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املغرب: توقيف 3 دواعش أحدهم على صلة بـ »البوليساريو«
الرباط - وكاالت: أعلنت وزارة الداخلية املغربية توقيف 3 أشخاص يشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش، مشيرة 
إلى أن أحدهم مرتبط أيضا بجبهة »البوليساريو«. وقالت الوزارة ان املشتبه فيهم »بايعوا« زعيم »داعش«، 
و»انخرطوا في التحريض على القتل«، و»سعوا الكتساب خبرات في مجال صناعة املتفجرات والعبوات 
الناسفة«. وكان املوقوفون الذين تتراوح أعمارهم بني 24 و30 سنة، ينشطون مبدن: سال ومراكش 
والعيون. وكشفت الوزارة ان أحد املوقوفني »سبق له أن التحق مبخيمات البوليساريو في تندوف 
باجلزائر، حيث كان في طور اإلعداد لعمليات إرهابية داخل اململكة«، مشيرة إلى العثور لديه على »بطاقة 
تعريف وبذلة عسكرية وراية« حتمل جميعها رموز جبهة البوليساريو، فضال عن معدات إلكترونية.

ألول مرة في الكويت

شاهد الصفحة 
بتقنية الواقع املعزز 

Zappar حمل تطبيق

انتخاب رئيس جديد لجنوب أفريقيا خلفاً لزوما.. ورئيس وزراء أثيوبيا المستقيل »يسيّر األعمال« لحين اختيار خليفته

قادة أفارقة يتنحون »طواعية« ويفتحون الباب النتقال سلمي للسلطة
عــواصـــم - وكــــاالت: 
الســاعات األخيرة  شــهدت 
حدثني مفصليني على صلة 
بالتحــول الدميوقراطي في 
دول القارة األفريقية، حيث 
قدم زعيما دولتني استقالتهما 
إما رضوخا ملطالب األحزاب 
صاحبة االغلبية في البرملان 
كما حدث في جنوب افريقيا، 
أو إلفساح املجال إلصالحات 
سياسية واقتصادية واسعة 
علــى خلفيــة احتجاجــات 
شعبية كما هو األمر في حالة 

أثيوبيا.
فقد انتخب برملان جنوب 
افريقيا، امس، سيريل رامافوزا 
في منصب رئيس اجلمهورية، 
وذلك خلفا للرئيس املستقيل 
جاكــوب زوما الذي اســتقال 
رضوخــا لضغــوط حزبــه 
»املؤمتر الوطنــي االفريقي« 
بعدمــا ارتبــط اســمه بعدة 

فضائح فساد.
وأعلــن رئيــس احملكمــة 
الدستورية مغوينغ مغوينغ 
وسط تصفيق النواب الذين 
عقــدوا جلســة اســتثنائية 
للبرملان ان سيريل رامافوزا 
رئيس حزب املؤمتر الوطني 
األفريقــي احلاكــم »انتخــب 
بحســب االصــول، رئيســا 

جلمهورية جنوب افريقيا«.
وفي غياب منافسني أعلن 
مغوينــغ، رامافــوزا رئيســا 
اجــراء  دون  للجمهوريــة 

تصويت.
ومنذ توليه رئاسة حزب 
املؤمتر الوطني االفريقي في 
ديسمبر ٢٠١7، سعى سيريل 
رامافوزا )٦5 عاما( للتخلص 
بأســرع ما ميكن من جاكوب 

زومــا املرتبــط اســمه بعدة 
فضائح فساد.

وينهي انتخــاب رامافوزا 
رئيسا للدولة ازمة سياسية 
جنمت عن تعنت زوما ورفضه 

التنحي.
وبعد أســابيع من التردد، 
طلب احلزب احلاكم من زوما، 
الثالثاء املاضي، االســتقالة، 
الذي لم يعلن تخليه عن احلكم 
إال مساء االربعاء وذلك بعد ان 
اعلن املؤمتر الوطني االفريقي 
عن تقــدمي مذكرة حجب ثقة 

في البرملان.
وأعلــن زومــا اســتقالته 
في خطاب تلفزيوني استمر 
ملدة 3٠ دقيقة، معترضا على 

انها في قلب فضائح الفســاد 
التي تشمل الرئيس املستقيل 
زوما. وكان متعذرا املســاس 

