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روحاني...
و ق��ال :إننا نعتقد ب��ان اخل�لاف والشقاق يف
صفوف األمة االسالمية ال خيدم مصلحة أحد،
ويف هذا السياق نرحب متاما جبهود باكستان
لنشر السالم واإلستقرار يف املنطقة.
وأك��د روحاني بأن وق��وع احل��رب والتوتر يف
املنطقة بإمكانه ان يكون خطريا جداً ،وأضاف:
إن اجل��م��ه��وري��ة االس�لام��ي��ة االي��ران��ي��ة وضمن
استعدادها الكامل للدفاع عن نفسها ،ال تسعى
أ ب���دا إلش��ع��ال فتيل احل���رب يف املنطقة وبناء
عليه فان العملية اليت قمنا بها ضد القاعدة
(العسكرية) االمريكية (عني االسد يف العراق)
ك ��ان��ت يف ال��واق��ع رداً على العمل االج��رام��ي
االمريكي (اغتيال الشهيد سليماني ورفاقه).
وتابع قائ ً
ال :علينا مجيعا االميان بأن احلوار
وال��ت��ع��اون ال��وث��ي��ق ب�ين احل��ك��وم��ات وال��ش��ع��وب
االسالمية يف املنطقة خيدم مصلحة اجلميع
وان اجلميع يتضرر من أي تباعد وخالف وحرب.
وأكد الرئيس روحاني أهمية تطوير وتعميق
العالقات بني طهران واس�لام آب��اد ،وأض��اف :إن
ح��دود اي��ران وباكستان جيب ان تكون حدود
سالم وصداقة وال ينبغي ان نسمح بزعزعة أمن
حدودنا من قبل بعض الزمر.
و مث���ن رئ��ي��س اجل��م��ه��وري��ة م��وق��ف احلكومة
ا لباكستانية يف تعاطفها ب��ش��أن إستشهاد
ا ل��ف��ري��ق سليماني وك��ذل��ك ح��ادث��ة سقوط
طائرة الركاب وقال :إن هاتني املأساتني املؤملتني
مل تقتصرا على اي��ران بل كانت هنالك دول
أخرى شريكة يف هذا احلزن أيضاً.
وص���رح؛ ب��أن ق��ادة ام�يرك��ا والبيت االبيض
وك��ذل��ك الكيان الصهيوني اىل جانب ق��ادة
االره��اب��ي�ين يف ال��ع��امل ومنهم داع��ش إبتهجوا
الغ��ت��ي��ال ال��ف��ري��ق سليماني وب��امل��ق��اب��ل شعرت
الشعوب الساعية للسالم واالستقرار يف املنطقة
باحلزن واألسى.
وأض��اف :إننا نتوقع من مجيع ال��دول إدان��ة
إرهاب الدولة االمريكي بلهجة حازمة.
م��ن جانبه ع���زى وزي���ر خ��ارج��ي��ة باكستان
باستشهاد الفريق سليماني وح��ادث��ة سقوط
ط��ائ��رة ال��رك��اب ،وأك���د ب��ان ب�ل�اده ل��ن تسمح
ب��اس��ت��خ��دام أراض��ي��ه��ا لتهديد ال����دول األخ��رى
خ��اص��ة اي������ران ،وق�����ال :إن ب��اك��س��ت��ان تعترب
نفسها شريكة السالم واالستقرار للجمهورية
االس�لام��ي��ة االي��ران��ي��ة وال ت��ري��د أب���دا ان تكون
شريكة نزاع يضر املنطقة خاصة ايران.
وقال :اننا نعتقد بان حدود ايران وباكستان
هي حدود سالم وصداقة وجيب ان تبقى هكذا،
وحنن عازمون على التصدي للمخربني الذين
يسعون للمساس بهذا األمر.
كما أجرى وزير اخلارجية االيراني «حممد
ج����واد ظ��ري��ف» ون��ظ�يره ال��ب��اك��س��ت��ان��ي «ش��اه
حم��م��ود قريشي» حم��ادث��ات بطهران تناولت
ال��ع�لاق��ات الثنائية وم��س��ت��ج��دات األوض����اع يف
املنطقة.
وك���ان وزي���ر اخل��ارج��ي��ة الباكستاني شاه
حم��م��ود ق��ري��ش��ي ،ق��د وص���ل م��س��اء االح���د اىل
مدينة مشهد املقدسة حيث زار مرقد االمام علي
الرضا (ع) ،ومن ثم وصل اىل العاصمة طهران.
وخالل لقائه حمافظ خراسان الرضوية قال
وزير خارجية باكستان «شاه حممود قريشي»:
إن احلكومة والشعب الباكستانيني تربطهما
عالقات جيدة مع اي���ران حكومة وشعبا ،وهي
عالقات عريقة تعود مباضيها اىل قرون عديدة؛
م��ؤك��دا ض���رورة احل��ف��اظ على ه��ذه العالقات
وتوسيعها.
وأك��د ان اي��ران برهنت على انها دول��ة ذات
حكومة وش��ع��ب م��ق��اوم�ين ،لكونها إستطاعت
ال��ص��م��ود ب��وج��ه ال��ت��ح��دي��ات وظ�����روف احلظر
العصيبة ال�تي م��رت بها؛ معربا ع��ن أمله بأن
ت��واص��ل اجلمهورية االسالمية االي��ران��ي��ة هذا
املسار يف ظل التحديات الراهنة أيضاً.
وم�����ن امل����ق����رر ان ي�������زور وزي�������ر اخل���ارج���ي���ة
الباكستاني ال��ري��اض يف احملطة الثانية من
جولته احلالية.

