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"التربية" و"وقف المعارف" 
التركية توقعان اتفاقية تعاون

ع وزير التربي���ة والتعليم العالي 
ّ
رام الل���ه - "األيام": وق

صبري صيدم، مع ممثل مؤسسة "وقف المعارف" التركية 
الس���فير حس���ن يافوس، في رام الله، أم���س، بروتوكول 
التعاون التعليمي، بما يش���مل إنشاء مدرسة فلسطينية 
ت���درس المنه���اج الفلس���طيني باللغة التركي���ة، وذلك 
بحضور الوكالء المس���اعدين، وعدد من المديرين العامين 
في الوزارة، وأس���رة وكال���ة التعاون والتنس���يق التركي 

"تيكا".
ويتضمن بروتوكول التعاون، حس���ب بيان ل� "التربية"، 
دعم التعليم ما قبل المدرسي وباقي المراحل التعليمية، 
وإنش���اء مراكز األبحاث والمختب���رات والمكتبات والمراكز 
الثقافية والفنية وتش���غيلها، وتطوي���ر طرق التدريس، 
وتدري���ب المعلمين، وتقدي���م المنح، والتع���اون بمجال 
البحث والتطوير، وإنش���اء المؤسسات التي توفر الحاجات 

السكنية للطلبة والمعلمين.
وقال صيدم إن توقيع االتفافية يجس���د التزام الوزارة 
بمسيرة التطوير التربوي الشاملة، بما فيها إنشاء المزيد 
م���ن المدارس، وتكثي���ف الجهود لضم���ان توفير أفضل 

الخدمات التعليمية للطلبة.
وأك���د اهتم���ام ال���وزارة بتعزي���ز التع���اون م���ع كافة 
المؤسس���ات المحلية والدولي���ة ذات العالق���ة، لالرتقاء 
بالقطاع التربوي، متطلعًا الستثمار هذه العالقة لتحقيق 

المزيد من اإلنجازات.
من جهته، أش���ار يافوس إلى االتفاقية تترجم العالقة 
التعاونية الوثيقة بي���ن الوزارة و"وقف المعارف"، خاصة 
بمجال إنشاء المدارس الفلس���طينية سواء في فلسطين 
أو تركي���ا، مؤك���دًا مواصل���ة تركي���ا دعم قط���اع التعليم 

الفلسطيني.

توقيع االتفاقية.

رفع قضية ضد شركة أميركية تروج 
للسياحة في المستوطنات

نابلس - "وفا": تقدم مجلس قروي جالود جنوب نابلس، 
وبلدي���ة عناتا ف���ي محافظ���ة القدس، بدع���وى قضائية 
تعتبر األولى من نوعه���ا، أمام محكمة مقاطعة "ديالوير" 

األميركية ضد شركة تروج للسياحة في المستوطنات.
وقال مس���ؤول ملف االس���تيطان ش���مال الضفة، غس���ان 
دغلس، أم���س، إن القضي���ة التي تقدم به���ا مجلس قروي 
جالود وبلدية عناتا، اضافة الى فلسطينيين اثنين يقطنان 
في الواليات المتحدة األميركي���ة، وهما: زياد علوان، ورندة 
وهبي، يوم االثنين، امام المحكمة، جاءت ضد شركة "إير بي 
إن بي" األميركي���ة، التي تقوم بأعمال ترويج لمنازل بهدف 

السياحة في مستوطنات مقامة على اراضي المواطنين.
واضاف إن الش���ركة تق���وم بترويج األعم���ال التجارية 
االستيطانية لجمهور عالمي ضخم؛ بهدف كسب المزيد 
من األرباح وتس���اعد على إدامة التميز الصارخ والممنهج، 
مش���ددا على أن الش���ركة تقع عليها مس���ؤولية احترام 

القانون االنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق اإلنسان.
واشار دغلس الى أن ما تقوم به شركة "اير بي إن بي" من 
عرض على موقعها لبيوت في المستوطنات المقامة على 
األراضي الفلسطينية المحتلة، فإنها ستظل تنتهك تلك 
المس���ؤوليات، فضاًل عن تنفذ التضليل اإلعالني من خالل 
الزعم بأن الشقق السكنية التي تعرضها لإليجار تقع في 
إس���رائيل على الرغم من انها تقع في مس���توطنات وبؤر 

استيطانية غير قانونية.
وبين دغلس أن الفلس���طينيين يس���عون الى محاسبة 
المس���توطنين على دورهم في جرائم الح���رب والجرائم 
ضد اإلنس���انية، فضال عن التعدي الجائر على اراضيهم، 
وتورطهم المباش���ر في مشروع استيطاني إسرائيلي غير 
قانوني، اضافة الى دحض ادعاءات المستوطنين بأن "إي 
ربي إن بي"  قامت بالتمييز ضدهم عندما قررت الش���ركة 

إزالة عقارات المستوطنين من برنامجها.

