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طهران: هولندا هي المقصد..تتمة
الواليــات المتحــدة الراميــة الــى نشــر المخــدرات داخــل هــذه الــدول الثــالث ودعــا الــى عالقــات 

ايــران وروســيا فــي مكافحــة المخــدرات. اســتراتيجية بيــن 
ونفــى مســاعد قائــد شــرطة مكافحــة المخــدرات فــي الشــؤون الدوليــة دخــول أيــة شــحنة مخــدرات عبــر 
االراضــي االيرانيــة الــى روســيا خــالل الســنوات الثــالث األخيــرة واصفــًا روســيا بأنهــا شــريكة اســتراتيجية 

اليــران فــي هــذه المواجهــة.
مــن جانبــه قــال اللــواء آنــدره خرابــوف رئيــس شــرطة مكافحــة المخــدرات الروســي خــالل اللقــاء عــن 
ضبــط 20 طنــًا مــن المخــدرات خــالل الســنة المنصرمــة فــي بلــده وضبــط 12 طنــًا منهــا خــالل تســعة أشــهر 

مــن عــام 2018.

الرئيس العراقي : العراقيون..تتمة
ــة  ــة لغاي ــى أي نتيج ــل إل ــم تص ــا ل ــة لكنه ــه الوزاري ــكيل كابينت ــتمرة لتش ــزال مس ــا ت ــدي م  عبدالمه

ــي”. ــت الحال الوق
وأشــار إلــى أن”اتصــاالت عبــد المهــدي بالكتــل السياســية قليلــة جــدًا كونــه اعطــى لــه صالحيــة اختيــار 
الــوزراء لتشــكيل الكابينــة الوزاريــة”, عازيــًا االســباب فــي ذلــك إلــى ان التمحيــص الدقيــق مــن قبلــه 

ــوزراء الجــدد”. ــار بنفســه لل ومســؤولية االختي
ــات السياســية والتدخــالت  ــن الضغوط ــدة ســيخلو م ــة الجدي ــى أن”تشــكيل الحكوم ــز إل ــت الفائ ولف
اليهــا لكــن مــع حفــظ االســتحقاقات االنتخابيــة بعيــدًا عــن  المباشــرة وعــدم اســتجابة عبدالمهــدي 

السياســية”. المحاصصــة 
مــن جانبــه أعلــن مركــز االعــالم االمنــي، امــس األربعــاء، عــن اطلقــت عمليــة امنيــة فــي مدينــة الرمــادي 

وضواحيهــا بحثــًا عــن خاليــا مجرمــي “داعــش”.
وقــال المتحــدث باســم المركــز العميــد يحيــى رســول فــي بيــان تلقتــه »الغديــر«، إن »القــوات األمنيــة 
انطلقــت عمليــة تفتيــش ومداهمــة وتعقــب الخاليــا النائمــة فــي مدينــة الرمــادي وضواحيهــا”، مشــيرا الــى 

ان “العمليــة مبنيــة علــى الجهــد االســتخباري النوعــي«.
وأكــد أنــه »تمــت مداهمــة وتفتيــش 69 هدفــا بيــن ارهابييــن واكــداس عتــاد وعبــوات ناســفة ومضافــات 
وخنــادق وانفــاق وبتوقيــت واحــد”، مبينــًا أن “افــراد عمليــات االنبــار وشــرطة االنبــار تمكنــوا مــن اعتقــال 43 

مشــتبه بــه تــم تدقيقهــم مــن قبــل وكاالت االســتخبارات«.
ولفــت رســول, إلــى ان »مــن بيــن هــؤالء خمســة مطلوبيــن وفــق المــادة 4/ارهــاب، حيــث تــم تســليمهم 

الــى الجهــات المختصــة واطــالق ســراح المتبقيــن بعــد االنتهــاء مــن عمليــة التفتيــش«.
وتابــع, أنــه »تــم العثــور علــى 2٥ عبــوة ناســفة تــم تفجيرهــا مــن قبــل مفــارز الهندســة العســكرية و6 
جليــكان مــن مــادة الســيفور، وكــدس كبيــر مــن العبــوات الناســفة يحتــوي علــى اكثــر مــن 1000 عبــوة ناســفة«.

