رغم الضغوط األميركية..

فيما الجيش واللجان يسيطرون
على جبل الشبكة ويسقطون
طائرة تجسسية سعودية

اإلتحاد األوروبي
يسعى الستمرار
التعاون مع إيران
في قطاعات مهمة
كالنفط

صاروخ باليستي
يمني يدك املدينة
االقتصادية في جيزان
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في كلمة ألقاها بمؤتمر «تغيير النماذج الفكرية األمنية في غرب آسيا»

y

غرب آسيا على أعتاب فوضى تاريخية
وقد تمت اإلطاحة بعدد من القوى اإلقليمية
وتغيّرت الخارطة الجيوسياسية

موسويان :على إيران
والسعوديةأنتتعاونا
إلرساء السالم في املنطقة
قال حسني موسويان الباحث يف جامعة برينسون األمريكية والعضو السابق يف الفريق التفاوضي النووي اإليراني خالل كلمة
ألقاها يف مؤمتر «تغيري النماذج الفكرية األمنية يف غرب آسيا» :انه ان أرادت إيران والسعودية السالم فيتوجب عليهما تسوية
املشاكل العالقة وحسمها.
واُقيم هذا املؤمتر برعاية مؤسسة األحباث والتحليالت الدفاعية التابعة ل��وزارة الدفاع اهلندية حتت عنوان «تغيري النماذج
الفكرية األمنية يف غرب آسيا ودور الالعبني اإلقليميني والدوليني» وذلك مبشاركة عشرات الدبلوماسيني وال ُك ّتاب كممثلني
عن مراكز االحباث واإلعالم اهلندية.
وألقى عن اجلانب اإليراني مساعد وزي��ر اخلارجية كاظم سجاد بور وكذلك حسني موسويان كلمتني يف املؤمتر قال
وتغيت اخلارطة
موسويان يف كلمته :إن غرب آسيا على أعتاب فوضى تارخيية وقد متت اإلطاحة بعدد من القوى اإلقليمية ّ
اجليوسياسية اليت كانت قائمة منذ عقود.
وعزا موسويان عدم اإلستقرار اإلقليمي وانتشار التط ّرف يف املنطقة اىل مثانية أسباب وهي:
 -1مواصلة (اسرائيل) إحتالهلا لألراضي الفلسطينية
 -2إعتداء صدام على إيران عام  1980وغزو الكويت عام 1990
 -3العدوان العسكري االمريكي على افغانستان عام 2001
 -4العدوان االمريكي على العراق عام 2003
 -5انتشار الربيع العربي عام 2011
 -6اإلعتداء العسكري حللف الناتو مبشاركة دول جملس تعاون اخلليج الفارسي ضد ليبيا عام 2011
 -7تدريب وتنظيم وإيفاد عشرات اآلالف من اإلرهابيني الذين تدفقوا على املنطقة من  80دولة لتغيري النظام يف سوريا
 -8اهلجوم العسكري السعودي األمريكي ضد اليمن
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صالحي في فيينا للمشاركة في املؤتمر السنوي
للوكالة الذرية
توجه يوم أمس األحد ،مساعد رئيس اجلمهورية رئيس منظمة الطاقة الذرية اإليرانية علي
اكرب صاحلي على رأس وفد اىل العاصمة النمساوية فيينا ،للمشاركة يف االجتماع الـ 62
للمؤمتر السنوي العام للوكالة .ومن املقرر ان يلتقي صاحلي على هامش املؤمتر ،ع��دداً من
مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومسؤولني آخرين من الدول األعضاء يف اطار التعاون
النووي الثنائي واإلقليمي فض ً
ال عن االتفاق النووي .يذكر ان االجتماع الـ  62للمؤمتر السنوي
العام للوكالة الدولية للطاقة يقام اليوم االثنني يف فيينا مبشاركة كبار مسؤولي الطاقة
الذرية للدول االعضاء .ويف مستهل املؤمتر سيقدم مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية
يوكيا امانو تقريراً حول انشطة ومنجزات الوكالة خالل العام األخري.

فيما الدفاع الجوي يتصدى لعدوان إسرائيلي على مطار دمشق الدولي

السوريون ينتخبون مجالسهم احمللية ..وتأكيد على
اختيار األكفأ

ظریف یحتج على قرار
تویتر في اغالق حسابات
مستخدمنی ایرانینی
اعرب وزیر اخلارجیة حممد جواد ظریف عن
احتجاجه على ق��رار موقع (ت��وی�تر) للتواصل
االج�ت�م��اع��ي يف اغ�ل�اق ح�س��اب��ات املستخدمنی
احلقیقینی االیرانینی.
وجه ظریف خطابه اىل املدیر
ويف تغریدة لهّ ،
التنفیذي لـ تویرت ،قائ ً
ال :سالم جك .لقد اغلق
تویرت حسابات املستخدمنی احلقیقینی االیرانینی
مبا یشمل مقدمي الربامج التلفزیونیة وطالب
اجلامعات بزعم انهم یشكلون ج��زءاً من عملیة
نفوذ .وتابع وزیر اخلارجیة يف تغریدته( ،حبذا لو
القیتم نظرة على القصص احلقیقیة يف تریانا؛
حیث الربنامج الدعائي الذي یدار من واشنطن
لتغیری النظام يف ایران).

