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رسالة عراقية إلى الملك سلمان 

عمان: قرار ترامب حول الجوالن صادم ويعزز الكراهية

موجة اعتقاالت جديدة في تركيا على صلة بغولن

وج��ه ال�سفري العراقي يف اململكة العربية ال�سعودي��ة، قحطان طه، ر�سالة اإىل امللك 
�سلمان بن عبد العزيز.

وق��ال قحط��ان طه: "نحن ممتنون جدا لكرم امللك �سلمان بن عبد العزيز حفظه اهلل 
لل�سع��ب العراق��ي ومبادرت��ه ببناء مدينة ريا�سي��ة يف بغداد، فهي تن��م عن الوفاء 
واحل��ب الكبري واملودة لل�سع��ب العراقي من امللك �سلمان، وم��ا �ساهده اجلميع من 

احتفال قبل اأيام يف ملعب ال�سعب يف بغداد"، 
وج��اءت ر�سال��ة ال�سفري ال�سع��ودي ردا على التع��اون الذي تبدي��ه ال�سعودية خالل 
الف��رة الأخرية جتاه العراق، وهدية امللك �سلمان التي اأهداها اإىل ال�سعب العراقي، 
يف مار���س/اآذار املا�س��ي، بت�سييد ا�ستاد لكرة القدم يف الع��راق، وذلك بعد مباراة 

ودية جمعت بني منتخبي البلدين يف الب�رصة.
واأك��د وكي��ل وزير ال�سباب والريا�سة العراقية ع�س��ام الديوان اإطالق م�سمى مدينة 
املل��ك �سلمان بن عبدالعزي��ز، على املدينة الريا�سية التي اأهداها العاهل ال�سعودي 

لل�سعب العراقي، والتي تقدر تكلفة اإن�سائها بنحو 450 مليون دولر.
وع��ر الدي��وان عن �سكره للمل��ك �سلمان بن عب��د العزيز ولويل العه��د الأمري حممد 
ب��ن �سلم��ان واحلكومة ال�سعودي��ة وال�سعب ال�سعودي عامة على ه��ذه املكرمة التي 
ن���رصت الف��رح وال�سع��ادة يف نفو�س العراقي��ني واأعادت لهم كثريا م��ن الأمل حول 

عودة الأجماد للريا�سة العراقية.

ق��ال خالد املعويل رئي���س جمل�س ال�سورى العم��اين اإن ق��رار الإدارة الأمريكية يف 
الع��راف بال�سي��ادة الإ�رصائيلية على مرتفعات اجل��ولن ال�سورية، �سادم ومزعج 
لعملي��ة ال�س��الم ويعار���س القوان��ني الدولية. ودع��ا املعويل يف كلمت��ه باجلمعية 
املمار�س��ات  اإىل وق��ف  املنعق��دة يف قط��ر  ال��دويل  الرمل��اين  العام��ة لالحت��اد 
الإ�رصائيلي��ة امل�ستم��رة عل��ى الأق�س��ى ال�رصيف، وق��ال: "ل �سالم نرج��وه ول اأمل 
نح��دوه وهن��اك �سعب يف هذا الع��امل يقبع حتت الحتالل والظل��م والعدوان. اإن ما 
يحدث اأمر ل ميكن قبوله، ول ي�سح ال�سكوت عنه". واأ�ساف املعويل اأن املمار�سات 
الإ�رصائيلي��ة امل�ستمرة على الأق�سى ال�رصي��ف واملمنهجة وال�سعي اإىل طم�س هوية 
القد���س وتهويده��ا اأمر ل ميكن قبوله ول ي�سح ال�سك��وت عنه. واأو�سح املعويل اأنه 
لتحقي��ق ال�س��الم ينبغي دعم ال�سعب الفل�سطيني يف اإقام��ة دولة م�ستقلة عا�سمتها 

القد�س، واأن ينال ال�سعب كامل حقوقه امل�رصوعة.

