تتمات

تتمات ص 1
ضم محافظ...
وقد ن�دّد بهرام قامسي باالجراء ال��ذي قامت
به وزارة اخل��زان��ة االمريكية يف إعالنها الئحة
احل�ظ��ر اجل��دي��د امل �ف��روض على اي ��ران وإعترب
ه��ذه اخل�ط��وة اس �ت �م��راراً للسلوك غ�ير احلكيم
وال �س �ي��اس��ات ال�ع��دائ�ي��ة ال�ت�ي تنتهجها االدارة
االمريكية ضد الشعب االيراني واليت استمرت
طيلة العقود املاضية بتسميات متنوعة.
وص ّرح املتحدث باسم اخلارجية االيرانية بأ ّن
هذه السياسات العدائية مل ولن حتقق مكسبا
لواشنطن فحسب بل ستزيد من صرب وصمود
الشعب االيراني وحكومته يف مواجهة إجراءات
احلكومة االمريكية املناهضة اليران.
وأضاف قامسي بأ ّن احلظر االمريكي اجلديد
املفروض على ايران وادراج اسم حمافظ البنك
امل ��رك ��زي يف الئ �ح��ة ه ��ذا احل �ظ��ر ت��زام �ن �اً مع
احملادثات اليت جتريها ايران مع الدول االوروبية
ملتابعة قضايا اإلتفاق النووي ،داللة على عدم
جن��اح واشنطن يف ب�ل��وغ اه��داف�ه��ا املخطط هلا
ع�بر انسحابها األح� ��ادي م��ن اإلت �ف��اق ال�ن��ووي
واملناهضة اليران.
كما ّ
أكد املتحدث باسم وزارة اخلارجية على
أ ّن هذا اإلج��راء االمريكي برهن أحقية الشعب
االيراني العظيم يف مواقفه وقناعاته القائمة
على ع��دم إمكانية ال��وث��وق ب��ال��والي��ات املتحدة
وحكوماتها.

الدول الثالث...
واع�ت�برت البلدان الضامنة يف مسار أستانة
أن إجي ��اد ه��ذه امل�ن��اط��ق يعد خ�ط��وة مؤقتة لن
ُتقوّض مطلقا سيادة واستقالل ووحدة االراضي
السورية .وم ّثل ايران يف االجتماع مساعد وزير
اخل��ارج�ي��ة حسنی ج��اب��ري ان �ص��اري اىل جانب
نظرييه الروسي الكساندر الفرنتیف والرتكي
سدات اونال.
وتوصلت البلدان الثالثة يف مسار أستانة اىل
نتائج مهمة منها حتديد اربع مناطق خلفض
التوتر ووقف اطالق النار يف سوريا.

تواصل االنتقادات...
وأش ��ار اىل اج�ت�م��اع ب��روك�س��ل ح��ول اإلت�ف��اق
ال� �ن ��ووي ،وق� ��ال :إن امل �ف��اوض��ات ح ��ول ال �ش��ؤون
االخ ��رى ك��ال�ص��واري��خ الباليستية وم��ا يسمى
(سياسات ايران يف املنطقة) ،سيتم حبثها خارج
اإلتفاق النووي.
ويف ردة فعل برازيلية تلت انسحاب الواليات
املتحدة من اإلتفاق ال�ن��وويّ ،
أك��دت احلكومة
الربازيلية على ض��رورة إح�ترام مجيع االطراف
التزاماتها الدولية حيال اإلتفاق النووي.
وج� ��اء يف ال �ب �ي��ان ال� ��ذي أص ��درت ��ه احل�ك��وم��ة
الربازيلية :إن احلكومة الربازيلية تؤكد للمرة
الثانية على موقفها القائم على ضرورة مواصلة
احلوار وإحرتام االلتزامات الدولية اليت تعتربها
الربازيل السبيل األوحد ملتابعة قضايا الربنامج
النووي االيراني.
كما قال رئيس وزراء تايالند ،برايوت تشان
أوت �ش ��ا ،إن إي� ��ران وف ��ت ب��ال�ت��زام�ه��ا يف اإلت �ف��اق
النووي ،مؤكدا دعم بالده الكامل ملوقف ايران
يف اإلتفاق النووي.
ج��اءت تصرحيات رئيس ال ��وزراء التايالندي،
االربعاء ،خالل لقائه مساعد رئيس اجلمهورية
حممد باقر نوخبت ،الذي يزور بانكوك حلضور
أع �م��ال ال � ��دورة ال��راب �ع��ة وال�س�ب�ع�ين للمجلس
االقتصادي واالجتماعي ملنطقة آسيا واحمليط
اهلادئ ( )SCAPحيث ناقش الطرفان العالقات
الثنائية بني البلدين.
ودعا رئيس وزراء تايالند إىل تطوير العالقات
املصرفية والتجارية بني طهران وبانكوك ،معربا
عن أمله ببدء صفحة جديد يف توسيع العالقات
االقتصادية والتجارية بني البلدين.

ظريف يؤكد...
يأتي ذلك بعدما فرضت اخلزانة االمريكية
الثالثاء حظرا على حمافظ البنك املركزي
وثالثة آخرين ،وشددت على أن (العقوبات) جزء
من (احلملة القوية) إلدارة الرئيس األمريكي
دون��ال��د ت��رام��ب ض��د احل ��رس ال �ث��وري ويف إط��ار
االن �س �ح ��اب األم�ي�رك ��ي م ��ن اإلت� �ف ��اق ال �ن ��ووي
اإليراني .وقال ظريف يف تصريهح للصحفيني:
لقد ج��رت حم��ادث��ات جيدة ح��ول ض��رورة تقديم
الضمانات اليران لتنفيذ نصوص اإلتفاق النووي
بصورة كاملة خاصة احلاالت اليت تنتفع منها
اي ��ران ن�ظ��را الن اي ��ران ن�ف��ذت تعهداتها وه��و ما
اكدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرارا.
