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دايلي تليغراف: واشنطن تعد 
خطة لضرب كوريا الشمالية

واشنطن/
تعد  واشنطن  أن  الربيطانية،  تليغراف"  "داييل  صحيفة  كشفت 
خطة لرضب كوريا الشمالية، بهدف وقف برنامجها الصاروخي 

والنووي.
وأفادت صحيفة بريطانية استناداً إىل مصادر مطلعة بأن البيت 
لحل  االستعدادات  كبري  بشكل  عزز  األخرية  األشهر  يف  األبيض 
عسكري للمشكلة النووية يف شبه الجزيرة الكورية، عىل خلفية 

إخفاق الدبلوماسية يف تحقيق النتيجة املأمولة.
وبينت الصحيفة، أن إحدى الصيغ املختلفة لسيناريو القوة هي 
تدمري منصة اإلطالق قبل أن تجري بيونج يانج تجربة صاروخية 

أخرى، قد تصبح مستودعات األسلحة أيضا هدفا ذا أولوية.
إن  سابق،  أمريكي  أمني  مسؤول  قــال  متصل،  سياق  ويف 
الكوريني  برضب  تسمح  خيارات  إيجاد  يحاول  "البنتاجون 

الشماليني عىل األنف لنلفت انتباههم إىل أننا ال نمزح".
السبت  أعلنت  قد  "البنتاجون"،  األمريكية  الدفاع  وزارة  وكانت 
أخرى  حربية  ومقاتالت  للقنابل،  قاذفة  مقاتالت  أن  املايض 
حلقت فوق الحدود الكورية الشمالية، وأجرت طلعات فوق املياه 

الدولية عند الحدود الرشقية ل كوريا الشمالية.

برملاين روسي: ال قرار بشأن 
قاعدة روسية يف السودان

موسكو
ــرويس لشؤون  ــاد ال ــس االتح ــة مجل ــس لجن رصح رئي
ــا لم تتخذ بعد أي  ــاع فيكتور بونداريف، بأن روسي الدف
قرار بشأن طلب السودان إنشاء قاعدة عسكرية روسية 

يف البالد.
ــس"، أمس  ــث لوكالة "انرتفاك ــف يف حدي ــال بونداري وق
ــاء قواعد  ــول إنش ــات ح ــاك مقرتح ــس، إن "هن الخمي
ــد دفعت  ــن دول أجنبية. وق ــي م ــة تأت ــة روسي عسكري
ــا بالكثري من  ــاب يف سوري ــا ضد اإلره ــات حملتن نجاح
الدول التي ترى أخطارا عىل سالمة أراضيها وسيادتها 

وأمنها، نحو التوجه للقيادة الروسية".
وتابع الربملاني قائال: "عىل سبيل املثال، توجه السودان 

بمثل هذا الطلب مؤخرا. ولم يتخذ أي قرار بعد".
ــي عمر البشري قد ذكر يف ترصيح  وكان الرئيس السودان
ــالل زيارته  ــق، أنه، خ ــك" يف وقت ساب ــة "سبوتني لوكال
ــع الرئيس الرويس،  ــيش يف نوفمرب املايض ناقش م لسوت
ــىل ساحل  ــة روسية ع ــدة عسكري ــاء قاع ــة إنش مسأل

البحر األحمر.

السجن 28 عاما ألمريكي بتهمة اإلرهاب
واشنطن /

حكما  األمريكية  بوسطن  مدينة  يف  فدرالية  محكمة  أصدرت 
خطط  "داعش"  لتنظيم  مؤيد  أمريكي  بحق  عاما   28 بالسجن 

لقطع رأس ناشطة ومدونة معادية لإلسالم.
املادي  الدعم  لتأمني  التآمر  بتهمة  رايت  ديفيد  األمريكي  وأدين 

لتنظيم "داعش" وارتكاب أعمال إرهابية وإعاقة العدالة.
"داعش"  تنظيم  رايت  بايع  العام،  االدعاء  معطيات  وحسب 
وأسس خلية متطرفة وحرض عىل قتل أمريكيني، وحدد املدونة 
باميال غيلر من نيويورك كهدف أول. وكان يخطط لقطع رأسها.

