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»الفتح« و »سائرون« تقطعان..تتمة
مــن جهتهــا اعلنــت عضــو تحالــف النصــر نــدى شــاكر امــس االربعــاء، عــن موقــف تحالفهــا مــن التحالــف 
الــذي اعلنــه كل مــن الصــدر والعامــري امــس الثالثــاء، فيمــا بينــت ان النصــر يقــف علــى مســافة واحــدة مــن 

جميــع القــوى السياســية.
ــا  ــع القــوى السياســية وحواراتن وقالــت شــاكر   ان ” تحالــف النصــر يقــف علــى مســافة واحــدة مــن جمي

ــة”. مســتمرة فــي هــذه الفتــرة للتوصــل الــى تفاهمــات نهائيــة مــن اجــل تشــكيل الحكومــة المقبل
واضافــت ان ” تحالــف النصــر لديــه مشــروع وطنــي ويأتلــف مــع باقــي الكتــل التــي تتقــارب معــه فــي وجهات 
ــد  ــة الع ــد عملي ــي بع ــات بشــكلها النهائ ــج االنتخاب ــدة ” ننتظــر اعــالن نتائ ــة” مؤك ــا الحكومي النظــر وبرامجه

والفــرز اليــدوي والتــي ممكــن ان تغيــر شــيء مــن الموقــف السياســي”.
وتابعــت شــاكر ان ” التحالفــات السياســية ال تحكمهــا بشــكل مطلــق نتائــج االنتخابــات وانمــا مــدى تقــارب 

الــرؤى والمشــروع الوطنــي بيــن الكتــل السياســية المشــكلة للحكومــة”.
ــد  ــي بع ــار المدن ــة بالتي ــاك صدم ــاء، ان هن ــي  امــس االربع ــد عضــو بالحــزب الشــيوعي العراق ــدوره اك ب

ــح. ــف ســائرون والفت اعــالن تحال
ونقلــت صحيفــة خليجيــة عــن العضــو قولــه ان “هنــاك شــعورا بالصدمــة لــدى التيــار المدنــي عقــب إعــالن 

تحالــف ســائرون مــع الفتــح”، مبينــا “اننــا نحــاول معرفــة مــا جــرى”.
وأضاف “نعرف أن هناك ضغوطا إيرانية، لكن هذا التحالف كان متسرعًا”، وفقا لقوله.

مــن جانــب اخــر كشــف أئتــالف الوطنيــة برئاســة ايــاد عــالوي, امــس  االربعاء,عــن “دعــم أميــركا لبعــض 
الكتــل فــي رســم الخارطــة السياســية”.

ــركا  ــح خــاص “لالتجــاه ” إن امي ــة حســين الموســوي خــالل تصري ــالف الوطني ــال الناطــق بإســم أئت وق
تدعــم بقــوة محــور ســائرون برئاســة الســيد مقتــدى الصــدر والحكمــة برئاســة الســيد عمــار الحكيــم والوطنيــة 

برئاســة ايــاد عــالوي لتشــكيل كتلــة سياســية كبيــرة وفقــًا لقولــهِ”.
وأشــار إلــى “أمتالكــه معلومــات عــن تدخــل الســفير األميركــي لــدى بغــداد دوغــالس ســليميان فــي رفــع 
نســبة المشــاركة باالنتخابــات التــي جــرت الشــهر الماضــي بالتنســيق مــع مفوضيــة االنتخابــات وبعــض الكتــل 

السياســية أضافــة إلــى العامــل الخارجــي والضغوطــات اإلقليميــة”.
ــر  ــة االكب ــد لتشــكيل الكتل ــاء الماضــي عــن تحالــف جدي ــا الثالث ــح وســائرون اعلن يذكــر أن ائتالفــي الفت
فــي خطــوة مدروســة بعنايــة فائقــة قطعــت الطريــق علــى رهانــات ســفارتي واشــنطن والريــاض فــي بغــداد”.

مــن جانــب اخــر أعلنــت قــوات الحشــد الشــعبي ، امــس  األربعــاء ، عــن تمكــن قطعــات الحشــد مــن قصــف 
تجمعــات لعصابــات داعــش اإلرهابيــة داخــل الحدود الســورية.

وقــال قائــد عمليــات محــور غــرب األنبــار قاســم مصلــح فــي تصريــح   ، إن ” قــوات الحشــد تمكنــت مــن دك 
تجمعــات لعناصــر داعــش داخــل االراضــي الســورية”.

وأضــاف أن ” القــوات تمكنــت مــن تحقيــق إصابــات دقيقــة داخــل صفــوف الدواعــش بعــد أن حاولــت 
التقــرب مــن الحــدود العراقيــة الســورية “.

وأشــار مصلــح إلــى أن ” العمليــة أثمــرت عــن فــرار العــدو وتحقيــق خســائر فــي األرواح والمعــدات التابعــة 
لهــم “.

