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عبدالمهدي: النسمح بتعطيل الحياة..تتمة
  وأوضــح خلــف، أن »مــا يجــري فــي مينــاء أم قصــر ســبب أضــرارًا بالغــة للمواطــن«، مؤكــدًا أن »العــراق 

لديــه التزامــات للحفــاظ علــى موانــئ النفــط«.
  وأشــار الناطــق باســم القائــد العــام للقــوات المســلحة، إلــى أن »خليــة االزمــة التــي شــكلها رئيــس 

ــاد دائــم لتلبيــة مطالــب المتظاهريــن«. ــوزراء فــي انعق ال
بــدوره دعــا رئيــس ائتــاف دولــة القانــون، نــوري المالكــي، المتظاهريــن بتشــكيل وفــد تفاوضــي 

لاســراع بحــل االزمــة واحتــواء االحــداث الجاريــة.
وقــال المالكــي فــي نــص البيــان الــذي حصــل عليــه موقــع »الغديــر«،  انــه« نتابــع بقلــق بالــغ التطــورات 
ــاق  ــف وازه ــداد والمحافظــات واســتمرار مسلســل العن ــي بغ ــة ف ــى الســاحة العراقي ــة المؤســفة عل االمني

األرواح مــن قبــل المتظاهريــن واألجهــزة االمنيــة«.
وعبــر المالكــي فــي بيانــه، قائــا: يقلقنــا مــا رافــق ذلــك مــن تعطيــل للحيــاة العامــة وتداعياتــه علــى امــن 

البــاد واســتقرارهاواقتصادها وعمــل المؤسســات الحكوميــة . والــوزارات والجامعــات والمــدارس«.
مــن جهــة اخــرى طالــب تحالــف الفتــح بزعامــة هــادي العامــري المتظاهريــن بـــ “اســتنكار” عمليــات غلــق 
الطــرق العامــة والجســور وتعطيــل المصالــح الوطنيــة والمــدارس، فيمــا دعــا رئيــس الحكومــة عــادل عبــد 

المهــدي إلــى عــدم الســماح بالفوضــى.
ــا فيــه الــى  وقــال التحالــف فــي بيــان تلقــى “نــاس” نســخة منهامــس   إنــه “فــي الوقــت الــذي وقفن
جانــب جماهيــر شــعبنا فــي مطالبهــم المشــروعة نقــف مــع  قــرار حشــودهم اليوميــة فــي ســاحات الحريــة 
والتحريــر، نطالبهــم بوقفــة مســؤولة  الســتنكار عمليــات غلــق الطــرق العامــة والجســور وتعطيــل المصالــح 
الوطنيــة والمــدارس والمعاهــد وتخريــب االقتصــاد الوطنــي بإيقــاف العمــل في الموانــئ والمنافــذ الحدودية”.
ــراض  ــم االعت ــة باس ــكات االم ــى ممتل ــدي عل ــام والتع ــام الع ــرق النظ ــوم بخ ــض يق ــاف، أن “البع وأض
والعصيــان والحقــوق االجتماعيــة، واننــا فــي الوقــت الــذي نتقــدم فيــه بالشــكر للمتظاهريــن الســلميين فاننــا 
نطالبهــم برفــض هــذا المسلســل المنظــم لتخريــب المصالــح الوطنيــة ومرافقهــا الحيويــة وعــدم الســماح 

بالفوضــى التــي تشــوه مظاهراتهــم المطلبيــة”.
كمــا طالــب، “القائــد العــام للقــوات المســلحة واألجهــزة األمنيــة باتخــاذ كافــة اإلجــراءات لحفــظ األمــن 
ومحاســبة الخارجيــن علــى القانــون، وعــدم الســماح بمــا يجــري مــن فوضــى ال تضــر اال بمصالــح الشــعب 

العراقــي ومســتقبل ابنائــه”.

حماس: األطراف المطّبعة مع..تتمة
ــرائيلية  ــكارات اإلس ــدات واالبت ــول التجدي ــي ح ــا وعلن ــاص به ــاح خ ــة جن ــال بإقام ــيحظى االحت وس
ــى ســتة أشــهر، وفــق  ــدّ عل ــام المعــرض التــي تمت ــى مــدار أي ــع، وعــرض المنتجــات اإلســرائيلية عل الصن

ــة. الصحيف
وبمــوازاة ذلــك، أشــارت الصحيفــة العبريــة إلــى أّن الســلطات الســعودية أقــرت بمشــاركة إســرائيليين 

تســتعين بهــم المملكــة فــي بنــاء مدينــة »نيــوم« فــي مراحــل التخطيــط والبنــى التحتيــة.
ــاء  ــي بن ــا االســتعانة بإســرائيليين ف ــرّا له ــي الحكــم الســعودي، أق ــن ف ــة أّن مصدري وأكــدت الصحيف
المدينــة التــي تخطــط المملكــة إلقامتهــا علــى شــواطئ البحــر األحمــر حتــى العــام 2030، علــى مســاحة تمتــد 

لـــ26 ألــف كيلومتــر مربــع.

