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الحشد الشعبي: من المعيب..تتمة
ــذ  ــرب منف ــدة ق ــدة جدي ــاء قاع ــى إنش ــل عل ــي يعم ــالل االمريك ــي ان »االحت ــاف الزامل واض
ــة مــن ســوريا  ــة الواســعة لتكــون قريب ــة الصحراوي ــي المنطق ــى الحــدود الســورية ف ــد عل الولي

ــران«. ــع روســيا واي ــاك م ــر هن ــي الصــراع الدائ ــوازن ف إلحــداث ت
وجــدد الزاملــي رفضــه »ألي تواجــد أجنبــي علــى األراضــي العراقيــة ســواء كانــت مــن قبــل 
قــوات االحتــالل األمريكــي أو غيرهــا«، مشــددًا علــى ضــرورة »احتــرام جميــع الــدول لســيادة 

ــراق«. الع
ووصــف النائــب عــن التحالــف الوطنــي محمــد الصيهــود امــس الثالثاء,الرئيــس األميركــي 

دونالــد ترامــب بـ”اللــص األكبــر”.
وقــال الصيهــود فــي تصريــح صحفــي إن,الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب هــو اللــص األكبــر 
لثــروات الشــعوب ومــا حصــل فــي الســعودية خيــر دليــل علــى ذلــك عندمــا زارهــا عقــب توليــه 

الرئاســة”.
ــدء  ــراق والب ــي الع ــة ف ــة السياســية الحالي ــود عن”عــزم ترامــب ازاحــة الطبق وكشــف الصيه
بمشــروع جديــد لغــرض التســلط علــى مقاليــد االمــور فــي العــراق مــن خــالل سياســيين 

يدعمهــم ترامــب وان يكــون لهــم منصــب فــي العــراق”.
واكــد أن “هــذا المشــروع تــم االنتبــاه لــه وســيتم قطــع الطريــق علــى ترامــب وكل شــخص 

يريــد ان يعبــث بالعمليــة السياســية وتغييــر مجراهــا الطبيعــي”.

أوساط فلسطينية: تصعيداالشتباك..تتمة
وأضافــت الحركــة فــي بيــان لهــا علــى لســان الناطــق باســمها، عبــد اللطيــف القانــوع، ، أن 

ــة بالتناقضــات«. ــة مليئ »اشــتراطات الحكوم
وقــال القانــوع: »الــوزراء يمارســون مهامهــم، والمعابــر كافــة بيــد الحكومــة، وال يوجــد مــا 

ــا«. ــن أهله ــات ع ــع العقوب ــة ورف ــزة الخانق ــات غ ــل أزم ــا لح يعيقه
ــى »تمكيــن شــامل« فــي قطــاع غــزة، والســماح  ــاء، إل ــق امــس الثالث ودعــت حكومــة التواف
بعــودة جميــع الموظفيــن القدامــى للعمــل، فيمــا قالــت، فيمــا رهنــت اســتيعاب 20 ألــف موظــف 

ــة العقبــات. كمــا قالــت. مــن موظفــي غــزة الجــدد، حــال تمكيــن الحكومــة وإزال
هــذا وامتــدح وزيــر الحــرب »اإلســرائيلي« أفيغــدور ليبرمــان، التنســيق األمنــي مــع الســلطة 
الفلســطينية، ووصفــه بالعميــق، فــي ســياق تعليقــه علــى إنقــاذ أجهــزة الســلطة جندييــن 

ــن. ــة جني ــى مدين ــال إل ــرائيليين« دخ »إس
ونقلــت اإلذاعــة »اإلســرائيلية« عــن ليبرمــان قولــه امــس الثالثــاء: »الفلســطينيون يدركــون 

أن التعــاون مصلحــة متبادلــة ومشــتركة، وعليــه فــإن الطرفيــن يحافظــان علــى التنســيق«.
وأشــار إلــى أن إعــادة ســالح الجنــدي »اإلســرائيلي« الــذي انتــزع منــه، يشــير إلــى »تنســيق 

أمنــي عميــق علــى األرض«، وأنــه يأمــل أن يســتمر هــذا التنســيق. 
وقال ليبرمان: »التنسيق األمني وأفراد الشرطة الفلسطينية يستحقون كلمة طيبة«. 

ــة،  ــة الغربي ــن، شــمالي الضف ــة جني ــى مدين ــن إل ــان »إســرائيليان« دخــال االثني وكان جندي
ــا. ــزة الســلطة وتنقذهم ــل أن تتدخــل أجه وتعرضــا للضــرب مــن شــبان فلســطينيين، قب

ــد  ــة عه ــال الطفل ــاء، اعتق ــس الثالث ــاح ام ــة، صب ــة صهيوني ــددت محكم ــرى م ــة اخ ــن جه م
التميمــي ووالدتهــا، حتــى تاريــخ )3-11(.

