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ظريف...
حدثت منعت ذلك سواء من قبل أمريكا
أو تطورات أخرى ينبغي الكشف عن األيادي
الكامنة وراء ذلك.
وق��ال ظريف :إن األوروب��ي�ين يقولون بأن
سبب التأخري يف اإلع�ل�ان ع��ن ه��ذه اآللية
هو أنهم يريدون اإلطمئنان اىل طبيعتها
العمالنية ،لكن غالب تصوري هو أن أوروبا
غري مستعدة لدفع الثمن إزاء ذلك.
* التغيريات يف احلكومة السعودية
وح����ول ب��ع��ض ال��ت��غ��ي�يرات ال��ت�ي حصلت
أخ�يراً يف احلكومة السعودية ق��ال ظريف،
أنه لو حصل تغيري يف السياسة اخلارجية
السعودية وجعلتها مبنية على الواقع فإن
ذل���ك خي���دم مصلحة ال��س��ع��ودي��ة نفسها
واملنطقة وال��ع��امل وحن��ن نرحب مبثل هذه
السياسة.
وأض�������اف :أن����ه م���ن امل��ب��ك��ر ال��ت��ك��ه��ن مبا
سيحصل ولو أن بعض املؤشرات تدل على
ال��ع��ك��س م��ن ذل���ك اال ان��ن��ا ع��ل��ى اس��ت��ع��داد
دائ��م فيما لو عمل جرياننا على تصحيح
سياساتهم اخلاطئة.
* زيارة نتنياهو اىل عمان
وحول زيارة رئيس وزراء الكيان الصهيوني
اىل س��ل��ط��ن��ة ع��م��ان ق���ال وزي����ر اخل��ارج��ي��ة
اإلي��ران��ي أن اجلانب العماني وقبل أن تتم
الزيارة قد اطلع طهران اليت أبلغتهم رأيها
بأنها ال تؤيد هكذا زيارة.
وأض������اف :إن ال��ب��ل��دي��ن (إي������ران وع��م��ان)
تربطهما عالقات جيدة ولكن ليس بالضرورة
أن نكون متفقني يف كل القضايا ،فنحن مل
نكن متفقني يف الرأي حول هذا املوضوع مع
العمانيني الذين يعدون من أقرب أصدقائنا
وهم يعلمون ذلك جيداً.
* إيران ال تفاوض حتت الضغط
واكد ظريف بأن من يريد احلوار مع إيران
فإنه ينبغي عليه التحدث بلغة اإلح�ترام
وليس بلغة التهديد أو الضغط وق��ال ،انه
خيطئ من يتصور بانه ميكنه االتيان بإيران
اىل طاولة التفاوض عرب الضغط ،الفتا اىل
ان إي��ران خاضت املفاوضات النووية ليس
بسبب ضغوط اوباما بل حينما اقر اوباما
حبق إيران بالربنامج النووي.
* خيارات إيران
واكد بأن هنالك امام إيران العشرات من
اخليارات احدها اخلروج من اإلتفاق النووي
واضاف ،ان لنا خيارات داخل اإلتفاق النووي
وخ���ارج���ه اي���ض���ا ع��ل��ى م��س��ت��وى ال��ع�لاق��ات
الثنائية ومتعددة االطراف ،وان املهم لنا هو
مصاحل الشعب.
*ال��دي��ن امل�ترت��ب على بريطانيا لصاحل
إيران
وبشأن الدين املرتتب إليران على بريطانيا
ق����ال :إن ب��ري��ط��ان��ي��ا م��ت��أخ��رة  40ع��ام��اً يف
تسديد الدين املرتتب عليها لصاحل إيران
ول��ق��د ت��اب��ع��ن��ا ال��ق��ض��ي��ة وه���ي يف مراحلها
القضائية وتوصلنا اىل نتائج جيدة وانين
اعتقد بانه ليس امام احلكومة الربيطانية
سوى تسديد الدين إليران.
* املفاوضات مع طالبان
وحول املفاوضات مع طالبان قال ظريف:
إن مجيع الدول تتباحث مع تنظيم طالبان
بصورة رمسية ،كما أن إيران ستتباحث مع
طالبان عرب وزارة اخلارجية.
ويف ال���س���ي���اق ،أك�����دت م��س��ؤول��ة ال��ع�لاق��ات
اخل���ارج���ي���ة يف اإلحت�������اد األوروب���������ي ف��دري��ك��ا
موغرييين أن اإلحت��اد الي��زال ملتزم باإلتفاق
ال��ن��ووي م��ع إي����ران؛ مبينة أن ك��اف��ة تقارير
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد على
ال��ت��زام طهران جبميع تعهداتها يف اط��ار هذا
اإلتفاق.
وق��ال��ت م��وغ��ري�ني يف ح���وار م��ع م��وق��ع (الي��و
م��ي��ن��ت) :أن اإلحت���اد األوروب����ي بكافة أعضائه
يسعى ج��اه��دا للحفاظ على اإلت��ف��اق النووي
وأن مساعينا ترتكز على حفظ هذا اإلتفاق يف
العام امليالدي اجلديد وحنن نقوم بذلك من
أجل توفري األمن اجلماعي ألنفسنا.
وأردفت :حنن نعمل على منع وقوع أزمة أمنية
يف منطقة الشرق األوسط املتأزمة.
وأك��دت املسؤولة األوروبية ،أن حتقيق جزء
من هذا اهل��دف يستلزم بأن تتمكن شركاتنا
م���ن اق���ام���ة ع�ل�اق���ات جت���اري���ة واق��ت��ص��ادي��ة مع
نظرياتها اإلي��ران��ي��ة ،وحن��ن نبذل على ال��دوام
جهوداً حثيثة لتحقيق هذا اهلدف.
وصرحت موغرييين أي��ض��اً :حنن نسعى اىل
توفري آليات بهدف محاية التجار األوروبيني
أمام احلظر والتهديدات األمريكية مبا يسمح
هل��م امل��ض��ي ق��دم��اً حن��و ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري مع
إيران.
وتابعت :بيد أن هذه القضية طرحت نقاشات
كثرية ح��ول سيادة أوروب��ا واستقالهلا ،لكننا
كدول أوروبية لن نرضى إطالقاً بأن تتخذ قوة
أجنبية ق��رارات بد ًال ع ّنا حتى إذ كانت أقرب
صديقة وحليفة لنا.

