تتمات

تتمات ص 1
روحاني...
وأش��ار روحاني إىل أن نظريه الروسي يوافقه
ال��رأي بهذا ال�ش��أن ،قائال :التعاون بني طهران
وم��وس �ك��و يف م �ي��دان امل �ع��رك��ة يف احل� ��رب ضد
اإلره � � � ��اب وخم� �ت� �ل ��ف اجل � �م� ��اع� ��ات امل �ت �ط��رف��ة
والراديكالية أثبت أنه ناجح للغاية.
وخ�ل�ال ل�ق��ائ��ه ن �ظ�يره ال�ب��اك�س�ت��ان��ي ممنون
حسني ،اعترب الرئيس روحاني تعزيز التعاون
املصريف بانه مهم لتنمية العالقات االقتصادية
بني البلدين وق��ال :ان اي��ران على استعداد الن
تكون هلا استثمارات متبادلة مع باكستان يف
خمتلف اجملاالت.
واع��رب الرئيس روح��ان��ي عن س��روره لعضوية
باكستان يف منظمة شنغهاي ،م��ؤك��دا دعم
اي ��ران ل��دور اس�لام اب��اد امل��ؤث��ر يف ه��ذه املنظمة،
واشار اىل التعاون بني البلدين يف جمال الطاقة
واضاف :ان ايران ميكنها ان تكون مصدراً موثوقا
لتوفري الطاقة لباكستان.
ويف ج��ان��ب آخ��ر م��ن تصرحيه اش ��ار الرئيس
روح��ان��ي اىل تقارير الوكالة الدولية للطاقة
الذرية يف تأييد التزام اي��ران باإلتفاق النووي
وق� ��ال :ان اي� ��ران م�ل�ت��زم��ة بتعهداتها يف اط��ار
اإلت��ف ��اق ال��ن ��ووي وان خ� ��روج ام�يرك��ا اح ��ادي
اجل��ان��ب م��ن ه��ذا اإلت �ف��اق ال ��ذي يعترب إتفاقا
دول�ي��ا مهما ،يتعارض م��ع ال �ق��رارات واالع ��راف
الدولية وكذلك قرارات جملس األمن الدولي
حيث يتوجب على اعضاء اجملتمع العاملي ابداء
رد الفعل جتاه هذا التصرف.
واع��رب الرئيس االيراني عن ارتياحه لتعزيز
االم ��ن يف احل ��دود ب�ين البلدين خ�لال االع ��وام
االخ�يرة واش��ار اىل الزيارة االخ�يرة اليت قام بها
رئيس االركان وقائد اجليش يف باكستان اىل
طهران واض��اف :اننا نرحب بالتعاون الدفاعي
ب�ين اي ��ران وباكستان وان ح��دودن��ا املشرتكة
جيب ان تكون حدودا آمنة على الدوام.
واع �ت�بر تنمية املنطقة ره �ن �اً ب��إرس��اء األم��ن
واالس �ت �ق��رار ال�ك��ام��ل ف�ي�ه��ا .وأك ��د ان ��ه م��ا دام
االرهابيون ينشطون فان املنطقة لن تصل اىل
اهدافها التنموية واضاف :ان مكافحة االرهاب
حباجة اىل التنسيق والتعاون بني مجيع دول
املنطقة.
واك� ��د ب� ��ان ص� ��ون ام� ��ن واس��ت��ق ��رار املنطقة
م�ه��م ج ��دا الي� ��ران وق� ��ال :ان �ن��ا ن��ري��د ان نشهد
افغانستان آم�ن��ة ومستقرة وان التنسيق بني
اي��ران وباكستان وافغانستان حيظى بأهمية
فائقة ألمن وتنمية املنطقة.
ووص ��ف روح ��ان ��ي م��واق��ف اي� ��ران وب��اك�س�ت��ان
بانها متقاربة جدا ومهمة فيما يتعلق بقضايا
املنطقة وال �ع��امل وق���ال :ان اي���ران وباكستان
مواقفهما متناغمة يف االجتماعات االقليمية
وال��دول �ي��ة وم�ن�ه��ا يف االج �ت �م��اع االخ�ي�ر ل�ل��دول
االعضاء يف منظمة التعاون االسالمي يف ادانة
نقل السفارة االمريكية اىل القدس الشريف
وك ��ذل ��ك م��س�ي�رات ش �ع�بي ال �ب �ل��دي��ن يف دع��م
القضية الفلسطينية يف يوم القدس العاملي.
م��ن ج��ان�ب��ه ق ��ال ال��رئ �ي��س ال�ب��اك�س�ت��ان��ي :ان
باكستان ت��دع��م اإلت �ف��اق ال �ن��ووي وتطلب من
مجيع االطراف ان تبقى ملتزمة به.
واش��ار الرئيس ممنون حسني اىل املشرتكات
الثقافية وال�ت��ارخي�ي��ة العميقة ب�ين الشعبني
االيراني والباكستاني مؤكدا بان باكستان
كدولة صديقة وجارة ستبقى اىل جانب ايران
وحن��ن عازمون على تطوير العالقات يف مجيع
اجملاالت.
وصرح الرئيس الباكستاني بان بالده تعترب
تطوير ميناء جابهار الواقع جنوب شرق ايران
واحملاذي لباكستان بانه خيدم مصاحل املنطقة،
م��ؤك��دا على استخدام مجيع الطاقات لرفع
م�س�ت��وى ال �ت �ب��ادل ال �ت �ج��اري ب�ين ال�ب�ل��دي��ن عرب
إزالة مجيع العقبات ومنها املتعلقة بالتعريفات
اجلمركية.
وجدد دعم باكستان لعضوية اي��ران الكاملة
يف منظمة شنغهاي للتعاون واضاف :اننا نثمن
دور اي��ران االجيابي كعضو مراقب يف منظمة
ش�ن�غ�ه��اي ل �ل �ت �ع��اون ون ��أم ��ل ب���ان ت�ن�ض��م اي���ران
لالعضاء الدائمني باملنظمة سريعا.
