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النظام التركي يبتز اأوروبا� :سنفتح الطريق لالجئين ال�سوريين اإليكم ..وبالك يرى الق�ساء على الإرهابيين �سروري من اأجل الب�سرية باأكملها

«الدول ال�سامنة» تبحث مع دي مي�ستورا ت�سكيل اللجنة الد�ستورية..
ومو�سكو توؤكد اأن التح�سير لعملية تحرير اإدلب يجري ب�سرية
يبحث ممثلو روسيا وتركيا وإي��ران ،مع
المبعوث األممي إل��ى سورية ستيفان دي
ميستورا ،مسألة تشكيل اللجنة الدستورية
السورية في جنيف.
ونقلت وكالة «ت��اس» أمس ،عن ألكسندر
الف��رن��ت��ي��ف ،ال��م��ب��ع��وث ال��خ��اص للرئيس
الروسي ،قوله إن هذين اليومين سيشهدان
سلسلة من المباحثات في صيغ مختلفة،
مضيفا ً أنه متفائل بشأن هذه المباحثات.
ومن المقرر أن يشارك في هذه المباحثات
عن الجانب الروسي إلى جانب الفرنتيف،
نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين.
وف��ي السياق نفسه ،أك��د دي ميستورا
ف��ي تصريح األس��ب��وع المنقضي ،أن هناك
مباحثات مهمة من شأنها أن تعطي فرصة
الستئناف العملية السياسية في سورية،
موضحا ً أن تشكيل اللجنة الدستورية سيكون
نقطة انطالق لبلوغ الهدف.
ويعد هذا اللقاء الثاني من نوعه لممثلين
عن الدول الضامنة للهدنة في سورية (روسيا
وتركيا وإيران) مع المبعوث األممي منذ يونيو
الماضي.
على صعيد آخر ،قال نائب وزير الخارجية
الروسي ،أوليغ سيرومولوتوف ،إن التحضير
للعملية العسكرية المحتملة من أجل تحرير
إدلب من اإلرهابيين يجري بعناية وسرية،
مع مراعاة الجوانب اإلنسانية.
وأوض���ح س��ي��روم��ول��وت��وف ف��ي تصريح
ل��وك��ال��ة «سبوتنيك» أن��ه «ف��ي م��ا يتعلق
بمعايير عمليات مكافحة اإلرهاب في إدلب،
كقاعدة عامة ،يجري تحضير هذه العمليات
بعناية وسرية بمشاركة جميع األط��راف ،ال

الجيش وال الدبلوماسيون يعلنون عن شيء
يتعلق بهذه األمور».
وأكد أن اإلرهابيين في سورية باتت لديهم
القدرة على إنتاج أسلحة كيميائية ،كما أنهم
يتمتعون بدعم مادي وفني من الخارج.
وأض��اف نائب وزي��ر الخارجية الروسي،
أنه «خالل سنوات القتال في سورية ،وفي
العراق المجاور ،وردت معلومات عن استيالء
المسلحين على وثائق علمية تقنية إلنتاج
األسلحة الكيميائية ،وعلى منشآت كيميائية

برلين :ل طارئ بعد ي�ستلزم اتخاذ قرار
بعمل ع�سكري
حول م�ساركتنا
ٍ
المتحدث باسم الحكومة األلمانية شتيفن زايبرت أن بالده تجري محادثات مع حلفائها
بشأن المشاركة في عمل عسكري محتمل في سورية ،إذا استخدمت دمشق أسلحة كيميائية،
مؤكدة عدم وجود أي طارئ يستلزم اتخاذ قرار حتى اآلن.
من جهته ،رفض الحزب الديمقراطي االجتماعي األلماني ،ثاني أكبر أحزاب البالد ،بشكل
قاطع أي دور أللمانيا في الحرب السورية.
وأكدت زعيمة الحزب ،أندريا ناليس ،في بيان مقتضب أصدرته أمس ،أن الديمقراطيين
االجتماعيين في الحكومة والبرلمان لم يوافقوا على مشاركة القوات األلمانية في أي عمليات
عسكرية بسورية ،معربة عن دعم الحزب لجهود وزي��ر الخارجية هايكو ماس (وه��و من
أعضائه) الرامية إلى تفادي أزمة إنسانية في محافظة إدلب السورية عن طريق التفاوض مع
تركيا وروسيا.
وكانت صحيفة «بيلد» األلمانية قالت إن وزارة الدفاع األلمانية تدرس خيارات محتملة
لالنضمام إلى القوات األميركية والبريطانية والفرنسية في أي عمل عسكري في سورية
مستقبالً في حال استخدام األسلحة الكيميائية مجدداً.

