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اجئي: االسالم أولى اهمية لموضوع 
الصلح والعفو

طهــران- فــارس:- أكــد حجــة االســالم غــالم 
حســين محســني اجئــي، النائــب االول لرئيــس 
االســالمية،  الجمهوريــة  فــي  القضائيــة  الســلطة 
ــرى  ــة كب ــى اهمي ــن أول ــن االســالمي المبي ان الدي
انــه ينبغــي ان  لموضــوع الصلــح والعفــو، مضيفــا 

يكــون العفــو ضمــن آليــة محــددة.
ــح  ــول الصل ــي ح ــى وطن ــي ملتق ــاركته ف ــالل مش وخ
والعفــو والتراضــي، الثالثــاء، قــال اجئــي: ان موضــوع الصلــح 
والتراضــي ليــس امــرا منحصــرا بفتــرة خاصــة او محترمــا 
لــدى مجتمــع خــاص بعينــه، بــل هــو امــر ذو قيمــة تحتاجــه 

كل المجتمعــات البشــرية فــي كل األزمنــة.
وصــرح: ان ديــن االســالم أولــى اهميــة كبــرى 
لموضــوع الصلــح والتراضــي والعفــو، وقــد أشــار القــرآن 

ــذا الموضــوع. ــى ه ــة ال ــي ســور مختلف ــم ف الكري
المجتمــع  تهــدد  االخطــار  مــن  كــم  وتابــع: 
والمواجهــة  والمقاطعــة  والشــجار  النــزاع  بســبب 
مــدى  يتضــح  القــدر  وبنفــس  االشــخاص؟  بيــن 

والتراضــي. الصلــح  اهميــة 
الحالــي  االيرانــي  العــام  خــالل  انــه  واضــاف 
)ينتهــي فــي 20 آذار/مــارس 2017( بذلــت هيئــات حــل 
الخالفــات جهــودا كبيــرة أثمــرت عــن العفــو عــن 

ــن. ــن المداني ــر م ــدد كبي ع

في ختام اجتماع "آستانا 3"..

المشاركون يتفقون على عقد اجتماع الخبراء في طهران الشهر القادم

اعتقال جاسوسين بالقرب من جزيرة أبو موسى..

السفينتان الحربيتان االيرانيتان تعودان الى السواحل علوي: المستوى األمني انخفض في اوروبا
الشمالية بعد زيارة روسيا

العربي:-اتفــق  طهران-كيهــان 
المشــاركون فــي اجتمــاع »آســتانا 3«، 
ــراء  ــادم للخب ــد االجتمــاع الق ــى عق عل
فــي طهــران يومــي 18 و19 نيســان/ 
ــة  ــة الرابع ــد الجول ــادم، وعق ــل الق ابري
ــي 3 و4  ــي يوم ــر آســتانا ف ــن مؤتم م

ــي آســتانا. ــل ف ــو المقب ــار/ ماي اي
العامــة  الجلســة  وعقــدت 
 3 آســتانا  لمؤتمــر  والختاميــة 
عصــر امــس االربعــاء فــي عاصمــة 

كازاخســتان آســتانا، وذلــك بعــد عــدة جــوالت مــن 
االطــراف  ومتعــددة  الثنائيــة  التخصصيــة  الجلســات 

وروســيا. وتركيــا  ايــران  وفــود  بيــن 
ــت  ــود مثل ــه وف ــذي حضرت وخــالل هــذا المؤتمــر ال
جابــري  حســين  )برئاســة  ايــران  الثــالث:  الــدول 
انصــاري مســاعد وزيــر الخارجيــة فــي الشــؤون العربيــة 
واالفريقيــة(، وروســيا )برئاســة الفرنتيــف ممثــل بوتيــن 
ــال  ــة اون ــا )برئاس ــوريا(، وتركي ــؤون س ــي ش ــاص ف الخ
مســاعد وزيــر الخارجيــة فــي شــؤون الشــرق االوســط 
وافريقــا(، حيــث قــدم مســاعد وزيــر الخارجيــة الكازاخــي 

ــى اآلن. ــة آســتانا حت عرضــا عــن انجــازات عملي
وطيلــة االجتمــاع وضمــن اتفاقهــا بشــأن تعزيــز 

