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»البناء«: الحشد الشعبي يملك..تتمة
وبيــن ان “العــراق لــن يكــون جــزء مــن المحــور االمريكــي، كمــا ان الزيــارات يجــب ان تكــون وفــق االطــر القانونيــة 
والدبلوماســية، اذا كانــت الزيــارات تمــس بالســيادة العراقيــة والتدخــل بالسياســية الخارجيــة العراقيــة فهــي مرفوضــة، 

ونحــن ننتظــر التوضيــح مــن الحكومــة العراقيــة عــن هــدف الزيــارة”.
ووصــل وزيــر الخارجيــة األمريكــي، مايــك بومبيــو، فــي وقــت ســابق مــن  امــس األربعــاء، إلــى بغــداد، فــي زيــارة 

مفاجئــة.
مــن جانبــه أكــد رئيــس مجلــس الــوزراء عــادل عبــد المهــدي, امــس األربعــاء, أن العــراق يتطلــع لمرحلــة اســتقرار 

وتنميــة تتطلــب تعزيــز قــدرات قواتــه المســلحة.
وذكــر بيــان لمكتــب عبــد المهــدي تلقــت آفــاق، نســخة منــه، إن« رئيــس الــوزراء اســتقبل مستشــار الدفــاع االقــدم 
البريطانــي للشــرق االوســط جــون لوريمــر, وجــرى اســتعراض العالقــات بيــن البلديــن وباألخــص فــي شــؤون الدفــاع 

والحــرب ضــد االرهــاب”.
وأشــار إلــى أن “العــراق يتطلــع لمرحلــة اســتقرار وتنميــة تتطلــب تعزيــز قــدرات قواتــه المســلحة واقامــة افضــل 

العالقــات وتبــادل المصالــح مــع محيطــه العربــي واالقليمــي”، 
مــن جهتــه, جــدد المســؤول البريطانــي دعــم بــالده للعــراق ولــدوره المحــوري فــي المنطقــة، مشــيدا بشــجاعة 

القــوات العراقيــة واســتمرارها فــي مالحقــة بقايــا داعــش.
ــة التــي يشــهدها  ــة”، مشــيداً بـــ “التطــورات االيجابي ــة احتياجــات القــوات العراقي وأعــرب عــن “االســتعداد لتلبي

ــراق”. الع
ــة )  ــاع االمريكي ــأن وزارة الدف ــاء، ب ــس االربع ــي، ام ــل” االمريك ــوروك وي ــع “لي ــر لموق ــاد تقري ــر أف ــب اخ ــن جان م
ــة  ــى 45 دول ــة ال ــة اقاليــم باالضاف ــة وثماني البنتاغــون( تحتفــظ بـــ 4475 قاعــدة عســكرية تنتشــر فــي خمســين والي

ــراق. ــي الع ــده العســكرية ف ــدد قواع ــي ع ــون يخف ــى أن البنتاغ ــي الخــارج، مشــيرا إل ــة ف اجنبي
وذكــر التقريــر  أن “مــا مجموعــة 514 قاعــدة عســكرية امريكيــة تقــع فــي خــارج البــالد طبقــا لملــف الملكيــات التابعــة 
للبنتاغــون فــي جميــع انحــاء العالــم  وتشــمل هــذه القواعــد مــن جزيــرة فــي المحيــط الهنــدي تدعــى دييغــو غارســيا 
الــى  جيبوتــي فــي القــرن األفريقــي ، وكذلــك فــي بيــرو والبرتغــال ، واإلمــارات وقطــر والســعودية والكويــت ، وبريطانيــا 

والمانيــا وتركيــا وغيرهــا مــن دول العالــم”.
واضــاف أن “احــدث نســخة مــن هــذا الملــف والصــادرة عــام 2018 والمعــروف باســم تقريــر هيــكل القواعــد اليتضمــن 
ــر  ــتان والنيج ــوريا وافغانس ــراق وس ــي الع ــودة ف ــة الموج ــد االمريكي ــن القواع ــا م ــف او اي ــدة التن ــى قاع ــارة ال اي اش
وتونــس والكاميــرون والصومــال او ايــا مــن المواقــع التــي مــن المعــروف أن تتواجــد فيهــا مثــل هــذه القواعد العســكرية”.

المجلس التشريعي الفلسطيني..تتمة
وأضــاف أنــه فــي »عــام 2006 التقينــا بعبــاس فــي غــزة، وقــال لنــا ســلموني شــاليط ألســلمه لالحتــالل عبــر معبــر 

بيــت حانــون وقولــي عنــي جاســوس«.
مــن جهتــه، قــال النائــب مشــير المصــري، إن رئيــس الســلطة محمــود عبــاس ضــرب وحــدة حركــة فتــح وحولهــا 

لتكــون أداة ضــد الشــعب الفلســطيني.
مــن جهتــه قــال خبيــر عســكري إســرائيلي إن اعتقــال عاصــم البرغوثــي منفــذ عمليــة مســتوطنتي عوفــرا وجفعات 
آســاف قــرب مدينــة رام اهلل الشــهر الماضــي تشــير إلــى أن حمــاس لديهــا »خاليــا نائمــة منتشــرة فــي الضفــة الغربيــة، 
كفيلــة بزعزعــة االســتقرار القائــم هنــاك، ورغــم الجهــود األمنيــة الواســعة التــي يبذلهــا الجيــش اإلســرائيلي وأجهــزة 

