
 القوات العراقية تتجه نحو تحرير 
كركوك بالكامل من داعش

بغداد/
ــادات  ــلطات والقي ــس أن الس ــة أم ــة عراقي ــادر أمني ــرت مص ذك
العسكرية العراقية وألوية بالحشد الشعبي وضعوا خطة أمنية 
ــي وتنظيم  ــش اإلرهاب ــا تنظيم داع ــىل بقاي ــاء ع ــة للقض محكم

"الرايات البيض"، يف مناطق جنوب وغرب مدينة كركوك.
ــتة آخرون  ــقط جندي عراقي وأصيب س ــاء أمس األول س ومس
بانفجار عبوة ناسفة جنوب غرب مدينة كركوك، يف حني وضعت 
ــا تنظيم  ــاء عىل بقاي ــة محكمة" للقض ــة "خط ــلطات األمني الس

داعش والرايات البيض باملنطقة.
ــات تنظيم  ــة أن العبوة من مخلف ــة عراقي ــفت مصادر أمني وكش
ــا أن عجلة  ــاء الحويجة، مضيف ــيطرته عىل قض ــش أثناء س داع
ــأرضار جراء  ــواء 56 أصيبت ب ــوج الثاني بل ــكرية تابعة للف عس

االنفجار.
ــياق، كشف النقيب يف رشطة كركوك "حامد العبيدي"  يف هذ الس
ــد  ــفة انفجرت يف دورية للحش ــة أن عبوة ناس ــول الرتكي لألناض

الشعبي بقرية النجاتية التابعة لقضاء الحويجة.
ــأن  ــد ب ــس األح ــمية أم ــة رس ــة عراقي ــادت صحيف ــك أف اىل ذل
ــد  ــكرية وآمري ألوية بالحش ــلطات األمنية والقيادات العس الس
ــىل بقايا تنظيم  ــة أمنية محكمة للقضاء ع ــعبي وضعوا خط الش
داعش وتنظيم "الرايات البيض"، يف مناطق جنوب وغرب مدينة 

كركوك.
ــهد أعمال  ــاء الحويجة واملناطق التابعة له يش ــار اىل أن قض يش
عنف شبه يومية تقوم بها خاليا نائمة من عنارص تنظيم داعش 
االرهابي تستهدف القوات األمنية العراقية، وهو ما يوقع العديد 

من الضحايا واملصابني يف صفوفها.

الحرس الثوري: إسرائيل تدرك 
قوة إيران ولن تحاول اختبارها

طهران/
 "غالم عيل رشيد" أّن إرسائيل تدرك اليوم أكرث من السابق 
قوة إيران ولن تحاول اختبارها، مشريا اىل أن بالده عززت 

العام املايض قوتها الردعية بوجه التهديدات العسكرية.
ــززت العام  ــيد: إّن إيران ع ــيل رش ــالم ع ــع العميد غ وتاب
ــكرية، فضًال  املايض قوتها الردعية بوجه التهديدات العس
ــوريا  ــتقرار س ــي وتعزيز اس ــش االرهاب ــة داع ــن هزيم ع

والعراق.
ولفت القائد يف الحرس الثوري اإليراني إىل أنه يتم العمل 
عىل تنحية القضية الفلسطينية من خالل "تحالف عربي 

عربي غربي".
ــد العام للحرس الثوري  ويوم األربعاء املايض ّرصح القائ
ــرس  ــدرات الح ــالمي: إن ق ــني س ــد حس ــي العمي اإليران
ــوري الدفاعية "وصلت حّداً تمكنه من ردع أي دولة أو  الث

عدوان".
ــالمي أن "الحرس الثوري اإليراني يتجه اليوم  واعترب س
ــو التقنيات الحديثة  ــات الدفاعية واملتقدمة نح يف التقني
ــات املتعلقة بتطوير  ــداً أن العلوم والتقني ــم"، مؤّك يف العال
ــني الجودة  ــادة والتحكم بتحس ــة القي ــخ وأنظم الصواري
ومحركات الدفع و وقود املحركات وانظمة النقل وأجنحة 
ــباب  ــداع الش ــرة إب ــي ثم ــرية ه ــرات املس ــاكل الطائ وهي

