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أنقرة تنتقم لتفجير إسطنبول
بقصف سوريا والعراق
اتخذت حكومة
«العدالة والتنمية» من
تفجير اسطنبول ذريعة
وغطاء لفصل جديدمن
فصول عدوانهاعلى
سورياوالعراق ،وأيضًا
لحمالتهاالقمعية في
الداخل ،وفرضهاالتعتيم
اإلعالمي اعتباطيًا

إنـ ـه ــم س ـي ـخ ـف ـضــون أس ـ ـعـ ــار ال ـن ـفــط،
ب ـقــدر كـبـيــر ،حـتــى ال تـسـتـفـيــد إي ــران
مــن نتائج االتـفــاق ال ـنــووي» ،مضيفًا
أن «السعوديني قد تسببوا بمشاكل
ج ــدي ــدة ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،الـ ـي ــوم ،ب ــإع ــدام
الـ ـشـ ـهـ ـي ــد الـ ـشـ ـي ــخ ال ـ ـن ـ ـمـ ــر» .وأش ـ ـ ــار
الريجاني إلى أن «السعوديني قرروا
خـفــض أس ـع ــار ال ـن ـفــط ،عـنــدمــا كــانــت
املـ ـف ــاوض ــات الـ ـن ــووي ــة ف ــي مـنـتـصــف
الطريق ،وهكذا هبطت أسعار النفط
من  110دوالرات إلى  30دوالرًا».
م ــن ج ـهــة أخـ ـ ــرى ،أكـ ــد الري ـج ــان ــي أن
«وص ـ ــول املـ ـف ــاوض ــات الـ ـن ــووي ــة إل ــى
الـنـتـيـجــة امل ــرج ــوة ،ك ــان أمـ ـرًا صائبًا
ألنـنــا حصلنا على املـعــرفــة الـنــوويــة،
ول ــم ن ـكــن نـسـعــى إل ــى ص ـنــع ال ـســاح
ال ـن ــووي» .وفـيـمــا أش ــار إل ــى أن ــه «فــي
نـ ـه ــاي ــة عـ ـه ــد الـ ـحـ ـك ــوم ــة اإليـ ــران ـ ـيـ ــة
السابقة ،كانت الرغبة موجودة لدى
الطرف املقابل للتفاوض مع إيــران»،
ل ـك ـنــه ل ـفــت إلـ ــى أن «ب ـع ــض األط ـ ــراف
ل ــم يـسـمـحــوا بــإن ـجــاز ال ـع ـمــل ،بشكل
صـحـيــح ،كـمــا أن بـعــض ال ـ ــدول ،مثل
السعودية ،كانت تعرقل املفاوضات
وتـشـجــع بـعــض الـ ــدول األخـ ــرى على
عدم إبرام اتفاق مع إيران».
(األخبار ،األناضول ،رويترز)

أعـلــن رئـيــس الحكومة الـتــركـيــة ،أحمد
داود أوغلو ،أمس ،أن املدفعية التركية
ق ـص ـفــت «نـ ـح ــو  500م ــوق ــع» لـتـنـظـيــم
«الدولة اإلسالمية» (داعش) في العراق
وســوريــا ،فــي مــا وصـفــه بــال ــ«رد» على
التفجير االنتحاري في ساحة السلطان
أحـمــد فــي اسطنبول منذ أي ــام ،والــذي
أدى إلى مقتل أكثر من  10من السياح
األج ــان ــب وجـ ــرح ع ــدد م ــن امل ــواط ـنــن،
ُ
ونسب إلى التنظيم .وقال داود أوغلو
ُإن ن ـح ــو  200مـ ــن ع ـن ــاص ــر الـتـنـظـيــم
ق ـت ـلــوا ف ــي ه ــذا ال ـق ـصــف .وأف ـ ــاد وزي ــر
الداخلية التركي ،إفكان أال ،أمــس ،بأن
عــدد املشتبه فيهم املوقوفني في إطار
الـتـحـقـيـقــات ح ــول تـفـجـيــر إسـطـنـبــول
ً
ارت ـفــع إل ــى  ،7قــائــا إن الـتـحـقـيـقــات ال
تزال جارية على قدم وساق.
وأفـ ـ ـ ــاد مـ ـس ــؤول ــون أتـ ـ ـ ــراك أم ـ ــس ب ــأن
مسلحني أكرادًا نفذوا هجومًا بشاحنة
ملغومة ،ليل أول مــن أمــس ،استهدف
مــركـزًا للشرطة ومبنى للسكن تابعًا
ل ــه فــي والي ــة دي ــار ب ـكــر ،ج ـنــوب شــرق
ال ـبــاد ،مــا أدى إلــى مقتل  6أشخاص
وإص ــاب ــة  39آخ ــري ــن ،بـيـنـهــم مــدنـيــون
ي ـق ـط ـنــون أب ـن ـي ــة مـ ـ ـج ـ ــاورة .وب ـح ـســب
شــاهــد ،أط ــاح االنـفـجــار واج ـهــة مبنى
ال ـش ــرط ــة ،وأح ـ ــدث أضـ ـ ــرارًا ك ـب ـيــرة في
املباني املحيطة .وقال مصدر أمني إن
 1.5طن من املــواد الناسفة استخدمت
في الهجوم.
وجــاء في بيان صــادر عن مكتب حاكم
الوالية أنه ،بالتزامن مع التفجير فتح

