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العبادي: العالم وصف ما تم تحقيقه..تتمة
ــمالي  ــر وش ــي الحض ــق جنوب ــر مناط ــة تطهي ــن بعملي ــالح الدي ــات ص ــادة عملي ــرعت قي ــا ش ــاف: »كم وأض

الصينيــة إلــى وادي المعالــف«.
ــق الخــط  ــة وشــمالي طري ــار باشــرت بتفتيــش مناطــق عكاشــات والرطب ــات األنب ــات عملي ــع أن »قطع وتاب
الســريع، كمــا شــرعت قيــادة عمليــات الجزيــرة بعمليــة تفتيــش مناطــق أعالــي الفــرات الممتــدة مــن راوة والرمانــة 

علــى الحــدود العراقيــة الســورية، شــمااَل إلــى الحــدود الفاصلــة مــع قيــادة عمليــات نينــوى«.
وحســب البيــان، »عمليــة التفتيــش شــملت أيضــًا مناطــق وادي حــوران وتمكنــت مــن تدميــر معســكر 

ومضافــات لتنظيــم داعــش االرهابــي«.
مــن جهتهــا انتقــدت لجنــة العالقــات الخارجيــة النيابيــة، كلمــة اميــن عــام الجامعــة العربيــة والعاهــل الســعودي 
ــى  ــراق عل ــى انتصــار الع ــن االشــارة ال ــا م ــي الســعودية، لخلوه ــة ف ــة العربي ــاح القم ــك ســلمان، خــالل افتت المل

االرهــاب.
وقــال عضــو اللجنــة مثــال االلوســي، فــي تصريــح خــاص لـ)بغــداد اليــوم(، إن »الجامعــة العربيــة والســعودية 
ــا ان »االنتصــارات التــي حققهــا العــراق ال  ال تهتمــان للشــأن العراقــي ومــا يحــدث فــي الســاحة العراقيــة«، مبين

تــروق لهمــا«.
ــه، والمســؤول  ــه وتمول ــن تدعم ــاب، وهــي م ــن االره ــن للســعودية ان تدي ــف يمك وتســاءل االلوســي، »كي
االول عــن اراقــة الــدم العراقــي وتفتيــت الدولــة«، مؤكــدًا ان »المــال الســعودي ال يــزال يدعــم الطائفيــة فــي العــراق 

وحــزب البعــث المقبــور«.

قاسمي: الجامعة العربية تحولت..تتمة
وحــول البيــان الصــادر عــن القمــة العربيــة فــي الظهــران بالســعودية قــال، لالســف ان الجامعــة العربيــة 
تحولــت الــى قاعــدة ونــادٍ إلرضــاء وتحقيــق رغبــات دول عربيــة معينــة. هــذه الــدول اخطــأت فــي تحديــد العــدو، 
اذ انهــا بــدال عــن اســتهداف العــدو االســاس للعالــم العربــي اخــذت تســتهدف ايــران التــي تســعى فــي مســار 

ــة. ــي المنطق مكافحــة االرهــاب وإرســاء االمــن واالســتقرار ف
واضاف، ان الكثير من هذه الدول ستندم على فعلتها والزمن كفيل بأن يعلمها الدرس الالزم.

وحــول االتصــال الهاتفــي بيــن وزيــري الخارجيــة ونظيــره البريطانــي قــال، ان االتصــال جــرى مــن قبــل 
جونســون وتــم البحــث خــالل حــول قضايــا ســوريا والمنطقــة بالتفصيــل واعلــن ظريــف احتجــاج ايــران الشــديد 
علــى الهجــوم الــذي شــنته الــدول الثــالث علــى ســوريا والــذي يعــد جريمــة وانتهــاكا بجميــع المعاييــر والمعاهــدات 
ــدة ومنظمــات حظــر  ــة المحاي ــل الدولي ــن المحاف ــر م ــال ســند وتقري ــذي جــاء ب ــا ان هــذا االجــراء ال ــة كم الدولي

ــة يعتبــر اجــراء مرفوضــا.   االســلحة الكيمياوي
وحــول المحادثــات رفيعــة المســتوى مــع اوروبــا حــول حقــوق االنســان قــال، ان المحادثــات مــع االتحــاد 
ــات فــي وجهــات  ــا ومــن المؤكــد ان هنالــك خالف ــف القضاي ــد حــول مختل ــذ امــد بعي االوروبــي كانــت قائمــة من

ــا. ــي بعــض القضاي النظــر ف
ــه كان مطروحــا ولكــن ينبغــي  ــال، ان موضــوع زيارت ــى طهــران ق ــارة الرئيــس الفرنســي ال وحــول موعــد زي

ــارات بحاجــة الــى تمهيــدات خاصــة ليتــم تنفيذهــا. ــر لنــرى كيــف تســير االمــور.. فهــذه الزي الصب

رئيس المجلس: جذور الصراعات..تتمة
ــة ان  ــام تدعــم الحكومــة والشــعب اإليرانــي، مبين ــا أكــدت رئيســة البرلمــان الفيتنامــي، أن فيتن مــن جهته
البلديــن تجمعهمــا عالقــات عريقــة وتقليديــة، قائلــة: ان ايــران وفيتنــام كانــت لديهمــا عالقــات عريقــة وتقليديــة.