مركز حقوقي فلسطيني يطالب المحكمة..تتمة
مــن جانــب اخــر ادعــى جهــاز المخابــرات الصهيونــي  »الشــاباك«، امــس  األربعــاء، إحبــاط 250 عمليــة وصفهــا 

بـــ »اإلرهابيــة« فــي األراضــي الفلســطينية المحتلــة منــذ بدايــة العام الجــاري 2018.
ــداف  ــس الشــاباك ن ــأن رئي ــي، ب ــا اإللكترون ــر موقعه ــة عب ــوت« العبري ــوت أحرون ــة »يديع ــادت صحيف وأف
ــة  ــات تفجيري ــا عملي ــا فيه ــره، بم ــد تعبي ــى ح ــرًا، عل ــا كبي ــا إرهابيً ــاط 250 هجومً ــم إحب ــه ت ــال إن ــان، ق أرغم

ــار. ــالق ن ــرائيليين وإط ــاف إس واختط
ــة مُقلقــة إلــى التنبــؤ بالهجــوم قبــل وقوعــه مــن  وأضــاف أرغمــان، أن هــذا يعــد »قفــزة نوعيــة مــن مرحل

ــات اســتخباراتية مُســبقة«. خــالل معلوم
ومنــذ تشــرين أول/ أكتوبــر عــام 2015 انطلقــت انتفاضــة القــدس مــن خــالل سلســلة مــن عمليــات الطعــن 
وإطــالق النــار والدهــس فــي األراضــي الفلســطينية المحتلــة كافــة )القــدس وضواحيهــا، الداخــل المحتــل، 

ــارد. والضفــة الغربيــة(، حيــث أعدمــت قــوات االحتــالل المئــات مــن الشــهداء بــدم ب
ــة  ــن مــدن الضف ــا بي ــة م ــاط التفتيــش والحواجــز المفاجئ ــا ونق ــالل قواته ــوات االحت ــك، عــززت ق ــر ذل وإث
الغربيــة، كمــا نشــرت المئــات مــن كاميــرات المراقبــة فــي القــدس، خاصــة فــي منطقــة »بــاب العامــود« وســط 
القــدس، والتــي شــهدت العديــد مــن عمليــات الطعــن وإطــالق النــار مــن االحتــالل علــى المنّفذيــن وقتلهــم 

بــدم بــارد.
واســتخدمت ســلطات االحتــالل سياســة احتجــاز جثاميــن الشــهداء فــي الثالجــات أو دفنهــم فــي مقابــر 
األرقــام، بغيــة الضغــط والتأثيــر علــى الشــارع الفلســطيني، لعــدم ارتــكاب الشــبان أي هجــوم مماثــل بحســب 

تصريحــات المســؤولين اإلســرائيليين آنــذاك.
وخــالل هــذه المــدّة، عملــت محاكــم االحتــالل علــى إصــدار قــرارات بســجن األطفــال والشــبان والفتيــات 
لســنوات طويلــة )ســجن فعلــي(، بحجــة إصابــة مســتوطنين أو قتلهــم، أو محاولــة ذلــك خــالل العمليــات التــي 

كانــوا ينّفذونهــا.

القوة الصاروخية اليمنية تدمر..تتمة
واوضــح مصــدر عســكري لصحيفتنــا إن بارجتيــن إماراتيتيــن كانتــا محملتيــن بالجنــد واآلليــات فــي مهمــة 
لعمــل إنــزال بحــري قبالــة ســواحل الحديــدة، الفتــا إلــى أنــه تــم تدميــر احداهمــا مقابــل منطقــة غليفقــة، فيمــا 

فــرت األخــرى بإتجــاه جزيــرة زقــر.
واكــد المصــدر العســكري مشــاهدة أعمــدة الدخــان تتصاعــد مــن البارجــة التــي اســتهدفتها القــوات البحريــة 

اليمنية.
وأضــاف عــن تراجــع بــوارج أخــرى بعــد اشــتعال النيــران فــي إحــدى البارجتيــن المســتهدفة قبالــة ســواحل 

الحديــدة، فيمــا كانــت البارجــة المســتهدفة تحمــل قــوات تــم إعدادهــا لتنفيــذ إنــزال فــي ســواحل الحديــدة.
ــًا  ــا، وفق ــدة الدخــان منه ــد أعم ــن، وشــوهدت تصاع ــن بحريي ــة بصاروخي ــم اســتهداف البارجــة المعادي وت

ــا. ــى متنه ــزال مســتمرة عل ــاذ الت ــد أن محــاوالت االنق ــذي أك للمصــدر ال
وبــدأت الــزوارق الحربيــة التابعــة لقــوات العــدوان بســحب قتالهــا وجرحاهــا مــن علــى البارجــة المســتهدفة، 

إضافــًة إلــى تحليــق مكثــف لطيــران األباتشــي.
وتمكــن الجيــش واللجــان الشــعبية مــن إفشــال محاولتــي تقــدم أمــس االربعــاء لقــوى الغــزو والمرتزقــة 

باتجــاه مديريــة الدريهمــي بالســحل الغربــي.
وأكــد المصــدر علــى أن األوضــاع العســكرية فــي الســاحل الغربــي مطمئنــة وتســير وفــق الخطــط 
ــن  ــه ســلب اليم ــي ومحاولت ــدوان الســعودي األمريك ــة الع ــا لمواجه ــم إقراره ــي ت ــكات العســكرية الت والتكتي