ربيعي...
وأشار ربيعي اىل إن األركان العامة للقوات
املسلحة نشرت معلوماتها بكل صدق وحتملت
مسؤولية إسقاط الطائرة مؤكدة ان احلادث
نتج عن خطأ بشري وهذا موقف قابل للتقدير
وسيتواصل التحقيق بكل شفافية.
وذكر ربيعي ان احلكومة ويف أول جلسة هلا
قررت ان تكون التحقيقات كاملة بشأن أسباب
وقوع اخلطأ من قبل الدفاعات اجلوية وحتديد
القصور أو التقصري من قبل األجهزة املعنية.
وق��ال ربيعي :إننا ويف ظ��ل ه��ذه األج���واء ال
ينبغي ان ننسى منشأ ه��ذا احل���ادث امل��ؤس��ف؛
إذ انه حدث يف ظل أج��واء احل��رب اليت أثارتها
االدارة االمريكية.
وأك��د ربيعي ان حضور السفري الربيطاني
بطهران ،روب��رت ماكري ،يف جتمع غري قانوني
ي��ت��ع��ارض م��ع م��ه��ام��ه ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة كسفري
لدولة اجنبية ،ونطالب بريطانيا باالمتناع عن
التدخل يف شؤوننا الداخلية.
وح���ول رف���ض ال����دول األع���ض���اء يف االت��ف��اق
النووي دع��وة واشنطن لالنسحاب منه ،اعترب
رب��ي��ع��ي رف���ض ال��ط��ل��ب االم�يرك��ي خ��ط��وة اىل
االمام.
وف��ي��م��ا خي��ص خ��ط��ة ام�يرك��ا املبنية على

التفاوض مع اي���ران ،ق��ال ربيعي :إن اي���ران مل
تنسحب م��ن ال��ت��ف��اوض م��ع جم��م��وع��ة ،1+5
إن��ه��م ي��ب��ع��ث��ون ل��ن��ا ب��رس��ائ��ل ل��ل��ت��ف��اوض معهم
(االم��ي�رك����ان) ،ال ت��وج��د أي ث��ق��ة يف ت��رام��ب،
وتصورهم هو أنه كلما زاد الضغط علينا ،كان
بإمكانهم مترير سياساتهم.
وفيما يتعلق بالتقارير اليت ذكرت بان قطر
ستقدم  3مليارات دوالر اليران لدفع تعريضات
كارثة الطائرة االوكرانية ،قال ربيعي :أساس
ه��ذا الكالم غري منطقي وغ�ير واقعي ،شكرتنا
قطر على مساعدتها خالل املقاطعة ،هذا ليس
واجب دولة قطر وال يتماشى مع العرف الدولي،
قطر تريد أن تكون عالقاتها معنا قوية.
ويف تصريح أدىل ب��ه مل��راس��ل وك��ال��ة «ارن��ا»
م��س��اء االح���د ن��ف��ى رب��ي��ع��ي إش��اع��ات تداولتها
مواقع التواصل االجتماعي حول إستقالة احد
األعضاء البارزين يف احلكومة ،مؤكدا انه ال
حقيقة ملثل هذا األمر.
ويف تصرحيه ن��وه املتحدث اىل ان احلكومة
قررت يف اجتماعها االحد تشكيل فريقي عمل؛
االول برئاسة وزير الطرق واعمار املدن لدراسة
ح����ادث س��ق��وط ال��ط��ائ��رة االوك���ران���ي���ة صباح
االربعاء ويضم هذا الفريق يف عضويته وزراء
ال��دف��اع وال��ع��دل واخل��ارج��ي��ة وم��س��اع��دة رئيس
اجلمهورية للشؤون القانونية ،والثاني برئاسة
وزي����ر األم����ن ل���دراس���ة ح����ادث س��ق��وط ضحايا
خ�لال التدافع ال��ذي حصل يف مراسم تشييع
الشهيد القائد سليماني يف مدينة كرمان يوم
الثالثاء املاضي.

