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الخزعلي: نمتلك أدلة على تورط..تتمة
ويضيــف كاتــب المقــال فــي الصحيفــة االميركيــة ، أن الريــاض بــدأت اســتخدام 
روبوتــات  وإنشــاء   ، العــراق  فــي  العنيفــة  االحتجاجــات  إلدامــة  التواصــل  منصــات 
أو برمجيــات آليــة الســتهداف وســائل اإلعــالم الغربيــة ، ونشــر تغريــدات مــن قبــل 
مســتخدمين مواليــن للســعودية للترويــج لشــعارات »أنقــذوا شــعب العــراق« ونشــر 

مشــاعر مناهضــة اليــران.
ــذ  ــب بمكافحــة الفســاد وتنفي ــت ســلمية وتطال ــن ان االحتجاجــات كان وبالرغــم م
المطالــب المشــروعة للشــعب ، اال ان المنصــات االلكترونيــة الســعودية حفــزت شــعور 
االســتياء لــدى النــاس مــن خــالل رفــع زخــم الكــره تجــاه الحكومــة ، فــي محاولــة فاشــلة 
إلربــاك الوضــع االمنــي وإســقاط الدولــة العراقيــة وخلــق حالــة فوضــى تعيــد البــالد الــى 

اوضــاع مــا قبــل النصــر علــى داعــش االرهابــي.

فصائل المقاومة: نرفض كل..تتمة
وأشــارت إلــى أنهــا عقــدت اجتماعــًا بهــذا الخصــوص قبــل شــهر مــن اآلن، وبحثــت 
مخاطــر ســلوك العــدو الجديــد، وأوعــزت للجهــات المختصــة بضــرورة القيــام بخطــوات 

تحبــط توجــه العــدو الجديــد.
ورأت الغرفــة أن ذهــاب العــدو لجمــع المعلومــات االســتخبارية تحــت غطــاء جمعيــات 
خيريــة ومؤسســات صحيــة وأخــرى ســياحية جــاء نتيجــة التحــدي الــذي فرضتــه 
األجهــزة علــى العــدو بعــد كشــف جــزء كبيــر مــن عمالئــه، مثمنــة مــا قــام بــه عــدد كبيــر 

مــن المواطنيــن بإبــالغ األجهــزة المختصــة حــول مــا يقــوم بــه العــدو.
وأكــدت أن تعاطــي بعــض الشــخصيات الفلســطينية مــع المنســق وضبــاط مكتبــه 
خطــورة بالغــة، وســلوك يتنافــى مــع القيــم الوطنيــة، وقــررت رفــع الغطــاء عــن كل 
شــخص يتعاطــى مــع المنســق الــذي يعــد ضابطــا مركزيــا فــي وزارة الحــرب الصهيونيــة.

كمــا ناقشــت غرفــة العمليــات المشــتركة ســلوك العــدو المشــين فــي االغتيــال 
ــع التواصــل  ــر مواق ــا ونشــرها عب ــر فبركــة قصــص ال أصــل له ــن، عب ــوي للمقاومي المعن
اغتيــال  علــى  قدرتــه  لعــدم  الســلوك  لهــذا  ذهــب  العــدو  أن  ووجــدت  االجتماعــي، 
ــع  ــو جمي ــتركة تدع ــة المش ــإن الغرف ــا ف ــة، وهن ــية رد المقاوم ــديا خش ــن جس المقاومي
أبنــاء شــعبنا لعــدم التعاطــي مــع ســلوك العــدو المشــين، والعمــل بأصــول شــعبنا القائمــة 

ــاوم. ــر مق ــى احتضــان كل ثائ عل

سوريا: مصممون على التصدي..تتمة
ــف الهجــرة جــان أســيلبورن  ــف مل ــة لوكســمبورغ المكل ــر خارجي ــدوره أعــرب وزي ب
فــي تصريــح للصحفييــن عــن أملــه بــأال يقــوم النظــام التركــي بــأي عمــل عدوانــي 
تجــاه ســوريا مشــيرا إلــى أن نتائــج أي عــدوان ســتطال أوروبــا عبــر موجــة جديــدة مــن 

الالجئيــن والمهجريــن.
ــران  ــدء عــدوان تركــي بالطي ــي الحســكة بب ــاد مراســل ســانا ف ــب اخــر أف مــن جان

ــي. ــف الحســكة الشــمالي الغرب ــن بري ــة رأس العي ــى مدين عل
ــن  ــة رأس العي ــى مدين ــًا عل ــًا مكثف ــًا تركي ــًا ومدفعي ــًا جوي ــأن قصف ــر المراســل ب وذك
تســبب بحركــة نــزوح كبيــرة لألهالــي مشــيرًا إلــى أن العــدوان التركــي اســتهدف مواقــع 

ميليشــيا “قســد” فــي قــرى المشــرافة وخربــة البنــات بريــف رأس العيــن.