ــدان  ــف البل ــأن يضاع ــا ب ــن أمله ــي، معربــة ع ــعب االيران ــة والش ــا الحكوم ــم دوم ــام تدع ــت: ان فيتن وأضاف
التعــاون فيمــا بينهمــا، وزيــادة التواصــل بيــن الشــعبين، مــن أجــل رفــع مســتوى التنميــة واالســتقرار لــدى البلديــن.

اليوم..وفد برلماني ايراني..تتمة
وتابــع نقــوي حســيني، ان هــذه الحــرب بالوكالــة قــد بــاءت بالفشــل وان الهزيمــة قــد لحقــت بجماعــة داعــش 
ــا  ــز حضورهم ــدءا يحــاوالن تعزي ــي يشــعران بالغضــب وب ــان الصهيون ــركا والكي ــإن أمي ــذا ف ــن ل وســائر اإلرهابيي

بالمنطقــة ودعــم حلفائهمــا فيهــا عبــر التشــبث بأعمــال إجراميــة وعدوانيــة مــن هــذا القبيــل.
وأضــاف نقــوي حســيني، ان هــذا الهجــوم الصاروخــي تــم تنفيــذه بتمويــل ســعودي ومــن اجــل أن ال تكــون 

تهديــدات ترامــب فارغــة فقــد بــادروا للقيــام بهــذا العمــل الــذي ســيندمون عليــه بالتأكيــد.

اللواء جعفري: النظام االسالمي..تتمة
وفــي إشــارة لــه الــى كفــاءات قــوات التعبئــة اليرانيــة أّكــد جعفــري أّن هــذه القــوات تركــت بصماتهــا فــي جميــع 
ســاحات مواجهــة األزمــات التــي شــهدتها البــالد منــذ انــدالع الثــورة حتــى يومنــا هــذا وأّن الحــرس الثــوري يعتــز 

بهــذه القــوات التعبويــة المقدســة وبتولــي مهمــة قيادتهــا.

رئيس السلطة القضائية: مزاعم..تتمة
وفــي جانــب اخــر مــن تصريحاتــه، تطــرق رئيــس الســلطة القضائيــة الــى هجــوم امريــكا وفرنســا وبريطانيــا 
االخيــر علــى بعــض المناطــق فــي ســوريا، قائــال ان االيــام االخيــرة شــهدت هجومــا اجراميــا مــن جانــب محــور 

الشــرّ والجريمــة فــي المنطقــة ضــد ســوريا.
واكــد ايــة اهلل آملــي الريجانــي ان امريــكا وحلفاءهــا يســخرون مــن القوانيــن الدوليــة وشــنّوا هجومــا علــى 
هــذه المنطقــة عبــر اكذوبــة اســتخدام الســالح الكيمائــي المتكــررة؛ معربــا عــن اســفه لمواقــف عــدد مــن الزعمــاء 
ــم للهجــوم  ــن دعمه ــوي الشــريف ع ــث النب ــد المبع ــية عي ــوا عش ــن اعلن ــم االســالمي، الذي ــي العال ــالء ف العم

االجرامــي ضــد ســوريا.
وفــي معــرض التعليــق علــى الجشــع االمريكــي حــول 'التفــاوض مــع ايــران بشــأن قدراتهــا الصاروخيــة'، قــال 
رئيــس الســلطة القضائيــة ان هــؤالء يطرحــون المفاوضــات حــول الموضــوع الصاروخــي فــي ظــل االجــواء الراهنــة؛ 
ــدول االســالمية؟  ــق بكــم الشــعوب وال ــه يمكــن ان تث ــون بان ــف تظن ــه، كي ــم ان ــا يطــرح هــذا الســؤال عليه بم
ونظــرا إلجراءاتكــم قبــال االتفــاق النــووي، وايضــا الهجــوم االجرامــي االخيــر هــل تتوقعــون بإمكانيــة التفــاوض مــع 

الجمهوريــة االســالمية االيرانيــة؟!
كمــا تســاءل أيــة اهلل آملــي الريجانــي بالقــول : ماهــي تبريــرات الســعوديين وحلفائهــم للقيــام بإجــراءات ضــد 

اخوانهــم العــرب والمســلمين ودعــم الــدول االســتعمارية والمتغطرســة؟! 

