تتمات

تتمات ص 1
اللواء باقري...
وق��ال ال�ل��واء ب��اق��ري :ان��ه يف ه��ذه الرتاجيديا
احملزنة مل تسلم املستشفيات واملراكز الطبية
من الدمار أيضاً إذ جرى تدمري  200منها.
وأش � ��ار اىل اجل ��رائ ��م ال�ش�ن�ي�ع��ة ل�لإره��اب�ي�ين
التكفرييني وأضاف( :إن اجلرائم الفظيعة اليت
ارتكبها اإلرهابيون التكفرييون قد إستهدفت
املدنيني ال �ع � ّزل) آم�ل ً�ا ب��أن ي ��درس امل��ؤمت��ر هذه
احلقائق املـُّرة ويعمل على إدانة هذه اجلرائم.
واعترب ال�ل��واء باقري ال�ق��وات املسلحة بأنها
امللجأ للمنكوبني خ�ل�ال احل� ��وادث الطبيعية
خ��اص��ة حينما ت�ك��ون ال�ك��ارث��ة يف أب �ع��اد واسعة
وعلى املستوى الوطين وأضاف :أنه مثلما تشري
ال�ت�ج��ارب ف ��إن عمليات اإلغ��اث��ة واإلن �ق ��اذ غري
ممكنة من دون مشاركة القوات املسلحة خالل
احلوادث الطبيعية وبطبيعة احلال فإن أداء هذا
ال��دور املسؤول حباجة اىل التحديث يف جمال
حتليل خمتلف األح � ��داث وت�ل�ق��ي ال�ت��دري�ب��ات
التخصصية املستمرة يف جمال ادارة األزمة.
وأك� ��د ب ��أن ت �ب ��ادل امل �ع��رف��ة وخ �ب��رات الطب
العسكري ميكنه أن يش ّكل حماور وطاقات مهمة
يف جم��ال دبلوماسية تنمية ال�ت�ع��اون ال��دول��ي
على الصعيد الدفاعي ،مؤكداً إستعداد إيران
لوضع خرباتها الفريدة حتت تصرف اآلخرين
يف جمال معاجلة جرحى األسلحة الكيمياوية.
من جهته ،أكد وزير الصحة والعالج والتعليم
ال�ط�بي (س�ي��د حسن ق��اض��ي زادة ه��امش��ي) ،أن
إي� ��ران اكتسبت جت ��ارب ك �ث�يرة خ�ل�ال ح��رب
الثماني سنوات املفروضة ( )1988-1980يف
جم��ال اإلس�ع��اف وتنفيذ العمليات اجلراحية
ملصابي احلرب؛ مردفاً أن اجلمهورية اإلسالمية
اإليرانية تعلن وبكل فخر إستعدادها لتقديم
هذه التجارب يف متناول الفرق الطبية العسكرية
على صعيد العامل.
وأض ��اف ه��امش��ي ال ��ذي ك��ان يتحدث خالل
مؤمتر (آسيا  -أوقيانوسيا) الدولي الرابع للطب
العسكري( :إننا اليوم وبإعتبارنا شعباً فرضت
عليه احلرب وتعرض لكثري من اإلصابات ،نعترب
أن السالم واإلستقرار أكرب ثروة حلياة سليمة
وسبيل تطور البشرية يف مجيع اجملاالت ونتمى
أن يأتي ي��وم يتوصل فيه السياسيون اىل هذه
النتيجة وهي أن البسيطة هي بيت للجميع).
وتابع وزي��ر الصحة ق��ائ�ل ً
ا( :حن��ن نتطلع اىل
يوم يكون فيه مقر األمم املتحدة مكاناً لتبادل
اآلراء ح��ول حياة أفضل للجميع؛ وك��ي نبلغ
ذل��ك ال�ي��وم ،علينا أن نوظف اللجنة الدولية
للطب العسكري خلدمة سالمة الشعوب ونضع
هلا خططاً عملية هلذا الغرض؛ ذلك ان القوات
العسكرية هي جزء من الشعب).
وأش��ار قاضي زادة هامشي اىل مشاركة 107
ضيوف أجانب يف املؤمتر ،وقال :إن هذا احلضور
جي�س��د م ��دى ص�ع��وب��ة امل�ه�م��ة وال ��رؤي ��ة العاملية
ب �ض��رورة تقديم اخل��دم��ات الطبية يف حاليت
احلرب والسلم للجميع.
من جانبه ،ويف كلمة ألقاها خ�لال املؤمتر،
أعلن رئيس دائ��رة الصحة والعالج يف األركان
العامة للقوات املسلحة اإليرانية العميد حسن
عراقي زادة إستعداد إي��ران لتأسيس مستشفى
مستقل للطب ال�ع�س�ك��ري ،م��ؤك��دا كذلك
إس �ت �ع��داد إي� ��ران ل�ت�ب��ادل امل�ع�ل��وم��ات م��ع ال ��دول
األخرى يف جمال الطب العسكري.
وأض��اف :إننا سنسعى يف ه��ذا املؤمتر لتبيني
إم�ك��ان�ي��ات ال�ص�ح��ة العسكرية للحفاظ على
أرواح املقاتلني واملواطنني ،حيث نهدف لتقديم
خرباتنا واإلستفادة من خربات اآلخرين يف هذا
اجملال.
وق� ��ال العميد ع��راق��ي زادة :إن ه ��ذا امل��ؤمت��ر
سيشكل نقطة البداية للبدء بأنشطة الطب
العسكري وسيتم وضع النتائج احلاصلة حتت
تصرف املشاركني يف ختام أعمال املؤمتر.
وأع�ل��ن ع��راق��ي زادة إستعداد إي ��ران لتأسيس
مستشفى مستقل للطب العسكري وق ��ال :إن
إيران مستعدة لتبادل املعلومات بني اخلرجيني
والعلماء يف هذا اجملال.
