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العبادي: اردوغان أوعدنا ان..تتمة
وجــاء فــي التقريــر أيضــا أن »داعــش ال يــزال قــادرا علــى شــن هجمــات داخــل األراضــي الســورية 
، وال يســيطر بشــكل كامــل علــى أي أرض فــي العــراق ، ولكنــه ال يــزال ناشــطا مــن خــالل خاليــا 

نائمــة مــن العمــالء المختبئيــن فــي الصحــراء وغيرهــا مــن المناطــق« ، علــى حــد تعبيــر التقريــر.
وفيمــا أشــار إلــى أن »مغــادرة المقاتليــن األجانــب للتنظيــم ال تــزال أقــل مــن المتوقــع ، ولــم 
تظهــر أي ســاحة أخــرى كمقصــد مفضــل للمقاتليــن األجانــب ، لكنــه عــاد وأكــد أن أعــدادا كبيــرة 
مــن اإلرهابييــن توجهــت إلــى أفغانســتان الذيــن يبلــغ عددهــم نحــو 3500-4500، بحســب التقريــر 

الــذي قــال إن هــذه األعــداد تتزايــد.
مــن جانــب اخــر اعلــن امــس  الثالثــاء فــي بغــداد  تشــكيل تحالــف 'المحــور الوطنــي' الــذي 

يضــم ســتة قيــادات .
وقــال التحالــف فــي بيــان صحفــي تلقــت قنــاة دجلــة نســخة منــه ' انــه ومــن منطلــق توحيــد 
الصــف الوطنــي نقــف اليــوم لنعلــن لكــم عــن تحالــف سياســي وطنــي يســعى الــى خدمــة العــراق 
وبنــاء الدولــة، ويســعى الــى صياغــة حيــاة افضــل للمواطــن والــى مرحلــة تعتمــد برنامجــًا سياســيًا 

واداريــًا جديــداً الدارة الدولــة ومؤسســاتها نعلــن لكــم عــن تشــكيل تحالــف 'المحــور الوطنــي'.
واشــار البيــان ' الــى ان التحالــف يضــم ســت قيــادات ســنية وهــم كل مــن جمــال الكربولــي 
واســامة النجيفــي وخميــس الخنجــر واحمــد عبــد اهلل الجبــوري وســليم الجبــوري وفــالح حســن 

زيــدان '.
وتابــع البيــان ' ان القيــادات الســتة اجتمعــت علــى برنامــج وطنــي يرتقــي بواقــع بلدنــا العزيــز 
الــى افضــل مســتوى ليكــون هــذا البرنامــج هــو الحاكــم والحكــم علــى صــدق توجهــات تحالــف 

المحــور الوطنــي فــي المرحلــة القادمــة.

النظام السعودي يتمادى في اجرامه..تتمة
قبــل ذلــك ســقط أكثــر مــن 20 شــهيدًا وجريحــًا فــي سلســلة غــارات لطيــران العــدوان 

أمنــي. مصــدر  والحديــدة حســب  وعمــران  محافظــات صعــدة  اســتهدفت  الســعودي 
وأوضــح المصــدر االمنــي ان مواطنيــن اثنيــن استشــهدا وإصيــب أربعــة آخــرون بينهــم أطفــال 
بغــارة لطيــران العــدوان الســعودي األميركــي علــى مديريــة باقــم، مضيفــا ان مواطنــا استشــهد 
إثــر قصــف صاروخــي ســعودي علــى مديريــة رازح وإصيــب طفــالن بجــراح إثــر تجــدد القصــف 
الصاروخــي والمدفعــي الســعودي علــى قــرى آهلــة بالســكان بمديريــة رازح بصعــدة فيمــا الحــق 

القصــف اضــرارا بمحــالت تجاريــة.
وفــي محافظــة عمــران استشــهد مدنيــان اثنــان وأصيــب خمســة آخــرون إثــر غــارات علــى 
منطقــة المزحــاط بالعمشــية مديريــة حــرف ســفيان، وأستشــهد مواطــن وأصيــب 5 آخريــن 
بجــروح إثــر غــارات لطيــران العــدوان علــى مزرعــة مواطــن فــي مديريــة التحيتــا بمحافظــة 
ــع للعــدوان فــي  ــه برصــاص قنــاص تاب ــر إصابت ــدة، فيمــا أصيــب طفــل بجــروح حرجــة إث الحدي

