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أوساط نيابية عراقية ترجح حسم..تتمة
مــن جهتــه أكــد النائــب عــن البصــرة فالــح الخزعلــي أن القنصليــة األميركيــة ســيئة الصيــت 

 فــي المحافظــة كان لهــا دور ســلبي وغيــر مشــرف فــي األحــداث التــي شــهدتها  البصــرة .
القنصليــة  دعمــت بعــض  تلــك  أن  مــع مجموعــة مــن اإلعالمييــن  لقــاء  فــي   وأضــاف 
الشــخصيات مــن أجــل خــروج التظاهــرات عــن مســارها كمــا  ضغطــت بإتجــاه بقــاء قائــد العمليــات 

ــه.  فــي منصب
مــن جهتــه اكــد القيــادي فــي تحالــف البنــاء، احمــد الكنانــي امــس الجمعــة، ان تحالفــه حســم 

امــره بالحضــور الــى جلســة البرلمــان غــدا الســبت، الختيــار رئيــس مجلــس النــواب  ونائبيه.
وقــال الكنانــي فــي حديــث »الذاعــة االتجــاه« ، ان نــواب  تحالــف البنــاء ســيحضرون جميعهــم 
الــى البرلمــان فــي جلســة غــدا الختيــار رئيــس البرلمــان ونائبيــه، مبينــا ان بعــض الكتــل 
ــح  ــاء رش ــف البن ــى ان  تحال ــا ال ــة، الفت ــذه اللحظ ــة ه ــحيها لغاي ــم مرش ــم تحس ــية ل السياس

ــه. ــواب ونائبي ــس الن ــم يســمهما( لرئاســة مجل ــن )ل شــخصيتين اثني
واضــاف، ان الكــرد ال زال موقفهــم غيــر واضــح ولديهــم تــررد فــي ترشــيح الشــخصيات لرئاســة 
البرلمــان، باالضافــة الــى انهــم لــم يحســموا امرهــم بالذهــاب الــى اي مــن التحالفــات السياســية 
ــون  ــم مك ــرد بأعتباره ــدون الك ــا »ال نســتطيع المضــي ب ــر، موضح ــة االكب ــة تشــكيل الكتل بغي

اساســي مــن الشــعب العراقــي.
واشــار الــى انــه فــي حــال تــم اختيــار رئيــس مجلــس النــواب ونائبيــه فــي جلســة الســبت، 
ــا شــكل الحكومــة  ــة، وايضــا ســيتضح معه ــر ســتتضح بنســبة 90 بالمئ ــة االكب ــم الكتل ــأن معال ف

ــدة. الجدي
مــن جهتهــا أفــادت مصــادر صحفيــة ، امــس  الجمعــة ،أن الجيــش االمريكــي اتخــذ اجــراءات 
أمنيــة جديــدة فــي محيــط معســكراته وقواعــده المتواجــدة فــي شــمال وغــرب ووســط العــراق .  

وقالــت صحيفــة العربــي الجديــد فــي تقريــر لهــا ونقــاًل عــن مســؤولين، أن ' االجــراءات 
الجديــدة تتضمــن تســيير طائــرات مراقبــة فــي محيــط المعســكرات بعــد تحذيــر هــو االول مــن 

نوعــه أصــدره البيــت االبيــض '،
وأضــاف التقريــر ، أن ' واشــنطن ســتحمل النظــام فــي طهــران مســؤولية اي هجــوم تنتــج عنــه 

إصابــة موظفيــن امريــكان أو الحــاق أي ضــرر بمرافــق الحكومــة االمريكيــة فــي العــراق '،
مبينًة ، أن ' واشنطن سترد بسرعة وبشكل حاسم دفاعًا عن ارواح مواطنيها '.

مــن جانــب اخــر أعلــن قســم التعبئــة فــي هيــأة الحشــد الشــعبي بمكتــب البصــرة، الجمعــة، 
تشــكيل قــوات »التعبئــة االحتياطيــة« ردا علــى االحــداث التــي شــهدتها محافظــة البصــرة مؤخــراً.

