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إن اإلدارة ســتـخـفض عــشـرات ماليـ
الــــدوالرات من اجلـــهــــود الـــســــابـــقـــة
ـــتـــحـــدة ـــدعــــومـــة من الــــواليـــات ا ا
لــلــتــصــدي لــلــتــطـرف الــعــنــيف ودعم
ـسـتـقـلـة ووسـائل اإلعالم ـنــظـمـات ا ا

ستقلة ودعم التعليم. ا
W{—UF  q UH

وقـال مسؤولون أمريكيون في تصريح
ـساعـدات اإلنسـانيـة لن تتـأثر في إن ا
الـشـمـال الـغـربي حـول مـحـافـظـة إدلب
وهـي أكــــبــــر مــــســــاحــــة من األراضي
الـسـورية اخلـاضـعة لـسـيطـرة فـصائل
ا في ذلك الـفرع ـسلـحـة  ـعـارضة ا ا

السابق لتنظيم القاعدة.
وقـــال مـــســـؤول بـــوزارة اخلـــارجـــيـــة
األمـــريـــكــيـــة في تـــصــريـح انه (جــرى
سـاعدة األمـريكـية في حتـرير بـرامج ا
شـمال غرب سوريا لـتقد دعم متزايد
مــحــتـمـل لألولــويـات في شــمــال غـرب
سـوريا). وقال مـسؤول ثان إن (اإلدارة

ـنسق أن بيانات أرجـاء العالم. وذكر ا
ـتـحدة تـظـهر مـقتل  89مـوظـفا األ ا
بــالـرعـايــة الـصــحـيـة في  92هــجـومـا
عـسـكـريا مـؤكـدا عـلى مـنشـآت صـحـية
فـي الفتـرة ب األول من كانـون الثاني
والــرابع من مـايــو أيـار وذلك مــقـارنـة
مع مقتل 73 في  112 هـجوما في عام
 2017بـــأكــمــلـه). وشــهــدت الـــغــوطــة
الـشـرقيـة وإدلب معـظم الهـجمـات على

منشآت الرعاية الصحية في 2018.
وقـال مـسـؤولـون أمـريكـيـون مـطـلـعون
اجلــمـعــة إن إدارة الــرئـيس األمــريـكي
دونـــــالــــد تـــــرامب تـــــعـــــتــــزم ســـــحب
مــسـاعـداتــهـا من شـمــال غـرب سـوريـا
اخلــاضع لـسـيــطـرة فـصـائل مــسـلـحـة
وتـريد التركيز على جهود إعادة إعمار
ـناطق التي اسـتعادتهـا القوات التي ا
ـتـحـدة من تـنـظيم تـقـودهـا الـواليـات ا
داعـش. وأوردت الــنـبــأ لــلــمــرة األولى
شـبـكة (سي.بي.إس) اإلخـباريـة وقالت
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اذا كـانت التجربة فاشـلة بداللة حصيـلتها الفائتـة  واألجواء فاسدة بحسب
اعـترافـات مـشـارك فـيـهـا  وحجم اخلـراب كـبـير ومن الـعـسـير اصالحه 
ومن يـفشل في حتقيق التغيير كمن يحفر قبره بيده   ولن يسلم من  لعنات
العب والــتــجــمــعـات الـنــاس الى يــوم الــدين  كــمــا حــدث ذلك في وقــائع ا
اجلـماهيرية بوضوح ال يقبل الشك وبـصوت عال يتعذر اسكاته  ففي ظرف
مـعـقـد كــالـذي تـمــر به بالدنـا  فـأن احــتـمـاالت االرتــقـاء احلـقـيــقي بـالـوطن
ـوضـوعـيـة الـتي لم نـسـمع احـدا من مـحـدودة مـا لم تـتـوافـر اشـتـراطـاتـهـا ا
الـسياسي يتحـدث عنها  اذا لِمَ يغامـر السياسيون ?  أال تـستغربون مثلي
رء نفـسه بالفـشل وهو متـيقن منه تـماما . ليس هـذا فحسب  بل ان يـربط ا
قـاعد ويـنفق امـواال طـائلـة لـبلـوغه  بـعمـلـية دعـائـية ضـخمـة  وبـيع وشـراء 
انـيـة كـما سـمـعـنا عن ذلـك اثنـاء هـوس اعالن الـنتـائج ? حـتى غـدت هذه بـر
الـبـورصـة مـثـار تـنـدر الـنـاس واسـتـغــرابـهم  فـمـا الـهـدف من هـذا الـتـقـاتل
ان ب من يذكّرون سعور للوصول الى البر الـشرس على الفشل بالسعي ا
ـشهود واولـئك الذين جرفـتهم الـصدفة لـلولوج في الـناس دائمـا بتاريـخهم ا
ضمون وان هـذه الوجهـة ? وبدا ان البـعض يكفـيهم من السـياسيـة ربحهـا ا
خـلت من السـمعة الـطيـبة  امـا ان تكـون فعال تاريـخيـا لبـناء االوطـان فليس
لك سوى امنيـات وطنية وقد حسمها في وارد االمـور  والبعض اآلخر ال 