ــز. ــو بمحافظــة تع ــة الصل مديري
ــي  ــة الت ــارة الجوي ــد الغ ــه” بع ــوق ب ــق “موث ــراء تحقي ــى إج ــم المتحــدة إل ــت األم ــًا، دع دولي
قتلــت اكثــر مــن 50 طفــاًل فــي اليمــن، لكــن الخبــراء والمنظمــات غيــر الحكوميــة يشــكون فــي 
قــدرة الســعودية أو رغبتهــا فــي إجــراء مثــل هــذا التحقيــق، علمــا بأنهــا تقــود التحالــف العســكري 

المتــورط فــي الهجــوم.
ــر  ــي العاش ــق ف ــراء تحقي ــى اج ــة عل ــة كثيف ــوط دولي ــد ضغ ــكري بع ــف العس ــق التحال وواف
مــن آب/اغســطس، غــداة مقتــل اكثــر مــن 50 طفــال فــي اســتهداف حافلــة مدرســية فــي مدينــة 

ــان فــي محافظــة صعــدة. ضحي
واعتبــرت ســفيرة بريطانيــا،  كارن بيــرس، التــي تتولــى حاليــا رئاســة مجلــس االمــن الدولــي 

ان هــذا التحقيــق يجــب ان يكــون “شــّفافا وموثوقــا بــه”.
لكــن جيمــس دورســي، المتخصّــص فــي شــؤون المنطقــة،  فــي معهــد راجارتنــام للدراســات 
ــا حــول نفســها، مــن  ــة م ــا جه ــي تجريه ــات الت ــي ســنغافورة الحــظ ان “كل التحقيق ــة ف الدولي
دون اشــراف دولــي، ال تــزال تطــرح مشــكلة”، مضيفــا انــه “ســيتم رفــض النتائــج ولــن تعتبــر ذات 

صدقيــة”.
وتبــدي اكشــايا كومــار، المديــرة المســاعدة لمنظمــة هيومــن رايتــس ووتــش لشــؤون االمــم 
ــت للســعوديين  ــه اعطي ــي ان ــة ه ــة المحزن ــول ان “الحقيق ــا، اذ تق ــر وضوح ــا اكث المتحــدة،  رأي

فرصــة اجــراء تحقيــق حــول انفســهم والنتائــج ســتكون مثيــرة للســخرية”.
ومــع اعالنــه البــدء بالتحقيــق، تحــدث التحالــف الــذي يشــن منــذ 2015 عدوانــا عســكريا مــن 
الجــو والبــر والبحــر علــى اليمــن عــن “اضــرار جانبيــة تعرضــت لهــا حافلــة ركاب” خــالل “عمليــة 

لقــوات التحالــف فــي محافظــة صعــدة”.
ورأت شــيال كارابيســو،  االســتاذة فــي جامعــة ريتشــموند فــي الواليــات المتحــدة،  ان “غــارة 
جويــة علــى حافلــة تقــل تالميــذ تبــدو انتهــاكا صارخــا لقوانيــن الحــرب،  ولكــن فــي غيــاب 

ــدا”. ــة اب ــر الحقيق ــن تظه ــن ومســتقلين، ل ــن محترفي محققي
واضافــت “مــع االســف، ســيرفض الجيــش الســعودي بالتأكيــد اي تحقيــق مســتقل، ويبــدو 
ان الواليــات المتحــدة وبريطانيــا، وهمــا الجهتــان الرئيســيتان اللتــان تزودانــه الســالح، غيــر 
مســتعدتين للمضــي فــي هــذا االتجــاه. ان المملكــة الســعودية التــي ال تملــك اي خبــرة فــي هــذا 

النــوع مــن التحقيقــات، تكتفــي بنشــر بيانــات نفــي.
ــة اســفرت عــن  ــة جوي ــاف لضرب ــل زف ــة تشــهد حف ــي ايلول/ســبتمبر 2015، تعرضــت صال فف
131 قتيــال، لكــن التحالــف نفــى مســؤوليته. وفــي تشــرين االول/اكتوبــر 2016 ادى قصــف موكــب 

