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أكد أن دمشق تدرس كافة االحتماالت

بعد يومين من حادث غرق العبارة في الموصل

المقداد :ال مستقبل لالحتالل في الجوالن السوري المحتل
قال نائب وزير اخلارجية ال�سوري،
في�صل املقداد� ،إنه ال حدود �أمام
دم�شق ال�ستعادة اجلوالن والقيادة
ال�سورية تدر�س كل االحتماالت.
و�أ���ش��ار امل��ق��داد �إل��ى �أن��ه «يحق
لدم�شق ا�ستخدام الأ�ساليب ال�سلمية
وال��ك��ف��اح امل�سلح بكل �أ�شكاله
لتحرير �أرا�ضيها».
و�أك���د« :ال م�ستقبل لالحتالل يف
اجلوالن ال�سوري املحتل» ،م�ضيفا
�أنه «ال حدود �أمام دم�شق ال�ستعادة
اجلوالن والقيادة ال�سورية تدر�س
كل االحتماالت».
ول��ف��ت امل�����س ��ؤول ال�����س��وري �إلى
�أن «�أه���ل اجل���والن ه��م الأب��ط��ال
الذين نتطلع �إليهم لنيل احلرية
واال�ستقالل» ،واعترب �أن «ترامب
ميثل عتاة ال�صهاينة و�أكرب دولة
مارقة ترعى الإره���اب وتتحدى
ال���ق���رارات الأممية… ف����الإدارة
الأمريكية تتحدى ق��رارات الأمم
املتحدة ب�ش�أن اجلوالن».
وغ��رد ترامب اخلمي�س املا�ضي،
عرب ح�سابه على موقع التوا�صل
االجتماعي «ت��وي�تر»� ،أن��ه «بعد
 52ع��ام � ًا ح��ان ال��وق��ت لتعرتف
الواليات املتحدة اعرتافا كام ًال
ب�سيادة �إ��سرائ��ي��ل على ه�ضبة
اجل��والن ال�سوري املحتل التي
تتميز ب�أهمية ا�سرتاتيجية و�أمنية
حيوية بالن�سبة لدولة �إ�رسائيل
وا�ستقرار املنطقة».
وك���ان متحدث �أمم���ي ،ق��د �أعلن
اخلمي�س� ،أن الأمم املتحدة «ملتزمة
بجميع قرارات جمل�س الأمن الدويل
واجلمعية العامة «ال��ت��ي تن�ص

عبد المهدي يطلب من البرلمان العراقي
إقالة محافظ نينوى

,,

الخارجية العراقية:
تصريحات الرئيس
األميركي تتعارض
مع القانون الدولي

• في�صل املقداد

على �أن احتالل مرتفعات اجلوالن
ال�سورية م��ن قبل �إ��سرائ��ي��ل هو
عمل غري م�رشوع مبوجب القانون
الدويل».
من جهة �أخ��رى ،اعتربت وزارة
اخلارجية العراقية ت�رصيحات
الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب
املتعلقة ب���االع�ت�راف ب�سيادة
�إ�رسائيل على اجلوالن ،تتعار�ض
مع القانون الدويل.
وق��ال املتحدث با�سم اخلارجية
العراقية �أحمد ال�صحاف« :دعوة
الواليات املتحدة �إلى االعرتاف
ب�سيادة االح��ت�لال الإ�رسائيلي
ع��ل��ى اجل����والن ال�����س��وري يراها

العراق تعطي ال�رشعية لالحتالل
وتتعار�ض مع القانون الدويل».
و�أ�ضاف ال�صحاف� ،أن «العراق
ي�ؤيد ق��رارات ال�رشعية الدولية
ال�صادرة عن جمل�س الأمن الدويل
التي تن�ص على �إنهاء االحتالل»،
متابعا �أن «تقادم زمن االحتالل يف
و�ضع يده على الأر�ض التي احتلها
ال يك�سبه ال�رشعية يف ال�سيادة
عليها».
و�أدانت �سورية ت�رصيحات ترامب،
وق��ال��ت وزارة اخل��ارج��ي��ة �إن
«املوقف الأمريكي جتاه اجلوالن
ال�سوري املحتل يعرب وبكل و�ضوح
ع��ن ازدراء ال��والي��ات املتحدة

لل�رشعية ال��دول��ي��ة وانتهاكها
ال�سافر لقراراتها وخا�صة قرار
جمل�س الأمن رقم  497لعام 1981
الذي �صوت عليه �أع�ضاء املجل�س
ب��الإج��م��اع مب��ن فيهم ال��والي��ات
املتحدة والذي يرف�ض ب�شكل مطلق
قرار حكومة االحتالل الإ�رسائيلي
و�إج��راءات��ه التع�سفية بخ�صو�ص
اجلوالن ويعتربه باطال والغيا وال
�أثر قانوين له».
وتبنى جمل�س الأمن الدويل يف عام
 1981بالإجماع القرار رقم ،497
الذي دعا فيه �إ�رسائيل �إلى �إلغاء
�ضم مرتفعات اجل��والن ،معتربا
القرار الإ�رسائيلي غري �رشعي.

