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اشـتـبكت  قـوة امريـكيـة وعنـاصر من
البيشمركة مع جماعات مسلحة أمس
 عـــلى طـــريق كــفـــري الــطـــوز. وقــال
ضــابط في الــبـيــشـمـركــة في نــاحـيـة
نــورجل بـقــضـاء كــفـري في تــصـريح
امس ان (قـوة مـشتـركة امـريكـية ومن
هام الـبيشمركة وقعت اثناء قيامها 
امـــنـــيـــة عــــلى طـــريق كـــفـــري طـــوز
خـورمـاتو بـكـمـ جلمـاعـات مسـلـحة
واشـــتــبـــكت مــعـــهــا) مـــوضــحــاً ان
ــذكــورة تـــنــشط فــيــهــا ــنـــطــقــة ا (ا
جــمـــاعــات ارهــابــيــة من داعش ومــا
تـسمى بالرايـات البيض).واضاف ان
(الــقــوة دخـلت الى قــريــة قـوريــجـاي
جـنـوب شـرق قضـاء طـوز عـلى طريق
كـفـري وبـعـد سـاعـات انـسـحـبت الى
مـــــواقـــــعـــــهـــــا) مـــــشـــــيـــــرا الى ان
(االشـــتـــبـــاكـــات لم تـــســـفــر عـن ايــة
خـسـائـر). وفي بـغـداد اعـلـنـت قـيادة
الــعـمـلــيـات الـســيـطــرة عـلى الـوضع
االمـني في قضاء الطارمـية بعد مقتل
ــســلـحــ الــذين هــاجــمـوا جــمــيع ا
الـــــقــــضــــاء اول امـس.وقــــال قــــائــــد
الــعـــمــلــيـــات الــفــريق الـــركن جــلــيل
الـــربــيــعي في تـــصــريح ان (الــوضع
االمـني فـي الـطـارمـية آمـن ومـسـيـطر
عــلــيه) مــضــيــفــا ان (مــا حــدث يـوم
ــثــابـة الــثالثــاء في الــقــضـاء هــو  
انــــــــتـــــــقــــــــام من داعـش).واكـــــــد ان
(اسـتخبارات عملـيات بغداد سيطرت
عــلى الـوضع تـمــامـاً وتـمت تــصـفـيـة
الـعناصـر االرهابيـة بالكـامل) مشيرا
الـى ان (مــا تــداولــتـه بــعض وســائل
االعـالم عن انتشار داعش في القضاء
عـار عن الـصـحـة).وبـحـسب الـربـيعي
الحـقـة فــإن (الـعــمـلـيــات مـســتـمــرة 
الـعصابات االجرامـية). وفتح عناصر
مـن داعش  النـار بـشـكل عـشوائي في
الــطـارمـيــة وقـتــلـوا سـبــعـة مــدنـيـ

واصــــابــــوا  13 اخــــريـن بــــجـــروح.
وعـثـرت القـوات األمنـية عـلى مضـافة
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اعـرب الـتـحـالف الـدولي ضـد داعش
فـي الــــعــــراق عـن إعــــتــــقــــاده بــــأن
الـضربـات اجلويـة البريـطانـية التي
اســـتــهــدفـت مــواقع الـــتــنـــظــيم في
ــــاضي أدت الى ــــوصل الــــعــــام ا ا
. ونـقــلت هـيـئـة اســتـشـهـاد مــدنـيـ
االذاعـة الـبـريـطـانـيـة عن مـصـدر في
الـتحالف تشكيكه في تصريح وزارة
الـدفاع البـريطانـية بأنه (لـيس هناك
أي دلــيل يــشــيــر إلى أن الــضــربـات
اجلــويــة الــتي نــفــذهـا سـالح اجلـو
قتل ـلكي البريـطاني قد تسـببت  ا
). وكـــان بـــعـض أعـــضــاء مـــدنـــيـــ
الـتــحـالف قـد حـذروا بـريـطـانـيـا في
دني مـناسبات من تعرض بعض ا
لـألذى جــراء تـــنـــفـــيـــذ الـــضـــربــات
اجلـــويــة بــحــسب حتـــقــيق أجــرته
الـــهـــيـــئـــة .وتـــقـــول وزارة الـــدفــاع
الـبـريـطـانـية إنـه ( عمل كـل ما في
اإلمـــكــان لـــلـــحــد من اخلـــطـــر عــلى
) إال أنــهــا كــشــفت عن أن ــدنــيــ ا
(بـعض الـقـنـابل الـتـي ألقـاهـا سالح
ـلكي قـد تـعطل وانـحرف عن اجلـو ا

