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القائد: يجب ان يكون..تتمة
ــام  ــة لإلم ــادرات القيم ــن المب ــد م ــع يع ــذا المجم ــى ان ه ــع تشــخيص مصلحــة النظــام، اشــار ال لمجم
الخمينــي /قــدس ســره/، ونــوه الــى ان هــذه المؤسســة تتولــى 3 مهــام متمثلــة فــي »تشــخيص المصلحــة« 
و«التشــاور حــول تحديــد السياســة العامــة« و«تقديــم الحلــول للمعضــالت فــي البــالد«، مؤكــدا أنــه يجــب ان 

يكــون هــذا المجمــع ثوريــا وأن يبقــى ثوريــا فــي الفكــر والعمــل.
واضــاف ســماحة قائــد الثــورة االســالمية، أن المصلحــة التــي يحددهــا مجمــع تشــخيص مصلحــة النظــام، 
تكــون تحــت العنــوان الثانــوي، وبالطبــع يجــب ان تكــون هامــة للغايــة، وواضحــة ومحــرزة، وان تكــون حســب 

رأي االغلبيــة الســاحقة والمقبولــة العضــاء المجمــع، وذلــك ليتــم تطبيقهــا لفتــرة محــددة ومؤقتــة.
وبيّــن ســماحته: ان اعتمــاد المصلحــة، يجــب ان يكــون ضمــن نظــرة مســتقبلية طويلــة األمــد، وليســت 
ــة  ــة ومبرهنــة وبمشــاركة فاعل محــدودة بالروتيــن اليومــي، والبــد لتحديدهــا مــن إدراء بحــوث دقيقــة وكامل

لجميــع االعضــاء بمــن فيهــم فقهــاء مجلــس صيانــة الدســتور.
ــد فــي  ــى القائ ــم المشــورة ال ــة لمجمــع تشــخيص مصلحــة النظــام، وهــي تقدي وبشــأن المهمــة الثاني
تحديــد السياســات العامــة للنظــام، رأى ســماحة القائــد ان هــذه المهمــة بحاجــة دراســات دقيقــة وشــاملة، 

ــا وهــي هامــة للغايــة. قائــال: ان السياســات العامــة، تحــدد هندســة النظــام فــي مختلــف القضاي
ــى  ــالد، وعل ــة والتشــريعية للب ــراءات التنفيذي ــع االج ــار لجمي ــة، تحــدد اإلط ــع: ان السياســات العام وتاب

ــات. ــذه السياس ــع ه ــا م ــق تمام ــكل يتطاب ــل بش ــزة ان يتعم ــع االجه ــان وجمي ــة والبرلم الحكوم
ــام الراحــل  ــذكار اإلم ــو ت ــام، ه ــع تشــخيص مصلحــة النظ ــأن مجم ــي ب ــد الخامنئ ــت ســماحة القائ ولف
وثمــرة الثــورة، ولــه دور مؤثــر وهــام للغيــة فــي عمليــة إدارة البــالد، لذلــك يجــب ان تكــون أفــكار اإلمــام 
والثــورة ســائدة عليــه تمامــا، مشــيدا بشــخصية الرئيــس الجديــد لمجمــع تشــخيص مصلحــة النظــام، آيــة 

ــع. ــي المجم ــطين ف ــاء النش ــكره لالعض ــن ش ــا ع ــمي شــاهرودي، ومعرب اهلل هاش
وحيــى ســماحة قائــد الثــورة االســالمية ذكــرى الشــخصيات البــارزة والفقيــدة للــدورات الســابقة للمجمــع، 
وخاصــة هاشــمي رفســنجاني وواعــظ طبســي وعســكر اوالدي وحبيبــي، مضيفــا: ان هاشــمي رفســنجاني، 

كان خــالل الســنوات المديــدة مــن توليــه رئاســة المجمــع، يعمــل بمهامــه بكفــاءة وتدبيــر ووعــي.
واوصــى ســماحته المجمــع باالتقــان والترســيخ فــي تدويــن السياســات العامــة بالتزامــن مــع اجــراء بحــث 

اســتداللي واجتهــادي دقيــق.
واعتبــر ســماحة القائــد، تجســيد السياســات العامــة للنظــام فــي القوانيــن، وسياســات واجــراءات الحكومــة 
ــة تحــدد اطــار  ــال: ان السياســات العام ــة، قائ ــا للغاي ــزة المســؤولة، مهم ــي الســلطات واالجه ــان وباق والبرلم
ــزة العمــل  ــع االجه ــس وجمي ــة والمجل ــى الحكوم ــالد وعل ــي الب ــة والتشــريعية ف ــع االجــراءات التنفيذي جمي

وفــق هــذه السياســات.
وقبــل حديــث ســماحة قائــد الثــورة االســالمية، قــال آيــة اهلل هاشــمي شــاهرودي، رئيــس مجمــع 
ــد السياســات  ــي تحدي ــادة ف ــا للقي ــد ذراع ــة، ان المجمــع يع ــي كلمــة مقتضب تشــخيص مصلحــة النظــام، ف
العامــة، مضيفــا أن تنفيــذ المســؤوليات الجســيمة للمجمــع بشــكل دقيــق يتطلــب التعــاون بيــن جميــع 

الســلطات واركان النظــام.

