تتمات

تتمات ص 1
وزراء خارجية...
متعدد األط ��راف انتهكته ال��والي��ات املتحدة،
لكن أطرافا أخ��رى مثل الصني وروسيا وأوروب��ا
أكدت على احلفاظ عليه.
وص��رح��ت :إن اإلت�ف��اق معرتف به وفقا لقرار
جم�ل��س األم� ��ن ،وق ��د أي ��دت ال��وك��ال��ة ال��دول�ي��ة
للطاقة الذرية م��رارا امتثال إي��ران لتقاريرها،
ول�لأس �ب��اب ن�ف�س�ه��ا ،ش ��ددت األط � ��راف األخ ��رى
ماعدا أمريكا على احلفاظ عليه.
وأض � ��اف � ��ت م� ��دي� ��رة ال� � ��دراس� � ��ات ال �س �ي��اس �ي��ة
واالجتماعية يف األكادميية الصينية للعلوم
االجتماعية ،إن دور إي ��ران يف ال�ش��رق األوس��ط
وال��س�ل�ام يف ه ��ذه امل�ن�ط�ق��ة ك ��ان دائ �م��ا ب � ّن��ا ًء،
إن إي � ��ران ب�ل��د ع�ظ�ي��م ي�ت�م�ت��ع ب �ق��وة ج�غ��راف�ي��ة
واقتصادية قوية وايضا عسكرية.
وأن إي � ��ران دول� ��ة ذات س �ي��اس��ات دب�ل��وم��اس�ي��ة
مستقلة وم � ��وارد غنية ج ��دا ب��ال�ن�ف��ط وال �غ��از،
وتعترب من أكرب منتجي الطاقة يف العامل.
ووف�ق��ا هل��ا ،ف��إن ال�ص�ين ت�ع��ارض دائ�م��ا فرض
عقوبات من جانب واحد على دول أخرى وإيران،
وتؤكد أن احلكومات األخرى ال حيق هلا فرض
ع�ق��وب��ات على دول أخ ��رى ب�ن��اء على معايريها
الداخلية اخلاصة بها.
هذا وسيبحث وزراء خارجية الدول االعضاء يف
االحتاد االوروب��ي يف اجتماعهم يوم غد االثنني
يف العاصمة البلجيكية بروكسل بشأن سبل
استمرار اإلتفاق النووي وحسم املوقف منه.
واف ��اد امل��وق��ع االل�ك�ترون��ي للمجلس االوروب ��ي
ب��ان ه��ذا االجتماع سيعقد ي��وم االثنني  28ايار
/م��اي��و اس�ت�م��رارا الجتماع رؤس ��اء دول االحت��اد
االوروب��ي يف العاصمة البلغارية صوفيا يوم 16
ايار اجلاري.
وجاء يف بيان للخارجية الفرنسية ان االحتاد
االوروب ��ي ع��ازم على حفظ مصاحل الشركات
واملستثمرين الذين ستطاهلم إج��راءات احلظر
االمريكية العابرة للحدود.
وي��أت��ي اج�ت�م��اع وزراء خ��ارج�ي��ة دول االحت ��اد
االوروب � � ��ي ب �ع��د  3اي � ��ام م ��ن اج �ت �م ��اع ال�ل�ج�ن��ة
املشرتكة لإلتفاق النووي ال��ذي عقد اجلمعة
يف فيينا وج��رى التأكيد فيه م��رة أخ��رى على
دعم اط��راف اإلتفاق للتنفيذ الكامل واملستمر
واملؤثر له.
ك��ذل��ك انتقد امل�ش��ارك��ون يف ملتقى سان
ب �ط��رس �ب��ورغ االق �ت �ص ��ادي يف ن�س�خ�ت��ه ال�ث��ان�ي��ة
وال �ع �ش��ري��ن ان �س �ح ��اب ام�ي�رك ��ا م ��ن اإلت �ف ��اق
ال�ن��ووي مع اي ��ران .واك ��دوا على احلفاظ على
اإلتفاق النووي وجمابهة التوجهات االمريكية
االحادية اجلانب.
* ترامب ال يعرف شيئاً عن فن التوافقات
الدبلوماسية
ق��ال اي�ل�ان غ��ول��دن�برغ ،م��دي��ر م��رك��ز امريكا
احلديثة االمين ان ترامب ال يعرف شيئا عن فن
التوافقات الدبلوماسية الدولية وطبيعتها.
ون �ش��رت صحيفة (ف� ��ارن س �ي�تي) االم��ري�ك�ي��ة
مقاال لغولدنربغ مستشار وزارة الدفاع لشؤون
ال �ش��رق االوس ��ط يف االع� ��وام  2012-2009جاء
فيه ان إلغاء ترامب اجتماعه مع زعيم كوريا
الشمالية وخروجه من اإلتفاق النووي مع ايران
واعادة التفاوض بشأن التجارة احلرة مع امريكا
الشمالية كل ذلك دليل على ان ترامب وفريقه
ال يعرفان شيئاً عن (فن التوافق) والدبلوماسية
يف احملافل الدولية.
واض� � ��اف :إن اح� ��د م �ص��ادي��ق ع� ��دم م�ع��رف�ت��ه
ب��ال �ت��واف �ق��ات ال��دب �ل��وم��اس �ي��ة ه ��و م �ف��اوض��ات��ه
ال �ت �ج��اري��ة م ��ع ال �ص�ي�ن؛ ح�ي��ث ان ك ��ل خ�ط��وة
خطاها هو وفريقه كانت خاطئة وان فريقه
الذي ترأسه وزير اخلزانة (استيفان منوجني) مل
يقرأ ولو كتابا واحدا عن فن التفاوض الدولي.
ويضيف مدير مركز امريكا احلديثة االمين
ان م�ف�ت��اح ال �ت �ف��اوض يف احمل��اف��ل ال��دول �ي��ة هو
االستعداد هلا ،وهو ليس باألمر اليسري؛ حيث
قضايا ال�ع�لاق��ات التجارية م��ع الصني كانت
وجهات نظر فريق ترامب متضاربة ومل يتوصلوا
اىل نتيجة مع الصني او فيما خيص الربنامج
ال�ن��ووي االي��ران��ي هناك ت�ض��ارب ب�ين املسؤولني
االمريكان.
