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االثنني ٩ ديسمبر ٢٠١٩ عربية وعاملية

العراق.. حرب اجلسور تعود إلى الواجهة واحملتجون يتحدون »املجازر«
عواصمـ  وكاالت: تواصلت 
االحتجاجــات الشــعبية في 
بغــداد وعدد مــن احملافظات 
الوسطى واجلنوبية العراقية 
امس، تزامنا مع بحث مجلس 
النــواب وعــدد مــن القــادة 
األمنيــني تفاصيــل االعتداء 
الذي اســتهدف احملتجني في 
الناصرية قبل أكثر من أسبوع.
وواصــل احملتجــون في 
بغداد االحتشــاد في ســاحة 
التحريــر الرمزيــة، املعقــل 
الرئيســي للتظاهرات، فيما 
انتشــر آخرون عند جسري 
السنك واألحرار القريبني في 
إصــرار واضح على مواصلة 
االحتجــاج واالضــراب عــن 

الدوام.
اال ان الساحة شهدت حالة 
مــن االســتقرار االمنــي ولم 
تســجل اي اعمال احتكاك او 
صدامات مع االجهزة االمنية او 
غيرها من اجلهات مع استمرار 
حالة الســخط بــني صفوف 
احملتجــني بســبب »مجزرة« 
يــوم اجلمعــة املاضــي التي 
راح ضحيتها العشــرات بني 
قتيل وجريح على يد جماعات 

مسلحة مجهولة.
من جهتها، فرضت قوات 
األمن إجراءات مشددة وأغلقت 
ثالثة جســور رئيســية عند 
مواقع التظاهر، ملنع وصول 
إلــى املنطقــة  املتظاهريــن 
اخلضراء حيث مقار احلكومة 
النواب والسفارات  ومجلس 

األجنبية.
كما استمرت االحتجاجات 
في مدن جنوبية عدة. فأغلقت 

تلك املــدن إجراءاتها لتجنب 
وقوع »مذبحة« على غرار تلك 
التــي وقعت في بغــداد على 
جسر السنك بأيدي مسلحني 

مجهولني.
وفــي احملافظات االخرى، 
ذكر صحافيون وناشــطون 

بالعنف وقتل احملتجني.
الناصريــة، نظــم  وفــي 
العشرات من احملتجني عملية 
تشييع رمزي بتوابيت فارغة 
وموشــحة باالعالم العراقية 
اســتذكارا الرواح الضحايــا 
الذيــن ســقطوا فــي املدينة 

طرح على طاولة جلنة االمن 
والدفــاع النيابية في مجلس 

النواب العراقي.
وقــال املصــدر ان اللجنة 
بحثت مع رئيس اركان قوات 
الرد السريع العراقية وعددا 
من القادة ملف قتل احملتجني 
فــي الناصرية فــي الـ٢7 من 
نوفمبر املاضي والتي شهدت 
مصرع 3٢ متظاهرا واصابة 
القوات  العشــرات برصاص 

االمنية.
وبني املصدر ان االستضافة 
جاءت استكماال لعمل اللجنة 
النيابية التي زارت الناصرية 
قبل يومني وبهدف اعداد تقرير 
متكامل لعرضه على مجلس 

النواب في وقت الحق.
مــن جهــة اخــرى، أعلن 
مجلس القضاء األعلى العراقي 
امس، اإلفراج عن ٢6٢6 موقوفا 
من املتظاهريــن في عدد من 

محافظات البالد.
وذكر املجلس في بيان أن 
اجمالي الذيــن افرجت عنهم 
الهيئــات التحقيقيــة املكلفة 
بالنظر في قضايا املظاهرات 
بلغ حتى اليوم ٢6٢6 موقوفا 
من »املتظاهرين السلميني«.

واشار الى انه اليزال هناك 
١8١ موقوفا جار التحقيق معهم 
عن التهم املنسوبة لهم »وفق 

القانون العراقي النافذ«.
وتتهم السلطات العراقية 
مــن تصفهم باملندســني بني 
املتظاهرين بتعمــد تخريب 
العامة واخلاصة  املمتلــكات 
واالعتداء على االجهزة األمنية.
الــى ذلك، بحــث الرئيس 

لـ»كونا« ان نشــاطات مدنية 
رافقت االحتجاجات في واسط 
والبصرة واملثنى والديوانية 
وبابل وابرزها اقامة أســواق 
خيرية داخل ساحات االعتصام 
لدعم املنتج الوطني العراقي 
وتنظيــم مســيرات منــددة 