نصر الله: األميركان ال يحفظون..تتمة
واشــار الــى كالم ســماحة القائــد الخامنئــي عندمــا رفــض أي مفاوضــات مــع الواليــات 
المتحــدة األميركيــة، مؤكــدا أن التجربــة تقــول بــأن ال عهــد لهــم وال ميثــاق وال ذمــة وال 

يحترمــون االتفاقــات وال حليــف لهــم.
واضــاف: ننظــر مــاذا فعلــوا اليــوم باألكــراد وهــذه رســالة لــكل شــعوب المنطقــة ولــكل 
مــن يراهــن علــى األميــركان، ونســأل أمــا آن اآلوان لــكل هــذه التجــارب التــي مــرت أن 
ــة عليهــم ال  ــم أن المراهن ــارات صحيحــة ويعل ــا صاحــب عقــل ويفتــش عــن خي يدركه

تــؤدي إال الــى الخســارة.؟

اللواء سالمي: نمتلك أحدث..تتمة
راض عــن تقــدم قدراتنــا الدفاعيــة لكنــه غيــر قانــع بهــا، وبنــاء عليــه يتوجــب علينــا 

العمــل لتحقيــق المزيــد مــن التقــدم فــي هــذا المجــال.
مــن جانبــه أعلــن قائــد ســالح البحريــة لحــرس الثــورة االســالمية االدميــرال علــي 
رضــا تنكســيري، انــه تــم أمــس االربعــاء إزاحــة الســتار عــن أســرع زورق بحــري محلــي 

الصنــع تصــل ســرعته الــى 90 عقــدة بحريــة فــي الســاعة.
واضــاف: بعــون اهلل ســنتجه فــي المســتقبل القريــب الــى تصنيــع زوارق بحريــة 

ــي الســاعة. ــة ف ــدة بحري ــى 100 عق تصــل ســرعتها ال
وأوضــح، أننــا مدينــون بتطــور البــالد للشــباب وقائــد الثــورة، مضيفــا: العــدو لــن يكــون 

راضيــا عنــا أبــدا، ووفًقــا للقــرآن، لــن يكــون العــدو راضيــا إال عندمــا يجعلنــا مثلــه.
ــود  ــث للعه ــدو الناك ــع الع ــاوض م ــن التف ــد ســالح البحــر للحــرس: اليمك ــال قائ وق
ــدو. ــدي للع ــة التص ــن خــالل الجاهزي ــط م ــتطاعتنا فق ــة، وباس ــا المختلف ــول القضاي ح

ــت  ــد حقق ــة ق ــوات المســلحة االيراني ــة الق ــرال تنكســيري ان جاهزي واوضــح االدمي
األمــن واالســتقرار فــي منطقــة الخليــج الفارســي، مضيفــا: لقــد بعثــت ايــران مــرارا 
برســالة الــى دول الخليــج الفارســي مفادهــا أن أمــن هــذه المنطقــة هــو مســؤولية دولهــا، 
وأننــا قــادرون علــى إقامــة هــذا األمــن مــن خــالل الوفــاق مــع الــدول المجــاورة فــي الخليــج 

الفارســي.
واشــار الــى ان تواجــد االجانــب فــي المنطقــة قــد عــرض امــن المنطقــة الــى الخطــر، 
مضيفــا: انهــم )االجانــب( يســعون إلــى إضفــاء الشــرعية علــى وجودهــم غيــر المشــروع 
بحجــة انعــدام األمــن، ومــن ناحيــة أخــرى يســعون الــى جنــي االربــاح مــن بيــع األســلحة 

