تتمات

ال�سنة احلادية والع�رشون  -العدد 5904

تتمات ص 1

قاسمي...

واليتي...

مكان امريكا وايران امللتزمة دوما بتعهداتها
الدولية وسياساتها الواعية يف مسار احلفاظ
على السالم واالمن الدوليني.
وقال قامسي :ان إع��راب دول حلف الناتو عن
القلق ازاء ال�برن��ام��ج ال �ص��اروخ��ي االي��ران��ي ال
م�برر وال أس��اس له متاما ،اذ ان ه��ذا الربنامج
مل ينتهك القرار االممي  2231فحسب ،بل هو
ايضا برنامج تقليدي ودفاعي متاما ،وان ايران
كما مجيع الدول املستقلة يف العامل هلا احلق
يف امتالك مجيع الربامج العسكرية  -الدفاعية
التقليدية للدفاع عن مصاحلها وشعبها وكيان
ب�لاده��ا وم��ن امل��ؤك��د ان مثل ه��ذا االع ��راب عن
القلق ال��ذي ال م�برر ل��ه ل��ن يؤثر على سياسة
اجل �م �ه��وري��ة االس�ل�ام �ي ��ة االي ��ران��ي ��ة يف حفظ
وتطوير وتعزيز قدراتها وبرناجمها الدفاعي
الصاروخي.
وحول دور اجلمهورية االسالمية االيرانية يف
املنطقة قال قامسي :ان اجلمهورية االسالمية
االي��ران �ي��ة دع��ت على ال� ��دوام للتعاون واحل ��وار
االقليمي م��ع جريانها وت��ؤم��ن وتعتقد بذلك
ومل ولن تألو جهدا الستثمار اي فرصة للدخول
يف مثل هذا احلوار مع جريانها بأي شكل كان،
فايران ترى بان ال حل عسكريا ألي من االزمات
االقليمية.
ويف تصريح له االربعاء املاضي ،رفض قامسي
تصرحيات وزي��ر اخل��ارج�ي��ة االم�يرك��ي مايك
ب��وم�ب�ي��و ال�ت�ي ال اس���اس هل��ا وات �ه��ام��ات��ه امل�ث�يرة
ل�ل�س�خ��ري��ة يف س �ی��اق اس �ت �م��رار إث � ��ارة االج� ��واء
واحل � � ��رب ال �ن �ف �س �ي��ة امل �م �ن �ه �ج��ة ض���د ان�ش�ط��ة
السفارات االيرانية ،وقال :ان سفارات اجلمهورية
االس�لام�ي��ة االي��ران�ي��ة ت ��زاول انشطتها يف اط��ار
امل �ع��اه��دات ال��دول �ي��ة وال �ع�لاق��ات ال�ث�ن��ائ�ي��ة ويف
مسار تنمية العالقات الودية والطيبة يف الدول
املضيفة.
واعترب املتحدث ط��رح االت�ه��ام ضد االنشطة
الدبلوماسية للجمهورية االسالمية االيرانية،
سعيا آخر من جانب امريكا للمساس بالعالقات
اخل ��ارج��ي ��ة االي ��ران� �ي ��ة .واض� � ��اف :ان ب��وم�ب�ي��و
يطرح مثل هذه املزاعم اليت ال اس��اس هلا ضد
اجلمهورية االسالمية االيرانية يف الوقت الذي
مت نشر العديد من االدل��ة يف خمتلف املصادر
عن عمليات التجسس واالج ��راءات التخريبية
للسفارات االمريكية مبئات الكوادر العسكرية
واالمنية حتت الغطاء الدبلوماسي وان التاريخ
امل�ع��اص��ر م�ل��يء مبثل ه��ذا ال �ن��وع م��ن االنشطة
الالمشروعة املخالفة لألعراف واملعايري الدولية
وكذلك املساس بالعالقات اخلارجية للدول
املضيفة والتدخل يف شؤونها الداخلية.