وخ�ل��ص (غ��ول��دن�برغ) اىل ال �ق��ول :إن ترامب
وف��ري �ق��ه ال ي �ع��رف��ون ش�ي�ئ��ا ع ��ن ف ��ن ال�ت�ف��اوض
الدبلوماسي.
* ال ميكن الوثوق بامريكا على االطالق
اىل ذلك اكد خبري الشؤون الشرق اوسطية
يف صربيا «رادة بوجوفيج» ،ان االم��م املتحدة
واىل جانبها  4دول من االعضاء الدائمني لدى
جملس االم��ن ال��دول��ي تدعم االت �ف��اق االتفاق
النووي؛ مضيفا ان انسحاب امريكا من االتفاق
اظهر بانها ال تلتزم بتعهداتها وال ميكن الوثوق
بهذا البلد اطالقا.
ويف ت�ص��ري��ح ال�س�ب��ت مل��راس��ل «ارن� � ��ا» ،وص��ف
بوجوفيج االت �ف��اق ال �ن��ووي ب��ان��ه وثيقة دولية
ضمنت للعامل ال�س�لام واالس �ت �ق��رار ون ��وه ب��دور
ايران السلمي يف سياق ترسيخ االمن واالستقرار
على صعيد املناطق االسرتاتيجية للغاية يف
ال �ع��امل؛ مبينا ان االت �ف��اق ال �ن��ووي شكل امثل
الطرق حلل املشاكل والقضايا الدولية الثنائية
وم�ت�ع��ددة االط ��راف وع��دم اللجوء اىل خيارات
اخرى مثل اخليار العسكري يف هذا اخلصوص.
وقال بوجوفيج انه باستثناء امريكا والسعودية
والكيان الصهيوني ،بوصفها البلدان املعادية
للجمهورية االسالمية االيرانية ،هناك العديد
م��ن ال ��دول مب��ا فيها روس �ي��ا وال �ص�ين واالحت ��اد
االوروبي تدعم هذا االتفاق.
وش��دد على ان الربنامج الصاروخي االيراني
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هو ألغراض دفاعية فقط؛ مضيفا ان املسؤولني
االيرانيني على غرار نظرائهم يف الدول االخرى
يعملون على الدفاع عن امن بالدهم.

ظريف...
انها حرب نفسية اطلقها الكيان الصهيوني
لنشر تلك االق ��اوي ��ل ،كما ان�ن��ا أعلنا م ��راراً
سنتفاوض ح��ول اإلت�ف��اق ال�ن��ووي فقط وفيما
خيص القضايا خارج اإلتفاق النووي لن نطلب
ونتحدث حوهلا.
ولفت وزي��ر اخلارجية اىل تقدم يف املباحثات
ب�ش��أن اس�ت�م��رار اإلت �ف��اق ال �ن ��ووي ،ق��ائ�ل ًا :حنن
تقدمنا يف تلك املباحثات اىل ه��ذه اللحظة
وم� ��ازال ال ميكننا ال �ق��ول ه��ل ك��ان��ت سيئة او
ناجحة.

روحاني...
وأوعز روحاني اىل سكرتارية (اجمللس) ان يضع
على س ّلم ب��رام��ج اجتماعاته ال�ق��ادم��ة ،تقديم
امل �ق�ترح��ات ال��واض �ح��ة يف جم ��ال ال �ت �ع��اون بني
السلطات الثالث ملواجهة التحديات األساسية
واإلق �ت �ص��ادي��ة ب�ع�ي��دة امل� ��دى وك��ذل��ك اخت��اذ
القرارات الضرورية إلدارة الظروف اإلقتصادية
اجلديدة يف البالد.
اىل ذل� ��ك ،أع �ل��ن ك ��ل م ��ن رئ �ي��س السلطة
القضائية آية اهلل آملي الرجياني ،ورئيس جملس
الشورى اإلسالمي علي الرجياني ،استعدادهما
لتقديم الدعم الكامل جلهود احلكومة اهلادفة
اىل معاجلة التحديات اإلقتصادية الرئيسية يف
البالد وخاصة يف جماالت االنتاج وتوفري فرص
العمل واالمن واالستثمار.
من جهة أخرى بعث الرئيس روحاني ،السبت،
برقية تهنئة مبناسبة إنتخاب نيكوالس مادورو
ل��والي��ة رئ��اس �ي��ة ث��ان�ي��ة ّ
أك� ��د خ�لاهل��ا ع�ل��ى أ ّن
اإلقامة الناجحة واهلادئة والسليمة لإلنتخابات
الرئاسية يف ظل العقوبات االقتصادية املفروضة
ضد هذا البلد والتهديدات اليت تطلقها القوى
االج�ن�ب�ي��ة ال�ع�ظ�م��ى ُت�ع�ت�بر ان �ت �ص��اراً وجن��اح �اً
كبرياً للشعب واحلكومة يف مجهورية فنزويال.
ون��ق�ل ً�ا ع ��ن امل �ك �ت��ب االع�ل�ام ��ي مل�ك�ت��ب رئ�ي��س
اجلمهورية جاء يف برقية التهنئة :إن اإلج��راء
الناجح واهل ��ادئ والسليم هل��ذه االنتخابات يف
ظل العقوبات االقتصادية املفروضة ضد هذا
البلد وال �ت �ه��دي��دات األجنبية ُتعترب ان�ت�ص��اراً
وجناحاً كبرياً للشعب واحلكومة يف مجهورية
فنزويال.
ّ
وأك��د رئيس اجلمهورية خالل الربقية على
تضامن الشعب االي��ران��ي واحلكومة االيرانية
مع فنزويال حكومة وشعبا معرباً عن أمله بأن
تستمر وت�ت��وس��ع ع�لاق��ات ال �ص��داق��ة وامل�ت�ع��ددة
اجل ��وان ��ب ب�ين ال�ب�ل��دي��ن ع�بر م �س��اع مشرتكة
يتبناها م�س��ؤول��و البلدين خ��اص��ة خ�لال فرتة
الوالية اجلديدة للرئيس املنتخب.