نيويورك تايمز؛ ترامب..تتمة
واســتطردت الصحيفــة بالقــول؛ »لربمــا يبــدو ولــي العهــد الســعودي للوهلــة االولــى كشــخصية ليبراليــة 
علــى المســتوى االقتصــادي، وفــي الحقيقــة هــو قاتــل عديــم الرحــم بلــغ بــه مــا بلــغ مــن القســوة بســبب 

تجاهــل ترامــب لقضيــة حقــوق االنســان فــي سياســته الخارجيــة.
ففــي صيــف 2017 كان جمــال خاشــقجي الكاتــب الصحفــي المعــروف يعيــش النفــي خــارج بــالده. وقــد 
نشــر مقــاال فــي صحيفــة »واشــنطن بوســت« ينتقــد فيهــا سياســة حــكام الســعودية. وان نشــر هــذه المقالــة 
ــه  ــى اي حــال ليــس مســتغربا ان تفكــر الحكومــة الســعودية ان ــه... وعل ــد لحكــم موت ــة بصمــة تايي بمثاب
بامكانهــا عبــور االزمــة بســهولة وال تشــكل لهــا ايــة مشــكلة، اذ ان اميــركا ورغــم ماضــي الســعودي الموحــش 
ــد  ــة مــع الريــاض. وق ــا الســتراتيجية والمقرب ــى عالقاته فــي انتهــاك حقــوق االنســان، لطالمــا حافظــت عل
بــدأت فــي فتــرة حكومــة اوبامــا الدعــم االميركــي للحــرب الظالمــة التــي شــنتها الســعودية علــى اليمــن، 

ولكــن لــم يســبق فــي تاريــخ اميــركا ان تعــزز دعمهــا للســعودية كمــا فعــل ترامــب«.
وتنــاول محلــل نيويــورك تايمــز »تومــاس فريدمــن« موضــوع اغتيــال الخاشــقجي، قائــال: »اذا مــا حصــل 
اعتقــال وقتــل جمــال الخاشــقجي فانهــا كارثــة بالنســبة لمحمــد بــن ســلمان االميــر الســعودي، ويعتبــر عمــال 
تراجيديــا  للســعودية وجميــع الــدول العربيــة وانتهــاك للنهــج االنســاني االصيــل. فهــذه الكارثــة ليــس مــن 
حيــث العــدد ولكــن مــن حيــث االصــول والمتبنيــات هــي اســوأ مــن كارثــة الحــرب علــى اليمــن... فــان ثبــت 
ان الســعودية قــد قتلــت الخاشــقجي فهــل  ان الزعمــاء والمســتثمرين الغربييــن مســتعدون للتعــاون مــع بــن 
ســلمان؟ وبالنســبة لنــا وكنــا ننتظــر صعــود او نــزول ابداعــات بــن ســلمان بالطبــع كنــا نميــل قلبيــا ان نشــهد 
ــة فــي الســعودية  ــدورة انتقالي ــدا ل ــى نتيجــة مفادهــا ان هــذا النظــام يمثــل تهدي ــا نصــل ال صعــوده، واذا بن

وليــس بالماكنــة المحركــة«.

دعوة سيناتورين اميركيين..تتمة
وشــددت المســؤولتان االميركيتــان علــى اننــا ال نســتطيع ان نغمــض اعيننــا حيــال اجــراءات التحالــف 

الســعودي.
ــب  ــل الســعودية عواق ــا تحمي ــركا ان تتحــرك بجــد. وبامكانن ــي اليمــن تشــتد وبامــكان امي ــة ف فاالزم
ــوث  ــة الســالم للمبع ــم وصف ــال. وان ندع ــاف القت ــة االطــراف  ايق ــن كاف ــب م ــا ان نطل االجــراءات، ويمكنن
الخــاص لالمــم المتحدة«مارتيــن غريفيتــس« فــي شــؤون اليمــن. فالشــعب اليمنــي يعانــي فيمــا تدعــم 
اميــركا قصــف  اكبــر وبامكانهــا تحقيــق الســالم فــي  المنطقــة، ويتحمــل الكونغــرس لهــا مســؤولية بهــذا 

الخصــوص«.

»هآرتس«: الجيش يُعارض حملة..تتمة
ــرف  ــد وتص ــاوم وحي ــوة مق ــى أن نعال ــر عل ــرائيل تص ــي إس ــة ف ــة األمني ــوط: »المؤسس ــاف بوخب وأض

ــرده، واتخــذ قــرارًا مســتقاًل دون دعمــه ببنيــة تحتيــة مــن فصائــل فلســطينية«. بمف
وأردف: »نعالــوة خــرج مــن الظــالم ليشــّكل لغــزًا كبيــرًا ومحيِّرًا لمســؤولي االســتخبارات اإلســرائيلية«، 

مشــيرًا إلــى أن أمــن االحتــالل »حائــر بيــن إن كان نعالــوة قــد نفــذ العمليــة منفــردًا أم منظمًــا«.

علماء البحرين: المشاركة في االنتخابات..تتمة
 إنَّ المشاركة في هذه االنتخابات الّظالمة تعني االشتراك في الّظلم واإلضطهاد للشّعب المسلم.

