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العبادي: العراق لن يسمح باستخدام 
أراضيه للعدوان على أي دولة

ــالده لن تسمح  ــدر العبادي أن ب ــوزراء العراقي حي ــس ال ــد رئي أك
باستخدام أراضيها للعدوان عىل أي دولة مجاورة.

ــالل لقائه عددا  ــة نيوز عن العبادي قوله خ ــل موقع السومري ونق
من اإلعالميني واملحللني السياسيني أمس: ”نهدف لتحقيق عالقات 
ــىل التفاهمات  ــىل الرصاعات وانما ع ــريان ال تقوم ع ــدة مع الج جدي
ونتعاون جديا ضد اإلرهاب “ مؤكدا أن االنتصار عىل اإلرهاب “ يفتح 

عهداً جديداً لعراق قوي مستقر ومتطور“.
ــاح باستخدام أراضينا  ــادي.. ”قرارنا ثابت بعدم السم وتابع العب
ــدوان عىل أي دولة مجاورة ويجب أن يكون العراق منطقة التقاء  للع
ــس منطقة تنازع وتقاطع وخصومة وال نريد ان تتحول ارضنا اىل  ولي

ميدان لحروب بالنيابة“.
ــىل استقالل القرار السيايس للعراق الفتا إىل أن  وشدد العبادي ع

بغداد تسعى إىل ”كسب األصدقاء بدال من زيادة األعداء“.

إسرائيل تجدد استهداف 
الصيادين يف  غزة

ــس نريان  ــيل مجددا أم ــالل اإلرسائي ــة االحت ــت بحري أطلق
ــم من  ــزة لحرمانه ــاع غ ــن يف قط ــىل الصيادي ــا ع رشاشاته
مصدر رزقهم الوحيد لتجاوز الحصار الجائر الذي تفرضه 

عىل الفلسطينيني يف القطاع.
ــة ان زوارق قوات االحتالل  ــة ”وفا“ الفلسطيني وذكرت وكال
ــوارب الصيادين يف عرض  ــريان صوب ق ــة فتحت الن الحربي
ــم إىل مغادرة  ــال قطاع غزة ما اضطره ــر السودانية شم بح

املكان.
ــن يف بحر غزة  ــالل استهداف الصيادي ــد قوات االحت وتتعم
ــار عليهم  ــد بإطالق الن ــة مهنة الصي ــن ممارس ــم م وتمنعه

ومالحقتهم واالستيالء عىل مراكبهم.

البحرية اإلسبانية تنقذ 453 
مهاجرا

ــت البحرية اإلسبانية إنقاذ 453 مهاجرا خالل األيام األخرية  أعلن
حاولوا الوصول بحرا إىل سواحل إسبانيا.

ــور منذ  ــة: ”تم العث ــة اإلسباني ــاذ يف البحري ــة اإلنق ــت خدم وقال
ــل إفريقيا إىل  ــن سواح ــا متوجها م ــىل 17 قارب ــس املايض ع الخمي
ــة إىل ذلك  ــرا، وباإلضاف ــا 453 مهاج ــىل متنه ــا وع ــل إسباني سواح
ــن مدينة  ــة 70 ميال م ــري عىل مساف ــارب خشبي صغ ــم اكتشاف ق ت
ــث  مهاجرين دلت حالتها عىل أنهم  ــا كان عىل متنه 5  جث كارتاخين

لقوا مرصعهم منذ عدة أيام“.

مباحثات جزائرية- إيرانية

ــواد ظريف ونظريه  ــة اإليراني محمد ج ــر الخارجي أكد وزي
ــادر مساهل رضورة احرتام سيادة الدول  الجزائري عبد الق
ــي يف شؤونها واعتماد  ــدم التدخل األجنب عىل أراضيها وع
ــات القائمة والرتكيز عىل محاربة  الحوار كسبيل لحل األزم

اإلرهاب بشكل جدي.
ــع مساهل يف الجزائر  ــف خالل مؤتمر صحفي م وقال ظري
ــا اإلقليمية  ــاءة حول القضاي ــا مباحثات بن أمس: ”أجرين
ــاب فإيران والجزائر تتمتعان بعالقات وثيقة  ومكافحة اإلره
ــادي والسيايس ولديهما رؤى  جداً عىل الصعيدين االقتص

مشرتكة حيال مختلف القضايا“.
ــة واليمن وليبيا  ــا األوضاع يف سوري ــاف ظريف ”بحثن وأض
ــادة الدول وعدم التدخل  والعراق وأكدنا رضورة احرتام سي
يف شؤونها وأجرينا مباحثات بناءة حول القضايا اإلقليمية 

