مؤكدة أن لتلك الفعاليات تأثير ًا
كبير ًا على املقاومة والجهاد ضد
االحتالل الصهيوني

مصرع وأسر عشرات املرتزقة
في عملية استدراج نوعية
بالساحل الغربي

كريمة اإلمام الخميني«رض»:
يجب أن ال نتجاهل دور
املسيرات الداعمة للقضية
الفلسطينية

صواريخ باليستية
يمنية تدك قواعد
عسكرية سعودية في
نجران وعسير
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على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في الصني

وبوتني وترامب يبحثان هاتفيا إمكانية عقد لقاء ثنائي بفيينا

روحاني :التعاون مع روسيا في مكافحة االرهاب ناجح..
ونرحب بالتعاون الدفاعي مع باكستان
y

y

y

y

ايران ملتزمة بتعهداتها في اإلتفاق النووي وانسحاب اميركا منه يتعارض واالعراف الدولية
بوتين :نتائج ملموسة لتعاوننا مع ايران في تسوية األزمة السورية

ممنون :باكستان تدعم عضوية ايران الكاملة في
منظمة شنغهاي للتعاون
سفير ايران السابق
بالصين :زيارة روحاني لبكين
ستكون لها نتائج هامة

الرئيس روحاني الذي يزور الصني حلضور
قمة منظمة شنغهاي للتعاون ،التقى صباح
امس نظريه الروسي فالدميري بوتنيّ ،
وأكد
اجل ��ان��ب ��ان ع �ل��ى ت�ن�م�ي��ة وت �ع ��زي ��ز ال �ع�لاق��ات
السياسية واالقتصادية .وتبادال وجهات النظر
ح��ول القضايا ذات االهتمام املشرتك فض ًال
والتطرق اىل آخر
عن مناقشة قضايا املنطقة
ُّ
مستجدات اإلتفاق النووي.
وقال بوتني خالل اللقاء :نتعاون بنجاح يف
حل األزم��ة السورية .ولدينا هنا ما نتحدث
عنه ،ألن هناك نتائج ملموسة يف هذا الشأن.
وتابع :أنا أرحب بهذه الفرصة للعمل معكم
على هامش اللقاء ال��دو ل��ي يف إط��ار منظمة
شنغهاي للتعاون .من ج ا ن به ،أك��د الرئيس
روح��ان��ي أن نتائج التفاعل م��ع روس�ي��ا بشأن
ضمان أمن املنطقة أصبحت ملموسة ،وقال:
بالنسبة لتفاعلنا يف املسائل املتعلقة بضمان
األم��ن واالستقرار يف ه ��ذه املنطقة ،فالنتائج
تبدو أقوى كل يوم.
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بكني ترفض الحظر على إيران وممارسة الضغوط عليها
أكدت املتحدثة باسم اخلارجية الصينية ،هوا تشون اينغ ،ان بالدها تستمر يف التعاون االقتصادي
مع ايران دون إنتهاك التعهدات الدولية ورغم انسحاب أمريكا من اإلتفاق النووي.
وحول احتمال خروج عدد من الشركات الغربية من ايران إثر انسحاب أمريكا من اإلتفاق النووي،
أوضحت اينغ ،أمس السبت ،ان احلكومة الصينية ترفض فرض حظر أحادي اجلانب من قبل دولة ما
على دول أخرى ،كما انها ترفض فرض احلظر على ايران وممارسة الضغوط عليها بسبب انسحاب
أمريكا من اإلتفاق النووي ،وأضافت :ان الصني وايران حافظتا على التعاون االقتصادي والتجاري
فيما بينهما .وأكدت إنهما ستواصالن التعاون الثنائي يف إطار الربوتوكوالت الدولية.
وفيما أكدت على موقف بالدها الشفاف جتاه اإلتفاق النووي ،اعتربت اينغ اإللتزام باإلتفاقيات
الدولية مبدأ أساسياً يف احلقوق الدولية ،وأضافت :على القوى الكربى أن تلعب دوراً ريادياً يف هذا اجملال.

