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عبد المهدي: الفوضى داخل..تتمة
ودعــت نصيــف الكتلــة السياســية الــى »اعطــاء الحريــة لعبــد المهــدي فــي اخيــار مــن يــراه 

ــوزارات الشــاغرة«. مناســبًا لل
وأشــارت الــى أن »االختــالف بيــن القــوى السياســية حالــة طبيعيــة وإيجابيــة ولكــن ليــس 
ــح الشــعب  ــع مصال ــه م ــه »ليــس كل مــن يدعــي بأن ــى أن ــة ال ــة«، الفت ــت الوطني بخــرق الثواب

ــًا«.      يكــون صادق
مــن جانــب اخــر أكــد مســؤول قاطــع عمليــات األنبــار فــي الحشــد الشــعبي قاســم مصلــح أن 

الحــدود العراقيــة - الســورية مؤمنــة بالكامــل.
مصلــح أوضــح أن تنظيــم داعــش اإلرهابــي حــاول الهجــوم علــى القطعــات فــي الحــدود 
ــه بالمرصــاد  ــًا أن الحشــد الشــعبي كان ل ــف هــاون ، مبين ــر اطــالق قذائ ــة الســورية عب العراقي
ــى  ــًا إل ــه ، الفت ــدو وتشــتيت تجمعات ــى تراجــع الع ــا ادى إل ــوة مم ــك المحــاوالت بق ــى تل ورد عل
ــن أبطــال الحشــد  ــى الحــدود لك ــرة عل أن داعــش يحــاول اســتغالل ســوء األحــوال إليجــاد ثغ

بالمرصــاد وسيفشــلون أيّ تحــرك لــه
مــن جانــب اخــر تصاعــدت ردود األفعــال السياســية والشــعبية الغاضبــة لماجــرى فــي جلســة 

الثالثــاء الماضــي والتــي كانــت مخصصــة إلســتكمال الكابينــة الوزاريــة.
ــاط  ــل رســالة إحب ــا حــدث يمث ــد الموســوي م ــاء حام ــف البن ــن تحال ــب ع ــر النائ ــد أعتب فق
ــد  ــة وليــس بالتهدي ــة ديمقراطي ــرأي بطريق ــى ممارســة فــرض ال ــًا إل للبرلمــان والشــعب ، داعي
ــا جــرى  ــة بشــأن م ــف ســائرون المســؤولية الكامل ــب ماجــد شــنكالي تحال ــل النائ ــا حم ، فيم
فــي جلســة إســتكمال الكابينــة الوزاريــة ، بــدوره أعتبــر النائــب محمــد البلــداوي مــا جــرى فــي 
ــف  ــأن توق ــا بش ــن قلقه ــدة ع ــم المتح ــة األم ــت بعث ــا أعرب ــاء ، كم ــف البن ــوة لتحال ــة ق الجلس

ــة. ــب الحكومي ــى المناص ــات عل ــتمرار الخالف ــراء إس ــة ج ــكيل الحكوم تش

الجهاد اإلسالمي: المقاومة تنظر..تتمة
مــن جهتهــا قالــت حركــة المقاومــة اإلســالمية »حمــاس« امــس األربعــاء، إن مشــروع القــرار 
األمريكــي إلدانــة المقاومــة الفلســطينية انحيــاز أمريكــي »بغيــض« فــي تبنــي روايــة االحتــالل 

اإلســرائيلي.
واعتبــر نائــب رئيــس الدائــرة السياســية بالحركــة عصــام الدعاليــس فــي تغريــدة عبــر 
ــة المقاومــة الفلســطينية  ــرار األمريكــي إلدان ــر، أن  »مشــروع الق ــر تويت ــه الشــخصية عب صفحت
ــا ليســتمر فــي  ــا ومعنويً هــو انحيــاز أمريكــي بغيــض فــي تبنــي روايــة االحتــالل ودعمــه ماديً

ــى شــعبنا«. ــه عل عدوان
وأضــاف الدعاليــس »علــى أحــرار العالــم الوقــوف مجــددًا إلفشــال المســاعي األمريكيــة فــي 

الجمعيــة العامــة إلدانــة المقاومــة نصــرًة لشــعبنا وقضيتــه العادلــة«.
ومــن المقــرر أن تصــوت الجمعيــة العامــة علــى مشــروع قــرار قدمتــه الواليــات المتحــدة إلدانــة 
حركــة حمــاس والمقاومــة الفلســطينية اليــوم الخميــس بعــد تأجيــل التصويــت الــذي كان مقــررًا 

االثنيــن الماضي.

