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الجيش العرايق يسيطر على 
أحياء شمال املوصل

بغداد/ وكاالت
ــالم الحربي،  ــدة االع ــا أعلنته وح ــي بحسب م ــش العراق ــن الجي تمك
ــل االيمن من مدينة  ــي باب سنجار يف الساح ــوم أمس، من تحرير ح ي

املوصل.
وذكر االعالم الحربي يف بيان بحسب السومرية نيوز: إن قائد عمليات 
ــه"، اكد ان  ــري رشيد يار الل ــق الركن "عبد االم ــوى الفري ــون يانين قادم

قطعات الفرقة املدرعة التاسعة حررت، ، حي باب سنجار.
ــاروق يف الساحل  ــوات ادامت التماس مع حي الف ــع البيان: إن الق وتاب

االيمن من مدينة املوصل ورفعت العلم العراقي شامخا عىل مبانيه.
كما أعلنت قيادة عمليات قادمون يا نينوى، عن تحرير عدد من القرى 

ومنشأة ومحطة للمياه غرب مدينة املوصل.
ــن عبد االمري رشيد يار الله يف بيان:  ــد العمليات الفريق الرك وّرصح قائ
ــرى البوير  ــررت، اليوم، ق ــاة الخامسة عرش ح ــة املش ــات فرق إن قطع
ــع العسكري  ــور للتصني ــور ومنشأة املنص ــالم واملنص ــة والس واللزاك
ومحطة تصفية مياه البوير رشق طريق الكسك املحلبية غرب املوصل.

إيران: السعودية متورطة 
بتفجري سفارتنا ببريوت

ــورى اإليراني يف  ــس مجلس الش ــد الخاص لرئي ــال املساع ق
ــران تملك  ــري عبداللهيان: إن طه ــة حسني أم ــؤون الدولي الش
وثائق تدل عىل دور سعودي يف تدبري تفجري السفارة اإليرانية 

يف بريوت عام 2013م.
ــع "تويرت" اإللكرتوني،  ــدة نرشها عىل حسابه يف موق ويف تغري
ــام تحديدا إىل رئيس  ــه الدبلومايس اإليراني أصابع االته وج
ــان بن عبد  ــق بندر بن سلط ــة الساب ــارات السعودي االستخب

العزيز، متهما إياه بأنه هو من أدار عملية التفجري املزدوج.
ــه الرئييس يف  ــان أن السعودية هي املشتبه ب ــد اللهي وأكد عب
ــا مقر الربملان اإليراني  ــري هجومي طهران اللذين استهدف تدب

ومرقد اإلمام الخميني.
ــي يف لبنان  ــايف اإليران ــق الثق ــم امللح ــا بينه ــان 23 شخص وك
ــو 160  ــم، وأصيب نح ــوا مرصعه ــد لق ــاري ق ــم األنص إبراهي
آخرين يف تفجري انتحاري مزدوج وقع قرب السفارة اإليرانية 

ببريوت يف نوفمرب عام 2013م.

هجومان انتحاريان يف الصومال
مقدشو /

ــا أمس  ــب 30 شخص ــال وأصي ــل قتي ــىل األق ــا ع ــط 19 مدني سق
ــا بسيارة ملغومة وأسلحة  الخميس، حني نفذ مسلحون هجوم

عىل فندق مزدحم ومطعم مجاور يف مقديشو.
ويف هذا السياق ّرصح قائد الرشطة "عبدي بشري" لوكالة رويرتز: 
ــم عند منتصف  ــن الصومالية سيطرت عىل املطع ــوات األم إن ق
ــدق لعدة  ــن داخل الفن ــون رهائ ــز املسلح ــد أن احتج ــل بع اللي

ساعات. وقال بشري: إن خمسة من املسلحني قتلوا.
ــر انفجار سيارة مفخخة  ــىل وجرحى يوم االربعاء إث وسقط قت
يقودها انتحاري عند مدخل مطعم "بوش هوس" يف حي "هذن" 

وسط العاصمة الصومالية مقديشو، بحسب مصادر متطابقة.
ــول: إن "سيارة  ــة األناض ــح لوكال ــي يف ترصي ــدر أمن ــال مص وق
ــل مطعم بوش  ــرت عند مدخ ــاري انفج ــا انتح ــة يقوده مفخخ

هاوس الذي يرتاده مدنيون ومغرتبون صوماليون".
ــاف أن التفجري أعقبه إطالق نار كثيف، وذلك عقب اقتحام  وأض

عدد من املهاجمني املطعم الذي يتواجد فيه زبائن.

