
طلبت ال��والي��ات املتحدة وثماني دول 
أخرى من مجلس األمن الدولي عقد جلسة 
ح��ول ب��ورم��ا لالستماع إل��ى جلنة تقصي 
احل��ق��ائ��ق األمم��ي��ة ال��ت��ي ات��ه��م��ت اجليش 
ال��ب��ورم��ي ب��ارت��ك��اب فظائع بحق مسلمي 

الروهينغا.
وجهت ال��دول التسع ومن بينها فرنسا 
والكويت وهولندا والسويد وبريطانيا 
الطلب إلى الرئاسة البوليفية للمجلس بعد 
استيفاء الغالبية املطلوبة التي حتول دون 

اعتراض الصني على عقد اجللسة.
ن��ش��رت بعثة األمم امل��ت��ح��دة لتقصي 
احلقائق الشهر املاضي تقريرا دعا مجلس 
األم��ن إل��ى إحالة حالة بورما إل��ى احملكمة 
اجلنائية ال��دول��ي��ة أو اس��ت��ح��داث محكمة 
خاصة بها مثلما ح��دث م��ع يوغوسالفيا 

السابقة.
وقالت البعثة إن��ه ينبغي التحقيق مع 
كبار جنراالت اجليش البورمي مبن فيهم 
ق��ائ��ده مينغ أون���غ هالينغ ومحاكمتهم 
بتهمة اإلب��ادة في والية راخني من حيث فر 
قرابة 700 ألف مسلم في صيف 2017 إلى 
بنغالدش املجاورة جراء حملة القمع التي 
شنها اجليش.ولكن ب��ورم��ا رفضت هذه 
االتهامات. وق��ال سفيرها هو دو س��وان إن 
حكومته »تعارض بقوة« طلب االستماع إلى 
اللجنة التي وصف تقريرها بأنه »منحاز« 

ويستند إلى »روايات وليس إلى أدلة«.
وت��ؤك��د ب��ورم��ا أن ال��ع��ن��ف ف��ي راخ��ني 
اندلع بسبب هجمات شنها متمردون من 

الروهينغا ضد مراكز حدودية.
ول��ك��ن جلنة تقصي احلقائق ق��ال��ت إن 
هناك أرضية معقولة لالعتقاد بأن الفظائع 
ارتكبت بنية القضاء على الروهينغا وهو ما 

يدعم تهمة »اإلبادة«.
وتوصل التقرير إلى أن التكتيكات التي 
جل��أ إليها اجل��ي��ش ك��ان��ت »غ��ي��ر متناسبة 
ب��ص��ورة ثابتة وص��ارخ��ة م��ع التهديدات 
األمنية الفعلية«، وأن التقديرات التي تشير 
إلى مقتل عشرة آالف شخص في حملة القمع 

هي على األرجح متحفظة.
م��ن��ذ ان����دالع األزم����ة ض��اع��ف��ت الصني 
ال��ض��غ��وط مل��ن��ع ات���خ���اذ م��ج��ل��س األم���ن 

مجلس األمن سيعقد جلسة حول الفظائع التي تعرض لها مسلمو الروهينغاإجراءات  ضد بورما.

تلميذ أقدم على االنتحار وراء االنفجار
عشرة قتلى في معهد تقني في شبه جزيرة القرم

أع��ل��ن رئ��ي��س وزراء ال��ق��رم سيرغي 
اكسيونوف أن منفذ االعتداء ال��ذي أودى 
بحياة 18 شخصا في معهد تقني في القرم 
ه��و تلميذ م��ن سكان كيرتش »أق���دم على 
االن��ت��ح��ار«.وق��ال اكسيونوف لتلفزيون 
»روسيا 24 »انتحر مرتكب الهجوم. إنه 
تلميذ في السنة الرابعة في املعهد. عثر 
على جثته ف��ي املكتبة«.وكانت اللجنة 
الوطنية ملكافحة االره��اب أعلنت االربعاء 
أن االنفجار ال��ذي أوق��ع عشرة قتلى على 
االقل في معهد تقني في شبه جزيرة القرم 
ناجم عن »عبوة ناسفة« كما أفادت وكاالت 
االنباء الروسية.وقالت اللجنة في بيان إن 

