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مقتل �ضابطين كبيرين بتفجير انتحاري والق�ضاء على  55من «داع�ش» في العراق

مع�صوم يدعو �إلى عدم تجاوز الد�ستور ...والعبادي ي�ؤكد قانونية �إ�صالحاته
دعا الرئيس العراقي فؤاد معصوم إلى عدم تجاوز الدستور وعدم
إيقاف العمل به ،فيما أكد رئيس الحكومة حيدر العبادي ان اإلصالحات
األخيرة التي قام بها دستورية وقانونية ولن يتراجع عنها.
وأكد معصوم في خطاب متلفز أول من أمس ،أهمية بذل المزيد من
اجراءات اإلصالح والمزيد من التعاون بين القوى السياسية في البرلمان
م��ع الحكومة وم��ع ال��رئ��اس��ات لمصلحة ان��ج��از برنامج وطني شامل
لإلصالح ،مشددا ً على ضرورة المزيد من الحريات الديمقراطية «لشعب
يستحق الحريات».
وجدد تأييده لمطالب المتظاهرين وتثمينه لدعمها من قبل المرجعية
الدينية ،داعيا ً الحكومة إلى عدم االكتفاء ب��إج��راءات آنية وفوقية أو
تقشفية ،وطالب السلطة القضائية بإجراء االصالحات الالزمة في هيكل
القضاء ،بموجب الدستور.
وجاءت هذه التصريحات فيما يبدو على خلفية إلغاء العبادي مناصب
نواب رئيس الجمهورية التي كان يشغلها السياسيون نوري المالكي،
وأي��اد ع�لاوي ،وأسامة النجيفي .كما أق��رت حزمة اصالحات العبادي
تحويل مخصصات مكاتب نواب الرئيس الملغية إلى خزينة الدولة.
من جهته أكد العبادي ،وفق ما نشره مكتبه ،عقب خطاب معصوم،
أن «اإلص�لاح��ات التي ص��وت عليها مجلس ال���وزراء ومجلس النواب
دستورية وقانونية ولن أتراجع عنها» ،مضيفاً« :ال عودة عن اإلصالحات،
وأن النظام السياسي كان في حاجة إلى ضغط شعبي لتحسين أدائه
والتعجيل بعملية اإلصالحات».
وق��ال ال��ع��ب��ادي إن أول��ى خ��ط��وات اإلص�ل�اح االستراتيجية تمثلت
بالترشيق في الوزارات ،و«هي ضربة بالصميم لنظام المحاصصة» ،بين
الكتل السياسية ذات الصبغة الطائفية.
وبيّن العبادي قائالً« :انني لن اتنازل عن مصلحة ابناء بلدي قيد
انملة» ،مضيفاً« :اننا متجهون باالتجاه الصحيح لبناء الدولة».
وحول جماعة «داعش» اإلرهابية ،قال العبادي ،إن الصراع مع جماعة
«داع��ش» وج��ودي ،وان المقاتلين يحتاجون إلسناد ألنهم األص��ل في
المعركة.

