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طبعة العراق 

قصي السهيل
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دعـا اخلــبـيــر االمـنـي عـمــاد عـلـو
احلـــكـــومـــة الى تـــعـــزيـــز قــدرات
الــدفــاع اجلــوي عــبــر مــنــظــومـة
صــــواريخ مــــتــــطــــورة ورادارات
تــسـتــطــيع من خاللــهــا مـعــاجلـة
االهــداف مــتـــوســطــة االرتــفــاع 
مـــؤكــــدا ان اســـتـــهــــداف مـــواقع
احلشد الـشعبي او مـقرات اخرى
داخل الـعـراق بــطـائـرات مـسـيـرة
يـهــدف الى تـصــعـيـد الــتـوتـر في
ـنـطـقـة بـ ايـران والـسـعـوديـة ا
وامـريـكـا. وقــال عـلـو لـ (الـزمـان)

امس انـه (حــــتى االن لم تــــثــــبت
الــتـحــقـيــقـات اجلــهـة الــتي تـقف
ــســيــرة الــتي وراء الــطــائــرات ا
تـســتـهــدف مـواقع احلــشـد داخل
العراق والسيما ان تلك العمليات
تـدخـل في اطـار تــصــعـيــد االزمـة
ـنـطـقة الـراهـنـة الـتي تـشـهـدهـا ا
اجلـاري بــ طــهـران وواشــنـطن
والــريــاض) الفــتــا الى ان (هــذه
اجلـهــات تـعـد احلــشـد احـد اذرع
ايـران داخل الـبالد وحتـاول عـبـر
الـطـائـرات من دون طـيـار توجـيه
قراته وبـالتالي ينعكس ضربات 
هـذا االمــر سـلــبـا عــلى الــسـيـادة

الـعـراقـيـة) داعـيـا احلـكـومـة الى
(تــعــزيــز قــدرات الــدفــاع اجلــوي
ــنــظـــومــة صــواريخ مــتــطــورة
ورادارات تـســاعـد عـلى مــعـاجلـة
ـســيـرات الــتي تـخــتـرق اجـواء ا
الـعـراق والــتي تـكـون مــتـوسـطـة
االرتــــــفـــــاع او ذات الـــــطـــــيـــــران
ــــنع تــــكــــرار تـــلك ــــنــــخـــفض  ا
االسـتهـدافـات الـتي تتـعـرض لـها
مقـرات احلـشـد او اي معـسـكرات
اخـرى داخـل الـعــراق). وتــعـرض
مــعـسـكــر لـلــحـشــد الـشــعـبي الى
ضــربـــة جــويــة مــجـــهــولــة غــرب
االنبـار.وقـال مـصـدر في تـصريح

امس ان (طـائـرة مـجـهـولـة نـفذت
ـحــيط مـعــسـكـر ضـربــة جـويــة 
رصـنات التـابع لقـاطع عمـليات ا
االنـبـار لــلـحـشـد) واشار الى ان
(الـضـربـة جـاءت بـعـد يـوم واحـد
من انـتـهـاء عـمـلـيـات ارادة نـصـر
اخلـامـسـة الـتـي كـانت تـتـخـذ من
رصنات مقرا للعمليات معسكر ا
ــــصـــدر ان اجلــــوالـــة) وتــــابع ا
(الضـربـة لم تؤدي الى وقـوع اية
خسائـر بشـرية). وتـعرضت عددا
من مـــــقــــرات احلــــشــــد  في وقت
ســــابق الـى قــــصف بــــطــــائـــرات
مسيرة مـجهولة ادت الى احلاق

