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إيران تحذر من فايروس ألكتروني يستهدفها

البحرين: مجلس الشورى يوافق على إنشاء هيئة 
مختصة لحماية الخصوصية

الدفاع المدني العماني: إنقاذ نحو 17 شخصا 
جراء إعصاء ميكونو

اجلورن��ال - متابعة: ح��ذرت وزارة الت�صالت وتقني��ة املعلومات الإيرانية ، 
م��ن خطر برنامج يحم��ل عنوان VPNFilter ، الذي وق��ع �صحيته اكرث من 
ن�ص��ف ملي��ون م�صتخ��دم يف العامل حت��ى الن. واأو�صح��ت ال��وزارة اأن بح�صب 
املعلومات والر�صد واملتابعة، فان من املحتمل �صيوع هذا الربنامج يف البالد 
يف ال�صاع��ات او الي��ام القادمة. واأك��دت اأن الربنامج ي�صته��دف امل�صتخدمني 
وال���ركات ال�صغرى واملتو�صطة، ع��رب خمتلف الجهزة واملعدات من ماركات 
"NETGEAR" ،"Mikrotik" ،"Linksys"و "TP-Link" والتي قد 
VPNFi -"  تك��ون عر�صة لال�صابة يف حال ع��دم حتديثها. واأ�صارت اىل اأن
ter " برنام��ج خط��ر بامكان��ه ا�صتخدام معلومات املت���رر، وميلك قابلية 

تعطيل الجهزة املت�صلة بالنرتنت، ويوؤدي لتكلفة عالية لعادة ت�صغيلها.

اجلورن��ال - متابع��ة: واف��ق جمل�س ال�ص��ورى البحريني، على م���روع قانون 
"حماية البيانات ال�صخ�صية"، واإن�صاء هيئة خمت�صة بذلك، ملواجهة التهديدات 

املحتملة للحياة اخلا�صة واحلريات ال�صخ�صية.
ويهدف م�روع القانون اإىل توفر احلماية القانونية للخ�صو�صية ال�صخ�صية، 
الت��ي تعت��رب حق��ا اأ�صا�صيا كفله د�صت��ور الب��الد، وعليه ينبغ��ي حمايتها، وفق 

�صمانات، بح�صب �صحيفة "الأيام" البحرينية.
وقال��ت رئي�صة اللجنة الت�ريعي��ة دلل الزايد: "ل يوجد خالف على اأن العملية 
الت�ريعي��ة حتت��اج وق��ت للتعديل اأو احلذف، فه��ذا القانون من اأه��م القوانني، 
التي و�صعت لكفالة حماية حقوق الأفراد"، م�صرة اإىل اأن هناك عدد من الدول 
و�صع��ت قانون يت�صابه يف امل�صم��ون". وراأت الزايد اأن م�روع القانون يت�صق 
مع املبادئ الدولية يف جمال حماية البيانات ال�صخ�صية، وي�صتكمل املنظومة 
الت�ريعي��ة املتعلقة بتطوير حماية البيانات ال�صخ�صي��ة. ياأتي ذلك، يف �صوء 
انت�ص��ار ا�صتخدام الو�صائل الإلكرتونية لتحرير وتبادل امل�صتندات واملعامالت، 

والتهديد املحتمل للحياة اخلا�صة واحلريات ال�صخ�صية.

اجلورن��ال - متابع��ة: جنحت الهيئ��ة العامة للدفاع امل��دين والإ�صعاف 
العماني��ة يف اإنق��اذ نحو 17 �صخ�صا جراء اإع�ص��اء ميكونو الذي �رب 
الب��الد، كما جن��ح امل�صعفون ف وطاقم الطوارئ الطبي يف معاجلة عدد 

