
واف���ق ال��ب��رمل��ان ال��ت��رك��ي ف��ي ق��راءة 
اول��ى األح��د على دستور جديد يعزز 
ص���اح���ي���ات ال���رئ���ي���س رج����ب طيب 

اردوغان.
ووافق النواب في جلسة مساء االحد 
على آخر جزأين من الدستور، باغلبية 

ثاثة اخماس.
وح��ص��ل ح��زب ال��ع��دال��ة والتنمية 
احلاكم على اكثر من 330 صوتا، محققا 
أغلبية الثاثة اخماس الضرورية لتبني 
دستور جديد من اجل طرحه في استفتاء 

سينظم في  ابريل على االرجح.
وس��ي��ع��رض التعديل ال��دس��ت��وري 
ل��ق��راءة ثانية واخ��ي��رة ف��ي البرملان 
اعتبارا من االربعاء. وستناقش مواد 
الدستور ال18 التي تهدف الى توسيع 
صاحيات رئيس اجلمهورية، الواحدة 
تلو االخ����رى. وت��ب��ادل ن���واب احل��زب 
احلاكم ون��واب املعارضة االت��راك ليل 
االربعاء اخلميس اللكمات وتراشقوا 
بقوارير املياه. وظهر في لقطات نشرتها 
وس��ائ��ل االع���ام التركية ن���واب وهم 
يتبادلون اللكمات ويلقون الكراسي. 
وترفض املعارضة هذا املشروع لنظام 
سياسي رئاسي وتدين ميل اردوغ��ان 
الى االستبداد، خصوصا بعد احملاولة 
االنقابية التي وقعت في 15  يوليو 

املاضي، وحمات التطهير التي تلتها.

 ال رئيس وزراء بعد اآلن 
سيمنح الدستور اجلديد الرئيس 
سلطة تعيني او اقالة ال���وزراء بينما 
سيلغي منصب رئيس ال��وزراء للمرة 

االولى في تاريخ تركيا.
وينص م��ش��روع ال��دس��ت��ور اجلديد 
على استحداث منصب نائب واح��د او 

اكثر للرئيس.
وجت���ري االن��ت��خ��اب��ات التشريعية 

وال��رئ��اس��ي��ة ف��ي وق��ت واح���د. ويحدد 
مشروع الدستور الثالث من نوفمبر 

2019 موعدا لها.
 وينص ه��ذا الدستور اجلديد على 
ان تكون مدة الوالية الرئاسية خمس 
سنوات وال ميكن للرئيس شغل املنصب 

اكثر من واليتني على االكثر.
وي���واج���ه ه���ذا احل����زب ان��ت��ق��ادات 
خ��ص��وص��ا م��ن ق��ب��ل اك��ب��ر تشكيات 
امل��ع��ارض��ة ح��زب الشعب اجلمهوري 
)اش��ت��راك��ي دمي��وق��راط��ي(. م��ن جهته 
يقاطع ح��زب الشعوب الدميوقراطي 
)مؤيد لاكراد( التصويت اذ ان حوالى 
عشرة من نوابه موقوفون التهامهم 

ب��دع��م ح���زب ال��ع��م��ال ال��ك��ردس��ت��ان��ي 
االنفصالي.

 ويشغل حزب العدالة والتنمية 317 
من مقاعد البرملان البالغ عددها 550. 
وق��د اح��ت��اج الص���وات ح��زب راب��ع هو 
حزب احلركة القومية اليميني القومي، 
للحصول على االغلبية املطلوبة القرار 

النص.
وبدا دولت بهجلي الذي تولى قيادة 
احل��زب في 1997، احلليف الرئيسي 
حلزب العدالة والتنمية في الترويج 

لاصاح الدستوري.
ويضمن الدستور احلالي ال��ذي اقر 
في 1982 بعد االنقاب العسكري الذي 

حدث في 1980، استقال القضاء حيال 
السلطة التنفيذية.

لكن االص���اح ال��دس��ت��وري يسمح 
للرئيس بالتدخل مباشرة ف��ي عمل 
القضاء ال��ذي يتهمه اردوغ��ان بالتأثر 
بانصار الداعية فتح الله غولن املتهم من 
قبل السلطات بالوقوف وراء االنقاب 

الفاشل قي 15 يوليو.
واكد رئيس الوزراء بن علي يلديرمي 
ان الدستور اجلديد سيجعل تركيا في 
منأى عن اي محاولة انقابية جديدة. 
وقال “مع االصاح الدستوري، لن يتم 
تشجيع املجموعات العسكرية على 

االستياء على السلطة«.

