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الحرب الكالمية بين طهران والرياض مازالت مستمرة بشأن الحج
على اثر وقوع حادث التدافع يف م�سعر منى �سبتمرب 
الع��ام املا�سي، لن ي�سارك احلج��اج االيرانيون يف 
منا�سك احلج هذه ال�سنة التي تنطلق ال�سبت القادم.

حي��ث ادى هذا التداف��ع اال�س��واأ يف تاريخ احلج اىل 
مقت��ل  2297 �سخ�س��ا، بح�س��ب اح�س��اءات الدول 
التي فقدت رعاياها، ومن بني هوؤالء، 464 اإيرانيا.
 وعل��ى اثره��ا وج��ه املر�س��د االعل��ى للجمهوري��ة 
االيراني��ة علي خامنئي ر�سال��ة مبنا�سبة بدء مو�سم 
احل��ج و�سف ال�سعودية ب�"ال�سج��رة امللعونة" قائال 
اإن "احل��كام املثريي��ن للف��ن الذي��ن ورط��وا العامل 
االإ�سالمي يف ح��روب داخلية وقتل وجرح لالأبرياء 
عن طري��ق تاأ�سي�س وجتهي��ز اجلماع��ات التكفريية 
ال�رشي��رة، وراحوا يغرق��ون اليمن والع��راق وال�سام 
وليبي��ا وبلدان��ا اأخ��رى يف الدم��اء، ه��م متالعبون 

�سيا�سيون ال يعرفون اهلل".
 واأ�س��اف اأن م��ن و�سفهم ب�"احل��كام عدميي الدين 
الك��ربى  من��ى  فاجع��ة  خلق��وا  وال�سم��ري" الذي��ن 
"يت�سدق��ون االآن بع��دم ت�سيي���س احل��ج، ويتهم��ون 
االآخرين بالذنوب الكربى التي ارتكبوها، اأو ت�سببوا 

بها".
 وق��ال خامنئي يف ر�سالته "ال ي��زال ال�سعب حزينا 
غا�سب��ا، وب��دل اأن يعتذر ح��كام ال�سعودي��ة ويبدوا 
ندمه��م ويالحق��وا املق�رشي��ن املبا�رشي��ن يف هذه 
احلادثة املهولة ق�سائيا، متل�سوا مبنتهى الوقاحة 
وعدم اخلج��ل حتى من ت�سكيل هيئة تق�سي حقائق 

دولية اإ�سالمية".
 وردا عل��ى انتق��اد خامنئي للمملك��ة، اعترب املفتي 
الع��ام لل�سعودي��ة عبد العزي��ز اآل ال�سي��خ االإيرانيني 
"لي�س��وا م�سلمني"، وق��ال اإن ت�رشيح��ات خامنئي 
"اأم��ر غ��ري م�ستغ��رب"، م�سيفا "يج��ب اأن نفهم اأن 
هوؤالء لي�سوا م�سلمني، فهم اأبناء املجو�س، وعداوؤهم 
م��ع امل�سلم��ني اأم��ر ق��دمي وحتديدا م��ع اأه��ل ال�سنة 

واجلماعة".

 يف املقاب��ل، ن��دد وزي��ر اخلارجي��ة االإي��راين حممد 
ج��واد ظري��ف بت�رشي��ح مفت��ي ال�سعودي��ة، منوها 
باأن عقائد معظ��م امل�سلمني "ال تتفق مع عقيدة هذا 

املفتي واأمثاله".
 وكت��ب ظري��ف يف تغريدة على �سفحت��ه ال�سخ�سية 
"توي��ر" م�س��اء  التوا�س��ل االجتماع��ي  يف موق��ع 
الثالث��اء املا�س��ي "ال متاثل بني اإ�س��الم االإيرانيني 

ومعظ��م امل�سلم��ني م��ن جه��ة والتط��رف والتع�سب 
الذي يدعو له كبري علماء الوهابية واأ�سياد االإرهاب 

ال�سعودي".
 يف ح��ني اعت��رب ويل العه��د ال�سع��ودي االمري حممد 
بن ناي��ف، ان ايران ت�سعى لت�سيي���س احلج وحتويله 
ل�سعارات تخال��ف تعاليم االإ�سالم وتخل باأمن احلج 

واحلجيج، وهو اأمر ال نقبله وال نر�سى بوقوعه.