عشرات القتلى واملصابني إثر 
انفجار شرق الصني 

بكني/
وقع انفجار ضخم، أمس الخميس قرب حضانة يف رشق 

الصني، ما أدى إىل سقوط قتىل وجرحى بينهم أطفال.
ــع يف  ــذي وق ــار ال ــة أن االنفج ــة املحلي ــت الرشط وأعلن
ــي الصني،  ــة جيانغسو رشق ــان بمقاطع ــة فنغشي منطق
ــاً، وذلك وفقاً  ــوط سبعة قتىل و59 جريح أسفر عن سق

لوكالة أنباء الصني الجديدة "شينخوا".
ــا ملعرفة أسباب  ــة أنها فتحت تحقيق وأوضحت الرشط
ــار، وأظهرت صورة نرشتها وسائل إعالم صينية  االنفج
ــىل األرض  ــال يجلسون ع ــاء وأطف ــدة نس ــة ع إلكرتوني

وبعضهم ينزف.
ــان حيث  ــة فنغتشي ــز رشطة منطق ــؤول مرك ــال مس وق
توجد الحضانة إن تحقيقا بدأ ملعرفة أسباب االنفجار.

ــه وقع قرب  ــني الجديدة فان ــاء الص ــب وكالة انب وبحس
مدخل هذه الحضانة يف اقليم جيانغشو.

حول العالمحول العالم

تقرير تقرير أأممي: اسرائيل تقدم دعمًا للمجموعات اإلرهابية يف سورياممي: اسرائيل تقدم دعمًا للمجموعات اإلرهابية يف سوريا

صفقة أسلحة أمريكية للدوحة بـ مليارات الدوالراتصفقة أسلحة أمريكية للدوحة بـ مليارات الدوالرات

ــن األمني العام  ــد تقرير صادر ع أك
ــل“  ”إرسائي ــام  قي ــدة  املتح ــم  لألم
بتقديم الدعم للمجموعات املسلحة 
ــك تنظيم جبهة  ــا يف ذل ــا بم يف سوري

النرصة اإلرهابي.
ــة  ــاء السوري ــة االنب ــت وكال ونقل
ــام  ــني الع ــر األم ــن  تقري ــا) ع (سان
ــدة ملراقبة  ــاص بقوة األمم املتح الخ
ــذي  ــدوف“ وال ــاك ”ان ــض االشتب ف
يغطي الفرتة من 2 /3 /2017 وحتى 
16 /5 /2017م إن قوة األمم املتحدة 
ــدوف“  ــاك ”ان ــض االشتب ــة ف ملراقب
ــدة مناسبات قيام قوات  رصدت يف ع
ــيل بتقديم الدعم  ــالل اإلرسائي االحت
ــات  ــدات للمجموع ــال املساع وإيص
ــة  منطق يف  ــة  املسلح ــة  اإلرهابي
ــن قيامها بالتواصل  الفصل فضال ع

والتنسيق املبارش معها.
ــم  األم أن  إىل  ــر  التقري ــت  ولف
ــني  ب ــال  تواص  16 ــدت  رص ــدة  املتح
ــيل ”وأفراد  ــوات االحتالل اإلرسائي ق
ــة  منطق يف  ــوري  الس ــب  الجان ــن  م
ــل“ والتقاء أشخاص مسلحني  الفص
ــن قوات  ــع أفراد م ــري مسلحني م وغ
ــيل ونقل لوازم يف  ــالل اإلرسائي االحت

كال االتجاهني.

ــات  االنتهاك إىل  ــر  التقري ــار  وأش
اإلرسائيلية التفاق وقف إطالق النار 
ــوري وقيام سلطات  يف الجوالن الس
ــداءات عىل  ــاب اعت ــالل بارتك االحت

األرايض السورية.
ــره  ــام يف تقري ــني الع ــب األم وطال
قوات االحتالل اإلرسائييل باالمتناع 
عن إطالق النار والصواريخ عرب خط 
ــوي عليه  ــار ملا ينط ــف اطالق الن وق
ــد التوتر يف  ــة تصعي ــك من إمكاني ذل

املنطقة، محذرا من مخاطر التفاعل 
بني قوات االحتالل اإلرسائييل وأفراد 

مجهويل الهوية يف منطقة الفصل.
ــا نفوذ  ــدول التي له ــا طالب ال كم
ــات اإلرهابية املسلحة  عىل املجموع
ــف  ــا لوق ــوط عليه ــة الضغ بممارس
انتهاكاتها ملنطقة الفصل وأنشطتها 
ــم  ــي األم ــاة موظف ــدد حي ــي ته الت