واوض��ح ظريف (أن مجيع االط��راف االوروبية
اكدوا تعهدهم على القيام بهذا االمر وسنعمل
حنن معهم ايضا خ�لال االسابيع القادمة من
اجل تنفيذ هذه الضمانات).
واردف وزير اخلارجية االيراني :إن االجتماع
ال� �ق ��ادم س �ي �ك��ون اج �ت �م��اع ال�ل�ج�ن��ة امل�ش�ترك��ة
ويعقد االسبوع القادم بدعوة من اي��ران ،كما
مت اإلتفاق على عقد اجتماع ال��وزراء يف الوقت
املناسب وكذلك اجتماعات اخل�براء ستعقد
يف غضون األيام القادمة بصورة مكثفة.
وحول موضوع الضمانات قال( :لقد اعلنا بان
هذه احلقوق جيب ضمانها وهم بدورهم اعلنوا
بأنهم سيبذلون مساعيهم).
ويف خ �ت��ام االج �ت �م��اع أي �ض �اً ت �ل��ت م��وغ��ري�ني
البيان اخلتامي لالجتماع أك��دت فيه ان على
األط��راف اجملتمعة يف بروكسل إط�لاق العمل
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على مستوى اخلرباء بغية إنقاذ اإلتفاق النووي
اإليراني ،وصاغت (خطوط عمل عامة) تهدف
إىل محاية اإلتفاق.
واضافت ب��ان مجیع املشاركنی يف االجتماع
أع��رب��وا ع��ن أس�ف�ه��م خل ��روج ال ��والی ��ات املتحدة
من اإلتفاق النووی واعتربوا تطبیع العالقات
االقتصادیة مع ایران وازالة احلظر جزءا أساسیا
ال ینفصم عن اإلتفاق النووي.
واوضحت منسقة السیاسة اخلارجیة لالحتاد
االوروب ��ي بانه مت اإلت�ف��اق مبعیة ای��ران وال��دول
الثالث على التعهدات املشرتكة واإلتفاق على
مواصلة احملادثات وتعمیقها.
كما أوضحت أن خطوط العمل هذه تشمل
العدید من االمور وهي حفظ وتعمیق العالقات
االقتصادیة مع ایران ومواصلة صادرات النفط
والغاز واملنتوجات البرتوكیمیاویة االیرانیة
واقامة املعامالت املصرفیة الفعالة مع ای��ران
وم��واص�ل��ة النقل اجل ��وي وال�ط��رق��ي والبحري
والسككي واخت��اذ متهیدات لتقدیم اعتمادات
تصدیریة وسائر اخلدمات املالیة واالئتمانیة
بهدف تسهیل التعاون املالي ومن ضمنه دعم
االستثمارات واخت��اذ اخلطى يف مسار توسیع
ال�ت�ع��اون وم��ذك��رات التفاهم ب�ین الشركات
االیرانیة واالوروب�ی��ة واملزید من االستثمارات
يف ای ��ران م��ع دع��م م�ص��احل اجل�ه��ات االوروب �ی��ة
العاملة وت��وس�ی��ع االج� ��واء الشفافة للتجارة
والعمل يف ایران.
ه��ذا واك��د وزراء خارجية ايطاليا والنمسا
وبلغاريا واسبانيا ولوكسمبورغ ،يف اتصاالت
هاتفية مع نظريهم االيراني الثالثاء ،دعمهم
ل�لإت �ف��اق ال �ن ��ووي ب�ين اي� ��ران وال �ب �ل��دان الستة
واعلنوا عن خطة اوروبية للتباحث حول سبل
احلفاظ على اإلت�ف��اق ال�ن��ووي واستفادة اي��ران
منه .واعربوا عن أملهم بأن يصل وزير اخلارجية
االي��ران��ي ووزراء اخلارجية االوروب �ي��ون اىل أفق
مشرتك واجيابي خالل اجتماع بروكسل.
ووص ��ف ال� ��وزراء االوروب �ي ��ون اإلت �ف��اق ال�ن��ووي
مبثابة اجناز ال مثيل له على صعيد الدبلوماسية
املعاصرة.
م��ن ج�ه�ت��ه ،اك ��د ظ��ري��ف ع�ل��ى ض� ��رورة منح
ال �ف��رص��ة ل�ل��دب�ل��وم��اس�ي��ة ض�م��ن ف�ت�رة حم ��دودة
لضمان استفادة الشعب االي��ران��ي من اإلتفاق
ال�ن��ووي .من جانبه ق��ال رئيس منظمة الطاقة
النووية اإلي��ران�ي��ة علي أك�بر ص��احل��ي :إذا مل
يقدم األوروبيون الضمانات الالزمة فيما يتعلق
باإلتفاق ال�ن��ووي فلدينا االستعداد للعودة يف
نشاطاتنا إىل مستويات أعلى بكثري عما كنا
عليه قبل إبرام اإلتفاق النووي.
واش ��ار اىل إجتماعه م��ع اع�ض��اء جلنة األم��ن
القومي والسياسة اخلارجية مبجلس الشورى
اإلسالمي ،الثالثاء ،وأض��اف :إن املفاوضات مع
األوروبيني تقوم على أساس إنعدام الثقة.
وأضاف مساعد رئيس اجلمهورية انه مت خالل
اإلجتماع حبث قابليات منظمة الطاقة النووية
اإلي��ران�ي��ة واس�ت�ع��داده��ا للعمل مب��ا ي ��راه كبار
املسؤولني ملا خيدم مصلحة الشعب.

الزواوي...
وعندما يشعر ه��ذا ال�ع��دو مبوقف ج��دي من
ال�ع��امل االس�لام��ي وتشكيل جيش التحرير يف
ال �ع��امل االس�ل�ام ��ي ،ع�ن��دئ��ذ ي �ع��رف ه ��ذا ال�ع��دو
ال��ذي يقيم إقامة مؤقتة ان نهايته قد حانت،
وكل دولة اسالمية عليها أن حتدد ما تستطيع
تقدميه لتحرير فلسطني وليس للتطبيع مع
(اسرائيل).
