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المالكي: جهود القوى السياسية..تتمة
ــف  ــة للتحال ــة القيادي ــم، الهيئ ــار الحكي ــيد عم ــار، الس ــالح واإلعم ــس اإلص ــب رئي ــه طال ــن جانب م

ــف. ــه لرئاســة التحال ــل عن ــاد بدي بإيج
وقــال الســيد عمــار الحكيــم فــي تغريــدة لــه علــى تويتــر: »بعــد قــرار تيــار الحكمــة الوطنــي القاضــي 
ــاًل،  ــواًل وفع ــدور ق ــذا ال ــاءة وممارســته له ــة البن ــى المعارضــة السياســية الدســتورية الوطني بالذهــاب إل
نثمــن الثقــة الكبيــرة التــي منحهــا لنــا االخــوة فــي الهيئــة القياديــة لتحالــف اإلصــالح واإلعمــار وقلدونــا 
رئاســته طيلــة المــدة المنصرمــة ، ونتمنــى أن نكــون قــد أدينــا األمانــة وتحملنــا المســؤولية علــى أحســن 

وجــه«.
وأضــاف » لــذا نطالــب الهيئــة القياديــة باختيــار رئيــس بديــل لتحالــف اإلصــالح واإلعمــار علــى وفــق 

آليــات نظامــه الداخلــي، تمنياتنــا للتحالــف وقــواه الكريمــة ورئيســه الجديــد الموفقيــة والســداد«.

المجلس التشريعي الفلسطيني: ورشة..تتمة
وذكــرت مصــادر عبريــة أن الحرائــق الثالثــة اندلعــت فــي منطقــة »شــاعر هنيغيــف«، مشــيرة إلــى أن 

فــرق اإلطفــاء تعمــل علــى إخمــاد النيــران.
ــى المســتوطنات  ــة إل ــات كوســيلة إليصــال شــعلة حارق ــة وبالون ــرات ورقي ويســتخدم شــبان طائ
اإلســرائيلية المحيطــة بالقطــاع، ضمــن أدوات المقاومــة الشــعبية التــي تصاعــدت مــع انطــالق مســيرات 
العــودة وكســر الحصــار فــي 30 مــارس 2018؛ ردًا علــى اعتــداء قــوات االحتــالل علــى المســيرات الســلمية.

موسوي: ايران ترحب بخفض..تتمة
وحــول اســقاط طائــرة التجســس االميركيــة المســيرة فــي األجــواء االيرانيــة قــال موســوي: ان هــذا 
االجــراء االميركــي أظهــر أن إيــران رغــم عــدم دعوتهــا للحــرب والتوتــر، حافظــت علــى جاهزيتهــا الدفاعيــة 

مــن خــالل اســقاط طائــرة التجســس ، ونأمــل أال يرتكــب االميــركان مثــل هــذه الحماقــة مجــددا.
واكــد موســوي ان ايــران تمتلــك ادلــة دامغــة علــى اختــراق طائــرة التجســس االميركيــة المســيرة 
ــرادار المدنيــة والعســكرية ســجلت هــذا  لالجــواء االيرانيــة اليمكــن انكارهــا، مشــيرا الــى ان انظمــة ال

الدخــول غيــر القانونــي للمجــال الجــوي االيرانــي.

تصريحات قرقاش ..تتمة
واذا كان خطــاب قرقــاش موجهــا الــى ايــران، فإيــران وبشــهادة الجميــع كانــت ومازالــت يدهــا ممــدودة 
الــى جيرانهــا فــي الخليــج الفارســي، اال انــه لالســف الشــديد، كانــت مواقــف ايــران الصادقــة مــع جيرانهــا، 

تؤخــذ علــى انهــا نابعــة مــن ضعــف وقلــة حيلــة.
وفــي ذروة التصعيــد االمريكــي ضــد ايــران وامــن المنطقــة، قدمــت ايــران اقتراحهــا بعقــد معاهــدة عــدم 
اعتــداء مــع جيرانهــا، وهــذا المقتــرح رفــض ايضــا مــن جانــب الســعودية واالمــارات، اللتــان كانتــا تنتظــران 

ان تشــن امريــكا حربــا علــى ايــران، بالنيابــة عنهمــا.
وجيــران ايــران، كانــوا بحاجــة الــى دليــل عينــي ليقتنعــوا بنوايــا ايــران الصادقــة تجاههــم، ويبــدو ان 
هــذا الدليــل جــاء دامغــا مــع إســقاط طائــرة التجســس االمريكيــة العمالقــة، مــن قبــل ايــران، فــي الميــاه 

االقليميــة االيرانيــة!.
بالرغــم مــن كل شــيء، تبقــى يــد ايــران ممــدودة الــى جيرانهــا، وانهــا ســتأخذ تصريحــات قرقــاش 
بنظــر االعتبــار، بغــض النظــر عــن الدوافــع التــي كانــت وراءهــا، النهــا تــرى ان امــن المنطقــة واســتقرارها، 
هــي مســؤولية جميــع دولهــا، وان اي تدخــل اجنبــي فــي شــؤونها، يأتــي علــى النقيــض مــن هــذا االمــن 

واالســتقرار، ال محالــة.

