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اأعليين اجلي�ييش الرتكييي، الأربعيياء مقتييل جنديييني اثنني 
واإ�سابة 15 اآخرين خالل معارك �سمال �سوريا.

وذكر اجلي�ش يف بيان، اأن 58 من مقاتلي "داع�ش" قتلوا 
يف غارات جوية وق�سف مدفعي وا�ستباكات �سمن هذه 

العمليات.
وقال اجلي�ش الرتكي، الأربعاء، اإن مقاتلني من املعار�سة 
ال�سورييية تدعمهم القوات امل�سلحيية الرتكية �سيطروا على 
تالل ا�سرتاتيجية حتيط مبدينيية الباب اخلا�سعة لتنظيم 

"داع�ش" بعد عمليات خالل الليل.

األمم المتحدة : 52 ألف شخص من جنوب السودان 
فروا في اتجاه أوغندا

ألمانيا.. التحقيق مع  الجئ  بشبهة االنتماء 
لداعش واالغتصاب 

اأكرث من 52 األف من مواطني جنوب ال�سودان فروا اإىل اأوغندا ال�سهر املا�سي فقط، 
بح�سييب الأمم املتحييدة حذر م�ست�سار الأمم املتحدة املعنييي مبنع الإبادة اجلماعية 
اأدامييا دينييغ من اأن ا�ستمرار القتال يف جنوب ال�سودان قد يفتح الباب اأمام ارتكاب 
الفظائييع اجلماعييية. وقييال داينييغ اإن اأكرث ميين 52 األييف �سخ�ش فييروا من جنوب 
ال�سودان اإىل اأوغندا ال�سهر املا�سي فقط، وحتدثوا عن وقوع عمليات قتل للمدنيني 

وتدمري للمنازل واأعمال عنف جن�سية.
واأعرب داينغ عن بالغ قلقه ب�ساأن الأو�ساع يف بلدة "كاجو كيجي" الواقعة جنوب 
العا�سميية جوبا، حيث و�سلت قوات حلفظ ال�سييالم تابعة لالأمم املتحدة يوم الأحد 
املا�سييي. وقييال داينييغ يف بيان لييه اإن رئي�ش جنييوب ال�سودان "�سيلفييا كري تعهد 
باإنهاء اأعمال العنف واإحالل ال�سالم، لكننا ل نزال نرى ا�ستباكات م�ستمرة، وتظل 

خطورة ارتكاب فظائع جماعية قائمة يف الوقت احلا�رض."
وتنت�ييرض قوات حفظ ال�سالم يف جنوب ال�سودان منييذ نيلها ال�ستقالل عام 2011، 

وتوجد حاليًا قوة يقدر عدد اأفرادها بي12800 عن�رض.
لكيين ال�ييرضاع الذي ن�سب بني الرئي�ييش �سيلفا كري ونائبه ال�سابييق رياك م�سار عام 
2013 اأدى اإىل انييدلع حييرب اأهلية يف البالد خلفييت ع�رضات الآلف من القتلى 

واأكرث من ثالثة ماليني نازح.

ميثييل الأربعاء 8 فرباير/�سباط �سوري، م�ستبه به يف النتماء لداع�ش وارتكاب 
جرمية حرب باغت�ساب امراأة يف �سوريا، اأمام قا�سي التحقيقات للبت يف اأمره.
وكان الدعيياء العام الأملاين اأ�سدر اأمرا بالقب�ش على مواطن �سوري يعتقد اأنه 

اغت�سب امراأة عند نقطة تفتي�ش تابعة لتنظيم "داع�ش" يف �سوريا.
7 فرباير/�سبيياط  "كارل�ييرضوه" الثالثيياء  العييام يف مدينيية  الدعيياء  واأعليين 
اأن امل�ستبييه بييه البالييغ ميين العميير 31 عامييا اعتقييل يف دائييرة "فوربومرن – 

غرايف�سفالد" التابعة لولية "مكلينبورغ فوربومرن" ب�رضق اأملانيا.
 وكانت املييراأة حتاول الفرار باأطفالها من املنطقة التي ي�سيطر عليها التنظيم، 
اإل اأن الرجييل ا�ستوقفهييا عند نقطة التفتي�ش واقتادهييا اإىل منزل اغت�سبها فيه، 

بح�سب التحقيقات.

