تتمات

تتمات ص 1
ظريف...
التوصل اىل سبل لصيانة استثمارات االحتاد
االوروبي وان اجتماع اليوم(أمس) الذي عقد هو
االول لبحث التدابري الالزمة .
من جانبه حبث وزي��ر اخلارجية حممد جواد
ظ��ري��ف م��ع ن�ظ�يره ال�ن��روجي��ي دي��دي��ه ري �ن��دزر يف
بروكسل بشان خطة العمل املشرتك الشاملة
(االتفاق النووي) .وتباحث ظريف وريندزر خالل
هذا اللقاء حول خروج امريكا من خطة العمل
املشرتك ومستقبل هذه اخلطة من دونها.
ك�م��ا ال�ت�ق��ى وزي� ��ر اخل��ارج �ي��ة حم�م��د ج��واد
ظريف يف بروكسل ،نظريه البلجيكي يف اطار
م�ش��اورات��ه ح��ول االت �ف��اق ال �ن��ووي بعد انسحاب
ترامب من االتفاق.
وق �ب �ي��ل ت��وج �ه��ه اىل ال �ع��اص �م��ة البلجيكية
وجه وزير اخلارجية االيراني حممد
بروكسلّ ،
ج � ��واد ظ ��ري ��ف رس ��ال ��ة اىل م�ن�س�ق��ة ال�س�ي��اس��ة
اخلارجية يف االحتاد االوروبي فيدريكا موغريين،
اس �ت �ع��رض ف�ي�ه��ا م��واق��ف اي� ��ران جت ��اه اإلت �ف��اق
النووي بعد خروج امريكا منه.
كما كتب وزي��ر اخلارجية االي��ران��ي حممد
ج��واد ظريف يف رسالة بعثها اىل االم�ين العام
لالمم املتحدة انتونيو غوترييش ،ان امريكا
انتهكت القرار  2231بوقاحة ،وعليها ان تتحمل
ع ��واق ��ب ت�ص��رف�ه��ا امل �ض��ر واخل��ط ��ر يف حتديها
الصارخ مليثاق االمم املتحدة والقوانني الدولية
خبروجها من اإلتفاق النووي.
واع �ت�بر ظ��ري��ف اج � ��راءات ال ��والي ��ات املتحدة
االمريكية جتاهال كامال للقوانني الدولية
وميثاق االم��م املتحدة واضعافا ملبدأ التسوية
السلمية ل�ل�ص��راع��ات واخل�ل�اف ��ات ،ك�م��ا تهدد
ال�ت�ع��ددي��ة وم��ؤس�س��ات�ه��ا وت �ع��د ع���ودة اىل عصر
التفرد واالحادية الكارثي والفاشل وتشجع على
التمرد وحماربة القانون.
واشار ظريف يف جانب آخر من رسالته اىل ان
الواليات املتحدة عملت دوما منذ البداية تقريبا
على ان�ت�ه��اك ب�ن��ود اإلت �ف��اق كما منعت حتى
باقي اعضاء اإلتفاق النووي من االلتزام الكامل
بتعهداتهم.
واوض� ��ح ظ��ري��ف( :ان اخل �ط��وة غ�ير امل�ش��روع��ة
الم�ي�رك ��ا يف اخل � ��روج غ�ي�ر امل �ب�رر م ��ن اإلت �ف��اق
ال � �ن� ��ووي ت ��دف ��ع االدارة االم�ي�رك� �ي ��ة لتحمل
م�س��ؤول�ي��ة ان �ت �ه��اك ت�ع�ه��دات�ه��ا امل ��درج ��ة يف ه��ذا
اإلتفاق .ان الواليات املتحدة انتهكت ايضا القرار
 2231جمللس االم ��ن ال ��ذي تعد ه��ي م��ن بناته
والذي متت املصادقة عليه باالمجاع يف جملس
االمن بشكل وقح).
واك ��د ظ��ري��ف ان اإلت �ف��اق ال �ن��ووي ه��و إتفاق
م �ت �ع��دد االط� � ��راف وي �ق ��وم ع �ل��ى اس� ��اس العمل
امل�ت�ب��ادل ،وك�ت��ب خماطبا غ��وت�يري��ش ان دائ��رة
ال�ق��رارات واملهلة الزمنية لإلتفاق النووي قاما
على اس��اس ت��وازن دقيق وحظي بإتفاق متعددة
االطراف ال ميكن توسيعه أو تغيريه أو التفاوض
عليه من جديد.
وص ��رح ظ��ري��ف :ان م�ص��احل الشعب االي��ران��ي
يف اإلت� �ف ��اق ال مي �ك��ن ره �ن �ه��ا ب ��أي ش ��رط س��وى
اإلج��راءات النووية الطوعية املدرجة يف اإلتفاق
النووي وملحقاته.
واش ��ار اىل ان بعض اه��م امل�ص��احل االقتصادية
االيرانية يف اإلت�ف��اق ال�ن��ووي نامجة عن التعهد
برفع حظر الواليات املتحدة االمريكية ،واكد
ان ب �ق��اء اإلت� �ف ��اق ال� �ن ��ووي ره���ن ب��اع �ط��اء ب��اق��ي
أعضاء اإلتفاق النووي واالسرة الدولية ضمانات
بتعويض مصاحل ايران بدون أية شروط عرب اختاذ
االجراءات الوطنية واالقليمية والعاملية املناسبة.
م ��ن ج ��ان ��ب آخ� ��ر حب ��ث ال ��رئ �ي �س ��ان ال ��روس ��ي
فالدميري بوتني والفرنسي اميانويل ماكرو،ن
انسحاب الواليات املتحدة األمريكية من اإلتفاق
النووي .وناقش الرئيسان هاتفيا مبادرة اجلانب
الفرنسي بشأن اإلتفاق النووي.
وأش��ار الكرملني اىل تأكيد بوتني وماكرون
التزام روسيا وفرنسا بتنفيذ هذا اإلتفاق.
يف السياق ذاته ،أكد وزيرا اخلارجية الربيطاني
ب��وري��س ج��ون�س��ون ون �ظ�يره ال�ف��رن�س��ي ج ��ان إي��ف
ل��ودري��ان ،يف ل�ن��دن ،عزمهما على إن�ق��اذ اإلتفاق
النووي مع إيران ،بعد انسحاب امريكا منه.