مسلحون من حزب العمال الكردستاني
ال ـنــار عـلــى مـجـمــع آخ ــر لـلـشــرطــة ،يقع
في املنطقة نفسها ،ودارت معركة بني
ال ـطــرفــن ،مــن دون أن ت ــرد تـقــاريــر عن
إصابات.
فـ ــي سـ ـي ــاق م ـت ـص ــل ،ن ـق ـل ــت صـحـيـفــة
«ح ــريـ ـي ــت» ال ـت ــرك ـي ــة ع ــن ع ـل ــي ح ـيــدر
حـ ـق ــوردي ،ال ـنــائــب ع ــن ح ــزب الـشـعــب
الجمهوري ،انتقاده الحكومة التركية
ً
الس ـت ـس ـهــال ـهــا ك ــم األف ـ ـ ـ ــواه ،ق ــائ ــا إن
«هؤالء الذين يستسهلون إصدار حظر
ال ـب ــث ال ـت ـل ـفــزيــونــي أو ق ـ ـ ــرارات فــرض
ال ـس ــري ــة ع ـلــى أي م ــوض ــوع ي ــري ــدون،
ال يـعــرفــون حـتــى ع ــدد قــرارات ـهــم هــذه،
لكثرتها» .وجاء كالم حقوردي تعقبيًا
على إفــادة وزارة العدل التركية بأن ال
معلومات موثقة لديها حــول ق ــرارات
ح ـظ ــر ال ـت ـغ ـط ـي ــة اإلع ــامـ ـي ــة ألحـ ـ ــداث
ومــوضــوعــات معينة ،منذ بــدايــة عهد
ح ــزب ال ـع ــدال ــة وال ـت ـن ـم ـيــة ف ــي الـحـكــم،
وذلـ ــك بـعــدمــا ت ـقــدم ح ـق ــوردي بـســؤال
ّ
نيابي للوزارة املــذكــورة .وذكــر النائب
ب ـت ـقــدمــه ب ــال ـس ــؤال ن ـف ـســه عـ ــام ،2014
ليجيب نــائــب رئـيــس الـ ــوزراء حينها،
ب ــول ـن ــدت أريـ ـن ــج ،بـ ــأن ق ـ ـ ــرارات حجب
الـتـغـطـيــة اإلع ــام ـي ــة م ـنــذ م ـط ـلــع عــام
 2010لغاية حــزيــران  2014بلغت 149
قـ ــرارًا ،لـيـســأل ح ـق ــوردي« ،ه ــل اختفت

املـعـطـيــات الـتــي كــانــت تملكها الــدولــة
قبل عام مضى»؟
وي ــأت ــي ك ــام حـ ـق ــوردي ب ـعــد أيـ ــام من
توجيه زعيم حزب الشعب الجمهوري،
ك ـم ــال كـيـلـيـتـشــدار أوغـ ـل ــو ،ان ـت ـق ــادات

حقوردي :السلطة
تصدر قرارات حجب
التغطية اإلعالمية
اعتباطيًا

حادة لحزب العدالة والتنمية الحاكم،
ل ـســرعــة ف ــرض ــه ح ـظ ـرًا ع ـلــى الـتـغـطـيــة
اإلعــامـيــة لتفجير اسطنبول األخـيــر،
حتى قبل أن تصل سـيــارات اإلسعاف
إلـ ـ ــى امل ـ ـك ـ ــان ،عـ ـل ــى حـ ــد قـ ــولـ ــه .ورأى
كيليتشدار أوغلو في سلوك الحكومة
ً
دل ـيــا عـلــى عـجــز «ال ـعــدالــة والتنمية»
عن إدارة البالد.
وفي سياق الحملة التي تشنها حكومة