برصــاص القــوات االمنيــة، 
فيمــا قطع اخرون جســري 
)الزيتــون( و)احلضــارات( 

وسط املدينة.
وذكر مصدر فــي الدائرة 
االعالمية للبرملــان لـ»كونا« 
ان موضــوع قتلى الناصرية 

العراقــي برهم صالح، امس، 
مــع املمثلة اخلاصــة لألمني 
العام لألمم املتحدة في العراق 
جينني هينيس بالســخارت، 
اآلليات الدســتورية والعمل 
السياســي املطلوب من أجل 
إجناز التشريعات القانونية 
الالزمــة لإلصــالح وإجــراء 
انتخابــات نزيهة في أســرع 

وقت.
وذكرت الرئاسة العراقية 
فــي بيــان أوردتــه الوكالــة 
الوطنية العراقيةـ  »أن الرئيس 
العراقي التقى بالسخارت في 
قصر السالم ببغداد، وناقشا 
اآلليات الدســتورية والعمل 
السياســي املطلوب من أجل 
ســرعة إجنــاز التشــريعات 
القانونيــة الالزمة لإلصالح 
وإجــراء انتخابــات نزيهــة، 
وكذلك إجراءات اختيار مرشح 
مناسب لرئاسة مجلس الوزراء 

للمرحلة املقبلة«.
حــق  اجلانبــان  وأكــد 
املواطنني في التظاهر السلمي 
احلر ومسؤولية أجهزة الدولة 
املختصة بالعمل على حماية 
املتظاهرين السلميني وحفظ 
األمن العــام للدولة وحقوق 
املواطنــني وعــدم  وأمــالك 
الســماح بالفوضــى وبــكل 
مــا ميكــن أن يشــوه الطابع 
السلمي للتظاهرات. وأوضح 
البيان أنه جرى اســتعراض 
األوضاع احلالية التي مير بها 
البلد، وسبل احللول املمكنة 
التي تســاعد في حماية أمن 
العراق وتطلعات  واستقرار 

الشعب إلى اإلصالح.

السلطات تفرج عن 2626 متظاهراً وتبحث مع األمم املتحد اآلليات الدستورية إلجراء انتخابات

)أ.ف.پ( طالب جامعة الكوفة ينضمون للمظاهرات املناهضة للحكومة  

الدوائــر احلكومية  غالبيــة 
واملدارس في الناصرية واحللة 
والديوانية والكوت والنجف، 
وكلهــا ذات غالبية شــيعية، 
بحسب مراسلي وكالة فرانس 

برس.
وشددت القوات األمنية في 

»الپنتاغون«: ال نستطيع وصف 
حادث فلوريدا بـ»اإلرهابي«

البرملان األردني يرفع احلصانة 
عن وزيرين سابقني متهيداً حملاكمتهما

واشنطن - وكاالت: وصفت وزارة الدفاع 
األميركية )الپنتاغون( إطالق النار الذي وقع 
في قاعدة )بينساكوال( اجلوية التابعة لسالح 
البحريــة في والية )فلوريــدا( بأنه »حادث 
مأســاوي«، مؤكدة أنها ال تســتطيع وصفه 
بالعمل »اإلرهابي«. وقال وزير الدفاع األميركي 
مارك اسبر في منتدى ريغان للدفاع الوطني 
مســاء أمس األول »ال اســتطيع ان اقول انه 
ارهــاب« مضيفا »اعتقد اننــا بحاجة الى ان 
ندع احملققني ليقوموا بعملهم للحصول على 
احلقائق وبعدها سنقوم باإلجراءات الالزمة«.
وفي ســياق متصل، أفادت وسائل إعالم 
أميركية بأن املتدرب الســعودي الذي اطلق 
النــار داخل القاعــدة البحرية عرض مقاطع 
ڤيديو حلوادث إطالق نار جماعي أمام آخرين 
كي يشــاهدوها خالل حفل عشــاء في الليلة 
التي سبقت تنفيذ هجومه. وجاء الكشف عن 
مقاطع الڤيديو التي عرضها مطلق النار في 
إطار التحقيق الذي جتريه السلطات األميركية 
ملعرفة ما إذا كان تصرف مبفرده أم أن لديه 
شركاء. وأشارت صحيفة »نيويورك تاميز« 
نقال عن مسؤول أميركي رفيع الى انه لم يكن 
ملطلق النــار أي عالقات »إرهابية« واضحة، 
مؤكدا أن احملققني لم يجدوا أي مؤشــر يفيد 
بأن الشمراني كان على صلة بجماعات إرهابية 
دولية وانهم يعتقــدون أنه حتول للتطرف 

