تتمات

تتمات ص 1
موسويان...
واليت حسب إستنتاج موسويان أدّت اىل:
 -1االنفالت يف العامل العربي
 -2تعرض الدول العربية القوية أي سوريا
والعراق وليبيا حلروب أهلية وإرهاب
 -3س��ق��وط ح��ك��ام ع���رب ك��ان��وا م��وال�ين
ل��ل��والي��ات امل��ت��ح��دة ك��م��ا ج���رى يف مصر
وتونس
 -4تدفق عشرات اآلالف من االرهابيني
على املنطقة وأبعد منها
 -5ن��ش��وء مج��اع��ات اره��اب��ي��ة كجماعة
داعش يف املنطقة
وأضاف موسويان بأ ّنه بعد أن أ ِف َلت القوى
العربية األوىل وهي العراق ومصر وسوريا،
حاولت السعودية بزعامة حممد بن سلمان
ابن الـ 33سنة ،اإلمساك بزمام اُمور العامل
ال��ع��رب��ي وق��ي��ادت��ه م��ا أدّى اىل إن��ق��س��ام يف
املنطقة :متثل التحالف األول يف الواليات
امل��ت��ح��دة وال��ك��ي��ان ال��ص��ه��ي��ون��ي واإلم�����ارات
العربية املتحدة ومتثل التحالف الثاني
يف روسيا وإيران وسوريا والعراق ومجاعات
شعبية عسكرية كحزب اهلل لبنان واحلشد
ال��ش��ع�بي يف ال���ع���راق وال���ق���وات العسكرية
السورية.
وإع��ت�بر م��وس��وي��ان ان إي���ران والسعودية
هما الع��ب��ان رئيسيان يف املنطقة حتوّلت
ال��س��ع��ودي��ة ب��ع��د ت��ول��ي حم��م��د ب��ن سلمان
م��ق��ال��ي��د األم����ور ف��ي��ه��ا اىل ج��ه��ة جم��اه��رة
بالعداء ضد إيران ومنتهجة إلسرتاتيجية
هجومية ضدها.
وحت���دّث ع��ن م��زاع��م ب��ات يطلقها حمور
أمريكا والسعودية والكيان الصهيوني يتم
خالله وص��ف إي���ران بأنها السبب يف عدم
استقرار العامل العربي وانتشار الفوضى
فيه.
ّ
لكن موسويان عزا هذه الفوضى السائدة
يف العامل العربي اىل مخسة أسباب وهي:
 -1عدم فاعلية احلكومات العربية
 -2عشرات السنني من احلكم الديكتاتوري
يف هذه الدول وتفشي الفساد فيها
 -3انتشار الوهابية
 -4احل���روب العربية العربية كاعتداء
العراق على الكويت واعتداء دول جملس
تعاون اخلليج الفارسي على ليبيا واإلعتداء
على اليمن
ُّ -5
تدخل السعودية يف شؤون دول املنطقة.
وأشار موسويان اىل القضية الفلسطينية
وحد للعامل العربي
اليت كانت العنصر املُ ِّ
واالسالمي وال�تي آل بها األم��ر اىل تغريات
ملموسة إذ حتوّلت السعودية نفسها اىل
ع��ام��ل ضغط ض��د الفلسطينيني ملسايرة
الكيان الصهيوني واخلضوع ملطالبه.
واض������اف :ان ص��ح��ي��ف��ة ن��ي��وي��ورك ت��امي��ز
االمريكية كتبت ّ
أن ترامب أعلن القدس
عاصمة للكيان الصهيوني بسبب شعوره
باإلرتياح من جانب السعودية ألنه رأى يف
حممد بن سلمان داعماً وحامياً لقراراته
ومتشدداً يف إجراءاته ضد إيران.
وأعرب موسويان عن اعتقاده ّ
بأن العامل
العربي ب��ات على أعتاب استسالم تارخيي
أمام (اسرائيل) يف امللف الفلسطيين.
�بر م��وس��وي��ان ع��ن رأي���ه ب ّ
���أن دول
كما ع ّ
جم��ل��س ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج ال��ف��ارس��ي فقدت
مصداقيتها ليس بسبب إي���ران ب��ل بسبب
السياسات السلطوية السعودية اليت جعلت
البحرين يف قبضتها وبدأت تسعى لإلطاحة
باحلكومة القطرية وإجياد حكومة موالية
هلا يف الدوحة.
وعن اليمن أع��رب موسويان عن إعتقاده
بأنه من السذاجة التفكري يف ّ
أن إيران هي
وراء األزمة اليمنية ّ
ألن ذلك ال يتالءم مع
ال��واق��ع ال��ت��ارخي��ي ب��ل اإلع��ت��داء السعودي
وق��ت��ل ال��س��ع��ودي��ة اآلالف م��ن أب��ن��اء ونساء
ال��ي��م��ن ه��و ال����ذي أدّى اىل أزم����ة وان��ت��ش��ار
أم��راض معدية وخلق أبشع حالة انسانية
شهدها التاريخ املعاصر.
