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إيران مستعدة...
وص��رح وزي��ر اخلارجية :سنواصل التعاون
مع أوروب��ا بشأن  ،SPVلكننا ال ننتظرهم،
وسنعمل م��ع شركائنا التقليديني ،مثل
اهل �ن ��د وال� �ص�ي�ن وروس � �ي� ��ا ،ل �ص ��احل ال�ش�ع��ب
اإليراني.
وقال ظريف أيضا ،أنه بالتعاون مع اهلند
يتم طرح جمموعة من القضايا .يف القطاع
املصريف ،بدأ بنك يوكو اهلندي وباساركاد
اإليراني تعاونها يف جمال األعمال.
واضاف :نأمل ان تتمكن إيران واهلند على
ال��رغ��م م��ن احل�ظ��ر األم��ري �ك��ي م��ن ال�ت�ع��اون
بشكل وثيق يف اطار مصاحل شعيب البلدين.
وردا على سؤال آخر بشأن طلب اهلند لغاز
أرخ��ص إلط�لاق الصناعات يف جابهار أكد
وزي��ر اخلارجية :حنن مستعدون للتفاوض
م ��ع اهل��ن ��د ح �ت��ى ي �ت �م �ك �ن��وا م ��ن ال� �ب ��دء يف
االستثمار يف جابهار ،مبا يف ذلك يف جمال
البرتوكيماويات.
وأش ��ار ظ��ري��ف :كنا دائ�م��ا على استعداد
للمشاركة مع اهلند يف هذا اجملال ،ونرحب
مبقرتحات هذا البلد.
وردا على س ��ؤال آخ��ر ح��ول احمل��ادث��ات مع
اهلند ،قال :ال أستطيع التفاوض أمام وسائل
اإلعالم ،ولكننا مستعدون للتفاوض.
ب � ��دوره ق� ��ال وزي� ��ر ال �ن �ق��ل اهل� �ن ��دي نيتني
جادكاري على هامش هذا اللقاء :حنن يف
موقع حيث ستبدأ جابهار عملها الكامل.
وأش ��ار إىل حم��ادث��ات��ه م��ع وزي ��ر اخلارجية
اإليراني ،وقال :إن التسهيالت املالية جاهزة
خب� �ص ��وص م �ي �ن��اء ج ��اب� �ه ��ار ،ول� �ك ��ن ه �ن��اك
مشاكل أخرى ،لكننا سنح ّلها.
وت� ��اب� ��ع وزي� � ��ر ال��ن��ق ��ل اهل � �ن� ��دي :مس�ح��ت
احلكومة اهلندية للبنك اإلي��ران��ي بإنشاء
فرع له يف مومباي ملدة ثالثة أشهر لتسهيل
تبادل املوارد املالية.
وأضاف جادكاري :عرض وزير اخلارجية
اإلي��ران��ي الكثري م��ن االق�ت�راح ��ات ملستقبل
التعاون ،إيران حتتاج إىل الصلب وحمركات
القاطرات ،وأنا من جانيب قدمت اقرتاحات
إىل الدكتور ظريف.
ووص� ��ف وزي� ��ر ال �ن �ق��ل اهل��ن ��دي ل��ق ��اءه مع
ظريف بأنه مفيد للغاية وقال :هذه الزيارة
ستحل الكثري من القضايا.
وقال :أنين على ثقة من انه مع مرور الوقت
سنحقق بعض االجن� ��ازات ،وميناء جابهار
مهم جدا بالنسبة لنا ،وحنن نعمل على هذه
القضية جبدية.
وص � � ّرح وزي ��ر ال�ن�ق��ل اهل �ن��دي :إن اجل��ان��ب
اإلي��ران��ي سيحل بعض امل�ش��اك��ل امل��وج��ودة
ومن جانبنا فان العملية قيد االجن��از؛ وأنا
متأكد من أننا يف موقع حيث ستبدأ جابهار
تشغيلها الكامل يف أقرب وقت ممكن.
وخالل كلمة ألقاها يف املنتدى اإلقتصادي
الذي عقد ،أمس الثالثاء ،مبشاركة نشطاء
اق �ت �ص��ادي�ين إي��ران �ي�ين وه� �ن ��ود ،أك ��د على
استعداد إيران لتطوير التعاطي مع الشرق
واألطراف األخرى ،وقال :إن اهلند وقفت اىل
جانب إيران يف الظروف الصعبة وستقف اىل
جانبنا يف الظروف األحسن.
وقال؛ بأن احلظر ليس أمرا جديدا بالنسبة
إليران بل اننا واجهنا شتى انواع احلظر على
مدى حنو اربعني عاما ورغم ذلك سنواصل
بقاءنا وسنستمر بالتعاون مع أصدقائنا.
وأكد ان التعاون بني البلدين يعود آلالف
السنني وانهما يكمالن بعضهما اآلخر معربا
ع��ن اع �ت �ق��اده ب ��ان االرادة ال�س�ي��اس�ي��ة ل��دى
البلدين ستسهم يف التغلب على التحديات.
وفيما لفت اىل ان هناك دول��ة أو شخصاً
يدعو الدول األخرى اىل انتهاك قرار جملس
األمن الدولي القاضي بتعزيز العالقات مع
إي��ران ،أض��اف :مل حتدث ث��ورة يف أمريكا بل
تولت حكومة جديدة زمام االمور هناك وهذا
هو التحدي الذي نواجهه.
