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بــ نـتـنــيـاهـو وبــوتـ قــد عـقـد في
موسكو في مايو أيار.

ÍdJ Ž œułË
وتشعر إسـرائيل بالـقلق من الوجود
العسكري اإليراني في سوريا وسبق
أن هـاجــمت أهـدافــا إيـرانـيــة هـنـاك.
وبـــدعـم من روســـيـــا شـن الـــرئـــيس
السوري بـشار األسد هـجوما الـشهر
ـاضي السـتـعـادة مـنـطـقـة درعـا في ا

جـنــوب غـرب الــبالد األمـر الـذي أدى
ــدنــيــ صـوب األردن لــنـزوح آالف ا
وإســرائـــيل. وعــززت إســـرائــيل يــوم
ـدفـعـيـة األحـد انــتـشـار الـدبـابــات وا
عـلى حـدود هـضـبـة اجلـوالن مـحـذرة
قوات احلكومة السورية من االقتراب
نـاطق التي تسـيطر مع تقدمـها في ا
ـعارضـة. وقـال نتـنيـاهو في علـيـها ا
حتذير ضـمني بأن إسرائـيل لن تقبل

ير بوت  فالد

أي انـتهـاك لـلـحدود “لـدينـا اتـفـاقات
فــصل لـلــقـوات مع ســوريـا مــنـذ عـام
 1974هذا تـرتيب أسـاسي. سنـطبقه
بـحـذافـيــره ومن الـضـروري أن تـقـوم
ـثل .”ومـنـذ كل األطـراف األخــرى بـا
أن تدخلت روسيـا في احلرب األهلية
لـــــصـــــالح األســـــد في 2015غـــــضت
الــبــصــر بــوجه عــام عـن الــهــجــمـات
اإلسرائـيلـية عـلى ما يـشتبـه في أنها
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يرتـبط كلُّ مـشروع نـبيـل بأهـدافٍ نبـيـلة وأخالقـيـة حتدد له خـارطة
طـريق; كي تــمـنـحه الـنـجـاح الالزم وتــعـزز وجـوده وتـرسخ مـبـادئه
وتكـون أسساً قـويةً ورصينـة جتعله قـدوة قابل للتـطبيق والـتعميم 
شـاريع واالنظمة على قدر وعلى هذا االساس جنحـت الكثير من ا
مــا حتــمل من نــوايــا صــادقـة ونــبــيــلــة اسـتــطــاعت أن تــغــيـر وجه
ـنحرفة التي حاولت النيل اجملتمعات وتتـصدى للحاالت الشاذة وا
من القـيم واالعراف الشـريفة التـي حافظت عـليـها تـلك اجملتـمعات
والـتي تـكـون في حـاجة لـهـا كـلـمـا اسـتـلـزم االمر في الـوقت الذي
ـارسـات حتاول الـنيل ظهـرت عـادات سيـئة وتـصـرفات مـنـبوذة و
من وحدة ووئام وحلمة اجملتمع وما يتعرض له من هجمات ثقافية
نزلق وفكـرية دخـيلة تـسعى لتـهد البـنى التحـتية وجتر الشـباب 
خـطـير لـتفـتيت االواصـر التي جتـمـعه والوشـائج التي تـربطه  وما
ــؤامــرة الـتي حتــيط بــنـا نــشــاهـده الــيــوم خـيــر دلــيل عـلـى مـدى ا
وتـتـربص بـشـبـابـنـا قـبل كـهـولـنـا من جـرهم نـحـو الـلـهـو والـتـسـكع
والـشذوذ واالنـحـراف واالنشـغال عن قـضـايا الـدين والوطن حتى
ـلل في نـفـوسهم وعـشـعش اإلحـباط والـيـاس فـيهم دبَّ الكـسل وا
فــراحت االفــكــار اخلـبــيــثـة والــشــريــرة تـراودهـم وحـاالت الــتــمـرد
والتـعـدي والتـجـاوز و اإلحلاد تالزم سـلـوكهـم فالـعـصبـيـة والتـهور
