
أوامر باعتقال 17 وزيرا عراقيا 
متهما بالفساد 

بغداد/
ــة النزاهة العراقية أن عدد أوامر القبض بتهم الفساد  أعلنت هيئ

بحق وزراء أو مسؤولني بدرجة وزير بلغ 17 أمرا يف عام 2017م.
ــالل مؤتمر صحفي حول  ــس الهيئة حسن اليارسي خ وقال رئي
ــض  ــر القب ــس، أن "أوام ــام 2017م، أم ــة يف ع ــل الهيئ ــج عم نتائ
ــذ منها 996 أمرا  ــرا خالل عام واحد ، نف ــادرة بلغت 2133 أم الص

بنسبة 68 %".
ــن صدرت  ــم الذي ــم بدرجته ــن ه ــوزراء أو م ــدد ال ــح أن "ع وأوض
بحقهم أوامر القبض 17 شخصا"، و"عدد أوامر القبض الصادرة 
بحق الدرجات الخاصة واملديرين العامني ومن هم بدرجتهم بلغ 

273 شخصا".
وأكد اليارسي أن الهيئة تمكنت من إعادة تريليون و305 مليارات 
ــة يف العام املايض،  ــار دوالر) إىل خزينة الدول ــار (أكرث من ملي دين
ــا بلغ حجم األموال التي تمكنت الهيئة من كشفها عن طريق  كم
اإلجراءات الوقائية قبل وقوع الفساد 948 مليار دينار (نحو 800 

مليون دوالر).
ــد أعلن يف  ــدر العبادي ق ــوزراء العراقي حي ــان رئيس ال ــذا، وك ه
ــد حربا للقضاء عىل  ــايض أن املرحلة القادمة ستشه ديسمرب امل

الفساد، الذي يعترب من أهم التحديات التي تواجه البالد.

أوروبا تتوعد بالرد السريع على 
تهديد ترامب بفرض قيود تجارية

عواصم/ وكاالت
ــي دونالد ترامب األخرية،  بعد تهديدات الرئيس األمريك
حذرت املتحدثة باسم املفوضية األوروبية من أن التكتل 
ــىل أي تدابري  ــع ومناسب" ع ــد للرد "بشكل رسي مستع

تجارية تقييدية تتخذها الواليات املتحدة.
وقالت مارغريتيس شيناس إنه ينبغي أال تكون التجارة 

عبارة عن "فائزين وخارسين."
ــارة ليست مباراة  ــة لنا، سياسة التج وأضافت "بالنسب
ــا يف االتحاد  ــن هن ــىل اآلخر … نح ــا جانب ع ــوز به يف
ــب أن تحقق  ــن ويج ــارة يمك ــد أن التج ــي نعتق األوروب
ــن أن التجارة  ــذرت م ــع ذلك ح ــني". وم ــب للطرف املكس
ــت "االتحاد  ــد"، وقال ــز عىل قواع ــد أن "ترتك ــا ال ب أيض
ــع ومناسب يف حالة  ــرد بشكل رسي ــي مستعد لل األوروب
ــة تقييدية من ناحية  ــأي تدابري تجاري ــر صادراتنا ب تأث

الواليات املتحدة"، دون التطرق إىل أي تفاصيل.
ــد يف  ــب توع ــد ترام ــي دونال ــس األمريك ــر أن الرئي يذك
ــة تلفزيونية بالتصدي لسياسة االتحاد األوروبي  مقابل
ــالده، حسب  ــاه ب ــا" تج ــة تمام ــري العادل ــة "غ التجاري

تعبريه.
ــت رئاسته أكرث من ثالثة أعوام من املفاوضات حول  وأنه
اتفاقية تجارية بني الواليات املتحدة واالتحاد األوروبي، 
ــاري األكرب يف  ــل التج ــن أن تؤسس التكت ــن املمك كان م

العالم.