العســكرية  »عوفــر«  فــي محكمــة  التميمــي،  عهــد  الطفلــة  األســيرة  محاكمــة   ، وبــدأت 
ــن،  ــل آخري ــة عم ــض وإعاق ــداء والتحري ــا »االعت ــن بينه ــًا، م ــا 12 اتهام ــت له ــة، إذ وجه الصهيوني

والمشــاركة فــي أعمــال عنــف وإشــراك آخريــن فيهــا«.
وقــرر القاضــي العســكري »اإلســرائيلي«، محاكمــة األســيرة عهــد التميمــي فــي جلســة مغلقــة، 

حيــث تــم طــرد الصحفييــن مــن القاعــة دون إبــداء »االســباب«.
وكانــت عهــد )17 عامــًا( قــد ظهــرت فــي مقطــع فيديــو، وهــي تصفــع وتضــرب جندييــن 
»إســرائيليين«، كانــا يحــاوالن اقتحــام ســاحة منــزل عائلتهــا أثنــاء احتجــاج فــي بلــدة النبــي صالــح، 

مســقط رأســها.
ميدانيــا شــنت قــوات االحتــالل االســرائيلي، فجرامــس الثالثــاء حملــة اعتقــاالت طالــت عــددا 

مــن المواطنيــن فــي محافظــات الضفــة الغربيــة.
وقالــت مصــادر عبريــة ان قــوات االحتــالل اعتقلــت 13 مواطنــا فــي مناطــق مختلفــة مــن الضفــة 

بدعــوى انهــم مطلوبيــن، مؤكــدة انــه جــرى نقلهــم الــى الشــاباك للتحقيــق معهم.
مــن جهتهــا قالــت مصــادر امنيــة فلســطينية ان قــوات االحتــالل اقتحمــت مخيــم نــور شــمس 
فــي طولكــرم، وداهمــت عــدة منــازل واعتقلــت كال مــن: نهــاد ابــو حــرب، ومحفــوظ ابــو عيشــة، 

وعــالء ابوقصيــدو، وفــارس خليفــة.

دمشق: »إسرائيل« ستتواجه..تتمة
واســتهدف طيــران القــوات الحكوميــة الســورية محــاور القتــال العنيفــة بيــن الفصائــل المقاتلــة 
والمتطرفــة والقــوات التركيــة مــن جهــة، ووحــدات حمايــة الشــعب الكرديــة وقــوات الدفــاع 
ــة  ــوط وآكجل ــر بل ــي ودي ــكا غرب ــام وأش ــرى حم ــي ق ــاور ف ــى مح ــرى، عل ــة أخ ــن جه ــي م الذات
وبافلــورة ومحــاور أخــرى فــي ناحيــة جنديــرس بالريــف الجنوبــي الغربــي لعفريــن، بالتزامــن مــع 
اشــتباكات فــي ريفــي عفريــن الشــمالي والشــمالي الشــرقي، ومحــاور أخــرى فــي ريــف راجــو.

وأســفرت االشــتباكات عــن ارتفــاع عــدد القتلــى إلــى 159 مــن مقاتلــي وحــدات حمايــة الشــعب 
الكرديــة وقــوات الدفــاع الذاتــي منــذ 24 يومــا مــن العمليــات العســكرية، فيمــا ارتفــع عــدد القتلــى 
فــي صفــوف عناصــر قــوات عمليــة »غصــن الزيتــون« إلــى 202، بينهــم 29 قتيــال مــن جنــود القــوات 
ــع  ــة م ــل المســلحة المتحالف ــي الفصائ ــن مقاتل ــة م ــا البقي ــان، فيم ــاران اثن ــم طي ــة بينه التركي

تركيــا، حســب النشــطاء.
مــن جانبهــا أعلنــت »قــوات ســوريا الديمقراطيــة« )قســد( ، االثنيــن، إســقاط طائــرة اســتطالع 

تركيــة بــدون طيــار فــي محــور قريــة قوديــة بعفريــن شــمال غــرب ســوريا.
ونقلــت وكالــة ســبوتنيك عــن بيــان صــادر عــن المركــز اإلعالمــي لقــوات قســد، أنــه »تمكنــت 
الدفاعــات الجويــة لقواتنــا فــي عفريــن اليــوم 12 شــباط/فبراير، مــن إســقاط طائــرة اســتطالع مــن 

