تتمات

تتمات ص 1
الرئيس روحاني ...
وكان وزير خارجية كوريا الشمالية ري يونغ
هو قد التقى بعد ظهر الثالثاء نظريه االيراني
حممد جواد ظريف يف العاصمة طهران ،وحبث
اجل��ان �ب��ان أه ��م ال�ق�ض��اي��ا االقليمية وال��دول�ي��ة
وسائر املسائل ذات االهتمام املشرتك ،مرحبني
ب �ض��رورة تعزيز ال�ع�لاق��ات املميزة القائمة بني
طهران وبيونغ يانغ.
م��ن ج��ان��ب آخ ��ر ،أع�ل��ن مساعد م��دي��ر مكتب
الرئيس االي��ران��ي يف ال�ش��ؤون االعالمية ،أمس
االرب � �ع� ��اء ،أن رئ �ي��س اجل �م �ه��وري��ة االس�لام �ي��ة
االيرانية سيقوم بزيارة يوم السبت القادم ،اىل
كازاخستان للمشاركة يف قمة ال��دول املطلة
على حبر قزوين.
وق��ال برويز امساعيلي ،أن أه��م برامج حسن
روحاني خالل هذه الزيارة اليت تستغرق يومني،
املشاركة يف قمة الدول املطلة على حبر قزوين،
إض ��اف ��ة اىل ذل ��ك س�ي�ت��م خ�ل�ال ه ��ذه ال ��زي ��ارة
التوقيع على بيان مشرتك وع��دد من الوثائق
االسرتاتيجية اهلامة للتعاون يف منطقة اخلزر
من قبل مسؤولي الدول اخلمس املطلة على حبر
قزوين.
وأض� ��اف امس��اع �ي �ل��ي :م��ن ال�ب�رام ��ج األخ ��رى
للرئيس االيراني خالل زيارته اىل كازاخستان،
عقد لقاءات ثنائية مع الرئيس الكازاخستاني
وعدد من الرؤساء املشاركني يف القمة ،وحبث
موضوع تنمية العالقات الثنائية مع هذه الدول.
وم � ��ن امل � �ق� ��رر ان ي� �ع ��ود رئ� �ي ��س اجل �م �ه��وري��ة
االسالمية االيرانية مساء االحد اىل طهران..
ويرافق روحاني يف زيارته اىل كازاخستان عدد
من اعضاء جملس الوزراء.

ظريف ...

