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القوات العراقية تقتحم مركز قضاء تلعفر من 3 جهات

الحرس الثوري ينفي التنسيق مع تركيا بشأن الحرب ضد »الكردستاني«

وزير الدفاع األميركي من بغداد: 
ندعم وحدة العراق ونرفض تقسيمه

إيران تهدد باستئناف تخصيب اليورانيوم خالل 5 أيام
بغــداد - وكاالت: أكد وزيــر الدفاع األميركي 
جيمس ماتيس امس خالل زيارته املفاجئة لبغداد 
أن بالده تدعم احلفاظ على وحدة العراق، وترفض 

أي إجراء يهدف لتقسيمه وزعزعة استقراره.
وذكر مكتب رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي 
في بيان نشرته وكالة أنباء اإلعالم العراقي »واع«، 
أن »العبادي اســتقبل مبكتبه امس وزير الدفاع 
األميركي جيمس ماتس والوفد املرافق له«، مبينا 
أنه »جرى خالل اللقاء بحث تعزيز التعاون بني 
البلدين في املجال العسكري والتدريب والتسليح، 
إضافة إلى احلرب على اإلرهاب واالنتصارات التي 
حتققها القــوات العراقية علــى عصابات داعش 

اإلرهابية«.
وأضاف البيــان أن وزير الدفاع األميركي أكد 
دعم بالده للعراق في حربه ضد اإلرهاب واإلشادة 
باالنتصارات املتحققة، الفتا إلى أن الواليات املتحدة 
األميركية تدعم احلفاظ على وحدة العراق وترفض 

أي إجراء يهدف لتقسيمه وزعزعة استقراره.
إلى ذلك، أعلنت القيادة العامة للقوات املشتركة 
العراقية امس اقتحام قواتها مركز قضاء تلعفر 
من اجلهة الشرقية واجلنوبية الغربية، وذلك في 
اطار عمليات حترير تلعفر من قبضة ما يســمى 

تنظيم )داعش(.
وقال قائد عمليات )قادمون يا تلعفر( الفريق 
الركــن عبــد االمير ياراهلل في بيــان: ان قطعات 
الفرقة املدرعة التاسعة اقتحمت مركز قضاء تلعفر 

من اجلهة الشــرقية للمدينة فيما اقتحمت قوات 
مكافحة اإلرهاب املركز من اجلهة اجلنوبية الغربية 
للمدينة عبر )حي الكفاح( اول احياء قضاء تلعفر.
وأضــاف يار اهلل ان قطعات فرقة املشــاة ١6 
سيطرت على تقاطع الكسك ومصفى نفط الكسك 
ونصبت العلم العراقي فيه، موضحا ان القوات تعمل 
ايضا على حترير قرى )طشتية( و)تل السمن(.

وأوضحت ان قطعات الشرطة االحتادية متكنت 
ايضا من السيطرة على قرية )ترمبي( واملناطق 
املرتفعة احمليطة بالقرية الكائنة في الشمال الغربي 

للمدينة.
يذكــر ان نحو ٣٠ ألــف مدني فروا من تلعفر 
نتيجة املعارك الدائرة والظروف اإلنسانية الصعبة 
هناك فيما تتوقع منظمة االمم املتحدة فرار املزيد 
خالل األسابيع املقبلة. إلى ذلك، استهدف الطيران 
العراقي، امس أحد مقرات تنظيم »داعش« وسط 
مدينة تلعفر، ما أسفر عن مقتل مسؤول التجنيد 
بالتنظيم أبو قتادة العفري، وأربعة من مرافقيه.

وقالت مصادر استخباراتية من داخل املدينة، 
وفقا ملــا أوردته قناة )الســومرية( العراقية: إن 
»الطيران العراقي استطاع أن يقتل مسؤول التجنيد 
لعناصــر »داعش« اإلرهابية أبــو قتادة العفري 

وأربعة من مرافقيه، في ضربة جوية«.
وأضافت املصادر أن »التنظيم أدخل عناصره 
بحالة إنذار في مركز تلعفر حتسبا لتكرار عمليات 

القصف ملقراته الرئيسية«.

