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أمين عام الجامعة العربية للعبادي..تتمة
داعش مع اعادة الخدمات االساسية والصحية، ومايسرنا هو تزايد ثقة وتعاون المواطنين مع القوات العراقية«.

مــن جانــب اخــر اعتبــر النائــب عــن كتلــة بــدر النيابيــة رزاق عبــد االئمــة امــس عقــد مؤتمــر للقيــادات الســنية العراقيــة فــي 
جنيــف خطــوة غيــر موفقــة ولــن تفــض الــى حلــول لمعالجــة االزمــة السياســية فــي البــالد ، بــل انهــا ســتعقدها وتزيــد الهــوة بينهــم 

وجميــع الشــركاء االخريــن.
عبــد االئمــة وفــي حديــث لـ«االتجــاه بــرس« قــال ان هــذا المؤتمــر ســيكتب لــه الفشــل النــه اليمثــل جميــع االطــراف المشــاركة 
فــي الحكومــة وخيــر دليــل علــى ذلــك فشــل المؤتمــرات الســابقة التــي عقــدت فــي قطــر وتركيــا واالردن واربيــل ، مبينــا ان 

المؤتمريــن اعتبــروا ان الطــرف الشــيعي خصمــا لهــم وليــس شــريكا وهــذا مــا ســيعجل مــن فشــله.
وكشــفت النائبــة عــن ائتــالف اتحــاد القــوى نــورة ســالم البجــاري  امــس ســبب رفــض رئيــس البرلمــان ســليم الجبــوري 

دعــوة لحضــور مؤتمــر جنيــف .
البجــاري فــي حديــث لــــ » االتجــاه بــرس« قالــت ان, رئيــس مجلــس النــواب ســليم الجبــوري تلقــى دعــوة لحضــور مؤتمــر 
ــًا بعــدم حضــوره هــذا المؤتمــر , مبينــة ان« الجبــوري رفــض ان يشــارك بعــض الــدول فــي التدخــل بالشــأن  جنيــف وصــرح علن
السياســي العراقــي , مشــددًا علــى ان المشــكلة السياســية فــي العــراق يجــب ان تُحــل داخليــا وعــدم اشــراك المجتمــع الدولــي 

بهــا .
ولفتــت البجــاري« اذا كان مؤتمــر جنيــف الغــرض منــه التدخــل الســافل فــي شــؤون العــراق السياســية , ســيكون لــه مــردود 

ســلبي علــى اســتقرار البلــد .
ــات  ــة العملي ــد غرف ــن تزوي ــب حــزب اهلل ، امــس م ــة االســالمية كتائ ــد االســتخباري للمقاوم ــن الجه ــب اخــر تمك ــن جان م
المشــتركة بمعلومــات تحشــيد داعــش لعناصرهــا مســنودة بالعجــالت فــي ثالثــة محــاور ونجــح علــى اثرهــا الطيــران العراقــي فــي 

قصفهــم وحــرق عــددا منهــا فــي عيــن طــالوي جنــوب غــرب الموصــل.
وذكــر مصــدر مطلــع ، ان “طيــران الجيــش )الســمتي( وبالتنســيق مــع غرفــة العمليــات المشــتركة اســتهدف ثــالث عجــالت 
تحمــل اســلحة رشاشــة كانــت تــروم التوجهــة الــى الخطــوط االماميــة مــن مناطــق عيــن طــالوي والشــريعة الشــمالية، مــا اســفر 

اعطــاب تلــك االليــات”.
ــن قاطــع  ــة ضم ــك التحــركات الداعشــية الواقع ــران الجــوي بمعالجــة تل ــب حــزب اهلل ســاندوا الطي واضــاف ان “رجــال كتائ

ــي الموصــل”. ــوب غرب ــي محــاور جن ــا ف عملياته
وفــي )12 شــباط 2017(، احبطــت المقاومــة االســالمية كتائــب حــزب اهلل تعرضــا لعصابــات داعــش االجراميــة فــي منطقــة )العبــرة 
الصغيــر( علــى تــل الحوثــي و)ســاتر العباســات( و)الشــريعة الشــمالية( علــى عيــن الحصــان غربــي قضــاء تلعفــر فــي الموصــل، مــا 
اســفر عــن مقتــل 67 داعشــيا بينهــم اربعــة مــن القيادييــن كان ابرزهــم مايســمى مســؤول االقتحامييــن المجــرم “ابــو انــور”، فضــال 

عــن اصابــة اكثــر مــن 100 عنصــر وتدميــر 9 اليــات مفخخــة و7 عجــالت مصفحــة”.
ــب  ــي داعــش االجان ــن مقاتل ــال بي ــات اســتخباراتية نشــوب خــالف وقت ــر وحســب معلوم ــي االكب ــواء عل ــر ل ــد ام ــدوره اك ب
والعــرب فــي قضــاء تلعفــر علــى االثــر الخســائر الكبيــرة التــي تكبدهــا داعــش خــالل عمليــة تعرضــة الفاشــل علــى قواطــع الحشــد 

الشــعبي فــي المحــور الغربــي للموصــل.
وقــال اللــواء علــي الحمدانــي لوكالــة نــون الخبريــة قــد تــم تقســم تلعفــر الــى قســمين قســم الــى مقاتليــن داعــش االجانــب 
والقســم االخــر الــى المقاتليــن العرب.مبينــا ان هــذا الخــالف جــاء بســبب الضربــات الموجعــة التــي تلقاهــا التنظيــم اثــر تعرضــه 