كما التقى الرئيس روح��ان��ي أم��س نظراءه
املنغولي «خالتما غني بوتلغا» واالفغاني اشرف
غين ،والبيالروسي السندر لوكاشينكو ،حيث
حبث اجلانبان يف هذه اللقاءات تطوير العالقات
الثنائية يف خمتلف اجملاالت.
وك��ان الرئيس االيراني حسن روحاني وصل
اجلمعة اىل مطار مدينة شينغ داو بدعوة رمسية
من نظريه الصيين «شي جني بينغ» للمشاركة
يف املؤمتر الثامن عشر ملنظمة شنغهاي للتعاون
ي��راف�ق��ه يف ه��ذه ال��زي��ارة وف��د يضم شخصيات
سياسية واقتصادية منها وزير اخلارجية حممد
جواد ظريف وبيجن زنغنه وزير النفط ومسعود
كرباسيان وزي��ر االقتصاد وحممد نهاونديان
مساعد رئيس اجلمهورية للشؤون االقتصادية
وولي اهلل سيف حمافظ البنك املركزي.
يف سياق متصل قال سفري ايران السابق لدى
ال�ص�ين ،ف��ري��دون وردي جن ��اد ،ب��أن زي ��ارة رئيس
اجلمهورية االسالمية االيرانية ،حسن روحاني،
للصني س�ت�ك��ون هل��ا ن�ت��ائ��ج طيبة ع�ل��ى صعيد
منظمة ش�ن�غ�ه��اي ل�ل�ت�ع��اون وأي��ض��اً يف جم��ال
العالقات الثنائية.
وأش��ار وردي جناد اىل انعقاد اجتماع منظمة
شنغهاي للتعاون وقال :نظراً للعالقات اجليدة
ج��داً وال��ودي��ة بني طهران وبكني وكذلك بني
رئيسي البلدين ،فان زيارة روحاني للصني ستعزز
هذه العالقات.
وأض��اف :ميكن ملنظمة شنغهاي للتعاون اليت
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متثل كافة الدول االعضاء ،مبا فيها ايران ،ان
توفر فرصة لتعاون سرتاتيجي طويل األمد.
وأش��ار وردي جن��اد اىل منظمة شنغهاي واىل
(مشروع الطريق الدائري الواحد) كمشروعني
صينيني م�ه�م�ين ،م�ض�ي�ف�اً :ه��ذي��ن امل�ش��روع�ين
ال�ك�ب�يري��ن ك ��ان هل�م��ا ن�ت��ائ��ج ك�ب�رى للشعوب
اآلسيوية.
وق ��ال :بإمكان ب�ل��دان املنطقة ان تتعاون مع
بعضها البعض يف إط ��ار منظمة شنغهاي يف
اجملاالت األمنية واالقتصادية وان تكمل ،ضمن
م��ؤس �س��ات ذات ص �ل��ة ب �ط��ري��ق احل ��ري ��ر ،البنى
التحتية والشبكات املتصلة الواحدة باألخرى.
وأش��ار اىل ان اي��ران والصني من بني البلدان
املستقلة ،وق ��ال :ان إخت ��اذ البلدين ل�ل�ق��رارات
املستقلة يف الشؤون االقتصادية واالسرتاتيجية،
ميكن ان يؤدي اىل تعاونهما على املدى الطويل.
ومبا ان البلدين املتواجدين على طريف القارة
اآلسيوية هلما إمكانيات خمتلفة ،فان تعاونهما
وتضامنهما س �ي��وج��دان ال�ك�ث�ير م��ن ال�ط��اق��ات
وال� �ق ��درات ،وواص� ��ل ب��ال �ق��ول :ان ت��واج��د اي ��ران
يف املنطقة بصفتها ب �ل��داً ك �ب�يراً ومستق ًال،
مي ّكنها من لعب دور مهم يف احملافظة على أمن
منطقة غرب آسيا ،كما مي ّكنها على الصعيد
االقتصادي ان تضيف ملنظمة شنغهاي للتعاون
إمكانيات وقدرات جديدة يف غرب آسيا ومنطقة
الشرق االوسط واخلليج الفارسي.
وأش � ��ار وردي جن� ��اد اىل ان ال �ب �ل��دي��ن يكمل
احدهما اآلخر ،وأضاف :الصني حباجة للطاقة
ألجل التنمية وايران غنية بالطاقة والوقود ،لذا
فان البلدين يكمالن بعضهما البعض يف مسار
التنمية.

توتر غير مسبوق ...
اخل �ط ��ة ت�ق�ض��ي ب��إن �ش��اء ق� ��وة ت ��دخ ��ل س��ري��ع
احتياطية م��ن  ٣٠أل��ف ج�ن��دي و ٣٠س��رب��ا من
الطائرات احلربية و ٣٠باخرة لالنتشار خالل
ش �ه��ر م ��ن ح��ال��ة ال �ت��أه��ب حب �ل��ول ال �ع ��ام ٢٠٢٠
لتضاف إىل القوة احلالية من  ٢٠ألف جندي،
بينما تواجه اخلطة خالفات أوربية جدية مع
ال��والي��ات املتحدة على خلفية فرضها الرسوم
اجلمركية وانسحابها من اإلتفاق النووي مع
ايران ومن معاهدة باريس للمناخ ،إال أن بولونيا
األكثر محاسا يف اخلطة مع الواليات املتحدة.
وق� � ��ال وزي� � ��ر ال� ��دف� ��اع ال� �ب ��ول ��ون ��ي م ��اري ��وس ��ز
ب�ل�اس ��زت� �ش ��اك :ت�ت�رك ��ز م �ه��ام �ن��ا ع �ل��ى زي� ��ادة
القدرات الدفاعية يف بولونيا وحنن منخرطون
ج��دا يف اخلطة ومستعدون لنشر قواتنا أينما
يريد احللف يف إط��ار ما نظهره من التماسك
م��ع حلفائنا ال��ذي��ن جتمعنا معهم األه ��داف
املشرتكة.