غزة تودع...
وج ��رت امل��واج �ه��ات ب�ين الفلسطينيني وق��وات
االحتالل يف كل من رام اهلل وبيت حلم واخلليل.
ك�م��ا أك ��د أب �ن ��اء م��دي�ن��ة ال �ق ��دس تالمحهم
وتضامنهم م��ع األه ��ل يف غ��زة بتفجري غضبهم
ع�بر م��واج�ه��ات عنيفة ،ام�ت��دت حتى س��اع��ات ما
بعد منتصف الليلة املاضية ،وعمّت معظم بلدات
وخميمات وأحياء املدينة املقدسة تزامنا مع حالة
استنفار شعيب إلحياء ذكرى النكبة ،ولالحتجاج
على نقل سفارة أمريكا إىل القدس احملتلة.
وقالت مصادر حملية يف القدس :إن مواجهات
عنيفة اندلعت بالقرب من حي اجلالية االفريقية
املالصق للمسجد األقصى من جهة باب الناظر
(اجمللس) يف القدس القدمية ،استخدم خالهلا
الشبان املفرقعات النارية بينما أطلق االحتالل
قنابل صوتية حارقة وغازية سامة دون تبليغ عن
اعتقاالت أو إصابات مباشرة.
وتركزت املواجهات العنيفة مبحيط خميمي
شعفاط وسط القدس ،وقلنديا مشال املدينة،
واستمرت حتى ساعات متأخرة من الليل ،أصيب
خالهلا عدد من الشبان بأعرية نارية ،والعشرات
حباالت اختناق شديدة بسبب اطالق االحتالل
وب�ك�ث��اف��ة ال�ق�ن��اب��ل ال�ص��وت�ي��ة وال �غ��ازي��ة السامة
وب �ش �ك��ل ع �ش��وائ��ي ع �ل��ى م �ن ��ازل امل��واط �ن�ين ويف
الشوارع الرئيسية والفرعية.
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ال�سنة احلادية والع�رشون  -العدد 5860
كما شهدت بلدنا العيزرية وأبو ديس ،جنوب
شرق القدس ،مواجهات عنيفة امتدت اىل ما بعد
منتصف الليلة املاضية ،أصيب خالهلا عدد من
الشبان بالرصاص احلي واملطاطي ،إضافة إىل
إصابة عدد كبري من املواطنني باختناقات.
يف الوقت نفسه ،اندلعت مواجهات يف بلدات
س �ل��وان ،وال � ��رام ،وال�ع�ي�س��وي��ة ،وع �ن��ات��ا ،وح��زم��ا،
وأحياء وادي اجلوز ،والطور ،وكفر عقب ،وجبل
املكرب.
م ��ن ج ��ان ��ب آخ� ��ر اع �ت �ق �ل��ت ق � ��وات االح��ت�ل�ال
اإلس��رائ�ي�ل��ي ،فجر أم��س ال �ث�لاث��اء ،طفلني من
حي راس العامود ببلدة سلوان جنوب املسجد
األقصى.
ك �م��ا ش �ن��ت ق� ��وات ال �ع ��دو االس��رائ �ي �ل��ي فجر
ال �ث�لاث��اء مح �ل��ة اع �ت �ق��االت واس �ع ��ة ط��ال��ت 10
م��واط�ن�ين فلسطينيني يف احن ��اء خمتلفة من
الضفة الغربية احملتلة.
يف سياق آخر أف��ادت احلركة العاملية للدفاع
ع ��ن أط �ف��ال-ف �ل �س �ط�ين ،ب� ��أن ق � ��وات االح �ت�ل�ال
اإلس��رائ�ي�ل��ي قتلت  18طفال منذ ب��داي��ة العام
اجل� ��اري يف ال�ض�ف��ة ال�غ��رب�ي��ة وق �ط��اع غ� ��زة12 ،
م�ن�ه��م اس�ت�ش�ه��دوا م�ن��ذ  30آذار ،م��ن ضمنهم
ستة استشهدوا يوم االثنني يف قطاع غزة خالل
مشاركتهم يف مسرية العودة.
اىل ذل� � ��ك ذك � � ��رت ص �ح �ي �ف��ة (ه � ��اآرت � ��س)
الصهيونية ان كيان العدو قام مساء األثنني،
بإرسال رسائل إىل حركة (محاس) ،مفادها أنه
قد ّ
يشن هجمات يف عمق قطاع غ��زة تستهدف
قادة احلركة إذا تواصلت املظاهرات.
ب ��دوره اتهم رئيس ال� ��وزراء القطري السابق،
محد بن جاسم ،الثالثاء( ،دوال عربية كربى)
بأنها ت�ف��رط بالقضية الفلسطينية وال�ق��دس
احملتلة ،وتدعم صفقة القرن ،وتؤيدها.
ج��اء ذل��ك وف��ق سلسلة تغريدات كتبها ابن
جاسم على (تويرت) ،دون أن يسمي الدول املعنية،
مكتفيا بالقول :لست حمرجا من ذكر األمساء
ال�تي ساهمت يف وصولنا هل��ذه احل��ال��ة ،لكن ما
زلت أمتنى أن يعودوا إىل رشدهم.
ووج ��ه ك�لام��ه ل �ل��دول ال�ع��رب�ي��ة ال�ت�ي يعنيها
حبديثه ،متسائال :أسألكم ب��اهلل عليكم ما هو
الثمن؟.
واعترب أن كل البيانات اليت تصدر عن الدول
العربية اليت يقصدها رفع عتب ،ولكنهم لألسف
شركاء يف كل ما جيري ،وفق قوله.
وق��ال :لألسف دخلنا يف نفق مظلم يف عاملنا
العربي ،ليس يف هذه القضية فقط رغم أهميتها،
لكن يف كل قضايانا الدولية واحمللية.

روحاني...
وأشار الرئيس روحاني اىل معارضة األسرة
ال��دول �ي��ة ل�ل�ق��راري��ن األم�يرك �ي�ين األخ�يري��ن
وقال :النتيجة األوىل هلذه القرارات اخلاطئة
هي انعزال واشنطن لدى الرأي العام العاملي.
