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عندما وقف...
ستكون عرب التصادم مع احلكومة املركزية
ال�س��وري��ة وحلفائها؟ ه�ن��اك (ق �س��د) الكردية
وتهديد واق�ع��ي م��ن تركيا على ه��ذه القوات
وأن تركيا تريد الدخول واحلفاظ على األمن
القومي الرتكي حسب ما يدّعونه.
وتساءل املوسوي :ماذا تريد أمريكا أن تفعل
يف املنطقة فاما أن تذهب باملنطقة اىل احللول
السلمية وإم��ا أن تذهب اىل سياسة التوريط؛
مبعنى أن ختلق أمريكا الفوضى يف هذه املناطق،
حنن باعتقادنا والزلنا نقول أنه على قوات قسد
الكردية العودة اىل احلكومة املركزية وأن تكون
خبندق احلكومة السورية ،ألن سجل أمريكا ال
يعرف األمان ،وهي ال حترتم احللفاء بل حترتم
مصاحلها فقط وع�ن��دم��ا تنتهي مصلحتها
تتخلى عن حلفائها والدليل على ذلك أمثال
زي��ن العابدين ب��ن علي يف ت��ون��س وم �ب��ارك يف
مصر وصدام يف العراق والقذايف يف لبيبا ،بينما
إي��ران وقفت موقفاً مسانداً مع احللفاء واىل
يومنا هذا وقد فشلوا يف إسقاط بشار االسد
منذ أكثر من مخس سنني رغم التآمر العاملي
وجميئهم باإلرهابيني من شتات االرض.
وق� ��ال :حن��ن يف ال �ع ��راق ج ��اه ��زون حمل��ادث��ات
بني القوات الكردية قسد واحلكومة السورية
من أجل التسوية وعودة هؤالء واعالن الرباءة
التامة من اجلانب األمريكي ،ألنكم تعلمون
انه لو دخلت القوات الرتكية اىل شرق الفرات
وحصلت م��واج�ه��ة بينها وب�ين قسد وم��ا بني
(جبهة النصرة) و(داع��ش) اإلرهابيني فستدور
معارك طاحنة وتراق دماء غزيرة والرابح فيها
ستكون أمريكا فقط ألنها تريد توريط اجلميع
يف ه��ذه املعركة اخل��اس��رة؛ ولذلك حنن مع
التسوية وع��ودة القوات الكردية اىل احلكومة
املركزية السورية.
ويف رده ع�ل��ى س� ��ؤال ح ��ول س�ي��اس��ة أم��ري�ك��ا
االزدواجية يف تعريف اإلره��اب واتهام اآلخرين
قال املوسوي :أمريكا عندما تعجز عن مواجهة
أي خصم سياسياً وعسكرياً واقتصادياً تقوم
ب�ت�ش��وي��ه ص� ��ورة ذل���ك اخل �ص��م ع�ب�ر ج�ي��وش
الكرتونية وم��رت��زق��ة وجم�ن��دي��ن ،واض ��رب لكم
مثا ً
ال ،أمريكا اليوم تعجز عن مواجهة إي��ران
ً
ً
ً
س�ي��اس�ي�ا وع�س�ك��ري�ا واق �ت �ص��ادي �ا وهل ��ذا تعمل
على تشويه صورتها ،وه��ذا إف�لاس أمريكي يف
مجيع اجملاالت ،وهذا نوع من الدناءة واخلسة
تستخدمها اإلدارة األمريكية أم��ام خصومها
ومما يدل على عجزها وفشل مشروعها.
وأض � ��اف :أم��ري �ك��ا ع�ن��دم��ا ت��أت��ي اىل ال ��دول
الضعيفة واخلانعة تتعامل معها بإزدراء كما
حدث للجانب السعودي فرتامب يكيل االهانات
واالتهامات اىل حممد بن سلمان وت��ارة يصف
ترامب السعودية بالبقرة احللوب وت��ارة يقول
ل��والن��ا الح�ت�ل��ت إي� ��ران ال�س�ع��ودي��ة يف غضون
سبعة أي��ام وان بن سلمان يتحدث بالفارسية،
هم يتعاملون مع االقوياء بتشويه السمعة ومع
الضعفاء بإزدراء وهذا هو الفرق بيننا ،فنحن يف
حمور املقاومة أسياد وهم عبيد.
ويف رده على سؤال حول التواجد األمريكي يف
العراق قال املتحدث بإسم حركة النجباء :إن
رئيس ال��وزراء العراقي السيد عادل عبداملهدي
أعلن رمسيا ً ،وق��ال :أن العراق ليس ج��زءاً من
العقوبات ضد اجلمهورية اإلسالمية وه��و ال
يطبق ال�ق��رارات االحادية ولن يسمح أن تكون
أراضية منطلقاً لتهديد دول اجلوار وعلى رأسها
إيران ،وهذا يدل على أن رئيس الوزراء يستشعر
ب��ال��دور ال��ري��ادي وال�س�ي��ادي والتضحيات اليت
بذهلا احلشد الشعيب من أج��ل احلفاظ على
سيادة العراق.
وأض� ��اف امل ��وس ��وي :إن أم��ري�ك��ا ت �ع��رف وتعي
أن ب�ق��اء ال �ق��وات األمريكية وق��واع��ده��ا سوف
جيعلها يف خ��ان��ة امل��واج�ه��ة واإلص �ط��دام ألننا
أعلنا أن الربملان العراقي سوف جيتمع وهناك
الكثري من اإلخوة سيتفقون على إشهار الكارت
األمح��ر يف ال�برمل��ان بوجه ال�ق��وات األمريكية،
واحل �ك��وم��ة ال�ع��راق�ي��ة ك��ذل��ك س ��وف ترفض
بقاء القوات األمريكية ،ولكن اذا أبت ورفضت
القوات األمريكية االنصياع اىل ممثلي الشعب
واحلكومة العراقية فسوف نعود بهم اىل ذاكرة
 2003اىل  2012عليهم ان يروا ما فعلنا بهم
عندما كانوا يواجهوننا كمقاومة ،ونقول هلم
إن آلياتكم وقواعدكم تشهد وأشالء جنودكم
اليت ارسلناها اىل أمريكا تشهد فإذا أردمت العودة
فنحن على أهبة اإلستعداد (وإن عدمت عدنا).
ويف رده على س ��ؤال آخ��ر ح��ول ت�ع��اون إي��ران
وال �ع ��راق يف م��واج�ه��ة اإلره� ��اب ورؤي� ��ة الشعب
العراقي جتاه هذا التعاون قال املوسوي :عالقتنا
مع إيران هي عالقة دينية وحضارية وجغرافية
وثقافية وفكرية وه��ي عالقة امتزجت بالدم،
فشهداء إي��ران الذين سقطوا يف العراق خالل
مواجهة اإلرهاب ترمجوا هذه االخوّة والصداقة
وه ��ذه ال ��روح التضحوية بدمائهم ،فالشهيد
تقوي وبقية الشهداء هم أوضح دليل على أن
أخ� �وّة ال��دم مل تستطع أي دول��ة يف ال�ع��امل أن
حتدث شرخاً فيها.
وأض � ��اف :زي� ��ارة األرب��ع�ي�ن ال�ت�ي ع ��ول عليها
الكثري من اإلع�لام الغربي والعربي وجيوشهم
االلكرتونية خاصة يف الرياض وأرادوا أن حيدثوا
فيها خل ً
ال فوجدوا فيها التآخي واالصطفاف
اجلماهريي ومتانة االخوّة واحملبة والوئام بني
الشعبني اإلي��ران��ي وال �ع��راق��ي وحن��ن كشعب
عراقي نقول انه عندما وقف العامل متفرجاً
عندما دخل داع��ش اىل بالدنا والعامل العربي

