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قائد سالح البحر: يجب ..تتمة

وقــال » اليــوم تواجــدت بعــض القــوى الغريبــة فــي المنطقــة مــا اعتبــر تحديــا يجــب احتوائهــا 
والســيطرة عليهــا ولذلــك تــم اســتخدام كافــة االدوات مــن الســفن والطائــرات فــي ســاحة المنــاورات 

وقــد جــرت كافــة التماريــن بنجــاح”.
واوضــح االدميــرال ايرانــي ان الحــل االول الجتثــاث هــذه القــوى الغريبــة مــن المنطقــة هــو وقــوف 
ــر االمــن فــي المنطقــة وحمايــة  دول المنطقــة الــى جانــب بعضهــا البعــض وهــذا يــؤدي الــى توفي

كافــة البحاريــن، ألن دول المنطقــة تملــك العلــم والقــوة والمعــدات الالزمــة لذلــك.
وتابــع االدميــرال ايرانــي: ان الخطــوة الثانيــة هــي بنــاء التحالــف بيــن الــدول التــي تشــعر 
باالحتــرام المتبــادل وتحتــرم مصالــح بعضهــا البعــض ، فهــذه الــدول يمكنهــا ان تبنــي تحالفــا اقليميــا 
قائمــا علــى احتــرام المجتمــع البشــري وخاصــة البحاريــن والســعي الرســاء االمــن فــي المنطقــة.

ــاورات  ــن المن ــاورات م ــع من ــري 2023« راب ــن البح ــزام االم ــة “ح ــاورات المركب ــر المن ــذا وتعتب ه
البحريــة المركبــة المشــتركة اليــران وروســيا والصيــن ، وتشــارك فيهــا كازاخســتان وباكســتان ايضــا 

بصفــة مراقــب.
وقــال األدميــرال شــهرام ايرانــي كان هنــاك تنســيق جيــد بيــن الوحــدات المشــاركة فــي منــاورات 
الحــزام األمنــي   البحــري المشــترك لعــام 2023، وتــم تنفيــذ التدريبــات والتكتيــكات المتوقعــة علــى 

أفضــل وجــه.
وأشــار االدميــرال إيرانــي إن األداء الصحيــح والدقيــق للغايــة لبحريــة الجيــش وبحريــة حــرس 
الثــورة االســالمية فــي هــذه المنــاورات يــدل علــى أن المنــاورات فــي القــوات المســلحة، بمــا فــي 
ذلــك جيــش الجمهوريــة اإلســالمية اإليرانيــة و حــرس الثــورة اإلســالمية، هــو بمــا يتماشــى تمامًــا 

مــع الظــروف الدوليــة، فوجودهــم فــي الســاحة الدوليــة بلغــة يفهمهــا الجميــع.
وفــي إشــارة إلــى تقــدم البــالد فــي القطــاع البحــري، قــال األدميــرال اإليرانــي: إن تعــاون صناعــة 
الدفــاع فــي البــالد مــع الشــباب والشــركات القائمــة علــى المعرفــة تســببت فــي هــذا النضــج 

ــا. ــي المجــال البحــري لبالدن الصناعــي ف
وتابــع: إن النقــاش األساســي فــي هــذه المنــاورات هــي ممارســة ترســيخ األمــن البحــري 
ــع التدريبــات فــي هــذا المجــال باســتخدام معــدات عائمــة  وســالمة البحــارة، حيــث تمكنــت جمي
متطــورة، وخاصــة مركــز األمــن الدولــي الــذي يقــع فــي مدينــة كنــارك، مــن القيــام بدورهــم الجيــد 
فــي هــذه المنــاورات والحمــد هلل، مــا توقعنــاه قــد تــم فــي هــذه المنــاورات بطريقــة جديــرة للغايــة.

ــة  ــد البحري ــال قائ ــم، ق ــة والعال ــن المنطق ــي أم ــات ف ــى دور إجــراء هــذه التدريب ــي إشــارة إل وف
العســكرية: فــي هــذه األيــام القليلــة التــي أقيمــت فيهــا المنــاورات فــي المنطقــة، تحســن المســتوى 
المعقــول لألمــن بشــكل كبيــر وفعلنــا ذلــك. لــم نشــهد اي وحــدات غيــر مبــررة فــي هــذه المنطقــة 
والســفن ولــم نــر االجانــب الذيــن كان لهــم احيانــا تواجــد غيــر مبــرر فــي المنطقــة. اليــوم، ظهــرت 
إيــران والصيــن وروســيا، كــدول بحريــة قويــة، فــي المشــهد العملياتــي بشــكل مبــدأ المســاواة 
واالحتــرام المتبــادل، ومــن خــالل إجــراء هــذه المنــاورات، تمكنــوا مــن تقديــم األمــن البحــري 

ــة. ــم والتجــارة العالمي ــا العال ــة، ولكــن أيضً للمنطق
هــذاو دخلــت الفرقاطــة »األميــرال غورشــكوف«، المجهــزة بصواريــخ »تســيركون« فــرط الصوتيــة، 