اضــرار مــاديــة ووقــوع خــســائـر
بشـريـة فيـما  فـتح حتـقيق في
مالبــسـات هــذه الــعـمــلــيـات دون
الـكـشف الـنـتـائج او اجلـهة الـتي
تقف وراء تلك الهجمات. الى ذلك
أعلن الـقـيـادي في حشـد األنـبار  
قـــطـــري الــعـــبـــيــدي عـن انــطالق
عملية أمنـية لتعقب خاليا داعش
بـــ صــــحـــراء األنــــبـــار وصالح
الدين.وقال الـعبيـدي في تصريح
امس إن (قيادة عـمليـات اجلزيرة
مـــــســــنــــودة بـــــقــــوات احلــــشــــد
الــعـــشــائــري وبــدعـم من طــيــران
اجلـيش بـاشـرت بــحـمـلـة أمـنـيـة
ـــــنــــاطق لـــــتــــعــــقـب داعش في ا
الصـحـراوية بـ األنـبار وصالح
الدين) مبينا ان (احلـملة األمنية
تأتي على خـلفـية معـلومات تـفيد
بــــــوجــــــود خاليــــــا لـــــداعـش في
ستـهدفـة). فيـما افادت نـاطق ا ا
قـيــادة عـمـلــيـات بـغــداد بـأن قـوة
أمـنــيـة قــتـلت انــتـحـاريــاً يـرتـدي
حـزامــاً نـاسـفــاً ويـحــمل رمـانـات
يـدويــة وكالشــنـكــوف في قــضـاء

الطارمية.
وقال إعالم القيادة في بيان امس
إن (الـقـوات األمـنــيـة في الـقـيـادة
قـتــلت انـتـحــاريـاً يـرتــدي حـزامـاً
ناسفاً ويحـمل عدداً من الرمانات
الـيـدويـة وسالح كالشـنـكـوف في
قـريـة الـغـزيـلـيـة ضـمن الـقـضاء).
وعـثـرت قـيـادة عــمـلـيـات نـيـنـوى
امـس االول عــــــــلى نــــــــفـق كـــــــان
يـــســـتـــخــدم لـــتـــدريب عـــنـــاصــر
داعش.وذكـرت الـقــيـادة في بـيـان
امس انه ( تـنـفـيذ واجـب امني
مـشتـرك من قـبل الـفـرقـت  16 و
20 وفــــوج مـــغـــاويــــر الـــقـــيـــادة
والشـرطة واحلـشد ضمـن مناطق
جـــنــوب الــبـــعــاج والى بـــحــيــرة
ـنـايف وكـذلك سـنـيـسـلـة وجـبل ا
وصل وفي داخل جنوب وغـرب ا
ـــديـــنـــة) وأضــاف أن احـــيــــاء ا
(الـعـمــلـيـة اسـفـرت الــعـثـور عـلى
نـــفق كـــان يـــســتـــخـــدم لـــتــدريب
عــنــاصـــر داعش وثالثــة أحــزمــة
ناسفـة وعبوات ناسـفة فضالً عن
إلقاء القـبض على ستة مـطلوب

ادة 4 إرهاب).  وفق ا
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ـديــريـة الــعـامــة لـلــتـقـو اكــدت ا
واالمــتـحـانـات فـي وزارة الـتـربـيـة
ــتــغــيــبــ الـــســمــاح لــلــطــلـــبــة ا
ــنـتــهـيــة بـإداء لــلــصـفــوف غـيــر ا
االمــــتــــحــــانــــات حــــفــــاظــــا عــــلى
مــسـتـقـبـلــهم .وذكـر بـيـان لـلـوزارة
امـس ان (وكـيل الــوزارة لـلــشـؤون
الــفـنـيـة عــلي مـسـعــد اإلبـراهـيـمي
اصـدر اعـمامـا لـلمـديـريات الـعـامة
لــلـتـربــيـة في بـغــداد واحملـافـظـات
كــافــة يــنص بــالـســمــاح لــلـطــلــبـة
ـــــتــــغــــيـــــبــــ في بـــــعض ايــــام ا
االمــــتـــحــــانـــات لــــلـــدور الــــثـــاني
ولـــــلــــكــــورســــ االول والــــثــــاني
ــنـتــهـيــة بـإداء لــلــصـفــوف غـيــر ا
امــــتـــحــــانـــاتـــهـم حـــفـــاظــــاً عـــلى
مــســتــقـبــلــهم الــدراسي). وتـدرس
ـشرف الـتربوي الـوزارة ثبيت ا