دون طيــار مــن نــوع بيرقــدار فــي ســماء عفريــن فــي محــور قريــة قوديــه«.
وأضــاف البيــان »كان الرئيــس التركــي رجــب طيــب اردوغــان قبــل أيــام قــام بالتوقيــع علــى 
ــر  ــيكون آخ ــذا س ــأن ه ــدرك ب ــر م ــن غي ــماء عفري ــى س ــالها إل ــل إرس ــرة قب ــذه الطائ ــم ه جس

ــا«. ــق له تحلي

الكعبي: سنصطف امام الكيان الصهيوني..تتمة
ــب حــزب اهلل، موضحــا: نحــن  ــى جان ــاء ال ــوف النجب ــى وق ــع المراســلين عل ــي جم ــد ف وأك
ــن نتوقــف حتــى  ــة مــن محــور المقاومــة ول ــان الصهيونــي فــي كل منطق ســنصطف امــام الكي
ــنواجه  ــدس الشــريف، وس ــل الق ــر كام ــي وتحري ــان الصهيون ــى الكي ــر والقضــاء عل ــاد الخط ابع

ــة االســالمية. ــوات المقاوم ــش الســوري وق ــع الجي ــف م ــن خــالل التكات ــن م المعتدي
ووصــف اســقاط المقاتلــة الصهيونيــة مــن قبــل الجيــش الســوري الــذي كان ردا علــى 
تجــاوزات الكيــان الصهيونــي، بالعمــل الشــجاع، قائــال: أن الجيــش الســوري أثبــت اقتــداره فــي 

ــب. ــي الغاص ــدو الصهيون ــة الع مواجه
وبيــن الشــيخ الكعبــي: أن اميــركا اضطــرت بالتدخــل المباشــر وقصفــت قــوات الحشــد 
الشــعبي للدفــاع عــن عصابــات »داعــش« االرهابيــة بعدمــا تلقــت هزائــم متتاليــة مــن القــوات 
العراقيــة كذلــك تدخــل ســالح جــو الكيــان الصهونــي وقصــف مقــرات الجيــش الســوري وقــوات 
المقاومــة لكــي يثبــت مــرة اخــرى بــان اســرائيل هــو الداعــم االساســي لالرهابيين علــى االراضي 

الســورية وذلــك جــاء بهــدف الحــد مــن هزائــم العصابــات االرهابيــة التــي تحــارب نيابــة عنــه.
ــة االســالمية  ــام المقاوم ــن ع ــت أن امي ــالم المعارضــة أعلن ــر أن وســائل االع ــر بالذك الجدي
ــى ريــف دمشــق، فظهــور  ــم اســتهدافه فــي هجــوم المقاتــالت االســرائيلة عل ــاء ت حركــة النجب
ــك  ــع تل ــد جمي ــة فن ــع وكاالت االعــالم اللبناني ــرات وحــواره م ــام الكامي ــي ام ــرم الكعب الشــيخ أك

ــم. المزاع

الرئيس روحاني: شعبنا عاقد العزم..تتمة
واكــد بــان الثــورة االســالمية جــاءت مــن اجــل االســتقالل والحريــة وثقافــة االســالم والثقافــة 
الوطنيــة وارســاء الجمهوريــة االســالمية واضــاف، ان الشــعب يــرى بــان هــذا الطريــق ال يمكــن 

الرجــوع عنــه وســيواصل بقــوة اهدافــه والطريــق الــذي اختــاره.
واعتبــر رئيــس الجمهوريــة تالحــم جميــع شــرائح الشــعب واســتعدادهم للتضحيــة فــي العــام 

1979 بانــه  الســبب فــي انتصــار الثــورة.
واكــد بانــه مــا دام التالحــم والتكاتــف قائمــا فــي المجتمــع ســتدوم الثــورة االســالمية وان اي 
قــوة خارجيــة وأي مجموعــة او زمــرة ال يمكنهــا ان تفعــل شــيئا مــادام الشــعب االيرانــي متالحمــا 

وموحدا.
كمــا اشــار الــى مــا بذلــه االمــام الخمينــي /قــدس ســره/ مــن الجهــود النقــاذ ايــران مــن النظــام 

الملكــي الفاســد واضــاف ان الشــعب ايرانــي كان يلتــف حــول االمــام الراحــل.

