تتمات

تتمات ص 1
الرئيس روحاني...
وأشار روحاني إىل أن الوضع احلالي يف أمريكا
ال �ي��وم خمتلف ج ��دا ع��ن ال �س �ن��وات السابقة،
امريكا متر اليوم بواحدة من أسوأ الظروف يف
تأرخيها ،كما نالحظ ،من النادر وجود عامل أو
مفكر يف امريكا تتفق آراؤه مع مسؤولي البيت
األب �ي��ض وح�ت��ى البعض م��ن ه ��ؤالء املفكرين
يصفهم هؤالء صراحة بالسفهاء والدمى ،وهذا
مل حيدث سابقا يف التاريخ األمريكي.
وأضاف :إن حلفاء أمريكا اليوم ال ينسجمون
سياسياً م��ع مسؤولي البيت األب �ي��ض ،وحتى
احللفاء التقليديني ألمريكا ابتعدوا عنهم،
بينما كانوا يف ي��وم من األي��ام يفتخرون بأن
يكونوا مع الواليات املتحدة.
وصرح الرئيس روحاني :إن امريكا متر اليوم
بأسوأ الظروف الدولية ،وحتى املنظمات الدولية
م�ث��ل ال�ي��ون�س�ك��و واألم � ��م امل �ت �ح��دة وال��وك��ال��ة
ال��دول�ي��ة للطاقة ال��ذري��ة واحمل�ك�م��ة اجلنائية
الدولية ال توافق على سياسات امريكا بإستثناء
بضعة دول قليلة فقط .وأشار رئيس اجلمهورية
اىل الظروف السيئة يف داخل امريكا ،وقال انه
على الرغم من أن إيران تواجه حربا اقتصادية
مفروضة عليها وتواجه أناسا ال حيرتمون أي
ق��ان��ون دول ��ي ،اال إن معنويات وص�م��ود الشعب
اإليراني مثال حيتذى به ،خاصة يف هذه األيام
اليت ترفع فيها راية اإلمام احلسني(ع).

ظريف...
ضد القاعدة وفروعها اليت تشتمل على داعش
وجبهة النصرة) بقيمة  11مليار دوالر كما مت
منع رعاياها من دخول امريكا.
واك ��د ظ��ري��ف ان ك��ل ذل ��ك ي��أت��ي يف ظل
ظ� ��روف س� ّ�خ��ر ف�ي��ه ال�ب�ي��ت األب �ي ��ض سياسته
اخل ��ارج� �ي ��ة مل �م��ول��ي اإلره � � ��اب ال ��ذي ��ن ت ��ورط
مواطنوهم بهجمات احلادي عشر من سبتمرب.
وقضت حمكمة أمريكية غيابيا بتغريم إيران
 11مليار دوالر مب��زاع��م ت��ورط�ه��ا يف هجمات
 11سبتمرب/أيلول من العام  ،2001لتعويض
ض�ح��اي��ا اهل �ج �م��ات وش ��رك ��ات ال �ت��أم�ين ال�تي
تع ّرضت ألضرار مالية.
وأح��داث  11من أيلول/سبتمرب  ،2001هي
جمموعة من اهلجمات اإلرهابية اليت شهدتها
ال��والي��ات املتحدة يف ي��وم الثالثاء امل��واف��ق 11
سبتمرب/أيلول  ،2001حينما مت حتويل اجتاه
أرب ��ع ط��ائ��رات ن�ق��ل م��دن��ي جت��اري��ة وتوجيهها
لتصطدم ب��أه��داف حم ��ددة جنحت يف ضرب
برجي مركز التجارة الدولية مبنهاتن ومقر
وزارة الدفاع األمريكية (البنتاغون) ،يف حني
سقط نتيجة هلذه األحداث  2973ضحية ،ومثة
 24مفقودا ،إضافة آلالف اجلرحى واملصابني
ب ��أم ��راض ج � ��راء اس �ت �ن �ش��اق دخ � ��ان احل ��رائ ��ق
واألخبرة السامة.

خوشرو...
وت��اب��ع خ��وش��رو ق��ائ� ً
لا :يتعني التخ ّلص من
اإلرهابيني من دون إحلاق اخلسائر يف صفوف
املدنيني ول��ذل��ك فإننا أك��دن��ا عزمنا العمل
ع �ل��ى مح ��اي ��ة امل ��دن��ي�ي�ن ،وم �ك��اف �ح��ة اإلره � ��اب
تتطلب االخذ باالعتبار كل اجلوانب املتعلقة
باإلرهاب).
وأردف م �ن��دوب إي� ��ران( :ان حت�س�ين ال��وض��ع
اإلنساني عرب وصول املساعدات اإلنسانية بشكل
سريع مت ايضا تسليط الضوء عليه).
وتابع يقول( :هناك رسالة من قمة طهران
مفادها ان النزاع يف سوريا ال ميكن ان ينتهي
اال عرب عملية سياسية ،والرؤساء يف قمة طهران
أك���دوا على ض���رورة ال�ت�ع��اون لتعزيز عملية
سياسية بقيادة سوريا).
واضاف :أن (احلق يف حتديد مستقبل سوريا
خي��ص السوريني وح��ده��م ،وال�ت�ع��اون م��ن أجل
إطالق عمل اللجنة الدستورية ضروري).
وق��ال( :ان عقد مؤمتر دول��ي ح��ول الالجئني
ال�س��وري�ين وال �ن��ازح�ين داخ�ل�ي��ا أم��ر ه��ام بينما
سوريا متر يف مرحلة دقيقة يف دحر اإلرهاببني
واستعادة وحدتها ،ف��إن اجملتمع الدولي جيب
ان يقف حب��زم اىل جانب ه��ذا البلد) .وأردف
خوشرو( :ان إيران دعيت من قبل سوريا ملكافحة
اإلرهابيني ،والعمليات العسكرية االمريكية يف
سوريا غري مشروعة وهي عمل عدواني ويتنايف
مع ميثاق األمم املتحدة وجيب ان ينتهي).

