتوانيا إلى 
التهديد باالنسحاب من االنتربول إذا انتخب 
اجل��ن��رال ال��روس��ي. لكن موسكو رفضت هذه 
االتهامات واعتبرت ردود الفعل على ترشيح 
اجلنرال في الشرطة الروسية »تسييسا غير 
مقبول«. وبعد انتخابه على رأس االنتربول، 
يفترض أن يكمل كيم والي��ة مينغ التي متتد 
أرب��ع سنوات ويفترض أن تنتهي في 2020. 
لكن الرئيس الفعلي للمنظمة هو أمينها العام. 
ويشغل هذا املنصب حتى العام املقبل األملاني 
يورغن شتوك الذي ذكر مطلع تشرين الثاني/

نوفمبر بأن منصب الرئيس »فخري أساسا«.
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تعمل احلكومة األفغانية، األرب��ع��اء، حتديد 
اجلماعة املسؤولة عن تفجير انتحاري، أسفر عن 
مقتل ما ال يقل عن 55 شخصا كانوا يشاركون في 
احتفال مبناسبة دينية في العاصمة كابول، وذلك 

بعد أن نفت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم.
ومن بني الضحايا رجال دين من مناطق مختلفة 
من البالد كانوا يلبون دع��وة من مجلس العلماء 

األفغاني لالحتفال باملولد النبوي الثالثاء.
وب���دون معرفة امل��س��ؤول��ني ع��ن ال��ه��ج��وم فلن 
يتضح ما إذا ك��ان الهدف منه هو مجرد تقويض 
حكومة الرئيس أشرف غني أم أنه يأتي في إطار 
استراتيجية إلبقاء الضغط على حكومته وحلفائها 
الغربيني في وقت يسعون فيه إلجراء محادثات مع 

حركة طالبان إلنهاء احلرب املستمرة منذ 17 عاما.
وقال مسؤول أمني كبير كان موجودا في موقع 
الهجوم صباح أمس األربعاء جلمع األدلة اجلنائية 
“حتى اآلن ال نعرف أي جماعة متشددة ميكن أن 
تكون مسؤولة عن الهجوم. التحقيقات في املراحل 

األولى”.
ويتألف مجلس العلماء، وه��و أكبر مؤسسة 
دينية في أفغانستان، من رجال دين سنة، لكن لم 

يتضح بعد ما إذا كانت للهجوم أبعاد طائفية.
وسبق أن استهدفت حركة طالبان وتنظيم 
الدولة اإلسالمية، وهما جماعتان سنيتان أيضا، 
رج���ال دي��ن مؤيدين للحكومة، لكن ه��ذه امل��رة، 
سارعت حركة طالبان لنفي تورطها في الهجوم 

ونددت به.
والتقى ق��ادة بحركة طالبان األسبوع املاضي 
باملبعوث األميركي اخلاص إلى أفغانستان زملاي 
خليل زاد في مكتب احلركة السياسي في قطر، 
وذل��ك في مسعى لتمهيد الطريق أم��ام محادثات 
السالم. وكان االجتماع الذي عقد على مدى ثالثة 
أيام هو الثاني من نوعه في غضون الشهر املنصرم.

وأعلن خليل زاد مهلة تنتهي في 20 أبريل إلنهاء 
احل��رب ويتزامن ذل��ك مع موعد إج��راء انتخابات 
الرئاسة األفغانية، لكن الوضع األمني ازداد تدهورا 
منذ إنهاء حلف شمال األطلسي عملياته القتالية في 

البالد بشكل رسمي عام 2014.
وخالل األيام القليلة املاضية، أغضب الرئيس 
األميركي دونالد ترامب باكستان التي تقع بجوار 
أفغانستان وتشتبه املخابرات األفغانية وقادة 
عسكريون غربيون بأنها توفر دعما حلركة طالبان 

منذ فترة طويلة.
وق��ال ترامب مطلع األس��ب��وع خ��الل مقابلة إن 

باكستان “ال تفعل أي شيء” للواليات املتحدة 
على الرغم من تلقيها مساعدات أميركية مبليارات 
ال���دوالرات وأش��ار إلى أن السلطات الباكستانية 
كانت على علم مبكان زعيم تنظيم القاعدة أسامة 
بن الدن قبل أن تقتله القوات األميركية في مداهمة 

بباكستان عام 2011.
وأك��د مسؤولون طبيون وحكوميون في وقت 
مبكر أمس األرب��ع��اء، أن عدد القتلى ج��راء هجوم 
الثالثاء قد يرتفع بسهولة نظرا ألن أغلب املصابني 

وعددهم 80 شخصا يعانون من جروح بالغة.
وأوضح محققون، أن االنتحاري تسلل إلى قاعة 
الوالئم في الطابق األول من مبنى كبير يقع بالقرب 
من مطار كابول وكان يتجمع به نحو 200 شخص.

