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الرئيس روحاني يهنىء باليوم الوطني االذربيجاني
طهران-ارنــا:- بعــث رئيــس الجمهوريــة حســن روحانــي برقيــة تهئنــة الــى نظيــره االذربيجانــي الهــام علييــف 
هنــأه فيهــا بمناســبة اليــوم الوطنــي لهــذا البلــد معربــا عــن املــه بتعزيــز العالقــات بيــن البلديــن اكثــر مــن ذي قبــل.

كما هنا الرئيس روحاني في البرقية الحكومة والشعب االذربيجاني بهذه المناسبة.

امير الكويت يهنئ مجددا الرئيس روحاني بفوزه لوالية رئاسية ثانية
طهران-ارنا:-التقــى ســفيرنا فــي الكويــت علــي رضــا عنايتــي، اميــر الكويــت الشــيخ صبــاح االحمــد 
الجابــر الصبــاح، الــذي قــدم التهنئــة مــن جديــد بانتخــاب الرئيــس حســن روحانــي لواليــة رئاســية ثانيــة.

ــس  ــات الرئي ــل تحي ــارك ونق ــدء شــهر رمضــان المب ــي لمناســبة ب ــأ الســفير عنايت ــاء هن ــي اللق وف
ــت. ــر الكوي ــى امي ــي ال روحان

عودة الصيادين االيرانيين الناجين في المحيط الهندي الى البالد
طهران-فارس:-يعــود البحــارة االيرانيــون الســتة الناجــون الــى البــالد اليــوم الثالثــاء بعــد ثالثــة اشــهر 
مــن ضياعهــم فــي المحيــط الهنــدي اثــر غــرق قــارب صيدهــم حيــث انقذهــم خفــر الســواحل فــي كينيــا.

وغــادر الصيــادون االيرانيــون نيروبــي امــس االثنيــن عائديــن الــى طهــران بعــد اتخــاذ ســفارتنا 
التمهيــدات الالزمــة لعودتهــم.

بجرائم غير متعمدة..

قائد الثورة االسالمية يقدم مساعدة مالية 
لالفراج عن السجناء المدانين

طهران-ارنــا:- قــدم قائــد الثــورة االســالمية ســماحة 
آيــة اهلل العظمــى الســيد علــي الخامنئــي مبلــغ 313 
مليــون تومــان فــي اطــار الــدورة الثالثيــن لحفــل البــر 
للجنــة الديــة فــي البــالد والــذي يقــام لالفــراج عــن 

ــدة. ــر متعم ــم غي ــن بجرائ الســجناء المداني
ــر  ــة فــي البــالد ان حفــل الب ــة الدي ــادت لجن واف
غيــر  بجرائــم  المدانيــن  الســجناء  عــن  لالفــراج 
متعمــدة ســيقام مســاء اليــوم الثالثــاء فــي طهــران.

ويقــام هــذا الحفــل مــن اجــل االفــراج عــن 7 آالف 
و 500 ســجين ممــن تتوفــر لديهــم الشــروط الالزمة.

 270 مبلــغ  قــدم  قــد  الجمهوريــة  رئيــس  وكان 
مليــون تومــان ورئيــس الســلطة القضائيــة مبلــغ 50 
مليــون تومــان ورئيــس مجلــس الشــورى االســالمي 

مبلــغ 50 مليــون تومــان لهــذا الغــرض.

ايران محاطة بالمؤامرات..

رئيس السلطة القضائية: االميركيون رقصوا مع حكام بلد يدعمون االرهاب ولم يجربوا اي انتخابات

بعد استشهاد إثنين من قوى االمن..

قائد حرس الحدود: الحكومة التركية مسؤولة عن تحركات 
المجموعات اإلرهابية

الفائز الحقيقي هو الشعب..

