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{ مكـسيـكو (أ ف ب) - أعـلن فريق
كسيكي أندريس مانويل الرئيس ا
ـكـسيك لـوبـيـز أوبـرادور امس أن ا
ستبيع الطـائرة الرئاسية في مزاد
في تـنـفـيـذ لــوعـد كـان أطـلـقه خالل

حملته االنتخابية.
وأجــرت الـــطـــائــرة وهـي من طــراز
بــويـنغ  8-787رحالتــهــا األخــيـرة
ــاضـي عــنـــدمـــا أقــلت األســـبـــوع ا
ـنــتـهــيـة واليـتـه إنـريـكه الـرئــيس ا
بـيـنـا نـيـيــتـو إلى بـويـنـوس آيـرس

حلضور قمة مجموعة العشرين.
ووعــد لــوبـيــز أوبــرادور بــتـغــيــيـر
ـكـسـيك لـدى "عـمــيق وجـذري" في ا
توليه مهامه الرئاسية السبت بعد
خــمـســة أشــهـر مـن حتـقــيــقه فـوزا

كاسحا في االنتخابات.
ـتــحـدث وقـال خــورخـيـه مـنــدوزا ا
بـــاسم بـــانـــوبـــراس -- وهــو بـــنك
تـنـمـيـة حـكـومي  شـراء الـطـائـرة
من خاللـه -- لـــلـــصــــحـــافـــيـــ إن
الـطـائـرة ستـخـضع ألعـمال صـيـانة
ثـم سـيـتم االحـتـفـاظ بـهـا في مـطـار
في سـان بـرنـاردينـو بـكـاليـفـورنـيا

بانتظار بيعها.
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وبلغ ثمن الطائرة لدى شرائها قبل
بضع سنوات  218مليون دوالر.
ــعــروف وقـــال لــوبـــيــز أوبـــرادو ا
بـنـمـطه الـبـعـيـد عن الـتـرف ويـقـود
سيارة فولكسـفاغن جيتا إنه ليس
بـحـاجـة لـلـطـائـرة وسـيـسـافـر عـلى

م رحالت جتارية.
ـــالـــيــة كـــارلــوس وأضـــاف وزيــر ا
أورزوا أنـه ســـيــتـم في وقت قـــريب
عـرض  60طــائــرة و 70مــروحــيــة

تملكها الدولة في مزاد.
وأدى لــوبـيــز أوبــرادور الــيــسـاري
ـنـاهض لــلـمـؤسـسـة الــسـيـاسـيـة ا
السـبت اليـم الدسـتوريـة كرئيس
للمكـسيك متعـهدا بإحداث "حتوّل"
في بالد أنــهـكــهـا الــفـقــر والـفــسـاد

ة. واجلر
وبدأ الرئيس اندرس مانويل لوبيز
اوبـــــرادور امس االثــــنـــــ واليــــته
ــمــتــدة ست ســنــوات بــإجــراء لم ا
تعـهده الـبالد خالل سنـ أال وهو

عقد مؤتمر صحافي.
واســــتــــلم الــــيــــســــاري اوبــــرادور
ـنـاهض لـلمـؤسـسـات السـيـاسـية ا
التـقليديـة منصـبه السبت مـتعهدا
بإحداث تـغييـر "عميق وجذري" في

ة. بلد يهزه الفساد واجلر
وبــدأ اوبـرادور يــوم عـمــله االثـنـ
في الــسـادســة صـبــاحــا بـلــقـاء مع
فــريـــقه األمـــني واإلعالمي أعـــقــبه
مــؤتــمــر صـــحــافي في الـــســابــعــة
صـــبــاحــا قـــال إنه ســيـــكــون عــادة
ــثـابـة يـومــيـة له. وســيـكــون ذلك 
ثـورة عـلى أســلـوب سـلــفه انـريـكي
بينا نيتو الذي اعتاد قراءة بيانات
معـدة مسبـقا لـلصحـافة بشـكل غير
ثـــابت دون أن يــــتـــلـــقـى اســـئـــلـــة
. وأبـــلـغ اوبــرادور الـــصــحـــافـــيـــ
الصحافي الذين اكتظوا في غرفة
اإلعالم في الـقصـر "سنـضمن احلق