و ّ
خل��������ص م����وس����وي����ان اإلس�ت�رات���ي���ج���ي���ة
اإلقليمية السعودية يف مخسة حماور هي:
 -1السعي اىل حفظ اهليمنة العسكرية
واألم����ن����ي����ة وال���س���ي���اس���ي���ة واالق���ت���ص���ادي���ة
األمريكية على املنطقة
 -2التحالف مع ((اسرائيل)) إلستقطاب
دعم اللوبي الصهيوني الدولي
 -3مواجهة وم��ع��اداة إي��ران وحلفائها يف
املنطقة وإثارة الواليات املتحدة ضد إيران
 -4اإلعرتاف بـ((اسرائيل)) وشطب امللف
الفلسطيين
 -5السيطرة على الدول الصغرى املطلة
على اخلليج الفارسي وخلق جبهة موحدة
عربية ضد إيران.
كما حدّد موسويان اسرتاتيجيات إيران
يف املنطقة على النحو التالي:
 -1مقاومة اهليمنة والسلطة األمريكية
على املنطقة والسعي اىل حتسني العالقات
مع الدول العظمي.
 -2م���واج���ه���ة اإلح�����ت��ل��ال ال��ص��ه��ي��ون��ي
ل��ف��ل��س��ط�ين ودع�����م اجل���م���اع���ات اجل��ه��ادي��ة
كحماس وحزب اهلل لبنان.
 -3امل����واج����ه����ة ال���ش���ام���ل���ة ل��ل��ج��م��اع��ات
التكفريية واالرهابية كداعش والقاعدة.
 -4مواجهة سلطة وهيمنة السعودية على
دول اخلليج الفارسي الصغرية اذ ّ
أن إيران
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ال�سنة الثانية والع�رشون  -العدد 5957
فتحت حدودها أمام قطر وأنقذت هذا البلد
م��ن اإلن��ه��ي��ار واخت���ذت نفس النهج حيال
سلطنة عمان والكويت.
 -5مواجهة مشروع (اسرائيل) لتفكيك
وتقسيم ال��ع��راق وس��وري��ا وت��رك��ي��ا وإي���ران
نفسها عرب دعم (اسرائيل) ملوضوع انفصال
األكراد.
ورأى م��وس��وي��ان ان املستقبل ق��ائ��م على
إم���ا اس��ت��م��رار ال��ع��داء والتخاصم
خيارين ّ
الذي سيؤدي اىل زعزعة االستقرار وزيادة
تأسيس الفرق واجلماعات الطائفية ،وعدم
إمكانية السيطرة على االره��اب ،وإمكانية
نشوب حرب ومواجهة عسكرية.
وإما إختيار طريق التعاون الذي يتطلب
ّ
تفهُّم اجلانبني هلواجس بعضهما البعض
وال��ت��ه��دي��دات األم��ن��ي��ة ال�ت�ي ي��ش��ع��ران بها
وإت��ف��اق��ه��م��ا ع��ل��ى ح���ل وس����ط ل��ت��س��وي��ت��ه��ا
والتخلص منها.
��ب�ر م��وس��وي��ان ع���ن ق��ن��اع��ت��ه ب ّ
����أن مثة
وع ّ
خطوات قد تؤدّي اىل هذا التعاون وهي:
 -1إطالق حوار بني طهران والرياض دون
قيد أو شرط ،وطر ُح مجيع اهلواجس اليت
يشعر بها اجلانبان على طاولة احلوار.
 -2ت��أس��ي��س راب���ط���ة م��ب��اح��ث��ات إي��ران��ي��ة
ع��رب��ي��ة ت��ش��ارك ف��ي��ه��ا ف��ئ��ات خمتلفة من
الدبلوماسيني والباحثني.
 -3إح��ت��واء مت��دد اجل��م��اع��ات الطائفية
عرب إقامة إجتماعات بني علماء الشيعة
وعلماء السنة من األزهر وأصحاب الفتاوى
ال��س��ع��ودي�ين وع��ل��م��اء ب��اق��ي ال���دول السنية
وكبار علماء الدين الشيعة من مدينيت
قم والنجف.
 -4إطالق حوار بني الدول الثماني املطلة
على اخلليج الفارسي على مستوى وزراء
اخلارجية دون قيد أو شرط بهدف تأصيل
التعاون لتأسيس نظام أمين وتعاوني بينها
يشبه التعاون واإلحتاد االوروبي.
وقال حسني موسويان :جيب أن يكون هذا
التعاون ال ُثماني قائماً على  8اُسس:
 -1احرتام سيادة الدول.
 -2عدم اللجوء اىل القوة.
 -3إحرتام حدود البلدان االعضاء ووحدة
أراضيها.
 -4احلل السلمي للخالفات.
 -5عدم التدخل يف شؤون البعض.
 -6إحرتام ميثاق األمم املتحدة.
 -7اإلب��ت��ع��اد ك��ل ال��ب��ع��د ع��ن الطائفية
الدينية.
 -8إح�ترام األنظمة احلاكمة يف الدول
االعضاء مهما كانت.
وب��ع��د ك��ل��م��ة م��وس��وي��ان ج����اءت كلمة
«ال�����ب�����ادي» م���ن م��ؤس��س��ة امل���ل���ك فيصل
للدراسات االسالمية الذي رفض التحليالت
والتوصيات ال�تي ت��ق��دّم بها موسويان عن
ال���دور ال��س��ع��ودي لكنه دع��م ف��ك��رة حتسني
العالقات بني إيران والسعودية.
وخ��ل�ال ه���ذا امل��ؤمت��ر ح��دث��ت مشاحنات
ك�ل�ام���ي���ة ح�������ادة ب��ي�ن مم���ث���ل ال��ب��ح��ري��ن
وم��وس��وي��ان حيث ك��� ّرس ممثل البحرين
املشارك يف املؤمتر مجيع كلمته للحديث
ضد إيران وإتهامها بأنها السبب يف زعزعة
أمن املنطقة.