ترامب...
األم��ري��ك��ي��ة يف االن���س���ح���اب م���ن س���وري���ا.
وأف�����ادت الصحيفة األم��ري��ك��ي��ة ،ن��ق�ل ً
ا عن
مصدر مطلع ،أن الرئيس األمريكي ،دونالد
ت��رام��ب ،واف��ق ع��ل��ى متديد ف�ترة إنسحاب

اجليش األمريكي من سوريا ،إىل  4أشهر.
وأض���اف���ت ال��ص��ح��ي��ف��ة :إن ت��رام��ب تطرق
إىل ذلك ،أثناء زيارته األخ�يرة إىل العراق
وحت��دث��ه بشكل س��ري ه��ن��اك م��ع اجل��ن��رال،
ب��ول الك��ام�يرا ،ق��ائ��د العملية العسكرية
ضد داعش ،مؤكدة أن ترامب ،وعد بتوفري
عدة أشهر للعسكريني األمريكيني لتنفيذ
االنسحاب من سوريا.
وأعلن الرئيس األمريكي دونالد ترامب،
االثنني ،أن ب�لاده ستعيد قواتها من سوريا
بوترية بطيئة ،مشريا إىل أنه على التوازي
مع ذلك ستستمر تلك القوات يف حماربة
تنظيم (داعش) اإلرهابي.
فيما قام جنود أمريكيون بنقل أسلحة إىل
العراق من مستودع يف منطقة احلسكة يف
مش��ال ش��رق س��وري��ا ،وه��ذا هو أول مستودع
يقومون بإخالئه بعد قرار الرئيس األمريكي
دون��ال��د ت��رام��ب بسحب ال��ق��وات م��ن سوريا،
وفقاً لوكالة أنباء األناضول الرتكية.
وت��أت��ي ه��ذه األن��ب��اء ،بعد أي���ام م��ن إع�لان
الرئيس األم��ري��ك��ي سحب ق���وات ب�ل�اده من
س���وري���ا ،وم���ا ص��اح��ب ذل���ك م��ن ان��ت��ق��ادات
داخلية وخارجية تطورت إىل استقالة وزير
ال���دف���اع ج��ي��م��س م��ات��ي��س ،وق��ب��ل��ه��ا مبعوث
واشنطن للتحالف ال��دول��ي ض��د (داع���ش)
بريت مكغورك.
اىل ذلك هاجم الرئيس األمريكي دونالد
ت��رام��ب م��ن ان��ت��ق��دوا ق���راره بسحب ال��ق��وات
األمريكية من سوريا ،وق��ال :لو أن أي أحد
فعل ما فعله لتم اعتباره بطال قويا.
وق���ال ت��رام��ب يف تغريدتني ل��ه :ل��و أن أي
شخص غ�ير دون��ال��د ت��رام��ب فعل م��ا فعلته
يف سوريا ،اليت كانت بيئة فوضى لداعش
عندما أصبحت رئيسا ،ألصبح بطال قوميا.
فقد مت القضاء على أغلب داع��ش ،وحنن
نعيد ببطء قواتنا إىل الوطن ليكونوا مع
ع��ائ�لات��ه��م ويف ن��ف��س ال��وق��ت حن���ارب بقايا
داعش حسب تعبريه.
وتابع ترامب قائال يف تغريدة ثانية :إنه
خ��اض محلته االنتخابية متعهدا بإخراج
القوات من سوريا ومن مناطق أخرى ،واآلن
عندما بدأ يف إخراجها تشكو وسائل اإلعالم
الكاذبة أو بعض اجلنراالت الفاشلني الذين
مل يستطيعوا أن يقوموا بعملهم قبل أن
أص����ل ،ي��ش��ك��ون م�ني وم���ن تكتيكاتي ال�تي
حتقق جناحا .أنا فقط أفعل ما قلت إنين
سأفعله.
وك����ان ال��رئ��ي��س ت���رام���ب ق���د ق���رر سحب
القوات األمريكية من سوريا وعددها حوالي
 2200ج��ن��دي ،وه��و ال��ق��رار ال��ذي أسفر عن
اس��ت��ق��ال��ة وزي���ر ال��دف��اع األم��ري��ك��ي جيمس
ماتيس.