أن االحصائيات اليت استعرضها الرئيس بوتني
تشري اىل تأكيده على رفع العالقات النفطية
بني ايران وروسيا اىل مستوى  50مليار دوالر ،أي
أن موسكو مستعدة لتوظيف ه��ذا احلجم من
االستثمارات يف قطاع النفط االي��ران��ي ،حيث
إن ه��ذا ال��رق��م مهم وب��إم�ك��ان��ه تعويض نشاط
الشركات اليت غادرت البالد.
و ّب �ي�ن والي �ت�ي أن اج�ت�م��اع��ه م��ع ب��وت�ين امتد
لساعتني وك��ان بناء وشفافا وودي��ا .وأش��ار اىل
أن ق��ائ��د ال �ث��ورة االس�لام�ي��ة وم�ن��ذ زم��ن ي��رى أن
العالقات مع روسيا اسرتاتيجية وستستمر هذه
العالقات حتت اشرافه.
ون��وه اىل أن الرئيس بوتني استعرض تقريرا
أفاد بارتفاع التبادل التجاري بني روسيا وايران
 36باملئة يف الثلث االول من عام  .2018وأوضح
مستشار قائد الثورة االسالمية أن شركة روسية
هامة يف طور ابرام عقد بقيمة  4مليارات دوالر
مع وزارة النفط االيرانية ،إضافة اىل شركتني
هامتني أخرتني بدأتا التفاوض ،ومن املرجح أن
تصل قيمة العقود لـ  10مليارات دوالر.
نووياًّ ،
بي والييت أنه مبساعدة روسيا أنشأت
ايران مفاعال بطاقة  1000ميغاواط ،فض ًال عن
أن��ه يتم بناء مفاعلني آخرين يف اي��ران حاليا،
وأن الرئيس بوتني على علم كامل بتفاصيل
العمليات التنفيذية هلما.
ولفت اىل التعاون القائم ب�ين اي ��ران وروسيا
يف ق �ط��اع س�ك��ك احل��دي��د م�ب� ّي�ن��ا أن امل�ق��دم��ات
التنفيذية لكهربة خط سكك احلديد «اينجه
ب ��رون» (مش��ال ش��رق) « -غ��رم�س��ار» (وس ��ط) قد
بدأت يف مدينة ساري (مشال) ،وأن الرئيس بوتني
أبدى استعداده إلستثمار روسيا بهذا اجملال.
وب ّ�ين أن بوتني أك��د على اهمية مم��ر النقل
الشمال -اجل�ن��وب وس��ان بطرسبوغ  -تشابهار
(ج �ن��وب ش ��رق اي � ��ران) ،لنقل ال�س�ل��ع م��ن آسيا
الوسطى وج�ن��وب ش��رق آس�ي��ا ع�بر اي ��ران االم��ر
ال ��ذي ي��وف��ر  40ب��امل�ئ��ة م��ن ال��زم��ن والتكاليف.
وأض ��اف والي�ت�ي :أن ال��رئ�ي��س ب��وت�ين ش��دد على
أن ال �ت �ع��اون االي ��ران ��ي ال��روس��ي يستهدف دع��م
احل�ك��وم��ات الشرعية ل��دول املنطقة كالعراق
وس ��وري ��ا وأن روس �ي��ا ت��داف��ع ع��ن وح���دة اراض ��ي
تلك الدول .ولفت اىل موافقة الرئيس الروسي
على مواصلة التعاون القائم باجملال الدفاعي
وال�س�ي��اس��ي م��ع اي� ��ران .وش ��دد والي�ت�ي ع�ل��ى أن
اجلانبني أكدا باالجتماع أن مفاوضات آستانة
للسالم يف سوريا ستتواصل بني مساعدي وزراء
خارجية ايران وتركيا وروسيا.
وح��ول القضايا الدولية ،أش��ار والي�تي اىل أن
ب��وت�ين أك��د ع��دم اع�تراف��ه ب��ال�ـ«ع�ق��وب��ات» اليت
حت ��اول ام�يرك��ا وآخ� ��رون ف��رض�ه��ا ع�ل��ى اي ��ران،
وش ��دد على ع��دم اع�تراف��ه وال�ت��زام��ه ب��اج��راءات
احلظر خارج اطار قرارات جملس االمن الدولي،
والتزامه بالقرارات الدولية فقط.
وح ��ول االت �ف��اق ال �ن��ووي ال ��ذي انسحبت منه
امريكا بشكل أحادي ،أوضح والييت أن الرئيس
ال��روس��ي اع�ت�بر أن احل ��ق م��ع اي� ��ران وأن ب�لاده
ستدافع عن حقوق طهران ،حيث تقرر مواصلة
املباحثات بني اجلانبني على كافة املستويات
بهذا اخلصوص.
م��ن ج�ه��ة ث��ان�ي��ة اش���ار م�س�ت�ش��ار ق��ائ��د ال �ث��ورة
االسالمية اىل قرب انعقاد اجتماع قمة يف آستانة
لزعماء الدول اخلمس املطلة على حبر قزوين،
فضال عن انعقاد اجتماع يف طهران يضم رؤساء
ايران وتركيا وروسيا ملناقشة الوضع يف سوريا.
ويف تصریح ادىل به ملراسل وكالة «ارنا» مساء
اخلمیس يف رده على سؤال حول زی��ارة نتنیاهو
اىل موسكو وت �ك��راره م��زاع��م ف��ارغ��ة وبالیة ضد
ایران قال والیيت ،ان العالقات بنی ایران وروسیا
ختدم مصاحل الطرفني لذا فان املزاعم الفارغة
والعبثیة والتدخلیة اليت یطلقها نتنیاهو لن
تؤثر على هذه العالقات.
وح � � ��ول ن� �ت ��ائ ��ج زی � ��ارت � ��ه اىل م ��وس� �ك ��و ق ��ال
والی�ت�ي ،میكن ال�ق��ول ب��ان توجیه رس��ال��ة مهمة
واسرتاتیجیة م��ن قبل قائد ال�ث��ورة االسالمیة
وك� ��ذل� ��ك رس� ��ال� ��ة م� ��ن رئ� �ی ��س اجل �م �ه ��وری ��ة
واحملادثات املسهبة مع بوتنی ،شكلت منعطفا يف
العالقات االیرانیة الروسیة .وأضاف :ان قرارات