شاعرنا الكبير احمد شوقي مبكرا في بيت شعر شهير  .
ـستـثـمرون في الـسـياسـة والـذين صـاروا ذيوال لـهذا فـاخمللـصـون للـوطن وا
الـطـرف االجـنـبي او ذاك  جـمــيـهم يـرفـعـون الـشــعـارات الـوطـنـيـة  وأولـهـا
الـتـغـييـر ومـطـاردة الـفـاسـدين   ويـعـلن عن عـزمه عـلى الـتـصـدي لـلـحـرمان
والـعـوز والـتـخـلف  وان ارادته صـلـبـة ولن تـنـال مـنـهـا الـضغـوط وان كـانت
شـديـدة وجـهاتـهـا قـويـة  ووعـد الـعـراقـيـ بـخـطب رنـانـة بـأنه سـيـشمـر عن
سـاعديه الـسمر لـلبـناء واالعـمار وصـنع حياة هـانئـة للـناس  بـدءا من ملوك
الـشمع وانـتـهاء بـالطـبـقة اجلـديـدة الراغـبـة بدخـول معـتـرك السـيـاسيـة الذي
شـرعت أبوابه عـلى مصـاريـعهـا ألي كان حـتى وان كان بـالكـاد يفك اخلط 
لـوك او الدالالت ـعروفـة بــ ( ام فالن )  لـكنـنـا لم نتـلمـس من ا او لـلداللـة ا
رؤيـة واضحة لكيفية حتويل هذه الشعارات لـبرامج قابلة للتنفيذ  ونسوا او
ـشـرق  فـغـدنـا عـلى تـنـاسـوا ان لـديـنـا جتــربـة مـريـرة مع شـعـارات الـغــد ا
اخـتالف األنظـمة لـم ينـطو سـوى على حـروب ومـآس وضيق حـال  فلم نـعد
نـصدق مـا يقال  فـالذي يـصر عـلى ان يكـون اعضـاء مفـوضيـة االنتـخابات
بـاحملـاصـصـة او يـضـغط لـتـزويـر االنـتـخـابـات او الـذي يـختـار مـن قـوان
ان  او من يـخرب رصـيفـا ليـثبّت الفـتة االنـتخـابات مـا يضـمن وصوله لـلبـر
تـروج لشخصه او حـزبه  ال نأمل منه خيـرا  وان مأل الدنيا بـحلو الكالم 
ال بدعون ال يهرجـون  والوطنيون ال تـتلطخ ايديهم  فـالبناة صامتـون  وا

اجنبي او دم عراقي او بعملية فاسدة من (البيضة) .
قـراطية االمريـكية زائفة لم نـستغرب ما حـدث ويحدث  وقلـنا مرارا ان الد
وان اخللل لـيس في ما يـلفت االنـظار ويـثير  ومـا هو زائف ال يـنتج عـدالة  
ــظــاهــر خلــلل أغــفــلــنـاه فـي الــتـأســيس  وان االنــتــبــاه  فــذاك في عــداد ا
ـؤدية الى الـسلطـة وليس التي تـخرج البالد من ـغامرين يـسلكـون الطرق ا ا
االنـفاق. البعض تـعلم من التجـربة ويعـرف اين تكمن مواطن اخلـلل والسيما
ال السـياسي مغـر واللعـاب له يسيل  وان من عـدوا أنفسـهم كبارا  لـكن ا
االمـتيـازات كـبـيـرة وتضـعف أمـامـها األبـدان  وان مـكـاسب النـفـوذ ال تـقدر
بـأثـمـان  كـل ذلك جـعل الـبــعض ال يـغـامـر بــتـاريـخه فـحــسب  بل وبـتـاريخ
ان بـاالسـتـحقـاق كـثـيرا في الـعراق ايـضـا .   سـيعـاني الـذين وصـلوا لـلـبـر
ـزورون عـقــبـة كـأداء امـام ســعـيـهـم لـتـحــقـيق تـطــلـعـات الــنـاس  وسـيـقـف ا
ـدى تـشخـيـصهم لـلـخلل  مـحاوالتـهم الـوطنـيـة  وان األمر بـرمـته مـرهون 
وال يـحتاج سوى وهـو واضح وب وال يخـفى على لبيب 
وان تــصـوب الــعـيـون مـواقف حــاسـمــة وارادة صـلــبـة 
بـــاجتــاه الـــوطن ولـــيس الـى خــارج احلـــدود  او الى
الـذين اخـذوا فـرصـتـهم في الـتـجـربـة وفـشـلـوا  وفي

