تتمات
روحاني...

تتمة املنشور ص 1
وتابع :يف هذا الشأن سيتم تقديم شرح للشعب
ع��ن م��ا مت اجن ��ازه خ�لال ه��ذه السنة يف جمال
االقتصاد املقاوم ،حبيث اخنفض اعتمادنا على
النفط وازداد اعتمادنا على الضرائب ،وتفوقت
صادراتنا على واردات�ن��ا ،وقمنا خبطوات جيدة
يف حتقيق النمو االقتصادي ،واستعدنا مكانتنا
السابقة يف جمال ص��ادرات النفط ،اضافة اىل
اننا ميكننا ان نتجاوز مشكالتنا السابقة يف
جمال النقل والشحن بالتدريج.
وب� �ش ��أن حت �س��ن ال��ع�ل�اق ��ات امل �ص��رف �ي��ة ،ق��ال
روح��ان��ي :يف ه��ذا اجمل��ال حققنا انفتاحا خالل
العام احلالي اكثر من السنة السابقة ،وهذا
مؤشر على اننا قمنا باجراءات جيدة يف جمال
االقتصاد املقاوم ،وسيتم اطالع الشعب بشأنها،
وبالطبع فإن االقتصاد املقاوم ال ينحصر فقط
بالعام احلالي ،فهو ميثل سياسة عامة امامنا،
وعلينا ان نواصلها لنحقق اهدافنا.
ويف اجملال االم�ني ،أشار الرئيس روحاني اىل
ان ت��وف�ير االم ��ن يشكل ه��دف��ا ه��ام��ا للحكومة
وال �ن �ظ��ام ،م�ض�ي�ف��ا :مت�ك�ن��ا م��ن ص�ي��ان��ة ال�ب�لاد
من املعضالت اليت تعاني منها املنطقة اليوم،
والبد من أن نشد على سواعد القوات االمنية
واملسلحة اليت حرست البالد جيدا.
ول �ف��ت روح ��ان ��ي اىل ان مس��اح��ة ق��ائ��د ال �ث��ورة
املعظم يولي اهتماما خاصا مبكافحة اآلف��ات
االجتماعية ،وتلبية لتوجهات مساحته مت تشكيل
ال��دائ��رة االجتماعية يف وزارة الداخلية ،اضافة
اىل اجمل�ل��س االج�ت�م��اع��ي ال ��ذي ي�ترأس��ه رئيس
اجلمهورية ،من اجل مواجهة هذه اآلفات بشكل
افضل ،واالحصاءات تفيد بتحقيق جناحات يف
هذا اجملال ،رغم ان الدرب أمامنا طويل.
وأش ��ار روح��ان��ي اىل ق��رب ال��ذك��رى السنوية
مل �ي�لاد ال�س�ي��دة ال ��زه ��راء عليها ال �س�لام ،وق��دم
ال�ت�ه�ن�ئ��ة ب �ه ��ذه امل �ن��اس �ب��ة اىل مج �ي��ع ال�ن�س��اء
واألمهات مبناسبة يوم املرأة ،واعرب عن امله بأن
يتم تقديم خدمات جيدة اىل املرأة يف اجملتمع،
مشريا اىل حتقيق جناحات يف هذا اجملال .كما
ان احلكومة اختذت خطوات من اجل التشجيع
على مشاركة املرأة يف املزيد من جماالت االدارة
واجمل ��االت االجتماعية للتعويض ع��ن الظلم
الذي مورس حبقها يف املاضي.
كما اشار رئيس اجلمهورية اىل االختالفات
واالصطفافات ،معرباً عن أمله يف ان يكون العام
اجل��دي��د املقبل االي��ران��ي ع��ام ال ��ود وال�ص��داق��ة
واالخ � ��وة وان ت��وض��ع ج��ان �ب �اً االخ �ت�لاف��ات بني
االح ��زاب وان يفكر اجلميع بالوحدة واألخ��وة
واملصاحل الوطنية واالمنية للبالد.

ظريف...

تتمة املنشور ص 1
فعلى سبيل املثال استغرقت حماوالتنا ألخذ
تصريح من األمريكيني لبيع الطائرات املدنية
إليران ستة أشهر.
وح��ول القضايا اإلقليمية ص��رح ظ��ري��ف :يف
القضية السورية وعلى مر السنوات الثالث أو
االرب��ع املاضية ،مل تدع إي��ران اىل االجتماعات
اليت عقدت حول سورية ،ولكن إيران حاليا جزء
م��ن مثلث احل��ل السياسي يف س��وري��ة ويطالب
اآلخرون مشاركتنا يف هذه االجتماعات.
ويف النهاية متنى ظريف التوفيق لزمالئه يف
وزارة اخلارجية.
ك �م��ا اع� ��رب وزي� ��ر اخل ��ارج �ي ��ة ع ��ن أم �ل��ه يف
مشاركة احل�ج��اج االي��ران�ي�ين يف موسم احلج
هذا العام من خالل املساعي اليت تبذهلا منظمة
احل ��ج وال���زي���ارة االي ��ران �ي ��ة يف امل �ف ��اوض ��ات مع
اجلانب السعودي.
وأش��ار ظريف اىل ان اي��ران تسعى اىل اقامة
ع�لاق��ات ب �ن��اءة م��ع مج�ي��ع دول اجل� ��وار ومنها
السعودية ،قائ ًال :مل يكن هناك أي تقدم يف هذا
الشأن بسبب سياسات السعودية املثرية لالزمات.