األمــن فــال زالــت هنــاك مجموعــات وخاليــا بعيــدة عــن أعينهــا، وتتحضــر لتنفيــذ عمليــات أخــرى«.
وأضــاف أميــر بوخبــوط فــي تقريــره بموقــع ويلــال اإلخبــاري، وترجمتــه »عربــي21« أن »رئيــس الحكومــة بنياميــن 
نتنياهــو أعلــن أنــه لــن يســمح لحمــاس بتنفيــذ مخططاتهــا العســكرية فــي الضفــة الغربيــة، وقــد آن األوان أن ينفــذ 

تعهداتــه«.
وأشــار إلــى أن »العــام المنصــرم للتــو ســجل تنفيــذ 33 هجومــا مســلحا فــي الضفــة الغربيــة مقابــل 34 عمليــة فــي 
2017، مــا يعنــي أن الجيــش وجهــاز األمــن العــام الشــاباك لــم ينجحــا فــي تقليــص عــدد الهجمــات رغــم السياســة 

التــي يتبعانهــا فــي اإلحبــاط المركــز الواســع«.

ديلي تلغراف: دول عربية..تتمة
واســتطردت الصحيفــة فــي مقالهــا الــى ان الســورية مكانــا خاصــا فــي الشــرق االوســط وهــي تمتــاز باحتياطــي 
ضخــم مــن الطاقــة. وهــي واحــدة مــن اهــم المراكــز الجيوسياســية واالقتصاديــة ضمــن المعــادالت الدوليــة، مــن هنــا 
فــان الريــاح السياســية التــي هبــت صــوب ســورية مجــددا، دفعــت وزيــر خارجيــة بريطانيــا »جرمــي هانــت« ليصــرح: 

»ان بشــار االســد ســيبقى فــي منصبــه«.
ــدن  ــة لن ــه الســابقة للعاصم ــي قياســا لمواقف ــة البريطان ــر الخارجي ــف وزي ــة، موق ــة البريطاني ــرت الصحيف واعتب
ــادة  ــا باع ــة بريطاني ــى رغب ــة ال ــا. واشــارت الصحيف ــرا دراماتيكي ــا تغيي ــة بضــرورة عــزل »بشــار االســد«، بانه والقاضي

ــات مــع ســورية. العالق

بومبيو: على ايران..تتمة
ــارة  ــذه الزي ــة: ان له ــى المنطق ــو ال ــارة بومبي ــول زي ــة ح ــة االميركي ــي الخارجي ــع ف ــؤول رفي ــال مس ــك ق ــى ذل ال
محوريــن اساســيين، االول: ان بومبيــو يريــد ان يلمــح لحلفــاء  واشــنطن ان »اميــركا غيــر راحلــة مــن الشــرق 
ــق  ــركا وعــن طري ــان امي ــراء ف ــة«. وحســب خب ــي المنطق ــران العــب خطــر ف ــي اي ــي: ان »النظــام ف االوســط«. الثان
التخويــف مــن ايــران، بصــدد هدفيــن كبيريــن؛ االول: اعطــاء دول المنطقــة العنــوان الخاطــئ وتضمــن وقوفهــم الــى 

ــدول. ــذه ال ــع اســلحتها له ــوم ببي ــا تق ــي: انه ــب اســرائيل. الثان جان

تنمية العالقات البرلمانية..تتمة
بلغته العالقات السياسية بين البلدين وتعاون ايران والجزائر في المجاالت البرلمانية والثقافية والفنية.

هــذا وأعلــن عامــري عــن إســتعداد مجلــس الشــورى االســالمي االيرانــي للتعــاون مــع المجلــس الوطنــي 
الشــعبي الجزائــري فــي إطــار تعزيــز الدبلوماســية البرلمانيــة وتبــادل الوفــود النيابيــة.

القائد: بعض القادة األميركان..تتمة
 احتجاجــات آنــذاك فــي المدينــة ضــد الحكــم الملكــي البائــد، أّن التاســع عشــر  مــن دي عــام 1356 هــو فرصــة 
لتكريــم أهالــي هــذه المدينــة التــي وصفهــا بأنهــا نبــعٌ فيــاض للحركــة ومنطلــقٌ للثــورة االســالمية ومركــز وُامّ لهــا.

وصــرّح ســماحة قائــد الثــورة االســالمية، بــأّن هنالــك توجهــات فــي قــم تســعى الــى تغييــر األجــواء والمنــاخ فيهــا 
وتضــاؤل النفســية الثوريــة لــدى أهاليهــا، مؤكــداً علــى ضــرورة عــدم الغفلــة مــن كيــد األعــداء.