ـنـضبـط والـتطـاول ينـتـشر كـعدوى بـيـنهم !! فـيمـا يـتقـلص عدد ا
لتـزم من الشباب بـدينهم ووطنهم  لهذا وجدنا وينحصـر عدد ا
ـريـر مـن الالزم مـد يــد الـعـون لــهم النـتــشـالـهـم من هـذا الــوضع ا
والواقع البشع الذي يجعلنا نخسرهم ونندب حضنا على فقدهم 
كن أن لهذا عـلينا أن نفـكر بأسلم الـطرق وأجنح التجارب التي 
تعـطيـنا ثـمار سـريعـة ونافـعة تـعيـد ربط الشـباب بـدينهـم وعقيـدتهم
بـشتى االشـكال الـتي ال تـتعـارض مع األحكـام الشـرعيـة بل تصب
ـهدوي) بأهـدافه النبـيلة فيـها وتدعـو لها  فكـان (مشروع الـشور ا
واحملـددة ( تــقـوى  –وسـطــيـة  –أخالق) هــذه األهـداف الــتي سـار
الـشــور وسـارت مـعه ايـنــمـا حل وحـضـر فـالــتـقـوى أسـمى وأزكى
ـنـحه األهـلـيـة الـتي جتـعـله أكـثـر قـربـا من هـدف يـحـصن الـفـرد و
الباري عز وجل وأكثر قدرة على اإللتزام والطاعة واإلخالص فمن
ــان ومن دون تـقـوى ال دون تـقـوى ال صالح ومـن دون تـقـوى ال إ
طاعة كما هي معروفه الـتقوى ( مخافة اجلليل  والعمل بالتنزيل 
واالســتــعـــداد لــيــوم الــرحــيل)  ولـــو نــأتي لــلــهـــدف الــثــاني وهــو
(الـوسـطـيـة) كـمـا حـثـنـا الـكـتـاب الـشـريف ( وكـذلك جـعـلـنـاكم امـة
وسـطا) فـالوسـطية ضـد التـطرف والـتعصب والـوسطـية تـقترب من
اجلمـيع على أسس مقـبولة ومـعلومـة ومشتـركات أكثـر ولن تتقاطع
سافة وتلغـي الفوارق وتعزز االخوة واحملبة أو تتنافر فهي تـقرب ا
واالنسجام فالـوسطيـة شعار وهـدف نبيل ومـقدس وركن اساسي
لــلـنـجــاح والـتـعـاون أمــام الـهـدف الـثــالث هـو (االخالق) الـتي هي
اكــلــيل الـغــار ولــبــاس االخـيــار وزيــنـة كـل مـؤمن الــتي بــوجــودهـا
تـصـــــان احلـرمـات وحتـفظ األمـانـات وتـسـود الـكـرامـات فـالـشاب
ـغـريـات واألهواء والـنـزوات فـكـلـما اخلـلـوق كـنز الـكـنـوز في زمن ا
مــنـحـنـا الــشـبـاب فــرصـة لـتـقــو انـفـســهم جنـحـنــا في الـتـصـدي
لـلـخـروقـات االخالقــيـة الـدخـيـلـة فــهـذه االهـداف الـتي انـطـلق بـهـا
هدوي والشور في منهج ال الرسول كلها جتتمع مشروع الشور ا
لــغـرض ســامي ونــبـيـل هـو جــمع الــشـبــاب وحتــصـيــنــهم في هـذا
شروع الذي يكبر ويـتسع كل يوم من خالل ما نراه من جتمعات ا
شبابيـة ضخمة في عموم الـعراق وتتزايد; ألنهـا وجدت نفسها فيه
وتفـاعـلت معـه وتقـربت مـنه على هـذه االهـداف النـبـيلـة والـسامـية 
ـشــاهــد الـشــور الــشـبــابي االخالقي فــمـواقـع الـنت الــيــوم تـعـج 
والــوسـطي الـذي كـسب الــعـقـول والـقـلـوب عــلى إحـيـاء شـعـائـر آل
ـة واالصـرار مـنـهم وتـقـتـدي بـالـقيم الـبـيت الـكـرام لـتـسـتـمـد العـز

