أوامر باعتقال  20في تفجير مبعقل الصدر ببغداد
قال التلفزيون العراقي إن مجلس القضاء األعلى أصدر أوامر باعتقال  20شخصا متهمني بالتورط في تفجير أودى بحياة  18شخصا في معقل رجل الدين الشيعي مقتدي الصدر في بغداد .والثالثاء ،أعلن
مقتدى الصدر وهادي العامري املدعوم من إيران ،اللذان احتلت كتلتاهما املركزين األول والثاني على التوالي في االنتخابات البرملانية في مايو ،تشكيل حتالف سياسي بني الكتلتني.
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بعدما حصلت على الضوء األخضر من التحالف العسكري

القوات املوالية للحكومة اليمنية تشن هجوما واسعا على مدينة احلديدة
شنت القوات املوالية للحكومة
اليمنية أم��س االرب��ع��اء هجوما
واس���ع���ا ب��ه��دف اق��ت��ح��ام مدينة
احلديدة والسيطرة عليها ،بعدما
ح��ص��ل��ت ع��ل��ى ال��ض��وء االخ��ض��ر
م��ن التحالف العسكري بقيادة
السعودية ،وسط حتذيرات دولية
من احتمال تفاقم االزمة االنسانية
في اليمن جراء العملية.
وق��ال قائد ميداني في القوات
احلكومية ف��ي تصريح لوكالة
فرانس برس «حصلنا على الضوء
االخضر ونتقدم نحو مطار مدينة
احل���دي���دة» اخل��اض��ع��ة لسيطرة
املتمردين احلوثيني.
وأك���د ق���ادة ميدانيون آخ��رون
انطالق العملية عند الساعة 13,15
بالتوقيت احمللي ( 10,15ت غ).
وق��ال��وا مل��راس��ل ف��ران��س برس
في اجل��اح على بعد نحو  30كلم
جنوب ش��رق مدينة احل��دي��دة ،ان
القوات املدعومة من التحالف باتت
على بعد أربعة كيلومترات فقط من
مطار املدينة الواقع في جنوبها.
وشاهد املراسل عشرات اآلليات
ال��ع��س��ك��ري��ة احمل��م��ل��ة باملقاتلني
تتوجه شماال نحو مدينة احلديدة
الساحلية املطلة على البحر األحمر.
وك��ان قائد ميداني في القوات
امل��وال��ي��ة للحكومة ق��ال ف��ي وقت
س���اب���ق ان «ال����ق����وات أص��ب��ح��ت
جاهزة وتنتظر الضوء االخضر
لالنطالق نحو امل��دي��ن��ة» ،وش��دد
على ان «عملية االقتحام لن تأت
اال بتعليمات من ق��وات التحالف
املتواجدة على االرض».
وق��ال��ت م��ص��ادر ف��ي التحالف
لفرانس برس ان طائرات التحالف
ش��ن��ت  18غ����ارة ف���ي ال��س��اع��ات
املاضية على م��واق��ع للمتمردين
احلوثيني في محيط املدينة املطلة
على البحر االحمر متهيدا للعملية
البرية.
ف��ي امل��ق��اب��ل أع��ل��ن امل��ت��م��ردون
احل��وث��ي��ون عبر قناة «املسيرة»
املتحدثة باسمهم انهم شنوا عمليات
ضد القوات املوالية للحكومة في
محافظة احلديدة ،بينها «استهداف

عملية واسعة للتحالف للسيطرة على «احلديدة»

بارجة لقوى العدوان قبالة سواحل
احلديدة».
وذك�����رت م���ص���ادر ط��ب��ي��ة في
محافظة احلديدة ملراسل فرانس
ب��رس ان  22من املتمردين قتلوا
في ال 24ساعة املاضية في غارات
شنها التحالف ،بينما قتل ثالثة
من القوات املوالية للحكومة في
هجوم شنه املتمردون على موقع
قريب من احلدود اجلنوبية ملدينة
احل��دي��دة .ويعتبر ميناء مدينة
احلديدة التي يسكنها نحو 600
أل���ف ش��خ��ص ،امل��دخ��ل الرئيسي
للمساعدات املوجهة ال��ى ماليني
السكان في املناطق الواقعة حتت
سلطة امل��ت��م��ردي��ن احل��وث��ي�ين في

