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اوساط سياسية وشعبية عراقية تستهجن..تتمة
مــن جهتهــا كشــفت المفوضيــة العليــا لالنتخابــات، ان مــا يظهــر مــن ارقــام بشــأن عــدد مقاعــد الكيانــات 

ال يتســم بالدقــة وال عالقــة للمفوضيــة بمــا يظهــر مــن ارقــام بهــذا الخصــوص.
ــام  ــاء : »ان األرق ــي امــس  االربع ــث صحف ــي حدي ــي ف ــن حــازم الردين ــس المفوضي ــال عضــو مجل وق
ــر ولكــن ليــس بنســب  ــة للتغيي ــة وقابل ــات ليســت نهائي ــه الكيان ــة لمــا حازت ــل المفوضي ــة مــن قب المعلن

ــرة«. كبي
وأضــاف :«ان األمــر المســتغرب اآلخــر هــو تــداول األســماء الفائــزة بأرقــام غيــر دقيقة«،مشــيرا الــى »ان 
ــر  ــت التأثي ــات حاول ــض الفضائي ــن بع ــة، ولك ــة بالمئ ــبة مئ ــل نس ــم التمث ــا للقوائ ــن عنه ــوات المعل األص

والتشــويش علــى النتائــج بشــكل مســبق مــن خــالل إعالنهــا عــن ارقــام غيــر دقيقــة«.
وأوضــح الردينــي :«ان النتائــج النهائيــة غيــر المصــادق عليهــا ســتعلن اليــوم الخميــس خــالل مؤتمــر 

ــه عــدد المقاعــد و المرشــحين الفائزيــن وعــدد األصــوات التــي حازوهــا«. ــن في صحفــي يعل
ــه  ــاء، أن ــي، امــس األربع ــد الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني برئاســة مســعود البارزان ــه أك ــن جهت م
ــه يســعى خــالل  ــار الصــدري الســيد مقتــدى الصــدر، مشــيرا إلــى أن تربطــه عالقــة جيــدة مــع زعيــم التي
ــن أجــل التوصــل  ــف م ــك ســنفكر بالتحال ــد ذل ــردي وبع ــان وحــدة الصــف الك ــى ضم ــة إل ــة المقبل المرحل

ــدة. ــة جدي ــة عراقي لحكوم
وقالــت النائبــة عــن الحــزب نجيبــة نجيــب فــي تصريــح اوردتــه صحيفــة “العربــي الجديــد” ، إنــه “علــى 
ــى  ــادر عل ــر ق ــزال غي ــه ال ي ــة، فإن ــد برلماني ــن أصــوات ومقاع ــف الصــدر م ــه تحال ــا حصــل علي ــم مم الرغ

تشــكيل حكومــة بمفــرده، فهــو بحاجــة إلــى أعــداد إضافيــة مــن المقاعــد”.
وأضافــت نجيــب، أن “ذلــك األمــر لــن يتحقــق إال باالعتمــاد علــى تحالفــات جديــدة، تكــون غايتهــا 

تشــكيل حكومــة وفــق المشــتركات السياســية وتشــابه األهــداف فــي البرامــج الخدميــة أو غيرهــا”.
وعــن عالقــة حزبهــا بالتيــار الصــدري، قالــت نجيــب “عالقتنــا مــع الســيد مقتــدى الصــدر جيــدة جــدًا”، 
ــن خــالل  ــردي م ــدة الصــف الك ــان وح ــى ضم ــة إل ــة المقبل ــول “نحــن نســعى خــالل المرحل ــدة بالق مؤك
التحالفــات، أو العمــل السياســي المشــترك داخــل إقليــم كردســتان، وبعــد ذلــك ســنفكر بالتحالــف مــن أجــل 

التوصــل لحكومــة عراقيــة جديــدة.
مــن جانــب اخــر اعلــن مركــز االعــالم االمنــي، امــس االربعــاء، عــن مقتــل واصابــة عــدد مــن المدنييــن 

بتصــدٍ النتحــاري قــرب مجلــس عــزاء فــي الطارميــة شــمالي بغــداد.
وقــال المركــز فــي بيــان تلقــت، الســومرية نيــوز، نســخة منــه، إن »القــوات األمنيــة فــي قيــادة عمليــات 
بغــداد تمكنــت مــن التصــدي النتحــاري يرتــدي حزامــًا ناســفًا بالقــرب مــن إحــدى مجالــس العــزاء ضمــن 

منطقــة الطارميــة/ حصيــوة شــمالي بغــداد«.
واضاف المركز، أن »التصدر لالنتحاري اسفر عن مقتل وجرح عدد من المواطنين«.