وزير االمن...
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وحول ما يرتدد عن وجود مسؤولني يف البالد
حي�م�ل��ون جنسية م ��زدوج ��ة ،اك ��د ب��ان��ه ليس
هنالك أي م��دي��ر حيمل جنسية م��زدوج��ة يف
ال��وق��ت احل��اض��ر وم��ن ك��ان ك��ذل��ك فقد مت
ختيريه بني البقاء يف منصب املدير والتخلي
عن اجلنسية االجنبية أو االستقالة من املنصب.
وف�ي�م��ا يتعلق بالقضية ال �ن��ووي��ة وم�ك��اس��ب
االت �ف ��اق ال �ن ��ووي ق���ال ،ل�ق��د دخ ��ل ال �ب�لاد قبل
انتصار الثورة االسالمية  550طنا من الكعكة
ال��ص��ف ��راء ،ب �ق��ي م�ن�ه��ا  50ط �ن��ا ح�ي�ن اس �ت�لام
احل�ك��وم��ة احل��ادي��ة ع �ش��رة (احل��ال �ي��ة) مهامها
وكانت تكفي فقط لفرتة  3اشهر (ملركز نطنز
النووي) يف اصفهان.
واوضح انه لو كانت هذه الكمية من الكعكة
ال �ص �ف��راء ق��د ن �ف��دت ل�ت��وق�ف��ت اج �ه��زة ال�ط��رد
امل ��رك ��زي ال� �ـ  19ال �ف��ا ال�ت�ي ك��ان��ت ن��اش�ط��ة،
وأض � ��اف :ان ��ه خ�ل�ال االع � ��وام ال�ع�ش��رة املاضية
انتجنا حنو  10اىل  20طنا من الكعكة الصفراء
ومن املتوقع االن بعد تدشني منشاه اردكان ان
نقوم بانتاج ما بني  40اىل  50طنا خالل العام
(االيراني) القادم (يبدأ يف  21اذار/مارس).
واض ��اف :اننا وبعد االت�ف��اق ال�ن��ووي اشرتينا
 340طنا من الكعكة الصفراء وبها تدور اجهزة
الطرد املركزي لدينا وفيما لو مل يتم االتفاق
النووي ملا كان هذا االمر ميسرا.
وبشأن قول البعض ان احلظر مل يرفع لغاية
االن ،ق��ال وزي��ر االم��ن :نعم ،ان بعض اج��راءات
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احلظر مل ترفع بناء على قضايا أخ��رى ولكن
ك��ان��ت ه�ن��ال��ك ان �ف��راج��ات يف جم ��ال امل�لاح��ة
البحرية ويف الصناعة اجلوية والنقل.
واعرب عن اعتقاده بان نتائج االتفاق النووي
حباجة اىل بعض الوقت ليتبني تأثريها نظرا
الن احلظر أضر باقتصاد البالد سنوات عديدة.

وزير الدفاع...

تتمة املنشور ص 1
إن زي��ادة طاقات الصناعات الدفاعية  45مرة
يف جمال املعدات واالسلحة ،هو منوذج للقفزات
الكربى اليت حتققت يف العام احلالي.
وذك��ر وزي��ر الدفاع ان من االج ��راءات اهلامة
ال�تي ق��ام��ت بها ال� ��وزارة خ�لال السنة احلالية،
متثلت يف التعامل البناء مع خمتلف دول العامل
مبا فيها إمتام صفقة (أس  )300والتوقيع على
م��ذك��رة تفاهم للتعاون ال��دف��اع��ي م��ع روسيا
وعمان وجنوب افريقيا والعراق ،وبذل
والصني ُ
املساعدة امل��ؤث��رة للحكومة العراقية والسورية
القانونية يف حماربة االره��اب ،وأداء دور متمم
ومنسجم مع املؤسسات السياسية والعسكرية
ل�ل�م�س��اه�م��ة يف ت�ن�ف�ي��ذ س �ي��اس��ات اجل�م�ه��وري��ة
االسالمية االيرانية على الصعيد اخلارجي.
وعلى الصعيد امل��دن��ي ،لفت وزي��ر ال��دف��اع اىل
عدد من اجن��ازات وزارت��ه مبا فيها إعداد مشروع
إدارة سواحل مكران وتنميتها وتلبية احتياجات
ال �ب�لاد م��ن االن��اب �ي��ب امل �ق��اوم��ة للتآكل وال�تي
تستخدم يف ق�ط��اع ال�ن�ف��ط وال �غ��از واخل��دم��ات
املدنية ،وتنظيم استخدامات املروحيات إلدارة
االزم� ��ات يف ال �ب�لاد م��ن اج ��ل احل ��د م��ن اض ��رار
احلوادث والكوارث الطبيعية.
وأردف انه مت حتقيق اجن��ازات كبرية وق ّيمة
يف جم� ��االت ال �ص��واري��خ واجل� ��و وال �ب �ح��ر وال�بر
واالت � �ص� ��االت واجمل � ��ال االل �ك�ت�رون ��ي وال �ب �ص��ري
واهل �ن��دس��ي وال �ق��ان��ون��ي واخل ��دم ��ات ال��رف��اه�ي��ة،
بهمة العلماء واملتخصصني والصناعيني بوزارة
ال��دف��اع ،وال�ت�ي س�ترف��ع م��ن ال �ق��درات القتالية
وامليدانية للقوات املسلحة فضال عن املساهمة
يف التنمية الوطنية.

اللواء جعفري...