واالخالق احلميدة بهم .
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نـشـوراتهم اجلـهـنمـية - هل يـدرك هؤالء الـذي يـشحـنون الـشـارع - 
ويدعون الـشعب إلى الفـوضى والتمـرد والعصـيان وإسقـاط الدولة بأن
ــتـحـفـزة ـئــات من اخلاليـا اإلرهـابــيـة الـنــائـمـة والـعــصـابـات ا هــنـاك ا
وجـودة في بغـداد وكل احملافـظات وهي تـتربص بـنا الـدوائر وتـتح ا
صارف ؤسسات احلكومية وسرقة ا الفرص وتريد اإلنقضاض على ا
ونهب احملال التجـارية ونشرالفوضى وإغالق الـطرق وتعطيل األسواق
دن وقطع الطرق اخلارجية مرة والقيام بإغتياالت وتصفيات وإسقاط ا
أخـرى مـسـتـغـلة هـذا اإلنـفـعـال الـزائـد والـتوتـر الـذي يـشـهـده الـشارع
الـعراقي الـيـوم ..هل يـدرك هـؤالء هذا األمـر اخلـطـير..أم ال !? وهل من
ـنـشـوراته ـواطن احلــريص عـلى بـلـده وشــعـبه  الـصــحـيح أن يـدعـو ا
وتـعـليـقـاته إلى إسـقـاط الدولـة بـالـقوة وتـعـريض الـسـلم األهلي لـلـخـطر
وإشاعـة الـفوضى واخلـراب والتـسـبب بفـقدان األمن نـهـائيـاً في البالد
..!? فـنـحن نـرى الـبـعض - مع األسف - يـدفـعـون الـنـاس إلـى الـتـمرد
والعصيان ويهيّجون الشارع بشكل عجيب ليحرقوا األخضر واليابس
بال ذمة والضمير والخوف من عواقب األمور ..!! أما التظاهر السلمي
نظمة فكلنا معها وندعو لها جميعاً شروعة واإلحتجاجات ا طالب ا وا
ان طـالبة بـإستقـالة احلكـومة أو اإلحتـجاج على الـبر حتى ولـو كانت ا
أو إلـغاء اإلنـتخـابـات أو تغـيـير احلـكومـة ..ولـكن نحن لـيس مع الـدعوة
لـلــقـتل واحلـرق والـسـحـل والـتـمـرد والـفـوضـى ..ألن هـذه دعـوة لـلـظـلم
والـبـاطل والـدمـار واخلـراب وهالك الـنـاس وفـقـدان األمن ..!! والـله إن
ـثـقـفـ وجـمــاعـة الـفـيـسـبـوك كـأنـهم أدوات الـبـعـض من اإلعالمـيـ وا
مجانية يعـملون لصالح داعش واإلرهابـي بالتمام والـكمال أما بقصد
أو بـغـيـر قـصـد..وهم الـذين فـقـدنـا ضـجـيـجـهم وعـجـيـجـهم أيـام دخول
داعش الى الـعــراق عـام ...2014فـلـم نـسـمـع لـهم يـومــذاك حـســيـسـاً
والجنوى ..بل كانوا يطـعنون في ظهر احلـشد الشعبي ويـطالبون بحله
رح على هواه ..ولكننا اليوم جند منهم وإعادته وترك داعش يسرح و
حرصاً عجيباً ..وصراخاً عالياً...وضجيجاً مفتعالً ..ودعوة إلى الويل
والثـبـور وعزائم األمـور ..! صحـيح ..إن اجلـرح عمـيق والـغصـة كبـيرة
ـغـدورين ..ولـكن عـلــيـنـا بـالـصـبـر بـفـقـد أحـبـتـنــا وأخـوتـنـا الـشـهــداء ا
والتـصبـر حفاظـاً على بـقيـتنا من الـفنـاء ..الله الـله في الدماء واألرواح
..الـــلـه الـــله فـي األعـــراض واحلــــرمـــات ..الــــله الـــلـه في أمـن الـــنـــاس
وسالمـتـهم ..فال تـكـونـوا سـبـبـاً لـلـفـتـنـة ...والجتـعـلـوا من مـنـشوراتـكم
حطـباً يـزيد الـنار إشـتعـاالً ..! فالواجـب عليـنا جـميـعاً أن النـنهـار بهذا
ريع - في منشوراتـنا وتعليقاتنـا- وأن نثق بالله ونتوكل عليه الشكل ا
ونكون صفـاً واحداً وجبـهة واحدة ضد اإلرهـاب وضد كل من يتربص
بنا الشر وبوطننا احلبيب ..فالعراق الزال واحداً موحداً وقد إنتصرنا
عــلى اإلرهــاب ودحــرنـاه فـي بـلــدنــا وأخــرجــنــاه من مــدنــنــا الــعــزيـزة
وأستعدنا حدودنا الوطنية ..والزال ثمة أمل في تغيير سياسي حقيقي
نُـخـرج فـيه الـفـاسـدين من أروقـة احلـكم ونـحـرمـهم من الـسـيـطـرة عـلى
الــقـرار الـســيـاسي ونـحــاسـبـهم أشــد احلـسـاب ونــعـيـد اإلعـتــبـار لـكل
همشـ ولكن بالطـرق السلمـية واحلضاريـة التي التسبب ظلومـ وا ا
الـفــوضى واإلرتـبــاك وفـقـدان األمن وغــلق األسـواق وقــطع الـطـرق إلن
الشعب ملّ مـن كل مظاهـر العنف والـقوة وخرق الـقانون
ـــظــاهـــر مــرة أخــرى ..!! واليـــريــد أن تـــرجع تــلك ا
الــسالم عــلـى الــعــراق وأهـلـه الــكــرام ..والــرحــمـة
ــغــفـــرة والــرضــوان عــلى أرواح شــــــهــدائــنــا وا

