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حساب »العهد الجديد« يكشف عن سجن 
سري بأحد قصور ابن سلمان

كشــف حســاب »العهــد الجديــد« المشــهور 
بتســريب معلومــات ســرية عــن المملكــة العربيــة 
الســعودية علــى موقــع التواصــل »تويتــر«، بــأن ولــي 
العهــد محمــد بــن ســلمان بصــدد تدشــين ســجن 

ســري فــي أحــد قصــوره.
فــي  الســجن سيدشــن  إن  الحســاب  وقــال 
الســجن  أن  مضيفــا  جــدة،  فــي  الســالم  قصــر 

القصــر. أســفل  أدوار  عشــرة  مــن  ســيتكون 
الجديــد  الســجن  فــإن  الحســاب،  وحســب 
»سيشــهد أحداثــا شــبيهة بأحــداث الريتــز، وينــوي 
ابــن ســلمان أن يشــرف بنفســه علــى عمليــات 

والتعذيــب«. التحقيــق 
وتعــرّض قصــر الســالم فــي العاشــر مــن تمــوز 
2017 إلــى هجــوم ومحاولــة اقتحــام أدت إلــى مقتــل 

رجلــي أمــن.

منافس نتنياهو في االنتخابات المقبلة 
يسخر من »هروبه وأنانيته«

قــال زعيــم حــزب »أزرق أبيــض« فــي كيــان 
االحتــالل اإلســرائيلي، بينــي غانتــس، إن »رئيــس 
الــوزراء بنياميــن نتنياهــو ســارع إلــى الهــروب إلــى 
ملجــأ يحميــه، فيمــا بقــي مؤيــدوه بــال حمايــة أثنــاء 

القصــف الفلســطيني لقاعتــه فــي أســدود«.
فــي  نتنياهــو  منافســي  أقــوى  غانتــز،  وأكــد 
شــخصيا  تعــرض  لــو  أنــه  المقبلــة،  االنتخابــات 
لموقــف مماثــل لكانــت ردة فعلــه مغايــرة تمامــا، 
ولمــا غــادر قاعــة التجمــع االنتخابــي حتــى يضمــن 

أوال. الحضــور  الحمايــة لجميــع 
ــى  ــاء، إل ــد ســارع، الثالث ــو، كان ق ــر أن نتنياه يذك
مغــادرة تجمــع انتخابــي لحــزب »الليكــود« بمســتوطنة 
أســدود، بعــد أن دوت صافــرات اإلنــذار إثــر تعــرض 

ــطيني. ــي فلس ــف صاروخ ــتوطنة لقص المس

ليس امام اميركا سوى الرحيل، خالل اجتماع مجلس االمن..

طهران: بعض الدول عززت قدرات داعش الهجومية ونقلت عناصرها الى افغانستان
*اي عملية للسالم يجب ان تتم بتسهيل من منظمة االمم المتحدة وباشراف االفغان انفسهم

ميركل: اوروبا ملتزمة باالتفاق 
النووي مع إيران

المستشــارة  قالــت  طهران-فــارس:- 
ــاء،  ــركل امــس األربع ــال مي ــة أنغي األلماني
إن أوروبــا قــررت االلتــزام باالتفــاق النــووي 
حلــول  إيجــاد  وســتحاول  إيــران،  مــع 

التصعيــد. لتفــادي 
أمــام  كلمــة  فــي  ميــركل  وأضافــت 
ســنظل  بخطــوة،  "خطــوة  البرلمــان: 
نحــاول إيجــاد حلــول مــع إيــران لتفــادي 
ــن  ــاس م ــزء حس ــي ج ــر ف ــد التوت تصعي

وظيفتنــا". هــي  هــذه  العالــم، 
ــركل أن  ــة أخــرى، ذكــرت مي مــن ناحي
الحــرب التجاريــة بيــن الصيــن والواليــات 
المتحــدة تؤثــر علــى الصــادرات األلمانيــة.