وذكــر مكتــب التعبئــة فــي البصــرة، فــي بيــان حصلــت )بغــداد اليــوم( علــى نســخة منــه، انــه 
»بعــد األحــداث األخيــرة فــي البصــرة، وماجــرى مــن اســتغالل لمطالــب المتظاهريــن مــن قبــل 
المخربيــن المدعوميــن مــن جهــات خارجيــة ال تريــد الخيــر لبلدنــا الحبيــب لزعزعــة اســتقرار 
البصــرة، و تهديــد امــن اهاليهــا الكــرام و حــرق و تدميــر الممتلــكات العامــة ومحاولــة المســاس 
بالحشــد الشــعبي و هتــك حرمــة الشــهداء و الجرحــى والمجاهديــن، ولكــي يتصــدى الشــباب 
البصــري لألخطــار المحتملــة فــي مناطقهــم بأنفســهم، وردا علــى المســاس باهــل البصــرة 

الفيحــاء و تكريمــا لعوائــل الشــهداء و الجرحــى الذيــن تعرضــوا لهتــك الحرمــة«.
وأضــاف البيــان، ان »هيــأة الحشــد الشــعبي مكتــب البصــرة - قســم التعبئــة تعلــن عــن 
تشــكيل قــوات التعبئــة االحتياطيــة »الطوعيــة« مكونــة مــن عشــرة ألويــة فــي مختلــف مناطــق 
البصــرة )كوجبــة اولــى(، وذلــك لمســاندة الحشــد الشــعبي والقــوات األمنيــة، واجبهــا حفــظ األمــن 
وحمايــة الممتلــكات العامــة وتقديــم العــون و الخدمــات ألهالــي مناطقهــم فــي االحــداث الغيــر 

مترقبــة«.
ــة،  ــم الخدمــات الصحي ــه ســوابق عــدة فــي تقدي ــة كانــت ل ــان، ان »قســم التعبئ ــع البي وتاب
ــا  ــة(«، الفت ــة – ثقافي ــات كشــفية ودورات )عســكرية – ترفيهي ــة مخيم ــة وإقام ــة، الخدمي التربوي
ــا فــي البصــرة«. ــة دور فــي العمــل الطوعــي لخدمــة اهلن ــه »ســيكون للقــوات االحتياطي ــى ان ال

مسيرات العودة: مستمرون حتى تحقيق..تتمة
ــا منهــم 27 طفــال، )مــن الشــهداء 10 تحتجــز  ومنــذ انطــالق المســيرة، استشــهد 184 مواطنً
قــوات االحتــالل جثامينهــم(، وأصيــب أكثــر مــن 19 ألًفــا آخريــن، فــي قمــع االحتــالل للمشــاركين، 

إلــى جانــب اعتــداءات قصــف أخــرى فــي أرجــاء متفرقــة مــن قطــاع غــزة.
مــن جهتــه قــال ضابــط فــي جيــش االحتــالل إن الســور الــذي يجــري تشــييده حــول قطــاع 
غــزة، بهــدف القضــاء علــى األنفــاق ال يعنــي القضــاء علــى ســالح األنفــاق بشــكل كامــل، مشــيرًا 

إلــى أن »حمــاس« باتــت أكثــر تطــورًا فــي الجانــب العســكري.
وأضــاف الضابــط فــي حديــث نقلتــه صحيفــة »هآرتــس« العبريــة، »أنــه واهــم مــن يعتقــد بــأن 
ــراق،  ــكل نظــام نقطــة ضعــف ونقطــة اخت ســورًا كهــذا أو ذاك ســيمنع األنفــاق بشــكل كامــل، فل

وســنواصل البحــث عــن األنفــاق حتــى بعــد اســتكمال تشــييد الســور«.
وأســتطرد قائــاًل: »العائــق األرضــي يكافــح أنفــاق حمــاس بشــكل جوهــري ولكــن ال نريــد أن 

نخــدع أنفســنا فهنالــك تفهــم حاليــًا بأنــه ال يوجــد عائــق ال يمكــن اختراقــه«.
وبينــت الصحيفــة أن تصريحــات الضابــط باالمــس تأتــي متناقضــة مــع تصريحــات ســابقة 

لقــادة فــي الجيــش بــأن الســور ســيمنع األنفــاق بشــكل تــام.
وواصــل الضابــط حديثــه عــن األنفــاق قائــاًل »حمــاس تتعلــم طــوال الوقــت وفــي غــزة اليــوم 
عالــم كامــل مــن األنفــاق تحــت األرض وال يــدور الحديــث عــن األنفــاق التــي نعرفهــا والتــي يتوفــر 
فيهــا فتحــة دخــول وخــروج، نتحــدث هنــا عــن شــبكة كبيــرة جــدًا مــن األنفــاق وتتواجــد مداخلهــا 
إمــا فــي بيــت أو مصنــع أو مؤسســة عامــة توصــل إلــى أماكــن مختلفــة، وتتصــل بأنفــاق أخــرى، 