الثــالث  الــدول  أجــرت  االشــتباكات،  تجنــب  نظــام 
الضامنــة للهدنــة فــي ســوريا، محادثــات بشــأن تنفيــذ 
نظــام رقابــة ثالثــي علــى الهدنــة، وتنظيــم المقدمــات 
العمليــة لعمليــة آســتانا، وحســب االتفــاق الحاصــل 
فــي هــذا االجتمــاع، ســيعقد االجتمــاع القــادم للخبــراء 
ضمــن عمليــة آســتانا يومــي 18 و19 نيســان/ابريل 2017 
فــي طهــران، فيمــا ســتعقد الجولــة الرابعــة مــن مؤتمــر 

ــو 2017. آســتانا يومــي 3 و4 ايار/ماي
الخارجيــة  مســاعد  برئاســة  وفدنــا  واجــرى 
جابــري  حســين  واالفريقيــة  العربيــة  للشــؤون 
ــراف  ــف االط ــع مختل ــة م ــاورات مكثف ــاري، مش انص
علــى هامــش المفاوضــات الجاريــة حــول ســوريا فــي 

اســتانة. الكازاخيــة  العاصمــة 
وفــي هــذا الســياق تباحــث جابــري انصــاري مــع 
الكســاندر  الروســي  الخــاص للرئيــس  المنــدوب 
الفرنتيــف ورئيــس وفــد بــالده الجتمــاع اســتانة، 

حــول احــدث التطــورات فــي مســيرة المفاوضــات 
ــوريا. ــي س ــة ف ــاع الميداني واالوض

التركــي  بنظيــره  الخارجيــة  مســاعد  التقــى  كمــا 
ورئيــس وفــد بــالده الــى االجتمــاع ســدات اونــال وبحــث 
ــة. ــورات االقليمي ــي ســوريا والتط ــول االوضــاع ف ــه ح مع

فــي  الدائــم  ومنــدوب ســوريا  التقــى ســفير  كمــا 
منظمــة االمــم المتحــدة وممثــل بــالده الجتمــاع اســتانة 
بشــار الجعفــري مــع مســاعد الخارجيــة جابــري انصــاري.

وفــي هــذا اللقــاء بحــث الجانبــان حــول احــدث 
التوافقــات  تنفيــذ  واوضــاع  المفاوضــات  تطــورات 

الســابقة فــي اســتانة.
هــذا واجــرى جابــري انصــاري« محادثــات مــع 
رئيــس وفــد االمــم المتحــدة فــي مؤتمــر اســتانا 3 
»ميلــوس شــتروغر« ، وبحــث معــه االزمة االنســانية 
التــي يعانــي منهــا اهالــي الفوعــة وكفريــا وباقــي 
المناطــق فــي ســوريا وســبل ايصــال المســاعدات 

ــى هــذه المناطــق. االنســانية ال
ــر  ــي ضــم مســاعد وزي ــاع ثالث ــد اجتم ــا عق كم
وممثــل  انصــاري  جابــري  االيرانــي  الخارجيــة 
الرئيــس الروســي الخــاص الــى ســوريا الفرينتيــف 
ــوا  ــال ، بحث ــي اون ــة الترك ــر الخارجي ، ومســاعد وزي
فيــه ترتيبــات التوافقــات الســابقة والحاليــة وجــدول 

اعمــال مؤتمــر اســتانا 3.
كمــا تــم االتفــاق علــى عقــد اجتمــاع فنــي فــي 

ايــران خــالل شــهر نيســان القــادم.

الرابعــة  المجموعــة  عــادت  فــارس:  طهــران- 
)الســالم  االيرانــي  الجيــش  لبحريــة  التابعــة 
والصداقــة( الموفــدة الــى روســيا والتــي تضــم مدمــرة 
دماونــد وقاذفــة الصواريــخ درفــش، الــى الســواحل 
ــاح  ــي صب ــاء انزل الشــمالية للبــالد ورســت فــي مين

امــس االربعــاء.
ــى ســواحل  ــد توجهــت ال ــت المجموعــة ق وكان
ــاء  ــي مين ــت ف ــيا ورس ــوب روس ــي جن ــتان ف داغس
ماخــاج قلعــة الروســي منــذ 9 مــارس / اذار الجــاري 
بهــدف نقــل رســالة الســالم والصداقــة الــى البلــدان 