طهران: ورشة المنامة..تتمة
ــرى،  ــة االخ ــالد االســالمية والعربي ــن الب ــا م ــا وغيره ــان وموريتاني ــت وســوريا ولبن ــران والكوي  واي
تظاهــرات شــعبية حاشــدة وفعاليــات سياســية وثقافيــة منــددة بالمشــاركين العــرب الخونــة فــي الورشــة 
ومــا ســيؤول منهــا مــن مخطــط اميركــي – صهيونــي رهيــب إلنهــاء القضيــة الفلســطينية بدعــم مالــي 
واعالمــي ســعودي اماراتــي بحرينــي اردنــي ومصــري، مــا دفــع هــذه الــدول العميلــة الــى خفــض مســتوى 

تمثيلهــا خوفــًا علــى عروشــها.
الــى جانــب ذلــك أنطلقــت ومنــذ األســبوع الماضــي عاصفــة الكترونيــة #هاشــتاغات# علــى شــبكات 
التواصــل االجتماعــي ضــد ورشــة البحريــن الهزيلــة، كمــا اصــدرت قــوى وتشــكالت المجتمــع المدني في 
العديــد مــن البلــدان العربيــة بيانــات تعــرب فيهــا معارضتهــا لورشــة البحريــن معتبرينهــا مقدمــة لصفقــة 
القــرن لتدميــر القضيــة الفلســطينية، فيمــا خرجــت مــن بيــروت تجمعــات لالعالمييــن اللبنانييــن 

والفلســطينيين واســالميين وعــرب اعتراضــا علــى ورشــة المنامــة الخيانيــة.
ففــي العاصمــة طهــران، وصــف المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة عبــاس موســوي ورشــة المنامــة 
الراميــة للتســويق لمــا يســمى بـــ “صفقــة القــرن” وتصفيــة القضيــة الفلســطينية بانهــا مخزيــة ووصمــة 

عــار لمــن يحضرهــا ويحتظنهــا، مؤكــدا بــان مصيرهــا هــو الفشــل ال محالــة.
ووصــف موســوي بعــد ان وصــف ورشــة المنامــة بوصمــة خــزي وعــار، قــال: ان عقــد هــذه الورشــة 
ســيؤدي الــى التشــتت فــي العالــم االســالمي ونســيان القضيــة الفلســطينية أو يبيــع القــدس الشــريف 
وفلســطين ويهــدر حقــوق الشــعب الفلســطيني، لهــو مؤتمــر يبعــث علــى الخــزي والعــار ولــن يحقــق 

شــيئا وســيكون مصيــره الفشــل ال محالــة ونحــن ندينــه.
واضــاف موســوي: إننــا علــى ثقــة بــأن هــذا المؤتمــر الــذي يطــرح الســالم مقابــل المــال لــن يحقــق 

نتيجــة ومصيــره الفشــل.
وشــهد الداخــل الفلســطيني تحــركات وفعاليــات رافضــة لورشــة البحريــن الخيانيــة الممهــدة لصفقــة 

القــرن بهــدف إنهــاء القضيــة الفلســطينية وحقــوق الشــعب الفلســطيني فــي أرضــه والعــودة اليهــا.
ــوى  ــا الق ــة حاشــدة دعــت إليه ــة مســيرات يومي ــام الماضي ــة األي ــق طيل ــة انطل ــة الغربي ــي الضف فف
ــم فعاليــات عنــد دوَّار المنــارة فــي رام اهلل، ومنهــا الــى مناطــِق  والفصائــل الفلســطينية. فيمــا نظَّ
االحتــكاكِ مــع االحتــالل الصهيونــي تأكيــدًا علــى مواصلــة المقاومــة كحــق طبيعــي للشــعب الفلســطيني 