حمودي: الكيان الصهيوني الينام..تتمة
 للثــورة االســالمية فــي إيــران، إّن الثــورة االســالمية فــي ايــران معجــزة فــي ظــل ظرفهــا الــذي 

كان العالــم فيــه خاضعــًا لهيمنــة القــوى الكبــرى«، مؤكــدًا عمــق العالقــة بينهــا وبيــن العــراق.
وأضــاف: أّن الثــورة االســالمية فــي إيــران إنتصــرت بقيــادة علمائيــة وإســتطاعت أن تســتمر 
بإعتمادهــا علــى شــعبها رغــم الحصــار وتقدّمــت بــكل المجــاالت حتــى أصبحــت نموذجــًا رائعــًا 
تهتــدي بــه شــعوب العالــم التواقــة للحريــة والكرامــة والرافضــة للهيمنــة واالســتكبار، منوهــًا إلــى 

أّن مــن مفاخرهــا أّن الكيــان الصهيونــي أمســى الينــام إال وهــو خائــف منهــا«.
وأكــد، أّن العالقــة بيــن العــراق وإيــران هــي األكثــر تميــزًا بفضل مواقــف الجمهورية االســالمية 
ــي  ــه الديمقراط ــاء نظام ــه وإرس ــل حريت ــل ني ــن أج ــراق م ــعب الع ــت ش ــي دعم ــران الت ــي اي ف
وتعزيــز وحدتــه والخــروج مــن اإلحتــالل، الفتــًا إلــى أّن أكثــر مــن 3000 طالــب عراقــي تحتضنهــم 
إيــران وأنهــا تمــدّ العــراق بالغــاز والكهربــاء ودعمــت العــراق بالخبــرة والســالح بمواجهــة داعــش.

طيران العدوان السعودي الغاشم يشن..تتمة
 وعسير ما أدى الى استشهاد وجرح ثمانية مواطنين.

ــر اســتهداف  ــن، إث ــب مواطــن منتصــف مســاء االثني ــن وأصي ــد استشــهد 7 مواطني وكان ق
ــو بمحافظــة تعــز. طيــران العــدوان لبئــر مــاء فــي مديريــة الصل

واستشــهد 9 مواطنيــن مــن أســرة واحــدة بينهــم 5 نســاء، إثــر غارتيــن لطيــران العــدوان علــى 
منزلهــم فــي منطقــة الشــرجة بمديريــة الجراحــي بالحديــدة.

ميدانيــًا، قتــل العديــد مــن المرتزقــة أمــس الثالثــاء وجــرح آخــرون خــالل كســر زحــف لهــم 
علــى مدينــة ميــدي كان مســنودا بالطيــران الحربــي واالســتطالعي واألباتشــي لقــوات العــدوان 

الغاشــم.
وقــال مصــدر عســكري يمنــي لصحيفتنــا، أن أعــداد كبيــرة فــي صفــوف المرتزقــة قتلــوا 

وجرحــوا بينهــم ســودانيون دون إحــراز أي تقــدم فــي الزحــف علــى ميــدي.
وأوضــح المصــدر الطيــران الحربــي للعــدوان شــن أكثــر مــن 30 غــارة وطيــران األباتشــي قصــف 

منطقــة العمليــات فــي ميــدي بأكثــر مــن 100 صــاروخ إلســناد مرتزقــة علــى األرض دون جــدوى.
ويأتــي هــذا فــي ســياق محــاوالت العــدوان المســتمرة والفاشــلة للتقــدم والســيطرة باتجــاه 
ــوا بهــم فــي كل مــرة،  ميــدي، غيــر أن رجــال الجيــش واللجــان الشــعبية لهــم بالمرصــاد، وينكل

ممرغيــن أنــوف المرتزقــة عبــاد المــال الســعودي فــي رمــل ميــدي الملتهــب.
ونفــذ الجيــش اليمنــي واللجــان الشــعبية أمــس الثالثــاء، عمليــة نوعيــة فــي جبهــة مــأرب 

علــى مواقــع مرتزقــة العــدوان الســعودي فــي القــرن.
واكــد المصــدر عــن قتلــى وجرحــى فــي صفــوف المرتزقــة خــالل العمليــة العســكرية علــى 
مواقعهــم فــي القــرن، موضحــًا ان الجيــش واللجــان الشــعبية تمكنــوا مــن افشــال محاولــة زحــف 

لمرتزقــة العــدوان باتجــاه حريــب نهــم وانبــاء عــن قتلــى وجرحــى.
وكان الجيــش اليمنــي واللجــان قــد نفــذوا أمــس عمليــة نوعيــة علــى مواقــع مرتزقــة 
الســعودية فــي المفاليــس بمديريــة حيفــان تعــز اســفرت عــن عــن ســقوط قتلــى وجرحــى بيــن 

ــم. صفوفه
وأفشــل افــراد الجيــش واللجــان الشــعبية أمــس الثالثــاء محاولــة تســلل لمرتزقــة العــدوان 
الســعودي االميركــي باتجــاه جبــل فاطــم بحريــب القراميــش بمحافظــة مــأرب، وســقوط قتلــى 

وجرحــى فــي صفوفهــم.
وأكــد المصــدر جهوزيــة الجيــش واللجــان الشــعبية فــي مختلــف المياديــن والجبهــات 

والتصميــم علــى تطهيــر اليمــن مــن دنــس الغــزاة والمنافقيــن مهمــا كانــت التضحيــات.