• ال�سي�سي م�ستقب ً
ال عادل عبداملهدي

قدم رئي�س الوزراء العراقي عادل عبداملهدي �أم�س
مقرتحا �إلى جمل�س النواب العراقي ب�إقالة حمافظ
نينوى نوفل العاكوب على خلفية التق�صري والإهمال
يف �أداء واجبه وذل��ك بعد يومني من ح��ادث غرق
العبارة يف مدينة املو�صل كربى مدن املحافظة.
وقال عبداملهدي يف ر�سالة �إلى الربملان انه نظرا
للإهمال والتق�صري الوا�ضحني يف �أداء الواجب
وامل�س�ؤولية ووج��ود ما يدل من حتقيقات تثبت
الت�سبب يف الهدر باملال العام وا�ستغالل املن�صب
الوظيفي نقرتح اقالة املحافظ ونائبيه.
ولفت عبداملهدي الى انه ي�ستند بذلك الى املواد
القانونية التي تن�ص على ان ملجل�س النواب حق
اقالة املحافظ باالغلبية املطلقة بناء على اقرتاح
رئي�س الوزراء.
وكان عبداملهدي �شكل �أم�س الأول خلية ازمة الدارة
املحافظة حلني االنتهاء من التحقيقات يف ملف
غرق العبارة مبدينة املو�صل.
ولقي اكرث من مئة �شخ�ص حتفهم ام�س االول اخلمي�س
املا�ضي ج��راء غرق عبارة يف نهر دجلة مبدينة
املو�صل ما اثار �سخطا �شعبيا وردود افعال م�ستنكرة
من قبل الكتل والقوى ال�سيا�سية يف البالد.
على �صعيد �آخر ،قال رئي�س الوزراء العراقي انه
�سيبد�أ زيارة ر�سمية للقاهرة لعقد لقاء ثالثي مع
الرئي�س امل�رصي عبدالفتاح ال�سي�سي والعاهل
الأردين امللك عبدالله بن احل�سني.
وا�ضاف عبداملهدي يف بيان ان��ه �سبق ان �أرج ��أ

نصف األميركيين يؤيدون دولة فلسطينية مستقلة
ك�شف ا�ستطالع جديد عن �أن ن�صف املواطنني الأمريكيني ي�ؤيدون �إن�شاء
دولة فل�سطينية م�ستقلة يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،وذلك للمرة
الأولى منذ عام  .2012و�أ�شار اال�ستطالع الذي �أجرته م�ؤ�س�سة جالوب
الأمريكية للأبحاث وا�ستطالعات الر�أي �إلى �أن دعم �إن�شاء الدولة
الفل�سطينية قفز �إلى  %50ـ وهو ما مل يحدث منذ قرابة � 7سنوات
ـ حيث �صار  %62من الدميقراطيني ي�ستح�سنون وجود هذه الدولة
امل�ستقلة و %33من اجلمهوريني واعترب  %34من الأمريكيني �أن
الق�ضية الفل�سطينية باتت متثل تهديدا خطريا للواليات املتحدة.

وتزايد حجم الت�أييد الأمريكي القامة دولة فل�سطينية منذ عام 2015
حني و�صل �إلى ن�سبة  %42لكن �أعلى ن�سبة دعم حتققت ـ وهي %58
ـ كانت يف �شهر مايو من عام  ، 2003حني �صادق رئي�س الوزراء
الإ�رسائيلي الأ�سبق �أرييل �شارون على خطة �سالم تدعو �إلى �إن�شاء
دولة فل�سطينية يف غ�ضون ثالثة �أعوام .وجاء تنامي دعم الأمريكيني
لإن�شاء دولة فل�سطني امل�ستقلة و�سط جدل داخل الواليات املتحدة
ب�ش�أن تعامل �إ�رسائيل مع الق�ضية الفل�سطينية وا�ستمرار م�ساندة
احلكومة الأمريكية لإ�رسائيل.

