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١٠{ بـاريس (أ ف ب) - حتـاكم
الــــيـــــوم الــــثـالثــــاء فـي بــــاريس
األمـــيـــرة حـــصـــة بــنـت الــعـــاهل
لك سـلـمـان بن عـبد الـسـعـودي ا
ــتـهــمــة بــإصــدار أمـر الــعــزيــز ا
حلــارســهــا الــشــخـصـي بــضـرب
عـــامل كــان يـــقــوم بــأشـــغــال في
شقتها الباريسية في عام 2016

بعد اتهامه بالتقاط صور.
وصــــــــــــــدرت فـي كــــــــــــــانـــــــــــــون
األول/ديـــســمــبــر 2017 مــذكــرة
توقـيف بحق حـصة بنت سـلمان
بتـهمة "الـتواطؤ في أعـمال عنف
مــــتــــعـــــمــــدة". واألرجـح أن تــــتم
مـحـاكمـة األمـيرة حـصـة غيـابـيا

وسيمثلها محاميها الفرنسي.

وفـي أيـــلــول/ســـبـــتـــمـــبــر 2016
حـضــر سـبــاك إلى شــقـة األمــيـرة
حصة في جـادة فوش في باريس
لـيـقـوم بـأشـغـال. وبـحـسب رواية
السـباك فقـد التـقط صوراً للـغرفة
الـتي كان عـلـيه العـمل بـها فـاتهم
بــأنه يـريـد بـيـع الـصـور لـوسـائل

اإلعالم.
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وبــحــسب الــسـبــاك فــإن األمــيـرة
حـصــة غـضـبـت اللـتـقــاطه صـورا
وأمـــرت حــارســـهـــا الـــشـــخـــصي
بضـربه مضيـفا أنه أهـ واجبر
عـلى اجلـثـو علـى ركبـتـيه وقـيدت
يــــداه لــــتــــقـــبــــيل قــــدم األمــــيـــرة
السعوديـة. وقال في حديث جمللة

لـوبوان الـفـرنسـية إنـه لم يتـمكن
غادرة إال بعد ساعات. من ا

ويــــنـــفي احلـــارس الــــشـــخـــصي
لالميرة بشدة هذه الرواية.

وأعــلن مــحــامــيه يــاســ بـوزرو
لــوكــالــة فــرانس بــرس "نــأمل أن
يــأخــذ الـقــضــاة بــعـ االعــتــبـار
ـتضـاربة الـتنـاقضـات واألقوال ا
دعي. نـتائج الـفحوص للـطرف ا
دعي ال الـطـبيـة تـبـ أن روايـة ا

تصدق وتثبت أنه قد كذب".
وقــال بــوزرو إنه "لــهــذا الــســبب
ومــنــذ بــدايــة احملــاكــمــة قــدمــنــا
ـدعي) شـكـوى تـتـعـلق بـتـقـد (ا
شـهــادة زور" مـؤكـداً أن مـوكـلـته

ستكون حاضرة في اجللسة.

الــبــريــطـانـي أنه فــيـمــا "انــبــهـر"
تـرامب وفـريـقه من هـذه الـزيـارة
لكـنهم أكدوا أن صـورة بريطـانيا
اجلـــمـــيـــلــة لـن تــدوم طـــويالً ألن
"أمـيـركـا تـبـقى األولـى" بـالـنـسـبة
لـهم.وأشــار الــسـفــيـر أيــضـاً إلى
مــــعـــلــــومـــات "حــــول الــــفـــوضى
ـنـافـسـة الــشـرسـة" في الـبـيت وا
األبـــــــيـض. ورأى أن "األخــــــبــــــار
الــزائــفــة" الــتـي يــتــحــدث عــنــهـا
تــرامب مــراراً هي "بــغــالـبــيــتــهـا
صـــحـــيـــحـــة".وداروش هـــو أحــد
الـدبـلـومـاسـيـ األكـثـر خـبرة في
واشــنــطن الـتي وصـل إلـيــهـا في
كـانـون الثـاني/يـنـاير 2016 قبل
فـــوز دونــالـــد تـــرامـب بـــرئـــاســة
ــــتـــــحـــــدة.وأكــــدت الـــــواليـــــات ا
ــذكــرات الــتي الـــصــحــيــفـــة أن ا
ســـربــهـــا عــلى األرجـح مــســؤول
بـريـطـاني تـغـطي فـتـرة تـبـدأ من

