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مـــشـــاركــــتـــهـــا فـي مـــوازنـــة اال
ـتـحـدة كـمـا اعـلـنت عـزمـها عـلى ا
االنــســحــاب من اتــفــاقــيــة بــاريس

ناخ. حول ا
ورحـبـت إسـرائـيـل بـقـرار الــرئـيس
األمــريـكي دونــالـد تــرامب تـعــيـ
جــون بـولــتــون مـســتــشـارا لألمن
الـقومي خـلـفا لـهـربرت مـكـماسـتر
واعـــتــبـــرت هــآرتس أنه يــعــارض
وقــــال يــــســـرائــــيل كــــاتس وزيـــر
ـواصالت اإلسـرائــيـلي في بـيـان ا
حــصــلت األنــاضـول عــلى نــســخـة
مـنه ”أهــنئ جـــون بــولــتــون عــلى
تعيينه مستشارًا لألمن القومي.”

وأضــــاف كــــاتس إنه (بــــولــــتـــون)
مـعــروف بـدعـمه الــقـوي إلسـرائـيل
ومــوقـــفه الــصــارم فــيــمــا يــتــعــلق
بالـتهـديـد اإليراني  أنـا متـأكد من

اسرائيل وقرارا واحدا ضد كل من
كوريا الشمالية وايران وسوريا.
واضــــافت هـــــايــــلـي مــــحــــذرة "ان
لــصـبــرنــا حـدودا واعــمـال الــيـوم
تــــكــــشف بــــشـــكـل واضح ان هـــذه
ــصـداقــيـة ــنـظــمـة تــفـتــقـر الى ا ا
الضـرورية لـتكـون مدافـعا حـقيـقيا

عن حقوق االنسان".
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ـغـادرة ويـتــزامن هـذا الــتـحـذيــر 
مجـلس حـقوق االنـسـان مع تعـي
ــتــشــدد جــون بــولــتـون احملــافظ ا
مستـشارا لالمن القـومي في البيت

االبيض.
ومـــنـــذ وصــول الـــرئـــيس دونـــالــد
تـرامب الى الـبـيت االبـيض غادرت
ــــتـــحــــدة مــــنـــظــــمـــة الــــواليـــات ا
الـيـونــسـكـو وخـفــضت كـثـيـرا من

بغداد
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صرية يقرأ بيانا عن عملية سيناء تحدث باسم وزارة الدفاع ا ÊUOÐ∫  ا

{ الــقــاهـرة) ,أ ف ب) - بــيــنـمــا يـشّن
ــصــري هــجـــومــا كــاســحــا اجلــيـش ا
لـــســـحـق فـــرع داعش في ســـيـــنـــاء ال
ـة بـهـذه يـرجح مـحـلـلـون إنـزال الـهـز
اجلماعة اجلهادية خالل فترة قصيرة.
بــدأت عـمـلـيـة اجلــيش في الـتـاسع من
ـاضي بــعـد أن كـلف شــبـاط/فـبــرايـر ا
رجح الـرئيس عبـد الفتاح الـسيسي ا
فــوزه بـواليــة ثـانــيـة في االنــتـخــابـات
ـقـررة في  26آذار/مـارس الـرئـاسـيـة ا
ــقـبل اجلــيش والـشــرطـة بـالــقـضـاء ا
عـلى اجلهاديـ في سينـاء في غضون

ثالثة أشهر.
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ــوعـد ومــنــذ ذلك احلــ  تــمــديــد ا
ــســلــحـة الــنــهــائي وبــدأت الـقــوات ا
ـسـتـمـرة عـمـلـيـتـهـا األكـثـر شـمـولـيـة ا
حتى اآلن إلنهاء التمرد اجلهادي الذي
نـــفــذه اعـــتــداءاتـه األولى قــبـل خــمس
ســنــوات. ويـنــشــر اجلــيش بـانــتــظـام
مـجريات العملية التي أكد أنها أفضت
الـى قتل أكـثر من  100جـهـادي بـيـنـما
فـقد  20جـنـديًا عـلى األقل. ويـقول زاك
جــولـد احملــلل في مــجـمــوعـة أبــحـاث
تحدة "سي ان ايه" الكائنة بالواليات ا
إن "مـصر تـقوم بـعمل جـيد بـالفعل في

