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»تحالف البناء«: التشكيلة السياسية..تتمة
وذكــر المكتــب اإلعالمــي للتحالــف فــي بيــان حصلــت “االتجــاه بــرس” علــى نســخة 
منــه، انــه “بعــد مســيرة اكتنفهــا الكثيــر مــن االخفــاق، كان البــد مــن اســتحضار دروس 
التجربــة الماضيــة للعمليــة السياســية فــي العــراق مــن أجــل االيفــاء بااللتزامــات تجــاه 
الشــعب العراقــي وحقــه المقــدس فــي حمايــة أمنــه ومســتقبله وتوفيــر أســباب الحيــاة 

الكريمــة لــه“.
وأكمــل ان “التشــاور حــول الكابينــة الوزاريــة لــم يرتــق إلــى مســتوى مــا هــو مطلــوب 
فــي هــذه المرحلــة الدقيقــة، وتالفيــا ألي اشــكال يقتــرح التحالــف عــرض أســماء الــوزراء 
مــع الســيرة الذاتيــة لــكل شــخصية منهــم علــى الكتــل السياســية، واالصغــاء إلــى 

المالحظــات مــن أجــل كســب التأييــد والدعــم فــي جلســة مجلــس النــواب“.
ــار والمعلومــات التــي تتضمــن امكانيــة تقديــم  ــى األخب ــا عل واشــار الــى انــه “تعقيب
اســماء الســادة الــوزراء غيــر مكتملــة، مــع احتمــال تأجيــل طــرح أســماء الــوزراء للــوزارات 
ــح  ــر صال ــي غي ــأن األمــر يمكــن أن يفســر ف ــي ب ــرار العراق ــف الق ــرى تحال الســيادية، ي
ــد  ــه يؤك ــابقة ، علي ــة س ــى تجرب ــرة إل ــد الذاك ــف، ويعي ــوزراء المكل ــس ال ــس مجل رئي
التحالــف علــى ضــرورة تقديــم الكابينــة الوزاريــة كاملــة فذلــك أدعــى لكســب ثقــة 
الشــعب ودعمــه، كمــا يمكــن لرئيــس مجلــس الــوزراء المكلــف أن يســتفيد مــن كامــل 

ــة الترشــيح“ ــاء مــن عملي ــه بموجــب الدســتور لالنته ــرة المســموحة ل الفت
مــن جانبهــا اعلنــت الشــرطة االتحاديــة مقتــل القائــد العســكري لعصابــات داعــش 
االرهابــي ومســؤول مفــارز العبــوات الناســفة واحــد معاونيــه فــي ناحيــة الرشــاد التابعــة 

لقضــاء الحويجــة بمحافظــة كركــوك .
وذكــر قائــد الشــرطة االتحاديــة الفريــق رائــد شــاكر جــودت فــي بيــان صحفــي انــه » 
تــم قتــل القائــد العســكري لعصابــات داعــش االرهابــي المدعــو مســاهر نجــم عبــداهلل 
والملقــب )ســاجر( ومســؤول مفــارز العبــوات الناســفة واحــد معاونيــه فــي ناحيــة الرشــاد 

.«
وكشــف الفريــق جــودت ان » عمليــة قتــل االرهابييــن الثالثــة بعــد ان فجــر احدهــم 
نفســه جــاءت وفــق كميــن محكــم و معلومــات اســتخبارية دقيقــة رصــدت تحركاتهــم 
ضمــن قاطــع مســؤولية اللــواء 4 فــي منطقــة الدكمــات ناحيــة الرشــاد التابــع لقضــاء 

الحويجــة ». 
واوضــح » واســفرت العمليــة عــن االســتيالء علــى 2 ســالح كالشــينكوف و 3 عبــوة 
قمعيــة و2 حــزام ناســف و 2 موبايــل 3 مشــلح و 6 رمانــة يدويــة اضافــة الــى تدميــر 2دراجــة 

ناريــة ».

