تتمات

تتمات ص 1
مستشار قائد...
وحت��ظ��ى ه��ذه ال��زي��ارة بأهمية ك��ب�يرة ألنها
تأتي على أعتاب عقد قمة الناتو وكذلك لقاء
الرئيسني الروسي بوتني واالمريكي ترامب.
وك���ان���ت اي�����ران ق���د ق��ام��ت ب��إي��ف��اد مبعوثني
خاصني للتشاور مع الدول املستقلة واالوروبية،
من بينهم لعيا جنيدي مساعدة الرئيس االيراني
للشؤون القانونية اىل هولندا ومعصومة ابتكار
مساعدة الرئيس االيراني لشؤون املرأة واالسرة
إىل ماليزيا واندونيسيا وكمال خ��رازي رئيس
اجمل��ل��س االس�ترات��ي��ج��ي ل��ل��ع�لاق��ات اخل��ارج��ي��ة
اإليرانية إىل اسبانيا والفاتيكان وايطاليا ورضا
اردكانيان وزي��ر الطاقة اىل ارمينيا وجورجيا
وم��رت��ض��ى س��رم��دي ن��ائ��ب وزي���ر اخل��ارج��ي��ة اىل
كوبا وبوليفيا وأوغندا وفنزويال وايضا زيارة
حممدجواد ظريف اىل بكني وموسكو وبروكسل
واملشاركة يف اللجنة املشرتكة لوزراء خارجية
الدول املو ّقعة على اإلتفاق النووي.
يذكر ان الرئيسني االيراني والروسي عقدا
 13لقاء منذ عام  2013وحتى االن ،حيث يأتي
ذل��ك يف س��ي��اق أهمية ال��ع�لاق��ات القائمة بني
طهران وموسكو.

صاروخ باليستي...
وأوض����ح م��ص��در ع��س��ك��ري ل��ـ (امل��س�يرة ن���ت) أن
وح���دة اهلندسة يف اجل��ي��ش وال��ل��ج��ان الشعبية
دم���رت بعبوة ناسفة آل��ي��ة ل��ل��غ��زاة وامل��رت��زق��ة يف
جبهة التحيتا بالساحل الغربي ،مؤكدا مصرع
طاقمها.
ومت��ك��ن��ت وح����دة ال��ق��ن��اص��ة ال��ت��اب��ع��ة للجيش
وال��ل��ج��ان الشعبية م��س��اء ال��ث�لاث��اء ،م��ن قنص
عدد من اجلنود السعوديني واملرتزقة يف جبهيت
جيزان والساحل الغربي.
وأضاف املصدر أن وحدة القناصة متكنت من
قنص  6من مرتزقة العدوان جنوب الدريهمي
جببهة الساحل الغربي وأردتهم قتلى ،باالضافة
اىل اث��ن�ين آخ��ري��ن يف م��وق��ع ال����دود العسكري
بقطاع جيزان.
يذكر أن وحدة القناصة أعلنت يف وقت سابق
ع��ن تنفيذ  44عملية ق��ن��ص خ�ل�ال اليوميني
امل��اض��ي�ين ط��ال��ت م��رت��زق��ة وج��ن��ود س��ع��ودي�ين يف
اجلبهات الداخلية واحلدودية.
هذا وكذبت وكالة (رويرتز) لألنباء ادعاءات
حتالف العدوان وخاصة اإلم��ارات حول حقيقة
سيطرة ال��ق��وات التابعة هلم يف السيطرة على
مطار احلديدة اليمين ،مؤكدة بأن التحالف
فشل يف حتقيق أهداف أكرب معاركه يف اليمن
واليت متثلت يف معركة الساحل الغربي.
وقالت الوكالة يف تقريرها ،إن فشل سيطرة
التحالف على مطار احلديدة وامليناء حرمه من
التفوق احلاسم الذي كان يسعى له يف مواجهة
مج��اع��ة ان��ص��ار اهلل يف م��س��اع��ي ال��ت��س��وي��ة ال�تي
ترعاها األمم املتحدة.
وق���ال التقرير :إن التحالف ك��ان ق��د تعهد
بتنفيذ عملية سريعة للسيطرة على امليناءين
اجلوي والبحري يف احلديدة دون دخول مركز
املدينة لتجنب عرقلة العمل يف امليناء الذي يعد
شريانا ملاليني يف البالد.
لكن التحالف وفقا لـ رويرتز مل حيقق تقدما
يذكر يف احلملة اليت تقول كل من السعودية
واإلمارات إنها تهدف إىل قطع خط إمداد انصار
اهلل الرئيسي وإجبار اجلماعة على اجللوس إىل
مائدة التفاوض.
وك��ان التحالف يف  20يونيو /حزيران أعلن
أنه سيطر على مطار احلديدة لكن مصادر يف
اجليش احمللي ومجاعات اإلغاثة قالت لرويرتز:
إن ل��ي��س ه��ن��اك س��ي��ط��رة ك��ام��ل��ة ع��ل��ى امل��ط��ار
وامل��ن��ط��ق��ة احمل��ي��ط��ة ب��ه وال�ت�ي مت��ت��د مل��س��اف��ة 20
كيلومرتا.
ونقلت ال��وك��ال��ة ع��ن رئيس اللجنة الثورية
العليا حممد علي احلوثي قوله :التحالف مل
يسيطر على اإلطالق على املطار.
من جانبه ،قال مصدر من قوات الفار هادي:
إن مجاعة أنصار اهلل يسيطرون على الضواحي
الشمالية للمنطقة فيما حت��اول ال��ق��وات اليت
يدعمها التحالف احلفاظ على مواقعها على
املشارف اجلنوبية.