الـسـيـطرة عـلى كـيـفـية تـقـد األخـبار.
ويـتابع مسـتخدما اسـما بديال لـتنظيم
داعش حتى داعش تواجه حتديا لنشر
أي بــيــانــات مــا يــشــيــر إلى أن مــصــر
تـسيطـر على األمر (...) لـكنه يجعل من
الـصعب مـعرفة مـا يجـري فعال وما إذا
ـدى الطويل سيكون كـان التأثير على ا

مختلفا.
صرية عدة عمليات في شـنت القوات ا
شــبه جـزيـرة ســيـنـاء ضــد اجلـهـاديـ
الــذين قــتــلــوا مــئــات اجلــنــود ورجـال

الشرطة.
ـقـدس بــايـعت جــمـاعـة أنــصـار بــيت ا
ـصـريـة تـنظـيم الـدولـة االسالمـية في ا
 2014 واكــتــســبت اخلــبــرة وحـظــيت
عـــلى دعـم لـــوجــســـتـي من اجلـــمـــاعــة
الـدوليـة التي كانت تـسيـطر على أرض
أعــلــنت عـلــيــهـا "اخلالفــة" في الــعـراق

وسوريا.
سـرعان ما كـثّف اجلهاديـون في سيناء
ـدنـيـ وزرعـوا من هــجـمـاتـهم ضــد ا
قــنـبــلـة عــلى مـ طــائـرة روسـيــة تـقل
سـياحاً من منتجع شرم الشيخ في عام
 2015مـا أسفر عن مقتل جميع ركابها

وعددهم 224 شخصًا.
وابــتــداءً مـن أواخــر عـام 2016 بــدأوا

سـيحي أيـضًا باسـتهداف األقـباط ا
وقــتـلـوا أكـثـر من مــائـة في تـفـجـيـرات
كـنائس وعملـيات إطالق نار في جميع

أنحاء البالد.
ـذبـحـة وصــدر إنـذار الـسـيـسي بــعـد ا
الـتي نفذها مسلحون يشتبه بأنهم من
تــــنــــظـــيـم الـــدولــــة االسالمــــيـــة وراح
ضــحــيـتــهــا أكــثـر من  300 مــصلٍ في
مـسجـد في سيـناء مـرتبط بـالصـوفي

الذين يعتبرهم التنظيم كفرة.
ـدون "ايــجـيـغــريـنــفالي" غـيـر وكــتب ا
ـفـصح عن هويـته ويـكتب عـلى موقع ا
"ايــجـيـبت ديــفـنس ريـفــيـو" "يـبـدو أن
هــنـــاك تــركــيــزا أكــبــر عـــلى فــاعــلــيــة
ـــســـلــحـــ األفـــراد مع اســـتـــهـــداف ا

إضعاف إمداداتهم اللوجستية".
وأضــاف "فـي حــ ركــزت الــهــجــمـات
ـصـرية الـسابـقة عـلى مـنطـقة مـعيـنة ا
نـاطق األخرى في وقت مـسـتقـلة عـن ا
واحـد يـبـدو أن عـمـلـيـة سـيـناء 2018
نــســقت اجلــهـود فـي نـهــايــة األمـر في

جميع أنحاء البالد".
وشــــارك نـــحـــو 60 ألـف جـــنـــدي وفق
اجلــيش في احلــمـلــة الـتي بــدأت بـعـد
علـومات االستخبارية فـترة من جمع ا
فـي شبه اجلزيرة الواقعة على احلدود

مع إسرائيل وقطاع غزة.
ـسـاعد ويـقـول عـمر عـاشـور األسـتاذ ا
في مـعهد الدوحـة للدراسات الـعليا إن
الـعـمــلـيـة األخـيـرة كـانت مـخـتـلـفـة عن