ور ّد عليه موسويان قائ ً
ال :األفضل لبلد
ك��ال��ب��ح��ري��ن وب�����دل إط��ل��اق م���زاع���م ضد
إي��ران واتهامها ،وب��دل مشاركة البحرين
يف اإلع��ت��داء العسكري ضد اليمن وليبيا
ودع�����م اجل���م���اع���ات االره���اب���ي���ة ،أن ي��ف�� ّك��ر
باستقالل أراض��ي��ه ال�تي حتولت اليوم اىل
والي��ة صغرية للمملكة العربية السعودية
البلد الذي -حسب تعبري ترامب -سينهار
خالل اسبوعني إذا سحبت الواليات املتحدة
دعمها له.

السوريون ينتخبون...
ويبلغ ع��دد ال��دوائ��ر االنتخابية  88على
مستوى احمل��اف��ظ��ات فيها  6551مركزا
انتخابيا حسب وزارة اإلدارة احمللية والبيئة.
ومي��ارس الناخب حقه باالنتخاب مبوجب
بطاقته الشخصية.
وتعد اجمل��ال��س احمللية مؤسسات حسب
امل��ادة  125من الدستور مي��ارس املواطنون
ع�بره��ا دوره����م يف ال��س��ي��ادة وب��ن��اء ال��دول��ة
وق��ي��ادة اجملتمع يف ح�ين نصت امل���ادة 132
منه على تنظيم وح���دات اإلدارة احمللية
وال�ت�رك���ي���ز ع��ل��ى م��ب��دأ ال�لام��رك��زي��ة يف
السلطات واملسؤوليات.
م��ي��دان��ي��اً ،ت��ص��دى س�ل�اح ال��دف��اع اجل��وي
يف اجليش العربي ال��س��وري مساء السبت
لعدوان شنه كيان االحتالل اإلسرائيلي
على مطار دمشق الدولي.
وق����ال م��ص��در ع��س��ك��ري يف ت��ص��ري��ح :إن
وس��ائ��ط دف��اع��ن��ا اجل����وي ت��ص��دت ل��ع��دوان
ص��اروخ��ي (إس��رائ��ي��ل��ي) على م��ط��ار دمشق
الدولي.
وأضاف املصدر :إن وسائط الدفاع اجلوي
مت��ك��ن��ت م���ن إص���اب���ة ع���دد م���ن ال��ص��واري��خ
املعادية وإسقاطها.
* الدفاع الروسية( :النصرة) نقلت غاز
الكلور ملنطقة بإدلب
من جانبها ،قالت وزارة الدفاع الروسية ،إن
جمموعات مسلحة جلبت حاويات من غاز
الكلور إىل املنطقة السكنية (بسنقول) يف
حمافظة إدلب ،استعدادا الرتكاب استفزاز
بالكيميائي ضد املدنيني.

وصرح مدير املركز الروسي للمصاحلة
بني األط��راف املتنازعة يف سوريا ،اجلنرال
ف�ل�ادمي�ي�ر س��اف��ت��ش��ي��ن��ك��و ،ب���أن جم��م��وع��ات
مسلحة تستعد الرت��ك��اب اس��ت��ف��زاز مب��واد
سامة بهدف اتهام دمشق باستخدام أسلحة
كيميائية ضد املدنيني.
وح������ذر امل����رك����ز يف وق�����ت س���اب���ق ح��س��ب
معطيات وردت من سكان حمافظة إدل��ب،
م���ن أن���ه جي���ري يف م��دي��ن��ة ج��س��ر ال��ش��غ��ور
تصوير مشاهد استفزاز مفربكة حتاكي
اس���ت���خ���دام اجل��ي��ش ال���س���وري ل���ـ (ال��س�لاح
الكيميائي) ضد املدنيني.
* (ال���وح���دات ال��ك��ردي��ة) ت��أس��ف مل��ا جرى
بالقامشلي
م��ن جهة أخ���رى ،أش���ار ال��ن��اط��ق الرمسي
ب��اس��م (وح����دات مح��اي��ة ال��ش��ع��ب) ال��ك��ردي��ة
ن���وري حم��م��ود إىل أن م��ا ج��رى يف مدينة
القامشلي جيب ان ال يعيق احلل السياسي،
وأنهم فتحوا حتقيقاً يف احلادثة اليت جرت
يف الثامن من شهر أيلول.
وحسب (شام تاميز) ،أضاف حممود :ندعو
ك�لا ال��ط��رف�ين ل��ل��ه��دوء واخت����اذ املصلحة
الوطنية منطلقاً للبحث عن احللول.
وج��اء يف بيان (ال��وح��دات) أن��ه يف الثامن
م��ن ش��ه��ر أي��ل��ول اجل�����اري ،ح���دث اش��ت��ب��اك
مؤسف بني قوات األسايش وقوات (النظام)
يف مدينة القامشلي أدى لسقوط عدد من
الضحايا وإص��اب��ة آخ��ري��ن وخ��ل��ق ج��و من
الشحن وال��ت��وت��ر خيم على أج���واء مدينة
القامشلي .وتابع بيان (الوحدات) ،حبسب
وكالة (ه���اوار) الناطقة بامسها :إننا يف
القيادة العامة لوحدات محاية الشعب ،ويف
الوقت الذي نعزي فيه ذوي الضحايا ونعرب
عن عميق حزننا ملا حدث ،نؤكد أنه سيتم
الكشف عن نتائج التحقيق فور انتهائه.