اإليراني".
ــالمي حينها عىل ترصيحات املسؤولني الغربيني  وعّلق س
بشأن إمكانية التفاوض حول القدرات الدفاعية اإليرانية، 
ــا واحتوائها،  ــة ال يمكن إيقافه ــا الدفاعي ــًال: إن قدرتن قائ
ــة خارج عن قدرة أّي  ــاً أن "احتواء قدرتنا الدفاعي مضيف

بلد".

محكمة يونانية تفرج عن 
الصحفيني األملانيني 

ــني األملانيني  ــراج عن الصحفي ــة يونانية أمس باإلف ــررت محكم ق
املحتجزين الجمعة املاضية بسبب تسللهما إىل املنطقة العسكرية 

املغلقة يف إفروس بالقرب من الحدود الرتكية.
ــن ترصيحات الصحفيني أنهما  ــت صحيفة "Evros news" ع ونقل
ــىل الحدود الرتكية  ــودة إىل وطنهما بعد مغامراتهما ع ــان الع ينوي

اليونانية.
وكانت الرشطة اليونانية احتجزت الصحفيني من قناة "ARD" يف 
ــي يمنع الدخول إليها من  ــة برانغا يف منطقة ديديموتيحو الت قري

دون ترخيص خاص من السلطات العسكرية.
وقال الصحفيان إنهما كانا يقومان بتصوير فيلم وثائقي لقناتهما 
حول الطرق التي يستخدمها الالجئون األتراك للعودة من أملانيا 
إىل وطنهم عرب اليونان. وأكدا أنهما لم يلحظا إشارة الحظر األوىل 
ــارة الثانية قررا مغادرة  املوجودة يف الطريق، وعندما الحظا اإلش

املنطقة، لكن الرشطة احتجزتهما.
ورصح الصحفيان أمام املحكمة بأنهما وقعا يف املنطقة العسكرية 

املحظورة بالصدفة، وأعلنت املحكمة براءتهما.

فرنسا.. إعادة انتخاب لوبان 
زعيمة لحزب "الجبهة الوطنية" 

باريس/
ــزب "الجبهة  ــىل رأس ح ــان ع ــاب مارين لوب ــد انتخ أُعي
ــة  ــي، يف انتخابات خالية من أي منافس ــة" اليمين الوطني

باعتبار لوبان املرشحة الوحيدة، التي كانت فيها.
ــت لوبان عىل %100 من أصوات املقرتعني يف ختام  وحصل
ــا أمس األحد،  ــلة أعلنت نتائجه ــة تصويت باملراس عملي

خالل مؤتمر الحزب اليميني املتطرف.
ــان البالغة من العمر 49 عاما والية  وبذلك تبدأ مارين لوب
ــذ أن خلفت  ــه من ــذي تتزعم ــزب ال ــىل رأس الح ــة ع ثالث

والدها عام 2011م.
ــة "الجبهة الوطنية" الفرنسية، يف مدينة  ــتعلن رئيس وس
ــعيا  ــمية جديدة للحزب اليميني املتطرف س ليل عن تس
ــية 2017م، وإعادة بعثه  ــي صفحة االنتخابات الرئاس لط

من جديد بعد تراجع نفوذه وتدهور صورة زعيمته.
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ــب، أمس  ــد ترام ــي دونال ــس األمريك ــن الرئي أعل
ــا  كوري ــم  زعي ــع  م ــة  املزمع ــه  محادثات أن  ــد،  األح
ــي دون التوصل  ــغ أون قد تنته ــمالية كيم جون الش
ــاق  ــم اتف ــه بـ"أعظ ــا وصف ــؤدي إىل م ــاق، أو ت التف
ــادل التهديدات النووية  للعالم"، ويأتي هذا بعد تب
ــول ترامب إىل  ــغ منذ وص ــنطن وبيونغ يان ــني واش ب