بدء بارسال املفخخات واالنتحاريني وجتنيد
اإلره ��اب وانطلقت منه ال�ط��ائ��رات األمريكية
لقصفنا ،ومل جند هناك من يقف معنا سوى
اجلمهورية اإلسالمية ،هلذا نعرب عن اخوتنا مع
إيران كأخوة موسى وهارون.
وأض��اف املوسوي بأنه اذا كان العامل يفخر
أنه كان هناك غاندي أو جيفارا أو ماندي ً
ال ،فإن
من حقنا أيضاً أن نفتخر بوجود السيد القائد
االمام اخلامنئي الذي هو قائد حمور املقاومة.
وحول سؤال آخر عن الدور األمريكي يف إثارة
املشاكل يف املنطقة والتعاون السعودي معها
ق ��ال امل�ت�ح��دث ب��اس��م ح��رك��ة ال�ن�ج�ب��اء :حنن
نقول الكيان السعودي ألن هذه العائلة ال متثل
الشعب السعودي ألن هذا الشعب يرفض الفكر
الوهابي ،والذي حدث هو ضعف هذه احلكومة
ال �ب��دوي��ة ال�ت�ي ال مت ��ت اىل احل� �ض ��ارة ب�ش��يء
وه��ي أصبحت كبيدق الشطرنج بيد االدارة
األمريكية تتالعب به كما تشاء وتنظر اىل
السعودية والبحرين وبعض الدول يف املنطقة
كقواعد أمريكية وليس دو ً
ال ،اذا على السعودية
ان تعيد حساباتها لتعود اىل رشدها ،أمريكا
تنظر اىل السعودية كبنك مالي وهذا البنك
مفتوح ،ألن واشنطن ال تنظر اىل السعودية
كدولة بل كبنك وأرض تفعل بها ما تريد.
ويف رده على سؤال عن اللواء قاسم سليماني
ق��ال سيد ه��اش��م امل��وس��وي :إن ال�ع��امل العربي
وال�غ��رب��ي وأم��ري�ك��ا تضج اع�لام�ي�اً بسليماني،
وأنا اقول هلم انتم لديكم قواعد أمريكية و20
ألف جندي امريكي ولكن قاسم سليماني رجل
واح��د أدخ��ل الذعر اىل نفوسكم ،فهو مصداق
قوله تعاىل( :سنلقي يف قلوب الذين كفروا
الرعب) ،حنن ننظر اىل احلاج قاسم سليماني
كما نظر رس��ول اهلل(ص) اىل سلمان عندما
قال( :سلمان منا أهل البيت(ع)) ،فنحن نقول
سليماني منا أهل العراق ،عالقتنا معه عالقة
أبوية وأخوية وروحية وليست بعالقة مصلحية
أو سياسية فهو معنا منذ ع��ام  2004عندما
قاتلنا االحتالل األمريكي ،وحنن نشكر القيادة
واحلكومة اإليرانية والشعب اإلي��ران��ي عندما
احتفونا بهذا النموذج ال��ذي نعتقد به انه هو
الوجه احلقيقي الذي يعكس القيم احلقيقية
للشعب اإلي��ران��ي املضحي وال�ع��زي��ز واملقتدر،
وجند احلاج قاسم سليماني عند كل مظلوم
وهو اليعرف ال شيعياً والسنياً والمسيحياً وال
درزياً وال ايزدياً حيثما كان هناك ظلم ومظلوم
جنده يتقدم أمامنا يف املعركة.
وأضاف :أنا اذكر هنا رواية ،هناك يف سوريا
م�ن�ط�ق��ة م�س�ي�ح�ي��ة حم ��اص ��رة وك � ��ان ه�ن��اك
إتصال من جانب داعش او جبهة النصرة حيث
اتصلوا واعلنوا انهم سوف يدخلون هذه القرية
املسيحية صباحا ويقتلون الرجال واالطفال
ويسبون النساء ،فاتصل هذا الشخص املسيحي
مبفيت سوريا الشيخ أمح��د حسون ان��ه جاءنا
اتصال فماذا سنفعل؟ فاتصل الشيخ حسون