المجموعات اإلرهابية تخرق اتفاق..تتمة
ونقلــت الوكالــة عــن مصــادر فــي إدلــب قولهــا » إنَّ الهيئــة حصلــت علــى 100طائــرة عــن طريــق 
أحــد التجــار األتــراك, جــرى نقلهــا مــن بلــدة حــارم إلــى أحــد مقارّهــا فــي بلــدة معــرة مصريــن, 
حيــث سُــلِّمت إلــى مســّلحين مــن الجنســية المغربيــة والليبيــة, يعملــون بإشــراف خبيــر 

بريطانــي.
وقالــت المصــادر إنَّ الهيئــة أرســلت تعزيــزات عســكرية إلــى جبهــة ســهل الغــاب وريــف 

الالذقيــة الشــمالي الشــرقيَّ بالتنســيق مــع الحــزب اإلســالمي التركســتاني.

اللواء سليماني يلتقي مفتي..تتمة
واكــد الصميدعــي بحســب البيــان » مــن األوليــات حفــظ االمانــة ونشــر روح التســامح والمــودة 

وتشــجيع الخطبــاء واالئمــة علــى قــول الحــق وعــدم مجاملــة اآلخرين«.
واشــار البيــان الــى ان اللــواء ســليماني شــكر المفتــي علــى مواقفــه الثابتــة، معتبــرا ســيف 

االمــام علــي )ع( عالمــة لصــدق المشــاعر والتوجــه نحــو تحريــر فلســطين.
وقدم قائد فيلق القدس سيف االمام علي )ع( كهدية لمفتي اهل السنة في العراق.

القائد: الصالة المتحلية بالخشوع..تتمة
واضــاف ســماحته: ان الصــالة تشــكل تحذيــرا لجانــب كبيــر مــن الذنــوب والمعاصــي التــي 
يرتكبهــا االنســان اثــر عــدم االهتمــام بحقيقتهــا لذلــك فــان الترويــج للصــالة باســتخدام جميــع 
االســاليب المؤثــرة تعــد مــن المســؤوليات الكبــرى والتــي ينبغــي علــى الجميــع االهتمــام بهــا 

الســيما المســؤولين عــن اقامــة المؤتمــر ومنهــم العالــم المجاهــد حجــة االســالم قرائتــي.
وإعتبــر ســماحته الباليــا التــي نعانــي منهــا ومــا لحقنــا جــراء ذلــك مــن تلــوث، عائــدًا الــي عــدم 

إهتمامنــا بهــذه الحقيقــة المنذرة.
ووصــف ســماحة القائــد الترويــج للصــالة عبــر جميــع الســبل المؤثــرة بأنهــا مــن المســؤوليات 

الملقــاة علــى عاتــق الجميــع خصوصــًا القائميــن منهــم بأعمــال المؤتمــر.
ــذه الفريضــة  ــى أداء ه ــر عل ــي التأثي ــم ف ــة والتعلي ــى دور وزارة التربي ــد ســماحته عل ــا أّك كم
واصفــًا إيّاهــا بصاحبــة الــدور األكبــر فــي هــذا المجــال داعيــًا الــى تزييــن المــدارس بإقامــة 

اليافعيــن للصــالة تضمينــًا لمســتقبل ســالمة المجتمــع.
ــاء: إّن الصــالة  ــي أمــس االربع ــور حســن روحان ــة الدكت ــس الجمهوري ــال رئي ــه ق ــن جانب م

ــى االنســان. ــى عل ــا اهلل ســبحانه وتعال ــزاز البشــر وفريضــة أوجبه موضــع اعت
وخــالل كلمــة ألقاهــا فــي افتتــاح المؤتمــر الســابع والعشــرين العــام للصــالة فــي جامعــة مدينــة 
ســمنان، قــال روحانــي: الصــالة والعبــادة همــا جوهــرا االســالم ومغــزى وحقيقــة الديــن، مؤكــدًا 

علــى أّن اإلتصــال بــاهلل جــل وعــال هــو صــورة مُظِهــرَة لجمــال وحــالوة عبــادة الــرب.
ــة المعبــرة عــن  ــة أّن الصــالة ليســت فــرع بــل هــي الصــورة الكامل ولفــت رئيــس الجمهوري

