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إزاحة...
والفخاخ املتفجرة والقنابل امل��زروع��ة على
الطريق ،ومصممة خصيصا للظروف اجلوية
ال�س��ائ��دة يف ال�ب�لاد وع�ل��ى أس ��اس ناقلة جنود
بشكل متكامل وارض �ي��ة بشكل « »Vوتفتقد
هليكل قاعدي «شاسيه».
واوضح وزير الدفاع :إن هذه املركبة املدرعة
ش��دي��دة املقاومة الخ�ت�راق ال��رص��اص الصلب،
وشظايا وان�ف�ج��ار األل �غ��ام امل �ض��ادة للدبابات،
مضيفا :إن ه��ذه املركبة من ط��راز املركبات
امل �ض ��ادة ل�لال�غ��ام وال �ك �م��ائ��ن ،وب��االض��اف��ة اىل
مح ��اي ��ة ط��اق �م �ه��ا ف ��ان ��ه ي �ت��م مح ��اي ��ة مجيع
املكونات واجملموعات االساسية يف ناقلة اجلنود
باستثناء ن�ظ��ام التعليق يف م��واج�ه��ة إط�لاق
الرصاص والشظايا واالنفجارات.
وأك��د العميد حامتي :إن مركبة «رع��د»
املدرعة املتطورة املضادة لأللغام والكمائن هي
إمن��وذج حم��دث وأكثر تطورا للجيل السابق
«ال�ع��اص�ف��ة» ،مضيفا :أص�ب��ح ن�ظ��ام احمل��رك،
ونقل ال�ق��درة ،ووزنها خ�لال العمليات ،وامل��دى
العملياتي ،والسرعة ،وقابلية نقل األسلحة،
وال� �ق ��درة ع�ل��ى ن�ق��ل االف � ��راد وال �ع �ت��اد ،ون�ظ��ام
احلماية م��ن االن�ف�ج��ارات ،ومستوى احلماية
الباليستية للهيكل يف مركبة «رع��د» أكثر
حداثة وأقوى بكثري.
كما مت إزاحة الستار عن مركبة عسكرية
تكتيكية جديدة من طراز «أرس .»2
وأش��ار وزي��ر الدفاع اىل القدرات اليت تتميز
بها هذه املركبة ،وق��ال :إن مركبة «أرس »2
التكتيكية ذات ق��درة عالية على التحرك يف
املناطق الوعرة ،وهي م��زودة بأسلحة عسكرية
ثقيلة ،وقدرة عالية.
وأضاف :مت تصميم املركبة وفقا خلريطة
طريق املركبات التكتيكية لتلبية اإلحتياجات
احلالية للقوات املسلحة ،وه��ي اآلن متوفرة
بأعداد كبرية للقوات املسلحة.
واختتم قائال :ستبذل وزارة الدفاع قصارى
جهدها لتعزيز ق��وة ال��ردع الدفاعية النشطة
للجمهورية االس�لام�ي��ة االي��ران �ي��ة وه��ي على
إس �ت �ع ��داد مل �س��اع��دة خم�ت�ل��ف ال �ص �ن��اع��ات يف
البالد ،مبا يف ذلك شركات إنتاج السيارات،
يف توفري األمن االقتصادي للشعب من خالل
ب �ن��اء األج � ��زاء امل�ط�ل��وب��ة ل�ص�ن��اع��ة ال �س �ي��ارات
وب��دون منافسة مع القطاع اخل��اص مللء فراغ
الشركات األجنبية.

توقعات...
م�ي��اه ج�ب��ل ط ��ارق م�ن��ذ حن��و  5أس��اب�ي��ع قد
أرسلت إشارة تغيري الوجهة حنو املغرب.
يذكر ان مؤسسة «تانكر تراكرز» أعلنت
يف ت�غ��ري��دة أخ ��رى ب��ان��ه رمب��ا ي�ك��ون ه��ذا األم��ر
مزحة م��ن قبل الطاقم ،ولكن نظرا لظروف
طاقم الناقلة فمن املستبعد أن يكون األم��ر
جمرد مزحة .من جانبها أعلنت سلطات جبل
ط��ارق ،أمس الثالثاء ،أنها تسعى إىل ختفيف
التصعيد مع إي��ران الناجم عن احتجاز ناقلة
النفط اإليراني «غريس .»1
وق ��ال املتحدث ب��اس��م حكومة جبل ط��ارق:
إن أمر االحتجاز احلالي للناقلة ينتهي أجله
مساء السبت القادم.