قطر: إيران دولة..تتمة
ووصــف الوزيــر القطــري هــذه المطالــب بأنهــا »غيــر مشــروعة وال تســتند إلــى حقائــق وإنمــا إلــى فبــركات 

وأنهــا ضــد القانــون الدولــي وحقــوق اإلنســان«.
كمــا اتهــم المريخــي كال مــن الســعودية واإلمــارات والبحريــن ومصــر بالســعي إلــى تغييــر النظــام الحاكــم 

فــي قطــر بذريعــة مكافحــة الداعميــن لإلرهاب.
وأضــاف المريخــي موضحــا: »الــدول األربــع بــدأت فــي محــاوالت النتــزاع الشــرعية وأنهــا غيــرت الموقــف 
مــن دعــم اإلرهــاب إلــى تغييــر النظــام )القطــري( وحتــى أنهــم دعــوا أحــد رجــال األســرة الحاكمــة )لــم يذكــره 
غيــر أنــه يشــير علــى مــا يبــدو إلــى عبــداهلل بــن علــي بــن عبــداهلل بــن جاســم آل ثــان( لتجهيــزه للحكــم 

فــي قطــر«.

إعالم العدو: حزب الله..تتمة
وبهــذا الصــدد، أشــارت المصــادر األميركيــة، بحســب مــا نقلــت القنــاة العاشــرة الــى أّن »إســرائيل« 
تخشــى حاليــًا مــن أن تنعكــس مواقــف رايمونــد علــى موقــف الرئيــس دونالــد ترامــب فــي هــذه المســألة.

عالم ما بعد فشل..تتمة
ــى  ــادرًا عل ــم يعــد ق ــذي ل ــف المعــادي ال ــى الحل اي ان حلــف المقاومــة قــد حقــق نصــرًا اســتراتيجيًا عل
ــروت  ــداد ودمشــق وبي ــران وبغ ــر طه ــزة، عب ــى غ ــن موســكو وحت ــد م ــات الممت ــي مســرح العملي ــر ف التأثي
ــل  ــع المحت ــى تراج ــي أدّت ال ــرة والت ــي انتفاضــة األقصــى األخي ــاوم ف ــا المق ــى موقفه ــي تجل ــدس، الت والق

ــد أو شــرط. ــن دون قي ــي المســجد األقصــى م ــه ف ــة إجراءات ــن كاف »اإلســرائيلي« ع
ــي  ــإن مــن يرســم المشــهد الســوري العراقــي، وبالتال ــق المذكــوره أعــاله ف ــًا مــن الحقائ ــًا: وانطالق ثالث
ــا يُســمّى بـــ »الشــرق األوســط« هــم المنتصــرون، دمشــق وحلفاؤهــا، وإن صاحــب  ــي م ــام ف المشــهد الع
القــول الفصــل فــي كافــة مــا ســيعقد مــن لقــاءات ومؤتمــرات حــول ســورية فــي المســتقبل، ســواء فــي أســتانة 
أو جنيــف أو غيرهمــا، ســتكون روســيا وســورية وإيــران والعــراق وحــزب اهلل. وهــم المنتصــرون فــي الحــرب 
ــة  ــى األراضــي العراقيــة والســورية بمســاعدة القــوى الرجعي الكونيــة ضــد حلــف المقاومــة والتــي نفــذت عل

العربيــة المعروفــة للجميــع.
وهــذا مــا تــم االتفــاق عليــه بيــن أعضــاء نــادي المنتصريــن، تمامــًا كمــا تــمّ االتفــاق فــي مؤتمــر يالطــا فــي 
شــهر شــباط ســنة 1945 بيــن الحلفــاء فــي الحــرب العالميــة الثانيــة، حيــث تــمّ االتفــاق هنــاك علــى رســم 