 

رئيس هيئة البريد في استراليا يتقاضى 
10 أضعاف راتب رئيس الوزراء

دعييا رئي�ش الييوزراء الأ�سرتايل، مالكييوم ترينبول، هيئة الربيييد يف البالد اإىل 
اإعييادة النظر يف الراتب الذي يتقا�ساه املدير التنفيذي للهيئة.وتبني اأن مدير 
الهيئيية، اأحمد فاعييور، تقا�سى العام املا�سي 4.3 مليون دولر، وهو ما يربو 
علييى 10 اأ�سعيياف ما تقا�سيياه رئي�ييش الوزراء.وو�سف ترينبييول الأجر باأنه 

"مرتفع للغاية".
ودافعييت هيئيية الربيد يف اأ�سرتاليا عن دفعها املبلييغ، وقالت اإنه �سمل مكافاأة 
لفاعييور، الييذي حّول خ�سائر ال�رضكة اإىل اأرباح عييام 2016.وتعد هيئة الربيد 
اإحييدى ال�رضكات التي متلكها احلكوميية الأ�سرتالية.وقال �سيا�سيون من جميع 

التيارات اإن الراتب مرتفع للغاية بالن�سبة ملوظف حكومي.

حذر حمللو م�رضف "غولدن �ساك�ش" ال�ستثماري 
ميين خطيير وقييوع حييرب جتارييية بييني الوليات 
املتحدة وال�سني، اللتني تعتربان اأكرب اقت�سادين 
يف العييامل. ويف مذكرة موجهيية لعمالء امل�رضف 
قييال املحلييالن اأنييدرو تيلتييون واأليييك فيليب�ييش: 
"لي�ش لديهم من الأ�سباب ما يكفي لالعتقاد باأن 
الرئي�ييش الأمريكييي دونالد ترامييب �سيرتاجع عن 
فر�ييش قيود على الييواردات ال�سينية مثل ال�سلب 
والآلت". وانتقييد ترامب مييرارا ممار�سات ال�سني 
التجارييية، كما هدد بفر�ش ر�سييوم جمركية على 
الييواردات ال�سينييية كعقيياب علييى �سيا�سيية بكني 

التجارية التي يراها ترامب غري عادلة. واأ�سار اإىل 
اأن بكييني تتالعييب ب�سعر �ييرضف عمالتها لتحفيز 
ال�سييادرات، وت�ييرضق الأ�ييرضار التجارييية، وتقوم 
بالقر�سنيية. واقرتح م�ست�سييار ترامب القت�سادي 
بيييرت نافييارو، املعييروف بعدائه لل�سييني، موؤخرا 
فر�ييش ر�سييوم تبلغ %45 على جميييع املنتجات 
امل�سنعيية يف ال�سييني. ويعتقييد حمللييو م�ييرضف 
�ستفر�ييش  ترامييب  اإدارة  اأن  �ساك�ييش"  "غولييدن 
ر�سومييا جمركية ميين جانب واحد علييى  اأ�سناف 
معينة من املنتجات ال�سنيبة، كما �ست�سدر بيانا 
ب�ساأن ال�سيا�سة ال�سينية فيما يتعلق ب�سعر �رضف 

اليوان.    
ميين جهته، قييال اخلبري التجاري "تييو خينكوان" 

فر�ييش  اإن  �ساك�ييش"  "غولييدن  مييع  مقابليية  يف 
تعرفة جمركية بن�سبيية %45 �سي�سعل فورا حربا 
جتارييية. موؤكييدا اأن بكييني �سرتد بدورهييا بفر�ش 
ر�سييوم جمركييية عالية ت�سييل اإىل 90%-80% 

على الواردات الأمريكية اإىل ال�سني.
وت�سييري بيانييات موقييع "ITC" اإىل اأن �سادرات 
ال�سييني اإىل الوليات املتحييدة بلغت عام 2015 
نحييو 410 مليار دولر، مقابل وارادات ت�سل اإىل 
150.5 مليييار دولر. وحذرت �سحيفة "غلوبال 
تاميييز"، التي تديرهييا احلكومة ال�سينييية، ال�سهر 
املا�سي ميين اأن قطاع الأعمال الأمريكي �سيكون 
م�ستهدفا لالنتقييام يف حال ن�سوب حرب جتارية 

بني بكني ووا�سنطن.   