الفاشــل علــى قواطــع الحشــد.
وكان امــر اللــواء 11 )علــي االكبــر( قــد صــرح يــوم امــس ان مدفعيــة اللــواء قصفــت ثكنــات داعــش واوقعــت العشــرات مــن القتلــى 

ــن صفوفه. بي
يذكــر ان اللــواء علــي الحمدانــي قــد صــرح لوكالــة نــون، ان »لــواءه دخــل فــي معركــة شرســة حــاول فيهــا العــدو كســر خــط الصــد 
لقــوات الحشــد الشــعبي مــن اجــل منــع دخــول هــذه القــوات الــى تلعفــر«، مبينــًا، ان »داعــش جهــز 60 آليــه مــن ضمنهــا 20 ســيارة 

مفخخــة، مســتهدفًا مقــرات الويــة الحشــد ولــواء علــي االكبــر«.
مــن جهتهــا كشــفت النائبــة عــن اتحــاد القــوى امــل البياتــي امــس » عــن وجــود صــراع سياســي داخــل ائتــالف القــوى بســبب 

االتهامــات الموجهــة الــى رئئيــس الوقــف الســني عبــد الطيــف الهميــم .
البياتــي فــي حديــث لــــ » االتجــاه » قالــت ان , قضيــة »الهميــم« ســتُعرقل دخــول اتحــاد القــوى فــي قائمــة انتخابيــة واحــدة 
ــوى  ــى الق ــر عل ــف الســني , مؤكــدة ان« هــذا االمــر ســيوثر بشــكل ســبلي وكبي بســبب حجــم الخــالف والصــراع داخــل التحال

السياســية المؤتلفــة ضمــن اتحــاد القــوى .
واضافــت ان » دخــول اتحــاد القــوى فــي كتلــة  انتخابيــة موحــدة بعيــدا عــن قضيــة »الهميــم« ال يمكــن ان يكــون  بســبب وجــود 

زعامــات فــي اتحــاد القــوى تتنافــس علــى قيــادة المكــون الســني .
ولفتــت البياتــي الــى ان« دخــول مكونــات اتحــاد القــوى فــي قائمــة انتخابيــة موحــدة ,اذ لــم يكــن مســتحيال فانــه مســتبعد 

جــدا , بســبب الصــراع السياســي داخــل االئتــالف علــى زعامــة المكــون الســني 
واســتدركت بالقــول ان« اتحــاد القــوى شــكل لجنــة نيابيــة ,اغلــب اعضــاء هــذه اللجنــة مــن الهيئــة السياســية التحــاد القــوى , 

لمناقشــة موضــوع التهــم الموجهــة ضــد رئيــس ديــوان الوقــف الســني عبــد اللطيــف الهميــم .
من جهة اخرى أظهر استطالع للرأي أجرته قناة الغدير الفضائية عدم قدرة إقليم كردستان على االنفصال من العراق. 

االســتطالع الــذي أجــراه الموقــع اإللكترونــي لقنــاة الغديــر الفضائيــة وشــارك فيــه عــدد كبيــر مــن المســتبينين أظهــر أن  ســبعة 
وســبعين منهــم عبــروا عــن رأيهــم بــأن ســلطات إقليــم كردســتان غيــر قــادرة علــى االنفصــال عــن العــراق. 

  ويــرى مراقبــون للشــأن السياســي العراقــي أن اربيــل غيــر قــادرة بالفعــل علــى االنفصــال عــن العــراق بســبب غيــاب  الدعــم 
الدولــي النفصــال محافظــات دهــوك والســليمانية واربيــل عــن الوطــن العــراق مــن جهــة ، ولغيــاب التأييــد  السياســي والشــعبي 

داخــل كردســتان لرغبــة رئيــس اإلقليــم مســعود بارزانــي فــي االنفصــال. 
  فيمــا يــرى نحــو عشــرين بالمئــة مــن المشــاركين فــي اســتطالع الــرأي قــدرة إقليــم كردســتان علــى االنفصــال ، وربمــا يأتــي 
 تأييــد هــذه النســبة لهــذا الــرأي بســبب اعتقادهــم أن المصالــح والصفقــات التــي يعكــف علــى تحقيقهــا بارزانــي كفيلــة  بتحقيــق 

هــذا الطمــوح الــذي يســعى اليــه رئيــس إقليــم كردســتان مــن اجــل تحقيــق االســتقالل. 
ــى  ــه حــول اهــم االحــداث الموجــودة  عل ــى اســتطالع آراء متصفحي ــة عل ــر الفضائي ــاة الغدي ــع اإللكترونــي لقن   ويعكــف الموق

ــة . ــة واإلقليمي ــة والعربي الســاحة العراقي

االعالم الصهيوني : الحروب على غزة..تتمة
جــاءت تصريحــات البرغوثــي خــالل مشــاركته فــي مســيرة بلعيــن األســبوعية والتــي تتصــادف مــع مــرور 12 عامــا علــى انطــالق 

المقاومــة الشــعبية فــي بلعيــن.
وأضــاف البرغوثــي، أن قريــة بلعيــن نموذجــا للمقاومــة الشــعبية المســتمرة منــذ 12 عامــا والتــي لــم تتوقــف بمســيراتها 

األســبوعية ضــد جــدار الفصــل العنصــري.
وأكــد البرغوثــي أن "إســرائيل" لــن ترتــدع إال بالمقاومــة والمقاطعــة وفــرض عقوبــات عليهــا، مؤكــدا علــى أن الشــعب 
الفلســطيني سيســتمر فــي كفاحــه ضــد نظــام "األبرتهايــد" العنصــري الــذي تفرضــه "إســرائيل" علــى الشــعب الفلســطيني.