تشــييع فــي صنعــاء الــى مقتــل 140 شــخصا.
ــم  ــر مكتــب االم ــن امــام مق ــال اليم ــن اطف ــرات م ــا العش ــة يردده ــيًا، هتافــات غاضب سياس
المتحــدة بصنعــاء علهــا تجــد هــذه المــرة طريقهــا الــى اذان المجتمــع الدولــي ليتحــرك لوقــف 
نزيــف الطفولــة فــي اليمــن والــذي يُــراق عــن ســابق اصــرار وترصــد علــى ايــدي تحالــف العــدوان 

الســعودي.
ــدوان  ــددة بالع ــال والشــباب الشــعارات المن ــي االطف ــن فئت ــة م ــي الوقف وردد المشــاركون ف

ــار . والحص
ــه وعــدم تحريكــه  ــى موت ــى اكتافهــم فــي اشــارة ال ــر العالمــي عل ــوا نعــش الضمي كمــا حمل

ــن االنســانية. ــا جبي ــدى له ــم ين ــه مــن جرائ ســاكنا ازاء مايتعرضــون ل
 ودعــا بيــان الوقفــة الــى ســرعة ادراج دول العــدوان فــي قائمــة العــار الخاصــة بمنتهكــي 

ــم. ــي العال ــة ف الطفول
وبالتزامــن مــع اســتمرار جرائــم العــدوان وتصاعــد الغضــب الشــعبي تجاههــا تــم فــي صنعــاء 
ــة تاســيس وانشــاء  ــة والمحلي ــات الدولي ــة والمنظم ــات الحكومي ــن الجه وبمشــاركة واســعة م
مرصــد وطنــي لحقــوق الطفــل ككيــان مســتقل يُعنــى برصــد واقــع الطفولــة فــي اليمــن ويهــدف 
الــى تحقيــق مصلحــة الطفــل الســيما فــي هــذه المرحلــة التــي تحتــاج فيهــا الطفولــة الــى رعايــة 

شــاملة.
ميدانيــًا، صــاروخ باليســتي علــى هــدف ســعودي فــي نجــران جنــوب المملكــة االعــالم 
الســعودي ســارع الــى االعتــراف بوصــول الصــاروخ زاعمــا اعتراضــه مــن قبــل الدفاعــات الجويــة 
غيــر ان مصــادر محليــة فــي نجــران اكــد ســماع دوي انفجــار عنيــف اثــر وصــول الصــاروخ اليمنــي .

وفــي نجــران ايضــا اقتحــام مواقــع الجيــش الســعودي ومرتزقتــه فــي التــالل الواقعــة جنــوب 
موقــع الســديس والمشــاهد تظهــر لحظــة اســتهداف اليــة عســكرية بصــاروخ موجــه مــا ادى الــى 
تدميرهــا وهــذا مــا اتــاح للقــوات اليميــة الســيطرة علــى المواقــع العســكرية واغتنــام اســلحة وقتــل 

واصابــة عــدد مــن الجنــود .
الصواريــخ الموجهــة اســتهدفت مدرعــة لمرتزقــة الســعودية شــمال مثلــث الوزاعيــة فــي 
تعــز وتظهــر المشــاهد لحظــة اســتهداف المدرعــة بشــكل مباشــر ومــا هــي اال لحظــات حتــى 

اشــتعلت النيــران بالمدرعــة العســكرية .
امــا فــي الســاحل الغربــي فمشــاهد الدخــان يتصاعــد مــن طقــم للمرتزقــة خــالل عمليــات 
مضــادة ضــد اليــات ومدرعــات المرتزقــة شــمال التحيتــا والتــي اســفرت عــن مقتــل واصابــة عــدد 

مــن المرتزقــة وتدميــر واعطــاب عــدد مــن اليــات والمدرعــات .

مواقــع المرتزقــة فــي نهــم لــم تســلم مــن القصــف اليمنــي الــذي اتــى علــى بعضهــا بشــكل 
مباشــر مــا ادى الــى مقتــل واصابــة عــدد مــن المرتزقــة وتدميــر بعــض المواقــع .

كمــا اطلقــت القــوة الصاروخيــة للجيــش واللجــان الشــعبية صاروخــا باليســتيا قصيــر المــدى 
علــى تجمعــات الغــزاة والمرتزقــة فــي الســاحل الغربــي.