ذلك تكمن قيادة التغيير .

لكي في شوارع وكنيسة وندسور البريطانية qHŠ∫ مراسم الزفاف ا

وبـدأت مــراسم الــزفــاف في الــســاعـة
احلاديـة عشرة بـتوقـيت غريـنتش في
كــنـيــســة الــقــديس جــاورجـيــوس في
قــصــر ويــنــدســـور في حــضــور جــدة
ـلكـة اليـزابيث الـثانـية االميـر هاري ا
الـــبــــالـــغــــة من الــــعـــمـــر 92 عـــامـــا
وشـخـصــيـات مـنـهـم زمالء مـيـغن في
مسلسل (سوتس) االميركي الشهير.
راسـم الكـنـسـيـة الـتـقـلـيـدية وجـرت ا
لـكـنـيـسـة انـكـلـتـرا مع اضـافـات مـثل
جوقـة تـغني اغـنـيـة "ستـانـد باي مي"
وقس اميـركي مـفـعم بـاحليـويـة يـلقي
كلمـة. وقال اسـقف كانـتربـري جاس
ويلبي الـذي ترأس مـراسم الزفاف إن
الـعـروسـ "عاقـالن جـدا" و"مـتـزنان".
واضاف "عاطـفة عمـيقة تـربط بينـهما
وهـذا شيء رائع وتـفـاهم كـبـيـر ودعم

متبادل".
واشار الـى انه "تـرون ذلك في طـريـقة
اسـتـجـابــتـهـمـا لــبـعـضـهــمـا الـبـعض

واالهتمام ببعضهما البعض".
ـفـردها ثم ودخلت مـيـغن الـكـنيـسـة 
رافـقـهـا إلى مـذبح الـكـنـيـسـة حـمـاهـا
االمـيـر تـشــارلـز فـيـمـا يــغـيب والـدهـا

السباب صحية.
وعنصـر التشـويق الكبـير هو فـستان
العـروس. وتـتـزايد الـتـكهـنـات بـشأنه
وذكرت صـحـيفـة نيـويـورك بوست أن
صممة البريطانية ستيال ماكارتني ا
كـــلـــفـت به فـــيــــمـــا قـــال آخـــرون إن

صمم هو دار رالف وروسو. ا
W uAJ  WÐdŽ

ـراسم عـبـر هاري وبعـد انـتـهـاء ا
( 33عـامــا) ومــاركل (36 عــامـا)
شــوارع ويـــنــدســـور في عـــربــة

مكشوفة جترها جياد.
وقد احتل الشغوفون بالعائلة
لكية ويندسور منذ اجلمعة. ا
ـبيت ولم يتـردد البـعض في ا
. في الـعـراء لـرؤيـة الـعـروس
وقـد نصـبـت حـواجز حـديـد في
الـــشـــوارع وانـــتــــشـــرت مـــعـــدات
ـيـة مـع انـتـشـار وسـائل االعالم الــعـا
كـثــيف لــلــقـوى االمــنــيــة وصـوال الى

االسطح.
واسـتـقـبل الـبـريــطـانـيـون بـايـجـابـيـة
مثـلة اخلالسية دخول ميغن مـاركل ا

ـالكة ـطلـقة الى الـعائـلة ا السابـقة وا
مرحـب بـالنـفحـة العـصريـة والتـنوع

لكية. الذي تضفيه على العائلة ا
لـكـن في االيـام االخــيــرة قــبل الـزواج
بــدرت تــصـــرفــات عن عــائـــلــة مــاركل