الســاحلية لبحــر قزويــن.
الموفــدة  االيرانيــة  البحريــة  الكــوادر  والتقــت 
ــم  ــت له ــا اقيم ــروس كم ــؤولين ال ــن المس ــدد م ع
مســابقات رياضيــة وشــملت الزيــارة تفقــد المناطــق 

والمنشــآت العســكرية فــي هــذا البلــد.
وتعــد جمهوريــة داغســتان احــدى الجمهوريــات الـــ 
22 ذات الحكــم الذاتــي فــي االتحــاد الروســي والتــي 
تطــل علــى الســاحل الغربــي لبحــر قزويــن فــي الجــزء 

الشــرقي مــن منطقــة القوقــاز ويعتبــر مينــاء ماخــاج 
ــا. ــر مدينتيــن فيه ــد اكب ــة دربن قلعــة ومدين

ــود  ــن محم ــر االم ــارس:- أعــرب وزي ــران- ف طه
علــوي عــن اعتقــاده بــأن المســتوى االمنــي فــي 
أوروبــا قــد انخفــض، وذلــك فــي معــرض اشــارته 
الــى الهجمــات االرهابيــة التــي شــهدتها مختلــف 
الــدول القريبــة والبعيــدة ومنهــا الــدول االوروبيــة.

وفــي تصريــح ادلــى بــه للتلفزيــون االيرانــي 
مســاء الثالثــاء قــال علــوي، ان مختلــف الــدول مــن 
ضمنهــا دول الجــوار وبعــض الــدول االبعــد منهــا 
وحتــى اوروبــا شــهدت اعمــاال ارهابيــة، ادت الــى 

انخفــاض المســتوى االمنــي فيهــا.
االســالمية  الجمهوريــة  فــي  انــه  اال  واضــاف، 
االســالمية  الثــورة  قائــد  ســماحة  صــرح  ومثلمــا 

لــه وهــو حصيلــة  امنــا مســتتبا ال نظيــر  نشــهد 
التعــاون والتكاتــف والتعاطــي بيــن مختلــف االجهــزة 
ــة )البســيج(  ــرة مثــل الحــرس الثــوري والتعبئ المؤث
وســائر االجهــزة المعنيــة االخــرى التــي كانــت مؤثــرة 

ــن. ــي ارســاء االم ــا ف بدوره
واالجــواء  االمنيــة  بالقضايــا  يتعلــق  وفيمــا 
الســايبرية واالنتخابــات القادمــة قــال وزيــر االمــن 
ــذه  ــي كل ه ــوال وآراء ف ــا رصــدا وحل ــي، ان لن االيران

للشــعب.    لتبيانهــا  ومســتعدون  االمــور 
ومكاســب  النوويــة  بالقضيــة  يتعلــق  وفيمــا 
االتفــاق النــووي قــال، لقــد دخــل البــالد قبــل انتصــار 
الثــورة االســالمية 550 طنــا مــن الكعكــة الصفــراء، 
بقــي منهــا 50 طنــا حيــن اســتالم الحكومــة الحاديــة 
عشــرة )الحاليــة( مهامهــا وكانــت تكفــي فقــط لفتــرة 

ــان. ــي اصفه ــووي( ف ــز الن ــز نطن 3 اشــهر )لمرك
واعــرب عــن اعتقــاده بــان نتائــج االتفــاق النــووي 
ــن تاثيرهــا نظــرا  ــت ليتبي ــى بعــض الوق بحاجــة ال

الن الحظــر اضــر باقتصــاد البــالد ســنوات عديــدة.
خفــر  قــوات  قائــد  أعلــن  اخــرى  جهــة  مــن 
الســواحل فــي محافظــة هرمــزكان جنــوب البــالد 
العقيــد علــي ميــر شمســي عــن إعتقــال جاسوســين 
ــاه  ــي مي ــى ف ــو موس ــرة أب ــن جزي ــرب م ــن بالق اثني

الفارســي. الخليــج 

مؤكدًا أن االلتفاف حول المرجعية هو طريق خالص العراق..

السفير العراقي: الجمهورية االسالمية تقف دوما الى جانب شعبنا وشعوب المنطقة وهذا سبب عداء االستكبار لها

العميد جزائري يعلن استعداد القوات المسلحة للمشاركة في مشروع مكافحة التصحر

السفير سنائي: مشاركة إيران وروسيا في الحرب على اإلرهاب خّلفت نتائج مؤثرة

محذرًا من أن قواعد االشتباكات بين طهران وواشنطن قد تغيرت..