طهران تستضيف مؤتمر الحلف التعاوني..تتمة
وبشــأن عقــد مؤتمــر الحلــف التعاونــي الدولــي فــي منطقــة آســيا والمحيــط الهــادئ 
ــي  ــة الت ــة ونظــرا للنشــاطات الدولي ــاون االيراني ــة التع ــت غرف ــران: تمكن باســتضافة اي
قامــت فيهــا، تمكنــت وللمــرة االولــى مــن الحصــول علــى اســتضافة مؤتمــر الحلــف 

ــادئ. ــة آســيا والمحيــط اله ــي فــي منطق التعاونــي الدول
وأضــاف: ان هــذه الــدورة مــن مؤتمــر ICA هــي الــدورة الـــ13 للمؤتمــر، حيــث تقــام 
بطهــران مــن 26 لغايــة 30 تشــرين الثاني/نوفمبــر القــادم، بمشــاركة ممثليــن عــن دول 

آســيا والمحيــط الهــادئ.
وتابــع: ان قرابــة 120 شــركة مــن اكثــر مــن 22 بلــدا أعلنــت اســتعدادها للمشــاركة فــي 
ــدا  ــل عــددا جي ــى 150 شــركة، وهــو يمث ــا ان يصــل عــدد المشــاركين ال المؤتمــر، متوقع

للمشــاركة فــي مؤتمــر دولــي.

بترايوس: إبن سلمان و«نتن ياهو«..تتمة
مســتعمال اكبــر قــوة عســكرية مــن 200 الــف جنــدي ضــد مدينــة صغيــرة هــي الكويــت 

ال يزيــد عددهــا عــن 600 الــف مواطــن ولــدى الكويــت 65 الــف جنــدي وضابــط.
ــان  ــاون، ف ــس التع ــا دول مجل ــد دعمته ــوال 8 ســنوات وق ــران ط ــه ضــد اي ــا حرب ام
ايــران ورغــم ان جيشــها كان يفتقــر للســالح الكثيــر تمكنــت مــن الصمــود امــام حــرب 
ــالح  ــا س ــة وامتالكه ــوات االيراني ــور الق ــد تط ــوم بع ــا الي ــنوات، ام ــي س ــدام« لثمان »ص

ــه. ــا – حســب إدعائ ــاون ويجــب توقيفه ــس التع ــدد دول مجل متطــور أضحــت ته
ــر خطــر يهــدد  ــن ســلمان، أن أكب ــد الســعودي محمــد ب ــي العه ــال ول ــه ق مــن جانب
دولنــا حاليــا وهــو اكبــر مــن الخطــر الــذي ظهــر عبــر »صــدام« علــى مجلــس التعــاون هــي 
ايــران، وايــران دولــة ســكانها يزيــد عددهــم عــن 80 مليــون نســمة ولديهــا جيــش مــن 
3 مالييــن منهــم مليونــان الجيــش ومليــون مــن الحــرس الثــوري وهــم االكثــر شراســة 
ــى دول مجلــس  ــى شــن حــرب عل ــادرة عل ــران ق ــه، وان اي ــة الفقي ــن لوالي النهــم تابعي
ــات المتحــدة جاهــزة بســرعة شــهر كــي  ــم تكــن الوالي التعــاون وتدميرهــا فــي حــال ل
تمنــع ايــران مــن هــذه الحــرب بينمــا الجيــش االميركــي يحتــاج الــى 4 اشــهر لجلــب 
نصــف مليــون جنــدي مــن اميــركا الــى المنطقــة ليشــن حــرب ضــد ايــران لمنعهــا مــن 
ضــرب دولنــا والســيطرة علــى الســعودية وبقيــة دول مجلــس التعــاون - حســب قولــه.

ــاون 280  ــس التع ــت دول مجل ــد دفع ــال لق ــلمان ق ــن س ــوس« ان أب ــاف »بتراي واض
مليــون دوالر لـ«صــدام« كــي يشــن حربــه علــى ايــران ومنهــا 200 مليــون لشــن الحــرب 
ــى رأســها الســعودية  ــاون وعل ــس التع ــزه. ودول مجل ــراق وتعزي ــار الع ــون العم و80 ملي
مســتعدين لدفــع 3 االف مليــار دوالر للجيــش االميركــي والواليــات المتحــدة مقابــل 
ــاج  ــز انت ــران، وخاصــة مراك ــة الي ــة قاضي ــه ضرب ــي وتوجي ــى الجيــش االيران القضــاء عل
الثكنــات  الــى ضــرب  اضافــة  البالســتية  الصواريــخ  فيهــا وتدميرهــا وتدميــر  النفــط 
العســكرية االيرانيــة وهــذا ال يكلــف الواليــات المتحــدة 1000 مليــار دوالر بينمــا نحــن 
ندفــع 3 االف مليــار دوالر، فاجــاب مديــر المخابــرات االميركيــة بترايــوس: ان ايــران توقــع 
االتفــاق النــووي وهــي تتعــاون مــع الواليــات المتحــدة فــي شــأن افغانســتان وال تهــدد اي 