الهجمات السابقة من نواح عدة.
وأشــار إلى "حـمـلـة دعـائــيـة/وتـغـطـيـة
إعالمــيــة مـكــثــفـة وإلى حــجم الــقـوى
ستمر مع الـتي حشدت ... والتعـاون ا
ـيـلـيـشـيـات أو الـتـشـكـيالت الـقـبـلـيـة ا
ـــســـلـــحــة الـــتي تـــقـــاتل إلى جـــانب ا
اجليش النظامي والتنسيق التكتيكي

تزايد مع إسرائيل". والتشغيلي ا
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ـرجح أن ووفـقـا لـلـمـحـلـلـ فـإنه من ا
تــؤدي الـعـمـلــيـة إلى إضـعــاف تـنـظـيم
الـدولـة االسالميـة في سـينـاء والذي ال
يــضم أكـثـر من ألف مـقــاتل يـعـتـمـدون
بـشكل متزايد على هجمات الكر والفر
وتفجيرات الطرق وهجمات القنص.
لــكـن الــعــمــلــيــة لـن حتــقق انــتــصــارا

حاسما وتضع نهاية لهذه الهجمات.
وتـــقــول ســتـــيــفــانـي كــارا الــبـــاحــثــة
ـشاركة مع "ريسك ادفايزوري غروب" ا
لــشــمــال إفــريــقــيــا "يــبـدو أن اجلــيش
يـــعــتــمـــد عــلى مـــزيج من الـــضــربــات
اجلــويـة والـعـمـلــيـات الـبـريــة لـتـقـلـيل

قـدرات اجلـماعـات اإلرهابـية في شـمال
ووسط سيناء".

واضـافت "مـع ذلك ال يـبـدو ان احلـمـلة
االخــيـــرة تــخــتــلف بــشـــكل كــبــيــر عن
ـنـطـقة في الـعـمـلـيـات التـي شهـدتـهـا ا
ـاضيـة. ويـبدو أن الـسـنوات الـقـلـيلـة ا
اجلــيش يـسـتــخـدم نـفـس الـتـكــتـيـكـات
الــتـــقــلــيــديـــة الــتي اســتـــخــدمــهــا في

اضي". ا
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ـــقـــابل تــــوعـــد تـــنــــظـــيم داعش فـي ا
ـــنـــشــآت ذات الـــصـــلــة ـــهـــاجــمـــة ا
بــاالنــتـــخــابــات ومــضــاعــفــة جــهــوده
ــهـاجــمـة الــســيـاح في جــمـيع أنــحـاء

مصر.
ويـقـول جانـتـزين غارنت مـحـلل شؤون
الــشـرق األوسط لـدى شــركـة حتـلـيالت
"مـجمـوعة نافـانتي" إن داعش  يواصل
عــمـلـيـاته ضـد قــوات األمن في سـيـنـاء

ؤكد أنها اختلت. لكن من ا
عـلـى صـعـيـد اخـر جنح الـضـابط أرنـو
بـلتـرام في اقنـاع محتـجز الـرهائن بأن
يـــأخــذه مـــقـــابل اطالق ســـراح رهــائن
مـتجر تريب في جنوب فرنسا اجلمعة.
ـهاجم اصـابه بـعدة رصـاصات ولـكن ا
وطــعــنــات فــارق عــلى إثــرهــا احلــيــاة
انيل ماكرون الـسبت. وقال الرئيس ا
ان الـلفـتنانت كـولونـيل الذي توفي عن
 45عــامـا أنـقـذ حـيـاة اآلخـرين وشـرَّف

سالحه وبلدنا.
وقــال مـاكــرون في بـيـان امـس الـسـبت
انه يـسـتحـق أن يحـظى بـاحتـرام األمة
وحبها (...) لقد برهن عن بسالة وتفان