ويبــدو األمــر كمــا لــو أنــه يشــبه شــبكة القطــار الســفلي فــي دول مختلفــة فــي العالــم«.
ــي  ــي المســتوى السياســي والت ــدًا لألصــوات ف ــش يســتمع جي ــة إن الجي ــت الصحيف وقال
تنــادي للخــروج الــى معركــة ضــد غــزة، إال أن المســتوى السياســي يتبنــى حاليــًا موقــف األجهــزة 

األمنيــة اإلســرائيلية بالســعي نحــو إمكانيــة التوصــل إلــى تســوية ممكنــة فــي القطــاع.
ــة  ــش بعملي ــام الجي ــة قي ــدًا إلمكاني ــاس« تســتعد جي ــش فـ«حم ــرات الجي وبحســب تقدي
بريــة خــالل الحــرب القادمــة – حــال نشــبت- وبالتالــي فقــد ركــزت الحركــة جهودهــا علــى تقويــة 
شــبكة األنفــاق داخــل القطــاع، وقلصــت ميزانيــة األنفــاق العابــرة للحــدود بســبب التحــدي الــذي 

يمثلــه الســور لهكــذا أنفــاق.
وأضــاف الضابــط بــأن »حمــاس« ســتفعل كل مــا بوســعها لجــر الجيــش إلــى داخــل القطــاع 
خــالل المواجهــة القادمــة ألن هنالــك اعتقــادًا لــدى الحركــة بــأن لديهــا تفوقــًا داخــل القطــاع 

ــاق داخــل مناطقهــا«. ــاء األنف ــي فهــي تواصــل بن وبالتال

سوريا: لجوء دول إلى فرض إجراءات..تتمة
وأشــار الفــروف فــي تصريحــات لوكالــة )د ب أ( األلمانيــة نشــرت امــس  إلــى اســتعداد 
موســكو للبحــث عــن ســبل للتفاهــم والتعــاون بيــن صيغــة أســتانا ومــا يســمى ب”المجموعــة 

ــرة” حــول ســوريا. ــة المصغ الدولي
ــة  ــن مرحل ــال م ــي االنتق ــي لمســاعدة ســوريا ف ــاون الدول ــة التع ــى أهمي ــروف إل ــت الف ولف
القضــاء علــى بــؤءر اإلرهــاب إلــى مرحلــة الحــل السياســي مــا يتطلــب إعــادة إعمــار البنيــة التحتية 
المدمــرة واســتعادة النشــاط االقتصــادي إضافــة إلــى عــودة المهجريــن جــراء االرهــاب إلــى ديارهــم.

انصار الله: األمم المتحدة عاجزة..تتمة
وكان رئيــس الوفــد الوطنــي محمــد عبدالســالم وعضــو الوفــد عبدالملــك العجــري، قــد التقيــا، 
يــوم الخميــس، المبعــوث الخــاص لألميــن العــام لألمــم المتحــدة الــى اليمــن مارتــن غريفيــث 

ونائبــه معيــن شــريم ومســاعديه فــي العاصمــة العمانيــة مســقط.
وتــم االتفــاق علــى أن تقــدم األمــم المتحــدة مقترحــات فــي القضايــا اآلنفــة لمناقشــتها مــع 

الوفــد والســلطات الوطنيــة فــي صنعــاء.
مــن جانبهــا قالــت منســقة األمــم المتحــدة للشــؤون اإلنســانية فــي اليمــن إن الوضــع 
ــار محادثــات رعتهــا المنظمــة الدوليــة وتجــدد القتــال فــي  اإلنســاني تدهــور بســرعة منــذ انهي

مدينــة الحديــدة الســاحلية حيــث يواجــه مئــات اآلالف مــن الســكان مصيــرا مجهــوال.
وقالــت ليــز جرانــدي فــي بيــان »تدهــور الوضــع بشــدة فــي األيــام القليلــة الماضيــة. تشــعر 

األســر بالرعــب مــن القصــف والضربــات الجويــة«.
ــال مطاحــن  ــغ حي ــق بال وأضافــت »مطاحــن وصوامــع الحديــدة تطعــم المالييــن. نشــعر بقل
البحــر األحمــر التــي تحــوي حاليــا 45 ألــف طــن متــري مــن الغــذاء وهــو مــا يكفــي إلطعــام 3.5 
ــة البشــرية  ــا ســتكون التكلف ــرت المطاحــن أو تعطــل عمله ــدة شــهر. إذا دم ــون نســمة لم ملي

فادحــة«.
وتقــود الســعودية واإلمــارات وبدعــم أميركــي منــذ 2015 تحالفــا عدوانيــا ضــد اليمــن راح 