تتمة املنشور ص 1
وعلى الصعيد الداخلي للثورة ،أش��ار اللواء
جعفري اىل اننا ليس لدينا أي مشكلة يف االمن
وال��دف��اع ع��ن ال�ب�لاد ،حيث نقوم يوما بعد يوم
ببذل اجلهود لتطوير قدراتنا الدفاعية.
اىل ذلك أكد رئيس قسم العالقات العامة
حل ��رس ال� �ث ��ورة االس�لام �ي��ة يف اي � ��ران العميد
رمضان شريف ،ان احلرس ادرج يف جدول اعماله
الرئيسي تنمية وتطوير القوة الرادعة والدفاعية
للبالد ،مضيفا يف تصريح له ،ان تعزيز اهليكلية
الدفاعية يقع على سلم االعمال الرئيسية واليت
ال مي�ك��ن امل �س��اس ب�ه��ا أو امل �س��اوم��ة عليها ،ومت
االعداد هلا وفق خطط دقيقة ومدروسة.
ويف معرض االش��ارة اىل املناورات والتدريبات
الدفاعية العديدة اليت نفذها احل��رس الثوري
على م��دى ال�ع��ام (االي ��ران ��ي) احل��ال��ي ،ق ��ال :إن
القوة الربية التابعة حل��رس الثورة االسالمية
اجرت مناورات على االراض��ي االيرانية وخاصة
يف املناطق اجلغرافية االكثر حساسية جنوب
شرقي وغربي البالد واليت تستدعي مزيدا من
الرقابة االستخبارية.
واش ��اد القائد العسكري االي��ران��ي بالطاقات
الدفاعية واالمنية واالستخبارية ل��دى القوة
البحرية التابعة للحرس الثوري ،مؤكدا انها
استطاعت وم��ن خ�لال امل �ن ��اورات التخصصية
واس �ت �خ��دام االم �ك��ان��ات االس�ت�خ�ب��اري��ة ان تثبت
ج �ه��وزي �ت �ه��ا امل �م �ي ��زة يف ال� ��دف� ��اع ع ��ن م �ص��احل
اجلمهورية االسالمية يف احلدود املائية للبالد.
وق ��ال امل �س��ؤول يف احل ��رس ال �ث��وري االي��ران��ي:
إن االم��ن ال��ذي تنعم به اجلمهورية االسالمية
اليوم ،واليت حتولت بشهادة الصديق والعدو ،اىل
جزيرة آمنة رغم التصعيدات األمنية الراهنة يف
املنطقة ،حتقق بفضل التضحيات اليت سطرها
املناضلون يف جبهة املقاومة واملدافعني عن املراقد
املقدسة وايضا جهود قوات احلرس الثوري وباقي
املؤسسات االمنية والعسكرية مبختلف االصعدة
االمنية واالستخبارية يف ايران.

«آستانه ...»3
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وتنظيم امل�ق��دم��ات العملية لعملية آستانا،
وح �س��ب االت �ف ��اق احل��اص��ل يف ه ��ذا االج�ت�م��اع،
سيعقد االجتماع القادم للخرباء ضمن عملية
آس�ت��ان��ا ي��وم��ي  18و 19ن�ي�س��ان/اب��ري��ل  2017يف
طهران ،فيما ستعقد اجلولة الرابعة من مؤمتر
آستانا يومي  3و 4ايار/مايو .2017
وكانت قد ج��رت امل �ش��اورات بني رؤس��اء وفود
ال ��دول ال �ث�لاث وه��م امل �ن��دوب اخل ��اص للرئيس
الروسي يف الشأن السوري الكساندر الفرنتيف
ومساعد اخلارجية االيرانية يف الشؤون العربية
واالف��ري�ق�ي��ة حسني ج��اب��ري ان �ص��اري ومساعد
اخلارجية الرتكي سدات اونال.
ومت البحث حول حصيلة حمتوى املباحثات
هلذه اجلولة من املفاوضات وبرنامج االجتماع
ال�ع��ام ،أم��س ،وم��وع��د وبرنامج اجتماع آستانة
ال�ق��ادم وكذلك عقد جلسات ختصصية بني
الدول الثالث خالل الفرتة بني اجتماعي آستانة.
وأك��د رئيس جلنة جملس االحت ��اد الروسي
للشؤون الدولية قسطنطني كوساتشوف أهمية
تقريب مواقف روسيا وإي ��ران لصاحل التسوية
السياسية يف سوريا.
وقال كوساتشوف خالل دائرة تلفزيونية بني