باحث اميركي: األسطول األميركي الخامس بالبحرين في مرمى 
الصواريخ اإليرانية

السفير آهني: حل ازمات المنطقة يستلزم من السعودية تصحيح نهجها

السعودية .. خفض الدعم عن الكهرباء والمياه 
قبل الخصخصة في 2020

الحكومــة  أن  اقتصاديــة  تقاريــر  كشــفت 
قطاعــي  عــن  الدعــم  خفــض  تعتــزم  الســعودية 
الكهربــاء والميــاه، كمــا أنهــا تخطــط لخصخصتهمــا.
الجديــدة  المرحلــة  عنــوان  هــو  الدعــم  رفــع 
التــي أعلنــت الســعودية عنهــا فــي ظــل األزمــات 

منهــا. تعانــي  التــي  اإلقتصاديــة 
فقد كشــفت شــركة “إرنســت يونغ” أن الرياض 
تعتــزم خفــض الدعــم عــن الكهربــاء والميــاه، بنحــو 
 .2020 العــام  بحلــول  ريــال  بليــون  وســبعين  مئــة 
وأشــارت الشــركة، فــي تقريــر، إلــى أن هنــاك خططــًا 
ــي  ــاء والت أخــرى لفصــل الشــركة الســعودية للكهرب
ــى الخصخصــة  ــة، وصــواًل إل ــا الحكوم ــن عليه تهيم
طــرح  ســيتم  انــه  وأوضــح  المطــاف.  نهايــة  فــي 
ــادة  ــاواط لزي ــد 300 ميغ ــام 2018 لتولي ــي ع ــة ف مناقص
حجــم الطاقــة الشمســية المولــدة فــي المملكــة، 

ــة. ــنوات التالي ــي الس ــرى ف ــات أخ ــا مناقص لتتبعه
وأكــد التقريــر أن مشــاريع صغيــرة ومتوســطة فــي 
قطــاع الطاقــة المتجــددة شــهدت نشــاطًا متزايــدًا فــي 
الشــرق األوســط وافريقيــا خــالل عــام 2016 بعــد فتــرة طويلــة 
مــن التباطــؤ، حيــث كانــت وزارة الطاقــة والصناعــة والثــروة 

ــج. ــن البرام ــددًا م ــت ع ــد أطلق ــة الســعودية ق المعدني
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طهــران- فــارس:- أعلــن المتحــدث 
هــذه  ان  المســلحة،  القــوات  باســم 
القــوات عازمــة علــى المشــاركة فــي 
والعواصــف  الغبــار  مكافحــة  مشــروع 
ان  مضيفــا  خوزســتان،  فــي  الترابيــة 
والتعبئــة  االســالمية  الثــورة  حــرس 
اعلنــا اســتعدادهما لمســاعدة الحكومــة 
مــن خــالل تشــكيل فــرق تطوعيــة.

العميــد مســعود جزائــري  وأشــار 
الــى ان القــوات المســلحة عازمــة علــى 

المشــاركة فــي مشــروع مكافحــة الغبــار والعواصــف 
ــورة  ــا ان حــرس الث ــي خوزســتان، مضيف ــة ف الترابي
ــاعدة  ــتعدادهما لمس ــا اس ــة اعلن ــالمية والتعبئ االس

ــة. ــرق تطوعي الحكومــة مــن خــالل تشــكيل ف
الــى  المجــال  هــذا  فــي  العميــد جزائــري  ولفــت 
العصــر  ولــي  حضــرة  فيلــق  بيــن  الحاصــل  التفاهــم 
)عجــل اهلل فرجــه الشــريف( فــي خوزســتان مــع الدائــرة 
العامــة للمــوارد الطبيعيــة فــي هــذه المحافظــة لمكافحــة 
ــي  ــار ف ــؤر الغب ــي أشــد ب ــار ف ــي 4 آالف هكت التصحــر ف
ــا  ــة اهــواز )مركــز المحافظــة(، مضيف جنــوب شــرق مدين
سنشــهد خــالل العــام االيرانــي القــادم )يبــدأ فــي 21 آذار/

مــارس 2017( احــداث جيــدة فيمــا اذا تعاونــت االجهــزة 
المعنيــة واســتخدمت قدراتهــا اإلســنادية.