وشــدّد ســماحته علــى أهميــة عــدم وقــوف كبــار وشــباب قــم مكتوفــي األيــدي أمــام األيــدي الخائنــة التــي تحــاول 
ــورة االســالمية وأّن  ــع الرئيــس للث ــم هــي النب ــأّن ق ــًا ب ــورة االســالمية، مضيف ــي أحــداث الث ــم ف ــل مــن دور ق التقلي

الحــوزة العلميــة هــي ســند معنــوي وروحــي للحركــة التــي هــزّت العالــم وقــال: إننــا حاليــًا فــي بدايــة الطريــق.
وأضــاف ســماحة القائــد: بــأّن رئيــس الواليــات المتحــدة آنــذاك زار طهــران فــي 31 كانــون االول/ديســمبر 1977 
وبجّــل كذبــًا بمحمــد رضــا )الملــك الســابق المطــاح بــه( وإعتبــر فــي نطقــه ايــران جزيــرًة لالســتقرار مــا يعنــي أّن 

واشــنطن كانــت مرتاحــة البــال حيــال النظــام الخــادم لهــا هنــا.
ــوا  ــل ودخل ــى النظــام الملكــي العمي ــاروا عل ــارة ث ــى هــذه الزي ــام عل ــرور 10 أي ــد م ــم بع ــة ق ــي مدين وأردف أّن أهال
الســاحة مضحيــن بأرواحهــم فتالهــم اهالــي مدينــة تبريــز )شــمال غــرب( فــي هــذه الحركــة العاصفــة ثــم تتابعــت 

ــك النظــام العميــل. ــى ذل الحــركات ااُلخــرى للقضــاء عل
وعــزا ســماحته هــذه المواقــف االميركيــة آنــذاك الــى النظــام التقييمــي للواليــات المتحــدة ونوعيــة رؤيتهــا 
للمســتقبل اللَذيــن تباهــي بهمــا! مشــيراً الــى المواقــف الداخليــة للبعــض المتباهيــة بالقــوة األميركيــة 

والمُراهنــة عليهــا.
ــام  ــة أم ــي كلم ــد ألق ــن كان ق ــن االميركيي ــأّن أحــد المســؤولين الحكوميي ــي، ب ــد الخامنئ وصــرّح ســماحة القائ
حشــد مــن حثالــة إرهابيــة وبلطجيــة قــال فيهــا بأنــه علــى أمــل بــأن يحتفــل بعيــد الميــالد وبدايــة الســنة الجديــدة 2019 

فــي طهــران، مذكــرًا بــأّن أيامــًا قــد مضــت علــى هــذا اليــوم الــذي تحــدّث عنــه هــذا األخيــر.
وأّكــد ســماحته علــى أّن بعــض القــادة االميــركان يتظاهــرون بالجنــون، معبــرًا عــن قناعتــه بــأّن هــؤالء بالتأكيــد 

حمقــى مــن الطــراز االول.
ورأى ســماحة قائــد الثــورة االســالمية ان أهالــي مدينــة قــم بأنهــم كانــوا فــي مواجهــة مباشــرة لنموذجيــن 
ــام أحدهمــا علــى نظــام معرفــي ليبرالــي ديمقراطــي غربــي مزيــف متــورط  تحليلييــن تقيمييــن متقابَليــن ق
فــي وحــل ومســتنقع و الثانــي نظــام معرفــي توحيــدي اســالمي، موضحــًا بــأّن كل منهمــا يختلــف فــي نظامــه 

التقييمــي لمــا ســيحدث.
وأشــار ســماحة القائــد الــى فــرض األميــركان حظــراً علــى ايــران فــي األشــهر االولــى مــن انتصــار ثورتهــا ظانيــن 

بــأّن الثــورة ســيقضى عليهــا خــالل خمســة أو ســتة أشــهر مذّكــرا بالنظــام التقييمــي لإلمــام الخمينــي /قــدس ســره/ 
الــذي توقَّــعَ مــن قبــل تهشُّــم عظــام الشــيوعية الــذي رأي الجميــع صحــة حدوثــه علــى أرض الواقــع.

وشــبّه ســماحته مايطلقــه بعــض الغربييــن بعبــارات مهرّجيــن، مخاطبــًا فــي نفــس الوقــت المســؤولين 
المحلييــن بعــدم التراجــع أمــام ترهــات االوروبييــن والغربييــن وغطرســتهم وإعالئهــم ألصواتهــم، موضحــًا بــأّن هــذه 

ــم. ــى بتوقيعاته ــة حت ــؤالء ال ثق ــال: إّن ه ــدًا وق ــدًا والعه ــدًا وال وع ــل تهدي ــوال التُمّث األق
وأّكــد ســماحة القائــد الخامنئــي علــى ضــرورة عــدم التســاهل وعــدم الســذاجة فــي التفكيــر حــول جــذور العــداء 
االميركــي وعــداء اإلســتكبار اليــران، عازيــًا الســبب االول لعدائهــم الــى طبيعــة وحقيقــة الثــورة االســالمية وشــجاعة 

ووفــاء الشــعب االيرانــي والتــزام النظــام االيرانــي بأهدافــه وبُاســس ثورتــه.
ودعــا ســماحته الــى متابعــة المشــاكل المعيشــية للنــاس خاصــة مشــاكل الشــرائح الضعيفــة، مشــددًا علــى أّن 
الشــعب والمســؤولين فــي ايــران ســيحوّلون الحظــر األميركــي بوعيهــم الــى هزيمــة لــم يشــهد لهــا التاريــخ نظيــرًا 