البلد الفقير .لكن التحالف يرى فيه
منطلقا لعمليات عسكرية يشنّها
احل��وث��ي��ون على سفن ف��ي البحر
األحمر .وانتهت مساء الثالثاء مهلة
منحتها االمارات ،الشريك الرئيسي
في التحالف والتي تقود القوات
املوالية للحكومة في معاركها في
محافظة احلديدة ،الى االمم املتحدة
من أج��ل التوصل التفاق الخ��راج
امل��ت��م��ردي��ن م��ن م��دي��ن��ة احل��دي��دة
لتجنب وقوع معركة فيها.
ويشهد اليمن منذ سنوات نزاعا
ب�ين ال��ق��وات امل��وال��ي��ة للحكومة
املعترف بها دول��ي��ا واملتمردين
احل��وث��ي�ين .وتدخلت السعودية
على رأس التحالف العسكري في

 2015لوقف تقدم املتمردين الذين
سيطروا على العاصمة صنعاء في
سبتمبر .2014
ول���م حت��ق��ق ال���ق���وات امل��وال��ي��ة
للحكومة اجن���ازا عسكريا كبيرا
م��ن��ذ اس��ت��ع��ادة ال��س��ي��ط��رة على
خمس محافظات في العام .2015
وتبعد احلديدة نحو  230كلم عن
العاصمة صنعاء.
وك���ان���ت احل��ك��وم��ة اليمنية
امل��ع��ت��رف بها دول��ي��ا نعت مساء
ال��ث�لاث��اء امل��ف��اوض��ات السياسية
الخراج املتمردين من ميناء احلديدة
لتجنيبها معركة دامية.
وق��ال��ت ف��ي ب��ي��ان ان��ه��ا ماضية
«نحو إع���ادة الشرعية إل��ى كامل

التراب الوطني ،بعد إن استنفدت
كافة الوسائل السلمية والسياسية
إلخراج امليليشيا احلوثية من ميناء
احلديدة».
واع��ت��ب��رت ان «حت��ري��ر امليناء
ميثل بداية السقوط للحوثيني»،
من دون ان تعلن رسميا انطالق
العملية نحو مدينة احلديدة ،مركز
احملافظة التي حتمل االسم ذاته.
وك���ت���ب م���ن ج��ه��ت��ه ال��س��ف��ي��ر
ال��س��ع��ودي ف��ي ال��ي��م��ن محمد آل
جابر في حسابه بتويتر «احلديدة
تتحرر ،اليمن يتنفس».
وفي واشنطن اعتبر األمير خالد
بن سلمان السفير السعودي في
الواليات املتحدة ان «السبيل األمثل

ملعاجلة مسألة احلديدة واألوضاع
اإلنسانية فيها وفي اليمن بشكل
ع��ام هو االنسحاب من احلديدة،
وتسليمها للحكومة الشرعية
اليمنية».
ودعا احلوثيون الذين يتهمهم
التحالف بتلقي الدعم من اي��ران،
املجتمع ال��دول��ي ال���ى «الضغط
باجتاه وقف التصعيد في الساحل
الغربي وتهيئة الظروف الستئناف
مفاوضات السالم».
في املقابل ،اعتبر وزير الدولة
االماراتي للشؤون اخلارجية انور
ق��رق��اش ف��ي حسابه بتويتر ان
«احتالل احلوثيني مليناء احلديدة
يطيل احلرب اليمنية» ،مضيفا ان

«حترير املدينة وامليناء سيخلق
واقعا جديدا ويعيد احلوثيني الى
املفاوضات».
وعشية انطالق العملية نحو
مدينة احلديدة ،التقى الشيخ محمد
بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي
نائب القائد األعلى للقوات املسلحة
االماراتية ،الرئيس اليمني املعترف
ب��ه ع��ب��درب��ه م��ن��ص��ور ه���ادي في
العاصمة االماراتية.
وجرى كذلك اتصال هاتفي بني
الشيخ محمد والرئيس الفرنسي
فرنسوا ماكرون .وقالت باريس
ان م��اك��رون دع��ا خ�لال االت��ص��ال
«االط����راف املعنيني» ف��ي ال��ن��زاع
ال��ي��م��ن��ي ال����ى «ض��ب��ط ال��ن��ف��س»