كالم العبادي جاء خالل لقائه بعدد من النخب االعالمية والثقافية
والمحللين السياسيين.
ميدانياً ،أعلنت قيادة العمليات المشتركة أمس مقتل ضابطين كبيرين
في الجيش العراقي أحدهما نائب قائد عمليات األنبار بهجوم ،وتبنى
تنظيم «داعش» في وقت الحق مسؤوليته عن العملية.
وجاء في بيان لقيادة العمليات المشتركة أن نائب قائد عمليات األنبار
اللواء الركن عبدالرحمن أبو رغيف ،وقائد الفرقة العاشرة العميد الركن
سفين عبد المجيد ،قتال إلى جانب سقوط عدد آخر بين قتيل وجريح.
هذا ولم يفصح البيان عن الحصيلة النهائية للتفجير.
يذكر أن قائد عمليات األنبار أصيب أيضا ً بسقوط قذيفة في منطقة
البوعيثه شمال شرقي الرمادي.
وأسفرت اشتباكات وعمليات عسكرية مختلفة نفذتها القوات العراقية
في محافظتي األنبار وصالح الدين وقوات البيشمركة في محافظة كركوك
عن مقتل  55عنصرا ً من تنظيم «داعش» أول من أمس.
ففي محافظة األنبار تمكنت القوات األمنية مدعومة بالحشد الشعبي
من تدمير رتل مؤلف من  5آليات تابعة لمسلحي تنظيم «داعش» وقتل
 13منهم خالل قصف مدفعي على ناحية البغدادي.
وفي منطقة الخالدية شرق الرمادي ،مركز محافظة األنبار ،قتل  9أفراد
من تنظيم «داعش» خالل عملية عسكرية ،كما دمرت طائرات من طراز
«سوخوي» تابعة للقوة الجوية العراقية عددا ً من مقرات التنظيم في
األنبار.
وأعلنت حركة «األب��دال» إحدى فصائل الحشد الشعبي تدمير ثالث
مدرعات تابعة للتنظيم في حصيبة الشرقية شرق الرمادي وقتل من
فيها.
وتقاتل القوات األمنية وفصائل الحشد الشعبي عناصر التنظيم في
محافظة األنبار غرب البالد ،حيث سيطر التنظيم على مناطق عدة هناك،
لكن تقدمها بات بطيئا ً بسبب التضاريس الوعرة والحساسيات الطائفية
والتوتر السياسي.
وفي مدينة بيجي في محافظة صالح الدين أعلنت كتائب «سيد الشهداء»

التابعة لقوات الحشد الشعبي عن تدمير رتل تابع لتنظيم «داعش» وقتل
من فيه ،كان متوجها ً من قضاء الشرقاط إلى بيجي .فيما أعلنت حركة
«النجباء» ،احد فصائل الحشد الشعبي ،سيطرتها مع القوات االمنية على
تل البو جراد وقتل عدد من عناصر «داعش» وتدمير آلياتهم.
يذكر أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قال إن معركة السيطرة على

هدنة في الزبداني ومجموعات العمل تهيئ الأر�ضية لمفاو�ضات «جنيف »3 -

م�شاورات رو�سية ـ �أميركية رفيعة الم�ستوى حول الأزمة ال�سورية
ح��راك مكثف تشهده العاصمة الروسية
موسكو بعد اط�لاق الرئيس فالديمير بوتين
لمبادرته «المعجزة» لجمع سورية والسعودية
وتركيا واألردن ف��ي جبهة واح���دة لمكافحة
االره���اب وإي��ج��اد ح��ل سياسي ل�لأزم��ة التي
تعصف بالبالد والمستمرة منذ خمس سنوات.
وع��ل��ى ض���وء ه���ذا ال���ح���راك ،أك���دت وزارة
الخارجية الروسية إج��راء مشاورات روسية
 أميركية حول تسوية األزم��ة السورية علىمستوى المبعوثين.
وأوضحت الناطقة باسم وزارة الخارجية
ال��روس��ي��ة م��اري��ا زاخ���اروف���ا أن ن��ائ��ب وزي��ر
الخارجية ،مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق
األوسط ميخائيل بوغدانوف ،سيلتقي (اليوم)
الجمعة المبعوث األميركي الخاص لشؤون
سورية مايكل راتني الذي يزور موسكو حالياً.
وك���ان رئ��ي��س المكتب الصحافي ل���وزارة
الخارجية األميركية ج��ون كيربي أعلن في
وقت سابق عن توجه راتني الى موسكو إلجراء
م��ش��اورات ،مشيرا ً أن��ه س��ي��زور ك��ذل��ك خالل
جولته الخارجية جنيف ،وأكد أن بالده تعتبر
تسوية الوضع في سورية «إحد المجاالت التي
نستطيع فيها التعاون» مع روسيا.
كما أكد كيربي مجددا ً أن الحكومة الحالية

