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اين التقيك ? سؤال فج وساذج فأنت مـتناثرة في الالزمان والالمكان
الن كل مـكـان مكـانك وكل زمـان زمـانك  وانت مـتوزعـة في مـسـامات
االرض وفـي كل الـفـضـاءات الـتي نــتـنـفس من خاللــهـا الـهـواء الـنـقي

الطلق .
في كل انشـغاالتي الثقـافية الـيومية تـخرج من بـ ثيابي عـلى هيئة
قـصـيـدة خـضراء نـديـة ان كـنت في مـهرجـان لـلـشـعر او قـطـعـة رخام
بـاسقـة مثل تـمـثال الـهة يـونانـية ان كـنت في مـعرض لـلنـحت وتكـون
اجـمل لـوحـة تـشـكـيـلـيـة تـخـطف بـصـري ان تـفـقـدت لـوحـات الـفن في

ا جمعنا معا . كان الذي طا قاعات ا
ثـمـة من مـا زال مـسـطح الـفـكـر مـحـنط الـعـقل ومـنـغـلق الـذهن يـنـعـتك
بـنـاقــصـة الـعــقل و الـفــكـر واالنـتــاج واالبـداع رغم مــا في الـكـون من
عالمـات وبــراهـ عــلى انك االصل واجلــنـة الــتي جتــري من حتـتــهـا
االنهار وبـقعة الضـوء االولى التي منحت االرض عـشقها وحـضارتها

و اناقتها و جعلتها مؤهلة لتكون بيتا للبشرية  .
نحن في لـقاء دائـم بك في اطنـان من دواوين الشـعر وماليـ االغاني
ثمرة فحيثما وكتب احلب ولوحات اللون والضوء و غابات االشجار ا
عم اخلـير انت حـاضـرة واينـما تـوجـهنـا نصـطدم بـك فال مكـان يخـلو

منك ومن جتلياتك العامرة باحلياة .
في االسـاطـيـر الـيـونــانـيـة تـبـرزين الـهــة لـلـجـمـال واحلب  وفي وادي
الـرافدين تـتـخذين اسم عـشتـار الـهة اجلـمال مع تـمـوز الهـة اخلصب
كنة التي الهمت اجدادنا االوائل ان نعمـة السالم على االرض غير 
ـاء لـبـنـاء اولى دون نــعـمـة احلب والـتـصـالح مع الــطـبـيـعـة واالرض وا

لبنات احلضارة على ارض كانت صماء مقفرة قبل ذلك .
 انت االنـثـى الـتي تـقف مـلـهـمـة خـلف كل الـتـراث الـبـشـري من االدب
والـفن وهل كانت الـلوحـات التـشكـيـليـة االولى قبل االف الـسنـ على
ـكـنـة لوال وجـهك ـغـارات وعـلى مـفـارق الـسـبل  جـدران الـكـهـوف وا
الذي ابـتـسم بـغـنج انـثـوي لـتـوميء لـلـرجل بـالـتـخـلي قـليـال عن هـواية
الـقــنص وجتـربـة هـوايــة احلب فـكـانت اولى بــذرات الـتالقي والـتالقح

التي وضعت اسس البشرية .
وبـعد كل هـذا تقـولـ كيف نـلتـقي ? الـست احلريـة والسـماء واالرض
والشـمس والـكـلـمـة الـطيـبـة ? وكـلـهـا انثـى  والست الـلـغـة واالبـجـدية
والـقـصـيـدة واخلـاطـرة والـروايـة واحلـكــايـة والـقـصـة ? وكـلـهـا انـثى 

والست االغنية واالنشودة والترتيلة و البالغة ? و كلها انثى .
 ثمة من يـتعامى عـلى نعمة وجـودك على االرض شريـكة في احلياة و
يتغابى اذ ينـتقص من كرامتك الشـخصية و يحاول االسـتفراد بالقوة
واجلـاه والـسـلطـة والـقـرار لكـن كل ذلك الى زوال اذ يـشعـر بـاحلـاجة
لينام ولو دقيقـة ب ذراعيك و يضمك ويعانـقك ويشم انفاسك العطرة

