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تونس: اتهام شخصين بالتسبب في غرق 46 
مهاجرا  

ترحيب روسي بالتقارب بين الكوريتين 

المعارضة اإلسالمية في الجزائر تحث على توافق وطني 

 اجلورن��ال – متابعة : اأعلنت الرئا�ص��ة التون�صية، اأن التحقيق يف حادث ا�صطدام قارب 
هج��رة غ��ر �رشعية كان على متنه 46 مهاجرا مع �صفينة دورية خلفر ال�صواحل، انتهى 
اإىل توجيه اتهام اإىل قائد ال�صفينة الع�صكرية وقائد القارب. واأفاد وزير الدفاع التون�صي 
عب��د الكرمي الزبيدي،  عقب لقائه الرئي�س الباجي قائد ال�صب�صي اأن التحقيق يف احلادث 
انته��ت اإىل توجيه االتهام لكل م��ن رّبان اخلافرة الع�صكرية ورّب��ان القارب، بعد ثبوت 
م�صوؤوليتهم��ا عن احلادث". وا�صطدام وحدة بحرية تابعة للقوات البحرية، مبركب معد 
للهج��رة غر ال�رشعية، يف الثامن اأكتوبر/ ت�رشين االأول املا�صي، قبالة �صواحل جزيرة 
قرقن��ة، واأدى اإىل غرق��ه ووفاة 46 من ركابه.  وكان ع��دد من املهاجرين، الذين كانوا 
عل��ى م��ن القارب وجنوا من الغ��رق، قد اأك��دوا اأن �صفينة الدوري��ة الع�صكرية ا�صطدمت 
بالق��ارب م��ا اأدى اإىل غرق��ه بعده��ا. وو�صف رئي���س احلكومة يو�ص��ف ال�صاهد احلادث 
حينه��ا باأن��ه كارث��ة وطنية. وكانت عائ��ات املهاجري��ن الغرقى قد طالب��ت قبل اأيام 

ال�صلطات التون�صية، بالك�صف عن نتائج التحقيق يف احلادث. 

اجلورن��ال – متابعة : اأعلن وزير اخلارجية الرو�صي �صرغي الفروف، اأن مو�صكو ترحب 
بالتط��ور الناجح يف احلوار بني الكوريتني، وتعت��زم تعزيز تنفيذ االتفاقات بني بيونغ 
يان��غ و�صيئ��ول. و قال الف��روف يف مقابلة مع �صحيف��ة "كاري��ن" االأرجنتينية: "اإننا 
�صع��داء ب��اأن عملي��ة التفاو�س ب��ني كوري��ا ال�صمالية وجمهوري��ة كوري��ا اجلنوبية، قد 
تط��ورت ب�صكل مطرد وناجح يف االأ�صهر االأخ��رة، ويف اإعان بامنونغوم عقب اجتماع 
القادة الكوريني، املبادئ االأ�صا�صية للتعاي�س ال�صلمي بني الدولتني، والرغبة يف تطوير 
العاق��ات ونزع ال�ص��اح النووي يف �صبه اجلزيرة من خال اجله��ود امل�صرتكة." وتابع 
الوزي��ر الرو�صي: "من جانبنا، �صنوا�صل تق��دمي امل�صاعدة الازمة لتنفيذ االتفاقات بني 
الكوريت��ني." واأك��د الفروف على اأنه الب��د من وجود �صمانات اأمني��ة غر م�صبوقة حلل 
الو�صع حول كوريا ال�صمالية. وكان وزير اخلارجية الفروف، قد ا�صار يف وقت �صابق اأن 
رو�صيا م�صتمرة يف تقدمي امل�صاعدة االإن�صانية لكوريا ال�صمالية.  وبني الفروف اأن باده 
"م�صمم��ة على تطوير عاقاتها مع كوريا ال�صمالي��ة"، واأنها م�صتعدة "لدفع م�صاريع 

ثاثية مب�صاركة رو�صيا وكوريا اجلنوبية وكوريا ال�صمالية".
وق��ال: "نح��ن نوؤك��د ا�صتعدادنا لدف��ع م�صاري��ع ثاثية مب�صارك��ة �رشكائنا م��ن كوريا 

اجلنوبية بالتوازي مع ا�صتعدادهم للتعاون".     

