
اعتقلت ال��ش��رط��ة ال��ت��رك��ي��ة في 
اسطنبول منفذ الهجوم املسلح الذي 
استهدف ملهى ليليا في املدينة ليلة 
رأس السنة في اعتداء اوقع 39 قتيال 
وتبناه تنظيم ال��دول��ة االسالمية 
اجلهادي، بعد عملية مطاردة طويلة.

وأف��ادت وكالة األناضول املؤيدة 
ل��ل��ح��ك��وم��ة أن امل��ش��ت��ب��ه ب���ه ال���ذي 
اعتقلته السلطات في وق��ت متأخر 
من مساء االثنني يدعى عبد القادر 
م��اش��اري��ب��وف، فيما ذك���رت وكالة 
دوغان أنه معروف في تنظيم الدولة 
االسالمية باسم حركي هو ابو محمد 

اخلراساني.
وك��ان��ت أج��ه��زة االس��ت��خ��ب��ارات 
وش���رط���ة م��ك��اف��ح��ة االره������اب في 
اسطنبول عرفت عن منفذ الهجوم 
بهذا االسم، مشيرة إلى أنه أوزبكي 
ع��م��ره 34 ع��ام��ا، وأن���ه م��ن عناصر 
خلية لتنظيم الدولة االسالمية في 
آسيا، بحسب ما أوردت الصحافة 

التركية في 8 يناير.
وعثر على الرجل برفقة ابنه البالغ 
من العمر أرب��ع سنوات في شقة بحي 
أسنيورت في اسطنبول خ��الل عملية 
واسعة النطاق نفذتها الشرطة، وفق ما 

أوردت قناة “تي آر تي«. 
وأوض����ح ال��ت��ل��ف��زي��ون أن الشرطة 

وجهاز االستخبارات التركية  “ام آي 
تي” نفذا عملية مشتركة خ��الل الليل 
)االثنني الساعة 21،45 ت غ(، بعدما 
رصدت الشرطة قبل ثالثة أيام من ذلك 
مخبأ املشتبه به وتبعته للتعرف على 

شركائه.
ون���ش���رت وك���ال���ة دوغ�����ان ص���ورة 
للمشتبه ب��ه، يظهر فيها وجهه مدمى 
وي��رت��دي قميص “تي شيرت”، فيما 

ميسك به شرطي من عنقه.
وك��ان املشتبه به ف��ارا منذ أكثر من 
15 يوما، بعدما فتح النار على مئات 
األشخاص كانوا يحتفلون بعيد رأس 
السنة ف��ي ملهى “رينا” الليلي على 
ض��ف��اف ال��ب��وس��ف��ور، ف��أوق��ع 39 قتيال 
بينهم 27 أجنبيا يتحدرون خصوصا 
من لبنان والسعودية والعراق واملغرب 
واس���رائ���ي���ل. وت��ب��ن��ى تنظيم ال��دول��ة 

االسالمية االعتداء.
ووردت معلومات في مرحلة أولى 
تفيد بأنه يتحدر من قرغيزستان أو أنه 

صيني من األويغور.

 موجة اعتداءات 
وعمدت السلطات منذ االع��ت��داء إلى 
تعزيز التدابير االمنية على احلدود ملنع 
خ��روج املهاجم من البالد فيمااشارت 

معلومات إلى أنه لم يغادر اسطنبول.
وذكرت وكالة األناضول أنه مت اعتقال 
خمسة أش��خ��اص ف��ي العملية مساء 
االثنني، بينهم ثالث نساء. وعهد بابن 

املشتبه به إلى األجهزة االجتماعية.
وكانت الشرطة اعتقلت ما ال يقل عن 
35 شخصا على ارتباط باالعتداء قبل 
تنفيذها العملية خالل الليل، وفق وكالة 

األناضول.
وقالت الوكالة أنه مت اقتياد املوقوف 
إلى مقر شرطة اسطنبول الستجوابه، 
فيما قامت الشرطة بعمليات أخ��رى 
في املدينة، من دون كشف أي تفاصيل 

أخرى.
وذك��رت وسائل اإلع��الم التركية أن 
املهاجم م��درب على اط��الق النار حيث 
قاتل في صفوف تنظيم الدولة االسالمية 
في سوريا واصبح خبيرا في استخدام 

األسلحة.
كما أفادت عدة سائل إعالم أن املشتبه 
به أق��ام ف��ي  نوفمبر في قونيا بوسط 
تركيا مع زوجته وابنيهما لدى عودته 

من سوريا، حتى ال يثير الشبهات.
وشكل الهجوم املسلح على ملهى 
“رينا” بداية سنة دامية في تركيا 
بعدما شهد ه��ذا البلد ع��ام 2016 
سلسلة اع��ت��داءات نفذها جهاديون 
أو متمردون أك��راد ومحاولة انقالب 

اعتقل على اثرها املئات.
وحذر الرئيس رجب طيب اردوغ��ان 
بأن هدف االعتداء هو “اثارة االنقسام 
واالستقطاب في املجتمع”، بعدما وردت 
رسائل على مواقع التواصل االجتماعي 

تنتقد من��ط حياة ضحايا الهجوم في 
امللهى.

