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العامري والصدر يتفقان على تقديم..تتمة
ــواب فــي  ــة رئاســة مجلــس الن ــواب عــن تفاؤلهــم بانتخــاب هيئ فيمــا أعــرب عــدد مــن الن

ــل. ــوم الســبت المقب جلســة ي
ــل  ــن الكت ــاق بي ــود اتف ــدم وج ــر لع ــعار آخ ــى إش ــة ال ــع الجلس ــن رف ــواب آخري ــع ن ــا توق كم

السياســية علــى التصويــت لمرشــح معيــن لهــذا المنصــب.
وأبــدى نــواب خشــيتهم مــن انتهــاء التوقيــت الــذي حــدده الدســتور الختيــار رئاســة البرلمــان، 
ــغ عــدد المرشــحين الذيــن قدمــوا أنفســهم لشــغل المنصــب }9{ بعــد أن تقــدم  فــي وقــت بل

رئيــس ائتــالف النصــر فــي نينــوى خالــد العبيــدي بطلــب رســمي لرئاســة المجلــس.
يشــار الــى ان الجلســة االولــى برئاســة االكبــر ســنًا انعقــدت فــي 3 أيلــول، حســب مــا دعــا لــه 

رئيــس الجمهوريــة، وســتنتهي المــدة التــي حددهــا الدســتور فــي 18 أيلــول الحالــي.
مــن جانــب اخــر بحــث قائــد محــور الشــمال فــي الحشــد الشــعبي أبــو رضــا النجــار مــع نائــب 
ــي  ــي ف ــارهلل تطــورات المشــهد االمن ــر ي ــد االمي ــن عب ــق الرك ــات المشــتركة الفري ــد العملي قائ

العــراق واســتمرار العمليــات العســكرية لتعقــب خاليــا »داعــش« النائمــة.
وذكــر إعــالم الحشــد الشــعبي أن يــاراهلل أشــاد بالجهــود األمنيــة واالســتخبارية لقــوات 

الحشــد الشــعبي ، واصفــا تلــك الجهــود باإليجابيــة والكبيــرة.
وأضــاف المصــدر أن ابــو رضــا النجــار زار مقــر قيــادة عمليــات المشــتركة والتقــى يــاراهلل وبحثــا 
تطــورات األوضــاع األمنيــة واســتمرار عمليــات تعقــب الخاليــا النائمــة وفلــول »داعــش« اإلرهابــي.

وأكــد النجــار خــالل اللقــاء أن هنــاك تنســيقا عالــي المســتوى بيــن القــوات األمنيــة والحشــد 
الشــعبي لحفــظ األمــن فــي البــالد ، مبينــا أن الجانبيــن ناقشــا بقــاء قــوات محــددة فــي مناطــق 

تواجــد الحشــد التركمانــي وزيــاد عددهــم.

المقاومة االسالمية الفلسطينية: الكفاح..تتمة
وطالــب الزهــار خــالل جلســة لكتلــة حمــاس البرلمانيــة فــي ذكــرى انســحاب االحتــالل مــن 
غــزة، إلــى العمــل علــى مالحقــة كل مــن وقــع علــى اتفاقيــة أوســلو وتقديمهــم للمحاكمــة، كمــا 

قــال.
واعتبــر أن اتفــاق أوســلو كان بمثابــة صــك لالحتــالل للتنــازل عــن الحقــوق والثوابــت، مبينــا 

أن االتفــاق عمــل علــى تمزيــق الوحــدة الجغرافيــة لألراضــي الفلســطينية.
وقــال إن »اتفاقيــة أوســلو شــجعت االحتــالل علــى مزيــد مــن االســتيطان فــي القــدس 

والضفــة الغربيــة«.
ــك  ــى التمس ــم عل ــي قائ ــج وطن ــى برنام ــطيني عل ــكل الفلس ــق ال ــة تواف ــى أهمي ــد عل وأك
ــس  ــى أس ــر عل ــة التحري ــاء منظم ــادة بن ــوية، وإع ــاريع التس ــة مش ــة، لمواجه ــت الوطني بالثواب

ــدة. ــر جدي ــاد أط ــليمة أو إيج ــة س وطني
ــا بضــرورة  ــر بإســرائيل، مطالب ــراف منظمــة التحري ــى رفضــه اســتمرار اعت وشــدد الزهــار عل
اعتــراف فريــق أوســلو بفشــل االتفاقيــة واالعتــذار للشــعب الفلســطيني وإلغــاء اتفاقيــة باريــس 
الكارثيــة، ودعــم المقاومــة الفلســطينية وتشــكيل مرجعيــات رفــع دعــاوي حقوقيــة الرتكابــه 