الشهر القادم.. وزراء خارجية روسيا..تتمة
وستســتضيف أســتانة أيضــًا جولــة جديــدة مــن محادثــات أقــل فــي المســتوى بيــن األطــراف 

الثالثــة تتنــاول األزمــة الســورية.
وكانــت الجولــة الثامنــة مــن مفاوضــات أســتانة حــول ســوريا قــد انطلقــت فــي 21 كانــون األول/ 
ــن، حيــث يجــري  ــف المعتقلي ــا مل ــمّ البحــث خالله ــن. وت ديســمبر الماضــي، واســتمرت يومي
العمــل علــى وثيقــة مجموعــة العمــل لتبــادل المعتقليــن فــي ســوريا، بحســب مبعــوث الرئيــس 
الروســي الخــاص إلــى ســوريا ألكســندر الفرنتييــف. كمــا بحــث أســتانة 8 ملــف نــزع األلغــام، 

وناقــش منطقــة خفــض التوتــر فــي إدلــب.
مصــادر رئاســية تركيــة كانــت قــد أكــدت فــي 8 شــباط/ فبرايــر الجــاري أن األطــراف الثالثــة 
اتفقــوا علــى عقــد لقــاء قمــة فــي اســطنبول قريبــًا، كمــا اتفقــوا علــى إقامــة مواقــع مراقبــة جديــدة 
فــي إدلــب الســورية فــي إطــار تعزيــز تطبيــق اتفــاق أســتانة والتفاهــم الروســي التركــي علــى 
ــاب، وبحــث  ــز مكافحــة اإلره ــى تعزي ــة إل ــة خاصــة، إضاف ــة المقبل ــي المرحل األرض الســورية ف

الوضــع اإلنســاني فــي الغوطــة الشــرقية.

تقرير أممي: ارتفاع  معدل الناتج المحلي..تتمة
 والهنــد وبنغالديــش وبوتــان وباكســتان وســري النكا والمالديــف ونيبــال وافغانســتان وجــزر 
ســليمان الــى 6,5 % فــي 2018 و 7% فــي 2019  كمــا مــن المرجــح ان يبقــى التضخــم مســتقرا وعنــد 

المســتوى األدنــى .
ــة فــي عــام  ــة اإليراني ــى تحقيــق التحســن الملحــوظ للظــروف اإلقتصادي ــر ال ويشــير التقري
2017  مضيفــا أن إرتفــاع الناتــج المحلــي اإلجمالــي بعــد تســجيل النمــو الملحــوظ بنســبة 12,5 % 
فــي 2016 والــذي تحقــق عبــر تنميــة الصــادرات وزيــادة إنتــاج الخــام وصــل الــى المســتوى الملفــت 
للنظــر  5,3 % فــي عــام  2017 ومــن المتوقــع ان يبقــى نمــو إجمالــي الناتــج المحلــي فــي إيــران عنــد 
أكثــر مــن 5% فــي عامــي 2018 و2019 بســبب السياســات الماليــة وتحســين القطــاع األجنبــي بيــد 
أن اســتمرار هــذا النمــو يعتمــد علــى إســتقطاب االســتثمارات األجنبيــة واإلبتعــاد عــن المخاطــر 

الجيوسياســية.

الشعب البحريني يبدأ أولى خطوات..تتمة
ويذلونــه بصنــوف األذى والضرائــب ويحمــون الجالديــن ويجنســون الغربــاء ويأتمــرون بأوامــر 

األجنبــي، وفــق البيان.
واعتبــر تيــار العمــل اإلســالمي أن الطريــق الوحيــد الــذي يمكــن ســلكه هــو االســتمرار فــي 
الثــورة: “إن  االســتمرار فــي طريــق الجهــاد واإلبــاء هــو وحــده الحــل األصــح حتــى نقيــم معــًا حكمــًا 