الك الـدائم. واالخــتـصـاص عــلى ا

واكـد البيان ان (اإلبراهيمي ناقش
علـم ومجلس مـع رئيس نقابـة ا
ـركزي االمـور الـتـربـوية الـنـقـابـة ا
واســــتـــعـــدادات الـــوزارة لـــلـــعـــام
الـدراسي اجلـديـد وتـهـيـئـة الـسبل
الـكفيلـة بتطوير الـعمليـة التربوية
بــــاالضـــافـــة مــــوضـــوع تـــثــــبـــيت
شرف التربوين واالختصاص). ا
فـيمـا مددت وزارة الـتعـليم الـعالي
والــبــحث الــعــلـمي الــتــقــد عـلى
االســتـمـارة االلـكـتـرونــيـة لـلـقـبـول
ـركزي إلى نهايـة الدوام الرسمي ا
ــديـر ـقــبل .وقــال ا لــيــوم األحــد ا
الـعام لدائرة الدراسات والتخطيط
ـتابـعة إيـهاب نـاجي عباس في وا
بــــيـــان امس إنـه (تـــقـــرر تـــمـــديـــد
الــتــقـد عــلى اســتـمــارة الـقــبـول
ـركـزي في اجلامـعات احلـكومـية ا
لــلــعــام الــدراسي اجلـاري  لــغــايـة
نـهايـة الدوام الـرسمي لـيوم األحد

قبل). ا

واشار الى ان (قرار تمديد ألتقد
عـلى اسـتمـارة القـبول جـاء إلتاحة
الـفـرصـة لـلـطـلـبـة الـذين لم يـتـسن
) وتـابـع إن (الـتـقد لـهـم الـتـقد
ســـيـــكـــون عـــلى مـــوقـع الـــبـــوابــة
االلـــكــتـــرونــيــة لـــلــدائــرة). ووافق
الــــوزيـــر قـــصـي الـــســـهــــيل عـــلى
اســتـحـداث دراسـات مــسـائـيـة في
األقـــســـام الـــتـــابـــعــة لـــلـــكـــلـــيــات
واجلــامــعــات الـعــراقــيـة. واوضح
الــبــيــان ان (الـســهــيل وافق خالل
اجـــتــمـــاعــا لـــهــيـــئــة الـــرأي عــلى
سائية لقسم اسـتحداث الدراسة ا
ــرضــيــة في كــلــيـة الــتــحــلــيالت ا
الـعلوم بـجامعـة واسط وقسم نظم
علومات اإلدارية في كلية اإلدارة ا
واالقتصاد بجامعة البصرة وقسم
هـندسة تـقنيـات الكهرومـيكانـيكية
فـي كـــلـــيـــة الـــتـــقـــنـــيـــة/ ذي قـــار
بـاجلامعة التقنية اجلنوبية وقسم
الـلـغـة اإلنـكـليـزيـة في كـلـية اآلداب

بـجامعة القـادسية وقسم اتصاالت
تـــكــنــولـــوجــيــا االعالم فـي كــلــيــة
الــهـنـدسـة بــجـامـعـة تـكــنـولـوجـيـا
ــعـلـومـات واالتــصـاالت وقـسـمي ا
هـندسـة الكـهربـاء واللـغة الـعربـية
فـي كــلــيــتي الــهــنــدســة والــعــلـوم
اإلسـالمـيـة بـاجلـامـعـة الـعـراقـيـة)
مــضــيــفــا (وكــذلك قــســمي الــلــغـة
اإلنـــكــلــيـــزيــة واالعالم بـــجــامــعــة
الــكـوفــة وقـسم هــنـدســة تـقــنـيـات
ــعـهــد الــتــقــني/ احملــاســبــة فـي ا
الـرمـيـثة بـجـامعـة الـفرات األوسط
ــرضــيـة في وقــسم الــتــحـلــيالت ا
كــلــيــة الــعــلـوم بــجــامــعــة ســومـر
وقـــســـمي تـــقــنـــيـــات الــســـيـــطــرة
واالتــمــتــة في الــكــلــيــة الــتــقــنــيـة
الــهــنـدســيــة الـكــهــربـائــيــة وقـسم
ــصــارف والـتــمـويل في الــكـلــيـة ا
الـتقنيـة اإلدارية/ بغداد بـاجلامعة
الــــتــــقــــنــــيـــة الــــوســــطى وقــــسم
الـريـاضيـات واحلـاسوب فـي كلـية

