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غزة...
عام  ،1948للمطالبة بعودة الالجئني إىل
مدنهم وقراهم اليت ُهجروا منها يف 1948
وكسر احلصار عن غزة.
وأدى قمع االحتالل الدموي للمشاركني
يف م �س�يرات ال �ع��ودة إلرت �ق��اء  244ش�ه�ي��داً،
وإص ��اب ��ة حن ��و  26أل ��ف فلسطيين جب ��راح
خمتلفة ،وف��ق إحصائية وزارة الصحة يف
غزة ،اليت مل تشمل عديد الشهداء الذين ما
زالت (إسرائيل) تدعي احتجاز جثامينهم.
ه � � ��ذا ،وحب� � ��ث وف� � ��د أم� �ن��ي م � �ص� ��ري م��ع
مسؤولي (محاس) ملف املصاحلة الداخلية
الفلسطينية ،ح�ي��ث ال�ت�ق��ى رئ�ي��س املكتب
السياسي حلركة (محاس) إمساعيل هنية
وقائدها يف غزة حييى السنوار.
وق� ��ال ع �ض��و امل �ك �ت��ب ال �س �ي��اس��ي حل��رك��ة
(محاس) موسى أبو مرزوق :إنه تقرر تأجيل
زيارة هنية إىل روسيا.
ويف ت �غ��ري��دة ل ��ه ع �ل��ى (ت ��وي�ت�ر) أش� ��ار أب��و
م ��رزوق إىل أن��ه (خ�ل�ال ات �ص��ال ه��ات�ف� ّ�ي مع
نائب وزي��ر اخلارجية ميخائيل بوغدانوف
ج ��رى احل��دي��ث ع��ن ت��أج�ي��ل ال ��زي ��ارة لوقت
آخ��ر إلن�ش�غ��ال وزي ��ر اخل��ارج�ي��ة ،م��ع حرص
املسؤولني الروس على إمتامها).
بالتزامن ،أعلن السفري الفلسطيين لدى
روسيا عبد احلفيظ نوفل عن أنه تب ّلغ من
بوغدانوف ق��رار موسكو إرج��اء زي��ارة هن ّية.
ويف م�ق��اب�ل��ة ت�ل�ف��زي��ون�ي��ة ،أع� ��رب ن��وف��ل عن
اع�ت�ق��اده ب��أن إن�ه��اء امل�ل��ف ال �س��وري سيمهد
لإلنتقال إىل امللف الفلسطيين األعقد يف
املنطقة.
وك ��ان ��ت م� �ص ��ادر م�ط�ل�ع��ة ع �ل��ى امل� �ب ��ادرة
الروسية للمصاحلة الفلسطينية ،أكدت
بأن زيارة وفد (حركة املقاومة االسالمية)
(محاس) إىل موسكو ما زالت قائمة واملوعد
اجلديد حيدده الطرفان .وأوضحت املصادر
ملوقع (العهد) اإلخ �ب��اري ب��أن تأجيل زي��ارة
ال��وف��د ،سببه ت�ق�ني حب��ت ع�ل��ى إث ��ر إغ�لاق
العدو للمعابر.
م��ن ج��ان�ب��ه ،ق ��ال ع�ض��و امل�ك�ت��ب السياسي
للجبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني،
طالل ابو ظريفة :إن الوفد األمين املصري
املتواجد يف غزة ،أكد أن معرب رفح سيعمل
خ�لال أي��ام بغض النظر عن ع��ودة موظفي
السلطة الذين إنسحبوا قبل أيام.
جاء ذلك عقب إنتهاء اجتماع مجع رئيس
املكتب السياسي حلركة محاس إمساعيل
هنية ،بالوفد املصري ،وقيادات من الفصائل
الوطنية واإلسالمية بغزة.
وأوضح أبو ظريفة يف تصريح صحفي ،أن
االجتماع مع الوفد تناول ملف املصاحلة
املتعثرة ،وتباطؤ اإلحتالل بتطبيق تفاهمات
ختفيف احلصار ،وأزمة املعرب.
وبني أبو ظريفة أن الفصائل أكدت على
الوفد (ض��رورة جتاوز اآلليات السابقة اليت
تعتمد ع�ل��ى الثنائية يف احل� ��وار م��ن أج��ل
إمتام املصاحلة لالجتاه حنو احلوار الشامل
مبشاركة الفصائل كافة).
وحول تباطؤ اإلحتالل يف تنفيذ تفاهمات
(ختفيف) احلصار ،أوضح أن الفصائل قالت
للوفد إن (ح��ال��ة اهل ��دوء ق��د ال ت ��دوم مامل
يلتزم اإلحتالل بالتفاهمات) ،مطال ًبا مصر
الضغط على اإلحتالل.
وأشار أبو ظريفة إىل أن الوفد املصري أكد
للفصائل أنه (سيضغط على اإلحتالل من
أجل الوفاء بالتفاهمات اليت جرى اإلتفاق
عليها لتخفيف احلصار مقابل بقاء حالة
اهلدوء يف غزة).
وتس ّلمت السلطة رمس ًيا معابر غ��زة قبل
 14ش �ه � ًرا ض�م��ن إت �ف��اق م�ص��احل��ة ُو ِّق� ��ع يف
القاهرة ،إال أن موظفي السلطة أعلنوا قبل
ريا
أيام إنسحابهم ،والقى ذلك استنكا ًرا كب ً
أوساط رمسية وشعبية دعت للعدول عن
من
ٍ
قرارهم.
واقتحم مئات املستوطنني فجر اجلمعة،
بلدة عورتا جنوب شرق مدينة نابلس مشال
ال�ض�ف��ة ال�غ��رب�ي��ة احمل�ت�ل��ة ،وأدوا طقوسهم
التلمودية ،حبماية أمنية مشددة من قوات
اإلحتالل.
وذك� � ��رت م� �ص ��ادر ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة أن ع��دة
ح��اف�لات تقل مئات املستوطنني ،ترافقهم
دوري � ��ات اإلح� �ت�ل�ال ،اق�ت�ح�م��ت ال �ب �ل��دة بعد
م�ن�ت�ص��ف ال �ل �ي��ل ،وت��وج �ه��ت حن ��و منطقة
املقامات الدينية.
وأضافت ذات املصادر أن املستوطنني قاموا
بأداء طقوسهم التلمودية يف املقامات.
واعتقلت ق��وات اإلح�ت�لال (اإلسرائيلي)،
فجر اجلمعة ،أربعة مواطنني فلسطينيني
خالل محلة مداهمات يف أحناء متفرقة من
الضفة الغربية احملتلة.
وزع � ��م ج �ي��ش اإلح� �ت�ل�ال يف ب �ي ��ان ل ��ه أن
املعتقلني ،مطلوبون لقواته دون أن حيدد
أمساءهم أو املناطق اليت اعتقلوا منها من
الضفة احملتلة.
ويف السياق أف ��اد م�ص��در حملي أن ق��وات
اإلحتالل اقتحمت قرية بلعني يف رام اهلل،
وأطلقت قنبلة مل تعرف طبيعتها يف منزل
مواطن من عائلة أبو رمحة أدت إىل إحراق
أج � ��زاء م ��ن م �ن��زل��ه ورع � ��ب ب�ي�ن األط� �ف ��ال،
واعتقلت جنله مهدي.
وأض��اف املصدر :أن ق��وات اإلحتالل شنت