العامــة  االركان  هيئــة  رئيــس  مســاعد  وتطــرق 
للقــوات المســلحة فــي الشــؤون االعالميــة، الــى خطــط 
الحــرس الثــوري والتعبئــة لالســتفادة مــن المواطنيــن 
ــر،  ــة التصح ــة لمكافح ــة جهادي ــادرات ثوري ــالق مب وإط
ــوات الحــرس  ــع ق ــال: مــن دواعــي الســرور ان جمي وق
اســتعدادها  أعلنــت  البــالد،  عامــة  محافظــات  فــي 
للمشــاركة فــي هــذه المبــادرة الوطنيــة، وقــد تــم إطــالق 
ــر »الشــهداء  ــي محافظــة خوزســتان باســم مق ــر ف مق
المدافعيــن عــن مراقــد اهــل البيــت« للتنســيق وأداء 

ــذا المجــال. ــي ه المســؤولية ف

طهــران- فــارس:- أكــد ســفيرنا فــي باريــس 
علــي آهنــي بــان حــل ازمــات المنطقــة يســتلزم ان 

ــا. ــح نهجه ــا وتصح ــعودية رؤيته ــر الس تغي
آهنــي  الســفير  اجتمــاع  خــالل  ذلــك  جــاء 
فــي مقــر الســفارة االيرانيــة بباريــس مــع طلبــة 
الدوليــة«  والتجــارة  »التحكيــم  لفــرع  الماجســتير 
االتفــاق  مســتعرضا  الثالثــاء،  فرســاي،  بجامعــة 
واحــدث  لالتفــاق  القانونيــة  والتعهــدات  النــووي 
التطــورات الحاصلــة بهــذا الصــدد ومــن ثــم رد علــى 

المجــال. فــي هــذا  اســئلتهم 
فــي   '1+5' مجموعــة  تعهــدات  الــى  آهنــي  واشــار 
التنفيــذ الكامــل لالتفــاق النــووي والعراقيــل التــي تضعهــا 
الحكومــة والكونغــرس االميركيــان فــي مســار تنفيــذه عبــر 

ــود االتحــاد  ــال، ان جه ــرة للحــدود وق ــا العاب ــرض قوانينه ف
االوروبــي للوصــول الــى طريــق قانونــي مناســب لمواجهــة 
القوانيــن االميركيــة العابــرة للحــدود والتــي تعتبــر منتهكــة 
االخــرى، ســتتضمن مصالــح  للــدول  الداخليــة  للســيادة 
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موســكو  فــي  ســفيرنا  اكــد  ارنــا:-  طهــران- 
مهــدي ســنائي بــان ال خــالف بيــن ايــران وروســيا 
فــي  الجويــة  »همــدان«  قاعــدة  اســتخدام  حــول 
ايــران، معلنــا اســتمرار التعــاون بيــن الطرفيــن فــي 

الحــرب ضــد ارهابيــي داعــش فــي ســوريا.
وفــي تصريــح ادلــى بــه لوكالــة انبــاء »ســبوتنيك« 
ــن  ــر بي ــك اي توت ــه ليــس هنال اكــد الســفير ســنائي بان
ايــران وروســيا حــول اســتخدام قاعــدة »همــدان« الجويــة.

هنالــك  كان  لقــد  تصريحــه،  فــي  واضــاف 
اســتنباط خاطــئ )مــن قبــل البعــض( ازاء اســتخدام 

»همــدان«  لقاعــدة  الروســية  الحربيــة  الطائــرات 
الجويــة، فايــران وروســيا تواصــالن تعاونهمــا الوثيــق 

فــي الحــرب ضــد ارهابيــي داعــش.
وقــال الســفير االيرانــي، هنالــك خالفــات فــي 
ــا  ــادي ان م وجهــات النظــر فــي اي مجتمــع... باعتق

ــر. ــب ســوء تعبي ــي الغال حــدث كان ف
وكانــت الطائــرات الحربيــة الروســية قــد اســتخدمت 
قاعــدة »همــدان« الجويــة فــي غــرب ايــران لتنفيــذ غــارات 
ضــد ارهابيــي داعــش فــي ســوريا يــوم 16 اب/ اغســطس 

ومــن ثــم توقــف ذلــك بعــد يوميــن.

