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أنباء سورية

روسيا تبرر تراجع عملياتها العسكرية في أوكرانيا 
بـ «احلرص على حماية املدنيني»

عواصم - وكاالت: وصف 
وزير الدفاع الروسي سيرغي 
شويغو، التباطؤ في الهجوم 
الروســي في أوكرانيــا بأنه 
«قرار متعمد وواع»، مرجعا 
ايــاه إلــى الرغبة فــي تقليل 
اخلسائر في صفوف املدنيني.
وفي ســياق متصل، قال 
شويغو خالل اجتماع لوزراء 
دفاع الدول األعضاء في منظمة 
شنغهاي للتعاون في طشقند 
أمــس «إن روســيا تزيد من 
القتالية لقواعدها  اإلمكانات 
العســكرية في طاجيكستان 
وقرغيزستان وقوات استجابة 
أخرى وســط التطورات في 

أفغانستان».
في املقابل، أعلن الرئيس 
األميركــي جــو بايــدن عن 
الواليــات املتحــدة  تقــدمي 
أمنيــة  حزمــة مســاعدات 
جديــدة ألوكرانيــا قيمتهــا 
دوالر  مليــارات   ٣ نحــو 
ملســاعدتها فــي حربهــا مع 
روســيا، وذلك بالتزامن مع 
عيــد اســتقالل أوكرانيا عن 
السابق  االحتاد السوفييتي 
الذي صادف هذا العام مرور 
٦ أشهر على الغزو الروسي.
وتعد هذه أكبر شــريحة 
من املســاعدات األمنية التي 
تقدمها واشنطن لكييڤ منذ 
بــدء احلرب فــي ٢٤ فبراير 
٢٠٢٢، وجتــيء فــي الوقت 
الذي يحذر فيه مســؤولون 
أميركيــون مــن أن روســيا 
تخطــط على ما يبدو لشــن 
هجمات جديــدة على البنية 

االســتمرار فــي الدفــاع عن 
نفسها على املدى الطويل.

كما ذكــرت وزارة الدفاع 
النرويجية أن أوسلو ولندن 
ســتزودان أوكرانيا بشــكل 
مشــترك بطائــرات صغيرة 
بــدون طيار، ملســاعدتها في 

حربها ضد روسيا.
الــوزارة فــي  وأضافــت 
بيان لها أمــس أن الطائرات 
مــن طــراز «بــالك هورنت» 
وتصل قيمتهــا ٩٫٢٥ ماليني 
دوالر، مشــيرة إلــى أنه يتم 
استخدام الطائرة بدون طيار 
لالستطالع وحتديد األهداف.
الدفــاع  وزيــر  وقــال 
البريطانــي بــن واالس: «إن 
هــذه الطائرات بــدون طيار 

وبــدا علــى زيلينســكي 
(٤٤ عامــا) اإلنهــاك وهــو 
يلقي اخلطــاب أمام النصب 
التذكاري الشاهق في وسط 
كييڤ الذي مت تشييده إحياء 
لذكرى االستقالل عن االحتاد 
السوفييتي، الذي كانت تهيمن 
عليه روســيا وانهار في عام 

.١٩٩١
موقــف  علــى  وشــدد 
أوكرانيــا الثابت في احلرب 
والذي يعارض أي تســوية 
من شأنها الســماح ملوسكو 
بتحقيــق مكاســب إقليمية، 
مبا يشــمل أجزاء من جنوب 
وشــرق أوكرانيا اســتولت 
عليها روســيا خالل األشهر 

الـ ٦ املاضية.

املتطورة ستســاعد في منح 
القــوات األوكرانيــة تقدمــا 

حيويا في ساحة احلرب».
من جانبــه، قال الرئيس 
فولودمييــر  األوكرانــي 
زيلينسكي في خطاب مؤثر 
للشعب مبناسبة مرور ٣١ عاما 
على االستقالل، إن أوكرانيا 
ولــدت من جديد مــع الغزو 
الروسي، وإنها لن تتخلى أبدا 
عــن كفاحها من أجل التحرر 

من هيمنة موسكو.
وأضاف زيلينســكي في 
اخلطاب املسجل أن أوكرانيا 
لم تعد ترى أن نهاية احلرب 
ســتأتي عندما يحل ســالم، 
بــل عندما تخــرج منتصرة 

في النهاية.