هذا االجتماع ینبغي متابعتها بصورة جیدة وقد
تقرر ان تتم املتابعة من قبل مسؤولي البلدین
بصورة مؤثرة وان ترفع التقاریر ذات الصلة يف
هذا الصدد اىل كبار املسؤولنی ويف املقدمة قائد
الثورة ورئیس اجلمهوریة (روح��ان��ي) والرئیس
بوتنی وأینما كانت هنالك مشكلة فانه تتم
معاجلتها بایعازات من كبار املسؤولنی.
وق��ال والی�تي :ان ه��ذا اللقاء ال��ذي ج��اء على
اع �ت��اب ل�ق��اء ب��وت�ین م��ع ت��رام��ب ح��اس��م للغایة،
فمن ج��ان��ب عقد حلف ال�ن��ات��و اجتماعا طرح
يف بند منه بعض االم��ور ضد ای��ران ومن جانب
آخر هنالك توافقات بني ای��ران وروسیا اللتنی
تعتزمان الوقوف امام ضغوط امریكا واذنابها
وبعض الدول الغربیة.
واك��د بأنه يف ظل وح��دة خط املقاومة حول
حم��ور ای ��ران وك��ذل��ك روس�ی��ا كقوة سیاسیة
وعسكریة ك�برى يف ال �ع��امل ،ستنتصر جبهة
املقاومة وأض��اف :نأمل بأن یصبح التعاون بنی
ایران وروسیا امنوذجا للتعاون بنی ایران والصنی
واهلند وبعض ال��دول املهمة يف ش��رق اسیا وان
تتحقق ال��رؤی��ة االس�ترات�ی�ج�ی��ة ل�ل�ع�لاق��ات مع
الدول الشرقیة.
واض � � ��اف :ت ��وج ��د يف اجمل� � ��االت االق �ت �ص��ادي��ة
م ��ؤش ��رات ج �ي��دة ل�ن�م��و وزي � ��ادة ح�ج��م ال�ت�ب��ادل
التجاري اال ان العالقات يف ه��ذه اجمل ��االت مل
تصل لغاية اآلن اىل النقطة املثالية.
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عشرات الشهداء...
متجاه ًال ان القصف العشوائي غري املتناسب
يعترب خرقا واضحا للقانون الدولي اإلنساني،
وأن ج��رائ��م القتل العشوائي ترقى إىل جرائم
حرب.
لكن الكلفة ال��دام�ي��ة جمل ��ازر التحالف تبدو
اكرب بكثري من الرقم ال��ذي اع�ترف فيه حيث
كشف تقرير حقوقي العام املاضي عن مقتل
قرابة ألفني وثالمثئة مدني ب�غ��ارات التحالف
يف الرقة واحلسكة ودير الزور فقط بينهم قرابة
سبعمئة طفل واكثر من مخسمئة امرأة خالل
مئة واربعة وعشرين جمزرة ارتبكها حتت مسمى
حم��ارب��ة داع ��ش  ،يف ح�ين ق ��درت ت�ق��اري��ر أخ��رى
أن مثانني باملئة من مدينة الرقة باتت مدمرة
بالكامل جراء القصف االمريكي هلا.
وأف��اد «اإلع�لام احلربي» بأن اجليش السوري
دخ ��ل إىل منطقة «درع� ��ا ال�ب�ل��د» ورف ��ع العلم
الوطين يف الساحة العامة أمام مبنى الربيد.
وبالتزامن ،أعلنت وزارة اخلارجية الروسية
أن ق ��وات اجل�ي��ش ال �س��وري متكنت م��ن حترير
حمافظة درعا جنوب سوريا بالكامل تقريباً من
قبضة املسلحني وفرضت سيطرتها على احلدود
مع األردن.
وق��ال��ت املتحدثة ب��اس��م اخل��ارج�ي��ة ال��روس�ي��ة،
م��اري��ا زاخ ��اروف ��ا ،يف م��ؤمت��ر صحفي عقدته إن
«عملية حترير حمافظيت درعا والقنيطرة من
املسلحني واإلرهابيني دخلت مرحلتها اخلتامية
( )...وحتى ه��ذه اللحظة مت حترير حمافظة
درعا بالكامل تقريبا».
وش ��ددت زاخ��اروف��ا على أن «ال �ق��وات السورية
احلكومية بسطت سيطرتها على احل ��دود مع
األردن اجمل� ��اور ،وأم �ن��ت ب��ال�ت��ال��ي ف��رص��ة لفتح
حركة املرور على الطريق الدولية».
وي� �ش ��ن اجل� �ي ��ش ال � �س� ��وري مح �ل ��ة ع�س�ك��ري��ة
واس� �ع ��ة م �ن��ذ مت� ��وز /ي��ون �ي��و الس �ت �ع ��ادة ج�ن��وب
ال �ب�لاد ب��ال�ت��زام��ن م��ع إط�ل�اق اجل�ي��ش ال�س��وري
عمليات مصاحلة وطنية انضمت إليها عشرات
البلدات والقرى يف حمافظات درعا والقنيطرة
والسويداء يف منطقة خفض التصعيد اجلنوبية
قرب احلدود األردنية.
م��ن جانبه ق��ال م�ن��دوب روس�ي��ا ال��دائ��م لدى
م�ك�ت��ب األم� ��م امل �ت �ح��دة يف ج �ن �ي��ف ،غ�ي�ن��ادي
غ��ات �ي �ل��وف أم� ��س اجل �م �ع��ة ،أن ل �ق ��اء ال� ��دول
الضامنة لوقف األع�م��ال العدائية يف سوريا
(روسيا ،تركيا وإيران) ،ملناقشة تشكيل اللجنة
الدستورية السورية قد يعقد يف النصف األول
من شهر آب/أغسطس املقبل.
وحسب «سبوتنيك» ،قال غاتيلوف« ،التوافق
على عقد مشاورات جديدة بني «ثالثية أستانا»
وستيفان دي ميستورا مستمر .وال يستبعد
أن تعقد يف ال�ن�ص��ف األول م��ن آب/أغ�س�ط��س
بعد اللقاء ال��دول��ي رفيع املستوى ح��ول سوريا
امل��رت �ق��ب يف س��وت�ش��ي يف  31-30مت��وز/ي��ول �ي��و.