ــرة. إلســقاط المؤام
ــي  ــة وف ــف محافظــات فلســطين المحتل ــي مختل ــة ف ــات احتجاجي ــن فعالي ــت أمــس اإلثني وانطلق
مقدمتهــا الضفــة الغربيــة رفضــا لـ”صفقــة القــرن” والورشــة االقتصاديــة المزمــع عقدهــا اليــوم الثالثــاء فــي 
العاصمــة البحرينيــة المنامــة، برعايــة اميركيــة وحضــور صهيونــي باالضافــة الــى ممثليــن عــن العديــد من 

االنظمــة العربيــة والخليجيــة الموروثيــة العميلــة.
ــام عــدد مــن الشــبان الغاضبيــن بحــرق صــورة ملــك البحريــن حمــد بــن عيســى بــن ســلمان  وق
ــة  ــة برعاي ــرن وورشــة المنام ــة الق ــدا بصفق ــك تندي ــة، وذل ــة الغربي ــت لحــم بالضف ــي بي ــة، وف آل خليف

ــة. ــة صهيوني أميركي
فــي هــذا االطــار شــدد عضــو المكتــب السياســي لحركــة الجهــاد االســالمي فــي فلســطين الشــيخ 
نافــذ عــزام أمــس االثنيــن، علــى ضــرورة اإلســراع فــي تحقيــق الوحــدة الفلســطينية لمواجهــة األخطــار 
ــدٍ  ــرن« بأي ــة الق ــا يســمى بـــ »صفق ــة تدشــين لم ــرًا ورشــة المنام ــا وشــعبنا، معتب ــة بقضيتن المحدق

عربيــة.
وأشــاد الشــيخ عــزام خــالل نــدوة سياســية نظمهــا االتحــاد اإلســالمي فــي النقابــات المهنيــة بخــان 
يونــس جنــوب قطــاع غــزة، بموقــف الســلطة الرافــض للمشــاركة فــي مؤتمــر المنامــة، رغــم الضغــوط 

الكبيــرة والخطيــرة والتهديــد والوعيــد الــذي تتعــرض لــه مــن قبــل أميــركا وأعوانهــا.
وأكــد، أن ورشــة المنامــة تلخيــص للواقــع العربــي المنحــدر والمهــزوم والمنبطــح فــي أتــون المشــروع 

األميركــي - اإلســرائيلي، وهــي تعبيــرٌ عــن الصــورة المؤلمــة التــي نعيشــها اليــوم.
وأعــرب عــن تفاؤلــه مــن أن الفشــل المــدوي ســيحل علــى مؤتمــر المنامــة و«صفقــة القــرن«، بــإرادة 
اهلل قبــل إرادتنــا، فالمؤامــرات التــي حيكــت فــي الســابق لــوأد القضيــة الفلســطينية فشــلت وتحطمــت 

علــى صخــرة صمــود شــعبنا.
ــق  ــى عات ــع عل ــؤولية تق ــتعادتها مس ــة، واس ــب األم ــتظل قل ــت وس ــطين كان ــى أن فلس ــدد عل وش
العــرب والمســلمين جميعــًا، وشــعبنا وحــده ال يســتطيع تحريــر فلســطين، ولكنــه بإصــراره اليــوم وثباتــه 

ــن والمتســلقين. ــن والمنبطحي ــه مــن كل المتخاذلي ــام اهلل براءت ــر يســجل أم المنقطــع النظي
ــر باتجــاه اآلتــي مــن أيامهــا، فإمــا أن  ــى مفــرق طــرق خطي وبيــن الشــيخ عــزام، أن األمــة تقــف عل

تســتعيد ســيادتها، وإمــا مزيــداً مــن التفــكك الــذي لــن نســمح بــه، ولــن يكــون.
وفــي بيــروت، نظمــت جمعيــة الِوفــاق البحرينيــة امــس االثنيــن مؤتمــرًا مُناهِضــًا لمؤتمــر البحرين. 

وأكــد نائــب األميــن العــام لجمعيــة الوفــاق الشــيخ حســين الديهــي أنَّ الشــعوب العربيــة ســتعمل علــى 
إفشــال هــذه المؤامــرة وتحافــظ علــى المقدســات والحقــوق.

واعتبــر الديهــي ورشــة البحريــن، المزمــع عقدهــا اليــوم وغــدا فــي المنامــة فــي ســياق صفقــة ترامــب، 
اعتبــر بأنــه يطعــن القضيــة الفلســطينية المركزيــة بخنجــر.