موسكو وطهران ح��ول التسوية السورية ،أمس
األربعاء :إن مشاركة إيران يف جهود التسوية يف
سوريا مهمة لتحقيق اهلدنة الشاملة وكذلك
إطالق العملية السياسية.
وأكد السيناتور الروسي أن احلوار الربملاني،
مب��ا يف ذل��ك م��ن خ�لال ال��دائ��رة التلفزيونية،
سيسمح ب�ت�ج��اوز اخل�لاف��ات امل��وج��ودة وتقريب
مواقف البلدين لصاحل التسوية السياسية يف
سوريا.
ي��ذك��ر أن احل� ��وار ال�ت�ل�ف��زي��ون��ي ب�ين موسكو
وط �ه��ران جي��ري حت��ت ع�ن��وان (مستقبل سوريا
السلمي :نظرة من موسكو وطهران) ،مبشاركة
قسطنطني كوساتشيوف ،رئيس جلنة الشؤون
ال��دول �ي��ة يف جم�ل��س االحت� ��اد ال ��روس ��ي ،ونائبه
األول فالدميري جاباروف ،ومن اجلانب اإليراني،
رئيس جلنة األمن القومي والسياسة اخلارجية
يف جم�ل��س ال� �ش ��وري اإلس�ل�ام ��ي ،ع�ل�اء ال��دي��ن
ب ��روج ��ردي ،وع �ض��و ال�ل�ج�ن��ة ،م��رت��اض��ه صفري
نطنزي.
كما اج��رى مساعد وزي��ر اخلارجية االيراني
ل�ل�ش��ؤون ال�ع��رب�ي��ة واالف��ري �ق �ي��ة ح�س�ين ج��اب��ري
انصاري ،حمادثات مع رئيس وفد االمم املتحدة
يف مفاوضات آستانة ( 3ميلوس شرتوغر) ،وحبث
معه االزم��ة االنسانية ال�تي يعاني منها اهالي
الفوعة وكفريا وباقي املناطق يف سوريا وسبل
ايصال املساعدات االنسانية اىل هذه املناطق.
واش��ار جابري ان�ص��اري يف ه��ذا االجتماع اىل
دعم اجلمهورية االسالمية االيرانية ملهمة االمم
املتحدة للمساعدة على تسوية االزمة السورية،
م ��ؤك ��دا ع �ل��ى ض� � ��رورة االه� �ت� �م ��ام ب��اجل��وان��ب
االنسانية والسياسية واالمنية هلذه االزمة.
م��ن ج��ان�ب��ه اع� ��رب ش�تروغ��ر ع��ن ش �ك��ره ل��دور
اجلمهورية االسالمية االيرانية يف مؤمتر آستانة
للمساعدة على ح��ل االزم ��ة ال�س��وري��ة ،مؤكدا
اس�ت�ع��داد االم ��م امل�ت�ح��دة للمساهمة يف اجن��اح
مفاوضات آستانة.
من جانب آخ��ر التقى بشار اجلعفري ممثل
س��وري��ا ال��دائ��م يف االم ��م امل�ت�ح��دة ورئ �ي��س وف��د
احلكومة السورية يف اجلولة الثالثة ملفاوضات
آستانة مساء الثالثاء مع رئيس الوفد االيراني
حسني جابري انصاري مساعد وزير اخلارجية
للشؤون العربية واالفريقية.
وحب ��ث ج��اب��ري ان �ص��اري واجل �ع �ف��ري يف ه��ذا
االجتماع آخ��ر التطورات يف مفاوضات آستانة
 ،3وتنفيذ التوافقات اليت متت يف االجتماعات
السابقة.
وق��ال��ت م�ص��ادر يف امل�ع��ارض��ة ال�س��وري��ة ملراسل
األن � ��اض � ��ول :إن وف� ��د امل� �ع ��ارض ��ة س �ي �ش ��ارك يف
االج�ت�م��اع��ات املنعقدة حاليا يف آس�ت��ان��ة بوفد
عسكري تقين.
وجددت املعارضة رفضها حبث ملف الدستور
يف آستانة ،واعترب املتحدث باسم اهليئة العليا
للمفاوضات منذر ماخوس ،حبث امللف حماولة
إلجهاض العملية السياسية.
وكانت املعارضة قد أعلنت أمس على لسان
عضو اهليئة العليا السورية للمفاوضات حممد
علوش مقاطعتها حمادثات آستانة يف جولتها
الثالثة (ال�تي يفرتض أن متتد ليومي  14و15
م� ��ارس) ،بسبب امل��واق��ف ال��روس�ي��ة وانتهاكات
النظام املستمرة ،حبسب قوله.
وك� ��ان أس ��ام ��ة أب ��وزي ��د وه ��و م �ت �ح��دث ب��اس��م
املعارضة ،قال يف وقت سابق االثنني :إنهم اختذوا
القرار النهائي وهو عدم الذهاب إىل (آستانة )3
نتيجة تقاعس روس�ي��ا ع��ن إن�ه��اء االنتهاكات
الواسعة النطاق التفاق وقف إطالق النار الذي
مت التوصل إل�ي��ه بوساطة تركية وروس �ي��ة يف
ديسمرب .2016

السفير العراقي...

تتمة املنشور ص 1
يف ه��ذه املنطقة االسرتاتيجية أم��ر مهم ألن
هذين البلدين ال�ي��وم وبالتعاون معاً خيدمان
االنسانية وسيكون هلما دور كبري يف مستقبل
البشرية ولديهما مشرتكات كثرية.
وق� ��ال :إن اجل�م�ه��وري��ة االس�لام �ي��ة ه��ي رائ ��دة
ال ��وح ��دة االس�لام �ي��ة ومت �ث��ل رأس احل��رب��ة ضد
املؤامرات اليت حييكها االعداء ضد املنطقة.
وأض � ��اف ال �س �ف�ير ال �ع ��راق ��ي :إن اجل�م�ه��وري��ة
االس�لام�ي��ة ك��ان هل��ا امل��وق��ف ال��رئ�ي��س يف دعم
العراق ولوالها لسقطت املنطقة بيد االرهابيني.
وختم السفري العراقي قائ ًال :ما هي إ ّال أيام
وس �ن��زف ب�ش��رى حت��ري��ر امل��وص��ل على ي��د جنود
احلق واالميان.

القوات العراقية...

تتمة املنشور ص 1
وأش��ار املصدر إىل أ ّن عمليات القصف اجلوي
تشتد كلما تقدّمت ال�ق��وات العراقية باجتاه
عمق اجلانب الغربي للموصل ،مب ّيناً أ ّن عناصر
(داعش) يتخفون داخل األحياء السكنية واألز ّقة
القدمية.
ويتواصل القتال قرب املدخل الغربي للجسر
ال�ق��دي��م يف امل��وص��ل ،حب�س��ب امل �ص��در ،م��ؤك��داً
وص ��ول ت �ع��زي��زات عسكرية م��ن ق ��وات الشرطة
االحت ��ادي ��ة ال �ع��راق �ي��ة إىل امل �ن �ط �ق��ة ،م ��ن أج��ل
التسريع حبسم املعركة.
ووصلت ،الليلة املاضية ،قوة عراقية مشرتكة
تتألف من الشرطة االحتادية ،والفرقة الثالثة
يف اجليش ال�ع��راق��ي ،وف��رق��ة ال��رد ال�س��ري��ع ،إىل
مشارف اجلسر القديم الذي يربط غرب املوصل
بشرقها ،ما تسبب يف ان��دالع معارك عنيفة مع
تنظيم (داع � ��ش) ،ال���ذي ف� ّ�خ��خ مج�ي��ع ال�ط��رق
املؤدية إىل مدخل اجلسر من الناحية الغربية.
ويف سياق متصل ،قال قائد احلملة العسكرية