وشــعبه نقــاط قوتــه االســتراتيجية ومنابــع الثــروة واحتاللــه.
ودمــر مجاهــدو الجيــش واللجــان الشــعبية أمــس االربعــاء11 مدرعــة وآليــة بطواقمهــا فــي عمليــة نوعيــة 

علــى مواقــع الغــزاة والمرتزقــة فــي جبهــة حيــس بالســاحل الغربــي.
ــة  ــن مهم ــي ع ــي الحوث ــد عل ــن، محم ــي اليم ــا ف ــة العلي ــة الثوري ــس اللجن ــار كشــف رئي ــذا االط ــي ه ف

بارجتيــن تــم تدميــر احداهمــا ومــن كان علــى متنهــا اثنــاء محاولتهمــا التقــدم باتجــاه الســاحل الغربــي.
و                قــال فــي تغريــدة لــه علــى صفحتــه الشــخصية علــى تويتــر، ان » البارجتيــن كمــا تفيــد المعلومــات كانتــا 

تريــدان القيــام بعمليــة إنــزال ولكــن الرجــال األبطــال مــن القــوات البحريــة كانــوا لهــا بالمرصــاد«.
ــب ان  ــت المناس ــي الوق ــتية ف ــخ بالبالس ــارات بالصواري ــف االم ــاء بقص ــدت صنع ــواء توع ــذه االج ــي ه   ف

ــا. ــدة وميناءه ــف الحدي ــم التحال هاج
وقــال مســاعد الناطــق باســم القــوات المســلحة اليمنيــة العقيــد عزيــز راشــد: نحمــل االمــارات المســؤولية 
الكاملــة ألي تصعيــد فــي الســاحل الغربــي وخصوصــًا فــي مدينــة الحديــدة وماجاورهــا ألنــه ســتطلق كل 
ــارات. ــاون وبشــكل رئيــس الســعودية واالم ــة وعســكرية لحــكام مجلــس التع ــى أهــداف حيوي ــخ عل الصواري

وأكــد العقيــد راشــد، بــأن ضربــة القــوة البحريــة شــكلت صفعــة قويــة ألدوات أميــركا و«إســرائيل«، مؤكــدا أن 
مــا يحضــر للعــدوان فــي المراحــل المقبلــة هــي قــدرات مرعبــة بمســتوى المعركــة المقبلــة.

وكان تحالــف العــدوان الســعودي االميركــي الغاشــم قــد بــدأ صبــاح أمــس االربعــاء هجومــًا علــى مدينــة 
الحديــدة غــرب اليمــن، رغــم التحذيــرات مــن التداعيــات الكارثيــة ألي هجــوم علــى المدينــة، حيــث شــنّت 

ــة فــي مديريــة الدريهمــي بالحديــدة. مقاتــالت التحالــف 10 غــارات علــى منطقــة النخيل
كمــا شــن طيــران حقــد آل ســعود 15 غــارة جويــة علــى مديريــة بيــت الفقيــه جنــوب محافظــة الحديــدة، 

ــو 16 غــرب اليمــن. ــة إلــى سلســلة غــارات اســتهدفت طريــق الحديــدة - تعــز وصــواًل إلــى منطقــة كيل إضاف
مصــادر يمنيــة أكــدت لصحيفتنــا، نشــوب معــارك عنيفــة فــي مناطــق الدريهمــي، بالتزامــن مــع قصــف جــوي 
عنيــف، فيمــا تحدثــت مصــادر مقربــة مــن حكومــة الرئيــس الهــارب عبدربــه منصــور هــادي عــن هجــوم شــامل 

علــى الحديــدة ســبقه لقــاء بيــن الرئيــس المســتقيل هــادي  وولــي عهــد اإلمــارات محمــد بــن زايــد. 
مــن جانبــه قــال المبعــوث األممــي الــى اليمــن، أن التصعيــد فــي الحديــدة »مقلــق للغايــة«، مضيفــًا »نحــن 

علــى اتصــال باألطــراف لتجنــب المزيــد مــن التصعيــد«.
الــى ذلــك، حــذرت مجموعــة األزمــات الدوليــة مــن أن الحــرب فــي اليمــن ســتدخل مرحلــة جديــدة أكثــر 
تدميــراً إذا حاولــت القــوات المدعومــة مــن أبــو ظبــي والريــاض الســيطرة علــى الحديــدة. كمــا دعــت واشــنطن 

إلــى عــدم منــح الضــوء األخضــر لحلفائهــا.
ونقلــت وكالــة رويتــرز عــن فيليبــو غرانــدي المفــوض الســامي لشــؤون الالجئيــن فــي األمــم المتحــدة قولــه 

»نخشــى أن يــؤدي تصاعــد القتــال فــي اليمــن لتدفــق الجئيــن علــى منطقــة القــرن األفريقــي«.
فــي الســياق، أكــدت األمــم المتحــدة مواصلــة العمــل فــي مدينــة الحديــدة المهــددة بهجــوم وشــيك، مشــيرة 