ضحيتــه آالف االبريــاء مــن المدنييــن.
ويشــهد اليمــن أســوأ أزمــة إنســانية فــي العالــم بســبب العــدوان الســعودي االميركــي 
المســتمر، إذ يحتاج 22 مليون شــخص، أي 75 % من الســكان، إلى شــكل من أشــكال المســاعدة 
والحمايــة اإلنســانية، بمــا فــي ذلــك 8.4 مليــون شــخص ال يعرفــون مــن أيــن ســيحصلون علــى 

وجبتهــم القادمــة، كمــا استشــهد أو جــرح مــا يزيــد عــن 28 ألــف يمنــي منــذ عــام 2015.
ــن  ــة الشــهداء المدنيي ــة، وغالبي ــاة مدني ــة وف ــد وثقــت 9500 حال وحســب األمــم المتحــدة، فق

ــدوان. ــة الوحشــية للع ــات الجوي ســقطوا ســبب الضرب
ــٍل  ــوَن طف ــرَ ملي ــدَ عش ــن اح ــرَ م ــيف إن أكث ــُة اليونيس ــت منظم ــه قال ــد ذات ــى الصعي عل
يمنــٍي اي مــا يُمثــُل نحــوَ ثمانيــنَ فــي المئــةِ مــن ســكانِ البــالدِ تحــت ســِن الثامنــَة عَشْــرََة 

يواجهــوَن خطــرَ نقــِص الغــذاِء واإلصابــةِ باألمــراِض نتيجــَة الحــرِب علــى اليمــن.
ــنَ  ــتِ اليم ــن اَِن الحــربَ حوّل ــي اليم ــُة اليونيســيف ف ــو مندوب ــت ميرتســيل ريالن وقال
إلــى جحيــٍم مقيــٍم ألطفالــهِ، مشــيرًة الــى اَن نحــوَ مليونَــي طفــٍل يعانــوَن مــن ســوِء التغذيــةِ 
وُأصيــبَ حوالــي اربعِمئــةِ ألــفٍ منهــم بســوِء تغذيــةٍ حــادٍّ ويكافحــوَن مــن أجــِل البقــاِء علــى 

قيــدِ الحيــاةِ يوميــا.
يذكــر ان العــدواَن الســعودي – االميركــي يفــِرضُ حِصــارًا شــاماًل علــى اليمــِن منــُذ ثــالثِ 
ســنواتٍ ونصــف مــا تســببَ بكارثــةٍ انســانيةٍ وَصََفتهــا االمــمُ المتحــدُة باألســوأِ فــي العالــم.

مــن جهــة اخــرى حــذرت وزارة الصحــة العامــة والســكان اليمنيــة مــن ســعي قــوى العــدوان 
ــي  ــالل ف ــع الغ ــذاء العالمــي وصوام ــي الســعودي، الســتهداف مخــازن اليونيســيف والغ األميرك

ــى قمــح وغــذاء ودواء. ــوي عل ــي تحت ــدة الت الحدي
ودعــت وزارة الصحــة فــي بيــان جميــع المنظمــات والمجتمــع الدولــي للتحــرك إليقــاف صلــف 
ــع الشــعب اليمنــي  ــة إلــى تدميــر كل شــيء فــي اليمــن وتجوي العــدوان وفضــح مزاعمــه الهادف

بشــتى الوســائل.
ــة عــن  ــام المعلن ــال: أن االرق ــي الديلمــي فق ــات عل امــا رئيــس مركــز يمــن للحقــوق والحري
ــذات فــي  ــاة بال ــر والمعان عــدد المرضــى والجرحــى ليســت حقيقيــة وهــي مرتفعــة بشــكل كبي

ــال. مدينــة الحديــدة كبيــرة جــدا وتفــوق الخي
وكانــت هــذه المدينــة تعانــي فــي الســابق مــن ظــروف انســانية ســيئة واآلن بعــد الحصــار 
والحــرب هنــاك كارثــة انســانية بماتعنيهــا الكلمــة مــن معنــى والمنظمــات االنســانية والدوليــة 
والــدول الكبــرى تعلــم ذلــك وتعلــم حجــم الضحايــا والفقــر والمجاعــة التــي يعيشــها ابنــاء 

ــة. المحافظ
وأدانــت حكومــة اإلنقــاذ الوطنــي، جرائــم تحالــف العــدوان الســعودي االميركــي بحــق 

المدنييــن فــي محافظــة الحديــدة التــي راح ضحيتهــا أكثــر مــن 35 بيــن شــهيد وجريــح.
ــده  واضافــت: أن التحالــف ال يحمــل معــه ســوى مشــروع اإلرهــاب والقتــل والدمــار ومــا يري
للحديــدة هــو أن يحولهــا إلــى نمــوذج مماثــل للمحافظــات المحتلــة”، مؤكــدا أنــه ال تعويــل علــى 
حديــث المجتمــع الدولــي عــن الســالم فــي ظــل التصعيــد واســتمرار الحــرب التــي يشــنها 