(قمة السبع) تنطلق في كندا وسط توتر بني ترامب وماكرون وغياب روسيا
وسط توتر جتاري وسياسي ،بدأت اجلمعة يف
مدينة كيبيك الكندية قمة جمموعة السبع
الصناعية ،اليت تضم أكرب سبعة اقتصادات يف
العامل يقدر حجمها حبواىل  45ترليون دوالر.
وي �ق��ف ق ��ادة جم�م��وع��ة ال� ��دول ال�س�ب��ع الغنية
يف مواجهة الرئيس األمريكي دونالد ترامب،
إذ تنوي ال��دول الضغط عليه إللغاء ق��رار رسوم

واردات الصلب واأللومنيوم اليت ميكن أن تقود
إىل حرب جتارية.
ه ��ذا وواص � ��ل ت ��رام ��ب ت��وب�ي�خ��ه ل �ك �ن��دا ص�ب��اح
اجل �م �ع��ة ،ملمحا إىل اس �ت �ع��داده ل �ل �خ��روج من
احملادثات يف وقت مبكر دون التوصل إىل إتفاق
بني مجيع الدول السبع.
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تعقد اجلمعية العامة لألمم املتحدة
االرب�ع��اء املقبل اجتماعاً طارئاً بشأن
غزة بناء على طلب الدول العربية.
دبلوماسيون قالوا :إنه من املفرتض
خالل اجللسة أن حيدث تصويت على
م �ش��روع ق ��رار ي��دي��ن (إس��رائ �ي��ل) على
غ��رار مشروع القرار ال��ذي استخدمت
ال���والي���ات امل �ت �ح��دة ال�ف�ي�ت��و ض���ده يف
جملس األمن قبل حنو أسبوع.
من جهته ،قال مندوب فلسطني يف
األم��م املتحدة ري��اض منصور :إن ما
حيتاج إليه الشعب الفلسطيين (هو
محاية دولية) مبا يف ذلك قطاع غزة
والقدس الشرقية احملتلة.
م��ن ج��ان �ب��ه ،أع� ��رب م �ن��دوب ال�ك�ي��ان
ال�ص�ه�ي��ون��ي يف األم� ��م امل �ت �ح��دة دان ��ي
دانون عن أسفه لقرار اجلمعية العامة
للمنظمة الدولية عقد هذا االجتماع.
دان� � ��ون ق � ��ال :إن� ��ه ب � ��د ًال م ��ن شجب

إرهابيي محاس فإن هناك دو ًال ترغب
يف ج�ن�ي م �ك��اس��ب س �ي��اس �ي��ة داخ �ل �ي��ة
م ��ن خ �ل�ال امل� ��س ب ��دول ��ة (إس ��رائ �ي ��ل)
يف األم� ��م امل �ت �ح��دة .م ��ن ج �ه��ة أخ ��رى
وص �ل��ت اخل �م �ي��س س�ف�ي�ن��ة (ال� �ع ��ودة)
إىل م�ي�ن��اء ل��روش�ي��ل ال�ف��رن�س��ي لتبدأ
جمموعة م��ن الفعاليات التضامنية
تنظمها جمموعات أصدقاء فلسطني
على م ��دار اليومني ال�ق��ادم�ين ،بينما
غ��ادرت سفينة (حرية) ميناء برايتون
ال�بري �ط��ان��ي ص �ب��اح اجل �م �ع��ة ب��اجت��اه
ميناء غيجون مشال إسبانيا.
وكانت (حرية) قد حظيت باستقبال
ووداع مجاهريي كبري نظمته محلة
التضامن الربيطانية ب��ال�ت�ع��اون مع
ال�ل�ج�ن��ة ال��دول �ي��ة ل�ك�س��ر احل �ص ��ار يف
املدينة الساحلية الربيطانية اليت تقع
جنوب اململكة املتحدة.
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خيار «املقاومة لتحرير القدس» الذي انتهجه االمام
الخميني (رض) هو الخيار األكثر صواب ًا
y

ال��وف��اق/خ��اص-ل�ب�ن��ان -هاني فخر ال��دي��ن /اكد
اخل �ب�ير االس�ترات �ي �ج��ي ال�ع�س�ك��ري العميد ال��رك��ن
املتقاعد من اجليش اللبناني وليد سكرية ،يف مقابلة
خاصة م��ع ال��وف��اق ان خيار املقاومة ال��ذي انتهجه
االمام اخلميين (رض) اثبت للعامل بشكل عام وللعامل
العربي واالسالمي بشكل خاص انه خيار صائب وأقل
كلفة من خيار االستسالم والنأي بالنفس ،موضحا
ان فاعليات ي��وم القدس العاملي ال��ذي دع��ا إلحيائه
االمام يف آخر مجعة من شهر رمضان كان هذا العام
ذات معنى آخ��ر ع��ن السنوات املاضية وعلى كافة
االص �ع��دة وامل�س�ت��وي��ات ال سيما جلهة تعبئة األم��ة
لتتابع مسريتها يف خيار املقاومة وحمورها بقيادة