مشير ًا الى أن العمانيني ي ّ
ُقدرون
املساعدة التي ّ
قدمت لهم في حرب «ظفار»

عبداللهيان :املفاوضات
االيرانية االمريكية تمت
عبر وسيط عماني
فتحت صباح أم��س األح��د مراكز اإلق�ت�راع أم��ام املواطنني ل�لإدالء بأصواتهم
الختيار ممثليهم يف انتخابات جمالس اإلدارة احمللية اليت يتنافس فيها أكثر من
 40ألف مرشح على  18478مقعداً .وكانت وزارة اإلدارة احمللية والبيئة أكدت
يف بيان تلقت (سانا) نسخة منه يف وقت سابق أن الوزارة أنهت مجيع االستعدادات
واختذت اإلج��راءات املناسبة وأمنت مجيع مستلزمات إجناح العملية االنتخابية
من صناديق االقرتاع وقرطاسية إضافة إىل تقديم سلف مالية لتأمني متطلباتها
من غرف سرية ومطبوعات ومغلفات وغريها.
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وزيرة الدفاع األملانية ال تستبعد انتشار ًا عسكري ًا طويل
األمد في الشرق األوسط
وزيرة الدفاع األملانية أورسوال فون دير ليني ،تقول :إنها ال تستبعد انتشاراً طويل األمد
للقوات األملانية يف الشرق األوس��ط وس��ط نقاش أوس��ع نطاقاً عن دور أملانيا يف حترك
عسكري حمتمل يف سوريا .ودعت فون دير ليني ومسؤولون أملان آخرون إىل بذل جهود
ملموسة ملنع استخدام أسلحة كيماوية يف سوريا .وأدل��ت الوزيرة بتلك التصرحيات
خالل زيارة لقاعدة األزرق اجلوية األردنية اليت يتمركز فيها حنو  300جندي أملاني،
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كشف املساعد اخلاص لرئيس جملس
الشورى االسالمي حسني أمري عبداللهيان،
ألول مرة عن تفاصيل املفاوضات االيرانية
االم ��ري��ك��ي ��ة يف ع �ه��د ال ��رئ��ي ��س ال �س��اب��ق
امح ��دي جن��اد وع�بر وس�ي��ط ع�م��ان��ي .ويف
رده على سؤال حول كتاب مذكرات وزير
اخلارجية االمريكي جون كري
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سيناتور روسي :اإلرهابيون
يهابون فيلق القدس اإليراني
اكد السيناتور الروسي البارز (ايغور ماروزوف)
ان اجلمهورية االسالمية االيرانية ساهمت بشكل
كبري يف هزمية داعش؛ مردفاً أن اإلرهابيني يف
احن ��اء ال�ع��امل ي�ه��اب��ون فيلق ال�ق��دس اإلي��ران��ي.
وخ�لال حديثه أم��س األح��د م��ع م��راس��ل (ارن ��ا)،
اوضح ماروزوف مواقفه بشأن مستوى العالقات
االي��ران�ي��ة  -ال��روس�ي��ة ،وسبل التصدي للحظر
االمريكي املفروض على طهران وموسكو.
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السفارة االمريكية تنفي إجراء لقاء بني اللواء سليماني ومبعوث الرئيس األمريكي
نفت السفارة االمريكية يف بغداد ،أمس األحد،
النبأ ال��ذي نشرته صحيفة كويتية عن لقاء
مجع بني مبعوث الرئيس األمريكي مك غورك
اىل ال �ع��راق وق��ائ��د فيلق ال �ق��دس ال �ل��واء قاسم
سليماني.
وج� ��اء ع�ل��ى احل �س ��اب ال ��رمس ��ي مل��وق��ع س�ف��ارة
الواليات املتحدة يف بغداد على تويرت نق ً
ال عن
شارلز كول املتحدث بإسم السفارة :إن السفارة

األم��ري�ك�ي��ة تنفي إج� ��راء أي ل �ق��اء ب�ين مبعوث
الرئيس االمريكي وق��ائ��د فيلق ال�ق��دس اللواء
قاسم سليماني.
وكانت صحيفة «اجل��ري��دة» الكويتية نقلت
ع ��ن م �ص��در جم �ه��ول زع �م��ه ب ��أن ال� �ل ��واء ق��اس��م
سليماني قائد فيلق القدس التقى س ّراً مببعوث
الرئيس األمريكي مك غورك يف بغداد للتوصل
اىل صيغة موحدة لتشكيل احلكومة العراقية