االســالم.
وأشــار الــى عبــارة أميــر المؤمنيــن االمــام علــي )عليــه الســالم( فــي هــذا الشــأن قولــه: »لــكل 

شــيء وجــه و وجــه دينكــم الصــالة«، واصفــًا الصــالة بأنهــا عََلــم الديــن الــذي يُعــرف بــه.
وقــال رئيــس الجمهوريــة، بــأّن اآليــات الــواردة فــي القــرآن الكريــم حــول الصــالة تختلــف تمامًا 

عمّــا ورد فــي باقــي االديــان لكونهــا تتضمــن تعابيــر وآيــات خاصــة تختلــف عمــا ســواها.
وأّكــد بــأّن قضيــة الصــالة ال تنحصــر علــى الديــن االســالمي بــل هــي إتصــال بيــن اإلنســان 
ــه االمــام جعفــر الصــادق)ع( عــن جــده االمــام علــي)ع(  واهلل ســبحانه وتعالــى، مشــيرًا الــى مانقل
بأنــه أوصــى االنســان بإقامــة ركعتيــن مــن الصــالة عنــد مواجهتــه مصيبــة أو بــالء فــي حياتــه.

ــارك  ــى مب ــه ملتق ــام للصــالة بأن ــر الســابع والعشــرين الع ــي المؤتم ــور روحان ــر الدكت وإعتب
وفــوّاح بالعطــر، واصفــًا هــذه الفريضــة اليوميــة بأنهــا أســمى عمــل يقــوم بــه المســلم فــي حياتــه.

وصــرّح بــأّن الصــالة هــي مظهــر لقــوة االســالم وموضــع العتــزازه وشــعور المســلمين 
بالعظمــة وعالمــة تــدل علــى التزامهــم بالديــن وإعــالم عــام يُســمع العالــم بالقــوة التــي يتحّلــى 

بهــا الديــن.
ورأى ســيادته اإلحتشــام بالــزي االســالمي وااللتــزام بإقامــة الصــالة علــى المســتوى العالمــي 

بأنهمــا اســتعراض لتديُّــن الفــرد والتزامــه بقيمــه الدينيــة.
ــوط  ــل الضغ ــي ظ ــالة ف ــة الص ــًا بفريض ــع نطاق ــزام األوس ــى اإللت ــي ال ــس روحان ــا الرئي ودع
االقتصاديــة التــي يمارســها االعــداء حاليــًا ضدنــا، داعيــًا الــى اإلتــكال علــى الــرب الخالــق المتعــال.

وكاالت استخباراتية غربية: طائرات..تتمة
ونقــل الموقــع عــن مصــدر دبلوماســي غربــي لــم يكشــف عــن هويتــه، أن هــذا التطــور يزعــج 

عــدة دول فــي المنطقــة، فــي مقدمتهــا »إســرائيل« والســعودية.
وكشــف المصــدر أن الواليــات المتحــدة والســعودية تنويــان التعــاون لمواجهــة التهديــد الــذي 

يشــكله هــذا النــوع مــن الطائــرات اإليرانيــة.

الجديــر بالذكــر أن العــدو “اإلســرائيلي” دائمــا مــا يكــون مُراقبــًا لهــذه الخطــوة غير المســبوقة، 
فدخــول الجمهوريــة اإلســالميّة فــي ايــران مجــال صناعــة الطائــرات أمــر بالــغ الخُطــورة، ويُهَــدِّد 
وجــود “الكيــان الصهيونــي”، خاصَّــًة أّن األخيــر وإلــى جانبــه العربيّــة الســعوديّة يَمُلــكان أقــوى 

وأكبــر ســالح جــو فــي العالــم بعــد القِــوى العُظمــى.

ظريف: تسجيل الجانب االوروبي..تتمة
ورأى بــأّن ايــران لــم تجبــر بلــدًا علــى القيــام بمــا يعــرّض مصالحــه الوطنيــة لتهديــد، مشــددًا 
ــي  ــدول الت ــع ال ــا م ــي عالقاته ــر ف ــد النظ ــن تعي ــران ل ــي اي ــالمية ف ــة االس ــى أن الجمهوري عل

ســايرت واشــنطن فــي حظرهــا علــى البــالد وتضغــط عليهــا.
ورفــض الوزيــر ظريــف بــأن تتعــرض القوانيــن الدوليــة الى مســاءلة لمجــرد مزاعــم وإدّعاءات 
قائمــة علــى الكــذب وإســتهداف هــذه القوانيــن الدوليــة أو ممارســة ضغــوط علــى تطبيقهــا مــن 

