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العبادي: هناك جماعات استغلت..تتمة
واضــاف الضابــط العراقــي الياســري :«ان معلوماتــه مؤكــدة ويتحمــل مســؤولية اطالقهــا للشــعب 
ــارة  ــرا »االمــر صف ــوات االوان« ، معتب ــل ف العراقــي ومــن يهمهــم االمــر لغــرض اتخــاذ اجــراءات ســريعة قب

ــر«. ــراس الخط ــدق اج ــذار ت ان
يشــار الــى ان طائــرة »حربيــة » قامــت بضــرب مقــر ثابــت لقطعــات الحشــد الشــعبي مــن لوائــي 45 و 
46 ، مســاء االحــد 17 حزيــران \يونيــو الماضــي ، المدافعــة عــن الشــريط الحــدودي مــع ســورية بصاروخيــن 

مســيرين، ممــا أدى إلــى استشــهاد واصابــة عــدد مــن عناصــر الحشــد الشــعبي .
مــن جانبهــا اعلنــت قيــادة العمليــات المشــتركة،  امــس الســبت، ان طائــرات F16 العراقيــة اســتهدفت 

اجتماعــًا لقيــادات »داعــش« االرهابــي داخــل ســورية ، مشــيرا الــى انهــا قتلــت 45 إرهابيــًا.
وذكــرت القيــادة فــي بيــان تلقــت الغديــر نســخة منــه :«ان طائــرات F16 العراقيــة نفــذت ضربــة جويــة 
موفقــة اســتهدفت خاللهــا اجتماعــًا لقيــادات داعــش فــي 3 أوكار للعصابــات اإلرهابيــة وهــي عبــارة عــن منازل 
يربطهــا خنــدق مــع بعضهــم البعــض فــي منطقــة هجيــن داخــل االراضــي الســورية«، مبينــة »ان العمليــة 

اســفرت حســب المعلومــات االســتخبارية عــن تدميــر االهــداف بالكامــل وقتــل نحــو 45 إرهابيــا«.
ــر الحــرب -  ــب وزي ــر الحــرب - نائ ــف وزي ــى مل ــى المشــرف عل ــن القتل ــادة »ان مــن بي ــت القي واضاف
ــة  ــو بكــر البغــدادي - واحــد أعضــاء لجن ــد المجــرم اب ــل بري ــراء اإلعــالم - ناق ــرة - أحــد أم عســكري الجزي

ــام القاعــدة«. ــادات اي ــد مــن أهــم القي ــي آخــر يع ــد شــرطة داعــش - وارهاب المفوضــة - قائ
واكــدت القيــادة »ان هــذه العمليــة تعتبــر مــن العمليــات األخــرى التــي قصمــت ظهــر عصابــات )داعــش( 

ووجهــت لهــم صفعــة جديــدة بعــد أن الحقهــم صقــور الجــو االبطــال ليــدك مضاجعهــم«.
يشــار الــى ان طائــرات الـــF16 العراقيــة نفــذت الكثــر مــن مــرة ضربــات جويــة اســتهدفت مقــرات مهمــة 
تابعــة لــ«داعــش« االرهابــي داخــل ســورية ، حيــث اســفرت تلــك الضربــات عــن قتــل قــادة ارهابييــن بارزيــن 

كانــوا يخططــون لتنفيــذ عمليــات »إرهابيــة«.
مــن جهتهــا توقعــت حركــة التغييــر الكرديــة ، امــس الســبت، ســقوط اســماء كبيــرة خــالل عمليــة العــد 

والفــرز اليــدوي لنتائــج االنتخابــات النيابيــة فــي اقليــم كردســتان.
وقــال القيــادي فــي الحركــة صابــر اســماعيل  إن “العــد والفــرز اليــدوي لنتائــج االنتخابــات سيكشــف 

زيــف الفاســدين وسيســقط اســماء كبيــرة مــن االحــزاب فــي اقليــم كردســتان”.
ــج  ــا نتائ ــزاب السياســية وتزويره ــض األح ــل بع ــن قب ــرة م ــات األخي ــماعيل، ان “الممارس ــاف اس واض
االنتخابــات سيكشــف خــالل الفتــرة المقبلــة”، مؤكــدا أن “قــرار البرلمــان وتأييــد المحكمــة االتحاديــة لــه هــو 

انتصــار إلرادة الشــعب العراقــي كلــه”.
وكان الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني برئاســة مســعود البارزانــي أعلــن أمــس الســبت عــن تجميــد 
مفاوضاتــه السياســية لتشــكيل الحكومــة المقبلــة إلــى مــا بعــد حســم نتائــج االنتخابــات, مبينــا أن قــرارات 

المحكمــة االتحاديــة أوقفــت النتائــج المعلنــة ســابقا.