مينــاء »تشــابهار« فــي إيــران، حســبما أفــاد األســطول الشــمالي الروســي.
وأوضــح األســطول أّن »الفرقاطــة أميــرال أســطول االتحــاد الســوفيتي غورشــكوف، دخلــت مينــاء 
ــج  ــص نتائ ــن لتلخي ــن التمري ــاء الجــزء البحــري م ــد انته ــل بع ــة عم ــي مهم ــي ف تشــابهار اإليران

العمــل المشــترك فــي البحــر، وللتــزود بالميــاه العذبــة واإلمــدادات الغذائيــة”.
وأفــادت وزارة الدفــاع الروســية بــأّن »الفرقاطــة األميــرال غورشــكوف التــي دخلــت المينــاء 

صوتيــة”.  تســيركون فرط  مزودة بصواريــخ  اإليرانــي 
ــح تفــوق ســرعته  ــدّ أول صــاروخ مجن ــي يُع ــرط الصوت ــى أّن صــاروخ »تســيركون« ف يُشــار إل
ســرعة الصــوت فــي العالــم، قــادر علــى القيــام بالتحليــق الديناميكــي الهوائــي المســتمر، مــع 
ــه الخــاص خــالل كل  ــود محرك ــن الغــالف الجــوي، باســتخدام وق ــة م ــات كثيف ــي طبق ــاورة ف المن

ــه. مســار تحليق
وتصــل الســرعة القصــوى لهــذا الصــاروخ إلــى حوالــي 9 أضعــاف ســرعة الصــوت )حوالــى 2,65 
كيلومتــر فــي الثانيــة علــى ارتفــاع 20 كيلومتــراً، أو أكثــر مــن 10 آالف كيلومتــر فــي الســاعة(، فيمــا يبلــغ 

مــدى تحليقــه 1000 كيلومتــر.
وبحســب الدفــاع الروســية، فقــد شــاركت الفرقاطــة »األميــرال غورشــكوف« فــي تمريــن ثالثــي 

لالتحــاد الروســي والصيــن وإيــران فــي بحــر العــرب. 
وانطلقــت الفرقاطــة »األميــرال غوررشــكوف« فــي 4 كانــون الثاني/ينايــر فــي رحلــة بحريــة عبــر 

المحيطيــن األطلســي والهنــدي، وكذلــك البحــر األبيــض المتوســط.
وووفقــًا للجيــش الروســي، فــإّن الفرقاطــة »األميــرال غورشــكوف« ترافقهــا فــي الحملــة البحريــة 

الناقلــة »كامــا”.
يذكــر أن المنــاورات المشــتركة للحــزام البحــري األمنــي2023 انطلقــت مســاء الخميس بمشــاركة 
الوحــدات العائمــة مــن إيــران والصيــن وروســيا ومراقبيــن مــن دولتــي باكســتان وكازاخســتان فــي 
ــت امــس الســبت باســتعراض البحري لوحــدات  ــان واختتم ــدي وبحــر عم ــط الهن شــمال المحي

العائمــة المشــاركة فــي المنــاورة.

العراق الوجهة التالية ..تتمة
ومستشــار األمــن الوطنــي بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة »طحنــون بــن زايــد ال نهيــان«.

علــى ان »طريــق الخــروج مــن االزمــات الراهنــة والتــي اذا اســتمرت ال تخــدم ايّــا مــن بلــدان 
المنطقــة، يكمــن فــي اســتبدال التقــارب والتعــاون محــل النزاعــات والعــداوات بيــن الــدول االقليميــة”.

ــة  ــد السياســة الخارجي ــى صعي ــة عل ــاء بالســتراتيجية المبدئي ــذا اللق ــي ه ــوه شــمخاني، ف ون
للجمهوريــة االســالمية االيرانيــة وفيمــا يخــص التعــاون الشــامل والمســتدام مــع دول الجــوار، قائــال 
:  ان الخالفــات وانعــدام الثقــة بيــن دول منطقــة الخليــج الفارســي، عقبــة اساســية فــي مســار 
ــن  ــن م ــداء القادمي ــح االع ــذي يخــدم مصال ــر ال ــة؛ االم ــة داخــل المنطق ــة االقتصادي ــق التنمي تحقي

ــة. خــارج المنطق
واضــاف : ينبغــي علينــا مــن خــالل الحــوار والتعامــل وتوســيع التعــاون السياســي واالمنــي 
واالقتصــادي والثقافــي، العمــل علــى صــد التدخــالت االجنبيــة غيــر البنــاءة وبمــا يــؤدي الــى تعزيــز 

االمــن واالســتقرار و الرخــاء لشــعوب المنطقــة.  
ــى اســرة عظيمــة واحــدة؛  ــرا مشــتركا وتنتمــي ال ــة اجمــع تواجــه مصي ــع : ان دول المنطق وتاب
داعيــا الــى تغليــب لغــة الحــوار وتحســين النوايــا والتعايــش فيمــا بينهــا ليتســنى لهــا حــل الخالفــات 

فــي اطــار عمــل جماعــي متجهــة نحــو بنــاء منطقــة قويــة ومزدهــرة.
كمــا التقــى اميــن المجلــس االعلــى لالمــن القومــي »، فــي ابوظبــي  الخميــس الماضــي، 
ــة االمــارات العربيــة المتحــدة »الشــيخ محمــد بــن زايــد ال نهيــان«، وبحــث معــه فــي  رئيــس دول

ــة. ــة والدولي ــورات االقليمي ــم التط ــة واه ــا الثنائي القضاي
ونــوه »شــمخاني« فــي هــذا اللقــاء، الــى »العالقــات التاريخيــة والمشــتركات الثقافيــة والدينيــة« 
بيــن ايــران واالمــارات؛ مؤكــدا علــى ضــرورة توســيع هــذه االواصــر وتعميقهــا فــي جميــع المجــاالت.