يف املوصل ،الفريق عبد األمري يار اهلل :إن القوات
ال�ع��راق�ي��ة مت� ّك�ن��ت م��ن اس �ت �ع��ادة ق��ري��ة ،وإح�ك��ام
السيطرة على كامل املناطق الواقعة على ضفة
نهر دجلة ،شرقي بلدة بادوش.
وأك��د ،يف بيان ،أ ّن قطعات الفرقة السادسة
عشرة باجليش العراقي ،دخلت قرية اجلمالية
ال�ت�ي سهلت ف ��رض ال�س�ي�ط��رة ع�ل��ى ح��اف��ة نهر
دجلة ،من الساحل الغربي.
* مقتل قائد (داعش) العسكري يف املوصل
القدمية
ويف ال �س �ي ��اق ذات� � ��ه ،أف � ��اد ت �ق��ري��ر لصحيفة
االندبندنت الربيطانية ،مبقتل قائد (داع��ش)
العسكري يف املوصل القدمية خالل االشتباكات
املتواصلة هناك مع القوات العراقية.
ونقل التقرير عن ضابط يف الشرطة االحتادية
قوله :إن قواته قتلت قائد داع��ش العسكري يف
املوصل املدعو أبو عبد الرمحن األنصاري ،خالل
عمليات تطهري ح��ي ب��اب ال�ط��وب ق��رب اجلسر
احلديدي.
وبني التقرير ،أن مقتل األنصاري ميثل ضربة
ق��وي��ة للتنظيم يف اح ��د م�ع��اق�ل��ه ال��رئ�ي�س��ة يف
الساحل األمين للموصل.
* (داع� ��ش) حي ��رق تسعة م��دن�ي�ين بينهم
اطفال يف كركوك
من جهة أخرى ،افاد مصدر امين يف حمافظة
كركوك ،االربعاء ،بأن عناصر تنظيم (داعش)
اق��دم��وا على ح��رق تسعة مدنيني بينهم ارب��ع
اط �ف��ال بتهمة اهل ��روب م��ع ال�ع��وائ��ل احمل��اص��رة
جنوب غربي احملافظة.
وق ��ال امل�ص��در يف ح��دي��ث للسومرية ن�ي��وز :إن
مسلحي تنظيم داع� ��ش اق ��دم ��وا ،أم� ��س ،على
ح��رق تسعة اش �خ��اص بينهم ارب ��ع اط �ف��ال من
اه��ال��ي قضاء احل��وجي��ة ( ٥٥ك��م جنوب غربي
كركوك) بتهمة ترك ارض اخلالفة واهلروب
م��ن م�ن��اط��ق يسيطر عليها التنظيم ب��أجت��اه
كركوك.
واض��اف املصدر ال��ذي طلب ع��دم الكشف عن
امس ��ه ،ان داع ��ش ال�ق��ى القبض على املدنيني
يف الطريق الرابط بني ناحية الرياض وجبال
مح ��ري ��ن ،م �ش�ي�را اىل ان� ��ه ق� ��ام حب��رق �ه��م ام ��ام
جمموعة من املدنيني الذين كانوا يف طريق
نزوحهم اجتاه ناحية العلم شرق صالح الدين.
واوض���ح امل �ص��در ان التنظيم ت��وع��د املدنيني
الذين يهربون باحلرق.
ي��ذك��ر ان ق�ض��اء احل��وجي��ة ون��واح��ي ال��رش��اد
وال� � ��زاب وال� ��ري� ��اض وال �ع �ب��اس��ي ج �ن ��وب غ��رب��ي
ك��رك��وك خت�ض��ع م�ن��ذ ال �ع��اش��ر م��ن ح��زي��ران
 ،2014لسيطرة تنظيم (داعش) ،حيث فرو اكثر
من  150الف مدني باجتاه كركوك منذ ذلك
الوقت باجتاه كركوك.
* مقتل سبعة (إره��اب �ي�ين) بتدمري أرب��ع
مضافات غربي االنبار
اىل ذلك ،أعلن قائد الفرقة السابعة باجليش
اللواء الركن نومان عبد الزوبعي ،األربعاء ،عن
مقتل سبعة (إرهابيني) بتدمري ارب��ع مضافات
ت��اب �ع��ة اىل ت�ن�ظ�ي��م (داع � ��ش) غ��رب��ي حمافظة
األنبار .وأضاف الزوبعي ،أن القصف اسفر أيضا
عن تدمري صهريج وقود لتنظيم داعش يف راوه.
* أبو الغيط يصل بغداد :مناقشة ملفات
سياسية وأمنية
وصل األمني العام للجامعة العربية ،أمحد أبو
الغيط ،أم��س األرب�ع��اء ،إىل العاصمة العراقية
بغداد ،يف زيارة رمسية تستمر يوما واحدا.
وق��ال مصدر يف وزارة اخلارجية العراقية ،يف
تصريح ص�ح��ايف :إن أب��و الغيط نقل مبوكب
رمس��ي م��ن مطار ب�غ��داد إىل املنطقة اخلضراء
ل �ل �ق��اء وزي � ��ر اخل ��ارج� �ي ��ة ال� �ع ��راق ��ي ،إب��راه �ي��م
اجل �ع �ف ��ري ،وع� ��دد م ��ن امل �س ��ؤول�ي�ن ال�ع��راق�ي�ين
اآلخرين ،على أن جيتمع ،أيضا ،برئيس الوزراء
حيدر العبادي.
وأك� ��د امل��ص ��در أن األم �ي�ن ال��ع ��ام للجامعة
العربية سيناقش مع اجلانب العراقي ملفات
سياسية وأمنية ع��دة ،أبرزها عالقة العراق مع
ج� ��واره ال �ع��رب��ي ،واحل� ��رب ع�ل��ى تنظيم داع ��ش،
وأوضاع احملافظات الغربية بعد التحرير.
يشار إىل أن زي ��ارة أب��و الغيط إىل ب�غ��داد هي
األوىل منذ انتخابه أمينا عاما للجامعة العربية
العام املاضي ،وتأتي قبل أيام من انطالق جلسات
القمة العربية املقرر عقدها يف العاصمة األردنية
عمان نهاية الشهر احلالي.
* يلدريم :تركيا ستواصل تعاونها مع
التحالف الدولي ضد داعش
أفادت وكالة أنباء (األناضول) الرتكية ،بأن
رئيس ال ��وزراء الرتكي بن علي يلدريم أجرى
ات�ص��ا ًال هاتفياً برئيس ال ��وزراء حيدر العبادي
وأك��د أن تركيا ستواصل تعاونها الوثيق يف
التحالف الدولي حملاربة تنظيم (داعش).
وذك ��رت (األن ��اض ��ول) يف خ�بر ع��اج��ل تابعته
وسائل إعالم ،أن رئيس الوزراء الرتكي بن علي
يلدريم هاتف نظريه العراقي العبادي ،وأكد أن
تركيا ستواصل مساهماتها وتعاونها الوثيق يف
التحالف الدولي حملاربة داعش.
وأض��اف��ت :إن يلدريم أع��رب لنظريه العراقي
عن تطلعات بالده للتعاون يف حماربة اإلرهاب،
ويف مقدمته منظمة (ب��ي كا ك��ا) اإلرهابية،
وذراعها السوري (ب ي د).
ي �ش��ار إىل أن رئ �ي��س وزارء ت��رك�ي��ا ع�ل��ى بن
يلدريم زار العراق ،يف ( 7كانون الثاني ،)2017
يف زيارة رمسية التقى خالهلا عدداً من املسؤولني
العراقيني بينهم نظريه حيدر العبادي.

