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مقتل عربي وشرطي خالل هدم قرية بدوية في صحراء النقب

األمم املتحدة: دعوات ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل تدمر فرص السالم
اعللتللبللر املللوفللد اخللللاص لللامم 
املتحدة الى الشرق االوسط نيكوال 
مادينوف أمس االول ان الدعوات 
لللقلليللام اسللرائلليللل بللضللم الضفة 
الللغللربلليللة ميللكللن ان تللدمللر فللرص 

السام في املنطقة.
وكللللان الللعللديللد ملللن اللللللوزراء 
االسرائيليني طالبوا بضم اراضي 
الللضللفللة الللغللربلليللة اللللى الللدولللة 
العبرية، كما ان ديفيد فريدمان، 
السفير االميركي لللدى اسرائيل 
املللعللني مللن قللبللل ادارة الرئيس 
االميركي املنتخب دونالد ترامب، 

اوضح بانه يدعم هذا الضم.
االان مادينوف حذر من عواقب 
عمل من هذا النوع في كلمة القاها 
امللام مجلس االمللن الللذي اجتمع 
للمرة االوللللى بعد صلللدور قللرار 
عن مجلس االمللن يدعو اسرائيل 
الللى وقللف االستيطان في اواخللر 

ديسمبر املاضي.
وقللللللال مللللاديللللنللللوف “بعد 
التصويت كللانللت املشاعر قوية 
جدا، وصدرت دعوات لضم بعض 
مناطق الضفة الغربية او كل 
املنطقة +ج+” التي تشكل نحو 
ستني باملئة مللن اراضلللي الضفة 
الللغللربلليللة، معتبرا ان “مواقف 
قاطعة مثل هللذه ميكن ان تدمر 

فرص السام«.
ودعلللللا امللللنلللدوب االمملللللي كل 
االطللراف الللى عللدم اتخاذ قللرارات 
احادية اجلانب ميكن ان “تقضي 
مسبقا علللللى اي حللل تفاوضي 
للللللوضللع النهائي” لللاراضللي 

الفلسطينية.
وكان مجلس االمن اصدر القرار 
2334 في الثالث والعشرين من 
ديسمبر املاضي دان فيه سياسة 
االستيطان االسرائيلية. ولم مير 
القرار اال بعد ان فضلت الواليات 
املتحدة االمتناع عن التصويت بدال 
من استخدام حق الفيتو كما كانت 

تفعل دائما دعما السرائيل.

مللن جللهللة أخللللرى، قللتللل عربي 
اسللرائلليلللللي بللرصللاص الشرطة 
االسرائيلية وشرطي اسرائيلي 
االربعاء خال هدم قرية بدوية ال 
تعترف بها السلطات االسرائيلية، 
وفلللي حللني حتللدثللت قلللوات االمللن 

االسرائيلية عن هجوم نفى سكان 
قرية ام احليران ذلك.

واصلليللب العضو العربي في 
البرملان االسرائيلي اميللن عودة 
بلللجلللروح فلللي امللللواجلللهلللات الللتللي 
اندلعت فللي القرية الواقعة في 

صحراء النقب جنوب اسرائيل.
وعودة رئيس القائمة العربية 
املشتركة في الكنيست االسرائيلي 
الللتللي تشغل 13 مللقللعللدا احللدهللا 

ليهودي، من اصل 120 مقعدا.
وقللالللت الللشللرطللة ان شرطيا 

اسللرائلليللللليللا يللدعللى  إيللريللز ليفي 
)34 عاما( قتل في هجوم صدما 
بالسيارة خال احتجاجات على 
هدم منازل في قرية أم احليران، 
وقتل عناصرها احد سكان القرية 
الذي وصفته بانه “ارهابي” نفذ 

الهجوم.
وقللالللت الشرطة فللي بلليللان ان 
الللقللتلليللل “عضو فلللي احلللركللة 
االسامية” احملظورة في اسرائيل، 
وانه “قد يكون تأثر بتنظيم الدولة 

االسامية”.

شرطة االحتال تعتقل أحد املتظاهرين ضد هدم املنازل في قرية أم حيران
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5.4 درجة  زلزال بقوة 
يضرب وسط إيطاليا

ضرب زلزال بقوة 5،4 درجات وسط ايطاليا امس االربعاء 
وحدد مركزه في منطقة يغطيها الثلج حاليا وسبق ان شهدت 

عدة زالزل قوية في اغسطس واكتوبر.
وقدرت عدة معاهد قوة الزلزال ب 5،4 درجات، وشعر به 
سكان مناطق ابروتسو والتسيو وكذلك في العاصمة روما 
على بعد مئة كلم من موقعه، لكن لم يبلغ حتى االن عن اضرار.