عام 2017.
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وفي إحـدى رســائـله األخـيـرة في
 22حـــزيــران/يـــونـــيـــو انـــتـــقــد
داروش ســــــيـــــاســــــة الـــــرئــــــيس
األمـيـركي حول إيـران الـتي تـزيد
من خــشـيــة وقــوع نــزاع مــسـلح.
ورأى أن مــــواقف تــــرامـب حـــول
إيــــــران "غــــــيـــــر مــــــتـــــرابــــــطـــــة"
و"فـوضـويـة". واعـتـبـر أن تـراجع
تـرامـب في الـلـحـظـة األخـيـرة عن
ضــربــات ضـــد طــهــران رداً عــلى
إسـقـاط طـائـرة مـسـيـرة أمـيـركـية
بحجـة أنها قد تـسبب مقتل 150

قنع". إيرانياً "ليس باألمر ا
ورأى أن الــسـبب احلــقـيــقي "هـو
عـدم قــنـاعـة تــرامب تـمــامـاً بـذلك
احلل" مــوضــحـاً أن تــرامب قـلق
من تــأثــيــر هــذه اخلــطــوة "الــتي
فيها تـراجع عن وعود حملته في
عام 2016 عــلى انـتـخــابـات عـام
2020. ولـم تـــــــــــــشــــــــــــكـك وزارة
اخلـارجـيـة الـبـريـطـانـيـة بـصـحـة
ـــــــــــــــــــــذكــــــــــــــــــــرات هــــــــــــــــــــذه ا
الـدبــلـومــاسـيـة.وقــالت مـتــحـدثـة
بـاسم اخلـارجـيـة "لـلـبـريـطـانـيـ
احلق في توقع تـقيـيمـات صادقة
من دبـلــومـاسـيــيـنــا إلى وزرائـنـا
حـــول ســـيــــاســـات الــــدول الـــتي
يعـملـون فيـها" مضـيفـة "وجهات
نظرهم ال تمثـل بالضرورة وجهة

نظر وزرائنا وحكومتنا".
ـتـحـدثة "لـفـريـقـنا في وأضـافت ا
واشنطن عالقات قـوية مع البيت
األبيض لن تتأثر بدون شك بهذه
الـسـلـوكـيات الـتـي ال قـيـمـة لـها"
في إشــارة إلى اآلثــار احملــتــمــلـة

لهذه التسريبات.

السـابق نـايف بن عبـد العـزيز آل
ســــعــــود(تـــوفـي عـــام 2012) في
فرنسا لتخلفها عن سداد فواتير.
ووجـدت األمـيـرة السـعـوديـة مـها
الـــســــديـــري نـــفـــســـهــــا في قـــلب
فضـيحـة بعد إقـامتـها في باريس
ب 22 كــانــون األول/ديــســمــبــر
2011 و17 حــــزيــــران/يــــونــــيـــو
ــغـادرتـهـا 2012 حــيث اتـهـمت 
فــنــدق "شــانـغــري-ال" الــفــخم في
بــاريس مع 60 شــخــصــاً كــانــوا
بـرفقـتـها من دون تـسـديد فـاتورة

