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مليونية...
وقد اعتدت قوات االحتالل الصهيوني ،على
آالف املواطنني ال��ذي��ن ت��واف��دوا إىل خميمات
العودة اخلمس شرق حمافظات قطاع غزة.
وأصيب ش��اب يف وجهه بالرصاص املطاطي
ال ��ذي أطلقه قناصة االح �ت�لال املتمركزون
قرب السياج األمين شرق خميم الربيج وسط
القطاع.
كما أصيب شاب يف صدره برصاص قناصة
االحتالل الذين أطلقوا الرصاص وقنابل الغاز
املسيل للدموع على اجلماهري ال�تي توافدت
للمشاركة يف الفعاليات.
ّ
وأك � ��دت جل ��ان امل �ق��اوم��ة الفلسطينية أن
ذك ��رى النكبة ستبقى حم�ط��ة الستنهاض
األج�ي��ال من أج��ل مواصلة الكفاح واملقاومة،
مشري ًة إىل أن املؤامرة تستمر من أجل طمس
اهل��وي��ة ال��وط�ن�ي��ة وت�ض�ي�ي��ع احل �ق��وق الثابتة
ملصلحة شرعنة (إسرائيل).
وش � � ��ددت جل � ��ان امل� �ق ��اوم ��ة ع �ل ��ى ن �ب ��ذ كل
اخل�لاف��ات الثانوية وتعزيز املقاومة من أجل
استكمال معركة التحرير.
كما دع��ت إىل أن يكون اليوم تأكيد حلق
ال��ع ��ودة ك��أح��د ال �ث��واب��ت ال�ت�ي ت��رت�ك��ز عليها
القضية الوطنية.
من جهتهاّ ،
أكدت حركة اجلهاد اإلسالمي
أن ره��ان العدو اإلسرائيلي سقط بأن «الكبار
ميوتون والصغار ينسون» ألنه اصطدم جبدار
مقاومة الشعب الفلسطيين وصموده.
احل� ��رك� ��ة ويف ب� �ي ��ان رمس � ��ي إس �ت �ح �ض��رت
ال��ذك��رى األل�ي�م��ة ودع ��ت الفلسطينيني إىل
التوحد خلف خيار اجلهاد واملقاومة ،مشدد ًة
على أهمية استمرار مسريات العودة وتطويرها
لتصبح انتفاضة شاملة وطنية وتكريساً حلق
الفلسطينيني يف أرض فلسطني التارخيية من
البحر إىل النهر.
وق ��ال امل�ت�ح��دث ب��اس��م ح��رك��ة مح ��اس عبد
اللطيف القانوع :إن الشعب الفلسطيين يرسم
يف ذكرى النكبة الـ 71مشهد الوحدة يف الكلمة
والبيان واملسريات السلمية واملقاومة العسكرية
ل �ل �ت��أك �ي��د ع �ل ��ى ح� ��ق ع� ��ودت� ��ه ورف� � ��ض كل
املخططات الرامية لتصفية قضيته العادلة.
وأض ��اف يف تصريح صحفي :إن اجلماهري
الفلسطينية ال�ت�ي ت��زح��ف ص ��وب احل� ��دود يف
ذكرى النكبة الـ  71تربهن على أصالة الشعب
الفلسطيين وعزميته القوية وإرادت ��ه الصلبة
يف مواصلة طريق املقاومة ومواجهة االحتالل
الصهيوني.
ك�م��ا ق ��ال امل�ت�ح��دث ب��اس��م ح��رك��ة مح��اس
حازم قاسم :إن مليونية العودة وكسر احلصار
هي رسالة من اجملموع الفلسطيين إىل كل
األط� ��راف أن شعبنا ل��ن يتخلى ع��ن حقوقه
وثوابته ،ويف مقدمتها حقه يف العودة إىل دياره
اليت هجرته منها العصابات الصهيونية.
وش��دد قاسم على أن «خ��روج شعبنا يف هذه
عاما على النكبة
املليونية بعد أكثر من سبعني ً
حيسم بشكل قاطع أن تقادم الزمن لن يوقف
م �س�يرة ن�ض��ال��ه ض��د االح��ت�ل�ال ،ول ��ن يضعف
م��ن إرادت� ��ه الصلبة ال�ت�ي ت�ق��ف خ�ل��ف متسكه
حبقوقه».
وأض��اف :إن «مليونية العودة تأكيد جديد
أن املقاومة بأشكاهلا املختلفة ،ووح��دة الصف
وال�ك�ل�م��ة ،ه��ي ال��وص �ف��ة الصحيحة ملواجهة
م�ش��اري��ع تصفية القضية الفلسطينية ويف
مقدمتها صفقة القرن».
وأوض� ��ح :إن مليونية ال �ع��ودة حتمل رسالة
إلتفاف ح��ول خيار املقاومة ال�تي شكلت درع
الشعب وسيفه ،وتأكيدًا على قرار اجلماهري
بكسر احل�ص��ار ع��ن قطاع غ��زه ،وان �ت��زاع حقها
بالعيش حبرية وكرامة.
ويف الضفة الغربية والقدس ،إنضمت القوى
ال��وط �ن �ي��ة واالس�ل�ام� �ي ��ة ف �ع��ال �ي��ات وم �س�ي�رات
خمتلفة الحياء ذكرى النكبة.