وحيــا البرغوثــي، المتضامنيــن األجانــب علــى مشــاركتهم فــي المســيرات األســبوعية إلــى جانــب أهالــي قريــة بلعيــن ونشــطاء 
المقاومة الشــعبية.

بعد غد.. انطالق مؤتمر دعم..تتمة
وأشــار الــى الهزائــم التــي لحقــت بالكيــان الصّهيونــي بأيــدي محــور المقاومــة وقال:«لقــد حــاول الكيــان الصهيونــي أن يشــعل 
الفتنــة فــي لبنــان عبــر اغتيــال رئيــس وزرائــه رفيــق الحريــري لكنــه فشــل وتــذوق طعــم الهزيمــة إثــر حــرب الـــ 33 يومــا والتــي 

شــنها علــى لبنــان فــي تمــوز 2006«.
ــي اســوأ  ــوم ف ــة الي ــة الغربي ــال: »غــزة والضف ــررات األمــم المتحــدة وق ــه بمق ــدم التزام ــي لع ــان الصهيون ــي الكي ــد جالل وانتق
وضعيــة لهــم بســبب عــدم التــزام هــذا الكيــان بتعهداتــه الدوليــة عبــر المعاهــدات التــي وقعهــا مــع الفلســطينيين ويســتمر فــي 

ــى األراضــي الفلســطينية«. سياســة اإلســتيطان عل

تقرير إحصائي: 85% من غارات..تتمة
مــن جانبهــا جــددت منظمــة »هيومــن رايتــس ووتــش« المعنيــة بحقــوق االنســان دعوتهــا إلجــراء تحقيــق دولــي فــي انتهــاكات 
قوانيــن الحــرب مــن قبــل تحالــف العــدوان الســعودي وكذلــك وقــف تصديــر األســلحة للســعودية وإعادتهــا للقائمــة الســوداء التابعــة 

لألمــم المتحــدة وبقيــة دول العــدوان.
ــر الماضــي أدت الستشــهاد  ــي 10 يناي ــي ف ــدوان الســعودي األميرك ــران الع ــارة طي ــة: أن غ ــة الدولي ــر المنظم ــي تقري ــاء ف وج

ــاء.  ــة نهــم شــرقي صنع ــي منطق ــرب مدرســة ف ــال ق ــة أطف ــة ثالث ــن وإصاب طالبي
ــى  ــزز الحاجــة الملحــة ال ــك الجريمــة تع ــي المنظمــة، أن تل ــرة قســم الشــرق األوســط ف ــا ويتســن« مدي واكــدت »ســارة لي
تحقيــق دولــي فــي انتهــاكات قوانيــن الحــرب فــي اليمــن، وإنهــاء مبيعــات األســلحة للســعودية، وإعــادة تحالــف العــدوان إلــى »قائمــة 

العــار« الصــادرة عــن األميــن العــام لألمــم المتحــدة والخاصــة باالنتهــاكات ضــد األطفــال فــي النزاعــات المســلحة.
وقالــت مديــرة قســم الشــرق األوســط فــي المنظمــة ســارة ليــا ويتســن: ان »مقتــل فتــاة عمرهــا 11 عامــا )الطفلــة إشــراق( جــراء 
القصــف، وهــي فــي طريقهــا إلــى المدرســة، يُظهــر ألي مــدى ال يبالــي التحالــف بقيــادة الســعودية بضمــه لفتــرة قصيــرة إلــى »قائمــة 

العــار« الصــادرة عــن األميــن العــام لألمــم المتحــدة«.

وتساءلت: »كم من أطفال المدارس يجب أن يموتوا ويشوهوا قبل أن ترد األمم المتحدة؟«.
واعتبــرت »هيومــن رايتــس ووتــش« ان اخــراج تحالــف العــدوان مــن القائمــة الســوداء لألمــم المتحــدة شــجع علــى اســتمرار 

هجمــات العــدوان فــي قتــل وتشــويه األطفــال وتدميــر المــدارس والمستشــفيات.
ميدانيــًا، شــن طيــران العــدوان الســعودي - األميركــي غــارة علــى موقــع الصبــة العســكري الســعودي الســتعادته دون جــدوى، 

فيمــا تــم قنــص جنــدي ســعودي فــي موقــع الفريضــة فــي جيــزان .
وفــي جيــزان ايضــًا، قصفــت الوحــدة المدفعيــة للقــوات اليمنيــة المشــتركة تحصينــات الجيــش الســعودي فــي البيــت األبيــض 

وحــوش المعنــق وشــرق العباديــة وجبــل جيلــة باتجــاه ملحمــة، مكبــدة العــدو المجــرم خســائر كبيــرة فــي العــدة والعتــاد . 
هــذا ودمــرت وحــدة مــن الجيــش واللجــان مدرعــة عســكرية إماراتيــة تابعــة لمرتزقــة العــدوان الســعودي األميركــي بمنطقــة 

المخــدرة فــي مديريــة صــرواح مــأرب، مؤكــدًا مصــرع طاقمهــا.
وكان ثالثــة مــن عناصــر مرتزقــة العــدوان لقــوا مصرعهــم، األربعــاء الماضــي، بنيــران الجيــش واللجــان فــي منطقــة الزغــن 

بمديريــة صــرواح.
ــت  ــوف انته ــة الج ــي محافظ ــن ف ــة صبري ــة بمنطق ــكرية نوعي ــة عس ــعبية، عملي ــان الش ــي واللج ــش اليمن ــذ الجي ــا نف كم

ــة. ــن المرتزق ــدد م ــرع ع ــطحة، ومص ــع المس ــى موق ــيطرة عل بالس
وفي محافظة تعز، تمكنت قوات الجيش واللجان الشعبية من تأمين قريتي تبشعة والحرم بمنطقة الضباب.