صالحــًا جديــدًا ينعــم فيــه شــعبنا بالســالم والرقــي والكرامــة”.
الجديــر بالذكــر أن القــوى الثــورة والمجاميــع الشــعبية تســتعد إلحيــاء الذكــرى الســابعة 
للثــورة، والمصــادف اليــوم األربعــاء 14 فبرايــر 2018، وقــد دعــت القــوى الثوريــة إلــى عصيــان جزئــي 
فــي الرابــع عشــر والخامــس عشــر مــن فبرايــر، فــي هــذه األثنــاء يواصــل النظــام قمعــه وتعســفه 

تجــاه الحــراك الشــعبي بوتيــرة متزايــدة.
ــي  ــي جــرت ف ــى المناقشــات الت ــن عل ــي البحري ــوق اإلنســان ف ــت اوضــاع حق ــذا وهيمن ه
مجلــس اللــوردات البريطانــي حــول اوضــاع حقــوق اإلنســان فــي دول مجلــس التعــاون وحضرهــا 

الناشــط الحقوقــي البحرانــي ســيد أحمــد الوداعــي, وتحــول النقــاش فيهــا الــى اســتجواب لــوزارة 
ــورد أحمــد ,  الخارجيــة البريطانيــة بشــأن سياســتها حيــال البحريــن حيــث تعــرض ممثلهــا الل
وزيــر الدولــة فــي وزارة الخارجيــة الــى حــرج شــديد, بعــد ان حاصــره عــدد مــن أعضــاء مجلــس 
اللــوردات باألســئلة حــول إنتهــاكات حقــوق اإلنســان وعــن موقــف الحكومــة البريطانيــة المنحــاز 

للنظــام حيالهــا.

القائد: الشيعة والسنة في ايران وقفوا..تتمة
 كاجهــزة تحليــة الميــاه وســكة الحديــد يجــب أن تُتابــع بشــكل جــدّي مــن قبــل المســؤولين 
فــي الحكومــة، كمــا يمكــن معالجــة هــذا األمــر عبــر اســتقدام القطــاع الخــاص واســتخدام مــوارد 

صنــدوق التنميــة الوطنيــة«.
ولفــت ســماحته الــى أن محافظــة سيســتان وبلوجســتان كمحافظــات كردســتان وكلســتان 
ــيعة،  ــنة والشّ هــي مظهــر للوحــدة االســالمية ونمــوذج للتعــاون والتّعايــش األخــوي بيــن السّ
وأكــد علــى ضــرورة التّحلــي بالوعــي فــي مواجهــة مؤامــرات التفرقــة قائــال: شــهادة شــاب ســني 
فــي مرحلــة الدّفــاع المقــدس أو شــهادة عالــم ديــن ســني دفاعــا عــن الثــورة اإلســالمية علــى يــد 
أعــداء الثــورة يــدل علــى أن األخــوة الشــيعة والسّــنة فــي الجمهوريــة االســالمية فــي ايــران كانــوا 
الــى جانــب بعضهــم البعــض فــي أصعــب المياديــن، ويجــب تســليط الضــوء علــى هــذه الحقائــق 

والوحــدة الحقيقيــة عبــر النشــاطات الثقافيــة والفنيــة.
وأكــد ســماحة القائــد الخامنئــي أن صمــود الجمهوريــة االســالمية فــي ايــران امــام الجاهليــة 
الحديثــة رغــم الحظــر والمؤامــرات العســكرية والثقافيــة لألعــداء هــو مــن ثمــار ايمــان وتضحيــات 
الشّــعب وقــال: الشــهداء والمضحــون هــم المظهــر الكامــل لإليمــان الراســخ فــي سلســلة االيمان 

والمقاومــة المهمــة للغايــة، ولــذا فــان النظــام االســالمي بحاجــة الــى تعظيــم وتكريــم الشــهداء.

إدارة ترامب تقترح 5 مليارات دوالر لمكافحة الهجرة
وكاالت:- اقترحــت اإلدارة األمريكيــة تخصيــص أكثــر مــن 5 مليــارات دوالر لمكافحــة الهجــرة غيــر 
ــة 2019،بحســب وزارة  ــي الســنة المالي ــع المكســيك ف ــدار م ــاء ج ــار دوالر لبن ــن 1,5 ملي ــر م الشــرعية، وأكث

ــي. ــن الداخل األم
وفــي بيــان قالــت الــوزارة التــي تشــرف علــى مثــل هــذا العمــل علــى المســتوى االتحــادي فــي الواليــات 
ــك  ــي ذل ــا ف ــر الشــرعية، بم ــار دوالر لمكافحــة الهجــرة غي ــي 5,1 ملي ــه حوال ــرح اإلدارة توجي المتحــدة: "تقت
ترحيــل المخالفيــن مــن البــالد. وفــي إطــار هــذه األمــوال، ســيخصص مبلــغ 571 مليــون دوالر لتعييــن 2000 
ضابــط آخــر، و1312 مــن موظفــي الخدمــة. ومــن المقــرر تخصيــص 1,9 مليــار دوالر لحمايــة الحــدود البحريــة".