شهداء وجرحى...

تتمة املنشور ص 3
وأوضح املراسل أن عناصر اهلندسة يف اجليش
قاموا على الفور بتمشيط املنطقة الواقعة شرق

منطقة الصوامع بنحو  3كم وتثبيت نقاط
متركز جديدة لتكون منطلقاً لتنفيذ عمليات
عسكرية جديدة ضد ارهابيي تنظيم “داعش”.
وتصدت وحدات من اجليش والقوات املسلحة
هلجوم إرهابيني من تنظيم “داع��ش” على عدد
م��ن النقاط العسكرية ج�ن��وب الكلية اجلوية
بريف حلب الشرقي.
وأف � ��اد م �ص��در ع �س �ك��ري يف ت �ص��ري��ح ل��ـ س��ان��ا
ب��أن وح ��دات م��ن اجليش اشتبكت االرب �ع��اء مع
جم�م��وع��ات إره��اب �ي��ة ت��اب�ع��ة لتنظيم “داع ��ش”
هامجت عددا من النقاط العسكرية على حمور
قرييت القطبية وام اركيلة جنوب الكلية اجلوية
بريف حلب الشرقي.
ول �ف��ت امل �ص��در إىل أن االش �ت �ب��اك��ات انتهت
ب��إح �ب��اط اهل �ج��وم وال �ق �ض��اء ع�ل��ى اجمل�م��وع��ات
اإلرهابية املهامجة وتدمري اسلحتها وعتادها.
ودم ��ر س�لاح اجل��و يف اجل�ي��ش ال �س��وري أمس
األول مقرات وآليات إلرهابيي تنظيم “داعش”
وق�ض��ى على ال�ع�ش��رات م��ن ارهابييه غ��رب دير
حافر بريف حلب الشرقي.
ويف دي ��ر ال� ��زور ن�ف��ذ س�ل�اح اجل ��و يف اجليش
السوري سلسلة غارات على جتمعات وحتركات
آل �ي��ات لتنظيم “داع � ��ش” امل� ��درج ع�ل��ى الئحة
االرهاب الدولية.
وأف��اد املصدر العسكري بأن الضربات اجلوية
أسفرت عن “مقتل وإصابة العديد من ارهابيي
تنظيم (داع��ش) وتدمري آليات وعربات مدرعة
يف تلة املتطاولة وامتدادها وتلة ميالد ومشاهلا
وجنوب شرق تلة خنزير وشرقها وتليت جليلي
وعلوش وتلة تيسري يف جبل الثردة وعلى حمور
مناطق املعامل واملكبات والكرفانات”.
وأحبطت وحدات من اجليش والقوات املسلحة
ام ��س وب��ال�ت�ع��اون م��ع ال �ق��وى ال��ردي �ف��ة هجوما
الرهابيي تنظيم “داع��ش” من عدة حماور على
اجلهة الشرقية من مدينة دير الزور وكبدتهم
خسائر باالفراد والعتاد.
ويف غضون ذل��ك ،استكما ًال لعمليات إدخال
امل�س��اع��دات اإلنسانية وال�غ��ذائ�ي��ة إىل البلدات
احمل��اص��رة يف س��وري��ا ،دخ �ل��ت  10ش��اح�ن��ات إىل
بلدة مضايا يف ريف دمشق فجر أمس االربعاء،
فيما يُنتظر دخول  31شاحنة أخرى اىل البلدة،
كما سبق وأن دخلت ست شاحنات إىل مضايا،
وشاحنتان اىل مدينة الزبداني.
وبالتوازي ،اس ُتكملت عملية دخول املساعدات
االنسانية والغذائية اىل بلدتي الفوعة وكفريا
احملاصرتني يف ري��ف ادل��ب الشمالي ،حيث ّ
مت
ادخال  18شاحنة حمملة باملساعدات الغذائية،
بينها  3حم ّملة باألدوية.
كما خرجت حالتان فجر أمس االربعاء من
جرحى كفريا وال�ف��وع��ة احمل��اص��رت�ين يف ريف
إدلب الشمالي ،مقابل خروج حالتني من مدينة
الزبداني وبلدة مضايا يف ريف دمشق.
يف سياق متصل ،أق��رت تنسيقيات املسلحني
بسيطرة اجليش السوري على جبل املستديرة
والنقاط احمليطة به شرق مدينة تدمر يف ريف
محص الشرقي.