وقــال البيــان اننــا نحــذر مــن وقــوع مؤمــن فــي ظلــم إخوانــه وأهلــه المضّطهديــن بــأيّ صــورةٍ وبــأيّ 
درجــةٍ، وإاّل فثقتنــا كبيــرة بوعــي الشّــعب وبتوّقــد ضميــره الحــي الــذي يأبــى أن يشــترك فــي إطالــة أمــد 
المعانــاة للمعتقليــن والمضحيــن الذيــن يُــراد القفــز علــى معاناتهــم وقضيتهــم التــي هــي قضيــة كّل الوطــن 
المجــروح، والذيــن قدمــوا أعظــم التّضحيــات لصــون الدّيــن وحقــوق كّل مواطــن ومقيــم علــى تــراب هــذه 

األرض الّطيبــة.
وشــدد علــى ان األعــذار الواهيــة التــي يتشــبّث بهــا البعــض لتبريــر المشــاركة ال تُقبــل بــأيّ وجــه، وال 

يســتغفلنّ أحــدٌ إاّل نفســه.
هــذا وتتواصــل فــي البحريــن الحمــالت الشّــعبية لمقاطعــة االنتخابات فــي البحرين، وجــدّد المواطنون 
إطــالق حمــالت علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي تدعــو لالمتنــاع عــن المشــاركة فــي االنتخابــات النيابيــة 

والبلديــة التــي تبــدأ فــي شــهر نوفمبــر المقبــل.
وفــي هــذا الســياق، حــّذرت مجموعــات ثوريــة محليّــة مــن االنخــداع مــن الدّعايــات التــي يقــوم بهــا 
ــنْ وصفهــم  ــراءة” ممّ ــه “الب ــن في ــا أعل ــدة عالــي بيان بعــض األشــخاص، وأصــدر الحــراك الشــبابي فــي بل
بـ”الخونــة” الذيــن سيشــاركون فــي االنتخابــات، وأكــد البيــان بــأن هــذه المشــاركة “ســتبقى لهــم وصمــة 

عــار، وإثــم ال يقبــل المغفــرة حتــى األجيــال القادمــة”.
ــة “المرجفيــن” الذيــن يدعــون للمشــاركة فــي االنتخابــات، واالبتعــاد  ــان الحــراك علــى عزل وشــدّد بي
عنهــم، وأضــاف “نحســم أّن كّل قــدم تقتــرب مــن )خنــدق التضحيــات( ســنقطعها”. بحســب تعبيــر البيــان.

اللواء سليماني: »أم عماد« إمرأة..تتمة
 وأردف قائاًل: »تلك األم كانت مصدر فيض ورحمة، تلك األم يجب أن تسمى بأم حزب اهلل”.

وأشــار ســليماني الــى  أن »أم عمــاد إمــرأة أســطورية دافعــت عــن اإلســالم ولبنــان والمقاومــة وأدخلــت 
الرعــب والخــوف الــى الكيــان الصهيونــي، ووهبــت نفســها وعائلتهــا وأوالدهــا قربانــًا لإلســالم ولبنــان وكانــت 

العيــن واألذن واللســان لهــذا النهــج”.
وأكــد قائــد فيلــق القــدس أن »أم عمــاد ليســت أمّــًا لعمــاد وإخوتــه بــل كانــت أمّــًا لــكل شــهداء لبنــان 

ولــم تتــواَن يومــًا عــن الدفــاع عــن المقاومــة”.

وختــم ســليماني بالقــول »أعــزي صاحــب الحــزن األكبــر الســيد نصــر اهلل والعائلــة المملــوءة بالشــهداء 
»الـــ مغنيــة« والشــعب اللبنانــي والمقاومــة علــى هــذا المُصــاب الجلــل«.

القوات اليمنية المشتركة..تتمة
وتأتــي هــذه العمليــة بعــد عشــرة أيــام مــن العمليــة النوعيــة التــي نفذتهــا القــوات البحريــة داخــل مينــاء 

جيــزان دمــرت خاللهــا عــددا مــن زواق حــرس الحــدود الســعودية كانــت راســية فــي المينــاء.
هــذا وأســقطت الدفاعــات الجويــة للجيــش اليمنــي واللجــان الشــعبية، طائرتيــن تجسســيتين تابعتيــن 
لقــوى العــدوان فــي جيــزان، فيمــا دكــت مدفعيــة الجيــش واللجــان تجمعــات المرتزقــة شــرق جبــل الــدود 

بجبهــة جيــزان.
ــش  ــة الجي ــات مرتزق ــش واللجــان الشــعبية لتجمع ــة الجي ــن اســتهداف مدفعي ــاد المصــدر ع ــا أف كم

ــات مباشــرة. ــة إصاب ــدود، محقق ــل ال الســعودي شــرق جب
يذكــر أن أبطــال الجيــش واللجــان الشــعبية أســقطوا، يــوم االثنيــن، ثــالث طائــرات تجسســية تابعــة 
للعــدوان فــي وادي جــارة، خــالل عمليــات نوعيــة انتهــت بالســيطرة علــى برجــي »ام بــي ســي« و«الربعــة« 