وكانت قوات (األسايش) اعتدت على أربع
سيارات من قوات األمن مبدينة القامشلي
مشالي احلسكة ما أدى إلستشهاد  13من
عناصر األمن وإصابة أربعة آخرين ،حيث
مت التمثيل جبثامني الشهداء واختطافها
لعدة ساعات قبل أن يتم تسليمها للمشفى
الوطين بالقامشلي.
االع���ت���داء امل��س��ل��ح ع��ل��ى ع��ن��اص��ر ال��ق��وات
االم���ن���ي���ة مب���دي���ن���ة ال��ق��ام��ش��ل��ي م����ن ق��ب��ل
(االس���اي���ش) لقي الكثري م��ن االستهجان
وال����رف����ض م����ن ق���ب���ل م����واط��ن�ي حم��اف��ظ��ة
احلسكة بشكل خ��اص وس��وري��ا بشكل عام
واعتربه جرمية بشعة حبق الوطن السوري.
وك�����ان جم��ل��س س���وري���ا ال��دمي��ق��راط��ي��ة
(م���س���د) أص����در ب��ي��ان��اً ج����اء ف��ي��ه :إن��ن��ا يف
جم��ل��س س���وري���ا ال��دمي��ق��راط��ي��ة ن��أس��ف ملا
حدث يف مدينة القامشلي ،وندعو األطراف
لضبط النفس واالبتعاد عن كل ما يثري
االستفزاز .وتابع البيان ون��رى أي تصعيد
يف ه��ذا الوقت ب��ال��ذات لن خي��دم أي طرف
وط�ني س��وري يؤمن بلغة احل���وار يف إجي��اد
ح��ل ل�لأزم��ة ال��س��وري��ة ع��ل��ى أس���اس م��س��اره
السياسي.
ونؤكد م��رة أخ��رى على أننا دع��اة حوار
وط�لاب س�لام ومؤسسني حقيقيني لألمن
واإلس��ت��ق��رار يف مش��ال وشرقي س��وري��ا ،ولن
نوفر جهداً من شأنه إنقاذ شعبنا السوري
وإيقاف العنف والتدمري.
ويف الوقت نفسه لن نسمح ألحد بالعبث
مبكتسبات شعبنا وت��ض��ح��ي��ات��ه وتأسيس
احل���ال���ة امل��ت��ق��دم��ة ال��ت�ي ن��ع��ي��ش��ه��ا ون��راه��ا
للمرة األوىل يف العيش املشرتك ويف أخوة
الشعوب ،حبسب بيان (مسد).
ك����م����ا دع��������ا ب�����ي�����ان جم����ل����س س����وري����ا
ال��دمي��ق��راط��ي��ة ل��ل��وق��وف ص��ف��اً واح����داً من
القامشلي إىل الساحل السوري إىل دمشق
وإىل ح���وران اجلبل وال��س��ه��ل ،وأن نتحمل
سوياً مسؤولياتنا ونبذل كل ما هو ممكن
يف إجناح اللقاءات ما بني السلطة السورية
وجملس سوريا الدميقراطية.
ون��ؤك��د لشعبنا ال��س��وري ب���أن م��ا ح��دث
يف مدينة القامشلي يقف وراءه من يبغي
إفشال حمادثاتنا ولقاءاتنا ممن يرتبص
بها إقليمياً ودولياً.

وزيرة الدفاع...
إض���اف���ة إىل ط���ائ���رة ت���زوي���د ب��ال��وق��ود و4
ط���ائ���رات م��ن ط����راز ت��ورن��ي��دو ت��ق��وم مبهام
استطالع يف إطار عمليات التحالف الذي
تقوده الواليات املتحدة ضد تنظيم داعش.
وردت ف��ون دي��ر ليني على س��ؤال عما إذا
كانت أملانيا حتتاج إىل ق��اع��دة عسكرية
اسرتاتيجية يف ال��ش��رق األوس���ط قائلة يف
البداية :علينا أن ننهي هذا االنتشار بنجاح،
دعوني أقول إنين ال أريد أن أستبعد الفكرة.
كما دعت وزي��رة الدفاع ومسؤولون أملان
آخرون يوم األربعاء إىل بذل جهود ملموسة
ملنع استخدام أسلحة كيماوية يف سوريا.
ب���دوره���ا ،ق��ال��ت احل��ك��وم��ة األمل��ان��ي��ة :إنها
جت���ري حم���ادث���ات م���ع ال���والي���ات امل��ت��ح��دة
وحلفاء آخ��ري��ن بشأن مشاركة حمتملة
يف تدخل عسكري إذا مت استخدام أسلحة
ك��ي��م��اوي��ة يف اهل���ج���وم ع��ل��ى إدل�����ب وه��ي
آخ��ر معقل كبري تسيطر عليه املعارضة
املسلحة يف سوريا.

عبداللهيان...
