تتمات

تتمات ص 1
روحاني يعرب...
كما ت�ن��اول روح��ان��ي ال�ش��أن ال �س��وري مشريا
اىل ان ت��واج��د املستشارين االي��ران�ي�ين يف هذا
البلد يأتي بدعوة رمسية من احلكومة السورية
ملكافحة االرهاب على خالف التواجد الالمشروع
وعب عن أمله يف ان جيري
لقوات بعض الدول ّ
إجتثاث ج��ذور االره��اب يف هذا البلد على وجه
ال �س��رع��ة يف ظ ��ل اجل �ه ��ود امل �ش�ترك��ة ل�ل�ق��وات
السورية واحلليفة وان تنتهي احلاجة يف نهاية
املطاف اىل تواجد القوات االجنبية.
واش ��ار روح��ان��ي اىل ال�ت�ق��دم اجل�ي��د احلاصل
على مسار تدوين الدستور اجلديد يف سوريا بني
احلكومة واملعارضة ،مرحبا مبواصلة املشاورات
واملباحثات االيرانية الفرنسية على صعيد ارساء
دعائم االستقرار واألمن يف سوريا.
ب � ��دوره ج ��دد ال��رئ �ي��س ال�ف��رن�س��ي خ�ل�ال ه��ذا
االت��ص ��ال ت��أك �ي��ده ع�ل��ى ان ب��اري��س متمسكة
باإلتفاق النووي وهي تبذل ما بوسعها لصونه
وك�ش��ف ع��ن سلسلة اج� ��راءات وح�ل��ول عملية
لضمان مصاحل ايران يف اإلتفاق النووي.
وق��ال م��اك��رون خ�لال ه��ذا االت�ص��ال اهلاتفي
الذي استغرق ساعة :ان مواقفنا ومواقفكم حول
اإلتفاق النووي هو موقف يكتسب الوجاهة يف
اط��ار القوانني الدولية وأض ��اف :على اجلميع
ان ي�ب��ذل��وا مساعيهم ل�ص��ون اإلت �ف��اق ال�ن��ووي
والينبغي ارتكاب أدنى خطأ يعطي فرصة ذهبية
ملن يريدون القضاء على هذا اإلتفاق.
واك��د اجلانبان خالل هذا االتصال اهلاتفي
على مواصلة املباحثات الثنائية حول القضايا
الثنائية واالقليمية.

طهران ترفض...
وت��اب��ع :ان ال�ش�ع��ب االي ��ران ��ي وخ�ل�ال العقود
االخ �ي��رة ،ه ��و أح ��د ض�ح��اي��ا االره � ��اب وال�ع�ن��ف
امل��دع��وم م��ن بعض ال ��دول االج�ن�ب�ي��ة؛ ولذلك
وانطالقا من املبادئ والتعاليم االخالقية كانت
ايران دوما الرائدة يف حماربة التطرف واالرهاب
على صعيد املنطقة والعامل ..وإن ال��رأي العام
العاملي ل��ن يتقبل أب��دا إط�لاق ات�ه��ام��ات واهية
وغري صحيحة من قبيل دعم ايران لإلرهاب.
وحذر املتحدث باسم اخلارجية االيرانية من
تبعات املصادقة على هكذا قرارات ومشاريع غري
م��دروس��ة ،معربا ع��ن امله ب��أن تعمل احلكومة
الكندية انطالقا من معرفتها التامة بالسياسات
ال��واض �ح��ة ل�ل�ج�م�ه��وري��ة االس�لام �ي��ة االي��ران �ي��ة
وإدراكها للظروف اخلطرية للمنطقة والعامل،
على منع املصادقة النهائية على ه��ذا املشروع
وحت ��ول دون آث ��اره امل�خ��رب��ة على ال�ع�لاق��ات بني
البلدين.
وك��ان ال�برمل��ان الكندي ق��د ص��ادق على ق��رار
وص ��ف ح ��رس ال �ث��ورة االس�لام �ي��ة ب��أن��ه منظمة
إرهابية ،وطالب احلكومة الكندية بوقف املساعي
إلستئناف العالقات الدبلوماسية مع ايران.