اأوقف��ت ال�سلط��ات الركي��ة، ع���رصات الأ�سخا���س الذي��ن ي�ستب��ه باأنهم عل��ى �سلة 
بالداعي��ة فتح اهلل غول��ن، العدو اللدود لأنقرة التي تتهم��ه باإعداد حماولة انقالب، 
وتبحث عن مئات اآخرين من امل�ستبه بهم. وذكرت وكالة اأنباء الأنا�سول الر�سمية، 
اأن ال�سلط��ات اأ�س��درت مذكرات توقيف يف حق اأكرث من 400 �سخ�س يف اإطار عدد 
كب��ري م��ن التحقيق��ات يف جميع اأنحاء تركي��ا. واأوقف 127 منه��م حتى منت�سف 
النه��ار. وي�ستب��ه ب��اأن الأ�سخا���س املوقوف��ني اأو املالحقني، ينتم��ون اإىل جماعة 

الداعية غولن التي ت�سفها اأنقرة باأنها "جمموعة اإرهابية".
ويته��م الرئي�س الركي رجب طيب اأردوغان، الداعية غولن، بالوقوف وراء حماولة 
النق��الب يف 15 يولي��و )متوز( 2016. ويرف�س غولن )70 عامًا( الذي يعي�س يف 
الولي��ات املتحدة منذ حوايل ع�رصين عامًا، ه��ذه التهامات. ومن بني املوقوفني 
اأو الذي��ن �سدرت يف حقهم مذكرات توقي��ف الثالثاء، عنا�رص �سابقون يف ال�رصطة 
اأو اجلي���س، واأ�سخا�س ي�ستب��ه با�ستخدامهم تطبيق بريد اإلك��روين يلقى رواجًا يف 

حركة غولن.

بينم��ا يتوا�س��ل اعت�س��ام اآلف املحتجني يف ال�س��ودان لليوم 
الثال��ث على التوايل، دخلت اإىل الق���رص الرئا�سي حقيبة مغلقة 

باأرقام �رصية من خارج البالد.
وق��ال م�ست�س��ار رئي�س دولة جن��وب ال�سودان لل�س��وؤون الأمنية 
ت��وت قل��واك، يف ت�رصيح��ات ل�سحيف��ة ال�سيح��ة ال�سوداني��ة، 
اإن��ه �سلم الرئي���س عمر الب�سري ر�سالة من نظ��ريه بدولة اجلنوب 
�سلفاك��ري مياردي��ت و"حقيب��ة مغلق��ة" باأرق��ام �رصي��ة خالل 

لقائهما الأخري، قاطعا باأنه ل يعرف ماهيتها.
وق��ال قل��واك يف ت�رصيح��ات لل�سحيفة: "فيما يتعل��ق بر�سالة 
�سلفاك��ري اإىل الب�س��ري، لي���س ل��دّي احل��ق اأن اأق��ول اأو اأنق�س اأو 
اأزي��د فيها، وعلّي فق��ط اأن اأ�سلم ر�سالة من اخلرطوم اإىل جوبا". 
واأ�س��اف: "اأن��ا عبد ماأم��ور وال�سنط��ة مغلقة باأرق��ام �رصية ل 

اأعرفها".
واأعلن اأن اخلرطوم �ستبعث بفريق تفاو�س اإىل اجلنوب ملقابلة 
ق��ادة احلرك��ة ال�سعبي��ة قط��اع ال�سم��ال: مال��ك عق��ار، ويا�رص 
عرمان، قبيل و�سول الب�سري اإىل جوبا لالنخراط يف قمة ثالثية 

جتمعه ب�سلفاكري ومو�سيفيني.