ب� ��دوره ق � �دّم س�ف�ير ن�ي��وزي�ل�ن��دا اجل��دي��د يف
طهران أوراق اعتماده اىل رئيس اجلمهورية
م �ش��ددا ان ب �ل�اده ت��رغ��ب يف تعميق ومتتني
العالقات مع طهران يف كافة اجملاالت خاصة
اجملاالت االقتصادية.
من ناحيته شدد الرئيس روحاني يف لقائه
أم� ��س س �ف�ير الت �ف �ي��ا اجل ��دي ��د ل� ��دى ط �ه��ران
ان اي � ��ران م ��ن ال � ��دول األوىل ال�ت�ي اع�ترف��ت
ب��اس �ت �ق�لال الت �ف �ي��ا وق � ��ال :ن�س�ت�ع��د لتطوير
م �س �ت��وى ال �ع�لاق��ات وال �ش ��راك ��ة م ��ع التفيا
كدولة صديقة يف خمتلف اجملاالت.
وب � ��دوره ق � �دّم س�ف�ير الت�ف�ي��ا اجل��دي��د ل��دى
طهران يف هذا اللقاء أوراق اعتماده اىل رئيس
اجل�م�ه��وري��ة واص �ف��ا ح �ض��وره يف اجلمهورية
االسالمية االيرانية فخرا كبريا بالنسبة له.
من جهة أخ��رى أش��ار الرئيس روح��ان��ي اىل
العالقات الودية العريقة بني ايران والنيبال،
م� �ش ��ددا ع �ل��ى ض� � ��رورة احمل� ��اول� ��ة ل�ت��وط�ي��ف
االمكانيات والقدرات الراهنة لتطوير مستوى
املناسبات والشراكة بني اجلانبني.
وأوض ��ح رئيس اجلمهورية ل��دى استقباله
سفرية النيبال اجلديدة يف طهران ان البلدين
لديهما مواقف ووجهات نظر مشرتكة حيال
القضايا اإلقليمية والدولية.
وأش� ��ار ال��رئ�ي��س روح��ان��ي اىل اجمل� ��زرة ال�تي
ي��رت�ك�ب�ه��ا ال �ك �ي��ان ال�ص�ه�ي��ون��ي حب ��ق الشعب
الفلسطيين املظلوم وقال :الدفاع عن الشعب
الفلسطيين امل�ظ�ل��وم يف احلقيقة دف ��اع عن
البشرية والسالم واالستقرار العاملي ،واليوم
مهمة كافة ال��دول تتمثل يف اخت��اذ مواقف
صارمة ضد هذه اجلرائم واالعتداءات.
بدورها قدمت سفرية النيبال اجلديدة يف
طهران أوراق اعتمادها اىل رئيس اجلمهورية
واص��ف ��ة ال �ع�ل�اق ��ات ال �ث �ن��ائ �ي��ة ب�ي�ن ال�ب�ل��دي��ن
بالتارخيية وال��ودي��ة وقالت :نرغب يف تنمية
العالقات الشاملة مع اجلمهورية االسالمية
االيرانية.
يف ال �س �ي��اق ذات� ��ه أش� ��ار رئ �ي��س اجل�م�ه��وري��ة
لدى استقباله سفرية استونيا اجلديدة لدى
ط�ه��ران ،اىل العالقات ال��ودي��ة الصديقة بني
البلدين وقال :تستعد اجلمهورية االسالمية
االي��ران �ي��ة لتنمية امل �ن��اس �ب��ات ال�ش��ام�ل��ة مع
استونيا .وأشار الرئيس روحاني اىل انسحاب
ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة األم�يرك �ي��ة م��ن اإلت�ف��اق
ال�ن��ووي امل�برم بشكل أح��ادي وفرصة قصرية
ألوروب��ا العالن مواقفها الواضحة والشفافة
ح �ي��ال ه ��ذا امل��وض��وع ق��ائ�لا :تبقى اي� ��ران يف
اإلتفاق النووي املربم شريطة حتقيق مصاحل
هذا اإلتفاق املربم.
وتابع الرئيس روحاني :على األسرة الدولية
واالحت� ��اد األوروب � ��ي ال�ص�م��ود ب��وج��ه مشولية
قوانني الواليات املتحدة األمريكية الداخلية.
بدورها قدمت سفرية استونيا اجلديدة لدى

طهران أوراق اعتمادها اىل رئيس اجلمهورية
واص� �ف ��ة ال��ع�ل�اق ��ات ال �ث �ن��ائ �ي��ة ب�ي�ن ال�ب�ل��دي��ن
ب��اإلجي��اب�ي��ة ودع ��ت اىل ت��واج��د املستثمرين
والنشطاء االقتصاديني االيرانيني يف بالدها.

ايران تدعو...
وص��رح املتحدث باسم احلكومة ،بأن السلوك
غ�ي�ر ال �ع �ق�لان��ي وال �س �ي��اس��ي إلدارة ت ��رام ��ب يف
االنسحاب أحادي اجلانب من اإلتفاق اجلماعي
والدولي ،القى رد فعل فوري من رئيس اجلمهورية
اإلسالمية اإليرانية واالحتاد األوروبي وغريه من
اهليئات الرمسية.
ونوه نوخبت اىل احلادث اآلخر ،وهي اجلرائم
الكربى والدموية اليت يرتكبها الكيان الغاصب
للقدس ،واليت جتري بدعم كامل من الواليات
املتحدة.
وأض � ��اف :م ��ن امل ��ؤك ��د أن ال�ض�م�ير احل ��ي يف
العامل يراقب األحداث ،ويشاهد كيف ان هذين
ال�ك�ي��ان�ين (ال�ص�ه�ي��ون��ي واألم��ري �ك��ي) ،يسحقان
أبسط ق��وان�ين حقوق اإلن�س��ان وي��واج�ه��ان بقوة
أي تيار خمالف هل�م��ا .وأع ��رب املتحدث بأسم
احلكومة ع��ن أمله ب��أن تتخذ احمل��اف��ل الدولية
املوقف املناسب أزاء هذا العمل اإلجرامي.