البحرية اليمنية...
وح� ��ذرت امل�ن�ظ�م��ة م��ن خ �ط��ورة إغ�ل�اق ميناء
احلديدة بعد بدء اهلجوم السعودي اإلماراتي،
مؤكدة أنه سيتسبب يف خسائر كبرية باألرواح
وتدمري للبنية التحتية.
وح � ّث ��ت م�ن�ظ�م��ة (أن� �ق ��ذوا األط� �ف ��ال) مجيع
األطراف على احرتام التزاماتها مبوجب القانون
اإلنساني الدولي ،مطالبة بضرورة إبقاء ميناء
احلديدة مفتوحا لدخول املعونات اإلنسانية.
وأك � � ��دت امل �ن �ظ �م ��ة ض � � ��رورة ال �ت �ح �ق �ي��ق يف
أي ان �ت �ه��اك��ات حم�ت�م�ل��ة ل �ل �ق��ان��ون اإلن �س��ان��ي
باحلديدة.
من جهته ،أك��د الصليب األمح��ر الدولي أن
اهلجوم على احلديدة سيتس ّبب على األرجح يف
تفاقم الوضع اإلنساني باليمن.
وأف��اد مصدر ميداني لقناة امليادين بسقوط
قتلى وجرحى من القوات املشرتكة للتحالف
ال �س �ع��ودي وال�ت�ي ت�ض��م ق ��وات أل��وي��ة العمالقة
وألوية طارق صاحل جنل شقيق الرئيس اليمين
السابق علي عبد اهلل صاحل والقوات اإلماراتية
وال �س��ودان �ي��ة ،وذل� ��ك خ�ل�ال اس �ت �ع��ادة اجليش
اليمين واللجان الشعبية السيطرة على عدد
من املواقع والقرى يف منطقة اجلاح الساحلية
مبحافظة ا ُ
حلديدة ،يف حني تتواصل املواجهات
العنيفة بني الطرفني يف قرى وم��زارع حميطة
مبنطقة اجلاح ذاتها على وقع عشرات الغارات
اجلوية لطائرات التحالف ،وصو ًال إىل مشارف
م��زارع اجلابري غرب مديرية احلسينية ،حيث
يسعى التحالف السرتداد مناطق سيطرت عليها
قوات اجليش واللجان يف مديرية ا ُ
حل َسينية.
بدورها أعلنت وزارة الدفاع اليمنية مقتل 50
عنصراً وجرح وأسر العشرات من قوات التحالف
يف منطقة اجلاح.
ويف ال�س�ي��اق جنحت ق ��وات اجل�ي��ش واللجان
يف ع��زل ق��وات التحالف املتمركزة يف منطقة
الطائف عن القوات املوجودة يف منطقيت الطور
ُ
وامليلس مبديرية ال ُتحيتا .ويف غضون ذلك
أكد مصدر عسكري ميين مقتل وجرح العديد
من قوات التحالف السعودي ،باإلضافة إىل أسر
عدد آخرين يف عملية نوعية للجيش واللجان
استهدفتهم بالقرب من قرية الشعب يف مديرية
َحيس جنوب ا ُ
حلدَيدة.
املصدر أوضح أن اجليش واللجان استدرجوا
قوات التحالف إىل مواقع قريبة من قرية الشعب
ثم ن ّفذوا عملية إلتفاف على تلك القوات ،مما
أدى إىل وقوع قتلى وجرحى وأسر عدد منهم.
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ويف حمافظة تعز جنوب اليمن ،مت ّكن اجليش
واللجان من إحباط حماولة زحف مكثفة لقوات
ال��رئ �ي��س ه� ��ادي ع�ل��ى ق��ري��ة ُت� َب�ي�ش�ع��ة مبنطقة
الضباب عند املدخل اجلنوبي للمدينة .وش ّنت
طائرات التحالف سلسلة غارات جوية متتالية
على جبل ال َعنني لتغطية حماوالت تقدم قوات
الرئيس اليمين عبد ربه منصور هادي يف مديرية
جبل َح َبشي يف ال��ري��ف اجلنوبي للمدينة ،إال
أن ه��ذه ال�ق��وات مل حت��رز تقدماً ملحوظاً رغم
ال�غ��ارات اجلوية املكثفة للتحالف ال�تي رافقت
حماوالت زحفها وفق مصدر عسكري ميين .هذا
وأصيب  6مدنيني بقصف مدفعي لقوات هادي
على حي املخرب اآلل��ي يف مديرية ص��ال مشال
شرق املدينة.
و ُقتل قائد لواء ال ُعصبة يف قوات هادي ،العقيد
رضوان ال ُعديين ،مساء السبت ،كما ُجرح  4من
مرافقيه بكمني مس ّلح يف منطقة اجلمهوري
جنوب مدينة تعز.
وأش� ��ارت م �ص��ادر حملية إىل ق�ي��ام مس ّلحني
مل ّثمني مبهامجة آلية عسكرية كان يستقلها
ال ُعديين يف حي اجلمهوري ،تلتها إشتباكات
مس ّلحة ،أس�ف��رت ع��ن مقتله وج ��رح أرب�ع��ة من
مرافقيه بإصابات بليغة.
إىل ذلك ُقتل  3عناصر وج��رح  7آخرين من
ق��وات ه��ادي إث��ر شن اجليش واللجان الشعبية
هجوماً م�ض��اداً على عملية زح��ف واسعة هلذه
ال�ق��وات يف منطقيت ِح ّ�ير وال� َك� َدح��ة مبديرية
َم�ق� َب� َن��ة غ��رب احمل��اف�ظ��ة .ه��ذا وجت� �دّد القصف
الصلو
املدفعي املتبادل بني الطرفني يف مديرية ِّ
جنوب احملافظة خالل الساعات املاضية وذلك
من دون وقوع خسائر يف صفوف اجلانبني.
ويف صعدة جتدد القصف الصاروخي واملدفعي
ورازح يف صعدة مشال اليمن.
على مديرييت ُم َنبه ِ
وعند احل��دود اليمنية السعودية ،أفاد مصدر
عسكري مي�ني مبقتل وج��رح العديد م��ن ق��وات
التحالف السعودي وتدمري آلية عسكرية هلم
خ�ل�الص ��د حم ��اول ��ة ت�ق��دم�ه��م ب ��اجت ��اه م��واق��ع
اجليش واللجان قبالة منفذ علب احل ��دودي،
ف�ي�م��ا ُق �ت��ل ج �ن��دي س �ع ��ودي ب ��رص ��اص قناصة
اجل �ي��ش وال �ل �ج��ان يف رق��اب��ة ال��ع�ي�روان مبدينة
الربوعة بعسري السعودية .يأتي ذلك بالتزامن
م��ع إح �ب��اط اجل �ي��ش وال �ل �ج��ان حم��اول��ة زح��ف
جديدة للتحالف مدعومة بغارات جوية مك ّثفة
للتقدم باجتاه جبل الشبكة بنجران السعودية.
ويف جيزان ،قصف اجليش واللجان باملدفعية
حتصينات اجليش السعودي يف مركز السودة
العسكري وموقع ومدرسة ا َ
خل ّشل ،بالتزامن مع
مقتل ج�ن��دي س�ع��ودي ب�ن�يران قناصة اجليش
ب� ��ل جب �ي ��زان ال�س�ع��ودي��ة
وال �ل �ج��ان يف م��وق��ع َ َ
نفسها .يف املقابل ع ��اودت مقاتالت التحالف
رازح
إستهداف مناطق وق��رى متف ّرقة مبديرية ِ
والصفراء يف حمافظة صعدة مشال اليمن.