وق���ال م��س��ؤول إغ��اث��ة كبري طلب ع��دم ذكر
امس��ه :إن ق��وات التحالف اخ�ترق��ت يف البداية
حميط املطار لكن األمر مل يدم إال ألقل من 24
ساعة ومت إخراجهم من هناك.
وأك��دت الوكالة على أن أنصار اهلل ،الذين
يسيطرون على املناطق األكثر كثافة سكانية
باليمن مبا يشمل العاصمة صنعاء ،يستخدمون
اسلوب حرب العصابات.
وأوضحت أن القوات اليت تقودها اإلمارات قرب
املطار وعلى طريق ساحلي يستخدمه التحالف
إلع���ادة إم���داد ق��وات��ه م��ن ق��واع��د عسكرية على
الساحل الغربي تعرضت ملناوشات من مجاعة
أنصار اهلل.
وبعد أن أعلنت اإلمارات وقفا مؤقتا للعمليات
العسكرية اندلع القتال جم��ددا يومي اجلمعة
وال��س��ب��ت يف ال��وق��ت ال���ذي ح��اول��ت فيه ال��ق��وات
املدعومة من التحالف دف��ع مجاعة أنصار اهلل
للتقهقر بعيدا ع��ن الساحل لتأمني الشريط
الساحلي جنوبي احلديدة.

عراقجي...
وأكد املسؤول االیراني ،ان وزراء خارجیة دول
( )1+4أعربوا يف هذا البیان عن بالغ أسفهم إثر
انسحاب امریكا من اإلتفاق النووي ،ويف سیاق
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ال�سنة احلادية والع�رشون  -العدد 5903
رف��ض��ه��م ال��ص��ارخ للحظر االم��ری��ك��ي االح���ادي
تعهدوا بوضع حلول عملیة يف جمال تنفیذهم
الفاعل للمواضیع املشار الیها (ضمن البیان)،
باالضافة اىل تشجیع ال��دول االخ��رى النتهاج
سیاسات واختاذ آلیات مثیلة يف سیاق عالقاتها
مع ایران.
ويف الوقت نفسه ،أكد مساعد وزیر اخلارجیة
للشؤون السیاسیة ان اجل��ان��ب األه��م بالنسبة
للجمهوریة االسالمیة یتمثل يف تطبیق هذه
االرادة على ارض ال��واق��ع؛ مب��ا یضمن وبصورة
عملیة وملموسة ،مصاحل ایران االقتصادیة وال
سیما النفطیة واملصرفیة.
وخلص عراقجي اىل القول :إن ای��ران جتري
ات��ص��االت وحم��ادث��ات عن كثب مع االوروب��ی�ین
وال���������روس وال���ص���ی���ن���ی�ی�ن ،ف���ض�ل�ا ع����ن ت���واص���ل
اجتماعاتها على مستوى اخل�براء؛ مؤكدا انه
بطبیعة احلال اذا ما مل یتم توفری مطالب البالد
عرب جهود هذه الدول فإن اجلمهوریة االسالمیة
متتلك اآلل��ی��ات ال�لازم��ة للتعاطي م��ع كافة
الظروف.

ترامب بإنسحابه...
وق����ال :إن ال����دول األوروب���ي���ة ت���درك أن انهيار
اإلت��ف��اق ال��ن��ووي الحت��م��د ع��ق��ب��اه .ق���رار ترامب
أختذ بتشجيع نتنياهو باالنسحاب من اإلتفاق
ال���ن���ووي ،ومل ي��ك��ن ذل���ك جم���رد ض��رب��ة لثقة
إي��ران بامريكا ،بل كان أيضاً سلبيا بالنسبة
ملصداقية الواليات املتحدة الدولية.
وقال الناشط السياسي األمريكي :األوروبيون
قلقون بشأن سياسة ترامب املتعجرفة  ،وأيضاً
قضية تناقضات الناتو مع روسيا .على الرغم
م��ن حقيقة أن��ه يف امل��اض��ي ك��ان ه��ن��اك إتفاق
ب�ين ال��والي��ات امل��ت��ح��دة وروس��ي��ا على أن الناتو
ل��ن ي��ت��وس��ع يف أوروب�����ا ال��ش��رق��ي��ة وأن األع��ض��اء
السابقني يف الكتلة الشرقية لن يدخلوا ذلك
احللف ،فقد رأينا خالف هذا االجتاه .وكذلك
انسحاب أمريكا من اإلتفاق ال��ن��ووي ،ميكن أن
يؤدي إىل عدم االستقرار يف أوروبا.
كما أعترب دان��ك��ف انتهاك اإلت��ف��اق النووي
واإلت��ف��اق��ي��ات ال��دول��ي��ة األخ����رى ،ت��ه��دي��دا ملكانة
الدوالر األمريكي يف االقتصاد العاملي ،قائ ًال :إن
روسيا ودول االحت��اد األوروب��ي تسعى إىل إجياد
ح��ل ،لتحل العمالت األخ��رى ب��دال عن ال��دوالر
من أجل التبادل التجاري مع إيران ،وهذا القرار
سيكون له تأثري سليب على الدوالر.
وقال :إن انسحاب ترامب من اإلتفاق النووي
وال����ذي ك���ان ل��ص��احل ال��ش��ع��ب األم��ري��ك��ي ،هو
نتيجة لتأثري اللوبي (االسرائيلي) يف واشنطن،
مضيفا :عندما نتحدث عن السياسة اخلارجية
األم��ري��ك��ي��ة ،جن��د أن ائ��ت�لا ًف��ا م��ن (الصهاينة)
واحملافظني اجل��دد هم الذين يقودونها .إنهم
يؤثرون على سياسات الرؤساء األمريكيني من
احلزبني الدميقراطي واجلمهوري.
