
كوبا تجدد دعمها لفنزويال بمواجهة إجراءات 
واشنطن غير القانونية

هافانــا – وكاالت : جــددت كوبــا دعمهــا لفنزويــا فــي مواجهــة اإلجــراءات غيــر القانونيــة التــي تفرضهــا 
الواليــات المتحــدة ضدهــا.
ــة  ــر الخارجي ــال وزي وق
الكوبــي برونــو رودريغيــز 
عبــر  كلمــة  فــي  بارييــا 
االجتمــاع  أمــام  الفيديــو 
العشــرين لــوزراء خارجيــة 
أمريــكا  دول  مجموعــة 
ــة البحــر  ــة ومنطق الاتيني
الكاريبــي ســياك: “حتــى 
الظــروف  فــي ظــل هــذه 
كثفــت حكومــة الواليــات 
المتحــدة مــن إجراءاتهــا القســرية التعســفية أحاديــة الجانــب ضــد بعــض بلداننــا” مؤكــدًا أن هــذه اإلجــراءات 
تشــكل انتهــاكًا للقانــون الدولــي وميثــاق األمــم المتحــدة وإعــان أمريــكا الاتينيــة ومنطقــة البحــر الكاريبــي 

منطقــة ســام”.
كمــا أشــار رودريغيــز إلــى أن الحصــار العدوانــي االمريكــي ضــد بــاده إلــى جانــب اإلجــراءات القســرية 
تشــكل عقبــة أساســية أمــام التنميــة المســتدامة للشــعب الكوبــي وتتســبب فــي أضــرار اقتصاديــة وبشــرية 
جســيمة منتقــدًا “الحمــات الكاذبــة التــي تقــوم بهــا حكومــة الواليــات المتحــدة لتشــويه ســمعة التعــاون 

الطبــي الدولــي لكوبــا”.

 : وكاالت   – دمشــق 
تــل  قريــة  أهالــي  نّظــم 
ســطيح بريــف القامشــلي 
ســوريا،  شــرق  شــمال 
وقفــة احتجاجيــة للمطالبة 
بطــرد قــوات االحتاليــن 
مــن  والتركــي  األميركــي 

الســورية. األراضــي 
المشــاركون  وحمــل 
الفتــاتٍ ترفــض الحصــار 
األميركــي علــى الشــعب 

بمقاومــة  المشــاركون  طالــب  كمــا  الســوري، 
ــن يســرقان  ــن التركــي واألميركــي، اللذي االحتالي

الســوري. والقمــح  النفــط 
كمــا أكــد المحتجــون وقوفهــم إلــى جانــب الجيــش 

الســوري، للقضــاء علــى اإلرهــاب ومواجهــة داعميــه. 
 الشــيخ غــوار الحســو أشــار لوكالــة »ســانا« 
بشــدة  »يرفضــون  العشــائر  أبنــاء  إن  الســورية، 
ــي الشــؤون  ــه ف ــل التركــي وتدخات تواجــد المحت

الســورية، ويســتنكرون ممارســاته ضــد األهالــي، 
كمــا يســتنكرون االحتــال األميركــي الــذي يســرق 

جهــد وخيــرات المواطــن الســوري«.  
وتشــهد الجزيــرة الســورية، مظاهــرات احتجاجيــة 
ووقفــات رافضــة لاحتاليــن األميركــي والتركــي، ومنــددًة 

بممارســاتهم وســرقة النفــط والثــروات الســورية.
مــن جهتــه بحــث وزيــر الخارجيــة الروســي 
ســيرغي الفــروف  امــس الجمعــة، مــع ممثليــن 
الوضــع  مســتجدات  الســورية  المعارضــة  عــن 

وجهــود تفعيــل التســوية السياســية فــي البــاد.
الفــروف  أن  الروســية  الخارجيــة  وأكــدت 
والحريــة«  الســام  »جبهــة  مــن  وفــدا  اســتقبل 
برئاســة رئيــس »تيــار الغــد« أحمــد الجربــا، مشــيرة 
االجتمــاع  خــال  اســتعرضا  الطرفيــن  أن  إلــى 