وقال السفري الفلسطيين بطهران :إن اليهود
ل �ي �س��وا م �ق��ات �ل�ين ،ول�ك�ن�ه��م ي�ن�ع�م��ون ب��ال�ق�ت��ال
االسالمي-االسالمي وأن الدول االسالمية اليوم
متقاتلة مع بعضها والعدو الصهيوني جيلس
اآلن م��رت��اح �اً ،م�ض�ي�ف�اً :اذا اجتمعت  10دول
اسالمية ذات تأثري فإنهم يستطيعون حل هذه
اخلالفات .وتابع :علماء من األزهر األشرف وقم
املقدسة والنجف األشرف واحلرمني الشريفني
اذا جلسوا فإنهم يستطيعون تقريب الرؤى بينما
االنقسامات القائمة ختدم (اسرائيل).
وق� ��ال ال� � ��زواوي :ت��رام��ب ه ��ذا اجمل �ن��ون ال��ذي
تربى لدى الصهاينة هو تاجر فاشل باع نفسه
للصهيونية العاملية .مضيفاً :إن ق��رار ترامب
ب��إع�لان ال�ق��دس عاصمة للعدو الصهيوني هو
قرار ال سابقة له وأن نقل السفارات اىل القدس
ال خييفنا واذا حتركنا ك��رج��ل واح ��د سوف
تفشل مشاريع ترامب وهي حمكومة بالفشل.
وت ��اب ��ع :س�ن�ه��زم ب� ��إذن اهلل م �ش��روع (اس��رائ �ي��ل)
الكربى الذي يطمح اليه هذا الكيان.
وقال :إننا يف معركة منتصرة بإذن اهلل وشكراً
للجمهورية االسالمية اليت حولت هذه السفارة
ال�ت�ي ك��ان��ت إلس��رائ �ي��ل اىل س �ف��ارة فلسطني،
ونشكر ه��ذه اجلمهورية ال�تي تقف على أسس
امل�ش��روع املضاد للمشروع الصهيوني .وأض��اف:
إن االم��ام اخلميين(رض) منذ الثورة وق��ف اىل
جانب فلسطني وأعلن يوم القدس العاملي وقال
(اليوم ايران وغداً فلسطني) وحنن نقول لالمام
اخل�م�ي�ني واالم � ��ام اخل��ام�ن�ئ��ي إن �ن��ا مستمرون
يف هذه املقاومة وإننا معكم ،مع أح��رار العامل،
سنقف ونهزم ه��ذا امل�ش��روع الصهيوني .وتابع:
ق �ض �ي��ة ف�ل�س�ط�ين ق �ض �ي��ة ع �ق��ائ��دي��ة وس �ت ��زول
(اسرائيل) من الوجود.
ويف رده على سؤال حول صفقة القرن وخيانة
بعض القادة العرب ،قال ال��زواوي :عندما نلقي
نظرة اىل وضعنا االسالمي جند اجل��واب ،هذا
العدو الصهيوني منذ  300سنة خطط مشروعه
وقد نفذ أول جزء منه واحتل فلسطني التارخيية،
وهذا املشروع ليس فقط مشروعاً عسكرياً ،أما
اخلطوة التالية فهي تفجري التناقضات الدينية
واملذهبية والعرقية والقبلية يف العامل االسالمي

وض� ��رب م��راك��ز ال �ق��وة يف ال �ع��امل االس�لام��ي.
مضيفاً :كيف يتغلب كيان صغري على عامل
اسالمي ع��دد سكانه مليار ونصف؟ ان��ه يضرب
مراكز القوة يف البلد الذي لديه قوة عسكرية
أو يستولي على نفطه أو أمواله .ملاذا كل هذه
املعركة على سوريا؟ ألن ه��ذا البلد منذ 100
سنة يقاتل اىل جانبنا ضد املشروع الصهيوني
وقدم مئات اآلالف من الشهداء ،ولذلك يضرب
ه��ذا البلد ال ��ذي ميثل م��رك��ز ق��وة وم�ق��اوم��ة،
وكانت سوريا تقدم لنا السالح والتدريب واملال
قبل سقوط فلسطني ،وتابع :ثورتنا املسلحة عام
 1965م انطلقت من دمشق.
وق��ال ال��زواوي :إن ليبيا بلد بعيد ولكنه غين
بالنفط فضربوا ليبيا وهي اآلن يف أسوأ حاالتها.
وأض��اف :هم مل يعتدوا على العراق ألن صدام
حسني س ّيئ وهو كان سيئ ،ألن العراق مركز
ق��وة يف ال�ع��امل االس�لام��ي ،ألن فيه أم��ة مقاتلة
وم��ازال االحتالل األمريكي موجود يف العراق،
واليمن وأفغانستان مل��اذا ُتضرب؟ ألنهم شعوب
مقاتلة ،الشعب اليمين هزم الدولة العثمانية،
ه��ذا شعب مقاتل .وت��اب��ع :البلد الفالني الذي
فيه عسكر وج�ي��ش وإم�ك��ان�ي��ات يضربونه ببلد
آخ��ر وه��م جي��دون ال��ذرائ��ع لضرب كل مراكز
القوة واآلن أصبحنا مفلسني وجيوشنا ُضربت
وال ��وح ��دة بيننا دم ��رت وأص�ب�ح��ت ل�ق��اءات�ن��ا يف
قممنا ال تعرب عن حقيقة مأساتنا الفلسطينية
والعربية واالسالمية.
وت��اب��ع :صفقة ال �ق��رن وغ�يره��ا ن�ف��ذت بسبب
ضعفنا ،مل نسمع يف التاريخ أن يأتي رئيس دولة
ويهب عاصمة دولة أخرى جلماعة وترامب ليس
أك�ث��ر م��ن مس�س��ار للعدو الصهيوني ،صفقة
القرن ستفشل اذا احتدنا.