بالرئيس االسد فسأله الرئيس ماخلرب فاجابه
الشيخ ح�س��ون ب��أن��ه ج��اءن��ي ات �ص��ال م��ن هذه
القرية املسيحية ي�ق��ول ان داع ��ش سيدخلها
صباحا وماذا نفعل؟ فكان اجلواب انتظر ،بعد
ساعات جاء اتصال اىل هذا الشخص املسيحي
من قائد إيراني فقال له اطمئن سوف ندخل
اىل هذه القرية صباحاً ،هذا الشخص املسيحي
كان مرتبكا وغري مصدق وينتظر املوت حلظة
ب�ع��د حل�ظ��ة وأم��ام��ه ص ��ور االط �ف��ال وال�ن�س��اء
وانتم تعلمون حجم الدمار الذي خلفته هذه
العصابات اإلرهابية ،ويقول :ما إن جاء الصباح
وج� ��دت ض�ج�ي�ج�اً ل�لآل �ي��ات وأص � ��وات وراي� ��ات،
وكنت أتصور أن (داعش) جاء الينا ،واذا نرى ان
القوات اإليرانية دخلت هذه القرية ونظرت اىل
هذا القائد الذي جاء االتصال منه يبحث عين،
هذا القائد الذي جاء ليقطع املسافات للدفاع
عن املسيحيني وعن هذه االرض واذا بهذا القائد
املتواضع هو احلاج قاسم سليماني.
وأض ��اف امل��وس��وي :أيها الشعب اإلي��ران��ي أن
اللواء احل��اج قاسم سليماني داف��ع عن األمن
القومي اإلي��ران��ي ول��وال قتال إي ��ران يف سوريا
وال�ع��راق لوصل اإلره��اب اىل طهران ،ج��زء من
قتال إي ��ران ه��و للحفاظ على األم��ن القومي
اإليراني.
وق��ال :جيب أن ت��د ّرس ما قام به احلاج قاسم
سليماني ورف��اق��ه يف اجل��ام�ع��ات وامل�ع��اه��د اىل
األجيال وأن ما ق��ام به احل��اج قاسم سليماني
كان مصدر الع ّزة واالقتدار للشعب اإليراني
وال �ي��وم حتسده شعوب املنطقة يف ظ��ل وج��ود
حكومات االنبطاح ال�تي س ّلمت وقدمت كل
ما متتلك ،الشعب اإليراني والعراقي والسوري
واللبناني واليمين والبحريين يفتخرون مجيعاً
ب��أن عزتهم وكرامتهم مل ت��أت م��ن ف ��راغ بل
من مفهوم ثقافة املقاومة واملمانعة 39 ،عاماً
واحلصار على إيران ولكن إيران اليوم متتلك
ال��ع�� ّزة ،ماقيمة أن اع �ط��ي ل��ك اخل �ب��ز ولكن
أسلبك الع ّزة والكرامة ،ع ّزتكم اليت أوصلتكم
اىل هذا املقام.
وق � ��ال :حن ��ن ال ن�ن�ظ��ر اىل إي � ��ران م ��ن ه��ذا
التقسيم اللفظي اص�لاح��ي أو حم��اف��ظ ،أن
الشعب اإليراني من حقه أن خيتلف سياسياً يف
بعض املفردات واألساليب وهذا حق موجود يف
الدستور والنظام وداخل األسرة.
وأض� � ��اف :أم� ��ا ع �ن��دم��ا ت �ك��ون م��واج �ه��ة ضد
إي��ران من قبل األع��داء وأمريكا مل جند هناك
اص�لاح�ي�اً أو حم��اف�ظ�اً ب��ل جن��د ف ��رداً إي��ران�ي�اً
يقف مع حكومته وقيادته وقواته املسلحة ومل
يسمحوا لليد العابثة بأن خيل يف استقرارها.
مؤكداً بأن املستهدف احلقيقي من جانب
األع ��داء ه��م الشعب اإلي��ران��ي وعندما هاجم
اإلرهابيون الربملان أو مدينة أه��واز هل كان
يعرف اإلره��اب��ي هناك اصالحياً أو حمافظاً

