
اضاءات
3 شؤون محلية

في اتصال هاتفي مع نظيره التركي..

الرئيس روحاني: مسؤولية عدم االستقرار في المنطقة يتحملها الكيان الصهيوني
*اردوغان: قرار ترامب بشأن القدس ناجم عن الخالفات الداخلية في العالم االسالمي

وزير االتصاالت: اقتصاد منطقة ايكو بـ 5 ترليونات دوالر 
يوفر فرصة كبرى للتعاون المتبادل

االتصــاالت،  وزيــر  رأى  فــارس:-  طهــران- 
الثالثــاء، إن إجمالــي الناتــج المحلــي للــدول األعضــاء 
بمنظمــة التعــاون االقتصــادي اإلقليمــي )ايكــو( يبلــغ 
ــرى  ــر فرصــة كب ــذي يوف ــر ال ــات دوالر، االم 5 ترليون

للتعــاون المتبــادل.
االتصــاالت  لــوزراء  الثانــي  اإلجتمــاع  وخــالل 
العاصمــة  تســتضيفه  والــذي  ايكــو،  منظمــة  فــي 
االذربيجانيــة باكــو، قــال محمــد جــواد آذري جهرمــي: 
ــاء  ــي 10 دول أعض ــون ف ــمة يعيش ــون نس ان 500 ملي

وهــذه  ايكــو،  منظمــة 
ســوقا  تشــكل  المنطقــة 
واســعة للنشــاطات وتقديــم 
الخدمــات المرتبطــة بتقنيــة 

والمعلومــات. االتصــاالت 
آذري جهرمــي  ووصــف 
هــذا االجتمــاع بأنــه يمثــل 
فرصــة جيــدة لبحــث آفــاق 
المشــتركة  المشــاريع 
ــي،  ــاون اإلقليم ــك التع وكذل
مشــيرا الــى ضــرورة تطويــر 
اســتعداد  معلنــا  فأكثــر،  أكثــر  اإلقليمــي  التعــاون 
ــات  ــز العالق ــة لتعزي ــة االســالمية االيراني الجمهوري

المنطقــة. دول  مــع 
قبيــل  االيرانــي  االتصــاالت  وزيــر  وأجــرى 
الرئيــس  مــع  ومحادثــات  لقــاءات  االجتمــاع  بــدء 
االتصــاالت  ووزيــر  علييــف  إلهــام  االذربيجانــي 
احمــد  والتركــي  نيكيفــوروف  نيكــوالي  الروســي 

أصــالن.

وزير الخارجية: محادثات دول بحر الخزر كانت جيدة وجدية ومفيدة للغاية

صالحي: االتفاق النووي؛ تعزيز لمنع االنتشار 
ولصالح إيران والمجتمع الدولي

طهــران- إرنــا:- قــال رئيــس منظمــة الطاقــة الذريــة 
اإليرانيــة 'علــي أكبــر صالحــي'، 'ان االتفــاق النــووي جــاء 
تعزيــزا لمعاهــدة منــع االنتشــار النــووي وهــو لصالــح 

ــي بأســره'. ــع العالم ــران والمجتم إي
ــر  ــش مؤتم ــى هام ــاء عل ــي الثالث ــال صالح وق
فــي  بطهــران   31 الـــ  الدولــي  اإلســالمية  الوحــدة 
اتفــاق  النــووي  االتفــاق  للمراســلين،'ان  تصريــح 
تطبيقــي مــع ان البعــض يحــاول المســاس بــه 
لكنهــم لــم يتمكنــوا مــن دفــع أهدافهــم لحــد اآلن'.

ــن  ــن وروســيا والصي ــا ان األوروبيي وأضــاف، بم
فــي  نأمــل  فنحــن  النــووي  االتفــاق  دعمــوا  قــد 

الحفــاظ عليــه ألنــه لصالــح الجميــع.

ألول مرة.. 

شحنات البضائع الهندية تصل الى روسيا عبر ايران

خالل لقاء وزيري اتصاالت البلدين..