.
ـدح و يسـتـع بـكل قـناع ثـمـة من يتـنـكر لـفـضلك و يـسـتكـثـر علـيك ا
مـزيف لـيـقـلل من فـضـائـلك لكـنه في الـنـهـايـة يـعـود الى مالذه وسـكنه
وهو منخور القوى وفي اشد حاالت احلـاجة اليك اما واختا وصديقة

وزوجة و زميلة و شريكة حياة بدونها تستحيل احلياة .
ـــتنع عن ثمة من يدعي انه لم يحب ولم يعشق ذات يوم امرأة وانه 
االنـثـى وانه عــصي عـلـى اخلـــــــضــوع لــكــنه في حــقـيــقــة االمـر اول
الــهـاربــ الـيك اذا الـم به االلم او حـلت بـه مـصــيـبـة او اجــتـاحــــــــه
احلـزن فـانت مـفـتـاح الـــــــفـرج وركن االسـتـراحـــــــة ومـربع الـعـشب

والندى .
ثـمة من يـدعي ويـكتـب ضدك في الـصـحف و يكـرس الـدين عن سابق
قـصـد واصــرار الهـدار دمك او لـتـقـيـيـدك في بـيت الـطـاعـة او لـرفض
ـصـان شرعـا وقـانـونا وكـل ذلك بهـدف جـر اجملـتمـع الى عالم حـقك ا
القرون الـوسطى لكن مـا ال يعلـمه ان دورة احلياة ال تـتراجع وعقارب
الساعة ال تتجه اال الى االمام وان مسيرة البشرية محكومة بك مثلما

هي مرتبطة بنا نحن الرجال .
 فــهـل بــعـــد كل هـــذا ادركت كم انـت قــويــــــــــة داخل تـــضــاريـــــس
االرض ?  وعـرفت ان احلــضـارة ال تـسـيـر حلــظـة ان تـوقـفت انت عن
دفــــــع عــجــلــتــهــا مــعــنــا الى االمـــــــــام ... ولــهــذا
بـالــذات ســيـدتي نــحن مــتــخـلــفـون هــنــا في هـذه
االرض النك مغـيـبة قـسـرا وعنـوة عن لعب دورك
الصانع لـلحياة فـهلمي وشـمري عن كل قواك يا

ام االرض .  

ظـهـرت في اآلونـة القـريـبـة ظاهـرة عـجـيبـة جـداً رسخـت مفـهـوم جناح
وســائل االعالم والــتـــواصل األجــتــمــاعي في الـــتــعــامل مع مــشــاكل

واطن ; ا
سؤولي الدولة!!! يداني  واثبتت فشل العمل ا

كـلـما ظـهـر فديـو او خـبـر او قصـة عـلى وسائـل االعالم تنـقل  مـأساة
مـواطـن او مـواطــنــة تـخص خــلل في مـــــلف من مــلــفـات الــدولــة ومـا
ـفترض هي مـسؤوليـة بديهيـة للكـابينـة التنـفيذية اكثـرها ; والتي من ا
والـتـشـريـعيـة تـشـمـر السـواعـد من قـبل  اجلـمـيع يتـسـابـقـون الصدار
ـعـنــيـة بـاتـخـاذ الـبـيــانـات الـتي تــسـتـنـكــر وتـشـجب وحتث اجلــهـات ا
ظلوم مع انهـيال سيل  التغريدات قصر ونـصرة ا االجراءات بحق ا
سؤول احلـكومي  يـتسابقون في التويتـرية التي نرى االبـطال من ا
انهم  الراسخ بـحق مواطنهم نمقـة والنابعـة عن إ اختيـار الكلمـات ا
ـسـافـات والـبـحار بـالـعـيش الـكـر ويـتـمـنـون ان يـحـقـقـوه لـوال بـعـد ا

واحمليطات  التي تفصلهم عن مواطنيهم !!!! 
بـاالضـافة النـصـرافـهم بـترتـيب عالقـات الـدولة خـارجـيـاً  الن الداخل

ليس مهم كثيراً !!
ـواطن االعالم ـعانـاة ا الـتـسـاؤل الـذي يـؤرقـني  كـثـيـراً ايـهـمـا اقـرب 
ستنكرون الشاجبون سؤولون ا ختلف وسائله والقائم علـيه ام ا