 وتواجه تركيا اتهامات من حلفائها 
الغربيني بأنها لم تبذل جهودا كافية 
للتصدي لتصاعد مخاطر تنظيم الدولة 

االس��الم��ي��ة، وه���ي ات��ه��ام��ات ترفضها 
السلطات التركية مشيرة إل��ى أنها 
أدرج��ت التنظيم اجلهادي على قائمتها 

للمنظمات االرهابية منذ 2013.
في بيان التبني، أخذ تنظيم الدولة 

االسالمية على تركيا تدخلها في سوريا 
ومشاركتها في التحالف مع “النصارى” 
في احلرب عليه، في اشارة الى التحالف 
الدولي بقيادة الواليات املتحدة الذي 

يقود املواجهة ضد التنظيم اجلهادي.

أعلن وزير اخلارجية الروسي سيرغي الفروف 
أمس أن أحد أهداف محادثات أستانا املقررة في 23 
يناير برعاية روسيا وايران وتركيا، هو »تثبيت« 

الهدنة الهشة في سوريا.
وقال الف��روف خالل مؤمتر صحافي أن اللقاء 
الذي سيشارك فيه ممثلون عن الفصائل املعارضة 
وال��ن��ظ��ام ال��س��وري سيسمح مب��ش��ارك��ة “قادة 
للمقاتلني على األرض في العملية السياسية”، 
مشيرا إل��ى أن “أحد أه��داف لقاء أستانا هو أوال 

تثبيت وقف اطالق النار«.
واعلنت موسكو الداعمة لدمشق وانقرة التي 
تدعم فصائل املعارضة السورية في 29 ديسمبر 
وقفا الطالق النار في سوريا، ودعتا الى محادثات 
في عاصمة كازاخستان في 23 يناير حول تسوية 

النزاع في سوريا.
وتاتي هذه املبادرة التي انضمت اليها طهران، 
حليفة دمشق، بعد فك ارتباط الواليات املتحدة 
بامللف السوري واالنتصار ال��ذي حققه الرئيس 
السوري بشار االس��د في ديسمبر عبر استعادة 
مدينة حلب بالكامل في ختام معارك استمرت اربع 

سنوات.
وق��ال الف��روف “نقّدر ب��ان ق��ادة املقاتلني على 
االرض سيشاركون )ف��ي العملية السياسية( 
ويجب عدم حصر الئحتهم فقط باملجموعات التي 

وقعت في 29 ديسمبر” اتفاق وقف اطالق النار.
واضاف “يجب ان يتمكن الراغبون في االنضمام 

الينا من القيام بذلك«.
وستشارك أب��رز فصائل املعارضة، وبينها 
“جيش االسالم”، في احملادثات. وكانت الهيئة 
العليا للمفاوضات املمثلة الطياف واسعة في 

املعارضة السورية اعلنت دعمها احملادثات.
وال ت��زال روسيا تعمل على استكمال الئحة 
امل��ش��ارك��ني. وستكون روس��ي��ا واي���ران وتركيا 
بصفتها اجل��ه��ات ال��راع��ي��ة للعملية، ممثلة. 
وسيحضر ممثلون عن فصائل معارضة والنظام 

السوري واالمم املتحدة.

واك��د الف��روف من جانب آخ��ر ان��ه سيكون من 
“املنصف” دع��وة ممثلني عن االدارة االميركية 
اجل��دي��دة برئاسة دون��ال��د ترامب ال��ى محادثات 
أستانا. وسينصب ترامب رئيسا جديدا للواليات 
املتحدة في 20 اجل��اري قبل ثالثة اي��ام من بدء 
مفاوضات استانا. واكد الفريق االنتقالي لترامب 
السبت تلقيه دعوة الى استانا، ملمحا الى انه لم 

يرد بعد على الدعوة.
من جهة أخ��رى، اختارت دمشق سفيرها في 
االمم املتحدة بشار اجلعفري لترؤس وفدها الى 
محادثات استانا، وفق ما ذكرت صحيفة “الوطن” 
السورية أم��س، ف��ي وق��ت س��ي��راس القيادي في 
“جيش االسالم” محمد علوش وفد ممثلي الفصائل 

املعارضة، بحسب قيادي معارض.
وذك��رت صحيفة “الوطن” القريبة من دمشق 
في عددها الثالثاء أن الوفد ال��س��وري الرسمي 
“سيكون مم��اث��اًل للوفد ال��ذي ذه��ب سابقاً إلى 
جنيف” وسيكون “برئاسة الدبلوماسي السوري 
واملندوب الدائم في األمم املتحدة بشار اجلعفري«.

