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تقرير
يعلق رئيس ًالوزراء
العراقي اماال كثيرة على زيارته
اإليرانية بعدما التقى كال من
املرشد األعلى علي خامنئي
والرئيس حسن روحاني ،حيث
حاول التأكيد على النقاط
املشتركة بني البلدين ،علها
تقوي حظوظه بالحصول على
الوالية الثالثة
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يثمن جهود المالكي:
خامنئي ّ

العراق يحتاج إلى أكثر من ذلك بكثـ

التقى رئيس الوزراء العراقي نوري املالكي
أمس خالل زيارة إليران بدأت أول من أمس
وتنتهي اليوم ،املرشد األعلى للجمهورية
اإلسالمية علي خامئني.
وق� � ��ال خ ��ام �ن �ئ ��ي ،ف� ��ي ب� �ي ��ان ص� � ��ادر ع��ن
م�ك�ت�ب��ه ب �ع��د ل �ق��ائ��ه امل��ال �ك��ي ،إن «أب� ��واب
ط �ه��ران م�ف�ت��وح��ة ل�ب�ن��اء أق ��وى ال�ع�لاق��ات
مع العراق» ،مشيرًا إلى عدم وجود عائق

أمام تطوير العالقات بني البلدين.
وخ ��اط ��ب خ��ام �ن �ئ��ي امل ��ال� �ك ��ي ب ��ال� �ق ��ول إن
«م��ا ت�ق��وم��ون ب��ه لبلدكم خ�ط��وة تستحق
التقييم ولكن العراق يحتاج إلى أكثر من
ذل��ك بكثير» ،معتبرًا أن الرئيس العراقي
جالل طالباني صديق حميم للجمهورية
اإلسالمية ،ونتمنى له الشفاء العاجل.
ك ��ذل ��ك أع� �ل ��ن م �ك �ت��ب امل ��ال� �ك ��ي أن األخ �ي ��ر

ق��د اس�ت�ق�ب��ل ف��ي م �ق��ر إق��ام �ت��ه ف��ي ط �ه��ران
أم��س رئ�ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة اإلي��ران��ي حسن
روح��ان��ي ،وج��رى خ�لال اللقاء بحث آف��اق
التعاون الثنائي وقضايا املنطقة.
من جهته ،وص��ف روحاني عالقات إي��ران
مع العراق بأنها استراتيجية ،مؤكدًا على
ض � ��رورة ت��وس �ي��ع ال �ت �ع��اون ب�ي�ن ال�ب�ل��دي��ن
ال �ج��اري��ن .وش� ��دد ع �ل��ى ض � ��رورة اإلس� ��راع

ب��ال�ت�ع��اون ب�ين البلدين ف��ي م�س��ار رغبات
وم �ص��ال��ح ال�ش�ع�ب�ين اإلي ��ران ��ي وال �ع��راق��ي،
وم��ن أج��ل إزال ��ة آث��ار اإلج� ��راءات العدائية
السابقة في عهد حكم حزب البعث.
وق � ��ال ال ��رئ �ي ��س اإلي� ��ران� ��ي «إن� �ن ��ا ن�ع�ت�ب��ر
ال � �ع�ل��اق� ��ات م � ��ع ال � � �ع � ��راق اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة
ونسعى لتوفير أرضيات التنمية طويلة
األم� ��د ل �ل �ع�لاق��ات ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن ف ��ي ك��اف��ة