الريجاني...
للطاقة النووية وحق التخصيب ،الفتا اىل ان
إيران ال تسعى وراء اقتناء السالح النووي وهو
أم��ر مبدئي وق��د أص��در قائد الثورة اإلسالمية
فتوى بهذا اخلصوص واع�ت�بره حراما شرعا،
فيما يتحجج األع��داء بذرائع خمتلفة كذبا
وزورا بأن إيران تسعى لصنع القنبلة النووية.
وأكد كذلك ضرورة خفض االعتماد على
ع��وائ��د النفط يف ميزانية ال �ب�لاد وق ��ال :رغم
اخنفاض االعتماد على النفط اال أن��ه م��ازال
ج��اري��ا ،الفتا اىل ان حصة النفط يف ميزانية
البالد تبلغ اآلن حنو  30باملائة.

إستئناف...
وق��ال السفري اإليراني خالل مؤمتر صحايف
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ال�سنة الثانية والع�رشون  -العدد 5954
يف مقر القنصلية اجلديد :إن (اإلعتداء الذي
تعرضت له القنصلية لن يؤثر على العالقات
بني البلدين حبكم املشرتكات الكثرية بينهما،
وان ك��ان عدونا املشرتك حي��اول ختريب هذه
ال�ع�لاق��ات) ،مبيناً أن (ال�غ��رض م��ن زي��ارت��ي هو
اف�ت�ت��اح القنصلية يف م�ق��ره��ا اجل ��دي ��د ،إذ ال
نريدها أن تتوقف ع��ن تقديم خدماتها ،ولو
ليوم واحد).
وأش ��ار السفري مسجدي اىل أن��ه (يف الوقت
احلاضر ال نتهم جهة حمددة بإحراق القنصلية،
وم ��ن واج� ��ب امل �س��ؤول�ين ال�ع��راق�ي�ين تشخيص
املعتدين ،والذين ال عالقة هلم بالشعب العراقي
الصديق للشعب اإليراني) ،مضيفاً :أن (مشكلة
املياه يف البصرة ال عالقة هلا مبا حصل ،إذ أن
املنطقة بأكملها تعاني من اجل�ف��اف ،وحتى
الشعب اإليراني ،وال سيما يف املناطق اجلنوبية
يعاني من نفس املشكلة).
م ��ن ج��ان �ب��ه ،ق� ��ال حم��اف��ظ ال �ب �ص��رة أس�ع��د
العيداني خ�لال امل��ؤمت��ر ال�ص�ح��ايف :إن (اع��ادة
افتتاح القنصلية بسرعة ه��و دل�ي��ل على قوة
ال�ع�لاق��ات الثنائية وال��وش��ائ��ج امل�ش�ترك��ة بني
البلدين) ،موضحاً أن (احلكومة احمللية تعمل
على منع أي ح ��ادث يسيء اىل ال�ع�لاق��ات بني
البلدين ،ون��أم��ل أن ت�ك��ون احلكومة العراقية
املقبلة عالقتها أق ��وى م��ع اجل ��ارة إي� ��ران ،وأن
تتمكن م��ن مح��اي��ة مجيع القنصليات ،كما
توجد حتديات يف املنطقة ينبغي العمل على
جتاوزها ليعم السالم واإلستقرار يف كل دول
املنطقة).
وقد شارك احملافظ أسعد العيداني اىل جانب
ال�س�ف�ير اإلي ��ران ��ي اي ��رج م�س�ج��دي وم�س��ؤول�ين
ع��راق �ي�ين آخ��ري��ن يف رف ��ع ال�ع�ل��م اإلي ��ران ��ي يف
مقر القنصلية اجل��دي��د ال��واق��ع ق��رب القصور
احلكومية يف شارع الكورنيش.

إيران تشارك...
خالل ترشيد استهالك الطاقة والتحرك حنو
الصناعة اخلضراء وتعزيز مشاركة النساء ودور
الربملانات يف احلصول على الطاقة املستدمية
بتكاليف أقل وكذلك عرض خربات خمتلف
الدول يف هذا اجملال.
وأعلنت رئسية جلنة التعاون بني الربملانات يف
اندونيسيا (نور حياتي) يف افتتاحية االجتماع
ان اعضاء الربملانات يضطلعون ب��دور مهم يف
توعية اجملتمع جتاه اهداف التنمية املستدمية.
واك� � ��دت ع �ل��ى ض� � ��رورة إس� �ت� �ب ��دال ال ��وق ��ود
األح�ف��وري بطاقات متجددة معربة عن أملها
بأن يتمخض االجتماع عن سياسات مناسبة يف
جمال حتقيق التنمية املستدمية.
وبشأن برامج التنمية الشاملة لعام 2030
أك ��دت ان�ه��ا ت�ه��دف اىل ازال� ��ة الفقر وان �ع��دام
العدالة اىل جانب مكافحة التغريات املناخية.
يذكر ان��ه يشارك يف االجتماع ممثلون من
خمتلف دول ال�ع��امل مب��ا فيها إي ��ران وتشيلي
واهل �ن��د وك �ن��دا واالردن وك ��وري ��ا اجلنوبية
وب��اك �س �ت��ان وال �ب �ح��ري��ن واالم � � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة
املتحدة.

