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ال�سنة الثانية والع�رشون  -العدد 5930

إلعداد برنامج للمشاريع املشرتكة احملتملة لكازاخستان)؛ مؤكدا :حنن نسعى دوما وراء
يف هذا اجملال.
توسيع وتوطيد عالقاتنا مع طهران.
وذكر أن حجم التبادل التجاري بني روسيا
ويف اخلتام شدّد نظرباييف على دعم بالده
رئيس الجمهورية...
وب �ل��دان املنطقة ازداد مب�ق��دار  %10خ�لال  5امل �س �ت��دام ل�لإت �ف��اق ال �ن ��ووي وت�ن�ف�ي��ذه بشكل
أشهر من العام اجلاري.
ت��ام ،وترسيخ عالقات شاملة مع اجلمهورية
وستتم عمليات الشحن والصيد والبحث
من جهته صرح الرئيس الكازاخستاني نور االسالمية االي��ران�ي��ة؛ مصرحاً :ان الرتكيز
العلمي ووض ��ع خ�ط��وط األن��اب�ي��ب الرئيسية سلطان نزارباييف أن اإلت�ف��اق ح��ول الوضع على حل املشاكل املالية واستخدام العملة
وفقاً للقواعد املتفق عليها بني األطراف عند القانوني لبحر ق��زوي��ن ،جي��ب اعتباره بداية الوطنية يف هذا االطار خيدم مصاحل البلدين.
تنفيذ مشاريع حبرية واسعة النطاق ،ويراعى لتعاون بلدان املنطقة يف ظروف جديدة.
وخ�ل�ال ل�ق��اء ال��رئ�ي��س روح��ان��ي م��ع نظريه
العامل اإليكولوجي بالضرورة.
وأضاف نزارباييف أن اإلتفاقات الـ 6اليت مت ال��روس��ي اك��د الرئيس ف�لادمي�ير بوتني على
مبنع
املتعلق
احلكم
وحتدد اإلتفاقية أيضا
التوقيع عليها يف إطار القمة ستدفع العالقات اهمية اإلتفاق النووي املربم مع اي��ران ،وعلى
وجود قوات مسلحة للقوى األجنبية اإلقليمية بني ال��دول املشاركة فيها اىل األم��ام ،خاصة أه�م�ي��ة احل �ف��اظ ع�ل�ي��ه ،وذل ��ك ع�ل��ى هامش
والدولية يف حبر قزوين ،وحتدد الدول اخلمس يف جماالت التجارة واالقتصاد والنقل واألمن .قمة الدول املطلة على حبر قزوين املقامة يف
لبحر قزوين املسؤولة عن احلفاظ على األمن
كما أشار اىل أنه سيتم إنشاء آلية خاصة كازاخستان ،حيث حبث الرئيسان سبل تعزيز
البحري وإدارة موارده.
حتت رعاية وزارات خارجية الدول املشاركة يف العالقات الثنائية واالقليمية والدولية بني
وك��ان الرئيس روحاني قد اعترب التوقيع اإلتفاق لتنفيذ بنوده.
البلدين.
على معاهدة النظام القانوني لبحر قزوين
وكان الرئيس حسن روحاني قد توجه أمس
وأك ��د ال��رئ�ي��س االي ��ران ��ي ح�س��ن روح��ان��ي،
خطوة مهمة جدا على طريق تعزيز التضامن األحد اىل أكتاو يف كازاخستان للمشاركة أمس األحد ،خالل لقائه نظريه الروسي ،على
ب�ين ال� ��دول امل�ط�ل��ة ع�ل��ى ه ��ذا ال�ب�ح��ر ،معلنا يف قمة دول ح��وض حب��ر ق��زوي��ن ال�تي عقدت أهمية تنمية العالقات الثنائية بني طهران
اس �ت �ع��داد اي� ��ران ألداء دوره� ��ا االس�ترات�ي�ج��ي هناك ليوم واح��د ،وذل��ك بدعوة رمسية من وموسكو أكثر من السابق.
واالقليمي لتنمية التجارة والنقل بامتالكها الرئيس الكازاخي نور سلطان نظر باييف.
واعترب الرئيس روحاني الشراكة الثنائية
سواحل حبرية يف الشمال واجلنوب.
وقبيل مغادرته اىل أكتاو ،اعترب الرئيس ب�ين اي� ��ران وروس �ي��ا ب�ش��أن حب��ر ق��زوي��ن بأنها
أمس
كلمته
وأك ��د ال��رئ�ي��س روح��ان��ي يف
اإليراني حسن روحاني قمة دول حبر قزوين لصاحل الشعبني ،وقال :البد ان نسعى لتحويل
مهمة
كمنطقة
خالل القمة ،بأن هذا البحر
ً
أم��را بالغ األهمية ،حيث قال :مجيع املسائل حبر قزوين اىل حبر السالم والصداقة وسببا
للصداقة
�ورا
�
حم
ج��دا واس�ترات�ي�ج�ي��ة تشكل
القانونية هل��ذا البحر تصبح عملية فقط لتعزيز املناسبات والشراكة بني الدول املطلة
والتعاون والتضامن بني حكوماتها وشعوبها بتوافق آراء الدول اخلمس.
عليه.
وقال :إن هذه املنطقة قد حتولت اىل امنوذج
وق��د ص��رح قبيل توجهه اىل كازاخستان
م��ن جانبه أش��ار الرئيس ال��روس��ي فالدمير
ناجح لضمان السالم واالستقرار والصداقة أن دول حب��ر ق��زوي��ن تتمتع ب �ق��درات وف��رص بوتني يف ه��ذا اللقاء اىل العالقات املتنامية
وحسن اجلوار والتقدم.