عمليات ده ��م للعديد م��ن امل �ن��ازل ختللها
مواجهات أصيب خالهلا املصور الصحفي
هيثم اخلطيب برصاصة معدنية يف الساق.
ك�م��ا اعتقلت ق ��وات اإلح �ت�لال امل��واط��ن
جابر مم��دوح عبده بعد اقتحام منزله يف
كفر نعمة برام اهلل ،وفق شهود عيان.
وتشن ق��وات اإلح�ت�لال عمليات ده��م شبه
ي��وم� ّ�ي يتخللها اع�ت�ق��االت خ��اص��ة ساعات
الليل والفجر يف الضفة احملتلة.

أوروبا...
إيران وهو ما نعمل عليه يف الوقت احلاضر
أي أدوات تساعد الالعبني ال��ذي��ن يرغبون
باإلجتار مع إيران بصورة مشروعة وإن نقدم
الدعم هلم ونطمئنهم.
وأك ��دت مسؤولة السياسة اخلارجية يف
اإلحت��اد األوروب ��ي بالقول :حنن األوروب�ي�ين
ال نسمح لقوة أجنبية -حتى أق��رب صديق
وحليف لنا -بأن يتخذ القرار حول جتارتنا
املشروعة مع دولة أخرى ،فهذا األمر يعد من
العناصر األساسية للسيادة.

الرئيس روحاني...

م��رة أخ��رى بصراحة ب��ان النظام األمريكي
يعادي اي��ران وان هذا العداء ليس اال عداء
للشعب االيراني .عليه ان يدرك ويفهم جيدا
باننا ندافع بكل قوانا عن مصاحلنا الوطنية
واالس�ترات �ي �ج �ي��ة يف م��واج�ه��ة أع� ��داء اي ��ران
والشعب االيراني.
وأكد املتحدث باسم اخلارجية االيرانية
بأن ايران أثبتت دوما بانها داعية للتعايش
السلمي م��ع جريانها اال ان سلوك أمريكا
يثبت بانها تسعي م��ن أج��ل إث ��ارة التفرقة
وخلق فوضى جديدة يف ه��ذه املنطقة مما
يستوجب مضاعفة اليقظة ل ��دى شعوب
املنطقة أم��ام أحابيل وسياسات املسؤولني
األمريكيني املثرية للتفرقة.
وك��ان وزي��ر اخلارجية األمريكي مايك
بومبيو قد أطلق يف تصرحياته يوم اخلميس
يف اجلامعة األمريكية يف القاهرة ويف مؤمتره
الصحفي مع نظريه املصري اتهامات ضد
ايران وقال بان العقوبات على ايران ستزداد
ص��رام��ة حتى تعود لتصبح دول��ة طبيعية،
حسب تعبريه.

القوة الجوية...

واستغرقت زيارة ظريف للهند  3أيام على
رأس وف��د سياسي واق�ت�ص��ادي رف�ي��ع ،أج��رى
خالهلا حمادثات مع كبار املسؤولني اهلنود.
وم��ن القضايا ال�تي ج��رى البحث حوهلا
خ�لال ال ��زي ��ارة؛ ال�ت�ع��اون يف جم��ال الطاقة
وال�تران��زي��ت وم�ش��روع تنمية ميناء جابهار
الواقع جنوب شرق ايران والقضايا النقدية
والبنكية.
يف سياق آخر إنتقد حممد جواد ظريف،
تصرحيات نظريه األمريكي مايك بومبيو
يف القاهرة بان أمريكا أينما تتدخل فانها
جتلب معها الفوضى والقمع واالستياء.
وكتب ظريف يف تغريدة ل��ه على موقع
التواصل االجتماعي (تويرت) :متى وأينما
تتدخل أمريكا فانها جتلب معها الفوضى
والقمع واالستياء اىل هناك.
وأض��اف :لن يأتي أبدا اليوم الذي تتحول
فيه ايران اىل دولة عميلة ألمريكا وتقتدي
بـ (امن ��وذج حقوق االن�س��ان) ملايك بومبيو
 س��واء ك��ان الشاه او اجل ��زارون احلاليون(اشارة اىل تقطيع جسد قاشقجي باملنشار)
 ل�ت�ع�ت�بر دول� ��ة (ط �ب �ي �ع �ي��ة) .م ��ن األف �ض��لألمريكا ان تعتاد على فقدانها اليران.
وك ��ان بومبيو ق��د أع �ل��ن يف ال �ق��اه��رة ان
احلظر االقتصادي األمريكي سيزداد صرامة
ح�ت��ى ت �ع��ود اي� ��ران لتصبح دول ��ة طبيعية،
حسب تعبريه.

