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امل���������������������وازي ب���������ال���������ك���������ي���������ان  ل������ص������ل������ت������ه������م  ج�����������ن�����������ود  ب�������ي�������ن�������ه�������م  ش���������خ���������ص���������ًا   137 اع����������ت����������ق����������ال  ت����������رك����������ي����������ا: 

قال جون بولتون، مستشار الرئيس 
األميركي دونالد ترمب لألمن القومي، 
إن األرش��ي��ف ال��ن��ووي السري إلي��ران 
يعطي دالئل واضحة على أن إفصاحات 
طهران للوكالة الدولية للطاقة الذرية 

“غير مكتملة ومزيفة” عن عمد.
وأضاف في تغريدة على حسابه في 
“تويتر” أن الرئيس ترمب كان محقاً 
في قرار إلغاء االتفاق البشع مع إيران، 
في إش��ارة إل��ى االتفاق النووي الذي 
وقعته دول 5+1 م��ع إي���ران ف��ي عهد 

الرئيس باراك أوباما.
وشدد بولتون على أن الضغط على 
إيران سيجبرها أكثر على التخلي عن 

طموحاتها النووية.
وتضمنت تغريدة بولتون رابطاً 
للمعلومات التي كانت قد أفصحت عنها 
إسرائيل العام 2018 ح��ول أرشيف 

األنشطة النووية السرية إليران.
و كشفت صحيفة “وول ستريت 
جورنال” األميركية، أن بولتون طلب 
قبل بضعة أشهر م��ن وزارة الدفاع 
األميركية “البنتاغون” تقدمي خطة 

ملهاجمة إيران.
وقالت الصحيفة إن طلب بولتون 
ج��اء إث��ر إط��اق ق��ذائ��ف ال��ه��اون على 
ال��س��ف��ارة األم��ي��رك��ي��ة ف��ي ب��غ��داد في 
سبتمبر 2018، حيث وق��ف��ت خلف 
الهجوم ميليشيات شيعية في العراق 

مدعومة من إيران.

وذك����رت الصحيفة أن مستشار 
األم��ن القومي خاطب وزارة الدفاع 
ف��ي واش��ن��ط��ن، وط��ل��ب منها صياغة 

مقترحات لرد عسكري ضد إيران.
وي��ع��ك��س ط��ل��ب ب��ول��ت��ون االجت���اه 
األميركي الذي مييل أكثر إلى املواجهة 
مع طهران، وهو األمر الذي يطالب به 
بولتون منذ توليه مسؤولية منصبه 

في أبريل املاضي.
وقال الرئيس األميركي دونالد ترمب 
، إنه رفض اقتراحا من حليف جمهوري 
في مجلس الشيوخ بأن يعيد جزئيا 
فتح اإلدارات املغلقة م��ن احلكومة 
للسماح باستئناف املفاوضات بشأن 

أزمة تتعلق بالتمويل.
ول���دى م��غ��ادرت��ه ال��ب��ي��ت األب��ي��ض 
ف��ي زي���ارة إل��ى لويزيانا ق��ال ترمب 
للصحافيني، إنه لم يوافق على اقتراح 
السيناتور اجلمهوري لينزي غراهام 
ب��إع��ادة فتح امل��ؤس��س��ات احلكومية 

لثاثة أسابيع.
وقال غراهام إنه إذا فشلت احملادثات 
خال تلك الفترة فبإمكان ترمب املضي 
قدما وإعان حالة طوارئ على الصعيد 

الوطني لتجاوز الكونغرس واحلصول 
على أم��وال لبناء ج��دار على احل��دود 
األميركية املكسيكية، وهي املسألة التي 
تسببت في اإلغ��اق احلكومي في 22 

ديسمبر.
ول��وح ترمب بخيار إع���ان  حالة 
ط��وارئ على الصعيد الوطني إذا لم 
يتمكن م��ن ال��ت��وص��ل إل��ى ات��ف��اق مع 
املشرعني. وق��ال االثنني إنه ال يتطلع 

للقيام بذلك.
وأغلقت احلكومة االحتادية جزئيا 
بسبب طلب ت��رم��ب م��ن الكونغرس 
امل��واف��ق��ة على تخصيص 5.7 مليار 
دوالر لبناء ج��دار على ط��ول احل��دود 
م��ع املكسيك كما وع��د خ��ال حملته 
االنتخابية. ويرفض الدميقراطيون 
إجراء املزيد من املفاوضات قبل إعادة 

فتح احلكومة.
وقال الرئيس األميركي دونالد ترمب 
في تغريدة، إنه يرى “إمكانية كبيرة 
لتوسيع نطاق” التنمية االقتصادية 
بني الواليات املتحدة وتركيا بعد أن 
هدد، بتدمير اقتصاد تركيا إذا هاجمت 

ترامب متحدثاً في مؤمتر صحافي سابقحلفاء واشنطن األكراد في سوريا.

