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حكم��ت حمكمة اأم��ن الدولة االردنية الثالث��اء على قاتل 
الكات��ب االردين ناه�ض حرت باالعدام �شنقا حتى املوت، 
ح�شبم��ا اف��ادت مرا�شلة وكالة فران�ض بر���ض داخل قاعة 

املحكمة.
وحك��م قا�شي املحكمة اأمن الدول��ة على قاتل حرت )49 
عام��ا( "باالعدام �شنقا حتى املوت" بع��د ادانته "بتهمة 

القيام باعمال ارهابية اأف�شت اىل موت ان�شان". 
وق��ال نائ��ب ع��ام املحكم��ة القا�ش��ي الع�شك��ري العميد 
زي��اد الع��دوان ان "املحكم��ة جّرم��ت قات��ل ح��رت بته��م 
القيام باأعم��ال اإرهابية اأف�شت اإىل موت اإن�شان، والقيام 
باأعم��ال م��ن �شاأنها اإث��ارة الفتنة، والقت��ل العمد، وحمل 
وحي��ازة �ش��الح ن��اري م��ن دون ترخي�ض".كم��ا حكمت 
املحكم��ة على �شخ�ش��ن اآخري��ن هما بائ��ع ال�شالح اىل 
القات��ل والو�شي��ط ببيع ال�ش��الح بال�شجن "�شن��ة واحدة". 
وق��ال القات��ل يف اول رد فعل بعد ت��الوة احلكم "ح�شبي 

اهلل ونعم الوكيل، هلل العزة ور�شوله واملوؤمنن". 

ح���ض اجلي���ض ال�ش��وري الثالث��اء اخ��ر املقاتل��ن 
اىل  حل��ب  مدين��ة  يف  املحا�رصي��ن  واملدني��ن 
مغادرته��ا، متهي��دا الع��الن �شيطرت��ه عل��ى كامل 
املدين��ة، يف انت�ش��ار يعد االب��رز لدم�ش��ق منذ بدء 

النزاع قبل نحو �شت �شنوات.
وت�شت�شي��ف مو�شك��و اب��رز حلفاء دم�ش��ق، الثالثاء 
اجتماعا ثالثي��ا ي�شم اىل جانب وزي��ر خارجيتها 
�شريغ��ي الفروف كال من وزيري اخلارجية االيراين 
حممد جواد ظريف والرتكي مولود ت�شاو�ض اوغلو.

ومتهيدا الع��الن �شيطرته على كام��ل املدينة، قال 
م�ش��در ع�شكري �ش��وري لفران�ض بر���ض الثالثاء ان 
"اجلي�ض اطلق نداًء عرب مكربات ال�شوت ملن تبقى 
م��ن امل�شلح��ن واملدني��ن الراغب��ن باملغ��ادرة، 
للخروج من االحياء ال�رصقية يف حلب" م�شيفا انه 
اإثر ذل��ك "من املفرت�ض ان يدخ��ل اجلي�ض لتنظيف 

املنطقة بعد خروجهم".
وياأت��ي ن��داء اجلي�ض بعد متكن وحدات��ه خالل �شهر 
م��ن ا�شتعادة ال�شيطرة على اأغل��ب االحياء ال�رصقية 
يف حل��ب والت��ي كان��ت حت��ت �شيط��رة الف�شائ��ل 
املقاتل��ة منذ الع��ام 2012، تاريخ انق�شام املدينة 

بن الطرفن.
ومن��ذ اخلمي���ض، اح�شت اللجن��ة الدولي��ة لل�شليب 
االحم��ر اجالء 25 ال��ف �شخ�ض من اخر جيب حتت 
�شيط��رة الف�شائل املقاتل��ة يف حلب منذ بدء عملية 
االج��الء اخلمي�ض، وفق ما ذك��رت متحدثة اعالمية 
لوكالة فران�ض بر���ض الثالثاء، متحدثة عن "االف" 

ما زالوا ينتظرون اجالءهم داخل حلب.
وتبن��ى جمل���ض االم��ن ال��دويل االثن��ن باالجماع 
م���رصوع ق��رار فرن�ش��ي يدعو اىل ن���رص مراقبن يف 
حل��ب ملراقب��ة عملي��ات االج��الء م��ن ���رصق حلب 