ــم. ــكاب الجرائ ــف وارت التحال
ميدانيــًا، اعلــن المتحــدث الرســمي لتحالــف العــدوان الســعودي- االميركــي علــى اليمــن عــن 

تحطــم مروحيــة تابعــة لــه ومقتــل طيارهــا ومســاعده.
فــي هــذا الوقــت تتواصــل المعــارك بيــن القــوات اليمنيــة وقــوات العــدوان الســعودي ومرتزقتــه 

جنوبــي شــرق الحديدة.
القــوات اليمنيــة وجهــا لوجــه مــع المدرعــات االماراتيــة شــرق مطــار الحديــدة بالســاحل 
الغربــي، عقــب محاولــة تقــدم واســعة لمرتزقــة تحالــف العــدوان الســعودي باتجــاه منطقــة كيلــو 

ســتة عشــرة.
ــات  ــر عــدد مــن المدرعــات وااللي ــى تدمي ــة ادت ال ــة التــي شــهدتها المنطق المعــارك الضاري
ــى الفــرار بشــكل جماعــي  ــار المرتزقــة عل االماراتيــة وســقوط عشــرات القتلــى والجرحــى واجب

وســط حالــة مــن الهلــع والرعــب.
وتتواصــل االشــتباكات العنيفــة بيــن القــوات اليمنيــة المشــتركة ومرتزقــة العــدوان الســعودي 

والقــوات الغازيــة فــي جنــوب شــرق الحديــدة غربــي البــالد.
وقــال مصــدر عســكري لصحيفتنــا، ان القــوات المشــتركة صــدت هجومــا مضــادا علــى مواقــع 
المرتزقــة فــي محيــط الطريــق كيلومتــر ســتة عشــر وكبــدت المرتزقــة والقــوات الغازيــة خســائر 
جســيمة .وحــذرت االمــم المتحــدة مــن مواصلــة تحالــف العــدوان شــن هجماتــه علــى الحديــدة، 

مؤكــدة أن الوضــع فــي المدينــة يتدهــور انســانيا بشــكل كبيــر.
ويتعمــق فشــل دول العــدوان الســعودي علــى االرض اليمنيــة، فــي الحديــدة حيــث الهجمــات 
الفاشــلة الحتاللهــا مســتمرة،حيث ال زالــت دول العــدوان ومرتزقتهــا يغرقــون فــي رمــال الســاحل 

الغربــي.
وبغــارات جويــة مجنونــة تحــاول الســعودية وحلفاؤهــا مــن دول العــدوان تطويــق مدينــة 
الحديــدة وعزلهــا عــن العالم..رغــم الحشــود الغيــر مســبوقة والمترافقــة مــع قصــف واســع،اال ان 
الحديــدة صامــدة ،حيــث تؤكــد هــذه الصــور مــن ارض المعركــة فشــلهم مجــددا بالســيطرة علــى 

طريــق صنعــاء الحديــدة المعــروف بكيلومتــر ســتة عشــر..
صــور االليــات العســكرية المحترقــة لمرتزقــة الســعودية واالمــارات شــاهد علــى قســاوة 

المعركــة ،والفشــل الــذي يصيبهــم فــي كل مرة،حيــث باتــت المنطقــة مقبــرة للغــزاة ..

موسكو: شكاوى واشنطن بشأن..تتمة
 جميــع المواقــع التــي تهــم الوكالــة دون أيــة شــروط والتقريــر المقــدم مــن مديــر عــام وكالــة 
ــة هــي  ــران النووي ــات المتحــدة ضــد أنشــطة طه ــى أن شــكاوى الوالي ــة يشــير ال ــة الذري الطاق
مفتعلــة تمامــا، وإحــدى أهــم اإلنجــازات الدبلوماســية الدوليــة فــي الســنوات األخيــرة تقــدم 
ــا بالخطــة  ــة له ــا ال عالق ــران فــي قضاي ــع إي ــة حســاباتها م ــة واشــنطن فــي تصفي ــة لرغب ضحي

الشــاملة وال بالتهديــدات'.
ــات المتحــدة مــن جانــب واحــد مــن  ــا نأســف بشــدة النســحاب الوالي ــع أوليانــوف 'إنن وتاب
الخطــة الشــاملة، ممــا يعقــد بشــكل كبيــر الوضــع فــي مجــال عــدم االنتشــار النــووي مثــل هــذا 
ــة  ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ــات المتحــدة بنظــام تفتيــش وكال الســلوك يوضــح اســتخفاف الوالي

ــووي ككل. ونظــام عــدم االنتشــار الن

اللواء جعفري: نمتلك فائضا..تتمة
 كل الشعب االيراني الذي لن ينسى ابدا هذا الحادث الذي يعد مظهرا للفتوة.