بل هو كان يستهدف الشعب ،حنن يف العراق
عندما قام داعش وجاء باملفخخات مل يكن مي ّيز
بني شيعي وسين أو مسيحي أو حتى يف سوريا
كان يستهدف اجلميع ،حنن ننظر اىل إيران
دون هذه املسميات ويبقى السقف الواحد وهو
السيد القائد اإلمام اخلامنئي.

طهران ّ
تحذر...
وانتقد ب�ه��رام ق��امس��ي ،يف تصريح صحفي،
تباطؤ االحتاد األوروب��ي يف تنفيذ آلية التبادل
امل��ال��ي امل ��ذك ��ورة ع�ق��ب إن�س�ح��اب أم��ري�ك��ا من
اإلتفاق النووي.
وع� ّد تباطؤ االحت��اد األوروب ��ي يف تنفيذ هذه
اآللية بات أمرا مشهوداً وهو مادلل عليه إطالة
أم��د امل�ف��اوض��ات خ�لال األش�ه��ر امل��اض�ي��ة حيث
عجزت البلدان األوروبية بشكل جاد يف إجرائها.
واعترب ان هيمنة الدوالر األمريكي واالرتباط
الوثيق بني االقتصادين األوروبي واألمريكي من
األسباب الرئيسية يف تباطؤ تنفيذ هذه اآللية،
كما ان االحت� ��اد األوروب � ��ي مب��ا فيه البلدان
الثالثة امل�ف��اوض��ة إلي ��ران يف اإلت �ف��اق ال�ن��ووي
تعترب أس�ي�رة ورهينة يف االق�ت�ص��اد األمريكي
لذلك ينبغي ان تعتمد االستقاللية يف اختاذ
قراراتها.
وأكد على ضرورة ان تدفع البلدان األوروبية
مثن استقاللية اقتصادها عن أمريكا ال سيما
يف تنفيذ قرار مهم وتارخيي كاآللية املقرتحة
للتبادل امل��ال��ي  SPVوه��و ماميكنه ان يشكل
منعطفا م�ه�م��ا يف ال�ت�ك��ات��ف األوروب� � ��ي على
الصعيد العاملي لذلك ينبغي هل��ذه البلدان
إختاذ قرارها بنفسها يف هذه املرحلة التارخيية
املهمة .وشدد ان اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية
حتمل أوروبا مسؤولية عدم تنفيذ اآللية املالية
ّ
وحتملها مسؤولية التقصري يف تطبيق
املذكورة ّ
هذا القرار وتدعوها اىل التفكري يف نتائجه.
ون��وّه اىل ان إي ��ران ن� ّف��ذت مجيع التزاماتها
اخل��اص��ة ب��اإلت�ف��اق ال �ن��ووي اىل ا ّن صربها له
حدود لذلك فان مهلة اختاذ االحتاد األوروبي
قرارا اسرتاتيجيا قصرية األمد.
ولفت اىل ان تنفيذ آلية التبادل املالي SPV
يع ّد التزاماً واضحاً متاماً للبلدان اخلمسة أمام
إيران بعد انسحاب أمريكا من اإلتفاق النووي.
واعترب ان من بني أسباب تباطؤ تنفيذ هذه
اآللية تعود اىل العراقيل اليت تضعها أمريكا
وال�ت�ه��دي��دات املوجهة للمراكز االقتصادية
والتجارية األوروبية من قبل واشنطن.
ووص ��ف ق��امس��ي تصرحيات وزي ��ر اخلارجية
األم��ري �ك��ي م��اي��ك بومبيو ح ��ول إي� ��ران بأنها
تفتقد للمنطق واملعرفة بالتطورات الدولية وانه
يكثر الكالم واليستفيد من نصائح مستشاريه
لنيل ن �ظ��رات أف�ض��ل ح�ي��ال الشعب اإلي��ران��ي
واملستجدات يف املنطقة.
وأشار اىل ان بومبيو صرح حول إطالق إيران
لالقمار الصناعية وربط هذا املوضوع السلمي
متاما والقائم على أسس علمية وتقنية فقط
بالرتسانة الصاروخية فيما مل يصدر جملس
األم ��ن أي ق ��رار حي��د اجل�م�ه��وري��ة اإلس�لام�ي��ة
اإليرانية من تنفيذ مثل هذه املشاريع.
ووص��ف املتحدث بإسم اخلارجية اإليرانية
ال �ق��درات الصاروخية للبالد بأنها ذات طابع
دفاعي متاما والتتعارض مع قرار  2231وليست
موجهة ض��د أح ��د .ون � �دّد باحلظر األمريكي
املفروض على إيران ،موضحا :أنه يرمي ملمارسة
الضغوط على الشعب ويشمل قطاعات كثرية
منها تصدير األدوية واملعدات الطبية واألجهزة
ذات الصلة باحلياة وكذلك أجزاء الطائرات
ومنظومات صيانة االسطول اجلوي ونظائرها.
واعترب ان املسؤولني األمريكيني يعانون من
التناقضات واالزدواج �ي��ة يف االق ��وال واالفعال
بسبب عدم كفاءتهم ودرايتهم باالمور ويتبعون
سياسات مناوئة حيال إي��ران وه��و مايسفر يف
النهاية عن إدانة اجملتمع الدولي.
وشدد أن الشعب اإليراني اليرضخ ملثل هذه
الضغوط ول��ن يستسلم للغطرسة واالط�م��اع
األم��ري �ك �ي��ة وع �ل��ى امل �س��ؤول�ين يف ه� ��ذا البلد
إكتساب الدروس والعرب من التاريخ والتجارب
ال�س��اب�ق��ة يف جم ��ال احل �ظ��ر وان ي��ع ��ودوا اىل
رشدهم.
ووص� ��ف أم��ري �ك��ا ب��أن�ه��ا س�ت�ك��ون اخل��اس��ر يف
النهاية كما ان مسار التطورات والوعي الذي
يتسم به اجملتمع الدولي يدلل على ان الوقت
اليصب لصاحل أمريكا وسياساتها البعيدة عن
التعقل لن تسفر س��وى عن املزيد من اخلزي
لبلد يتخذ مواقف عدائية من اجملتمع الدولي.