يلحقهــا الشــعب االيرانــي بالشــيطان األكبــر.
ــا  ــة عميقــة يكنُّه ــى وجــود ضغين ــورة االســالمية ال ــة فــي الث ــة المتمثل وعــزا عــداء االســتكبار للظاهــرة الحضاري
هــذا اإلســتكبار ضــد ايــران، معتبــراً البلــد قمــة اســتراتيجية فــي المنطقــة وقــوة خامســة عالميــًا فــي التمتــع بالثــروات 

حســب اعتــراف الغربييــن أنفســهم، ملوحــًا الــى غضبهــم وحســرتهم بســبب خســارتهم لهــذا البلــد الغنــي.
ــأّن  ــًا ب ــل، موضح ــق والباط ــن الح ــًة بي ــدة مواجه ــات المتح ــران والوالي ــن اي ــة بي ــد المواجه ــماحة القائ ورأى س
االســتكبار يمتــص دمــاء الشــعوب وأّن الثــورة االســالمية وقفــت فــي وجــه هــذا الظلــم الســافر وســعت الــى ايقــاظ 

الشــعوب مــن ســباتها.
وقــال: إّن إرتفــاع هتــاف »المــوت ألميــركا« فــي بقــاع العالــم دليــل علــى النجــاح االيرانــي، مشــيرًا الــى مســاعي 

االســتكبار الراميــة الــى نشــر فكــرة التخويــف مــن ايــران والتخويــف مــن اإلســالم والشــيعة.
وحــّذر ســماحة قائــد الثــورة االســالمية الغربييــن مــن خطــر التداعيــات العائــدة عليهــم بســبب الثغــرات الروحيــة 
المعنويــة المتعمقــة فــي حضارتهــم، منوهــًا الــى خــوف وهلــع المســتكبرين مــن انتشــار قناعــة الديمقراطيــة الدينيــة 

والمُضــي الملحــوظ نحــو الحضــارة االســالمية عبــر توظيــف اإلمكانيــات واآلليــات المتواجــدة فــي العالــم.
وبشّــر ســماحته بالمســتقبل الواعــد للحركــة التاريخيــة للشــعب االيرانــي اآلتيــة بفضــل إيمانــه الراســخ وعزمــه 
الوطيــد وتواجــده فــي الســاحة وجهوزيتــه وجهــوده، خاصــة مــا يبذلــه الشــباب مــن أبنائــه المتحليــن بالفكــر المبــدع 

واآلمليــن بالمســتقبل.

الريجاني: أميركا تستهدف..تتمة
فانهــا ســتنجح بفضــل العقيــدة العامــة للمجتمــع وفــي غيــر هــذه الحالــة فانهــا التســتطيع ان تخلــق التحــرك بيــن 

شــرائح النــاس.
ــران اال ان  ــخ اي ــي تاري ــن ف ــن الحقيقيي ــل المصلحي ــام مــن قب ــى ان محــورا اساســيا كان موضــع اهتم ــت ال ولف
الحــكام الجائريــن واجهــوا هــذا المحــور بســبب عــدم كفائتهــم وتفهمهــم الصحيــح للمجتمــع حيــث لــم يكــن رضــا 
خــان ومحمــد رضــا لديهــم هــذا الفهــم الــالزم واعتمــدوا علــى اميــركا وبريطانيــا ووجهــوا صفعــات النفســهم والبــالد 

ــا. اليمكــن معالجته
واعتبــر ان بعــض االحــزاب السياســية الســيما الشــيوعيين اعتمــدوا نهجــا يقــوم علــى انمــاط البلــدان االخــرى اال 
انهــم لــم ينالــوا الموفقيــة لكــن االمــام الخمينــي والشــهيد مــدرس وآيــة اهلل كاشــاني وعلمــاء نهضــة الدســتور والســيد 
ــة بشــكل  ــة االيراني ــوا الســاحة االجتماعي ــث تفهم ــن حي ــن الحقيقيي ــن المصلحي ــوا م ــن اســدآبادي كان ــال الدي جم
صحيــح وبنــوا تحركاتهــم علــى اســس الفكــر الدينــي بشــكله النيّــر وهــو مــا أثمــر عــن الثــورة االســالمية الشــامخة.
ولفــت الــى ان ســماحة قائــد الثــورة كان يؤكــد علــى الوعــي فــي مواجهــة الهجمــة الثقافيــة لهــذا الســبب فــان 
اســاس التغييــرات واالصالحــات الحقيقيــة والتقــدم الناجــز ســواء فــي انطــالق الثــورة او بقائهــا رهــن باعتمــاد الفكــر 

الدينــي واالثــراء منــه.
ــة اال ان االســاس  ــى الصعــد االمنيــة والسياســية واالقتصادي ــران عل ــوه الــى ان اميــركا ربمــا تثيــر مجابهــة اي ون
يتمثــل بمواجهــة االســس الدينيــة حيــث ان عــدم نجــاح االميركييــن رغــم ممارســة جميــع الضغــوط االقتصاديــة يعــود 
الفضــل فيــه الــى ان الشــعب الــذي يعتمــد ثقافــة حســينية وعلويــة اليقــدم تراثــه الروحــي فــي ســوق المــزاد بــل يعتبــر 

تحمــل الصعــاب متراســا لصــون عقيدتــه.

مجزرة جديدة للنظام السعودي..تتمة
المدفعية عشوائيًا، ما أدى إلى تضرّر عدد من المنازل والسيارات.