وحللدد مركز الزلزال على بعد 20 كلم جنوب اماريتشي 
التي كانت االكثر تضررا بزلزال اوقع حوالى 300 قتيل في 

24 اغسطس وبلغت قوته 6،0 درجات.
وفي 26 اكتوبر ادت هزتان بقوة 5،5 درجللات و6،1 في 
شمال الباد الى اضللرار كبرى وكذلك زلللزال اخر بقوة 6،5 

درجات في 30 اكتوبر قرب نورسيا في املنطقة نفسها.
وتعرضت تلك املنطقة منذ عشرات االيام لسقوط كميات 

كبرى من الثلوج.

شرطيون فيليبينيون يخطفون 
كوريا جنوبيا ويقتلونه

أعلنت وزارة اخلارجية الكورية اجلنوبية أمس أن شرطيني 
فيليبينيني خطفوا رجل أعمال كوريا جنوبية فقد في الفيليبني 

قبل ثاثة أشهر، وقتلوه في اليوم ذاته.
وأفادت وسائل االعام أن أوساط رجل األعمال املخطوف 
البالغ من العمر 50 عاما والذي عرف عنه فقط باسم عائلته 
“جي”، دفعت للخاطفني فدية قدرها خمسة مايني بيزوس 
)94 الف يورو( بعد اسبوعني على خطفه في أنخيليس قرب 

مانيا.
لكن مسؤوال في اللللوزارة قللال إن اخلاطفني كانوا قتلوا 
الرهينة خنقا وأحرقوا جثته في موقع ميلكه أحد املشتبه بهم، 

بحسب ما ورد في نتائج التحقيق الفيليبيني.
ويجري التحقيق حاليا حول ثمانية مشتبه بهم، بينهم 
ثاثة شرطيني ما زالوا ميارسون مهامهم. وأوضح املسؤول 
“قالت لنا الشرطة الفيليبينية إن هناك العديد من الشرطيني 

الذين يشتبه بقيامهم بعمليات خطف وقتل«.
وقتل خمسون كوريا جنوبيا في الفيليبني منذ 2012.

واشنطن حتذر من انزالق 
غامبيا إلى »الفوضى«

حذرت الواليات املتحدة أمس األول من انزالق غامبيا الى 
»الفوضى«، مطالبة رئيس هذه الدولة االفريقية املنتهية 
واليته يحيى جامع بتسليم السلطة خللفه الرئيس املنتخب 
اداما بارو املوجود حاليا في السنغال، والذي يرفض جامع 
القبول بفوزه في االنتخابات التي جرت في االول من ديسمبر 

املاضي.
وقال املتحدث باسم اخلارجية االميركية جون كيربي ردا 
على سؤال عن موقف واشنطن من اعان جامع حالة الطوارئ 
في الباد ان “الرئيس جامع يفوت فرصة احترام كلمة الشعب 
الغامبي وفرصة انتقال سلمي للسلطة يفترض ان يحصل 

اخلميس مع الرئيس املنتخب«.
واضللاف ان تسليم جامع السلطة الللى الرئيس املنتخب 
“يتيح له ان يرحل مرفوع الرأس وان يحمي الشعب الغامبي 
من فوضى محتملة”، محذرا من انه اذا متسك جامع بالسلطة 
فللانلله بللذلللك “سيعرض للخطر ارثللله السياسي وغامبيا 

باسرها«.

كيري يدعو القارة األوروبية 
إلى أن »تؤمن بنفسها«

دعللا وزيللر اخلارجية االميركي جللون كيري أمللس األول 
اوروبا الى ان »تؤمن بنفسها«، وذلك قبل ثاثة ايام من تسلم 
الرئيس االميركي املنتخب دونالد ترامب مهامه في البيت 
االبيض، وهو الذي انتقد بشدة االحتاد االوروبي متوقعا ان 

تغادره دول اخرى على غرار ما فعلت بريطانيا.
وقللال كيري امللام منتدى دافللوس “ال اعللرف مللاذا ستفعل 
االدارة اجلديدة اال ان رسالتي الى اوروبا ان عليها ان تؤمن 