ال مثيل لهما.
وكـتب وزير الـداخليـة الفرنـسي جيرار
كـولــومب عـلى تـويـتـر "مـات في سـبـيل
وطـنه. فـرنـسـا لن تـنـسى أبـداً بـطـولته
وشــجـاعــته وتــضـحــيـته. أعــبـر بــقـلب
ـلؤه األسى عن وقـوف البلد بـأجمعه

مع عائلته وأقربائه وزمالئه.
ــهــاجـم شــخــصــ في بــعـــد أن قــتل ا
ـتـجـر في مـنـطقـة كـاركـاسـون خـاطر ا
الـضابط بحياته واختار احللول محل
الـــــــرهــــــائـن وفق مـــــــا قــــــال مـــــــدعي
اجلـــمـــهـــوريـــة في بـــاريس فـــرنـــســوا

موالنس خالل مؤتمر صحافي.
وشـرح جيرار كـولومب للصـحافي ان
الـــدركي "تــرك هـــاتــفـه عــلى الـــطــاولــة
مــفـتـوحــاً ... وعـنـدمــا سـمـعــنـا صـوت
طـلـقات نـاريـة تدخـلت قـوة النـخـبة في
الـشـرطـة" وقتـلت مـنـفذ الـهـجـوم الذي
اعــلـن انــتــمــاءه الى تـــنــظــيم اجلــولــة
االسالمية الذي تبنى الحقا الهجمات.
وخــلص الـوزيــر الى الـقــول "هـذا عـمل
بــطــولي يــعــبــر عن شــيم رجــال الـدرك

وعــنــاصــر الــشــرطــة الــذين يــضــعــون
أنفسهم في خدمة األمة".

وقـال مصدر قريب من التـحقيق لوكالة
فـرانس بـرس انـه اصـيب بـرصـاصـت
هـاجم عدة طـعنـات. وبعد وتـلقى مـن ا
ـسـتـشـفى اجلـمـعـة قـال ان عـاده فـي ا
الــوزيـر ان مــا فـعـله يــسـتــحق "عـرفـان

األمة وتقديرها.
وكـان آرنــو بـلـتـرام الـذي عـ ضـابـطـا
مـسـاعدا في قـيادة مـجـموعـة الدرك في
أود فـي اجلــــنـــــوب في 2017 قـــــائــــدا
لـوحدة أفرانش فـي الغرب حتى 2014
قـبل ان يـصـبـح مـسـتـشـارا لـدى االم
الـعــام لـوزارة الـبـيـئـة. ورقي الى رتـبـة

لفتنانت-كولونيل في 2016.
كـان بـلتـرام مـتزوجـاً وليـس لديه أبـناء
وشــــــــارك مــــــــؤخــــــــرا فـي كــــــــانـــــــون
االول/ديــــســـمـــبــــر في تـــدريــــبـــات في
كــركـاســون حـول كــيـفـيــة الـتــعـامل مع
اطـالق نار داخل مـتجـر وفق صـحيـفة

(ال دبيش دو ميدي) االقليمية.
وجتـري قـوى االمن بـانـتظـام تـدريـبات
عــلى كــيــفـيــة الــتــدخل في حــال وقـوع
اعـتـداء. من جـهة اخـرى  كـتب السـفـير
الـروسي لدى بريطـانيا اجلمـعة رسالة
تـضرر إلى رجـل الشـرطة نـيك بـايلـي ا
مـن غـاز االعـصــاب الـذي اســتُـخـدم في
تـســمـيم اجلـاسـوس الـروسي الـسـابق
سـيــرغي سـكـريـبـال وابـنـته في مـديـنـة

سالزبري البريطانية.
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نـشورة على حساب في هـذه الرسالة ا
تـويتـر اخلاص بالـسفارة الـروسية في
تحـدة وجه السفـير الروسي ـملكـة ا ا
ألـكـسنـدر يـاكوفـينـكـو الشـكـر للـشرطي
بــايـلي عـلى شـجـاعــته وأعـاد الـتـأكـيـد

