
7 تتمات
الرئيس االسد : االنتصار أثبت ..تتمة

وفــي بيــانٍ لــه، قالــت »قســد«: »ال يوجــد تغييــر اســتراتيجي فــي تــوزع وانتشــار 
القــوى الدوليــة الضامنــة فــي مناطــق شــمال ســوريا وشــرقها«، مشــيرًا إلــى أّن 
»تســخين األجــواء واســتعراض قــوة االحتــال مــن قبــل الدولــة التركيــة يأتيــان فــي 
ســياق محــاوالت ضــرب االســتقرار واالســتجابة الطبيعيــة مــن االحتــال لمحــاوالت 

إعــادة تنشــيط فلــول داعــش«.
يأتــي ذلــك بعدمــا قــال الرئيــس التركــي، رجــب طيــب إردوغــان، فــي وقــتٍ 
ســابق اليــوم إّن الجيــش التركــي »يعتــزم تنفيــذ عمليــات عســكرية لمكافحــة 

اإلرهــاب علــى حــدود الدولــة«.
ــق  ــة بعم ــة اآلمن ــدة الســتكمال المنطق وأضــاف: »ســنبدأ باتخــاذ خطــوات جدي
30 كــم شــمال ســوريا«، ولفــت إلــى أّن »األولويــة فــي العمليــات العســكرية ســتكون 
ــة تحــت ســيطرة  ــى المناطــق الواقع ــا الهجــوم عل ــم مــن خاله ــي يت للمناطــق الت

الجيــش التركــي«.

صندوق النقد الدولي ..تتمة
ــات،  ــذه التوقع ــد ه ــًا« بع ــح قاتم ــق أصب ــى أّن »األف ــا إل ــك، أشــارت غورغييف كذل
وقالــت إّن التداعيــات االقتصاديــة لتدابيــر اإلغــاق فــي الصيــن فاقمــت تلــك الناجمــة 
عــن الحــرب، وكذلــك تشــديد السياســات الماليــة فــي عــدد مــن الــدول بينهــا 

ــة تســارع التضخــم. ــات المتحــدة لمواجه الوالي
ويمكــن لتداعيــات الحــرب أن تتفاقــم بعدمــا زادت مخــاوف عــدد  مــن المراقبيــن 

االقتصادييــن مــن »انكمــاش عالمــي«.

باقري يبحث مع نظيره الكازاخي ..تتمة
مــن جانبــه اشــار مســاعد الخارجيــة الكازاخــي خــال اللقــاء الــى الزيــارة المرتقبــة 
لرئيــس بــاده الــى ايــران واعتبرهــا زيــارة مهمــة فــي تنظيــم العاقــات بيــن البلدين 

وقــال: ان هــذه الزيــارة ســتؤدي الــى اتفاقيــات مهمــة فــي المجــال االقتصــادي.
واشــار تورســانوف الــى انعقــاد اجتمــاع القمــة لــدول »ســيكا« فــي بــاده، معتبــرا 

حضــور رئيــس الجمهوريــة االســامية االيرانيــة فــي هــذا االجتمــاع مهمــا جــدا.
واكــد مســاعد الخارجيــة الكازاخــي راي الجانــب االيرانــي حــول تطويــر العاقــات 
بيــن الطرفيــن خاصــة فــي القطــاع الخــاص وقــال ان بــاده ســتوفر تســهيات 

ــن. للتجــار االيرانيي
وتــم خــال اللقــاء تبــادل وجهــات النظــر حــول االبعــاد المختلفــة لتطويــر العاقــات 

الثنائيــة والقضايــا االقليميــة والدولية.
ــة  ــا افغانســتان ومكافح ــول قضاي ــة ح ــا المتطابق ــى مواقفهم ــان ال واشــار الجانب
االرهــاب والتطــرف والمخــدرات والقضايــا االنســانية، واعتبــرا هــذه االمــور مــن 

الفــرص االخــرى للتعــاون بينهمــا.