ــا فجــر نفســه داخــل  ــأن انتحاري ــاء، ب ــاد مصــدر فــي الشــرطة، فــي وقــت ســابق مــن امــس االربع واف
ــداد. ــة شــمالي بغ ــزاء بقضــاء الطارمي ــس ع مجل

تواصل مسيرات العودة ومواجهات..تتمة
مــن جانــب اخــر قــام وزيــر جيــش االحتــالل اإلســرائيلي أفيغــدور ليبرمــان بزيــارة إلــى حــدود قطــاع غــزة 
. حيــث عقــد لقــاًء أمنيــا لتقييــم الوضــع بحضــور رئيــس أركان الجيــش غــادي آيزنكــوت وقائــد المنطقــة 

الجنوبيــة إيــال زاميــر وشــخصيات عســكرية أخــرى.
وزعــم أن تمكــن المزارعيــن اإلســرائيليين مــن العمــل منــذ فتــرة طويلــة دون انقطــاع، يعــود إلــى نجــاح 
ــاس »  ــاوالت »حم ــال مح ــه بإفش ــن خالل ــوا م ــاق نجح ــل ش ــي وعم ــع ومهن ــل رائ ــام بعم ــش بالقي الجي

إلشــعال الحــدود أكثــر.
وهاجــم ليبرمــان أعضــاء كنيســت وأحــزاب اليســار إالســرائيلية الذيــن هاجمــوا الجيــش بســبب 

ــن«. ــم بـــ »المنافقي ــًا إياه ــزة، واصف ــي غ ــرة ف ــداث األخي األح
وأضــاف: »أنصحهــم بــأن يفكــروا مــاذا كان ســيحدث لــو تمكــن المتظاهــرون مــن اقتحــام الســياج ودخلوا 
إلحــدى المســتوطنات وفعلــوا بالمســتوطنين كمــا فعلــوا بالجانــب الفلســطيني مــن معبــر كــرم أبو ســالم«.

وتابع »ليس من الصعب تخيل ما يمكن أن يحدث داخل المجتمع اإلسرائيلي«.
ــاة  ــر الحي ــة اإلســرائيلية واضحــة بشــأن غــزة نــزع الســالح مقابــل التســهيالت وتغيي ونــوه أن المعادل

فيهــا.
كمــا نفــى ليبرمــان وجــود أي عــروض جــادة بشــأن التوصــل لهدنــة بغــزة، وأن كل مــا يــرد فــي وســائل 

اإلعــالم غيــر صحيــح.
ــه حــذر ممــا  ــا وأن ــاق المصالحــة معه ــه كان يرفــض اتف ــى أن ــا، مشــيرا إل ــع تركي ــات م وتطــرق للخالف

يحــدث اآلن.
ــل الســفارة  ــرار نق ــون لق ــال أن تك ــى احتم ــارزة إل ــة اخــرى أشــارت سياســية »إســرائيلية« ب ــن جه م
األمريكيــة إلــى القــدس تبعــات مختلفــة لــو جــاء فــي ســياق آخــر، معتبــرة أن ردود الفعــل العربيــة الرســمية 

لــم تخــرج عــن إطــار المألــوف.
وقالــت عضــو الكنيســيت »اإلســرائيلي« كســينيا ســفيتلوفا فــي تصريحــات لـــRT، تابعتهــا الغديــر إن 
ــة إلــى حــد مــا«،  ردود الفعــل العربيــة التــي توالــت بعــد إعــالن ترامــب عــن نقــل الســفارة كانــت »معتدل
»ولــم نــر إدانــات شــديدة اللهجــة مــن الزعمــاء العــرب الذيــن يربــط الكثيريــن منهــم عالقــات وثيقــة بــاإلدارة 

األمريكيــة«.
ورجحــت ســفيتلوفا أن يقتصــر األمــر هــذه المــرة علــى »التصريحــات التقليديــة حــول مركزيــة القــدس 

للعالميــن العربــي واإلســالمي، وضــرورة أن يصبــح شــطرها الشــرقي عاصمــة للدولــة الفلســطينية«.
ــج موجــة العنــف التــي اجتاحــت  ــأن نقــل الســفارة أســهم فــي تأجي وأقــرت السياســية اإلســرائيلية ب
ــع اتســاع نطــاق  ــا ال تتوق ــى أنه ــن، مشــيرة إل ــوم االثني ــدس الشــرقية ي ــة والق ــة الغربي قطــاع غــزة والضف
العنــف فــي القــدس علــى خلفيــة قضيــة الســفارة، حيــث لــم تعلــن إال حفنــة مــن الــدول عزمهــا علــى أن 

ــدس. ــى الق ــال بســفاراتها إل تحــذو حــذو واشــنطن واالنتق
وأعربــت ســفيتلوفا عــن ثقتهــا بــأن الســبب الرئيــس لعــدم االســتقرار فــي القــدس، هــو اســتمرار النــزاع 
ــق  ــرار ترامــب فــي ســياق تحقي ــو جــاء ق ــه ل ــن »إســرائيل« والفلســطينيين وعــدم إحــالل الســالم، وأن بي
مبادرتــه للســالم وفــي ظــل اســتئناف المفاوضــات، لربمــا كان رد الفعــل عليــه فــي المنطقــة أخــف بكثيــر.

ــة  ــة وعادل ــن خــالل تســوية حقيقي ــدس إال م ــي الق ــى إحــالل االســتقرار ف ــه ال ســبيل إل ــت أن وأضاف
للنــزاع الفلســطيني اإلســرائيلي.