على براءة روسيا فى هذه القضية.
كـــمــا تــمـــنى الــدبـــلــومـــاسي الــروسي
"الــشــفــاء الــعـــاجل" لــكل من الــشــرطي
ـستـشفى اخلـميس بـايلي الـذي غادر ا
بـعد أسبوع من الرعـاية ولسكريبال
وابـنـته ايـضـا. وكـتب الـسـفـير "اود ان
اعـرب عن خـالص امـتـنـاني لـشـجـاعتك
في الـرد على هجوم استهدف مواطن

 ." روسيَ
وقـد تــضـرر بـايـلي عـنـدمـا هب لـنـجـدة
سـكـريـبال وابـنـته. اضـاف يـاكوفـيـنـكو
"تـأكـد ان روسـيـا ليـست مـسـؤولـة بأي
ـؤسـف وانـهـا حــال عن هـذا احلــادث ا
مــســتــعــدة لــلــتــعــاون مع الــســلــطــات
الــبــريـطــانــيـة". وأعــلــنت دول عـدة في
االحتاد األوروبي اجلمعة انها ستتخذ
ـقـبلـة تـدابـير بـحق روسـيا في االيـام ا
كطرد دبلوماسي روس عقب الهجوم

بغاز األعصاب ضد سكريبال.

كان اكتـشاف الـطاقة الـكهـربائـية واختـراع األجهـزة اخملتلـفة الـتي تعمل
عن طريقهـا بتغييـر حياة البـشر ووجودها فـقد مسحت الـكهرباء الظالم
وطـورت حـيـاة الـنــاس  بـشـكلٍ كـامل حـتـى أصـبـحت واحـدة ً من األمـور
كـن االستـغـنـاء عـنـها عـلى اإلطالق النـهـا بـبـسـاطة  دخـلت في التـي ال 
مجـال الـعمل فـأصـبحت غـالـبيـة األعـمال في الـعـالم تعـتـمد بـشـكلٍ كامل

على الكهرباء.
عدات اخملـتلفة واطـنون  يعـتمدون عـلى الكهربـاء في تشغـيل ا فأصبح ا
ـعدات هي للبناء أم معدات طبية ستخدمة في العمل سواء كانت هذه ا ا
ـسـتخـدمـة فـي األعـمال أم حـتى أجـهـزة احلـاسـوب واألجـهـزة األخـرى ا
كتبيـة أي أن جميع األعمال أصـبحت مرتبـطة بالكهـرباء وهو ما يؤدي ا
إلى جتمـيد حـياة الـبـشر وأعـمالـهم في حال انـقـطاع الـكهـرباء حـتى ولو

لفترة قصيرة.
ويـبدو ان مـوضـوع شح الـكـهـربـاء وحـالـة الـتذمـر الـشـعـبـيـة الـتي تـسود
بـغـداد واحملـافـظـات وخـاصة فـي اشـهـر الصـيـف (الـشـوي) كمـا يـصـفه
ـدبلـجة التي ـسلسالت ا العراقـيون من كل عـام هي معـاناة اشبه بـتلك ا
ـئـات احلــلـقـات دون نـتـيـجـة مـثـمـرة بـعـنـوان (صـراع يـسـتـمـر عـرضـهـا 
ـولدات االهـلـيـة) بـرغم الـوعـود الـوردية االسالك بـ الطـاقـة الـوطـنـيـة وا
باخلصـصة واجلـباية والـقطـاع اخلاص وغيـرها الـتي سرعان مـا تتـبخر
مع اول ارتفـاع للـهـيب احلرارة في تـموز واخـيه اب الـلهـاب الذي يـحرق