وأضافــت الــوزارة: أن إدارة الرئيــس ترامــب "تطلــب 1,6 مليــار دوالر لبنــاء مــا يقــرب مــن 65 ميــال )حوالــي 
ــغ طــول الحــدود األمريكيــة  104 كــم( مــن الجــدار فــي جنــوب تكســاس" علــى الحــدود مــع المكســيك )يبل
المكســيكية أكثــر مــن 3200 كيلومتــر(. كمــا تعتــزم الحكومــة االتحاديــة تخصيــص 164 مليــون دوالر لتوظيــف 

750 عنصــرا كحــراس حــدود و153 موظفــا مــن موظفــي الدعــم.
وكشــفت الداخليــة أن "ميزانيــة 2019 تخصــص نحــو مليــار دوالر لمبــادرات تحمــي الشــبكات الســيبرانية 
االتحاديــة والقضــاء علــى نقــاط الضعــف والنظــم الحاســوبية، فضــال عــن 319 مليــون دوالر لحمايــة البنيــة 

التحتيــة الحيويــة" التابعــة لهــا.
وتبــدأ الســنة الماليــة 2019 فــي الواليــات المتحــدة فــي شــهر أكتوبر/تشــرين االول 2018. ويخضــع مشــروع 

الميزانيــة عــادة للتغييــرات بعــد أن ينظــر فيــه الكونغــرس بمجلســيه.
ويشــير تقريــر الميزانيــة، إلــى أن إجمالــي التمويــل المطلــوب لــوزارة األمــن الداخلــي فــي الســنة الماليــة 

2019، يبلــغ 47,5 مليــار دوالر، أي أعلــى بـــ 3,5 مليــار )7,8%( مــن المنصــوص عليهــا عــام 2018.

اعالمي سعودي: في الحائر يقدمون "الفياجرا" مجاناً!!
وكاالت:- يبــدو أن اإلعالمــي الســعودي أحمــد العرفــج لــم يكتــف بدعوتــه للتطبيــع مــع الكيــان إالســرائيلي 
منافقــة للنظــام الســعودي وترويجــا لسياســات ولــي العهــد، بــل ذهــب بــه عقلــه وانحــدر بــه حالــه “المــزري” إلــى 
الثنــاء علــى ســجون آل ســعود المظلمــة والتغنــي بســجن “الحائــر” وطــرق معاملــة الســجناء واإلحســان إليهــم 

حتــى أنــه تمنــى لــو قــدر لــه الســجن أن يســجن هنــاك بالحائــر.. حســب قولــه.
وفــي أحــدث وصــالت نفاقــه خــرج “العرفــج” علــى شاشــة “روتانــا خليجيــة”، ليمــدح النظــام ويثنــي علــى 
معاملتــه للســجناء وخاصــة ســجن الحائــر فــي محاولــة لتبريــر قمــع واســتبداد “ابــن ســلمان” لمعارضيــه، 

حيــث قال:”فــي ســجن الحائــر يوجــد خلــوة شــرعية ويجــد فياجــرا مجانيــة متاحــة للســجناء”.
وتابــع: “حتــى ال نفهــم خطــأ فــي النهايــة هــو ســجن لكــن أشــهد هلل أنــه تغيــر تمامــا وكل العامليــن 
بــه ينظــرون للمســاجين علــى أنهــم مرضــى نفســيين يحتاجــون عالجــا ويعطفــون عليهــم، وليــس بنظــرة 

التشــفي واالنتقــام منهــم كمجرميــن”.
يشــار إلــى أن اإلعالمــي الســعودي أحمــد العرفــج وتماشــيا مــع سياســة محمــد بــن ســلمان، قــد دعــا 
فــي نوفمبــر الماضــي إلــى التطبيــع مــع الكيــان إالســرائيلي، والتعايــش مــع وجــوده فــي المنطقــة, معتبــرًا أن 
قطــع العالقــات لــم يعــد مجديــا، وأن الكيــان لــم يعــد فــي الواجهــة، وأن “المشــكلة الحقيقيــة هــي مــع العــدو 