جنرال أمريكي: جيشنا فقد مزية 
التفوق التقني أمام روسيا والصني

ــب رئيس هيئة األركان املشرتكة األمريكية الجرنال بول  اعرتف نائ
ــش االمريكي فقد ميزة التفوق التقني يف تطوير  سيلفا بأن الجي
ــة أسلحة تفوق رسعتها رسعة  ــا خاصة بصناعة أنظم تكنولوجي

الصوت وان روسيا والصني حققتا تقدما كبريا يف هذا املجال.
ــا قوله إن  ــة الروسية عن سيلف ــة لينتا االلكرتوني ــت صحيف ونقل
ــدوالرات من أجل تطوير  ــني تخصص مئات املليارات من ال ”الص
ــة يف هذا الشأن إىل  ــذه التكنولوجيا وحولت األعمال املخصص ه

برنامج قومي“.
ــا لتطوير  ــويل اهتمام ــات املتحدة أن ت ــىل الوالي ــاف إنه ”ع وأض
ــز بالقابلية  ــي تتمي ــوت الت ــن الص ــرات األرسع م ــة الطائ صناع

العالية للمناورة والقدرة عىل اخرتاق دفاعات العدو املحتمل“.
ــة البحرية  ــال القتالي ــأن األعم ــاده ب ــن اعتق ــا ع ــرب سيلف وأع
ــع الصني وان  ــة يف أي حرب محتملة م ــة ستكون أساسي والجوي
القوات الربية واملشاة سيكون لها دور داعم أما يف حال وقوع نزاع 
ــو األولوية حيث تنطوي  ــا فسيكون لسالح الج مسلح مع روسي
ــة األوىل عىل نرش قوات يف أوروبا، مشريا اىل امكانية انتقال  املرحل

املعركة بني الدولتني إىل البحر أيضا.

جبهة النصرة تحاول سرقة 
كهرباء سراقب 

دمشق/
ــة، أمس، أن املدنيني  ــت وسائل إعالم سورية معارض قال
يف مدينة رساقب منعوا عنارص إرهابية من جبهة النرصة 
ــدا لرسقتها  ــة تمهي ــاء املدين ــة كهرب ــك محط ــن تفكي م

وبيعها يف تركيا.
ــان املدنيني يف  ــارض ف ــب بلدي املع ــع عن ــب موق وبحس
ــن عنارص من جبهة النرصة  مدينة رساقب منعوا عدد م
ــن دخول محطة  ــر عىل املدينة م ــة التي تسيط اإلرهابي

التحويل وفكها.
ــًال مصوراً  ــل االجتماعي تسجي ــع التواص ــرشت مواق ون
ــوا إنهم منعوا جبهة  ــه العرشات من املدنيني قال ظهر في
ــن التعرض أو  ــذروا م ــة، وح ــن تفكيك املحط ــرصة م الن

العبث باألمور الخدمية يف املدينة.
ــة للخدمات"، التابعة  ــرف بـ "اإلدارة العام وتتوىل ما تع
ــيل ملدينة رساقب"،  ــرصة"، و"املجلس املح لـ "جبهة الن
ــم  ــذي معظ ــي تغ ــاء، الت ــل الكهرب ــة تحوي إدارة محط
ــاً أنها تتغذى  ــة باملدينة، علم ــرى املحيط ــدات والق البل
ــاً من الخط الذي أعادت تشغيله الدولة السورية  أساس

والواصل إىل حلب.
ــة الجنوبية  ــب االسرتاتيجية يف الجه ــع مدينة رساق وتق
ــرية باعتبارها  ــب، وتتميز بأهمية كب ــة ملدينة إدل الرشقي
ــب، إضافة إىل وقوعها  ــة الواصلة بني دمشق وحل املنطق
ــار، وتبعد مسافة  ــىل مساحة تبلغ حوايل 17 ألف هكت ع
ــب، وتمكنت  ــن مدينة حل ــرتًا ع ــوايل 50 كيلوم ــدر بح تق
ــا منذ عام  ــن السيطرة عليه ــرصة اإلرهابية م ــة الن جبه
ــت  ــي كان ــل الت ــن املعام ــدد م ــة ع ــت برسق 2015م وقام

متواجدة فيها ومن ثم بيعها يف تركيا.
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ــز“  تايم ــال  “فايننش ــة  صحيف ــرشت  ن
ــن حملة  ــت فيه ع ــرا تحدث ــة تقري الربيطاني
ــد بن سلمان التي  ويل العهد السعودي محم
ــاد“ باململكة,  ــاه ”الفس ــا أسم ــد م ــا ض قاده
ــة» يف  ــة القابض ــم «اململك ــرية إىل أن سه مش
ــالق رساح  ــز بعد إط ــة قف ــة السعودي البورص
مالكها «الوليد بن طالل»، أوائل نوفمرب ، غري 
ــار ال يزالون غري  ــور االستثم ــني بأم أن العارف
ــن من مستقبل الرشكة ورشكات رجال  متأكدي