سلسل تلفزيوني. جديرة 
فــقـــد الــغى والـــدهــا تــومـــاس مــاركل
حـضــوره في الـلــحـظــة االخـيــرة بـعـد
خضوعه لعملـية في القلب. وكان اثار
فضيحـة قبل ذلك بعد الـتقاط صور له

في مقابل بدل مادي.
أمــا أخـوهــا غــيــر الــشــقــيق تــومـاس
مـــاركل جـــونـــيــــور فـــقـــد تـــوجه إلى
ويــــنـــــدســــور رغـم عــــدم دعـــــوته إلى
العرس وأجرى مقابالت مع الصحف
الصـفـراء إلى جـانب زوجتـه السـابـقة
تـريـسـي دولي وابـنـهــمـا تـايــلـر الـذي

يزرع القنب.
w öŽ« ÊuMł

واثـــــار اجلــــنـــــون االعـالمي احملـــــيط
بـــاســــرة مـــاركـل تـــســــاؤالت بـــشـــأن
استعدادات الـقصر واخملـاطر التي قد
تـهــدد بــزيـادة تــوتـيــر عالقــات هـاري
بالصحافة التي يـلقي عليها اللوم في

وفاة والدته ديانا.
اركـل عنـدمـا كانت في التـقى هـاري 
زيـارة في لـنـدن في تـموز 2016 وقام
صديق مشتـرك بترتـيب موعد بيـنهما

دون معرفة سابقة.
كـانت مـيـغن تـبـلغ  34عـامـا ومـطـلـقـة
مـنذ 3 سنـوات. أمـا هاري فـكـان يـبلغ
10عـــــامـــــا وخـــــدم في اجلـــــيش  31
سـنــوات وله مـاض من بــضع عالقـات

متعثرة.
وعنـدما اعـلن االثنـان خـطوبـتهـما في
تـــشـــريـن الـــثـــاني 2017 قـــال هــاري
"تــــضــــافــــرت كـل الــــظــــروف وكــــانت

تازة".
وطــلب هــاري يــدهــا خالل عــشــاء في
مـنـزله في حـرم قـصـر كـيـنـسـيـنـغـتون
حـيث كــانت تـقـيـم والـدته ديـانــا بـعـد

طالقها من تشارلز.
فـجع هــاري أمـام أنــظــار الـعــالم كـله
ـوت والـــــــــــدته في حــادث ســيـارة
في بــــــــاريـس عـــــــام 1997 وكـــــــان ال

يتجاوز 12 عاما.
وتمـرد في شبـابه وحتـدث علـنا الـعام

اوقـات عصيبة من الفـوضى والوعود عشنـاها قبل موعد االنتـخابات بأشهر
 حـيث ازدحمت االفكار وتصارعت االلسن  وهذا حالنا كل اربع سنوات 
ـانـيـة .. لـقد تـعـبـنـا وداهـمـنـا الـيأس حـ يـحل ( مـوسم ) االنـتخـابـات الـبـر
اراثونية  الرتيبة  الى نهايتها  لنأخذ والقـنوط  متمن ان تفضي الرحلة ا
مـدة من الـزمن ( اسـتـراحـة ) فـفي كل سـاعـة كـانت تـفـاجـئـنـا  نـتـيجـة ورقم
انـتخابي  وفي السـاعة التالـية جند  من ينـفي تلك النتـيجة  حتى اصـبحنا

نعيش فوازير رمضان  قبل حلوله!
لـقد وضع الـتـعب يـده عـلى أهدابـنـا كـأنه يـفرض عـلـيـنا الـنـوم مـستـسـلـم
لـواقع يريده  لنـا البعض .. لكن هـذا البعض نسيّ انه مـا من شيء يستطيع