عواصــم - وكاالت: حذر 
رئيــس هيئة الطاقــة الذرية 
اإليرانية علــي أكبر صاحلي 
امــس مــن أن إيــران ميكنها 
استئناف تخصيب اليورانيوم 
إلى مستوى عال خالل خمسة 
أيام إذا تخلت الواليات املتحدة 
عن االتفاق النووي املبرم في 

صيف ٢٠١5.
وقال صاحلــي في مقابلة 
مع إذاعة »إريب« احلكومية: 
»اذا صممنا، ميكننا في غضون 
خمسة أيام على األكثر البدء 
بالتخصيب في مستوى ٢٠% 
في )منشأة( فوردو« النووية. 
وأضــاف: »بالطبــع ال نحبذ 
حدوث هذا األمر ونبذل جهدا 
كبيرا لتنفيذ االتفاق النووي«.

وأكد أن »أولويتنا القصوى 

تتمثل في احملافظة على االتفاق 
النووي، ولكن بالتأكيد ليس 

بأي ثمن«. 
وحصلــت إيــران لــدى 
التوقيع على االتفاق مع القوى 
الكبرى على وعود بتخفيف 
العقوبــات املفروضــة عليها 
مقابل خفض أنشطتها النووية 
وال سيما االمتناع عن تخصيب 
اليورانيوم بنسبة ٢٠% أو أكثر 
وهو املستوى الذي قد يقربها 

من صنع سالح نووي. 
وهدد الرئيــس األميركي 
دونالــد ترامب مــرارا بإلغاء 
االتفاق النووي خالل حملته 
االنتخابيــة. وبعــد انتخابه، 
فرض عقوبــات جديدة على 
طهــران بســبب برنامجهــا 
الصاروخــي في حــني تبادل 

اجلانبــان االتهــام بانتهــاك 
روحية االتفاق النووي. ولكن 
صاحلي أشــار إلــى أن إلغاء 
االتفاق سينعكس سلبا على 
جهود واشنطن في التعاطي مع 
برنامج كوريا الشمالية الذري. 
وحذر »إذا ألغــوا االتفاق 
النووي مع إيران، فســتقول 
كوريــا الشــمالية إنكــم غير 
ملتزمني بتعهداتكم«.  وأضاف: 
»ستنهار مصداقية الواليات 
املتحدة وســتطرح األســئلة 
بشأن األسباب التي جتعلهم 
يقدمــون التزامــا ومــن ثــم 

يقومون بانتهاكه«. 
إلــى ذلــك، نفــى احلرس 
الثوري اإليراني التنسيق ألي 
عمليات مشتركة مع تركيا ضد 
»حزب العمال الكردســتاني« 

خارج احلدود اإليرانية.
وأصدرت العالقات العامة 
ملقر »حمزة ســيد الشــهداء« 
العسكري، التابع للقوة البرية 
للحــرس الثوري، بيانا قالت 
فيه: »ننفي تنفيذ أي برنامج 
عمالنــي خارج حــدود إيران 
ونعلــن أننا لــم نخطط ألي 
برنامج عمالني خارج حدود 
ايــران لكننا كمــا في املاضي 
سنتصدى بشدة ألي مجموعة 
أو خليــة أو شــخص يحاول 
التســلل إلى داخــل األراضي 
بأعمــال  للقيــام  اإليرانيــة 
مناهضــة لألمــن او ارهابية، 
وذلك وفقا لوكالة أنباء فارس 

اإليرانية.
وأضاف البيان: »رغم عدم 
وجود مخطــط لدينا إلجراء 

عمليات واسعة النطاق خارج 
احلــدود، لكن في حال أقدمت 
اجلماعــات اإلرهابيــة التــي 
اختفــت منذ ســنوات وحتى 
اليوم في معســكراتها شمال 
العــراق، بأي خطوة لزعزعة 
األمــن عنــد حدودنــا، فإنها 
ستواجه برد شديد وساحق، 
وسوف نستهدفها في أي نقطة 
كانت«. وكان الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان، حتدث 
أمس األول، عن احتمالية تنفيذ 
عملية مشتركة مع إيران ضد 
حزب العمال الكردستاني، من 
شأنها أن تكون فعالة، علما أن 
تصريحه جاء بعد محادثات 
جرت فــي أنقــرة األســبوع 
املاضي بني رئيس أركان القوات 
املسلحة اإليرانية وقادة أتراك.