نائب القائد...
منذ انتصار الثورة اإلسالمية عرب ثالثة
أس��ال��ي��ب مت��ث��ل��ت ب��إش��ع��ال ح���رب ال��س��ن��وات
الثماني (شنها النظام العراقي السابق يف
مثانينات القرن املاضي) واحل��رب الناعمة
والنفسية والضغوط االقتصادية.
وأض���اف :إننا جنتاز ال��ي��وم مرحلة مهمة
وم��ش��رق��ة م��ن ت��اري��خ إي���ران اإلس�لام��ي��ة وان
الشعب يشيد حالياً تارخياً شاخماً للبالد.
ووص����ف احل���رك���ات ال��ت��ح��رري��ة لشعوب
املنطقة بأنها استلهمت من نهضة الشعب
اإليراني ،مؤكدا على دور االميان والعقيدة
يف حتقيق االنتصار.
وتابع :إن العامل اإلسالمي استطاع حتقيق
اإلنتصارات من خالل تصدّيه للمتغطرسني
بإعتماد الدين واإلميان واإلحتذاء بتجربة
الشعب اإليراني.
واع��ت�بر أن احل���رب النفسية ال�تي يشنها
األع���داء منذ أع���وام تصب يف س��ي��اق ضرب
عقيدة الشعب اإلي��ران��ي وقيمه اإلسالمية
واس��ق��اط النظام اإلس�لام��ي إال أن حضور
ال��ش��ع��ب وح��ك��م��ة ق��ائ��د ال��ث��ورة أف��ش��ل��ت ه��ذا
املخطط.

جهانغيري...
وج��ه��ه��ا اىل ن���ظ���رائ���ه يف خم��ت��ل��ف دول
العامل ،ه ّنأهم فيها حبلول السنة امليالدية
اجلديدة.
وأع���رب مشخاني يف رسائله ع��ن متنياته
بالنجاح والشموخ والتقدّم للدول الصديقة،
آم��ل� ً
ا ب���أن ي��ش��ه��د ال��ع��ام اجل��دي��د زي����ادة يف
اإلستقرار والتحاور والتعاون على الصعيد
العاملي وإخنفاض نسبة العنف.
كما متنى مشخاني بأن يتوسع التعاون
ويتع ّزز ،معترباً إيّاه سبي ً
ال ُّ
لتمتع الشعوب
باألمن واهلدوء والسالم.

العميد أشتري...
وخالل استقباله األمني العام حلركة اجلهاد
اإلسالمي يف فلسطني زياد خنالة والوفد املرافق
ل��ه يف ط��ه��ران ،ق��ال العميد أش�ت�ري ،أن جبهة
امل��ق��اوم��ة الفلسطينية ح��ق��ق��ت ال��ن��ج��اح متى
م��ا وق��ف��ت متضامنة ومب��ش��ارك��ة الشعب أم��ام
الصهاينة.
وأش�����ار اىل م��ظ��اه��ر االب��ت��ه��اج ل���دى الشعب
اإليراني بإنتصارات الشعب الفلسطيين وقال:
إن اإلم��ام اخلامنئي العزيز (م��د ظله العالي)
ي��دع��م امل��ق��اوم��ة دوم���اً أم���ام الكيان الصهيوني،