هذا واستنكرت اجلمهورية االسالمية االيرانية
جرائم الكيان الصهيوني االخ�يرة حبق الشعب
الفلسطيين؛ مؤكدة يف بيان صدر عن احلكومة
أمس الثالثاء ،انه حان الوقت ليخرج اجملتمع
ال��دول��ي ع��ن صمته ال�ط��وي��ل ،ووق ��ف االح�ت�لال
وضمان حق أبناء الشعب الفلسطيين بوصفهم
االص� �ح ��اب احل�ق�ي�ق�ي�ين ل�ل�اراض ��ي احمل �ت �ل��ة يف
فلسطني.
واش� � ��ار ال �ب �ي ��ان اىل ان ال �ك �ي ��ان ال�ص�ه�ي��ون��ي
وبعد م��رور  70عاما على (ي��وم النكبة) م��ازال
مي��ارس اجمل ��ازر والقتل اجلماعي حب��ق الشعب
الفلسطيين االعزل؛ مما خلف عشرات الشهداء
وآالف املصابني.
ولفت البيان ال�ص��ادر عن احلكومة االيرانية
اىل ان جرائم القتل اجلماعي اليت تعرض هلا
ال�ش�ع��ب الفلسطيين امل �ظ �ل��وم واالع � ��زل خ�لال
مسرياته االحتجاجية السلمية ض��د سياسات
االح � �ت �ل�ال وال� � �ع � ��دوان ،ت ��زام �ن ��ت م ��ع اح �ت �ف��ال
احلكومة االمريكية مبناسبة إجرائها الالقانوني
واحمل ّرض يف نقل سفارتها اىل القدس الشريف.
واع��رب��ت احل�ك��وم��ة االي��ران �ي��ة ع��ن أسفها ازاء
م��واق��ف بعض م�س��ؤول��ي احل�ك��وم��ات االقليمية
الذين اليتح ّلون ب��اإلرادة واحلكمة والبصرية يف
تشخيص مؤامرات االع��داء واهم قضايا العامل
االسالمي ،ل ُيخذعوا بالسياسات املناوئة لالسالم
وميضون قدما يف مسار التطبيع السافر واخلفي
م��ع ال�ك�ي��ان الصهيوني؛ مم��ا يشكل دع�م��ا هلذا
الكيان الغاصب يف مواصلة جرائمه الوحشية
والصلفة ضد االنسانية.
وخلص البيان اىل ان اجلمهورية االسالمية
ل��ن ت��دخ��ر اي جهد يف ه��ذا السياق ع��ن القيام
مبحادثاتها االقليمية وال��دول�ي��ة وال��دف��اع عن
احلقوق املشروعة واملغصوبة للشعب الفلسطيين
املظلوم .كما أدان املتحدث باسم وزارة اخلارجية
االي��ران�ي��ة ب�ه��رام ق��امس��ي ،اجمل ��ازر ال�تي يرتكبها
ال �ك �ي��ان ال�ص�ه�ي��ون��ي ض��د الفلسطينيني ودع��ا
اجمل �ت �م��ع ال ��دول ��ي ل�ل�ت��دخ��ل ال �ع��اج��ل م ��ن أج��ل
إيقافها.
وادان ب�ه��رام قامسي ب�ش��دة ،اجمل ��ازر الوحشية
ال�تي ال مثيل هلا ومقتل العشرات وج��رح آالف
الفلسطينيني الذين خرجوا يف مسريات سلمية
مبناسبة ذك��رى ي��وم النكبة واحتالل فلسطني
ونقل امريكا سفارتها اىل القدس الشريف.
ووص��ف قتل االط�ف��ال والنساء واالب��ري��اء من
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين واح� �ت�ل�ال أرض� �ه ��م حت � �وّل اىل
اسرتاتيجية رئيسية للصهاينة على م��دى 70
ع��ام��ا م��ن االح �ت�لال ،وان ال�س�ف��ارة االمريكية
وحكومة هذا البلد حتتفل بالتزامن مع ارتكاب
اجملازر الوحشية لألبرياء.
واع� �ت�ب�ر اس� �ت� �م ��رار اجل� ��رائ� ��م ال �ت�ي ي��رت�ك�ب�ه��ا
الصهاينة يف فلسطني مبثابة نتيجة للدعم
ال�ل�احم ��دود ال ��ذي ت�ق��دم��ه ام�يرك��ا وامل�س��اوم��ة
الذليلة من قبل بعض حكومات املنطقة ،ومما ال
شك فيه انهم يتحملون املسؤولية ويشرتكون
يف سفك الدماء اليت تراق يف فلسطني احملتلة
ومصائب شعبها.
واكد املتحدث باسم اخلارجية دعم اجلمهورية
االسالمية االيرانية لنضال الشعب الفلسطيين
امل�ش��روع ومقاومته الصابرة يف مواجهة ثالوث
الرتغيب والرتهيب وال�ت��زوي��ر ،داع�ي��ا املنظمات
واالوس ��اط االقليمية والدولية اىل ان تتحرك
على الفور وب��دون تأخري إلدان��ة جرمية الكيان
الصهيوني وتقدميه اىل حمكمة دولية باعتباره
جم��رم ح ��رب ،واخت ��اذ اج� ��راءات ح��ازم��ة وف��وري��ة
من قبل مجيع ال��دول املستقلة للحيلولة دون
اس�ت�م��رار اجمل ��ازر الوحشية ض��د آالف االب��ري��اء
على يد الصهاينة الغاصبني ،وضمان أمن ارواح
الفلسطينيني الساكنني يف االراض��ي احملتلة،
وانهاء احلصار االقتصادي املفروض عليهم.
بدوره أعلن رئيس جملس الشورى االسالمي،
علي الرجياني ،ان نقل السفارة االمريكية من
تل أبيب اىل القدس يتعارض مع قرارات جملس
االمن الدولي واجلمعية العامة لالمم املتحدة،
ولكن يبدو ان االمريكيني يعملون منذ سنوات
ع�ل��ى زع��زع��ة م�ك��ان��ة امل��ؤس �س��ات ال��دول �ي��ة .وق��ال
الرجياني ام��ام الربملان يوم الثالثاء؛ ان الكيان
ال�ص�ه�ي��ون��ي ارت �ك��ب ام ��س جم ��زرة ك �ب�يرة حبق
الشعب الفلسطيين املظلوم راح ضحيتها اكثر
من مخسني شهيدا وما يزيد على الفي جريح.
