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النمسا على استعداد لنشر الجيش على الحدود مع إيطاليا

 

انطالق مفاوضات "أستانا-5" حول األزمة السورية
بغ��داد_ وكاالت : انطلق��ت اأعمال اجلولة اخلام�س��ة من املفاو�س��ات ال�س��ورية يف 
العا�سمة الكازاخ�ستانية اأ�ستانا، بعد و�سول كل الوفود امل�ساركة يف االجتماعات 
املق��ررة اليوم وغدا. واأعلنت وزارة اخلارجية الكازاخ�س��تانية، الثالثاء، و�س��ول 9 
ممثلني للمعار�سة امل�سلحة، من �سمنهم ممثلون عن "اجلبهة اجلنوبية". و�رصحت 
م�س��ادر قريبة من املفاو�س��ات، اأن رئي�س الهيئة ال�سيا�سية بتنظيم لن ي�سارك يف 
املفاو�س��ات. كذلك اأكدت الوزارة و�سول مبعوث االأمم املتحدة اإىل �سوريا �ستيفان 
دي مي�س��تورا، م�سرية اإىل اأن اجتماعات ثنائية �ستبداأ، بني الوفود، فيما من املقرر 
اأن جت��ري جل�س��ة عامة الي��وم. من جانبه، اأعلن رئي�س الوفد الرو�س��ي اإىل اأ�س��تانا، 
األك�س��ندر الفرينتيي��ف، اأن ه��دف مباحثات اأ�س��تانا هو التو�س��ل اإىل اتفاق ب�س��اأن 

مناطق خف�س الت�سعيد، م�سريا اإىل اأن العمل جار لتحديدها.
وكان وف��د احلكوم��ة ال�س��ورية، برئا�س��ة ب�س��ار اجلعف��ري، و�س��ل اإىل العا�س��مة 
الكازاخ�ستانية، اأم�س االثنني، كما و�سل الوفدان، الرو�سي برئا�سة مدير ق�سم ال�رصق 
االأو�سط و�سمال اإفريقيا يف اخلارجية �سريغي فري�سينني، واالإيراين برئا�سة م�ساعد 

وزير اخلارجية ح�سني جابري اأن�ساري، اإىل اأ�ستانا للم�ساركة يف االجتماع.
وا�ست�س��افت اأ�س��تانا اأربع��ة اجتماع��ات حول �س��ورية ومت التوقي��ع، يف االجتماع 
االأخ��ري، مطل��ع اأي��ار املا�س��ي، على املذك��رة الرو�س��ية اخلا�س��ة باإن�س��اء مناطق 

لتخفيف التوتر يف �سوريا.

بغداد _ اأ. ف. ب. : تعتزم النم�س��ا معاودة فر�س تدابري املراقبة "قريبا جدا" ون�رص 
جنود على حدودها مع اإيطاليا يف حال ا�س��تمر تدفق الالجئني، على ما اأعلن وزير 

الدفاع النم�ساوي ل�سحيفة يف فيينا.
 وقال هان�س بيرت دو�سكوزيل للموقع االإلكرتوين ل�سحيفة كروين "اأتوقع اأن ت�سبح 
عمليات املراقبة على احلدود ون�رص بعثة م�س��اعدة )ع�س��كرية( �رصورية قريبا جدا" 
مو�س��حا اأن هذه التدابري "�س��يكون ال بد منها اإذا مل يتباطاأ تدفق )املهاجرين( اإىل 
اإيطاليا".  وذكرت ال�سحيفة اأن هناك 750 جنديا "جاهزون" واأربع مدرعات على 
ا�س��تعداد للتوجه اإىل املنطقة احلدودية يف نهاية االأ�س��بوع. وعاودت النم�سا فر�س 
تداب��ري املراقب��ة على حدوده��ا مع املجر ع��ام 2015 واأب��دت ا�س��تعدادها الإقامة 
حواجز على حدودها مع اإيطاليا.  واأعلنت املفو�س��ية العليا لالجئني التابعة لالأمم 
املتحدة يف وقت �س��ابق االثنني اأن 83650 �سخ�س��ا و�س��لوا اإىل اإيطاليا بحرا منذ 
مطلع العام، بزيادة تقارب %20 عن الفرتة نف�س��ها من العام املا�س��ي، ومعظمهم 

انطلقوا من ال�سواحل الليبية يف مراكب متداعية. 

اأث��ار اإط��الق كوري��ا ال�س��مالية �س��اروخا متو�س��ط 
امل��دى، الثالث��اء، ردود فعل عا�س��فة يف العامل، الأن 
ه��ذه التجربة جاءت قب��ل اأيام من قم��ة "الع�رصين" 

باأملانيا، وتزامنت مع ذكرى ا�ستقالل اأمريكا.