األبرار .
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{ عمـان (أ ف ب) - حضت مـنظـمة
"هــــيــــومن رايــــتـس ووتش" غــــيــــر
ـدافـعة عن احلـكـومـيـة األميـركـيـة ا
حـقـوق االنسـان في بـيـان االربـعاء
اســــــرائــــــيـل واالردن عــــــلـى فــــــتح
حــدودهـمـا امـا الـفـارين من الـقـتـال

في درعا في اجلنوب السوري.
ـنــظــمـة "عــلى الــسـلــطـات وقــالت ا
األردنــيـة واإلســرائـيــلـيــة الـســمـاح
لــلـسـوريـ الـفـارين من الـقـتـال في
مــحــافــظــة درعــا بـــطــلب الــلــجــوء
وحمايتـهم". ونقل البـيان عن نائبة
مديرة قسم الـشرق األوسط وشمال
ا الفقيه قولها نظمة  أفريقيا في ا
ان "الــوضع في اجلـــنــوب الــغــربي
ـكن خـطـيـر لـلـغـايـة لـدرجـة أنه ال 
لـلـقوافل اإلنـسانـيـة العـبـور لتـقد

." ساعدات للسكان احملتاج ا
واضـافت انه "مـا من إشارة أوضح
إلى وجـوب فتح األردن والـسلـطات
اإلسـرائيـليـة البـاب أمام الـسوري

الفارين إلى بر األمان".
‰c  i —

ــذل واعـــتــبـــرت ان "رفـض االردن ا
بالسـماح لطالـبي اللجوء بـالتماس
احلــمـــايـــة ال يـــتـــعـــارض فـــقط مع
الـتـزامـاته الـقـانـونـيـة الـدولـيـة بل
يـتـنـافى مع األخالقـيات اإلنـسـانـية
األساسية". وينفذ اجليش السوري
مــــنـــذ  19حـــزيـــران بــــدعم روسي
عملية عسكرية واسعة في محافظة
درعـا مـهــد احلـركـة االحـتــجـاجـيـة
ضد النظام في منتصف آذار2011
والتي حتولت الى نزاع دام. ودرعا
مــقــســومــة بــ مــنــاطق خــاضــعـة
لــقـوات الــنــظــام وأخـرى لــفــصـائل

معارضة.
ـــنــــظـــمــــة "مـــنـــذ 27 وبــــحـــسـب ا

حـــزيــران لـم تــتـــمـــكن أي قـــافـــلــة
مــســاعـدات من عــبــور احلـدود إلى
سـوريــا من األردن بـسـبب مـخـاوف
أمـــنـــيـــة ولم تـــســـمـح احلـــكـــومــة
سـاعدات عـبر الـسوريـة بايـصـال ا

خطوط القتال".
قيم واشارت الى ان "النازحـ ا
عــلى طـول احلــدود يــفــتــقـرون إلى

اء النظيف والطعام". أوى وا ا
لكن االردن اعلن منذ السبت ادخال
ــســاعـدات شــاحــنــات مــحــمـلــة بــا
االنــسـانـيـة الـى اجلـنـوب الـسـوري
وتوزيعـها هناك وبـلغ عددها حتى

صباح امس الثالثاء  86شاحنة.
ويـوزع اجلـيش االردني بـاسـتـمرار
منـذ السـبت مسـاعدات تـشمل غذاء
ومــاء ودواء ومـواد اغــاثـيــة اخـرى
من ثـالث نــــــقـــــاط قــــــرب احلـــــدود
لـلنـازح الـذين يقـدر عددهم ب95
الـــفــا. وأعـــلــنـت احلــكـــومــة األحــد
اطـالق حــــمــــلـــة وطــــنــــيــــة جلــــمع

مـساعـدات إنسـانيـة وإدخالـها الى
النازحـ وتقد عـناية طـبية لهم
عـبـر مـسـتـشــفـيـ مـيـدانـيـ عـلى
احلـدود وحتـويل عـشـرات احلاالت
الى مـســتـشـفـى الـرمـثــا احلـكـومي
لــــلــــعـالج ومن ثم اعـــــادتــــهــــا الى

احلدود.
مـلكـة عـلى بـقاء حـدودها وتـؤكـد ا
مـــغـــلـــقـــة وان ال قـــدرة لـــهـــا عـــلى
زيد من الالجئ فيما استيعاب ا
حتض اجملـــــتـــــمـع الـــــدولي عـــــلى

مساعدة السوري على ارضهم.
ويستـضيف االردن نحو  650ألف
الجئ ســوري مـسـجــلـ لـدى األ
ــتـحــدة فـيــمــا تـقــدر عـمــان عـدد ا
الذين جلـأوا إلى البالد بـنحو 1,3
ملـيون مـنذ انـدالع النـزاع السوري
في  .2011 وتـقـول عمـان ان كـلـفة
اســتـضـافـة هـؤالء جتـاوزت عـشـرة
مـلـيـارات دوالر. من جـهـتـهـا أكدت
اســرائـيل أنـهـا لـن تـسـمح بـدخـول

مـدنـي سـوريـ فـارين من احلرب
في بـلـدهم لـكـنـهـا سـتـواصل تـقد

ساعدات اإلنسانية لهم.  ا
¡u' VKÞ

وقـالت "هــيـومن رايـتس ووتش" ان
"على األردن والسطات االسـرائيلية
الــعــامــلــة في مــرتــفــعــات اجلـوالن
احملـتـلـة الـسـمـاح لـطالـبـي الـلـجوء
بــالــتـــمــاس الـــلــجــوء فـي مــنــاطق
خــاضـعــة لـســيـطــرتــهم وتـســهـيل
دخـول مـسـاعـدات انسـانـيـة خلـدمة