تشكيل لجنة عمل مشتركة ايرانية تركية لالتصاالت 
وتقنية المعلومات

ــي  ــواد اذري جهرم ــد ج ــي محم ــات االيران ــة المعلوم ــاالت وتقني ــرا االتص ــل وزي ــارس:- توص ــران- ف طه
ــن . ــن البلدي ــل مشــتركة بي ــاق لتشــكيل لجنةعم ــى اتف ــاء ال ــد اصــالن الثالث ــي احم والترك

ــة  ــاع وزراء االتصــاالت وتقني ــش اجتم ــى هام ــذي جــرى عل ــاء ال ــي خــالل اللق ــر اذري جهرم ــال الوزي وق
ــو ان المجــاالت المشــتركة  ــة باك ــة االذربيجاني ــي العاصم ــو ف ــاون االقتصــادي ايك ــة التع ــات لمنظم المعلوم
وطاقــات التعــاون بيــن البلديــن كثيــرة للغايــة ونحــن نرغــب فــي تشــكيل لجنــة عمــل مشــتركة مــع تركيــا.
واشــار الــى توقيــع مذكــرة تفاهــم بيــن ايــران وتركيــا فــي المجــال االمنــي الســايبيري فــي العــام الماضــي 

وقــال ان التعــاون فــي هــذا المجــال يخــدم البلديــن ونحــن نرحــب بتنفيــذ مذكــرة التفاهــم هــذه .
ــي قطــاع  ــا ف ــران وتركي ــن اي ــات بي ــر العالق ــاء ان تطوي ــر االتصــاالت التركــي خــالل اللق ــال وزي ــدوره ق ب

ــة . ــن والمنطق ــح البلدي ــي صال ــة يصــب ف االتصــاالت والتجــارة االلكتروني

ايران تنضم الى نادي البلدان المالكة لتكنولوجيا 
انتاج البطاريات النووية

 -: -تســنيم  طهــران 
الجمهوريــة  رئيــس  قــال 
فــي  روحانــي،  حســن 
اتصــال هاتفــي تلقــاه مــن 
رجــب  التركــي  نظيــره 
امــس  اردوغــان،  طيــب 
مســؤولية  ان  االربعــاء، 
الفوضــى  اعمــال  جميــع 
فــي  االســتقرار  وعــدم 
المنطقــة يتحملهــا الكيــان 
الصهيونــي بشــكل مباشــر.

ــي  ــس روحان والرئي
مــن  اليتجــزأ  جــزًا  الشــريف  القــدس  اعتبــر، 
القــرار االمريكــي،  فلســطين، مســتنكرا بشــدة 
داعيــا جميــع الــدول االســالمية والمحبــة للســالم 
فــي العالــم للوقــوف متحديــن فــي وجــه هــذه 
الخطــوة المزعزعــة لالســتقرار وغيــر القانونيــة 

مــن قبــل واشــنطن.
ــي  ــرح الرئيــس الترك ــى مقت ــي ال وأشــار روحان

حــول عقــد اجتمــاع طــارىء لقــادة الــدول االعضــاء في 
منظمــة التعــاون االســالمي فــي اســطنبول ودعوتــه 
ــه  ــد بأن ــال، نعتق ــاع، قائ ــي هــذا االجتم للمشــاركة ف
فــي ظــل االوضــاع الراهنــة يجــب علــى جميــع الــدول 
االســالمية متحــدة القيــام بخطــوة جديــة فــي وجــه 

هــذا القــرار الخاطــىء وغيــر القانونــي واالســتفزازي 
والخطيــر جــدا مــن قبــل امريــكا.

وأضــاف، ان احــدى اولويــات العالم االســالمي 
والقــدس  الفلســطينية  القضيــة  هــي  اليــوم 
ومواجهــة االجــراءات الخاطئــة للكيــان الصهيونــي، 
وندعــو جميــع الــدول االســالمية والــدول المحبــة 
للســالم فــي العالــم للوقــوف فــي وجــه هــذه 

ــة. ــر القانوني ــراءات غي االج
وأضــاف، ان منطقتنــا بحاجــة الــى االســتقرار واالمــن 
ــا جــر  ــة يمكنه ــر القانوني ــة وغي ــذه الخطــوة الخاطئ وان ه
الــى  الــى الفوضــى مشــيرا  فلســطين والمنطقــة كافــة 
ــرارات االمــم  ــان الصهيونــي بجميــع ق ــراث الكي ــدم اكت ع
المتحــدة والوقــوف فــي وجــه المجتمــع الدولــي، قائــال، 
مــن دون شــك ان مســؤولية جميــع اعمــال الفوضــى وعــدم 
الصهيونــي  الكيــان  يتحملهــا  المنطقــة  فــي  االســتقرار 