أن يضع يده على أحالمنا  فهي زادنا الذي نقاوم به الزمن !
اكـثر من نصف الذين يحق لهم االنتخاب  قـاطعوا  فيما غيرهم ذهبوا الى
صـنـاديق االقـتـراع  غيـر ان الـطـنـ اطـبق عـلى أذان اجلـمـيع   فـأصـابهم
بـالصمم   واالن  بعـد ان وصل قطار االنتـخابات الى آخر مـحطاته   فأن
ـواطن ال يطلب من الـذين صدعوا رأسه بالـوعود  واصابـوه بعمى االلوان ا
بـصورهم  وتصريحـاتهم وبيانـاتهم   أن يؤسسوا له مـشاريع لسد جوعه 
ـا يطالبـهم بأن يكفوا وال مـنظمات تدعـمه  و ال هيئات تـقضى على فقره إ
تبادل فـي ما  بينهم  فـذلك يعني ان نار الـكراهية اجملـتمعية عن الـصراخ ا
 سـتبقى مستعرة بـ فئات ومجموعـات ال ناقة لها  وال جمل في كل الذي
جـرى ويــجـري ... هــدفــهم مـتــواضع : عــيش مـقــبـول  وزمـن آمن  ولـقــمـة
بـسيطة .. ان قولة احلق  وضعت ميزاناً للعيش الكر  ورؤيا سليمة لبناء
نـفسية قادرة على العطاء   حـتى ال تضيع احلقوق وال تفنى البالد ب حب
ـودة أعــمى وبــغض عــقــيم  فــيــصــدر عن احلب االنــســاني   االئــتـالف وا
والــتـعــاون والـرحــمـة وتـقــويـة الــرابـطــة وتـمــكـ الـصــلـة  فــتـســعـد األفـراد
واجلــمــاعـات واأل ويــصــدر عن الـبــغض الــقــطـيــعــة والـهــجــران والـتــفـرق
واالخـتالف واخلذالن والـقـسوة والـشـدة وكل حركـاتـنا وأعـمـالنـا وصـفاتـنا
نـاجتة عن احلب والـبغـض سوى ان احلب يـؤلف  ب  االفـراد مهـما بـعدت
افـكارهم  ويفـرق البغض بـ اقرب النـاس الى بعـضهم  فيـشقيـهم ويشقي
الـبالد  معهم ..انتـهى اخملاض  لكن الورم مـا زال في مختبـرات التحليالت
ـرضية  فال نعرف ان كان حـميدا ام غير حـميد  رغم قناعتـنا بأن تعزيز ا
عانيها اإليجابية يخلق حالة من التفاعل البنّاء في تنوعة  مفهوم التعددية ا
سـاحة الـنـشـاط الـوطني  ويـفـتح الـبـاب نحـو االرتـقـاء في مـنظـومـات الـعمل
ـستويـات وفي جميع ـتالحقة في كل ا تـغيرات ا ـستمـر الذي يسـتوعب ا ا
اجملـاالت.. لكن  ما يـؤسف  له ان حالة احلب والـبغض واالرتيـاب والتسلط
تأصلة تخاصـم في وطني  ومن صفاتـهم ا  اصـبحت من طبيعـة  بعض ا
الزمـة لـهم ... وما عـلـيكـم سوى الـنـظر الى لـقـاءاتهم ا
وسـماع تصريحاتهم  وتبـادل االتهامات في ما بينهم

نبعثة من افواههم ..  ورائحة الشك ا
لهم نقول : لقد تعبنا .. ونطالبكم بالكف عنا !
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ـتـحـدة إن األزمة قـال مـسـؤول باأل ا
اإلنـسانـية في سوريـا هذا الـعام أسوأ
مـــنـــهــا في أي وقـت ســابـق مــنـــذ بــدء
احلـــرب األهــــلـــيـــة قـــبـل نـــحـــو ســـبع
ســنـــوات. وقــال بــانــوس مــومــتــزيس
ـــتــــحـــدة لــــلـــشـــؤون مــــنـــسـق األ ا
اإلنـسانـية في أزمـة سوريـا في بيروت
(الحظ في  2018أن الـوضع اإلنـساني
داخـل ســوريــا هـــو األســوأ مـــنــذ بــدء
احلـــرب: تــدهــور مــأســـاوي لــلــغــايــة
ونــزوح واسع الـنـطـاق وعـدم اكـتـراث
ــدنــيــ ومــا زالت حــيــاة بــحــمــايــة ا

الناس تقلب رأسا على عقب).
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وذكــر أن (سـوريـا هي أســوأ مـكـان في
الـــتــــاريخ احلـــديـث فـــيـــمـــا يــــتـــعـــلق
بــالـهــجـمــات عــلى مـوظــفي ومـنــشـآت
الـرعاية الصحيـة حيث تمثل نحو 70
ـئـة من إجـمـالي تـلـك الهـجـمـات في بـا
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دونالد ترامب