»عبوة ناسفة« وراء االنفجار في كرتش. 
من جهته قال املسؤول في اللجنة اندريه 
بريدومسكي لتلفزيون »روسيا 24« إن 
االنفجار أوقع »عشرة قتلى ونحو خمسني 
جريحا« مشيرا ال��ى أن��ه مت إخ��الء املبنى 
بعد وقوعه.وكان مسؤول في السلطات 
الطبية في شبه اجلزيرة االوكرانية التي 
ضمتها روسيا ع��ام 2014 اش��ار لوكالة 
تاس الرسمية في وقت سابق الى »سقوط 
عشرة قتلى« فيما حتدث مسؤول في أجهزة 
االمن عن »70 جريحا على األقل« من جراء 
االنفجار.وأعلن الناطق باسم الكرملني 
دميتري بيسكوف للصحافيني أنه يجري 
درس »فرضية االرهاب« مضيفا ان الرئيس 
الروسي فالدميير بوتني قدم تعازيه ألهالي 

الضحايا.
م��ن ج��ان��ب��ه��ا أع��ل��ن��ت جل��ن��ة التحقيق 

الروسية أنها فتحت حتقيقا في االنفجار، 
كما نقلت عنها وكاالت أنباء.

وأظ��ه��رت ال��ص��ور االول����ى ال��ت��ي بثها 
التلفزيون رجال االنقاذ ينقلون الضحايا 

في سيارات اسعاف. وقال رجل للتلفزيون 
ان الضحايا »نقلوا عبر وس��ائ��ل النقل 
املشترك في حافالت وس��ي��ارات اسعاف، 
انهم أوالد وموظفون« مشيرا أيضا الى أنه 

سمع »طلقات نارية«.
ووقع االنفجار ظهرا في معهد تقني في 
كرتش، املدينة الساحلية في شبه جزيرة 

القرم قبالة روسيا.

مقتل وإصابة العشرات في تفجير معهد تقني في القرم 

ترامب متأكد بنسبة »مئة باملئة« انه سيترشح 
2020 لوالية ثانية في 

أعلنت أنها قضت على العقل املدّبر لهجوم األهواز

طهران تعتبر العقوبات األميركية األخيرة ضد 
الباسيج »انتقاما أعمى«

اعتبرت طهران األربعاء أن العقوبات األخيرة 
التي فرضتها الواليات املتحدة على قوات الباسيج 
وع��ل��ى »شبكة مالية واس��ع��ة« تدعمها، عمال 

»انتقاميا أعمى«.
وقال املتحدث باسم وزارة اخلارجية اإليرانية 
بهرام قاسمي إن »العقوبات األميركية اجلديدة 
إه��ان��ة واض��ح��ة لآلليات الدولية والقانونية، 
ونتيجة لعمل احلكومة األميركية االنتقامي 

األعمى ضد األمة اإليرانية«.
وق��ال إن ما تقوم به واشنطن يشكل تهديدا 
ليس فقط »للمصالح اإليرانية، بل أيضا الستقرار 

العالم وأمنه«.
وأعلنت وزارة اخل��زان��ة األميركية الثالثاء 
فرض عقوبات على الباسيج وعلى »شبكة مالية 
واسعة« تدعمها. وتستهدف اإلج��راءات »جتنيد 
وتدريب األطفال كجنود« على أيدي هذه القوات، 

بحسب بيان صادر عن الوزارة.
وقالت مسؤولة أميركية إن »هذا جزء آخر مهم 
من حملتنا ملمارسة أقصى ضغوط اقتصادية ضد 
النظام اإليراني، ستستمر حتى يتوقف عن سلوكه 

اإلجرامي والشرير«.
وأع��ل��ن��ت واش��ن��ط��ن ع��زم��ه��ا ع��ل��ى مضاعفة 

ضغوطها على إي���ران عبر ع��ق��وب��ات ستكون 
»األقوى في التاريخ«، واتخاذ املزيد من اإلجراءات 
بشأن مواضيع أخرى غير النووي، بعد أن أعلنت 