الــتـربـيـة األسـاسـيـة) مـشـيـرا الى
ــســائــيـة (اســتــحــداث الــدراســة ا
ـعـلـومات ايـضـا فـي قـسم أمـنـيـة ا
ـعـلـومات فـي كـليـة تـكـنـولـوجـيـا ا
بـــجــامـــعــة بــابـل وقــســمـي مــعــلم
الــصــفـوف األولى وإدارة االعــمـال
فـي كــلـيــتي الــتــربــيــة األســاســيـة
واإلدارة واالقــتـصـاد بـجـامـعـة ذي
قـــار وفــرعي هــنــدســة الــطــائــرات
بــدون طــيــار فـي قـسـم الــهــنــدسـة
الـكـهـرومغـنـاطيـسـية في اجلـامـعة
الـتكـنولـوجية وقـسم الشـبكات في
كـلية علوم احلاسوب وتكنولوجيا
علومات بجامعة كركوك وقسمي ا
الــقـران الـكـر وعـلـومه واحلـديث
الـنـبـوي وعلـومه في كـلـية الـعـلوم

اإلسالمية بجامعة الفلوجة). 
وأكـد اجملـتمـعون اعـتمـاد خمـس
ـــئــة مـن الــتـــدريــســيـــ غــيــر بـــا
ـــعــيــنــ فـي حــال احلــاجــة إلى ا
الك التدريـسي لبعض اسـتكمـال ا

ستحدثة وفقا لتعليمات األقسام ا
وضـــوابط الــتــعــاقــد واألجــور مع
األخــذ بـنــظـر االعــتـبــار اسـتــيـفـاء
ـالك الــتــدريــسي شــروط الــلــقب ا

العلمي ودورة طرائق التدريس.
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وســجـل آرون كــريــســويل الـــهــدف الــثــاني فـي الــدقــيــقــة 84 . وبــهــذا
االنتـصار ارتـفع رصيـد وست هام إلى الـنقـطة احلـادي عشـر  ليـرتقي
ركز الـرابع بينـما جتمـد رصيد اليـونايتـد عند النـقطة الـثامنة في إلى ا

ركز الثامن. ا
يـرليج لم يـحقق مـان يونـايتد وبعـد مرور ست جـوالت على بـداية البـر

الفوز سوى مرت فقط بينما تعادل في مبارات وخسر مثلهما.
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زاد فريق وست هـام بكرة الـقدم  أوجاع فـريق مانشـستر يـونايتد امس
االحـد  في الــدوري اإلنـكـلـيــزي بـعـد الــتـغـلـب عـلـيه بــهـدفـ دون رد في
ـبي ضمـن مبـاريات ـواجـهة الـتي أقـيمت بـيـنهـمـا على مـلـعب لنـدن األو ا

اجلولة السادسة.
وافـتتح وست هام التسجيل في الدقيقة 44 عـبر العبه أندريه يارمولينكو

ســـرعــتــهــا الـــقــصــوى إلى 180
كــيــلـومــتــرا في الــسـاعــة شــمـاال
ويـتـوقّع أن يــواصل تـقـدّمه عـبـر
الـبــحـر الـذي يـفــصل بـ كـوريـا
اجلنوبـية وغرب الـيابان.وأصدر
مــــكــــتـب األرصـــاد اجلــــويــــة في
الــيــابـــان حتــذيــرات من هــطــول
أمطار غزيرة وحصول فيضانات
ومد بـحـري كبـيـر فيـمـا أصدرت
سـلـطــات أوكـيـنـاوا أوامـر إخالء
شــــــــمـــــــلـت نــــــــحـــــــو  334ألف
شخص.وأعلن مسؤولون إصابة
 18 شخصا على األقل و أعلنت
شـركة الـكـهـرباء  أن التـيـار عاد
إلى نـحو  7800 مـنزل بـيـنـما ال
يــزال مـقــطـوعــا عن نــحـو 9200
مــنــزل. وضـعــفت قــوة اإلعــصـار
لـــوريــنـــا وحتـــول إلى عــاصـــفــة
مـداريــة عـنـد اقـتــرابه من شـمـال
ــكــسـيك  مــثـيــرا ريــاحـا غـرب ا
شديـدة وأمـطارا غـزيـرة حسـبـما
ـركــز الـوطــني لألعـاصــيـر قــال ا
ـركز ـتـحـدة. وقـال ا بـالـواليات ا
في تقـرير إن (لوريـنا أثـار رياحا
بــلــغت سـرعــتــهـا الــقــصـوى 80
كــيـــلــومـــتــرا عـــنــد اقـــتــرابه من
الشـمال) واضاف ان (الـعاصـفة
تـعـبـر حــالـيـا شـبه جـزيـرة بـاهـا
توقع أن تصل كاليفورنيا ومن ا
البر الرئيسي للمكسيك حيث من