ــم حــرب. جرائ
ــة  ــي منطق ــًا ف ــًا مفتوح ــن الفلســطينيين اعتصام ــذ عشــرات المواطني ــب اخــر ينف ــن جان م
الخــان األحمــر شــرق القــدِس المحتلــة، وســط حالــة مــن االســتنفار العــام وحصــار مطبــق تفرضها 
قــوات االحتــالل علــى األهالــي، وقــد منــع جنــود االحتــالل عــددا مــن الناشــطين والمتضامنيــن 
والســكان الدخــول إلــى التجمــع. المعتصمــون دعــوا الــى الوقــوف بوجــه السياســات التهجيريــة 
والتهديــدات االســرائيلية بهــدم البلــدة ملوِّحــة بانتهــاء المهلــة التــي حدّدتهــا ســلطات االحتــالل 

لتهجيــر أهالــي تجمــع “الخــان األحمــر”.

طهران: التدخالت العدوانية لالدارة..تتمة
ــر  ــرة ومحــرض وغي ــر للحي ــة وهــو مثي ــى اي مصداقي ــد ال ــه يفتق ــرة، بان ــام االخي  خــالل االي

ــه. مســؤول ونــدد ب
واكــد قاســمي ان السياســات المثيــرة للتوتــر والممارســات التــي تنطــوي علــى تدخــل 
والتدخــالت العدوانيــة لــالدارة االمريكيــة، هــي الســبب الرئيســي لعــدم االســتقرار واعمــال 
العنــف واثــارة التوتــرات والفرقــة فــي المنطقــة، وان السياســات االمريكيــة فــي العــراق، لــم تفــض 

ــن واالســتقرار. ــة االم ــن زعزع إال ع
واضــاف ان الظــروف والفوضــى االخيــرة فــي العــراق بمــا فــي ذلــك مهاجمــة وإحــراق مبنــى 
القنصليــة العامــة للجمهوريــة االســالمية االيرانيــة فــي البصــرة، هــي حصيلــة ومــردود هــذه 
السياســات ودعمهــم الســافر والخفــي وغيــر الحصيــف وقصيــر النظــر للمجموعــات التــي تعمــل 

ــى ترويــج وتوســيع العنــف والتطــرف وحولتهمــا الــى روتيــن يومــي. عل
وتابــع الناطــق باســم وزارة الخارجيــة قائــال: ان االدارة االميركيــة يجــب ان تتحمــل مســؤولية 
دعمهــا المتواصــل العــوام لهكــذا مجموعــات فــي المنطقــة وان اصــدار هكــذا بيانــات مثيــرة 
للفرقــة ومريبــة والتــي تعتبــر هروبــا الــى االمــام نوعــا مــا، ال يمكــن لهــا أن تخفــض مــن حجــم 
ــك  ــة فــي ذل ــع الدبلوماســية والمبانــي الحكومي ــر ومهاجمــة المواق ــارة التوت مســؤوليتهم فــي اث

البلــد وباقــي مناطــق العالــم.
واكــد قاســمي ان الكثيــر مــن الساســة ورجــال الدولــة والمثقفيــن فــي أرجــاء العالــم، اصبحــوا 
ــن  ــة االســتقرار واالم ــي زعزع ــات المتحــدة ف ــي للوالي ــدور المتنام ــة بال ــة تام ــى قناع ــوم عل الي
وجشــعها ومطالبهــا المفرطــة والمتغطرســة. وعلــى اميــركا ان تعلــم بانهــا ومــن خــالل هــذا 
اإلســقاط الســاذج والمضحــك، غيــر قــادرة علــى التغطيــة علــى نتائــج سياســاتها المغلوطــة 

ــة. ــي المنطق ــتقرار ف ــة لالس ــردود والمزعزع ــة الم وعديم
وخلــص المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة الــى التاكيــد علــى السياســات المبدئيــة والدائمــة 
ــدان  ــي بل ــن ف ــة الســالم واالســتقرار واالم ــظ وحماي ــي حف ــة ف ــة االســالمية االيراني للجمهوري
ــة االســالمية  ــات الجمهوري ــب واولوي ــا أحــد مطال ــن يشــكل دائم ــراق آم ــال ان ع ــة وق المنمطق
فــي ايــران وان مؤامــرات طــرف اخــر، ال يمكــن لهــا ان تحــول دون تنميــة هــذه العالقــات العريقــة 