ويف رده على سؤال حول اإلجراءات الذي جيب
أن يتخذها الفلسطينيون يف ال��وق��ت ال��راه��ن،
ق��ال ال � ��زواوي :حن��ن كفلسطينيني نعتز مبا
يقوم به أبطالنا يف فلسطني ،ولكننا كفصائل
فلسطينية ال سبيل أمامنا إال الوحدة ،وبدون
ال��وح��دة حن��ن ذاه �ب��ون اىل م�ص��ائ��ب ،وأض ��اف:
ه �ن ��اك م� �ش ��روع خ �ط�ير ج � ��داً ألح� ��د ال �ض �ب��اط
الصهاينة ال��ذي يتطلع اىل إقامة دول��ة يف غزة
وع�ل��ى أن ت��أخ��ذ ج ��زءاً م��ن سيناء وه��و مشروع
ط��وي��ل ،ول �ك��ن ج��وه��ر ه ��ذا امل �ش ��روع إب �ق��اء غ��زة
منفصلة ع��ن ال�ض�ف��ة وإق ��ام ��ة ح� ��دود م��ؤق�ت��ة،
ولذلك أق��ول لكم ب��دون ال��وح��دة لن نصل اىل
نتيجة وك��ل اخل�لاف��ات ث��ان��وي��ة .ويف رده على
س��ؤال ح��ول احلصار والعقوبات على غ��زة ،قال
السفري الفلسطيين :ص��درت ق��رارات ح��ول رفع
العقوبات عن غزة وستنفذ قريباً.

اميركا شريك...
وال أس ��اس هل��ا ض��د اجل�م�ه��وري��ة االس�لام�ي��ة
االيرانية سعت حلرف التوجهات عن الدعوات
العاملية إلنهاء هذه اجملزرة الوحشية يف غزة فورا.
واض��اف��ت بعثه اجل�م�ه��وري��ة االس�لام �ي��ة :انها
(املندوبة االمريكية) ويف الوقت ال��ذي اكدت
مرة أخرى على سياسة دعم امريكا بال قيد أو
شرط ملمارسات الكيان االسرائيلي غري القانونية
والعدوانية ،فان هذه املمارسات اصبحت العامل
األهم النعدام االمن واالستقرار يف املنطقة.
وتابع البيان :إن امريكا والكيان االسرائيلي
اح �ت �ف�لا م �ع��ا ب��االن �ت �ه��اك ال �ص��ري��ح ل�ل�ق��وان�ين
ال��دول�ي��ة ال�تي تتضمن ح�ق��وق االن �س��ان وع��ددا
كبريا من قرارات منظمة األمم املتحدة.
واض � � ��اف :إن ه� ��ذا االم � ��ر أث �ب ��ت م� ��رة أخ ��رى
ب ��أن ام�يرك��ا ش��ري��ك رئ�ي�س��ي جل��رائ��م الكيان
الصهيوني ضد الشعب الفلسطيين على مدى
االعوام الـ  70املاضية ومنها اراقة الدماء اجلارية
يف غزة ،وان تصرحيات املندوبة االمريكية اليوم
ال ميكنها إخفاء هذه احلقيقة.
وق � ��ال ال��ب��ي ��ان :إن اجل �م �ه��وري��ة االس�لام �ي��ة
االيرانية تطلب من مجيع دول العامل مرة أخرى
الضغط على الكيان الصهيوني للوقف الفوري
ل�ق�ت��ل امل �ت �ظ��اه��ري��ن الفلسطينيني االب ��ري ��اء،
متظاهرين حيق هلم االحتجاج على إحتجازهم
يف أكرب سجن يف العامل.
يذكر ان جملس االمن الدولي عقد اجتماعا
أول امس الثالثاء بطلب من الكويت ،وإثر رسالة
احتجاج من السلطة الفلسطينية بعد استشهاد
ما ال يقل من  62فلسطينيا وج��رح اكثر من
 2500آخرين خالل اليومني االخريين على يد
جنود كيان االحتالل الصهيوني على احلدود
مع قطاع غزة.
ويف ه ��ذا االج �ت �م��اع إح �ت��ج مج�ي��ع االع �ض��اء
على اجراءات الكيان الصهيوني ،اال ان املندوبة
االمريكية غضت النظر متاما عن هذه اجلرائم
وسعت عرب التهجم على اجلمهورية االسالمية
املوجه على
االيرانية ومحاس لتخفيف الضغط ّ
الصهاينة.

تتمات ص 3
العراق...
* نتائج حمافظيت كركوك ودهوك
واعلنت مفوضية االنتخابات نتائج انتخابات
حم��اف �ظ�تي ك ��رك ��وك وده � ��وك ال�ش�م��ال�ي�ت�ين
امل�ت�ب�ق�ي�ت�ين ،واش � ��ارت اىل ان االحت� ��اد ال��وط�ني
الكردستاني احتل املركز االول يف كركوك ثم
التحالف العربي ثم جبهة تركمان كركوك
والنصر بقيادة رئيس الوزراء حيدر العبادي رابعا
والفتح املمثل للحشد الشعيب خامسا.
ك �م ��ا اع �ل �ن ��ت ف � ��وز احل� � ��زب ال ��دمي �ق ��راط ��ي
الكردستاني بزعامة رئ�ي��س اقليم كردستان
سابقا مسعود بارزاني باملركز االول يف حمافظة
ده ��وك فيما اح�ت��ل االحت� ��اد االس�لام��ي املرتبة

الثانية ثم التحالف من اج��ل العدالة بزعامة
برهم صاحل ثالثا واالحتاد الوطين الكردستاني
رابعا ثم اجليل اجلديد املمثل للشباب خامسا.
من جهتهما ،شدد رئيسا حتالف الفتح هادي
ال�ع��ام��ري واحل ��زب ال��دمي�ق��راط��ي الكردستاني
مسعود البارزاني ،على ضرورة االسراع يف حتقيق
مطالب اجلماهري .وقال مكتب العامري يف بيان:
ان رئيس حتالف الفتح ه��ادي العامري تلقى
اتصا ًال هاتفياً من رئيس احل��زب الدميقراطي
الكردستاني مسعود البارزاني».