ــة بالمرتزقــة  كمــا افــاد الزميــل احمــد عبــاس المختفــي، ان وحــدة الهندســة دمــرت آليــة محمل
بعبــوة ناســفة فــي الجبليــة بالتحيتــا فــي جبهــة #الســاحل_الغربي وقــد هلــك وجــرح مــن كان عليهــا.

وفــي صعــدة، اصيــب طفــالن إثــر تجــدد القصــف الصاروخــي والمدفعــي الســعودي علــى قــرى 
اهلــة بالســكان بمديريــة رازح.

هــذا وتمكنــت وحــدة القناصــة اليمنيــة مــن أصطيــاد 3 جنــود ســعوديين فــي موقــع الفريضــة 
بجيــزان ، وتقنــص 4 منافقيــن فــي جبهــة المصلــوب الجــوف.

كمــا دمــر الجيــش واللجــان الشــعبية فــي اليمــن أمــس  الثالثــاء، خمــس مدرعــات وآليــات 
لمرتزقــة العــدوان الســعودي بالســاحل الغربــي، مــا أدى إلــى مصــرع مــن كان علــى متنهــا.

العــدوان  وأفــاد مصــدر عســكري لصحيفتنــا عــن تدميــر وإعطــاب 4 مدرعــات لمرتزقــة 
الســعودي غــرب منطقــة الدريهمــي وتدميــر آليــة خامســة فــي منطقــة حيــس بالســاحل الغربــي، 

ــا. ــى متنه ــن كان عل ــدًا مصــرع م مؤك
وكان أبطــال الجيــش واللجــان الشــعبية فــي اليمــن نفــذوا، قبــل ذلــك عمليــًة علــى مواقــع 
لمرتزقــة العــدوان الســعودي فــي الخــط الفرعــي بجبهــة الفــازة بالســاحل الغربــي، مــا أدى إلــى 

ســقوط قتلــى وجرحــى فــي صفوفهــم وتدميــر مدرعــة وآليــة، وإعطــاب مدرعــة أخــرى. 

مصدر مسؤول: الجمهورية االسالمية تتفوق..تتمة
ونقلــت وكالــة »مهــر« لالنبــاء عنــه قولــه، انــه فــي عــام 2001 قمنــا بنشــر 10 مقــاالت فــي مواقــع 
ــم اإلســالمي  ــى مســتوى العال ــم وعل ــي العال ــة 57 ف ــى المرتب ــرة واســتطعنا الحصــول عل معتب

حصلنــا علــى المرتبــة السادســة.
فــي  الجيــدة  واالنشــطة  الخبيــرة  البشــرية  بالقــوة  والعنايــة  بااللتفــاف  اليــوم  ان  وتابــع 
الجامعــات والتطويــر العلمــي والتكنولوجــي والصناعــي تمكنــا مــن تدريــب وجــذب 35 الــف مــن 
ــدة  ــي مجــاالت ع ــي ف ــر العلم ــك التطوي ــت نتيجــة ذل ــرة. وكان ــن ذوي الخب ــوى البشــرية م الق
وقمنــا بتحقيــق مؤشــرات مهمــة فــي مجــال النانــو لنتمكــن مــن مواكبــة عجلــة التطــور فــي هــذا 

المجــال.
ونــوه ســركار الــى ان ايــران بعــد 16 ســنة مــن االنشــطة والفعاليــات التــي قامــت بهــا تمكنــت 
فــي نهايــة عــام 2017 مــن خــالل نشــر اكثــر مــن 9 االف و300 مقالــة مــن تبــوء المركــز الرابــع بعــد 

ان كانــت فــي المرتبــة ال 53 فــي العالــم.
واوضــح ســركار ان إيــران قــادرة علــى أن تقــدم للعالــم تقنيــات ومنتجــات جديــدة فــي مجــال 
النانــو ، متابعــًا انــه ســوف نصــل الــى مكانــة تجعــل العالــم يرجــع إلينــا مــن أجــل الحصــول علــى 

العلــم  وتكنولوجيــا النانــو.
واشــار الــى ان الجمهوريــة االســالمية فــي ايــران اليــوم وصلــت الــى مرحلــة انتــاج اكثــر مــن 

90 بالمئــة مــن المــواد االوليــة لالســتهالك الصناعــي.
واوضــح األميــن العــام للجنــة تطويــر تقنيــة النانــو، ان الجمهوريــة االســالمية فــي ايــران 
صــدرت العــام الماضــي 6،5 مليــون دوالر مــن منتجــات النانــو إلــى الصيــن ونأمــل هــذا العــام ان 

