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يـعــقـد مـجـلس الـنـواب جـلـسـته الـيـوم
الـثالثـاء بـعـد تـوجـيـهه بـالـتـحقـيق مع
 257 نـائبـا وقعـوا خارج اجلـلسة ولم
يـتـواجـدوا داخلـهـا. وقـال نـائب رئيس
ـان حسـن الكـعـبي في بـيان امس الـبـر
انـه ( الـتــوجـيه بــاجـراء حتــقـيق مع
الــنـواب الـذين وقـعــوا خـارج اجلـلـسـة
بـيـنـما لم يـحـضروا داخـلـها) واضـاف
ـوقع خـارج قاعة ان (عـدد االعضاء ا
ـوجـودين اجلـلـسـة بـلغ  257 بـيـنـمـا ا
داخـل القـاعة  143 فـقط)  مـشـيرا الى
انه (عـلى اثر ذلك  تاجيل عقد جلسة
امـس). ونـاقش رئـيس اجملـلس مـحـمـد
احلـلبـوسي مع عدد من قـيادات ونواب
احملــافـظــات احملـررة تــقـد اخلــدمـات
وغــلق مـلف الـنــزوح. وقـال بـيـان امس
انـه (جــرى خالل الــلــقــاء اســتــعــراض
ـسـتـجـدات الـسـياسـيـة لـلـمـحـافـظات ا
احملـررة وملف اخلدمـات وجهود إعادة
اإلعـــمـــار) واضـــاف ان (اجملــتـــمــعــ
نــاقــشــوا أهــمــيــة الــعــمل في مــجــلس
الـنواب بـالشكل الـذي يسهم في تـعزيز
تـابعة أداء احلـكومات دوره الـرقابي 
احملـلـيـة لـتـقـد اخلدمـات لـلـمـواطـن

ومـــحـــاربــة الـــفـــســـاد بــكـل أشــكـــاله)
مـؤكدين (ضـرورة تعزيـز قوات اجليش

والـشـرطـة من خالل تـطـويـع أبنـاء تـلك
ــــعــــدات ــــدن وتــــوفــــيـــــر جــــمــــيع ا ا
ـسـتـلـزمـات الـضـرورية حلـفظ األمن وا
فيها) مبينا ان (االجتماع تطرق ايضا
ـواقف والــعـمل الى أهــمــيـة تــوحـيــد ا
عـلى الـنـهـوض بواقع هـذه احملـافـظات
لــضـمــان عـودة الـنــازحـ وغــلق مـلف
ـواطـن الـنـزوح فـضال عن تـعـويض ا
بـــشـــكل عـــادل ومـــنـــصـف ومـــعـــاجلــة
ــــــعــــــوقـــــات الــــــتـي تــــــواجه مــــــلف ا
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قـانـون مـكـافـحـة االٍرهـاب) واشـار الى
ــــدان اعـــتـــرف بـــحــــمل الـــسالح ان (ا
ــواطـــنـــ من الـــطـــائـــفــة وتـــهـــديـــد ا
االيـــزيــديــة بـــوجــوب اعــتـــنــاق الــدين
االسـالمي وشــارك مع عــنــاصــر داعش
ـحاصرة قـرية كوجو الـتابعـة لقضاء
ـواطـن سـنـجـار وقـام مـعـهم بـجـمع ا
فـي مدرسة وعـزل النسـاء واالطفال عن
الــــرجــــال وقــــامــــوا بــــاخــــذ الــــرجـــال
واعــــدامــــهـم). وفي ديــــالى  اصــــدرت
مــحــكـمــة جــنــايـات احملــافــظـة حــكــمـا
ـــوت بــحق بـــاالعـــدام شــنـــقـــاً حـــتى ا
ـة وضــعـهــمـا مــدانـ اثــنـ عن جــر
لــعـــبــوة نــاســفـــة داخل ســيــارة اجــرة
لـغـرض تـفـجـيـرهـا في قـضـاء بـعـقـوبـة
بــدوافع ارهــابــيــة). وتــابع الــبــيـان ان
(الـهـيئـة االولى حملكـمة جـنايـات ديالى
نـظـرت قضـيـة ارهـابيـ اثـن اعـتـرفا
بـاستئجار سيـارة تكسي وقاما بوضع
كــيس اســود وبـداخــله عــبــوة نـاســفـة
حتت مـقـعد الـسـائق لـغرض تـفـجيـرها
فـي بــعــقــوبـــة بــدوافع ارهـــابــيــة). في
غـضـون ذلك  تـمـكـنت خـلـيـة الـصـقـور
االسـتخبارية في النجف من تنفيذ عدد
من الـعـمـلـيـات الـنـوعـيـة داخـل وخارج
احملـافـظـة. وقـالت مديـريـة الـشـرطة في
بـيان امس ان (اخللـية ومن خالل جهد
اســـتــخــبــاري نــوعـي نــفــذت عــددا من
ـــهــــمــــة داخل وخـــارج الــــواجـــبــــات ا
احملــافـظــة اسـفــرت عن الــقـاء الــقـبض
ــة قـتل عــلى قــاتل قــام بـتــنــفــيـذ جــر
والــتــمــثــيل بــاجلــثــة كــمــا  حتــريــر
مـخطـوفة والـقبض عـلى اخلاطـف في