لذلــك يحاولــون اشــعال الحــروب.
واشــار الــى أن أي إجــراء مــن قبــل األجانــب فــي منطقــة الخليــج الفارســي ســيؤدي 
الــى حــدوث كارثــة بيئيــة، مضيفــا: تبلــغ مســاحة الخليــج الفارســي 250 كيلومتــرا 
مربعــا، ودوران الميــاه فيــه يســتغرق حوالــي عامــا واحــدا، ونحــن بحاجــة الــى ان نكــون 

ــا. ــوا األمــن لن ــن يجلب ــدرك أنهــم ل ــة العــدو، وان ن مســتعدين لمواجه

دعموش: انسحاب القوات..تتمة
 للهيمنــة علــى المنطقــة واضعــاف دولهــا ليبقــى الكيــان الصهيونــي هــو األقــوى، 
وعندمــا فشــلوا وعجــزوا عــن تحقيــق أهدافهــم أعترفــوا بعبثيــة هــذه الحروب وســخافتها، 
وإســتخفوا بحلفائهــم، وهــا هــم يتركــون االكــراد فــي شــمال ســوريا ليواجهــوا مصيرهــم 

لوحدهــم بعــد ان كانــوا قبــل ذلــك قــد تركــوا الســعودية واالمــارات.
ــا  ــة لحلفائه ــر أهمي ــات المتحــدة ال تعي ــى أن الوالي ــي عل ــل إضاف ــذا دلي واضــاف: ه
ــة  ــي والحماي ــم االميرك ــى الدع ــات عل ــدول والجه ــذه ال ــان ه ــم، وأن ره وتســتخف به
ــن  ــى ع ــات المتحــدة تتخل ــى ســراب، فالوالي ــان عل ــان خاســر، وره ــو ره ــة ه االميركي
ــا. ــح حلفائه ــع مصال ــا م ــارض مصالحه ــا تتع ــا عندم ــن مصالحه ــى ع ــع وال تتخل الجمي

ــل  ــي الداخ ــي ف ــى االمريك ــون عل ــن يراهن ــن الذي ــوش اللبنانيي ــيخ دعم ــا الش ودع
ويبنــون االوهــام علــى االجــراءات االمريكيــة الــى أن يأخــذوا العبــرة مــن الســعودية 
واالمــارات واالكــراد وغيرهــم، ممــن راهنــوا علــى اميــركا وخيبــت اميــركا آمالهــم وباعتهــم 
وتركتهــم فــي مســتنقع االزمــات يتخبطــون، مــن دون أن تتحــرك للدفــاع عنهــم اال فــي 

ــدات الفارغــة. ــة والتهدي حــدود االســتنكارات والمواقــف الكالمي
واشــار الــى أن علــى اللبنانييــن أن ال يكونــوا امريكييــن اكثــر من االمريكــي، خصوصًا 
فيمــا يتعلــق بالعقوبــات التــي تفرضهــا الواليــات المتحــدة علــى لبنــان والشــعب اللبنانــي 

والمؤسســات والبنوك واالشخاص.

إحياء الذكرى الثالثة لمجزرة..تتمة
 راح ضحيتهــا مايقــارب مــن ســبعمائة شــهيد وجريــح غالبيتــه مــن األطفــال والنســاء، 

بإســتهدافه القاعــة الكبــرى فــي العاصمــة صنعــاء بغارتيــن خــالل مجلــس عــزاء.
وأحيــا أهالــي واقــارب الضحايــا المتضرريــن مــن المجــزرة الذكــرى الثالثــة للجريمــة 
وحضــروا الــى هنــا الســتذكار الواقعــة االليمــة علــى مســتوى اليمــن ككل حيــث رفعــوا 
ــبة  ــوا لمحاس ــزرة وتدع ــتنكر المج ــات تس ــة والفت ــل القاع ــى مداخ ــا عل ــورا للضحاي ص

تحالــف العــدوان الســعودي الــذي ســبق وان اقــر بهــذه الجريمــة.
ــة العاصمــة صنعــاء فعاليــة خطابيــة حضرهــا حشــد مــن المســؤولين  ونظمــت أمان
ــم  ــا الجرائ ــي مجمله ــات اســتنكرت ف ــن الكلم ــدد م ــا ع ــت فيه ــا وألقي ــي الضحاي وأهال
ــة  ــن وداعي ــدوان الســعودي بحــق المدنيي ــف الع ــا تحال ــزال يرتكبه ــي الي والمجــازر الت