* ائتالف املالكي بصدد تشكيل «حكومة
أغلبية»
يف غ �ض ��ون ذل � ��ك ،أك� ��د امل �ك �ت��ب اإلع�ل�ام ��ي
لرئيس ائتالف “دولة القانون” نوري املالكي قرب
اكتمال املناقشات إلعالن حتالف يشكل حكومة
أغلبية ،مشريا إىل أن أطرافا كردية ستصل إىل
بغداد ملناقشة األمر.
وق��ال املتحدث اإلع�لام��ي باسم املكتب هشام
ال��رك��اب��ي :ائ�ت�لاف دول ��ة ال�ق��ان��ون وم�ن��ذ شهور
طويلة عقد الكثري من اللقاءات مع قوى سياسية
يف املشهد السياسي العراقي وتوصل معها إىل
تفاهمات حول املشروع الذي يتبناه االئتالف وهو
مشروع األغلبية السياسية .وأض��اف الركابي:
إميانا من “دول��ة القانون” ب��أن العالج الوحيد
للوضع الذي يعاني منه العراق والتبعات اليت
حلقت به ج��راء احملاصصة ،هو مشروع تشكيل
حكومة قوية مدعومة من أغلبية برملانية ،وهذا
م��ا معمول ب��ه يف مجيع دمي�ق��راط�ي��ات ال�ع��امل،
لذلك بعد أن انتهت عملية االق�تراع وظهرت
نتائج االنتخابات الربملانية استأنف ائتالف
“دولة القانون” مشاورته مع الكتل اليت ميتلك
معها تفاهمات مبدئية حول تنفيذ هذا املشروع.
م��ن جانبه ،استبعد املتحدث ال��رمس��ي باسم
ائتالف دولة القانون عباس املوسوي ،االربعاء،
ام �ك��ان �ي��ة جن� ��اح ب �ع��ض ال� �ق ��وائ ��م م ��ن تشكيل
احلكومة ،مشريا اىل ان بعض القوائم ال متتلك
«الكاريزما» او قيادات تؤهلها كي تكون احملرك
الرئيسي للعملية السياسية ،فيما شدد على ان
«القيادات التأرخيية» ستكون احملركة االساس
لتشكيل احلكومة.
* ال �ص��در :مقبلون على تشكيل حكومة
تكنوقراط
باملقابل ،اكد زعيم التيار الصدري ،مقتدى
الصدر ،االربعاء ،ان العراق مقبل على تشكيل
ح�ك��وم��ة ت �ك �ن��وق��راط ،مبينا ان ه ��ذه احلكومة
ستكون باباً لرزق الشعب.
وقال الصدر يف تغريدة له على موقعه الرمسي
يف ت��وي�تر ،وتابعتها وس��ائ��ل إع �ل�ام« ،ل ��ن تكون
هناك (خلطة عطار)» ،مبينا «اننا مقبلون على
تشكيل حكومة تكنقراط تكون باباً لرزق الشعب
وال تكون منا ًال لسرقة األحزاب» .واضاف الصدر
«كال للهيئات اإلقتصادية».
*  %65من االعضاء جدد يف الربملان املقبل
ومن املتوقع أن يشهد الربملان العراقي املقبل
وصول وجوه جديدة مل يسبق هلا املشاركة يف
العملية التشريعية.
ومن أبرز الشخصيات اليت وصلت إىل الربملان
اجل ��دي ��د ع ��ن “س � ��ائ � ��رون” ،س �ك��رت�ير “احل� ��زب
الشيوعي ال�ع��راق��ي” رائ ��د فهمي ،وال ��ذي سبق
للتيار الصدري أن حتدث عن ترشيحه ملنصب
تنفيذي رفيع يف حال الفوز باالنتخابات ،كما
أن مجيع األمس��اء الفائزة عن القائمة ببغداد
هي من األمساء اجلديدة وهم من األكادمييني
وق ��ادة ال ��رأي يف اجمل�ت�م��ع .ي�ش��ار إىل أن قائمة
“سائرون” تضم مرشحني عن التيارين الصدري
واملدني يف العراق يتقدمهم احل��زب الشيوعي،
بعد ات�ف��اق ال�ت�ي��اري��ن على خ��وض االنتخابات
بقائمة واحدة.
يف امل �ق��اب��ل ،ح��اف�ظ��ت ق��ائ�م��ة “ال �ن �ص��ر” ال�تي
يتزعمها رئيس ال� ��وزراء ،حيدر ال�ع�ب��ادي ،على
الوجوه التقليدية اليت ألفها الناخب العراقي
منذ حنو  13عاما ،وأب��رزه��م العبادي ،والنواب
هناء الطائي ومسرية حممد وطه هاتف.
كما ج��اءت قائمة “الفتح” بقادة مليشيات
وشخصيات م�ث�يرة للجدل يف ال�برمل��ان ،منهم
م��ن ه��و ج��دي��د كرئيس مليشيا “ب ��در” ه��ادي
العامري ،ومقدم الربامج يف قناة العهد التابعة
ملليشيا “ع�ص��ائ��ب أه ��ل احل� ��ق” ،وج�ي��ه ع�ب��اس،
امل �ع��روف بنزعته الطائفية وم��واالت��ه العلنية
إلي� � ��ران وال� � ��ذي ح �ص��ل ع �ل��ى  15أل� ��ف ص ��وت،
حبسب مصدر يف مفوضية االنتخابات ،فضال
عن زعامات مسلحة مبليشيات عراقية عرفها
ال�ش��ارع بزيها العسكري لكن ه��ذه امل��رة سرياها
داخ ��ل ال�ب�رمل ��ان .وأك ��د م�ص��در ع��راق��ي مطلع
أن نسبة ال��وج��وه اجل��دي��دة يف ال�برمل��ان املقبل
ستكون كبرية وقد تصل إىل  ،%65موضحا أن
بعض الكتل تكاد تكون قد جاءت بوجوه جديدة
بالكامل ،مثل قائمة “سائرون”.
