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تركيا توقف  10أشخاص لالشتباه بانتمائهم إلى «داعش»
ذكرت م�صادر امنية ان القوات الرتكية �أوقفت
 10ا�شخا�ص �أم�س لال�شتباه بانتمائهم �إلى ما
ي�سمى تنظيم الدولة الإ�سالمية «داع�ش».
ونقلت وكالة «االنا�ضول» الرتكية لالنباء عن
امل�صادر قولها �إن قوات الدرك �شنت عمليات
�أمنية يف والية «غازي عنتاب» جنوب تركيا

وق�ضاء «دافايل» بوالية «قي�رصي» و�سط البالد
يف �إطار حتقيقات خا�صة باملنتمني �إلى تنظيم
«داع�ش».
و�أ�ضافت امل�صادر التي مل تذكر الوكالة
ا�سماءها ان هذه العمليات ا�سفرت عن اعتقال
ت�سعة �أ�شخا�ص يف والية «قي�رصي» بينهم ما

ي�سمى «وزير الزراعة» يف تنظيم «داع�ش» الى
جانب �شخ�ص �آخر يف والية «غازي عنتاب».
وكانت قوات االمن الرتكية �أوقفت كذلك 42
�أجنبي ًا خ�لال عملية مبدينة �إ�سطنبول يوم
اخلمي�س لال�شتباه بانتمائهم �إل��ى تنظيم
«داع�ش».
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ناقشت مع سيول نتائج المباحثات بين الكوريتين

الواليات المتحدة :قرار إسرائيل بناء

 1100وحدة استيطانية ال يخدم السالم
قالت وزارة اخلارجية الكورية
اجلنوبية ان الوزيرة كانغ كيونغ-
وا بحثت ونظريها الأمريكي ريك�س
تيلر�سون �أم�س يف ات�صال هاتفي
نتائج املباحثات ال��ت��ي اجرتها
الكوريتان الثالثاء املا�ضي.
ونقلت وك��ال��ة ان��ب��اء «يونهاب»
الكورية اجلنوبية ان كانغ اكدت
م�ساعي �سيول لتح�سني العالقات
مع بيونغ يانغ بالتزامن مع اجلهود
امل��ب��ذول��ة لت�سوية ملف تطوير
براجمها النووية.
وا�ضافت ان الوزيرة كانغ تقدمت
بال�شكر للواليات املتحدة نظري
التزامها بالعمل على نزع ال�سالح
النووي من �شبه اجلزيرة الكورية
وال��ت��ي قالت ان��ه �أف�ضى ال��ى اول
مباحثات ر�سمية بني الكوريتني منذ
عام .2015
من جهته و�صف تيلر�سون ا�ستئناف
امل���ب���اح���ث���ات ب�ي�ن ال��ك��وري��ت�ين
بـ«امل�شجعة» ودع��ا ال��ى تن�سيق
اجلهود لتحديد االجراءات املنا�سبة
يف اعقاب تلك املباحثات.
وتعهدت الكوريتان باجراء املزيد
من املباحثات بينهما على هام�ش
االجتماع ال��وزاري الذي ت�ست�ضيفه
كندا الثالثاء املقبل والذي يناق�ش
�سبل نزع ال�سالح النووي يف �شبه
اجلزيرة الكورية مب�شاركة الدول
ال��ت��ي ح��ارب��ت ال��ى ج��ان��ب كوريا
اجلنوبية اثناء احلرب الكورية خالل
الفرتة «.»1953 - 1950
ع��ل��ى �صعيد �آخ����ر ق��ال��ت وزارة
اخلارجية الأمريكية ان قرار ا�رسائيل
بناء  1100وحدة ا�ستيطانية جديدة
يف ال�ضفة الغربية املحتلة ال يخدم
عملية ال�سالم يف ال�رشق االو�سط.
جاء ذلك يف ايجاز �صحايف لنائب
وزير اخلارجية الأمريكية لل�ش�ؤون
ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة وال��ع��ام��ة �ستيف
غولد�ستني م�ساء اخلمي�س ردا على
ا�ستف�سارات ال�صحافيني عن عدم
�رشعية قرار ا�رسائيل بناء م�ستوطنات
جديدة يف االرا�ضي املحتلة يف اطار
القانون الدويل.