من اجلانب الصهيوني ،قررت قوات االحتالل
الصهيوني الدفع بتعزيزات إىل املنطقة احمليطة
بالسياج الفاصل مع قطاع غزة احملاصر حتس ًبا
الندالع مواجهات واسعة أثناء إحياء الذكرى
الـ 71لنكبة الشعب الفلسطيين وسط إجراءات
أمنية خاصة ،مشلت كذلك نشر بطاريات
«القبة احلديدية» وتعليمات استثنائية لسكان
املستوطنات الصهيونية احمليطة بالقطاع.
وخيشى جيش اإلحتالل من عمليات اقتحام
مجاعية قد يقوم بها متظاهرون فلسطينيون
عرب السياج احلدودي تتخللها إطالق بالونات
حارقة وإلقاء قنابل يدوية وعبوات ناسفة على
قواته املنتشرة يف املنطقة.
ول �ف��ت احمل �ل��ل ال�ع�س�ك��ري يف «ال �ق �ن��اة »12
الصهيونية رون��ي دانييل إىل أن قيادة اجليش
الصهيوني أص ��درت تعليمات باالمتناع قدر
اإلمكان عن إصابة املتظاهرين من ًعا من تدهور
األوضاع إىل تصعيد حمتمل.
وقال دانييل :إنه سيتم إغالق املواقع احمليطة
بالقطاع اليوم (أمس) ،مبا يف ذلك املوقع املقام
لذكرى عملية «السهم األس ��ود» العسكرية،
ال�تي نفذها اجل�ي��ش الصهيوني يف غ��زة ضد
اجليش املصري عام .1955
وأضاف :إن اجليش الصهيوني أعطى تعليمات
بالتوقف ع��ن مجيع النشاطات واألع �م��ال يف
احلقول الزراعية املفتوحة احمليطة بالقطاع،

إال مب��واف�ق��ة خ��اص��ة متنحها ق �ي��ادة اجليش.
وح��ذرت جمالس استيطانية للمستعمرات يف
املناطق احمليطة بقطاع غزة واملعروفة صهيون ًيا
ب �ـ»غ�لاف غ ��زة» ،م��ن امل �ظ��اه��رات اجلماهريية
الواسعة املتوقعة يف عدة مواقع ابتداء صباح
أمس.
وأخ �ط��رت بعض ه��ذه اجمل��ال��س السكان من
فرص االشتباك املرتفعة مع قوات العدو ،وأن
«االحتكاك املتوقع قد يؤدي إىل تدهور األوضاع
وبالتالي التصعيد العسكري».
يشار إىل أن اهليئة الوطنية العليا ملسريات
العودة بغزة أعلنت اإلضراب الشامل يف ذكرى
النكبة الفلسطينية ،ق��ائ�ل� ًة يف ب�ي��ان هل��ا :إن
األرب �ع��اء ي��وم إض ��راب شامل يعم ك��ل مرافق
احلياة ،وندعو مجاهري شعبنا لإللتزام الكامل
به».
ودع � ��ت ال �ش �ع��ب ال�ف�ل�س�ط�ي�ني ل�ل�م�ش��ارك��ة
احلاشدة يف مسريات العودة اليت ستنطلق يف
خميمات ال�ع��ودة اخلمسة ،شرقي قطاع غزة،
إحياء للذكرى  71للنكبة.
وطالبت املتظاهرين املشاركني يف املسرية
ب�ـ»احل�ف��اظ على سلميتها وطابعها الشعيب
واجلماهريي».
وح� ��ذرت اهل�ي�ئ��ة االح �ت�ل�ال ال�ص�ه�ي��ون��ي من
ارتكاب أي محاقات حبق املتظاهرين السلميني
املشاركني يف املسرية.
فيما ع��زز جيش االح �ت�لال م�س��اء الثالثاء
ق��وات��ه على ح ��دود ق�ط��اع غ ��زة ،وذل ��ك يف ظل
ال��دع��وات الفلسطينية للمشاركة يف املسرية
املليونية.

ظريف...
قائ ً
ال :إن مباحثاته يف تركمانستان واهلند
كانت متميزة جدا.
وأضاف رئيس جهاز الدبلوماسية االيرانية:
«أول�ئ��ك الذين يعيشون يف منطقتنا ّ
اهلشة
لديهم مصاحل أمنية وطنية حقيقية يف تعزيز
السالم واالستقرار والتعاون».
ويف تغريدة أخرى يف تويرت ندد وزير اخلارجية
االي ��ران ��ي مب �م��ارس��ات ف��ري��ق (ب� ��ي) ،وق� ��ال :إن
نصف أعضاء الفريق شركاء يف حرب العراق
املأساوية .وقال حول الوثائق ال��واردة يف مقالة
جون بولتون يف جملة (نشنال ريفيو) وشهادة
نتنياهو حول أسلحة الدمار الشامل يف العراق
وال�ت�ي ق��دم��ت للكونغرس االم�يرك��ي يف عام
 :2002إنين حتدثت عن توقعاتي هلذه احلوادث
ضمن ح��وار يف شهر نيسان/ابريل ليس ألني
نابغة ب��ل ألن فريق ب��ي (ب��ول�ت��ون ،ب��ن سلمان،
بنيامني نتانياهو ،بن زاي��د) يتبعون خمططه
بكل وقاحة.
وأضاف :على كل حال فإن نصف اعضاء هذا
الفريق شركاء يف حرب العراق املأساوية وهذا
تنبيه واضح.

إرسال...