ــون دوالر. ــى 20 ملي ــا ال تصــل صادرتن

الوفاق: البحرين تعيش أسوأ مرحلة..تتمة
مــن جانبــه قــال ســماحة الشــيخ عبــد اهلل الصالــح بمناســبة »عيــد االســتقالل«، إّن شــعب 
ــيّ بمــا  ــّل البريطان ــد االســتقالل عــن المحت ــي 14 أغســطس بعي ــل كّل عــام ف ــن يحتف البحري

ــوا مــن أجــل الحصــول علــى هــذا االســتقالل. ــر بنضــاالت اآلبــاء واإلخــوة الذيــن ناضل يذّك
وأردف أنّــه فــي الحقيقــة لــم يصــل الشــعب البحرانــيّ حتــى هــذا اليــوم الــى االســتقالل، 
ــيّ  ــى الوجــود البريطان ــود ال ــك يع ــا أّن ســبب ذل ــن، موضحً ــي البحري ــال يوجــد اســتقالل ف ف
ــق مــع أبنــاء الشــعب كانــوا بريطانيّيــن، ســواء فــي العــام 1980 أم فــي العــام  الدائــم، فمــن يحّق

ــورة المباركــة. 1990، وحتــى فــي ســنوات هــذه الث
وأضــاف: نحــن لــم نســتقّل ال مــن البريطانيّيــن وال مــن االحتــالل الســعوديّ وال مــن 

االحتــالل الخليفــيّ الجاثــم علــى صدورنــا.
ــى أّن االســتقالل الحقيقــيّ هــو أن يكــون شــعب البحريــن صاحــب إرادة حــرّة  وشــدّد عل
يقــرّر مــا يشــاء، ولــه الحــقّ فــي تقريــر مصيــره، يختــار مــن يشــاء لحكمــه ويعــزل مــن يشــاء، وأال 
يكــون مرتبًطــا بــأيّ مــن األحــالف اإلقليميّــة وال الدوليّــة فــي المنطقــة التــي تهيمــن وتســتغّل 

شــعوب المنطقــة مــن أجــل تحقيــق مصالحهــا الخاصّــة.
ــه صاحــب  ــو في ــون ه ــيّ يك ــى اســتقالل حقيق ــيّ إل ــي أن يصــل الشــعب البحران ــل ف وأم

ــا. ــلطات جميعً ــدر الس ــيادة ومص الس
وفــي االطــار ذاتــه جــدد الســيد مرتضــى الســندي رفــض الشــعب البحرانــيّ للوجــود 
العســكري فــي البحريــن، وأكــد بــأن “الشــعب بإمكانــه أن يحــول مــكان راحــة األميركييــن فــي 

ــر. ــدة الجفي ــي بل ــة ف ــدة األميركي ــع القاع ــى موق ــي إشــارة إل ــم، ف ــى جحي ــن ال البحري
وفــي كلمــة للســيد الســندي مســاء االثنيــن 13 أغســطس 2018 ضمــن فعاليــة خاصــة بذكــرى 
اســتقالل البحريــن الــذي صــادف يــوم الثالثــاء 14 أغســطس، أوضــح بــأن هنــاك “تحــركا أمريكيــا 
ــن أن  ــكان شــعب البحري ــه “بإم ــال أن ــن”، وق ــي البحري ــوري ف للتصــدي للحــراك الشــعبي والث

يُحــوّل منطقــة الحريــة )فــي الجفيــر( إلــى منطقــة جحيــم لألمريــكان”.
ودعــا الســيد الســندي األمريكييــن لمراجعــة حســاباتهم تجــاه أبنــاء الشــعب البحرانــي، “وأن 

عليهــم أال يســتعدوا الشــعب.
وقــال: شــعب البحريــن حتــى اليــوم لــم يتخــذ إجــراءات ضــد الوجــود األمريكــي فــي البحريــن، 
ولكــن فــي حــال اســتمر الوجــود األمريكــي والقاعــدة واألســطول األمريكــي فــي البحريــن فــي 
ــد  ــر ق ــإن هــذا األم ــي، ف ــي مســاندته للنظــام الخليف ــي، وف ــاء الشــعب البحران ــى أبن ــه عل تعدي

يدفــع إلــى أمــر آخــر.
وجــاء ذلــك خــالل نــدوة أقامهــا تيــار الوفــاء اإلســالمي وحركــة الحريــات والديمقراطيــة )حــق( 
تحــت عنــوان “القواعــد األجنبيــة فــي البحريــن”، وأشــار الســيد الســندي خاللهــا لتاريــخ الوجــود 
األمريكــي فــي البــالد، كمــا عُــرض فيلــم قصيــر حــول القاعــدة البريطانيــة الجديــدة التــي تــم 

تدشــينها مؤخــرا.

