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�ضاحية  مطاعم  �أحد  يف  �لأربعيني  �لعامل  يقول 
م�رش �جلديدة )�رشق �لقاهرة( حممد �ل�ضيد، �إنه مل 
ي�ضارك مطلقًا يف �نتخابات لختيار جمل�س حملي، 
�إىل  ول يعلم حتديد�ً مهمات تلك �ملجال�س، م�ضري�ً 
�لنيل(  )دلتا  �ملنوفية  حمافظة  من  يتحدر  �أن��ه 
ما  يف  �ضو�ء  قريتهم  يف  �أزم��ة  تو�جههم  وح��ن 
يتعلق باملياه �أو �لطرق �أو منزل �آيل �إىل �ل�ضقوط، 
يذهبون ع�ضبة �إىل �حلي حتى ي�ضمنون �ل�ضتماع 
ل�ضكو�هم. و�ُضكلت �آخر جمال�س حملية منتخبة يف 
�آن��ذ�ك  عليها  و��ضتحوذ   ،2008 �لعام  يف  م�رش 
كانون  ثورة  عقب  )ُحلَّ  �حلاكم  »�لوطني«  �حلزب 
 70 ح�ضد  �ملئة،  يف   90 بو�قع  »يناير«(  �لثاين 
�ل�10  ن�ضبة  مثل  فيما  بالتزكية،  منها  �ملئة  يف 
خا�ضت  عدة  و�أحز�بًا  م�ضتقلون  �لأخرى  �ملئة  يف 
�لقرت�ع منها »�لوفد« و »�لتجمع« علمًا �أنهم حازو� 
»�لوطني«.  من  تنازلت  نتيجة  مقاعدهم  بع�س 
تلك  بحل  ق�ضائي  حكم  �ضدر   2011 �لعام  ويف 
�ملحافظات  تعاين  �حل��ن،  ذلك  ومنذ  �ملجال�س، 
حال فر�غ يف ما يتعلق باجلو�نب �لرقابية وتنفيذ 
�ملجال�س  وتعد  �ملحافظات.  يف  �لتنمية  خطط 
تنفيذ  ل�ضمان  مهمة  حلقة  م�رش  يف  �ملحلية 
وتفعيل  �ملحافظات  د�خل  �لتنموية  �ملخططات 
دور �ملجتمعات �ملدنية ودعم �مل�ضاريع �ل�ضغرية، 
�إذ تتوىل م�ضوؤولية �لرقابة على �ملجال�س �لتنفيذية 
�لتي تتوىل تنفيذ �خلدمات د�خل �ملحافظات، كما 
و�حلكومة،  �ملو�طن  بن  و�ضل  حلقة  مبثابة  تعد 
�ملنوطة  ب���الأدو�ر  �ملجال�س  تلك  قيام  �أن  علمًا 
خ�ضو�ضًا  �ضكوك،  مو�ضع  كان  �ملا�ضي  يف  بها 
لكن  �مل��ح��ل��ي��ات.  يف  �ل�����ض��ارب  �لف�ضاد  ظ��ل  يف 

)مل  �جلديد  �لقانون  على  يعول  �مل�رشي  �لربملان 
�ملحليات  ف�ضاد  على  �لق�ضاء  تفا�ضيله( يف  تعلن 
و�إحد�ث طفرة فيها. ووعد رئي�س �لربملان �لدكتور 
�لإد�ة  م�رشوع  باإجناز  �أي��ام  قبل  عبد�لعال  علي 
�قرت�ع  �إج��ر�ء  �إىل  لفتًا  قريب،  وقت  يف  �ملحلية 
يف  �جل��اري،  �لعام  نهاية  قبل  �ملحليات  جمال�س 
»دعم  �لربملان  يف  �مل��و�لة  �ئتالف  ناق�س  وقت 