وردا ع�ل��ى م ��زاع ��م ال �ق �ن��اة االم��ري �ك �ي��ة ،ب��أن
واشنطن قامت بإرسال اسطول وطائرات اىل
املنطقة ألنها ت��رى ب��ان اي��ران تنوي إستهداف
مصاحلها ،ق��ال :إنها معلومات مفربكة يتم
الرتويج هلا من قبل البعض يف واشنطن وايضا
يف منطقتنا.
وردا على س��ؤال آخ��ر لـ (س��ي ان ان) ،ان��ه هل
كان لدى اي��ران او حلفائها يف العراق ولبنان
خمطط لضرب املصاحل او القوات االمريكية؟!،
أكد مندوب اجلمهورية االسالمية الدائم لدى
منظمة األم ��م امل�ت�ح��دة :حن��ن لدينا عالقات
مم �ي��زة م��ع ال��ع ��راق ول ��ن ن�ت��دخ��ل يف ال �ش��ؤون
ال��داخ�ل�ي��ة هل ��ذا ال�ب�ل��د؛ ال �ع ��راق ب�ل��د مستقل
وجتمعنا معه عالقات جيدة.
ووص ��ف خت��ت رواجن ��ي التصعيد االمريكي
يف منطقة اخلليج الفارسي بانه ح��رب نفسة
تشنها واش�ن�ط��ن ض��د اي� ��ران؛ م�ص��رح��ا :ليس
يف مصلحتنا ان نثري ال�ص��راع��ات يف ج��وارن��ا،
ذلك انه ال أحد يستفيذ من هذه الصراعات
وال سيما املتواجدون يف واشنطن والبعض يف
املنطقة.
وردا على سؤال حول أسباب (زيادة انتاج املاء
الثقيل وختصيب اليورانيوم يف ايران) ،قال :إن
اإلتفاق النووي حتقق بعد سنوات عديدة من
املفاوضات بني اي ��ران وب�ل��دان أخ ��رى؛ وعندما
ق � ّرر ترامب العام املاضي ان ينسحب من هذا
اإلت �ف��اق ،طلب ش��رك��اؤن��ا يف اإلت �ف��اق ب��ان ال
ننسحب منه ،وقد وافقنا على ذلك.
وتابع :لقد صربنا كثريا طيلة العام املاضي،
وب �ع��د م� ��رور س �ن��ة ت��وص�ل�ن��ا ل�لأس��ف اىل ه��ذه
النتيجة بان مصاحل ايران اليت تشكل ركيزة
هذا اإلتفاق مل تتحقق بعد؛ وعليه فقد قررنا
بعد ان�ق�ض��اء مهلة ال �ـ  60ي��وم��ا ع ��دم تنفيذ
فقرتني فقط من التزاماتنا املدرجة يف اإلتفاق
النووي؛ اذن جيب الرتيث لنري ماذا سيحدث
خالل الشهرين القادمني.
وف ّند الدبلوماسي االي��ران��ي الرفيع ،كافة
املزاعم بشأن السعي المتالك السالح النووي
م��ن ج��ان��ب ط��ه ��ران؛ ق��ائ�لا :إن ه ��ذا االج� ��راء
يتعارض وتعاليم ديننا ،وسبق لقائدنا املعظم
ان اطلق فتواه بتحريم هذا النوع من السالح.
وأض��اف :المكانة للسالح النووي يف الرؤية
الدفاعية للجمهورية االسالمية االيرانية.
وتعليقا على ادع ��اء ت��رام��ب م��ن أن��ه (يرحب
ب ��احل ��وار م��ع اي� � ��ران) ،ق ��ال خت��ت رواجن � ��ي :إن

سياسة فرض اقصى ح ّد من الضغط تتعارض
م��ع احل ��وار؛ ليس م��ن ح��ق ه��ؤالء ان يتوقعوا
موافقة ايران على هذا االقرتاح حتت الضغوط
اليت تسببت يف معاناة الشعب االيراني.
وخلص اىل ال�ق��ول :حن��ن ال ميكن ان نقبل
باحلوار القائم على أساس الضغط والتخويف
والتهديد.

ايران تبدأ...
 - 1رفع العقوبات املفروضة من قبل أوروب��ا
والواليات املتحدة عن إيران
 - 2ف� ��رض ق �ي��ود ع �ل��ى ال�ب�رن ��ام ��ج ال �ن��ووي
اإلي��ران��ي طويلة امل��دى م��ع استمرار ختصيب
اليورانيوم بنسبة حددت بـ  3.67يف املئة
 - 3خ�ف��ض ع ��دد أج �ه��زة ال �ط��رد امل��رك��زي
مبقدار الثلثني إىل  5060جهاز طرد.
 - 4التخلص من  %98من اليورانيوم اإليراني
املخصب.
 - 5عدم تصدير الوقود الذري خالل السنوات
املقبلة ،وعدم بناء مفاعالت تعمل باملاء الثقيل،
وعدم نقل املعدات من منشأة نووية إىل أخرى
ملدة  15عاما.
 - 6السماح بدخول مفتشي الوكالة الدولية
للطاقة ال��ذري��ة لكل امل��واق��ع املشبوهة ،ومنها
املواقع العسكرية لكن بعد التشاور مع طهران.
 - 7اإلب �ق��اء على حظر اس �ت�يراد األسلحة
 5س��ن ��وات إض��اف �ي��ة ،و 8س��ن ��وات ل�ل�ص��واري��خ
الباليستية.
- 8اإلفراج عن أرصدة وأصول إيران اجملمدة
واملقدرة مبليارات الدوالرات.
