وتنظيم تجمعات متفرقة في
باريس وليون ومرسيليا
ومدن أخرى

أنباء عن إنسحاب الدفعة األولى
للقوات األمريكية من األراضي
السورية

السترات الصفراء
ُتعدم دمية ماكرون
والشرطة تستنفر
في السبت السابع من
االحتجاجات

األسد يتلقى رسالة
من رئيس الوزراء
العراقي تؤكد أهمية
إستمرار التنسيق
بني البلدين
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إيران تدين العملية
االرهابية التي إستهدفت
السياح في مصر
دان املتحدث باسم اخلارجية اإليرانية،
ب�ه��رام ق��امس��ي ،العملية االره��اب�ي��ة اليت
اس �ت �ه��دف��ت ال �س �ي��اح األج ��ان ��ب يف مصر
وأسفرت عن مصرع وإصابة عدد منهم.
ووص � ��ف ق ��امس ��ي اس��ت��ه ��داف ال ��رج ��ال
وال�ن�س��اء األب��ري��اء ال��ذي��ن يدخلون دول��ة
لا شنيعاً
أخ� ��رى ب �ه��دف ال �س �ي��اح��ة ع �م� ً
ومستنكراً ،معربا عن املواساة للحكومة
والشعب الفيتنامي وأُس ��ر ضحايا هذه
اجلرمية النكراء.
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لدى استقباله أمني عام حركة الجهاد اإلسالمي

ظريف :إيران ستبقى ً
دوما إلى جانب الشعب الفلسطيني
الوجود األمريكي في الخليج الفارسي يثير التوتر والقلق
األمريكيون وليس إيران هم الذين غادروا اإلتفاق،
وعليهم هم وليس نحن العودة الى التفاوض
السياسة األمريكية في المنطقة سياسة خطيرة وعليهم
تغييرها ..ونجهل خطتهم من وراء إنسحابهم من سوريا
نعتقد ان الدول األوروبية والصين وروسيا عليها ان
تثبت على مواقفها حتى النهاية
الصين وروسيا أهم شركائنا التجاريين

تعليق ًا على اعالن أمريكا سحب قواتها
من سوريا

التقى وزير اخلارجية اإليراني الدكتور
حممد ج��واد ظريف ،عصر أم��س السبت،
أم�ي�ن ع ��ام ح��رك��ة اجل �ه��اد اإلس�ل�ام ��ي يف
فلسطني ،زياد خنالة ،حيث تبادال أطراف
احلديث ،وقد أشار خنالة اىل أن اجلمهورية
اإلسالمية اإليرانية هي الداعم احلقيقي
للقضية الفلسطينية.
وأك��د خنالة على أن املقاومة يف فلسطني
قد أصبحت أكثر ق �وّة وق��درة ملواجهة العدو
باملقارنة مع السنوات املاضية .معترباً أن نتيجة
ذل ��ك مي�ك��ن مشاهدتها م��ن خ�ل�ال م�س�يرات
ال �ع��ودة وف�ش��ل اإلع �ت��داء الصهيوني األخ�ير،
واإلنتخابات املبكرة يف الكيان الصهيوني.
ك�م��ا أش ��ار اىل حم� ��اوالت ب�ع��ض ال ��دول
العربية والغربية لكسر املقاومة ،مؤكداً
أن ال �ش �ع��ب ال �ف �ل �س �ط �ي�ني أص��ب ��ح أك �ث��ر
ص �م��وداً م��ن امل��اض��ي ،وس �ي��واص��ل مسريته
حتى حتقيق النصر النهائي.
ب ��دوره ،اعترب ظ��ري��ف ،أن دع��م فلسطني
هي اح��د املبادئ األساسية لسياسة إي��ران
اخلارجية ،مؤكداً أن إي��ران ستبقى دوماً
جبانب الشعب الفلسطيين وستدافع عن
القضية الفلسطينية أيضاً.
ورافق زياد خنالة يف اللقاء العضو البارز
يف ح��رك��ة اجل �ه��اد اإلس�لام��ي ن��اف��ذ ع��زام
وممثل احلركة يف طهران ناصر أبوشريف.
وك��ان العضو ال�ب��ارز يف حركة محاس
حم�م��ود ال��زه��ار ق��د زار ط �ه��ران على رأس
وفد األسبوع املاضي والتقى وزير اخلارجية
اإليراني حممد جواد ظريف.
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اللواء جعفري :ستتلقى
أمريكا صفعة قوية أخرى
إن ارتكبت أي حماقة
أكد القائد العام لقوات حرس الثورة
اإلسالمية ال�ل��واء حممد علي جعفري،
ب��أن أمريكا ستتلقى صفعة قوية أخرى
إن ارتكبت أي محاقة جديدة يف املنطقة،
وذلك تعليقاً على اعالن أمريكا سحب
قواتها م��ن س��وري��ا .ويف تغريدة ل��ه على
موقع التواصل اإلجتماعي (تويرت)
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أمام ملتقى « 40عام ًا مؤامرات  40عام ًا مقاومة» في طهران