وكان رايت عىل اتصال باملتطرف الربيطاني املولد جنيد حسني، 
ينفذوا  لكي  "داعش"  مع  متعاطفني  بتجنيد  يقوم  كان  الذي 
قتل  وقد  للتنظيم،  ويــروج  غربية،  دول  يف  إرهابية  عمليات 
عام  أغسطس  يف  السورية  الرقة  مدينة  عىل  غارة  يف  (حسني) 

.2015
عىل  غيلر  باميال  غردت  رايت،  بحق  املحكمة  قرار  صدور  وبعد 
حياتي  طوال  السجن  يف  رايت  "سيكون  الثالثاء:  يوم  "تويرت" 

وهذا يشء جيد".
مناهضتني  مجموعتني  ترأست  غيلر  أن  إىل  اإلشــارة  وتجدر 
لإلسالم هما "مبادرة الدفاع عن حرية أمريكا" و"أوقفوا أسلمة 
الواليات  يف  الرشيعة"  "زحف  تسميه  ما  تستنكر  وهي  أمريكا"، 

املتحدة.

تحديد موعد مثول  املتهم بمحاولة 
اغتيال رئيسة وزراء بريطانيا

ــل املتهم بمحاولة  ــدن، أمس، أن الرج ــادت محكمة لن أف
ــزا ماي سيمثل  ــوزراء الربيطانية تريي ــال رئيسة ال اغتي

أمام املحكمة يف يونيو املقبل.
ــغ من العمر 20 عاما  ــر أن نعيمور زكريا رحمن البال يذك
ــة بدائية الصنع  ــري عبوة ناسف ــم بالتخطيط لتفج مته
ــول عىل  ــك للحص ــت وذل ــغ سرتي ــات داونين ــام بواب أم

الدخول إىل مقر ترييزا ماي وقتلها.
ــة الجنائية  ــام املحكم ــن أم ــور زكريا رحم ــف نعيم ووق
ــة يف لندن بتهمة التخطيط للقيام بعمل إرهابي.  املركزي

وقررت املحكمة تمديد احتجازه.

الحبس ست سنوات لضابط  
مصري أعلن ترشحه للرئاسة

القاهرة/
املرصي  الجيش  يف  ضابط  بحبس  عسكرية،  محكمة  قضت 
إلدالئه  االجتماعي  التواصل  مواقع  عرب  إلعالنه  سنوات   6

بترصيحات سياسية وهو يرتدي البدلة العسكرية.
موقع  عىل  الرسمية  صفحته  يف  هيكل  أسعد  محاميه  وقال 
أمام  بالحكم  سيطعن  إنه  "فيسبوك"،  االجتماعي  التواصل 
"محكمة جنح مستأنف شمال العسكرية بعد أن يتم التصديق 
قيادته  تحت  يعمل  الذي  العسكري  القائد  من  الحكم  عىل 

قنصوة" طبقا للقانون.
القوات  وكان أحمد هيكل قنصوة، وهو عقيد دكتور مهندس يف 
صفحته  عىل  فيديوهات   3 املايض  نوفمرب   29 يف  نرش  املسلحة، 
الرئاسية  لالنتخابات  الرتشح  عزمه  فيها  أعلن  "فيسبوك"  عىل 

املقرر إجراؤها عام 2018.
الذي  الرابع  الشخص  قنصوة  أحمد  أصبح  ترشحه،  وباعتزام 
شفيق،  أحمد  بعد  الرئاسة،  سدة  إىل  الوصول  يف  رغبته  أبدى 
وخالد عيل، والدكتورة منى الربنس، يف الوقت الذي لم يعلن فيه 

بعد الرئيس عبد الفتاح السييس موقفه رسميا من الرتشح.