واض� � ��اف :إن اجمل � ��زرة ت��زام �ن��ت م ��ع قضيتني
اح��داه �م��ا ي ��وم ال�ن�ك�ب��ة وغ �ص��ب أرض فلسطني
واخ ��راج الفلسطينيني من اراضيهم ،واألخ��رى
نقل السفارة االمريكية من تل ابيب اىل القدس

احمل�ت�ل��ة وذل ��ك ب��أم��ر م��ن ال��رئ�ي��س االم�يرك��ي
دون��ال��د ت��رام��ب رغ��م اإلدان ��ات الدولية للخطوة
وتعارضها مع ق��رارات جملس االم��ن واجلمعية
العامة لالمم املتحدة.
وتابع :ان غزو العراق جرى من دون صدور قرار
من جملس االم��ن ،واكتفى االمريكان بدعم
دولتني للقيام بهذه اخلطوة رغم انهم وقعوا يف
م��أزق صعب اضطروا بسببه اىل االنسحاب من
العراق .واوض��ح؛ ان خروج امريكا من معاهدة
املناخ يتعارض مع قرارات االمم املتحدة كما ان
خروجها من اإلتفاق النووي يتعارض مع قرار
جملس األم ��ن وي �ص��دق األم ��ر أي �ض �اً على نقل
سفارتها اىل القدس.
وافاد الرجياني ان مجيع هذه املؤشرات تكشف
ان امريكا تعتزم القضاء على املؤسسات الدولية
اليت جاء انشاؤها بهدف اقرار السالم يف العامل،
ومبا انه ال توجد آليات أخرى بديلة فإنه يدفع
الوضع الدولي حنو نوع من الفوضى األمنية.
وق��ال الرجي��ان��ي :إن جرمية ام��س االول حبق
الشعب الفلسطيين واليت ارتكبت الحتجاجهم
على نقل السفارة هي وصمة عار كبرية للكيان
الصهيوني وامريكا ستبقى على مر التاريخ ،وان
غياب أي اج��راء من سائر البلدان ملواجهة هذه
الوحشية يثري تساؤالت حول كل انظمة الدفاع
عن حقوق االنسان وه��ذا يكشف كونها ليست
سوى ادوات بيد القوى الكربى.
كما اصدر اعضاء جملس الشورى االسالمي
ب��ي ��ان��اً دع � ��وا ف �ي��ه اجمل �ت �م��ع ال� ��دول� ��ي وال � ��دول
االسالمية اىل الكف عن الالمباالة جتاه الكيان
الصهيوني الذي يقتل االطفال ،مؤكدين بأن
الفلسطينيني هم املنتصرون.
م ��ن ن��اح �ي��ة أخ� ��رى ق ��ال ق��ائ��د ح ��رس ال �ث��ورة
االسالمية اللواء حممد علي جعفري :نأمل من
خالل دروس صمود الشعب االيراني خالل الدفاع
امل�ق��دس واالن �ت �ص��ارات يف ج�ن��وب لبنان وس��وري��ا
والعراق واليمن ،بأن يتذوق الشعب الفلسطيين
املظلوم وأبناء غزة حالوة صمودهم وانتصارهم.
وعلق اللواء جعفري ،يف تصريح للصحفيني
على هامش مراسم افتتاح اول مشفى ختصصي
لطب االسنان ،على اجملزرة االخرية يف فلسطني
واستشهاد ع��دد كبري م��ن الفلسطينيني على
يد قوات االحتالل الصهيوني بالقول :ان عاملنا
املعاصر مليء بالظلم واجلور وهذا الظلم االخري
وقع على يد امريكا والكيان الصهيوني الغاصب
وب �ع��ض اخل��ون��ة يف امل�ن�ط�ق��ة ال��ذي��ن ينتحلون
اس��م االس�ل�ام .وأش ��ار والي�تي يف منشور ل��ه على
صفحته الشخصية يف موقع انستغرام للتواصل
االجتماعي ،إىل أن نقل السفارة االمريكية إىل
ال�ق��دس أح��د أكثر األم��اك��ن الدينية قدسية
ل ��دى امل�س�ل�م�ين ب �ه��دف إض �ف��اء ال�ش��رع�ي��ة على
االحتالل الصهيوني ،يعكس فقط الوجه الظامل
للمستعمر االمريكي ،ويعجل سقوط ونهاية هذا
الكيان املزيف.
من ناحية أخ��رى اج��رى وزي��را خارجية اي��ران
حممد ج ��واد ظ��ري��ف وتركيا م��ول��ود تشاويش
اوغلو ،مباحثات هاتفية حول الوضع يف فلسطني
وات �ف �ق��ا ع �ل��ى ع �ق��د اج �ت �م��اع مل�ن�ظ�م��ة ال �ت �ع��اون
االسالمي على مستوى الزعماء.
وت��ن ��اول ظ��ري��ف واوغ��ل ��و خ�ل�ال مباحثاتهما
اهل��ات �ف �ي��ة ،االوض � ��اع يف فلسطني وات �ف �ق��ا على
دراس� ��ة ق�ض�ي��ة ع�ق��د اج �ت �م��اع ط� ��ارئ للجمعية
العامة وكذلك عقد اجتماع على مستوى قادة
منظمة التعاون االسالمي .واكد ظريف ونظريه
الرتكي على مواصلة املشاورات.

تتمات ص 3
صاروخ...
مبحافظة اجلوف اجملاورة مشال شرق اليمن،
كما ُقتل عنصر واحد من قوات هادي يف عملية
قنص للجيش واللجان يف أطراف مديرية ِنهْم
مشال شرق صنعاء ،بالتزامن مع مقتل عنصر
آخ��ر يف عملية قنص أخ��رى يف منطقة قانية
مبديرية ردمان بالبيضاء وسط اليمن.