وذكــر شــهود عيــان أن الحصــار علــى أم الحمــام توسّــع الــى جميــع أنحائهــا بعــد أن كان مقتصــرًا علــى حيــي 
الديــرة ونخــل الشــيخ، حيــث سُــمعت أصــوات إطــالق القــوات للنــار فيهــا، وســمع أيضًــا دوي انفجــار يُعتقــد أنــه فــي 

البلــدة ذاتهــا، وقــد وصــل صــدى الرصــاص والقذائــف إلــى بلــدة الجــش المجــاورة.
يذكر أن حصار بلدة أم الحمام تمّ عبر إغالق طرق البلدات المجاورة المؤدية إليها كالجش وحلة محيش.

فــي هــذا االطــار نــدد تيــار الوفــاء اإلســالمي بالمجــرزة التــي ارتكبَهــا النظــام الســعودي فــي منطقــة أم الحمــام 
شــرقي المملكــة، وأســفرت عــن استشــهاد 7 أشــخاص.

واعتَبــرَ التيــارُ فــي بيــانٍ هــذه الجريمــَة إصــراراً مــن النظــام الســعودي علــى اإليغــال فــي دمــاِء األبريــاء، وتؤكــدُ 
ــِق  ــِم ح ــة، ودع ــاحة الدولي ــى الس ــام عل ــذا النظ ــِض ه ــرورةِ رف ــى ض ــددًا عل ــة، مش ــاتهِ اإلجرامي ــي سياس ــَلهُ ف فش

ــه. الشــعِب الســعودي فــي إســقاطه ومحاكمــة مجرمي
ــي  ــي الرســمي للنظــام الســعودي ف ــا الراع ــة، باعتباره ــذه الجريم ــة مســؤولية ه ــار اإلدارة األميركي ــَل التي وحمّ

ــي المملكــة. ــن ف ــِل المواطني ــي اليمــن وقت ــة جرائمــهِ ف تغطي
مــن جانبــه اصــدر ائتــالف 14 فبرايــر بيانــا جــاء فيــه: أن النظــام الســعودي يســتبيح بلــدات المنطقــة الشــرقية علــى 
خلفيــة طائفيــة ويقصــف عشــوائيًّا بيــن األحيــاء الســكنيّة ويحاصــر العوائــل واألطفــال انتقامًــا مــن بعــض الشــبّان 
الذيــن أبــوا الخضــوع لــه وآثــروا مواجهتــه نصــرة للحــقّ والديــن، هــذا النظــام ال يمكــن أن تردعــه إال المقاومــة التــي 
ــااًل  ــى العــدوان الســعودي مث ــي انتصــارات شــعب اليمــن الشــقيق عل ــا ف ــن، ولن ــو بعــد حي ــا ول ــا ســتؤتي أكله يقينً

يحتــذى بــه فــي الصمــود والمقاومــة.
الــى ذلــك نّفــذ ثــوّار البحريــن فــي مناطــق مختلفــة عــدة عمليــات ثوريــة انتصــاراً ووفــاءًا لشــهدائنا المقاوميــن 
ببلــدة أم الحمــام، حيــث هجــم ثــوّار بلــدة الديــه علــى تجمــع للمرتزقــة الخليفيــة بالزجاجــات الحارقــة، وفــي غــرب 

العاصمــة المنامــة، قطــع ثــوّار بلدتــي أبوصيبــع والشــاخورة شــارع الشــهداء الحيــوي باإلطــارات المشــتعلة.
كمــا خــّط ثــوّار البحريــن بمدينــة جدحفــص، األرض باســم الطاغيــة حمــد وعلــم االحتــالل الصهيونــي ليكونــا 
مداســًا لألقــدام وعجــالت الســيارات، حيــث قدمــت تعزيــزات لعناصــر مــن مرتزقــة العصابــة الخليفيــة لتقــوم بمســحها.
وفــي بــوري، أقــام األهالــي أمســية دعائيــة بمشــاركة أحــد الرواديــد، لتعجيــل الفــرج وتســديد خطــى الثــورة ولشــفاء 

األســير الســيد أحمــد الســيد علي.

مصدر دبلوماسي: طهران..تتمة
 لــدى مســؤول ايرانــي اال انهــم واجهــوا تصــرف حاســم منــه وانتهــى اللقــاء فــي أقــل مــن عشــر دقائــق بســبب 

تصريحاتهــم الغيــر المقبولــة واســتخدامهم لغــة غيرالئقــة.
ــة،  ــواء العناصــر االرهابي ــة و اســتمراره فــي اي ــة معروف واضــاف بســبب دعــم االتحــاد االوروبــي لجماعــات ارهابي
ــة  ــدول االوروبي ــع ال ــي م ــاون االســتخباري واالمن ــي التع ــادة النظــر ف ــران باع ــي اي ــة االســالمية ف ســتقوم الجمهوري

ــذا الخصــوص ستشــمل مجــاالت مهمــة. ــرارات به ــا ق وســتتخذ قريب
هــذا وكان المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة بهــرام قاســمي قــد اعلــن أمــس ان الجمهوريــة االســالمية فــي ايــران 

ســتقوم باجــراء مناســب فــي اطــار الــرد بالمثــل علــى االتحــاد االوروبــي.