رئيسي: االستكبار يريد منع..تتمة
وتابــع قائــا: اليــوم نواجــه تهديــدات اقتصاديــة وبادنــا تمتلــك قــدرات كبيــرة، وقــد تصــور األعــداء أن 
ــراءات  ــدات واج ــن كل التهدي ــم م ــه بالرغ ــى، فان ــن بفضــل اهلل تعال ــران، ولك ــدات ستشــل اي ــذه التهدي ه
ــة االســامية  ــإن الجمهوري ــد مــن االجهــزة، ف ــراد والمؤسســات والعدي ــى األف ــا عل ــم فرضه الحظــر التــي ت
اليــوم تمضــي قدمــا نحــو االمــام بــكل قــوة واقتــدار ونواصــل تحقيــق أهدافنــا فــي البــاد والمنطقــة والعالــم.

واليتي: فرنسا والدول..تتمة
واضــاف ان فرنســا مثــل المانيــا واميــركا لــم تلتــزم بــاي مــن تعهداتهــا ونحــن النثــق بفرنســا وكلمــا مــا 
ســمعناه مــن فرنســا وباقــي الــدول كان مجــرد وعــود جوفــاء لــم تترجــم علــى االرض ... وهــم لــم يلتزمــوا 
بوعودهــم فقــط بــل زادوا مطالبهــم مــن ايــران ويريــدون منهــا الحــد مــن نفوذهــا االقليمــي وهــي مطالــب 

غيــر منطقيــة.
فهــم يريــدون ان يقولــوا لشــعوب العالــم انهــم يســعون لتحقيــق الســام ولكــن الحقيقــة هــي غيــر 
ــا  ــاق النــووي هــي انهــا التفــي بتعهداته ــة االعضــاء فــي االتف ــدول االوروبي ــركا وال ــا مــع امي ــك ، فتجربتن ذل
بــل العكــس حيــث ان اميــركا اعــادة فــرض الحظــر علينــا والــدول االوروبيــة انصاعــت لذلــك ومــا لــم تتخــذ 
فرنســا خطــوة عمليــة فاننــا نعتبرهــا دولــة ناكثــة للعهــد وهــي تســعى الــى ممارســة االالعيــب السياســية.

ايران تبدأ المرحلة الرابعة من..تتمة
ــوم فــي  ــات تخصيــب اليوراني ــاق النــووي أن ال تجــري عملي واضــاف، كان مــن المقــرر وبحســب االتف
منشــأة فــوردو النوويــة، عمليــة تخصيــب اليورانيــوم تشــتمل علــى عــدة مراحــل اولهــا نقــل شــحنة الغــاز الــى 
الموقــع وقــد تــم ذلــك، والمرحلــة الثانيــة هــو ايصــال الغــاز الــى خطــوط التغذيــة، وباقــي المراحــل ســيتم 

تنفيذهــا خــال الســاعات المقبلــة.
وأوضــح كمالونــدي، تســتغرق العمليــة عــدة ســاعات قبــل ان تصــل العمليــة الــى مرحلــة االســتقرار، ومــن 
ثــم ســيأتي مراقبــو الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة بعــد غــد الســبت مجــددا الــى هــذا الموقــع، وســيكون 

مســتوى تخصيــب اليورانيــوم فــي هــذه المنشــأة عنــد مســتوى 4.5 فــي المائــة.
ــة مــن االســتخراج  ــل بداي ــوم بالكام ــب اليوراني ــة دورة تخصي ــك تقني ــران تمتل ــدي ان اي ــد كمالون وأك

ــات. ــة التخلــص مــن النفاي وحتــى عملي
ــم اليــوم نقــل  ــد ت ــاء فق ــوم الثاث ــادرة ي ــي الص ــور روحان ــة الدكت ــس الجمهوري ــر رئي ــار أوام ــي اط وف
 »6UF« ــد اليورانيــوم ــادس فلوراي خــزان بزنــة 2800 كيلوغــرام يحتــوي علــى نحــو 2000 كغــم مــن غــاز س
تحــت اشــراف مراقبــي الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة مــن مجمــع الشــهيد احمــدي روشــن فــي »نطنــز« 
لتخصيــب اليورانيــوم الــى مجمــع الشــهيد علــي محمــدي فــي »فــوردو« لتخصيــب اليورانيــوم بهــدف ضخــه 

فــي اجهــزة الطــرد المركــزي.
هــذا و نشــر الرئيــس روحانــي أمــس االربعــاء تغريــدة علــى موقــع »تويتــر« باللغــة االنجليزيــة اشــار فيهــا 

الــى ان منشــأة فــوردو النوويــة ســتعود الــى مرحلــة التشــغيل الكامــل قريبــا .
وكتــب رئيــس الجمهوريــة فــي تغريديتــه قائــا: بــدأت اليــوم الخطــوة الرابعــة إليــران فــي تخفيــض 
التزاماتهــا بموجــب خطــة العمــل المشــتركة المشــتركة عــن طريــق ضــخ الغــاز إلــى 1044 جهــاز طــرد مركــزي.