ــاون. ــس التع ــى دول مجل ــة وال تحشــد جيشــها عل ــة خارجي دول
فركــز االميــر محمــد بــن ســلمان وفــق مديــر المخابــرات االميركيــة »بترايــوس« ان 
واليــة الفقيــه تشــكل خطــر كبيــر علــى الديــن االســالمي وخاصة علــى الدين االســالمي 
الســني وان ايــران تريــد اســتبدال االســالم الدينــي الســني فــي دول مجلــس التعــاون 
بواليــة الفقيــه، فــرد »بترايــوس«: انــا غيــر مقتنــع ولــن ارفــع اي تقريــر فــي ضــرب ايــران 
ــران بهجــوم علــى دول مجلــس التعــاون  ــه اذا قامــت اي او التحضيــر لحــرب ضدهــا، وان
فليــس صحيحــا ان الجيــش االميركــي يحتــاج الــى 4 أشــهر لردعهــا - حســب تعبيــره.

جــاء ذلــك فــي المذكــرة التــي كتبهــا مديــر المخابــرات االميركيــة »بترايــوس« 
وكشــف الســر فــي تلفزيــون ســي. بــي. اس عــن جــزء مــن مذكراتــه فــي هــذا المجــال، 
وقــال ان »نتــن ياهــو« ســكت ولــم يناقــش كثيــرا امــا ولــي العهــد الســعودي فهــو شــبه 
غبــي وال يفهــم بالجيــوش وال بالطائــرات االســتراتيجية وال يعــرف شــيئا عــن قــوة 
الجيــش االميركــي، بــل يريــد ان يحمــل فــي جيبــه شــيك بـــ 3 االف مليــار دوالر كأنــه 

يســتخدم اميــركا جاريــة لديــه يدفــع لهــا االمــوال لتنظيــف الــدول فــي العالــم.
ــران ســيخلق  ــر المخابــرات االميركيــة »بترايــوس« الســابق ان ضــرب اي ــال مدي وق

وضــع مضطــرب فــي آســيا يســتمر لمــدة 20 ســنة.

وزير االتصاالت وتقنية المعلومات..تتمة
كمــا أشــار الــى التحضيــر إلطــالق قمــر صناعــي يختــص بالشــأن الزراعــي يخــدم 
الزراعــة المحليــة ويقــدّم المســاعدة لتحســين االســتخدام األمثــل لألراضــي الزراعيــة.

ــون  ــن إســتعدادها لتك ــت ع ــر أعلن ــر كبي ــة أمي ــي: إّن جامع ــدس جهرم ــال المهن وق
ــة  ــاح التجاري ــود باألرب ــة تع ــى آلي ــم ال ــل العل ــزًا لتحوي ــا ومرك ــًا للتكنولوجي ــزًا وطني مرك

ــى البــالد. عل

ودعــا وزيــر االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات الــى رفــع الكفــاءة المحليــة للجامعــات 
لمســايرة ومواكبــة الســرعة التنمويــة العلميــة التــي بــات يشــهدها العالــم لعــدم خســارة 

ــة. األســواق العالمي
ــن 500  ــز راق بي ــى مرك ــًا عل ــام 2009 عالمي ــت ع ــر حصل ــر كبي ــة أمي ــأّن جامع ــر ب يُذك

ــوب. ــال الحاس ــي مج ــة ف ــة متفوق جامع

صنعاء: تفشي أمراض وأوبئة جديدة..تتمة
ويُعــد الدفتيريــا واحــدا مــن االمــراض المعديــة والقاتلــة والــذي تفشــى جــراء التدهــور 

الصحــي الحاصــل فــي البــالد.
وتشــير االحصائيــات الــى ان مائــة وواحــد واربعيــن حالــة قــد ماتــت جــراء اصابتهــا 
بالدفتيريــا مــن بيــن اكثــر مــن الفيــن وخمســمائة حالــة اصيبــت بهــذا الوبــاء خــالل اقــل 
مــن عــام جــل هــذه الحــاالت مــن النســاء واالطفــال و تتواجــد معظــم هــذه الحــاالت فــي 
مناطــق نائيــة اغلقــت فيهــا المراكــز الصحيــة بســبب جــراء الوضــع الحاصــل فــي البلــد.

