تتمات
قائد الثورة...

تتمة املنشور ص 1
وقد بعث كل من رئيس الوزراء الياباني ووزير
اخلارجية الياباني بربقيتني منفصلتني عزيا
فيها بوفاة آي��ة اهلل أك�بر هامشي رفسنجاني
وأشارا اىل اإلجنازات اليت حققها الفقيد.
ك���ذل���ك وج����ه ال���رئ���ي���س ال�ت�رك���ي رج��ي��ب
ط��ي��ب اردوغ�����ان ب��رق��ي��ة اىل رئ��ي��س اجلمهورية
االس�لام��ي��ة حسن روح��ان��ي ع��زا فيها احلكومة
والشعب االيراني برحيل آية اهلل أكرب هامشي
رفسنجاني ،معتربا ان الفقيد كان رجل دولة
حمرتماً وع��امل��ا ،وق��د لعب دورا مهما يف تنمية
العالقات والتعاون بني ايرن وتركيا.
وب��ع��ث ال��رئ��ي��س ال��ك��ازاخ��س��ت��ان��ي ن���ور سلطان
نظرباييف بربقية اىل الرئيس روحاني قدم فيها
تعازيه لقائد الثورة االسالمية والرئيس االيراني
والشعب االيراني برحيل آية اهلل اكرب هامشي
رفسنجاني.
وب�������دوره ق����دم رئ���ي���س ب��ي�لاروس��ي��ا ال��ك��س��ن��در
لوكاشنكو تعازيه اىل رئيس اجلمهورية حسن
روحاني بوفاة الرئيس الفقيد جملمع تشخيص
مصلحة ال��ن��ظ��ام ،ووص���ف آي��ة اهلل رفسنجاني
ب��ان��ه اح���د اب���رز شخصيات ال��ث��ورة اإلس�لام��ي��ة
وتأريخ اي��ران املعاصر .من جانبه وقع الرئيس
االيرلندي مايكل دنيل هيغينز ،سجل التعازي
بوفاة رئيس جممع تشخيص مصلحة النظام
يف مقر السفارة االيرانية يف دوبلن .واعرب عن
تعازيه واحلكومة والشعب االيرلندي للحكومة
والشعب االيراني بهذه املناسبة األليمة.
كذلك ترأس رئيس الربملان العراقي سليم
اجلبوري وفدا من الربملانيني العراقيني وحضر
يف مراسم تأبني آية اهلل أكرب هامشي رفسنجاني
اليت أقامتها السفارة اإليرانية ببغداد ووقع سجل
التعازي ال��ذي فتحته السفارة هل��ذه املناسبة.
كما حضر وزير اخلارجية الباكستاني سرتاج
عزيز ،اىل مبنى سفارة اجلمهورية االسالمية
االيرانية يف اسالم اباد لتقديم التعازي بوفاة آية
اهلل هامشي رفسنجاني واشاد بدور الفقيد البارز
يف تعزيز اواصر الصداقة بني ايران وباكستان.
ك��ذل��ك زار رئ��ي��س جم��ل��س األم���ة (ال��غ��رف��ة
الثانية يف ال�برمل��ان اجل��زائ��ري) عبد ال��ق��ادر بن
صاحل ،نيابة عن الرئيس اجلزائري عبد العزيز
بوتفليقة ،مقر السفارة اإليرانية باجلزائر ،وو ّقع
على سجل ال��ت��ع��ازي يف رح��ي��ل آي���ة اهلل أكرب
هامشي رفسنجاني.
ولدى زيارته ملقر السفارة االيرانية يف هانوي،
أع��رب (ف��و ه��وم من) ،عن حزنه وأسفه الشديد
بوفاة آية اهلل اكرب هامشي رفسنجاني ،معزيا
ال��ق��ي��ادة واحل��ك��وم��ة وال��ش��ع��ب االي���ران���ي وذوي
الفقيد برحيله.
وأك��د مساعد وزي��ر اخلارجية الفيتنامي ان
ثمن على ال��دوام الدور
فيتنام حكومة وشعبا ُت ّ
اهلام للراحل يف تنمية العالقات الودية والتعاون
بني البلدين.
واص���در عضو جملس رئ��اس��ة اجلمهورية يف
البوسنه واهلرسك باقر عزت بيجوفيتش ،بيانا
قدم فيه تعازيه اىل احلكومة والشعب االيرانيني
بوفاة رئيس جممع تشخيص مصلحة النظام.
وق���ال :إن آي��ة اهلل هامشي رفسنجاني كان
سياسيا ب��ارزا ومناضال لعب دورا ب��ارزا يف نشأة
اي��ران املعاصرة واملؤكد ان��ه سيبقى خالدا يف
الذاكرة.
كما زار الشيخ علي اجل���راح مساعد وزي��ر
ش�����ؤون ال����دي����وان االم���ي��ري ،امل���ن���دوب اخل���اص
ألمري الكويت طهران لتقديم العزاء واملواساة
وامل��ش��ارك��ة يف امل��راس��م اخل��اص��ة ب��وف��اة اي��ة اهلل
ه��امش��ي رفسنجاني ال��رئ��ي��س الفقيد جملمع
تشخيص مصلحة النظام يف ايران.
ك��ذل��ك زار ال��رئ��ي��س ال��ت��ن��ف��ي��ذي حلكومة
ال��وح��دة الوطنية االفغانية عبد اهلل عبد اهلل
ط��ه��ران صباح أم���س ،على رأس وف��د رفيع من
بالده للمشاركة يف مراسم تأبني الفقيد آية اهلل
هامشي رفسنجاني.

الخارجية االيرانية...