متحدث القضاء: حكم ..تتمة
ــع  ــارض م ــي واحتجــازه يتع ــو ديبلوماســي ايران ــي، فه ــر قانون ــى اســدي، غي عل

ــة. ــن الدولي القواني
وتابــع: اننــا نعتبــر محاكمــة أســدي فــي المانيــا وبلجيــكا غيــر قانونــي فهــو 
محــروم مــن ابســط الحقــوق تمامــا مثــل المواطــن االيرانــي المحتجــز فــي الســويد 
ــال  ــة والدبلوماســية بشــكل فع ــا القضائي ــة امكانياته ــران ستســتخدم كاف ــوري واي ن
الطــاق ســراح اســداهلل اســدي ونطالــب الحكومــة البلجيكيــة باطــاق ســراحه دون 

ــر. أي تأخي

رئيس هيئة االركان ..تتمة
ــاءة وهــوان  ــال هــذا الشــهيد الشــامخ مؤشــر لدن ــري: ان اغتي ــواء باق واضــاف الل
ــى هزائمهــم  ــة عل ــن ومحاوالتهــم اليائســة للتغطي ــوق االنســان الكاذبي ــاء حق ادعي
المخزيــة امــام جبهــة المقاومــة والشــك انهــا )عمليــة االغتيــال هــذه( ســوف لــن تمــر 

دون رد.

المقاومة العراقية: رصدنا ..تتمة
كل انتخابــات تحــدث مشــكلة جديــدة، ورغــم أنَّ االنتخابــات اســتحقاق وطنــي 
لعمــوم العراقييــن؛ إال أنَّ نســبة المشــاركة الضعيفــة فيهــا تعــد مؤشــرًا خطيــراً، وإن 
لــم تنجــح القــوى السياســية فــي تخطــي هــذه المرحلــة ســيدخل البلــد فــي وضــع 
صعــب«، مســتدركًا: »ولكــن مــا زال هنــاك أمــل بالقيــادات السياســية بــأن تتجــاوز 
هــذه المرحلــة بأقــل الخســائر الممكنــة، والتنــازالت المتقابلــة مــن قبــل الكتــل 

ــح الشــعب العراقــي«. السياســية لبعضهــا شــيء محمــود لصال
مــن جهتــه اكــد عضــو ائتــاف دولــة القانــون كاظــم الحيــدري، ان التحالــف 
الثاثــي لديــه رضــا علــى الوضــع الراهــن، الفتــا الــى ان التحالــف يســعى مــن خــال 
تمســكه بموقفــه الــى اقلمــة العــراق الــى ثاثــة اجــزاء، اال ان المشــروع لــن يكتــب 

لــه النجــاح.
وقــال الحيــدري لـــ /المعلومــة/، ان “رضــا التحالــف الثاثــي علــى ماتقــوم بــه 
ــى مايحصــل اســتمرار االنســداد السياســي  ــرث ال ــه اليكت ــة يجعل الحكومــة الحالي
مــن عدمــه، واال كان قــد لجــأ الــى تحالفــات اخــرى مــن اجــل تشــكيل حكومــة 

جديــدة”.
واضــاف ان “التحالــف الثاثــي لــم يطلــق مبــادرة وانمــا حــاول اســتمالة النــواب 
المســتقلين مــن اجــل تحقيــق الرقــم الــذي يســعون اليــه لتمريــر احــد المرشــحين 

لرئاســة الجمهوريــة وتشــكيل الحكومــة”.
ــن دون  ــة م ــكيل الحكوم ــه بتش ــال مضي ــي ح ــي وف ــف الثاث ــن ان “التحال وبي
التوافــق مــع االطــار التنســيقي فانهــا لــن تســتمر، حيــث يحــاول هــذا التحالــف اقلمــة 
العــراق بحيــث يكــون الجــزء الشــمالي لمســعود بارزانــي والجنــوب لمقتــدى الصــدر 