السيارة المستخدمة في الهجمات شوهدت في باريس

مشتبه به في هجوم برشلونة اإلرهابي أمام احملكمة: 
اخللية خططت لهجوم أكبر باملتفجرات

عواصــم - وكاالت: عقب 
اسدال الســتار على عمليتي 
الدهس الدمويتني في برشلونة 
اللتني اســفرتا عــن ١5 قتيال 
و١٢٠ جريحــا مبقتل يونس 
أبــو يعقوب على يد شــرطة 
كتالونيا امس االول مثل 4 من 
اعضاء اخللية االرهابية التي 
قتل باقي اعضائها الـ ١٢ وسط 
حراسة مشــددة امام محكمة 

مدريد الوطنية.
وقال مصــدر قضائي: إن 
محمد حولي شمالل احد افراد 
اخللية االرهابية املشتبه بها 
في تنفيذ حــادث الدهس في 
برشلونة أبلغ احملكمة العليا 
في إسبانيا امس بأن اخللية 
التي ينتمي اليها كانت تخطط 
لهجوم أكبر بكثير باستخدام 

متفجرات.
وكان قــد مت القبض على 
شمالل بعد إصابته في انفجار 
في منزل مبنطقة ألكانار جنوب 
غربي برشلونة. وجاء اعتقاله 
قبل يوم من حادث الدهس الذي 
وقــع يوم اخلميس بســيارة 
فان في شارع الس رامبالس 
املزدحم في برشلونة وأودى 

بحياة ١٣ شخصا.
وكتبت شــرطة كتالونيا 
في تغريدة على تويتر امس 
االول »االهــداف االثنا عشــر 
الرئيسيون اعتقلوا او قتلوا«.
وأكد قائد شرطة كتالونيا 
جوســيب لويس ترابيرو أن 
اإلمام عبد الباقي الساتي الذي 

يعتقــد أنــه كان وراء تطرف 
الشباب الذين نفذوا اعتداءي 

اسبانيا، قتل في االنفجار.
وبعــد أربعــة أيــام على 
االعتــداء على جــادة الرامبال 
في برشلونة، قتلت الشرطة 
أبــو يعقــوب فــي قريــة في 
سوبيريتس على بعد حوالى 
6٠ كلم غرب برشــلونة، بعد 
تلقيها معلومات استخبارية.

وابو يعقوب الذي فر راجال 
بعد تنفيذه االعتداء اخلميس 
املاضي، استولى على سيارة 

بعد ان طعن سائقها وقتله.
وفــي ريبــول، بلــدة أبو 
يعقــوب، حيــث ترعــرع أو 
عاش معظم املشتبه بتورطهم 
في اعتداء برشلونة واعتداء 
كامبريلس، قال عامل مغربي 
يدعى حســن الزيدي إنه كان 
»ســعيدا وحزينا في الوقت 
نفســه«. وأوضح »هذا يجب 
أن ينتهي ألننا نعيش كما لو 

أننا في حرب. لكن في الوقت 
نفسه هناك من غسل عقل هذا 
الشــاب«. وتابع الزيدي »لقد 
عاش يونس حياة عادية، عمل 
في مصنع، كان لديه كل شيء... 
ال اعرف كيــف يتمكنون من 