الرئيس روحاني: سنقف دوما أمام المعتدين..تتمة
 ســوى الوحــدة والتكاتــف والمزيــد مــن الضغــوط عليــه ودعــم الشــعب الفلســطيني لتحريــر ارضــه الن 
هــذا الكيــان ال يلتــزم باالخــالق وال حتــى القوانيــن والقــرارات الدوليــة بــل يفهــم لغــة القــوة فقــط، الفتــا فــي 
هــذا الصــدد الــى صمــود الشــعب اللبنانــي فــي حــرب الـــ 33 يومــا وصمــود الشــعب الفلســطينيفي فــي غــزة، 

مؤكــدا بأنــه ال ســبيل فــي الظــروف الراهنــة ايضــا ســوى المقاومــة.
ــب  ــى جان ــا ال ــت وســتقف دوم ــران وقف ــي اي ــة االســالمية ف ــان الجمهوري ــي، ب ــس روحان ــد الرئي واك
الشــعب الفلســطيني وتدافــع عــن حقوقــه واضــاف: ســنقف دومــا امــام المعتديــن والظالميــن ونعتقــد بــأن 

ــن. ــف الفلســطينيين المظلومي ــي ســيكون حلي النصــر النهائ
وعبّــر عــن ثقتــه بــان مســيرات يــوم القــدس العالمــي ســتجري هــذا العــام بصــورة اوســع فــي ايــران 
وســائر الــدول وســتثبت شــعوب العالــم للكيــان الصهيونــي وقــادة البيــت االبيــض بانهــم اختــاروا الطريــق 
الخطــأ، واضــاف: هــذا االمــر ســيؤدي بفضــل اهلل للمزيــد مــن وحــدة وتالحــم العالــم االســالمي ومقاومــة 

الشــعب الفلســطيني واالســراع فــي االنفــراج بامــوره.
وشــدد رئيــس الجمهوريــة الــى ان الشــعب االيرانــي قــاوم وصمــد بوجــه مؤامــرات االخريــن وخاصــة 
اميــركا وبرهــن بانــه لــم يخضــع لضغــوط هــؤالء؛ مردفــا ان احــدا ال يســتطيع ان يركــع هــذا الشــعب العظيــم. 
ــع  ــن م ــام يتزام ــذا الع ــي ه ــل ف ــى ان الشــهر الفضي ــا ال ــارك؛ الفت ــول شــهر رمضــان المب ــى حل ــوّه ال ون
حادثتيــن اساســيتين؛ فمــن جانــب هنــاك اجــراء المســؤولين االميــركان فــي ســياق سياســاتهم غيــر 
المدروســة بنقــل ســفارة هــذا البلــد الــى القــدس الشــريف؛ ممــا شــّكل انتهــاكا للمعاهــدات الســابقة وحتــى 
قــرارات مجلــس االمــن الدولــي والجمعيــة العامــة لالمــم المتحــدة، وبمــا ال يخــدم الســالم واالســتقرار فــي 

ــة. المنطق
وتابــع، ان المســلمين يعتبــرون المســجد االقصــى والقــدس الشــريف قبلتهــم االولــى؛ وعليه فــإن المخططات 

السياســية )هــذه( ال تســتطيع ان تفصــل فلســطين عــن مليــار و500 الــف انســان مســلم فــي العالم.

طهران: اميركا شريك رئيسي في..تتمة
ــالمية  ــة االس ــد الجمهوري ــا ض ــاس له ــة وال اس ــات بالي ــا اتهام ــة بتكراره ــة االميركي ــاف: المندوب واض

ــورا. ــزة ف ــي غ ــذه المجــزرة الوحشــية ف ــاء ه ــة النه ــوات العالمي ــن الدع ــات ع ســعت لحــرف التوجه
ــي  ــان الصهيون ــم الكي ــركا شــريك رئيســي لجرائ ــان امي ــرة اخــرى ب ــت م ــر اثب ــذا االم وشــطط، ان ه
ضــد الشــعب الفلســطيني علــى مــدى االعــوام الـــ 70 الماضيــة ومنهــا اراقــة الدمــاء الجاريــة فــي غــزة وان 

ــة. ــذه الحقيق ــاء ه ــا اخف ــوم ال يمكنه ــة الي ــة االميركي تصريحــات المندوب
يذكــر ان مجلــس االمــن الدولــي عقــد اجتماعــا يــوم الثالثــاء بطلــب مــن الكويــت واثــر رســالة احتجــاج 
مــن الســلطة الفلســطينية بعــد استشــهاد مــا ال يقــل مــن 62 فلســطينيا وجــرح اكثــر مــن 2500 اخريــن خــالل 

يوميــن علــى يــد جنــود كيــان االحتــالل الصهيونــي علــى الحــدود مــع قطــاع غــزة.
وفــي هــذا االجتمــاع احتــج جميــع االعضــاء علــى اجــراءات الكيــان الصهيونــي اال ان المندوبــة االميركيــة 
ــاس  ــالمية وحم ــة االس ــى الجمهوري ــم عل ــر التهج ــعت عب ــم وس ــذه الجرائ ــن ه ــا ع ــر تمام ــت النظ غض