أف ��اد الكرملني ب��أن ات �ص��اال هاتفيا ج��رى ب�ين ال��رئ�ي��س ال��روس��ي
فالدميري بوتني ونظريه األمريكي دونالد ترامب حبثا خالله إمكانية
عقد لقاء بينهما يف فيينا.
وقال الناطق باسم الكرملني دميرتي بيسكوف للصحفيني ،تعلمون
مدى أهمية اللقاء بني الرئيسني الروسي فالدميري بوتني واألمريكي
دون��ال��د ت��رام��ب ..الرئيسان يف حمادثتهما اهلاتفية األخ�ي�رة حبثا
إمكانية أن تصبح فيينا واح��دة من خيارات ال��دول املطروحة لعقد
لقائهما .وأش��ار بيسكوف يف رد على س��ؤال صحفي ،أنه جرى طرح
فيينا كمكان لعقد اللقاء بني الرئيسني أثناء حمادثات الرئيس
الروسي مع مستشار النمسا سيباستيان كورتس مؤخرا ،ومل يفصح
بيسكوف عن أي تفاصيل أخرى عن اللقاء املرتقب.
وكانت وسائل إعالم لفتت مؤخرا إىل أن النمسا أبلغت الواليات
املتحدة عن استعدادها لتنظيم لقاء قمة الرئيسني فالدميري بوتني
ودونالد ترامب على أراضيها.
اىل ذل� ��ك دع� ��ا األم �ي��ن ال� �ع ��ام حل �ل��ف مش� ��ال األط �ل �س ��ي ينس
ستولتنبريغ ،اىل التحرك السريع يف نقل ال�ق��وات ع�بر األطلسي
ويف داخ��ل أورب ��ا ،وأض��اف على هامش اجتماعات وزراء دف��اع الناتو
يف بروكسل :أن اخلالفات بني االحتاد األوروب��ي والواليات املتحدة
حول التجارة واإلتفاق النووي مع إيران،تؤثر على عمل احللف يف
إشارة إىل اخلالفات على املبادرة األمريكية بإنشاء قوة تدخل سريع
يف مواجهة روسيا.
مع غياب أي مؤشرات على تهدئة التوتر ،رفع وزراء دفاع حلف مشال
االطلسي من حدة التصعيد وفق خطة عسكرية اىل أعلى سقف له
مع روسيا منذ انتهاء احلرب الباردة .اخلطة اليت جاءت بنا ًء على
استجداء وزير الدفاع االمريكي مواقف نظرائه يف احللف ملواجهة
روسيا ،تهدف أصال اىل فرض اسرتاتيجية البنتاغون للعام اجلاري
على احللف بذريعة اتهام موسكو بالسعي إىل متزيق حلف الناتو،
وهو ما نفاه الكرملني مرارا واتهم احللف باملقابل باإلستفزاز إلشعال
فتيل النار يف حميط روسيا خاصة يف البلطيق وبولونيا.
وقال األمني العام حللف الناتو ،ينس ستولتنبريغ :نعمل على نشر
املزيد من الوحدات واملزيد من القوات واملعدات يف إطار تعزيز الوجود
األمريكي ووج��ود احللف معا يف اجل��زء الشرقي للحلفاء ،وارح��ب
بذلك ألنه يظهر مبثابة جسر يربط العالقات األطلسية.

واجتماع طارئ لألمم املتحدة بشأن القطاع  ..أسطول الحرية يجوب أوروبا مطالبا برفع الحصار عن غزة

النائب اللبناني وليد سكرية لصحيفة الوفاق:

ما يحصل اليوم على ارض الواقع
في المنطقة يؤكد صوابية ما قام به
االمام الخميني (رض) من ثورة
إلسقاط النظام الشاهنشاهي في
ايران وما قام به من رعاية لخيار
المقاومة لتحرير القدس وكل فلسطين