قتل 37 شخصا على االق���ل بينهم ستة 
اطفال أمس في حتطم طائرة شحن فوق عدد 
من املساكن بالقرب من مطار بشكيك عاصمة 
قرغيزستان حيث اعلنت احلكومة ان احلادث 
جنم عن »خطأ في القيادة« حسب النتائج 

االولية للتحقيق.
وقال نائب رئيس ال��وزراء القرغيزستاني 
محمد كالي ابوالغازييف في مؤمتر صحافي 
ب��ث��ه ال��ت��ل��ف��زي��ون “حسب ال��ن��ت��ائ��ج االول��ي��ة 
للتحقيق، وق���ع احل����ادث بسبب خ��ط��أ في 

القيادة«.
وذك����رت وزارة احل����االت ال��ط��ارئ��ة في 
قرغيزستان ان طائرة بوينغ747- حتطمت 
فوق قرية داتشا-سو بالقرب من مطار ماناس 

عند الساعة 7،40 )01،40 ت غ(.
وص���رح متحدث ب��اس��م ال����وزارة لوكالة 
فرانس برس ان “37 شخصا على االقل قتلوا 

في حتطم” الطائرة.
وذك��رت وزارة الصحة ان معظم الضحايا 
هم من سكان القرية. واوضحت مصادر طبية 
ان ستة اط��ف��ال وارب��ع��ة طيارين قتلوا في 

احلادث.
وقال شاهد عيان لفرانس برس رفض ذكر 
اسمه ان “الطائرة حتطمت فوق املنازل ما ادى 
الى مقتل عائات بكاملها”. واضاف “لم يبق 
شيئا من املنازل. قتل الناس مع كل )اف��راد( 
عائاتهم واوالدهم، وكان اشخاص كثيرون ال 

يزالون نياما«.
والطائرة تابعة لشركة الطيران التركية 
“ايه سي تي ايرالينز” واملعروفة ايضا باسم 

“مايكارغو«.
وقالت الشركة في بيان انها “تشعر باسف 
عميق لوقوع ح��ادث لطائرة البوينغ 747-
400 تي سي-ام ال سي خال رحلة من هونغ 

كونغ الى بشكيك«.
تأسست شركة الطيران التركية “اي سي 
ت��ي ايرالينز” املتمركزة ف��ي اسطنبول في 

2004 ومتلك املجموعة الصينية “اتش ان ايه 
غروب” 49 باملئة منها. وقد بدلت اسمها الى 

“مايكارغو«.

 ال عالقة للخطوط اجلوية التركية 
اكدت حكومة قرغيزستان اوال ان الطائرة 
تابعة للخطوط اجلوية التركية التي اعلنت في 

بيان ان »الطائرة والطاقم« ال عاقة لهما بها.
وذكرت ادارة الطيران املدني في قرغيزستان 
ان الطائرة كان يفترض ان تهبط في بشكيك 
في توقف قصير، موضحة ان وجهتها االخيرة 

كانت اسطنبول. 
وقالت وزارة احلاالت الطارئة ان الطائرة 
سقطت فوق منازل في وسط قرية داتشا-سو 
القريبة جدا من املطار وادى حطامها املشتعل 

الى اضرار في 43 منزال دمر 15 منها.
وذكر مسؤول كبير آخر في الوزارة لفرانس 

برس ان عملية انقاذ واسعة بدأت.
وارسلت فرق انقاذ واطفاء واطباء خصوصا 
الى املكان بينما نصبت وزارة احلاالت الطارئة 
خياما للذين تضررت منازلهم بينما تدنت 

احلرارة الى درجتني اقل من الصفر.
والغيت الرحات اجلوية من وال��ى مطار 

ماناس حتى اشعار آخر. 
 وق��دم الرئيس القرغيزستاني امل��اظ بيك 
اتامباييف تعازيه لعائات الضحايا وامر 
احلكومة “بالتحقيق بدقة في اسباب الكارثة”، 

كما قال بيان للرئاسة.
كما اعلن احلداد الوطني في الباد الثاثاء.