السيطرة على عقولهم«.
وقتــل فــي االعتداءين ١5 
شخصا آخرهم باو بيريز )٣4 
عاما( الذي عثر عليه ميتا بعد 
طعنه بســكني في سيارة من 
طراز فورد فوكس على مشارف 
برشلونة اجلمعة، قتل على يد 
ابو يعقوب. وكانت الشرطة 
اطلقت النار على السيارة عندما 
اقتحمــت حاجزا عقب اعتداء 
برشلونة، ويعتقد احملققون 
ان القتيل هو مالك الســيارة، 
وان ابو يعقوب سرق السيارة 
للهروب عقب ارتكابه اعتداء 

برشلونة. 
وكان احملققون ركزوا في 
سعيهم لكشف اخللية عملهم 

على بلدة ريبــول احلدودية 
الصغيــرة على ســفح جبال 
البيرينيه. كما ركزت السلطات 
على االمام املغربي عبد الباقي 
الســاتي البالــغ االربعني من 
العمر والــذي يعتقد انه دفع 
الشبان في ريبول الى التطرف. 
وقالت الشــرطة ان االمام 
قضى وقتا في السجن، وكان 
فــي وقت مــن االوقــات على 
اتصال مبشتبه بهم مطلوبني 
في تهم ارهاب، إال أنه لم توجه 
له مطلقا تهم في حوادث تتعلق 

باالرهاب. 
فــي بلجيكا، قــال رئيس 
بلديــة منطقــة فيلفــوردي 
لفرانــس بــرس ان الســاتي 
امضى وقتا في منطقة ماشيلني 
بالضاحية الكبرى لبروكسل 
القريبة من املطار، في الفترة 

من يناير الى مارس ٢٠١6. 
وفي بلدة مريريت املغربية، 
اتهم اقارب ابو يعقوب االمام 
الساتي كذلك بدفع ذلك الشاب 
وشقيقه حسني الى التطرف. 
وقال جدهما »خالل العامني 
املاضيني بدأ يونس وحسني 
يصبحان متطرفني بسبب تأثير 
هذا االمام«. من جانبه، أكد وزير 
الداخليــة الفرنســي جيرارد 
كولوم امس أن السيارة التي 
استخدمها إرهابيو برشلونة 
وكامبريلس، رصدتها أجهزة 
الرادار في منطقة باريس قبل 
الهجمات ،مضيفا »لم نكن على 

دراية بوجود اخللية«.

)أ.ب( صورة مركبة لعملية نقل الـ 4 املشتبه بهم في هجمات برشلونة اإلرهابية للمثول امام احملكمة في مدريد امس  

أنغوال.. انتخابات رئاسية 
قد تُنهي حكم دوس سانتوس

لوانــدا - وكاالت: يتوجــه الناخبون في 
أنغــوال اليــوم إلى مراكــز االقتــراع لإلدالء 
بأصواتهم في االنتخابات العامة التي ستشكل 
نهاية حكم استمر ٣8 عاما للرئيس خوسيه 
ادواردو دوس سانتوس، لكنها ستمدد حكم 

حزبه، في بلد يواجه أزمة اقتصادية.
وشــهدت أنغوال منذ عام ١9٧5 إلى ٢٠٠٢ 
حربا أهلية تسببت في مقتل 5٠٠ ألف شخص، 
ويرأس البالد منــذ عام ١9٧9 الرئيس دوس 
ســانتوس، الذي من املقرر أن يسلم السلطة 

بعد االنتخابات.
وأوضح راديو »أفريقيا ١« أن أنغوال تعد 
واحدة من الدول الرئيسية املنتجة للنفط في 
دول جنوب صحراء أفريقيا، وتستمد معظم 
مواردها من استغالل الهيدروكربون، موضحا 
أنه بفضل الذهب األسود، بدأت أنغوال تطبيق 
سياسة واسعة إلعادة بناء البنية التحتية.