والنهــوض بهــا وتمتينهــا.
ــة  ــي بناي ــي البصــرة ف ــا ف ــر قنصليته ــران مق ــي اي ــة االســالمية ف ــذا وافتتحــت الجمهوري ه
جديــدة بحضــور الســفير اإليرانــي فــي العــراق ايــرج مســجد جامعــي ومحافــظ البصــرة اســعد 

ــة. ــن شــيوخ العشــائر العراقي ــدد م ــي وع ــر العيدان عبداالمي
وقــال الســفير مســجدي، ان قلــق الجمهوريــة االســالمية فــي ايــران ليــس بســبب احتــراق 
بنايــة ولكــن القلــق ينبــع بســبب المســاعي لتعكيــر صفــو العالقــات العميقــة ومنقطعــة النظيــر 
بيــن الشــعبين اإليرانــي والعراقــي، واضــاف، نشــهد فــي كل يــوم شــائعات لالخــالل بعالقــات 
ــزج  ــض لل ــل البع ــن قب ــة م ــة اإليراني ــة الحكومي ــراق البناي ــرى اح ــوم ن ــن الي ــراق لك ــران والع إي
باســم الشــعب العراقــي واتهامــه بانــه هــو مــن قــام بهــذا، لكننــا نعــرف وال يمكــن ان نضــع هــذه 

التصرفــات بحســاب الشــعب العراقــي العزيــز بــأي حــال مــن األحــوال.
ــى ان  ــم اي شــخص ال ــال: نحــن ال نته ــي البصــرة، ق ــا ف ــا يخــص احــراق قنصليته ــي م وف
تتضــح التحقيقــات، لكــن مــا هــو واضــح بالنســبة لــي هــو ان أميــركا والســعودية ال تريــدان ان 
تكــون عالقــة جيــدة بيننــا وبيــن أخواننــا العراقييــن لكــن العالقــات بيــن إيــران والعــراق هــي أبعــد 

مــن ان يمكــن ان يلحــق بهــا ضــررا اثــر اجــراءات تخريبيــة مــن قبــل البعــض.
ــق والوقــوف  ــر العيدانــي: موضــوع التحقي ــال محافــظ البصــرة اســعد عبداالمي ــه ق مــن جانب
ــرق  ــي محافظــة البصــرة توجــد ف ــة ف ــة اإليراني ــذي حصــل للقنصلي ــى مالبســات الحــادث ال عل
تحقيقيــة متخصصــة ممكــن ان تتابــع هــذا التحقيــق وتصــل الــى النتائــج وعندمــا تكــون هــذه 
النتائــج وافيــة وكافيــة حــول الموضــوع، ســوف تعلــن الــى المــأل وسيحاســب الــذي قــام بحــرق 

هــذه القنصليــة حســابًا عســيراً.
ــد  ــة الجدي ــى القنصلي ــوق مبن ــة االســالمية ف ــم الجمهوري ــع الســفير مســجدي عل هــذا ورف
فــي البصــرة، مؤكــدا أن االعتــداء األخيــر لــن يؤثــر علــى عمــق العالقــات الثنائيــة بيــن البلديــن.

مــن جهــة اخــرى اســتنكرت عشــائر محافظــة ميســان، التخريــب الــذي تعرضــت لــه مكاتــب 
الحشــد والقنصيلــة االيرانيــة فــي البصــرة. 

وقــال موفــد اعــالم الحشــد الشــعبي ان اهالــي وعشــائر محافظــة ميســان اســتنكروا خــالل 

مؤتمــر عشــائري لدعــم االمــن فــي المحافظــة، ماتعرضــت لــه مديريــة الحشــد الشــعبي 
ومؤسســاتها ومقــار فصائــل الحشــد الشــعبي والقنصليــة اإليرانيــة مــن حــرق وتخريــب مــن قبــل 

ــرة. المندســين فــي تظاهــرات البصــرة األخي
مــن جانبــه قــال مديــر هيئــة الحشــد الشــعبي فــي ميســان حيــدر البيضانــي ان التحديــات 
ــي الظــالم لســرقة النصــر  ــي تحــاك ف ــرات الت ــق المؤام ــع لتطوي ــق الجمي ــى عات ــع عل ــي تق الت
ــاع النصــر أال وهــم الحشــد الشــعبي  ــات داعــش مــن خــالل ضــرب صن ــى عصاب المتحقــق عل
كهيئــة وكفصائــل حشــد قدمــت التضحيــات والبطــوالت والدمــاء الزكيــة كــي ينعــم الجميــع 