رئيسي: مشاركة 40 مليون في االنتخابات دليل على قدرة 
السيادة الشعبية الدينية

CNN: الوهابية مصدر االرهاب وتصريحات ترامب بخصوص ايران ال اساس له

المرجع نوري همداني: العدو يحاول ضرب ثورتنا وعقائدنا من الجذور

وزير الداخلية: االنتخابات االخيرة اتسمت بالنزاهة والشرعية

المجلس االعلى للثورة الثقافية يبحث وثيقة 2030
الجزيرة تسخر من الملك سلمان 

بكاريكاتير ثم تحذفه
االحــد  القطريــة  الجزيــرة  قنــاة  موقــع  نشــر 
الســعودي  للملــك  بالمســيء  وصــف  كاركاتيــرا 
ســلمان بــن عبــد العزيــز، لتحذفــه الحقــا مدعيــة 

االســاءة لألخيــر. تقصــد  لــم  انهــا 
ــار  ــرة أث ــاة الجزي ــرته قن ــذي نش ــر ال والكاريكاتي
ســخط الســعوديين الذيــن اعتبــروا ان المقصــود من 
الكاريكاتيــر هــو الملــك الســعودي ســلمان بــن عبــد 
العزيــز، رغــم أن القنــاة لــم تشــر الــى ذلــك صراحــة.
ــرة  ــت الجزي ــعودية أعلن ــات الس ــد االحتجاج ــر تصاع واث
بعــد تأخيــر  انــه »تــم حــذف كاريكاتيــر )أخبــار مفبركــة( وذلــك 
نظــرا للغــط الــذي أثــاره، وتؤكــد الجزيــرة أنهــا لــم تقصــد  بــأي 
ــن  ــدث م ــا ح ــريفين وم ــن الش ــادم الحرمي ــاءة لخ ــال اإلس ح

ربــط لــدى البعــض هــو اصطيــاد فــي المــاء العكــر.«
انتشــر  أن  لكاريكاتيــر »أخبــار مفبركــة«   وســبق 
كالنــار فــي الهشــيم بيــن المغرديــن من الســعودية ودول 
أخــرى، بعــد أيــام مــن تصعيــد نبــرة الخطــاب اإلعالمــي 
وتبــادل االتهامــات بيــن اإلعالميْــن القطــري والســعودي 
علــى خلفيــة تصريحــات منســوبة ألميــر قطــر تميــم بــن 
حمــد آل ثانــي، قالــت وكالــة األنبــاء القطريــة إنهــا ظهــرت 

علــى وقعهــا جــراء عمليــة اختــراق.
ورغــم االنتقــادات الالذعــة التــي وجههــا االعــالم الســعودي 
لقطــر إال أن كثيــر مــن الســعوديين اعتبــروا أن نشــر الرســم 
الكاريكاتيــري المســيء للملــك ســلمان خروجــا عــن القواعــد 
والخطــوط الحمــراء المتبعــة التــي يجــب االلتــزام بهــا، وقــال 
»األميــر واألكاديمــي الســعودي: خالــد آل ســعود،  معلقــًا علــى 
نشــر الرســم: »شُــلَّت أيــدي ُكل مــن يُســيء إلمــام المســلمين، 

وخــادم الحرميــن الشــريفين«، حســب تعبيــره.

األصول األجنبية السعودية تواصل الهبوط 
وسط زيادة االقتراض الخارجي

أظهــرت بيانــات البنــك المركــزي الســعودي يــوم األحد 
أن األصــول األجنبيــة للبنــك انخفضــت فــي أبريل/نيســان 
مــع زيــادة اقتــراض الحكومــة مــن الخــارج ممــا يشــير إلــى 
ــة  ــادة تعبئ ــة إلع ــى المملك ــوال إل ــب األم ــاض تجل أن الري

خزائنهــا بعــد تضررهــا بفعــل تراجــع أســعار النفــط.
ــام البنــك المركــزي تراجــع صافــي  وأظهــرت أرق
الشــهر  عــن  دوالر  مليــار   8.5 األجنبيــة  أصولــه 
الســابق إلــى 492.9 مليــار دوالر فــي أبريــل/ نيســان 
ــذ 2011. وانخفضــت األصــول  وهــو أدنــى مســتوى من

ــابق. ــام س ــة بع ــة مقارن ــي المئ 13.9 ف
وتســحب الحكومــة مــن األصــول، التــي ســجلت 
رقمــا قياســيا مرتفعــا بلــغ 737 مليــار دوالر في أغســطس 
/آب 2014، لتغطيــة عجــز كبيــر فــي الموازنــة بفعــل تراجــع 
أســعار النفــط. كمــا عالجــت العجــز باالقتــراض مــن 
الخــارج وجمعــت الشــهر الماضــي تســعة مليــارات دوالر 

بإصــدار ســندات إســالمية دوليــة.