سمار بالباب والشبابيك والبشر !!  ا
ـسـتعـصـيـة لـيـست  ولـيـدة الـيـوم في زمـن الـوزير (س) او ـشـكـلـة ا ان ا
ـكن حـسب الـفـنـيـ واخملـتـصـ مـعـاجلـتـهـا بـعـصا (ص) كـمـا انـهـا ال
ـسـؤول او ذاك الن مـا سبق من سحـريـة  ومـنـها مـثال  بـأسـتـقـالة هـذا ا
ـدروســة اواجملــديـة بل خـطــوات عــدت عـلى انــهــا مـعــاجلـات هـي غـيــر ا
ـكن وصـفـهـا انهـا (فـضـائـية) في ظل لـيـارات عـلى مـشاريع  صرفـت ا
ذنبـون الى القضـاء او استراد فساد اداري ومـالي دون حتى ان يقـدم ا
عـنيـ في هـذا القـطاع يـؤكدون تلك االمــــــــــوال العـامـة  وخاصـة ان ا
ان مـا صـرف في اصالح اوضـاع الـطـاقـة الى االن بـلـغت مـا يـقرب 43
ـذكـورة الـتي ـبــالغ  ا ـشــكـلـة ان ا مـلـيـار دوالر واحلــبل عـلى اجلـرار وا
صرفــت وحسب اصحاب االختصاص كفيلة بجعل العراق بلد الكهرباء
ـنـطــــــــقـة بـحـسب تـأكـيـد الـرسمـيـ ومع ذلك كـل عام وانـتاجـهـا  في ا
يـجدد مـسـؤولـو الـكـهـربـاء وعـودهم الـتي صـدأت وتـعـهـداتهـم التـي غدت
(اكسـبـيـار) من ان الصـيف احلـالي هـو االخيـر ومن االن عـلى اصـحاب
ـولـدات االهــلـــــــيـة بـيــعـهـا (خـردة) وأن الــصـيف احلـالي هــو احلـلـقـة ا
ــولــدات ــــــفــتــوحــة (نــحن وا ــســلــسل ذات احلــلــقــات ا االخــيــرة من ا
ولـدات يعـلـقون عـلى التـصريـحات قـابل كـان اصحـاب ا واحلكـومة) وبـا

كهربة !!  ا
بالـقول (عـمي هـاي كله حـجي جـرايد ..وشـوفـوا اشلـون ترجـعـون علـينه

وشلون راح نرفع سعر االمبير الى 50 ألفاً !!)... 
انية الـتي تعاقبـت على سدة الدولة ان معظم  الكـابينات احلـكومية والـبر
ـشكلة وتفـاقمها وعدم ان منذ 2003 هي مسؤولة تضـامنيا في ا والبر
ـشـكالت االقـتصـاديـة واالمـنيـة االخـرى وأيـجاد حلـهـا بـشكـل عمـلي  وا
ـاء ـعــيـشـيــة لـلـمـواطن فـي الـسـكن وا فـرص عـمل وحتــسـ االوضـاع ا
ـعني وكانه قتـرح اقالة الـوزير ا والكهـرباء والـصحة واخلـدمات وليـس 

شكلة مع انه جزء منها !!  سؤول عن كل ا ا
ـتـلك مصـباح عالء الـدين الـسحـري الذي ومن يضـمن ان الـذي يخـلفه 
ـارد ويـعـيـد الــطـاقـة الـكـهـربــائـيـة الى جـمـيع ـجـرد ان يـفـركـه يـخـرج ا
ـدن والقـصبـات  بـعد عـبـارات (شبـيك لـبيك الـكـهربـاء ب احملطـات من ا