وضع...
وصرح رئيس منظمة الطاقة الذرية االيرانية
ب��ان أنشطة قد أجريت يف ه��ذه اجمل��االت على
مستوى املخترب ولكن ينبغي ان خترج من نطاق
املخترب وان نتمكن م��ن ت�ط��وي��ره��ا ،وأض ��اف:
ان املبنى ال ��ذي وضعنا حجره األس ��اس تبلغ
مساحته حن��و  5االف م�تر مربع ويتضمن 8
ورشات و  8خمتربات يف إطار جمموعة واسعة
ج��دا أعتقد انها ستكون منقطعة النظري يف
منطقة غرب آسيا.
وأضاف صاحلي :ان فردو منشأة نووية نشطة
ج��دا وفيها  1044جهازا للطرد امل��رك��زي يف
الفراغ وهنالك حنو سلسلتني يف حالة الدوران
اال انها ال تقوم بعملية التخصيب فقط وفيما
لو أردنا فان عملية االستئناف ستكون سهلة ألن
األجهزة جاهزة ويف الفراغ وهي يف حالة الدوران
ويكفي فقط ان تزود باملادة الالزمة.
وحول االنتهاء من إجناز هذا املشروع قال:
اننا نسعى الجناز مرحلته االوىل لغاية نيسان
القادم ولكن من غري املمكن االنتهاء من إجناز
مثل ه��ذا امل �ش��روع الضخم يف غ�ض��ون  7او 8
اشهر.
وأوض� ��ح ب ��أن مبنى امل �ش ��روع خ ��اص أي �ض �اً،
وأض� ��اف :ان املبنى حب��اج��ة اىل غ ��رف خاصة
وأجهزة خاصة ،ولقد متت توصية صنع الكثري
من األجهزة يف الداخل وهنالك حاجة لشراء
بعض األجهزة من اخلارج ،واعتقد انه لو جرت
األم ��ور كلها ب�ص��ورة ج�ي��دة فلرمبا يستغرق
(اجناز املشروع) حنو عامني.
يف سياق متصل أعلن املتحدث بإسم منظمة
ال �ط��اق��ة ال �ن��ووي��ة «ب��ه ��روز ك �م��ال��ون��دي» عن
إضافة  60اىل  70كغم اىل خمزون إيران من
اليورانيوم املخصب؛ مصرحا« ،أن احتياطي
اي��ران من اليورانيوم املخصب بلغ حنو -360
 370كلغم»
ويف تصريح له أمس الثالثاء ،على هامش
املراسم ،أضاف كمالوندي« ،كما صرح رئيس

اجلمهورية ،ليس لدينا أي التزام بالنسبة لعدم
توفري ما يزيد عن  130طنا من امل��اء الثقيل،
ومن اجلهة األخرى لدينا االذن يف ان ال خنسر
االس� ��واق املتنوعة ال�ت�ي حصلنا عليها حتى
اآلن».
وأض��اف« :رغ��م ان كمية امل��اء الثقيل اليت
منتلكها ليست كبرية ،اال ان أسواقنا متنوعة
وتشمل الدول االوروبية وغري االوروبية»؛ منوها
اىل ان ايران ال تصدر اليوم املاء الثقيل فحسب،
بل تصدر أيضاً منتجات أخ��رى عالية التطور
كاألوكسيجني.18-
وك��ان��ت إي� ��ران أعلنت أن�ه��ا ستزيد سرعة
وكمية ختصيب اليورانيوم على مراحل ،يف
إط��ار تقليص التزاماتها باإلتفاق النووي ردا
على ان�س�ح��اب ام�يرك��ا منه يف م��اي��و ،2018
وع ��دم توصل األوروب �ي�ين إىل إت�ف��اق��ات عملية
حتى اآلن تنقذ اإلتفاق.
ومتثلت اخلطوة الثانية من تقليص التزام
إيران باإلتفاق النووي برفع مستوى ختصيب
اليورانيوم ألكثر من  3.7باملئة.
كما أعلن كمالوندي بان صب اخلرسانة
امل �س �ل �ح��ة الن� �ش ��اء ال� ��وح� ��دة ال �ث��ان �ي��ة حملطة
بوشهر النووية سيجري بعد شهرين من االن
(اكتوبر).
وح ��ول اخل�ط��وة الثالثة لتقليص تعهدات
اي� ��ران يف اط ��ار االت �ف��اق ال �ن��ووي وف ��ق البيان
ال �ص��ادر ع��ن اجمل�ل��س االع �ل��ى ل�لام��ن القومي
ق ��ال ،لقد قدمنا للمسؤولني خياراتنا حول
اخل�ط��وة الثالثة ووف�ق��ا للظروف جي��ب اخت��اذ
القرار يف هذا الصدد من قبل املسؤولني وبعد
االبالغ ستقوم منظمة الطاقة الذرية االيرانية
بتنفيذه.
واض � ��اف :ان �ن��ا ع�ل��ى اس �ت �ع��داد ت ��ام لتنفيذ
السيناريوهات اليت اقرتحناها.

رئيس مجلس...
وت��اب��ع :أن��ه إذا ك��ان��ت ال �ظ��روف العسكرية
غري مواتية ،فيجب العمل بشكل حثيث على
املستويات السياسية والثقافية واحلقوقية
عرب ًيا وإسالم ًيا ودول ًيا.
يف السياق نفسه ،أدان ��ت منظمة التعاون
اإلسالمي بشدة إقتحام جمموعات املستوطنني
امل �ت �ط��رف�ين حت���ت مح ��اي ��ة ق� � ��وات االح� �ت�ل�ال
الصهيوني املسجد األقصى املبارك ،واالعتداء
على املصلني يف باحاته.
واع� �ت�ب�رت امل �ن �ظ �م��ة -يف ب� �ي ��ان -م ��ا ح��دث
«إمتدادًا النتهاكات «إسرائيل» املتكررة حلرمة
ً
صارخا إلتفاقيات
األماكن املقدسة ،وخر ًقا
جنيف والقانون الدولي».
ومحلت منظمة التعاون حكومة االحتالل
ّ
امل�س��ؤول�ي��ة الكاملة ع��ن تبعات إس�ت�م��رار هذه
االع� �ت ��داءات املمنهجة ال�تي تشكل إس�ت�ف��زا ًزا
ريا ملشاعر املسلمني يف كل أحناء العامل.
كب ً
كما دعت اجملتمع الدولي وخاصة جملس
األم ��ن ال��دول��ي إىل حتمل مسؤولياته لوضع
حد هل��ذه االنتهاكات اإلسرائيلية اخلطرية
واملتكررة حبق املقدسات االسالمية واملسيحية
يف مدينة القدس احملتلة.
وكانت قد مسحت ق��وات االح�ت�لال لنحو
 1800مستوطن باقتحام املسجد األقصى
بعد صالة عيد األضحى .كما قمعت الشرطة
«اإلسرائيلية» املصلني داخل املسجد ،مما أسفر
عن عشرات اجلرحى نتيجة إستخدام قنابل
الغاز والرصاص املطاطي.