ــات فــي ســبيل االنتصــار للشــهداء. ــد مــن الصمــود الثب ــى المزي ال
وأكــد رئيــس حكومــة االنقــاذ اليمنيــة د.عبــد العزيــز بــن حبتــور خاللــه كلمتــه فــي 
الفعاليــة الخطابيــة التــي أقيمــت فــي صنعــاء: ســنواصل الثبــات لهــذه المســيرة الطويلــة 
التــي أختطهــا الشــهداء مــن كل محافظــات اليمــن ومثلــت الموقــع للشــهداء الذيــن 

جمعتهــم قضيــة واحــدة وهــي قضيــة الدفــاع عــن الوطــن اليمــن.
ــادات مســاء  ــة الجيــش الســعودي بينهــم قي ــل وجــرح عــدد مــن مرتزق ــًا، ُقت ميداني

ــة تســلل لهــم فــي مربــع شــجع بمحــور نجــران. ــر إفشــال محاول ــاء، إث الثالث
كمــا شــن الجيــش واللجــان الشــعبية أمــس األربعــاء، علــى مواقــع وتحصينــات 
المرتزقــة فــي الســالن بمديريــة المصلــوب بمحافظــة الجــوف، أدت لقتــل وجــرح العديــد 

مــن المرتزقــة وتكبيدهــم خســائر ماديــة كبيــرة.
وكبــد الجيــش واللجــان الشــعبية الخونــة المخدوعيــن خســائر فــي األرواح والعتــاد 
بعمليــات عســكرية فــي غــرب مفــرق الوازعيــة بمحافظــة تعــز ومقتــل وجــرح عــدد منهــم.
ــة  ــة للخون ــا، أن وحــدة الهندســة العســكرية فجــرت آلي وأضــاف المصــدر لصحيفتن
بانفجــار عبــوة ناســفة فــي جبهــة حــام بمديريــة المتــون بالجــوف ومصــرع وجــرح مــن 

علــى متنهــا.
وأكــد المصــدر مصــرع وجــرح مجموعــة مــن المنافقيــن بينهــم قيــادي بانفجــار عبــوة 

ناســفة بهــم بالقــرب مــن مجمــع المتــون بالمحافظــة عينهــا.
مــن جانبهــا نفــذت وحــدة القناصــة بالجيــش واللجــان الشــعبية ألفيــن و739 عمليــة 
اســتهدفت الغــزاة والمرتزقــة فــي مختلــف الجبهــات خــالل شــهري أغســطس وســبتمبر 

2019م.
وأوضــح المتحــدث الرســمي للقــوات المســلحة العميــد يحيــى ســريع، أن إجمالــي 
ــات  ــا عملي ــة منه ــن و739 عملي ــت ألفي ــهرين بلغ ــالل الش ــة خ ــدة القناص ــات وح عملي
قنــص فــي جبهــات الحــدود أدت إلــى مصــرع 15 جنديــًا ســعوديًا فيمــا اســتهدفت معظــم 

عمليــات القنــص المتورطيــن بخيانــة البلــد كمــا اســتهدفت وحــدة القناصــة 45 آليــة.
يشــار الــى أن ســالح القنــص التابــع لمجاهــدي للجيــش واللجــان الشــعبية يكبــد 
قــوى العــدوان األمريكــي الســعودي والمرتزقــة خســائر بشــرية جســيمة فــي مختلــف 

الجبهــات الداخليــة والخارجيــة.

الى األكراد في سوريا..تتمة
ــراد  ــى األك ــر اهلل ال ــيد نص ــه الس ــه ب ــذي توج ــاب ال ــى الخط ــف عل ــام ونص ــد ع بع
فــي ســوريا ودعوتــه الــى الحــذر مــن الغــدر األميركــي، يعلــن الرئيــس األميركــي دونالــد 
ترامــب ســحب »قواتــه« مــن ســوريا، تــارًكا »أدواتــه« األكــراد بمواجهــة القــوة العســكرية 
التركيــة. لكــن الرجــل لألمانــة، لــم ينــس أن يطيّــب خاطرهــم بكلمــات غــرّد بهــا عبــر 
حســابه علــى »تويتــر«: »ربمــا نكــون فــي طــور مغــادرة ســوريا، لكننــا لــم نتخــل عــن 

األكــراد، وهــم شــعب متميــز ومقاتلــون رائعــون، بــأي شــكل مــن األشــكال«.
* العهد

الرئيس روحاني: مؤامرة..تتمة
الجمهورية االسالمية في ايران قد انتهت وفشلت أميركا في تحقيق ذلك.