تقرير حقوقي دولي: الكيان..تتمة
 ظروف أخرى )لم يوضحها التقرير.

وبيّنــت أن الممارســات اإلســرائيلية ضــد األطفــال الفلســطينيين تســبّبت بإعاقــات دائمــة لـــ 
13 طفــال منهــم، وذلــك منــذ بــدء العــام الجــاري.

وطالبــت »الحركــة العالميــة للدفــاع عــن األطفــال« بفتــح تحقيقــات »مهنيــة وشــفافة ومحايدة« 
فــي حــوادث إطــالق النــار التــي ينفذهــا جنــود االحتــالل ضــد الفلســطينيين »بطريقــة تتناقــض 

مــع المعاييــر الدوليــة«.

موقع باكستاني: ايران الوجهة..تتمة
االنتخابــات البرلمانيــة األخيــرة، علــى 115 مقعــدًا مــن أصــل 272 فــي الجمعيــة الوطنيــة متقدمة 

علــى أكبــر منافســيها »الرابطــة اإلســالمية« و« حزب الشــعب«.

سي أن أن: أكثر من )100( صحيفة اميركية..تتمة
المعاديــة  الدولــة  رئيــس  ردا منســقا علــى تصريحــات  أغســطس   16 الخميــس  تنشــر 

للصحافــة، مشــددة علــى ضــرورة وضــع حــد لتلــك »الحــرب القــذرة”.
وأكــدت الصحيفــة فــي دعوتهــا أن وســائل اإلعــالم، مهمــا كانــت مواقفهــا السياســية، قــد تقــوم بــرد 
قــوي عــن طريــق رص صفوفهــا فــي الدفــاع عــن مهنتهــا ودورهــا الحيــوي بالنســبة للحكومــة والشــعب.

وكانــت نائبــة مديــر تحريــر الصفحــة االفتتاحيــة لـ«بوســطن غلــوب«، مارجــوري بريتشــارد، 

قــد أكــدت لـــ”CNN”  الســبت أن عــدد وســائل اإلعــالم المشــاركة فــي الحملــة تجــاوز 100 صحيفة.
وكان »ترامــب« قــد تحــدث مــرارا وتكــرارا فــي تغريداتــه علــى »تويتــر« عــن »األخبــار المزيفة« 
كوســيلة يســتغلها معارضــوه، بــل غالــى فــي األمــر واصفــا الصحفييــن بأنهــم »أعــداء الشــعب«، 

ليواجــه انتقــادات شــديدة اللهجــة داخــل البــالد وخارجهــا.

اللقاء العلمائي بلبنان: ايران..تتمة
 المقاومة ولقاء الجمعيات والشخصيات اإلسالمية وحركة األمة.

ــة  ــا 'األم ــد اإلســالمي الشــيخ بــالل شــعبان، مهنئ ــة التوحي ــن عــام حرك ــة، تحــدث أمي بداي
اإلســالمية عمومــا والمقاوميــن خصوصــا بالذكــرى 12 النتصــار تمــوز'، ورأى 'أن الحــرب األميركيــة 
االســتعمارية علــى دولنــا مســتمرة، بــدأت بحــرب عســكرية، ثــم مذهبيــة وعرقيــة، واليوم تســتمر 

بوجههــا االقتصــادي'.
ــذي أشــار الــى  ثــم كانــت كلمــة حركــة اإلصــالح والوحــدة ألقاهــا الشــيخ طــالل يوســف، ال
أن 'صمــود محــور المقاومــة جعــل األميركــي وأتباعــه يتوجهــون لمواجهــة الداعــم األساســي 
للمقاومــة، فــكان العــدوان األميركــي الجديــد علــى إيــران بإلغــاء االتفــاق النــووي، واالتجــاه لفــرض 