وأش���ار مرشح جملس الشيوخ األمريكي إىل
أن شخصيات مثل جون بولتون مستشار األمن
القومي ل�ترام��ب وس��ف�يرة ام�يرك��ا ل��دى األم��م
امل��ت��ح��دة نيكي هيلي ،ج��زء م��ن ه��ذه العملية.
اللوبي (اإلسرائيلي) ونتنياهو هلما تأثري على
ال��س��ي��اس��ة اخل��ارج��ي��ة األم��ري��ك��ي��ة .ل��ذل��ك ،مت
تقويض اإلتفاق النووي اإلي��ران��ي ،ال��ذي كان
مفيدا للعامل وأوروب���ا وروس��ي��ا وال��ص�ين وايضا
الواليات املتحدة.
وص����رح دان���ك���ف :ك��ن��ت أق����ول م�����راراً وت���ك���راراً
كمرشح مج��ه��وري واآلن أق���ول م��رة أخ���رى إن
اإلتفاق النووي ،إتفاقية مالئمة وقابلة للقياس
وكان جيب أن نبقى فيها.

إستمرار...
وج��ه��ت��ه��ا واش��ن��ط��ن إىل ب��ك�ين ب��ف��رض رس���وم
مجركية اضافية على بضائع صينية تستورد
منها الواليات املتحدة ما قيمته  200مليار دوالر
سنوياً.
وقال نائب وزير التجارة الصيين لي شينغانغ
خ��ل�ال م��ن��ت��دى يف ب���ك�ي�ن :إن زي������ادة ال���رس���وم
اجلمركية بصورة متبادلة وعلى نطاق واسع
بني الصني والواليات املتحدة ستؤدي حتما اىل
تدمري التجارة الصينية-االمريكية.
وأض���اف :إن ه��ذه امل��م��ارس��ات ت��ؤث��ر سلباً على
العوملة االقتصادية وتض ّر بالنظام االقتصادي
العاملي.
وإذ وصف املسؤول الصيين الرتاشق الضرييب
الدائر حالياً بني ب�لاده والواليات املتحدة بأنه
وق���ت ف��وض��وي يف ال��ت��ج��ارة ال��دول��ي��ة ،أك���د أن
الشركات يف كال البلدين ستتك ّبد خسائر .ما
من منتصر يف حرب جتارية .التعاون هو اخليار
الوحيد الصائب بني الصني والواليات املتحدة.
واض���اف :إن ال��والي��ات املتحدة ترفع على ما
يبدو من وترية هذه املناوشات التجارية ،حمذراً
من أن األث��ر السليب للمناوشات التجارية بدأ
يظهر فع ًال.
وأت���ى تصريح امل��س��ؤول الصيين بعيد إع�لان
بسلع
االدارة االم�يرك��ي��ة أن��ه��ا أع����دّت ق��ائ��م��ة ٍ
صينية تستورد منها الواليات املتحدة ما قيمته
 200مليار دوالر س��ن��وي��ا ،وذل���ك ب��ه��دف فرض
رس��وم مجركية عليها بنسبة  %10اعتبارا من
ايلول/سبتمرب املقبل.
توعد
وكان الرئيس األمريكي دونالد ترامب ّ
بكني ب��إج��راء انتقامي بعدما ردّت باملثل على
قائمة أمريكية اوىل مشلت صادرات صينية اىل
الواليات املتحدة بقيمة  34مليار دوالر فرضت
عليها واشنطن االسبوع املاضي رسوما مجركية
بنسبة .%25
وأع��ل��ن��ت ال��ص�ين ي���وم اجل��م��ع��ة امل���اض���ي أن��ه��ا
م��ض��ط��رة الخت���اذ إج�����راءات رد ض��روري��ة بعدما

فرضت الواليات املتحدة رسوماً على ما قيمته
 34مليار دوالر من املنتجات الصينية.
واتهمت بكني واشنطن بإطالق (أك�بر حرب
جت��اري��ة يف ال��ت��اري��خ االق��ت��ص��ادي) م��ع��ت�برة أن��ه
(منوذج للتسلط التجاري) الذي ميكن أن يؤدي
إىل (بلبلة يف األسواق العاملية).
وص�� ّرح متحدث باسم وزارة التجارة الصينية
يف بيان :تعهّدت الصني أال تكون امل��ب��ادرة منها
لكنها مضطرة إىل رد ض��روري من أجل الدفاع
عن املصاحل األساسية للبالد والشعب.

بعد إجراء...
وما ش ّكله عرب السنوات األوىل لثورة  14فرباير
م��ن ضمان ٍة حقيق ّية لطموحات امل��واط��ن�ين يف
اخلالص من الديكتاتورية اخلليف ّية ،واحلفاظ
على هوية البحرين وأصالتها.
ورص��د التيار  10عناوين أساس ّية يف خمطط
استهداف الشيخ قاسم ومبا هلا من دالالت ذات
صلة بالرغبة الثابتة يف إبعاده عن املنرب العام
وحماصرته معنويا ،وص��و ًال إىل ترحيله خارج
البالد ،وهي رسالة وزير العدل اخلليفي واحلرب
اإلعالمية والتحريضة ضد الشيخ يف التلفزيون
اخلليفي والصحف الرمسية ،وإغالق املؤسسات
الدينية ال�تي أسسها الشيخ ق��اس��م ،وأس��ق��اط
اجل��ن��س��ي��ة ع��ن��ه ،وحم��اك��م��ت��ه ب��ت��ه��م��ة فريضة
اخل��م��س ،وإق����رار ق��ان��ون األح����وال الشخصية،
ومنع اخلطاب الديين املستقل وتهديد العلماء،
وحم��اص��رة الشيخ قاسم يف منزله ومنع صالة
اجلمعة ،وقتل املعتصمني جب��وار منزل الشيخ
قاسم ،وتشويه سرية الشيخ قاسم بدخول محد
على خط العالج.