م�رش« �مل�رشوع خالل �جتماعه �خلمي�س �ملا�ضي، 
ونوه رئي�س �لئتالف �لنائب حممد �ل�ضويدي بعقد 
جل�ضات حو�ر جمتمعي قبل مترير �لقانون، م�ضري�ً 
�حلكومة  وكانت  ت�رشيعية.  �ضيحدث"ثورة  �أنه  �إىل 
قدمت م�رشوع قانون �لإد�رة �ملحلية �ضابقًا، وعلى 
�ملجل�س  يف  مبناق�ضته  �ملعنية  �للجنة  �أن  رغ��م 
�إل  �ملا�ضي،  )يوليو(  متوز  يف  عملها  من  �نتهت 

�لعامة ملناق�ضته  �أعمال �جلل�ضة  �أنه مل يدرج على 
لتمريره حتى �لآن. ويحدد �لقانون طريقة  متهيد�ً 
�لقرت�ع يف جمال�س �لبلديات �ضو�ء بنظام �لقو�ئم 
�أ�ضا�ضه  �أو �ملختلط، و�لأخري جرت على  �لفردي  �أو 

�نتخابات جمل�س �لنو�ب.
قبل  �لبلديات  �قرت�ع  �إجر�ء  يجب  �لد�ضتور  ووفق   
�لعليا  �لهيئة  وتتوىل   ،2019 �ملقبل  �لعام  نهاية 

�قرت�ع  �أول  ليكون  عليها،  �لإ���رش�ف  لالنتخابات 
و��ضتق  كامل.  ق�ضائي  �إ�رش�ف  يجري حتت  حملي 
ب��ل ن��و�ب وح��زب��ي��ون ي��ع��دون ك��و�دره��م خلو�س 
.  و�عتاد  �لنتخابات، ت�رشيح عبد�لعال بارتياح 
ل�ضتقبال  دو�ئ��ره��م  يف  مقار  فتح  برملانيون 
�ضكاوى �ملو�طنن، وغالبيتها يدور حول خدمات 
�أو���ض��اع  ���ض��وء  �أو  �مل��ي��اه  يف  نق�س  م��ن  حملية 
يف  ثنائية  �أدو�ر�ً  برملانيون  يلعب  وفيما  �لطرق. 
تعاين  حملية،  جمال�س  �نتخاب  حلن  �ضو�حيهم 
�ضائق  �ضكا  �إذ  كليهما،  غياب  من  �أخ��رى  �ضو�ح 
�لتاك�ضي �خلم�ضيني �أحمد علي  حال نو�ب د�ئرته 
»كنا  قائاًل:  �لقاهرة(  )�رشق  �ملطرية  �ضاحية  يف 
نر�هم د�ئمًا قبل �لقرت�ع لكن منذ فوزهم مل نعد 
�نتخابات  �آخر  وكانت  �أغلقت«.   ومقارهم  نر�هم 
ع��ام  م��ن  ن��ي�����ض��ان   يف  م�����رش  �ضهدتها  حملية 
و�لتناف�ضية  �لق�ضائي  �لإ�رش�ف  غياب  يف   ،2008
�لنتخابية، �إذ بلغ عدد مقاعد �ملحليات حينها 52 
�ألف مقعد، ح�ضمت 44 �ألًفا منها بالتزكية، و�أجريت 
�ملتبقية  �ملقاعد  على  �لتناف�ضية  �لنتخابات 
�آلف   6 عليها  تناف�س  مقعد،  �آلف   8 وع��دده��ا 
مر�ضح للحزب �لوطني �ملنحل فقط، و�لباقون من 
جمل�س  رئي�س  وقال  و�لتكتالت.  �لأحز�ب  خمتلف 
للربملان،  �لعامة  �جلل�ضة  �أمام  �مل�رشي    �لنو�ب 
نهاية  قبل  �ضيكون  �ملحلية  �لنتخابات  �إجر�ء  �إن 
�لعام �جلاري، بعد �أن �نتهت جلنة �لإد�رة �ملحلية 
�إىل رئي�س �ملجل�س،  و�أحالته  �لقانون  من م�رشوع 
جيد،  م�ضتوى  على  �لقانون  م�رشوع  �أن  م��وؤك��ًد� 
و�ضيتم مناق�ضته قريًبا وح�ضمه لإجر�ء �لنتخابات. 
�نتقاًد�  كمال،  عبد�حلميد  �مل�رشي  �لنائب  ووجه 
لذًعا لرئي�س �لربملان، ب�ضبب تاأخر �إ�ضد�ر قانون 