في مــنــطــقــة بــعــشــيــقـة) وأضــاف أن
ـدان الــقي الـقـبض عـلـيه في مـديـنـة (ا
وصل) الفتا سـامراء بعد نزوحه من ا
ــــدان يـــــأتي إلـى أن (احلــــكـم بــــحـق ا
ــادة الــرابــعـة من اســتــنــادا ألحـكــام ا
قـانون مكـافحة اإلرهاب رقم  13 لـسنة
2005) وقـــضت مــحـــكــمــة جـــنــايــات
نــيـــنــوى حــكــمـــا بــاإلعــدام ضــد احــد
ة قتل ن شاركوا في جر الـدواعش 
. واوضح البـيان ان وابـادة االيـزيديـ
(الـهــيـئـة األولى في مـحـكـمـة جـنـايـات
نينوى قضت حكما باعدام إرهابي عن
جـرائم مارسها ضـد الطائفـة االيزيدية
ــادة الــرابــعـة من اســتــنــادا الحـكــام ا

الــــتــــعــــويض). وقــــررت جلــــنــــة االمن
والـدفاع الـنيـابية اعـادة مشـروع قانون
اجلـنـسيـة الى احلـكـومة بـسـبب ضعف
ـتضـمنة بـعض النـصوص الـقانونـية ا
فــيه ومــنــهــا شـروط وآلــيــات جتــنـيس
األجـــانـب فـــضالً عـن صالحـــيـــة وزيـــر
ـنـح اجلـنـسـيــة الـعـراقـيـة الــداخـلـيـة 
ـعمـول به في أغلب دول الـعالم عـكس ا
حـيث تمـنح هذه الـصالحيـة الى رئيس
الـدولة أو رئيس الوزراء. الى ذلك  اكد