فــي ســوريا. الوضــع  تطــورات 
ــه  ــاء التزام ــب الروســي خــال اللق ــد الجان وأك
أراضيهــا،  ووحــدة  ســوريا  ســيادة  بدعــم  الثابــت 
الجديــدة  الجبهــة  تســهم  أن  فــي  أملــه  مبديــا 
التــي تمثــل تحالفــا  للمنظمــات العربيــة والكرديــة 
واآلشــورية باإلضافــة إلــى »المجلــس العربــي فــي 
الجزيــرة والفــرات«، إســهاما مهمــا وبنــاء فــي تقديــم 
التســوية السياســية فــي ســوريا بنــاء علــى أســاس 

ــي 2254. ــن الدول ــس األم ــرار مجل ق
وأشــارت الــوزارة إلــى أن الجربــا وغيــره مــن 
قيــادات الجبهــة أجــروا اليــوم فــي موســكو أيضــا 
الخارجيــة  وزيــر  نائــب  مــع  مفصلــة  مشــاورات 
ومبعــوث الرئيــس الروســي الخــاص إلــى الشــرق 

بوغدانــوف. ميخائيــل  إفريقيــا  ودول  األوســط 

البقية على الصفحة7

البقية على الصفحة7

قالوا في االمام الحسين )عليه السالم(:

إن كان الحسين قد حارب من أجل أهداف دنيوية، فإنني ال أدرك لماذا اصطحب معه النساء 
والصبية واألطفال؟ إذن فالعقل يحكم أنه ضحى فقط ألجل اإلسالم

* الروائي البريطاني - تشارلز ديكنز

األوقات الشرعية بتوقيت طهران:
أذان الظهر )اليوم(: الساعة الحادية عشرة و 55 دقيقة 

أذان المغرب )اليوم(: الساعة السادسة و 12 دقيقة
أذان الفجر )غدًا(: الساعة الرابعة و 32 دقيقة

شروق الشمس )غدًا(: الساعة الخامسة و 56 دقيقة
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بوتين يقترح على اميركا تبادل ضمانات بعدم 
التدخل في الشؤون الداخلية

 : وكاالت   – موســكو 
الروســي  الرئيــس  أكــد 
فاديميــر بوتيــن  امــس 
الجمعــة علــى ضــرورة أن 
والواليــات  روســيا  تقــدم 
ضمانــات  المتحــدة 
التدخــل  بعــدم  متبادلــة 
الداخليــة  الشــؤون  فــي 

البعــض. لبعضهمــا 
فــي  بوتيــن  ودعــا 
التعــاون  حــول  بيــان 

الروســي األمريكــي فــي مجــال أمــن المعلومــات الدولــي إلــى »تبــادل ضمانــات بشــكل مقبــول للطرفيــن، 
ــر اســتخدام  ــك عب ــة، بمــا فــي ذل ــات االنتخابي ــة، بمــا يشــمل العملي بعــدم التدخــل فــي الشــؤون الداخلي

العاليــة«. التقنيــة  ووســائل  واالتصــاالت  المعلومــات  تكنولوجيــا 
وناشــد بوتيــن جميــع الــدول، بمــا فيهــا الواليــات المتحــدة، التحــرك نحــو إبــرام اتفــاق عالمــي تأخــذ 
بموجبــه الــدول علــى نفســها االلتــزام السياســي بعــدم المبــادرة فــي توجيــه ضربــة ضــد بعضهــا البعــض 

ــات واالتصــاالت. ــا المعلوم باســتخدام تكنولوجي

مطالبين بمقاومة المحتلين..