جهانغيري...
م��ن التنسيقات وال��ت��واف��ق��ات إلع���ادة اعمار
سوريا فإننا نأمل بأن نشهد يف العام  2020أموراً
اجيابية ونتائج جيدة يف هذا اجملال».
وأش���ار جهانغريي اىل ب��دء مسرية التعاون
امل��ص��ريف ب�ين اي����ران وس���وري���ا ،وأض�����اف :علينا
اإلس���راع بعملية التعاون البنكي بني البلدين
الن العالقات البنكية هي ال��ض��رورة االساسية
للتعاون االقتصادي بني اجلانبني.
وأضاف :وبغية تطوير العالقات االقتصادية
ورفع مستوى التعاون بني البلدين ،ينبغي املتابعة
السريعة إلتفاقيات التعاون االسرتاتيجي بعيد
األم��د املو ّقعة ب�ين اجلانبني وإجن���از مراحلها
القانونية كي نشهد تفعيلها وتنفيذها.
وأع������رب ج��ه��ان��غ�يري ع���ن أم���ل���ه ب���اإلرت���ق���اء
بالعالقات بني طهران ودمشق يف مجيع اجملاالت
ذات االه��ت��م��ام امل��ش�ترك مب��ا ي����وازي ال��ع�لاق��ات
السياسية والعسكرية اجليدة بينهما.
ب�����دوره أش����ار مخ��ي��س اىل ع��م��ق ال��ع�لاق��ات
املتج ّذرة بني البلدين مشرياً إىل أن الزيارة تأتي
يف مرحلة تواجه فيها إي��ران فصال جديدا من
فصول احلرب عليها وعلى املنطقة باستشهاد
ال��ف��ري��ق سليماني ،وم��ؤك��داً تضامن سورية
الكامل مع اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية ودعم
حقها بالدفاع عن نفسها والتصدي ألي مؤامرة
كانت وهي قادرة على ّ
ختطي هذه احملنة.
م���ن ج��ان��ب��ه أك����د رئ��ي��س جم��ل��س ال�����وزراء
ال��س��وري عماد مخيس تضامن سوريا الكامل
مع اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية ودعم حقها
ب��ال��دف��اع ع��ن نفسها وال��ت��ص��دي ألي م��ؤام��رة
كانت.
ون��وه مخيس بعمق العالقات املتجذرة بني
البلدين مشرياً إىل أن الزيارة تأتي يف مرحلة
ت��واج��ه فيها إي����ران فصال ج��دي��دا م��ن فصول
احلرب عليها وعلى املنطقة باستشهاد الفريق
سليماني ومؤكداً تضامن سورية الكامل مع
اجلمهورية اإلسالمية اإلي��ران��ي��ة ودع��م حقها
ب��ال��دف��اع ع��ن نفسها وال��ت��ص��دي ألي م��ؤام��رة
كانت وهي قادرة على ختطي هذه احملنة.
وتناولت املباحثات العالقات الثنائية وسبل
ت��ع��زي��زه��ا وال���ت���ح���والت اإلق��ل��ي��م��ي��ة وال��دول��ي��ة
وم��واض��ي��ع ذات إه��ت��م��ام م��ش�ترك ح��ي��ث أك��د
املهندس مخيس على تعزيز التعاون الثنائي
وتطوير العالقات املشرتكة ملواجهة املؤامرات
والعقوبات اجلائرة على كال البلدين وال سيما
يف ظل تطورات األحداث اليت تتطلب املزيد من
التنسيق والتعاون.
وشدد اجلانبان على إستمرار العمل والتنسيق
يف خمتلف اجمل���االت السياسية واالقتصادية
ومبا يتالءم ومتطلبات املرحلة الراهنة.
وخالل إستقباله رئيس وزراء سوريا « عماد
مخيس « بطهران ام��س ،أع��رب أم�ين اجمللس
األعلى لألمن القومي االيراني االدمريال «علي
مش��خ��ان��ي» ،ع��ن ش��ك��ره لربقية التعزية اليت
ارسلها الرئيس السوري بشار االس��د مبناسبة
استشهاد ال��ف��ري��ق ق��اس��م سليماني وق����ال :إن
اجل��م��ه��وري��ة االس�لام��ي��ة بضربها ق��اع��دة عني
االس��د بالصواريخ أثبتت أنها لن تتنازل قيد
أمنلة عن سالمة أمنها.
وأض����اف :إن ت��رام��ب ومستشاریه األغبیاء
یتصورون ان��ه باغتیال القائد الشجاع حملور
امل��ق��اوم��ة احل���اج ق��اس��م سليماني ان تتعرض
املقاومة للهزمية ولكن ثبت العكس فإن دماء
الشهيد ورف��اق��ه جعلت حم��ور املقاومة أكثر
مت��اس��ك��ا وان��س��ج��ام��ا وزاد م���ن س��خ��ط شعوب
املنطقة والعامل ضد امریكا.
ّ
وب�ي�ن مشخاني ان��ه لطاملا تتواجد ال��ق��وات
االمريكية االرهابية يف منطقة غرب آسيا فإنها
لن ترى األمن والسالم واالستقرار مؤكداً على
ض���رورة وح��دة واحت���اد الشعوب لتحقق خ��روج
تلك القوات االرهابية املعادية منها.
وأش����ار مش��خ��ان��ي اىل اهل��ج��م��ات ال�ت�ي يقوم
بها الكيان الصهيوني مبساندة امريكا ضد
املقاومة وقال :بدون شك فإن استشهاد الفريق

سليماني زاد من عزم وجدية املقاومة يف مواجهة
تلك العمليات االرهابية اليت يقوم بها الكيان
الصهيوني الغاصب.
وأع���ل���ن مش��خ��ان��ي ع���ن دع�����م اجل��م��ه��وري��ة
االسالمية إج���راءات احلكومة السورية إلنهاء
حضور اجملاميع االره��اب��ي��ة يف ادل��ب وق���ال :إن
سرقة النفط وامل���وارد الطبيعية السورية هي
مأساة ميكن اإلنتهاء منها خب��روج امريكا من
املنطقة وبشكل كامل وشامل.
م��ن ج��ان��ب��ه أع����رب رئ��ي��س وزراء س��وري��ا عن
شكره اجلزيل للجمهورية االسالمية يف دعم
الشعب ال��س��وري يف حربه ضد االره���اب وق��ال:
ب��ات م��ن ال��واض��ح ان االره���اب يف س��وري��ا يلفظ
أن��ف��اس��ه األخ�ي�رة ل��ذا علينا ان ن��ب��ذل جهودنا
لتنمية ومتتین التعاون بني البلدين يف مجيع
اجملاالت االقتصادية والتجارية.
وك����ان ال��ن��ائ��ب االول ل��رئ��ي��س اجلمهورية
«اسحاق جهانغريي» قد إستقبل مساء االحد،
رمسيا يف جممع سعد آباد الثقايف  -التأرخيي،
رئيس وزراء سوريا « عماد مخيس».