ـــاضي عن طــــلب مـــســـاعـــدة بـــعـــد ا
"االقـتــراب جـدا من انــهـيــار كـامل في

عدة مناسبات".
ومـاركل لـهـا ايـضـا قـصـتـهـا احملـزنة
ـــنــتج االمـــيــركي فــقـــد تــزوجت من ا
تــريــفــور انــغــلــســون في  2011لـكن
الـــزواج انــــهـــار في  2013عـــنــــدمـــا
انــتــقـــلت إلى تـــورونــتــو لـــتــصــويــر

مسلسل سوتس.
qO¦L² « WMN

ويقـول كاتب سـيرتـها انـدرو مورتون
إن هـاري ومـاركل سـيـكـونـان "زوجـ
ـعلـق يتـمتـعان بـنفـوذ" لـكن بعض ا
لفـتوا إلى أنـها اضـطرت لـلتـخلي عن

مهنة التمثيل وقضايا نسوية.
وفـرضت تــدابـيــر امـنــيـة مــشـددة في
ويــنــدســور قــبـيـل احلــدث. وانــتــشـر
عـــنـــاصــــر الـــشـــرطــــة في الـــشـــوارع
وتــفـــحـــصـــوا مــصـــابـــيح الـــشــوارع
وحاويات الـقمامـة وفتـحات الصـيانة
ــســاعـــدة كالب مــدربــة بـــحــثــا عن
متفجرات. وتدفق السياح على البلدة
ـــواطــنــ فـــيــمــا واشــتــكـى بــعض ا
استـفـاد الـبائـعـون من بـيع الفـنـاج
الـتــذكــاريــة واالعالم واالقــنــعــة الـتي

. تمثل العروس
ــنــاسـبــة مـحــطـة ايــجـابــيـة وكـانت ا
ـنــقــســمــ بــشـأن لــلـبــريــطــانــيــ ا
ــتـحـدين حــول الـعـائـلـة بـريـكـست وا

لكية. ا
وقال غـراهـام سمـيث مـديـر مجـمـوعة
ـنـاهــضـة لـلـمــلـكـيـة إن (ريـبـابـلــيك) ا
الــزفـــاف عــرض تـــرفــيـــهي. واضــاف
لوكالة فرانس برس انه "ليس مختلفا
ي السـرة كـثــيــرا عن االجنـذاب الــعــا

كارديشيان".
لكن استطالعا اجرته وكالة ايبسوس
وشمل 21 ألف شخص في 28 دولة
اكـد هـؤالء ان احلــدث يـجــذبـهم. وفي
ـستـطلـع ـئة من ا الهـند قال 54 با
إنهم (مهتمون إلى حد ما) بالزفاف.
كنهم شكك في بريطانيا  وحتى ا
ــالــيــة االطــمــئــنــان إلى الــعــائــدات ا
لــلـــعـــرس. وتـــوقــعـت شــركـــة بـــرانــد
ـتخصـصة في تقديـر قيمة فاينانس ا
الـشـركـات واالصـول دفـعـا لالقـتـصـاد

بنحو مليار جنيه استرليني
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شهـدت بريطـانيـا امس السـبت زفاف
االمــيـر هــاري من االمــيــركــيــة مـيــغن
مــاركل في ويـــنــدســـور خالل مــراسم
فـخـمـة يـتـابـعــهـا الـعـالم بـأسـره بـعـد
اسـبـوع احـتـلت فـيه عـائـلـة الـعـروس

صدارة االخبار.
وتـدفـق نـحــو مــئـة ألـف شـخص
علـى بلـدة ويـنـدسـور الـواقـعة
عــلـى بـــعــد حـــوالى ثـالثــ
كيلـومترا غـرب لندن فـيما
نـــظـــمت احــــتـــفـــاالت في
امـــاكن مـــخـــتــلـــفـــة من
ـــتـــابـــعــة الـــبالد 
مــــــــــــــــراسـم
الزفاف.

االمير هاري يرفع البرقع عن زوجته

الـدولـة اإلسـالمـيـة فـقـدت نـحو 98 في
ـئـة من األراضي الـتي كـانت تسـيـطر ا
عـــلـــيــهـــا في الـــعـــراق وســـوريــا لـــكن
مـسـؤولـ بـاجلـيش األمـريـكـي حذروا
ـكــنـهم اســتـعـادة ــتـشــددين  من أن ا
ــــنـــاطق احملــــــررة بـــســـرعــــة مـــا لم ا

تستقر).