دمشق .. وقفة شعبية احتجاجية رفضا لالحتاللين التركي واألميركي في القامشلي
*الفروف يبحث مع معارضين سوريين جهود التسوية في بلدهم

ساندرز: االنتقال السلمي للسلطة يتعرض 
للتهديد كما لم يحدث من قبل

ــر  ــو حج ــلطة، وه ــلمي للس ــال الس ــاندرز، إن »االنتق ــي س ــيناتور بيرن ــال الس ــنطن – وكاالت : ق واش
ــى ضــرورة  ــل«، مشــددًا ع ــن قب ــم يحــدث م ــا ل ــد كم ــرض للتهدي ــة، يتع ــة األميركي األســاس للديمقراطي
»االســتماع والتعامــل بجديــة مــع مــا يقولــه ترامــب 

بشــأن نقــل الســلطة ».
النتخابــات  ا »هــذه  أن  ســنادرز  وأضــاف 
ــن ترامــب  ــا بي ــدن وإنم ــن ترامــب وباي ليســت بي
فيهــا  تفــوز  أن  ويجــب  نفســها  والديمقراطيــة 
مســتعد  »ترامــب  أن  معتبــرًا  الديمقراطيــة«، 
لتقويــض الديمقراطيــة األميركيــة مــن أجــل البقــاء 

الســلطة«. فــي 
ــع  ــال الســلمي للســلطة ». وتاب ــن أن ترامــب ســيلتزم باالنتق ــد م ــاك حاجــة للتأك ــى أن »هن وأشــار إل
الســيناتور الديمقراطــي: »ال يحــدد الرئيــس مــن يمكنــه أو ال يمكنــه التصويــت، ومــا هــي بطاقــات االقتــراع 
ــام بــه فــي  ــدان االســتبدادية، لكنــه لــم ولــن يتــم القي التــي ســيتم احتســابها، قــد يحــدث ذلــك فــي البل

أميــركا«.
كمــا توجــه بالقــول إلــى ترامــب: »لقــد حــارب وضحــى الكثيــرون للدفــاع عــن الديمقراطيــة األميركيــة، 

ولــن تقــوم أنــت بتدميرهــا، لــن يســمح الشــعب األميركــي بحصــول ذلــك ».

وســائل  أعلنــت   : وكاالت   – المحتلــة  القــدس 
المتحــدة تمــارس  الواليــات  أن  إعــام  صهيونيــة  
ــات  ــع العاق ــى تطبي ــة عل ــى قطــر للموافق ضغوطــا عل

مــع »إســرائيل«.
فــي  جهــات  أن  إعــام  وســائل  وبحســب 
الخليــج الفارســي، قالــت الذاعــة »كان« الصهيونيــة 
إن ضغوطــًا أميركيــة تمــارس علــى قطــر للموافقــة 
علــى تطبيــع العاقــات مــع »إســرائيل« بصــورة 
رســمية مقابــل إلغــاء المقاطعــة مــن قبــل الســعودية 

مصــر االمــارات والبحريــن.
ووفــق وســائل اإلعــام المذكــورة، فــإن قطــر حتــى 

اآلن ترفــض ربــط القضيتيــن.
الخليــج  فــي  ُأخــرى  جهــات  عــن  نقلــت  كمــا 
يمــسّ  أن  مــن  تخشــى  قطــر  أن  الفارســي، 

وسائل اعالم صهيونية تتحدث عن ضغوط 
أميركية على قطر للتطبيع

مــع  علنــي  تطبيــع  اتفــاق 
فــي  »إســرائيل« بمكانتهــا 

الفلســطينيين. أوســاط 
المتحدثــة  أن  يذكــر 
الخارجيــة  وزارة  باســم 
الخاطــر«  »لولــوة  القطريــة 
ــا  ــام أن باده ــذ أي ــت من قال
دول  إلــى  تنضــم  لــن 
مجلــس التعــاون فــي إقامــة 
مــع  دبلوماســية  عاقــات 
»إســرائيل« حتــى يتــم حــل 

الفلســطينيين. مــع  النــزاع 
وأشــارت فــي حديــث لوكالــة »بلومبيــرغ« الــى أن الحــل 
ال يمكــن أن يكــون بالتطبيــع، وأن جوهــر الصــراع هــو حــول 
الظــروف القاســية التــي يعيشــها الفلســطينيون كأشــخاص 

مــن دون وطــن ومعاناتهــم تحــت وطــأة االحتــال.