وش � ��دد ب ��ال� �ق ��ول :ان االرادة ال�س�ي��اس�ي��ة
واإلق �ت �ص��ادي��ة م�ت��وف��رة ل��دي�ن��ا مل��واج�ه��ة ه��ذا
ال �ت �ح��دي ،وأض � ��اف :إن احل �ظ��ر األم��ري �ك��ي
املفروض على إي��ران أدى اىل زي��ادة تكاليف
املزارعني يف اهلند بنسبة .%38
ولفت اىل الفرص الكبرية املتوفرة أمامنا
وأك ��د ان إي ��ران ه��ي شريكة قابلة للوثوق
وان �ه��ا تعتمد ع�ل��ى شعبها ل�ض�م��ان األم��ن
وحتقيق التقدم العلمي والتطور يف باقي
اجملاالت ،وأكد ان هذا ال يعين العزلة فنحن
مستعدون للتعاطي م��ع ال�ش��رق واألط ��راف
األخرى.
وأض��اف :حنن نسعى إلجياد سبل للتعاون
اإلق�ت�ص��ادي م��ع دول ال�ع��امل وعندنا شباب
متخصصون يف خمتلف اجمل��االت مبا فيها
ال��ش ��رك ��ات ال �ن��اش �ئ��ة واجمل� � ��االت العلمية
وال��زراع �ي��ة وال�ب�تروك�ي�م��اوي��ات واإلق�ت�ص��اد
وأكد ان التعاون يف هذه اجملاالت ال خيالف
القانون بل ان العمل على وضع عقبات أمام
هذا التعاون ميثل إجراء غري قانوني.
هذا وأف��اد مراسل ارن��ا املوفد اىل نيودهلي
ان غ��رف�تي ال�ت�ج��ارة والصناعة وامل�ن��اج��م يف
إيران واهلند وقعتا مذكرة تفاهم مشرتكة
للتعاون اإلقتصادي والتجاري ،أمس ،خالل
اجتماع املنتدى اإلقتصادي بني البلدين.
وقد وقع املذكرة من جانب إيران املساعد
الدولي لغرفة التجارة حممد رضا كرباسي.

م ��ن ج��ان �ب��ه أع �ل��ن رئ �ي��س غ��رف��ة ال �ت �ج��ارة
والصناعة والتعدين والزراعة اإليرانية الذي
يرافق ظريف يف زيارته للهند أعلن :إن قطاع
الطاقة اإليراني كواحد من ص ّناع الطاقة
ال��رائ��دة يف العامل ،ميكن أن يزيد يف سرعة
التنمية اإلقتصادية باهلند ك��واح��دة من
أكرب اإلقتصادات يف العامل.
وق� ��ال غ �ل�ام ح �س�ين ش��اف �ع��ي ،يف امل�ن�ت��دى
اإلق�ت�ص��ادي اإلي��ران��ي  -اهل�ن��دي ،أم��س :انه
ينبغي اعتبار هذا االجتماع القيم استمرارا
ل�ت�ب��ادل ال ��زي ��ارات ب�ين ك �ب��ار امل �س��ؤول�ين يف
البلدين ،وهو سبب قوي الستمرار العالقات
القوية بني احلكومات.
وأض� � ��اف :حن ��ن ،ك�ن��اش�ط�ين يف ال�ق�ط��اع
اخل ��اص ،نستثمر ه��ذه ال�ع�لاق��ة السياسية
والتقارب بني مسؤولي البلدين ،ونعمل على
تعزيز العالقات اإلقتصادية.
وأك��د أن��ه يتعني إجي��اد حل هل��ذه املشكلة
ومت�ه�ي��د ال �ط��ري��ق ل��وض��ع وت�ن�ف�ي��ذ ات�ف��اق��ات
جتارية تفضيلية بني البلدين.
وأع� ��رب رئ�ي��س غ��رف��ة ال �ت �ج��ارة والصناعة
وامل �ن��اج��م وال ��زراع ��ة ع��ن أم �ل��ه يف أن يوسع
ال �ب �ل��دان عالقاتهما م��ع ال�ترت�ي�ب��ات املالية
القائمة على الروبية.
وأشار شافعي اىل أن مشكلة حتويل األموال
يف جمال الطب واضحة يف الوقت احلالي.
مت إرسال عرب  ucoوالبنك املركزي ،واليت
واجهت لألسف اليوم مشكلة جادة.
وص ��رح :ح��وال��ي  90شركة أدوي ��ة إيرانية
تتعاون مع اهلند ،لذا فإن إنشاء قناة مالية
حمددة للشركات اإليرانية ميكن أن يوسع
االتصاالت التجارية.
كما ألقى وزير اخلارجية اإليراني ،أمس
الثالثاء ،كلمة يف مركز أحب��اث ICWA
يف العاصمة نيودهلي كلمة أم��ام ع��دد من
ال �ن �خ��ب وأص� �ح ��اب ال � ��رأي اهل �ن��دي�ين ح��ول
مستجدات العامل واملنطقة.
ويف تصريح له لدى وصوله نيودهلي ،مساء
االث�ن�ين ،على رأس وف��د إي��ران��ي رفيع ،أعلن
ظريف انه ونظريه اهلندي يرتأسان اللجنة
اإلقتصادية املشرتكة للبلدين.
وأض��اف :إن الفرصة ستتوفر خالل لقائه
بنظريه اهلندي إلج��راء حم��ادث��ات ح��ول ان
إيران كانت وستبقى املصدر املوثوق للنفط
اىل اهلند.
ووصف ظريف العالقات بني إيران واهلند
بانها كانت طيبة على ال��دوام رغم احلظر
وان االت� �ص ��االت اإلق �ت �ص��ادي��ة ق��ائ�م��ة كما
ان اتفاقا مصرفيا طيبا مت التوصل اليه
ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن وذل� ��ك يف اخل ��ري ��ف امل��اض��ي
بعد احلظر وه��و مامينح االمكانية للبالد
مبواصلة نشاطات التصدير واالسترياد وسد
احلاجات املالية.