إلــى أنهــا ســحبت بعــض موظفيهــا الدولييــن وأبقــت علــى عشــرات الموظفيــن المحلييــن فــي المدينــة.
مــن جانبهــا الحكومــة اليمنيــة فــي صنعــاء اســتنكرت قــرار األمــم المتحــدة ســحب وإجــالء موظفيهــا مــن 
الحديــدة، وحمّلتهــا المســؤولية الكاملــة عــن كل مــا يترتــب علــى انســحابها مــن آثــار ســلبية وارتــكاب مجــازر 

بحــق المدنييــن اليمنييــن.
علــى صعيــد ســائر الجبهــات، أطلقــت القــوة الصاروخيــة للجيــش واللجــان الشــعبية فــي اليمــن فجــر أمــس 
األربعــاء، صاروخــا باليســتيا مــن طــراز “بــدر1” علــى مدينــة الفيصــل العســكرية فــي جيــزان، وذلــك بعــد ســاعات 

مــن إطــالق صــاروخ مماثــل علــى المدينــة الصناعيــة فــي جيــزان.
ــوم  ــذوا ي ــا أن الجيــش واللجــان الشــعبية نف ــة لصحيفتن ــاع اليمني ــوزارة الدف وكشــف مصــدر عســكري ب
أمــس عمليــات نوعيــة فــي مختلــف الجبهــات تمكنــوا خاللهــا مــن الســيطرة علــى مواقــع هامــة وتكبيــد العــدو 

خســائر فادحــة.
وأوضــح أن وحــدات متخصصــة مــن الجيــش واللجــان الشــعبية نفــذت عمليــات تكتيكيــة فــي جبهــة 
البيضــاء علــى مواقــع مرتزقــة العــدوان فــي الجســيمة وتبــة العلــم وســقوط عشــرات القتلــى والجرحــى فــي 

ــات. ــذ العملي ــدأ تنفي ــرار مــن تبقــى منهــم خــالل ســاعة مــن ب ــوع وف ــي متن ــاد حرب ــر عت صفوفهــم وتدمي
وفــي جبهــة تعــز نفــذ الجيــش واللجــان الشــعبية عمليــة هجوميــة تكتيكيــة علــى المواقــع التــي ســيطر 
عليهــا العــدو قبــل أيــام فــي العنييــن واســتعادة تبــة الجبيريــه وتبــة الصفــراء بالكامــل، فيمــا فشــلت محــاوالت 

العــدو إلســتعادة هــذه المواقــع وتكبيدهــم خســائر فــي األرواح والعتــاد .
وفــي جبهــة الحــدود دمــر الجيــش واللجــان الشــعبية جرافــة عســكرية بصــاروخ موجــه فــي موقــع بوجــان 
بجيــزان، كمــا تــم اســتهداف تجمعــات للجيــش الســعودي فــي مدرســة الخشــل بعــدد مــن قذائــف المدفعيــة 

محققــة إصابــات مباشــرة.
ــة  ــات مرتزق ــى تجمع ــة وقصــف مدفعــي وصاروخــي عل ــذ الجيــش واللجــان الشــعبية غــارة نوعي ــا نف كم
العــدوان والجيــش والســعودي فــي شــجع وغــرب الحمــاد بنجــران وكبدوهــم خســائر كبيــرة فــي األرواح والعتــاد 

الحربــي.
ــي  ــة أخــرى ف ــر آلي ــذا تدمي ــي المهاشــمة وك ــة ف ــي الخنجــر وآلي ــة عســكرية ف ــر آلي ــد المصــدر تدمي وأك

ــوف. ــة الج ــن بجبه صبري
ونفــذ الجيــش واللجــان الشــعبية عمليــة تكتيكيــة علــى عمــود أضيــق فــي جبهــة البقــع، واســتهدفوا 

تجمعــات للجنــود الســعوديين فــي نهوقــه بنجــران بعــدد مــن قذائــف المدفعيــة.
كمــا أكــد المصــدر أن الجيــش واللجــان الشــعبية ســيطروا بعــد عمليــة نوعيــة علــى تبــه المصــادر وعــدد من 
المواقــع بجوارهــا فــي جبهــة االجاشــر بالجــوف وفشــلت محــاوالت المرتزقــة المدعومــة بطائــرات االباتشــي 

فــي اســتعادتها وتكبيــد العــدو خســائر كبيــرة فــي األفــراد والمعــدات.
وفــي جبهــة جومــرة بتعــز كســر أبطــال الجيــش واللجــان الشــعبية زحفــا كبيــرا حــاول مــن خاللــه العــدو 

اســتعادة مواقــع تبــت الســفينة والجزيــرة والتبــة الســوداء.
وبيــن المصــدر أن الجيــش واللجــان الشــعبية اســتهدفا تجمعــات مرتزقــة العــدوان والجيــش الســعودي 

فــي مجــازه وخلــف المســيال فــي جبهــة عســير بعــدد مــن صواريــخ الكاتيوشــا.
وتصــدى الجيــش واللجــان الشــعبية لخمســة زحوفــات للعــدو حاولــت اســتعادة المواقــع المحيطــة بجبــل 
ــوة  ــن الق ــدد م ــه الشــبكة، ومصــرع ع ــا تب ــش واللجــان الشــعبية أمــس ومنه ــا الجي ــي ســيطر عليه ــار الت الن