بنفسها«.
واضاف “على اوروبا ان تعرف ان سبب انضمام الناس الى 
بعضهم البعض لم يكن اقتصاديا فحسب، بل كان الهدف منه 
وقف املجازر التي ارتكبت بايدي اوروبيني اخرين” في اشارة 

الى النازية والفاشية.
وكان ترامب اعلن في مقابلة نشرت االثنني في صحيفتي 
بيلد االملانية وتاميز البريطانية ان اململكة املتحدة “كانت على 
حق” عندما قررت مغادرة االحتاد االوروبللي الذي اعتبر انه 
خاضع للهيمنة االملانية، كما توقع ان حتذو دول اخرى حذو 

بريطانيا في اخلروج من االحتاد االوروبي.

السلمان مغادرة احملكمة االحتادية بعد املثول أمامها

ساعدت عمر متني على تنفيذ االعتداء على امللهى الليلي

توجيه تهمة التآمر ألرملة 
منفذ هجوم أورالندو

وجه القضاء االميركي أمس األول 
الللى أرملللللة عمر مللتللني، منفذ الهجوم 
املللسلللللح اللللذي اسللتللهللدف ملهى ليليا 
للمثليني في اورالندو في يونيو واسفر 
عن مقتل 49 شخصا، تهمتي التآمر مع 

تنظيم ارهابي وعرقلة سير العدالة.
وبحسب الللائللحللة االتللهللاملليللة فان 
نور زاهللي سلمان االميركية من اصل 
فلسطيني قامت “عن علم مبساعدة 
عمر متني” فللي الللفللتللرة املللمللتللدة على 
االقل بني ابريل 2016 وتاريخ تنفيذه 
الللهللجللوم فللي 12 يللونلليللو، وذللللك عن 
طريق “محاولتها تقدمي +دعم وموارد 
مادية+” الى تنظيم اجنبي ارهابي، هو 

تنظيم الدولة االسامية«.
كذلك فإن سلمان )30 عاما( متهمة 

بالقيام عمدا بتضليل” احملققني في 
شرطة فلوريدا والشرطة الفدرالية، 

بحسب القرار االتهامي.
وكان عناصر من مكتب التحقيقات 
الفدرالي )اف بي آي( دهموا صباح 
االثنني منزل سلمان الواقع في مدينة 
روديلللو على بعد اربللعللني كلم شمال 
شرق سان فرانسيسكو بوالية فلوريدا 

واعتقلوها.
واملتهمة ام لطفل واحللد هللو صبي 
يبلغ اربللع سنوات اجنبته من زوجها 
متني الذي اردتلله الشرطة اثر الهجوم 
اللللذي شنه فللي 12 حزيران/يونيو 
2016 على ملهى بالس واعتبر اسوأ 
هجوم ارهابي تشهده الواليات املتحدة 
منذ 11 ايلول/سبتمبر 2001 اذ انه 

اسفر عن سقوط 49 قتيا و53 جريحا.
ويبدو ان الرجل الذي هاجر والداه 
من افغانستان الى الواليات املتحدة، 
اصبح متشددا بعد ان اطلع على الدعاية 

اجلهادية على االنترنت.
وكانت سلمان قالت في مقابلة مع 
صحيفة نيويورك تاميز في تشرين 
الثاني/نوفمبر انه لم يكن لديها اي علم 
مبخطط زوجها، مضيفة “اما ال اوافق 

على ما فعل«.
لكن وسائل اعام نشرت معلومات 
تدحض روايللتللهللا، مللؤكللدة ان سلمان 
كانت على علم بنوايا زوجللهللا وانها 
رافقته مرة واحدة على االقل في رحات 
االستطاع التي قللام بها قبل تنفيذه 

االعتداء.

برنامج مراسم تنصيب ترامب مبوجب عفو رئاسي في آخر أيام عهده

أوباما يخفض عقوبة اجلندي 
الذي سرب وثائق لويكيليكس

يشمل تنصيب دونالد ترامب الرئيس 
اخلامس واالربللعللني للواليات املتحدة 
عللدة احتفاالت متتد على عللدة ايللام في 
العاصمة االميركية واشنطن وتتوج 

بادائه اليمني ظهر اجلمعة.