 - 9رفع احلظر عن الطريان اإليراني وأيضا
ع��ن البنك امل��رك��زي وال �ش��رك��ات النفطية
والعديد من املؤسسات والشخصيات.
 - 10ال� � �ت� � �ع � ��اون يف جم� � � ��االت ال� �ط ��اق ��ة
والتكنولوجيا.

ترامب...
الف ��روف عقد عقب مباحثاتهما يف مدينة
سوتشي الروسية ،الثالثاء :ال نريد حربا مع
إيران على اإلط�لاق ..لكننا مستعدون للرد يف
حال مساسها باملصاحل األمريكية .ونريد من
السلطات اإليرانية أن تتوقف عن دع��م حزب
اهلل ومن وصفهم باإلرهابيني يف مجيع أحناء
العامل ،خاصة يف الشرق األوسط».
وأض� ��اف ق��ائ�لا :أع�ل�ن��ا س��اب�ق��ا إن �ن��ا بالطبع
سنوجه ردا مناسبا إذا كان هناك خطر على
املصاحل األمريكية».
من جانبه ،أكد وزي��ر اخلارجية الروسي أن
موسكو ستعمل ج��اه��دة «ملنع ان ��زالق الوضع
حنو السيناريو العسكري» ،مضيفاً :أنه «شعر»
خ�ل�ال امل �ب��اح �ث��ات م��ع ب��وم�ب�ي��و ب ��أن «اجل��ان��ب
األمريكي ل��ه نية أيضا إلجي��اد ح��ل سياسي»
للوضع.
اىل ذلك قال مدير «برنامج إدارة احلرب»
يف كلية الدراسات املتقدمة الدولية جبامعة
جونز هوبكنز يف نيويورك :إن سياسة الضغط
الشاملة إلدارة ت��رام��ب ض��د إي ��ران ،ل��ن تشكل
عقبة أمام نفوذ طهران اإلقليمي.
وأضاف «دانيل سريور» ،يف مقابلة خاصة مع
إرنا ،أمس االربعاء ،أن سياسة الضغط اهلائل
من احملتمل أن تزيد من حوافز إي��ران إلع��ادة
تشغيل ب��رن��اجم�ه��ا ال �ن��ووي وق ��د ت�ق��وده��ا اىل
اإلسراع باحلصول على التكنولوجيا الضرورية
يف هذا اجملال.
وأشار اىل العقوبات األمريكية الشاملة وغري
القانونية اليت فرضت على إيران وقال :بالطبع
العقوبات حتد من وصول طهران اىل األموال،
لكن ال�برام��ج ذات األول ��وي ��ة العليا ستتلقى
مواردها دائما.
وأضاف احمللل للقضايا الدولية ،أن النتيجة
عموما ستكون إضعافا لالقتصاد اإليراني ،لكن
سيكون هلا تأثري ضئيل على الربامج النووية
والصاروخية اإليرانية ،أو تأثري إيران يف العراق
وسوريا واليمن.
ه� ��ذه ال�ب�رام ��ج هل ��ا األول� ��وي� ��ة ،خ ��اص ��ة وأن
العقوبات تعزز املوقف السياسي للمتطرفني يف
طهران.
* ترامب يتوسل للحوار مع طهران
و أش��ار س�يرور اىل التصرحيات األخ�يرة اليت
أدىل بها ت��رام��ب ح��ول االس�ت�ع��داد للحوار مع
إي��ران ،قائ ً
ال :أضيف أن حكومة ترامب تتوسل
إلج� ��راء حم��ادث��ات م��ع إي� ��ران .حتى اآلن ،مل
ُتظهر طهران استعدادها للتحدث إال إذا عادت
الواليات املتحدة اىل االتفاق النووي.
واضاف :أنا حقا ال أعتقد أن هذا حيدث ،ألن
ترامب أغلق طريق العودة.
كما تناولت صحيفة «واشنطن بوست» يف
تقرير التصعيد احلاصل بني الواليات املتحدة
وإي��ران مؤخ ًرا ،وقارنته بالتصعيد األمريكي
مع العراق قبل أن يغزو األمريكيون هذا البلد
عام .2003
وحذر التقرير من أن احلرب مع إيران لن تكون
جم��رد تكرار للحرب على ال�ع��راق ،بل وصفها
بـ»األسوأ بكثري» ،ولفت يف هذا السياق إىل أن
إيران أكرب مما كان العراق عليه قبل الغزو
األم�يرك��ي ع��ام  ،2003وإىل أن عديد سكان
أما
العراق وقتها كان حوالي  25مليون نسمةّ ،
إيران فعديد سكانها حبسب التقديرات أكثر
من  82مليون نسمة.
كما أشار التقرير إىل أن مساحة إيران تبلغ

 591,000ميل مربع ،بينما مساحة العراق هي
 168,000ميل مربع .التقرير استعان بتقديرات
ت�ع��ود إىل ع��ام  2005ت��وض��ح أن ع��دد عناصر
اجليش العراقي كان أقل من  450,000عنصر
عندما حصل الغزو األمريكي ،ويف املقابل أشار
إىل تقديرات ص��درت م��ؤخ� ًرا تفيد ب��أن عديد
العناصر يف اجليش اإلي��ران��ي ه��و ،523,000
إضافة إىل  250,000عنصر يف قوات االحتياط.