مقاليد الحكم.
ــح الجمهوري  وقال ترامب يف تجمع لحملة املرش
للكونغرس "ريك ساكوني" يف غرب بنسلفانيا: "قد 
ــادر رسيعاً إذا لم يكن التقدم ممكناً"، مضيفاً إنه  أغ
ــمالية "تريد صنع السالم وأن  يعتقد بأن كوريا الش

الوقت قد حان".
ــكان  ــد وم ــد موع ــح بع ــم يتض ــه ل ــار إىل أن يش
ــات املزمعة رغم أن االجتماع من املفرتض أن  املحادث

يتم بحلول نهاية مايو.
ــا الذي  ــي: "من يعرف م ــس األمريك ــع الرئي وتاب
ــا أغادر رسيعاً  ــيحدث؟.. إن حدث االجتماع ربم س

أو ربما نجلس ونربم أعظم اتفاق للعالم".
ــمالية  ــم كوريا الش ــاء زعي ــئ بلق ــرار املفاج الق
ــايض بعد دعوة كيم  ــذه ترامب يوم الخميس امل اتخ
التي قّدمها وفد كوريا الجنوبية خالل زيارة للبيت 
ــة أمريكية  ــوة فجأة سياس ــريت الخط األبيض، وغ
ــتمرة منذ عقود تهدف إىل منع كوريا الشمالية  مس

من تطوير أسلحة نووية وصواريخ باليستية.
كما كان ترامب قد وصف زعيمي الصني واليابان 
ــان للحوار"  ــا "داعم ــبت بأنهم ــرت" الس ــىل "توي ع
ــيئاً يذكر  ــم يفعل ش ــم من أنه ل ــل عىل الرغ املحتم
ــات أو أي  ــد املحادث ــأن موع ــاك بش ــد االرتب لتبدي

رشوط مسبقة ستكون مطلوبة.
والعام املايض أثار كل من ترامب وكيم قلق العالم 
ــاوالت كوريا  ــأن مح ــة بش ــرب كالمي ــال يف ح إذ دخ
ــىل رضب  ــادر ع ــووي ق ــالح ن ــر س ــمالية تطوي الش
ــغ برنامجها  ــدة. وواصلت بيونغ يان ــات املتح الوالي
النووي يف تحدٍّ لقرارات مجلس األمن الدويل. إال أن 
ــة دورة األلعاب األوملبية  التوترات تراجعت مع إقام
ــهر املايض يف كوريا الجنوبية ما مهد  ــتوية الش الش
ــرة لرتامب يف  ــرب مغام ــتكون أك ــام ما س ــق أم الطري
ــه إىل البيت  ــة الخارجية منذ وصول ــال السياس مج

األبيض.
ــؤون  من جهة أخرى، أكد الخبري األمريكي يف ش
ــة الخارجية لواشنطن "دانييل ماك آدمز"  السياس
ــاء  ــعى إىل إخف ــدة تس ــات املتح ــة الوالي أن حكوم
ــن الحقائق حول  ــّربون ع ــك الذين يع ــوات أولئ أص

السياسة الخارجية األمريكية.

ــي إىل أن  ــري األمريك ــار الخب ــذا الصدد أش ويف ه
ــة  ــة األمريكي ــق والحكوم ــي الحقائ ــنطن تخف واش
ــون  ــن يقول ــك الذي ــوات أولئ ــة أص ــعى إىل إزال تس
ــة،  ــة األمريكي ــة الخارجي ــول السياس ــة ح الحقيق
ــه أمريكا بأنها دولة  ــر الذي يؤّكد زيف ما تزعم األم

الديمقراطيات والحرية.
ــدم  ــت" مق ــس كوربي ــع "جيم ــه م ــة ل ويف مقابل
ــاك آدمز"  ــار "م ــة لرشكة "رون بول"، أش ــاة تابع قن
ــة وزارة  ــة وخاص ــة األمريكي ــات الحكوم إىل سياس
الخارجية يف قمع معاريض الحكومة واألصوات التي 
تكشف حقيقة ما يحصل، قائًال: إن وزارة الخارجية 
ــدوالرات ملواجهة  ــن ال ــني م ــخ املالي ــة تض األمريكي