اخلميس 19 يناير
15،33 ت غ: اوللللى احلللفللات عند 
نصب لينكولن الواقع في منطقة املول 
الللتللي جتللتللاز واشللنللطللن قللبللالللة مبنى 
الكابيتول حيث سيجري اجلمعة اداء 

اليمني.
وتللشللارك مجموعات مختلفة مثل 
فرقة طبول رجللال االطفاء في مقاطعة 
كللولللومللبلليللا، االسلللم االخلللر للعاصمة 
واشنطن، وحركة هندوسية تدعم ترامب 
هللي “ائتاف الللهللنللدوس اجلمهوري” 
وفرق اخرى وجوقات مللدارس، في هذا 
احلفل الللذي اطلق عليه اسللم “اصوات 

الشعب«.
20،30 ت غ حللتللى 21،00 ت غ: 
دونالد ترامب ونائب الرئيس املنتخب 
مايك بنس يشاركان في حفل امام مقبرة 
ارلينغتون الوطنية لتوجيه حتية 

لقدامى احملاربني.
21،00 ت غ حللتللى 23،00 ت غ: 
الرئيس املنتخب يلقي كلمة خال القسم 
الثاني من احلفات امام نصب ميموريال، 
تبثها مباشرة محطات التلفزة مبشاركة 
جنوم موسيقى الكانتري مثل توبي كيث 
ولي غرينوود الذين يحظون بشعبية 
في جنوب الللواليللات املتحدة احملافظ. 

وتنتهي بعرض العاب نارية.

 اجلمعة 20 يناير
يحضر دونالد ترامب ومايك بنس 

مع عائلتيهما قداسا في كنيسة القديس 
يوحنا الواقعة قرب البيت االبيض.

ثللم يستقبل الرئيس بلللاراك اوباما 
وزوجته ميشيل، دونالد وميانيا ترامب 

في البيت االبيض لتناول الشاي معا.
وبعدها، يتوجه الزوجان معا بنفس 
املوكب الى الكابيتول، املبنى الذي يضم 

الكونغرس.
14،30 ت غ: بللدء حفل التنصيب 
امام اجلهة الغربية للكابيتول مع اغان 

وموسيقى.
وبللني املللدعللويللن نلللواب الكونغرس 
الذين رفض بعضهم احلضور، وقضاة 
احملكمة العليا ودبلوماسيون وعموم 
الللشللعللب. وسيحضر ايللضللا الللرؤسللاء 
السابقون جيمي كارتر وجورج دبليو 
بللوش وبيل كلينتون وكذلك املنافسة 
الدميوقراطية السابقة لترامب، هياري 

كلينتون.
وللللن يللحللضللر الللرئلليللس االملليللركللي 
االسبق جورج بوش االب بسبب وضعه 

الصحي.
16،30 ت غ: اخلطاب االفتتاحي. 

مسؤولون دينيون يباركون احلفل. 
مايك بنس ينصب في مهامه اجلديدة 
مللن قبل قاضية احملكمة العليا جون 

روبرتس.
17،00 ت غ: دونالد ترامب يؤدي 
اليمني وينصبه قاضي احملكمة العليا 
جللون روبللرتللس. وسيستخدم ترامب 
نسخة اجنيل التنصيب التي اعتمدها 
الرئيس السابق ابراهام لينكولن وكذلك 
اجنيل اعطته ايللاه والللدتلله عند نهاية 

دروسه املسيحية في 1955.
ثم يلقي ترامب خطاب التنصيب.

بعد ذلللك تللؤدي السوبرانو الشابة 

جاكي ايفانشو النشيد الوطني.
عرض 

17،30 ت غ: انتهاء احلفل ومبوجب 
التقليد يشارك ترامب وبنس في غداء 

يقيمه الكونغرس في الكابيتول.
20،00 ت غ حللتللى 22،00 ت غ: 
عللرض التنصيب حيث يسير الرئيس 
اجلديد ونائبه مسافة 2،4 كلم على طول 
جادة بنسلفانيا التي تربط الكابيتول 

بالبيت االبيض.
ويتبعهما حوالى ثمانية االف شخص 
ميثلون مختلف املجموعات: مختلف 
االسلحة في اجليش وجوقات مدارس 
وجامعات وفللرق خيالة وممثلني عن 

فرق االنقاذ ومحاربني قدامى.
وتقدم فرقة “ذي روكتس” الراقصة 
النيويوركية ايضا حفلة في مناسبة 
التنصيب. وعبرت بعض الراقصات عن 
ترددهن في املشاركة في هذا احلفل، وقد 

اعطني حرية االختيار.