واض� � ��اف :إن اوروب� � ��ا أج� ��رت حم ��ادث ��ات مع
خم �ت �ل��ف دول ال � �ع� ��امل ك �ل�ا ع��ل ��ى ان� �ف ��راد
لتشجيعها على زيادة حجم شرائها من النفط
االيراني واضافة اىل ذلك دعت بعض الدول
ال�تي مل تكن م��ن زب��ائ��ن النفط االي��ران��ي اىل
ش��راء نفطها كما انها دع��ت دول العامل إىل
أن حتذو حذو ايران يف تفعيل حسابات املصرف
امل��رك��زي االي��ران��ي يف امل �ص��ارف امل��رك��زي��ة يف
االحتاد االوروبي وهذا ما بادر االحتاد بتفعيله
ايضا.
واك��د ان نتيجة جمموعة ه��ذه االج ��راءات
ساهمت يف عزل امريكا.
ورداً على املقرتح االمريكي بإجراء مفاوضات
م ��ع اي � ��ران دون ش� ��روط م�س�ب�ق��ة ،أك ��د وزي ��ر
اخل��ارج �ي��ة حم�م��د ج ��واد ظ��ري��ف ان املشكلة
ليست يف اج��راء املفاوضات معها بل يف مدى
الثقة بنتيجتها ألنه ال يوجد أحد يرغب يف
الدخول يف مفاوضات عدمية اجلدوى ومتوترة
تأخذ الكثري من الوقت.
وفيما أش ��ار اىل ان��ه ال اح��د يف ال�ع��امل يثق
ب��ام��ري �ك��ا ،اض� ��اف ظ��ري��ف م �ت �س��ائ� ً
لا :إىل أي
حد ميكن ال��وث��وق بأمريكا ب��أن تلتزم بنتائح
املفاوضات اليت قد يتم التوصل اليها ال سيما
وان هناك إتفاقا يعتربه العامل بأمجعه بأنه
إتفاق جيد ويتمتع بآليات تنفيذية لكن امريكا
إنسحبت منه.
ويف ج��ان��ب آخ ��ر م��ن ت�ص��رحي��ات��ه ق ��ال وزي��ر
اخل��ارج�ي��ة :اننا اعلنا حرصنا على احلفاظ
ع�ل��ى األم� ��ن واالس �ت �ق ��رار يف امل�ن�ط�ق��ة وكما
صرح رئيس اجلمهورية فإننا نرغب يف اصالح
ال�ع�لاق��ات م��ع ال�س�ع��ودي��ة واالم � ��ارات العربية
املتحدة والبحرين وطاملا رحبنا بإجراء احلوار.
واضاف :إن االمريكيني أثاروا مزاعم ال معنى
هل��ا وي��زع�م��ون ان�ه��م ي��ري��دون تصفري مبيعات
النفط االي��ران��ي .وه��و زع��م ال ميكن حتقيقه
على االط�ل�اق وان ال ��دول ال�تي جت��ري امريكا
معها حم��ادث��ات ح��ال�ي��ا اب�ل�غ��ت ام��ري�ك��ا بأنها
ستواصل شراء النفط من ايران.
واضاف رئيس الدبلوماسية االيرانية انه ان
اراد االمريكيون مترير مثل ه��ذه االوه ��ام يف
ذهنهم فيجب ان يعرفوا حتما عواقبها ألنهم
ال يستطيعون ان يفكروا ب��ان ال تصدر اي��ران
النفط فيما يصدره اآلخ��رون .وطبعا حدوث
هكذا ش��يء مستبعد للغاية ال ب��ل مستحيل
تقريبا وحنن على ثقه بأن اجلريان وكذلك
م �ن �ت �ج��ي ال �ن �ف ��ط وال� ��ذي� ��ن ي �ت ��وق ��ف أم �ن �ه��م
االقتصادي على أم��ن النفط سيحولون دون
حدوث مثل هذه الظروف احلادة.
وت��اب��ع :إن النقطة ال�تي تطرق اليها رئيس
اجلمهورية هي يف احلقيقة حتذير لالمريكيني
ب��أن يتم مواجهة احل��رب النفسية االمريكية
حب��رب نفسية أي ان��ه يتعني على االمريكيني
معرفة انهم ليسوا مطلقي اليد بأن يتفوهوا
بأي كالم يريدونه وان يؤثر كالمهم هذا من
الناحية النفسية .ان هكذا حدث لن يقع حتما
وان الرئيس روحاني حدد على وجه الدقة بأن
هكذا حدث لن حيصل.
وتعليقا على األخبار ال�تي تشري اىل اج��راء
حمادثات سرية بني ايران وامريكا أكد ظريف
ان كافة املعلومات اليت حبوزته تشري اىل انه
مل جير أي حوار بني اجلانبني.
وح � ��ول امل� �ق�ت�رح ��ات ال �ت�ي ط��رح �ت �ه��ا بعض
الدول سيما سلطنة عمان للتوسط بني ايران
وامريكا أوض��ح ان ط��رح مثل ه��ذه املقرتحات
طبيعية نظرا لعدم اقامة عالقات رمسية بني
ايران وامريكا وال شك بأن دول املنطقة سيما
سلطنة عمان اليت تتحلى باحلكمة ،ترغب يف
القيام مببادرة حتول دول تصاعد األزمة.
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واك ��د واع�ظ��ي يف ج��ان��ب آخ��ر يف تصرحياته
على ان الظروف قد تغريت يف عامل اليوم حبيث
اصبح الشعب هو الذي حيدد مصريه بنفسه.
واض��اف :لقد وىل ذل��ك الزمن ال��ذي كانت
ت�ع�ت�بر احل �ك��وم��ات ن�ف�س�ه��ا وص �ي��ة ع �ل��ى اب �ن��اء
ال�ش�ع��ب ،وان على امل�س��ؤول�ين ال �ي��وم ان يكونوا
خ��اض�ع�ين إلرادة امل��واط �ن�ين وملتطلباتهم وان
ينخذوا القرارات على أساس ذلك.
مؤكداً ،بان هذا األمر لن يتحقق اال اذا كان
هناك اع�لام ق��وي ومستقل ،وال ميكن يف عامل
اليوم احتكار االع�لام او إخضاعه ،وان االعالم
ينمو فقط يف ظل التنافس السليم والب ّناء.
واع �ت�بر واع �ظ��ي ب ��أن ال �ظ��روف ال��راه �ن��ة ،هي
ظ��روف خاصة يف ظل اهلجوم اإلع�لام��ي ملثلث
امريكا و(اسرائيل) والسعودي  -االماراتي ،وقال:
بالرغم من وجود املشاكل الداخلية املرتاكمة
ولكن املشاكل اخلارجية اصبحت اليوم أكثر،
وان احل �ك��وم��ة ت �ب��ذل ج��ل م�س��اع�ي�ه��ا م��ن أج��ل
احباط احلرب النفسية اليت يشنها هذا املثلث
ضد البالد.
داعياً وسائل االع�لام الداخلية اىل لعب دور
مميز ملواجهة احل��رب النفسية لالعداء يف ظل
هذه الظروف احلساسة وان يكون مبثابة لسان
حال املواطنني اىل املسؤولني.
وأك� ��د واع �ظ��ي ان ��ه م��ن خ�ل�ال ال �ت �ع��اون بني
امل�س��ؤول�ين واالع�ل�ام سيمكننا م��ن اخل ��روج من
ه��ذه ال �ظ��روف احل�س��اس��ة ب��أق��ل كلفة ممكنة.
وأش��ار اىل الوضع الدولي احلالي باملقارنة مع
ع ��ام ( 2012ق�ب��ل االت �ف��اق ال� �ن ��ووي) ،ق��ائ� ً
لا :إن
امريكا ال�ي��وم أصبحت أكثر عزلة م��ن اي��ران،
على ضوء ردود الفعل الدولية جتاه االنسحاب
االمريكي من االتفاق النووي وإع��ادة العقوبات
ع�ل��ى اي� ��ران ،وق� ��ال :إن احل�ك��وم��ة ت��ول��ي أهمية
خاصة للحياة املعيشية للمواطنني ،معرباً عن
أمله بعودة االستقرار لسوق العملة واملزيد من
اهلدوء اىل السوق بصورة عامة.
وك � ��ان س �ي��د ض��ي ��اء ه ��امش ��ي امل ��دي ��ر ال �ع��ام
لوكالة اجلمهورية اإلسالمية لألنباء (إرن��ا)،
وعضو جملس ادارة مؤسسة ايران قد قال قبيل
تصرحيات واع �ظ��ي ،ان صحيفة اي ��ران تؤكد
دوماً على احلوار بني احلكومة والشعب ،مشدداً
على ان املصاحل الوطنية تعتمد على هذا احلوار
بني احلكومة واالعالم الذي ميثل صوت الشعب.
وأكد هامشي :إن املسؤولية الرئيسة للمراسل
ه ��ي وض ��ع اجمل �ت �م��ع يف ص� ��ورة االم � ��ور معتربا
املراسلني ،حاملي لواء اإلعالم الشفاف.
وهنأ هامشي كافة العاملني يف اإلعالم خالل
املراسم اإلحتفالية اليت عقدت ،مبناسبة اليوم
ال��وط�ني ل�ل�م��راس��ل ،م��وض�ح��ا ،ان ك��ل ب�ل��د يف
العامل حباجة اىل حرية التعبري وان املراسلني
أكثر من أي فئة أخ��رى باجملتمع ،حباجة اىل
التمتع حبرية التعبري والنقد.