واعظي...
واوض ��ح واع�ظ��ي ان ال ��دول االوروب �ي��ة وخاصة
فرنسا وامل��ان�ي��ا وبريطانيا اك ��دت م� ��راراً على
احلفاظ على االتفاق مع ايران لتحقيق مطاليب
ايران وتأمني مصاحلها ،مشرياً اىل ان العالقات
االقتصادية والتجارية اليوم اصبحت معقدة
ومتداخلة للغاية وان خيارات ال��دول االوروبية
يف هذا اجملال حمدودة لكنها بالرغم من ذلك
تعمل على حتقيق مطالب ايران وسيتم تقديم
(حزمة تنفيذية للتعاون االقتصادي).

مركز أبحاث...
وقال التقرير :إن ايران وبسبب وقوفها بوجه
السياسات واملواقف الالانسانية االمريكية باتت
ه��دف�اً مل��زاع��م انتهاك حقوق االن �س��ان وضحية
حلظر وعقوبات ظاملة.
ول� �ف ��ت ال �ت �ق ��ري ��ر اىل ال� �ت ��اري ��خ األم ��ري �ك ��ي
ال��زاخ��ر بانتهاك حقوق االن�س��ان منذ استيالء
الربيطانيني على ال��والي��ات ال �ـ  13االمريكية
وأ ّي��ام الرق واالستعباد والتمييز العنصري بني
البيض وغريهم من السكان احملليني ومن اهلنود
احلمر والسود.
ون� �وّه التقرير اىل التوسع ال ��ذي ش�ه��ده هذا
النهج االمريكي املنتهك حلقوق االنسان بعد
نهاية احلرب العاملية الثانية وحتوُّل هذه الدولة
اىل دولة عظمى عاملياً.
واستنكر التقرير م��زاع��م واشنطن م��ن أنها
زعيمة العامل احل��ر وتدخالتها يف باقي ال��دول
واليت انتهت اىل تفشي العنف وانتهاك حقوق
االنسان على املستويات االقليمية والدولية.
ك �م��ا أش� ��ار ال �ت �ق��ري��ر اىل ال �ن��زع��ة اجل��دي��دة
االمريكية اليت أطلقها بوش األب واليت مساها
ب��ال �ن �ظ��ام ال �ع��امل��ي اجل ��دي ��د ال� ��ذي ت �ت �ف � ّرد فيه
واشنطن يف زع��ام��ة ال �ع��امل ،والتغطرس ال��ذي
أدّى اىل إكثار مسؤولي هذا البلد احلديث عن
حقوق االنسان رغم كون هذه الدولة من اكرب
احل�ك��وم��ات املنتهكة حل�ق��وق االن �س��ان وبذلك
الحيق ملثلها احلديث عن حقوق االنسان.
ومت إع��داد ه��ذا التقرير استناداً اىل الوثائق
واألخ �ب��ار والتحليالت والتقارير ال �ص��ادرة عن
املؤسسات الدولية ال�تي تعرض رؤي��ة ملموسة
ودقيقة ومتوائمة عن األداء االمريكي يف جمال
حقوق االن �س��ان فض ًال ع��ن م�ص��ادر معلوماتية
وحتليلية تتواجد يف الواليات املتحدة.

موغريني تستعرض...
واعتربت موغريين ان السبيل الوحيد إلجناح
ه��ذه االن�ش�ط��ة ه��و اخت ��اذ اج ��راء مج��اع��ي على
مستوى االحت��اد االوروب��ي وكذلك اإلج��راءات
الفردية لكل دولة بصورة منسقة.

ودعت املسؤولة االوروبية ،ايران يف املقابل اىل
حتسني معايريها يف مواجهة غسيل االم ��وال
ومتويل االره��اب واج��راء االصالحات املصرفية
معتربة هذه االمور خطوات اساسية للمزيد من
استقطاب املصارف والشركات االوروبية.
واع� �ت�ب�رت أي ب��دي��ل آخ� ��ر ل�لإت �ف��اق ال �ن��ووي
ب��ان��ه سيعود ب�ت��داع�ي��ات ك��ارث�ي��ة واض��اف��ت :إن
ع��زم�ن��ا ع�ل��ى ح�ف��ظ اإلت �ف ��اق ال �ن ��ووي ي��أت��ي يف
سياق مصاحل امريكا ايضا الن ه��ذا اإلتفاق
ضروري ألمن اوروبا وكذلك المريكا والشرق
االوسط.
واش � ��ارت اىل ال �ت �ق��اري��ر ال� �ـ  11ال� �ص ��ادرة عن
ال��وك��ال��ة ال��دول �ي��ة ل�ل�ط��اق��ة ال ��ذري ��ة يف تأييد
االن�ش�ط��ة ال�ن��ووي��ة السلمية االي��ران�ي��ة وق��ال��ت:
إن م��وق��ف اوروب� ��ا مل يتغري وم��ازل �ن��ا ملتزمني
بالتنفيذ املؤثر والكامل لإلتفاق.
واكدت موغريين بان تعهدات سائر االطراف
مستمرة يف اط ��ار اإلت �ف��اق ال �ن��ووي ،ق��ائ�ل��ة :إن
الصني تواصل املشاريع املتعلقة لتحديث مفاعل
اراك كما ان مشروع حتويل منشأة ف��ردو اىل
مركز للفيزياء والتكنولوجيا ج��ار بالتعاون
مع روسيا وم��ن املقرر ان جي��ري خ�لال االسبوع
اجل��اري تنظيم ورش��ات ختصصية ح��ول منشأة
فردو.
واكدت مسؤولة السياسة اخلارجية االوروبية
بان تنفيذ التعهدات االقتصادية جيب ان يستمر
ألن ازالة احلظر والفرص اليت توفرت لتطبيع
التجارة والعالقات االقتصادية مع اي��ران تعد
جزءا اساسيا من اإلتفاق النووي.
وح ��ول اج � ��راءات اي� ��ران التمهيدية لتطوير
ام�ك��ان�ي��ات�ه��ا ال �ن��ووي��ة ق ��ال ��ت :م ��ن ال ��واض ��ح ان
اجراءات ايران هذه ال تعد نقضاً لإلتفاق النووي
(اال انها ال تساعد على بناء الثقة أيضاً) حسب
وصفها.
ودع� ��ت م��وغ��ري�ني ال�ب�رمل ��ان االوروب � � ��ي ل��دع��م
القرارات االخ�يرة للمفوضية االوروبية لتنفيذ
ق ��ان ��ون ح �ج��ب اج� � ��راءات احل �ظ��ر االم�يرك �ي��ة
( )Blocking Statuteوك��ذل��ك اص ��دار
ال�ت�ع�ل�ي�م��ات اجل ��دي ��دة ل �ل �م �ص��ارف االوروب� �ي ��ة
للتشجيع على االستثمار يف ايران.