قدرها 6 مالي يورو.
ووصف الـسّـفـيـر الـبـريـطـاني في
ـــتــــحـــدة الـــرئـــيس الـــواليـــات ا
األمـيـركي دونـالـد تـرامب وإدارته
" وبــأنّ بــأنّــهـــمــا "غــيــر كـــفــوئــ
أداءهــمـــا "مـــعــطّـل بــشـــكلٍ غـــيــر
ـــــذكّــــرات مــــســـــبـــــوق" وفــــقًـــــا 
دبلوماسيّة مسرّبة نشرتها األحد
صـحــيــفـة "ذا مــيل أون صــنـداي"
البريطـانية.ونُقل عن الـسّفير كيم
داروش في مــــــذكّــــــرات ســــــرّيـــــة
أُرسـلت إلى بـريــطـانـيــا واطّـلـعت
عليـها الصـحيفـة قوله إنّ رئاسة
تــرامـب قــد "تــتــحـــطّم وحتــتــرق"

و"تنتهي بوَصمة عار".
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ــــــذكّــــــرات وجـــــــاء في إحـــــــدى ا
ــنـسـوبـة إلى داروش ــزعـومـة ا ا
"ال نــعــتــقــد حــقّــاً أنّ هــذه اإلدارة
ســتُـصــبح طـبــيـعــيـةً أكــثـر وأقلّ
اخـــتـاللًـــا وأقلّ مـــزاجـــيّـــة وأقلّ
تـشظّـيًا وأقلّ طـيشـاً من النـاحية

الدبلوماسية(...)".
وقـالت الـصـحيـفـة إنّ الـتعـلـيـقات
األكـثر حـدّةً التي أطـلقـها داروش
هي تلك الـتي وصف فيـها ترامب

بأنّه"غير مستقر" و"غير كُفْء".
وفي مــذكـــرة أخــرى حــول زيــارة
ـثـيـرة لـلـجـدل الـتي قـام الـدولـة ا
ـتـحدة ـمـلـكـة ا بـهـا تـرامب إلى ا
اضي قـال الدبـلوماسي الشـهر ا

ويحاكم احلارس الشخصي بتهم
ـتــعـمـد مع "الـســرقـة" و"الـعــنف ا
اسـتــخـدام سالح او الـتـهـديـد به"
و"االضـــطـــهــاد" فـي حــ حتـــاكم
األميرة بـتهم "التـواطؤ في أعمال
عنف متعمدة مع استخدام سالح
او الــتــهــديـد بـه" و"الــتـواطــؤ في
اضطـهاد" و"سـرقة" هـاتف جوال

بحسب مصدر قضائي.
ــرة األولى الــتي وهــذه لــيــست ا
ـالـكـة الـسـعـودية جتـد الـعـائـلـة ا
ـــواجـــهــة الـــقـــضــاء نـــفـــســهـــا 
الــــفــــرنــــسي. فــــفي آذار/مــــارس
2013 أمــر الـــقــضــاء الـــفــرنــسي
ــــتــــلــــكــــات مــــهـــا ــــصــــادرة 
الـــســديـــري زوجـــة ولي الــعـــهــد
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مع إن العـمـليـة السـياسـية في الـعراق دخـلت عامـها الـسادس عـشر إال
ـراحل ووصلت إلى مـرحـلـة الشـيـخـوخة بـحـيث إنـها أن عـمـرها عـبـر ا
لـهذا سعى انتـقلت بـسرعـة من الطـفولـة والبكـر إلى الشـيخـوخة والـهرم
الـسيـاسيـون إلى مـحاولـة إجراء بـعض الـعمـليـات الـتجـميـلـية عـليـها في
مراكز التجميل سواءً األوربيـة أم األمريكية أم اخلليجية وذلك من أجل
ـظهر الالئق لهـا  لذلك استعانت الـعملية حتس صورتـها وإبرازها با
راكز اخلليجية  ولكن دون فائدة تذكر  وذلك كونها ذات السياسية با
جـودة ضـعـيـفـة وال تـلبـي طمـوحـات وحتـسـ الـصـورة الـكلـيـة لـلـعـمـلـية
السياسـية  إلى جانب باقي مـراكز التجـميل اإليرانيـة والتي بقيت دون