ووزع اإلعــالم الحربــي مشــاهد نوعيــة الســتهداف موقــع العشــة الســعودي فــي نجــران، وقــد أدت العمليــة إلــى تدميــر مدرعــة 
برادلــي ومصــرع عــدد مــن أفــراد القــوات الســعودية.

ويظهــر فــي المشــاهد فــرار عــدد مــن العســكريين الســعوديين بعــد أن تــم اســتهداف تجمعهــم بصــاروخ موجــه، وقبــل أن 
يتقــدم أحــد أبطــال الجيــش واللجــان الشــعبية ليحــرق الطقــم الــذي كان متواجــدا فــي الموقــع.

كمــا توثــق عدســة اإلعــالم الحربــي محاولــة مدرعــة برادلــي التقــدم إلــى موقــع العشــة قبــل أن تقــع فــي كميــن محكــم أدى 
إلــى تدميرهــا ومصــرع طاقمهــا.

ــة اإلمــارات، بعــد تهديدهــا باقتحــام قصــر  ــى دول ــه ال ــه منصــور هــادي بارســاله ابن ــة مــن عبدرب هــذا وكشــفت مصــادر مقرب
ــوب البــالد . ــة عــدن جن المعاشــين فــي مدين

ووفقــًا للمصــادر فــإن المواجهــات التــي اندلعــت فــي وقــت ســابق فــي المدينــة ، كانــت بيــن المجموعــات المســلحة المواليــة 
للســعودية وأخــرى مواليــة لإلمــارات ، وان اإلمــارات هــددت باقتحــام قصــر المعاشــيق واعتقــال هــادي .

وأشــارت أن هــادي ارســل ابنــه الــى االمــارات فــي محاولــة للتهدئــة ، فــي الوقــت التــي تصعــد فيهــا المجموعــات المســلحة 
لالمــاات والســعودية مــن مواجهاتهمــا فــي المدينــة.

حرس الثورة االسالمية: نواصل..تتمة
وعــن التهديــدات االميركيــة القاضيــة بشــن هجــوم علــى ايــران، قــال: ان علــى ساســة اميــركا ان يتحلــوا بالمنطقيــة والتعقــل 
وتجنــب تهديــد ايــران الن العالــم اذعــن بــان االميــركان عاجــزون عــن القيــام بمثــل هــذا العمــل ومــن المســتبعد ان يقومــوا بهــذه 

الخطــوة النهــا بعيــدة عــن العقــل والمنطــق.
وحــول االوضــاع فــي العــراق المجــاور اليــران قــال باكبــور، اننــا منتشــرون فــي المناطــق الحدوديــة لبالدنــا ولدينــا اشــراف ورصــد 
معلوماتــي حتــى عــن االوضــاع خــارج حدودنــا وان اشــرافنا المعلوماتــي قــد ازداد بنســبة ســبعين بالمئــة عــن الســابق ولدينــا هيمنــة 

كاملــة علــى العناصــر االرهابيــة علــى الجانــب االخــر للحــدود .

البطش: إيران ترفعت عن الطائفية..تتمة
 الصراع مع العدو المركزي والحقيقي وهو إسرائيل.

واكــد بالقــول: عالقــة حركــة الجهــاد اإلســالمي مــع إيــران أو غيرهــا قائمــة علــى الوعــي والفهــم. نحــن قلنــا منــذ اليــوم األول إن 
عالقتنــا بــأي دولــة أو نظــام حكــم فــي المنطقــة تســاوي نفــس مقــدار اقتــراب هــذا النظــام أو تلــك الدولــة مــن فلســطين. وهــذا هــو 
المعيــار لدينــا. إيــران حتــى اللحظــة دولــة وقيــادة وشــعبًا مــع فلســطين فــي أشــكال الدعــم واإلســناد كافــة. لذلــك الجهــاد االســالمي 
ســتتقدم باتجــاه إيــران أكثــر. عندمــا تصبــح هنــاك دولــة عربيــة أو اســالمية بحجــم إيــران تتقــدم بنفــس خطواتهــا ســتتقدم الجهــاد 
اإلســالمي باتجاههــا بالخطــوات نفســها. لكــن مــا ميّــز الجهــاد االســالمي هــو وضــوح الرؤيــة، منــذ اليــوم االول النتصــار الشــعب 
ــت  ــة وأغلق ــا طــردت الصهاين ــدّم شــيئًا لفلســطين خصوصــًا وأنه ــن أن يق ــن يمك ــران م ــي إي ــة ف ــام 1979 رأت الحرك ــي ع اإليران

ســفارتهم وجعلتهــا ســفارة لفلســطين.
وشــدد البطــش بالقــول: إن القضيــة الفلســطينية تراجعــت خطــوات كثيــرة علــى ســّلم االهتمــام العربــي الرســمي وإن الــدول 