بولتون: إيران زودت الوكالة الذرية مبعلومات منقوصة ومزيفة

ترامب يرفض اقتراح عضو مبجلس الشيوخ إلعادة فتح احلكومة

الواليات املتحدة وكوريا 
الشمالية رمبا جتريان مباحثات 

رفيعة هذا األسبوع
كشف مصدر دبلوماسي عن أن مسؤولني كبار من الواليات املتحدة 
وكوريا الشمالية رمبا يجرون مباحثات رفيعة املستوى في واشنطن هذا 

االسبوع متهيدا لعقد قمة ثانية بني البلدين.
ونقلت وك��ال��ة )ي��ون��ه��اب( ال��ك��وري��ة اجلنوبية لألنباء ع��ن املصدر 
الدبلوماسي القول إنه من املتوقع ان يستقبل وزير اخلارجية األمريكي 
مايك بومبيو في واشنطن كيم يوجن تشول الذي يوصف بأنه احد كبار 

مساعدي زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون.
وأض��اف املصدر “نظرا اللتزامات الوزير بومبيو االخ��رى فإنه من 
الواقعي أن يكون متاحا إلجراء املباحثات في 17 و18 يناير” مشيرا إلى 
قطع وزير اخلارجية األمريكي جولته إلى الشرق األوسط حلضور جنازة 

عائلية.
ولم تصدر بيونغ يانغ أو واشنطن أي بيان بشأن املباحثات املتوقعة 

في واشنطن في وقت الحق من األسبوع اجلاري.
وعقد اجلانبان مباحثات بشأن القمة الثانية ب��ني الزعيمني بعد 

اجتماعهما األول غير املسبوق الذي عقد في سنغافورة في يونيو املاضي.
وكان الرئيس األمريكي دونالد ترامب حتدث صراحة عن احراز تقدم في 

اجلهود الرامية إلى ترتيب اجتماع آخر مع زعيم كوريا الشمالية.
وك��ان من املقرر أن يعقد بومبيو اجتماعا مع كيم يوجن تشول الذي 
يشغل منصب نائب رئيس اللجنة املركزية حلزب العمال احلاكم في 

نيويورك في نوفمبر املاضي لكن اللقاء مت إلغاؤه فجأة.

إيران تعلن فشل عملية إطالق 
قمر صناعي إلى الفضاء

اعلنت ايران أمس  الثاثاء فشل عملية إيصال قمر صناعي الى الفضاء 
لعدم استقراره في مداره مؤكدة استمرار مساعيها إلجناح التجربة.

ونقل التلفزيون الرسمي االيراني عن وزير االتصاالت وتقنية املعلومات 
االيراني محمد جهرمي القول ان “القمر الصناعي )بيام( لم يستقر في 
مداره بعد اطاقه على منت صاروخ الى الفضاء” الفتا في الوقت نفسه الى 

اطاق قمر صناعي آخر يحمل اسم )دوستي( “قريبا” الى الفضاء.
واض��اف جهرمي ان الصاروخ الناقل للقمر الصناعي )بيام( اجتاز 
بنجاح املرحلتني االولي والثانية لكنه لم يتمكن من الوصول إلى املرحلة 

الثالثة “وبالتالي فإنه لم يستقر في املدار”.
وكان الرئيس االيراني حسن روحاني اعلن امس االثنني عزم باده على 
إطاق قمرين صناعيني محليي الصنع الى الفضاء في “القريب العاجل” 

لرصد االحوال اجلوية والبيئة في ايران.

40 مهاجراً وانتشال جثة طفلة من بحر إيجة إنقاذ 

أردوغان: لن نسمح للتنظيمات اإلرهابية 
باقتحام حدودنا .. سندفنهم في حفرهم

اص����درت ال��س��ل��ط��ات ال��ت��رك��ي��ة أم��س  
الثاثاء مذكرة اعتقال بحق 137 شخصا 
من بينهم جنود لاشتباه في صلتهم مبا 
يسمى منظمة )الكيان امل��وازي( في عدة 

مدن تركية.
ونقلت وك��ال��ة )أن��اض��ول( التركية 
لألنباء عن مصدر بالشرطة القول ان 
االدع���اء ال��ع��ام ف��ي أن��ق��رة أص��در مذكرة 
اعتقال بحق 50 جنديا يعملون بالقيادة 