ظريف...
وذك��ر ان��ه ال ي��راف��ق ظريف يف زي��ارت��ه وفد
اقتصادي ولكنه يصطحب معه فريقا اعالميا
قويا .
وكان وزير اخلارجية اإليراني قد أكد يف
حسابه على تويرت :إن بلدان املنطقة هي وحدها
مسؤولة عن أم��ن املنطقة ،وأض��اف يف تغريدة
ب�ع��د ع��ودت��ه اىل ط �ه��ران م��ن زي� ��ارة إىل قطر:
لقد ع��دت إىل إي��ران بعد رحلة مثمرة للغاية
إىل قطر .تبادلنا وجهات النظر حول القضايا
الثنائية واإلقليمية وال��دول�ي��ة م��ع ام�ير قطر
الشيخ متيم بن محد ووزي��ر اخلارجية حممد
بن عبد الرمحن آل ثاني .كما أجريت حمادثة
مفصلة مع قناة اجلزيرة اإلجنليزية.
وق � ��د إت� �ه ��م وزي� � ��ر اخل ��ارج� �ي ��ة ظ ��ري ��ف ،يف
تصرحياته لقناة اجل��زي��رة ال��والي��ات املتحدة
األمريكية بتحويل منطقة اخلليج الفارسي
إىل «علبة كربيت قابلة لإلشتعال».
وق� ��ال ظ ��ري ��ف« :اخل �ل �ي��ج ال �ف��ارس��ي ضيق
وكلما زاد وجود السفن األجنبية فيه أصبح
أقل أمنا» .وأضاف« :إغراق املنطقة باألسلحة
م��ن قبل أم��ري�ك��ا وحلفائها ح � ّوهل��ا إىل علبة
كربيت قابلة لإلشتعال».
وك� ��ان ظ ��ري ��ف ،ق ��ال خ�ل�ال ل�ق��ائ��ه نظريه
القطري يف ال��دوح��ة :إن «أم ��ن م�ي��اه اخلليج
الفارسي مسؤولية دول املنطقة ذاتها ،وليس
مسؤولية القوات األجنبية».

ايران تبدي...
ودع� ��ا م��وس��وي احل �ك��وم��ة اهل �ن��دي��ة الخت��اذ
ال�ترت�ي�ب��ات ال�لازم��ة ل �ع��ودة احل �ي��اة الطبيعية
ل�ل�م��واط�ن�ين يف ه ��ذه امل�ن�ط�ق��ة ك��ي يتمتعوا
جبميع حقوقهم الطبيعية واملعرتف بها.
يذكر أن��ه إث��ر التوتر األخ�ير احلاصل بني
اهلند وباكستان ح��ول جامو وكشمري قال
امل�ت�ح��دث ب��اس��م اخل��ارج�ي��ة االي��ران �ي��ة يف وقت
سابق بان اجلمهورية االسالمية االيرانية تتابع

عن كثب القرارات االخرية للحكومة اهلندية
ح��ول جامو وكشمري والتصرحيات الصادرة
عن مسؤولي اهلند وباكستان ،داعيا البلدين
إلخت��اذ خطوات مؤثرة عرب إنتهاج األساليب
السلمية واحل ��وار لتوفري مصاحل سكان هذه
املنطقة.
يف جانب آخر أعرب املتحدث باسم اخلارجية
عن ارتياح طهران إزاء السماح لزعيم احلركة
االس�ل�ام� �ي ��ة يف ن �ي �ج�يري��ا ال �ش �ي��خ اب��راه �ي��م
ال��زك��زاك��ي للتوجه م��ع زوج �ت��ه اىل اهلند
ل�غ��رض ال �ع�لاج ،معلنا إس�ت�ع��داد اجلمهورية
االسالمية لتقديم اي مساعدة ممكنة يف هذا
اجملال.
ويف تصريح أدىل ب��ه أم��س ال�ث�لاث��اء متنى
م��وس��وي للشيخ ال��زك��زاك��ي حتسن حالته
الصحية والشفاء العاجل له وق��ال :نأمل بأن
ي��وف��ر ح �ض��ور ال�ش�ي��خ ال��زك��زاك��ي يف خ��ارج
نيجرييا فرصة أفضل حلل مشاكل األع��وام
األخ�ي�رة ب�ين احل��رك��ة االسالمية النيجريية
واحل �ك��وم��ة ب �ه��دف ض �م��ان ح �ق��وق املسلمني
الشيعة وإزالة القيود عن احلركة واإلفراج عن
السجناء.
وأضاف :إن اجلمهورية االسالمية االيرانية
إذ تدعم هذه املسرية ،تعلن إستعدادها لتقديم
اي مساعدة ممكنة يف هذا اجملال.
وكان زعيم احلركة االسالمية يف نيجرييا
الشيخ ابراهيم الزكزاكي قد غادر مع زوجته
م�س��اء االث�ن�ين اب��وج��ا متجها اىل اهل�ن��د اليت
وصلها أم��س ل�غ��رض ال �ع�لاج وف�ق��ا ل �ق��رار من
احملكمة العليا النيجريية.
ك �م��ا أص� � ��درت احل ��رك ��ة االس�ل�ام� �ي ��ة يف
نيجرييا بيانا حول توجه زعيم احلركة الشيخ
الزكزاكي مع زوجته اىل اهلند.
وك��ان��ت ال��ق ��وات االم �ن �ي��ة ال�ن�ي�ج�يري��ة قد
هامجت يف كانون االول /ديسمرب عام 2015
حسينية «بقية اهلل (ع��ج)» ومنزله يف مدينة
زاريا بوالية كادونا ،حيث أُصيب خالهلا جبراح
بالغة واعتقلته القوات األمنية مع زوجته.
وق� ��د ت ��ده ��ورت احل ��ال ��ة ال �ص �ح �ي��ة للشيخ
ال ��زك ��زاك ��ي ن�ت�ي�ج��ة اإله� �م ��ال ال �ص �ح��ي يف
السجن.