العربيــة ليســت مســتعدة للدخــول فــي خصــام مــع الواليــات المتحــدة مــن أجــل فلســطين.
ــد ترامــب  ــه الرئيــس األميركــي دونال ــا صــرّح ب ــى وم ــن انته ــاد اإلســالمي، إن حــّل الدولتي ــة الجه ــي حرك ــادي ف ــد القي وأك

ــه. ــي ل ــة نع ــوزراء اإلســرائيلي بمثاب ورئيــس ال
واوضــح، إن الســلطة الفلســطينية فــي وضــع صعــب بــال شــك، وهــي فقــدت كل عناصــر القــوة فــي يدهــا، وبــات عليهــا إعــالن 
االنســحاب مــن أوســلو وســحب االعتــراف بإســرائيل، معتبــرًا أن القضيــة الفلســطينية تمــرّ بأصعــب مراحلهــا فــي ضــوء دخــول 

المنطقــة فــي أتــون الصراعــات المذهبيــة والطائفيــة واتســاع الخــالف بيــن بعــض مكونــات القضيــة الفلســطينية.
ورأى البطــش أن دول محــور »االعتــدال العربــي« غيــر مؤهلــة للدخــول فــي خصــام مــع أميــركا مــن أجــل فلســطين. أمــا العــداء 

إليــران والتلويــح المســتمر مــن قبــل اإلدارة األميركيــة بهــذا االتجــاه فيلقــى قبــواًل عنــد الكثيــر مــن النــاس فــي المنطقــة العربيــة.
وأمــل القيــادي فــي الجهــاد اإلســالمي أن تحــذو الــدول العربيــة حــذو إيــران فــي دعــم القضيــة الفلســطينية ماليــًا وعســكريًا 
وهــي التــي تنفــق أموالهــا بالمليــارات فــي صراعــات المذاهــب، مضيفــًا أن العالقــة بيــن الجهــاد اإلســالمي وأي دولــة أو جهــة يحكمهــا 

مــدى قربهــا مــن فلســطين.
وقــدم البطــش شــكر الجهــاد االســالمي للجمهوريــة االســالمية فــي ايــران حكومــة وشــعبًا وقيــادة علــى إقامــة مؤتمــر دعــم 
االنتفاضــة الفلســطينية. مشــددًا نعتبــر أنــه مــا دامــت هنــاك دول بحجــم إيــران تتبنــى مؤتمــرات داعمــة لالنتفاضــة فهــذا يعنــي 
أنهــا ملتزمــة وداعمــة للثــورة والمقاومــة فــي فلســطين. بالنســبة لنــا كفلســطينيين نعتقــد أن مثــل هــذه المؤتمــرات ترسّــخ فــي 
ــت  ــوم ليس ــة الي ــة العربي ــت األم ــر. وإذا كان ــي حاض ــالمي والعرب ــد اإلس ــده وأن البع ــس وح ــه لي ــطيني أن ــعب الفلس ــي الش وع
حاضــرة مباشــرة فــي الصــراع أو الدعــم فاألمــة اإلســالمية لــم تخــرج بعــد وفيهــا أطــراف فاعلــة وقويــة بحجــم إيــران مــع القضيــة 
الفلســطينية. لذلــك فــي الوقــت الــذي نشــكر فيــه إيــران علــى دعمهــا للقضيــة الفلســطينية نتطلــع إلــى المزيــد مــن الدعــم منهــا 
ومــن الــدول العربيــة الشــقيقة التــي نأمــل أن تحــذو حــذو إيــران فــي اســتضافة المؤتمــرات الداعمــة للقضيــة الفلســطينية وأيضــًا 
ــدرات  ــا المق ــم امتالكه ــي وبحك ــرب الجغراف ــم الق ــر بحك ــل أكث ــة أن تفع ــدول العربي ــكان ال ــا. إذ إن بإم ــالزم له ــم ال ــم الدع تقدي
الضروريــة. لذلــك نحــن نســتغرب كيــف أن هــذه الــدول لــم تقــدّم حتــى اللحظــة مــا يمكــن أن نســمّيه دعمــًا للقضيــة الفلســطينية 
ســواء الدعــم اإلعالمــي أو السياســي. مــا يجــري فعليــًا هــو المزيــد مــن الــكالم الفــارغ. نحــن نأمــل أن يتحــوّل كل هــذا الضجيــج 

والصــراخ إلــى دعــم مالــي وعســكري مــن قبــل هــذه الــدول التــي تنفــق أموالهــا بالمليــارات فــي صراعــات المذاهــب.

البنتاغون: قواتنا استخدمت..تتمة
وأشــار المتحــدث إلــى أن »خليطــا يتكــون مــن ذخائــر حارقــة وخارقــة للــدروع ومــن قذائــف شــديدة االنفجــار تــم اســتخدامه 
ــر الشــرعي« - حســب  ــل نفطــه غي ــم داعــش لنق ــذي اســتخدمه تنظي ــر أســطول الشــاحنات ال ــر لتدمي لضمــان االحتمــال األكب

زعمــه.
الجديــر بالذكــر أن كال مــن قيادتــي التحالــف الدولــي ضــد »داعــش« والجيــش األمريكــي نفيــا فــي وقــت ســابق اســتخدام 

مثــل هــذه الذخائــر المشــعة فــي الحملــة ضــد التنظيــم.
وقــال المتحــدث باســم التحالــف »جــون مــور« فــي شــهر مــار/آذار مــن العــام 2015: »إن طائــرات القــوات األميركيــة والتحالــف 