الـحــزب الـحــاكــم على معارضيها ،قال
أمس وزير العدل التركي ،بكر بوزداغ،
إن وزارته تعتزم تقديم مذكرة للواليات
امل ـت ـح ــدة األم ـي ــرك ـي ــة ،تـتـعـلــق بتسليم
الــداع ـيــة فـتــح الـلــه غــولــن ،املـطـلــوب في
تحقيقات قضائية تركية حول قضية
«الـ ـكـ ـي ــان امل ـ ـ ـ ـ ــوازي» ،أو ش ـب ـكــة غــولــن
َ
املزعومة من األنصار في جهازي األمن
وال ـق ـض ــاء خ ـصــوصــا .وأش ـ ــار بـ ــوزداغ
إل ــى أن م ــذك ــرات تــوق ـيــف ب ـحــق غــولــن
تــم تدقيقها مــن قـبــل وزارة ال ـعــدل ،ثم
حولت إلى وزارة الداخلية التي تقدمت
بطلب إلى الشرطة الدولية (اإلنتربول)
مــن أجــل توقيف الــداعـيــة ال ــذي تتهمه
السلطة بالوقوف وراء حملة االعتقاالت
التي شهدتها تركيا في  17و 25كانون
األول من عــام « ،2013بذريعة مكافحة
ال ـف ـســاد» ،وال ـتــي طــاولــت أب ـنــاء وزراء
ورجـ ـ ـ ـ ــال أعـ ـ ـم ـ ــال وم ـ ـسـ ــؤولـ ــن أتـ ــراكـ ــا
مقربني من الرئيس التركي ،رجب طيب
أردوغ ـ ـ ــان ،أخ ـلــي سبيلهم الح ـقــا بعد
إصــدار املحكمة املعنية قــرارًا بإسقاط
ت ـه ــم ال ـف ـس ــاد ع ـن ـه ــم ،ع ـل ــى ال ــرغ ــم مــن
انـتـشــار تـسـجـيــات صــوتـيــة ت ــدل على
ت ــورط بعضهم بــأنـشـطــة غـيــر شرعية
واس ـت ـغــال الـسـلـطــة لـتـحـقـيــق املنفعة
الخاصة.
(األخبار ،أ ف ب ،األناضول ،رويترز)

سياح يتنزهون أمس قرب موقع التفجير في ساحة السلطان أحمد (أ ف ب)

تقرير
التنفيذية لالتفاق النووي.
ك ــذل ــك ،أع ـل ــن امل ـت ـحــدث ب ــاســم منظمة
ال ـ ـطـ ــاقـ ــة الـ ـ ــذريـ ـ ــة اإلي ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــة بـ ـه ــروز
كمالوندي عن إنجاز املرحلة األخيرة
م ــن ت ـف ـك ـيــك م ـف ــاع ــل «آراك» ،أول مــن
أمــس .وقــال «لقد أتممنا أمــس العمل،
بـشـكــل ك ــام ــل» ،مــوضـحــا أن «الـثـقــوب
ال ـت ــي ت ــوض ــع فـيـهــا ق ـض ـبــان ال ــوق ــود،
سيجري تعبئتها بالخرسانة وليس
قلب املفاعل».
وف ـ ـ ــي تـ ـص ــري ــح لـ ـلـ ـقـ ـن ــاة األول ـ ـ ـ ـ ــى فــي
الـتـلـفــزيــون اإلي ــران ــي ،ق ــال كـمــالــونــدي
«ن ـ ـح ـ ــن نـ ـقـ ـض ــي امل ـ ـ ــراح ـ ـ ــل األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة،
وسينتهي العمل اليوم (أمس) أو غدًا
(اليوم) ،وسندخل مرحلة مهمة وهي
مــرح ـلــة سـتـتـمـكــن فـيـهــا الـجـمـهــوريــة
اإلســامـيــة مــن تنفيذ وتطوير جميع
ً
أنشطتها النووية ،وصوال إلى املرحلة
الصناعية».
وأوضــح كمالوندي أن «األعـمــال التي
ُ
كــان ينبغي أن تنجز مــن الطرفني قد
انتهت».
(األخبار)