لتخفيــف الضغــط العــام علــى الصهاينــة.
علــى الصعيــد ذاتــه اعتبــرت هيئــة االركان العامــة للقــوات المســلحة بــان العــد العكســي النهيــار الكيــان 

الصهيونــي قــد بــدأ، مؤكــدة بــان هــذا الكيــان ســيزول الــى االبــد فــي المســتقبل غيــر البعيــد.
ــتفزازية  ــوة االس ــلحة الخط ــوات المس ــة للق ــت االركان العام ــاء، أدان ــس االربع ــه أم ــان اصدرت ــي بي وف

ــة. ــدس المحتل ــى الق ــب ال ــل ابي ــن ت ــالده م ــل ســفارة ب ــي بنق ــس االميرك والشــيطانية للرئي
ــة  ــه عاصم ــراف ب ــدس واالعت ــى الق ــل ســفارتها ال ــة بنق ــر للفتن ــركا المثي ــرار امي ــان، ان ق واضــاف البي
للكيــان الصهيونــي قــد كشــف امــام العالــم مــرة اخــرى طبيعــة هــذه الحكومــة االجراميــة فــي اثــارة الشــغب 

وزعزعــة االمــن فــي المنطقــة. 
وتابــع البيــان، ان الخطــوة الوقحــة التــي اقــدم عليهــا ترامــب تزامنــا مــع يــوم النكبــة والذكــرى الســبعين 
لتاســيس الكيــان الصهيونــي اللقيــط واحتــالل فلســطين، وخالفــا لتصــور المخططيــن لــه، لــن تــؤدي الــى 
ترســيخ الركائــز الهشــة وعديمــة الجــذور لهــذا الكيــان بــل ســتكون الدمــاء الطاهــرة للشــهداء والمجاهديــن 
الشــعب  انتفاضــة  واتســاع  لنمــو  االبريــاء بشــرى  والشــيوخ  والنســاء  االطفــال  الفلســطينيين خاصــة 

الفلســطيني ضــد هــذه الخطــوة العدوانيــة. 
واســتهجن البيــان الصمــت المميــت لالوســاط الدوليــة والحكومــات االســالمية تجــاه المجــازر المرتكبــة 
ضــد الشــعب الفلســطيني االعــزل والمظلــوم والتــي ادت الــى استشــهاد اكثــر مــن 60 شــخصا وجــرح نحــو 
3 آالف اخريــن )منــذ يــوم االثــنین ذكــرى النكبــة( واضــاف، ان العــد العكســي النهيــار الكيــان الصهيونــي 
المتهــرئ قــد بــدأ والشــك ان هــذا العمــل االجرامــي سيســاعد فــي تالحــم ووحــدة الشــعوب االســالمية 
ــد فــي المســتقبل  ــى االب ــي ال ــان االحتالل ــى الوعــد االلهــي، ســيزول هــذا الكي ــاء عل ــة للحــق، وبن والداعي

غيــر البعيــد.

ظريف: االوروبيون أعدوا قائمة..تتمة
والتــي تتطلــب دخولهــا حيــز التنفيــذ وتحديدهــا بصــورة تفصيليــة ودقيقــة لكــي نتمكــن مــن اتخــاذ قــرار 

حــول مــدى ضمــان مصالــح ايــران.
وقــال الوزيــر ظــریف، ان المفاوضــات شــكلت بدايــة جيــدة اال ان ماتــم تحديــده هــو ضــرورة التركيــز 
علــى االتفــاق النــووي وكيــف تســتطيع اوروبــا اتخــاذ بعــض الخطــوات التــي حددتهــا موغرينــي فــي بيانهــا 

والتــي ينبغــي تنفيذهــا بســرعة وخــالل االســبوع المقبــل لضمــان مصالــح ايــران فــي االتفــاق.
واضــاف: هــذه الخطــوات تشــكل قائمــة مــن االعمــال التــي ينبغــي تنفيذهــا بصــورة عمليــة وتفصيليــة 

وبدقــة لكــي يمكــن اتخــاذ قــرار حــول مــدى ضمــان مصالــح ايــران.
واعــرب ظريــف عــن تصــوره بــان البدايــة كانــت مناســبة ووجهــت رســالة مهمــة اال انهــا التعــد المحطــة 

االخيــرة واتخــذ قــرار باســتئناف المفاوضــات فــي االســبوع المقبــل. 
ونــوه الــى ان االســابيع المقبلــة ســتكون ذات نشــاطات مكثفــة ومــن المؤمــل الدفــع بالمهمــة الــى االمــام 