واضــاف: اننــا تعلمنــا مــن عاشــوراء بــان ال نركــع امــام االعــداء وان نبقــى متمســكين بعقيدتنــا 
ــذا  ــن ه ــم يك ــو ل ــه ل ــة بان ــى ثق ــي عل ــة نابضــة 'وانن ــان عاشــوراء حي ــزة وشــموخ. وشــدد ب بع

الحــدث المهــم لمــا اســتمر االســالم'.
واضــاف: ان الشــهداء دحــروا الكفــار عــن البــالد االســالمية وان هــؤالء االعــزاء المضحيــن قــد 

انقــذوا ســوريا والعــراق مــن عنــف الدواعــش الخبثــاء واالســتكبار العالمــي.
ــا  ــن عام ــدى االربعي ــى م ــة شــعبنا عل ــود ومقاوم ــي ظــل صم ــه وف ــد ســالمي ان ــد العمي واك
الماضيــة فقــد تــم احبــاط مؤامــرات االســتكبار العالمــي وفــي ظــل وحــدة المجتمــع فقــد اصبحــت 

اميــركا فــي عزلــة بــكل معنــى الكلمــة.
ــي حــرب  ــركا ف ــط مخطــط امي ــوري، ان شــعبنا احب ــام للحــرس الث ــد الع ــب القائ ــع نائ وتاب

ــة  ــي شــنها نظــام صــدام ضــد الجمهوري ــة الت ــي التصــدي للحــرب العدواني ــاع المقــدس )ف الدف
ــا افشــل شــبابنا مشــروع الشــرق االوســط  ــرة 1980-1988(، كم ــة خــالل الفت االســالمية االيراني

ــر. الكبي
ــدول  ــراق واتحــدت ال ــف نهضــت فلســطين وســوريا والع ــة كي ــا بالمقاوم ــد راين واضــاف: لق
االســالمية مــرة اخــری، مردفــا القــول: ان اعداءنــا قــد اصبحــوا ضعفــاء جــدا وان اميــركا هــي االن 
معزولــة اكثــر مــن اي وقــت اخــر وهــي فــي حالــة عــداء مــع مختلــف الــدول ومنهــا الصيــن وروســيا 

وكنــدا وتركيــا واوروبــا.
واعتبــر ان خيــار الحــرب ضــد ايــران قــد اصبــح منتفيــا النــه ال دولــة جاهــزة لمواكبــة اميــركا في 

ذلــك ونحــن برصدنــا لســلوك اميــركا نــری بانهــا ال تمتلــك ظــروف الحــرب فــي مختلــف االبعاد.
واشــار العميــد ســالمي الــى ان خيــار الحــرب علــى إيــران لــم يعــد مطروحــا، أميــركا ال تتمتــع 
ــا،  ــة لتتحــد معه ــران وأيضــا ال توجــد دول ــى اي ــن شــن حــرب عل ــا م بظــروف سياســية تمكنه
اذن ســتكون الخاســرة فــي أي حــرب تبدأهــا ضــد إيــران وســيؤدي األمــر الــى مزيــد مــن النفــوذ 

للجمهوريــة االســالمية فــي ايــران.
وأوضــح أن الشــعب اإليرانــي انتصــر خــالل الـــ 40 عامــا الماضيــة فــي حربه ضد أمريــكا وحلفائها 
بقــوة االيمــان و بقيــادة اإلمــام الخمينــي )رض( واإلمــام الخامنئــي فــي مختلــف الســاحات بشــكل 

واضــح، وفــرض هــذا الشــعب ارادتــه عليهم.

مجموعة الـ 7 المصغرة..تتمة
ويضــع إعــالن المبــادئ الــذي وضعتــه كل مــن الواليــات المتحــدة وبريطانيــا وفرنســا وألمانيــا 
والســعودية ومصــر واألردن، مجموعــة معاييــر للعمليــة السياســية مــن بينهــا منــح رئيــس الــوزراء 
صالحيــات كاملــة وأن ال يكــون لرئيــس الجمهوريــة صالحيــات فــي تســمية رئيــس الــوزراء أو 
الــوزراء، وتعتبــر تشــكيل اللجنــة الدســتورية خطــوة مهمــة لمناقشــة اإلصــالح الدســتوري لكــن 