الدولــي لــم ولــن تســتخدم ذخائــر اليورانيــوم المنضــب فــي ســوريا والعــراق فــي إطــار عمليــة العزيمــة الصلبــة«.
مــن جانبــه، أوضــح مســؤول مــن البنتاغــون، فــي حديــث لصحيفــة »War is Boring«، فــي وقــت الحــق مــن الشــهر ذاتــه، 
ــدروع  ــة لل ــة والخارق ــر الحارق ــزودة بالذخائ ــر م ــة غي ــي المنطق ــن طــراز »A-10« المنتشــرة ف ــة م ــة االمريكي ــرات الهجومي أن الطائ

ــات التــي صممــت هــذه األســلحة لتدميرهــا. ــك الدباب ــم يمتل ــوم المنضــب، ألن »داعــش« ل ــى اليوراني ــة عل والمحتوي
ففــي العــام 2003، عندمــا أطلقــت الواليــات المتحــدة مئــات آالف هــذه الذخائــر فــي عملياتهــا بالعــراق، ســقطت كميــات ضخمــة 
منهــا فــي مناطــق ذات كثافــة ســكانية، مــا دفــع الســلطات العراقيــة الحقــا إلــى اإلعــراب النــادر عــن اســتيائها مــن تصرفــات الواليــات 

المتحدة.
ــه أن  ــوم المنضــب، ورد في ــى اليوراني ــة عل ــر صــدر عــن األمــم المتحــدة بشــأن األســلحة المحتوي ــي تقري ــام 2014، ف ــي الع وف
الحكومــة العراقيــة أعربــت عــن »قلقهــا العميــق مــن التأثيــر الضــار« الســتخدام هــذه المــادة فــي العــراق مــن قبــل القــوات األمريكيــة.
وأشــارت بغــداد إلــى أن هــذه المــادة »تمثــل خطــرا علــى البشــر وعلــى البيئــة«، داعيــة األمــم المتحــدة إلــى إجــراء تحقيقــات 

دقيقــة بشــأن اســتخدام اليورانيــوم المنضــب وآثــاره.

غوتيرس: االتفاق النووي..تتمة
وادلــى »غوتيــرس« أمــس الســبت خــالل لقائــه وزيــر الخارجيــه الدتــور محمــد جــواد ظريــف علــي هامــش »مؤتمــر ميونيــخ 

لالمــن«. مرحبــَا بدعــوة وزيــر الخارجيــة لزيــارة طهــران قائــال، انــه ســيزور ايــران فــي اقــرب فرصــة ممكنــة.
وبحــث الجانبــان خــالل اللقــاء شــتي القضايــا الدوليــة واالقليميــة بمــا فــي ذلــك الوضــع المتفاقــم لمســلمي الروهينغــا فــي 

ميانمــار واالوضــاع فــي كل مــن اليمــن وســوريا والعــراق ودور االمــم المتحــدة وامينهــا العــام.

ظريف: التدخل العسكري االميركي في سوريا يؤجج 
نيران التطرف في المنطقة ويزعزع األمن العالمي

طهــران- كيهــان العربــي:- قــال وزيــر الخارجيــة الدكتــور محمــد جــواد ظريــف ان مشــروع امريــكا الرســال القــوات 
البريــة الــى ســوريا يؤجــج نيــران التطــرف فــي المنطقــة ويزعــزع األمــن علــى الصعيــد العالمــي.

ــة حصريــة مــع قنــاة "CNN" األميركيــة، ان احتــالل العــراق مــن قبــل اميــركا ادى  واضــاف الوزيــر ظريــف فــي مقابل
الــى ظهــور جماعــة "داعــش" االرهابيــة والشــك ان تواجــد قــوات اجنبيــة فــي ارض عربيــة خالفــا لرغبــة حكومــة وشــعب 
ذلــك البلــد يعــد ذريعــة للجماعــات المتطرفــة والغوغائيــة الســتقطاب المزيــد مــن الشــباب ممــن حرمــوا مــن حقوقهــم 

بســبب السياســات المعتمــدة.
وشــدد وزيــر الخارجيــة بالقــول ان الذيــن اوجــدوا "داعــش" هــم ذاتهــم الذيــن دعمــوا "صــدام" بالســالح وان تســليح 
الجماعــات االرهابيــة كان اكبــر خطــأ ارتكــب فــي ســوريا واليمكــن تكــرار هــذه التجربــة وان الرئيــس ترامــب اعتــرف بــان 

"داعــش" صنيعــة الحكومــة االميركيــة.
ــم ندعــم  ــال: نحــن ل ــة ق ــردد مــن مزاعــم بشــأن اســتخدام الحكومــة الســورية لالســلحة الكيماوي ــى مايت وردا عل
بتاتــا اســتخدام االســلحة الكيماويــة مــن حيــث اننــا فــي االصــل ضحايــا لهــذا النــوع مــن االســلحة وان ايــران كانــت مــن 

العناصــر المؤثــرة فــي التوصــل الــى اتفــاق دولــي الخــراج االســلحة الكيماويــة مــن ســوريا.
واضــاف: لالســف تــم تجاهــل عنصــر مهــم فــي هــذا االتفــاق وهــو اخــراج االســلحة الكيماويــة مــن ترســانة "داعــش" 
و"النصــرة" كمــا ان الحكومــة االميركيــة باتــت بنفســها تؤيــد اســتخدام هــذه الجماعــات لالســلحة الكيماويــة ضــد الشــعب 