بايدن يعلن منح كييڤ أكبر حزمة مساعدات بقيمة ٣ مليارات دوالر تزامناً مع عيد استقاللها

(رويترز) أوكرانيون يرفعون علم بالدهم في بروكسل احتفاالً بعيد االستقالل أمس 

التحتيــة املدنية واملنشــآت 
احلكوميــة األوكرانيــة فــي 

األيام املقبلة.
وقــال بايــدن فــي بيــان 
اإلعالن عن حزمة املساعدات 
إن «الواليات املتحدة األميركية 
الشــعب  بدعــم  ملتزمــة 
األوكراني في نضاله للدفاع 

عن سيادته».
مــن جهته، أوضح البيت 
األبيض في بيان على موقعه 
اإللكترونــي إن املســاعدات 
العسكرية البالغة قيمتها ٢٫٩٨

مليار دوالر ستتيح ألوكرانيا 
احلصول على أنظمة مدفعية 
ورادار وذخائــر ومنظومات 
جويــة مضــادة للطائــرات 
املســيرة لضمان متكنها من 

مؤيدو ترامب اجلمهوريون يفوزون 
في «متهيدية الكونغرس» بعدة واليات

تشاووش أوغلو: ندعم املعارضة السورية 
في العملية السياسية في إطار القرار ٢٢٥٤

واشنطنـ  وكاالت: شهدت واليات فلوريدا 
ونيويورك وأوكالهومــا أحدث جولة من 
االنتخابات التمهيدية التي حتدد مرشحي 
احلزبني اجلمهوري والدميوقراطي النتخابات 
الكونغــرس األميركــي في شــهر نوفمبر 
املقبل، وأظهرت النتائج األولية في فلوريدا 
وأوكالهوما فوز عدد من اجلمهوريني من 

املوالني للرئيس السابق دونالد ترامب.
وعن احلزب الدميوقراطي، فاز النائب 
تشارلي كريست بترشيح الدميوقراطيني 
للمنافســة علــى منصــب حاكــم فلوريدا 
ضــد اجلمهــوري دي ســانتيس احلاكــم 
احلالي للوالية واملرشح احملتمل ملنافسة 
ترامب للترشح عن احلزب اجلمهوري في 

االنتخابات الرئاسية املقبلة ٢٠٢٤.
وتعد االنتخابات التمهيدية في الواليات 
الثالث من بني آخر اجلوالت قبيل انتخابات 
التجديد النصفي التي ستحدد ميزان القوى 
في مجلســي النواب والشيوخ في الفترة 
التي تسبق االنتخابات الرئاسية القادمة.
ففــي فلوريــدا التــي تســمى بواليــة 
«الشمس املشرقة»، وهي واحدة من معاقل 
اجلمهوريني، فاز كثير منهم في االنتخابات 
التمهيدية بفضل دعم ترامب، ومن أبرزهم 
النائب اجلمهــوري مات غيتس الذي يعد 

أحد أشد مناصري الرئيس السابق واملؤيد 
ملزاعمه بشأن «سرقة االنتخابات الرئاسية» 

التي فاز بها الرئيس بايدن.
وقد شكل دعم ترامب ملؤيديه السياسيني 
في عــدد من الواليــات عامال حاســما في 
فوزهم على منافســيهم، وتذكيرا بنفوذه 
املســتمر على احلزب حتــى بعد مغادرته 