حول العالمحول العالم

ــل  ــوم إرسائي ــرية تق ــأة كب يف مفاج
ــام إدارة  ــر ع ــق مدي ــن طري ــا ع حالي
ــوزارة الخارجية اإلرسائيلية  األمالك ب
ــرح عىل  ــرشوع قانون سيط ــداد م بإع
ــزم  يل ــل  املقب ــارس  م يف  ــت  الكنيس
ــة  بمطالب ــة  اإلرسائيلي ــة  الحكوم
ــالك اليهود  ــات املرصية برد أم السلط
ــدن املرصية  ــن تركوا امل ــني الذي املرصي
املختلفة بداية من عام 1948م تمهيدا 
ــات  املفاوض ــدة  مائ ــىل  ع ــا  لوضعه
الدولية يف حالة الضغط عىل إرسائيل 
الفلسطينيني. ــني  الالجئ ــودة  بحق ع
ينقسم مرشوع القانون لقسمني األول 
ــرب  ــا واملغ ــرص وموريتاني ــب م : يطال
ــودان  ــا والس ــس وليبي ــر وتون والجزائ
واألردن  ــان  ولبن ــراق  والع ــا  وسوري

والبحرين بتعويضات عن أمالك 850 
ــا 300 مليار دوالر  ــودي قيمته ألف يه
ــم طبقا  ــا بينه ــة فيم ــي مقسم أمريك
ــري لليهود عام  ــداد السكاني األخ للتع

1948م.
ــن القانون  ــم الثاني م ــا القس بينم
ــة  الخارجي وزارة  ــه  في ــب  فتطال
اإلرسائيلية اململكة العربية السعودية 
بدفع تعويضات قيمتها تتجاوز املائة 
ــود يف  ــالك اليه ــل أم ــار دوالر مقاب ملي
اململكة منذ عهد الرسول عليه الصالة 
ــذي يعمل  ــرشوع ال ــو امل ــالم، وه والس
حاليا عليه كبار خرباء القانون الدويل 
ــا اإلرسائيليني يف  ــخ والجغرافي والتاري
ــرئ السبع وتل  ــالن وب ــات بار إي جامع
ــا بتمويل خاص  ــب والقدس وحيف أبي

ــي  أمريك دوالر  ــون  ملي ـــ100  ب ــدد  ح
ــة وزارة الخارجية  ــن ميزاني ــع م اقتط

اإلرسائيلية لعام 2012م.
ــم خاص يف إطار  أما إيران فلها قس
املرشوع نفسه حيث تطالبها إرسائيل 
بدفع مائة مليار دوالر وحدها تعويضا 
ــن  م ــن  واملفقودي ــيل  القت ــات  مئ ــن  ع
اليهود اإليرانيني داخل إيران دون علم 

مصريهم حتى اليوم.
ــل تطالب البحرين  املثري أن إرسائي
ــات عن أمالك  هي األخرى بالتعويض
ــة  ــش يف املنام ــت تعي ــة كان أرس يهودي
ــن يهودية يف البحرين حتى  ولها مداف
ــات املترسبة من  ــا للمعلوم ــوم وفق الي

املرشوع اإلرسائييل.

الكيان الصهيوين يطالب السعودية بـ 100 مليار دوالر 
تعويضات عن ممتلكات اليهود منذ عهد الرسول األعظم
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منازع دون  للفلسطينيين  فلسطين  أن  تثبت  تاريخية  منازعوثيقة  دون  للفلسطينيين  فلسطين  أن  تثبت  تاريخية  وثيقة 

النفس لضبط  كــردســتــان  اقليم  متظاهري  تــدعــو  النفسبــغــداد  لضبط  كــردســتــان  اقليم  متظاهري  تــدعــو  بــغــداد 

بقطع  تـــرامـــب  تــهــديــدات  ــا:  ــي ــرك بقطع ت تـــرامـــب  تــهــديــدات  ــا:  ــي ــرك ت
مقبولة غير  األمريكية  مقبولةالمساعدات  غير  األمريكية  المساعدات 