إدانات وردود ...
وكذلك ،اعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر
ال�ع�ب��ادي ،ال�ث�لاث��اء ،إن ال�ع��راق ل��ن يتفاعل مع
احل�ظ��ر األم�يرك��ي امل �ف��روض على إي ��ران لكنه
سيحمي مصاحله.
ونقل التلفزيون الرمسي عن العبادي قوله
يف م��ؤمت��ر صحفي :ل��ن نتفاعل م��ع العقوبات
األمريكية ضد إي��ران لكننا ملتزمون حبماية
شعبنا ومصاحل بلدنا.
وك � ��ان رئ��ي ��س اجل �م �ه ��وري ��ة ال� �ع ��راق ��ي ف ��ؤاد
معصوم ق��د ق ��ال ،ال�ث�لاث��اء :إن ظ ��روف ال�ع��راق
وطبيعة عالقاته مع إي��ران جتعل من الصعب
عليه االل�ت��زام بتنفيذ العقوبات ال�تي تفرضها
واشنطن على طهران.
وأض��اف معصوم يف مقابلة مع قناة (احل��رة)
األمريكية أن العراق جيب أن ال يكون مع طرف
ضد طرف آخر يف الصراعات املوجودة حاليا.
ك�م��ا اس�ت�ن�ك��ر االم�ي�ن ال �ع��ام حل ��زب ال��دع��وة
االس�لام�ي��ة رئ�ي��س ائ�ت�لاف دول ��ة ال�ق��ان��ون ن��وري
امل��ال�ك��ي ،العقوبات االق�ت�ص��ادي��ة ال�تي فرضتها
وشرعت بتطبيقها الواليات املتحدة االمريكية
ضد اجلمهورية االسالمية االيرانية.
واك��د املالكي يف بيان له بهذا ال�ش��أن ،صدر
أم��س االرب�ع��اء ،ان��ه يف الوقت ال��ذي تتطلع فيه
ش�ع��وب منطقتنا ودول ال �ع��امل إىل التخلص
م��ن ت�ب�ع��ات األح ��ادي ��ة القطبية ،ف ��إن م��ا ص��در
من عقوبات أمريكية على اجل��ارة اي��ران ،يعد
ان�ت�ه��اك��ا ص��ارخ��ا ل�ل�ق��ان��ون ال ��دول ��ي ،موضحا
انه من هذا املنطلق نؤكد رفضنا واستنكارنا
للعقوبات األمريكية املفروضة على اجلمهورية
االسالمية اإليرانية وكل عقوبات احادية على
الشعوب ،وندعو احلكومات يف املنطقة والعامل
اىل رفضها ،ألن احلصار واملقاطعة واإلك��راه،
إج� ��راء غ�ير ص�ح�ي��ح وال ق��ان��ون��ي ،وي �ع��د عمال
انتقاميا وتعسفيا ،خارج الشرعية الدولية ،وال
م�برر له طاملا ان تنفيذه قد ج��رى خ��ارج نطاق
منظمة األم��م املتحدة ،كما ال ميكن أن يكون
م�ش��روع��ا ،وه��و يستهدف جت��وي��ع شعب مسلم
صديق ،وحم��ارب��ة نظام اجلمهورية االسالمية
الدولة العضو يف االمم املتحدة.
م��ن ج��ان�ب��ه ،أع�ل��ن ح��زب ال��دع��وة االس�لام�ي��ة،
أمس االربعاء ،رفضه القاطع للحظر االمريكي
اجلائر ضد الشعب االيراني املسلم.
وأص ��در ح��زب ال��دع��وة االسالمية ال�ي��وم بيانا
أع��ل ��ن ف �ي��ه ش �ج �ب��ه ورف� �ض ��ه ل�ل�ح�ظ��ر ال �ظ��امل
ال ��ذي ف��رض��ه ال��رئ�ي��س االم�يرك��ي ت��رام��ب ضد
اجلمهورية االسالمية االيرانية ،مطالبا مجيع
احلكومات احلرة يف العامل ،وخصوصا حكومات
ال ��دول االس�لام�ي��ة ،ب��رف��ض ه��ذ احل�ظ��ر اجلائر
الذي يتناقض مع أبسط مبادئ حقوق االنسان،

واليت حترم وجترم جتويع الشعوب واضطهادها.
وأض��اف ح��زب ال��دع��وة يف بيانه :إننا يف العراق
سبق أن ذاق شعبنا م ��رارة وق �س��اوة العقوبات،
واحلصار االقتصادي اجلائر الذي ُفرض عليه،
ودف��ع مثنه غاليا ،وك��ان على رأس ال��دول اليت
فرضته بشكل تعسفي ،ه��ي ال��والي��ات املتحدة
االمريكية.
ودع��ا البيان مجيع الشعوب احملبة للحرية،
ان ترفض مثل ه��ذه ال�ق��رارات اجل��ائ��رة ،وتعمل
على مقاومتها ،وأن التسمح ألية قوة كانت،أن
متارس غطرستها وطغيانها ضد الشعوب.