إزاحة الستار عن صاروخ..تتمة
ــة الســابقة حيــث زادت نســبة مــداه 8  وأشــار الــى تضاعــف مــدى هــذا الصــاروخ مقارنــة بالصواريــخ المماثل
ــا  ــي تواجهه ــدات الت ــي ظــل التهدي ــي ســاحات الحــروب خاصــة ف ــل ف ــدور فاع ــرًا وســيحظى ب ــى 12 كيلومت حت

ــران. ــة واي المنطق
كمــا اعلــن العميــد الطيــار قربانــي عــن إزاحــة الســتار عــن قذائــف 2.75 و رشاشــات تحملهــا مروحيــات نقــل 

ومروحيــات اســتطالعية يمكــن توظيفهــا فــي الحــروب بالوكالــة أو فــي حــرب العصابــات.
هــذا وأعلــن قائــد القــوة الجويــة للجيــش عــن تدشــين مربــض للطائــرات ومــدرج جديــد إلقــالع طائــرات القــوة 

الجويــة للجيــش االيرانــي فــي نفــس اليــوم.
ــأّن وفــق الخطــة الموضوعــة لهــذا اليــوم االســتعراضي العســكري المســمى بيــوم الجيــش ســتقوم  علمــًا ب
ــي  ــام الخمين ــد اإلم ــوق مرق ــق ف ــة واللوجســتية واالســتطالعية بالتحلي ــة والهجومي ــات القتالي عشــرات المروحي
الراحــل ومنهــا مروحيــات مــن طــراز 209 و206 و214 و»إشــنوك«، توجــه خاللهــا رســالة ســالم وصداقــة الــى دول الجــوار 

والــدول الصديقــة وتبيّــن لألعــداء مــدى جهوزيــة واقتدارالنظــام االســالمي فــي ايــران.

طيران العدوان السعودي االميركي..تتمة
كمــا تعرضــت محافظــة صنعــاء لسلســلة غــارات شــنها طيــران العــدوان الســعودي علــى جبــل مســار بمديريــة 

مناخــة وعلــى احــدى مــزارع مديريــة صفعــان محافظــة صنعــاء.
ودمــر طيــران العــدوان الســعودي شــبكة االتصــاالت فــي جبــل مســار بمديريــة مناخــة. فيمــا شــن غــارة علــى 
قريــة رمــادة بمديريــة نهــم بصنعــاء، وخمــس غــارات علــى منطقــة عــالف بمديريــة ســحار وعلــى جبــل الصمــع، 
وأربــع غــارات علــى معســكر األمــن المركــزي محافظــة صعــدة، وأربــع غــارات علــى منطقتــي الشــريجة وحمالــة 

فــي لحــج.
وشــهدت منطقــة العطــن بمديريــة بكيــل الميــر فــي محافظــة حجــة غــارة مشــابهة، فيمــا استشــهد واصيــب 
العــدد مــن المواطنيــن العــزل بقصــف مدفعــي للقــوات الســعودية اســتهدف مديريــة منبــه الحدوديــة فــي صعــدة، 

بالتزامــن مــع غــارات علــى منطقــة عــالف بمديريــة ســحار وجبــل الصمــع غــرب مدينــة صعــدة شــمال البــالد.
وفــي محافظــة تعــز شــن طيــران العــدوان غارتيــن جنــوب معســكر خالــد بمديريــة مــوزع وأربــع غــارات علــى 

مناطــق متفرقــة مــن المديريــة كمــا شــن غــارة  علــى مديريــة جبــل راس بمحافظــة الحديــدة وغــارة علــى جبــل 
عطــان بصنعــاء وأربــع غــارات علــى منطقتــي حمالــة والشــريجة بمحافظــة لحــج.

ميدانيــًا، قنصــت وحــدة القناصــة بالجيــش اليمنــي واللجــان الشــعبية عــن اســتهداف 48 عســكريًا ومرتزقــًا 
للعــدوان الســعودي، حيــث نفــذت قــوات الجيــش اليمنــي واللجــان الشــعبية عمليــات نوعيــة كبدتهــم خســائر 
فــي األرواح والعتــاد خــالل الـــ48 ســاعة الماضيــة، فيمــا اعتــرف إعــالم العــدو بمصــرع وإصابــة ســتة مــن جنــوده فــي 

مواجهــات مــاوراء الحــدود.
وأشــار مصــدر عســكري لصحيفتنــا الــى أن وحــدة القناصــة أعلنــت عــن مصــرع وإصابــة 34 مرتزقــًا بعمليــات 
قنــص فــي جبهــات البيضــاء والجــوف وتعــز ونجــران وعــدد مــن الجبهــات الداخليــة خــالل اليوميــن الماضييــن .

وفــي نجــران نفــذت القــوات اليمنيــة المشــتركة عمليــة نوعيــة علــى موقــع اإلغــالق فــي الشــبكة وتمكنــوا 
مــن الســيطرة عليــه، وأســفرت عــن ســقوط قتلــى وجرحــى فــي صفــوف الجيــش الســعودي والمرتزقــة واغتنــام 

عتــاد عســكري .
وأوضــح المصــدر أن قصفــًا صاروخيــًا ومدفعيــًا اســتهدف تجمعــات للجنــود الســعوديين ومرتزقتهــم فــي موقعي 
ــي  ــادة وف ــع القي ــة الجيــش الســعودي فــي موق ــة تجمعــات مرتزق الســديس والشــرفة، كمــا اســتهدفت المدفعي

صحــراء البقــع وصحــراء األجاشــر، وتــم قنــص جنــدي ســعودي فــي موقــع الشــبكة.
ودك قصــف صاروخــي ومدفعــي تجمعــات وتحصينــات الجنــود الســعوديين ومرتزقتهــم فــي رقابتــي الشــعب 