ويتضمن الوفد وفق الصحيفة، “شخصيات 
متثل امل��ؤس��س��ة العسكرية وشخصيات متثل 
القانون السوري، بحيث يكون الوفد ممثالً للدولة 

السورية مجتمعة«.
في املقابل، سيرئس محمد علوش، القيادي في 
جيش االسالم، وهو فصيل نافذ في ريف دمشق، 
وفد الفصائل املعارضة الى استانا، وفق ما اكد 
رئيس الدائرة االعالمية في االئتالف الوطني لقوة 
الثورة واملعارضة السورية احمد رمضان لوكالة 
ف��ران��س ب��رس ال��ث��الث��اء. وق��ال ان وف��د الفصائل 

سيضم قرابة عشرين شخصا.
واعلنت الفصائل االثنني ان وفدها سيكون 
عسكريا ع��ل��ى ان ي��ع��اون��ه ف��ري��ق تقني يضم 
مستشارين سياسيني وقانونيني من الهيئة العليا 
للمفاوضات، املمثلة الطياف واسعة في املعارضة 

السورية.
وعلى غرار اجلعفري الذي ترأس وفد دمشق 

الى مفاوضات جنيف، شغل علوش منصب كبير 
املفاوضني في وف��د املعارضة ال��ى جنيف، حيث 

تبادل الرجالن االتهامات اكثر من مرة. 
وغالبا ما كان اجلعفري يصف كبير مفاوضي 
املعارضة ب�”االرهابي”، وي��رد االخير باتهام 

قوات النظام بارتكاب “املجازر” في سوريا داعيا 
الى االستمرار في قتالها ورحيل الرئيس السوري 

بشار االسد.
وغداة تأكيد الفصائل ان املباحثات ستتناول 
ح��ص��را “تثبيت” وق���ف اط���الق ال��ن��ار، مبدية 

استعدادها لطرح مسألة التسوية السياسية 
للنزاع من دون “تعطيل مسار جنيف”، نقلت 
صحيفة الوطن ان دمشق ذاهبة لبحث “احلل 
السياسي«. واوردت في تقريرها أمس “ال يتوهم 
أحد أن دمشق ذاهبة إلى أستانا للبحث في وقف 

للعمليات القتالية، كما يريد البعض أن يروج، أو 
لتثبيت ما سمي بوقف إلط��الق النار، بل دمشق 
ذاهبة في إطار رؤيتها حلل سياسي شامل للحرب 
على س��وري��ا... وإلع���ادة ف��رض هيمنة وسيادة 

الدولة على كامل األراضي السورية«.

8alwasat.com.kw

ل��ت��ن��ظ��ي��م »داع�������ش« ف���ي آس��ي��ا 34 ع���ام���ا وان���ض���م  ال��ع��م��ر  ي��ب��ل��غ م���ن  أوزب����ك����ي 

وزير اخلارجية الروسي سيرغي الفروف متحدثا

النظام السوري اختار اجلعفري لترؤس وفد بالده.. واملعارضة اختارت علوش

محادثات أستانا.. هدفها وقف إطالق النار

ترامب يشيد مبآثر مارتن لوثر كينغ بعيد مهاجمته رفيق دربه جون لويس
أش��اد  الرئيس االميركي املنتخب دونالد ترامب مبآثر 
زعيم حركة احلقوق املدنية مارتن لوثر كينغ وذلك لدى 
استقباله أمس االول االبن البكر للمناضل الراحل وبعيد ايام 

على مهاجمته جون لويس، رفيق درب االخير.
ومبناسبة الذكرى السنوية لوالدة رمز نضال السود في 
الواليات املتحدة قال ترامب في تغريدة على تويتر “احتفلوا 

بيوم مارتن لوثر كينغ وبكل االشياء الكثيرة الرائعة التي 
دافع عنها. كرموه على الرجل العظيم الذي كان عليه!«.