دعا واشنطن إلى المساعدة في إعادة النازحين السوريين إلى المناطق اآلمنة

عون يشيد بالمساعدات األميركية للجيش اللبناني

• مي�شال عون م�ستقب ً
ال مايك بومبيو

تظاهرة في
بنغازي دعم ًا
لقوات حفتر
�شهدت مدينة بنغازي – �رشقي
ليبيا� -أم�س الأول تظاهرة
�أك��دت دعما للقوات امل�سلحة
الليبية بقيادة امل�شري خليفة
ً
ورف�ضا جلماعة الإخوان
حفرت،
امل�سلمني واجلماعة املقاتلة.
ورف���ع امل��ت��ظ��اه��رون الفتات
ت�ؤكد دع��م القوات امل�سلحة
الليبية ورف�ض جماعة الإخوان
امل�سلمني واجلماعة املقاتلة.
ي��ذك��ر �أن ال��ن��اط��ق با�سم
القيادة العامة ،العميد �أحمد
امل�سماري �أ�شار خالل م�ؤمتر
�صحايف ببنغازي الأربعاء
امل��ا���ض��ي �إل���ى �أن القيادة
العامة تتابع باهتمام بالغ
ج ًدا الدعوات �إلى التظاهر يف
بنغازي ومدن يف غرب وجنوب
ليبيا لدعم القوات امل�سلحة
يف ح��رب��ه��ا ع��ل��ى الإره�����اب
يف خمتلف امل��ن��اط��ق وق��دم
امل�سماري بـا�سم القائد العام
ال�شكر له�ؤالء ال�شباب الذين
يقودون هذا احلراك وبارك هذه
التظاهرات.

طالب الرئي�س اللبناين مي�شال عون ،الواليات
املتحدة الأمريكية مب�ساعدة بالده يف العمل
على �إعادة النازحني ال�سوريني �إلى املناطق
الآمنة يف �سورية ،الفتا �إلى �أن لبنان الذي
ا�ستقبل �أكرث من  1.5مليون نازح �سوري على
�أرا�ضيه ،مل يعد قادرا على حتمل التداعيات
التي �سببها هذا النزوح على جميع القطاعات
يف البالد.
وق��ال ع��ون خ�لال ا�ستقباله وزي��ر اخلارجية
الأمريكي مايك بومبيو �أم�س الأول يف ق�رص بعبدا
اجلمهوري� ،إن عمليات تنظيم عودة النازحني
ال�سوريني� ،سوف ت�ستمر وفقا للآلية التى
و�ضعها جهاز الأمن العام اللبناين.
ورح��ب الرئي�س اللبناين مب�ساعدة الواليات
املتحدة الأمريكية يف تر�سيم احل��دود الربية
وما يعرف باخلط الأزرق «اخلط الفا�صل بني
لبنان و�إ�رسائيل والذي و�ضعته الأمم املتحدة
عام  ،»2000معتربا �أن مثل هذا العمل من �ش�أنه
�أن يعزز الأمن واال�ستقرار يف اجلنوب اللبناين.
و�أك��د �أن لبنان ملتزم بتنفيذ ق��رار جمل�س
الأم��ن « 1701ال�صادر يف �أع��ق��اب العدوان

الإ�رسائيلى على لبنان» وحري�ص على ا�ستمرار
اال���س��ت��ق��رار على احل���دود اجلنوبية ،رغم
االنتهاكات اال�رسائيلية امل�ستمرة لل�سيادة
اللبنانية برا وبحرا وجوا .و�أ�شار الرئي�س
اللبناين مي�شال عون �إل��ى �أن احلفاظ على
ال��وح��دة الوطنية وال�سلم الأه��ل��ي ه��و من
الأولويات التي يحر�ص اللبنانيون على العمل
بها ،قائال« :حزب الله هو حزب لبناين ممثل
يف جمل�س النواب ويف احلكومة ومنبثق عن
قاعدة �شعبية تعي�ش على �أر�ضها ويف قراها
ومتثل �إحدى الطوائف الرئي�سية يف البالد».
و�أع�����رب ع���ون ع��ن ت��ق��دي��ره للم�ساعدات
الع�سكرية التي تقدمها الواليات املتحدة
الأمريكية للجي�ش اللبناين ،خا�صة خالل
معركة حترير بع�ض املناطق احلدودية من
املنظمات الإرهابية .بدوره ،ا�ستعر�ض مدير
الأمن العام اللبناين اللواء عبا�س �إبراهيم،
الآلية املتبعة يف الوقت الراهن لتنظيم عودة
النازحني ال�سوريني منذ �شهر مايو املا�ضي،
م�شريا �إلى �أن عدد العائدين بلغ حتى الآن
� 175ألف نازح.