الــنــائب خــالــد اجلــشــعــمي ان قــانـون
ـشـروع فـي حـال إقراره الـكـسب غـيـر ا
في مجلس النواب سيسهم في مالحقة
ـال الـعـام وإعادة الـفـاسـديـن وسـراق ا
ــســروقــة خلــزيــنــة الــدولــة. األمــوال ا
واوضـح اجلـشـعـمي في تـصـريح امس
ان (فـقرات الـقانـون جاءت عـلى اساس
مـــبـــدأ من أين لـك هــذا) الفـــتــا الى أن
ـان أنهى القـراءة األولى للـقانون (الـبر
ـقـبـلـة اجنازه وسـتـتم فـي اجلـلـسـات ا
والـــتــصــويـت عــلــيه) داعـــيــا رئــاســة
ـان إلى (أهـمــيـة اإلسـراع بـإقـرار الــبـر
ـهـم والـذي سـيـكـون له هــذا الـقـانـون ا
دور مــحــوري في مالحــقــة الــفــاسـدين
وإعــــادة أمــــوال الــــدولـــــة مــــنــــهم الى
الي اخلزينة العامة ومحاربة الفساد ا
داخـل مـؤسـسـات الــدولـة كـافـة). وكـان
مجلس النواب قد أ في جلسته امس
االول الــقـراءة االولى لــقـانــون الـكـسب
قـدم من جلان النزاهة شروع وا غـير ا
ـالـيـة من أجل حـمـايـة والـقــانـونـيـة وا
ـــنـع حـــاالت تـــضــارب ـــال الـــعـــام و ا
ـصلـحة الـعامة ـصالح اخلـاصة مع ا ا
ولـضـمـان مـشـروعـيـة مـصـادرة تـمـويل
الـتنظيمات السيـاسية وغير احلكومية
وإلخـضاع الـذين يسـتغـلون مـناصـبهم
ـشروع من الـوظيـفيـة في االثراء غـير ا
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كــشــفت وثـيــقــة سـريــة صـادرة من
ــدنــيــة عن خــلــيــة ادارة االزمــات ا
احـــتــمــالـــيــة اعالن حـــالــة االنــذار
ـنـاطق جراء الـقـصـوى في بعض ا
االمـطار الغزيرة والسيول  القادمة
مـن ايـران فــيـمــا اســتـنــفـرت ثالث
ــواجــهــة مــحــافــظـــات مالكــاتــهــا 
مـــخــاطــر حـــدوث الــفــيـــضــانــات 
ــيـاه وتــسـبـب ارتـفــاع مـنــاسـيب ا
نـتيجة االمطار الـغزيرة الى انهيار
جـسر قضاء الشرقاط وخروجه عن
اخلـــدمــــة واغالق جـــســـور اخـــرى
حتـــســـبـــا الي طـــار  فـي الــوقت
الــذي تـؤكــد فــيه الــهـيــئــة الـعــامـة
لالنـواء اجلـويـة والـرصـد الـزلزالي
الــتـابــعـة لــوزارة الـنــقل اسـتــمـرار
تـسـاقط االمـطـار في بـعض مـناطق
وجهة الـبالد.  وتضمنت الوثيقة ا
ــشـتــركـة الى قــيــادة الـعــمــلـيــات ا
ومـديـرية عـمـليـات وزارة الـداخلـية
والتي حتمل توقيع مدير عام مركز
الـعـمـلـيـات الـوطـني ان (مـديـر عـام
الـهيئـة العامـة للسـدود واخلزانات
ــائــيـــة مــهــدي ـــوارد ا في وزارة ا
ـــوجب االمــطــار رشـــيــد اكــد انه 
قبـلة يالحظ تأثر ـتوقعـة لاليام ا ا
ـنـاطق الشـرقيـة من البالد ابـتداء ا
من مـحـافـظـة دهـوك والسـلـيـمـانـية
واربــيل ونــيـنــوى وديـالى وصالح
الـــدين وكـــركــوك وبـــغــداد وواسط
ومــيـسـان وسـيــنـتج عـنــهـا سـيـوال
ومـن احملـتــمل اعالن حـالــة االنـذار
الــقـصـوى نـتـيــجـة شـدة االمـطـار).
وحــــــــذرت الـــــــوزارة مـن زيـــــــادات
بـاإلطالقـات فـي حوض نـهـر ديـالى
بـسـبب السـيول الـقادمـة من ايران.
وارد ووفـقا للوثيقة الصادرة عن ا
ــائــيــة في ديــالى فــانه (نــتــيــجـة ا
لــلـســيــول الـشــرقــيـة لــلــمـحــافــظـة
واحملـــاذيــة إليــران خـــاصــة ضــمن
قاطع مندلي وقزانية ولتوقع زيادة