ي��ذك��ر ب� ��أ ّن ن �ي �ك��والس م � ��ادورو ف ��از بأغلبية
ساحقة يف ان�ت�خ��اب��ات ف�ن��زوي�لا ال��رئ��اس�ي��ة اليت
اُقيمت يف العشرين من أيار/مايو ليبدأ بذلك
دورة رئاسية ثانية.

رئيس لجنة القدس...
وأق�ص��ى مناطق ال�ع��امل ستتحول اىل قاعدة
للوحدة والوفاق والتعاطف يف العامل االسالمي
يف ال��دف��اع ع��ن ال�ش�ع��ب الفلسطيين وتأكيد
السخط ازاء احتالل الصهاينة وعدوانيتهم.
واعترب التطورات االخرية يف االراضي احملتلة
وجم� � ��ازر ال �ك �ي ��ان ال �ص �ه �ي��ون��ي امل �ص �ط �ن��ع ضد
الفلسطينيني واليت أسفرت عن استشهاد حنو
 70واصابة اآلالف خالل مسريات العودة دليال
آخر على سياسات اهليمنة االمريكية وجمازر
الصهاينة.
واع��رب عن اسفه لعدم اخت��اذ بعض البلدان
العربية موقفا حازما حيال جرائم الصهاينة
ب��ل غ��ض ال�ن�ظ��ر عنها رغ ��م ال�ظ�ل��م والتعسف
ال��واض��ح ال��ذي يلقاه الشعب الفلسطيين على
يد االحتالل والذي اثار مجيع الضمائر احلرة
يف العامل.
واش� ��ار اىل وع ��د ق��ائ��د ال �ث��ورة ب ��أن الصهاينة
سوف لن يكون هلم وجود بأذن اهلل بعد  25عاما،
ووص �ف��ه ب��األف��ق ال��واض��ح لفلسطني ،موضحا
ان م��وج��ة ج��دي��دة م��ن التعاطف وال��وح��دة بني
خمتلف ال�ف�ص��ائ��ل الفلسطينية ق��د انتشرت
ال�ي��وم كما دخ��ل جيل م��ن الشبان اجملاهدين
اىل ساحة املعركة مع الكيان اإلسرائيلي ،وان
املؤامرة الصهيونية يف نقل السفارة األمريكية
إىل ال �ق��دس ال�ش��ري��ف س�ت�ك��ون مب�ث��اب��ة مقدمة
لتسريع انهيار هذا النظام املصطنع.
ودع ��ا رم�ض��ان ش��ری��ف اجلميع اىل املشاركة
ال�ق�ص��وى يف م �س�يرات ي ��وم ال �ق��دس ال�ع��امل��ي يف
اجلمعة االخ�ي�رة م��ن شهر رم�ض��ان امل�ب��ارك من
اج ��ل ت�ك��ري��س دع��ائ��م ال��وح��دة وال�ت�ض��ام��ن بني
صفوف املسلمني.

العراق...
واحلقائب الوزارية يف إقليم كردستان وبغداد
يف ح��ال ج��رت امل �ف��اوض��ات ب�ش��أن ذل ��ك ،وليس
لدينا خطوط محراء جتاه أية كتلة سياسية.
وأكد القيادي يف االحتاد الوطين الكردستاني
وعضو الوفد املفاوض إىل بغداد خالد شواني،
يف ت�ص��ري��ح إىل ج��ري��دة (ال �ش��رق األوس� ��ط) أن
املباحثات ال تزال يف بدايتها ومل تتضح األمور
بعد بالشكل ال��ذي ميكن أن تتحدد من خالله
املواقف حول هذا األمر أو ذاك .وأوضح شواني
بشأن املوقف من منصب رئاسة اجلمهورية وما

إذا كان ذلك يشكل نقطة خالفية مع احلزب
ال��دمي �ق��راط��ي ال �ك��ردس �ت��ان��ي ب��زع��ام��ة مسعود
بارزاني أستطيع القول :ال يوجد خالف مبعنى
اخل�ل�اف ب�ين ال�ط��رف�ين م��ع أن املنصب ه��و من
حصتنا ك��احت��اد وط�ن�ي ك��ردس�ت��ان��ي .وأك��د
ش ��وان حم�م��د ط��ه م �س��ؤول ال �ف��رع اخل��ام��س يف
احلزب الدميقراطي الكردستاني وعضو الوفد
امل�ف��اوض يف بغداد ال��ذي ترأسه فاضل مرياني
سكرتري احل ��زب ال��دمي�ق��راط��ي الكردستاني يف
تصريح صحايف ،أن موضوع رئاسة اجلمهورية
ق��د ال يشكل نقطة خ�لاف�ي��ة ك �ب�يرة ألن ه��ذا
يتعلق مبرحلة ثانية من املفاوضات بعد حسم
رئاسة الوزراء اليت وإن كانت من حصة الشيعة
ل�ك��ن حن�ت��اج إىل ت��واف �ق��ات وم�ب��اح�ث��ات مضنية
ح �ت��ى ن �ص��ل إىل ال�ك�ت�ل��ة األك �ب�ر ال�ت�ي ت��رش��ح
رئيس ال� ��وزراء ،وأوض ��ح مصدر ك��ردي مطلع،
أن االحتاد الوطين الكردستاني لديه مرشحان
ملنصب رئيس اجلمهورية وهما الرئيس احلالي
فؤاد معصوم ووزير املوارد املائية السابق ورئيس
هيئة املستشارين احلالي يف رئاسة اجلمهورية
عبد اللطيف رشيد ،لكن مل حيسم األمر حتى
ريا إىل
اآلن داخل املكتب السياسي للحزب .مش ً
أن احلزب الدميقراطي ليس متمس ًكا باملنصب
ق��در متسكه مبناصب اإلق�ل�ي��م ،وبالتالي كل
التوقعات تشري إىل أنه سيمنحه لالحتاد الوطين
ولكن بشروط مل يكشف عنها حتى اآلن.