ــر. ــكل مباش بش

ــة  ــر الخارجي ــف وزي ــا:- وص ــران – ارن طه
محادثــات  ظريــف  جــواد  محمــد  االيرانــي 
الــدول الخمــس المطلــة علــى بحــر قزويــن 
وجديــة  جيــدة  كانــت  بانهــا  موســكو  فــي 
ومفيــدة للغايــة الســتكمال التمهيــدات الالزمــة 
الجتمــاع القمــة الخامــس فــي كازاخســتان.

وفــي تصريــح ادلــى بــه للصحفييــن فــي 
موســكو قبيــل مغادرتــه لهــا عائــدا الــى طهــران 
اعــرب ظريــف عــن ســروره للمحادثــات التــي 
جــرت بيــن الــدول الخمــس المطلــة علــى 

بحــر قزويــن.
وافــاد موقــع وســتنيك قوقــاز نقــال عــن وزيــر الخارجيــة االيرانــي، ان المحادثــات بيــن 
وزراء خارجيــة الــدول الخمــس المطلــة علــى بحــر قزويــن فــي موســكو كانــت جيــدة وجديــة 
ومفيــدة للغايــة الســتكمال التمهيــدات الالزمــة الجتمــاع القمــة الخامــس فــي كازاخســتان.

واضــاف، لقــد حددنــا القضايــا الرئيســية لجــدول اعمــال اجتمــاع القمــة بصــورة مبدئيــة، 
ولغايــة انعقــاده فــي كازاخســتان فــان الفرصــة متوفــرة لتنظيــم نــص معاهــدة النظــام 

ــة. ــن بصــورة دقيق ــي لبحــر قزوي القانون
مــن جانبــه قــال وزيــر الخارجيــة الروســي ســيرغي الفــروف ان المناقشــات حــول كافــة القضايــا 

القانونــي  الوضــع  باتفاقيــة  المتعلقــة  المفتوحــة 
ــج. ــى نتائ ــد ادت ال ــن ق لبحــر قزوي

وقــال الفــروف فــي مؤتمــر صحفــي عقــب 
ــى بحــر  ــة عل ــدول المطل ــوزاري لل االجتمــاع ال
اقــول  ان  :'يمكننــي  موســكو  فــي  قزويــن 
بارتيــاح كبيــر اننــا حققنــا نتائــج فــي كافــة 
القضايــا المفتوحــة حيــال االتفاقيــة الخاصــة 
بالوضــع القانونــي لبحــر قزويــن' يــوم الثالثــاء 

كمــا ان نــص االتفاقيــة جاهــزة .
القريــب،  المســتقبل  'وفــي  واضــاف: 
ســيتم تحريــر الوثيقــة وترجمتهــا الــى اللغــات 
المطلوبــة. وســيجري العمــل التحضيــري علــى مســتوى رفيــع فــي كل بلــد للتوقيــع عليــه. 
وســتوقع الوثيقــة فــي القمــة الخامســة لــدول بحــر قزويــن فــي كازاخســتان. ونأمــل ان تعقــد 

ــام 2018 '. ــن ع ــي النصــف االول م ــة ف القم
واشار الى ان موعد انعقاد القمة ستقرره القيادة الكازاخستانية بعد اكمال العمل على الوثيقة.

ــة  ــاع وزراء خارجي ــام اجتم ــي خت ــكو ف ــادر موس ــي غ ــة االيران ــر الخارجي ــر ان وزي يذك
ــام  ــدة النظ ــص معاه ــى ن ــاق عل ــه االتف ــم في ــذي ت ــن وال ــر قزوي ــى بح ــة عل ــدول المطل ال

القانونــي لهــذا البحــر.

بمشاركة ايران..