الذي نشر مؤخرا وزعم يف إحدى فصوله

ال�تي تتعلق ب��إي��ران وج��ود وسيط عماني
ب�ين اجل��ان��ب�ين االي��ران��ي واالم��ري��ك��ي ،نوه
حسني امري عبداللهيان يف حوار خاص مع
وكالة تسنيم لألنباء اىل ان العمانيني
والسيما سلطان عمان يتصرفون مبنطق،
والي���زال���ون يُ���ق���دّرون امل��س��اع��دة االي��ران��ي��ة
للعمانيني يف ح���رب (ظ��ف��ار) وحي��اول��ون
قدر املستطاع العمل بواقعية واستقاللية
مقارنة ب��ال��دول التابعة ،فهم اذا شعروا
بأنهم ميكنهم تقديم مساعدة للجمهورية
االسالمية او املنطقة يف املراحل احلساسة
يقومون بذلك.
ونوه عبداللهيان اىل ان الشخص الذي
ذك��ره ج��ون ك�يري يف مذكراته (سامل
ع��ب��دال��س�لام) ك���ان ش��خ��ص��اً رئ��ي��س��ي��اً بني
س��ل��ط��ان ع��م��ان واجل��م��ه��وري��ة االس�لام��ي��ة
االيرانية من أجل بدء املفاوضات ،قائ ً
ال:
ان ال��ل��ق��اءات وال��زي��ارات ال�تي ك��ان يقوم
بها اىل امريكا أمر صحيح ،كما أجريت
انا شخصيا مفاوضات مع هذا الشخص
حيث كان من كبار مستشاري سلطان
ع��م��ان ،ك��م��ا ان ال��دك��ت��ور ع��ل��ي اك�بر
صاحلي ذك��ر ه��ذا األم��ر بشكل جيد يف
كتابه.
وأض��������اف :زار ال���س���ي���د (س�������امل) اي�����ران
ع���ام  2011وأراد اح��ض��ار رس��ال��ة لتمهد
للمفاوضات االي��ران��ي��ة م��ع  6دول وك��ان
املوضوع االمريكي مهماً يف تلك املرحلة،
ألنه كان من املقرر ان تقبل امريكا شرط
اي���ران يف التخصيب حيث ك��ان الرئيس
االم��ري��ك��ي ق��د أب��ل��غ سلطان ع��م��ان بقبوله
ه��ذا احل��ق إلي���ران لكن ذل��ك األم���ر كان
جم���رد ك�ل�ام ول��ي��س م��ع��ي��اراً ك��م��ا ك��ان
ق��ائ��د ال���ث���ورة ق��د أك���د ع��ل��ى ض����رورة أخ��ذ
ضمانات الزمة.
وت��اب��ع :يف تلك امل��رح��ل��ة كتب سلطان
عمان رسالة لنا ُمستنداً اىل اللقاء الذي
مج��ع��ه ب��ال��رئ��ي��س أوب���ام���ا وك���ان الضمان
احلقيقي هلذا األم��ر هو السلطان قابوس
ويف الوقت ذات��ه ك��ان يتم تبادل الرسائل
م���ع ال��س��ي��د س����امل وك���ن���ت ان����ا ش��خ��ص��ي��اً
أتل ّقى بعض ه��ذه الرسائل ،حيث ق��دم لنا
العمانيون يف رس��ال��ة امل��ط��ال��ب ال�تي دارت
حوهلا الزيارة الرمسية العمانية ألمريكا
ولقاء الرئيس االمريكي ولكن هناك رسائل
أخ����رى مي��ك��ن ال��ب��ح��ث ع��ن��ه��ا يف مستويات
أخرى.
وستنشر تسنيم ال��ي��وم االث��ن�ين تفاصيل
أخ���رى ح��ول خمتلف القضايا الداخلية
واالقليمية والدولية جرت مناقشتها خالل
زي����ارة ح��س�ين أم�ي�ر ع��ب��دال��ل��ه��ي��ان لوكالة
تسنيم.

سيناتور روسي...
كما نوه السيناتور الروسي البالغ من العمر
 62ع��ام��اً ،ب��دور اي��ران يف هزمية تنظيم داعش
اإلره��اب��ي؛ مؤكدا ان الوحدات اإليرانية اليت
ساهمت يف التصدي لداعش اكتسبت خربات
حربية وقامت باداء يستدعي الفخر واإلعتزاز.
ويف معرض االشارة اىل فيلق القدس ،اكد ان
العامل امجع يعرف هذه القوة اإليرانية؛ مردفا
ان اجلانب األهم هنا يتمثل يف خوف اإلرهابيني
من فيلق القدس؛ ذلك انه سيتم يف املستقبل
القضاء على مجيع اإلرهابيني ويف أي بقعة من
العامل.
ويف جانب آخر من تصرحياته ،اكد مازوروف
ان روس���ي���ا واي������ران ت��وص��ل��ت��ا اىل ات���ف���اق ح��ول
مكافحة االره��اب ،وقد تكونت لديهما القناعة
بأن اإلرهاب ال يعرف ديناً وال جنسية وال حدوداً
وطنية.

ناشطون...
من جانبه أكد السفري االيراني يف بغداد
على متانة العالقات بني حكوميت وشعيب
اي����ران وال���ع���راق وق����ال :إن ه���ذه ال��ع�لاق��ات
حتظى جب���ذور ت��ارخي��ي��ة وثقافية عميقة
حب��ي��ث ل���ن ت��ت��أث��ر مب��ث��ل ه����ذه امل��م��ارس��ات
املشبوهة.