البيت األبيض.
وفي واليات حاسمة كميشيغان وأريزونا 
وبنسلڤانيا، فاز مناصرون للرئيس السابق 
خــالل االنتخابات التمهيدية التي تســبق 
انتخابات الكونغرس، وشملت القائمة أيضا 
مرشــحني الختيار حكام عدد من الواليات 
إضافة إلى مناصب محلية منها ما يتصل 
باإلشراف مباشرة على االنتخابات العامة.
وعلى الرغم من هــذا النفوذ الواضح، 
فذلك ال يلغي وجود شخصيات جمهورية 
ينظر إليها كمنافس محتمل لترامب، حيث 
يشــار خصوصــا إلى حاكــم فلوريدا دي 
ســانتوس نتيجة سياســاته احلازمة في 
قضايا كالهجرة، إضافة إلى نائب الرئيس 
الســابق مايك بنس الذي تشــير أنشطته 
السياسية األخيرة إلى احتمال تفكيره في 
الترشــح للرئاســة وهو ما قد يضعه في 

صدام محتمل مع رئيسه السابق.

وكاالت: استقبل وزير اخلارجية التركي 
مولود تشاووش أوغلو كال من سالم املسلط 
رئيــس االئتالف الســوري وعبدالرحمن 
مصطفــى رئيس احلكومــة املؤقتة وبدر 
جاموس رئيــس هيئة التفــاوض، وذلك 
بعــد أيام مــن مظاهرات شــهدتها مناطق 
سيطرة املعارضة السورية، احتجاجا على 
تصريحات ألوغلو دعا فيها الى املصاحلة 
بني املعارضة واحلكومة في دمشق. وجاء 
االستقبال بعد يوم على إعالن الوزير التركي 
أنه ال شروط على احلوار بني بالده وسورية.

وجــدد تشــاووش اوغلو دعــم بالده 
للعمليــة السياســية في ســورية. وقال 
في تغريدة على حســابه فــي تويتر بعد 
االجتماع: «التقينا ســالم املســلط رئيس 
االئتالف الوطني السوري وبدر جاموس 
رئيــس هيئــة التفــاوض وعبدالرحمــن 
مصطفــى رئيس وزراء احلكومة املؤقتة. 
إننــا نقدر وندعم مســاهمة املعارضة في 
العملية السياســية في إطار قرار مجلس 

األمن الدولي رقم ٢٢٥٤».
وكان املسلط التقى أمس األول بنقابة 
األكادمييــني الســوريني األحــرار، ونقابة 
األطبــاء الســوريني، ومجلــس القبائــل 

والعشــائر، وإدارة الشــرطة العسكرية، 
ورابطة املستقلني الكرد السوريني، واحتاد 
ثوار حلب، في الشــمال السوري، بحسب 

ما ذكر موقع تلفزيون «سوريا».
وزار مدينة الباب شرقي حلب، والتقى 
بالناشطني والفعاليات املدنية، وقدم العزاء 
ألهالي ضحايا املجزرة التي راح ضحيتها 
١٦ قتيال وعشرات اجلرحى، يوم اجلمعة 

الفائت.
وقال املســلط في تغريدة على حسابه 
في تويتر: «ملسنا خالل اجلولة متسك أهلنا 
بثوابت هذه الثورة واملضي بها حتى حتقق 
أهدافها، كما ملسنا ترحيبهم باإلصالحات في 
مؤسسة االئتالف وسعيها لتعزيز التمثيل 
الشعبي فيها، وشددنا لهم على أن االئتالف 
ينطلق في مواقفه وعمله من مبادئ الثورة 

السورية، وال يحيد عن ثوابتها».
وفي ســبتمبر الفائت اجتمــع الوزير 
التركي مع رؤســاء الكيانات السياســية 
الســورية الثالثة، وأكد فــي تغريدة عبر 
حسابه في تويتر، أن أنقرة تعتبر االئتالف 
الوطني لقوى الثورة واملعارضة السورية 
واحلكومة الســورية املؤقتــة هما املمثل 

الشرعي للشعب السوري.

إيران «تدقق» رّد أميركا على االقتراح األوروبي إلحياء «النووي»

واشنطن تنّفذ غارات على مواقع إيرانية في دير الزور

عواصم - وكاالت: أعلنت 
إيــران أنهــا تلقــت ردا مــن 
الواليــات املتحدة على النص 
النهائــي الذي قدمــه االحتاد 
األوروبــي إلحيــاء االتفــاق 
النووي لعام ٢٠١٥ بني طهران 
والقوى الكبرى. وقال املتحدث 
باسم وزارة اخلارجية اإليرانية 
ناصر كنعاني امس: «تلقينا 
الرد األميركي من خالل االحتاد 
املراجعــة  بــدأت  األوروبــي. 