اإلتفاق مبدئي ًا...
يف عملية حل األزم��ة السورية ،مت الرتكيز
على تشكيل اللجنة الدستورية والتأكيد على
األمور التالية من قبل الطرفني:
 - 1العملية السياسية جيب أن تكون سورية-
سورية وض��رورة احلفاظ على السيادة والوحدة
الوطنية لسوريا.
 -2احلاجة إىل تعديل تركيبة أعضاء اللجنة
ال��دس�ت��وري��ة بطريقة مقبولة ل ��دى األط ��راف
املختلفة ،مع استنادها أيضا إىل واق��ع املشهد
السوري.
 -3ي �ت��م اإلت � �ف� ��اق يف ن �ه��اي��ة امل� �ط ��اف على
مجيع القضايا والتفاصيل املتعلقة باللجنة
الدستورية يف شكل حزمة متكاملة.
 -4وضع الرتتيبات اخلاصة بالدستور السوري
يستهلك الكثري م��ن ال��وق��ت بسبب حساسية
القضايا والعواقب املرتتبة على أزمات هذا البلد
العديدة ،لكن مجيع األطراف تشدد على أهمية
االهتمام املتزامن بسرعة ونوعية العمل.
واتفق ممثلو إي��ران وتركيا وروسيا على أنه
من خالل إنشاء فريق فين من اخل�براء ،سيتم
توفري االرضية لنجاح املشاورات املشرتكة مع
األم��م املتحدة لتسهيل البدء السريع للجنة
الدستور السورية.
كما اتفق ال�ط��رف��ان أيضا على أن اجلولة
الثالثة م��ن ه��ذه امل �ش��اورات ستعقد يف أواخ��ر
تشرين األول/أكتوبر.

تأكيد ايراني...
واشار وزير الدفاع االيراني اىل تأكيدات قائد
ال �ث��ورة اإلس�لام�ي��ة ورئ�ي��س اجلمهورية املبنية
ع�ل��ى امل��زي��د م��ن ت�ط��وي��ر ال �ع�لاق��ات م��ع ال ��دول
اجلارة ،معربا عن أمله بازالة الثغرات املوجودة
يف العالقات الثنائية مع بدء أعمال احلكومة
اجلديدة يف باكستان ويف ظل االرادة السياسية
لقادة البلدين.
واعرب العميد حامتي عن ثقته بأن باكستان
ب�ص�ف�ت�ه��ا دول � ��ة م�ه�م��ة يف ال� �ع ��امل االس�لام��ي
س�ت��ؤدي دوره ��ا االجي��اب��ي يف مسرية التطورات
االقليمية كما يف السابق يف سياق مصاحل
األم��ة اإلسالمية واض��اف ،ان األزم��ات القائمة
يف املنطقة والدول االسالمية خاصة يف اليمن
ال حل عسكريا هلا بل ينبغي حلها وتسويتها

ع�بر امل �ف��اوض��ات واالس��ال �ي��ب السياسية .ون��وه
وزي��ر ال��دف��اع االي��ران��ي اىل الطاقات املشرتكة
بني البلدين يف اجملاالت االقتصادية والتجارية
والدفاعية ق��ائ� ً
لا :ان استخدام ه��ذه الطاقات
امل �ش�ترك��ة ي�س��اع��د يف من��و وت �ط��وي��ر ال�ت�ع��اون
الثنائي وتعزيز وترسيخ ال�س�لام واالس�ت�ق��رار
يف املنطقة.
م��ن جانبه اك��د وزي��ر ال��دف��اع الباكستاني
خالل االتصال اهلاتفي على تطوير العالقات
بني البلدين من اجل تعزيز السالم واألم��ن يف
املنطقة ،معربا عن أمله بتطوير التعاون بني
البلدين يف خمتلف اجملاالت.

عراق آمن...
وأض ��اف :إن ال�ظ��روف والفوضى االخ�ي�رة يف
ال �ع��راق مب��ا يف ذل��ك مهامجة وإح� ��راق مبنى
ال�ق�ن�ص�ل�ي��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�ج�م�ه��وري��ة االس�لام �ي��ة
االيرانية يف البصرة ،هي حصيلة وم��ردود هذه
ال �س �ي��اس��ات ودع �م �ه��م ال �س��اف��ر واخل �ف ��ي وغ�ير
احل�ص�ي��ف وق�ص�ير ال�ن�ظ��ر للمجموعات ال�تي
تعمل على ت��روي��ج وتوسيع العنف والتطرف
وحولتهما اىل روتني يومي.
وتابع الناطق بلسان اخلارجية االيرانية قائ ً
ال:
إن االدارة االمريكية جيب ان تتحمل مسؤولية
دعمها املتواصل ألع ��وام هلكذا جمموعات يف
املنطقة ،وان إصدار هكذا بيانات مثرية للفرقة
ومريبة واليت تعترب هروبا إىل االم��ام نوعا ما،
ال ميكن هلا أن ختفض من حجم مسؤوليتهم
يف إث��ارة التوتر ومهامجة املواقع الدبلوماسية
واملباني احلكومية يف ذلك البلد وباقي مناطق
العامل.
وأك��د قامسي ان الكثري من الساسة ورجال
ال��دول��ة واملثقفني يف أرج ��اء ال �ع��امل ،اصبحوا
اليوم على قناعة تامة بالدور املتنامي للواليات
املتحدة يف زعزعة االستقرار واالم��ن وجشعها
ومطالبها املفرطة واملتغطرسة .وعلى امريكا
ان تعلم بانها ومن خالل هذا اإلسقاط الساذج
وال �غ��ر ،غ�ير ق� ��ادرة على التغطية على نتائج
سياساتها املغلوطة وعدمية امل��ردود واملزعزعة
لالستقرار يف املنطقة.
وخلص املتحدث باسم اخلارجية اىل التأكيد
على السياسات املبدئية والدائمة للجمهورية
االسالمية االيرانية يف حفظ ومحاية السالم
واالستقرار واألم��ن يف بلدان املنطقة وق��ال :إن
ع��راق�اً آم�ن�اً ونامياً يشكل دائ�م��ا أح��د مطالب
واولويات اجلمهورية االسالمية االيرانية ،وان
مؤامرات طرف آخر ،ال ميكن هلا ان حتول دون
تنمية ه��ذه ال�ع�لاق��ات العريقة وال�ن�ه��وض بها
ومتتينها.