جانــب إحــدى القــوى العظمــى .
ولفــت الــى الطابــع الدفاعــي للقــوة االيرانيــة واصفــًا الــدول التــي اشــترت مليــارات الــدوالرات 

مــن الســالح وجــاءت بهــا الــى المنطقــة بأنهــا هــي العابثــة بأمــن الشــرق االوســط.
ــس  ــدة باري ــران بمعاه ــي اي ــة االســالمية ف ــى التحــاق الجمهوري ــة ال ــر الخارجي وأشــار وزي
المناخيــة واتبــاع الحكومــة لتوجيهــات ســماحة قائــد الثــورة االســالمية مشــددًا علــى اســتعداده 

لإلســتجواب الــذي تقــدّم بــه عــدد مــن نــواب البرلمــان ضــده.

مجموعة الثماني اإلسالمية..تتمة
وأضــاف كــو شــاري أن ذلــك »جــاء بعــد تصريحــات الرئيــس التركــي، رجــب طيــب أردوغــان، 
ــرين األول 2017،  ــي أكتوبر/تش ــطنبول ف ــدت بإس ــي انعق ــة الت ــعة للمجموع ــة التاس ــالل القم خ

ودعــا فيهــا الســتخدام العمــالت المحليــة بينهــا”.
وتابــع األميــن العــام قائــاًل »وكمرحلــة أولــى فــي هــذا الصــدد التقينــا مســؤولي البنــك المركزي 

التركــي، وأخذنــا رأيهــم فــي األمــر، فأعــدوا لنــا ورقــة قيمــت لنــا الموضــوع مــن كافــة جوانبه”.
وأضــاف فــي ذات الســياق قائــاًل »ونحــن أيضًــا قمنــا ببحــث تلــك الورقــة وأرســلناها للبنــوك 
المركزيــة فــي كافــة الــدول األعضــاء، وأخذنــا ردودهــم علــى ذلــك، ونحــن اآلن بطــور تقييــم كافــة 

اآلراء”.
واســتطرد »فــي ذات الوقــت نحــن مســتمرون فــي جهودنــا المتعلقــة بتأســيس )غرفــة مبادلــة  
دي8(، إذ نعمــل علــى هــذا األمــر منــذ العــام الماضــي، فهــذا عمــل يحتــاج لنفــس طويــل ولــه كثيــر 

مــن التفاصيــل التقنية”.
ــة  ــة الثانيــة التــي نفكــر بهــا، والمتعلقــة باســتخدام عمل وأفــاد كــو شــاري قائــال »أمــا المرحل

ــد مــن الوقــت”. ــاج لمزي ــدول األعضــاء بالمجموعــة، فتحت مشــتركة بيــن ال
وشــدد علــى أنهــم قطعــوا مســافة بخصــوص كيفيــة الطريــق الــذي ســيتم اتباعــه فــي 
التجــارة بيــن الــدول األعضــاء، مضيًفــا »النقطــة التــي نعمــل عليهــا اآلن أكثــر مــن مســألة اعتمــاد 

ــم”. ــا بينه ــة أواًل فيم ــة مشــتركة، هــي اســتخدام العمــالت المحلي عمل
كــو شــاري ذكــر كذلــك فــي ذات الســياق إنهــم يعملــون علــى العديــد مــن المشــاريع المتعلقــة 

بمســألة اعتمــاد العمــالت المحليــة فــي التعامــالت التجاريــة.
وأوضــح أنهــم اآلن علــى اتصــال بإحــدى الشــركات التــي تعمــل علــى تســخير التكنولوجيــا 
لخدمــة قطــاع المدفوعــات؛ وذلــك إلعــداد »بطاقــة دفــع دي8” التــي تضــم بداخلهــا العديــد مــن 

التطبيقــات، بحســب قولــه.
وشــدد األميــن العــام علــى أن هــذه البطاقــة ســتكون لهــا الكثيــر مــن المميــزات »مــن بينهــا 
ســماحها بإجــراء عمليــات تســوق بالعمــالت المحليــة، أي إذا ذهــب تركــي إلــى ماليزيــا يمكنــه 