علومات". باحلصول على ا
وتــابع الــرئــيس الــبــالغ  65عــامــا
"نـحـن في خـدمــتــكم لإلجــابــة عـلى
اسئـلتـكم. ليس هـناك حـدود وليس
هنـاك رقـابة ... اإلعالم أداة لإلبـقاء

." على الناس مطلع
وتـنــاول الـلـقــاء مـجــاال واسـعـا من

القضايا.
وأعـــــــلـن اوبـــــــرادور أن لــــــــقـــــــاءه
الــــصــــبـــاحـي مع فــــريــــقه األمــــني

واإلعالمي سيكون أيضا يوميا.
واشتـهر الرئـيس اليسـاري برفضه

غريات السلطة.
خــــفض لـــوبـــيــــز أوبـــرادور راتـــبه
بــنــســبــة  %60وعــرض الــطــائــرة
الــرئـاسـيـة لـلـبـيع وأزال احلـراسـة
ـــقـــر الــــرئـــاســــيـــة وتـــخــــلى عـن ا
الرئـاسي لوس بيـوس واختار أن

تواضع. يقيم في منزله ا
وبعـد ساعات قـليلـة من بدء واليته
عــنـد مـنـتـصف لـيل الـسـبت االحـد
وحـــتـى قـــبـل أن يـــؤدي الــــيــــمـــ
الـدسـتـورية فـتح لـوبـيـز اوبرادور
أبواب مقره الرئاسي أمام العامة.
و أعــلن أوبــرادور اإلثــنــ إنــشـاء
جلنـة حتقيق لـتسليـط الضوء على
اخـــتـــفــاء  43من طـــلّــاب مـــدرســة
ايوتزينابا بـوالية غيريرو (جنوب)

عام .2014
لقّب "املو" وقال لوبيز أوبـرادور ا
بـعـد تـوقـيع مــرسـوم إنـشـاء جلـنـة
الـتـحــقـيـق إنّه "من خالل الـتــوقـيع
عــلى هــذا االتــفــاق نـبــدأ عــمــلــيّـة

البـحث عن شبـاب ايوتـزينـابا. هذا
كان التزامنا ونحن نلتزم به".

وأضـاف "آمل أن نــعـرف احلــقـيــقـة
سـريـعًـا وأن تتـحـقّق الـعـدالة وأن
يُـصـبـح ذلك مـثــاالً حـتّى ال تُــنـتـهك
حـــقــوق اإلنــســـان في بــلـــدنــا مــرّةً

أخرى".
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وسـيـتم تـشـكــيل الـلـجـنـة اجلـديـدة
ـــقـــبـــلـــة خالل األيـــام الـــثالثـــ ا
وسـتـضمّ ذوي الـطالب ومـسـؤول

. حكوميّ وخبراء وفنّي
ووعـــد الـــرئـــيس بـــأنّ "احلـــكـــومــة
بـكـامـلهـا سـتُسـاعـد وأؤكّـد لكم أنّه
لن يكون هناك إفالت من العقاب ال

عـلـيـهم في أحـد األيـام أحـيـاء. وفي
ـأسـاة توجّه الـلـيلـة الـتي سـبقت ا
ـدرسـة إلى منـطـقة طـلـبة في هـذه ا
إيغواال لالسـتيالء على حافالت من
أجـل الــــتـــوجّـه إلى مــــكــــســــيــــكـــو

للمشاركة في تظاهرات.
وقــالت الــسُـلــطـات الــقــضـائــيّـة إنّ
الــطــلّـاب الـ 43تــعــرّضــوا عــلى مـا
يبدو آنذاك لهجوم شنّه عناصر من
الشرطة البلديّة وقاموا بتسليمهم
على األرجـح إلى عصـابة مـخدّرات.
ويبدو أنّ هؤالء اعتقدوا خطأ أنّهم
من عـصابـة منـافسة وقـتلـوهم على
األرجح ثم احرقوا جـثثهم في مكب

للنفايات.

بـيـتــنـا الـقـد أخـر مـا تـبـقى فـيه تـلك األريـكـة الـتي أثـارهـا مـثل
كاتدرائية معلقة وسط قلب يسكنه الوجع. 

