
 احتجزت الشرطة التركية 13 شخصا بينهم 
أكادمييان ب���ارزان اجلمعة في إط��ار حتقيق 
م��ع الناشط امل��دن��ي عثمان ك��اف��اال واتهمتهم 
بأنهم كانوا من أتباعه خالل محاولة لإلطاحة 
باحلكومة عبر احتجاجات حاشدة في عام 

.2013
وسجنت السلطات ك��اف��اال، وه��و قيادي 
معروف في املجتمع املدني، منذ عام على ذمة 
احملاكمة بتهمة محاولة اإلطاحة باحلكومة في 
عملية تقول السلطات إنها بدأت مبظاهرات في 
عام 2013 وبلغت ذروتها مبحاولة االنقالب 

التي وقعت في يوليو متوز عام 2016.
وقالت الشرطة إن من ألقي القبض عليهم 
يوم اجلمعة وجهت لهم تهمة العمل مع كافاال 
إلثارة قالقل عام 2013 التي بدأت مبظاهرات 
ضد خطط للتنمية احلضرية في متنزه جيزي 
باسطنبول ثم حتولت إلى احتجاجات مناوئة 

للحكومة عمت أنحاء البالد.
ولقي ما ال يقل عن عشرة أشخاص حتفهم 
وأصيب آالف آخ��رون في حملة حكومية على 
املظاهرات التي كانت األكبر ضد حكومة رجب 
طيب أردوغ��ان الرئيس التركي حاليا والذي 
ك��ان يدخل ف��ي ذل��ك ال��وق��ت العقد الثاني في 

منصب رئيس الوزراء.
وق��ال��ت الشرطة إن��ه وجهت لكافاال تهمة 
استخدام القوة لإلطاحة باحلكومة أو منعها 
من القيام مبهامها. وأمر االدعاء بإلقاء القبض 
على 20 شخصا متهمني بالعمل معه. وعقوبة 

التهمة املوجهة إليهم السجن مدى احلياة.
وق��ال��ت شرطة اسطنبول ف��ي بيان بشأن 
ك��اف��اال إن��ه »ال��ش��خ��ص ال���ذي اس��ت��ه��دف نشر 
ح��وادث متنزه جيزي في جميع أنحاء تركيا 
وإثارة جو من الفوضى واالضطراب في البالد 

بشكل عام«.
ودعت جماعات حلقوق اإلنسان وأعضاء في 
البرملان األوروبي مرارا إلطالق سراح كافاال. 

ولم تصدر بعد الئحة اتهام ضده.
ودع��ا االحت��اد األوروب���ي ي��وم اجلمعة إلى 
اإلفراج فورا عن «كل املعتقلني دون اإلجراءات 

القانونية الواجبة«.
وقالت إدارة السياسة اخلارجية في االحتاد 
األوروب��ي في بيان اجلمعة »إلقاء القبض في 
تركيا على عدد من األكادمييني وممثلي املجتمع 

املدني البارزين يثير القلق«.
وأضاف »تكرار االعتقاالت لألصوات الناقدة 
والضغط واس��ع النطاق املستمر على ممثلي 
املجتمع املدني يتناقض مع التزامات احلكومة 

التركية املعلنة بحقوق اإلنسان«.
وق��ال��ت وزارة اخلارجية األميركية إنها 
»تشعر بقلق جدا« بشأن هذه االعتقاالت وحثت 
تركيا على احترام »حقوق اإلنسان واحلريات 
األساسية وعلى اإلف��راج عمن مت احتجازهم 

بشكل تعسفي«.
وق��ال محامي أح��د من ألقي القبض عليهم 
ي��وم اجلمعة إن األكادمييني احملتجزين هما 
تورجوت طرحانلي عميد كلية احلقوق في 
جامعة بيلجي في اسطنبول وبتول طنباي 
أس��ت��اذة الرياضيات في جامعة بوغازيجي 
والتي انتخبت هذا العام نائبة لرئيس اجلمعية 