و»حماية السكان املدنيني».
وف�����ي ه�����ذا ال���س���ي���اق ،دع���ت
 15منظمة غير حكومية دولية
ال��رئ��ي��س الفرنسي ال��ى الضغط
على السعودية واالم��ارات لتجنب
الهجوم على احل��دي��دة ،معتبرة
انه «ال ميكن تصور االبقاء» على
م��ؤمت��ر ب��اري��س االن��س��ان��ي ح��ول
اليمن واملقرر اقمته في نهاية يونيو
احلالي في ظل الهجوم.
وك��ان��ت االمم املتحدة سحبت
في وقت مبكر االثنني كل موظفيها
الدوليني من مدينة احلديدة ،محذرة
من تعريض حياة ماليني السكان
للخطر في ح��ال ج��رت معركة في
املدينة بسبب احتمال توقف تدفق
املساعدات.
واع��رب��ت منظمة االمم املتحدة
للطفولة «يونيسف» عن قلقها على
حياة املدنيني ج��راء العملية في
مدينة احلديدة وبينهم نحو 300
ألف طفل ،واوضحت انها تستعد
«لالحتمال االسوء».
وأدى ال���ن���زاع م��ن��ذ ال��ت��دخ��ل
ال��س��ع��ودي ف��ي اليمن ال��ى مقتل
نحو عشرة آالف شخص واصابة
نحو  53الفا بجروح في ظل أزمة
انسانية تعتبرها األمم املتحدة
األسوأ في العالم حاليا.
وحذر محمد علي احلوثي ،أحد
زعماء احلوثيني التحالف املدعوم
من الغرب من مهاجمة امليناء ،وقال
على تويتر إن «ق��وات��ه استهدفت
بارجة للتحالف .وسبق أن هدد
بشن هجمات على ناقالت نفط في
ممر الشحن االستراتيجي بالبحر
األحمر».
وقالت قناة املسيرة التي يديرها
احلوثيون ،إن «صاروخني قصفا
البارجة ولكن ل��م ي��رد تأكيد من
التحالف».
وميثل الهجوم أول مرة يحاول
فيها التحالف املدعوم من الغرب
ال��س��ي��ط��رة ع��ل��ى م��دي��ن��ة رئيسية
م��ح��ص��ن��ة ج��ي��دا ب��ه��دف ح��ص��ار
احل��وث��ي�ين ف��ي ص��ن��ع��اء ،وقطع
خطوط إم��داده��م إلجبارهم على
اجللوس إلى طاولة املفاوضات.

كيم دعاه إلى زيارة بيونغ يانغ

تتمات

ترامب :قمة سنغافورة ساهمت بتجنيب العالم «كارثة نووية»