وأك��دت مصادر عليمة إستخدام قاذفات
القنابل الثقيلة (اف ،)4-أم��س اجلمعة،
قنابل قاصد وماوريك يف قصف األه��داف
املفرتضة وتدمريها.
وك� ��ان� ��ت ال � �ق� ��وات اجل� ��وي� ��ة يف اجل �ي��ش
االيراني قد اختتمت يومها الثاني واألخري
من مناورات فدائيي مساء الوالية مثانية يف
مدينة اصفهان مبشاركة ان��واع املقاتالت
والطائرات ونفذت غارات جوية على األهداف
لي ً
ال ونهاراً وأَطلقت خالهلا أنواع الصواريخ.
وق��د واص �ل��ت ال �ق��وات اجل��وي��ة يف اجليش
االي � ��ران � ��ي ي ��وم��ه ��ا ال� �ث ��ان ��ي واألخ� �ي ��ر م��ن
م �ن��اورات فدائيي مس��اء ال��والي��ة مثانية يف
مدينة اصفهان مبشاركة ان��واع املقاتالت
والطائرات ونفذت غارات جوية على األهداف
ليال ونهارا وأطلقت خالهلا أنواع الصواريخ.
وأكد العميد الطيار محيد واحدي نائب
قائد القوة اجلوية للجيش ان مجيع خطط
وتكتيكات اخلطط املرجوة للقتال يف الليل
أصابت مجيع األه��داف احمل��ددة باستخدام
املعدات احمللية الصنع.
وواص��ل الطريان احلربي االيراني حتليق
(اف  )4و(اف  )5و(اف  )7و(اف )14
وسوخوي و(ميغ  )29والصاعقة .اختلفت
التقنيات لكنها اتفقت على ض��رب هدف
واحد بتنوع صوارخيها وقنابلها الذكية.
وأك ��د العميد ال�ط�ي��ار علي رض��ا انغيزة
امل �ت �ح��دث ب��إس��م امل � �ن� ��اورات أن ��ه مب�ش��ارك��ة
الطيارين والطاقات الشابة للقوات اجلوية
استطعنا تنفيذ مجيع امل �ه��ام حيث جرت
مجيع م��راح��ل امل �ن��اورات بنجاح وان القوة
اجلوية جاهزة للرد على أي اعتداء.
وق ��ام ��ت ط ��ائ ��رات ال �ف��ان �ت��وم خ �ل�ال ه��ذه
العملية ب�ت�ن��وي��ر س��اح��ة ال�ع�م�ل�ي��ات بهدف
كشف األه��داف وتسهيل تدمريها من قبل
باقي املقاتالت.
ومت �ي��زت العمليات يف م �ن ��اورات (ف��دائ�ي��و
الوالية) بإستخدام ذخرية ذكية مت إنتاجها
على يد خرباء الصناعة الدفاعية يف البالد.
ويف ال�س�ي��اق ،أك��د مساعد القائد العام
ل�ل�ج�ي��ش اإلي� ��ران� ��ي ل �ل �ش��ؤون التنسيقية
األدم �ي�رال حبيب اهلل س �ي��اري للصحفيني
يف ختام (مناورات فدائيو مساء الوالية )8
بأن رسالة اجلمهورية اإلسالمية لألصدقاء
وال� ��دول اجل ��ارة ه��ي رس��ال��ة س�لام وص��داق��ة،
حم��ذراً األع ��داء بأنهم لو ارتكبوا أي خطأ
فإنهم سيتلقون رداً حازماً وباعثاً على الندم.
وكذلك ،ويف تصريح أدىل به للصحفيني
أم ��س اجل �م �ع��ة ،أك ��د ق��ائ��د ال �ق��وة اجل��وي��ة
اإليرانية العميد طيار عزيز نصري زادة بأننا
ميكننا توفري أمن املنطقة بسهولة وال حاجة
لتواجد القوات األجنبية فيها.
واعترب قائد القوة اجلوية االيرانية رسالة
املناورات بأنها تتمثل يف (السالم والصداقة
للدول اجلارة) وقال :أن القوة اجلوية جليش
اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية جاهزة للرد
على أي تهديد ،وليكن الشعب اإليراني على
ثقة بأن أبناءهم يف القوة اجلوية يدافعون
عن مساء البالد جيداً.
وأض � ��اف :أن رس��ال�ت�ن��ا للشعب اإلي��ران��ي
هي اننا على استعداد للرد على أي تهديد
ورسالتنا لشعوب املنطقة والدول اجلارة هي
رسالة السالم والصداقة ألن��ه كلما ك ّنا
أكثر اس�ت�ع��داداً سيتم توفري أم��ن املنطقة
ب �ص��ورة أف�ض��ل وال ح��اج��ة ل�ت��واج��د ال�ق��وات
األجنبية فيها.
ووصف العميد نصري زادة عمليات القتال
اجلوي اليت جرت خالل املناورات باإلجيابية
وقال :أن الطيارين الشباب الذين شاركوا
يف ه��ذه امل �ن��اورات للمرة األوىل متكنوا من
تنفيذ عمليات القتال اجل��وي بنجاح مائة
باملائة.
وح ��ول م �ن �ج��زات ال �ق��وة اجل��وي��ة ق ��ال :أن
أك�ب�ر منجزاتنا خ�ل�ال األع� ��وام األرب �ع�ين
امل��اض �ي��ة؛ ه��ي ص�ي��ان��ة ال �ط��ائ��رات وت�ط��وي��ر
ونصب املنظومات الوطنية عليها.