يف املقابل ،ش ّنت طائرات التحالف السعودي
 10غ��ارات جوية على مديريّيت احلالي و بيت
الفقيه ومدينة احلديدة غرب اليمن ،بالتزامن
م ��ع ت ��واص ��ل ال�ت�ح�ل�ي��ق امل �ك � ّث��ف ل �ل �ط��ائ��رات يف
مس��اء احملافظة ،فيما تتواصل املواجهات بني
ق��وات ه��ادي من جهة وق��وات اجليش واللجان
�س
الشعبية م��ن جهة يف أط ��راف مديرية َح� ْي� ْ
با ُ
حل َد ْيدَة ،حيث تستم ّر حماوالت قوات هادي
للتقدم باجتاه ميناء احليمة جنوب احملافظة
الساحلية.
وج ��رح اث�ن��ان آخ ��ران يف
واستشهد م��دن� ّي��ان ُ
غارات جوية للتحالف السعودي على مديرية
ُ
كتاف بصعدة مشال اليمن.
ودم ��ر اجليش وال�ل�ج��ان آلية عسكرية
ه��ذا ّ
لقوات ه��ادي مشال صحراء ِميدي احلدودية
حبجة غ��رب ال�ي�م��ن ،م��ع اس�ت�م��رار امل��واج�ه��ات
بني الطرفني يف املديرية ذاتها وتبادل القصف
الصاروخي واملدفعي من دون إح��راز أي تقدم
هل �م��ا .وش � ّ�ن ال�ت�ح��ال��ف سلسلة غ� ��ارات جوية
م�ت�ف� ّرق��ة ع�ل��ى احل ��دي ��دة غ ��رب ال�ي�م��ن خ�لال
ال �س��اع��دة امل��اض �ي��ة ،ك�م��ا تستم ّر امل �ع��ارك يف
جبهات تعز ومأرب وحجة البيضاء.
من جهة اخرى دمر طريان العدوان السعودي
األمريكي ،أمس الثالثاء ،حمطة لتعبئة الغاز
مبديرية بين مطر حمافظة صنعاء.
وأوضح مراسل» املسرية» أن طريان العدوان
استهدف بغارة حمطة للغاز يف منطقة ال ُقالض
مبديرية بين مطر ما أدى لتدمريها بالكامل.
ي��أت��ي ذل��ك يف س�ي��اق االس�ت�ه��داف املمنهج
م��ن قبل ط�ي�ران ال �ع��دوان ملمتلكات املواطنني
واملنشئات اخلدمية يف خمتلف احملافظات.

رفع العلم...
ال� ��دول ال�ض��ام�ن��ة م �ت��واج��دة وك ��ل ش��يء
يعتمد عليها يف الوقت احلالي .وباإلضافة
إىل ذل ��ك ي �ش��ارك وف ��د امل �ع��ارض��ة ال�س��وري��ة
واحلكومة السورية ...وكل القوى هنا ،فهل
حنتاج إىل أكثر من ذلك»؟
وأض� ��اف« :األم� ��ر ق��د يتطلب أك�ث��ر من
جولة واحدة من احملادثات يف أستانة لتسريع
التسوية السورية يف جنيف ،وحنن وبصفتنا
البلد الذي يشرف على هذه العملية ،نبذل
ق �ص��ارى ج�ه��دن��ا لتسريع امل �س��ار السياسي
حلل القضايا املطروحة يف جنيف .هذا هو
الغرض األساسي ألستانة ،أي دعم جنيف أو
عملية جنيف إن صح التعبري».
يف السياق رفض وفد اجلماعات املس ّلحة
إىل أس �ت��ان��ة ف �ك��رة م��ؤمت��ر احل� ��وار ال��وط�ني
السوري الذي دعت إليه موسكو ،فيما أعلنت
ايران وروسيا وتركيا عقد اجتماعها املقبل
حول سوريا بسوتشي يف متوز /يوليو القادم.
ب � ��دوره ،أك ��د مم�ث��ل احل �ك��وم��ة ال�س��وري��ة
يف أستانة بشار اجلعفري أن وفد احلكومة
السورية سيحضر مؤمتر احل��وار الوطين يف
سوتشي ،م�ش�يراً إىل أن «اجل��ان��ب الرتكي
يش ّرع احلدود الرتكية أمام اإلرهاب» ونافياً
أن يكون للحكومة السورية أي تواصل مباشر
م��ع تركيا .وج��اء يف م�س��ودة بيان اجتماع
أستانة أن إيران وروسيا وتركيا قررت عقد
اجتماعها املقبل بشأن سوريا يف سوتشي يف
متوز /يوليو املقبل.
ه� ��ذا وخ ��رج ��ت م��س ��اء االث� �ن�ي�ن ال��دف �ع��ة
ال �س��ادس��ة م��ن احل ��اف�ل�ات ال�ت�ي ت�ق��ل امل�ئ��ات
من املسلحني وعائالتهم من جسر الرسنت
وقرية املختارية باجتاه ريف إدلب ،وذلك يف
إطار تنفيذ االتفاق القاضي بإنهاء الوجود
اإلره��اب��ي يف ريفي مح��ص الشمالي ومح��اه
اجل�ن��وب��ي .وذك ��رت وك��ال��ة «س��ان��ا» أن��ه ّ
مت
تسيري  59حافلة نقلت املئات من املسلحني
غري الراغبني بالتسوية وعائالتهم من قرية
السمعليل ب��ري��ف مح��ص الشمالي باجتاه
قرية املختارية ومنها إىل إدلب.
وأضافت أنه ّ
مت إخراج  63حافلة من ريف
مح��اه بعد جتهيزها وجتميعها ق��رب جسر
مدينة ال��رس�تن حيث مت نقلها مساء أمس
على دفعتني باجتاه ريف إدلب.
إىل ذلك دخلت وحدات من اجليش وقوى
األمن الداخلي إىل عدد من القرى اليت مت
إخ�ل�اؤه ��ا م��ن اإلره��اب �ي�ين يف ري �ف��ي محص
ال�ش�م��ال��ي ومح� ��اة اجل �ن��وب��ي ورف �ع��ت العلم
الوطين ف��وق املباني احلكومية فيها ،أمس
الثالثاء.