وت�ط��رق التقرير إىل موقع إي ��ران البحري،
م��وض� ً�ح��ا أن �ه��ا متتلك ق ��وة حب��ري��ة تتشارك
احل��دود مع حبر قزوين وكذلك مع اخلليج
الفارسي وخليج عمان ،وتابع قائ ً
ال :إن إيران
ت �ت �ش��ارك احل � ��دود ال�ب�ري ��ة م ��ع دول «حليفة
ألمريكا» مثل أفغانستان وباكستان وتركيا
يرا يف ال��وق��ت نفسه إىل أن هذه
وال �ع��راق ،م�ش� ً
الدول قلقة من التصعيد األمريكي احلاصل
ضد إيران.
أم��ا وج��ود إي��ران يف قلب منطقة ي��ورو آسيا،
فجعلها حب�س��ب ت�ق��ري��ر الصحيفة حم��وري��ة
يف اجمل��ال التجاري ،وأش��ار إىل أن حوالي ثلث
ناقالت النفط يف العامل متر عرب مضيق هرمز،
وإىل أن إيران وأيضا سلطنة عمان تتشاركان
حدود مضيق هرمز ،حمذ ًرا من أن إغالق هذا
املضيق قد يؤدي إىل إخنفاض صادرات النفط
العاملية بنسبة حوالي ثالثني باملئة.
وق��ال التقرير أي�ض�اً :إن إي ��ران طاملا اتبعت
إسرتاتيجيات «ال متماثلة» عسكريا ،قد تسمح
هلا بإحلاق ض��رر كبري باملصاحل األمريكية
يف املنطقة ،كما حت��دث عن «أفضلية» لدى
البحرية اإليرانية على تلك للواليات املتحدة،
موضحا أن إي ��ران ال حتتاج سف ًنا كبرية أو
ً
ق��وة ن�يران كبرية إلغ�لاق مضيق ه��رم��ز ،وأن
بإمكانها إستخدام األلغام أو الغواصات.
ولفت التقرير إىل أن التدريبات العسكرية
األمريكية أثبتت أن اهلجمات بواسطة الزوارق
السريعة والصواريخ قد تكون فعالة جدا ضد
اجليش األمريكي ،ويف الوقت نفسه أشار إىل
برنامج إي��ران للصواريخ البالستية ،ونقل يف
هذا الصدد عن مركز الدراسات اإلسرتاتيجية
وال ��دول� �ي ��ة-وه ��و م ��رك ��ز دراس � � ��ات أم�يرك��ي
معروف -وصفه برنامج إيران هذا بأنه األكرب
تنوعا يف الشرق األوسط.
واألكثر ً
ويف اخلتام ،خلص التقرير إىل التحذير من
أن أمريكا تتبع إسرتاتيجية خطرية مع إيران،
وأن بعض أق��رب حلفاء واشنطن يف املنطقة
قلقون من هذه اإلسرتاتيجية.

ايران قادرة...
امل �ش��اري��ع ال �ص��اروخ �ي��ة وال� ��راداري� ��ة ال�ت�ي يتم
تصنيعها يف قسم االكتفاء الذاتي التابع ملقر
خ��امت االن�ب�ي��اء (ص) ،ان��ه جبهود املتخصصني
احملليني متكنت ايران اليوم من حتقيق اإلكتفاء
ال��ذات��ي يف توفري مجيع احتياجاتها الدفاعية
وهي مستعدة كذلك لتوفري احتياجات الدول
األخرى يف جمال الدفاعات اجلوية.
وب�ين ان ال��ذي جعلنا اكثر عزما وارادة يف
تصنيع احتياجاتنا الدفاعية داخل البالد هو
نقض العهود م��ن قبل ال ��دول الغربية ،حيث
ق��دم��ت ه��ذه ال ��دول ع�بر ه��ذا اإلج� ��راء خدمة
ك�ب�رى اىل ال �ب�لاد ،ح�ي��ث أس�ه�م��ت يف تعزيز
إعتمادنا على قدراتنا الذاتية لتوفري ما حتتاجه
قواتنا املسلحة للدفاع عن أراضي الوطن .

الشيخ قاسم...
واعترب الشيخ قاسم «أن التهديد والتهويل
ال ي�ن�ف�ع��ان م��ع املتمسكني حبقهم وأرض �ه��م
واستقالهلم واملستعدين ألقصى التضحيات
لتحقيق أهدافهم ،يف مقابل أمريكا الظاملة
واملعتدية واملتنصلة من القيم واملتحللة من
العهود ،وال�ق��وة ال تصنع ح ًقا وال تهزم ح ًقا،
واحل ��ق م��ع ال�ق��وة وامل�ق��اوم��ة ي�ه��زم��ان الظلمة
واملعتدين».
ول�ف��ت اىل أن «ال�ع�ق��وب��ات شكل م��ن أشكال
احلرب اليت تكررت ومل تنجح ،وهي حتتاج إىل
املزيد من الصرب لتعطيل أهدافها» ،مضي ًفا:
إن أت�ب��اع أمريكا وأدوات �ه��ا املالية يف منطقتنا
وخاصة يف اخلليج الفارسي ليسوا مبأمن من
أن تلفظهم أمريكا كما لفظت داعش عندما
حت��ول��ت إىل ع ��بء وفشلت يف مهمة تركيع
املنطقة خدمة للكيان الصهيوني.