ج� �ي ��دة خ ��اص ��ة يف اجمل � � ��االت االق��ت��ص ��ادي ��ة ،ب�ين ال�ب�ل��دي��ن يف ش�ت��ى اجمل � ��االت ،ق ��ائ�ل ً�ا :إن
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واض� ��اف :إن ه ��ذا
ون�ق��ل البضائع وال��رك��اب وقضية السياحة موسكو مستعدة لتنمية العالقات واملناسبات
أخرى يف طريق توطيد التضامن يف املنطقة وك��ذل��ك ال�ق�ض��اي��ا ال�ت�ي ستناقش يف ه��ذه الثنائية مع طهران يف اجملاالت املرغوبة فيها.
والذي ينبغي تعزيزه خبطوات أخرى.
االجتماعات.
واع�ت�بر ب��وت�ين اإلت �ف��اق ال �ن��ووي امل�ب�رم بأنه
املوقعة
املعاهدة
واش��ار الرئيس روحاني اىل
ً
وتابع قائال :إن حبر قزوين يتمتع بثروات إتفاقا هاما ودوليا ،مشريا اىل ضرورة السعي
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يف اج �ت �م��اع ال �ق �م��ة أم� ��س
ال�ن�ف��ط وال �غ��از وال�ت�ي مي�ك��ن أن ت �ك��ون ال�ق��وة لصون هذا اإلتفاق من قبل كافة األط��راف
التأكيد يف هذه املعاهدة على ان حبر قزوين ال��داف �ع��ة للتنمية ،إن ال �ت �ع��اون ب�ين ال ��دول عقب انسحاب ال��والي��ات املتحدة األمريكية
متعلق مت��ام��ا ب��ال��دول الساحلية فضال عن يف جم� ��االت اس �ت �خ��راج ال �ن �ف��ط واس�ت�غ�لال��ه بشكل أح� ��ادي م �ن��ه ،م��ؤك��دا ع�ل��ى اس�ت�م��رار
مبادئ مهمة مثل «التصريح حبظر تواجد وك ��ذل ��ك ت �ب ��ادل ال �ن �ف��ط وال� �غ ��از ،ه ��و أح��د امل �ب ��اح �ث ��ات ب�ي�ن م��س ��ؤول ��ي ال �ب �ل��دي��ن ب �ش��أن
القوات املسلحة االجنبية» و»حصر أي مالحة القضايا ال�تي كانت دوم��ا جت��ري مناقشتها تسوية امل��واض�ي��ع املختلفة على الصعيدين
حب��ري��ة ب ��اع�ل�ام ال � ��دول ال �س��اح �ل �ي��ة اخل�م��س بيننا وبني الدول الساحلية األخرى وستستمر االقليمي والدولي.
م��ن ج��ان�ب��ه ،ق��دّم وزي ��ر اخل��ارج�ي��ة االي��ران��ي
فقط» و»حظر وضع حدود ال��دول الساحلية املناقشات بهذا الشأن.
حت ��ت ت �ص��رف االج ��ان ��ب ل �ل �ع��دوان ع�ل��ى دول ووص��ف الرئيس روح��ان��ي قضية الرتانزيت حممد ج��واد ظريف بيان طهران االيضاحي
ساحلية أخرى».
ب��أن �ه��ا واح � ��دة م ��ن أه� ��م ال �ق �ض��اي��ا بالنسبة حول معاهدة النظام القانوني لبحر قزوين
جدا
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وق ��ال :رغ��م
لبحر ق��زوي��ن وال� ��دول الساحلية واملنطقة ،للبلدان الساحلية املطلة عليه.
ويف رسالة وجهها ظريف لنظرائه يف البلدان
ولكن ينبغي اإلق ��رار بانه رغ��م التوقيع على مضيفا :ش��رق حبر قزوين أي تركمانستان
هذه املعاهدة فمازالت هنالك قضايا مهمة وكازاخستان يتصل بإيران ،وبالتالي مبياه الساحلية املطلة على حب��ر ق��زوي��ن ال��روس��ي
متعلقة ببحر قزوين مل يتم حلها وتسويتها ،اجلنوب واخلليج الفارسي وحب��ر عمان؛ ومت وال� �ك ��ازاخ ��ي واآلذرب ��اجي ��ان ��ي وال�ترك �م��ان��ي،
ع�ل�م��ا ب ��ان ال �ق �ب��ول ال�ن�ه��ائ��ي ب��امل �ع��اه��دة ره��ن اخت��اذ اخل�ط��وات األوىل لالتصال بغرب حبر جاء فيها:
 ان اجلمهورية االسالمية االيرانية تذكرباملضي باملراحل القانونية للمصادقة عليها ق��زوي��ن ومت تنفيذ م �ش��روع آس �ت��ارا-آس �ت��ارا،
يف الدول الساحلية اخلمس.
وحن��ن ن ��درس تنفيذ خ��ط سكة ح��دي��د رشت بالقوانني وبنود اتفاق ع��ام  1921بني اي��ران
وأش� ��ار ال��رئ �ي��س االي ��ران ��ي اىل ان ��ه مل يتم اىل آستارا ،والذي سيتم تنفيذه بالتعاون بني ومج �ه��وري��ة روس �ي��ا االش�تراك �ي��ة االحت��ادي��ة
وكذلك االتفاق التجاري واملالحي بني ايران
يف م�ع��اه��دة ال�ن�ظ��ام ال�ق��ان��ون��ي لبحر ق��زوي��ن إيران وآذرباجيان.