اإلرث الـذي خَـلَّـفَهُ أبـيــنـا قـبل مـوته عـام 1991م  سـقف نـوافـذه
تـسـاقـطت ركــامـاتـهـا عـنـد بـقـايـا حـديــقـة كـانت عـامـرة بـشـجـرهـا

ونخلها وساكنيها.
ـاجـديـة ) كـانت جتـتـمع صبـاحـاتـهـا مع تـغـريد ة ( ا احملـلـة الـقـد

البالبل وزقزقات العصافير.
الـبـيــوت قـسم من واجــهـاتـهــا  حتـويـرهــا عـلى شـاكــلـة مـحالت
ا أُريـدَ بـهـا تـلك البـقـعـة أن تصـبح مـديـنـة متـكـامـلة وأسـواق كـأ
دارس كل ـا فـيهـا مـسـتوصف الـصـحـة وا بـجمـيع مـكـونـاتهـا 
بــحـسب فـئـته الـعـمـريـة إضــافـة إلى مـركـز الـشـرطـة واحلـراسـات

اخلاص بالطوار النادرة آنذاك.
األصـدقـاء مـا تــبـقى مـنــهم انـتـمــاء لم تـنـتـه جـذور أواصـره الـتي

جمعتها محبة وألفة.
الوطـن كما يـبدو تاريخ يـسكن الذاكـرة يؤرق أوجاعـها يحـوم بها
مـثل طائر يـبحث عن أحـفاده الذيـن تركهم عـند بـقعة من بـقاع هذا

العالم الفسيح لعله يعيد بناء عشه الذي تداعى ذات يوم.
العمر تلك احملطات الـتي توالت حقائبها عنـد أرصفة متعاقبة بات
نـفى تلك احلـروب الـتي ابتـدأ بهـا شروط ضي بـسرعـة هائـلـة ا
حـيـاته اخلـمـسـينـيـة انـقـضت أزمـاتـها وأزمـنـتـهـا هـكـذا على ذات
ـنوال; نـصف قرن مـداره قصص وأحـداث حكـايات تـرتسم في ا

حسه ومشاعره.
احليـاة كمـا يبـدو فصـول مسـرحيـة يسـدل السـتار عـند مـشاهـدها
ـتنـوعـة لـيـطـلع اجلـمـهـور عـلـيهـا أسـوة بـسـيـنـاريـوهـات وفـصول ا
أخرى سبـقتـها; تـفاصيـل تغور بـعيـدا لتـشهد عـند تـلك النـقطة من
ـوت حـيث تـقـفل أبـوابهـا تـلك الـرغـبـات واآلمال الـوجـود فـلسـفـة ا
ا منـذ صباه وبـحرص وتفان التي يـفكر اإلنـسان في حتقـيقهـا ر

تراه يسعى نحوها.
وتـــلك حــــقـــيـــقـــة هـــذا الـــكـــائـن الـــذي تـــراه جتـــتـــازه احلـــواجـــز
ـسـافات وذلك وفـقـاً إلسرار فـضـوليـته لـتحط به وتســتـغرقـــــــه ا
قادير عند مـنعطفـات هذا العالم الفـسيح بهذا الـقدر أو ذاك من ا

وضوعات.  وا
ـرسـوم وسط تـلـك اإللـغـاز جـمـيـعـاً اجـتـمـعت عـنـد مـركـز الـدائـرة ا
ـنتصف ذهـني ثم راحت تتوالى هـكذا مـثل بندول الـساعـة نحو ا

تنتقل بي تتجول.
ـا يعـود إلى محـطته الـتي انطـلق منـها اإلنسـان يغـير مـكانه أو ر
اضي ا بـعيداً عن الضجيج ,ا طاف ليالقي حـتفه هناك ر أول ا
ة الشـوارع احمللة األوراق ـدرسة القـد ,األحبـاب واألصدقاء ا

طر.  مزوج بعطر ا الصفراء رائحة التراب ا
ـدينـة يتـحركـون بوجـوه عابـسة جـباه تكـاد تصل إلى الـناس في ا
األرض وعيون ال تركز في شيء. منَ ماذا يهربون? يبدون طبيعي
جداً : ينـامون يأكلون ويـتناسلـون. يحزنون ويفـرحون ككل الناس