واصــدرت وزارة الصحــة العامــة والســكان اليمنيــة بيانــًا بينــت فيــه عــدد ضحايــا 
ــح  ــل منهــم 3524 شــهيد و3710 جري ــال 7234 طف ــي المباشــر مــن االطف القصــف العدوان

ــة. ــات دائم ــاق اعاق ــل مع ــم 700 طف منه
وقالــت الــوزارة، طفــل مــن أصــل 3 اطفــال يمنييــن )تحــت الخامســة( مصابــون بأنــواع 
ســوء التغذيــة أي اثنــان مليــون ومائتــي ألــف طفــل منهــم 400ألــف طفــل مصابــون بســوء 
التغذيــة الحــاد الوخيــم يتوفــى منهــم طفــل كل عشــر دقايــق )حســب اخــر احصائيــات 

األمــم المتحــدة(.
ــث ان  ــل حي ــم 1200 طف ــة  منه ــس 3259حال ــى أم ــرا حت ــات الكولي ــدد وفي ــت ع وبلغ

ــاة . ــي الوف ــرا يعجــل ف ــة بالكولي ــاط ســوء التغذي ارتب
وعــدد مصابــي الدفتيريــا 2572 منهــم 1491 اطفــال )58%( توفــي منهــم 141 منهــم 

.)%89( بواقــع  126طفــال 
وهنــاك مئــات اآلالف مــن االطفــال مصابــون بمضاعفــات نفســية مختلفــة األســباب 

)نــزوح - خــوف مــن صــوت انفجــارات الصواريــخ واصــوات الطائــرات - وغيرهــا( .
وهنــاك )8000( مريــض بالفشــل الكلــوي يقومــون بالغســلة مرتيــن فــي االســبوع 

وتوفــي منهــم 1200 حالــة منهــم 430طفــال .
أمــا المالريــا والضنــك فقــد بلغــت الحــاالت 392000 ألــف اصابــة توفــي منهــم العشــرات 

معظمهــم أطفــال.
ــق رئيــس اللجنــة الثوريــة العليــا اليمنيــة محمــد علــي الحوثــي علــى  سياســيًا، عّل
الســعودية  القنصليــة  الســعودية مقتــل الصحفــي جمــال خاشــقجي داخــل  إعــالن 

بإســطنبول. 
وقــال الحوثــي فــي تغريــدة عبــر حســابه علــى »تويتــر«: »يقولــون عــن قتــل 
خاشــقجي بأنــه خطــأ إداري وبــدون علــم.. الــذي ال يســتطيع ضبــط إدارة اســتخبارات 
فهــو بالتأكيــد لــم يســتطع ضبــط إدارة عــدوان ضــد جمهوريــة مســتقلة، وحتــى يفهــم 
الجرائــم المرتكبــة بحــق الشــعب اليمنــي يحتــاج الــى لجــان تحقيــق مســتقلة كلجنــة 

ــه«. ــه فظاعــة إجرام ــد ل خاشــقجي لتؤك
وفــي إشــارة الــى تصريحــات ولــي العهــد محمــد بــن ســلمان بــأن خاشــقجي كان قــد 
غــادر القنصليــة الســعودية بإســطنبول، قــال الحوثــي: العدالــة ال تنتظــر التأخيــر ومحاولــة 
إخفــاء األدلــة وال تقبــل بتصريحــات الرجــل الثانــي أن خاشــقجي خــرج مــن القنصليــة، 
مضيًفــا: وال تتأخــر عــن اإلفصــاح بالجريمــة أو القبــض علــى المجرميــن وال تحتــاج 

لضغــط العالــم للفــت انتبــاه النظــام لجريمتــه، وال تقبــل بالجــوع ســالح.