رجح أن تضعف بسرعة).  ا

واألخـــبـــار الـــكـــاذبـــة واإللـــتــزام
بــالــوصــايــا الــزلــزالــيــة). فــيــمـا
سجلت محـطات الشبكـة القومية
هـزة لــرصــد الــزالزل في مــصـر  
أرضـــيـــة وقـــعت عـــلـى بـــعــد 64
كلـيـومتـر شـرق القـاهرة.وأوضح
عهد أن (الـزلزال كان بقوة 4.4 ا
عـلى مـقـيـاس ريـخـتـر بخـط طول
31.8628ة  وبـــــــــــخـط عــــــــــرض
 31.8628 و لم يــحـدث الــزلـزال
أي خــسـائــر مـاديــة أو بـشــريـة).
وافـادت احلـكـومـة األلـبـانـيـة بأن
زلــزاال بــلــغت قــوته األولــيـة 5.8
درجــة هــز غــرب الــبالد وأصــاب
شـــخـــصـــ عـــلى األقل.ونـــقـــلت
وزارة الدفـاع األلبانـية عن مـعهد
الـعــلـوم اجلـيـولـوجــيـة والـطـاقـة
ـــيـــاه والـــبــــيـــئـــة الـــقـــول إن وا
(الــــزلـــــزال وقع عــــلى بــــعــــد 30
كـيلـومـتـرا شمـال مـديـنة دوريس
ـناطـق الواقـعة السـاحـليـة وان ا
عــــلى طـــول الـــســـاحـل الـــغـــربي
وأقــــــصى الــــــشــــــرق شــــــعــــــرت
بــــالـــزلـــزال). فـي غـــضـــون ذلك 
ضـــــرب إعـــــصــــــار قـــــوي جـــــزر
ا أوكيـناوا في جنـوب اليـابان 
أدى إلى انـــــقـــــطـــــاع الـــــتـــــيـــــار
الكـهـربـائي عن أكـثر من  15ألف
مــنــزل وإرجـــاء مــئــات الــرحالت
اجلـويـة.ويـتّــجه اإلعـصـار تـابـاه
مـصــحـوبـا بــريـاح عـاتــيـة تـصل
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تــوقع مــتــنــبىء جــوي ان يــكـون
الــطـقس مـعــتـدال نــسـبـيــا نـهـارا
ــيـل الى الــبـــرودة لــيال خالل و
قـبلـ لتـعاود درجات اليـوم ا
احلرارة االرتـفاع الـتدريـجي يوم
ــقــبل. وكــتب صــادق االربــعــاء ا
عطية في صـفحته على فـسيبوك
امــس ان (درجــــــــــات احلــــــــــرارة
ناطقت الوسطى تنخفض في ا
والـــشــمـــالــيـــة لــتـــكــون االجــواء
مـعـتـدلــة نـهـارا وتـمـيل لـلـبـرودة
ليال وتـعود احلـرارة لتـرتفع يوم
ـقـبل). وأعـلـنت هـيـئة االربـعـاء ا
االنواء والرصد الزلزالي التابعة
لـــوزارة الــنـــقل عن حـــدوث هــزة
ـحافـظة أرضيـة جـنوب بـرطلـة 
نـــيـــنـــوى. وقـــال بـــيـــان امس ان
(مـراصـد الهـيـئـة سـجـلت حدوث
هـزة أرضــيـة في جــنـوب بــرطـلـة
بــاحملــافــظـة بــلــغت قــوتــهـا 3.7
درجــة عـــلى مــقــيــاس ريــخــتــر)
واضـــاف ان (الــهـــزة تــبـــعــد 22
كـيـلـومـتـر  جـنـوب شـرق نـيـنوى
و 10كيلومترات  جنوب برطلة)
واطـن لم يـشعروا مؤكـدا ان (ا
بــهــا ولم تــرد لــنــا اي انـبــاء عن
حـصــول أضـرار) ودعـا الــبــيـان
ــواطــنـــ الى (أخــذ احلــيــطــة ا
واحلذر واالبتـعاد عن الشـائعات