نائب القائد العام للحرس الثوري :راداراتنا
ترصد األقمار الصناعية في الفضاء

السفيرة الباكستانية:

العالقات بني إيران وباكستان في أحسن أحوالها
البنوك الباكستانية تخشى المبادالت
المصرفية لذا يجب أن نقوم بحذف
الدوالر واستبداله بعملة أخرى
قالت السفرية الباكستانية يف طهران
(رفعت مسعود) ،أمس السبت :إن العالقات
اإلي��ران�ي��ة -الباكستانية وألول م��رة منذ
ان �ت �ص��ار ال� �ث ��ورة اإلس�لام �ي��ة مت ��ر بأفضل
أوض��اع�ه��ا؛ م��ؤك��دة ض ��رورة استغالل هذه
الفرصة للنهوض بالتعاون الثنائي بني

 % 59من األمريكيني
مع عزل ترامب
رغم الحصار العلمي والتقني واإلقتصادي ..أصبحنا اليوم على أبواب
التكنولوجيا الحديثة في العالم
رئيس الجامعة العليا للدفاع الوطني :صامدون بوجه مؤامرات األعداء أقوى من السابق
ممثل قائد الثورة :إيران تتمتع بأعلى مستوى من األمن واإلستقرار وهي
أنموذج يقتدى به
أعلن نائب القائد العام لقوات حرس الثورة اإلسالمية بأن اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية
متتلك رادارات قادرة على رصد االقمار الصناعية يف الفضاء اخلارجي.
ويف كلمة له أمس السبت يف ملتقى « 40عاماً مؤامرات  40عاماً مقاومة» ،قال العميد
سالمي :أنه رغم احلصار العلمي والتقين واإلقتصادي الذي كان مفروضاً علينا فإننا
اليوم يف حدود التكنولوجيا الدفاعية احلديثة يف العامل.
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وزير الخارجية السعودي
الجديد يكشف الس ّر..
الجبير ُأقيل لعدم فاعليته
رفض األمير خالد بن طالل تولي
مناصب قيادية وراء إعتقاله من قبل
بن سلمان
ك �ش �ف��ت ت��ص ��رحي ��ات وزي � ��ر اخل��ارج �ي��ة
السعودي اجل��دي��د ،إبراهيم العساف ،يوم
اجلمعة ،أن سبب التغيريات ال�تي أجراها