تتمة املنشور ص 1
ك��م��ا اص�����درت وزارة اخل��ارج��ي��ة االي��ران��ي��ة،
الثالثاء ،بيانا اكدت فيه بأن املواقف الرمسية
للوزارة يتم االعالن عنها فقط عرب املتحدث أو
وزير اخلارجية.
واف���ادت ال��دائ��رة العامة للدبوماسية العامة
واالعالمية ب���وزارة اخلارجية :إن��ه اث��ر االع�لان
عن وجهات نظر يف تصرحيات للعاملني بالوزارة
م��ع وس��ائ��ل االع��ل�ام ،فاننا ن��ؤك��د ب��ان مواقف
وزارة اخلارجية يتم االعالن عنها فقط من قبل
وزير اخلارجية واملتحدث باسم الوزارة ومن قبل
مساعدي الوزير حسبما يقتضي احلال ويف اطار
مسؤولياتهم االختصاصية فحسب وان سائر
وج��ه��ات النظر يف أي مستوى وم��وض��وع كان
تعب عن وجهات النظر الشخصية للزمالء
امنا ّ
املص ّرحني بها وال عالقة هلا اطالقا باملواقف
الرمسية لوزارة اخلارجية.

ممثل األمني...

تتمة املنشور ص 1
وبالنسبة لعالقاته مع العراق قال الدكتور
اجلعفري :إن الشيخ رفسنجاني كان صديق
العراقيني وانا شخصياً كان لدي معه نقاشات
وحوارات عندما كنا يف املعارضة وخالل زيارته
قبل سنوات للعراق ،قمت بدعوته اىل بييت حيث
حل ضيفاً عزيزاً علينا.
وأضاف :إن مواقفه الداعمة للشعب العراقي
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تشهد له وي ّ
ُكن العراقيون االحرتام له النه كان
يقف اىل جانبهم.
ب��دوره قال السيد ابراهيم أمني السيد رئيس
اجمللس السياسي يف حزب اهلل يف مؤمتر صحفي
ع��ق��ده ب��ط��ه��ران ،أن��ه ج��اء مم��ث�ل ً
ا ل�لأم�ين العام
حل��زب اهلل واجمل��اه��دي��ن يف املقاومة االسالمية
وع���وائ���ل ال��ش��ه��داء ل��ي��ش��ارك ال��ش��ع��ب االي��ران��ي
العظيم يف حزنه وأمله الكبريين على فقد الرجل
العظيم الشيخ رفسنجاني.
وأض��اف السيد ابراهيم امني السيد :حنن يف
لبنان شعباً ومقاوم ًة نتوجه بالتعازي لالمام
اخلامنئي واملسؤولني وعائلة الراحل.
وق���ال ممثل السيد حسن ن��ص��راهلل  :عندما
نذكر إس��م آي��ة اهلل رفسنجاني حيضر بسرعة
تاريخ عظيم شهدته ايران واملنطقة وأن مساحته
كان واحداً من الذين كتبوا هذا التاريخ وهو
غي مسار االمور يف املنطقة والعامل
تاريخ عظيم ّ
وغ ّ�ي�ر م��وازي��ن ال��ص��راع العاملي وحقق اجن���ازات
ك�ب�رى ق��ب��ل واث���ن���اء ال���ث���ورة ويف ب��ن��اء ال��دول��ة
واجلمهورية االسالمية يف نفس الوقت.
وق��ال رئيس اجمللس السياسي يف ح��زب اهلل:
أن اي���ران منذ انتصار ال��ث��ورة واجهت صعوبات
وال ت��وج��د دول���ة يف ال��ع��امل تتعرض للضغوط
ك��ل ه��ذه ال��ف�ترة ،ول��ك��ن م��ع ذل��ك استطاعت
اجلمهورية االسالمية ان تقاوم وهو كان واحداً
من عظمائها الذين كان هلم مكانة عالية على
املستوى الدولي.
وأضاف :إن اسم الفقيد مربوط بهذه املراحل
والنجاحات واالنتصارات.
وق��ال السيد ابراهيم أم�ين السيد :على صعيد
لبنان انا من اجليل املؤسس حلزب اهلل واعرف متاماً
عالقة املقاومة مع مساحته وعالقته مع املقاومة
وهو واكب مرحلة تأسيس املقاومة يف لبنان.
مضيفاً :إن اس��م الشيخ رفسنجاني م��رادف
ب��ش��ك��ل واض����ح ب��ت��أس��ي��س امل��ق��اوم��ة ودع����م ه��ذه
املقاومة ومحايتها وأن املقاومة واجهت ظروفا
صعبة منذ تأسيسها وه��و ك��ان ح��اض��راً معنا
يف مجيع ه��ذه امل��راح��ل وحن��ن لسنا م��ن الذين
ينسون ه��ذا ال��دور وفضله يف دع��م املقاومة وأن
اسم الراحل إمسه مرادف لكل االنتصارات اليت
حققتها املقاومة يف لبنان.
وذك����ر رئ��ي��س اجمل��ل��س ال��س��ي��اس��ي يف ح��زب
اهلل :ع��ن��دم��ا ن��ذك��ر اس���م ال��ش��ي��خ رفسنجاني
حتضر املقاومة الفلسطينية ودعمه للقضية
الفلسطينية منذ أي��ام االم��ام اخلميين (قدس
س���ره ال��ش��ري��ف) حتى االن وه���و ك���ان يف عقل
الثوار االيرانيني ومل يبق اليوم لفلسطني اال
اجلمهورية االسالمية االيرانية.
ويف رده ع��ل��ى س����ؤال ح���ول أه�����داف امل��ق��اوم��ة
االسالمية قال السيد ابراهيم أمني السيد :إن
اهداف املقاومة االسرتاتيجية هي حترير لبنان
من االح��ت�لال الصهيوني ومساعدة االخ��وة يف
فلسطني بتقديم كل ما ميكننا أن نقدمه هلم
م��ن أج��ل حترير ال��ق��دس وفلسطني وكذلك
العمل مع كل شعوب املنطقة من اجل الوصول
اىل احل��ري��ة واالس��ت��ق�لال بعيداً ع��ن السيطرة
االمريكية وحنن نرى أن الكيان الصهيوني يدمر
فلسطني ويقتل شعبها والسياسة االمريكية
مازالة تسيطر على املنطقة وتنهب ثرواتها.
وبشأن تنبؤ قائد الثورة االسالمية حول انهيار
(اسرائيل) خالل الـ 25عاماً القادمة قال القيادي
يف حزب اهلل :إن االنهيار أسرع من البناء وهذه
حقيقة يف الفكر العسكري واحل��ي��اة ،وحينما
تبدأ حلظة انهيار الكيان الصهيوني سيكون
هذا بسرعة وحنن بعون اهلل سنرى هذا وسرياه
مساحة قائد الثورة االسالمية.
وأض���اف :يف إح��دى ل��ق��اءات االخ���وة اجملاهدين
يف لبنان مع مساحة القائد قال هلم؛ ان شاء اهلل
ستنتصرون على العدو الصهيوني وهذا حصل وهم
شاهدوا هذا .ويف رده على سؤال آخر حول حضور
املقاومة يف سوريا قال رئيس اجمللس السياسي يف
حزب اهلل :حنن دخلنا اىل سوريا واهلدف الرئيسي
يف ه��ذا ه��و ه��زمي��ة م��ش��روع السيطرة االره��اب��ي��ة
التكفريية على سوريا من خالل الدعم االقليمي.
وقال :حنن موجودون يف سوريا يف اطار التعاون
بيننا وبني الدولة يف سوريا وسنبقى موجودين
حتى هزمية هذا املشروع.
مضيفاً :مادام هذا املشروع مل يهزم حنن نشعر
بالتهديد من وجود هؤالء االرهابيني يف سوريا
وه��ذا مبعنى ان تواجدنا يف سوريا هو حلماية
امل��ق��اوم��ة ول��ب��ن��ان وح��ت��ى فلسطني ألن ه��ؤالء
االرهابيني ومن يقف ورائهم على عالقة جيدة
مع الكيان الصهيوني وان شاء اهلل هذه اهلزمية
ستتم بسرعة كما حصل يف حلب.