ــة'. ــات اقتصادي عقوب
وألقــى الشــيخ ابراهيــم بريــدي كلمــة الهيئــة الســنية لنصــرة المقاومــة، فــرأى 'أن إيــران 
رغــم كل أشــكال الحصــار خــالل عقــود كانــت تواجــه وتنجــز وتحقــق االكتفــاء الذاتــي، وتوفــر 
كل أشــكال الدعــم للمقاومــة التــي اســتطاعت أن تحقــق أعظــم االنتصــارات علــى العــدو 

ــرائيلي'. االس
مــن جانبــه، لفــت أميــن عــام حركــة األمــة الشــيخ عبــد اهلل جبــري، الــى 'أن إيــران منــذ انبــالج 
ــل  ــي منعــت المحت ــران هــي الت ــة فلســطين، ومؤخــرا إي ــة المركزي ــا للقضي ــت نصرته ــا أعلن ثورته
األميركــي مــن اإلمســاك بزمــام األمــور فــي العــراق كمــا يشــتهي، وهــي التــي دعمــت المقاومــة فــي 
ــران أيضــا وقفــت مــع ســورية فــي معركتهــا ضــد  ــى العــدو الصهيونــي، وإي ــان، الــذي انتصــر عل لبن
ــال: 'يجــب أال يغيــب  ــاع عــن نفســه'، وق ــى الدف ــي عل ــي تحــث الشــعب اليمن اإلرهــاب، وهــي الت
عــن بالنــا أن الجمهوريــة اإلســالمية فــي إيــران هــي التــي أفشــلت مــا أطلــق عليــه صفقــة القــرن'.

سوريا: االتفاقية االقتصادية..تتمة
وعقــد االجتمــاع الثنائــي للوفديــن االقتصادييــن االيرانــي والســوري بحضــور مســاعد وزيــر 
الطــرق واعمــار المــدن االيرانــي لشــؤون التخطيــط وادارة المــوارد 'اميــر امينــي' و وزيــر االقتصــاد 

الســوري 'ســامر الخليــل' وعــدد مــن الخبــراء فــي هــذا البلــد أمــس فــي دمشــق.

"إسرائيل" تخطط إلنشاء كليات عسكرية في "عين كارم" 
قرب القدس المحتلة

وكاالت:- صادقــت مــا تســمى لجنــة التخطيــط والبنــاء "اإلســرائيلية" علــى خطــة لبنــاء كليــات 
ــًا لوســائل إعــالم  ــن كارم بالقــدس، وفق ــة عي ــى قري ــة ف ــى أراٍض فلســطينية واقع عســكرية عل

"إســرائيلية".
ــى المخطــط رغــم معارضــة  ــت عل ــة وافق ــة "اإلســرائيلية" الرســمية أن اللجن ــرت اإلذاع وذك
شــديدة مــن قبــل الكنيســة الفرنسيســكانية ورعاياهــا، بســبب مخــاوف مــن احتمــال تســبب 

ــع "عيــن مريــم"؛ وهــو موقــع مقــدس بالنســبة للمســيحيين. ــاه فــى نب ــاء بجفــاف المي البن
وقالــت وكالــة األنبــاء الفلســطينية الرســمية، إن "عيــن كارم" مــن أهــم وأكبــر قــرى القــدس 
ــوات "اإلســرائيلية"  ــرت الق ــا هجّ ــا، فيم ــن ياف ــا وبي ــق الواصــل بينه ــى الطري ــع عل ــة وتق المحتل

ــى مســتوطنة تحمــل نفــس االســم. ــا إل ــة، وحوله ــاء النكب ســكانها األصلييــن أثن
ــام الفلســطينيين الراغبيــن فــي  ــروطًا تعجيزيــة أم ــرائيلية" ش ــات "اإلس ــع البلدي ــذا وتض ه
الحصــول علــى رخــص بنــاء منــازل أو أي عقــارات أخــرى ال يســتطيع الفلســطينيون تلبيتهــا فــي 
معظــم الحــاالت، األمــر الــذي يدفعهــم للبنــاء مــن دون ترخيــص، وعندهــا يضطــر المواطــن لدفــع 

مخالفــات باهظــة للبلديــة، وقــد يكــون مصيــر منزلــه الهــدم حتــى وإن دفــع قيمــة المخالفــات.