وملف مكافحة اإلرهاب“.
ــري ”إن املباحثات  ــر الخارجية الجزائ ــن جانبه، قال وزي م
ــات الثنائية  ــا بينها العالق ــن القضاي ــت إىل العديد م تطرق
ــر التعاون املشرتك ومواجهة اإلرهاب والتطرف  وسبل تطوي
ــراق حيث أكدت  ــن والع ــا واليم ــة وليبي ــاع يف سوري واألوض
ــع رضورة احرتام  ــي م ــل أجنب ــر ألي تدخ ــة الجزائ معارض

سيادة الدول“.
ــن اعتقاده بأن حل األزمات يف هذه الدول  وأعرب مساهل ع
يجب أن يتم من داخلها دون الحاجة إىل التدخل األجنبي، 
ــد السياسة  ــىل صعي ــر ع ــات الجزائ ــن أولوي ــا إىل أن م الفت

الخارجية مكافحة اإلرهاب الذي عانت منه كثريا.

تسمم 731 جنديًا تركيًا 

ــب 731 جنديا تركياً بحاالت تسمم وتم نقلهم من ثكناتهم يف  أصي
محافظة مانيسا الغربية إىل املستشفى لتلقي العالج.

ــآالم يف معدتهم  ــة أن الجنود شعروا ب ــل إعالم تركي ــرت وسائ وذك
ودوار عقب تناولهم وجبة مؤلفة من الحساء والرز والدجاج واللنب.

ــك إن “  ــف شيمشي ــا عاك ــة مانيس ــام يف مدين ــي الع ــال املدع وق
ــات اعتقلت 21 موظفاً يف رشكة التموين املتعاقدة مع الجيش  السلط

التي قدمت الطعام“.
ــوا قبل أقل من شهر لتسمم  ــان جنود يف املحافظة ذاتها تعرض وك

أسفر عن وفاة جندي.

البحرين تطرد عسكريني قطريني
الزمت السلطات البحرينية العسكريني القطريني املشاركني 
ــادرة  ــن بمغ ــادة واشنط ــدويل بقي ــف ال ــات التحال يف عملي

أراضيها بحسب ما ذكرت وكالة نوفوستي الروسية أمس .
ــه إن البحرين أبلغت  ــدر مطلع قول ــت الوكالة عن مص ونقل
ــة للواليات  ــدة البحري ــادة القاع ــوىل قي ــرناال أمريكيا يت ج
ــني  ــع العسكري ــادر جمي ــرضورة أن يغ ــالد ب ــدة يف الب املتح

القطريني أراضيها.
وأضافت الوكالة أن هؤالء العسكريني مازالوا حتى اللحظة 
األرايض  ــون  سيرتك ــم  أنه ــح  املرج ــن  وم ــدة،  القاع ــل  داخ

البحرينية يف غضون يومني.
ــة يف قوام  ــوات القطري ــن تعداد الق ــم يتم الكشف ع ــذا ول ه

التحالف.

حول العالمحول العالم اتصاالت سرية بني النظام السعودي والعدو الصهيوين لتطبيع العالقاتاتصاالت سرية بني النظام السعودي والعدو الصهيوين لتطبيع العالقات
كشفت صحيفة التايمز الربيطانية 
ــني  ــة“ ب ــات رسي ــود ”مباحث ــن وج ع
ــالل االرسائييل والنظام  سلطات االحت
ــات  العالق ــع  ”لتطبي ــودي  السع
ــرارا  استم ــا  بينهم ــة“  االقتصادي
ــة إىل  ــود الهادف ــي سع ــات بن لسياسي
ــاء  ــي اسرتض ــان الصهيون ــة الكي خدم

السيادهم يف واشنطن.
ــا الصادر  ــز يف عدده ــرت التايم وذك
أمس نقال عن مصادر عربية وأمريكية 
ــة  السعودي ”إن  ــا  هويته ــف  تكش ــم  ل
ــوات  بخط ــدآن  ستب ــل“  ”إرسائي و 
ــع العالقات  ــرية لتطبي ــة صغ اقتصادي
ــك  ــني تل ــن ب ــا وم ــة بينهم االقتصادي
ــريان  ــات ط ــاح لرشك ــراءات السم االج
ــدول  ال ــواق  اس ــول  بدخ ــة  ارسائيلي
ــارات  املط يف  ــوط  والهب ــة  الخليجي

السعودية“.