«سومار» إلى  13شخص ًا
�أعلنت ال�سلطات االيرانية �أم�س
ارت��ف��اع ع��دد امل�صابني ج��راء
ال��زل��زال ال��ذي ��ضرب منطقتي
«�سومار» و«كيالن غرب» مبحافظة
«كرمن�شاه» غربي البالد الى 13
�شخ�صا.
ونقلت وكالة «ارن��ا» الإيرانية
لالنباء عن قائم مقام منطقة
«كيالن غرب» فرهاد همتي قوله
ان الزلزال ال��ذي �رضب منطقة
«�سومار» احلدودية �أحلق خ�سائر

مادية بعدد من الوحدات ال�سكنية
والتجارية ا�ضافة الى ا�صابة عدد
من اهايل املنطقة.
وا����ض���اف ه��م��ت��ي ان ال��ه��زات
االرت���دادي���ة ال��ت��ي وق��ع��ت فجر
�أم�س ادت اي�ضا الى تدمري عدد
م��ن ال���دور ال�سكنية وحظائر
احليوانات يف القرى.
وكانت منطقة «�سومار» التابعة
ل��ـ«ق����صر ���ش�يري��ن» مبحافظة
«كرمن�شاه» املحاذية للحدود

العراقية ق��د �شهدت  70هزة
ارتدادية وقعت منذ �صباح يوم
اخلمي�س وحتى �صباح �أم�س كانت
�أقواها بدرجة  5.6على مقيا�س
ريخرت.
يذكر ان زلزاال بقوة  7.3درجات
ع��ل��ى م��ق��ي��ا���س ري��خ�تر ��ضرب
«كرمن�شاه» يف منت�صف نوفمرب
املا�ضي ما ادى الى م�رصع اكرث
من � 600شخ�ص وا�صابة اكرث من
� 12ألفا �آخرين.

مصرع  9عراقيين في انقالب حافلة
قالت و�سائل اعالم تركية ام�س ان ت�سعة عراقيني لقوا
م�رصعهم يف حادث انقالب حافلة يف بلدة «�سيلوبي»
مبدينة «�شريناق» جنوب �رشق تركيا.
و�أ�ضاف غولد�ستني�« :أو�ضح الرئي�س
ت��رام��ب ان��ه بينما ال يعيق وجود
امل�ستوطنات احلالية ال�سالم ف�إن
التو�سع يف بناء امل�ستوطنات ب�شكل
غري حمدود ال ي�سهم يف احراز تقدم
يف عملية ال�سالم».
و�أكد ان «االدارة الأمريكية تعمل بجد
على و�ضع خطة �سالم �شاملة تخدم
اال�رسائيليني والفل�سطينيني ويتم
الك�شف عنها يف الوقت املنا�سب».
وواف��ق��ت حكومة �إ�رسائيل يف عام
 2016على بناء  2629وح��دة ويف
عام  2017وافقت على بناء 6072
وحدة �سكنية وهو العدد الأكرب منذ
عام .2013
ويحظر ميثاق جنيف الرابع حول
قوانني احلرب وال�صادر يف عام 1949
على قوة االحتالل توطني �سكانها يف
الأرا�ضي املحتلة �أو القيام ب�أي �إجراء
ي�ؤدي �إلى التغيري الدميوغرايف فيها
ويحظر عليها كذلك تدمري امللكية
ال�شخ�صية الفردية �أو اجلماعية �أو
ملكية الأفراد �أو الدولة �أو التابعة
لأي �سلطة يف البلد املحتل.