الباق��ن  املدني��ن"  "�شالم��ة  عل��ى  واالطمئن��ان 
داخله��ا. وتاأت��ي عملي��ات اج��الء املحا�رصين من 
مدني��ن ومقاتلن من حلب مبوج��ب اتفاق رو�شي 
تركي ايراين، بعد �شيطرة قوات النظام ال�شوري على 
معظ��م االحياء ال�رصقي��ة التي كانت حت��ت �شيطرة 
الف�شائ��ل منذ العام 2012، تاريخ انق�شام املدينة 

بن الطرفن.
وب��داأت عملية االجالء اخلمي�ض قبل ان يتم تعليقها 
الي��ام ثم ا�شتئنافه��ا يف ال�شاع��ات االوىل من يوم 

االثنن.
وم��ن بن الذي��ن مت اجالوؤهم ليل االثن��ن الثالثاء 
وف��ق �شدقي، "14 جريح��ا يف حالة طبية حرجة" 
يف ح��ن غادر )جرحى( اخرون ه��ذا ال�شباح على 
منت احلافالت لكون و�شعهم ي�شمح بنقلهم فيها".

واك��د مدي��ر منظوم��ة اال�شع��اف يف ري��ف حل��ب 
اجلنوب��ي ب�ش��ار ببور و�ش��ول ثماني��ة با�شات اىل 
منطقة خ��ان الع�شل �شب��اح الثالث��اء وعلى متنها 
جرحى. وق��ال "حاالتهم تعي�ش��ة واجلميع يعانون 

ب�شبب ال��ربد)...(" م�شيفا انه �شاه��د "عجوزا ينزل 
من البا�ض وهو يرجتف" من �شدة الربد.

 وي�شم��ل اتفاق االجالء اخ��راج اربعة االف �شخ�ض 
م��ن بلدت��ي الفوعة وكفري��ا ال�شيعيت��ن املواليتن 
لق��وات النظ��ام يف حمافظ��ة ادل��ب )�شم��ال غرب( 
بالتزام��ن م��ع اخ��راج 1500 اخرين م��ن مدينتي 
م�شاي��ا والزب��داين املحا�رصتن من ق��وات النظام 

يف ريف دم�شق.
وبح�شب اللجنة الدولي��ة لل�شليب االحمر، مت اجالء 

"750 �شخ�شًا" من الفوعة وكفريا حتى االن.
وم��ع قرب انته��اء عمليات االج��الء، ي�شتعد النظام 
ال�شوري الع��الن �شيطرته على كام��ل مدينة حلب، 
يف انت�ش��ار يعد االك��رب لدم�شق، بدع��م رئي�شي من 

حليفتها رو�شيا.
و�ش��وت جمل���ض االمن ال��دويل باالجم��اع االثنن 
على ن�رص �رصيع ملراقبن تابعن لالمم املتحدة يف 
حل��ب لال�رصاف على عمليات االج��الء واالطمئنان 
اىل م�شري املدنين الذين ال يزالون عالقن هناك.

تونس تحيل ملف اغتيال مهندس الطيران إلى قضاء مكافحة اإلرهاب

ميركل: مجزرة سوق الميالد في برلين اعتداء إرهابي أوقع 12 قتيال

الحكم على قاتل الكاتب األردني 
ناهض حتر باإلعدام شنقًا

اأحال��ت تون�ض ق�شية اغتي��ال مهند�ض الطريان حممد الزواري الذي ن�شبته حركة 
حما���ض اىل املو�ش��اد اال�رصائيل��ي اىل الق�ش��اء املتخ�ش�ض مبكافح��ة االرهاب 

بح�شب ما اعلنت النيابة العامة الثالثاء.
وق��ال �شفي��ان ال�شليطي الناطق الر�شمي با�شم النياب��ة العامة يف حمكمة تون�ض 
االبتدائي��ة والق�ش��اء املخت���ض مبكافح��ة االره��اب لفران�ض بر���ض ان "حمكمة 

�شفاق�ض اأحالت ملف اغتيال الزواري" اىل الق�شاء املتخ�ش�ض.
وق��د ع��ر اخلمي�ض على ال��زواري )49 عاما( ال��ذي يحمل اجلن�شيت��ن التون�شية 
والبلجيكي��ة مقتوال بالر�شا�ض داخل �شيارته ام��ام منزله يف منطقة العن من 