غردون  دائماً والرافضون حتى النفسهم دون ان يعلموا; ا
(كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا ال تَفْعَلُونَ ) صدق الله العظيم

بدع اجملاهدين من اوالً  دعوني أقف حتية واحتراماً واجالالً لكل ا
اإلعالمـي   الن مـهـمتـهم بـالعـراق هي اليـوم جـهاد يـرتكـز  لـلقـاعدة
االخالقــيــة الــرصــيــنــة الــتي تــمــثل روح الــعــمل االعالمي االنــســاني

وضوعي واحليادي ; وا
كن ان سـؤولـيـة في بـلـد اقل مـا ولـنـتـوقف عـنـد اخوانـنـا اصـحـاب ا
أل قدحاً فارغاً " نقول عنه ينوء باجلراح ونقول لهم  " كالم الدنيا ال
لـذلك احـتـفضـوا بـبـيـانـاتـكم وسـيـول تـغـريـداتـكم النـفـسـكم واكـرمـونا
بـعــمـلــكم  دعـوا افــعـالــكم واعـمــالـكم هي مـن تـتـحــدث عن هـويــاتـكم

وتسجل اجنازاتكم :
بـعـد الـيـوم نـحن النـثق والنـصــدق وال نـحـتـرم مـاتـقـولـون الن كالمـكم
اليضمد اجلراح واليوفر فرصة عمل لـشاب عاطل  بياناتكم لن تعيد
كرامة من انـتهكت كرامـته ولن تطعم اطــــــــفال ايتام اليـجدون قوتهم
الـــيـــومي وانـــتم مـــســـؤولـــون امـــام الـــلـه عـــنــــــــهم " وقـــفـــوهم إنـــهم
ـــيـداني والنطلع مـــــسـؤولون " دعـونا نسـتذكـر اجنازاتكم وفـعلـكم ا

على كتاباتكم وكأنكم مراسلو فضائيات. 
كل البلدان تنهض من ركامها عـندما يكون قادتها رجال دولة قادرين
ـسؤولـية والنـهوض بهـا رغم الصـعاب وهنـا يُكمن على حتـمل اعباء ا
مـعـنى "رجل الـدولـة " فكـــــــونـوا رجـال دولـة بـحـــــجم
اسم الـعــــراق وهـيـبة شـعـبه الـكـر وابـتــــــعدوا
ـنــغـمــسـة بــالـتــمـلـق النـــــهـا عن ردود الـفــعل  ا
التـرضي مــواطـنـاً والتـبــني بـــلـداً والـله من وراء

القـــــــصد.
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{ الـــريــــاض (أ ف ب) أعـــلـــنت
الـسـعوديـة امس األربـعاء تـقد
 50مليون دوالر إلى وكالة غوث
وتشغيل الالجئ الـفلسطيني
(أونــروا) رغم وقف مــســاعـدات

واشنطن.
ـشرف الـعـام على مـركز وأعـلن ا
ـلك سـلـمـان لإلغـاثـة واألعـمـال ا
اإلنسـانيـة عبـد الله الـربيـعة في
مؤتـمر صحـافي في الرياض مع
مــــفـــوض عــــام األونـــروا بــــيـــار
بلغ للوكالة كرانبول عن تقد ا

التي تعاني أزمة تمويل.
وقـــــال دانـي دانـــــون ســـــفـــــيـــــر
ــتـــحــدة إســـرائـــيل لـــدى األ ا
ــتــحـدة الــثالثــاء إن الـواليــات ا
حتدثت مع إسرائيل عن إمكانية
تقد خطتها للسالم في الشرق
األوسط والـتي طـال انـتـظـارها
ـا قـد ـقــبل  فـي بـدايـة الــعـام ا
يجـنب الـتداخـل مع االنتـخـابات

اإلسرائيلية.
Âö « WDš

ويـعــكف جـاريـد كــوشـنــر صـهـر
الرئيس األمـريكي دونالد ترامب
عــلى إعــداد خــطــة لــلـسـالم بـ
الـفـلـسـطـيــنـيـ وإسـرائـيل لـكن
الشكوك إزاء هذه اخلطة تساور
الــفـلـســطـيـنــيـ الـذين اتــهـمـوا
إدارة تـــــرامـب بـــــاالنــــــحــــــيـــــاز
ـسائل إلسرائـيل فـيمـا يـتعـلق 
ـمتـد منذ رئـيسـية في الـصراع ا
ـا يـبـدد كل فـرص عـدة عـقـود 