وتابــع: هــذه الخطــوة تمــت بفضــل سياســة أميــركا وحلفائهــا، ســتعود منشــأة فــوردو الــى مرحلــة 
التشــغيل الكامــل قريبــا.

مــن جانبــه كتــب وزيــر الخارجيــة الدكتــور محمــد جــواد ظريــف علــى صفحتــه فــي تويتــر، رســالة خطابــا 
للــدول االوروبيــة حــول قــرار طهــران اتخــاذ الخطــوة الرابعــة لخفــض تعهداتهــا فــي االتفــاق النــووي.

ونشــر الوزيــر ظريــف فــي الرســالة علــى صفحتــه صــورة عــن احــدى تصريحــات وزيــر الخارجيــة 
االميركــي مايــك بومبيــو فــي نوفمبــر العــام المنصــرم وذكــر ان بومبيــو هــو الــذي كان الســبب فــي اتخــاذ 

ــووي . ــاق الن ــن االتف ــراره الخاطــيء حــول الخــروج م ــد ترامــب ق ــي دونال الرئيــس االميرك
وكان بومبيــو قــد اعلــن فــي تصريــح لشــبكة ســي بــي اس يــوم الرابــع مــن نوفمبــر العــام المنصــرم ردا 
علــى ســؤال حــول خطــة اميــركا حــول مــا اذا اقدمــت ايــران علــى الخــروج مــن االتفــاق النــووي بعــد خــروج 

اميــركا مــن االتفــاق ، اعلــن باننــا علــى ثقــة مــن ان االيرانييــن اليتخــذون مثــل هــذا القــرار.
وكتــب وزيــر الخارجيــة ظريــف، ان ردنــا علــى االرهــاب االقتصــادي وغطرســة اميــركا ســيكون عكــس مــا 
تصــوره ترامــب جــراء ايحــاءات االخريــن . ان خطوتنــا الرابعــة لخفــض االلتزامــات النوويــة تاتــي كــرد علــى 
انتهــاكات اميــركا والــدول االوروبيــة الثــاث لتعهداتهــا وان الحــل الطبيعــي وطريــق الحــل الســهل للواليــات 

المتحــدة والترويــكا االوروبيــة؛ التزمــوا بتعهداتكــم ونحــن بدورنــا ســنعود عــن هــذا المســار.
وعقــدت الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة أمــس االربعــاء جلســة فنيــة أحاطــت خالهــا الــدول االعضــاء 
بتطــورات البرنامــج النــووي االيرانــي بعــد اعــان طهــران رســميا بــدء المرحلــة الرابعــة مــن عمليــة تقليــص 

التزاماتهــا الــواردة باالتفــاق المبــرم مــع مجموعــة )5 + 1(.
ــة ســيكون  ــس محافظــي الوكال ــب لمجل ــاع مرتق ــن اجتم ــوم واحــد م ــل ي ــة قب ــي الجلســة الفني وتأت
مكرســا فقــط لمناقشــة التقريــر الــدوري للمديــر العــام للوكالــة المتوقــع توزيعهــا علــى الــدول االعضــاء مســاء 

اليــوم بشــأن المســائل المتصلــة بتطبيــق ضمانــات الوكالــة علــى المنشــآت النوويــة االيرانيــة.

وقالــت مصــادر دبلوماســية داخــل الوكالــة طلبــت عــدم كشــف هويتهــا ان المديــر العــام للوكالــة باالنابــة 
»كورنيــل فيروتــا« ســيقدم اليــوم الخميــس تقريــرا دوريــا الــى مجلــس محافظــي الوكالــة حــول مســألتين 
متصلتيــن بتنفيــذ اتفــاق الضمانــات المعقــود بموجــب معاهــدة عــدم االنتشــار النــووي و)البروتوكــول( 

االضافــي فــي ايــران.