موغريني...
إتفاقية باريس ،وتقدم الدعم املالي ألنشطة
مجيع ال��وك��االت التابعة لألمم املتحدة مبا
فيها وك��ال��ة األم���م امل�ت�ح��دة ل �غ��وث وتشغيل
الالجئني الفلسطينيني (انروا).
ويف ج��ان��ب آخ��ر م��ن تصرحياتها اك ��دت ان
اوروب� ��ا تعترب ال�ت�ع��اون متعدد األط� ��راف أمثل
طريق للحد من اث ��ارة الفوضى واملواجهة يف
العامل متعدد األقطاب.

تتمات ص 3
أوامر للخوذ...
تأجيله ،لكن القضية جيب حلها وال ميكن
التعايش مع اإلرهابيني.
وق� ��ال الف��ري�ن�ت�ي�ي��ف يف أع �ق��اب امل �ف��اوض��ات
اليت جرت يف جنيف مبشاركة ممثلي الدول
الضامنة لعملية أستانا (روسيا وتركيا وإيران)
واملبعوث األممي إىل سوريا ستيفان دي ميستورا
إن االجتماع تناول الوضع يف إدلب.
وت��اب��ع الفرينتييف أن «التعايش السلمي
مع اإلرهابيني أم��ر مستحيل .وجي��ب مواصلة
حماربتهم حتى القضاء عليهم نهائيا».
وأك��د أن روسيا وال ��دول الضامنة األخ��رى
تعمل كل ما بوسعها من أجل حل قضية إدلب
بأدنى حد ممكن من اخلسائر ،ومع ضمان أمن
السكان املدنيني.
وتابع الفرينتييف قائال« :إذا حتدثنا عن
التأجيل ،فيمكن تأجيل حماربة التنظيمات
اإلره��اب�ي��ة أسبوعا أو أسبوعني أو  3أسابيع.
ولكن م��اذا بعد ذل��ك؟ جيب حل هذه القضية
بشكل جذري عاجال أم آجال .ولذلك فإن األمر
يتوقف على قدرة اجملتمع الدولي على املساعدة
يف فصل املعارضة املعتدلة املوجودة يف إدلب عن
املتطرفني».
وأش ��ار الفرينتييف إىل أن حمافظة إدل��ب،
حسب االتفاق الذي مت التوصل إليه قبل عام
ون �ص��ف ال �ع��ام ،تعترب م��ن م�س��ؤول�ي��ة تركيا،
وبالتالي «على تركيا فصل املعارضة املعتدلة
عن املتطرفني».
وأض � ��اف أن ال �ب �ع��ض حي ��اول ��ون اس �ت �خ��دام
املدنيني كدروع بشرية ،ما ميثل مشكلة جدية،
مشريا إىل أنه جيب العمل بدقة يف هذا اجملال،
ومعربا عن اعتقاده بأن «العسكريني من الدول
ال�ث�لاث (روس �ي��ا وتركيا وإي� ��ران) يستطيعون
االت�ف��اق على آلية العمليات ضد التنظيمات
اإلرهابية يف هذه احملافظة .واألهم هنا جتنب
اخلسائر وسط السكان املدنيني».
وذكر أن األوضاع يف حمافظة إدلب معقدة
ومتوترة .ويف إشارة إىل حتضري املسلحني للقيام