ــا. المهاجمــة وقياداته
ولفــت المصــدر ان القــوات اليمنيــة المشــتركة نفــذت عمليــة اقتحــام ناجحــة لمواقــع شــمال الشــبكة 
والتقــدم والســيطرة علــى تبــة الخــزان وشــمالها، كمــا واصلــت التقــدم غــرب الجبــل باتجــاه الكســارة الجنوبيــة 

واقتحامهــا والتبــاب المجــاورة لهــا والســيطرة عليهــا فيمــا الذ مــن بقــي مــن قــوات العــدو بالفــرار.
ودكــت قــوة الجيــش واللجــان الصاروخيــة والمدفعيــة تجمعــات للجنــود الســعوديين ومرتزقتهــم مــن 
الجنــود الســودانيين فــي شــجع وغــرب الحمــاد ومدرســة الخشــل بنجــران وجيــزان بعــدد مــن قذائــف 

والصاروخيــة.  المدفعيــة 
كمــا قنصــت وحــدة القناصــة فــي الجيــش واللجــان مرتزقيــن فــي جبهــة عســير كمــا قصفــت تجمعــات 

ــا. ــود الســعوديين ومرتزقتهــم فــي الجبهــة ذاته جن
ــرح آخــرون أثنــاء التصــدي لمحاولــة زحــف لهــم بقطــاع  ولقــي جنــود ســعوديون ومرتزقــة مصرعهــم وجُ

جيــزان.
ــة  ــة نوعي ــي عملي ــي، ف ــو الماض ــهر ماي ــالل ش ــوا خ ــعبية تمكن ــان الش ــي واللج ــش اليمن ــر أن الجي يذك
مــن الســيطرة علــى موقــع اإلم بــي ســي فــي الخوبــة بجيــزان وأوقعــوا قتلــى وجرحــى فــي صفــوف الجيــش 

ــعودي.  الس

الرئيس روحاني: ال مجال..تتمة
ــار  ــي اط ــة ف ــف يكتســب الوجاه ــو موق ــووي ه ــاق الن ــم حــول االتف ــا ومواقفك ــرون« ان مواقفن ــال »ماك وق
القوانيــن الدوليــة، واضــاف:  انــه علــى الجميــع  بــذل مســاعيهم لصــون االتفــاق النــووي والينبغــي ارتــكاب ادنــى 

خطــا تعطــي فرصــة ذهبيــة لمــن يريــدون القضــاء علــى هــذا االتفــاق.
ــة  ــا الثنائي ــة حــول القضاي ــات الثنائي ــة المباحث ــى مواصل ــي عل ــان خــالل هــذا االتصــال الهاتف ــد الجانب واك

واالقليميــة .

ظريف: لم نتسلم بعد أي..تتمة
ــي  ــن ف ــع االطــراف المتبقي ــى جمي ــد عل ــران، أك ــي طه ــدت االســبوع الماضــي ف ــي عق ــراء والت ــن الخب  م
االتفــاق النــووي، ان يتخــذوا االجــراءات الالزمــة لضمــان تمتــع ايــران بالمكاســب االقتصاديــة لالتفــاق النــووي.

واضــاف: لــم نتســلم بعــد رزمــة محفــزات عمليــة الزمــة.. وان زمالءنــا فــي االتحــاد االوروبــي وأيضــا زمالءنــا 
الصينييــن والــروس يعملــون حاليــا علــى هــذه المحفــزات.

ولفــت ظريــف الــى انــه تــم بحــث هــذا الموضــوع خــالل اللقــاءات بيــن الرئيــس روحانــي ونظيريــه الصينــي 
والروســي، حيــث كان الجميــع مشــغولون بدراســة مختلــف الســبل لضمــان امتيــازات ايــران فــي االتفــاق 
النــووي، وبالطبــع فــان الفرصــة ضيقــة، ونحــن فــي هــذه الفرصــة الضيقــة مشــغولون بإجــراء مشــاورات واســعة 

مــع أطــراف االتفــاق النــووي وأيضــا الشــركاء خــارج االتفــاق.

موغريني: نعمل على اجراءات..تتمة
واعتبــرت اي بديــل اخــر لالتفــاق النــووي بانــه ســيعود بتداعيــات كارثيــة واضافــت، ان عزمنــا علــى حفــظ 
االتفــاق النــووي ياتــي فــي ســياق مصالــح اميــركا ايضــا الن هــذا االتفــاق ضــروري المــن اوروبــا وكذلــك الميــركا 

والشــرق االوســط.
ــة  ــد االنشــطة النووي ــي تايي ــة ف ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ــر الـــ 11 الصــادرة عــن الوكال ــى التقاري واشــارت ال
ــا ملتزميــن بالتنفيــذ المؤثــر والكامــل لالتفــاق  ــا لــم يتغيــر ومازلن الســلمية االيرانيــة وقالــت: ان موقــف اوروب

