
أك��دت مصادر عبرية صباح أمس 
األحد أن اعتقال محافظ القدس عدنان 
غ��ي��ث، وم��س��ؤول ج��ه��از امل��خ��اب��رات 
الفلسطينية فيها جهاد الفقيه، وعدد 
من النشطاء الفلسطينيني في املدينة 
خ��ال اليومني املاضيني، يهدف ملنع 
ت��س��ري��ب أس��م��اء م��ت��ورط��ني ف��ي بيع 
وتسريب عقارات فلسطينية في القدس 

للمستوطنني.
وق����ال����ت امل����ص����ادر إن »ج���ه���از 
الشاباك اعتقل اثنني من املسؤولني 
الفلسطينيني، لاشتباه مبشاركتهم في 
ماحقة وتتبع عملية بيع مبنى كبير 
تابع لعائلة جودة في القدس القدمية 
جلمعية عطيرت كوهنيم اليمينة 
االستيطانية بالقرب من مدخل املسجد 

األقصى«.
وكانت الشرطة اإلسرائيلية أصدرت 
ق���رارا مبنع أح��د الشيوخ املعروفني 
في القدس من االط��اع على تفاصيل 
الصفقة، ومصادر فلسطينية قالت »إن 
القرار يهدف ملنع نشر أسماء املشاركني 

في الصفقة«.
من جهة أخرى، علّق رئيس الوزراء 
االحتال ق��رار هدم قرية خان األحمر 
البدوية بالضفة الغربية احملتلة والتي 
ب��ات مصيرها محط اهتمام كبير في 

العالم، بحسب ما أعلن مكتبه األحد.
وج���اء ف��ي ب��ي��ان ص���ادر ع��ن مكتب 
ن��ت��ان��ي��اه��و »ن���ن���وي إع���ط���اء ف��رص��ة 
للمفاوضات والعروض التي تلقيناها 
من عدة أط��راف، مبا في ذلك في األيام 
األخيرة« بشأن القرية الواقعة شرق 

القدس الشرقية احملتلة.
لكن وقبيل لقائه وزي���ر اخل��زان��ة 
األميركي ستيفن منوتشني، بدا وكأن 
نتانياهو يقلل م��ن أهمية اخلطوة، 
مشددا على أن القرية سيتم إخاؤها 

في املستقبل.
وقال »هذه هي سياستنا وسيحصل 
ذل��ك )ال��ه��دم(«، مضيفا »ال نية لدي 
بتأجيل ال��ه��دم ألج��ل غير مسّمى بل 

لفترة قصيرة ومحدودة«.
وأض��اف أن مدة اإلرج��اء ستحددها 
احلكومة األمنية املصّغرة التي من 

املقرر أن جتتمع األحد.
وتتهم السلطات االسرائيلية سكان 
القرية باإلقامة فيها بصفة غير قانونية 
وأمهلتهم حتى األول من أكتوبر لهدم 
»ك��ل املباني املقامة« فيها بأنفسهم، 
مؤكدة أنها ستقوم بذلك بعد هذا املوعد 

إذا لم يتم تنفيذ أمرها.
وج��اء ق��رار إخ��اء القرية بعد نزاع 
قضائي استمر لسنوات وبعد فشل 

محاوالت إيجاد موقع بديل لسكانها.
وأثار مصير القرية اهتمام عدد من 
البلدان بينها ثمان من دول االحت��اد 
األوروب��ي دعت إسرائيل في سبتمبر 
إل��ى »مراجعة ق��راره��ا«، معتبرة أن 
ه��دم خ��ان األح��م��ر سيمكن اسرائيل 

من توسيع االستيطان بشكل يقطع 
الضفة الغربية الى قسمني، ما سيجعل 
من املستحيل إقامة دول��ة فلسطينية 

متواصلة جغرافيا.
وأثارت خطوة نتانياهو غضب أكبر 
شريكني له في االئتاف احلكومي، وقد 
أعلن وزي��ر الدفاع أفيغدور ليبرمان 