"القدس المفتوحة" و"الدستورية 
العليا" تبحثان آليات التعاون

رام الله - "األيام": بحث رئيس جامعة القدس المفتوحة 
يونس عم���رو، مع رئي���س المحكمة الدس���تورية العليا، 
المستشار محمد الحاج قاسم، خالل لقاء في رام الله، أمس، 
آليات التعاون المش���ترك بين الجانبين، لتطوير وتأهيل 
الكادر القانوني واإلداري والعم���ل على تلبية احتياجات 
المحكمة الدستورية لتأهيل كوادرها بمختلف المجاالت.
وق���ال الحاج قاس���م: ل� "الق���دس المفتوح���ة" إنجازات 
عديدة، ونسعى ألن توفر لنا الجامعة الخبرة فيما يتعلق 
باالحتياجات التدريبية لموظفي المحكمة خاصة بمجاالت 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
وبّين أن عددًا كبيرًا من موظفي المحكمة الدس���تورية إما من 

طلبة الجامعة أو خريجيها، وأن "القدس المفتوحة" باتت من أبرز 
الجامعات على مستوى الوطن، مش���يرًا إلى أن المحكمة تسعى 

لالستفادة من مختلف الوسائل في إطار التعاون المشترك.
من جهته، قال عمرو: "نعتز بالمحكمة الدستورية العليا 
التي تعد من أهم المؤسس���ات الدس���تورية السيادية"، 
مش���يرًا إلى أن الثقافة المجتمعية فيما يتعلق بالمحاكم 
الدس���تورية يجب تعزيزها، وأن تأس���يس هذه المحكمة 

وبدء العمل فيها هو نجاح كبير يسجل لدولة فلسطين.
وأضاف: "القدس المفتوحة" س���تتعاون بشكل كبير مع 
المحكمة في مج���االت التكنولوجيا والتقنيات وفي مجال 

اإلعالم، وغيرها من المجاالت التي تدّرسها الجامعة.

وفد "القدس المفتوحة" خالل زيارته مقر المحكمة الدستورية.

غزة: المطالبة باإلفراج الفوري عن 
الصحافيين المعتقلين لدى أجهزة حماس

غزة - "وفا": طالبت نقابة الصحافيين، واألطر والمؤسسات 
الصحافية، باإلف���راج الفوري ع���ن الصحافيين المعتقلين 

لدى أجهزة "حماس"، واحترام حرية العمل الصحافي.
وناقش���ت النقابة واألطر خالل اجتماع طارئ، عقد، امس، 
آخر المس���تجدات المتعلقة بواقع الحريات الصحافية في 
قطاع غزة، التي شهدت انتهاكات خطيرة بحق الصحافيين 

وحرية العمل الصحافي.
وأدان المجتمعون وبأش���د العبارات االنتهاكات الخطيرة 
وغير المس���بوقة التي تعرض لها الصحافيون خالل األيام 
الماضي���ة، واالعتداء اآلثم على الكاتب عاطف أبو س���يف، 
مطالبين الجه���ات المعنية بالتحقيق الجدي فيه وتقديم 

الفاعلين للعدالة.
وأكد المش���اركون ف���ي االجتماع الذي ض���م ممثلين عن 
النقابة، والتجمع الصحافي الديمقراطي، والتجمع االعالمي 
الديمقراط���ي، والمكت���ب الحركي المرك���زي للصحافيين، 
ومؤسس���ة فلس���طينيات، وبي���ت الصحاف���ة، والمعه���د 
الفلس���طيني لالتص���ال والتنمي���ة، على ض���رورة احترام 
حرية العم���ل الصحافي، وعدم عرقلة عمل الصحافيين في 
الميدان، وفقا للقوانين المحلية والدولية التي تؤكد حرية 

العمل الصحافي وعدم جواز فرض أي قيود عليها.