ــران. النــووي مــع اي
واكــدت »موغرينــي« بــان تعهــدات ســائر االطــراف مســتمرة فــي اطــار االتفــاق النــووي، قائلــة، ان الصيــن 
تواصــل المشــاريع المتعلقــة لتحديــث مفاعــل اراك كمــا ان مشــروع تحويــل منشــاة فــردو الــى مركــز للفيزيــاء 
ــات  ــم ورش ــاري تنظي ــبوع الج ــالل االس ــري خ ــرر ان يج ــن المق ــيا وم ــع روس ــاون م ــار بالتع ــا ج والتكنولوجي

تخصصيــة حــول منشــاة فــردو.
ــرت  ــي توف ــرص الت ــر والف ــة الحظ ــتمر الن ازال ــب ان يس ــة يج ــدات االقتصادي ــذ التعه ــان تنفي ــدت ب واك

ــووي. ــاق الن ــن االتف ــزءا اساســيا م ــد ج ــران تع ــع اي ــة م ــات االقتصادي ــع التجــارة والعالق لتطبي
وحــول اجــراءات ايــران التمهيديــة لتطويــر امكانياتهــا النوويــة، قالــت: مــن الواضــح ان اجــراءات ايــران هــذه 

ال تعــد نقضــا لالتفــاق النــووي 'اال انهــا ال تســاعد علــى بنــاء الثقــة ايضــا' حســب وصفهــا.
ودعــت »موغرينــي« البرلمــان االوروبــي لدعــم القــرارات االخيــرة للمفوضيــة االوروبيــة لتنفيــذ قانــون 
حجــب اجــراءات الحظــر االميركيــة )Blocking Statute( وكذلــك اصــدار التعليمــات الجديــدة للمصــارف 

االوروبيــة للتشــجيع علــى االســتثمار فــي ايــران.
وفــي حــال موافقــة البرلمــان والمفوضيــة االوروبيــة ســتنفذ هــذه القــرارات قبــل عــودة الموجــة االولــى مــن 

اجــراءات الحظــر االميركيــة ضــد ايــران.

الوفاق البحرينية: حرمان أكثر..تتمة
ولفتــت الوفــاق، االنتبــاه الــى ضــرورة الوقــوف علــى “إعــالن البحرين”كمدخــل واقعــي متقــدم للحــل 
السياســي حيــث ورد فــي المبــدأ الخامــس مــن إعــالن البحريــن المشــاركة السياســية للمواطنيــن بمحــض 

ــي. ــع المدن ــع مؤسســات المجتم ــرار السياســي وبالشــراكة م ــع الق ــي صن ــم ف ــل إرادته اختيارهــم وبكام
وأكــدت علــى أن كل الممارســات السياســية لــم تعــد مقنعــة فــي ظــل غيــاب أي قيمــة قانونيــة أو سياســية 
أو مهنيــة لــكل تلــك المؤسســات والمشــاريع بســبب غيــاب دور الشــعب بالكامــل واســتحكام حالــة االســتبداد 
والتســلط وتفشــي الفســاد وانتهــاكات حقــوق االنســان ممــا يجعــل اي محاولــة لبــث الــروح فــي العمليــة 

السياســية غيــر مجديــة مــا لــم تســتند علــى مشــروع سياســي اصالحــي ناهــض وحقيقــي.

»نيويوركر« تكشف تفاصيل التنسيق..تتمة
التقريــر اشــار الــى خدمــات حكومــة اوبامــا للكيــان الصهيونــي ومــا ســاندته كمــا حصــل عــام 2011 حيــن رفعــت 
ــي افشــال الحــاق الفلســطينيين  ــا ف ــود اوبام ــاء المســتوطنات، وجه ــن بن ــرار اممــي يدي ــو بوجــه ق ــركا الفيت امي
بالمحكمــة الجنائيــة الدوليــة. كمــا وتطــرق التقريــر الــى مــا بذلــه اوبامــا فــي تطبيــع العالقــات بيــن زعمــاء الكيــان 
ــة علــى الخليــج الفارســي، فهــذه الــدول كانــت تواقــة للتواصــل مــع مســؤولي  الصهيونــي والــدول العربيــة المطل
ــي  ــج الفارس ــي ودول الخلي ــان الصهيون ــان للكي ــًا ب ــارات راي ــد االم ــي عه ــد ول ــن زاي ــد ب ــب. وكان لمحم ــل ابي ت
ــي  ــركا ف ــن الســفير االماراتــي واالســرائيلي بامي ــي اجتمــاع بي ــرأي ف ــوج هــذا ال ــران. وت عــدوًا مشــتركًا وهــي اي
فندق«جــورج تــاون« حســب مســؤول اميركــي ســابق ممــا يعكــس مســتوى العالقــات بيــن تــل ابيــب وابوظبــي.
وبعــد مــوت الملــك عبــد اهلل وصــل لســدة الحكــم نمــاذج جديــدة علــى ســبيل المثــال: محمــد بــن ســلمان 
)29 عامــًا( والــذي عيــن كولــي للعهــد الحقــًا. فلــم يكــن ينظــر الــى اســرائيل مــن الناحيــة االيديولوجيــة وكانــت 