حتديد نطاق القاع وحتت القاع وسيتم هذا
ه��ذا وق��د مت يف ختام القمة التوقيع على واحت��اد اجلمهوريات السوفيتية االشرتاكية
االم��ر الحقا بناء على اإلتفاق بني االط��راف ال �ب �ي��ان امل �ش�ترك وع� ��دد م��ن ال��وث��ائ��ق املهمة لعام .1940
 مل يتم تعيني ح��دود ال�ق��اع وحت��ت القاعاملعنية واض ��اف :م��ن ال��واض��ح ان اهل ��دف من والسرتاتيجية للتعاون يف نطاق حبر قزوين
ال�ب�ن��د ال�ث��ال��ث م��ن ال�ق�س��م املتعلق بتعريف م��ن قبل ق��ادة ال ��دول اخل�م��س ،وأج ��رى رئيس لبحر ق��زوي��ن يف م�ع��اه��دة ال�ن�ظ��ام القانوني
خطوط املبدأ املباشر يف امل��ادة  1من املعاهدة اجل �م �ه��وري��ة ل� �ق ��اءات ث �ن��ائ �ي��ة م ��ع ال��رئ �ي��س وينبغي اجن��از ذل��ك الحقا خ�لال اتفاق بني
ه ��و االه��ت��م ��ام ب ��ال ��وض ��ع اخل � ��اص ل �س��واح��ل الكازاخستاني وبعض ق��ادة ال��دول املشاركة االطراف املعنية.
اجلمهورية االسالمية.
 يشري البند ال�ث��ال��ث لتحديد اخلطوطيف القمة وحبث سبل تعزيز العالقات الثنائية.
واض��اف :انه بناء على ذلك فان احملادثات
حيث وصف رئيس اجلمهورية حسن روحاني املبدئية امل�ب��اش��رة وف��ق امل ��ادة االوىل ملعاهدة
للتفاهم النهائي خاصة يف جم��ال «حتديد العالقات القائمة بني طهران وأستانة بانها ال �ن �ظ��ام ال �ق��ان��ون��ي ل�ب�ح��ر ق ��زوي ��ن اىل وض��ع
احل � ��دود» و»ت �ع �ي�ين اس��ال �ي��ب رس ��م وحت��دي��د اسرتاتيجية ومتنامية؛ مصرحا خالل اللقاء س��اح��ل اجل�م�ه��وري��ة االس�لام�ي��ة االي��ران �ي��ة يف
خ �ط ��وط امل� �ب ��دأ» جي ��ب ان ت�س�ت�م��ر ليصبح أمس االحد مع نظريه الكازاخي ،نور سلطان حبر قزوين اذ ان اهلدف من صياغة هذا البند
باإلمكان عرب التفاهم والتعامل الب ّناء بني نظرباييف؛ ان��ه يف ض��وء ال�ط��اق��ات الواسعة شكل تركيزا واهتماما على احلالة اخلاصة
الدول اخلمس الوصول اىل صياغة إتفاقيات يف شتى اجمل ��االت بإمكان البلدين ان يكمال الي��ران ،مضافا انه كما صرحت به املعاهدة
منفصلة يف اجملاالت املذكورة.
فان اسلوب حتديد اخلطوط املبدئية املباشرة
بعضها اآلخر.
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واك ��د ال��رئ�ي��س روح��ان��ي
ودعا روحاني يف هذا اللقاء الذي جاء على ينبغي ان يتم ضمن اتفاقية منفصلة بني
وتأسيس
تشكيل
حنو
الدول الساحلية خطوات
ّ
هامش (قمة اك�ت��او) ل��رؤس��اء ال ��دول املطلة مجيع االطراف املعنية.
من جهته ،اعلن املتحدث باسم اخلارجية
منظمات ال �ت �ع��اون واالحت � ��ادات اجلمركية على حب��ر ق��زوي��ن ،دع��ا اىل استخدام طاقات
والتعاون املصريف واملناطق املشرتكة احلرة البلدين لصاحل الشعبني االيراني والكازاخي االي��ران�ي��ة ب�ه��رام ق��امس��ي ان معاهدة الوضع
ال�ق��ان��ون��ي لبحر ق��زوي��ن ال�تي مت اب��رام�ه��ا يف
وش��رك��ات ال�ن�ق��ل امل�ش�ترك��ة واالس�ت�ث�م��ارات وشعوب املنطقة ايضا.
املشرتكة والسياحة واجياد نافذة مجركية
واك ��د رئ�ي��س اجلمهورية رغ�ب��ة ط�ه��ران يف مدينة أكتاو يف كازاخستان ال تتناول قضية
واح ��دة وتنمية ال�ت�ع��اون االق�ت�ص��ادي متعدد ترسيخ عالقات مستدامة قائمة على احملبة تقسيم البحر بني ال��دول وحتديد خط مبدأ
االوج� ��ه وت�س�ه�ي��ل اص� ��دار ت ��أش�ي�رات ال��دخ��ول م��ع أس �ت��ان��ة؛ الف �ت��ا اىل ال �ق��واس��م الثقافية وتقسيم القاع وما حتته.
وتابع قامسي ردا على سؤال اثري حول قمة
والتحرك حنو إلغائها بصورة كاملة وسائر امل �ش�ترك��ة ال�ت�ي ت��زي��د م ��ن ع �م��ق ال �ع�لاق��ات
االجراءات املسرية واملفيدة.
حبر قزوين بالقول ان بعض التخمينات وما
الثنائية بني شعيب البلدين.