من تلقاء نفسه. وقالت الصحيفة االميركية 
إنه دخل الواليات املتحدة للمرة األولى العام 
املاضــي ثم عاد للســعودية ودخل الواليات 
املتحدة مجــددا في فبرايــر املاضي وانضم 
لتدريــب بالقاعدة قبل نحــو ثالثة أيام من 
الهجــوم. وقال ســعد بن حنتم الشــمراني، 
وهو أحد أعمام مطلق النار لشــبكة )ســي.

إن.إن( اإلخبارية االميركية إن عمره كان ٢١ 
عاما وإنه كان محبوبا وحســن التعامل مع 
أســرته واملجتمع وإنه كان شــخصا ملتزما 
وأمينا ومواظبا على أداء الصلوات، مضيفا 

أنه إن كان مذنبا فإن اهلل سيحاسبه.
من جانبها، كشفت البحرية األميركية في 
بيان هوية القتلى الثالثة في الهجوم، وهم: 
جوشوا واتســون، ومحمد سامح هيثم )١٩ 
عاما( وكاميرون ســكوت ولتــرز )٢١ عاما( 
وكالهما كان يتدرب في القاعدة البحرية، فيما 
قالت عائلة جوشوا كاليب واتسون )٢3 عاما( 
إنه خريج حديث من األكادميية البحرية في 

أنابوليس بوالية ماريالند.
وقال شقيقه ادام واتسون على فيسبوك إن 
»جوشوا كاليب واتسون أنقذ عددا ال يحصى 
من األرواح... فبعد أن تلقى عدة رصاصات 
متكن من اخلروج وأبلغ فريق الشــرطة عن 
موقع مطلق الرصاص وكانت تلك التفاصيل 

ال تقدر بثمن«.

وكاالت: أقــر مجلــس النواب األردنــي منح اإلذن 
مبالحقة الوزيرين السابقني، طاهر الشخشير، وسامي 
هلســة أمام القضاء، فيما رفض رفــع احلصانة عن 

النائبني غازي الهواملة، وصداح احلباشنة.
ووافق النواب في جلسته امس، برئاسة م.عاطف 
الطراونة وحضور رئيس الوزراء األردني عمر الرزاز 
على قرار جلنته القانونية املتعلق مبخالفات وجتاوزات 
الوزيرين، اعتبرتها اللجنة أســبابا تبــرر إحالتهما 

للنائب العام ومالحقتهما قانونيا.
وكانت اللجنة القانونية في مجلس النواب األردني 
قد عقدت اجتماعني مغلقني خالل األيام السابقة لبحث 
طلبي إحالة الوزيرين بتهمة اســتثمار الوظيفة خالفا 
ألحكام القانــون. ورفض املجلس رفــع احلصانة عن 
النائبني الهواملة واحلباشنة، األول حملاكمته بناء على 
اتهام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد له بتزوير وغسيل 
األموال، والثاني حملاكمته بتهمة ارتكاب جرائم إلكترونية.

نتنياهو عينه على »غور األردن« ويدعو النتخابات مباشرة بينه وبني غانتس
عواصم - وكاالت: كشف 
رئيــس الوزراء اإلســرائيلي 
بنيامني نتنياهو عن مساعيه 
إلى تطبيق السيادة اإلسرائيلية 
بشــكل أحــادي اجلانب على 
أراض فلسطينية ومستوطنات 
في محاولة أخيرة ملنع إجراء 

انتخابات عامة ثالثة.
خــالل  نتنياهــو  وقــال 
مؤمتر نظمته صحيفة »مكور 
ريشــون« اليمينية أمس إنه 
»حان الوقت لتطبيق السيادة 
اإلسرائيلية على غور األردن 
علــى  الشــرعية  وإضفــاء 
جميــع مســتوطنات يهــودا 
فــي  املوجــودة  والســامرة 
الكتــل االســتيطانية وتلــك 
املوجودة خارجها« مستخدما 
املصطلحات التوراتية للضفة 

الغربية.
وأضاف أنها »ستكون جزءا 

من دولة إسرائيل«.
وقال نتنياهو للمشاركني 
فــي املؤمتر »أريــد االعتراف 
األميركي بسيادتنا على غور 
األردن، إنه أمر مهم«، مشــيرا 
إلى أنه ناقش القضية مؤخرا 
مع وزير اخلارجية األميركي 