تتمات ص 3
الجيش السوري...
وق���ال رئ��ي��س ق��ط��اع الشحن ال�ب�ري يف األردن
حم��م��د خ�ي�ر ال�������داوود ،إن ف��ت��ح م��ع�بر نصيب
سينعكس إجيابا على الشاحنات اليت تعرضت
خل��س��ائ��ر ت��ق��ارب  1/4م��ل��ي��ار دوالر ،ح��س��ب آخ��ر
التقديرات ،نتيجة إغ�لاق احل��دود مع كل من
سوريا وال��ع��راق ،مؤكدا أن أكثر من  17ألف
شاحنة تأثرت باإلغالق.
فيما أكد رئيس مجعية املصدرين األردنيني
عمر أب��و وش���اح ،أن فتح احل���دود ب�ين البلدين
سيحدث انتعاشا للصادرات األردنية إىل أسواق
سوريا ولبنان وتركيا وأوروبا وروسيا ،حيث مت ّر
ال��ص��ادرات ع�بر خ��ط ال�تران��زي��ت الوحيد ال��ذي
يربط األردن بتلك ال��دول من خالل األراض��ي
السورية.
وي��ع��وّل األردن ولبنان وس��وري��ا وال��ع��راق ودول
اخل��ل��ي��ج ال��ف��ارس��ي ع��ل��ى ان��ت��ع��اش اق��ت��ص��ادات��ه��ا
عقب استعادة دمشق معرب نصيب على احلدود
األردنية والذي بقي مغلقا منذ اندالع احلرب يف
سوريا.
من جانب آخ��ر سيطرت وح��دات من اجليش
السوري على تل األشعري ومساكن جلني يف
الريف الغربي لدرعا وتابع اجليش انتشاره على
كامل خط اجلبهة مع «داعش».
وأف����ادت دائ���رة اإلع�ل�ام احل��رب��ي ال��س��وري بأن
اجل��ي��ش دخ���ل ت��ل األش���ع���ري وم��س��اك��ن جلني
لبسط األمن ومتشيطهما من الزمر اإلرهابية
واملسلحة .وأضافت أن أحياء درعا البلد أعلنت
امل��واف��ق��ة على ات��ف��اق املصاحلة وب���دأت بتسليم
السالح الثقيل.
وأفاد ناشطون معارضون بأن سيارات للشرطة
العسكرية الروسية دخلت بلدة طفس يف ريف
درعا الغربي ،بعد اتفاق مصاحلة مت بني مسلحي
وممثلي بلدة طفس من جهة ،واحلكومة السورية
من جهة أخرى بوساطة روسية.
وأصبحت البلدة وحميطها والتالل القريبة
منها ،ضمن نطاق سيطرة اجليش السوري ،على
أن جيري تسليم السالح الثقيل خالل الساعات
أو األيام املقبلة.
ومبوجب االتفاق يف طفس سيتمكن اجليش
من الوصول إىل مت��اس مع ما يسمى بـ»جيش
خالد بن الوليد» املبايع لتنظيم «داعش».
ووف���ق م��ا يسمى ب��ـ»امل��رص��د ال��س��وري حلقوق
اإلنسان» ،فهناك توافق مع ممثلي  4بلدات يف
ريف درعا الشمالي الغربي على دخول اجليش
بناء على اتفاق مع الوسيط ال��روس��ي ،ليوسع
سيطرته لنحو  %80من مساحة حمافظة درعا.
وقد متكن اجليش السوري من السيطرة على
كامل احلدود السورية األردنية ،وتقدم يف ريف
درعا الغربي ،يف مناطق تل شهاب وزيزون وحيط.
ويف إط�����ار امل���ص���احل���ات ،س��ل��م��ت اجمل��م��وع��ات
املسلحة املنتشرة يف مدينة بصرى الشام دفعة
جديدة من سالحها الثقيل للجيش يف سياق
االتفاق الذي مت التوصل إليه يف املدينة.
ه��ذا وأك���دت الرئيسة املشرتكة لـ»جملس
سوريا الدميقراطية» إهل��ام أمح��د ،ع��دم وجود
ات��ف��اق م��ع دم��ش��ق ي��ن��ص ع��ل��ى تسلم احلكومة
السورية إدارة املنشآت النفطية ،وتولي عمليات
تصدير النفط.
وق��ال��ت أمح���د ،ح��س��ب وك��ال��ة «سبوتنيك»
الروسية لألنباء« :ما نشر غري صحيح مطلقا،
وال يوجد أي اتفاق من هذا القبيل ،وال يوجد
م���ف���اوض���ات ح����ول ال���ن���ف���ط» ،م���ش���ددة ع��ل��ى أن
«النفط تتم االستفادة منه حسب احلاجة».
وكانت «قسد» أعلنت سيطرتها بشكل كامل
على حقل العمر النفطي يف دي��ر ال��زور شرقي
سوريا ،وهو أكرب احلقول النفطية يف البالد،
يف تشرين األول املاضي.
من جهة أخ��رى ،اعتربت صحيفة «الوطن»
ال��س��وري��ة أن ال��رئ��ي��س امل��ش�ترك ال��س��اب��ق حل��زب

االحت��اد الدميقراطي ص��احل مسلم يف حماولة
م��ن��ه ل��ل��ع��ودة إىل األض������واء ،وض��م��ن مساعيه
إلف��ش��ال أي ت��ق��ارب ب�ين احل��ك��وم��ة وامل��واط��ن�ين
ال��س��وري�ين األك����راد مب��ا يقطع ال��ط��ري��ق على
التدخل الرتكي مشال البالد ،اتهم الصحيفة
بأنها مصدر لشائعات عن لقاءات مل حتدث بني
مسؤولني بدمشق وقيادات كردية.