ال � � �ت� � ��أم ف� � ��ي إرب� � � �ي � � ��ل ،أم� � ��س،
املكتبان السياسيان للحزب
ال��دي �م �ق��راط��ي ال �ك��ردس �ت��ان��ي
ب� � ��رئ� � ��اس� � ��ة ن � � ��ائ � � ��ب رئ� �ي� �س ��ه
نيچيرفان بارزاني ،واالتحاد
ال� � ��وط � � �ن� � ��ي ال � �ك � ��ردس � �ت � ��ان � ��ي
ب��رئ��اس��ة ن��ائ��ب أم �ي �ن��ه ال �ع��ام
برهم صالح.
وق � � � � ��ال م � � �ص � ��در م � � �ق � ��رب م��ن
االج �ت �م��اع إن ه��ذا االج�ت�م��اع
يأتي ضمن سلسلة اللقاءات
التي تعقدها األطراف والكتل
السياسية لتأليف الحكومة
الجديدة في إقليم كردستان.
وك � � � � � � � ��ان م � � � ��رش � � � ��ح ال� � � �ح � � ��زب
ال��دي �م �ق��راط��ي ال �ك��ردس �ت��ان��ي
ن � �ي � �چ � �ي ��رف ��ان ب� � � ��ارزان� � � ��ي ق��د
ب � ��دأ س �ل �س �ل��ة م� ��ن ال� �ل� �ق ��اءات
وامل � �ب� ��اح � �ث� ��ات م � ��ع م �خ �ت �ل��ف
الكتل ال�ف��ائ��زة ف��ي انتخابات
ب � ��رمل � ��ان إق� �ل� �ي ��م ك� ��ردس � �ت� ��ان،
م �ن �ط �ل �ق��ًا م � ��ن ال �س �ل �ي �م��ان �ي��ة
بلقاء كل من االتحاد الوطني
الكردستاني وحركة التغيير،
وم��ن ثم ع��اد ال��ى إربيل للقاء
ك ��ل م ��ن االت � �ح� ��اد اإلس�ل�ام ��ي
ال� �ك ��ردس� �ت ��ان ��ي ،وال �ج �م��اع��ة
اإلس � �ل� ��ام � � � � �ي � � � ��ة وال� � � �ح � � ��رك � � ��ة
اإلس � �ل� ��ام� � � � �ي � � � ��ة واألح� � � � � � � � � ��زاب
التركمانية واملسيحية.
وصف روحاني عالقات البلدين باالستراتيجية (ا ف ب)

اليمن

يبدو أن اليمن قد دخل
بالفعل مرحلة ّغير مسبوقة
من العنف املسلح الذي طاول
أمس وزارة الدفاع ،حيث بات
«السعيد» ساحة تعيسة،
فيما تتواصل في شماله
معارك مذهبية وسط اخفاق
القوى السياسية في متابعة
الحوار الوطني

اإلرهاب يطاول وزارة الدفاع ويحصد العشرات
ّ
وص ��ل ال �ع �ن��ف امل �س��ل��ح ال ��ى ذروت � ��ه أم��س
في اليمن ،حيث بات معقل األم��ن األب��رز،
ع ��رض ��ة ل �ه �ج��وم دم � ��وي ح �ص��د ع�ش��ري��ن
ً
ق�ت�ي�لا ،إذ ه��اج��م ان�ت�ح��اري ي�ق��ود س�ي��ارة
م�ف�خ�خ��ة وم �س �ل �ح��ون م �ت �ن �ك��رون ف ��ي زي
الجيش مجمع وزارة الدفاع في العاصمة
صنعاء صباح أمس في واحدة من أخطر
ال �ه �ج �م��ات ف ��ي األش� �ه ��ر ال �ث �م��ان �ي��ة ع�ش��ر
املاضية.
وف ��ي وق ��ت الح� ��ق ،زار ال��رئ �ي��س ال�ي�م�ن��ي
ع �ب��د رب ��ه م �ن �ص��ور ه � ��ادي ،م�ب�ن��ى وزارة
ال��دف��اع ،ال��ذي تبني ان الهجوم استهدف
م�س�ت�ش�ف��اه .وخ �ل�ال زي ��ارت ��ه ،ع �ق��د ه��ادي
اج �ت �م��اع��ًا م ��ع ك �ب��ار م �س��ؤول��ي ال �ج �ي��ش،
وأصدر أمرًا بالتحقيق في الهجوم ،فيما
أفادت وزارة الدفاع في بيان على موقعها
االل�ك�ت��رون��ي ،ب��أن ق ��وات األم ��ن اس�ت�ع��ادت
السيطرة على املجمع بعدما قتلت معظم
املهاجمني.
وأف� ��اد م �ص��در ع�س�ك��ري ب ��أن ع ��دد القتلى
يتجاوز ال�ـ  ،52منهم عاملون في القطاع