بلدان اوراسيا توقع مذكرة تفاهم لتاسيس اتحاد مفتشي حقوق االنسان
ــا الثالثــاء مذكــرة تفاهــم  ــدان بمــا فيهــا ايــران وروســيا وقرغيزي ــا :– وقعــت عــدد مــن البل موســكو - ارن
تنــص علــى تاســيس اتحــاد مشــترك لمفتشــي حقــوق االنســان وذلــك فــي اطــار اتحــاد اوراســيا للتعــاون.
وجــاء توقيــع هــذه الوثيقــة فــي ختــام مؤتمــر 'الدفــاع عــن حقــوق االنســان فــي اوراســيا.. تناقــل افضــل 

ــاء. الخبــرات بيــن مفوضــي ضمــان حقــوق االنســان' الــذي اســتضافته العاصمــة الروســية موســكو الثالث
واعــرب رئيــس مؤسســة التفتيــش العامــة فــي ايــران 'ناصــر ســراج' فــي تصريــح لــه عقــب توقيــع هــذه 
المذكــرة، اعــرب عــن املــه بــان يفضــي قــرار انشــاء اتحــاد ضمــان حقــوق االنســان فــي اوراســيا الــى توفيــر 
ــة لشــكاوي  ــة فــي مجــال المتابعــة الفاعل ــة الخبــرات المماثل ــز التعــاون ومبادل ظــروف مناســبة بهــدف تعزي

الشــعوب دون تدخــل االجانــب وبعــض الــدول الغربيــة.

مسؤول افغاني: تدشين المرحلة االولى من ميناء جابهار انطالقة 
جديدة في العالقات االقليمية

قائد بالحرس الثوري: نرسل يوميا 300 الى 400 كرفان 
الى المناطق المنكوبة بالزلزال

ــي،  ــاداهلل عبدالله ــد عب ــار العمي ــاء واالعم ــاء )ص(" للبن ــم األنبي ــر "خات ــد مق ــن قائ ــارس:- أعل ــرن- ف طه
ــزال بمحافظــة كرمانشــاه  ــا الــى المناطــق المنكوبــة بالزل ــاء، أنــه يتــم إرســال 300 الــى 400 كرفــان يومي الثالث

ــران. غــرب اي
ــذي ضــرب محافظــة كرمانشــاه، وبشــأن  ــر ال ــزال االخي ــة بالزل ــة المنكوب ــده للمنطق ــى هامــش تفق وعل
االجــراءات المتخــذة مــن قبــل مقــر "خاتــم األنبيــاء" للبنــاء واالعمــار، قــال العميــد عبداللهــي: انــه تــم صنــع 1900 
كرفــان حتــى اليــوم، إليــواء األهالــي المتضرريــن بالزلــزال بمحافظــة كرمانشــاه، وقــد تــم نصــب 1200 كرفــان 

منهــا وتســليمها الــى األهالــي.
وأضــاف أنــه خــالل 10 أيــام، تــم إنشــاء 8 ورش لتصنيــع الكرفانــات، 4 ورش منهــا فــي طهــران و4 ورش فــي 

منطقــة الزلــزال، وهــذه الــورش تواصــل صنــع الكرفانــات لألهالــي المنكوبيــن بالزلــزال.
وأوضــح انــه يتــم يوميــا إرســال 300 الــى 400 كرفــان الــى المناطــق المنكوبــة بالزلــزال، نظــرا للوعــد الــذي 

قطعنــاه لألهالــي بتأميــن مســاكن مؤقتــة لإليــواء خــالل 45 يومــا.
ــرة  ــرة، وســنقوم بصنــع الكرفانــات خــالل الفت ــع الكرفانــات متوف ــع المعــدات الالزمــة لصن وأردف أن جمي

المقــررة او قبــل انتهائهــا ونســلمها الــى األهالــي.

طهــران- فــارس:- اعلنــت 
مــن  ســتبدأ  انهــا  الهنــد 
ــون  ــر / كان منتصــف شــهر يناي
الثانــي 2018 بتصديــر حاويــات 
البضائــع الــى روســيا عبــر ايــران 

اذربيجــان. وجمهوريــة 
تــي  )بــي  وكالــة  وافــادت 
آي( ان »اس كومــار« المســؤول 
الهنديــة  الجمــارك  ادارة  فــي 
ســتبدأ  نيودلهــي  ان  قــال: 
منــذ الشــهر المقبــل بتصديــر 
حاويــات البضائــع الــى روســيا 