هدفه). 
وتـــشــيــر الـــتــقـــديــرات إلى أن عــدد
ـعارك ـدنـيـ الذيـن قتـلـوا خالل ا ا
ــــــــوصـل قــــــــبل الــــــــتـي دارت في ا
حتــريــرهــا من داعش  مــنـذ تــســعـة
شــهــور إلى مــقــتل مـا بــ ألف إلى
عــشــرة أضــعــاف هــذا الــعـدد حــيث
دني دروعًا اسـتخدم داعش فيها ا
ـرتـبـة بــشـريـة.وحتـتل بـريـطــانـيـا ا
ـتـحـدة في الـثـانـيـة بـعـد الـواليـات ا
عـدد الضـربات اجلـوية الـتي شنـتها
عـلى داعش إذ أنـهـا استـهدفت 750
ـصــدر الـذي فـضل .وأضــاف ا هــدفـاً
ــسـتـحـيل عــدم ذكـر اسـمه أنه (من ا
شن غـارات جوية في منـاطق مكتظة
ـــوصل من دون بـــالـــســكـــان مـــثل ا
).وأضاف أنه الـتـسبب بـقتل مـدنيـ
(رأى أدلـــــة عـــــلى أن الـــــضـــــربــــات
الـبريطانية تسـببت بسقوط ضحايا
ــــدنـــــيـــــ في الـــــعــــديـــــد من مـن ا
ـنـاسـبات).ولـفت إلى أن نـفي األمر ا
(هــــراء) مـــشـــيـــراً إلـى (الـــضـــربـــة
الـعـسكـريـة البـريـطانـية الـتي نـفذت
في  9 كـانـون الـثـاني 2017 عـنـدمـا
أطــــلق سالح اجلــــو الـــبـــريــــطـــاني
ــســـتــون صـــاروخــاً مـن طــراز بـــر

ـتفجرات وصف بـأنه قنبـلة ملـيئة با
ـــوصل.وتـــســبـــبت هــذه فـي شــرق ا
الـضـربـة في انـفـجـار كبـيـر ويـعـتـقد
ـقـتل ــصـدر بــأنه (أدى بـالـتــأكـيــد  ا
). وفي حـيــنه رفـضت وزارة مــدنـيــ
الــدفـاع الـبــريـطـانــيـة طـلــبـاً لـعـرض
لــقـطــات من الــضـربــة اجلـويــة الـتي
صـورتها من اجلـو كما أنـها لم تفرج
عـن إحـداثــيــات الــضــربــات اجلــويـة
الـتـي نـفـذتـهـا إال أنـهـا أكـدت في مـا
بــعـــد مــوقع هــذه الــضــربــة.وأفــادت
بــعـض الــتــقــاريــر بـــأن الــعــديــد من
ـدنـي أصـيبـوا جـراء هذه الـغارة ا
وقـــال شـــاهـــد عـــيـــان إن (الـــنـــســاء
والـــرجــال كــانــوا يـــصــرخــون بــعــد
الضربة ألن البعض منهم أصيبوا). 
ـوصل التي وبـالـعـودة إلى شـوارع ا
عـانت من الـقـصف الـشديـد في حـينه
يـــبــدو أنـه ال شك في أن الـــضــربــات
اجلـوية التي شـنها الـتحالـف بقيادة
تـحدة أدى إلى استـشهاد الـواليات ا
. وفــقـد عــبـد الــرحــمن عـلي مــدنـيــ
خـــمــســة من أبـــنــائه جــراء قـــنــبــلــة
ـوصل وأكـد اســتـهـدفت مـنـزله في ا
إن ( 47 مـدنياً قتلـوا جراء الضربات
اجلـوية التي استهدفت الشارع الذي
يـعيش فيه).وتابع (ما من أحد دمرنا
إال الــتــحـالف). من جــهــتـهــا رجـحت
ــتـخــصــصـة في مــنــظـمــة إيــروارز ا
ـــدنـــيــ في تـــوثـــيق الــضـــحـــايــا ا
الـصـراعات الـعسـكريـة أن يكـون عدد
ـدنـيـ جـراء الـقـتال الـشـهـداء بـ ا
ـوصل مـا ب  1066و1579 .  فـي ا
وكـان الـتحـالف قد اعـترف بـالتـسبب
بـاستـشهـاد أكثر من  350 مـدنياً في
ــــــوصل. وقــــــال كـــــريـس وودز من ا
ــنــظـمــة إنه (أمـر خــيــالي أن نـزعم ا
بـأنه لم يقتل مدنيون جراء الضربات
اجلـوية البـريطانـية). وكان الـتحالف
الـــــدولي ضـــــد داعـش في الـــــعــــراق
وســوريــا قــد انــهى  في وقت ســابق
مـــهـــام قـــيـــادة الـــقـــوة الــبـــريـــة في
الـــعـــراق.وقـــال  بـــيـــان لـــلـــســـفـــارة
االمــريـكـيــة في بـغــداد انه ( إنـهـاء
مـهــام قـيـادة الـقـوة الـبـريـة الـتـابـعـة
ـشـتـركـة  خالل مراسم ـهام ا لـقـوة ا
احــتـفـالـيـة جــرت في بـغـداد يـوم 30
ــاضي)  الفـتـة الى ان مـن الـشـهـر  ا
(هــــذا االمــــر داللـــة عــــلى انــــتــــهـــاء
الـعـمــلـيـات الـقـتـالـيـة الـرئـيـسـة ضـد
داعـش فـي الـــــــعــــــــراق واالعـالن عن