وذكر مراسل سانا احلربي من ريف محاة
اجلنوبي أن وحدات من اجليش وقوى األمن
الداخلي دخلت قبل ظهر الثالثاء إىل قرى
ال�ق�ن�ط��رة الشمالية واجل�ن��وب�ي��ة والدمينة
ال�ش��رق�ي��ة واجل��وم�ق�ل�ي��ة وب��ري�غ�ي��ث وع �ي��دون
وال��دالك والتلول احلمر وامل��زازة واجلمالية
لتعزيز األمن واالستقرار فيها وسط ترحيب
األه ��ال ��ي .ول �ف��ت امل ��راس ��ل إىل أن األه��ال��ي
جت �م �ع��وا ع �ل��ى م ��داخ ��ل ق ��راه ��م الس�ت�ق�ب��ال
اجليش وق��وى األم��ن الداخلي قبل أن يتم
رف��ع العلم الوطين يف املباني احلكومية يف
القرى مبشاركة حشد كبري من األهالي.
ويف سياق آخر تتواصل االجراءات إلخراج
دفعة جديدة من االرهابيني وعائالتهم من
ري ��ف مح ��ص ال �ش �م��ال��ي اىل مش ��ال س��وري��ة
يف اط ��ار تنفيذ االت �ف ��اق ال �ق��اض��ي ب��اخ�لاء
ريفى محص الشماىل ومح��اة اجلنوبي من
االرهاب.

حراك سياسي...
دول ��ة ال �ق��ان��ون” ،ن ��وري امل��ال�ك��ي ،تراجعت
كثريا بعد إعالن نتائج االنتخابات ،وبروز
احلاجة للتحالف بني أكثر من طرف قبل
احلديث عن تشكيل احلكومة اجلديدة”.
وأع��ل��ن ��ت ال �ل �ج �ن��ة ال �ع �ل �ي��ا امل �س �ت �ق �ل��ة يف
العراق ،مساء االثنني ،أن كتلة «سائرون»
االن�ت�خ��اب�ي��ة ال�ت�ي ي �ق��وده��ا ال�س�ي��د مقتدى
الصدر ،إحتلت املرتبة األوىل يف االنتخابات
ال�برمل��ان �ي��ة ب �ع��د ف ��رز األص� � ��وات يف  16من
احملافظات العراقية الثماني عشرة.
وأظ �ه��رت نتائج س��ت حم��اف�ظ��ات عراقية
اعلنتها مفوضية االنتخابات مساء االثنني،
تصدّر حتالف العبادي للنتائج يف حمافظة
ن�ي�ن��وى وق��ائ�م��ة ب ��ارزان ��ي يف ارب �ي��ل وال �ص��در
يف ال�ن�ج��ف .بينما مت تأجيل اع�ل�ان نتائج
حم��اف �ظ��ة ك ��رك ��وك ب�س�ب��ب ع� ��دم ان�ت�ه��اء
النظر يف الشكاوى اليت قدمت على طريقة
العد والفرز فيما كشف الصدر عن مالمح
احلكومة اجلديدة والقوى اليت تشكلها.
ويف السياق ،أكد رئيس ال��وزراء العراقي
املنتهية والي �ت��ه ح�ي��در ال�ع�ب��ادي اس�ت�ع��داده
للعمل والتعاون مع الكتل السياسية لتشكيل
حكومة قوية خالية من الفساد.
* صادقون :حتركات امريكية يف العراق
البعاد حتالف الفتح
كشف رئيس كتلة صادقون الربملانية
امل�ن�ض��وي��ة ب�ت�ح��ال��ف ال �ف �ت��ح ،ال �ث�لاث��اء ،عن
حت��رك��ات «س�ي��اس�ي��ة» ام��ري�ك�ي��ة يف ال�ع��راق
البعاد حتالف الفتح وقياداته الوطنية عن
املشهد ال�س�ي��اس��ي ،م�ش�يرا اىل أن واشنطن
خت �ش��ى ال �ف �ت��ح وت ��رغ ��ب ب�ع�م�ل�ي��ة س�ي��اس�ي��ة
ت��واف��ق اه��واءه��ا وم�ص��احل�ه��ا .وق ��ال النائب
حسن سامل يف حديث لـ السومرية نيوز ،ان
«الواليات املتحدة تدخلت عسكريا يف العراق
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ودع �م��ت اجمل��ام�ي��ع االره��اب �ي��ة وس �ع��ت م ��رارا
وتكرارا الفشال العملية السياسية وحتريكها
وف � ��ق م �ص��احل �ه��ا واج� �ن ��دات� �ه ��ا االق �ل �ي �م �ي��ة
والعاملية» ،مبينا ان «هناك حتركات اخرية
لواشنطن للتأثري على االنتخابات العراقية
والتحالفات اليت ستحصل لتشكيل احلكومة
هي جزء من برناجمها وخمططها للهيمنة
على العراق واملنطقة».
ي �ش��ار اىل ان امل�ب�ع��وث اخل ��اص للرئيس
األمريكي إىل التحالف الدولي ضد تنظيم
«داعش» بريت ماكغورك ،بدأ خالل االيام
امل��اض�ي��ة م�ب��اح�ث��ات��ه م��ع ال �ق��وى السياسية
العراقية بشأن مرحلة مابعد االنتخابات
وتشكيل احلكومة املقبلة.
ودخ��ل بريت ماكغورك املبعوث اخلاص
ل �ل��رئ �ي��س األم�ي�ري� �ك ��ي دون� ��ال� ��د ت ��رام ��ب يف
مباحثات مع القادة العراقيني حول مرحلة
م��اب �ع��د االن��ت��خ ��اب ��ات وت �ش �ك �ي��ل احل �ك��وم��ة
اجلديدة.
فقد ناقش ماكغورك مع رئيس الربملان
العراقي سليم اجل�ب��وري االوض ��اع االمنية
وال �س �ي��اس �ي��ة يف ال� �ع ��راق وامل �ن �ط �ق��ة وس�ب��ل
اس �ت �م��رار ال �ت �ع��اون ب�ين ال �ع ��راق وال ��والي ��ات
املتحدة يف مكافحة االره��اب ومالحقة زمر
داع��ش اجملرمة وحتقيق السلم واالستقرار
يف عموم املنطقة.