باستفزاز باستخدام األسلحة الكيميائية ،قال:
«ن��ود أن حنذر اجملتمع املدني مرة أخ��رى كي
يبدي أقصى ق��در من احل��ذر واالت ��زان يف حال
وق ��وع ه��ذا االس �ت �ف��زاز ال ��ذي ق��د يصبح ذريعة
لضربات صاروخية جديدة على سوريا من قبل
التحالف الغربي ...ونعتقد بأننا كمجتمع
دول��ي جيب أن نبذل جهودا مجاعية ملنع وقوع
ذلك» .وأضاف أن ذلك سيمثل «ضربة قوية»
إىل عملية التسوية السياسية.
محل حمققون يف األمم املتحدة
يف السياق ّ
ق ��وات احلكومة ال�س��وري��ة املسؤولية ع��ن ثالث
حاالت الستخدام غار الكلور السام منذ بداية
العام اجل��اري ،وقالوا إنها «هجمات ترقى إىل
جرائم حرب» حسب تعبريهم.
وات�ه�م��ت «جل�ن��ة التحقيق املستقلة بشأن
س��وري��ا» التابعة للمنظمة العاملية يف تقرير
نشرته االرب �ع��اء ال �ق��وات احلكومية يف سوريا
باستخدام الغاز السام يف منطقة كرم رصاص
املأهولة مبدينة دوما يف غوطة دمشق الشرقية
يف  22يناير و 1فرباير املاضيني ،ما أدى إىل
إصابة  21شخصا وثالثة أشخاص على التوالي،
وذلك نقال عن شهود عيان قابلهم احملققون.
كما محل تقرير اللجنة اجليش السوري
املسؤولية عن إلقاء برميلني على األقل حيويان
الكلور من مروحية على منطقة التليل يف مدينة
سراقب الواقعة بريف إدلب اجلنوبي الشرقي ،ما
أسفر عن إصابة  11شخصا ،حسب التقرير.
وارت � �ف� ��ع ب ��ذل ��ك ع� ��دد ح � ��االت اس �ت �خ��دام
الكيميائي يف س��وري��ا املوثقة م��ن قبل اللجنة
منذ عام  2013إىل  39حادثة ،تعترب املنظمة
الدولية قوات احلكومة مسؤولية عن  33منها،
ومل يتم حت��دي��د ه��وي��ة املتسبب يف اهلجمات
الست األخرى ،حسب «رويرتز».
م�ي��دان�ي�اً ش ��ددت وح� ��دات اجل �ي��ش ال �س��وري
بالتعاون م��ع ال �ق��وات ال��ردي�ف��ة إح�ك��ام الطوق
على م��ن تبقى م��ن إره��اب�ي��ي تنظيم “داع��ش”
يف منطقة تلول الصفا آخ��ر معاقل التنظيم
التكفريي يف عمق بادية السويداء الشرقية.
وأفاد مراسل سانا بالسويداء بأن وحدات من
اجليش سيطرت ناريا على مناطق متقدمة يف
اجل��روف الصخرية البازلتية شديدة الوعورة
امل�ل�ي�ئ��ة ب��امل �غ��اور وال �ك �ه��وف واجل��ح ��ور وع ��ززت
انتشارها وثبتت مواقعها يف مساحات جديدة
على اجت��اه تلول الصفا بالتزامن م��ع تدمري
س�لاح��ي اجل ��و وامل��دف �ع �ي��ة يف اجل �ي��ش أوك ��ار
وحت �ص �ي �ن��ات وحت ��رك ��ات ل�ت�ن�ظ�ي��م “داع� ��ش”
وال �ق �ض��اء ع�ل��ى ال�ع��دي��د م��ن إره��اب�ي�ي��ه بينهم
قناصون.
وأش ��ار امل��راس��ل إىل أن وح ��دات م��ن اجليش
أف�ش�ل��ت حم� ��اوالت ج��دي��دة إلره��اب �ي��ي تنظيم
“داع � ��ش” ب��ال �ف��رار م��ن ت �ل��ول ال�ص�ف��ا بالريف
الشرقي بعد اشتباكات عنيفة اس�ف��رت عن
مقتل واصابة العديد منهم وتدمري الية مركب
عليها رشاش ثقيل.
وتنفذ وح��دات اجليش بالتعاون مع القوات
الرديفة باسناد من سالحي الطريان واملدفعية
عملياتها املكثفة يف م�لاح�ق��ة ف �ل��ول تنظيم
“داعش” اإلرهابي يف منطقة تلول الصفا حتى
تطهري ك��ام��ل ب��ادي��ة ال�س��وي��داء الشرقية من
اإلرهاب.
إىل ذلك قالت وكالة «األناضول» إن جهاز
االستخبارات الرتكي متكن من القبض على
خمطط تفجري قضاء رحيانلي بوالية هطاي
جنوبي البالد ،يوسف نازيك ،وذل��ك بعملية
خاصة يف مدينة الالذقية السورية.
وأوض�ح��ت مصادر أن عناصر االستخبارات
جلبت نازيك ،امل��درج على «القائمة الزرقاء»
للمطلوبني ،إىل األراض��ي الرتكية عرب طرق
آمنة ،وأخضعته لالستجواب.
وخ�لال االستجواب األول��ي ،اع�ترف نازيك
بتخطيطه هلجوم رحيانلي الذي راح ضحيته
 53شخصا عام  ،2013بناء على تعليمات من
املخابرات السورية.
وقال إنه أجرى ،بناء على التعليمات ،عملية
استطالع إلجياد مواقع بديلة لتنفيذ تفجريات
داخ ��ل ت��رك�ي��ا ،م��ؤك��دا على أن��ه أش ��رف على
إدخال املتفجرات من سوريا إىل تركيا ،وتأمني
سيارتني من طراز ترانزيت لتفخيخ املتفجرات
فيهما.
ك�م��ا اع�ت�رف ن��ازي��ك مب�ع�ل��وم��ات مفصلة
ع��ن «م �ع��راج أورال» ،زعيم م��ا يعرف بتنظيم
«امل �ق��اوم��ة ال �س��وري��ة» ،وال ��ذي ك��ان ل��ه دور يف
تفجريات «رحيانلي».
وحث بقية املتهمني اهلاربني بعد مشاركتهم
يف التفجريات ،على تسليم أنفسهم للسلطات
ال�ترك�ي��ة .وأش ��ار إىل أن��ه م��ن م��وال�ي��د مدينة
«أن� �ط ��اك� �ي ��ا» يف «ه � �ط� ��اي» ،وق � ��ام بتنفيذ
التفجريات م��ع أصدقائه بأمر م��ن املخابرات
السورية.
وت ��اب ��ع« :مل أس �ت �ط��ع اهل � ��روب م ��ن ال��دول��ة
الرتكية ،وأن��ا ن ��ادم ..لقد ألقوا القبض علي
وجلبوني من سوريا ،وأقول ألصدقائي يف سوريا
ع ��ودوا قبل ف��وات اآلوان ألن ال��دول��ة الرتكية
ستكون عونا لنا ..دولتنا ستساعدنا».
وأردف« :أخ��اط��ب أي�ض��ا ال��دول��ة ال�س��وري��ة،
وأقول إن الدولة الرتكية عظيمة وال شك أنها
ستحاسبكم على ما اقرتفتموه».
*لودريان :معركة حترير إدلب تهدد األمن
القومي األوروبي
ه��ذا واعترب وزي��ر اخلارجية الفرنسي جان
ايف لودريان أن معركة حترير إدلب تهدد األمن
القومي األوروبي.
وقال لودريان يف مقابلة له مع قناة بي اف ام
تي يف إن «اهلجوم على إدلب قد يهدد أمن أوروبا
جراء انتقال املسلحني من هناك إليها» ،مشرياً