مجلس حقوق اإلنسان ُيطالب "حماس" 
بتمكين منظماته من زيارة المحتجزين

رام الله - "األيام": طالب مجلس منظمات حقوق اإلنسان 
الفلس���طينية الجهات المسؤولة في غزة باإلفراج الفوري 
ع���ن كاف���ة المعتقلين في قط���اع غ���زة، وتمكين محامي 
المؤسسات الحقوقية من زيارة المحتجزين واالطالع على 
أوضاعهم الصحية والقانونية، واإلعالن عن كافة األماكن 

غير الرسمية التي ُيحتجز فيها المواطنون.
وكرر المجلس ف���ي بيان صحافي امس، مطالبه الس���ابقة 
بالتحقيق في االنتهاكات المقترفة ومحاس���بة المسؤولين 
عنها، وإلحاحه على ضرورة تمكين منظمات حقوق اإلنسان، 
من ممارس���ة دورها دون أي���ة تقييدات لحماي���ة الضحايا 
وضم���ان احت���رام القان���ون، معربًا عن خش���يته من تعرض 

المحتجزين إلى مزيد من أنماط التعذيب وسوء المعاملة.
واضاف المجلس أنه يتابع بقلق شديد االرتفاع المطرد 
في أع���داد المحتجزين، وإيداعهم ف���ي مراكز التوقيف 
وأماكن غير مخصص���ة لالحتجاز، وحرمانهم من الحق في 
تلقي الزيارة، واالطالع على أوضاعهم الصحية والقانونية، 
خالفًا للمعايير والضوابط القانونية، بالرغم من النداءات 
والمحاوالت الحثيثة لمنظمات حقوق اإلنس���ان، والرامية 
ابت���داًء الحت���رام المعايي���ر الوطنية والدولي���ة لحقوق 

اإلنسان، ومبدأ سيادة القانون.

األرجنتين: التحقيق مع إيرانيين يحمالن 
جوازي سفر إسرائيليين مزورين

بوين���وس اي���رس- أ ف ب: أعلنت الس���لطات األرجنتيني���ة أمس، أنها 
اعتقلت ايرانيين في بوينس ايرس بع���د أن تبين أنهما يحمالن جوازي 

سفر إسرائيليين مزورين، وتم فتح تحقيق في األمر.
وق���د تمكن اإليرانيان، وهما رجل في الس���ابعة والعش���رين من العمر 
وام���رأة في الثالثين من العمر، من الخروج من مطار بوينس ايرس الدولي 
في الثاني عش���ر من آذار من دون أن تكش���فهما أجه���زة الهجرة، إال أن 
الش���رطة ع���ادت واعتقلتهما بعد أي���ام عدة بينما كانا ف���ي أحد فنادق 

العاصمة.
وقالت وزيرة االمن الداخلي باتريس���يا بولريك "سنرى ما سيكون عليه 

جواب ايران بشأنهما، وما اذا كانا من أصحاب السوابق".
ورفض المدعي العام خورجي دي ليللو الثالثاء إطالق سراحهما بكفالة.
وقد تبين أن الرجل يملك جوازات سفر عدة باسمه، وقال بأنه هرب من 

ايران الى تركيا ومنها الى اليونان قبل أن يصل الى اسبانيا.
والعالق���ات بين اي���ران واالرجنتين متوت���رة منذ االعتداءي���ن اللذين 
اس���تهدفا مصالح اس���رائيلية او يهودية في األرجنتين عامي 1992 )29 

قتيال( و1994 )85 قتيال(.
ول���م يتب���ن أي طرف مس���ؤولية هذي���ن االعتداءين، لك���ن االرجنتين 

واسرائيل اتهمتا ايران بالوقوف وراءهما.

صحيفة: وزراء ورجال أعمال
ون أمالكهم في الجزائر

ّ
يصف

الجزائ���ر - د ب أ: ذكر تقرير إخباري ب���أن وزراء ورجال أعمال في الجزائر 
يسارعون بتصفية أمالكهم خوفا من ارتدادات الحراك الشعبي المطالب 

برحيل رئيس البالد عبد العزيز بوتفليقة ونظامه.
وقال���ت صحيفة "الخب���ر" في موقعه���ا اإللكتروني، إن رئي���س الوزراء 
السابق، أحمد أويحيى، الذي استقال من منصبه األسبوع الماضي، عرض 