* العمليات األمنية يف مدن العراق
ميدانياً ،أعلن مركز اإلعالم األمين ،عن قتل
مخسة «إرهابيني» يف حمافظة كركوك بينهم
أحد املخططني واملنفذين للجرمية اليت وقعت
يف ناحية السعدونية جنوب غربي احملافظة.
وق� ��ال امل ��رك ��ز يف ب��ي ��ان :إن ق� ��وات ال�ش��رط��ة
االحتادية وبناء على معلومات من استخبارات
احلشد الشعيب ،متكنت من قتل مخسة إرهابيني
قياديني بارزين يف تنظيم داعش بعد مشاركتهم
يف اهلجوم على قرية (كرحة قازان) جنوب غرب
كركوك».
وأضاف البيان ،أن «املعلومات الواردة إىل قوات
احلشد الشعيب أكدت بأن القتلى هم كل من
اجملرمني عدنان أمحد حسن السور أبو رضوان
الذي شغل عدة مناصب بداعش كان آخرها ما
يسمى األمري العسكري لناحية الرياض التابعة
لقضاء احلوجية ،واملدعو شكر شالل العصييب
أبو هيفاء الذي يشغل منصب ما يسمى مسؤول

طبابة والي ��ة ك��رك��وك ،وأب ��و طلحة امل�ع��روف
باسم الشايب ،واملدعو أبو هيثم معاون أحد والة
داعش يف كركوك ،واملدعو حسن علي ثلج أبو
ذر ال��ذي يعمل بصفة ما يسمى شرعي لقاطع
احلوجية والرياض».
وتابع البيان ،أن «اجملرم أبو رضوان يعد أحد
املخططني واملنفذين جلرمية السعدونية اليت
استهدفت مقاتلي احل�ش��د الشعيب يف ناحية
السعدونية التابعة لقضاء احل��وجي��ة» ،مشرياً
إىل أن «اإلرهابي أبو رضوان مت تكليفه أيضاً مع
القيادي اجملرم اآلخر أبو طلحة بتنفيذ هجمات
إرهابية ليلة إجراء االنتخابات الربملانية».
ي��ذك��ر أن  27ع�ن�ص��راً م��ن ق��وة خ��اص��ة تابعة
للحشد الشعيب قتلوا ،يف  18شباط  ،2018بعد
تعرضهم لكمني من قبل جمموعة «إرهابية» يف
ناحية السعدونية جنوب غربي كركوك.
ويف نينوى ،نفى مركز اإلعالم األمين ،تعرض
إحدى نقاط التفتيش يف نينوى إىل هجوم من
«داعش».
وقال املركز يف بيان :إن مركز اإلعالم األمين
ينفي ما تناولته بعض وسائل اإلعالم عن تعرض
إح��دى نقاط التفتيش يف منطقيت (ال�ط�يران
والعكيدات) يف حمافظة نينوى إىل هجوم من
قبل عصابات داعش اإلرهابية» .وجدد مركز
اإلعالم األمين دعوته «إىل وسائل اإلعالم بشأن
االع �ت �م��اد ع�ل��ى امل �ص ��ادر ال��رمس �ي��ة خ�ل�ال نشر
األخبار اليت تتعلق بالشأن األمين».
وع�ل��ى صعيد متصل ،اع�ل��ن م��رك��ز االع�لام
االم�ن�ي ،ع��ن اص��اب��ة  13مدنيا خبطأ يف قصف
ج��وي للتحالف ال��دول��ي خ�لال قتل جمموعة
مسلحة مشال قاعدة القيارة مبحافظة نينوى.
وقال املركز يف بيان ،إنه «بنا ًء على معلومات
استخبارية من قيادة عمليات نينوى تفيد بوجود
جم�م��وع��ة مسلحة يف اجل���زرة ال��وس�ط�ي��ة لنهر
دجلة بالقرب من قرية «السفينة مشال قاعدة
القيارة ،مت القضاء على هذه اجملموعة بواسطة
طريان التحالف».
واض ��اف امل��رك��ز ،أن��ه «اث �ن��اء توجيه الضربة
حدث خطأ او خلل فين ،ما ادى اىل سقوط احد
الصواريخ على اطراف القرية اعاله ،واسفر عن
اص��اب��ة  13مواطنا كانت اصاباتهم متباينة،
وتضرر ع��دد من امل�ن��ازل ،ومت نقل املصابني اىل
املستشفى ،اذ غادر  10منهم بعد تلقيهم العالج
يف حني مازال  3منهم داخل املستشفى».
يف األن��ب ��ار ،اف ��اد م �ص��در ام�ن�ي يف احمل��اف�ظ��ة،
ب�ف��رض ط��وق أم�ني م��ن قبل ق ��وات س ��وات حول
م �ب �ن��ى م �ك �ت��ب ان �ت �خ ��اب ��ات االن � �ب� ��ار يف م��دي�ن��ة
ال��رم��ادي .وق��ال املصدر يف حديث لـ السومرية
ن��ي ��وز ،إن «ق � ��وات س� ��وات ع � ��ززت ،ع �ص��ر أم ��س،
تواجدها يف حميط مبنى انتخابات االنبار يف
مدينة ال��رم��ادي» .واض ��اف امل�ص��در ال��ذي طلب
عدم الكشف عن امسه ،أن «عملية تطويق املبنى
جاءت ملنع أي أعمال شغب رمبا تستهدف مبنى
مكتب االنتخابات بعد اعالن النتائج النهائية.
وك��ان��ت مفوضية االن�ت�خ��اب��ات اعلنت ،ليلة
االث �ن�ين ،ع��ن ن�ت��ائ��ج االن�ت�خ��اب��ات يف حمافظة
االنبار ،حيث حصلت االنبار هويتنا على املركز
االول ثم الوطنية يف املركز الثاني ،وحتالف
القرار باملركز الثالث.