وه��ّزت جترب��ة بيون��غ يان��غ ال�س��اروخية اجلديدة، 
�س��يئول وطوكيو القريبتني، وكذلك وا�سنطن البعيدة، 
حي��ث دعا الرئي�س دونالد ترامب ال�س��ني الإنهاء هذا 

"الهراء". 
الياب��اين  ال��وزراء  ملجل���س  الع��ام  االأم��ني  وق��ال 
االإط��الق  "ه��ذا  لل�س��حفيني:  �س��وجا،  يو�س��يهيدي 

ل�س��اروخ بال�س��تي..انتهاك وا�س��ح لقرارات جمل�س 
االأم��ن التاب��ع ل��الأمم املتح��دة. ا�س��تفزازات كوري��ا 
ال�س��مالية املتك��ررة غري مقبولة بامل��رة". وهذه هي 
اأح��دث عملية اإطالق تق��دم عليها بيونغ يانغ منذ اأن 
اأطلقت عددا من ال�سواريخ يف مطلع يونيو/حزيران 

املا�سي.

اخرتقت جمموعة قرا�س��نة تطلق على نف�س��ها ا�س��م 
"جي�س الثورة ال�سوري" االإلكرتوين، اليوم الثالثاء، 
موق��ع "تلفزي��ون لبن��ان"، رداً عل��ى م��ا و�س��فته 
ب�"انته��اكات بح��ق الالجئ��ني ال�س��وريني" يف بلدة 

عر�سال املحاذية للحدود ال�سورية.
ون�رص القرا�سنة على موقع التلفزيون الر�سمي بيانًا 
حم��ل �س��تائم للبن��ان وجي�س��ه و�س��عبه، وتهديدات 

لبريوت، مرفقني معها علم الثورة ال�سورية.
واته��م البي��ان اجلي���س اللبن��اين ب�"قتل 19 �س��ابًا 

واعتق��ال 400 اآخري��ن" قب��ل اأي��ام، معت��راً اأن ما 
ح�س��ل يف عر�سال "جرمية ال تغتفر". وكان اجلي�س 
ذ، نهاية يونيو/حزيران املا�سي، عملية  اللبناين نفَّ
يف عر�سال، اأ�سفرت عن مقتل عدد من "االإرهابيني" 
وفت��اة الجئ��ة، واعتق��ال مئ��ات من امل�س��تبه فيهم 
واإحالته��م للتحقيق. وقال اجلي���س يف بيان يومها، 
اإن 7 م��ن جن��وده جرح��وا، اأثناء مالحقة م�س��لحني 
يف خميمات للنازحني ال�س��وريني، قرب وادي عطا، 
عل��ى احل��دود ال�س��ورية )�رصق(.واأو�س��ح البيان اأنه 
"اأثن��اء قيام قّوة  م��ن اجلي�س بتفتي�س خميم النور 
للنازحني ال�سوريني يف بلدة عر�سال، اأقدم انتحاري 

على تفجري نف�س��ه بوا�سطة حزام نا�سف اأمام دورية 
ى اإىل مقتله واإ�س��ابة 3 ع�س��كريني  مداهم��ة، م��ا اأدَّ
بج��روح غري خطرة". ولبلدة عر�س��ال ح��دود طويلة 
ومتداخلة مع منطقة القلمون ال�س��ورية غري مر�سمة 
بو�س��وح، وعليها العديد م��ن املعابر غري ال�رصعية، 
م��ا ي�س��مح بانتقال امل�س��لحني ب�س��هولة بني جهتي 
احل��دود. و�س��هدت البلدة، يف اأغ�س��ط�س/اآب 2014، 
مع��ارك عنيفة ا�س��تمرت اأيامًا ب��ني اجلي�س اللبناين 
وم�س��لحني تابع��ني ل�"جبه��ة الن���رصة" )اأ�س��بحت 
"فتح ال�س��ام" حاليًا( وتنظيم "داع�س" ، قدموا من 

�سوريا، وانتهت باإخراج امل�سلحني من البلدة.

جلاأ زعيم املعار�س��ة يف تركيا للمحكمة االأوروبية، 
للطعن بنتائج ا�س��تفتاء رّكز كل مفاتيح ال�سلطة بيد 
اأردوغان، م�سعداً حتديه للحكومة التي يقود م�سرية 

احتجاجية �سدها مل�سافة 425 كيلومرتاً.
وقب��ل انط��الق امل�س��رية االحتجاجي��ة يف يومه��ا 
الع�رصي��ن، وّق��ع كمال قليج��دار اأوغل��و، زعيم حزب 
ال�س��عب اجلمه��وري، على طع��ن تقدم ب��ه للمحكمة 
االأوروبية حلقوق االإن�س��ان، �س��د القرار الذي اتخذه 
املجل���س االأعلى لالنتخابات باحت�س��اب االأ�س��وات 

املو�سوعة يف مظاريف غري ممهورة بختمها.
وقال اأوغلو لل�س��حافيني يف مدينة اإزمري، اإن "قرار 
املجل���س االأعل��ى لالنتخابات جعل اال�س��تفتاء غري 
�رصعي. نحن نطعن اأمام املحكمة االأوروبية حلقوق 

االإن�سان".
وانطل��ق قليج��دار اأوغل��و )68 عام��ًا( زعي��م ح��زب 
ال�س��عب اجلمه��وري م��ن العا�س��مة اأنقرة ي��وم 15 
يونيو/ حزيران، يف م�س��رية مل�سافة 425 كيلومرتاً 
باجت��اه اإ�س��طنبول، بع��د اأن ق�س��ت حمكمة ب�س��جن 
زمي��ل له باحلزب يدع��ى اإني�س بريب��ري اأوغلو، ملدة 
25 عامًا بتهم التج�س���س، بعد اأن ك�س��ف �ساحنات 

تابع��ة لال�س��تخبارات الرتكي��ة تق��وم بنقل اأ�س��لحة 
ومعدات ع�سكرية للف�سائل ال�سورية امل�سلحة.