اندالع 6 حرائق بمستوطنات..تتمة
وتعكــس هــذه النســبة زيــادة كبيــرة فــي عــدد المتعاطيــن لهــذا المخــدر مقارنــة مــع دراســة ُأجريــت قبــل 
عشــر ســنوات. حيــث أن النســبة لــم تكــن تتجــاوز 11% فــي صفــوف الشــباب بيــن ســن 18 و24 عامــا ممــن 

يتعاطــون هــذه المــادة المخــدرة.
وكشــفت الصحيفــة أن القيــادة العســكرية قــد اتخــذت العــام الماضــي إجــراءات تأديبيــة أقــل صرامــة ضــد 
الجنــود الذيــن ٌكشــف أمرهــم وهــم يتعاطــون الحشــيش وغيــره مــن المخــدرات الخفيفــة أو بعــد اعترافهــم 

بأنهــم فعلــوا ذلــك مــن قبــل.
ورغــم خضــوع هــؤالء الجنــود للمحاكمــة، فــإن مثــل هــذا الســلوك أصبــح أكثــر تقبّــال مــن قبــل القيــادة 
العســكرية اإلســرائيلية لكــن شــريطة أال يتــم اســتهالك المخــدرات الخفيفــة داخــل القواعــد العســكرية وأال 

يزيــد عــدد المــرات عــن خمســة إضافــة إلــى ضــرورة التــزام الجنــود بالتوقــف عــن ذلــك نهائيــا.
تعامــُل الجيــش مــع المســألة بهــذا النــوع مــن التســاهل، لــم يمنــع الناطــق باســم الجيــش مــن التأكيــد 
ــوات  ــة الق ــى فعالي ــر عل ــل هــذا الســلوك يؤث ــع تعاطــي المخــدرات ألن مث ــا م ــه ال تســامحَ إطالق ــى أن عل

المســلحة اإلســرائيلية بحســب تعبيــره.

إقامة جلسات في محكمة الهاي..تتمة
وأوردت ايــران فــي شــكواها المرفوعــة الــى محكمــة الهــاي الدوليــة: إّن الواليــات المتحــدة عبــر إتهامهــا 
ــة أدّت  ــالمية االيراني ــة االس ــد الجمهوري ــة ض ــة وقانوني ــراءات تنفيذي ــذت اج ــاب اتخ ــم االره ــران بدع اي
الــى تداعيــات ســلبية عمليــة وملموســة أضــرّت بالمصالــح والممتلــكات االيرانيــة وبمؤسســاتها خالفــًا لمــا 

نصــت عليــه معاهــدة المــودة الموقعــة آنــذاك بيــن البلديــن.

الرئيس األسد: الحوار مع..تتمة
وتابــع الرئيــس  األســد »ال يســعدنا التحــدث الــى األميركييــن لمجــرد أنهــم أميركييــن، ونحــن 
مســتعدون للحــوار مــع أي طــرف يثمــر النقــاش معــه. وال نعتقــد أن السياســة األميركيــة ســتكون مختلفــة 

ــي المســتقبل المنظــور«. ف
ــى »اإلرهــاب«، نشــرت قواعــد  ــي للحــرب عل ــف الدول ــي إطــار التحال ــات المتحــدة، وف ــر أن الوالي يذك
ــراء، يتــم تدريــب المســلحين فــي هــذه القواعــد، التــي تصــل  عســكرية فــي ســوريا ولكــن وبحســب خب

ــا مــن خــالل 22 قاعــدة عســكرية خــارج ســوريا. إمداداته

انجازات ميدانية مهمة للقوات..تتمة
قوله ان عددا من المرتزقة هلكوا واصيبوا في كمين محكم شمال صحراء ميدي.

وفــي منطقــة جيــزان، اســتهدفت وحــدة اإلســناد المدفعــي تجمعــات للجنــود الســعوديين ومرتزقتهــم 
فــي بوابــة الموســم وموقــع المبخــرة.

مــن جهتــه، افــاد الزميــل احمــد عبــاس المختفــي مــن اليمــن، ان أبطــال الجيــش واللجــان الشــعبية 
دكــوا فــي نجــران، تجمعــات مرتزقــة الجيــش الســعودي فــي تبتــي القيــادة والرمليــة وقبالــة منفــذ الخضــراء 

بقذائــف المدفعيــة.
ــم  ــود الســعوديين ومرتزقته ــات للجن ــى تجمع ــخ كاتيوشــا عل ــة صواري ــم إطــالق صلي ــي عســير، ت وف

فــي مجــازة.
ــة رازح  ــكنية بمديري ــق س ــف مناط ــعودي مكث ــي س ــي ومدفع ــف صاروخ ــتهدف قص ــدة، اس ــي صع وف

الحدوديــة.
هــذا وأفــاد  مصــدر فــي #وحدة_القناصــة، عــن مصــرع 9 مــن المرتزقــة بعمليــات قنــص فــي الجبهــات 