األعمال اآلخرين الذين شملتهم الحملة.
ــن  «ب إن  ــة  الربيطاني ــة  الصحيف ــت  وقال
ــري ورجل أعمال  ــني 300  أم ــالل» كان من ب ط
ــاد» التي  ــة الفس ــة «مكافح ــوا يف حمل اعتقل
ــن  ب ــد  ــودي «محم السع ــد  العه ــا ويل  قاده
سلمان»، وأفرج عنه إىل جانب مالك رشكة إم 
ــد اإلبراهيم»، و«فواز الحكري»،  بي يس «الولي

واألمري «تركي بن نارص».
ــذي  ال ــر  التقري يف  ــة،  الصحيف ــت  وأضاف
ــة  عملي أن  ــي»،  العرب ــدس  «الق ــه  ترجمت
ــن املفرج  ــد، فطلب م ــم تتوقف بع ــري ل التطه
ــالد يف الوقت  ــارج الب ــر خ ــدم السف ــم ع عنه
الحايل، وقال النائب العام إن هناك حوايل 95 
ــات املالية  ــه بهم يرفضون التسوي من املشتب

وسيقدمون للمحاكمة.
وأوضحت الصحيفة أن األمري «بن طالل» 
ــن خروجه من  ــالن ع ــداً باإلع ــاً ج ــان راغب ك
السجن والتأكيد عىل براءته، ووصف اعتقاله 
ــه لن يتخىل عن  ــه «سوء تفاهم»، وقال إن بأن
حصصه يف اململكة القابضة والتي يملك فيها 

نسبة %95، حسب حديثه لـ«رويرتز».
ــة إىل أن «الوليد» أخرب  ــارت الصحيف وأش
ــة  ــة» بمواصل ــة القابض ــني يف «اململك العامل
العمل، رغم اعتقال املسؤولني فيها، والسمعة 
ــب سقوط رئيسها  ــة التي نجمت بسب السيئ

املعروف عاملياً.
ــني  مرشوع ــىل  ع ــاء  بن ــة،  الرشك ــت  وباع

سابقني، من أجل تنويع أرصدتها، أسهمها يف 
ــدق «فورزيزونز» يف بريوت،  عقارات، منها فن
ــا توقعت الرشكة عالياً، إال  ولم يكن السعر كم
ــروف التي أجرب مالكها  ــه كان أفضل يف الظ أن

فيها عىل البقاء يف «السجن الذهبي».
وشعر املرصفيون بنوع من الراحة، وأرسلوا 
ــروج األمري  ــني، بمناسبة بخ ــي للعامل التهان
ــن البنوك  ــن، إذ أقرضت العديد م ــن السج م
ــدوالرات إىل «بن طالل»، مستخدمة  ماليني ال
ــة كضامن، حسب  ــه يف الرشكات العاملي أسهم

الصحيفة األمريكية.
ــة محاولة  ــق من أي ــريون بالقل ــر الكث وشع
ــي  ــات الت ــىل املمتلك ــرة ع ــات السيط للسلط

تدعم القروض.
ــني  املقرض ــع  جم ــوك  البن ــد  أح ــاول  وح
اآلخرين للضغط عىل الحكومة والطلب منها 
ــة للسيطرة عىل  ــاوالت متعجل ــة مح وقف أي

األرصدة.
ولفتت الصحيفة إىل أن صعوبة الحصول 
عىل األرصدة واألموال يف الخارج عرقل جهود 
ــادة  100 مليار دوالر قالت  ــة يف استع الحكوم

إنها تريدها من املعتقلني.
ــد  ــة «محم ــة السعودي ــر املالي ــال وزي وق
ــدى االقتصادي العاملي  الجدعان» أمام املنت
ــاء وال يرتكون  ــم أذكي ــايض  «إنه ــوع امل األسب

أموالهم يف الحسابات البنكية».
ــرار السعودية إنهاء  ويقول املحللون إن ق
ــل تخفيف مظاهر القلق  الحملة جاء من أج
ــاع األعمال  ــب وقط ــن األجان ــني املستثمري ب

السعودي الذي شعر بالخوف.
ــدراء  امل ــني  تطم ــان»  «الجدع ــاول  وح
ــا وأنها  ــت نهايته ــة وصل ــني أن الحمل العاملي

ــي «ال نتسامح مع  ــة ه ــة هادف ــت رسال أرسل
الفساد».