ونقلت الصحيفة ع��ن مسلم أن��ه كتب عرب
صفحته الرمسية على «تويرت»« :جريدة الوطن
السورية ،مصدر لكل اإلشاعات اليت تهدف إىل
متييع املواقف واآلراء املؤدية إىل احلل السوري،
تنشر أكاذيب عن لقاءات مل حتدث ،ومصادرها
مظلمة».
وذك��رت الصحيفة ،أن املناطق ال�تي تسيطر
عليها ق���وات «ق��س��د» ال��ك��ردي��ة مش���ال ،ومش��ال
ش��رق��ي س��وري��ا تعاني ال��ف��وض��ى ،وأن املسلحني
األك�����راد ي��ف��رق��ون امل���ظ���اه���رات امل��ن��اه��ض��ة هلم
بالرصاص احلي.
وأشارت إىل أن أحد مسؤولي املليشيات الكردية
املدعو أبو جاسم الرقاوي ،قد قتل جراء انفجار
ع��ب��وة ناسفة زرع��ه��ا جم��ه��ول��ون ب��س��ي��ارة كانت
تقله ،يف مدينة الر ّقة.
وأف��اد نشطاء معارضون ،بأن عناصر «قسد»
أطلقوا يف الطبقة مبحافظة الرقة الرصاص
احل��ي لتفريق األه��ال��ي املتظاهرين احتجاجا
على ممارساتهم واعتقاهلم إحدى نساء املدينة.
وذكرت املصادر أن املسلحني األكراد اضطروا
إلطالق سراح السيدة مع اتساع دائ��رة احتجاج
أقربائها وذويها.
وشنت ق���وات» ق��س��د» ،محلة ده��م واعتقاالت
يف ب��ل��دة مح��ام ال�ترك��م��ان على خلفية مقتل
مسلحني ك��ردي�ين وج���رح  3آخ��ري��ن ،بانفجار
عبوة ناسفة م��زروع��ة على جانب الطريق بني
مح��ام الرتكمان وقرية الزيبقية مبنطقة تل
أبيض مشالي الرقة.
وذكرت األنباء ،أن قوات «األسايش» الكردية،
أطلقت سراح املسؤول السابق يف تنظيم داعش
مبحافظة الرقة أبو عالء الشامي من حمافظة
مح��ص ال���ذي ت���رأس «دي���وان ال��زك��اة» يف بلدة
اجلرنية غربي الرقة خالل عامي  2015و.2016
وس���ب���ق أن أط��ل��ق��ت «ق���س���د» س�����راح ع��ش��رات
األش��خ��اص ك��ان��ت تعتقلهم بتهمة انتمائهم
لتنظيم داع���ش ،وات��ه��م ناشطون م��ن ال��رق��ة يف
وق��ت س��اب��ق «ق��س��د» ب��ـ»ت��زي��ي��ف احل��ق��ائ��ق» بعد
ت���داول ص��ور ومقاطع م��ص��ورة تظهر أش خاصا
حمتجزين لديها ،على أنهم عناصر حمليون يف
تنظيم داعش.
م��ن جهة اخ���رى خ��رج��ت م��ظ��اه��رات يف إدل��ب
مش��ال س��وري��ا طالبت ق���ادة الفصائل املسلحة
بفتح اجل��ب��ه��ات لنصرة درع���ا ،متهمة ق���ادة ما
يسمى بـ»اجليش ال��س��وري احل��ر» الذين قبلوا
املصاحلة والتسوية ،بـ»اخليانة».
من جهته توعد مجيل الصاحل قائد «جيش
العزة» التابع للجيش السوري احلر ،كافة قادة
الفصائل اليت سلمت سالحها وقبلت املصاحلة
وخ��رج��ت م��ن م��ن��اط��ق��ه��ا ،ق��ائ�لا« :أق��س��م ب��اهلل
العظيم إنكم ستدفعون مثن خيانتكم».

القبض...
ورأى خ�براء ،حبسب الصحيفة ،أ ّن مثل هذه
الصفقة ك��ان��ت غ�ير قابلة للتنفيذ حتى لو
كان ترامب مهتماً بها ،مشريين إىل أ ّن بوتني
ليست لديه مصلحة وال القدرة على الضغط
على القوات اإليرانية ملغادرة سوريا.
وحبسب مسؤولني يف اإلدارة األمريكية ف��إ ّن
سوريا وأوكرانيا ،هي من امللفات اليت سيبحثها
ترامب وبوتني يف قمتهما يف هلسنكي ،ي��وم 16
يوليو احلالي.
ولفتت اجمللة إىل أ ّن فكرة «مقايضة أوكرانيا
ب��س��وري��ا أُث��ي�رت م���رة أخ����رى ب��ع��د ت��و ّل��ي ت��رام��ب
منصبه ،وذلك من قبل وزير اخلارجية السعودي
عادل اجلبري ،ووزير اخلارجية اإلماراتي عبد اهلل
بن زاي��د ،وذل��ك خ�لال عشاء خ��اص ،يف مارس
 ،2017مشل العديد من الضيوف اآلخرين.
ونقلت اجمللة عن أحد الذين حضروا االجتماع
قوله ،إ ّن رسالة وزي��ري اخلارجية كانت« :ملاذا
ال نرفع العقوبات عن روسيا بشأن أوكرانيا،
مقابل قيام الروس بدفع إيران خارج سوريا؟»

العد والفرز...
مل يتدخل اي ممثل لألحزاب يف عملية الفرز
والعد بل كانوا حريصني على ان جتري العملية
بأمانة وحيادية واخالص تام وقد كانوا الداعم
االك�بر يف حتقيق ذل��ك كما ج��رت العملية
بأشراف مباشر من قبل ممثلي االمم املتحدة”.