الجزائر :تظاهرة للمحامين تطالب بتنحي بوتفليقة ...فوراً
ت���ظ���اه���ر م���ئ���ات امل��ح��ام�ين
اجلزائريني جمدد ًا يف العا�صمة
اجل���زائ���ر� ،أم�������س ،للمطالبة
باال�ستقالة الفورية للرئي�س
عبدالعزيز بوتفليقة الذي يتولى
ال�سلطة منذ  20عام ًا.
واحت�شد امل��ح��ام��ون يف و�سط
العا�صمة الذي �شهد احتجاجات
ح��ا���ش��دة ع��ل��ى م���دى �شهر وهم
يرفعون الفتات تطالب باحرتام
�إرادة ال�شعب وحتتج على ت�أثري
الف�ساد على الق�ضاء.
ونزل اجلزائريون �إلى ال�شوارع
للمرة الأولى قبل �شهر لالحتجاج
على اع��ت��زام بوتفليقة الرت�شح
لوالية خام�سة.
و�أذعن بوتفليقة « 82عام ًا» ،الذي
مل يظهر علن ًا �إال ن��ادر ًا منذ �أن
�أ�صيب بجلطة يف  ،2013لرغبة
املحتجني الأ���س��ب��وع املا�ضي
وت��راج��ع ع��ن خططه للرت�شح
لوالية جديدة.
لكنه مل ي�صل �إلى حد التنحي عن
املن�صب ،وق��ال �إن��ه �سيبقى يف
ال�سلطة حلني �إقرار د�ستور جديد.
وزادت تلك اخل��ط��وة م��ن غ�ضب
اجلزائريني فيما تخلى الكثري من
حلفاء بوتفليقة عنه.
كما انحاز بع�ض �أع�ضاء حزب

الزيارة وهي بدعوة من الرئي�س عبدالفتاح ال�سي�سي
عدة مرات التزاما بتعهده بعدم مغادرة البالد حتى
�إقرار الربنامج احلكومي وهو ما حتقق بالفعل.
واو�ضح انه منذ اكرث من �شهرين والعمل جار على
و�ضع الرتتيبات الكاملة الجن��از ال��زي��ارة التي
�ست�شهد لقاء ثالثيا ي�شرتك فيه الرئي�س امل�رصي
والعاهل االردين امللك عبدالله بن احل�سني.
ولفت عبداملهدي الى انه ي�شعر بحرج كبري ملغادرة
البالد يف هذه الظروف خ�صو�صا بعد حادثة العبارة
يف املو�صل واعالن حالة احلداد ملدة ثالثة ايام لكن
الن طبيعة الزيارة زيارة عمل هدفها االول خدمة
العراق والهمية اللقاءات املرتقبة وما حتققه من
مكا�سب للوطن واملنطقة ول�صعوبة ت�أجيلها فانه
�سيم�ضي قدما بها على ان يعود للبالد اليوم.
يذكر ان زيارة عبداملهدي للقاهرة تعد الزيارة
اخلارجية االول��ى له منذ توليه للمن�صب رئي�سا
للوزراء.
ميدانيا� ،أف��اد م�صدر �أمني عراقي� ،أم�س ،مبقتل
�شخ�ص و�إ�صابة �آخر بنريان عنا�رص التنظيم الإرهابي
غربي حمافظة الأنبار.
وقال امل�صدر� ،إن «مدنيا قتل و�أ�صيب �آخر من اهايل
حديثة يف اطالق نار من قبل عنا�رص االرهاب على
طريق حديثة -بيجي غرب الرمادي».
يذكر �أن التنظيم الإرهابي قام خالل الفرتة االخرية
بتنفيذ عمليات خطف وقتل بحق مدنيني يف �صحراء
االنبار.

نتنياهو يعتزم رفع دعوى تشهير
ضد اثنين من منافسيه السياسيين
قال رئي�س ال��وزراء الإ�رسائيلي
بنيامني نتنياهو� ،إنه �سيقيم
دع���وى ت�شهري �ضد اثنني من
مناف�سيه ال�سيا�سيني الرئي�سيني
قائال �إنهما و�صفاه ب�أنه خائن
ب�سبب ف�ضيحة ف�ساد تتعلق
ب�صفقة غوا�صات �أملانية.
وقال نتنياهو يف ت�سجيل م�صور
بثه على �صفحته على في�سبوك،
�أم�س الأول� ،إنه طلب من فريقه
ال��ق��ان��وين ات��خ��اذ �إج����راء �ضد
رئي�س الأرك���ان ال�سابق بيني
جانت�س ووزير الدفاع ال�سابق
مو�شي يعلون.
وجانت�س ويعلون ع�ضوان يف