عقيد دنماركي...
ثم يقول الضابط :بعد ذلك توالت علينا
اهلجمات الصاروخية املرعبة وكان عددها ١٣
صاروخا تقريبا!!
فقال له املراسل :هل إستهدفوا املالجيء!!؟
قال له الضابط :كال اطالقا ،ولو كانوا قد
استهدفوا املالجي حلدثت كارثة القرن بكل
املقاييس ،لوجود االف اجلنود والضباط من
خمتلف اجلنسيات داخلها!!
فقال له املراسل :مل��اذا برأيك مل تستهدف
املالجيء!!؟
قال له الضابط :يبدو إن ايران تريد ضربات
نوعية ومعنوية وال تبحث عن ضربات ذو طابع
ك��م��ي ي���روح ضحيته ج��ن��ود ،وك��ذل��ك إنها
رسالة اىل العامل مفادها يف نظري ،إن اي��ران
تريد ان تقول للعامل حنن املسلمون لسنا قتلة
كما يصور لكم االمريكان ،ولو كنا كذلك
لطمرنا آالف اجلنود والضباط حتت االرض!!!
قال له املراسل :وكيف لك توضيح ذلك!!؟
أج��اب��ه ال��ض��اب��ط :االم����ر واض����ح ج����دا ،ف��إن
ال��ص��واري��خ ك��ان��ت دق��ي��ق��ة ج���دا ،ف��ق��د ضربت
أهدافها املرسومة بدقة عالية دون أن يسقط أو
ينحرف منها صاروخ واحد!!!
من هنا نعرف ان االيرانيني ميتلكون خرائط
دق��ي��ق��ة ع��ن ث��ك��ن��ات وب��اح��ات وم��راك��ز ق��ي��ادات
وأروق���ة االدارة وامل�لاج��يء وم��راب��ض الطائرات،
وكان بوسعهم إستهداف املالجيء وهم يف قمة
اهلدوء واإلستمكان!!
قال له املراسل :متى خرجتم من املالجيء
وماذا شاهدمت!!؟
ق���ال ل���ه ال��ض��اب��ط ال���دمن���ارك���ي :بالنسبة
لالمريكان خرجوا بعد انتهاء االن��ذار أي بعد
ساعة من الضربة تقريبا ،حيث هرعت سيارات
االط���ف���اء واإلس���ع���اف وحن���ن داخ����ل امل�لاج��يء
نسمع أص���وات ط��ائ��رات اهليلكوبرت العسكرية
وصراخ جنود ،لكننا مل خنرج بأمر قادتنا خشية
تعرضنا لضربات أخرى ،وعند خروجنا صباحا
وجدنا ال��ن�يران تلتهم أكثر من سبعة مواقع
مهمة وآل��ي��ات متفحمة وب��ن��اي��ات حت��ول��ت اىل
ركام!!
فقال له املراسل ،ما هي هذه املواقع هل لك
ان ختربنا!؟
قال الضابط الدمناركي :حنن ال نعرف عن
امل��ق��رات االمريكية اال القليل وبعضها مواقع
مشرتكة ،لكن هناك مواقع ال نعرفها وال يُسمح
لنا بدخوهلا كقوة دمناركية تابعة للتحالف
ال��دول��ي ،لكن م��ا أع��رف��ه بالتأكيد ه��و تدمري
سيطرة ال�����رادارات العمالقة بكافة أجهزتها،
كما مت تدمري مقر اإلستخبارات العسكرية
االمريكية بالكامل ،كما مت ت��دم�ير خم��ازن
أسلحة وبقيت تتفجر بعد اهلجوم بنصف ساعة
تقريبا ،كما مت ت��دم�ير م��درج��ات ال��ط��ائ��رات
املقاتلة ،وتدمري منصات للرصد اجلوي وقواعد
اط�لاق صواريخ ارض جو بالكامل ،مع تدمري
أجهزة التحسس واإلستشعار اجلوي واحلراري،
وه��ن��ا أري���د ان أض��ي��ف :إن اي���ران مل تستهدف
اجلناح العراقي وال جناح التحالف وال املالجيء
وال املراكز الصحية واخلدمية ،فهي ركزت
ف��ق��ط ع��ل��ى اجل��ن��اح االم��ري��ك��ي وع��ل��ى أه���داف
منتخبة وهذا يشري اىل ان االيرانيني ميتلكون
مسحا كامال وخرائط دقيقة جلميع القواعد
العسكرية واألجنبية األخرى يف العراق ومنطقة
الشرق االوسط بصورة عامة..
املراسل :إذن ملا ال يعرتف االمريكيون حبجم
اخلسائر!!؟
ال���ض���اب���ط :ه����ذا األم�����ر ي���ع���ود لسياستهم
ولظروفهم أن��ا ال أفهم مب��اذا يفكرون رمب��ا ال
يريدون إقالق شعبهم ،وهذا واضح من قرارهم
مبنع الصحفيني من دخ��ول القاعدة اىل هذه
اللحظة كما مسعت منكم!!
املراسل :حنن سعداء لسالمتكم..
الضابط الدمناركي :شكرا لكم

