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مقاتلو سوريا الديمقراطية وسط مدينة الطبقة

ميركل تسلم البريطانيين ملفًا عن بوتين

اتهام رئيسة كوريا الجنوبية المعزولة رسميًا بتلقي رشوة

دخل مقاتلو �ضوري��ا الدميقراطية "غ�ضب الفرات" مركز مدينة الطبقة بعد حترير 
حي الإ�ضكندرية اأول اأحياء غرب الطبقة اأم�ش من قب�ضة تنظيم داع�ش.

وبح�ض��ب م�ض��ادر حملي��ة، انطلق��ت  ق��وات �ضوري��ا الدميقراطي��ة اأم���ش من حي 
الإ�ضكندري��ة باجتاه و�ضط املدينة "اإذ مت حترير 15 موقعا تابعا مل�ضلحي داع�ش، 

كما قتل خالل ال�ضتباكات العديد من املرتزقة".
ونق��ال عن م�ض��در مي��داين، يتق��دم املقاتلون �ض��وب مرك��ز املدينة بع��د اإطباق 
احل�ض��ار على املدينة وال�ضيطرة على جميع الط��رق، واأ�ضار امل�ضدر اإىل اأن تواجد 
املدني��ن ه��و العائق الوحيد اأمام تقدم احلملة "اأحيان��ا كثرية ن�ضطر اإىل اإيقاف 

العمليات ب�ضبب تواجد املدنين وتاأمن طريق اآمنة خلروج املدنين".
ه��ذا وحرر مقاتلو "غ�ض��ب الفرات"، 3 قرى و4 مزارع م��ن مرتزقة داع�ش خالل 
املرحلة الرابعة من حملة حترير الرقة التي دخلت يومها اخلام�ش، اإثر ا�ضتباكات 
عنيفة اندلعت اأم�ش، يف حميط قرية الريحانيات وكب�ش الغربي يف الريف الغربي 

للرقة وقرية امل�ضريفة، يف الريف اجلنوبي للرقة.
وتق��دم املقاتل��ون م�ضاف��ة 10كم انطالق��ا من �ضم��ال الرقة، مع بداي��ة املرحلة 

الرابعة التي تهدف اإىل حترير وادي اجلالب.

 

قاسمي: طهران تعقد غدًا اجتماعًا بمشاركة 
روسيا وتركيا بشأن سوريا

اأعلن املتح��دث با�ضم وزارة اخلارجية اليرانية به��رام قا�ضمي اأن طهران ت�ضت�ضيف 
غ��دا الثالث��اء اجتماعا ثالثيا ي�ضم رو�ضيا وتركيا يف �ضي��اق حمادثات اأ�ضتانا حول 
�ضوري��ا. وق��ال قا�ضمي، يف ت�رصيح ردا عل��ى �ضوؤال اإن هذا الجتم��اع ي�ضتغرق يوما 
واحدا و�ضيكون على م�ضتوى اخلرباء مب�ضاركة البلدان الثالثة اإيران ورو�ضيا وتركيا.
واأعرب قا�ضمي عن اأمله اأن تنعقد اجلولة الرابعة للمفاو�ضات حول �ضوريا يف اأ�ضتانا 

يومي 3 و 4 مايو املقبل. 
ي�ض��ار اإىل اأن لق��اًء ثالثيا جمع كال من وزراء اخلارجي��ة الرو�ضية �ضريغي لفروف و 
الإيراني��ة حمم��د جواد ظريف وال�ضورية وليد املعلم يف ال�14 من ال�ضهر احلايل تركز 
حول الو�ضع يف �ضوريا و�رصورة موا�ضلة �ضري املفاوا�ضات يف �ضبيل ت�ضوية الأزمة 

ال�ضورية.

استفتاء تركيا: اللجنة االنتخابية تؤكد سالمة التصويت رغم اعتراض المعارضة

اأك��د رئي���ش اللجن��ة العلي��ا لالنتخابات يف تركي��ا �ضالمة 
الت�ضوي��ت يف ال�ضتف��اء عل��ى تعديل الد�ضت��ور، الذي مينح 

�ضلطات وا�ضعة للرئي�ش رجب طيب اردوغان.
وج��اء ت�رصي��ح �ضع��دي غوف��ان بع��د طع��ن ح��زب ال�ضعب 
اجلمهوري يف تركيا يف نتيجة الت�ضويت يف ال�ضتفتاء ملا 
و�ضف��ه باأنه خروقات، من بينها ا�ضتخ��دام اأوراق ت�ضويت 