نـاسبـة اليـوم الوطني وجهـها 
للمملكة العربية السعودية الذي
يحل في  23 من سبتـمبـر أيلول
ــــعــــتــــدين كــــانــــوا ”ال شك أن ا
يـرغـبـون في رؤيـتـنـا مـنـكـسـرين
مزعـزع ولـكن بفضـل الله كان
لتلك االعـتداءات التي اسـتهدفت
ي وزعزعة ضرب االقتصـاد العا
صــنـاعــة الـنــفط الــسـعــوديـة من
خالل تـــدمـــيـــر بـــنـــيـــة أرامـــكــو
الـــســـعـــوديـــة أثــــر إيـــجـــابي لم

عتدون حسابا.“ يحسب له ا
وتـابع قـائال في رسـالـته ”وبات
وطــنــنـــا الــعـــزيــز ومــنـه نــحــو
سبعـ ألف موظف ومـوظفة في
الـــشـــركـــة عــــلى غـــيـــر مـــا أراد

أعداؤنا أقوى من ذي قبل.“
وأشـار النـاصـر إلى أثر الـتـحرك
الـسريع الحـتـواء احلـرائق وبدء
أعمال اإلصالحات وقال إنه أدى
لــتــحـجــيم أثــر الــهـجــمــات عـلى
ســـــوق الــــنـــــفـط واالقــــتـــــصــــاد

ي. العــــا
وقـــــال فـي الـــــرســــــالـــــة ”هـــــذه
الــهـجــمـات اإلجــرامـيـة لـم تـؤثـر
عـلى أعـمــال أرامـكـو الـسـعـوديـة
فـقط بل امـتـد أثـرهـا الـتـخـريـبي
إلى زعـــزعــــة أســـواق الــــطـــاقـــة
ـيــة وتـهــديــد أمن الـطــاقـة الــعــا
ي واإلضــرار بــاالقــتــصـاد الــعــا

ي على حد سواء. العا

أمـريــكــيـ لــتــعــزيـز الــدفــاعـات
اجلوية والصاروخية السعودية
التي فشلت في صـد هجمات 14
ا سـبـتمـبـر أيـلـول اجلـاري. ور
يــزيـــد هــذا الـــنـــشــر مـن غــضب

إيران.
وردا عـــلى نـــشـــر الــقـــوات قــال
اجلـــبـــيـــر ”الــــتـــحـــديـــات الـــتي
نـواجـهـهـا حالـيـا تـدعـو لـتـعـزيز
ــمــلــكـة الــتــعــاون األمــني بــ ا
الـعـربـيـة الـسـعـوديـة وحـلـفـائـها

وشركائها.
وقـــال أمـــ الــنـــاصــر الـــرئــيس
وكــبــيــر اإلداريـ الــتــنـفــيــذيـ
لــشـركـة أرامــكـو الـســعـوديـة في
ـــوظـــفي الـــشـــركـــة إن رســـالـــة 
أرامكو باتت بعـد الهجمات على
مـعــامـلــهــا الـنــفــطـيــة في بــقـيق
وخريص في  14سبتـمبـر أيلول

”أقوى من ذي قبل.“
وتسـبـبت الهـجـمات الـتي وقعت
في  14ســـبــتــمــبــر أيــلــول عــلى
مـنشـأتي بـقـيق وخـريص وهـما
من أكـبـر مـعـامل مـعـاجلـة النـفط
ـملـكـة في اشتـعـال حرائق في ا
كـبـيرة وإحلـاق أضـرار جـسـيـمة
ــا أســفــر عن خــفـض اإلنــتـاج
ألكـبــر مـصـدر لـلـنــفط في الـعـالم
إلى الـنصـف بوقف  5.7 مـلـيون

برميل يوميا من صادراتها.
وقـال النـاصـر في الـرسـالـة التي

مـن الـــــشــــــمـــــال... ســـــتــــــثـــــبت
التحقيقات ذلك.“

وأعـلــنت الـريـاض أن الــتـحـقـيق
يـــظـــهــر حـــتـى اآلن اســـتـــخــدام
أســلـحــة إيــرانـيــة وأن الـهــجـوم
انطـلق من الشـمال وأنـها تـعكف
حاليا عـلى معرفة موقع اإلطالق

حتديدا.
مـلـكـة الضـربـات على وتـعتـبـر ا
منشأتي خريص وبقيق اختبارا
ــيـة لــلـحـفــاظ عـلى لإلرادة الــعـا
الـنظـام الـدولي وسـتـتـحدث عن
هــــذا األمـــــر عــــلى األرجح أمــــام
اجـتمـاع اجلـمـعيـة الـعـامة لأل