تجمعــه مــع هــذا النظــام وجهــات نظــر مشــابهة حيــال ايــران.
وجــاء فــي تقريــر الموقــع، ان المســؤولين االميركييــن كانــوا لســنوات يشــككون بقــدرات الكيــان الصهيونــي 
فــي اقامــة عالقــات مــع الــدول العربيــة المطلــة علــى الخليــج الفارســي. ولكــن فــي اواخــر الــدورة الثانيــة لرئاســة 
اوبامــا، التفتــت اجهــزة المخابــرات االميركيــة الــى حصــول اتصــاالت تلفونيــة بيــن زعمــاء تــل ابيــب وابوظبــي_ 
ومنهــا مهاتفــة بيــن نتنياهــو واحــد المســؤولين االماراتييــن_. وبعــد ان اطلعــت وكالــة المخابــرات االميركيــة 
علــى لقــاء بيــن زعيمــي البلديــن فــي قبــرص، توصــل المســؤولون فــي واشــنطن الــى ان نتنياهــو كان حاضــرًا 

فــي االجتمــاع وان محــور النقــاش كان حــول كيفيــة مواجهــة ايــران.
ويقــول احــد المســؤولين الســابقين فــي الخارجيــة االميركيــة بهــذا الخصــوص: لــم يقولــوا لنــا الحقيقــة، 
فــان يتــم التســتر علــى امــر امــام االخريــن شــأن خــاص بهمــا ولكــن ان يتــم اخفــاء االمــر عــن اميــركا الحليــف 

االقــرب للجانبيــن لهــو امــر مختلــف تمامــًا.
وفــي اشــارة الــى التعــاون العســكري بيــن الســعودية واالمــارات ومصــر والكيــان الصهيونــي واقامــة منــاورات 
فــي صحــراء ســيناء، يضيــف التقريــر، ان نتنياهــو يأمــل بتفعيــل هكــذا برامــج مشــتركة ان يتــم التوصــل الــى 

االعتــراف رســميًا باســرائيل عــن طريــق زعمــاء الســعودية واالمــارات اضافــة الــى المحافــل الخاصــة.

الخبراء االيرانيين ينجحون..تتمة
ــا ســرطان HL-60، والثانــي يكمــن فــي تصميــم  ــر إمكانيــة فصــل خالي الثمــن لصناعــة جهــاز نانــوي يوّف

ــا الســرطانية. ــادر علــى تحديــد مــدي كثافــة الخالي جهــاز نانــوي مستشــعر وحيــوي ق
وأضــاف تبريــزي، أّن المصمميــن للمشــروع اســتفادوا مــن شــرائح أكســيد المنغنيــز والبولــي إثيليــن ايميــن 
والــذرات النانويــة مــن النيــكل والذهــب فــي انتــاج الجهازيــن؛ الفتــًا الــى إمكانيــة تحويــل عمليــة انتــاج الجهــاز 

االول والجهــاز الثانــي الــى عمليــة انتــاج تجاريــة مكثفــة داخــل البــالد.

طهران: سياسة التهديد والحظر..تتمة
االتفاق النووي ، واضاف ان اوباما كان يريد تطبيق االتفاق النووي لكنه ما كان يتطلع الى تنفيذه بشكل كامل .

وافــاد بــان مكتــب االصــول االجنبيــة االميركيــة كان يعطــي اجابــات غامضــة علــى تســاؤالت الشــركات فيمــا 
يتعلــق بالحظــر ورغــم ذلــك فــان ادارة اوبامــا كانــت تدعــم االتفــاق النــووي اعالميــا علــى االقــل علــى خــالف 
ترامــب الــذي يصــف االتفــاق النــووي بانــه اســوأ اتفــاق فــي تاريــخ اميــركا وبــادر الــى الخــروج منــه مــن جانــب 

واحــد متجاهــال جميــع تعهــدات بــالده .
وفيمــا يتعلــق باالوضــاع الراهنــة فــي اليمــن قــال خوشــرو ان المغامــرات العســكرية الســعودية وتاكيدهــا 

علــى الخيــار العســكري جعــل الحــل الســلمي بعيــد المنــال .
واشــار الــى المجــازر التــي يرتكبهــا تحالــف العــدوان الســعودي فــي اليمــن مؤكــدا ان هــذه االجــراءات مآلهــا 

الفشــل الن الخيــار الوحيــد للحــل فــي اليمــن هــو الخيــار السياســي .
ــن  ــر معتدلي ــن وغي ــى معتدلي ــن ال ــدا تقســيم المتمردي ــي ســوريا منتق ــى االوضــاع ف ــت ال ــك لف ــى ذل ال
وقــال ان تســليح المتمرديــن المعتدليــن هــو فــي الواقــع غطــاء للعمــل علــى تغييــر النظــام وان االميــركان كانــوا 
يعلمــون بــان هــذا الســالح ســيقع فــي يــد الجماعــات االرهابيــة مثــل داعــش والنصــرة ومــن هنــا فــان سياســة 

تســليح االرهابييــن كانــت محكومــة بالفشــل منــذ البدايــة.