األوروبية للرياضيات.
ومن بني احملتجزين موظفون في مؤسسة 
األناضول الثقافية التي ميلكها كافاال واملعنية 

بالترويج للثقافة واحلقوق.
وقال نقيب احملامني األتراك متني فايز أوغلو 

في بيان مكتوب إنه يتابع التطورات بقلق.
وأضاف »ال يجب السماح بانتهاك احلقوق 
واحلريات األساسية على يد القضاء. يتعني 
إنهاء جميع املمارسات غير القانونية التي 

ستضر بتركيا في املجتمع الدولي«.
وقالت الشرطة إن املتهمني احضروا محتجني 
محترفني م��ن اخل���ارج إلش��ع��ال احتجاجات 
متنزه جيزي وم��ارس��وا ضغوطا في أوروب��ا 
لوقف واردات تركيا من قنابل الغاز املسيل 
للدموع التي تستخدمها الشرطة في تفريق 
املتظاهرين. وفي بيان مبناسبة مرور عام على 
احتجازه جددت منظمتا العفو الدولية وهيومن 
رايتس ووتش في نهاية أكتوبر تشرين األول 
املاضي الدعوات لإلفراج عن كافاال فورا ودون 
ش��روط. ومنذ محاولة االنقالب التي وقعت 
في يوليو متوز 2016 سجنت تركيا 77 ألف 
شخص م��ع ان��ت��ظ��اره��م احمل��اك��م��ة باإلضافة 
إلى وقف أو إقالة 150 ألف من العاملني في 
احلكومة واجليش باإلضافة إلى إغالق عشرات 

من وسائل اإلعالم.
ومازالت الشرطة تقوم بني احلني واآلخر 
بعمليات تستهدف شبكة رجل الدين املقيم في 
الواليات املتحدة فتح الله كولن الذي تتهمه 

أنقرة بتنسيق االنقالب الفاشل في 2016.
وقالت وكالة األناضول لألنباء يوم اجلمعة 
إن ممثلي االدع��اء أص��دروا أمرا باعتقال 188 
شخصا من بينهم 100 من األف��راد السابقني 
بسالح اجل��و بسبب صالتهم بشبكة كولن. 
ومت حتى اآلن اعتقال 86 مشتبها بهم في هذه 

العملية.

الشرطة التركية

حتى تنفذ اتفاقات مينسك بشأن أوكرانيا

بومبيو: واشنطن ستستمر في فرض العقوبات على روسيا
قال وزير اخلارجية األميركي 
مايك بومبيو ان بالده ستستمر 
في فرض عقوبات ضد روسيا الى 
ان تنفذ موسكو بالكامل )اتفاقات 
مينسك( وتعيد شبه جزيرة 

القرم الى سيطرة أوكرانيا.
جاء ذلك في تصريح أدلى به 
بومبيو للصحفيني على هامش 
اجتماعه مع نظيره األوك��ران��ي 
بافلو كليمكني اجلمعة لبحث 
ع��دد من القضايا محل االهتمام 
املشترك ومنها مسائل متعلقة 
بسيادة القانون ومكافحة الفساد 
وال��ع��الق��ات م��ع دول اجل���وار 

وحقوق االنسان.
وأوضح بومبيو انه في إظهار 
لتصميم الواليات املتحدة حيال 
أوك��ران��ي��ا »ف��رض��ن��ا األس��ب��وع 
امل���اض���ي ج���ول���ة ج���دي���دة من 
العقوبات ضد مؤيدي العدوان 

الروسي في أوكرانيا«.
وأض��اف ان��ه بحث مع نظيره 
األوك��ران��ي »كيف ميكننا العمل 
معا لتعزيز املبادئ الدميقراطية 
وح��ري��ة ال��ص��ح��اف��ة واس��ت��ق��الل 
القضاء« مشيرا الى ان »دفع هذه 
األه��داف اإلصالحية املهمة قدما 
سيضمن أن تكون املثل العليا 
ل��ث��ورة الكرامة )ف��ي أوكرانيا( 
متجذرة دائما في نسيج أوكرانيا 