بفضــل اهلل وتوجيهــات ســماحة قائــد الثــورة االســالمية ودعــم الشــعب.
واشــار وزيــر الخارجيــة الــى الضمانــات التــي وعــد االوروبيــون بمنحهــا اليــران، موضحــا ان المفاوضــات 
قــد بــدأت حيــث افــادوا انهــم ســيضمنون حصــول ايــران علــى مصالحهــا مــن االتفــاق النــووي وتقبّلــوا ان 
االتفــاق اليرتبــط بمواضيــع اخــرى وينبغــي تنفيــذه اال انــه ينبغــي النظــر عمــا اذا كانــوا يســتطيعون منــح 

الضمانــات الالزمــة عقــب االســابيع المقبلــة.
ونــوه الــى ان مايمكــن جنيــه مــن هــذه المفاوضــات ســيتم دراســته فــي طهــران وســيتم اتخــاذ القــرارات 

ذات الصلــة علــى ارفــع المســتويات.
واشــار الــى المفاوضــات مــع المســؤولين الفرنســيين حــول شــراء طائــرات ركاب مــن طــراز ايربــاص، 
ــوزاري تضمــن مناقشــة  ــاع ال ــا ان االجتم ــة كم ــع تفصيلي ــت مواضي ــراء تضمن موضحــا ان اجتماعــات الخب

االطــر حيــث قدمــت موغرينــي النتائــج والتــي منهــا التعهــدات المرتبطــة بقطــاع النقــل والمواصــالت.
ونفى ظريف عقد اي اجتماعات ثنائية مع نظرائه االوروبيين على هامش اجتماع بلجيكا.

هــذا واعلنــت وزيــرة خارجيــة االتحــاد األوروبــي فيدريــكا موغيرينــي أن القــوى األوروبيــة اتفقــت علــى 
خطــوط عمــل إلنقــاذ االتفــاق مــع إيــران وأن العمــل جــار إليجــاد حــل عملــي لإلبقــاء علــى االتفــاق النــووي مع 
إيــران. وقــال وزيــر الخارجيــة اإليرانــي محمــد جــواد ظريــف إنــه جــرى التوصــل إلــى اتفــاق سياســي بشــأن 

الخطــوات التــي يتعيــن اتخاذهــا حيــال بقــاء االتفــاق النــووي.
ــاظ  ــووي والحف ــاق الن ــي االتف ــم ف ــة التزاماته ــاء بكاف ــى اإليف ــم عل ــن بتصميمه زخــم رســائل األوربيي
عليــه مــع إيــران بعــد انســحاب الواليــات المتحــدة منــه وقرارهــا بإعــادة فــرض الحظــر علــى طهــران، كانــت، 
بــال شــك، الحافــز لوزيــر الخارجيــة اإليرانــي علــى وضــع المصداقيــة األوروبيــة علــى محــك ضمانــات فعليــة 

خــالل محادثاتــه مــع فيديريــكا موغيرينــي والترويــكا األوروبيــة الموقعــة علــى االتفــاق.
محادثــات، ظهــر فيهــا األوربيــون فــي حالــة تملمــل ومطعونيــن فــي ســيادتهم جــراء سياســات دونالــد 
ترامــب ومــا قــد  يتــم نســف مــا اعتبــروه هــم أنفســهم أكبــر إنجــاز دبلوماســي خــالل العقــد الماضــي لمجــرد 
ــادة أو  ــة زي أي إخــالل ببنــود االتفــاق وهــو مــا أكــد الجانــب اإليرانــي علــى المضــي فيــه بحذافيــره دون أي

نقصــان بمــا يضمــن مصالــح األطــراف وخاصــة إيــران .
ــح للمضــي  ــى المســار الصحي ــا عل ــد بأنن ــف: أعتق ــي محمــد جــواد ظري ــة االيران ــر الخارجي ــال وزي  وق
قدمــا« بغيــة تحقيــق مصالــح جميــع األطــراف التــي بقيــت فــي االتفــاق وبالتحديــد الحفــاظ علــى مصالــح 

إيــران وضمانهــا.
محادثــات مثمــرة وبنــاءة، توصيــف بإجمــاع األطــراف التــي ركــز األوربيــون فيهــا علــى تدابيــر وآليــات 
محــددة لحمايــة شــركاتهم مــن عقوبــات أمريكيــة محتملــة بعــد إنقضــاء المهلــة األمريكيــة أمامهــا بســتة 
ــة  ــد يتجــاوز بالنســبة لألوروبييــن مهل ــه ق ــا« بمعنــى أن ــا وقت ــات ســيتطلب وضعه أشــهر قادمــة وهــي آلي
الســتين يومــا« لطمأنــة اإليرانييــن وبطلــب منهــم بمــا فيــه تشــكيل لجنــة مشــتركة لمتابعــة االتفــاق فــي 
صيغتــه 4 + 1 مــع إيــران بعــد ســقوط الواليــات المتحــدة منهــا،  ولــم يبــد األوربيــون مــع ذلــك اســتعجاال« فــي 

محاولــة للتملــص بأقــل األضــرار علــى اســتثماراتها االقتصاديــة مــع إيــران.
إال أن المفوضيــة األوربيــة وعلــى خــط مــواز مــع المحادثــات، لــم تبــد فــي المقابــل أي تفــاؤل إزاء امكانيــة 
ــة وخاصــة بشــأن  ــن الرســوم الجمركي ــا م ــاء أوروب ــب بشــأن إعف ــع  إدارة ترام ــات م ــوة الخالف ــق ه تضيي