الشيخ قاووق...
ما قدّمه حزب اهلل من تسهيالت وجهود ألجل
والدة احلكومة ،أن ُت��ب��دد املناخات اإلجيابية،
وخن��س��ر ال��ف��رص��ة امل��ت��اح��ة بتشكيل حكومة
إنقاذية».
ورأى ال��ش��ي��خ ق�����اووق :إن «إي�����ران بقصفها
ل��ل��ق��واع��د األم�ي�رك���ي���ة ف��ض��ح��ت ال��غ��ط��رس��ة
األم�ي�رك���ي���ة ،وه��ش��م��ت اهل��ي��ب��ة األم�يرك��ي��ة،

وأثبتت أنها مبستوى املواجهة ،وأن دماء الشهيد
القائد احل��اج قاسم سليماني ،كتبت نهاية
الوجود األمريكي يف العراق واملنطقة ،حبيث
أن أمريكا مل يعد هلا مستقبل يف املنطقة».
وختم الشيخ ق��اووق بالقول «يف قاعدة عني
األس���د ك��ان��ت ان��ط�لاق��ة ال���رد ال���ذي ل��ن ينت ِه
إال ب���إخ���راج ال���ق���وات األم�يرك��ي��ة م��ن ال��ع��راق
واملنطقة».

عبداللهيان...
كالعب يف هذا اجملال او على قطر كالعب
يف حرب متوز كما لعبت بعض الدول الصغرية
يف املنطقة دورا يف االزمة السورية.
واوض����ح ام�ي�ر ع��ب��دال��ل��ه��ي��ان :إن اجل��م��اع��ات
اإلرهابية واحلرب الباردة كلها كان لعب دور،
وكان داعش مثا ًال على ذلك وحتى تسللت اىل
مرقد اإلمام اخلميين الراحل ،فجماعة داعش
يف ظل قيادة أب��و بكر البغدادي ورغ��م أنها مل
يكن لديها حكومة ولكنها كانت تسيطر على
مناطق ويف اوروب��ا قاموا باعمال ارهابية حتى
يف مرتو أنفاق بروكسل ولعبت دورا يف زعزعة
االمن الدولي.
ق��ال أم�ير عبد اللهيان :إن العراق غري آمن
إىل درج��ة أن ال��والي��ات املتحدة ق���ادرة على أن
تستهدف قائد إيراني رفيع بطائراتها املسرية
من دون ان يتعرض اح��د للمساءلة ،وق��د قتل
أكثر من مليون ومئة الف عراقي على أيدي
األمريكيني خ�لال السنوات األخ�ي�رة ،ه��ذا يف
الوقت الذي كان األمريكيون يعتزمون إرساء
األمن يف العراق.
وص���رح ام�ير عبداللهيان :إن األم�ي�ن العام
لألمم املتحدة كان يؤمن أنه إذا كان هناك
ت��ب��ادل ب�ين ق��وات��ن��ا وق����وات ال��ع��دو ،ب��ض��رورة ان
يضمن القائد سليماني والسيد حسن نصراهلل
عدم استهداف هذه القوات من اخللف.
وق���ال أم�ي�ر ع��ب��د ال��ل��ه��ي��ان :ال��ت��ط��ور الثالث
كان خالل فرتة احلرب الباردة وكان الوضع
طبيعياً ومستقرا ولكن يف هذه املرحة الظروف
غري مستقرة ،فبعد اإلطاحة بشاه ايران حممد
رضا ،قامت الدول الغربية باستفزازات لزعزعة
اوض���اع املنطقة ول��ك��ن اجلمهورية اإلسالمية
االيرانية وم��ن أج��ل إستقرار األوض���اع غرست
شتلة اصبحنا نرى مثارها.
تتمــــــات صفحــــــة
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بدء محادثات...
 م��ن جانبها ،نقلت وك��ال��ة «روي��ت��رز» ،عن
م ��ش��ارك�ين يف امل��ف��اوض��ات التحضريية لقمة
ب ش أ ن ليبيا ،قوهلما إن «أملانيا ختطط لعقد
القمة يف برلني يوم  19يناير /كانون الثاني».
و ك ا نت املستشارة األملانية أنغيال مريكل
قالت يوم السبت املاضي ،إن «برلني ستستضيف
حم �� ا دث��ات السالم الليبية ،مؤكدة أن اهلدف
هو منح ليبيا الفرصة لكي تصبح بلدا حيظى
بالسالم والسيادة.
ووصل حفرت ،إىل العاصمة الروسية موسكو،
يف و ق��ت سابق االث��ن�ين ،للتفاوض ح��ول وقف
إط�ل�اق ال��ن��ار م��ع ف��اي��ز ال��س��راج رئ��ي��س حكومة
الوفاق.
وأك���دت وزارة اخل��ارج��ي��ة ال��روس��ي��ة ،إج��راء
حم��ادث��ات ،االث��ن�ين ،ب�ين حفرت وال��س��راج حتت
رعاية وزارة الدفاع الروسية والرتكية.
وج���اء يف ب��ي��ان اخل��ارج��ي��ة ال��روس��ي��ة« ،تعقد
احمل���ادث���ات ب�ين األط�����راف الليبية االث��ن�ين يف
موسكو برعاية وزراء خارجية ودف���اع تركيا
وروسيا يف سياق تنفيذ مبادرة الرئيسني الروسي
والرتكي ،اليت مت اإلعالن عنها عقب لقائهما
يف إسطنبول» ،وأشار البيان أنه «من املتوقع أن
يشارك السراج وحفرت وممثلو األطراف الليبية
األخرى يف هذه احملادثات».
من جانبها رحبت رئيسة املفوضية األوروبية،
أورس��وال ف��ون دي��ر الي��ن ،االثنني ،بوقف إطالق
ال��ن��ار يف ليبيا ب��رع��اي��ة تركيا وروس��ي��ا لكنها
طالبت بضرورة أن تقود األم��م املتحدة جهود
إعادة إعمار هذا البلد.
وقالت للصحفيني بعد اجتماع مع رئيس
وزراء لوكسمبورج ،إكزافييه بيتيل ،حبسب
وكالة «رويرتز»« ،نعم وقف إطالق النار خطوة
أوىل يف االجتاه الصحيح ،لكن ما حتتاجونه هو
عملية تدعيم وإعادة بناء وحكومة وحدة .هناك
طريق طويل ينبغي املضي فيه .وجيب أن تكون
هذه العملية بقيادة األمم املتحدة».
يف السياق ستشكل روس��ي��ا وتركيا فريقا
م��ش�ترك��ا مكلفا ب��ض��م��ان تنفيذ ن��ظ��ام وق��ف
إط �ل�اق ال��ن��ار يف ليبيا ،حسبما أف���ادت وكالة
«بلومربغ» ،االثنني ،نقال عن دبلوماسي غربي
رفيع املستوى.
كما نقلت الوكالة عن مسؤول عربي قوله
إن مصر واإلم��ارات العربية املتحدة قد تقومان
بدوريهما يف حتقيق هذا اهلدف.
*األزم��ة الليبية على رأس اهتمامات وزير
خارجية اجلزائر يف زيارته للسعودية واإلمارات
أف���ادت وس��ائ��ل إع�ل�ام ج��زائ��ري��ة ،االث��ن�ين 13
ي��ن��اي��ر ،ب��أن وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ،ص�بري ب��وق��ادوم،
س��ي��ق��وم ب���زي���ارة رمس��ي��ة ع��ل��ى رأس وف���د رفيع
املستوى إىل كل من السعودية واإلمارات.
وكشفت وزارة اخل��ارج��ي��ة ،يف بيان هل��ا ،أن
ص�بري ب��وق��ادوم سيحل خ�لال ال��ف�ترة املمتدة
من  14إىل  16يناير  2020يف كل من السعودية
واإلمارات.
وأض���اف البيان أن ب��وق��ادوم سيتناول خالل

