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الجيش السوري يعثر على ورش ..تتمة
»النصــرة«، أعلنــت عــن انخفــاض األســعار بعــد اســتئناف ضــخ مــادة النفــط الخــام عبــر 

طريــق أم جلــود مــن مناطــق ســيطرة »قســد«.
وتســيطر »قســد« المواليــة لاحتــال األميركــي علــى معظــم حقــول النفــط والغــاز 

ــي شــمال شــرق ســوريا. ــة ف الغني
مــن جانــب اخــر بــدأت الــورش الفنيــة بمحافظــة الاذقيــة إزالــة الســواتر والعوائــق علــى 
ــة  ــة الاذقي ــور” مــن جه ــق “ام ف ــب المعــروف بطري ــة “حل ــي الاذقي ــق الدول مدخــل الطري
والتــي تترافــق بأعمــال تأهيــل العقــد المروريــة وتعزيــل قنــوات الميــاه علــى جانبــي 

ــة. ــه بالخدم ــدا لوضع ــتراد تمهي األوتس
محافــظ الاذقيــة إبراهيــم الســالم أوضــح فــي تصريــح للصحفييــن خــال متابعــة 
األعمــال أن األعمــال وصلــت إلــى مســافة 40 كــم تقريبــا مــن مدخــل الاذقيــة وبقــي نحــو 7 
كــم ضمــن الحــدود اإلداريــة للمحافظــة والتــي ســيتم االنتقــال إليهــا خــال األيــام القادمــة 

فــي حــال ســمحت الظــروف بذلــك.
وبيــن مديــر فــرع مؤسســة المواصــات الطرقيــة المهنــدس مطيــع ســلهب أن الورشــات 
انتهــت مــن إزالــة الســواتر والعوائــق عــن محــور الطريــق حتــى جســر قريــة كفريــا وتتابــع 
اعمالهــا حتــى عقــدة العوينــات التــي تبعــد تقريبــا نحــو 37 كــم عــن مدخــل الاذقيــة مــن 

اجــل اعــادة تأهيــل الطريــق وفتحــه بالكامــل أمــام حركــة الســير.

موسوي: طهران غير معنية ..تتمة
 للســؤال مــن قبــل الوكالــة. نحــن ال نعــرف بالضبــط اســاس هــذا االجــراء الــذي اقدمــت 
عليــه الوكالــة التــي عليهــا ان ال تطــرح مزاعــم بنــاء علــى اغــراض سياســية لبعــض االنظمــة 

اذ ان مثــل هــذا النهــج لــن يكــون بنــاء بالتاكيــد.
ــه ليــس  ــة بان ــة الذري ــه الوكال ــذي اتخذت ــة النهــج ال ــر المتحــدث باســم الخارجي واعتب
بنــاء وقــال، انــه خــال االتصــال الهاتفــي الــذي اجــراه ظريــف مــع )جوزيــف( بوريــل )مســؤول 
السياســة الخارجيــة فــي االتحــاد االوروبــي( تــم طــرح هــذا الموضــوع والتقريــر االخيــر 
للوكالــة وتعــاون ايــران مــع الوكالــة، اذ اننــا نســتفيد مــن اي فرصــة لشــرح وجهــات نظرنــا.

وحــول التقريــر الصــادر عــن االتحــاد االوروبــي اكــد موســوي انــه متــى مــا اتخــذ 
االوروبيــون خطــوات عمليــة فــي ســياق تنفيــذ االتفــاق النــووي فــان ايــران ســتعود ايضــا 

الــى التزاماتهــا الســابقة.
ووصــف موســوي التصريحــات االخيــرة لوزيــر الخارجيــة البريطانــي دومينيــك روب بانهــا 

غيــر بنــاءة، معتبــرا ايــاه بانــه ليــس فــي موقــع يؤهلــه لتحديــد منهــج سياســة ايــران.
وقــال: بــان لنــدن ســوف لــن تســمح اليــران بالحصــول علــى الســاح النــووي وان ايــران 
ادت بممارســاتها الــى زعزعــة االســتقرار فــي ســوريا والعــراق ومضيــق هرمــز حســب ادعائــه، 
قــال موســوي، ان الســيد روب ادلــى بتصريحــات لــم تكــن مناســبة وبنــاءة وهــو ليــس فــي 