وق��د ب��دأ مؤمتر (آس�ي��ا -أوق�ي��ان��وس�ي��ا) الرابع
للطب العسكري أعماله يف طهران أمس السبت،
برعاية رئيس األرك��ان العامة للقوات املسلحة
اإلي��ران�ي��ة ال �ل��واء حممد ب��اق��ري وح�ض��ور وزي��ر
الصحة حسن ق��اض��ي زادة ه��امش��ي وع ��دد من
القادة العسكريني واملسؤولني يف الدولة.
ويستمر عقد املؤمتر لغاية يوم الثالثاء حتت
ع�ن��وان( :اآلف ��اق املستقبلية للطب العسكري)
حبضور  107ضيوف أجانب من  30دولة إضافة
اىل  1700مشارك حم ّلي.
واحمل � ��اور ال��رئ�ي�س�ي��ة ل�ل�م��ؤمت��ر ه ��ي :معاجلة
ج��رح��ى األس �ل �ح��ة ال�ك�ي�م�ي��اوي��ة والبيولوجية
والنووية واإلنفجارية ،الصحة النفسية والعلوم
املعرفية يف ال�ط��ب ال�ع�س�ك��ري ،إدارة احل ��وادث
ال��ط ��ارئ ��ة وال� �ط ��ب ال �ع �س �ك��ري ،ت�ع�ل�ي��م ال�ط��ب
العسكري والتعاون الدولي.

مكافحة اإلرهاب..
من جانبه ق��ال وزي��ر خارجية اهلند (سومشا
س��واراج) :أن اهلند تدعم مساعي السالم بقيادة
أفغانستان للوصول اىل نتائج جيدة للثبات
واإلستقرار يف املنطقة.
وق��ال وزي��ر خارجية باكستان (ش��اه حممود
ق��ري �ش��ي) :إن �ن��ا م�ل�ت��زم��ون مب�ك��اف�ح��ة اإلره� ��اب
وال �ت �ط��رف ويف ه���ذا ال��ش ��أن ن �ق��دم ي ��د ال �ع��ون
وامل �س ��اع ��دة ألف �غ��ان �س �ت��ان للتخلص م ��ن ه��ذه
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ال�سنة الثانية والع�رشون  -العدد 5978
ال �ظ��اه��رة ال�ت�ي ت �ه��دد امل�ن�ط�ق��ة ب��رم�ت�ه��ا .وب� ّين
رئ�ي��س وزاء طاجيكستان (ق��اه��ر رس ��ول زادة):
إن أفغانستان مهمة بالنسبة لنا وحن��ن ندعم
إنضمامها اىل عضوية منظمة شنغهاي للتعاون.
ويف كلمته ال�تي القاها رئيس وزراء الصني
(ل��ي كه جيانغ) أك��د على مكافحة اإلره��اب
والتطرف واملخدرات.
ي��ذك��ر أن منظمة شنغهاي للتعاون تضم
يف عضويتها ك�ًلا م��ن ال�ص�ين وكازاخستان
وق ��رق��ي ��زي ��ا واهل� �ن ��د وروس � �ي� ��ا وط��اج �ي �ك �س �ت��ان
وأوزبكستان وباكستان.
وك ��ان وكيل اخل��ارج�ي��ة اإلي��ران�ي��ة مرتضى
س��رم��دي ق��د أك ��د ص�م��ود إي� ��ران أم ��ام احلظر
األم��ري�ك��ي اجل��دي��د ،معلناً ع��ن تبلور تدرجيي
إلرادة عاملية للحد من تأثري احلظر ضد إيران.
ج��اء ذل��ك خ�لال لقاء سرمدي مع الرئيس
التنفيذي األفغاني عبداهلل عبداهلل يف العاصمة
الطاجيكية دوشنبه ي��وم اجلمعة على هامش
اإلجتماع الـ  17جمللس رؤس��اء حكومات الدول
األعضاء يف منظمة شنغهاي للتعاون.
ويف ال �ل �ق��اء ت�ب��اح��ث اجل��ان �ب��ان ح ��ول أح��دث
تطورات العالقات الثنائية وأك��دا على ضرورة
تعزيز ه ��ذه ال �ع�لاق��ات .ومت�ن��ى س��رم��دي جناح
اإلنتخابات الربملانية القادمة يف أفغانستان
وقال :إن القضايا الثنائية تتم متابعتها جيداً يف
إطار اللجان العملية اخلمس.
وإس �ت �ع ��رض األوض� � ��اع األم �ن �ي��ة يف املنطقة
وهزمية اجلماعات اإلرهابية يف العراق وسوريا
ونقل عناصر ه��ذه اجل�م��اع��ات اىل أفغانستان
وتهديد دول آسيا الوسطى ،وأضاف :إننا نعترب
أمن أفغانستان من أمننا وسوف لن نتوانى عن
بذل أي مساعدة ممكنة يف هذا اجملال.
من جانبه ،أشار الرئيس التنفيذي األفغاني
اىل لقائه ال��رئ�ي��س روح��ان��ي يف ن�ي��وي��ورك قبل
فرتة على هامش إجتماع اجلمعية العامة لألمم
املتحدة ،معلناً إستعداد أفغانستان لإلسراع يف
التوقيع النهائي على الوثيقة الشاملة للتعاون
بني البلدين.
وق��ال عبداهلل :إن قضايا أساسية مثل األمن
واملياه والتعاون اإلقتصادي ال��واردة يف الوثيقة
ال�ش��ام�ل��ة ت�ع��د م ��ن أول ��وي ��ات ح�ك��وم��ة ك��اب��ول
وسنبذل أقصى جهودنا للتوقيع النهائي على
هذه اإلتفاقيات وتعزيز العالقات بني البلدين.

السعودية...