واشــار الــى التطــورات فــي المنطقــة، قائــاًل: ال تــزال تشــاهد النيــران فــي جميــع أنحاء 
ــط  ــن المتوس ــرب م ــا بالق ــن وأحيانً ــي اليم ــران ف ــذه الني ــاهد ه ــث تش ــة، حي المنطق

والحــدود التركيــة والســورية.
واضــاف: إن الحكومــة التركيــة لديهــا مخــاوف بشــأن حدودهــا الجنوبيــة ومــن حقهــا 
أن تعالــج تلــك المخــاوف، يجــب ان يتــم اختيــار الطريــق واالســلوب الصحيــح فــي هــذا 

المســار.
وتابــع، أعلنــا فــي قمــة الــدول الثــالث ايــران وروســيا وتركيــا، أن الحــل األمنــي   علــى 
الحــدود الشــمالية الســورية والجنوبيــة التركيــة يمكــن فقــط عبــر تواجــد الجيــش 
الســوري ويجــب علينــا توفيــر كل االرضيــات لتواجــد الجيــش الســوري فــي هــذه 
المناطــق. وباقــي الــدول يجــب ان تقــدم المســاعدة وان يغــادر األمريكيــون المنطقــة ، 

ــش الســوري. ــب الجي ــى جان ــوا ال ــة ايضــًا يجــب ان يكون ــي المنطق ــراد ف واألك
وأوضــح رئيــس الجمهوريــة، ان االســلوب الــذي تــم اختيــاره اليــوم واالتفاقــات التــي 
ــق والشــقيق  ــد الصدي ــة، ونحــن ندعــو البل ــن تخــدم المنطق ــت وراء الكواليــس ل حدث
تركيــا وحكومتهــا الــى بــذل المزيــد مــن الدقــة والصبــر فــي مثــل هــذه األمــور. وإعــادة 

النظــر فــي المســار الــذي تــم اختيــاره.
واضــاف: المســار الــذي تــم اختيــاره للمنطقــة ليــس مناســبًا، ألننــا اليــوم فــي وضــع 
يجــب ان يســود فيــه الســالم فــي المنطقــة وعــودة الالجئيــن الســوريين إلــى بالدهــم 

بشــكل ســريع.
اليــوم ليســت شــمال ســوريا  الرئيســية  القضيــة  واكــد رئيــس الجمهوريــة، ان 
وشــرق الفــرات بــل المشــكلة األولــى فــي المنطقــة هــي إدلــب التــي تجمــع فيهــا جميــع 
اإلرهابييــن. نأمــل مــن دول المنطقــة المســاعدة فــي هــذا الشــأن وأن تكــون الحكومــة 

ــة. ــدة فــي المنطق ــة ايضــًا لكــي ال نواجــه مشــكلة جدي ــر دق ــة أكث التركي

القائد: ايران لم تتخذ..تتمة
 الميداليــات فــي مســابقات االولمبيــاد العلمــي الوطنيــة والدوليــة، اشــار الــى الموقــف 
الحــازم والشــجاع للجمهوريــة االســالمية فــي ايــران حــول الحرمــة الشــرعية الســتخدام 
ــق اال  ــي هــذا الطري ــى اتخــاذ الخطــى ف ــا عل ــا ورغــم قدرتن ــال: انن ــة، وق ــة النووي القنبل
اننــا وعلــى أســاس االســالم العزيــز اعلنــا بــان اســتخدام هــذا الســالح وتخزينــه حــرام 
شــرعا علــى االطــالق، لــذا فانــه ال ســبب يدعونــا لرصــد النفقــات النتــاج وامتــالك ســالح 

اســتخدامه حــرام اطالقــا.
ــة التطــور العلمــي فــي البــالد  واكــد ســماحة قائــد الثــورة االســالمية ضــرورة مواصل
ــز  ــى الحمــاس والحواف ــم ،واشــار ال ــة المتســارعة فــي العال فــي خضــم الحركــة العلمي
الجديــرة باالشــادة والثقــة بالنفــس لــدى الشــباب النخبــة، مشــددا علــى ضــرورة معالجــة 