 اجلورن��ال – متابع��ة :   قال الزعي��م اجلديد للحزب االإ�صام��ي الرئي�صي يف املعار�صة 
اجلزائري��ة اإن��ه يج��ب بناء تواف��ق وطن��ي لل���رشوع يف اإ�صاح��ات اقت�صادي��ة عميقة 
واإنه��اء اعتم��اد الباد عل��ى اإيرادات النف��ط والغاز املتقلب��ة. واأبلغ عبد ال��رزاق مقري، 
ال��ذي انتخب االأ�صبوع املا�صي رئي�صا جديدا حلركة جمتم��ع ال�صلم، رويرتز اأنه �صر�صح 
نف�ص��ه النتخابات الرئا�صة التي �صتجري يف اأبريل ني�صان 2019 اإذا مل ت�رشك احلكومة 

املعار�صة يف خططها ب�صاأن امل�صار الذي �صي�صر فيه البلد املنتج للنفط.
وحت��ى االآن ف��اإن الرئي�س عب��د العزيز بوتفليق��ة، الذي يحكم اجلزائر من��ذ عام 1999، 
مل يعل��ن عم��ا اإذا كان �صي�صع��ى اإىل ف��رتة رئا�صية خام�صة رغم اأن ح��زب جبهة التحرير 

الوطني احلاكم واأكرب نقابة عمالية طلبا منه الرت�صح جمددا.
واأبل��غ مق��ري روي��رتز يف مقابل��ة ”اأي حكوم��ة حتت��اج اإىل دع��م كام��ل م��ن االأحزاب 
ال�صيا�صي��ة والنقاب��ات واملنظم��ات لتنفي��ذ اإ�صاحات �صعب��ة. هذا هو ال�صب��ب يف اأننا 

نحتاج اإىل توافق“.
”اإذا مل ن�ص��ل اإىل تواف��ق �صيا�ص��ي، عندئ��ذ ف��اإن كل اخلي��ارات �صتك��ون مفتوح��ة. قد 

ن�صارك.. قد نقاطع“.

اأك��د الرئي���س االإي��راين ح�ص��ن روح��اين اأم��ام القمة 
البي��ت  اأن  االإ�صام��ي  التع��اون  ملنظم��ة  الطارئ��ة 
االأبي���س يذه��ب عن��وة اإىل حمارب��ة احل��ق مبين��ًا 
اأن خ��روج اأمري��كا م��ن جان��ب واح��د م��ن بع���س 
االتفاقي��ات الدولية املهمة ومنه��ا االتفاق النووي 
مع اإيران برهن اأن االإدارة االأمريكية اجلديدة ت�صكل 
تهدي��دا خط��را للنظ��ام القان��وين العامل��ي وال�صام 
واالأم��ن الدوليني. وقال روحاين اإن " القمة الطارئة 
ملنظمة املوؤمتر االإ�صامي بعد فرتة ق�صرة من عقد 
االجتماع الطارئ للجنة فل�صطني الحتاد برملانات 
ال��دول االأع�ص��اء يف منظمة التع��اون االإ�صامي يف 

طه��ران يف 14 ماي��و اي��ار الع��ام اجل��اري يحم��ل 
ر�صال��ة مهم��ة وه��ي اأن االأم��ة االإ�صامي��ة هي كيد 
واحدة يف مواجهة اك��رب تهديد للعامل االإ�صامي اأي 
احتال ار�س فل�صطني من قبل الكيان ال�صهيوين ".