وفيما لفت غين إىل أن السعودية لن تستطيع
ضمان أمنها بالبرتو دوالرات واهل��روب من احلل
السياسي يف اليمن ،ق��ال :أنه إضافة اىل الكيان
الصهيوني ف��إن السعودية هي ال��دول��ة الوحيدة
ال�تي ي�ق�ترن إمس�ه��ا ب��اإلره��اب وه��ي ال�تي تدعم
التطرف واإلرهابيني باملال وتعد املصدر األكرب
لإلرهاب يف املنطقة.

زاسبكني...
وف�ي�م��ا خي ��ص ص�ف�ق��ة ال� �ق ��رن ،ق ��ال السفري
الروسي يف لبنان :إن (روسيا ليست على اطالع
على ات�ف��اق رمس��ي أو مكتوب مل��ا يدعى صفقة
ال�ق��رن) ،معترباً أن (م��ا يتم تداوله عن صفقة
ال�ق��رن م��رف��وض ألن��ه يتنافى م��ع ح��ق الشعب
الفلسطيين بالعودة وحترير األرض).
وأش��ار إىل أن (الظروف احلالية ال تساعد يف
تقدم عملية السالم يف الشرق األوس��ط) ،الفتاً
إىل أن م��وس�ك��و حت ��اول (تثبيت االس �ت �ق��رار ال
البحث عن تعقيدات جديدة يف الشرق األوسط).
وحول امللف السوري ،قال زاسبكني :إن تنفيذ
اإلتفاق حول إدلب بسحب السالح من املسلحني
بالكامل أهم من التدقيق مبوعد تنفيذه) ،مشرياً
إىل أن (اتفاق ادلب هو اتفاق مؤقت وال بد من
خطوات أضافية يف املستقبل).
وأضاف :إن (التعاون بني األطراف الدولية يف
سوريا ليس بناء على أهداف ومصاحل متطابقة
ولكن التعاون هو يف اجلوانب املشرتكة) ،مشدداً
على أن (املوقف السوري أساسي بالنسبة لروسيا
خاصة لناحية إستعادة السيادة).
وأوض � ��ح زاس �ب �ك�ين ،أن م��وس�ك��و م�س�ت�م��رة يف
(سياسة ع��دم التصادم بني روسيا و(إسرائيل)
يف س��وري��ا) ،منوهاً إىل أن��ه (مت تعزيز القدرات
السورية الدفاعية ضد أي معتد والقرار بالرد
على أي اعتداء هو بيد سوريا).
وأشار إىل أنه ال يتوقع أي تغيري يف العالقات
الروسية اإلسرائيلية بعد ما حصل يف سوريا
على املستويني العسكري والسياسي ،مضيفاً :إن
روسيا تتواصل مع اجلميع وليست على قطيعة
مع أحد يف املنطقة .وفيما خيص الناتو العربي،
أكد السفري الروسي يف لبنان أنه (من السابق
ألوانه حتديد موقف فالشكل النهائي للتحالف
غري واضح) ،معترباً أن (اهلدف املعلن لتحالف
الناتو العربي هو إيران بوصفها راعياً لإلرهاب
(حسب زعمهم) وهذا مرفوض من قبل روسيا).
كما شدد على أنه (ال مستقبل ألي حتالف ضد
حمور املقاومة).

إيران ترى أن...
وقد جنحت اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية يف
الثالث من تشرين األول /اكتوبر هذا العام يف
إنتزاع قرار لصاحلها من هذه احملكمة الدولية
يُزيل احلظر عنها يف قطاع الدواء واملواد الغذائية
واألجهزة الطبية وقطاع الطريان فيما أعلنت
أمريكا بعدها قرارها باإلنسحاب من املعاهدة.
م��ن جهتها ردّت م �س��اع��دة ال��رئ �ي��س اإلي��ران��ي
للشؤون القانونية لعيا ُجنيدي على اإلع�لان
األم��ري�ك��ي قبل أي ��ام ب��اإلن�س�ح��اب م��ن معاهدة

الصداقة مع إيران املوقعة عام 1955بالقول :إنه
(باإلنسحاب من معاهدة الصداقة ،موقف غري
ناضج) ،مشرية إىل أن (اإلنسحاب من املعاهدة
يتطلب إنقضاء عام كامل بعد اإلعالن عنه من
الناحية القانونية).
وأض��اف��ت جنيدي يف تصريح لوكالة أنباء
ايسنا أن (األحكام الصادرة من حمكمة العدل
الدولية يف اله��اي ال ُتلغى مبجرد خ��روج أحد
طريف معاهدة الصداقة) ،الفتة إىل أنه (ال حيق
ألي طرف اإلنسحاب من املعاهدة يف ظل وجود
خالفات ثنائية غري قابلة للحل عرب اجمل��اري
الدبلوماسية).
وكان وزير اخلارجية األمريكي مايك بومبيو
قد أعلن يف مطلع شهر تشرين األول/نوفمرب
إل�غ��اء ال��والي��ات املتحدة معاهدة الصداقة مع
طهران على خلفية حكم حمكمة العدل الدولية
بشأن ختفيف العقوبات األمريكية على إيران.

ترامب...
وخبصوص املؤمتر االستثماري املزمع عقده يف
السعودية نهاية الشهر احلالي ،اعترب غوترييش
أنه (مبجرد ظهور إجابة واضحة حول ما حدث،
يتعني على احلكومات أن تبت بالطريقة املناسبة
يف مسألة املشاركة يف هذا املؤمتر).
أما الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون ،فقد
اعترب اجلمعة أن إختفاء الصحايف السعودي
مج��ال خاشقجي يف تركيا (خطري للغاية)،
مطالباً بإجراء حتقيق لكشف (كل مالبسات)
القضية .ويف أول تعليق فرنسي على قضية
خاشقجي ،ق��ال م��اك��رون( :م��ا تبلغناه خطري،
خطري للغاية .إن�ني أنتظر كشف احلقائق
والوضوح التام يف هذه القضية).