معارضته قرار إرجاء هدم القرية.
واألربعاء حذر مدعي عام احملكمة 

اجلنائية الدولية إسرائيل بأن »إخاء 
بالقوة« للقرية ميكن أن يشكل جرمية 

حرب.
ورف���ض أه��ال��ي ال��ق��ري��ة وع��دده��م 
حوالي مئتي ب��دوي إخ��اء مساكنهم 
وه��ي ع��ب��ارة ع��ن أك���واخ م��ن اخلشب 
واألل���واح املعدنية على غ��رار القرى 

البدوية األخرى عموما.
كما أعاد االحتال فتح معبري إيريز 

وك��رم أب��و سالم مع قطاع غ��زة، بعد 
أربعة أي��ام على إغاقهما إث��ر إطاق 
ص��واري��خ م��ن ال��ق��ط��اع ع��ل��ى جنوب 

إسرائيل.
وج���اء ف��ي ب��ي��ان ص���ادر ع��ن مكتب 
ليبرمان أن قرار إعادة فتح معبر إيريز 
ل��أش��خ��اص وم��ع��ب��ر ك���رم أب���و سالم 
للبضائع »ج���اء بعد ت��راج��ع أعمال 
العنف في غزة خال نهاية األسبوع 

وج��ه��ود ح��رك��ة ح��م��اس الح��ت��واء« 
املتظاهرين. وكان الوزير أمر االربعاء 
بإغاق نقطتي العبور مع قطاع غزة 
ملدة غير محددة، مشددا بذلك احلصار 

املفروض على القطاع.
وجاء ذلك بعد إطاق صواريخ من 
قطاع غزة سقط أحدها في مدينة بئر 
السبع )جنوب( ملحقا أضرارا مبنزل، 
في وقت يخيم توتر شديد على احلدود 

بني إسرائيل والقطاع.
ونددت حماس بإطاق الصواريخ 
معتبرة أنها محاولة »لتخريب اجلهد 
امل��ص��ري« سعيا للتوصل إل��ى تهدئة 

بعيدة األمد.
وشددت إسرائيل األربعاء الضغط 
على حماس مع تعليق تسليم الوقود 
ال��ذي تدفع ثمنه قطر لتغذية محطة 

توليد الطاقة الوحيدة في غزة.

وقالت وزارة الدفاع بهذا الصدد إن 
»قرار استئناف تسليم الوقود )املمول( 
م��ن قطر أرج���ئ ف��ي ال��وق��ت احلاضر 
وسيتم النظر فيه بعد بضعة أيام على 

ضوء مجرى األحداث«.
وتبذل األمم املتحدة ومصر جهودا 
م��ن أج��ل إرس���اء ه��دن��ة ب��ني إسرائيل 
وح��م��اس، م��ن ش���أن ال��ت��وص��ل إليها 
تخفيف احلصار املفروض على القطاع.
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سلطنة عمان ترحب باجراءات السعودية جتاه قضية خاشقجي
 رحبت سلطنة عمان أمس االحد مبا اتخذته اململكة العربية 
السعودية من »إجراءات شفافة« حول احلادث املؤسف للمواطن 

السعودي جمال خاشقجي.
وقالت وزارة اخلارجية العمانية في بيان نقلته وكالة االنباء 
العمانية »انها تابعت البيان ال��ذي أصدرته اململكة العربية 
السعودية بشأن النتائج األول��ي��ة للتحقيقات ح��ول احلادثة 
املؤسفة التي تعرض لها املواطن السعودي جمال خاشقجي 

رحمه الله«. واضافت ان »سلطنة عمان ترحب مبا اتخذته اململكة 
من إجراءات شفافة في هذا الشأن والتي تؤكد أهمية افساح املجال 

ملسار العدالة ليأخذ مجراه بعيدا عن أية تأويات«.
وكانت السلطات السعودية قد اعلنت على لسان النائب العام 
سعود املعجب اجلمعة أن التحقيقات األولية في موضوع املواطن 

جمال خاشقجي أظهرت وفاته.
واضافت ان املناقشات التي متت بني املواطن جمال خاشقجي 

وبني األشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية اململكة 
مبدينة إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك باأليدي ما أدى 

إلى وفاته.
واوض��ح��ت ان التحقيقات مستمرة مع املوقوفني على ذمة 
القضية والبالغ ع��دده��م حتى اآلن 18 شخصا جميعهم من 
اجلنسية السعودية مشددة على ان اململكة اتخذت االج��راءات 

الازمة الستجاء احلقيقة ومحاسبة املتورطني.