وحنن أيضاً سائرون على نهجه يف دعم الشعب
الفلسطيين امل��ظ��ل��وم ،ومستعدون لتقديم أي
مساعدة ممكنة.
وأشار اىل تصرحيات مساحة القائد اليت
ّ
بشر فيها بإنتصار جبهة املقاومة ،معرباً عن
أمله بأن يتحقق هذا األمر قريبا ان شاء اهلل
تعاىل وتتحرر القدس العزيزة.
واشار اىل االمكانيات العالية اليت متتلكها
ق����وى األم�����ن ال���داخ���ل���ي اإلي����ران����ي ،م��ع��ل��ن��اً
اإلس��ت��ع��داد لنقل اخل�ب�رات وتنظيم دورات
تدريبية لقوات جبهة املقاومة.
ويف جانب آخ��ر من حديثه أش��ار العميد
اش��ت�ري اىل ذل وه�����وان أم��ري��ك��ا وال��ك��ي��ان
الصهيوني ال��ي��وم يف ال��ع��امل وامل��ث��ال البارز
لذلك هو الزيارة السرية اليت قام الرئيس
األم���ري���ك���ي اىل ال����ع����راق وق�������ال :إن ق���وى
اإلستكبار اخلاوية قد إنكشفت امام شعوب
العامل كله خاصة جبهة املقاومة ،وباملقابل
نشهد تعاظم عزة املسلمني وجبهة املقاومة
واجلمهورية اإلسالمية ي��وم��اً بعد آخ��ر يف
ظل القيادة الرشيدة والتوجيهات احلكيمة
لقائد ال��ث��ورة اإلسالمية اإلم��ام اخلامنئي
ال��ع��زي��ز (م��د ظله ال��ع��ال��ي) وب��وج��ود جبهة
املقاومة.
م��ن ج��ان��ب��ه أش���اد األم�ي�ن ال��ع��ام حلركة
اجلهاد اإلسالمي يف فلسطني خالل اللقاء
ب��دع��م اجل��م��ه��وري��ة اإلس�لام��ي��ة اإلي��ران��ي��ة
جلبهة امل��ق��اوم��ة خ�لاف��اً لبعض ال����دول يف
املنطقة ،معترباً اجنازات وانتصارات جبهة
املقاومة بأنها مدينة للجمهورية اإلسالمية.
وأش�����ار خن��ال��ة اىل أن األع�����داء ينفقون
مئات م��ل��ي��ارات ال����دوالرات لضرب القضية
الفلسطينية وإنهائها ،ولفت اىل النجاحات
اجليدة اليت حتققت يف ظل مقاومة الشعب
ال��ف��ل��س��ط��ي�ني رغ����م ال��ك��ث�ير م���ن امل��ش��اك��ل
القائمة ،استلهاماً من ال��روح الثورية لدى
قائد ال��ث��ورة اإلسالمية اإلم���ام اخلامنئي،
معرباً عن ثقته بأنه سيتم يف ظل مثل هذه
الروح شل العدو الصهيوني وحتقيق النصر
إن شاء اهلل تعاىل.
وأشاد أمني عام حركة اجلهاد اإلسالمي
بإهتمام قائد قوى األمن الداخلي اإليراني،
معرباً ع��ن ثقته ب��أن ق���درات وخ�ب�رات هذه
القوى ستساعد يف مسار جبهة املقاومة.
وخ�ل�ال لقائه أم�ين ع��ام ح��رك��ة اجلهاد
اإلس�لام��ي الفلسطيين ،زي���اد خن��ال��ة ،قال
رئ���ي���س جم���م���وع���ة ال���ص���داق���ة ال�برمل��ان��ي��ة
اإليرانية الفلسطينية ،أم�ير خجستة ،أن
دع��م إي��ران للقضية الفلسطينية نابع من
مبادئها اإلعتقادية.
وت����ب����ادل ال���ط���رف���ان خ��ل�ال ال���ل���ق���اء آخ��ر
مستجدات القضية الفلسطينية.
وأشار خجستة اىل مساعي أمريكا والكيان
الصهيوني وب��ع��ض دول املنطقة ال��رام��ي��ة
لطمس القضية الفلسطينية والتطبيع
م��ع الكيان الغاصب وأض���اف :إن القضية
الفلسطينية والقدس الشريف هما قضية
ال���ع���امل اإلس��ل�ام����ي األوىل وأن ال��ش��ع��وب
اإلسالمية ستواجهة الكيان الصهيوني حتى
حت��ري��ر ك��ام��ل األراض����ي احملتلة وال��ق��دس
ال��ش��ري��ف ،م��ؤك��داً إن ال��ش��ع��ب واحل��ك��وم��ة
اإليرانية وبقيادة مساحة اإلمام اخلامنئي
ستدعم املقاومة اإلسالمية الفلسطينية
بكل قوة.
وأشار خجستة اىل هزمية أمريكا يف سوريا
وال��ع��راق وأفغانستان وق��ال :سنشهد قريبا
ه��زمي��ة أم��ري��ك��ا يف القضية الفلسطينية
وك���م���ا س��ن��ش��ه��د ال���ق���ض���اء ع���ل���ى ال��ك��ي��ان
الصهيوني الغاصب.
من جانبه أعرب أمني عام حركة اجلهاد
اإلس�لام��ي الفلسطيين ،زي���اد خن��ال��ة ،عن
ش��ك��ره وت��ق��دي��ره ل��ل��ج��م��ه��وري��ة اإلس�لام��ي��ة
اإلي��ران��ي��ة ل��دع��م��ه��ا للشعب الفلسطيين
وحركة املقاومة اإلسالمية وقال :إن إيران
هي ال��داع��م الرئيسي للشعب الفلسطيين
وحاملة لواء مواجهة الكيان الصهيوني.
وأض���اف :إن امل��ق��اوم��ة اإلس�لام��ي��ة حققت
وخ���ل��ال األع��������وام امل���اض���ي���ة ال���ع���دي���د م��ن
االنتصارات يف مواجهة الكيان الصهيوني
وسنشهد يف املستقبل مزيداً من اإلنتصارات.
واعترب خنالة املقاومة هي السبيل الوحيد
ل��ت��ح��ري��ر األراض�����ي الفلسطينية احملتلة
وقال :إن حركة اجلهاد اإلسالمي ستواصل
نضاهلا ضد الكيان الصهيوني حتى حترير
ك��ام��ل األراض�����ي الفلسطينية وال��ق��دس
الشريف.
ي����ذك����ر ،أن وف�����د م����ن ح���رك���ة اجل���ه���اد
االسالمي يف فلسطني برئاسة األمني العام
ل��ل��ح��رك��ة زي����اد خن��ال��ة ،ي����زور اجل��م��ه��وري��ة
اإلس�لام��ي��ة اإلي��ران��ي��ة ح��ي��ث ال��ت��ق��ى كبار
امل��س��ؤول�ين اإلي���ران���ي�ي�ن وع��ل��ى رأس���ه���م آي��ة
اهلل العظمى مس��اح��ة اإلم���ام السيد علي
اخلامنئي (دام ظله).
وقد مسع الوفد من مسؤولي اجلمهورية
اإلسالمية اإليرانية تأكيد إي��ران الكامل
على وقوفها اىل جانب الشعب الفلسطيين
ومقاومته بكل األشكال.
وملتابعة هذه الزيارة التقى موقع (العهد)
اإلخباري األمني العام للحركة زياد خنالة،
ح��ي��ث أك���د (أن��ن��ا ننظر اىل ه���ذه ال��زي��ارة
بشكل طبيعي ن��ظ��راً لطبيعة العالقة بني
اجلمهورية اإلسالمية اإلي��ران��ي��ة وحركة
اجل��ه��اد اإلس�لام��ي وال��ش��ع��ب الفلسطيين،
ال���زي���ارة ه��ي ت��أك��ي��د ع��ل��ى ه���ذا التحالف
والعالقة التارخيية).

وأض���اف خن��ال��ة( :مل حي��دث أي تغيري يف
هذه العالقة طوال الوقت ،وتأتي هذه الزيارة
لتعزيز ال��ع�لاق��ات ومناقشة هموم الشعب
الفلسطيين وال��ت��ح��دي��ات ال�تي تواجهه يف
املنطقة ،وألهمية إي���ران ووزن��ه��ا اإلقليمي
وال��دول��ي ،ودوره���ا السياسي الكبري يف هذه
امل��ن��ط��ق��ة ك��ون��ه��ا ت��ق��ف م���ؤي���دة وم��س��ان��دة
وداعمة للشعب الفلسطيين).
وق������ال األم���ي��ن ال����ع����ام حل���رك���ة اجل���ه���اد
اإلس��ل��ام�����ي إن (م�����واق�����ف امل����س����ؤول��ي�ن يف
اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية دائماً مؤيدة
ومساعدة للشعب الفلسطيين وهم يقفون
اىل جانبنا كما مل يقف أي مسؤول آخر
يف املنطقة ،ل��ذل��ك جن��د دائ��م��اً فلسطني
وه���م���وم ال��ش��ع��ب ال��ف��ل��س��ط��ي�ني ح���اض���رة يف
ملفاتهم وحن��ن نشكرهم ون��ق��در هل��م هذا
اجلهد الكبري ،وللشعب اإليراني أيضاً الذي
حيتضن املقاومة يف فلسطني ولبنان).