المشــهد األوروبــي بعــد انتهــاء الحــرب.
وبانتظــار أن يعلــن الســيد حســن نصــر اهلل عــن تفاصيــل القــرارات التــي اتخذهــا مــع بقيــة زعمــاء 
ــى معــارك الجيشــين  ــا تبقــى شــاخصة إل ــإّن عيونن ــم العربــي، ف ــد فــي العال الحلــف حــول المشــهد الجدي
ــات  ــول عصاب ــى اســتكمال مطــاردة فل ــي تهــدف ال ــف المســلحة والت ــوات الحل ــة ق ــي وبقي الســوري والعراق
داعــش المنهزمــة ســواء فــي األراضــي العراقيــة أو الســورية تمهيــدًا للمعركــة الرئيســية لتحريــر فلســطين 
والتــي لــن يوقــف االســتعداد لهــا ال منــاورات الجيــش »اإلســرائيلي« الجاريــة حاليــًا فــي الجــوالن وشــمال 
فلســطين وال أالعيــب آل ســعود الهادفــة الــى شــق الصــف العراقــي واليمنــي وال القفــزات البائســة واليائســة 
للســيد مســعود برزانــي فــي هــواء الوقــت الضائــع وإذعانــه لمخطــط العــدو الصهيونــي المتآمــر علــى وحــدة 

ــه. العــراق وســيادته وعروبت
نقطة أول السطر.

بعدنا طيّبين، قولوا اهلل...

نعيم قاسم: عالقتنا..تتمة
اإلرهابي الغربي اإلسرائيلي المدعوم إقليميا وعالميا.

ــروع الــذي  ــي التصــدي لالرهــاب مــن أجــل إســقاط المش ــم الــى ان المقاومــة تشــارك ف ولفــت قاس
يســتهدف ســوريا والمقاومــة، مؤكــدا ان عالقــة حــزب اهلل بســوريا وإيــران عالقــة اســتراتيجية مــا يــؤدي الــى 

نجاحــات فــي مختلــف المياديــن.

العدو الصهيوني: نؤيد..تتمة
األركان الســابق اللــواء يائيــر غــوالن فــي مؤتمــر فــي واشــنطن معربــًا فيــه عــن تأييــد اســتقالل الكــرد 

قائــاًل: إن حــزب العمــال الكردســتاني الــذي يقاتــل ضــد تركيــا ليــس »منظمــة إرهابيــة«.
هــذا واشــار موظفــون إســرائيليون كبــار الــى أن كالم »نتنياهــو« يعكــس السياســة اإلســرائيلية المعلنــة 

والرســمية فــي هــذا الشــأن، علــى خلفيــة إجــراء االســتفتاء فــي كردســتان فــي العــراق. 
ــدد  ــز هرتســيليا المتع ــي مرك ــر ف ــت شــاكيد« الموضــوع خــالل مؤتم ــرة القضــاء »آيلي ــت وزي ــا تناول كم
المجــاالت قائلــًة: إن »مصلحــة إســرائيل والواليــات المتحــدة هــي قيــام دولــة كرديــة فــي العــراق، وحــان الوقــت 

كــي تدعــم الواليــات المتحــدة هــذا«.

ظريف: ال يمكن التذرع..تتمة
ولفــت الــى انــه كمــا ورد فــي البنــد 75 مــن الملحــق االول لالتفــاق النــووي الــذي اكــد علــى ان ال تكــون 

ايــة عمليــات تفتيــش ذريعــة لالطــالع علــى اســرار البــالد.
واشــار الوزيــر ظريــف الــى الهــدف مــن زيارتــه لروســيا، موضحــا ان طهــران وموســكو ترتبطــان بعالقــات 

اســتراتيجية علــى مختلــف الصعــد.

ــي  ــات عل ــدة، تنامــت العالق ــاءات عدي ــن خــالل لق ــن رئيســي البلدي ــات بي ــب المحادث ــه عق واوضــح، ان
الصعــد السياســية واالقتصاديــة فيمــا ينســق البلــدان للتعــاون بينهمــا فــي مجــاالت عديــدة وتبــرز الحاجــة 

ــده. ــاون وتوطي ــي اســتعراض التع ــوم ال الي
االقليميــة  الشــؤون  اهمهــا  ومــن  يواجهــان تحديــات مشــتركة  البلديــن  ان  الخارجيــة:  وزيــر  وقــال 
واســتطاعت ايــران وروســيا دعــم الشــعب الســوري وفــرض التراجــع علــى االرهابييــن فــي هــذا البلــد والوضــع 

ــة. ــد للغاي ــوم جي ــي الي الميدان

الحوثي وصالح يؤكدان..تتمة
وأوضــح أن تواصــل القيــادات العليــا ألنصــار اهلل والمؤتمــر الشــعبي جــاء إلرســاء مبــدأ الحــوار وإزالــة 
ــات. ــة ودعــم الجبه ــز الشــراكة الوطني ــي ســياق تعزي ــي وف ــه مصلحــة االســتقرار الداخل اإلشــكاالت لمــا في