في دمشق برئاسة بشار األس��د ال تستطيع،
م��ن وجهة النظر األميركية ،أن تكون ج��زءا ً
م��ن االئ��ت�لاف ال��ذي ي��ح��ارب تنظيم «داع��ش»
اإلرهابي.
وفي السياق ،كشفت مصادر اعالمية مضمون
وثيقتين قدمهما المبعوث األممي إلى سورية

ستيفان دي ميستورا إلى االط��راف السورية
ح��ول مبادرته للحل ،مع تبني مجلس األمن
المبادرة األممية ،والتي تحدد فترة  90يوما ً
لعمل مجموعات العمل ،التي بدأت عمليا ً في 17
آب الجاري.
وتطلب الوثيقة من االطراف السورية تزويد

الفريق االممي بأسماء للمشاركة في مجموعات
العمل لوضع أسس الحل ،حيث تتوصل تلك
المجموعات المشتركة إلى مسودة وثائق تعتبر
أرضية مسهلة لمفاوضات «جنيف.»3 -
وتضع الوثيقة الثانية المفاوضات في إطار
مسار تفاوضي متدرج ،يبدأ بالملفات السهلة
غير المختلف عليها ،كاعتبار سورية دولة
واح��دة موحدة ذات ديمقراطية وذات سيادة،
وص��وال ً إل��ى المسائل الصعبة وهيئة الحكم
االنتقالية تأتي في الختام.
كما أنها تمنح الهيئة االنتقالية صالحيات
تنفيذية من دون تحديدها وال تحديد صالحيات
الرئيس في المرحلة االنتقالية ،كما تمنحها حق
تشكيل مجلس عسكري مشترك ،والتحضير
لالنتخابات الرئاسية المقبلة على أس��اس
دس��ت��ور ج��دي��د .وال تتضمن الوثيقة األممية
مواعيد زمنية للمرحلة االنتقالية المتدرجة.
وتتمحور الوثيقة األولى حول آلية تشكيل
المجموعات ،والمهمات الملقاة على عاتقها،
في حين تشرح الوثيقة الثانية آلية أو رؤية
األمم المتحدة للحل السياسي في سورية ،على
أساس الوثائق ،وما ستتوصل إليه مجموعات
العمل من نتائج للحل.
(التتمة ص)14

القوات اليمنية ت�صد هجوم ًا �سعودي ًا على موقع دار الن�صر بجيزان

«هيومن رايت�س» :الريا�ض ت�ستخدم �صواريخ عنقودية
أكد مساعد وزير الخارجية االيراني حسين أمير عبداللهيان،
ان حل األزم��ة اليمنية رهن بالنهج السياسي والحوار اليمني
 اليمني واتباع االط��راف االقليمية كافة أسلوب الحوار لحلالخالفات.
وف��ي اتصال هاتفي بين مساعد وزي��ر الخارجية االيرانية
ومبعوث األمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد ،تباحث
الجانبان حول آخر التطورات الجارية على الساحة اليمنية.
وأشار اسماعيل ولد الشيخ احمد الى مساعي األمم المتحدة
للتوصل الى إطار مشترك النطالق الحوار السياسي بين مختلف
القوى اليمنية وقال« :رغم الصعوبات اال ان الحوار السياسي
تتم متابعته في اجواء ايجابية وان كافة القوى تؤكد الحل عبر
الطرق السياسية ،من دون شك ان اللجوء الى الحلول السياسية
والتخلي عن الحرب سيعززان هذه الجهود وسيساعدان على
احالل السالم واالستقرار في اليمن والمنطقة.
وأشار عبداللهيان الى أخطار اتساع نطاق االره��اب في ظل
الحرب على اليمن موجها ً دعوة السماعيل ولد الشيخ احمد لزيارة
طهران الجراء المزيد من المشاورات.
إلى ذلك ،أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» ،ان السعودية
استخدمت في عدوانها على اليمن اسلحة عنقودية أسفرت
عن سقوط مدنيين في عدة مناطق ،وفي دعوة متأخرة طالبت
المنظمة بتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق في انتهاك قانون
الحرب.
وجاء في بيان للمنظمة :ان السعودية استخدمت صواريخ
محملة بذخائر عنقودية فيما ال يقل عن سبع هجمات على محافظة
حجة شمال البالد ،أسفرت عن سقوط العديد من المدنيين.
وشدد البيان على ضرورة وقف استخدام الذخائر العنقودية
فوراً .وأشار البيان الحتمالية ان تكون الهجمات شنت بطريقة
عشوائية ألن العديد منها استهدف مناطق مدنية.
وطالبت المنظمة مجلس حقوق االنسان الدولي بتشكيل لجنة
دولية لتقصي الحقائق للتحقيق في هذه االنتهاكات الخطيرة
والتي انتهكت قانون الحرب.
يذكر ان «هيومن راي��ت��س» كانت ق��د أك��دت قبل اشهر ان