وقــال الشــيخ حســين الديهــي خــالل كلمتــه فــي منتــدى »الســيادة مــن أجــل الســالم واالزدهــار«، 
الــذي عقــد فــي العاصمــة اللبنانيــة بيــروت احتجاجــا علــى »ورشــة البحريــن«، إن »صفقــة القــرن« 
ــة  ــوم كشــف األقنعــة وبيــن مــدى العزل ــخ، وان مــا يجــري الي ــة التاري ــا فــي مزبل ستســقط ويُرمــى به

ــات والشــعوب. ــن الحكوم بي
وتابــع الشــيخ الديهــي انــه لــوال قمــع الســلطات البحرينيــة لخــرج الشــعب البحرينــي عــن بكــرة أبيــه 

الــى الشــوارع احتجاجــا علــى »ورشــة البحرين«.
فــي هــذا االطــار شــهدت العاصمــة المغربيــة الربــاط تظاهرة شــارك فيها عشــرات اآلالف مــن مختلف 
ــة مردديــن شــعارات  ــارات، حامليــن األعــالم الفلســطينية والمغربي ــة والتي ــاف السياســية والنقابي األطي
مثــل »الشــعوب قمعتوهــا، وفلســطين ضيعتوهــا«، و»فلســطين أمانــة والصفقــة خيانــة« و»ياترامــب يــا 

ملعــون فلســطين فــي العيــون«. 
وقــال خالــد الســفياني المحامــي والناشــط الحقوقــي والمنســق العــام للمؤتمــر القومــي اإلســالمي 
إن مــا يســمى بصفقــة القــرن أو صفقــة العــار، بدايــة اإلجهــاز علــى القضيــة الفلســطينية والقــدس وكل 
الحقــوق الثابتــة للشــعب الفلســطيني. والمغاربــة يعتبــرون أن أي تــورط فــي صفقــة القــرن وكل أشــكال 

التطبيــع خيانــة.
وقــال المحلــل المصــري جمــال فهمــي »األوطــان ال تُبــاع، حتــى مقابــل كل أمــوال العالــم هــذه الخطــة 
هــي مــن بنــات أفــكار سماســرة العقــارات ال الساســة. حتــى الــدول العربيــة التــي تُوصــف بأنهــا معتدلــة 

غيــر قــادرة علــى التعبيــر علنــا عــن دعمهــا«.
ــي األردن، إن الورشــة  ــام لجماعــة اإلخــوان المســلمين ف ــب الع ــب المراق ــدي نائ ــال عــزام الهني وق

تمثــل بيــع فلســطين.
ووصــف ماجــد األنصــاري، أســتاذ علــم االجتمــاع السياســي فــي جامعــة قطــر، الورشــة بأنهــا مضحكــة 
وغيــر واقعيــة. وقــال »فكــرة االنتقــال مــن األرض مقابــل الســالم إلــى المــال مقابــل الســالم تمثــل إهانــة 

للقضية الفلســطينية«.
وتوقــع الباحــث الكويتــي ميثــم الشــخص أن تعجــز واشــنطن عــن تنفيــذ الخطــة مــن خــالل 

الدبلوماســية وقــد يتعيــن عليهــا فرضهــا بالقــوة.
ــف  ــد اهلل، بتراجــع ملحــوظ عــن موق ــق عب ــد الخال ــي عب ــوم السياســية اإلمارات ــى أســتاذ العل وحت
ســابق، قــال إن للفلســطينيين الحــق فــي رفــض خطــة كوشــنر ألنهــا ال تلبــي الحــد األدنــى مــن 
تطلعاتهــم. وتابــع »ليســت الخطــة مستســاغة لــدى الجمهــور األوســع فــي المنطقــة. وســتكون عمليــة 

ــة«. ــة عادل ــع بثمــن بخــس لقضي بي
ووصــف إعالميــون وناشــطون فــي موريتانيــا »مؤتمــر المنامــة« بـــ »باكــورة يائســة لنبتــة شــريرة«.، 

معتبريــن أنــه ليــس ســوى محطــة فاشــلة أخــرى لتصفيــة القضيــة الفلســطينية.
وأبدى الشارع العراقي مخاوفه ورفضه لمؤتمر المنامة. 

ــوك  ــادة والمل ــاك بعــض الق ــا( لألناضــول، »لألســف هن ــي )72 عام ــو ســعد العراق ــر الشــاعر أب وعب
العــرب ليــس لديهــم والء ألوطانهــم بالتالــي كان لهــم تأييــد انعقــاد مؤتمــر المنامــة الــذي يعتبــر تآمــرا 

علــى القضيــة الفلســطينية«.
وتمهــد هــذه الورشــة التــي تحمــل عنــوان »االزدهــار مــن أجــل الســالم« وترفضهــا الســلطة 
الفلســطينية ومــن ورائهــا كل الفلســطين بفصائلهــم وتنظيماتهــم الشــعبية، لصفقــة القــرن الترامبيــة 
ــادرة الســالم  ــع مب ــض م ــة تتناق ــول اقتصادي ــر حل ــة الفلســطينية عب ــة القضي ــى تصفي ــي ال ــي ترم الت
العربيــة/ الســعودية التــي تبنتهــا قمــة بيــروت فــي عــام 2002 وجــرى التأكيــد عليهــا فــي كل القمــم العربيــة 

ــة. الالحق

وزير االتصاالت وتقنية المعلومات:..تتمة
هجمة سايبرية خالل العام الماضي.