وأوض��ح الرئيس الفرنسي أنه مل يتحدث مع
العاهل السعودي امللك سلمان أو ول��ي العهد
األمري حممد بن سلمان بشأن خاشقجي الذي
ُفقد أثره منذ دخوله قنصلية بالده يف اسطنبول
يف  2تشرين األول/أكتوبر.
وأش��ار ماكرون إىل أن (فرنسا تود بذل كل
ما باإلمكان جلالء احلقيقة كاملة حول هذه
القضية ال�تي تعترب عناصرها األول�ي��ة مقلقة
للغاية) .وكان مع ّلقون فرنسيون انتقدوا عدم
صدور أي رد فعل عن حكومتهم.
وكانت وكالة األناضول أعلنت وصول فريق
سعودي للتحقيق يف قضية إختفاء الصحايف
السعودي مج��ال خاشقجي غ ��دا َة اإلع�ل�ان عن
تشكيل جلنة عمل مشرتكة.
بدورها قالت املتحدثة بإسم وزارة اخلارجية
األمريكية إن السفري السعودي ل��دى الواليات
ِّ
آخر
لاع على ِ
املتحدة سيتوجه إىل ب�لاده ل�لاط� ِ
مستجدات قضية خاشقجي وأن بالدها تتوقع
احلصول على املعلومات فور عودته.
* القنصلية ال�س�ع��ودي��ة باسطنبول تفتح
أبوابها لـ 6أشخاص يف يوم عطلة!
ه� ��ذا ،وق ��د دخ ��ل  6أش �خ��اص أم ��س ال�س�ب��ت،
القنصلية السعودية يف إسطنبول ،حبسبما
أفادت مراسل وكالة األناضول الرتكية.
وأك ��د امل��راس��ل أن األش �خ��اص الستة قدموا
بواسطة سيارتني حتمالن لوحتني مدنيتني،
رغم أن القنصلية ال تستقبل مراجعني يف عطلة
نهاية األسبوع.
ويأتي ذل��ك يف ظل ترقب كبري من وسائل
اإلع�لام العاملية أمام القنصلية ،حلدوث جديد
يف قضية اختفاء الصحفي ال�س�ع��ودي مجال
خاشقجي ،واألنباء اليت ترتدد عن مقتله.
أم��ا املغرد السعودي الشهري (جمتهد) ،فقد
أكد أمس بأن ابن سلمان خيفي كل من ساهم
يف قتل خاشقجي أو علم شيئاً عنه.
وقال جمتهد يف تغريدته أمس السبت أن ابن
سلمان خيفي كل من ساهم يف قتل خاشقجي
أو علم شيئاً.
 )١اخل �م �س��ة ع �ش��ر ال ��ذي ��ن أع �ل �ن��ت ت��رك�ي��ا
أمساءهم كلهم مسجونون.
 )٢خالد بن سلمان إستدعي للمملكة ويعتقد
أنه لن يعود قريباً.
 )٣بقية م��ن ش ��ارك يف ال�ترت�ي�ب��ات م��أم��ورون
بالتزام بيوتهم.
 )٤ه��ل ي �ك��ون غ �ي��اب س �ع��ود ال�ق�ح�ط��ان��ي عن
التويرت ثالث أيام يف نفس السياق؟
وك ��ذل ��ك ،ق��ال��ت ص�ح�ي�ف��ة (دي��ل ��ي ص �ب��اح)
الرتكية ،اجلمعة؛ إن ساعة الصحفي السعودي
سجلت بعضاً من
مجال خاشقجي من نوع (آبل) ّ
وقائع تعذيبه والتحقيق معه.
وأوضحت الصحيفة أن امللفات اليت سجلتها
س ��اع ��ة خ��اش �ق �ج��ي م ��وج ��ودة ل� ��دى ال�س�ل�ط��ات
الرتكية.
وبينت أن فريق االغتيال السعودي حاول حذف
بعض امللفات ال�تي سجلتها ساعة خاشقجي،
وق��د استطاعوا ال��وص��ول إىل ه��ذه امللفات عرب
استخدام بصمات خاشقجي ،ولكن هذه امللفات
مت االح��ت��ف ��اظ ب�ن�س�خ��ة م �ن �ه��ا ل� ��دى خ��اص�ي��ة
التخزين (إي كالود).
وكانت شبكة (س��ي إن إن) األمريكية ،قالت
مساء اجلمعة ،إن لدى تركيا تسجيالت صوتية
ومرئية (ص��ادم��ة) ،تؤيد رواي��ة مقتل الصحفي
السعودي ،مجال خاشقجي ،داخل قنصلية بالده
يف اسطنبول.
ونقلت الشبكة اإلخبارية عن مصدر مطلع
على التحقيقات ،أن وكالة استخبارات غربية
اط�ل�ع��ت ع�ل��ى أدل� ��ة ت�ظ�ه��ر وق� ��وع ع� ��راك داخ��ل
القنصلية ،بعد دخ��ول خاشقجي إليها ،يف 2
تشرين األول /أكتوبر اجلاري.
كما أشار املصدر إىل وجود (أدلة حول حلظة
مقتل خاشقجي).
* خالد بن سلمان يغادر واشنطن اىل الرياض
لتجنب األسوأ وخشية التحقيقات

ويف السياق ،غادر السفري السعودي خالد بن
سلمان واشنطن اىل الرياض ،يف طريقة اعتربها
املراقبون عملية (متويه) اهلدف منها اإلختفاء
من مسرح االحداث إثر التطورات املتسارعة مللف
أنباء اغتيال الصحايف السعودي مجال خاشقي.