واأع��رب ع��ن " اأمله يف اأن تتمك��ن القمة ومن خال 
التناغم الفكري وقدرات الدول االإ�صامية من اتخاذ 
اآليات عملي��ة الإنهاء هذه االأزم��ة اخلطرة وان تقدم 
الدع��م الف��وري لل�صعب الفل�صطين��ي املظلوم ال�صيما 
�ص��كان غزة ". واأ�ص��اف روحاين اننا " جنتمع اليوم 
لع��زاء اخ��ر م�صه��د م��ن املج��ازر التي جت��ري بحق 
الفل�صطيني��ني عل��ى م��دى �صبع��ني ع��ام "، مو�صحًا 
اأن " ال�صهاين��ة املجرمني طم�ص��وا كرامة االإن�صانية 
وازدروا جمي��ع القي��م ام��ام اع��ني الع��امل متحدين 

بذل��ك املجتمع ال��دويل ". وتابع ان��ه " يف ظل هذه 
الظروف تب��ادر االدارة االمركية اىل نقل �صفارتها 
اىل القد�س ال�رشيف يف خطوة منفردة تتعار�س مع 
الق��رارات الدولية واعط��ت ال�صوء االخ���رش للكيان 
ال�صهيوين املجرم الرتكاب جمزرة وح�صية اخرى ". 
ودعا روحاين يف جانب اخر من كلمته جميع الدول 
العربية واال�صامية التي تربطها عاقات مع كيان 
االحتال ال�صهيوين اىل قطع عاقاتها ب�صكل كامل 
مع هذا الكيان الغا�صب . و�صدد على انه حان الوقت 
للتوح��د ح��ول من��ع الع��دو ال�صهيوين م��ن موا�صلة 
انتهاكات��ه بداًل من فر���س العقوبات على املقاومة 
مطالب��ا بت�صكي��ل جلن��ة حقوقية للتحقي��ق يف �صبل 

مواجهة قرار نقل ال�صفارة االمركية للقد�س

واأك��دت �صحيفة »اإك�صربي�س« اأن دائرة حماية 
الد�صت��ور تلق��ت ر�صائ��ل ا�صتغاثة م��ن �صقيقة 
كونيغزفن��رت«  ب�»ج��اد  امللق��ب  الداع�ص��ي، 
املع��روف با�صم »اأب��و عمر االأمل��اين«، تك�صف 
ع��ن اأن اأخاه��ا مل ي�صقط يف القت��ال يف �صمال 
�صوريا كما اأ�صاعت القوات الكردية يف مار�س 

)اآذار( 2017.
وتقب��ع االأخ��ت الداع�صي��ة يا�صمني اأب��و ز. هي 
االأخرى يف �صجن للن�صاء يف املناطق الكردية 
املح��ررة م��ن »داع���س« يف �صم��ال �صوري��ا. 
وكتب��ت يا�صمني اأبو ز. اإىل اأهله��ا، واإىل دائرة 
حماية الد�صت��ور، ر�صائل تتح��دث عن ظروف 
ال�صج��ن ال�صحي��ة ال�صيئ��ة وتطال��ب احلكومة 
االأملاني��ة بالتح��رك الإنقاذهم��ا م��ن االأ���رش 

وا�صتقبالهما يف اأملانيا.
وبح�ص��ب تقري��ر �صحيف��ة »اإك�صربي���س«، فاإن 
وزارة اخلارجي��ة االأملاني��ة تدر���س اإمكاني��ة 
التفاو���س م��ع اجلان��ب الرتكي ح��ول ت�صليم 
يا�صم��ني اأبو ز. اإىل اأملاني��ا، اإال اأن التدخل من 
اأج��ل اإنقاذ ت�صليم »اأبو عم��ر االأملاين« �صيكون 
غاية يف التعقي��د ب�صبب م�صاركته يف ارتكاب 

جرائم �صد االإن�صانية.
الد�صت��ور  حماي��ة  دائ��رة  اأن  بالذك��ر،  جدي��ر 
واملخاب��رات االأملاني��ة )ب��ي اإن دي( تعرفت��ا 
على مي��ني اأبو ز. يف فيلم فيديو دعائي عممه 
التنظيم االإرهاب��ي على االإنرتنت يف اأغ�صط�س 