معاريف: التحالف بين “إسرائيل”..تتمة
 بيــن تــل ابيــب والعواصــم العربيــة »المعتدلــة« والــذي أصبــح أكثــر عالنيــة، منوّهــة 

الــى أنــه التقــى خــالل األســبوع الجــاري فــي واشــنطن بنظيــره الســعودي.
وفــي الشــهر الماضــي، شــارك رئيــس الموســاد يوســي كوهيــن فــي مؤتمــر دولــي 
ــار الدبلوماســيين  ــر وكب ــة الســعودي عــادل الجبي ــر الخارجي ــورك، حضــره وزي فــي نيوي
ــن  ــن واليمــن، ومــن المحتمــل جــدًا أن كوهي ــة المتحــدة والبحري ــارات العربي مــن اإلم

عقــد خــالل زيارتــه اجتماعــات ســرية مــع دبلوماســيين عــرب.
فــي هــذه األثنــاء ، تواصــل “إســرائيل” المشــاركة فــي فرقــة عمــل دوليــة خاصــة تعمــل 
فــي األردن، ويتشــارك أعضاؤهــا معلومــات اســتخبارية وتتعــاون فــي المجــال العســكري.

وتتألــف فرقــة العمــل الدوليــة مــن ممثليــن عــن القوات الخاصــة وموظفــي المخابرات 
ــا  ــا وفرنس ــا وبريطاني ــدة وألماني ــات المتح ــك األردن والوالي ــي ذل ــا ف ــة ، بم ــن 21 دول م
وإيطاليــا والســعودية واإلمــارات ومصــر وغيرهــا، حيــث يتــم هــذا التعــاون الدولــي تحــت 

.GALLANT PHOENIX OPERATION اســم
وأكــدت الصحيفــة أنــه مــن غيــر المســتبعد أن يكــون رئيــس الموســاد اســتغل 
ــد أن  ــاءات تؤك ــرة أن هــذه اللق ــن عــرب، معتب ــع مندوبي ــاءات ســرية م ــد لق ــه لعق زيارت
»إســرائيل« تواصــل المشــاركة فــي قــوة خاصــة تعمــل فــي األردن ويتقاســم أعضاؤهــا 

المعلومــات االســتخبارية ويتشــاركون فــي المجــال العســكري”.
وأفــادت الصحيفــة اإلســرائيلية بأنــه »شــارك فــي المؤتمــر في واشــنطن قــادة جيوش 
مــن دول عربيــة بينهــا الســعودية والكويــت وقطــر ومصــر واألردن والســودان وموريتانيــا 
ــوت  ــأن آيزنك ــر ب ــه »يمكــن التقدي ــدة أن ــل إندونيســيا«، مؤك ودول إســالمية أخــرى مث
ــد مــن  ــى رئيــس األركان الســعودي مــع نظــراء عــرب آخريــن، بالتأكي ــة إل التقــى إضاف

مصــر واألردن”.
وأكــدت أن رئيــس األركان اإلســرائيلي ليــس بحاجــة إلــى منتديــات دوليــة برعايــة 
الجيــش األميركــي أو الناتــو كــي يلتقــي مــع نظرائــه مــن الــدول العربيــة، مرجحــة أن 
ــم  ــن معه ــم يك ــم، وإن ل ــم منه ــع قس ــه م ــن واليت ــهرا م ــي الـــ46 ش ــى ف ــون التق »يك

ــر الصحيفــة. ــى حــد تقدي جميعــا«، عل

المعارضة البحرينية: االنتخابات..تتمة
ــاق  ــا السياســية للوف ــف الشــعبي ورؤيته ــع الموق ــات انســجاما م ــة االنتخاب لمقاطع
بعــدم شــرعية االنتخابــات كونهــا عمليــة شــكلية، وهــو مــا اســتفز وزيــر الخارجيــة 
البحرينــي خالــد بــن احمــد آل خليفــة فغــرد علــى تويتــر داعيــا الــى التصويــت ووصــف 

ــى الوطــن. ــر عل ــي تتآم ــة المأجــورة الت المعارضــة بالجماع
واعلنــت الجمعيــة معارضتهــا لالنتخابــات معتبــرة ان الصــوت االنتخابــي للمواطــن 
أغلــى مــن نظــام انتخابــي غيــر عــادل وأغلــى مــن ســلطة تشــريعية عديمــة الصالحيــات 
ال تعبــر عــن الممارســة الديمقراطيــة المطلوبــة وارادة المواطــن اغلــى مــن ان يتــم 