تــغـيــيـر فـي مـســؤولـيــات الـتــحـالف
لـلـتـركـز على تـقـد الـدعم والـتدريب
لـــقـــوات االمن الـــعـــراقــيـــة).وأوضح
راسم تـضمـنت الـتقـليد الـبيـان ان (ا
اخلـاص بـلف الـعلم حـيث  خاللـها
ـهـام انــزال الـعـلم اخلـاص بـوحـدة ا
ــــشـــتــــركـــة واالعـالن عن نـــهــــايـــة ا
مــهـمــتـهـا). مـن جـهـة اخــرى صـدقت
ـركزية اعـترافات مـحكـمة التـحقيق ا
قـيادي مـقرب من زعـيم تنـظيم داعش
أبـو بكـر البـغدادي بعـد القـبض عليه
في تـركـيـا بـجـهـود جـهـاز اخملـابرات
ــتــحــدث الــرســمي الــعــراقي.وقــال ا
جملـلس القـضاء األعـلى القـاضي عبد
الـسـتار الـبـيرقـدار في بـيان امس إن
ـركـزيـة دونت (مــحـكـمـة الـتـحــقـيق ا
اعـترافات مـتهم باالنـتماء إلى داعش
اإلرهــابـي كــشف عن وجــود لــقــاءات

مستمرة له بالبغدادي).
تـهم أكد أن آخـر لقاء  وأضـاف أن (ا
جــمـعــهـمــا كـان في تــمـوز مـن الـعـام
ـــاضي فـــيــمـــا أوضح أنه يـــشــغل ا
شرفة مـنصب عضو اللجنـة العامة ا
عـلى داعش بعد تقسيمها إلى خمس
إمـارات هي العراق والـشام وإفريـقيا
وأوربـــا واخلــــلـــيج) مـــوضـــحـــاً أن
تـهم تمت بعد (عـملية الـقبض على ا
تـنسيق مـشترك ب جـهاز اخملابرات
الـعـراقي واألجـهـزة األمـنيـة الـتـركـية
ركـزية بـإشـراف محـكمـة الـتحـقـيق ا
في رئـــاســة اســتـــئــنــاف الـــرصــافــة
االحتــاديــة إذ  الــقـبـض عـلــيه في
تــركــيــا وتــســلــيــمه إلى الــســلــطـات
الـعـراقيـة). وبـحسب الـبـيرقـدار  فأن
ـــتــهم أكـــد في أقــواله أنـه يــحــمل (ا
شــهـــادة الــدكــتــوراه في الــشــريــعــة
اإلسـالميـة وكـان مـعـتـقال في سـجون
بـوكا وشغل مـناصب عدة في داعش
مــنـهـا األمـيـر الـشـرعـي في الـتـنـظـيم
ـكتب االسـتشـاري لها). من وعـضو ا
جــهـة اخـرى قــالت وزارة اخلـارجـيـة
االمــريــكــيــة ان بالدهــا سـتــعــمل مع
الـــعــراق واالردن ولــبـــنــان وتـــركــيــا
واســـرائـــيل لـــتـــأمـــ حــدودهـــا من
داعـش.واكــد مـــصــدر بـــالــوزارة  في
تــصـريح  (لــقـد بـدأنــا مع شـركــائـنـا
عـمـلـيـة استـعـادة اخـر مـعاقل داعش
فـي سـوريـا) وأضــاف (سـنــطـلب من
ـساهـمة إلعادة شـركائـنا مـزيدا من ا
ــنــاطق احملـررة من االســتــقـرار في ا

داعش). 

لـداعش في شمال محـافظة بابل.وقال
الــنــاطق بـاسم مــركــز اإلعالم األمـني
الـعـمـيد يـحـيى رسـول في بـيان امس
ان (قـوة مـشـتركـة في قـيـادة عمـلـيات
الـفـرات االوسط عـثـرت عـلـى مـضـافة
لـــعـــصــابـــات داعش االرهـــابـــيــة في
مـنـطـقـة الـعـبـد ويس بـداخـلـهـا مـواد
غـذائية متنوعة وافرشة ومواد طبية
فــــضـال عن مــــواد اخــــرى) مــــؤكـــدا
(مـعاجلـتها بـالكامل من دون تـسجيل ً
أي حـادث يـذكـر). الى ذلك دمـرت قوة
مـن قيـادة عمـليـات األنبار  35  عـبوة
نـاسفة وخـزان للـوقود من مخـلفات
داعـش في مــــنــــاطق مــــتــــفـــرقــــة من
احملـافـظة بـحسب بـيـان آخر لـرسول.
ـيدان في وعـاجلت مـديريـة هـندسـة ا
احلـشـد الـشـعـبي امـس كـدسـاً كـبـيراً
لـلـعبـوات الـناسـفـة وقنـابـر هاون في
قــاطع الـصــيـنــيـة في بــيـجي الــتـابع
نـافذ لـصالح الـدين).واعلـنت هـيئـة ا
احلـدودية عن ضـبط بـضاعـة مخـالفة
لـلضوابط في مطار بغداد .وقال بيان
للهيئة انه (  ضبط بضاعة مختلفة
مـالبس اطفـال مـتـنوعـة وذلك لـوجود
اخـــتالف واضـح في عـــدد الـــكـــمـــيــة
نـزلـة أي اكـــــثر ـرسـمـة والكـمـيـة ا ا
ـرسم مـن ضعـف الـكمـيـة حـيث كـان ا
224  درزنـاً والـعـدد الـذي  ضـبـطه
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{ بــــاريـس - ا . ف. ب: انــــدلــــعت
مــواجـهــات عــنـيــفـة بــ الـشــرطـة
واشــخــاص مـلــثـمــ عــلى هـامش
مــسـيــرة عــيـد الــعـمــال بــعـد ظــهـر
الــــثـالثــــاء في بــــاريس بــــحــــسب
مراسلي فرانس برس وذلك بعدما
سـار عشرات اآلالف صباحا بهدوء