عدة أقمار إصطناعية ايرانية..تتمة
ــى  ــا عل ــخت عزمن ــا ورس ــه فين ــل احيت ــا ب ــل من ــم تســلب االم ــة ل ــذه القضي ــة اال ان ه ــرة 20 ثاني  لفت

ــدف. ــة اله متابع
وقــال: فــي اطــار تفعيــل الخطــة العشــرية الثانيــة للتنميــة الفضائيــة فــي البــاد نقــوم حاليــا باكمــال 3 

اقمــار صناعيــة لوضعهــا مــن ثــم فــي المــدار.
ــا باجــراءات اســتراتيجية  ــر كبيــر« فــي طهــران قامت ــان جامعتــي »شــريف« الصناعيــة و«امي وأوضــح ب
ــي مجــال  ــم تســاعدنا ف ــة ل ــدة ايضــا واضــاف، ان اي دول ــا منجــزات جي ــي مجــال الفضــاء وحققت ــدة ف جي
التصميــم وحتــى االشــراف وان جميــع اقمارنــا الصناعيــة تــم تصميمهــا وتصنيعهــا واطاقهــا الــى الفضــاء 

ــة. ــا المتخصصــة المحلي ــل كوادرن مــن قب
ــي مجــال الفضــاء  ــدار اقتصــادي ف ــى اقت ــي ال ــدار العلم ــل االقت ــة هــي تحوي ــا التالي ــان اولويتن ــد ب واك
واضــاف، ان 90 بالمائــة مــن نفقــات الصــاروخ الحامــل للقمــر الصناعــي متعلــق بمــا قبــل التصنيــع فيمــا البقيــة 
متعلــق بمــا بعــد التصنيــع واالرســال الــى الفضــاء وهــو امــر يمكنــه ايجــاد تحــول عظيــم فــي اقتصــاد بادنــا.

ــاء  ــاد الفض ــاف، ان اقتص ــات الفضائيــة واض ــر الخدم ــاد وتطوي ــاد الب ــر فرصــة القتص ــذا االم ــر ه واعتب
حديــث الظهــور حيــث بلــغ نمــوه االقتصــادي فــي البــاد 139 بالمائــة وفــي العالــم 19.4 بالمائــة خــال عقــد 

مــن الزمــن.

روسيا: نتفهم خطوات ايران..تتمة
 كبيــر وتحــول جــذري«. واضــاف »ســأجري مناقشــات فــي األيــام المقبلــة، بمــا فــي ذلــك مــع االيرانييــن 

وعلينــا أن نســتخلص النتائــج بشــكل جماعــي«.
وأكــد الرئيــس الفرنســي، أن مصيــر االتفــاق النــووي الــذي انســحبت الواليــات المتحــدة منــه بشــكل 
أحــادي العــام الماضــي، هــو بيــد طهــران وواشــنطن. مضيفــًا: »خــال األســابيع المقبلــة ســنمارس الضغــوط 
علــى إيــران لكــي تعــود إلــى التزاماتهــا، كمــا ســنعمل علــى تخفيــف العقوبــات عليهــا لكــي نقيــم توازنــا«.

ــل الشــاملة المشــتركة،  ــة العم ــت خط ــا ترك ــأت عندم ــات المتحــدة أخط ــرون: أن »الوالي وأضــاف ماك
ممــا أدى لمزيــد مــن التصعيــد«، مضيفــا »ســأتطرق مــع الرئيــس ]األميركــي دونالــد[ ترامــب خــال األيــام 

المقبلــة لفكــرة فتــح أجنــدة ثقــة بيــن أميــركا وإيــران«.
فــي هــذا االطــار تناولــت مجلــة »فوريــن أفيــرز« األميركيــة واقــع إيــران بعــد ســنة مــن العقوبــات 
األميركيــة الهائلــة فــي إطــار حملــة »أقصــى ضغــط« علــى »الجمهوريــة اإلســامية«، خالصــة إلــى أن طهــران 
قــد امتصــت هــذه العقوبــات وأصبــح اقتصادهــا مســتقرًا وال يــزال مشــروعها النــووي مســتمرًا وكذلــك دورهــا 

اإلقليمــي.
ــن  ــش م ــي ســوف ينتع ــي أن االقتصــاد اإليران ــك الدول ــي والبن ــد الدول ــدوق النق ــع صن ــت، يتوق وكتب
الركــود إلــى نمــو يقــارب الصفــر فــي المائــة فــي عــام 2020. ويتوقــع صنــدوق النقــد الدولــي كذلــك أن ينخفــض   

التضخــم فــي ايــران مــن 35.7 فــي المائــة فــي عــام 2019 إلــى 31 فــي المائــة فــي عــام 2020. 
كمــا ســيظل االقتصــاد االيرانــي علــى حالــه جزئيــًا ألنــه متنــوع، وهــي ســمة تغفــل عنهــا واشــنطن غالبــًا. 
فــي عــام 2017، شــّكل النفــط الخــام 43 فــي المائــة فقــط مــن الصــادرات اإليرانيــة - مقارنــة بـــ78 فــي المائــة 

فــي الســعودية، علــى ســبيل المثــال- حســب قولهــا.