االتفــاق النــووي مــع إيــران. 
األوروبيــون إذن فــي حالــة تأهــب لمفاوضــات صعبــة وشــاقة رفضــوا إجراءهــا تحــت التهديــد مــع 
واشــنطن، فيمــا ينتظــر أن تتــم بلــورة مشــهد أوربــي شــبه نهائــي عشــية محادثــات القمــة األوربيــة 

المرتقبــة فــي صوفيــا يــوم الخميــس علــى ضــوء مخرجــات محادثــات بروكســل مــع إيــران.
مــن جانبــه قــال رئيــس المفوضيــة األوروبــي »جــان كلــود يونكــر«، إنــه يرغــب فــي أن يســتمر االتفــاق 

النــووي اإليرانــي، مشــيرا إلــى أنــه مهــم لســالمة المنطقــة ككل.
وذكر يونكر أمس االربعاء، أن االتفاق بيننا وبين إيران سيبقى حيا رغم الخالفات األخرى.

ــى أن  ــا ال ــا، الفت ــاق حي ــاء هــذا االتف ــن مصــادر لتســهيل بق ــا م ــا لدين ــكل م ــران ب ــع، سنســاعد إي وتاب
االتفــاق مهــم لســالمة المنطقــة ككل.

وكان الرئيــس األميركــي »دونالــد ترامــب«، قــد أعلــن فــي 8 مايــو الجــاري انســحاب بــالده مــن االتفــاق 
ــة«  ــران و«السداســية الدولي ــن إي ــه بي ــم التوصــل إلي ــذي ت ــي، ال ــووي اإليران ــج الن الشــامل بشــأن البرنام

كرعــاة دولييــن هــم )روســيا والواليــات المتحــدة وبريطانيــا والصيــن وفرنســا وألمانيــا(، فــي عــام 2015. 
وســتجتمع اللجنــة المشــتركة لالتفــاق النــووي بحضــور ايــران ودول مجموعــة »4+1« ومندوبــة االتحــاد 
االوروبــي خــالل االســبوع القــادم فــي العاصمــة النمســاوية فيينــا علــى مســتوى المــدراء السياســيين 

ــركا. ــن دون امي ــة وم ومســاعدي وزراء الخارجي

االعالم السعودي: سنقف..تتمة
ان وجــود ايــران يهــدد نظامــه العميــل، وقــال: ســؤال يــدور فــي المجالــس هــذه األيــام مفــاده: لــو دارت 
ــت، وبــال تــردد: طبعًــا ســأقف بــكل قــوة مــع  ــرائيل« وإيــران، فمــن ســتقف معــه؟.. قل حــرب بيــن »اس

ــران عــدو وجــودي. ــا أســتطيع؛ فإي ــدر م إســرائيل، وســوف أســاندها ق
واضــاف الكاتــب الســعودي »صراعنــا مــع إيــران صــراع مصيــري ومعركتنــا معهــا معركــة مصيريــة، تتعلــق 

بوجودنا”.
والمعــروف عــن نظــام ال ســعود القبلــي الملكــي الديكتاتــوري بأنــه متشــدد واليســمح ألي صحيفــة او 
ــر مــن  ــرة دأب الكثي ــرة االخي ــات النظــام الســعودي .. وفــي الفت كاتــب بنشــر كالم يخالــف توجهــات ورغب
ــارات للكيــان الصهيونــي ومقابــالت صحفيــة  االعالمييــن والباحثيــن والصحــف الســعودية علــى اجــراء زي
مــع وزراء ومســؤولين فــي كيــان االحتــالل واالدالء بتصريحــات بــان مــن حــق الكيــان الصهيونــي الغاصــب 

لفلســطين ان يعيــش بســالم وامــان علــى االراضــي الفلســطينية المحتلــة.
ــة،  ــي جه ــا، إذ وضــع الســعودية و«إســرائيل« ف ــة وحلفاءه ــداء المملك ــه أع ــي مقال وقســم آل الشــيخ ف
ــًا »عــرب الشــمال« بــأن المملكــة لــن تضحــي  وكل مــن يقــف ضــد »إســرائيل« فــي جهــة أخــرى، مخاطب
بأمنهــا القومــي ووجودهــا مقابــل نصــرة قضيتكــم؛ بذريعــة أنهــم يناصــرون »عدوهــم الوجــودي«، المتمثــل 

فــي إيــران.
ووصــف كل مواطــن فــي بــالده يقــف إلــى جانــب القضيــة الفلســطينية أو الســورية بأنــه »عــدو 
لوطنــه«، مشــيرًا إلــى أن »عــرب الشــمال قــوم مفلســون ومــن حالــف المفلســين وناصرهــم، فســيجرّونه 
ــد  ــااًل للكاتــب الســعودي عب ــة الشــرق األوســط، مق ــك، نشــرت صحيف إلــى مصيرهــم.« وبالتزامــن مــع ذل
الرحمــن الراشــد، يلمــح إلــى دور عربــي - إســرائيلي مشــترك لمواجهــة المشــروع اإليرانــي، مشــيدًا بالــدور 