�لإد�رة �ملحلية و�إجر�ء �لنتخابات.

  ترقب القتراع المحليات وسط غياب شعبي في مصر 

 

    

الكشف عن مرجع "داعش" في قطع الرؤوس

 خمسة مرشحين ينافسون إردوغان في 
االنتخابات الرئاسية التركية

كشف "هوية" منفذ هجوم باريس 

�جلورنال – متابعة : ك�ضفت بريطانية عن ما و�ضفته ب�"�لدليل" �ملعتمد من قبل تنظيم 
"د�ع�س" �لإرهابي لتربير قطع روؤو�س �ضحاياه. و�أو�ضحت ، �أن "�لكتاب �لذي ي�ضفي 
�ل�رشعي��ة على وح�ض��ية تنظيم "د�ع�س" ُك�ض��ف عنه �أخري� لأول م��رة، وهو يحوي 579 

�ضفحة، �ألفه مرجع �لتنظيم �أبو عبد �هلل �ملهاجر".
ويتاأل��ف �لكت��اب وفق��ا لل�ض��حيفة من 20 ف�ض��ال ويحمل ��ض��م "فقه �لدم��اء"، ويعترب 
�ملرجع �لأول للمتطرفن، �إذ يبيح لهم حمل �ل�ض��الح و�قرت�ف �ملجازر، وقتل �ملدنين، 
و�ل�ض��بي و�لختط��اف و�لتنكيل باجلثث، و�ملتاجرة بالأع�ض��اء، وقط��ع �لروؤو�س وقتل 
�لأطفال، ف�ض��ال عن "��ض��رت�تيجية �لأر�س �ملحروقة" و�لعمليات �لإرهابية يف خمتلف 
دول �لعامل. �لعر�ق يحكم باإعد�م 6 تركيات منتميات لتنظيم "د�ع�س" و�أ�ض��ارت �إىل �أن 
خ��رب�ء م��ن منظمة مكافحة �لتطرف "كوي��الم" �لربيطانية، عكفو� عل��ى حتليل �لكتاب 
ملدة عامن، و�أعدو� تقييما منهجيا دقيقا عنه، وتو�ض��لو� �إىل �إي�ضاح مفاده �أن �لكتاب 

يحرف تعاليم �لدين �لإ�ضالمي، ويعطي �لغطاء �ل�رشعي لأعمال �لتنظيم �لإجر�مية.

�جلورن��ال – متابع��ة : �أعلن��ت جلن��ة �لنتخاب��ات �لرتكي��ة  �أ�ض��ماء جميع �ملر�ض��حن 
�ملتناف�ض��ن على مقعد �لرئا�ض��ة بالنتخابات �ملقرر �إجر�ئه��ا يف 24 يونيو-حزير�ن 
�ملقب��ل وبالإ�ض��افة �إىل �لرئي���س �حلايل ورئي�س ح��زب �لعد�لة و�لتنمي��ة �حلاكم رجب 
طيب �إردوغان، ��ض��توفى خم�ض��ة مر�ض��حن �ل�رشوط �لقانونية �ملطلوب��ة خلو�س غمار 
�ل�ض��باق �لرئا�ضي. وت�ض��م قائمة �ملناف�ض��ن لإردوغان رئي�س حزب �ل�ضعب �جلمهوري 
�لعلماين حمرم �إجنيه و�ملر�ضحة �لقومية مري�ل �أك�ضينار زعيمة حزب �خلري، و�ل�ضيا�ضي 
�لك��ردي �مل�ض��جون �ض��الح �لدين دميريتا�س، بالإ�ض��افة لتيميل ك��رم �هلل �أوغلو رئي�س 
حزب �ل�ض��عادة ودوغو برينت�ض��يك رئي�س حزب �لوطن. وتقدم �إردوغان باقرت�ح لإجر�ء 
�لنتخابات �ملبكرة بعد فوزه �ل�ضعب با�ضتفتاء �لعام 2017 �لذي دعا فيه �إىل حتويل 
�لنظام �ل�ضيا�ضي �لرتكي من نظام برملاين �إىل نظام رئا�ضي يعطي �لرئي�س �ضلطة تعين 
رئي�س �حلكومة و�لتدخل �ملبا�رش بعمل �لق�ضاء وهو ما يثري �تهامات لإردوغان ب�ضعيه 

