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زلزال يودي بحياة نحو مئة شخص 
على األقل في إندونيسيا

§مورودو )إندونيسيا( - أ ف ب
مقتل  المحلية  السلطات  أعلنت   [
مئات  وجــرح  األقــل  على  شخصاً   97
األربعاء  أمس  قوي  زلزال  بعد  آخرين 
ضرب   )2016 األول  كانون  ديسمبر/   7(
أقصى  في  اإلندونيسي  اتشيه  إقليم 
عمليات  زالت  ما  حيث  سومطرة  شمال 

مستمرة. اإلغاثة 
 6,5 بلغت شدته  الذي  الزلزال  وضرب 
جايا  بيدي  منطقة  األربعاء  فجر  درجات 
بينما  إندونيسيا  غرب  اتشيه  إقليم  في 

الفجر. السكان يستعدون لصالة  كان 
ومحالت  مساجد  انهيار  إلى  أدى  وقد 
الصغيرة.  مورودو  مدينة  في  تجارية 
السكان من بيوتهم بينما كان  وفر بعض 

نائمين. آخرون 
تانتانغ  الجيش  في  المسئول  وقال 
شخصاً   97 اآلن  حتى  »قتل  سليمان 
»نحن  وأضاف  تزايد«.  في  والحصيلة 
ننتشل خمس أو عشر جثث معاً أحياناً«.
للكوارث،  الوطنية  الوكالة  مدير  وكان 
عن  تحدث  نوغروهو  بورو  سوتوبو 
مصاباً  شخصاً  و73  قتياًل   52« سقوط 
مصابون  ومئتين  خطيرة  بجروح 
بجروح طفيفة«. وأضاف أن »هذه األعداد 

الكبير«. للدمار  نظراً  سترتفع 
أكثر  نشر  تم  أنه  سليمان  وأوضح 
في  شرطي   900 ونحو  جندي  ألف  من 
مالجئ  لبناء  تضرراً  األكثر  المواقع 

المنكوبين. للسكان  مؤقتة 
وظل بعض السكان في الشوارع خشية 

أي  يطلق  ولم  ارتدادية.  هزات  وقوع 
إنذار بحدوث تسونامي في هذه المنطقة 

الهندي. المحيط  على  المطلة 
إدارة  لهيئة  المحلي  المسئول  وأوضح 
برس«  »فرانس  لـ  مناف  بوتيه  الكوارث 
هناك  مقطوعة.  زالت  ما  »الكهرباء  أن 

قليلة«. لكنها  األماكن  مولدات في بعض 
لوكالة  المحلي  المسئول  وصــرح 
والجيوفيزياء  والمناخ  الجوية  األرصاد 
من  األكبر  الجزء  سكان  أن  إيريداواتي 

بالزلزال. اتشيه شعروا  إقليم 
جايا  بيدي  بلدية  رئيس  نائب  أكد  و 
تعد  لم  المنطقة  مستشفيات  أن  موليادي 

إن  وقال  الجرحى.  استيعاب  على  قادرة 
كل  استقبال  من  يتمكن  لم  »المستشفى 
الجرحى واضطررنا إلرسال بعضهم إلى 

أخرى«. مستشفيات 
في  العالج  خدمات  مدير  ــرح  وص
في  أنه  اهلل  عبد  جايا سعيد  بيدي  منطقة 
في  الجرحى  »نعالج  العالج  مراكز  بعض 
ألن  الخارج  في  أسرة  وضعنا  الخارج. 
المستشفى.  دخول  على  يجرؤ  أحد  ال 

ارتدادية جديدة«. للتو بهزة  شعرنا 
وآليات  اإلنقاذ  فرق  عناصر  ويعمل 
حفر وسكان على إزالة األنقاض بحثاً عن 

تحتها. عالقين  سكان 

إندونيسيون يبكون أقاربهم الذين لقوا حتفهم بعد الزلزال

بكين تطلب من واشنطن 
منع دخول رئيسة تايوان إلى أراضيها

§بكين - أ ف ب
الصين من واشنطن منع دخول  ] طلبت 
بعد  األميركية  األراضي  التايوانية  الرئيسة 
نيويورك  في  تحط  قد  أنها  أفادت  تقارير 
إلجراء محادثات مع فريق الرئيس المنتخب 
إلى  طريقها  في  المقبل  الشهر  ترامب  دونالد 

أميركا الوسطى.
 22 مع  دبلوماسية  عالقات  تايوان  وتقيم 
إلى  منتظمة  بزيارات  قادتها  ويقوم  دولة 
أميركا  في  حلفائها  من  صغيرة  مجموعة 
التوقف  مع  الكاريبي،  ومنطقة  الوسطى 
سياسيين  للقاء  غالباً  المتحدة  الواليات  في 
تايمز«  »ليبرتي  متعاطفين. وأفادت صحيفة 
قد  وين  إنغ  تساي  الرئيسة  أن  التايوانية 
فريق  في  مهمين  مسئولين  للقاء  تسعى 
ترامب أثناء توقفها في نيويورك في طريقها 
رغم  والسلفادور،  وغواتيماال  نيكاراغوا  إلى 
»فرانس  لوكالة  الجولة  يؤكد  لم  مكتبها  أن 
دعت  الصينية  الخارجية  أن  غير  برس«. 