وقال بيان الرئاسة ان اتامباييف عاد مساء 
االح��د من عطلة في الصني وهبطت طائرته 
في مطار ايسيك-كولعلى بعد 400 كلم شرق 

بشكيك “بسبب الضباب” في مطار العاصمة.
وقرغيزستان جمهورية سوفياتية سابقة 
تقع ف��ي آسيا الوسطى وتعد م��ن افقر دول 

العالم. 
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أفراد اجليش في موقع احلادث

بسبب »خطأ في القيادة«

37 قتيال في حتطم طائرة فوق مساكن بقرغيزستان
ال���ت���رك���ي���ة اجل�����وي�����ة  ب����اخل����ط����وط  ل���ه���ا  ع����الق����ة  ال  امل���ن���ك���وب���ة  ال����ط����ائ����رة 

10 من معتقلي غوانتانامو إلى سلطنة عمان  وصول 
وصل عشرة من معتقلي سجن غوانتانامو العسكري االميركي 
أمس الى سلطنة عمان »لاقامة املوقتة«، بحسب ما أعلنت وزارة 

اخلارجية.
ول��م توضح ال���وزارة جنسيات املعتقلني ال��ذي وص��ل��وا الى 
السلطنة قبل ايام من انتهاء والية الرئيس األميركي باراك اوباما. 
وكان اوباما جعل من اغاق معتقل غوانتانامو الواقع في كوبا 

إحدى اولويات سياسته.

وقالت وزارة اخلارجية في بيان نشرته وكالة االنباء العمانية 
“بناء على األوامر السامية” للسلطان قابوس بن سعيد “لتلبية 
التماس احلكومة األميركية املساعدة في تسوية قضية احملتجزين 
في معتقل غوانتانامو مراعاة لظروفهم اإلنسانية وصل السلطنة 
اليوم )االثنني( عشرة أشخاص أُف��رج عنهم من املعتقل املذكور 

وذلك لإلقامة املؤقتة«.
ولم ينجح اوباما في اغ��اق املعتقل ال��ذي يجسد في عدد من 

دول العالم التجاوزات في احلملة االميركية ملكافحة االرهاب بعد 
اعتداءات 11 سبتمبر 2001. لكنه متكن من خفض عدد املعتقلني 

فيه الى حد كبير.
وكان عدد املعتقلني في غوانتانامو يبلغ 242 معتقا يوم تسلمه 
مهامه في يناير 2009. لكن وزارة الدفاع االميركية )البنتاغون( 
قالت في اخلامس من يناير بعد نقل اربعة معتقلني مينيني الى 

السعودية ان العدد انخفض الى 55. 

جانب من تصويت البرملان التركي

في قراءة أولى على دستور جديد

البرملان التركي يوافق على تعزيز صالحيات الرئيس

جدول األعمال سيقتصر على تثبيت وقف اطالق النار

فصائل سورية معارضة تؤكد مشاركتها في محادثات استانا 
اكدت فصائل سورية معارضة أمس مشاركتها في 
محادثات السام املرتقبة في استانا االسبوع املقبل، 
مؤكدة ان ج��دول االعمال سيقتصر على تثبيت وقف 
اطاق النار مبوجب االتفاق الذي توصلت اليه روسيا 
ابرز حلفاء دمشق، وتركيا الداعمة للمعارضة، وفق ما 

اكد قياديون معارضون لوكالة فرانس برس.
وق��ال محمد ع��ل��وش، ال��ق��ي��ادي ال��ب��ارز ف��ي “جيش 
االسام”، احد ابرز الفصائل االسامية النافذة في ريف 
دمشق، ردا على سؤال لوكالة فرانس برس حول قرار 

املشاركة “كل الفصائل ستذهب. الكل موافق«. 
واض���اف ع��ل��وش ال���ذي ك��ان يشغل منصب كبير 
املفاوضني في وفد الهيئة العليا للمفاوضات الى جنيف 

“عملية استانا هي عملية لوقف سريان الدم من جانب 
النظام وحلفائه. نريد وقف هذا املسلسل االجرامي«.