ي�ف�ترض أن حتضرها ال ��دول الضامنة الثالث
واجلانب السوري وكذلك املراقبني .وخيطط
على ه��ام��ش ه��ذه الفعالية عقد اجتماع آخر
جملموعة العمل لتبادل احملتجزين والبحث عن
املفقودين».
وأش��ار املندوب الروسي إىل أن موسكو تتعاون
ب �ش �ك��ل م �ث �م��ر م ��ع امل��ب��ع ��وث اخل � ��اص األمم ��ي
إىل س��وري��ا ستيفان دي ميستورا وي�ت��وق��ع أنه
سيستفيد بشكل كامل من خمرجات صيغيت
سوتشي وأستانا لدفع العملية السياسية على
منصة جنيف .ومع ذلك ،ال يزال إنشاء جلنة
دستورية املهمة الرئيسية.

روسيا...
ي �ش ��ار إىل أن ط ��ائ ��رة «س� � � ��و »57-ستتسلح
ب �ص��واري��خ دخ �ل��ت اخل��دم��ة يف ال �ق��وات اجل��وي��ة
الروسية مثل «إك ��س »31-و»إر ، »77-إضافة
إىل صواريخ جديدة مثل «كا إس »172-الذي
يعترب من أسلحة املستقبل ،و»ك ��ا »77-الذي
يعترب س�لاح�اً منقطع النظري .وحبسب بوابة
الرصد العسكري «ميلرتي ووتش» ،فإن صاروخ
«ك ��ا »77-ال��ذي صنع خصيصاً لطائرة «سو-
 »57سيغري ميزان القوى يف اجلو لصاحل روسيا.

نواب بـالكونغرس...
وأوضح مراسل «املونيتور» أن هذه الرسالة تعد
ضربة لدول التحالف ،اليت استمرت يف خسارة
الدعم يف الكوجنرس ،الذي ميلك القدرة على
منع صفقات األسلحة ،ووق��ف عمليات تزويد
طائرات التحالف الذي تقوده السعودية.
ون �ق��ل امل��وق��ع األم�يرك��ي ع��ن ال �ن��واب قوهلم
إن رسالتهم لسفري اإلم� ��ارات ي��وس��ف العتيبة
وال �س �ف�ير ال �س �ع��ودي األم �ي�ر خ��ال��د ب��ن سلمان
م �ف��اده��ا «حن �ث �ك��م ع �ل��ى امل ��رون ��ة يف مطالبكم
الداعية لتجنب التصعيد يف احلديدة ،خاصة
مطالبكم مبغادرة احلوثيني املدنية وامليناء ،ويف
الفرتة األخ�يرة منطقة البحر األمح��ر ،مباشرة
ودون شروط».
وأش��ار «املونيتور» إىل أن��ه كجزء من جهود
امل �ب �ع��وث ال ��دول ��ي ل�ل�ي�م��ن م ��ارت ��ن غ��ري�ف�ي�ث��س،
ل��وق��ف اهل�ج��وم ال��دم��وي ،ف��إن ق ��وات ان�ص��ار اهلل
عرضت تسليم إدارة امليناء لألمم املتحدة ،إال
أن السعوديني واإلماراتيني يطالبون بانسحاب
شامل من املنطقة.
وذك��ر املوقع أن��ه و ّق��ع على الرسالة كل من
ستيين هوير ،والنواب البارزون يف جلنيت الشؤون
اخلارجية واألمنية إليوت إنغل ونيتا لوي وآدم
شيف ،باإلضافة إىل الدميقراطي البارز يف فريق
ال �ش��رق األوس� ��ط يف جل�ن��ة ال �ش��ؤون اخل��ارج�ي��ة
النائب تيد دويتش.
خب �ص ��وص ال ��رس ��ال ��ة ،ق� ��ال م ��دي ��ر جم�م��وع��ة
«ج ��اس ��ت ف ��وري ��ن ب��ول �ي �س��ي /س �ي��اس��ة خ��ارج�ي��ة
عادلة» ،اليت تعارض الدعم األمريكي للحرب
ال�س�ع��ودي��ة يف ال�ي�م��ن ،روب ��رت ن�ي�م��ان ،إن «ه��ذه
رسالة مهمة نظراً للموقعني عليها» ،مشرياً إىل
أن هوير وإنغل يعدان من أه��م الدميقراطيني
املؤيدين للسعودية.

ثالثي ترامب...
ويف جانب آخر من حديثه ،أكد ترابي ،اننا
طاملا كنا وما نزال حباجة اىل اإلحتاد قائال ،ان
القرآن الكريم يؤكد على اجملتمع اإلسالمي ،أن
«إعتصموا حببل اهلل مجيعا و التفرقوا».
وأكد خطيب مجعة طهران املؤقت ،ان مجيع
ال�ن�ج��اح��ات واالجن� � ��ازات ال�ت�ي حققها الشعب
االي��ران��ي كانت نتيجة ص�بره ووج ��ود القيادة
املقتدرة لنظام اجلمهورية اإلسالمية.
وأش��ار أبوترابي فرد يف اخلتام اىل االجن��ازات
واالم �ك��ان �ي��ات املختلفة ال�ت�ي متتلكها اي� ��ران،
مضيفاً :م��ع وج��ود ع�ش��رات مقومات االق�ت��دار،
فان اجلمهورية االسالمية ستتحول بسرعة اىل
قوة اقتصادية كبرية يف ظل اإلدارة املبنية على
العلم.

تتمات ص 3
العبادي...
بالواقع االقتصادي الزراعي والصناعي ،وذلك
يف بيان بعد انتهاء من سلسلة االجتماعات اليت
عقدتها اللجنة ال ��وزاري ��ة م��ع رئ�ي��س واع�ض��اء
احلكومة احمللية للبصرة.
* املرجعية تعلن تضامنها مع اإلحتجاجات
من جهتها ،أعلنت املرجعية الدينية العليا،
اجلمعة ،تضامنها مع االحتجاجات «احل ّقة»
ال�ت�ي تشهدها حمافظة ال�ب�ص��رة ،م�ش�يرة اىل
أن احمل��اف�ظ��ة ه��ي االوىل ب��رف��د ال�ب�ل��د ب��امل��وارد
امل��ائ�ي��ة وال �ش �ه��داء واجل ��رح ��ى ،م �ش��ددة أن ��ه من
غري االنصاف أو املقبول أن تكون اكثر مناطق
العراق «بؤسا وحرمانا»
* معصوم يدعو املتظاهرين للهدوء والقوات
األمنية حلمايتهم
ومن جهته ،شدد الرئيس العراقي فؤاد معصوم
على ض ��رورة محاية التظاهرات السلمية مع
اإلل �ت��زام بالقانون وم�ن��ع أي��ة خمالفات داع� ًي��ا
احلكومة احمللية يف حمافظة البصرة واحلكومة
االحت��ادي��ة يف بغداد إىل العمل اجل��اد والفوري
لالستجابة ملطالب املتظاهرين املشروعة واختاذ
خ�ط��وات جدية وعملية لتحسني اخل��دم��ات ال
سيما الكهرباء واملياه والصحة واخلدمات العامة
ومعاجلة الصعوبات اليت يقاسي منها املواطنون
يف خمتلف مناطق احملافظة.
وأش ��ار يف كلمة ل��ه إىل ال�ع��راق�ي�ين إىل أ ّن