الريجاني ...
وتابع :إن اجراءات ترامب مضرة ألمن املنطقة،
فالرئيس االمريكي يقوم بسلوك عدائي والذي
لن يبقى بدون رد.
وب�ي ّ�ن رئ �ي��س جم�ل��س ال �ش ��ورى االس�ل�ام ��ي ان
اي ��ران لديها اص��دق��اء مستعدون للعمل معها
بأساليب أخ��رى ،مصرحا :إن لدينا ص��راع مع
أمريكا ،والب��د من املضي قدما اىل حد ينتبه
االم�يرك��ان انهم ال ميكنهم حتقيق أهدافهم
عرب هذا الطريق.
م ��ن ج��ان �ب��ه ،أك ��د ال �س �ف�ير ال �ن��روجي��ي ل��دى
ط�ه��ران ،ان ب�لاده ت�ع��ارض إع ��ادة ف��رض احلظر
على ايران ،داعيا اىل بذل اجلهود لرفع مستوى
العالقات االقتصادية والتجارية بني البلدين.
ول � ��دى ل �ق��ائ��ه م ��ع رئ��ي ��س جم �ل��س ال��ش ��ورى
االسالمي ،علي الرجياني ،قال الرس نور دروم:
إن النرويج تسعى لبقاء ايران يف اإلتفاق النووي،
قائ ًال :إن النرويج تعارض إع��ادة ف��رض احلظر
على ايران ..وان التعاون بني النرويج وايران يف
اجملال االقتصادي ،وقد ترك احلظر آثارا سلبية
عليه ،اال ان النرويج تبذل جهودها الستمرار
التعاون.
وأض ��اف :إن الشركات املتوسطة والصغرية
ال�ن��روجي�ي��ة لديها ال��رغ�ب��ة للنشاط يف اي ��ران،
وبالطبع فإن النرويج ترغب بتطوير العالقات
الثنائية مع ايران أبعد من اإلتفاق النووي.
ولفت اىل ان اي ��ران وال�ن��روي��ج يتعاونان منذ
ع��دة عقود يف جم��ال النفط وال�غ��از ،وص��رح :إن
ال�ش��رك��ات ال�ص�غ�يرة ال�تي تنشط يف النرويج
يف ه��ذا اجمل ��ال ،بعضها ال يرغب بالتعاون مع
امريكا ،وترغب باالستثمار والتعاون مع ايران.
وت�ط��رق اىل جم ��االت ال�ت�ع��اون ب�ين البلدين،
مب ��ا ف�ي�ه��ا ال �ن �ق��ل ال �ب �ح ��ري ،وب �ي ّ�ن ان ك�برى
شركات التأمني النروجيية وبعضها متعددة
اجل�ن�س�ي��ات ،ت��وف��ر ال�غ�ط��اء ال�ت��أم�ي�ني لناقالت
النفط االيرانية ،كما ان الشركات النروجيية
ترغب باالستثمار يف جمال الطاقات املتجددة
(الرياح والطاقة الشمسية) يف ايران ،مضيفا :إن
احلظر االمريكي قلما ميكنه ان يؤثر على هذا
اجملال ،وبإمكان الشركات النروجيية ان تنشط
يف جمال الطاقات املتجددة يف ايران.
وأوض� ��ح ال�س�ف�ير ال �ن��روجي��ي ان ب�ل�اده ليست
عضوا يف االحتاد االوروبي ،ويف الوقت احلاضر،
تنتظر ليتحدد برنامج االحتاد االوروبي للتعاون
مع ايران ،لكي تتخذه منوذجا من أجل ان تواصل
تعاونها مع ايران .وأعرب السفري النروجيي عن
القلق النسحاب امريكا من اإلتفاق النووي،
وق��ال :إن النرويج تدعو اجلمهورية االسالمية
االي��ران �ي��ة اىل ان ت��واص��ل تنفيذ ال�ت��زام��ات�ه��ا
وتعاونها ضمن اإلتفاق ال�ن��ووي .وخ�لال لقائه
ي��وم ال�ث�لاث��اء ،م��ع رئ�ي��س جلنة االم ��ن القومي
وال �س �ي ��اس ��ة اخل ��ارج� �ي ��ة يف جم �ل��س ال� �ش ��ورى
االس�ل�ام ��ي ح�ش�م��ت اهلل ف�لاح��ت ب �ي �ش��ة ،اك��د
السفري النروجيي ،احلفاظ على اإلتفاق النووي
من جانب البلدان األوروبية؛ مؤكدا ان تنفيذ
رزم��ة املقرتحات االوروب �ي��ة واحل�ف��اظ على هذا
اإلت�ف��اق يسهم يف تعزيز التعاون ب�ين اصحاب
القطاع اخلاص لدى اجلانبني.
وفيما اعرب عن امله مبواصلة مسار التعاون
املتنامي ب�ين البلدين ،ن��وه السفري النروجيي
يف ه � ��ذا ال� �ل� �ق ��اء اىل ان ال� �س� �ن ��وات االخ �ي��رة
شهدت جهودا فاعلة وجيدة يف شتى اجمل��االت
االقتصادية والتجارية ذات االهتمام املشرتك
بني طهران واوسلو.
ويف اخلتام ،اكد نوردروم استعداد الشركات
النروجيية التعاون مع اجلمهورية االسالمية
االيرانية؛ ومبا يشمل اجملاالت الزراعية والطاقة
والنقل بني البلدين.
اىل ذل ��ك ،ق��ال رئ�ي��س جلنة االم ��ن القومي
والسياسة اخلارجية النيابية :إن البلدين ايران
وال�ن��روي��ج لديهما ف��رص سياسية واقتصادية
ك �ث�يرة؛ مب��ا يستدعي اع���داد خ�ط��ط مناسبة
إلستخدامها يف سياق تعزيز العالقات الثنائية.
واع � ��رب ف�لاح��ت ب�ي�ش��ة يف ه ��ذا ال �ل �ق��اء ،عن
ارت �ي��اح��ه م��ن ع ��دم ت��أث��ر ال �ع�لاق��ات ب�ين اي ��ران
والنرويج باالجواء املفتعلة من جانب الواليات
املتحدة االمريكية؛ واصفا العالقات الثنائية
على الصعيدين االقليمي والدولي باجليدة.
وفيما اكد على عدم امكانية الوثوق بامريكا؛
اس�ت� ّ
�دل الربملاني االي��ران��ي بتوجيهات مساحة
قائد الثورة االسالمية يف هذا اخلصوص؛ مبينا
ان اجل�م�ه��وري��ة االس�لام �ي��ة االي��ران �ي��ة خاضت
املفاوضات واحلوار اتباعا لسياساتها املبدئية يف
ارساء السالم واحرتام اجملتمع الدولي.
ويف جانب آخ��ر من تصرحياته خ�لال اللقاء،
اك��د ف�لاح��ت بيشة ،ان ب�ق��اء اإلت �ف��اق ال�ن��ووي
يصب يف مصلحة اوروبا؛ داعيا البلدان االوروبية
اىل محاية هذا اإلتفاق حفاظا على امنها.
ولفت اىل ان الواليات املتحدة االمريكية تسعى
وراء اف�ت�ع��ال اج ��واء سياسية ل��زع��زع��ة الوضع
السياسي واحليلولة دون التنمية يف ايران.
وت ��اب ��ع ال� �ق ��ول :إن اجل �م �ه��وري��ة االس�لام �ي��ة

االي ��ران� �ي ��ة س �ت �ت �ص��دى ب �ك��ل ق� ��وة ل�ل�ج�م��اع��ات
االره��اب�ي��ة عميلة ال�ك�ي��ان الصهيوني وامريكا
وحلفائهما االق�ل�ي�م�ي�ين ،وس�ت�ج��ري م �ن��اورات
عسكرية منتظمة يف منطقة اخلليج الفارسي
مب��ا يسهم يف ت�ع��زي��ز االم ��ن واالس �ت �ق��رار على
صعيد املنطقة.