ــائـيـة نـدعـو الـوحـدات االيـرادات ا
اإلداريـة التـخـاذ اإلجـراءات الالزمة
ـطـلــوبـة وتــبـلـيغ واالحــتـيـاطــات ا
ــضــخـات ــواطــنــ وأصـحــاب ا ا
ــنـصـوبــة ضـمن حـوض االهــلـيـة ا
الــنــهــر لــلـمــراقــبــة ورفــعــهــا عــنـد
الـضرورة). واعـلنت نـاحيـة قزانـية
عن اســتــنـفــار مالكــاتــهـا حتــســبـا
لـتدفق السيول. وقال مدير الناحية
مــــازن اكـــرم لـ (الــــزمـــان) امس ان
(مــدن شـرق ديـالى ومـنــهـا قـزانـيـة
اعــلـنت حـالــة االسـتـنـفــار حتـسـبـا
لـــتــســاقط امـــطــار غـــزيــرة وتــدفق
الــــــســــــيــــــول مـن ايــــــران). وأكـــــد
قـائمـمـقامـية قـضاء الـشرقـاط  علي
الــدودح خـروج جـسـر الـقـضـاء عن
اخلـدمة بعد غرقه بـالكامل وانهيار
اجلـزء الـشـرقي منه بـسـبب ارتـفاع
ـــيــاه في نــهـــر دجــلــة مــنـــســوب ا
وسـرعـة السـيول اجلـارفة  مـحذراً
من كــارثـة إنـسـانــيـة قـد حتـدث في
ـقـبــلـة. وفي مـيـسـان  الــسـاعـات ا
قــررت خـلــيـة األزمــة في احملـافــظـة
رفع مــســتـوى اإلنــذار الى الــدرجـة
وجة الـقصوى من اجل االستعداد 
ــتــوقــعـة. الــفــيـضــان والــســيـول ا
وقـالت احملـافظـة في بـيان امس إن
(اجــتــمـاعــاً طــارئــاً خلـلــيــة األزمـة
والـــطـــوار من اجـل االســـتـــعــداد
ــوجــة الـــفــيــضــانــات والــســيــول
ــتــوقــعـة واتــخــاذ عــدة إجـراءات ا
مـهــمـة مـنـهـا رفع مـسـتـوى اإلنـذار
الى الـــدرجــة الــقــصــوى وجلــمــيع
ــــواطــــنـــ الــــدوائــــر وحتـــذيــــر ا
ـتجـاوزين والسـاكنـ في حوض ا
الـنــهـر بـأخالء مـنــاطـقـهم وحتـديـد
مــنــاطـق إخالء في حــالــة انــغــمــار
ستلزمات ناطق وتهيئـة ا بـعض ا
كـافـة). وشـكـلت مـحـافـظـة الـبـصرة
خـلـيـة طوار إلخالء بـعض الـقرى
الـواقـعة في قـضـاء القـرنـة حلمـاية
ســكــانـــهــا من الــســيــول وارتــفــاع
ـيـاه في األنـهـار. وقـال مـنــاسـيب ا
بــــيـــان امس ان (احملــــافظ اســـعـــد
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روري اصـدرت احلكـومة قـرارا بـايقـاف الـعمل بـالـعقـد ا
ـكتب ـركـبات. وقـال بـيـان  ـتبـع في تسـجـيل ا الـورقي ا
مــفـتش عـام وزارة الــداخـلـيـة انـه (بـنـاءً عـلـى تـوصـيـات
هدي على إيقاف كتب وافق رئيس الوزراء عادل عبد ا ا
ــرور والـشــركـات األهــلـيـة ـبــرم بـ مــديـريـة ا الـعـقــد ا
ــروريـة لـبـيع وشـراء اخلـاصــة بـشـأن تـنـظــيم الـعـقـود ا
ــوافــقـة جــاءت عـلى إلــغـاء الـعـجالت)  الفــتـا الى ان (ا
الـعـقـد بـنـاءً عـلى اإلشـكـاالت واخملـالـفـات الـتي سـجـلـهـا
ـفـتش عـلى بـنـود الـعـقـد الـذي أبـرمه صـنـدوق شـهـداء ا
ـرور مع ثالث شركات أهـلية) الشرطـة لصالح مـديرية ا
مـطـالبـاً أن بـ(اجـراء عـملـيـات الـبـيع والشـراء وتـسـجيل
الـعـجالت بطـريـقة الـكـتـرونيـة مـنعـاً لالبـتـزاز والتـأخـير
رور ـبـرم بـ ا والـفـساد) واوضح الـبـيـان ان (العـقـد ا
والـشـركـات اخلـاصـة نص عـلى أن تـقـوم هـذه الـشـركـات
شتري عن بتنظيم عمليات الـبيع والشراء ب البائع وا
ــرور تـلك طــريق ســجالت خـاصــة تـزود بــهــا مـديــريـة ا
الشركات على أن تقوم الشركات بإرسال تلك العقود الى
ـرورية بـغـيـة اتـمام عـمـلـية تـسـجـيل الـعجالت ـواقع ا ا
وتـوثـيق عـمــلـيـات الـبـيع والـشـراء) وتـابع ان (مـديـريـة
رور تلتزم باتباع القوان والـتعليمات القاضية بفتح ا
كاتب اجملـازة لتنظيم عقود نوافذ الكترونـية الصحاب ا