)اآب( 2015.
وه��و اأول فيل��م دعائ��ي للتنظي��م االإرهاب��ي 

االأمل��ان  التنظي��م  اإرهابي��و  في��ه  يتح��دث 
والنم�صاوي��ون باللغ��ة االأملاني��ة. ويظه��ر يف 
الفيل��م اأب��و ز. اإىل جانب »االأم��ر« النم�صاوي 
االأ�صل حمم��د حممود وهما يدع��وان االأعوان 
اإىل قت��ل »الكف��ار« اأينما وج��دوا، واأال يرحموا 
اأحداً يف اأملاني��ا. ويظهر ميني اأبو ز. »اأبو عمر 
االأملاين« اإىل جانب حممد حممود »اأبو اأ�صامة 
الغاري« يف الفيلم، الذي يبلغ طوله 5 دقائق، 
وهم��ا يطلق��ان الن��ار م��ن ر�صا�صتيهم��ا على 
راأ�صي معار�صني اثن��ني. ووا�صح اأن الفيلم مت 
ت�صوي��ره داخل اأط��ال مدينة تدم��ر ال�صورية 

)باملرا( بعد احتالها من قبل »داع�س«.
وه��و الفيل��م نف�صه ال��ذي يظهر في��ه الداع�صي 

ه��اري �س.، الغ��اين االأ�صل، امللق��ب ب�»حامل 
راي��ة داع���س«، وهو ي�ص��ارك يف اإط��اق النار 
عل��ى جمموعة م��ن االأ�رشى. ون��ال هاري �س. 
حكم��ًا خمفف��ًا م��ن حمكم��ة برمين قب��ل �صنة 
ب�صب��ب تعاونه مع ال�صلط��ات. واعرتف الغاين 
حينه��ا باأنه التقى ميني اأبو ز. وحممد حممود 

يف مع�صكرات »داع�س« يف �صوريا.
ويف نهاية �صهر مار�س 2017 اأعلنت »وكالة 
اأنب��اء ه��وار«، التابع��ة للق��وات الكردي��ة يف 
�صوري��ا، اأن ف�صيل من مقات��ات التنظيم قتل 
»اأب��و عمر االأملاين« وثاثة م��ن مرافقيه قرب 
مدين��ة طبق��ة ال�صوري��ة. اإال اأن الدوائر االأمنية 
وال�صيا�صي��ة االأملاني��ة مل توؤكد اخلرب وفر�صت 

ال�صمت على املو�صوع.
�صتوتغ��ارت  مدين��ة  يف  ز.  اأب��و  مي��ني  ول��د 
االأملانية يف والية ب��ادن فورمتبرغ، وانتقل 
للعي���س يف كونيغزفينرت بالقرب من بون بعد 
قبوله التدريب املهني يف موؤ�ص�صة »ت�يليكوم« 
االأملاني��ة. ومل يكم��ل »ج��اد كونيغزفين��رت« 
تدريبه املهني والتح��ق ب�»داع�س« عرب تركيا 
�صن��ة 2015، رغ��م اأن ال�رشكة كان��ت تعتربه 

طالبًا واعداً يف جمال تقنية املعلومات.
وق��ال بوركهاردت فراير، رئي�س دائرة حماية 
الد�صت��ور يف والية الراين ال�صمايل في�صتفاليا، 
اإن الدائ��رة تنظر بقلق اإىل احتمال عودة 400 
داع�ص��ي اأملاين من �صوريا والعراق اإىل اأملانيا. 

واأ�ص��اف يف حديث م��ع �صحيفة »اإك�صربي�س« 
اإن االأم��ن االأمل��اين يفتق��د اإىل ال��كادر الكايف 
لفر���س الرقابة عل��ى اأكرث م��ن 700 »خطر« 
يف اأملاني��ا، وهذا يعني اأن عودة 400 اآخرين 
�صتثق��ل دائ��رة حماي��ة الد�صت��ور مبزي��د م��ن 

املهمات.
وع��رب فراير عن قناعته باأن تنظيم داع�س فقد 
الكثر من بريقه، اإال اأن اآيديولوجيا التنظيم ال 
تزال مرت�صخة يف عقول املقاتلني، وخ�صو�صًا 

الن�صاء.
 و�صتحت��اج الدولة االأملاني��ة اإىل �صنني طويلة 
كي تعيد تاأهيل ه��وؤالء واأطفالهم بال�صد هذه 

االآيديولوجيا.
والحظ امل�ص��وؤول االأمني اأن ن�صف الداع�صيني 
االأمل��ان الذي��ن ع��ادوا اإىل باده��م يف ال�صنة 
الن�ص��اط  يف  جدي��د  م��ن  انخرط��وا  االأخ��رة 
ثل��ث  اأن  فراي��ر  وذك��ر  املت�ص��دد.  االإ�صام��ي 
امللتحق��ني ب�»داع���س« من اأملاني��ا ينحدرون 