غري خمتومة.
تو�ض��ع  الت��ي  التعدي��الت،  عل��ى  املوافق��ون  وق��د ح�ض��ل 
�ضالحيات الرئي�ش، رجب طيب اأردوغان، على ن�ضبة تفوق 

51 يف املئة من الأ�ضوات بقليل.
وقوبل��ت نتيج��ة الت�ضوي��ت باحتف��الت واحتجاجات يف 
�ضتى بق��اع تركيا. وخ��رج اأن�ضار املعار�ض��ة يف م�ضريات 
احتجاجي��ة يف �ضوراع ا�ضطنبول، واحتفل اأن�ضار اأردوغان 

اأي�ضا بالفوز الذي قد يبقيه يف ال�ضلطة اإىل عام 2029.
وطال��ب ح��زب ال�ضع��ب اجلمه��وري باإعادة ف��رز �ضتن يف 
املئ��ة من الأ�ضوات. ولكن غوف��ان قال لل�ضحفين الثنن 
اإن اأوراق الت�ضوي��ت غ��ري املختومة طبعته��ا اللجنة العليا 
لال�ضتفت��اء واإنها �ضحيحة. واأ�ض��اف اأن الجراء ذاته اتبع 
يف انتخاب��ات �ضابقة.و�ضوتت ثالث مدن كربى يف تركيا، 

وهي ا�ضطنبول واأنقرة واإزمري، �ضد التعديالت الد�ضتورية.
وخ��رج معار�ض��و التعدي��الت الد�ضتوري��ة يف مظاه��رات 
وقرع��وا اأواين الطع��ام، يف ا�ضلوب تقلي��دي لالحتجاج، يف 

عدد من املظاهرات ال�ضاخبة.
ويف الوق��ت ذاته، خ��رج ان�ضار اإردوغ��ان حاملن الأعالم 
لالحتف��ال بنتيج��ة ال�ضتفت��اء، واثنى عليه��م اإردوغان ل 

"قرارهم التاريخي".
وبعد فرز 99،97 يف املئة من اأوراق الت�ضويت، فاز "نعم" 
بن�ضبة 51،41 يف املئة، بينما ح�ضل "ل" على 48،59 يف 
املئ��ة من الأ�ضوات، وبلغت ن�ضب��ة الت�ضويت 85 يف املئة. 

ما اأبرز ما جاء يف التعديالت الد�ضتورية؟
وتن���ش التعدي��الت الد�ضتوري��ة عل��ى اإج��راء النتخاب��ات 
الرئا�ضية والربملانية يف 3 نوفمرب/ ت�رصين الثاين 2019.
رئا�ضيت��ن  لوليت��ن  الرئي���ش  ينتخ��ب  اأن  املق��رر  وم��ن 
كح��د اأق�ض��ى؛ كل ولي��ة مدتها خم���ش �ضن��وات. ومن بن 

�ضالحيات الرئي�ش مبوجب التعديالت:

اأف��ادت جملة Focus ب��اأن امل�ضت�ض��ارة الأملانية انغيال 
م��ريكل �ضلم��ت ال�ضتخب��ارات الربيطاني��ة ملف��ا جمعت��ه 

ال�ضتخبارات الأملانية عن الرئي�ش فالدميري بوتن.
واأك��دت املجلة م�ضتن��دة اإىل م�ضادر مطلع��ة يف الأجهزة 
الأمني��ة الأملاني��ة املخت�ضة، اأن م��ريكل زارت يف اأكتوبر 
2015 املق��ر الريفي الر�ضم��ي لرئي�ش الوزراء الربيطاين 
ديفي��د كام��ريون والتق��ت هناك م��ع ق��ادة ال�ضتخبارات 
الربيطاني��ة "م��ي5- وم��ي6-" الذي��ن ح��ذروا الزعيمة 
الأملاني��ة من احتمال وقوع هجمات اإرهابية يف بالدها.  
وردت امل�ضت�ض��ارة عل��ى ذلك بت�ضليمهم ملف��ا عن الرئي�ش 