ونقلت الصحافة األمريكية م�غ��ادرة السفري
ال �س �ع ��ودي خ��ال��د ب ��ن س �ل �م��ان واش �ن �ط��ن وه��و
اب��ن امل�ل��ك وشقيق ول��ي العهد األم�ي�ر حممد
ب��ن سلمان ،وت�ت��زام��ن م�غ��ادرت��ه م��ع ب��دء اتضاح
مساهمة الشرطة الفيدرالية األمريكية بشكل
أو آخ ��ر يف التحقيق ،حسبما أع�ل��ن الرئيس
األمريكي دونالد ترامب.
وكانت (رأي اليوم) سباقة اىل احلديث عن
مشاركة (إف بي أي) يف التحقيق سواء مباشرة
أو م��د األت ��راك باإلستشارة يف اجلمع الكامل
ل�لأدل��ة املتعلقة ب��اجل��رمي��ة وخ��اص��ة املتعلقة
بالشق العلمي ،مثل كيفية احل �ص��ول على
احلمض ال �ن��ووي ،بعدما حتولت القضية اىل
صلب االهتمام السياسي واألمين األمريكي وما
قد يرتتب عنها من جتميد صفقات األسلحة
وعقوبات ضد السعودية ،ه��ذا يسمح للشرطة
الفيدرالية أو جلنة أمنية-سياسية باستنطاق
مجيع من ترى أن هلم دوراً يف اجلرمية.
وه�ن��اك إش� ��ارات ق��وي��ة اىل السفري السعودي
يف واش�ن�ط��ن ،فمن ج�ه��ة ،إستبق ه��ذا السفري
األح � ��داث وق� ��ال :أن س�ف��ارت��ه ه��ي م��ن نصحت
مجال خاشقجي بضرورة التوجه اىل اسطنبول
للحصول على األوراق اإلدارية اخلاصة بالزواج،
وم ��ن ج�ه��ة أخ� ��رى ،اس�ت�ب��ق األح� ��داث وق� ��ال :أن
كامريات القنصلية مل تكن تصور ،وهذا يعين
حماولة تقويض التحقيق يف اجلرمية.
ويسود اعتقاد لدى املراقبني بأن السفري خالد
ذهب اىل الرياض وقد ال يعود ،لتجنب التحقيق
معه رغم احلصانة اليت يتمتع بها وفق اتفاقية
فيينا ألنه لن يكون حمميا أمام تسارع األحداث
وأم��ام جتاوز واشنطن لبعض القوانني الدولية
خاصة يف ظل رئيس مثل دونالد ترامب .وكل
استنطاق له سيؤدي اىل توريط شقيقه األمري
حممد بن سلمان ،ولدى الواليات املتحدة قوانني
داخ�ل�ي��ة قابلة للتأويل لكي تستنطق سفرياً
أجنبياً عندما يتعلق األمر باألمن القومي.
م��ن جهتها حت� ��اول ت��رك�ي��ا حم��اص��رة كل
اسرتاتيجية تراهن عليها السعودية إلستبعاد
التهم عنها ،وتوظيف تركيا البيت األبيض
والتسريب اىل الصحافة األمريكية ،ففي الوقت
الذي قالت فيه السعودية أن كامريات القنصلية
ال تسجل ،نشرت تركيا دخول مجال خاشقجي
اىل القنصلية الرتكية لتحرج الرياض .ونشرت
(الواشنطن بوست) صورة خاشقجي وهو يدخل
اىل القنصلية.
وبينما قالت السعودية أن الصحفي خاشقجي
غادر من الباب اخللفي للقنصلية ،قامت تركيا
بتأكيد عملية القتل وسط القنصلية ونشرت
صور الكوماندو الذي نفذ هذه العملية ،وسربت
اىل (نيويورك تاميز) طريقة القتل باملنشار.
وعندما بدأت السعودية متاطل حول السماح
لرتكيا تفتيش القنصلية حتى يتسنى هلا
ال��وق��ت ال �ك��ايف مل�س��ح ك��ل ال ��دالئ ��ل يف مسرح
اجلرمية ،قامت تركيا بإخبار البيت األبيض
وت �س��ري��ب م�ع�ط�ي��ات اجل ��رمي ��ة اىل ال�ص�ح��اف��ة
األم��ري�ك�ي��ة بأنها تتوفر على تسجيل صوتي
وم��رئ��ي لعملية القتل يف السفارة وأي��ن وقعت
وامل�ش��ادة بني أف��راد الكوماندو وخاشقجي قبل
اغتياله ،ونشرت (الواشنطن بوست) معطيات
حول وجود شريط يؤكد مقتل خاشقجي على
يد الكوماندو.

تتمات ص 3
إستشهاد...
من جهة اخرى أكد مصدر عسكري ميين،
سقوط العشرات من قوات التحالف السعودي
امل�ش�ترك��ة ب�ين قتيل وج��ري��ح خ�ل�ال إح�ب��اط
زحفني متزامنني هلم يف الناحيتني اجلنوبية
والغربية ملدينة ال ُد َريْهمي ،ولفت املصدر إىل
أن ق ��وات ال�ت�ح��ال��ف ال �س �ع��ودي امل�ش�ترك��ة مل
حتقق أي تقدم باجتاه مواقع اجليش واللجان
الشعبية رغ ��م ال �غ ��ارات اجل��وي��ة املكثفة اليت
ساندت عملييت الزحف.
وب � ��دوره ،ق�ص��ف اجل �ي��ش ال�ي�م�ني وال�ل�ج��ان
الشعبية اليمنية جتمعات وحتصينات قوات
التحالف السعودي املشرتكة بقذائف املدفعية
يف مثلث املتينة مبنطقة ا َ
جل ْبلية يف مديرية
ال ُت َح ْيتا جنوب حمافظة ا ُ
حل َديْدة غرب اليمن.