السالم.
وقـــال دانــون لــلــصــحــفــيــ ”ال
نعرف تفاصـيل اخلطة لكن نعلم
أنـــهــــا اكــــتـــمــــلت. وبــــالــــتـــالي
فــــالـــســــــــــــؤال اآلن هــــو مـــتى
سـيـقــدمـونـهـا. عـلـى حـد عـلـمـنـا
حتــــــــدثـوا إلــــــــيـنـا عن بـداية

.’19
وخالل الـتـجـمع السـنـوي باأل
ـتحدة لـزعمـاء العـالم في شهر ا
ســبــتــمـبــر أيــلـول عــبــر تـرامب
أثـــنــــاء اجـــتــــمــــاعه مع رئــــيس
الــوزراء اإلسـرائــيــلي بـنــيــامـ
نــتـنـيــاهـو عن رغـبــته في كـشف

الـنــقـاب عن خـطــة لـلـسالم خالل
مـدة تتـراوح بـ شهـرين وثالثة

أشهر.
وقـــــال دانـــــون يــــوم الـــــثـالثــــاء
”حتـدثنـا دائـما عن حـقـيقـة أنـنا
قــد نــتـجـه إلى االنــتــخـابــات في
إسرائـيل وتمـثلت الـقضـية فـيما
إذا قـــــدمـت اخلــــــطـــــة فـي وسط
حـمـلـة. وكمـا يـبـدو اآلن سـنـتجه
نـحو االنـتخـابات لكن لـيس على

الفور.“
وأضاف ”بـالـتـالي فـإن الـرئـيس
بــــاألســــاس قـــادر الــــيــــوم عـــلى
ـهـا دون الـتداخل اجمليء وتـقـد
مع جدل سـياسي فـي إسرائيل.“
وقــــال ”إذا قــــدمــــتــــهــــا أثــــنــــاء
االنــتـــخـــابـــات ســـيـــكـــون األمــر

رهيبا.“
ـقــرر إجـراء االنــتـخــابـات ومـن ا
ـقـبلـة في إسـرائـيل في الـعـامـة ا

نوفمـبر تشرين الـثاني من العام
ــقــبل لــكن ســاســة ومــحــلــلـ ا
سياسي رجحوا احتمال تقد
مـوعد إجـرائهـا إلى شهـر مارس
آذار أو مـايــو أيـار بـعــدمـا صـار
ائـتالف نتـنيـاهو احلاكـم يحظى
بـأغــلـبـيــة مـقـعــد واحـد فـقط في
الـكـنـيـست اإلسـرائـيـلي اعـتـبارا

من الشهر اجلاري.
VÝUM  X Ë

وقـال ديـفـيـد فــريـدمـان الـسـفـيـر
األمريكي لـدى إسرائيل في بيان
يــوم االثـنـ إن اخلـطــة سـتُـقـدم
ـنـاسب “مــضـيـفـا ”في الــوقت ا
”تـوقيـتـنـا واسـتـراتـيـجـيـتـــــــنا
ورســالــتــنــا كــلــهــا أمـور كــانت
وســتـــظل خــاصـــة بــنــا .“وقــال
دانـون إنه لـيس من الـواضـح ما
ـــتـــحـــدة إذا كـــانت الـــواليـــات ا
سـتقدم خـطة صـاحلة للـقبول أو

الـرفض فقـط أم أنهـا ستـــــسعى
وتــأتي بــكـل األطــراف مــعــا إلى
مــائـدة تــفــــــــاوض بــشــأن هـذه

اخلطة.
وقـــال جـــيـــســـون جــــريـــنـــبالت
مـبـعـوث ترامـب لـلشـرق األوسط
بوضـوح في سـبـتـمبـر أيـلول إن
على اجلانبـ توقع ما قد يروق

أو ال يروق لهما في اخلطة.
ـشاركة ورفض الـفلـسطـينـيون ا
في اجلـــهــود األمــريـــكــيـــة مــنــذ
ديــسـمــبـر كــانــون األول عـنــدمـا
اعـتـرف ترامب بـالقـدس عاصـمة
إلسرائـيل ثم قـام بـنقل الـسـفارة