* احلزبان الكرديان مل خيرجا بإتفاق مع
املالكي والعامري
من جانبها ،كشفت صحيفة لندنية ،السبت،
ان لقاء رئيس ائتالف دولة القانون نوري املالكي
ورئيس حتالف الفتح ه��ادي العامري مبمثلي
احل��زب�ين ال �ك��ردي�ين مل خي ��رج ب��ات�ف��اق حقيقي
إلعالن الكتلة األكرب.
ون�ق�ل��ت صحيفة احل �ي��اة ع��ن م �ص��در مطلع
قوله :إن اللقاء الذي مجع مؤخرا بني ممثلني
عن احلزب الدميوقراطي الكردستاني واالحتاد
الوطين الكردستاني يف بغداد برئيس ائتالف
دولة القانون نوري املالكي ورئيس حتالف الفتح
هادي العامري ،مل خيرج باتفاق حقيقي إلعالن
الكتلة األكرب.
واض��اف املصدر ال��ذي طلب ع��دم الكشف عن
امس ��ه ،ان احل��زب�ين ال �ك��ردي�ين يسعيان إىل أن
يكونا بيضة ال�ق�ب��ان يف املنافسة على الكتلة
األكرب واختيار رئيس احلكومة ،مشريا اىل ان
هذه االسرتاتيجية تتبناها قوى سنية أيضاً.
* مصادر :ال تقليص لعدد األمريكيني يف
العراق
م��ن ج��ان��ب آخ� ��ر ،ذك� ��رت صحيفة (ال�ع��رب��ي
اجلديد) القطرية ،ان حجم القوات االمريكية
يف العراق ازداد واضافة اىل وجودها االستخباري
على احلدود مع سوريا ،فيما اكد ضابط بوزارة
الدفاع العراقية ان احلديث عن تقليص تلك
القوات غري صحيح.
ون�ق�ل��ت ال�ص�ح�ي�ف��ة ع��ن ع�س�ك��ري�ين ع��راق�ي�ين
قوهلم ان قرار الربملان الذي ألزم رئيس الوزراء
حيدر ال�ع�ب��ادي ،بوضع ج��دول زم�ني النسحاب
اجل �ي��ش األم�ي�رك ��ي م ��ن ال� �ع ��راق م ��ا زال غري
مفعل ،مبينني أن حجم القوات األمريكية زاد
مع نفوذها ووجودها االستخباري على الشريط
احلدودي العراقي السوري.
واضافوا اصبح هلذه القوات معسكران يف معرب
التنف العراقي وقرب مناجم الفوسفات جنوب
القائم.
وك��ان الربملان العراقي قد أق� ّر ،يف األول من
آذار املاضي ،ق��راراً يلزم احلكومة بوضع جدول
زمين ملغادرة القوات األجنبية من العراق بشكل
ك��ام��ل ،وذل��ك ضمن م�ش��روع ق��رار تقدمت به
كتل برملانية.
ونقلت الصحيفة عن ضابط كبري يف وزارة
الدفاع العراقية قوله :إن احلديث عن تقليص
حجم القوات األمريكية بالعراق غري صحيح،
م �ش�يراً إىل مت��دده��ا ،كما أن ب��رام��ج تدريبها
للقوات العراقية ودعمها لوجستياً مستمرة،
وهي تساعد حالياً على تأهيل منظومة الدروع
والدبابات العراقية اليت تضررت خالل احلرب
على تنظيم داعش ،إذ إن هناك عدداً كبرياً من
الدبابات أمريكية الصنع ،موجودة يف معسكر
التاجي ومقربة األسلحة ،حباجة إىل إص�لاح،
والربنامج اخلاص بإعادة تأهيلها يستغرق وقتاً
طوي ًال.
وتابع ان القوات األمريكية زادت من قدرتها
االستخبارية يف العراق بشكل ع��ام ،من خالل
قواعد احلبانية ،وع�ين األس��د ،وبلد ،واملطار،
والقيارة ،وأربيل ،ومعسكرات صغرية حدودية
يف ربيعة جنوب غرب املوصل على احلدود بني
نينوى ودير الزور السورية ،وكذلك قرب مبنى
اجلمارك القديم يف القائم على طريق مناجم
الفوسفات القديم ،ومقابل التنف ،موضحاً أن
الضربات اليت شنها أخرياً سالح اجلو العراقي
يف س��وري��ا كانت ب�ن��ا ًء على ص��ور جوية زودت
وزارة الدفاع األمريكية (البنتاغون) اجلانب
العراقي بها.
واص� ��در ال �ع �ب��ادي يف وق ��ت س��اب��ق ب �ي��ان �اً ،ق��ال
فيه إنه وجه القوات العراقية املسلحة بتأمني
احلدود مع سورية وإغالقها بشكل كامل.
* العمليات االمنية يف مدن العراق
م �ي��دان �ي �اً ،أف� ��اد م �ص��در أم�ن�ي يف ك��رك��وك،
السبت ،مبقتل عدد من عناصر تنظيم (داعش)
وتدمري مضافات تابعة للتنظيم بقصف لطريان
التحالف الدولي جنوب غربي احملافظة.
وق ��ال امل�ص��در يف ح��دي��ث للسومرية ن�ي��وز :إن
طريان التحالف الدولي نفذ ضربات جوية على
أهداف يف منطقة الرشاد ( 45كم جنوب غربي
ك��رك��وك) ،بالتنسيق م��ع ال�ف��رق��ة اخلامسة
وال�ف��رق��ة االل �ي��ة للشرطة االحت ��ادي ��ة .وأض ��اف
املصدر ال��ذي طلب ع��دم الكشف عن امس��ه ،أن

ال�ض��رب��ات اجل��وي��ة أس�ف��رت ع��ن مقتل ع��دد من
عناصر تنظيم داع��ش وتدمري مضافاتهم اليت
يستخدمونها لالختباء.