العميد بوردستان: قدراتنا الردعية عنصر اقتدار للبالد

قائد سالح الجو: على طيارينا تطوير خبراتهم والدفاع عن حدودنا بحزم
ــى ضــرورة  ــار حســن شــاه صفــي عل ــد طي ــد ســالح الجــو فــي الجيــش العمي ــارس:- اكــد قائ طهران-ف

ــوة. ــالد بحــزم وق ــورة االســالمية وحــدود الب ــادئ الث ــاع عــن مب ــاري الســالح خبراتهــم والدف ــر طي تطوي
وقــال حســن شــاه صفــي فــي كلمــة القاهــا خــالل مراســم تخــرج الدفعــة الخامســة والثالثيــن لطيــاري 
الســالح بحضــور حشــد مــن القــادة والمســؤولين واســر الشــهداء فــي قاعــدة الشــهيد بابائــي الجويــة فــي 
اصفهــان امــس االثنيــن، ان ارتــداء زي الطياريــن يعــد مفخــرة كبيــرة ويلقــي مســؤولية ثقيلــة فــي ذات الوقــت.

ودعــا الطياريــن الخريجيــن الــى الحفــاظ علــى معنوياتهــم، معتبــرا انهــم يحملــون تــراث عظمــاء ضحــوا 
بانفســهم فــي الدفــاع عــن وحــدة اراضــي البــالد.

اليوم.. مجلس صيانة الدستور يعلن وجهة نظره النهائية 
حول االنتخابات الرئاسية

ن  دا ا - فــارس: ن- طهرا
القضائيــة  الســلطة  رئيــس 
آملــي  صــادق  اهلل  آيــة 
الرئيــس  زيــارة  الريجانــي، 
ترامــب  دونالــد  االميركــي 
بانهــا  ووصفهــا  للســعودية 
ممارســاتها  دعــم  تهــدف 
وتعزيــز  الالانســانية 
الصهاينــة وتأجيــج التخويــف 
المنطقــة. فــي  ايــران  مــن 
ــي،  ــي الريجان ــال آمل وق
بــدء  لــدى  كلمتــه  فــي 

ــة  ــي الســلطة القضائي ــار المســؤولين ف ــاع كب اجتم
امــس االثنيــن، ان ترامــب زار بلــدا قــد لطخــت 
ــوا  ــي اليمــن وارتكب ــاء ف ــاء االبري ــادي حكامــه بدم اي

البلــد.  فــي هــذا  الجرائــم وحشــية  اشــد 

واضــاف، ان اي رد فعــل علــى مثــل هــذه الخطــوة 
ينبغــي ان تديــن ادانــة لحقــوق االنســان االميركــي 

والــذي يعــد مجــرد اداة بيــد الحكومــات الســلطوية.
التــي  بالمؤامــرات  محاطــة  ايــران  ان  وتابــع: 
يحيكهــا االعــداء حيــث جــاء االميركيــون مــن مســافة 
آالف الكيلومتــرات ورقصــوا مــع حــكام بلد لــم يجربوا 
واجدادهــم اي انتخابــات لكنهــم يلصقــون التهــم 

ــاب. ــة لالره ــا داعم ــة االســالمية بانه بالجمهوري
ــن  ــم م ــم ه ــم انه ــول له ــي الق ــه ينبغ ــد ان واك

يصنــع االرهابييــن ويقودهــم فــي المنطقــة.
عــن  دافعــت  االســالمية  الجمهوريــة  ان  الــى  ونــوه 
ــان  ــوم وتؤمــن ب ــذ تأسيســها وحتــى الي المســتضعفين من
حقــوق االنســان الحقيقيــة تقــوم علــى الكرامــة االنســانية.