السوري.
وردا علــى ان ايــران تتعامــل بانتقائيــة مــع دول الجــوار قــال الدكتــور ظريــف:  ســاعدنا بغــداد حينمــا تعرضــت لهجــوم 
ــل  ــر قاب ــة غي ــدأ فــي سياســتنا الخارجي "داعــش" وســاعدنا ســوريا ايضــا حينمــا تعرضــت لنفــس الهجمــات وهــذا المب

للتغييــر.
وشــدد بالقــول مــع االســف فــان اوروبــا والناتــو والــدول االخــرى لــم تفعــل شــيئا لمكافحــة "داعــش" كمــا ان قــوات هــذه 
الــدول لــم تمنــع "داعــش" مــن التمــدد فــي االراضــي العراقيــة بــل ان ايــران هــي التــي وقفــت الــى جانــب القــوات العراقيــة 

لدحــر داعــش وانهــا ســتواصل دعمهــا فــي هــذا المجــال.
واكــد وزيــر الخارجيــة ان االرهــاب لــم يعــد يعــرف الحــدود قائــال انــه اليمكــن حصــر االرهــاب فــي منطقــة محــددة 
مــن العالــم فاالرهابييــون يصولــون ويجولــون اليــوم فــي ســوريا وهــم نفســهم يدمــرون كل شــي اينمــا حلــوا فــي العالــم.
ــا لمثــل هــذه الجماعــات  وشــدد بالقــول هــؤالء الذيــن يدعمــون "داعــش "اليــوم ســيكونون فــي المســتقبل ضحاي
مــن حيــث ان االرهــاب اليعــرف الحــدود وبــات ظاهــرة عالميــة وان عــدو عدوكــم لــم يعــد اليــوم صديقكــم وهــذا يجــب 

ان يعرفــه الجميــع .
وحــول تواجــد حــزب اهلل فــي ســوريا قــال ظريــف ان ذلــك تــم بطلــب مــن الرئيــس الســوري بشــار االســد وبهــدف 
ــان  ــي لبن ــن ال ــول االرهابيي ــان دخ ــرف ب ــروض ان نع ــن المف ــس م ــان . الي ــى لبن ــن ال ــدد االرهابيي ــة دون تم الحيلول

ــع.؟' ــدا للجمي ســيكون تهدي
ــد والتعتمــد  ــران ترفــض لهجــة التهدي ــع يعــرف ان اي ــال: الجمي ــران ق ــرة ضــد اي ــة االخي وحــول االجــراءات االميركي
اال مبــدأ االحتــرام المتبــادل والمصالــح المشــتركة وان الضغــوط االقتصاديــة التــي مارســتها حكومــة اوبامــا ضدنــا واجهــت 

الفشــل وان قبــول اوبامــا بالحــوار كان بســبب عــدم فاعليــة العقوبــات التــي فرضهــا علينــا.
واضــاف ان اوبامــا وحكومتــه جربــا كل الســبل فحكومتــه كانــت اول حكومــة فرضــت العقوبــات الجائــرة علينــا فحينمــا 
بــدأت العقوبــات لــم يكــن عــدد اجهــزة الطــرد المركــزي فــي ايــران يتجــاوز ال 200 جهــاز وحينمــا بــدأ الحــوار كان عــدد هــذه 

االجهــزة لدينــا نحــو الفيــن.
وحــول تهديــدات ترامــب ضــد االتفــاق النــووي قــال ظريــف 'الشــك انهــم لوكانــوا قادريــن علــى فعــل شــئ لكانــوا 

ــوا'. فعل
ــن  ــراء االمريكيي ــع الخب ــال ان جمي ــووي وق ــاق الن ــى االتف ــاء عل ــي الموجــود بشــان االبق ــاع الدول ــى االجم واشــار ال

ــكا ايضــا. ــل المري ــران فحســب ب ــع االطــراف ليــس الي ــاق هــو االنســب لجمي ــون ان هــذا االتف يعرف
وشــدد الوزيــر ظريــف بالقــول انــه اليمكــن اعــادة التفــاوض بشــان االتفاق النــووي الذي اســتمرت المباحثــات المتعلقة 
بــه اكثــر مــن عاميــن كمــا ان التمهيــد لهــذه المباحثــات اخــذ اكثــر مــن 10 اعــوام . واالتفــاق هــو انتصــار الدبلوماســية امــام 

الضغوط.
ووصــف قــرار الرئيــس االميركــي بمنــع دخــول رعايــا 7دول غالبيتهــا مســلمة، االراضــي االمريكيــة بانــه اســاءة للشــعب 
ــن هــم  ــا االيرانيي ــان الرعاي ــات ف ــكا وبحســب االحصائي ــي امري ــن جــدا ف ــن ، ناجحي ــا االيرانيي ــال ان الرعاي ــي وق االيران

االكثــر تعلمــا واالنشــط فــي الحقــل التجــاري مقارنــة برعايــا الــدول االخــرى .
ــة  ــن الحكوم ــز بي ــة تمي ــا يطرحــوه مــن مزاعــم مــن ان االدارة االميركي ــف م ــى زي ــل عل ــرار دلي واضــاف ان هــذا الق
والشــعب فــي ايــران مؤكــدا وكمــا قلــت لكــم فــان التهديــد الجــدوى لــه وان التهديــد واالســاءة اليزيــدان الشــعب االيرانــي 