املركزية لقوات الدرك.
وأض����اف امل��ص��در ان االدع����اء ال��ع��ام 
مبدينة )قونيا( أصدر أيضا مذكرة اعتقال 
بحق 50 شخصا م��ن بينهم 32 جنديا 
في حني أمر مكتب االدع��اء العام مبدينة 
)قوجة ايلي( باعتقال 22 جنديا بينما 
أص��در االدع���اء ال��ع��ام مبدينة )موغا( 
مذكرة اعتقال بحق 15 شخصا معظم 

جنود.
وكان وزير العدل التركي عبداحلميد 
غل أعلن مطلع يناير اجلاري ان السلطات 
التركية اعتقلت 31088 شخصا لصلتهم 

مبنظمة )الكيان املوازي(. 
وشنت السلطات التركية بعد محاولة 
االن��ق��اب الفاشلة عمليات اعتقال ضد 
عناصر )الكيان امل��وازي( طالت عشرات 
اآلالف كما ق��ام��ت بفصل أك��ث��ر م��ن مئة 
ألف شخص من العاملني في القطاعات 

احلكومية واخلاصة من عملهم.
وذكرت مصادر أمنية تركية أن قوات 

خفر السواحل التركية أنقذت 40 مهاجرا 
غير شرعي من الغرق وانتشلت جثة طفلة 
إثر تسرب مياه إلى زورقهم في بحر إيجة 

غربي الباد. ونقلت وكالة )أناضول( 
التركية لألنباء عن املصادر األمنية القول 
إن قيادة خفر السواحل تلقت باغا بشأن 

وجود زورق يقل مهاجرين غير شرعيني 
على وشك الغرق قبالة سواحل )كوش 

أضاسي( في والية )أيدن(.

وأوضحت املصادر أن الفرق التابعة 
خلفر السواحل التركي نفذت عملية في 
املنطقة ومتكنت م��ن إن��ق��اذ 40 مهاجرا 
غير شرعي وانتشال جثة طفلة تبلغ 4 
سنوات حسب املعلومات األولية.وأشارت 
املصادر إلى أنه جرى نقل املهاجرين إلى 
مستشفى فيما تواصل الفرق عمليات 

البحث واإلنقاذ في املنطقة.
من جهته ق��ال الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغ���ان: لن نسمح أب��دا بإقحام 
تنظيمات “داعش” و “ي ب ك” اإلرهابية 
ف��ي ح���دودن���ا،  سندفنهم ف��ي حفرهم ، 
متابعاً : أحزننا اخ��ت��اف امل��واق��ف مع 
الواليات املتحدة )بشأن سوريا( ،  كما 
نحمي حقوقنا سنحمي أي��ض��ا حقوق 
إخوتنا السوريني حتى النهاية ، مضيفاً 
: بينما كانت القوى التي أغرقت سوريا 
ف��ي ب��ح��ور م��ن ال��دم��اء وال��دم��وع تسرح 
ومترح في املنطقة، ظهرت جهات تطالب 
تركيا بالتزام الصمت حيال ما يجري في 
سوريا، وهذه اجلهات كانت تخطط لنقل 
األحداث الدموية إلى الداخل التركي، فلم 

نسمح ولن نسمح بذلك مستقبا
وأضاف : نأمل أن نكون قد توصلنا إلى 
تفاهم مع ترامب )حول سوريا( ، متابعاً 
: سيتم تشكيل املنطقة اآلمنة ) شمالي 
س��وري��ا ( م��ن قبلنا ، كما ق��ال : مقارنة 
ال��وج��ود التركي ف��ي س��وري��ا م��ع وج��ود 

القوى األخرى، يعد إهانة لتاريخنا .

رجب طيب اردوغان

استقالة مساعد املتحدثة 
باسم البيت األبيض

   
استقال مساعد للمتحدثة باسم البيت األبيض سارة ساندرز 
من منصبه، ليترأس الفرع اإلعامي لشركة ضغط على ما أعلنت 

املجموعة التي وظفته.
وبذلك ينضم املساعد راج ش��اه إل��ى صفوف املستشارين 
واملوظفني في إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب الذين غادروا 
مناصبهم منذ دخول دونالد ترامب إلى البيت األبيض في يناير 

.2017
وأع��رب عن س��روره لانضمام إلى مجموعة “باالرد ميديا 
غروب”، وفق ما جاء في بيان صادر عن الفرع اإلعامي لشركة 
الضغط األمريكية “باالرد بارتنرز”، التي تضم بني زبائنها قطر 