إىل أن «اخلطر األمين قائم ما دام هناك الكثري
من املسلحني املنتمني إىل القاعدة يتمركزون
يف هذه املنطقة ،وي�تراوح عددهم بني  10آالف
و 15ألفاً».
وأض��اف أن ه��ؤالء اإلرهابيني «ق��د يشكلون
خطراً على األمن األوروبي يف املستقبل» ،وشدد
على أن استخدام الكيميائي خط أمحر بالنسبة
لفرنسا» مهدّد بشن ضربة على سوريا يف حال
حصول ذلك.
*اجل �ي��ش ال�ترك��ي يكثف ت�ع��زي��زات��ه على
احلدود مع سوريا
م��ن جهة اخ ��رى ي��واص��ل اجل�ي��ش الرتكي
إرس ��ال تعزيزات عسكرية جديدة إىل وحداته
املنتشرة على طول احل��دود مع سوريا ،يف ظل
عملية عسكرية يستعد هلا اجليش السوري يف
إدلب.
ووص��ل ��ت والي� ��ة ك�ل�ي��س ج �ن��وب��ي ت��رك�ي��ا،
األربعاء ،قافلة تعزيزات جديدة ،ضمت شاحنات
حمملة باملدافع والدبابات وآليات بناء عسكرية.
وأف � ��ادت وك��ال��ة «األن� ��اض� ��ول» أن القافلة
حتركت باجتاه الوحدات املنتشرة على احلدود
مع سوريا ،وسط تدابري أمنية مشددة.
ومؤخرا ،رفع اجليش الرتكي من مستوى
تعزيزاته على احل��دود اجلنوبية ،بينما تتواتر
أنباء بشأن هجوم حمتمل للجيش السوري على
منطقة إدلب ،مشال غربي سوريا.

قوات االحتالل...
على املستوى األم�ني اعتقلت ق��وات العدو
الصهيوني ،فجر االربعاء 23 ،مواطنا فلسطينيا
من مناطق متفرقة يف الضفة الغربية.
ونقلت وكالة «فلسطني اليوم» عن مصادر
حملية قوهلا :إن ق��وات العدو نقلت املعتقلني
إىل أم��اك��ن جم�ه��ول��ة ،ك�م��ا اس�ت��ول��ت خ�لال
عمليات ده��م وتفتيش م�ن��ازل املواطنني على
آالف الشواقل.
وألقى شبان عبوات حملية الصنع «أكواع»
خالل املواجهات مع قوات العدو يف بلدة أبوديس
شرق القدس.
وذك��رت مصادر فلسطينية أن قوات العدو
اق�ت�ح�م��ت م��دي�ن��ة ج�ن�ين  ،وب �ل��دة ع� ��زون ش��رق
قلقيليه وبلدة سلواد يف رام اهلل.
ويف غضون ذلك اقتحم عشرات املستوطنني
الصهاينة ،ص�ب��اح األرب��ع ��اء ،س��اح��ات املسجد
األقصى املبارك يف مدينة القدس احملتلة.
وأف��ادت مصادر فلسطينية ،أ ّن جمموعة من
املستوطنني اقتحمت ،ساحات املسجد األقصى
امل� �ب ��ارك حب �م��اي��ة ش��رط��ة ال� �ع ��دو ال�ص�ه�ي��ون��ي
اخلاصة.
ي � �ش� ��ار اىل ان امل��س��ت ��وط��ن�ي�ن ي ��واص� �ل ��ون
اقتحاماتهم اليومية (ع��دا اجلمعة والسبت)
لباحات املسجد االقصى املبارك حبجة األعياد
ال�ي�ه��ودي��ة .حيث اقتحم ع�ش��رات املستوطنني
الصهاينة ،ص�ب��اح األرب��ع ��اء ،س��اح��ات املسجد
األقصى املبارك يف مدينة القدس احملتلة.