الشــرقية والوســطى خــالل 24 ســاعة الماضيــة. 
وشــن طيــران تحالــف العــدوان الســعودي االميركــي تحليقــا مكثفــا علــى األحيــاء الســكنية جنــوب تعــز 

وشــمال لحــج.
جــاء ذلــك اثــر سلســلة غــارات شــنها طيــران تحالــف العــدوان الســعودي االميركــي فــي صعــدة، 
ــة بســت  ــة رازح الحدودي ــة األزهــور بمديري ــن ومنطق ــاف بغارتي ــة كت ــن بمديري ــة العطفي مســتهدفا منطق

غــارات، ومنطقتــي القــد والحجلــة بمديريــة رازح الحدوديــة بأربــع غــارات.
ــود الســعوديين  ــى والجرحــى مــن الجن ــي نجــران بســقوط عشــرات القتل ــاد المصــدر العســكري ف اف
ومرتزقتهــم واغتنــام عــدد مــن االســلحة خــالل عمليــة اقتحــام نفذهــا الجيــش اليمنــي واللجــان الشــعبية 

علــى احــد المواقــع فــي الشــبكة.
ــا  ــًا، فيم ــران ايض ــي نج ــديس ف ــع الس ــرب موق ــعودي غ ــدي س ــص جن ــكري قن ــدر العس ــد المص واك
ــل  ــي جب ــعودي ف ــش الس ــة الجي ــات مرتزق ــات وتحصين ــا  تجمع ــخ الكاتيوش ــن صواري ــة م ــت صلي عالج

جحفــان وكــرس وجوبــح فــي جيــزان منتصــف الليــل.
مصــدر عســكري يمنــي افــاد بتدميــر آليتيــن لمرتزقــة العــدوان الســعودي بعبوتيــن ناســفتين جنــوب 

مفــرق الوازعيــة بتعــز ومصــرع مــن كان علــى متنهمــا.
ــوده  ــذي تق ــي اليمــن مســيرة شــعبية حاشــدة، رفضــًا للعــدوان ال ــدة غرب ــة الحدي هــذا وشــهدت مدين
الســعودية علــى مدينتهــم وادانــة للتواطــؤ االممــي. واكــد المشــاركون العــزم علــى المواجهــة مهمــا بلغــت 

ــات، مؤكديــن أن النصــر ســيكون حليفهــم حتمــًا. التحدي
وقــد شــارك عشــرات اآلالف مــن أبنــاء الحديــدة غربــي اليمــن فــي مســيرة حاشــدة، إلفشــال المؤامــرة 
ــى  ــروض عل ــار المف ــددة بالحص ــات من ــور والفت ــا ص ــت فيه ــدوان، رفع ــف الع ــل تحال ــن قب ــاك م ــي تح الت

ــة. المدين
وأثنــاء المظاهــرة، اكــدت قيــادة المحافظــة، أن المؤامــرة الجديــدة التــي تحــاك ضــد ابنــاء تهامــة لــن تمــرَّ، 
وأن ارتــدادات هــذه المؤامــرة لــن تكــون إال فــي وجــه الغــازي ومرتزقتــه، وســيكون واهمــًا فــي حــال اعتقــد أن 

الطريــق لحــل القضيــة اليمنيــة، ســيتم بتركيــع ابنــاء الشــعب اليمنــي.
ــات الســاحل  ــي جبه ــذي حصــل ف ــراق ال ــى االخت ــام عل ــة عشــرة أي ــد قراب ــرات بع ــذه التظاه ــي ه تأت
الغربــي، والــذي حــاول العــدوان عبــر وســائله وقنواتــه االعالميــة المختلفــة، تخويــف الســكان وحثهــم علــى 
النــزوح مــن منازلهــم، مــا أثــار غضــب واســتهجان القبائــل فــي الحديــدة وغيرهــا مــن المــدن والشــروع فــي 

رفــد المدينــة بالمقاتليــن، اســتعدادًا للمقاومــة.
ــق  ــا الكامــل والمطل ــة، عبــرت بــكل وضــوح عــن رفضه المظاهــرة الحاشــدة التــي انطلقــت فــي المدين

ــه. ــف العــدوان ومرتزقت ــل تحال ــر القصــف العشــوائي مــن قب ــر القســري، عب ــات التهجي ــزوح وعملي للن
وقــد حضــرت كل القبائــل مــن أبنــاء تهامــة فــي محافظــة الحديــدة الــى الميــدان لتقــول لــدول العــدوان 

ومرتزقتــه انهــم حاضــرون هنــا مهمــا كان حجــم الطغيــان. 
ــًا، حــذرت بريطانيــا، كافــة رعاياهــا مــن اســتهداف صاروخــي محتمــل علــى دبــي ومــدن إماراتيــة  دولي

عديــدة.
ونشــرت الخارجيــة البريطانيــة عبــر موقعهــا الرســمي، تحذيــرا أمنيــا لكافــة رعاياهــا فــي اإلمــارات، ومــن 

ينــوون زيــارة دبــي وباقــي المــدن اإلماراتيــة، عنونتــه باســم »تحديــث وقائعــي عــن الصواريــخ المحتملــة”.
وتوقعــت الخارجيــة فــي تحذيرهــا تنفيــذ هجمــات فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وطالبتهــم بالنظــر 

إلــى قســم اإلرهــاب، لمعرفــة طبيعــة التهديــدات »اإلرهابيــة« علــى اإلمــارات.