ايران تحتج...
من جهته أدان االم�ين العام ملنظمة الشرطة
ال��دول �ي��ة (االن �ت�رب� ��ول) ي��ورغ��ن اش �ت��اغ اهل�ج��وم
الوحشي على ح��دود اي��ران الغربية وال��ذي ادى
اىل استشهاد اثنني من كوادر حرس احلدود.
ويف برقية بعثها اىل قائد قوى االمن الداخلي
االي��ران��ي العميد حسني اش�ت�ري ،ق��دم االم�ين
العام ملنظمة الشرطة الدولية التعازي واملواساة
باستشهادهما ،مبديا تعاطفه ومشاطرته العزاء
مع ذويهما.
ي��ذك��ر ان اث�ن�ين م��ن ك���وادر ح ��رس احل ��دود
االي ��ران ��ي اس�ت�ش�ه��دا خ�ل�ال اش�ت�ب��اك مل�س��ح وق��ع
مساء الثالثاء من االسبوع املاضي مع عناصر
م��ن ال��زم��ر االره��اب�ي��ة يف منطقة س��ردش��ت غرب
ال �ب�ل�اد .ووق ��ع ه ��ذا االش �ت �ب��اك يف ب ��رج مراقبة
(كاني سيو) احل��دودي التابع لكتيبة سردشت
حلرس احلدود.

اميركا عاجزة...
واشار اىل اجملازر اليت يرتكبها حتالف العدوان
السعودي يف اليمن مؤكدا ان هذه االج��راءات
مآهلا الفشل الن اخليار الوحيد للحل يف اليمن
هو اخليار السياسي.
اىل ذلك لفت اىل األوضاع يف سوريا منتقدا
تقسيم املتمردين اىل معتدلني وغري معتدلني
وق� ��ال :إن تسليح امل�ت�م��ردي��ن امل�ع�ت��دل�ين ه��و يف
ال��واق��ع غ�ط��اء للعمل على تغيري ال�ن�ظ��ام وان
االم�يرك��ان ك��ان��وا يعلمون ب��ان ه��ذا السالح
سيقع يف ي��د اجلماعات االره��اب�ي��ة مثل داع��ش
والنصرة ومن هنا فان سياسة تسليح االرهابيني
كانت حمكومة بالفشل منذ البداية.

تتمات ص 3
العبادي...
وكان الربملان العراقي صوت االربعاء املاضي
على ال ��زام مفوضية االن�ت�خ��اب��ات ب��اع��ادة العد
والفرز الص��وات الناخبني يف عموم حمافظات
ال �ع��راق وان �ت��داب تسعة ق�ض��اة الدارة مفوضية
االنتخابات ..أضافة إىل الغاء املادة  38من قانون
االنتخابات اخل��اص��ة بعد االص ��وات الكرتونيا
والزام املفوضية باعادة العد والفرز يدويا.
* الصدر يعلن تشكيل حتالف بني سائرون
والفتح
ويف السياق ذات��ه ،أعلن زعيم التيار الصدري
مقتدى الصدر ،الثالثاء ،التحالف بني قائميت
“سائرون” اليت يدعمها و“الفتح” بزعامة هادي
ال�ع��ام��ري لتشكيل الكتلة األك�ب�ر يف ال�برمل��ان
العراقي.
جاء ذلك خالل مؤمتر صحفي مشرتك عقده
الصدر مع العامري يف حمل إقامته مبحافظة
النجف.
ونقلت وسائل إعالم حملية عن الصدر قوله إن
“حتالف الفتح مع سائرون يف الفضاء الوطين
حي��اف��ظ على التحالف ال�ث�لاث��ي ب�ين س��ائ��رون
واحلكمة والوطنية”.
وأض��اف ال�ص��در ،أن��ه مت “تشكيل حتالف بني
س��ائ��رون م��ع الفتح لتشكيل الكتلة األك�بر”،
مشددا أن “ما حصل يف حرق صناديق االقرتاع
جرمية نكراء ،ولنا موقف بعد إعالن النتائج”.
م��ن جهته ،ق��ال رئ�ي��س حت��ال��ف الفتح ه��ادي