ايديك )!! 
طـالبة من الذين انيـة  البد من ا ونحن مقبـلون على مـرحلة انـتخابات بـر
سـوف يحـظـون بـثــــــــقـة نـاخـبيـهم ان يـضـعـوا في اولـويـات مـشـاريـعهم
ـسـتمـرة واضـيـفت اليـهـا اوضاع الـنـازح ة ا سـتـد واطـن ا معـانـاة ا
واعـمـار ومـدنـهم بـعـد الـقـضـاء عـلى بـؤر االرهـاب الـداعـشي لـتـكـون ولو
ـا فيـها بصـيص اما لـلسـواد االعظـم من فقـراء الوطن ان قـادم االيام ر
ـظلم في لـيل غاب فسـحة امل مـهـما كـانت بســـــــيطـة في نـهايـة النـفق ا
عني فيها القمر من نحو خـمسة عشر عاما نحن منـتظرون ونتمى من ا
في قطـاع الـكهـربـاء ان يكـمـلوا نـواقص مـحطـاتـهم وخطـوطـهم ونحن في
اعـتـاب صــــــيف اليـرحم ومـنـهـا مـنــاطق تـعـطـلت فـيـهـا مـحـوالت بـسـبب
االمـطـــــــــــار في  الـشـتــاء ولم يـسـعف طـلـبــهم الى االن وهم يـنـتـظـرون
ثـال وال احلـصر مـحولـة مـعطـومة مـنذ الفـرج واحملولــــــة وعـلى سبـيل ا
ـعـــــلـم دون شـهـرين في مــنـطـقــة بـغـداد اجلـديــدة مـحـلـة 731 حي ا

اصالح ..
واوضح االهــــــــالي ان نـحـو عـشـرات احملـوالت مـعـطـوبـة شـرق مـنـطـقة
القـناة تـنــــــــتظـر الفـرج وااليدي احلـنـونة من اجلـهات
ـسـؤولـة عن الـصـيـانـة ســـــــواء كانـت رسـمـية او ا
مخصـصة او اي وسـيلـة قبل حـلول الـصيف الذي
بدأ يطرق االبواب ويهدد حراريا !!..انهم منتظرون

..او( دك ..عيني .. دك). 

أنه سيكون صوتًـا هامًا في معركة
اخلــيــر ضـد الــشـر فـي مـنــطــقـتــنـا

والعالم.
من جـــهــتــهــا قــالت وزيــرة الــعــدل
إيـــالــــيت شــــاكـــيــــد في تــــصـــريح
صـحـفي يــواصل الـرئـيس تـرامب
تعيـ أصدقاء حـقيقـي إلسرائيل
ناصب الـعلـيا جون بـولتون في ا
هـو واحـد من أبــرز الـشـخـصـيـات

تاز. تعي 
واضــافت شــاكــيـد تــبــرز حــكــومـة
ترامب باعـتبارهـا أكثر احلـكومات
تعاطفاً مع إسرائيل على اإلطالق.
قابل عنونت صحيفة هآرتس وبا
الـعـبـرية إنـه بتـعـيـ بـولـتـون فإن
حل الــدولـتــ قــد مـات في إشـارة
إلى حل اقـامـة دولــة فـلـسـطـ إلى

جانب دولة إسرائيل.
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ـــــتـــــحـــــدة (الـــــواليـــــات { اال ا
ــــــتــــــحـــــدة) ,(أ ف ب) - هـــــددت ا
تـحدة امس مـرة اخرى الواليـات ا
بــاالنــســحــاب من مــجــلس حــقـوق
ـتحدة بعد االنسان التابع لال ا
ان اعتـمد هذا اجملـلس الذي يـتخذ
من جــنــيف مـقــرا خــمـســة قـرارات

تدين سياسات اسرائيل.
تحدة في وقالت سفيرة الواليات ا
تحدة نيكي هايلي في بيان اال ا
"عــنـدمــا يــتـعــامل مــجـلس حــقـوق
االنسـان مع اسـرائيل بـشـكل اسوأ
ا يتعامل به مع كوريـا الشمالية
وايران وسـوريـا فـان هـذا اجمللس
نفسه هو الفاقد االهلية" واعتبرت

انه "منحاز كثيرا ضد اسرائيل".
واشـــارت الى ان مـــجــلس حـــقــوق
االنـســان اقـر خـمــسـة قـرارات ضـد
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وقـــالت الــصـــحــيــفـــة إن بــولــتــون
يــعــارض حل الــدولــتــ لــلــصـراع

الفلسطيني-اإلسرائيلي.

ـاضي لتسليم ولفتت أنه دعا في ا
قـــطــاع غــزة إلى مـــصــر والــضــفــة

الغربية إلى األردن.