اال اتحــادا وتضامنــا.
وحــول التصريحــات االخيــرة للمســؤولين الغربييــن والصهاينــة بشــان اهــداف االختبــار الصاروخــي االخيــر فــي ايــران 
ــال الدكتــور ظريــف: ردا علــى االتهامــات المطروحــة فهــل انهــم مســتعدون للقــول بانهــم لــن يســتخدموا اســلحتهم  ق
الغــراض غيــر دفاعيــة ؟ مؤكــدا لكــن ايــران تعتمــد بالفعــل هــذه السياســة فهــي لــم تعتــد علــى اي بلــد منــذ 250 عامــا 
لكنهــا فــي الوقــت ذاتــه اثبتــت لــكل مــن تســول نفســه لمهاجمتهــا، كمافعــل صــدام ان مقاومــة وارادة الشــعب االيرانــي 

التقهــر.
ــد  ــى تهدي ــي انهــم يلجــاون ال ــة؟ يعن ــى الطاول ــت عل ــارات الزال ــع الخي ــة ان جمي ــون معنــى جمل واوضــح هــل تعرف

ــوم. ــران كل ي اي
وحــول مــا يجــري فــي اليمــن قــال الوزيــر ظريــف نحــن ومنــذ بــدء االزمــة فــي اليمــن اكدنــا علــى ضــرورة وقــف اطــالق 
النــار وحتــى ارســلنا قبــل كل ذلــك رســالة الــى وزيــر الخارجيــة الســعودي اعلنــا فيهــا اســتعدادنا للتعــاون الثنائــي للحيلولــة 

دون وقــوع االزمــة فــي اليمــن.
وشدد بالقول ان ايران وكما اعلنت منذ عامين مستعدة للتعاون مع اي دولة النهاء النزاع في اليمن.

واضــاف 'كمــا تعرفــون فــان مشــروع القــرار الــذي تقدمــت بــه ايــران عــام 2013 النهــاء االزمــة فــي ســوريا اصبــح وبعــد 
عاميــن مــن انــدالع الحــرب فــي هــذا البلــد ، اساســا للقــرار 2254 الصــادر عــن مجلــس االمــن ونحــن بعــد تفاقــم االزمــة 

فــي اليمــن مباشــرة، قدمنــا مشــروع قــرار مماثــل فــي هــذا المجــال.
واوضــح 'نحــن نعتقــد ان جميــع دول المنطقــة بمــا فيهــا ايــران والســعودية لهــا مصالــح مشــتركة فــي انهــاء االزمــات 
ــي  ــة ف ــاون مــع اي دول ــران مســتعدة للتع ــدول االخــرى ، سياســي وان اي ــن وال ــد لليمــن وســوريا والبحري والحــل الوحي

المنطقــة النهــاء االضطرابــات.

مــن جانبــه دعــا الوزيــر ظريــف االمــم المتحــده الــي ان تعلــب دورا اكثــر فعاليــة فــي هــذه االزمــات معلنــا عــن اســتعداد طهــران 
للتعــاون مــع االميــن العــام ودعــم جهــوده.

الرئيس روحاني: انتصار منتخبنا الوطني..تتمة
اخرى موجة من الفخر والبهجة لدى الشعب االيراني المحب للرياضة.

واضــاف: ان هــذا االنتصــار دليــل اخــر علــى قــدرات وجــدارة رياضيــي ايــران االبيــة لتســلق قمــم المفاخــر فــي جميــع االلعــاب 
الرياضيــة.

وقــال رئيــس الجمهوريــة: اننــي اوجــه التهنئــة بهــذا االنتصــار القيــم للمواطنيــن االعــزاء والبطــال هــذه المســابقات، واثمــن 
ــة  ــة الضياف ــالد خاص ــة بالب ــال الرياض ــي مج ــؤولين ف ــن والمس ــن والمعنيي ــع المدربي ــل جمي ــن قب ــة م ــرة المبذول ــود المثم الجه
المميــزة مــن قبــل اهالــي كرمانشــاه المنجبــة لالبطــال، ســائال العلــي القديــر بالرفعــة لشــبابنا االعــزاء فــي جميــع مجــاالت العمــل 

والتنافــس.
يذكــر ان الجمهوريــة االســالمية فــي ايــران توجــت ببطولــة كاس العالــم للمصارعــة الحــرة التــي أقيمــت علــى مــدى يوميــن 
فــي صالــة اإلمــام الخمينــي /قــدس ســره/ الرياضيــة بمدينــة »كرمانشــاه« غــرب البــالد، بعــد فوزهــا فــي اللقــاءات النهائيــة علــى 

اميــركا 5-3 ، وذلــك للمــرة الثامنــة فــي تاريخهــا والسادســة علــى التوالــي.
وقــد لعــب منتخبنــا الوطنــي فــي هــذه المنافســات ضمــن المجموعــة الثانيــة إلــى جانــب منتخبــات تركيــا، والهنــد، ومنغوليــا، 

حيــث تأهــل بعــد تحقيــق لثالثــة إنتصــارات فــي هــذه المنافســات لــدور نهائــي البطولــة.

مسؤول قطري: لدينا اتصاالت..تتمة
فــي مواقــف العمــادي الــذي عرّفــه الموقــع بأنــه الوســيط القطــريّ بيــن »إســرائيل« وحمــاس اتهامــه الســلطة الفلســطينية 

بعــدم التعــاون فــي تشــكيل لجنــة فنيــة لحــّل مشــكلة الطاقــة فــي غــزة.