مصدر: ايران بصدد اطالق..تتمة
واوضــح بــان تصميــم وتصنيــع اجــزاء الطائــرات المســيرة لحاجــات خاصــة، يتــم فــي الشــركات المعرفيــة 
وهــو مــا يعــد تطــورا كبيــرا الن الكثيــر مــن دول العالــم غيــر مكتفيــة ذاتيــا فــي هــذا المجــال وفيمــا لــو قامــت 

بتصميــم طائــرة مســيرة فانهــا تعــد معظــم اجزائــه مــن الــدول االخــرى.
ولفــت منطقــي الــى ان نحــو 30 شــركة ناشــطة فــي مجــال الطائــرات المســيرة قــد شــكلت شــبكة فــي 
مركــز االبداعــات، معربــا عــن املــه بتســجيل العالمــة التجاريــة للطائــرات المســيرة فــي غضــون 3 اعــوام 

لتتوفــر امكانيــة تصديــر المنتوجــات فــي هــذا المجــال الــى الــدول االخــرى.
وقــال انــه وفــي ظــل التعــاون مــن قبــل وزارة التربيــة والتعليــم تــم تاســيس عــدد مــن المراكــز العلميــة 

التــي يتعــرف فيهــا التالمــذة علــى امــور تصميــم وتصنيــع الطائــرات الحديثــة.

صالحي: اليمكن الحفاظ على االتفاق..تتمة
ــه  ــن زيارت ــة )NUPI( ضم ــج لالبحــاث الدولي ــاع مؤسســة النروي ــي اجتم ــور صالحــي، ف واشــار الدكت
الوســلو للمشــاركة منتــدى اوســلو بحضــور عــدد مــن الباحثيــن والمســؤولين مــن وزارة الخارجيــة وممثلــي 
ــى  ــدا عل ــووي، مؤك ــاق الن ــة واالتف ــة والدولي ــى الشــؤون االقليمي ــد، ال ــذا البل ــي ه ــة ف المؤسســات البحثي

اهميــة الســالم واالمــن فــي النظــام الدولــي المعاصــر وارتباطــه الوثيــق بتقــدم الشــعوب.
واعتبــر ان الهواجــس والمســاعي المتواصلــة للجمهوريــة االســالمية فــي ايــران خــالل العقــود االربعــة 

الماضيــة تصــب فــي هــذا الســياق وان االتفــاق النــووي يعــد ثمــرة لمثــل هــذا التوجــه. 
ولفــت مســاعد رئيــس الجمهوريــة الــى الصعوبــات التــي اكتنفــت مســار نيــل االتفــاق النــووي المتعــدد 
االطــراف والــذي ازال القلــق المختلــق للقــوى الدوليــة حيــال قــدرات الجمهوريــة االســالمية فــي ايــران حيــث 

اســتجاب لمطالــب وحقــوق الشــعب االيرانــي فــي االســتفادة مــن الطاقــة الذريــة الســلمية.
واعتبــر الدكتــور صالحــي الحفــاظ علــى االتفــاق النــووي باعتبــاره انجــازا متعــدد االطــراف بمثابــة اختبــار 
للمجتمــع الدولــي، مشــددا انــه اذا لــم يتــم تأميــن االهــداف التــي تتوخاهــا ايــران مــن االتفــاق فانــه اليمكــن 

الحفــاظ عليــه.
وقــدم ادلــة مختلفــة حــول الخــداع والعــداء فــي المواقــف االخيــرة للمســؤولين االميركييــن وجهودهــم 
ــة  ــى الممارســات االنتهازي ــووي، منوهــا ال ــاق الن ــي بهــدف افشــال االتف ــاون الدول الواســعة الكتســاب التع

ــان الصهيونــي الغاصــب. ــة للكي والنفعي
ــرا ان الحــوار  ــة، معتب ــال الشــؤون االقليمي ــران حي ــي اي ــة االســالمية ف ــف الجمهوري ــى مواق ــت ال ولف
الشــامل بيــن القــوى الرئيســية فــي المنطقــة هــو الســبيل الوحيــد للخــروج مــن المشــاكل واالزمــات 

االقليميــة.
واكــد المشــاركون فــي االجتمــاع دعمهــم لالتفــاق النــووي وضــرورة الحفــاظ عليــه باعتبــاره انجــازا 