قال موقع غلوبال ريسريش 
ــب  للكات ــال  مق يف  ــدي  الكن
ــم الكشف  ــق" انه ت ــي شف "ين
ــت  ــق تثب ــدات ووثائ ــن مجل ع
ــع ان فلسطني  وبالدليل القاط
اي  ودون  ــني  للفلسطين ــي  ه

منازع.
ــع  املوق ــل  نق ــا  م ــب  وبحس
الكندي: يوجد هناك 171.306 
ــف  مل  46 يف  ــة  مسجل ــق  وثائ
ــالت  سج يف  ــدس  للق ــال  سج
ــي، ومن بني  ــف العثمان األرشي
ــة  ــد ملكي ــؤالء 365133  سن ه
ــة إىل ذلك،  ــة و وباإلضاف خاص
فإن األرشيف الرتكي لديه أيضا 
ــني  ب ــدس  للق ــود  تع ــالت  سج

عامي الهجري 950 و 1917م.
ــالت  سج ــني  ب ــن  م ــان  وك
ــة  وثيق  139 ــة  الخاص ــة  امللكي
ــان عبد الحميد  تخص السلط
ــل 137 منها  ــي، تم تحوي الثان

ــني  ــايض، وتب ــة يف امل إىل الخزان
السجالت أن هناك قطعة أرض 
ــغ مساحتها حوايل 30 ألف  تبل
ــة تحت اسم  ــرت مربع مسجل م

السلطان عبد الحميد الثاني.
ــد  عبدالحمي ــان  السلط
ــام 1876م  ــي استقر يف ع الثان
واستمر يف دائرة دعم املسلمني. 
ــن املقرتحات  ــل أي م ــم يقب ول
ــا ثيودور  ــي قدمه ــة الت املوحي
الصهيونية،  ــس  ــزل، مؤس هرت
ــق بتكوين  ــا يتعل ــه فيم وأتباع
ــى  وسع ــة،  اليهودي ــة  الدول
ــد  املزي ــب  كس إىل  ــة  النهاي يف 
ــالل إثارة  ــن خ ــن السلطة م م
ــة يف عام  ــني والصهاين األوروبي
ــن  ــا ع ــيل رسمي 1909م، والتخ

الخالفة.
ــق التي  ــت الوثائ ــد سلم وق
ــا  ملك ــني  فلسط أن  ــت  تثب
ــني  املسؤول إىل  ــني  للفلسطيني

ــب  تطل ــم  ول ــني.  الفلسطيني
إرسائيل الوثائق من تركيا. ولو 
طلبت إرسائيل هذه السجالت، 
ــل  ــي أن إرسائي ــك يعن ــإن ذل ف

ستقبل أنها تحتل فلسطني.
ــز األبحاث العاملي  وأكد مرك
ــره  تقري يف  ــة  العاملي ــوث  للبح
ــا للوثيقة التي  ــه وفق األخري أن
ــن  م ــرا  مؤخ ــراك  األت ــا  نرشه
العثماني،  ــور  اإلمرباط أرشيف 
إىل  ــم   تنت ــدس  الق ــإن  ف

الفلسطينيني.
ــرة  ــىل مذك ــع ع التوقي ــم  وت
ــني واألردن.  ــني فلسط ــم ب تفاه
ــل صيانة  ــل إجراءات مث تم نق
وإصالح األسس يف القدس إىل 
ــام 2016م،  ــك، يف ع األردن. وذل
األردن،  ــب  طل ــىل  ع ــاء  وبن
ــا نسخا من أعمال  قدمت تركي
إىل  ــدس  الق يف  ــات  املؤسس

األردن.

انقرة/
ــم  الحكومة  أكد املتحدث باس
ــوزداغ، رفض أنقرة  الرتكية،  بكر ب
ــي  الت ــة  األمريكي ــدات  للتهدي
ــدول التي  ــا ترامب ضد ال أطلقه
ــرار لصالح القدس  تصوت عىل ق
يف الجمعية العامة ألمم املتحدة.