ويف االن� �ب ��ار ،أع�ل�ن��ت م��دي��ري��ة االس �ت �خ �ب��ارات
ال �ع �س �ك��ري��ة ،ع ��ن اح� �ب ��اط خم �ط��ط (اره ��اب ��ي)
الستهداف القوات االمنية يف صحراء حمافظة
االن � �ب� ��ار ،ف�ي�م��ا اش � ��ارت اىل ت��دم�ير مضافتني
حتتويان على عدد كبري من االسلحة واالعتدة.
وق��ال��ت امل��دي��ري��ة يف ب �ي��ان :إن م �ف��ارز امل��دي��ري��ة
يف الفرقة ال�ع��اش��رة وبعملية استباقية نوعية
نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة احبطت
خمططا اره��اب�ي��ا ك��ان يعد لتنفيذه م��ن قبل
ارهابيني انغماسيني يستهدف قطعاتنا االمنية.
واض��اف��ت امل��دي��ري��ة ،أن ��ه ج ��رى تنفيذ عملية
خاطفة مت خالهلا مداهمة مضافتني لعصابات
داع ��ش االره��اب �ي��ة مش��ال��ي ص �ح��راء ال �ث��رث��ار يف
االنبار وتضبط بداخلهما املخططات الكاملة
ل�ل�ع�م�ل�ي��ات امل ��زم ��ع ت�ن�ف�ي��ذه��ا م ��ن ق �ب��ل تلك
العصابات باالضافة اىل ضبط  2صارو خ موجه
مع قاعدة اطالقهما و 2حزام ناسف و 2بندقية
 AKو 4مساطر تفجري و 4قذائف هاون وبدالت
انغماسيني و 2جعبة ع�ت��اد و 6خم ��ازن رشاشه
مع عتادها وه��اون عيار  120ملم باالضافة اىل
كامت صوت ورمانة يدوية وكمية من االرزاق
اجلافة واملعلبات الغذائية ،مبينة انه مت تدمري
املضافتني موقعيا من قبل مفرزة هندسة الفرقة.
ويف دي��اىل ،أعلن قائد عمليات دي��اىل الفريق
ال��رك��ن م��زه��ر ال� �ع ��زاوي ،ال �س �ب��ت ،ع��ن تدمري
م �ض��اف��ة ت��اب �ع��ة ل�ت�ن�ظ�ي��م (داع� � ��ش) يف عملية
عسكرية واس�ع��ة ج��رت على احل ��دود م��ع صالح
الدين مشالي احملافظة.
وق ��ال ال� �ع ��زاوي :إن عملية ع�س�ك��ري��ة واس�ع��ة
انطلقت من عدة حم��اور لتعقب تنظيم داعش
اإلرهابي يف مناطق حاوي العظيم واملطيبيجة
وامليتة والسبيعات على احلدود بني دياىل وصالح
ال��دي��ن بغطاء م��ن ط�يران اجليش ومبشاركة
ق ��وات أمنية مشرتكة م��ن اجل�ي��ش والشرطة
واحلشد الشعيب والعشائري.
وأضاف العزاوي يف حديث صحايف :إن النتائج
األول �ي��ة للعملية ه��ي ت��دم�ير مضافة لتنظيم
داع��ش ،مشرياً إىل أن العملية األمنية ما تزال
مستمرة لتحقيق كافة أهدافها.
وعلى صعيد متصل ،اعلنت اللجنة االمنية يف
جملس دياىل ،اجلمعة ،عن اعتقال قيادي (مهم
ج��دا) يف تنظيم (داع ��ش) بعملية نوعية جرت
شرقي احملافظة.
وقال رئيس اللجنة صادق احلسيين يف حديث
ص �ح��ايف :إن م �ف��ارز اس�ت�خ�ب��ارات واره� ��اب وزارة
ال��داخ�ل�ي��ة يف دي ��اىل جنحت جبهد ام�ني مميز
من االطاحة باحدى قيادات داعش االرهابي يف
منطقة الندا (45كم شرق بعقوبة) وهو ميثل
العقل املدبر للتنظيم النشطته االجرامية يف
استهداف االرتال العسكرية.
واض� ��اف احل �س �ي�ني ،ان ال �ق��وة ع �ث��رت حب��وزة
املعتقل على ح��زام ناسف وعبوات وخمططات
ارهابية ،مؤكدا ان العملية ت��دل على اجلهد
االستخباري الكبري وجناحه يف اخرتاق التنظيم
االرهابي واصطياد قادته.
وك��ان��ت االج �ه��زة االمنية يف دي ��اىل اعتقلت
العديد من ق��ادة داع��ش خ�لال االشهر املاضية
بعملية ن��وع�ي��ة ج ��رت يف م�ن��اط��ق متفرقة من
احملافظة.
ويف األث �ن��اء ،أع�ل��ن م�س��ؤول حملي يف دي��اىل،
ال �س �ب��ت ،ع��ن اح �ب��اط اول حم��اول��ة (داع �ش �ي��ة)
حلرق حماصيل احلنطة يف قرى حمررة داخل
احملافظة .وقال مدير ناحية السعدية (60كم
مش ��ال ش ��رق ب�ع�ق��وب��ة) امح ��د ال ��زرك ��وش ��ي يف
حديث لـ السومرية نيوز ،ان تنظيم داعش حاول
اح ��راق حماصيل احلنطة لقرى ب�ني وي��س يف
اطراف السعدية ،اال ان القوات االمنية واحلشد
الشعيب وااله��ال��ي بتعاون االط�ف��اء متكنوا من
اح�ب��اط احمل��اول��ة والسيطرة على ال �ن�يران بعد
فرتة وجيزة.
واض��اف الزركوشي ان دومن�ين فقط تضررا
م ��ن ن �ي�ران داع� ��ش وب�ق�ي��ة االراض � ��ي مل يناهلا
اي ض��رر ،مؤكدا ان ال�ق��وات االمنية واحلشد
الشعيب اختذت سلسلة اجراءات للحيلولة دون
تكرار عملية استهداف حماصيل القرى احملررة.