الناخبــون  يدلــي   : وكاالت   – جنيــف 
السويســريون  غــدا األحــد بأصواتهــم فــي اســتفتاء 
حــول الحــد مــن هجــرة المواطنيــن األوروبييــن إلــى 

بادهــم.
الشــعبوي مطالــب  الشــعب  ويتزعــم حــزب 
فيمــا  األولويــة  السويســريين  المواطنيــن  منــح 
االجتماعيــة  والحمايــة  العمــل  بفــرص  يتعلــق 

الحكوميــة. والمســاعدات 
ويقــول متابعــون إن التصويــت لصالــح الحــد 
مــن الهجــرة قــد يؤثــر علــى العاقــات القويــة بيــن 
ــروج  ــرار الخ ــى غ ــي عل ــاد األوروب ــرا واالتح سويس
البريطانــي مــن االتحــاد األوروبــي )بريكســت( على 
الرغــم مــن أن سويســرا ليســت عضــوًا بالتكتــل.

أساســية  نقطــة  علــى  الناخبــون  ويصــوت 
ــى  ــوم عل ــادرة تق ــي مب ــد« وه ــادرة الح ــأن »مب بش

السويسريون يصوتون على استفتاء بشأن الحد 
من الهجرة الوافدة من االتحاد األوروبي

بشــأن  األوروبــي  االتحــاد  مــع  التفــاوض  إعــادة 
اتفاقيــة حريــة التنقــل الموقعــة بيــن الطرفيــن فــي 

فتــرة زمنيــة ال تتخطــى 12 شــهراً.
فــي  حــق سويســرا  علــى  المبــادرة  وتنــص 
ــم  ــي حــال ل ــة ف ــن االتفاقي االنســحاب األحــادي م
نفــس  خــال  جديــدة  لبنــود  الطرفــان  يتوصــل 

الزمنيــة. الفتــرة 
ــن حــزب الشــعب إن  ــر، م ــف نيديغ ــول إي ويق
ــود  ــب بن ــط إعــادة ترتي ــي فق ــم يعن ــت بنع التصوي

ــي. ــاد األوروب ــع االتح ــرا م ــة« سويس »صداق

باريــس – وكاالت : رفضــت فرنســا تحذيــرات 
ــا مــن احتمــال تأخيــر شــركات النقــل فــي  بريطاني
ــي  ــرة مــن االتحــاد األوروب ــد خــروج األخي ــاة بع القن

ــة”. ووصفتهــا بأنهــا “مواقــف تكتيكي
وقــال وزيــر الدولة الفرنســي للشــؤون األوروبية 
ــة فايننشــيال تايمــز امــس  ــون لصحيف كليمــان بي
إن “اإلشــارات التــي تــم إرســالها فــي األيــام القليلــة 
الماضيــة حــول تأخيــر نقــل الشــاحنات عبــر الحــدود 
بعــد بريكســت مضــرة” مشــيرا إلــى أن أي أمــر مــن 
ــرات  ــن التوت ــد م ــق أو يزي ــل أو يعي ــأنه أن يعط ش
فــي المفاوضــات الجاريــة حــول بريكســت “أمــر 
مؤســف ولــن نقــع بمثــل هــذا النــوع مــن التخويــف 

علــى المســتوى األوروبــي”.
ولفــت الوزيــر الفرنســي إلــى حــرص بــاده 
اتفــاق  إلــى  التوصــل  علــى  األوروبــي  واالتحــاد 
وصــوال  بريطانيــا  منــح  اســتحالة  علــى  مشــددا 
واســعا إلــى ســوق االتحــاد األوروبــي مــا لــم توافــق 
علــى احتــرام القواعــد والقيــود البيئيــة ومســاعدات 

الدولــة للشــركات.
جــاء الــرد الفرنســي بعــد يــوم مــن تحذيــر ايرلنــدا 
المحتملــة  األوروبيــة  البريطانيــة  الصفقــة  أن  مــن 

ستفشــل إذا تعرضــت “بريكســت” للتهديــد.

فرنسا ترفض )التخويف( البريطاني 
بعد بريكست

النتهاكاته التي طالت عشرات القرى واحتلت مساحات واسعة من االرض..