وقال املخت�س يف ال�ساأن الإ�رصائيلي، عمر جعارة، 
اإن "اآخ��ر ال�ستطالع��ات امل�سموح به��ا يف ال�سا�سة 
الإ�رصائيلية هي ا�ستطالعات القناة 12 والقناة 13 
والقناة 11، والتي ظهرت خالل اليومني املا�سيني 
وانتهت بعدها ال�ستطالعات التي تعتر من اأ�سكال 

الدعاية النتخابية".
واأ�س��اف جع��ارة، يف حديث �سحف��ي، اأن "اأبرز ما 
اأفرزت��ه اآخر ا�ستطالع��ات التي بثت ع��ر ال�سا�سات 
 12 القن��اة  ع��ر  ال�ستط��الع  كان  الإ�رصائيلي��ة، 
والقن��اة 13 والتي اأعطت حل��زب غانت�س 31 مقعداً 
بينم��ا اأعطت حل��زب نتانياهو 27 مقع��داً بفارق 4 

مقاعد".
 11 القن��اة  ا�ستط��الع  اأن  اإىل  جع��ارة،  واأ�س��ار 
الإ�رصائيلي��ة، من��ح 28 مقع��داً ل��كل م��ن احلزب��ني 
الذي��ن يراأ�سهم��ا نتانياه��و وغانت���س، واأن جمي��ع 
ال�ستطالعات ع��ر و�سائل الإع��الم الإ�رصائيلية مل 

تعِط غانت�س اأكرث من فارق 4 مقاعد كحد اأق�سى.
اأن  الإ�رصائيل��ي،  ال�س��اأن  يف  املخت���س  واأو�س��ح 
نتائج هذه ال�ستطالع��ات دقت ناقو�س اخلطر لدى 
نتايناهو، ال��ذي حث الإ�رصائيلي��ني على الت�سويت 
لإنق��اذ حكومة اليمني، اأو مواجه��ة حكومة تتحكم 

بها الأحزاب العربية.
ف��وزه  ح��ال  يف  نتانياه��و  م�ستقب��ل  وح��ول 

بالنتخاب��ات واحلظ��ي بت�سكيل احلكوم��ة املقبلة، 
انتخاب��ه لأرب��ع  "نتانياه��و مت  اإن  ق��ال جع��ارة، 
لكن��ه  عام��ًا،   16 يحك��م  اأن  والأ�س��ل  حكوم��ات، 
حك��م فق��ط 13 منه��ا، لأن��ه ح��ل احلكوم��ة الثالثة 
والرابع��ة قبل موعدها بف��ارق جمموعه 3 �سنوات، 
ب�سبب البتزازات الت��ي تعر�س لها من حزب البيت 
اليه��ودي وحزب اإ�رصائيل بيتنا، حيث اأ�سبحت هذه 
الأح��زاب ال�سغرية هي من تتحك��م ببقاء وا�ستقرار 

حكومة نتانياهو".

وقال جعارة، "يقع نتانياهو الآن حتت ابتزاز اأكر، 
لأن الأح��زاب اخلم�س��ة اليهودي��ة اليمينية ت�ستطيع 
اأن تنت��زع من��ه م��ا تري��د، لأن اأي ح��زب منهم��ا 
ي�ستطي��ع اإ�سق��اط احلكومة وهو عك���س ما كان يف 
ال�ساب��ق، حيث حتت��اج احلكومة لتاأيي��د 61 �سوتًا 
يف الكني�س��ت ل�ستمرار بقائها، وهو ن�سف املقاعد 
الت��ي �سيح�س��ل عليه��ا ح��زب الليك��ود يف اأح�س��ن 
الأحوال، ما يعني حاجته لتحالفات توؤمن الن�سف 

الآخر من املقاعد التي تبقي احلكومة".

واأو�س��ح جع��ارة، اأن "ح��زب الهوي��ة ال��ذي يراأ�سه 
مو�سي��ه فايغلني �سيكون احلا�س��م لرجيح كفة بني 
حزبي نتانياهو وغانت���س"، م�سرياً اإىل اأن فايغلني 
ق��ال باإن��ه �سينتظ��ر العرو���س الت��ي �سيقدمها كل 

منهما لتو�سيح موقفه من تاأييد اأي منهما.
واغلقت جلنة النتخاب��ات الإ�رصائيلية، م�ساء ام�س 
الت�سويت يف انتخابات الكني�ست، فيما �ستبداأ بفرز 
الأ�س��وات على مدار اأكرث من 3 �ساعات، ويتوقع اأن 
يت��م ن�رص نتائج �سب��ه ر�سمية لالنتخاب��ات، �سباح 