بوتني
فالدميري
الروسي
ب��دوره قال الرئيس
ونوه روحاني باملواقف املتقاربة يف خمتلف ينقل عن القمة ليست صحيحة مطلقا الن
يف كلمته ،إن قمتنا غ�ير ع��ادي��ة ،إن�ه��ا قمة اجمل��االت وايضا املصاحل املشرتكة بني ايران املعاهدة حت��دد اس��اس��ا االط ��ار ال�ع��ام للتعاون
تارخيية .وتعزز اإلتفاق حول الوضع القانوني وك��ازاخ�س�ت��ان ح�ي��ال ال�ت�ط��ورات االقليمية؛ واملبادئ الرئيسية املتعلقة بالوضع القانوني
لبحر قزوين الذي استمر إعداده أكثر من  21واص�ف��ا حضور أستانة الفاعل يف حمادثات ل�ب�ح��ر ق ��زوي ��ن ون �ظ ��را اىل ال �ط��اب��ع اخل ��اص
عاما ،احلق االستثنائي لدولنا ومسؤوليتها السالم اخلاصة بسوريا وغريها من القضايا هل��ذه البحرية الكبرية فانه سيجري تدوين
وت �ن �ف �ي��ذ وض� ��ع ق ��ان ��ون ��ي خ� ��اص ب �ع �ي��دا عن
إزاء مصري حبر قزوين ،كما حيدد القواعد األمنية يف املنطقة ،بأنها مؤثرة.
ال��واض �ح��ة إلس�ت�خ��دام�ه��ا اجل�م��اع��ي للبحر.
واك��د رئيس اجلمهورية على وج��ود فرص املعاهدات املوجودة.
ونفى قامسي التخمينات حول ما تتناوله
مؤكداً أن هذه الوثيقة متت املوافقة عليها كثرية لعقد استثمارات مشرتكة بني طهران
باإلمجاع.
وأستانة؛ مبينا ان طاقات البلدين يف العديد املعاهدة من اق��رار احل��دود وحصة الدولة من
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وتابع:
م ��ن اجمل � ��االت وم�ن�ه��ا وال س�ي�م��ا ال�تران��زي��ت ،حبر قزوين وتقسيمه ،وقال :ان قضية تقسيم
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تكمل بعضها اآلخ��ر مبا يتيح البحر بني الدول وحتديد خط مبدأ وتقسيم
من شأنها ان ّ
وص�ي��د السمك وم �ب��ادئ ال�ت�ع��اون السياسي جلمهورية ك��ازاخ�س�ت��ان ال��وص��ول اىل املياه القاع وما حتته غري مطروحة يف هذه املعاهدة
وال �ع �س �ك��ري ب�ين دول��ن ��ا ،وي�ض�م��ن اس�ت�خ��دام اجلنوبية عرب ايران ،ويف املقابل اتصال ايران الن س��واح��ل ق��زوي��ن هل��ا تعقيداتها اخلاصة
وحتتاج اىل نقاش وحبث اكرب ونأمل يف ان
حبر قزوين لألغراض السلمية ال غري ،كما بالصني من خالل كازاخستان.
يضمن غ �ي��اب ال �ق ��وات امل�س�ل�ح��ة ل �ل��دول غري
ويف س �ي��اق ت�ن�م�ي��ة ال �ع�لاق��ات االق �ت �ص��ادي��ة جيري يف املستقبل التوصل اىل نتائج مطلوبه
املطلة على هذا البحر.
بني البلدين ،دعا روحاني اىل تعزيز التعاون من خالل تفاهم وإتفاق الدول اخلمس.
واوضح قامسي؛ ان من مكاسب هذه املعاهدة
ه ��ذا وأش � ��ار ب��وت�ين اىل أن ت�س��وي��ة ال��وض��ع املصريف الثنائي؛ مبينا :ان طهران واستانة
القانوني لبحر قزوين ختلق ظروفا لتنمية ق��ادرت��ان م��ن خ�لال ترسيخ ال�ت�ع��اون املصريف ه��ي ان ��ه ال حي��ق ألي ب�ل��د اج�ن�بي االس�ت�ف��ادة
التعاون الوثيق يف مجيع االجتاهات.
امل �ش�ترك واس �ت �خ��دام العملة ال��وط�ن�ي��ة على عسكريا وم��دن�ي��ا م��ن امل�لاح��ة يف ه��ذا البحر
املنهجي
التعاون
كما شدد على ضرورة زيادة
واجي��اد قواعد فيه كما تنص املعاهدة على
املضي قدما حنو تنمية هذه العالقات.
يف مكافحة اإلره � ��اب ،وت��وس�ي��ع ع�م��ل إدارات
م � ��ن ج� ��ان � �ب� ��ه ،اك � � ��د رئ � �ي� ��س مج� �ه ��وري ��ة ان ال��دول اخلمس ال حيق هلا السماح لدولة
احلدود ،مقرتحا إعداد إتفاقني حول التعاون كازاخستان خالل اللقاء مع نظريه االيراني ،أخ���رى ب��االس �ت �ف��ادة م��ن ال�ب�ح��ر وم ��ن أرض�ه��ا
يف جمال النقل ومكافحة جتارة املخدرات.
وجود آفاق واعدة للعالقات القائمة بني أستانة وأجوائها كمنطلق ملهامجة أحد من الدول
التعاون
وأكد أيضا جاهزية روسيا لتوسيع
وطهران؛ مردفا ،ان التعاون التجاري املشرتك املطلة على حبر قزوين.
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ب�ي�ن دول حب ��ر ق ��زوي ��ن يف اجمل� ��ال ال�
واكد يف اخلتام ان ابرام املعاهدة اليت تعد
شهد من��وا ملحوظا خ�لال االع ��وام االخ�يرة؛
البحري.
مصممون على تعزيز وث�ي�ق��ة اس�ترات�ي�ج�ي��ة ل�ل�ت�ع��اون ب�ين دول حبر
حنن
بالقول:
ومؤكدا
ّ
ق��زوي��ن سيحول ه��ذه املنطقة اىل قطب آخر
ودعا بلدان املنطقة اىل الرتكز على تنمية هذا املسار اكثر فاكثر.