السعودية استخدمت قنابل عنقودية في عدوانها على اليمن،
اليقاع المزيد من الضحايا المدنيين.
ميدانياً ،تمكنت وح��دات من الجيش واللجان الشعبية من
صد زحف عسكري سعودي مدعوما ً بعشرات اآلليات العسكرية
المتنوعة على موقع دار النصر في الخوبة بجيزان.
وأوضح مصدر عسكري بصعدة لوكالة األنباء اليمنية (سبأ)
أن الجيش السعودي مدعوما ً بأكثر من عشرين آلية عسكرية
فشل في استعادة موقع دار النصر العسكري بالخوبة بجيزان،
مشيرا ً إلى أن الجيش واللجان الشعبية أحرقا عربة من نوع هامر

ودمرا دبابة وأعطبا آلية عسكرية أخرى فيما الذ بقية الجيش
السعودي مع آلياته بالفرار.
ولفت المصدر إل��ى أن وح��دات الجيش واللجان الشعبية
استولت على دبابة سعودية في منطقة الخوبة وهي تعد رابع
دبابة يغنمها الجيش في منطقة الخوبة بجيزان .وأض��اف
المصدر أن قوة اإلسناد الصاروخي في الجيش واللجان الشعبية
قصفت بخمسة صواريخ مركز التدريب بنجران وثالثة صواريخ
أخرى على رقابه نهوقه.
(التتمة ص)14

بلدة بيجي الشمالية ومصفاتها النفطية ،وهي المصفاة األكبر في العراق،
هي معركة حاسمة في القتال ضد تنظيم «داعش» .وأضاف« :االنتصار في
معركة بيجي وتحريرها بشكل كامل مهم جداً ،ألنها تعتبر فصالً مهما ً جدا ً في
كسب المعركة النهائية ضد العصابات اإلرهابية» ،وذلك خالل زيارة قام بها
العبادي الثالثاء الماضي لمحافظة صالح الدين.