يجــب أن يبقــى عملهــا تحــت اشــراف األمــم المتحــدة.
ــردع اســتخدام  ــة ل ــة الخطــوات الضروري ــدًا متجــددًا باتخــاذ كاف كمــا يتضمــن اإلعــالن تهدي

ــة إعــادة الالجئيــن باألمــم المتحــدة فقــط. األســلحة الكيميائيــة فــي ســوريا، وتحصــر عملي
ــى  ــر 2018 إل ــون الثاني/يناي ــي 25 كان ــة ف ــت ورق ــد قدم ــت ق ــا كان ــة ذاته ــر أن المجموع يذك
المبعــوث األممــي ســميت فــي حينــه »ورقــة الالورقــة« وتضمــن خارطــة طريــق للحــل فــي 

ــة. ــورية - االيراني ــات الس ــع العالق ــرط قط ــن ش ــه ع ــي حين ــدث ف ــم تتح ــا ل ســوريا، لكنه

نشنال اينترست: ال تلتبس..تتمة
لبرنامجهــا النــووي وتعليــق البرنامــج الصاروخــي. ولــم يكتــف بذلــك وقــال ترامــب؛ انــه علــى 
ايــران ان تغيــر مــن نهجهــا الخاطــئ فــي المنطقــة، وهــي اشــارة لخــروج ايــران مــن ســوريا وانهــاء 

نفوذهــا فــي الشــرق االوســط.
ان خــروج اميــركا مــن االتفــاق النــووي واســتئناف العقوبــات علــى ايــران لــم يكــن لــه ذلــك 
التاثيــر الــذي ارادتــه اميــركا، بــل ان الزعيــم االيرانــي قــد نفــى اي احتمــال لحصــول مفاوضــات 
جديــدة. ويمكــن االشــارة الــى الحضــور االيرانــي فــي ســوريا كنمــوذج لعــدم التفــات ايــران 
ــة  ــركا، اذ اضحــى بالمشــاركة العســكرية الروســية الســترداد بشــار االســد الكثري بمطالــب  امي

ــورية. ــي الس االراض
واالن بعــد ان تعــززت قــدرات االســد تنتظــر ايــران هديتهــا لمســاعدتها دمشــق فــي احــرج 
ــب العســكري  ــى التدري ــة بشــار االســد ال ــع نجاحــات حكوم ــود جمي ــع تع ــي الواق الظــروف. وف

ــي. ــدرات حــزب اهلل اللبنان ــورة االســالمية وق واالستشــاري لحــرس الث
ــة لنفوذهــا  كمــا ال تريــد  ايــران ان تخســر مكانتهــا الســتراتيجية فــي ســوريا وهــي المكمل
فــي العــراق. فهــو ليــس بســتراتيجية »الهــالل الشــيعي« فــي قلــب العالــم العربــي. فمســاعدات 
طهــران لتعزيــز مكانــة حكومــات صديقــة لهــا مثــل العــراق وســوريا ولبنــان هــي ردود فعــل 

ــران مــن ســورية.  ــع خــروج اي ــه مــن الوهــم ان نتوق ــا فان لالجــراءات الســعودية. مــن هن
وتعتبــر مســاعي اميــركا القنــاع روســيا للضغــط علــى ايــران عقيمــة وال جــدوى منهــا. فليــس 

بمقــدور روســيا اخــراج ايــران مــن ســوريا بــاي وجــه مــن الوجــوه.
انها حقيقة على اميركا ان تفهمها، وتعالج بها ستراتيجيتها.

التايمز: أيام األمير السعودي الشاب..تتمة
ــة  ــج للجول ــط للتروي ــات الضغ ــة وجماع ــات العام ــى شــركات العالق ــن عل ــدار الماليي ــع إه م
الدوليــة لولــي العهــد الســعودي محمــد بــن ســلمان فــي مــارس/آذار الماضــي، الــذي ينظــر إليــه 

علــى أنــه “الرجــل الســعودي القــوي” رغــم عمــره البالــغ 32 عامــا.
ويقــول برلــي إنــه “بعــد مــرور ســتة أشــهر، يبــدو احتمــال صعــوده أقــل تأكيــدا، حتــى أن والــده 