باالمــن.
واســتنكر البيضانــي احــداث البصــرة االخيــرة التــي طالــت مديريــة الحشــد ومستشــفى 
ــة هــي مؤامــرة واضحــة لضــرب عمــق  ــة اإليراني ــل الحشــد والقنصلي ــار فصائ ــار ومق ــر الطي جعف
ــدا  ــوا ي ــة ان يكون ــل الحشــد واألجهــزة األمني ــا شــيوخ العشــائر وفصائ الحشــد الشــعبي، مطالب

ــي. ــن المجتمع ــق األم ــي تحقي واحــدة ف

عمليات نوعية لسالح الجو اليمني..تتمة
وأشــار الــى أن هــذه العمليــات النوعيــة، تعكــس مــدى التكامــل وفعاليــة قــوات الجيــش 
واللجــان الشــعبية فــي التعــاون واالشــتراك فــي تنفيــذ الهجــوم المضــاد علــى مراكــز ثقــل العــدو 

ــتراتيجية. ــه االس ومواقع
ونــوه بالقــدرات التــي وصلــت إليهــا القــوات البريــة والمهــارات التــي تميــزت بهــا القــوة الجويــة 
فــي التغطيــة والرصــد والتوجيــه وتحديــد األهــداف وإصابتهــا بدقــة عاليــة، معتبــرا ذلــك نتيجــة 

طبيعــة لنجــاح وفاعليــة إســتراتيجية الجيــش واللجــان الشــعبية فــي الدفــاع والهجــوم.
وقــال: إن هــذا التطــور فــي مســار العمليــات القتاليــة ضــد قــوى تحالــف العــدوان ومرتزقتــه 
فــي الســاحل وجميــع الجبهــات يتــوازى مــع تطــور الوســائل والتقنيــات العلميــة العســكرية 

ــى شــعبنا.  ــا اســتمر العــدوان عل ــد حــد م ــن تتوقــف عن ــي ل ــة الت اليمني
ولفــت إلــى أن عمليــات التنكيــل بقــوات العــدو الســعودي مســتمرة فــي الحــدود حيــث 
ــة الجيــش واللجــان  ــة وصاروخي ــل مدفعي ــات ســاحقة مــن قب ــه لضرب تتعــرض مواقعــه وحصون

ــم. ــر آلياته ــادات وتدمي ــم قي ــى بينه ــى والجرح ــرات القتل ــا عش ــج عنه ــعبية، نت الش
وأشــار ناطــق القــوات المســلحة إلــى أن هــذه اإلنجــازات للجيــش واللجــان الشــعبية تتزامــن 
مــع العــام الهجــري الجديــد .. الفتــا إلــى ان اســتهداف تجمعــات العــدو وارد فــي كل لحظــة 
فجميــع تحركاتهــم المعاديــة ومراكــز قياداتهــم وســيطرتهم مرصــودة ومكشــوفة أمــام الجيــش 

واللجــان الشــعبية.

الرئيس روحاني: شعبنا يتأسى بعاشوراء..تتمة
وأشــار رئيــس الجمهوريــة الــى الظــروف الســيئة فــي داخــل اميــركا، وقــال: علــى الرغــم مــن 
ــا اقتصاديــة مفروضــة عليهــا وتواجــه أناســا ال  أن الجمهوريــة االســالمية فــي ايــران تواجــه حرب
يحترمــون أي قانــون دولــي، اال إن معنويــات وصمــود الشــعب اإليرانــي مثــال يحتــذى بــه، خاصــة 

فــي هــذه االيــام التــي ترفــع فيهــا رايــة اإلمــام الحســين )ع( .

نعيم قاسم: المقاومة هدمت..تتمة
ــت  ــا هَدَم ــارات بعدم ــن االنتص ــي زم ــت ف ــة أصبح ــم أنَّ المقاوم ــم قاس ــيخ نعي ــد الش وأك
أركان المشــروع التكفيــري فــي المنطقــة وجعلــت الجبهــة االســرائيلية الداخليــة مهــدَّدًة فــي كل 

لحظــة.
وقــال إنَّ التحريــر الثانــي فــي مواجهــة التكفيرييــن يتكامــل مــع التحريــر األول ضــد الكيــان 
الصهيونــي، وقــد أثبــت التحريــر الثانــي أننــا فــي زمــن المقاومــة المنصــورة على مشــاريع األســرلة 
والتبعيــة. هــذه المقاومــة حــرَّرت لبنــان وحمــت اســتقراره، وســتكون دائمــا فــي موقــع بنــاء الدولــة 

ومكافحــة الفســاد واالهتمــام بقضايــا النــاس.