ــة. ــة االميركي ــارات الحكوم ــة اث ــي مواجه ــس ف ــط النف ــى ضب ــران ال ــوا اي ــا دع ــي كم ــع الدول للمجتم
ــى  ــا التــي كانــت تهــدف فــي األســاس ال ــن، وجهــات نظرهــم حــول القضاي ــدم عــدد مــن الحاضري وق
دعــم االتفــاق النــووي، والحاجــة الــى الحفــاظ علــى هــذا اإلنجــاز مــن قبــل المجتمــع الدولــي ومطالبــة إيــران 

بضبــط النفــس امــام اســتفزازات االدارة والســلطات األمريكيــة.
وفــي جانــب آخــر، اكــد رئيــس منظمــة الطاقــة الذريــة الوطنيــة المهنــدس صالحــي انــه اذا لــم يواجــه 
االتحــاد االوروبــي السياســات االميركيــة فــان المســتقبل ســيكون مرعبــا وســيتزعزع االمــن فــي المنطقــة 

والعالــم بســبب انهيــار االتفــاق النــووي.
وقــدم مســاعد رئيــس الجمهوريــة صالحــي فــي تصريــح ادلــى بــه خــالل طاولــة مســتديرة فــي اوســلو 
عقــدت تحــت شــعار »الشــرق االوســط فــي مواجهــة هــزات متعــددة االطــراف« بحضــور نظيريــه النرويجــي 
والعمانــي ضمــن مشــاركته فــي منتــدى »اوســلو«، ايضاحــات حــول مواقــف ومبــادئ السياســة الخارجيــة 
ــتخدام  ــة اس ــى حرم ــة عل ــورة القائم ــد الث ــوى قائ ــلمية وفت ــة الس ــاطات النووي ــال النش ــي مج ــة ف االيراني
االســلحة النوويــة وحاجــة البــالد مــن الطاقــة النوويــة الحــراز التقــدم والتنميــة واالعتقــاد باطــار ربــح - ربــح 

فــي المفاوضــات وااللتــزام بالتعهــدات. 
ووصــف سياســات االدارة االميركيــة الجديــدة بالخاطئــة واثــارة موضــوع تعليــق التخصيــب معتبــرا انــه 
ــي عــن هــذه السياســة  ــي االســاس عقــب التخل ــدء بالمفاوضــات كان ف تكــرار لالخطــاء الســابقة وان الب

وتغييــر التوجهــات االميركيــة.
ــدة  ــة والفاق ــر العقالني ــرارات غي ــي ازاء الق ــع الدول ــا المجتم ــي ابداه ــال الشــديدة الت ــر ردود االفع واعتب

ــا. ــا مشــهودة وواضحــة تمام ــركا بانه ــل امي لالســس مــن قب
وشــدد انــه اذا لــم يبــد االتحــاد االوروبــي والبلــدان االخــرى الداعمــة لالتفــاق النــووي اعتراضهــم العملــي 
علــى سياســات اميــركا فــي الوقــت المحــدد فــان المســتقبل ســيكون مرعبــا علــى خلفيــة تقويــض االمــن 

فــي المنطقــة والعالــم بســبب انهيــار االتفــاق النــووي. 
ــن  ــه كمــا اعل واكــد علــى ضــرورة اقامــة حــوار اقليمــي بيــن الالعبيــن الرئيســيين فــي المنطقــة، »وان
ــي  ــات ف ــول لالزم ــادل وايجــاد حل ــم المتب ــران للتفاه ــدة اســتعداد طه ــرات عدي ــون م المســؤولون االيراني

ــر الحــوار والتفاهــم«. ــة عب المنطق

تموز القادم.. رئيس وزراء..تتمة
واوضحت المصادر بانه سيتم قريبا تحديد برنامج الجولة بصورة نهائية.

موسكو وطهران تؤكدان االلتزام..تتمة
ــاون  ــى تع ــز عل ــم التركي ــه »ت ــا سياســية، إن ــاس عراقجــي، حــول قضاي ــور عب ــي الدكت ــره االيران ونظي
روســيا وإيــران مــن أجــل الحفــاظ علــى خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة )االتفــاق النــووي( بشــأن البرنامــج 
النــووي اإليرانــي )التــي تــم الوصــول إليهــا بعــد مفاوضــات اســتمرت 12 عامــا بيــن إيــران ومجموعــة »5 +1(«.
واضــاف البيــان: »أكــد الجانــب الروســي االلتــزام بخطــة العمــل الشــاملة المشــتركة بشــأن النــووي.. 
وتــم االتفــاق علــى مواصلــة التنســيق الوثيــق حــول هــذا الموضــوع لضمــان حمايــة التعــاون التجــاري 

ــة«. ــر القانوني ــة غي ــات المتحــدة األحادي ــات الوالي ــر عقوب ــن تأثي ــي م واالقتصــادي الثنائ