وحــول تســاؤالت وســائل االعــالم عــن مــدى صحــة الهجمــات الســايبرية علــى ايــران اوضــح محمــد 
ــدوام  ــا نواجــه هجمــات ســايبرية مــن قبــل االميــركان علــى ال جــواد اذري جهرمــي أمــس االثنيــن: انن

لكنهــم لــم ينجحــوا فــي هجماتهــم رغــم كل المحــاوالت.
مــن جانبــه أكــد المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة االيرانيــة عبــاس موســوي قــدرات البــالد الدفاعيــة 

الســايبيرية العاليــة وأن الهجمــات األميركيــة لــن يكــون لهــا أثــر.

رقابة صنعاء تحتجز أكثر من..تتمة
المجتمــع المدنــي للمنظمــات الدوليــة الضالعــة فــي إدخــال مســاعدات فاســدة ومنتهيــة الصالحيــة إلــى 

اليمــن، واســتغاللها  معانــاة الشــعب اليمنــي .. داعيــا إلــى رفــع الحظــر والحصــار المفــروض علــى اليمــن.
بــدوره حمــل المحامــي عبدالوهــاب الخيــل، منظمــة األغذيــة العالمــي مســؤولية إدخــال مــواد فاســدة، 

معتبــرا ذلــك مــن جرائــم حــرب ضــد الشــعب اليمنــي .
واشــاد رئيــس مصلحــة الجمــارك ســليم الحضرمــي، بــدور جمعيــة حمايــة المســتهلك ومنظمــات 
ــا  ــالد .. حاث ــى الب ــة إل ــة الصالحي ــواد منتهي ــي كشــف إدخــال م ــي وكل مــن ســاهم ف المجتمــع المدن

ــاء اليمــن. الجميــع  علــى مضاعفــة الجهــود وتعزيــز الرقابــة بمــا يســهم فــي حمايــة أبن
وطالــب الحضرمــي المجتمــع الدولــي بالضغــط علــى دول العــدوان فتــح المنافــذ البحريــة والبريــة 
والجويــة للشــعب اليمنــي باعتبــار أن الجمهوريــة اليمنيــة دولــة مســتقلة ذات ســيادة يجــب احترامهــاِ.
ميدانيــًا، ُقتــل وأصيــب عــدد مــن مرتزقــة العــدوان الســعودي األميركــي وتدميــر آليــة، أمــس االثنيــن، 

إثــر كميــن محكــم فــي جبهــة الظهــرة بمحافظــة الجــوف.
وكان الجيــش واللجــان قــد نفــذا عمليــة إغــارة علــى مواقــع للمنافقيــن فــي جبهــة قعيطــة بمديريــة 
المتــون مــا أدى إلــى مقتــل وجــرح عــدد مــن المنافقيــن، كمــا اســتهدفت المدفعيــة تجمعــات لهــم فــي 

المصلــوب مــا أســفر عــن ســقوط قتلــى وجرحــى فــي صفــوف العــدو.
وكســر الجيــش واللجــان الشــعبية أمــس االثنيــن، زحفــا واســعا ومكثفــا لليــوم الرابــع علــى التوالــي 
لمرتزقــة العــدوان الســعودي األميركــي فــي جبهــة صالــة بمدينــة تعــز. أدى الــى مصــرع وجــرح عــدد مــن 

المرتزقــة بينهــم قيــادات خــالل كســر الزحــف الواســع الــذي اســتمر 6 ســاعات.
وطهــر الجيــش واللجــان الشــعبية أمــس االثنيــن، عــدة مواقــع تابعــة لمرتزقــة العــدوان الســعودي 
األميركــي فــي جبهــة حــوران بمنطقــة قانيــة محافظــة البيضــاء، وكبدوهــم خســائر فــي العديــد والعتــاد.
وأكــد المصــدر مصــرع وجــرح مرتزقــة وإحــراق طقــم عســكري لهــم واغتنــام عتــاد عســكري خــالل 