وادان آيــة اهلل آملــي الريجانــي العقبــات التــي 
تضعهــا اميــركا امــام الشــعب البحرينــي فــي جهــاده 
لنيــل حقوقــه متســائاًل عمــا اذا كانــت تصرفاتهــا 

ــوق االنســان؟ ــي حق تصــب ف
ولفــت الــى الضغــوط والجرائــم التــي تعــرض لهــا 
العالــم البحرينــي البــارز آيــة اهلل الشــيخ عيســى قاســم 
والشــعب فــي هــذا البلــد وهــو مايتــم وفــق مخططــات 

اميــركا واوروبــا رغــم تشــدقاتهما بحقــوق االنســان.
ــات التســلح  ــى صفق ــر اشــار ال ــي ســياق آخ وف
 400 والبالغــة  المنطقــة  فــي  اميــركا  عقدتهــا  التــي 
مليــار دوالر لكنهــا تطالــب الجمهوريــة االســالمية 

بالتخلــي عــن برنامجهــا الدفاعــي.
وشــدد علــى موقــف طهــران فــي حيــازة قــوة 
ــرا ان  ــة، معتب ــد انمل ــا قي ــي عنه ــة دون التخل دفاعي
هــذا الموقــف يتشــاطر فيــه الشــعب والمســؤولون 

ــورة. ــد الث وقائ

ــة  طهران-فارس:-صــرح ســادن الروضــة الرضوي
ــون  ــاركة 40 ملي ــان مش ــي ب ــم رئيس ــيد ابراهي الس
علــى  دليــل  الرئاســية  االنتخابــات  فــي  ناخــب 
ــن  ــران وم ــي اي ــة ف ــعبية الديني ــيادة الش ــدرة الس ق
ــورة االســالمية  ــا ينبغــي ان نكــون شــاكرين للث هن

ــي الراحــل )قــدس ســره(. ــام الخمين ومفجرهــا االم
وقــال رئيســي خــالل كلمتــه امــام جمــع مــن ابنــاء مدينــة 
مشــهد المقدســة ان الفائــز الحقيقــي فــي االنتخابــات هو الشــعب.

واعلــن رئيســي فــي جانــب اخــر مــن كلمتــه 
صيانــة  لمجلــس  النهائــي  القــرار  يعتبــر  بانــه 
الفصــل  كلمــة  بانــه  االنتخابــات  حــول  الدســتور 
وقــال مهمــا كانــت النتيجــة فانــه ســيجعل محاربــة 
ــة  ــة واالجتماعي ــة االقتصادي ــق العدال ــاد وتطبي الفس
والعمــل بالقيــم االســالمية مــن اولويــات عملــه.

واضــاف رئيســي ان نهــج االمــام الراحــل والتمســك 
االعــداء  تشــخيص  منهــا  مؤشــرات  يســتلزم  بــه 
ومحاربتهــم واالهتمــام بالشــعب والثقــة بالشــباب ورفع 
مشــاكلهم ومــن هنــا فــان االدبيــات الثوريــة الالئقــة 
بالشــعب هــي مطلــب الجماهيــر واالمــام الراحــل مــن 

البقية على الصفحة7الحكومــة .

طهران-ايســنا:-أكد قائــد حــرس الحــدود العميد 
ــن  ــهاد إثني ــى استش ــارة ال ــي إش ــي ف ــم رضائ قاس
مــن القــوات حــرس الحــدود عقــب الهجــوم اإلرهابي 

الــذي شــنته عصابــة إرهابيــة شــمال غربــي البــالد 
أن الحكومــة التركيــة هــي مســؤولة حيــال تحــركات 

المجموعــات اإلرهابيــة فــي الحــدود المشــتركة.
وتابــع العميــد رضائــي بــأن محافظــة اذربيجــان الغربيــة 
لديهــا حــدود مشــتركة مــع العــراق وتركيــا ارمينيــا لكــن مــع 
األســف نشــهد تحــركات المجموعــات اإلرهابيــة بمختلــف 
أنواعهــا فــي الحــدود المشــتركة مــع تركيــا مشــيرا الــى أنــه 
خــالل االشــتباكات التــي حدثــت بيــن دوريــة تابعــة لقــوات 
األســف  مــع  إرهابيــة  عصابــة  وعناصــر  الحــدود  حــرس 