في كبرى مدن البالد.
ـسـيـرة وفي الــعـاصـمــة جـمـعـت ا
الـنقابية نـحو عشرين الف شخص
بــحــسب الــشــرطــة الــتي احــصت
ايـــــضًـــــا  14الـف و 500 اخــــــرين
ـعـلــنـة بـيـنـهم ـسـيــــــرة ا خــارج ا

. لثم نحو  1200 من ا
وافـــادت نـــقــابـــة (سي جي تي) ان
 55 الـف شـــــخـص شـــــاركـــــوا في
مـسـيـرة بـاريس فيـمـا شـارك نـحو
 210 االف فـي مـــخـــتـــلف انـــحـــاء
فـرنسا. اما وزارة الداخـلية فقدرت
ــتــظــــــــاهــرين فـي فــرنــسـا عــدد ا

بنحو  143 الفا.
ـسيـرة الباريـسية وقـبل ان تصل ا
الـى جـنــوب الـعــاصــمـة تــعـرّضت
قـــوات االمن لــرشق بــــمــقــذوفــات

ــســـيل لـــلــدمــوع وردت بـــالــغـــاز ا
ــــيــــاه. وفـي مــــقـــدم وخــــراطــــيم ا
ـلثـمـ اطلـقت هتـافات تـظـاهرة ا
مــثل (اجلـمـيع يـكــرهـون الـشـرطـة)

و(باريس انهضي).
الحـقا اعتقلت الشـرطة نحو مئتي
من هـؤالء بـعـدمـا أبـدت خـشـيـتـها
من اضـطرابات حتدثهـا مجموعات
مـتطـرفة تـريد ان حتـول هذا الـيوم

(موعدا ثوريا).
ــنـــاطق تــظـــاهــر عـــشــرات وفـي ا
االالف بــهـــدوء بــدعــوة من نــقــابــة
(سـي جي تي) رافــــضــــ (اعـــادة
ـكتسـبات االجتـماعية) الـنظر في ا
ومــطـالــبـ بــالـتــقـدم االجـتــمـاعي

والسالم والتضامن الدولي.
وفـي استـرالـيـا الـتـي يـزورهـا قال
ــانـويل مــاكــرون لـدى الــرئــيس ا
ســــــؤاله عـن تـــــزامـن ســـــفــــــره مع
تـــظــاهـــرات واجـــواء مــتـــشــنـــجــة
تـــشــهــدهـــا بــاريس (عــمـــلي لــيس
مـشـاهـدة الـتـلـفـاز والـتـعـلـيق عـلى
االحــــداث بـل الــــتــــحــــرك من اجل
الـبالد كل يـوم واينـما كـان وهذا

مـا اقوم به).وفي مـرسيلـيا (جنوب
شـرق) تظاهر نحو  4200 شخص
بـحـسب الـشـرطـة خـلف الفـتـة كتب
ه. واعتبر عـليها ضد مـاكرون وعا
ـتمـردة (يسار زعـيم حزب فـرنسا ا
راديـكالي) جـان لوك مـيالنشون ان
(جتـــــمع الـــــقــــوى هـــــو في صــــدد
الـتـشكل) بـ احلـركة االجـتـماعـية
والــقــوى الــسـيــاســيــة ولــيس بـ

النقابات.
و قـاد نـاشـطـون من نـقـابـات عـمال
مــسـيــرات في عــدة مـدن أمــريـكــيـة
ـناسبـة عيد الـعمال يـوم الثالثاء
وإن كـــانـت بـــأعـــداد أقل مـــقـــارنـــة
تـظـاهرون ـاضي. ونـدد ا بـالـعام ا
شددة التي ينتهجها بـاإلجراءات ا
الـــرئـــيس دونـــالــد تـــرامب بـــشــأن
الـهـجـرة ووصـفـوها بـأنـهـا هـجوم
عـلى عمـال مسـتضـعفـ في بعض
ــــتــــدنــــيــــة األجــــور الــــوظــــائـف ا