قاسمي...

جابري انصاري...

م��ن جانب وتتظاهر بنفاق بانها مؤيدة
للحوار من جانب آخ��ر .لقد أعلن بومبيو

ت �ع��اون أوث ��ق ب�ين اي� ��ران وروس �ي��ا وتركيا
يف إط ��ار عملية آس�ت��ان��ة ل�ل�س�لام يف س��وري��ا

ويف ك�ل�م��ة ل ��ه ب��امل �ن��اس �ب��ة ،أع �ل��ن رئ�ي��س
اجل�م�ه��وري��ة ان ص��وارخي �ن��ا ال �ي��وم وسيلتنا
الدفاعية وحن��ن نفخر بها ،وق ��ال :سنقوم
يف غضون األسابيع القادمة بإطالق قمرين
صناعيني بصاروخني مص ّنعني حملياً ،وقد
أك��د روح��ان��ي إن الفقيد آي��ة ه��امش��ي اهلل
رفسنجاني كان رمزا لإلعتدال والوسطية
ال�س�ي��اس�ي��ة؛ م�ش�يرا اىل ال �ت��اري��خ النضالي
للفقيد يف مرحليت ما قبل الثورة االسالمية
وبعدها.
ول�ف��ت روح��ان��ي اىل مقولة مس��اح��ة قائد
ال �ث ��ورة االس�لام �ي��ة ال �ش �ه�يرة ح ��ول آي ��ة اهلل
هامشي رفسنجاني ،انه ال أحد يصبح ّ
لدي
(مب�ث��اب��ة) هامشي رفسنجاني؛ م��ؤك��دا أن
هذه املقولة تدل على املكانة املرموقة اليت
بلغها الراحل آية اهلل هامشي رفسنجاني.
وأض � ��اف رئ �ي��س اجل �م �ه��وري��ة أن ال�ت��دب�ير
واحل �ن �ك��ة ل ��دى ال�ف�ق�ي��د جعلت م�ن��ه ق��ائ��دا
قديرا يف ساحة احلرب؛ مردفا ان رفسنجاني
كان حكيما بكل معنى الكلمة.
ويف ه � ��ذا ال � �س � �ي� ��اق ،ن � � �وّه روح � ��ان � ��ي اىل
إسرتاتيجية ودبلوماسية ال��راح��ل آي��ة اهلل
هامشي رفسنجاني ودوره الكبري يف إنهاء
احل� ��رب امل �ف��روض��ة ال �ع��راق �ي��ة (خ �ل�ال عهد
صدام املقبور) ضد ايران وحتقيق النصر يف
هذه احلرب.
وم ��ن ب�ين الشخصيات ال��رف�ي�ع��ة األخ ��رى
املشاركة يف هذه املراسم ،يشار اىل النائب
االول للرئيس االيراني اسحاق جهانغريي،
ووزي� ��ر األم ��ن ح�ج��ة االس �ل�ام س�ي��د حممود
ع �ل��وي ،ورئ �ي��س مكتب رئ��اس��ة اجل�م�ه��وري��ة
حممود واعظي ،ومساعد رئيس اجلمهورية
ل�ل�ش��ؤون اإلق �ت �ص��ادي��ة حم�م��د ن�ه��اون��دي��ان،
ووزي ��ر الرتبية والتعليم حممد بطحائي،
وم �س��اع��د رئ �ي��س اجل �م �ه��وري��ة يف ال �ش��ؤون
ال�ب�رمل ��ان� �ي ��ة ح��س�ي�ن ع��ل ��ي ام� �ي ��ري ،ووزي � ��ر
اإلت�ص��االت وتقنية املعلومات حممد جواد
آذري جهرمي ،ومساعد الرئيس االي��ران��ي
يف الشؤون العلمية والتقنية سورنا ستاري،
ووزي� ��ر ال�ث�ق��اف��ة واالرش � ��اد االس�ل�ام ��ي سيد
عباس صاحلي ،ومساعدة رئيس اجلمهورية
يف ش ��ؤون امل ��رأة واالس� ��رة معصومة ابتكار،
ورئيس منظمة التخطيط وامليزانية حممد
باقر نوخبت.

ظريف...