فيلته الكائنة بأعالي حي حيدرة الراقي في العاصمة الجزائرية للبيع.
وذك���رت الصحيفة نقال ع���ن مصادر موثوقة أن أويحي���ى عرض فيلته 
للبيع بسعر سيكون أضعاف ما دفعه للخزينة العمومية عندما تنازلت له 

مديرية أمالك الدولة عنها بسعر رمزي.
وقالت المصادر ذاتها إن سعر الفيال الفخمة ال يقل عن 5 ماليين دوالر، 
بحكم موقعها االس���تراتيجي بأعالي العاصمة، حيث كانت مقرا لسفارة 

يوغوسالفيا سابقا.
وتحدثت الصحيفة عن مسارعة "رجال األعمال والمال المحسوبين على 
النظ���ام، في األيام األخيرة، إلى عرض ممتلكاته���م العقارية للبيع، بعد 
أن تع���ذر عليهم التصرف في ممتلكاتهم العينية من ش���ركات وأصول 

منقولة تخضع إلجراءات إدارية معقدة ومطولة".
ونوه���ت إل���ى أن هذه التح���ركات تأتي لتؤكد مخاوف مس���ؤولين في 
الس���لطة ورجال األعمال من ارتدادات الحراك الش���عبي المطالب برحيل 

النظام ورجاالته جميعا.

األمم المتحدة تقدم خطة جديدة 
لالنسحاب من الحديدة اليمنية

األمم المتحدة )الواليات المتحدة( - أ ف ب: ستطرح األمم المتحدة خطة 
جديدة لسحب القوات من مدينة الحديدة المضطربة عقب محادثات مع 
الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين، بحسب ما أفاد المبعوث الدولي 

مارتن غريفيث.
وف���ي كانون األول ت���م االتفاق على انس���حاب الق���وات بموجب اتفاق 
لوقف اطالق النار تم التوصل إليه في الس���ويد أث���ار األمل للمرة االولى 
منذ س���نوات بالتقدم نحو انهاء الح���رب التي دفعت اليمنيين إلى حافة 

المجاعة.
وص���رح غريفيث "عقب مناقش���ات بناءة مع الجانبي���ن، تم احراز تقدم 
باتجاه التوصل إلى اتفاق لتطبيق المرحلة األولى من عمليات االنس���حاب 

طبقا التفاق الحديدة".
وقال إنه "س���يتم تقديم التفاصيل العمالني���ة إلى األطراف في لجنة 

تنسيق االنسحاب للمصادقة عليها قريبا".
ولم يكشف بيان المبعوث الدولي عن تاريخ بدء االنسحاب، الذي يمكن 

أن يشكل الخطوة األولى باتجاه خفض التصعيد.
وقال غريفيث إنه "يتطلع إلى المصادقة السريعة على الخطة".

وتم التوصل الى االتفاق على االنس���حاب عل���ى مرحلتين من المدينة 
وميناءي الصليف ورأس عيسى في 17 شباط، في أول خطوة ملموسة نحو 

وقف التصعيد.
وقال دبلوماسيون في االمم المتحدة إن الحوثيين يرفضون االنسحاب 
من مين���اءي الصليف ورأس عيس���ى على النحو المتف���ق عليه كجزء من 
المرحلة األولى، بسبب مخاوف من أن تتحرك القوات المرتبطة بالتحالف 

الذي تقوده السعودية للسيطرة على هذه االماكن.
ويجري غريفيث ورئيس لجنة تنس���يق االنس���حاب الدنماركي ميشيل 

لوليسغارد محادثات مع جميع األطراف للتغلب على العقبات النهائية.

ميركل ال تأبه بانتقادات
واشنطن للنفقات العسكرية

برلي���ن- أ ف ب: أعلنت المستش���ارة األلمانية انغي���ال ميركل امس، أن 
ألمانيا لن تضحي بالمس���اعدات التنموية لزيادة نفقاتها العس���كرية، 

رافضة بذلك االنتقادات االميركية لميزانية الدفاع االلمانية.
وقالت خالل منتدى "غلوبال سولوش���ينز" المنعقد في برلين "سنواصل 
جهدنا )في مجال النفقات العس���كرية( لكن ليس على حساب المساعدة 

على التنمية".
وأضافت "يمكنني أن اتفهم أن يعتبر الرئيس االميركي ذلك غير كاف 
)االموال المرصودة للنفقات العس���كرية في المانيا( الكثير من شركائنا 