تأثير سوى هنا أو هناك . 
العمـلية السـياسيـة برمتهـا جاءت على أنـقاض انعـدام الرؤية السـياسية
في إدارة البالد  وعـلى أنقـاض مؤسسـات منـهارة  إلى جـانب انعدام
ـستقبل قادم األمـر الذي جعل األمور تـبدو سائبة في أي رؤية أو خطة 
ويبدو الوضع هشاً ما ترك انطباعاً لدى الوضع الدولي أو إدارة الدولة
ـتـعاقـبـة لم تكن عـلى قـدر عالٍ من الن احلكـومات ا اإلقـليـمي أو الـدولي
بل كـانت حجر ـشاكل التـي تمر بـها البالد سؤولـية في الـتعامل مع ا ا
عثرة في أي حتـول في الوضع الـسياسـي نحو األفـضل ما نتج أن أي
وإساءة انتخـابات لم تكن سوى جتـذير للـمحاصصـة الطائـفية والقـومية
ال العام  وسرقة خيراته  وتفضيل احلزبية استخدام السلطة ونهب ا
ــواطن  كـل هــذه األســـبــاب جـــعــلـت الــواقع عــلى مـــصـــالح الــوطـن وا
الـسـيـاسـي يـتـراجع شـيـئـاً فـشـيـئــاً حـتى وصل في بـعض األحـيـان إلى

الهاوية . 
الوضع السيـاسي في البالد ال يتحـمل االهتزازات  كون اجلـميع ينظر
ـكن أن يتعـرض إلى االنفجار  إلى إليه على انه مـفخخ في أي حلظة 
دى البعيد  ـستقبله على ا كن التكهن  جانب أن مثل هذا الوضع ال

لعدة أسباب أهمها :
ـشـاكل الـعـالـقـة في 1- عـــــدم الـقــــدرة عـلى الـتــعـاطي االيـجـابي مع ا

البالد .
2- ازدواجـيــة الـقـرارات الـسـيـاســيـة الـتي تـنـظــر لـلـواقع عـلى انه واقع
وينـبـغي أن يكـتمل وفق هـذه الـنظـرية  واالهم من ذلك كـله هو مفـروض
ــواقف والــســلـــبــيــات في الــوضع عــدم الــقــدرة عــلـى فــهم مــثل هـــذه ا

السياسي الراهن .
ــآخـذ الـكـثـيـرة عــلى الـبـرنـامج احلــكـومي وتـأكـيـداً بــغض الـنـظـر عن ا
شـتـركـة هـنـاك من يـرى بـأن مـسـؤولـيـة الفـشل ـسـؤولـيـة ا لـفـرضـيـة ا
مسؤولية مشتركة تتحملها كل األطراف أعاله لكن هناك من يعتقد بأن
ــكن أن يــكـون الــفــشل مـشــتــركـاً; ألن الــقـوى ـســؤولـيــة فــرديـة وال  ا
الـسيـاسـية واجلـهـات األخرى الـتي مـنحت الـثـقة لـلـسيـد رئـيس الوزراء
احلـالي أعطـته ثـقتـها ولم تـكن مـقيـدة له دسـتوريـا أو قانـونـياً بـعد ذلك
سؤولية كـتلك التي يتحمـلها السيد ؤكـد بأنها ال تتحـمل ا وعليه فمن ا
سؤولـية هنـا ليست مسـؤولية تـشاركيـة بقدر ما هي رئيس الوزراء فـا
مسؤولية فـردية يتحمـلها رئيس احلكومـة لكن على الرغم من ذلك فإن
بـوادر الـفــشل وعـجـز احلـكـومـة بـدأت تـظــهـر لـلـعـيـان مع مـرور الـوقت
السيما بعـد مرور سنة كاملـة على االنتخابـات التشريعيـة العراقية التي
أفرزت احلكومـة احلالية ومـرور ما يقارب سـبعة أشهـر على تشكـيلها
إال أن التشـكيلة احلـكوميـة لم تكتـمل حلد اآلن بالـرغم من الوعود التي
قطعها السـيد رئيس الوزراء على نـفسه وعلى الشعب بتـشكيل حكومته
هلة الدستوريـة مستفيداً من الدعم السياسي له من قبل قبل انقضاء ا