هل بدأ...
وب��ال�ن �س�ب��ة ل �ب �ل��وغ اخل �ل�اف ب�ي�ن اإلم � ��ارات
وال� � �س� � �ع � ��ودي � ��ة إىل ه � � ��ذا امل� � �س� � �ت � ��وى ،ق� ��ال
البخييت»:كان هناك إت�ف��اق ب�ين السعودية
واإلمارات على تسليم اجلنوب لإلمارات وكانت
السعودية تراهن على إع��ادة هادي إىل صنعاء
كحاكم صوري ومن خالله حتقق أطماعها
على ك��ل أج ��زاء اليمن ،وعندما أدرك ��ت أن
ذل ��ك غ�ي�ر مم �ك��ن ت��وج �ه��ت حن ��و احمل��اف �ظ��ات
احملتلة ال�تي ك��ان يفرتض أن تكون خالصة
لإلمارات حبسب اإلتفاق بهدف تقاسم الكعكة
ما آثار اخلالف مع أبو ظيب».
ويف م�ع��رض رده على س ��ؤال ح��ول إمكانية
أن تستيقظ األط��راف اليت إخندعت يف بداية
احلرب مبزاعم التحالف السعودي ومن بينها
«دع ��م الشرعية» أم أن�ه��ا ستظل مستمرة يف
تأييد ال�ع��دوان ال��ذي دم��ر اليمن وجعله أحد
أفقر دول العامل قال البخييت :نعم إن هناك
صحوة جمتمعية متصاعدة ،مؤكدًا أنها أحد
العوامل املهمة اليت أدت إىل ميل موازين القوى
لصاحل اليمن ،إىل جانب عامل تطوير اليمن
لقدراته الدفاعية.
يف ذات السياق حتدثت الكاتبة أودري ويلسو
يف م�ق��ال��ة نشرتها جم�ل��ة «ف��وري��ن بوليسي»
األم�يرك�ي��ة ع��ن االش�ت�ب��اك��ات ال�تي شهدتها
مدينة عدن اليمنية بني مرتزقة السعودية من
جهة ومرتزقة اإلمارات من جهة أخرى ،متسائلة
عما إذا بدأ التحالف الذي تقوده السعودية يف
اليمن باإلنهيار.
وق ��ال ��ت وي��ل��س ��ون :إن «م �س �ل �ح��ي اجمل�ل��س
اإلنتقالي اجلنوبي كانوا جزءا من التحالف
ال� ��ذي ت �ق ��وده ال �س �ع��ودي��ة ،لكنهم م�ع��ارض��ون
لقوات هادي» ،مشرية إىل أنه «قتل على األقل
 40شخصا يف القتال ال ��ذي ت��زام��ن م��ع عيد
األضحى املبارك».
وأك��دت أن «السيطرة على ع��دن كشفت
ع��ن ص ��دوع يف داخ ��ل ال�ت�ح��ال��ف ال ��ذي ت�ق��وده
السعودية» ،وذكرت ان النزاع بني قوات هادي
ومسلحي اجمللس االنتقالي اجلنوبي ال��ذي
تدعمهم اإلم��ارات بدأ منذ عدة أشهر ،يف وقت
أعلنت اإلم� ��ارات ع��ن ب��دء ختفيض قواتها يف
اليمن الشهر املاضي.
ون �ق �ل��ت ال �ك��ات �ب��ة ع ��ن ال �ب��اح �ث��ة يف جامعة
«أوكسفورد» إليزابيث كيندال ،قوهلا« :من
الواضح أن اإلمارات والسعودية ال تشرتكان يف
األهداف ذاتها يف اليمن».
ولفتت إىل أن السعودية دعت للقاء عاجل
ملناقشة الوضع املتطور يف ع��دن ،يف ظل وقف
إلط�لاق النار ه��ش ،مشرية إىل أن «احملادثات
اليت جرت حول ميناء احلديدة تواجه مأزقا».
كما تناول الكاتب ب��روس ري��دل يف مقالة
نشرت على موقع «املونيتور» قضية انتصار
م��ن أمس��اه��م «االنفصاليني» يف مدينة عدن
اليمنية ،واص ًفا إياه بال ّنكسة املُذ ّلة للسعودية
ولولي عهدها حممد بن سلمان.
وق��ال الكاتبَّ :
إن «حكومة عبد ربه منصور
هادي املعزولة اليت تدعمها السعودية خسرت
عاصمتها ،ولفت إىل أن ذل��ك يقوض أكثر
فأكثر املزاعم عن شرعية هذه احلكومة.
وت��اب��ع ري ��دل ق��ائ�ل ً
ا  :إن اإلم � ��ارات ساعدت
«اإلنفصاليني» ،وأن املنتصرين اإلسرتاتيجيني
هم حركة «أنصار اهلل» وإيران.