تبعة).  السيارات بدالً من اآللية الورقية ا
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ركزية في أصـدرت احملكمـة اجلنائيـة ا
رئــاســة اســتــئـنــاف بــغــداد الــرصــافـة
ؤبـد بحق االحتـاديـة حكـما بـالسـجن ا
ـة الـعمل احـد عـنـاصر داعش عـن جر
بـورشة لـصناعـة العـبوات النـاسفة في
بـعـشيـقة.وقـال مجـلس الـقضـاء األعلى
فـي بــيـــان تـــلـــقــتـه (الــزمـــان) امس ان
ـدان يـنـتمي (احملـكـمـة نـظرت بـدعـوى 
لـــــداعش  واعـــــتــــرف بـــــدخــــوله دورة
دة شهر وبعدها نسب للعمل تـدريبية 
بورشة فنية لتصنيع العبوات الناسفة

مـــحــافـــظــة كــربالء) واضـــاف انه (
ــتــهــمـ الــقــبض ايــضــا عــلى احــد ا
الــبــارزين في تــزويــر عـقــارات الــدولـة
ـواطـنـ في محـافـظة بـغـداد فضال وا
عـن الـقـبض عـلى احـد اجملـرمـ الـذي
اعـترف بارتـكابه عشـرة عملـيات سرقة
وتــسـلـيب في احملـافــظـة كـانت اخـرهـا
ـــعـــروفــة في الحـــد الـــشــخـــصـــيــات ا
الـنجف). وافاد مصـدر بأن فرق الدفاع
ـدني تمـكنت مـن اخماد حـريق اندلع ا
فـي مــنـــزال شـــمـــال احملــافـــظـــة. وقــال
ـــصـــدر في تـــصــريـح امس ان (فــرق ا
ـدني في الـنـجف تـمـكـنت من الـدفــاع ا
ــــنــــزال في اخــــمـــــاد حــــريق انــــدلـع 
احملــافـظـة ومــنع وصـول الــنـيـران الى
مـبـلغ مـالـي بـنـحو 20 مـلـيـون ديـنـار).
واعـتـقـلت قـوة أمـنيـة شـخـصـا اعـتدى
سـتشـفى الرفـاعي العام عـلى طبـيب 
ـحــافـظـة ذي قـار.وقـال بـيـان لـقـيـادة
شـرطـة احملـافـظة  ان (شـرطـة الـرفاعي
تـمـكنت من اعـتـقال شـخص بـعد تـلقي
بالغـاً بوقوع إعـتداء علـى أحد األطباء
ستشفى). وأفاد مصدر في البصرة بـا
عـن أن الـقـوات األمـنـيــة ألـقت الـقـبض
في قـضاء الفاو علـى سج هارب منذ
ـــركـــزي أيـــام مـن ســـجن الــــبـــصـــرة ا
وجب ؤبد  ومـحكوم عليه بالسجن ا
ـصدر قـانـون مـكافـحـة اإلرهاب.وقـال ا
فـي تصـريح امس إن (الـقـوات األمـنـية
تـمـكـنت من الـقاء الـقـبض عـلى سـج
هـــارب من الــســـجن االصالحي صــادر
ـاضي حكم بـالسجن بـحقه في الـعام ا
ؤبد وفقاً لقانون مكافحة اإلرهاب). ا
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الــعــيــداني وجه بــتـشــكــيل خــلــيـة
طـــوار بـــرئــاســـة مـــديــر بـــلـــديــة
الـقـضـاء وبـالـتـنـسـيق مع مـديـرتي
ــائـــيــة ـــوارد ا ـــدني وا الـــدفــاع ا
وبــعض الــدوائـر اخلــدمــيـة إلخالء
ناطق الـتي قد تتعرض الـقرى أو ا
الى الـغرق). ورفعت مديرية الدفاع
ــدني في الــبــصــرة جــاهــزيــتــهـا ا
ــواجــهـــة مــخــاطــر غــرق عــدد من
ــنـاطق بـسـبب ارتــفـاع مـنـاسـيب ا
ـــيـــاه مـــيـــاه شط الـــعـــرب جـــراء ا
ـتـدفة من اجلـانب االيـراني. وقال ا
ـدني حتـسـ عـلي مـديــر الـدفـاع ا
ســاري في تــصــريح امس ان (فـرق
ــدني اســتـنــفــرت فـرقــهـا الــدفـاع ا
ـــواجــهـــة مــخـــاطــر غـــرق الــقــرى
احملـاذيـة لـشط العـرب في مـا قامت
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بــتــنــبــيه الــكــازيــنــوهـات بــجــانب
الـــكـــورنـــيش وحتـــذيـــر اصـــحــاب
ــــواطــــنــــ بــــعــــدم الــــقــــوارب وا
ــيــاه اســتــخـــدامــهــا مع ارتــفــاع ا
وســرعــة الــريـاح) مــشــيـرا الى ان
(اجلـسـر العـائم الرابط بـ ناحـية
الــــشـــرش و الــــقــــرنـــة اصــــبح من
اخلـطورة العبور عـليه بسبب قطع
اسالك الــــطـــوافــــات الـــعــــائـــمـــة).
وجـددت هيئة االنـواء حتذيرها من
زيــادة الـسـيـول الــقـادمـة من إيـران
بـــاجتـــاه الـــعـــراق بــســـبـب غــزارة
تـسـاقط االمـطـار في الـبـلدين خالل
قـبـلة. وقـال رئيس مـنبـئ االيـام ا
في الـهيئة محمود عبد اللطيف في
بـــيـــان امـس (نـــتـــوقع اســـتـــمـــرار
تــسـاقط األمـطـار فـي شـمـال الـبالد