الدقيقة للرد في طهران».
وأضاف ان «إيران ستنقل 
وجهــة نظرهــا إلــى االحتاد 
األوروبــي، باعتباره منســق 
النوويــة، بعــد  احملادثــات 

استكمال املراجعة».
وأكدت اخلارجية األميركية 
الــى  إرســالها رد واشــنطن 

الوسيط االوروبي.
ردت  إيــران  وكانــت 
األســبوع املاضــي على نص 
االحتاد األوروبي بتقدمي «آراء 
واعتبــارات إضافيــة»، بينما 
دعت الواليات املتحدة الى إبداء 
املرونة حلل ٣ قضايا عالقة.

من جهة أخرى، قال رئيس 
منظمة الطاقة الذرية اإليرانية 
محمد إســالمي إن طهران لن 
تســمح بعمليــات تفتيــش 
تتجــاوز مــا هــو منصوص 

وكاالت: تصاعد التوتر بني 
قوات التحالف الدولي الذي 
تقوده الواليات املتحدة ضد 
تنظيم «داعش» في سورية 
وامليليشــيات اإليرانية التي 
وجهت لها أصابع االتهام في 
عدة ضربات استهدفت قواعد 

التحالف شرق سورية.
وأعلن اجليش األميركي أنه 
نفذ غارات جوية «دقيقة» في 
دير الزور على منشآت بنية 
حتتية تســتخدمها جماعات 
الثــوري  للحــرس  تابعــة 
القيــادة  اإليرانــي. وقالــت 
املركزية للجيش في بيان إن 
مثل هذه الضربات تهدف إلى 
حماية القوات األميركية من 
هجمات اجلماعات املدعومة 
من إيران. واستشهد بحادث 
من هذا القبيل في ١٥ اجلاري 
اشــتمل على هجوم بطائرة 
مســيرة على مجمــع لقوات 
التحالف ومقاتلي املعارضة 
في حقل العمر النفطي قرب 

الرامــي إلــى كبــح برنامجها 
النووي، ومن بينها إصرارها 
علــى أن يغلــق املفتشــون 
الدوليون بعــض التحقيقات 
في برنامجها النووي مما يعزز 

إمكانية التوصل إلى اتفاق.
األنبــاء  وكالــة  وقالــت 
االيرانيــة (إرنا) إن إســالمي 
يعــارض ذلك على ما يبدو إذ 
قال إنه يتعني إغالق التحقيقات 
«قبــل يوم التنفيــذ» إذا أعيد 

إحياء اتفاق ٢٠١٥ النووي.
واعــاد املســؤول االيراني 

استهدفت منشآت بنية حتتية 
تستخدمها ميليشيات تابعة 
لـ «احلرس الثوري» اإليراني، 
في دير الزور، منها ١١ مخزن 

ذخيرة، ومت تدمير ٩ منها.
أن  بوتشــني  وأوضــح 
«الهدف األصلــي كان تدمير 
١١ مخزن ذخيرة، لكن مت إلغاء 

تســتمر يومني ستشمل ١٥٠
طائــرة مســيرة وســتغطي 
ســاحل إيــران علــى اخلليج 
العربي ومعظم أراضيها. كما 
سيتم اختبار قدرات الدفاعات 
اجلوي و«احلرب اإللكترونية» 
للبــالد ضد طائرات مســيرة 