مندوب ايران...

تتمة املنشور ص 1
واك��د ان اح��ت�لال الكيان الصهيوني لالراضي
الفلسطينية وال��غ��زو وال���ع���دوان االم�يرك��ي على
ال��ع��راق ع��ام  2003وال��ت��دخ��ل االج��ن�بي يف سوريا
واليمن من بني مصاديق مفهوم العدوان الذي اشار
اليه ميثاق االمم املتحدة وعكر اجواء آفاق السالم
يف هذه املناطق .ولفت اىل ان ظهور االفكار املتطرفة
والتكفريية ورهاب االجنيب اليت تنمو ومتتد شرق
العامل وغربه تعد من بني جذور العنف اليت انتشرت
يف مناطق واسعة من العامل .ودع��ا االم��م املتحدة
اىل مطالبة البلدان االعضاء مبنع االع�لام املروّج
للعنف وترويج وتشجيع ودعم احلوار والتفاهم بني
احلضارات والثقافات واالديان بدال منه.

موسكو...

تتمة املنشور ص 1
املضادة للصواريخ ،إذ أنه ينتقل بسرعة عالية

ج���دا جت��ع��ل م��ن املستحيل اع�ت�راض���ه عمليا.
وذكرت شركة الصواريخ التكتيكية يف روسيا
أن هذا السالح سوف جيعل القنابل الذرية مثل
قنبلة هريوشيما تبدو كلعبة أطفال.
وكانت روسيا قد كشفت أيضا مؤخرا عن
صور ألكرب صوارخيها النووية (سارعات) على
اإلطالق ،والذي أفيد أنه قادر على تدمري مساحة
حبجم فرنسا أو تكساس ،والوصول إىل الساحل
الغربي للواليات املتحدة يف غضون  12دقيقة،
وكان التوقيع على عقد تصميم هذا السالح يف
عام  ،2011على أن يكون جاهزاً يف عام .2018
وم��ن املقرر إنتاج سلسلة من ه��ذه الصواريخ
على أس��اس النموذج القديم ص��اروخ (إس إس-
 18ساتان) ،وحيوي كل صاروخ من (سارمات)
 16رأس��ا حربيا نوويا ،كما تشري الصور اليت
كشفتها شركة ماكاييف لتصميم الصواريخ
على اإلنرتنت ،ونشرت رسالة معها تفيد ،مبوجب
امل��رس��وم ال��ص��ادر ع��ن احلكومة ال��روس��ي��ة بشأن
(الدفاع عن الدولة لعام  2010وفرتة التخطيط
 ،)2013-2012فإن مركز ماكاييف لتصميم
الصواريخ أُبلغ بالبدء بأعمال تصاميم سارمات
وتطويره.
وأف�����ادت صحيفة (إزف��ي��س��ت��ا) ال��روس��ي��ة ب��أن
ص��اروخ «أر إس 28-س��ارم��ات» ق��ادر على تدمري
منطقة حب��ج��م ف��رن��س��ا أو ت��ك��س��اس ،وأن���ه ق��ادر
أيضا على اإلف�ل�ات من ال����رادارات ،وكانت قد
ظهرت منظومة الصواريخ البالستية العابرة
ل��ل��ق��ارات «ي����ارس إر إس »24-وه���ي ت��س�ير عرب
الساحة احلمراء خالل عرض يوم النصر ،لكن
من دون أي دالئ��ل على وج��ود ص��اروخ (أر إس -
 28سارمات) .ويتوقع للصاروخ مدى يصل إىل
 6213ميال ( 10آالف كم) ،مما يسمح لموسكو
مبهامجة لندن وغ�يره��ا م��ن ال���دول األوروب��ي��ة،
باإلضافة إىل الوصول إىل مدن على الساحلني
الغربي والشرقي للواليات املتحدة.