ـقــبل وتــكـون لــغــايـة يــوم األحــد ا
غـزيرة) مـحذرا من (زيادة الـسيول
قبـلة من إيـران باجتاه الـساعـات ا
الـــعــراق).  وعـــطــلت مـــحــافـــظــتــا
حــلــبــجــة وبــابل الــدوام الــرســمي
نــتــيـجــة تــقـلب االوضــاع اجلــويـة
ولــتـفــادي اثـار االمــطـار. الى ذلك 
قــــطع الــــرئــــيس اإليــــراني حــــسن
روحـاني إجازة احلكـومة ودعا إلى
اجـــتــــمـــاع طـــار غــــدا األربـــعـــاء
لــدراســة اخلــسـائــر الــنــاجــمـة عن
الـفـيـضانـات الـتي اجـتـاحت البالد
ـــــســــــاعـــــدات وســـــبـل تـــــقــــــد ا
لــلـمـتــضـررين.وتــعـرضت عـددا من
ـدن اإليرانـية إلى فـيضـانات غـير ا
مـسبـوقة خـلفت أضـرارا فادحة في
ـمتلـكات والبـنى التحـتية.ووثقت ا

مـــــقــــاطـع نــــشـــــرت عــــلـى مــــواقع
الـتـواصل سـيـوال شـهـدتـهـا مـديـنـة
شـيراز جنوبي البالد حيث جرفت
عـــددا كــبــيـــرا من الــســـيــارات. في
تــطـور الحق  اعــلن حــاكم مــديــنـة
دزفــول مــحــمـد حــيــدري عن حــالـة
ــــديـــنـــة بــــســـبب الـــطــــوار في ا
ـتــوقـعـة خالل الــظـروف اجلـويــة ا