يف حني ،أعلنت وزارة الدفاع اليمنية بصنعاء،
مقتل  25جندياً سعودياً يف جبهات احل��دود
فيما قتل وج��رح  244عنصراً من ق��وات هادي
بعمليات قنص للجيش واللجان الشعبية يف
جبهات متفرقة خالل األسبوع الفائت.
وأف ��اد مصدر عسكري مي�ني ،بقوع خسائر
بشرية ومادية يف صفوف قوات الرئيس املعزول
عبد رب��ه منصور ه��ادي إث��ر استهداف اجليش
واللجان الشعبية بصاروخ باليسيت قصري املدى
مرابض املدفعية التابعة لقوات ه��ادي أسفل
منطقة َف ْر َضة ِنهْم مشالي شرق صنعاء.
كما قصف اجليش واللجان بصاروخ حملي
الصنع وعدد من قذائف املدفعية موقعاً لقوات
التحالف السعودي خلف تلة القيادة قبالة
منفذ اخلضراء احل��دودي الرابط بني جنران
السعودية وصعدة اليمنية.
إىل ذل� ��ك ،اش�ت�ع�ل��ت ال��ن�ي�ران يف ع ��دد من
اآلل�ي��ات العسكرية للتحالف السعودي جراء
قصف مدفعي للجيش واللجان الشعبية على
جتمع لآلليات واملدرعات العسكرية قبالة منفذ

َع ْلب احل��دودي بعسري السعودية ،وفق ما أفاد
مصدر عسكري ميين .يف املقابل ،جتدد القصف
الصاروخي واملدفعي لقوات التحالف السعودي
ورازح
على مناطق متفرقة يف مديريات با ِقم ِ
�اه��ر وش ��دا احل��دودي��ة مبحافظة صعدة
وال�ظ� ِ
مشال اليمن.
ويف حمافظة م��أرب ،شن اجليش واللجان
الشعبية عملية هجومية على م��واق��ع ق��وات
ه��ادي يف منطقة ال َن ْجد مبديرية ِص ��رواح ،ما
أدى إىل وق��وع قتلى وجرحى من ق��وات هادي
وت��دم�ير آل�ي��ة عسكرية هل��م ،ت��زام��ن ذل��ك مع
ق�ص��ف م��دف�ع��ي للجيش وال �ل �ج��ان استهدف
حت �ص �ي �ن��ات ق � ��وات ه � ��ادي يف وادي ال�ض�ي��ق
مب��دي��ري��ة ِص� � ��راوح ن�ف�س�ه��ا غ��رب��ي احمل��اف�ظ��ة
مشال شرق اليمن.
ويف حمافظة اجل ��وف أقصى ش��رق البالد،
قتل وج��رح العديد من ق��وات ه��ادي يف هجوم
للجيش واللجان على مواقع يتحصنون فيها
مبنطقة ال ُغ ْر َفة يف مديرية املَ ّصلوب مشالي
غ ��رب احمل��اف�ظ��ة ،كما سقط ع ��دد م��ن ق��وات
ه��ادي ب�ين قتيل وج��ري��ح بانفجار لغم أرض��ي
خل ْل ْي َفني مبديرية ا َ
يف منطقة ا َ
خل ْب َ
والش ْعف
ش��رق��ي احمل��اف �ظ��ة احل ��دودي ��ة م��ع ال�س�ع��ودي��ة،
حبسب ما أورد مصدر عسكري ميين .

التحالف األمريكي...
وم ��ؤخ ��را ،أع�ل��ن وزي ��ر احل ��رب اإلس��رائ�ي�ل��ي
أف �ي �غ ��دور ل �ي�ب�رم ��ان ،أن ت ��ل أب �ي��ب مستعدة
لفتح معرب القنيطرة ب�ين س��وري��ا واجل��والن
احمل �ت��ل ،معتربا أن «ال �ك��رة م��وج��ودة اآلن يف
امللعب ال �س��وري» .وبعد حترير اجل ��والن من
اإلره��اب �ي�ين واجل �م��اع��ات امل�س�ل�ح��ة ،س��اع��دت
الشرطة العسكرية الروسية يف تأمني دوريات
األمم املتحدة اليت استأنفت عملها يف املنطقة
منزوعة ال�س�لاح ،بهدف تنفيذ اتفاقية فك
االشتباك األممية لعام  1974بني سوريا و»
إس��رائ�ي��ل» .إىل ذل��ك استشهد طفل نتيجة
انفجار لغم أرض��ي من خملفات التنظيمات
اإلرهابية يف بلدة الغارية الشرقية بريف درعا
ال�ش��رق��ي .وذك ��رت مراسلة س��ان��ا يف درع ��ا أن
لغما أرضيا زرعه إرهابيون على أط��راف بلدة
الغارية الشرقية الواقعة على بعد حن��و 40
كم شرق مدينة درعا انفجر صباح السبت ما
تسبب باستشهاد طفل يف العاشرة من عمره.
وي� ��واص� ��ل ع �ن��اص��ر اهل �ن ��دس ��ة يف اجل �ي��ش
أعماهلم يف متشيط املناطق احمل��ررة يف درعا
وريفها لتطهريها م��ن خملفات اإلرهابيني
وت��أم�ين ع ��ودة مجيع املهجرين إىل منازهلم
وممارسة حياتهم الطبيعية.

الفلسطينيون...
ويف سياق متصل ،ومن جهته ،صرح عضو
املكتب السياسي حلركة املقاومة اإلسالمية
«محاس» حسام بدران بأن استشهاد احلاجة
عائشة الرابي ( 45عاماً) من قرية بديا قضاء
سلفيت إثر تعرضها وزوجها لالعتداء من قبل
املستوطنني قرب حاجز زع�ترة ،جرمية حرب
واعتداء سافراً على املواطنني العزل.