ــف“  ”معاري ــة  صحيف ــت  وكان
ــر املايض يف  ــة كشفت الشه اإلرسائيلي
ــال ورشكات  ــال أعم ــا ان رج ــر له تقري
ــان االرسائييل تعمل  تجارية تتبع للكي
يف دول الخليج منذ سنوات ويف معظم 
األحيان ال تعرف هذه الرشكات نفسها 
ــن  لك ــوح  بوض ــة  إرسائيلي ــا  أنه ــىل  ع

الجميع مطلع عىل واقعها.
ــه بأحد  ــن وصف ــر عم ــل التقري ونق
ــيل  اإلرسائي ــاط  النش ــىل  ع ــني  املطلع
ــج قوله: إن  ــم يف الخلي ــاري القائ التج
ــج تدير عالقات اقتصادية  ”دول الخلي

مبارشة مع ”إرسائيل“ ”.
وتؤكد تقارير إخبارية أن االتفاقات 
ــن األنظمة العربية وخاصة  بني عدد م
ــري مع  ــي والقط ــودي والبحرين السع
هذا الكيان تشمل املجاالت السياسية 

والعسكرية.
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طهران/
ــة عن وجود  ــت الخارجية اإليراني كشف
ــدة عن  ــة بعي ــة إيراني ــات دبلوماسي تحرك
ــل األزمة الخليجية، بحسب ما  اإلعالم لح
ــس األحد، وكالة أنباء الطلبة  أفادت به، أم

اإليرانية "أيسنا".
ــاري نائب  ــري أنص ــني جاب ــال حس وق
ــة اإليراني للشؤون العربية  وزير الخارجي
ــل لقطر، وعىل  ــد ما حص ــة: "بع واإلفريقي
ــران دبلوماسية نشيطة،  ــور اتبعت طه الف
ــة العديد من  ــر الخارجي ــث أجرى وزي حي
ــن نظرائه يف املنطقة  االتصاالت مع عدد م

والعالم".
ــاري أن   ــري أنص ــني جاب ــاف حس وأض
ــو الدعوة  ــاالت، ه ــن هذه االتص ــدف م اله
ــس وإدارة األزمة  ــط النف ــة وضب إىل التهدئ

الخليجية بناء عىل املنطق والعقالنية.
ــة للشؤون  ــر الخارجي ــب وزي ــد نائ وأك
ــر  "تنظ ــران  طه أن  ــة  واإلفريقي ــة  العربي

ــد"، مضيفا أن العديد من  نظرة بعيدة األم
ــم بني إيران  ــارات املتبادلة تمت وستت الزي

ودول املنطقة.
وأشار املسؤول اإليراني إىل أنه ليس من 
الرضوري اإلعالن عن جميعها، "ألن إيران 

تؤمن بالعمل من دون ضجيج".
ــة  املنطق ــروف  ظ ــري  جاب ــف  ووص
ــيض  تقت ــور  األم أن  ــدا  مؤك ــة،  بالحساس
أحيانا التحرك بعيدا عن اإلعالم، مبينا يف 
ــاك تحركات جارية يف إيران  السياق أن هن

بشان األزمة الخليجية.
أي  ــود  وج ــاري  أنص ــى  نف ــك،  ذل إىل 
ــىل  ع ــاض  والري ــران  طه ــني  ب ــات  مفاوض
ــح  ــادة فت ــأن إع ــايس بش ــوى السي املست
ــا أن املفاوضات  ــن، مضيف ــي البلدي سفارت
ــريا إىل أنه  ــة الحج، مش ــرص عىل مسأل تقت
ــن القنصلية اإليرانية  سيكون هناك وفد م
ــل تسيري  ــج املقبل، ألج ــالل موسم الح خ

شؤون الحجاج اإليرانيني فقط.

ــراف إن الرشطة  ــيل تلغ ــت صحيفة داي كشف
ــداد  أع يف  ــا  قياسي ــا  رقم ــت  سجل ــة  الربيطاني
ــايض  امل ــام  الع ــم  اعتقلته ــن  الذي ــاص  األشخ
ــة املتحدة وذلك يف  الرتباطهم باإلرهاب يف اململك
زيادة وصلت إىل خمسة أضعاف الفرتة السابقة.
ــؤون الدفاع  ــرر ش ــر أعده مح ــاء يف تقري وج
ــوات الرشطة يف  ــر: إن "ق ــان فارم ــة ب يف الصحيف
ــايض 304  ــى نهاية مارس امل ــت حت ــالد اعتقل الب
ــاص وهو الرقم هو األعىل منذ بدء تسجيل  أشخ
ــذا الشأن عام 2001م " مشريا إىل  إحصائيات به
أن ثالثة أرباع املعتقلني تم إيقافهم بتهمة التورط 