وأوضح الكاتب أن هذا الفشل هو األحدث يف
سلسلة من «األخطاء االسرتاتيجية إرتكبتها
القيادة السعودية ،مشريا إىل أن السعوديني
يتحملون اجل��زء األك�بر من املسؤولية على
ّ
صعيد الكارثة اليت أنتجتها احلرب على اليمن.
وأضاف الكاتب :أن قدرات أنصار اهلل تطورت
مع استمرار احل��رب وأصبحت تستهدف املدن
احلدودية السعودية وكذلك أماكن أخرى
أكثر عم ًقا داخ��ل األراض ��ي السعودية ،على
الرغم من كثافة الضربات اجلوية السعودية
اليت كان من املفرتض وفق اخلطط املرسومة
أن ت�ق�ض��ي ع�ل��ى ال� �ق ��درات ال �ص��اروخ �ي��ة ل��دى
«أنصار اهلل» خالل اجلولة األوىل من احلرب.
الكاتب أش��ار ً
أيضا إىل بعض التقارير اليت
تفيد بأن حوالي  3000جندي سعودي قتلوا
خالل األعوام األربعة األوىل من احلرب ،إضافة
إىل جرح  20,000آخرين ،وذلك رغم املساعي
لتجنب خوض معارك برية.
كذلك حذر الكاتب من أن قيام السعودية
ب��إع�ط��اء صبغة طائفية للحرب حيمل معه
تداعيات سواء داخل السعودية أو يف اخلارج.
ولفت الكاتب إىل أن الشراكة األمريكية-
ال �س �ع��ودي��ة مل ت �ع��د ت�ت�م�ت��ع ب��دع��م احل��زب�ين
الدميقراطي واجل�م�ه��وري ،وأش ��ار إىل أن إبن
س �ل �م��ان رمب ��ا س�ي�ت�س� ّب��ب ب ��إحل ��اق ض ��رر دائ ��م
بالعالقات بني الطرفني ،ولفت يف الوقت نفسه
إىل أن العالقة مع أمريكا هي اليت ضمنت بقاء
احلكم السعودي على مدى العقود املاضية.
وخ��ل ��ص ال �ك ��ات ��ب إىل أن ن�ت�ي�ج��ة احل ��رب
ال��س��ع ��ودي ��ة ع �ل ��ى ال �ي �م ��ن ك ��ان ��ت ان �ت �ص ��ارا
اسرتاتيجيا للجمهورية اإلسالمية يف إيران.

الكرملني...
وك ��ان م �ن��دوب روس �ي��ا ال��دائ��م ل ��دى األم��م
املتحدة واملنظمات الدولية يف جنيف ،غينادي
غاتيلوف ،أعرب مؤخرا عن أمل موسكو بإمكانية
عقد االجتماع األول للجنة الدستورية السورية
يف شهر سبتمرب املقبل يف جنيف.
واخت��ذ ق��رار بتشكيل جلنة معنية بصياغة
دستور سوري جديد أثناء مؤمتر احلوار الوطين
السوري يف مدينة سوتشي الروسية ،أواخر يناير
 ،2018وحتى اآلن ،ال تزال مناقشات مستمرة
حول عضويتها.
وأع��ل ��ن وزي� ��ر اخل��ارج �ي��ة ال�ت�رك ��ي م��ول��ود
تشاووش أوغلو ،يف وقت سابق أن القمة الثالثية
بني روسيا وتركيا وإيران حول سوريا ،ستعقد
يف  11سبتمرب املقبل يف أنقرة.
وعقد رؤساء الدول الضامنة ملؤمتر أستانة،
الرتكي رجب طيب أردوغان ،والروسي فالدميري
بوتني ،واإليراني حسن روحاني ،أكثر من قمة
بشأن س��وري��ا ،ك��ان آخرها يف مدينة سوتشي
الروسية ،منتصف فرباير املاضي.

مجتهد...
وأشار «جمتهد» يف تغريدات له على «تويرت»
إىل أنه مل يكن واردا أن توافق االحت��ادات على
إج��راء املباراة يف السعودية لوال املبلغ الضخم
ال��ذي دفعه اب��ن سلمان للجهة املنظمة ،وهو
5ر 1مليار دوالر وكذلك املبالغ اليت دفعت
للمالكمني.
ودفع ولي العهد السعودي إىل أنتوني جوشوا
 320مليون دوالر ،ول�ـ أن��دي روز جونيور 250
مليون دوالر ،بينما اعترب «جمتهد» أنه «كان
يكفي كل منهما  30أو  40مليون دوالر».
واع� �ت ��رض رئ� �ي ��س ال��ف��ي ��درال��ي ��ة ال �ع��امل �ي��ة
للمالكمة  IBFسليمان خوزيه على إج��راء
املباراة يف مدينة امللك عبد اهلل ألنها مل تكتمل
فيها املواصفات املطلوبة.
ّ
«تدخل
وأض��اف «جمتهد» :إن ابن سلمان
إلن�ش��اء حلبة وم��درج��ات وخ��دم��ات لوجستية
كاملة يف الدرعية على املواصفات املطلوبة
بتكاليف ال تقل عن  2مليار دوالر».
وت��اب��ع :إن «إض��اف��ة لفتح ال �ت��أش�يرات لكل
من هب ودب حلضور املباراة والسماح للنساء
ب ��اإلس��ت��ع ��راض يف احل �ل �ب��ة وت ��وف�ي�ر اخل �م��ور
وال�ترف�ي��ه على الطريقة ال�غ��رب�ي��ة ،ف��إن م��ا ال
يقل ع��ن  4م�ل�ي��ارات دوالر =  15مليار ري��ال،
ستصرف من أجل حتقيق فانتازيا ابن سلمان»،
على حد قوله.
ومن املقرر كذلك أن تستضيف الرياض،
م��واج �ه��ة ب�ين امل�لاك��م ال�بري �ط��ان��ي أن�ط��ون��ي
ج��وش��وا واألم��ري�ك��ي م��ن أص��ل مكسيكي أن��دي
رويز ،يف 7كانون األول/ديسمرب املقبل ،وذلك
حبسب ما أعلنت عنه اهليئة العامة للرياضة يف
السعودية.
وس �ت �ق��ام امل � �ب� ��اراة يف ال ��درع �ي ��ة ال �ت�ي تضم
«ال�ط��ري��ف» ،امل��وق��ع امل ��درج على قائمة ال�تراث
العاملي لليونيسكو ،على مشارف الرياض.