والجانــب الغربــي للحلبوســي”.
واوضــح ان “المشــاكل ســتكون حاضــرة فــي حــال ذهــاب التحالــف الثاثــي 
بمشــروع اقلمــة العــراق، حيــث ســتثار الكثيــر مــن النزاعــات بيــن اطــراف هــذا 
التحالــف فــي حــال تجــاوز احدهــم علــى مســاحة االخــر ضمــن مشــروع االقلمــة”. 
مــن جهــة اخــرى أفــاد مراســل المياديــن امــس الثاثــاء، بوقــوع اشــتباكات عنيفــة 
بيــن حــزب »العمــال الكردســتاني« )بــي كا كا( والجيــش التركــي، بالقــرب مــن 

ــراق. ــروار اآلشــورية، شــمالي الع ــة ب ــي الســكنية بمنطق المبان
وكانــت تركيــا قــد أطلقــت فــي 18 أبريــل الماضــي، عمليــة »المخلــب القفــل« ضــد 
معاقــل تنظيــم »بــي كا كا« فــي مناطــق متينــا والــزاب وأفشــين ـ باســيان شــمالي 

العــراق.
وكان النــزاع المســلح مــع حــزب العمــال الكردســتاني المحظــور فــي تركيــا قــد بدأ 
عــام 1984، وعــاد للظهــور مــرة أخــرى فــي عــام 2015، حيــث توجــد فــي شــمال العــراق 

قواعــد للحــزب، تنفــذ القــوات المســلحة التركيــة ضدهــا عمليــات جويــة وبريــة.

قائد الحرس: ردنا ..تتمة
وأضــاف: ان الحــرب قــد غيــرت وجههــا اليــوم ، ومــن اجــل ان ال نهــزم علينــا أن 
نأخــذ بيــد الشــعب ونبنــي الوطــن، فالســيادة والشــعب همــا شــيء واحــد اليــوم، وال 

تهــدف القيــادة والدولــة ســوى الــى التقــدم وشــموخ الشــعب.
واشــار قائــد حــرس الثــورة االســامية إلــى الحــرب النفســية المعاديــة لــزرع 

اليــاس فــي اوســاط الشــعب وقــال إن البــاد ازاحــت الحصــار االقتصــادي ، والضغــوط 
القصــوى والخيــارات العســكرية للعــدو عــن الطاولــة ، وتمكنــت عبــر حركــة اإلنتــاج 
ــاء  ــاء واالكتف ــى فرصــة للبن ــر  إل ــل الحظ ــن تحوي ــاج ، م ــات واإلنت ونهضــة البرمجي

الذاتــي.
ــة  ــة الجمهوري ــى هوي ــرا عل ــت الحــرب تشــكل خط ــا كان ــت م ــي وق وأضــاف: ف
اإلســامية وارضهــا المقدســة ، لكــن الشــعب اإليرانــي وببركــة اطاعــة الولــي الفقيــه 
حــوّل الحــرب إلــى ســاحة جهــاد وعندمــا جــاء الجميــع ، تصــدوا لهجــوم القــوى 

ــة. ــدٍ خالي ــة بأي العالمي
ــة  ــا تجرب ــال: لدين ــر خرمشــهر عــام 1982 وق ــواء ســامي ، ذكــرى تحري ــا الل وحي
بــأن جميــع فرصنــا قــد تــم الحصــول عليهــا مــن التهديــدات واألخطــار ، واليــوم فــان 
ــي  ــن ف ــروز الشــباب ممك ــن وب ــدس وصــون الدي ــاع المق ــم الدف ــى قي ــاظ عل الحف

ســاحة العمــل الطوعــي.

وسائل إعالم أميركية ..تتمة
الــذي ال يمتلــك الســمات الشــخصية  وأوضــح: »عندمــا يتعــرض الشــخص 
الازمــة ليحمــل قــوة هائلــة فــي يديــه، لانحــال األخاقــي، فــإن دوال وأممــا بأكملهــا 
تتفــكك«، متابعــا: »إن إدارة بايــدن، »المــرارة« مــن رغبــة المواطنيــن األمريكييــن 
ــرعة  ــي وس ــا المزاج ــد »بتقلبه ــد«، تسترش ــن جدي ــة م ــكا عظيم ــل أمري ــي »جع ف