ــط  ــة ستنش ــذه الحرك ــران واذربيجــان، وه ــق اي ــن طري ع
الدولــي شــمال – جنــوب. الممــر  عمليــا 

ارســال  فتــرة  ســتقلل  الخطــوة  هــذه  ان  واضــاف: 
الشــحنات الــى نصــف المــدة مــن 35 يومــا الــى 17 يومــا.
مــن  ســتبدأ  الهنــد  للمراســلين:ان  كومــار  وصــرح 
بارســال  القــادم  الثانــي  يناير/كانــون  شــهر  منتصــف 
ــاس،  ــاء بندرعب ــر مين ــيا عب ــى روس ــا ال ــحنات صادراته ش
وهــذه الشــحنات ســوف ترســل مــن ايــران الــى اذربيجــان 

عبــر الترانزيــت ومــن ثــم تصــل الــى روســيا.
ــات  ــلمت طلب ــة تس ــارك الهندي ــح ان ادارة الجم واوض
هــذا  واالدويــة الســتخدام  االلبســة  مــن صنــف  كثيــرة 

المســار، الــذي يســاعد علــى توفيــر الوقــت والمــال.
الهنــود  المصدريــن  فــان  الحاضــر  الوقــت  وفــي 
او  الهولنــدي  روتــردام  مينــاء  الســتخدام   مضطــرون 
اســتخدام الطريــق البــري عــن طريــق الصيــن للوصــول 

الوســطى. وآســيا  روســيا  الــى 
يذكــر ان الممــر الدولــي شــمال – جنــوب، هــو شــبكة 
متعــددة ومكونــة مــن عــدة مســارات بحريــة وخطــوط 
ــت  ــع بالترانزي ــل البضائ ــة لنق ــات بري ــد وطرق ســكك حدي
بيــن الهنــد وروســيا وايــران واوروبــا، ويبلــغ طولهــا 7200 كلــم، 
ــاي  ــدن بومب ــن م ــة بي ــط التجاري ــز الرواب ويســاهم بتعزي
ــدر  ــتارا وبن ــاس وآس ــدر عب ــو وبن ــران وباك ــكو وطه وموس

ــي. انزل

طهــران- فــارس:- وفقــا لتقريــر مســاعد منظمــة الطاقــة 
الذريــة اإليرانيــة علي اصغــر زارعــان، ان ايــران دخلــت فــي نــادي 
البلــدان الخمســة المالكــة لتكنولوجيــا إنتــاج البطاريــات النوويــة 

ــا. ــة فــي البــالد هــذه التكنولوجي مــع وصــول العلمــاء النخب
واوضــح زارعــان فانــه بالتوصــل الــى تكنولوجيــا انتــاج 
المحمــول،  الهاتــف  بطاريــة  عمــر  فــان  النوويــة  البطاريــة 
وبطاريــة القلــب وبطاريــة  المعــدات الطبيــة، وصناعــة النفــط 
والحفــر، والتــي تتطلــب الشــحن باســتمرار، ألكثــر مــن 5 إلــى 
50 عامــا دون الحاجــة الــى شــحنها مايمكــن اســتخدامها فــي 

ــي هــذا المجــال. ــر ف ــر كبي ــاس وإحــداث تطوي صحــة الن
ولفــت الــى ان عمليــات نقــل االقمــار الصناعيــة التــي 

تحتــاج الــى طاقــة ثابتــة فــان تصنيــع هــذا النــوع مــن 
المضمــار  فــي هــذا  نقلــة نوعيــة  البطاريــات ســيحدث 

ويســد حاجــة البــالد لهــذه التكنولوجيــا.
ووصــف ايــران االســالمية بانهــا ارض العلــوم والمعــارف 
حيــث احــرزت نجاحــات فــي قطــاع التكنولوجيــا النوويــة  
انجــازات  وتحقــق  تطــورا  باســتمرار  وتحــرز  الســلمية 
فــان  النوويــة  البطاريــات  تصنيــع  مجــال  وفــي  علميــة، 
اميــركا وبريطانيــا وفرنســا وروســيا لديهــا هــذه التكنولوجيــا 
المتقدمــة فقــط ومــن حســن الحــظ فانــه عقــب 4 اعــوام مــن 
الجهــود المضنيــة علــى يــد خبرائهــا ومختصيهــا دخلــت ايــران 