كبير االقتصاديين االميركيين..تتمة
كمــا ان هــذه الســيطرة للــدوالر توفــر االمكانــات للقواعــد العســكرية االميركيــة فــي العالــم والحــروب 

ــة. ــة والســيولة النقدي المباغت
وشــدد لندمــن، قائــًا: مادامــت البنــوك المركزيــة لــدول العالــم تتعامــل بالــدوالر وهــذا النهــج ســائد فــي 
التجــارة العالميــة فــان ســيطرة الــدوالر ســتحفظ بثمــن الســام واالســتقرار واالمــن العالمــي، وفــي المقابــل 

ستســخف الحريــات االساســية.
ونــوه لندمــن الــى ان اضعــاف الــدوالر واســتبداله بســائر العمــات ســيوفر إمتيــازًا للســام واالســتقرار 
العالمــي، وهــو الحــل االفضــل النهــاء حــروب واشــنطن الدائمــة. فبامــكان الكونغــرس لمــا يتمتــع بــه مــن 

ســلطات قانونيــة ان يقطــع ميزانيــة هــذه الحــروب.
والمــح لندمــن الــى ان الكثيــر مــن الــدول باتــت تتاجــر بعماتهــا المحليــة، وهــذا يــدل علــى ان قواعــد 

اللعبــة تغيــرت. فاســتفادة الصيــن مــن ايــوان فــي تبادالتهــا النفطيــة بــدل الــدوالر لهــو تحذيــر جــاد.
واســتدرك الخبيــر االقتصــادي تحليلــه بالقــول؛ اال انــه فــي نفــس الوقــت ســوف النشــهد نهايــة ســلطة 
الــدوالر علــى المــدى القريــب، بــل تزايــد تجــارة الــدول االخــرى بعماتهــا المحليــة، كمــا ان بامــكان اليــورو 

مــن إضعــاف مكانــة الــدوالر المرموقــة.
ورغــم ان هيمنــة الــدوالر ســتنتهي علــى المــدى البعيــد، وتحــل محلهــا ســلة مــن العمــات البديلــة، إال 
ان هــذا االمــر ال يحــدث بســرعة، ولكــن حيــن يحصــل التغييــر فــان ســلطة االمبراطوريــة االميركيــة ســتأفل 

كســائر االمبراطوريــات علــى مــر التاريــخ.

طيران العدوان الغاشم يشن..تتمة
كبيرة في ممتلكات ومزارع المواطنين.

وكانــت قــوى العــدوان قــد واصلــت أمــس خــرق اتفــاق التهدئــة فــي الحديــدة مســتهدفة قريتــي الكوعــي 
والشــجن فــي الدريهمــي المحاصــر بالعديــد مــن قذائــف الهــاون.

وفــي قطــاع عســير.. شــن طيــران العــدوان األميركــي الســعودي اإلماراتــي الغاشــم ثــاث غــارات علــى 
منطقــة طخيــة؛ بحســب المصــدر.

مــن جانبــه قــال عضــو المجلــس السياســي األعلــى محمــد علــي الحوثــي إن تحالــف العــدوان الــذي 
أفشــل اتفــاق موفمبيــك الــذي أنجــز تحــت مظلــة أمميــة قبــل بــدء عدوانــه بمبــرر اســتمرار ســريان المبــادرة 
ــى  ــه العــدوان عل ــة، يؤكــد اليــوم رســميًا أن ال صحــة وال مشــروعية لمــا بــرر ب الخليجيــة وآليتهــا التنفيذي

الجمهوريــة اليمنيــة المســتقلة.
وأكــد الحوثــي: أن ال فــرق بيــن مــا ادعــاه تحالــف العــدوان بزعمــه باألمــس واليــوم إال تأكيــد التعســف 

واالجــرام.
وأشــار إلــى أن هنــاك خــاف ســعودي إماراتــي وصــل إلــى مســتوى القتــال بين مليشــياتهم المســتأجرة 
مــن اليمــن وألجلــه بــدأ األول بالضغــط علــى الثانــي للخــروج مــن اليمــن وبالفعــل تغلــب وشــكر اإلماراتــي 
علــى الخدمــة وقــام الســعودي بالتموضــع بــدال عــن عناصــر اإلمــارات وقواتهــا وقــد أخــر الســعودي االتفــاق 60 