 حفالت راقصة
من منتصف الليل ت غ حتى 4،00 ت 
غ السبت: ترامب وبنس يشاركان برفقة 
زوجتيهما فللي ثللاث حللفللات راقصة 
مبناسبة التنصيب، اثنان منها في مركز 
مؤمترات والتر. اي واشنطن والثالثة 
فللي مبنى املتحف الللوطللنللي. وستنظم 
حفات راقصة اخللرى اقللل رسمية في 

العاصمة واشنطن.

 السبت 21 يناير
15،00 ت غ حتى 16،00 ت غ: ترامب 
وبنس يشاركان في خدمة صاة وطنية 

في كاتدرائية واشنطن.

خفض الرئيس باراك اوباما أمس األول 
بشكل كبير عقوبة السجن 35 عاما بحق 
اجلندي السابق برادلي مانينغ الذي سرب 
وثائق سرية الى موقع ويكيليكس والذي 
حتول في السجن الى امرأة تدعى تشيلسي 

مانينغ.
وبللذلللك ستخرج مانينغ مللن السجن 
في 17 مايو مبوجب قرار رئاسي اصدره 
اوباما في آخر أيام عهده وشمل العفو عن 
64 شخصا وتخفيف األحللكللام الصادرة 

بحق 209 آخرين. 
ادينت اجلندية السابقة في اغسطس 
2013 بجرمية تسريب 700 الف وثيقة 
سللريللة دبلوماسية وعسكرية تتضمن 
سللجللات عللسللكللريللة مللن حللربللي الللعللراق 
وافغانستان وبرقيات تتضمن تقارير 
دبلوماسية حساسة واحيانا محرجة عن 

قادة العالم واحداث عاملية.
وحاولت مانينغ التي بقيت معتقلة في 
سجن للرجال واحيانا في زنزانة منفردة 
االنتحار مرتني وسط انتقادات من ناشطني 
اعتبروا ان عقوبتها مفرطة في قسوتها 

نظرا لضعف حالتها النفسية.
واعتبر تشايس سترانغيو من االحتاد 
االملليللركللي للللللحللريللات املللدنلليللة ان قللرار 
تخفيض العقوبة “ميكنه فعليا انقاذ حياة 

تشيلسي«.
وميكن للرئيس مبوجب الدستور إما 
العفو عللن محكوم أو تخفيض عقوبته، 
وهللو حق استخدمه العديد من الرؤساء 
األميركيني قبل خروجهم من البيت األبيض. 

اال ان البيت االبلليللض استبعد خال 
االسابيع املاضية تخفيض احكام او اصدار 
اعللفللاءات وهللو مللا جعل مللن قلللرار اوبللامللا 
مفاجئا خاصة وانه فرض  مؤخرا عقوبات 
على اجهزة االستخبارات الروسية التي 
اتهمها بقرصنة رسائل الكترونية للحزب 
الدميوقراطي نشر موقع ويكيليكس بعضا 

منها. 
 وفي هذا السياق، اشار املتحدث باسم 
البيت االبيض جوش  ايرنست الى الفرق 
الشاسع بني مانينغ التي حوكمت واقرت 
بفعلتها وقللضلليللة عميل االسللتللخللبللارات 
االميركية السابق ادوارد سنودن الذي 
فللر إلللى هونغ كونغ ومللن ثللم روسلليللا في 
2013 بعدما سرب آالف الوثائق السرية 
للصحافة كشفت عمليات مراقبة واسعة 
تقوم بها االجهزة االميركية لاتصاالت 
اخلاصة بعد هجمات 11 ايلول/سبتمبر 

 .2011
ورغم غياب اسمه عن قائمة اإلعفاءات 
وتخفيض العقوبات اال انلله توجه إلى 
اوباما عبر تويتر مغردا “فلنقلها بجدية 

وعن طيب خاطر: شكرا اوباما«. 
اما موقع ويكيليكس فاعلن “االنتصار” 
بعد تخفيض عقوبة مانينغ وشكر كل من 

شارك باحلمات املطالبة باطاق سراحها.
وقللبللل ايلللام، اكللد مللؤسللس ويكيليكس 
جللوللليللان أسلللاجن اللللذي جلللأ إللللى سللفللارة 
االكوادور في لندن استعداده لتسليم نفسه 
الى الواليات املتحدة إذا ما وافق أوباما على 

العفو عن اجلندية السابقة.