كبر من امل�صابني.
وبح�ص��ب �صحيف��ة "تامي��ز اأوف عمان"، ف��اإن 17 �صخ�ص��ا مت اإنقاذهم 
على الأقل يف عمليات ممتدة لفرق الدفاع املدين والإ�صعاف و�صلت اإىل 
حمافظة ظفار حيث جنحت يف اإنقاذ 2 من املغرتبني يف منطفة فراق، 
كما اأنقذت نحو 6 اأ�صخا�س اآخرين من الغرق يف املياه، ون�رت الهيئة 
�ص��ورا للحظ��ات انقاذ بع���س الأ�صخا���س وانت�صال البع���س من املياه 

ومعاجلة اآخرين.
وا�صتجاب��ت فرق النق��اذ وطاقم الرعاية الطبية اإىل ن��داء امراأة اآ�صيوية 
يف �صاللة ، مقدمني رعاية طبية عاجلة لها يف حمل اإقامتها، وجنحت 
اأي�ص��ا يف اإنق��اذ عديد من الأ�صخا�س من الغرق اإ�صافة اإىل اإ�صعاف عدد 

كبر من امل�صابني. 

تتخ��ذ اململكة العربية ال�صعودي��ة، يف الأول من يونيو/
حزي��ران املقبل، ق��رارا تاريخيا، متا�صي��ا مع خطة ويل 
العهد الأمر حممد بن �صلمان. ووفقا ل�صحيفة "عكاظ" 
ال�صعودي��ة، "تتخ��ذ املوؤ�ص�ص��ات احلكومي��ة ال�صعودي��ة، 
تباعًا، اإج��راءات تتما�صى مع خطة الإ�صالحات املالية 
والجتماعي��ة يف الب��الد )روؤي��ة 2030(، التي يقودها 
الأم��ر حمم��د ب��ن �صلم��ان، بغية حتدي��ث نظ��م الدولة، 
املو�صوفة ب�"املحافظ��ة"، واملعتمدة يف نظام حكمها 
عل��ى قوانني مقتب�صة من ال�ريع��ة الإ�صالمية. وتطبيقًا 
لق��رار جمل���س ال��وزراء ال�صع��ودي، ب�ص��اأن الإ�صالحات 
املالي��ة يف الدول��ة، الهادف��ة اإىل تقلي���س الهدر املايل 

العام��ة  املوؤ�ص�ص��ة  ق��ررت  الدخ��ل،  م�ص��ادر  وتنوي��ع 
للتاأمين��ات الجتماعي��ة يف ال�صعودي��ة، الي��وم الأح��د 
27 مايو/اأي��ار، الب��دء ب�رف معا�ص��ات املتقاعدين، 
اعتب��ارا من �صهر يونيو/حزيران الق��ادم، وفقا للتقومي 
املي��الدي، علم��ا اأن الع��ام الهج��ري ينق���س نح��و 11 
يوم��ًا عن امليالدي، م��ا يعني توفر مه��م يف الدفعات 
املالي��ة احلكومي��ة لثل��ث �صه��ر تقريب��ا. وق��ال الناطق 
با�ص��م املوؤ�ص�صة عبد اهلل العبد اجلب��ار، اأنه "�صيتم اإيداع 
املعا�ص��ات يف ح�صاب��ات امل�صتفيدي��ن، واأف��راد عائل��ة 
املتقاع��د املتوفى، وتعوي�س التعطل ع��ن العمل، بداية 
كل �صه��ر مي��الدي"، م�ص��را اإىل اأن املوؤ�ص�ص��ة ت���رف 
املعا�ص��ات التاأميني��ة ال�صهرية امل�صتحق��ة للم�صتفيدين 
"مقدم��ا" يف اأول كل �صه��ر، وفقا ملا ين�س عليه نظام 

التاأمينات الجتماعية، حيث اأن املعا�س، الذي ي�رف 
اأول �صهر يونيو، هو معا�س �صهر يونيو.