الجعفري يو�ضح الوقائع ويُثبت الحقائق
أكد الدكتور بشار الجعفري مندوب سورية
ال��دائ��م ل��دى األم��م المتحدة استعداد الحكومة
ال �س��وري��ة ل�لاس�ت�م��رار ف��ي ال �ت �ع��اون م��ع األمم
المتحدة إلي�ص��ال ال�م�س��اع��دات اإلنسانية إلى
جميع مواطنيها المتضررين من األزم��ة أينما
كانوا دونما تمييز.
وش��دد الجعفري ف��ي كلمة ل��ه خ�لال جلسة
عقدها مجلس األمن الدولي اليوم وخصصت
لمناقشة ت�ق��ري��ر األم �ي��ن ال �ع��ام ال� ��دوري حول
تنفيذ قرارات المجلس  2193و 2165و2191
على أن إدخ��ال المساعدات يجب أن يتم وفق
م�ب��ادئ األم��م المتحدة التوجيهية للمساعدة
اإلنسانية ف��ي ح��االت ال �ط��وارئ وف��ي مقدمها
احترام السيادة السورية.
«البناء» تنشر هنا النص الكامل للبيان وذلك
نظرا ً الهميته:
ب ��داي ��ة أود أن اغ �ت �ن��م ه ��ذه ال �ج �ل �س��ة ألعبر
ع��ن ت��رح �ي��ب ح �ك��وم��ة ب �ل�ادي ب�ت�ع�ي�ي��ن السيد
ستيفن أوبراين ،وكيالً لألمين العام للشؤون
اإلنسانية ،وأتمنى له النجاح في تنفيذ المهام
الجسيمة الموكلة إليه ،خصوصا ً أننا نعيش
في زمن تعصف به موجة عارمة من الفوضى
إرهاب تسبب في جرائم
والتطرف واإلرهاب...
ٌ
غير مسبوقة بحق شعوبنا وس��اه��م ف��ي خلق
إرهاب
أزمات إنسانية في العديد من ال��دول...
ٌ
تغذى على سوء تقدير في الحسابات السياسية
لدى بعض الحكومات فكانت الضحية شعوبنا
نحن ...إرهاب يدمر الحضارة والتراث الثقافي
ك�م��ا ح�ص��ل ف��ي م��دي�ن��ة ن �م��رود اآلش��وري��ة في
العراق وفي مدينة تدمر التاريخية في سورية،
حيث ط��اول��ت ي��د اإلره ��اب معبد «بعل شمين»
التاريخي وأح��د أب��رز علماء اآلث��ار في العالم،
وهو السوري خالد األسعد.
وأود أن أشير هنا إلى أننا نعتبر بأن زيارة
ال �س �ي��د أوب���راي���ن إل���ى س ��وري ��ة ول� �ق ��اءات ��ه مع
المسؤولين السوريين ،وزيارته إلى حمص،
إن �م��ا ت�ش�ك��ل ف��ات�ح��ة ط�ي�ب��ة إلع� ��ادة األم� ��ور إلى
نصابها الصحيح بغية تعزيز التعاون الشفاف
م��ع األم� ��م ال �م �ت �ح��دة ف��ي ال �م �ج��ال اإلن �س��ان��ي،
خصوصا ً أننا نشعر باالرتياح لألفكار التي
طرحها السيد أوب��راي��ن ح��ول االرت�ق��اء بأجواء
التعاون بن الحكومة السورية ومكتب األوتشا.
ونحن نتطلع إلى استمرار التواصل معه للبناء
ع�ل��ى ن�ت��ائ��ج زي��ارت��ه إل��ى دم �ش��ق ل�م��ا ف�ي��ه خير
السوريين .وأك��رر هنا التأكيد على استعداد
الحكومة السورية على االستمرار في التعاون
مع األمم المتحدة إليصال المساعدات اإلنسانية
إل��ى جميع مواطنيها المتضررين م��ن األزمة
أينما كانوا دونما تمييز ،وذل��ك وفقا ً لمبادئ
األمم المتحدة التوجيهية للمساعدة اإلنسانية
في حاالت الطوارئ التي أرساها قرار الجمعية
العامة رق��م  ،182/46وف��ي مقدمها احترام
السيادة السورية ووح��دة أراضيها ،وانطالقا ً
من االل�ت��زام��ات الناجمة عن خطط االستجابة
الموقعة مع الحكومة السورية.
السيد الرئيس،
إن ه��ذا التعاون واالل�ت��زام من قبل الحكومة