شهداء وجرحى...
* مح�ل��ة اع �ت �ق��االت واس �ع��ة للناشطني يف
البصرة
وب �ش��أن ت�ظ��اه��رات ال�ب�ص��رة ،ق��ال مسؤولون
حمليون وزعماء قبليون يف حمافظة البصرة،
جنوبي العراق ،األربعاء ،إ ّن « محلة اعتقاالت
واسعة طاولت ،ليلة الثالثاء األربعاء ،ما ال يقل
عن  30ناشطاً يف التظاهرات ،وسط استعدادات
الستئناف االحتجاجات جمدداً.
وج � ��اءت االع��ت��ق ��االت ال �ت�ي ن �ف � ّذت �ه��ا ق ��وات
“س��وات” ووح��دات من االستخبارات الداخلية
للبصرة ،يف مناطق خمتلفة م��ن احملافظة؛
أب��رزه��ا :ال��زب�ير وأب ��و اخلصيب وامل�ع�ق��ل وشط
العرب ،بالتزامن مع تأكيدات لناشطني أ ّنهم
سيتظاهرون من جديد ،بهدف الضغط على
احلكومة لتنفيذ وعودها.
وتشهد البصرة ،منذ مساء اجلمعة ،هدوءاً
ن �س �ب �ي �اً ،ب �ع��د ع�م�ل�ي��ات ح ��رق وت ��دم�ي�ر نفذها
حمتجون غاضبون ،طاولت مقرات األح��زاب،
عدا عن القنصلية اإليرانية يف احملافظة ،ومبان
حكومية وم�ن��ازل مسؤولني حمليني وزعامات
سياسية خمتلفة ،دف �ع��ت ع�ل��ى إث��ره��ا ب�غ��داد
بقوات إضافية إىل املدينة اجلنوبية ،وفرضت
حظراً شام ً
ال للتجوال.
تفجرت
وبلغت حصيلة االحتجاجات اليت ّ
يف البصرة ،منذ حن��و ثالثة أش�ه��ر ،للمطالبة
باخلدمات وتوفري فرص العمل 28 ،قتي ً
ال بينهم
ثالثة فتيان ،وأكثر من  700جريح.
وقال مسؤول أمن يف جهاز الشرطة بالبصرة،
األربعاء ،يف تصريح صحايف :إن “قائمة أمساء
ملطلوبني يُشتبه بقيامهم بأعمال عنف خالل
التظاهرات ص��درت ،وق��وات خاصة تنفذ أوامر
االع �ت �ق ��ال” ،م�ب� ّي�ن�اً أ ّن رئ �ي��س ال � ��وزراء حيدر
العبادي ن ّبه من أي اعتقاالت او تدخل للفصائل
املسلحة يف ال�ب�ص��رة بعمليات ف ��رض النظام
ب��امل��دي�ن��ة ،وأك ��د أ ّن امل�ل��ف حم�ص��ور ب��ال�ق��وات
النظامية فقط”.
م ��ن ج��ان �ب��ه ،ق� ��ال ع �ل��ي مج �ع��ة السليطي
أح��د وجهاء البصرة ،لـ»العربي اجل��دي��د» ،إ ّن
“هناك انتقائية يف تلك العمليات وعشوائية
واضحة ،إذ يتم االعتقال على الشبهة” ،الفتاً
إىل أ ّن االعتقاالت بشكل عام “استهدفت رموز
التظاهرات يف كل منطقة وليس املتورطني
بأعمال احلرق” ،حمذراً من أ ّن عمليات االعتقال
تلك “ق��د تؤجج ال��وض��ع يف البصرة جم��دداً،
خاصة وأ ّن من بني املعتقلني أبناء قبائل كبرية
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يف البصرة” .وب ��دوره ،ق��ال الناشط املدني من
البصرة علي سامي ،إ ّن “الناشطني واملتظاهرين
يف حي قضاء القرنة جنوبي البصرة ،كانوا
على موعد مع وص��ول املياه الصاحلة للشرب،
لكن حتى مساء أمس الثالثاء ،مل يصل أي قدر
من املياه للمنازل”.
وأض ��اف ،أ ّن “املطالب مل تتغري حتى اآلن،
وم� ��ا ت � ��زال ن�ف�س�ه��ا ت �ت �ك��رر م �ن��ذ ي��ول �ي��و/مت��وز
املاضي ،حيث املطالبة بتوفري املياه الصاحلة
لالستخدام البشري ،وحتسني الواقع اخلدمي
وامل �ع �ي �ش��ي ،واإلس� � ��راع ب�ب�ن��اء حم �ط��ات حتلية
للمياه بدل استرياد املياه اجلاهزة من معامل
خ ��ارج احمل��اف�ظ��ة ،وحم��اس�ب��ة امل�ت��ورط�ين بقتل
املتظاهرين”.
وش��دد سامي على أ ّن “ال�ت�ظ��اه��رات ستعود
جم ��دداً حتى تنفيذ املطالب ال�تي مل حنصل
منها إال على الوعود والكالم فقط”.
م��ن ج�ه�ت��ه ،ق ��ال امل �س��ؤول احمل�ل��ي يف قضاء
القرنة بالبصرة س�ل��وان ال�ف��اي��ز ،األرب �ع��اء :إن
“ك �ت��اب��ة خ �ط��اب��ات ل�ل�ح�ك��وم��ة االحت ��ادي ��ة يف
بغداد ،عن مطالب أهالي البصرة بشأن املياه
وحتسني الواقع الصحي ،أصبح أمراً مستهلكاً”،
موضحاً أ ّن “املتظاهرين كانوا يعتقدون أ ّن
املواجهة بالنار ملقرات األحزاب ،سريعب الدولة
لتنفذ مطالبهم بسرعة ،إال أ ّن احلكومة ما
ت��زال ب ��اردة يف التعاطي م��ع األزم ��ة اإلنسانية
يف املدينة”.