استشــهد اثنيــن مــن القــوات اإليرانيــة.
وأدان العميــد رضائــي بشــدة الهجــوم اإلرهابــي 
ــا ســنرد علــى هــذه التحــركات بحــزم  ــى أنن مؤكــدا عل
ونحمــل المســؤولية علــى الحكومــة التركيــة ونطالــب 

ــذا الشــأن. ــي ه ــادالء التوضيحــات ف ــا ب اياه

طهران-فارس:-اشــاد وزيــر الداخليــة عبــد الرضــا 
ووصفهــا  االخيــرة  باالنتخابــات  فضلــي  رحمانــي 

بالنزيهــة والشــرعية.
ــه  ــى ب ــح ادل ــي تصري ــي، ف ــي فضل ــال رحمان وق
ــب االول  ــون والنائ ــره المحافظ ــاع حض ــالل اجتم خ
االنتخابــات  ان  جهانغيــري،  اســحاق  للرئيــس 
الرئاســية والمجالــس البلديــة فــي 19 ايــار/ مايــو 
اقيمــت بشــموخ وفــق اطــار القانــون وفــي اجــواء 

هادئــة وآمنــة تمامــا بمشــاركة شــعبية واســعة.
بانتهــاء  انتهــى  قــد  التنافــس  ان  واضــاف، 
التالحــم  محلــه  يحــل  ان  وينبغــي  االنتخابــات 

واالجهــزة. المســؤولين  بيــن  والصداقــة 
عاتــق  علــى  الملقــاة  المســؤولية  ان  واعتبــر 
ــوم ،  ــت الي ــد تضاعف ــعب ق ــال الش ــؤولين حي المس
ــف شــؤون  ــة الســريعة لمختل ــى المتابع ــدا عل مؤك

البــالد بســرعة ودقــة بالغــة.

طهران-فارس:-أكــد أحــد مراجــع الديــن فــي 
قــم آيــة اهلل حســين نــوري همدانــي ، ان العــدو 
الجــذور،  يحــاول ضــرب ثورتنــا وعقائدنــا مــن 
ــا المســؤولين بدراســة وثيقــة »اليونســكو  مطالب

2030« التعليميــة بدقــة.
ــي  ــن الناشــطين ف ــددا م ــدى اســتقباله ع ول
المجــال الثقافــي مــن محافظــة مازنــدران  امــس 
ــد  ــي: ان البل ــوري همدان ــة اهلل ن ــال آي ــن، ق االثني
القائــم علــى اســاس ثقافــة االســالم وأهــل البيــت 
عليهــم الســالم وثقافــة الجهــاد والشــهادة، لــن 
يــرى الــذل أبــدا.. وبهــذه الثقافــة أوصــل اإلمــام 
مرحلــة  الــى  الثــورة  )رض(  الراحــل  الخمينــي 

ــار. ــي الثم جن
واضــاف: ان العــدو ايضــا يبــذل كل جهــوده 
يضــرب  لكــي  الثقافــة،  ليســتهدف  ومحاوالتــه 

ثورتنــا وعقائدنــا مــن الجــذور.

وأشــار آيــة اهلل نــوري همدانــي الــى »وثيقــة 
اليونســكو 2030« التعليميــة، وقــال: لقــد دعــوت 
وعندمــا  الموضــوع،  ليشــرحوا  مــرارا  الخبــراء 
ــرا،  ــم كثي ــة يتأل ــود هــذه الوثيق ــرأ االنســان بن يق
ــة؟ ــذه الوثيق ــول به ــن مســتعد للقب ويتســاءل: م
وتابــع: ان هــذه الوثيقــة ال تتــالءم مــع ثقافتنــا 

وديننــا وحتــى مــع ايرانيتنــا.. انهــا تمثــل محاولــة 
بالتبريــرات  القبــول  للتغلغــل، وال يمكــن  جــادة 

التــي يقــوم بهــا البعــض.
وطالــب آيــة اهلل نــوري همدانــي المســؤولين 
ــة،  ــة بدق ــة بدراســة هــذه الوثيق ــات المعني والجه
ــة  ــورة الثقافي ــى للث ــس االعل ــم: المجل ــن فيه بم
واللجنــة التعليميــة بمجلس الشــورى االســالمي 
وجميــع النــواب، لئــال تُتّخــذ خطــوة تتنافــى مــع 

الديــن والثــورة.