اســتخدام هــذه البطاقــات دون الحاجــة لتحويــل عملتــه للــدوالر”.
وتأسســت مجموعــة »دي8”، فــي 15 يونيــو/ حزيــران 1997، باقتــراح مــن رئيــس الــوزراء 
التركــي حينــذاك نجــم الديــن أربــكان، مــن أجــل تأســيس مجموعــة اقتصاديــة تتكــون مــن 8 

ــادات ناشــئة. دول مســلمة ذات اقتص
ــا،  ــران، وإندونيســيا، وماليزي ــي اي ــة االســالمية ف ــا، والجمهوري ــة دول تركي وتضــم المجموع

ــتان. ــا، وباكس ــر، ونيجيري ــش، ومص وبنغالدي

العدوان السعودي االميركي..تتمة
ــد  ــوي العمي ــه المعن ــرة التوجي ــر دائ ــوات المســلحة مدي ــد المتحــدث باســم الق ــد أك وكان ق
ــود النظــام  ــة العشــرات مــن جن ــدو البشــرية بمصــرع وإصاب ــى ســريع تصاعــد خســائر الع يحي
الســعودي ومنافقيــه وتدميــر وإحــراق عشــرات اآلليــات والمدرعــات فــي جبهــات مــاوراء الحــدود، 
مشــيرًا لتصــدي وحــدات الجيــش واللجــان الشــعبية لـــ 50 عمليــة وزحــف، وتنفيذهــا 20 عمليــة 

ــت بالنجــاح. ــة تكلل هجومي
ــف الســعودي  ــوات التحال ــى وجرحــى مــن ق ــا ســقوط قتل واكــد مصــدر عســكري لصحيفتن
اإلماراتــي، إثــر هجــوم شــنّه الجيــش اليمنــي واللجــان الشــعبية علــى مواقعهــم غــرب مديريــة 

الدريهمــي جنــوب الحديــدة فــي الســاحل الغربــي لليمــن.
واســتهدفت القــوات المتعــددة للتحالــف خــالل الســاعات القليلــة الماضيــة بأكثــر مــن 50 
صاروخــًا مــن نــوع كاتيوشــا مديريــة الدريهمــي مــا أدى إلــى إصابــة عــدد مــن المدنييــن بجــروح 

ــكات المواطنيــن، وفــق مــا أفــادت بــه مصــادر محليــة يمنيــة. وتضــرر منــازل وممتل
هــذا وتواصلــتْ عمليــات الجيــش واللجــان فــي الســاحل الغربــي ال ســيما فــي منطقــة 
الجبليــة بمديريــة التحيتــا. كمــا دمّــر الجيــش واللجــان مدرعــة إماراتيــة فــي منطقــة الفــازة فــي 

ــا أيضــًا. التحيت
ــة زحــف  ــة الســعودية، أفشــل الجيــش واللجــان محاول ــا وراء الحــدود اليمني ــة م ــي جبه وف
واســعة لقــوات هــادي والســعودية مســنودة بالطائــرات الحربيــة واألباتشــي باتجــاة مواقــع 

الجيــش واللجــان فــي الربوعــة بعســير الســعودية.
كمــا أفشــل الجيــش واللجــان زحفــًا آخــر لقــوات هــادي والســعودية بمشــاركة الطيــران 

الحربــي واألباتشــي قبالــة الســديس بنجــران الســعودية.
ــام  ــة أم ــة احتجاجي ــة وقف ــط اليمني ــركة النف ــي ش ــال وموظف ــذ عم ــل، نف ــياق متص ــي س وف
مكتــب األمــم المتحــددة بصنعــاء احتجاجــًا الســتمرار حصــار التحالــف الســعودي علــى اليمــن.

وعبــر المشــاركون فــي االحتجــاج عــن إدانتهــم إلســتمرار منــع التحالــف دخــول ســفن 
المشــتقات النفطيــة إلــى مينــاء الحديــدة منــذ أكثــر مــن شــهر ونصــف الشــهر لتتضــرر نتيجــة 

ــة نتيجــة الحصــار. ــق الخدمي ــن المراف ــا م ــة وغيره ــة والزراعي ــات الصحي ــع القطاع ــك جمي ذل
إلــى ذلــك، ذكــرت المنظمــة الدوليــة للهجــرة إن مــن المنتظــر أن يرتفــع عــدد المهاجريــن مــن 