وتبل��غ قيمة املعا�صات التي ت�رفه��ا املوؤ�ص�صة �صهريا 
نح��و ملي��ار و700 ملي��ون ريال )ح��وايل 453 مليون 
دولر اأمريكي( لأكرث من 360 األف م�صتفيد يف اململكة.
وكانت ال��وزارات والأجهزة احلكومي��ة ال�صعودية بداأت، 
يف 2 اأكتوبر/ت�ري��ن الأول املا�صي، بتطبيق "التقومي 
املي��الدي" يف �رف رواتب وع��الوات املوظفني، بدًل 
م��ن "التقومي الهجري" الذي ظ��ل م�صتخدما، منذ اإن�صاء 
اململك��ة، قب��ل نح��و 86 عام��ا، ويح�ص��ل املوظ��ف يف 
ال�صعودي��ة عل��ى راتبه ال�صه��ري يف ال�25 م��ن كل �صهر 
مي��الدي، بدل مما كان متبع��ا �صابقا بح�صول املوظف 

على املرتب كل 25 يوما من ال�صهر الهجري.

اإن حتذي��رات الإم��ارات تل��ك مل تك��ن نابع��ة م��ن جمرد 
دواف��ع اأمنية. فهذه اللغة الت��ي ا�صتخدمتها دول احل�صار 
)ال�صعودي��ة والإم��ارات والبحري��ن وم���ر(، كم��ا يقول 
�صابي��ل، تت�ص��ق م��ع الت�ريح��ات املن�صوب��ة ل��ويل عهد 
اأبوظب��ي والتي ك�صفته��ا برقي��ات ويكيليك�س بني عامي 
2010 و2011. برقي��ات ويكيليك�س امل�ّربة ت�صّمنت، 
بح�ص��ب �صابيل، ت�ريحات ملحمد بن زايد عن م�صائل مل 
يتناوله��ا يف العل��ن، لكنها تنم ع��ن الدينامية ال�صيا�صية 
املتغرة يف منطقة اخلليج. وتوحي اللغة املن�صوبة لويل 
عه��د اأبوظبي يف تلك الربقيات ب��اأن دوافع الإمارات من 
احل�صار مل تكن نابعة كلها من هواج�س اأمنية جتاه قطر؛ 
بل رغبة يف قمع املعار�صة ببلده اأي�صًا. ومن املفارقات 
اأن ب��ن زاي��د مل ي��دِل حتى الآن ب��اأي ت�ري��ح علني عن 
الأزمة اخلليجي��ة الراهنة، تاركًا ل�صقيقه وزير اخلارجية 
عبد اهلل، وغره ممن ينوب عنه، التحدث با�صم احلكومة.

ومنذ اأن اأ�صبح بن زايد احلاكم الفعلي بعد اإ�صابة رئي�س 
الب��الد، ال�صي��خ خليفة ب��ن زاي��د اآل نهيان، بنوب��ة قلبية 
ع��ام 2014، بات��ت الإم��ارات �صمن ك��ربى خم�س دول 
م�صت��وردة لل�صالح. وتواجه الإم��ارات انتقادات متزايدة؛ 
لدعمه��ا النقالبات الع�صكرية يف عم��وم املنطقة واأي�صًا 
لدعمها ملي�صيات وجماعات انف�صالية يف ليبيا واليمن، 
ف�ص��اًل ع��ن الرتاج��ع املخيف يف مل��ف حق��وق الإن�صان 
داخل البلد الذي كان اأول من اأن�صاأ وزارة لل�صعادة! ووفقًا 
ملعهد �صتوكهومل الدويل لأبح��اث ال�صالم، فاإن الإمارات 
هي ثاين اأكرب م�صرٍت لل�صالح الأمريكي يف ال�رق الأو�صط 
بع��د ال�صعودية، حتى اإن وزير الدف��اع الأمريكي، جيم�س 
ماتي�س، اأطلق عليها لقب "اإ�صبارطة ال�صغرة"، يف اإ�صارة 
اإىل املدين��ة اليونانية التي ا�صُته��رت بنزعتها الع�صكرية 