سلطات آل سعود وآل خليفة تهاجم..تتمة
 عمــدت الفــرق العســكرية الــى اإلعتــداء علــى الفعاليــات وتكســير محتوياتهــا، وتحويلهــا الــى 

ركام متجمــع علــى األرض.
وجعلــت قــوات آل ســعود الخاصــة مــن المضائــف الحســينية ركامــًا وحطامــًا، إثــر اعتــداء 
همجــي طائفــي، تحــاول عبــره الســلطة االجراميــة التكفيريــة االنتقــام مــن كل المظاهــر العباديــة 

والدينيــة التــي يمارســها الشــيعة فــي القطيــف واألحســاء وكافــة دول العالــم.
وتبــرز الصــور لمضائــف القديــح وغيرهــا مــن المناطــق االخــرى، الهمجيــة والوحشــية التــي 
تعاملــت معهــا الســلطة، حيــث أكــدت أنــه حتــى الطعــام علــى حــب آل البيــت محظــور وممنــوع، 

بقــوة الســالح واالعتــداءات.
ــه  ــن وج ــاب ع ــح يكشــف النق ــي القدي ــرى ف ــا ج ــعودي أن م ــأن الس ــون للش ــر متابع واعتب
الســلطة، التــي تدعــي احتــرام الحريــات الدينيــة، فيمــا هــي تتولــى االنقضــاض علــى كل مــن 
يخالفهــا الــرأي أكان لفظيــا أو كتابيــا أو حتــى بالتظاهــر، وأضافــوا أن إحيــاء ذكــرى اإلمــام الحســين 
ــح  ــى مذب ــم عل ــن ســال دمه ــة الذي ــاء المنطق ــن أبن ــا صــور الشــهداء م ــع خالله ــي ترف )ع( والت

ــة لــدى الســلطة. ــة تعتبــر مناســبة غيــر مقبول المطالبــة بالحقــوق والحري
وهــذه ليســت المــرة األولــى التــي تتعــرض فيهــا المضائــف لالعتــداءات، بــل إنهــا اعتــداءات 
اعتادهــا أبنــاء المنطقــة، حيــث تمــارس الســلطة تضييــق متواصــل للخنــاق علــى الحريــات العامــة 

والدينيــة، لتمنــع أبنــاء القطيــف مــن إحيــاء المجالــس وغيرهــا.
ــالل  ــوات االحت ــي بمســاندة ق ــد اقتحمــت ميليشــيات النظــام الخليف ــن، فق ــي البحري ــا ف ام
الوهابــي التكفيــري الســعودي االماراتــي، وبالمدرعــات والمركبــات العســكرية باقتحــام بلــدة 

ــورائيّة.  ــر العاش ــينيّة والمظاه ــات الحس ــى الراي ــدي عل ــت بالتع ــم، وقام ــالد القدي الب
وعملــت مليشــيات الكيــان الخليفــي الدخيــل والمرتزقــة االجانــب علــى تمزيــق الرايــات 
الحســينية والشــعارات العاشــورائية والرايــات الســوداء. ودان ائتــالف شــباب ثــورة الرابــع عشــر 
فبرايــر إمعــان النظــام فــي ممارســاته وحربــه ضــد الشــعائر الدينيّــة التــي يمارســها بحــقّ أكبــر 

مكــون فــي البــالد.
واعتبــر أن هــذه الجرائــم تاتــي فــي ســياق االضطهــاد الطائفــيّ الــذي يمارســه النظــام ضــد 

الشــعب البحرينــي.

كيري: ال أحد في العالم مع..تتمة
 ســت دول مــن ضمنهــا الواليــات المتحــدة األميركيــة عــام 2015، فــي عهــد الرئيــس الســابق 

بــاراك أوبامــا، وبعــد مفاوضــات ماراثونيــة قادهــا كيــري.