ــا. ــذه التكنولوجي ــت ه ــوم ونال ــادي الي ــذا الن ــي ه ف

اميركا تنشر »المارينز« لحماية سفاراتها بالشرق األوسط
ــفارات  ــن س ــدد م ــة ع ــز« لحماي ــة »المارين ــة األمريكي ــاة البحري ــر مش ــة نش ــلطات األمريكي ــررت الس ق
الواليــات المتحــدة فــي الشــرق األوســط تحســبا لتداعيــات تنجــم عــن االعتــراف المتوقــع للرئيــس األمريكي 

دونالــد ترامــب بالقــدس المحتلــة عاصمــة لكيــان االحتــالل االســرائيلي.
ــدس  ــا لوســائل اإلعــالم، إن ترامــب ســيعترف رســميا بالق ــة وفق ــي اإلدارة األمريكي ــال مســؤولون ف وق

ــة الشــرق األوســط. ــي منطق ــر ف ــي خطــوة ســتؤجج التوت ــان اإلســرائيلي ف ــة للكي عاصم
ونقلــت وســائل اإلعــالم األمريكيــة عــن مســؤولين فــي الجيــش األمريكــي قولهــم إن نشــر قــوات خاصــة 
مــن »المارينــز« إجــراء احتــرازي، لضمــان أمــن وســالمة البعثــات الدبلوماســية األمريكيــة في الشــرق األوســط. 
تتخــذ وزارة الدفــاع اإلجــراءات الضروريــة التــي مــن شــأنها تقليــل المخاطــر والتهديــدات للموظفيــن والمصالــح 

األمريكيــة حــول العالــم« حســبما افــاد موقــع وكالــة معــا لالنبــاء.

بابا الفاتيكان يدعو إلى حماية 
الوضع القائم في القدس

ــرام الوضــع  ــا الفاتيــكان فرنســيس إلــى احت ــا باب دع
القائــم فــي القــدس، تعليقــا علــى تقاريــر تتحــدث عــن 
نيــة الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب االعتــراف بالقــدس 

ــان اإلســرائيلي. ــة للكي ــة عاصم المحتل
وطالــب البابــا امــس األربعــاء، فــي ختــام اســتقباله 
ــكان فــي إطــار  ــزور الفاتي لمجموعــة مــن الفلســطينيين ت
الحــوار بيــن األديــان، باحتــرام القــرارات األمميــة بشــأن 
الوضــع فــي »المدينــة المقدســة بالنســبة للمســيحيين 
ــذرا مــن أن  ــواء، مح ــد س ــود« علــى ح ــلمين واليه والمس
تصعيــد التوتــر مــن جديــد فــي الشــرق األوســط قــد يــؤدي 

ــم. ــج أزمــات فــي العال ــى تأجي إل
ــه  ــوم«، أن ــر األعظــم، بحســب »روســيا الي وذكــر الحب
ال يســتطيع إخفــاء قلقــه العميــق إزاء تطــورات الوضــع فــي 
ــه  ــا عــن أمل ــة، معرب ــة الماضي ــام القليل ــة خــالل األي المدين
فــي تغليــب الحكمــة والتــروي لمنــع وقــوع توتــرات جديــدة 
فــي المشــهد العلمــي المتشــنج أصــال والــذي يشــمل 

ــرة. أزمــات عنيفــة كثي
جميــع  بحقــوق  االعتــراف  أن  علــى  البابــا  وشــدد 
النــاس فــي األراضــي المقدســة هــو الشــرط األساســي 

للحــوار.

إردوغان: عناصر »داعش« الخارجون من الرقة ُأرسلوا إلى مصر

نيودلهــي- ارنــا :– قــال الســفير االفغانــي فــي 
الهنــد 'شــيدا محمــد عبدلــي' ان تدشــين المرحلــة 
االولــى مــن مينــاء جابهــار )جنــوب شــرق( يشــكل 
االقليميــة،  العالقــات  مجــال  فــي  جديــدة  انطالقــة 

ويصــب فــي مصلحــة بلــدان كثيــرة.
واكــد عبدلــي ان مينــاء جابهــار يتيــح امكانيــة االتصــال 

مــع جميــع دول المنطقــة دون مواجهــة اي مشــكلة.