ال�ع��ام��ري ،ال�ث�لاث��اء ،إن��ه “ال توجد مشكلة من
إع��ادة والعد والفرز اليدوي لنتائج االنتخابات
على أن يكون بنسبة  5أو  10باملائة” ،حسبما نقل
التلفزيون العراقي الرمسي.
وجتدر اإلش��ارة إىل أن وثيقة تناقلتها وسائل
إع�لام عراقية ،يف وقت سابق كشفت عن عقد
ات �ف��اق ب�ين س ��ائ ��رون واحل�ك�م��ة وال��وط�ن�ي��ة بعد
تشكيلهم “حتالف األغلبية الوطنية األبوية”.
ب��امل �ق��اب��ل ،اك� ��د ع �ض��و ب���احل��زب ال�ش�ي��وع��ي
العراقي ،االرب �ع��اء ،ان هناك «ص��دم��ة» بالتيار
املدني بعد اعالن حتالف سائرون والفتح.
* اع�ت�ق��االت بعد ح��رق صناديق االق�تراع
وتفجري خمازن سالح
اىل ذلك ،أعلن يف بغداد عن صدور مذكرات
اعتقال حبق  26متهما حبرق صناديق االقرتاع
وتفجري خمازن سالح واعتدة وسط حي سكين
يف بغداد ..فيما رفضت احملكمة االحتادية العليا
طلبا ملفوضية االنتخابات بإلغاء قرار الربملان
بعد أص��وات الناخبني يدويا .وكشف جملس
القضاء األع�ل��ى العراقي األرب�ع��اء ع��ن إص��داره
مذكرات قبض حبق  20متهماً حبادثة انفجار
كدس للعتاد وسط حي سكين يف مدينة الصدر
ش��رق��ي ب �غ��داد قبل أي� ��ام ..واع�ت�ق��ال  6متهمني
حبرق األجهزة اخلاصة باالنتخابات يف جانب
الرصافة شرقي بغداد.
وق ��ال امل�ت�ح��دث ب��اس��م اجمل�ل��س ال�ق��اض��ي عبد
الستار بريقدار يف بيان صحايف تابعته «وسائل
إع �ل�ام» إن «إج� � ��راءات احمل��اك��م يف التحقيق
خبصوص خمتلف اجل��رائ��م تستوجب السرية
وال ��دق ��ة وال مي�ك��ن ن�ش��ره��ا يف وس��ائ��ل اإلع�ل�ام
خصوصا يف م��راح��ل التحقيق األوىل بعكس
النشاطات السياسية للسلطات األخ��رى داعيا
مجيع اجلهات بعدم التدخل بعمل القضاء وأن
تنصرف الداء مهامها مبوجب الدستور.
وك��ان رئيس ال��وزراء العراقي قد حذر خالل
م��ؤمت��ره األس�ب��وع��ي م��ن خ �ط��ورة اس�ت�م��رار نشر
السالح خ��ارج اط��ار ال��دول��ة ..مبينا ان ماحدث
يف مدينة الصدر جرمية ال ميكن السكوت عنها
وسينال املسؤولون عنها جزاءهم العادل ..داعيا
املواطنني لإلبالغ عن أي خمزن للسالح.
واضاف ان قرار حصر السالح بيد الدولة قرار
حكومي قبل أن يكون دع��وة من مقتدى الصدر
رج��ل ال��دي��ن الشيعي زع�ي��م ال�ت�ي��ار ال �ص��دري..
مرحبا بأي التزام من الكتل والقوى السياسية
بعدم نشر السالح خارج إطار الدولة.
وك� ��ان ت�ف�ج�ير خم ��زن ال �س�ل�اح ق ��د ادى اىل
مقتل  18واص��اب��ة أك�ث��ر م��ن  90حيث كانت
االسلحة والذخرية خمزنة داخل حسينية ووقع
االنفجار خالل نقلها اىل سيارة كانت متوقفة
على مقربة من احلسينية .وأظهرت صور حجم
�ار الكبري ال��ذي حل باملنطقة القريبة من
ال��دم� ِ
التفجري حيث ظهر تهدم عشرات املنازل منها
م��ا س��وي ب ��األرض مت��ام�اً إض��اف��ة إىل وج��ود آث��ار
حفر عميقة يف مكان احل��ادث ،ما يعكس حجم
االنفجار وقوته.
* تزوير االنتخابات
وفيما يتعلق بعمليات التزوير واخلروقات اليت
شهدتها االنتخابات الربملانية العامة اليت جرت
يف  12من الشهر املاضي فقد أشار بريقدار إىل أن
إجراءات التحقيق يف جرمية تزوير االنتخابات
مودعة لدى هيئة النزاهة ..موضحا أن إجراءات
ال�ق�ض��اء خب �ص��وص ال��دع��وى املتعلقة بذلك
مستمرة أيضاً بدقة بعيداً عن رغبات تصفية
اخل�ص��وم السياسيني ع�بر استغالل إمكانيات
األجهزة األمنية لتحقيق تلك الرغبات ملصاحل
شخصية ضيقة على حساب مصلحة الدولة.
* احملكمة العليا ترفض إلغاء فرز االصوات
يدويا
وال�ي��وم (األرب �ع��اء) اعلنت احملكمة االحتادية
العليا رفضها طلبا ملفوضية االنتخابات باصدار
ق��رار بوقف تنفيذ أحكام قانون تعديل الثالث
ل�ق��ان��ون ان�ت�خ��اب��ات جملس ال �ن��واب ال ��ذي اق��ره
جملس النواب االسبوع املاضي ويلغي عملية عد
االصوات الكرتونيا وامنا اجرائها يدويا.
وق��ال املتحدث الرمسي للمحكمة االحتادية
العليا إي ��اس ال �س��ام��وك يف ب �ي��ان :ان احملكمة
االحتادية العليا عقدت جلستها اليوم برئاسة
ال �ق��اض��ي م ��دح ��ت احمل� �م ��ود وح� �ض ��ور ال�ق�ض��اة
االعضاء كافة ونظرت مخسة طلبات باصدار
قرار والئي بوقف تنفيذ احكام (قانون التعديل
الثالث لقانون انتخابات جملس النواب رقم 45
لسنة  2013املعدل).
واض ��اف ان��ه بعد امل��داول��ة وج��دت احملكمة أن
ال�ب��ت بالطلبات واص� ��دار ال �ق��رار بشأنها قبل
الوقوف على اق��وال الطرف االخ��ر يف الدعاوى
املقامة بالطعن باحكام قانون التعديل الثالث
امل �ش��ار ال �ي��ه ان �ف��ا ،س�ل�ب�اً أو اجي��اب �ي �اً م��ن شأنه
أن يعطي اح�س��اس�اً ب ��راي احملكمة يف ال��دع��وى
االصلية مسبقاً.
وأوض � �ح� ��ت احمل �ك �م��ة ال �ع �ل �ي��ا ان «االع� � ��راف
القضائية املستقرة حتظر على احملكمة اب��داء
ال��رأي تصرحياً أو تلميحاً ،يف موضوع الدعوى
االصلية املعروضة عليها اال حني أصدار احلكم
الفاصل فيها ،ل��ذا ق��ررت احملكمة ب��االمج��اع رد
طلب اص��دار القرار بوقف تنفيذ احكام قانون
تعديل الثالث لقانون انتخابات جملس النواب».
* البيشمركة يتظاهرون ضد قرار إلغاء
أصواتهم
يف غ� �ض ��ون ذل� � ��ك ،خ � ��رج امل � �ئ� ��ات م� ��ن ق� ��وات
ال�ب�ي�ش�م��رك��ة وق� ��وات االم� ��ن االس ��اي ��ش وب��اق��ي
األج� �ه ��زة االم �ن �ي��ة يف حم��اف �ظ��ة ال�س�ل�ي�م��ان�ي��ة،
األربعاء يف تظاهرة احتجاجا على قرار جملس
النواب العراقي القاضي بإلغاء التصويت اخلاص
للقوات االمنية يف إقليم كردستان لالنتخابات
التشريعية اليت جرت يف شهر أيار املاضي.
ومن جهته اع��رب رئيس احل��زب الدميقراطي