«تلك االحتجاجات تطورت لتشهد يف وقت
الح ��ق ق�ي��ام متظاهرين م �ع��دودي��ن باقتحام
مقرات ملؤسسات نفطية يف حقل القرنة واحلاق
مبان وممتلكات تعود لدوائر حكومية
اضرار يف ٍ
ومكاتب لشركات نفطية أجنبية ،ما أسفر عن
مواجهات أدت إىل سقوط جرحى واصابات بني
املواطنني العزل.
ودعا معصوم املتظاهرين احملتجني إىل تغليب
اهلدوء وااللتزام بالقانون وضبط النفس وعدم
احل ��اق ال�ض��رر باملباني واملمتلكات احلكومية
ومقرات الشركات النفطية .وأكد رفضه ألي
اع�ت��داء على املوظفني االج��ان��ب والعراقيني..
وطالب السلطات األمنية إىل التحقيق العاجل
ب �ش��أن اي ��ة جت � ��اوزات وحم��اس �ب��ة امل �ق �ص��ري��ن...
داع ًيا احلكومة احمللية يف احملافظة واحلكومة
االحتادية إىل العمل اجلاد والفوري لالستجابة
ملطالب املتظاهرين املشروعة.
ووج ��ه م�ع�ص��وم ال �ق��وات األم�ن�ي��ة يف البصرة
حبماية أمن املواطنني وضمان حق املتظاهرين
بالتعبري السلمي عن مطالبهم ومشاعرهم..
وش��دد على منع حرف التظاهرات عن مسارها
الصحيح والعمل على محاية األموال واالمالك
العامة واخل��اص��ة ..كما دع��ا املتظاهرين إىل
االب �ت �ع��اد ع��ن امل��ؤس �س��ات احل�ك��وم�ي��ة احل�ي��وي��ة
وحقول النفط.
* اتفاقات مل تنفذ
وتشهد حمافظة البصرة منذ اي��ام تظاهرات
أدت إىل قطع الطرق وتوقف حركة املوظفني يف
الشركات النفطية ومركبات املدنيني يف مواقع
هذه الشركات ويف منفذ الشالجمة احلدودي
مع ايران احتجاجا على تردي اخلدمات وانعدام
فرص العمل.
ي��ذك��ر أن ات �ف��ا ًق��ا س��اب� ًق��ا ب�ين وزارة النفط
والشركات النفطية يقضي بتشغيل  80باملائة
من أبناء احملافظة يف هذه الشركات لكنه يبدو
ان هذا االتفاق ال ينفذ ما ترك شباب احملافظة
ال�تي تعد عاصمة ال�ع��راق االقتصادية يعانون
البطالة إثر وقف التعيينات يف معظم املؤسسات
احلكومية منذ ث�لاث��ة أع� ��وام ،رغ ��م ان�ه��ا تضم
أضخم احلقول النفطية يف البالد ،فض ً
ال عن
مخسة موانئ جتارية نشطة ومنفذ حدودي بري
مع إيران وآخر مع الكويت.
وتبلغ نسبة البطالة بني العراقيني رمسيا 12
عاما
باملائة ،حيث تشكل شرحية العمر دون ً 24
نسبة  60باملائة من سكان العراق.
م �ي��دان �ي �اً ،أع�ل�ن��ت ق �ي��ادة ع�م�ل�ي��ات س��ام��راء،
اجلمعة ،عن انطالق عملية عسكرية يف حمورين
لتصفية مضافات تنظيم «داع��ش» يف احمليط
الشرقي حملافظة صالح الدين.
وق��ال��ت ال�ق�ي��ادة يف ب�ي��ان «يف ص�ب��اح اجلمعة
انطلقت قطعات قيادتنا بقيادة ال �ل��واء ق��وات
خاصة الركن عماد الزهريي لتطهري وتفتيش
منطقة مطيبيجة والقرى اجملاورة هلا وبالتزامن
مع قيادتي عمليات صالح الدين ودجلة» ،مشريا
اىل أن «هذه العملية تستهدف تصفية مضافات
وخاليا داعش يف احمليط الشرقي للمحافظة».
وأض���اف���ت ال� �ق� �ي ��ادة ،أن «ال � �ق� ��وات ان�ط�ل�ق��ت
مبحورين حمور الرضة ،مطيبيجة ،كبيشات،
تل اسنت ،واحملور الثاني مطار الضلوعيه ،جامع
ن��وري اجللوب ،ح��اوي العظيم ،سبيعات ،امليته،
قرية البومجعة من قبل قطعات ل��واء مغاوير
القيادة وقسم شرطة الضلوعية وسرية املشاة
اآللي ومفارز من سرية هندسة ميدان القيادة».
وتعد املطيبيجة م��ن املناطق اخل�ط�يرة على
احل � ��دود ب�ي�ن دي � ��اىل وص �ل��اح ال ��دي ��ن الن�ت�ش��ار
جماميع مسلحة فيها تابعة لتنظيم «داعش»،
ح�ي��ث ك�ش��ف رئ �ي��س جم�ل��س ن��اح�ي��ة العظيم
حممد ضيفان العبيدي يف ( 18آيار  ،)2018عن
حت��ول منطقة املطيبيجة اىل «م��رك��ز أس��اس
لداعش» يف ال�ع��راق ،فيما دع��ا اىل وض��ع تلك
املناطق ضمن خطة املسك األمين.
ويف السياق ذاته ،أعلنت قيادة شرطة حمافظة
دي � ��اىل ،اخل �م �ي��س ،ع ��ن اع �ت �ق��ال  18مطلوبا
وتفكيك عبوة ناسفة يف مناطق متفرقة من
احملافظة.
وق��ال املتحدث اإلع�لام��ي باسم شرطة دياىل
العقيد غالب العطية يف حديث ل�ـ السومرية
نيوز ،إن «مفارز شرطة دياىل اعتقلت  18مطلوبا
بقضايا إرهابية وجنائية يف مناطق متفرقة من
احملافظة».
وأضاف العطية ،ان «مكافحة املتفجرات فككت
عبوة ناسفة يف أرض زراعية يف منطقة بزايز شاه
علي (47كم مشال شرق بعقوبة )».
وك��ان��ت االج�ه��زة االمنية يف دي��اىل اعتقلت
العشرات من املطلوبني للقضاء خالل االشهر
املاضية يف مناطق متفرقة من احملافظة.
*  3ماليني بطاقة اقرتاع زورت يف االنتخابات
العراقية
أك��دت جلنة تقصي احلقائق ،اجلمعة،
ان  3ماليني بطاقة انتخابية ،مت تزويرها
خالل االنتخابات النيابية اليت أجريت 12
أيار مايو املاضي.
وق � ��ال رئ��ي ��س ال �ل �ج �ن��ة ع � ��ادل ن� � ��وري ،يف
حديث ل�ـ (ب�غ��داد ال �ي��وم) ،إن “أك�ث��ر م��ن 3
ماليني بطاقة انتخابية مت تزويرها خالل
االنتخابات األخ �ي�رة” ،م��ؤك��داً ان “نسبة
التخطي جتاوزت الـ .”%20
وأضاف النوري ،أن “قرارات جملس املفوضني
كانت تنص على ان أي حمطة انتخابية تتجاوز
فيها نسبة التخطي نسبة الـ  5 %يتم احتجازها،
وإذا جتاوزت النسبة  %20فان نتائ ج احملطة تعترب
ملغية” ،الفتاً اىل ان “فريق القضاة مل يطبق
تلك القرارات”.
وأكد رئيس جلنة تقصي احلقائق النيابية،
“عدم اعرتافه بإجراءات فريق القضاة ،وجملس
النواب املقبل ،إضافة اىل عدم اعرتافه حبكومة