اســتغاللها لتكريــس واقــع االزمــات.
واعتبــرت الوفــاق ان االصــل هــو فــي المشــاركة النيابيــة لالحــزاب السياســية لكــن 
ضمــن بيئــة سياســية مؤهلــة، كمــا ان المشــاركة فــي االنتخابــات الحاليــة تعنــي العبــث 

بآمــال المواطنيــن والتفريــط فــي الوطــن ومقدارتــه.
واكــدت الوفــاق ان المشــاركة فــي ظــل هــذا الواقــع يعبــر عــن تزويــر لــالرادة الشــعبية 

ومنــح الغطــاء لقــرارات ليســت فــي صالــح المواطــن البحرينــي.
وقــال علــي فايــز رئيــس المكتــب السياســي لتكتــل المعارضــة البحرينيــة فــي 
ــا، ان هنــاك عمليــة تزويــر لــالرادة الشــعبية فــي البحريــن وهنــاك بيــع لوهــم  بريطاني

ــألة. ــذه المس ــويق ه ــي تس ــذب ف ــرار، وك ــة الق ــية وصناع ــراكة السياس الش
مــن جانبــه، اكــد جــالل فيــروز عضــو مجلــس النــواب البحرينــي الســابق فــي تصريــح 
لمراســل العالــم: ان مجلــس الشــورى البحرينــي اصبــح مجلســًا يشــرعن الظلــم 

ــاكات الشــنيعة التــي تشــنها الحكومــة ضــد الشــعب. ــة لالنته ويعطــي صــورة قانوني
العمليــة  اعتبــر أن تلــك  الوفــاق علــي األســود  الســابق عــن كتلــة  النائــب  أمــا 

االنتخابيــة مســيئة جــدا لشــعب البحريــن مؤكــدًا علــى اســتمرارية المطالبــة بالحصــول 
علــى الحقــوق العادلــة والمشــروعة.

فيمــا القيــادي فــي حركــة أحــرار البحريــن ســعيد الشــهابي اكــد علــى اســتمرار 
مقاطعــة المعارضــة ألي مشــروع سياســي مرتبــط بالنظــام الخليفــي.

وانطلقــت تظاهــرات غاضبــة فــي بعــض البلــدات البحرانيّــة رفضًــا لالنتخابــات 
الصوريّــة البرلمانيــة والمجالــس البلديــة الخليفيــة.

فقــد شــهدت العديــد مــن مناطــق البحريــن منهــا بلــدات الــدراز والمصّلــى وكربابــاد 
ــي  ــا للمشــاركة ف ــا، تظاهــرات شــعبية حاشــدة رفضً ــدرات وســترة وغيره ــة ونوي والدي

ــوريّ. ــة، واســتمرارًا فــي الحــراك الث ــات الصوريّ االنتخاب
ورغــم األجــواء اإلرهابيــة التــي تفرضهــا قــوات البطش الخليفــي الطائفية وميليشــاتها 
فــي مختلــف المناطــق، انطلــق المواطنــون فــي العاصمــة المنامــة مســاء فــي تظاهــرة 
رافضــة لالنتخابــات، ورفــع المتظاهــرون صــور رمــز البحريــن الوطنــي والدينــي آيــة اهلل 

الشــيخ عيســى قاســم.
ــوان  ــازل تحــت عن ــى جــدران المن ــع صــور الشــهداء عل فيمــا واصــل المواطنــون طب
“قائمــة الشــرف”، ضمــن الفعاليــات الشــعبية الداعيــة إلــى مقاطعــة االنتخابــات، والتأكيــد 

علــى أهــداف الثــورة األصيلــة.

نيويورك تايمز: اغتيال خاشقجي..تتمة
الحاكم الفعلي للبالد.