الكردستاني مسعود ب��ارزان��ي ع��ن رف��ض إقليم
ك ��ردس �ت ��ان ل� �ق ��رار جم �ل��س ال� �ن ��واب ال �ع��راق��ي
القاضي بإلغاء أصوات االقرتاع اخلاص لقوات
البيشمركة يف االن�ت�خ��اب��ات التشريعية اليت
جرت مؤخرا.
ورف � ��ع امل �ت �ظ ��اه ��رون الف� �ت ��ات ت �ن ��دد ب��ال �ق��رار،
م�ط��ال�ب�ين األط� � ��راف واجل� �ه ��ات ال�س�ي��اس�ي��ة يف
اإلقليم بعد التنازل عن أي صوت للقوات اليت
“دافعت عن كوردستان والعراق يف احلرب ضد
داعش”.
وق��ال احد احملتجني ملراسل شفق نيوز“ ،ملاذا
يضعون فرقا بيننا وبني باقي القوات العراقية؟
ألسنا جزءا من املنظومة الدفاعية االحتادية”.
واك ��د ق��ائ�لا “ل��ن نقبل ول��ن نسمح باملساومة
على اصواتنا وليسمع مجيع األطراف واجلهات
السياسية يف إقليم كوردستان والعراق”.
وقال حمتج اخر ان “الغاء التصويت اخلاص
ل �ق��وات البيشمركة اهل ��دف م�ن��ه زع��زع��ة ام��ن
كوردستان ،وانهاء كيان اإلقليم”.
وكان جملس النواب العراقي قد قرر االسبوع
املاضي عن طريق اصدار قانون الغاء التصويت
اخل � ��اص يف اق �ل �ي��م ك ��وردس� �ت ��ان وال �ت �ص��وي��ت
اخلارجي وتصويت النازحني ،االمر الذي تسبب
باحتجاجات للحزبني الرئيسني يف االقليم،
االحتاد الوطين واحلزب الدميقراطي.
* العمليات األمنية يف مدن العراق
ميدانياً ،افاد مصدر امين يف ذي قار ،االربعاء،
بأن قوة امنية ضبطت ثالث عجالت يف احملافظة
حتمل اسلحة متوسطة قادمة من سوريا ،مبينا
ان ع�م�ل�ي��ة ال �ض �ب��ط مت ��ت ب �ع��د االش �ت �ب��اك مع
ناقليها.
وق ��ال امل �ص��در يف ح��دي��ث ل �ـ ال�س��وم��ري��ة ن�ي��وز،
ان «ق��وة من مكافحة اره��اب ذي ق��ار وبالتعاون
مع استخبارات احملافظة نصبت سيطرة على
الطريق الدولي يف احملافظة ،بعد ورود معلومات
ب �ق��دوم ث�ل�اث س �ي ��ارات حت�م��ل اس�ل�ح��ة خفيفة
ومتوسطة من سوريا».
ويف املوصل ،اعلنت وزارة الداخلية ،عن اعتقال
مخ�س��ة «اره ��اب �ي�ي�ن» يف امي ��ن امل ��وص ��ل .وق��ال��ت
الداخلية يف بيان صحفي :إن فوج الرد السريع
الثاني التابع لقيادة شرطة نينوى ،وبنا ًء على
معلومات إستخبارية ،ألقى القبض على مخسة
عناصر إرهابية ،يف منطقة اهلرمات يف اجلانب
األمي ��ن ملدينة امل��وص��ل» .وبينت ال��داخ�ل�ي��ة ،أن
امللقى القبض عليهم «بينهم من ك��ان يعمل
بصفة مقاتل يف داعش وصادر حبقهم مذكرات
قبض وفق املادة  ١-٤إرهاب» .وكانت الداخلية
اع�ل�ن��ت ،ع��ن إل �ق��اء ال�ق�ب��ض ع�ل��ى أح ��د عناصر
«داعش» يف اجلانب األيسر من مدينة املوصل.
ويف تكريت ،اعلن مركز اإلع�لام األم�ني ،عن
العثور على ثالث مضافات لتنظيم «داعش» يف
حمافظة صالح الدين.
وق ��ال ال�ن��اط��ق ب��اس��م امل��رك��ز العميد حييى
رس ��ول يف ب�ي��ان :إن «ال �ق��وات األم�ن�ي��ة يف قيادة
عمليات ص�لاح الدين متكنت ،من العثور على
 3مضافات لعصابات داع��ش اإلرهابية يف قرية
أبو شنيدر خالل تفتيش منطقة جالم الدور ،اذ
احتوت هذه املضافات على  3عبوات ناسفة معدة
للتفجري ومالبس واطعمة وافرشة مت تدمريها
وحرقها بالكامل» .واضاف رسول« ،كما عثرت
ق��وة م��ن القيادة ذات�ه��ا على  18قنربة ه��اون و6
صواريخ قاذفة و 200اطالقة عتاد احادية 5 .22
ملم متت معاجلتها موقعيا يف منطقة العيثة يف
قضاء الشرقاط».