وت��اب��ع ان ه��ذه تعد اوىل حم ��اوالت داع ��ش يف
استهداف حماصيل احلنطة للموسم احلالي
بدياىل.
اىل ذل��ك ،أف��اد مصدر ام�ني م�س��ؤول وشهود
ع �ي ��ان م �س ��اء اجل �م �ع ��ة ،ان ت �ف �ج�يرا م ��زدوج ��ا
استهدف مقر احل��زب الشيوعي العراقي وسط
العاصمة بغداد .وق��ال املصدر والشهود لشفق
نيوز :إن عبوتني ناسفتني كانتا موضوعتني
امام مقر احلزب يف ساحة االندلس حبي الكرادة
وس��ط بغداد انفجرتا بشكل متزامن .وأض��اف
املصدر والشهود ان االنفجار امل��زدوج مل خيلف
سوى خسائر مادية فقط.
م ��ن ج�ه�ت��ه ق ��ال ال �ق �ي��ادي يف احل� ��زب ج��اس��م
احل �ل �ف��ي يف ب �ي��ان م�ق�ت�ض��ب ل ��ه ،إن قذيفتني
اس�ت�ه��داف��ا مقر احل ��زب الشيوعي ال�ع��راق��ي يف
ساحة االندلس ،وال توجد خسائر.
اىل ذل��ك اع�ل��ن امل��رك��ز األم�ن�ي يف ب �ي��ان ،ان
عبوة حملية الصنع كانت موضوعة باحلديقة
اخللفية ملقر احلزب الشيوعي بالقرب من ساحة
األندلس وسط بغداد انفجرت دون اضرار.
وات �ه��م ال�ق�ي��ادي يف احل ��زب الشيوعي جاسم
احللفي اجلمعة اطرافا سياسية مل يسمها بانها
وراء اخلروقات االمنية يف العاصمة بغداد اليت
كان اخرها استهداف مقر حزبه.
وق� ��ال احل �ل �ف��ي ل�ش�ف��ق ن��ي ��وز ،ان اخل ��روق ��ات
االمنية سببها نتائج االنتخابات ،مردفا بالقول
ان ��ه ع� ��ادة ب�ع��د ك��ل ان �ت �خ��اب��ات ت �ق��وم اجل�ه��ات
اخلاسرة او املتهمون بالفساد باللجوء اىل هذه

األساليب ،على حد وصفه .واحل��زب الشيوعي
العراقي ضمن ائ�ت�لاف (س��ائ��رون) امل��دع��وم من
قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ،والذي
حصد اعلى األص ��وات بالعراق يف االنتخابات
التشريعية اليت جرت مؤخرا.
* م��س ��اع ��دات أم�ي�رك �ي ��ة م��ال �ي��ة ل �ق��وات
البيشمركة يف العراق
أق ��ر جم�ل��س ال �ن ��واب األم��ري �ك��ي ،وب��أك�ث��ري��ة
األص ��وات ،مشروع قانون ميزانية وزارة الدفاع
األمريكية واملعروف باسم قانون تفويض الدفاع
ال ��وط�ن�ي ل�س�ن��ة  ،2019وق� ��د خ �ص��ص م �ش��روع
ال�ق��ان��ون مبلغاً ق��دره  290مليون دوالر لقوات
البيشمركة.
وحبسب قانون تفويض الدفاع الوطين لسنة
 ،2019الذي إطلعت عليه شبكة رووداو اإلعالمية،
فأنه سيتم توفري هذا املبلغ لقوات البيشمركة
لألسباب التالية :قدمت ق��وات البيشمركة يف
إقليم كوردستان العراق دعماً كبرياً للواليات
امل �ت �ح��دة االم��ري �ك �ي��ة ،يف احل� ��رب ع�ل��ى تنظيم
داعش يف العراق وال يزالون مستمرين بتقديم
هذا الدعم ،القضاء نهائياً على عناصر تنظيم
داع��ش ه��و أم��ر مهم لتحقيق االس�ت�ق��رار ونشر
روح التسامح بني مجيع العراقيني من مجيع
امل��ذاه��ب والطوائف والقوميات ،وان يكون هلم
مكان يف احلكومة واجملتمع العراقي.
ولدعم استمرار العمليات ضد تنظيم داعش،
وبالتنسيق مع احلكومة املركزية العراقية ،من
الضروري ان توفر الواليات املتحدة األمريكية
 290مليون دوالر لقوات البيشمركة يف إقليم
ك��وردس�ت��ان ال �ع��راق ،لكي ت�ق��دم ال��دع��م ال�لازم
للقوات العراقية وألمريكا ولبقية دول التحالف،
للحفاظ على املكتسبات ومح��اي��ة املناطق من
عناصر داعش ومن يدعمونهم ،والقضاء نهائيا
على هذا التنظيم يف العراق .وحبسب املشروع
نفسه ،فقد مت ختصيص  560مليون دوالر لدعم
القوات االمنية العراقية .ومن املقرر ان يصوت
جم�ل��س ال�ش�ي��وخ األم��ري �ك��ي ع�ل��ى ه ��ذا امل�ش��روع
خالل األسابيع القليلة املقبلة.

وزير الدفاع االيراني...
وال�ت�ص��دي هل��ا وبطبيعة احل��ال فانهم ومنذ
اليوم االول النتصار الثورة االسالمية فرضوا
احلظر على بالدنا واوج��دوا العديد من القيود
ومل يفوا بعهدهم ال��ذي اب��رم��وه وه��و اإلج��راء
الذي أدى اىل فضيحتهم امام انظار العامل.
واكد العميد حامتي قائ ًال :حينما أسقطت
ال �ف��رق��اط��ة االم�ي�رك��ي ��ة (ف �ي �ن �س �ن��س) ط��ائ��رة
الركاب االيرانية ف��وق مياه اخلليج الفارسي
عام  ،1988لو كنا منتلك القدرات الدفاعية
ال�ت�ي منتلكها ال �ي��وم ألغ��رق�ن��ا ه ��ذه الفرقاطة
وارسالناها اىل قاع البحر حبيث ال يعثروا حتى
على جثمان قائدها.
