شويغو :موسكو مستعدة لبحث مسألة
تزويد دمشق بمنظومة «إس »300

فيما الذهب ينخفض مع إرتفاع
الدوالر مقابل اليوان

الجيش السوري يضبط
مضادات فرنسية في
درعا ..ويغتنم عربات
أمريكية مدرعة

خام برنت يهبط أكثر
من دوالرين بعد
تهديد ترامب وإعادة
فتح موانئ ليبية
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والتحالف لم يسيطر على ميناء الحديدة

يزور بعدها بكني

صاروخ باليستي قصير املدى يدك تجمعات للغزاة بالساحل الغربي

y

مستشار قائد الثورة في موسكو لتسليم رسالتني من
سماحته ورئيس الجمهورية الى الرئيس الروسي
واليتي :عالقات استراتيجية تجمع ايران وروسيا

y
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مجزرة جديدة يقترفها العدوان باليمن وسلمان يأمر بإعفاء
جنوده من العقوبة
قنص جنديين سعوديين في جيزان و 6مرتزقة بالساحل الغربي

y

وصل مستشار قائد الثورة االسالمية يف الشؤون الدولية ،علي اكرب
والييت ،أمس االربعاء ،اىل العاصمة الروسية موسكو على رأس وفد رفيع
املستوى ،حيث يلتقي خ�لال زي��ارت��ه كبار املسؤولني ال��روس مبن فيهم
الرئيس الروسي فالدميري بوتني.
وسيلقي والييت اثناء الزيارة اليت تستغرق ثالثة ايام كلمة يف نادي
(فالداي) كما سيجتمع مع عدد من الوزراء الروس وفقا جلدول أعمال
الزيارة.
ولدى وصوله موسكو وصف والييت العالقات القائمة بني ايران وروسيا
باالسرتاتيجية؛ مؤكدا للصحفيني ،ان العالقات الثنائية واالقليمية
كانت متنامية خالل السنوات األخرية.
وقال والييت :إن مسار التعاون القائم بني قوى جبهة املقاومة بزعامة
ايران وروسيا يف مواجهة االرهاب ومؤسسيه يف سوريا وغريها من الدول
االقليمية؛ ش ّكل امنوذجا حيتذي به من التعاون بني ايران وروسيا؛ مبينا
ان العالقات االسرتاتيجية فقط من شأنها ان حتقق هكذا نوع من التعاون.
واردف قائ ًال :إن الدعم الذي قدمته روسيا اىل ايران يف االمم املتحدة،
اىل جانب التعاون الثنائي يف اطار االتفاق النووي جيسدان مناذج أخرى
من التعاون االسرتاتيجي القائم بني البلدين.
وكان املتحدث باسم وزارة اخلارجية االيرانية بهرام قامسي ،قد أعلن يف
وقت سابق الثالثاء ،ان السيد علي اكرب والييت املبعوث اخلاص لرئيس
اجلمهورية سيتوجه اىل موسكو لتسليم رسالة قائد الثورة االسالمية آية
اهلل السيد علي اخلامنئي والرئيس حسن روحاني اىل الرئيس الروسي
فالدميري بوتني.
وق��ال بهرام قامسي حول هذه الزيارة انه وعقب اخلطأ االسرتاتيجي
للرئيس االمريكي دونالد ترامب باالنسحاب من اإلتفاق النووي قررت
اجلمهورية االسالمية االيرانية إرسال مبعوثني خاصني حيملون رسائل
من كبار املسؤولني يف اجلمهورية االسالمية االيرانية اىل الدول األخرى
لشرح وجهات نظر ومواقف ايران أزاء هذا السلوك املتغطرس واملخالف
للمواثيق الدولية لسائر البلدان.
وق��ال قامسي :إن زي��ارة والي�تي تندرج يف ه��ذا االط��ار ،وأض��اف :ان��ه من
املقرر ان يقوم والييت بزيارتني اىل موسكو وبكني حيث بدأت زيارته االوىل
االربعاء على رأس وفد يضم مسؤولني يف وزارة اخلارجية.

أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان
الشعبية ،امس ،صاروخاً باليستياً قصري املدى
على جتمعات ال �غ��زاة وامل��رت��زق��ة يف الساحل
الغربي ،حمققا اصابات مباشرة فيهم.
واستشهد عشرة مدنيني واصيب آخرون
يف سلسلة غ� ��ارات شنها ط�ي�ران ال �ع��داون
السعودي على مناطق متفرقة يف اليمن
فيما ام��ر امللك السعودي بإعفاء اجلنود
املنتشرين يف اليمن من العقوبات العسكرية
واملسلكية الصادرة حبقهم.
وج � � ��اءت اجمل � � ��زرة اجل� ��دي� ��دة ل��ل��ع ��دوان
ال��س��ع ��ودي ب��اس �ت �ه��دف ال�ي�م�ن�ي�ين ال �ع��زل
للتغطية على عجزه يف حتقيق أي اجناز
ع �ل��ى ارض امل� �ي ��دان ،واحل �ص �ي �ل��ة ع �ش��رات
الشهداء واجلرحى يف سلسلة غارات شنها
طريان العداون على مدينة زبيد مبحافظة
احلديدة ومناطق سكنية يف العقيق ورازح
يف صعدة مشال البالد.
ووزع اإلع �ل�ام احل��رب��ي م�ش��اه��د لعملية
عسكرية واسعة نفذتها القوات اليمنية يف
مديرية القبيطة مبحافظة حل��ج انتهت
بالسيطرة على عدد من املواقع وتأمينها.
م��ا ارغ ��م امل��رت��زق��ة ع�ل��ى اهل� ��روب وت��ارك�ين
وراءهم أسلحتهم وعتادهم.
ويف حمافظة احلديدة حيث االشتباكات
مستمرة نظمت قبائل مديرية جبل راس
وقفة حاشدة لرفد جبهة الساحل الغربي
ومواجهة ال �ع��دوان .املشاركون يف الوقفة
اكدوا وقوفهم صفا واحدا مع أحرار الشعب
اليمين للتصدي لقوى العدوان ومرتزقته
ال��ذي��ن اص �ب �ح��وا أداة يف خ��دم��ة امل�ش��اري��ع

االس �ت �ع �م��اري��ة م�ت��وع��دي��ن اي��اه��م بتحويل
الساحل الغربي اىل مقربة للمعتدين.
ويف اطار رفع معنويات اجلنود السعوديني

جسد حقيقة عزلة اميركا دوليا
عراقجي :اجتماع فيينا ّ

y

أعلن مساعد وزير اخلارجية االيرانية
للشؤون السياسية ،عباس عراقجي ،ان
االج �ت �م��اع االخ �ي�ر للجنة امل�ش�ترك��ة
لإلتفاق ال �ن��ووي ج� ّ�س��د حقيقة عزلة
ام�يرك��ا على الصعيد ال��دول��ي وق��ال:
إن بيان ه��ذا االجتماع تضمن نقاطا
جديرة باملالحظة تربهن جن��اح اي��ران
يف عرض وترمجة مطاليبها.
وأض� � ��اف ع ��راق��ج ��ي يف ت �ص��رحي��ات
ل��ه ال�ث�لاث��اء :ان اجتماع فيينا تناول
بعض اآلليات العمالنية على الصعيد
املصريف والنفطي مت التأكيد عليها
من قبل مجيع وزراء اخلارجية ومنها
آلية التخلي عن ال��دوالر يف املعامالت
ب�ين اي ��ران وش��رك��ائ�ه��ا االقتصاديني
واليت ينبغي التدقيق فيها وترمجتها
على وجه السرعة.