والمشــقف فــي جيــزان .
ولفــت المصــدر إلــى مصــرع اثنيــن مــن المرتزقــة وإصابــة خمســة آخريــن بنيــران الجيــش واللجــان الشــعبية 

فــي جبهــة صــرواح بمحافظــة مــأرب .
كمــا تمكــن افــراد الجيــش واللجــان الشــعبية مــن كســر زحــف كبيــر لمرتزقــة العــدوان اســتمر عــدة ســاعات 
مــن ثالثــة اتجاهــات األول مــن حيفــان والثانــي مــن وادي الضبــاب والثالــث مــن جبــل حبشــي، وأدى إلــى ســقوط 

عشــرات القتلــى والجرحــى فــي صفــوف المرتزقــة بينهــم قيــادات .
وأشار المصدر إلى أنه ترافق مع الزحف تغطية للطيران الحربي دون احراز أي تقدم.

وفــي لحــج لقــي عــدد مــن المرتزقــة مصرعهــم وجــرح آخــرون خــالل كســر زحــف واســع لهــم علــى تبــة الـــ 14 
بجبهــة كــرش، كمــا تــم كســر زحــف آخــر علــى تبــة الكربــة ترافــق مــع غطــاء

جوي للطيران الحربي الذي استهدف مرتزقته بـثالث غارات وأسفر عن قتلى وجرحى في صفوفهم .
ووفقــًا للمصــدر اســتهدفت مدفعيــة الجيــش واللجــان الشــعبية تجمعــات للمرتزقــة شــمال صحــراء ميــدي 

ومنفــذ الطــوال .
وقــال مصــدر عســكري: قصــف مدفعــي علــى تجمعــات المرتزقــة فــي موقــع القيــادة وقبالــة عليــب وصحــراء 
البقــع وإصابــات مباشــرة، كمــا تــم  تفجيــر عبــوة ناســفة بمرتزقــة الجيــش الســعودي فــي صحــراء األجاشــر ومقتــل 

أحدهــم وجــرح آخريــن.
كمــا شــن العــدوان الســعودي غــارة  علــى مــران بمديريــة حيــدان بصعــدة وغارتيــن جنــوب معســكر خالــد 

بتعــز 
ــة بالمرتزقــة بعبــوة ناســفة فــي جبهــة صبريــن  كمــا دمــرت قــوات الجيــش واللجــان الشــعبية  آليــة محمل

ــا . ــى متنه ــة خــب والشــعف بالجــوف ومقتــل مــن كان عل بمديري
وفــي حجــة شــن طيــران العــدوان الســعودي 10غــارات علــى مديريتــي حــرض وميــدي خــالل الســاعات 

الماضيــة
وقتــل 5 عناصــر مــن قــوات الرئيــس عبــد ربــه منصــور هــادي بانفجــار لغــم أرضــي اســتهدف آليتهم العســكرية 
فــي صبريــن بمديريــة الخــب والشــعف شــرقي محافظــة الجــوف، أمــا فــي تعــز، فقــد قتــل 3 عناصــر مــن هــذه 
القــوات برصــاص قناصــة الجيــش اليمنــي واللجــان الشــعبية شــمال معســكر خالــد بــن الوليــد فــي مفــرق مــوزع.

وعنــد الحــدود اليمنيــة الســعودية، قصــف الجيــش اليمنــي واللجــان تحصينــات ومواقــع القــوات الســودانية 
ــود  ــن الجن ــد م ــرح العدي ــل وج ــي، بمقت ــكري يمن ــدر عس ــاد مص ــا أف ــدي. كم ــراء مي ــمال صح ــادي ش ــوات ه وق
الســعوديين وقــوات هــادي بقصــف مدفعــي اســتهدف تجمعاتهــم فــي موقعــي ســبحطل والحاجــر والتــالل 
الســود وقلــل الشــيباني وتلــة القنــاص فــي عســير، فضــاًل عــن اســتهداف تجمعــات أخــرى للجنــود الســعوديين 

ــل قيــس. ــان وجب ــع جحف ــف موق والســودانيين خل

مفكر سوداني: الحوثي هو..تتمة
حــرب التحالــف العربــي فــي اليمــن: الحوثــي هــو مــن يحــدد للعــرب مــكان انعقــاد قمتهــم، القمــة العربيــة، 

قمــة الظهــران... مــا كان جبــارا هــواك وإنمــا قــواه ضعفــي”.
وتصــدر »الحوثــي« هاشــتاغات القمــة العربيــة، وبــدل مــن أن تتحــدث تغريــدات النشــطاء عــن مواضيــع القمــة 
والشــأن العربــي، دارت معظــم األحاديــث عــن رعــب زعمــاء العــرب مــن الصواريــخ اليمنيــة التــي أجبرتهــم علــى 

عقــد قمتهــم بـ«الظهــران« بــدال مــن الريــاض.
وشن نشطاء مواقع التواصل حملة تعليقات ساخرة على األمر، وادناه جانب من هذه التعليقات:

يشــار إلــى أنــه قبــل أيــام وجهــت وكالــة »أسوشــيتد بــرس« ضربــة موجعــة إلــى جــدار التكتــم الــذي تفرضــه 
الســعودية علــى التحضيــرات للقمــة العربيــة التاســعة والعشــرين، حيــث كشــفت الوكالــة أن تغييــر مــكان انعقــاد 
ــدات  ــا لتهدي ــي تفادي ــى الســاحل الشــرقي للمملكــة يأت ــران عل ــة الظه ــى مدين ــاض إل القمــة مــن العاصمــة الري

الصواريــخ اليمنيــة، التــي اســتهدفت أكثــر مــن مــرة العاصمــة الريــاض وعــددا مــن المواقــع الحيويــة الســعودية.
ولــم يكــن إعــالن وزيــر الدولــة الســعودي للشــؤون األفريقيــة أحمــد قطــان تأجيــل انعقــاد القمــة العربيــة التــي 
كان مقــررا إجراؤهــا أواخــر الشــهر الماضــي إلــى منتصــف الشــهر الحالــي أمــرا الفتــا، إذ أحــال الوزيــر الســعودي 
ــاه المراقبيــن هــو نقــل مــكان انعقــاد القمــة مــن  الســبب إلــى انتخابــات الرئاســة المصريــة، لكــن مــا لفــت انتب

العاصمــة الريــاض إلــى مدينــة الظهــران الســاحلية.
ــبق للوزيــر الســعودي أن أعلــن أن القمــة ســتكون فــي العاصمــة الريــاض، كمــا أعلنــت الجامعــة  وقــد س

ــي الريــاض يــوم 15 أبريــل الجــاري. العربيــة أن القمــة ســتعقد ف
لكــن بعــد ذلــك كانــت المفاجــأة بتغييــر مــكان القمــة، إذ أعلنــت مصــادر رســمية أن القمــة ســتعقد فــي مركــز 
الملــك عبــد العزيــز الثقافــي العالمــي بمدينــة الظهــران، وأن جميــع اإلجــراءات التحضيريــة للقمــة ســتكون فــي 

العاصمــة الريــاض، مــن دون أن تكشــف المصــادر ســبب هــذا النقــل المفاجــئ.

مركز االسرى: القوات الصهيونية..تتمة
 شــواطئ القطــاع، اضافــة الــى اعتقــال 4 مواطنيــن علــى حاجــز بيــت حانــون 'ايــرز'، ثالثــة منهــم بعــد 
ــي  ــف ف ــو الموظ ــع ه ــة مرضــى، والراب ــرور لمرافق ــح للم ــى تصاري ــل الحصــول عل ــن اج ــة م اســتدعائهم للمقابل
شــركة 'جــوال 'رمــزي ابوعنــزة' البالــغ مــن العمــر 43 عامــا خــالل توجهــه مــن غــزة الــى الضفــة المحتلــة للمشــاركة 

ــر الحــدود الشــرقية. ــى الداخــل عب ــل االخــرون خــالل تســللهم ال ــا اعتق ــة، فيم ــي دورة تدريبي ف
وأضــاف' األشــقر'، أن قــوات االحتــالل الصهيونــي اعتقلــت الطاعــن 'علــي مصطفــي الوحــش' البالــغ 92 عامــًا، 
ــك  ــة بيــت لحــم، وكذل ــه بمدين ــة، مــن منزل ــة الغربي ــي الضف ــن ف وهــو أحــد اعضــاء اإلصــالح العشــائري البارزي

ــا( مــن قريــة بيــت عنــان شــمال غــرب القــدس المحتلــة. المســن 'إليــاس حســين ربيــع' )74 عامً
كمــا اعتقــل الصحفــي ' بكــر عبــد الحــق' مراســل تلفزيــون فلســطين فــي نابلــس؛ أثنــاء مــروره علــى معبــر 

الكرامــة وذلــك بعــد اســتالمه جائــزة الشــباب العربــي المتميــز فــي المجــال اإلعالمــي فــي القاهــرة.
وبيــن 'األشــقر' أن ســلطات االحتــالل، وخــالل شــهر أذار، صعّــدت مــن اســتهداف شــريحتي النســاء واألطفــال 
القاصريــن عبــر عمليــات االعتقــال، حيــث بلغــت حــاالت االعتقــال بيــن األطفــال )105( حالــة، وفــي ســابقة خطيــرة 
احتجــز االحتــالل الصهيونــي الطفــل 'ضرغــام كــرم مســودة' الــذي لــم يتجــاوز عمــره 3 ســنوات فقــط، فــي البلــدة 
القديمــة بالخليــل ونكلــوا بــه، بينمــا اعتقــل الطفــالن الشــقيقان 'حاتــم' 8 ســنوات، و'أميــر' 10 ســنوات بعــد اقتحــام 

منزلهمــا فــي بيــت حنينــا شــمالي القــدس.
ومــن العيســوية بالقــدس اعتقلــت قــوات االحتــالل الطفليــن الشــقيقين 'هيثــم شــادي عبيــد' 11عامــا، والطفــل 