قرر بعد أيام. تحدة ا ا
وقال اجلـبيـر إن الريـاض جتري
مــشـاورات مع حــلــفـاء ”التــخـاذ
اخلــطـــوات الالزمــة “مـــطــالـــبــا

اجملتمع الدولي باتخاذ موقف.
وأضاف ”أعتقد أن على اجملتمع
الـــدولي مــســؤولـــيــة كــبــيــرة أن
يـــــضـع حــــدا لـــــلـــــتـــــصـــــرفــــات
والسياسات اإليرانـية العدوانية
والــتــخــريــبــيـــة الــتي تــهــز أمن

نطقة.“ واستقرار ا
وقـف اإليراني وقـال اجلـبـير ”ا
هـو مـحاولـة تـقـسـيم الـعالم ولن

تنجح في ذلك.“
ـتـحـدة قـبل وفـرضت الـواليـات ا
أيـام مــزيـدا من الـعــقـوبـات عـلى
إيران ووافقت على إرسال جنود

ناسبة “لضمان أمن واستقرار ا
ملكة. ا

وكانت الرياض قد رفضت إعالن
جـــمـــاعـــة احلـــوثي الـــيـــمـــنـــيــة
تـحالفـة مع إيران مـسؤوليـتها ا
عن الــهـجـمــات الـتي اســتـهـدفت
مـعـملـ تـابـعـ لشـركـة أرامـكو
ــا تــسـبـب في بــاد األمـر في
خـــفض إنــتــاج الـــســعــوديــة من
الـنــفط إلى نـحـو الــنـصف وهـو
أكـبـر هـجـوم يـسـتـهـدف مـنـشآت

ملكة. نفطية في ا
وقـــال اجلــبــيــر إن الـــســعــوديــة
”عــــــلى يــــــقـــــ بـــــأن انــــــطالق
(الهجوم) لم يكن من اليمن. جاء

حول اإلرادة إلنهاء احلرب".
وكــانت الــســعـوديــة ردت بــحـذر
ــــبـــادرة الــــســــبت عــــلى هــــذه ا
مـعـتـبـرة أن الـعـبـرة "في األفـعال

وليس باألقوال".
وكـــان احلـــوثـــيــــون اقـــتـــرحـــوا
اجلــمــعـة وقـف الـهــجــمــات عـلى
الــسـعـوديــة مـقــابل وقف غـارات
الـســعـوديـ عـلى مــواقـعـهم في

اليمن.
وقـال عادل اجلـبـير وزيـر الـدولة
الـسـعــودي لـلـشـؤون اخلـارجـيـة
السبت إن بالده سـتنتـظر نتائج
الـــتـــحـــقـــيق قـــبل أن تـــرد عـــلى
الــهــجــوم عـــلى مــنــشـــأتي نــفط
تـابـعــتـ لـهـا والـذي تـعـتـقـد أن

إيران مسؤولة عنه.
وأضـــاف اجلـــبــيـــر في مــؤتـــمــر
صحفي أن الـتحـقيق الذي دعت
الـــريـــاض مـــحـــقـــقـــ دولـــيـــ
لــلــمــشـــاركــة فــيه ســـيــثــبت أن
الــهــجــمـات الــتي وقــعت في 14
سبـتمبـر أيلـول اجلاري انـطلقت

من الشمال.
وقـال اجلـبـيـر إن الـهـجـوم ”نُـفذ
بأسلحة إيرانـية وبالتالي نحمل
إيـــران مــســؤولــيــة الــهــجــوم?“
مـحــجـمـا عن حتــديـد اإلجـراءات
ـمـلـكـة لـلـرد. الـتي ســتـتـخـذهـا ا
وأضـــاف ”عــــنــــدمــــا تــــكــــتــــمل
الـتحـقـيقـات سـنتـخـذ اإلجراءات

ــــتــــحــــدة (الــــواليـــات { اال ا
ــــــتــــــحـــــدة)) ,أ ف ب) - رحب ا
ــتــحــدة ــوفــد اخلــاص لأل ا ا
الى الـــيــــمن مــــارتن غـــريــــفـــيث
تمردون بادرة الـتي أعلنهـا ا با
احلـــوثـــيـــون في الـــيــمـن بــوقف
هــجــمــاتــهم عـــلى الــســعــوديــة
كن أن تؤدي الى معتـبرا أنهـا 