وحول مكاسب ونتائج اجتماع فيينا
ال ��وزاري االخ�ير ي��وم اجلمعة املنصرم
ق ��ال ع��راق �ج��ي :إن ال �ب �ي��ان اخل�ت��ام��ي
ل�لاج�ت�م��اع ك ��ان ب�ي��ان��ا ق��وي��ا يؤكد
ع� ��زم ال � ��دول االع� �ض ��اء ع �ل��ى ص�ي��ان��ة
اإلت �ف��اق ال �ن��ووي يف مواجهة واضحة
ضد إرادة امريكا الرامية اىل القضاء
على هذا اإلتفاق كما تضمن البيان
نقاطاً جديرة باالهتمام وتكشف جناح
اجل�م�ه��وري��ة االس�لام �ي��ة االي��ران �ي��ة يف
عرض وترمجة مطاليبها.

وأش� ��ار ع��راق�ج��ي اىل ت��أك�ي��د وزراء
خ��ارج �ي��ة ال� ��دول االع��ض ��اء ب��اإلت�ف��اق
ال � �ن� ��ووي م ��ن ج ��دي ��د ع �ل��ى االل� �ت ��زام
بتعهدات بلدانهم بالتطبيق الكامل
ل�لإت �ف��اق ال� �ن ��ووي مب ��ا يف ذل ��ك رف��ع
احل� �ظ ��ر واالق� � � ��رار ب� ��ان رف� ��ع احل �ظ��ر
وضمان اي��ران مصاحلها االقتصادية
ال� �ن ��امج ��ة ع� ��ن اإلت � �ف� ��اق ه� ��و اجل� ��زء
املفصلي واحليوي من اإلتفاق النووي
م��رح�ب�ين مب��واص�ل��ة ال �ت �ع��اون ال �ن��ووي
السلمي مع ايران.

جنرال باكستاني يهدد باستهداف تل ابيب بـ  3000صاروخ

والصني تتهم اميركا بمحاولة تدمير التجارة بني البلدين

إستمرار (الحرب التجارية) بني واشنطن وبكني
أعلنت واشنطن أنها أعدّت قائمة بسلع صينية
تستورد منها الواليات املتحدة بقيمة  200مليار
دوالر سنوياً بهدف فرض رسوم مجركية عليها
بنسبة  %10اعتباراً من ايلول /سبتمرب املقبل.
ون �ق �ل ��ت روي� �ت ��رز ع� ��ن م� �س ��ؤول�ي�ن يف اإلدارة
األمريكية قوهلم إ ّن فرض العقوبات جاء بعدما
خفضت جهود التوصل إلتفاق مع بكني.

وس�ي�ع�ق��د مكتب مم�ث��ل ال �ت �ج��ارة األم�يرك�ي��ة
ج �ل �س��ات اس �ت �م��اع ب �ش��أن امل �ن �ت �ج��ات امل ��درج ��ة يف
القائمة اجل��دي��دة للنظر يف ما إذا ك��ان سيت ّم
اإلب �ق��اء عليها أم ال .وات�ه�م��ت ال�ص�ين األرب �ع��اء
الواليات املتحدة بالسعي اىل (تدمري) التجارة
بني البلدين ،وذلك ردّا على التهديدات اليت
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وت ��اب ��ع ع ��راق �ج ��ي :األه � ��م م ��ن كل
ذل ��ك ه ��و ت��أك �ي��د وزراء اخل��ارج �ي��ة
امل �ش��ارك�ين يف اج �ت �م��اع ف�ي�ي�ن��ا على
تعهدهم يف القضايا املتعلقة بصون
وتعزيز العالقات االقتصادية مع ايران
واإلب�ق��اء على القنوات املالية املؤثرة
للتعاطي مع ايران واستمرار صادرات
النفط واملكثفات الغازية واملنتجات
النفطية والبرتوكيمياوية وعالقات
ال��ن��ق ��ل وال� �ش� �ح ��ن ال� �ب��ري واجل � ��وي
واحلديدي والبحري.
وم�ض��ى ع��راق�ج��ي ی �ق��ول :إن البیان
اخل�ت��ام��ي ال �ص��ادر ع��ن اج�ت�م��اع وزراء
خارجیة ال ��دول االع �ض��اء يف اإلت�ف��اق
النووي (باستثناء امریكا) اكد أیضاً
على مح��ای��ة ص��رحی��ة وف��اع�ل��ة لرجال
االع� �م ��ال وال� �ش ��رك ��ات االق �ت �ص��ادی��ة
ال �ت�ي ت �ت �ع��ام��ل م ��ع ای� � ��ران وال سیما
ال �ش��رك��ات ال �ص �غ�یرة وامل �ت��وس �ط��ة يف
مواجهة سیاسات احلظر االمریكیة
ال�ع��اب��رة حل ��دود ه��ذا البلد؛ وتشجيع
القیام مبزید من االستثمارات ،ودعم
الشركات اليت تقیم تعاونا مالیا مع
ایران.
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اجتماع أمني بين روسيا وايران والصين وباكستان
لبحث مواجهة تهديدات داعش في افغانستان