االوروبيين يرون ذلك غير كاف" أيضا.
وقبيل ذلك كان الس���فير االميركي في برلين ريتشارد غرينل اعتبر أنه 
من "المقلق" ان تعمل الحكومة االلمانية على مراجعة مس���توى نفقاتها 

العسكرية بخفض مستواها "غير المقبول أصال".
وكانت المانيا وعدت مثل باقي أعضاء الحلف االطلس���ي االوروبيين، في 
2014 باالقتراب أكثر ما يمكن خالل عش���ر سنوات من ميزانية دفاع تمثل 
2 بالمئ���ة من النات���ج االجمالي. وحددت المانيا هدف نس���بة 1,5 بالمئة 

للعام 2025.
وس���تمر النس���بة من 1,37 بالمئة في 2020 ال���ى 1,25 بالمئة في 2023 

)1,29 بالمئة في 2022(، بحسب خطة ميزانية 2023-2019.
وتقول المانيا منذ أمد بعيد ان المس���اعدة على التنمية تش���كل عامال 
مهما لضمان االمن واالس���تقرار دوليا، وأن النفقات العسكرية ال يجب أن 

تكون األمر الوحيد الذي يؤخذ في االعتبار.
وعبرت الطبقة السياس���ية االلمانية امس، ع���ن غضبها من االنتقادات 
األميركية. وانتقد كارس���تن ش���نيدر وهو مس���ؤول في ائتالف ميركل، 

تصريحات السفير االميركي في برلين.
ودعا احد قادة الحزب الليبرالي )معارضة( وزير الخارجية األلماني هيكو 
ماس الى اعالن الس���فير األميركي، وهو مقرب من دونالد ترامب، "شخصا 

غير مرغوب فيه" النه يتصرف وكأنه "مندوب سام لقوة احتالل".

تونس تريد أن تقاضي صهر بن علي
أمام محاكمها إثر توقيفه في فرنسا

تون���س - أ ف ب: عب���رت تونس، امس، ع���ن رغبتها في 
مقاض���اة صهر الرئيس الس���ابق زي���ن العابدين بن علي 
أمام محاكمها غداة توقيفه من قبل الس���لطات الفرنسية 

بتهمة "غسل األموال في عصابة منظمة".
وق���ال المدير العام للقضاي���ا الجنائية ب���وزارة العدل 
التونس���ية نبيل النق���اش لفرانس ب���رس، "تريد تونس 
حقا ان يحاكم هنا ليرد ع���ن التجاوزات التي قام بها في 

تونس".
وحكم القضاء التونس���ي على بلحسن الطرابلسي غيابيا 
في قضايا تتعل���ق بالتجارة بالعمل���ة الصعبة والمعادن 

الثمينة وامتالك قطع أثرية.
كما يالحق الطرابلس���ي، الذي كان من ابرز رجال االعمال 
ابان نظام بن علي، من قبل المحاكم التونسية في العديد 
من قضايا الفس���اد. وصدرت بحقه "17 مذكرة بحث وتحر 
ف���ي تونس و43 مذك���رة جلب دولي"، كم���ا اعلنت، األحد، 

وزارة العدل التونسية.
وقال وزير العدل التونس���ي كريم الجموسي، ان حظوظ 
بالده في تس���لم الطرابلس���ي من الس���لطات الفرنس���ية 

"موجودة وقائمة وبنسبة محترمة جدا".
وتاب���ع في تصريحات لراديو خ���اص، امس، "هذا الملف 
نتعامل معه كأي ملف آخر... من دون خلفيات ...كأي ملف 

تونسي مطلوب للعدالة".
وبلحسن الطرابلس���ي الخمس���يني، هو الشقيق األكبر 
للزوجة الثانية للرئيس التونس���ي المخلوع زين العابدين 

بن علي ويتهمه التونس���يون بأنه كّون ثروته ووضع يده 
على أهم ركائ���ز االقتصاد التونس���ي بالتقرب من دوائر 
الس���لطة حتى انهي���ار النظام الع���ام 2011 اثر انتفاضة 

شعبية.
وكان القضاء الفرنس���ي في مرسيليا قرر، االثنين، وضع 
الطرابلس���ي، قي���د االحتج���از موجها اليه تهمة "غس���ل 