مع المعدّات ،وعن إشراك الخبراء المدنيين
والعسكريين الكيميائيين في تركيب المواد
السامة».
وأشار سيرومولوتوف إلى أن اإلرهابيين
يتلقون «دع��م �ا ً م��ادي �ا ً وتقنيا ً م��ح��ددا ً من
الخارج».
وك��ان الكرملين أعلن أنه ال علم لموسكو
ع��ن ات��ف��اق م��ع دمشق ح��ول موعد العملية
العسكرية في إدلب.
وق��ال المتحدث باسم الرئاسة الروسية
ديمتري بيسكوف إن «التنسيق موجود بين
البلدين ،ولكن ال توجد معلومات عن اتفاق
على موعد العملية العسكرية».
وأف����اد م��ص��در ب���أنّ ال��ط��ائ��رات الحربية
السورية أغ��ارت على مواقع مسلحي جبهة
النصرة والجماعات المتحالفة معها في
بلدتي الزكاة والبويضة ومحيط كفر زيتا في
ريف حماة الشمالي.
وبالتوازي مع القصف في حماه ،استهدفت
راجمات صواريخ الجيش السوري مواقع
وتحركات مسلّحي النصرة في بلدات عدة في
ريف إدلب الجنوبي.
ف��ي غضون ذل��ك ،ذك��ر المرصد السوري
المعارض أنّ القوات التركية تواصل تعزيز
نقاطها في محافظات حلب وإدل��ب وحماة
استعدادا ً لمعركة محتملة هناك.
إل��ى ذل��ك ،ع � ّزز الجيش السوري مواقعه
العسكرية في ريف محافظة حلب الشمالي
المتاخم لمناطق سيطرة الفصائل المسلحة
وقوات االحتالل التركي.
وأوضح مصدر عسكري في حلب لصحيفة

«ال��وط��ن» ال��س��وري��ة أن الجيش ال��س��وري
استقدم خالل األيام األخيرة تعزيزات ضخمة
إلى شمال حلب في جميع خطوط التماس
التي تفصله عن مناطق هيمنة تنظيم «جبهة
النصرة» في الجيب الممتد من جمعية الزهراء
وصاالت الليرمون الصناعية وبلدة كفر حمرة
شمال غرب حلب إلى م��زارع المالح وبلدات
حريتان وحيان وع��ن��دان وبيانون شماال،
بهدف التحضير لعملية عسكرية لتطهير
المنطقة على غرار ما فعل في جبهتي غرب
وج��ن��وب غ��رب المدينة المتصلتين بريف
إدلب.
وبيّن المصدر أن تعزيزات الجيش السوري
تمركزت أيضا ً قبالة الجماعات اإلرهابية في
منطقة عفرين لتشكيل قوة ردع كبيرة تحول
دون سعي أي مكوناتها لتعديل خريطة
السيطرة بأوامر من أنقرة في حال شنّ الجيش
عمليته العسكرية نحو أرياف إدلب.
ويجري إرسال هذه «التعزيزات الضخمة»
إل��ى شمال حلب بالتزامن مع استعدادات
ال��ق��وات الحكومية ال��س��وري��ة لشن عملية
واسعة ضد الجماعات االرهابية على رأسها
«جبهة النصرة» في محافظة إدلب ،المعقل
األخير لإلرهابيين في سورية.
من جهة أخرى ،هدّد النظام التركي االتحاد
األوروب��ي مبتزا ً بفتح الطريق من تركيا إليه
أم��ام الالجئين السوريين ح��ال ع��دم تدخل
دول أوروب��ا لوقف هجوم القوات الحكومية
السورية على محافظة إدلب.
وق���ال رئ��ي��س هيئة اإلغ��اث��ة اإلنسانية
التركية ،بولنت يلدريم ،في كلمة ألقاها أمس:

فل�سطين المحتلة

تخص تركيا فحسب ،بل
«إن مسألة إدلب ال
ّ
دول االتحاد األوروب���ي أيضاً ،ففي ح��ال لم
تتدخل لمنع استمرار القصف في إدلب ،فإن
تركيا مضطرة لفتح الطريق أمام الالجئين
للتوجه إلى أوروبا» ،بحسب تعبيره.
وح��ذر يلدريم من مغبة استمرار الحملة
العسكرية على إدلب ،مبينا ً أنها قد تؤدي إلى
لجوء نحو مليون شخص إلى تركيا ،معتبرا ً
أن الغارات التي تستهدف المحافظة حاليا ً
مخالفة للقوانين الدولية.
وف���ي ال��س��ي��اق ن��ف��س��ه ،أك���د السيناتور
األميركي ريتشارد بالك ضرورة القضاء على
التنظيمات اإلرهابية في سورية محذرا ً من أن
استمرار وجود اإلرهابيين في محافظة إدلب
يهدد أمن المنطقة والعالم بأكمله.
وق���ال عضو مجلس ال��ش��ي��وخ األميركي
عن الحزب الجمهوري لوكالة سبوتنيك أن
القضاء على اإلرهابيين في إدل��ب ضروري
«ليس فقط من أجل مستقبل سورية بل من
أجل مستقبل الحضارة البشرية بأكملها».
وفند بالك اتهامات الغرب للحكومة السورية
بشأن استخدام أسلحة كيميائية ،مشيرا ً إلى
أن صحافيين يتمتعون بالمصداقية مثل
سيمور هيرش تحققوا من الهجمات المزعومة
بالغازات السامة وكشفوا زيفها.
وأوض���ح ب��الك أن��ه ق��ام ب��دراس��ة جميع
الهجمات ال��م��زع��وم��ة ب��اس��ت��خ��دام أسلحة
كيميائية على مدى السنوات السبع الماضية،
وأن كل هذه الهجمات التي نفذها اإلرهابيون
ت ّمت بالتعاون مع النظام التركي أو وكاالت
االستخبارات األجنبية.

المرجعية الدينية ال توؤيد َمن ّ
تولى رئا�سة الوزراء في ال�سنوات ال�سابقة..
والعبادي يرى اأن ال خدمات بدون اأمن وا�ستهداف القن�سليات مرفو�ض
الديني العراقي
نفى مصدر مق ّرب من المرجع
ّ
السيد علي السيستاني ما ذكره بعض النواب
في وسائل اإلعالم عن رفض السيد السيستاني
أسماء شخصياتٍ لتو ّلي منصب رئيس الوزراء
في العراق.
المصدر أكد أنّ المرجعية لم تس ّم أشخاصا ً
معيّنين أليّ طرف لكنها ذ ّكرت من تواصل معها
بأ ّنها ال تؤيّد من كان في السلطة في السنوات
السابقة لموقع رئاسة الوزراء ألنّ معظم الشعب
لم يعد لديه أمل في أيٍّ منهم.
وشدّد على أنّ ترشيح رئيس مجلس الوزراء
هو من صالحيات الكتلة األكبر بموجب الدستور
وليس لآلخرين رفض ّ
مرشحها.
األم��ي��ن ال��ع��ام لعصائب أه��ل الحق الشيخ