إرجاء هدم قرية خان األحمر إلى أجل غير مسّمى

االحتالل يعتقل مسؤولني فلسطينيني ملنع كشف أسرار بيع منازل بالقدس

فلسطينيون يؤدون الصاة في قرية خان األحمر شرق القدس في الضفة الغربية احملتلة

العراق مينع دخول نحو ألف زائر إيراني

رئيس الوزراء يعرض تشكيل حكومته على البرملان اليوم
ي��ع��رض رئ��ي��س ال����وزراء العراقي 
املكلف عادل عبداملهدي اسماء اعضاء 
تشكيلته الوزارية والبرنامج احلكومي 
على مجلس النواب اليوم االثنني لنيل 
ثقته وذل��ك قبل تسعة اي��ام من انتهاء 
املهلة الدستورية احملددة في االول من 

فبراير املقبل.
ويأتي حتديد املوعد بعد اي��ام من 
بيان ص��در عن مكتب رئيس ال��وزراء 
املكلف وع��د فيه ب��ع��رض التشكيلة 
ال��وزاري��ة والبرنامج احلكومي على 
البرملان ه��ذا االس��ب��وع بعد التنسيق 
مع رئاسة البرملان والقيادات والكتل 

النيابية.
وخ���اف���ا ل��ك��ل دورات تشكيل 
احلكومات العراقية السابقة منذ عام 
2006 وحتى االن فهذه ال��دورة تعد 
االول��ى التي ينجح فيها رئيس وزراء 
مكلف بإعان تشكيلته الوزارية بعد 
21 يوما فقط من تكليفه باملهمة بعد 
ان كانت اخل��اف��ات السياسية جتبر 
اسافه على دفع عرض حكوماتهم في 
اليوم االخير بل الساعات االخيرة من 

املهل الدستورية احملددة ب 30 يوما.
ويعزو مراقبون ذلك الى ما حظي 
به عبداملهدي من ارت��ي��اح في تشكيل 
حكومته بعدما خولته كتل نيابية 
كبيرة بإختيار ال���وزراء وف��ق رؤيته 
وقناعته دون اي تدخل منهم شرط 
اختيار )التكنوقراط( الكفوء والنزيه 
وه��و ام��ر ل��م يتسن لسابقيه الذين 
خضعوا لشروط احملاصصة وفرضت 

عليهم اسماء معظم الوزراء.
وك��ان اول املبادرين بفسح املجال 
ام���ام امل��ك��ل��ف للعمل زع��ي��م )ال��ت��ي��ار 

ال���ص���دري( م��ق��ت��دى ال��ص��در وكتلته 
النيابية )سائرون( صاحبة اكبر عدد 
من املقاعد النيابية اذ غرد في الرابع من 
اكتوبر احلالي بالقول » أنه اوعز بعدم 
ترشيح اي وزير لوزارة من جهته مهما 
ك��ان« على ان مينح عبد املهدي عاما 

واحدا فقط الثبات جناح حكومته.
وم���ا ه���ي اال اي����ام ح��ت��ى ات��خ��ذت 
كتلة )الفتح( ثاني اكبر كتلة نيايية 
ق����رارا م��ش��اب��ه��ا ح��ني اع��ل��ن رئيسها 
ه��ادي العامري »ان حتالفي )الفتح( 
و)س���ائ���رون( منحا رئ��ي��س ال���وزراء 
املكلف كامل احلرية الختيار وزراء 
حكومته اجلديدة بعيدا عن اي تأثير 

حزبي«.
وقال انهم »اشترطوا على عبداملهدي 
ش��رط��ا واح���دا وه��و ال��ن��ج��اح وأب���دوا 
استعدادهم لبذل ك��ل ش��يء م��ن اجل 