سلطنة عمان...

تتمة املنشور ص 1
وارت��ف��ع ص��ايف االحتياطيات األجنبية لدى
البنك املركزي العماني بنسبة 2ر 3باملئة من
مستواها قبل عام إىل 40ر 7مليار ريال (2ر19
مليار دوالر) يف أك��ت��وب��ر /تشرين األول وفقا
ألحدث البيانات الرمسية.
وتشري تقديرات صندوق النقد الدولي إىل أن
عمان تعاني عج ًزا يف جت��ارة السلع واخلدمات
يقارب  13مليار دوالر.

قادمون يانينوى...

تتمة املنشور ص 1
وكان قائد عمليات (قادمون يا نينوى) الفريق
الركن عبد األمري رشيد يار اهلل قد اعلن يف وقت
سابق ،االربعاء ،عن حترير حي  7نيسان مشالي
املوصل.
وتدور املعارك ،منذ فجر األربعاء ،وفقاً ملصادر
عسكرية عراقية ،يف احملور الشرقي ،حيث حتاول
ال��ق��وات ال��ع��راق��ي��ة ال��وص��ول إىل منطقة النيب
يونس ،واالق�تراب أكثر من نهر دجلة ،يف وقت
ّ
تتأخر فيه ق��وات احمل��ور اجلنوبي الشرقي من
الوصول إىل نهر دجلة ،إذ أعلنت قبل أيام أ ّنها
باتت على بعد حنو  400مرت منه.
وي��ت��واص��ل ال��ق��ص��ف اجل����وي ،ع��ل��ى جتمعات
داعش باملدينة يف الساحل اجلنوبي لنهر دجلة،
وعلى حنو  20حياً سكنياً وال�تي ما زال��ت حتت
سيطرته يف الساحل الشرقي للموصل.
وقال العقيد حممد فرحان ،من قيادة عمليات
اجليش يف تصريح صحايف :إن امل��ع��ارك حتظى
بغطاء جوي واسع من التحالف الدولي ،وحناول
استغالل ذل��ك لتحقيق م��زي��د م��ن ال��ت��ق��دّم يف
أحياء جديدة ،أبرزها املدينة األثرية اآلشورية،
وحي الكفاءات واجلزائر وحي النماء ،موضحاً :أن
تلك األحياء فيها عدد كبري من العائالت ،لذا
حناول التقليل من استخدام السالح الثقيل ،وهو
ما قد يؤدي إىل إبطاء حركة قواتنا ،وفق قوله.
مقتل عنصرين من (داع��ش) بانفجار ناسفة
كانا ينقالنها غرب املوصل
وعلى صعيد متصل ،أف���اد مصدر حملي يف
ن��ي��ن��وى ،األرب���ع���اء ،ب���أن عنصرين م��ن (داع���ش)
قتال بانفجار عبوة ناسفة كانا ينقالنها غرب
املوصل.
وقال املصدر يف حديث صحايف :إن اثنني من
داعش قتال بانفجار عبوة ناسفة كانا يقومان
بنقلها يف سيارة قرب حي الرسالة غرب املوصل.
وأض��اف املصدر ال��ذي طلب ع��دم الكشف عن
امسه :إن انفجار العبوة كان قويا ألنها كانت
تزن حنو  50كغم من املتفجرات ،ما أدى إىل
تنأثر أشالء القتيلني وإحلاق أضرار ببعض الدور
السكنية القريبة.
اهلجرة :أعداد نازحي املوصل بلغ  173ألفا
واعلنت وزارة اهلجرة واملهجرين ،االربعاء ،عن
وصول اعداد النازحني اىل 584ر 173الف نازحاً
منذ انطالق عمليات حترير نينوى.
وقال املتحدث باسم الوزارة ستار نوروز يف بيان:
إن فرق الوزارة استقبلت ،أمس االربعاء (320ر)2
الفي نازحا من مناطق (احل��وجي��ة ،تل عبطة،
ق��وس��ي��ات ،تلكيف ،ق���راج ،اح��ي��اء س��وم��ر والنيب
ي��ون��س وفلسطني وال��غ��ف��ران مبدينة امل��وص��ل)،
الفتا اىل وصول اعداد النازحني اىل 584ر173
الف نازحاً منذ انطالق عمليات حترير نينوى.
انفجار ثالث عبوات ناسفة مشالي بغداد
اىل ذل���ك ،أف���اد م��ص��در أم�ن�ي ،االرب���ع���اء ،بأن