العمليــة العســكرية.
وكســر الجيــش واللجــان الشــعبية أمــس االثنيــن، زحًفــا لمرتزقــة الجيــش الســعودي فــي مجــازة 

الغربيــة بمحــور عســير تــم خاللــه التنكيــل بالمرتزقــة وقتــل وجــرح عــدد منهــم.
علــى صعيــد آخــر تشــهد عــدة محافظــات فــي اليمــن توتــرات عســكرية بيــن قــوات هــادي المدعومــة 

ســعوديا والفصائــل المســلحة التابعــة لالمارات. 
وقــد أرســلت اإلمــارات تعزيــزات عســكرية إلــى عــدن، فيمــا قامــت قــوات تابعــة لالمــارات بتشــكيل 
ــي تســيطر  ــة الت ــة الحكومي ــى المرافق ــن اســتعدادا للســيطرة عل ــي ابي ــار ف ــة زنجب طــوق حــول منطق

عليهــا قــوات هــادي.
وشــهدت محافظــة عــدن جنــوب اليمــن توتــرًا عســكريًا غيــر مســبوق عقــب المواجهــات الداميــة 
التــي اندلعــت بيــن القــوات المواليــة لحكومــة هــادي وأخــرى تتبــع اإلمــارات فــي شــبوة وأرخبيــل 

ســقطرى.
وأفــادت مصــادر محليــة لصحيفتنــا عــن وصــول تعزيــزات عســكرية ضخمــة إلــى عــدن قادمــة 
مــن اإلمــارات تحــوي عشــرات المدرعــات، قامــت بنشــرها علــى مداخــل المدينــة، مــا يوحــي بتحــرك 
عســكري ومعــارك قــد تشــهدها المدينــة خــالل األيــام المقبلــة، فــي وقــت يعتبــر جنوبيــون هــذه 

التحــركات اســتعدادا للقيــام بانقــالب تدعمــه اإلمــارات ضــد الرئيــس المســتقيل هــادي.
وامتــد الصــراع اإلماراتــي الســعودي علــى المحافظــات الشــرقية والجنوبيــة ليشــمل محافظــة أبيــن 
ألول مــرة، حيــث تشــهد منطقــة زنجبــار فــي أبيــن توتــرًا ملحوظــًا ينــذر بانــدالع مواجهــات بيــن قــوات 
هــادي ومايســمى بقــوات النخبــة والحــزام األمنــي المدعومــة إماراتيــًا، بعــد أن قامــت هــذه القــوات 

بتشــكيل طــوق حــول المدينــة اســتعدادًا للســيطرة علــى المرافــق الحكوميــة التــي تســيطر عليهــا قــوات 
هــادي.

واليــزال أرخبيــل ســقطرى يســوده الكثيــر مــن االحتقــان عقــب ســقوط قتلــى وجرحــى بيــن أدوات 
التحالــف خــالل الصــراع بينهمــا علــى الجزيــرة.. صــراع اســتنكرته منظمــة اليونســكو والتــي حــذرت مــن 
التواجــد العســكري واألمنــي فــي الجزيــرة، لمــا لــه مــن آثــار ســلبية ســيفقدها أهميتهــا الطبيعيــة كأحــد 

مواقــع التــراث العالمــي المــدرج ضمــن قائمــة اليونســكو.

روسيا: العقوبات األميركية..تتمة
مع ايران في حرب غير مقصودة.

وأكــد الوزيــر البريطانــي أمــس االثنيــن لراديــو هيئــة اإلذاعــة البريطانيــة »بــي بــي ســي«، علــى أن 
ال أحــد يرغــب فــي الدخــول فــي حــرب مــع ايــران.

وأشــار »هانــت« الــى أن بريطانيــا كانــت علــى اتصــال وثيــق مــع الواليــات المتحــدة األميركيــة بشــأن 
الوضــع الخطيــر للغايــة فــي الخليــج الفارســي.