األموال في عصابة منظمة"، كما أفاد مصدر قضائي.
وتش���رع الس���لطات التونسية في ارس���ال طلب رسمي 
لتسليم بلحسن الطرابلسي من السلطات الفرنسية التي 

لم تسلم بعد رموزا من نظام بن علي لبلدهم.
وكان القضاء الفرنس���ي اوقف كال من السيدة العقربي 

والمنصف الماطري منذ سنوات.
وتخضع الس���يدة العقربي التي ع���رف عنها قربها من 
ليلى بن علي زوجة الرئيس السابق زين العابدين بن علي، 
الى الرقابة القضائية في فرنسا حيث تدير جمعية، وفقا 

لحسابها الشخصي في موقع فيسبوك.
وأف���ادت مصادر تونس���ية بأن فرنس���ا لن تش���رع في 
النظر في ملف التس���ليم الى حين االنتهاء من االجراءات 
بخصوص التجاوزات التي قام بها الطرابلسي في بالدها.

وقضت محكمة اس���تئناف في جنوب ش���رقي فرنسا 
مطلع العام 2018 برفض طلب تسليم منصف الماطري 
المقرب من الرئيس التونس���ي االس���بق زين العابدين 
ب���ن علي والمحكوم عليه في تونس في قضية تبييض 

اموال،

هولندا: رسالة في سيارة المشتبه بهجوم
أوتريخت ترّجح فرضية الدافع اإلرهابي

أوتريخ���ت )هولن���دا( - أ ف ب: أعلنت الس���لطات الهولندية، 
امس، أن فرضية الداف���ع اإلرهابي إلطالق النار على ترامواي في 
اوتريخت باتت "جدية" بعد العثور على أدلة بينها رسالة كانت 

داخل سيارة المشتبه به الرئيسي.
وتستجوب الشرطة الهولندية التركي األصل غوكمن تانيش 
)37 عام���ا( المش���تبه بإطالقه النار في ترام���واي في أوتريخت، 
ورجلين آخرين اعتقال على خلفية االعتداء الذي أسفر عن سقوط 

ثالثة قتلى وسبعة جرحى، جروح ثالثة منهم خطرة.
وكان رئيس الوزراء الهولندي مارك روته أعلن في وقت سابق 
أنه "ال يمكن اس���تبعاد" وج���ود دوافع اخرى بم���ا فيها فرضية 
الخالف العائلي، لكّن النيابة العامة والشرطة الهولندية رّجحت، 

امس، فرضية الدافع اإلرهابي.
وقالت النيابة العامة والش���رطة في بيان مشترك، إن فرضية 
"الداف���ع اإلرهابي بات���ت جدية بناء على رس���الة عثر عليها في 
السيارة التي هرب فيها المشتبه به وأمور أخرى وكذلك طبيعة 

الوقائع".
وتابع البيان، إن���ه "حتى اآلن لم تتوّصل تحقيقاتنا إلى وجود 

رابط بين المشتبه به الرئيسي والضحايا".
تل جراء إطالق النار ثالثة أشخاص هم امرأة تبلغ 19 عاما من 

ُ
وق

فيانن القريبة من أوتريخت ورجالن يبلغان 28 و49 عاما من أبناء 
المدينة، بحسب البيان.

واعتقلت الش���رطة الهولندية تانيش، اإلثني���ن، بعد عملية 
ت عمليا رابع أكبر 

ّ
مطاردة واس���عة استمّرت ثماني ساعات ش���ل

مدين���ة في هولن���دا وأدت إل���ى تعزيز اإلج���راءات األمنية في 
المط���ارات والمواق���ع الرئيس���ية. وأعلنت الش���رطة أنها عثرت 
على س���يارة رينو كليو حم���راء بعد االعتداء، قال���ت إن غوكمن 
استخدمها للهروب. وأكدت أنها عثرت على سالح بعد توقيفه.
وذكرت الش���رطة أنها ال تزال تحقق مع تانيش ورجلين آخرين 
)23 و27 عاما(. وذكرت تقارير أن المش���تبه بهما هما ش���قيقان 

ولكن ال تربطهما صلة قرابة بتانيش.
وامس، وضعت الزهور في موقع االعتداء بالقرب من ساحة 24 

أكتوبربالين تكريما للضحايا.
وقال ماركو فان روين )43 عاما( لوكالة فرانس برس، إن "إحدى 
الضحايا كانت شريكة صديقي. وحضوري اليوم هو أقل واجبي".
بدوره���ا، قالت إيفات كوتييلوزيكوت )29 عاما( "أتيت لتكريم 

الضحايا وتقديم الدعم لعائالتهم".
وزار روت���ه ووزير العدل فيرد غرابيره���اوس اوتريخت، امس، 

للقاء الناجين من الهجوم، بحسب مسؤولين.