وبعيد هذه التغريدة استقبل الرئيس املنتخب مارتن لوثر 
كينغ الثالث، النجل البكر للقس الراحل، في بادرة بدا وكأنه 
يسعى من خاللها الى تهدئة خواطر االميركيني السود بعد 
اي��ام على مهاجمته عضو الكونغرس جون لويس، رفيق 

درب مارتن لوثر كينغ وأح��د اب��رز رم��وز حركة احلقوق 
املدنية.

وكان ترامب شن في نهاية االسبوع املاضي هجوما عنيفا 
على لويس بعدما قال االخير انه لن يحضر حفل تنصيب 
الرئيس اخلامس واالربعني للواليات املتحدة اجلمعة النه 

يعتبر انتخابه غير شرعي. 

الشرطة التركية تفتش املوقع الذي اختبأ فيه منفذ الهجوم

بعد عملية مطاردة طويلة

الشرطة التركية تعتقل منفذ هجوم »رأس السنة«

يخضع للتحقيق بشبهة تلقيه هدايا خالفا للقانون

نتانياهو: قضية الفساد.. حملة إعالمية 
إلسقاط احلكومة

اعتبر رئيس ال��وزراء االسرائيلي بنيامني نتانياهو 
أمس االول ان شبهات الفساد التي تدور حوله ما هي اال 
»حملة اعالمية ال سابق لها من حيث الضخامة« هدفها 

اسقاط حكومته.
ويخضع نتانياهو للتحقيق في قضيتي فساد، االولى 
بشبهة تلقيه خالفا للقانون هدايا ثمينة من رجل اعمال 
والثانية بشبهة محاولته ابرام صفقة مع مالك مؤسسة 
اعالمية بهدف احل��ص��ول على تغطية م��ؤي��دة ل��ه قبل 

انتخابات مارس 2015 التي فاز بها.
ومنذ ثمانية اي��ام ووسائل االع��الم تضج بسيل من 
التفاصيل عن فحوى هذه التحقيقات وال سيما وجود 
تسجيل ل��دى الشرطة حملادثة بني نتانياهو وارن��ون 
موزيس، صاحب صحيفة يديعوت احرونوت وموقعها 
االخباري على االنترنت “واي نت”، واملعروف عنهما 

تغطيتهما غير املؤيدة لنتانياهو.
وبحسب املعلومات االعالمية املتداولة فان الرجلني 
بحثا في احملادثة “اتفاقا تستفيد منه الصحيفة مقابل 
تغطية مؤيدة” لنتانياهو، وذلك من خالل تعهد االخير 
تقليص او غلق امللحق االسبوعي لصحيفة “اسرائيل 
ياهوم” املنافسة ليديعوت احرونوت، لزيادة مبيعات 

ه��ذه االخ��ي��رة. ول��دى افتتاحه االثنني اجتماعا حلزبه 
الليكود، سخف نتانياهو هذه االتهامات، مؤكدا انه “خالل 
االيام االخيرة تشن وسائل االعالم حملة ضدي ال سابق 
لها من حيث الضخامة هدفها اسقاط حكومة الليكود«. 
واضاف ان “احد اهداف هذه احلملة هو ممارسة الضغط 

على املدعي العام لكي يوجه الي االتهام«.
ويرغم القانون االسرائيلي اي وزي��ر في احلكومة 
مبا في ذلك رئيسها على االستقالة في حال وجهت اليه 

رسميا تهمة فساد.
وازاء ه��ذا الصخب االع��الم��ي خ��رج امل��دع��ي العام 
االسرائيلي افيشاي ماندلبليت عن صمته االثنني، متحدثا 
الول مرة عالنية عن هذه القضايا. وقال املدعي العام امام 
طالب انه لن يسمح لهذا الضجيج بأن يؤثر على مسار 
التحقيق القضائي، مدافعا في الوقت نفسه عن رفضه، 
اقله في الوقت الراهن، نشر التسجيالت احملادثات بني 
نتانياهو وموزيس. وبحسب وسائل اعالم فان ارنون 
الذي استجوبته الشرطة ملدة ثماني ساعات االحد خضع 
مجددا لالستجواب االث��ن��ني. وردا على س��ؤال لوكالة 
فرانس برس اكتفت متحدثة باسم الشرطة بالقول “ال 

ميكنني ان اؤكد او ان انفي صحة هذه املعلومات«.