قيس الخزعلي قال إن «بيان المرجعية األخير
هو طلقة الرحمة على المشروع األميركي»،
موضحا ً أننا «أول الملتزمين ببيان المرجعية
األخير وعلى جميع األطراف السياسية العمل
على أساسه».
واعتبر الشيخ الخزعلي أن «بيان المرجعية
األخير خريطة طريق حقيقية لتشكيل الحكومة
بل للمرحلة السياسية المقبلة».
تيار الحكمة في العراق اعتبر أن «الفرصة
غير مؤاتية لطرح أسماء تقليدية متداولة حاليا ً
لمنصب رئاسة الحكومة».
وكان القيادي في «سائرون» صباح الساعدي
المنضوي بتحالف «اإلعمار واإلصالح» قد كشف
ورود إبالغ وصفه بالرسمي من المرجع الديني

محافظ الب�سرة :ل�ست م�سوؤو ً
ل عن ف�ساد اأ�سالفي
حمل محافظ البصرة العراقية أسعد العيداني الحكومة الفدرالية في بغداد المسؤولية عن
تردي الخدمات االجتماعية في المنطقة ما أسفر عن موجة غضب المواطنين.
واتهم العيداني ،حكومة بغداد بحجب األموال المخصصة للمحافظة ،وقال« :طوال سنة
نسدّد ديون المحافظة ولم تخصص أموال لالستثمار».
ووصف المحافظ تصريحات الحكومة الفدرالية عن تخصيص أموال للبصرة على خلفية
األزمة التي اندلعت هناك في األسبوع الماضي بأنها مجرد «كالم ووعود فارغة» ،مشددا ً على
أن بغداد لم تصرف دوالرا ً واحدا ً للبصرة.
كما رفض العيداني اتهامات رئيس ال��وزراء العراقي حيدر العبادي للسلطات المحلية
بالتقصير والفساد ،قائالً إنه ال يتحمل المسؤولية عن فساد أسالفه.
ولقي  15محتجا ً على األقل مصرعهم جراء اشتباكات مع عناصر األمن أثناء مظاهرات
خرجت إلى الشوارع احتجاجا ً على انهيار البنى التحتية ،ما ترك السكان من دون طاقة
كهربائية ومياه نظيفة صالحة للشرب ،في حرارة صيف  50درجة فوق الصفر.

برفض تولي  5أسماء لرئاسة الحكومة العراقية
الجديدة بينهم الرئيس الحالي حيدر العبادي.
وق��ال الساعدي في تصريح لوكالة أنباء
االعالم العراقي «واع» إن المرجع السيستاني
أبلغ المفاوض اإليراني في اجتماع بالنجف أن
ال حظوظ لتولي رئاسة الحكومة لكل من حيدر
العبادي ،نوري المالكي ،هادي العامري ،فالح
الفياض ،وطارق نجم.
وأض���اف «نحن لدينا مرشحون لرئاسة
الحكومة والعبادي ليس من ضمنهم ،وأن
ائ��ت��الف س��ائ��رون ال ي��دع��م ال��ع��ب��ادي لوالية
ثانية».
وس��ب��ق أن دع��ا المرجع السيستاني إلى
ضرورة اختيار رئيس حكومة مقبل يتسم بالقوة
والحزم ،وتشكيل حكومة مغايرة عن سابقاتها.
كما طالب تحالفا «سائرون» و»الفتح» أمس
السبت باستقالة العبادي ،في أعقاب جلسة
استثنائية للبرلمان لمناقشة أزمة االحتجاجات
القائمة في البصرة.
وكان المتحدث باسم حركة النجباء هاشم
الموسوي قال أول أمس األحد ،إن رئيس الوزراء
يتع ّمد إخفاء عدد الجنود األميركيين وأماكن
تواجدهم في العراق ،في حين قال القيادي في
تحالف النصر عدنان الزرفي إنّ حل الحشد
الشعبي ليس مطروحا ً وأنه ال يوجد أي كالم عن
حكومة طوارئ.
من جهته ،ش �دّد رئيس البرلمان العراقي
السابق محمود المشهداني على أهمية وجود
جميع السنة والشيعة والكرد لتشكيل الحكومة
العراقية.
وأك��د ض��رورة «ع��دم استعداء العراق ألحد
من جيرانه ألنه سيكون الخاسر األكبر في حال