تحدة. بالواليات ا
مــتـظـاهــرون في شـارع مــاديـسـون
سـتـريت أثـنـاء مـسـيـرة لـلـدفاع عن
ــــهـــاجـــرين حـــقــــوق الـــعـــمـــال وا

ـنـاسـبـة عيـد الـعـمـال في سـياتل
بـــواليــة واشــنــطـن يــوم الــثالثــاء.
تــــصـــويـــر لــــيـــنــــدسي واســـون -
رويـترز.وكـان أكبـر جتمع في لوس
أجنـلـيس حيث سـار عدة مـئات في
ــديـــنــة حـــامــلـــ الفــتــات وسـط ا
مــؤيـدة لــلـنـقــابـات والــهـجـرة وهم
يــهــتــفــون االحتــاد قــوة و هــذا مـا
ـقـراطـيـة. وكـانت تـبــدو عـلـيه الـد
ـظـاهـرة صـاخـبة لـكـنـهـا اتـسمت ا
بـالــسـلـمـيـة.وفي مـديـنـة نـيـويـورك
ســار مـئــات الـنــاشـطــ في شـارع
بـــــرودواي إلى وول ســــتـــــريت في
حـ اعـتـقـلت الـشـرطـة في سـيـاتل
رجـال لالشـــــتـــــبـــــاه فـي أنه قـــــذف

مسيرة هناك باحلجارة.
ــنــظــمــون لـــلــجــمع بــ وســعـى ا
مـوضوعـات عيد الـعمال الـتقلـيدية
ـتـعـلـقـة بـحـمـايـة حـقـوق الـعـمال ا
وب التنديد بجهود ترامب لزيادة
عـــمـــلــيـــات الـــتــرحـــيل وطـــالـــبــوا
الــنـاخـبــ بـالــتـعـبــيـر عن ذلك في
صـناديق االقـتراع خالل انتـخابات

التجديد النصفي للكونغرس.
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أحــالت احملـكـمــة االحتـاديـة الــعـلـيـا
إمــــكـــانـــيــــة جـــعل الــــعـــراق دائـــرة
انـتـخــابـيـة واحـدة بـالـنـسـبـة لـلـكـرد
الـفـيـليـ الى مـجلس الـنـواب أسوة
ــا حــدث مع طــوائـف اخــرى.وقـال
ـتـحـدث الـرسـمي للـمـحـكـمـة إياس ا
الـسـامـوك في بـيان تـلـقـته ( الـزمان)
امس  إن احملـكـمـة (عـقدت جـلـسـتـها
بــرئـاســة الـقــاضي مـدحـت احملـمـود
وحــضـور جـمــيع األعـضــاء ونـظـرت
طـلـبـاً بـإلـزام رئـيس مـجـلس الـنواب
فوضـية العـليا إضـافة لـوظيفـته وا
ـستـقلة لالنـتخـابات بجـعل العراق ا
دائــرة انـــتــخــابــيـــة واحــدة لــلــكــرد
ــكــنــهم من جــمع ــا  الــفــيــلــيــ 
أصـوات الـناخـبـ منـهم في الـعراق
كــافـة وحتــقـيق مــقـاعــد انـتــخـابــيـة
تـتناسب وعدد نـفوسهم).وأضاف أن
(احملــكـمـة وجـدت أن تـنــفـيـذ الـطـلب
يـشكل خياراً تشـريعاً جمللس النواب
نصوص عليه في وفق اختصاصه ا
ــادة  /61 أوال مـن الـدســتــور وقـد ا
مــــارسه في مـــا يــــتـــعـــلـق بـــبـــعض
ــعـتــرف بــهـا الــطــوائف الــديـنــيــة ا
ـوجب نــظـام رســمــيـاً في الــعــراق 
الــطـوائف الــديـنــيـة رقم  32 لــسـنـة
ـعدل بالـنسبة لـلمسـيحي  1981ا
).وأشــار ــنـــدائــيـــ والـــصــابـــئـــة ا
الـــســامــوك  إلـى أن (احلــكم ذكــر أن