وتسبب االنفجار في تناثر أشالء بشرية على 
األرضية كما تناثرت مصاحف حول قطع األثاث 

احملترقة.
وكافح أطباء في مستشفيات حكومية وخاصة 
في كابول ملداواة املصابني الذين حلقت بهم إصابات 
بالغة ويعاني العديد منهم من حروق يصعب معها 

التعرف على مالمحهم.
م��ن جهته، أدان مجلس األم��ن ال��دول��ي بأشد 
ال��ع��ب��ارات، أم��س األرب��ع��اء، “الهجوم اإلره��اب��ي 
الشنيع واجلبان” ال��ذي استهدف، مدنيني كانوا 
يحتفلون ب��ذك��رى امل��ول��د النبوي ف��ي العاصمة 

األفغانية كابول؛ ما أسفر عن مقتل العشرات.
وأعرب املجلس في بيان، عن “عميق التعاطف 

والتعازي ألسر الضحايا وحلكومة أفغانستان”.
وأك��د أن “اإلرهاب بجميع أشكاله ومظاهره 
يشكل أح���د أخ��ط��ر ال��ت��ه��دي��دات للسلم واألم���ن 
الدوليني”، داعيا إل��ي ض��رورة “حتميل مرتكبي 
أعمال اإلرهاب هذه ومنظميها ومموليها املسؤولية 

وتقدميهم إلى العدالة”.
وكّرر أعضاء مجلس األمن، التأكيد على أن “أي 
أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية ال ميكن تبريرها، 
بغض النظر عن دوافعها وأينما وقعت وأّي��ا كان 

مرتكبوها”.
وُقتل 50 شخصا على األقل، وأصيب أكثر من 85 
آخ��رون، عندما استهدف “تفجير انتحاري” قاعة 
احتفال مبناسبة ذكرى املولد النبوي في العاصمة 
األفغانية، مساء الثالثاء، وفق ما أعلنته السلطات 

األفغانية.
ول���م ت��ع��ل��ن أي ج��ه��ة، ح��ت��ى ص��ب��اح أم���س، 
مسؤوليتها ع��ن ال��ه��ج��وم، فيما جت��ري اجلهات 

هجوم إرهابي سابق في أفغانستاناملختصة حتقيقات للكشف عن مالبسات االنفجار.

بعد نفي طالبان مسؤوليتها عنه

أفغانستان: احلكومة تعمل على حتديد منفذي هجوم كابول
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نائب إيراني إصالحي: روحاني 
غير مباٍل بأزمات البالد

اتهم النائب اإلصالحي بالبرملان اإليراني إلياس حضرتي، 
األربعاء، حكومة الرئيس حسن روحاني بعدم املبالة جتاه 

األزمات التي تعاني منها البالد.
وقال حضرتي: التغييرات التي أجراها روحاني بحكومته 

الشهر املاضي ليست كافية حلل أزمات البالد.
وأضاف في تصريحات لوكالة تسنيم اإلخبارية، ما يزال 

اإلصالحيون يدعمون حكومة روحاني، رغم شكواهم منها.
وتابع: احلكومة ال تبذل اجلهود املطلوبة، وتتبنى موقفا 
غير مبال باألزمات، وروحاني لم يف بوعوده التي قطعها على 

نفسه عند انتخابه.
وعن التغييرات ال��وزاري��ة األخيرة، أوض��ح حضرتي أن 
ال���وزراء األربعة اجل��دد ال يتمتعون بقدرات تؤهلهم حلمل 

مسؤوليات هذه الوظيفة.
والشهر املاضي، أجرى روحاني تغييرات على 4 وزارات 
في حكومته، هي وزارة التعاون والعمل والضمان االجتماعي، 
ووزارة االقتصاد وامل��ال��ي��ة، ووزارة الصناعة والتجارة 

واملناجم، ووزارة الطرق وبناء املدن.
جتدر اإلشارة إلى أن وزيري العمل، واالقتصاد في حكومة 
روحاني مت عزلهما في 8 أغسطس املاضي؛ بسبب تدهور 

األوضاع االقتصادية وارتفاع األسعار.