مجمع تشخيص...
مصلحة النظام اإليراني خالل شهر من اآلن.
وأضاف فالحت بيشة ،امس االحد :إن دراسة
الئحة تعديل قانون مكافحة غسيل األم��وال
يف جممع تشخيص مصلحة النظام تباطأت
بسبب صلتها بـ  )FATFجمموعة العمل املالي
الدولية) ولكن مع الكثري من املتابعة والدراسة
متت املصادقة عليها يف نهاية املطاف من قبل
اجملمع.
وأوض� ��ح؛ ان الئ�ح��ة إن�ض�م��ام إي� ��ران ملعاهدة
مكافحة متويل اإلره��اب ( )CFTاليت هي من
أكثر اللوائح ج��دال يف البالد ستدخل اليوم
ض �م��ن ج� ��دول أع��م ��ال جل �ن��ة األم� ��ن ال�ق��وم��ي
وال �س �ي��اس��ة اخل ��ارج��ي ��ة يف جم �ل��س ال �ش ��ورى
ملناقشة االشكاالت اليت طرحها جملس صيانة
الدستور .وقال :انه وفقا للظروف احلالية فمن
املتوقع ان يتم البت يف هاتني الالئحتني (بالرمو

و )CFTيف جممع تشخيص مصلحة النظام
اإليراني خالل شهر.

عراقجي...
واوض ��ح ان معظم اللجان اخلماسية انهت
اعماهلا وان اع��داد الوثيقة الشاملة للتعاون
االس�ترات�ي�ج��ي للبلدين سينتهي يف اق��ل من
اسبوعني .وأش��ار عراقجي اىل أهمية التعاون
االق �ت �ص��ادي م��ع أفغانستان وق� ��ال :إن حجم
ال �ص��ادرات اإلي��ران�ي��ة اىل أفغانستان بلغت 5
مليارات دوالر سنويا ويف ظل االوضاع اجلديدة
للحظر يتعني وض��ع وتبين آل�ي��ات ج��دي��دة يف
جمال التعاون االقتصادي.
واش��ار اىل لقائه الرئيس االفغاني وق��ال :إن
العالقات اإليرانية االفغانية محيمة وتقوم على
اس��اس االح�ترام املتبادل ولكن هناك خماوف
ومشاكل ايضا تعرتض طريق هذه العالقات.
وأكد عراقجي ونظريه االفغاني ادريس زمان،
على استمرار املشاورات السياسية بني البلدين.
وحبثا خمتلف القضايا منها وترية التقدم يف
انشطة اللجان اخلمس املشرتكة وكذلك
مسرية السالم يف أفغانستان.
ك�م��ا اك ��د اجل��ان �ب��ان ع�ل��ى أه�م�ي��ة تعزيز
العالقات الثنائية وامل �ش��اورات السياسية بني
البلدين .وأعلن عراقجي انتهاء عمل جلنة املياه
م��ن اللجان اخلمس املشرتكة ب�ين البلدين
واض ��اف :إن قضية املياه ليست قضية متنازع
عليها بل هي قضية حباجة اىل التعاون.
وم ��ن ال�ق�ض��اي��ا األخ� ��رى ال�ت�ي ج ��رى البحث
حوهلا ،مسرية السالم يف أفغانستان وكذلك
(خارطة طريق السالم) اليت طرحت من قبل
الرئيس االفغاني يف مؤمتر جنيف.
ه��ذا ،وق��ام عراقجي بزيارة اىل املقر السابق
للقنصلية اإلي��ران �ي��ة يف مدينة م ��زار شريف
يف أفغانستان ،مكان استشهاد الدبلوماسيني
اإليرانيني عام .1998
ويف تغريدة له على موقع التواصل االجتماعي
(تويرت) أش��ار عراقجي اىل زيارته ملدينة مزار
شريف خ�لال زي��ارت��ه احلالية اىل أفغانستان
وكتب :خ�لال زيارتنا اليوم (أم��س) اىل مزار
شريف حالفنا التوفيق بزيارة املبنى السابق
لقنصلية اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية واليت
استشهد فيها دبلوماسيو بالدنا.
وأض ��اف :ان دم ��اء ال�ش�ه��داء تلقي مسؤولية
جسيمة على عاتقنا .اننا ننظر اىل املستقبل
لكننا لن ننسى املاضي أبداً.
ي��ذك��ر أن ��ه وب �ع��د س�ي�ط��رة ح��رك��ة طالبان
على مدينة مزار شريف عام  1998مت اقتحام
القنصلية اإليرانية فيها يوم  8آب/اغسطس
واستشهد  9دبلوماسيني وعاملني يف القنصلية
إضافة اىل مراسل وكالة اجلمهورية اإلسالمية
لألنباء (إرنا) حممود صارمي.
وك ��ان مساعد اخل��ارج�ي��ة اإلي��ران�ي��ة عباس
ع��راق�ج��ي ق��د وص ��ل اىل ك��اب��ول ي ��وم السبت
والتقى الرئيس اشرف غين والرئيس التنفيذي
ع �ب��داهلل ع �ب��داهلل وم�س��اع��د اخل��ارج�ي��ة ادري ��س
زم ��ان .وحب��ث عراقجي مع املسؤولني األفغان
ح��ول العالقات الثنائية يف اط��ار جل��ان العمل
املشرتكة ح��ول قضايا مثل (األم��ن والدفاع)
و(االقتصاد وال�تران��زي��ت) و(الثقافة) و(املياه)
و(املهاجرين).
كما قدّم مساعد اخلارجية اإليرانية شرحاً
حول املفاوضات اليت اجراها وفد من طالبان يف
طهران أخرياً مع املسؤولني اإليرانيني.