من والية الراين ال�صمايل في�صتفاليا.
اإىل ذلك، اأكدت وزارة الداخلية يف والية الراين 
ال�صم��ايل في�صتفالي��ا ترحيل اأمل��اين من اأ�صل 
ترك��ي من امل�صنف��ني يف قائم��ة »اخلطرين« 

اإىل باده. 
ومت ترحي��ل الرتكي )28 �صن��ة( اإىل اأنقرة من 
مطار فرانكفورت الدويل ، ونال الرتكي حكمًا 
بال�صجن ملدة �صنة واحدة مع وقف التنفيذ يف 
دي�صمرب )كان��ون االأول( املا�صي بعد اأن اأدين 
بتهم��ة تقدمي العون اإىل خمط��ط لتنفيذ اأعمال 
عن��ف تعر�س اأم��ن الدولة االأملاني��ة اإىل خطر 

ج�صيم.

اجلماع��ات  ال�صيني��ة  الدف��اع  وزارة  دع��ت   
امل�صلح��ة يف �صم��ال ميامنار اإىل اإظه��ار �صبط 
النف���س واإعان وق��ف فوري الإط��اق النار بعد 
اأن اأدت ال�رشاع��ات يف املنطقة اإىل مقتل ثاثة 

مواطنني �صينيني.
وقال��ت الوزارة يف بيان عل��ى ح�صابها الر�صمي 
على موقع ويب��و للتوا�صل االجتماعي اإن ثاثة 
�صواريخ وبع�س الر�صا�ص��ات الطائ�صة �صقطت 

يف االأرا�صي ال�صينية نتيجة القتال.
وا�صاف��ت  ال��وزارة اإنه��ا ت��ويل اهتمام��ا كبرا 
لهذه امل�صاألة واإنها كثفت الدوريات واالإجراءات 
االأمنية على طول احلدود بني ال�صني وميامنار.
وذكر البيان "�صيوا�ص��ل اجلي�س ال�صيني تعزيز 
االإج��راءات  واعتم��اد  احل��دود  عل��ى  ال�صيط��رة 
الازمة حلماية ال�صيادة الوطنية بحزم وا�صتقرار 

احلدود و�صامة املواطنني واملمتلكات" . 
ويف ال�صه��ر املا�ص��ي، ت�صاع��دت التوت��رات يف 
�صمال ميامنار على احلدود مع مقاطعة يوننان 
بجن��وب غ��رب ال�صني حي��ث تطال��ب جماعات 
عرقي��ة حملية باحلكم الذات��ي يف املنطقة التي 

تعد مركزا جتاريا مهما يف ميامنار.
 وي��وم ال�صب��ت املا�ص��ي، ق��ال متح��دث با�ص��م 
حكوم��ة ميامن��ار اإن متمردي��ن عرقي��ني قتلوا 
19 �صخ�صا بينهم اأربعة اأفراد من قوات االأمن 
يف هج��وم قرب املع��رب احل��دودي الرئي�صي مع 

ال�صني.

روحاني: اإلدارة األميركية تشكل تهديدًا للسالم واألمن الدوليين

  »أبو عمر«  االلماني أسير لدى القوات الكردية

 الصين تدعو لوقف إطالق 
النار على حدود ميانمار
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مسؤولون: واشنطن تعتزم سحب مساعداتها من شمال غرب سوريا

ق��ال م�صوؤول��ون اأمريكيون مطلع��ون،  اإن اإدارة الرئي�س 
االأمريك��ي دونالد ترامب تعتزم �صح��ب م�صاعداتها من 
�صم��ال غرب �صوري��ا اخلا�صع ل�صيط��رة ف�صائل م�صلحة 
وتري��د الرتكيز عل��ى جهود اإعادة اإعم��ار املناطق التي 
ا�صتعادته��ا القوات التي تقوده��ا الواليات املتحدة من 