ح��زب الأزرق والأبي�ض الذي
مي��ث��ل ت��ي��ار ال��و���س��ط وال���ذي
ي�سعى للإطاحة بنتنياهو يف
االن��ت��خ��اب��ات ال��ت��ي جت��ري يف
التا�سع م��ن �أب��ري��ل .وت�شري
ا�ستطالعات الر�أي �إلى ت�ساوي
�شعبية ح��زب ليكود اليميني
بزعامة نتنياهو وحزب جانت�س
اجلديد.
وجت��ري ال�رشطة حتقيقا منذ
فرتة طويلة مع حمامي نتنياهو
وم�شتبه بهم �آ خرين ب�ش�أن بيع
غوا�صات �أملانية لإ�رسائيل و�سط
�شكوك ب�ش�أن وج��ود ت�ضارب
م�صالح.

اليمن :نجاة قائد شرطة تعز
من محاولة اغتيال

�أعلن م�صدر �أمنى م�س�ؤول مبحافظة تعز ،جناة مدير عام �رشطة
املحافظة العميد من�صور الأكحلي ،من حماولة اغتيال م�ساء �أم�س
الأول يف مدينة تعز.
و�أو�ضح امل�صدر �أن م�سلحني جمهولني �أطلقوا النار على موكب العميد
الأكحلي� ،أثناء مروره بالقرب من الباب الكبري و�سط املدينة،
م�شريا �إلى �أن الأكحلي كان متوجها �إلى اجتماع اللجنة امل�شكلة من
حمافظ تعز .من جهتها� ،أدانت �إدارة �رشطة حمافظة تعز حماولة
االغتيال ،و�أكدت التزامها بقرارات اللجنة الأمنية وتنفيذ توجيهات
رئي�سها حمافظ املحافظة ،والتزامها مبالحقة العنا�رص اخلارجة
عن القانون وحتقيق الأمن واال�ستقرار باملحافظة.

الجولة الثانية من محادثات الصحراء الغربية
فشلت في تجاوز الخالفات

• تظاهرة للمحامني يف اجلزائر

جبهة التحرير الوطني احلاكم
للمحتجني .وي��ت��اب��ع اجلي�ش
تطور االحتجاجات دون تدخل
�إذ ال ي��زال اجلنود يف ثكناتهم.

وتدخل اجلي�ش من قبل يف �أوقات
حا�سمة �شملت �إلغاء انتخابات
كان الإ�سالميون ب�صدد الفوز بها
يف عام  ،1992ما ت�سبب يف حرب

�أهلية �سقط فيها نحو � 200ألف
قتيل .وتظاهر مئات الآالف من
اجلزائريني اجلمعة ،يف �أنحاء
البالد للمطالبة بتنحي الرئي�س.

بعد يومني م��ن امل�شاورات
ب��ي��ن مم���ث���ل���ي امل����غ����رب
واجلزائر وموريتانيا وجبهة
البولي�ساريو ،قال الو�سيط
الأمم��ي هور�ست كولر� ،أم�س
الأول� ،إن اجلولة الثانية من
امل��ح��ادث��ات ح��ول الو�ضع،
ال��ذي مل تتم ت�سويته ب�ش�أن
ال�صحراء الغربية ،مل تتمكن
من جتاوز اخلالفات القائمة
منذ فرتة طويلة بني املغرب
وجبهة البولي�ساريو.
وت�سيطر املغرب على ال�صحراء
الغربية ب�شكل كبري ،لكن جبهة
البولي�ساريو تطالب بتنظيم
ا�ستفتاء لتقرير امل�صري يف

ال�صحراء الغربية.
وكرر الوزير املغربي يف هذه
اجلولة �أن بالده على ا�ستعداد
لبحث «حكم ذات���ي» لكنها،
حت��ت �أي ظ���رف« ،ل��ن تقبل
ا�ستفتاء يكون �أح��د خياراته
اال���س��ت��ق�لال» .ويف املقابل،
���ش��دد مم��ث��ل البولي�ساريو
على ��ضرورة متكني ال�شعب
ال�صحراوي من التعبري بحرية
وتقرير م�ستقبل هذه املنطقة.
وق��ال «م��ن غري ا�ستفتاء حر
تنظمه وت�ضمنه الأمم املتحدة،
ال نرى كيف ميكن �أن يحدث
هذا التعبري» عن �إرادة �سكان
ال�صحراء الغربية.