وي�ت��وج��ه احل �ل��ف إىل إق��ام��ة م �ق��ري قيادتني
ج ��دي ��دي ��ن ،األول حل �م��اي��ة خ��ط ��وط امل�لاح��ة
األط�ل�س�ي��ة م��ن فرجينيا األم��ري �ك �ي��ة وال�ث��ان��ي
لتنسيق حت��رك��ات اجل�ن��ود يف عموم أورب ��ا من
أملانيا .هاجس احللف يف إط�لاق أضخم خطة
عسكرية إذا ما أقرتها قمة احللف الشهر القادم
يف بروكسل ،جيمع اخلرباء العسكريون على أنه
تصعيد غري مسبوق يف مواجهة ما وصف بتفوق
روس �ي��ا وخت�ل��ف ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ع��ن امتالك
أكثر التقنيات العسكرية تطورا ،وتعقيدا.

قمة السبع...
وك�ت��ب ت��رام��ب على (ت��وي�تر) ص�ب��اح اجلمعة
قبيل توجهه إىل كيبيك :أتطلع إىل تقويم
اإلت� �ف ��اق ��ات ال �ت �ج��اري��ة غ�ي�ر ال �ع ��ادل ��ة م ��ع دول
جمموعة السبع .إذا مل حيدث هذا ،فسنخرج يف
وضع أفضل لنا!.
ويعترب إرج ��اء لقاء ك��ان م�ق��ر ًرا ب�ين ترامب
ون�ظ�يره الفرنسي إميانويل م��اك��رون؛ احل��دث
األب��رز أم��س ،إذ أعلن البيت األبيض أن العمل
جيري لعقده يف وقت الحق مسا ًء ،دون حتديد
األسباب.
ويف وق��ت سابق من ي��وم اجلمعة ،ق��ال ترامب
يف ت �ص��رحي��ات ص�ح�ف�ي��ة :إن ��ه ك ��ان ي�ت�ع�ين أن
تكون روسيا حاضرة يف هذا االجتماع .وانضمت
م��وس �ك��و جمل �م��وع��ة ال �س �ب��ع يف  2002بعضوية
ك��ام�ل��ة ،ليتغري امس�ه��ا إىل جم�م��وع��ة ال ��دول
الثمانية الصناعية الكربى.
ورغ ��م ق ��ول ت��رام��ب :إن ال��رس��وم اجلمركية
ضرورية حلماية الصناعة األمريكية ،تستنكر
كندا واالحت��اد األوروب��ي الرسوم بوصفها غري
قانونية ويعكفون على إجراءات مضادة.
وح��ذر الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون
يف ل��وم ن��ادر اخلميس امل��اض��ي ،من أن األعضاء
الستة اآلخ��ري��ن مبجموعة السبع قد يشكلون
جمموعتهم اخلاصة إذا اقتضى األمر ،مضيفاً:
أن (ال زعيم يبقى إىل األبد).

أسطول الحرية...
وق��د مشلت الفعاليات لقاءات عامة ون��دوات
وج� ��والت يف م��رك��ز امل��دي �ن��ة ل�ل�ق��اء امل��واط�ن�ين
الربيطانيني والتعريف بالرسالة اليت حتملها
سفن كسر احلصار.
وقد حظيت سفينة (حرية) وحتالف أسطول
احل ��ري ��ة ب��دع��م س �ي��اس��ي م ��ن ع ��دد م ��ن ال �ن��واب
الربيطانيني يف مدينة برايتون ،وخاصة نواب
ح� ��زب ال �ع �م��ل وح� ��زب اخل� �ض ��ر ،ال ��ذي ��ن ش ��ارك
بعضهم يف فعاليات الرتحيب بينما أرسل آخرون
رسائل دعم ومساندة مكتوبة أو أخرى مسجلة.
ب � ��دوره اع �ت�بر زاه� ��ر ب �ي��راوي رئ �ي��س اللجنة
الدولي لكسر احلصار والعضو املؤسس ألسطول
احلرية ال��ذي يساهم يف الرتتيبات اللوجستية
واإلعالمية ألسطول احلرية أن الدعم الكبري

واالحتفاء ال��ذي لقيته (ح��ري��ة) على املستوى
الشعيب ومن ن��واب حزبي العمل واخلضر ومن
بعض النقابات املهنية الربيطانية ي��دل على
تصاعد الدعم للقضية الفلسطينية لدى الشارع
الربيطاني ،وي��رس��ل رس��ال��ة واض�ح��ة للحكومة
الربيطانية أن عليها أن تساهم يف إنهاء هذا
احل�ص��ار ال ��ذي يفرضه االح �ت�لال اإلسرائيلي
على قطاع غ��زة ،وأن عليها أن تتوقف عن دعم
دول��ة االحتالل ووق��ف تزويدها باألسلحة اليت
يتم ع�بره��ا قتل الفلسطينيني واملتظاهرين
السلميني املشاركني يف مسريات العودة الكربى.
وي �ت �ك �وّن أس �ط ��ول احل ��ري ��ة ه ��ذا ال �ع ��ام م ��ن 4
سفن وقوارب شراعية انطلقت من مشال أوروبا
منتصف أيار /مايو املاضي ،ومن املقرر أن تصل
إىل غزة بعد منتصف شهر متوز /يوليو القادم،
على أن تتوقف خالل رحلتها يف حواىل  20ميناء
أوروبيا.

خيار املقاومة لتحرير ...