املهيمنة. الإم��ارات، التي بالكاد يتجاوز عدد مواطنيها 
مليون ن�صمة، اأ�صح��ت القوة الع�صكرية الإقليمية اجلديدة 
بن�ره��ا قواتها للقت��ال يف اأفغان�صت��ان واليمن، و�صنها 
املزع��وم لغارات يف ليبي��ا، واإقامتها قواعد ع�صكرية يف 
جمهوري��ة اأر�س ال�صومال واإريرتيا. وق��د برز هذا الأمر 
يف احتالل اأبوظبي الأخر جلزيرة �صقطرى اليمنية قبالة 
الق��رن الأفريقي، والتي اأُجربت على الن�صحاب منها بعد 

نحو اأ�صبوعني من ال�صيطرة.
�صقطرى

البل��د ال��ذي ا�صته��ر ل�صن��وات بتق��دمي الدع��م الإن�ص��اين، 
اأ�صحى حتت حكم حممد بن زايد، حليفًا رئي�صًا للوليات 
املتح��دة، و�ص��وف يق��دم دعم��ًا حموري��ًا لوا�صنطن حال 
اندلع اأي مواجهة ع�صكرية مع اإيران، كما يقول الكاتب.
يف اإح��دى الربقيات امل�ربة )يع��ود تاريخها اإىل فرباير 
2009(، وع��د ب��ن زاي��د امل�صوؤولني الأمريكي��ني قائاًل: 
"مبج��رد اأن يطل��ق  الإيرانيون �صواريخه��م �صنالحقهم 

ونقتلهم".
- الق�صاء على الإخوان

وم��ع اأن اإي��ران ظلت الهاج���س الأمني الأب��رز ملحمد بن 

زاي��د حتى قب��ل ثورات الربيع العرب��ي بوقت طويل، فاإن 
اهتمام��ه واإخوان��ه ان�ص��ب عل��ى "ع��دو ل��دود" اآخر؛ هو 
جماع��ة الإخ��وان امل�صلم��ني، ح�صبما ج��اء يف الربقيات 
امل�رب��ة. ونق��ل الكاتب يف تقري��ره، ع��ن كورتني فرير 
موؤلفة كت��اب "الإ�صالم الريعي.. تاأثر الإخوان امل�صلمني 
يف امَلِلِكيَّات اخلليجية"، اأن الأنظمة امللكية واحلكومات 
�صب��ه الدميقراطي��ة يف املنطقة ظلت تنظ��ر اإىل مطالبات 
وال�رعي��ة  ال�صيا�ص��ي  بالن�ص��اط  بال�صم��اح  اجلماع��ة 
النتخابية على اأنها تهديد لها منذ اأن اكت�صبت نفوذاً عرب 
�صناديق القرتاع.  وقالت املوؤلفة: اإن "الربقيات تعك�س 
اإىل اأي م��دى خل��ط بن زايد ب��ني اجلماع��ات الراديكالية 
كالإخ��وان  املعتدل��ة  ال�صيا�صي��ة  واحل��ركات  العنيف��ة 
امل�صلم��ني". ويف برقية اأخرى تع��ود اإىل نوفمرب 2004، 
اأف��اد م�صوؤولون اأمريكيون اأن ويل عه��د اأبوظبي قال اإنه 
اكت�ص��ف وجود عنا�ر من الإخ��وان امل�صلمني باجلي�س، 

وبنيَّ لهم كيف اأنه اأخ�صعهم لعملية غ�صل دماغ.
وخاطب بن زايد الأمريكيني ممازحًا، يف برقية يف يوليو 
2005، قائ��اًل "ا�صتخدمن��ا مكن�ص��ة" لتنظيف الإمارات 
منه��م )الإخوان امل�صلمني(. ويف برقية اأخرى موؤرخة يف 