لالإم�ضاك بزمام �ل�ضلطة لأطول فرتة ممكنة

�جلورنال - متابعة:  قال م�ض��در ق�ض��ائي فرن�ضي، �لأحد، �إن منفذ �لهجوم يف 
�لعا�ض��مة باري���س، م��ن مو�ليد دولة �ل�ضي�ض��ان عام 1997، م�ض��ري� �إىل �أنه مت 
�عتقاله و�لديه على ذمة �لتحقيق. وذكرت �ل�ض��لطات �لفرن�ضية �أن مهاجما قتل 
�أحد �ملارة يف هجوم ب�ضكن �أ�ضاب خالله �أي�ضا 4 �آخرين يف قلب باري�س يف 

�ضاعة متاأخرة من م�ضاء �ل�ضبت �ملا�ضي ، قبل �أن تقتله �ل�رشطة بالر�ضا�س.
و �ض��هدت فرن�ض��ا حالة تاأهب ق�ض��وى بعد �ضل�ض��لة م��ن �لهجمات، �لتي �ض��نها 
تنظي��م د�ع���س �أو كان م�ض��در �إله��ام ملنفذيها و�ض��قط خاللها �أك��ر من 240 
قتي��ال منذ 2015. وق��ال �لرئي�س، �إميانوي��ل ماكرون، بعد �لهجوم �إن فرن�ض��ا 
"لن تخ�ض��ع قيد �أمنلة لأعد�ء �حلرية"، و�أ�ض��اد برجال �ل�رشطة "لتمكنهم من 
�لإرهابي". و�أو�ض��ح رئي�س �لوزر�ء، �إدو�ر فيليب، �أن رجال �ل�رشطة و�ضلو� �إىل 
م�رشح �جلرمية خالل 5 دقائق، كما "مت حتييد" �ملهاجم يف غ�ضون 9 دقائق.
و حت��دث روكو كونتينتو، ممث��ل �حتاد �ل�رشطة، �إن �ملهاج��م بعد طعنه �ملارة 
ب�ض��كن، �ندفع نحو رجال �ل�رشطة وهو ي�رشخ: "�ض��اأقتلكم، �ض��اأقتلكم". وقام 
رج��ال �ل�رشط��ة عقب ذل��ك باإطالق �لنار علي��ه. وقال �ملدعي �لعام �لفرن�ض��ي، 
فر�ن�ض��و� مولن، �إن وحدة مكافحة �لإرهاب بال�رشطة �ض��تبد�أ حتقيقا يف �ضوء 

"طبيعة �لعملية" �لتي قام بها �جلاين.