يــوم تقريبــا، مايعنــي أشــبه بالفتــرة االنتقاليــة الديمقراطيــة.
دوليــًا، اكــد المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة ســيد عبــاس موســوي، فــي معــرض تعليقــه علــى توقيــق 
ــة فــي اليمــن، قائــا: ان توقيــع هكــذا اتفاقــات ال  ــارات الجنوبي وثيقــة اتفــاق الريــاض بيــن عــدد مــن التي
يقــدم اي دعــم الــى حــل المشــاكل فــي اليمــن، وانمــا يأتــي فــي ســياق تعزيــز االحتــال الســعودي، مباشــرة 

او عبــر القــوات التــي تنوبهــا، لجنــوب هــذا البلــد.
ونــوّه موســوي أمــس االربعــاء، بموقــف الجمهوريــة االســامية فــي ايــران حــول تاســيس دولــة يمنيــة 

موحــدة وشــاملة عبــر الحــوار اليمنــي - اليمنــي؛ مؤكــدا علــى وحــدة االراضــي وســيادة هــذا البلــد.
واضــاف: الشــعب اليمنــي الواعــي الــذي يعــرف بنضالــه المســتدام ضــد المحتليــن، ســوف لــن يســمح 

ألعدائــه والقــوات االجنبيــة باحتــال جنــوب اليمــن.  
كمــا وجــه النصيحــة لحــكام الســعودية، بالقــول: اذا كان هــؤالء صادقيــن فــي مــا يدعونــه بشــان حــل 
المشــكلة اليمنيــة، فإنــه ينبغــي عليهــم بــدل اتخــاذ قــرارات لتيــارات تفتقــر الــى اي صاحيــة، الموافقــة علــى 
مبــادرة رئيــس المجلــس السياســي االعلــى فــي اليمــن »مهــدي المشــاط« القائمــة علــى وقــف اســتهداف 

البلديــن.
واشــار المتحــدث باســم الخارجيــة، ان طهــران وكمــا اعلنــت مــرارا، تؤكــد علــى ان الخطــوة االولــى لحــل 
االزمــة اليمنيــة، تكمــن فــي ايقــاف الحــرب واراقــة الدمــاء وازالــة الحظــر الجائــر عــن اليمــن وشــعبه، وفــي 
الخطــوة التاليــة اجــراء محادثــات يمنيــة – يمنيــة وصــوال الــى اتفــاق حــول المســتقبل السياســي لهــذا البلــد.

ــات مــع مســؤولين فــي  ــر أمــس أن بــاده تجــري محادث ــن مســؤول ســعودي كبي وفــي الريــاض، أعل
ــة فــي مســعى إلنهــاء الحــرب فــي اليمــن. حركــة انصــار اهلل اليمني

ــذه  ــام 2016، نحــن نواصــل ه ــذ ع ــن من ــع الحوثيي ــة م ــاة مفتوح ــك قن ــال المســؤول الســعودي “نمل وق
ــن”. ــي اليم ــام ف ــم الس ــاالت لدع االتص

منع ارتداء البرقع في..تتمة
بدورهــا ان مهرجــان الريــاض بمثابــة اهانــة امــام المــأ للســعودية ممــا دفعهــا لانســحاب مــن االدارة، 
مضيفــة: »ان الشركةالمســاهمة فــي ادارة مهرجــان الريــاض  طلبــت منــي منــع حضــور النســاء المنقبــات، 

كماوعلــى النســاء العامــات فــي المهرجــان ارتــداء  زي عصــري وتجنــب لبــس العبــاءة«.
فيمــا تقــول الدكتــورة »مريــم الحازمــي« بانهــا تعرضــت لمضايقــات مــن قبــل المســؤولين لحضورهــا 

منقبــة فــي الحفــل واراد مــا مديــر قســم المطاعــم ان تنــزع نقابهــا.
الــى ذلــك اشــار مديــر هيئــة الترفيــه الســعودية  »تركــي آل الشــيخ« الــى مكتســبات هــذه المراســم، 
مبديــًا اســتغرابه لموجــات االنتقــاد، قائــا: »ان هــذه النشــاطات جلبــت خمســة ماييــن مســافر ومائــة الــف 

ســائح خــال اســبوعين وهــذا بحــد ذاتــه يســتدعي االحتفــال«.

حال العراق اليوم.. ايران..تتمة
»أحضــرت لــك رجــاال ال يفرقــون بيــن البعيــر والناقــة«.. ونحــن لدينــا شــيعة ال يفرقــون بيــن امريــكا 
ــا ســيدي  ــا باالمــام الحســين عليــه الســام .. وي ــر المؤمنيــن قيحــا وغدرن ــا قلــب امي وايــران... فلقــد ملئن
ومــوالي يــا حجــة بــن الحســن... اليــوم شــيعتك فــي العــراق لــم يعــودوا شــيعة صاحــب الزمــان بــل أصبحــوا 

»شــيعة الســبهان« وال حــول وال قــوة إال بــاهلل العلــي العظيــم وانــا هلل وانــا اليــه راجعــون .