اأعلن مدييير اإدارة �سوؤون عييدم النت�سار والرقابة 
الرو�سييية  اخلارجييية  وزارة  يف  الت�سلييح  علييى 
ميخائيييل اأوليانييوف اأن هنيياك خميياوف ب�ساأن 
خييروج اإيران من التفاقييية اخلا�سة بربناجمها 

النووي.
 واأكييد اأن ذلييك �سيعني الف�سييل بالن�سبة للمجتمع 

الدويل.
وقييال:" اخل�سييية موجييودة فعال ب�سبييب اخلطاب 
القا�سييي ميين جانييب الإدارة الأمريكييية والردود 
القوييية من جانب طهران على ذلك. يجري فر�ش 

عقوبييات �سد اإيييران وهو اأميير ل ي�ساعد يف خلق 
الظروف املواتية ملوا�سلة تنفيذ اخلطة امل�سرتكة 

للعمل يف جمال الربنامج النووي الإيراين".
وذكر الدبلوما�سي الرو�سي اأن مو�سكو و�رضكاءها 
يف "ال�سدا�سييية" يعار�سييون اأي خطييوات ت�سييكك 
بجدوى ال�سفقة حول الربنامج النووي الإيراين.

يف  النت�سييار  عييدم  �سييوؤون  اإدارة  مدييير  وقييال 
اخلارجييية الرو�سييية :" اإذا �سقطييت هييذه ال�سفقة 
ف�ستظهيير ميين جديد وب�سييكل حاد جييدا  امل�ساكل 
التييي يبييدو الآن اأنهييا حتييل بنجيياح وميين جديد 
�سي�سبييح الو�سييع يف املنطقة غري قابييل للتنبوؤ. 
وكل ذلك لن يكييون يف م�سلحة اإيران والوليات 

املتحييدة ودول املنطقيية الأخييرى مبييا يف ذلييك 
اإ�رضائيييل وليين ت�ستفيييد اأي دوليية مبييا يف ذلييك 
رو�سيييا، من هييذه امل�سيياكل. ولهذا ال�سبييب تدعو 
مو�سكو مع الييدول الأوروبية الأخييرى امل�ساركة 
يف "ال�سدا�سية" لتجنب اأي خطوات من �ساأنها اأن 

توؤدي اإىل تفاقم الو�سع".
و�سييدد اأوليانييوف علييى اأن مو�سكييو �ستبقى على 
ات�سال م�ستميير مع وا�سنطن وطهييران ومع بقية 
اأطييراف "ال�سدا�سييية" بهدف تخفيييف حدة التوتر 

حول خطة العمل املذكورة .
وجتييدر الإ�سييارة اإىل اأن اإيران تو�سلت وجمموعة 
"ال�سدا�سييية" للو�سطيياء الدوليني يف 14 يوليو/ 

متوز عام 2015 اإىل اتفاق تاريخي حول ت�سوية 
الأزميية الذرية الإيرانييية التي بقيييت م�ستع�سية 
لفييرتة طويليية. ومت اإقييرار خطة �سامليية م�سرتكة 
ترفييع العقوبات القت�سادييية واملالية عن اإيران 
مبييا يف ذلييك التي فر�ست من قبييل جمل�ش الأمن 
الييدويل والوليييات املتحدة والحتيياد الأوروبي 
مقابييل تنفيذ طهران بع�ش اخلطييوات التي تزيل 

�سكوك املجتمع الدويل حول برناجمها النووي.
ويف وقت �سابق و�سف الرئي�ش الأمريكي دونالد 
ترامييب يف مقابلة مع بع�ش ال�سحف الأوروبية،  
ال�سفقة مع اإيران "باأنها اإحدى اأ�سواأ التفاقات" 

التي اأبرمت يف اأي وقت من الأوقات.