فرباي��ر 2009، ذكر دبلوما�صي��ون اأمريكيون اأن بن زايد 
يرى "بو�ص��وح �صديد" اأن "التاأث��ر الإيراين على جماعة 
الإخ��وان امل�صلم��ني مبثاب��ة و�صيلة لتحري���س اجلماهر 
العربي��ة، ودمغ قادة املجتمع العرب��ي التقليديني باأنهم 
عاج��زون". ونقل��ت اإحدى برقيات ع��ام 2007 عن ويل 
عهد اأبوظبي قوله "احلمد هلل على وجود ح�صني مبارك"، 
ب��اأي  �صيف��وزون  امل�صلم��ني  الإخ��وان  ب��اأن  وتوقعات��ه 
انتخاب��ات جُترى يف م���ر. وبداأت الإم��ارات ا�صتهداف 
املتعاطفني مع جماع��ة الإخوان اأوائل ت�صعينيات القرن 
املا�ص��ي، بع��د اأن توىل بن زاي��د م�صوؤولية جه��از الأمن 
عق��ب تعيينه رئي�ص��ًا لهيئة اأركان الق��وات امل�صلحة عام 
1993. وامت��دت م�صي��دة ال�صته��داف لت�صمل احلركات 
الجتماعي��ة غر العنيف��ة التي كانت �صلط��ات الإمارات 
تالحقها يف املا�صي، ل �صيما حركة الإ�صالح التي كان 
ُينظ��ر اإليها عل��ى اأنها ت�صكل تهدي��داً �صيا�صي��ًا ووجوديًا 

لرتباطها من الناحية العقائدية مع جماعة الإخوان.
وبع��د و�صول اجلماعة للحك��م يف م�ر عقب ثورة العام 
2011، اأدت الإمارات دوراً ملمو�صًا يف تاأليب اجلماهر 
عل��ى الرئي���س حممد مر�ص��ي، ومّول��ت حم��الت اإعالمية 
و�صيا�صي��ة كبرة لزعزعة حكم��ه النا�صيء، وانتهى الأمر 
بتقدمي اأبوظبي دعمًا ماليًا و�صيا�صيًا لالنقالب الع�صكري 

الذي نفذه اجلي�س يف يوليو 2013.
- معاداة اجلزيرة

 وطبق��ًا لربقي��ات م�ّرب��ة، ف��اإن ب��ن زاي��د هاج��م قناة 
اجلزي��رة ب�صبب ما و�صف��ه بتاأثرها ال�صلب��ي على الراأي 
الع��ام العرب��ي عقب الغ��زو الأمريك��ي للع��راق. وحرَّ�س 
الوليات املتحدة على ق�صف مقر ال�صبكة بالدوحة، على 

الرغم من اأن ذلك قد يكون من قبيل املزاح الثقيل.
وبحل��ول ع��ام 2009، بات ب��ن زايد اأك��رث ارتيابًا جتاه 
قن��اة اجلزي��رة وقطر حت��ى اإنه ا�صتخ��دم األفاظ��ًا قا�صية 

ب�صاأنهما يف لقائه مع ال�صفر الأمريكي )اآنذاك( ريت�صارد 
اأول�ص��ن، والوف��د املراف��ق له. وطل��ب منهم ع��دم ت�صجيل 
مالحظ��ات. وكان اإغالق قن��اة اجلزيرة من بني املطالب 
ال� 13 التي طرحتها دول احل�صار يف اأول الأزمة، والتي 
رف�صته��ا قط��ر �صكاًل ومو�صوع��ًا وقالت اإنه��ا غر قابلة 

للنقا�س اأ�صاًل.
ويف برقي��ة تع��ود اإىل فرباي��ر2009، اعتقد ب��ن زايد اأن 
قط��ر غدرت مبجل���س التع��اون اخلليجي عندم��ا عر�صت 
مب��ادرات دبلوما�صية على اإيران، قائاًل اإن الدوحة "جزء 
من الإخ��وان امل�صلمني"، وهما تهمتان رئي�صيتان وردتا 
بقائم��ة الته��م املوجه��ة �ص��د الدوح��ة يف اإط��ار الأزمة 
اخلليجي��ة الراهنة. وك�صفت بع���س الربقيات امل�ربة اأن 
م�صكل��ة بن زايد م��ع اجلزي��رة ذات طاب��ع �صخ�صي، فهو 
يعتقد اأن القناة كان لها تاأثر �صلبي على اأ�رته. وحتدث 
ويل عه��د اأبوظب��ي يف ثالث��ة اجتماع��ات عل��ى الأق��ل، 
ُخ�ص�ص��ت ملناق�ص��ة التط��ورات يف حرب��ْي اأفغان�صت��ان 
والعراق، عن ق�صة ابنه مع قناة اجلزيرة. وورد يف اإحدى 
الربقي��ات يف اأبريل 2004، اأنه و�ص��ف ابنه باأنه "ذكي 
وطال��ب متفوق، لكنه ب��ات يف الآونة الأخ��رة يعرب عن 
اآراء معادي��ة للغ��رب". وه��و يعتقد اأن تل��ك الأفكار نتاج 