ول �ف��ت اىل ان احل �ض ��ور امل �ك �ث��ف للقطاع
اخل��اص اإليراني يف هذه الزيارة يدلل على
رغ�ب�ت��ه ب��االس �ت �ف��ادة م��ن ال�ف��رص��ة الساحنة
ب �ه��دف ت��وط �ي��د ال �ع�ل�اق ��ات يف ظ ��ل احل�ظ��ر
الظامل.
وأشار اىل ان هناك جماالت عديدة للغاية
يف متتني االواص��ر الثنائية حيث يعد ميناء
جابهار (جنوب شرق إيران) من إحداها كما
ي��رغ��ب اهل �ن��ود ل�ل�م�ش��ارك��ة يف ت�ط��وي��ر ه��ذا
امليناء وك��ذل��ك البنى التحتية يف قطاع
ترانزيت السلع يف إيران.
اىل ذل��ك نشر ال��وزي��ر ظ��ري��ف يف تغريدة
ل��ه يف تويرت ص��ورة ع��ن الرئيس االمريكي
دون ��ال ��د ت��رام��ب وم�س�ت�ش��اري��ه وه ��م يضعون
نظارات الواقع االفرتاضي واعترب سياسات
البيت االب �ي��ض يف املنطقة بأنها مهزومة
واصفا إياها بالعمياء.
وك� �ت ��ب وزی� � ��ر اخل ��ارج� �ی ��ة االی � ��ران � ��ي يف
التغریدة :یقولون ب��ان للصورة ال��ف حكایة
للسرد اال ان هل��ذه ال�ص��ورة اكثر م��ن الف
حكایة میكنها ان تسردها لنا ح��ول عقود
م��ن السیاسات الفاشلة ل�ل��والی��ات املتحدة
االمریكیة يف املنطقة.
وأضاف ظریف :انه يف وادي العمیان حتى
الذین یضعون نظارات الواقع اإلفرتاضي هم
عمیان.
ك �م��ا ال �ت �ق��ى وزي � ��ر اخل ��ارج� �ي ��ة ،حممد
ج ��واد ظ��ري��ف ،أم ��س ال �ث�لاث��اء يف نيودهلي
برئيس ال ��وزراء االيطالي السابق (ب��اؤول��وا
جنتيلوني).
واف ��اد القسم االع�لام��ي ب ��وزارة اخلارجية
اإلي��ران �ي��ة أن ظ��ري��ف أج� ��رى خ�ل�ال زي��ارت��ه
احلالية للهند ،مباحثات مع رئيس ال��وزراء
االي�ط��ال��ي ال�س��اب��ق .علماً ،أن ب��اؤول��وا شغل
م�ن�ص��ب رئ �ي��س ال� � ��وزراء يف اي�ط��ال�ي��ا خ�لال
الفرتة من  2016لغاية .2018

جهانغيري...
ول�ف��ت النائب األول لرئيس اجلمهورية،
ّ
أن إيران حباجة اىل توظيف تقنيات حديثة
تتالئم واملستجدات االجتماعية واالقتصادية
الراهنة؛ مؤكداً أن احلظر يستهدف حياة
املواطنني ورجال األعمال يف ايران.
ويف ج ��ان ��ب آخ� ��ر م ��ن ت �ص��رحي��ات��ه ،ق ��ال:
ّ
إن ال��والي��ات امل�ت�ح��دة تتهم إي ��ران بالرغبة
للحصول على اسلحة الدمار الشامل وبدء
سباق تسليحي نووي يف املنطقة ،رافضاً هذه
املزاعم مجلة وتفصي ً
ال.
وأع ��رب جهانغريي ع��ن ال�ت��وج��ه اإلي��ران��ي
القائم على إمكانية حسم القضايا الدولية
عرب التحاور واملنطق والتعاون املشرتك.

وتطرق هذا املسؤول اإليراني رفيع املستوى
اىل ع� �ب ��ارات ت ��رام ��ب ال�ت�ي حت �م��ل مضمون
إخن ��داع ال��والي��ات املتحدة يف التوقيع على
اإلت �ف��اق ال �ن��ووي وانتهاكها هل��ذا اإلت�ف��اق
الدولي؛ مؤكداً عدم إمكانية التفاوض مع
هذا البلد بسبب تصرفاتها ونهجها هذا.
كما أشار جهانغريي اىل إنفاق الواليات
املتحدة  7آالف مليار دوالر يف املنطقة دون
فائدة تعود عليها؛ مؤكداً ّ
أن واشنطن لو
أنفقت  10أضعاف هذا املبلغ فإنها لن تبلغ
أهدافها.
وع� ��زا ال �ن��ائ��ب األول ل��رئ�ي��س اجل�م�ه��وري��ة
هذا الفشل اىل السري يف اإلجت��اه املعاكس
األمريكي حلركة شعوب املنطقة.
وش � � ّب� ��ه ج��ه ��ان��غ�ي�ري ال � ��والي � ��ات امل �ت �ح��دة
مب ��ارد يسعى اىل ال�ض�غ��ط ع�ل��ى النشطاء
اإلق�ت�ص��ادي�ين اإلي��ران �ي�ين وم�ن��ع ال �ب�لاد من
تصدير سلعها ومنتجاتها.
وع ّ�بر عن قناعته ب� ّ
�أن جت��اوز ه��ذه املرحلة
بشموخ يتطلب الشعور مبسؤولية مشرتكة
م� ��ن ج ��ان ��ب رج� � ��ال األع � �م� ��ال وامل� �س ��ؤول�ي�ن
احلكوميني والنخبة األكادميية ،فض ً
ال عن
ضرورة التع ّرف على فرص اإلبداع يف توفري
فرص العمل وإزال��ة الغموض عن كل شأن
ذي صلة مبستقبل البالد.