وعــدد مــن القــرى فــي جبهــة جيــزان.
هــذا واعتــرف اعــالم العــدوان الســعودي االجرامــي بمصــرع واصابــة العديــد مــن جنــوده بينهــم ضبــاط 

فــي مواجهــات مــع الجيــش واللجــان الشــعبية بجبهــات الحــدود.
ونشــر اإلعــالم الســعودي اســماء خمســة مــن جنــوده قتلــوا فــي جبهــات الحــدود بينهــم ثالثــة ضبــاط 

وثالثــة جرحــى
كمــا قتــل وأصيــب العشــرات مــن مرتزقــة العــدوان خــالل صــد الجيــش واللجــان الشــعبية زحــف 

للمرتزقــة بمنطقــة عيــدة الشــرقية بالمجاوحــة فــي جبهــة نهــم.
واكــد مصــدر عســكري ســقوط عشــرات القتلــى والجرحــى فــي صفــوف المرتزقــة وتدميــر مدرعتيــن  

فــي كســر زحــف لهــم بإتجــاه منطقــة عيــدة الشــرقية .
ــاء الزحــف بقصــف  ــزات وتجمعــات للمرتزقــة  فــي النحريــن اثن وأشــار المصــدر الــى  اســتهداف تعزي

مدفعــي.
وذكر المصدر  ان الزحف  استمر  اكثر من 3 ساعات دون تحقيق اي تقدم .

ــى الشــعب اليمنــي  ــًا، شــدد تحالــف العــدوان الســعودي االميركــي مــن حصــاره المفــروض عل إجرامي
ــة  ــا لألراضــي اليمني ــوع اســتيرادها او دخوله ــدة بالمــواد الممن حيــث أصــدر قائمــة جدي

ــواد  ــن الم ــواع م ــة عشــرات األن ــة والبري ــذ البحري ــى المناف ــا عل ــم تعميمه ــي ت ــة الت ــت القائم وتضمن
الحيويــة والمرتبطــة بإحتياجــات المواطــن اليمنــي.

ــذ  ــي من ــى الشــعب اليمن ــرا عل ــري حصــارا جائ ــي البرب ــدوان الســعودي االميرك ــف الع ــرض تحال ويف
أربــع ســنوات ســاهم فــي تفاقــم معانــاة الســكان وتدهــور الوضــع المعيشــي والصحــي حيــث تشــهد اليمــن 

مجاعــة هــي األســوأ عالميــا .

ايطاليا تلغي قرار تجميد..تتمة
ولفــت المســؤول بدائــرة رئاســة الجمهوريــة ، الــى انــه لــم يتــم حتــى االن االعتــراف بقــرار المحكمــة 
االميركيــة )فــي هــذا الخصــوص( لــدى ايطاليــا وانمــا هنــاك فقــد صــدر قــرار فــي يونيــو 2018 عــن محكمــة 
ايطاليــة فــي رومــا وذلــك بنــاء علــى مطالــب عــدد مــن المدعيــن االميركييــن، وعليةفقــد جمّــدت كافــة امــوال 

البنــك المركــزي وبصــورة مؤقتــة، قبــل ان يتــم الغــاء هــذا القــرار اليــوم.

مصدر: )1600( مراسل وصحفي..تتمة
وســيتم بــّث برامــج اذاعيــة مــن مقــر ميرجــاوَه للزائريــن الوافديــن مــن أفغانســتان وباكســتان ومعابــر 
ــن  ــة االيرانيتي ــان الغربي ــتان وآذربايج ــي كردس ــن محافظت ــك م ــة وكذل ــران االيراني ــه ومه ــلمجه وجزاب ش
ــرف  ــف االش ــه والنج ــالء المقدس ــي كرب ــو مدينتَ ــالق نح ــارات اإلنط ــد مس ــى تحدي ــزوار  عل ــاعد ال لتس

ــارة. ــا للزي ــي يقصدونه واألماكــن ااُلخــرى الت

مواصلة االكاذيب اإلسرائيلية..تتمة
مســتخدما تعبيــر Tiptop conditions باالنجليزيــة لوصــف ذاك الوضــع ، محــاوال اإليحــاء بــان لديهــم 
معلومــات دقيقــة وتفصيليــة عــن الصواريــخ التــي تســلمتها ســوريا ، وان اســرائيل قــد حصلــت علــى هــذة 
المعلومــات بوســائلها االســتخبارية الخاصــة ، فــي محاولــة إلعــادة االعتبــار لالجهــزة االســرائيلية الفاشــلة ، 
ــة فــي لبنــان وغيــر ذلــك مــن مجــاالت  بدليــل انهــا فشــلت فــي رصــد عمليــات نقــل الصواريــخ لحــزب الل