وزير الدفاع...
وأش ��ار اىل ال ��دور احل�س��اس وامل�ه��م ملختربات
االحباث يف حفظ وتدعيم قدرة الردع وأضاف:
ان ��ه على خم �ت�برات األحب� ��اث ان تتمكن عرب
االدراك الصحيح ألح� ��داث وت �ط ��ورات ساحة
العلم والتكنولوجيا يف ال �ع��امل م��ن التكهن
حباجات األع��وام الثالثني القادمة يف القطاع
الدفاعي واختاذ اخلطى يف هذا املسار.
ون �وّه اىل التطورات السريعة ج��داً يف ساحة
العلم والتكنولوجيا ،وأض ��اف :أن ال��ردع جيب
حت��دي �ث��ه ورص� � ��ده حل �ظ��ة ب�ل�ح�ظ��ة وي�ت��وج��ب
ع �ل��ى خم��ت�ب�رات االحب � ��اث ال�ت�ك�ه��ن حب��اج��ات
التكنولوجيا ال�لازم��ة مستقبال والتحرك يف
هذا الطريق .وأكد العميد حامتي بأن سياسة
إيران اليوم مبنية على الردع ويعترب هذا األمر
ج��زءاً من قيمنا العقيدية والوطنية ،واضاف:
ان ��ه ل ��و ش�ع��ر األع � ��داء ب��أن�ن��ا يف ح��ال��ة ضعف
فانهم سيفرضون علينا خمططهم البغيض
مثلما فرضوا علينا احل��رب (،)1988-1980
اال ان أعداء البالد اليوم هم يف موقف الضعف
هلل احل�م��د بفضل دم ��اء ال�ش�ه��داء وامل�ن�ج��زات
احل��اص �ل��ة يف األص �ع ��دة العلمية وال��دف��اع�ي��ة
والرقي بقدرات الردع.

مسؤول قضائي...
إي� ��ران وط��ال��ب ب ��االف ��راج ع��ن ن��ازن�ين زاغ ��ري
م ��زدوج ��ة اجل�ن�س�ي��ة امل ��دان ��ة ب�ت�ه�م��ة امل �س��اس
باألمن القومي اإليراني ،قال حمسين اجئي:
أوال فليخسأ لتهديده إي ��ران ،ثانيا ان مسألة
االفراج او عدم االفراج عن زاغري ال عالقة هلا
بتدخالتهم.
ويف جانب آخ��ر م��ن حديثه وب�ش��أن االحكام
الصادرة من قبل جهاز القضاء حبق املفسدين
االقتصاديني ص��رح ،بأن االحكام تراوحت بني
 2و 20عاماً وترافق بعضها مع غرامة مالية
او اجللد ،بتهم االخ�لال بالنظام االقتصادي

وتزوير واستخدام وثائق مزورة وتهريب الوقود
واإلستحواذ على أموال الدولة .وبشأن معتقلي
م�ل��ف ال�ب�ي�ئ��ة أوض� ��ح ب ��ان امل �ل��ف مت رف �ع��ه اىل
احملكمة للبت فيه وقال :ان هنالك  8متهمني
يف إطار هذا امللف اتهامات بعضهم هي االفساد
يف االرض .وحول املتهمني التسعة مبلف العملة
األجنبية أوضح بان حمافظ البنك املركزي
السابق ولي اهلل سيف ليس بينهم.

باحثون إيرانيون..
كاليورانيوم وحت��ري��ر الطاقة فيما يتم يف
مفاعالت اإلنصهار النووي دم��ج ن��وى خفيفة
مثل الديرتيوم والرتيتيوم لتحرير الطاقة.
ي�ت��م ت��وف�ير ال��وق��ود مل�ث��ل ه ��ذه امل �ف��اع�لات أي
مفاعالت اإلنصهار النووي من ماء البحر وليس
هنالك أي ختصيب أو تلوث أو خطر ناجم عن
اإلنفجار .كثافة الطاقة يف مثل هذه املفاعالت
هي ع��دة أضعاف لكثافة الطاقة يف مفاعالت
اإلنشطار النووي.

اليوم...
وت �ت �ض �م��ن أج� �ن ��دة امل �ل �ت �ق��ى ال� ��دول� ��ي حبث
الدبلوماسية الدفاعية يف غرب آسيا مبا فيها
مكانة ال ��ردع يف السياسة الدفاعية واألمنية
وال�س�ي��اس��ة ال��دف��اع�ي��ة واالمن � ��وذج التسليحي
والسياسة الدفاعية واألمنية واألم��ن اجلمعي
وال��دب�ل��وم��اس�ي��ة ال��دف��اع�ي��ة وال ��زام ��ات ال��دف��اع
اجلماعي وجماالت وفرص التعاون على صعيد
التقنيات والصناعة الدفاعية.
اىل ذلك يتناول امللتقى مناذج ادارة األزمات
يف غ��رب آس�ي��ا مب��ا فيها مقايسة من ��اذج ادارة
األزم � ��ات اإلق�ل�ي�م�ي��ة ودور ال �ق��وى اإلقليمية
واألجنبية يف احتواء األزمات األمنية والسيادة
الوطنية ووحدة الرتاب والتحديات األمنية ودور
النماذج الدفاعية واألمنية الشعبية يف ادارة
األزم��ات .كما يبحث امللتقى مراقبة التسليح
يف غرب آسيا واملتطلبات اإلقليمية والدولية،
ودور املؤسسات الدولية يف احل��د من التسلح،
والركود االقتصادي يف الغرب ،وتكثيف سباق
التسلح يف غرب آسيا ،واملبادرات اجلديدة للحد
من التسليح اإلقليمي.

مناورات بحرية...
وأضاف :لدينا يف حبر قزوين عالقات منظمة
حيث ميكن القول انها أخذت شك ً
ال تقليدياً ،وان
هذه الدول تدرك بعضها البعض جيداً ،فبحر
قزوين حبرية مغلقة وتوفري األمن هلا يقع على
عاتق مجيع دوهلا .ولفت قائد القوات البحرية
للجيش اإلي��ران��ي اىل أن دول حب��ر ق��زوي��ن لن
تسمح بتواجد أي قوة أجنبية يف مياهه ،قائ ً
ال:
ان حبر قزوين هو حبر السالم والصداقة ومجيع
الدول تسري على هذا النهج.
ولفت األدم �ي�رال خ��ان��زادي اىل ان امل �ن��اورات
امل� �ش�ت�رك ��ة ب �ي�ن إي � � ��ران وروس� � �ي � ��ا ت� �ع ��زز م��ن
مستوى التعاون البحري يف مجيع مستوياته
االسرتاتيجية والتكتيكية والعمالنية ،معلناً
عن إج��راء مناورة حبرية مشرتكة مع روسيا
لإلمداد واإلنقاذ ومواجهة القراصنة قريباً.