اإلعالنات الروسية والصينية املناوئة لواشنطن.
ــي هذه هي الحقيقة، إال أن  يقول الخبري األمريك
ــنطن تزيفها وتدعي أن هذه األموال خّصصت  واش
ــة  ــات اإلرهابي ــدة والجماع ــة القاع ــل ملحارب بالفع

األخرى داخل البالد.
ــط الخارجية األمريكية جلياً للعيان،  يبدو مخط
ــؤون األمريكية، حيث يؤكد  ــب الخبري يف الش بحس
ــخص أو  ــوم بتلبيس الش ــنطن تق ــلطات واش أن س
ــيلة اإلعالم التي تنتقد بشكل حاسم سياسات  وس

ــة الرتويج  ــة األمريكية تهم ــة ووزارة الخارجي الدول
ــتهدفه بطرق  ــية والصينية وتس ــات الروس لإلعالن
مختلفة. وقد تّرض بمصداقيته أو ترفع قضية ضده 

أو حتى تتهمه باإلرهاب.
كما شّدد الكاتب عىل أن الضغوط التي تمارس يف 
هذا املجال كبرية جداً، لدرجة أننا نرى رشكات كبرية 
ــىل التعاون مع وزارة  ــل غوغل وأمازون مرغمة ع مث
الخارجية والحكومة يف هذا الصدد. حتى فيسبوك 

لديه عالقات وثيقة مع الحكومة األمريكية.
ــع أصبحت هذه  ــب: يف الواق ــول الكات ــاً يق ختام
ــة األمريكية  ــة أداة يف يد الحكوم ــرشكات الضخم ال
ــاء عليهم وعدم  ــا والقض ــا تحديد خصومه يمكنه
ــىل الحقائق ومجريات  ــماح للناس باالطالع ع الس

األمور داخل أروقة الخارجية األمريكية.
ــبق  للتأكيد عىل ما قاله الخبري األمريكي فيما س
ــف عنها  ــرور عىل الخفايا التي كش ــّد لنا من امل ال ب
ــكاهيل"،  ــي س ــارز "جيم ــي الب ــي األمريك الصحف
الذي جاب العالم ليتتبع العمليات األمريكية تحت 
ــتان  ــمى الحرب عىل اإلرهاب يف أفغانس إطار ما يس
ــكاهيل  ــال، والتي وصفها س ــن ومايل والصوم واليم
ــاب إىل حرب  ــىل اإلره ــرب ع ــن ح ــت م ــا تحول بأنه

لإلرهاب ساحتها العالم بأكمله.
فخالل جولته روى الصحفي "سكاهيل" قصصاً 
ــتان؛  ــرب يف أفغانس ــول الح ــام ح ــتحق االهتم تس
ــالم قصصاً عن الجنود  ــائل اإلع ففي حني تبث وس
ــل  ــيوخ القبائ ــع ش ــون م ــم يجلس ــني وه األمريكي
ــتار عن قصص مرعبة  األفغانية؛ رفع الصحفي الس
ــا القوات  ــوم به ــة التي تق ــات الليلي ــول املداهم ح
ــوات  ــل الق ــة قت ــتباه، كقص ــرد االش ــة ملج األمريكي
ــن 5 أفراد منهم  ــة أفغانية مكونة م ــة لعائل األمريكي
ــة األفغانية  ــالغ من الرشط ــان حوامل ملجرد ب امرأت
ــف حقيقة  ــني قبل أن تنكش ــا إلرهابي ــأن إيوائه بش
ــات  ــزاع طلق ــة بانت ــوات األمريكي ــوم الق ــر فتق األم
ــر  ــر األم ــا وتصوي ــاد الضحاي ــن أجس ــاص م الرص
وتصديره لإلعالم باعتباره قضية من قضايا الرشف.