بوت��ن وم��واد م�ضابه��ة ع��ن الو�ض��ع يف الق��رم. ووفق��ا 
للمجل��ة مل تبل��غ م��ريكل ق��ادة ال�ضتخب��ارات الأملاني��ة 
ر�ضمي��ا بزيارتها هذه وهو ما اأث��ار ال�ضتياء بن موظفي 
دائ��رة ال�ضتخبارات الحتادية والهيئة الفيدرالية حلماية 
الد�ضت��ور يف اأملاني��ا. وتوؤك��د املجل��ة اأن م��ريكل مل تبلغ 
ال�ضتخب��ارات واملخاب��رات الأملانية اأي�ض��ا باأنها �ضلمت 
املل��ف املذك��ور للربيطاني��ن. وم��ن املتوق��ع اأن ت��زور 
امل�ضت�ض��ارة الأملاني��ة مو�ضك��و ي��وم 2 ماي��و ويت�ضم��ن 
برنام��ج زيارته��ا لقاء الرئي�ش فالدمي��ري بوتن ، وح�ضب 
م��ا ذكر دمي��ري بي�ضك��وف ال�ضكرتري ال�ضحف��ي للرئي�ش 
الرو�ض��ي، باأنه لي�ش م��ن ال�رصورة ا�ضتئن��اف امل�ضاورات 

احلكومية بن الدولتن يف هذه الزيارة .

اتهم الدعاء الع��ام يف كوريا اجلنوبية الرئي�ضة املعزولة 
بارك غيون ه��اي ورئي�ش جمموعة لوتي، �ضن دونغ بن، 
بتقا�ض��ي ر�ض��وة فى اأحدث تط��ور لف�ضيح��ة الف�ضاد التي 

هزت البالد منذ اأ�ضهر.
واأدت التحقيقات الت��ي اأجرتها النيابة العامة اإىل حدوث 
م��ا ي�ضب��ه الزل��زال داخ��ل اأك��رب موؤ�ض�ضة يف الب��الد، وهي 
جمموع��ة �ضام�ضونغ، بعدما األقى القب�ش على رئي�ضها، يل 
جاي يونغ، بتهمة تقدمي ر�ض��وة لبارك و�ضديقتها ت�ضوى 

�ضون �ضيل. ويحتجز الثالثة اأ�ضخا�ش يف مراكز احتجاز.
واتهم��ت النياب��ة العامل��ة ب��ارك بالتواط��وؤ م��ع ت�ض��وي 
للح�ض��ول على 7 مليارات وون )6.16 مليون دولر( من 
جمموعة لوتيه مقابل تقدمي امتيازات، ح�ضب بيان �ضادر 

عن النيابة.
وق��ال الدع��اء اإن ب��ارك متهم��ة اأي�ضا باإ�ض��اءة ا�ضتغالل 
�ضلطاته��ا وال�ضغ��ط عل��ى ���رصكات ك��ربى لتق��دمي اأموال 

ملوؤ�ض�ض��ات غ��ري هادف��ة للرب��ح. ونف��ت جمموع��ة لوتي��ه 
املزاع��م التي ت�ض��ري اإىل اأنها اأبرمت �ضفق��ات خمالفة مع 
ب��ارك، اأو �ضخ�ضي��ات عل��ى عالق��ة بها، مقاب��ل احل�ضول 
على امتي��ازات. كما نفت ب��ارك، ويل، وت�ضوي وجمموعة 

�ضام�ضونغ ارتكاب اأية خمالفات.
وكان��ت بارك ق��د ُعزلت م��ن من�ضبه��ا بعدما اأي��د ق�ضاة 
املحكم��ة الد�ضتوري��ة بالإجماع ق��رار الربمل��ان بعزلها، 
ب�ضب��ب دورها يف ف�ضيحة ف�ض��اد، تورطت فيها �ضديقتها 

املقربة ت�ضوي �ضون �ضيل.
واأعلنت اللجنة الوطني��ة لالنتخابات اأن انتخابات "حرة 
ونزيه��ة" �ضتج��رى، يف موع��د اأق�ضاه التا�ض��ع من مايو/ 

اأيار املقبل.
يذك��ر اأن املحكم��ة الد�ضتورية العليا �ضب��ق اأن براأت بارك 
م��ن بع���ش التهم، م��ن بينه��ا انته��اك حري��ة ال�ضحافة، 
واتهامات تتعلق بتق�ضريه��ا يف التعامل مع كارثة غرق 
�ضفين��ة �ضيول عام 2014، والتي اأ�ضفرت حينها عن مقتل 

مئات الأ�ضخا�ش معظمهم من الطالب.
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