في كل بقاع األرض. 
مــن شربت أنعيمه 
وهــور أبو أنعاج
ونهر دجلة اخلالـد
مـن خـرائب الدنيا
وجحيم احلــروب
دينــــــــة! تبدأ ا

قتول علنا سالماً يا بلدي ا
أراك مسلوبا مقطعا حائراً
تتلقفك خناجر الظلــــــــــم
وجتثم عليك طغاة اجلهـــل

كيــــــــــــف أقول سالماً وعيناك تذرف دما
لعــــــــــــل الذي كان بيننا ال يصلــــــــــــح

قدسة إال بتناثر دمائي على تراب أرضك ا
أنها مسألة وقت ال يتعدى ( شمرت عصا).

كسيكي اجلديد اندريس مانويل لوبيز الرئيس ا

فـي هـذه الـقـضـيّـة احلـزيـنـة وال في
أيّ قـــضـــيّـــة أخـــرى". وردّت عــلـــيه
مــاريــا مــارتــيــنــيــز والــدة الـطــالب
فقـود ميغيل هـيرنانديـز قائلةً "لم ا
نـعـد نـثق في أيّ أحد لـكـنّـنا لـديـنا
بـــــــعـض األمل فـي أنّـــــــكم أكـــــــثــــــر
إنـسانـيّـةً". وأتى اإلعالن عن إنـشاء
هــذه الــلــجــنــة بــعــد ســاعـات عــلى
مــؤتـمــر صـحــافي صــبـاحي عــقـده
"املو" الذي قال إنه سيعقد مؤتمرا
صـحـافـيا يـومـيا إلطـالع الصـحـافة

كسيكي على التطورات. وا
وبعد أعوام عـلى اختفاء  43طالبًا
في مــدرســة ايــوتــزيــنــابــا مــا زال
ذووهـم يـــأمــلـــون فـي أن يـــعـــثــروا
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ها أنـا ذا يـراودني حـنـ موجع الى الـديـار الـتي كـنت أستـوطـنـها
من قـبل .. أجل هــا أنـا ذا أحن الـيـهـا بـعـد غـيـاب طـويل اسـتـغـرق
ثالثـ عامـا .. هي مـديـنتي  –مـديـنة الـبـرتـقال  –الـتي أضـطررت
لـفـراقهـا ألسـبـاب طارئـة وقـلـبي حـينـئـذ يكـاد يـنـشطـر من الـشـعور
الثـقيل الذي احتـواني  وكيف ال وقد تـنفست عبق نـسيمهـا العليل
منـذ كـنت طفال صـغيـرا ال يـفقه بـعـد من الدنـيا شـيـئا ..ومـنذ عـهد
الـصـبـا كـان يـروق لي الـسـيـر عـلى شـاطـيء نـهـرهـا الـذي تـنـساب
مــيــاهـه بــكل عــذوبــة بــيــنــمــا تــتــراءى لي عــلى اجلــانب اآلخــر من
الشاطيء أشجـار البرتقال والنـخيل تكسوها خـضرة زاهية  فلما
ـدينـة مـبتـسـما مـقبال جـاء عهـد الشـبـاب وجدتـني أجـوب طرقـات ا

على احلياة بال تردد .
ويـعــود صـدى الـذكــريـات يــرهف سـمــعي وبــصـري فـأرى نــفـسي
أنـاجي أألحـبة واخلـالن .. هم هؤالء الـذين فـتح قـلبي نـافـذته لهم 

أودعهم حكاياته وأسراره .
رء أن يـطوي صـفحة مـن حياتـه وهي تطارده كـيف اذن يسـتطـيع ا
رء أن يـنسى أياما ? كيف يسـتطيع ا بل جتثم على صـدره كل ح

حافلة بالود وااللفة واحملبة ?
ان احلـنــ يـفـرض نــفـسه كــلـمـا ضــاقت بـنــا الـســبل وان احلـنـ
يفرض نفسه كلـما عصفت عاصفة تؤرق حـياتنا .. هكذا هو األمر

ال مندوحة لنا عنه .
ـكن أن تـنـسى أيـام تـرى مـا الـذي تـخـتـزنه الـذاكـرة أيـضـا ? هل 
ـكن أن تنسى أيام رح في حقـبة الطـفولة البـريئة ? وهل  اللـهو وا