الواليات المتحدة إلى منعها من الدخول.
وكالة  إلى  فاكس  في  الخارجية  وقالت 
ديسمبر/   7( األربعاء  أمس  برس«  »فرانس 
كانون األول 2016( إن نوايا تساي »واضحة 
مبدأ  المتحدة  الواليات  تحترم  أن  نأمل   )...(
وحدة الصين والبيانات المشتركة األميركية 

الصينية الثالثة وأن تمنع عبورها«.
»إشارة  واشنطن  إعطاء  من  حّذرت  كما 

خاطئة إلى قوى )استقالل تايوان(«.
تقليداً  المنتخب  الرئيس  خرق  ذلك  ويلي 
قبوله  عبر  عقود  منذ  مستمراً  دبلوماسياً 
تلقي اتصال تهنئة من تساي، ما أثار غضب 
بكين التي تعتبر الجزيرة التي تتمتع بحكم 
التوحيد،  طريق  على  مارقاً  إقليماً  ذاتي 
ألي  يسبق  ولم  الحاجة.  دعت  إن  بالقوة 
رئيس أميركي فعلي أو منتخب أن تحدث إلى 
رئيس تايواني منذ قطعت واشنطن عالقاتها 
بحكم  المستقلة  الجزيرة  مع  الدبلوماسية 

األمر الواقع العام 1979.

الرئيسة التايوانية تتحدث عبر الهاتف مع الرئيس األميركي دونالد ترامب

نتنياهو يؤجل التصويت
على قانون األذان إلى أجل غير مسمى

§القدس - د ب أ
] قرر رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
التصويت  تأجيل  نتنياهو  بنيامين 
على قانون األذان الذي كان مقرراً في 
األربعاء  أمس  )البرلمان(  الكنيست 

)7 ديسمبر/ كانون األول 2016(.
جليك  يهودا  النائبان  ــب  ورح
من  بهلول  وزهير  الليكود  من 
رئيس  بقرار  الصهيوني  المعسكر 
يتسم  بقرار  إياه  واصفْين  الوزراء 
ــة  اإلذاع بحسب  بالمسئولية، 

اإلسرائيلية.
أن  فيه  جاء  عنهما  بيان  وصدر 
األسبوع  هذا  ُبذلت  التي  المساعي 
إلسقاط التصويت أثبتت أن المسألة 
بين  الحوار  طريق  عن  للحل  قابلة 

أبناء الديانات.
موتي  الكنيست،  عضو  ــال  وق
المبادر  اليهودي  البيت  من  يوجيف 
إن  األذان  قانون  مشروع  إعداد  إلى 
األصوات  منع  هو  القانون  هدف 
العالية التي تنطلق من دور العبادة 
النيام  المواطنين  تزعج  لكيال 

مسلمين كانوا أو يهوداً.
سيطرح  القانون  أن  إلى  وأشار 
للتصويت بعد التوصل إلى تفاهمات 
بين  تنسيق  وبعد  بشأنه  مقبولة 
وبين  القانون  مشروع  أصحاب 

رئيس الوزراء.

قوبل  قد  األذان  قانون  أن  يذكر 
اإلسرائيلي  الرئيس  بمعارضة 
وباإلدانة  نفسه،  ريفلين  رؤوفين 

العربية  الجامعة  من  كل  جانب  من 
ومنظمة التعاون اإلسالمي ألنه يحد 

من حرية العبادة.

رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو

ألمانيا تحث إسرائيل على إلغاء تشريع المستوطنات
§برلين - رويترز

] حثت ألمانيا إسرائيل بلهجة أقوى من المعتاد أمس 
إلغاء  على   )2016 األول  كانون  ديسمبر/   7( األربعاء 
مشروع قانون لتقنين بناء المساكن في المستوطنات 
في  فلسطينية خاصة  أراض  على  المقامة  اإلسرائيلية 

الضفة الغربية المحتلة.
وتميل ألمانيا ألن تكون أكثر تحفظاً من بقية الدول 
محارق  ميراث  بسبب  إسرائيل  انتقاد  في  األوروبية 
الماضية  القليلة  السنوات  في  اعترضت  لكنها  النازية 

على  المقامة  اإلسرائيلية  المستوطنات  توسيع  على 
األراضي يريدها الفلسطينيون لدولتهم المستقبلية.