دانت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية القرار األميركي إغالق مكتب منظمة
التحرير الفلسطينية في واشنطن ،معتبرته «إعالن حرب» على جهود السالم
بالشرق األوسط .وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود إن
«الحكومة تعبر عن أسفها إزاء اتخاذ إدارة الرئيس (األميركي دونالد) ترامب مثل
هذا القرار ،الذي تعتبره إعالن حرب على جهود إرساء أسس السالم في بالدنا
والمنطقة ،وإعطاء ضوء أخضر لالحتالل في االستمرار بتنفيذ سياساته الدموية
والتهجيرية واالستيطانية ضد شعبنا وأرضنا» .واعتبرت الحكومة الفلسطينية
أسلوب السياسة األميركية الحالية «نهجا ً خاطئاً» ومعاديا ً للشعب الفلسطيني
وللقضية الفلسطينية ،وأنه «لن يخلّف سوى مزيد من التوتر والقلق في كافة
أنحاء المنطقة» .هذا ،وقد ذكرت وسائل اإلعالم األميركية أن إدارة الرئيس دونالد
ترامب تعتزم إغالق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن واتخاذ
إجراءات ضد المحكمة الجنائية الدولية بسبب مواقفها من الواليات المتحدة
والكيان الصهيوني.
من جهته ،دان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ،صائب
عريقات ،القرار األميركي بإغالق مكتب بعثة فلسطين في واشنطن ،واصفا ً هذه
الخطوة ،بالهجمة التصعيدية المدروسة .وحذر عريقات من أن قرار واشنطن،
ستكون له عواقب سياسية وخيمة في تخريب النظام الدولي بر ّمته ،من أجل

حماية منظومة الجيش الصهيوني.
وقال عريقات في بيان صحافي« ،لقد تم إعالمنا رسميا ً بأن اإلدارة األميركية،
ستقوم بإغالق سفارتنا في واشنطن ،عقابا ً على مواصلة العمل مع المحكمة
الجنائية الدولية ضد جرائم الحرب الصهيونية ،وستقوم بإنزال علم فلسطين
في العاصمة واشنطن ،ما يعني أكثر بكثير من صفعة جديدة من إدارة ترامب ضد
السالم والعدالة .وليس ذلك فحسب ،بل تقوم اإلدارة األميركية ،بابتزاز المحكمة
الجنائية الدولية أيضاً ،وتهدد مثل هذا المنبر القانوني الجنائي العالمي ،الذي
يعمل من أجل تحقيق العدالة الدولية».
وتابع :أن الواليات المتحدة ال يمكن أن تبتز إرادة الشعب الفلسطيني،
ومواصلة مساره القانوني والسياسي ،خاصة في المحكمة الجنائية الدولية،
وسيتابع الفلسطينيون هذا المسار تحقيقا ً للعدالة واالنتصاف.
وحث أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ،المدعية العامة للمحكمة
الجنائية الدولية ،على اإلسراع في فتح تحقيق جنائي فوري في جرائم الحكومة
الصهيونية ،مؤكدا ً أن القيادة ،ستتخذ التدابير الكفيلة لحماية الفلسطينيين،
الذين يعيشون في الواليات المتحدة في الوصول إلى خدماتهم القنصلية ،وشدّد
على أن الفلسطينيين لن يستسلموا للتهديدات األميركية ،ما يتطلب من المجتمع
الدولي التحرك فوراً ،للرد على هذه الهجمات األميركية.