بهذه األسرة أثناء حكمه.
ومت توقيــف ٨ أشــخاص 
ومداهمة املنزل الفخم لألشقاء 
غوبتا في جوهانســبرغ في 
إطــار حتقيق في االســتيالء 
على أموال عامة، بحســب ما 
أفادت وحدة النخبة في شرطة 

جنوب افريقيا.
ومــن جهة أخــرى، أعلن 
رئيــس وزراء أثيوبيا هايلي 
مرمي ديسالني امس استقالته 
من منصبي رئيــس الوزراء 
ورئيــس االئتــالف احلاكم، 
مبــررا ذلــك بأنــه محاولــة 

الــذي ينتمــي إليه، مناشــدا 
الشــعب األثيوبــي، وخاصة 
الشباب، باحلفاظ على السالم 
واألمــن والتنمية والتعايش 

والوحدة.
وعبر ديسالني عن أمله في 
أن جتد استقالته االستجابة 
مــن البرملان، مشــيرا إلى أن 
االنتقــال الســلمي للســلطة 
ســيكون حدثــا تاريخيا في 

أثيوبيا.
مشيرا الى انه مستمر في 
منصبه لتسيير األعمال إلى أن 
يقبل البرملان استقالته ويتم 

تعيني رئيس وزراء جديد.
ودعا ديسالني إلى تعزيز 
النظام الدميوقراطي، وقال إنه 

الطريقة التي دفعه بها حزب 
املؤمتــر احلاكم لالســتقالة، 
وقال: »قررت االســتقالة من 
منصــب رئيــس اجلمهورية 
مبفعول فوري، وان كنت غير 

متفق مع قيادة حزبي«.
وواجــه زومــا )75 عاما( 
اتهامات بالفساد، بعد 9 أعوام 
مــن توليــه الرئاســة، وهي 
االتهامات التي نفى صحتها.

وكان من املقرر أن تنتهي 
والية زوما الرئاسية الثانية 
رسميا منتصف ٢٠١9، حيث 
تولى رئاسة البالد منذ ٢٠٠9. 
في غضون ذلــك، أطلقت 
الشــرطة اول عملية لها ضد 
اسرة غوبتا التي يشتبه في 

لتسهيل إجراء إصالحات بعد 
فترة من االضطرابات الواسعة 

التي شهدتها البالد.
الــوزراء  وقــال رئيــس 
فــي  املســتقيل  األثيوبــي 
خطاب لألمة نقله التلفزيون: 
»االضطرابات واألزمة السياسة 
أدت لســقوط قتلــى ونزوح 

كثيرين«.
وأضاف: »أعتقد أن تقدمي 
اســتقالتي ضروري من أجل 
السعي لتنفيذ إصالحات من 
شأنها أن تؤدي للسالم الدائم 

والدميوقراطية«.
وبني أن استقالته وجدت 
القبول مــن اللجنة املركزية 
لالئتالف احلاكم، وكذلك حزبه 

يتوقع انتقاال سلســا خللفه 
الذي سيعينه االئتالف احلاكم 

بطريقة دميوقراطية.
الــوزراء  ولفــت رئيــس 
األثيوبــي املســتقيل إلى إنه 
ســيلقي كلمة أمــام البرملان 

عقب اختيار خليفته.
مئــات  قتــل  قــد  وكان 
األشــخاص في أحداث عنف 
اندلعــت في اثيوبيا بســبب 
خطة تنمية حضرية للعاصمة 

أديس أبابا.
واتسعت االضطرابات خالل 
عامي ٢٠١5 و٢٠١٦ مع خروج 
مظاهرات احتجاجا على القيود 
السياسية وانتهاكات حقوق 

اإلنسان.