وكان البنــك الدولي ذكر أن نصيب الفرد 

من إجمالي الناجت احمللي يبلغ ٣.44٠ دوالرا 
عام ٢٠١6، مشيرا إلى ان أنغوال حتتل املركز 
الـــ ١64 بني ١٧6 دولة، فــي أحدث تصنيفات 

منظمة الشفافية الدولية بشأن الفساد.
ووافقــت أعلــى هيئة في حــزب احلركة 
الشــعبية لتحرير أنغوال على ترشيح وزير 
الدفاع ونائب رئيس احلزب جواو لورينكو، 
خلوض االنتخابات بعد أن اقترحه الرئيس.
وكان متحــدث باســم االحتــاد األوروبي 
أعلن مؤخــرا أن االحتاد ألغى خططا ملراقبة 
االنتخابات القادمة في أنغوال، بعد عدم التوصل 
إلى اتفاق مع لواندا على حزمة شــروط، من 
بينها حرية الوصول إلى جميع مراكز االقتراع 

في البالد. 
ومن املقرر أن يرســل االحتــاد األوروبي 
فريقا أصغر من اخلبراء لتقييم االنتخابات، 
لكن الفريق لن يضم أكثر من 5 أشخاص ولن 
يقدم تقريرا معمقا حول العملية االنتخابية.

»سر« التقارب التركي - اإليراني: عوامل تدفع باجتاه »تفاهمات مرحلية«
وســط التطورات املتدافعة على ساحة الشرق األوسط، ثمة 
»تطور جاذب« استحوذ على االهتمام وجرى التوقف عنده مليا، 
وهو التقارب املســتجد بني إيران وتركيا استنادا الى مؤشرين: 
األول متثل في الزيارة التي قام بها رئيس هيئة األركان اإليراني 
اجلنــرال محمد باقري الى تركيا وشــكلت عالمة فارقة وزيارة 
اســتثنائية كونها األولى لقائــد اجليش اإليراني الى تركيا منذ 
قيام اجلمهورية اإلســالمية عام ١9٧9. واملؤشر الثاني متثل في 
إعــالن الرئيــس التركي رجب طيب أردوغان عــن احتمال قيام 

تركيا وإيران بعملية مشتركة ضد املسلحني األكراد.
في الواقع، أظهرت احملادثات قدرا كبيرا من التنسيق األمني 
والعسكري ازاء امللفني السوري والكردي بعد سنوات من االتهامات 
املتبادلة بني الدولتني، وهذه احملادثات التي ستستكمل مع زيارة 
رئيس أركان اجليش التركي »خلوصي أكار« قريبا الى طهران، 
أظهرت توافقا ازاء قضايا أساســية هي: رفض االستفتاء املقرر 
في إقليم كردســتان العراق، واالتفاق على التنسيق والتعاون 
العسكري واألمني ضد حزب العمال الكردستاني بشقيه التركي 
واإليراني، وتكثيف التعاون في شأن مناطق خفض التوتر في 
سورية، وحتديدا في الشمال حيث محافظة إدلب التي حتولت 

الى وجهة للتنظيمات املسلحة واملتطرفة.
ثمة أسباب وعوامل عدة تقف وراء هذا التقارب وهذا التحول 

املفاجئ في مناخ العالقات بني تركيا وإيران:
١- التطــورات الكرديــة في ســورية والعراق. مــن جهة هناك 
االســتفتاء على االستقالل في كردستان العراق، وهو يثير قلق 
الدولتني اللتني تعترضان منذ احلرب العاملية األولى على استقالل 
كردســتان خوفا من امتداد »العدوى« الــى أكراد تركيا وإيران. 
ولذلــك تكــرران اآلن أن مثل هذه اخلطوة ســتزعزع اســتقرار 

العراق واملنطقة.
وفي ســورية، بدأت معالم كيان كردي تتبلور للمرة األولى 

على طول احلدود الســورية مع تركيا من احلسكة والقامشلي 
الــى عني العــرب وعفرين على يد قوات ســوريا الدميوقراطية 
الكردية »قســد« التابعة حلزب العمال الكردستاني الناشط في 
تركيا، والذي له موطئ قدم في إيران أيضا )حزب احلياة احلرة 
الكردســتاني(. وتتفق إيران وتركيا على محاربة حزب العمال 
الكردستاني، كما تتفقان على عدم حدوث تغيير في اجلغرافيا 
السياسية لدول املنطقة، وخصوصا في اجتاه قيام دولة كردية 