اليمــن بنســبة خمســين فــي المئــة هــذا العــام مقارنــة مــع عــام 2017.
المتحــدث باســم المنظمــة جويــل ميلمــان قــال إن تزايــد عــدد المهاجريــن مــن منطقــة القــرن 
األفريقــي إلــى منطقــة الخليــج الفارســي يتجــاوز عــدد مــن وصلــوا إلــى أوروبــا هــذا العــام والذيــن 

فــاق عددهــم 107 اآلف مهاجــر.
كمــا لقــي عــدد مــن مرتزقــة العــدوان الســعودي األميركــي مصرعهــم وجــرح آخــرون، أمــس  
ــي  ــي الجيــش واللجــان الشــعبية فــي جبهــة صــرواح ف ــن لوحــدة الهندســة ف ــاء بعمليتي األربع

محافظــة مــأرب.
واســتهدفت وحــدة المدفعيــة بالجيــش اليمنــي واللجــان الشــعبية أمــس األربعــاء، تجمعــات 

الجنــود الســعوديين ومرتزقتهــم فــي جيــزان.
وكانــت وحــدة المدفعيــة اســتهدفت أمــس األول تجمعــات مرتزقــة الجيــش الســعودي شــرق 

جبــل النــار قبالــة جيــزان محققــة إصابــات مباشــرة.
ــتوكهولم للمشــاركة  ــويدية س ــاء الــذي وصــل الــى العاصمــة الس سياســيًا، أكــد وفــد صنع
فــي مشــاورات الســالم، أن مفاوضــات الســويد ســتبحث اإلطــار العــام للعمليــة السياســة، ورفــع 

الحصــار عــن الشــعب اليمنــي.
وقــال عضــو المكتــب السياســي لحركــة أنصــار اهلل محمــد البخيتــي، إن الظــروف المتوافــرة 

لمحادثــات ســتوكهولم لــم تكــن متوافــرة خــالل محادثــات جنيــف الماضيــة.

ورأى البخيتــي أن »وفــد حكومــة هــادي ليــس لديــه مــا يخســره، وأنــه يؤيــد اســتمرار األزمــة”. 
مشــيرًا الــى أن حكومــة صنعــاء لــم تلمــسْ حتــى اآلن أي جديــة للخــروج مــن األزْمــة مــن جانــب 

ولــي العهــد الســعودي األميــر محمــد بــن ســلمان، وأميــركا وبريطانيــا.
كما شدد البخيتي على أهمية أن يكون الحوار يمنيًا يمنيًا.

تل أبيب.. عشرات اآلالف..تتمة
ــه  ــالد لتوجي ــاء الب ــي انح ــرات ف ــى مظاه ــام ال ــل لالنضم ــن العم ــاء ع ــت االف النس واضرب
االنتبــاه الــى العنــف االســري، بعــد رفــع مقتــل مراهقتيــن عــدد النســاء اللواتــي قتلــن فــي العــام 

ــر الــى 24. االخي
وقــد ذكــرت مئــات المؤسســات، البلديــات، المــدارس والمنظمــات انهــا ســوف تســمح 
لموظفيهــا االضــراب، وقــد أجــرى مفــوض الخدمــة المدنيــة فــي الحكومــة ايضــا تنــازالت لتمكيــن 

ــراب. ــاركة باإلض المش
ــال،  ــي للعم ــرة، انضــم الكنيســت اإلســرائيلي، اتحــاد الهســتدروت الوطن ــام االخي ــي االي وف
ــات  ــى مئ ــي، ال ــن الوطن ــي، ومؤسســة التأمي ــدوق اليهــودي الوطن ــي، الصن ــة الوطن اتحــاد الطلب
ــاب  ــي اعق ــي االســبوع الماضــي ف ــه ف ــوة الي ــم الدع ــي دعــم اضــراب ت المؤسســات االخــرى ف

ــن. ــل مراهقتي مقت
ــة، مثــل طمــرة، الطيــرة، ســخنين، الطيبــة، كفــر  وقالــت مــدن عربيــة فــي فلســطين المحتل

ــدات عربيــة اخــرى ايضــا إنهــا ستشــارك فــي اإلضــراب. قاســم، جلجوليــة وقلنســوة وبل

حزب الله واالشتراكي: المهم..تتمة
واوضــح الخليــل فــي حديــث لــه بعــد اللقــاء ان “الهــم المشــترك مــع الحــزب االشــتراكي هــو 
تحييــد لبنــان عــن أي انتكاســة أمنيــة، ومــا حصــل فــي الجاهليــة كان عمــال متهــورا وكاد يجــر 
ــل  ــغ ب ــم تكــن للتبلي ــة ل ــم أن العملي ــة يعل ــي الجاهلي ــة، ومــن رأى المشــهد ف ــى كارث ــان ال لبن