العاهــل الســعودي الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز بــدأ يبــدي بــوادر تشــككه فــي األمــر”.
ــة  ــه أصبحــت جلي ــد وحقيقت ــي العه ــي حــول ول ــج اإلعالم ــن الضجي ــوة بي ــف أن “اله ويضي
ــي  ــي كان ول ــة، الت ــة العالي ــوم ذات التقني ــة ني ــرون مشــروع مدين ــة”، ويتســاءل: “هــل تذك للغاي
العهــد الســعودي يســعى إلقامتهــا؟ ويقــول إن هــذا المشــروع التــي خصصــت لــه موازنــة قدرهــا 
80 مليــار دوالر، ومســاعي إصــالح االقتصــاد الســعودي وفقــا لمــا ســماه األميــر محمــد بــن ســلمان 
ــاز المملوكــة  ــة مــن أرامكــو، شــركة النفــط والغ ــى تعويــم 5 فــي المئ ــة 2030«، يعتمــدان عل »رؤي

للدولــة”.
ويســتطرد قائــال إن الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز يبــدو أنــه ألغــى التعويــم، حيــث ظهــرت 
احتمــاالت أن يــؤدي تعويــم الشــركة فــي نيويــورك إلــى مصــادرة األصــول الســعودية بســبب دعــوى 
قضائيــة أمريكيــة ضــد الســعودية بشــأن عــدم اإلفصــاح بمعلومــات عــن هجمــات 11 ســبتمبر/أيلول.

ايران وتركمنستان تنويان..تتمة
حيز التنفيذ لحد اآلن ستصبح نافذة. 

ولفــت واعظــي الــى اجــراء محادثــات طيبــة مــع وزيــر الخارجيــة التركمنســتاني والمســؤولين 
ــي  ــرر تشــكيل خمــس لجــان ف ــات الســابقة وتق ــذ االتفاق ــد حــول تنفي ــي هــذا البل ــن ف اآلخري
مجــاالت التجــارة والمصــارف والجمــارك والنفــط والغــاز والتعــاون السياســي والوثائقــي والنقــل 

ــاء. والمواصــالت وصناعــة الكهرب

أردوغان: تعرضنا لمحاولة اغتيال اقتصادي في أغسطس
وكاالت:- اعتبــر الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان، أن ارتفــاع ســعر صــرف الــدوالر بشــكل مفاجــئ 

إلــى 7 ليــرات تركيــة فــي أغســطس الماضــي، دليــل دامــغ علــى تعــرض بــالده لمحاولــة اغتيــال اقتصــادي.
ــالت  ــرف العم ــعر ص ــاع س ــة: "ارتف ــس الجمع ــول" ام ــة "األناض ــا وكال ــة نقلته ــي كلم ــان ف ــال أردوغ وق
األجنبيــة مقابــل الليــرة يرجــع إلــى عــدم تجاوبنــا مــع طلبــات الواليــات المتحــدة التــي تمــسّ ســيادتنا، وهــو 

مــا يشــير إلــى أن المســألة سياســية بحتــة".
وأضــاف أن "اســتخدام العمــالت األجنبيــة يجــب أن يقتصــر علــى مــا لــه صلــة بالخــارج كعمليــات 

االســتيراد والتصديــر"، وأنــه "علــى المواطنيــن األتــراك الوثــوق بعملتهــم المحليــة".
ودعــا الرئيــس التركــي مواطنيــه لدعــم العملــة الوطنيــة عبــر تحويــل مــا يدخرونــه مــن نقــد أجنبــي إلــى 
الليــرة، وقــال: "ينبغــي تحويــل كافــة المدخــرات مــن العمــالت األجنبيــة إلــى الليــرة التركيــة، والتوجــه إلــى 

المؤسســات الماليــة التــي تتعامــل بعملتنــا".
ــاري،  ــام الج ــع الع ــذ مطل ــا من ــن قيمته ــو 40% م ــدت نح ــي فق ــرة الت ــم اللي ــاص لدع ــاع الخ ــا القط ودع

وأضــاف: "نحتــاج لجهــود القطــاع الخــاص لدعــم عملتنــا".
وأكــد أن تركيــا ســتتجاوز األزمــة االقتصاديــة المتمثلــة بتقلبــات أســعار الصــرف، مشــيرا إلــى أن بــالده 

لــن تنســى كل مــن اســتغل األزمــة، وكل مــن ضحــى فــي مواجهتهــا.
وهــوت العملــة التركيــة بشــكل ملحــوظ الشــهر الماضــي وانحــدرت أمــام الــدوالر فــي 13 أغســطس إلــى 

6.88 ليــرة، وهــو أدنــى مســتوى تســجله علــى اإلطــالق، وفقــا لبيانــات "بلومبــرغ".
وتســارعت وتيــرة هبــوط الليــرة خــالل العــام الجــاري فــي ظــل الخــالف بيــن أنقــرة وواشــنطن حــول 

مصيــر القــس األمريكــي أنــدرو برانســون الموقــوف فــي تركيــا بتهمــة اإلرهــاب.