تقي زادة) ،أن وزارة الدفاع صامدة اليوم امام
تهديدات امريكا والكيان الصهيوني وهي علي
أهبة اإلستعداد للدفاع عن البالد.
وعلى هامش مراسم افتتاح مسابقات القرآن
الكريم ل���وزارة ال��دف��اع املنعقدة مبقر مؤسسة
الصناعات الدفاعية يف طهران ،اش��ار العميد
قاسم تقي زادة أمس الثالثاء اىل تأكيد اإلمام
اخلميين(رض) على تالوة القرآن الكريم ونشره
يف اجمل��ت��م��ع؛ مضيفاً أن ق��ائ��د فيلق ال��ق��دس
التابع حلرس الثورة اإلسالمية العميد (قاسم
سليماني) ق��ال يف وق��ت س��اب��ق ،امن��ا حتقق يف
عملية (ف���او) وك��ذل��ك م��ا حتقق أخ�ي�راً من
إجن��ازات ومكتسبات بيد املدافعني عن املراقد
املقدسة ألهل البيت عليهم السالم يف العراق
وس��وري��ا واحل���دي���دة ،ك��ان مث��رة ت�ل�اوة ال��ق��رآن
الكريم من قبل املناضلني وسط ساحة احلرب.
واش���ار أن وزارة ال��دف��اع ص��ام��دة ال��ي��وم بوجه
تهديدات أمريكا والكيان الصهيوني مؤكداً:
حن���ن م��س��ت��ع��دون ل��ل��دف��اع ع���ن ال���ب�ل�اد إذا ما
إقتضى األمر.

ويف السياق ،كانت عضو تكتل (النساء)
يف جملس شورى اإلسالمي السيدة (طيبة
سياوشي) قد أعلنت عن قرار تعيني السيدة
مح�يرا ريغي ،يف منصب سفري اجلمهورية
اإلس�لام��ي��ة اإلي��ران��ي��ة ل��دى دول���ة ال�برون��اي
لتكون ثاني إم��رأة تشغل ه��ذا املنصب بعد
انتصار الثورة اإلسالمية يف إيران.
وأوض���ح���ت س��ي��اوش��ي يف ت��ص��ري��ح مل��راس��ل
(إرن����ا) أم��س ال��ث�لاث��اء ،أن وزي���ر اخلارجية
حممد ج���واد ظ��ري��ف أك��د خ�لال اجتماع
التكتل ال��ن��س��ائ��ي يف ال�برمل��ان ع��ل��ى تعزيز
حضور املرأة يف وزارة اخلارجية.
وت��اب��ع��ت :ل��ق��د أع��ل��ن ظ��ري��ف خ�ل�ال ه��ذا
االج��ت��م��اع ع��ن اي��ف��اد السيدة مح�يرا ريغي
اىل دول���ة ب��رون��اي بعد اك��م��ال اج��راءات��ه��ا
القانونية لتكون ثاني ام���رأة إي��ران��ي��ة بعد
ال��س��ي��دة م��رض��ي��ة أف��خ��م س��ف�يرة إي�����ران يف
م��ال��ي��زي��ا ،وال�ت�ي ستشغل ه���ذا امل��ن��ص��ب يف
مرحلة ما بعد الثورة اإلسالمية.
ولفتت امل��س��ؤول��ة ال�برمل��ان��ي��ة اىل أن وزي��ر
اخل��ارج��ي��ة ص���رح خ�ل�ال اج��ت��م��اع التكتل
ال��ن��س��ائ��ي أن���ه م��ن امل��م��ك��ن ت��ع��ي�ين س��ف�يرات
أخريات من قبل وزارة اخلارجية قريباً.
يذكر أن (مح�يرا ريغي) هي واح��دة من
الناشطات البلوش يف حمافظة سيستان
وبلوشستان ،وعينت عام  2014يف منصب
قائمقام قضاء (قصر قند) ،وشغلت سابقاً
مديرة ناحية جابهار جنوب شرق إيران.

طالبان تؤكد...

قائمقام...

بعيدي نجاد...
وورد يف احل��س��اب الشخصي للسفري بعيدي
جن���اد ع��ل��ى م��وق��ع ال��ت��ل��غ��رام :أن���ه وف���ق التقرير
املفصل لقيادة اجليش الروسي فإنه يف يوم 25
ك��ان��ون األول /ديسمرب حيث كانت البلدان
الغربية تقضي عطلة رأس السنة ،استهدفت
املقاتالت اإلسرائيلية سوريا حيث وضعت األمن
املالحي الدولي للمخاطر عرب استخدام أسلوب
التضليل واإلختفاء يف مسارات الطائرات املدنية
لتضليل املضادات وهو ما كان قد أوشك على
إسقاط طائرتني مدنيتني اثناء رحلتهما اىل
دمشق وبريوت والتس ّبب بكارثة انسانية.
وأوض����ح :أن��ه قبل ف�ترة وع�بر اس��ت��خ��دام هذا
األس����ل����وب أص��ي��ب��ت ط���ائ���رة روس���ي���ة م���ن ط���راز
ايليوشن يف أج��واء الالذقية السورية ما أسفر
عن مقتل مجيع ركابها اذ كانت الطائرات
احلربية الصهيونية قد حلقت يف أجواء سوريا
بعد اخرتاقها أجواء لبنان بصورة غري شرعية.
ولفت اىل أن احلكومة اللبنانية ق��د قدّمت
ش��ك��اوى اىل جملس األم���ن ال��دول��ي ع���دّة م��رات
بسبب انتهاك (إسرائيل) ألجواء البالد اال أنها
مل تتلق أي رد.