الدميقراطية«.
وذك���ر بومبيو ان اجلانبني 
ن��اق��ش��ا ك��ذل��ك ق��ض��اي��ا ال��ط��اق��ة 
واألمن واإلصالحات االقتصادية 
لوقف مشروع )نورد سترمي 2( 
»حلماية استراتيجية أوكرانيا 
االقتصادية ومنع املخاطر التي 
قد تهدد سيادة الدول األوروبية 
التي تعتمد على الغاز الروسي« 

حسبما قال الوزير.
وقال الوزير األميركي »ال نريد 
أن يقع أصدقاؤنا األوروب��ي��ون 
فريسة لهذا النوع من التالعب 
السياسي واالق��ت��ص��ادي ال��ذي 

ح��اول��ت روس��ي��ا ال��ق��ي��ام ب��ه في 
أوك��ران��ي��ا منذ أن ألغت أغاللها 

السوفييتية«.
من جانبه ق��ال كليمكني »لقد 
أج��ري��ن��ا م��ن��اق��ش��ات ج��ي��دة ج��دا 
ومثمرة بشأن مجموعة متنوعة 
من القضايا التي تعمل دولتانا 
عليها« مشيرا الى ان االجتماع 
»أظ��ه��ر م��رة أخ��رى أن أوكرانيا 
وال���والي���ات امل��ت��ح��دة أصبحتا 

حليفني وصديقني حقيقيني«.
وأضاف انه »مع اقتراب موعد 
االنتخابات الرئاسية والبرملانية 

ف��ي أوك��ران��ي��ا فإننا ننظر إلى 
التجربة األميركية في مواجهة 
التدخل الروسي في االنتخابات 
وك��ذل��ك ال��ت��ش��ارك م��ع ال��والي��ات 
املتحدة في جتربتنا في التعامل 

مع هذا اخلطر«.
واع���رب كليمكني ع��ن شكره 
ملوقف وزير اخلارجية األميركي 
بشأن شبه جزيرة القرم لكنه 
أشار إلى أن أوكرانيا ال ترى أي 

تغييرات من روسيا حتى اآلن.
وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ال��ش��ؤون 
االق��ت��ص��ادي��ة ق��ال كليمكني انه 

ب��ح��ث م��ع ب��وم��ب��ي��و امل��زي��د من 
التوسع وإعطاء الدعم للتجارة 
واالس��ت��ث��م��ار ف��ي أوك��ران��ي��ا الى 
جانب تعزيز التعاون الفعلي بني 

البلدين.
وأش��ار في هذا االط��ار الى ان 
ال��ت��ج��ارة ب��ني اجل��ان��ب��ني زادت 
بنسبة 160 باملئة خ��الل العام 
امل��اض��ي »وميكننا التفكير في 
أفكار جديدة في هذا املجال مثل 
اس��ت��ك��ش��اف إم��ك��ان��ي��ة )إق��ام��ة( 
م��ن��ط��ق��ة ل��ل��ت��ج��ارة احل����رة في 

املستقبل«. 

وزير اخلارجية األميركي مايك بومبيو

الفروف: الغرب يسعى لتحويل البلقان إلى قاعدة ضد روسيا
اتهم وزير اخلارجية الروسي سيرغي الفروف، 
الدول الغربية بالسعي حثيثا لتحويل شبه جزيرة 
البلقان إلى قاعدة ضد روسيا، طبقا ملا ذكره موقع 

»روسيا اليوم« أمس السبت.
وق��ال في حديثه لصحيفة »تلغراف صربيا«: 
»بعد انتهاء احلرب الباردة تخلت ال��دول الغربية 
عن العمل املشترك لتشكيل هيكل األمن املتساوي 
غير القابل للتجزئة في املنطقة األوروأطلسية، 
وال���ذي كانت تدعو إليه روس��ي��ا ب��إحل��اح، وب��دال 
من ذلك اختارت طريقا مسدودا لتوسيع املنطقة 
اجليوسياسية اخلاضعة لها، وإن��ش��اء خطوط 