»بن سلمان« يلتقى..تتمة
ــبوعي  ــه األس ــي مقال ــدو، ف ــش الع ــة جي ــي إذاع ــة ف ــؤون العربي ــرر الش ــي، مح ــي حوج ــف جاك وكش
ــن ســلمان  ــة أن ب ــه بحماســة بالغ ــه هــذا األســبوع وأبلغ ــا اتصــل ب ــا أردني ــف” أن صديق ــة “معاري بصحيف

ــان. ــي عم ــو ف ــد اهلل ونتنياه ــك عب ــذي ضــم المل ــي ال ــاع الثنائ حضــر االجتم
وأضــاف حوجــي أنــه “ســواء كانــت هــذه المعلومــة صحيحــة أم ال فــإن إســرائيل والســعودية تجريــان 
اتصــاالت مباشــرة بينهمــا وأن ثمــة لقــاءات كثيــرة عقــدت فــي أماكــن مختلفــة بعيــدا عــن األضــواء علــى 

نحــو ســيتحول إلــى روتينــي”.
ولــم تذكــر الصحيفــة الســبب الرئيــس لهــذا االجتمــاع الســري الــذي رأى المراقبــون انــه اجتمــاع 
ــا عــن تهريــب  تنســيقي بيــن الطرفيــن لمواجهــة تقــدم جيــش الســوري فــي الجنــوب ومــا ســرب الحق

ــك. ــد ذل ــي ســوريا يؤك ــن ف ــى االرهابيي ــن االردن ال اســلحة متطــورة م

وذكــرت الصحيفــة “اإلســرائيلية” أن هــذا اللقــاء تــم علــى هامــش زيــارة جاريــد كوشــنر، صهــر الرئيــس 
األمريكــي، والمبعــوث األمريكــي للشــرق األوســط، جيســون غرينبــالت، الجمعــة، “إلســرائيل”، حيــث التقيــا 

نتنياهــو للترويــج لـ”صفقــة القــرن”، بعــد زيارتهمــا لــكل مــن األردن ومصــر والســعودية.
ــم تســريبها  ــي ت ــل الت ــة، إن التفاصي ــوم الجمع ــس” اإلســرائيلية ي ــة “هآرت ــت صحيف ــا قال ــن جانبه م
عــن خطــة الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب “صفقــة القــرن”، مــا هــي إال مقترحــات بعيــدة كل البعــد عــن 

اســتيفاء “الحــد األدنــى مــن الشــروط الفلســطينية”.
وبحســب التفاصيــل المُســربة، فــإن الواليــات المتحــدة تعتــزم إعــالن قريــة أبــو ديــس شــرقي القــدس 
ــرائيلي مــن 3 إلــى 5 قــرى فلســطينية محيطــة  المحتلــة، عاصمــة للفلســطينيين، مقابــل انســحاب إس
بالقــدس المحتلــة، كانــت حكومــات العــدو قــد ضمتهــا لمنطقــة نفــوذ بلديــة القــدس، بعــد االحتــالل فــي 

العــام 1967.
ــش  ــي العي ــي نيســان/أبريل الماضــي، أن لـــ “اإلســرائيليين الحــق ف ــن ســلمان صــرح ف ــر أن ب يذك
بســالم علــى أرضهــم”، ذلــك فــي مقابلــة نشــرتها مجلــة “ذا أتالنتيــك” األمريكيــة، األمــر الــذي مثــل إشــارة 

علنيــة علــى أن الروابــط بيــن الريــاض وتــل أبيــب تــزاد قربــا يومــا بعــد يــوم.
ــارس  ــي آذار/م ــى “إســرائيل”، ف ــة إل ــة تجاري ــى لرحل ــرة األول ــا الجــوي للم وفتحــت الســعودية مجاله

ــود. ــد أعــوام مــن الجه ــه تطــور تاريخــي بع ــه بأن ــي ووصف ــه مســؤول صهيون ــا أشــاد ب الماضــي، وهــو م
ــاالت  ــن اتص ــر ع ــرين الثاني/نوفمب ــي تش ــف ف ــرائيلي كش ــالل االس ــة االحت ــي حكوم ــو ف وكان عض
ســرية مــع الســعودية، فــي اعتــراف نــادر بتعامــالت ســرية تســري بشــأنها شــائعات منــذ فتــرة طويلــة لكــن 

الريــاض ال تــزال تنفيهــا.