إختبار قمر...
عن بعد والتقاط ص��ور إلي��ران من ثالثة
أطياف وسيتم إطالقه حممو ً
ال على صاروخ
سيمرغ لوضعه على ارتفاع  500كيلومرت
عن سطح األرض وبزاوية ميالن  55درجة.

األركان العامة...
مل��واج��ة أي��ة ت��ه��دي��دات .وأض���اف صاحلي أمس
ال��ث�لاث��اء يف ت��ص��ري��ح مل��راس��ل (إرن�����ا) ،أن ال��ق��وة
ال��دف��اع��ي��ة للجمهورية اإلس�لام��ي��ة اإلي��ران��ي��ة،
ملحوظة اىل درجة ال ميكن وصفها .وص ّرح :إن
أنواع احلظر املفروض ضد اجلمهورية اإلسالمية
مل ولن تؤثر على القدرات الدفاعية للبالد؛
م��ؤك��داً أن األع����داء ي��درك��ون ه��ذا األم��ر
ويعرفون القدرات الدفاعية اإليرانية جيداً.
وتابع نائب رئيس األركان العامة للقوات
املسلحة ،أن��ه إذا ك��ان للحظر أث���راً على
القدرات الدفاعية للجمهورية اإلسالمية،
ملا جلأ األعداء للذهاب خفية وخوفاً لتفقد
مقارهم يف العراق.
وأضاف اللواء صاحلي ،أن الزيارة السرية
للمسؤولني األمريكني لتفقد مقارهم يف
ال��ع��راق ،ج���اءت يف نفس ال��وق��ت ال���ذي بات
يذهب مسؤولو اجلمهورية اإلسالمية وبكل
إق��ت��دار اىل ال��ع��راق للمشاركة يف مسرية
زيارة أربعينية اإلمام احلسني عليه السالم.
م��ن ج��ان��ب��ه ،ق��ال ن��ائ��ب وزي���ر ال��دف��اع واس��ن��اد
ال���ق���وات امل��س��ل��ح��ة االي��ران��ي��ة ال��ع��م��ي��د (ق��اس��م

وزي����ر اخل��ارج��ي��ة ل��ل��ش��ؤون ال��س��ي��اس��ي��ة يف
ط��ه��ران ،وق���ال :إن ال��وف��د أج���رى حم��ادث��ات
مكثفة م��ع ال��وف��د اإلي��ران��ي برئاسة عباس
عراقجي.
وأك���د امل��ت��ح��دث ب��إس��م ح��رك��ة طالبان
(ذبيح اهلل جماهد) ،يف بيان ،زيارة وفد من
حركته إىل طهران ولقائه مع مسؤولني
إي���ران���ي�ي�ن ،م��ض��ي��ف��اً أن ال���وف���د ارس�����ل إىل
طهران للتشاور مع املسؤولني حول أوضاع
أفغانستان بعد اإلح��ت�لال وإح�ل�ال السالم
واألمن يف البالد واملنطقة ودول اجلوار.
وأش�����ار إىل أن مم��ث��ل��ي ح��رك��ة ط��ال��ب��ان
يقومون بزيارات مستمرة لدول اجلوار من
أج��ل جلب دع��م سياسي وأخالقي من هذه
ال��دول والتعاون إلنهاء إحتالل أفغانستان
وإحالل السالم فيها.