'حســين ' 13 عامــا.
فيمــا اعتقلــت قــوات االحتــالل الفتــى ' مصطفــي صالــح التميمــي' )16 عامــا(، مــن قريــة ديــر نظــام شــمال غــرب 

رام اهلل، وهــو مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة.
ــن  ــة، بينه ــت الـــ 20 حال ــي بلغ ــن النســاء خــالل الشــهر الماضــي والت ــال بي وتصاعــدت ايضــا حــاالت االعتق
ــدة قطنــة شــمال  ــدة الشــهيد محمــد شماســنة وابنتاهــا فاطمــة وســارة، مــن بل المحــررة 'رســيلة شماســنة'، وال

ــى اطــالق ســراحها ســوى شــهر . ــم يمضــى عل ــدو ول ــدة ب ــى مدخــل نفــق بل غربــي القــدس عل
فيمــا اعتقلــت المســنة ' فرحــة عبــد دعنــا' 67 عامــًا، مــن القــدس القديمــة، والســيدة ' صفــاء ســامي عطاطــرة' 
ــف  ــا إدخــال شــريحة هات ــة محاولته ــزار' بســجن النقــب بذريع ــا األســير 'ماجــد ن ــارة زوجه ــاء زي ــن أثن مــن جني
محمــول لزوجهــا، فيمــا اســتدعت والــدة رئيــس مجلــس الطلبــة فــي جامعــة بيــر زيــت األســير 'عمــر كســواني' 

للتحقيــق معهــا فــي المســكوبية .
كذلــك اعتقلــت الســيدة 'ابتســام عبيــد' مــن قريــة العيســاوية وهــي والــدة الفتــى االســير 'نايــف وســيم عبيــد' 
)15 عامــا(، واســتدعت زوجهــا للتحقيــق معــه، واعتقلــت ايضــا الفتــاة 'مــي بســام عســيلة' 14عامــًا مــن مخيــم شــعفاط، 

بحجــة حيــازة ســكين وزجاجــة غــاز.
ــي  ــا ف ــزة خــالل تواجده ــن قطــاع غ ــده' م ــرة أبوعي ــت الحاجــة 'أمي ــن ســاحات المســجد االقصــي اعتقل وم
المســجد االقصــى للصــالة، فيمــا اعتقلــت الطالبتــان الجامعيتــان ' فاطمــة فــادي جــرار' )20عامــا( مــن مدينــة جنيــن 
وهــي طالبــة فــي جامعــة القــدس المفتوحــة، والطالبــة فــي كليــة اإلعــالم بجامعــة النجــاح الوطنيــة 'عُــال مرشــود' 

)21 عامًــا( مــن نابلــس وذلــك بعــد اســتدعائها للمقابلــة فــي معســكر حــواره .
وأوضــح 'األشــقر' بــأن ســلطات االحتــالل الصهيونــي واصلــت خــالل العــام الحالــي اصــدار القــرارات االداريــة 
بحــق األســرى الفلســطينيين، حيــث أصــدرت محاكــم االحتــالل الصوريــة خــالل شــباط 94 قــرارا إداريــا، منهــم 32 
قــرارات إداريــة ألســرى جــدد للمــرة األولــى، و62 قــرارًا بتجديــد الفتــرات االعتقاليــة ألســرى إدارييــن لمــرات جديــدة، 

تراوحــت مــا بيــن شــهرين الــى ســتة أشــهر.
ــم  ــًا خــالل الشــهر الماضــي مقاطعته ــاًل إداري ــي 450 معتق ــم حوال ــغ عدده ــون البال ــا واصــل األســرى االداري كم
لمحاكــم االحتــالل الصهيونــي، بكافــة أشــكالها ردًا علــى تصاعــد سياســة االعتقــال اإلداري بحــق االســرى ومخالفتهــا 
لكافــة المعاييــر التــي وضعهــا القانــون الدولــي لتقييــد اســتخدام هــذا النــوع مــن االعتقــال التعســفي؛ وعليــه فقــد 
فشــلت جلســتان للحــوار مــع ادارة الســجون إلنهــاء خطــوة المقاطعــة، بينمــا هــددت ادارة األســرى باســتخدام القــوة 
إلجبارهــم علــى المثــول أمــام محاكــم االعتقــال االداري، وبحرمانهــم مــن محاكــم االســتئناف، ورد االســرى بانهــم 

ســيصعدون خــالل شــهر ابريــل الحالــي حتــى يتــم إعــادة النظــر فــي قانــون االعتقــال االداري التعســفي.
وكشــف 'األشــقر' ايضــا بــأن ادارة الســجون واصلــت خــالل الشــهر الماضــي فــرض عقوبــات علــى األســرى 
واقتحــام الســجون والتنكيــل بالمعتقليــن، حيــث قلصــت إدارة الســجون الوجبــات الرئيســية التــي تقدم لألســيرات 

الفلســطينيات فــي ســجن الشــارون.