استشهاد فلسطينية...

تتمة املنشور ص 3
وقال اجليش اإلسرائيلي يف بيان إنه جيري
حتقيقاً ملعرفة أسباب سقوط الطائرة أثناء
قيامها مبهام رصد وتصوير يف منطقة حي
الشجاعية شرق غزة.
وس�ب��ق أن أع�ل��ن اجل�ي��ش اإلس��رائ�ي�ل��ي عن
سقوط طائرتي استطالع له يف قطاع غزة،
واس�ت�ط��اع��ت ع�ن��اص��ر ك�ت��ائ��ب «ع ��ز ال��دي��ن
القسام» التابعة حلركة محاس احلصول
على طائرة منها.

املسماري...

تتمة املنشور ص 3
االل �ت ��زام ب��ات�ف��اق ال��وح��دة ال ��ذي وق ��ع مع
املؤسسة الوطنية للنفط يف طرابلس العام
املاضي .وكانت امليلشيات الليبية احتلت
احل�ق��ول يف الثالث م��ن م ��ارس /آذار .وهي
مكونة م��ن مسلحني إره��اب�ي�ين ومتمردين
س��اب �ق�ين .ك�م��ا واص �ل��ت ال��ق ��وات املسلحة
الليبية أمس األربعاء مطاردتها لقوات سرايا
ال��دف��اع اإلره��اب �ي��ة؛ حيث ج ��ددت مقاتالت
س�ل�اح اجل ��و ال�ل�ي�بي اس �ت �ه��داف مت��رك��زات
سرايا اإلرهاب يف مدينة اجلفرة.
وقالت رئاسة أركان القوات اجلوية الليبية
إن مقاتالتها قصفت معقل سرايا الدفاع
اإلرهابي يف اجلفرة وكبدتها خسائر فادحة
يف األرواح والعتاد.
من جانب آخر سقط قتيل وع��دة جرحى
مدنيني يف العاصمة الليبية طرابلس ،أمس
األربعاء ،من جراء جتدد االشتباكات لليوم
الثالث على التوالي بني ميليشيا «اجمللس
الرئاسي» من جهة ،وميليشيا «فجر ليبيا».
وأش��ارت مصادر حملية إىل اخلسائر بني
املدنيني وقعت إثر اشتباكات بني امليليشيات
يف وسط العاصمة الليبية.
ونقلت وكالة «فرانس ب��رس» عن شهود
عيان قوهلم إن امل�ع��ارك اندلعت منذ فجر
األرب �ع ��اء يف حميط قصر الضيافة ال��ذي
ي�س�ت�خ��دم م �ق��را ل �ق �ي��ادة ميليشيا «ف�ج��ر
ليبيا» التابعة للرئيس السابق حلكومة ما
يسمى»االنقاذ الوطين» خلفية الغويل.
ومس� ��ع دوي ع� ��دد م ��ن االن� �ف� �ج ��ارات من
أحياء عدة يف العاصمة املشلولة بصورة شبه
كاملة بسبب مواجهات املستمرة منذ  3أيام.
وكانت امليليشيات التابعة حلكومة الوفاق
واجمللس الرئاسي شنت الثالثاء هجوما على
قصر الضيافة ،وفقا لشهود عيان.
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وات� � � �ف� � � �ق � � ��ت م � �ي � �ل � �ي � �ش � �ي� ��ا «اجمل � � �ل� � ��س
الرئاسي»وميليشيا «فجر ليبيا» على وقف
إطالق النار بينهما يف فرباير املاضي ،لكن
االت �ف��اق مل يعمر ط��وي�لا .ويف س�ي��اق آخ��ر،
هاجم جمهولون مقر قناة «النبأ» اخلاصة
ليل الثالثاء متسببني ببداية حريق وتعليق
بثها ،وفق شهود عيان .وما زالت برامج القناة
مقطوعة صباح األربعاء.

صد زحف...