ــال”. االنفع
وحــذر شــيرك مــن أن »الحقيقــة أن هــذه السياســة قــد أتــت بنتائجهــا العاجيــة 
بالفعــل، تســببت فــي ســكتة دماغيــة لــدى النخبــة السياســية وبــدأت عمليــة 

ــاد. ــى مســتوى الب ــذات عل ــر ال ــة مــن تدمي مجنون
هــذا وقــارن وضــع األمريكييــن الحالــي بـــ »الســجن الكابوســي« المرتبــط بانعدام 
األمــن المالــي والركــود التضخمــي والجريمــة والفســاد المؤسســي. فــي الوقــت 
نفســه، أيقظــت إقامــة بايــدن »الكارثيــة علــى البــاد«، علــى حــد قولــه، الكثيــر مــن 

النــاس الذيــن أدركــوا مــدى الكارثــة التــي تعيشــها الواليــات المتحــدة اليــوم
واختتــم شــارك بالقــول: »مــا الضــرر الرهيــب الــذي أحدثــه جــو بايــدن بأمريــكا! 
إلنقــاذ هــذه الســفينة الغارقــة قبــل أن تذهــب إلــى القــاع، عليــك أن تنبــه الجميــع”.
ــبب  ــكو بس ــى موس ــات عل ــرض العقوب ــد ف ــد بع ــل التوري ــل ساس وأدى تعطي
العمليــة العســكرية الروســية الخاصــة فــي أوكرانيــا إلــى مشــاكل اقتصاديــة فــي 
ــود  ــة ارتفعــت أســعار الوق ــوزارة العمــل األمريكي ــا ل ــم. ووفق ــدان العال ــد مــن بل العدي
ــارس  ــة م ــنوي بنهاي ــاس س ــى أس ــبة 8,5% عل ــاد بنس ــي الب ــة ف ــواد الغذائي والم
الماضــي، ممــا يعــد أعلــى نمــو منــذ ديســمبر عــام 1981. وقــد أثــر ذلــك أيضــا علــى 
معــدالت الرهــن العقــاري التــي بلغــت أعلــى مســتوى لهــا فــي 12 عامــا فــي أبريــل 
الماضــي. وبحســب مــا قالــه بايــدن، فــإن هــذا حــدث علــى مــا يزعــم بســبب روســيا.

كتلة الوفاء: لم يستطع ..تتمة
وأضــاف أن »مــن أهــم أهدافنــا فــي هــذه المعركــة السياســية التــي خضناهــا يــوم 
الـــ15 مــن أيــار، كان عــدم ســقوط أي مرشــح شــيعي مــن المرشــحين علــى الئحــة 
األمــل والوفــاء، وهــذا الهــدف تحقــق، ولذلــك لــم يســتطع أي مــن منافســينا أن 
يخترقــوا لوائــح األمــل والوفــاء بمرشــح شــيعي واحــد ليفّكــروا أو يحتملــوا أن يكــون 

هنــاك رئيســًا لمجلــس النــواب غيــر نبيــه بــري.

برلماني اوروبي: اميركا ..تتمة
ايديولوجيــة  بالنســبة لاميــركان هــي مســألة  فحالــة االســتثناء االميركيــة 
سياســية! بحيــث يلــزم الساســة االميــركان باشــاعة سياســة وثقافــة اميركيــة فــي 
انحــاء العالــم أجمــع. وبالطبــع ان اميــركا خــال تاريخهــا الحديــث تابعــت هــذا 

الهــدف عــن طريــق الحــرب والعــدوان العســكري غالبــا.
مــن هنــا فانــه فــي اقــل مــن ثاثــة قــرون  ســاهمت فــي اكثــر مــن مائتــي حــرب. 

فيعــود تاريــخ اســتقال اميــركا الــى عــام 1776.
الــى ذلــك كتــب المشــرع االيرلنــدي العضــو فــي البرلمــان االوروبــي »ميــك واالس«؛ 
ان اميــركا خــال 245  ســنة مــن تاســيس حكومتهــا والــى االن شــاركت فــي 227 حربــا.