ــران فــي ســوريا. اإلســرائيلي مؤخــرًا بقصــف مواقــع تابعــة إلي
ويشــيد المديــر العــام الســابق لقنــاة العربيّــة، فــي مقالــه، بالقــوة العســكرية التــي تمتلكهــا »إســرائيل 
ــى  ــة إل ــل الســفارة األمريكي ــع نق ــن م ــدة، بالتزام ــة جدي ــت لنفســها مكان ــرة، إذ وضع ــة صغي ــا دول رغــم أنه

ــب الســعودي. ــدس«، بحســب الكات الق

الكيان الخليفي يجرد 115 مواطًنا..تتمة
كذلــك أصــدرت محاكــم الكيــان الخليفــي المدعــوم مــن قــوات االحتــالل الوهابــي التكفيــري الســعودي 
االماراتــي أحكامًــا بالســجن المؤبــد ضــدّ 53 مواطنًــا وأحكامًــا أخــرى علــى عــدد آخــر مــع ســحب 

ــة سياســية. ــا ذات خلفي ــي قضاي ــم ف ــد إدانته ــك بع ــة وذل الجنســيات بالجمل
هــذا ويتواصــل الحصــار العســكري للســلطات الخليفيــة المدعومــة مــن قــوات االحتــالل الوهابــي 
التكفيــري الســعودي االماراتــي، المفــروض علــى رمــز البحريــن الوطنــي والدينــي آيــة اهلل الشــيخ عيســى 
قاســم فــي منزلــه ببلــدة الــدراز، حيــث يقتــرب مــن دخولــه عامــه الثانــي )بعــد 5 أيــام(، فيمــا تعمــد الســلطات 
الخليفيــة فــي البحريــن إلــى زيــادة الحواجــز التــي تطــوق منــزل الشــيخ قاســم بمــوازاة الحواجــز والكمائــن 

التــي تحيــط مداخــل البلــدة المحاصــرة منــذ يونيــو مــن العــام الماضــي.
ــز اإلســمنتية  ــزل الشــيخ عيســى قاســم بالحواج ــى من ــاق عل ــق الخن ــة تضيي ــرت صــور متداول وأظه
واألســالك الشــائكة، وقــال ناشــطون بــأن التطويــق المتواصــل والخانــق يشــير إلــى نيــة الســلطات عــزل 

ــه عــن محيطــه بالكامــل. منــزل الشــيخ قاســم عــن الجــوار وفصل
وعبــر المواطنــون عــن رفضهــم لهــذا الحصــار بكتابــات شــعارات التضامــن علــى الحواجــز اإلســمنتية، 
جنبــا إلــى جنــب العمليــات الميدانيــة الغاضيــة التــي تنفذهــا مجموعــات شــبابية مــن البلــدة وتســتهدف 

المركبــات واآلليــات العســكرية التــي تشــارك فــي الحصــار.
ــدت  ــي تصاع ــرة الحصــار الت ــة خــالل فت ــن انتكاســة صحي ــر م ــرض الشــيخ عيســى قاســم ألكث وتع
فــي مايــو مــن العــام الماضــي بعــد الهجــوم الدمــوي علــى المعتصميــن بجــوار منــزل ومقتــل خمســة مــن 
المواطنيــن المعتصميــن. وعلــى الرغــم مــن اإلدانــات الدوليــة واألمميــة لهــذه اإلجــراءات االنتقاميــة وأشــكال 
العقــاب الجماعــي الــذي طــال أهالــي البلــدة؛ إال أن النظــام الخليفــي واصــل انتهاكاتــه بغطــاء خارجــي مــن 

الواليــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة، كمــا يقــول نشــطاء.
كمــا أقدمــت القــوات الخليفيــة علــى إعــادة هــدم مســجد اإلمــام العســكري عليــه الســالم فــي 
الــدوار الثانــي والعشــرين، وهــو مــن المســاجد التــي هدمتهــا القــوات الخليفيــة بدعــم مــن قــوات 
ــوا إقامــة  ــاء مؤقــت وواصل ــر بن ــي ترميمــه عب ــة فــي مــارس 2011م، وأعــاد األهال ــرة المحتل درع الجزي

الشــعائر والصــالة فيــه.
ويقــع المســجد علــى محــاذاة الشــارع الرئيســي، وأكــد علمــاء البــالد اســتمرار قدســية المســجد بعــد 
الهــدم وعــدم ســقوطه، فــي الوقــت الــذي حــاول النظــام الخليفــي التغطيــة علــى جريمــة هدمــه ببنــاء مســجد 
آخــر فــي موقــع مقابــل لبلــدة دار كليــب ليكــون بديــال عــن المســجد المهــدوم، إال أن األهالــي واصلــوا 

التمســك بالمســجد القديــم وأصــروا علــى بقــاء المســجد علــى حالــه.
ــوا مســجد  ــي بن ــأن األهال ــي بلغــت 38 مســجدا، ب ــة الت ــن بالمســاجد المهدوم وأوضــح أحــد المهتمي
اإلمــام العســكري )ع( مؤقتــا ووفــروا مولــدا كهربائيــا بأموالهــم الخاصــة، رافضــا وصــف البنــاء المؤقــت 

ــة الخشــبية”. بـ”الكابين
وقــد تحركــت الجرافــات وآالت الهــدم أمــس وبشــكل مفاجــيء، وبرفقــة المركبــات العســكرية، وأقدمــت 

علــى إعــادة هــدم البنــاء المؤقــت للمســجد وتســويته بــاألرض مــرة أخــرى.