العصائب: استهتار االقليم فسح المجال لالحتالل التركي والمقاومة مستعدة لردعه اذا عجزت الحكومة
*الحشد الشعبي يحذر من محاوالت خلط االوراق وتضليل 

الرأي العام عن دوره المشرف والتاريخي
*حقوق االنسان العراقية تحذر من “اقتتال” بين الشعب 

والقوات األمنية بسبب تصرفات الكاظمي!
*محلل سياسي عراقي يحذر من محاوالت تشويه صورة 

الحشد الشعبي عبر مخطط أميركي

مؤكدة انه سيساهم في ايقثاف التهاوي العربي نحو التطبيع..

الفصائل الفلسطينية: قرار »حماس« و«فتح« هو الحل االنجع لمواجهة عدوان العدو الصهيوني
*هنية: الحوارات تعبّر عن إرادة وتوجه وقرار واستشعارًا للخطر المشترك الذي يتهدد القضية الفلسطينية

وكاالت   – غــزة 
الفصائــُل  رحبــت   :
بقــراِر  الفلســطينيُة 
وفتــح  حمــاس  حركتــي 
باجــراِء انتخابــاتٍ خــاَل 
معتبــرًة  اشــهر،  ســتةِ 
الشــرعياتِ  تجديــدَ  َانَّ 
الحــُل  هــو  الفلســطينيةِ 
االنجــعُ لمواجهــةِ عدوانِ 
والتهــاوي  االحتــال 

العربــي نحــو التطبيــِع مــع الكيــانِ االســرائيلي.
نحــو انتخابــات تشــريعية ورئاســية وانتخابــات 
مجلــس وطنــي ســيتجه الفرقــاء الفلســطينيون 
صلــف  لمواجهــة  الشــرعية  تجديــد  فــي  امــا 
مــع  التطبيــع  نحــو  العــرب  وتهــاوي  االحتــال 
الــى  الذهــاب  وحمــاس  فتــح  ...قــرار  المحتــل 
صناديــق االقتــراع خــال 6 أشــهر القــى ترحابــا مــن 
الفصائــل الفلســطينية التــي تعتقــد ان المرحلــة 
تفــرض علــى الــكل الفلســطيني التوحــد لمواجهــة 

المقبــل.
اللجنــة  عضــو  يوســف،  ابــو  واصــل  وقــال 
كل  »مواجهــة  التحريــر:  لمنظمــة  التنفيذيــة 
الصمــود  تعزيــز  يتطلــب  والتحديــات  المخاطــر 
الفلســطيني بمــا يتــاءم مــع المعركــة مــع االحتــال 
للوصــول إلــى الحقــوق واقامــة الدولــة الفلســطينية 

القــدس«. وعاصمنهــا  المســتقلة 
لكــن قــرار الحركتيــن الكبيرتيــن بــرأب الصــدع 
ــا  ــن 13 عام ــر م ــذ اكث ــاء الخــاف المتجــذر من وانه
ببعــض  تبــدأ  المخاطــر  مــن  بكثيــر  ســيواجه 
العواصــم العربيــة التــي لــن تكــون ســعيدة بالتقــاء 
االشــقاء وستســعى لتعكيــر صفــو المرحلــة ولــن 
تنتهــي باالحتــال االســرائيلي الــذي عمــل فــي 
الســابق وســيعمل مســتقبا بــكل قــوة إلفشــال 

التقــارب الحمســاوي الفتحــاوي
بالشــأن  الخبيــر  الريمــاوي  عــاء  وأكــد 
إلفشــال  ســيعمل  االحتــال  أن  االســرائيلي 

ــي  المصالحــة وسيســتخدم ادوات الضغــط الميدان
علــى  الحصــار  وســيعمق  الغربيــة  الضفــة  فــي 
الوحــدة  االحتــال يرتعــب مــن  قطــاع غــزة الن 
ــن حمــاس  ــة والمصالحــة بي الفلســطينية الحقيقي

وفتــح.
لكــن يبقــى صاحــب القــرار هــم الفلســطينيون 
واصرارهــم علــى حقهــم الســاح األمضــى بيدهــم، 
 - الفلســطيني  للتقــارب  الرافضــون  فاألعــراب 
ــال اإلســرائيلي  ــم االحت ــن خلفه الفلســطيني وم
والواليــات المتحــدة يملكــون المنغصــات لكنهــم 
ال يملكــون القــرار فالقــرار بيــد اصحــاب الشــأن 

و.القــرار يحتــاج اآلن ومســتقبا إلــى تضحيــة.