. الفرقاء السياسي
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اركـسي الروسي مكـسيم غـوركي ح كتب ال اوافق رأي الفـيلسـوف ا
تص أحزان اآلخرين قائال "الكُتّـاب أشبه ما يكـونون باالسفنـج الذي 
لـكون عـيونـاً من نوع خـاص وقلـوباً من نـوع خاص أيـضاً  إذا وهم 
راحوا يطيلون النظر إلى احلياة يغشاهم احلزن فيصبونه في كتبهم" 
النه لـو نـسب هـذا الـرأي لـبـعض الـكتـاب لـكـان اقـرب لـلـصـواب أما ان

يعمم صبغة احلزن على مطلق الكتاب فهو ال شك اخطأ الرأي.
 لكن صبغة مرارة احلياة التي كان يعيشها جعلته يعمم الرأي بل يلقب
نفسه بالصبغة نفسها اذ أن اسمه احلقيقي هو أليكسي مكسيموفيتش
بيشكـوف و قد اطلق عـلى نفسه لقب مـكسيم النه يعـني باللغـة الروسية
ـرارة الـتي كان ـر" وقد اخـتـاره الكـاتب لـقـبا مـسـتعـارا له من واقع ا "ا
يعانـيها خالل رحلـته الطويـلة في البحث عن الـقوت وقد انـعكست هاته
ـرارة بشـكل جـلي عـلى كتـابـاته وبـشكل خـاص في رائـعـته "األم". ولو ا
كـان مــا قـاله غـوركي صــادقـا لـكـانت كـل الـكـتب تـفــرز مـلال و حـزنـا ال
ينـقطع نعم لـقد صدق الـكاتب االمـريكي ماكـس لوغادو صـاحب الكتب
تحدة االمريكية ح قال "سيشعر صنفة من االكثر مبيعا بالواليات ا ا
شـاعِـر احلُـزن والـتعـاسـة بـصورة ـلل من إظـهـارك  أقـرب الـناس لك بـا
مُستمرة  وسيتركونك وحيداً  حتى ولو وعدوا يوماً بأنهُم لن يفعلوا"
الحظة تـشائم ليـسو كُثُرا بل   في احلقيقة جنـد على  ان الكتاب ا
بـسيـطـة و تمـعن مـطواع نـتوصل الـى ان العـكس هـو الصـحيـح فالـكتب
ــؤلـفـات الـتي تـبــعث عـلى االسـتـمــتـاع و الـراحـة الـنــفـسـيـة من رونق وا
ـبـثوث فـيهـا شكال و مـضمـونـا هي التي ال حـصر لـها و من االبداع ا
ـيـة الــتي تـسـمح ـكــتـبـات الــعـا شـك في ذلك فـلـيــأخـذ جـولـة فـي كـبـار ا
لــزائـرهـا بـاجلـلـوس رفـقـة الــكـتـاب و ان كـانت مـعـروضــة لـلـبـيع بـشـكل
ا مـجاني لـيأخـذ عـنهـا القـار فكـرة فـتجـذبه الى االقتـنـاء الفـوري لهـا 
يجده من متعة ال نظير لها. ح يستهوينا كتاب ما فاننا غالبا ال نطرح
تـعـة في قـراءة كـتابه بـيـنـما ـاذا وفق هـذا الـكـاتب في خلـق ا الـتـساؤل 
اخفق ذلك اآلخر ال شك ان قدرة الكـاتب على ابداع االفكار اخلالقة و
طـلوب بـ الكاتب و التـعبـير عـنهـا في بسـاطة هـو ما يـحقق الـتمـاهي ا
القـار حيث يـجد الـقار في غـالب االحيـان و كأن افـكارا سـابقة في
بـاله يــطـرحــهـا الــكـاتـب بـنَــفَس جـديــد فـتــجـد طــريـقــا سـريــعـا القــنـاعه