توتر غير مسبوق بني روسيا والناتو..
والكرملني يتهم الحلف

السيد اخلامنئي (دام ظله) لتحرير القدس وبيت
املقدس وكل فلسطني احملتلة من رجس االحتالل
الصهيوني واسقاط اهليمنة االمريكية عن املنطقة.
ورداً على س��ؤال ،ق��ال النائب يف الربملان اللبناني
العميد الركن الوليد سكرية :ان احلرب احلامسة
وان ت��أخ��رت لكنها ستقع والنصر فيها سيكون من
نصيب حمور املقاومة.
واضاف :بعد سبع سنوات من التآمر واحلرب على
سورية واستغالل االره��اب التكفريي لتدمري (سوريا
والعراق) انتهت هذه احلرب الكونية برجحان كفة
وخيار حمور املقاومة.
وتابع يقول :ألول مرة منذ انتصار الثورة االسالمية
يف ايران اصبح احلرس الثوري االيراني متواجداً يف
سوريا ،مؤكدا ان االمريكي لن يبقى يف العراق امام
تنامي اجملتمع املقاوم واكرب دليل احلشد الشعيب
العراقي ،الفتا اىل بسط الدولة السورية سيطرتها
على كل سوريا احليوية حبيث ضمنت سيطرتها
للتفرغ اىل ح��دوده��ا مع اجل��والن احملتل ،وق��ال :ان
هذا املشهد يُرعب «اسرائيل» وينذرها من مستقبل
شديد اخل�ط��ورة ،اذا مل تضمن أمنها اآلن وتركت
دول حمور املقاومة تتكامل وتنمو فأخذت باإلستعداد
حلرب إقليمية تفرض بها معادلة ضمان أمنها.
واردف ي �ق��ول :ان ع �ن��وان حربها اح �ت�لال جنوبي
س ��وري ��ا واإلت ��ي���ان ب��ق ��وات م �ت �ع��ددة اجل �ن �س �ي��ات من
احللف االطلسي وبقرار من جملس األم��ن الدولي

اىل املنطقة لتكمل حزام االمان السرائيل مع مصر
واالردن حبيث تشكل سدا امام دول املواجهة السرائيل
(ايران العراق سوريا).
ورداً على س��ؤال ،ق��ال العميد الركن سكرية :ان
«اسرائيل» قامت بإجراء اكرب مناورات برية منذ
ح��رب  ١٩٧٣وذل��ك يف مطلع صيف  2007وتعاونت
مع قوات امريكية لدرع صاروخي مشرتك حلماية
جبهتها الداخلية.
«اسرائيل» ختشى دخ��ول املقاومة االسالمية من
لبنان اىل فلسطني احملتلة لتحرير اجزاء من اراضي
 ١٩٤٨لذلك هي تبين جدارا على حدود لبنان وقاية
هلا وتستعني بالواليات املتحدة االمريكية للضغط
على سوريا ملنع بناء قوتها العسكرية بدعم ايراني
على حدود اجلوالن.
واردف سكرية يقول :ان اجليش السوري حيتشد
لإلنتشار جنوبا يف درع��ا وه��ي احملافظة ال�تي بدأت
فيها اح���داث س��وري��ا وذل ��ك للسيطرة ع�ل��ى ح��دود
اجلوالن أكان مع حلفائهم االيرانيني او من دونهم،
مؤكدا ان املنطقة ستعود اىل سيطرة حمور املقاومة
حتضريا للمواجهة مستقبال ان مل تبادر «اسرائيل»
وتذهب للحرب واملواجهة قريبا.
ورداً على س��ؤال ،ق��ال النائب عن املقعد السين يف
حمافظة بعلبك اهل��رم��ل العميد سكرية :بعد ٣٧
عاماً من انتصار الثورة االسالمية يف ايران
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ورسائل سرية تكشف تحذيرات اردنية لزعماء عرب