مباحثاته مع املسؤولني السعوديني واإلماراتيني
مستجدات األوضاع يف املنطقة العربية ،وخاصة
يف ليبيا ،وذل���ك ع�بر اس��ت��ع��راض سبيل وقف
التصعيد العسكري من خالل وقف دائم إلطالق
النار والتشاور حول طرق دعم مسار التسوية
السياسية هلذه األزمة عرب احلوار بني خمتلف
األطراف الليبية.

إغالق...
خلية اإلع�ل�ام األم�ن�ي يف اجل��ي��ش العراقي
أك���دت إ ص��اب��ة  4م��ن منتسيب ال��ق��وة اجلوية
ال��ع��راق��ي��ة .وق����ال م��ص��در ع��س��ك��ري ع��راق��ي إن
«اهلجوم على قاعدة البلد اجلوية ُن ّفذ انطالقاً
من بلدة الدومجة».
وقال املصدر أنه «ال توجد فصائل مقاومة يف
البلدة اليت انطلقت منها الصواريخ وبالتالي ال
ميكن ربط اهلجوم بها».
وأكد مصدر عسكري أنه مل يبق يف قاعدة
بلد إال حنو  15جنديا أمريكيا وطائرة واحدة
بعد أن غادرتها الغالبية مؤخراً.
وق��اع��دة بلد اجل��وي��ة (ق��اع��دة البكر اجلوية
سابق اً) أكرب قاعدة جوية يف العراق تبعد 64
كلم مش��ال ب��غ��داد أسستها وبنتها شركات
يوغوسالفية يف منتصف عقد الثمانينات من
القرن العشرين.
وت��ب��ل��غ مساحتها ح��وال��ي  25ك��ل��م م��رب��ع،
وحييطها سياج أمين طوله  20كلم ،وتتألف
القاعدة من مدرجني لإلقالع واهل��ب��وط طول
األول 3,503م والثاني 3,504م ،باإلضافة إىل
حمصن للطائرات.
 39ملجأ ّ
هذا وكشف اللواء طارق العسل ،القائد يف
«احلشد العشائري» يف حمافظة االنبار غرب
ال��ع��راق،ع��ن إج����راءات أمنية م��ش��ددة تفرضها
ال��ق��وات األمريكية بالقرب م��ن ق��اع��دة «عني
األسد» بعد الضربة االيرانية.
وقال العسل االثنني ،إن «القوات األمريكية
تفرض اج����راءات أمنية م��ش��ددة على املناطق
القريبة من القاعدة العسكرية األمريكية بغية
«ضبط ال��وض��ع األم�ني يف املنطقة خ��وف��اً من
عملية استهداف جديدة» ،مضيف اً أن القوات
األم�يرك �� ي ��ة «زادت م��ن حتركاتها وجوالتها
االستطالعية ،ويصاحبها الطريان احلربي».
ول��ف��تإىلأنه����ذهال��ت��ح��رك��اتتقابلها
حتركات كبرية لفصائل احلشد الشعيب يف
القائم واملناطق احلدودية بني سوريا والعراق.
وأعلنت إيران األربعاء يف الثامن من كانون
الثاني/يناير استهداف قاعدة «ع�ين االس��د»
ب��ص��واري��خ باليستية ،رد اً علىاغتيالالقائد
السابق لفيلق القدس يف حرس الثورة اإليراني
الشهيد الفريق قاسم سليماني.