الفشــل .
امــا عــن الوقائــع التــي تؤكــد ان كل مــا يصــدر عــن القيادتيــن السياســية والعســكرية االســرائيليتين ، 
الــى جانــب مــا تنشــرة وســائل االعــالم ، ال يتعــدى كونــة هــراء وأكاذيــب ال تغيــر فــي واقــع األمــر شــيئا وذلــك 

بالنظــر الــى المعطيــات الحقيقيــة التاليــة :
ــاع  ــات الدف ــول منظوم ــة ، ح ــرائيلية المختلف ــاط االس ــا االوس ــدث عنه ــي تتح ــات الت اوال : ان المعلوم
الجــوي التــي ســلمتها روســيا للجيــش الســوري ، ليســت مســتقاة مــن أيــة مصــادر اســتخبارية إســرائيلية 
وانمــا هــي منقولــة عــن تصريحــات عــدد مــن المســؤولين الــروس ووســائل االعــالم الروســية والتــي يتــم 
تداولهــا منــذ اربعــة الــى خمســة ايّــام . وعليــه فليــس هنــاك اي بطــوالت قامــت بهــا االجهــزة االســتخبارية 

االســرائيلية.
ثانيــا : ان هذةالبطاريــات قــد ســلمت للجيــش الســوري علــى نحــو عاجــل جــدا ، وطبقــا لمــا أعلنةوزيــر 
ــات  ــم تكــن منظوم ــا ل ــي انه ــا ستســلم خــالل أســبوعين . وهــذا يعن ــن انه ــي حينةم ــاع الروســي ف الدف
قديمةاخضعــت لعمليــات تحديــث وصيانــة، فــي المصانــع الروســية، كمــا يدعــي الطــرف االســرائيلي الــذي 

يعــرف تمامــا ان عمليــات تحديــث صواريــخ قديمــةال تتــم خــالل أســبوعين.
والحقيقةهــي ان هذةكتائــب الدفــاع الجــوي الثالثةمــن طــراز اس 300 ، التــي يجــري الحديــث عنهــا ، قــد 
ســحبت مــن الخدمــة العملياتيةللجيــش الروســي ، نظــرا للظــروف الطارئــة التــي اعقبــت اســقاط ســالح 
الجــو االســرائيلي لطائــرة االســتطالع العسكريةالروســية، مــن طــراز اليوشــن 20 يــوم 2018/9/17 ، وان كتيبــة 

رابعــة سيتســلمها الجيــش الســوري خــالل األيــام القليلةالقادمــة.
ثالثــا : وهنــا يبــدو ان مــن المفيــد تذكيــر هــؤالء الدجاليــن االســرائيليين ، مــن سياســيين وعســكريين 
ــي  ــاد ف ــذرون الرم ــرائيليين وي ــى االس ــون عل ــا يكذب ــم انم ــى العال ــم عل ــل كذبه ــم وقب ــن ، بانه وإعالميي
عيونهــم ، النهــم يعرفــون تمامــا ان منظومــات الدفــاع الجــوي هذةليســت كمــا علــب الســجائر ، موجــودة 
فــي المخــازن ويتــم نفــض الغبــار عنهــا لتســليمها للزبــون العابــر ، وانمــا هــي ســالح غايــة فــي التعقيــد تتــم 
صناعتــة، ســواء الســتخدامات الجيــش الروســي او لجيــوش دول اجنبيــة، بعــد توقيــع اتفاقيــات خاصةبذلــك 

ومحــددة بالعــدد وتواريــخ التســليم وكافــة التفاصيــل الفنيةوالتقنيــة االخــرى .
 2 PMU 300 -S رابعــا : ان التســمية التــي يســتخدمها العســكريون واإلعالميــون االســرائيليون ، وهــي
هــي االســم الــذي يطلــق علــى المنظومــات المصنعــة للتصديــر للخــارج ، وهــي المنظومــات التــي يســميها 

. B Gargoyle 20 - SA حلــف شــمال األطلســي : صواريــخ
وهــم بذلــك يقصــدون التضليــل والكــذب والتدليــس ، ســواء علــى االســرائيليين او علــى العالــم ، وذلــك 
بادعائهــم ان طائراتهــم ، خاصــة طائــرة أف 3٥ ، قــادرة علــى التعامــل مــع هــذا النــوع مــن الصواريــخ وذلــك 