انسحابها من االتفاق النووي اإليراني.
واس��ت��ه��دف��ت ال��ع��ق��وب��ات األخ��ي��رة الباسيج 
اخلاضعة لسلطة املرشد األعلى علي خامنئي 
و«املؤسسة التعاونية« التي تشمل، وفقا لوزارة 
اخلزانة األميركية »20 شركة ومؤسسة مالية 
على االقل«، مبا في ذلك بنك »ملت« الذي له »فروع 

في جميع أنحاء العالم«.
وق��ال��ت م��س��ؤول��ة أميركية إن االم���ر يتعلق 
ب«شبكة من أصحاب املليارات« لها عالقات مع 

أوروبا والشرق األوسط.
وقال قاسمي »على عكس االدع��اءات اخلبيثة 
للحكومة األميركية بدعم الشعب اإليراني، فإن 
مثل هذه األعمال تقف عائقا دون متكن الشعب 
من اإلف��ادة من العالقات االقتصادية مع املجتمع 

الدولي«.
من جهة أخرى، أعلن احلرس الثوري اإليراني 
الثالثاء أّن العقل املدّبر لهجوم األهواز في إيران، 

قد مت القضاء عليه في العراق.
وقال احلرس الثوري في بيان إّن الرجل الذي 

مت التعريف عنه باسم أبو زاه��ي وبأنه »أمير« 
تنظيم ال��دول��ة اإلس��الم��ي��ة ف��ي محافظة ديالى 
العراقية املتاخمة إليران »ُقتل مع أربعة إرهابّيني 

آخرين« صباح السادس عشر من أكتوبر. 
وأش��ار البيان إلى أّن اجلهادّيني اخلمسة قد 
فوجئوا خ��الل عملّية استطالع نّفذتها »ق��وى 
املقاومة«، من دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل. 
وهذا املصطلح ُيشير عادة إلى املجموعات املسلحة 
املدعومة من إي��ران في العراق وسورية والتي 

تلّقت تدريبا من احلرس الثوري.
ولفت البيان إلى أّن أبو زاهي كان »العقل املدّبر 
للجرمية اإلرهابية األخيرة في األهواز«، من دون 
أن ُيحّدد كيف توّصل احل��رس الثوري إل��ى هذا 
االستنتاج.وكان 24 شخصا قتلوا في 22 سبتمبر 
في هجوم نفذه مسلحون أطلقوا النار خالل عرض 

عسكري في مدينة األهواز بجنوب غرب إيران.
وتبّنى الهجوم تنظيم الدولة اإلسالمية الذي 
ُتقاتله إي���ران ف��ي س��وري��ة إل��ى جانب سلطات 
دمشق.وتوّعد الرئيس اإليراني حسن روحاني 
في اليوم نفسه بأن ال��رّد على االعتداء سيكون 
»رهيبا«، بينما أعلن احلرس الثوري عن »انتقام ال 

ُينسى« في مستقبل قريب.

أربعة قتلى أحدهم نائب مرشح لالنتخابات 
التشريعية في انفجار بأفغانستان

أعلن مسؤولون أفغان مقتل أربعة أشخاص 
أحدهم نائب مرشح لالنتخابات التشريعية 
التي ستجري في 20 اكتوبر في أفغانستان 
في انفجار قنبلة األربعاء في مقر حملته في 
لشكركاه بجنوب ال��ب��الد، ف��ي هجوم تبنته 

حركة طالبان.
وقال عمر زواك الناطق باسم حاكم والية 
هلمند )جنوب(، أحد معاقل طالبان إن النائب 
جبار كهرمان كان يلتقي مؤيديه عندما وقع 
االنفجار. وأوضح أن »سبعة أشخاص آخرين 
جرحوا في انفجار القنبلة التي كانت مخبأة 

حتت أريكة«. 
وأضاف أن »ثالثة مشتبه بهم أوقفوا«.