موقــع يؤهلــه لتحديــد منهــج سياســة ايــران.
وقــال المتحــدث باســم الخارجيــة ، ان الحظــر االمريكــي الظالــم وغيــر القانونــي فــي 

ظــل سياســة الضغــوط القصــوى ، تــرك اثــاره الســلبية علــى الواقــع الصحــي فــي ايــران.
واوضــح موســوي انــه ورغــم ان االدويــة والتجهيــزات الطبيــة الينبغــي ان تخضــع للحظــر 
اال ان الواليــات المتحــدة اغلقــت طــرق التعامــل فــي هــذا المجــال لكنهــا تزعــم بــكل وقاحــة 

ان الــدواء والغــذاء غيــر مشــمولين بالحظــر.
وتابــع قائــا: ان طهــران مســتعدة الختبــار كل الســبل التــي تخفــف مــن الضغــط علــى 
الشــعب االيرانــي ، مشــيرا الــى ان االدارة االمريكيــة اذا كانــت صادقــة فــي مزاعمهــا بشــان 

االيرانييــن - ونحــن نشــكك بهــذه المزاعــم- فعليهــا ان ترفــع الحظــر.
كمــا اعتبــر المتحــدث باســم الخارجيــة عبــاس موســوي، تشــكيل حكومــة شــاملة هــو 

الســبيل الوحيــد لتحقيــق االمــن واالســتقرار واالزدهــار فــي افغانســتان.
وحــول اتفــاق الســام بيــن طالبــان واميــركا، اشــار موســوي الــى موقــف طهــران مــن 
هــذا »االتفــاق البدعــة« وقــال، نحــن نؤيــد  الجهــود الراميــة الرســاء االمــن واالســتقرار فــي 
افغانســتان ولكــن ينبغــي ان ناخــذ بنظــر االعتبــار بــان هــذه الجهــود يجــب ان تكــون فــي 
اطــار مفاوضــات بيــن االفغانييــن انفســهم ال ان تاتــي دولــة مــن مســافة االف االميــال وتبــرم 

اتفاقــا مــع مجموعــة فــي دولــة مســتقلة مــن اجــل انقــاذ نفســها مــن ورطــة تعانــي منهــا.
واكــد المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة بــان مــن حــق ســوريا فــرض ســيادتها الوطنيــة 

علــى كل اراضيهــا.
وقــال موســوي حــول ادلــب، ان مــا حــدث فــي ادلــب مدعــاة قلــق ويجــب علــى جميــع 
الــدول المعنيــة ان تكــون حــذرة ونحــن نؤكــد بــان الحكومــة القانونيــة فــي ســوريا مــن حقها 
ــا هواجــس.  ــان بعــض االطــراف لديه ــا ب ــا علم ــى كل اراضيه ــة عل فــرض ســيادتها الوطني
ــل  ــوادث افض ــع ح ــان تق ــل ب ــوريا ونام ــاء س ــي كل انح ــاء ف ــة الدم ــف اراق ــد وق ــن نؤي نح
ونحــن مازلنــا نعلــن بــان عمليــة اســتانا هــي افضــل آليــة متاحــة يمكنهــا اعــادة االســتقرار 
الــى ســوريا ونامــل بــان تصبــح الظــروف مناســبة اكثــر مــن الناحيــة التقنيــة والسياســية 

والصحيــة لعقــد اجتمــاع قمــة آســتانا فــي طهــران.