تنظيم داع�س االرهابي يف �صمال غرب الباد.
)�صي.بي.اإ���س(  �صبك��ة  االأوىل  للم��رة  النب��اأ  واأوردت 
االإخبارية وقال��ت اإن االإدارة �صتخف�س ع�رشات مايني 
ال��دوالرات من اجلهود ال�صابق��ة املدعومة من الواليات 
املتح��دة ”للت�ص��دي للتطرف العني��ف ودعم املنظمات 

امل�صتقلة وو�صائل االإعام امل�صتقلة ودعم التعليم“.
وق��ال م�صوؤول��ون اأمريكي��ون لروي��رتز اإن امل�صاع��دات 
االإن�صاني��ة لن تتاأثر يف ال�صم��ال الغربي حول حمافظة 
ال�صوري��ة  االأرا�ص��ي  م��ن  اأك��رب م�صاح��ة  اإدل��ب وه��ي 
اخلا�صعة ل�صيطرة ف�صائ��ل املعار�صة امل�صلحة مبا يف 

ذلك الفرع ال�صابق لتنظيم القاعدة.
وقال م�ص��وؤول ب��وزارة اخلارجي��ة االأمريكي��ة لرويرتز 
”ج��رى حترير برام��ج امل�صاع��دة االأمريكية يف �صمال 
غرب �صوري��ا لتقدمي دعم متزايد حمتمل لاأولويات يف 

�صمال غرب �صوريا“.
وق��ال م�ص��وؤول ث��ان اإن االإدارة تعتق��د اأنه��ا تري��د نقل 
امل�صاع��دة اإىل مناط��ق تخ�صع ل�صيطرة اأك��رب للواليات 

املتحدة.
ويف اآذار، جم��د الرئي���س ترام��ب م��ا يرب��و عل��ى 200 
ملي��ون دوالر من اأموال جهود االإعمار يف �صوريا بينما 
تعيد اإدارت��ه تقييم دور وا�صنط��ن يف ال�رشاع ال�صوري. 
وق��ال اأحد امل�صوؤولني االأمريكي��ني اإن املراجعة ال تزال 

جارية.
وق��ال ترام��ب يف اآذار اإن الوق��ت قد حان ك��ي تن�صحب 
الوالي��ات املتحدة م��ن �صوريا بع��د االنت�ص��ارات على 
تنظيم داع�س االرهاب��ي. وتن�رش الواليات املتحدة نحو 

2000 جندي يف �صوريا.
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منظمة التعاون اإلسالمي تدعو إلى إرسال قوة دولية لحماية الفلسطينيين 

اأ�ص��درت قم��ة منظمة التع��اون االإ�صام��ي املنعق��دة يف اإ�صطنبول، 
بيانها اخلتامي والذي طالبت فيه املوؤ�ص�صات الدولية بت�صكيل جلنة 
حتقيق دولية حول االأحداث االأخرة التي �صهدتها حدود قطاع غزة، 

واإر�صال قوة دولية حلماية الفل�صطينيني.
و�ص��دد البيان اخلتامي للقمة، الذي نقلته وكالة االأنا�صول الرتكية، 
عل��ى �رشورة التح��رك العاجل الإن�ص��اء جلنة خرباء دولي��ة م�صتقلة 
للتحقي��ق فيم��ا اأ�صم��اه "جرائ��م وجم��ازر الق��وات االإ�رشائيلية �صد 
املتظاهري��ن ال�صلمي��ني بغزة"، وحتديد م��ا اإذا كان هناك م�صوؤولية 
جنائي��ة لل�صلط��ات االإ�رشائيلي��ة، ونق��ل النتائج التي تخل���س اإليها 