• ريك�س تيلر�سون مع كانغ كيونغ

نائب الرئيس األميركي:

العالم أصبح أكثر خطورة

حذر نائب الرئي�س االمريكي مايك بين�س من ان «العامل ا�صبح اكرث
خطورة اليوم من اي وقت م�ضى منذ �سقوط ال�شيوعية قبل ربع
قرن».
جاء ذلك يف خطاب �ألقاه امام القوات االمريكية املتمركزة يف
قاعدة «نيلي�س» اجلوية يف والية نيفادا مب�شاركة وزيرة القوات
اجلوية االمريكية هيذر ويل�سون.
وحذر بين�س اي�ضا من التهديدات التي ت�شكلها «االنظمة املارقة»
و«االره��اب املتطرف» ،م�شريا الى ان «اخل�صوم اجلدد والقدامى
ن�ش�أوا لتحدي القيادة االمريكية على ال�ساحة العاملية».
و�أكد ان القوات تلقت الدعم الكامل من ادارة الرئي�س االمريكي دونالد
ترامب ،وا�صف ًا ترامب ب�أنه «اف�ضل �صديق للقوات امل�سلحة».
ومنذ توليه من�صبه دفعت ادارة ترامب الكونغر�س الى مترير
ميزانية بقيمة  700مليار دوالر للبنتاغون.

القيادة المركزية تحقق في تورط جندي أميركي بحادث
إطالق نار بأفغانستان
�أك��دت القيادة املركزية االمريكية انها فتحت
حتقيقا ح��ول �رشيط فيديو يقال ان��ه يظهر
جنديا امريكيا يطلق النار على �سائق مدين يف
افغان�ستان.
وقالت القيادة املركزية يف بيان ان «الفيديو
الذي ن�رش على احد املواقع يف �شبكة االنرتنت

م�ؤخرا يثري قلقا بالغا» ،م�ضيفة انه «�سيتم
اجراء حتقيق يف هذا الفيديو وبناء عليه �سيتم
اتخاذ الإجراءات املنا�سبة».
من جهته دان قائد القيادة املركزية االمريكية
اجلرنال جوزيف فوتيل الفيديو قائال انه ال ميثل
العاملني يف القيادة معربا عن رف�ضه للر�سالة

غري املهنية والقا�سية التي ينقلها هذا الفيديو.
واظهر الفيديو ال��ذي ا�ستمر ثالث دقائق على
موقع التوا�صل االجتماعي «يوتيوب» ع�ضوا يف
القوات اخلا�صة االمريكية يف مركبة مدرعة يطلق
النار على �سائق �شاحنة مدنية عابرة دون معرفة
م�صريه.

الخارجية التركية تحذر مواطنيها من السفر
للواليات المتحدة ألسباب أمنية
حذرت وزارة اخلارجية الرتكية
مواطنيها من ال�سفر الى الواليات
املتحدة خ�شية تعر�ضهم لتهديدات
«�إرهابية» �أو االعتقال.
وقالت اخلارجية الرتكية يف بيان
«نالحظ تزايد االعمال االرهابية
والعنف يف الواليات املتحدة»،
م�شرية ال��ى الهجمات الأخ�يرة

إيران :ارتفاع عدد مصابي زلزال

التي وقعت يف جامعة بوالية
�أوهايو ومطار «ف��ورت لودرديل
هوليوود» بوالية فلوريدا وم�سجد
بوالية ميني�سوتا وكني�سة بوالية
تك�سا�س.
ولفت البيان كذلك الى الهجمات
التي نفذتها اجلماعات العن�رصية
وال��ي��م�ين امل��ت��ط��رف بالقنابل

يف م��ت�رو ن���ي���وي���ورك ،حم���ذرا
املواطنني الأتراك من «االعتقاالت
التع�سفية».
وت���أت��ي اخل��ط��وة رد ًا على دعوة
ال�سلطات الأمريكية يوم اخلمي�س
مواطنيها ال��ى �إع���ادة النظر يف
ال�سفر الى تركيا ب�سبب «الأعمال
االرهابية واالعتقاالت» هناك.