شخصاً قتل ،فيما أصيب مخسة آخرون بانفجار
ثالث عبوات ناسفة مشالي بغداد.
وق���ال امل��ص��در يف ح��دي��ث للسومرية ن��ي��وز :إن
ثالث عبوات ناسفة انفجرت ،ظهر أمس ،بشكل
متزامن يف منطقة العطيفية ،مشالي بغداد،
مبينا أن التفجريات اسفرت عن مقتل شخص
واصابة مخسة اخرين على االقل.
وأض��اف املصدر ال��ذي طلب ع��دم الكشف عن
امسه :أن قوة أمنية فرضت طوقا على اماكن
ح���دوث تلك ال��ت��ف��ج�يرات ،ونقلت القتيل اىل
دائ��رة الطب العدلي ،واملصابني اىل مستشفى
قريب لتلقي العالج.
وشهدت العاصمة بغداد ،االربعاء ( 11كانون
الثاني  ،)2017مقتل م��دن��ي ،وإص��اب��ة مخسة
آخرين بانفجار عبوة ناسفة بسوق شعبية يف
منطقة البكرية غربي بغداد ،فيما اصيب رجالن
وامراة بانفجار عبوة ناسفة يف ناحية اليوسفية
جنوبي بغداد ،يف وقت عثرت قوة أمنية على جثة
جمهولة اهلوية يف سبع البور مشالي العاصمة.
قصف جتمعات وم��واق��ع ق��ي��ادي��ة ل��ـ (داع���ش)
جنوب غربي كركوك
يف غ���ض���ون ذل�����ك ،اف�����اد م���ص���در حم��ل��ي يف
حم��اف��ظ��ة ك���رك���وك ،االرب����ع����اء ،ب����أن ط�ي�ران
التحالف الدولي قصف بشكل عنيف عدداً من
امل��واق��ع القيادية التابعة لتنظيم (داع���ش) يف
احملافظة ،مبينا ان دوي القصف مسع يف مناطق
متفرقة من كركوك.
وق��ال املصدر يف حديث صحايف :إن طائرات
تابعة للتحالف الدولي قصفت االربعاء ،مواقع
قيادية تابعة لتنظيم داع��ش يف ناحية الرشاد
وحم��ور مكتب خالد جنوب غربي كركوك،
م��ب��ي��ن��اً ان ه�����ذه ال���ض���رب���ات ك���ان���ت ع��ن��ي��ف��ة
واستخدمت فيها صواريخ موجهة عن بعد واليت
تنطلق عرب استخدام االشعة الليزرية.
واض��اف املصدر ال��ذي طلب ع��دم الكشف عن
امسه ،ان دوي القصف مسع يف مناطق متفرقة
من كركوك ،مشريا اىل ان املعلومات االولية
املتوفرة تؤكد مقتل عدد من عناصر وقيادات
داعش.
وك��ش��ف ال��ق��ي��ادي يف حشد ق��ض��اء احلوجية
ح��س��ن ال����ص����ويف ،ام����س ال���ث�ل�اث���اء ،ان ط�ي�ران
التحالف الدولي دمر جسوراً فرعية بالقضاء
أعاد تنظيم (داعش) بناءها ،فيما بني انه مت عزل
القضاء بشكل كامل عن نينوى وصالح الدين.
بغداد تستبعد التطبيع مع أنقرة قبل سحب
قواتها
سياسياً ،أثارت تصرحيات املسؤولني العراقيني
واألتراك املتباينة ،بعد زيارة الوفد الرتكي اىل
العراق ،إستبعاد التطبيع بني البلدين ،وحلت
ب����د ًال م��ن��ه��ا ت��ص��رحي��ات ت��ش�ير إىل ف��ش��ل تلك
ال��زي��ارة ،إذ رفضت ب��غ��داد ،ش���روط أن��ق��رة بشأن
االن��س��ح��اب م��ن بعشيقة ،ل��ك��ن رئ��ي��س ال����وزراء
ال��ع��راق��ي ،ح��ي��در ال��ع��ب��ادي أك���د ،ال��ث�لاث��اء إن��ه
«حريص على عالقات عميقة مع دول اجل��وار،
على أن ال يكون ذلك وقتياً وإمنا بشكل راسخ
وج��ذري» ،مؤكداً أن «السيادة ال تتجزأ» ،وأن
«معسكر بعشيقة أرض عراقية ،وال ميكن عقد
مساومات يف هذا املوضوع».
وأبدى العبادي ،رغبة العراق بتصفري األزمات
مع دول اجل���وار وتطوير العالقات معها ،فيما
أشار إىل أنه أبلغ نظريه الرتكي بن علي يلدريم
بأن العالقة بني بغداد وأنقرة لن تتحرك خطوة
واح��دة من دون انسحاب القوات الرتكية من
قاعدة بعشيقة.
وجاء تصريح العبادي رداً مباشراً على يلدرم،
ال��ذي ق��ال ،االث��ن�ين بعد ع��ودت��ه م��ن ال��ع��راق ،إن
«متركز حزب العمال الكردستاني يف سنجار
(مش����ال غ��رب��ي امل���وص���ل) م��س��أل��ة مت���س األم���ن
القومي الرتكي ،وحبثنا يف ذلك مع اجلانب
ال��ع��راق��ي ب��ش��ك��ل ت��ف��ص��ي��ل��ي» ،وه�����دد« :إم����ا أن
ُت��رج القوات العراقية والبيشمركة مسلحي
الكردستاني أو سنقوم مبا يلزم ،وقد أبلغنا ذلك
إىل الطرف العراقي».
وزير الدفاع الرتكي :وجود قواتنا يف بعشيقة
امر ضروري
م���ن ج��ان��ب��ه ،اك����د وزي�����ر ال���دف���اع ال�ترك��ي،
االربعاء ،ان وجود قوات بالده يف بعشيقة مشال
العراق امر ضروري .وقال الوزير فكري اشيق يف
مؤمتر صحفي ،ان تركيا ستتباحث مع العراق
بشأن بعشيقة بعد تطهريها من داعش.
واضاف اشيق :إن بقاء قواتنا يف بعشيقة أمر
ضروري وسنحل هذا امللف بطريقة ودية.

ايران ومجموعة...