وص���رح روته أم���ام البرلمان "رغ���م أن هذا هو الي���وم الثاني، 
ولكنني ال زلت أشعر بالرعب الشديد".

وأض���اف، "ال ت���زال هناك العديد من األس���ئلة ح���ول الدافع، 
والش���رطة والنيابة ال يزال أمامها الكثير من العمل. ولكن ال شك 

أن التأثير كان هائال".
واثار الهجوم مخ���اوف أمنية قبل االنتخاب���ات المحلية التي 
س���تجري، األربعاء، والتي يتوقع أن يخس���ر خاللها ائتالف روته 

الوسطي مقاعد في مجلس الشيوخ في البرلمان.
ست األعالم في عدة أنحاء في البالد.

ّ
ك

ُ
ون

نج���ز رفع األدلة 
ُ
واس���تؤنفت خدم���ات النقل العام بع���د أن أ

الجنائية في الموقع وأزيلت عربة الترامواي التي شهدت إطالق 
النار.

تس���ود مشاعر الغضب بعد أن تبّين أن المشتبه بهم خرج من 
السجن قبل أسبوعين. وكان قد أدين في قضية اغتصاب.

واعتق���ل تانيش ف���ي 2017 ثم أفرج عنه م���ن االحتجاز الذي 
يس���بق المحاكمة، ولكنه أعيد إلى السجن عندما انتهك شروط 

الكفالة، بحسب ما ذكرت محكمة هولندا المركزية.
وأفرج عنه مجددا في بداية آذار.

وفي 2014 أدين ب�"حيازة األسلحة بشكل غير قانوني" ومحاولة 
الس���رقة، ولكن تمت تبرئته من تهم���ة القتل العمد. كما أدين 

في األشهر األخيرة بالسرقة من المتاجر والسطو على المنازل.
وذك���رت هيئ���ة "ان أو اس" االخباري���ة أن أفرادا م���ن عائلته 
مرتبطين بجماعات إسالمية أصولية، وأن سلوكه أصبح مضطربا 

منذ طالقه قبل سنتين.
وصّرحت ام���رأة على عالقة بقضية االغتص���اب التي دين بها 
تانيش س���ابقا لصحيف���ة "ألغيمين داغب���الد" الهولندية بأنه 
 الش���رطة منه 

ُ
رت

ّ
"مجن���ون تماما ويتعاط���ى المخدرات. لقد حذ

سابقا. ليس إرهابيا إنه مختل عقليا".
ووصف س���كان منطق���ة كانالينيالند الت���ي يقطنها تانيش 
بأنه "مجرم تافه"، وبأنه "ش���خص فاشل يعاني من اإلدمان على 

المخدرات" وبأنه أيضا "مضطرب وشارد".
وقال أحده���م لصحيفة "فولكش���كرانت" الهولندية "ال نريد 

التعامل معه"، معتبرا أن معّدل ذكائه متدن جدا.
وس���ارعت جه���ات دولية عدة م���ن بينها الوالي���ات المتحدة 

واالتحاد األوروبي وروسيا إلعالن وقوفها إلى جانب هولندا.
وق���ال وزير الخارجي���ة األميركي مايك بومبي���و، "أميركا تقف 
بجانبكم. سنواصل بذل كل ما باستطاعتنا لمساعدتكم في هذه 

المأساة المروعة".

رئيس كازاخستان يعلن استقالته بشكل
مفاجئ بعد ثالثة عقود في السلطة

بصفت���ه  س���وفياتية  جمهوري���ة 
الش���يوعي،  للح���زب  اول  س���كرتيرا 
واحتفظ بالسلطة بعد استقاللها عن 

االتحاد السوفياتي العام 1991.
ول���م يعين نزاربايي���ف الذي اعيد 
انتخابه مرارا بأكثرية س���احقة، في 
انتخاب���ات ل���م يعت���رف المراقبون 
بأنها ح���رة ونزيهة، خلفا  الدوليون 

له بوضوح.
بالوكالة رئيس  الرئاسة  وسيتولى 
مجلس الشيوخ الكازاخستاني قاسم 
- جومارت توكاييف )65 عاما(، فيما 
كان من المفترض ان تستمر الوالية 
الراهنة لنزارباييف حتى اذار 2020.