عملية مشتركة للطيران المسير..تتمة
ــة  ــي المنطق ــدوان ف ــد أن رصــدت تحــركات الع ــي تمــت بع ــأرب والت ــي معســكر النصــر بم ــة ف ــزاة والمرتزق للغ

المســتهدفة.
ونفــذت القــوات اليمنيــة المشــتركة أمــس األربعــاء، عمليتيــن نوعيتيــن علــى مواقــع لمرتزقــة الجيــش الســعودي 

فــي نجــران وجيــزان، خلفتــا قتلــى وجرحــى فــي صفوفهــم.
ــة  ــع مرتزق ــى مواق ــة عل ــة هجومي ــذت عملي ــان نف ــش واللج ــن الجي ــدات م ــكري أن وح ــدر العس ــح المص وأوض
الجيــش الســعودي شــرق جبــل النــار قبالــة جيــزان، نتــج عنهــا مصــرع وجــرح اعــداد مــن المرتزقــة واغتنــام أســلحة.
وأكــد المصــدر مصــرع وجــرح اعــداد مــن مرتزقــة الجيــش الســعودي خــالل عمليــة هجوميــة للمجاهديــن علــى 

عــدة تبــاب فــي موقــع الحمــاد بقطــاع نجــران.
كمــا كســر الجيــش اليمنــي واللجــان الشــعبية أمــس األربعــاء، زحفــا لمرتزقــة الجيــش الســعودي علــى 
عــدة تبــاب شــرق جبــل جحفــان فــي جيــزان مســنودا بغطــاء جــوي ومروحــي وجــرى تكبيدهــم خســائر فادحــة 

فــي األرواح والعتــاد.

ــدة ســاعات  ــذي اســتمر لع ــادي ال ــة خــالل صــد الزحــف المع ــن المرتزق ــداد م ــد المصــدر مصــرع وجــرح أع وأك
بمســاندة الطيــران الحربــي واألباتشــي لينتهــي باالنكســار وتكبيــد العــدو خســائر فادحــة.

دوليــاً، كشــفت صحيفــة »نيويــورك تايمــز« األميركيــة أن تحالــف العــدوان الســعودي قــام بتجنيــد أطفــال 
ســودانيين مــن إقليــم دارفــور للقتــال فــي اليمــن، وتنقــل الصحيفــة عــن هــؤالء األطفــال أن الســعوديين واإلماراتييــن 

ــة.  ــى الخطــوط األمامي ــال حصــرًا إل ــن األطف يرســلون المقاتلي
اتهمــت صحيفــة »نيويــورك تايمــز« األميركيــة التحالــف الســعودي بتجنيــد أطفــال ســودانيين مــن إقليــم دارفــور 

للقتــال فــي اليمــن.
وفــي تحقيــق لهــا تضمــن شــهادات لمقاتليــن عــادوا إلــى بالدهــم، كشــفت الصحيفــة أن مــا بيــن عشــرين إلــى 

أربعيــن فــي المئــة مــن عناصــر الوحــدات الســودانية تتــراوح أعمارهــم مــا بيــن 14 و17 عامــًا.
الصحيفــة نقلــت عــن عــدد مــن هــؤالء األطفــال أن الســعوديين واإلماراتييــن يرســلون المقاتليــن الســودانيين 

حصــراً إلــى الخطــوط األماميــة، مــن أجــل أن يحافظــوا هــم علــى مســافة آمنــة منهــا.
مــن جهتــه أكــد مجلــس جنيــف للحقــوق والعدالــة، أن التعذيــب واالبتــزاز الجنســي أصبــح ســلوكًا ممنهجــًا فــي 

الســجون التــي تشــرف عليهــا االمــارات فــي اليمــن.
وقال: إن اإلمارات تتحمل مسؤولية أي تداعيات على صحة المضربين في سجن تابع لها بمحافظة عدن اليمنية.

وأضــاف أن التعذيــب واالبتــزاز الجنســي أصبحــا ســلوكا ممنهجــا بحــق المعتقليــن فــي ســجون تشــرف عليهــا 
اإلمــارات.

وأشــار المجلــس الــى أن اإلمــارات عليهــا وقــف االنتهــاكات المروعــة بحــق المعتقليــن فــي ســجون تشــرف عليهــا 
فــي مناطــق يمنيــة.

هيرست: »نتن ياهو« شن..تتمة
 الضــارة القادمــة مــن طــرف الســلطات التركيــة حــول جريمــة قتــل خاشــقجي، بحســب مصــادر لديهــا اطــالع علــى 

النشــاطات التــي يقــوم بهــا الفريــق المذكــور’.
واضافــت صحيفــة 'ميــدل إيســت آي' أن 'فريــق العمــل، الــذي يتشــكل مــن مســؤولين مــن داخــل الديــوان الملكــي 

ووزارتــي الخارجيــة والدفــاع، ومــن جهــاز المخابــرات، يقــدم تقريــرًا لولــي العهــد كل ســت ســاعات. 
ــًا فــي غــزة يمكــن أن تحــول أنظــار الرئيــس االميركــي  ــأن حرب ــد نصــح هــذا الفريــق محمــد بــن ســلمان ب وق
ــح  ــة المصال ــي حماي ــه المملكــة الســعودية ف ــذي تلعب ــدور ال ــى ال ــز اهتمــام واشــنطن عل ــداً وترك ــد ترامــب بعي دونال

االســتراتيجية اإلســرائيلية’.
ــة  ــا بكافــة الوســائل، بمــا فــي ذلــك محاول وتابعــت 'كمــا نصــح فريــق العمــل محمــد بــن ســلمان بتحييــد تركي
إرشــاء الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان بــأن يعــرض عليــه شــراء األســلحة مــن تركيــا، مــن خــالل تصريحــات 

صــادرة عــن ولــي العهــد فــي محاولــة لــرأب الصــدع فــي العالقــات بيــن الريــاض وأنقــرة’.