موسكو تتهم واشنطن بتقويض الجهود

الرامية لعقد مؤتمر للحوار الوطني السوري
اتهمت رو�سيا �أم�س الواليات املتحدة بالعمل على
تقوي�ض اجل��ه��ود الرامية ال��ى عقد م���ؤمت��ر للحوار
الوطني يف �سوريا مبنتجع «�سوت�شي» املطل على البحر
الأ�سود.
وقالت املتحدثة با�سم وزارة اخلارجية الرو�سية
ماريا زخاروفا يف م�ؤمتر �صحايف« :اننا نالحظ وجود
حماوالت �أمريكية الحباط عقد م�ؤمتر احلوار الوطني
ال�سوري يف �سوت�شي».
وا�ضافت زخاروفا ان «تزويد امل�سلحني يف �سوريا
ب�أ�سلحة نوعية واعادة جتميع قواتهم» من الأمور التي
«تثري التوتر يف �سوريا وال ميكن ان تنعك�س ايجابيا
لي�س فقط على جهود عقد م�ؤمتر للحوار الوطني يف
�سوريا بل وعلى جهود توحيد املعار�ضة ال�سورية
اي�ضا».
واكدت ان اثارة التوتر يف �سوريا وحول حدودها الدولية
«تنعك�س �سلبا» على جهود عقد م�ؤمتر احلوار الوطني يف
«�سوت�شي» ،م�شرية يف الوقت نف�سه الى ان مو�سكو تعمل
على عقد هذا امل�ؤمتر �أواخر ال�شهر احلايل.

و�أو�ضحت ان العمل جار على اعداد قوائم امل�شاركني
يف امل�ؤمتر ،م�ضيفة ان مو�سكو �ستعلن ر�سمي ًا عن موعد
عقده بعد حتديده ب�صورة نهائية.
ويف معر�ض تعليقها على الو�ضع يف �شبه اجلزيرة
الكورية دعت زخاروفا الى اعطاء طابع ثابت للحوار
بني بيونغ يانغ و�سيول.
واعربت عن املها ب�أن ال يكون التقارب بني الكوريتني
«مهمة �آنية وم�ؤقتة» ترتبط باجراء دورة االلعاب
االوملبية التي ت�ست�ضيفها كوريا اجلنوبية ال�شهر املقبل
وان ت�صبح يف املقابل عملية «ثابتة وطويلة االمد».
واكدت ا�ستعداد رو�سيا للم�ساهمة يف اقامة حوار بني
كوريا ال�شمالية وجارتها اجلنوبية ومعاجلة االزمة يف
�شبه اجلزيرة الكورية.
وكانت الكوريتان ا�ست�أنفتا حوارهما عرب احلدود لبحث
م�شاركة ال�شمال يف دورة الألعاب الأوملبية ال�شتوية
التي �ست�ست�ضيفها مدينة «بيونغ ت�شانغ» الكورية
اجلنوبية يف الفرتة من التا�سع الى الـ 25من فرباير
املقبل.

متحدث
باسم ماي:
ترامب محل
ترحيب
في بريطانيا
قال متحدث با�سم رئي�سة
وزراء بريطانيا ترييزا
ماي �أم�س �إن الرئي�س
الأمريكي دونالد ترامب
حمل ترحيب يف لندن
و�إنه قبل دعوة لزيارة
ال��ب�لاد ،وذل��ك بعد �أن
�ألغى رحلة كان مقرر ًا
�أن يقوم بها لربيطانيا
ال�شهر املقبل الفتتاح
ال�����س��ف��ارة الأم�يرك��ي��ة
اجلديدة.
وق�������ال امل���ت���ح���دث:
«مت مت��دي��د ال��دع��وة
وق��ب��ول��ه��ا» ،م�ضيف ًا
�أن «موعد ال��زي��ارة مل
يت�أكد».
وت���اب���ع« :ال���والي���ات
املتحدة واحدة من �أقدم
و�أهم حلفائنا و�ستبقى
��ش�راك���ت���ن���ا ال��ق��وي��ة
العميقة».

و�أو�ضحت وكالة «دوغان» الرتكية للأنباء ان حادث
احلافلة التي كانت تقل مواطنني عراقيني الى بالدهم
ا�سفر اي�ضا عن ا�صابة � 28آخرين بجروح.