وكان الســكرتير االعالمــي لصالــح، نبيــل الصوفــي قــد كتــب علــى صفحتــه علــى فيســبوك إن عبــد الملــك 
الحوثــي وصالــح الصمــاد مــن أنصــار اهلل وعلــي عبــد اهلل صالــح وعــارف الــزوكا مــن المؤتمــر الشــعبي العــام 

ناقشــوا امــس االربعــاء تحديــات الحــال فــي صنعــاء.
ولفــت الصوفــي الــى أن الحوثــي كان مشــتركًا معهــم عبــر دائــرة تلفزيونيــة وبعــد أن أنجــز المجتمعــون 

مــا يخصهــم كقيــادة جماعيــة، أكمــل صالــح والحوثــي حوارهمــا الثنائــي.
وأّكد، أنه سيتم مراجعة القرارات وإعادة بناء دولة التحالف الوطني بما يعالج ما ظهر من اختالالت.

عدوانيــًا، رفضــت الســعودية طلــب مفــوض األمــم المتحــدة الســامي لحقــوق اإلنســان حــول اجــراء 
ــذا  ــت، غيرمناســب له ــة أن الوق ــي اليمــن، مدعي ــوق اإلنســان ف ــاكات حق ــي انته ــي مســتقل ف ــق دول تحقي

ــراء. اإلج
وقــال ســفيرها فــي جنيــف أمــس األربعــاء، إن الوقــت غيــر مناســب إلجــراء تحقيــق دولــي مســتقل فــي 
انتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي اليمــن، كمــا طالــب بذلــك مفــوض األمــم المتحــدة الســامي لحقــوق اإلنســان.

ــن الماضــي، إن  ــال االثني ــن رعــد، ق ــد ب ــوق اإلنســان زي وكان المفــوض الســامي لألمــم المتحــدة لحق
ــى اليمــن. ــذ انــدالع الحــرب عل ــى األقــل من ــا عل األمــم المتحــدة تحققــت مــن مقتــل 5144 مدني

وحمّــل، قــوات التحالــف بقيــادة الســعودية، مســؤولية قتــل المدنييــن العــزل فــي اليمــن، داعيــًا لتشــكيل 
لجنــة دوليــة للتحقيــق فــي االنتهــاكات. 

هــذا وتبنــى البرلمــان األوروبــي، مســاء الثالثــاء، فــي مدينــة ستراســبورغ الفرنســية، قــرارًا يدعــو لحظــر 
بيــع الســالح للســعودية بســبب انتهاكاتهــا فــي اليمــن.

يذكــر أن البرلمــان األوروبــي كان قــد وافــق، بدايــة العــام الماضــي، علــى مشــروع قــرار فــرض حظــر علــى 
تصديــر األســلحة إلــى الســعودية التــي تقــود التحالــف فــي اليمــن.

ويواجــه اليمــن، منــذ خريــف عــام 2014، عدوانــا مــن قبــل تحالــف تقــوده الســعودية، مخلفــا أوضاعــًا إنســانية 
وصحيــة صعبــة، فضــاًل عــن تدهــور حــاد فــي اقتصــاد البلــد الفقيــر.

ميدانيــًا، دمــرت وحــدات مــن الجيــش اليمنــي واللجــان الشــعبية أمــس االربعــاء، جرافتيــن وآليــة 
عســكرية ســعودية فــي قطــاع جيــزان جنوبــي المملكــة ومصــرع طاقمهمــا.

وأوضــح مصــدر عســكري بجيــزان، أن وحــدات متخصصــة فــي الجيــش اليمنــي واللجــان الشــعبية 
تمكنــت مــن تدميــر جرافتيــن وآليــة ســعودية ومصــرع طاقمهمــا فــي منطقــة العارضــة بجيــزان.