يذكر انه خالل األيام األخرية زارت وفود
من خمتلف الفئات الشعبية وشخصيات
ورؤساء عشائر من خمتلف مناطق العراق،
السفارة االي��ران��ي��ة يف ب��غ��داد أو القنصلية
االي��ران��ي��ة يف ال��ب��ص��رة ،ح��ي��ث أع���رب���وا عن
شجبهم لالعتداء على القنصلية االيرانية
يف ال��ب��ص��رة وح���رق���ه���ا ،وك���ذل���ك أع��ل��ن��وا
تضامنهم مع احلكومة والشعب االيراني.

مادورو يوقع...
ك��م��ا مت ت��وق��ي��ع م��ذك��رة ت��ف��اه��م ح��ول
ال��ت��ع��اون يف استثمار كتلة (أياكوتشو
 )6النفطية .كما ستقوم الصني حبفر
 300ب��ئ��ر يف ح��ق��ل أي��اك��وت��ش��و ،وستقدم
متويال حبجم  184مليون دوالر لشركة
(برتوزومانو) املشرتكة.
وخ�ل�ال ال��ل��ق��اءات ال�تي عقدها الرئيس
الفنزويلي يف العاصمة الصينية ،أكد
رئ��ي��س ال�����وزراء ال��ص��ي�ني ل��ي ك��ه تشيانغ
مل���ادورو استعداد الصني ملساعدة فنزويال.
كما اتفق الرئيسان مادورو وشي جني بينغ
على تعزيز التعاون يف جمال الطاقة.

جت����در اإلش�������ارة إىل أن إمج���ال���ي حجم
االس���ت���ث���م���ارات ال��ص��ي��ن��ي��ة يف االق���ت���ص���اد
الفنزويلي يبلغ  62مليار دوالر.

تتمات ص 3
صاروخ باليستي...
كما استهدفت بسلسلة غارات جوية مطار
احلديدة وحميطه جنوب مدينة ا ُ
حل َديْدة غرب
اليمن.
وت���أت���ي ال����غ����ارات اجل���وي���ة يف ظ���ل ت��واص��ل
املواجهات العنيفة بني قوات اجليش واللجان
من جهة وق��وات التحالف املشرتكة من جهة
أخرى يف منطقيت كيلو 7و 10شرقي مدينة
ا ُ
حلديْدة وفق ما أفاد به مصدر عسكري ميين.
هذا ووقعت األمم املتحدة وحكومة صنعاء
مذكرة تفاهم إلنشاء جسر جوي طيب لذوي
احلاالت احلرجة لتلقي العالج يف اخلارج ملدة
 6أشهر ابتداً ًء من  18أيلول /سبتمرب اجلاري.
وأوض��ح وزير اخلارجية اليمين هشام شرف
عبد اهلل أن مذكرة التفاهم تأتي كخطوة
أوىل للتخفيف م��ن م��ع��ان��اة امل��رض��ى ال��ذي��ن
حباجة إىل عالج يف اخلارج والذي منع العدوان
نقلهم عرب مطار صنعاء الدولي.
وأك���د أن ه��ذه اخل��ط��وة ال تعين ب��أي حال
من األح��وال تأخري املطالبة بإعادة فتح مطار
صنعاء الدولي أمام الرحالت اجلوية التجارية
وامل��دن��ي��ة .ويف ه���ذا اإلط����ار ،لفت إىل أن هذه
اخلطوة «ذات طابع إنساني حبت كون اجلسر
اجلوي ال يغطي إال حاالت حمدودة جداً ،لكنه
ضرورة يف ظل استمرار احلصار والعدوان».
كما شدد على أن إعادة فتح مطار صنعاء
الدولي هو حق إنساني سيادي لليمن وشعبه،
مب��ا يضمن رف���ع امل��ع��ان��اة ع��ن الشعب اليمين
خاصة فئات املرضى والطالب ورجال األعمال.
إىل ذل���ك تكبد م��رت��زق��ة ال���ع���دوان األح��د
خسائر فادحة يف األرواح والعتاد كما خسروا
عدة مواقع كانوا يتمركزون عليها مبحافظة
البيضاء.
وأف�����اد م��ص��در ع��س��ك��ري بعملية عسكرية
مباغتة للجيش واللجان على مواقع املرتزقة يف
جبهة ناطع استمرت لساعات وتوجت بتأمني
عدة مواقع وتكبيد املرتزقة خسائر يف األرواح.
وأك����د امل���ص���در أن ق����وة اإلس���ن���اد امل��دف��ع��ي
استهدفت ت��ع��زي��زات امل��رت��زق��ة يف ذات اجلبهة
وضاعفت من خسائرهم.

الحكومة السودانية...
ومل تفلح مشاركة البشري بقوات يف العدوان
السعودي األمريكي على اليمن بدفع السعودية
لدعم االقتصاد السوداني ،وأقصى ما حصل عليه
هو ديات جلنوده الصرعى يف اليمن.
م��ن ج��ه��ة اخ���رى ات��ه��م��ت احل��رك��ة الشعبية
ل��ت��ح��ري��ر ال���س���ودان يف ج��ن��وب ال����س����ودان ،ق���وات
سلفاكري بشن هجوم على موقعني هلا بعد حنو
 24ساعة فقط من توقيع الطرفني التفاق سالم.