االقتصاد الرقمي ،مشريا يف الوقت ذات��ه اىل
واع�ت�بر نظرباييف اجلمهورية االسالمية للتعاون االقليمي مبا خي��دم س�لام واستقرار
أهمية تطوير السياحة يف حبر قزوين ،وداعيا االيرانية بانها (دولة صديقة وشريكة اقليمية وأمن وتقدم الدول االعضاء.

تتمات ص 1

االثنني  1ذوالحجة 2018/8/13 - 1439
األمن األردني...
وعلى أثر ذلك ،أعلنت غنيمات أن «األجهزة
األمنية املختصة نفذت مداهمة ملوقع خلية
إره��اب �ي��ة» يف مدينة السلط «ب�ع��د االشتباه
بتورطها يف حادثة الفحيص اإلرهابية».
وأوض �ح��ت أن «املشتبه بهم رف�ض��وا تسليم
أنفسهم وبادروا بإطالق نار كثيف جتاه القوة
األمنية املشرتكة ،وقاموا بتفجري املبنى الذي
قاموا بتفخيخه يف وقت سابق ،مما أدى إىل
انهيار أجزاء منه خالل عملية االقتحام».
وذك��رت وكالة األنباء األردنية أن «خل ّية
أزمة» انعقدت «فور اندالع األحداث يف مدينة
السلط ،ملتابعة أبرز املستجدّات ،والوقوف على
آخر تطوّرات العمل ّية األمن ّية.»..
وتضم اخللية رئيس الوزراء ووزير الداخلية
ووزي ��ر ال��دول��ة ل �ش��ؤون اإلع�ل�ام ورئ �ي��س هيئة
األرك��ان املشرتكة ومدير املخابرات العامة
ومدير األمن العام ومدير عام ال��درك ومدير
عام الدفاع املدني.
ونقلت وكالة عمون عن ال��وزي��رة غنيمات
قوهلا« :ما ت��زال العملية مستمرة وخبطوات
م ��دروس ��ة ل�ل�ت��أك��د م��ن ع ��دم وج� ��ود مدنيني
مهددين من قبل املشتبه بهم».
وأه��اب��ت غنيمات ب��امل��واط�ن�ين االب�ت�ع��اد عن
موقع املداهمة ك �وّن العملية مستمرة .ويف
آخر تصريح هلا أك��دت غنيمات ارتفاع عدد
الضحايا اىل اربع شهداء.
* الرزاز :لن نتهاون يف مالحقة اإلرهاب
وخ�ل�ال زي� ��ارة اىل امل��دي��ري��ة ال�ع��ام��ة ل�ق��وات
الدرك ،أكد رئيس الوزراء االردني عمر الرزاز
يف وقت سابق السبت «عدم التهاون يف مالحقة
اإلره��اب �ي�ين ومح �ل��ة األف �ك ��ار اهل� �دّام ��ة أينما
ك��ان��وا وض� ��رورة م�لاح�ق��ة م �ق�تريف اجل��رمي��ة
النكراء ،وتقدميهم ليد العدالة لينالوا اجلزاء
العادل».
وق ��ال يف ت�ص��رحي��ات بثتها وك��ال��ة االن�ب��اء
االردن�ي��ة إن «األردن سيبقى دوم �اً يف مقدّمة
ال��رك��ب حمل��ارب��ة اإلره� ��اب ال�غ��اش��م واألف �ك��ار
ال �ظ�لام � ّي��ة ال �ت�ي ت �س �ت �ه��دف ح �ي��اة األب ��ري ��اء
وحتاول تقويض األمن واالستقرار».
م ��ن ج �ه �ت��ه ،أك���د رئ �ي��س جم �ل��س ال �ن��واب
االردن � ��ي ع��اط��ف ال �ط��راون��ة يف ت �غ��ري��دة على
ت��وي�تر ان «ي��د ال �غ��در واإلره� ��اب ل��ن ت�ن��ال من
وطننا وسيبقى األردن عصيا بقيادته وجيشه
وأج �ه��زت��ه األم �ن �ي��ة وب�ش�ع�ب��ه ب��وج��ه اإلره� ��اب
األسود وزمرته اجلبانة».

ب� ��دءاً م��ن ص�ب��اح األح ��د بعد ن�ف��اد العالجات
الكيميائية الالزمة بسبب احلصار.
ه ��ذا ور ّداً ع�ل��ى ت�ظ��اه��رة االح �ت �ج��اج ق��ال
رئيس احلكومة اإلسرائيلية إنه «ما من دليل
أفضل على إحلاحية القانون» ،يف إش��ارة إىل
ص��ور متظاهرين ي��رف�ع��ون أع�ل�ام فلسطني،
مشدداً «حصلنا أمس على برهان ساطع على
معارضة قيام دولة (إسرائيل) وضرورة قانون
القومية».
من جهة اخرى ذكرت صحيفة «هآرتس»
ال�ع�بري��ة إن» إس��رائ �ي��ل» تستعد يف األشهر
األخرية الغتيال قادة يف «محاس» قبل عملية
واسعة يف غزة.
وأش � ��ارت الصحيفة إىل أن ��ه يف املؤسسة
األمنية اإلسرائيلية يعتقدون أن اغتياالت
مركزة مفضلة كخطوة مسبقة قبل هجوم
ميكن أن يشمل دخ��ول ب��ري ،مع ذل��ك تقرر
عدم القيام بذلك من أجل استنفاذ وسائل
الوساطة مع «محاس».