تستضيف ط �ه��ران امل��ؤمت��ر االم�ن�ي االقليمي ال�ث��ال��ث حت��ت عنوان
(االمن يف منطقة غرب آسيا ،مستقبل االستقرار ،التعاون واالزده��ار
اجلماعي) .وسيعقد املؤمتر يف طهران خالل شهر يناير القادم.
وكان املؤمتران االول والثاني األمنيان قد انعقدا يف طهران عامي
 2016و 2017حتت شعار (احل��وار والتعاون والثقة املتبادلة لتحقيق
االمن واالزدهار اجلماعي يف منطقة غرب آسيا).
وأف ��ادت االم��ان��ة العامة للمؤمتر ان��ه قبيل اع�م��ال امل��ؤمت��ر ستعقد
ث�لاث ن ��دوات داخلية واجنبية لبحث القضايا االقليمية والدولية
تتمحور حول األسس النظرية واملوضوعية وطبيعة النظام االقليمي
اجلديد والقوى االقليمية واخلارجية والتحديات والفرص يف املنطقة
والتطورات اجلديدة والنظام األمين يف غرب آسيا واالقتصاد السياسي
الدولي ومستقبل النظام يف منطقة غرب آسيا وهندسة النظام األمين
يف هذه املنطقة وتعزيز معرفتهم حيال الوضع االقليمي وتقديم صيغة

تبعث األمل يف املنطقة ال ان تؤدي اىل اإلحباط واليأس .وكان املؤمتر
االمين الثاني عقد يف طهران حتت عنوان (االم��ن االقليمي يف غرب
آسيا ..التحديات والتطورات املستجدة) ألقى حممد ج��واد ظريف
كلمة خ�لال��ه .يف سياق آخ��ر اعلن رئيس القسم الصحفي بدائرة
االستخبارات اخلارجية الروسية سريغي إيفانوف بأن رؤساء االجهزة
االمنية لروسيا وايران والصني وباكستان قد عقدوا الثالثاء اجتماعا
يف اسالم آباد للبحث يف سبل التصدي لتهديدات داعش يف افغانستان.
أعلن ذلك ايفانوف يف تصريح أدىل به لوكالة (تاس) ،وقال :إن
مدير جهاز االستخبارات اخلارجية الروسية سريغي ناريشكني قد
حضر االجتماع.
واضاف :إن هذه املشاورات ركزت على االخطار النامجة من تواجد
تنظيم داعش يف االراضي االفغانية .وقال :انه مت يف االجتماع البحث
حول أهمية االج��راءات املنسقة للحيلولة دون انتقال ارهابيي داعش
من سوريا والعراق اىل افغانستان وخلق التهديد للدول اجلارة.
واك��د مسؤولو االم��ن واالستخبارات الكبار املشاركون يف
االجتماع ضرورة املزيد من املشاركة الفاعلة للقوى االقليمية
يف اطار اجلهود الرامية اىل حل وتسوية القضية االفغانية.