وق��ال ب ��دران يف تصريح صحفي إن «ه��ذه
ال �ع��رب��دة واإلره� � ��اب مل ت �ك��ن ب �ه��ذا امل�س�ت��وى
اخل �ط�ير ل ��وال دع ��م وتشجيع ومح��اي��ة ق��وات
االحتالل اإلسرائيلي ،ودعم سياسي من أعلى
املستويات يف حكومة االحتالل اإلسرائيلي»،
مؤكداً أن الشعب الفلسطيين ال��ذي أجنب
املقاوم أشرف نعالوة لن يقبل معادلة العربدة
واهليمنة اليت حياول املستوطنون فرضها على
أهالي الضفة.
ودع ��ا ب ��دران ق�ي��ادة السلطة الفلسطينية
إىل إط �ل�اق ي��د امل �ق��اوم��ة الشعبية ال��واس�ع��ة
ملواجهة عربدة املستوطنني وجنود االحتالل،
واالخن ��راط يف برنامج نضالي كفيل بلجم
ه��ذه االع �ت��داءات ،ووض��ع حد إلره��اب قطعان
املستوطنني حبق مواطنينا العزل.
إىل ذلك شيع آالف الفلسطينيني ،السبت،
سبعة ش �ه��داء ارت �ق��وا ي��وم اجلمعة برصاص
العدو الصهيوني يف مجعة «انتفاضة القدس»
على حدود قطاع غزة.
ووف �ق ��ا ل��وك��ال��ة «ف�ل�س�ط�ين ال� �ي ��وم» فقد
اكتست غزة بالسواد حدداً على أرواح الشهداء
بعد ارتكاب العدو الصهيوني جملزرة يف صفوف
املتظاهرين السلميني خالل مظاهرات مسرية
العودة واصراراهم على إيصال صوتهم حبقهم
يف احلياة ،ورفضهم لبقاء االحتالل.
وك ��ان ��ت وزارة ال �ص �ح��ة يف غ� ��زة ،أع�ل�ن��ت
اس�ت�ش�ه��اد  7فلسطينيني و  252م�ص��اب��ا يف
خمتلف خميمات ال �ع��ودة على ح��دود قطاع
غ��زة ،و هم أمح��د إبراهيم زك��ي الطويل من
ال �ن �ص�يرات  ٢٧ع��ام �اً ،وال�ش�ه�ي��د حم�م��د عبد
احلفيظ يوسف إمساعيل الربيج  ٢٩عاماً،
و الشهيد عفيفي حممود عطا عفيفي (18
ع��ام) غ��زة ،و الشهيد ع�ب��داهلل برهم سليمان
الدغمة ( )25عبسان اجلديدة ،و الشهيد تامر
اياد حممود ابوعرمانه 22عام رفح ،و الشهيد
أمحد أمحد عبداهلل أبو نعيم ( )17النصريات،
و الشهيد حممد عصام حممد عباس متأثرا
جبراح اصيب بها شرق غزة.
اجلدير ذكره ،أن مسريات العودة انطلقت
ش��رارت �ه��ا يف  30م� ��ارس امل ��اض ��ي ،واس�ت�ش�ه��د
خالهلا حنو  200فلسطيين وإصابة أكثر من
 22ألف آخرين.
*ال��ع ��دو ال�ص�ه�ي��ون��ي ي��واص��ل م��داه�م��ات��ه
واع �ت ��داءات ��ه ع�ل��ى الفلسطينيني يف مدينة
طولكرم
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هذا واقتحمت قوات العدو الصهيوني ،فجر
السبت ،بلدة عنبتا شرق مدينة طولكرم كما
انتشرت يف بلدة كفر اللبد حبثا عن منفذ
عملية «بركان» أشرف نعالوة.
وقالت مصادر فلسطينية ،إن ق��وات العدو
ال �ص �ه �ي��ون��ي مت ��رك ��زت وس� ��ط ال �ب �ل��دة على
ش ��ارع نابلس وش ��ارع السكة ومنعت حركة
الفلسطينيني وفتشت املنازل.
وأش��ارت إىل أن أعداد كبرية من السيارات
املدنية ال�تي حتمل ق��وات خاصة انتشرت يف
البلدة وسبقت اقتحام القوات هلا .وأضافت أنه
مت اعتقال شاب بعد مداهمة منزله ،وكذلك
تفتيش منزل بالقرب من مقر الدفاع املدني.
كما ش�ه��دت املنطقة ال��واق�ع��ة ب�ين عنبتا
وكفر اللبد انتشاراً مكثفا للطائرات بدون
ط �ي��ار وان� �ت� �ش ��اراً ل ��وح ��دات ج �ي��ش ال��ع ��دو يف
ّ
وتشن ق��وات العدو عمليات اعتقال
املنطقة.
ليلية يومية ،تطال خمتلف حمافظات الضفة
الغربية احملت ّلة ،ويت ّم خالهلا اعتقال مواطنني
تعسفي.
بشكل ّ

عبد املهدي...
* العامري :فتح وسائرون اعطيا احلرية
التامة لعبد املهدي بتشكيل احلكومة
من جانبه ،دعا رئيس ائتالف الفتح هادي
ال �ع��ام��ري ،ال�س�ب��ت ،جملس ال �ن��واب ل�لاس��راع
ب��اك �م��ال االس�ت�ح�ق��اق��ات ال��دس �ت��وري��ة بشأن
انتخاب الرئاسات الثالث ،الفتا اىل أن ائتالفه
وائتالف سائرون أعطيا احلرية التامة لرئيس
ال � ��وزراء امل�ك�ل��ف ع ��ادل ع�ب��د امل �ه��دي بتشكيل
احلكومة.