ومسؤولية ايران وروسيا وتركيا يف احلفاظ
على مسرية التعاون يف إطار عملية آستانة
اليت عملت لغاية االن بصورة فاعلة جدا.
وأفادت وكالة (تاس) ان جابري انصاري،
أضاف :إن التعاون بني ايران وروسيا وتركيا
خ �ل�ال االع� � ��وام امل��اض �ي��ة يف اط � ��ار عملية
(آس �ت��ان��ة) ق��د أث�ب��ت فاعليته والب ��د م��ن ان
يستمر.
ك �م��ا إج �ت �م��ع ج ��اب ��ري ان � �ص� ��اري عصر
اخلميس مع ممثل بوتني يف ش��ؤون الشرق
االوس ��ط ومساعد وزي��ر اخلارجية الروسي
ميخائيل بوغدانوف يف مقر وزارة اخلارجية
وتباحثا معا حول تطورات املنطقة.
وأع � ��رب ج ��اب ��ري ان� �ص ��اري ع ��ن ث�ق�ت��ه ب��ان
احملادثات يف موسكو ستكون فاعلة ومؤثرة
جداً وستلعب دوراً مؤثراً يف التقدم بعمليات
السالم يف منطقة الشرق األوسط.
وأك ��د ب��ال �ق��ول :ان ال �ع�لاق��ات ب�ين اي ��ران
وروسيا نامية ومتطورة يف خمتلف اجملاالت
وان القضية السورية تشكل أح��د جماالت
التعاون بني طهران وموسكو .لقد توصلنا
اىل نتائج مهمة ج��داً يف حم��ارب��ة االره��اب
وكذلك ضمان األمن والسالم يف سوريا.
وأعلن بوغدانوف ان موسكو ستستضيف
ق��ري �ب��ا ق �م��ة ال�تروي �ك��ا ال��روس �ي��ة االي��ران �ي��ة
ال�ترك�ي��ة وق ��ال :إن اه�ت�م��ام اي ��ران وروس�ي��ا
بتسوية املشاكل االقليمية املختلفة ساهم
يف التنسيق بني سياساتهما واجراءاتهما.

وزير الدفاع...
ب ��دوره أش ��اد م��ورال�ي��س مب��واق��ف وخ��دم��ات
اجلمهورية اإلس�لام�ي��ة اإلي��ران�ي��ة يف حفظ
السالم واألمن الدوليني والسيما على صعيد
م�ك��اف�ح��ة اإلره� � ��اب يف م�ن�ط�ق��ة غ ��رب آس�ي��ا
مؤكداً ضرورة تطوير التعاون بني اجلانبني
مشرياً اىل وقوف بالده اىل جانب إيران.
من جانبه ،أش��اد العميد حامتي باملواقف
مثمناً
الثورية واملستقلة للحكومة البوليفية ّ
التقدم احلاصل يف بوليفيا بعهد الرئيس
موراليس مؤكداً استعداد إيران للتعاون وال
سيما على صعيد نقل التقنيات يف مسرية
التنمية اليت تشهدها بوليفيا.
وكان العميد حامتي قد أكد فور وصوله
اىل العاصمة الفنزويلية كاراكاس على
رأس وفد رفيع املستوى للمشاركة بالنيابة
عن الرئيس روحاني يف مراسم اداء اليمني
من قبل الرئيس الفنزويلي نيكوالس مادورو،
ق ��د أك ��د رغ �ب��ة إي � ��ران ب�ت�ط��وي��ر ال �ع�لاق��ات
والتعاون مع فنزويال.
وخ�لال مؤمتر صحفي مشرتك م��ع وزي��ر
التخطيط الفنزويلي ال ��ذي استقبله يف
املطار ،أكد العميد حامتي رغبة اجلمهورية
اإلسالمية اإليرانية بتطوير عالقات التعاون
الشامل مع البلد الصديق والشقيق فنزويال
اليت هلا دور فاعل يف النضال ضد اإلستعمار.
ي��ذك��ر أن ��ه مت ان�ت�خ��اب ال��رئ�ي��س م ��ادورو
ل��والي��ة ث��ان�ي��ة ل �ف�ترة  6أع� ��وام اث ��ر ف ��وزه يف
اإلن �ت �خ��اب��ات ال��رئ��اس �ي��ة األخ �ي��رة م ��ن قبل
الشعب الفنزويلي.
ومي�ك��ن ل��زي��ارة وزي ��ر ال��دف��اع اإلي��ران��ي اىل
كاراكاس أن تشكل منعطفاً يف العالقات
الثنائية بني البلدين يف املرحلة اجلديدة.

سيتم تحديد...
وكان جملس الشورى االسالمي قد وافق
ب�ش��روط قبل  3أشهر على الئحة إنضمام
اجلمهورية االسالمية االيرانية للمعاهدة
الدولية ملكافحة متويل االره ��اب (،)CFT
اال ان جم �ل ��س ص �ي ��ان ��ة ال ��دس� �ت ��ور رف ��ض
الالئحة واعتربها غامضة وخمالفة للشرع
والدستور.
وح ��ول اآلل �ي��ة امل��ال�ي��ة االوروب��ي ��ة اخل��اص��ة
( )SPVللتبادل امل��ال��ي م��ع اي ��ران ق ��ال :إن
الطرف اآلخر أهدر الكثري من الوقت لغاية
اآلن والب��د من األخ��ذ بنظر االعتبار سبال
بديلة.
وفيما يتعلق بتطوير التعاون التجاري مع
العراق قال فالحت بيشة :إن األشهر التسعة
األخرية شهدت أعلى معدل للنمو التجاري
مع العراق ولو استمرت هذه الوترية بدعم
من احلكومة سنشهد منوا بنسبة  50باملائة
خ�ل�ال االش �ه��ر ال �ق��ادم��ة ح�ت��ى ن�ه��اي��ة ال�ع��ام
(االي ��ران ��ي) اجل� ��اري (ي�ن�ت�ه��ي يف  20اذار/
مارس).