ــات  ــوزداغ، يف تعليق ــرب ب واع
عىل مواقع التواصل اإلجتماعي، 
ــاء  ألعض ــالده  ب ــض  «رف ــن  ع
ــة العامة باألمم املتحدة،  الجمعي
ــرشوع قرار بشأن   حال دعمهم م
ــل أن يصدر  ــدس ، من املحتم الق
ــة»، وأضاف  ــة األممي عن املنظم
ــي   ــس األمريك الرئي ــد  إّن «تهدي
ــي  اّلت ــدول  لل  ، ــب  ترام ــد  دونال
ــرار بشأن  ــرشوع ق ــّوت مل قد تص
ــول»، الفتاً  ــدس، أمر غري مقب الق
ــم وتعرف واشنطن    إىل أّنه «لتعل
ــا ال يمكن أن توّجه كّل الدول  أّنه
اّلتي لها سيادة واستقاللية، من 

خالل التهديد والضغط».
وأضاف املسؤول الرتكي «لعّل 
التصويت سيكون فرصة إلثبات 
ــع بسيادة  ــي تتمّت ــدول اّلت أّن ال
ــاع  ــن تنص ــني، ل ــالل كامل واستق
ــي،  األمريك ــس  الرئي ــدات  لتهدي
ــا سيحدث»،  ــذا م ــد أّن ه ونعتق
ــى عىل  ــا ستبق ــداً أّن « تركي مؤّك
ــّق  ح ــىل  ع ــة  القائم ــا  مواقفه

ــة  القضي ــارص   وستن ــادئ،  ومب
ــة  مدين ــع   ووض ــة،  الفلسطيني

القدس «.
ــدد الدول  ــب قد ه ــان ترام وك
ــرار لصالح  ــىل ق ــي تصوت ع الت
ــدات  املساع ــع  بقط ــدس  الق
ــال ترامب يف  االمريكية عنها، وق
ــب التصويت  ــه سرياق ترصيح،ان
ــدس املحتلة   ــىل قرار بشأن  الق ع
يف  الجمعية العامة لألمم املتحدة 

ــرية  السف ــة  برسال ــداً  مشي  ،»
ــدة  ــم املتح ــدى األم ــة ل األمريكي
ــدول العازمة عىل  نيكي هاييل لل
ــرار القدس،  ــت لصالح ق التصوي
ــع  ــالده بقط ــة ب ــىل ني ــّدد ع وش
ــي  اّلت ــدول  ال ــن  ع ــدات  املساع
ــدس بالجمعية  ــرار الق ــد ق تسان

العامة.

ــة  العام ــة  الجمعي ــدت  وعق
ــس الخميس  ــدة أم ــم املتح لألم
ــت عىل  للتصوي ــة  ــة طارئ جلس
ــي  إسالم ــي  عرب ــرار  ق ــرشوع  م
ــة، يف حني  ــدس املحتل بشأن الق
ــي دونالد  ــس األمريك ــدد الرئي ه
ــدات املالية  ترامب بوقف املساع
ــوت لصالح هذا  ــدول التي تص لل
ــرار  ــرشوع الق ــو م ــرار، ويدع الق
ــي لسحب قرار  ــي اإلسالم العرب
ــي دونالد ترمب  ــس األمريك الرئي
ــدس املحتلة عاصمة  ــار الق اعتب
ــة  الجلس ــد  وتنعق ــل.  إلرسائي
ــام  ــرار 377 لع ــق الق ــة وف الطارئ
ــرار «االتحاد  1950م املعروف بق
ــدت  وعق ــالم»،  الس ــل  أج ــن  م
ــرش جلسات  ــة العامة ع الجمعي

فقط من هذا النوع.