ولفتت الصحيفة إىل أن املؤسسة األمنية
ت�س�ت�ع��د م �ن��ذ أش��ه ��ر ،ل �ل �ع��ودة إىل س�ي��اس��ات
االغتيال ضد ق��ادة حركة مح��اس يف قطاع
غ � � ّزة ،ك ��رد على ح��ال��ة التصعيد املستم ّرة
منذ أشهر.
كما نقلت عن مسؤولني عسكريني كبار
قوهلم إن اخلطط الغتيال قادة محاس وصلت
إىل مرحلة متقدّمة ،يف حال طلبت القيادة
السياسية اإلسرائيل ّية تنفيذ االغ�ت�ي��االت،
إىل جانب اإلغتياالت يف اجليش اإلسرائيلي
يقدرون أن استهداف «ممتلكات إسرتاتيج ّية»
حل�م��اس ،أفضل م��ن خ��وض ح��رب شاملة يف
قطاع غ ّزة.
الصحيفة لفتت إىل أنه وبعكس ما نسب
اىل م�ص��ادر سياسية ك�ب�يرة ح��ول التهدئة
مع محاس ،يف اجليش يقولون بشكل واضح
أن التصعيد ال ��ذي ج��رى اخلميس املاضي
انتهى .مع ذلك أوضحوا يف اجليش أن ليس
هناك تعهدات بعدم العمل يف القطاع وأن
معنى وقف إطالق النار هو العودة إىل الوضع
ال ��ذي ك ��ان س��ائ��داً حتى ال �ث�لاث��اء امل��اض��ي،
وحرية العمل باقية.
ويف السياق ،رئيس احلكومة اإلسرائيلية
بنيامني نتنياهو قال لوزراء إن هناك معركة
مقابل مح��اس وت�ب��ادل ض��رب��ات ،م�ش��دداً «لن
تنتهي بضربة واح ��دة» ،ومضيفاً أن «هناك
خطط عملية معدة حول املوضوع».

الجيش السوري...

إيران...
قال إن «وسائل مراقبة اجملال اجلوي فوق
مسية
قاعدة محيميم الروسية رصدت طائرة ّ
رفع شعارات الدميقراطية اليت مل تكن يف جم �ه��زة ل �ش� ّ�ن ه �ج��وم أط�ل�ق��ت م��ن امل�ن��اط��ق
احلقيقة هدفا للسياسة اخلارجية األمريكية ،اخل��اض�ع��ة لسيطرة اجل�م��اع��ات املسلحة يف
حمافظة إدلب قبل أن تدمرها».
بل كانت أداة من أدواتها.
من جهة اخرى وصف وزير الدفاع الروسي،
فحركات امل�ق��اوم��ة ال�تي ب��رز دوره ��ا أكثر
وأق� ��وى ،ص ��ارت تشكل خ �ط��راً ع�ل��ى م�ع��ادالت اجلنرال سريغي شويغو ،املعدات العسكرية
واش �ن �ط��ن يف ف� ��رض أج �ن��دت �ه��ا ع �ل��ى حم ��اور ال�تي تستخدمها ب�لاده يف احلملة السورية،
امل�ن�ط�ق��ة امل�ه�م��ة ،س��وري��ا ال �ع ��راق ل�ب�ن��ان وم��ن باملثالية ،معتربا أنها تليب متطلبات احلرب
ثم اي��ران .اي��ران ال�تي ص��ارت مركز املقاومة العصرية يف الظروف الراهنة.
وقال اجلنرال شويغو ليل السبت على أثري
االك�بر يف منطقة ال�ش��رق االوس ��ط وص��ارت
قناة «روس�ي��ا  »24التلفزيونية« :ال يسعين
تدعمه دعماً غري متناه ،معنوياً ومادياً.
وعلى ه��ذا األس ��اس ،شكلت اي ��ران ،حكومة إال أن أش�ير إىل أن صناعتنا العسكرية اليت
وش�ع�ب�اً ،ش��وك��ة يف حلق ال�ت��وس��ع االمريكي عملت وتعمل بشكل وثيق معنا ،تسعى دائما
ونفوذه يف املنطقة ،وعلى هذا االساس أيضا ،إىل حت�س�ين وت �ط��وي��ر ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ات ال�تي
أض�ح��ت ط �ه��ران م �ص��دراً مقلقاً للحكومات نستخدمها ،وإزال ��ة أوج��ه القصور .وأري��د أن
االمريكية املتعاقبة ،ما ح��دا بها اىل تأجيج أؤك��د إن الكثري من القصور قد متت إزالته
املواقف وتأزيم الوقائع للظفر حسبما تتوقع خالل احلملة (العسكرية السورية الروسية) ،
مب ��ا خ�ط�ط��ت ل ��ه وت��أم �ل��ت ن�ي�ل��ه م ��ن خ�ي�رات وميكنين أن أقول إن تكنولوجياتنا العسكرية
املنطقة ،س ��راً أو ع�ل�ن�اً ،وسعيها اخل��ائ��ب أن اليوم ميكن أن حتمل بثقة اسم تقنية كاملة
توقف العجلة االي��ران�ي��ة ال�تي راح��ت تسحق ومثالية تليب ظ��روف اليوم  ،وش��روط خوض
الصراع العسكري بكل تكامل ومتيز».
املخططات وتدوس على الرؤوس.
والحظ شويغو على وجه اخلصوص ،تفوق
أنظمة الدفاع اجلوي الروسية الصنع .وقال
»:إن ��ه ال ي�ع��رف تقنية دف ��اع ج ��وي منافسة
أو مثيلة ميكنها إس �ق��اط وإف �ش��ال هجمات
ص��واري��خ ك��روز أكثر م��ن تلك ال�تي تقدر
آالف الفلسطينيني...
عليها أنظمتنا».