وزير الدفاع ...

وتطرق حامتي اىل انتهاك امريكا لإلتفاق
النووي الدولي ،وقال :إن  12عاما من املفاوضات
واحمل��ادث��ات ال�تي أمث��رت اإلت�ف��اق ال�ن��ووي ال��ذي
أيدته االمم املتحدة ،قوبلت بانتهاك تارخيي من
قبل الشيطان االكرب ،وعلى اجلميع ان يتعظوا
من هذا السلوك غري املسؤول ،وان يدركوا عمق
احلقد والعداء االمريكي للشعب االيراني.
ون ��وه وزي ��ر ال��دف��اع واس �ن��اد ال �ق��وات املسلحة
االيرانية «العميد امري حامتي» ،اىل انه ينبغي
للشعب االيراني ان يتعرف على ج��ذور العداء
وحيدد اسباب نقض الواليات املتحدة االمريكية
ملا تعهدت به يف اطار االتفاق النووي.
واك� ��د ال�ع�م�ي��د ح��امت��ي ان ان �ت �ه��اك ام��ري�ك��ا
ل�لات �ف��اق ال �ن ��ووي ال� ��ذي ص��ادق��ت ع�ل�ي��ه االم��م
املتحدة ،شكل منوذجا للتصرفات الالمسؤولة
اليت ميارسها «الشيطان االكرب» على الصعيد
الدولي.

إبن سلمان ...
ومل تكن هناك أي ضمانة لعدم تدهور مصري
دول��ة اإلم ��ارات كما ح��دث لبعض جاراتها إذا
ما استلم بن سلمان سدة احلكم يف السعودية،
وهذا ما دفع (بن زايد) للتفكري مبصاحله بعيدا
ع��ن ب��ن س�ل�م��ان .واحل� ��ؤول دو دخ ��ول ع�ب��د رب��ه
منصور ه��ادي إىل ع��دن لفرتة مل تكن قصرية،
واللجوء لقبول هدنة فيها دون أي ذكر إلسم
هادي ،الذي تسميه السعودية (رئيس احلكومة
اليمنية) ،للتمهيد لعزله بشكل ذكي ،وتنامي
وت�ي�رة اإلغ �ت �ي��االت واألع �م ��ال االره��اب �ي��ة فيها،
كلها م��ؤش��رات ت��دل على ان شهر العسل بني
احملمدين بن سلمان وبن زايد قد انتهى اىل غري
رجعة.
وبعيدا عن حق املرأة يف قيادة السيارات بقيت
قائمة اص�لاح��ات ب��ن سلمان داخ��ل السعودية،
حربا على ورق ،بل أصبح النشطاء السياسيون
والشخصيات الدينية وأصحاب الفتاوى الذين
ه��م أك�ث��ر الشخصيات وف ��اء للسلطة ،ب��ات��وا
ي�ن�ق��ادون ال��واح��د ت�ل��و اآلخ ��ر للسجون إرض ��اء
ل�ل�ش�ب��اب وال �ت �ي��ار ال�ع�ل�م��ان��ي ال ��ذي ي �ص��وره بن
سلمان وكأنه هو التيار املسلم يف البالد .لكن
هذه السياسة اليت جتد األبواب مؤصدة أمامها
يف ال��داخ��ل ال �س �ع��ودي ،عكست فشل سياسات
االمري السعودي ،حيث كان آخرها فشله أمام
ك�ن��دا ال�ت�ي أم ��ر بقطع ال �ع�لاق��ات م�ع�ه��ا .فما
تكشفه األوض��اع السائدة أن بن زاي��د قرر أن ال
يقاتل حتت ل��واء بن سلمان ،ووص��ول بن زايد
هل��ذه النتيجة وإن ج��اء متأخرا بعض الشيء،
إال أن إنهيار وفشل إثين عشر كتيبة من قوات
العمالء اليت استجمعتهم اإلمارات يف السيطرة
ع�ل��ى ال�س��واح��ل ال�غ��رب�ي��ة لليمن ك ��ان السبب
الرئيس إليصال بن زاي��د هل��ذه النتيجة ،كي
ال تسجل هزمية قوات صاحل عفاش والعمالقة
يف إحتالل احل��دي��دة ،بإسم اإلم ��ارات ،وه��ي من
تدبري السعودية أساسا .أضف اىل ذلك كشف
حقيقة السجون اإلم��ارات �ي��ة يف ع ��دن ،وتفشي
اإلغتياالت فيها ،حتى أصبح امللف اإلماراتي،
أسوأ من أي وقت آخر ،حبيث دفع سكان جنوب
اليمن لإلحتجاج على ال��وج��ود اإلم��ارات��ي قبل
اإلحتجاج على اإلحتالل السعودي ،إىل أن ظهر
تقرير وكالة األسوشويتدبرس ،ليضع النقاط
على احل ��روف ويكشف ع��ن التواطؤ السعودي
االماراتي يف التعاون مع القاعدة يف اليمن ،حتى
أصبحت هذه الفضيحة القشة اليت قسمت ظهر
ال�ب�ع�ير .فقد اك��د التقرير ت��واط��ؤ السعودية
واإلم� � ��ارات ودف�ع�ه�م��ا ام� ��واال ط��ائ�ل��ة للقاعدة،
لتنسحب من املواقع اليت تسيطر عليها ،ليصبح
األم�ي�ران ،املنتصرين يف احل��رب على اإلره��اب،
وحيتفال بهذا اإلنتصار املزيف.
ف �ب��ال��رغ��م م ��ن ت ��راج ��ع ح �ض��ور ع� ��ادل اجل�ب�ير
وحممد ب��ن سلمان يف وس��ائ��ل اإلع�ل�ام ،وإيكال
امللف اليمين يف الظاهر حملمد بن زاي��د ،إال أن
األخري أعقل من أن يقع يف هذا الفخ ،ألنه إستلم
رس��ال��ة وص��ول ال�ط��ائ��رات امل�س�يرة ألج ��واء مطار
أبوظيب ،الذي اليبعد سوى  120كيلومرتا عن
مطار دبي ،حيث بإمكانها بث اخلوف واهللع يف
ه��ذا املركز اإلقتصادي ال��دول��ي ،ال��ذي قد تفر
منه رؤوس األموال ،وتعيد اإلمارات اىل ما كانت
عليه قبل أربعة عقود .ومع األخذ بنظر اإلعتبار
كل هذه التطورات ،يبدو أن تراجع حضور بن
زاي ��د يف م�ق��ام��رات ب��ن س�ل�م��ان ،ي�ع��ود للتنافس
املتنامي بني احملمدين ،وأن الرقابة طغت على
الصداقة فيما بينهما خاصة يف قضية اليمن
واأليام القادمة ستكشف املزيد من ذلك.