مجلس خبراء القيادة ..تتمة
وتابــع البيــان، ان مجلــس خبــراء القيــادة اذ يســتنكر المجــازر ضــد المســلمين الهنــود 
وتدميــر مســاجدهم واماكنهــم الدينيــة، يطلــب مــن الحكومــة الهنديــة اتخــاذ التدابيــر 
المناســبة النهــاء هــذه القضيــة علــى وجــه الســرعة والوقــوف امــام تأجيــج نيــران التفرقــة 
ــزة  ــر مــن اجه ــف بايحــاء وتآم ــال العن ــون باعم ــن يقوم ــن الذي ــل بعــض المتطرفي مــن قب
ــة  التجســس التابعــة للحكومــات االســتعمارية، كــي يتمكــن المســلمون العيــش ومواصل

ــان والمذاهــب. ــاع ســائر االدي ــب اتب ــى جان ــة ال انشــطتهم الســلمية بحري

الرئيس روحاني: قواتنا المسلحة بكل ..تتمة
واضــاف ان القــوات المســلحة اعلنــت اســتعدادها القامــة المستشــفيات الميدانيــة 
فــي اي مــكان بحاجــة لذلــك ، كمــا انجــزت اعــداد عشــرة االف ســرير لنقاهــة المصابيــن 

ــاج. ــرير للع ــى 3500 س ــة ال ــروس ، اضاف بالفاي

ظريف: فقدنا في ..تتمة
 فــي فــرع الكومبيوتــر اال ان شــيخ االســام حثــه علــى تغييــر فرعــه للعاقــات الدوليــة 
قائــا، ان اي شــخص يمكــن ان يــدرس الكومبيوتــر اال اننــا بحاجــة الفــراد فــي هــذه الفــروع 

مــن اجــل ايــران والثــورة االســامية.
ونــوه وزيــر الخارجيــة الــى ان شــيخ االســام كان لــه دور منقطــع النظيــر فــي بنــاء 
مرقــد الســيدة رقيــة )س( فــي ســوريا وفــي بلــورة المقاومــة وفــي االيمــان بقدراتنــا وقــدرات 
ــى  ــق ال ــي الطري ــي ف ــن المض ــا يمك ــس نظام ــتكبار لي ــام االس ــة وان نظ ــعوب المنطق ش

جانبــه بــا مقاومــة..

محمد علي الحوثي يدين ..تتمة
وأضــاف: إن هــذه اآلثــار ظهــرت بعــد وصــول ســفن لــدول العــدوان يقــال إنهــا أميركيــة 
رســت هنــاك. مردفــا: نحمــل العــدوان األميركــي البريطانــي الســعودي اإلماراتــي وحلفــاءه 

مســؤولية كل تلــوث مباشــر أو غيــره لميــاه اليمــن اإلقليميــة، فالباطــل متشــابك.
علــى صعيــد آخــر شــكلت الســلطات الســعودية اثــر عدوانهــا علــى اليمــن لجنــة اطلقــت 
عليهــا اســم )الفريــق المشــترك لتقييــم الحــوادث فــي اليمــن( وكان الهــدف المعلــن منهــا 
ــي  ــة ف ــن والمؤسســات المدني ــى المدنيي ــدوان عل ــوات الع هــو التقصــي عــن تجــاوزات ق
ــر  ــى التقاري ــرد عل ــو ال ــة ه ــر للجن ــدف األول واألخي ــد أن اله ــا بع ــن فيم ــا تبي اليمــن، بينم
ــات الدوليــة والتصريحــات والمواقــف التــي تعلنهــا  التــي تصدرهــا المنظمــات والمؤسس
دول العالــم تجــاه المجــازر التــي يرتكبهــا العــدوان ضــد المدنييــن واســتهدافه للمراكــز 

ــي اليمــن. ــة ف ــى التحتي ــة والبن والمؤسســات المدني
وفــي ظــل المهمــة التــي تتوالهــا اللجنــة عقــد المتحــدث الرســمي باســمها المستشــار 
القانونــي الســعودي منصــور المنصــور مؤتمــرا صحفيــا الثاثــاء 10 مــارس 2020 فــي العاصمــة 
الســعودية الريــاض، وكعادتــه بــرر الجرائــم التــي ارتكبهــا العــدوان فــي اليمــن، ولكنــه أقــر 

بطريقــة غيــر مباشــرة بارتــكاب بــاده المجــازر ضــد المدنييــن فــي اليمــن.
ــر 2015م(  ــخ )أكتوب ــادر بتاري ــة الص ــو الدولي ــة العف ــر لمنظم ــى تقري ــور عل ــد رد المنص فق
حــول الجريمــة التــي ارتكبهــا تحالــف العــدوان الســعودي فــي ليلــة األول مــن يوليــو بقتلــه 
المدنييــن فــي محافظــة صعــدة، علــى أن المســتهدف لــم يكونــوا المدنييــن الذيــن قتلــوا 
فــي القصــف، وانمــا المســتهدف كان مبنــى قربهــم وقــد ردت معلومــات اســتخبارية للعدوان 