ترامب...
غ�ير مبالي ب��اغ�لاق احلكومة ال ��ذي أضر
مبصاحل املواطنني األمريكيني.
ويف حم � ��اول � ��ة حل� �ش ��د ال � ��دع � ��م ل �ط �ل �ب��ه
ال ��ذي ت��رف�ض��ه امل �ع��ارض��ة ال��دمي�ق��راط�ي��ة يف
الكونغرس ،توجه ترامب اىل تكساس لتفقد
منطقة احلدود األمريكية املكسيكية.
وأكد الرئيس ترامب :حنن ال نتحدث عن
املكسيك فقط ،بل عن مجيع أحناء العامل،
فهم ي��أت��ون اىل هنا ألن�ه��ا نقطة ضعيفة،
جيب ان جنعلها قوية.
ترامب أجرى مناقشات مع حرس احلدود
وسياسيني حمليني وع��دد من اجلمهوريني
املؤيدين لبناء اجل��دار ،إلظهار وجود تأييد
ل��رغ �ب��ات��ه ،واال م��ا ك ��ان ليستبق ال��زي��ارة
ب�ت�ج��دي��د ت �ه��دي��ده ب��إع�لان ح��ال��ة ال �ط��وارئ
الوطنية ،واليت من شأنها أن متنحه طريقا

لإلفالت من قيود الكونغرس لتمويل اجلدار.
وق� ��ال ال��رئ �ي��س ت ��رام ��ب :ل �س��ت مستعدا
الخت��اذ ه��ذه اخلطوة بعد ،ولكن سأختذها
إذا اضطررت .سأختذها على األرجح .أو يف
تقديري قطعا.
ت �ه��دي��د ،س �ي��واج��ه ب��ال �ت��أك �ي��د حت��دي��ات
ق��ان��ون �ي��ة ،ح �ي��ث ي �ق��ول اخل �ب��راء وال��ن ��واب
الدميقراطيون إن الوضع على احلدود بني
الواليات املتحدة واملكسيك ال يشكل حالة
طوارئ وطنية.
وف�ي�م��ا ي��زع��م ت��رام��ب وأع �ض ��اء إدارت � ��ه ان
ه �ن��اك أزم ��ة ع�ل��ى احل� ��دود بسبب اهل �ج��رة،
وان الطريقة الوحيدة للسيطرة عليها هو
بناء جدار فوالذي ،يستمر االغالق اجلزئي
للحكومة ال��ذي وصفه ب��األط��ول يف تاريخ
الواليات املتحدة ،وال��ذي معه الي��زال مئات
اآلالف م��ن موظفي احل�ك��وم��ة يف منازهلم
او يعملون دون أج��ره وذل��ك وس��ط تكهنات
ب ��ان يستمر االغ �ل��اق ،م��ع ع ��دم وج� ��ود أي
ع�لام��ة ع �ل��ى اح � ��راز ت �ق��دم يف امل �ف��اوض��ات،
حيث انتهى آخ��ر لقاء بني ترامب وزعيمي
الدميقراطيني فجأة ،بعد ان أصابت الرئيس
نوبة غضب.
ورح��ب وزي��ر اخلارجية األمريكي ،مايك
بومبيو ،بالتقارب ب�ين (اس��رائ �ي��ل) وبعض
ال� ��دول ال �ع��رب �ي��ة ،م �ع �ت�براً ذل ��ك ب��ان��ه أم��ر
ضروري.
وق � � ��ال :خ � �ط� ��وات ال� �ت� �ق ��ارب ب �ي�ن ال � ��دول
العربية واسرائيل يف املنطقة جيب اإلشادة
ب �ه��ا ،م �ع �ت�براً ذل ��ك ب��أن��ه ت �ق ��ارب ض ��روري
ووج��ه بومبيو الشكر اىل الرئيس املصري
عبدالفتاح السيسي ،على شجاعته يف نبذ
التطرف االسالمي.
ج� ��دي� ��ر ب ��ال ��ذك ��ر ان رئ � �ي� ��س ال� � � ��وزراء
االسرائيلي ،بنيامني نتنياهو ،ق��ال أكثر
م��ن م ��رة إن عملية (ت �ط �ب �ي��ع) ،جت ��ري مع
العامل العربي ،دون حتقيق تقدم يف العملية
الدبلوماسية مع الفلسطينيني.
اىل ذل � ��ك ط ��ال ��ب م� �ش ��رع ��ون أم ��ري �ك ��ان
واش �ن �ط��ن ب�ت�ح�م�ي��ل ال �س �ع��ودي��ة م�س��ؤول�ي��ة
مقتل الصحفي السعودي مجال خاشقجي
يف قنصلية اململكة باسطنبول ،وتعهدوا
ب��أن يتحرك الكونغرس إذا مل حت��رك إدارة
الرئيس دونالد ترامب ساكنا.
وحتدث أكثر من  12من أعضاء جملسي