تتمات ص 3
ّ
صد هجومني لداعش...

واش��ار اىل ان الس��فري اإلس��باني ق��د أع��رب ع��ن
“أس��فه الش��ديد لوف��اة املواط��ن العراق��ي عم��ر
خال��د وق��دم التع��ازي لعائلت��ه” .وأوض��ح الس��فري
أن “احل��ادث امل��روري كان غ�ير متعم��د وأن
س��ائق العجل��ة اإلس��بانية م��ا ي��زال يف الع��راق”..
مؤكدا ان “السفارة مستعدة لتنفيذ اإلجراءات
القانوني��ة بع��د ص��دور التقري��ر الرمس��ي للح��ادث
م��ن الس��لطات العراقي��ة املختص��ة”.
ويث��ار من��ذ ثالث��ة اي��ام ج��دل عراق��ي اس��باني

ح��ول املس��ؤولية ع��ن مص��رع املوظ��ف العراق��ي
داخ��ل املنطق��ة اخلض��راء حي��ث قال��ت اخلارجي��ة
العراقي��ة ان الوف��اة حصل��ت نتيج��ة ده��س س��يارة
تابع��ة للس��فارة ال�تي نف��ت بدوره��ا ذل��ك مؤك��دة
انها جاءت اثر اصطدام بني سيارة املتويف وأخرى
تابع��ة هل��ا.
وفيم��ا محل��ت اخلارجي��ة العراقي��ة الس��فارة
االس��بانية يف بغ��داد مس��ؤولية موك��ب لس��ياراتها
ع��ن ده��س املوظ��ف مبجل��س ال��وزراء العراق��ي
عم��ر خال��د الس��امرائي ج��راء ح��ادث م��روري يف
داخ��ل املنطق��ة اخلض��راء فق��د أك��دت الس��فارة
ان احل��ادث مل يك��ن دهس��ا وامن��ا اصطدام��ا ب�ين
س��يارة القتي��ل واخ��رى تابع��ه هل��ا م��ا اس��فر ايض��ا
ع��ن اصاب��ة مخس��ة م��ن املواطنني االس��بان كانوا
يس��تقلونها جب��روح.
وتق��ول اخلارجي��ة العراقي��ة أنه��ا تتاب��ع القضية
موضحة ان تس��جيل دعوى قضائية ضد الس��فارة
ال يتع��ارض م��ع احلصان��ة الدبلوماس��ية هل��ا.
واش��ار املتحدث باس��م الوزارة أمحد حمجوب اىل
إن “وزارة اخلارجي��ة تابع��ت احل��ادث ال��ذي تع��رض
ل��ه املواط��ن عم��ر خال��د الس��امرائي أثن��اء م��رور
موكب الس��فارة االس��بانية بعد إبالغها باحلادث
م��ن قب��ل ذوي املص��اب ي��وم اخلمي��س املاض��ي”..
واوض��ح ان “ال��وزارة تواصل��ت بش��كل عاج��ل م��ع
الس��فارة واجله��ات التحقيقي��ة ذات العالق��ة”.
وكان احل��ادث ال��ذي س��ببه موك��ب لس��يارات
الس��فارة االس��بانية ق��د أدى اىل وف��اة موظ��ف يف
األمان��ة العام��ة جملل��س ال��وزراء العراق��ي عم��ر
الس��امرائي االحد بعد أيام قضاها يف املستش��فى
ببغ��داد حي��ث كان��ت عائلت��ه ق��د اش��تكت من عدم
زيارت��ه م��ن قب��ل اي م��ن مس��ؤولي الس��فارة او
احلكوم��ة العراقي��ة.
لك��ن الس��فارة االس��بانية يف بغ��داد ردت عل��ى
املتحدث العراقي قائلة انه يف تاريخ  31متوز يوليو
وق��ع ح��ادث اصط��دام م��روري يف ش��ارع الكن��دي يف
املنطقة اخلضراء بني السيارة اليت كان يقودها
عمر خالد الس��امرائي وس��يارة أخرى من السفارة
اإلس��بانية “يف ه��ذا احل��ادث املؤس��ف”واوضحت
قائل��ة ان��ه “نتيج��ة هل��ذا احل��ادث كان هنال��ك
مخس��ة جرح��ى أحده��م عم��ر خال��د واآلخ��رون
األربع��ة كان��وا م��ن املواطن�ين األس��بان” .وبين��ت
أن “س��يارة عم��ر ه��ي ال�تي اصطدم��ت بالس��يارة
اإلسبانية لذلك مل يكن هناك حادث دهس ألي
ش��خص كم��ا اش��يع ب��ل اصط��دام س��يارة بأخ��رى
وقد بقى موظفو الس��فارة يف مكان احلادث حتى
حلظ��ة نق��ل س��يارة اإلس��عاف عم��ر إىل املستش��فى
ومل تتل��ق الس��فارة حت��ى االن تقري��ر الش��رطة
ال��ذي حي��دد مالبس��ات احل��ادث”.