مشــاكل النخبــة بتنفيــذ ومتابعــة الوثيقــة االســتراتيجية لشــؤون النخبــة.
واضــاف ســماحته، ان الحركــة العلميــة المنطلقــة فــي البــالد بحاجــة الــى الديمومــة 
ــو  ــل النان ــة فــي بعــض الفــروع الناشــئة مث ــران العلمي ــان مراتــب اي وبطبيعــة الحــال ف
والتكنولوجيــا الحيويــة تبعــث علــى الكثيــر مــن الفخــر لكنهــا ليســت كافيــة اطالقــا وال 

ينبغــي القناعــة بهــا بــل يتوجــب مواصلــة التقــدم العلمــي بتســارع.
واعتبــر ســماحة القائــد بعــض المشــاكل العلميــة فــي البــالد بانهــا ناجمــة عــن نقــص 
التحقيــق العلمــي، واضــاف: فــي ظــل جهــود النخــب يمكــن الوصــول الــى حلــول جيــدة 

لهــذه القضايــا.

واعتبــر ســماحته ترافــق العلــم مــع الثقافــة االنســانية الصحيحــة بانــه يوفــر االرضيــة 
الســتخدام البشــرية للمنافــع الحقيقيــة للعلــم والمعرفــة واضــاف، ان العلــم النــووي 
المهــم جــدا والنافــع جــدا حينمــا يترافــق مــع ثقافــة الهيمنــة الخاطئــة فانــه يــؤدي الــى 

ــة النوويــة ويتحــول الــى تهديــد كبيــر للعالــم والبشــرية. انتــاج القنبل
ــم  ــن التعل ــى وال نســتنكف م ــا ال نأب ــورة االســالمية، انن ــد الث واضــاف ســماحة قائ
لكننــا ال نريــد ان تصبــح جامعاتنــا مؤديــة لــدور إعــادة انتــاج الجامعــات االميركيــة بــذات 

ــة. ــة الخاطئ ــة الغربي الثقاف
واعــرب ســماحته عــن ســروره لالجــواء االيرانيــة االســالمية للمجموعــات الناشــطة 
فــي مجــال الخاليــا الجذعيــة والنانــو والتكنولوجيــا الحيويــة والنوويــة، واضــاف: ان 
النخــب الناشــطة فــي هــذه المجــاالت تعتبــر العمــل العملــي نوعــا مــن الجهــاد وان هــذا 

الفكــر والرؤيــة امــر ضــروري فــي جميــع االجــواء الجامعيــة.
ــم  ــرب اســيا والعال ــة غ ــع النخــب بمنطق ــات وجم ــة العالق ــع ســماحته، ان اقام وتاب
ــع  ــي جمي ــم ف ــي العال ــق ف ــة للح ــب الداعي ــى النخ ــة وحت ــور المقاوم ــالمي ومح االس
الــدول ومنهــا اميــركا واوروبــا، بامكانــه فــي ظــل نــوع مــن البنــاء المؤسســي ان يــؤدي 

ــح«. ــر الصحي ــة« و«الفك ــة والنبيل ــة النظيف ــج »المعرف ــم وتروي ــى تقدي ال
وقــال ســماحة قائــد الثــورة االســالمية، ان طريقنــا ليــس االشــتراكية وال الديمقراطيــة 
الليبراليــة بــل اننــا وببركــة االســالم قدمنــا طريقــا ثالثــا للشــعوب حيــث يتوجــب علينــا 
ــوب  ــذاب القل ــا مضــى الجت ــر مم ــد اكث ــذل الجه ــي ب ــكالم المنطق ــل وال ــي ظــل العم ف
ــرب  ــة الغ ــد لثقاف ــوذ المتزاي ــن النف ــاذ الشــعوب م ــد للبشــرية وانق ــق المفي ــذا الطري له

المنحطــة.