بنــاء علــى المعلومــات االســتخباراتية المتوفــرةاو التــي ســتتوفر لــدى اجهــزة االســتخبارات االســرائيلية.
خامســا : امــا مكمــن الكــذب والتضليــل والتدليس االســرائيلي فهو ان كل ما تملكةاالجهزةاالســتخباراتية 
االســرائيليةال يعــدو كونةبعــض المعلومــات التــي ســرقها الخبــراء العســكريون االســرائيليون مــن اليونــان 
ــي  ــك بطاريت ــان تمتل ــث ان اليون ــع االســرائيلي ، حي ــي م ــات مشتركةلســالح الجــو اليونان ، خــالل تدريب
ــراء  ــا خب ــام به ــى ســرقات اخــرى ق ــدم مــن PMU 300 S 2 ، باالضافةال PMU 300 S 1 وهــذا هــو الطــراز األق
اســرائيليون فــي كل مــن فيتنــام ، التــي تمتلــك بطاريتــي PMU 300 - S 1 وآذربيجــان ، التــي تمتلــك 

. 2 PMU 300 - S بطاريتــي
ــى  ــد عل ــا يزي ــذ م ــن ، من ــن الدولتي ــع هاتي ــات عســكريةمتعددة الوجوةم ــدى اســرائيل عالق ــا ان ل علم

ــة. ــة الصعب ــات ليســت بالمهم ــان ســرقة المعلوم ــي ف ــن ، وبالتال ــن الزم ــن م العقدي
لكــن مــا يخفيةاالعــالم االســرائيلي والقيادةاالســرائيليةمن حقائــق ، عــن االســرائيليين أنفســهم ، هــو 

الكثيــر .واهــم تلــك الحقائــق مــا يلــي :
•ان االنظمةالتــي تســلمها الجيــش الســوري هــي الطــراز االحــدث مــن الصواريــخ الروســية 
قصيــرة  صواريــخ  مجنحــةاو  صواريــخ  مــن   ، الجويةاالخــرى  واألهــداف  للطائــرات  المضــادة 
ــة  ــي حماي ــش الروســي ف ــي يســتخدمها الجي ــخ الت ــدى ، وهــي نفــس الصواري ومتوســطة الم

المــدن والمنشــآت المهمةواالســتراتيجية فــي روســيا.
•ان هذةاالنظمةالحديثةللدفاع الجوي قادرة على اكتشاف ورصد وتتبع وضبط وإسقاط

ــك بمســاعدة أنظمــة الرصــد والتشــويش  ــرات »الشــبح« االمريكيةمــن طــراز أف 22 و اف 3٥ ، وذل طائ
االلكترونــي المختلفــة، خاصــة نظــام كراســوخا Krasukha 4 ، الــذي يســتخدمةالجيش الروســي فــي 
ســوريا حتــى قبــل اســقاط الطائرةالروســية.وبعد قــرار دمــج الدفاعــات الجويةالروســيةمع تلــك الســوريةفان 
ــدى الجيــش  ــرة ل ــاع الجــو فضائــي الروســيةاصبحت متوف ــا أنظمــة الدف ــع به ــات التــي تتمت ــة اإلمكاني كاف

الســوري .
•ننصــح هــؤالء المخادعيــن االســرائيليين بــان يطلعــوا الــرأي العــام لديهــم علــى امكانيــات عمــل أنظمــة 
كراســوخا الروســية/ الســوريةوان ينشــروا مــا قالةالجيــش االميركــي عــن تاثيــر هذةاالنظمةعلــى اتصــاالت 

الجيــش االميركــي االرضيةوعبــر األقمــار الصناعيــة وقــدرات هــذا النظــام علــى تعطيلهــا بشــكل كامــل.
وهــذا يعنــي  انةســيصبح بإمــكان الشــبان الفلســطينيين اســقاط طائراتكــم ، التــي تعتقــدون انهــا 
اشــباح غيــر مرئيــة، بالمقــالع وبــدون ســالح مضــاد للطائــرات وذلــك الن أنظمــة كراســوخا وغيرهــا ســتحولها 
الــى غربــان عميــاء يســهل تدميرهــا وليــس اصطيادهــا الن الغربــان ال تــؤكل حتــى يتــم اصطيادهــا . هــي 

فقــط تقتــل . وهــذا  مــا ســيكون عليةمصيــر أشــباحكم الســوداء .
بعدنا طيبين قولوا اهلل

أبو بكر البغدادي يأمر بتصفية..تتمة
 ســيف الديــن العراقــي، وأبــو عثمــان التلعفــري، وأبــو ايمــان الموحــد، وابــو قثــم الحلبــي، ومــروان حديــد 
الســوري(، وغيرهــم مــن االمــراء والمســؤولين فــي هــذه الجماعــة االرهابيــة االمــر الــذي دفــع الكثيــر مــن 
عناصــر »داعــش« للهــروب خوفــا مــن شــمولهم بالتصفيــة، خصوصــا ان التســريبات تشــير الــى وجــود قوائــم 

أخــرى ســتصدر قريبــا بأســماء مــن يســمونهم بالخونــة.  