إعتقاالت واسعة في الضفة..
وتتطلع السلطات الصهيونية ملصادرة األرض
وه��دم الق��رى وتش��ريد قاطنيه��ا وجتميعه��م يف
التجمع��ات الس��كنية العربي��ة القائم��ة بالنق��ب،
حي��ث س��بق أن هدم��ت قري��ة «أم احل�يران»
البدوي��ة العربي��ة يف النق��ب وهج��رت س��كانها
بداع��ي اقام��ة بل��دة يهودي��ة باس��م «ح�يران» على
أنقاضه��ا.
يذك��ر أن��ه يف تاري��خ  2017-1-18داهمت قوات
مع��ززة م��ن ش��رطة الع��دو الصهيون��ي والوح��دات
اخلاصة قرية أم احلريان هلدم وتشريد سكانها،
حي��ث قتل��ت ه��ذه الق��وات برصاصه��ا املرب��ي
يعق��وب أب��و القيع��ان ( 47عام��ا) ووف��رت احلماي��ة
جلراف��ات جل��ان التنظي��م ال�تي هدم��ت  12من��زال
و 8منش��آت زراعي��ة.
ويف العراقي��ب تتواص��ل معرك��ة البق��اء
والصم��ود قبال��ة جراف��ات اهل��دم ال�تي هدم��ت
القري��ة للم��رة ال�ـ 131عل��ى التوال��ي ،وكان��ت
الس��لطات الصهيونية قد هدمت العراقيب اليت
حرمته��ا م��ن أبس��ط مقوم��ات احلي��اة األساس��ية
كامل��اء والكهرب��اء.
م��ن جان��ب آخ��ر ش��نت ق��وات الع��دو الصهيوني،
فج��ر األربع��اء ،محل��ة ده��م وتفتي��ش اعتقل��ت
خالهل��ا مخس��ة فلس��طينيني م��ن مناط��ق
خمتلف��ة بالضف��ة الغربي��ة.
وأف��ادت وكال��ة «فلس��طني اآلن» أن اجلي��ش
الصهيوني زعم أن  5فلسطينيني اعتقلوا فجرا
م��ن احن��اء متفرق��ة م��ن الضفة الغربي��ة ،بدعوى
مش��اركتهم يف أعم��ال مقاوم��ة ض��د اجلي��ش
واملس��توطنني.
إىل ذل��ك تواص��ل الس��لطات الصهيوني��ة
تضيي��ق اخلن��اق عل��ى الفلس��طينيني بالق��دس
احملتل��ة ،حي��ث وزع��ت إخط��ارات ه��دم منش��آت
س��كنية يف العيس��اوية.
وأف��اد عض��و جلن��ة املتابع��ة يف العيس��اوية
حمم��د أب��و احلم��ص ،أن طواق��م مش�تركة م��ن
بلدي��ة الع��دو والق��وات اقتحم��ت أحي��اء القري��ة،
وعلق��ت إخط��ارات ه��دم إداري��ة عل��ى جمموع��ة
م��ن املن��ازل الس��كنية ،حت��ت ذريع��ة البن��اء دون
تراخي��ص.
وعلق��ت طواق��م الع��دو الصهيون��ي اإلخط��ارات
عل��ى بناي��ات س��كنية تض��م ع��دة ش��قق ،وعل��ى
من��ازل مس��تقلة ،ومجيعه��ا قائم��ة م��ا ب�ين 5-20
س��نوات ،وت��أوي عش��رات الس��كان.
وأوض��ح أب��و احلم��ص أن اإلخط��ارات ال�تي
وزع��ت ه��ي “إخط��ارات ه��دم إدارية” ،م��ا يعين أنه
م��ن املمك��ن أن تنف��ذ ه��ذه األوام��ر يف أي حلظ��ة.
إىل ذل��ك اقتح��م صب��اح األربع��اء71 ،
مس��توطناً صهيوني��ا باح��ات املس��جد األقص��ى
حبراس��ة مش��ددة م��ن ق��وات الع��دو الصهيون��ي،
فيم��ا ق��ررت الس��لطات الصهيوني��ة إغ�لاق احل��رم
اإلبراهيم��ي حبج��ة األعي��اد اليهودي��ة.
وأف��ادت وكال��ة «فلس��طني الي��وم» نق�لا ع��ن
مصادر مقدسية قوهلا :إن املستوطنني اقتحموا
األقص��ى مرت�ين ،وس��ط محاي��ة م��ن الش��رطة
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الصهيونية .يُذكر أن املسجد األقصى يتعرض
بشكل يومي لسلسلة انتهاكات واقتحامات من
قب��ل املس��توطنني.
ويف س��ياق متص��ل أعلن��ت الس��لطات
الصهيوني��ة ،األربع��اء ،نيته��ا إغ�لاق احل��رم
اإلبراهيم��ي الش��ريف مل��دة  24س��اعة ،حبج��ة
األعي��اد اليهودي��ة.
وأوض��ح مدي��ر احل��رم اإلبراهيم��ي حفظ��ي أب��و
اسنينة ،أن سلطات العدو ستغلق احلرم اعتبارا
م��ن مس��اء االربع��اء يف مت��ام الس��اعة العاش��رة
مس��ا ًء ،وحت��ى ي��وم اخلمي��س يف الوق��ت ذات��ه،
حبج��ة األعي��اد اليهودي��ة.
وأش��ار إىل أن ق��رار إغ�لاق احل��رم اإلبراهيم��ي
يف األعي��اد اليهودي��ة اختذت��ه جلن��ة «مشغ��ار» يف
أعق��اب جم��زرة احل��رم اإلبراهيم��ي ع��ام ،1994
ضم��ن توصياته��ا اجملحف��ة حب��ق املس��لمني
كعق��اب للضحي��ة ،حي��ث متن��ع أداء الص�لاة،
ورف��ع األذان ،وتواج��د املس��لمني يف احل��رم
اإلبراهيم��ي ،يف األعي��اد اليهودي��ة.
م��ن جهته��ا َّ
فن��دت كتائ��ب القس��ام اجلن��اح
العس��كري حلرك��ة املقاوم��ة اإلس�لامية
«مح��اس» الثالث��اء ك��ذب رواي��ة الع��دو
اإلس��رائيلي ،ونش��ره م��ن ص��ور ح��اول م��ن خالهلا
تربي��ر جرميت��ه.
ونش��رت كتائ��ب القس��ام يف بي��ان صحف��ي
«تفاصي��ل اجلرمي��ة ال�تي حي��اول االحت�لال
تربيره��ا ع�بر اخت�لاق األكاذي��ب وامل�بررات
الواهي��ة ال�تي ال تنطل��ي عل��ى أح��د».
وأوضحت الكتائب أنه «يف متام الساعة 10:35
من صباح الثالثاء  25ذو القعدة 1439هـ املوافق
2018/08/07م انطلقت مناور ٌة تدريبي ٌة يف موقع
عس��قالن التاب��ع لكتائب القس��ام مش��ال القطاع،
�ير م��ن األهال��ي وقي��ادة
حبض��ور لفي� ٍ
�ف كب ٍ
حرك��ة مح��اس ،وق��د ختل��ل املن��اورة ع��د ٌد م��ن
االنفجارات ،كما شارك فيها اثنان من القناصة
هم��ا الش��هيدان عب��د احلافظ الس��يالوي وأمحد
مرج��ان حي��ث كان��ا يعتلي��ان ب��رج إن��زال
وحبوزتهم��ا قطع�تي س�لاح م��ن ن��وع دراغن��وف،
ويطلق��ان الن��ار باجت��اه ع��د ٍد م��ن الش��واخص
داخ��ل املوق��ع كج��ز ٍء م��ن س��يناريو املش��روع
التدري�بي ،ويف مت��ام الس��اعة  10:40صباح �اً ق��ام
الع��دو باس��تهداف برج اإلن��زال بقذيف ٍة مدفعي ٍة،
م��ا أدى إىل ارتق��اء جماهدين��ا».
ويف البي��ان محل��ت كتائ��ب القس��ام االحت�لال
اإلس��رائيلي املس��ؤولية الكاملة عنه عن اجلرمية
ال�تي وصفتها باخلطرية.