مصرف: الواليات المتحدة والصين على حافة حرب تجارية

إعادة النظر في االتفاقية النووية مع إيران يعني فشل المجتمع الدولي

الجيش التركي يعلن مقتل 
جنديين تركيين شمال سوريا

موسكو - وكاالت

اسطنبول - وكاالت

واشنطن -وكاالت

القضاء األميركي ينظر من جديد في قرار ترامب القاضي بحظر السفر
اأرجاأت حمكمة ال�ستئناف الحتادية يف �سان فران�سي�سكو 
اإ�سييدار حكمهييا يف الطعيين املقييدم ب�سيياأن تعليييق العمييل 
مبر�سييوم الرئي�ش الأمريكي دونالييد ترامب، اخلا�ش بحظر 
دخييول امل�سافرييين من �سبييع دول ذات اأغلبييية م�سلمة اإىل 

الوليات املتحدة..
وطلبييت املحكميية ميين حماميييي وزارة العييدل ووليتييي 
وا�سنطيين ومينو�سوتييا تقييدمَي مربراتهم لرفييع حكم تعليق 
العمييل بقييرار احلظيير، الييذي اأ�سييدره قا�ش احتييادي قبل 

اأ�سبوع.
وقييال ريت�سارد كليفتون، اأحد ق�سيياة املحكمة الحتادية، 
اإن احلكوميية يجب اأن توفر اأدليية لتربير قرارها خا�سًة مع 
عدم وجييود اأي جرائم فيدرالية ارتكبهييا املواطنون الذين 
جيياءوا من تلييك البلييدان اإىل الوليات املتحييدة بتاأ�سريات 

�سفر.
وكانييت وزارة العييدل قييد جييّددت دفاعهييا عيين املر�سييوم 
الرئا�سييي الذي اأ�سدره ترامب، ودافعت عن حقه يف اإ�سدار 
مييا و�سفتهييا بالقرارات التييي حتافظ على الأميين القومي 

للبالد
وقال بيييان �سادر عن الوزارة يف 15 �سفحة اإن املر�سوم 
حييق "م�ييرضوع" ينييدرج يف اإطييار �سلطييات الرئي�ييش، ول 

ي�ستهدف امل�سلمني بالأ�سا�ش.
وقال حمام ميثل احلكوميية للمحكمة يف �سان فران�سي�سكو 
اإن الأ�سخا�ش القادمني من البلدان املعنية ي�سكلون خطرا 

حقيقيا.
وطالييب حمامو الإدارة المريكية املحكميية باإعادة العمل 
بهذا املر�سييوم، موؤكدين ان الكونغر�ش خول الرئي�ش �سلطة 

اتخاذ التدابري الالزمة لتحديد من ميكنهم دخول البالد.
وعندمييا طلبييت املحكميية منهييم تو�سيييح الأ�سبيياب التي 
جعلتهييم يعتقدون اأن مواطني الييدول ال�سبع ي�سكلون خطر 
على الأمن الأمريكي قالوا اإن بع�ش ال�سوماليني املقيمني 
يف الوليات املتحدة لهم عالقات بتنظيم ال�سباب املرتبط 

بتنظيم القاعدة.

واشنطن  -وكاالت

ظريييف: نرف�ييش اخل�سييوع والإخ�سيياع وم�ستعييدون 
ملحاورة ال�سعودية

جيياء ذلك يف ت�رضيييح اأدىل به اجليياراهلل، الثالثاء 7 
فرباير/�سبيياط، لل�سحافيييني علييى هام�ييش ح�سوره 
حفييل ال�سفييارة الإيرانية يف الكويييت بالعيد الوطني، 
ردا علييى �سييوؤال حول اإعالن وزييير اخلارجية الإيراين 
حممد جواد ظريف عن ا�ستعداد بالده للحوار مع دول 

اخلليج ب�ساأن الأو�ساع يف �سوريا واليمن.
وقال اجليياراهلل: "بكل ترحيب واإيجابييية، تلقينا هذا 
الت�رضيييح، وهو بالفعييل ما نتطلع اإليييه"، م�سيفا اأن 
احلييوار �سيكييون يف م�سلحيية اإيييران وم�سلحيية دول 

اخلليج ودول املنطقة.
واأو�سح نائب وزير اخلارجية الكويتي اأن هذا احلوار 
ي�سهييم ب�سكل فعييال يف احتواء الكثري ميين بوؤر التوتر 
يف املنطقيية �سييواء يف اليميين اأو �سوريييا اأو اأي مكان 