وقال العامري يف كلمة له أثناء احتفالية
اليت اقامها اجمللس االسالمي االعلى مبناسبة
ال��ذك��رة ال �ـ  37لتأسيسه وتابعتها وسائل
اعالم ،ادعو جملس النواب اىل االسراع ايضا
باكمال االستحقاقات الدستورية بانتخاب
الرئاسات الثالث».
* مصدر إع�لام��ي :أح��زاب كردية تسعى
للحد من نفوذ حزب بارزاني
م��ن ج��ان��ب آخ ��ر ،ذك ��رت صحيفة عربية،
ان األي � ��ام ال�ق�ل�ي�ل��ة امل�ق�ب�ل��ة س�ت�ش�ه��د إع�ل�ان
تشكيل جبهة داخ��ل برملان اإلقليم ،مبينة ان
هذه اجلبهة ستسعى للحد من نفوذ احلزب
الدميقراطي الكردستاني.
وذك ��رت الصحيفة يف تقرير هل��ا تابعته
وس��ائ��ل إع�ل�ام ،ان «أح� ��زاب ك��ردي��ة معارضة
تسعى إىل توحيد صفوفها ،م��ن أج��ل احلد
من نفوذ احل��زب الدميقراطي الكردستاني،
الذي يتزعمه رئيس إقليم كردستان  -العراق
السابق مسعود ب��ارزان��ي ،وذل��ك بعد التقدم
الكبري ال��ذي حققه هذا احل��زب يف انتخابات
برملان اإلقليم ،اليت أجريت يف الـ 30من شهر
أي �ل��ول امل ��اض ��ي ،واحل ��دي ��ث ع��ن نيته تشكيل
حكومة أغلبية».
واض� ��اف� ��ت ال �ص �ح �ي �ف��ة ن �ق�ل�ا ع� ��ن م �ص��در
ك��ردي ان «األح��زاب الكردية املعارضة لنهج
القوى احلاكمة يف إقليم كردستان ،جتري
ات�ص��االت مكثفة منذ أي ��ام ،م��ن أج��ل توحيد
صفوفها داخل برملان اإلقليم ،بهدف تشكيل
كتلة معارضة قوية ،قادرة على كبح مجاح
حماوالت حزب البارزاني التفرد بالسلطة».
وت ��اب� �ع ��ت أن «أب � � ��رز ه � ��ذه األح� � � ��زاب ه��ي
ح ��رك ��ة ال �ت �غ �ي�ير ،واجل� �م ��اع ��ة اإلس�ل�ام �ي ��ة،
واالحت � ��اد اإلس�ل�ام ��ي ال �ك��ردس �ت��ان��ي ،وأح ��زاب
أخ��رى صغرية» ،الفتا اىل ان «األي��ام القليلة
املقبلة ستشهد اإلع �ل�ان ع��ن ت�ف��اه�م��ات بني
أح ��زاب ك��ردي��ة معارضة تعمل على تشكيل
جبهة داخ��ل برملان اإلقليم ،من أج��ل إفشال
خمططات احل��زب الدميقراطي الكردستاني
لتشكيل حكومة أغلبية يف اإلقليم».
* احلشد الشعيب ينفذ عملية إستباقية يف
بابل ..تزامناً مع اقرتاب زيارة األربعني
أم� �ن� �ي� �اً ،ن �ف ��ذ احل� �ش ��د ال� �ش� �ع�ب�ي ،ع�م�ل�ي��ة
استباقية يف حم��اف�ظ��ة ب��اب��ل ض�ب��ط خالهلا
عشرات العبوات الناسفة.
وقال آمر اللواء  42باحلشد علي اجلبوري
يف ح��دي��ث ل �ـ ال �س��وم��ري��ة ن �ي��وز ،إن «احل�ش��د
ال��ش��ع�ب�ي وض� �م ��ن اإلج � � � � ��راءات امل �ت ��واص �ل ��ة
ل�ت��أم�ين زي� ��ارة االرب �ع�ي�ن ،ن�ف��ذ عملية واس�ع��ة
يف حم��اف�ظ��ة ب��اب��ل مت�ك��ن خ�لاهل��ا م��ن ضبط
أح��زم��ة ن��اس�ف��ة وأس �ل �ح��ة خمتلفة يف ج��رف
النصر واإلسكندرية ومناطق اخرى» .واضاف
اجلبوري ،ان «العمليات األمنية مستمرة حتى
انتهاء مراسم الزيارة املليونية بنجاح».
وم��ن امل�ت��وق��ع أن ت�ب��دأ خ�لال االس �ب��وع املقبل
قوافل الزائرين باملشي سريا على االقدام باجتاه
مرقد االم��ام احلسني (ع) يف كربالء مبناسبة
زي ��ارة االرب�ع�ين ،فيما تتخذ ال�ق��وات األمنية يف
احملافظة واحملافظات اجملاورة هلا جمموعة من
االج��راءات األمنية واخلدمية تزامنا مع الزيارة
ال�تي تكون ذروتها يف العشرين من شهر صفر/
التاسع عشر من تشرين االول احلالي .اىل ذلك،
أفاد مصدر أمين ،ان هروب سجناء من مكافحة
اجرام النجف ال ميكن أن تتم دون «تواطؤ» ،فيما
رجح وقوف جهة متنفذة وراء ذلك.
ونقلت صحيفة العربي اجلديد عن املصدر
قوله ان «هروب معتقلني ارتكبوا جرائم خطرية
من سجن حمصن وخمصص الحتجاز كبار
اجملرمني أم��ر مثري للشك» ،مبي ًنا أن «مثل
ه��ذه العملية ال ميكن أن تتم دون ت��واط��ؤ ،أو
ضغوط من قبل جهات متنفذة يف النجف».
وأف� ��اد م�ص��در أم�ن�ي ،اجل�م�ع��ة ،ب �ه��روب مخسة
سجناء من سجن مكافحة اجرام الكرار وسط
حمافظة النجف.