العبادي: العراق انتصر..تتمة
وقــال البياتــي لـــ )بغــداد اليــوم(، انــه »ليــس هنــاك أي تهديــد صــادر مــن قبــل الحكومــة العراقيــة او الحشــد 
الشــعبي، بشــان التدخــل عســكريًا لحســم ملــف محافظــة كركــوك«، الفتــًا إلــى أن »رئيــس اإلقليــم مســعود 

بارزانــي هــو مــن يصــدر مثــل هكــذا تصريحــات ويهــدد باســتمرار بتحويــل كركــوك الــى دمــاء«.
وأضــاف، ان »البارزانــي صعــد الموقــف كثيــراً، وســيتحمل نتائــج ذلــك فــي القريــب العاجــل«، موضحــًا أن 

»الحكومــة العراقيــة مــن أولوياتهــا مُحاربــة داعــش، وليــس فتــح جبهــات داخليــة«.
ــف  ــادي، يتعامــل مــع مل ــدر العب ــوات المســلحة حي ــام للق ــد الع ــوزراء القائ ــي، أن »رئيــس ال ــع البيات وتاب
ــا حــرق  ــد مــن خالله ــن ينجــر وراء تصريحــات البارزانــي االســتفزازية التــي يري االســتفتاء بــكل حكمــة، ول

ــة عــدم االســتقرار«. ــه فــي حال العــراق وجعل
ــدات حــول مشــاركة  ــد وصــف، التهدي ــي كان ق ــم كردســتان مســعود بارزان ــس إقلي ــى ان رئي يشــار ال
كركــوك فــي اســتفتاء اإلقليــم بـ«الصبيانيــة« فيمــا لفــت الــى ان اإلقليــم ســيدافع عــن نفســه فــي حــال قــرر 

ــده. ــذ تهدي احدهــم تنفي
مــن جانــب اخــر حــذر وزيــر الخارجيــة إبراهيــم الجعفــري نظرائــه العــرب مــن تداعيــات اســتفتاء اســتقالل 
ــة  ــة العربي ــوزاري للجامع ــس ال ــاع المجل ــي اجتم ــري ف ــد الجعف ــة واك ــن المنطق ــى أم ــتان عل ــم كردس اقلي
ــرة علــى األمــن  ــاب ولــه تداعيــات خط ــد اإلره ــازات التــي تحققــت ض ــدد االنج ــتان يه ــتفتاء كردس أن إس

واالســتقرار.
مــن جانــب اخــر جــدد تيــار الحكمــة الوطنــي، رفضــه إلجــراء االســتفتاء المزمــع عقــده الشــهر الحالــي، مــن 

قبــل اقليــم كردســتان العــراق، بهــدف االســتقالل عــن العــراق.
وذكــر بيــان للمكتــب االعالمــي لتيــار الحكمــة الوطنــي تلقــت وكالــة }الفــرات نيــوز{ نســخة منــه  امــس 

ان« االمكتــب السياســي لتيــار الحكمــة الوطنــي عقــد اجتماعــا برئاســة الســيد عمــار الحكيــم االثالثــاء ».
واضــاف » وناقــش المجتمعــون بشــكل مســتفيض االوضــاع السياســية علــى الســاحة العراقيــة الســيما 
قضيــة اســتفتاء كردســتان، معتبريــن ذلــك تهديــدًا لوحــدة العــراق واليمكــن الموافقــة عليــه بــاي شــكل مــن 

االشــكال«.
وتابــع البيــان » وتــم خــالل االجتمــاع التأكيــد علــى ضــرورة اســتكمال الحــوار بيــن المركــز واالقليــم لحــل 
المســائل العالقــة مــن دون اللجــوء الــى قــرارات متســرعة غيــر محســوبة قــد تنتــج عنهــا عواقــب ال تخــدم 

جميــع االطــراف« .
مــن جهــة اخــرى أكــد مقــرب مــن نائــب األميــن العــام لإلتحــاد الوطنــي الكردســتاني برهــم صالــح، امــس 
ــة فــي إقليــم كردســتان،  األربعــاء، أن االخيــر يســتعد لتأســيس تحالــف جديــد لخــوض اإلنتخابــات المقبل

مبينــا أن التحالــف عابــر لألحــزاب السياســية ويحمــل برنامــج إصالحيــا شــامال.
وقــال علــي أورمــاري إن »نائــب األميــن العــام لإلتحــاد الوطنــي الكردســتاني برهــم صالــح يســتعد 
لتأســيس تحالــف لخــوض اإلنتخابــات المقبلــة فــي إقليــم كردســتان«، مبينــا أن »التحالــف يضم شــخصيات 

أكاديميــة وسياســية وتكنوقــراط ورجــال أعمــال وطنييــن«.
ــية  ــزاب السياس ــاء األح ــر إلنتم ــح عاب ــم صال ــوده بره ــذي يق ــف ال ــة التحال ــاري أن »طبيع ــاف أورم وأض
ــي  ــه ف ــظ بمنصب ــازال يحتف ــح م ــه أن »صال ــت نفس ــي الوق ــدا ف ــامال«، مؤك ــا ش ــا إصالحي ــل برنامج ويحم

صفــوف اإلتحــاد الوطنــي الكردســتاني«.