عضو بالحزب الجمهوري االمريكي:

ترامب بإنسحابه من اإلتفاق النووي أضر بمصالح شعوب العالم وأمريكا

إعترب عضو احل��زب اجلمهوري األمريكي،
اإلتفاق النووي بأنه إتفاق مناسب وكان جيب
على البيت األب�ي��ض ان يبقى فيه ،وق ��ال :إن
االسرائيليني ،ومن خالل الضغط على ترامب

باالنسحاب من اإلتفاق ،أضروا باإلتفاق الذي
كان لصاحل العامل والشعب األمريكي.
أعلن ذلك مارك دانكف ،أمس األربعاء ،رداً
على مراسل ارنا الذي سأله عن أهمية زيارة

بعد إجراء الفحوصات الالزمة ..آية الله قاسم سيخضع لعملية جراحية
تيار الوفاء يرصد  10عناوين
في مخطط إستهداف النظام
البحريني للشيخ قاسم

y

هدد جنرال سابق يف اجليش الباكستاني بان بالده ستطلق  3000صاروخ على (تل ابيب) يف حال
قيام الكيان الصهيوني بغزو آخر لقطاع غزة.
ونقل موقع (أي دي دبليو) عن اجلنرال السابق يف اجليش الباكستاني رحيل شريف والذي
شغل منصب رئيس هيئة االرك��ان املشرتكة السادسة عشرة قوله :إن الصواريخ الباكستانية
جاهزة لإلطالق على (تل ابيب) ردا على أي غزو صهيوني حمتمل على غزة يف املستقبل ،حبسب
ترمجة وكالة املعلومة العراقية .واضاف خالل جتمع عسكري يف الهور أنه ينبغي على مجيع
الدول اإلسالمية أن تتوحد للدفاع عن الشعب الفلسطيين ضد الوحشية الصهيونية.
وت��اب��ع أن ��ه ال ينبغي ان تبقى أي دول ��ة متفرجة جت ��اه االع �م��ال الصهيونية الشنيعة ضد
الفلسطينيني ،وإذا لزم األمر فإن باكستان كقوة إقليمية مستعدة إلطالق  3000صاروخ على تل
أبيب إذا مل تغري (إسرائيل) سياستها جتاه الفلسطينيني.
وأشار اىل أن الكيان الصهيوني فقد بالفعل قوته يف املنطقة وان تلويح باكستان بإطالق اكثر
من  3000صاروخ مبثابة تهديد قوي ألعدائها من الصهاينة وغريهم.

طهران تستضيف املؤتمر األمني اإلقليمي الثالث
y

التخلي عن الدوالر بين
ايران وشركائها
االقتصاديين من اآلليات
العمالنية على الصعيدين
المصرفي والنفطي

أم��ر امللك سلمان ب��ن عبدالعزيز بإعفاء
أف��راد القوات السعودية املنتشرة يف اليمن
من العقوبات العسكرية واملسلكية الصادرة

حبقهم؛ عقوبات ال يغيب عنها بالتأكيد
هروب اجلنود من املعارك كما يشري العفو
امللكي ایل جانب من الوضع النفسي للجنود

أع �ل��ن ف��ري��ق م�ت��اب�ع��ة ع�ل�اج امل ��رج ��ع ال��وط�ني
البحريين الكبري آي��ة اهلل الشيخ عيسى قاسم،
أن مساحته سيخضع لعملية جراحية ،بعد أن
أُجريت له فحوصات طبية.
ووف ًقا لبيان صادر عن الفريق ،خضع الشيخ
خمتص من قبل الطبيب
قاسم أمس لفحص
ّ
االستشاري املعين باملرض الذي يل ّم بسماحته،
وت �ب�يّ�ن ب �ع��د ال�ت�ش�خ�ي��ص األول � ��ي واإلج� � ��راءات
الطبية املختلفة تطابق التشخيص مع األطباء
املختصني يف ال�ب�ح��ري��ن ،وأن ال �ع�لاج املطلوب
متو ّفر يف املستشفى ال��ذي يرقد فيه مساحته
حال ًيا يف العاصمة الربيطانية لندن.
وأش� ��ار ال �ب �ي��ان اىل أن االس �ت �ش��اري املختص
وف��ري �ق��ة ذك � ��روا أن ظ � ��روف مس ��اح ��ة ال�ش�ي��خ
وك�ه��ول�ت��ه تتطلبان وج ��ود ث�لاث��ة إستشاريني
إضافيني إلجراء العملية املطلوبة.
مب� � ��وازاة ذل� ��ك ،ق��ال��ت م �ص ��ادر يف امل �ع��ارض��ة
البحرينية لعدد من وكاالت األنباء :إن حكومة