وكان نائــب الرئيــس األميركــي »مايــك بينــس«، قــد صــرح فــي مقابلــة مــع شــبكة »ســي إن إن«، 
بــأن الرئيــس »ترامــب«، يجــب أن يعلــن عــن حزمــة مــن العقوبــات ضــد ايــران علــى خلفيــة إســقاط 

طائــرة أمريكيــة مــن دون طيــار.
ــرة  ــة طائ ــه الجوي ــقاط دفاعات ــن إس ــي، ع ــس الماض ــن الخمي ــالمية أعل ــورة االس ــرس الث وكان ح
أميركيــة بــدون طيــار انتهكــت المجــال الجــوي االيرانــي عنــد مدخــل الخليــج الفارســي )جنوبــي البــالد(.
وفــي وقــت الحــق، اعترفــت القيــادة المركزيــة األميركيــة بــأن النظــام الصاروخــي اإليرانــي المضــاد 
ــوي  ــال الج ــي المج ــق ف ــت تحل ــة كان ــة األميركي ــة للبحري ــار تابع ــدون طي ــرة ب ــقط طائ ــرات أس للطائ

ــق هرمــز. ــوق مضي ــي ف الدول

ظريف: الحظر واالرهاب االقتصادي..تتمة
واوضــح، ان طهــران اليــوم وبشــهادة االمــم المتحــدة حاملــة رايــة مكافحــة المخــدرات الــى جانــب بقية 
الــدول االعضــاء وانهــا قامــت باجــراءات مشــهودة فــي هــذا المجــال وتحملــت اعبــاء ماديــة ومعنويــة كبيــرة 

وباتــت مــن الــدول الرائــدة علــى طريــق الوصــول الــى عالــم خــال مــن المخــدرات.
واكــد الوزيــر ظريــف ان ايــران قدمــت 8800 شــهيد و12 الــف معــوق فــي اطــار مكافحــة المخــدرات كمــا 
تنفــق ســنويا اكثــر مــن 300 مليــون دوالر فــي مجــال مكافحــة تهريــب ونقــل المخــدرات ، مشــيرا الــى ان 
موقــع ايــران الــى جــوار اكبــر منتــج للمخــدرات جعــل جهــود ايــران لمكافحــة المخــدرات تجــاوزت بعدهــا 

الوطنــي الــى البعــد االقليمــي والدولــي.
ــران تكتشــف لوحدهــا وتصــادر ثمانيــن  ــة االســالمية فــي اي ــة، ان الجمهوري ــر الخارجي ــن وزي واعل
بالمئــة مــن االفيــون فــي العالــم مشــيرا الــى ان االجهــزة االمنيــة االيرانيــة ضبطــت العــام الماضــي اكثــر 

مــن 800 طــن مــن االفيــون.

قائد القوة البرية للجيش..تتمة
ــن  ــن الماضــي بي ــة راســخة م ــة ومعنوي ــاك اواصــر ديني ــش، ان هن ــر للجي ــد ســالح الب ــع قائ وتاب
الشــعبين االيرانــي والعراقــي، واليــوم فــان هــذه االواصــر اقــوى بفضــل حــب اهــل البيــت عليهــم الســالم.
وأكــد العميــد حيــدري: توجــد بيــن طهــران وبغــداد قواســم مشــتركة وذلــك بســبب األواصــر الدينيــة 
والمذهبيــة اإلقليميــة بينهمــا والتــي ادت الــى مواجهتهمــا التهديــدات المشــتركة، وقــال: ان الوضــع 

األمنــي فــي المنطقــة غيــر مســتقر بســبب وجــود تدخــالت مــن جانــب بعــض بلــدان المنطقــة.
وشــدد علــى ضــرورة التعــاون بيــن الجيشــين العراقــي وااليرانــي فــي المناطــق الحدوديــة، مضيفــا: 
لدينــا خبــرة جيــدة فــي مجــال الدفــاع ، ومــن الجيــد أن تتوفــر ارضيــة نتمكــن مــن خاللهــا تقويــة 

ــي هــذا المجــال. ــي ف الجيــش العراق
مــن جانبــه، قــال مديــر التدريــب العســكري فــي الجيــش العراقــي طــارق عبــاس البلــداوي إن العــراق 
ــي  ــكرية ف ــاعداتها العس ــة مس ــران، خاص ــي اي ــالمية ف ــة االس ــاعدات الجمهوري ــدًا مس ــى أب ــن ينس ل

الحــرب علــى »داعــش«.
وطلــب مــن الجيــش اإليرانــي إجــراء دورات تدريبيــة للجيــش العراقــي فــي ايــران مــن أجــل تعزيــز 

قــوات جيــش بــالده فــي مختلــف المجــاالت العســكرية.
ــي إجــراء  ــال: نرغــب ف ــران قائ ــراق واي ــن الع ــاورات مشــتركة بي ــى إجــراء من ــداوي ال ــا البل ــا دع كم
ــات  ــات فــي مجــال »الكيماوي ــا إجــراء تدريب ــع أيضً ــن ونتوق ــن الجانبي ــاورات عســكرية مشــتركة بي من
والميكروبــات والنوويــة« والطــب العســكري والقــوات الخاصــة وتدريــب القناصيــن فــي الجيــش العراقــي.