مايك بومبيو.
وفيما ستنتهي بعد غد املهلة 

إلى إجراء انتخابات مباشــرة 
لرئاسة الوزراء بينهما، فيما 
وصف حــزب )أزرق أبيض( 
هذا االقتــراح بأنــه »مناورة 
سياســية جوفاء« تهدف الى 
صرف النظر عن لوائح االتهام 

لــم ينجــح األمر »هنــاك أمر 
واحــد يجــب القيام بــه ملنع 
إجراء انتخابات غير ضرورية 
للكنيســت، إلجراء انتخابات 
مباشرة للكنيست بيني وبني  

غانتس«.

بحــق نتنياهو، وال حتمل أي 
معنى حقيقي.

ونقلــت وســائل إعــالم 
إسرائيلية عن نتنياهو قوله 
إنــه اليــزال مهتما بتشــكيل 
حكومة وحــدة، لكن في حال 

فشــال ذريعا«، في إشارة إلى 
طريقة االنتخابات املباشــرة 
التي جربت في التسعينيات 
بني نتنياهو وشيمون بيريز 
ألول مرة مبــوازاة انتخابات 

الكنيست في عام ١٩٩6.

وعقب حتالف أبيض أزرق 
علــى مقتــرح نتنياهــو فــي 
بيان بالقــول إن تصريحاته 
»منــاورة إعالميــة العتمــاد 
طريقــة انتخابــات مباشــرة 
جربت في الســابق وفشــلت 

وألغيت االنتخابات املباشرة 
مطلــع األلفيــة بعــد انتخاب 
شــارون رئيسا للحكومة في 
انتخابــات مباشــرة فــي عام 
٢٠٠١، ومن الناحية القانونية، 
تســتدعي انتخابات مباشرة 
لرئاسة احلكومة إجراء تعديل 
على »قانون أساس احلكومة«، 
الذي يتطلــب تأييد 6١ نائبا، 
كما تطرح إشكالية دستورية 
إن كان البرملــان بعــد حلــه 
مخــوال بإجراء تعديالت على 
طريقــة االنتخابات، في حال 
لم يتمكن نتنياهو من تعديل 
القانون حتــى املوعد األخير 
لتقــدمي توصيــات للرئيــس 
اإلســرائيلي بتكليف مرشح 

لتشكيل احلكومة.
علــى صعيد آخر، شــنت 
طائــرات حربية إســرائيلية 
غارات على غزة في وقت مبكر 
امس، وفق مســؤولني أمنيني 
فلسطينيني، بعد ساعات على 
إطالق 3 صواريخ من القطاع 

باجتاه جنوب إسرائيل.
وأفاد مسؤولون من حركة 
حماس بأن الغارات استهدفت 
موقعــني لكتائب القســام في 
شــمال القطــاع وغربــه دون 

وقوع إصابات.

إسرائيل تشن غارات على غزة بعد إطالق صواريخ من القطاع

اطفال فلسطينيون يطلون من نافذة منزلهم التي هشمتها شظايا الغارات اإلسرائيلية على غزة أمس     )ا.ف.پ(

احملددة للبرملان اإلســرائيلي 
)الكنيست( لتشكيل احلكومة 
البرملــان والتوجــه  أو حــل 
إلى إجــراء انتخابــات ثالثة، 
دعــا نتنياهــو، رئيس حزب 
)أبيــض أزرق( بيني غانتس 

ترامب لليهود: أنا أفضل صديق إلسرائيل.. 
صوتوا لي حلماية ثروتكم

واشنطن ـ وكاالت: حاول 
الرئيــس األميركــي دونالــد 
ترامب كسب أصوات الناخبني 
املهمــة  اليهــود األميركيــني 
سياسيا عبر وصف نفسه بأنه 
»أفضل صديق« السرائيل في 
تاريخها، مشددا على أنه خالفا 
عن أسالفه »يفي بوعوده«. 