وكان ممثلو ستة احزاب كردية تعرتض على
نتائج االنتخابات يف احملافظة قد انسحبوا من
امل��ش��ارك��ة يف االش���راف على عملية العد لدى
بدئها احتجاجا وغ���ادروا قاعة العد معتربين
العملية غري شفافة.
وقال ممثلو االحزاب الستة يف مؤمتر صحايف
يف السليمانية انهم حتدثوا اىل مكتب املفوضية
“لكي نشرف عن قرب ،ونتابع تسلسل الصناديق
ال�تي سيتم العد والفرز اليدوي بها ومشاهدة
أوراق التصويت” معربين عن أسفهم للطريقة
اليت وصفوها بغري الشفافة والغامضة لعملية
العد والفرز اليدوي موضحني ان مسؤولي العد
قد طلبوا منهم االبتعاد مسافة قدرها  15مرتا
عن صناديق االقرتاع املطعون بها.
واشاروا اىل انهم طلبوا من املفوضية (القضاة
املنتدبون) االق�تراب اكثر من املسافة احملددة
ل��ك��ي ي��ش��رف��وا ع��ل��ى العملية غ�ير ان��ه��م رف��ض��وا
ومل يسمحوا ذل��ك ..وقالوا ان تصرف جملس
امل��ف��وض�ين ه���ذا خم��ال��ف ل��ق��ان��ون االن��ت��خ��اب��ات

والتعليمات الصادرة مؤخرا من جملس النواب.
واك��د ممثلو األح��زاب انهم سيطعنون بعملية
ال��ع��د وال��ف��رز ال��ي��دوي ل��دى احملكمة االحت��ادي��ة
العليا كونها “غري شفافة وخمالفة للقوانني
والتعليمات”.
* اجن�����از ع���د االص�������وات ال����ي����دوي ب��أرب��ع
حمافظات جنوبية من بني ست
كما اعلنت مفوضية االننخابات عن اجناز
عمليات عد االص��وات يدويا يف اربع حمافظات
جنوبية من بني ستة بدء بها يف بغداد االثنني.
واوضح الناطق الرمسي للمفوضية القاضي
ليث ج�بر مح��زة يف بيان صحايف ال��ث�لاث��اء انه
مت االنتهاء من العد والفرز اليدوي لصناديق
االقرتاع يف حمافظات البصرة وميسان وذي قار
وواس��ط بتدقيق مجع احملطات ال��واردة بشأنها
شكاوى وطعون بعد ان مت نقلها اىل مركز الفرز
والعد اليدوي يف بغداد.
واش��ار اىل ان العمل م��ازال مستمرا إلكمال
بقية احملطات ال���واردة بشأنها شكاوى وطعون
لبقية احملطات االنتخابية حملافظيت القادسية
واملثنى وبشكل تراتيب .واضاف ان هذه العملية
تتم بأشراف جملس املفوضني وكذلك مدراء
مكاتب االنتخابات من القضاة املنتدبني لتلك
احملافظات وحضور مميز ملمثلي االمم املتحدة
ووك�لاء االح��زاب السياسية واملراقبني ووسائل
االعالم كافة”.
* العد والفرز اليدوي يف اربيل اليوم
وم��ن امل��ق��رر ان ت��ب��دأ جلنة القضاة املنتدبني
العاملني يف مفوضية االنتخابات ،اجراء عملية
العد والفرز اليدوي يف اربيل اليوم اخلميس.
وقال مراسل السومرية نيوز ،ان جلنة القضاة
املنتدبني العاملني يف مفوضية االنتخابات،
ستبدأ يوم اخلميس اج��راء عملية العد والفرز
اليدوي يف اربيل.
واض����اف امل��راس��ل ان���ه مت ال��ب��دء بعملية نقل
الصناديق املشمولة بالعد وال��ف��رز ال��ي��دوي اىل
قاعة شادي غربي اربيل ،مشريا اىل ان الصناديق
املشمولة بهذا العدد تبلغ  215صندوقا.
يذكر ان جلنة القضاة املنتدبني العاملني يف
مفوضية االنتخابات انهت اجراءات عملية العد
والفرز اليدوي للصناديق املشمولة بذلك يف
حمافظيت السليمانية وكركوك.
* ارب��ع��ة أح����زاب ك��ردي��ة ع��راق��ي��ة تستعد
إلعالن حتالف معارض
فيما مت الكشف ع��ن اع�ل�ان حت��ال��ف ك��ردي
معارض مكون من اربعة اح��زاب ،مبينة ان هذا
التحالف سيكون ملواجهة حت��رك��ات األح��زاب
الكردية املتنفذة يف اقليم كردستان.
وقال مصدر سياسي كردي ان “التقارب بني
الكرد ودول��ة القانون لن يشمل مجيع األحزاب
الكردية ،فما زال املعارضون حلكومة كردستان،
يرفضون العودة إىل تأسيس حكومة ال ختتلف
ع��ن احلكومات السابقة” ،مبينا ان “األح���زاب
املعارضة تسعى حالياً لرص صفوفها من أجل
إع�لان حتالف ك��ردي واح��د ،يواجه حتركات
األحزاب الكردية املتنفذة”.
وتابع أن “التحالف املعارض اجلديد ،سيشمل
ال��دمي��ق��راط��ي��ة وال���ع���دال���ة ،وح���رك���ة التغيري
واالحت�����اد اإلس�ل�ام���ي واجل��م��اع��ة اإلس�لام��ي��ة”،
م��ش�يرا اىل ان���ه “مت ع��ق��د اج��ت��م��اع ألك��ث��ر من
م�����رة ،ومت ال��ت��ب��اح��ث م���ن أج����ل ت��ك��وي��ن جبهة
سياسية ق��وي��ة ،متثل الشعب ال��ك��ردي وتطالب
حبقوقه ،حيث ستشهد املرحلة املقبلة والدة هذا
التحالف”.