مستوطنون يشرعون في توسيع بؤرة

استيطانية شمال الضفة الغربية
ق��ال النا�شط يف هيئة مقاومة
اجلدار واال�ستيطان مراد ا�شتيوي
�أم�س �إن امل�ستوطنني �رشعوا يف
تو�سيع ب���ؤرة «حوفيه جلعاد»
اال���س��ت��ي��ط��ان��ي��ة ب��ج��ن��وب غ��رب
نابل�س.
و�أ���ض��اف ا�شتيوي وه��و الناطق
با�سم املقاومة ال�شعبية يف بلدة
كفر ق���دوم مبدينة قلقيلية يف
حديث لـ «كونا» ان وفد الهيئة
ونا�شطني ك��ان��وا يف ج��ول��ة يف
املنطقة ليطلعوا على االعتداءات
التي تعر�ض لها الفل�سطينيون يف
االيام االخرية على يد امل�ستوطنني
و���ش��اه��دوا يف الأث��ن��اء عمليات
تو�سيع الب�ؤرة اال�ستيطانية.
و�أو�ضح ا�شتيوي �أن امل�ستوطنني
�رشعوا يف جتريف ارا�ض تابعة
لقريتي «فرعتا» يف قلقيلية و«تل»
القريبة من نابل�س ون�صبوا خياما
يف حميط ال��ب���ؤرة اال�ستيطانية
«حوفيه جلعاد» لي�صادروا �آالف
الدومنات الزراعية من ارا�ضي
املواطنني.
وك����ان وزي����ر ج��ي�����ش االح��ت�لال
الإ�رسائيلي افيغدور ليربمان قرر
الأربعاء املا�ضي حتويل ب�ؤرة
«حوفيه جلعاد» �إل��ى م�ستوطنة
بعد عملية اط�لاق ال��ن��ار التي
وقعت بالقرب من الب�ؤرة م�ساء
الثالثاء املا�ضي وا�سفرت عن
مقتل م�ستوطن ا�رسائيلي.
ونقلت و�سائل الإعالم الإ�رسائيلية

عن ليربمان قوله بعد العملية انه
�أ�صدر تعليماته �إلى امل�س�ؤولني
يف وزارته لتقدمي الدعم لعائلة
القتيل و�سكان الب�ؤرة اال�ستيطانية
و�أنه يدر�س امكانية حتويلها �إلى
م�ستوطنة.
ودع����ا م��ت��ط��رف��ون يف حكومة
نتنياهو �أث��ن��اء ت�شييع جنازة
امل�ستوطن الذي قتل يف العملية
�إلى تكثيف البناء اال�ستيطاين يف
ال�ضفة الغربية.
ون��ق��ل��ت �صحيفة «ه���آرت�����س»
الإ�رسائيلية ان وزي��ر التعليم
ن��ف��ت��ايل ب��ي��ن��ت ق���ال ردا على
الهتافات التي دعت �إلى االنتقام
من الفل�سطينيني �إن «االنتقام
الوحيد هو البناء».
ونقلت ال�صحيفة كذلك عن وزير
ال��زراع��ة �أوري �أريئيل يف كلمة
له �أثناء الت�شييع« :نتعهد ببناء
�أر�ض ا�رسائيل� .سوف نبني ونزرع
ونلد .ال ميكن �إيقاف هذا اللحن
الإلهي الذي نحن ر�سله».
و�أق��ام امل�ستوطنون هذه الب�ؤرة
بعد مقتل م�ستوطن ا�رسائيلي يف
تلك املنطقة يف عام .2002
وتطلق ا��سرائ��ي��ل ا���س��م «ب����ؤرة»
على امل�ستوطنات التي يقيمها
امل�����س��ت��وط��ن��ون دون ق����رار من
احلكومة الإ�رسائيلية التي توفر
كافة االمكانيات القامتها من
بنى حتتية لكن �رسعان ما يتم
االعرتاف بها كم�ستوطنة ر�سمية.