إنهاء احلرب في اليمن.
وجـــــاء فـي بــــــيـــــان صــــــادر عن
غـريـفــيث في نـيـويـورك امس أن
ـــبــادرة الــتي االخـــيــر "رحب بــا
أعــلـــنـــهـــا أنــصـــار الـــله في 20
أيــلــول/ســبــتــمــبــر بــشــأن وقف
األعمال العـدائية العـسكرية ضد

ملكة العربية السعودية". ا
ــــســـؤول وتـــابـع الـــبــــيـــان أن ا
ــي "يــــــــــرحــب أيـــــــــــضــــــــــا األ
ـزيـد من االنفـتاح بالـتـعبـيرعن ا
جتاه تنفيذ اتفاق تبادل األسرى
ــعــتــقــلــ والـرغــبــة في حل وا

سياسي إلنهاء الصراع".
كــمـا شــدد غـريــفــيث في الـبــيـان
"عـلى أهـميـة االسـتـفـادة من هذه
الــــفــــرصـــة واحــــراز تــــقــــدّم في
اخلـــطـــوات الالزمـــة لـــلــحـــدّ من
الـعــنف والـتـصـعــيـد الـعـسـكـري

ساعد". واخلطاب غير ا
ـبادرة واعـتبـر "أن تـنـفيـذ هـذه ا
التي أطلقهـا أنصار الله بحسن
كن أن يكـون رسالـة قوية نيـة 

 ÊU e « ≠ „—u¹uO½

وصل رئيـس اجلمـهوريـة برهم
صـــالـح عـــلى رأس وفــــد رفـــيع
ـــــســــتـــــوى امس االحـــــد الى ا
نـــيــــويـــورك لـــلـــمــــشـــاركـــة في
اجــتـمــاعــات اجلـمــعــيـة الــعـام
ـتـحـدة  لـطــرح مـلـفـات لال ا
خــــاصــــة بــــالــــعــــراق واالزمـــة
ـنطقة. الراهنـة التي تشـهدها ا
ــقــرر ان يــلــتــقي صــالح ومن ا
بــالـــرئــيس االمــريـــكي دونــالــد
ترامب على هامش االجتماعات
لـبـحث قـضـايــا ومـلـفـات عـدة .
ــونـــيــتــر وكــانت صـــحــيــفـــة ا
االمـريـكــيـة قـد رجـحت هــيـمـنـة
قــضـايــا الــشــرق االوسط عــلى
اجـتـمـاعـات اجلــمـعـيـة الـعـامـة
الــتي تــعــقــد غــدا الــثالثــاء في
مديـنة نيـويورك وسط تـوقعات

الــــــبـالد. واشــــــار صــــــالـح في
اضي خـطـاب ألقـاه األسـبـوع ا
إلى االنـتـصـارات الـتي حتـققت
لـلقـوات العـراقـية ضـد اإلرهاب
و أنـهــا نـقــطـة انــطالق لـنــظـام
إقـــلــيـــمي جـــديـــد يـــقــوم عـــلى
الــتــكـامـل االقـتــصــادي ويــوفـر
فـــرص عــمل جــيـــدة لــلــشــبــاب
اإلقـلـيـمي  ويـدفع الـتـقـدم نـحو
اخلدمات الـتعلـيمية والـصحية
والــــصــــحــــيــــة وغـــيــــرهــــا من
اجلبـهات.  في غـضون ذلك أكد
تـرامب أنه ال يـخـطط لـعـقد أي
ــــــســــــؤولـــــ لــــــقــــــاءات مـع ا
اإليـرانـيـ عـلى هـامش أعـمـال
اجلـــمــــعـــيـــة.وقـــال تـــرامب في
تصـريح ان (كل اخليـارات على
ـكن استـبعاد أي الطـاولة وال 
شيء لكن ال نـية لـدي لعـقد أي

 .( لقاء مع اإليراني
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 برهم صالح 

بـتـقـد صـالح رؤيـة سـيـاسـيـة
جديدة للعـراق ولالزمة الراهنة
في ســــــوريـــــا واخلــــــلـــــيـج مع
ـــــصـــــالح مـــــجـــــمـــــوعـــــة من ا
واألهداف الصعـبة التي تواجه
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