اجناح حكومته وان يكونوا عونا له«.
وتهيمن كل من )سائرون( و)الفتح( 
على نحو 100 مقعد نيابي من اصل 
329 وي��ت��زع��م��ان م��ح��وري��ن نيابيني 
كبيرين هما محور )االصاح واالعمار( 
و)البناء( كما ان تكليف عبد املهدي 
نفسه ك���ان ب��إت��ف��اق غ��ي��ر معلن بني 
زعيميهما ال��ص��در وال��ع��ام��ري وذل��ك 
بعد ان اشتد اخلاف بينهما حول من 
فيهم االكبر واملخول دستوريا بتكليف 

رئيس الوزراء.
ول���م يتبني م���دى ج��دي��ة الكتلتني 
في ترك االم��ر لعبد املهدي في اختيار 
وزرائ������ه ال��ت��ك��ن��وق��راط ب��ع��ي��دا عن 
احملاصصة احلزبية وسط تسريبات 
تشير الى ان احلديث في الغرف املظلمة 

ليس ذاته احلديث في العلن.

وب��ع��ي��دا ع��ن الكتلتني الكبيرتني 
فقد تباينت م��واق��ف الكتل النيابية 
االخ��رى ففي الوقت ال��ذي حتدثت به 
كتل »شيعية« مثل )احلكمة( املدعومة 
من عمار احلكيم و)صادقون( املدعومة 
م��ن قيس اخل��زع��ل��ي ع��ن منح املكلف 
احلرية باالختيار اسوة ب )سائرون( 
و)الفتح( فإن كتل »سنية« و»كردية« 
اعلنت صراحة متسكها بطرح املرشحني 
ع��ن طريقها حصرا ورمب��ا اشترطت 

اسماء بعينها.

وق��دم��ت ال��ك��ت��ل ال��ن��ي��اب��ي��ة خمسة 
م��رش��ح��ني ع���ن ك���ل م��ن��ص��ب وزاري 
مخصص لها على ان يختار عبداملهدي 
منهم م��ن يناسبه فبعضهم تشدد 
وقلص عدد املرشحني ورفض تغييرهم 
وآخ���رون أب���دوا اس��ت��ع��داده��م لتقدمي 
أسماء اخرى في حال رفضت االسماء 

املعروضة.
من جهة أخرى، قال مصدر عراقي في 
هيئة املنافذ احلدودية أمس األحد، إن 
السلطات األمنية في املنافذ احلدودية 

اجلنوبية منعت نحو ألف زائر إيراني 
م��ن ال��دخ��ول ال��ى ال��ب��اد خ��ال ال�24 
ساعة امل��اض��ي��ة، على خلفية حملهم 

تأشيرات دخول مزورة. 
وتوقّعت هيئة السياحة العراقية 
السبت، دخ��ول أكثر من مليوني زائر 
إي��ران��ي ال���ى ال��ع��راق ل��ت��أدي��ة زي���ارة 

أربعينية اإلمام احلسني. 
وأض����اف امل���ص���در، أن »االج��ه��زة 
األمنية املختصة في منفذي الشامجة 
احل����دودي ف��ي ال��ب��ص��رة، وزرب��اط��ي��ة 
احل��دودي في واسط مع إي��ران، منعت 
دخ��ول نحو أل��ف زائ��ر إي��ران��ي خال 
ال��س��اع��ات امل��اض��ي��ة، بسبب حملهم 

تأشيرات دخول مزورة«. 

وأوضح املصدر أن »األجهزة األمنية 
العراقية كثقفت إجراءاتها في املنافذ 
احل��دودي��ة مع إي���ران، لتنظيم دخول 
ال��زائ��ري��ن«، مشيرا ال��ى ان »اكثر من 
100 ألف إيراني يدخلون يوميا إلحياء 

املناسبة«. 
وت��ص��ادف ذك��رى أربعينية اإلم��ام 
احلسني في ال�20 من شهر صفر )30 

من أكتوبر( اجلاري. 
وت��ف��رض ق���وات األم���ن ال��ع��راق��ي��ة 
إج����راءات أمنية م��ش��ددة على امتداد 
الطرق املؤدية من احملافظات اجلنوبية 
ال��ى ك��رب��اء، وم��ن العاصمة بغداد 
باجتاه املدينة، منعا لهجمات متوقعة 

قد يشنها تنظيم »داعش«.