ضمونها. 
ـكن للـبـشر امـتالكهـا بتـنمـيتـها و ان قـوة االبداع كـسائـر القـوى التي 
ا تطـويهـا يوميـا عبـر تمارين عـقلـية و تداريب تـرويضـية فنـمأل وقتـنا 
لل بل قد تخرج سيكون له نتائج فيما بعد ليس تخرجنا نحن فقط من ا
االسـرة كـلهـا او اجملـتمع بـأجـمـعه بل و احـيانـا الـبشـريـة جـمعـاء فـهذا
ستـيف جوبـز مبـدع شركـات آيفـون و آيبـود و آيبـاد لو بـات يشـكو من
ـا أصـبح  أخرج الى الـنور جـهاز لل و لـو لم يـطور قـدراته االبداعـية  ا
اكـنتوش الذي طـور به شركاته الـثالث تلك التي اشتـهر بها. كمبـيوتر ا
ا ـلل الـتـكـرار  وهـذا تـومـاس أديسـون لـو خـر يـومـا من آالم الـشعـور 
ـتـعــددة قـبل ان يـضـيئ أول اسـتــطـاع الـصـمـود امــا فـشل احملـاوالت ا
مـصبـاح اخرج الـبشـريـة جمـعاء مـن ملل الـظالم اللـيـلي الطـويل و سأم
ـطـبق قـبل اخـتـراع مـخـتـلف االجـهـزة الـكـهـرابـائـية و صـمت الـسـبـات ا
راديـو و تلـفـزة و كـمبـيـوتر و هـواتف نـقـالة. لـذلك لـقـد ابدع نـزار قـباني
فـعال حـ نــبـهـنـا الى احلـفـاظ عـلى ذاكـرة الـسـعـادة الـواهـيـة هـشـاشـة
ــلل الــتـي لــيس فــقط تــزيــد الــزجــاج عــكس صالبـــة ذاكــرة احلــزن و ا
بدع صالبتـها عبـر الزمن بل و تتـوالد ان لم نـنتبه لـها فقـال شاعرنـا ا
"لـقــد الحـظـتم أن اجلــراح وحـدهـا هي الـتـي تـمـلك ذاكـرة
قـويـة  وأن الفـرح ال ذاكـرة له .. الـفـرح عـصـفور من
زجاج  يـرتفع عـن األرض عشـرة أمتـار  ثم يقع
عــلى األرض ويــتــهــشـم  أمــا احلــزن فــهــو هـذه
الـــســـنــــونـــوة الـــســــوداء الـــتي حتــــمل أوالدهـــا
وتـعـشــعش عـلى شـواطئ الـعــ ومـدخل الـقـلب

وترفض أن ترحل".
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إطالق الـــنــار قُـــتل الـــلــفـــتـــنــانت

كولونيل +إم+".
وقـــالت مــتـــحــدثــة بـــاسم اجلــيش
اإلســرائـيـلي لـوكـالـة فـرانس بـرس
ــمــيـــتــة أطــلِــقت إن الـــرصــاصــة ا
"بطريق اخلـطأ" من قبل اللـفتنانت

كولونيل (أ).
والتوغل السرّي الذي نفّذته وحدة
من الـقـوات اخلـاصـة اإلسـرائـيـلـية
ــهــا عــلى أنــهــا عــمــلــيّـة ّ تـقــد
اسـتخـباريّـة رُصِدَ خاللـها اجلـنود
بـالـقــرب من خـان يـونـس بـجـنـوب

قطاع غزة.
f¼œ WOKLŽ

وأودى الــقــتـــال الــذي أعــقب هــذه
األحـــــداث بـــــحــــــيـــــاة ســـــبـــــعـــــة
فـلسـطيـنيـ بيـنهم قـائد عـسكري
من حــمـــاس الــتي تــســيــطــر عــلى
القطاع.وأعـلن اجليش اإلسرائيلي
فـي بـيـان األحـد أن خــمـسـة جـنـود
إسرائـيلي جـرحوا مسـاء السبت
في عـمـلــيـة دهس اعـتـقـل مـنـفـذهـا