ـســاعــدات لـشــمــال شـرق تــخــفـيـض ا
سوريا سيتم على مدى أشهر.

سؤول (اخلطر هو تكرار ما وأضاف ا
انـتـقـده الـرئـيس بـشـأن الـعـراق... ترك
ـــكن أن يـــزداد الــعـــنف فـــراغ حـــيث 

تطرفون استغالل ذلك). ويستطيع ا
وتــقـــدر وزارة الــدفــاع األمــريــكــيــة أن

األشــخـاص وثالث أخـرى نــوع نـابـالم
و3 رمــانــات فـاز و8 مــحــركـات رمــانـة
قـــاذفـــة و3 قــــنـــابـــر هـــاون) ,واوضح
رســول (كــمــا طــهــرت الــقــوات ســاحـة
ــســـاحــة  2500مـــتـــر مــربع آخـــرى 
وعــثــرت عــلى  24لــغـم مـخــتــلف و10
مـحركات رمانة قاذفـة  معاجلتها من
عـاجلة في مـخفـر حران - قـبل رعـيل ا
مـنفذ منـدلي كما فجـرت قوات القيادة
ذاتـهـا  12قـذيـفـة مـدفع عـيار  155مـلم
ضـمن قرية البو بكـر).  واعلنت الهيئة
 الــعــامــة لـلــكــمــارك احـبــاط مــحــاولـة
تـهـريب كـمـيـة كـبـيرة مـن اخملدرات في
مـيـناء ام قـصر الـشمـالي .  وقال بـيان
لــلــهــيــئـة امـس ان (الـهــيــئــة  الــعــامـة

يناء تـمكنت وبـالتعاون لـلكمـارك في ا
مـع االســتــخــبــارات مـن ضــبط كــمــيــة
واد اخملـدرة يعـتقـد بأنـها كـبيـرة من ا
هــيـرويـن بـكــمـيــة تـقـدر بـ 450 كــيـلـو
ـواد غــرامـا ) ,واوضـح الـبــيــان ان ( ا
اخملــدرة كــانت مـخــفــيـة داخل حــاويـة
ــوز قــادمــة من اإلمــارات مــحــمــلــة بــا
مــنـــقــولــة بــواســطـــة شــركــة مــيــرسك
الــبـحــريـة واخملـلص (س. م ).  والـقت
مــفــارز االســتــخــبــارات الــعــســكــريــة
الـقـبض على ارهـابيـ اثنـ احدهـما
ـنـفذ لـعـمـليـات اعـدام اخملتـطـف في ا
ــــوصـل. وقــــال رســــول ان ( مــــفـــارز ا
مـديـريـة االسـتـخبـارات الـعـسـكـرية في
ـعـلـومـات اسـتـخـبـاريـة الـفـرقـة 20 و

لــالغــــتــــصــــاب  والــــضــــرب مـن قــــبل
.( شخص مجهول

ـفـوضـيـة الـعـلـيـا حلـقوق فـيـمـا دعت ا
اإلنــــســـان  اجلـــهــــات احلـــكــــومـــيـــة
دني الى تـكثيف ومـنظـمات اجملتـمع ا
حــمالتــهــا لــلــحــد من ظــاهــرة تــفــشي
ــراهــقــ وقــالت في اخملــدرات بــ ا
ة قتل البياتي يجب أن بـيان ان ( جر
تـــدق نــاقــوس اخلــطـــر لــدى اجلــمــيع
لــتـحــمل مـســؤولـيــة حـمــايـة شــريـحـة
ــراهـــقــ والــشــبــاب).وعــثــرت قــوة ا
امـنـية عـلى جثـة ارهابي في مـحافـظة
ديــالى وتـمــكـنـت الـقـوات مـن تـطــهـيـر
ـسافـة اربـعة آالف مـتـر مربع سـاحـة 
وعـــثــرت عـــلى ثــمـــانــيـــة الــغـــام ضــد
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زار وزيــر الــداخــلــيــة قــاسم األعــرجي
عـائـلـة الطـفل عـزام البـيـاتي الـذي قُتل