إلـزام مجـلس النـواب بتنـفيـذ الطلب
يـــخــرج عن اخـــتــصــاص احملـــكــمــة
نصوص عليه في االحتادية العليا ا
ــادة 4 ــادة  93 مـن الــدســتــور وا ا
مـن قـانــونــهـا رقم 30 لــســنـة 2005
وبــنـاء عـلـيه ردت الــدعـوى من جـهـة
االخـتـصـاص) مضـيـفاً أن (احملـكـمة
ـدعي بإمـكانـية الـلجوء إلى أبـلغت ا
مـــجــلس الــنـــواب لــغــرض تـــنــفــيــذ
طــلـبه).وفي الـشــأن االنـتـخـابي أكـد
رئــيس اجلـمـهـوريــة فـؤاد مـعـصـوم
ورئــيس الــتـحــالف الــوطـني  عــمـار
احلـكيم  أهـمية الـركون  الى حـكومة
ــرحــلــة األغــلــبـــيــة الــوطــنــيــة في ا
ـقبـلة.وقـال بيـان لرئـاسة الـتحالف ا
ان احلـكـيم ألـتـقى مـعـصـوم (وبـحـثا
مــسـتـجــداتُ الـوضع الــسـيـاسي في
ــنــطــقــة واالســتــحــقــاق الــعــراق وا
االنـتخـابي القـادم و تأكـيد اهـمية
االنـتـخـابـات الـقـادمـة ألنَّـهـا سـتـنـقل
الـعراق إلى مـرحلة االسـتقـرار وبناء
الـدولة).وأضـاف ان اجلانـب (جددا
الــتـأكــيـد عـلى ان الــبـنــاء و اإلعـمـار
وتـــقــــد اخلـــدمـــات والـــتــــنـــمـــيـــة
االقـتصاديـة على رأس األولويات في
ـقـبـلـة  كــمـا أكـدا أهـمـيـة ـرحــلـة ا ا
الـــتـــنـــافس عـــلى أســـاس الــبـــرامج
االنــتـخـابــيـة والـذهـاب إلـى حـكـومـة
األغـلـبـيـة الـوطـنـيـة والـتي تـقـابـلـهـا
ــعــارضــة الــوطــنــيــة خلــلق حــالـة ا

التوازن في العملية السياسية).

”bI « v ≈ VOÐ√ qð s  UNð—UHÝ qIMð s  ÊUÐUO « ∫”U³F  b R¹ wÐ¬

WOJ¹d _« …—UH « ÕU²² ù ”bI « —Ëe¹ U0— t½≈ ‰uI¹ V «dð
 ‚uÞ uÐ« wÝd  ≠ sDMý«Ë

قـال الـرئيس األمـريـكي دونالـد ترامب
ـــا يـــذهب إلـى الـــقــدس امـس  إنه ر
ـــتــحــدة الـــتي ســتـــنــقل الـــواليــات ا
ســفــارتــهــا إلــيـهــا من تـل أبـيـب هـذا
الــشــهــر وذلك بــعــدمـا حــاد عن نــهج
ــيـة واعــتـرف بــالـقـدس الــقـوى الــعـا

عاصمة إلسرائيل.
وأدلـى ترامب بـهـذه الـتصـريـحات في

البيت األبيض.
تـوقع افتـتـاح السـفارة في 14 ومـن ا
أيـار اجلـاري  في مـوقع مـؤقت بيـنـما

يجري بناء موقع دائم.
كــــان رئـــيس الـــوزراء اإلســــرائـــيـــلي
بـنيام نتـنياهو أبلغ في وقت سابق
قـناة فـوكس نيـوز في مقـابلـة أنه يود

دينة. أن يزور ترامب ا
اضي إلى كـمـا أشـار ترامب الـشـهـر ا
أنه قـد يحـضر افـتتـاح السـفارة وهو
مــا أغـضب الــعـرب لــكـنه عــزز صـلـته

بنتنياهو.
وقـال نتـنيـاهو لـفوكس نـيوز (نود أن
يـــكــون هــنــا. إنـه قــراره. لــديه دعــوة

مفتوحة).
وأغـضب قرار نقل الـسفارة األمـريكية

إلى الــقــدس الــفـلــســطـيــنــيــ الـذين
يــريـدون الــقـدس الــشـرقــيـة عــاصـمـة
سـتـقـبلـيـة وأطـلق شرارة لـدولـتـهم ا
انـــتــقــادات لــواشــنـــطن في أنــحـــــاء

العالم.
مـن جــانب اخــر أكّـــد رئــيس الــوزراء
الـيــابـاني شـيـنـزو آبي أمـام الـرئـيس
الـفـلـسـطـيـني مـحـمـود عـباس في رام
الـله بالضفـة الغربية احملـتلة الثالثاء
أن بـالده لن تــنــقل ســفــارتــهــا من تل
أبــيب إلـى الــقــدس رافـضــا بــذلك أن
يــحـذو حـذو واشــنـطن الـتي ســتـنـقل
ســفـارتــهـا إلى الــقـدس في  14مــايـو

اجلاري.
ونـقـلت وكـالـة األنـبـاء الـفـلـسـطـيـنـيـة
(وفـا) عن آبي تـأكـيـده أمـام عـباس أن
(بالده لن تنقل سفارتها إلى القدس).
وانــــهـــارت الـــعالقــــات بـــ عـــبـــاس
وواشــنـطن بـعـد الــقـرار الـذي اتـخـذه
الـــرئــيس األمــيــركـي دونــالــد تــرامب
بـاالعتراف بالقـدس عاصمة إلسرائيل
ونــقل ســفـارة بالده من تـل أبـيب إلى

القدس.
وبــحــسب وفــا فــإن آبـي الــذي يــقـوم
بـجولة شرق أوسـطية أكد (دعم بالده
لـلعملـية السياسـية القائـمة على مبدأ