كيف اختلفنا...
وتوقعات معظم اخلرباء بأن هذا االنهيار
ل��ن ي��ت��وق��ف ،يف ظ��ل ح��ال��ة ال��ف��وض��ى وع��دم
االستقرار ال�تي تعيشها ال��والي��ات املتحدة
ح��ال��ي��اً ب��س��ب��ب س��ي��اس��ات ت��رام��ب احل��م��ق��اء
املتهورة ،دفعت الكثري من النواب وأعضاء
جملس الشيوخ اجلمهوريني إىل االنتقال
م��ن خ��ن��دق احل��ي��اد ،إىل خ��ن��دق امل��ع��ارض��ة،
واملواجهة ل��ه ،واخل��وف من هزمية ساحقة
ل���ل���ح���زب اجل����م����ه����وري يف االن���ت���خ���اب���ات
ال��رئ��اس��ي��ة وال��ت��ش��ري��ع��ي��ة امل��ق��ب��ل��ة ،تتواضع
أم���ام���ه���ا ه���زمي���ة اجل���م���ه���وري�ي�ن وف��ق��ده��م
األغلبية يف جملس النواب يف االنتخابات
النصفية األخرية.
إنهيار أسهم مؤشر (داوج��ون��ز) يف بورصة
(وول س�تري��ت) خطري ألن��ه��ا متثل خسارة
كبرية ليس لطبقة رجال األعمال والطبقة
امل���ت���وس���ط���ة ،ال��ت�ي ت��ش��ك��ل حم����ور اه��ت��م��ام
نسبة كبرية من املساهمني واملستثمرين،
ف��ي��ه��ا ،واحل����ال ن��ف��س��ه ي��ق��ال ع��ن ص��ن��ادي��ق
التقاعد ال�تي تستثمر نسبة ك��ب�يرة من
أرص��دت��ه��ا ف��ي��ه��ا ،وه����ؤالء يشكلون مجيعاً
القاعدة الرئيسية للناخبني اجلمهوريني،
والدميقراطيني أيضاً وأثريائهم خصوصاً.
أم��ا إذا انتقلنا إىل منطقتنا ،أي الشرق
االوس���ط ،ف��إن التخبط هو العنوان األب��رز
لسياسات ت��رام��ب ط���وال ال��ع��ام�ين األول�ين
م��ن رئ��اس��ت��ه ،ف��ـ(ص��ف��ق��ة ق��رن��ه) خلقت من
امل��ش��اك��ل أك��ث��ر مم���ا ق��دم��ت م���ن ح��ل��ول،
ومن راهن عليهم لتسويقها وأبرزهم األمري
حممد ب��ن سلمان ،ول��ي العهد السعودي،
ي��واج��ه تهديدات خطرية ق��د تطيح ب��ه من
منصبه أب��رزه��ا مقتل الصحايف السعودي
مج��ال خاشقجي ،وفشل احلسم عسكرياً
يف ال��ي��م��ن ،ق�����راره ب��س��ح��ب ق���وات���ه مج��ي��ع��اً
م��ن س��وري��ا ( 2200ج��ن��دي) ونصفها من
أف��غ��ان��س��ت��ان ( 14أل���ف ج��ن��دي) مل تؤكد
هزميته وانهيار مشاريعه فقط ،وإمنا قلصت
شعبيته ،وهزت هيبته ،يف أوساط املؤسستني
ال��س��ي��اس��ي��ة وال��ع��س��ك��ري��ة احل��اك��م��ت�ين يف
الواليات املتحدة.
ال��زي��ارة األخ�يرة ال�تي ق��ام بها ترامب إىل
ق���اع���دة (ع�ي�ن األس�����د) يف ال���ع���راق لقضاء
أع���ي���اد امل���ي�ل�اد وس���ط ج���ن���وده ،واس��ت��غ��رق��ت
بضع ساعات ،جاءت تأكيداً على ما نقول،
ف�ترام��ب ال��ذي ق��ال إن ب�لاده أنفقت سبعة
تريليونات دوالر يف ال��ش��رق األوس����ط ،من
بينها مخسة تريليونات يف ح��رب ال��ع��راق
وح���ده���ا ،ت��س��ل��ل إىل ال��ق��اع��دة األم��ري��ك��ي��ة
املذكورة آنفاً مثل اللص ،ومل يبلغ القيادة
العراقية مبوعد وصوله مطلقاً خوفاً على
حياته ،ورفض أن يلتقي الرئاسات العراقية
الثالث يف بغداد للسبب نفسه ،وقد أحسنت
ه��ذه ال��رئ��اس��ات صنعاً عندما عاملته بكل
احتقار ،مما يؤكد أن العراق ال��ذي ميهد
لالنضمام بقوة إىل حمور املقاومة يتعافى،
ويريد تصحيح مساره ،والعودة إىل حاضنته
العربية ،أو هكذا نأمل.
تصوروا أن تنفق الواليات املتحدة سبعة
تريلونات دوالر يف حروبها يف منطقة الشرق
األوس��ط ،وال يستطيع رئيسها زي��ارة بغداد
من الباب ،خوفاً على حياته ،وبعد  15عاماً
من انتهاء احل��رب العراقية ،وادع��اء دولته
النصر فيها؟
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ت���رام���ب إن���ه���زم يف س���وري���ا وأف��غ��ان��س��ت��ان
وال��ي��م��ن ول��ي��ب��ي��ا ،وسيضطر جم�ب�راً على
سحب قواته جير أذيال اخلزي والعار ،وها
هم حلفاؤه يف دول جملس التعاون الذين
راهنوا على جناحه وبالده يف تغيري النظام
يف دمشق يهرولون إىل العاصمة السورية
طلباً للعفو وال��غ��ف��ران وإلع���ادة العالقات
وتقديم التعهدات والوعود باملشاركة يف
إع���ادة اإلع��م��ار ،وال نستبعد أن ال يطول
بقاء القوات األمريكية يف العراق (5500
ج��ن��دي) أي���ض���اً ،خ��اص��ة ب��ع��د إع�لان��ه ب��أن
قواعد بالده فيه (أي العراق) ستستخدم يف
شن ضربات جوية ضد (اإلرهاب) يف سوريا،
ورمبا إيران أيضاً ،األمر الذي يؤكد الغباء
واجلهل بالتغيريات املستجدة يف املنطقة
أو ً
ال ،والرفض املطلق ألي إنتهاك للسيادة