خروج...
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ويوجد يف سجن «الدامون» يف مدينة القدس
احملتلة ،اثنني اق��س��ام خاصة لألطفال فقط،
واثنني آخرين يف سجن عوفر غربي رام اهلل ،لكن
رفض االسرى لقرارات االحتالل يف دمج أقسام
األطفال ،فيما ع ّ
ني االس��رى ممثلني هلم ،ملنع
تنفيذ القرارات الظاملة ،يف عام .2010
وي��ت��ذرع االح��ت�لال ،ب��أن القانون التابع هلا،
ال يسمح ب��دم��ج األط���ف���ال حت��ت س��ن  18مع
ا مل ع ت ق ل ني البالغني ،ولكن التناقض أن��ه وقت
القمع ال متييز بني األشبال والكبار.
من جهة اخرى ش ّنت قوات العدو الصهيوني،
فجر االثنني ،محلة مداهمات وتفتيش يف منازل
الفلسطينيني ،بالضفة الغربية احملتلة.
وأف���ادت مصادر فلسطينية ،أ ّن ق��وات العدو
اع��ت��ق��ل��ت ع�����دداً م���ن امل���واط���ن�ي�ن خ��ل�ال محلة
اع��ت��ق��االت هل��ا يف أحن���اء متفرقة م��ن الضفة
الغربية ،واقتادتهم إىل مناطق جمهولة.
وأضافت أن قوات العدو اقتحمت قرية زواتا
غربي نابلس ،واستولت على سيارة أسري حمرر،
ونفذت أعمال ختريب وتفتيش قبل أن تنسحب
من القرية.
ك��م��ا اقتحمت ق���وات ال��ع��دو ب��ل��دة عصرية
القبلية ج��ن��وب ن��اب��ل��س ،واع��ت��ق��ل��ت ش��اب��ا بعد
اقتحام منزله.
واعتقلت ق���وات ك��ب�يرة م��ن جيش ال��ع��دو،
أسريا حمررا من طولكرم ،إضافة العتقال ثالثة
طالب يف جامعة بريزيت من منازل ذويهم.
ويف بيت حلم اعتقلت قوات العدو شابني من
منزهلما يف قرية الرشايدة جنوب املدينة.
ويف م��دي�� ن��ة ال���ق���دس اق��ت��ح��م��ت خم��اب��رات
وشرطة العدو ،منزلني يف حي باب حطة بالبلدة
ال ق دمي ة ب ال ق دس احملتلة ،وفتشتهما حبجة
البحث عن مواد ممنوعة ومفرقعات.
وسلمت قوات العدو بالغ استدعاء للتحقيق
للفتاة آي��ة أب��و ن��اب عند ب��اب حطة أح��د أب��واب
املسجد األقصى.
*االحتالل يعرتف :قتل الفلسطينية الرابي
«عمل عدائي»
اع�ت�رف���ت وزارة احل�����رب االس��رائ��ي��ل��ي��ة ب��أن
عاما)
استشهاد الفلسطينية عائشة الرابي (ً 45
ع ل ى ي �� د م س ت و ط ن ب الضفة الغربية احملتلة،
يف تشرين األول /أكتوبر امل��اض��ي ،هو «عمل
عدائي وقع ألسباب قومية» ،وفق تعبريها ،على
ما أورد املوقع اإللكرتوني لصحيفة «يديعوت
أحرونوت».
من جانبه ،قال حممد رحال ،حمامي عائلة
ال���راب���ي «االث���ن�ي�ن وزارة احل����رب أُج��ب�رت على
االع�تراف بأن اجلرمية هي عمل إرهابي ،وهذا
إجناز كبري ،رغم أنه ال يوجد اعرتاف من قبل
اجملرمني».
تتمــــــات صفحــــــة
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رئيس بوليفيا...