اللجن��ة اإىل الهيئ��ات الدولي��ة ذات ال�صل��ة. وطالب البي��ان، جمل�س 
االأم��ن ال��دويل واجلمعي��ة العامة ل��اأمم املتح��دة وجمل���س حقوق 
االإن�ص��ان، بتكثي��ف اجلهوده��ا م��ن اأج��ل و�ص��ع ذل��ك عل��ى اأجندة 
املوؤ�ص�ص��ات الدولي��ة املذكورة يف اأ���رشع وقت. واأك��د البيان وجود 
ني��ة التخاذ تداب��ر �صيا�صية واقت�صادية جتاه ال��دول التي اعرتفت 
بالقد���س عا�صمة الإ�رشائيل، م�صيدا بدور الكوي��ت وموقفها ال�رشيع 
حي��ال اأحداث يف غ��زة، يف اإ�ص��ارة اإىل دعوته��ا اإىل اجتماع عاجل 
يف جمل���س االأمن ال��دويل.واأدان البي��ان ما و�صفه ب��� "املمار�صات 
االإجرامي��ة الت��ي نفذته��ا الق��وات االإ�رشائيلية جتاه �صع��ب فل�صطني 
االأع��زل الذي كان ي�صتخدم حق��ه يف التظاهر ال�صلمي �صد االحتال 
غ��ر االإن�صاين وغ��ر القان��وين". وجددت القم��ة التاأكي��د على كون 

القد���س عا�صمة فل�صطني االأبدية، كذلك ج��ددت القمة رف�صها لقرار 
ترام��ب وا�صف��ة اإي��اه ب�"غر امل���رشوع"، وال��ذي اع��رتف بالقد�س 
عا�صم��ة الإ�رشائيل، واعتربته باطا مبوجب القان��ون. ي�صار اإىل اأن 
العاه��ل االأردين املل��ك عبد اهلل ح���رش القمة، وق��ال يف كلمته: قبل 
ح��وايل خم�صة اأ�صهر من الي��وم، التقينا ملواجه��ة التبعات اخلطرة 
للق��رار االأمريك��ي باالع��رتاف بالقد���س عا�صم��ة الإ�رشائي��ل. وه��ا 
نح��ن الي��وم نلم�س النتائج التي حذرنا منه��ا، وهي اإ�صعاف ركائز 
ال�صام واال�صتق��رار وتكري�س االأحادية وتعمي��ق الياأ�س الذي يوؤدي 
اإىل العن��ف. ودع��ا الرئي�س االإي��راين ح�صن روح��اين يف كلمته اأمام 
القم��ة اإىل "قطع عاقاته��ا متاما مع اإ�رشائيل واأي�ص��ا اإعادة النظر 
يف عاقاتها التجارية واالقت�صادية مع اأمريكا". وو�صف اإردوغان 

اإ�رشائي��ل باأنها "دولة اإرهابية"، وق��ال اإردوغان بعد اأن األقى كلمة 
اأمام اآالف من اأن�ص��اره الذين جتمعوا دعما للفل�صطينيني: اأبناء من 
تعر�ص��وا لكل اأنواع التعذي��ب يف املع�صك��رات النازية خال احلرب 
العاملي��ة الثاني��ة يهاجم��ون االآن الفل�صطيني��ني باأ�صالي��ب يخج��ل 
منه��ا النازي��ون. وكان��ت االأحداث يف غ��زة قد فج��رت اأي�صا خافا 
دبلوما�صي��ا بني تركي��ا واإ�رشائيل، حي��ث تبادل البل��دان طرد كبار 
الدبلوما�صي��ني، وتب��ادل اأي�صا اإردوغ��ان االنتق��ادات الاذعة على 
توي��رت م��ع رئي���س ال��وزراء االإ�رشائيلي بنيام��ني نتنياه��و. وبرغم 
لهج��ة اخلطاب احلادة، اأظهرت اإح�ص��اءات �صندوق النقد الدويل اأن 
اإ�رشائيل كانت عا�رش اأكرب �صوق لل�صادرات الرتكية يف 2017 حيث 

ا�صرتت �صلعا بحوايل 3.4 مليار دوالر.
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نقلت �سحيفتا »�إك�سربي�س« 
و»كولرن �سالتانتز�يغر«، 

�للتان ت�سدرهما د�ر 
»دومون« �ملعروفة، عن د�ئرة 

حماية �لد�ستور )مديرية 
�الأمن �لعامة( يف والية 

�لر�ين �ل�سمايل في�ستفاليا، 
�أن �لد�ع�سي �الأملاين ميني 

�أبو. »عمر �الأملاين« �أ�سري يف 
�سجن ت�سرف عليه �لقو�ت 
�لكردية يف �سمال �سوريا.