شمخاني: التغييرات داخل االدارة االميركية 
ال تؤثر على تغيير رؤية ايران

طهران-فــارس:- أكــد اميــن المجلــس االعلــى لالمــن القومــي علــي شــمخاني ان التغييــرات فــي 
االميركيــة،  االدارة  داخــل  المناصــب 
ال تؤثــر علــى تغييــر رؤيــة ايــران إزاء 

ــي. ــداء االميرك الع
وفــي مقــال لــه تعليقــا علــى إقالــة 
مستشــار االمــن القومــي االميركــي، 
جــون بولتــون، كتــب االدميــرال علــي 
التاريخــي  العــداء  ان  شــمخاني: 
ضــد  االميركيــة  لــالدارة  المتجــذر 
أعمــق  هــو  االيرانــي،  الشــعب 
المســؤولين  مــن  عــدد  أدوار  مــن 
الرســميين.. إن مجــيء المســؤولين وذهابهــم وتواجدهــم فــي مختلــف المناصــب فــي البيــت االبيــض، لــن 
يغيــر فــي إدراك الجمهوريــة االســالمية إزاء جــذور اجــراءات وسياســات الواليــات المتحــدة وطبيعتهــا، مثلمــا 
اعتمــدت إدارتــا اوبامــا وترامــب، المختلفتيــن ظاهريــا، نفــس سياســة فــرض الحظــر علــى الشــعب االيرانــي.

في انحاء البالد..

إقبال جماهيري واسع للتبرع بالدم بمناسبة ذكرى عاشوراء اإلمام الحسين )ع(

ربيعي: كل المناهضين اليران 
سيغادرون الساحة

حظر أميركي جديد على حرس الثورة االسالمية

بولتون كان يتلقى األموال من زمرة المنافقين..

واعظي: ولى زمن اثارة الحروب لألدارة األميركية المتطرفة الى جانب اصابة 7 اشخاص آخرين..

استشهاد زائر ايراني في حادثة التدافع في كربالء
طهران-فــارس:- أعلــن مكتــب ممثليــة منظمــة الحــج والزيــارة فــي العــراق محســن نظافتــي ، استشــهاد زائــر 
ايرانــي فــي حادثــة التدافــع التــي وقعــت أمــس الثالثــاء اثنــاء مراســم زيــارة عاشــوراء فــي مدينــة كربــالء المقدســة.

ــالء، موضحــا ان  ــي كرب ــوم أمــس ف ــة ي ــي حادث ــي شــاب ف ــر إيران ــأ استشــهاد زائ ــي ، نب ــد نظافت وأك
ــة مشــهد المقدســة. ــن مدين ــام 1968 م ــد الع ــن موالي ــاوري" م ــو "حســين خ ــى ه المتوف

أعلــن  جهتــه  مــن 
الطــب  مركــز  رئيــس 
وزوار  بالحجــاج  الخــاص 
التابــع  المقدســة  العتبــات 
اإليرانــي  األحمــر  للهــالل 
محمــد تقــي حلــي ســاز عــن 
إيرانييــن  زوار   7 معالجــة 
بحــادث  أصيبــوا  ميدانيــًا 
شــهدته  الــذي  التدافــع 
المقدســة  كربــالء  مدينــة 

الثالثــاء. العــراق  فــي 
يشــار الــى أّن 31 زائــرا 

استشــهدوا كمــا أصيــب مائــة  آخــرون جــراء حــادث التدافــع فــي مراســم "ركضــة طويريــج" يــوم عاشــوراء 
االمــام الحســين عليــه الســالم )10 محــرم( فــي مدينــة كربــالء المقدســة بالعــراق.

رئيــس  مكتــب  رئيــس  قــال  طهران-ارنــا:- 
الجمهوريــة محمــود واعظــي، إن إقالــة مستشــار األمن 
ــرة ليســت  ــون بعــد فت القومــي األمريكــي جــون بولت
طويلــة مــن تولــي مهامــه، تظهــر أنــه حتــى األدارة 
األمريكيــة المتطرفــة، أدركــت اخيــرا ان زمــن اثــارة 
الحــروب والتهديــد قــد ولــى، ولــو ارادت هــذه األدارة 