مجزرة...
* اجليش يقضي على إرهابيني ..ويدمر
إحدى آلياتهم بريف محاة
هذا ونفذت وحدة من اجليش السوري عملية
ن��وع �ي��ة ع �ل��ى جت �م��ع ل�ل�م�ج�م��وع��ات اإلره��اب �ي��ة
املنضوية حتت زعامة تنظيم جبهة النصرة يف
ريف محاة الشمالي.
وأف� ��اد م��راس��ل س��ان��ا يف مح ��اة ب ��أن وح ��دة من
اجل �ي��ش وج �ه��ت رم ��اي ��ات م��رك��زة ع�ل��ى جتمع
وحترك للمجموعات اإلرهابية يف حميط بلدة
اللطامنة بالريف الشمالي ما أسفر عن تدمري
آلية ومقتل  4إرهابيني كانوا على متنها من
بينهم اإلرهابي زاهر احملمود.
وت �ض��م اجمل �م ��وع ��ات اإلره ��اب��ي ��ة امل �ن �ت �ش��رة يف
بلدة اللطامنة وحميطها مش��ال مدينة محاة
ب�ن�ح��و  35ك ��م م��رت��زق��ة أج ��ان ��ب ت�س�ل�ل��وا عرب
احل ��دود الرتكية وتعتدي بشكل متكرر على
القرى والبلدات واملدن اجمل��اورة بقذائف اهلاون
والصواريخ.
*ك ��وت ��راش� �ي ��ف :اهل� � ��دف ال � �ي� ��وم حت��ري��ر
األراض� ��ي ال �س��وري��ة م��ن “ال �ق��وى احملتلة”
وتطهريها من اإلرهاب
من جانب آخر ،يف حديث لـ سانا وصف الوزير
املفوض بالسفارة الروسية إيلربوس كوتراشيف
مستوى العالقات الثنائية بني روسيا وسورية
بـ “النادر جدا” على مستوى العالقات الدولية
وقال يف يومنا هذا وصلنا اىل مستوى نادر جدا
يف تاريخ العامل ويف العالقات الدولية من الثقة
املتبادلة بني قيادات البلدين والشعبني يف كافة
اجملاالت.
ورأى كوتراشيف أن��ه بعد االن�ت�ص��ارات اليت
حققها اجليش ال�س��وري بدعم االص��دق��اء من
امل�ه��م التطلع لتحرير األراض� ��ي ال�س��وري��ة من
“ال �ق ��وى احمل �ت �ل��ة” وت�ط�ه�يره��ا م��ن اجل�م��اع��ات
اإلره��اب�ي��ة معربا ع��ن أمله يف أن يتم ذل��ك يف
أقرب وقت ممكن وأن يكون املسار السياسي هو
الطريق لتحقيق هذه الغاية وخاصة أن مجيع
األط��راف مبن فيهم “خصوم سورية” يعرتفون
ب��أن��ه ال ب��د م��ن احل �ف��اظ ع�ل��ى وح ��دة األراض ��ي
السورية وسيادة الدولة السورية واستقالهلا.
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وع� ��ن اجل� �ه ��ود امل� �ب ��ذول ��ة ل �ل��دف��ع ب��ال�ع�م�ل�ي��ة
السياسية أشار كوتراشيف إىل أن مسار أستانة
أثبت فاعليته فكان خطوة حكيمة ينبغي تطوير
ق��درات�ه��ا لتشمل مواضيع سياسية معتربا أن
منطق ت�ط��ور االح� ��داث يتطلب احل �ف��اظ على
مسار أستانة وت�ط��وي��ره ع�بر حب��ث ك��ل االم��ور
احليوية اخلاصة بالوضع يف سورية ومقلال يف
الوقت نفسه من إمكانية ما مساه “التفاهمات
أو امل ��ؤام ��رات ال�ترك�ي��ة األم��ري�ك�ي��ة يف الشمال
السوري” يف التأثري على هذا املسار.
ول�ف��ت ك��وت��راش�ي��ف إىل أن ه�ن��اك “مج ��ودا”
والعملية السياسية “متوقفة” ألسباب فضل
تأجيل احلديث عنها “كي ال يفسر االمر على
أنه انتقاد لطرف على حساب طرف آخر”.
وخ�ت��م ك��وت��راش�ي��ف ال �ق��ول ب ��أن ب�ل�اده ومنذ
بداية االزم��ة يف سورية كانت مقتنعة بضرورة
ب��ذل اجل �ه��ود ليس فقط يف اجمل ��ال العسكري
بل أيضا يف اجملالني السياسي واإلنساني حلل
األزمة.