ظريف: إرهاب اميركا..تتمة
كان فــي زمــن مــا يقتصــر علــى تقليــص وعرقلــة النشــاطات اإلقتصاديــة فــي بعــض 
بـ”الحــرب  ترامــب  أســماها  التــي  الجديــدة  األميركيــة  الحــرب  أدوات  لكــن  الــدول، 

اإلقتصاديــة” رســميا، تســتهدف مباشــرة معيشــة المدنييــن وصحتهــم”. 
وقــال وزيــر الخارجيــة: العصــر الحاضــر هــو عصــر تشــابك اإلقتصــاد والتجــارة علــى 
والخدمــات،  األمــوال  رؤوس  ان ظاهــرات كعولمــة  مبينــا  العالميــة،  الســاحة  صعيــد 
ــا تعــد عالمــات هامــة  ــن العالمــي، كله ــاج والعــرض والتأمي والترابــط التسلســلي لإلنت

ــدان. ــى تشــابك اقتصــادات البل تشــير ال
ــو ضــد الشــعب  ــك بومبي ــره االميركــي ماي ــة تصريحــات نظي ــر الخارجي ــر وزي واعتب
االيرانــي بانهــا تمثــل ارهابــا وجريمــة حــرب. واشــار بانــه علــى الشــعب االيرانــي ان اراد 
الحصــول علــى الغــذاء فليرغــم نظامــه علــى تغييــر سياســاته، وقــال: بومبيــو ليــس لــه 
رجــال قانــون جيــدون ليقولــوا لــه بــان هــذا الــكالم يعنــي االرهــاب وجريمــة حــرب النــه 
لــو تالحظــون تعريــف جريمــة حــرب فــان التجويــع يعــد مــن امثلتــه كمــا ان االرهــاب 

يعــد مــن امثلــة الجرائــم الدوليــة.
وبشــأن االوضــاع الراهنــة فــي العــراق شــدد الوزيــر ظريــف بالقــول: أن فئــة ضئيلــة 

جــدا ال تمثــل الشــعب العراقــي حاولــت اســتغالل همــوم هــذا الشــعب. 
واضــاف: إننــي اشــعر أن لــدى الشــعب العراقــي همومــًا محقــة تمامــًا وأن الحكومــة 
الهمــوم  هــذه  لمعالجــة  أنهــا ســتبذل كل جهودهــا  ايضــا  اعلنــت صراحــة  العراقيــة 
والمتاعــب التــي يعانــي منهــا الشــعب العراقــي ولكــن مــن جانــب آخــر هنالــك البعــض 

ــي. ــل الشــعب العراق ــة جــدًا وال تمث ــة ضئيل ســعوا الســتغالل هــذه الهمــوم وهــم فئ

بيلوسي تتهم البيت األبيض بـ"محاولة إخفاء 
وقائع على نحو غير قانوني"

وكاالت:- اعتبــرت رئيســة مجلــس النــواب األميركــي أن رفــض البيــت األبيــض التعــاون مــع الكونغرس 
فــي التحقيــق بشــأن احتمــال إطــالق إجــراءات لعــزل الرئيــس دونالــد ترامــب "محاولــة إلخفــاء وقائــع علــى 

نحــو غيــر قانونــي".
وقالــت رئيســة المجلــس، نانســي بيلوســي، فــي بيــان لهــا أمــس الثالثــاء، إن إعــالن البيــت األبيــض 
رفضــه التعــاون هــو "ببســاطة محاولــة أخــرى إلخفــاء الحقائــق حــول الجهــود المشــينة إلدارة ترامــب للضغــط 

علــى قــوى أجنبيــة مــن أجــل التدخــل فــي انتخابــات 2020".
وأبلــغ البيــت األبيــض الكونغــرس بأنــه يرفــض التعــاون مــع التحقيــق الجــاري فــي مجلــس النــواب، 

معتبــرا أن هــذا التحقيــق يفتقــد إلــى الشــرعية الدســتورية.
وقــال محامــي البيــت األبيــض، بــات ســيبولوني، فــي رســالة إلــى بيلوســي إن "تحقيقكــم يفتقــد إلــى 
األســس الشــرعية الدســتورية أو أدنــى مظاهــر الحيــاد"، مضيفــا أنــه فــي ظــل هــذه الظــروف "لــن يســمح 

الرئيــس ترامــب إلدارتــه بالمشــاركة فــي هــذا التحقيــق المنحــاز".
ــون إلغــاء نتائــج انتخابــات 2016 وحرمــان األمريكييــن مــن  وجــاء فــي رســالة ســيبولوني: "أنتــم تحاول

الرئيــس الــذي اختــاروه بحريــة".
وتابــع محامــي البيــت األبيــض: "نأمــل، فــي ضــوء الثغــرات الكثيــرة التــي رصدناهــا فــي إجراءاتكــم، أن 
تتخلــوا عــن جهودكــم الحاليــة الباطلــة والراميــة إلــى إطــالق إجــراءات العــزل، وأن تنضمــوا إلــى الرئيــس 

فــي التركيــز علــى األهــداف الكثيــرة التــي تهــم األمريكييــن".
واحتج البيت األبيض خصوصا على عدم إجراء مجلس النواب تصويتا رسميا إلطالق التحقيق.