تظهــر نيــة للقتــل أو االعتقــال”.
مــن جهتــه، اكــد العريضــي  ان “االجتمــاع ســادته روحيــة التفاهــم والصراحــة واللقــاء يكتســب 
اهميــة معينــة بســبب الظــروف التــي شــهدها البلــد إال أنــه فــي إطــار التنســيق، ونحــن مقتنعــون 
بضــرورة االحتــكام الدائــم الــى الدولــة والمؤسســات والــى القضــاء ألننــا حريصــون علــى اســتقرار 

لبنان”.

المؤسسة االمنية الصهيونية..تتمة
ونقلــت الصحيفــة عــن المتحــدث باســم جيــش اإلحتــالل اللــواء مانليــس قولــه إن »الجيــش 
ــى  ــا عل ــداث، ونحــن نســيطر تمام ــب األح ــا نراق ــي الشــمال، لكنن ــن ف ــة الروتي ــم بمواصل مهت

الحــادث ونصــر علــى إزالــة تهديــد حــزب اهلل مــن الحــدود الشــمالية«، وفقــا لمزاعمــه.
وكان رؤســاء الســلطات المحليــة فــي األراضــي الشــمالية المحتلــة، قــد حــذروا فــي الســنوات 
األخيــرة، كبــار قــادة جيــش اإلحتــالل مــن ســماعهم أصواتًا تنبعث مــن األرض، إال إن قــوات العدو 

قالــت مــرارًا وتكــرارًا إنــه ال توجــد أنفــاق علــى الحــدود الشــمالية، علــى حــد قــول »هآرتــس”.
 وبحســب الصحيفــة، فــإن جيــش اإلحتــالل يدعــي أنــه »أدرك منــذ فتــرة طويلــة نوايــا حــزب 
اهلل لبنــاء األنفــاق، دون ان يتمكــن مــن معرفــة المرحلــة التــي وصلــت فيهــا عمليــات بنــاء األنفــاق 
التــي يجــري تدميرهــا اآلن«. وأضــاف مانليــس ان »الجيــش نفــى وجــود أنفــاق فــي المناطــق 

التــي تــم اإلبــالغ عــن ســماع ضجيــج فيهــا ينبعــث مــن حفريــات تحــت األرض”.
ــد  ــى عق ــل حســون، إل ــب يوئي ــي« النائ ــة »المعســكر الصهيون ــس كتل ــا رئي ــك، دع ــى ذل ال
اجتمــاع عاجــل للجنــة شــؤون الخارجيــة واألمــن بحضــور رئيــس حكومــة العــدو بنياميــن 
نتنياهــو، وقــال إن »عمليــة الجرافــات الهندســية فــي األراضــي المحتلــة ال تتــرك لدينــا أي شــك 
ــاء  ــر بق ــن أجــل تبري ــة م ــة هجومي ــدم كحمل ــور يُق ــت والعــرض. العــرض للجمه بشــأن التوقي
بينــت فــي الحكومــة، والهــدف مــن التوقيــت هــو الهــاء الجمهــور عــن توصيــات الشــرطة )بشــأن 
محاكمــة نتنياهــو(«، مضيفــا : »انهــم يســتهترون بالجيــش اإلســرائيلي ومصالــح إســرائيل 

ــة، ويســتهترون بشــكل خــاص بســكان الشــمال. األمني

مخطط سوداني لتعديل الدستور بهدف ترشيح 
البشير مدى الحياة

وكاالت:- رفــع 294 نائبــا عريضــة موقعــة إلــى رئيــس البرلمــان الســوداني إبراهيــم أحمــد عمــر، تطالــب 
بتعديــل الدســتور للســماح للرئيــس عمــر البشــير بالترشــح لواليــات مفتوحــة بــدال مــن حصرهــا بواليتيــن 

فقــط .
وطالــب النــواب فــي عريضتهــم الثالثــاء، بتعديــل المــادة 57 مــن الدســتور التــي جــاء فيهــا "يكــون أجــل 
ــة  ــة ثاني ــه لوالي ــه ويجــوز إعــادة انتخاب ــه لمنصب ــوم تولي ــدأ مــن ي ــة 5 ســنوات تب ــة رئيــس الجمهوري والي

فحســب"، لتصبــح مفتوحــة دون تحديــد.
وقــال رئيــس المجلــس الوطنــي الســوداني عقــب اســتالمه المذكــرة فــي تصريــح صحفــي "لقــد 

اســتلمت هــذه المذكــرة مــن 294 نائبــا يقولــون إنهــم يرغبــون بتعديــل الدســتور فــي بنديــن".
ويبلغ عدد أعضاء البرلمان 481 نائبا، ولحزب المؤتمر الوطني الحاكم 325 نائبا من بينهم.