وكشفت مصادر ميدانية لـ»سبوتنيك» أن
املمرات موزعة على مناطق« :اهلبيط» املتصلة
مسلحة مثل احلال يف فنزويال كان صوته.
مع مناطق سيطرة تنظيم جبهة النصرة جنوب
وقال إن من حق الناس الدفاع عن نفسهم إذا
مع
إدلب ،و»أبو الظهور» اليت تعد خط متاس
قامت احلكومة اجلديدة مبهامجتهم .وقال إنه
تنظيم «أجناد القوقاز» شرق إدلب ،و»احلاضر» مل يقصد التسلح ببنادق
ال�تي تتصل مب��واق��ع سيطرة «ال��ن��ص��رة» بريف
وكان يشري إىل مجاعات الدفاع عن املواطنني
حلب اجلنوبي.
اليت كانت موجودة دائما بشكل فضفاض.
اللوجسيت
��م
ع
��د
ل
ا
��رق
ف
أن
��ادر
ص
وأك���دت امل��
وأضاف يف املقابلة مع رويرتز لو كانت القوات
باشرت بالفعل تأمني كافة املستلزمات لضمان ا مل س لحة يف بوليفيا تطلق ال��ن��ار على الناس
عبور املدنيني الراغبني ب��اخل��روج م��ن مناطق وتقتلهم ف��م��ن ح��ق ال��ش��ع��ب تنظيم أم��ن��ه .ال
ا ل ت ن ظ ي م ا ت املسلحة على اختالف مسمياتها نتحدث عن أسلحة وإمنا شيء أشبه باملقاليع.
وم��ش��ارب��ه��ا ،ب���اجت���اه م��ن��اط��ق س��ي��ط��رة ال��دول��ة
أح��ي��ان��ا ي��ط��ل��ق ع��ل��ى ه����ذه اجل��م��اع��ات اس��م
السورية.
ميليشيات ويف أحيان أخرى يطلق عليها اسم
وك����ان امل���رك���ز ال���روس���ي ل��ل��م��ص��احل��ة بني احت����اد أم�ن�ي أو احت����اد ل��ل��ش��رط��ة ويف مناطق
األط����راف امل��ت��ح��ارب��ة ب��س��وري��ا ق��ال إن  3معابر أخ��رى يطلق عليه اس��م احل��رس األه��ل��ي .هذا
ف��ت��ح��ت االث���ن�ي�ن ل��ت��أم�ين خ����روج امل��دن��ي�ين من ليس شيئا جديدا.
مناطق سيطرة املسلحني يف إدلب إىل األراضي
اخلاضعة لسيطرة اجليش السوري.
صحفي...
وقال بيان املركز« ،بدءا من الساعة 13:00
بتوقيت موسكو االثنني املوافق لـ 13يناير ،بدأت
وأعلنت احلكومة اليابانية ،يف نوفمرب سنة
أجل
ثالث نقاط تفتيش يف العمل (املعابر) من
 ،2018عن اإلف��راج عن الصحفي ياسودا بعد
عليها
مغادرة املدنيني للمناطق ال�تي يسيطر
 3س��ن��وات قضاها أس�ي�را ل��دى عناصر «جبهة
املسلحون يف منطقة إدل��ب خلفض التصعيد النصرة» يف سوريا.
وتقع (ه��ذه النقاط) يف أب��و الظهور واهلبيط
واحلاضر».

حماس...

فرنسا...

واحتج البعض يف مالي ،اليت كافحت منذ ما
كما دعا أبناء الشعب الفلسطيين وفصائله يقرب من عقد من الزمان ضد التطرف ،على
ومكوناته ومستوياته كافة للبقاء على عهدهم الوجود الفرنسي.
ويريد ماكرون من القمة املنعقدة يف مدينة
مع األسرى ونصرتهم ومساندتهم والوقوف إىل
جانبهم بكل قوة ،وتوسيع دائرة الفعل الكفاحي باو الفرنسية اجلنوبية املساعدة يف إعادة إضفاء
واملقاوم بكل األدوات واألساليب املتاحة ،وقال» ال ش رع ي ة على العملية الفرنسية يف الساحل
م��ا جي��ري ل�لأس��رى م��ن قمع وتعذيب وتنكيل بإرسال رسالة مشرتكة قوية.
حي ت م ع ل ي نا مجيعا القيام بواجبنا الوطين وم����ن امل���ت���وق���ع اإلع���ل��ان ع���ن ت��ع��ه��د ف��رن��س��ا
وال��دول اإلفريقية مبحاربة التطرف بالوسائل
والقيمي واألخالقي جتاههم».
يف السياق نفذت ما تسمى ب���إدارة مصلحة العسكرية والسياسية .ويف األسابيع األخ�يرة،
السجون «اإلسرائيلية» ،صباح اإلثنني ،قراراها وجد ماكرون نفسه يف موقف دفاعي ،ففي زيارة
الذي يقضي بنقل األطفال االسرى من سجن قام بها الشهر املاضي إىل كوت ديفوار رفض
عوفر إىل سجون الدامون ،البالغ عددهم حنو االتهامات بأن تدخل فرنسا يف املنطقة مدفوع
بأهداف إمربيالية أو اقتصادية.
 31طفال ،من أصل  82أسريا.
وق������ال« :أن�����ا ال أن��ت��م��ي إىل ج��ي��ل م��ع��روف
وق���ال ن���ادي األس�ي�ر الفلسطيين« :إن إدارة
معتقالت االحتالل نقلت  33طف ً
ال من قسمي ب��االس��ت��ع��م��ار» ،واع����دا مب��واص��ل��ة ال��ق��ت��ال ضد
19و  ،13دون مرافقة ممثليهم ،وستقوم بإغالق اجل���م���اع���ات امل��ت��ط��رف��ة امل��رت��ب��ط��ة ب��ال��ق��اع��دة
ق��س��م  19ب��ال��ك��ام��ل ،وجت��م��ي��ع ب��اق��ي األس���رى و»داع������ش» .ل��ك��ن ال��رئ��ي��س ال��ف��رن��س��ي أض���اف:
«حن���ت���اج إىل حت���دي���د األه�������داف ال��ع��س��ك��ري��ة
وعددهم 48طفال يف قسم .13
وأثار نقل االحتالل لألطفال ،رفض وغضب والسياسيةواإلمن��ائ��ي��ةبشكلأكثروضوحا
األس��رى يف السجون واملؤسسات القائمة على لألشهر الستة والـ 12والـ 18املقبلة».
وأكد أن وحدة اجلهود أمر حاسم ،مشريا إىل
قضايا األسرى ،معتربين أنها حماولة من قبل
إدارة السجون «الصهيونية» لالستفراد باألسرى أن الفرنسيني حباجة إىل معرفة ما إذا كانت
قواتهم موضع ترحيب أم ال.
األطفال ،دون وجود ممثلني هلم من األسرى.