والية �شفاق�ض )و�شط �رصق( ثاين اكرب مدن تون�ض.
واعلن��ت كتائب الق�شام اجلناح الع�شكري حلرك��ة حما�ض ال�شبت ان الزواري احد 
قادته��ا، حمّملة ا�رصائيل م�شوؤولية مقتله ومتوعدة بال��رد. واأو�شحت الق�شام ان 
ال��زواري كان م�رصف��ا "على م�رصوع طائ��رات االبابيل الق�شامي��ة التي كان لها 

دورها يف حرب العام 2014" التي �شنتها ا�رصائيل على قطاع غزة.

اعلن��ت امل�شت�ش��ارة االملاني��ة انغيال م��ريكل الثالثاء غ��داة مقت��ل 12 �شخ�شا يف 
االق��ل وا�شاب��ة 48 اآخرين بج��روح عندما ده�شت �شاحنة ح�ش��دا يف �شوق للميالد 
يف برل��ن ان ه��ذا "اعت��داء ارهابي" ما ي�ش��كل �شدمة للبالد ويح��رك اجلدل حول 

�شيا�شتها املتعلقة بالهجرة.
وُتذّك��ر ه��ذه املجزرة التي اثارت تعبئة فرق م��ن املحققن وامل�شعفن طوال الليل 
يف حميط ال�شاحنة وال�شحايا املمددين من حولها، بعملية مماثلة وقعت يوم العيد 
الوطني الفرن�شي يف مدينة ني�ض اجلنوبية حن اقتحمت �شاحنة الكورني�ض البحري 
ُموِقع��ة 86 قتي��ال. واك��دت امل�شت�شارة االملاني��ة انه "اعتداء ارهاب��ي" م�شرية اىل 
احتم��ال ان يكون منفذه طالب جلوء. وقالت "علينا يف �شوء ما نعرفه ان نفرت�ض 
ان��ه هجوم ارهاب��ي" م�شيفة وقد بدا عليها التاأثر ال�شدي��د "اعرف انه �شيكون على 
قدر خا�ض من ال�شعوبة علينا اأن نحتمل االمر اإن تاكد ان هذا العمل نفذه �شخ�ض 

طلب احلماية واللجوء يف املانيا".
ووفقا ل�شحيفة "بيلد"، فان �شائق ال�شاحنة التي ده�شت احل�شد يف احد اكر ا�شواق 
عيد امليالد ازدحاما يف العا�شمة االملانية هو باك�شتاين يبلغ من العمر 23 عاما.
وقال��ت انه �شل��ك طريق البلق��ان قادما من باك�شت��ان او افغان�شت��ان للو�شول اىل 

املانيا حيث تقدم بطلب للجوء يف �شباط/فرباير 2016 .

 

عمان  - متابعة

حلب  - متابعة

22 قتيال في اليمن والتحالف العربي يؤكد استخدام ذخائر عنقودية
�شه��د اليمن معارك جديدة بن الق��وات احلكومية واملتمردي��ن احلوثين ا�شفرت 
ع��ن مقت��ل 22 �شخ�شا من الطرفن، يف وقت اعل��ن التحالف العربي انه ا�شتخدم 

"ب�شكل حمدود" قنابل عنقودية خالل هذا النزاع.
وقال��ت م�ش��ادر ع�شكري��ة لوكال��ة فران���ض بر���ض ان املتمردين احلوثي��ن �شنوا 
م�ش��اء االثن��ن هجوم��ا على مواق��ع الق��وات املوالية حلكوم��ة الرئي���ض عبدربه 
من�ش��ور هادي عند االطراف ال�شمالية ملدينة تعز يف جنوب غربي اليمن. وحقق 
املهاجم��ون خالل ال�شاعات االوىل من الهجوم تقدم��ا، غري ان القوات احلكومية 
�رصع��ان م��ا ا�شتع��ادت مواقعها بع��د و�شول تعزي��زات، بح�شب امل�ش��ادر ذاتها. 
واعلنت هذ امل�شادر ان ثمانية من عنا�رص القوات احلكومية و14 من املتمردين 
قتل��وا يف املع��ارك التي ا�شتخدمت فيها انواع خمتلفة م��ن اال�شلحة، الفتة النظر 

اىل ان الهدوء يخيم على تعز واالطراف املحيطة بها منذ �شباح الثالثاء.