 وف�سل��ت طهران والريا�س خ��الل االأ�سهر املا�سية، 
يف التو�س��ل اإىل تفاهم��ات ح��ول م�ساركة احلجاج 
االإيرانيني، وراأت ال�سعودية اأن �رشوط اإيران تخالف 
مقا�س��د احل��ج وم��ا تلت��زم ب��ه بقي��ة بعث��ات احلج 
االأخ��رى وتعر���س اأمن احل��ج واحلجاج مب��ن فيهم 
احلجاج االإيرانيون للخطر، واأكدت الريا�س اإمكانية 

م�ساركة االإيرانيني اإذا ما قدموا من دول اأخرى.

 اأك��د الرئي���س الرك��ي رجب طي��ب اردوغ��ان اأن بالده 
م�ستع��دة لقب��ول اق��راح وا�سنط��ن ح��ول اإج��راء عملية 
م�سرك��ة لتحري��ر الرق��ة ال�سوري��ة م��ن اأي��دي تنظي��م 
"داع���س".  ونقل��ت و�سائ��ل اع��الم تركي��ة، ي��وم ام�س 
االربع��اء، ع��ن اأردوغ��ان قول��ه، "الرق��ة ه��ي املعق��ل 
الرئي���س لداع���س، وق��ال يل الرئي���س االأمريك��ي باراك 
اأوبام��ا اإنه يري��د اأن يتعاون معنا ب�س��اأن الرقة، ونحن 
قلن��ا اإنه ال مان��ع من جانبنا، واقرحن��ا عقد لقاء بني 
الع�سكريني لبحث هذا املو�سوع وكيف ميكننا اأن نفعل 
ذل��ك".  و�س��دد الرئي���س الركي على اأن ب��الده يجب اأن 
تثب��ت موقعه��ا يف املنطق��ة وال يحق له��ا الراجع ولو 
خط��وة واح��دة.  واأك��د اأن اأنقرة ال تواج��ه اأي �سعوبات 
ل��دى التعاون م��ع وا�سنط��ن يف �سياق اإجرائه��ا عملية 
"درع الف��رات" يف �سم��ايل �سوري��ا.  وو�سف التعاون 
م��ع االأمريكيني خالل العمليات يف منطقة الراعي بانه 
"مري��ح"، موؤكدا ا�ستمرار التع��اون الركي- االأمريكي 
يف �سي��اق العملي��ات بجرابل���س.  وتابع اردوغ��ان اأنه 
�سيوا�سل املحادثات مع الزعيمني الرو�سي واالأمريكي 
ح��ول نظ��ام وق��ف اإط��الق الن��ار يف حل��ب.  واأ�ساف، 
"اإنن��ا قلنا للرئي�س فالدميري بوتني يف ال�سني اأنه من 
ال���رشوري التو�س��ل اإىل وق��ف الإطالق الن��ار يف حلب 
فورا، وتتعلق هذه العمليات بدرجة كبرية باملحادثات 
اجلاري��ة ب��ني وزراء خارجية تركي��ا ورو�سيا الواليات 

املتحدة، و�سيعقد الوزراء اجتماعا ثالثيا".

ألول مرة..  قاض مسلم ضمن القضاء األمريكي

طالبان تتبنى الهجوم على منظمة خيرية في كابل

تركيا مستعدة للمشاركة 
في تحرير الرقة

تواصل المشاورات بشأن لقاء عباس ونتنياهو

وا�سنط��ن - متابع��ة:  اأق��دم الرئي���س االأمريكي عل��ى خطوة تاريخي��ة بتعيينه 
قا�سي��ا فدرالي��ًا م�سلم��ًا الأول م��رة يف تاري��خ الق�ساء االأمريك��ي، يف �سخ�س 

االأمريكي من اأ�سل باك�ستاين عابد قر�سي.
 واأو�س��ح اأوبام��ا يف قرار التعيني، ي�سع��دين اأن اأعلن تعيني عاب��د قر�سي، واأنا 
واثق اأنه �سيعمل من اأجل حماية م�سالح االأمريكيني باأمانة والتزام بالعدالة.