يف نهاية املطاف، سيدرك املهتم بالشأن األمريكي 
ــه أمريكا ال يمّت  ــب الدعائي الذي تروج ل أن الجان
ــب املظلم  ــيبرص الجان ــا بصلة، وس ــة مآربه لحقيق
ــة البرش، "من  ــه أغلبي ــذي ال يعرف ــاتها ال يف سياس
التخطيط لشن حمالت عسكرية عىل دول بذريعة 
ــدول األخرى  ــروات ال ــاب إىل نهب ث ــة اإلره محارب

وتشكيل فرق اغتياالت حول العالم".

واشنطن /وكاالت
ــارين مسؤولة مكتب شؤون جنوب  أكدت كبرية املستش
ووسط آسيا يف الخارجية األمريكية أليس ويلز، أن القوات 
األمريكية باقية يف أفغانستان لحماية عملية السالم ومنع 

تنامي قدرة الجماعات املسلحة.
ــط" اللندنية، أمس، عن  ــت صحيفة "الرشق األوس ونقل
ــن تحل مكان  ــز، أن الواليات املتحدة ل ــفرية أليس ويل الس
ــني األطراف األفغانية  ــة األفغانية يف املفاوضات ب الحكوم

املختلفة.
ــون بني حكومة  ــات يجب أن تك ــارت إىل أن املناقش وأش
كابول و"حركة طالبان"، التي ترفض ذلك، مبينة يف الوقت 
ــان"، مع  ــكرية أكرب عىل "طالب ــوط عس ــه، وجود ضغ نفس

الحفاظ عىل باب السالم مفتوحا أمامها.
ــفرية للصحيفة، إن الرئيس األفغاني أرشف  وقالت الس
ــة يبذلون جهدا  ــة الوحدة الوطنية األفغاني غني، وحكوم
ــي، من خالل  ــعب األفغان ــاوف الش ــا ملعالجة مخ ملموس
ــم  ــادي، والحك ــو االقتص ــز النم ــالح، وتحفي ــادة اإلص زي

الرشيد.
ــتاني يف  ــة أن الدور الباكس ــفرية األمريكي واعتربت الس
أفغانستان مهم، إذ لدى إسالم آباد معرفة كبرية بـ"حركة 

طالبان". 
ــتان إىل دعم أفغانستان لتكون  ورشحت أن سعي باكس
جارة مستقرة وسلمية، يمكن أن يحصل بإقناع "طالبان" 
ــتؤخذ يف االعتبار، وعىل أفضل وجه عىل  بأن مصالحها س
ــة مصالحة أفغانية أفغانية،  طاولة املفاوضات وعرب عملي
ــتعدة لدعم  ــدة مس ــات املتح ــياق أن الوالي ــدة يف الس مؤك

الحكومة األفغانية يف عملية السالم واإلصالح.
    مقتل 6 مسلحني من داعش يف غارات أمريكية

ــلحني عىل  ــش األفغاني، أن 6 مس ــر الجي ــا، ذك وميداني
ــدة للجيش  ــارات جوية جدي ــلة غ ــوا يف سلس ــل، ُقتل األق
األمريكي عىل مخابئ لـ"تنظيم داعش" بإقليم ننغارهار، 
ــب ما  ــاعات الـ24 املاضية، بحس ــتان، يف الس رشق أفغانس

ذكرته وكالة "خاما برس" األفغانية لألنباء.
ــش األفغاني،  ــالب 201" التابع للجي ــق "س ــن فيل وأعل
ــد"  ــار كان ــدة "ناخت ــش" يف بل ــئ "داع ــتهداف مخاب اس
ــفر عن  ــان، مضيفا أن الغارات الجوية لم تس بمنطقة نازي

سقوط ضحايا يف صفوف السكان املحليني وأفراد األمن.
ــات املناهضة  ــلحة والجماع ــم تعلق الجماعات املس ول
ــىل التقرير حتى  ــا تنظيم "داعش"، ع ــة، من بينه للحكوم

اآلن.
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