العراقية.
ال��زم��ي��ل��ة ال�بري��ط��ان��ي��ة ال�ت�ي تكتب م��ق��ا ً
ال
أس��ب��وع��ي��اً يف أك��ب�ر ص��ح��ي��ف��ة ب��ري��ط��ان��ي��ة
حمافظة (ديلي تلغراف) ،عارضت سحب
ترامب قواته من سوريا و(الشرق األوسط)
ألن ه����ذا ي��ع�ني ت��س��ل��ي��م امل��ن��ط��ق��ة ل��روس��ي��ا
ورئ���ي���س���ه���ا ف��ل�ادمي��ي�ر ب����وت��ي�ن ،ف���ك���ان ردي
(ومل���ا ال) مل حن��ص��ل ك��أب��ن��اء املنطقة من
اهليمنة األم��ري��ك��ي��ة ال�ت�ي اس��ت��م��رت نصف
ق��رن تقريباً غ�ير احل���روب ون��ه��ب ال��ث��روات،
ول��ن تكون اهليمنة ال��روس��ي��ة أكثر س��وءاً،
وه����ي ع��ل��ى أي ح����ال ج�����اءت ب��ع��د ت��ق��دي��م
التضحيات وبنا ًء على دع��وة رمسية مثلما
ه��و احل���ال يف س��وري��ا ،ونتيجة للعنصرية
وال��غ��ط��رس��ة األم��ري��ك��ي��ت�ين وه��زمي��ت��ه��م��ا يف
ميادين القتال.
ت��رام��ب ط��رد أكثر م��ن عشرين مسؤو ً
ال
م��ه��م��اً يف ال��ب��ي��ت األب���ي���ض آخ���ره���م جيم
م��ات��ي��س ،وزي���ر ال���دف���اع ،ون��ع��ت��ق��د أن ال���دور
زاح�����ف ب��س��رع��ة ل��ك��ي ي���ش���رب م���ن ك��أس
ال��ط��رد نفسه ،وعلى ي��د الكونغرس ،وهل��ذا
ي��رجت��ف ح��ل��ي��ف��ه ب��ن��ي��ام�ين ن��ت��ن��ي��اه��و رع��ب��اً
وخوفاً ،وكل حلفائه العرب الذين راهنوا
ع��ل��ي��ه ،وط��� ّب���ع���وا ال���ع�ل�اق���ات م���ع���ه ،وحن��ن
نتحدث هنا عن األخري( ،نتنياهو) ،وتابعه
كوشنر ..واألي��ام بيننا ..وك��ل ع��ام وأنتم
بألف خري.
* املصدر رأي اليوم
تتمــــــات صفحــــــة
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الحوثي يبدي...
امل�لاح��ي��ط ق��ب��ال��ة ج���ي���زان ،وف���ق م��ا أف��اد
مصدر عسكري ميين وكالة األنباء اليمنية
«سبأ».
وأكد املصدر قنص ستة جنود سعوديني
جنوب ش��رق جحفان وغ��رب جبل العمود،
فيما تكبد املرتزقة خسائر مادية وبشرية
إث��ر عملية هجومية على مواقعهم جنوب
شرق جحفان.
ويف ع���س�ي�ر ،ت���ص���دى اجل���ي���ش وال��ل��ج��ان
الشعبية لزحف اجليش السعودي ومرتزقته
غ��رب جم��ازة وتكبيدهم خسائر يف األرواح
وال��ع��ت��اد ،كما ّ
مت كسر زح��ف�ين للجيش
السعودي على مواقع يف الربوعة وسقوط
قتلى وجرحى يف صفوفهم.
وأش�����ار امل���ص���در ال��ع��س��ك��ري إىل سيطرة
اجل��ي��ش وال��ل��ج��ان ع��ل��ى ع���دد م���ن امل��واق��ع
ق��ب��ال��ة م��ن��ف��ذ اخل���ض���راء يف جن����ران خ�لال
عملية هجومية على املواقع استمرت عدة
ساعات وسقوط قتلى وجرحى من اجلنود
السعوديني واملرتزقة.
كذلك ن ّفذ اجليش اليمين واللجان
عملية إغارة على مواقع للمرتزقة يف رقابة
احللق وتدمري آلية هلم ومصرع وإصابة عدد
منهم بينهم قيادات.
وأوض���ح امل��ص��در أن��ه ّ
مت إح���راق آلية بعد
إعطابها يف اخلليفني ،وإعطاب آلية أخرى
للمرتزقة بقذيفة مدفعية يف جبهة صربين
مبديرية خب والشعف ،كما مت تفجري آلية
ثالثة ومصرع وإصابة من كانوا على متنها
حول جممع املتون يف حمافظة اجلوف.
ول��ف��ت امل���ص���در ال��ع��س��ك��ري ال��ي��م�ني إىل
إفشال حماولة تس ّلل للمرتزقة جتاه عدد
من التباب يف القتب جببهة نهم حيث مت
اس��ت��ه��داف املتسللني باملدفعية وال��ع��ي��ارات
املختلفة والذوا بالفرار.
وقال املصدر إنه ّ
مت إحراق خمزن أسلحة
للمرتزقة بقذيفة مدفعية للجيش واللجان
ش���رق ج��ب��ل ال���ن���ار ،ك��م��ا اس��ت��ه��دف قصف
مدفعي جتمعات مرتزقة اجليش السعودي
شرق جبل النار وسقوط قتلى وجرحى يف
صفوفهم.
موقع أنصار اهلل ذك��ر ً
أيضا أن اجليش
اليمين واللجان الشعبية ن�� ّف��ذوا الثالثاء
ع��م��ل��ي��ة ه��ج��وم��ي��ة ع��ل��ى م���واق���ع مليشيات
ال����ع����دوان ال���س���ع���ودي يف م���دي���ري���ة ال��غ��ي��ل
مبحافظة اجلوف.
وأك��د مصدر عسكري ميين أن وح��دات
متخصصة م��ن اجل��ي��ش اليمين واللجان
ّ
هجوما عسكريًا على مواقع
الشعبية ن ّفذت
ً
وحت��ص��ي��ن��ات مليشيات ال���ع���دوان يف وادي
شواق مبديرية الغيل ،ما أدى إىل تكبيد هذه
املليشيات خسائر كبرية يف األرواح والعتاد.
دم��ر اجليش وال��ل��ج��ان ي��وم االثنني
وق��د ّ
آليتني ملرتزقة ال��ع��دوان السعودي يف خب
والشعف ،وآلية أخرى يف املتون باجلوف.