ومصرف “خلق بنك” التركي وجمهورية مالي.
وسيعمل راج ش��اه ف��ي منصبه اجل��دي��د إل��ى جانب جامي 
روبن الذي كان متحدثاً باسم وزارة اخلارجية في عهد الرئيس 
الدميوقراطي بيل كلينتون، وانضم شاه إلى البيت األبيض عند 
تنصيب ترامب، وكان يتولى بنفسه بني احلني واآلخر اإلجابة 
على أسئلة الصحافيني خال املؤمترات الصحافية في البيت 

األبيض.

»داعش« يجتاح بلدة 
شمالي شرق نيجيريا

أكدت مصادر أمنية أن مسلحي تنظيم داعش في غرب أفريقيا 
اجتاحوا بلدة ران شمالي شرق نيجيريا. وأضافت املصادر أن 
ق��وات احلكومة النيجيرية فرت خال هجوم التنظيم، كما فر 

سكان البلدة.وقالت إن املتشددين يضرمون النار في املباني.

قائد اجليش اإلسرائيلي اجلديد »كوخافي« يستلم مهامه خلفا ل�»أيزنكوت«

نتنياهو: أنصح إيران باخلروج »السريع« من سورية
طلب رئيس الوزراء اإلسرائيلي، 
بنيامني نتنياهو، أمس الثاثاء، 
من إي��ران، اخل��روج “سريعا” من 

سوريا. 
وقال نتنياهو في مراسم تولي 
أف��ي��ف ك��وخ��اف��ي، م��ه��ام��ه رئيسا 
ألرك��ان اجليش اإلسرائيلي، خلفا 
لغادي أيزنكوت، في مدينة، تل 
أبيب:” أنصح اإليرانيني مبغادرة 
سوريا بسرعة، ألننا سنواصل 

سياستنا احلازمة دون خوف “. 
وأض���اف نتنياهو:” ف��ي هذه 
السنوات األربع، واجهنا حتديات 
كبيرة: فاجلبهات تتغير، ولكن 
هناك عامل مركزي واحد يواجهنا: 

إيران وفروعها اإلرهابية “. 

وت����اب����ع رئ���ي���س ال��������وزراء 
اإلسرائيلي:” إذا احتجنا خلوض 
ح����رب ش���ام���ل���ة، ف����إن اجل��ي��ش 
اإلس��رائ��ي��ل��ي س��وف ي��خ��وض هذا 
ال��ت��ح��دي، وم��واط��ن��ي إس��رائ��ي��ل 
سيواجهون التحدي: متحدون، 
س��ن��ع��م��ل ع��ل��ى ض��م��ان اخل��ل��ود 

إلسرائيل”. 
وت��وّج��ه نتنياهو إل��ى القائد 
اجل���دي���د ل��ل��ج��ي��ش، ك��وخ��اف��ي، 
بالقول:” س���وف نضمن لْكمة 
ساحقة ضد كل األع��داء القريبني 
والبعيدين، سوف يدفع أعداؤنا 
ثمًنا غير محتمل بسبب عدوانهم”. 
وف����ي إع����ان غ��ي��ر م��س��ب��وق، 
كشف نتنياهو ، أن س��اح اجلو 

اإلسرائيلي هاجم مواقع إلي��ران 
وحزب الله في دمشق، مضيفا إن 
اجليش هاجم في األي��ام املاضية، 
أه��داف��ا إلي��ران وح��زب الله بينها 

مخازن أسلحة إيرانية. 
وأكد نتنياهو في ذات التصريح، 
أن إسرائيل هاجمت مئات األهداف 
في سوريا تابعة إلي��ران وحزب 

الله في الفترات السابقة.
وتسلم اجلنرال أفيف كوخافي، 
م��ه��ام��ه، رئيسا ألرك���ان اجليش 
اإلسرائيلي، خلفا لغادي أيزنكوت، 

الذي أنهى سنوات خدمته. 
وجرت مراسل تسلم املهام، في 
مقر وزارة الدفاع اإلسرائيلية في 

مدينة تل أبيب. 
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الرئيس األميركي يؤكد أن هناك إمكانية 
ل��ت��وس��ي��ع ال��ت��ع��اون االق���ت���ص���ادي م���ع أن��ق��رة