فــي اليمــن والمشــاكل مــع قطــر، وإيــران ”.
وجــاءت ردود أفعــال المعلقيــن علــى وســائل التواصــل االجتماعــي حينهــا، مهاجمــة ومنتقــدة لإلعالمــي 
الســعودي، و اعتبــر كثيــرون أن ظهــوره ليــس بريئــًا ، إنمــا ضمــن خطــة لتهيئــة األجــواء لتطبيــع ســعودي 
رســمي للعالقــات خاصــة مــع توالــي عــدة مؤشــرات فــي هــذا االتجــاه ، مــن أبرزهــا مــا كشــفه موقــع 
إســرائيلي عــن زيــارة ســرية قــام بهــا مؤخــرًا للكيــان االســرائيلي ولــي العهــد الســعودي محمــد بــن ســلمان.

حلف شمال األطلسي: نؤيد مهمة تدريب 
أكبر في العراق

وكاالت:- قــال ينــس ســتولتنبرج األميــن العــام لحلــف شــمال األطلســي يــوم الثالثــاء إن الحلــف 
مســتعد لالســتجابة لدعــوة وجهتهــا الواليــات المتحــدة لــه بهــدف توســعة بعثــة تدريــب صغيــرة التابعــة لــه 

فــي العــراق دعمــا إلعــادة إعمــار البــالد بعــد حــرب اســتمرت ثــالث ســنوات مــع تنظيــم "داعــش".
وكانــت رويتــرز ذكــرت فــي تقريــر أن وزيــر الدفــاع األمريكــي جيــم ماتيــس بعــث رســالة إلــى حلــف 
األطلســي الشــهر الماضــي يدعــو فيهــا الحلــف لتشــكيل بعثــة رســمية للتدريــب وتقديــم المشــورة فــي 

إطــار حملــة الرئيــس دونالــد ترامــب لدفــع الحلــف لبــذل مزيــد مــن الجهــد ضــد المتشــددين.
ويمثــل دعــم ســتولتنبرج مؤشــرا علــى أن التحالــف بــدأ يتخلــي عــن االعتراضــات التــي أبداهــا العــام 
ــف مــن  ــي الحل ــون ف ــرة لالنقســام فيمــا يخشــى الشــركاء األوروبي ــزال مثي الماضــي. لكــن المســألة ال ت

مهمــة أجنبيــة أخــرى مفتوحــة المــدة بعــد أكثــر مــن عقــد فــي أفغانســتان.
وقــال ســتولتنبرج فــي مؤتمــر صحفــي ”يتعيــن أن نكســب الســالم“ وقــال إنــه يتوقــع أن يبــدأ وزراء دفــاع 
الــدول األعضــاء فــي الحلــف التخطيــط لمهمــة تدريــب أكبــر خــالل اجتمــاع فــي بروكســل يــوم الخميــس 

وأن يتخــذ القــرار النهائــي فــي يوليــو تمــوز.
وتابــع قولــه ”مــن المهــم للغايــة إرســاء االســتقرار فــي البــالد بعــد انتهــاء العمليــات القتاليــة“. ويتمتــع 

ســتولتنبرج بعالقــات طيبــة مــع ترامــب وزار الرئيــس األمريكــي فــي البيــت األبيــض العــام الماضــي.
ورغــم أن الحلــف لديــه بضعــة مدربيــن يعملــون مــن الســفارة البريطانيــة فــي بغــداد فــإن وجــود بعثــة 
للحلــف توجــه لهــا المــوارد الماليــة مــن دول الحلــف وعددهــا 29 دولــة وستســمح للقــادة العســكريين بزيــادة 

عــدد الجنــود وتوســيع نطــاق التدريــب خــارج العاصمــة.
وســيجتمع ســتولتنبرج مــع رئيــس الــوزراء العراقــي حيــدر العبــادي خــالل مؤتمــر أمنــي بمدينــة 
ميونيــخ األلمانيــة هــذا األســبوع. ورفــض الحديــث عــن أعــداد الجنــود فــي العــراق لكنــه قــال إن التدريــب 

ــة المتفجــرات. ــاع ويتضمــن إزال ــد يشــمل وزارة الدف ق
وتأتــي مشــاركة الحلــف المحتملــة فيمــا قــال مســؤولون فــي مؤتمــر للمانحيــن بالكويــت هــذا األســبوع إن 
العــراق يحتــاج ألكثــر مــن 88 مليــار دوالر إلعــادة البنــاء. وأعلــن العــراق النصــر علــى تنظيــم الدولــة اإلســالمية 

فــي ديســمبر كانــون األول بعــد أن اســتعاد كل األراضــي التــي ســيطر عليهــا المتشــددون فــي 2014 و 2015.