الطبي وج�ن��ود ومسلحون ،واص��اب��ة 167
بجروح.
وأفاد مصدر طبي بمقتل  6أطباء أجانب
ي�ع�م�ل��ون ف ��ي امل�س�ت �ش �ف��ى ،ب�ي�ن�ه��م أمل��ان��ي،
ورجل وامرأة من الفيليبني وآخر فنزويلي.
وأكد املصدر أيضًا أن بني األطباء القتلى
ث�ل�اث ��ة ي �م �ن �ي�ين م ��ن ب �ي �ن �ه��م م�ت�خ�ص�ص��و
ج� � ��راح� � ��ة ،اض � ��اف � ��ة ال � � ��ى خ� �م� �س ��ة م��رض��ى
يمنيني ل�ق��وا حتفهم م��ن بينهم القاضي
ع �ب��د ال �ج �ل �ي��ل ن �ع �م ��ان ،وزوج � �ت� ��ه أس �م��اء
علي ،ال�ل��ذان كانا يجريان فحوصًا طبية
ف ��ي م�س�ت�ش�ف��ى ال � � � ��وزارة .وال �ق ��اض ��ي عبد
ال�ج�ل�ي��ل ه��و أح ��د ال�ق�ض��اة ال�س�ب�ع��ة ال��ذي��ن
ً
أعضاء في لجنة
اختارهم الرئيس اليمني
االن �ض �ب��اط ف��ي م��ؤت�م��ر ال �ح ��وار ال��وط�ن��ي،
الذي يرمي إلى وضع حلول ألزمات اليمن.
ك��ذل��ك ذك��ر م�ص��در أم�ن��ي ان شقيق رئيس
ال� �ج� �م� �ه ��وري ��ة ك� � ��ان ف� ��ي امل �س �ت �ش �ف��ى ول ��م
يتعرض ألذى .وظلت اشتباكات متقطعة
ت��دور داخ��ل املجمع ،عزتها مصادر أمنية
الى تحصن عدد قليل من املسلحني داخل

مسجد املجمع .كما سقطت في وقت الحق
قذائف صاروخية في باحة املجمع.
من جهتهم ،اك��د جنود جرحى لـ «فرانس
ب��رس» ان سلسلة انفجارات وقعت داخل
املباني قبل ان تستعيد الشرطة العسكرية
وق � � � ��وات اخ � � ��رى ت ��اب� �ع ��ة ل � � � � ��وزارة ال� ��دف� ��اع
السيطرة على املكان.
وذك� ��ر اح ��د ال �ج �ن��ود أن «ال �ج �ي��ش قصف
بيتًا قريبًا في صنعاء القديمة استخدمه
م� �س� �ل� �ح ��ون الس � �ت � �ه � ��داف م� �ج� �م ��ع وزارة
ال� ��دف� ��اع» .واس �ت �م ��رت االش �ت �ب��اك��ات ف�ت��رة
خارج نطاق مجمع وزارة الدفاع.
وب� ��ث ال �ت �ل �ف��زي��ون ال �ي �م �ن��ي ص � ��ورًا لجثث
متفحمة واشالء جثث امام مباني املجمع،
مؤكدا انها جثث «عناصر ارهابية».
ول��م يشر ب�ي��ان وزارة ال��دف��اع ال��ى مهاجم
انتحاري ،لكن مصدرين على األق��ل داخل
وزارة الدفاع ،أكدا أن املهاجمني جاؤوا في
سيارتني .وأضافا أن انتحاريًا قاد سيارة
واق�ت�ح��م ب�ه��ا ب��واب��ة امل�ج�م��ع بينما دخله
املسلحون في السيارة الثانية.

وهز االنفجار حي باب اليمن على مشارف
صنعاء القديمة ،ال��ذي توجد فيه أكشاك
ت� �ج ��اري ��ة وم � �ن� ��ازل م ��ن ال� �ح� �ج ��ارة م��زي �ن��ة
بنوافذ من الزجاج امللون.
وت �ص��اع��دت أع �م��دة ال��دخ��ان ف��وق املنطقة
التي يوجد فيها ايضا البنك املركزي.
وناشدت وزارة الصحة اليمنية املواطنني
ال� �ت� �ب ��رع ب� ��ال� ��دم ل �ل �م �س��اع��دة ع �ل ��ى إن �ق ��اذ
امل � �ص� ��اب �ي�ن .وي� �ح� �م ��ل ال� �ه� �ج ��وم ب �ص �م��ات
تنظيم القاعدة ،الذي سبق ان نفذ عددًا من
الهجمات املثيرة بهذه الطريقة ،حسبما
رأت وكالة «فرانس برس».
وتتواصل أعمال العنف في اليمن ،حيث
تواجه الحكومة املؤقتة حركة انفصالية
في الجنوب ومتشددين مرتبطني بتنظيم
القاعدة واملتمردين الحوثيني في الشمال،
ً
ف�ض�لا ع��ن امل�ش��اك��ل االق�ت�ص��ادي��ة الكبيرة
ال �ت��ي ورث �ت �ه��ا ع��ن ال��رئ �ي��س ال �س��اب��ق علي
ع�ب��د ال�ل��ه ص��ال��ح ،ال ��ذي تنحى ع��ن الحكم
عام .2011
(األناضول ،رويترز ،أ ف ب)