{ الـــــــقـــــــدس (أ ف ب) - أعــــــــلن
اجلـيش االسـرائـيلـي امس أن احد
ضــبـاطه قُـتل "بــطـريق اخلـطـأ" في
تــشــرين الــثــاني/نــوفــمــبـر 2018
أثــنـاء تــوغل سـري في قــطـاع غـزة
عــلى يــد جــنـديّ آخــر خالل إطالق
النار على أفراد في حركة حماس.
وقـــال اجلــيش في بـــيــان يـــتــعــلق
بــالـنــتــائج اجلــزئــيــة لــلــتــحـقــيق
الـعــسـكـري في حـادثـة 11 تـشـرين
الـثــاني/نـوفـمـبـر 2018 إنّ الرجل
ّ الــــتــــعــــريف عــــنه بــــأنّه الــــذي 
"الــلــفــتــنــانت كــولــونـيـل +إم+" قـد
أُصـيب بـرصـاصـة أطـلـقـهـا ضـابط

آخر باتّجاه مقاتل في حماس.
ـقـاتــلـ قـد أوقَـفـوا وكـان هـؤالء ا
اجلــنــود اإلســرائـــيــلــيــ من اجل

استجوابهم بحسب البيان.
وأضاف بـيان اجلـيش االسرائـيلي
أن "اللـفتـنانت كـولونـيل +أ+ اطلق
الـنـار عـلى مـجـمـوعـة من إرهـابيي
حــمــاس (...)" وانه "أثــنــاء تــبــادل

الفـلـسـطـيـني في الـضفـة الـغـربـية
احملتلة.

وقــــال اجلـــيـش االســـرائــــيـــلي إن
اجلـنــود كـانــوا "مـتــمـركــزين عـلى
جـانب الــطــريق قـرب بــلـدة حــزمـا
الــفــلــسـطــيــنـيــة في إطــار "نــشـاط
عـمـلــيـاتي" مـسـاء الــسـبت عـنـدمـا
اصطدمت مركبة الفلسطيني بهم.
وأضـاف أن ثالثـة جـنـود أصـيـبوا
بجروح مـتوسطـة اخلطورة بـينما
وصـفـت إصـابــة اإلثــنــ اآلخـرين
بـالـطـفـيـفـة. وأشـار الـبـيـان إلى أن
الــســائق الـــفــلــســطـــيــني ووالــده
أعــتـقال عــنــد احلــاجـز الــواقع في
شـــمــال شــرق الــقــدس الــشــرقــيــة
احملتلة. ويفصل هذا احلاجز قرية
دينة حزما عن القدس الشرقية وا

قدسة عن الضفة الغربية. ا
وقـــــــال اجلــــــيـش في بـــــــيــــــان إن
الـتـحقـيقـات األولـية تـشـير إلى أن
احلــادث كــان "هـجــومــا بــســيـارة"

وليس حادثا عرضيا.

. مواجهات مع الفلسطيني
ونـفــذ الـفــلــسـطــيـنــيــون هـجــمـات
ــركــبــات والــسالح مــتــقــطــعــة بــا

وتــقــتــحـم الــقــوات اإلســرائــيــلــيـة
بـانتـظـام الضـفة الـغـربيـة احملتـلة
األمـــر الــــذي يـــتــــســـبـب بـــانـــدالع

األبـيـض والـبــنــادق ضـد اجلــنـود
اإلســرائـيــلـيــ في األراضي الـتي

احتلهتا إسرائيل عام 1967.
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WÐUÐœ∫ جنود إسرائيليون على دبابة على هضبة اجلوالن

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22. UK

الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6397  الثالثاء 6 من ذي القعدة 1440 هـ 9 من تموز (يوليو) 2019 م
Issue 6397 Tuesday 9/7/2019

كيم داروش

ÂUF « b¹b*«

W¾MNð
اتقدم بخالص التهنئة
والتبريكات الى

 Õd  
 —œU  bLŠ« ÷U¹— wš« WMÐ«
لـنجـاحـها الى الـصف الرابع من
كلية طب االسنان بجامعة بغداد

وعقبى التخرج.
pLŽ
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