ال �ش �ي��وخ وال � �ن� ��واب ،ب�ي�ن�ه��م دمي �ق��راط �ي��ون
ومج �ه��وري��ون ،يف فعالية نظمت اخلميس
مب �ج �م��ع ال��ك ��ون��غ ��رس؛ ل�لاح �ت �ف��اء حب��ري��ة
ال�ص�ح��اف��ة ،وت��أب�ين خاشقجي وأك �ث��ر من
 50صحفيا آخرين قتلوا حول العامل العام
املاضي.
وع�ب�ر ال��دمي�ق��راط�ي��ون ع��ن أس�ف�ه��م لعدم
ص��دور رد ق��وي من إدارة ترامب على مقتل
خاشقجي ،قائلني :إن الروابط االسرتاتيجية
أو ال� �ت� �ج ��اري ��ة م� ��ع ال� �س� �ع ��ودي ��ة جي� ��ب أال
ت�ن�ت�ص��ر ع �ل��ى ال �ق �ي��م ال��دمي �ق��راط �ي��ة مثل
حرية التعبري.
وق ��ال ��ت رئ �ي �س��ة جم �ل��س ال� �ن ��واب ن��ان�س��ي
ب�ي�ل��وس��ي :إذا ق��ررن��ا أن امل �ص��احل التجارية
تتخطى البيانات ال�تي نصدرها واألف�ع��ال
ال �ت�ي ن��ق ��وم ب��ه ��ا ،ف �ي �ت �ع�ين ع �ل �ي �ن��ا حينئذ
االع �ت�راف بأننا فقدنا ك��ل م��ا لدينا من
سلطة أخالقية.
ف �ف��ي دي �س �م�ب�ر /ك ��ان ��ون األول ،إن�ض��م
ع� ��دد م ��ن رف� ��اق ت ��رام ��ب اجل �م �ه��وري�ين إىل
الدميقراطيني يف حت��دي ال��رئ�ي��س ،وأق��روا
تشريعني يف جملس الشيوخ إلنهاء الدعم
األمريكي للتحالف الذي تقوده السعودية يف
حرب اليمن ،وحتميل ولي العهد السعودي
األم �ي�ر حم�م��د ب��ن س�ل�م��ان م�س��ؤول�ي��ة قتل
خاشقجي.
لكن جملس ال �ن��واب مل يقر التشريعني
بسبب سيطرة اجلمهوريني عليه يف ذلك
ال��وق��ت ،غ�ير أن ال��دمي�ق��راط�ي�ين يعتزمون
إثارة القضية مرة أخرى بعد فوزهم بأغلبية
يف جملس ال �ن��واب يف انتخابات التجديد
النصفي يف نوفمرب /تشرين الثاني.
ووصف مايك مكول أكرب عضو مجهوري
بلجنة الشؤون اخلارجية يف جملس النواب
مقتل خاشقجي بأنه (انتكاسة كربى) ،يف
العالقات .وقال :يتعني إحداث تغيريات.
أم ��ا رئ �ي��س اللجنة ال��دمي �ق��راط��ي إل�ي��وت
إجنيل ،فأبلغ رويرتز بعد الفعالية أنه يعتزم
عقد جلسات بشأن العالقات مع السعودية
يف األسابيع املقبلة.
وكانت آخ��ر م��رة شوهد فيها خاشقجي
وه��و يدخل السفارة السعودية باسطنبول
يف الثاني من أكتوبر /تشرين األول .وكان
يقيم يف واشنطن ويكتب لصحيفة واشنطن
ب ��وس ��ت ،وحت � ��ول إىل ان �ت �ق ��اد ول� ��ي ال�ع�ه��د
السعودي.
وتعتقد امل�خ��اب��رات األمريكية ب��أن األم�ير
حممد بن سلمان أمر بعملية قتل خاشقجي.
ورب��ط مسؤولون أت��راك كبار أيضا مقتله
بأعلى مستويات القيادة يف اململكة .وينفي
امل�س��ؤول��ون السعوديون االت�ه��ام��ات ب��أن ولي
العهد أمر بالقتل.
وأبلغ ترامب ،ال��ذي جتمعه عالقة وثيقة
بولي العهد السعودي ،رويرتز الشهر املاضي،
ب��أن��ه يقف إىل ج��ان��ب األم�ي�ر حم�م��د ،على
الرغم من تقييم وكالة املخابرات املركزية
(سي.آي.إيه).
ويقوم وزير اخلارجية مايك بومبيو بزيارة
ل�ل�ش��رق األوس� ��ط ت�ش�م��ل ال ��ري ��اض .وذك��ر
مسؤول يف ال��وزارة أنه يعتزم التأكيد على
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احلاجة للمحاسبة واملصداقية يف التحقيق
يف مقتل خاشقجي.