اساتذة جامعة طهران بين..تتمة
ــة  ــن كلي ــاء وســيامك ياســمي وحســن يوســفي آذري م ــة الكيمي ــن كلي ــد م ــوش فريدب ــوروزي وفرن ــز ن  وبروي

ــام 2018. ــة ع ــي قائم ــا ف ــن عالمي ــاتذة المتفوقي ــن االس ــم م ــوب ه ــوم الحاس ــاء وعل ــات واالحص الرياضي
ويشــار الــى ان بيانــات مؤسســة Clarifying Analytics يتــم تحديثهــا مــرة واحــدة كل شــهرين وتركــز 
التصنيفــات واإلحصــاءات الخاصــة بأنشــطة األفــراد علــى مــدى الســنوات العشــر الماضيــة، مــن أجــل وضعهــم بيــن 
الباحثيــن والجامعــات المتفوقــة، ويجــب أن يكــون األفــراد أو المؤسســات ضمــن قائمــة واحــد بالمئــة علــى صعيــد عــدد 

اإلحــاالت وفيمــا يتعلــق بالبلــدان والمجــالت يجــب ان يكونــوا ضمــن الـــ 50 بالمئــة االولــى.

واشنطن بوست: ال سياسة..تتمة
 مــن ســوريا، يقــول الكاتــب، اتخــذ ترامــب قــراره بعــد مكالمــة هاتفيــة مــع الرئيــس التركــي، رجــب طيــب أردوغــان، 
مــا شــّكل مفاجــأة لمستشــاريه، حتــى إن وزيــر الدفــاع الســابق، جيمــس ماتيــس، ســعى لثنــي الرئيــس عــن اتخــاذ 

خطــوة مــن هــذا النــوع، وعندمــا رفــض الرئيــس االســتماع لنصائحــه قــرّر ماتيــس االســتقالة.
ــزم  ــم يُه ــى أن داعــش ل ــق عل ــع متّف ــرار المفاجــئ، خاصــة أن الجمي ــى هــذا الق ــة االحتجاجــات عل ــد عاصف بع
ــم  ــًا، ث ــل إن االنســحاب ســيكون فوري ــم يق ــه ل ــدًا أن ــطء، مؤك ــرار بب ــي، عــاد الرئيــس للتراجــع عــن الق بشــكل نهائ

ــأن االنســحاب ســوف يســتغرق 4 أشــهر. ــون ب ــك تصريحــات البنتاغ ــت ذل أعقب
ثــم جــاء يــوم األحــد، يقــول الكاتــب، ليطالعنــا الســيد جــون بولتــون، مستشــار األمــن القومــي، بتصريــح جديــد 
يرفــع مــن خاللــه الجــدول الزمنــي لســحب القــوات وتأكيــد أن القــوات األميركيــة باقيــة فــي ســوريا طالمــا أن هنــاك 

أهدافــًا لهــذا البقــاء.
ويقــول آرون ديفيــد ميلــر، الدبلوماســي المخضــرم، إنــه يمكــن أن يتحــدّث عــن العالــم بأســره؛ فخــالل 40 عامــًا 
مــن العيــش فــي واشــنطن، بينهــا 25 عامــًا مــن العمــل فــي مؤسّســات الدولــة، يمكــن القــول إنــه لــم يســبق أن رأى 

مثــل هــذا الشــيء.
ويؤكــد الكاتــب أن هــذا االرتبــاك لــم يعــد أفضــل حــااًل بعــد أن أكمــل ترامــب ســنته الثانيــة فــي الحكــم، فترامــب، 
البالــغ مــن العمــر 73 عامــًا، ال يمكنــه أن يغيّــر شــخصيّته، فهــذا الرجــل متقّلــب وغيــر عقالنــي وغيــر منطقــي، إلــى 

درجــة أنــه يتصــرّف مثــل ولــد يبلــغ مــن العمــر 7 أعــوام.
وألن الرئيــس ال يملــك عقلــه، كمــا يقــول الكاتــب، فــإن اإلدارة لــن تعــرف السياســة التــي يُفتــرض أنهــا تســعى 

إليهــا، فكبــار المســؤولين عاجــزون عــن فهــم مــا يــدور، »مثلنــا تمامــًا«.
وفــي 19 ديســمبر الماضــي، علــى ســبيل المثــال، حــدّد وزيــر الخارجيــة األميركــي، مايــك بومبيــو، عــام 2021 موعــدًا 
نهائيــًا لنــزع الســالح النــووي مــن كوريــا الشــمالية، ثــم عــاد ترامــب ليقــول إنــه ال موعــد نهائــي لســحب ســالح كوريــا 