ــس  طهران-فارس:-صــرح المتحــدث باســم مجل
ان  كدخدائــي،  علــي  عبــاس  الدســتور،  صيانــة 
ــة نظــره  ــن وجه ــر ويعل ــس سيســتكمل التقاري المجل
ــاء. ــوم الثالث ــات الرئاســية الي ــول االنتخاب ــة ح النهائي
واشــار كدخدائــي الــى عقــد مجلــس صيانــة 
االنتخابــات  صحــة  مناقشــة  لجلســة  الدســتور 
التــي  الجلســة  هــذه  فــي  تــم  وقــال:  الرئاســية، 

الخبــراء. تقاريــر  قــراءة  االحــد،  يــوم  عقــدت 
واضــاف: ان اعضــاء المجلــس كانــت لديهــم 
وجهــات نظرهــم حــول التقاريــر المعروضــة، لكــن 
ــد  ــراء مزي ــرر اج ــر، تق ــال التقاري ــدم اكتم بســبب ع
مــن الدراســات حولهــا اليــوم الثالثــاء، حيــث ســيعلن 
مجلــس صيانــة الدســتور وجهــة نظــره النهائيــة 

حــول انتخابــات رئاســة الجمهوريــة.   

العــام  القائــد  نائــب  طهران-فارس:-اعتبــر 
القــدرة  العميــد احمــد رضــا بوردســتان  للجيــش 
اقتــدار  العســكرية بانهــا عنصــر  للقــوات  الردعيــة 
اليــران وقــال ان ابنــاء الشــعب يشــعرون باالمــن 
نفســيا عندمــا يســمعون صــوت مقاتــالت الجيــش .

قاعــدة »الشــهيدان دل حامــد«  ولــدى تفقــده 
الجويــة وخــالل كلمتــه امــام منتســبي القاعــدة قــال 
بوردســتان ان منتســبي القواعــد الجويــة الحدوديــة 
ينهضــون بمهــام خطيــرة فــي رصــد االوضــاع االمنيــة 

للبــالد وان عملهــم هــذا جديــر بالتقديــر .
وخاطــب منتســبي القاعــدة الجويــة بالقــول انكــم 
تــؤدون مهــام هــي فــي صــدارة االعمــال المهمــة وان 
ــة  ــة بالغ ــة تحظــى باهمي ــي هــذه المنطق خدماتكــم ف
المــن البــالد الن عملكــم القيــم يخــدم امــن الشــعب 

ــذا المجــال . ــي ه ــم ف ــدو يخشــى تضحياتك وان الع
واعتبــر بوردســتان جهوزيــة القــوات المســلحة وتواجــد 
الشــعب فــي الميــدان بانهمــا مــن عناصــر نجــاح نظــام 

الجمهوريــة االســالمية وقــال ان جهوزيتكــم المتواصلــة يعــد 
راســمال مهــم للبــالد ، يخــدم اســتتباب االســتقرار واالمــن 
الشــعب يشــعرون  ابنــاء  ان  بحيــث  للشــعب  النفســي 
باالمــن النفســي عندمــا يســمعون صــوت مقاتــالت 

البقية على الصفحة7ســالح الجــو.

االعلــى  المجلــس  طهران-فارس:-يبحــث 
للثــورة الثقافيــة وثيقــة 2030 لمنظمــة »يونســكو« فــي 

مجــال التعليــم خــالل اجتماعــه  اليــوم الثالثــاء.
ويتــرأس اجتمــاع المجلــس االعلــى للثــورة الثقافيــة 
فــي البــالد الرئيــس حســن روحانــي وينعقــد االجتمــاع 

عقــب العطلــة التــي اســتمرت عــدة اســابيع.
اعقــاب تأكيــد قائــد  ويأتــي االجتمــاع فــي 
وثيقــة  تنفيــذ  ايقــاف  علــى  االســالمية  الثــورة 
ــذا الموضــوع خــالل  ــث ســيتم بحــث ه 2030 حي

المجلــس. اجتمــاع 

ــاة CNN؛  ــت قن ــي: اعلن ــان العرب ــران- كيه طه
لهــا  الغــرب  فــي  االرهابيــة  الهجمــات  جميــع  ان 

عالقــة بالســعودية بشــكل مــن االشــكال.
ــر  ــارز والخبي ــل الب ــا« المحل ــد زكري ــر »فري واعتب
 ،CNN قنــاة  فــي  الدوليــة  للشــؤون  االميركــي 
الوهابيــة هــي مصــدر  االرهــاب، قائــال: ان ال اســاس 
للســعودية  ســفره  خــالل  ترامــب  لتصريحــات 

بخصــوص دعــم ايــران لالرهــاب.