 وياأتي تعيني قر�سي قبل مغادرة اأوباما من�سبه بعد اأ�سهر قليلة لي�سكل �سابقة 
اأوىل يف تاري��خ الق�س��اء االأمريكي، يف انتظار م�سادقة جمل���س ال�سيوخ الذي 
ي�سيط��ر عليه اجلمهوريون الذين عطلوا كل قرارات اأوباما وتعييناته يف الفرة 
القليل��ة املا�سي��ة.  وقوب��ل ق��رار اوباما بارتي��اح كبري بني م�سلم��ي الواليات 
املتح��دة يف اأوج احلمل��ة االنتخابي��ة الرئا�سية، خا�سة يف ظ��ل تهجم دونالد 

ترامب املر�سح اجلمهوري على االإ�سالم وامل�سلمني.

كاب��ل - متابع��ة :   اأعلن��ت حرك��ة "طالب��ان" م�سوؤوليته��ا عن الهج��وم الذي 
ا�سته��دف جممع��ا تابع��ا ملنظمة "كري" اخلريي��ة يف كابل، االثن��ني املا�سي، 

وانتهى بعد ح�سار دام 11 �ساعة.
 واأ�سار بيان �سادر عن طالبان اإىل اأن املجمع يعد مركزا ال�ستخبارات القوات 

االأجنبية مت�سرا كدار �سيافة.
 وق��د قتل ثالثة مهاجمني على االأقل، واأ�سيب �ست��ة اأ�سخا�س واأنقذت القوات 

االأمنية االأفغانية 42 اآخرين بينهم ع�رشة اأجانب.
 واأ�ساف��ت طالبان، اأن املجمع يقع ب��ني اأجهزة اأمنية مهمة، وا�ستخدم كمركز 
ا�ستخبارات��ي ا�ست�س��اري وكمرك��ز للتخطي��ط، م�س��رية اإىل اأنه��ا كان��ت تراقب 

املجمع خالل االأ�سهر الثالثة املا�سية.
 وكان امل�سلح��ون قد حت�سن��وا يف مبنى املنظمة بو�سط كاب��ل، عقب اأن �سنوا 

هجوما على موقع اأمام املبنى االثنني املا�سي.
وج��اء الهج��وم عقب وقوع تفجريين يف وقت �سابق من نف���س اليوم، ما اأ�سفر 

عن مقتل خم�سة وثالثون �سخ�سا.

رام اهلل - متابع��ة:  قال ميخائيل بوغدانوف نائب وزير اخلارجية الرو�سي اإن 
امل�س��اورات م�ستمرة مع اجلانبني الفل�سطين��ي واالإ�رشائيلي لالتفاق على �سكل 
وم�سمون وزمان اللقاء املتوقع بني الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س ورئي�س 
الوزراء االإ�رشائيلي بنيامني نتنياهو.  واأ�ساف بوغدانوف، بعد لقائه عددا من 
امل�سوؤولني الفل�سطينيني يف مقر الرئا�سة الفل�سطينية برام اهلل، اأن نتنياهو عرب 
عن قبوله للمقرح الرو�سي، والرئي�س عبا�س وافق مبدئيا على عقد اللقاء.  من 
جهت��ه اأعلن عبا�س، اأن لقاءه ال��ذي كان مقررا اجلمعة يف مو�سكو بنتنياهو قد 
اأرج��ئ اإىل وق��ت الحق مل يحدده، قائ��ال اإن مبعوث رئي�س ال��وزراء االإ�رشائيلي 
بنيام��ني نتنياه��و اقرح اإرجاء ه��ذا اللقاء اإىل موعد الح��ق .  واأ�ساف عبا�س 
خ��الل موؤمتر �سحفي م�سرك مع الرئي�س البولندي اأندريه دودا "لذلك لن يعقد 
ه��ذا اللقاء لكنن��ي م�ستعد واأعلن م��رة اأخرى اأين �ساأكون هن��ا يف موعد الحق، 
يف مو�سك��و اأو يف اأي م��كان اآخر من العامل".  كما اأ�سار الرئي�س الفل�سطيني من 
جهة اأخرى اإىل �رشورة عقد املوؤمتر الدويل الذي دعت اإليه فرن�سا، حيث تعمل 

باري�س منذ اأ�سهر لتنظيم لقاء دويل قبل نهاية ال�سنة.
 يف املقاب��ل يرف�س نتنياهو االقراح الفرن�س��ي، واقرح باملقابل على فرن�سا 
ا�ستقبال مفاو�سات ثنائية بني الطرفني االإ�رشائيلي والفل�سطيني، معتربا اأنها 

"الو�سيلة الوحيدة للتقدم نحو ال�سالم".