وق���ال نور س���لطان نزارباييف في 
كلمته، "انه بالتحديد الشخص الذي 
يمكن ان نمنحه حكم كازاختس���ان، 
الي���وم"، مش���يدا برئي���س مجل���س 

الشيوخ.
اع���الن نزارباييف بعد أقل  ويأتي 
من ش���هر عل���ى االقال���ة المفاجئة 
للحكومة الكازاخس���تانية التي كان 
يأخذ عليها انها عج���زت عن تنويع 

اقتصادها ال���ذي يعتمد كثيرا على 
النفط.

وق���د أنهى هذا اإلع���الن المفاجئ 
والي���ة رئي���س ال���وزراء باكيتج���ان 
يعتب���ر  كان  ال���ذي  س���اغينتاييف 
خليفت���ه المحتمل ف���ي االنتخابات 

الرئاسية في 2020.
باتخاذ  آن���ذاك  الرئيس وعد  وكان 
تدابي���ر اجتماعي���ة تبل���غ نفقاتها 
مليارات ع���دة من الي���ورو، للرد على 
االس���تياء المتزايد للناس، قبل أقل 
من س���نة على االنتخابات الرئاسية 

المقبلة.
وتعد كازاخس���تان، الغنية بالنفط 
األول  العالم���ي  والمنت���ج  والغ���از، 
لليوراني���وم، واألكب���ر ارب���ع م���رات 
من فرنس���ا، أكبر اقتصاد في آس���يا 
الوس���طى. لكن هذا البلد الذي يبلغ 
عدد سكانه 18 مليون نسمة، يعاني 
من���ذ 2014 من تراجع أس���عار النفط 
واألزم���ة االقتصادي���ة ل���دى حليفه 
الروس���ي، والتي تس���ببت في تراجع 

قيمة عملة البالد.

ب:  أ ف   - )كازاخس���تان(  اس���تانا 
أعلن رئيس كازاخس���تان نور سلطان 
نزارباييف استقالته بشكل مفاجئ، 
امس، بعد توليه الس���لطة على مدى 
ثالثين عاما تقريب���ا في هذه الدولة 
الواقعة في آس���يا الوسطى والغنية 
لكنه���ا تواجه  الطبيعية،  بالم���وارد 

تذمرا اجتماعيا متزايدا.
ومنذ وفاة الرئيس االوزبكس���تاني 
المستبد اس���الم كريموف في 2016، 
كان نزاربايي���ف الزعي���م االخير من 
في  الس���ابق  الس���وفياتي  االتح���اد 
الحكم باس���تمرار منذ تفكك االتحاد 
السوفياتي في 1991. لكن من المرجح 
مع ذل���ك أن يبقى ل���ه دور مهم في 

الحياة السياسية الكازاخستانية.
وق���ال نزاربايي���ف )78 عام���ا( في 
خط���اب متلف���ز، "لقد اتخ���ذت قرار 
الرئاس���ية.  الوالي���ة  ع���ن  التخل���ي 
وستكون هذه السنة السنة الثالثين 

لوصولي الى منصب رئيس الدولة".
إال ان���ه س���يبقى مع ذلك ممس���كا 
بس���لطات واس���عة بعد اس���تقالته، 
بفضل قانون أقر في ايار 2018 يمنح 
وضعا دستوريا للمجلس االمني الذي 
كانت توصياته حتى اآلن استشارية 
لنزارباييف ترؤس هذا  فقط، ويتيح 

المجلس حتى وفاته.
وس���يبقى ايض���ا رئيس���ا للح���زب 

الحاكم نور اوتان.
وقد حكم نزارباييف كازاخس���تان 
بيد م���ن حديد طيلة ثالثين س���نة، 
األم���ة"  "أب  لق���ب  ل���ه  وس���يضمن 
الحصانة القضائي���ة ودورا نافذا في 

حال خلو مركز الرئاسة.
وكان قد تس���لم حكم ه���ذه البالد 
الع���ام 1989 عندم���ا كان���ت ال تزال 

رئيس كازاخستان المستقيل نور سلطان نزارباييف.