أميركا متدد انتشار قواتها على حدود 
املكسيك إلى سبتمبر

أعلنت وزارة الدفاع األميركية، 
“البنتاغون “، أمس  الثاثاء، أنه 
مت متديد انتشار القوات األميركية 
على احل���دود م��ع املكسيك حتى 
سبتمبر من أجل دعم حرس احلدود 

في مواجهة تدفق املهاجرين.
وقال متحدث باسم البنتاغون 

في بيان إن “وزير الدفاع بالوكالة 
ب��ات ش��ان��اه��ان واف���ق على طلب 
وزارة األم��ن ال��داخ��ل��ي املساعدة 

حتى 30 سبتمبر 2019”.
وينتشر حالياً أكثر من 4500 
ج��ن��دي ع��ل��ى ط���ول احل����دود بني 

الواليات املتحدة واملكسيك.

وك��ان مقرراً أن ينتهي انتشار 
تلك القوات األميركية في منتصف 
دي��س��م��ب��ر، غ��ي��ر أن وزارة األم��ن 
ال��داخ��ل��ي طلبت ف��ي ب���ادئ األم��ر 
من البنتاغون أن يتم متديد هذا 
االنتشار حتى 31يناير نظراً إلى 

“التهديد املستمر” على احلدود.

مادورو يهاجم »هتلر العصر احلديث« 
وص��ف الرئيس الفنزويلي نيكوالس م���ادورو، 
نظيره البرازيلي جاير بولسونارو بأنه “هتلر 
األزم��ن��ة احلديثة”. وق��ال م���ادورو ف��ي خطاب أم��ام 
اجلمعية التأسيسية التي تضم مناصريه حصرا 
إن “بولسونارو ه��و هتلر األزم��ن��ة احل��دي��ث��ة. إنه 
كذلك. باملقابل، تنقصه الشجاعة واحلسم ألنه دمية 
ملجموعات )مؤثرة(”. وأض��اف الرئيس الفنزويلي 

“الشعب البرازيلي سيتولى أمره”. وكانت احلكومة 
البرازيلية ق��د وصفت ال��والي��ة الرئاسية اجلديدة 
مل���ادورو بأنها “غير شرعية”، معتبرة أن السلطة 
التنفيذية تعود إلى اجلمعية الوطنية التي تسيطر 
عليها املعارضة الفنزويلية. ول��م ُترسل البرازيل 
التي يرأسها بولسونارو منذ األّول من يناير أّي ممّثل 

حلضور حفل تنصيب مادورو.

اضراب حتذيري في ثمانية مطارات 
220 ألف مسافر أملانية يعطل حركة 

بدأ موظفون بثمانية مطارات 
أمل��ان��ي��ة اب��رزه��ا )ف��ران��ك��ف��ورت( 
ال��دول��ي اض��راب��ا حت��ذي��ري��ا أمس  
الثاثاء استجابة لدعوة اطلقها 
جتمع النقابات األملانية )فيردي( 
االم��ر ال��ذي يتوقع أن ي��ؤدي الى 

تعطيل حركة 220 الف مسافر.
وق�����ال )ف����ي����ردي( ف���ي ب��ي��ان 
إن االض������راب ي��ش��م��ل م��ط��ارات 
)ف��ران��ك��ف��ورت( ف��ي جنوب وسط 
ال��ب��اد و)ميونيخ( ف��ي اجلنوب 
و)ه����ام����ب����ورغ( و)ه���ان���وف���ر( 

و)برمين( في الشمال )دريسدن( 
و)الي���ب���زي���غ( و)اي����رف����وت( في 

الشرق.
وقالت النقابة ان االف املوظفني 
العاملني في مجال االمن وتخليص 
البضائع والركاب يشاركون في 
االض���راب التحذيري ال��ذي عزته 
إل��ى فشل مباحثات رف��ع االج��ور 
ورغبتها في زي��ادة الضغوطات 
ع��ل��ى ال��ش��رك��ات امل��ش��غ��ل��ة لهذه 

املطارات.
ومن جانبه حذر احتاد الشركات 

املشعلة لهذه امل��ط��ارات )اي��ه دي 
ف��ي( من تعطل حركة سفر 220 
الف مسافر االمر الذي سينعكس 
على حركة القطارات والشوارع 
ال��س��ري��ع��ة م��ن��اش��دا امل��س��اف��ري��ن 
باللجوء الى شركات الطيران من 

اجل الغاء احلجوز او تأجليها.
واوض��ح انه سيتم الغاء 570 
رحلة من والى مطار )فرانكفورت( 
الدولي و109 في مطار )هامبورغ( 
و27 رحلة في مطار )برمين( وثلث 

الرحات في مطار )هانوفر(.