ليفني تتحدث...
ك��ان��ت ش��رط��ة ال �ك �ي��ام ال�ص�ه�ي��ون��ي أوص ��ت
بتقديم لوائح اتهام ضد نتنياهو يف  3ملفات
تتعلق باحلصول على هدايا مثينة من رجال
أعمال مقابل تقديم تسهيالت هلم.
ي �ش��ار اىل ان ال �ك �ي��ان ال�ص�ه�ي��ون��ي سيشهد
انتخابات للكنيست مبكرة يف أبريل .2019

تقديم مشروع...
وأعلن الرئيس األمريكي ترامب أ ّن احملادثات
اهل��ادف��ة إىل إن �ه��اء اإلغ �ل�اق اجل��زئ��ي إلدارات
ريا وانها
احلكومة الفدرال ّية مل ُترز ً
تقدما كب ً
ستتواصل األحد (أمس) .والتقى نائب الرئيس
مايك بنس ،السبت ،زعيم الدميوقراط ّيني
يف جم�ل��س ال�ش�ي��وخ ت �ش��اك ش��وم��ر والرئيسة
الدميوقراط ّية جمللس النوّاب نانسي بيلوسي.
وك�ت��ب ت��رام��ب على ت��وي�تر :ن��ائ��ب الرئيس
مايك بنس وفريقه غادروا البيت األبيض للتوّ.
أطلعوني على اجتماعهم مع شومر وبيلوسي.
مل ُيَ��رز تقدّم كبري السبت .من املق ّرر عقد
اجتماع ثان( ،أمس) األحد .وكان ترامب دافع
اجلمعة جمدّداً عن مشروعه بناء جدار حدودي
مع املكسيك بكلفة  5مليارات دوالرّ ،
مؤكدًا
أ ّنه مستع ّد لبقاء اإلدارات الفدرال ّية األمريكية
مغلقة طيلة عام أو أكثر .وش�دّد ترامب على
أ ّن بناء جدار ح��دودي مع املكسيك هو قض ّية
(أم��ن قومي) ،منتقدًا تسخيف األم��ر .ويُش ّكل
(اإلغ�ل�اق) م ��ادّة جت��اذب سياسي بني احلزبني
وي ّمل ّ
ك��ل من
اجلمهوري والدميوقراطيُ .
احل��زب�ين خصمه م�س��ؤول� ّي��ة إغ �ل�اق اإلدارات
الفدرال ّية األمريكية.
تتمــــــات صفحــــــة
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إحباط محاوالت...
وأش ��ار الناشطون إىل أن االق�ت�ت��ال يف مشال
إدلب بني «حترير الشام» وفصائل منضوية حتت
راية «الوطنية للتحرير» ،امتد أيضا إىل القطاع
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الشمالي الغربي من الريف احلليب ،حيث هامجت
«اهليئة» مناطق سيطرة فصائل عملية «غصن
الزيتون» املدعومة من تركيا ،يف اشتباك هو
األول من نوعه بني الطرفني .من جهتها ،أكدت
مواقع سورية معارضة أن «حترير الشام» حاصرت
األت � ��ارب ال �س �ب��ت ،ب �ع �ش��رات اآلل �ي ��ات العسكرية
والدبابات ،بعد متكنها من السيطرة على منطقة
جبل مسعان االسرتاتيجية ،آخر معاقل حركة
الزنكي يف املنطقة ،يف حني دعا أهالي األتارب عرب
مكربات الصوت يف املساجد ،للنفري العام ملواجهة
«حترير الشام» ورد عدوانها على املدينة.
وح �س ��ب امل ��واق ��ع امل� �ع ��ارض ��ة ،ف� ��إن ال�ت�ج��اه��ل
ال�ترك��ي للعمليات ع�ل��ى األرض ،رغ ��م دخ��ول
فصائل «اجلبهة الوطنية» املدعومة من تركيا
يف املواجهات ضد «اهليئة» ،وبينها فصيل «فيلق
الشام» والذي ظهر كطرف أساسي يف املواجهات،
لكن دون جدية يف القتال ضد «حترير الشام»،
ه��ذا التجاهل زاد من تغوّل «حترير ال�ش��ام» يف
توغلها يف ريف حلب الغربي.
وح �س��ب م�ت��اب�ع��ة م�ي��دان�ي��ة ل�ل��وض��ع يف إدل��ب
نشرها «مكتب االرتباط والدراسات العسكرية»
يف «اجل�ي��ش احل ��ر» ،ف��إن «حت��ري��ر ال �ش��ام» تريد
السيطرة على إدل��ب والتخلص م��ن أي فصيل
يشكل خطرا عليها «حت��ت غطاء ذرائ ��ع واهية
وات �ه ��ام ��ات ب��اط �ل��ة» ،يف ت��وج��ه ل��وض��ع اجل��ان��ب
ال�ترك��ي أم ��ام خ�ي��ار «أن�ه��ا التشكيل العسكري
الوحيد القادر على إدارة املناطق احملررة يف إدلب
وحميطها واملتحكم بكافة مفاصلها».
وتزامنا مع جناحات «حترير ال�ش��ام» مشال
إدل ��ب ،أف ��ادت م�ص��ادر معارضة ب��دخ��ول مسلحي
التنظيم ،السبت إىل قرى وبلدات بريف مدينة
معرة النعمان الشرقي جنوب إدلب بشكل سلمي،
بعدما سيطرت عليها حركتا «أح ��رار الشام»
و»صقور الشام» قبل يومني.
وحتدثت امل�ص��ادر عن عقد جلسة مفاوضات
سرية بني ق��ادة من «حترير ال�ش��ام» و»الوطنية
للتحرير» ،لبحث مناطق ريفي إدلب ومحاة على
خلفية االقتتال األخري ،إضافة مللف األسرى لدى
ال�ط��رف�ين .وب��ال �ت��وازي ،أدخ�ل��ت «حت��ري��ر ال�ش��ام»
أرت��اهل��ا إىل ب �ل��دات تلمنس وال�غ��دف��ة وجرجناز
واحل��راك��ي ،ش��رق م�ع��رة النعمان ،وتعمل على
بسط نفوذها وسيطرتها على كامل املنطقة.
من جانبها أعلنت قوات سوريا الدميقراطية
«قسد» ،إلقاء القبض على  5دواعش من جنسيات
أجنبية ،وهم يف كمني نصبوه لقوافل النازحني
عن دير الزور شرقي البالد.
وذك� � ��ر امل ��رك ��ز اإلع �ل�ام� ��ي ل� �ق ��وات س��وري��ا
ال��دمي �ق��راط �ي��ة يف ب �ي��ان ل��ه األح� ��د« :يف األي ��ام
األخ�يرة ،وعندما كانت جمموعات كبرية من
النازحني يف دير الزور حتاول اخلروج من مناطق
التنظيم اإلره��اب��ي ،تأكدنا من خ�لال عمليات
التعقب واملراقبة الدائمة ،أن عناصر من التنظيم
اإلرهابي تشن هجمات ضد قوافل النازحني».
وأض� ��اف« :نتيجة لتلك العمليات ،متكنت
قواتنا يف  30ديسمرب  2018من اعتقال  5عناصر
إرهابية أجانب ،من جنسيات أمريكية ،وإيرلندية
وباكستانية» .أكدت مصادر مطلعة يف سوريا
أن أربعة من العاملني يف السفارة الربيطانية لدى
بريوت ،قد حضروا إىل مقر السفارة الربيطانية
يف دمشق ،يف إطار أعمال ترميم مبنى سفارتهم.
وذكرت مصادر لـ RTأن العمل سيكون يف هذه
املرحلة على إعادة ترميم السفارة لفتحها جمددا
يف وقت الحق مل يتحدد بعد.