موقع كندي: موقع كندي: 

ــرة  ــائ ط ـــــل  داخ عـــالـــقـــون  صـــومـــالـــيـــًا  ــرة   ــائ ط ـــــل  داخ عـــالـــقـــون  صـــومـــالـــيـــًا   ٩٠٩٠
أمريكا ــن  م ترحيلهم  ــاء  ــن أث ســاعــة  أمريكا  ــن  م ترحيلهم  ــاء  ــن أث ســاعــة  ــــ٤٨٤٨  ــــل ل

ــا نحو  ــىض 92 صومالي أم
ــل  داخ ــني  عالق ــة  ساع  48
ــار  انتظ يف  ــاب  رك ــرة  طائ
ــات  الوالي ــن  م ــم  ترحيله

املتحدة.
ــؤالء  ــن ه ــة م ــدم سبع وق
ــن  ع ــة  نياب ــني،  الصومالي
قضائية  ــوى  شك املجموعة، 
ــة أمريكية االثنني  إىل محكم
ــم  ــا أنه ــوا فيه ــايض أعلن امل
ــروف  وظ ــف  للعن ــوا  تعرض
ــت  هبط إذ  ــة،  إنساني ــري  غ
ــت تقلهم  ــي كان ــرة الت الطائ
ــو  مقديش إىل  ــرب  ديسم  7 يف 
ــة  عاصم ــار،  دك ــار  مط يف 
ــال، حيث انتظروا 23  السنغ
ــل العودة  ــة داخلها قب ساع

إىل الواليات املتحدة.
إىل  ــرضرون  املت ــار  وأش
ــاذ  إنف ــة  "وكال ــي  موظف أن 
ــرة والجمارك"  ــني الهج قوان
ــون  يهين ــوا  كان ــة  األمريكي
وحتى يعتدون بالرضب عىل 
ــاج  ــىل االحتج ــدم ع ــن أق م
ــن مقعده  ــرد القيام م أو مج
ــني  مضيف ــة،  أسئل ــه  لتوجي

ــىل  ــض ع ــع املراحي أن جمي
الطائرة تعطلت رسيعا،  منت 
ــاة "الركاب  ــا زاد من معان مم

املضطرين".
من جانبها، رفضت الوكالة 

االتهامات بسوء التعامل مع 
ــاء ترحيلهم،  الصوماليني أثن
ــة أن الطائرة اضطرت  مضيف
ــودة بسبب عدم توفري  إىل الع
ــة  املطلوب ــة  االسرتاح ــرتة  ف

لطاقمها يف دكار.
أن  إىل  ــة  الوكال ــارت  وأش
ــة  مجموع ــن  م  92 ــن  م  61
ــوا قضائيا  ــني أدين الصومالي
من قبل يف الواليات املتحدة.

ــن  ــي ــن تـــــوتـــــر الــــعــــالقــــة ب ــي تـــــوتـــــر الــــعــــالقــــة ب
ــــا واإلمــــــــــــــارات  ــــي ــــرك ــــا واإلمــــــــــــــارات ت ــــي ــــرك ت
ــة أنقرة مساء  ــة إىل مقرها يف العاصم ــت وزارة الخارجية الرتكي استدع

أمس القائم بأعمال السفري اإلماراتي يف تركيا.
وبحسب موقع "الفجر"،استدعت وزارة الخارجية الرتكية، أمس القائم 
ــرات بعد مشاركة وزير  ــدى أنقرة، عىل خلفية التوت ــال اإلماراتي، ل باألعم
ــر الدين باشا  ــدة مسيئة للحاكم العثماني فخ ــة اإلماراتي تغري الخارجي
ــد أشارت  ــرب العاملية األوىل. فق ــالل الح ــام 1916 خ ــب" املدينة ع ـــ "نه ب
ــة نقلوا استياء أنقرة  ــة "حرييت" إىل أّن مسؤويل الخارجية الرتكي صحيف
ــن باشا للقائم  ــة اإلماراتي حول فخر الدي ــات وزير الخارجي ــن ترصيح م

باألعمال الرتكي.
ويذكر انه يف وقت سابق " رد الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان بشدة 
ــد آل نهيان، بسبب ما أعاد  ــىل وزير الخارجية اإلماراتي عبدالله بن زاي ع
ــم يف املدينة املنورة عام  ــاب العثمانيني جرائ ــرشه عىل "تويرت" حول ارتك ن