محامو الدفاع: احتجاز..تتمة
الشركات والمؤسسات االيرانية بما فيها البنك المركزي، يمثل انتهاكا لهذه المعاهدة.

واضــاف ان البنــك الوطنــي االيرانــي )بنــك ملــي( وشــركة البنــى التحتيــة لالتصــاالت االيرانيــة وشــركة 
الخطــوط الجويــة االيرانيــة، تعــد مــن الشــركات االخــرى التــي تســتهدفها السياســات االمريكيــة.

واوضــح، ان االجــراءات العابــرة للحــدود للمحاكــم االمريكيــة فــي لوغســمبورغ وبريطانيــا وكنــدا اخــذت 
تســتهدف ايــران ايضــا.

واســتنكر لجــوء اميــركا الــى المســاس بالســمعة االيرانيــة علــى صعيــد العالــم، وقــال: لــن يــرد علــى 
ــران بدعمهــا االرهــاب النــه يحضــر هــذه المحكمــة لســبب اخــر. التهــم االميركيــة الي

ــران بدعــم االرهــاب ال اســاس  ــم اي ــي تته ــركا الت ــان دفوعــات امي ــران، ب ــاع عــن اي ــو الدف ــد محام واك
ــام. ــاه واهتم ــف موضــع انتب ــد اال يكــون هــذا المل ــركا تري ــا. ان امي ــم اثباته ــم يت ــا ول ــي وشــرعي له قانون

واشــاروا الــى اقــدام اميــركا علــى احتجــاز االمــوال االيرانيــة وقالــوا بــان هــذا االجــراء االميركــي ينطــوي 
علــى عقــاب لعامــة الشــعب االيرانــي.

وقالوا، ان احتجاز اميركا لملياري دوالر من االموال االيرانية أمر مثير لالستغراب.
واكــد محامــو الدفــاع عــن ايــران بــان اجــراءات اميــركا التــي القــت بظــالل مــن الشــك علــى االتفاقــات 
المصرفيــة لعــام 19٥4، وتعاطيهــا مــع الشــركات والبنــوك االيراينــة واســتثنائها لهــذه الشــركات والبنــوك مــن 

شــمول القوانيــن الماليــة والمصرفيــة الدوليــة، امــر غيــر بنــاء.
وفــي اليــوم االول مــن البــت فــي الدعــوى االيرانيــة ضــد اميــركا، تحــدث محامــو الدفــاع عــن واشــطن يــوم 

االثنيــن فوجهــوا تهمــا ال اســاس لهــا اليــران.
وكانــت الجمهوريــة االســالمية فــي ايــران قــد ســجلت دعــوى لــدى مكتــب محكمــة العــدل الدوليــة فــي 
الهــاي ضــد اميــركا تتعلــق بمخالفــات اميــركا لمعاهــدة المــودة فــي العالقــات االقتصاديــة والحقــوق القنصليــة 

المبرمــة بيــن ايــران واميــركا فــي 1٥ اغســطس 19٥٥.

العدو الصهيوني: حزب الله..تتمة
ــي حــال نشــبت  ــه ف ــم أن ــي، أن حــزب اهلل يعل ــي الصهيون ــن القوم ــي شــؤون األم ــر ف واضــاف، الخبي
الحــرب فــإن »إســرائيل ســتقوم بشــكل مؤكــد باســتهداف هــذه القــدرات، ولذلــك ســيجهد إلطالقهــا فــي 
أســرع وقــت ممكــن، وســيكون مــن الصعــب التصــدي لهــا أو وقــف إطالقهــا«، محــذرًا مــن أن صواريــخ حــزب 
اهلل تتمتــع بدقــة إصابــة ضمــن دائــرة عشــرة أمتــار عــن الهــدف، وأي محاولــة حســم مــن قبــل »إســرائيل« 

ســتجعلها تدفــع ثمنــا باهظــا.
وكــرر بــار يوســف الحديــث عــن »عقيــدة الضاحيــة« )سياســة التدميــر التــي نفذتهــا إســرائيل فــي حــرب 
ــوت«  ــي أيزنك ــس األركان غ«اب ــدأ رئي ــا ب ــه عندم ــى أن ــروت(، باإلشــارة ال ــة لبي ــة الجنوبي ــي الضاحي 2006 ف

الحديــث عنهــا، بعــد حــرب لبنــان الثانيــة، لــم تكــن لــدى حــزب اهلل القــدرات التــي يملكهــا اآلن. 
وعلــى خلفيــة تفســيراته التــي قدمهــا، اعتبــر المحــاِور الــذي يجــري معــه المقابلــة أن »حــزب اهلل أنجــز 
بوســائل تقليديــة مــا أنجزتــه الــدول الكبــرى النوويــة، بعضهــا فــي مقابــل البعــض اآلخــر، فــي أيــام الحــرب 
البــاردة«، فأكــد بــار يوســف ذلــك بالقــول: ليــس بالمســتوى الكامــل، ألن مــا لديــه أســلحة تقليديــة، لكــن 