واك ��د م ��اك ��ورك ان ال ��والي ��ات املتحدة
حريصة على استمرار تعاونها مع العراق يف
مكافحة االره��اب والعمل املشرتك من اجل
تهيئة ظ��روف االس�ت�ق��رار وحتقيق املصاحل
الثنائية بني البلدين.
وخ �ل�ال اج �ت �م��اع م ��ع م��اك �غ��ورك اك��د
رئيس تيار احلكمة الوطين رئيس التحالف
الشيعي عمار احلكيم على اهمية تشكيل
ح �ك��وم��ة اغ�ل�ب�ي��ة وط �ن �ي��ة وف ��ق ال�ت��وق�ي�ت��ات
الدستورية.
ويف اجتماع يف اربيل فقد حبث ماكغورك
مع رئيس وزراء إقليم كردستان نيجريفان
بارزاني مرحلة ما بعد االنتخابات الربملانية
يف العراق.
* ت��وت��ر ي �س��ود ك��ردس �ت��ان ال �ع ��راق بعد
تسرب نتائج االنتخابات
ومنذ تسرب األخبار عن نتائج االنتخابات
يف إقليم كردستان ،العراق يسود التوتر يف
اإلقليم وخ��اص��ة يف حمافظة السليمانية
ال �ت�ي ت �ق��دم ف�ي�ه��ا ح� ��زب االحت � ��اد ال��وط�ني
الكردستاني على حركة التغيري (كوران)
حسب هذه التسريبات ،حيث اتهمت األخرية
ح��زب االحت ��اد ال��وط�ني بتزوير االنتخابات
ل�ي�ح�ص��ل ع �ل��ى أع �ل��ى ن�س�ب��ة م ��ن األص� ��وات
يف احملافظة .وظهرت أح��زاب جديدة على
ال �س ��اح ��ة ال� �ك ��ردي ��ة يف إق �ل �ي��م ك��ردس �ت��ان
ل�ل�اس� �ت� �ف ��ادة م� ��ن أك �ب��ر ق � ��در مم��ك ��ن م��ن
األصوات بعد أن ساد التذمر الشارع الكردي
ضد زعماء األح��زاب التقليدية اليت هدرت
مكتسبات اإلقليم بسبب حماولة االستقالل
الفاشلة يف سبتمرب/أيلول  .2017وضعف
حزب االحتاد الوطين بعد وفاة زعيمه رئيس
ال �ع��راق ال�س��اب��ق ج�ل�ال ال�ط��ال�ب��ان��ي وان�ش��ق
برهم ص��احل وان�ش��أ حزبا ج��دي��دا ليخوض
االنتخابات بقائمة مستقلة عن احلزب األم.
* العمليات األمنية يف مدن العراق
ميدانياً ،أعلنت الشرطة االحت��ادي��ة ،عن
مقتل «امل�س��ؤول االم�ني» لقاطع احلوجية
والرياض بعملية أمنية مشرتكة يف منطقة
شالكة جنوب غربي كركوك.
وق ��ال ق��ائ��د ال�ش��رط��ة االحت��ادي��ة الفريق
ال��رك��ن رائ� ��د ش��اك��ر ج� ��ودت يف ب �ي��ان :إن
ال �ش��رط��ة االحت ��ادي ��ة بالتنسيق م��ع جهاز
املخابرات الوطين العراقي تقتل االرهابي
املطلوب امح��د طلعت الرتكماني امللقب
اب��و عمر الرتكماني» .وأض��اف ج��ودت ،أن
ال�ترك�م��ان��ي ه��و «امل �س��ؤول االم�ن�ي لقاطع
احلوجية والرياض ،ومت قتله خالل عملية
امنية مشرتكة يف منطقة شالكة جنوب
احلوجية».
وعلى صعيد متصل ،افاد مصدر امين يف
حمافظة كركوك ،بأن ثالثة من عناصر
احل �ش��د ال �ع �ش��ائ��ري اس �ت �ش �ه��دوا ب��ان�ف�ج��ار
عبوة ناسفة مش��ال غربي احملافظة .وق��ال
املصدر يف حديث صحايف :إن عبوة ناسفة
ك��ان��ت م��وض��وع��ة ع�ل��ى ج��ان��ب ط��ري��ق ق��رب
اح� ��دى ال� �ق ��رى ال �ت��اب �ع��ة ل �ق �ض��اء ال��دب��س،
(٤٥كم مشال غربي كركوك) ،انفجرت،
مستهدفة سيارة تابعة للحشد العشائري،
م��ا أس�ف��ر ع��ن استشهاد ث�لاث��ة م��ن احلشد
العشائري التابعني الهالي القضاء».
ويف دي ��اىل ،أعلنت ق �ي��ادة ش��رط��ة دي��اىل،
عن اعتقال  11مطلوبا بقضايا «إرهابية»
وجنائية يف مناطق متفرقة من احملافظة.
ويف املوصل ،اعلن مركز اإلعالم االمين,
الثالثاء ,عن عثور ال�ق��وات العسكرية على
كدس للعتاد من خملفات داعش اإلرهابية
يف حمافظة ن�ي�ن��وى” .وق��ال الناطق بإسم
م ��رك ��ز اإلع� �ل��ام األم �ن��ي ال �ع �م �ي��د حييى
رس��ول يف بيان ص �ح��ايف,إن “م�ف��ارز مديرية
استخبارات وأم��ن نينوى امليدانية التابعة
إىل املديرية العامة لالستخبارات واألم��ن
ع �ث��رت ع�ل��ى ك ��دس ل�ل�ع�ت��اد م��ن خملفات
ع��ص ��اب ��ات داع � ��ش اإلره ��اب� �ي ��ة يف منطقة
الشهوان الواقعة يف اجلانب االمي��ن ملدينة
املوصل” .واض��اف رسول أن” الكدس حيوي
على  6ع �ب��وات بالستيكية ،ورم��ان��ة يدوية
و 4ص ��واري ��خ ق ��اذف ��ة ض ��د االش� �خ ��اص و9
ح �ش��وات ق��اذف��ة و 41ص��واع��ق تفجري و14
اجهزة اتصاالت خمتلفة حيث مت رفع املواد
بدون حادث يذكر”.