قائد عسكري: طهران تعرف جيدا..تتمة
وأشــار العميــد يــزدي إلــى تاريــخ العقوبــات األمريكيــة علــى ايــران، مؤكــدا أن الواليــات 
المتحــدة األمريكيــة ومنــذ اليــوم األول النتصــار الثــورة اإلســالمية بــدأت بفــرض العقوبــات علــى 

ــك«. ــق الخطــأ كذل ــي الطري ــون ف ــوم أيضــا يســير األمريكي ــي، والي الشــعب االيران
ــذه  ــي ه ــن تثن ــي ول ــى الشــعب االيران ــر عل ــن تؤث ــات ل ــزدي أن »العقوب ــد ي ــح العمي وأوض
العقوبــات الشــعب عــن المســار الــذي انتهجــه وإن نالتهــم فــي ســبيل ذلــك أضــرار وصعوبــات 

ــر االقتصــادي«. ــات والحظ بســبب العقوب
وعلــى صعيــد آخــر اكــد قائــد فيلــق محمــد رســول اهلل )ص( بالحــرس الثــوري العميــد محمــد 
رضــا يــزدي أن القــدرات الدفاعيــة إليــران غيــر قابلــة للتفــاوض، موضحــا أن العقوبــات االمريكيــة 
لــن تســتطيع التأثيــر علــى القــدرات الدفاعيــة اليــران وأنهــا لــن تجبــر طهــران علــى التفــاوض 

حــول هــذا الموضــوع.

الرئيس االيطالي يؤكد على..تتمة
ــي وزارة  ــا ف ــرب اوروب ــؤون غ ــام ش ــر ع ــب مدي ــابقا منص ــغل س ــد ش ــات ق ــفير بي وكان الس

الخارجيــة وكذلــك ســفير ايــران فــي كل مــن الدنمــارك والســودان.
يذكر ان جهانبخش مظفري كان يتولى منصب سفير ايران في روما سابقا.

خرازي: نحن في انتظار إجراء..تتمة
وأشــار الــى أن عالقــات إيــران مــع أوروبــا والصيــن وروســيا مختلفــة ومتناميــة ، مؤكــدا علــى 

أننــا ننســق مــع الصيــن وروســيا ، ضــد الضغــوط االمريكيــة، ونعمــل معــا بشــكل وثيــق.
وأشــار رئيــس المجلــس االســتراتيجي للعالقــات الخارجيــة الــى التحالــف بيــن ايــران 
ــي  ــدا ف ــا جي ــالث تقدم ــدول الث ــت ال ــد حقق ــال: لق ــي الموضــوع الســوري وق ــا ف وروســيا وتركي
ــى  ــا، عل ــا الخاصــة به ــا قضاياه ــدول لديه ــذه ال ــن يجــب أال ننســى ان ه ــة الســورية، لك القضي
ســبيل المثــال تركيــا قلقــة للغايــة بشــأن قــوة الجبهــة الديمقراطيــة الســورية، فضــاًل عــن تدفــق 

ــب. ــى حــدود إدل ــن يعيشــون عل ــن الذي المهاجري
وقــال: رغــم أن لطهــران وموســكو اهــداف اخــرى اال إن القضايــا المشــتركة للبلــدان الثالثــة 

فــي األزمــة الســورية هــي أكثــر مــن االختالفــات.
واشــار الدكتــور خــرازي الــى أن إنجــازات ســوريا التــي تحققــت بدعــم مــن ايــران وروســيا، 
ــذه اإلنجــازات، وهــم مســتائون مــن ان  ــركان ليســوا ســعداء به ــال: األمي إنجــازات عظيمــة، وق

ســوريا تمكنــت مــن اســتعادة غالبيــة أراضيهــا مــن االرهابييــن.
وقــال إن التوجــه النهائــي لألزمــة الســورية هــو حــل المشــكلة، ويجــب علــى األميــركان 

ــي. ــع الحال ــول الوض ــد وقب ــذا البل ــن ه ــروج م الخ

صحفي أميركي: موسكو حذرت واشنطن من أنها مستعدة 
الستخدام أسلحة نووية تكتيكية ضد الناتو!

وكاالت:- زعــم مؤلــف كتــاب "الرعــب. ترامــب فــي البيــت األبيــض" أن موســكو حــّذرت واشــنطن مــن أنهــا مســتعدة 
الســتخدام أســلحة نوويــة تكتيكيــة ضــد الناتــو، إذا اســتخدم الحلــف القــوة العســكرية ضــد روســيا فــي منطقــة البلطيــق.