األمريكية إلى هناك.
وحـــذّر الـــبـــنــتـــاغـــون الــثـالثــاء
روســيــا مـن الــتــدخـل في مــوقع
هـجــوم كـيــمـيــائي مـفــتـرض في
مـدينة حـلب التي يسـيطر عـليها
الــنـظــام الـسـوري. واتــهم نـظـام

الــرئــيس الـســوري بـشــار االسـد
فـصـائل مسـلـحة بـتـنـفيـذ هـجوم
ب"غــاز ســام" الـســبت أســفـر عن
ـشاكل في اصابـة الـعـشـــــرات 
الــتـنــفس ودفع روســـــــــــيـا الى
شـن غــــارات عــــلى "جــــمــــاعــــات

ارهابية".
وطـلبت دمـشق بشـكل رسمي من
مــــنــــظـــمــــة حــــظـــر األســــلــــحـــة
الـكـيـمـيـائــيـة الـتـحـقـيق في هـذا

فترض. الهجوم ا
وقــال الـبــنــتـاغــون إن االســد قـد
ـسـرح احلدث يحـاول الـتـدخل 
لـــيــبــني روايــة مـن أجل تــبــريــر
ـعـارضـة مـهـاجـمـة إدلب مـعـقل ا
سـلـحة الـتي تـخضع لـلـحمـاية ا
ـوجب اتـفـاق هـدنـة في شـمـال
ســوريـــا  الــتــوصل الـــيه قــبل

عشرة أسابيع.
وقـال الـنـاطق بـاسم الـبـنـتـاغـون

شـون روبـرتـسـون في بـيـان "من
الـــــــضــروري ضـــــــــــمــان أن ال
يــســتــغـل الــنــظــام الـــــــــسـوري
ذرائـع زائـــفـــة لـــتـــقـــويض وقف
اطـالق الـــنـــــــــــار هـــذا وشــــــن

هجوم على إدلب".
وأضــــاف "نــــحـــذر روســــيــــا من
ـوقع هجوم كـيميائي التالعب 
مشـتـبه به آخـر ونحـضـهـا على
ضمان أمن مفتشي منظمة حظر
األسـلـحة الـكـيـمـيائـيـة حـتى يتم
ــزاعم بــطــريــقــة الـــتــحــقق من ا

منصفة وشفافة".
WOÐU¼—«  UŽULł

وكانت روسيا والـنظام السوري
ــســؤولــيــة هــجـوم قــد ألــقــيــا 
الــــســـــبت عــــلـى "اجلــــمــــاعــــات
االرهـــابــــيــــة" وهــــو تـــعــــبــــيـــر
تــسـتـخـدمه احلـكـومـة الـسـوريـة
ـــعــارضــة لـــوصف الــفـــصــائل ا

واجلهادية.
ورغم حتــمـيل الـنــظـام الـسـوري
مــســؤولــيــة مــعــظم الــهــجــمـات
باألسلحة الكـيميائية في سوريا
ستمرة منذ سبع خالل احلرب ا
سـنـوات اال أن االعالم الـسـوري
الـــــــرســـــــمي اتـــــــهم مـــــــؤخــــــرا
ــــــــســــــــــــــلـــــــحــــــــ فـي إدلب ا
بالتخطيط لهجوم كيميائي.وفي
نـــيــســان/أبــريل شــنت فــرنــســا
ـتـحدة وبـريـطـانـيـا والـواليـات ا
هجمـات صاروخية مـشتــــــــركة
عـــــلى أهـــــداف لـــــلـــــجـــــــــــــيش
الـــــســـــوري ردا عــــلـى هـــــجــــوم
كيـمـيـــــــــائي مفـتـرض في بـلدة
دومــا بـــريف دمـــشق أســـفــر عن

مقتل العديد من االشخاص.
فـتش ومـنع النـظام السـوري ا
الــدولــيــ مـن دخـــــــــول مــوقع
زعـوم لـعدة ايـام بـعد الهـجـوم ا