الخليج الفارسي...
التوتر األمين احلاصل يف اخلليج الفارسي،
والذي قد يتطور يف اي حلظة اىل حرب مدمرة
ال يعرف اال اهلل مدياتها ،ال يصب مطلقا يف
مصلحة ال��دول املتشاطئة عليه ،ال سيما بعد
ان أيقنت أغلب هذه ال��دول ،ان سياسة ترامب
املتهورة ،واليت ينسج خيوطها أمثال مستشار
األم��ن القومي االمريكي جون بولتون ووزير
اخلارجية االمريكي مايك بومبيو ،ورئيس
وزراء الكيان االسرائيلي بنيامني نتنياهو ،ال
تضع يف حسابانها اال املصلحة «االسرائيلية»،
وال يضريها ان تشتعل فيها احل��روب ،بعد أن
فقدت أهميتها االسرتاتيجية ل��دى امريكا،

إث��ر حت��وهل��ا م��ن م�س�ت��ورد للنفط اىل مصدّر
ل� ��ه ،وم� ��ا دام � ��ت ض �ح��اي��اه��ا ه ��م م ��ن ال �ع��رب
واملسلمني حصرا.
كل اإلج��راءات اليت تتخذها امريكا منذ
خروجها من اإلتفاق النووي ،مل تكن من أجل
التفاوض على إتفاق «أفضل» ،بل هدفها هو
تركيع ايران ،أو على األقل احلصول منها على
إلتزام بعدم دع��م فصائل املقاومة ال�تي تقارع
االح �ت�لال الصهيوني ،وه��ي اي�ض��ا وض�ع��ت يف
حسابها إحتمال وقوع حرب يف اخلليج الفارسي
بسبب سياسة الضغوط القصوى اليت متارسها
ضد اي��ران ،اال انها تعتقد ان بإمكانها حصر
نطاق احلرب يف جغرافيا ايران والدول العربية
يف اخلليج الفارسي.
الندية اليت تعاملت بها اي��ران مع امريكا
وال��غ ��رب ،مل ت ��دع جم ��اال للشك يف أن �ه��ا لن
تتوانى يف ال��رد ليس على اسرتاتيجية ترامب
اخلرقاء بشكل ع��ام ،بل حتى على تفاصيلها
ايضا ،فتقليص إلتزاماتها ،وإسقاطها لطائرة
التجسس االم�يرك �ي��ة ال�ع�م�لاق��ة ،واح�ت�ج��از
ناقلة النفط الربيطانية وهي يف محاية السفن
احلربية االمريكية والربيطانية خري دليل
على ذلك.
ه��ذا امل��وق��ف االي��ران��ي ال �ق��وي وال�ق��اط��ع يف
مواجهة أق��وى جيوش ال�ع��امل ،يقابله موقف
ايراني مسؤول إزاء أمن وإستقرار املنطقة ،وهو
موقف تلمسته دوهلا ،عندما طوت ايران صفحة
احل��رب ال�تي فرضها النظام الصدامي اجملرم
على ايران ،بدعم من الدول العربية يف اخلليج
الفارسي وبتحريض من الغرب والشرق حينها،
ومل حت��اول اإلنتقام وك��ان مبقدروها ذلك،
بعد غزو الطاغية صدام دولة الكويت ،اال انها
وضعت املستقبل نصب عينيها وتناست املاضي.
ن�ف��س امل��وق��ف االي ��ران ��ي ت�ك��رر ع�ن��دم��ا غ��زت
امريكا العراق ،فكانت من الرافضني القالئل
هل ��ذا ال �غ��زو ،وس��اع��دت ال�ش�ع��ب ال �ع��راق��ي بكل
م ��ا مت �ل��ك م ��ن ق� ��وة ل�ل�ت�ح��رر م ��ن االح �ت�لال
االمريكي ،ومن ثم من االحتالل «الداعشي»،
وه��و ذات املوقف تكرر ايضا يف س��وري��ا ،عندما
ساعدت ايران احلكومة يف دمشق ضد العصابات
التكفريية املموّلة من الدول العربية يف اخلليج
الفارسي وبرعاية امريكية ،وذات املوقف ايضا
تكرر عندما حوصرت قطر من قبل شقيقاتها.
املوقف االي��ران��ي بني القوة واملسؤولية ،هو
الذي جعل بعض جريانها من العرب ،يعيدون
حساباتهم ،آخذين بنظر االعتبار مصاحلهم
وم��ص ��احل منطقتهم وش �ع��وب �ه��ا ،ب �ع �ي��دا عن
بلطجية ت��رام��ب وع ��رب ��دات ن�ت�ن�ي��اه��و ،فأمن
اخلليج الفارسي ه��و مسؤولية أبنائه ،وكل
دور ل �ق��وى اج�ن�ب�ي��ة ،وخ��اص��ة ق ��وة ع ��دوة مثل
«اسرائيل» ،ال يصب يف صاحل أمن وإستقرار
اخلليج ال�ف��ارس��ي ،ف�ه��ذه ال�ق��وى ال تنظر اىل
اخل�ل�ي��ج ال �ف��ارس��ي اال م��ن م�ن�ظ��ار مصاحلها
الضيقة وغري املشروعة ،ومكان ملصلحة دوهلا
وشعوبها يف إطار سياستها ،فاخلليج الفارسي
كان ومازال بيت االيرانيني والعرب ،وعلى أهل
هذا البيت ان حيفظوا أمنه وإستقراره وحرمته.
املصدر :قناة العامل
تتمــــــات صفحــــــة
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العراق...
هذا وك��ان مصدر أمين عراقي ،قد أف��اد يف
وقت سابق من يوم اإلثنني ،بسقوط عدد من
ال �ق��ذائ��ف ال �ص��اروخ �ي��ة ع�ل��ى م�ن��اط��ق سكنية
جنوبي العاصمة بغداد نتيجة اندالع حريق يف