حل الـدولت واستعدادها للمساهمة
في أي جهد من أجل حتقيق السالم).
واضـافت الوكالة الفلـسطينية ان آبي
(شـدد على استمرار اليابان في تقد
الـدعم للـمشاريع الـتي تسـهم في بناء
ـؤسـسـات والبـنى الـتـحـتيـة لـلـدولة ا

الفلسطينية).
مـن جهته أكد عباس آلبي أن (اجلانب
الـفــلـسـطـيـني كـان ومـا زال مـسـتـعـدا
لـلـتعـاون إلجنـاح أي جهـد دولي ساع
إليـجـاد عـمـلـيـة سيـاسـيـة قـائـمـة على
قـرارات الشـرعيـة الدولـية ومـبدأ حل
الـدولتـ إلقـامة الـدولة الـفلـسطـينـية
ـستقلة وعـاصمتها الـقدس الشرقية ا

على حدود العام 1967).
وأكــد عـبـاس بــحـسب مـا نــقـلت عـنه
وفـــا عــلـى (أهــمـــيــة خـــطـــة الــسالم
الـفلسـطينـية التي طـرحت في مجلس
األمن الــدولي الـداعـيـة لــعـقـد مـؤتـمـر
دولـي لــلــسالم خالل الــعــام اجلــاري
وتـشكـيل آلية دولـية متـعددة األطراف
لرعاية العملية السياسية ألن الطرف
األمـيـركي باعـتـرافه بالـقـدس عاصـمة
إلســرائــيـل ونــــــقل ســفــارته إلــيــهــا
أخــرج نـفـسه كـوسـيط نــزيه لـعـمـلـيـة

السالم).

ـمـيـز الـذي وأشــاد عـبـاس (بـالـدعـم ا
تـقدمه اليابان للشعب الفلسطيني في
اجملــاالت كــافـة خــاصــة في اجملـاالت
ـالـيـة الــسـيـاسـيـة واالقـتــصـاديـة وا
ــشــروعــة في إقــامــة ودعـم حــقــوقه ا

دولته وبناء مؤسساته الوطنية).
كــمــا دعــا عــبـاس (إلـى دور سـيــاسي
أكــبـر لــلـيــابـان يــتـنـاسـب وحـجــمـهـا
الــسـيـاسي واالقـتــصـادي الـهـام عـلى
ـسـتولى الـدولي خاصـة أن اليـابان ا
صـوتت لصـالح قبـول فلـسطـ كدولة
ـــتـــحـــدة عــــضـــو مـــراقب فـي األ ا

في2012) .
ومــسـاء الـثالثــاء أقـام عـبــاس مـأدبـة
عـــشـــاء عـــلى شـــرف رئــيـس الــوزراء
الـيابـاني الذي يـزور رام الله في اطار
جــولـة يـقـوم بـهـا في الـشـرق االوسط
ويـلتـقي خاللهـا امس االربعـاء رئيس
الــــوزراء االســـرائـــيــــلي بـــنــــيـــامـــ

نتانياهو.
ووصـل آبي إلـى رام الــــله آتـــــيــــا من
ـلك عــبـدالـله االردن حــيث اجـتـمـع بـا

الثاني كما تشمل جولته االمارات.
ــــثــــلــــو االردن واالحـــــد اجــــتــــمـع 
واسـرائــيل والـفـلـسـطـيـنـيـ بـرعـايـة
يت في الـيـابـان علـى شاطئ الـبـحـر ا
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الـعالم. وقال وزير اخلارجية الياباني
خـالل مـؤتــمــر صـحــافي عــقــده عـقب
االجـــتـــمـــاع (نـــحن نـــشـــهــد نـــتـــائج
ـشـتـركـة اخـيرا مـلـمـوسـة جـهـودنا ا

بدأت تؤتي ثمارها).
ــبــادرة مـهــمــة لــلـتــنــمــيـة واكــد ان ا
االقـتصادية في األراضي الفـلسطينية

وغور األردن.

ر اجلـانب االردني لـبـحث مشـروع (
السالم واالزدهار).

ـشــروع الـذي اطــلق الـعـام ويــهـدف ا
ــســاهــمـــة في حتــقــيق  2007 إلـى ا
الــسالم وتـوفـيـر مــئـات فـرص الـعـمل
لــلـفـلــسـطـيــنـيـ وتــسـهـيل تــصـديـر
ـنـتجـات الزراعـية والـصـناعـية عـبر ا
ـــــر خـــــاص إلـى االردن ومـــــنه إلى

?×W∫ الـرئيس الـفـلـسطـيـني يـصافح رئـيس وزراء الـيـابان خالل UB?