جاكوب زوماهايلى مرمي ديسالني

ملشاهدة الڤيديو
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وفاة الزعيم التاريخي للمعارضة في زميبابوي 
والرئيس: االنتخابات املقبلة ستكون نزيهة »تكرمياً له«

هراري - وكاالت: توفي زعيم املعارضة في 
زميبابوي مورغان تشانغيراي الذي واجه نظام 
روبرت موغابي لسنوات بعد صراع مع السرطان 
امس. وكان تشانغيراي )65 عاما(، مؤسس حزب 
»احلركة من أجل التغيير الدميوقراطي« في 1999، 
من أبرز منتقدي موغابي الزعيم الذي اســتأثر 
بالسلطة لسنوات واستقال في نوفمبر املاضي 

حتت ضغط الشارع.
وكتب إلياس مــودزوري أحد نواب رئيس 
»احلركة من أجــل التغيير الدميوقراطي« على 
تويتر »يؤسفني أن أعلن أننا فقدنا رمزنا املقاتل 
من أجل الدميوقراطية«. وتوفي تشانغيراي في 
مستشفى بجنوب افريقيا، حيث كان يتلقى العالج.
واعتقل تشــانغيراي مرات عدة من جانب 
حكومة موغابي بسبب انتقاده الصريح للنظام.
واعتقلته قوات األمــن للمرة األولى عندما 

كان زعيما نقابيا عام 1989 بعد ان حذر علنا من 
صعود تيار القمع السياسي في البالد.

وفي االنتخابات التي نظمت السنة التالية فاز 
على موغابي في اجلولة األولى، لكن بعد أعمال 
العنف التي استهدفت انصار تشانغيراي، والتي 
قال انها أودت بحياة 200 شــخص، أجبر على 
االنسحاب من جولة اإلعادة. وشارك في حكومة 
وحدة مع احلزب احلاكم زانو-اجلبهة الوطنية 

بعد انتخابات كانت موضع جدل.
وتضع وفاة تشانغيراي الرئيس احلالي للبالد 
امرسون منانغاغوا من حزب زانو-اجلبهة الوطنية 
على سكة الفوز في االنتخابات املقررة قبل يوليو 
املقبل. وأعرب منانغاغواعــن تعازيه في وفاة 
زعيم املعارضة مورجان تشــاجنيراي، وشدد 
على ضرورة أن تكون االنتخابات املقبلة حرة 

ونزيهة »تكرميا له«.

الشرطة تدشن 
عملية اعتقال لقادة 

الفساد في عهد 
جاكوب زوما

»الناتو« يرفض دعوة »طالبان«
إلنهاء احلرب في أفغانستان عبر احلوار

كابــول - وكاالت: قالــت حركــة طالبان 
األفغانيــة فــي بيان نــادر وجهته للشــعب 
األميركي إنها ترغب في إنهاء احلرب الدائرة 
في أفغانســتان منذ ١7 عامــا عبر احملادثات 
لكنها حذرت من اعتبار هذه الرســالة عالمة 
على ضعفها، فيما اعلن حلف شمال االطلسي 

رفضه لهذه الدعوة.
وذكــرت طالبان في بيان انها »تفضل حل 

املسألة األفغانية من خالل حوار سلمي«.
وأضافت احلركة، التي تقاتل لطرد القوات 
األميركية وهزمية احلكومة املدعومة من الواليات 
املتحــدة، أن على واشــنطن إنهــاء »االحتالل 
والقبــول بحق طالبان في تشــكيل حكومة« 

تتوافق مع معتقدات شعبنا )األفغاني(«.
وتابعــت بالقول إنه لم ميض بعد أوان أن 
يدرك الشعب األميركي أن بإمكان طالبان حل 
املشــكالت بــكل جوانبها »من خالل سياســة 
وحــوار صحيني«، مضيفــة ان فرص احلوار 

»لم تستنفد«.
وفي املقابل، قال متحدث باسم مهمة عسكرية 
يقودها حلف شمال األطلسي في أفغانستان إن 
هجمات طالبان على املدنيني ال تظهر استعداد 
احلركة خلوض »مفاوضات سالم حسنة النية«، 
مضيفا ان احلكومة األفغانية أعلنت بوضوح 
في مناسبات عدة استعدادها لبدء عملية سالم.
في هذه األثناء، قالت األمم املتحدة إن أكثر 
مــن ١٠ آالف مدنــي أفغاني قتلــوا أو أصيبوا 
بســبب العنف العام املاضي وإن التفجيرات 
التي ينفذها مســلحون هي السبب الرئيسي 
بينما أســقطت الضربات اجلوية التي نفذتها 
القــوات األميركية واحلكومية عــددا متزايدا 

من الضحايا.
وذكرت املنظمة الدولية أن العدد اإلجمالي 
للقتلى الذي بلغ 343٨ واجلرحى الذي وصل 
إلــى 7٠١5 كان أقل بنســبة 9% مقارنة بالعام 

الذي سبقه.