يف اإلرهاب الدويل ومعظمهم مرتبط بالتطرف.
وكان رئيس حزب العمال الربيطاني جرييمي 
ــني أكد يف وقت سابق أن بريطانيا والواليات  كورب
ــم ”داعش  ــن ظهور تنظي ــدة مسؤولتان ع املتح
ــة  ــا العسكري ــالل تدخالتهم ــن خ ــي م "اإلرهاب

والسياسية يف منطقة الرشق األوسط.
ــام  ــة األرق ــة الربيطاني ــرشت وزارة الداخلي ون
ــاز  جه ــه  في ــن  اعل ــذي  ال ــت  الوق يف  ــرية  األخ
ــي "ام آي 5"  ــة الربيطان ــارات الداخلي االستخب
ــع خطر غري مسبوق من اإلرهابيني  أنه يتعامل م
ــن هجمات يف  ــون لش ــن يخطط ــني الذي املتطرف
ــادرة عن جهاز  ــذرت بيانات ص ــا كما ح بريطاني

ــرة "  ــي ظاه ــر تنام ــن خط ــي م ــة األوروب الرشط
ــاء يف بلدانهم  ــون البق ــن يفضل ــني الذي الجهادي

الغربية االم وتطبيق انشطتهم اإلرهابية فيها".
وعزت الصحيفة هذا االرتفاع يف عدد معتقيل 
ــم املتالحقة التي  ــاب يف بريطانيا إىل الهزائ اإلره
ــش" يف سوريا والعراق ما  يمنى بها تنظيم "داع
ــل اإلرهابيني يعودون إىل بلدانهم إضافة إىل  يجع
ــم لتجنيد  ــي ينرشها التنظي ــع الدعاية الت تراج

عنارص يف صفوفه.

ــوات  سن ــدى  م ــىل  ع ــا  بريطاني ــت  ودعم
ــام آل سعود  ــام أردوغان ونظ ــاون مع نظ وبالتع
ــر ودول أوروبية أخرى التنظيمات  ومشيخة قط
ــرث الدول  ــرب من أك ــا تعت ــا كم ــة يف سوري اإلرهابي
ــد  ــا وق ــني إىل سوري ــرا لإلرهابي ــة تصدي األوروبي
ــات  ــأن املئ ــرا ب ــة مؤخ ــة الربيطاني ــرت الرشط أق
ــا لالنخراط يف  ــوا إىل سوري ــا تسلل ــن مواطنيه م

صفوف التنظيمات اإلرهابية.

تحركات دبلوماسية إيرانية بعيدة تحركات دبلوماسية إيرانية بعيدة 
عن اإلعالم لحل األزمة الخليجيةعن اإلعالم لحل األزمة الخليجية

رقم قياسي للمعتقلني املرتبطني باالرهاب يف بريطانيارقم قياسي للمعتقلني املرتبطني باالرهاب يف بريطانيا

ــن القوات الخاصة  اقتحم عنارص م
ــات املسجد  ــس، ساح ــة، أم اإلرسائيلي
ــاب املغاربة، واعتدوا عىل  األقىص عرب ب
ــيل تزامنا مع  ــد القب ــني يف املسج املصل

اقتحامات املستوطنني للمسجد.
ــا" بأن السلطات  وأفادت وكالة "مع
ــة  املغارب ــاب  ب ــت  فتح ــة  اإلرسائيلي
ــني بالدخول منه  ــت للمستوطن وسمح
ــة، إال أن قوات  ــرتة الصباحي ــن الف ضم
ــت  ــة قام ــدات الخاص ــن الوح ــرية م كب
ــني  ــارصت املصل ــد وح ــام املسج باقتح
ــىل  املص ــل  داخ ــني  الصائم ــني  املعتكف

القبيل.
ــارص  عن إن  ــان  عي ــود  شه ــال  وق
ــني بالسالح انترشوا يف  الرشطة املدجج
ــىل القبيل باملسجد لتمكني  محيط املص

املستوطنني من اقتحامه.
ــارص  عن أن  ــان  العي ــود  شه ــر  وذك
ــىل  ــني إىل املص ــوا املصل ــة الحق الرشط
القبيل، وقاموا بإغالق بواباته الخشبية، 
ــا أدى إىل  ــل"، م ــاز الفلف ــل رشق "غ قب

إصابة عدد منهم بحاالت اختناق.
ــان إىل أن عنارص  وأشار شهود العي
ــني واعتقلوا  ــدوا عىل املصل الرشطة اعت

ــن جنسيات  ــل، وهما م ــىل األق اثنني ع
أجنبية.