وتابع قائال« :إذا حتدثنا عن الطريان ،فإن
وان��ت��ش ��رت ق� ��وة راج� �ل ��ة م ��ن ج �ي��ش ال �ع��دو
يف منطقة امل �ن �ط��رة ق ��رب ق��ري��ة ك�ف��ر قليل معظم ك ��وادره ،وأق ��ول ،ثلثي أف��راد الطاقم
وامل��وظ�ف�ين الفنيني ،م ��روا بتجربة قتالية،
جنوب نابلس.
م��ن جانب آخ��ر ش ّيعت غ��زة جثامني ثالثة جت��رب��ة قتالية رائ �ع��ة .لدينا ط�ي��اري��ن شبان
شهداء ارتقوا برصاص االحتالل اإلسرائيلي صار يف جعبتهم  100طلعة قتالية أو أكثر،
خ�لال مشاركتهم يف م �س�يرات ال �ع��ودة شرق وهناك الكثري منهم».
وأوض� ��ح ال ��وزي ��ر« :ل �ق��د ق��ام��وا ب��ال�ت�ن��اوب
رف��ح ،وسط تأكيد الفصائل الفلسطينية أن
املقرر حبيث ميكن أن يشارك أكرب عدد من
اجلرمية لن متر من دون عقاب.
وك� ��ان ق��د أص �ي��ب فلسطيين ب��اس�ت�ه��داف الطيارين يف ه��ذه العملية ،يف العملية ضد
ط ��ائ ��رات االح �ت�ل�ال جم�م��وع��ة م��ن امل��واط�ن�ين اإلره��اب الدولي ،لكن هذا ينطبق أيضا على
مشالي القطاع مساء السبت ،كما استهدف الفروع األخرى للقوات املسلحة».
والح��ظ اجل�ن��رال شويغو بشكل منفصل،
االح�ت�لال اإلسرائيلي ب�ص��اروخ أيضاً املناطق
أن حترير أراض ��ي منطقة خفض التصعيد
الشرقية لغزة.
ويف غ��زة أي�ض�اً نظمت جمموعة كشفية يف جنوب غرب سوريا قد أصبح نتيجة هامة
مسرياً ج��اب ش��ارع عمر املختار وس��ط املدينة وجدية جدا.
وأض � ��اف ال ��وزي ��ر ش��وي �غ��و ق ��ائ�ل�ا ،إن ه��ذا
حت ��ت ع� �ن ��وان «ان� �ت� �ص ��ارات مت� ��وز م ��ن ل�ب�ن��ان
تطلب»عمال دقيقا للغاية ومهنيا للغاية لكل
إىل غزة»».
وشارك يف املسرية عشرات الفتية من الكشافة من سالحي الطريان واملدفعية ،ألن املنطقة
الفلسطينية يف ذك��رى ال�ع��دوان اإلسرائيلي تشكل عقدة حدودية ،حيث حدود» إسرائيل»
على لبنان يف متوز /يوليو  2006وعدوان متوز /واألردن ،فال ميكن أن يكون هناك خطأ ،لذلك
يوليو  2014على غ��زة ،حيث رفع املشاركون فإن حترير هذه املنطقة شكل انتصارا عظيما
وجناحا جادا يسمح لنا بأن نقول ،أننا متكنا
شعارات الصمود وجمسمات قبة الصخرة.
هذا وحذرت وزارة الصحة يف غزة من خطر من إعادة احلياة السلمية ملنطقة أخرى ،هامة
يتهدد مئات مرضى السرطان إن مل جير إنهاء جدا ،وبدأت األمور فيها بالتعايف».
وأش��ار شويغو إىل أن العمل املتعلق بعودة
األزمة الدوائية هلم على حنو فوري.
املتحدث باسم ال ��وزارة أش��رف ال�ق��درة اعلن الالجئني هو أح��د أه��م املهام لروسيا .وعلى
ت ��وق ��ف ت �ق��دي��م ال� �ع�ل�اج ال �ك �ي �م �ي��ائ��ي مل��رض��ى وجه اخلصوص ،أشار الوزير إىل أن «أكثر من
السرطان يف مستشفى الرنتيسي التخصصي  300ألف سوري قد عادوا بالفعل إىل املناطق
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احمل�ي�ط��ة ب��دم �ش��ق ،إىل ال �غ��وط��ة ال�ش��رق�ي��ة،
ال�يرم��وك ..وميكنكم أن تتخيلوا كم كان
هذا صعبا حتى قبل عام».

إطالق صاروخ...
كما قصف اجليش واللجان مواقع قوات
التحالف السعودي مشالي ص�ح��راء ميدي
احلدودية.
ويف حمافظة حل��ج جنوب اليمن ،أحبط
اجليش واللجان حماولة زحف جديدة لقوات
لقوات هادي للسيطرة على منطقة عريم يف
مديرية القبيط مشالي احملافظة.
وأك ��د م�ص��در عسكري مي�ني وق ��وع قتلى
وجرحى من قوات هادي وتدمري آلية عسكرية
هلم أثناء حماولتهم زحفهم تلك على مواقع
اجليش واللجان.
وإىل حمافظة اجلوف شرق البالد ،قصف
اجليش واللجان بصواريخ الكاتيوشا وقذائف
املدفعية مواقع قوات هادي يف مديرية املصلوب
مشالي غرب احملافظة.
من جانبها أعربت اللجنة الدولية للصليب
األمحر ،السبت ،عن قلقها من االستهدافات
امل�س�ت�م��رة للمدنيني يف ال �ي �م��ن ..متقدمة
خب��ال��ص ال� �ع ��زاء ل �ع��ائ�لات ض �ح��اي��ا جرمية
العدوان حبق أطفال صعدة.