ويعترب القانون الدويل اال�ستيطان
الإ��سرائ��ي��ل��ي يف االرا���ض��ي التي
احتلتها ا�رسائيل عام  1967غري
�رشعي.
ويطالب الفل�سطينيون بان�سحاب
ا��سرائ��ي��ل م��ن الأرا����ض���ي التي
احتلتها يف عام  67القامة دولتهم
وعا�صمتها القد�س ال�رشقية ويرون
�أن اال�ستيطان يق�ضي على حلم حل
الدولتني املدعوم دوليا.
وح������ذرت وزارة اخل��ارج��ي��ة
الفل�سطينية يف بيان من امل�رشوع
اال�ستعماري التو�سعي ال��ذي
ي�ستهدف جنوب وجنوب غرب
نابل�س القامة جتمع ا�ستيطاين
�ضخم.
وقالت الوزارة �إن هذا امل�رشوع
يهدف ال��ى «رب��ط امل�ستوطنات
وال��ب���ؤر اال�ستيطانية يف تلك
امل��ن��ط��ق��ة وخ��ل��ق بنية حتتية
ت�سمح ب�إقامة الآالف من الوحدات
اال�ستيطانية اجلديدة يف املنطقة
وربطها بالعمق الإ�رسائيلي مبا
ي���ؤدي �إل��ى حمو اخل��ط الأخ�رض
وتقطيع �أو�صال ال�ضفة الغربية
واحل��ي��ل��ول��ة دون ق��ي��ام دول��ة
فل�سطينية قابلة للحياة».
وح��م��ل��ت ال�������وزارة احل��ك��وم��ة
الإ�رسائيلية امل�س�ؤولية الكاملة
واملبا�رشة عن خماطر وتداعيات
خم��ط��ط��ات��ه��ا اال���س��ت��ي��ط��ان��ي��ة
و�إجراءاتها القمعية والتنكيلية
بحق املواطنني الفل�سطينيني.

إيطاليا ترحب باالتفاق على تشكيل
حكومة جديدة في ألمانيا
رحب رئي�س ال��وزراء االيطايل
باولو جينتيلوين �أم�س بتو�صل
امل��ح��اف��ظ�ين واال���ش�تراك��ي�ين
الدميقراطيني يف �أملانيا الى
اتفاق جتري مبوجبه حمادثات
لت�شكيل احلكومة املقبلة يف
الدولة �صاحبة �أكرب اقت�صاد يف
�أوروبا.
وق��ال جينتيلوين يف تغريدة
عرب ح�سابه الر�سمي على موقع
التوا�صل االجتماعي «تويرت»
ان االتفاق ب�ش�أن �إر�ساء �أ�س�س
ت�شكيل حكومة ائتالفية يف
�أمل��ان��ي��ا مب��ث��اب��ة «ن��ب���أ طيب
لأوروبا».
وك��ان طرفا م�شاورات ت�شكيل
احلكومة الأملانية تو�صال يف
وقت �سابق �أم�س الى اتفاق �سيتم
مبوجبه بدء �إج��راء حمادثات
ت�شكيل احلكومة املقبلة.
وقال امل�شاركون يف امل�شاورات
ال��ت��ي ا�ستمرت � 24ساعة يف
ت�رصيحات �صحافية ان ر�ؤ�ساء
االح���زاب الثالثة «امل�سيحي
ال��دمي��ق��راط��ي» اجن��ي�لا مريكل
و«امل�����س��ي��ح��ي االج��ت��م��اع��ي
البافاري» هور�ست زيهوفر من
جهة و«اال�شرتاكي الدميقراطي»
مارتن �شولتز من جهة اخرى
�سيطلبون من الكتل النيابية
لأحزابهم بدء اجراء املباحثات
التي �ستتمخ�ض عنها احلكومة
املقبلة.

• باولو جينتيلوين

وانطلقت اجلولة احلا�سمة من
امل�شاورات يوم االحد املا�ضي
وا�ستمرت حتى �صباح �أم�س بعد
قرابة اربعة �أ�شهر من اجراء
الدورة االخرية من االنتخابات
ال�برمل��ان��ي��ة يف � 24سبتمرب

املا�ضي.
وب��ه��ذا ي��وا���ص��ل املحافظون
واال�شرتاكيون الدميقراطيون
الأملان االئتالف املو�سع الذي
�سي�ضمن للحزبني اغلبية عري�ضة
يف الربملان الأملاين الـ.19