الشــمالية النــووي.
ــا  ــه يمكــن أن يشــّكل نقطــة ضعــف تســتغّلها كوري ــب أن ــرى الكات ــن ترامــب ومستشــاريه، ي هــذا االنفصــال بي
الشــمالية بســهولة، وهــو مــا يمكــن أن يفسّــر األســباب التــي تدفــع الزعيــم الكــوري الشــمالي، كيــم جونــغ أون، لعقــد 

قمــة ثانيــة مــع ترامــب.
وبالمثــل فــإن أي محاولــة مماثلــة مــن قبــل واشــنطن الحتــواء الصيــن أو روســيا أو إيــران، وفــي ظــل اإلشــارات 

المتضاربــة القادمــة مــن البيــت األبيــض، ســتكون محــاوالت مشــوّهة، وفــق مــا يــرى الكاتــب.

سالمي: النخشى من غطرسة..تتمة
االخــرى علــى المســتوى العمالنــي مــن أجــل الحصــول علــى أكبــر قــدر مــن الفوائــد وأقــل االضــرار، لكــن الثــورة 
االســالمية دفعتهــم )االميــركان( مــن موقعهــم االســتراتيجي والتحكــم عــن بعــد فــي مجــال السياســة الــى مســتوى 

العمليــات والقتــال، وهــو الســر الرئيســي لفشــل الواليــات المتحــدة.
ــورة والشــعب  ــداء الث ــرة ألع ــوة الظاه ــات الق ــي مواصف ــؤ ف ــدم التكاف ــن ع ــم م ــى الرغ ــال: عل ــع ســالمي قائ وتاب
االيرانــي، فــان معركــة العالــم االســتكباري فــي حــرب االعــوام الثمانيــة مــع ايــران االســالمية، اظهــرت هزيمــة األعــداء 
ــه  ــة الفقي ــزام بوالي ــة وااللت ــة والتضحي ــل المقاوم ــوة مث ــن مصــادر الق ــن خــالل االســتفادة م ــة الحــق م ــوق جبه وتف

ــى. ــى اهلل ســبحانه وتعال ــوكل عل والت
ــي يؤكــد  ــوة الت ــر الحقيقــي عــن الق ــة هــو التعبي ــوكل وااليمــان والتضحي ــر والصمــود والت ــال: ان الصب واردف قائ

ــرادع. ــا ال عليهــا اهلل عــز وجــل، وهــذا هــو مبدأن
واوضــح العميــد ســالمي ان اميــركا تهــدف مــن تركيــز اهتمامهــا علــى الجمهوريــة االســالمية فــي ايــران طيلــة 
الســنوات الماضيــة، يكمــن فــي منــع انتشــار الفكــر الثــوري واحتوائــه داخــل ايــران، وقــال: علــى الرغــم مــن كل هــذه 
المؤامــرات واألعمــال العدائيــة، ال تــزال الجمهوريــة االســالمية تعيــش تحــت مظلــة الــردع وتواصــل حياتهــا الكريمــة.
ــر  ــة واســتراتيجية بالنســبة لالســتكبار، وفقدانهــا يعتب ــزال منطقــة غــرب آســيا تعتبــر منطقــة حيوي واردف، ال ت
ســقوطا حــرا للقــوى العظمــى علــى مســتوى القــوى العالميــة، فنظــرة علــى منحنــي القــوة فــي مواجهــة الثــورة 

ــة انحســار. ــي حال ــركا ف ــو وامي ــة نم ــي حال ــورة االســالمية ف ــى ان الث ــدل عل ــركا، ي االســالمية وامي
واوضــح ســالمي ان أعظــم انجــاز للثــورة اإلســالمية هــو وضــع حــد فاصــل بيــن اســتراتيجية اميــركا وقــوة 
اســتخدامها، وان اميــركا التــي انفقــت لحــد اآلن 7 تريليونــات دوالر فــي المنطقــة ولــم تحصــل علــى مكســب 

سياســي، اغلقــت مؤسســاتها الحكوميــة حاليــا، وباتــت اميــركا وعمالؤهــا فــي المنطقــة فــي حالــة عجــز.
واشــار، الــى ان الواليــات المتحــدة قــد ســقطت فــي الواقــع، وقــال: ان اعتــراف االميركييــن اليــوم بالفشــل والخــروج 
ــوا عــن امكانياتهــم الدارة النزاعــات السياســية، وال ينبغــي الخشــية مــن  ــة أنهــم تخل ــى حقيق ــدل عل مــن ســوريا ي

أميــركا اليــوم.
االقتصــادي  المجــال  فــي  وضغوطهــم  قدراتهــم  كل  اليــوم  وظفــوا  األميــركان  ان  ســالمي،  العميــد  واوضــح 
كاســتراتيجيتهم األخيــرة ضــد الشــعب االيرانــي لكــن الجمهوريــة االســالمية اليــوم قويــة وبفضــل ادارة وتوجيهــات 
ســماحة قائــد الثــورة االســالمية وصمــود وبصيــرة وشــجاعة الشــعب، لــن تكــون هنــاك أي قــوة قــادرة علــى هزيمــة 

الشــعب االيرانــي.