النازح الفارين من العنف".
واحـتـلت اسـرائـيل أراضي واسـعـة
ـــنـــاطق مـن هـــضـــبـــة اجلــــوالن وا
احملاذية لـها من سوريا في .1967
ـــنــطــقــة عــام  1981في وضــمت ا
خــطــوة لم يــعـتــرف بــهــا اجملــتـمع
الــــــــدولـي. وأفـــــــــادت مــــــــصــــــــادر
دبــلـومــاسـيــة الـثـالثـاء أن مــجـلس
االمن الــــدولي ســـيــــلـــتـــئـم الـــيـــوم
اخلـمـيس في جـلـسة طـارئـة لـبحث

الــوضع في جــنــوب غــرب ســوريــا
حـيث تــسـبب هــجـوم تــشـنه قـوات
الــنـظــام بــإســنـاد من روســيــا ضـد
فـصــائل مـعــارضـة بـنــزوح حـوالى

 300ألف شخص.
ودعا الى هذا االجتماع الطار كل
من الـسـويـد الـتـي تتـولـى الـرئـاسة
الـــــــدوريــــــــة جملـــــــلـس االمـن خالل
تـمــوز/يـولــيــو اجلـاري والــكـويت
بحسب ما اعلنت الـبعثة السويدية
ــــتـــحــــدة. وبــــحـــسب لـــدى األ ا
ـنـظـمـة الـدولـيـة فـقـد نـزح مـا ب ا
 270ألــــــفـــــا و 330ألـف ســـــوري

تواصل. بسبب الهجوم ا
الى ذلـك أفـاد تـقـريــر نـشـرته وزارة
الـدفـاع األمـيـركـيـة الـثالثـاء أن عدد
ـعـارك ـدنـيــ الـذين قـتــلـوا في ا ا
والـــهـــجــــمـــات الــــتي شـــهــــدتـــهـــا
أفــغــانــســتـان هــذا الــشــتــاء سـجّل
ـــقـــارنــة مع ارتـــفـــاعــا كـــبـــيــرا بـــا
احلـصـيلـة الـتي سـجّلت في الـفـترة

نفسها من العام الفائت.
وأوضـح الــبــنـــتــاغــون فـي تــقــريــر
نصف سنوي رفـعه الى الكونغرس
سـؤول عن االزدياد الكـبير في أن ا
تمردون دني هم ا أعداد القتلى ا
بـالدرجـة االولى مـشيـرا في الوقت
ـدنــيـ الـذين نــفـسه الـى ان عـدد ا
قـتلهم الـقوات االفغـانية تسـبّبت 
ـقـارنـة مع مـا كـان ارتــفع بـدوره بـا
عـلـيه في الـفـتـرة نـفـسـهـا من الـعام
الـــفـــائت. وذكـــر الـــتــقـــريـــر انه في
متـدة ب االول من كانون الفتـرة ا
2018 االول 2017و 31أيــــــــــــــــار
أحــصت الــبــعــثـة الــتــابــعــة حلـلف
شـمــال االطـلــسي في أفــغـانــسـتـان
ـتـحـدة والـتي تـقــودهـا الـواليــات ا
سـقوط  4223 مـدنيـا مـا ب قـتيل

وجريح في افغانـستان مشيرا الى
ان عـدد الـقـتلى فـي هذه احلـصـيـلة
يبلغ ربع عدد اجلرحى. وأضاف أن
هـذه االعـداد تمـثّل ارتـفاعـا بـنسـبة
ــقــارنـــة مع احلــصـــيــلــة  %73بـــا
ــسـجــلـة في الــفـتــرة نـفـســهـا من ا
الـــعـــام الــســـابق مـــشـــيــرا الى ان
الــــســــبب فـي هــــذه الــــزيــــادة هـــو
ـــتـــمـــردين بـــصــورة اســـتــخـــدام ا
ـنزلية متـزايدة العـبوات النـاسفة ا
الـصنع. وأكـد الـتقـريـر أن "احلؤول
دون سـقوط ضـحـايا مـدنـي يـبقى
مصدر قلق رئيـسيا للجيش واالمن
االفـغـانـيـ ولـلـحـكـومـة االفـغـانـيـة
ولــــلـــقـــوات االمــــيـــركــــيـــة وقـــوات

التحالف".
W¹dAÐ dzU š

ولــفت الــتـقــريــر الى ان اخلــســائـر
الــبـــشـــريـــة (قـــتـــلى وجـــرحى) في
صفـوف اجليش واالمن االفـغانـي
ارتـــفـــعت بـــدورهـــا خالل الـــفـــتــرة
نــــفــــســــهـــا لــــكــــنه الحـظ ان هـــذه
اخلسائر ارتفـعت بنسبة  %14في
الهجمات التي اسـتهدفت العناصر
االمنيـة خالل تسيـيرهم دوريات او
تـوليـهم نقـاط تـفتـيش وانخـفضت
قـابل خالل العمـليات العـسكرية با