حتتفل �إ�رش�ئيل، �ليوم �لثنن 14 مايو / �أيار، بنقل �ل�ض��فارة 
�لأمريكي��ة �إىل �لقد���س، بح�ض��ور �أك��ر م��ن 32 دول��ة، بينه��ا 
دول �أوروبي��ة و�أفريقي��ة، وغياب رو�ض��ي، بالتز�من مع ذكرى 
تاأ�ض��ي�س �إ�رش�ئيل، �لتي يقابلها ��ض��تعد�د�ت فل�ضطينية للتعبري 
عن رف�س �لقر�ر �لأمريكي و�لتاأكيد على "�حلقوق �لفل�ض��طينية 

�لتاريخية".
و�أوردت �ضحيفة "هاآرت�س" �لإ�رش�ئيلية،  �م�س  �لأحد 13 مايو 
/ �أيار، قائمة ت�ض��م 32 دولة �ضي�ضارك ممثلوها يف �حتفالت 

�إ�رش�ئي��ل بنقل �ل�ض��فارة �لأمريكية �إىل �لقد���س، �ملقرر ة �ليوم 
�لثنن، بح�ضور �إيفانكا تر�مب، �بنة �لرئي�س �لأمريكي دونالد 
تر�مب، وجاريد كو�ض��ر، كبري م�ضت�ض��اري �لبيت �لأبي�س، على 
ر�أ���س وف��د ي�ض��م 250 ع�ض��و� بينه��م وزي��ر �خلز�نة �ض��تيفن 

منو�ضن، ونائب وزير �خلارجية جون �ضوليفان.
ولفت��ت �ل�ض��حيفة �إىل �أنه رغم رف�س �لحت��اد �لأوروبي لقر�ر 
نق��ل �ل�ض��فارة �لأمريكي��ة �إىل �لقد���س، �إل �أن ع��دد م��ن دول��ه 
�ضت�ض��ارك يف مر��ض��م �حتف��الت �إ�رش�ئي��ل بهذ� �حل��دث، �لذي 

�ضيجري �ليوم �لثنن، و�ضط غ�ضب �ضديد من �لفل�ضطينين.
وت�ض��م قائم��ة �ل��دول �لت��ي �ض��تح�رش �لحتف��الت: )�ألبانيا، 

و�لكونغ��و  و�لكونغ��و،  و�لكام��ريون،  و�لنم�ض��ا،  و�أنغ��ول، 
�لدميقر�طية، و�ضاحل �لعاج، وجمهورية �لت�ضيك، و�لدومنيكان، 
و�ل�ض��لفادور، و�إثيوبي��ا، وجورجيا، وغو�تيم��ال، وهندور��س، 
و�ملج��ر، وكينيا، ومقدونيا، وبورما، ونيجرييا، وبنما، وبريو، 
و�لفلب��ن، وروماني��ا، ورو�ن��د�، و�رشبي��ا، وجنوب �ل�ض��ود�ن، 
وتايالند، و�أكور�نيا، وفيتنام، وبر�جو�ي، وتنز�نيا، وز�مبيا".

و�أعلن �لرئي�س �لأمريكي دونالد تر�مب �عرت�ف بالده بالقد�س 
عا�ض��مة لإ�رش�ئي��ل يف 6 دي�ض��مرب / كانون �لثاين �ملا�ض��ي، 
وطال��ب وز�رة �خلارجي��ة باتخ��اذ �لإج��ر�ء�ت �لالزم��ة لنق��ل 

�ل�ضفارة �إىل مقرها �جلديد.

ومن �ملق��رر �أن جتري �إجر�ء�ت نقل �ض��فارة �لوليات �ملتحدة 
�لأمريكية �إىل �لقد�س، مب�ض��اركة دولية، وغياب �لدول �لعربية، 
ورو�ض��يا، و�ل�ضن، �إ�ض��افة �إىل �لحتاد �لأوروبي �لذي يرف�س 
�لإجر�ء رغم م�ضاركة بع�س دوله يف �لحتفالت �خلا�ضة به.