صنعاء: لماذا ال نجد عاصفة..تتمة
ــى الشــعب اليمنــي  ــا الفلســطينيين؟!! فــي حيــن نــرى تحالــف عل تحالــف يقــف الــى جانــب إخوانن
مــن أجــل »شــرعية مزعومــة لشــخص«؟ ولمــاذا ال تشــارك دول العــدوان حــركات المقاومــة فــي الدفــاع عــن 

قضيــة القــدس العادلــة والواضحــة؟ .
ميدانيــًا، دمــر مجاهــدو الجيــش واللجــان الشــعبية مدرعــة وآليــة عســكرية لمرتزقــة العــدوان الســعودي 

االميركــي فــي جبهــة الســاحل الغربــي.
واكــد مصــدر عســكري لصحيفتنــا تدميــر مدرعــة وآليــة تحمــل معــدل عيــار 50 تابعــة للمنافقيــن المرتزقة 

فــي جبهــة الســاحل الغربــي بصواريــخ موجهــة، ومصــرع وإصابــة مــن كانــوا علــى متنهما.
ــكرية للمرتزقــة  ــن وآليــة عس ــك مدرعتي ــل ذل ــروا، قب ــد دم ــان الشــعبية ق ــش واللج ــراد الجي وكان اف

بصواريــخ موجهــة بالجبهــة نفســها ومصــرع مــن كان عليهــن .
ــي  ــة الجيــش الســعودي ف ــا لمرتزق ــا عســكريا تابع ــرت وحــدة للجيــش واللجــان الشــعبية، طقم ودم

ــه. ــى متن ــى مصــرع وجــرح مــن كان عل ــا أدى إل ــة نجــران، م صحــراء األجاشــر  قبال
ــاع  ــديس بقط ــع الس ــرب موق ــزق غ ــص مرت ــرفة وقن ــع الش ــرق موق ــعودي ش ــدي س ــص جن ــم قن وت

ــران. نج
وعلــى الصعيــد ذاتــه دمــرت وحــدة مــن الجيــش واللجــان الشــعبية أمــس األربعــاء عــدة آليــات عســكرية 

تابعــة للمنافقيــن فــي مديريــة خــب والشــعف بمحافظــة الجــوف.
واكــد المصــدر العســكري ان وحــدة الهندســة فــي الجيــش واللجــان الشــعبية تمكنــت مــن تدميــر عــدة 
ــوات ناســفة  ــة خــب والشــعف بعب ــن والمهاشــمة بمديري ــن فــي جبهتــي صبري ــات عســكرية للمنافقي آلي

ومقتــل وجــرح مــن كانــوا علــى متــن اآلليــات.

نيويورك تايمز: كارثة نووية..تتمة
الخبراء ان هذا االمر سيبعث على تفعيل حقبة جديدة من التنافس التسليحي بين القوى الكبرى.

واســتطرد موقــع الصحيفــة: انــه فــي ظــل تســابق مختلــف الــدول للحصــول علــى قنابــل نوويــة، 
ــرة  ــي فت ــون ف ــق يســاور الساســة المخضرم ــان القل ــة، ف ــركا وروســيا لترســاناتها النووي وتوســيع امي

ــاردة. الحــرب الب
واضافــت »نيويــورك تايمــز« فــي هــذا التقريــر نقــال عــن وزيــر الدفــاع االســبق فــي ادارة كلنتــون »ويليــام 
جــي بــري« قولــه: مــع انقضــاء العقــد الثالــث للحــرب البــاردة، كنــا نظــن ان خطــر االبــادة بالســالح النــووي 
قــد ولــى، اال ان الواقــع يقــرأ غيــر ذلــك اذ ان هنــاك كارثــة نوويــة تهــدد العالــم تفــوق حقبــة الحــرب البــاردة.

تظاهرات طالبية وشعبية في..تتمة
كمــا شــهدت عــدد مــن المــدن االيرانيــة تظاهــرات مشــابهة، حيــث خرجــت حشــود المواطنيــن فــي 
ــازر  ــى مج ــا عل ــوم واحتجاج ــًا للشــعب الفلســطيني المظل ــرة دعم ــران( بتظاه ــرب طه ــدان )غ ــة هم مدين

ــة. ــى القــدس المحتل ــة ال ــل الســفارة االميركي ــي غــزة ونق ــي ف ــان الصهيون الكي