واكد احمد عثمان، القيادي في فرقة “السلطان مراد”، 
وهو فصيل معارض تدعمه انقرة وينشط في شمال 
س��وري��ا، لفرانس ب��رس ان “الفصائل أخ��ذت قرارها 

بالذهاب الى احملادثات ضمن ثوابت الثورة«.
وتشهد اجلبهات الرئيسية ف��ي س��وري��ا منذ 30 
ديسمبر وقفا الطاق النار مبوجب اتفاق روسي تركي 
يستثني التنظيمات املصنفة “ارهابية” وعلى راسها 
تنظيم الدولة االسامية. وينص اتفاق الهدنة التي 
تعرضت خلروقات متكررة خصوصا قرب دمشق على 
محادثات سام في استانا، تعمل روسيا واي��ران من 

جهة وتركيا من جهة اخرى على تنظيمها في 23 الشهر 
احلالي، قبل اسبوعني من جولة مفاوضات مرتقبة في 

الثامن من الشهر املقبل في جنيف برعاية االمم املتحدة.
وقال اسامة ابو زيد، املستشار القانوني للفصائل 
السورية املعارضة املنضوية في اط��ار الهيئة العليا 
للمفاوضات، لفرانس ب��رس “على رغ��م اخل��روق��ات 
الوقحة املرتكبة خصوصا من امليليشيات االيرانية في 
وادي بردى وريف دمشق، فان ما دفعنا للموافقة على 
الذهاب الى استانا هو ان اجندة املرحلة االولى تتضمن 

تثبيت وقف اطاق النار حصرا«.
واض��اف “انطاقا من ذل��ك، من الطبيعي ان يكون 
الوفد عسكريا فقط، وبطبيعة احلال نحتاج الى فريق 

تقني من السياسيني والقانونيني«.
واض���اف “في اط���ار ال��ت��ع��اون م��ع الهيئة العليا 
للمفاوضات، قدمت االخيرة وفدا تقنيا سيرافق الوفد 

العسكري الى استانا ويعمل حتت مظلته«.
وشدد ابو زيد الذي شارك في املفاوضات التي ادت 
الى وقف اطاق النار على ان الوفد العسكري “ميثل 
كل الثوار.. اي جميع الفصائل املعتدلة باستثناء تلك 
املرتبطة بتنظيم القاعدة اي جبهة فتح الشام )جبهة 
النصرة سابقا(«. ويستثني اتفاق وقف اطاق النار الى 
جانب تنظيم الدولة االسامية، جبهة فتح الشام التي 
تسيطر على محافظة ادلب )شمال غرب( بشكل كامل من 

ضمن حتالف من الفصائل املقاتلة.

أدينوا باغتياالت سياسية

 26 أحكام باإلعدام ضد 
شخصا في بنغالدش

حكم على ستة وعشرين شخصا، منهم ضباط في احدى 
وحدات القوات اخلاصة لدى أجهزة الشرطة، باالعدام االثنني في 
بنغادش بعد ادانتهم بارتكاب جرائم في اطار تصفية حسابات 

بني مسؤولني محليني في احلزب احلاكم.
وفي نهاية محاكمة حظيت باهتمام كبير في بنغادش، اعلن 
قاض ان املشبوهني ال35 مدانون بعمليات خطف وقتل سبعة 
اشخاص غي مدينة نارايانغاني جنوب العاصمة دكا في ابريل 

.2014
وبعد مداوالت استمرت عاما، حكم على 26 مشبوها بالشنق 
وعلى تسعة آخرين بعقوبات بالسجن متتد من سبعة الى سبعة 

عشرة عاما.
وخ��ال احملاكمة، وصفت النيابة كيف طلب ن��ور حسني، 
العضو البلدي في نارايانغاني والعضو آنذاك في رابطة عوامي 
التي تتزعمها رئيسة الوزراء شيخة حسينة واجد، من عناصر 
احدى وحدات خاصة التدخل للتخلص من زميله وعدوه اللدود 

نذر االسام واربعة من مساعديه.
وعثر على جثث الضحايا طافية في نهر بعدما نقلت بشاحنة 

مموهة خارج ستاد للكريكت.
وخطفت املجموعة ايضا محاميا ص��ور املشهد على هاتفه 

النقال وسائقه..
وقال احد محامي اط��راف االدع��اء املدني شكوت حسني خان 

للصحافيني “نحن مرتاحون. مت احقاق العدل اخيرا«.