الرئيس األسد: سوريا..تتمة
وأشــار المراســل إلــى أن ســالح الجــو نفــذ عــدة طلعــات علــى محــاور ومناطــق انتشــار وتحصــن لتنظيــم 
“داعــش” فــي قــرى الجنينــة وحطلــة والمريعيــة والبغيليــة مــا أســفر عــن مقتــل وإصابــة العديــد مــن إرهابييــه 

وتدميــر مواقــع محصنــة لهــم.
وأســفرت عمليــات الجيــش البريــة فــي ريــف ديــر الــزور أمــس والتــي تزامنــت مــع طلعــات جويــة مكثفــة 
للطيــران الحربــي الســوري علــى مواقــع “داعــش” فــي قــرى الجنينــة وعيــاش والبغيليــة وحطلــة والحويقــة 

ومعبــار الجفــرة عــن تدميــر العديــد مــن آليــات تنظيــم “داعــش” وأوكاره ومقتــل العديــد مــن إرهابييــه.
مــن جانــب اخــر ارتكــب طيــران “تحالــف واشــنطن ” مجزرتيــن جديدتيــن بحــق الســوريين راح 

ضحيتهمــا 22 مدنيــا جــراء قصفــه منــازل المواطنيــن فــي مدينــة الرقــة وريــف ديــر الــزور الشــمالي.
وأفــادت مصــادر أهليــة وإعالميــة متطابقــة “بــأن طائــرات “التحالــف الدولــي” الــذي تقــوده الواليــات 
ــا  ــة م ــة الرق ــدو بمدين ــارة الب ــي ح ــن ف ــازل المواطني ــد من ــت أح ــن قصف ــس األم ــارج مجل ــن خ المتحــدة م

تســبب باستشــهاد 11 مدنيــا معظمهــم نســاء وأطفــال”.
وفــي ريــف ديــر الــزور الشــمالي استشــهد 11 مدنيــا مــن عائلــة واحــدة جــراء غــارات نفذهــا طيــران 
“التحالــف الدولــي” علــى قريــة الشــهابات كمــا وقــع دمــار كبيــر فــي عــدد مــن المنــازل والبنــى التحتيــة وفقــا 

ــة. للمصــادر األهلي

روسيا: ال يجوز..تتمة
وتابــع أن هــذا الوضــع يبعــث علــى اســتخالص اســتنتاجات عــدة، منهــا اإلقــرار بــأن  موقــف بيونــغ يانــغ 
ــا  ــع كوري ــون المفاوضــات م ــن أن تك ــر م ــك ال مف ــران، ولذل ــف طه ــن موق ــرا ع ــف كثي ــن الموضــوع يختل م

ــران. الشــمالية مختلفــة تمامــا عــن نمــوذج المفاوضــات مــع إي

خرازي: هنالك شروط..تتمة
واعتبــر الحكومــة االميركيــة بانهــا ال يمكــن توقــع تصرفاتهــا، الفتــا فــي هــذا الصــدد الــى االتفــاق مــع كوبــا 
فــي عهــد اوبامــا والغائــه مــن قبــل ترامــب فــي حيــن كان المفــروض االلتــزام بــه كاتفــاق مبــرم بيــن دولتيــن.

ــه بامــكان الشــركات  ــران واضــاف، ان ــي اي ــة ف ــام اســتثمارات الشــركات االميركي ــع ام ــان ال مان وصــرح ب
ــا. ــادل التجــاري معه ــران والتب ــي اي ــة االســتثمار ف االميركي

وتابــع رئيــس المجلــس االســتراتيجي للعالقــات الخارجيــة، انــه لــو خرجــت اميــركا مــن االتفــاق النــووي 
فــان الجمهوريــة االســالمية االيرانيــة مســتعدة الي ســيناريو ولهــا برامــج معينــة الي خيــار كان.

واضــاف، انــه ال ســبب يدعــو االن لنتخــذ الموقــف، والقــرار فــي هــذا الصــدد بيــد قائــد الثــورة االســالمية 
فقــط.