ولــم يكشــف مؤلــف الكتــاب، بــوب وودوارد، وهــو صحفــي أمريكــي مخضــرم وعضــو فــي هيئــة تحريــر 
صحيفــة "واشــنطن بوســت"، المصــادر التــي اســتقى منهــا معلوماتــه، لكنــه ادعــى أن الحكومــة الروســية 
أرســلت التحذيــر المذكــور إلــى اإلدارة األمريكيــة الحاليــة، وأن التحذيــر أرســل مباشــرة إلــى وزيــر الدفــاع 

األمريكــي جيمــس ماتيــس، الجنــرال الــذي عمــل فــي ســالح البحريــة األمريكيــة 41 عامــا.
وكتــب هــذا الصحفــي بالخصــوص أن "روســيا حــذرت بشــكل خــاص ماتيــس مــن أنهــا لــن تتــردد فــي 
اســتخدام األســلحة النوويــة التكتيكيــة ضــد حلــف الناتــو إذا اندلعــت الحــرب فــي دول البلطيــق. وماتيــس 
بموافقــة رئيــس هيئــة األركان األمريكيــة المشــتركة الجنــرال جوزيــف دانفــورد بــدأ )بعــد ذلــك( يقــول إن 

روســيا تمثــل تهديــدا وجوديــا للواليــات المتحــدة".
ــم  ــف أقنعــت حاشــية الرئيــس األمريكــي، بمــن فيه ــروي وودوارد كي ــاب، ي ــن الكت ــي قســم آخــر م ف
ماتيــس ودنفــورد، الرئيــس دونالــد ترامــب فــي اجتمــاع غيــر رســمي يــوم 8 فبرايــر 2017 فــي البيــت األبيض، 
بضــرورة الحفــاظ علــى منظمــة حلــف شــمال األطلســي)الناتو(. حيــث قــال ماتيــس فــي ذلــك الوقــت "لــو لــم 
يكــن حلــف شــمال األطلســي قائمــا لتعيــن إيجــاده. لــن تتمكــن روســيا تحــت أي ظــرف مــن الظــروف مــن 

االنتصــار فــي الحــرب إذا وجهــت التحــدي إلــى حلــف شــمال األطلســي".
الرئيــس األمريكــي، الــذي انتقــد بشــدة األوروبييــن لتخصيصهــم أمــواال أقــل مــن الواليــات المتحــدة 
للدفــاع، أنصــت فــي النهايــة إلــى حجــج المســاعدين، وأخبــر ماتيــس أنــه يتفــق مــع فكــرة الحفــاظ علــى 
حلــف شــمال األطلســي.. وقــال ترامــب لوزيــر دفاعــه: "مــع ذلــك، فأنــت تصبــح جامــع إيجــارات"، فــي إشــارة 

إلــى مطالبــة حلفــاء أمريــكا فيمــا وراء األطلســي بزيــادة اإلنفــاق علــى االحتياجــات العســكرية.
وكان هــذا الصحفــي األمريكــي المخضــرم قــد اشــتهر بعــد أن أحــرز نجاحــا، مــع مراســل آخــر لصحيفــة 
"واشــنطن بوســت" هــو كارل بيرنشــتاين، فيمــا يعــرف بفضيحــة "ووترغيــت" التــي توجــت عــام 1974 

ــة. ــد اإلقال باســتقالة الرئيــس األمريكــي ريتشــارد نيكســون تحــت تهدي
يجــدر التذكيــر بــأن روســيا لــم تعلــن علــى المــأل أنهــا مســتعدة للمبــادرة باســتخدام الســالح النــووي 
ــزع  ــر ن ــي مؤتم ــروف  كان أعــرب ف ــة الروســي ســيرغي الف ــر الخارجي ــك، وزي ــى ذل التكتيكــي، عــالوة عل
الســالح فــي جنيــف عــن أســفه لتحضيــر الواليــات المتحــدة القــوات المســلحة ألوروبــا الســتخدام األســلحة 

النوويــة التكتيكيــة ضــد روســيا.

دورية فرنسية: "قديروف" يلعب دوراً مهماً في الوساطة 
بين الرياض والكرملين

وكاالت:- كانــت زيــارة رئيــس جمهوريــة الشيشــان "رمضــان قديــروف" إلــى قصــر ولــي العهــد األميــر 
"محمــد بــن ســلمان" فــي الريــاض مؤخــرًا أكثــر مــن مجــرد احتفــال بعيــد األضحــى المبــارك.

وســلطت دوريــة "إنتليجنــس أون اليــن" الفرنســية الضــوء علــى األبعــاد األخــرى لزيــارة الرئيســي 
الشيشــاني للريــاض.