تظاهرات في واشنطن ولندن..تتمة
وقالــت عضــو منظمــة »كــود بينــك« األميركيــة مديــا بنجاميــن إن القتــال فــي الحديــدة ال يؤثــر فقــط 
ــي اليمــن،  ــى مجمــل الوضــع ف ــا عل ــر أيضً ــل يؤث ــم، ب ــادر اآلالف منه ــن غ ــن الذي ــى الســكان المحليي عل

ــا هنــا«. وتابعــت »نحــن نشــعر بقلــق تجــاه ذلــك وهــذا ســبب وجودن
وفــي لنــدن طالــب برلمانيــون وفنانــون وأكاديميــون بريطانيــون، رئيســة الــوزراء تيريــزا مــاي، بوقــف 
تســليح الســعودية، فــي مظاهــرة احتجاجيــة أمــام مقــرّ رئاســة الــوزراء ضــد دعــم بالدهــم لهجــوم الريــاض 

علــى مينــاء الحديــدة اليمنــي.
ورفــع المتظاهــرون الفتــات تطالــب الســعودية بوقــف قتــل اليمنييــن وتجويعهــم، ورفــع يدها عــن اليمن، 

واتّهمــوا حكومــة بالدهــم بالتواطــؤ مــع النظاميــن الســعودي واالماراتــي فــي حملتهمــا العســكرية باليمن.
ونقــل موقــع »الجزيــرة«، عــن العضــو فــي منظمــة التحالــف ضــد الحــرب، ســتيفن بيــل، قولــه: 
ــاء  ــى مين ــة مــن دعــم للهجــوم عل ــه الحكومــة البريطاني ــه »مــن الضــروري معارضــة مــا تقــوم ب إن
ــا تواصــل تســليح  ــا مــن الهجــوم فإنه ــدن عــن قلقه ــر لن ــه »رغــم تعبي ــى أن ــدة«، مشــيراً إل الحدي

ــي والســعودي”. ــن اإلمارات النظامي
ــار السياســيين واألكاديمييــن ضــد الحــرب فــي اليمــن،  واضــاف: إن »االحتجــاج جــاء لعكــس قلــق كب
ــم  ــا تحميله ــن وعلين ــي اليم ــان الحــرب ف ــة تُذكي ــن الفرنســية والبريطاني ــأن الحكومتي ــة ب ــاك قناع فهن

مســؤولياتهم”.
مــن جهتــه قــال الناشــط فــي حقــوق االنســان ســام وولتــون: إن »العديــد مــن اليمنييــن أخبــروه بأنهــم 
يعتبــرون بريطانيــا منخرطــة فــي الحــرب باليمــن«، موضّحــًا أنــه »ال يلومهــم ألن المتفجّــرات والطائــرات 
البريطانيــة تُســتخدم فــي قصــف اليمنييــن، والطيــارون البريطانيــون يدرّبــون قــوات التحالــف الســعودي 

اإلماراتــي”.
ــل علــى  ــا تدعــم سياســيًا الســعودية فــي مجلــس األمــن الدولــي، وهــو مــا يدّل واضــاف: إن »بريطاني

ــاة اإلنســانية فــي اليمــن”. تواطــؤ لنــدن وبعمــق فــي كل المعان

قادة المقاومة الفلسطينية: شعبنا ال يهزم ومصمم 
على المقاومة والعودة وإنهاء االحتالل

طهــران – كيهــان العربــي:- اكــد رئيــس الهيئــة العليــا لمســيرات العــودة وكســر الحصــار القيــادي فــي 
حركــة الجهــاد االســالمي خالــد البطــش اســتمرار مســيرات العــودة بطابعها الســلمي الشــعبي والجماهيري 
وبأدواتهــا الســلمية، مؤكــدا ان الشــعب الفلســطيني لــن يهــزم ولــن تنكســر ارادتــه معتبــرا أن مــن تهمــه 

القضيــة الفلســطينية يجــب ان يعمــل علــى تهيئــة االرضيــة لتحقيــق الوحــدة الفلســطينية.
وقــال البطــش: إن الشــعب الفلســطيني ال يهــزم وسيســتمر فــي مقاومتــه ولــن تنكســر ارادتــه وهــو 
مصمــم علــى العــودة الــى فلســطين وانهــاء االحتــالل ومصمــم علــى كســر الحصــار، ال خيــار امامهــم، 
ــي ان يحــل  ــع الدول ــى المجتم ــا وعل ــاؤوا الين ــن ج ــا المشــكلة عندهــم، هــم الذي المشــكلة ليســت عندن

ــا. ــى بالدن ــس ال ــى بالدهــم لي ــم ال مشــكلتهم بإعادته
واضــاف: هــذا الشــعب علــى الرغــم مــن كل الخلــل فــي موازيــن القــوى الراهنــة اليــوم وعلــى الرغــم 
مــن ابــواق التطبيــع واالبــواب المفتوحــة لتصفيــة القضيــة الفلســطينية، نحــن بمســيراتنا بجرحانــا االبطــال 
ــرف التراجــع وال  ــذه االرض ال تع ــح فلســطيني، ه ــف جري ــاء 13 ال ــوت بدم ــي ارت ــاء الت ــذه الدم ــا، ه بدمائن