اليوم الأربعاء.
كل  جت��اوزت  حم��راء،  خط��وط  ب��ال  انتخاب��ات 
املقايي���س الإ�رصائيلي��ة يف اأي انتخاب��ات اأخ��رى، 
ت�سهري وتلطيخ �سمعة، وتخوين، و�سل�سلة طويلة من 

الأكاذيب والتقارير املزيفة.
بنيام��ني نتنياهو يري��د الفوز ب��دورة خام�سة باأي 
طريق��ة، حتى لو األق��ى بنف�سه يف اأح�س��ان الرئي�س 
الأمريك��ي دونال��د ترام��ب، وحتال��ف م��ع حرك��ة 
الولي��ات املتحدة  “كهان��ا حي” الت��ي تعتره��ا 

وحتى “اإ�رصائيل” منظمة اإرهابية.
بين��ي غانت���س و”الي�س��ار” الإ�رصائيل��ي يجدانه��ا 
فر�سه �سانحة ل تتكرر لإ�سقاط نتنياهو، وجره اإىل 
املحكمة بتهم الف�س��اد؛ لذلك �سعوا اإىل بناء حتالف 
من اأربعة جرنالت �سابقني يف اجلي�س الإ�رصائيلي.

تناف���س حمم��وم لي���س على م��ن �سي�سن��ع التغيري، 
واإمنا م��ن الأكرث اإخال�س��ا للم�ستوطن��ات و”�سبان 

الت��الل” الذي��ن ينغ�س��ون حي��اة الفل�سطينيني كل 
ي��وم، من �سيكون �ساح��ب ال�سابق يف �سم ما تبقى 
م��ن الأرا�سي الفل�سطينية وتطبيق مزيد من ال�سغط 

على غزة.
هذا يعني اأن رئي�س الوزراء لي�س دائما هو ال�سخ�س 
ال��ذي يف��وز حزب��ه باأعل��ى الأ�سوات، ب��ل ال�سخ�س 
ال��ذي ي�ستطي��ع اأن يجم��ع مع��ا ع��ددا كافي��ا م��ن 
الأح��زاب لي�سيطر على م��ا ل يقل عن 61 مقعدا من 

مقاعد “الكني�ست”، البالغ عددها 120 مقعدا.
كالهما يزعم اأنه الفائز، وكالهما تفوق على الآخر 
يف ا�ستطالعني للراي اأجريا اأخريا، وكالهما يحتاج 
الأحزاب اليميني��ة والدينية لعقد حتالف يحقق 61 
مقع��دا يف “الكن�سيت”، وهم��ا اأي�سا ل يرغبان معا 
يف عق��د اأي �سفقة مع حتالف “اجلبهة” و”العربية 
للتغي��ري” )م��ن فل�سطين��ي الداخ��ل املحت��ل ع��ام 

.)1948
و�سيكون��ان يف �ساح��ة مزاي��دات وابت��زازا مفتوحة 
ومك�سوف��ة مل ي�سه��د له��ا انتخاب��ات “الكني�س��ت” 
مثي��ال، فالأح��زاب ال�سغ��رية واملتو�سط��ة �ستك��ون 
بي�سة امليزان، و�ستح�سم من �سيكون رئي�س الوزراء 

املقبل.
هن��ا �سريتف��ع ال�سعر، ك��م وزير �سيك��ون ن�سيب كل 
ح��زب؟ وم��اذا ب�س��اأن امللي��ارات الت��ي �ستطلبه��ا 
الأح��زاب ال�سغرية لق��اء دخولها يف احلكومة؟ وما 

هي امليزانية لكل وزارة؟

إعالن دستوري مؤقت في الجزائر ورفض شعبي لرئاسة صالح

نتانياهو تحت ابتزاز األحزاب الصغيرة

قادمة من أحد الرؤساء... 