ودعوة قائدها االمام اخلميين(رض) لتحرير
ال�ق��دس وك��ل فلسطني وجعل آخ��ر مجعة من
شهر رمضان املبارك يوما عامليا للقدس ورمزا
وعنوانا جلمع كلمة املستضعفني يف العامل،
ن ��رى اجل �م �ه��وري��ة االس�لام �ي��ة يف اي � ��ران ورغ ��م
ك��ل احل ��روب ال�تي شنت عليها ورغ��م احلصار
االقتصادي ال��دول��ي عليها ورغ��م حتملها كل
االع�ب��اء وال�ض��رائ��ب ال�تي دفعتها إلب�ع��اده��ا عن
القضية الفلسطينية وع��ن القدس وفلسطني
وشعبها رغم كل ذلك نراها تصبح اليوم دولة
مواجهة وعلى متاس مع فلسطني احملتلة ونرى
التكامل بني حمور املقاومة.
وختاماً ورداً على سؤال ،قال عضو كتلة الوفاء
للمقاومة النائب وليد سكرية :لقد اراد االمام
اخلميين (رض) من اعالنه يوما عامليا للقدس
ان يعطي للقضية العنوان الديين ليقول لألمة
االسالمية ان حترير القدس وفلسطني احملتلة
واجب على كل مسلم وان االحتالل الصهيوني
رمزا للسيطرة االستعمارية على عاملنا العربي
واالس�لام��ي ،لذلك جيب اقتالع ه��ذه القاعدة
االم�يرك �ي��ة م��ن فلسطني م��ن ج��ذوره��ا لرفع
ق��وة القهر االستعمار واهليمنة الغربية ،وأن��ا
استشعر ه��ذا ال �غ��رب املستكرب ب��زل��زال ال�ث��ورة
ال�تي جل��أ اىل وض��ع العراقيل واحل��واج��ز ام��ام
ن��وره��ا حتى ال يعم املنطقة وال �ع��امل وليبقى
الكيان الصهيوني مغروسا يف قلب األمة ولتبقى
اهليمنة االمريكية على املنطقة ،واردف يقول:
وألن ما هلل ينمو ،فقد جنحت هذه الثورة املؤيدة
م��ن اهلل وم��ن الشعوب احل� � ّرة األب�ي��ة ان تصبح
دولة اقليمية كربى مبواصفات دولية وبتأييد
الشعوب املقهورة واملستضعفة.
وانتهى بالقول :لذلك نرى الكيان الصهيوني
وم� ��ن ي �ق��ف خ �ل �ف��ه يف وض� ��ع م ��رب ��ك وخ��ائ��ف
قلق على مستقبله رغ��م الضجيج والعنرتيات
والتهديدات اليت ال تنفع مع ال��ذي واج��ه كل
احلروب العسكرية واألمنية واالقتصادية وكل
انواع الفنت والتحريض ورغم ذلك صمد وقاوم
وحقق ك��ل ه��ذه االن�ت�ص��ارات املتواصلة وعلى
كل األصعدة واملستويات.

اجتماع رباعي...
يف سياق متصل أعلن الديوان امللكي السعودي
ع��ن ع�ق��د اج �ت �م��اع اس�ت�ث�ن��ائ��ي ي�ض��م ك�لًّ�ا من
السعودية واإلم��ارات والكويت واألردن يف الـ 11
من حزيران/يونيو اجلاري ،وفقا لوكالة األنباء
السعودية (واس).
وقال الديوان يف بيان له :إن امللك سلمان بن
عبد العزيز آل سعود أجرى اتصاالت مع امللك
األردني عبد اهلل الثاني ،وصباح األمحد الصباح
أم�ير دول��ة الكويت ،وحممد ب��ن زاي��د آل نهيان
ولي عهد أبوظيب ونائب القائد األعلى للقوات
املسلحة يف دولة اإلم��ارات العربية املتحدة ،ومت
اإلتفاق على عقد اجتماع يضم الدول األربع يف
مكة املكرمة ملناقشة سبل دعم األردن للخروج من
األزمة االقتصادية اليت مير بها.
* س �ل �م��ان وأردوغ � � ��ان ي ��ؤك ��دان للملك
عبداهلل احلرص على وحدة األردن
أكد امللك السعودي سلمان بن عبد العزيز
وال ��رئ �ي ��س ال�ت�رك ��ي رج� ��ب ط �ي��ب أردوغ � � ��ان يف
اتصالني هاتفيني مع امللك األردن ��ي عبد اهلل
ال�ث��ان��ي ،احل ��رص ع�ل��ى وح ��دة األردن وازده� ��اره
االقتصادي.
ومتنى أردوغان يف اتصاله مع العاهل األردني،
ال �ن �ج��اح ل��رئ�ي��س ال� � ��وزراء اجل��دي��د ع�م��ر ال ��زاز
املكلف بتشكيل احلكومة ،حسبما أفادت وكالة
(األناضول) الرتكية.
من جانب آخر ،تلقى العاهل األردن��ي اتصاال
آخر من امللك السعودي سلمان بن عبد العزيز،
أك ��د ف �ي��ه ال �ط��رف��ان ح��رص�ه�م��ا ع �ل��ى توطيد
العالقات األردنية السعودية يف شتى اجمل��االت،
واستمرار التنسيق حيال خمتلف القضايا ،مبا
خيدم مصاحل البلدين والقضايا العربية.

تتمات ص 3
صواريخ...
وج��رح ع��دد من قوات
ويف حمافظة تعزُ ،قتل ُ
ه� ��ادي خ �ل�ال ه �ج��وم ل�ل�ج�ي��ش وال �ل �ج ��ان على
مواقعهم يف قرية األلواح وت ّلة الروسي يف منطقة
الضباب عند املدخل اجلنوبي للمدينة ،وسبق
اهلجوم قصف على مواقع هادي بصاروخ زلزال
 2وع��دد من قذائف املدفعية .وشهدت منطقتا

وح � ّذران يف املدخل الغربي للمدينة
الصياحي ِ
قصفاً مدفعياً متباد ًال بني الطرفني .يف غضون
ذلك ًقتل عنصران من قوات هادي وجرح عنصر
آخر أثناء عملية اقتحام اجليش واللجان موقعاً
لقوات هادي يف منطقة يَع ْيس مبديرية مُريْس
مشال حمافظة ّ
الضا ْلع جنوب اليمن.