وفد من الكونغرس األمريكي يزور الجزائر
وكاالت:- قــام وفــد مــن الكونغــرس األمريكــي بقيــادة العضــو الديمقراطــي ســتيفان لينــش، بزيــارة إلــى 

الجزائــر، للتعــرف علــى تطــورات األوضــاع فــي البــالد.
ذكــرت صحيفــة "الخبــر" الجزائريــة، إن وزيــر الشــؤون الخارجيــة صبــري بوقــادوم، اســتقبل بمقــر وزارة 
ــى  ــيرا إل ــي، مش ــرس األمريك ــن الكونغ ــدا ع ــة، وف ــر العاصم ــاء، بالجزائ ــس الثالث ــة، أم ــؤون الخارجي الش
ــوزارة عــن جــدول أعمالهــا، تأتــي فــي وقــت يراقــب فيــه المجتمــع الدولــي  ــارة، التــي لــم تفصــح ال أن الزي

تطــورات األوضــاع فــي البــالد.
وأضافــت الصحيفــة الجزائريــة: "رغــم أن زيــارات أعضــاء الكونغــرس األمريكــي باتــت مألوفــة للجزائــر، 
إال أن الســياق الحالــي، الــذي تحضــر فيــه الســلطة لالنتخابــات الرئاســية يجعــل مجــيء شــخصيات مــن 
هــذا النــوع مثــارا للكثيــر مــن التأويــالت"، مشــيرا إلــى أن ذلــك يأتــي فــي ظــل حالــة الترقــب، التــي تعيشــها 

عــدة عواصــم عالميــة بخصــوص الوضــع فــي البــالد.
وتحــاول الســلطة عبــر وزارة الخارجيــة الدفــاع عــن وجهــة النظــر الرســمية بضــرورة الذهــاب إلــى 
االنتخابــات فــي أســرع وقــت ممكــن، النتخــاب رئيــس يحظــى بالشــرعية وإنهــاء فتــرة الفــراغ السياســي 

ــة، التــي طــال أمدهــا. الحالي
وتابعــت: "هــذا العمــل الخارجــي المكثــف مــع الشــركاء األجانــب يزيــل، فــي نظــر الســلطة، فكــرة أن 
الجزائرييــن يرفضــون الذهــاب لالنتخابــات الرئاســية، وهــو االنطبــاع الســائد خارجيــا إذا تــم قيــاس ذلــك 

علــى مواقــف بعــض األطــراف األجنبيــة، خاصــة مــن البرلمــان األوروبــي".
وأوضحــت الصحيفــة الجزائريــة أن رئيســة اللجنــة الفرعيــة لحقــوق اإلنســان فــي البرلمــان األوروبــي، 
ــا تســتعد الســتقبال  ــرت أنه ــد أن ذك ــن، بع ــارت جــدال واســعا خــالل األســبوعين الماضيي ــا، أث ــا أرين ماري

ممثليــن عــن الحــراك الشــعبي فــي الجزائــر.
وأعلنت أرينا أنها مع الجزائريين الرافضين، تنظيم االنتخابات الرئاسية، حسب قولها.

وبــرزت هــذه البرلمانيــة، فــي ســبتمبر/ أيلــول الماضــي، مــن خــالل تنديدهــا باعتقــال الناشــط 
ــلطات  ــرف الس ــن ال تعت ــيين"، الذي ــجناء السياس ــراح "الس ــالق س ــا إلط ــو، ودعوته ــم طاب ــي كري السياس
الجزائريــة بوجودهــم، وتطــور األمــر إلــى غايــة اضطــرار االتحــاد األوروبــي إلصــدار موقــف رســمي، وأعلــن 

فيــه أنــه يأمــل أن تســتجيب االنتخابــات الرئاســية لتطلعــات الشــعب الجزائــري.