ارتفاع ضحايا حرائق كاليفورنيا 
81  قتيال األميركية إلى 

ارتفعت حصيلة حرائق الغابات املستمرة منذ 8 نوفمبر 
اجلاري في والية كاليفورنيا جنوب غربي الواليات املتحدة 

األميركية إلى 81 قتيال،.
وتضرر أكثر من 12 ألف مبنى جراء احلرائق، فيما أعلنت 

السلطات األميركية فقدان حوالي 700 شخص.
وعثرت فرق البحث واإلنقاذ في الوالية، مساء الثالثاء 
بالتوقيت احمللي، على جثتي شخصني لقيا مصرعهما جراء 

احلرائق، ليرتفع بذلك عدد القتلى إلى 81.
ومساء االثنني، أعلن ك��وري هونيا، قائد شرطة مقاطعة 
بوت بوالية كاليفورنيا، في تصريح صحفي، أن عدد القتلى 

بلغ 79 شخصا.
تأثير احلرائق التي وصفت بأنها »األكثر فتكا في القرن 
احلالي«، التهمت نحو 61 ألف و107 هكتارات من األراضي في 
كاليفورنيا. وبعد فقدانهم منازلهم جراء احلرائق، يواجه آالف 
األشخاص صعوبات بسبب أمطار غزيرة تشهدها الوالية 

حاليا.

وزير خارجية تركيا: شراء نظام 
دفاعي روسي صفقة محسومة

 قال وزير اخلارجية التركي مولود جاويش أوغلو الثالثاء 
إن شراء تركيا لنظام إس400- لصواريخ سطح جو الروسي 

صفقة محسومة وال ميكن أن تلغيها.
وأضاف أن أنقرة حتتاج ملزيد من املشتريات الدفاعية التي 

ميكن احلصول عليها من الواليات املتحدة.
وق��ال للصحفيني بعد اجتماع مع نظيره األميركي مايك 
بومبيو ”الصفقة الراهنة صفقة محسومة ال أستطيع أن 
ألغيها... لكنني أح��ت��اج للمزيد.. وأف��ض��ل أن أش��ت��ري من 

حلفائي“.

»هيومان رايتس ووتش« حتذر من 
كارثة إنسانية مبخيم الالجئني في 

جزيرة ليسبوس اليونانية

انتخاب الكوري اجلنوبي كيم جونغ يانغ رئيسا لإلنتربول

أستراليا تعلن رفضها توقيع 
اتفاقية عاملية بشأن الهجرة

 أعلنت استراليا أمس األربعاء رفضها 
اتفاقية عاملية بشأن الهجرة تطالب املوقعني 
عليها بعدم احتجاز املهاجرين احملتملني 
بطريقة تعسفية واللجوء لالحتجاز فقط 

كحل أخير.
وق��ال رئيس وزراء استراليا سكوت 
موريسون في بيان صحفي ان ب��الده لن 
توقع االتفاقية ألنها »تضر« بسياساتها 
ب��ش��أن ال��ه��ج��رة وت��ع��رض األم���ن القومي 
للخطر موضحا أنها »ال متيز بني أولئك 
ال��ذي��ن ي��دخ��ل��ون أستراليا بطريقة غير 

شرعية ومن هم على الطريق الصحيح«.
وتنضم أستراليا بذلك إل��ى الواليات 
املتحدة وإسرائيل وع��دد من دول أوروب��ا 
الشرقية التي تقودها حكومات محافظة في 
رفض االتفاقية املقرر توقيعها في قمة لألمم 

املتحدة باململكة املغربية الشهر املقبل.
وف��ي ظ��ل سياسات الهجرة الصارمة 
ترفض كانبيرا استقبال طالبي اللجوء 
القادمني بالقوارب حيث يتم احتجازهم 
في مركزين لالعتقال بجزر جنوب احمليط 
الهادئ إل��ى أن يتم قبولهم من قبل دولة 