رئيس الوزراء القطري السابق..تتمة
 مظلــة األمــم المتحــدة. وأنــا أعتقــد أن هــذه فرصــة مهمــة يجــب مناقشــتها بــكل مســؤولية مــن دول 
ــم  ــى تفاه ــول إل ــح للوص ــكل واض ــم بش ــة كل مخاوفه ــى الطاول ــان عل ــع الطرف ــاون، وأن يض ــس التع مجل
واتفــاق يطبــع الوضــع المتــأزم فــي المنطقــة علــى األقــل مــن قبــل أهله..وهــذه الفرصــة قــد ال تتكــرر إذا تــم 

اتفــاق بيــن ايــران وأميــركا ألنهــا ســتكون غيــر ضروريــة إليــران«.
وقدمــت الجمهوريــة االســامية فــي ايــران مبــادرة هرمــز للســام الــى الــدول العربيــة الســت المطلــة 
علــى الخليــج الفارســي بعدمــا ازدادت التوتــرات فــي هــذه المنطقــة الهامــه واالســتراتيجية خــال االشــهر 
االخيــرة؛ بحيــث ان التواجــد العســكري وتدخــل االجانــب خاصــة الواليــات المتحــدة اصبــح العنصر الرئيســي 

لزعزعــة االمــن واالســتقرار فــي الخليــج الفارســي ومضيــق هرمــز.
وبنــاء علــى ذلــك فقــد تــم تقديــم مبــادرة هرمــز للســام بهــدف توفيــر االمــن واالســتقرار فــي المنطقــة 

مــن قبــل الــدول المطلــة علــى الخليــج الفارســي بالتعــاون مــع اهــم جارتهــا الشــمالية اي ايــران.
وبشــان هــذا القلــق اشــار وزيــر الخارجيــة القطــري االســبق فــي تغريدتــه، ايضــا : مــن المهــم أن تكــون 
هنــاك مســؤولية وتقديــر موقــف لهــذا الوضــع. وعلــى دول المجلــس أال تبنــي سياســتها علــى الوضــع 

الحالــي بيــن أميــركا وايــران«.

ترامب يزيد تكاليف تواجد قواته في شبه الجزيرة 
الكورية خمسة اضعاف

وكاالت:- سياســة حلــب الحلفــاء راقــت لترامــب، فاضافــة للســعودية شــرع بحلفائــه االساســيين فــي 
ــا الجنوبيــة. إذ أعلــن الرئيــس االميركــي انــه علــى ســيئول ان تدفــع التكاليــف  شــرق آســيا ومنهــم كوري

الحقيقيــة لتواجــد القــوات االميركيــة، وهــي خمســة اضعــاف مــا يدفــع حاليــًا.
وفيمــا انتقــدت  اليابــان وكوريــا الجنوبيــة سياســة واشــنطن حيــال كوريــا الشــمالية، فهــذه السياســة تســببت فــي 
تعقيــد االمــور فــي شــبه الجزيــرة الكوريــة، كتبــت صحيفة"يابــان تايمــز" انــه بالرغــم مــن فشــل مفاوضــات نــزع الســاح 

الــذري مــن الجزيــرة بيــن واشــنطن وبيونــغ يانــغ،اال ان ترامــب يصــف نظيــره الكــوري الشــمالي بالصديــق الحميــم!
ــت  ــد اقلق ــي ق ــا الشــمالية الت ــل كوري ــن قب ــددة م ــة المتع ــارات الصاروخي ــى االختب ــه حت ــة ان وحســب الصحيف
الــدول المجــاورة، لــم تتــرك اثــراً علــى سياســة اميــركا الكليــة. ومــع ذلــك انهــا ليســت لــم تفعــل شــيئًا فــي ســياق 
تحســين وضــع الحلفــاء حيــال تهديــد كوريــا الشــمالية وحســب بــل عرضــت الرئيــس الكــوري الجنوبــي لضغــوط 
ليدفــع ميزانيــة اعلــى لتواجــد القــوات االميركيــة. فحســب احــدث االخبــار فــان ســيئول  مضطــرة لدفــع 924 مليــون 

ــغ اضيــف عليــه 8% مقارنــة للعــام الماضــي. دوالر علــى اســاس" اتفــاق االجــراءات الخاصــة"، وهــذا المبل
ومع ذلك يطالب ترامب بخمسة اضعاف الميزانية المقررة لنفقات جيشه.