وأش��ار الشيخ قاسم اىل أن طريقة مناقشة
املوازنة يف لبنان جيدة ،وهو ما كان جيب أن
حيصل منذ سنوات ،وقد تبني إمكانية حتسني
اإلي� ��رادات وختفيف األع�ب��اء م��ن دون ضرائب
جديدة على عامة الناس ،من ضمن رؤية وطنية
حتافظ على حقوق املواطنني بعدل ،وبعض
السياسات االقتصادية النافعة.
وختم نائب األم�ين ال�ع��ام حل��زب اهلل قائ ً
ال:
«وم��ن أج��ل أن ال ُت��رر بعض االسرتاتيجيات
جم �ت��زأة أو غ�ير جم��دي��ة حت��ت ض�غ��ط إجن��از
املوازنة ،بإمكان احلكومة أن تقرر الح ًقا درس
جم�م��وع��ة م��ن االس�ترات �ي �ج �ي��ات وال�س�ي��اس��ات
االقتصادية من خالل مشاريع قوانني للزراعة
والصناعة واقتصاد املعرفة وغريها ،وأن ُنعطي
االهتمام الذي أعطي للموازنة».

عبد املهدي...
اخل� �ط ��ر» ،م �ب �ي �ن��ا :إن «اخل �ل��اف االي ��ران ��ي
االم��ري �ك��ي م�ل��ف م�ع�ق��د وحن ��ن ن �ب��ذل ج�ه��ودا

إلجي��اد خم��رج ل�لأزم��ة» .واض��اف عبد املهدي:
«ل��دي�ن��ا خطط حل ��االت ال �ط��وارئ اذا م��ا وقع
الصدام بني امريكا وايران».
وت��اب��ع عبد امل �ه��دي« :سنبحث املشرتكات
وامل �ل��ف األم �ن�ي االق�ل�ي�م��ي خ�ل�ال زي��ارت �ن��ا اىل
ت��رك�ي��ا» ،الفتا اىل ان «م��وض��وع امل�ي��اه حيتل
أهمية ضمن زيارة تركيا ،وكالنا جادان حبل
هذا امللف».
يف سياق آخر كشف رئيس الربملان السابق
سليم اجلبوري ،الثالثاء ،عن تدخل اإلم��ارات
يف االنتخابات النيابية العراقية ال�تي جرت
منذ ع ��ام ،فيما أك��د ق�ي��ام بعض املرتبصني
حبرق حمطات انتخابية أثرت على نتيجته يف
االنتخابات.
وق ��ال اجل �ب��وري خ�ل�ال ب��رن��ام��ج «ح ��ق ال ��رد»
الذي يعرض على قناة السومرية« :كنت فائزاً
باالنتخابات النيابية بكل املعطيات بالشواهد
واالدلة وباتصال تلقيته من االدارة االنتخابية
على انين فائز».
وأض� ��اف :إن «مخ�ي��س اخلنجر أبلغين قبل
أسبوعني من االنتخابات بأنه جرى يف اإلمارات
أم� ��ر م �ع�ين ي�ت�ع�ل��ق ب ��وض ��ع االن �ت �خ ��اب ��ات ألن
السريفرات اخلاصة باالقرتاع كانت هناك»،
مبيناً أن «اخلنجر أك��د ب��أن النتائج ستكون
صادمة بالنسبة لي».
وأوض��ح اجلبوري ،أنه «اثناء عملية الطعن
ه�ن��اك م��ن ك��ان��وا م�ترب�ص�ين ح��رق��وا حمطة
يف اخل ��ارج تضم  109أص ��وات ومل تؤثر على
نتيجيت ،ورجعوا اىل حمطة انتخابية يف يوم
االنتخابات عليها مؤشرات التزوير والفيديو
وتأشري امحر ودع��وى جزائية وقاموا بفتحها
واحتسابها ألحد املنافسني والذي أصبح نائباً
فيما بعد».
تتمــــــات صفحــــــة
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مسؤولون...
وأعلنت ال� ��وزارة يف ب�ي��ان تعليق خدمات
ال� � �ت � ��أش �ي��رات االع � �ت � �ي� ��ادي� ��ة يف امل� �ق ��ري ��ن
الدبلوماسيني بصورة مؤقتة.
كما أعلنت تقليص خ��دم��ات ال�ط��وارئ
املقدمة للمواطنني األمريكيني يف العراق.
ه��ذا وأف� ��ادت وك��ال��ة «روي �ت�رز» األرب �ع��اء
بأن أملانيا علقت التدريب العسكري للقوات
العراقية بسبب زيادة التوتر يف املنطقة.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع األملانية
إن ل� ��دى أمل ��ان �ي ��ا م� ��ؤش� ��رات ع �ل��ى ه�ج�م��ات
حمتملة بدعم من إيران ،لكن ذلك ال يعين
أن برامج التدريب ال ميكن أن تستأنف خالل
األيام املقبلة.
وقال موقع جملة فوكوس اإللكرتوني إن
القرار اختذ بالتنسيق مع ال��دول الشريكة
اليت حتارب تنظيم «داعش» يف املنطقة.
جدير بالذكر أن واشنطن أرسلت قوات
عسكرية إضافية إىل ال�ش��رق األوس ��ط مبا
يف ذل ��ك ح��ام�ل��ة ط��ائ��رات وق ��اذف ��ات «ب ��ي -
 »52وصواريخ باتريوت يف استعراض للقوة
يف م��واج �ه��ة م��ا ق ��ال م �س��ؤول��ون أم��ري�ك�ي��ون
إن��ه تهديد للقوات وامل�ص��احل األمريكية يف
املنطقة.