التعاطــي مــع العالــم، فــان الســبيل هــو المنطــق.
األربعــاء،  امــس  واعظــي  محمــود  وتحــدث 
لمجلــس  اجتمــاع  هامــش  علــى  للصحفييــن 
الــوزراء، ردا علــى ســؤال فــي ان بعــض المحلليــن 
االرضيــة  لتمهيــد  هــو  بولتــون  إقالــة  ان  قالــوا 
للتفــاوض مــع إيــران ؛ وقــال إن الحكومــة األمريكيــة 
األمــور  قلــب  بإمكانهــا  أن  اعتقــدت  الجديــدة 
سياســة  اتخــاذ  طريــق  عــن  اهدافهــا  وتحقيــق 
ــون لرئاســة  ــذا الســبب عينــت بولت متشــددة، وله
ــرة  ــرة قصي ــد فت ــن بع ــي، لك ــن القوم ــس األم مجل
مــن الوقــت، ُأجبــرت علــى طــرده، ممــا يشــير إلــى 
ــة المتشــددة ادركــت  ــه حتــى الحكومــة األمريكي أن
اخيــرا ان زمــن الحــرب ونهــج التهديــد قــد ولــى وان 

المنطــق هــو الســبيل للتعاطــي مــع العالــم.

جــون  وأضــاف: 
شــخصا  كان  بولتــون 
جــدا  وعدوانيــا  متطرفــا 
منــذ الســابق، ولــم يحقــق 
منــذ  أهدافــه  مــن  أيــا 
مجلــس  إلــى  انضمامــه 
األمــن القومــي ؛ فشــلت 
جميــع أفعالــه وسياســاته 
ــا  المتعلقــة بفنزويــال وكوب

ن. نســتا فغا أ و
فــي  واعظــي:  وتابــع 
عدائــه  يكــن  لــم  رأيــي، 

إليــران مشــابها ألي مــن هــذه الــدول، كان بولتــون 
ــرة  ــن خــالل فت ــرة المنافقي ــوال مــن زم ــى األم يتلق
عــدم توليــه المســؤولية، وكان يتشــاور معهــم حــول 
ــه المســؤولية، ويأخــذ  ــد تولي ــة بع ــا اإليراني القضاي

ــال. ــذا المج ــي ه ــل ف ــذا فش ــم، وله بارائه
الجمهوريــة  رئيــس  رئيــس مكتــب  وأشــار   
الــى أن حلــم بولتــون هــو القضــاء علــى الحكومــة 
اإليرانيــة، لكننــا نــرى أنــه مــع مقاومــة الشــعب 

ــران  ــداف إي ــة وأه ــان الحكوم ــم، ف ــي العظي اإليران
باقيــة علــى قوتهــا، ومــن يرحــل هــم أولئــك الذيــن 
امثــال   الزائفــة،  األمانــي  هــذه  تحقيــق  يتمنــون 

بولتــون وأســالفه.
وقــال واعظــي: يبــدو أن العالــم رحــب ايضــا 
بطــرد بولتــون ؛ فقــد انخفــض ســعر النفــط ، ممــا 
متشــددا  كان  الــذي  الشــخص  أن  إلــى  يشــير 
ويدعــو الــى الحــرب لــم يعــد فــي مجلــس األمــن 

األمريكــي. القومــي 

المتحــدة  الواليــات  طهران-العالم:-أعلنــت 
األمريكيــة، مســاء الثالثــاء عــن فــرض حظــر جديــد 
علــى حــرس الثــورة اإلســالمية وحركــة حمــاس 

الفلســطينية وحــزب اهلل اللبنانــي.
إن  ترامــب  األمريكــي  الرئيــس  وقــال 
»الحظــر الجديــد يعــزز قــدرة الواليــات المتحــدة 
اإلرهابييــن  واســتهداف  اإلرهــاب  محاربــة  علــى 

زعمــه. بحســب  وحلفائهــم« 
وفــي هــذا الســياق قــال وزيــر الخزانــة األمريكــي، 
ســتيفن منوتشــن، فــي مؤتمــر صحفــي مشــترك مــع 
وزيــر الخارجيــة لبــالده، مايــك بومبيــو،: »وقــع الرئيــس 

ــى الزعامــة الحاســمة  علــى مرســوم جديــد يشــدد عل
للواليــات المتحــدة فــي مكافحــة اإلرهــاب الدولــي«.!!