تعــرف الكلــل وال الملــل.
وتابــع البطــش: نحــن ماضــون وسنســتمر بمســيرات العــودة وكســر الحصــار مــن أجــل حمايــة حقنــا 
فــي العــودة الــى فلســطين مــن اجــل كســر الحصــار وطــرد المحتــل الصهيونــي. وعلــى المجتمــع الدولــي 
وانصــار القضيــة والذيــن يبحثــون عــن العدالــة، ان يقفــوا معنــا كأصحــاب حــق عــادل فــي ارض فلســطين.
واردف قائــال: كيــان يدعــي انــه دولــة عظمــى لديهــا رؤوس نوويــة يريــد ان يشــعل حربــا بســبب 
ــا غــارات  ــرات نشــن فيه ــا اســراب مــن الطائ ــة يعتقــد ان لدين ــرى هــذه الرواي ــذي ي ــة.. ال ــرات الورقي الطائ
جويــة عليهــم مثــال، هــذه ابداعــات شــباب فلســطين ابداعــات جديــدة اثنــاء مســيرات العــودة، وهــذه 

االبداعــات ال يتحملهــا العــدو الصهيونــي.
ــي  ــث يأت ــرات، حي ــات وال مســيرات وال مظاه ــل ابداع ــي ال يتحم ــان الصهيون ــد البطــش: ان الكي واك

ــرب. ــن الع يشــد أزره "كوشــنير" والمطبعي
وقــال: العــدو الصهيونــي بتصريحاتــه يريــد عســكرة هــذه المســيرات يريــد ان يذهــب بمنحــى تصعيــدي 
عســكري ضــد مطلقــي البالونــات والطائــرات الورقيــة لكــي يخيــف النــاس عــن المشــاركة فــي المســيرات 
لكــي يحــول دون المشــاركة، لكــن رد الجماهيــر رغــم الغــارات الجويــة الليليــة علــى غــزة ومئــات الجرحــى 
ــاء للجرحــى  ــم الســتمرار المســيرات ووف ــوا نع ــي يقول ــأن يحضــر عشــرات اآلالف لك ــات، ب ــي المخيم ف

واســتمرارا لمســيرات العــودة وكســر الحصــار.
مــن جانبــه اكــد القيــادي فــي حركــة حمــاس خليــل الحيــة، ان الشــعب الفلســطيني ســيرد بقــوة علــى 
اي انتهــاك مــن جانــب االحتــالل الصهيونــي وان الشــعب الفلســطيني ســيواجه وسيســقط كل المشــاريع 

التــي تســتهدفه بمــا فــي ذلــك مشــاريع الرئيــس االميركــي دونالــد ترامــب.
وقــال: نحــن شــعب يتــوق للحريــة، وندافــع عنهــا وال نخشــى الحــروب والمواجهــات الننــا ندافــع عــن 
الشــعب الفلســطيني واذا اراد االحتــالل االســرائيلي ان يصعــد بمزيــد مــن العــدوان ســيواجه بالمزيــد مــن 

الصبــر ورد العــدوان الصــاع بصاعيــن.
واضــاف: الشــعب الفلســطيني ســيكون دائمــًا هــو رأس الحربــة والســد المنيــع لــكل مشــاريع التصفيــة 
كمــا كان فــي الماضــي، اســقطنا فــي الخمســينات مشــاريع التوطيــن وسنســقط اليــوم مشــاريع ترامــب وكل 

المشــاريع التــي تســتهدف قضيتنــا الوطنيــة.
فــي هــذا االطــار قــال القيــادي فــي حركــة الجهــاد االســالمي الفلســطينية خضــر حبيــب، ان مســيرات 
العــودة المتواصلــة علــى الحــدود فــي قطــاع غــزة تبعــث برســالة واضحــة للعالــم علــى عدالــة القضيــة كمــا 
تؤكــد علــى احبــاط الشــعب الفلســطيني لمحــاوالت بعــض حــكام العــرب المهروليــن للتطبيــع مــع االحتــالل 

لتصفيــة القضيــة الفلســطينية.
ــة  ــون بلغ ــودة وكســر الحصــار يقول ــي مســيرات الع ــب: ان الفلســطينيين وبمشــاركتهم ف ــال حبي وق
واضحــة للحــكام والرؤســاء والمتخاذليــن والمهروليــن للتطبيــع مــع العــدو الصهيونــي اننــا باقــون علــى هــذه 

ــاذن اهلل منتصــرون. ــا ب ــا واشــالئنا وانن ــا بدمائن االرض وســنحميها بجراحاتن
ــكل  ــوق ب ــذه الحق ــة به ــي المطالب ــوان ف ــم يت ــه ول ــى حقوق ــن ينس ــطيني ل ــعب الفلس ــاف: الش واض

ــم لعدالــة قضيتنــا. ــم الظال وســائل المقاومــة حتــى يســتجيب العال