ممثل إقليم...
ويف معرض اإلش ��ارة اىل األزم ��ات الدولية
الراهنة وسياسة إقليم كردستان العراق
ق �ب��ال ه ��ذه ال��ت��ط ��ورات ،أك ��د ال ��دب ��اغ على
املسؤولني يف اإلقليم بضرورة إتباع وتنفيذ
س �ي��اس��ات ب �غ��داد يف ه ��ذا اخل �ص��وص وع��دم
التورط من جانب واحد يف هذه األزمات ،ألن
ذلك سيخلف آثاراً كبرية على اإلقليم.
وك��ان الرئيس األم��ري�ك��ي دون��ال��د ترامب
ق��د أع �ل��ن ب��أن��ه ط��ال��ب األك � ��راد ب �ع��دم بيع
النفط اىل إي ��ران ،لكن ه��ؤالء مل يرضخوا
هلذا املطلب.

القوة البرية...
وق��ام��ت ال �ق��وة ال�بري��ة للجيش اإلي��ران��ي
يف ال�س�ن��وات املاضية بتشكيل وح ��دات ال��رد
السريع ملواجهة التهديدات واحل ��روب اليت
تشن بالوكالة وكشفت النقاب عن معدات
جديدة تستخدمها هذه الوحدات.

أردوغان...
وأشارت صحيفة (خرب ترك) ،إىل أن بولتون
اضطر للمغادرة مبكرا عقب رفض الرئيس
ال�ترك��ي ،رج ��ب ط�ي��ب أردوغ � ��ان ،استقباله
بسبب تصرحياته األخرية حول تركيا.
ورف��ض أردوغ ��ان ،يف كلمة له يف اجتماع
اللجنة الربملانية حلزب العدالة والتنمية،
التصرحيات ال�تي أدىل بها مستشار األم��ن
القومي األمريكي جون بولتون ،أثناء زيارته
للكيان اإلسرائيلي.
وق� � � ��ال :إن م��س��ت��ش ��ار األم � � ��ن ال��ق ��وم ��ي
األمريكي ،ارتكب خطأ فادحا يف تصرحياته
بشأن سوريا ،ولن نستطيع تقديم تنازالت يف
جمال (مكافحة اإلرهاب).
وأكد أردوغ��ان على أن إدع��اءات إستهداف
األكراد (من قبل تركيا) هو افرتاء دنيء.

بومبيو يزور...
وقالت كارين يف حتليلها للسؤال إنه من
امل �ق��رر أن ي�ك��ون ل�ق��اء نتنياهو وب��ن سلمان
منطقياً ،ورمب ��ا ج ��اء رأي �ه��ا وف �ق �اً ملعطيات
إس��ت��ن ��دت ع �ل �ي �ه��ا ال �ص �ح �ف �ي��ة األم��ري �ك �ي��ة
وأك��دت �ه��ا األح � ��داث ال�س�ي��اس�ي��ة يف ال��وق��ت
الراهن.
وق��ال��ت ه ��اوس -وه ��ي م��ؤل�ف��ة ك �ت��اب عن
ت��اري��خ ال �س �ع��ودي��ة وش�ع�ب�ه��ا -إن حم�م��د بن
سلمان يعشق املخاطرة ويتوق لطي صفحة
ج��رمي��ة قتل (الصحفي) مج��ال خاشقجي
داخل القنصلية السعودية مبدينة إسطنبول
الرتكية.
وي��ب ��دو أن ال��رح �ل��ة ال�ت�ي ي �ق��وم ب �ه��ا وزي ��ر
اخل��ارج �ي��ة األم�يرك��ي م��اي��ك بومبيو إىل
الشرق األوسط هذا األسبوع خمطط هلا أن
تكون خامتتها (مثرية وبطلها هو ولي العهد)
السعودي ،حبسب الكاتبة.
اىل ذلك زار رئيس حزب العمل يف حكومة
الكيان الصهيوني ،آيف غباي ،سراً يف مطلع
شهر كانون األول/ديسمرب  2018أبوظيب،
وإلتقى مسؤولني كباراً يف حكومة االمارات.
ووص � ��ل غ��ب ��اي اىل أب� ��و ظ�ب�ي يف ال �ث��ان��ي
م��ن ش�ه��ر ك��ان��ون األول يف رح �ل��ة جت��اري��ة
ع�بر ع �م��ان ،ع��اص�م��ة األردن م��ع الصحايف
ال�س��اب��ق ،أنريكا تسيمرمن ،ال��ذي يتنافس
يف االنتخابات التمهيدية على الئحة حزب
العمل ،وك��ان مطلعاً على اإلتصاالت اليت
سبقت الزيارة.
زي��ارة الشخصني مت تنظيمها عرب وسيط
 م��واط��ن مغربي م �ق � ّرب م��ن م�س��ؤول�ين يف�ص��ل للشخصني ع�ل��ى دع��وة
اإلم � ��ارات -وح� ّ
رمسية لزيارة الدولة.
الوسيط املغربي ّ
نظم سابقاً عدة لقاءات
بني غباي ومسؤولني يف العامل العربي.
غباي إلتقى يف أبو ظيب بثالثة مسؤولني
ك �ب��ار يف احل�ك��وم��ة مب�س�ت��وى وزراء وحتى

أع �ل��ى م ��ن ذل� ��ك .امل��واض �ي��ع ال�ت�ي ناقشها
ال ��وزي ��ر ال�ص�ه�ي��ون��ي يف حم��ادث��ات��ه ك��ان��ت
(ال� � �ص � ��راع اإلس ��رائ� �ي� �ل ��ي)  -ال�ف�ل�س�ط�ي�ني
وخطة الرئيس (االمريكي دونالد) ترامب
لعملية ال �ت �س��وي��ة ،ال�ت�ي مي �ك��ن ان ت�ع��رض
يف ال��ف�ت�رة ال �ق��ري �ب��ة ،وم��وق �ف��ه م ��ن م �ب��ادرة
التسوية العربية1.