امللك سلمان بن عبد العزيز ،وجود ضعف
يف دب�ل��وم��اس�ي��ة ال ��ري ��اض ،ال سيما م��ع ما
واجهته من مشاكل عديدة مؤخراً ،أبرزها
إغتيال الصحفي مجال خاشقجي.
ويف أول تصرحياته الصحفية بعد تعيينه
وزي��راً للخارجية السعودية ،قال العساف،
يف ت �ص��رحي��ات ل��وك��ال��ة (ف ��ران ��س ب ��رس):
إن تعيينه وإع ��ادة بناء جملس ال ��وزراء ال
عالقة له بقضية مقتل الصحفي السعودي
خاشقجي ،مؤكداً أن البالد مت ّر مبرحلة
حتوّل بالكامل.
يف سياق متصل نفى العساف أن تكون
ب�لاده مت� ّر مبرحلة حرجة ،مضيفاً( :حنن
لسنا يف أزم ��ة ،ب��ل يف مرحلة حت �وّل للبلد
بأكمله ،سواء على املستوى السياسي
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ك�ش��ف إس �ت �ط�لاع ل �ل��رأي أن معظم
األمريكيني يرغبون يف ع��زل الرئيس
دون ��ال ��د ت ��رام ��ب ،أو إخ �ض��اع��ه رمس�ي��ا
ملراقبة الكونغرس،
حبسب م��ا أف ��ادت صحيفة (ذا هيل)
األمريكية ،اجلمعة.
يف امل �ق��اب��ل ،ق ��ال  :% 41إن ��ه ينبغي
للكونغرس ع��دم اخت��اذ أي إج ��راء ضد
الرئيس.
وأجرى االستطالع على حنو مشرتك
ب �ي�ن م ��رك ��ز ال � ��دراس � ��ات ال �س �ي��اس �ي��ة
األمريكية جبامعة ه��ارف��ارد ،ومركز
هاريس إلستطالعات الرأي ،يف الواليات
املتحدة.
ومش��ل اإلس�ت�ط�لاع عينة م��ن 1473
ناخباً مسج ً
ال ،وأج ��رى ع�بر اإلنرتنت
خ�لال الفرتة من  24إىل  26ديسمرب
كانون األول اجلاري.
ت ��أت ��ي ن��ت ��ائ ��ج اإلس� �ت� �ط�ل�اع يف وق ��ت
ي ��واج ��ه ف �ي��ه ت ��رام ��ب ات �ه ��ام ��ات تتعلق
بتواطؤ محلته اإلنتخابية مع روسيا
يف إنتخابات  2016ال�تي أوصلته إىل
البيت األبيض.
كما اتهم اإلدع ��اء الفدرالي ترامب
أوائل الشهر اجلاري ،يف قضية منفصلة
تتعلق بتقديم رش��اوى س ّرية إلمرأتني
تتهمانه بإقامة عالقات معهما ،مقابل
شراء صمتهما.
وحب� �س ��ب وس ��ائ ��ل إع �ل��ام أم��ري �ك �ي��ة،
ف��إن ع��زل ال��رئ�ي��س حي�ت��اج إىل أغلبية
األصوات يف جملسي النواب والشيوخ.

البلدين يف خمتلف اجمل��االت االقتصادية
والتجارية والثقافية.
وخ � �ل� ��ال ل� �ق ��ائ� �ه ��ا حم � ��اف � ��ظ س �ي �س �ت ��ان
وب�ل��وج�س�ت��ان (أمح� ��د ع�ل��ي م��وه �ب�تي) أم��س
السبت ،أكدت السفرية الباكستانية لدى
إيران أن طهران واسالم آباد راغبتان يف تعزيز
التعاون الثنائي يف مجيع اجملاالت واآلن قد
حان الوقت لتنفيذ هذه األه��داف؛ الفتة أن
سكان املناطق احلدودية بني إيران وباكستان
لديهم العديد من القواسم املشرتكة؛ قائلة
أن ��ه ي�ن�ب�غ��ي ان �ت �ه��از ه ��ذه ال �ف��رص��ة لتوسيع
العالقات االقتصادية بني البلدين.

وأضافت مسعود :أنه جيب افتتاح معربي
(رمي� ��دان) و(ب�ي�ش�ين) احل��دودي�ين يف أق��رب
وقت ممكن وذلك من أجل تعزيز التجارة
وامل �ب��ادالت احل��دودي��ة على جانيب احل��دود
اإليرانية-الباكستانية.
ويف معرض إشارتها إىل احلظر األمريكي
ضد إي��ران قالت السفرية الباكستانية يف
ط�ه��ران( ،إن بعض البنوك الباكستانية
خت��ش ��ى امل� � �ب � ��ادالت امل��ص ��رف��ي ��ة ل � ��ذا جي��ب
أن ن� �ق ��وم حب � ��ذف ال� � � ��دوالر واس��ت��ب ��دال ��ه
بعملة أخرى).
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والتحالف السعودي يخرق وقف إطالق النار  158م ّرة