يذكر ان هناك صراعا كردياــ كرديا على
منصب الرئيس العراقي ،حيث ان أغلب األحزاب
الكردية غري متفقة على منح منصب الرئيس
حلزب االحتاد الوطين الكردستاني.
* بغدا بصدد تطويق تصاعد اإلحتجاجات
الغاضبة يف البصرة
م��ن ج��ان��ب آخ���ر ،أع��ل��ن��ت احل��ك��وم��ة العراقية
ع��ن أج����راءات عاجلة ملعاجلة تصاعد الغضب
واالح��ت��ج��اج��ات الشعبية يف حمافظة البصرة
واملطالبة بفرص عمل البنائها وتوفري اخلدمات
االس��اس��ي��ة وخ��اص��ة ال��ط��اق��ة الكهربائية وامل���اء
الصاحل للشرب.
وخ�ل�ال جلسة ع��ق��دت��ه��ا احل��ك��وم��ة ال��ع��راق��ي��ة
ب��رئ��اس��ة ح��ي��در ال��ع��ب��ادي ف��ق��د ش��ه��دت اجللسة
م��ن��اق��ش��ة م���وس���ع���ة مل���ش���اك���ل س���ك���ان ال��ب��ص��رة
وم��وض��وع امل��ي��اه وم��ش��روع م��اء البصرة حيث مت
اخت����اذ ع���دة ق�����رارات ع��اج��ل��ة ت��ض��م��ن��ت تشكيل
وف���د ح��ك��وم��ي ب��رئ��اس��ة وزي����ر ال��ن��ف��ط وع��ض��وي��ة
وزراء اإلع��م��ارواالس��ك��ان وال��ب��ل��دي��ات واالش��غ��ال
العامة والكهرباء وامل��وارد املائية والنقل وهيئة
املستشارين يف رئاسة ال���وزراء واالم��ان��ة العامة
جمللس الوزراء وخلية االزمة تذهب اىل البصرة
بشكل ع��اج��ل وت��ت��وىل م��ع��اجل��ة امل��ش��اك��ل ال�تي
تواجهها احملافظة وزي���ادة العجالت احلوضية
الناقلة للماء الصايف لتوزيع املياه على املواطنني
وربط مشروع ماء البصرة يف اهلارثة باخلطوط
ال��ن��اق��ل��ة احل��ال��ي��ة ودراس�����ة ام��ك��ان��ي��ة ض���خ امل���اء
اثناء التشغيل التجرييب و ُتقدم من استشاري
املشروع” .واشار بيان للحكومة اىل ان ” اهليئة
التنفيذية ملشروع ماء البصرة ستقوم بالتنسيق
مع اجلانب الربيطاني لغرض ختصيص املبلغ
املطلوب للشركة االستشارية ،وزيادة االطالقات
يف قناة البدعة ومنع التجاوزات عليها”.
ميدانيا ،اعلن مركز اإلع�لام األم�ني ،العثور
على ورش���ة لتصنيع ال��ع��ب��وات ج��ن��وب امل��وص��ل.
وذك���ر ال��ن��اط��ق ب��اس��م ال��داخ��ل��ي��ة ،يف ب��ي��ان ،ان
«مديرية شرطة القيارة التابعة لقيادة شرطة
ن��ي��ن��وى ع��ث��رت ع��ل��ى ورش����ة لتصنيع ال��ع��ب��وات
الناسفة والصواريخ احمللية الصنع من خملفات
عصابات داعش اإلرهابية».
* اجليش الرتكي يدمر  28هدفا للعمال
الكردستاني مشال العراق
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أعلن اجليش الرتكي تدمري  28هدفا تابعا
حلزب العمال الكردستاني بغارات جوية مشالي
العراق .وقالت هيئة األركان الرتكية يف بيان،
صباح أمس األربعاء« :دمرت املقاتالت الرتكية
 28ه��دف��ا بينها م�لاج��ئ وم��س��ت��ودع��ات ب��غ��ارات
جوية ،الثالثاء ،مشالي ال��ع��راق» ،وذل��ك وفقاً
لوكالة «األناضول».
ول��ف��ت ال��ب��ي��ان إىل أن امل��ن��اط��ق ال�تي قصفتها
املقاتالت الرتكية هي متينا ،وال��زاب ،وأفاشني
ب���اس���ي���ان ،وه����اك����ورك ،وج���ب���ل ق��ن��دي��ل ،داخ���ل
األراضي العراقية.
وك��ان رئيس ال��وزراء العراقي حيدر العبادي
أك��د ،يف وق��ت سابق ،أن��ه «ال يوجد أي تنسيق
بني احلكومة العراقية وأنقرة بشأن العمليات
العسكرية اجلارية على احلدود» ،فيما أبلغ وزير
اخلارجية العراقي إبراهيم اجلعفري ،وكيل
وزير اخلارجية الرتكي أمحد يلدز ،رفض بغداد
القيام بعمليات عسكرية على أراض��ي��ه وخ��رق
احلدود.
* م��ئ��ات امل��درب�ين العسكريني م��ن الناتو
سيصلون العراق
أع���ل���ن األم��ي��ن ال���ع���ام حل��ل��ف ال���ن���ات���و ،ينس
ستولتنربغ ،أن بعثة الناتو اجل��دي��دة لتدريب
القوات األمنية العراقية ستساهم يف احليلولة
دون عودة اإلرهاب إىل العراق.