اخملطط لها مسبقا.
وبـحـسب الـبـنـتـاغـون فـان الـقـوات
االفـغــانـيــة حــافـظت خالل االشــهـر
الـستـة الـتي يغـطيـهـا التـقريـر على
سيـطـرتهـا على عـواصم كل واليات
البالد وصـدّت هجومـا شنـته حركة
طالبـان في ايار/مايو عـلى عاصمة

والية فرح (غرب).
لـوحـة حتـمل اسم مـنظـمـة "هـيومن
رايــتس ووتـش" غــيــر احلــكــومــيــة

االميركية في برل
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شـحـنـات أسـلحـة وعـمـلـيـات انـتـشار
حللفائه من اإليراني وجماعة حزب
الـلـه الـلـبـنــانـيـة. وقـال الــكـرمـلـ إن
بــوتـ ونــتـنـيــاهـو أجــريـا مــحـادثـة
ـاضي واتـفـقـا على هـاتفـيـة الـشـهر ا
تعزيز التـنسيق بشأن سـوريا وبحثا
ـشتـركـة لضـمان األمن في سـاعي ا ا
ــنـــطـــقــة احلـــدوديـــة بــ ســـوريــا ا

وإسرائيل.

{ جـــاكـــرتــا) ,أ ف ب) - ارتـــفــعت
حـصـيـلـة حـادثة غـرق عـبـارة قـبـالة
سواحـل اندونـيسـيا الى  29قتيال
عــلى االقل بـيــنـهم عــدد من الطـفـال
بينما ما زال  41 آخرون مفقودين
حسبما اعلنت السلطات احمللية.
و انـقــاذ سـبــعــ راكـبــا من قـبل
فـرق االغاثـة التي تـواصل عـملـيات
البحث االربعاء لـلعثور على ناج
آخـــرين. وكـــانت الـــعـــبـــارة "كي ام
لـيـسـتـاري" الـتـي يـبـلغ طـولـهـا 48
مترا واجهت رياحا وامواجا عاتية
خالل تـوجـهـهـا من سـوالويزي الى
جـزيــرة سـياليــار. واظـهــرت صـور

حلـادثــة الـغـرق ركــابـا يـتــمـسـكـون
بـطرف الـعبـارة اثنـاء غرقـها بـينـما
تـضــرب امـواج شــاحـنــات وآلـيـات
اخـرى كـانت عـلى مـتنـهـا عـلى بـعد
نــــحــــو  300 مــــتــــر عـن ســــواحل
سـيـليـبـيس. ووقع هـذا احلادث في
اليـوم نفـسه الذي اعـلن فيه انـتهاء
عـملـيـات الـبحث عن  164شخـصا
فقـدوا في حادث غرق عـبارة اخرى
ـــــاضي فـي جــــزيــــرة االســــبــــوع ا
سـومــطـرة في بـحــيـرة تــوبـا الـتي
تعد من اعـمق البحـيرات في العالم
ومنـطقـة سيـاحيـة. وجنا  21راكبا
ولـــقي ثالثـــة آخـــرون مـــصــرعـــهم.

وحول احلـادث الذي وقع الـثالثاء
قـالت وزارة النـقل االندونـيسـية ان
اسطوال من السفن الصغيرة حاول
انـقـاذ الركـاب الن االحـوال اجلـوية
الـســيـئــة تـمـنـع الـسـفـن االكـبـر من

االقتراب.
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وصرح مسؤول في الوزارة اغوس
اتش بــورنــومـــو في بــيــان انه "
اجالء آخر الركاب حوالى منتصف

ليل االثن الثالثاء".
واوضح ان "قــبـــطـــان الــســـفــيـــنــة
ومالكها كانا مع آخر الذين غادروا
الــعـــبــارة" مــشـــيــرا الى ان رجــال

االنـقـاذ يواصـلون عـمـليـات الـبحث
. في محاولة للعثور على ناج

فـــيــمــا  أعـــلــنت وزارة الـــدفــاع في
الـنـيـجـر الثالثـاء ان الـهـجـوم الذي
شــنـــته جــمــاعــة بــوكــو حــرام لــيل
الـسـبت-االحـد علـى مركـز عـسـكري
فـي جـنـوب شــرق الـبالد أســفـر عن
مـقــتل سـتـة جــنـود واصــابـة ثالثـة
آخرين متراجعـة بذلك عن حصيلة
اولى اعـلـنـتـهـا قـبل يـومـ وافادت
ــقـتل  10جــنــود وفـقــدان اربــعـة
آخــرين. وقــالـت الــوزارة في بــيــان
أذاعـته االذاعـة احلكـومـيـة إنه "ليل
السبت االحد هاجمت جماعة بوكو
حــرام االرهــابــيـــة مــركــز بْال بْــرين
الـعـسـكـري وقـد سـقط في صـفـوفـنا