من جهته، صرح وزير الداخلية ويس أحمد 
برمك للصحافيني إن كهرمان كان أحد أربعة 
أشخاص قتلوا في الهجوم في لشكركاه كبرى 

مدن والية هلمند.
ودان الرئيس أش��رف غني الهجوم الذي 
أودى بحيان كهرمان ال��ذي أرس��ل إلى هلمند 
في 2016 كموفد للمساعدة في دحر طالبان. 

واستقال كهرمان في وقت الحق.
من جهة أخ��رى، هاجم مسلحون األربعاء 
موكب مرشح ك��ان متوجها إل��ى مدينة بولي 
عالم في والي��ة لوغار جنوب ك��اب��ول، بدون 

أن يسببوا إصابات حسب ما صرح شمساد 
الراواي الناطق باسم حاكم الوالية لوكالة 

فرانس برس.
وأضاف أن عبوة ناسفة انفجرت أيضا في 
الوالية نفسها بالقرب من مهرجان انتخابي 
ملرشح آخر، لكن االنفجار لم يؤد إلى سقوط 

جرحى.
تبنت حركة طالبان االعتداء في تغريدة على 
موقع تويتر. وقالت احلركة إن »جبار كهرمان 
قتل في عملية للمجاهدين في هلمند. جرح ستة 

من حراسه الشخصيني«.
ك��ه��رم��ان اجل���ن���رال ال��س��اب��ق ف��ي اجليش 
األفغاني والذي قاتل حركة طالبان، هو عاشر 
مرشح لالنتخابات التشريعية يقتل. وسقط 
معظم هؤالء في هجمات محددة األهداف حسب 
اللجنة االنتخابية املستقلة التي تنظم االقتراع.

وه���و ث��ان��ي م��رش��ح يقتل ف��ي لشكركاه. 
ففي التاسع م��ن اكتوبر قتل ص��ال��ح محمد 
اسيكزاي الذي ترشح للمرة األولى حتت راية 
التجمع املستقل »التغيير اإليجابي« في هجوم 
انتحاري أودى بحياة سبعة أشخاص آخرين 

أيضا.
ووق���ع ه���ذا ال��ه��ج��وم غ���داة ب��ي��ان نشرته 
حركة طالبان ويدعو إلى »إفشال« العملية 

االنتخابية.وفي بيان جديد األرب��ع��اء، دعا 
مقاتلو طالبان األساتذة ومدراء املدارس، إلى 
»منع حتول امل��دارس إلى مراكز للتصويت«. 
كما طلبوا من هؤالء »منع تالميذهم وطالبهم« 
من املشاركة في التصويت وفي تنظيمه »حتى 

ال يصابوا في هجمات املجاهدين«.
إل����ى ج���ان���ب امل���رش���ح���ني، ق��ت��ل ع��ش��رات 
األش��خ��اص ف��ي األش��ه��ر األخ��ي��رة ف��ي هجمات 
لطالبان ولتنظيم الدولة االسالمية، خصوصا 

خالل جتمعات انتخابية.
ويتنافس أكثر من 2500 مرشح على مقاعد 
مجلس النواب في البرملان التي يبلغ عددها 
249. ويفترض أن تختتم مساء األرب��ع��اء 

احلملة التي بدأت في نهاية سبتمبر.  
وسيتولى ح��وال��ى 54 أل��ف��ا م��ن عناصر 
الشرطة واجليش ضمان األم��ن في أكثر من 
خمسة آالف مركز للتصويت في املناطق التي 

تسيطر عليها احلكومة في البالد.
وألسباب أمنية لن يفتح ألفا مركز للتصويت 
ف��ي مناطق أخ���رى تخضع لسيطرة حركة 

طالبان.
وتسجل حوالى تسعة ماليني ناخب على 
لوائح املقترعني لكن نسبة املشاركة قد تكون 

ضئيلة بسبب املخاوف من اعتداءات.