لقائهما في رام الله
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 أعلنت وزارة الصحة والبيئة عن
فتش صـدور أمر ديواني باقـالة ا
ـفـتش الــعـام لـلــوزارة وتـكـلــيف ا
الـــعــام لــوزارة الــزراعـــة لــلــقــيــام
ــهـامه .وجــاء في كـتــاب رسـمي
حـمل توقيع وزيرة الـصحة عديلة
حــــمـــود انه اســــتـــنــــاداً الى امـــر
ديــوانـي  مــبــلغ بــكــتــاب مــجــلس
الـــــوزراء يـــــحـــــمـل الـــــرقم 1553
ـــاضي بــــتـــاريخ  26 نــــيـــســـان ا
وتـوصـيــات الـلـجـنـة الـتـحـقـيـقـيـة
ــشـكـلـة في هــيـئـة الـنــزاهـة فـقـد ا
(تـقرر اقـالة احـمد رحـيم عبـد الله
ــفــتـش الــعــام لــوزارة الــصــحـة ا
والـبـيئـة من منـصبه وفـقا الحـكام
ـادة  2 مـن االمر رقم  19 لـسـنـة ا
 2005)  كـــاشـــفــــاً عن(تـــكـــلـــيف
ـفـتش ابــراهـيم حـمــيـد مـحــسن ا
الـــعــام لــوزارة الــزراعـــة لــلــقــيــام

ـــفـــتـش الـــعـــام لــوزارة ـــهـــام ا
الـصحة والبيئة وكالة اضافة الى
مــهـــام عــمــله).وكــانت حــمــود قــد
اعـــــــلـــــــنت فـي  وقـت ســــــابـق عن
(اإلطـاحـة بـأكـبـر مافـيـات الـفـساد
فـي الـوزارة) بــحــسب بــيــان نـقل
عـن حمود قـولها انه ( إكـتشاف
أكـــبـــر مــلـف لــلـــفـــســاد في وزارة
الــــصــــحـــة وإحــــالــــته مـع األدلـــة
الــقــطـــعــيــة الى هــيــئــة الــنــزاهــة
واالدعـاء العام ومحكمة استئناف
الـرصافـة / قاضي الـنزاهة االول
وبـــذلك أطـــاحت بـــأكـــبــر مـــافـــيــا
لـلفسـاد في وزارتها). عـلى صعيد
آخــر أصــدرت مـحــكــمـة جــنــايـات
الـــكــرخ حـــكــمـــا بـــالــســـجن مــدى
احلــــيــــاة عـــــلى مــــدانــــ قــــامــــا
بـاستدراج طفلة واغتصابها.وقال
ـتحدث الـرسمي جمللـس القضاء ا
األعـــلى الــقـــاضي عــبــد الـــســتــار
بـــــيـــــرقـــــدار فـي بـــــيـــــان امس إن

(مـحـكـمة جـنـايات الـكـرخ أصدرت
حـكما بـالسجن مـدى احلياة بحق
مــجـرمـ اثـنـ قــامـا بـاسـتـدراج
طـــفــلــة تــبـــلغ من الــعـــمــر خــمس
ســنــوات ومــواقــعــتــهــا جــنــســيـا
بـالـقـوة وإكـراهـهـا واغـتـصـابـها).
وأوضـح أن (اجملـــــرمــــــ قـــــامـــــا
بـاســتـدراج الـطـفـلـة من أمـام بـاب
دار أهــــلـــهـــا وأخــــذهـــا إلى احـــد
ــنـازل الـفــارغـة لـيــقـومـا هــيـاكل ا

واقعتها). 
وأضـــــاف ان (اجملــــرمـــــ قــــامــــا
بــاغــتــصــاب الــطــفــلــة بــالـتــتــابع
وبصورة بشعة وتركها مرمية في
مـــحل احلـــادث ) مــشـــيــراً الى ان
(احملـكـمـة أعـطت لـلمـجـنى عـلـيـها
ـــطــــالـــبــــة بـــالــــتــــعـــويض حـق ا
وأصــدرت حـكــمـهــا وفـقــا ألحـكـام
ــادة  /2 /393أ.و د  مـن قــانــون ا
الـعــقـوبـات الـعـراقي حـكـمـا قـابال

للتمييز والتمييز الوجوبي). 
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تــــوقع مـــنــــبئ جـــوي ان تــــشـــهـــد
قـبـلـة من امس هـطول الـسـاعـات ا
امــطـــار مــتــفــاوتـــة الــشــدة حــيث
ـــنــــاطق ســــتــــكـــون غــــزيـــرة فـي ا
الـوسـطى والـغـربـيـة وخـفـيـفـة الى
ــنـاطـق اجلـنــوبـيـة مــعـتــدلـة في ا
فـيـمـا أكد ان مـوسم االمـطـار مازال
مــسـتــمـراً.وقــال صـادق عـطــيـة في
تــــــصــــــريـح امس إن ( االمــــــطــــــار
ــتـوقــعـة ســتـهـطـل عـلى الــبـاديـة ا
اجلـنـوبـيـة وباديـة الـنـجف وبـادية

الــسـمـاوة وكــربالء بـغـزارة فــيـمـا
ــنــاطق ســتــكـــون خــفــيــفــة عــلى ا
اجلــنـوبـيـة).واشـار الى ان (مـوسم
االمــطــار سـيــســتـمــر حــتى الــثـلث
االخـيـر من الـشـهـر احلـالي يـرافـقه
هـبـوب ريـاح جـنـوبـيـة شـرقـية الى

شرقية االجتاه).
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