محكمة...
ك�م��ا ي�ك�ل��ف اجمل �م��ع ب �ـ»ض �م��ان دق ��ة تفسري
وت��رمج��ة امل�ص�ط�ل�ح��ات وامل �ف��اه �ي��م يف امل�ي��ادي��ن
امل �ت �خ �ص �ص��ة وإع � � ��داد م �ع �ج��م م��رج �ع��ي للغة
األمازيغية وإص��داره ،مع املساهمة يف احملافظة
على الرتاث الالمادي لألمازيغية ،باإلضافة إىل
تشجيع كل أنواع البحوث والرتمجة يف اللغة
األمازيغية قصد اإلث��راء واحلفاظ على الرتاث
امل��رت �ب��ط ب��ال��ذاك��رة ال��وط �ن �ي��ة ،وك� ��ذا إص ��دار
نتائج أعمال اجملمع يف جماالت ونشريات دورية
وضمان نشرها».
ويتشكل اجملمع من « 50عضوا على األكثر»
يعينون مبرسوم رئاسي ،ويتم اختيارهم من بني
«اخل�ب�راء وال�ك�ف��اءات الثابتة يف ميادين اللغة
املتصلة باللغة األمازيغية والعلوم اجملاورة» ،أما
رئيس اجملمع فيعني بنفس الطريقة ملدة «أربع
سنوات» ومن بني مهامه «تقديم تقرير سنوي
إىل رئيس اجلمهورية بعد املصادقة عليه من
طرف جملس اجملمع».

مواجهات...
ك�م��ا أع�ل��ن «ال �ش��اب��اك اإلس��رائ �ي �ل��ي» صباح
األرب� �ع ��اء اع �ت �ق��ال ال �ش��اب الفلسطيين إس�لام
يوسف أبو محيد البالغ من العمر  32عاماً بزعم
ق�ت��ل ج�ن��دي يف خم�ي��م األم �ع��ري غ��رب��ي ال�ب�يرة
الشهر املاضي.
وزع��م «الشاباك» يف بيان له أن «إس�لام ألقى
ص �خ��رة م ��ن س �ط��ح م�ب�ن��ى جم� ��اور م ��ا أدى إىل
مقتل اجل�ن��دي اإلسرائيلي ،وأن أش�ق��اء إس�لام
ينتمون إىل حركة محاس وقاموا سابقاً بعدة
عمليات قتل فيها إسرائيليون ومن بينهم ضابط
الشاباك نوعام كوهني» ،وفق البيان.
وأف ��ادت م�ص��ادر حملية ب��أن ق��وات كبرية من
قوات االحتالل اقتحمت خميم األمعري صباحاً،
واشتبكت مع شبان املخيم ،ما أدّى إىل إصابة 9
مواطنني جبراح ،من بينهم  3أُصيبوا بالرصاص
احلي ،وإصابة والدة األسري أبو محيد اليت ُنقلت
إىل املستشفى بسبب اعتداءات االحتالل.
ودارت داخ ��ل املخيم ويف حميطه مواجهات
عنيفة ،وفرضت ق��وات االحتالل حصاراً خانقاً
على امل�خ�ي��م ،ومنعت ال��دخ��ول واخل� ��روج منه،
ون�ص�ب��ت احل ��واج ��ز ون �ش��رت آل�ي��ات�ه��ا يف مجيع
املداخل الفرعية والرئيسية للمخيم.
هذا وصادرت قوات العدو الصهيوني ،األربعاء،
حنو  25دو ً
منا من أراضي الفلسطينيني يف قرى
جنوب نابلس ،حبجة استخدامها ل�ـ»أغ��راض
ع� �س� �ك ��ري ��ة» .ك��م ��ا اق �ت �ح �م ��ت ق� � ��وات ال��ع ��دو
الصهيوني ،ص�ب��اح األرب �ع ��اء ،خميم األم�ع��ري
ج �ن��وب غ ��رب رام اهلل ب��ال�ض�ف��ة احمل �ت �ل��ة ،فيما
أُصيب عدد من املواطنني الفلسطينيني حباالت
اختناق خالل مواجهات اندلعت مع قوات العدو
يف بلدة يعبد جنوب غرب جنني.
ونقلت وكالة «فلسطني اليوم» عن مصادر
حم�ل�ي��ة ق��وهل��ا :إن ق� ��وات ك �ب�يرة م��ن اجليش
الصهيوني اقتحمت م�ن��ازل يف املخيم وقامت
بتفتيشها وعاثت فيها خراباً.
كما اندلعت مواجهات يف املخيم جنم عنها
اص��اب��ة  3ش�ب��ان فلسطينيني أح��ده��م اصابته
بالرصاص احلي يف القدم.
وم ��ع ان �س �ح��اب ق ��وات ال �ع��دو ال�ص�ه�ي��ون��ي من
املخيم اعتقلت شاباً .ويف خميم جنني ،ذكرت
مصادر حملية ،أن قوات العدو داهمت عددا من
منازل املواطنني يف البلدة ،وفتشتها.
وأشارت املصادر ،إىل أن مواجهات اندلعت مع
الشبان عقب انسحاب القوات الصهيونية ،اليت
أطلقت خالهلا قنابل الصوت والغاز املدمع ،ما
أدى اىل إصابة العديد حباالت االختناق ،فيما
احتجزت ع��ددا من املواطنني لفرتة ،ومنعتهم
من التحرك بسياراتهم.
*م � �ش� ��روع ق � ��رار ج� ��زائ� ��ري ت ��رك ��ي أم ��ام
جملس األم��ن حلماية الفلسطينيني من
االعتداءات اإلسرائيلية
تقدمت ك��ل م��ن اجل��زائ��ر وت��رك�ي��ا مبشروع
ق ��رار حل�م��اي��ة الفلسطينيني م��ن االع �ت ��داءات
اإلسرائيلية يعرض األربعاء على جملس األمن
الدولي .ويدعو مشروع القرار اجلزائري الرتكي
كل األطراف الحرتام حقوق اإلنسان والقانون
ال ��دول ��ي مب��ا يف ذل ��ك مح��اي��ة امل��دن �ي�ين ،كما
يشجب ك��ل استخدام مفرط أو غ�ير متكافئ
للقوة من قبل اإلسرائيليني ضد الفلسطينيني
يف األراضي احملتلة.
كما يطلب م�ش��روع ال�ق��رار م��ن «إس��رائ�ي��ل»،
ال �ق ��وة احمل �ت �ل��ة ،اإلم �ت �ن��اع ع ��ن ت �ل��ك األف �ع��ال
واإلحرتام التام التفاقية جنيف.