أكد الرئيس االميركي دونالد ترامب الثالثاء أنه سيكون 
مرشحا لوالية ثانية من أرب��ع سنوات في العام 2020، 

مبددا بذلك التكهنات حول نواياه.
وقال الرئيس االميركي لشبكة »فوكس بيزنس« ردا على 

سؤال حول رغبته في الترشح »نعم، مئة باملئة«.
وح��ول منافسيه احملتملني أش��ار الى امللياردير مايكل 
بلومبرغ ال��ذي لم يستبعد الترشح للرئاسة االميركية 
وأعلن للتو أنه سجل نفسه مجددا كدميوقراطي، لكنه اعتبر 

ان فرصه ضئيلة بالفوز.
وأضاف الرئيس االميركي »هناك الكثير من االشخاص 

الذين سيترشحون، أتوقع أشخاص سيئني بالفعل«.

وحول احتمال ترشح مايكل افيناتي محامي ممثلة االفالم 
االباحية ستورمي دانيالز الذي يحظى بتغطية اعالمية 

واسعة، رد ترامب »ال أعتقد أنه شخص جدي«.
وك���ان ال��رئ��ي��س االم��ي��رك��ي ق��ل��ب م��وازي��ن السياسة 
االميركية مع فوزه املفاجىء في العام 2016 على منافسته 

الدميوقراطية هيالري كلينتون.
وحتى قبل أن يبدد نتائج توقعات استطالعات الرأي 
بفوز سهل لكلينتون، متكن ت��رام��ب م��ن هزمية ع��دد من 
املرشحني اجلمهوريني التقليديني للوصول ال��ى تسمية 
احلزب اجلمهوري له كمرشح للرئاسة. ومنذ ذلك احلني 

اثار انقساما في االمة بسبب أسلوبه احلاد.

حول ارتكاب فظائع بحق مسلمي الروهينغا

مجلس األمن الدولي سيستمع إلى تقرير بعثة تقصي احلقائق في بورما

الشرطة البرازيلية تطلب توجيه تهمة الفساد إلى 
الرئيس ميشال تامر

طلبت الشرطة الفدرالية البرازيلية الثالثاء من النيابة 
العامة اتهام الرئيس ميشال تامر وعشرة أشخاص آخرين 
بينهم ابنته، بالفساد وتبييض األم���وال واملشاركة في 
عصابة أشرار.وحتقق الشرطة الفدرالية منذ أكثر من عام 
في احتمال أن يكون تامر ال��ذي يحكم البالد منذ 2016، 
تلقى رشاوى مقابل تبني مرسوم في مايو 2017 يهدف إلى 

تعزيز موقع شركات في قطاع املرافىء.
ويعود إلى النيابة حاليا أن تقرر ما إذا كانت سترفع 
دع��وى جنائية ضد الرئيس أو تطالب بتحقيق أوس��ع أو 
تغلق امللف.وحسب ال��دس��ت��ور، ال ب��د م��ن احل��ص��ول على 
موافقة البرملان لتتمكن احملكمة العليا من التحقيق ثم 

مالحقة الرئيس إذا كان األمر يتطلب ذلك.
وطلبت الشرطة جتميد أص��ول كل األش��خ��اص الذين 

يشملهم ه��ذا التحقيق ووض��ع أربعة منهم في التوقيف 
االح��ت��رازي.وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، صرح 
القصر الرئاسي أن رئيس الدولة لن يدلي بأي تعليق حول 
هذه املعلومات. ورفض تامر بشكل قاطع االتهامات التي 
نشرت منذ بداية التحقيق.من جهته، قال قاضي احملكمة 
الفدرالية العليا الذي تسلم تقرير الشرطة الفدرالية إنه 
ينتظر ق��رار النيابة.وكان تامر خضع لتحقيقني بتهمة 
الفساد العام املاضي. وفي احلالتني قرر البرملان جتميد 
امللفني حتى انتهاء واليته الرئاسية في األول من يناير 
2019.وتأتي االتهامات اجلديدة قبل أقل من أسبوعني من 
ال��دورة الثانية لالنتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها 
مرشح اليمني املتطرف جاير بولسونارو األوفر حظا للفوز، 

واليسار فرناندو حداد.
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