بعد الفشل في تحقيق أغراضها

اجتماع رباعي في السعودية لبحث
االوضاع في االردن

مجلس الشيوخ األميركي يق ّر تشريع ًا
يطالب السعودية بوقف الحرب في اليمن

وكاالت  -أكدت القيادة األردنية أن انهيار األوضاع يف األردن
سينعكس سلبا على أمن دول اخلليج (الفارسي) ألن موقع بلدنا
جيعله سدا على احلدود مع العراق وسورية.
وأوض �ح��ت ال�ق�ي��ادة األردن �ي��ة يف رس��ائ��ل تبادلتها على أرف��ع
مستوى م��ع زع�م��اء ع��رب أن امل�س��اع��دات اخلليجية إىل األردن
تقلصت بشكل كبري يف السنتني األخريتني ما عدا الواردة من
دولة الكويت اليت بقيت مشكورة على التزاماتها جتاه أشقائها
األردنيني ،حبسب صحيفة الرأي الكويتية.
وجاء يف الرسائل ،اليت أبلغ مصدر دبلوماسي مط ّلع صحيفة
(ال��رأي) على مضمونها ،أن االحتجاجات اليت شهدها األردن
سببها أن الوضع االقتصادي واملعيشي صعب وحرج جدا والناس
(تعبانة) .وأن احلكومة الراحلة واجلديدة متارسان أقسى درجات
التقشف وص��وال إىل إلغاء االحتفاالت الوطنية للسفارات يف
اخلارج ترشيدا لإلنفاق.
وذكرت الرسائل أن قرارات زيادة الضريبة ورفع سعر احملروقات
هي من متطلبات البنك الدولي كي يتمكن األردن من مواصلة
احلصول على قروض يف ظل الوضع االقتصادي اخلانق ،أشارت
إىل أن ما يزيد األوضاع سوءاً أن  30يف املئة من سكان األردن هم
من الالجئني ما يفرض أعباء ومتطلبات استثنائية.
يذكر أن األردن شهد إحتجاجات طالبت بإسقاط احلكومة،
إذ احتشد آالف املواطنني األردنيني استجابة لدعوة النقابات
املهنية األردنية ،احتجاجا على مشروع التعديالت على قانون
ضريبة ال��دخ��ل ،ورف �ع��وا ش �ع��ارات تطالب ب��إس�ق��اط احلكومة
األردن �ي��ة ،كما ظهرت أن�ب��اء ع��ن إت�ف��اق جملس النقباء على
إضراب جديد يوم األربعاء املقبل ضد مشروع القانون.
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بعد الفشل ال ��ذي مُ�ني ب��ه التحالف ال�س�ع��ودي يف حتقيق
أغراضه من احلرب على اليمن أق ّرت جلنة القوات املس ّلحة يف
جملس الشيوخ األمريكي إدراج تعديل يطالب بوقف احلرب
يف اليمن ،ليكون جزءاً من بنود ميزانية الدفاع الوطين للعام
املقبل ،واليت سيتم التصويت عليها يف اجمللس الحقاً.
وأوض� � ��ح ع� �ض ��وا جم �ل��س ال��ش��ي ��وخ اجل� �م� �ه ��وري ت� ��ود ي��ون��غ
والدميقراطية جني شاهني يف بيان مشرتك أن هذا التشريع
يهدف إىل إنهاء احل��رب األهلية يف اليمن ،ومحاية املدنيني،
والتصدي ألك�بر ك��ارث��ة إنسانية يف ال�ع��امل ،حيث ي��واج��ه 8
ماليني شخص خطر اجملاعة.
املشروع الذي سبق أن صوتت عليه جلنة العالقات اخلارجية
يف جملس الشيوخ يدعو وزي��ر اخلارجية مايك بومبيو إىل
اإلدالء بشهادة تفيد ببذل السعودية ج�ه��وداً إلن�ه��اء احل��رب،
وتسهيل وص ��ول امل ��واد الغذائية واألدوي� ��ة للمدنيني ،وجت ّنب
التأخري غري الضروري لوصول شحنات اإلغاثة ،وتقليل املخاطر
اليت يتعرض هلا املدنيون .وحبسب املشروع ،إذا أخفق بومبيو
فيتوجب منع الطائرات األمريكية من
بتوفري تلك الضمانات
ّ
تزويد الطائرات السعودية بالوقود جواً.
كما ويتضمن مشروع القانون بنداً يعفي احلكومة من تنفيذ
ال �ق��ان��ون ،ألس �ب��اب تتعلق ب��األم��ن ال�ق��وم��ي ،لكنها ل��ن تستطيع
االستفادة من هذا اإلعفاء إال بعد أن تشرح كتابياً موانع تنفيذه،
باإلضافة إىل ما تبذله من جهود حلمل الرياض على االمتثال.
يشار إىل أن ه��ذا البند حيتاج إىل موافقة جملس الشيوخ
باألغلبية ،وأيضاً قد حيتاج إىل املصادقة لدى وضع الصيغة
النهائية ملشروع قانون امليزانية الناتج عن املساومة بني صيغيت
اجمللسني النواب والشيوخ.