تتمة املنشور ص 3
كما لقي اث �ن��ان آخ� ��ران مصرعهما يف
مديرية صرواح مبحافظة مأرب.
يف سياق متصلّ ،
دك��ت مدفعية اجليش
واللجان الشعبية جتمعات مرتزقة العدوان
يف منطقة القتب مبديرية ن�ه��م ،حمققة
إص� ��اب� ��ات م� �ب ��اش ��رة .ويف ال��س��ي ��اق ّ
دك� ��ت
مدفعية اجليش واللجان الشعبية ،يف وقت
متأخر من مساء الثالثاء ،جتمعا ملرتزقة
العدوان وآلياتهم غرب كهبوب مبحافظة
حلج جنوب البالد .وأك��د مصدر عسكري
استهداف جتمع ملرتزقة العدوان وآلياتهم
غ��رب كهبوب بعدد م��ن ق��ذائ��ف املدفعية،
حمققة إصابات مباشرة.
م��ن ج��ان��ب آخ� ��ر ،أل �ق��ى ط �ي�ران ال �ع��دوان
السعودي األمريكي قنابل ضوئية يف مساء
منطقة خيتل مبديرية املخاء جنوب غرب
حمافظة تعز.
وك� ��ان� ��ت م��دف �ع �ي��ة اجل� �ي ��ش وال��ل��ج ��ان
استهدفت ،االثنني ،جتمعات ملرتزقة العدوان
جنوب منطقة كهبوب بعدد من القذائف،
حمققة إصابات مباشرة.
ويف غ�ض��ون ذل��ك استشهد م��دن��ي أمس
األربعاء يف قصف مدفعي ملرتزقة العدوان
ال �س �ع��ودي األم��ري �ك��ي ع�ل��ى م �ن��ازل وم� ��زارع
املواطنني يف حمافظة اجلوف.
وأف� ��اد م�ص��در حملي يف احمل��اف�ظ��ة لـــــــ»
املسرية نت» أن مرتزقة العدوان استهدفوا
بقصف مدفعي منازل وم��زارع املواطنني يف
منطقة الفيض مبديرية املتون ما أدى اىل
استشهاد مواطن من أبناء املنطقة.
يذكر أن ط�يران ال�ع��دوان استهدف قبل
أيام بغاراته مواشي أحد املواطنني يف منطقة
العولة مبديرية املطمة أدت إىل نفوق أكثر
من  50رأس من األغنام واملاعز.
املتاجرة الدولية بآالم اليمنيني
م��ن جهة اخ ��رى انعقد اج�ت�م��اع اللجنة
الرباعية الدولية لدول العدوان (السعودية،
اإلم��ارات ،أمريكا ،وبريطانيا) زائ��دا سلطنة
عمان ملناقشة ملف العدوان على اليمن يف
لندن ،االثنني  13مارس ،بتمثيل منخفض
على مستوى سفراء الدول اخلمس املمثلني
يف ال �ي �م��ن ب �ع��د أن ك� ��ان م��ق ��ررا ان �ع �ق��اده
على مستوى وزراء خ��ارج�ي��ة تلك ال��دول
ومب �ش��ارك��ة امل �ب �ع��وث ال ��دول ��ي إىل اليمن
إمس��اع �ي��ل ول ��د ال �ش �ي��خ ،وك� ��ان امل��ق ��رر أن
يكون التمثيل على مستوى وزراء اخلاجية،
وختفيض مستوى التمثيل يف اجتماع لندن،
انعكس سلبا على نتائجه ورمبا أن ال نتائج
حم��ددة له كما يبدو حتى ه��ذه اللحظة،
بعد أن كان يؤمل منه تعزيز فرص إعادة
إح �ي��اء م �س��ار امل �ف��اوض��ات ال�س�ي��اس�ي��ة ال�تي
ترعاها األم��م املتحدة واملتوقفة منذ نهاية
سبتمرب املاضي ،ومساعي ولد الشيخ أمحد
للحصول على دع��م تلك ال ��دول خلارطة
الطريق املقدمة من قبله بعد إجراء تعديالت
ثانوية على بعض بنودها.
وجاء التمثيل املتدني ليعكس يف الغالب
وج� ��ود خ�ل�اف أو ت �ف��اوت ف�ي�م��ا ب�ين ال ��دول
اخلمس جتاه املقرتحات املطروحة لتعديل
اخل��ارط��ة ،كما يكشف عن جهود سعودية
كبرية الحتواء الضغوط الدولية املتسارعة
لوقف العمليات العسكرية يف الساحل الغربي
لليمن ،وي�ب��دو أن ضغوط ال��ري��اض كانت
وراء إجهاض االجتماع على مستوى الوزراء
وتأجيل اجتماعهم إىل وق��ت يتم حتديده
الحقا ،وهو األم��ر ال��ذي يشري إىل الطموح
السعودي بتحقيق مكاسب عسكرية مؤثرة
على األرض قبل العودة إىل املفاوضات.
من الواضح أن حتذيرات ستيفني أوبراين،
وكيل األم��م املتحدة للشئون اإلنسانية،
وكذا حتذيرات املنظمات الدولية التابعة
لألمم املتحدة بشأن املستوى اخلطري الذي
وصل اليه الوضع اإلنساني يف اليمن ،وما
قد يتسبب فيه وص��ول العمليات القتالية
اىل احلديدة من كارثة إنسانية مؤكدة،
ق��د ي �ك��ون ضحيتها  19م�ل�ي��ون إن �س��ان يف
احملافظات الشمالية لليمن ،كانت سببا
رئيسيا يف تصاعد الضغط ال��دول��ي على
السعودية مؤخرا.
كما أن تصرحيات نائبة املندوب األمريكي
األخرية يف جملس االمن يف ال  10من مارس
اجل� ��اري ،ورس��ال��ة  53ع�ض��وا يف الكونغرس
لوزير اخلارجية ،تطالبه فيها بإبقاء ميناء
احلديدة مفتوحا وتتحدث عن عدم وجود
حل عسكري لالزمة ،أوح��ت بتفهم أمريكي
خلطورة الوضع االنساني ،ويبدو أن حممد
بن سلمان استشعر خطورة ذلك ،ما دفعه
للمسارعة لزيارة واشنطن.
إىل ذل ��ك ل�ق��اء ب��ن سلمان م��ع الرئيس
األم��ري�ك��ي ت��رام��ب أم��س االول ،مل يتحدث
عن مصري العملية العسكرية يف احلديدة
ص ��راح ��ة ،ومل ي �ش��ر ال �ب �ي��ان إىل امل��واف �ق��ة
االمريكية وإعطاء الضوء األخضر لتنفيذ
العملية ب��ل وح �ت��ى امل �ش��ارك��ة االمريكية
الفعالة فيها ال�تي ستكون باهضة الثمن
للغاية.