أما عند احلدود اليمنية السعودية ،اسشتهد
م��دن��ي وج ��رح آخ ��ر بقصف م��دف�ع��ي للتحالف
رازح ،ك�م��ا أصيبت
ال �س �ع��ودي ع�ل��ى م��دي��ري��ة ِ
ام��رأة مينية و ُد ّم��ر منزل أحد املواطنني بقصف
ص��اروخ��ي وم��دف�ع��ي للتحالف ال�س�ع��ودي على
م��دي��ري��ة ُم� َن� ْب��ه احل��دودي��ة يف حمافظة صعدة
مشال اليمن .يف املقابل قصف اجليش واللجان
ب� �ص ��اروخ زل� � ��زال  2م��وق �ع �اً ل� �ق ��وات ال�ت�ح��ال��ف
السعودي أسفل جبل الدود جبيزان السعودية.
وجتددت املواجهات بني قوات هادي والتحالف
من جهة واجليش واللجان من جهة أخ��رى يف
جبل نوفان مبديرية َق ْيفة جنوب شرق حمافظة
البيضاء وسط اليمن ،ما أسفر عن وقوع قتلى
وجرحى يف صفوف الطرفني.
إىل ذلك استهدف اجليش واللجان الشعبية
ف �ج��ر ال �س �ب��ت جت �م �ع��ات ل �ل �ج �ن��ود ال �س �ع��ودي�ين
وقنصوا أحدهم يف جيزان.
وأف� ��اد م �ص��در ع�س�ك��ري أن م��دف�ع�ي��ة اجليش
واللجان أطلقت نريان مدفعيتها على جتمعات
اجلنود السعوديني يف موقع وم��درس��ة اخلشل،
وحققت إصابات دقيقة.
ويف س�ي��اق منفصل متكنت وح ��دة القناصة
ال�ت��اب�ع��ة للجيش وال �ل �ج��ان م��ن ق�ن��ص جندي
سعودي يف موقع جبل العسكري بقطاع جيزان.
جدير بالذكر أن اجليش السعودي ومرتزقته
تكبدوا يف وقت سابق السبت خسائر يف العديد
وال �ع �ت��اد إث ��ر ق�ص��ف م��دف�ع��ي ع�ل��ى ع ��دة م��واق��ع
وجتمعات هلم بقطاع جيزان.
وكان اجليش السعودي قد استهدف مناطق
سكنية متفرقة اجلمعة من املديريات احلدودية
مبحافظة صعدة مشالي البالد.
وأف � ��اد م �ص��در حم �ل��ي يف ص �ع��دة ع ��ن قصف
ص��اروخ��ي وم��دف�ع��ي س�ع��ودي اس�ت�ه��دف مناطق
سكنية متفرقة من مديرييت رازح وشدا ما أدى
إىل وقوع أضرار مادية يف ممتلكات املواطنني.
وكانت أصيبت امرأة جبروح كما مت تدمري
منزل مواطن يف وقت سابق ،إثر قصف صاروخي
ومدفعي سعودي استهدف مناطق متفرقة من
مديرية منبه احلدودية.

مصدر سوري...
من جانبها أشارت مواقع معارضة سورية إىل
وج ��ود ع�لاق��ة ت��رب��ط تركيا م��ع «هيئة حترير
الشام» بعد أن تناولت األخرية يف بيانها طبيعة
العالقات اليت تربطها ببعض الدول.
وذك ��رت «هيئة حت��ري��ر ال �ش��ام» أن «طبيعة
العالقة اليت تربطها ببعض ال��دول تتحدد من
خالل مقدار ما جتلبه من مصاحل معتربة تعود
على اجلهاد والثورة».
ويف بيان هلا أضافت أن قرار اهليئة بيدها وال
تعمل وفق إم�لاءات أحد ،لكنها تؤمن باملصاحل
املشرتكة مع اآلخرين مبا ال يتعارض مع الدين
والثوابت.
هذا التوضيح يأتي ،حسب موقع»عنب بلدي»
السوري املعارض ،بعد أسبوع من تصريح ملسؤول
إدارة الشؤون السياسية يف اهليئة ،يوسف اهلجر،
قال فيه إن عالقة «اهليئة» مع تركيا مستمرة
ومتوازنة مبا حيقق األمن واالستقرار يف الشمال
السوري ،وخاصة حمافظة إدلب.
وك��ان��ت وزارة اخل��ارج�ي��ة األم��ري�ك�ي��ة أدرج��ت
«هيئة حترير ال�ش��ام» وتنظيمات أخ��رى تابعة
هلا يف قائمة املنظمات اإلرهابية األجنبية مطلع
الشهر احلالي.
وتصنف تركيا «جبهة فتح الشام» (النصرة
سابقا) ،اليت انضوت ضمن «حترير الشام» ،حني
تشكيلها يف  28من كانون الثاني  ،2017بأنها
«منظمة إرهابية».
ويشهد الشمال السوري اقتتاال بني فصائل
«هيئة حترير الشام» من جهة وباقي التشكيالت
املسلحة املوجودة هنالك يف صراع على مناطق
النفوذ يف إدلب وضواحيها.
إىل ذلك نفى مصدر عسكري سوري تع ّرض
مدينة البوكمال ألي هجوم من جانب داعش،
وأك ��د ع�ل��ى أن امل��دي�ن��ة حت��ت س�ي�ط��رة اجليش
السوري.
املصدر أكد أن املدينة حتت سيطرة اجليش
السوري وحلفائه ،وذلك بعدما كانت وسائل
إع�لام قد تناقلت أنباء عن سيطرة داع��ش على
مناطق يف البوكمال.