لعدو وهمي.
في غضون ذلك، جدد رئيس 
الوزراء اإلسرائيلي يائير البيد 
التأكيد على معارضة إسرائيل 
لالتفاق املقتــرح التي يجري 
التداول بشــأنه حاليا إلعادة 
إحياء االتفاق النووي اإليراني.
البيــد  ونقلــت صفحــة 
الرسمية على موقع فيسبوك 
عنه القول في مؤمتر صحافي 
بحضور مراسلني أجانب امس: 
«االتفاق املطروح حاليا على 
الطاولة هو اتفاق سيئ، سيمنح 
إيران ١٠٠ مليار دوالر سنويا. 
وهذه األموال لن تصرف على 
بناء مدارس أو مستشــفيات. 
وإمنا ســتصرف على زعزعة 
االستقرار في الشرق األوسط 
وعلى الترويــج لإلرهاب في 
كل أنحاء العالم». واشار الى 
ان إســرائيل جتــري «حوارا 
مفتوحا مع اإلدارة األميركية 
حول جميع القضايا املختلف 

عليها».

املرصــد  أكــد  بــدوره، 
السوري حلقوق اإلنسان أن 
الضربة اجلوية كانت رادعة 
للميليشــيات اإليرانية التي 
اســتهدفت قبــل أيــام حقل 
العمر النفطي أكبر قاعدة لـ 
«التحالف الدولي» في سورية 
واســتهداف آخــر بطائــرات 
التنف في  مســيرة لقاعــدة 
البادية السورية. وكشف أن 
٦ عناصر قتلوا في الضربات.
في املقابل، نفى املتحدث 
اخلارجيــة  وزارة  باســم 
اإليرانيــة ناصر كنعاني أي 
صلة لبــالده باملواقــع التي 
الواليات املتحدة  استهدفتها 

في سورية.
واعتبــر كنعاني الهجوم 
األميركي على البنية التحتية 
الســوري «انتهاك  والشعب 
لســيادة ســورية ووحــدة 
أراضيهــا»، لكــن «املواقــع 
املستهدفة ال صلة لها» بإيران 

على حد قوله.

التأكيد على أن املزاعم بوجود 
آثار يورانيوم يثيرها منشقون 
إيرانيون في املنفى وإسرائيل.

من جهــة اخــرى، أطلقت 
تدريبــات  امــس  إيــران 
الختبــار طائراتهــا القتاليــة 
واالستطالعية املسيرة، وسط 
مخــاوف أميركية من احتمال 
إمداد روسيا بطائرات مسيرة 
إيرانية الصنع لتستخدمها في 

احلرب في أوكرانيا.
وأفاد التلفزيون احلكومي 
أن املنــاورات احلربيــة التي 

الهجوم على مخزنني، بعدما 
لوحظ حترك أشخاص قريبا 
من موقعهما، حرصا على عدم 
سقوط مدنيني»، مشيرا إلى أن 
الضربة «استهدفت ٩ مخابئ 
ذخيرة في دير الزور، تابعة 
جلماعات مدعومة من إيران».
ونقــل موقــع «تلفزيون 
ســوريا» عن مصادر محلية 
فــي مدينــة ديــر الــزور أن 
املواقع املستهدفة هي عبارة 
عن مســتودعات أسلحة في 
منطقة عياش بريف دير الزور 

الغربي.
بأنهــــا  املوقــع  وأفـــــاد 
ضمــــت «معســكر القاسم» 
التابــع لـ «احلرس الثوري»، 
بالقاطع الغربــي في منطقة 
عياش، وهو عبارة عن معسكر 
تدريبي ومســتودع أسلحة 
لكل من ميليشيا «فاطميون» 
و«زينبيون» و«حزب اهللا»، 
واملسؤول عنها هو القيادي 

اإليراني احلاج علي نور.

طهران تنفي صلتها باألهداف وتندد بـ «انتهاك سيادة سورية».. ومصادر تعتبرها ردًا على استهداف مواقع التحالف

(أ.ف.پ) عسكريون إيرانيون يجهزون طائرة بدون طيار خالل تدريبات أمس 

صور تداولها ناشطون ألحد املواقع التي استهدفتها الغارات االميركية     (انترنت)