"حقيبة مغلقة بأرقام سرية"
 بين يدي عمر البشير

أظهرت آخر استطالعات الرأي التي 

عرضت على شاشات التلفزة ووسائل 

اإلعالم اإلسرائيلية، عن تقارب كبير 

بين حزبي "الليكود" الذي يرأسه 

بنيامين نتانياهو، وحزب "كاحول لفان" 

بيني غانتس، ما سيصعب المهمة على 

الطرفين في تشكيل التحالفات للحظي 

بتشكيل الحكومة المقبلة.

بغداد - وكاالت

اأعل��ن الرمل��ان اجلزائري بغرفتي��ه، �سغور من�سب 
رئي���س اجلمهورية بعد ا�ستقالة الرئي�س عبد العزيز 
بوتفليقة من من�سبه يف الثاين من اأبريل/ ني�سان، 
وكلف الرملان رئي�س جمل�س الأمة، عبد القادر بن 
�سالح، برئا�سة البالد ملدة ت�سعني يوما، بعد اإقرار 

�سغور من�سب رئي�س الدولة، يف جل�سة ا�ستثنائية.
لك��ن بن �سالح كان �سم��ن ال�سخ�سيات ال�سيا�سية 
اأعل��ن املتظاه��رون رف�سه��م له��ا  الت��ي  الثالث��ة 

ووجوب تغيريهم.
وقال الكاتب واملحلل ال�سيا�سي اجلزائري، بوزيان 
مهم��اه اإن "اجلزائ��ر و�سل لنقطة حرج��ة بالن�سبة 
لت�سي��ري مرحل��ة م��ا بع��د بوتفليق��ة، فقب��ل اإعالن 
حال��ة ال�سغ��ور الرئا�س��ى م��ن قبل الرمل��ان، كان 
يج��ب اأن يك��ون هناك تواف��ق على رئا�س��ة الدولة 
وعل��ى احلكوم��ة النتقالية وعل��ى رئا�سة املجل�س 
الد�ست��ورى وكذلك توافق على جلنة وطنية ملراقبة 

النتخابات.
كم��ا �سدد مهم��اه على ���رصورة ال�ستجابة ملطلب 
الق��وى الفاعل��ة �سمن احل��راك الوطن��ى من خالل 
اإ�سن��اد رئا�سة الدولة ل�سخ�سي��ة توافقية حتى ولو 
مت جت��اوز الد�ست��ور من اأج��ل حتقيق ذل��ك، باإقرار 
بي��ان د�ست��ورى لتجاوز م��ا يوجبه الد�ست��ور، لأن 
تعي��ني رئي�س جمل�س الأمة احل��ايل كرئي�س للدولة 
�سي��وؤدي ل�ستمرار احلراك والتظاه��رات، موؤكدا اأن 
هن��اك العديد من الأ�سم��اء الوطنية املطروحة لهذا 

املن�سب والتى تتمتع بقبول �سعبى.
وتراأ���س اجلل�س��ة الرملاني��ة رئي���س جمل���س الأمة 
عب��د الق��ادر بن �سال��ح، وي�ساع��ده رئي���س الغرفة 
ال�سفلى معاذ بو�سارب، وتت�سمن اأخذ علم باإخطار 
املجل���س الد�ستوري ال��ذي يق�سي ب�سغ��ور من�سب 
الرئي�س، لكنها غ��ري ملزمة بامل�سادقة على القرار 

من عدمه.
ومت بع��د اجلل�سة نق��ل �سالحية رئا�س��ة الدولة اإىل 
رئي���س جمل�س الأمة عب��د القادر ب��ن �سالح ،وفقا 
مل��ا تن�س عليه الفقرة الرابعة من املادة 102 من 

الد�ستور.
الق��ادر  عب��د  اجلدي��د،  اجلزائ��ري  الرئي���س  تعه��د 
ب��ن �سال��ح، الي��وم الثالث��اء، باأن��ه �سي�سع��ى اإىل 
ت�سلي��م ال�سلط��ة لل�سع��ب �رصيع��ا ج��دا، وذل��ك بع��د 
اإع��الن الرملان ال�سغ��ور الر�سمي ملن�س��ب رئا�سة 
اجلمهوري��ة، وتولي��ه رئا�س��ة الب��الد مل��دة ت�سعني 