م��ن ج��ان��ب آخ��ر أعلنت ق �ي��ادة العمليات
امل �ش�ترك��ة ال �ع��راق �ي��ة ق �ت��ل  9م ��ن ع�ن��اص��ر
«داع � ��ش» اإلره ��اب ��ي وت��دم�ير أن �ف��اق ومقر
قيادة تابعة للتنظيم بعملية إن��زال للقوات
ال�ع��راق�ي��ة يف وادي ح� ��وران ب��األن �ب��ار غربي
البالد.
وق � ��ال امل��ت��ح ��دث ب ��اس ��م خ �ل �ي��ة اإلع �ل�ام
األمين التابعة لقيادة العمليات املشرتكة
ال�ع�م�ي��د حي�ي��ى رس� ��ول ،يف ب �ي��ان األرب��ع ��اء:
«ع �م �ل �ي��ة ن��وع �ي��ة ألب� �ط ��ال ج �ه��از مكافحة
اإلره��اب وبإسناد مباشر من طريان اجليش
والتحالف ال��دول��ي ،نفذت قيادة العمليات
اخلاصة األوىل عمليات إنزال جوي وتعقب
لفلول عصابات داعش اإلرهابي يف صحراء
وادي حوران».
وأض��اف البيان أن العملية «أسفرت عن
ق �ت��ل  9م ��ن إره��اب �ي��ي داع� ��ش وت ��دم�ي�ر مقر
ق� �ي ��ادة وخم ��اب ��ئ أس �ل �ح��ة وع� �ب ��وات ن��اس�ف��ة
وأنفاق للتنقل والتخفي وال زالت العمليات
مستمرة».
*العراق يقرر شراء صواريخ «إس»400-
الروسية
م ��ن ج �ه �ت��ه أف � ��اد ال �س �ف�ير ال� �ع ��راق ��ي يف
العاصمة ال��روس�ي��ة موسكو ،األرب �ع��اء ،بأن
بغداد ق��ررت ش��راء منظومة صواريخ «إس-
 »400الروسية.ومل يذكر السفري العراقي
تفاصيل أخرى ،كما مل حيدد موعد إجراء
عملية الشراء.
وك ��ان ��ت  وزارة اخل ��ارج �ي ��ة األم�يرك �ي��ة
حذرت السلطات العراقية ودوال أخرى من
تبعات عقد صفقات لشراء أسلحة روسية،
وذلك وفقا لقانون مواجهة أعداءأمريكا
عرب العقوبات (.)CAATSA
ووقعت روسيا اتفاقات لتزويد تركيا ودول
أخرى بأنظمة دفاع صاروخي من ذات الطراز،
خالل العامني املاضيني.
وكانت الصني أول مشرت أجنيب لذلك
النظام الدفاعي من روسيا مبوجب عقد وقع
يف .2014
وت �ب ��دي ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ق�ل�ق��ا م ��ن أن
ت� � س � � ت � � خ � � د تم�ك�ن��ول��وج�ي��ا«إس»400-جلمع
ال��ب��ي ��ان ��ات ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ة ع ��ن ال��ط ��ائ ��رات
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العسكرية التابعة حللف الناتو.
وت�ت�م�ي��ز م�ن�ظ��وم��ة ال ��دف ��اع اجل� ��وي إس-
 400بأنها شديدة الدقة يف رص ��د األه ��داف
واستهدافها.
وق �ب��ل أي� ��ام ك �ش��ف ال �ن��ائ��ب يف ال�برمل��ان
العراقي حاكم الزاملي ،عن وجود مفاوضات
بني احلكومتني العراقية والروسية لتجهيز
بغداد مبنظومة «إس .»400
*مدينة عراقية ترفض استقبال أبناء
«الدواعش» من اإليزيديات
إىل ذل ��ك أك ��د م �س��ؤول ق�ض��اء سنجار
يف حم ��اف��ظ ��ة ن� �ي� �ن ��وى ،مش ��ال ��ي ال � �ع� ��راق،
حم�م��د خ�ل�ي��ل ،األرب� �ع ��اء ،رف �ض��ه استقبال
أب �ن��اء «ال� ��دواع� ��ش» م��ن أم �ه��ات إي��زي��دي��ات
ب �س �ب��ب أن اجمل �ت �م��ع اإلي� ��زي� ��دي حم��اف��ظ،
وفق تعبريه.
وق � ��ال يف ب �ي ��ان ص �ح �ف��ي إن «ال �ث��واب��ت
واألح� �ك ��ام واألع� � ��راف اإلي ��زي ��دي ��ة ال��دي�ن�ي��ة
واالجتماعية ال تقبل إال اإلي��زي��دي�ين من
أبوين إيزيديني حصرا ،كما أن األطفال
م ��ن ص �ل��ب ال� ��دواع� ��ش ،م��رف��وض��ون ق��ان��ون��ا
واج �ت �م��اع �ي��ا ودي� �ن� �ي� �اً ،ل �ي��س يف اجمل�ت�م��ع
اإلي��زي��دي فحسب ،وإمن ��ا يف ك��ل اجملتمع
يف ال�ع��راق ،وه��ذا ما أق��ره القانون العراقي،
ال� ��ذي ت �ن��ص م � ��واده ال ��دس �ت ��وري ��ة ،ع �ل��ى أن
ال��ع ��راق ��ي ه ��و م ��ن ص �ل��ب أب ��وي ��ن ع��راق �ي�ين
وص�ح�ي�ح��ي ال �ن �س��ب ،وه� ��ذا األم� ��ر ينطبق
ع �ل��ى مج �ي��ع امل �ك��ون��ات ال��دي �ن �ي��ة ،امل��ذه�ب�ي��ة
والقومية العراقية».