هــذا ويقــول المراقبــون أن أمريــكا تزعــم دومــا 
بأنهــا تكافــح االرهــاب لكنهــا دولــة إرهابيــة وراعيــة 
قامــت  حيــث  والعالــم  المنطقــة  فــي  لإلرهــاب 
بارســال اإلرهابييــن إلــى ســوريا والعــراق، مؤكديــن 
إلــى أن عمــالء أمريــكا كان لهــم دور رئيســي فــي 

ــم اإلســالمي. ــي العال ــع ف ــي وق كل عمــل إرهاب

باســم  المتحــدث  اكــد  طهران-العالــم:- 
المناهضيــن  كل  بــان  ربيعــي  علــي  الحكومــة 
ــاحة. ــيغادرون الس ــون س ــون بولت ــل ج ــران مث الي

وكتــب ربيعــي فــي صفحتــه الشــخصية علــى 
ــون  ــر«: ان بولت ــي »تويت ــل االجتماع ــع التواص موق
الجمهوريــة  بــان  الماضــي  العــام  وعــد  قــد  كان 

االســالمية ســتنهار بعــد اشــهر.
واضــاف المتحــدث باســم الحكومــة: نحــن مازلنــا 

صامديــن وهــو قــد رحــل )مــن البيــت االبيــض(.
وتابــع ربيعــي: انــه مثلمــا غــادر المناهضــون 
اليــران الســاحة الواحــد تلــو االخــر، فانــه ومــع طــرد 
اكبــر حمــاة الحــرب واالرهــاب االقتصــادي، ســيواجه 
ــران. ــا اقــل الدراك حقائــق اي البيــت االبيــض عائق

وقــد أقــال الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب  الثالثاء، 
مستشــار األمــن القومــي جــون بولتــون مــن منصبه.

ــن  ــوم االثني ــون ي ــغ بولت ــه أبل ــب إن ــال ترام وق
أن خدماتــه لــم تعــد مطلوبــة فــي البيــت األبيــض، 
مضيفــا فــي تغريــدة علــى »تويتــر« أنــه اختلــف 
بشــدة مــع العديــد مــن اقتراحــات بولتــون، كمــا 

ــه. ــي إدارت ــل آخــرون ف فع

طهران-فــارس:- شــهدت محافظــات 
ومــدن البــالد  إقبــاال جماهيريــًا واســعًا 
بالــدم  التبــرع  فــي حمــالت  للمشــاركة 
بمناســبة ذكــرى ملحمــة عاشــوراء لإلمــام 

الحســين )ع( فــي هــذه األيــام.
وفــي هــذا الصــدد قــال المديــر العــام 
ــدان  ــة هم ــدم بمحافظ ــرع بال ــز التب لمرك
ــاء إّن  ــس الثالث ــي ام ــح صحف ــي تصري ف
مشــروع التبــرع بالــدم بــدأ منــذ بدايــة 
شــهر محــرم ويســتمر لغايــة نهايــة شــهر 

ــر. صف
وأضــاف أّن كميــة الــدم المتبــرع بــه 
بالمحافظــة المذكــورة فحســب بلغــت 293 
وحــدة الفتــًا إلــى أن حجــم الــدم المتبــرع 
بــه فــي يومــي عاشــوراء وتاســوعاء بالعــام 

الماضــي وصــل إلــى 
ألفــي وحــدة.

كل  أّن  إلــى  ونــوه 
بدمــه  ينقــذ  متبــرع 
حيــاة ثالثــة أشــخاص 
تســتخدم  حيــث 
الصفائــح الدمويــة إلنقــاذ 
بالســرطان  المصابيــن 
تســتخدم  كمــا 
حيــاة  إلنقــاذ  البالزمــا 
لحــوادث  تعــرض  مــن 
الحــروق وفــي العمليــات 

الجراحيــة كمــا تســتخدم كريــات الــدم الحمــراء 
لعــالج الحوامــل واألطفــال ومــن يعانــي مــن 

الخلقيــة. الــدم  أمــراض 

مســاعد  قــال  متصــل  ســياق  وفــي 
رئيــس دائــرة نقــل الــدم بمحافظــة قــم 
ــح صحفــي   ــري فــي تصري ــي رضــا كبي عل
امــس الثالثــاء إّن حجــم الــدم المتبــرع 
بــه فــي المحافظــة منــذ يــوم تاســوعاء 
االثنيــن( حتــى ظهرامــس الثالثــاء بلــغ 