تؤكــد وجــود قيادييــن فــي حركــة أنصــار اهلل يعقــدون اجتماعــا فيــه.
وبخصــوص المجــزرة التــي ارتكبهــا العــدوان ضــد الســجناء اليمنييــن بقصفــه ســجنا 
فــي مدينــة ذمــار حيــث أوردت منظمــة العفــو الدوليــة تقريــرا عــن المجــزرة كمــا ان المبعــوث 
الخــاص والمنســق المقيــم، ومنســق الشــؤون اإلنســانية لليمــن باألمــم المتحــدة اصــدرا 
بيانــا مشــتركا بتاريــخ )1 ســبتمبر 2019م( حــول المجــزرة وانتهــت بمقتــل واصابــة أكثــر مــن 110 
ســجينًا، وبــرر المنصــور المجــزرة بــأن حركــة أنصــار اهلل كانــت تختــزن الطائــرات المســيرة 
والصواريــخ فــي الســجن وان تحالــف العــدوان لــم يكــن يعلــم أن الموقــع تحــول الــى 

ســجن.
ــي البحــر  ــن ف ــن اليمنيي ــدوان ضــد الصيادي ــف الع ــا تحال ــي نفذه وحــول المجــزرة الت
األحمــر فــي )21 /08/ 2018م(، وتطــرق اليهــا تقريــر لمنظمــة )هيومــن رايتــس واتــش( وكذلــك 
ــال 12 آخــرا،  ــن واعتق ــد انتهــت الجريمــة باستشــهاد 7 صيادي ــورك تايمــز وق ــة نيوي صحيف
مشــيرا الــى أن العــدوان تصــور أن قــارب الصياديــن كان يعتــزم مهاجمــة ســفينة ســعودية 

فبــادر الــى مهاجمتهــم وقتلهــم.
وبشــأن الجريمــة التــي تحــدث عنهــا المقــرر الدولــي الخــاص المعنــي باإلعــدام خــارج 
نطــاق القضــاء أو بإجــراءات موجــزة والتــي وقعــت بتاريــخ )02 ينايــر 2018م( نتيجــة غارتيــن 
للعــدوان علــى ســيارة تحمــل عمــال فــي مديريــة )منبــه( بمحافظــة )صعــدة(، ممــا أســفر عــن 
استشــهاد )7( أشــخاص وجــرح شــخصين وتدميــر الســيارة، فقــد بــرر المنصــور الجريمــة 
بــأن معلومــات اســتخبارية وصلــت للعــدوان تؤكــد أن قيادييــن فــي حركــة انصــار اهلل كانــوا 

يســتقلون الســيارة ولذلــك اســتهدفتهم.
وحــول مــا ورد فــي بيــان منســق الشــؤون اإلنســانية باألمــم المتحــدة فــي اليمــن 
الســيدة/ ليــز غرانــدي الصــادر بتاريــخ )22 نوفمبــر 2019م( المتضمــن أن التقاريــر األوليــة 
ــى )ســوق  ــن نتيجــة هجــوم بقصــف عل ــن وجــرح )18( آخري ــل )10( مدنيي ــى مقت تشــير إل
الرقــو( فــي مديريــة )منبــه( بمحافظــة )صعــدة( بتاريــخ )20 نوفمبــر 2019م(، فقــد نفــى المنصــور 
جملــة وتفصيــا قيــام العــدوان بــأي هجــوم علــى الســوق وانمــا الضربــات كانــت كلهــا فــي 

مناطــق قريبــة مــن الســوق.
الملفــت فــي تعليــق المنصــور علــى الجرائــم التــي وقعــت انــه يقــر ويعتــرف أن الضحايــا 
كانــوا كلهــم مدنييــن ولــم يكونــوا عســكريين ولكنــه بــرر المجــازر بذرائــع واهيــة للغايــة مــن 