البيت األبيض: ترامب يريد..تتمة
إبقــاء القــوات األميركيــة فــي ســوريا، وذلــك فــي معــرض دفاعــه عــن مشــاركة باريــس فــي العــدوان الثالثــي 

علــى ســوريا.
وكان الرئيــس األميركــي قــد أعلــن فــي 29 آذار/ مــارس الماضــي، عــن رغبتــه بســحب القــوات األميركيــة مــن 

ســوريا وتــرك أطــراف أخــرى تهتــم بمــا يحصــل فــي هــذا البلــد، لكنــه عــاد وأكــد بقــاء قواتــه لفتــرة لــم يحددهــا.

»هآرتس«: قلق في “إسرائيل”..تتمة
الحكومة بسبب الرد المحتمل اليران على الهجوم على مطار تي فور الذي قتل فيه إيرانيون.

كمــا تخشــى “الحكومــة االســرائيلية” أن يؤثــر رد الفعــل الروســي المحتمــل- علــى حريــة عملياتهــا العســكرية 
فــي األجــواء الســورية وأن يقيــد حريــة الجيــش االســرائيلي فــي التصــرف بالمنطقــة - حســب قولهــا.

وتــرى الصحيفــة أن روســيا ســتعمل عقــب الضربــة علــى إمــداد ســوريا بصواريــخ متطــورة والســماح بنشــر 
ــرات الســالح  ــد طائ ــن شــأنه تهدي ــذي م ــر ال ــو األم ــر األراضــي الســورية، وه ــورة عب ــرات المتط مضــادات الطائ

ــان. ــوق لبن ــة ف الجــوي اإلســرائيلي المحلق
وقالــت الصحيفــة أن “إســرائيل” تخشــى أيضــا تعامــل الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب مــع ســوريا عقــب 
الضربــة وإيمانــه بــأن قواتــه قــد قامــت بمــا يجــب القيــام بــه، وهــو اإليمــان الــذي قــد يســفر عنــه إعطــاء ترامــب 

أوامــره بســحب القــوات األمريكيــة، األمــر الــذي قــد يتســبب فــي أن تجــد “إســرائيل” نفســها منفــردة.

الرئيس السابق للسي آي ايه..تتمة
وقــد وجــه الســيناتور »بــاب مننــدز« فــي بدايــة االجتمــاع انتقــادا للرئيــس االميركــي قائــال: »ان تقلــب مــزاج 
ترامــب ادى الــى حيــرة الحلفــاء، والــى خلــق االعــداء لنــا«. وتنــاول »مننــدز« االتفــاق النــووي، قائــال: »الجميــع يعلــم 
برايــي الســلبي تجــاه االتفــاق ولكــن ينبغــي القــول ان الخــروج مــن طــرف واحــد مــن االتفــاق ولكــن ينبغــي القــول 
ــا مــن االتفــاق،  ــاذا خرجن ــة، ف ــح االميركي ان الخــروج مــن طــرف واحــد مــن االتفــاق النــووي اليصــب فــي المصال

فكيــف نتمكــن مــن اســتمالة حلفائنــا لمواجهــة ايــران«.
ووجــه الســيناتور »مننــدز« تحذيــرا لبمبينــو، حيــن قــال: »لقــد كنــت الــى االن تتصــدى للسياســة الخارجيــة 
فــي الظــل. ومــن المعــروف ان وزارة خارجيتنــا اســتمرارا للســي آي ايــه. فالــى االن كنــت تجمــع المعلومــات 
العضــاء الحكومــة ولكــن ان توليــت منصــب وزارة الخارجيــة فســتكون االبــرز فــي سياســتنا الخارجيــة، وعليــك ان 

تتحــرك حســب المعلومــات التــي تحصــل عليهــا«.
فيمــا قــال »بمبينــو« خــالل االجتمــاع: اريــد ان ابلــغ بسياســة ترامــب الــى مقصدهــا بالدبلوماســية وليــس 

بالحــرب! ومــازال لدينــا شــهر وبصــدد اعمــال اصالحــات.
وقال بمبينو: ان ايران حتى قبل االتفاق النووي لم تكن بصدد الحصول على قنبلة نووية.

وســأل الســيناتور »يــودال« مــن بمبينــو فــي جلســة االســتماع قائــال: كنــت فيمــا مضــى تحدثــت بخصــوص 
قصــف شــديد اليــران، فاجــاب بمبينــو: انــا االن بصــدد التوصــل لحــل دبلوماســي مــع ايــران. ولــم نحصــل الــى االن 

علــى اي ادلــة تثبــت ان ايــران غيــر ملتزمــة بتعهداتهــا حيــال خطــة العمــل المشــترك.