يوم  أولــي  بشكل  اإلسرائيلي  البرلمان  ــر  وأق
في  المساكن  بناء  بشأن  معدل  قانون  مشروع  االثنين 
وجاءت  دولية  إدانات  أثارت  خطوة  في  المستوطنات 
الرئاسة  انتخابات  في  ترامب  دونالد  فوز  أعقاب  في 
األميركية يوم الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني وكان 
أحد مساعديه قد لمح إلى موقف أميركي أكثر تساهاًل 

مع البناء في المستوطنات.

القوات الصومالية تستعيد بلدة من فصيل موال لـ »داعش«
§قندال )الصومال( - رويترز

بلدة  في  مسئولون  ــال  ق  [
موالين  جنوداً  إن  الساحلية  قندال 
استعادوا  الصومالية  للحكومة 
كانون  ديسمبر/   7( األربعاء  أمس 
البلدة  على  السيطرة   )2016 األول 
من قبضة متشددين بايعوا تنظيم 

»داعش«.
المقاتلين  من  مئات  ويتجمع 
البلدة  قرب  للحكومة  الموالين 
شبه  بنط  بالد  منطقة  في  الواقعة 
عليها  استولت  أن  منذ  المستقلة 
الشهر الماضي قوات يقودها زعيم 

المتمردين عبد القادر مؤمن.
وزير  فرح  حاجي  شير  وقــال 
بنط  بالد  منطقة  في   التخطيط 
»نحن  قندال  بلدة  من  »رويترز«  لـ 
قندال  بلدة  على  اآلن  نسيطر 

)داعش(  تنظيم  مقاتلو  الساحلية. 
فروا هاربين إلى الجبال دون قتال«.
»حركة  في  قيادياً  مؤمن  وكان 
المتشددة  الصومالية«  الشباب 
الصومالية  الحكومة  تقاتل  التي 

للشريعة  متشدد  تفسير  لفرض 
اإلسالمية.

بلدة  أول  هي  قندال  وكانت 
مبايعته  منذ  عليها   يسيطر 

لـ »داعش« العام الماضي.

صومالية تدلي بصوتها خالل انتخابات البرلمان الصومالي

إيران تحتج رسميًا بشأن قرار الكونغرس األميركي تمديد العقوبات... 
وتعيد »التومان« عملة رسمية بداًل من الريال

§طهران - د ب أ
] أفادت تقارير إيرانية أمس األربعاء )7 ديسمبر/ كانون 
األمم  لدى  الدائم  إيران  وممثل  سفير  بأن   )2016 األول 
المتحدة وجه رسالة إلى أمينها العام وصف فيها القرار الذي 
اتخذه الكونغرس األميركي بشأن تمديد العقوبات على إيران 
بأنه »يتناقض مع ما ورد في خطة العمل المشترك الشاملة 
على  الموضوع  هذا  إدراج  إلى  داعياً  النووي(«،  )االتفاق 

تقريره الجديد إلى مجلس األمن.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية اإلسالمية اإليرانية )إيرنا( 
عن غالم علي خوشرو القول إن بالده تعتبر قرار الكونغرس 
بتمديد العقوبات حتى نهاية العام 2026 يتناقض مع ما ينص 

عليه االتفاق النووي من التزامات على الواليات المتحدة.
الواليات  فإن  النووي،  لالتفاق  »وفقاً  أنه  الرسالة  وأكدت 
باالمتناع  التزمت  االتفاق  جهات  إحدى  باعتبارها  المتحدة، 

عن تمديد أو وضع عقوبات جديدة أو أي خطوة تغاير نص 
وروح االتفاق«.

مطالبة  إلى  المتحدة  لألمم  العام  األمين  الرسالة  ودعت 
بااللتزام  المتحدة،  الواليات  خاصة  االتفاق،  أطراف  جميع 

بتعهداتها حياله.
من جانب آخر، وافق مجلس الوزراء اإليراني في اجتماعه 
البنك المركزي  أمس )األربعاء( على مشروع قانون تقدم به 

بشأن اعتماد »التومان« عملة رسمية بدالً من الريال.
وذكرت وكالة أنباء الجمهورية اإلسالمية ) إيرنا(، أنه وفقاً 
لهذا المشروع فسيتم اعتماد التومان الذي يعادل 10 رياالت، 

عملة رسمية للبالد.
الشوري  مجلس  مصادقة  ضرورة  على  الدستور  وينص 
حيز  ليدخل  الوزراء  مجلس  يتخذه  قرار  أي  علي  اإلسالمي 

رئيس البرلمان اإليراني علي الريجاني يتحدث خالل مؤتمر صحافي في العاصمة طهرانالتنفيذ.