ووقع رئيس جنوب السودان سلفا كري اتفاق
سالم مع فصائل متمردة يف العاصمة اإلثيوبية
أدي��س ابابا ،إلنهاء ح��رب أهلية أودت حبياة 50
ألف شخص على األقل وشردت حنو ثالثة ماليني
آخ��ري��ن وعطلت تقدم البلد منذ انفصاله عن
السودان قبل سبع سنوات .وقال الم بول جابرييل
ن��ائ��ب املتحدث العسكري يف احل���زب املسلح يف
بيان» اقتحمت قوات النظام موقعنا يف موندو يف
مقاطعة الينيا ،».مضيفاً أن اهلجوم وقع يف وقت
مبكر من صباح اجلمعة وأن  8جنود من احلكومة
قتلوا يف املعركة اليت تلت اهلجوم .

مقتل مستوطن...
ورأت «مح����اس» َّأن م��ذحب��ة ص�ب�را وشاتيال
ستبقى لعنة على جبني الصهاينة اجمل��رم�ين،
وعاراً يالحق كل املتواطئني».
وأش��ارت إىل أن «جرائم احلرب واجلرائم ضد
اإلنسانية ال تسقط بالتقادم ،وسيبقى شعبنا
متمسكاً حبقوقه ومستمراً يف نضاله وجهاده
يالحق اجملرمني الصهاينة يف كل مكان حتى
تأتي ساعة القصاص».
بدورها ،أكدت حركة اجملاهدين الفلسطينية
يف بيان هلا األحد أن «مسرية اإلرهاب الصهيونية
مازالت متواصلة وباملقابل فإن مسرية املقاومة
وزمن االنتصارات بدأت تتصاعد تباعاً».
هذا وذبح أكثر من  3500فلسطيين ولبناني
ب��دم ب���ارد يف خميمي ال�لاج��ئ�ين الفلسطينيني
املعروفني باسم صربا وشاتيال يف لبنان على مدى
ثالثة أي���ام ،حيث استمرت اجمل���زرة ال�تي نفذها
ج��ن��ود االح��ت�لال اإلس��رائ��ي��ل��ي مبعية مسلحني
من ميليشيات الكتائب والقوات اللبنانية آنذاك
بقيادة إيلي حبيقة ،بالتعاون مع عناصر ما عرف
بـ»جيش لبنان اجلنوبي» بقيادة أن��ط��وان حلد
ال���ذي أسسته وسلحته (إس��رائ��ي��ل) .م��ن جهته
ق���ال ال��رئ��ي��س الفلسطيين حم��م��ود ع��ب��اس إن��ه
بصدد الذهاب إىل األمم املتحدة ملواجهة العامل
بالقضايا اليت يعاني منها الشعب الفلسطيين ال
سيما املواقف األمريكية واإلسرائيلية األخرية.
وأضاف يف مستهل اجتماع اللجنة التنفيذية
ملنظمة التحرير «هناك قضيتان مهمتان وهما
اخل��ان األمح��ر واالع��ت��داء عليه وترحيل سكانه،
والثانية هي قضية املسجد األقصى» .كما أشار
إىل أن» اسرائيل» تسعى إىل تكرار جتربة املسجد
اإلبراهيمي الشريف .وأكد عباس الذهاب إىل
ك��ل م��ن احملكمة اجلنائية ال��دول��ي��ة وحمكمة
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العدل الدولية ،مشرياً إىل أن مشاورات جتري مع
األردن خبصوص املسجد األقصى .ويف السياق،
قال أمني سر اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير
الفلسطينية صائب عريقات إن «الواليات املتحدة
لن تقدم أي خطة لتحقيق السالم بني (إسرائيل)
والفلسطينيني».
ورأى أن «احلقيقة اليت يراها مستشار الرئيس
األم�يرك��ي ج��اري��د ك��وش��ن��ر ورئ��ي��س احلكومة
اإلسرائيلية بنيامني نتنياهو ه��ي أن القدس
عاصمة (إسرائيل) وال حق لعودة الالجئني وال
لدولة فلسطينية «.
وأض��اف عريقات «ال أعتقد أن األمريكيني
سيقدمون خطة العامل كله يرفض أفكارهم إنهم
ينفذون بالفعل خطتهم مبعايري خمتلفة الشيء
الوحيد ال��ذي قامت به ه��ذه اإلدارة منذ توليها
السلطة هو إخراج اإلسرائيليني والفلسطينيني
عن طريق السالم وإبعادهم عن حل الدولتني».
ويف سياق آخر شنت ق��وات العدو الصهيوني،
فجر األح��د ،محلة دهم واسعة ،ختللها اعتقال
 16مواطناً فلسطينيا من مناطق متفرقة من
الضفة .وأفادت وكالة «فلسطني اليوم» ان العدو
الصهيوني اعتقل شقيقني بعد دهم منزهلما يف
بلدة عورتا بنابلس ،فيما حلقت طائرة استطالع
صهيونية يف أج����واء ق��ري��ة ك��ف��ر قليل جنوب
املدينة .من جانب متصل ،اعتقل جنود العدو
شابا من منزله يف بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية،
حي كفر سابا
كما جرى دهم عدد من املنازل يف ْ
باملدينة .وداهمت قوات العدو عدة منازل يف أحناء
متفرقة مبدينة بيت حلم ،واعتقلت شابني من
منازهلم .كما مت اعتقال ْ
شابي من منزليهما
يف بلدة بيت أُمّر مشال مدينة اخلليل ،باإلضافة
العتقال شاب قرب املسجد اإلبراهيمي.