ــا:  ــة، قائ ــة الظالم ــات االميركي ــادا للعقوب ــك واالس« انتق ــه »مي ــبق  ان وج وس
ــورية  ــراق وس ــران والع ــة، كاي ــدول المختلف ــى ال ــة عل ــات االميركي ــال العقوب إن اعم
وفنزويــا وكوبــا هــي جريمــة بحــق البشــرية. وتســببت العقوبــات علــى العــراق فــي 

مــوت 500 الــف طفــل.

الصحة العالمية تثمن ..تتمة
الــى تيــدروس ادهانــوم، بإعــادة انتخابــه امينــا عامــا لمنظمــة ال صحــة العالميــة، 

وشــرح انجــازات ايــران فــي مكافحــة كورونــا وتغطيــة التطعيــم فيهــا.
ــة للكــوادر  ــود المتواصل ــن اللهــي: مــن خــال الدعــم الشــعبي والجه ــرام عي ــال به وق
الصحيــة والطبيــة ليــل نهــار، تــم احتــواء وبــاء كورونــا فــي ايــران، فمنــذ اكثــر من اســبوعين 

انخفضــت حــاالت الوفيــات اليوميــة لمرضــى كورونــا الــى مســتوى أحــادي الرقــم.
وأشــار عيــن اللهــي الــى توفيــر ايــران للقاحــات علــى نطــاق واســع، وقــال: 
بعــون اهلل وبمســاعدة الشــعب، تــم حتــى اآلن تطعيــم قرابــة 150 جرعــة لقــاح فــي 
ــة. ــة 75 بالمائ ــران قراب ــم فــي ســكان اي ــة التطعي ــغ نســبة تغطي ــران، حيــث تبل  اي
العالمــي  واالســتكبار  اميــركا  تفرضــه  الــذي  الجائــر  الحظــر  ان  وأكــد 
احتــواء  فــي  نجاحــات  تحقيــق  مــن  بادنــا  يمنــع  لــم  ايــران،  ضــد 
الصحــي. النظــام  لمســاعدة  المواطنــون  هــرع  ايــران  فــي  ألنــه   كورونــا؛ 
وانتقــد وزيــر الصحــة تقاعــس بعــض المنظمــات الدوليــة وعــدم انجازهــا واجباتهــا 
بشــأن الوضــع الصحــي فــي بعــض مناطــق العالــم، وقــال:  ان بعــض المناطــق 
ــي الخدمــات  ــر مناســب ف ــذ ســنوات مــن وضــع غي ــي من ــة بالحــرب، تعان المنكوب
الصحيــة والطبيــة، وعلــى جميــع المنظمــات الدوليــة المســؤولة، ان تتخــذ االجــراءات 

الازمــة فــي هــذا المجــال.

تنكسيري: سنحل مشاكل ..تتمة
واســتنبط قائــد القــوة البحريــة مــن تصريــح لقائــد الثــورة االســامية قبــل 3 أعــوام 
بــأن امامنــا العديــد مــن امثــال خرمشــهر، مبينــا ان ســماحة آيــة اهلل العظمــى االمــام 
الخامنئــي وبمعرفتــه عــن الوضــع الراهــن للبــاد، يؤكــد ان علــى الجميــع ان يبذلــوا 
جهودهــم لرفــع مشــكات الشــعب بهمــة جهاديــة وروح ثوريــة علــى غــرار التدبيــر 
واإليثــار والمقاومــة التــي أدت الــى تحريــر خرمشــهر، فهــذا يعنــي ان ســائر االمــور 

االخــرى للبــاد ســيتم حلهــا بنفــس طريــق ومســار تحريــر خرمشــهر.
وتعهــد االدميــرال تنكســيري بمواصلــة درب امــام الشــهداء ودرب المضحيــن، 
والصمــود بصابــة فــي ميــدان البحــر امــام المعتديــن والمســتكبرين والطغــاة وعــدم 
التوانــي لحظــة واحــدة فــي هــذا المســار حتــى آخــر نفــس، مبديــا ثقتــه بــأن النصــر 

ســيكون حليفنــا ان شــاء اهلل.