وي�ض��ار �ىل �ن �إ�رش�ئيل،  بد�ت ، �حتفالتها �لتقليدية بالذكرى 
�لو�حدة و�خلم�ض��ن ملا تطلق عليه "�ض��م �لقد���س" �أو "توحيد 

�لقد�س"، وذلك و�ضط �إجر�ء�ت �أمنية م�ضددة . 
و�ضهدت  �ضاعات �لنهار م�ضري�ت حا�ضدة يرفع �مل�ضاركن فيها 
�لأعالم �لإ�رش�ئيلية وي�ض��ريون يف �ض��و�رع �ملدينة و�ضول �إىل 

حائط �ملبكى بالقرب من �مل�ضجد �لأق�ضى . 

�أع��رب وزي��ر �خلارجية �لإير�ين حممد ج��و�د ظريف عن 
��ض��تعد�د طه��ر�ن جلمي��ع �خلي��ار�ت على �ض��عيد ملفها 
�لن��ووي، موؤك��د� �أن ��ض��تمر�ر �لتف��اق �لن��ووي مرهون 
ب�ض��مان م�ض��الح �إير�ن. وقال ظريف �ليوم لل�ضحفين 
يف بكن: "�لحتاد �لأوروبي كان �لأكر طلبا من �إير�ن، 
ودع��ا �إىل بق��اء �إير�ن يف �لتفاق �لنووي بعد �ن�ض��حاب 
�لولي��ات �ملتحدة منه". وتاب��ع: "على �لدول �لأوروبية 
�أن ت�ض��من لنا �أنه عل��ى �لرغم من �ن�ض��حاب �أمريكا من 
�لتفاق �لنووي، فاإن م�ض��الح �ل�ض��عب �لإير�ين �ضت�ضتمر 
يف �حلف��اظ عليها". ولفت �لوزي��ر �إىل �لعالقات �جليدة 

بن �إير�ن و�ل�ض��ن قبل �لتفاق �لن��ووي و بعد �لتفاق 
�أف�ض��ل �رشي��ك جت��اري  �ل�ض��ن  �أن  �لن��ووي، م�ض��يفا 
لإي��ر�ن رغم بعده��ا �جلغر�يف،"�ليوم نح��ن و�ثقون من 
�أن �ل�ض��ينين �ض��يكونون معن��ا". وق��ال: "بالن�ض��بة لنا 
�ملفاو�ض��ات مع خم�ض��ة ناق�س و�حد ز�ئ��د و�حد �أو مع 
جمموع��ة 5، ق��د بد�أناه��ا م��ع �أ�ض��دقائنا، �ل�ض��ن هي 
و�ح��دة من �أقرب �لأ�ض��دقاء لإي��ر�ن، و�ليوم �ض��نتحدث 
حول ح�ض��ول �ير�ن على م�ضاحلها يف �لتفاق �لنووي 
�إي��ر�ن  "عالق��ات  و�أ�ض��اف:  �أمري��كا".  �ن�ض��حاب  بع��د 
م��ع �ل�ض��ن ورو�ض��يا و�لحت��اد �لأوروبي كان��ت طيبة 
و�إيجابية على �لدو�م... بعد �ن�ضحاب �أمريكا من �لتفاق 
�لن��ووي �ض��تزد�د �أهميته��ا". وو�ض��ل وزي��ر �خلارجي��ة 

�لإير�ين  �لحد �إىل �ل�ض��ن، للم�ض��اور�ت مع �مل�ضوؤولن 
�ل�ض��ينين حول �ض��بل ��ض��تمر�ر �لتز�م طهر�ن بالتفاق 
�لنووي و�ل�ض��مانات �لتي قد تقدمه��ا �لأطر�ف �لدولية 
�لفاعلة مبا يحفظ م�ض��الح �ل�ضعب �لإير�ين.  زيارة وزير 
�خلارجي��ة �لإي��ر�ين �إىل �ل�ض��ن، مثلت �ملحط��ة �لأوىل 
م��ن جولته يف عدد م��ن �لدول وبينها رو�ض��يا وبلجيكا 
لبحث م�ض��تقبل �لتفاق �لنووي بعد �ن�ض��حاب و��ض��نطن 
�لثن��ن  �لي��وم  �إىل مو�ض��كو  من��ه. و�ض��يتوجه ظري��ف 
للمحادث��ات مع �مل�ض��وؤولن �لرو�س، قب��ل �أن يغادر �إىل 
بروك�ض��ل لالجتماع مع وزر�ء خارجية فرن�ضا و�أملانيا 
وبريطانيا وم�ض��وؤولة �ل�ضيا�ض��ة �خلارجي��ة يف �لحتاد 

�لأوروبي فيدريكا موغرييني �لثالثاء.