حدوثه.
وقال روبرتسـون "نطالب بكشف
ـفــــــــترض ـوقع ا فـوري علـى ا
من قـبل مفـتشــــــــ دولي مع
ــعـنـيـ حـريـة مــقـابــــــــلـة كل ا
والــــقـــــدرة عــــلـى جــــمـع األدلــــة

بــــــدون اي عائق".
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22 { بــــــكــــــ (أ ف ب) قــــــتل 
شـخـصـا علـى األقل وأصيب 22
امس األربــعـــاء بــانـــفــجــار تاله
حـريق قرب مـصنع لـلكـيمـاويات
بــــشــــمـــال الــــصــــ بــــحــــسب

السلطات احمللية.
وقـــالت خـــدمــات الـــتــواصل في
ـديــنـة إنّ االنـفــجـار الـذي وقع ا
قـرب مــصـنع لــلـكــيـمــاويـات في
مـدينـة تـشـانغـجـيـاكو عـلى بـعد
 200كـلم شـمال غـرب بـك أدى
أيــضـــا إلى احــتـــراق نــحــو 50

شاحنة.
ـسـتـشـفى ونـقل اجلـرحى إلـى ا
بعد االنـفجار الـذي وقع الساعة
 00,41 بـــالــــتــــوقــــيت احملــــلي
( 16,41بــــتـــوقـــيت غـــريـــنـــتش
الـثـالثـاء) وفق الــبـيــان الـذي لم

يحدد أسباب االنفجار.
 UMŠUý q UO¼

وتظـهـر صـور بـثتـهـا قـناة "سي
جي تي إن" الـتلـفزيونـية الـعامة
عــلى تـويـتــر هـيـاكـل شـاحـنـات
ورجـــال إطــفــاء مـــنــكـــبــ عــلى

العمل.
وقــالـت الــســلـــطــات "إن أعــمــال
البـحث واإلنـقـاذ والـتـحقـيق في

أسباب احلادث جارية".
وشــــهـــــدت الــــصـــــ عــــددا من
احلـــــوادث الــــصــــنـــــاعــــيــــة في

السنوات األخيرة.

في تـمـوز/يــولـيـو أدى انـفـجـار
في مــصــنع لــلــكــيــمــاويــات إلى
مـقتل  19شـخـصًـا وإصـابـة 12

آخرين في مقاطعة سيتشوان.
وتــوجّـه مــديــر االســـتــخــبــارات
الوطـنـيّـة األميـركـيّـة دان كوتس
إلى بـــروكـــسـل بـــهـــدف إقـــنـــاع
األوروبـيـ بـأنّ روسـيـا تـنـتـهك
مــعــاهـــدة األســلــحـــة الــنــوويّــة
ــدى و"تـهـدّد" دول ــتـوسّــطـة ا ا

حلف شمال األطلسي.
وقـال كـوتس الـذي يـشـرف عـلى
نـشـاطات كـلّ أجـهـزة اخملـابرات
األمـيركـيّة لـلصـحافـيّ الـثالثاء
"أغادر هـذه الليلـة إلى بروكسل
مـن أجل (حـــضــــور) اجـــتــــمـــاع
للدول الـ 29 األعضـاء في حلف
شـمـال األطـلـسي".وأشـار إلى أنّ
تـحـدة ال تزال تـنوي الـواليـات ا
االنسحـاب من معاهـدة األسلحة
ـدى الـتي ـتـوسّـطة ا الـنـوويـة ا
أبـرمـتـهـا مع مـوسـكـو في الـعام

.1987
ولم يـتمّ بـعد حتـديد مـوعد لـهذا
االنسحاب ألنّ واشنطن ال تزال
تـــــريــــــد مــــــنـــــاقــــــشـــــة ذلـك مع

. األوروبي
وقــــــال كـــــــوتس إنّ "أجـــــــهــــــزة
اخملــــابـــــرات خـــــلُـــــصت إلى أنّ
روســـيـــا اخـــتــــبـــرت وأنـــتـــجت
ونــــشـــرت صـــواريخ كـــروز ذات

عاهدة". وجب ا مدى محظور 
ولــفت إلى أنّ روسـيــا اخـتــبـرت
صــواريخ مـحـظـورة حتـمل اسم
 9إم  729 حتت غــطـاء بـرنـامج
عاهدات صاروخي سمـحت به ا