واســتطرد »زكريــا« فــي مقالــه قائــال: ان الهجــوم 
االرهابــي الــذي وقــع فــي مانشســتر هــذا االســبوع لهــو 
تاكيــد لهــذا االمــر الخطيــر بــان تهديــد المتشــددين 
الدينييــن مســتمر، وان زيــارة ترامــب للشــرق االوســط 
عكســت كيــف ان دولــة مركزيــة فــي نطــاق نشــر هــذا 
النــوع مــن االرهــاب اي الســعودية كيــف تمكنــت مــن 
ادارة االمــور بحيــث تنســل مــن مســؤوليتها بســهولة.
وفــي الحقيقــة ان ترامــب قــد اعطــى للســعودية 

مكشــوفة  فالحقائــق  المنطقــة.  فــي  الحركــة  حريــة 
ــود توســع الســعودية مــن مــدار  ــع . فلخمســة عق للجمي
االســالمي.  العالــم  علــى  لالســالم  الضيــق  فهمهــا 
ــم  ــوع 19 ه ــن مجم ــرا م ــن الدن« و15 عنص ــد ان »ب فنج
مســؤولون عــن احــداث 11 ســبتمبر مواطنــون ســعوديون.

الرســائل  واضــاف »زكريــا«: وواضــح عــن طريــق 
وزيــرة  كلنتــون  لهيــالري  المكشــوفة  االلكترونيــة 
الســعودية   الحكومــة  بــان   ســابقا،  اميــركا  خارجيــة 
وقطــر ســاهمتا فــي دعــم داعــش ماليــا ولوجســتيا 
وكذلــك  المجموعــات االرهابيــة االخــرى. فالســعوديون 
تنظيــم  فــي  للمقاتليــن  العمودالفقــري  يشــكلون 
ــكلون  ــعوديين يش ــان الس ــراءات ف ــب ق ــش. وحس داع
العــدد االكبــر للمقاتليــن االجانــب فــي تنظيــم داعــش 
فــي العــراق، كمــا ويشــكلون  ائتالفــا ضمنيــا مــع القاعــدة 

البقية على الصفحة7فــي اليمــن.

قطر ستفاجئ السعودية بتحالفاتها الجديدة
ــة  ــة قطري ــذي نجــم عــن نشــر وكال ــر الحــاد ال ــف التوت ــوح قطــر لتخفي رغــم جن
تصريحــات منســوبة الميــر قطــر ونــزع هــذا الفتيــل عبــر نفــي هــذه التصريحــات 
ــاح االحمــد  ــت واالجتمــاع باميرهــا الشــيخ صب ــارة الكوي ــم لزي واســتعداد الشــيخ تمي
الــذي ابــدى اســتعداده للوســاطة بيــن البلديــن، اال ان الســعودية ومعهــا االمــارات 
مصرتــان فــي التصعيــد علــى مــا يبــدو حتــى نهايــة المطــاف دون ان يفكــرا بعواقــب 
عملهمــا المشــين فــي التواطــؤ العلنــي ضــد دولــة جــارة وعضــوة فــي مجلــس التعــاون 
لعزلهــا اقليميــا ودوليــا او االنقضــاض عليهــا مــن خــالل عمليــة انقالبيــة تطيــح بهــذه 
ــة اســتقرارها  ــة وزعزع ــن المنطق ــى الخطــورة والتالعــب بام ــو منته ــذا ه ــة وه العائل
لذلــك  تلمســت عائلــة آل ثانــي الخطــر بشــكل جــدي حيــث حضــر والــد الشــيخ تميــم 
الشــيخ حمــد آل ثانــي اميــر قطــر الســابق الــى القصــر االميــري الــى جانــب ولــده حيــث 
توافــدت الحشــود الشــعبية لتجديــد البيعــة لالميــر وعائلــة آل ثانــي لتوجيــه رســالة 
للســعودية ومــن يــدور فــي فلكهــا بــان الشــعب القطــري يقــف صفــا واحــدا خلــف اميــره 