وأضاف أن «األعراف والعادات والتقاليد
اخل ��اص ��ة ب��اإلي��زي��دي�ين ،أع � ��راف ع�ش��ائ��ري��ة
حمافظة ومغلقة على نفسها منذ األزل وال
تسمح خبرقها ،حتت مظلة أي مربر إن كان
اجتماعيا أو إنسانيا ،واجملتمع اإلي��زي��دي
ح ��اف ��ظ ع �ل��ى دي��ان �ت��ه وع� ��ادات� ��ه وت �ق��ال �ي��ده
االجتماعية والثقافية منذ آالف السنني ،وال
يسمح أن يأتي اليوم من حياول تغيريها أو
التجاوز على ثوابتها من منطلقات إنسانية
أو إجبارية».
*األردن :ح��رك��ة ال�ت�ص��دي��ر م��ع س��وري��ا
والعراق منعدمة
يف س�ي��اق آخ��ر ق��ال رئ�ي��س مجعية احت��اد
مصدري املنتجات الزراعية األردني سليمان
احلياري إن حركة التصدير للعراق وسوريا
يف اآلون� ��ة األخ �ي�رة ع�بر م �ع�بري طريبيل،
وجابر -نصيب منعدمة.
وب �ي��ن احل � �ي� ��اري جل� ��ري� ��دة «ال ��دس� �ت ��ور»
األردنية ،أن «ضعف حركة التصدير للعراق
ي��أت��ي بسبب ت��ذب��ذب امل��وق��ف ال �ع��راق��ي ،أم��ا
انعدام حركة التصدير مع اجلانب السوري
فسببه عدم تطبيق األردن االتفاقيات املربمة
مع اجلانب السوري قبل إغالق املعرب».
ويعترب معرب «جابر-نصيب» بني سوريا
واألردن مهما حلركة الشحن يف منطقة
ال �ش��رق األوس � ��ط ،وك��ان��ت مت��ر ع�ب�ره قبل
ان� ��دالع األزم� ��ة ال �س��وري��ة م �ئ��ات الشاحنات
يوميا ،تنقل البضائع م��ن س��وري��ا وتركيا
ولبنان إىل اخلليج الفارسي.
وأغ� �ل ��ق امل �ع�بر ع� ��ام  2015ب �ع��د س�ي�ط��رة
املسلحني عليه ،ما أدى إىل انقطاع حركة
الشاحنات ،وأعيد فتحه يف أكتوبر ،2018
بعدما بسط اجليش السوري سيطرته عليه.

الجيش السوري...
وذكر مراسل سانا يف محاة أن وحدات من
اجليش نفذت ضربات مدفعية وصاروخية
طالت جتمعات وحتصينات إرهابيي “جبهة
النصرة” يف قرييت جسر بيت الراس واحلويز
ب��ري��ف مح��اة الشمالي ال�غ��رب��ي م��ا أدى إىل
تدمري أوكار هلم وإيقاع قتلى ومصابني يف
صفوفهم.
ويف ريف إدلب اجلنوبي واجلنوبي الغربي
ل�ف��ت امل��راس��ل إىل أن وح� ��دات م��ن اجليش
دمرت بضربات مركزة ومكثفة عتادا وآليات
إلرهابيي “جبهة النصرة” يف جسر الشغور
وج��ب ��ل ش �ح �ش �ب��و وح��ي ��ش وخ � ��ان ش�ي�خ��ون
واهلبيط.
*سوريا جمللس األم��ن :إل��زام «إسرائيل»
وقف سياساتها االستيطانية حبق أهلنا يف
اجلوالن احملتل
إىل ذل� ��ك أدان � ��ت اخل ��ارج��ي ��ة ال �س��وري��ة
احملاوالت «اإلسرائيلية» من خالل السياسة
االستيطانية العدوانية يف اجلوالن السوري
احملتل ،للسيطرة على أراضي األهالي فيه،
مشددة على أن اجل��والن احملتل هو جزء ال
يتجزأ من سوريا وستعمل على إعادة كل ذرة
من ترابه إىل الوطن بكافة الوسائل املتاحة
باعتباره حقاً أبدياً ال يسقط بالتقادم.

عون يوجه...
واض ��اف ب��ري ان��ه اع�ط��ى توجيهاته لكي
تكثف جلنة املال إجتماعاتها لدرس املوازنة
وان إقتضى االم��ر عقد جلستني يومياً من
أجل إقرار املوازنة يف اجمللس يف فرتة ال تزيد
عن شهر.
وح ��ول أج� ��واء إج�ت�م��اع��ات م�س��اع��د وزي��ر
اخل��ارج�ي��ة االم�يرك�ي��ة داي�ف�ي��د ساترفيلد
والبحث يف موضوع ترسيم احلدود البحرية
والربية نقل النواب عن الرئيس بري قوله ان
األج��واء إجيابية وهي ستتابع ،وحنن نسري
ب��اإلجت��اه الصحيح وه��ذه م ��ردّه اىل املوقف
اللبناني امل��وح��د ال��ذي حيفظ حقوقنا يف
مياهنا وأرضنا ويف ثروتنا النفطية.