قبِل دون��ال��د ت��رام��ب دع��وة م��ن الزعيم
الكوري الشمالي كيم جونغ أون لزيارة
بيونغ يانغ خ�لال قمتهما التاريخية في
سنغافورة ،على ما أك��دت وكالة األنباء
ال��ك��وري��ة الشمالية الرسمية األرب��ع��اء،
فيما أعرب الرئيس األميركي عن ارتياحه
لتجنيب العالم «كارثة نووية».
وفي تقريرها األول عن القمة التي عقدت
الثالثاء في سنغافورة ،رأت الوكالة أن
ه��ذا اللقاء غير املسبوق ميهد لـ»حتول
ج��ذري» مضيفة أن «كيم جونغ أون دعا
ترامب لزيارة بيونغ يانغ في وقت مناسب
وترامب دعا كيم جونغ أون لزيارة الواليات
املتحدة».
كما أك��دت أن ت��رام��ب حت��دث ع��ن «رف��ع
العقوبات» عن بيونغ يانغ.
من جهته كتب ترامب في تغريدة ليل
ال��ث�لاث��اء األرب��ع��اء «ال��ع��ال��م خطا خطوة
كبيرة ال��ى ال���وراء (مبتعدا) ع��ن كارثة
نووية محتملة .ال مزيد من عمليات اطالق
الصواريخ او التجارب النووية او االبحاث!
الرهائن عادوا الى الوطن وهم مع عائالتهم.
شكرا ايها القائد كيم ،يومنا سويا كان
تاريخيا!» ،من غير أن يؤكد إن ك��ان قبل
الدعوة لزيارة بيونغ يانغ.
ونشرت صحيفة «رودون��غ سينمون»
الرسمية الكورية الشمالية صباح االربعاء
على صفحتها األول���ى ص��ور املصافحة
التاريخية بني ترامب وكيم أمام صف من
األعالم األميركية والكورية الشمالية.
وعنونت «لقاء القرن يفتح عهدا جديدا
في تاريخ العالقات» بني البلدين العدوين.
غير أن صحيفة «ه��ان��ك��وك» الكورية
اجلنوبية ك��ان��ت أك��ث��ر ح���ذرا وكتبت أن
«الرحلة الشاقة نحو نزع السالح النووي
من شبه اجلزيرة الكورية وس�لام دائ��م ال
تزال في بداياتها».
ول��م يكن م��ن املمكن تصور لقاء كهذا
قبل أشهر قليلة في وقت كان ترامب وكيم
يتبادالن اإلهانات الشخصية والتهديدات
بحرب نووية بصورة شبه يومية.
لكن بالرغم من األصداء اإلعالمية الهائلة
للقمة ،فإن نتائجها امللموسة وال سيما بشأن
مسألة ن��زع السالح ال��ن��ووي اجلوهرية،
تبقى م��وض��ع تشكيك ،ون���ددت صحيفة
«سانكي» اليابانية احملافظة بـ»استعراض
من تلفزيون الواقع» وإع�لان مشترك «بال
مضمون».

الرئيس األميركي ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون أثناء توقيع االتفاق

الكرملني يرحب ببدء «حوار مباشر» بني الطرفني
رحب الكرملني االربعاء «ببدء حوار
مباشر» بني ال��والي��ات املتحدة وكوريا
الشمالية غ��داة القمة غير املسبوقة بني
الرئيس االميركي دونالد ترامب والزعيم
ال��ك��وري الشمالي كيم ج��ون��غ اون في
سنغافورة.
وقال الناطق باسم الكرملني دميتري
بيسكوف «ال ميكننا س��وى الترحيب
بانعقاد مثل ه��ذا ال��ل��ق��اء وب��ب��دء ح��وار
وإن كان كيم تعهد مرة جديدة بـ»نزع
السالح النووي الكامل من شبه اجلزيرة
الكورية» ،إال أن هذه الصيغة التي تعتمدها
بيونغ يانغ ال تستجيب إطالقا للمطالب
التي تطرحها ال��والي��ات املتحدة منذ زمن
طويل ،مشترطة أن تكون عملية نزع سالح
كوريا الشمالية ال��ن��ووي «كاملة وميكن
التثبت منها وال عودة عنها».
يبقى أن اللقاء ف��ي سنغافورة يشكل
جناحا كبيرا لنظام شديد العزلة وخاضع

مباشر» .واضاف «مهما كانت النتائج من
لقاءات مماثلة ،فانها تتيح تهدئة التوتر
في شبه اجلزيرة الكورية وهذا يبعث على
االرتياح».
وتابع بيسكوف «لكن من الواضح انه
حني يتعلق االمر مبلفات مبثل هذا التعقيد،
فسيكون من اخلطأ التسلح باالمل بان
كل هذه املشاكل التي تعود لفترة طويلة
ستحل في خالل ساعة».
لعقوبات دولية شديدة للغاية ،يسعى منذ
زمن طويل لكسب شرعية ما ،وكل ذلك يدعو
حتما إلى االرتياح في بيونغ يانغ.
ورأى مدير معهد كارنيغي تسينغوا
بول هينلي أن «كيم جونغ أون حصل ما
ك��ان يريده في قمة سنغافورة :االعتبار
الدولي».
وأعلن ترامب خالل مؤمتر صحافي عقد
بعد القمة أن ال��والي��ات املتحدة ستوقف
مناوراتها العسكرية املشتركة مع كوريا