تقسيم جديدة في القارة األوروبية«.
وأضاف »فمثال قامت الدول الغربية عام 1999، 
خالفا للقانون الدولي، بقصف يوغسالفيا على مدى 
شهرين، ثم اعترفت بانفصال إقليم كوسوفو في 

محاولة لتشريع عدوانها«.
وعبر الفروف عن اعتقاده بأن االنقالب املسلح في 
كييف عاصمة أوكرانيا في فبراير عام 2014، الذي 
نظمته ودعمته واشنطن وعدد من الدول األوروبية، 
أصبح من إحدى نتائج السياسة الغربية املعادية 

لروسيا.
وأض��اف »نتيجة ذلك جرى زج أوكرانيا، التي 

متلك ك��ل م��ا ه��و ض���روري لتكون دول���ة ناجحة 
ومزدهرة، في نزاع دام«، وتابع »يتشكل انطباع 
أن ال��دول الغربية لم تستخلص العبر من الكارثة 
األوكرانية، وتتخذ اليوم محاوالت حثيثة لتحويل 
البلقان إلى قاعدة جديدة ضد روسيا، وتدعو بلدان 
املنطقة بإحلاح لالختيار بني موسكو من جهة، 

وواشنطن وبروكسل من جهة أخرى«.
وأك���د ال��وزي��ر ال��روس��ي أن ب���الده تقيم عاليا 
السياسة اخلارجية املستقلة ومتعددة اجلوانب 
التي متارسها صربيا، وفقا للمصالح احلقيقية 
للشعب الصربي، وأضاف »نعرف أن بلغراد تواجه 

ضغطا جديا يهدف إلى إجبارها على وقف التعاون 
املفيد مع بلدنا، لكن أشقاءنا الصربيني يتصدون إلى 

ذلك بشكل ثابت«.
وف��ي الوقت ذات��ه، أش��ار الف��روف إل��ى استعداد 
روس��ي��ا لبحث ك��ل صيغة للتسوية ح��ول إقليم 
كوسوفو تكون مقبولة بالنسبة لبلجراد نفسها، 
وعبر ع��ن أمله ب��أن تسهم نتائج احمل��ادث��ات بني 
الرئيسني ال��روس��ي فالدميير ب��وت��ني والصربي 
ألكساندر فوتشيتش املقرر إجراؤها في يناير املقبل، 
في مواصلة تعزيز العالقات املتعددة اجلوانب بني 

البلدين.

ضمن التحقيق مع ناشط بارز

13 شخصا بتهمة محاولة اإلطاحة باحلكومة الشرطة التركية حتتجز 
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هزة أرضية تضرب 
جنوب شرقي إيران

   
ضربت هزة أرضية بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر محافظة 

كرمان جنوب شرقي إيران منتصف ليلة اجلمعة.
وأفاد مركز رصد الزالزل التابع للمؤسسة اجليوفيزيائية بجامعة 
طهران أن هذه الهزة األرضية ضربت ضواحي بلدة مردهك التابعة 

ملدينة عنبر آباد مبحافظة كرمان.
وفي تصريح لوكالة أنباء »ف��ارس« اإليرانية ، قال حاكم مدينة 
عنبر آباد نادر مالئي »إنه لم تصلنا حتى اآلن أي تقارير تتحدث عن 

وقوع أضرار جراء هذه الهزة األرضية«.
ونظرا لوقوعها فوق منطقة فوالق رئيسية، تتعرض إيران لزالزل 
، كان أكثرها دموية زل��زال ضرب محافظتي جيالن وزاجن��ان شمال 
غربي إيران عام 1990 وبلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، 

وأسفر عن مقتل 37 آلف شخص وإصابة 100 ألف آخرين.