»تويتر« تغلق حسابات قيادات حماس وجيش 
االحتالل يشيد بالموقع

وكاالت:- شــرعت منصــة التواصــل االجتماعــي »تويتــر« بإغــاق حســابات عــدد مــن قــادة حركــة 
حمــاس، بعــد أن قامــت قبــل يوميــن بإغــاق حســاب الحركــة الرســمي، ضمــن حملــة تكــررت مــرات عــدة 

ــة. خــال األشــهر الماضي
ــة  ــب السياســي لحرك ــى حســابات عضــو المكت ــر« إل ــع »تويت ــي موق ــكان الوصــول ف ــد باإلم ــم يع ول
حمــاس وحســام بــدران، والناطــق باســم الحركــة فــوزي برهــوم، وذلــك بعــد أن أغلــق الموقــع حســاب عضــو 

المكتــب السياســي عــزت الرشــق.
ــة وأن إدارة  ــاس أم ال، خاص ــة حم ــادة حرك ــرى لقي ــات أخ ــتطال صفح ــة س ــت العملي ــرف إن كان وال يع

ــرة مــن الحركــة. ــادات كبي ــي مــرات ســابقة بإغــاق حســابات قي ــع قامــت ف الموق
وفــور محاولــة الدخــول لحســابات قــادة حمــاس، الذيــن حظــر الموقــع حســاباتهم تظهــر رســالة 
»الحســاب معلــق، هــذا الحســاب تــم إيقافــه، لمعرفــة المزيــد عــن ســبب قيــام تويتــر بإيقــاف الحســابات، 

ــي«. ــى خطــك الزمن ــودة إل أو الع
وتقول »تويتر« إن الحسابات أغلقت كونها تنتهك القوانين الخاصة بالموقع.

وكان الرشــق قــد اســتنكر إغــاق حســابه، واعتبــر العمليــة »ســلوكا منحــازا ال يراعــي قيــم حريــة 
الصحافــة والتعبيــر عــن الــرأي، ويتعامــل مــع المحتــوى الفلســطيني بازدواجيــة«، مؤكــدا أن العمليــة تمثــل 
»انحيــازا فاضحــا لاحتــال ورضوخــا إلماءاتــه بتبنــي الروايــة الصهيونيــة«. وأكــد أن إغــاق حســابه 
ــح فــي حجــب الحقيقــة، ولــن يمنــع  الشــخصي واســتهداف المحتــوى الفلســطيني فــي الموقــع »لــن يفل
شــعبنا مــن مواصلــة نضالــه بــكل الوســائل لفضــح جرائــم االحتــال والدفــاع عــن حقوقــه المشــروعة 

ــة«. ــه العادل وقضيت
يشــار إلــى أنــه إلــى جانــب »تويتــر« قــام موقــع التواصــل االجتماعــي »فيســبوك« بإغــاق حســابات 
قيــادات مــن حركــة حمــاس، كمــا أغلــق خــال الفتــرة الماضيــة حســابات العديد من النشــطاء الفلســطينيين 

والصحافييــن بــدون أي مبــرر.
وقوبلــت العمليــة وقتهــا بانتقــاد مــن قبــل المؤسســات الحقوقيــة واإلعاميــة، التــي اتهمــت إدارة الموقــع بتنفيــذ 

سياســيات إســرائيلية، خاصــة بعــد االتفــاق المبــرم بيــن »فيســبوك« وإســرائيل، لماحقــة المحتــوى الفلســطيني.
وكانت إدارة موقع »تويتر« قد قامت خال األيام الماضية بإغاق حسابات لحزب اهلل اللبناني أيضا.

موقع اردني: السعودية توجه دعوة رسمية لرغد صدام 
لحضور مؤتمر حول العراق

وكاالت:- افــادت مواقــع اخباريــة اردنيــة، ان الســفير الســعودي فــي عمــان التقــى برغــد صــدام حســين 
وســلمها دعــوة لحضــور مؤتمــر بشــأن العــراق يعقــد فــي الريــاض.

ــه ان "لقــاء جمــع كا مــن رغــد صــدام حســين والســفير  ــع قول ونقلــت هــذه المواقــع عــن مصــدر مطل
ــي  ــرة الت ــورات األخي ــتعراض التط ــرض اس ــك بغ ــعود، وذل ــل آل س ــن فيص ــد ب ــي األردن خال ــعودي ف الس

ــة". ــاحة العراقي ــهدتها الس ش
واضــاف المصــدر انــه "الســفير الســعودي ســلم رســالة دعــوة إلــى رغــد صــدام حســين لزيــارة المملكــة العربيــة 
الســعودية والحضــور فــي مؤتمــر )العــراق.. آفــاق مســتقبلية( المزمــع عقــده فــي الريــاض فــي الشــهر القــادم"، مشــيرا 

الــى ان "الســفير اعــرب عــن قلــق وأســف المملكــة العربيــة الســعودية مــن مســار األحــداث فــي العــراق".