ايران واالجتماع الثالثي..تتمة
موقفهــم واضــح مســبقًا ولــن يخــرج هــذا اللقــاء بــأي شــيء ســوى التعجيــل بطــرد بولتــون وســجن 

نتــن ياهــو ...!
امــا ايــران فــي ســورية فهــي باقيــة مــا بقــي محــور المقاومــة منتصــرًا ولــن تخــرج مــن ســورية اال الــى 

فلســطين تحــت رايــات التحرير ...!
وما ذلك على اهلل بعزيز
بعدنا طيبين قولوا اهلل

كمالوندي: ولّى عهد دبلوماسية..تتمة
وردا علــى تصريحــات »موريســون« القاضيــة بدعــم بــالده لالتفــاق النــووي ومطالبــة ايــران بضبــط 
النفــس والحفــاظ علــى االتفــاق النــووي وخطــورة تخطــي ايــران تعهداتهــا النوويــة، قــال كمالونــدي: ان 

مثــل هــذه التهديــدات والضغــوط القصــوى المفروضــة مــن قبــل اميــركا مآلهــا الفشــل .

روسيا تتحدث عن بوادر أزمة سياسية 
داخلية في جورجيا

وكاالت:- أعلــن المتحــدث باســم الكرمليــن، دميتــري بيســكوف، أمــس االثنيــن، أن الكرمليــن يأســف، 
ألنــه تســود فــي جورجيــا هســتيريا تصــب فــي كراهيــة الــروس، ويتــم تســخينها بمهــارة مــن الداخــل مــن 

قبــل عناصــر متطرفــة.
وقــال بيســكوف للصحفييــن: "بشــكل عــام، لألســف، يمكــن القــول، إنــه تســود فــي جورجيــا اآلن 
هســتيريا كراهيــة للــروس "روســوفوبيا"، يتــم تســخينها بمهــارة مــن الداخــل مــن قبــل هــذه العناصــر 

المتطرفــة، ال يمكــن للمــرء إال أن يعــرب عــن األســف فــي هــذا الصــدد".
وأضــاف بيســكوف: "هنــاك عالمــات معينــة علــى األزمــة السياســية الداخليــة فــي جورجيــا، لكــن هــذا 
ليــس مــن شــأننا، إنــه شــأن داخلــي لجورجيــا، عملنــا هــو عندمــا يكتســب ذلــك طابعــا معاديــا لروســيا، هــذا 

مــا يجعلنــا قلقيــن".
واندلعــت االحتجاجــات فــي تبليســي، الخميــس 20 يونيو/حزيــران، بعــد مشــاركة الوفــد الروســي فــي 
ــوس  ــان، وجل ــى البرلم ــي مبن ــدت ف ــي عق ــية، الت ــة األرثوذكس ــة البرلمانية-الدولي ــة للجمعي ــدورة العام ال
رئيــس الوفــد الروســي، ســيرغي غافريلــوف، علــى مقعــد رئيــس البرلمــان، وهــو مــا أثــار احتجاجــا مــن قبــل 

المعارضــة الجورجيــة.
وطالبــت الخارجيــة الروســية، الســبت 22 يونيــو، تبيليســي بضمــان األمــن غيــر المشــروط للصحفييــن 

الــروس والمواطنيــن الــروس بشــكل عــام فــي البــالد.
زورابيشــفيلي، علــى خلفيــة  رئيســة جورجيــا ســالومي  أن وصفــت  بعــد  بوتيــن مرســوما  ووقــع 
االحتجاجــات فــي تبليســي، روســيا بأنهــا "عــدو"، معتبــرًة أن موســكو لديهــا مصلحــة باالنقســام االجتماعــي 
فــي البــالد. ووصــف رئيــس الــوزراء الروســي دميتــري ميدفيديــف تصريحاتهــا بأنهــا غيــر مهنيــة ورجــح بأنها 

ليــس لديهــا صــورة عــن ســير األحــداث أو أنهــا تشــوه الموقــف.
وبموجــب مرســومه الصــادر، منــع الرئيــس الروســي فالديميــر بوتيــن، ابتــداء مــن 8 حزيــران/ يوليــو 
2019، شــركات الطيــران الروســية مــن إجــراء النقــل الجــوي للمواطنيــن مــن روســيا إلــى األراضــي الجورجيــة، 
وأوعــز إلــى مجلــس الــوزراء بضمــان عــودة المواطنيــن الــروس المقيميــن مؤقتــا فــي جورجيــا، إلــى البــالد 

باإلضافــة إلــى أمتعتهــم.