من ناحيتها ،نفت وزارة الدفاع الروسية قصف
طائراتها بلدة زردنا يف حمافظة إدلب السورية
وأش� ��ارت إىل ان���دالع م �ع��ارك ط��اح�ن��ة يف ه��ذه
املنطقة بني «جبهة النصرة» و»جيش اإلسالم»
استخدمت فيها املدفعية الثقيلة.
وزارة الدفاع الروسية أكدت أن مزاعم «املرصد
السوري» و»اخلوذ البيضاء» ال تطابق الواقع.

آالف الفلسطينيني...
وأف ��ادت وك��ال��ة «فلسطني ال�ي��وم» ب��أن جنود
العدو اعتقلوا فتى من قرية اجلديرة يف القدس.
اعتقل شاب من بلدة تقوع عقب
ويف بيت حلم ُ
اقتحام اجلنود للبلدة.
كما داهمت قوة صهيونية بلدة بيت كاحل
قضاء اخلليل واقتحمت منزل الشيخ شفيق
ال �ق��وامس��ي يف م�ن�ط�ق��ة دائ � ��رة ال �س�ير مبدينة
اخل �ل �ي��ل ،وه ��و وال� ��د ال�ش�ه�ي��دي��ن ب��اس��ل وح��امت
القوامسي.
وان��دل �ع��ت م��واج �ه��ات ب�ي�ن ال �ش �ب��ان وال �ق ��وات

الصهيونية ال�تي اقتحمت ق��ري��ة ع��اب��ود مشال
غرب رام اهلل.
وك��ان  4أُستشهدوا وأص�ي��ب أكثر م��ن 525
م��واط� ًن��ا فلسطين ًيا اجلمعة ،جب ��راح خمتلفة
وب��االخ �ت �ن��اق ،ج� � � ّراء اس �ت �ه��داف ج �ي��ش ال �ع��دو
الصهيوني للمتظاهرين السلمني قرب السياج
األمين الفاصل مع قطاع غزة.
وق ��ال املتحدث ال��رمس��ي ب��اس��م وزارة الصحة
الفلسطينية ،يف ب �ي��ان“ :وص ��ل ع��دد املصابني
يف مسرية اجلمعة 525 ،إصابة جبراح خمتلفة
واخ �ت �ن��اق ب��ال �غ��از ،م�ن�ه��م  5وص �ف��ت إص��اب�ت�ه��م
باخلطرية”.
وأض ��اف أن ع�م��اد نبيل أب��و دراب ��ي (26ع��ام��ا)
استشهد شرقي خميم جباليا مشالي قطاع غزة
بعد تعرضه لطلق ناري من اجليش اإلسرائيلي،
فيما استشهد زي��اد ج ��اداهلل ال�بري��م ( 25عاما)
ش��رق��ي مدينة خانيونس جنوبي ق�ط��اع ،فيما
أك��د مسعفون استشهاد ش��اب وط�ف��ل آخرين
متأثرين جبراحهما.
وم� �ن ��ذ ظ �ه ��ر اجل� �م� �ع ��ة ،ت� ��واف� ��د اآلالف م��ن
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي�ين ،حن ��و خم �ي �م��ات “ال � �ع� ��ودة”،
ل �ل �م �ش��ارك��ة ،يف إح �ي ��اء ي ��وم ال �ق ��دس ال�ع��امل��ي
واجل�م�ع��ة احل��ادي��ة ع�ش��رة م��ن م �س�يرات ال�ع��ودة
وكسر احلصار.
واستهدفت قوات االحتالل سيارات االسعاف
بقنابل ال�غ��از ش��رق خ��ان ي��ون��س ،حيث أصابت
إح��دى القنابل سيارة بشكل مباشر يف الزجاج
األمامي ،ما أدى إىل تهشمه.
وق��د أع�ل��ن جيش ال �ع��دو بعد ظهر اجلمعة،
احل ��دود الشرقية ملدينة غ��زة منطقة عسكرية
مغلقة.
ك �م��ا أص �ي��ب ط �ف��ل ف�ل�س�ط�ي�ني ب��ال��رص��اص
امل�ع��دن��ي امل�غ�ل��ف ب��امل �ط��اط ،وال �ع �ش��رات حب��االت
اختناق بالغاز املسيل للدموع ،السبت ،خالل
مواجهات م��ع ق��وات ال�ع��دو الصهيوني يف بلدة
بيت أمر مشال اخلليل.
ونقلت وكالة «وفا» الفلسطينية عن الناشط
يف بلدة بيت أمر حممد عوض قوله :إن القوات
الصهيونية داهمت منطقيت البقعة وصافا يف
البلدة ،واقتحم عشرات اجلنود برفقة الكالب
البوليسية ،منزلي مواطنني وحطموا االب��واب
الداخلية ،واجزاء من بالط االرضيات ،وخربوا
أثاث البيت وجدرانه.
وأضاف أن مواجهات اندلعت عقب االقتحام،
أط�ل��ق خ�لاهل��ا ج�ن��ود ال�ع��دو ال��رص��اص املعدني
املغلف باملطاط وقنابل الصوت وال�غ��از السام،
ما تسبب بإصابة طفل ( 16عاما) بالرصاص
امل �ع��دن��ي امل�غ�ل��ف ب��امل �ط��اط يف ق��دم��ه ،وع �ش��رات
املواطنني حباالت اختناق بالغاز املسيل للدموع.
وأف ��ادت م�ص��ادر أمنية فلسطينية ب��أن ق��وات
ال �ع��دو ال�ص�ه�ي��ون��ي اق�ت�ح�م��ت م��دي�ن��ة اخل�ل�ي��ل،
وبلدات نوبا ،وخاراس ،وفتشت منزل مواطن يف
بلدة بيت كاحل.

كركوك...