 

بغداد - نبراس احمد

اسطنبول - متابعة 

متابعة - الجورنال

 قدم رئي�س هيئة املفاو�س��ات العليا للمعار�سة 
ال�سوري��ة ريا���س حجاب روؤي��ة املعار�سة للحل 
ال�سيا�س��ي، حم��ددا ث��الث مراح��ل له��ذه العملية 
ومطالب��ا برحي��ل الرئي���س ال�سوري ب�س��ار االأ�سد 
يف املرحلة الثاني��ة.  واأو�سح يف موؤمتر �سحفي 
عقده يف املعهد ال��دويل للدرا�سات اال�سراتيجية 
بلندن يوم ام�س، اأن العملية يجب اأن تبداأ مبرحلة 
تفاو�سي��ة مدتها �ست��ة اأ�سهر يت��م خاللها اإعالن 

هدنة موؤقتة يف االأرا�سي ال�سورية.
 وتابع اأنه يف حال جناح االأطراف بالتو�سل اإىل 
توافق خالل ه��ذه املرحلة، تبداأ املرحلة الثانية، 

ومدتها عام ون�سف.

 وقدم روؤية الهيئة مل��ا و�سفه باالإطار التنفيذي 
عل��ى  م�س��ددا  �سوري��ا،  يف  ال�سيا�سي��ة  للعملي��ة 
���رشورة رحيل ب�س��ار االأ�س��د عن احلك��م مع بدء 
املرحلة الثانية، واإعالن الهدنة الدائمة، وت�سكيل 
هيئ��ة حك��م انتقالي��ة تتمت��ع ب�سلط��ات تنفيذية 
كامل��ة مبوجب د�ست��ور موؤقت وجمل���س ع�سكري 

م�سرك بغية احلفاظ على اجلي�س ال�سوري.
 و�س��دد على اأن اإعالن الهدن��ة يف �سوريا ال يعني 
التوقف عن حمارب��ة االإرهاب، ودعا اإىل احلفاظ 
عل��ى موؤ�س�س��ات الدول��ة ال�سورية، واإبق��اء جميع 
املوظفني يف منا�سبهم.  ومل يحدد حجاب االأطر 
الزمنية للمرحلة الثالثة، مو�سحا اأنها �ستت�سمن 
انتق��اال نهائي��ا ع��رب تطبي��ق خمرج��ات احل��وار 

واإجراء انتخابات باإ�رشاف االأمم املتحدة.

 واأو�سح اأن روؤية املعار�سة تت�سمن اإطالق حوار 
وطني �سامل يحق��ق امل�ساحلة الوطنية وي�سمن 
حق��وق االأكراد. و�س��دد على اأن الق�سي��ة الكردية 

تعترب ق�سية وطنية �سورية. 
 وتاب��ع اأن الهيئ��ة العلي��ا للمفاو�س��ات تطال��ب 
باإلغاء الق��رارات املتخذة كافة م��ن قبل حكومة 
دم�س��ق من��ذ مار���س/اآذار ع��ام 2011، م�س��ددا 
عل��ى ���رشورة اإبطال ق��رارات التهج��ري الق�رشي 

والتجني�س غري ال�رشعي.
 وم��ن الالفت اأن حجاب مل يتط��رق اإىل مو�سوع 
حماكم��ة االأ�سد وم�ساءلة مرتكب��ي جرائم احلرب 
يف �سوري��ا، لكن��ه طال��ب باإخ��راج كاف��ة القوات 
االأجنبي��ة م��ن االأرا�سي ال�سوري��ة واإطالق �رشاح 

جميع املعتقلني ق�رشيا.