روبيــن”  “مايــكل  كتــب  ب:-  اف   - واشــنطن 
المتخصــص فــي مكتــب الدراســات العســكرية الخارجيــة 
فــي واشــنطن مقالــة اإلثنيــن )13 مــارس 2017( بعنــوان 
”إيــران: التواجــد العســكري األميركــي فــي المرمــى” تطرق 
فيهــا الــى المخاطــر التــي تواجــه األســطول الخامــس 
األميركــي بعــد التجربــة الصاروخيــة االيرانيــة الناجحــة.

الباحــث أشــار الــى التجربــة االيرانيــة الناجحــة 
إلطــالق صــاروخ باليســتي التــي اجرتهــا فــي 29 
ينايــر 2017 وهــي العاشــرة منــذ التوقيــع علــى خطــة 

ــس  ــرار مجل ــا لق ــاملة وفق ــتركة و الش ــل المش العم
وهــي   2231 رقــم  المتحــدة  لألمــم  التابــع  األمــن 
األولــى منــذ تولــي »ترامــب« الرئاســة فــي اميــركا.
وأشــار الكاتــب الــى تصاعــد النقــاش حــول مــدى 
مشــروعية التجربــة االيرانيــة وعمــا إذا كانــت انتهكــت 
االلتزامــات اإليرانيــة فــي إطــار كافــة اإلتفاقــات. واوضــح 
بــان خالفــا يــدور حــول مــدى قــدرة هــذه الصواريــخ علــى 
ــة  ــر قانوني ــة غي ــة، ممــا يجعــل التجرب حمــل رؤوس نووي
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تنويه واعتذار
نلفــت انتبــاه  قرائنــا الكــرام أنــه لمناســبة 
االيرانيــة،  الســنة  رأس  عطلــة  حلــول 
ســتحتجب الصحيفــة عــن اإلصــدار لمــدة 
الســبت  يــوم  مــن  أعتبــارًا  أســابيع  ثالثــة 
األثنيــن  يــوم  لتصــدر  الجــاري  مــارس   18
 14  ، رجــب   5  - القــادم  أبريــل   3 المصــادف 

. شمســي  هجــري   1396 فرورديــن 

ميناء بسوريا وشارع بالعراق يقضان مضاجع »اإلحتالل اإلسرائيلي«!
اعتبــر »اإلحتــالل اإلســرائيلي« أن مخططــا إلقامــة 
مينــاء جديــد فــي مدينــة الالذقيــة الســورية وشــق شــارع 
ــة مــن شــأنهما أن يشــكالن  ــي األراضــي العراقي ــل ف طوي

ــه. ــالل، حســب قول ــان االحت ــى كي ــا عل خطــرا إيراني
وقالــت مصــادر فــي جهــاز امــن االحتــالل إن اإلعــالن 
عــن إقامــة مينــاء فــي ســوريا يثيــر قلقــا فــي الكيــان 
النشــاط  مجــال  سيوســع  كهــذا  مينــاء  ألن  المحتــل، 
العســكري اإليرانــي فــي البحــر المتوســط، وسيشــكل 
البحريــة  لســالح  تابعــة  قطــع  إلبحــار  أماميــة  قاعــدة 
بيــن  احتــكاكات  أن  المصــادر  وأوضحــت  اإليرانــي، 
ــي  ــان اإلســرائيلي« ف ــي و«الكي ــة اإليران ســالحي البحري
مناطــق قريبــة مــن االراضــي المحتلــة نســبيا مــن شــأنها 
ــذي  ــر ال ــالل، األم ــان االحت ــوق البحــري لكي المــس بالتف

سيســتدعي إعــادة تقييــم الوضــع وجهوزيــة متجــددة.
ونقــل موقــع »والــال« االلكترونــي عــن مصــدر أمنــي رفيــع فــي 
»الكيــان االســرائيلي« قولــه إن »بنــاء مينــاء إيرانــي أمــر مزعــج 
وســيكون عامــال بالــغ األهميــة مــن حيــث التأثيــر علــى نشــاط 
ســالح البحريــة لكيــان االحتــالل. وفــي حــال الحــرب مــع حــزب اهلل، 
ــى  ــة حت ــن الالذقي ــال م ــرب.. إن 170 مي ــم للح ــد تنض ــران ق ــإن إي ف
شــواطئ االراضــي المحتلــة هــي مســافة قصيــرة بمفاهيــم بحريــة.