} أكدت اللجنة الرئاسية العليا
لشؤون الكنائس في فلسطين ،أن
طائفة « ال��م��ورم��ون» هي مجموعة
ثقافية دينية لها طقوسها الخاصة
بها وتعتبر نفسها مسيحية ومركزها
ال��رئ��ي��س��ي ف��ي ال���والي���ات المتحدة
األميركية.
وش���ددت اللجنة ف��ي ب��ي��ان لها،
أمس ،على أن هذه الطائفة ليس لها
أي أتباع في فلسطين وه��ي طائفة
أجنبية غير معترف بها من الكنائس
المسيحية في األراضي المقدسة وال
ترتبط بأي عالقات معها.
واستنكرت اللجنة الرئاسية جميع
أن��واع االقتحامات لمسجد األقصى
المبارك والمشاركين فيها مهما كانت
انتماءاتهم وجنسياتهم ،مؤكدة أنها ال
تعتبر أن ما قامت به طائفة المورمون
يمثل الكنائس المسيحية أو أتباعها
ف��ي فلسطين وإن��م��ا ه��و ت��ع��اون مع
االحتالل.
} قال رئيس الوزراء رامي الحمد
الله« :بتوجيهات مباشرة من رئيس
ال��س��ل��ط��ة م��ح��م��ود ع��ب��اس ستقوم
الحكومة بسداد العجز الناجم عن
وقف التمويل األميركي لمستشفيات
ال���ق���دس ،ك��م��ا س��ت��واص��ل ال��ق��ي��ام
بمسؤولياتها في تلبية احتياجات
أبناء شعبنا األساسية والطارئة في
كل شبر من بالدنا».
} قال أمين عام الرئاسة الطيب
عبد ال��رح��ي��م ،إن اليد التي تقاوم
شعبيا ً في الخان األحمر وكفر قدوم
ورأس كركر وبلعين ونعلين وكل
بقعة في فلسطين ،هي اليد ذاتها التي
تبني مؤسسات دولتنا الفلسطينية
على أسس واضحة ومتينة.
وأض��اف عبد الرحيم خ��الل حفل
افتتاح مق ّر شركة تمكين للتأمين في
رام الله ،نيابة عن رئيس السلطة
محمود عباس ،أمس ،إن افتتاح هذه
الشركة يعد خطوة رائ��دة وإبداعية
تؤكد أننا متمسكون بهذه األرض
وراس��خ��ون فيها ول��ن نقبل بوطن
بديل.

ال�سام
} التقى رئيس مجلس ال��وزراء
ال��م��ه��ن��دس ع��م��اد خ��م��ي��س ،أم��س،
ع��ددا ً من ممثلي الشركات ورج��ال
األع��م��ال ال��م��ش��ارك��ي��ن ف��ي ال���دورة
الحالية لمعرض دمشق الدولي من
ال��دول العربية واألجنبية ويمثلون
القطاعين العام والخاص.
وتم خالل اللقاء تبادل اآلراء حول
م��ج��ري��ات م��ع��رض دم��ش��ق ال��دول��ي
واألفكار والمقترحات لمعالجة أي
عقبات تتعلق بالتحويالت المالية
والشحن والرسوم ونقل المنتجات
والبضائع والمواد األولية من سورية
إل��ى ال���دول األخ���رى ب��اإلض��اف��ة إلى
التنافسية في تصدير المنتجات.
} بمشاركة أك��ث��ر م��ن  300من
رجال األعمال السوريين في الوطن
وال��م��غ��ت��رب��ات وال��ع��رب واألج��ان��ب
يمثلون أكثر من عشرين دولة يقام
اليوم ملتقى رج��ال األعمال العرب
والمغتربين في فندق الشيراتون
بدمشق وذل��ك بالتزامن مع ال��دورة
الستين لمعرض دمشق الدولي.