ُيتوق��ع ان ي�شجل  العام 2016 م�شت��وى قيا�شيا يف درجات 
احل��رارة اذ ان امل��دة م��ا بن كان��ون الثاين/يناي��ر وت�رصين 
الثاين/نوفم��رب �شه��دت متو�شط حرارة ه��و االعلى حتى االن 
عل��ى م��ا اظه��رت البيانات االخ��رية الت��ي ن�رصته��ا الوكالة 

االمريكية للغالف اجلوي واملحيطات )نوا(.
فخ��الل اال�شه��ر ال�11 االوىل م��ن ال�شنة كانت احل��رارة على 
�شط��ح املحيط��ات والياب�شة اعل��ى ب�0،93 درج��ة عن معدل 
امل�شت��وى  بذل��ك  )14 درج��ة( متج��اوزة  الع�رصي��ن  الق��رن 
القيا�شي ال�شابق للمدة نف�شها من العام 2015 ب� 0،7 درجة 
على ما او�شحت وكالة نوا يف ن�رصتها ال�شهرية حول درجات 

احلرارة يف العامل.
ل��ذا ُيتوق��ع ان ي�شج��ل الع��ام 2016 م�شتوى قيا�شي��ا جديدا 

لل�شن��ة الثالث��ة عل��ى الت��وايل.اال ان ال�شه��ر املا�ش��ي ت�رصين 
ثاين/نوفمرب كان خام�ض �شهر االكر دفئا يف العامل منذ بدء 

تدوين البيانات املتعلقة  باحلرارة العام 1880.
فق��د كانت احلرارة عل��ى الياب�شة و�شطح املحيط��ات اعلى ب� 
0،72 درجة مئوية من معدل القرن الع�رصين )11،2 درجة( 
اي اب��رد ب���0،22 درجة م��ن ت�رصي��ن الثاين/نوفمرب 2015 
ال��ذي �شه��د م�شت��وى قيا�شيا ب�شب��ب التي��ار اال�شتوائي احلار 
"اإل نيني��و" خ�شو�شا. وتزام��ن ارتفاع احلرارة خالل العام 
2016 م��ع تكثف ه��ذا التيار املتكرر الذي بداأ يتبدد نهاية 

الربيع لتحل مكانه ظاهرة "اإل نينيا" وهي تيار بارد.
وكان متو�ش��ط م�شاحة اجللي��د يف القطب ال�شمايل يف ت�رصين 
الثاين/نوفمرب املا�ش��ي، 9،08 مالين كيلومرت مربع وهي 
اال�شع��ف منذ بدء عمليات الر�ش��د باالقمار اال�شطناعية يف 

العام 1979 على ما افاد املركز الوطني للثلوج واجلليد.

اعلنت ال�رصطة ال�شوي�رصية الثالثاء انها اوقفت تعقب الرجل 
ال��ذي اوقع ثالث��ة جرحى باطالق��ه النار عل��ى م�شلن يف 
املرك��ز اال�شالمي يف زوريخ م�شاء االثنن بعد التعرف على 

جثة ُعر عليها بالقرب من املكان.
وا�شاف��ت �رصطة كانت��ون زوريخ يف بيان "مت التعرف على 
مطل��ق الن��ار على املرك��ز اال�شالمي يف زوري��خ. وعر على 
جثة قرب مكان اجلرمية قد تكون لها عالقة" باطالق النار.
واك��دت "التخل��ي عن عملي��ة التعقب".لك��ن ال�رصطة مل تعط 
تفا�شيل حول هوية �شاحب اجلثة ومالب�شات وفاته م�شرية 

اىل انها �شتعقد موؤمترا �شحافيا.
وكان �ش��اب يف الثالثين��ات يرت��دي مالب�ض �ش��وداء يغطي 
راأ�ش��ه بقبع��ة م��ن ال�شوف دخ��ل االثنن قاع��ة ال�شالة يف 

املرك��ز اال�شالم��ي الواق��ع ق��رب حمط��ة ال�ش��كك احلديد يف 
زوريخ.