م�صاهدته قناة اجلزيرة لأوقات طويلة.
وم�ص��ى ب��ن زايد يف ه��ذا ال�ص��دد اإىل الق��ول: "اإذا كانت 
اجلزيرة ت�صتطيع التاأثر على حفيد زعيم معتدل كال�صيخ 
زاي��د به��ذه الطريقة، فتخيلوا ما ميك��ن اأن تفعله مع غر 

املتعلمني اأو مع من ينتمون للطبقات الدنيا".
ومن��ذ اندلع ث��ورات الربي��ع العربي انتهج��ت الإمارات 
�صيا�ص��ة متوي��ل اأو اإن�ص��اء من�ص��ات اإعالمي��ة ت�صعى من 
خاللها لتقلي���س تاأثر القناة القطري��ة، التي كانت وما 
زال��ت �صببًا رئي�صيًا يف حترك ال�صع��وب العربية للمطالبة 

بحقوقها، بعد عقود من ال�صمت وال�صت�صالم.

ادىل الناخب��ون يف كولومبي��ا باأ�صواته��م ، ام�س الأحد 
، يف انتخاب��ات رئا�صية تثر انق�صام��ا عميقا وخماوف 
م��ن احتمال اأن يقو�س الفائز فيها اتفاقية ه�صة لل�صالم 
م��ع مقاتلي جماعة القوات امل�صلحة الثورية الكولومبية 
القت�ص��ادي  النم��وذج  يعط��ل  )ف��ارك(اأو  املارك�صي��ة 
املوؤي��د لقطاع الأعم��ال يف الب��الد. ويف اأول انتخابات 
من��ذ التوقي��ع على اتفاقية ال�ص��الم يف 2016 مع فارك 
�صيح��دد الناخبون ال�صخ�صية الت��ي �صتحل حمل الرئي�س 
خ��وان مانويل �صانتو�س الذي ف��از بجائزة نوبل لل�صالم 
لإنهائ��ه ال�راع ال��ذي ا�صتمر 50 عام��ا يف كولومبيا. 
وتعه��د اأب��رز املر�صح��ني اليمين��ي اإيفان دوك��ي بتغير 
بن��ود اتفاقية ال�صالم و�صجن املتمردين ال�صابقني بتهمة 
ارتكاب جرائم حرب. وق��ال املر�صح الي�صاري جو�صتافو 
بي��رتو الذي احتل املرك��ز الثاين يف ا�صتطالع��ات الراأي 
اإن��ه �صيع��دل ال�صيا�ص��ة القت�صادي��ة لكولومبي��ا ويعي��د 
توزي��ع ال��رثوة من الأغني��اء للفقراء. وج��اء خلفهما يف 
ا�صتطالع��ات الراأي غر املوثوق بها غالبا مر�صح الو�صط 
�صرجي��و فاج��اردو والنائ��ب ال�صاب��ق للرئي�س جرمان 
فارجا�س الذي يحظى بدعم �صانتو�س. واإذا مل يح�صل اأي 
مر�صح على اأك��رث من 50 يف املئة �صيخو�س املر�صحان 
الل��ذان ت�صدرا القائمة يف اجلولة الأوىل جولة اإعادة يف 
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درعا السورية.. المعارضة تتوحد والجيش يحشد والكل يفضل المصالحة