 9 مقتل مهاجر وفقدان 
قبالة سواحل ساردينيا

   
انتشل خفر السواحل اإليطاليون اجلمعة، جثة مهاجر يعتقد 
أنه جزائري قبالة سواحل ساردينيا، وال يزال البحث جاريا عن 9 

مفقودين، على ما أفادت وكالة األنباء اإليطالية.
وكان 3 ركاب جنوا من حادث الغرق ذاته استدعوا فرق اإلغاثة 

اجلمعة، إثر عطل في املركب.
غير أن الركاب العشرة اآلخرين اجلزائريني لم ينتظروا اإلسعاف 
وق��ف��زوا ف��ي امل��ي��اه محاولني السباحة إل��ى الساحل، على م��ا روى 

الناجون.
ورص��دت فرق اإلغاثة املركب اجلمعة، في وسط البحر بركابه 

الثالثة قرب جزيرة صغيرة، وانتشلوا بعدها جثة شاب على مقربة.
ويعتقد أن املهاجرين انطلقوا من شمال شرق اجلزائر في رحلة 
تستغرق 12 ساعة، على غ��رار ما يفعل العديد من املهاجرين غير 
القانونيني. ووصل حوالى 60 مهاجرا إلى ساردينيا في رحالت اتبعت 

املسار ذاته األسبوع املاضي، وفق ما نقلت وسائل اإلعالم اإليطالية.

فرنسا: احتجاجات ضد 
أسعار الوقود والضرائب

   
دعت حركة احتجاجية على وسائل التواصل االجتماعي -على ما 
يبدو بدون أي قيادة مركزية- إلى موجة من االحتجاجات في جميع 
أنحاء البالد ضد زي��ادة أسعار البنزين والديزل وخطط احلكومة 

لزيادة الضرائب على وقود املركبات.
كما دعا بعض املئات من فعاليات وسائل التواصل االجتماعي إلى 
إقامة حواجز، كما يتوقع املسؤولون قيام متظاهرين بعرقلة املرور 
على الطرق السريعة، من خ��الل قيادة السيارات ببطء على عدة 

حارات.
وذك��رت صحيفة »لوموند« اجلمعة، أن��ه على الرغم من أن��ه من 
املتوقع تنظيم 1500 حدث احتجاجي، إال أنه مت اإلعالن عن 100 فقط 

للسلطات احمللية، وهو شرط قانوني في فرنسا.
وأعلن رئيس الوزراء إدوارد فيليب، عن إجراءات حتفيز ملساعدة 
سائقي السيارات، مبا في ذلك منحة قيمتها 4000 ي��ورو )4559 
دوالرا( لألسر األكثر فقرا الستبدال سياراتهم القدمية بسيارات 

جديدة أقل استهالكا للوقود.
ويعارض احملتجون قرار احلكومة بزيادة الضرائب على الوقود 4 

سنتات يورو للتر البنزين و7 سنتات للديزل )السوالر(.

أردوغان وترامب بحثا مكافحة اإلرهاب في سورية والعالقات الثنائية
بحث الرئيسان التركي أردوغ����ان واألم��ي��رك��ي ت��رام��ب، 
املسائل الثنائية، إضافة إلى التحقيقات األميركية املتواصلة 
بشأن منظمة »غولن«، وأنشطة مكافحة اإلرهاب في سورية، 

والعالقات االقتصادية الثنائية.
وبحسب وكالة األناضول التركية، جاء ذلك في اتصال هاتفي 

بني الرئيسني، اجلمعة، وفق مصادر في الرئاسة التركية.
كما أكد أردوغ��ان وترامب، على أهمية التعاون الوثيق بني 
تركيا والواليات املتحدة بخصوص مكافحة كافة التنظيمات 

اإلرهابية، وفقا للمصادر. وأعرب الرئيسان عن ترحيبها ببدء 
تسيير دوري��ات مشتركة في إط��ار خارطة الطريق املتعلقة 
مبنطقة منبج السورية، وتناوال مسألة استكمال العملية بأقرب 
وقت. وأشارت املصادر إلى أن أردوغان، أبلغ ترامب، بأن تركيا 
تنتظر من الواليات املتحدة األميركية أن توقف دعمها لذراع 

»بي كا كا« في سورية.
وت��ط��رق الرئيسان إل��ى أهمية متابعة القضايا التي مت 
مناقشتها خالل اللقاء الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس، 