وحــدة.  800
الدائــرة المذكــورة  أّن كــوادر  وأضــاف 
أفضــل  لتقديــم  االســتعداد  أهبــة  علــى 

بالــدم. للمتبرعيــن  الخدمــات 

طهران-فــارس:- اكــد ســفير ومندوبنــا الدائــم فــي 
منظمــة االمــم المتحــدة مجيــد تخــت روانجــي، بانــه 

ليــس امــام اميــركا ســوى الرحيــل عــن افغانســتان.
وفــي كلمتــه التــي القاهــا مســاء الثالثــاء خــالل 
اجتمــاع عقــد تحــت عنــوان »الســالم واالمــن فــي 
افغانســتان« قــال تخــت روانجــي، انــه وبعــد نحــو 
عقديــن مــن الغــزو االميركــي الفغانســتان فقــد 
اتضــح االن تمامــا بــان ال ســبيل امــام الواليــات 
ــت  ــا قام ــد، وكلم ــذا البل ــادرة ه المتحــدة ســوى مغ

ــا. ــو افضــل له ــك بصــورة اســرع فه بذل

االمــم  منظمــة  ودعــا 
المتحــدة والمجتمــع العالمــي 
االنتخابــات  اقامــة  لدعــم 
ــة  ــق خط ــتان وف ــي افغانس ف
مبرمجــة واضــاف، ان ايــران 
تدعــو كذلــك جميــع االحــزاب 
والفئــات السياســية االفغانيــة 
المتوفــرة  االفغــان  وجميــع 
الالزمــة  الشــروط  فيهــم 
فاعلــة  بصــورة  للمشــاركة 
ضــروري  االمــر  هــذا  الن 
لتحســين الظــروف االمنيــة 

افغانســتان. فــي  واالقتصاديــة  واالجتماعيــة 
واكــد تخــت روانجــي بــان الكثيــر مــن الحوادث 
علــى الصعيــد االمنــي، مثلمــا ورد فــي تقريــر االميــن 
العــام لمنظمــة االمــم المتحــدة ، تشــير الــى ان 
االوضــاع االمنيــة متغيــرة. تصاعــد هجمــات داعــش 
يبعــث علــى القلــق الشــديد وهــي بحاجــة الــى 
ــدول  مكافحــة جــادة وحازمــة، واضــاف، ان بعــض ال
خــالل  مــن  الهجوميــة  داعــش  قــدرات  عــززت 
دعمهــا لهــا ومــن ضمــن ذلــك نقــل عناصرهــا مــن 

ــى افغانســتان. ــراق ال ســوريا والع
ــم  ــي االم ــم ف ــا الدائ ــفير ومندوبن ــد س واك
االميركيــة  القــوات  خــروج  ضــرورة  المتحــدة 
مــن افغانســتان واضــاف، انــه ومثلمــا قلنــا مــرارا 
فــان خــروج جميــع القــوات االجنبيــة بصــورة 
مســؤولة وفــي فتــرة زمنيــة محــددة هــو مطلــب 

ــي.  ــد للشــعب االفغان اكي
وال  افغانســتان  ال  انــه  قائــال،  وصــرح 
المنطقــة، تتحمــالن مرحلــة جديــدة مــن النــزاع. 
الســالم هــو اكثــر مطالــب الشــعب االفغانــي 
الحاحــا ويجــب تلبيتــه مــن قبــل جميــع الفئــات 
االفغانيــة، اذ يتوجــب التعــاون مــن اجــل الســالم 

ــة. ــن المواجه ــدال ع ب
ــم  ــة للســالم يجــب ان تت ــان اي عملي ــد ب واك
بتســهيل مــن منظمــة االمــم المتحــدة وباشــراف 
االقليمييــن  الالعبيــن  ودعــا  انفســهم،  االفغــان 
والدولييــن لدعــم مســيرة الســالم وان يســمحوا 
ــان  ــل االفغ ــن قب ــتان م ــتقبل افغانس ــد مس بتحدي
يكــون  ان  يجــب  انــه  علــى  مشــددا  انفســهم، 
للحكومــة االفغانيــة الــدور االســاس فــي جميــع 
الجهــود الراميــة الــى الســالم وان اي اتفــاق للســالم 