ستة قتلى وثالثة جرحى".
وكـان مـتـحـدث بـاسم الـوزارة اعـلن
لـــوكـــالـــة فـــرانـس بـــرس االحــد ان
الـهـجـوم اسـفـر في حـصـيـلـة اولـية
عن مـــقــتل عــشــرة جــنــود وفــقــدان
اربـعــة آخـرين اضــافـة الى اصــابـة

ثالثة عسكري بجروح.
ولكن الـبيان الـذي اصدرته الوزارة
الــثـالثــاء لم يـــشــر الـى اي جــنــدي
مــــفـــقــــود وال بــــرر ســــبب تــــراجع
احلصـيلـة. وتقع قـرية بال برين في
مـنـطـقـة ديــفـا قـرب حـوض بـحـيـرة
تـشـاد وهي مــنـطـقـة مـســتـنـقـعـات
يـصـعب الـوصـول الــيـهـا ويـخـتـبئ

بها مقاتلون من بوكو حرام.
ويــــعـــود آخـــر هـــجــــوم نـــسب الى

جـمـاعة بـوكو حـرام الـنيـجـرية الى
مــطــلع حــزيــران حــ فــجّــر ثـالثـة
انـتـحـاريـ احزمـتـهم الـنـاسـفة في
مدينة ديفا في جنوب شرق النيجر
ا أدّى الى مـقتل سـتة اشـخاص.
وتــــشـــهــــد مــــديـــنــــة ديــــفـــا مــــنـــذ
شـباط 2015عـدة هـجـمـات لـبـوكـو
حـرام الـتي تـتـخـذ مـن شـمـال شرق

نيجيريا معقال لها.
ونهاية نيسان/ابريل اعلنت نيامي
إطالق عمـلية عـسكريـة اقليـمية في
حـوض بـحـيـرة تشـاد لـطـرد "فـلول"

نطقة. بوكو حرام من ا
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واعـلن وزير الـدفاع الـنـيجـري كاال
موتاري ان هذه العمـلية من شأنها
ان تــسـمـح "بـارســاء مـنــظــومـاتــنـا
االمـــنـــيـــة" وحتــــفـــيـــز عـــودة آالف
ن فـروا مــنـذ 2015 االشــخــاص 
من منطقة بحـيرة تشاد معتبرا أنّ
بــوكـو حـرام وإن "ضـعُــفت كـلـيـا" ال

تزال تشكل "تهديدا فعليا".
الى ذلـك  وجّــــهت مــــحـــــكــــمــــة في
ــبــور امس األربــعــاء تــهــمـة كــواال
الفـساد الى رئيس الـوزراء السابق
جنـــيب رزاق الــذي اوقف الــثالثــاء
فـي اطــــار حتــــقــــيـق في قــــضــــيــــة
اخـــــتـالس ماليـــــ الـــــدوالرات من
صندوق سيادي في فضيحة مالية

ساهمت في االطاحة به.
وأفــاد مـراسل وكـالــة فـرانس بـرس
ان جنيب مثل االربعاء امام محكمة

ـبور حيث طلب في العاصـمة كواال
ـدعي الـعـام إحـالـة الـقـضـيـة امام ا
احملكمة الـعليا بالـنظر الى جسامة
االتــهـامـات. ووجـهـت احملـكـمـة الى
رئــيس الـوزراء الـســابق أربع تـهم
ثالث مـنـها تـتـعـلق باسـاءة االمـانة
والــرابـعــة تــتـعــلق بــقـبــوله رشـوة
بقـيـمة  42مـليـون ريـنـغيت (10,4
مليون دوالر). وتصل عقوبة كل من
ــدة 20 هــذه الــتــهـم الى الــســجن 
عـامـا. وتـتـصـل هذه الـتـهـم بـشـركة
"اس ار سي انــتـرنــاشــونــال" الـتي
كانت في االساس تـابعة لـلصندوق
الـــــســـــيــــادي " 1ام دي بـي" الــــذي
اسسه جنيب اثر توليه السلطة في
ثقل حـاليا بديـون تناهز  2009وا

 10مليار يورو.
وقـضيـة الصـنـدوق السـيادي " 1ام
دي بي" الــتي تــهــز مــالــيــزيــا مــنـذ
سنـوات ساهـمت الى حد كـبير في
ـة السـاحـقـة الـتي مـنـي بـها الـهـز
االئـتالف الـسـابق الذي حـكم طـيـلة
 61عـاما. وبـعيد مـغادرتـه السـلطة
كشـفت الشرطـة في ايار/مايـو انها
صــادرت مــئــات الـــصــنــاديق الــتي
حتــتــوي عــلى حــقــائب يــد فــاخـرة
ومــلــيــئــة بــاالمــوال واجملــوهـرات
وذلك خالل عــمـلـيـات دهم في اطـار
حتــقـيق بــقــضـيــة اخــتالس امـوال
جتــــريه بــــحق جنــــيب الــــذي كـــان
رئـــيــــســـا لـــلـــوزراء من  2009الى