بمســتوى أن يســبب لنــا دمــارًا هائــاًل، نعــم.
ــار يوســف« فــي ســياق مخاوفــه مــن سياســة إطــالق التهديــدات التــي يتبعهــا  وتنــدرج تحذيــرات »ب

ــران.  ــة االســالمية فــي اي رئيــس الحكومــة »بنياميــن نتنياهــو« ضــد حــزب اهلل والجمهوري
وتتعــارض التقديــرات التــي يقدمهــا مــن موقعــه كمتخصــص فــي قضايــا األمــن القومــي، مــع الخطــاب 

السياســي والدعائــي الــذي تروّجــه حكومــة نتنياهــو.

تقرير لموقع "هافينغتون بوست" بخصوص لوبي سعودي 
في اميركا لتلميع صورة آل سعود

وكاالت:- حســب تقريــر لموقــع هافينغتــون بوســت فــان الحكومــة الســعودية وبفضــل دوالرات النفــط، 
قــد شــكلت شــبكة واســعة مــن اللوبيــات فــي اميــركا لتلميــع صــورة آل ســعود. وان دور زعمــاء السياســة 

واالعــالم االميــركان واضحــا فــي هذةاللوبيــات.
ويســتطرد الموقــع بالقــول: ان مجلــس الشــيوخ  االميركــي يســعى هذةااليــام لدراســة مشــروع حــول 
الســعودية. وان هــذا المشــروع مؤيــد مــن قبــل الحزبيــن الرئيســيين فــي اميــركا لقطــع المســاعدات 

ــل للســعودية. ــع القناب ــاف بي العســكرية وايق
هذةالقنابــل   لحفــظ  الضــروري  الســالح  تمتلــك  الســعودية  الحكومــة  فــان  المقتــرح  هــذا  ورغــم 

اميــركا. فــي  وســطاؤها  اللوبــي  هــذا  وان  اخــرى،  ومســاعدات 
ويذكــر الموقــع: "ان الســعوديين يتمتعــون بدعــم لوبيــات مــن عشــرات الشــركات والمؤسســات العامــة 

االميركية.
ومــن بيــن هذةالشــركات؛ "هايــات فاربــر" ومديرهــا "مــارك المبكيــن"، وهــي التــي ســددتها الســعودية 
عــام 2017 نصــف مليــون دوالر. وحســب هــذا التقريــر فــان االرقــام تعكــس اتصــال "مــارك المبكيــن" اكثــر مــن 
عشــرين مــرة بمكاتــب ســيناتورات اميــركان. علــى ســبيل المثــال فــي عــام 2017 اتصــل المبكيــن بالســيناتور 
ــع  ــا دف ــيناتور. مم ــذا الس ــا له ــغ 2000 دوالر يومي ــن مبل ــدم المبكي ــد ق ــول هذةالالئحــة. وق ــكوت" ح ــوم س "ت

بةوبمعيــة ســيناتورات آخريــن للتصويــت علــى مشــروع آخــر يســمح للســعودية تســلم القنابــل.
وبعد عام تبين ان هذةالقنابل قد استخدمت في الهجمات السعودية على المدنيين اليمنيين.

ويقــول التقريــر ان اللوبيــات التــي تعمــل فــي  اميــركا لصالــح الســعودية قــد اتصلــوا عــام 2017 اكثــر مــن 
2٥00 مــرة بنــواب الكونغــرس والبيــت االبيــض واالعــالم والشــخصيات المؤثــرة فــي المعاهــد.

ــس  ــة للســيناتورات واعضــاء مجل ــع المســاعدات االنتخابي ــق جم ــم دعــم صنادي ــي هــذا الســياق ت ف
ــعودية. ــوا الس ــف دوالر ليدعم ــغ 400 ال ــواب بمبل الن

وخلــص موقــع "هافينغتــون بوســت" الــى ان: "فــي عــام 2017 نشــر مســؤولون ســعوديون اكثــر مــن ٥00 
مــرة اخبــار مــن وســائل اعــالم اميركيــة يصــب فــي  صالحهــا، مــن اهــم هذةالوســائل؛ "نيويــورك تايمــز"، 
ــب مــن  ــات بطل ــال"، وشــبكة "بــي بــي اس"، وتقــوم هذةاللوبي و"واشــنطن بوســت"، و"وول ســتريت جورن
ــي اليمــن بواســطة  ــي ف ــن 10آالف مدن ــر م ــل اكث ــرس مقت ــرس، ليتجاهــل  اعضــاء الكونغ ــب الكونغ مكات

ــاء القاعــدة فــي الســعودية". القنابــل االميركيــة، وان حــرب اليمــن ادت الــى احي