وك���رر م��ن ج��ان��ب اخ��ر تأكيد موقف
روس��ي��ا ب��ان «ال��ط��ري��ق الوحيد املمكن»
حلل االزم��ة النووية الكورية الشمالية
هو «احلوار املباشر» .وعقد ترامب وكيم
ج��ون��غ اون ال��ث�لاث��اء قمة تاريخية في
سنغافورة ادت الى توقيع اعالن مشترك
لكن بدون حتقيق تقدم كبير حول املسألة
احلساسة املتعلقة بالترسانة النووية
الكورية الشمالية.
اجلنوبية ،واصفا ه��ذه التدريبات بأنها
«استفزازية للغاية» حيال الشمال.
وهذا ما يستجيب لطلب قدمي من بيونغ
يانغ التي تعتبر ه��ذه التدريبات مبثابة
مترين على اجتياح عسكري لها.
وينتشر ح��وال��ى ث�لاث�ين أل���ف جندي
أميركي في كوريا اجلنوبية حلماية هذه
ال��دول��ة احلليفة للواليات املتحدة بوجه
جارها الشمالي.
وق��ال ترامب «ف��ي وق��ت نتفاوض على

اتفاق شامل ومتكامل للغاية ،أعتقد أنه
من غير املناسب إج��راء متارين عسكرية»
مضيفا أن هذا «سيوفر عليها كمية هائلة
من األموال».
وأش���ارت سيول وال��ق��ي��ادة العسكرية
األميركية في كوريا اجلنوبية إلى أنه لم
يتم إبالغهما مسبقا عن إعالن ترامب بهذا
الشأن.
وقال وزير الدفاع الياباني إيتسونوري
أون���ودي���را م��ب��دي��ا قلقه «إن ال��ت��دري��ب��ات
والوجود العسكري األميركي يلعبان دورا
أساسيا في أمن شرق آسيا».
ولفت آدام م��اون��ت م��ن احت��اد العلماء
األميركيني أن وقف امل��ن��اورات العسكرية
املشتركة «يتخطى كل ما يتفق عليه اخلبراء
وطلبات كوريا اجلنوبية وحتى قراءة عن
كثب ملطالب كوريا الشمالية».
وأشاد ترامب في سلسلة تغريدات ليل
الثالثاء األربعاء بإمكانات تطوير اقتصاد
ك��وري��ا الشمالية ف��ي ح��ال ن��زع أسلحتها
النووية.
وكتب «ال حدود ملا ميكن أن تنجزه كوريا
الشمالية إن تخلت عن أسلحتها النووية
واختارت التجارة والتعامل مع العالم»،
مضيفا أن كيم «أمامه فرصة ليصبح القائد
ال��ذي افتتح عهدا جديدا ومجيدا من األمن
واالزدهار ملواطنيه».
وأعلن الرئيس االميركي دونالد ترامب ان
القمة التاريخية التي جمعته في سنغافورة
الثالثاء بالزعيم ال��ك��وري الشمالي كيم
ج��ون��غ-أون ساهمت ف��ي جتنيب العالم
«كارثة نووية».
وق��ال ت��رام��ب ف��ي تغريدة على تويتر
إن «العالم خطا خطوة كبيرة الى ال��وراء
(مبتعدا) عن كارثة نووية محتملة».
وأض���اف «ال مزيد م��ن عمليات اط�لاق
الصواريخ او التجارب النووية او االبحاث!
الرهائن عادوا الى الوطن وهم مع عائالتهم.
شكرا ايها القائد كيم ،يومنا سويا كان
تاريخيا!».
وهاجم الرئيس االميركي في تغريدة
ثانية منتقديه «احلاقدين» الذين «كانوا
يتوسلون م��ن اج��ل امل��ص��احل��ة وال��س�لام
ويقولون رجاء التقيا ،ال تذهبا الى احلرب.
واليوم بعد ان التقينا واصبحت عالقتنا
عظمية بكيم ج��ون��غ-أون ،ف��إن احلاقدين
انفسهم يقولون +ال يجب ان تلتقيا ،ال
تلتقيا».