ــة أقــرب مستشــاريه ومســؤوليه العســكريين  ــإن "بــن ســلمان" التقــى "قديــروف" بصحب ــة، ف ــا للدوري ووفق
واألمنييــن وعلــى رأســهم "فهــد بــن محمــد العيســى" مديــر مكتبــه بــوزارة الدفــاع، و"عبــد اهلل بــن بنــدر بــن عبــد 
العزيــز آل ســعود" نائــب حاكــم مكــة و"خالــد بــن علــى الحميــدان"، رئيــس جهــاز المخابــرات العامــة الســعودي.
وســبق لـ"محمــد بــن ســلمان" اســتقبال قديــروف فــي الريــاض فــي عــام 2015 بحضــور "الحميــدان" أيضــا وكان 

االجتمــاع يهــدف إلــى التعــاون فــي مراقبــة الجهادييــن الشيشــانيين المتواجديــن بأعــداد كبيــرة فــي ســوريا.
ويلعــب "قديــروف" دورا متزايــد األهميــة فــي الوســاطة بيــن الريــاض والكريمليــن فــي اآلونــة األخيــرة. 
وكان أحــد الشــخصيات الرئيســية فــي زيــارة الملــك "ســلمان بــن عبــد العزيــز" لموســكو العــام الماضــي، 

وهــي أول زيــارة مــن هــذا النــوع لروســيا مــن قبــل ملــك ســعودي.
وتقــول الدوريــة الفرنســية إن "قديــروف" تــم تقديمــه لـ"محمــد بــن ســلمان" مــن قبــل "أســتاذه" فــي 

العالقــات الدوليــة، ولــي عهــد أبــو ظبــي "محمــد بــن زايــد آل نهيــان".
ولــدى "بــن زايــد" مستشــار آخــر لــه صــالت جيــدة فــي غروزنــي وهــو القيــادي الفلســطيني الســابق 
"محمــد دحــالن"، الــذي كان أحــد منظمــي المؤتمــر حــول اإلســالم الســني الــذي عقــد فــي العاصمــة 

ــن. ــل عامي الشيشــانية قب

تكلفة حروب امريكية ما بعد 11 سبتمبر أكثر 
من 1.5 تريليون دوالر

وكاالت:- كشــفت وزارة الدفــاع األميركيــة "البنتاغــون"، الثالثــاء، أن الواليــات المتحــدة أنفقــت فــي 
حروبهــا المندلعــة منــذ هجمــات 11 مــن ســبتمبر عــام 2001، أكثــر مــن 1.5 تريليــون دوالر، أي مــا يعــادل ميزانيــة 

دولــة كبــرى مثــل ألمانيــا لمــدة 5 ســنوات.
وذكرت الوزارة في تقرير أن هذه النفقات تشمل الحروب في أفغانستان والعراق وسوريا.

وأشــارت إلــى العمليــات الحاليــة التــي تتضمــن "العــزم الصلــب" فــي ســوريا والعــراق المخصصــة 
لمحاربــة "داعــش"، و"حــارس الحريــة" فــي أفغانســتان، و"النســر نوبــل" المخصصــة لألمــن الداخلــي فــي 

ــار دوالر. ــى 185 ملي ــا إل ــل تكلفته ــدا، تص ــدة وكن ــات المتح الوالي
ــار  ــة أفغانســتان، و27 ملي ــار دوالر لعملي ــي: 134 ملي ــى النحــو التال ــات عل ــوزع حصــص هــذه العملي وتت

ــراق. ــارا لمكافحــة "داعــش" فــي ســوريا والع ــركا الشــمالية، و 23 ملي ــي أمي ــي ف ــة األمــن الداخل لعملي
وتذهــب هــذه األمــوال نحــو التدريبــات، وشــراء المعــدات وصيانتهــا، ورواتــب القــوات المســلحة ونفقــات 

لوجســتية أخــرى.
ــات المتحــدة منــذ ســبتمبر، إذ  يذكــر أن حــرب أفغانســتان هــي أطــول الحــروب التــي خاضتهــا الوالي
أنهــا مســتمرة منــذ أواخــر عــام 2001، ومازالــت مســتمرة حتــى اآلن وبوتيــرة أعلــى ممــا ســبق، مــع تصاعــد 

ــان. هجمــات حركــة طالب
ووصــل وزيــر الدفــاع األميركــي، جيمــس ماتيــس، األســبوع الماضــي، لمناقشــة محادثــات الســالم مــع 
ــات  ــع ضرب ــة م ــود الدبلوماســية األميركي ــق الجه ــاك، وتتراف ــة هن ــاء الحــرب الطويل ــي إنه ــال ف ــان أم طالب

عســكرية مكثفــة.