اتفاق الحديدة...
 انتزاع امليناء أو على األقل حتييده ،لنزعنقطة التواصل األخ�ي�رة للجيش واللجان
الشعبية مع اخلارج ،وحلرمانهم من مميزات
امل�ي�ن��اء ال��وح�ي��د ،واحمل ��رر نسبياً م��ن حصار
العدوان املفروض على كافة معابر اليمن.
 فصل ترابط ومتاسك املوقعني األقوىميدانياً واسرتاتيجياً وشعبياً واقتصادياً لدى
اجليش واللجان الشعبية :احلديدة ومينائها
عن العاصمة صنعاء وحميطها.
 الرتكيز على جبهات ال��داخ��ل ودعمهابالقوى وب��ال�ق��درات العسكرية ،بعد حترير
قسم كبري من جهود العدوان اليت ُس ِّخ َرت
ملعركة الساحل الغربي وللحديدة خاصة،
وامل ��ؤش ��ر ل��ذل��ك ال �ض �غ��وط ال��واس �ع��ة ال�تي
ميارسها هذا العدوان حاليا على اكثر من
جبهة داخلية أو حدودية مشا ً
ال.
أما لناحية األسباب اليت دفعت باجليش
واللجان الشعبية للسري مبفاوضات السويد
واليت أنتجت اتفاق احلديدة فهي:
 إظهار حسن النية الدائمة حنو التسويةيعبون عنها
السياسية ،حيث كانوا دائما ّ
يف أغلب مناسبات مشاريع التفاوض ،واليت
ك��ان يقابلها ال �ع��دوان بالرفض والتعنت،
فكان استعداد ه��ذا ال�ع��دوان لذلك مؤخراً
ف��رص��ة أرادوه � ��ا دائ� �م� �اً ،امل �ه��م أن ت �ب��دأ ه��ذه
املفاوضات من أي مكان.
 س �ح��ب ال ��ذري��ع ��ة ال �ت�ي ك� ��ان ال� �ع ��دواندائ �م��ا يتمسك بها ويستغلها يف االع�لام
ويف الدبلوماسية ويف امل�ي��دان ايضا ،من أن
ميناء احلديدة يشكل ممراً أساسياً إلدخال
األس�ل�ح��ة وال �ص��واري��خ وجزئياتها للجيش
واللجان وألنصار اهلل ،وبأن هؤالء يسيطرون
على أغ�ل��ب م�س��اع��دات االم ��م امل�ت�ح��دة اليت
تدخل للشعب اليمين.
 ختفيف الضغوط امليدانية والعسكريةال�ك�ب�يرة ع��ن وح��دات �ه��م ال�ت�ي ب��ذل��ت ج �ه��وداً
ضخمة للدفاع والصمود يف الساحل الغربي
ويف احلديدة حتديداً ،أمام جحافل العدوان
ومرتزقته املدعومة ج��واً وحب��راً وب��راً بشكل
ع�ن�ي��ف وم �ت ��واص ��ل ،م ��ع ال ��وص ��ول م�ي��دان�ي�اً
لوضع يسمح بتحرير بعض تلك الوحدات
واجل��ه ��ود ل �ص��احل امل��داف �ع��ة ع�ل��ى اجل�ب�ه��ات
الداخلية والشمالية.
تضمنت امل��رح �ل��ة االوىل (ال�ع�م�ل�ي��ة) من
ات �ف��اق احل ��دي ��دة ب ��داي ��ة ،ب�ن��د ت �ب��ادل ل��وائ��ح
االسرى واملعتقلني ،واليت تبني عند التدقيق
فيها ،أن العدوان ومرتزقته ال ميلكون لوائح
حمددة بشكل تفصيلي واضح عن معطيات
األس� ��رى واملعتقلني يف س�ج��ون�ه��م ،وظ�ه��رت
الفوضى وع��دم التنسيق والضعف يف آلية
ضبط هؤالء املعتقلني ،لناحية عدم حتديد
اجل �ه��ة ال�ت�ي اع�ت�ق�ل�ت�ه��م وم �ك ��ان وج ��وده ��م،
ن��اه �ي��ك ع ��ن أخ� �ط ��اء ال حت �ص��ى ب��امس��اء
مكررة وبامساء من احملكومني بتهم ارهاب
أو بتهم جنائية ك��ان��وا ُح� ِك� ُ�م��وا بها سابقا
قبل احلرب.
ال�ب�ن��د ال�ث��ان��ي م��ن اإلت �ف ��اق ،وال� ��ذي ك��ان
م� ��ن امل � �ف �ت�رض أن ي �ن �ف��ذ ب ��ال� �ت ��زام ��ن ب�ين
نقطتني :األوىل تسليم اجل�ي��ش وال�ل�ج��ان
الشعبية ميناء احل��دي��دة خلفر السواحل
اليمنية وإلدارة امليناء الرمسية ،والنقطة
ال�ث��ان�ي��ة ك��ان��ت تقضي ب��ان�س�ح��اب وح ��دات
ال� �ع ��دوان وم��رت��زق �ت��ه م��ن م��داخ��ل وحميط
احل��دي��دة اجل�ن��وب�ي��ة وال�ش�م��ال�ي��ة الشرقية،
م �س��اف��ة ك��اف �ي��ة ل �ع ��ودة ال ��وض ��ع الطبيعي
اىل امل��دي �ن��ة ،وإلع � ��ادة ت��واص�ل�ه��ا الطبيعي
وال� � �ض � ��روري م ��ع ال �ع��اص �م��ة ص �ن �ع��اء وم��ع
احملافظات الشمالية.