العراق يتسلم أوراق اعتماد السفير السعودي

ّ
سلم السفير السعودي في العراق ثامر السبهان،
أمــس ،أوراق اعتماده إلــى وزيــر الخارجية العراقي
إبراهيم الجعفري ،في مقر الوزارة ،وسط بغداد.
وذكــر مكتب الجعفري ،في بيان ،أنه «جــرى خالل
ل ـقــاء جـمــع ال ـجــان ـبــن ،اس ـت ـعــراض سـيــر الـعــاقــات
ّ
الثنائية بني بغداد والــريــاضُ ،
وسـ ُـبــل تعزيزها بما
يـحـقــق تـطـلـعــات الـشـعـبــن ال ـش ـق ـي ـقــن ،ك ـمــا بحث
الطرفان جهود العراق في تهدئة األوضاع ،وتخفيف
التوتر بني الرياض وطهران».
ّ
وأض ــاف أن «إع ــادة فتح الـسـفــارة الـسـعــوديــة ،بعد
ّ
للدبلوماسية
قطيعة دامــت  25عامًاُ ،يمثل نجاحًا
ّ
العراقية الرامية إلى االنفتاح على دول العالم كافة،
والجوار بخاصة».
وأكــد الجعفري ،وفقا للبيان ،أن «وزارة الخارجية
ُمـسـتـعــدة لـتـقــديــم كــل الــدعــم إلن ـجــاح مهمة البعثة
الدبلوماسية في بـغــداد»ُ ،متمنيًا «النجاح للسفير
وكــادر البعثة في عملهم في الـعــراق» ،ومشيرًا إلى

أنه «سيزور الرياض قريبًا ،لبحث تفعيل التعاون
ُاملـشـتـ َـركُ ،ومـ َ
ـواجـهــة املـخــاطــر املشتركة ،والقضاء
على بــؤر التوتر التي مــن شأنها التأثير فــي أمــن،
واستقرار املنطقة».
في هذه األثناء ،شدد رئيس مجلس الــوزراء حيدر
الـ ـعـ ـب ــادي ،أم ـ ــس ،ع ـلــى ض ـ ــرورة اع ـت ـق ــال مـنـفــذي
االع ـ ـت ـ ــداءات ع ـل ــى امل ـس ــاج ــد ف ــي م ـحــاف ـظــة دي ــال ــى
وتقديمهم للقضاء ،وفيما وجه بكشف مالبسات
استهداف الصحافيني في املحافظة ،أشاد بـ»تعاون
أهــالــي امل ـقــداديــة» مــع األج ـهــزة األمـنـيــة فــي إفـشــال
الفتنة الطائفية.
وف ــي ال ـس ـيــاق ،كـشــف م ـصــدر أم ـنــي فــي محافظة
دي ــال ــى ع ــن ان ـط ــاق ع ـم ـل ـيــات واس ـع ــة الس ـت ـهــداف
رؤوس الـجــريـمــة املنظمة فــي املـحــافـظــة ،مــؤك ـدًا أن
ق ــوائ ــم امل ـط ـلــوبــن تــزيــد ع ـلــى  120م ـط ـلــوبــا .وق ــال
امل ـص ــدر إن «قـ ــوات أمـنـيــة مـشـتــركــة انـطـلـقــت منذ
ساعات الصباح األولى ،في عمليات واسعة النطاق،

شملت عــدة وح ــدات إداري ــة فــي ديــالــى ،الستهداف
رؤوس ال ـجــري ـمــة املـنـظـمــة امل ـت ــورط ــة ف ــي عـمـلـيــات
الخطف واالبتزاز وتهديد األمن املجتمعي».
فــي س ـيــاق آخ ــر ،أك ــد وزي ــر ال ــدف ــاع خــالــد العبيدي
ونــائــب رئـيــس هيئة «الـحـشــد الشعبي» أبــو مهدي
امل ـه ـن ــدس ،ضـ ـ ــرورة ال ـت ـن ـس ـيــق ب ــن وزارة ال ــدف ــاع
وهيئة «الحشد»« ،إلدامة زخم املعركة» ضد تنظيم
«داعش» ،وفيما ّثمن العبيدي دور مقاتلي «الحشد
الـشـعـبــي» و»تـضـحـيــاتـهــم» الـكـبـيــرة ،ق ـ ّـدم املهندس
شكره ل ــوزارة الــدفــاع على دعــم مقاتلي «الحشد».
وأوض ــح املكتب اإلعــامــي لــوزيــر الــدفــاع ،فــي بيان،
أن الـلـقــاء بــن الـعـبـيــدي واملـهـنــدس «بـحــث مـجــاالت
التنسيق والتعاون بني وزارة الدفاع ،وهيئه الحشد
الـشـعـبــي ،بـمــا يـكـفــل تـطــويــر وإدامـ ــة زخ ــم املـعــركــة
واالرت ـقــاء بالجهد القتالي للقوات العراقية وأبـنــاء
الحشد الشعبي».
(األخبار)