في العراق.
٢- التفاهمات األميركيةـ  الروســية في سورية رغم التوتر في 
العالقات الثنائية وعودة نوع من احلرب الباردة، وهذا ما يثير 
حفيظة وحذر تركيا وإيران ألن ارتفاع مســتوى التنسيق بني 
موسكو وواشنطن في سورية يتعارض في بعض اجلوانب مع 
مصالح الطرفني ويحد من نفوذهما ودورهما في مستقبل سورية، 
وهذا ما بدأ يظهر على األرض في جنوب سورية وشرقها، وفي 
االجتاهني اإلسرائيلي والكردي من خالل اتفاقات ثنائية تعقدها 

موسكو وواشنطن من وراء ظهر طهران وأنقرة.
٣- التوجس اإليرانيـ  التركي من السياسة والتوجهات األميركية 
فــي ســورية، وحتديدا جلهة إقامة عدد من القواعد العســكرية 
اجلوية وتوفير دعم للقوات الكردية، مع إرساء أرضية عالقات 
مســتمرة وطويلة األمد بني واشــنطن ومناطق سيطرة األكراد 

وإبرام اتفاقات عسكرية واقتصادية.
4- أزمــة العالقــات لكل من تركيــا وإيران مع العالــم الغربي: 
أزمة إيران مع الواليات املتحدة بشكل خاص بسبب رفع درجة 
العقوبات واإلخالل بتنفيذ االتفاق النووي، وأزمة تركيا بشكل 
خــاص مع أوروبا مــع انهيار مفاوضات االنضمــام الى االحتاد 
األوروبــي وتفجر اخلــالف مع أملانيا. وهــذا املنحى ينجم عنه 
ازدهار احملور الروسيـ  اإليرانيـ  التركي، وأن إيران حتتاج أكثر 
الى روســيا وأن تركيا تبحث عن دعائم ومرتكزات لسياســتها 

وطموحاتها خارج احللف األطلسي.
هذا التقارب بني تركيا وإيران ســيترجم عمليا الى تفاهمات 
واتفاقات مرحلية وموضعية في ســورية والعراق تســفر عن 

النتائج والتحوالت احملتملة التالية:
٭ تطويق املشــروع الكردي »االستقاللي« في سورية والعراق 
عبر ممارســة الضغوط على االســتفتاء في كردســتان العراق 

ومنع ضم كركوك، وعبر تقويض الكيان الكردي في سورية.
٭ تنفيذ عمليات عسكرية مشتركة ضد حزب العمال الكردستاني 

في العراق )جبال قنديل وسنجار(.
٭ تخلي تركيا عن حتفظاتها بشأن معركة تلعفر التي يقطنها 
تركمان، وحتديدا جلهة مشاركة احلشد الشعبي في هذه املعركة.
٭ تخلي تركيا عن مطلبها السابق برحيل الرئيس بشار األسد 

وجتاوز هذه املسألة ووضعها جانبا.
٭ التنســيق في شــأن وضع إدلب والترتيبات اخلاصة بإنهاء 
وضعها العسكري كقاعدة متركز للمنظمات املتطرفة. والتنسيق 
أيضا في شــأن املناطق الكردية في شمال سورية وعلى قاعدة 
املعادلــة التالية: إدلب مقابل األكــراد، ووفق هذه املقايضة مع 
اإليرانيني: ســاعدونا فــي ضرب األكراد نســاعدكم في ترتيب 

وضع إدلب.
هذه التفاهمات مؤثرة في مسار احلرب السورية واحلل الذي 
بدأ اإلعداد له ورســم خطوطه علــى األرض مع دخول احلرب 
مرحلة »بداية النهاية«. وهذه التفاهمات ليست أمنية فقط وإمنا 
تكتسب أهمية سياسية وتطلق مرحلة من التعاون اإلقليمي بعد 
مرحلة من التناحر والغموض السياسي التركي جتاه طهران.