طهران: تجاهل المجتمع الدولي ..تتمة
في الحــرس  العقيــد  باستشــهاد  والتبريــكات  التعــازي  زادة  خطيــب  وقــدّم 
االرهابيــة  الجريمــة  هــذه  متابعــة  ضــرورة  مــؤدا  خدائــي،  الثوري حســين صياد 

مرتكبيهــا. ومعاقبــة 
رئيــس  ايعــاز  بخصــوص  الخارجيــة  وزارة  إجــراءات  حــول  علــى ســؤال  وردا 
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سياسي اميركي: سيرتفع سعر البنزين قريبا اكثر 
من شعبية بايدن

واشــنطن – وكاالت : أشــار السیاســي االميركــي – عضــو الحــزب الجمهــوري »آنــي بلــك« الــى 
التدنــي الكبيــر لشــعبية الرئيــس االميركــي »جــو بــایدن« وســخر منــه قائــا: ســيرتفع ســعر البنزيــن قريبــا 

اكثــر مــن شــعبية بــایدن .
وأكــد  »بلــك« فــي موقعــه علــى تويتــر انــه وحســب اســتطاعات الــرأي فــإن شــعبية الرئيــس بيــن 

االميركييــن هبطــت الــى ادنــى مســتوياتها وقــد يرتفــع ســعر البنزيــن الــى اكثــر مــن شــعبيته.!
ــاة  »ان.بي.ســي نیوز«  ــذي نشــرت قن ــي الوقــت ال وتأتــي تصريحــات هــذا السياســي االميركــي ف
االميركيــة نتائــج آخــر اســتطاع للــرأي كشــفت عــن هبــوط شــعبية »جــو بــایدن« الــى 39% مــن حــده منــذ 

توليــه منصــب رئاســة الجمهوريــة فــي بــاده ويعتبــر رقمــا قياســيا فــي هــذا الخصــوص.
وحســب هــذا االســتطاع فــإن شــعبية »بــایدن« التــي كانــت فــي شــهر ايلــول عــام 2012 بيــن 40 الــى %43 

قــد هبطــت بشــكل ملفــت للنظــر فيمــا كان لزيــادة التضخــم حصــة االســد فــي هــذا التدنــي.  
ويحــاول الرئيــس االميركــي تبريــر هــذا التضخــم بالوضــع القائــم فــي اوكرانيــا وتأخيــر معالجــة فايروس 
كورونــا ويتخلــى عــن تحمــل المســؤولية بإعتبــاره المســؤول عــن الوضــع الحالــي لاقتصــاد االميركــي فيمــا 
يلقــي بإســتمرار مســؤولية هــذه المشــاكل الــى الرئيــس الروســي »فاديميــر بــوتین« وانه المســؤول عن 

كل هــذه المشــاكل خــال االشــهر القائــل الماضيــة. 
والجديــر بالذكــر ان مســألة الدعــم المــادي الكبيــر الدارة »جــو بــایدن« الــى اوكرانيــا فــي خضــم 
المشــاكل الماليــة التــي تعانــي منهــا اميــركا وخاصــة مشــكلة الحليــب المجفــف التــي تحولــت الــى موضــوع 
ــة مســاعدات  ــى رزم ــس الشــيوخ عل ــي ومجل ــان االميرك ــواب البرلم ــث صــادق ن ــي واشــنطن حي ــاد ف ج

ــار دوالر. ــي 40 ملي ــت حوال ــا بلغ الوكراني
وقــد لقــي هــذا القــرار الــذي اتخــذه البرلمــان ومجلــس الشــيوخ االميركــي انتقــادا شــديدا فــي االوســاط 
االميركيــة بينهــم الرئيــس الســابق »دونالــد ترامــب« الذيــن قالــوا فــي الوقــت الــذي تواجــه اميــركا مشــاكل 
كبيــرة بينهــا الحليــب المجفــف مــاكان علــى البرلمــان والمجلــس المذكــور المصادقــة علــى هــذه المســاعدة 

الماليــة الوكرانيــا.