بينهــا المعلومــات االســتخباراتية الزائفــة التــي وصلــت تحالــف العــدوان.
مــن جانــب آخــر أعلــن الشــيخ علــي الحريــزي، قائــد الحركــة الشــعبية المناهضــة 
ــذي تشــهده  ــة، إن الحــراك الســلمي ال ــرة اليمني ــي محافظــة المه ــال الســعودي ف لإلحت
ــد  ــعودية بع ــع الس ــلح م ــراع المس ــة الص ــى مرحل ــل إل ــن انتق ــُذ عامي ــرة من ــة المه محافظ

الغــارات التــي شــنتها مروحيــات األباتشــي الســعودية.
وأكــد الحريــزي أن أبنــاء المهــرة فــي حالــة حــرب مــع قــوات االحتــال الســعودية بعــد أن 

انتهكــت ســيادة اليمــن واغتصبــت المنافــذ و المطــار و المينــاء و المعســكرات.
ولفــت الحريــزي إلــى أن الحــراك الســلمي و المطالــب القانونيــة لــم تفهــم، مــا أجبرهــم 
علــى الدخــول فــي مرحلــة الصــراع المســلح بعــد اقتحــام منفــذ شــحن الحــدودي و قصــف 

المواطنيــن المدافعيــن عــن أرضهــم و ســيادة بادهــم بمروحيــات األباتشــي الســعودية.
وفــي 17 فبرايــر الماضــي قامــت مروحيــات األباتشــي الســعودية، بقصــف تجمــع ســلمي 
ــات  ــم مدرع ــاء اعتراضه ــحن، أثن ــذ ش ــن منف ــرب م ــة بالق ــرة اليمني ــة المه ــاء محافظ ألبن

ســعودية كانــت فــي طريقهــا القتحــام منفــذ الشــحن الحــدودي.

البنتاغون: المصابون بكورونا ..تتمة
البنتاغــون: »أعتقــد أنــه مــن المرجــح، بالنظــر إلــى مــا نــراه فــي جميــع أنحــاء العالــم، 

ــم، أن هنــاك المزيــد«. ــا أنــاس فــي جميــع أنحــاء العال ولدين
ومــع ذلــك قــال نائــب رئيــس هيئــة األركان المشــتركة وليــام بيــرن فــي مؤتمــر صحفــي 
يــوم الثاثــاء إن الواليــات المتحــدة ليــس لديهــا خطــط إللغــاء تدريــب »ديفندر أوروبــا-2020«.
وستشــهد المنــاورة المقــررة فــي أبريــل/ نيســان ومايــو/ أيــار أكبــر انتشــار للقــوات 
األميركيــة فــي أوروبــا منــذ أكثــر مــن 25 عامــا. ومــن المقــرر إجــراء التدريبــات فــي ســت دول 

مــن االتحــاد األوروبــي، بمــا فــي ذلــك دول البلطيــق المتاخمــة لروســيا.
وقال بيرن للصحفيين »نحن نواصل جهود التخطيط لمواصلة هذا التمرين«.

وشــدد علــى أن التمريــن ســيكون تدريــب متعــدد الجنســيات، وبالتالــي ســيتعين علــى 
العديــد مــن األطــراف المختلفــة أن تقــرر مــا إذا كانــت ستشــارك.
وتخطط الواليات المتحدة إلرسال 20 ألف جندي للتدريبات.

واتهمــت روســيا الواليــات المتحــدة بزيــادة وجودهــا العســكري ســرا بالقــرب مــن الحــدود 
الروســية، قائلــة إن ذلــك لــن يغيــر السياســة الخارجيــة لروســيا.