عليــه فــي اتفاق عــام ٢٠١٥. 
ونقلت وســائل إعالم رسمية 
عن إســالمي قولــه في مقطع 
ملتزمــون  «نحــن  مصــور 
التفتيــش ضمــن  بعمليــات 
إطار االتفاق النووي املرتبطة 
بالقيود النووية التي قبلناها 
فــي املاضــي.. ال كلمة واحدة 
أكثــر وال كلمة واحــدة أقل». 
وقال مســؤول أميركي كبير 
لـ«رويتــرز» أمــس االول إن 
إيران تخلت عن بعض مطالبها 
الرئيسية بشأن إحياء االتفاق 

دير الزور.
وجاء في البيان أن الغارات 
اجلوية الدقيقة متت «بتوجيه 

من الرئيس جو بايدن».
وبحســب املتحدث باسم 
الوســطى للجيش  القيــادة 
الكولونيــل جو  األميركــي، 
الغــارات  فــإن  بوتشــني، 

تيار الصدر يتوعد بتقويض الفاسدين 
بـ «خطوة مفاجئة ال تخطر على بال»

بغداد - وكاالت: لوح التيار الصدري في 
العراق، بزعامة رجــل الدين مقتدى الصدر 
باتخاذ «خطوة مفاجئة ال تخطر على بال»، 
غداة إنهاء أنصاره من أمام مقر مجلس القضاء 
األعلى، حيث كانون ينوون بدء اعتصام مفتوح 
للمطالبة بحل البرملان وإجراء انتخابات مبكرة.

وقال صالح محمد العراقي، املتحدث باسم 
الصدر في بيان صحافي أمس: «سواء اعتبرت 
االعتصامات أمام مبنى مجلس القضاء األعلى 
في العراق أمس األول فاشلة أم ناجحة، فهي 
تعني أننا سنخطو خطوة مفاجئة أخرى ال 
تخطر على بالهم إذا ما قرر الشعب االستمرار 

بالثورة وتقويض الفاسدين».
وأوضح العراقي املعروف بـ «وزير القائد» 
أن «إعالن مجلس القضاء تعليق عمل القضاء 
لم يكن دستوريا، ما يعني أن القضاء يحاول 
إبعاد الشــبهات عنه بطريقة غير قانونية، 

وخصوصا أن املظاهرة كانت سلمية».
ورجح أن «يحاول القضاء العراقي كشف 
بعــض ملفــات الفســاد درءا العتصام آخر، 
ولعله ســيصدر أوامر قبض بحق املطالبني 

باإلصالح حقا أو باطال...».
واعتبر املتحدث باســم الصــدر أن قوى 
«اإلطــار التنســيقي» الشــيعي، التي تضم 

اخلصوم السياســيني للتيار الصدري، ترى 
القضاء العراقي هو احلامي الوحيد لهم وأنه 
إذا ما استمر االعتصام أمامه فسوف ال يكون 
لهم وجود مستقبال ولن يستطيعوا تشكيل 

حكومة.
وأشار إلى ان «سقوط النظام احلالي في 
العراق ال يحلو للبعض، وعلى رأسهم السفارة 

األميركية».
في غضون ذلك، نفى مجلس القضاء األعلى 
العراقي منشورا بشأن تقدمي قضاة شكوى 
دولية حول اعتصام أنصار التيار الصدري 

أمام مقره امس األول.
وقال املجلس في بيان أوردته وكالة األنباء 
العراقيــة (واع) امــس إن «القضاة وأعضاء 
االدعاء العام املستمرين باخلدمة على وجه 
اخلصوص، ملتزمون مبا يفرضه عليهم قانون 
التنظيم القضائي من التزامات وواجبات ومنها 
عدم التصرف باجتهاد فردي في القضايا التي 

تشغل الرأي العام».
ونفى «املنشور املتضمن مطالبة مجموعة 
قضاة الشكوى أمام احملاكم الدولية بخصوص 
أحداث أمس األول»، مشــيرا إلى أن «القضاء 
العراقــي هو املختص والقادر على التصدي 
ألي قضية وفق القوانني العراقية النافذة».

أنصاره انسحبوا من أمام مقر «القضاء األعلى» واملجلس ينفي تقدمي شكوى ضدهم

أنصار التيار الصدري يواصلون اعتصامهم أمام مقر البرملان باملنطقة اخلضراء  (أ.ف.پ)