وق ��ال وزي ��ر ال��دف��اع :إن أع��داءن��ا ه��م امريكا
وال �ك �ي��ان ال�ص�ه�ي��ون��ي ام ��ا دول امل�ن�ط�ق��ة فإنهم
جرياننا ولنا عالقات طيبة معهم وان قدراتنا
الدفاعية هي يف خدمتهم ،ما عدا بعض الدول
ال�ت�ي ي �ت �ع��اون ح�ك��ام�ه��ا م ��ع ام�ي�رك ��ا وال �ك �ي��ان
الصهيوني.
واك���د ال�ع�م�ي��د ح��امت��ي ،ان �ن��ا ن��زي��د ق��درات�ن��ا
الدفاعية حلظة بلحظة ليعلم العدو بان يده لن
تصل اىل ترابنا ابدا.
ويف االش� ��ارة اىل اإلت �ف��اق ال �ن��ووي ق ��ال وزي��ر
الدفاع :اننا بصفتنا احد طريف اإلتفاق النووي
ن�ف��ذن��ا مج�ي��ع ت�ع�ه��دات�ن��ا وب��امل�ق��اب��ل ن�ت��وق��ع من
الطرف اآلخر أيضاً العمل بتعهداته.
وقال العمید حامتی :إن االمریكینی نقضوا
ال�ع�ه��د م��ن ال �ب��دای��ة ن�ص��ا وروح� ��ا وینبغي على
البقیة التعویض ع��ن ذل��ك وبطبيعة احل��ال
فإننا سنواصل طریق الصمود واملقاومة ومن
املؤكد ان املستقبل سیكون لنا ،وان شعبنا كان
شاخما اىل االن وسیبقى يف املستقبل كذلك
النه يفي بتعهداته من اجل السالم واالستقرار
وإن مل يعمل اآلخ��رون فان ذلك يضر بالسالم
واالمن واالستقرار يف العامل.
وفيما يتعلق مبسألة التفاوض حول القدرات
الصاروخية قال :هل ان امريكا الناكثة للعهد
جديرة بالثقة لتطرح مثل هذا املوضوع ؟ من
امل��ؤك��د ان�ن��ا ل��ن ن�ت�ف��اوض م��ع أي ك ��ان ح��ول
القضية الصاروخية والدفاعية وسنعمل بتسارع
اكرب يف هذا اجملال.

تتمات ص 3
الجيش السوري...
وقالت اللجنة يف بيان ،اجلمعة ،إنه «منذ يناير
املاضي وحتى اآلن ،أسفرت عمليات البحث عن
العثور على  900جثة».
وأوض� � ��ح ع �ض��و جل �ن��ة إع� � ��ادة إع� �م ��ار ال ��رق ��ة،
ع �ب��دال��رؤوف أمح ��د أن «غ��ال�ب�ي��ة اجل �ث��ث تعود
ألطفال ونساء يصعب التعرف على هوياتهم».
وحسب املعلومات األول �ي��ة ،ف��إن اجلثث تعود
ألن��اس حاولوا الفرار من الرقة ،إال أنهم قتلوا
على يد مسلحي تنظيم «داعش».
وتتبع جلنة إع��ادة إعمار الرقة جملس الرقة
املدني الذي أسسته «قوات سوريا الدميقراطية»
يف عام  ،2017بهدف تولي إدارة شؤون املدينة بعد
ط��رد تنظيم «داع ��ش» منها .ويضم أكثر من
 100عضو من سكان الرقة.
ويف سياق آخ��ر تسلمت س��وري��ا رئ��اس��ة املؤمتر
األمم��ي لنزع األسلحة رغم معارضة أمريكية
وإسرائيلية لذلك ،حيث تبدأ سوريا شغل هذا
املنصب اع �ت �ب��اراً م��ن اإلث �ن�ين ال �ق��ادم ول�غ��اي��ة 4
أسابيع ،وهي منظمة أممية ُتعنى بالعمل على
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ن��زع أسلحة الدمار الشامل واألسلحة النووية
ومراقبة التسلح يف العامل وتضم  65دول��ة من
بينها الدول اخلمس الدائمة العضوية.
وي��أت��ي ه��ذا التطور رغ��م محلة عنيفة قامت
بها ال��والي��ات املتحدة و» إس��رائ�ي��ل» ملنع تسلم
سوريا رئاسة املؤمتر ،وأجرى اجلانب األمريكي
خالل األيام املاضية اتصاالت مكثفة مع اجلانب
ال��روس��ي من أج��ل الضغط على سوريا ودفعها
للتنازل عن رئاسة املؤمتر من دون نتيجة.
ووصف املندوب األمريكي يف األمم املتحدة يف
جنيف ،روبرت وود ،يوم االثنني املقبل ،يوم بدء
والية سوريا يف رئاسة املؤمتر ،بأنه سيكون «أحد
أحلك األيام يف تاريخ مؤمتر نزع السالح» ،على
حد وصفه.
*أه� ��ال� ��ي احل �س �ك��ة ي� �ن ��اش ��دون احل �ك��وم��ة
السورية محايتهم
م ��ن ج �ه��ة اخ � ��رى ش �ه ��دت أح� �ي ��اء يف م��دي�ن��ة
احل�س�ك��ة مش ��ال ش ��رق س��وري��ا اح�ت�ج��اج��ات من
ق �ب��ل ال �س �ك ��ان ض ��د م ��ا وص� �ف ��وه ب��ـ»مم ��ارس ��ات
وانتهاكات» الوحدات الكردية وسط مناشدة
األهالي احلكومة السورية التدخل واحلماية.