واشــاد ترامب فــي كلمة 
أمــام مؤمتــر املجلــس  لــه 
االســرائيلي- األميركــي في 
هوليــوود بفلوريــدا بوالية 
فلوريــدا، بقراراتــه املثيــرة 
للجــدل املتعلقــة باالعتراف 
عاصمــة  القــدس  مبدينــة 
ســفارة  ونقــل  إلســرائيل 
واشــنطن إليها من تل أبيب، 
عالوة على االعتراف بالسيادة 
االســرائيلية علــى اجلوالن 
الســوري احملتــل، قائال إنه 
أصبــح أول رئيــس أميركي 

األميركيني أخطأوا بالتصويت 
للدميوقراطيني في عهد سلفه 
بــاراك أوبامــا، وقال »صوت 
العديــد منكم ألشــخاص في 
اإلدارة السابقة، سيكون عليكم 
في يوم ما تفسير ذلك لي إذ 
ال أعتقد أنهم أحبوا إسرائيل 
كثيرا« مضيفا »لم يكن لدى 
الدولة اليهودية يوم صديق 
أفضل في البيت األبيض من 

رئيسكم دونالد ترامب«.
اليهــود قســما  ويشــكل 
صغيــرا فقــط مــن شــريحة 
الناخبــني فــي فلوريــدا لكن 
تأثيرهم يعد قويا وحاسما في 
الوالية »املتأرجحة«ـ  أي التي 
ميكن أن تغير معسكرها بني 
اجلمهوريني والدميوقراطيني 
ألخــرى.  انتخابــات  مــن 
وتاريخيا، لطاملا صوت غالبية 
اليهود لصالح الدميوقراطيني.

الكونغــرس والنائــب العام 
ووزارة العدل«.

ووفقا لتقارير صحفية فقد 
ســافر جوليانــي مؤخرا إلى 
أوكرانيــا حيث التقى العديد 

من املسؤولني األوكرانيني.
وفــي وقــت ســابق كتب 
جوليانــي في حســابه على 
)تويتــر( »ان احلديــث عــن 
الفســاد في أوكرانيا اســتند 
الى أدلة دامغة على السلوك 
اإلجرامــي مــن قبــل نائــب 
الرئيس آنــذاك )جو( بايدن 
فــي عــام ٢٠١6«. وأضــاف 
»سيتعلم الشــعب األميركي 
أن بايدن وغيره من مسؤولي 
إدارة أوباما ساهموا في زيادة 
مستوى الفساد في أوكرانيا 
بني عامي ٢٠١4 و٢٠١6 وسيتم 
نشر كل هذه األدلة في وقت 

قريب جدا«.

مــن جهــة اخــرى، قــال 
ترامب: »يقــال إن أصعب ما 
ميكن حتقيقه هو السالم بني 
إسرائيل والفلسطينيني.. وإذا 
عجز كوشنير عن حتقيق ذلك، 
فذلك يعني أنه حقا مستحيل«.

الــى ذلك، أعلــن الرئيس 
ترامب أن محاميه الشخصي 
ســيقدم  جوليانــي  رودي 
تقريرا إلى كل من الكونغرس 
واملدعي العام ويليام بار حول 
الزيارة التــي قام بها مؤخرا 
الــى أوكرانيا. وقــال ترامب 
للصحافيــني خــارج البيــت 
األبيــض قبيــل توجهــه إلى 
فلوريــدا »أفادنــي جولياني 
بأن لديه الكثير من املعلومات 
اجليدة لكني لم أحتدث معه 
عن هذه املعلومات حتى اآلن« 
مضيفا »لم يخبرني مبا وجده 
لكني أعتقد أنه سيتقدم الى 

اعتبر أن السالم في الشرق األوسط سيكون »مستحيالً« إذا عجز كوشنير عن حتقيقه

انتقل من األقوال إلى األفعال 
في هذه املسائل.

وأعرب الرئيس االميركي 
عــن قناعتــه التامــة بدعــم 
لــه فــي  اليهــود  الناخبــني 
العــام  الرئاســة  انتخابــات 
املقبــل، موضحــا أنهم حتى 
لو لم يكن بعضهم من أشــد 
مؤيديه، فإنهم ســيصوتون 
لــه بغيــة حمايــة ثروتهم، 
وقــال: »عليكــم التصويــت 
لصاحلي، وليــس لديكم أي 
خيار آخر«، مذكرا بخطة أحد 
أبرز املنافسني الدميوقراطيني 
للترشح في االنتخابات املقبلة، 
إليزابيث وارن،  السيناتورة 
لفــرض ضريبة الثــروة في 
الواليــات املتحدة، وحذر من 
أن فوز الدميوقراطيني سيفقد 
اليهود مشاريعهم »خالل ١5 
دقيقــة«. واعتبــر أن اليهود 

ملشاهدة الڤيديو