ولكن هذه التفاهمات لها طابع »مرحلي وموضعي« وال ترقى 
الى مســتوى حتالف استراتيجي، وغير كافية إلنتاج مثل هذا 
التحالف. فالبلــدان لديهما اســتراتيجيات مختلفة والعالقات 
بينهما تقف على إرث من الصراع والتنافس على مناطق املشرق 

العربي واخلليج وآسيا الوسطى، وتتداخل في عالقتهما العناصر 
الطائفية واملصالح االقتصادية واألدوار اإلقليمية. ولذلك تختلف 
رؤية كل طرف إلى قضية التقارب احلاصل حاليا، فطهران تقابل 
رغبة تركيا في االنفتاح على أساس انها تنازل عن سياسة سابقة 
ومن زاوية اليأس التركي واالنقالب على شعار إسقاط النظام 
الســوري، فيما ترى أنقرة أنه ال تغير جوهريا في سياســتها، 
وإمنا مقاربة جديدة لكيفية حل أزمات املنطقة. وحتى في امللف 
الكــردي ثمة تباينات كبيرة، فالرفــض اإليراني املطلق لتطلع 
إقليم كردســتان إلى االســتقالل وحتالفه مع الواليات املتحدة 
يقابل بتفهم تركي انطالقا من حسابات تركية تتعلق بالعالقة 
مع اإلقليم وكيفية مواجهة حزب العمال الكردستاني، وحتى في 
امللف الســوري، فإن تصريحات اجلانبني الداعية إلى االنفتاح 
والتعاون في مجال خفض مناطق التوتر ال تبدو متطابقة مع 
واقــع امليدان، إذ ان التســخني العســكري التركي على احلدود 
مع إدلب وعفرين يبدو أقرب إلى رســالة مفادها: أمنحكم إدلب 
مقابل رأس الكيان الكردي في شمال سورية، فيما تنظر إيران 
الى األمر على انه انتصار لها وللنظام وهزمية للمعارضة التي 

تدعمها تركيا.
إنها مرحلــة تفرض على تركيا وإيــران عقد زواج مصالح 
مرحلي أو تفاهم الضرورة، متاما كما هي حال روسيا وأميركا 
هذه األيام، في سورية أو غيرها، بعيدا من اخلالفات والتناقضات 
في األهداف واملصالح والتناحر القتطاع مناطق سيطرة ونفوذ 
وفتح أســواق في املنطقة العربية. كلتاهما حتتاج إلى األخرى 
مرحليــا فــي حمأة الصراع علــى اإلقليم. وســتظل لكل منهما 
سياستها اخلاصة، سواء في العراق أو سورية، وحتى في آسيا 
الوسطى واجلمهوريات السوفييتية السابقة، وتسعى كل منهما 
إلى بسط ســلطتها وجتارتها وتوسيع فضاء أمنها في اإلقليم 

على حساب العرب. وإسرائيل أيضا.

يونس أبو يعقوب 
املشتبه به في 
اعتداء برشلونة 

كان »عامل مصنع 
عاديا«

اثنان من املشتبه بهم يعترفان بأن اإلمام الساطي احملرض
ذكرت قناة »سكاي نيوز« البريطانية 
امس في نبأ عاجل لها أن اثنني من املشتبه 
بهم في هجوم برشلونة املزدوج قاال إن 
الســاطي هو احملرض  اإلمام عبدالباقي 
على الهجمات، فيما أعلن مصدر قضائي 
إسباني، في وقت سابق، أن أحد املشتبه بهم 
في هجوم برشلونة املزدوج اعترف أمام 

احملكمة بأنه كان من املخطط تنفيذ هجوم 
أكبر باستخدام كمية أكبر من املتفجرات.

وكان محمد حولي شمالل أحد أعضاء 
اخلليــة اإلرهابية التي دبــرت هجومي 
برشلونة وكامبريلس قد قدم اعترافه أمام 
الشرطة والقاضي املختص باالستجواب 

في مدريد.