 اعتقل��ت قوات االحت��الل االإ�رشائيلي يوم ام�س 
االأربع��اء، اح��د ع���رش مواطن��ا فل�سطيني��ا م��ن 

ال�سفة الغربية والقد�س.
 وذك��رت م�س��ادر حملي��ة اأن ق��وات االحت��الل 

اعتقلت ثالثة مواطنني من حمافظة نابل�س.
 واعتقل��ت مواطنًا يف كل م��ن ابودي�س وخميم 

قلندي��ا، كما اعتقلت اأربع��ة اآخرين من اخلليل، 
واثنني من جنني.

 واأف��اد النا�س��ط االإعالمي حممد عي��اد عو�س، 
اأن قوة من اجلي�س اقتحمت منزله يف بيت اآمر، 

وداهمت عدداً من منازل املواطنني.
 واأ�س��ار عو�س اإىل اأن ق��وات االحتالل ما زالت 
م�ستم��رة يف عملي��ات التحقي��ق املي��داين م��ع 
مواطني بلدة بي��ت اآمر، خالل عبورهم املدخل 
ال�سم��ايل للبل��دة، حي��ث يتواج��د ب��رج مراقبة 

ع�سكري لالحتالل.
 واأ�ساف عو�س اأن جنود االحتالل االإ�رشائيلي 
يوقف��ون املواطن��ني وكذل��ك املركب��ات الت��ي 
تع��رب ال�س��ارع، ويجربونه��م على الدخ��ول اإىل 
داخ��ل الربج، واأن �سب��اط اإ�رشائيليني يقومون 
م��ع  مي��داين  وحتقي��ق  ا�ستج��واب  بعملي��ات 
املواطن��ني، حول االنتخاب��ات املحلية املقبلة 
واملر�سح��ني ودور العائ��الت يف االنتخاب��ات 

والو�سع االقت�سادي يف البلدة.

المعارضة السورية توضح رؤيتها للمرحلة االنتقالية

االحتالل اإلسرائيلي يعتقل أحد عشر فلسطينيًا في الضفة والقدس

القدس - متابعة 

ل��الأمم  التابع��ة  اليوني�سي��ف  تقري��ر ملنظم��ة  اأ�س��ار   
املتح��دة اإىل اأن نحو خم�سني ملي��ون طفل اقتلعوا من 
ديارهم، ثمانية وع���رشون مليونا منهم نزحوا ب�سبب 
نزاع��ات ال دخ��ل لهم بها، فيما هاج��ر املاليني بحثا 
ع��ن حياة اأف�س��ل.  واأظهر تقرير بعن��وان "امل�رشدون: 
االأزم��ة املتفاقم��ة لالجئ��ني واملهاجري��ن االأطفال"، 
بيانات جدي��دة تر�سم �سورة واقعي��ة حلياة واأو�ساع 
املالي��ني من االأطفال واالأ���رش املت�رشرة من ال�رشاع 
العنيف وغريه من االأزمات التي جتعل رحلة حمفوفة 

باملخاطر تبدو اأكرث اأمنا من البقاء يف املنزل.

 وق��ال املدير التنفي��ذي لليوني�سيف اأنت��وين ليك،  لقد 
�س��دم الع��امل مب�ساه��دة �س��ور فردي��ة ال متح��ى من 
الذاك��رة الأطف��ال، ج�س��د اإي��الن الك��ردي ال�سغري على 
ال�ساط��ئ بعد غرق��ه يف البح��ر، اأو الذه��ول على وجه 
عم��ران دنقي�س الدموي بينم��ا كان جال�سا يف �سيارة 
اإ�سع��اف بع��د تدم��ري منزل��ه، كل �س��ورة، كل طف��ل اأو 
طفل��ة، متثل اأن ماليني االأطفال يف خطر، وهذا يتطلب 
ترجم��ة تعاطفنا ل�سور االأطف��ال الفردية اإىل عمل من 
اأج��ل جمي��ع االأطف��ال.  وبح�س��ب التقري��ر، ���رشد نحو 
ثماني��ة وع���رشون ملي��ون طفل م��ن منازله��م ب�سبب 
العن��ف وال���رشاع داخ��ل وعرب احل��دود، مب��ا يف ذلك 
ع�رشة ماليني طفل الجئ، وهناك  ع�رشة ماليني طفل 

م��ن طالبي اللجوء الذي��ن مل يتم بع��د حتديد و�سعهم 
كالجئني.