* ب �غ��داد :ال ع�لاق��ة ل�لإره��اب��ي «اجل �م��ل»
جبرمية إحراق الكساسبة
ك�ش��ف م �ص��در م�ط�ل��ع ،أن ال�ت�ح�ق�ي�ق��ات مع
امل �ع �ت �ق��ل ص� ��دام اجل �م��ل اث �ب �ت��ت ع� ��دم ع�لاق�ت��ه
جبرمية إحراق الطيار األردني معاذ الكساسبة.
وق��ال املصدر يف حديث لـ السومرية نيوز ،إن
«م�ص��ادر موثوقة ومقربة م��ن جهاز املخابرات
الوطين العراقي أكدت أن التحقيقات املعمقة
مع اإلرهابي صدام اجلمل بينت أن ال عالقة له
جبرمية إحراق الطيار األردني معاذ الكساسبة».
واض��اف املصدر ال��ذي طلب ع��دم الكشف عن
امسه ،أن «ما يتم تداوله عرب وسائل اإلعالم غري
دقيق وعار عن الصحة».
وك ��ان ص ��ايف الكساسبة وال ��د ال�ط�ی��ار معاذ
الكساسبة ق��د ط��ال��ب ،السبت ( 12اي��ار ،)2018
احل�ك��وم��ة االردن �ي��ة جبلب املعتقل ص ��دام عمر
اجلمل« ،املسؤول» عن جرمیة إحراق جنله معاذ،
إىل العدالة األردنية.
* ش �ه��داء بتفجري ان �ت �ح��اري يف جملس
للعزاء مشال بغداد
أع�ل��ن م��رك��ز االع�ل�ام االم�ن�ي ،االرب �ع ��اء ،عن
اس �ت �ش �ه��اد واص ��اب ��ة ع ��دد م ��ن امل��دن �ي�ين بتص ٍد
الن �ت �ح��اري ق ��رب جم �ل��س ع� ��زاء يف ال�ط��ارم�ي��ة
مشالي بغداد.
وق���ال امل��رك��ز يف ب �ي��ان :إن ال �ق ��وات األم�ن�ي��ة
يف ق�ي��ادة عمليات ب�غ��داد متكنت م��ن التصدي
الن�ت�ح��اري ي��رت��دي ح��زام �اً ن��اس�ف�اً ب��ال�ق��رب من
إحدى جمالس العزاء ضمن منطقة الطارمية/
حصيوة مش��ال��ي ب �غ��داد» .واض ��اف امل��رك��ز ،أن
«التصدر لالنتحاري اسفر عن استشهاد وجرح
عدد من املواطنني».

تطهير...
خلطوط االشتباك بشكل يسمح بتحويلها
ب �ع��د ال �ت �ق �دّم ل �ن �ق��اط ت�ث�ب�ي��ت ج ��دي ��دة ت�ف��ادي��ا
حل��رك��ة التفافية ق��د تلجأ إليها اجملموعات
اإلرهابية ،حبسب ما أشار مراسل «سانا».
وأض ��اف أ ّن اجل�ه��ات األمنية ضبطت أع ��داداً
كبرية من الدبابات واألسلحة الثقيلة ضمن
خمابئ س ّرية خالل عمليات
م ��ن ج��ان�ب�ه��ا ح� ��ذرت امل �ت �ح��دث��ة ب��اس��م وزارة
اخل��ارج�ي��ة ال��روس�ي��ة م��اري��ا زاخ��اروف��ا م��ن خطر
انبعاث «خالفة داع��ش» شرقي ال�ف��رات نتيجة
التواطؤ األمريكي مع اإلرهابيني هناك.
وات �ه �م ��ت زاخ� ��اروف� ��ا خ �ل�ال م ��ؤمت ��ر صحفي
أم��س األرب�ع��اء ال��والي��ات املتحدة ،بالتكتم على
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املعلومات ع��ن ع��دة آالف م��ن املسلحني الذين
حيتفظ بهم التحالف الدولي يف سوريا وتسعى
واشنطن حلمايتهم من حتمل املسؤولية.
وق��ال��ت زاخ��اروف��ا« :حسب معلوماتنا ،هناك
م��ا ب�ين أل�ف�ين وث�لاث��ة آالف م�س�ل��ح ،معظمهم
م ��ن ب �ل ��دان أوروب� � ��ا وراب� �ط ��ة ال � ��دول امل�س�ت�ق�ل��ة.
وتقتصر اإلج ��راءات حبقهم على تقييد حرية
التنقل ،بينما يتلقون ثالث وجبات طعام يوميا
ويتمتعون برعاية طبية للحفاظ على لياقتهم
البدنية» .وتابعت أن��ه يف ض��وء إع�لان الرئيس
األم��ري �ك��ي دون ��ال ��د ت��رام��ب ع��ن ق ��رب ان�س�ح��اب
األم��ري�ك�ي�ين م��ن س ��وري ��ا« ،ت�ب�رز ه �ن��اك أخ�ط��ار
ش ��دي ��دة ل�ب�ع��ث «اخل�ل�اف ��ة ال��داع �ش �ي��ة» ش��رق��ي
ال�ف��رات حسب السيناريو ال��ذي شهده ال�ع��راق،
حيث ظهر داع��ش بعد اخل��روج املتسرع للقوات
األمريكية من هناك».
وأش� ��ارت زاخ ��اروف ��ا إىل أن اإلدارة األمريكية
حبمايتها املسلحني من املالحقة اجلنائية ،توفر
ببساطة غطاء لنشاطهم اإلجرامي».
م ��ن ج �ه��ة اخ � ��رى ض �ب �ط��ت وح� � ��دات اجل�ي��ش
واجل�ه��ات األمنية ال�س��وري��ة أع ��دادا كبرية من
الدبابات واألسلحة الثقيلة يف مستودعات سرية
خالل متشيط منطقة القلمون الشرقي يف ريف
دمشق.