طهران: العدو الصهيوني سيندم..تتمة
أمــس االثنيــن بــأّن األمريكييــن كانــوا المخططيــن للحــرب المفروضــة علــى ســوريا طيلــة الســبع ســنوات 
األخيــرة محاوليــن بتعــاون ومــؤازرة مــن الكيــان الصهيونــي وحلفائهــم االوروبييــن واالقليمييــن اثــاره األزمــات فــي 

المنطقــة.
واضــاف بــأّن هــذا التحالــف وبعــد هزيمتــه واندحــاره فــي العــراق ســعى الــى إيقــاد حــرب بالوكالــة مــن خــالل 
تدريــب آالف االرهابييــن بعــد اســتقطابهم مــن دول مختلفــة بهــدف تغييــر هيكلــة النظــام الحاكــم فــي ســوريا 

لكنــه فشــل فــي بلــوغ مآربــه وأّن هــذه الهزيمــة لكبيــرة علــى دولــة تدّعــي العظمــة.
ــة  ــا وفرنســا خططــت لعملي ــا بريطاني ــة اّن واشــنطن وحليفتَيه ــي النيابي ــن القوم ــة األم ــس لجن ــال رئي وق
عســكرية ضــد ســوريا ونفذتهــا رفعــًا لمعنويــات االرهابييــن المهزوميــن وحفظــًا لســمعتهم والتــي لــم تعُــد عليهــا 

ســوى بالفشــل والعــار والتنديــدات العالميــة والتقبيــح الدولــي.
ــد  ــى االراضــي الســورية ق ــة عل ــة المقاوم ــة لجبه ــران الداعم ــور بروجــردي تواجــد روســيا واي ووصــف الدكت
أفقــد العــدوان قيمتــه العســكرية وســجّل للواليــات المتحــدة هزيمــة ُاخــرى فــي الشــرق االوســط معتبــرًا تواجــد 

مستشــارين ايرانييــن فــي ســوريا آتيــًا بطلــب رســمي مــن الحكومــة الســورية للتصــدي لالرهــاب.
واعــرب عــن إعتقــاده بــأّن زعزعــة أمــن المنطقــة فــي ظــل الظــروف التــي تعانيهــا يتعــارض والقوانيــن 
والمواثيــق الدوليــه موكــدا انــه ان اقدمــت الواليــات المتحــدة وبريطانيــا و فرنســا والكيــان الصهيونــي علــى عمــل 

ــم. ــًا وجــادًا مــن جانــب دول االقلي ــه ســيلقى ردًا حازم ــا فان م
مــن جانبــه وصــف المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة بهــرام قاســمي المزاعــم الفارغــة والتهــم الكاذبــة الموجهة 
للجمهوريــة االســالمية فــي ايــران فــي بعــض بنــود البيــان الختامــي للقمــة العربيــة االخيــرة فــي الســعودية بانهــا 
مرفوضــة تمامــا، مشــددا علــى ان ايــران ســترد علــى العــدوان الصهيونــي االخيــر علــى مطــار تيفــور فــي ســوريا 

عاجــال ام آجــال.
وردا علــى ســؤال فــي ان الهجــوم علــى ســوريا مــن قبــل اميــركا وبريطانيــا وفرنســا مــن الممكــن ان 
ــران كمــا أعلنــت خــالل  ــران حــول الموضــوع الصاروخــي واألقليمــي، أوضــح قاســمي: اي ــى اي يكــون للضغــط عل
ــران  ــة االســالمية فــي اي ــادئ العامــة للجمهوري ــة، تعتمــد وبشــكل جــاد وبمســاندة الشــعب، المب العقــود الماضي
والسياســات األقليميــة والدوليــة، وان هــذه االجــراءات اليمكــن أن تؤثــر أبــدا علــى سياســات طهــران والتــي ســترد 

ــى هــذا العــدوان عاجــال ام آجــال. عل
وردا علــى ســؤال اخــر فيمــا لــو تــم تصعيــد الهجمــات علــى ســوريا فمــا هــو موقــف ايــران، اجــاب قاســمي: 
هــذه الممارســات تتعــارض مــع القوانيــن الدوليــة وبمثابــة اشــعال فتيــل الحــرب مــن قبــل اميــركا وهــي ليســت 

باالجــراء الجديــد مــن قبلهــا.
وصــرح المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة، بــان اميــركا ومــن خــالل اعتمــاد سياســات توســعية، تعتمــد 
االكاذيــب والتضليــل لتمريــر مصالحهــا ومطامعهــا فــي المنطقــة، وتتــذرع بذرائــع واهيــة ومزيفــة التخــاذ مثــل هــذه 

ــع تكــرار مثــل هــذا الســلوك. ــدول المختلفــة ويتوق االجــراءات فــي ال
واضــاف: ان مايشــاهد حاليــا مــن األوضــاع غيــر الطبيعيــة والمأســاوية فــي المنطقــة والعالــم، نابــع مــن االخطــاء 
ــل  ــى جع ــتمرار عل ــاعدت وباس ــي س ــة، والت ــود الماضي ــي العق ــركا ف ــا امي ــي ارتكبته ــة الت ــتراتيجية الفاحش الس

المنطقــة تعانــي مــن عــدم االســتقرار، وفــي الواقــع ان اوضــاع المنطقــة نابعــة مــن االخطــاء الفاحشــة الميــركا.
وقــال ان اســتمرار هــذه السياســات، ســيجعل اميــركا تواجــه العديــد مــن المشــاكل واالوضــاع الشــاذة وغيــر 

الطبيعيــة فــي المنطقــة وعالــم اليــوم.