استهدف نقطة تفتيش أمنية

8 رجال شرطة مصريني  مقتل 
في هجوم إرهابي بالوادي اجلديد

ق��ال��ت وزارة ال��داخ��ل��ي��ة امل��ص��ري��ة إن 
ثمانية من قوات الشرطة قتلوا وأصيب 
ثالثة آخ��رون عندما هاجمت »مجموعة 
إرهابية« نقطة تفتيش أمنية مبحافظة 
ال���وادي اجلديد في جنوب غ��رب البالد 

مساء أمس االول االثنني.
وأضافت في بيان أن الهجوم استهدف 
كمني النقب األمني على بعد 80 كيلومترا 
من مدينة اخلارجة. وذكرت أن اثنني من 

املهاجمني قتال أيضا.
وج��اء في البيان “تصدت قوة الكمني 
لهذا الهجوم مما أسفر عن مقتل اثنني من 
املهاجمني. كما استشهد ثمانية من قوة 

الكمني وأصيب ثالثة آخرون.«
وقال خالد مجاهد املتحدث باسم وزارة 
الصحة لرويترز إن القتلى واملصابني 

نقلوا إلى مستشفى عام باخلارجة.
وأض����اف أن امل��ص��اب��ني ح��ال��ت��ه��م إم��ا 

متوسطة أو مستقرة.
وت��ق��ع محافظة ال����وادي اجل��دي��د في 

ص��ح��راء مصر الغربية وتتاخم ليبيا 
والسودان.

وٌقتل املئات من رجال اجليش والشرطة 
ف��ي هجمات يشنها متشددون موالون 
لتنظيم ال��دول��ة اإلسالمية في محافظة 
شمال سيناء بشمال ش��رق البالد. لكن 
سبق وأعلن متشددون مسؤوليتهم عن 

هجمات في مناطق أخرى.
وفي يوليو متوز 2014 قتل متشددون 
22 جنديا باجليش في هجوم على نقطة 
تابعة لقوات حرس احل��دود في منطقة 
الفرافرة مبحافظة ال��وادي اجلديد قرب 
احل��دود مع ليبيا. وأعلن املتشددون في 

سيناء مسؤوليتهم عن الهجوم.
وف��ي األسبوع املاضي أعلنت جماعة 
والي����ة س��ي��ن��اء ذراع ت��ن��ظ��ي��م ال��دول��ة 
اإلس��الم��ي��ة ف��ي م��ص��ر مسؤوليتها عن 
هجومني أسفرا عن مقتل ثمانية رجال 
شرطة ومدني في مدينة العريش بشمال 

سيناء

االحتالل يعيد اعتقال صحافي فلسطيني 
أفرج عنه قبل أشهر

أعادت اسرائيل اعتقال الصحافي محمد القيق الذي خاض العام املاضي 
إضرابا عن الطعام استمر ألكثر من ثالثة اشهر احتجاجا على اعتقاله 
االداري الى حني االفراج عنه، بحسب ما اعلنت عائلته ومصادر اسرائيلية 
أمس الثالثاء. وقالت فيحاء شلش، زوجة القيق، لوكالة فرانس برس امس 
الثالثاء ان زوجها اعتقل ليل االحد عند حاجز اسرائيلي قرب مدينة رام الله 
بعد “مشاركته في فعالية وقفة جماهيرية تطالب بتسليم جثامني الشهداء 
احملتجزة من سلطات االحتالل«. واك��دت ان محامي زوجها “ابلغنا انه 
مضرب عن الطعام منذ حلظة اعتقاله«. وكانت اسرائيل افرجت عن القيق 
)34 عاما( في مايو املاضي بعد اعتقاله اداريا لستة اشهر، وبعد ان نفذ 

اضرابا عن الطعام استمر 94 يوما.

180 مفقودا حصيلة غرق مركب 
مهاجرين في املتوسط 

ارتفعت حصيلة غرق مركب مهاجرين السبت قبالة السواحل الليبية 
الى أربعة قتلى وحوالى 180 مفقودا، وفق حصيلة أعلنتها املفوضية 
العليا لالجئني التابعة لالمم املتحدة واملنظمة الدولية للهجرة امس 
الثالثاء. ووضعت احلصيلة اجلديدة استنادا إلى شهادات أربعة ناجني 
هم اريتريان وإثيوبيان، وصلوا مساء االثنني الى مرفأ تراباني غرب 
جزيرة صقلية اإليطالية. وأوضح الناجون االربعة )ثالثة رجال وامرأة( 
أن املركب اخلشبي من طابقني انطلق اجلمعة من ليبيا وعلى متنه أكثر من 
180 شخصا، جميعهم من القرن األفريقي، بحسب ما نقل متحدثان باسم 
املنظمتني لوكالة فرانس برس. وبعد خمس ساعات على اإلبحار، تعطل 

احملرك وبدأ املركب يغرق وجرفت املياه املهاجرين شيئا فشيئا.
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