. 2018

بنيام نتنياهو 

{ غزة (االراضي الفلسطينية)) ,أ ف
ب) - شــاركت االف الـفــلـســطـيــنـيـات
امس في اول مـســيـرة نـســائـيـة عـلى
احلــدود بــ قـطــاع غــزة واســرائـيل
الــــتي ردت بـــاطـالق الـــنـــار والـــغـــاز
ـسيل لـلـدمـوع ما اسـفـر عن اصـابة ا

العشرات منهن.
ـشـاركات فـي خيـمـة على وجتـمعت ا
بــعــد نــحــو  300مــتــر من الــســيــاج
الــفـاصل مـع اسـرائــيل عــلى احلـدود
ــديـنــة غــزة حتت شــعـار الــشــرقـيــة 
"فـلـسـطــيـنـيـات نـحـو الـعـودة وكـسـر
احلـصـار". وقـالت وزارة الـصـحـة في
غــــــــزة فـي بــــــــيــــــــان ان "االحــــــــتالل
االســرائـــيــلي يـــســتـــهــدف الـــنــســاء
ــشــاركــات فـي فــعــالــيــات مــســيـرة ا
الـعـودة الكـبـرى شـرق غـزة بـاالعـيرة
الناريـة والغـازات ويصيب الـعشرات

منهن بجروح وباالختناق".
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واوضـحـت لـوكــالـة فــرانس بـرس ان
 17من اجلرحى اصـيبوا بـالرصاص
احلـي والـــشــــظـــايـــا. وقــــالت احـــدى
ـشـاركـات وتــدعى ر ابـو عـرمـانـة ا
( 43عامـا) التي قـتلت ابـنتـها وصال
( 15عـامــا) بـالـرصـاص االســرائـيـلي
في  14ايــــار/مــــايــــو "اتــــيت الكــــمل
مسيـرة ابنـتي هذه مسـيرات سلـمية
نــــــحن فــــــقط نــــــدافـع عن ارضــــــنـــــا
وحقوقنا". وقتل  138فلسطينيا على
االقل مــــنــــذ بــــدايـــة الــــتــــظــــاهـــرات
ـنطـقـة احلـدودية االحـتجـاجـيـة في ا
من قـــطـــاع غــزة في  30آذار/مــارس

ناسبةذكرى يوم األرض.

وبلـغت االحتـجاجـات ذروتها في 14
أيـار/مـايـو تـزامـنـاً مع نـقل الـسـفارة
األمــيـــركــيــة الى الــقـــدس حــيث قــتل

حينها  62فلسطينيا.
وبدأت هذه االحـتجاجـات التي تنظم
كـل يــوم جــمــعــة بــاشــراف الــهــيــئــة
ـســيـرات الـعـودة الـوطــنـيـة الـعــلـيـا 
لــلــمـطــالــبـة بــعــودة الالجــئـ ورفع
ـفـروض مـنذ احلـصـار االسرائـيـلي ا

اكثر من عقد على قطاع غزة
وتبـرّر اسرائـيل افعـالهـا بالـدفاع عن
حـــدودهــا خـــشــيـــة حــصــول تـــســلل
جمـاعي وتـتهم حـمـاس بالـسعي الى
اسـتـخـدام االحـتـجـاجـات غـطاء لـشن
هجمات. وخـاضت اسرائيل وحماس
ثالث حروب منذ  .2008ومنذ 2014
يـطــبق وقف هش الطالق الــنـار عـلى
جـانبي الـسـيـاج الفـاصل بـ الـدولة
العبـرية والقـطاع الذي تـسيطـر عليه

حركة حماس.
وقــــــال مــــــكـــــــتب رئـــــــيس الــــــوزراء
اإلسـرائـيــلي بـنـيـامـ نــتـنـيـاهـو في
بــيـــان مـــقـــتـــضب يـــوم الــثـالثــاء إن
نــتــنــيــاهــو ســيـجــتــمع مـع الـرئــيس
ير بـوت في موسكو الروسي فالد
ــوافق  11يــولـــيــو يـــوم األربــعـــاء ا

تموز.
ويـجــتـمع نـتــنـيـاهـو وبــوتـ بـشـكل
ـنـاقـشـة قـضـايـا إقـلـيـمـيـة وال دوري 
ـتـعـلـقـة ـشـتـركـة ا ــصـالح ا سـيـمـا ا
بـاحلـرب األهـليـة الـسـوريـة ولـتـفادي
وقوع اشتبـاكات باخلطـأ ب القوات
اإلسـرائـيـلـيـة والـروسـيـة الـتي تـنـفـذ
عمليات في سوريا. كان آخر اجتماع
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اهالي ضحايا غرق عبارة في اندونيسيا يبكون خالل مراسم على ارواحهم القتلى في بحيرة توبا