ويف بلدة عناتا باخلليل أيضاً ،اعتقلت قوات
العدو شابا ،وزعمت العثور على اسلحة وذخرية يف
البلدة .واقتحمت دوريات العدو الصهيوني بلدات
كفر الديك ودير بلوط والزاوية غرب سلفيت
ووزعت منشورات تتوعد االهالي بعقوبات بسبب
راشقي احلجارة.

العبادي وكوبيتش...
ال��داخ��ل��ي ل��ل�برمل��ان ال�ت�ي تتحدث ع��ن تقييم
الوزراء» ،موضحا «قدمنا طلبا اىل رئاسة الربملان
وحصلت املوافقة على استضافة ومناقشة وزراء
الصحة وامل�����وارد امل��ائ��ي��ة وال��ب��ل��دي��ات اض��اف��ة اىل
وكيل وزارة امل��ال��ي��ة» .واض���اف ع���واد ،أن��ه سيتم
«مناقشتهم على سوء االداء يف حمافظة البصرة،
بعدها سيتم بنهاية اجللسة التصويت على تقييم
اداءهم والذي بالتأكيد هو اداء فاشل» ،مؤكدا
«سنعمل بكل قوة على حماسبة كل السياسيني
التنفيذين ال��ذي��ن مل خي��دم��وا الشعب وكانو
مقصرين حبل ازمة البصرة».
وتشهد حمافظة البصرة منذ اشهر تظاهرات
غاضبة تطالب بتوفري اخلدمات ويف مقدمتها
امل���اء ال��ص��احل للشرب وال��ك��ه��رب��اء ،وت��ط��ورت اىل
تدخل ال��ق��وات االمنية ،م��ا ادى اىل مقتل عدد
من املتظاهرين واصابة آخرين ،مما دعا املرجع
ال��دي�ني االع��ل��ى علي احلسيين السيستاني اىل
ارسال وكيله السيد امحد الصايف اىل احملافظة
حلل أزمة املياه فيها .ويف سياق آخر ذكرت وكالة
روسيا اليوم ،عن تصاحل رئيس احلكومة العراقية
حيدر العبادي ،ونائب رئيس هيئة احلشد الشعيب
أبو مهدي املهندس بعد أزمة البصرة اليت أظهرت
خالفهما للعلن.
ونقلت الوكالة عن املصدر قوله إن «العبادي
واملهندس التقيا نهاية األسبوع املاضي يف بغداد
ومت خالل اللقاء الصلح بينهما».
وأض�������اف «ب���ع���د إج�������راء ال���ص���ل���ح مت زي�����ادة
املخصصات املالية لرواتب احلشد ال�تي كانت
واحدة من األسباب األساسية للخالف بينهما».
واشتدت حدة اخلالف بني العبادي واملهندس
بعد أحداث البصرة ،حيث اتهم األخري الواليات
املتحدة بالوقوف وراء ذل��ك ،يف إش��ارة منه إىل
تعاون العبادي معها على اعتباره مدعوما من قبل
واشنطن.
وحتدث املهندس أيضا خالل مقابلة تلفزيونية
ع��ن ع��دم إي��ف��اء ال��ع��ب��ادي ب��وع��وده جت��اه احلشد
الشعيب ،واتهمه بعرقلة قانون احلشد يف جملس
النواب .وأعلن العبادي اخلميس املاضي ،عن زيادة
املخصصات املالية لرواتب قوات احلشد الشعيب
كي تتساوى مع اجملندين ببقية القوى األمنية.
م��ي��دان��ي��اً اف���اد م��ص��در ام�ن�ي ،االح����د ،مبقتل
واص���اب���ة ع���دد م���ن ع��ن��اص��ر «داع�����ش» بانفجار
سيارة كانت تقلهم مش��ال شرقي دي��اىل .وقال
امل��ص��در يف حديث ل��ـ السومرية ن��ي��وز ،إن «عبوة
ناسفة انفجرت ،صباح األحد ،داخل عجلة كان
يستقلها عدد من عناصر داعش لدى مرورها يف
البوطرميش ،مشال شرقي حمافظة دياىل».
واض����اف امل��ص��در ال���ذي فضل ع���دم الكشف عن
امسه ،أن «التفجري اسفر عن مقتل واصابة عدد من
عناصرداعش» ،دون االدالء مبزيد من التفاصيل.
وتشهد بعض مناطق دي��اىل أعمال عنف بني فرتة
وأخرى بعضها يستهدف الدوريات االمنية .كما افاد
مصدر امين ،االحد ،مبقتل واصابة ستة من عناصر
احلشد العشائري واجليش بتفجري مش��ال شرقي
دياىل .وقال املصدر ،إن «عبوة ناسفة انفجرت ،صباح
األح��د ،على دوري��ة مشرتكة من اجليش العراقي
واحلشد العشائري خرجوا ملداهمة البساتني يف قرية
اإلص�ل�اح بناحية ج��ل��والء ،مش��ال شرقي حمافظة
دي����اىل ،اس��ف��رت ع��ن مقتل أح���د ع��ن��اص��ر احل��ش��د،
واص��اب��ة ث�لاث��ة آخ��ري��ن فضال ع��ن اث��ن�ين م��ن أف��راد
جبروح متفاوتة» .واض��اف املصدر الذي فضل عدم
الكشف عن امسه ،أن «عناصر الدورية قاموا بنقل
املصابني اىل مستشفى قريب لتلقي العالج ،وجثة
القتيل اىل دائرة الطب العدلي».