»الشرعية« تسيطر على معقل »القاعدة« في حضرموت
عدن - وكاالت: متكنت قوات »الشرعية« في 
اليمن من دخول »وادي املسيني« أهم معاقل 
تنظيم »القاعدة« في حضرموت شرقي البالد، 
وجنحت في الســيطرة علــى مداخله املؤدية 
لســاحل حضرموت. وقالت مصادر عسكرية 
ان »قوات النخبة احلضرمية انتشرت بشكل 
واسع، واستحدثت عددا من احلواجز العسكرية 
إلغالق هذا الوادي الذي يقع غرب مدينة املكال 
عاصمة حضرموت وقطع الطرق على عناصر 
التنظيم ومحاصرتهم وسط تغطية جوية«.

من جهة أخرى، دمــرت مقاتالت التحالف 
العربي لدعم الشرعية في اليمن منصة صواريخ 
باليستية بالقرب من مطار احلديدة كانت على 

وشك قصف أهداف في املخا.
وأوضحت مصادر عسكرية مينية - حسبما 
أفادت قناة )ســكاي نيوز( االخبارية - أن ٨ 
من عناصر ميليشــيات احلوثــي قتلوا كانوا 
يعملون على منصة الصواريخ الباليســتية 

قرب مطار احلديدة.
ويأتي هذا في وقت أحبطت فيه قوات اجليش 
اليمني في محور علب شمال محافظة صعدة، 
خامس محاولة تقدم لعناصر ميليشيات احلوثي 
خــالل أقل من أســبوع على عدد مــن املواقع 
مبديرية باقم، وذلك إثر اشــتباكات استمرت 
لســاعات، أســفرت عن مقتــل ١٠ عناصر من 

امليليشيات فضال عن جرح وفرار آخرين.

»حماس«: العقوبات األميركية ضدنا  اصطفاف مع االحتالل
عواصم - وكاالت: عقد 
مجلس األمــن الدولي امس 
االول، جلســة مشــاورات 
مغلقــة بطلب مــن الكويت 
وبوليفيــا بشــأن األوضاع 
اإلنسانية في قطاع غزة الذي 
يخضع حلصار إســرائيلي 

منذ أكثر من ١٠ أعوام.
وقــال مراقب فلســطني 
الدائــم لــدى األمم املتحدة، 
السفير رياض منصور، إن 
الهدف من املناقشة متثل في 
إطالع أعضاء املجلس علي 
األوضاع اإلنسانية املزرية 
للفلســطينيني احملاصرين 

في القطاع.
وأوضح انه يتعني على 
مجلس األمن الدولي زيارة 
األراضي الفلسطينية احملتلة 
مبــا فيهــا غــزة، والقــدس 
الغربية  الشرقية، والضفة 
ألن ذلك سيكون أمرا مفيدا 

للغاية.
فــي غضون ذلــك، جدد 
الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس دعوته إلى تأسيس 
آلية دولية جديدة متعددة 
األطراف تستند إلى قرارات 
الشــرعية الدولية وتنبثق 
عــن مؤمتــر دولــي إلنقاذ 
العملية السياسية وحتقيق 

السالم.
جاء هذا خالل استقبال 
الشــؤون  عبــاس وزيــر 
اخلارجية في سلطنة عمان 
يوســف بن علوي والوفد 

املرافق في رام اهلل امس.
وذكــرت وكالــة األنباء 
الرســمية )وفا( أن عباس 
أطلــع بن علــوي على آخر 
مســتجدات األوضــاع فــي 
الفلســطينية  األراضــي 

واملأزق الــذي وصلت إليه 
العمليــة السياســية بعــد 
القرار األميركي بشأن القدس 
وممارســات االحتالل جتاه 

الشعب الفلسطيني.
من جهــة اخرى، أعلنت 
حركة »حماس« الفلسطينية 
رفضها لقرار مجلس النواب 
األميركي بفــرض عقوبات 
عليهــا بذريعــة اتهامهــا بـ 
»اســتخدام املدنيني كدروع 