وتفيــد الصحيفــة أنــه منــذ تأســيس الدولــة الســعودية، فــي العــام 1932، عانــت األســرة 
الحاكمــة مــن مراحــل تمــزّق وخالفــات وصلــت الــى حــد االغتيــال، لكــن فــي كل مــرة 
كانــت األســرة تنجــح فــي تجــاوز تلــك الخالفــات؛ فهــي ال تريــد أن تفــرّط بمــا تتمتّــع 
ــن  ــازات ال تضاهــى، لك ــرة، وامتي ــة كبي ــدالت مالي ــة، وب ــاة فخم ــازات، وحي ــن امتي ــه م ب
محمــد بــن ســلمان، الشــاب الطمــوح، ســعى عندمــا وصــل الــى الســلطة الــى تفكيــك 
ــز  ــد رّك ــود؛ فق ــم أســرة آل ســعود لعق ــذي كان يحك ــاع ال ــات ونظــام اإلجم ــك التوافق تل
الســلطة فــي يــده، وتخّلــى عــن أســلوب السياســة الخارجيــة الســعودية التقليديــة التــي 

كانــت تتميــز بالهــدوء والعمــل وراء الكواليــس”.

موغريني: تطبيق مشروع الدفع..تتمة
وذكــر موقــع االتحــاد االوروبــي فــي التاســع عشــر مــن اكتوبــر  نقــال عــن »موغرينــي«، 
ــل  ــة، للتعام ــال هــذه  المنظوم ــرر اعم ــد ق ــي ق ــي  االتحــاد االوروب ــدول االعضــاء ف ان ال
ــم  ــا ت ــو م ــة، وه ــا االســابيع القادم ــل به ــدأ العم ــد ان يب ــن المؤك ــران وم ــع اي ــي م المال

طرحــه فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة لالمــم المتحــدة االســبوع الماضــي.
واســتطردت موغرينــي بالقــول: ان شــركاءنا فــي آســيا قــد اظهــروا اســتعدادهم تنفيذ 
تعهداتهــم فــي اطــار خطــة العمــل المشــترك، ونحــن نرغــب ان تعلــم ايــران انهــا ليســت 
كدولــة شــرق اوســطية وحســب بــل هــي دولــة لهــا حــدود ممتــدة مــع  افغانســتان وكذلك 
دولــة لهــا مصالــح مشــتركة مــع الــدول اآلســيوية، ولــذا نحــن وبالتنســيق مــع شــركائنا 
ــرة لحفــظ  خطــة العمــل المشــترك، وينبغــي ان تشــاطرنا  ــح كث ــا مصال اآلســيويين لن

ايــران العمــل بتعهــدات خطــة العمــل المشــترك.

قمة منتدى »آسيا- أوروبا«..تتمة
وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا( وإيران في عام 2015.

وأعلــن ترامــب اســتئناف العمــل بكافــة العقوبــات التــي تــم تعليقهــا نتيجــة التوصــل 
إلــى هــذه الصفقــة. فيمــا أصــرت باقــي أطــراف االتفــاق علــى االســتمرار فيــه.

مــن جانــب آخــر، رفــض االتحــاد األوروبــي ودول أوروبيــة، فــي مقدمتهــا فرنســا 
وبريطانيــا، االنســحاب مــن االتفــاق، فيمــا أعلنــت إيــران أنهــا ســتلتزم باالتفــاق مقابــل 

ــران.  ــات إلي ــم الضمان ــه وتقدي ــة ب ــدول األوروبي ــزام ال الت
ــام تجــري  ــن، وهــذا الع ــد مــرة كل عامي ــا' تعق ــر أن قمــة 'آســيا- أوروب ــر بالذك الجدي
فعالياتهــا تحــت شــعار 'أوروبــا وآســيا شــريكان عالميــان فــي حــل المشــاكل العالميــة' 
تناقــش اآلفــاق المســتقبلية لتطويــر هــذا المنتــدى والمســائل المتعلقــة بتطويــر التعــاون 
العملــي فــي المحــاور ذات األولويــة. كذلــك ســيجري فــي القمــة تبــادل اآلراء حــول 

ــا العالميــة واإلقليميــة الملحــة. العديــد مــن القضاي

باحثونا ينتجون عقارا طبيا..تتمة
 في تدمير الخاليا السرطانية باعتباره مضادا لألكسدة.