باحثونا ينتجون انابيب ..تتمة
» علــي ملكــي« ان حقــن االدويــة النــادرة والغاليــة الثمــن فــي االليــاف الســرطانية 
المصابــة هــو الهــدف الرئيــس لصناعــة هــذه االنابيــب النانويــة التــي تمــت بمســاندة 

معاونيــة رئاســة الجمهوريــة للشــؤون العلميــة والتقنيــة .
واضــاف ان االدويــة التــي تدخــل الجســم بشــكلها العــادي قــد التصــل الــى هدفهــا لــذا 
فــان اســتخدام تركيبــات تتوافــق مــع الجســم بامكانهــا ان تحقــق الهــدف مــن اســتعمال 

ــر . ــدواء وتقليــل اســتعماله بشــكل كبي ال
وبيــن ملكــي ان النمــوذج المخبــري لانابيــب النانويــة الســرطانية قــد خــاض التجــارب 

وبنجــاح معلنــا عــن دخــول المنتــج الــى االســواق خــال الفتــرة القريبــة .

»الفتح«: واشنطن تستفز فصائل ..تتمة
ــع  ــي ومن ــل األمريك ــة التغلغ ــازم لمواجه ــف ح ــى ضــرورة “اتخــاذ موق ــان عل وشــدد ذيب

ــبقا“. ــة مس ــة المركزي ــم الحكوم ــرا دون عل ــا س ــارة قواعده ــن زي ــة م ــادات االمريكي القي
بــدوره اتهــم زعيــم التيــار الصــدري الســيد مقتــدى الصدر،امــس  االربعــاء، رئيــس 

الواليــات المتحــدة األميركيــة بأنــه وراء نشــر فايــروس كورونــا.
وقــال الصــدر فــي تغريــدة تابعهــا موقــع »العهــد«، »اســتوقفني قــول )ترامــب(: نقــوم بعمل 
عظيــم ضــد فايــروس كورونــا.. والوضــع كان ســيصبح أســوأ لــوال تدخلنــا.. يــا ترامــب.. أنــت 
وأمثالــك متهمــون بنشــر هــذا المــرض وال ســيما أن أغلــب مــن يعانــي منــه هــم معارضــون 

ألمريكا«. 
وأضــاف: »يــا ترامــب.. باألمــس تدعــي ان أمريــكا قــد أســقطت اإلمبراطوريــات العظيمــة 
ــرى بالعيــن المجــردة!! أال تخجــل  ــوم أنــت تحــارب )فايــروس ال ي وقمعــت اإلرهــاب.. والي
مــن نفســك.. ياترامــب.. قــد مألتــم العالــم حروبــا واحتــاال وفقــرا وصراعــات واليــوم تدعــي 

أنــك المعالــج.. ومــا انتشــر هــذا المــرض إال بســبب سياســاتك الرعنــاء«.
ــى اهلل  ــأ إال ال ــن ال نلج ــة.. فنح ــك معالج ــن بنفس ــدة وتظ ــت ملح ــب.. اذا كن ــا ترام ي

ــى. تعال
ــا ترامــب.. إن أي عــاج يصــدر منــك ومــن شــركاتك  ــا: »ي  واردف الســيد الصــدر قائ
ــعوب  ــدو الش ــل ع ــب ب ــدو اهلل فحس ــت ع ــت لس ــده فأن ــه وال نري ــا نرتضي ــوءة.. ف الموب

رويترز: السعودية تتأهب لخفض كبير 
في ميزانياتها

لخفــض  مقترحــات  تقديــم  إداراتهــا  مــن  الســعودية  الحكومــة  وكاالت:- طلبــت 
ميزانياتهــا 20% - 30%، وذلــك بحســب مــا نقلتــه وكالــة "رويتــرز" اليــوم األربعــاء عــن مصــادر 

ســعودية.
وأضافــت هــذه المصــادر أن الطلــب أرســل قبــل أكثــر مــن أســبوع بســبب المخــاوف 
بشــأن تأثيــر فيــروس كورونــا علــى أســواق الخــام، وقبــل انهيــار اتفــاق خفــض اإلنتــاج 

بيــن أوبــك وحلفائهــا يــوم الجمعــة.
ــة كان  ــة بالميزاني ــات الخاص ــال الطلب ــد إرس ــه عن ــرز" أن ــادر "رويت ــد المص ــغ أح وأبل
ــة  ــع روســيا بخصــوص الحاج ــة م ــون مفاوضــات صعب المســؤولون الســعوديون يتوقع
لتعميــق تخفيضــات اإلنتــاج مــن أجــل اســتقرار األســواق. ولكــن موســكو رفضــت 
االقتــراح لتشــتعل حــرب أســعار فــي ســوق النفــط بيــن البلديــن وتهــوي أســعار الخــام.
وقــال أحــد المصــادر إن وزارة الخارجيــة الســعودية نفــذت بالفعــل خفضــا بنســبة 
20%، مضيفــا أن التخفيضــات لــن تؤثــر علــى األجــور بــل علــى المشــروعات التــي يمكــن 