املتحدة وأمنهم وسالمتهم.
ــن رئيس  ــل أعل ــىل صعيد متص ع

ــم  لألم ــة  املستقل ــة  الدولي ــة  اللجن
ــو بينريو  ــول سوريا باول ــدة ح املتح
ــة املكثفة  ــات الجوي ــس ان الرضب أم
التي تشنها قوات ”التحالف الدويل“ 
ــدة يف مدينة  ــات املتح ــادة الوالي بقي
ــر  خسائ ــوع  وق يف  ــب  تتسب ــة  الرق
كبرية بأرواح املدنيني وتجرب عرشات 
ــادرة منازلهم  ــىل مغ ــم ع اآلالف منه

قرسا.
ــى  يسم ــا  م ــريان  ط ــل  ويواص

ــه عىل  ــي “ غارات ــف األمريك ”التحال
البنى التحتية والتجمعات السكنية 
ــش“  ”داع ــم  تنظي ــة  محارب ــم  بزع
اإلرهابي وارتكب منذ تشكيله بشكل 
2014م  ــس  أغسط يف  ــي  رشع ــري  غ
ــا  ــازر راح ضحيته ــن املج ــد م العدي
ــق مختلفة  ــات السوريني يف مناط مئ
ــزور  ديرال ــات  محافظ يف  ــا  والسيم

والرقة وحلب.
وأشار بينريو وفق ما نقلت رويرتز 
ــارات الجوية  ــه اىل أن تصعيد الغ عن
من “ التحالف“ يف الرقة أدى اىل وقوع 
خسائر فادحة يف أرواح املدنيني كما 
ــي عىل الفرار من  أجرب 160 ألف مدن

منازلهم والنزوح داخليا.
ــة  ”مكافح أن  ــريو   بين ــح  وأوض
ــارات جوية يف  ــاب“ عرب شن غ اإلره
ــي أن تكون  ــراق ”ال تعن ــا والع سوري
عىل حساب املدنيني الذين يعيشون 
ــرش فيها  ــم يف مناطق ينت ــا عنه رغم

تنظيم داعش“.
ــس  ــن رايت ــة هيوم ــت منظم وكان
ــس  أم ــدة  بش ــدت  انتق ــد  ق ــش  ووت
ــف واشنطن“ مادة  ــدام ”تحال استخ
ــور األبيض املحرمة دوليا ىف  الفوسف

مدينة الرقة.
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الثورة / قاسم الشاوش
ــة  ــر مقاطع ــة قط ــه دول ــه في ــذي تواج ــت ال يف الوق
ــن قبل السعودية وحلفائها يف  اقتصادية ودبلوماسية م
ــدوان عىل اليمن منذ أكرث من عامني حيث يعد النزاع  الع
ــك الدول  ــك بسبب اتهام تل ــوأ، وذل ــي هو األس الخليج
ــل اإلرهاب وتأجيج االضطرابات يف  الدوحة بدعم وتموي
ــا ذرائع واهية وأن سبب  ــة يف حني تقول قطر بأنه املنطق
ــة األمريكية  ــود إىل عدم دفع الجزي ــة الحقيقي يع األزم

وأيضاً العالقات مع إيران.
ــم اتهامات اإلدارة األمريكية لقطر بدعم اإلرهاب   ورغ
ــالح باملليارات  ــة س ــة صفق ــع الدوح ــدت م ــا عق إال أنه
ــدة أمريكية يف  ــود أكرب قاع ــة إىل وج ــدوالرات باإلضاف ال
ــني، ويف هذا  ــن تكيل بمكيال ــا يعني بأن واشنط ــر مم قط
ــس الخميس بأن صفقة  ــاق أكد مسؤول قطري أم السي
ــة 12 مليار دوالر  ــالت أمريكية (إف 15) بقيم رشاء مقات

تظهر عمق العالقات ودعم واشنطن للدوحة.
ورغم تكرار الرئيس األمريكي دونالد ترامب االتهامات 
ــه للدفاع والخارجية  ــق قطر حتى مع محاولة وزارتي بح
ــني  ــاء رئيسي ــني حلف ــزاع ب ــاد يف الن ــىل الحي ــاء ع البق
ــدة عسكرية  ــف قطر قاع ــدة. وتستضي ــات املتح للوالي
ــو األمريكي يف  ــد بها مقر سالح الج ــة كبرية يوج أمريكي

الرشق األوسط.
ــاع األمريكي جيمس ماتيس  ووقع االتفاق وزير الدف
ــؤون الدفاع خالد العطية يوم  ووزير الدولة القطري لش
ــدى الواليات املتحدة  ــرش السفري القطري ل األربعاء. ون

مشعل حمد آل ثاني صورة ملراسم التوقيع عىل تويرت.
ــذا بالطبع دليل  ــري يف الدوحة "ه وقال مسؤول قط
ــم نشك يف  ــا لكننا ل ــة معن ــات األمريكي ــىل أن املؤسس ع
ــه جذور عميقة وال يتأثر  ــك قط... دعم أمريكا لقطر ل ذل

بسهولة بتغريات سياسية".