قبل أيام في محافظة كركوك .
وقــال مـصـدر في الــوزارة في تـصـريح
امــس إن ( األعـــــــــــــــــــرجــي وصــل إلـى
غدور احملافظة والتقى بعائلة الطفل ا
عـزام الـبـياتي) ,وأضـاف أن (األعـرجي
أكــد أن الــشــرطــة ألــقت الــقــبض عــلى
ــهم لــلـقــضـاء ــدانــ وسـيــتم تــقـد ا

وإنزال القصاص بهم),
واوضح الـبـيـان  ان ( مـصـدرا مـحـلـيـا
فـي مـحافـظـة كـركـوك افـاد في  16ايـار
اجلــاري  بـالـعـثـور عــلى طـفل تـعـرض

 dB  ÂQÐ …—Òb  œ«u  j³Cð „—ULJ «

دقـيـقـة ومـتابـعـة مـستـمـرة تـمـكنت من
القاء القبض على اثن من االرهابي
في مـنطقتي الشورة وحمام العليل في
ـوصل) ,وأشــار ان( احـدهم مـسـؤول ا
عن تـــنــفــيــذ عــمـــلــيــات االعــدام بــحق
مـختطف ابرياء  اختطافهم من قبل
عـصـابـات داعش اإلرهـابـيـة وهـما من
ادة ـطـلـوبـ للـقـضـاء وفق احـكـام ا ا
1/4 إرهـــاب). وافــــاد مـــصـــدر أمـــني
بـإغالق صيدلية والقبض على شخص
يــنــتــحل صــفــة صــيــدلي في مــنــطــقـة
الـدورة جـنوبي الـعاصـمـة بغـداد.وقال
ـــصــدر فـي تــصـــريح امس  إن (قــوة ا
ؤسسات أمـنية مـشتركـة من تفتـيش ا
الـصـحـيـة في وزارة الصـحـة ومـديـرية

ـنـظـمـة في وزارة ـة ا مـكــافـحـة اجلـر
الـداخــلـيـة ألـقت الـقـبض عـلى شـخص
يـنـتــحل صـفـة صـيـدلي ضـمن مـنـطـقـة
الــدورة) , واعـــلــنت مـــديــريـــة شــرطــة
مـحافظة السليمانية   ان شخصا قتل
عــلى يــد ابـنه بــسـبـب وجـود مــشـكــلـة
بـينـهما في احملـافظة.وقـال  بيان امس
ان (شـخــصـا قـتل عـلى يـد ابـنه الـبـالغ
مـن الـعـمـر  12 ســنـة في مـنـطـقـة قـول
ـدينـة الـسلـيـمانـيـة) مرجـحة رئـيس 
زيد من (وجـود مشكلة بينهما) دون ا
الـتـفـاصيل.واضـاف  انه ( نـقل جـثة
الــقـتــيل الى الـطب الــعـدلي واعــتـقـال
الـــقــاتل) مــشــيـــرا  الى ان (الــشــرطــة

فتحت حتقيقا باحلادث).

ـسـاعـدة إلى تـعــتـقـد أنـهـا تـريـد نـقل ا
مـناطق تخضع لسيـطرة أكبر للواليات
ــتـــحــدة). وفي آذار جــمــد الــرئــيس ا
تـرامب ما يربو على 200 مليون دوالر
مـن أمـوال جـهــود اإلعـمــار في سـوريـا
بـينما تعيد إدارته تقييم دور واشنطن
فـي الـــصـــراع الــــســـوري. وقـــال أحـــد
ـراجـعة ال ـسـؤولـ األمريـكـي إن ا ا

تزال جارية.
وقـال تـرامب فـي مارس آذار إن الـوقت
تحدة قـد حان كي تنـسحب الواليـات ا
مـن ســوريــا بــعــد االنـــتــصــارات عــلى
مــتـشـددي الـدولـة اإلسالمــيـة. وتـنـشـر
ـتـحـدة نـحو 2000 جـنـدي الـواليـات ا
فـي ســوريــا. لــكن في أبــريل نــيــســان
كـثف تـرامب الـتـدخل األمريـكي عـنـدما
أمــر بــشن ضــربــات صــاروخــيــة عــلى
سـوريا ردا عـلى هـجوم بـغاز سام أدى

إلى مقتل عشرات األشخاص.
وقــــال مــــســــؤول أمـــــريــــكي ثــــالث إن