درسة بجدها وتألقها وحتصيل علومها ? ا
لـعلـنا ندرك بـعد حـ من الزمن انـنا قد اتـخذنـا قرارات خـاطئة لم
نـكن نـعرف أنـهـا سـتتـرك جـروحـا عمـيـقـة في قرارة أنـفـسـنا كـلـما
استرجعنا الساعة التي غادرنا فـيها الديار لنصاب بعدها باخليبة

واالحباط .
وها أنا ذا مـرة أخرى أجد نفـسي على مفتـرق طرق أحاول فيه أن
ألــتـــمس اخلالص من احلـــيــرة الـــتي تــنـــتــابــنـي كــلــمـــا عــادت بي
الـــــذاكـرة الى تلـك األيام الـتي احتـوتـني فيـها الـديـار ..فيـا عجـبا
لــنــفس حتــتــضن مــاضــيــهــا وحــاضــرهــا في دوامــة لــيــسـت لــهـا
نـهايـــــــــــــة .. ويـا عجبـا لنفـس تنشـد الراحة والـسكيـنة فال جتد

اال السراب . 
ـــثل يـــقــول أن أســـرتك هي ومـع هــذا وذاك فـــا
وطنك وديـارك  فهل يـا ترى وانا بـ أحضان
عــــــادلة الصــــعبة ! أسرتي قد حققت هذه ا

كركوك
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تــعـلن رئـاسـة جـامـعـة كـركـوك عن االعالن
ـزايـدة الـعـلـنـيـة لـتـأجـير مـجـددا اجـراء ا
(حق الـتصويـر الفـوتوغرافي) داخل كـلية
صادف التربيـة/ احلويجة يوم االربعاء ا
٢٠١٨/١٢/٢٦ السـاعة الثانيـة عشر ظهرا
في رئــاســـة اجلــامـــعــة وفق قـــانــون بــيع
وايــجــار امــوال الــدولــة رقم (٢١) لــســنــة
٢٠١٣ فـــعــلى الـــراغــبــ بـــاالشــتــراك في
زايـدة مراجعة شعـبة العقـود احلكومية ا
في رئـاسـة اجلـامــعـة السـتالم نـسـخـة من
بـلغ قدره (١٥٠٠٠) الـشروط لـقـاء وصل 
خـمـسـة عــشـر الف ديـنـار فــقط غـيـر قـابل
لـلـرد تـدفع في كـلـيـة الـتـربـيـة/ احلـويـجة
ـالـية ويـتحـمل من تـرسو عـليه الـشؤون ا

زايدة اجور النشر واالعالن. ا
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زايـدة العلـنية تعلن شـركة مصـافي اجلنوب (شـركة عامـة) عن اجراء ا
صادف ٢٠١٩/ ) ا االولى في تمـام السـاعة (٩) من صـباح يـوم (االثنـ
ـشـيد عـلـيهـا كـرفـان كافـتـريا الـشـركة. ١/١٤ لـتـأجيـر مـساحـة االرض ا
كان ـزايدة الـعلنـية احلضـور بالزمـان وا فعـلى الراغـب باالشـتراك با
احملددين مستصحـب معهم التأمـينات البالغة (٤٨٠٫٠٠٠) دينار فقط
زايـدة جـلب ـشـتـرك بـا (اربـعـمـائـة وثـمـانـون الف ديـنـار فـقط) وعـلى ا
دنية او البطاقة الوطنية مع بطاقة نسخة مصورة من هوية األحوال ا

زايدة أجور نشر اإلعالن والداللية. السكن ويتحمل من ترسوا عليه ا
مالحظـة: اذا صـادف يـوم الغـلق عـطلـة رسـميـة يـكـون موعـد الـغلق في

اليوم التالي.
مع التقدير..
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{ نابلس (االراضي الفلـسطينية -
(أ ف ب) - قـــتل فـــلـــســـطـــيـــني في
مـواجـهات وقـعت في سـاعة مـبـكرة
الثالثاء خالل عـملية تـوغل للقوات
اإلسـرائـيـلـيـة في الـضـفـة الـغـربـيـة
احملـتـلـة عـلى مـا أفـادت وكـالـة وفا
الفلسطينية لألنباء ومصدر طبي.
وأوردت وكـــالـــة وفـــا الــــرســـمـــيـــة
"اســـتــشـــهــد فـــجــر امس الـــثالثــاء
الـشاب مـحـمد حـسام عـبـد اللـطيف
حــــبـــالي ( 22عــــامـــا) مـن مـــخــــيم
طـولـكـرم بـرصـاص قـوات االحـتالل
ـواجــهــات الـتي وقــعت في خـالل ا
ــديــنـــة طــولــكــرم" احلـي الــغــربـي 