ــة إن االتفاق  ــاع القطري ــوزارة الدف ــاف مصدر ب وأض
يشمل 36 طائرة حربية. وكانت الواليات املتحدة وافقت 
ــة لبيع ما يصل إىل  ــرب املايض عىل صفقة محتمل يف نوفم
ــل 21.1 مليار  ــر مقاب ــه إىل قط ــرة إف15- كيو.إي 72 طائ
ــت بوينج املتعاقد الرئييس يف هذه الصفقة  دوالر. وامتنع

عن التعقيب.
ــك دافع وزير الخارجية الرتكي مولود تشاووش  إىل ذل
ــا التوسط  ــاول فيه ــج يح ــة يف الخلي ــاء جول ــو أثن أوغل

إلنهاء األزمة عن صفقة الطائرات.
ــة الرسمية عن  ــول الرتكي ــة أنباء األناض ــت وكال ونقل
ــب محادثات مع  ــت عق ــه يف الكوي ــاووش أوغلو قول تش

نظريه الكويتي "مثلما تفعل دول أخرى مثل السعودية 
ودولة اإلمارات العربية ومرص... من الطبيعي أن تشرتي 

قطر طائرات أو معدات رضورية للدفاع عن نفسها". 
ومنذ االتفاق عىل مناطق خفض التصعيد يف آستانة 
ــت القوات الحكومية السورية تقدما عىل داعش يف  حقق

عدة مناطق منها مناطق صحراوية غنية بالنفط.
ــاء إن سفينتني  ــاء القطرية األربع ــت وكالة األنب وقال
ــد  ــاء حم ــا إىل مين ــة وصلت ــة األمريكي ــني للبحري تابعت
ــع البحرية  ــة يف تدريبات عسكرية م ــري للمشارك القط

القطرية.
إن  ــون)  (البنتاج ــة  األمريكي ــاع  الدف وزارة  ــدت  وأك

ــني الواليات  ــاون األمني ب ــزز التع ــرات تع ــة الطائ صفق
ــا. وأضافت  ــا عىل العمل مع ــدة وقطر وتساعدهم املتح
ــة ناقشا أيضا العمليات الجارية ضد  أن ماتيس والعطي
ــرات يف منطقة  ــة التوت ــة تهدئ ــة وأهمي ــة اإلسالمي الدول

الخليج.
ــرثت وسط مخاوف أثارتها  وكانت صفقة املقاتالت تع
ــة قد يجعلها  ــا إىل دول خليجي ــل من أن إرساله إرسائي
تسقط يف األيدي الخطأ ومن ثم تستخدم ضدها وأيضا 
ــأن املساعدات  ــن إدارة أوباما بش ــع م ــرار أوس ــب ق بسب

العسكرية للخليج. 
واتهم ترامب، الذي توىل منصبه يف يناير املايض ، قطر 
بأنها راع "عىل مستوى عال" لإلرهاب وهو ما قد يعرقل 
ــة األمريكية للمساعدة يف تخفيف حدة  جهود الخارجي

األزمة الدبلوماسية.
ويف ترصيحاته للصحفيني يف الكويت جدد تشاووش 
ــالث دول  ــة من ث ــات االقتصادي ــاده للعقوب ــو انتق أوغل
ــا "خطأ" لكنه  ــر ووصفها بأنه ــة ومرص ضد قط خليجي

نفى أن تركيا تدعم أحد الطرفني.
وقال "ليس واردا أن ننحاز إيل أحد األطراف هنا. نحن 
ــدف التوصل إىل حل...  ــات متوازنة جدا وبه نصدر بيان
ــل األطراف) ال  ــىل مسافة واحدة (من ك ــن الوقوف ع لك

يعني أننا لن نقول الحقيقة".
وأضاف الوزير الرتكي، الذي زار قطر قبل الكويت، إنه 

سينقل آراء تركيا أثناء زيارة إىل السعودية.
ــا لجماعة اإلخوان  ــر كلتاهما دعم ــدم تركيا وقط وتق
املسلمني يف مرص التي تعتربها الحكومة املرصية وبعض 

الدول الخليجية جماعة إرهابية.
ــر دول خليجية مجاورة لقطر  ــذ وقت طويل تنظ ومن
ــة للدوحة خصوصا  ــك إىل السياسة الخارجي بعني الش
رفضها اجتناب إيران كما أنها مستاءة من قناة الجزيرة 
ــا آراء ملعارضني يف  ــة التي تمولها الدولة لبثه التلفزيوني

أرجاء املنطقة.