السورية هو جزء صغير فقط من صورة الوضع
اإلن�س��ان��ي ف��ي س��وري��ة؛ ف�لا يمكن التعامل مع
هذا الوضع المؤلم بمعزل عن خلفيات التدخل
السياسي والعسكري واالقتصادي الخارجي
في المشهد السوري ،ألن هذا التدخل الخارجي
كان السبب في بروز وتغذية وانتشار واستمرار
ظ��اه��رة اإلره ��اب ف��ي س��وري��ة والمنطقة ،وهو
السبب في إعاقة التقدم على المسار السياسي؛
بالتالي ف��إن ه��ذا التدخل هو السبب الرئيسي
ف��ي ن�ش��وء واس �ت �م��رار األزم ��ة اإلن�س��ان�ي��ة التي
تعيشها بعض المناطق في سورية ،األمر الذي
يعني أن��ه ال يمكن تحسين ال��وض��ع اإلنساني
في شكل ملموس وحقيقي ومستدام من دون
وق��ف ه��ذا التدخل الفظ في شؤوننا الداخلية،
س �ي��اس �ي �ا ً واق �ت �ص��ادي �ا ً وع �س �ك��ري �اً ،وتصفية
تجلياته المتمثلة بدعم اإلره��اب وإع��اق��ة تقدم
ال�م�س��ار ال�س�ي��اس��ي وف ��رض إج� ��راءات قسرية
أح��ادي��ة ال�ج��ان��ب ع�ل��ى ال�ش�ع��ب ال �س��وري؛ فمن
البديهي أن المعاناة اإلنسانية ال يمكن لها أن
تنتهي تماما ً بمجرد تقديم بعض المساعدات
اإلنسانية ف��ي ه��ذه المنطقة أو تلك ،على رغم
إدراكنا التا ّم لضرورة تقديم هذه المساعدات
وأه ّمية دورها في تخفيف معاناة مواطنينا في
المناطق المتأثرة .وقد أثبتت تطورات األحداث
ص �ح��ة ط��رح �ن��ا ه� ��ذا؛ ف�ع�ل��ى رغ ��م ك��ل الجهود
اإلنسانية المبذولة لم يتم تخليص السوريين
المحتاجين من معاناتهم بعد ،ولم يتم السماح
لالجئين والنازحين السوريين المهجرين بفعل
اإلرهاب بالعودة إلى بيوتهم وأعمالهم وحياتهم
المعتادة ،ولم يتم توفير األمن والطمأنينة لهم
وألطفالهم؛ إال في المناطق التي أع��اد الجيش
السوري لها األمن واألمان بعد دحر اإلرهابيين
منها وتلك األماكن التي تمت فيها مصالحات
وطنية محلية ،وقد أثبتت هذه المصالحات من
جديد أن السوريين ق��ادرون على الجلوس مع
بعضهم البعض وحل مشاكلهم بأنفسهم إذا ما
توقف التدخل الخارجي في شؤونهم ،وإذا تم
إل��زام حكومات ال��دول الراعية لإلرهاب بوقف
سياساتهم الدموية تلك.
السيد الرئيس،
ال يمكن للبعض ،بما في ذلك دول أعضاء في
ه��ذا المجلس الموقر ،أن يستمر في االختباء
وراء ما يسميه «المعارضة المسلحة المعتدلة»
لتبرير اس�ت�خ��دام��ه لإلرهابيين والمتطرفين
كأداة لتنفيذ أجنداته السياسية في سورية وفي
دول أخرى ،خصوصا ً أن الممارسات اإلرهابية
لهذه «المعارضة المعتدلة» قد افتضح أمرها
للقاصي والداني؛ فما يسمى «جيش اإلسالم»
اإلرهابي المرتبط بالسعودية يمطر العاصمة
دمشق بمئات القذائف العشوائية -وهذا تحدث
ع�ن��ه ال�س�ي��د أوب ��راي ��ن م �ش �ك��وراً -وم ��ا يسمى
«ج�ي��ش الفتح» المرتبط بتركيا وق�ط��ر يمطر،
بدوره ،مدينة حلب وقرى إدلب بمئات القذائف
العشوائية ،هذا في حين يعيث ما يسمى «لواء
اليرموك» المرتبط باألردن و«إسرائيل» فسادا ً
وتخريبا ً في جنوب سورية .والسؤال هنا:
(التتمة ص)14