ولــن يســمح للطامعيــن العبــث بأمــن البــالد.
ولتوثيــق مــا يخطــط لقطــر مــن اخواتهــا فــي مجلــس التعــاون ومــن ورائهــم 
ــع »وطــن«  ــا، كشــف موق ــا وهيمنته ــر اال بمصالحه ــي ال تفك ــة الت ــركا المجرم امي
القطــري خطــة مــن عــدة بنــود تــم االتفــاق عليهــا مــن قبــل االدارة االميركيــة 
والريــاض وابــو ظبــي لاللتفــاف علــى قطــر وعزلهــا وان اســتطاعت القيــام بعمليــة 
ــادر   ــض المص ــربت بع ــد س ــه. وق ــص من ــم والتخل ــيخ تمي ــح بالش ــة تطي انقالبي
ــار  ــغ 200 ملي ــع مبل ــا دف ــن ام ــام خيري ــت الدوحــة ام ــان واشــنطن وضع ــة ب الصحفي
ــت  ــا  تح ــوي طوع ــا تنظ ــعودية او انه ــت الس ــا فعل ــاوة كم ــب كات دوالر الدارة ترام
عبــاءة آل ســعود ومــا يعــزز هــذه المعلومــة بــان الهجمــة االعالميــة الشرســة التــي 
تعرضــت لهــا قطــر قبيــل قمــة الريــاض بــدأت مــن واشــنطن ثــم تلقفتهــا الســعودية 
ــق شــماعة االرهــاب عليهــا وتلمــع قليــال مــن  ــة تعل واالمــارات للبحــث عــن ضحي
صورتهــا الســيئة الغارقــة فــي االرهــاب والمتلبســة فيــه وخاصــة ان مؤتمــر الريــاض 
قــد فشــل تحقيــق اهدافــه لوضــع اميــركا فــي مواجهــة ايــران اال ان ترامــب قــال لهــم 

بصراحــة تامــة »نحــن لــم نقاتــل بالنيابــة عنكــم«.
 ولــم تكتــف الســعودية واالمــارات بمــا قامتــا بــه مــن ممارســات عدائيــة ضــد قطــر 
لحــد االن بــل تعمــالن اليــوم خلــف الكواليــس القنــاع ادارة ترامــب بنقــل القاعــدة 
ــة عــن قطــر.  ــة االميركي ــزع الحماي ــدف ن ــة مجــاورة به ــى دول ــد ال ــي العدي ــة ف االميركي
وبالطبــع فــان قطــر لــم تقــف مكتوفــة االيــدي تجــاه مــا يخطــط لهــا وهــي التــي كســبت 
تجــارب كثيــرة خــالل الســنوات االخيــرة مــن خــالل مــد نفوذهــا ومنافســتها مــع الــدور 
الســعودي فــي ركــوب الموجــات التــي شــهدتها المنطقــة لذلــك قــد تندفــع باتجــاه بنــاء 
تحالفــات اقليميــة ودوليــة جديــدة النقــاذ نفســها مــن اتــون الضغــوط التــي تواجههــا وقــد 
فســر البعــض ان زيــارة االميــر محمــد بــن ســلمان وولــي العهــد الســعودي الــى موســكو 
هــي نابعــة عــن قلــق الســعودية المتزايــد مــن اقتــراب قطــر مــن الحلــف الروســي فــي 
المنطقــة، هــي الســتباق االمــور وقــد يحمــل االميــر المراهــق اتــاوة الــى موســكو بهــدف 
افشــال االندفــاع القطــري تجاههــا لكــن الســؤال الــذي يطــرح نفســه هــل ســيوقف بــن 
ســلمان لقطــع الطريــق علــى قطــر ام ســتحصن قطــر موقفهــا لتلقــم الســعودية حجــرا 

هــذه المــرة ولكــن مــن العيــار الثقيــل.