ميزانية "ترامب" العسكرية توقعه 
في "ورطة"

المرتبطيــن  عــن  بالكشــف  "ترامــب"  إدارة  العســكرية،  الميزانيــة  ألزمــت  وكاالت:- 
أشــهر.  3 خــالل  الروســية  باالســتخبارات 

ــام 2019 يكــون كمــن  ــاع لع ــة الدف ــى ميزاني ــد ترامــب" عل ــع الرئيــس األمريكــي "دونال وبتوقي
وّقــع علــى قــرار إطــالق النــار علــى قدمــه، ألنهــا تلــزم إدارتــه بكشــف المرتبطيــن باالســتخبارات 

الروســية فــي غضــون 3 أشــهر.
تقريــر  بتقديــم  األمريكــي  الرئيــس   2019 لعــام  األمريكيــة  الدفــاع  ميزانيــة  تلــزم  حيــث 
للكونغــرس، يتضمــن قائمــة األشــخاص المرتبطيــن باالســتخبارات الروســية خــالل 90 يومــًا بعــد 
دخــول هــذه الميزانيــة حيــز التنفيــذ والذيــن قــد تفــرض عليهــم عقوبــات وفقــًا لقانــون "مواجهــة 

ــي عــام 2017. ــات" المعتمــد ف ــات المتحــدة مــن خــالل العقوب خصــوم الوالي
هــذا ويجــري المدعــي الخــاص" روبــرت مولــر" تحقيقــا فــي ادعــاءات التدخــل الروســي 
المزعومــة، حيــث تُنشــر فــي وســائل اإلعــالم األمريكيــة تقاريــر منتظمــة، منســوبة إلــى مصــادر 
مجهولــة ال يتــم ذكــر اســمها،  حــول اتصــاالت أعضــاء مقــر حملــة "ترامــب" االنتخابيــة الســابقة 
مــع مســؤولين ورجــال أعمــال روس، فيمــا نفــت روســيا مــرارًا وتكــرارًا هــذه االتهامــات التــي مــا 

زالــت االســتخبارات األمريكيــة تجترهــا حتــى اليــوم.
ويذكــر أن الكونغــرس األمريكــي ومكتــب التحقيقــات الفيدرالــي يقومــان بتحقيقــات مســتقلة 
حــول مزاعــم مــا يســمى بالـ"التدخــل الروســي" فــي االنتخابــات الرئاســية األخيــرة فــي الواليــات 
المتحــدة، التــي فــاز بهــا الرئيــس الحالــي "دونالــد ترامــب" علــى منافســته هيــالري كلينتــون فــي 

نوفمبــر عــام 2016.

"المركزي الكويتي" يبيع أذون خزانة حكومية 
بـ528 مليون دوالر

وكاالت:- أعلــن بنــك الكويــت المركــزي، امــس الثالثــاء، بيــع أذون خزانــة حكوميــة بقيمــة 
160 مليــون دينــار )528 مليــون دوالر( نيابــة عــن وزارة الماليــة.

وأظهــرت بيانــات البنــك المركــزي، عبــر موقعــه اإللكترونــي، أن أجــل األذونــات التــي 
ــر/ ــغ 3 أشــهر، إذ تســتحق فــي 13 نوفمب ــم الســيولة فــي الســوق، يبل ــا تنظي يســتهدف منه

تشــرين الثانــي المقبــل.
وســجل العائــد نحــو 2.5 بالمائــة، وهــو نفــس العائــد المحقــق بالطــرح المماثــل فــي 

الماضــي. األســبوع 
وحســب البيانــات ذاتهــا، وصــل حجــم الطلــب علــى األذونــات، إلــى نحــو 2.31 مليــار دينــار 
)7.6 مليــارات دوالر( بتغطيــة 14.5 مــرة، وأذونــات الخزينــة، هــي أداة ديــن حكوميــة تصــدر بمــدة 

تتــراوح بيــن ثالثــة أشــهر إلــى ســنة، لــذا تعتبــر مــن األوراق الماليــة قصيــرة األجــل.
وتأثــرت الماليــة العامــة للكويــت ســلبًا، بهبــوط أســعار النفــط الخــام؛ مــا دفعهــا للبحــث عــن 

ســيولة نقديــة مــن أســواق الدّيــن.