تأجيلهــا والعقــود التــي لــم تتــم ترســيتها بعــد.
وخفــض الســعودية إلنفاقهــا قــد يهــدد تنفيــذ ميزانيتهــا للعــام الجــاري، وكانــت 
الريــاض قــد أقــرت إنفاقــا لعــام 2020 قــدره 1.020 مليــار ريــال ســعودي )نحــو 272 مليــار دوالر(، 

ويعــد ذلــك ثانــي أضخــم ميزانيــة فــي تاريــخ المملكــة.
وتتوقــع وزارة الماليــة الســعودية أن تســجل ميزانيــة المملكــة للعــام الجــاري عجــزا 
بقيمــة 187 مليــار ريــال )نحــو 50 مليــار دوالر(، وهــذا العجــز أعلــى بنحــو 56 مليــار ريــال 

مــن عجــز العــام الماضــي.
ــة الســعودية، التــي تعتمــد  ــإن عجــز الموازن لكــن فــي ظــل هبــوط أســعار النفــط ف
علــى عائــدات الخــام ســيزيد، إذ أن نقطــة التعــادل المالــي فــي الميزانيــة )ســعر النفــط 
الــذي يحقــق ميزانيــة بــا عجــز( يجــب أن تكــون عنــد مســتوى 80 دوالر للبرميــل، فــي 

حيــن يبلــغ ســعر برميــل مزيــج "برنــت" حاليــا 37 دوالرا.

البنتاغون يعترف بتقديم دعم لـ "طالبان" 
في محاربة "داعش"

وكاالت:- أقــرت الواليــات المتحــدة بتقديمهــا "دعمــا محــدودا" لحركــة "طالبــان" فــي 
محاربتهــا تنظيــم "داعــش" فــي أفغانســتان.

وقــال قائــد القيــادة المركزيــة للقــوات المســلحة األميركيــة )ســينتكوم( كينيــث 
ماكينــزي، خــال جلســة اســتماع فــي مجلــس النــواب، اليــوم الثاثــاء: "خــال األشــهر 
األخيــرة رأينــا حركــة طالبــان تقلــص وتنهــي وجــود داعــش فــي واليــة ننكرهــار، وهــم 

ــال". ــك بشــكل فع قامــوا بذل
وأشــار إلــى أن الظــروف فــي هــذه المنطقــة تعتبــر مــن األصعــب مــن ناحيــة خــوض 

العمليــات القتاليــة، مضيفــا أن "طالبــان" فقــدت الكثيــر مــن مقاتليهــا هنــاك.
وردا علــى ســؤال مــا إذا كانــت الواليــات المتحــدة تقــدم دعمــا للحركــة، قــال ماكينــزي 

إن "الدعــم مــن قبلنــا كان محــدودا جــدا".
وكانــت الواليــات المتحــدة قــد اتهمــت فــي وقــت ســابق دوال أخــرى، بمــا فيهــا روســيا 

وإيــران وباكســتان بدعــم "طالبــان"، وعرقلــة عمليــة الســام فــي أفغانســتان.
كمــا نفــت واشــنطن فــي وقــت ســابق إمكانيــة التعامــل مــع حركــة "طالبــان" لمحاربــة 

نفــوذ "داعــش" فــي أفغانســتان.