الدولية.
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وأضاف كوتس "نعتقد أيضًا أنّ
هـــدف روســــيـــا هـــو أن تُــــبـــقي
ـتـحــدة حتت ضـغط الـواليــات ا
عاهدة) وأن تُطوّر في الوقت (ا
نفـسه وتـنـشر بـشـكل سـرّي قوّةً
صــاروخـيـة غـيـر شــرعـيـة تـهـدّد
أوروبا".وكـان الرئـيس األميركي
دونـــالـــد تـــرامب أعـــلن في وقت
سـابق أنّ بالده سـتــنـسـحب من
مــعــاهـــدة األســلــحـــة الــنــوويــة
ـدى متّـهمـاً روسيا ـتوسـطة ا ا
بــأنّــهـا "تــنــتــهـك مــنــذ ســنـوات
عـــديــدة" هــذه االتّــفـــاقــيــة الــتي
تــنصّ عــلى ســحب الــصــواريخ
الـــتي يـــراوح مــداهـــا بــ 500

و 5آالف كلم.
وهـدد الرئـيس األمـيركي دونـالد
تـرامب الــثالثــاء بــإلـغــاء لــقـائه
ـــقـــرر مع نـــظـــيــره الـــثـــنـــائي ا
ــيـــر بــوتــ في الـــروسي فالد
قــمــة مــجــمــوعـة الــعــشــرين في
األرجــنــتـــ بــســبب احــتــجــاز
حــرس الـســواحل الــروس ثالث

سفن عسكرية أوكرانية.

وقال تـرامب إنه يـنـتظـر تـقـريرا
من مــسـتــشـاريه لألمن الــقـومي
سـتكـون استـنتـاجاته "حـاسمة".
وصـــرح لــصــحــيـــفــة واشــنــطن
ــــا لـن أجــــري هـــذا بــــوست "ر

. اللقاء" مع بوت
وكـان الــبــيت األبـيـض أعـلن في
وقت سـابق الــثالثــاء أن تـرامب
ســيــجــري لــقــاءات ثــنـائــيــة مع
الــعــديــد من الــقــادة خالل قــمــة
مــــجـــــمــــوعــــة الــــعــــشـــــرين في
االرجنـت بيـنهم رئيـسا روسيا

ــتــحــدثــة .وصــرحت ا والــصــ
باسم الرئـاسة ساره ساندرز أن
"الــرئــيس والــوفــد ســيــجــريــان
محـادثات مع العـديد من القادة
تـشمل لـقاءات ثـنائيـة مع رئيس
األرجـــنـــتـــ ورئــــيس روســـيـــا
ورئــــيس الـــــوزراء الــــيــــابــــاني
ـانــيـة إضـافـة ـســتـشـارة األ وا
الى عـــشـــاء عـــمل مع الـــرئـــيس

الصيني".
وســــيـــجـــتــــمع تـــرامـب ايـــضـــا
بـرؤسـاء تركـيـا والـهـنـد وكـوريا

اجلــنـوبـيــة بـحــسب مـا أوضح
مـستـشـاره لالمـن الـقومـي جون

بولتون.
وردا عــلـى ســؤال عــمــا إذا كــان
الرئـيس األميـركي سيـلتقي ولي
الــعــهــد الــســعــودي مـحــمــد بن
ســلــمـان قــال بــولــتـون "كال إن
برنامج اللقاءات الثنائية كامل".
لــكن سـانـدرز لم تـســتـبـعـد لـقـاء
غـــيـــر رســـمي مـع بن ســـلـــمــان
وقالت للصحـافي "لن أستبعد"

هذا االحتمال.
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االحتادية
محكمة االحوال الشخصية في ابي غريب
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واطـنـة (حـسنـة مـهدي خـنـجـر) طلـبـها قـدمت ا
qłUŽ rÝU  5 Š تـضمن نصبها قيمة على ا
ـلـصـقـة صورته اعاله ـفـقـود حـاليـا وا عبـادة ا
تــقـرر نـشـر فــقـدانه في صـحــيـفـتـ مــحـلـيـتـ
يومـيتـ وعلى من لـديه اعتـراض او معـلومات
ـفـقـود مــراجـعـة هـذه احملــكـمـة خالل مـدة عن ا

سبعة ايام من تاريخ النشر.
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