وهاب ردا على السفير السعودي : »رموز الغدر 
والخيانة« سقطوا في االنتخابات

ــى  ــام وهــاب عل ــر اللبنانــي الســابق وئ ــد العربــي« الوزي ــروت – وكاالت : رد رئيــس »حــزب التوحي بي
تصريحــات للســفير الســعودي فــي بيــروت قــال فيهــا إن »رمــوز الغــدر والخيانــة« ســقطوا فــي االنتخابــات.
ــد بخــاري، بالقــول: »رمــوز الغــدر  ــى الســفير، ولي ــر« رد وهــاب عل ــدات فــي »تويت ــر سلســلة تغري وعب
والخيانــة وصناعــة المــوت هــم ضيوفــك ســعادة الســفير بخــاري«، وتســاءل: »ال أعــرف مــاذا اســتدعى 
موقفــك لتســتعدي لبنانييــن يكنــون المحبــة للســعودية دون مقابــل ودون المطالبــة بحقائــب األمــوال«.
وأضــاف وهــاب وهــو أحــد الذيــن خاضــوا االنتخابــات ولــم ينجحــوا فيهــا، عــن ضيــوف بخــاري، »كان 
بإمكانهــم يــا ســعادة الســفير القتــل كمــا كانــوا يفعلــون دائمــًا لقتلونــا جميعــا قبــل أن نخــوض االنتخابــات 
لكــن ســاح المقاومــة هــو مــن يمنعهــم مــن ممارســة هــذه اللعبــة التــي أتقنوهــا، وعليــك أن تعلــم أن هــذا 

الســاح يمنــع عــودة ميليشــيات القتــل فــي الداخــل«.

أوغلو: لدينا خالفات في وجهات النظر مع »إسرائيل«؟!
ــه  ــاء، زيارت ــس الثاث ــو، ام ــود تشــاووش أوغل ــي، مول ــة الترك ــر الخارجي ــرة – وكاالت : اســتهل وزي انق
لمدينــة رام اهلل وســط الضفــة الغربيــة بلقــاء نظيــره الفلســطيني ريــاض المالكــي فــي مقــر وزارة الخارجيــة 

الفلســطينية.
وقــال تشــاووش أوغلــو، فــي تصريحــات نقلتهــا قنــاة »TRT«، إنــه »ســيذهب إلــى المســجد األقصــى 

وســيلتقي برئيــس الســلطة الفلســطينية محمــود عبــاس«.
وبشــأن العاقــات مــع كيــان االحتــال اإلســرائيلي، كشــف وزيــر الخارجيــة التركــي بوجــود خافــات فــي 
وجهــات النظــر مــع هــذا الكيــان، قائــا فــي الوقــت نفســه أن »الجانبيــن وجــدا فائــدة مــن الحــوار، وســيتم 

التحــدث فــي مســألة تعييــن الســفراء.
ــارة  ــد زي ــا بع ــنا ملحوظ ــهدت تحس ــرائيلي ش ــال اإلس ــان االحت ــا وكي ــن تركي ــات بي ــر أن العاق يذك
ــد  ــك بع ــارس الماضــي، وذل ــي شــهر آذار/م ــرة ف ــى أنق ــان الغاصــب إل ــذا الكي ــس ه ــزوغ رئي إســحاق هرت

ــد كامــل. ــر مــن عق ــة دامــت أكث قطيع

الجمهوريــة بحــل أزمــة الغبــار مــن خــال الدبلوماســية والمحافــل الدوليــة، وكذلــك 
التفاعــل مــع دول الجــوار، قــال خطيــب زاده: نظــرا الــى اشــتداد أزمــة الغبــار فــي البــاد 
خــال الشــهرين الماضييــن وضعــت وزارة الخارجيــة تعزيــز التعــاون مــع دول الجــوار 
فــي جــدول أعمالهــا لتوســيع المشــاركة اإلقليميــة وتنفيــذ الترتيبــات اإلقليميــة فــي 