العهد الجديد يكشف عن سبب توقيت حملة 
االعتقاالت في السعودية

وكاالت:- كشــف حســاب "العهــد الجديــد" تســريبات مــن داخــل أروقــة الحكــم 
بالســعودية، معلومــات جديــدة عــن تقريــر اســتخباراتي يحــذر مــن ســيطرة انصــار اهلل 

ــي اي لحظــة. ــزان ف ــى نجــران و جي عل
و كشــف حســاب "العهــد الجديــد" علــى تويتــر زعــم فــي تغريــدة لــه: يبــدو أن 
ــع  ــي واســتخباراتي رُف ــر أمن ــى تقري ــود إل ــي جــرت يع ــاالت الت ــة االعتق ــت( حمل )توقي
ــي، بينمــا يحــذر  ــر داخل ــوع توت ــة وق ــي عــن احتمالي ــن ســلمان؛ يتحــدث األمن ــى اب إل
االســتخباراتي مــن اســتياء الحوثــي علــى نجــران وجيــزان فــي أي لحظــة. فهــل كان 

ــع! ــي هــذا الخصــوص تتكشــف بالتتاب ــات ف ــا؟ المعلوم هــذا هــو الســبب فعلي

ــات«. ــذي ينشــر الحــروب واآلف ــروس الســام ال وفاي
الصفحــة الرئيســية سياســي الفتــح: واشــنطن تســتفز فصائــل المقاومــة بتســويف 

ــوي... ــاع ج ــات دف ــالها منظوم ــا وإرس ــراج قواته إخ
مــن جهتهــا أعلنــت قيــادة قاطــع عمليــات ســامراء للحشــد الشــعبي، تنفيــذ عمليــة 
دهــم وتفتيــش واســعة النطــاق فــي منطقتــي الــزورة وضفــاف نهــر الثرثــار غــرب ســامراء 

المقدســة.
وذكــر بيــان للقيــادة ان معلومــات اســتخباراتية دقيقــة افــادت بتواجــد عناصــر تابعــة 
لتنظيــم داعــش االرهابــي فــي منطقتــي الــزورة وضفــاف نهــر الثرثــار ، مشــيرا الــى ان قــوة 
مــن فــوج طــوارى اللــواء وكتيبــة المدفعيــة واالختصاصــات العســكرية نفــذت عمليــة الدهــم 
ــة  ــن باألســلحة الخفيف ــم تمشــيط ومعالجــة أماكــن تواجــد االرهابيي ــث ت والتفتيــش حي

والمتوســطة وقنابــل الهــاون.
واضــاف البيــان، ان العمليــة حققــت اهدافهــا باصابــة وقتــل عــدد مــن عناصــر التنظيــم 

وتأميــن المناطــق التــي تقــع داخــل وخــارج قاطــع المســؤولية فــي مدينــة ســامراء.

شهيد وإصابات بين الفلسطينيين ..تتمة
بدورهــا قالــت حركــة »الجهــاد اإلســامي«، إن وفــدًا مــن قيادتهــا، علــى رأســه األميــن 

العــام زيــاد النخالــة، وصــل امــس األربعــاء، إلــى العاصمــة الروســية، موســكو.
ــة، عضــوي  ــب النخال ــى جان ــة ضــم إل ــد الحرك ــا، أن وف ــان له ــي بي ــة ف ــادت الحرك وأف
ــان  ــي لبن ــاد ف ــل الجه ــاوي، وممث ــز المين ــد العزي ــدي، وعب المكتــب السياســي محمــد الهن

ــا. إحســان عطاي
وأوضــح البيــان أن الزيــارة تأتــي اســتجابة لدعــوة رســمية وجهتهــا الخارجيــة الروســية 

للنخالــة لزيــارة موســكو.
وكانــت موســكو اســتضافت مؤخــرا وفــدا مــن قيــادة حركــة »حمــاس«، وآخــر مــن حركــة 

»المبــادرة الوطنيــة«.
وتقيــم روســيا عاقــات مــع عــدد مــن الفصائــل الفلســطينية مــن بينهــا حركــة »حماس«، 

و«الجهاد اإلســامي«.
وكانــت آخــر زيــارة لحركــة »الجهــاد اإلســامي« لروســيا فــي 12 شــباط/فبراير 2019 لبحــث 

ملــف المصالحة الفلســطينية.
ومنــذ 2007، يســود انقســام سياســي فلســطيني بيــن حركتــي »فتــح« و«حمــاس«، ولــم 

تفلــح العديــد مــن الوســاطات واالتفاقيــات فــي إنهائــه.