الجيش اليمني...
وجت��ددت املواجهات العنيفة بني ق��وات اجليش
واللجان الشعبية من جهة ،وقوات هادي من جهة
أخ��رى ،يف ش��ارع األربعني ومنطقة كالبة مشالي
ش��رق مدينة تعز ،وأسفر قصف مدفعي على حي
 7يوليو السكين الواقع حتت سيطرة قوات هادي
مشالي املدينة جنوب اليمن ،أسفر عن استشهاد
إم ��رأة وطفلها وإص��اب��ة مدنيني آخ��ري��ن .وخ�لال
السبت ـ األح ��د ،استشهد  3مدنيني فيما جرح
اثنني آخرين بغارتني جويتني للتحالف السعودي
ُس َتبأ مبحافظة
استهدفتا قرية املخايف يف مديرية م ْ
حجة غرب اليمن.
وعلى صعيد املعارك ،أفاد مصدر عسكري ميين
مبقتل وجرح العشرات من قوات التحالف السعودي
خ�ل�ال إح �ب��اط عملية ت �ق��دم هل��م ب��اجت��اه م��واق��ع
اجليش وال�ل�ج��ان الشعبية يف جبل اخلواضرين
مشالي مديرية َح َرض احلدودية اجملاورة ،وأوضح
املصدر أن قوات التحالف السعودي وبغارات جوية
مكثفة مل تتمكن من التقدم خالل عملية الزحف.
إىل ذل��ك ،قتل  3جنود سعوديني بنريان قناصة
اجليش واللجان شرقي جبل جحفان احل��دودي،
يف حني أكد مصدر عسكري ميين قصف طائرات
ال�ت�ح��ال��ف ال �س �ع��ودي ل �ق��وات ه� ��ادي ب �غ��ارة جوية
خ��اط�ئ��ة للتحالف ال �س �ع��ودي يف ج�ب��ل جحفان
جبيزان السعودية.
يف حني جددت مقاتالت التحالف السعودي شن
والظاهر
غاراتها اجلوية على مديرييت الصفراء
ِ
احلدودية مبحافظة صعدة مشال اليمن.
ويف حم��اف�ظ��ة ال�ب�ي�ض��اء وس ��ط ال �ب�ل�اد ،مت ّكن
اجليش واللجان الشعبية من استعادة السيطرة
على  3م��واق��ع م��ن قبضة ق��وات ه��ادي إث��ر عملية
هجومية يف مديرية قا ِنية شرقي احملافظة ،ما أدى
إىل وقوع قتلى وجرحى يف صفوفهم.
ويف حم ��اف �ظ ��ة اجل� � ��وف ش � ��رق ال� �ي� �م ��ن ،قتل
وج��رح العديد من ق��وات ه��ادي ج��راء ش� ّ�ن اجليش
واللجان الشعبية عملية هجومية على مواقعهم
مبنطقة الساقية يف مديرية الغيل مشالي غرب
احملافظة ،كما هاجم اجليش واللجان الشعبية
حتصينات قوات هادي يف منطقة السنتيل مبديرية
املَ ّصلوب اجملاورة.