تتمة املنشور ص 1
االي��ران��ي حممد ج���واد ظ��ري��ف اىل فيدريكا
موغريين بشأن متديد قانون احلظر االمريكي
ض��د اي���ران (آي��س��ا) .ويف ختام االج��ت��م��اع ال��ذي
اس��ت��غ��رق 5ر 3س��اع��ة اص����در اجمل��ت��م��ع��ون بيانا
صحفيا .اشار اىل ان اللجنة املشرتكة عقدت
اجتماعا بهدف مناقشة اهل��واج��س املطروحة
من جانب اي��ران عرب الرسالة ال�تي بعثها وزير
اخلارجية االيراني حممد جواد ظريف بتاريخ
 16ديسمرب اىل املمثلة العليا لالحتاد االوروبي
ف��ي��دري��ك��ا م��وغ��ري�ني بصفتها منسقة اللجنة
املشرتكة.
واضاف :إنه بناء على طلب ايران وقبل التئام
اجتماع اللجنة املشرتكة ،عقد اجتماع فريق
ال��ع��م��ل اخل����اص ب���إزال���ة احل��ظ��ر ع��ل��ى مستوى
اخلرباء.
ولفت البيان ،اىل ان مجيع اط���راف اإلتفاق
ال��ن��ووي ص��رح��وا بالتزامهم احل���ازم مبواصلة

التنفيذ ال��ك��ام��ل وامل��ؤث��ر ل�لإت��ف��اق واض����اف :إن
اللجنة امل��ش�ترك��ة اذ ج���ددت ت��أك��ي��ده��ا على
اهمية االل��ت��زام��ات ذات الصلة ب��ازال��ة احلظر
وفقا لإلتفاق النووي ،خاصة فيما يتعلق بقانون
(آيسا) ،فقد بذلت اهتمامها بالضمانات املقدمة
من قبل الواليات املتحدة القاضية بان متديد
ق��ان��ون احل��ظ��ر ض��د اي���ران ل��ن ي��ؤث��ر ب��أي ص��ورة
كانت على عملية ازال���ة احلظر ال�تي حتظى
بها اي���ران وف��ق اإلت��ف��اق ال��ن��ووي ول��ن خيلق أي
قيود اطالقا امام الشركات من حيث التعامل
التجاري مع اي��ران .واك��دت اللجنة املشرتكة
من جديد كذلك التزامات اط��راف اإلتفاق
ال��ن��ووي ب��ش��أن ازال����ة احل��ظ��ر ب��ص��ورة مستمرة
خاصة وفق البند  21من اإلتفاق.
ونوه البيان الصحفي اىل ان اللجنة املشرتكة
استفادت من فرصة انعقاد االجتماع لدراسة
بعض القضايا النووية املتعلقة باإلتفاق النووي.
وق��د أع��ل��ن مساعد وزي���ر اخل��ارج��ي��ة االي��ران��ي
للشؤون القانونية والدولية عباس عراقجي ان
اللجنة املشرتكة لإلتفاق النووي وافقت على
مشروع اي��ران إلزال��ة الرواسب من منشأة نطنز
(وسط ايران).
ون��ف��ى رئ��ي��س جل��ن��ة متابعة تنفيذ اإلت��ف��اق
ال��ن��ووي ع��ب��اس ع��راق��ج��ي اخل�ب�ر ال���ذي نشرته
صحيفة (وول سرتيت جورنال) ،وقال :إن اللجنة
امل��ش�ترك��ة ل�لإت��ف��اق ال���ن���ووي واف��ق��ت يف ختام
اجتماعها ال��ث�لاث��اء على م��ش��روع اي���ران الزال��ة
الرواسب من منشأة نطنز للتخصيب.
واض��اف :استنادا اىل هذا املشروع فان مجيع
رواس�����ب امل�����واد امل��خ��ص��ب��ة وال��ت�ي ت��س��ت��خ��رج من
االنابيب ال تكون مشمولة بكمية الـ  300كغم
من احتياطي اي��ران من امل��واد املخصبة ،وبناء
عليه ستكون اي��ران ق��ادرة على ختصيب كمية
اكرب من املواد.
وقال مساعد وزير اخلارجية للشؤون القانونية
والدولية :إن قرار اللجنة املشرتكة هذا والذي
جاء حصيلة عدة شهور من املفاوضات التقنية
ال�ت�ي ش����ارك ف��ي��ه��ا اخل��ب��راء مبنظمة ال��ط��اق��ة
الذرية االيرانية ،سيتم نشر ترمجته يف املوقع
االلكرتوني ل��وزارة اخلارجية .والتقى عراقجي
مساء الثالثاء يف العاصمة النمساوية فيينا،
املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية
يوكيا آم��ان��و ،مبقر ال��وك��ال��ة ،حيث تباحث
اجلانبان حول التعاون بني اجلمهورية االسالمية
االيرانية والوكالة.
وأش���ار عراقجي يف ه��ذا اللقاء ال��ذي حضره
ايضا مندوب ايران يف الوكالة ،اىل تنفيذ بنود
اإلتفاق النووي من قبل اجلمهورية االسالمية
االيرانية والذي حظي بتأكيد الوكالة ايضا،
واك���د اه��م��ي��ة ال����دور امل��ه�ني ل��ل��وك��ال��ة يف ه��ذا
اجمل��ال ،داعيا اىل مواصلة دوره��ا االجيابي .من
جانبه اشار مدير عام الوكالة الدولية للطاقة
الذرية خالل اللقاء اىل اهمية اإلتفاق النووي،
مؤكدا استمرار دور الوكالة يف جمال التحقق
من الصدقية بشأن اإلتفاق النووي مستقبال.
من جانبه اكد الوفد االمريكي يف اجتماع
اللجنة املشرتكة ملتابعة اإلتفاق النووي بفيينا
االل���ت���زام ب��اإلت��ف��اق ال��ن��ووي فيما وص���ف باقي
اعضاء ( )1+5القلق االي��ران��ي باجلاد وطالبوا
ب���اج���راءات ام�يرك��ي��ة الب��ط��ال مفعول (آي��س��ا)
والشفافية الكاملة يف ه��ذا اجمل���ال ،ل��درء كل
الشبهات حول تأثري هذا القانون على التجارة
مع ايران والتعاون معها.
وجدد الوفد االمريكي يف االجتماع تأكيده
على ال��ت��زام واشنطن الكامل باإلتفاق النووي
واشار اىل رفض الرئيس االمريكي التوقيع على
قانون الكونغرس (آيسا) باعتباره خطوة سياسية
مهمة.
واك���دت مجيع ال���دول يف االجتماع تعهدها
الكامل باإلتفاق النووي وض���رورة االبتعاد عن
االج���راءات ال�تي من شأنها التأثري على تنفيذ
اإلت��ف��اق ال��ن��ووي بشكل شامل يف جم��ال الغاء
احلظر كما شددت على ضرورة ابطال مفعول
ق��ان��ون (آي��س��ا) وك��ذل��ك س��ائ��ر ال��ق��وان�ين اليت
ينص اإلتفاق النووي على وقفها.