األسبوع املاضي. وأعلنا عزمهما تطوير التعاون بني البلدين 
في كافة املجاالت، بحسب املصادر. واخلميس، سّير اجليش 
التركي الدورية املشتركة الثالثة مع نظيره األميركي في منبج 
السورية، مبوجب »خارطة الطريق« املتفق عليها بني أنقرة 
وواشنطن. وفي يونيو املاضي، توصلت واشنطن وأنقرة، 
التفاق »خارطة طريق« حول منبج التابعة حملافظة حلب، 
تضمن إخ��راج تنظيم »ب��ي كا ك��ا« من املنطقة وتوفير األمن 

واالستقرار فيها.

ح���ري���ق ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا ي��ت��س��ب��ب 
بفقدان ألف شخص

قالت السلطات إّن عدد األشخاص املفقودين جراء احلريق الذي يجتاح 
شمال كاليفورنيا ارتفع اجلمعة إلى أكثر من 1000 شخص.

وأوض��ح ك��وري هونيا مسؤول الشرطة في منطقة بيوت أن عدد 
املفقودين ارتفع من 631 شخصا اخلميس إلى 1011 شخصا. كما ُقتل 
71 شخصا في حريق »كامب فاير« الذي اندلع اخلميس في الثامن من 
نوفمبر. وكان هونيا قال اخلميس »أود أن تتفهموا الفوضى االستثنائية 

التي نواجهها« في معرض تفسيره هذا االرتفاع املفاجئ في احلصيلة.
وكان أعلن سابقا أنه يجري القيام بفحوصات احلمض النووي لتأكيد 

هويات الضحايا.
ومعظم الوفيات جنمت عن احلريق »كامب فاير« في بلدة باراَديس 
وجوارها. ويبلغ عدد سكان البلدة التي حتولت ركاما 26 ألف نسمة 
وتقع على سفح جبال سييرا نيفادا على بعد 130 كلم شمال ساكرامنتو 
عاصمة الوالية. وأعلن البيت االبيض أن الرئيس االميركي سيتوجه 

السبت الى كاليفورنيا لتفقد املنكوبني.

إط����������������الق ق����������ذائ����������ف م�������ورت�������ر 
األمم  ل����ق����وات  ق����اع����دة  ع���ل���ى 
امل���ت���ح���دة ف���ي ش����رق ال��ك��وجن��و 

الدميقراطية
 قال مصدران إن قذائف مورتر أُطلقت على قاعدة لقوات األمم 
املتحدة حلفظ السالم كما ُسمع دوي إطالق نار يوم اجلمعة في مدينة 
بني الواقعة في املنطقة الشرقية من جمهورية الكوجنو الدميقراطية 

التي شهدت تصعيدا في القتال مع جماعات متمردة.
ويأتي هذا الهجوم عقب مقتل 12 جنديا كوجنوليا وسبعة من 
جنود األمم املتحدة حلفظ السالم في اشتباكات مع مسلحني في 
األسبوع املاضي في أدمى هجوم تعرضت له قوات اجليش في منطقة 
احلدود الشرقية املضطربة للكوجنو منذ هجوم شنه املتمردون في 
أوائ��ل 2018. وق��ال متحدث باسم اجليش الكوجنولي إن اجليش 

يتابع املوقف في بني وفرض حظر التجول على جزء من املدينة.
ويعاني شرق الكوجنو من جرائم قطع الطرق وعمليات مترد 
مسلح منذ سقوط احلاكم العسكري موبوتو سيسي سيكو قبل أكثر 
من 20 عاما. وشهد العام األخير تصعيدا في أعمال العنف حول 

منطقة نورث كيفو.
وبني مركز تفشي فيروس اإليبوال باملنطقة وأدى انعدام األمن إلى 
عرقلة جهود السيطرة على هذا التفشي الذي يعد األسوأ في تاريخ 

الكوجنو بعد أن أصاب أكثر من 300 شخص توفي ثلثهم.