بعد تعثر تنفيذ بند تبادل االسرى بسبب
أخ� �ط ��اء ال � �ع� ��دوان وم ��رت ��زق��ت ��ه يف حت��دي��د
املعتقلني ل��دي��ه ،املتعمدة أو ال�تي حصلت
عن ضعف يف السيطرة ويف االدارة ،مل ينفذ
ال �ع��دوان بند اع ��ادة االن�ت�ش��ار على حميط
احل��دي��دة ،حبجة ان خفر السواحل الذين
استلموا ميناء احلديدة هم من انصار اهلل،
يف الوقت الذي اثبتت ادارة امليناء ان مجيع
عناصر خفر السواحل الذين استلموه هم
م��ن املسجلني على ل��وائ��ح امليناء الرمسية
واملعروفني لديها منذ ما قبل احل��رب على
اليمن.
صحيح أن اإلتفاق قد تعثر تنفيذه حتى
اآلن مبرحلته االس��اس �ي��ة االوىل ،والسبب
اإلتهام املتبادل بني طرفيه بعدم تطبيق ما
التزم به كل طرف كما ذكر اعاله ،ولكن
ميكننا ان نستنتج م��ن املعطيات والوقائع
املتعلقة بعدم التطبيق ،أن املشكلة األساسية
وال �ع �م �ي �ق��ة ال �ت�ي ت �ب �ع��د احل� ��ل ع ��ن احل ��رب
اليمنية وجتعل األم��ور معقدة وبعيدة عن
التسوية هي:
يعترب ال�ع��دوان ومرتزقته أن (انصار اهلل)
ه��م جم�م��وع��ة غ��ري�ب��ة ع��ن ال �ي �م��ن ،وب��أن�ه��م
غري مؤهلني ال قانونا وال شرعا أن يتمتعوا
ب ��أي ح�ق��وق اداري� ��ة أو سياسية يف ال��دول��ة،
وح�ي�ن اع �ت�بروا أن خ�ف��ر ال �س��واح��ل ه��م من
(ان� �ص ��اراهلل) ،أي م��ن احل��وث �ي�ين ،وبالتالي

يكون بند تسليم امليناء مل يطبق ،كانوا
ي �ق �ص��دون أن ه� ��ؤالء غ�ي�ر م��واط �ن�ين وغ�ير
جديرين باستالم أي مرفق يف الدولة ،وهذه
ه��ي مشكلة احل� ��رب ال�ي�م�ن�ي��ة وال �ت�ي ب��دون
اقتناع كل اطرافها يف الداخل ويف اخلارج،
أن مجيع املكونات اليمنية هلا نفس احلقوق
والواجبات ،لن يكون هناك حل هلذه احلرب،
حتى ولو امتدت مئات السنوات.
عن موقع العهد اإلخباري
تتمــــــات صفحــــــة
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رئيس الوزراء...
وق��ال��ت ال �ق��وات ال�ع��راق�ي��ة يف ب�ي��ان نقلته
وك��ال��ة أن �ب��اء اإلع �ل�ام ال �ع��راق��ي (واع) :إن
“م �ق��ات �ل��ي ل � ��واء  110يف احل��ش ��د ال�ش�ع�بي
أح �ب �ط��وا حم ��اول ��ة ت�س�ل��ل مل�س�ل�ح��ي تنظيم
داعش اإلرهابي يف تل بردان باطراف ناحية
ال �س �ع��دي��ة  60ك ��م مش ��ال ش ��رق ب�ع�ق��وب��ة”
م ��ؤك ��دة أن ال ��وض ��ع اآلن حت ��ت ال�س�ي�ط��رة
األمنية.
وت ��واص ��ل ال� �ق ��وات ال �ع��راق �ي��ة امل�ش�ترك��ة
عملياتها األمنية املكثفة يف خمتلف املناطق
العراقية للقضاء على من تبقى من فلول
إرهابيي “داعش” يف البالد.
يف السياق قضى سالح اجلو العراقي على
أربعة إرهابيني مش��ال ش��رق مدينة بعقوبة
مركز حمافظة دياىل شرق العراق.
ون�ق��ل م��وق��ع ال�س��وم��ري��ة ن�ي��وز ع��ن مصدر
عسكري قوله الثالثاء :إن “ط��ائ��رات القوة
اجلوية قصفت خمبأ إلرهابيي تنظيم داعش
مبنطقة بلكانة مشال شرق بعقوبة ما أسفر
عن مقتل  4إرهابيني”.
م��ن جانبه أعلن مكتب اإلع�ل�ام احلربي
يف ال �ع��راق يف ب�ي��ان ل��ه ان ال �ق��وات العراقية
املشرتكة اعتقلت ثالثة إرهابيني بعملية
نوعية يف منطقيت الطبج وتل ب��ردان مشال
شرق بعقوبة مشريا إىل أنه مت تفكيك سبع
ع�ب��وات ناسفة أث�ن��اء عملية مسح ميداني
لتأمني ق��رى وم�ن��اط��ق مش��ال غ��رب املوصل
مشال العراق.
*الكويت تكشف عن سحب اجلنسية من
عسكري عراقي تابع لـ«فدائيي صدام»
م ��ن ج ��ان ��ب آخ� ��ر أك� ��د أم �ي�ن س ��ر جلنة
ال �ن �ظ��ر يف إع � ��ادة اجل�ن�س�ي��ة امل �س �ح��وب��ة من
بعض األشخاص يف الكويت ،أن هناك بعض
احلاالت الغريبة أثناء حبث طلبات التظلم
لبعض األشخاص.