 ح��اول رئي���س �لوزر�ء �ملالي��زي مهاتري حممد 
تهدئ��ة  �إبر�هي��م  �أن��ور  �مل�ض��جون  و�ل�ضيا�ض��ي 
�م���س   ي��وم  �حلاك��م  �لتحال��ف  يف  �خلالف��ات 
�لأحد بعد ن�ض��وبها بن �أن�ض��ارهما فيما يتعلق 
باملنا�ض��ب �لوز�رية .  وحقق �لتحالف �ملوؤلف 
من �أربعة �أحز�ب ن���رش� تاريخيا يف �نتخابات 
حتال��ف  عل��ى  متغلب��ا  �لأربع��اء  ي��وم  عام��ة 
باري�ض��يان �ل��ذي حكم �لبالد لف��رتة طويلة لكن 
ن�ض��وب خالف��ات بهذه �ل�رشع��ة �أثار ت�ض��اوؤلت 
ع��ن وحدة موقف �لتحال��ف �لفائز �لذي مل يكن 

مرجحا ت�ضكيله من �لأ�ضل.
وق��ال �أن��ور يف بي��ان �أ�ض��دره وه��و ر�ق��د يف 
�مل�ضت�ض��فى �إنه قال لأع�ض��اء حزب��ه وهو حزب 
عد�ل��ة �ل�ض��عب �أن يعمل��و� عل��ى �ض��مان بق��اء 

حكومة مهاتري "قوية وم�ضتقرة ". 
و ق��ال �إن��ه ط��رح خ��الل حمادث��ة م��ع مهاتري 
�أك��ر  ”مفاو�ض��ات  باإج��ر�ء  �حل��زب  مطال��ب 
�ض��مول“ يف �إ�ض��ارة ملحادثات ت�ض��كيل جمل�س 
�ل��وزر�ء. وقال مهات��ري يف �لتلفزيون �لر�ض��مي 
”يف �لبد�ي��ة يج��ب �أل ننظ��ر �إىل �لن�ض��ب“ يف 

جمل�س �لوزر�ء 
و�أ�ض��اف "�ضتو�ض��ع �لن�ض��ب عندما ن�ضكل باقي 
جمل�س �ل��وزر�ء... بالطبع �ض��يكون هناك بع�س 
�خلالفات ب�ضبب �حتياجات ورغبات كل حزب. 

هذ� �ضيقرره رئي�س �لوزر�ء". 

اليوم افتتاح السفارة االميركية في القدس بمشاركة  32  دولة 

تصاعد الخالفات داخل ايران ترهن استمرار االتفاق النووي بضمان مصالحها 
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أول حاملة طائرات صينية مصنعة محليا تبحر في رحلة تجريبية

 �أعلنت و�ض��ائل �لإعالم �لر�ض��مية �ل�ض��ينية �أن �أول حاملة 
طائ��ر�ت �ض��ينية م�ض��نعة حمليا غ��ادرت مين��اء د�ليان 
ب�ض��مال �رشق �لبالد لب��دء رحالتها �لتجريبي��ة يوم �م�س  
�لأحد يف �أحدث �إجناز �ض��من �ضل�ضلة جهود بكن لتحديث 