تتشكل على أساس نتائج مزورة”.
وش��ه ��دت األي � ��ام األخ �ي��رة ت� �ط ��ورات يف ملف
االنتخابات التشريعية ونتائجها اب �ت��داء من
اق � ��رار ال�ت�ع��دي��ل ال �ث��ال��ث ل �ق��ان��ون االن�ت�خ��اب��ات
وانتهاء باحرتاق خم��ازن مفوضية االنتخابات
يف ال��رص��اف��ة ،وت��داع�ي��ات��ه ال�تي ينتظر حسمها
وجتنيب البالد ازم��ة ف��راغ دس�ت��وري ،من خالل
تشكيل احلكومة املقبلة.
وك��ان��ت احمل�ك�م��ة االحت ��ادي ��ة ،ق��د أق ��رت ي��وم
اخلميس ( 21حزيران  )2018بدستورية مجيع
مواد قانون التعديل الثالث لقانون االنتخابات
الذي شرعه جملس النواب يف  6من الشهر ذاته،
فيما رفضت امل��ادة الثالثة منه اخلاصة بإلغاء
أص� ��وات ن��اخ�بي اخل� ��ارج وال �ن��ازح�ين واحل��رك��ة
السكانية يف  4حمافظات ،والتصويت اخلاص يف
إقليم كردستان.

إصابة...
ويف سياق آخر خرج قطار متجه من القاهرة
إىل حمافظة قنا يف صعيد مصر ع��ن مساره،
اجلمعة ،يف مدينة البدرشني مبحافظة اجليزة،
مما أسفر عن إصابات طفيفة ،حبسب مسؤول
حملي.
وأف��اد بيان للهيئة القومية للسكة احلديدية
بأن  3عربات من قطار رقم  986خط (القاهرة
 قنا) جنحت عند حمطة املرازيق قرب مدينةالبدرشني يف اجليزة ،وقد مت الدفع بأدوات الرفع
واألوناش وفرق الصيانة إىل موقع احلادث.
وق ��ال ن��ائ��ب حمافظة اجل �ي��زة ،ال �ل��واء أسامة
مشعة ،إن ع��دد من عربات القطار خرجت عن
القضبان ،بينما جنحت عربة على جانبها.
وأض��اف أن إص��اب��ات خفيفة وقعت بني بعض
الركاب ،جيري حصرها.