واق��دم عل��ى اطالق النار عل��ى عدة م�شل��ن فا�شاب ثالثة 
منه��م )30 و 35 و 56 عام��ا( وفق ال�رصط��ة التي مل حتدد 
هوياتهم او مدى ا�شاباتهم.وبعد مدة، عر عنا�رص ال�رصطة 

على جثة حتت ج�رص قرب مكان احلادث.
وعادة ما يرتدد على املركز االإ�شالمي ع�رصات من امل�شلن 
وخ�شو�شا م��ن املغرب العربي وال�شوم��ال واريرتيا، وفقا 

لو�شائل االعالم ال�شوي�رصية.
وتته��م و�شائ��ل االعالم ع��دة م�شاجد يف �شوي���رصا بت�شجيع 

التطرف وخ�شو�شا يف او�شاط ال�شباب.
وتفي��د و�شائل االعالم ال�شوي�رصي��ة ان هناك نحو 450 الفا 
م��ن امل�شلم��ن يف �شوي�رصا، م��ن ا�شل جمموع �ش��كان يبلغ 

نحو ثمانية مالين ن�شمة.

االح��رتار  بظاه��رة  االمريكي��ن  اعتق��اد  يختل��ف 
املناخ��ي بح�شب اح��وال الطق�ض التي مي��رون بها، 
فالذي��ن يعي�شون يف املناطق االك��ر حرا يعتقدون 
بهذه الظاهرة وخطورته��ا اكر من �شكان املناطق 

الباردة، بح�شب ما اظهرت درا�شة حديثة.
وج��اء يف الدرا�ش��ة املن�ش��ورة يف جمل��ة اجلمعي��ة 
االمريكي��ة للعل��وم "�ش��كان املناط��ق الت��ي �شهدت 

اأخ��ريا موج��ات ب��رد قيا�شية اكر م��ن موجات حر 
مييلون اىل ال�شك بظاهرة االحرتار املناخي".

ويلتب���ض االم��ر عل��ى الكثريين ب��ن �شج��ل املناخ 
يف العق��ود االخ��رية عل��ى �شعيد الع��امل كله، وبن 
احوال الطق�ض يف منطقة حمددة واختالفها بح�شب 
الف�شول.وق��ال ماي��كل م��ان اال�شت��اذ يف جامع��ة 
ج��ورج وا�شنطن "احدى امل�شكالت الكربى هي عدم 
الربط ب��ن الظواه��ر املناخي��ة املحلي��ة والظواهر 
املناخي��ة عل��ى م�شتوى العامل يف ذه��ن اجلمهور".

وا�ش��اف "من ال�شهل ان يق��ول النا�ض ان ما يجري 
عندهم يجري اي�شا يف كل العامل"

ول��ذا ف��ان كثريي��ن م��ن االمريكي��ن ي�شدق��ون ما 
ي�شاهدون��ه بانف�شه��م اك��ر مم��ا يقول��ه العلم��اء، 
بح�شب روبرت كوفمان اال�شتاذ يف جامعة بو�شطن 
واح��د امل�شاركن اي�شا يف الدرا�ش��ة. واظهرت عدة 
ا�شتطالع��ات ان رب��ع االمريكي��ن ال ي�شدق��ون ان 
االح��رتار املناخ��ي ه��و حقيق��ة، او ان انبعاث��ات 

الغازات الناجمة عن الن�شاط الب�رصي ت�شهم فيه.

الشرطة السويسرية توقف البحث عن مطلق النار في زوريخ العام 2016 سجل مستوى قياسيًا بدرجات الحرارة في القرن العشرين

الجيش السوري يحض آخر المسلحين والمدنيين على مغادرة حلب

تصديق األميركيين ظاهرة االحترار المناخي تختلف حسب الطقس في مناطقهم 
واشنطن - متابعة

كانتون - خاصعواصم - متابعة

بعد الهجمات على أوروبا 

الفروف: لن نقدم تنازالت لإلرهابيين.. وترامب يتعهد بمحو "اإلرهابيين" 