وك��ان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر
اصدر بيانا دعا فيه اىل نزعالسالح وتسليمه بيد
الدولة ،واقرتح ان تنطلق محلة بعد عيد الفطر
لنزع السالحابتداء من مدينة الصدر ثم املناطق
االخ� ��رى ت�ب��اع��ا ،وذل ��ك بعد ي��وم�ين فقط من
انفجار خمزن للذخرية هناك أدى إىل سقوط
 18قتي ً
ال
* حلف الناتو :داع��ش مل يهزم كلياً يف
العراق
اىل ذل ��ك ،ق��ال األم�ي�ن ال �ع��ام حللف مشال
األطلسي (الناتو) ينس ستولتنربغ يف كلمته
على ه��ام��ش اج�ت�م��اع األط� ��راف امل�ش��ارك��ة يف
االئ �ت�لاف ال��دول��ي ض��د داع��ش ب�بروك�س��ل ،إن
امل�لاي�ين م��ن االش �خ��اص حت ��رروا م��ن اضطهاد
داعش ولكن التنظيم مل يهزم نهائياً.
وأكد ستولتنربغ ،إن “داع��ش الي��زال يشكل
تهديدا وهلذا جيب ان نظل على حذر ويف يقظة
وان يكون لدينا القدرة على العمل بفاعلية“،
منوها اىل إن “ال�ن��ات��و منذ ف�ترة طويلة وهي
يعمل ضد االره ��اب وأن افضل االسلحة اليت
يستخدمها الناتو يف احلرب ضد االره��اب هي
تدريب القوات احمللية وبناء قدرات الدول على
مكافحة اإلرهاب“.
وأض� ��اف أم�ي�ن (ال �ن��ات��و) إن احل�ل��ف سيطلق
قريبا بعثة تدريب جديدة مع ع��دة مئات من
االف� ��راد س�ت�ق��وم ب�ت��دري��ب ال�ع��راق�ي�ين وتطوير
امل ��دارس العسكرية العراقية ،وق��ال “ستجعل
املهمة اجلديدة اجلهود التدريبية للناتو اكثر
استدامة ،مع توفري م��وارد أفضل وه��ذا الدعم
س��وف يساعد ال�ق��وات العراقية يف ال��دف��اع عن
بالدها ومتنع عودة ظهور داعش ،وسوف منضي
ق��دم �اً وس�ن��واص��ل التنسيق م��ع اآلخ��ري��ن مبا
يف ذل��ك االئ�ت�لاف ال��دول��ي واالحت ��اد األوروب��ي
واألمم املتحدة واحللفاء والشركاء “.
* تركيا تعلن توغل قواتها  30كم داخل
االراضي العراقية
يف غضون ذلك ،أعلن رئيس الوزراء الرتكي،
بن علي يلدريم ،أن ال�ق��وات الرتكية توغلت
بعمق  30كم يف مشال العراق وقد تستهدف
“حزب العمال الكردستاني” يف منطقة قنديل.
وأكد يلدريم أن قوات بالده املتواجدة حاليا
داخ ��ل األراض� ��ي ال�ع��راق�ي��ة س�ت��واص��ل تقدمها
دون تردد حتى “حتييد هؤالء العناصر (حزب
العمال الكردستاني املصنف تنظيما إرهابيا يف
تركيا)” ،مضيفا أن كل اخليارات مطروحة.
وأع �ل��ن ي �ل��دري��م أن ال ��وج ��ود ال �ط��وي��ل األم��د
يف ال�ع��راق ض ��روري بالنسبة لرتكيا ،وأن��ه ال
ينتهك السيادة العراقية.
وقال“ :إن السيادة أمر واحد ،واحلياة واألمن
ش�ي�ئ��ان خم�ت�ل�ف��ان ،إن �ن��ا ك�ن��ا مهتمني دائ�م��ا
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بوحدة األراضي العراقية”.
* وقف املساعدات الكندية للقوات الكردية
يف العراق
أوقفت القوات اخلاصة يف اجليش الكندي،
تقديم املساعدة أو التدريب ملقاتلي البشمركة
األكراد.
وق��ال��ت وزارة ال��دف��اع الكندية إن :جمموعة
العمليات اخلاصة تعاونت مع الوحدات األمنية
الكردية العراقية يف املاضي من أجل وقف تقدم
مقاتلي تنظيم داعش».
وأضافت أن «هذه املساعدة ساهمت يف جناح
قوات األمن العراقية بتحرير املوصل وكذلك
احلوجية ،آخر مركز حضري كبري للتنظيم
يف العراق يف تشرين االول املاضي.
وأوض �ح��ت ال� ��وزارة أن «ال��وح��دات ال�تي تقوم
القوات اخلاصة الكندية حاليا بتقديم املشورة
وامل �س��اع��دة هل��ا يف ال �ع��راق ليست حت��ت ق�ي��ادة
البشمركة».
* حزب بارزاني يرفض عد االصوات يدويا
أعلنت الكتلة النيابية للحزب الدميقراطي
الكردستاني بزعامة مسعود ب��ارزان��ي رفضها
ل � �ق� ��رار جم��ل ��س ال � �ن� ��واب يف ت��ع ��دي ��ل ق ��ان ��ون
االن �ت �خ��اب��ات وإج � ��راء اع � ��ادة ع ��د وف� ��رز ي ��دوي
للنتائج.
وذك��ر بيان للكتلة ح��ول نتائج اإلنتخابات
وق � ��رارت ال�ب�رمل ��ان ال �ع��راق��ي األخ �ي��رة جتاهها
“ن �ب��ارك للشعب ال�ع��راق��ي إج ��راء اإلنتخابات
ال�ن�ي��اب�ي��ة يف وق�ت�ه��ا احمل� ��دد ،ح�ي��ث استطعنا
احلفاظ على العملية السياسية الدميقراطية
ل�ك��ي تستمر ب �ص��ورة طبيعية وف ��ق توقيتات
الدستور العراقي ،وهذا ال يعين أنه ال اعرتاض
لنا على هذه العملية اإلنتخابية الدميقراطية،
فنحن نعتقد بوقوع خروقات وتزوير يف بعض
األماكن ،ولكن ليس بالصورة اليت بولغ فيها
م��ن قبل بعض اجل�ه��ات السياسية ،اىل درج��ة
التشكيك يف نتائج اإلنتخابات مجيعها”.