بشمال الضفة الغربية.
وأفادت مراسلة وكالة فرانس برس
اسـتـنـادا إلى مـعـلـومـات طـبـيـة من
"مـســتـشــفى الـشــهـيـد ثــابت ثـابت"
احلـكـومي بـأن الشـاب حـبـالي قتل
بــعـــد إصـــابــتـه بــعـــيـــار نــاري في

الرأس.
وأوضـــحـت وكـــالـــة وفـــا أن قـــوات
إســرائــيـــلــيــة في "دوريــات راجــلــة

ومـحمـولة اقـتحـمت عدة أحـياة في
دينـة وتمركـزت في احلي الغربي ا
مـنــهـا وسط إطالق كـثـيف لألعـيـرة
ــســيل الــنــاريـــة وقــنـــابل الــغـــاز ا
لـلــدمـوع وداهـمت عـددا من مـنـازل
". وأوضـح اجلـــــيش ـــــواطـــــنـــــ ا
اإلسرائيلي أنه ينظر في احلادثة.
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وتـــقـــوم الـــقـــوات اإلســـرائـــيـــلـــيــة
باستـمرار بعـمليـات توغل ليلي في
مــــنــــاطق ســــيــــطــــرة الــــســــلــــطـــة
الــفـلـسـطــيـنـيـة بــالـضـفـة الــغـربـيـة

لتنفيذ اعتقاالت.
وتـندد الـسلـطة الـفلـسطـينـية بـهذه
الـعــمـلــيـات بــاعــتـبــارهـا انــتـهــاكـا
ـوقعة مع التفـاقات احلـكم الذاتي ا

إسرائيل.
وأعــلن اجلــيش اإلســرائـيــلي امس
الثالثاء أنه رصد أنفاقا حلزب الله
تــســمح بــالــتــسـلـل من لــبـنــان إلى
أراضي إســرائـيـل وبـاشــر عــمـلــيـة

لتدميرها.

ـــتـــحـــدث بـــاسم الـــقـــوات وقـــال ا
اإلسرائـيلـية جـوناثـان كونـريكوس
لــوكــالـــة فــرانس بــرس إن "أنــفــاق
الـهـجـوم" تـلك لم تـكن بـدأت الـعمل
بـعـد لـكـنه سـيـتم سـدهـا أو هـدمـها
من غــيـر أن يـحـدد عـدد األنـفـاق أو
يـوضح الوسـائل الـتي ستـستـخدم

لهذا الهدف.
وأكــــد كـــونــــريـــكــــوس أن جــــمـــيع
الـعـمـليـات سـتـجـري على االراضي
اإلسرائيليـة مع أنها ستؤدي على
األرجح إلى تفـاقم التـوتر مع حزب
الـله الـذي خـاضت إسـرائـيـل حـربا

مدمرة ضده في .2006
واستـخدم اجلـيش اإلسرائـيلي في
الـــســـابق وســـائل مـــخـــتـــلــفـــة في
عــمــلــيــات هــدم أو ســد أنــفــاق من

قطاع غزة.
وقــال كـورنــيـكــوس لــلـصــحـافــيـ

"بــدأنــا عـمــلــيــة +نـورذرن شــيــلـد+
(الـدرع الـشـمـالي) لـكـشـف وإحـباط
هــجـــمــات حـــدوديــة عـــبــر أنـــفــاق
حـــفـــرتـــهـــا مـــنـــظـــمــة حـــزب الـــله

اإلرهابية من لبنان إلى إسرائيل".
وتـــابع أن اجلـــيش اقــام مـــنــطـــقــة
ـعني عـسكـرية مـغلـقة في الـقطاع ا
وعزز وجوده من دون تعـبئة جنود
االحــتـيـاط كـمــا أنه لم يـتم إصـدار
أي تــعــلــيــمــات خــاصــة لــلــســكــان