قو�تها �مل�ضلحة.
ومت تد�ض��ن حامل��ة �لطائ��ر�ت �لت��ي مل ًيطلق عليها ��ض��م 
بع��د �لع��ام �ملا�ض��ي ولك��ن منذ ذل��ك �لوق��ت كان يجري 
تزويدها بالأ�ض��لحة و�لأنظم��ة �لأخرى ومل تكن قد دخلت 
�خلدمة بعد. و�أكدت وكالة �أنباء �ل�ضن �جلديدة   )�ضينخو�( 
يف بيان مقت�ض��ب مغادرة �ل�ض��فينة يف رحالت جتريبية. 
و�أظهرت و�ضائل �لإعالم �لر�ضمية �لأخرى �ضور� بال تاريخ 
حلاملة طائر�ت يحفها �ل�ض��باب خارج مر�ضاها مبا�رشة.     
وقالت �ض��ينخو� �إن   "ثاين حاملة طائ��ر�ت لبالدنا �أبحرت 
م��ن مر�ض��اها يف حو�س د�ليان لل�ض��فن للمي��اه �ملقابلة 
للقيام مبهمة بحرية جتريبية وذلك ب�ض��كل �أ�ضا�ض��ي لتفقد 
و�لتحق��ق م��ن ��ض��تقر�ر و�إمكانية �لعتماد عل��ى �لأنظمة 
�مليكانيكية و�ملعد�ت �لأخرى".      ول يعرف �أي �ضيء ُيذكر 
ع��ن برنامج حامالت �لطائر�ت �ل�ض��يني و�ل��ذي يعد من 
�أ�رش�ر �لدولة على �لرغم من �أن و�ض��ائل �لإعالم �لر�ض��مية 
تكهنت على نطاق و��ض��ع يف �لأ�ض��ابيع �لأخرية قرب بدء 
�لتج��ارب �لبحري��ة للحامالت. وي�رشف �لرئي�س �ل�ض��يني 
�ض��ي ج��ن بين��غ عل��ى خط��ة طموح��ة لتحدي��ث �لق��و�ت 
�مل�ضلحة ت�ض��مل تطوير طائر�ت ل تر�ضدها �أجهزة �لر�د�ر 
و�ضو�ريخ م�ض��ادة لالأقمار �ل�ض��ناعية يف تعزيز �ل�ضن 
لوجودها يف بحر �ل�ض��ن �جلنوبي �ملتنازع عليه وحول 

تايو�ن �لتي تعتربها بكن �إقليما تابعا لها.
وقال خرب�ء ع�ضكريون �ضينيون لو�ضائل �لإعالم �لر�ضمية 
�إن م��ن غري �ملتوقع دخ��ول حاملة �لطائ��ر�ت �لتي بنيت 
يف مين��اء د�لي��ان ب�ض��مال ���رشق �ل�ض��ن �خلدم��ة قب��ل 
2020 مبجرد جتهيزها وت�ض��ليحها ب�ضكل كامل. وقالت 
�حلكومة �إن ت�ض��ميم حاملة �لطائر�ت �جلديدة �عتمد على 
�خل��رب�ت �لتي �كت�ض��بتها �لبالد من لياونين��غ �أول حاملة 
طائر�ت لل�ض��ن و�لتي مت �رش�وؤها م�ضتعملة من �أوكر�نيا 

يف 1998 و�أعيد جتديدها يف �ل�ضن.
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يف الوقت الذي ترتقب 
الأحزاب ال�صيا�صية �صدور 

قانون الإدارة املحلية 
اجلديد والذي مبوجبه 
يجري اقرتاع املجال�س 

املحلية )البلدية( املقبلة، 
يبدو اأن ال�صارع امل�صري 

غائب عن تلك الأجواء، 
ويفتقد احلما�صة جتاه 

اأي انتخابات مرتقبة 
لتلك املجال�س، يف ظل 

غياب اأدوارها �صابقًا 
وعدم تاأثريها يف حت�صني 
اأحوالهم على مدار عقود، 

حتى اأن كثريين ل يعلمون 
جمرد ماهيتها.
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