ــة األوىل من حملة مكافحة  يف نهاية الجول
ــت الحكومة السعودية حوايل  األثرياء، حصل

100 مليار دوالر من 350 معتقًال، تقريباً.
ــودي، أن املبلغ  ــد وزير املالية السع ويعتق
ــارة  للتج ــدة  جي ــة  دفع ــل  سيشك ــم  الضخ
ــه لم يلتفت  ــاد الوطني، لكن املحلية واالقتص
ــة، إىل حجم الرضر  ــه، قبل أيام قليل يف خطاب
ــارات بصورة  ــه حملة جمع امللي ــذي ألحقت ال

اململكة لدى املستثمرين األجانب.
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المبعوث األممي يحذر من كارثة إنسانية في غزة المبعوث األممي يحذر من كارثة إنسانية في غزة 

ــة  ــس يف العاصم ــت أم انطلق
ــران أعمال مؤتمر  اإليرانية طه
(القدس عاصمة سالم األديان) 
ــدد من الشخصيات  بحضور ع
ــة والثقافية  ــة والسياسي الديني

يف إيران.
وقال رئيس مكتب قائد الثورة 
ــدي  ــران محم ــة يف إي اإلسالمي
ــه باملؤتمر  ــي يف كلمة ل كلبايكان
ــوم وعد  ــد الي ــم يشه إن ”العال
ــا  ــه أمريك ــدا قدمت ــور جدي بلف
أن  ــدا  مؤك ــدس“...  الق ــأن  بش
ــد األديان  ــدس ستبقى مه ”الق
وستبقى لها مكانتها الخاصة“.
أن  إىل  ــي  كلبايكان ــار  وأش
ــرون  يوف ــني  األمريكي ــة  الساس
ــي  الصهيون ــان  للكي ــم  الدع
ــات  ــم للتنظيم ــون الدع ويقدم
ــة التكفريية وال يعريون  اإلرهابي
ــة...  الدولي ــني  للقوان ــا  اهتمام
داعيا الشعوب الحرة إىل شجب 
والدفاع  ــة  األمريكي ــات  املمارس

عن القدس ومقدساتها.
ــدد مساعد وزير  من جانبه ن
ــؤون  للش ــي  اإليران ــة  الخارجي
ــي  عراقج ــاس  عب ــة  السياسي
ــس األمريكي دونالد  بقرار الرئي
ــدس  بالق ــرتاف  االع ــب  ترام
ــالل  االحت ــان  لكي ــة  عاصم

ــىل أن  ــددا ع ــيل... مش اإلرسائي
ــة  العاصم ــي  ه ــة  املدين ــذه  ه
ــي  اإلسالم ــم  للعال ــدة  املؤك

وفلسطني.
ــه  كلمت يف  ــي  عراقج ــت  ولف
ــذا القرار  ــر إىل أن ه ــام املؤتم أم
األمريكي دلل عىل ضعف كيان 
ــه وال شك أنه  االحتالل وداعمي
ــر  تحري يف  اإلرساع  إىل  ــؤدي  ي

ــان  ــا إىل إحض ــدس وعودته الق
العالم اإلسالمي داعيا إىل إبقاء 
ــة األوىل للعالم  فلسطني القضي

اإلسالمي.
ــر برعاية رابطة  ــام املؤتم ويق
ــة  ــات اإلسالمي ــة والعالق الثقاف
ــن  م ــدد  ع ــع  م ــاون  وبالتع
املؤسسات اإلسالمية والثقافية 

يف إيران.

انطالق أعمال مؤتمر "القدس عاصمة انطالق أعمال مؤتمر "القدس عاصمة 
سالم األديان"  يف طهرانسالم األديان"  يف طهران

بسبب الحصار الصهيوني المفروض على القطاع:بسبب الحصار الصهيوني المفروض على القطاع:

األرض املحتلة/ وكاالت
ــاص للسالم  ــي الخ ــوث األمم ــذر املبع ح
ــوالي مالدينوف من  ــط نيك ــرشق األوس يف ال
ــوأ أزمة  ــزة أصبح أس ــاع غ ــع يف قط أن الوض