* م �غ��ادرة آخ ��ر ح��اف�لات املسلحني ريفي
محص الشمالي ومحاة اجلنوبي
ه��ذا وخرجت أم��س االرب�ع��اء الدفعة األخ�يرة
من احلافالت اليت تقل آخر املسلحني وذويهم
من ريف محص الشمالي لتخلو املنطقة بذلك
من املظاهر املسلحة ،تنفيذا التفاق بني دمشق
واملسلحني برعاية روسية.
وبالتزامن مع خروج الدفعة األخرية من ريف
محص الشمالي دخلت وح��دات من قوى األمن
إىل تلبيسة وم��دي �ن��ة ال ��رس�ت�ن ،وس ��ط ترحيب
األهالي ومت رفع العلم الوطين وسط املدينة.
ك�م��ا أع�ل�ن��ت «س ��ان ��ا» أن ��ه مت إخ �ل�اء مجيع
القرى الواقعة يف ريف محاة اجلنوبي الشرقي
من املسلحني غري الراغبني بالتسوية ،مع دخول
وحدات من اجليش وقوى األمن إليها ورفع العلم
ال�س��وري ف��وق املباني احلكومية وس��ط ترحيب
األهالي.
* مقتل وإصابة  21شخصا ج��راء اعتداء
التنظيمات اإلرهابية على دمشق
كما ُقتل شخصان وأُصيب  19آخ��رون ،أمس
األربعاء ،جراء اعتداء التنظيمات اإلرهابية يف
حي احلجر األسود بقذيفة صاروخية سقطت يف
منطقة املرجة بدمشق.

طلب فلسطيني...
وح � ��ذرت اهل�ي�ئ��ة م ��ن ال�ت�ع��اط��ي م ��ع حم��اول��ة
حتسني ص��ورة العدو ،وقالت «لن تنطلي علينا
يف اهليئة هذه املهاترات املكشوفة».
وختمت بيانها بالقول «املطلوب رفع احلصار،
ولن نسمح بتحسني ص��ورة احملتل على حساب
دماء الشهداء األبرار».
وش� �ه ��دت غ� ��زة اإلث� �ن�ي�ن اس �ت �ش �ه��اد م ��ا ي��زي��د
ع��ن  60فلسطينياً وإص��اب��ة م��ا ي �ق��ارب  3آالف
آخرين ،نتيجة اع�ت��داءات ق��وات االحتالل على
املتظاهرين على حدود قطاع غزة.
من جانبها قالت الكويت إنها ستقدم االربعاء
م��ش ��روع ق� ��رار جمل �ل��س األم� ��ن ال ��دول ��ي ل�ت��وف�ير
احل�م��اي��ة للمدنيني الفلسطينيني يف اع�ق��اب
اجملزرة اليت ارتكبتها قوات االحتالل االسرائيلي
حب ��ق ال �ش �ع��ب ال �ف �ل �س �ط �ي�ني ،وع� �ق ��د اجمل �ل��س
الثالثاء جلسة طارئة بشأن اجملزرة اليت شهدت
تنديدا ومطالبة بتحقيق دولي .
بعد دقيقة صمت على ارواح ش�ه��داء جم��زرة
االحتالل االسرائيلي يف غزة بدأ جملس األمن
جلسة طارئة دع��ت إليها الكويت بهدف تأمني
محاية املدنيني الفلسطينيني .
وقال مندوب الكويت يف جملس األمن منصور
العتييب إن الشعب الفلسطيين ينتظر من األمم
املتحدة وخاصة جملس األم��ن تفعيل ما آلت
املنظمة على نفسها حتقيقه يف سبيل صيانة
ال�س�ل��م واألم� ��ن ال��دول �ي�ين .يف امل �ق��اب��ل ،داف�ع��ت
واش�ن�ط��ن ع��ن ال�ك�ي��ان االس��رائ�ي�ل��ي وق��ال��ت على
لسان مندوبتها نيكي هايلي  ،إن منظمة محاس
حت��رض على العنف قبل ف�ترة طويلة من قرار
الواليات املتحدة نقل سفارتها إىل القدس ولن
تتمكن دول��ة يف هذا اجمللس من ضبط النفس
أكثر مما حتلت به «اسرائيل».
فيما قال مندوب فلسطني يف جملس األمن يف
رده على الدفاع املستميت لواشنطن عن الكيان
االسرائيلي ،إن «اسرائيل» ارتكبت جمزرة بشعة
يف قطاع غزة ونطالب بوقف عدوانها العسكري
على شعبنا على الفور ونكرر مطالبتنا بتحقيق
دولي شفاف ومستقل .
ودع� ��ت األم� ��م امل �ت �ح��دة ب ��دوره ��ا ع �ل��ى ل�س��ان
منسقها اخل ��اص ل�ل�س�لام يف ال �ش��رق األوس ��ط
ن �ي �ك ��والي م�ل�ادي� �ن ��وف إىل جت �ن��ب اس �ت �ه��داف
االط�ف��ال وق��ال إن��ه ال يوجد م�برر للقتل الذي
حدث مؤكدا أنه البد أن تتوقف حلقة العنف
يف غزة وإال سينفجر الوضع.
ف�ي�م��ا أع ��رب ��ت ب��ري�ط��ان�ي��ا ع ��ن ت��أي �ي��ده��ا حلق
االحتالل فيما وصفته بالدفاع عن النفس لكنها
أيدت اجراء حتقيق شفاف وطالبت «اسرائيل»
على لسان مندوبتها كارين سيللس بأن تتحلى
بضبط النفس وأن تتأكد أن قواتها ال تستخدم
القوة املفرطة.
روسيا بدورها استنكرت على لسان مندوبها
دميرتي بوالنسكي استخدام «اسرائيل» للقوة
ضد املدنيني وقالت إنه من حق الفلسطينيني
تنظيم احتجاجات سلمية .وان�ت�ق��د مندوبو
فرنسا وهولندا والصني انتهاكات االحتالل يف
غزة حمذرين من تفجر األوضاع هناك