. دني اإلسرائيلي ا
ويـأتـي اإلعالن عن الــعـمــلــيـة بــعـد
ســـاعـــات عـــلى لـــقـــاء بـــ رئـــيس
الــوزراء اإلســـرائـــيــلـي بــنـــيـــامــ
نـــتـــانـــيــاهـــو ووزيـــر اخلـــارجـــيــة
األمــــيـــركـي مـــايـك بـــومــــبــــيـــو في

. بروكسل مساء اإلثن
Ê«ËbŽ b

وقـال نـتـانـياهـو إنه كـان يـعـتزم أن
يناقش مع بومبيو "اخلطوات التي
نـتـخــذهـا مـعـا لــصـد عـدوان إيـران
ووكـالئـهـا فـي الـشـمــال" في إشـارة

إلى سوريا ولبنان.
الـتــقى رئـيس الـوزراء اإلسـرائـيـلي
بنـيام نـتانيـاهو وزير اخلـارجيّة
األمــــيـــركـي مـــايـك بـــومــــبــــيـــو في
بـروكـسل غـداة تـوصــيـة لـلـشـرطـة

اإلسـرائـيـلـيّة بـتـوجـيه االتّـهـام إليه
وإلى زوجـتـه في قـضـيّـة فـسـاد هي

اضية. الثالثة خالل األشهر ا
وأوضح مـــكـــتـب نـــتـــانـــيـــاهـــو أنّ
االجـــتـــمـــاع مع بـــومـــبـــيـــو تـــقـــرّر
ــــــاضـي من دون أن األســــــبــــــوع ا

يُعطي مزيدًا من التفاصيل.
وبــومــبــيــو مــوجــود في بــروكــسل
حلـضـور اجــتـمـاع وزراء خــارجـيّـة

حلف شمال األطلسي .
وقــــال نـــتـــانــــيـــاهـــو قــــبل ســـفـــره
"ســأنــاقش مع بــومــبــيـو ســلــســلـة
تـــطــوّرات إقــلــيــمـــيّــة إضــافــةً إلى
اخلـطوات الـتي نتّـخذهـا معًـا لصدّ
عــــدائــــيّــــة إيــــران ووكـالئــــهــــا في
الــشــمــال" في إشــارة إلى ســوريــا

ولبنان.
وأضـاف "بـالـطـبع سـنـنـاقش أيـضًا

مواضيع أخرى".
وتــعـهّـد الـرئـيس األمـيـركي دونـالـد
تـرامب تقـد دعم ثـابت إلسـرائيل
وقرّر نقل السفارة األميركيّة من تلّ

أبيب إلى القدس.

ويـقـوم تـعـاون وثـيق بـ إسـرائيل
ـــتّــحـــدة في عــدد من والـــواليــات ا
الـقــضـايــا خـصــوصًـا إيــران. وقـد
حذّر اجلانبان من الوجود اإليراني
نع في سوريـا. وتوعّد نـتانيـاهو 
"تـمركـز إيـران عسـكـريًا في سـوريا"
ومـنـعـهـا من نـقل أسـلـحـة مـتـطوّرة

إلى حزب الله في لبنان.
وكــان هــنــاك اهــتــمــام مــتـزايــد في
إســرائـيل خالل األيّــام األخـيـرة في
مـا يـتـعـلّق بـهـذه الـقـضـيّـة بـسـبب
مخـاوف مسـؤول إسـرائيـلي من

النشاط اإليراني في لبنان.
ويسعى رئيس الـوزراء اإلسرائيلي
إلى إقــامــة روابط مع دول عــربــيّــة
خــلـــيـــجــيّـــة وهــو تـــوجُّه تـــدعــمه

تّحدة. الواليات ا
وبعد تـوصية الـشرطة اإلسرائـيليّة
بـاتّـهـام نـتــانـيـاهـو وزوجـته سـارة
بـــــقـــــبـــــول "رشى" و"االحـــــتـــــيــــال"
و"اســـتـــغالل الـــثــقـــة" يــجـب عــلى
ــدّعي الــعــام اآلن أن يُـقــرّر مـا إذا ا

كان سيُوجّه االتّهام إليهما.
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