أوباما...

تتمة املنشور ص 1
وش��دد الرئيس االم�يرك��ي ال��راب��ع واالرب��ع��ون
ع��ل��ى االجن�����ازات ال�ت�ي حتققت خ�ل�ال واليتيه
املتعاقبتني ،م��ع��ددا خصوصا خلق الوظائف
واصالح نظام التأمني الصحي وتصفية اسامة
بن الدن .واك��د ان انتشار القوات االمريكية
يف امل��ن��اط��ق اخل��ارج��ي��ة ج���زء م���ن ال���دف���اع عن
ال����ب��ل�اد ،واض�������اف :إن واش���ن���ط���ن ق��ض��ت على
زعيم القاعدة اسامة بن الدن وستقضي على
مجاعة داعش ايضا.

الجيش السوري...

تتمة املنشور ص 3
ه��ذا وأف����ادت م��ص��ادر ميدانية ب��أن ال��ط�يران
ال��روس��ي اس��ت��ه��دف ب��غ��ارت�ين جويتني م��ن��ز ًال يف
م��دي��ن��ة ت��ف��ت��ن��از ،م���ا ت��س��ب��ب مب��ق��ت��ل ث�لاث��ة من
عناصر ل��واء احل��ق م��ن أب��ن��اء مدينة احلسكة،
وهم“ :مثقال فاضل امللحم (أبو حواس) ،حامد
الزوبع امللحم (أبو نامس) ،حممد فاضل امللحم
(أبو متعب)” ،إضافة إىل جرحى وعالقني حتت
األنقاض ،ودمار كبري واشتعال النريان يف عدد
من منازل املدينة.
كما شهدت مدينة إدلب وبلدة طعوم القريبة
منها سلسلة غ��ارات جوية ليلية ،أدت إىل دمار
كبري يف كل منهما ،دون ورود أنباء عن سقوط
ضحايا .ويف غضون ذلك عثر اجليش السوري
ع��ل��ى م����واد كيميائية س��ع��ودي��ة امل���ص���در ،بني
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خملفات اجلماعات اإلرهابية يف حلب القدمية
حسبما أوردت وكالة سانا السورية.
وذك�����رت ال���وك���ال���ة ،األرب����ع����اء  11ي��ن��اي��ر/
كانون الثاني ،أن اجليش عثر أثناء متشيط
األحياء الشرقية احمل��ررة على مواد كيميائية
سعودية املصدر ،وهي عبارة عن كربيت وكلور
وم��واد أولية للحبيبات البالستيكية ،يف خمزن
للمسلحني يف حلب القدمية ،كانت تستخدم
يف ص��ن��اع��ة امل��ت��ف��ج��رات واس���ت���ه���داف امل��ن��اط��ق
السكنية يف حلب.
وكانت اجلماعات املسلحة قد استهدفت يف
الـ  3من نوفمرب/تشرين الثاني املاضي ،منطقة
النريب وحميطها بقذائف اهلاون اليت حتتوي
على مادة الكلور ،ما أوقع عشرات اإلصابات يف
صفوف املدنيني والعسكريني.
وسبق للجماعات املسلحة أن أطلقت قذائف
حت��وي غ���ازات سامة على األح��ي��اء السكنية يف
ح��ل��ب أك��ث��ر م��ن م���رة ،ح��ي��ث اس��ت��ه��دف��ت حيي
احلمدانية وضاحية األسد بالغازات ،ما أدى إىل
إصابة  48شخصا حباالت اختناق ،كما أقدمت
على إط�ل�اق غ���ازات س��ام��ة ب��اجت��اه منيان غرب
مدينة حلب ،ما أسفر عن إصابة  8أشخاص
حباالت اختناق.
كما عثر خرباء إزال��ة األلغام ال��روس ،أمس
االول ،على خمزن لقذائف يدوية الصنع تابعة
للمسلحني ،قبل انسحابهم من األحياء الشرقية
م��ن مدينة حلب ،تكفي لنسف ح��ي بأكمله،
فضال عن عثورهم على ذخائر وأسلحة أمريكية
وأملانية وبلغارية الصنع آواخر الشهر املاضي.
من جهة اخ��رى تعقد حمادثات السالم من
أجل تسوية النزاع يف سوريا واملقررة يف أاستانه
بكازاخستان حتت رعاية روسيا وتركيا وايران
يف  23ك��ان��ون الثاني/يناير احل��ال��ي ،حسبما
أعلن مصدر دبلوماسي روس���ي أم��س االرب��ع��اء
لوكالة الصحافة الفرنسية.
وتابع املصدر «يف الوقت احلالي ليس هناك
معلومات حول احتمال إرجاء اللقاء ،وعليه فإن
قائما».
موعد  23كانون الثاني/يناير ال يزال ً
وك���ان���ت ت��رك��ي��ا ح������ذرت م���ؤخ���را م���ن أن
االنتهاكات املتكررة للهدنة اهلشة السارية يف
سوريا منذ أواخر كانون األول/ديسمرب ميكن
أن ت��ه��دد ه���ذه احمل���ادث���ات ب�ين ممثلي النظام
واملعارضة ،حسب تعبريها.