ــة مــن الدســتور التــي طالــب النــواب بتعديلهــا هــي المــادة 178، وبموجــب التعديــل  أمــا المــادة الثاني
المقتــرح "ســيصبح لرئيــس البــالد حــق عــزل الوالــي المنتخــب حــال عــدم اإليفــاء بقســم الــوالء أو حــدوث 

خالفــات أو فوضــى تحتــم عــزل الوالــي".
وانتخــب البشــير عــام 2010 وســط مقاطعــة مــن أحــزاب المعارضــة، وأعيــد انتخابــه عــام 2015 فــي انتخابــات 

قاطعتهــا أحــزاب المعارضــة الرئيســية، ووصفهــا االتحــاد األوروبــي بأنهــا "لــم تــرق للمعاييــر الدوليــة".
ومن المقرر أن تجري االنتخابات الرئاسية المقبلة في أبريل 2020.

وترفض أحزاب المعارضة تعديل الدستور لمنح البشير فترة رئاسية أخرى بعد أن انتخب مرتين.

تركيا تصدر مذكرة اعتقال لعسيري والقحطاني
وكاالت:- أصــدر المدعــي العــام التركــي مذكــرة اعتقــال بحــق النائــب الســابق لرئيــس االســتخبارات 
ــة  ــى خلفي ــي العهــد الســعودي ســعود القحطانــي عل الســعودي أحمــد عســيري والمستشــار الســابق لول

جريمــة قتــل الصحفــي الســعودي جمــال خاشــقجي.
وقــال مكتــب المدعــي العــام الســطنبول إنــه يعتقــد أن هنــاك "اشــتباها قويــا" بــأن عســيري والقحطانــي 
شــاركا فــي التخطيــط لقتــل خاشــقجي بقنصليــة بــالده بإســطنبول مضيفــا أن تهمتهمــا هــي القتــل العمــد 

مــع التعذيــب بوحشــية والتخطيــط المســبق.
وتعليقــا علــى الموضــوع، قــال مســؤول تركــي إن تحــرك االدعــاء العــام يعكــس قناعتــه بــأن الريــاض 
لــن تأخــذ أي إجــراءات رســمية ضــد عســيري والقحطانــي داعيــا الســعودية لتهدئــة المخــاوف الدوليــة مــن 

خــالل تســليم كل المشــتبه بهــم فــي قتــل خاشــقجي لتركيــا.
وأضــاف المســؤول التركــي أن الريــاض لــم تقــدم إجابــات عــن األســئلة المتعلقــة بمصيــر جثــة 

خاشــقجي ومــن أصــدر أمــر القتــل.
وتوالــت األحــداث بشــكل متســارع منــذ مقتــل خاشــقجي فــي الثانــي مــن أكتوبر/تشــرين األول 
الماضــي، فبعــد أيــام مــن تكشــف جريمــة االغتيــال، أظهــرت تســريبات تركيــة وقــوف فريــق اغتيــال ســعودي 
ــا بالموضــوع، اضطــرت الســعودية  ــة له ــف مــن 15 شــخصا وراء الجريمــة؛ وبعــد نفــي قاطــع ألي عالق مؤل
لالعتــراف بالجريمــة ومســؤولية ســعوديين عنهــا فــي سلســلة مــن الروايــات غيــر المقنعــة وفــق العديــد 

مــن المحلليــن ووســائل اإلعــالم.
وقــال النائــب العــام الســعودي فــي 20 مــن أكتوبر/تشــرين األول الماضــي إن "التحقيقــات األوليــة فــي 
موضــوع المواطــن جمــال خاشــقجي أظهــرت وفاتــه -رحمــه اهلل- والتحقيقــات مســتمرة مــع الموقوفيــن علــى 

ذمــة القضيــة والبالــغ عددهــم حتــى اآلن 18 شــخصا، جميعهــم مــن الجنســية الســعودية".