الجيش اليمني واللجان الشعبية يعيدون إنتشارهم
في ميناء الحديدة
األطراف اليمنية توافق على فتح الممرات اإلنسانية بين الحديدة وصنعاء
على مراحل نهاية الشهر الحالي
مقتل وجرح العشرات من قوات التحالف السعودي وتدمير  17آلية خالل صد
هجوم لهم مسنود بغارات جويّة مكثفة
أعلن املتحدث الرمسي بإسم القوات املسلحة اليمنية يف صنعاء العميد حييى سريع
أمس بدء تنفيذ املرحلة األوىل من إعادة اإلنتشار يف ميناء احلديدة .وقال سريع( :إننا
ننتظر من جلنة املراقبة األممية إلزام الطرف اآلخر بتنفيذ تعهداته املنصوص عليها يف
املرحلة األوىل من اتفاق إستوكهومل وهي اإلنسحاب من اجلهة الشرقية للمدينة ومن
بقية األجزاء احلرجة حبسب نص اإلتفاق).
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التغييرات السعودية؛
عقدة الفشل مع
اإلمارات وقطر
أمحد املقدادي
ب�ي�ن احل �ي�ن واآلخ� � ��ر ،جت� ��ري ال�ع��ائ�ل��ة
احلاكمة يف السعودية تغيريات واسعة
قد توهم يف أول مساعها ،بوقوع انقالب
أبيض .محى التغيريات الواسعة وعلى
ح�ي�ن غ � ��رة ،ك ��ان ��ت م ��ن م ��زاي ��ا ال�ع�ه��د
السلماني (إشارة اىل تولي سلمان بن عبد
العزيز دفة احلكم يف مستهل عام )٢٠١٥
فما هي دواف��ع ه��ذه التغيريات الواسعة
واملباغتة واملتكررة يف العهد السلماني؟ .
ت ��وىل س�ل�م��ان ب��ن ع�ب��د ال�ع��زي��ز ع��رش
آل سعود يف ب�لاد احلرمني الشريفني،
يف خم��اض إقليمي صعب كانت فيه
ال �س �ع��ودي��ة حت��اص��ره��ا ث � ��ورات ال��رب�ي��ع
العربي وصعود االحزاب االسالمية اىل
احلكم بشكل دفع السعودية اىل موقف
املنفعل والعمل على قيادة ثورات مضادة
وه��ي ت��رى ان حليفها يف مصر يسقط
ورج�ل�ه��ا يف ال�ي�م��ن يسقط والبحرين
تعصف بها تظاهرات شعبية ومطالب
باإلصالحات السياسية واإلجتماعية.
وكانت أول ق��رارات العهد السلماني
ه��و إع�لان احل��رب على اليمن ،إلع��ادة
ال��رئ�ي��س اهل� ��ارب او املستقيل عبدربه
منصور ه ��ادي اىل احل�ك��م يف صنعاء،
وت��أم�ين ح� ��دود ال �س �ع��ودي��ة م��ع اليمن
وحصر انصار اهلل يف ث�لاث حمافظات
ه ��ي ص �ع ��دة وح �ج ��ة وع � �م� ��ران ،وك ��ان
االدع� ��اء االك�ب�ر للمهاجم السعودي
هو عدم السماح إليران بالسيطرة على
اليمن .وك��ان ه��ذا القرار هو األكثر
ت ��أث�ي�را ع �ل��ى ال �س �ع��ودي��ة واق �ت �ص��اده��ا
ومسعتها الدولية.
ث��م ت��وال��ت ق ��رارات التغيريات يف هرم
تس ّنم ال�ع��رش حتى انتهى األم��ر عند
حم �م��د ب ��ن س �ل �م��ان ول �ي��ا ل�ل�ع�ه��د بعد
اخ��راج شقيقي امللك األمريين مقرن
وامحد وابعاد الرجل األمين القوي ابن
شقيق امللك حممد ب��ن نايف ليكون
ابن سلمان هو املتفرد بالقرار سياسياً
واقتصادياً وأمنياً ودينياً.
وم� ��ع اب� ��ن س �ل �م��ان ب � ��دأت ال � �ق� ��رارات
االرجتالية وكثرية التغري ،فلم تكتف
السعودية حبرب اليمن بل
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