معسكر «الصقر» ،الذي يضم خمازن لألسلحة
والعتاد العسكري جنوبي العاصمة .
يف غ �ض��ون ذل ��ك ك �ش��ف اخل �ب�ير األم�ن�ي
املقرب من أجهزة االستخبارات العراقية ،فاضل
أبو رغيف ،الثالثاء ،عن وجود معلومات حول
ختطيط» إس��رائ�ي��ل» لقصف خم��ازن أسلحة
احلشد الشعيب يف العراق.
وق ��ال ل� �ـ RTإن «امل�ع�ل��وم��ات امل�ت��وف��رة تفيد
ب��وج��ود خت�ط�ي��ط إس��رائ �ي �ل��ي ل�ق�ص��ف م��واق��ع
خم��ازن احلشد الشعيب ،وليس مقار مقاتليه
وتشكيالته ،وهذا غري مستبعد باألساس».
وأض� ��اف أن «م ��ا ح ��دث االث �ن�ين يف خم��ازن
السالح جنوبي بغداد قد يكون جزءاً من اخلطة
اليت تعد هلا» إسرائيل»».
وت��أت��ي ه��ذه امل�ع�ل��وم��ات بعد ان�ف�ج��ار ح��دث،
االثنني ،داخل مستودع للذخرية مبعسكر يعود
أللوية قوات احلشد الشعيب جبنوب بغداد ،ما
أدى إىل مقتل شخص وإصابة  29آخرين من
جراء تطاير شظايا الصواريخ وقذائف اهلاون
املتفجرة على األحياء السكنية اجملاورة.
يف س� �ي ��اق آخ � ��ر ك �ش ��ف ج� �ه ��از م�ك��اف�ح��ة
اإلره��اب العراقي ،الثالثاء ،تفاصيل العملية
األم �ن �ي��ة ال �ت�ي ن �ف��ذه��ا االث� �ن�ي�ن ،ض ��د م��واق��ع
لعناصر تنظيم «داع��ش» يف حمافظة األنبار
غربي العراق.
وق��ال اجلهاز يف بيان صحفي «م��ع إطاللة
فجر أول أيام عيد األضحى املبارك قامت قوة
من الوحدة التكتيكية األوىل ،إحدى تشكيالت
ق��وات جهاز مكافحة اإلره ��اب ،وبالتنسيق مع
التحالف ال��دول��ي بتنفيذ واج ��ب يف صحراء
األنبار».
وأضاف «مت توجيه ضربة جوية من التحالف
على مضافات لعناصر داعش اإلرهابي ،وبعدها
مت إج ��راء إن ��زال ج��وي للقوة واالش�ت�ب��اك مع
عناصر داعش».
وأش ��ار إىل أن العملية «أس�ف��رت ع��ن مقتل
 8إره��اب �ي�ين ،وع�ن��د تفتيش إح ��دى املضافات
مت ال �ع �ث��ور ع �ل��ى  2م ��ن اإلره ��اب��ي�ي�ن ي��رت��دون
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أح��زم��ة ناسفة ،مت قتل أحدهما ،وق��ام اآلخ��ر
ب�ت�ف�ج�ير ن �ف �س��ه ع �ل��ى ال� �ق ��وة امل �ه��امج��ة دون
وقوع خسائر».
إىل ذل��ك كشف عضو ال�برمل��ان العراقي
أمح ��د اجل �ب��وري ع��ن دف ��ن  31ج�ث��ة ت �ع��ود إىل
خم �ت �ط �ف�ين م ��ن م �ن��اط��ق ج �ن��وب��ي ال� �ع ��راق،
م � �ش �ي�را أن� � ��ه مت دف� � ��ن اجل � �ث� ��ث دون إع �ل�ام
ذويهم.
وقال النائب أمحد اجلبوري يف بيان ،االثنني
إن« :جثثا مت التعامل معها على أنها جمهولة
اهلوية ،وهي ملختطفني معظمهم من املناطق
احملررة ،ويتم تسليمهم ملنظمة جمتمع مدني
لغرض دفنهم».
وأضاف« :أين دور احلكومة يف تسليم اجلثث،
بعضهم أطفال ونساء ومعظمهم رج ��ال ،إىل
ذويهم أو حمافظاتهم ،أو إىل مفوضية حقوق
اإلنسان».
وهناك كتاب رمسي صادر من دائرة الطب
العدلي يف حمافظة بابل جنوبي العراق ،موجه
إىل مديرية بلدية احملافظة يطالبها باستالم
ج�ث��ث جم�ه��ول��ة اهل��وي��ة ك��ان��ت حم�ف��وظ��ة يف
ثالجات الطب العدلي ومل يراجع عليها ذووها.
م� � ��ن ج � �ه � �ت� ��ه ،اع� � �ت �ب��ر ال� � �ن � ��ائ � ��ب ،م �ث �ن��ى
السامرائي ،أن عدم إج��راء حتقيق جاد ملعرفة
ه��وي��ات ض�ح��اي��ا ب��اب��ل وك �ش��ف ال�ق�ت�ل��ة يثري
الشبهات.
وقال السامرائي يف تغريدة له على «تويرت»:
«دف��ن ضحايا بابل بعيدا عن األض ��واء وعدم
إج ��راء حتقيق ج��اد ملعرفة هوياتهم وكشف
القتلة يثري الشبهات ح��ول ضلوع جهات ذات
سطوة».
وت� �س ��اءل ال��س ��ام ��رائ ��ي« :ع �م ��ا إذا ك��ان��ت
احل�ك��وم��ة ستتعامل م��ع م�ل��ف ض�ح��اي��ا بابل
بنفس محاستها يف التعامل مع ملف املقابر
اجلماعية اليت ختص النظام السابق» ،مشريا
إىل أن «ضحايا بابل عراقيون أيضا».
ويف وقت سابق ،أصدر حتالف القوى العراقية
ب�ي��ان��ا ب�ش��أن « 120ج�ث��ة» دف�ن��ت يف حمافظة
كربالء ،مطالبا احلكومة بإصدار قرار بإعادة
فتح ه ��ذه امل�ق��اب��ر وال �س �م��اح ل ��ذوي امل�غ��دوري��ن
للتعرف على جثث أبنائهم.