إنسانية.
ــس األول،  ــايس أألممي أم ــار الدبلوم وأش
ــد دراسات  ــوي نظمه معه ــر سن ــاء مؤتم أثن
ــة  الفلسطيني األرايض  يف  ــي  القوم ــن  األم
املحتلة، إىل أن الطريق نحو إنقاذ القطاع من 
ــة الحكومة  ــن يف استعادة سلط ــة يكم الكارث
ــس الفلسطيني محمود عباس  املوالية للرئي
هناك، وإال فإن ذلك يهدد القطاع بـ"انفجار 

أكرث فتكا وعنفا مما كان سابقا".
ــاء موجزات يف  ــدث دائما أثن ــال: "أتح وق
ــات أخرى أننا  ــن الدويل ومنتدي مجلس األم
وسط أزمة إنسانية خطرة.. وأعلن اليوم بكل 

وضوح أن الوضع يزداد سوءا".
ــاع بات اليوم  ــذر املسؤول من أن القط وح
ــام لالقتصاد  ــل عام وانهيار ت عىل وشك فش

والخدمات االجتماعية، وستعقبه التداعيات 
السياسية واإلنسانية واالقتصادية.

ــذه  ه ــرح  سيط ــه  أن ــوف  مالدين ــد  وأك
ــاع لجنة االتصال  ــة عىل أجندة اجتم املسأل
ــة  الدولي ــدة  املساع ــق  لتنسي ــة  املخصص
املقدمة إىل الشعب الفلسطيني املنعقد أمس 
ــد  ــاع سيعق ــا إن االجتم ــل، مضيف يف بروكس
بمشاركة مسؤولني فلسطينيني وإرسائيليني 

وبحضور عدد من وزراء الخارجية العرب.
ــي "فتح"  ــني حركت ــة ب ــت املصالح ووصل
ــق مسدود  ــرى إىل طري ــرة أخ ــاس" م و"حم
ــب عجز الطرفني عن تجاوز خالفاتهما.  بسب
ــد ترامب  ــس األمريكي دونال ــر أن الرئي ويذك
ــر الجاري قطع  ــرر يف وقت سابق من الشه ق
ــل  وتشغي ــوث  لغ ــة  األممي ــة  الوكال ــل  تموي
ــل  بشك ــروا  األون ــني  الفلسطيني ــني  الالجئ
ــب الفلسطينيني إزاء  ــىل غض ــوظ ردا ع ملح
ــة إلرسائيل  ــرتاف بالقدس عاصم ــراره االع ق

ونقل سفارة واشنطن إليها.

واشنطن بوست: واشنطن بوست: أمريكا خانت األكراد 
اعتربت صحيفة 

"واشنطن بوست" 
األمريكية، أن إدارة 

الرئيس دونالد ترامب 
فقدت السيطرة 
والنفوذ يف امللف 

السوري بعد تصارع 
حلفائها يف شمال 
سوريا، مشرية إىل 

أن واشنطن خانت 
األكراد من جديد.

وأضافت الصحيفة 
يف مقال جديد أن 
"املعركة املحتدمة 

بني حلفاء أمريكا يف شمال سوريا هي مثال واضح عىل فقدان إدارة 
ترامت اإلرادة والنفوذ لقيادة الحل لألزمة السورية، أو حتى الدفاع 

عن املصالح األمريكية بشكل جيد".
 وأشارت الصحيفة األمريكية اىل أنه "يف الوقت الذي تقول فيه 

إدارة ترامت إن واشنطن لديها مصالح طويلة األمد يف سوريا، إال 
أنها لم تربطها بعد بخطة واضحة، فالتزام أمريكا ليس كافيا بحد 

ذاته". 
ولفتت الصحيفة اىل أن إدارة ترامت تخلت عن أكراد سوريا 

واختارت دعم أنقرة، وإن بشكل تكتيكي وهو ما يشكل خيانة 
لألكراد، مؤكدة أن اإلدارة األمريكية تخلت عن القيادة واملسؤولية 

يف سوريا، وخلقتا فراغا مألته إيران وتركيا وروسيا".
وأضافت الصحيفة األمريكية أن إدارة ترامب ال تزال تعيد تكرار 

أخطاء إدارة أوباما، مطالبة ترامت بلعب ورقة التأثري عىل 
الجماعات العربية السنية التي ال تزال تحتل السكان هناك، وهذا 

يقتيض هذا زيادة عدد العنارص العربية لقوات سوريا الديمقراطية 