اليمن...
م �ص��در ع �س �ك��ري مي�ن�ي أف� ��اد ب �س �ق��وط قتلى
وج��رح��ى م��ن ق ��وات التحالف خ�لال التصدي
حملاولة زحفهم باجتاه مواقع اجليش واللجان
الصوح احلدودية بني جنران
الشعبية يف منطقة ّ
السعودية وصعدة اليمنية.
ّ
وتشن ق��وات التحالف عمليات هجومية
هذا
واسعة مسنودة بعشرات الغارات اجلوية ومئات
القذائف الصاروخية واملدفعية للتقدم باجتاه
حم��اف�ظ��ة ص �ع��دة مش ��ال ال�ي�م��ن إن �ط�لاق �اً من
احلدود السعودية ضمن عمليتها العسكرية اليت
أطلقت عليها اسم» قطع رأس األفعى».
إىل ذل��ك قصف اجل�ي��ش وال�ل�ج��ان بقذائف
املدفعية مواقع مستحدثة لقوات التحالف يف
جبال العليب املقابلة ملنفذ اخلضراء احلدودي
بنجران ،فيما ش ّنت طائرات التحالف سلسلة
غارات جوية على منطقة ُ
الشرفة وجبل الطلعة
بنجران السعودية.
م ��ن ج ��ان ��ب آخ� ��ر اع �ت��رف حت ��ال ��ف ال� �ع ��دوان
السعودي األمريكي اخلميس بسقوط طائرة
حربية من ن��وع تورنيدو تابعة للقوات اجلوية
امللكية السعودية يف منطقة عسري زاعما أنها
سقطت بعطل فين.
وكان مصدر عسكري يف وزارة الدفاع أكد لـ
 26سبتمرب نت « يف وقت سابق سقوط طائرة
حربية سعودية يف منطقة عسري ,وأضاف املصدر
أن ال�ط��ائ��رة امل�ع��ادي��ة سقطت بعد ع��ودت�ه��ا من
تنفيذ مهام عدوانية يف حمافظة صعدة.
وقال املتحدث الرمسي باسم حتالف العدوان
امل��ال�ك��ي ،إن��ه «يف مت��ام الساعة ال��راب�ع��ة وإح��دى
وأرب �ع�ي�ن دق�ي�ق��ة م��ن ف�ج��ر اخل�م�ي��س ،تعرضت
إحدى طائرات قوات التحالف من نوع (تورنيدو)
تابعة للقوات اجلوية امللكية السعودية وأثناء
عودتها م��ن مهمة تدريبية إىل عطل ف�ني أدى
إىل س �ق��وط ال �ط��ائ��رة مبنطقة ع �س�ير ،وجن��اة
الطيارين.
وكانت ق��وات الدفاع اجل��وي أعلنت يف يناير
امل��اض��ي ط��ائ��رة  F15تابعة ل�ل�ع��دوان يف أج��واء
ال�ع��اص�م��ة ص�ن�ع��اء ب �ص��اروخ أرض ج ��و ،وال ��ذي
جاءت بعد ساعات قليلة من إسقاط طائرة من
نوع «تورنيدو» تابعة للعدوان يف مديرية كتاف
بأجواء حمافظة صعدة أثناء قصفها ألهداف
مدنية.
وك��ان قائد ال�ق��وات اجل��وي��ة وال��دف��اع اجل��وي
ال�ل��واء الركن طيار إبراهيم الشامي ح � ّذر يف
وقت سابق قوى العدوان من االستهانة بقدرات
الدفاعات اجلوية اليمنية ،مؤكداً أن املعادلة
ستتغري يف قادم األيام بإذن اهلل.