وذكرت مصادر حملية يف مدينة احلسكة أن
أهالي حي غويران جنوب غرب مدينة احلسكة
الذي يسكنه أبناء عشائر عربية قاموا بإشعال
النار يف إطارات السيارات وقطع الطريق الواصل
بني حيي النشوى الغربية والشرقية ومنطقة
دوار الشريعة على م��دخ��ل احل��ي ملنع عناصر
«الوحدات الكردية» من دخول احلي ،تزامنا مع
التظاهرات اليت يشهدها احلي ضد ممارسات
وح� ��دات احل �م��اي��ة يف اع �ت �ق��ال ال �ش �ب��اب ال�ع��رب
وجتنيدهم.
وذك��ر نشطاء أن االحتجاجات انتقلت إىل
ع��دد م��ن األح �ي��اء ال�تي تسكنها أغلبية عربية
وم �ن �ه��ا ح ��ي غ ��وي ��ران اجمل� � ��اور حل ��ي ال �ن �ش��وى،
ووجهت دعوات مساء اجلمعة يف مساجد املدينة
للتظاهر عقب صالة الرتاويح ليلة السبت ضد
مح�ل��ة االع �ت �ق��االت ال�ت�ي تنفذها ق ��وات س��وري��ا
الدميقراطية ضد أبناء العشائر العربية متمثلة
يف التجنيد اإلجباري.
وأك ��دت امل�ص��ادر أن االع�ت�ق��االت طالت حتى
طالب املرحلة الثانوية وزائري املدينة من مدن
وحمافظات أخ��رى ،مشرية إىل خمالفات حتى
يف القرارات اليت وضعتها «الوحدات الكردية»
وأوهلا شرط السن بالنسبة للتكليف.

شبان فلسطينيون...
يذكر بأن الشهيد عويضة أصيب أثناء عمله
على إح��دى عربات بيع املثلجات للمتظاهرين
على ح��دود غ��زة .وق��ال شهود عيان ان الشهيد
حسني سامل أبو عويضة استخدم ما ميلكه من
مكربات الصوت باهلتاف والتكبري.
وباستشهاد املواطن أبو عويضة ترتفع حصيلة
اع � �ت� ��داءات ق � ��وات ال� �ع ��دو ال �ص �ه �ي��ون��ي حبسب
إحصائية ل��وزارة الصحة على فعاليات مسرية
ال��ع ��ودة ال �ك�برى م�ن��ذ ان�ط�لاق�ه��ا يف  30م��ارس
املاضي إىل  116شهيد و 13300إصابة منها 330
الزالت خطرية بقطاع غزة.
وك� ��ان ع �ش��رات الفلسطينيني ق��د أص�ي�ب��وا
بينهم ب��ال��رص��اص احل ��ي ،وآخ ��رون باالختناق،
ج��راء اعتداء ق��وات االحتالل اإلسرائيلي على
املشاركني يف اجلمعة التاسعة من مسرية العودة
الكربى ،واليت جاءت حتت اسم «مستمرون رغم
احل�ص��ار» .واعلنت وزارة الصحة يف غ��زة مساء
اجلمعة ،عن اصابة  109من املتظاهرين جبراح
خمتلفة بينهم سبعة اطفال واربع سيدات ،بعد
ان اطلق جنود االحتالل الرصاص وقنابل الغاز
صوب املتظاهرين على الشريط احلدودي.
وقالت مصادر طبية يف مستشفى الشفاء غرب
مدينة غزة ،إن عددا من الفلسطينيني اصيبوا
بالرصاص احلي ،أطلقه عليهم جنود االحتالل
املتمركزين خلف السواتر الرتابية قرب موقع
«م�ل�ك��ة» احل� ��دودي ش��رق ح��ي ال��زي�ت��ون ،جنوب
شرق مدينة غزة.
ك �م��ا أص��ي ��ب ش� ��اب ب�ق�ن�ب�ل��ة غ � ��از ،وآخ � ��رون
باالختناق نتيجة استنشاق الغاز املسيل للدموع،
الذي أطلقته قوات االحتالل بكثافة على حشود
املواطنني املشاركني يف املسرية السلمية ضمن
فعاليات العودة الشعبية على حدود غزة.
وت��دور مواجهات بني عشرات الشبان والفتية
والفتيات وق��وات االح�ت�لال يف مناطق مراكز
املخيمات ،على امتداد الشريط احلدودي شرق
ال �ق �ط��اع ،خ�ص��وص �اً ش ��رق م��دي�ن�تي رف ��ح وخ��ان
ي��ون��س ج �ن��وب ال �ق �ط��اع ،وش ��رق خم�ي��م ال�بري��ج
وسطه ،وشرق جباليا مشاله.
وك��ان آالف املواطنني ،ب��دأوا عصر اجلمعة،
بالتوافد إىل خميمات العودة شرق قطاع غزة،
للمشاركة يف اجلمعة التاسعة حت��ت عنوان
«مستمرون رغم احلصار».
واعلنت وزارة الصحة اجلمعة استشهاد الشاب
ي��اس��ر س��ام��ي حبيب ( 24ع��ام��ا) م�ت��أث��را جب��راح
اص �ي��ب ب �ه��ا خ�ل�ال م �س�ي�رات ال �ع ��ودة.وأض ��اف ��ت
الصحة ان ال�ش��اب حبيب ك��ان يتلقى العالج
يف مستشفى م��ار يوسف بالداخل ،عند اعالن
استشهاده .وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيني
منذ الثالثني من م��ارس املاضي بعد استشهاد
امل��واط��ن ي��اس��ر س��ام��ي حبيب  24ع��ام��ا متأثرا
جبراح اصيب بها خالل مسريات العودة اىل 115
شهيدا فيما زاد عدد املصابني عن  13الف بينهم
العشرات يف حال موت سريري.
من جانب آخر وبطائرة ورقية حمملة بشعلة
ن��اري��ة ،جن��ح ش�ب��ان االن�ت�ف��اض��ة يف ارب� ��اك ق��وات
االحتالل الصهيوني واشعال احلرائق يف اجلانب
االخر من احلدود الشرقية لقطاع غزة .وأصبحت
الطائرات الورقية معلماً بارزاً يف وسائل مقاومة
الفلسطينيني داخل خميم العودة.