1916 قائال: "عليك أن تعرف حدودك".
ــر الدين باشا  ــان جدنا فخ ــرة "حني ك ــة له بأنق ــان يف كلم ــال أردوغ وق
ــس الذي يقذفنا  ــان جدك أنت أيها البائ ــن املدينة املنورة، أين ك ــع ع يداف

بالبهتان؟".
ــم تعرف بعد  ــرف حدودك، فأنت ل ــان قائال: "عليك أن تع ــع أردوغ وتاب
ــا أجداد أردوغان فلم  ــب (الرتكي)، ولم تعرف أردوغان أيضا، أم هذا الشع

تعرفهم أبدا".
ــن يتطاولون عىل  ــل مع هؤالء الذي ــم مع من يتعام ــاف: "نحن نعل وأض
ــك يف الوقت  ــف ذل ــا، وسنكش ــن باش ــص فخر الدي ــىل شخ ــا وع تاريخن

املناسب".
ونوه بأنه "من الواضح أن بعض املسؤولني يف الدول العربية يهدفون من 
خالل معاداتهم لرتكيا إىل التسرت عىل جهلهم وعجزهم وحتى خيانتهم".

وكان املتحدث الرسمي باسم الرئاسة الرتكية، إبراهيم قالني، قد استنكر 
قيام وزير الخارجية اإلماراتي بإعادة نرش تغريدة ملستخدم آخر، تضمنت 
ــا لرتكيا والقائد العسكري فخر الدين باشا بارتكاب جرائم يف املدينة  اتهام

املنورة يف العهد العثماني، واصفا إياها بـ "الكاذبة واالستفزازية".

بغداد/
ــوم،  ــؤاد معص ــي، ف ــس العراق ــا الرئي دع
ــان العراق إىل  ــم كردست ــن يف إقلي املتظاهري
ــاق الرضر باملباني  ــط النفس وعدم إلح ضب
ــىل رضورة حل مشكلة  ــة، مؤكدا ع الحكومي

الرواتب يف اإلقليم.
ــي، نقلته  ــس العراق ــان للرئي ــاء يف بي وج
ــس "يؤكد عىل  ــة"، أن الرئي ــاة "السومري قن
ــل مشكلة  ــاد والفوري لح ــزوم العمل الج ل
ــني والعمال  ــب املتأخرة للموظف ــع الروات دف
ــات  ــة الصعوب ــان ومعالج ــم كردست يف إقلي

ــم  ــان اإلقلي ــا سك ــي يواجهه ــة الت الحياتي
حاليا"، داعيا املتظاهرين إىل "ضبط النفس 
ــرضر  ــاق ال ــدم إلح ــون وع ــزام بالقان وااللت

باملباني الحكومية واملقرات الحزبية".
ــه الحكومة  ــا أعلنت ــوم، بم ــب معص ورح
ــان حول  ــم كردست ــة إقلي ــة وحكوم العراقي
ــل  لح ــوري  ف ــوار  ح ــدء  "لب ــا  استعدادهم

املشاكل العالقة بينهما".
ــىل "مواصلة االتصاالت من  وأكد عزمه ع
أجل تعزيز التفاهم الوطني وإيجاد الحلول 
ــة لألزمة بني أربيل وبغداد عىل أساس  الالزم

الدستور وقرارات املحكمة االتحادية".
وقد شهد العديد من مدن إقليم كردستان 
ــات عىل الظروف املعيشية  العراق احتجاج
ــار يف مقرات  ــون الن ــة. وأرضم محتج الصعب
ــي وحزب  ــي الكردستان ــزب الديمقراط الح
ــي وغريهما من  ــاد الوطني الكردستان االتح

األحزاب.
ــو  نح ــب  وأصي ــاص  أشخ  3 ــل  قت ــا  كم
ــق الرشطة  ــاء تفري ــروح أثن ــن بج 80 آخري
للمتظاهرين الثالثاء املايض يف السليمانية.