بشرية«.
وقــال املتحــدث باســم 
بروهــم  فــوزي  احلركــة 

فــي بيــان صحافــي امس 
إن حمــاس تعتبــر القــرار 
األميركي تســويقا للرواية 
واصطفافــا  اإلســرائيلية 
مــع االحتــالل واســتهدافا 
للشعب الفلسطيني وحقوقه 
املشروعة وعلى رأسها حقه 
في الدفاع عن نفسه ومقاومة 

االحتالل.
وحــذر مــن أن يقــوم 
اإلســرائيلي  االحتــالل 
باستغالل هذا القرار الرتكاب 
مزيد من اجلرائم واالنتهاكات 
الفلسطيني  الشــعب  بحق 

ورموزه وعناوين قضيته.
وأقــر مجلــس النــواب 
األميركي، في وقت ســابق 
أمس، مشروع قانون يفرض 
عقوبات على حماس، بسبب 
مــا يعتبره اســتخداما من 
جانبهــا للمدنيــني كدروع 

بشرية.
ويدعو مشروع القانون 
إلى إدانــة حماس، واعتبار 
التهم املوجهــة إليها أعماال 
إرهابيــة، وانتهاكا حلقوق 
اإلنســان وفــق مقتضيات 

القانون الدولي.

)أ.ف.پ(  وزير الشؤون اخلارجية في سلطنة عمان يوسف بن علوي خالل زيارته ملسجد قبة الصخرة بالقدس الشرقية امس 

الفلسطينيون 
يطالبون مجلس 

األمن بزيارة 
األراضي
احملتلة

بغداد تنفي رفع احلظر اجلزئي عن مطارات كردستان
بغداد - األناضول: نفت 
احلكومة العراقية رفع احلظر 
بشــكل جزئي على مطارات 
إقليم كردستان شمالي البالد، 
موضحة ان قرارها بالتعليق 
يستثني احلاالت اإلنسانية 
إلــى  املعتمــرون  ومنهــا 
السعودية. وقال الناطق باسم 
احلكومة سعد احلديثي: »لم 
يتــم رفع احلظر عن طيران 
اإلقليم بشكل جزئي، بل مت 

اعتبار املعتمرين إلى بيت اهلل 
ضمن احلاالت اإلنسانية«.

وأضاف: »قــرار مجلس 
الطيران  الــوزراء بتعليــق 
فــي حينهــا، ينــص علــى 
استثناء الرحالت ذات الطابع 
اإلنســاني، بالتالــي رحالت 
املعتمرين تأتي ضمن إطار 

الطابع اإلنساني«.
وتداولت وســائل إعالم 
الثالثــاء  محليــة عراقيــة، 

املاضــي، كتابا صــادرا عن 
الدولــي  الطيــران  ســلطة 
العراقــي، التابعــة لــوزارة 
النقل االحتادية، يفيد مبوافقة 
رئيس الوزراء حيدر العبادي 
على إقــالع وهبوط رحالت 
املعتمرين من مطاري أربيل 

والسليمانية الدوليني.
على صعيــد آخر، وافق 
وزراء دفــاع منظمــة حلف 
شــمال األطلســي )الناتو(، 

امس، على بدء مهمة تدريب 
جديدة في العراق.

وقال وزير الدفاع األميركي 
جيمس ماتيس: »نعتقد أنه 
في مصلحة حلف الناتو أن 

نخطط لألمن«.
بدوره، قــال األمني العام 
للناتو ينس ستولتنبرغ، إن 
الفكرة هي تطوير األنشطة 
التدريبية احلالية إلى »مفهوم 
جوهري بشكل أكبر«، بتمويل 

أفضل وتواجد أكبر.
وأضــاف أن املهمة تأتي 
بناء على طلب من احلكومة 
العراقية، والتحالف الدولي 
الذي يقاتل داعش. وستركز 
مهمة الناتو، من بني أشــياء 
أخرى، على تدريب املدربني 
العراقيني واملساعدة في بناء 
أكادمييات عسكرية. وشدد 
ســتولتنبرغ قائال: »ولكننا 

ال نخطط ملهمة قتال«. 

ملشاهدة الڤيديو
أو ميكن استخدام QR كود أو

وزير الشؤون الخارجية الُعماني يزور فلسطين ويتجول في باحات »األقصى«