ال�س�ع��ودي�ين وص �ع��وب��ة أوض��اع �ه��م وض���رورة
اخت��اذ تدابري تشجعهم على البقاء هناك
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املنامة أصدرت جواز سفر مؤقتاً للشيخ عيسى
قاسم ،مدته سنة واح��دة ،بأمر من امللك محد
ب��ن عيسى آل خليفة ،وذل ��ك بعد ع��ام�ين من
إسقاط جنسيته مبرسوم صدر عن امللك نفسه.
وق ��ال م�ق��رب��ون م��ن الشيخ ق��اس��م :إن مسألة
ت�غ�ط�ي��ة ت �ك��ال �ي��ف ع�ل�اج ��ه ،وال �ت��ي أع �ل ��ن وزي ��ر
اخل��ارج�ي��ة البحريين أن امل�ل��ك تك ّفل ب�ه��ا ،مل
تتقرر بعد ،وإن��ه يعود آلي��ة اهلل وح��ده املوافقة

ع�ل��ى ع ��رض امل�ل��ك أو رف �ض��ه .ب ��دوره ��ا ،ربطت
وكالة الصحافة الفرنسية بني السماح للشيخ
قاسم بالسفر وما وصفته بـ (حكم نادر) بتربئة
األمني العام جلمعية (الوفاق) املعارضة الشيخ
علي سلمان يف قضية التخابر مع قطر ،كان قد
صدر قبل ثالثة أسابيع.
ميدان ًيا ،قال شهود عيان :إن السلطات األمنية
البحرينية أزالت ،الثالثاء ،حواجز أمنية أقيمت

الرئيس اإليراني حسن روحاني إىل سويسرا
وال�ن�م�س��ا واجل �ه��ود األوروب� �ي ��ة ل�لاب�ق��اء على
اإلتفاق النووي.
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يف ال�ش��وارع القريبة من منزل الشيخ قاسم يف
ال��دراز .وقال نشطاء :إن السلطات أزالت نقطة
أمنية عن مدخل مدينة سلمان الواقعة بالقرب
من بلدة الدراز وشارع البلديع.
ي��ذك��ر أن ال�س�ل�ط��ات البحرينية ف��رض��ت يف
حزيران  2016حصا ًرا على الدراز (مسقط رأس
آية اهلل قاسم) بعد إسقاط جنسيته ومالحقته
قضائ ًيا ،ث ّم ش �دّدت حصارها يف أي��ار  2017بعد
أن أخضعته إلقامة جربية على قاسم إثر ّ
فض
اعتصام سلمي أمام منزله بالقوة.
وأظ� �ه ��رت ص � ��ورة ن �ش��ره��ا ن �ش �ط��اء يف وس��ائ��ل
التواصل االجتماعي وجودًا مك ّث ًفا لقوات األمن
عند أحد الشوارع القريبة من منزل آية اهلل قاسم،
وإىل جانبهم مركبة إلزالة احلواجز اإلمسنتية.
م ��ن ج��ان �ب��ه ق ��ال ت �ي��ار ال ��وف ��اء اإلس�ل�ام ��ي يف
البحرين أن حماولة محد بن عيسي الدخول
على خط عالج الشيخ عيسي قاسم تأتي يف إطار
اخلداع الذي اعتاد عليه اخلليفيون للسعي من
أجل إخفاء املسؤولية املباشرة للنظام اخلليفي
عما يعاني منه الشيخ قاسم.
وش ��دد ت�ي��ار ال��وف��اء يف ب�ي��ان ل��ه عقب م�غ��ادرة
الشيخ ق��اس��م البحرين على أهمية التصدي
للمخطط اخلليفي الرامي إىل تصفية القيمة
احلقيق ّية ال�تي ميثلها الشيخ قاسم باعتباره
الرمز األبرز للواقع الديين والوطين للبحرينني،

التتمة يف الصفحة 11