وق���ال س��ت��ول��ت��ن�برغ للصحفيني ،عشية قمة
ال��ن��ات��و يف ب��روك��س��ل ال�ت�ي ستعقد يف 12-11
يوليو /متوز اجلاري يف بروكسل « :هذه البعثة،
اليت من املقرر أن يصادق عليها أعضاء احللف،
ستكون غري قتالية ،إال أنها ستساعد العراق يف
احليلولة دون إحياء تنظيم داع��ش ومجاعات
إرهابية أخرى».
وأش��ار األم�ين العام حللف الناتو إىل أن بعثة
التدريب يف ال��ع��راق ستشمل مئات م��ن مدربي
احل��ل��ف وستساعد يف إن��ش��اء م���دارس عسكرية
ج��دي��دة وزي����ادة ال���ق���درات املهنية ل���دى ال��ق��وات
العراقية.
* « أه���ل احل���ق» تكشف ع��ن أب���رز ع��وائ��ق
تشكيل الكتلة األكرب
كشف عضو يف املكتب السياسي لعصائب
اهل احلق ،االربعاء ،عن ابرز العوائق اليت تقف
عائقا امام تشكيل حتالفات حقيقية و»الكتلة
االكرب» يف هذه املرحلة ،داعيا القوى السياسية
للسري «خطوة لالمام».
وقال حممود الربيعي يف حديث لـ السومرية
ن��ي��وز ،إن «ه��ن��اك تفاهمات وح����وارات مستمرة
جت���ري ب�ين ال��ن��ص��ر وال��ف��ت��ح وس���ائ���رون وكتل
اخ�����رى ،ل��ك��ن��ه��ا مل ت��ص��ل اىل م��رح��ل��ة تشكيل
حت��ال��ف» ،مبينا ان «هناك رغبة ل��دى اجلميع
بتشكيل الكتلة االكرب لكن مجيع احلوارات مل
تصل ملرحلة تفاهمات نهائية».
واض��اف الربيعي ،ان «هناك عوامل حقيقية
تقف عائقا امام تشكيل حتالفات بهذه املرحلة
أب��رزه��ا ع��دم مصادقة احملكمة االحت��ادي��ة على
ال��ن��ت��ائ��ج ال��ن��ه��ائ��ي��ة وامل���ط���ال���ب امل���ط���روح���ة من
مجيع الكتل السياسية» ،الفتا اىل ان «قضية
ال����وزارات ورئ��ي��س ال���وزراء وال�برن��ام��ج احلكومي
مجيعها قضايا حباجة اىل تنضيج على طاولة
النقاشات».
وتشهد الساحة السياسية يف العراق نشاطا
سياسيا مكثفا م��ن الكتل السياسية الفائزة
لتشكيل الكتلة االك�بر اليت ستكلف بتشكيل
احلكومة املقبلة.

قوات االحتالل...
وحبسب وكالة «فلسطني اليوم» فقد اقتحمت
قوات العدو العديد من املناطق ،ما أدى الندالع
م��واج��ه��ات ب�ين ال��ش��ب��ان الفلسطينيني وج��ن��ود
ال��ع��دو يف بيتونيا غ��رب رام اهلل ،أصيب خالهلا
شاب برصاص العدو الصهيوني ،إضافة الندالع
م��واج��ه��ات يف كفر م��ال��ك ش��رق رام اهلل ،ودي��ر
الغصون قرب طولكرم.
وأفادت مصادر حملية أن جنود العدو الصهيوني
اعتقلوا ثالثة شبان من منازهلم يف نابلس ،كما
اع��ت��ق��ل��وا س��ت��ة ش��ب��ان م��ن ب��ل��دة ب��ي��ت أم���ر مش��ال
اخلليل بعد مداهمة م��ن��ازل ذوي��ه��م وتفتيشها
والعبث مبحتوياتها .واعتقلت قوات العدو شابا
من بلدة عزون شرق قلقيلية ،باإلضافة العتقال
شاب من بيتونيا غرب رام اهلل.
كما اعتقلت قوات العدو الصهيوني شابني من
منازهلم يف بلدة بيت فجار جنوب بيت حلم بعد
مداهمة منزلي ذويهما وتفتيشها.
كما اقتحم عشرات املستوطنني الصهاينة،
صباح األربعاء ،املسجد األقصى املبارك حبراسة
مشددة من شرطة العدو الصهيوني.
ونقلت وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا»
عن مسؤول العالقات العامة واإلع�لام باألوقاف
اإلسالمية بالقدس احملتلة فراس الدبس قوله:
إن ش��رط��ة ال��ع��دو أغ��ل��ق��ت ب���اب امل��غ��ارب��ة الساعة
صباحا عقب اقتحام  63مستوط ًنا
احلادية عشر
ً
و 59طال ًبا من طالب املعاهد واجلامعات اليهودية
للمسجد األقصى ،حيث نظموا جوالت استفزازية
يف باحاته ،وسط تلقيهم شروحات عن «اهليكل»
املزعوم ومعامله.
وأوضح أن  20شرط ًيا صهيونيا برفقة الضابط
«ع��ام��ي» اقتحموا أي ً
��ض��ا األق��ص��ى ،وجت��ول��وا يف
باحاته.
طقوسا
وخ�ل�ال االق��ت��ح��ام ،أدى مستوطنون
ً
وشعائر تلمودية يف ب��اح��ات األق��ص��ى ،وحت��دي��دًا
ب��ال��ق��رب م��ن ب���اب ال��رمح��ة ،األم���ر ال���ذي ي��واج��ه
بالتصدي من قبل املصلني وحراس األقصى.
ويتعرض املسجد األقصى يوم ًيا (عدا اجلمعة
والسبت) لسلسلة انتهاكات واقتحامات من قبل
املستوطنني واجلماعات اليهودية املتطرفة وعلى
فرتتني صباحية ومسائية.