الجيش األمريكي...
راف�ض��ا إع�ط��اء تفاصيل تتعلق باجلدول
الزمين للعملية واملواقع أو حتركات اجلنود
ألسباب أمنية.
ه� ��ذا وأك � ��د م� �س ��ؤول يف وزارة ال ��دف ��اع
(يكنين أن ّ
أؤكد (حصول) نقل
األمريكيةُ :
ملعدّات من سوريا .وألسباب أمن ّية ،لن أعطي
تفاصيل إضاف ّية يف الوقت احلالي).
وكانت قناة (سي إن إن) حتدّثت يف وقت
سابق عن سحب تلك املعدّات خالل األيام
األخ� �ي��رة .ون �ق �ل��ت ع ��ن م��س ��ؤول يف اإلدارة
األمريكية على علم مباشر بالعمل ّية قوله
إن سحب املعدّات ّ
ّ
مؤشر إىل بداية االنسحاب
األمريكي من سوريا.
ومل ي�ص��ف ذل ��ك امل��س ��ؤول ب��ال�ض�ب��ط ما
كانت حتتويه تلك الشحنة ،أو كيف ّ
مت
نقلها.
وق ��ال وزي ��ر اخل��ارج � ّي��ة األم��ري �ك��ي مايك
ب��وم �ب �ي��و ،ي� ��وم اخل��م��ي ��سّ ،
إن اإلن �س �ح��اب
األمريكي من سوريا سيت ّم.
واألح��دّ ،
أك��د مستشار األم��ن القومي يف
البيت األب�ي��ض ،ج��ون بولتون ،خ�لال زي��ارة
لالراضي احملتلة الفلسطينيةّ ،
أن اإلنسحاب
األم ��ري��ك ��ي م ��ن س ��وري ��ا جي ��ب أن ي��ت�� ّم مع
(ضمان) الدفاع عن احللفاء .ويوجد حالياً
حنو ألفي جندي أمريكي يف سوريا.
تتمــــــات صفحــــــة
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اليمن...
ف�ي�م��ا دم� ��رت ج ��راف ��ة وآل �ي �ت�ين عسكرية
ل �ق��وات ال�ت�ح��ال��ف ال �س �ع��ودي امل �ت �ع��ددة إث��ر
قصف صاروخي ومدفعي على مواقع مشعل
جبيزان السعودية.
يف امل� �ق ��اب ��ل ،ش �ن��ت ط� ��ائ� ��رات ال �ت �ح��ال��ف
ال�س�ع��ودي سلسلة غ ��ارات ج��وي��ة استهدفت
فيها م�ن��اط��ق متفرقة يف م��دي��ري��ات منبه
وباقم والظاهر وكتاف احلدودية مبحافظة
صعدة مشال اليمن.
ويف حم ��اف��ظ ��ة احل � ��دي � ��دة ،اس �ت �ه��دف��ت
ال � �ق� ��وات امل� �ت� �ع ��ددة ل �ل �ت �ح��ال��ف ال �س �ع��ودي
قرييت الزعفران وحم��ل الشيخ يف منطقة
كيلو 16شرقي املدينة بـ  68قذيفة مدفعية
و 6ص ��واري ��خ ك��ات �ي��وش��ا .ومش ��ل القصف
املدفعي للتحالف ال�س�ع��ودي أي�ض�اً مدينة
الشباب ومنطقة 7يوليو وش��ارع اخلمسني
مب��دي��ري��ة احل��ال��ي جنوبي امل��دي�ن��ة ام �ت��داداً
إىل ق��ري�تي ال �ك��وع��ي وال �ش �ج��ن يف م��دي��ري��ة
ال � ُد َر ْي �ه �م��ي ج�ن��وب��ي احمل��اف �ظ��ة الساحلية
غرب اليمن .
وإىل جبهة نهم عند األط��راف الشمالية
الشرقية للعاصمة اليمنية ص�ن�ع��اء ،صد
اجليش واللجان الشعبية حم��اوالت زحف
جديدة لقوات الرئيس اليمين املعزول عبد
رب ��ه م�ن�ص��ور ه� ��ادي وال �ت �ح��ال��ف ال�س�ع��ودي
استمرت لساعات يف منطقة احل��ول شرقي
مديرية نهم .وأسفر األم��ر عن وق��وع قتلى
وجرحى يف صفوف الطرفني دون أن حترز
قوات هادي أي تقدم باجتاه مواقع اجليش
واللجان الشعبية يف املنطقة.
يف السياق لقي عدد من مرتزقة العدوان
السعودي األمريكي ،اجلمعة ،مصرعهم إثر
قصف مدفعي طال جتمعاتهم قبالة جيزان.
وأوضح مصدر عسكري أن القوة املدفعية
للجيش واللجان الشعبية دك��ت جتمعات
م��رت��زق��ة ال� �ع ��دوان ش ��رق ج�ب��ل ال �ن��ار قبالة
جيزان ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى يف
صفوفهم.
وكانت وحدة ال��دروع واملدفعية للجيش
واللجان قد دمرت ،اخلميس ،جرافة عسكرية
وآليتني عسكريتني يف موقع مشعل جبيزان
بصاروخ موجه وعدد من قذائف املدفعية.
ك �م��ا ل �ق��ي ع ��دد م ��ن م��رت��زق��ة ال��ع ��دوان
السعودي األمريكي مصرعهم وجرح آخرون،
منتصف ليل اخلميس/اجلمعة ،إثر إحباط
حماولة تسللهم يف حمافظة اجلوف.
وأوض ��ح مصدر عسكري أن عبوة ناسفة
زرعتها وح��دة اهلندسة انفجرت بعدد من
املرتزقة اثناء حماولة تسللهم باجتاه مواقع
اجليش واللجان الشعبية يف اجلبل األمحر
مبديرية املتون ،ما أسفر عن سقوطهم بني
صريع وجريح.
من جانبه قال رئيس اللجنة الثورية العليا
حممد علي احلوثي اخلميس إن العدوان
يتصاعد يف خمتلف اجلبهات ،مشريا إىل أن
اخلروق والتحشيد والتجهيزات مستمرة يف
احلديدة.
وأوض��ح رئيس الثورية العليا أن احلصار
واحل� �ظ ��ر اجل � ��وي وم� �ن ��ع ص� ��رف ال ��روات ��ب
واملماطلة يف اإلفراج عن األسرى متواصلة،
م �ت �س��ائ�لا «ه� ��ل ي �ع �ل��م امل��ب��ع ��وث غ��ري�ف�ي��ث
بذلك؟»
وأضاف «دعونا لوقف إطالق النار الشامل
من البداية وما زلنا ،والكرة يف مرمى قوى
العدوان وحلفائهم».
وت��اب��ع رئ�ي��س ال�ث��وري��ة العليا «ملتزمون
ب ��ات��ف ��اق ال��س ��وي ��د وع� �ل ��ى األم � ��م امل �ت �ح��دة
وم�ب�ع��وث�ه��ا ال �ض �غ��ط ع �ل��ى ال��ط ��رف اآلخ ��ر
لتنفيذه وعدم الكيل مبكيالني».