دع��ا وزي��ر اخلارجي��ة الرو�شي �شريغ��ي الفروف 
الثالث��اء اىل ع��دم "تقدمي تن��ازالت لالرهابين" 
يف االزم��ة ال�شوري��ة وذل��ك خ��الل لقائ��ه نظريه 
الرتك��ي مول��ود ت�شاو���ض اوغل��و يف مو�شكو غداة 
اغتي��ال ال�شف��ري الرو�ش��ي يف تركي��ا بينم��ا تعهد 
ترام��ب  دونال��د  املنتخ��ب  االمريك��ي  الرئي���ض 
مبح��و "االرهابي��ن" ع��ن وج��ه االر���ض، منددا 
ب�"الهجمات املتوا�شل��ة لالرهابين اال�شالمين 
على امل�شيحين"، وذل��ك يف معر�ض تعليقه على 

الهجمات يف املانيا وتركيا و�شوي�رصا االثنن.
وق��ال الف��روف متوجها اىل نظ��ريه الرتكي "اآمل 
ان تتيح حمادثاتن��ا وكذلك اللقاء الثالثي املقبل 
مع نظرينا االيراين التو�شل اىل اتفاقات ميكن ان 
تدفع عملي��ة الت�شوية ال�شورية ُقدمًا لكن من دون 

تقدمي اي تنازالت لالرهابين".
م��ن جهته ع��رب الوزي��ر الرتكي جمددا ع��ن رغبة 
تركي��ا "يف موا�شل��ة العم��ل امل�ش��رتك ح��ول حل 
�شيا�ش��ي يف �شوري��ا، وكذل��ك ح��ول تطوير جممل 

العالقات الثنائية".
وياأتي هذا اللق��اء يف مو�شكو غداة اغتيال ال�شفري 
الرو�ش��ي يف تركي��ا اندري��ه كارل��وف بر�شا���ض 
�رصط��ي تركي اثن��اء اإلقائه كلمته خ��الل افتتاح 

معر�ض فني يف انقرة.
وا�ش��اف ت�شاو���ض اوغل��و ان "اله��دف الرئي�ش��ي 
الرو�شي��ة- بالعالق��ات  االإ���رصار  كان  للقات��ل 
الرتكي��ة ووقف التق��دم الذي حتقق ع��رب جهودنا 

امل�شرتكة يف االونة االخرية".
وو�شل��ت جمموع��ة م��ن 18 حمققا م��ن عنا�رص 
اجهزة اال�شتخبارات ودبلوما�شين رو�ض الثالثاء 
اىل انق��رة لتو�شي��ح مالب�ش��ات اغتي��ال ال�شف��ري 
الرو�شي اندريه كارلوف م�شاء االثنن يف انقرة. 

من جهته تعهد الرئي�ض االمريكي املنتخب دونالد 
ترامب مبحو "االرهابين" عن وجه االر�ض، منددا 
ب�"الهجمات املتوا�شل��ة لالرهابين اال�شالمين 
على امل�شيحين"، وذل��ك يف معر�ض تعليقه على 

الهجمات يف املانيا وتركيا و�شوي�رصا االثنن.

وقت��ل 12 �شخ�شًا ده�شًا يف اعتداء حن اقتحمت 
�شاحن��ة ح�ش��داً يف �ش��وق املي��الد يف برل��ن يف 
ح��ن اغتيل ال�شف��ري الرو�شي يف انق��رة بر�شا�ض 
�رصط��ي ترك��ي وح�ش��ل اط��الق ن��ار يف مدين��ة 
زيوريخ ال�شوي�رصية حن اقتحم رجل قاعة �شالة 

للم�شلم��ن. وق��ال ترام��ب يف بي��ان ُمدين��ًا ب�شدة 
اعتداء برلن ان "مدنين ابرياء قتلوا يف ال�شوارع 
بينم��ا كان��وا ي�شتعدون لعي��د املي��الد. ان تنظيم 
الدول��ة اال�شالمي��ة وارهابين ا�شالمي��ن اآخرين 
يهاجمون با�شتم��رار امل�شيحين يف جمتمعاتهم 

جهاده��م  اط��ار  يف  وذل��ك  عبادته��م  واماك��ن 
العاملي".وا�شاف ان "ه��وؤالء االرهابين وكذلك 
�شبكاته��م االقليمي��ة والدولية يج��ب حموهم عن 
وجه الكرة االر�شي��ة، وهذه املهمة �شننجزها مع 

كل �رصكائنا املحبن للحرية".

الجورنال – خاص