بروجردي: مجلس الشورى..تتمة
واضــاف، انــه مــن المقــرر ايضــا ان يتفقــد الوفــد مخيــم الالجئيــن الميانمارييــن فــي مدينــة كاكــس بــازار 

فــي بنغالديــش.
ــن  ــن الميانماريي ــم لالجئي ــة مخي ــران القام ــاز الدبلوماســي اســتعداد اي ــن المتحــدث باســم الجه واعل

ــك. ــى ذل ــة عل ــة البنغالي ــة الحكوم ــي حــال موافق ــي بنغالديــش ف ــي ف وانشــاء مستشــفى ميدان
ــة  ــياق مواجه ــي س ــا ف ــا وامكانياته ــتخدم كل طاقاته ــالمية ستس ــة االس ــان الجمهوري ــمي ب ــد قاس واك

ــار. ــه ميانم ــن ضمن ــم وم ــن العال ــكان م ــي اي م ــف ضــد المســلمين ف ــال العن اعم

اللواء باقري: علينا..تتمة
ــالد ،  ــر الب ــه تطوي ــي او اي مســؤول يهم ــي او اجنب ــه ال يوجــد اي مســتثمر ايران ــري ان ــواء باق ــد الل واك
ــران تنعــم  ــران'؛ مصرحــا ان اي ــي اي ــان االمنــي ف ــام باالســتثمارت جــراء الفلت ــه 'ال يســتطيع القي يدعــي بان

ــوم. باالمــن الشــامل الي
ــواء باقــري ، ان العــدو يعجــز عــن مواجهــة الجمهوريــة االســالمية وعليــه اتجــه نحــو الحــروب  وقــال الل

باالنابــة فضــال عــن اســتخدامه لبعــض االســاليب الثقافيــة الناعمــة ضــد البــالد.

األمم المتحدة: عدد الجئي أراكان في بنغالدش 
بلغ 370 ألفا

وكاالت:- أعلــن الناطــق باســم مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية لألمــم المتحــدة ليونــارد دويــل، أن 
عــدد الجئــي أراكان الذيــن فــروا مــن ميانمــار إلــى بنغــالدش وصــل 370 ألــف شــخص منــذ 25 آب / أغســطس 

الماضي.
وأضــاف دويــل فــي مؤتمــر صحفــي عقــده بمكتــب األمــم المتحــدة فــي جنيــف يــوم الثالثــاء، أن أعــداد 

الالجئيــن الفاريــن إلــى بنغــالدش تــزداد بســرعة كبيــرة )زيــادة بلغــت نحــو 57 ألفــا خــالل يــوم واحــد(.
ــن،  ــداد الالجئي ــادة المتســارعة ألع ــى ســؤال حــول ســبب الزي ــرض رده عل ــي مع وف
أجــاب دويــل أنــه "كان هنــاك عــدد كبيــر مــن الالجئيــن الذيــن عبــروا الحــدود ولــم يتــم 
تســجيلهم، فمــع وصــول المســاعدات اإلنســانية إلــى المنطقــة تدفــق الالجئــون، ولذلــك 

طــرأت هــذه الزيــادة فــي العــدد".
ــدة للطفولــة  ــم الطفــل التابعــة لمنظمــة األمــم المتح ــدة دع ــر وح ــي" مدي ــال "جــان ليب مــن جانبــه ق
"يونســيف"، خــالل المؤتمــر الصحفــي عبــر دائــرة تلفزيونيــة مــن بنغــالدش، إنهــم لــم يالحظــوا أي مؤشــرات 

علــى توقــف تدفــق الجئــي أراكان.
ووصــف ليبــي الوضــع بالقــول "إننــا نواجــه تدفقــا غيــر مســبوق لطالبــي اللجــوء"، مبينــا أن 60 بالمائــة مــن 

العابريــن للحــدود إلــى بنغــالدش هــم مــن األطفــال.
وأوضــح أن "عــددا كبيــرا مــن هــؤالء األطفــال مرضــى، وبعضهــم مصابــون بصدمــات نفســية جــراء الظــروف 

الصعبــة التي عاشــوها".
ولفــت إلــى أن 20 ألــف طفــل مــن الجئــي أراكان يحتاجــون إلــى مســاعدة عاجلــة، كمــا أن هنــاك حاجــة 

إلــى ميــاه شــرب نظيفــة فــي المخيمــات للحيلولــة دون انتقــال األمــراض عبــر المــاء.
وأكد ليبي األهمية الكبيرة لتوفير خدمة التعليم بشكل عاجل لقرابة 68 ألف طفل من الالجئين.

ومنــذ 25 أغســطس/آب الماضــي، يرتكــب جيــش ميانمــار والمليشــيات البوذيــة إبــادة جماعيــة ضــد 
المســلمين الروهينغــا فــي أراكان )راخيــن(.