ينبغــي ان يبــرم بمشــاركتها.
وشــدد تخــت راونجــي علــى الجهــود الحقيقيــة 
احترامهــا  تؤكــد  اذ  ايــران  ان  قائــال،  والمحايــدة 
الشــعب  قيــادة  وضــرورة  افغانســتان  لســيادة 
االفغانــي الي مســيرة ســالم، تعلــن اســتعدادها 
ــدول  ــة ال ــة بمعي ــادرة عمــل اقليمي للدخــول فــي مب
الجــارة لهــا وكذلــك الحكومــة االفغانيــة وجميــع 
النــزاع  طرفــي  مــع  والتفــاوض  للتشــاور  الفئــات 
ــة دون اراقــة المزيــد مــن الدمــاء وتســهيل  للحيلول

الوصــول الــى التوافــق.

انتصارات المقاومة والصحوة العالمية
ال شــك والريــب ان اقصــاء المستشــار جــون بولتــون المخــزي والمــذل مــن البيــت 
االبيــض ليــس امــرًا عاديــًا خاصــة وان الرئيــس ترامــب جلبــه للبيــت االبيــض علــى انــه أحــد 
الصقــور الــذي سيســاعده علــى تمريــر سياســته لنشــر الفوضــى وتصديــر األزمــات  عســى 
ان تعــود هــذه السياســة الغوغائيــة بالفائــدة علــى اميــركا بعــد أن فقــدت هــذه الدولــة هيبتهــا 

امــام  العالــم جــراء تناطحهــا مــع ايــران.
إقالــة ترامــب لمستشــاره بولتــون لــم تكــن عاديــة كمــا يحــدث للكثيــر مــن المســؤولين 
فــي العالــم عبــر كتــاب رســمي لكــن أن يســتحقره بهــذه الصــورة ليعزلــه عبــر تغريــدة ففيهــا 
معانــي عديــدة ربمــا احدهــا غضبــه وانزعاجــه الشــديد مــن سياســته المفرطــة تجــاه ايــران 
وكوريــا الشــمالية وفنزويــال وغيرهــا وهــذا مــا ســبب فشــال وفضائــح للسياســات االميركيــة 

التــي ينتهجهــا ترامــب.
وممــا هــو مضحــك ومبكــي فــي آن واحــد أن الرئيــس ترامــب الــذي ركــز فــي شــعاراته االنتخابيــة 
علــى انــه معــارض لتــورط اميــركا فــي حــروب الخــارج  وتأكيــده علــى ســحب الجيــوش االميركيــة الــى 

الداخــل وانــه ضــد انفــاق الرؤســاء الســابقين لتريلونــات الــدوالرات علــى هــذه الحــروب.
نــراه وبعــد انتخابــه رئيســا للبلــد وبســبب قلــة خبرتــه وتجربتــه السياســية تتحــرك  
المؤسســة االميركيــة العميقــة الحاطتــه بظــروف البــالد ومــا ينبغــي عليــه ان يتخــذه مــن 
اجــراءات تخــدم مصالــح الواليــات المتحــدة االميركيــة لذلــك نــراه يغيــر مــن سياســته المعلنــة 
أبــان الحملــة االنتخابيــة تجــاه حــروب اميــركا والفوضــى التــي تنشــره فــي العالــم وأول مــا يبــادر 
اليــه هــو انتخــاب احــد الصقــور جــون بولتــون كمستشــار  لألمــن القومــي والــذي ســرعان مــا 
اعقــب ذلــك هــو اعــالن ترامــب انســحابه مــن االتفــاق النــووي والــذي يوعــزه المراقبــون جــاءت 