وأض ��اف أ ّن “ال��دع��وات احلالية للناشطني
من شباب البصرة الذين يسكنون خارج العراق،
هي باجتاه تدويل قضية البصرة ،والعمل على
إي�ص��اهل��ا إىل امل�ن�ظ�م��ات احل�ق��وق�ي��ة والعاملية
اإلنسانية ،من أج��ل فضح احلكومة القمعية
لشعب ال تتوفر لديه املياه الصاحلة للشرب منذ
 15عاماً”.
* االح� � ��زاب ال �ك��ردي��ة ت�ب�ح��ث ع��ودت �ه��ا اىل
كركوك والرتكمان والعرب يرفضون
م ��ن ج ��ان ��ب آخ � ��ر ،أع� �ل ��ن م� �ص ��در ك� ��ردي،
ع ��ن ت ��وص ��ل االحت� � ��اد ال ��وط�ن�ي ال �ك��ردس �ت��ان��ي
وال ��دمي �ق ��راط ��ي اىل ات��ف ��اق ي�ق�ض��ي بتطبيع
االوض� ��اع يف حم��اف�ظ��ة ك��رك��وك ،مبينا ان��ه
مت ترشيح شخصية ج��دي��دة ليتوىل منصب
احملافظ.
وقال املصدر إن “اللجنة املشرتكة ستتوىل
مهام تفعيل عمل جملس حمافظة كركوك
وال� ��ذي يشكل ال �ك��رد غالبية االع �ض��اء فيه”.
مشريا اىل ان “اللجنة ستناقش امللف األمين
مع بغداد خ�لال املرحلة املقبلة مع احلكومة
اجلديدة”.
واضاف :إن “اللجنة اتفقت على ان يكون من
االولويات اختيار حمافظ جديد لكركوك وهو
من حصة االحتاد الوطين الكردستاني” ،الفتا
اىل ان “هناك امجاعا داخ��ل االحت��اد الوطين
على ترشيح عضو املكتب السياسي للحزب
رزكار علي ملنصب احملافظ”.
وبني ان “اللجنة ترأسها خالد شواني عضو
اجمللس القيادي يف االحتاد الوطين الكردستاني
وحممد كمال القيادي يف احلزب الدميقراطي
الكردستاني”.
وسيطرت ال�ق��وات األمنية على كركوك
ومناطق متنازع عليها عديدة ،يف  16من تشرين
األول العام املاضي ،ضمن عملية “فرض االمن”
يف احملافظة ،يف اعقاب استفتاء استقالل اقليم
كردستان.
وافاد مصدر سياسي كردي عن عقد اجتماع
ل�ل�اح ��زاب ال��ك ��ردي ��ة مش� ��ال ش� ��رق ك��رك��وك
وه ��ذا االج�ت�م��اع الول م��رة مب�ش��ارك��ة احل��زب
الدميقراطي الكردستاني ومت حبث عدة حماور
منها منصب احملافظ واالنتخابات يف احملافظة
واالج�ت�م��اع عقد يف ناحية ق��رة هنجري مشال
شرقي كركوك طريق السليمانية.
ورفضت االحزاب العربية والرتكمانية عقد
االجتماع خارج سيطرة القوات االحتادية.
واك ��د م�ص��در سياسي ع��رب��ي ان تركمان
وعرب كركوك يرفضون عودة اعضاء جملس
احمل��اف�ظ��ة ال��ذي��ن ص��وت��وا ودع �م ��وا االن�ف�ص��ال
ع��ن ال �ع��راق ون�ظ�م��وا االس�ت�ف�ت��اء ورف �ع��وا علم
كردستان ودعموا تهميش العرب والرتكمان
وتهدميهم ق��راه��م 116ق��ري��ة وناحية م��ن قبل
ال�ب�ي�ش�م��رك��ة وغ �ي �ب��وا واع �ت �ق �ل��وا اك �ث��ر من
مخسة اآلالف من مواطين كركوك العرب
والرتكمان.
وق ��ال :إن ال�ع��رب وال�ترك�م��ان ل��ن يسمحوا
ب��ال�ت�ف��ري��ط خب�ط��ة ف ��رض ال �ق��ان��ون وع��راق�ي��ة
ك��رك��وك وان ت�غ�ير ال��واق��ع احل��ال��ي سيدفع
كركوك القتتال مواطنيها.
وق��ال مصدر تركماني ان اجتماع ممثلي
االح��زاب الكردية كافة يف ناحية قرة هنجري
 التابعة حملافظة ك��رك��وك ولكنها خ��ارجخطة ف��رض ال �ق��ان��ون ،واالج �ت �م��اع ش ��ارك فيه
ممثلو احل��زب الدميقراطي الكردستاني ألول
مرة منذ فرض القانون ،وكان حمور االجتماع
هو االتفاق على خطة تتضمن تفعيل جملس
حمافظة كركوك املعطل منذ فرض القانون
ألج� ��ل ان �ت �خ��اب حم��اف��ظ ج��دي��د ل �ك��رك��وك،
واس�ت�غ�لال حالة الضعف السياسي يف بغداد
الستعادة حمافظة كركوك سياسيا من خالل
ف��رض ام��ر واق ��ع سياسي ج��دي��د ع�بر تنشيط
جملس احملافظة ،واالتفاق على فتح مراكز
تصويت النتخابات االقليم يف ناحية قرة هنجري
ألج��ل تصويت امل��واط�ن�ين االك ��راد م��ن أهالي
حمافظة كركوك يف انتخابات برملان االقليم
اليت ستجري يوم  ..٢٠١٨/٩/٣٠وحنن نرفض
أي ��ة خ �ط��وة مت ��س واق� ��ع ك ��رك ��وك وس�ي�ط��رة
الدولة عليها وال ميكن قبول جمتمعاتنا لعودة
االمور اىل الوراء.