مينــاء  مــن  االولــي(  )المرحلــة  تدشــين  ان  واردف، 
االنشــطة  جســد  فــي  جديــدة  روحــا  ينفــخ  جابهــار 

افغانســتان. الهنــد  بيــن  االقتصاديــة 
'نحــن  الهنــد،  لــدى  االفغانــي  الســفير  وقــال 
اليــوم توصلنــا الــى حــل جديــد فيمــا يخــص قنــوات 
الحــل  هــذا  وافغانســتان؛  الهنــد  بيــن  االتصــال 

الجديــد هــو مينــاء جابهــار'.

اكــد الرئيــس التركــي رجــب طيــب إردوغــان، امــس 
الذيــن  »داعش«االرهابيــة  عناصــر جماعــة  إن  االربعــاء، 
غــادروا الرقــة أرســلوا إلــى مصــر، فيمــا حــذرت أنقــرة مــن 
اســتئناف نشــاط عناصــر الجماعــة االرهابيــة فــي أوروبــا.
ــة لحــزب  ــة البرلماني ــاع الكتل ــان خــالل اجتم ــال إردوغ وق
ــرة  ــي أنق ــان التركــي ف ــر البرلم ــم بمق ــة الحاك ــة والتنمي العدال
إن »عناصــر جماعــة »داعش«االرهابيــة  الذيــن غــادروا محافظــة 
ــة   ــة االرهابي ــن الجماع ــا م ــم تحريره ــي ت ــورية الت ــة الس الرق
فــي عمليــة مشــتركة بيــن التحالــف الدولــي للحــرب علــى 

داعــش بقيــادة أميــركا وتحالــف قــوات ســوريا الديمقراطيــة 
ــى مصــر«. ــي تشــرين األول الماضــي أرســلوا إل )قســد( ف

مصــر  إلــى  أرســلوا  »هــؤالء  أن  إردوغــان  وأضــاف 
ســيناء«. صحــراء  فــي  هنــاك  الســتخدامهم 

بأنهــا  المتحــدة  الواليــات  إردوغــان  واتهــم 
»ستســتخدم األســلحة التــي أرســلتها إلــى المنطقــة )فــي 
إشــارة إلــى األســلحة التــي أرســلتها إلــى وحــدات حمايــة 
الشــعب الكرديــة شــمال ســوريا( ضــد تركيــا أو روســيا، إذا 

ذلــك«. اســتطاعت 
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مهدي منصوري
الســفارة  بنقــل  ترامــب  قــرار  اليكــون  قــد 
االميركيــة الــى القــدس وجعلهــا عاصمــة الســرائيل 
ــس  ــه الرئي ــدأ ب ــا ب ــل لم ــو مكم ــل ه ــدا ب ــرارا جدي ق
االميركــي الســابق بــوش عندمــا اعلــن وبعــد تفجيــر 
مركــزي التجــارة العالمــي بــان الحــرب الصليبيــة قــد 
بــدأت، اذن فــان قــرار ترامــب هــو مفصــل مــن مفاصــل 
هــذه الحــرب الن وباتخــاذه هــذا القــرار الخطيــر الــذي 
يمــس مشــاعر ليــس فقــط المســلمين بــل كل الذين 

ــد. ــب او بعي ــن قري ــدس م ــت المق ــة ببي ــم عالق له
يعلنــه  مــا  ان  اعالميــة  اوســاط  اشــارت  وقــد 
ترامــب هــو مجــرد قــرار النــه ســيرافقه اعــالن  بتعليق 
التنفيــذ الــى وقــت اخــر، ورغــم ذلــك فــان اتخــاذ القــرار 
بحــد ذاتــه يعتبــر تحديــا ســافرا مــاكان ينبغــي اتخــاذه. 
خاصــة وان تبعــات هــذا القــرار والتــي ال يمكــن توقعهــا 
بحيــث قــد تضــع المنطقــة برمتهــا فــي أتــون مــن 
الغضــب العــارم الــذي ســينعكس اثــره الكارثــي ليــس 
فقــط علــى الكيــان الصهيونــي فحســب، بــل علــى كل 