العراقــي  الســفير  اكــد  خــاص:-   - العربــي  كيهــان 
االســالمية  الجمهوريــة  أن  الموســوي،  راجــح  بطهــران 
فــي ايــران وقفــت دومــًا الــى جانــب الشــعب العراقــي منــذ 

عقــود قبــل ســقوط نظــام صــدام وحتــى يومنــا هــذا .
واضــاف الســفير الموســوي فــي كلمتــه بالســفارة 
العراقيــة خــالل مراســم افتتــاح معــرض للصــور حــول 
ــاء  ــوى( بحضــور عــدد مــن أبن )ملحمــة قادمــون يانين
طهــران  العاصمــة  فــي  المقيمــة  العراقيــة  الجاليــة 
أمــس االربعــاء، قائــال: ان الجمهوريــة االســالمية فــي 
ايــران وقفــت ومنــذ انتصارهــا بقيــادة االمــام الخمينــي 
/قــدس ســره/ وتقــف حتــى يومنــا هــذا بقيــادة الســيد 
الخامنئــي الــى جانــب حقــوق الشــعوب المســتضعفة 

ــا المشــروعة . ــق مطالبه لتحقي
وشــعبًا  قيــادة  ايــران  دعــم  أن  بالقــول،  وشــدد 
والعالــم  المنطقــة  فــي  الشــعوب  وحكومــة لمقاومــة 

خاصــة فــي العــراق وفلســطين ولبنــان وســوريا واليمــن 
والبحريــن وغيرهــا مــن البــالد االخــرى، هــو ســبب 
وفرضهــا  العالميــة  التســلطية  القــوى  وحقــد  عــداء 
الحصــار الظالــم عليهــا منــذ حوالــى أربعــة عقــود .

بثورتــه  االيرانــي  الشــعب  انتصــار  أن  الــى  واشــار 
االســالمية جــاء بســبب التفافــه حــول مرجعيتــه العليــا وقيادتــه 
الشــعوب االســالمية  لــدى  بــروح األمــل  الدينيــة مــا بعــث 
التفــاف  الفكــر علــى  تأثيــر هــذا  نــرى  االخــرى، وهــا نحــن 
الشــعب العراقــي حــول مرجعيتــه الرشــيدة وتلبيتــه لندائهــا 
بتشــكيل الحشــد الشــعبي للدفــاع عــن وطنــه العزيــز بــالد 
ــًا  ــًا عربي ــوم اقليمي ــري المدع ــاب التكفي ــام االره ــات أم المقدس
واســالميًا ومــن قبــل القــوى الكبــرى بهــدف تقســيم المنطقــة 

. البقية على الصفحة7لكانتونــات طائفيــة 

المملكة الثرية تتسكع على ابواب الشرق والغرب
ــرة  ــة خطي ــي معلوم ــع لســيدها االميرك ــد المطي ــدم الســعودية العب ــخ ان تق ــازل التاري ــن مه م
ــة  ــا العريضــة الطويل ــكل اجهزته ــة ب ــة االميركي ــة االســتخبارات المركزي عجــزت عــن كشــفها وكال
ــاك  ــان هن ــد ب ــات تفي ــة معلوم ــدى المملك ــان ل ــي ب ــي وه ــا الجهن ــة واخطبوطه ــا الحديث وتقنيته
مخططــا ســريا ضــد الواليــات المتحــدة االميركيــة يتــم االعــداد لهــا فــي الــدول الســت التــي حظــر 
الرئيــس ترامــب دخــول رعاياهــا. هــذه المعلومــة الخطيــرة جــدا!! كشــف عنهــا احــد مستشــاري بــن 
ــع  ــى الرئيــس ترامــب مــن ضمــن مواضي ــات ال ــل هــذه المعلوم ــن ســلمان نق ــى ان ب ســلمان عل
ــى  ــر عل ــى انــه ســيئ وخطي ــذي وصفــه بــن ســلمان عل اخــرى ومنهــا االتفــاق النــووي االيرانــي ال
المنطقــة متناغمــا فــي ذلــك مــع الرئيــس ترامــب فــي عمليــة التفافيــة مشــبوهة مــن اجــل اســترضاء 
واشــنطن ودغدغــت مشــاعرها لدفعهــا لالنــزالق للحــرب ضــد ايــران كمــا يفعــل الكيــان الصهيونــي 
ــر مقتنعــة بذلــك  ــركا غي ــه ليــس الن امي ــى اهداف ــوم مــن الوصــول ال ــذي ضــل عاجــزا حتــى الي ال
بــل انهــا تعــي بجــد خطــورة التحــرش بايــران وتبعاتهــا الكارثيــة ليــس علــى مصالحهــا وقواعدهــا 
العســكرية فــي المنطقــة فحســب بــل علــى ولدهــا المدلــل الكيــان الصهيونــي وهــذا ليــس تحليــال 
او تاويــال بــل انهــا حقيقــة ســاطعة تعتــرف بهــا االدارات االميركيــة المتواليــة ومــا يــردع اميــركا بــكل 
مــا تمتلــك مــن جبــروت و ســطوة مــن القيــام حتــى اليــوم بهــذه المغامــرة هــو قلقهــا وخشــيتها مــن 
ردة الفعــل االيرانيــة وصواريــخ حــزب اهلل وهــذا مــا اعتــرف بــه احــد المســؤولين الكبــار الســابقين 