ناشطون في شبكات التواصل االجتماعي بالعراق
يعلنون تضامنهم مع ايران
أعلنت جمموعة من الناشطني يف شبكات التواصل االجتماعي يف العراق تضامنها مع
اجلمهورية االسالمية االيرانية.
وخالل لقائهم السفري االيراني يف بغداد ايرج مسجدي دان هؤالء الناشطون االعتداء
على القنصلية االيرانية يف البصرة خالل أحداث الشغب اليت جرت يف االسبوع املاضي،
واعتربوه عمال قام به مغرر بهم وال ميتون بصلة لرؤية ونهج أهالي البصرة وسائر مناطق
العراق.
وأدان هؤالء االعتداء على القنصلية االيرانية ،واعتربوا مزاولة النشاط يف االجواء
االفرتاضية واالعالمية بانها من أفضل السبل ملواجهة الذين يسعون إلثارة الشقاق بني
الشعبني االيراني والعراقي.
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مادورو يوقع  28اتفاقية خالل زيارته للصني
أعلن الرئيس الفنزويلي نيكوالس مادورو عن توقيع  28اتفاقية مع الصني خالل زيارته
هلذا البلد.
وق��ال م ��ادورو يف ختام اجتماع اللجنة الفنزويلية الصينية املشرتكة يف بكني :إن
االتفاقيات اليت مت توقيعها متعلقة بربنامج إعادة إعمار االقتصاد الفنزويلي ،وأهداف
التنمية املشرتكة للبلدين.
ومن االتفاقيات اليت مت التوقيع عليها ،اتفاقية بني شركة النفط احلكومية الفنزويلية
ونظريتها الصينية حول بيع فنزويال حصة  9.9باملئة يف شركة (سينوفينسا) املشرتكة،
اليت متتلك الشركة الصينية  40باملئة منها.
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اجلديدة واحلد من التوتر الثنائي بني البلدين
يف العراق .وقالت هذه املصادر؛ أ ّن هذا اللقاء مت
بطلب من مبعوث الرئيس األمريكي الذي قال:
إن اجلانب األمريكي ال عالقه له يف عملية احراق
القنصلية اإليرانية يف البصرة.
وأض ��اف ��ت :ان م��ك غ ��ورك ق ��ال :ان البلدين
جيب ان يضعا خالفاتهما جانباً (يف العراق) وان
يتعاونا لدعم احلكومة اجلديدة فيه.

وقفة

اإلمام الحسني (ع)..
رسالة إنسانية تاريخية
دارت معركة االمام احلسني (ع) وسقط
فيها ش�ه��داء بعد ق�ت��ال م��أس��اوي ع � ّد من
أش �ه��ر احل� ��وادث امل��أس��اوي��ة يف ال �ت��اري��خ ملا
جرى فيها من انتهاكات وهتك حرمات
على ي��د ثلة م��ن جم��رم��ي العصر الذين
ما فتئوا أن يلوحوا بشهواتهم وأطماعهم
وشراستهم ووحشيتهم ،فكانت للمعركة
أصداؤها الواسعة وصورها املثرية للمشاعر
االنسانية ،فتشكلت إزاءه��ا أروع اللوحات
البطولية ال�تي ّ
خطها احمل�ب��ون بقلوبهم
ودموعهم قبل أيديهم.
واقعة ع��اش��وراء ..واقعة خلدها التاريخ
ب � ��دون ت � ��ردد وب� � ��دون جم��ام �ل��ة مل ��ا أص ��اب
أبطاهلا من مواقف قلما يتمكن آدميون
أن يتجاوزوها ويتجاوزوا حمنها ومصائبها
فيما بعد بكل التفاصيل املؤملة ال�تي أملت
بآل البيت عليهم السالم ومن كان معهم
يف تلك الواقعة املريرة.
يف واقعة الطف بكربالء مل ينتصر فيها
إال من كان يف قلوبهم الرمحة واالمي��ان
والعقيدة الراسخة بكل معانيها وأمسائها
وك� ��ل م ��ا ه ��و م �س �م � ّو ب�ق�ي�م�ه��ا أن ت��رس��و
مبعتنقي وم��ؤي��دي ن�ه��ج االم� ��ام احلسني
(ع) اىل شواطئ احلب والسالم والتسامح
وال �ت �ع ��اون وإن��ش ��اد ن�ش��ر ت�ع��ال�ي��م وم �ب��ادئ
إسالمنا العظيمة اليت صرنا أح��وج إليها
اليوم من أي وقت مضى وحنن نواجه كل
ي��وم اهلجمات االستكبارية واالستعمارية
القادمة من الغرب .فهي معركة تستحق
ال��ذك��ر وال�ت�خ�ل�ي��د وتستحق التمجيد،
معركة دار رحاها لتبليغ ما ال ميكن غري
االمام احلسني (ع) ان يبلغه ولتحقيق ما
ال ميكن لغريه أن حيققه ،فالسالم على
احلسني وعلى علي ابن احلسني وعلى أوالد
احلسني وعلى أصحاب احلسني.
حسام روناسي