اآخر، و�سيقود اإىل تطويق هذه ال�رضاعات.
من جهة اأخرى، قال اجليياراهلل اإن العالقات الكويتية 
اأن  مو�سحييا  وتاريخييية"،  "متميييزة  الإيرانييية   -
العالقييات الثنائية قائميية على م�سالييح وتفاهمات 

م�سرتكة بني البلدين.
الكويتييي  اخلارجييية  وزييير  اأن  اإىل  الإ�سييارة  جتييدر 
�سبيياح خالد احلمييد ال�سباح �سلييم للرئي�ييش الإيراين 
ح�سيين روحاين، يف 25 يناير/كانييون الثاين، ر�سالة 
خطييية بعثها اأمري الكويت ب�سيياأن العالقات الإيرانية 

اخلليجية.
كمييا اأفيياد خالييد �سليمان اجليياراهلل، م�سيياء الثالثاء، 
بيياأن احلييوار ال�سرتاتيجي بني دول جمل�ييش التعاون 
اخلليجييي ورو�سيا ي�ستوعب جملة من الأفكار والآراء 

والتوجهييات ت�سب يف م�سلحيية اجلانبني. وجاء ذلك 
يف ت�رضيييح اجليياراهلل تعليقييا على ت�رضيييح ال�سفري 
الرو�سييي يف الكويييت اليك�سييي �سولوماتييني، يف وقت 
�سابييق، ب�ساأن جتديد دعوة مو�سكو اإىل اإقامة منظومة 

ا�سرتاتيجية اأمنية خليجية ت�سم اإيران.
ال�سيياأن  يف  اإيرانييية  تدخييالت  وجييود  وبخ�سو�ييش 
الداخلييي اليمني، اأكييد اجليياراهلل اأن التدخالت خارج 
اإطييار ال�رضعييية الأممية يف اليمن لن يقييود اإىل اإنهاء 
الأزميية ومعانيياة ال�سعب اليمني. وذكيير اأن اأي اأيادي 
اأو دور خارجييي يف اليمن �سيعقييد املوقف ولن يقود 
اإىل حييل، معربا عن اأملييه بعدم روؤية اأي دور خارجي 
ي�سهم يف تعقيد املوقف وا�ستمرار املعاناة يف اليمن. 
جدييير بالذكيير اأن الكويييت ا�ست�سافييت عييام 2016، 
م�ساورات ال�سالم اليمنييية برعاية الأمم املتحدة، يف 
اإطار امل�ساعي الدولية للتو�سل اإىل اتفاق �سالم ينهي 

الأزميية يف البييالد. من جهتييه، اأكييد امل�ساعد اخلا�ش 
لرئي�ش جمل�ش ال�سوري الإ�سالمي )الربملان( الإيراين 
لل�سييوؤون الدولييية، ح�سييني اأمري عبداللهيييان، على اأن 
طهييران والريا�ش والقاهرة باإمكانهييا اأداء دور هام 
يف التعاون اجلماعي. ونقلت وكالة اأنباء اجلمهورية 
الإ�سالمييية الإيرانييية )اإرنا( عنه القييول "اإن من �ساأن 

هذا التعاون امل�ساعدة يف اإحالل الأمن باملنطقة".
واأ�سيياف عبداللهيييان: "دور الريا�ييش مل يكيين بنيياء 
حتييى الآن، وانعييدام الروؤية ال�سيا�سييية ملعرفة العدو 

ميثل م�سكلة خطرية لل�سعودية وملنطقتنا".
واأكييد وزييير اخلارجييية الإيييراين حممد جييواد ظريف 
ا�ستعييداد بالده للحييوار مع ال�سعودييية يف حال تغري 
موقييف الريا�ييش من اأزمتييي �سوريا واليميين، ورحب 
بر�ساليية خليجييية، نقلها اإىل طهييران وزير اخلارجية 

الكويتي.

الكويت - متابعة

اأكد نائب وزير اخلارجية 
الكويتي خالد اجلارالله، اأن 
حوار دول اخلليج مع اإيران 

�صي�صب يف م�صلحة الطرفني 
وي�صهم يف احتواء ومعاجلة 

التوتر يف املنطقة، بح�صب 
ما اأفادت وكالة الأنباء 

الكويتية.

وساطة كويتية .. حوار دول الخليج وإيران يسهم باحتواء التوتر