إتفاق...
من أراضي األردن ولبنان خالل الــ  24الساعة
األخرية.
وقال املركز يف نشرة إعالمية بهذا الشأن:
«خالل الــ 24الساعة املاضية عاد  1755الجئا
إىل اجلمهورية العربية السورية م��ن أراض��ي
ال ��دول األجنبية ،من بينهم  324الجئا (97
امرأة و 165طفال) من لبنان عن طريق معربي
ج��دي��دة ي��اب��وس وتلكلخ باإلضافة إىل 1431
شخصا ( 429امرأة و 730طفال) .
وذكر مركز املصاحلة الروسي ،أن الوحدات
الفرعية التابعة لسالح اهلندسة العسكرية
للجيش العربي السوري قامت بدورها خالل
الــ  24الساعة األخرية بعملية تطهري األراضي
م��ن األل �غ��ام على مساحة  2.3هكتار ،وذل��ك
باإلضافة إىل قيام اخلرباء باكتشاف وتدمري
 31عبوة قابلة لالنفجار.

الجبهة...
م��ن ج��ان��ب آخ ��ر ق��ال��ت م �ص��ادر فلسطينية
م� �س ��اء االث� �ن�ي�ن إن ان� �ف� �ج ��اراً ك� �ب�ي�را مسع
ش� ��رق ب��ل ��دة ج �ب��ال �ي��ا مش� ��ال ق��ط ��اع غ � ��زة ،يف
وق� ��ت ق� ��ال م ��وق ��ع م� �ف ��زاك الي� ��ف إن «س �ك��ان
غ�لاف غ��زة أبلغوا ع��ن مس��اع دوي انفجار يف
مشال القطاع».
وأوضحت املصادر الفلسطينية أن االنفجار
ناجم عن بالون ح��ارق كان حيمل متفجرات
انفجر قرب الشريط احلدودي مشال قطاع غزة
دون وقوع إصابات أو أضرار.
ف�ي�م��ا ق ��ال ��ت وس ��ائ ��ل إع �ل��ام ت��اب �ع��ة ل�ك�ي��ان
االح�ت�لال إن��ه مت رص��د إط�لاق بالونات مساء
االثنني من املناطق اجلنوبية والشمالية من
قطاع غزة باجتاه املستوطنات.
هذا وحلقت طائرتان مسريتان مساء االثنني
احلدود من قطاع غزة باجتاه األراضي احملتلة،
وع��ادت��ا دون أن يتمكن ج�ي��ش االح �ت�لال من
إسقاطهما.
وق ��د أف � ��ادت وس ��ائ ��ل إع �ل�ام إس��رائ �ي �ل �ي��ة ان
الطائرتني وصلتا ألج��واء مستوطنات غالف
غزة ،مضيف َة أن طائرات سالح اجلو اإلسرائيلي
مل تتمكن من اسقاط احلوامتني.
وتعمل ق ��وات االح �ت�لال منذ أس��اب�ي��ع على
رص��د ومتابعة م��ا تسميه «ت�ه��دي��دا ج��دي��دا»
يتمثل باستهداف قواتها القريبة من السياج
األمين مع القطاع بطائرات مسرية حتمل مواد
متفجرة.
وكانت املقاومة الفلسطينية قد كشفت
يف أي ��ار/م ��اي ��و امل ��اض ��ي ع ��ن اس �ت �ه��داف دب��اب��ة
ون��اق �ل��ة ج�ن��د إس��رائ�ي�ل�ي�ت�ين ب��واس �ط��ة ط��ائ��رة
م �س�يرة ص��غ�ي�رة ،ك �م��ا أن ج �ي��ش اإلح �ت�لال
أع �ل��ن ق�ب��ل أس��اب �ي��ع ع ��دة ع��ن إس �ق��اط ط��ائ��رة
م �س�يرة ص �غ�يرة ،ب�ع��د اخ�تراق �ه��ا احل� ��دود مع
قطاع غزة.
ومتكنت «مح��اس» يف السنوات األخ�يرة من
تطوير برنامج للطائرات املسرية ،واستخدمتها
يف ب �ع��ض امل� � ��رات ض ��د ق � ��وات االح � �ت �ل�ال ،إذ
ينسب للمهندس التونسي حممد ال� ��زواري
ال ��ذي اغتيل بتونس يف  15ك��ان��ون األول/ديسمرب  -2015تطوير الطائرات املسرية لدى
حركة «محاس».