ملك األردن يعلن 
استعادة الباقورة 

والغمر من إسرائيل
أعلن العاهل األردن��ي، امللك عبدالله 
ال��ث��ان��ي، أم���س األح����د، إن��ه��اء ملحقي 
الباقورة والغمر في اتفاقية السام مع 

إسرائيل.
وقال امللك عبدالله الثاني إّنه »مت إعام 
إسرائيل بالقرار األردن��ي بإنهاء العمل 
بامللحقني«، مشيرا إل��ى أّن »الباقورة 
والغمر أراض أردنية وستبقى أردنية 
ونحن من��ارس سيادتنا بالكامل على 

أراضينا«.
وأضاف العاهل األردن��ي خال لقائه 
شخصيات سياسية في قصر احلسينية، 
أم���س األح����د، وف���ق م��ا ذك���رت صفحة 
الديوان امللكي على تويتر، أّن »موضوع 
الباقورة والغمر على رأس أولوياتنا منذ 

فترة طويلة«.
وأكد امللك أّن »أولوياتنا في مثل هذه 
الظروف اإلقليمية الصعبة هي حماية 
مصاحلنا وعمل ك��ل م��ا يلزم م��ن أجل 

األردن واألردنيني«.
وإل��ى ذل��ك، كتب امللك تغريدة على 
صفحته الشخصية ب�«تويتر« جاء فيها: 
»لطاملا كانت الباقورة والغمر على رأس 
أولوياتنا، وق��رارن��ا هو إنهاء ملحقي 
ال��ب��اق��ورة والغمر م��ن اتفاقية السام 
انطاقا من حرصنا على اتخاذ كل ما 

يلزم من أجل األردن واألردنيني«.
ويذكر أن فاعليات شعبية وحزبية 
أردنية طالبت خال مسيرة من مجمع 
النقابات املهنية مبنطقة الشميساني 
بعمان، احلكومة بعدم جتديد اتفاقية 
ت��أج��ي��ر أراض�����ي ال���ب���اق���ورة وال��غ��م��ر 
إلسرائيل، معتبرين أن جتديد االتفاقية 
يعني »التفريط«، بحسب الفتات حملها 

املشاركون.
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حزب بارزاني يتصدر نتائج االنتخابات 
التشريعية في إقليم كردستان

تصدر احلزب الدميوقراطي الكردستاني، الذي يتزعمه الرئيس السابق 
إلقليم كردستان العراق مهندس االستفتاء على االستقال مسعود بارزاني، 
نتائج االنتخابات التشريعية لإلقليم، حاصدا 45 مقعدا من أصل 111، 

بحسب ما أعلنت األحد مفوضية االنتخابات في منطقة احلكم الذاتي.
وحصل احل��زب ال��دمي��وق��راط��ي الكردستاني على 686070 صوتا، 
وبالتالي 45 مقعدا برملانيا، فيما حل غرميه التقليدي حزب االحتاد الوطني 
الكردستاني ثانيا بحصوله على 21 مقعدا مع حصوله على 319912 صوتا، 
وفق النتائج النهائية الرسمية التي أعلنت بعد ثاثة أسابيع من االنتخابات 

التي جرت في 30 سبتمبر.
من جهة ثانية، خسر حزب التغيير )غ��وران(، املعارض األكبر للحزبني 

التاريخيني في إقليم كردستان، نصف مقاعده بحصوله على 12 مقعدا فقط.
وبعد اقتناصه مقعدين في البرملان االحت��ادي في بغداد، متكن حراك 
»اجليل اجلديد« ال��ذي تأسس مؤخرا من احلصول على ثمانية مقاعد في 

برملان كردستان، بنيله 127115 صوتا.

رئيس الوزراء العراقي املكلف عادل عبداملهدي