مستوطنون...
للمواطنني ،ومينع بالتالي دخول فلسطينيني
إىل األراض ��ي اإلسرائيلية ،وحتى هناك خيار
أكثر راديكالية وهو حظر الصيد كلياً يف مياه
القطاع.
خ � �ي� ��ار آخ� � ��ر ط ��رح� �ت ��ه امل� ��ؤس � �س� ��ة األم��ن��ي ��ة
االسرائيلية حبسب «وااله» وه��و العمل مببدأ
«ال �ع�ي�ن ب��ال �ع�ين وال �س ��ن ب��ال �س��ن» ،أي إح ��راق
احلقول واملزارع التابعة لعناصر محاس يف قطاع
غزة ،املسؤولني واملشاركني يف إطالق البالونات
املفخخة ،وال �ط��ائ��رات ال��ورق�ي��ة احل��ارق��ة ،على
اعتبارها مسؤولة عن إطالق الطائرات الورقية
اليت تسببت بإشعال النريان باحلقول واألحراج
اإلسرائيلية املتامخة لقطاع غ ��زة ،وأت ��ت على
أكثر من  28أل��ف دومن من األراض��ي الزراعية
االسرائيلية.
شعبة االس �ت �خ �ب��ارات ال�ع�س�ك��ري��ة يف اجليش
اإلسرائيلي ح��ذرت خ�لال ه��ذا ال�ع��ام أن تدهور
األوض � ��اع اإلن�س��ان�ي��ة يف ال�ق�ط��اع ق��د ت �ق��ود إىل
ان�ف�ج��ار ي�ق��ود إىل ص ��دام عسكري ورمب ��ا حرب
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شاملة مع محاس وقطاع غزة.
إىل ذل��ك أح��رق مستوطنون صهاينة ،فجر
اجلمعة ،سيارتني ملواطنني فلسطينيني يف قرية
عوريف جنوب نابلس بالضفة الغربية احملتلة.
وحبسب م�ص��ادر م��واق��ع إخ�ب��اري��ة فلسطينية
فقد اقتحمت جمموعة من املستوطنني قرية
عوريف ،وأحرقوا سيارتني ،وقاموا بكتابة عبارات
تهديد ورسم جنمة داوود على حائط بالقرب من
السيارتني.
على صعيد آخر ،أفادت اهليئة العامة للشؤون
امل��دن�ي��ة أن سلطات ال�ع��دو الصهيوني ستسلم
اجلمعة ،جثامني ثالثة شهداء.
وأوض �ح��ت اهليئة أن ال�ش�ه��داء ه��م :الشهيد
حممد مرشود من نابلس وسيتم تسليم جثمانه
عند الساعة السابعة مسا ًء عند مفرق جيت،
والشهيد رام��ي صبارنه من بيت أمر مبحافظة
اخلليل ،وسيتم تسليم جثمانه يف مقر االرتباط
بعد الظهر ،والشهيد حممد عنرب من طولكرم
وسيتم تسليم جثمانه الساعة السابعة والنصف
مسا ًء عند حاجز « 104سناعوز» العسكري.
يذكر أن الشهداء كانوا قد ارت�ق��وا بنريان
جنود العدو واملستوطنني الصهاينة واحتجزت
جثامينهم منذ فرتة طويلة.
* قطاع غزة يستعد لـ»مجعة الوفاء للخان
األمحر»
هذا ويستعد القطاع لـ»مجعة الوفاء للخان
األمحر» ضمن فعاليات مسريات العودة وكسر
احلصار اليت تنظم على طول السياج احلدودي
لقطاع غزة.
ودع� ��ت اهل�ي�ئ��ة ال��وط�ن�ي��ة س �ك��ان ال �ق �ط��اع إىل
امل �ش ��ارك ��ة ال ��واس �ع ��ة وال �ت ��وج ��ه إىل خم�ي�م��ات
العودة شرقي القطاع ،مؤكدة سلمية املسرية
واس�ت�م��راره��ا لتحقيق مح��اي��ة ح��ق ال �ع��ودة إىل
ف�ل�س�ط�ين ،وك �س��ر احل �ص��ار ال �ظ��امل ع��ن غ��زة،
ورفضاً لصفقة القرن األمريكية.
اهليئة الوطنية دعت إىل إحياء مجعة غضب
ج��دي��دة ع�ن��د احل� ��دود ال�ش�م��ال�ي��ة ل�ق�ط��اع غ��زة
ملناسبة م ��رور م�ئ��ة ي ��وم ع�ل��ى م �س�يرات ال �ع��ودة،
وتضامناً مع اخلان األمحر يف القدس احملتلة.
وك� � ��ان م� �ئ ��ات ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي�ين أدوا ص�ل�اة
اجلمعة املاضي يف اخلان األمحر البدوي املهدد
بالتهجري ،مؤكدين مواصلة النضال من أجل
محاية اخلان من اهلدم بعدما حصلوا على قرار
بتجميده من احملكمة اإلسرائيلية حتى احلادي
عشر من الشهر احلالي.
يف ح�ين أعلنت احملكمة العليا اإلسرائيلية
ت��أج �ي��ل ال �ن �ظ��ر يف ق�ض�ي��ة اخل� ��ان األمح� ��ر إىل
اخلامس عشر من آب أغسطس املقبل ،ما يعين
تأجيل ه��دم اخل��ان وترحيل سكانه ،لكن ذلك
ال يعين نهاية املعركة حسبما يؤكد أهالي
اخلان.
ص�ح�ي�ف��ة «ه ��آرت ��س» اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة كشفت
م��ن جهتها ع��ن إرس ��ال جيش االح�ت�لال رسالة
شديدة اللهجة إىل حركة مح��اس عرب طرف
ثالث حيذرها فيها من أن االستمرار يف إطالق
البالونات احل��ارق��ة سيوصل األم ��ور إىل ضربة
عسكرية قاسية.
ووفق الصحيفة فإن اجليش اإلسرائيلي حذر
مح ��اس م��ن وص ��ول األم���ور إىل ح��اف��ة اهل��اوي��ة،
ونفاد قدرة تل أبيب على التحمل.
ويف ال � �س � �ي� ��اق ،ت �س �ل��م س� �ل� �ط ��ات االح� �ت�ل�ال
اإلسرائيلي اجلمعة جثامني ثالثة شهداء وهم
الشهيد حممد م��رش��ود م��ن نابلس ،والشهيد
حممد صبارنة م��ن بيت أم��ر والشهيد حممد
عنرب من طولكرم.
الشهداء كانوا قد قضوا برصاص االحتالل
واملستوطنني قبل أن حتتجز جثامينهم.
* مئات املستوطنني الصهاينة يقتحمون
احلرم القدسي ومقامات دينية
كما اقتحم عشرات املستوطنني الصهاينة،
صباح اخلميس ،املسجد األق�ص��ى امل�ب��ارك من
جهة املغاربة حبراسة مشددة من شرطة العدو
الصهيوني.
ونقلت وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا»
عن مسؤول العالقات العامة واإلعالم باألوقاف
اإلسالمية بالقدس احملتلة فراس الدبس قوله:
إن  95مستوط ًنا و 75طال ًبا من ط�لاب املعاهد
واجلامعات اليهودية اقتحموا املسجد األقصى،
ون�ظ�م��وا ج ��والت اس�ت�ف��زازي��ة يف ب��اح��ات��ه ،وسط
تلقيهم شروحات عن «اهليكل» املزعوم.
وأوضح أن املستوطنني أدوا خالل االقتحامات
طقوسا تلمودية يف األقصى ،وحتديدًا بالقرب
ً
من باب الرمحة.
ويتعرض املسجد األقصى يوم ًيا (عدا اجلمعة
والسبت) لسلسلة انتهاكات واقتحامات من
قبل املستوطنني واجلماعات اليهودية املتطرفة
وعلى فرتتني صباحية ومسائية.
ويف سياق متصل اقتحم مئات املستوطنني
الصهاينة ،فجر اجلمعة ،مقامات اسالمية يف
قرية عورتا جنوب نابلس.
وأف���ادت م�ص��ادر أمنية أن م�ئ��ات املستوطنني
اقتحموا القرية فجرا حبماية أمنية مشددة من
جيش العدو الصهيوني؛ وتوجهوا حنو مقامات
دينية تقع على أط��راف القرية ،وذل��ك حبجة
أداء طقوس تلمودية يف «املقامات».
وذك��ر شهود عيان أن ق��وات ال�ع��دو اقتحمت
البلدة قبيل منتصف ليلة اخلميس ،وانتشرت
على م�ف��ارق ال�ط��رق وم��داخ��ل ال�ب�ل��دة ،وم��ن ثم
وصلت عدة حافالت تقل مئات املستوطنني.
وأع�ل�ن��ت ق ��وات ال �ع��دو الصهيوني أن�ه��ا أمّنت
احلماية لنحو  400مستوطن شاركوا باقتحام
عورتا.
إىل ذل ��ك ،أف ��ادت م�ص��ادر حملية ،ب��أن ق��وات
العدو اقتحمت بلدة سبسطية مش��ال نابلس،
واعتقلت الشاب حممد درويش ،بعد أن داهمت
منزل ذويه وفتشته.