26 سجينا قتلوا في أعمال 
العنف في سجن بالبرازيل

قتل 26 سجينا على االقل بوحشية في اعمال عنف وقعت في 
نهاية االسبوع في سجن بشمال شرق البرازيل في اطار النزاع 
بني عصابات متناحرة للسيطرة على تهريب الكوكايني، كما 

اعلنت السلطات البرازيلية.
وقال مسؤول محلي في جهاز االمن كايو بيزيرا مساء االحد 
انه “تأكد مقتل 26 شخصا” في سجن الكاسوز الواقع بالقرب 

من ناتال.
 وقبل ذلك صرح املسؤول في الشرطة اوتاسيلو دي ميديروس 
املكلف التحقيق في احلوادث “من املؤكد ان هناك اكثر من ثاثني 
قتيا” بدون ان يحدد ما اذا كان جميع هؤالء من السجناء ام ان 

بينهم عاملني في السجن.
واقتحمت قوات الشرطة السجن صباح االحد بآليات مصفحة 
وانهت اعمال الشغب التي استمرت 14 ساعة. وكان بيزيرا اعلن 
في بيان أن القوات األمنية متكنت من استعادة السيطرة على 

السجن ومنعت جميع السجناء من الهرب.  

3 ناشطني في اشتباك  مقتل 
مع جنود هنود بكشمير

اعلن ناطق باسم اجليش الهندي أمس مقتل ثاثة ناشطني في 
تبادل الطاق النار مع جنود ليل االحد االثنني في قرية في والية 

كشمير الهندية.
وصرح راجيش كاليا ان قوات هندية طوقت القرية الواقعة 
بالقرب من منتجع باهالغام السياحي بعدما تلقت معلومات تفيد 
ان مقاتلني يختبئون داخل منزل فيها. وقال كاليا لوكالة فرانس 
برس “بناء على معلومات استخبارية محددة، طوق اجلنود 
القرية مساء االحد وبدأت املعركة”. واضاف ان “ثاثة ارهابيني 

قتلوا وعثر على جثثهم واسلحتهم«.
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استهداف نقطة تفتيش 
في مديرية لودر

4 جنود  مقتل 
في هجوم نسب 

إلى »القاعدة« باليمن
قتل اربعة جنود واصيب ثاثة بجروح في هجوم 
على نقطة تفتيش شنه »عناصر من تنظيم القاعدة« 
ف��ي مديرية ل��ودر جنوب اليمن، كما اعلن االثنني 

مسؤول امني.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال هذا املسؤول 
الذي طلب عدم كشف هويته ان “العناصر االرهابية 
)تنظيم القاعدة( هاجمت مساء االحد نقطة تفتيش 
مبختلف االس��ل��ح��ة«. واض���اف “دارت اشتباكات 
استمرت نصف ساعة خلفت ارب��ع��ة قتلى وثاثة 
جرحى بني اجلنود، فيما قتل عدد غير معروف من 
املهاجمني«. واشار املسؤول االمني الى ان العناصر 
االرهابية ال ت��زال منتشرة في ضواحي ل��ودر، ثاني 
مدن محافظة ابني، على رغم عملية امنية ادت اواخر 

سبتمبر الى انسحابهم من القرى القريبة من املدن.
واوض��ح ان العناصر االرهابية ما زال��ت “تشكل 

تهديدا على قوات االمن«.
وك��ان مسؤول االج��ه��زة االمنية في ل��ودر اصيب 
االرب��ع��اء بجروح خطرة وقتل اح��د حراسه عندما 
انفجرت سيارة مفخخة لدى مرور موكب هذا املسؤول 

قرب لودر، كما ذكر مصدر في اجهزة االمن باملدنية.
وك��ان تنظيم “قاعدة اجلهاد في جزيرة العرب” 
اعلن مسؤوليته عن االعتداء، مؤكدا ان انفجار السيارة 
املفخخة اسفر عن مقتل رئيس االجهزة االمنية وعدد 

من حراسه.
وقد استفاد تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة االسامية 
من االضطراب في اليمن بسبب النزاع بني املتمردين 
الشيعة احلوثيني واحلكومة لتعزيز وجودهم في 

جنوب وجنوب شرق الباد.
لكن عناصر القاعدة قد طردوا من كبرى املدن مثل 
املكا، عاصمة محافظة حضرموت )جنوب شرق( 
مسقط رأس عدد كبير من قادة التنظيم الذي ما زال 

هدفا للواليات املتحدة ايضا.