بعد تدقيق ومراجعة
وأوضح أن (نزاهة) قامت بتدقيق ومراجعة جميع االقرارات
احملالة إل��ى النيابة العامة وتبني لها صحة كافة اإلج��راءات
املعمول بها في الهيئة وعدم وجود أخطاء إجرائية في عمليات
اإلحالة للنيابة العامة.
وذكر أن قرارات احلفظ التي صدرت من النيابة العامة كانت
نتيجة تقدمي هؤالء اخلاضعني إلقراراتهم عقب فوات املواعيد
املقررة لهم وتقدير النيابة العامة بصفتها اجلهة املختصة
بالتحقيق والتصرف واالدعاء في كافة اجلرائم املنصوص عليها
في القانون رقم ( )2لسنة  2016من بينها اجلرائم املتعلقة
بإقرارات الذمة املالية.

تركيا تطبق
ومحظوراتها في اليوم العاشر قبل االنتخابات وينتهي قبل
يوم واحد منها.
وأش��ارت الوكالة إلى حق األح��زاب السياسية واملرشحني
املستقلني املشاركني في االنتخابات بالترويج والدعاية في
وسائل اإلعالم املرئية واملكتوبة واإلعالم اجلديد.
ويحظر على األح��زاب واملرشحني إرسال رسائل إلى البريد
اإللكتروني للمواطنني أو االتصال وإرسال رسائل إلى هواتفهم
احملمولة أو األرضية باستثناء األعضاء في حزبهم.
كما يحظر الترويج لصالح األح��زاب السياسية واملرشحني
أو ضدهم حتت مسمى إجراء استفتاء مصغر في وسائل إعالم
وعربات استطالع واستبيان الرأي واالتصال بهواتف الناخبني
أو إذاع��ة وتوزيع منشورات من شأنها التأثير على تصويت
املواطنني.
وعدا ذلك ستتناسب املنشورات مع مبادئ النزاهة واحلقيقة
والدقة وميكن إجراء استطالعات رأي واستبيانات بعد الكشف
عن املؤسسة البحثية التي جتريها وعدد موضوعاتها ومن قام
بتمويلها.
ومينع مشاركة املرشحني وإلقاء كلمات في مراسم افتتاح
ووضع حجر أساس ملؤسسات حكومية أو تابعة إلدارات عامة
مستقلة ماديا واإلدارات اخلاصة للواليات أو تابعة لبلديات
أو لدوائر ومؤسسات تابعة لها (للبلدية) أو شركات مملوكة
للدولة أو مؤسسات وشراكات تابعة لتلك الشركات.
ويحظر على رئيس الوزراء والوزراء والبرملانيني استخدام
السيارات احلكومية في الدعاية االنتخابية خ�لال جوالتهم
داخل البالد كما يحظر إقامة البروتوكوالت الرسمية ومراسم
االستقبال والوادع أو تقدمي الوالئم الرسمية لهم.
كما يحظر مشاركة املوظفني احلكوميني في ج��والت رئيس
ال����وزراء وال����وزراء والبرملانيني وامل��رش��ح�ين خ�لال الدعاية
االنتخابية.
وتشهد تركيا انتخابات رئاسية وبرملانية مبكرة في ال 24
من يونيو اجل��اري يتنافس فيها كل من الرئيس احلالي رجب
طيب أردوغ��ان عن (حتالف الشعب) يضم (العدالة والتنمية)
و(احل��رك��ة القومية) و(ال��وح��دة الكبرى) ومحرم إجن��ة (عن
حزب الشعب اجلمهوري) وصالح الدين دميرطاش (عن حزب
الشعوب الدميقراطي) ومتل قره مال اوغلو (عن حزب السعادة)
ودوغو برينجك (عن حزب الوطن) ومرال أقشنر.