فــي اجهــزة االســتخبارات االميركيــة.
مســكين هــذا المراهــق السياســي بــن ســلمان الــذي يتصــور انــه يــزاود علــى الكيــان الصهيونــي 
ــا  ــاه متغابي ــالده احــدى ضحاي ــون ب ــد تك ــر ق ــي خطي ــق كارث ــى منزل ــة ال ــع االدارة االميركي ــي دف ف
ــرددت لحظــة  ــا ت ــران لم ــة عســكرية ضــد اي ــة عملي ــام باي ــى القي ــادرة عل ــركا ق ــت امي ــو كان ــه ل ان
واحــدة ولمــا عــادت الــى المفاوضــات لحــل الملــف النــووي ســلميا والتمســت عمــان للوســاطة القنــاع 

طهــران التفــاوض معهــا.
ورغــم علــم طهــران بــان الرئيــس االميركــي المتهــور ترامــب رجــل صفقــات ال يوثــق بــه لتقلباته 
الكثيــرة اال ان احتمــاالت مغامراتــه تبقــى مفتوحــة فيمــا اذا اطلــق العنــان لــه لكننــا نعلــم بــان 
اميــركا دولــة مؤسســات فيهــا مركــز القــرار متعــددة وهــذا هــو الــذي يحــدد مصالــح اميــركا ومســتقبل 

سياســتها.
لكــن مــا صــدر حتــى االن عــن اصــداء زيــارة بــن ســلمان الــى واشــنطن ومباحثاتــه مــع الرئيــس 
االميركــي ترامــب كانــت مــن مصــادر ســعودية التــي وصفــت الزيــارة بانهــا »نقطــة تحــول تاريخيــة 
فــي العالقــات الثنائيــة«، هــذا فــي وقــت لــن ننســى مــا قالــه ترامــب اثنــاء حملتــه االنتخابيــة بــان 

الســعودية البقــرة الحلــوب التــي ســنذبحها متــى مــا جــف ضرعهــا.
واليــوم الفرصــة ســانحة امــام الرئيــس ترامــب ليحقــق آمالــه فــي وجــود مراهــق سياســي مثــل 
بــن ســلمان الــذي يمثــل مســتقبل المملكــة بســبب الصالحيــات شــبه المطلقــة التــي منحــه ابــاه 
الملــك ســلمان علــى حســاب ابــن عمــه محمــد بــن نايــف ولــي العهــد االصلــي الــذي ســيطاح بــه 

حتمــا بوصــول محمــد بــن ســلمن الــى ســدة الحكــم بعــد وفــاة ابيــه.
لكــن مــا حمــل الملــك ســلمان مــن التوجــه الــى شــرق آســيا وابنــه الــى اميــركا هــو انقــاذ الوضــع 
ــة للمملكــة فــي حــروب  ــد الــذي يشــرف علــى االنهيــار بعــد ان بعثــروا االمــوال الطائل االقتصــادي للبل
خاســرة وباتــوا اليــوم مكشــوفين امــام العالــم ويلهثــون متســكعين فــي هــذه الــدول بحثــا عــن جلــب 
االســتثمارات و رؤوس االمــوال الــى الســعودية لكــن الســؤال المطــروح هــل يســتطيعون هــؤالء 

ــا؟! ــوا فيه ــي وقع ــاذ انفســهم مــن المســتنقعات الت ــن انق الفاشــلين والمهزومي
التحريران االيام القادمة كفيله بتوضيح هذه الحقائق..
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