اطارمكافحــة الغبــار.
وأضــاف: لقــد بدأنــا مســار مکافحــة الغبــار مــع العراق وننــوي تشــجيع دول المنطقة 
األخــرى کســوريا علــى التعــاون المشــترک فــي هــذه الترتيبــات اإلقليميــة فــي الخطــوة 
التاليــة، قائــا: ومــن هذالمنطلــق اقترحنــا علــى الجانــب العراقــي اســتضافة الوفــد 
اإليرانــي بهــدف تعزيــز التعــاون الثنائــي بيــن البلديــن للســيطرة علــى مراكــز الغبــار 
کمــا قمنــا بدعــوة وفــد عراقــي إلــى إيــران لمراجعــة خارطــة الطريــق للتعــاون بيــن 

البلديــن فــي القضايــا البيئيــة ، بمــا فــي ذلــك الســيطرة علــى الغبــار.
السياســية  التصريحــات  علــى ســؤال حــول  الخارجيــة  باســم  المتحــدث  ورد 
لبعــض المســؤولين الكندييــن بخصــوص المبــاراة التحضيريــة بيــن منتخبــي إيــران 
ــرة  ــل اتحــادي ك ــن قب ــم تنســيقها بشــكل مســتقل م ــاراة ت ــذه المب ــال: ه ــدا، وق وكن
قــدم البلديــن فــي إطــار لقــاءات دوريــة للتحضيــر لكــرة القــدم، وفــي هــذا الصــدد، صــرح 
االتحــاد الكنــدي لكــرة القــدم أنــه عــازم علــى اســتضافة هــذا الحــدث الرياضــي البحــت 
مــن خــال منــع أي انتهــاك سياســي مــن قبــل مجموعــات معروفــة معاديــة إليــران.
ــدو أن  ــى عكــس االدعــاءات المســرحية، يب ــب زادة: لألســف، وعل وأضــاف خطي
ــات السياســية  ــة والجبه ــات الحزبي ــي التوجه ــت دورًا ف ــة لعب ــور الرياضي ــر األم أكث
داخــل كنــدا، معتبــرا ان المواقــف والتعليقــات الســلبية لرئيــس وزراء كنــدا وآخريــن 
تشــير إلــى غلبــة وجهــة نظــر سياســية وحزبيــة بحتــة لجميــع جوانــب الحكــم فــي 
كنــدا، وبالتالــي فــإن مــن الســهل التاعــب بســلوك المســؤولين فــي كنــدا مــن قبــل 

الجماعــات المعارضــة والمناهضــة إليــران.
وتابــع: مــن المتوقــع أن تعقــد الحكومــة واالتحــاد الكنــدي هــذه المبــاراة التمهيديــة 
ــي  ــرة ف ــا اتحــاد الك ــد لن ــه أك ــى ان ــا ال ــع، الفت ــة والدواف ــن النميم ــة م ــة، خالي والودي
ــاد  ــع االتح ــة م ــات الازم ــع االتفاق ــرم جمي ــه أب ــة أن ــامية االيراني ــة اإلس الجمهوري
الكنــدي لكــرة القــدم فــي هــذا اإلطــار وفــي حالــة انتهــاك االتفاقيــات، ســيكون الجانب 

الكنــدي مســؤواًل عــن جميــع العواقــب.
ــواردة فــي وســائل اإلعــام بخصــوص اتفاقيــة الســام  ــار ال وحــول بعــض األخب
قــال: إن الجمهوريــة اإلســامية  أرمينيــا  أذربيجــان وجمهوريــة  بيــن جمهوريــة 
ــة. ــع ســكان المنطق ــدول وســيادتها وحقــوق جمي ــة تدعــم وحــدة أراضــي ال االيراني
علــى صعيــد اخــر انتقــد المتحــدث باســم الخارجيــة جعــل ابســط الشــؤون 
الرياضــة »ألعوبــة« فــي التجاذبــات الحزبيــة والسياســية فــي كنــدا، محمــا الجانــب 
الكنــدي مســؤولية عواقــب نقــض التوافــق بيــن اتحــادي كــرة القــدم االيرانيــة 

والكنديــة.
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