ــران. ــن الي ــه الدفي ــون المشــهور بعدائ ــرات مــن بولت بتأثي
فخــروج االفراطــي االول أو البــاء االول مــن »فريــق بــاء« هــو بمثابــة انتكاســة كبيــرة 
ــي  ــة الت ــا الموجع ــران وضرباته ــود اي ــه بســبب صم ــاز مهمت ــي انج ــق وفشــله ف ــذا الفري له
وجهتهــا الميــركا خاصــة بعــد اســقاط طائراتهــا المســيرة المتطــورة ومعركــة الناقــالت وهــذا 
ــق ليخــرج مــن الســاحة  ــى الطري ــن نتنياهــو عل ــة وهــو بنيامي ــاء الثاني هــو أول الغيــث فالب
السياســية يائســا فاشــاًل وقــد كانــت أحــدى عالماتــه هــو هروبــه باالمــس مــن منصــة 
الحملــة  االنتخابيــة فــي اشــدود ولجوئــه الــى المالجــئ تخوفــا مــن أي طــارئ  أهكــذا 

ــم. ــادة مجتمعاته ــاء قي ــؤالء الجبن ــال ه ــدون أمث يري
واذا مــا تطرقنــا لبــاءات المنطقــة داخــل هــذا الفريــق اللذيــن همــا اساســًا تابعيــن وليــس العبيــن 
فــان بــن ســلمان وبــن زايــد غارقيــن فــي مشــاكلهما الداخليــة والسياســية وطبيعــي أن ال نجــد لهمــا 

أي اثــر فــي هــذا الفريــق. 
امــا البــاء االخيــرة وهــو الصقــر المتبقــي فــي ادارة الرئيــس ترامــب هــو بومبيــو المرشــح واالكثــر 
حظــًا لطــرده مــن قبــل الرئيــس االميركــي مــن منصبــه وذلــك بســبب فشــل سياســته الخارجيــة الدارة 

االزمــات التــي تواجههــا واشــنطن مــع الــدول التــي تعــارض سياســتها خاصــة ايــران.
ومــا أقــدم عليــه ترامــب فــي التخلــي عــن خدمــات بولتــون بســبب مشــاكله الكثيــرة مــع 
الفريــق الحكومــي كمــا يزعــم، ال ينــم عــن نيتــه ترامــب انتهــاج سياســة معتدلــة أو عقالنيــة انمــا 
جــاء بإقــرار منــه بعــدم نجــاح السياســة التــي انتهجهــا اثــر امــالءات هــذا الفريــق وعليــه ان يغيــر 
مــن سياســته لكــن هــذه المــرة باســلوب نفاقــي ومخــادع عســى ان يســتطيع هــذه المــرة تمريــر 
سياســات اميــركا االســتكبارية والشــيطانية التــي تؤمــن لهــا المصالــح الالمشــروعة فــي الهيمنــة 
ــا فــي  ــركا مآربه ــروات الشــعوب لكــن هيهــات وهيهــات ان تحقــق امي ــى مقــدرات وث والســطو عل
ــد  ــى صعي ــة التــي اوجــدت صحــوة ليــس عل زمــن تعاظــم وانتصــارات محــور المقاومــة المتالحق

المنطقــة فقــط بــل علــى الصعيــد العالمــي.

المانيا: إقالة "بولتون" قد تثمر 
في حل األزمة حول ايران

برليــن - وكاالت انبــاء:- أعــرب وزيــر الخارجيــة 
ــهم  ــه بــأن تس ــن أمل ــاس"، ع ــو م ــي "هايك األلمان
لشــؤون  األمريكــي  الرئيــس  مستشــار  إقالــة 
األمــن القومــي، جــون بولتــون، فــي إنجــاح الجهــود 

ــران. ــول إي ــة ح ــة لحــل األزم المبذول
فــي  بهــا  أدلــى  تصريحــات  فــي  "مــاس"  وقــال 
مناقشــة  أثنــاء  االربعــاء،  أمــس  االلمانــي  البرلمــان 
القــرار اإلداري  2020: "ربمــا  الفدراليــة للعــام  الميزانيــة 
ــم اتخــاذه فــي واشــنطن يحمــل معــه  ــذي ت ــر ال األخي
إشــارة جيــدة مفادهــا أننــا سنســير قدمــا فــي الطريــق”.

وكان البيــت األبيــض قــد اعلــن مســاء الثالثــاء، 
أن نائــب بولتــون، تشــارلز كوبرمــان، هــو الــذي 
لشــؤون  الرئاســي  المستشــار  بأعمــال  ســيقوم 

ــي. ــن القوم األم