العراق

حصول ذلك».
يشار إل��ى أنّ الحياة كانت ق��د ع��ادت إلى
طبيعتها في شوارع مدينة البصرة بعد موجة
التظاهرات والمواجهات مع القوى األمنية.
إلى ذلك ،كما وصل رئيس ال��وزراء المنتهية
واليته حيدر العبادي إل��ى محافظة البصرة
على رأس وفد وزاريّ  ،وذلك بعد عودة الهدوء
الحذ ِر الى مناطق البصرة بعد قرا ِر المتظاهرين
إن��ه��اء احتجاجاتهم اع��ت��راض�ا ً على انحراف
مسارها ووق��وع خسائر بشرية ومادية بغي َة
عزل الجهات المشبوهة التي تحاول استغالل
االحتجاجات.
وق��ال العبادي ،في مؤتمر صحافي عقده،
أم��س ،بالمحافظة «جئنا للمحافظة لتنفيذ
ق���رارات مجلس ال���وزراء بشأن البصرة ،وال

عريقات يهدّ د بالذهاب اإلى الجنائية الدولية وعدم ال�سماح بابتزاز اإرادة الفل�سطينيين

رام اهلل :اإغالق مكتب المنظمة في وا�سنطن كاإعالن حرب

اأخبار الوطن

يمكن أن يكون هناك خدمات دون وجود أمن».
وأضاف أن «االعتداء على القنصليات والبعثات
الدبلوماسية مرفوض».
كما أ ّك��د العبادي أن ال��وض��ع ف��ي البصرة
مستتب ،الفتا ً إلى أن إرسال قوات إضافية جاء
تلبية لطلب المحافظة.
وف��ي ال��س��ي��اق ،نقل «م��ص��در مطلع» ،بأن
العبادي أبلغ مدير م��راس��م مجلس ال���وزراء
حسنين الشيخ بعدم موافقته على استقبال
محافظ البصرة أسعد العيداني أو أن يكون من
ضمن المستقبلين له عند زيارته إلى المحافظة.
ونظمت المظاهرات احتجاجا ً على انهيار
البنى التحتية ،ما ترك السكان من دون طاقة
كهربائية ومياه نظيفة صالحة للشرب ،في
حرارة صيف  50درجة فوق الصفر.

} اعلنت وزارة الموارد المائية،
أم��س ،عن كمية اإلط��الق��ات المائية
باتجاه محافظة البصرة ،فيما بينت
أنها زادت بنسبة  20%عن الحصة
المقررة.
وقالت ال��م��وارد المائية في بيان
مقتضب ،إن «اإلط���الق���ات المائية
باتجاه محافظة البصرة بلغت في
قلعة صالح  91م/3ثا أي بزيادة
 20%عن الحصة المقررة».
* ن��ف��ى ع��ض��و االت��ح��اد الوطني
الكردستاني عبدالعزيز حسن ،وجود
اي خالفات بين االتحاد والديمقراطي
الكردستاني ح��ول منصب رئاسة
ال��ج��م��ه��وري��ة ،فيما أش���ار ال���ى أن
التحالف الكردستاني لم يحسم أمره
بشأن مرشح الرئاسة.

الأردن
} دع��ا المفوض ال��ع��ام للمركز
الوطني لحقوق اإلن��س��ان الدكتور
م��وس��ى ب��ري��زات إل��ى إع���ادة النظر
بالثنائية الجيوسياسية التي رافقت
تشكيل البنى السياسية في األردن،
لكونها أك��س��ب��ت أه��م��ي��ة ل��م��ؤث��رات
خارجية كالعالقات الدولية والموقع
االستراتيجي والدعم للمملكة ،ما أدى
إلى التأثير في واقع حقوق اإلنسان.
وق��ال ب��ري��زات ،في مؤتمر صحافي
عقد أمس في المركز وأعلن خالله عن
حالة حقوق اإلنسان في األردن لعام
 ،2017إننا بحاجة إلى إعادة النظر
في البنى السياسية التي تؤثر في
واقع حقوق اإلنسان في األردن.

الكويت
} قالت وزارة التجارة والصناعة
أمس ،إن إدارة مكافحة غسل األموال
وتمويل اإلرهاب أصدرت  87تدبيرا ً
احترازيا ً على الشركات المخالفة
الخاضعة ألحكام قانون رقم ()106
لسنة  2013والئحته التنفيذية في
أغسطس الماضي.