اأعلنت ف�صائل �صورية معار�صة م�صلحة عن توحدها 
حت��ت م�صمى "جي���س الإنقاذ" يف درع��ا والقنيطرة، 
تزامنا مع مفاو�صات ت�صوي��ة جتري برعاية رو�صية 
اخلي��ار  ب��دل  باملنطق��ة  امل�صل��ح  التواج��د  لإنه��اء 

الع�صكري.
"جي���س  اأن م��ا ي�صم��ى  وذك��رت مواق��ع معار�ص��ة 
الإنق��اذ" ج��اء نتيجة اندم��اج ف�صائل منه��ا "فرقة 
اأح��رار ن��وى وفرقة ال�صهي��د جميل اأب��و الزين وفرقة 
املغاوي��ر اخلا�صة، وحتالف اأبناء اجلولن وعدد من 
الف�صائ��ل امل�صتقلة، وت�صم ه��ذه الف�صائل املذكورة 

عددا من الألوية والكتائب".
من جهته��ا اأكدت م�ص��ادر مطلعة حر���س احلكومة 
اجلنوبي��ة  املنطق��ة  امل�صاحل��ة يف  عل��ى  ال�صوري��ة 
وتف�صيله��ا �صيناري��و مماث��ل لتف��اق ري��ف حم�س 
ال�صم��ايل وريف حماة اجلنوبي على �صيناريو جنوب 
دم�صق، لفتا اإىل اأن كل الجتماعات التي تتم حاليا 
برعاية رو�صية مع ممثلني عن امل�صلحني تدعوهم اإىل 
امل�صاحلة لتجنب اخلي��ار الع�صكري، اإل اأن الف�صائل 
امل�صلح��ة اإىل الي��وم مل تب��د، ح�صب "الوط��ن" اأي نية 

للت�صالح بعك�س رغبة الأهايل يف تلك املناطق.
وقال نائب رئي�س الهيئة العليا للتفاو�س املعار�صة 
خالد املحاميد ": "اأن��ا �صخ�صيا مع اإعادة موؤ�ص�صات 
الدول��ة وب�ص��ط �صيادته��ا عل��ى ت��راب �صوري��ا وفتح 
املع��رب بوجود ق��وات رو�صية م�صرا اإىل اأن��ه �صد اأي 
عمل ع�صك��ري يف املنطقة لأنه يزيد الدمار والنزيف 
الب���ري من الطرفني، "نحن يف مرحلة جديدة وهي 

مرحلة العملية ال�صيا�صية واحلل".
وكان��ت و�صائل اإعالم تناقل��ت موؤخرا اأنباء عن قرب 
معركة ك��ربى يح�صد لها اجلي�س ال�صوري يف اجلنوب 
بدرعا والقنيط��رة �صد الوجود امل�صل��ح بعد اأن اأكمل 
فر�س �صيطرته على كامل حميط دم�صق والغوطتني.

وح�ص��ب �صحيفة "الوطن" ال�صوري��ة تخ�صع اأكرث من 
ن�صف مدينة درعا ل�صيطرة امل�صلحني وكذلك مناطق 
داع��ل واإبطع وحمج��ة واإنخل يف ري��ف درعا ف�صال 
ع��ن �صيطرته��م على بل��دات طرجنة وجبات��ا اخل�صب 

واأوفانيا واملكا�ر يف حمافظة القنيطرة.
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روحاني : االوروبيون اختاروا االتفاق النووي رغم الضغوط االميركية

اكد الرئي�س اليراين "ح�صن روحاين" ان الوروبيني اختاروا 
التفاق النووي رغم ال�صغوط المركية للتخلي عنه.