إىل ذلك، منعت الرشطة اإلرسائيلية 
ــد وملدة  ــر األح ــا قبل فج ــات م يف ساع
ــدة، ادخال وجبات السحور  ساعة واح
ــل أن تسمح  ــني يف املسجد، قب للمعتكف

بإدخالها.
ــر الكسواني  ــخ عم ــذا وقال الشي ه
إن  ــارك،  املب ــىص  األق ــد  املسج ــر  مدي
ــن الوحدات الخاصة  حوايل 250 فردا م

اقتحموا املسجد األقىص، صباح األحد، 
ــواب  ــىل أب ــاص ع ــل خ ــزوا بشك وتمرك

املسجد القبيل والساحات املقابلة له.
ــة  األمني ــارص  العن أن  ــاف  وأض
ــل  داخ ــني  الصائم ــني  املصل ــارصت  ح
ــه  ــروج من ــن الخ ــم م ــد ومنعته املسج
وألقوا باتجاههم "غاز الفلفل" وأطلقوا 
ــدوا  ــا اعت ــة، كم ــرية مطاطي ــم أع عليه

عليهم بالرضب املربح.

قوات صهيونية تقتحم ساحات املسجد قوات صهيونية تقتحم ساحات املسجد 
عواصم/ وكاالتاألقصى وتعتدي على املصلني األقصى وتعتدي على املصلني 

ــه حملتا تحرير املوصل  يف وقت ترشف في
والرقة من داعش عىل النهاية، يحذر مراقبون 
ــادة  بقي ــدويل  ال ــف  للتحال ــارات  غ أن  ــن  م
واشنطن ال تزال تلحق تدمريا كارثيا باملدنيني 

املقيمني يف مناطق القتال.
 "Airwar" ــز ــات نرشها مرك ــري معطي وتش
ــد نتائج عمليات التحالف  املتخصص يف رص
ــريان  ــا ط ــارة نفذه ــف غ ــة 22.5 أل إىل أن قراب
ــن ألف يوم  ــا خالل أكرث م ــن وحلفائه واشنط
ــش" اإلرهابي  ــم عىل تنظيم "داع من حملته
ــأرواح 3962 مدنيا  يف سوريا والعراق، أودت ب

عىل األقل.
ــات الدولية،  ــز، وكذلك املنظم ــذر املرك وح
ــىل املدنيني  ــدد القت ــاع الحاد يف ع ــن االرتف م
ــف يف األشهر  ــد التحال ــه تصعي ــذي سبب وال
ــرية غاراته عىل أهداف يف مناطق سيطرة  األخ

"داعش".
ــا  سوري ــول  ح ــق  التحقي ــة  لجن ــت  وكان
ــادت قبل أسبوع  ــة لألمم املتحدة قد أف التابع
ــي سقطوا يف محافظة الرقة  أن نحو 300 مدن
السورية خالل األشهر الـ3 األخرية، لقى 200 
ــورة يف الريف  ــدة املنص ــم مرصعهم يف بل منه
ــا اإلرهابيون  ــي يعتربه ــة الت ــي للمدين الغرب

عاصمة لهم.
ــون بمسؤولية  ــه، اعرتف البنتاغ من جانب
ــل 484 مدنيا  ــذي يقوده عن مقت التحالف ال

ــا  ــر ، م ــر فرباي ــذ شه ــراق من ــا والع يف سوري
يتجاوز %60 من ما سجل يف املرحلة املماثلة 
ــرصون عىل أن  ــري أن النشطاء ي ــة، غ السابق
األرقام الحقيقية تتجاوز بكثري تلك املنشورة.
ــذي  ال ــاوي  املأس ــادث  الح ــان  وك ــذا  ه
ــن 100  ــرث م ــه أك ــي في ــل، ولق ــع يف املوص وق
ــى  ــىل مبن ــارة ع ــراء غ ــم ج ــن مرصعه مواط

ــش"، قد  ــو "داع ــه قناص ــن في ــي تحص سكن
ــرتف يف النهاية  ــم تع ــن، التي ل ــرب واشنط أج
ــا عنه، عىل إعالن مضاعفة فريق  بمسؤوليته
ــل املدنيني،  ــن مقت ــر ع ــات يف تقاري التحقيق
ليتضح أن هذا الفريق لم يضم إال 4 موظفني، 

يعمل 2 منهم عىل أساس مؤقت.

٤٤ آالف قتيل ضحايا التحالف االمريكي يف العراق وسوريا آالف قتيل ضحايا التحالف االمريكي يف العراق وسوريا