طائرات مسيرة تستهدف...
كم��ا حت��دث البي��ان ع��ن أن حتال��ف واش��نطن
ش��ن اآلالف م��ن الغ��ارات اجلوي��ة من��ذ تش��كيله
بش��كل غ�ير ش��رعي يف أغس��طس ع��ام  2014وحت��ى
نهاي��ة يولي��و من الع��ام اجلاري.
وتزع��م واش��نطن ال�تي أسس��ت حتالفه��ا م��ن
خ��ارج الش��رعية الدولي��ة وم��ن دون موافق��ة
جمل��س األم��ن بأنه��ا حت��ارب اإلره��اب الدول��ي يف
س��وريا يف ح�ين تؤك��د العدي��د م��ن الوقائ��ع أنه��ا
ترتك��ب اجمل��ازر حب��ق املدنيني وتعتدي على البنية
التحتي��ة لتدمريه��ا .كم��ا ح��ذرت املنظم��ات
الصحي��ة التابع��ة لألم��م املتح��دة يف تقريره��ا
الش��هري م��ن أن ع��دد النازح�ين ج��راء احلمل��ة
العس��كرية املتوقع��ة للجي��ش الس��وري عل��ى
املس��لحني يف حمافظ��ة إدل��ب ،ق��د يتج��اوز ال�ـ700
ألف نسمة .وأشارت «جمموعة الصحة» العاملة
حت��ت إش��راف منظم��ة الصح��ة العاملي��ة إىل أن
التداعي��ات احملتمل��ة لزح��ف الق��وات احلكومي��ة
عل��ى إدل��ب ،ق��د تتضاع��ف بش��كل ملح��وظ عل��ى
غرار ما متخض عن احلملة اليت نفذها اجليش
جن��وب غ��رب س��وريا مؤخ��را ،وأدت إىل ن��زوح 184
أل��ف ش��خص.
ويتوق��ع التقري��ر ن��زوح م��ا ب�ين  250ألف��ا وأكثر
م��ن  700أل��ف ش��خص ع��ن إدل��ب ج��راء احلمل��ة
املتوقعة ،مش��ددا على أن هذا س��يزيد من احلاجة
إىل املس��اعدات اإلنس��انية يف املنطق��ة.
ووص��ل ع��دد س��كان حمافظة إدل��ب مشال غربي
س��وريا إىل حن��و  2.5ملي��ون ش��خص بع��د وص��ول
آالف املس��لحني م��ن غ�ير الراغب�ين يف تس��وية
أوضاعهم وذويهم إىل احملافظة من املناطق اليت
اس��تعاد اجلي��ش الس��وري الس��يطرة عليه��ا.

قصف تجمعات للمرتزقة ...
كم��ا أطلق��ت الق��وة الصاروخي��ة للجي��ش
واللج��ان الش��عبية ،لي��ل الثالثاء/األربع��اء
صاروخ��ان باليس��تيان عل��ى الغ��زاة واملرتزق��ة يف
الس��احل الغرب��ي وم��أرب.
وأوض��ح مص��در عس��كري أن الق��وة الصاروخي��ة
اس��تهدفت جتمع��ات الغ��زاة واملرتزق��ة يف الس��احل
الغرب��ي بص��اروخ باليس�تي قص�ير امل��دى.
ويف حمافظ��ة م��أرب ،اس��تهدفت الق��وة
الصاروخي��ة معس��كراً مس��تحدثاً للغ��زاة واملرتزقة
بص��اروخ م��ن ذات الن��وع.
م��ن جان��ب آخ��ر استش��هد  7مواطن�ين جله��م
أطف��ال ونس��اء وأصي��ب مخس��ة آخ��رون ،األربع��اء،
ج��راء غ��ارة لط�يران الع��دوان الس��عودي األمريك��ي
اس��تهدفت من��زال يف حمافظ��ة عم��ران.
وأوضح مراس��ل «املس�ير نت» أن طريان العدوان
استهدف بغارة جوية منزال مبنطقة العمشية يف
مديري��ة ح��رف س��فيان م��ا أدى إىل س��بعة مدني�ين
بينه��م  3أطف��ال وامرأت��ان وإصابة  5آخرين.
يأت��ي ذل��ك يف س��ياق اجلرائ��م اليومي��ة ال�تي
يرتكبها حتالف العدوان حبق املدنيني يف خمتلف
احملافظ��ات اليمني��ة من��ذ أكث��ر م��ن ثالث��ة أع��وام
وس��ط صم��ت وتواطؤ اجملتم��ع الدولي واملنظمات
اإلنسانية.