أخرى أو موافقتهم على العودة إلى ديارهم.
من جهتها قالت مديرة منظمة )هيومن 
رايتس ووتش( في استراليا إيلني بيرسون 
أن »اس��ت��رال��ي��ا ب��ات��ت ح��ال��ة مكشوفة في 
كيفية التعامل مع الجئي ال��ق��وارب حيث 
ترسلهم إل��ى اخل���ارج لتحمل ال��ظ��روف 
السيئة لسنوات كما حت��اول التهرب من 
مسؤولياتها الدولية جتاه البلدان األقل 

منوا«.
وك��ان موريسون ذك��ر في وق��ت سابق 
انه من املرجح أن تخفض حكومته حصتها 
الستقبال املهاجرين بسبب اكتظاظ املدن 
وذل��ك م��ن 190 أل��ف مهاجر إل��ى 30 ألف 
مهاجر وهي سياسة حتظى بشعبية لدى 

الناخبني.
وي���رى م��راق��ب��ون أن رف��ض أستراليا 
التفاقية األمم املتحدة هو أح��دث خطوة 
ل��ت��ش��دي��د ال��ه��ج��رة م���ن خ����الل سلسلة 
السياسات التي تشكل عنصرا مركزيا في 
محاولة موريسون إلعادة انتخابه مجددا 
في االنتخابات املقرر اجراؤها بحلول مايو 

.2019

كيم جونغ يانغ

   حذرت منظمة هيومان رايتس ووتش من أن الظروف 
في مخيم موريا بجزيرة ليسبوس اليونانية »رمبا تتدهور 

لتشكل كارثة إنسانية كاملة« مع اقتراب فصل الشتاء.
وق��ال الباحث املتخصص في ش��ؤون أوروب��ا باملنظمة 
تودور جاردوس، »سياسة االحتواء التي يدعمها االحتاد 
األوروب��ي تفاقم من معاناة طالبي اللجوء املستمرة منذ 

فترة طويلة، وحتول ليسبوس إلى سجن مفتوح«.
وكانت املنظمة زارت اجلزيرة، وقامت بإجراء حوارات 
مع طالبي اللجوء الذين يعيشون في املخيم في منتصف 
أكتوبر )تشرين األول( املاضي، ورص��دت »أماكن إيواء 

مكتظة بالالجئني وغير مالئمة وحالة من اليأس«.
وأضاف جاردوس »اآلالف من األشخاص الذين يسعون 
للحماية في أوروبا يعانون من احلرمان من أهم حقوقهم 
األساسية املتمثلة في املعاملة اإلنسانية والكرمية في 

ليسبوس«.
يذكر أنه في مطلع نوفمبر )تشرين الثاني( اجلاري، 
مت تسجيل نحو 6500 طالب جلوء في مخيم موريا، الذي 
تبلغ سعته 3100، بحسب إحصاءات وكالة األمم املتحدة 

لشؤون الالجئني.
وعلى الرغم من تراجع العدد بصورة كبيرة منذ فصل 
الصيف، قال مدير املخيم للمنظمة إن اكتظاظ املخيم بطالبي 

اللجوء يعني أنه ال ميكنه ضمان مستوى معيشة مالئم.
يشار إل��ى أن عشرات اآلالف من املهاجرين يدخلون 
اليونان بصورة غير قانونية سنويا، قادمني من تركيا، أمال 

في االنتقال للدول األوروبية.
ووفقا لسياسة االحتواء التي تنفذ بعد اتفاق االحتاد 
األوروب��ي وتركيا عام 2016، فإنه يجب إبقاء املهاجرين 
في جزر بحر آيجة، ومنها ليسبوس، ثم بعد ذلك إعادتهم 
إلى تركيا، مع ذلك، فإنه في واقع األمر يقوم معظم الالجئني 
بطلب اللجوء في اليونان، وينتظرون نتائج طلباتهم 

هناك.
وق��ال ج��اردوس »على دول االحت��اد األوروب���ي العمل 
مع نظرائهم اليونانيني ملواجهة األزم��ة اإلنسانية التي 
تؤثر على الالجئني واملهاجرين في اليونان، واملشاركة 
في املسؤولية بصورة أفضل من خالل توفير املساعدات 

العاجلة ونقلهم إلى أماكن أخرى«.