وق��ال��ت اللجنة يف ب�ي��ان صحفي «تشعر
اللجنة الدولية للصليب األمح��ر ب��األمل ملا
شهدته اليمن خالل أقل من أسبوع من جتاهل
تام حلماية املدنيني وحياتهم».
وأوضحت اللجنة أنه طبقاً لألرقام الواردة
م��ن ال�س�ل�ط��ات احمل �ل �ي��ة ،ف ��إن  130شخصاً
معظمهم من االطفال كانوا ضحايا للهجوم
الذي شهدته صعدة صباح يوم اخلميس.
وذكرت اللجنة أن االرقام الرمسية تتحدث
ال بينهم  40طف ً
عن  51قتي ً
ال و 79جرحياً من
بينهم  56طف ً
ال.
وأش��ارت اللجنة إىل أن مستشفى املدعوم
م��ن اللجنة ال��دول �ي��ة للصليب األمح ��ر قد
شهد وصول غري متوقع من االصابات خالل
يوم اخلميس «حيث استقبل  29جثة كلها
ألط� �ف ��ال حت ��ت س ��ن اخل ��ام��س ��ة ع �ش��ر و48
ج��رحي��ا بينهم  30ط�ف� ً
لا ،معظم الضحايا
مت استقباهلم يف كال من مستشفى الطلح
واجلمهوري».
ودع��ا جملس األم��ن الدولي التابع لألمم
املتحدة إىل فتح حتقيق نزيه وشفاف يف الغارة
اجلوية اليت نفذها العدوان بقيادة السعودية
يف صعدة باليمن مما أسفر عن مقتل عشرات
األطفال.

العبادي يجري...
وختم ع�لاوي البيان بالقول إن “ائتالف
الوطنية حيذر من اللجوء إىل خيار األغلبية
ال�س�ي��اس�ي��ة وي ��ؤك ��د ع �ل��ى م �ب��دأ ال �ش��راك��ة
وال��ت ��واف ��ق امل �ل �ت��زم وع �ل��ى اع �ت �م��اد ال�ف�ض��اء
ال��وط�ني خ�لال املرحلة املقبلة ،كما يشدد
االئ �ت�ل�اف ع�ل��ى ض� ��رورة م �غ ��ادرة احملاصصة
يف ت�س�م�ي��ة ال ��رئ ��اس ��ات وأع� �ض ��اء احل�ك��وم��ة
واخت � ��اذ إج � � ��راءات ح�ق�ي�ق�ي��ة إلص �ل�اح بنية
العملية السياسية”.
يذكر أن جملس املفوضني من القضاة
املنتدبني أعلن ،اخلميس ( 9آب  ،)2018عن
النتائج النهائية لعمليات العد والفرز اليدوي
للمراكز واحملطات اليت وردت بشأنها شكاوى
وطعون حملافظات العراق وانتخابات اخلارج.
واظهرت نتائج رمسية للعد والفرز اليدوي
الصوات الناخبني العراقيني تطابقا شبه تام
مع نتائج العد االلكرتوني ومل تغري غري مقعد
واح ��د ل�ص��احل حت��ال��ف الفتح ممثل احلشد
الشعيب فيما شهدت تغيريات لستة مرشحني
داخ��ل قوائمهم نفسها يف مخس حمافظات
بينما احتفظ حتالف سائرون بزعامة مقتدى
الصدر بفوزه يف االنتخابات الربملانية العامة
اليت جرت يف  12أيار مايو املاضي.
* متظاهرو البصرة يغلقون منفذ سفوان
احلدودي مع الكويت
م ��ن ج ��ان ��ب آخ � ��ر ،أغ��ل ��ق م �ت �ظ��اه��رون يف
حم��اف �ظ��ة ال �ب �ص��رة ،األح � ��د ،م�ن�ف��ذ س �ف��وان
احل � ��دودي ال� ��ذي ي��رب��ط ال� �ع ��راق ب��ال�ك��وي��ت،
احتجاجاً على س��وء اخل��دم��ات وع��دم تنفيذ
احلكومة العراقية مطالبهم.
وق��ال��ت م �ص��ادر مطلعة ،أن املتظاهرين
وع��دده��م ب��ال �ع �ش��رات ،رف �ع��وا ش �ع��ارات تدعو
إلدامة زخم التظاهرات ،ونددوا بعدم استجابة
احل�ك��وم��ة ملطالبهم وغ �ي��اب اخل��دم��ات اليت
ينتظرونها ،مشرية اىل أن املتظاهرين توجهوا
من املناطق القريبة من منفذ سفوان بإجتاه
املعرب ال�ب�ري ب�ين ال �ع��راق وال�ك��وي��ت وأغلقوا
ال � �ش� ��ارع مم ��ا ت �س �ب��ب ب �ت��وق��ف ح ��رك ��ة سري
السيارات من وإىل العراق والكويت.
وأضافت أن «املتظاهرين هددوا باالعتصام
املستمر ما مل حيصلوا على مطالبهم ،خاصة
ملف توفري فرص العمل».
وانطلقت شرارة التظاهرات يف العراق من
حمافظة البصرة ،يف الثامن من متوز املاضي،
قتل وج ��رح فيها ال�ع�ش��رات م��ن املتظاهرين
والقوات االمنية بعد مصادمات بني اجلانبني.
وع �ل��ى إث ��ر اح�ت�ج��اج��ات ال �ب �ص��رة خرجت
ت�ظ��اه��رات يف حم��اف�ظ��ات ال��وس��ط واجل�ن��وب
العراقي ،باإلضافة إىل العاصمة بغداد ،حيث
تشهد ه��ذه احملافظات حراكا مستمرا ،يف
ح�ين يتعهد رئ�ي��س ال � ��وزراء ح�ي��در العبادي
بتنفيذ تلك املطالب.