مقتل وإصابة...
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وأف����اد م��ص��در ع��س��ك��ري ل��ـ»امل��س�يرة ن���ت» أن
م��دف��ع��ي��ة اجل��ي��ش وال��ل��ج��ان الشعبية حققت
إص��اب��ات مباشرة يف ص��ف��وف مرتزقة ال��ع��دوان
عندما قصفت جتمعاً هلم غرب منطقة كهبوب
مبحافظة حل���ج .كما متكن أب��ط��ال اجليش
واللجان الشعبية من تدمري آلية ملرتزقة العدوان
السعودي األمريكي غرب منطقة كهبوب ،ما
أدى ملصرع طاقمها.
ويف حمافظة تعز سقط ع���دد م��ن القتلى
واجل���رح���ى م���ن م��رت��زق��ة ال����ع����دوان ال��س��ع��ودي
األم��ري��ك��ي ب��ق��ص��ف م��دف��ع��ي م���ن ق��ب��ل أب��ط��ال
اجليش واللجان الشعبية جنوب مديرية ذباب،
حيث أفادت مصادر ميدانية أن سيارات اإلسعاف
ش��وه��دت وه��ي تهرع للمكان املستهدف وتقوم
بنقل القتلى واجلرحى.
ه���ذا وق��ام��ت السلطة احمللية يف حمافظة
حل��ج بتسليم ج��ث��ة ق��ائ��د ال��ل��واء ال��ث��ال��ث ح��زم
ال��ت��اب��ع ل��ل��ع��دوان ال��س��ع��ودي ع��ل��ى ال��ي��م��ن عمر
الصبيحي الب��ن��اء الصبيحة ب���دون اي ش��روط
حب���س���ب ت���وج���ي���ه���ات ق���ائ���د ال����ث����ورة واجمل���ل���س
السياسي.
وق��ت��ل الصبيحي ال��س��ب��ت امل��اض��ي ،ع��ل��ى يد
قناص تابع للجان الشعبية يف منطقة كهبوب
شرق باب املندب .وكان الصبيحي يقود معارك
يف كهبوب الواقعة غرب عدن باجتاه مديرية
الوازعية جنوب غرب تعز ،إال أنه قتل برفقة عدد
م��ن عناصره يف حميط جبل «مخسة ق��رون»
االسرتاتيجي ،على يد القناص.
ويف غ���ض���ون ذل����ك ف��ش��ل��ت ق����وى ال���ع���دوان
ومرتزقتها ،لليوم اخل��ام��س على ال��ت��وال��ي ،يف
��دم ب��اجت��اه م��واق��ع ق��وات اجليش
حتقيق أي ت��ق ٍ
واللجان الشعبية يف جبهيت ذب��اب وكهبوب،
ب��ان��ك��س��ار زح��ف�ين ك��ب�يري��ن ،أم����س األرب���ع���اء،
رغ���م ال��دع��م اجل���وي امل��ك��ث��ف ل��ط�يران ال��ع��دوان
ال���س���ع���ودي األم���ري���ك���ي .إىل ذل����ك اس��ت��ش��ه��د
م���واط���ن م���ن أب���ن���اء حم��اف��ظ��ة ص���ع���دة ،أم��س
األربعاء ،جراء استمرار اعتداءات حرس احلدود
السعودي ،فيما واص��ل ط�يران ال��ع��دوان غاراته
ع��ل��ى امل��ن��اط��ق امل��أه��ول��ة ب��ال��س��ك��ان يف خمتلف
مديريات احملافظة.

الجيش الصهيوني...
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ويأتي هذا اإلض��راب استجابة لقرار «جلنة
املتابعة العليا لفلسطينيي ال��داخ��ل» إع�لان
إضراب عام وشامل ،يشمل كافة مناحي احلياة،
مبا فيها جهازا التعليم واملدارس.
ودع�����ت ال��ل��ج��ن��ة يف ب���ي���ان ص����در ع��ن��ه��ا ،إىل
«ال����وح����دة ورص ال���ص���ف���وف ،ل��ص��د اهل��ج��م��ة
اجلديدة للحكومة اإلسرائيلية ضد اجلماهري
الفلسطينية يف الداخل».
م���ن ج��ان��ب��ه��ا ص���ادق���ت ب��ل��دي��ة االح���ت�ل�ال يف
ال��ق��دس ع��ل��ى خم��ط��ط اس��ت��ي��ط��ان��ي ج��دي��د يف
القدس الشرقية ،لبناء  2500وحدة استيطانية
م��ك��ان م��ن��زل م��ن��ف��ذ عملية ال���ده���س الشهيد
الفلسطيين فادي قنرب واملنطقة احمليطة به يف
جبل املكرب بالقدس الشرقية.