آالف التونسيين يتظاهرون ضد..تتمة
وردد المتظاهــرون شــعارات عديــدة علــى غــرار “تونــس.. تونــس؛ حــرة.. حــرة؛ واالنقالبــي علــى بــرة..”، و” 
لطفــي براهــم يــا جبــان يــا عميــل العربــان..”. كمــا تضمنــت الشــعارات اتهامــًا لبراهــم وزيــر الداخليــة الســابق 

بالتواطــؤ وخيانــة البــالد، والمشــاركة فــي مخطــط االنقــالب علــى أمــن البــالد وثورتهــا.
وطالــب المحتجــون بطــرد الســفير اإلماراتــي مــن تونــس، وبمعاقبــة لطفــي براهــم الــذي أصبــح “يمثــل 

خطــرًا علــى أمــن البــالد واســتقرارها، ومســار ثورتهــا ومكاســب ديمقراطيتهــا”، بحســب قولهــم.
ووصــف المتظاهــرون حــكام اإلمــارات بـ”عربــان الثــورة المضــادة”، داعيــن إلــى حمايــة البــالد مــن المكائــد 

التــي تتربــص بهــا.
وكان موقــع “مونــد أفريــك” الفرنســي المختــص بالشــأن األفريقــي, قــد كشــف عــن قيــام اإلمــارات 
ــد السبســي وإقصــاء حركــة “النهضــة”. ــر إزاحــة الرئيــس الباجــي قاي ــى تونــس عب بالتخطيــط للســيطرة عل
وذكــر الموقــع فــي تقريــره إن “وزيــر الداخليــة التونســي المُقــال أخطــأ التقديــر حيــن بلــغ بــه الكبريــاء حــد 
ــًا أن “رئيــس  االعتقــاد أنــه ســيصبح قائــد اللعبــة السياســية فــي تونــس بفضــل أصدقائــه اإلماراتييــن”، مبين
ــه فرصــة  ــى تســنّت ل ــور، حتّ ــر المذك ــي والء الوزي ــًا ف ــوزراء التونســي يوســف الشــاهد، كان يشــكّ دائم ال

إزاحتــه أخيــرًا بعــد حادثــة غــرق المركــب”.
وكان موقــع فرنســي متخصــص فــي الشــأن األفريقــي نقــل عــن مصــادر دبلوماســية غربيــة قولهــا إن براهــم التقــى 

ســرا برئيــس المخابــرات اإلماراتيــة بجزيــرة جربــة التونســية، وخططــا معــا »النقــالب« علــى الســلطة فــي تونــس.
ونقــل موقــع »مونــد أفريــك« أن اللقــاء جــرى عقــب عــودة مديــر المخابــرات اإلماراتيــة مــن لقــاء تمهيــدي 

لقمــة باريــس بشــأنليبيا التــي نظمهــا الرئيــس الفرنســي إيمانويــل ماكــرون يــوم 29 مايو/أيــار الماضــي.
وذكــر الموقــع أنــه أثنــاء اللقــاء اتفــق المســؤوالن التونســي واإلماراتــي علــى خريطــة طريــق كان يفتــرض 
ــوزراء يوســف الشــاهد،  ــس ال ــة رئي ــا إقال ــس، منه ــي تون ــى رأس الســلطة ف ــة عل ــرات جذري أن تدخــل تغيي
وتعييــن وزيــر دفــاع بــن علــي الســابق كمــال مرجــان رئيســا للحكومــة، وعــزل الرئيــس الباجــي قائــد السبســي 
العتبــارات مرضيــة، فــي ســيناريو مشــابه لمــآل الرئيــس التونســي الســابق الحبيــب بورقيبــة الــذي عزلــه زيــن 

العابديــن بــن علــي وكان حينهــا ضابطــا فــي الجيــش.
وأشــار التقريــر إلــى أن جهــات اســتخبارية فرنســية وألمانيــة وجزائريــة هــي مــن كشــفت المخطــط 

اإلماراتــي وأبلغــت الســلطات التونســية بتفاصيلــه.

ايران وارمينيا تبحثان..تتمة
ــه خــالل  ــن، موضحــا ان ــن واالرمينيي ــن االيرانيي ــن الباحثي ــاون بي ــة المشــتركة للتع ــى الرغب ولفــت ال

ــز التعــاون والبحثــي بيــن الجانبيــن. ــات التــي تثمــر عــن تعزي ــور العالق ــارات تتبل ــادل الزي تب
مــن جهتــه اعــرب الســفير االرمينــي عــن ابتهاجــه لتوطيــد العالقــات العلميــة بيــن البلديــن، مشــيرا فــي 
ذات الوقــت الــى زياراتــه التفقديــة لبعــض الجامعــات والواحــات العلميــة والتقنيــة فــي ايــران والتعــرف علــى 
قابلياتهــا وابــدى اســتعداد بــالده فــي ذات الوقــت لتمتيــن االواصــر العلميــة مــع ايــران الســيما فــي مجــال 

تكنولوجيــا المعلومــات، موضحــا ان مشــروعا مشــتركا فــي مجــال تقنيــة النانــو تــم تنفيــذه.