المكتــب  عضــو  اعتبــر   : وكاالت   – بغــداد 
ان  الحــق  اهــل  عصائــب  لحركــة  السياســي 
االنتهــاكات التركيــة المســتمرة للســيادة العراقيــة 
ــم كردســتان وعــدم  ــة اقلي ــتهتار حكوم ــببها اس س
قــدرة الحكومــات العراقيــة بعــد 2003 علــى الدخــول 
المكونــة  العــراق  شــمال  لمحافظــات  العســكري 

لاقليــم.
“المتابــع  ان  ل/المعلومــة/  الربيعــي  وبيــن 
لسلســلة االنتهــاكات التــي طالــت عشــرات القــرى 
منــذ  االرض  مــن  واســعة  مســاحات  واحتلــت 
ــدرك ان  ــرن الماضــي وحتــى االن ي ــات الق ثمانيني
التفــكك الداخلــي العراقــي هــو الــذي صنــع ثغــرات 

كبيــرة وثلــم الســيادة العراقيــة ومنــح االتــراك فرصــة 
العراقييــن  علــى  التغــول  بعدهــا  ومــن  التوغــل 

والتمــدد داخــل وخــارج اقليــم كردســتان”
عــن  العــراق  عجــز  شــهد  “جميعنــا  واضــاف 
ــة  ــي منطق ــي ف ــد العســكري الترك معالجــة التواج
بعشــيقة والتــي تواجــدت بدعــوى محاربــة داعــش 
داعــش  زمــر  ضــد  واحــدة  رصاصــة  تطلــق  ولــم 
ــوا مــن هزيمــة  ــن تمكن ــع ان العراقيي ــة وم االرهابي
ــت  ــة بقي ــوات العســكرية التركي ــاب اال ان الق االره

تحتــل االرض العراقيــة” .
الــى  ودعــا “الحكومتيــن االتحاديــة واالقليــم 
ــن وســامة  ــى ام ــاظ عل ــي الحف ــا ف ــام بواجبه القي

اهلنــا الكــرد فــي دهــوك وباقــي المناطــق ونطالــب 
باجــراءات حقيقيــة حازمــة ضــد تركيــا بــدءا مــن 
الشــكاوى فــي مجلــس االمــن الدولــي وصــوال الــى 
ومحاصــرة  العاقــات  وقطــع  التجاريــة  العقوبــات 
المصالــح التركيــة الجبــار اردوغــان علــى  احتــرام 
العــراق ســيادة وشــعبًا” وبيــن” كانــت الحكومــة 
عاجــزة فعليهــا ان تمنــح المقاوميــن ضــوءا وســتحرر 

االرض بايــام قليلــة”.    
ــا  ردا  مــن جهتــه اصــدر الحشــد الشــعبي بيان
علــى المحــاوالت االميركيــة لتشــويه صورتــه امــام 
اللحظــة  منــذ   : فيــه  قــال  العراقــي  العــام  الــرأي 
الوفــي  حشــدكم  بهــا  أســس  التــي  األولــى 
وبمباركــة مــن المرجعيــة األبويــة لســماحة ايــة 
اهلل العظمــى الســيد علــي السيســتاني دام ظلــه 
وهــو يــذود بعــزم ال يليــن ودمــاء اجريناهــا رخيصــة 
نبتــغ  لــم  الطاهــر  الوطــن  هــذا  لتــراب  قربانــا 
عرضــا وال مناصــب ســوى رضــا اهلل وطــرد الظــام 

واألنبيــاء، النــور  أرض  مــن  والظامييــن 
وقــد حظــي الحشــد الشــعبي لــدى جميــع أبناء 

شــعبنا علــى إختــاف مشــاربهم ومرجعياتهم