وال يتوافــر إحصــاء واضــح بشــأن ضحايــا تلــك اإلبــادة، لكــن ناشــطا حقوقيــا فــي أراكان قــال لألناضــول، 
إنهــم رصــدوا 7 آالف و354 قتيــال، و6 آالف و541 جريحــا مــن الروهينغــا، منــذ بدايــة حملــة اإلبــادة األخيــرة وحتــى 

6 ســبتمبر / أيلــول الجــاري.
ــم المتحــدة،  ــي األم ــن ف ــان المفوضــة الســامية لشــؤون الالجئي ــا إســالم خ ــت دني ــن، قال ــوم اإلثني وي
إن عــدد الجئــي "الروهينغــا" فــي إقليــم أراكان غربــي ميانمــار، الذيــن دخلــوا األراضــي البنغاليــة منــذ 25 

ــي، بلــغ 313 ألفــا. أغســطس الماض

قاض سعودي لخاشقجي: ال تستعجل 
يا جيفارا!!

وكاالت:- واصــل عــدد مــن المغرديــن هجومهــم علــى الكاتــب والصحفــي الســعودي جمــال خاشــقجي 
ــاة إيقــاف مقاالتــه وحديثــه عــن اختــالف نظرتــه عــن اإلخــوان مــع رئاســة تحريــر  بعــد قــرار صحيفــة الحي

ــة. الصحيف
وســخر قــاض ســعودي يدعــى ســعد الوهيبــي مــن تغريــدة خاشــقجي التــي قــال فيهــا إن "الحريــة هــي 
تمســكك بمــا تؤمــن بــه حتــى لــو صمــتّ أو كنــت فــي الســجن وتفقدهــا عندمــا تقــول مــا يريــده غيــرك ولــو 

كنــت بقصــر منيــف".. وقــال القاضــي فــي تغريدتــه: "ال تســتعجل يــا جيفــارا".
ورد خاشــقجي: "يســتمرئ البعــض االنكســار وقلــة الحيلــة فيســخر ممــن يذّكــره بقيــم يخشــاها، فهــذا 

يســخر يــا جيفــارا وذاك يــا مانديــال.. اســتعادة الكرامــة لمــن فقدهــا دهــرا صعــب".
وأعــاد خاشــقجي نشــر تغريــدة لمغــرد ســاخر علــى "تويتــر" جــاء فيهــا: "فاقــد الشــيء ال يعطيــه فمــن ال 

يعــرف الكرامــه يراهــا شــيئا شــاذا ودخيــال عليــه وعلــى عقلــه ألنــه ال يســتوعبها".
ــه  ــرد علي ــع خاشــقجي لل ــا دف ــا إخــوان" وهــو م ــة ي ــل الكرام ــول: "الوطــن قب ــن بالق ــق أحــد المغردي ليعل

ــا". ــة ال يســتحق وطن ــك كرام ــن ال يمل ــاهلل.. م ــوذ ب ــول: "أع والق

األمريكيون لكلينتون: اذهبي إلى البيت!
وكاالت:- أجــرت شــركة "راسموســن" المختصــة بإعــداد األبحــاث والتقاريــر العالميــة، اســتطالعا للــرأي 
حــول أداء وعمــل وزيــرة الخارجيــة األمريكيــة الســابقة هيــالري كلينتــون التــي خســرت الســباق الرئاســي 

األخيــر أمــام ترامــب.
ونشــرت الشــركة تقريــرا كشــف اســتطالعا للــرأي أجــري فــي الواليــات المتحــدة حــول رأي األمريكييــن 
بمســتقبل هيــالري كلينتــون السياســي،  تزامنــا مــع صــدور كتــاب كلينتــون الشــخصي بعنــوان "مــاذا حــدث"، 

الــذي يحاكــي تفاصيــل مرحلــة االنتخابــات الرئاســية فــي الواليــات المتحــدة وتشــرح فيــه أســباب هزيمتهــا.
ــى  ــون تــرك العمــل السياســي والعــودة إل ــى هيــالري كلينت ــى 60% مــن األمريكييــن أن عل ــر حوال واعتب
المنــزل واالســتمتاع بالتقاعــد، وارتفعــت نســبة األمريكييــن المطالبيــن بتنحــي كلينتــون عــن العمــل 
ــى 21% مــن  ــر حوال ــات الرئاســية، بينمــا اعتب ــى 60% خــالل شــهر واحــد بعــد االنتخاب السياســي مــن 55% إل
األمريكييــن أن علــى كلينتــون البقــاء فــي السياســة ومواجهــة ترامــب حتــى االنتخابــات الرئاســية المقبلــة.
كمــا كشــف التقريــر أن حوالــى 44% مــن األمريكييــن اعتبــروا ســبب خســارة كلينتــون االنتخابــات 

الرئاســية يعــود إلــى ضعــف حملتهــا االنتخابيــة، و40% ألســباب خارجيــة.
يذكر أن نتائج التقرير جاءت بحسب استطالع للرأي شمل كل الواليات األمريكية.