عل��ى  املئ��ة  يف   51.4 باأغلبي��ة  االأت��راك  وواف��ق 
تعدي��الت د�س��تورية، متن��ح اأردوغ��ان �س��الحيات 
مو�سعة يف اال�ستفتاء الذي جرى يف اأبريل /ني�سان 
املا�س��ي. واعت��رت اأح��زاب املعار�س��ة اأن عيوب��ا 
كث��رية �س��ابت الت�س��ويت، يف حني ق��ال املراقبون 
االأوروبي��ون اإن ق��رار املجل�س االأعل��ى لالنتخابات 
العليا باحت�س��اب مظاريف االأ�سوات غري املمهورة 
بختم��ه، األغ��ت اإح��دى ال�س��مانات الرئي�س��ية ملن��ع 

التزوير يف اأي عملية ت�سويت.

رسالة تهديد ينشرها قراصنة سوريون على موقع تلفزيون لبنانكوريا تستفز زعماء قمة "العشرين" بصاروخ.. وترامب يصفه بـ"الهراء"

المعارضة التركية تطعن بنتائج االستفتاء لدى المحكمة األوروبية

دمشق _وكاالتسول _وكاالت

انقرة _وكاالت

مصادر كويتية تكشف عن تفاصيل رد قطر على مقاطعيها
نقلت وكالة اأنباء كويتية عن م�س��در مطلع، تفا�س��يل 
ال��رد القطري عل��ى مطال��ب دول "احل�س��ار"، الذي مت 
ت�سليمه الأمري الكويت ال�سيخ �سباح ال�سباح عن طريق 
وزي��ر اخلارجي��ة القطري، حمم��د بن عب��د الرحمن اآل 

ثاين.
وقال��ت وكال��ة اأنب��اء "انف��راد" اإن "قط��ر تع��رب ع��ن 
الدبلوما�س��ية  عالقاته��ا  لتخفي���س  ا�س��تعدادها 
واالقت�س��ادية مع اإيران اإذا م��ا التزمت بذلك كل الدول 

اخلليجية".
واأ�س��اف الوكالة يف تغري��دة اأخرى اأن "قطر اأكدت يف 
رده��ا اأن��ه ال وج��ود الأي عن���رص من عنا���رص احلر�س 
الث��وري عل��ى اأرا�س��يها"، م�س��رية اإىل اأن ه��ذا املطلب 

غر�سه ت�سويه �سمعة الدوحة".
ولفتت اإىل اأن "قطر اأكدت يف ردها على اأن تركيا دولة 
م�سلمة، وال �سيء يف ميثاق جمل�س التعاون ين�س على 

منع اإقامة قواعد ع�سكرية".
وحتدث��ت عن "نف��ي قط��ر اأي عالقة له��ا بالتنظيمات 
االإرهابية التي حددتها االأمم املتحدة، وتاأكيدها على 

اأنها ع�سو فعال مبكافحة االإرهاب".
5 حزي��ران\ يوني��و املا�س��ي، قطع��ت كل م��ن  ويف 
ال�س��عودية واالإمارات والبحري��ن وم�رص عالقاتها مع 
قطر، وفر�ست الدول الثالث االأوىل عليها ح�سارا بريا 

وجويا؛ التهامها ب�"دعم االإرهاب". 
ونفت قطر �سحة اتهامها ب�"بدعم االإرهاب"، و�سّددت 
عل��ى اأنها تواج��ه حملة اف��رتاءات واأكاذيب تهدف اإىل 

فر�س الو�ساية على قرارها الوطني. 
حزي��ران  يوني��و/   22 يف  االأرب��ع،  ال��دول  وقدم��ت 
املا�س��ي، عر الكويت، قائمة ت�سم 13 مطلبا اإىل قطر 
الإع��ادة العالقات معها، واأمهلته��ا 10 اأيام لتنفيذها، 
انتهت منت�سف ليل االأحد، وجرى متديدها 48 �ساعة. 
وو�س��فت الدوحة ه��ذه املطالب باأنها "لي�س��ت واقعية 
وال متوازن��ة، وغ��ري منطقي��ة، وغ��ري قابل��ة للتنفيذ"، 
واأعربت عن ا�س��تعدادها للتفاو�س اإذا توفرت ال�رصوط 

املنا�سبة.

بغداد – وكاالت 