يوما طبقا للد�ستور.
وق��ال ب��ن �سال��ح، يف كلم��ة ل��ه اأم��ام الرمل��ان: 
"فر�س عل��ّي الواجب الد�ست��وري حتمل م�سوؤولية 

ثقيلة من اأجل حتقيق تطلعات ال�سعب".
واأ�ساف:"اأتعه��د بالو�سول يف اأقرب موعد لإعادة 

الكلمة لل�سعب وانتخاب رئي�س للجمهورية".
و�سدد بن �سالح اأنه �سيتحمل م�سوؤولياته، م�سيفا: 

"�ساأعمل على التطبيق ال�سارم للد�ستور".

طرابلس - وكاالت

قائد إيراني يحذر السفن الحربية األمريكية من االقتراب من زوارق الحرس

قال قائد باحلر�س الثوري الإيراين اإنه ينبغي على 
ال�سفن احلربي��ة الأمريكية البقاء عل��ى م�سافة من 
زوارق احلر�س ال�رصيعة يف مياه اخلليج، وذلك بعد 
يوم من ت�سني��ف وا�سنطن للحر�س الثوري منظمة 

اإرهابية.
ونقل��ت وكالة الطلبة الإيراني��ة لالأنباء عن حم�سن 
ر�سائي القائ��د البارز باحلر�س قول��ه يف تغريدة: 
"ي��ا �سي��د ترامب قل ل�سفن��ك احلربية األ متر قرب 

زوارق احلر�س الثوري".
ويف بي��ان للجي�س الإيراين، ق��ال: "�سندافع يدا بيد 
وحت��ى اآخر حلظة ع��ن النظ��ام الإ�سالمي ومبادئ 

الثورة الإ�سالمية واإجنازاتها"<
اجلمهوري��ة  جي���س  "ا�ستنك��ر  البي��ان:  ون���س 
الإ�سالمي��ة الإيراني��ة الإج��راء الأمريكي يف و�سع 
ا�سم حر�س الثورة الإ�سالمية على قائمة املنظمات 

الإرهابية".
قوات اجلي�س الإيراين اأمام �رصيح املوؤ�س�س الثوري 

الراح��ل اآية اهلل اخلميني مبنا�سب��ة الحتفال بيوم 
اجلي�س الوطني، خارج طهران، اإيران، الأربعاء 18 

اأبريل/ني�سان 2018.
واأ�س��ار اإىل اأن القرار "ناجم عن ال�سعف والإحباط 

وف�سل ال�سيا�سات الإقليمية الأمريكية".
وتاب��ع البي��ان اأن "الإدارة الأمريكي��ة وا�ستم��رارا 
ل�سيا�سات العداء �سد نظ��ام اجلمهورية الإ�سالمية 
الإيراني��ة املقد���س، و�سع��ت ا�س��م حر���س الث��ورة 
الإرهابي��ة،  املنظم��ات  قائم��ة  عل��ى  ال�سالمي��ة 
وال�سبب يف هذا الجراء الذليل هو ف�سل ال�سيا�سات 
ال�ستكباري��ة الأمريكية يف املنطقة والنت�سارات 
اخلال��دة املبه��رة جلبه��ة املقاوم��ة يف مواجه��ة 
اجلماع��ات الإرهابي��ة املدعوم��ة من قب��ل اأمريكا 

والكيان ال�سهيوين".
ولفت البيان اإىل اأن القرار الأمريكي الأخري "يخدم 
الأه��داف ال�سهيوني��ة الدولي��ة امل�سوؤومة، وخدمة 
للحمل��ة النتخابي��ة لنتنياهو"، و�س��ددت على اأن 
"هذا الإجراء فاقد لأي ترير قانوين وعقالين، ول 
ي�سري اإل اإىل �سعف ال�سا�سة الأمريكان واإحباطهم".

طهران - وكاالت
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