وأوضح أمني سر اللجنة نايف العجمي ،أن
من احلاالت الغريبة اليت مرت على اللجنة
أثناء حبث طلبات املتقدمني ،شخص سحبت
جنسيته ،بعد أن تبني أنه عسكري عراقي من
«فدائيي ص��دام» ،حيث منح اجلنسية قبل
س�ق��وط ن�ظ��ام ص ��دام ح�س�ين ،وب�ع��د سقوط
النظام وصلت للكويت جمموعة من الوثائق
وامل�س�ت�ن��دات ،وب�ع��د فحصها ظهر اس��م هذا
الشخص ال ��ذي منح اجلنسية وات�ض��ح أنه
ك ��ان ع�س�ك��ري��ا م ��ن ف��دائ �ي��ي ص� ��دام برتبة
مقدم ،وكان له أدوار أثناء الغزو يف محاية
بعض القطاعات التابعة للجيش العراقي،
وه��ن ��اك خ �ط��اب ت �ع��زي��ة م ��ن ص� ��دام حسني
ل��ه ،ول��ه أعمال يف  ،1999ومتصل بهم حتى
العام .2001
وأش��ار إىل أن هناك حالة ثانية لشخص
منح اجلنسية ،وبعد منحه اجلنسية سحبت
م �ن��ه ،وال �س �ب��ب ع �ن��ده خم��ال�ف��ة ق�ب��ل منحه
اجلنسية بعشر س �ن��وات ح�ي��ث ك ��ان لديه
حمل خ��اص يبيع فيه الشعري ،ومت تغرميه
 200دينار ومت سحب اجلنسية منه.
*عالية نصيف :هذه حقيقة زيارتي اىل
«اسرائيل»
إىل ذلك أصدر املكتب اإلعالمي للنائبة
ع ��ن ك�ت�ل��ة دول� ��ة ال �ق��ان��ون ع��ال �ي��ة نصيف،
االثنني ،توضيحاً بشأن حقيقة زيارتها اىل»
اسرائيل».
وذكر املكتب اإلعالمي يف بيان ان «هناك
ح �س��اب �اً يف ت ��وي�ت�ر اش �ت �ه��ر م� ��ؤخ� ��راً ،يعمل
بأجندة مدفوعة الثمن ويديره بعض ضعاف
ال�ن�ف��وس ،نشر ت�غ��ري��دة ادع ��ى فيها زوراً ان
النائبة عالية نصيف زارت» إسرائيل»».
وأض � � ��اف «رغ� � ��م ان ه � ��ذه ال �ت �خ ��رص ��ات
واألك��اذي��ب ال تستحق ال ��رد عليها ،لكننا
يف جم��رى احل��دي��ث ع��ن ه��ذه ال��زوب�ع��ة اليت
أث�يرت اليوم ن��ود أن نوضح ملن ال يعلم ،بأن
النائبة نصيف انطالقاً من ثوابتها الوطنية
وال��دي �ن �ي��ة واألخ�ل�اق��ي ��ة وح �ت��ى ال�ق��ان��ون�ي��ة
باعتبارها حمامية وحقوقية ،ترفض جمرد
ال�ت�ف�ك�ير ي��وم �اً ب ��زي ��ارة ال �ك �ي��ان الصهيوني
اجمل��رم املنبوذ عاملياً وامللطخة أيديه بدماء
األبرياء».

الجيش السوري...
نقطة عسكرية يف املنطقة م��ا أدى إىل
إيقاع قتلى ومصابني يف صفوفهم بينما فر
الباقون باجتاه أوكارهم وجتمعاتهم مشاال.
ويف ري ��ف مح ��اة ال�ش�م��ال��ي أي �ض��ا قصفت
وح � � ��دات اجل� �ي ��ش ب� �س�ل�اح امل ��دف �ع �ي ��ة ع�ل��ى
جمموعة مسلحة تكفريية حاولت التسلل
م� ��ن ب� �ل ��دة م� � ��ورك (حن � ��و  30ك� ��م مش ��ال
مدينة محاة) لالعتداء على إحدى النقاط
العسكرية م��ا أدى إىل ال�ق�ض��اء ع�ل��ى ع��دد
منهم واصابة آخرين وتدمري أسلحة وذخائر
كانت حبوزتهم.
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م��ن ج�ه��ة اخ� ��رى أع�ل�ن��ت ش��رك��ة ط�يران
حبرينية ع��ن «إط�ل�اق وج �ه��ات ج��دي��دة إىل
س��وري �ا خ�ل�ال ع ��ام  2019م��ن دون حتديد
مواعيد دقيقة النطالق الرحالت».
وأفادت صحيفة «الوطن» البحرينية ،أن
«شركة ط�يران اخلليج (الفارسي) أعلنت
ع ��ن اخل� �ط ��وةاجل� ��دي� ��دة خ �ل�ال م��ؤمت��ره��ا
التجاري السنوي للعام احلالي حيث أكدت
الشرك ة أن م��ن ضمن ال ��وج�ه��ات اجلديدة
ال�ت�ي وض�ع��ت ع�ل��ى ج��دوهل��ا تنظيم رح�لات
إىل دمشق».
ويأتي ذلك بعد إعالن البحرين إعادة فتح
سفارتها يف دمشق ،واليت كانت قد أغلقتها
يف آذار  ،2012لتكون حينها ثاني دولة عربية
من دول جملس التعاون اليت تتخذ مثل هذا
القرار بعد اإلمارات.

الخارجية...
وطالبت اخلارجية جملس األمن الدولي
بتحمل مسؤولياته والتدخل الفوري لوقف
خمططات االحتالل االستيطانية.