 كم��ا اأ�س��ار التقري��ر، اإىل خط��ورة تزاي��د االأع��داد من 
الذي��ن يع��ربون احل��دود غ��ري م�سحوب��ني  االأطف��ال 
ببالغ��ني، فف��ي ع��ام 2015، قدم اأكرث م��ن مائة األف 
م��ن الق�رش غ��ري امل�سحوب��ني طلب��ات للح�سول على 
اللج��وء اأكرث بثالث��ة اأ�سعاف العدد يف ع��ام 2014، 
ولفت��ت اليوني�سي��ف اإىل اأن االأطف��ال غري امل�سحوبني 
ه��م م��ن بني اأولئ��ك االأك��رث تعر�سا خلط��ر اال�ستغالل 
و�س��وء املعامل��ة، مب��ا يف ذل��ك ع��ن طري��ق املهربني 

واملتاجرين.
 كم��ا هاجر ع�رشون ملي��ون طفل م��ن ديارهم ب�سبب 
جمموع��ة متنوع��ة م��ن االأ�سب��اب مب��ا يف ذل��ك الفقر 
املدق��ع اأو عن��ف الع�ساب��ات، ويتعر���س الكثري منهم 
خلط��ر �س��وء املعامل��ة واالعتق��ال الأنه��م ال ميلك��ون 

الوثائق، اأو ب�سبب و�سعهم القانوين غري املوؤكد.
 اإال اأن التقري��ر ي�س��ري اإىل اأنه ب�س��كل حا�سم، ال يح�سل 
االأطف��ال الذي��ن غ��ادروا اأو هجروا ق�رشا م��ن ديارهم 

على كثري من املزايا املحتملة للهجرة، مثل التعليم.
 ونوه التقرير ب��ستة اإجراءات حمددة من �ساأنها حماية 
وم�ساعدة النازحني والالجئني واملهاجرين االأطفال، 
اأوله��ا حماي��ة االأطف��ال الالجئ��ني واملهاجري��ن، وال 
اال�ستغ��الل  م��ن  االأطف��ال غ��ري امل�سحوب��ني  �سيم��ا 
والعن��ف، ويلي ذلك اإنهاء احتجاز االأطفال من طالبي 
اللج��وء اأو الهج��رة م��ن خ��الل تق��دمي جمموع��ة م��ن 
البدائ��ل العملية، واحلفاظ على اإبقاء اأفراد االأ�رشة معا 
باعتب��اره اأف�سل و�سيل��ة حلماية االأطف��ال واإعطائهم 
الو�س��ع القان��وين، وتوف��ري التعلي��م واحل�س��ول عل��ى 
الرعاي��ة ال�سحي��ة وخدم��ات نوعية اأخ��رى. وال�سغط 
م��ن اأجل الت�س��دي لالأ�سباب الكامن��ة وراء التحركات 
وا�سعة النطاق لالجئني واملهاجرين، وتعزيز التدابري 

ملكافحة كراهية االأجانب والتمييز والتهمي�س.

اليونيسيف: نحو 50 مليون طفل "اقتلعوا" من ديارهم

الى / السيد )جواد كاظم سدخان( الموظف بعنوان م/.مالحظ 
فني والذي  يعمل كقارئ مقياس ضمن مالك شعبة القراءة 
محطة  دور  يسكن  والذي  الرصافة  مديرية  في  والتوزيع 
كهرباء المسبح م/908 ز/4 د 1/34 تقرر تعيين الساعة 
للحضور  موعدا   2016/9/20 يوم  صباح  من  )العاشرة( 
امام اللجنة التحقيقية المشكلة بموجب األمر اإلداري ذي العدد 
)7479( في 2016/5/12 بحقكم في مقر مديرية توزيع 
المذكور  الموعد  في  الحضور  يرجى  لذا  الرصافة,  كهرباء 
القانونية  اإلجراءات  اتخاذ  سيتم  عدم حضوركم  حالة  وفي 

بحقكم غيابيـا.

م/ تبليغ بالحضور 

لندن - متابعة