وت��اب��ع “أك��دن��ا هل��م أن��ه م��ن مصلحة البلد
وف�ي�م��ا خي��ص م��وق��ف ال�برمل��ان ال �ع��راق��ي ،أف��اد
البيان “ال ريب بأن رئاسة الربملان حتاول جاهدة
أن تقوم بشيء قبل فوات األوان ،حيث حاولت
مرارا وتكرارا تشكيل النصاب القانوني جللسات
ال�برمل��ان فلم تستطع ،وحن��ن نشك يف نصاب
جلسات الربملان ،واجللسة اليت حتقق نصابها
يف ي ��وم اخل�م�ي��س ك��ان��ت م�ش��وب��ة بتناقضات
وخمالفات دستورية وقانونية تصطدم بالنظام
الداخلي ،ولعل أبرزها إضافة بعض الفقرات
أثناء التصويت ،عدم أخذ رأي احلكومة فيما
خيص الفرز اليدوي الذي فيه جنبة مالية”.
وأوض�ح��ت كتلة الدميقراطي الكردستاني
“ال حيق للربملان إلغاء أص��وات الناخبني ،ألن
التصويت حقهم دستوري ،وهم الذين أعطوا
الشرعية ل�ل�برمل��ان ،فكيف ميكن ل�ل�برمل��ان أن
يلغي صوت من أعطاه الشرعية ،ثم إن الربملان
ال حي ��ق ل ��ه أن جي �م��د ع �م��ل امل �ف��وض �ي��ة قبل
اإلستجواب ،ينبغي على الربملان أن يستجوب
املفوضية ثم إن وجد شكوكا يف عملها ميكن
وق�ت��ذ ال�ل�ج��وء ح�ت��ى اىل س�ح��ب ال�ث�ق��ة وليس
التجميد وفق املادة الدستورية  61الفقرة هـ”.
* الرتكمان ينهون اعتصامهم
باملقابل ،اعلن رئيس اجلبهة الرتكمانية
العراقية ال�ن��ائ��ب ارش ��د ال�ص��احل��ي ،ع��ن انهاء
ال�ترك �م��ان اع�ت�ص��ام�ه��م ب�ع��د تلبية ال�برمل��ان
العراقي ملطالبهم بالعد والفرز اليدوي ،فيما
اك��د ان االع�ت�ص��ام السلمي استمر  ٢٧يوما
وانتهى بتلبية املطالب.
وقال الصاحلي يف حديث لـ السومرية نيوز،
ان “ال�ترك�م��ان ان�ه��وا االعتصام وان اجلميع
س �ي �ع��ودون اىل م �ن��ازهل��م ب�ع��د تلبية ال�برمل��ان
مل�ط��ال��ب ال�ترك�م��ان ب��ال�ع��د وال �ف��رز ال �ي��دوي”،
مبينا ان “االعتصام السلمي استمر  ٢٧يوما
وانتهى بتلبية املطالب”.
ومثن الصاحلي “ق��رار جملس النواب وقرار
جم �ل��س ال � � ��وزراء ب ��اع ��ادة ال �ث �ق��ة اىل ال�ش�ع��ب
العراقي ،وال��ذي يعد طريق ش��روع حنو ارس��اء
الدميقراطية يف العراق ومحاية السلم االهلي
وترسيخ ال��وح��دة الوطنية وترسيم الثقة بني
احل �ك��وم��ة ومم�ث�ل��ي ال �ش �ع��ب” ،م �ش�يرا اىل ان
“اجل�ب�ه��ة ال�ترك�م��ان�ي��ة ال�ع��راق�ي��ة ال�ت�ي ك��ان
هلا ش��رف املوقف وال�ص��وت والعمل تؤكد انه
مل يبق ام ��را ع�س�يرا يف اح �ق��اق احل��ق عندما
اوكل جملس النواب جملس القضاء يف توليه
املسؤولية التارخيية للبلد”.
يذكر ان الرتكمان والعرب يف كركوك
(٢٥٥كم مشال بغداد) ،اعتصموا منذ  ٢٧يوماً
بعد اع�لان نتائج االنتخابات ،احتجاجا على
عمليات تزوير وقعت باحملافظة ،فيما طالبوا
باعتماد العد والفرز اليدوي.
* واش �ن �ط��ن ت �ع �ل��ن ت �ق��دي��م م �س��اع��دات�ه��ا
مباشرة ملسيحيي وايزيدي العراق
أعلنت واشنطن أنها ستقدم مساعداتها إىل
املسيحيني واإليزيديني يف العراق بشكل مباشر
عرب قنواتها دون اللجوء إىل األمم املتحدة.
وأعلن نائب الرئيس األمريكي ،مايك بينس،
يف بيان ،أنه والرئيس دونالد ترامب يعتربان
إع� ��ادة ح �ق��وق وأم �ل�اك اجمل�ت�م�ع��ات املسيحية
واإليزيدية يف العراق اليت تعرضت لتدمري شبه
ت��ام نتيجة محلة اإلب ��ادة ال�تي شنها “داع��ش”
ضدها ،أحد أهم األولويات يف عمل إدارتهما.
وأض ��اف بينس أن ت��رام��ب أوع ��ز إىل احلكومة
ب��ال�ت��وق��ف ع��ن “اس �ت �خ��دام ال�برام��ج البطيئة
وغ�ير الفعالة واملسرفة لألمم املتحدة ،وبدال
م��ن ذل ��ك ت��وزي��ع امل �س��اع��دات ع�بر USAID
(الوكالة األمريكية للتنمية الدولية) بغية
ت�ق��دي��م م �س��اع��دة س��ري�ع��ة وم �ب��اش��رة” ،وذل��ك
“من أجل إنقاذ ما تبقى من “هذين الشعبني
العريقني واألبيني”.