يف س ياق متصل ج��ددت وزارة اخلارجية
الف لسطينية مطالبتها اجمل�ت�م��ع ال��دول��ي
بتوفري احلماية الدولية للشعب الفلسطيين.
وأش ��ارت اخلارجية يف بيان الثالثاء نقلته
وك��ال��ة وف ��ا إىل أن اع� �ت ��داءات املستوطنني
وإره ��اب� �ه ��م ض ��د ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي�ين وأرض� �ه ��م
وممتلكاتهم تضاعفت  3م��رات خ�لال العام
املنصرم مقارنة م ��ع األع ��وام السابقة بدعم
م ��ن س �ل��ط��ات االح� ��ت �ل�ال ال �ت�ي ت �ع �م��ل على
ت��وس�ي��ع امل�س�ت��وط�ن��ات ع�ل��ى ح�س��اب األراض ��ي
الفلسطينية.
وط ��ال �ب ��ت اخل ��ارج� �ي ��ة اجمل �ت �م��ع ال ��دول ��ي
بتوفري احلماية الدولية للشعب الفلسطيين
واحملكمة اجلنائية ال��دول�ي��ة بفتح حتقيق
رمس ��ي يف ج��رائ��م االح �ت�ل�ال واملستوطنني
والعمل على وقفها.
م��ن ج��ان��ب آخ ��ر اع�ت�ق�ل��ت ق� ��وات اجليش
اإلس��رائ �ي �ل��ي ال �ث�لاث��اء  16فلسطينيا من
ال �ض �ف��ة ال �غ��رب �ي��ة ب�ي�ن�ه��م امل �ط �ل��وب ع��اص��م
الربغوثي.
ق��ال ن ��ادي األس�ي�ر الفلسطيين ،يف بيان
مقتضب حصلت وكالة «سبوتنيك» على
نسخة منه «اعتقلت قوات االحتالل الثالثاء
 16مواطنا بينهم الشاب عاصم الربغوثي
شقيق الشهيد صاحل الربغوثي».
وحب �س��ب ع��ائ �ل��ة ال�ب�رغ ��وث ��ي ،ف� ��ان ق ��وات
اجل �ي��ش اإلس��رائ �ي �ل��ي «اق�ت�ح�م��ت ق��ري��ة أب��و
شخيدم مشال غرب رام اهلل واعتقلت عاصم
الربغوثي».
ويطارد اجليش االسرائيلي الشاب عاصم
ال�ب�رغ ��وث ��ي ش �ق �ي��ق ال �ق �ت �ي��ل ص� ��احل وجن��ل
األس�ير عمر الربغوثي القيادي يف حركة
مح ��اس بتهمة تنفيذ عملية أس �ف��رت عن
مقتل  3جنود إسرائيليني يوم  13ديسمرب/
كانون األول املنصرم بالقرب من مستوطنة
«جفعات أساف».
وم�ن��ذ ال �ي��وم األول لعملية ع��وف��را ش��رق
رام اهلل تتهم السلطات اإلسرائيلية عاصم
الربغوثي باملشاركة مع شقيقه ص��احل يف
العملية ال�تي استهدفت موقفا للحافالت
يستخدمه اجلنود قرب مستوطنة «عوفر»
يف حميط مدينة رام اهلل وقد متخض عنها
مقتل وإصابة إسرائيليني.
ونصبت وحدة من اجليش اإلسرائيلي ،قبل
حنو شهر ،كمينا للشاب صاحل الربغوثي
شقيق املعتقل عاصم وأطلقت عليه النار يف
حي س��ردا مبدينة البرية واعتقلته وأعلنت
استشهاده بعد ساعات.
كما اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي
وبلدات يف
ليلة االثنني وفجر الثالثاء قرى
ٍ
الضفة الغربية.
وت � �ص� ��دى ش� �ب ��ان ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ون ل��ق ��وات
االح��ت�ل�ال ب�ع��د اق�ت�ح��ام�ه��ا ح��ي رف �ي��دي��ا يف
مدينة نابلس ورشقوها باحلجارة.
هذا وتوغلت ق��وات االحتالل اإلسرائيلي
صباح الثالثاء يف أراضي الفلسطينيني ببيت
الهيا مشال غرب قطاع غزة احملاصر.
وذكرت وكالة معا الفلسطينية لألنباء
أن قوات االحتالل ترافقها جرافات عسكرية
توغلت يف املنطقة وقامت بأعمال جتريف
ألراضي الفلسطينيني.
وأط �ل �ق��ت ق� ��وات االح��ت�ل�ال ال �ن��ار ب��اجت��اه
أراض ��ي الفلسطينيني ال��زراع�ي��ة ش��رق بلدة
القرارة جنوب القطاع دون اإلبالغ عن وقوع
إصابات.

التحالف السعودي...
وانكسر ي��وم االث�ن�ين زح��ف واس��ع ملرتزقة
العدوان يف مديرية خب والشعف مبحافظة
اجلوف.
وأكد مصدر عسكري انكسار زحف واسع
ملرتزقة العدوان على منطقة سلبة يف مديرية
خ��ب وال�ش�ع��ف م �س �ن��وداً ب��ال �ط�يران احل��رب��ي
واألباتشي.
وأض��اف املصدر أن العدو تكبد خسائر يف
األرواح وال�ع�ت��اد وت��دم�ير آل�ي��ة خ�لال كسر
الزحف يف منطقة سلبة خبب والشعف.
ج ��دي ��ر ب ��ال ��ذك ��ر أن� ��ه ق �ت��ل وأص� �ي ��ب يف
وق ��ت س��اب��ق االث �ن�ين ع ��دد م��ن امل��رت��زق��ة إث��ر
استهداف جتمعات هل��م يف جبهة العرضي
مبديرية الغيل.