 . اليوم القادم
وقـال حـيـدري في تـصريح امس ان
ــتــوقـــعــة خالل االيــام (االمـــطــار ا
ـيـاه خلف الـقـادمـة سـتزيـد حـجم ا
ـا يضـطـرنا لـزيـادة حجم سـد دز 
ـــيـــاه اخلـــارجــة مـن الــســـد ومن ا
جــانب اخـر فــان ارتـفــاع مـنــسـوب
ـــيـــاه ســـيــــزيـــد من احـــتـــمـــاالت ا

االخطار التي قد تنتج). 
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ما للمدينةِ أغلقت أبوابها..
وخبت كواكبها وغامَ شبابها..

.. وعال الصراخ فيا لها من رهبةٍ

فهو اجلنونُ يثورُ في أعصابِها..
وأرى الرجال حتجرت أحداقهُم..
ا نذروا الفنى في صمتها.. وكأ

في كلِ قلبٍ مأ ومناحة..
وقفَ اجلميعُ مُحيراً في وصفها..

رباه أيةُ لوعةٍ لم ينطفي..
أمدُ احلياة لهيبُها وسعارها.. 

{ من قــصــيــدة نــكــبــة الــشــطــرة
للشاعر الراحل خالد الشطري
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تـحدة اخـتـصار زيـارته للـواليـات ا
بـــســـبب تـــدهـــور الـــوضع األمـــني
والـعـودة إلى إسرائـيل فـور انتـهاء

اجتماعه مع ترامب.
¥ ’ qO UHð

الــغـــارات مع اســتــقــبــال الــرئــيس
األمـــيــركي دونــالـــد تــرامب رئــيس
الـــوزراء اإلســـرائــيـــلي بـــنــيـــامــ
نـتانياهـو في البيت األبيض. وكان
رئــيس الـوزراء اإلسـرائــيـلي تـوعّـد
بـــرد قــوي عـــلى إطالق الـــصــاروخ
الــذي أصــاب مــنــزال في شــمــال تل
أبــــيـب. وقــــد أدى الــــصــــاروخ إلى
إصـابة سـبعـة إسرائيـليـ بجروح
ـنـزل. طـفــيـفـة وبـحـروق وتـدمـيـر ا
ويـأتي الـتـصـعـيـد في تـوقـيت بـالغ
احلـــســاســيـــة في إســرائـــيل الــتي
ســـتـــجــري في  9نـــيـــســـان/أبــريل
انـتـخـابـات تـشريـعـيـة. وقـد حـمّلت
إسـرائـيل حـركة حـمـاس مسـؤولـية
إطـالق الصاروخ لكنّ احلركة التي
تـــســيـــطــر عــلـى قــطــاع غـــزة نــفت
مــســؤولــيـتــهــا. وقــرر نـتــانــيــاهـو

{ غــــــزة (أ ف ب) - شـن اجلــــــيش
االســرائــيــلي عــصــر امس االثــنـ
غـارات جـويـة علـى قطـاع غـزة قال
إنها تشكل ردا على اطالق صاروخ
عـلى شمـال تل ابيب فجـرا بحسب
مــــا أفــــاد اجلـــيـش االســــرائـــيــــلي
وشـــهــود. ويــأتي ذلـك تــزامــنــا مع
تــوقـيع الـرئـيـس االمـريـكي دونـالـد
نح تـرامب في واشنطن مـرسوما 
الـسـيـادة السرائـيل عـلى مرتـفـعات
اجلـوالن الـسوريـة. وقال شـهود إن
مـروحـيـات اسـرائـيـلـيـة شـنت ما ال
يــقـل عن ثالث غــارات غــرب قــطــاع
غــزة مـسـتــهـدفــة مـوقـعــا لـلــجـنـاح
الـعـسـكـري حلـركـة حـمـاس. وأعـلن
اجلــيش اإلسـرائــيـلي فـي بـيـان أنه
"بـــدأ بــــضـــرب أهـــداف إرهـــابـــيـــة
حلـمـاس في قـطـاع غـزة". وتـزامنت
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بنيام نتانياهو 

i³∫ عناصر من داعش  القاء القبض عليها