ون��وه روحاين يف لق��اء مع عدد من علم��اء الدين اىل ذكرى 
الم��ام  اليراني��ة  ال�صالمي��ة  رحي��ل موؤ�ص���س اجلمهوري��ة 
اخلمين��ي ، وق��ال ان كرام��ة وا�صتقالل البل��د حتققت بف�صل 
توجيهات وقي��ادة المام اخلميني و�صمود ال�صعب والتفافه 
ح��ول قائده م��ن اج��ل تاأ�صي�س النظ��ام ال�صالم��ي. واو�صح 
رئي���س اجلمهوري��ة ان الث��ورة ال�صالمي��ة �صع��ت اىل حتقيق 

هدف��ني، وهما ان نعل��ن للعامل ان ال�صالم لدي��ه القدرة على 
ادارة املجتمع وميتلك برنامج لدارة جميع �صوؤون املجتمع، 
وبا�صتطاعت��ه ادارة البالد واملجتمع ب�ص��كل اف�صل، والهدف 
الثاين هو ان نتمكن من تعريف دين اهلل ل�صعوب العامل ب�صكل 

اف�صل وعلى نطاق او�صع.
وا�ص��ار روح��اين اىل ان حكومت��ه اتخ��ذت خط��وات لتح�صني 
و�ص��ع القت�ص��اد الوطن��ي حي��ث متكن��ت من احت��واء معدل 
الت�صخ��م وحت�صني النمو القت�صادي مب��ا يتنا�صب مع الوعد 
الذي قطعه لل�صعب، كما قامت باتخاذ اجراءات جيدة ل�صون 
ال��رثوات الوطنية وتنفي��ذ ا�صتثمارات �صخم��ة، لفتا اىل ان 

انت��اج ايران جتاوز انتاج قط��ر يف حقل الغاز امل�صرتك، كما 
قام��ت باحتاذ خط��وات جيدة يف باقي حق��ول النفط والغاز 
امل�صرتك��ة. وتط��رق رئي�س اجلمهوري��ة يف جانب من حديثه 
اىل العالق��ات اخلاجية واك��د ان احلكومة بذلت جهودها من 
اج��ل �صيانة احلقوق الوطني��ة ومكت�صبات ال�صع��ب والتقليل 
م��ن الجحاف الذي حلق به، م�صيفا: ان احلكومة اتخذت يف 
جم��ال الق�صايا الدولية، خطوات موؤث��رة عديدة وعلى �صبيل 
الثم��ال الغ��اء 6 ق��رارات ملجل�س الم��ن �صد ال�صع��ب، حيث 
الي��وم وبالرغم من ان�صحاب امركا من التفاق النووي فان 
ه��ذه القرارات مازال��ت لغية وعدمية الث��ر. وتابع روحاين 

قائ��ال: ان احلكوم��ة ا�صتطاعت كذلك اغالق مل��ف الدرا�صات 
الع�صكرية املزعومة PMD والذي ادعى البع�س انه لميكن 
ت�صويت��ه لعدة عق��ود. وا�صاف رئي�س اجلمهوري��ة:  ان الفرق 
ب��ني التخ�صيب يف الوق��ت احلا�ر مع املا�صي هو ان المم 
املتح��دة كانت زعم��ت يف ال�صاب��ق ان اي��ران وب�صبب وجود 
خمالف��ات لي�س لديها حق قانوين باج��راء التخ�صيب، ولكن 
الي��وم وبق��رار المم املتح��دة نف�صها ا�صب��ح التخ�صيب عمل 
قانوين كما ان امركا �صوتت اي�صا ل�صالح هذا القرار،  وهذا 
الجراء كان ل�صمان حقوق ال�صعب وال�صعي لرفع احليف عن 

ال�صعب اليراين.
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ك�شفت �شل�شلة برقيات ن�شرها موقع 
الإمارات  "ويكيليك�س" دوافع 
العربية حل�شار دولة قطر عرب 

�شل�شلة حتذيرات وّجهتها اأبوظبي 
مل�شوؤولني اأمريكيني حّر�شتهم فيها 
على الدوحة وقناة اجلزيرة، حتى 

قبل فر�س ح�شار يونيو 2017 
بوقت طويل.

وتوؤكد تلك الربقيات اأن الإمارات 
كانت با�شتمراٍر هي القوة الدافعة 

وراء حملة القمع التي طالت جماعة 
الإخوان امل�شلمني؛ حيث قال الكاتب 

اأندرو �شابيل، يف تقرير ل�شبكة 
اجلزيرة الإخبارية،