المصالــح االميركيــة فــي المنطقــة والعالــم.
ولــم يحــظ موقــف مــن المواقــف االميركيــة باالجماع 
ــف  ــرار ترامــب اذ أجمعــت المواق ــا حظــي باالمــس ق كم
التــي يعتــزم  الدوليــة الصــادرة علــى خطــورة الخطــوة 
بشــأن  اتخاذهــا  ترامــب  دونالــد  األميركــي  الرئيــس 
القــدس المحتلــة واالعتــراف بهــا كعاصمــة إلســرائيل 
ــب  ــم يرحّ ــا، وبنفــس الوقــت ل ــالده إليه ونقــل ســفارة ب
أي طــرف دولــي مــا عــدا إســرائيل بالخطــوة المرتقبــة 
ــان  ــى الكي ــل وحت ــدس. ب ــاه الق ــي تج ــس األميرك للرئي
الصهيونــي قــد ابــدى قلقــه الشــديد مــن الخطــوة  والــذي 
جــاء علــى لســان نتنياهــو عندمــا أمــر وزراءه عــدم تنــاول 
بــالغ رئيــس أمريــكا دونالــد ترامــب، نقــل ســفارة بــالده 
للقــدس. فــي حيــن يســتعد الجيــش وأجهزتــه األمنيــة، 

الحتمــال نشــوب انتفاضــة فلســطينية.
االرض  علــى  المعطيــات  خــالل  ومــن  ولــذا 
لســان  وعلــى  باالمــس  بوادرهــا  ظهــرت  والتــي 
ابنــاء فلســطين علــى الخصــوص النهــم المعنيــون 
االساســيون فــي هــذا االمــر فانهــم ليــس فقــط اعلنــوا 
اعلنــوا حالــة االســتنفار  انهــم  بــل  للقــرار  رفضهــم 
ــة الغضــب الشــعبي  ــوادره بحال ــدت ب ــي ب ــام والت الع
الــى  امتــدت  فلســطين بحيــث  الــذي عمــت كل  
ردة  فــان  الطبيعــي  ومــن  الغاضــب.  الكيــان  داخــل 
الفعــل الغاضبــة هــذه قــد تتــرك اثارهــا وبصماتهــا عــن 

االوضــاع وتحــدث تغييــرات غيــر مترقبــة.
ولكــن والــذي يؤســف وكمــا اشــارت التقاريــر االخباريــة 
ان ترامــب لــن  ولــم يجــرؤ عــن القــدوم علــى اتخــاذ هــذه 
للنظــام  والتخــاذل  والصمــت  الســكوت  لــوال  الخطــوة 
ــه اعطــى ضــوءا اخضــر للرئيــس االميركــي.  ــي، وكان العرب
وقــد ال يكــون ذلــك مســتغربا فعندمــا تقــوم الســعودية 
ــج الفارســي. بالدعــوة  ــارات وبعــض مشــيخات الخلي واالم
لتطبيــع العالقــات مــع الكيــان الصهيونــي وتقديــم الدعــم 
علــى  الحــرب  لشــن  ودفعــه  والتســليحي   السياســي 
المقاومــة الفلســطينية فــال نســتغرب اذن مــن ان تصفــق 

ــرار. ــذا الق ــل ه ــا يتخــذ مث ــب عندم لترام
وفــي نهايــة المطــاف فــان قــرار ترامــب هــذا ســيحدث 
تغييــر وتطــور خطيــر فــي اوضــاع المنطقــة النــه وبالدرجــة 
ــوا  ــا ان يضع ــف وراءه ــة  ومــن يق ــى ال يمكــن للمقاوم االول
يــدا علــى يــد وان تتــرك االمــور تســير كمــا هــي، بــل 
ــيحرقون االرض  ــم س ــة انه ــورات القائم ــير التص ــا تش وكم
مــن تحــت اقــدام الصهاينــة اوال ومــن ثــم يتــم  نقلهــا الــى 
المنطقــة والعالــم وذلــك باســتهداف المصالــح االميركيــة 
ــع  ــى التراج ــب عل ــر ترام ــي تجب وبالطــرق وباالســاليب الت
ــى   ــة ســتكون حبل ــام القادم ــان االي ــال ف ــا يق المخــزي، وكم
باالحــداث التــي ســتغير المعادلــة القائمــة بحيــث ينحســر 

ــد. ــى االب ــة وال ــدور االميركــي مــن المنطق ــه ال في