واضــاف بهدانــي، ان انتــاج أقــراص الزعفــران مــن اإلنجــازات األخــرى لهــذه الدراســة 
وإنهــا تجتــاز مرحلــة اكتســاب الترخيــص مــن قبــل إدارة الغــذاء والــدواء ونعتــزم تســويقها 

فــي الصيدليــات كــدواء.
ووصــف إيــران بأنهــا أكبــر منتــج للزعفــران فــي العالــم ، موضحــًا أّن هــذا المحصــول 
الزراعــي يتــم تصديــره إلــى دول أخــرى خامًــا وأّن المنتجــات المصنعــة للزعفــران 
ــدة  ــة عدي ــذ مشــاريع بحثي ــا بتنفي ــراغ ، قمن ــئ هــذا الف ــم. ولمل ــي العال ــرة ف ــر متوف غي
ــة والطــب التقليــدي  ــات الطبي ــر النبات بمشــاركة القطــاع الخــاص ودعــم جمعيــة تطوي

ــة. ــة العلمي ــي المعاوني ف

تصاعد حدة الجرائم في ويلز وبريطانيا %100 
واكثر الضحايا من المسلمين

وكاالت:- فــي احــدث احصــاء عــن زيــادة الجرائــم فــي بريطانيــا وفــي ويلــز الــى ضعفيــن خــالل 
الســنوات الخمــس الماضيــة، الســيما الجرائــم لدواعــي دينيــة قــد ارتكبــت ضــد المســلمين. وان 

اكثــر مــن نصفهــا مــن حصــة المســلمين.
فقــد اعلــن مســؤولون بريطانيــون مؤخــرا بــان معــدل الجرائــم فــي بريطانيــا وويلــز قــد 
تضاعــف  خــالل الســنوات الخمــس  الماضية.وحســب موقــع "تركيــا لالخبــار" فــان شــرطة 
بريطانيــا وويلــز قــد ســجلوا منــذ ابريــل 2017 والــى مــارس 2018 ارتفاعــا فــي معــدل الجريمــة قــدره 
17% اي مــا يعــادل )94 الــف و98 حالــة(، ممــا يدلــل علــى تصاعــد 123% منــذ عــام 2012 الــى 2013، اذ 

ــة. ــف و255 حال ســجل 42 ال
كمــا واعلنــت وزارة الداخليــة البريطانيــة ان هــذه الزيــادة فــي الجرائــم ســببها عــدة عوامــل؛ 
ــم ضــد  ــر الجرائ ــا ســجلت اكث ــام 2017، فيم ــة ع ــات االرهابي ــي، والهجم اســتفتاء االتحــاد االوروب
المســلمين المقيميــن فــي هــذه البلــدان، وان الجرائــم بدوافــع دينيــة تصــل الــى02% مــن مجمــوع 
ــف مــن االســالم  ــان الهجمــات الحاصلةبســبب التخوي الجرائم.فحســب احصــاءات رســمية، ف
فــي بريطانيــا بعــد وقــوع عمليــات ارهابيــة فــي مانشســتر ولنــدن قــد  تصاعــدت اذ ســجلت فــي 
لنــدن معــدل الجرائــم ضــد المســلمين مــن 5/3% الــى 20%.كمــا وعكــس تقريــر مكتــب االحصــاء 
القومــي البريطانــي اكثــر مــن 40الــف حالــة هجــوم باالســلحة البــاردة عــام 2017. كمــا وســجلت 6 

آالف  و600 هجــوم مســلح ممــا يعكــس زيــادة قدرهــا %11.
ورغــم ادعــاء  الحكومــة البريطانيــة بــان اســتعدادات  خاصــة قــد روعيــت فــي مجــال تحســين 
الوضــع االمنــي داخــل بريطانيــا اال ان مكتــب االحصــاء القومــي يســجل ان التغييــرات الحاصلــة 

لــم تتــرك تأثيــرا  للحــؤول دون تصاعــد معــدل الجريمــة فــي هــذا البلــد.
علــى ســياق متصــل ذكــرت صحيفــة  صنــداي تايمــز ان معــدل  جرائــم القتــل فــي العاصمــة 
البريطانيــة قــد فــاق والول مــرة فــي التاريــخ المعاصــر مــا يقــع فــي نيويــورك. ويــرى خبــراء 
بريطانيــون بــان االســتفتاء الشــعبي للخــروج مــن االتحــاد االوروبــي هــو العامــل االســاس لزيــادة 

الجرائــم فــي بريطانيــا.