ــة  ــى لالمــن القومــي مســار التعــاون المتنامــي ودور رئيــس دول ــر اميــن المجلــس االعل واعتب
االمــارات الخــاص بانــه جديــر باالهتمــام فــي هــذا الشــان، واضــاف : طهــران وابوظبــي قادرتــان علــى 

المضــي بخطــوات كبيــرة فــي ســياق تطويــر التعــاون الثنائــي وتعزيــز دبلوماســية الجــوار.

شهداء وجرحى في قصف ..تتمة
وأضافــت أنّــه »جــرى نقلــه إلــى مستشــفى منبــه الريفــي، فيمــا وصــل جريحــان إلــى مستشــفى 

رازح الريفــي جــرّاء قصــف العــدوان الســعودي علــى مديريــة شــدا”.
وصبــاح امــس، إستشــهد مواطنــان إثــر قصــفٍ مدفعــي للتحالــف الســعودي علــى مديريــة شــدا 
الحدوديــة، وشــنّ التحالــف اعتــداءات بالطيــران التجسســي علــى منطقــة الحجلــة بمديريــة رازح 

الحدوديــة، دون أن يُبّلــغ عــن وقــوع إصابــات حتــى اللحظــة.
وأصيــب 3 مواطنيــن فــي عــدّة اعتــداءات للتحالــف الســعودي، مســاء أمــس الجمعــة، فــي 

مديريــة شــدا الحدوديــة.

األحد 26 شعبان المعظم 1444 هـ ق 28 اسفند 1401 هـ ش، 19 اذار 2023مالعدد )11187( السنة الثالثة واالربعون

وتتعــرض المناطــق الحدودية بمحافظــة صعدة العتــداءاتٍ شــبه يوميــة مُتكــررة بالقصــف 
الصاروخــي والمدفعــي واالســتهداف المباشــر للمدنييــن، وبشــكٍل متصاعــد فــي ظــّل صمــتٍ دولــٍي 

وأممــٍي مُطبــق.
وفــي وقــت ســابق، وجّــه قائــد أنصــار اهلل الســيد عبــد الملــك الحوثي تحذيــرًا للتحالــف 
الســعودي، قائــاًل: »صبرنــا ســينفد«. مشــيراً  إلــى أنــه »إذا كانــوا يريــدون الســالم فطريقــه واضــح 

ــالل”. ــار واالحت ــدوان والحص ــاء الع ــه إنه ــاني وغايت ــف اإلنس ــو المل ــه ه ومفتاح
ووّثــق تقريــر لمنظمــة »انتصــاف« لحقــوق المــرأة والطفــل فــي صنعــاء، بــأّن عــدد ضحايــا العــدوان 

األميركــي الســعودي مــن األطفــال والنســاء فــي 8 ســنوات، تجاوز 13 ألفــًا و437 شــهيدًا وجريحــًا.
وأوضــح بيــان المنظمــة أّن عــدد الشــهداء مــن النســاء واألطفــال بلــغ »6 آالف و312 شــهيداً، منهــم 

ألفــان و436 امــرأة و3 آالف و876 طفــاًل”.

كنعاني: االتفاق االيراني ..تتمة
ولطالمــا كانــت التفاعــالت الحكوميــة والعالقــات بيــن الشــعبين موجــودة بالرغــم مــن بعــض 
المشــاكل واالختالفــات. لــم يكــن لــدى الجمهوريــة اإلســالمية االيرانيــة  أبــداً نظــرة إقصائيــة 
ــم اإلســالمي. ــة الســعودية وموقعهــا فهــي تــدرك دورهــا وفعاليتهــا فــي العال ــدور المملكــة العربي  ل
وتتمثــل إحــدى االســتراتيجيات األساســية للسياســة الخارجيــة للجمهوريــة اإلســالمية اإليرانيــة 
فــي تعزيــز العالقــات مــع دول منطقــة غــرب آســيا والعالــم اإلســالمي. وإّن الجهــد المســتمر لتحقيق 
هــذه االســتراتيجية فــي شــكل سياســات ومبــادرات الجمهوريــة االســالمية االيرانيــة خــالل فتــرات 
ــا  ــع جيرانه ــات م ــز العالق ــا لتعزي ــن قبله ــن م ــم واإلرادة الكبيري ــى التصمي ــة عل ــو عالم ــة ه مختلف
وزيــادة ســلطة ودورالمنطقــة فــي المعــادالت الدوليــة وإضعــاف التدخــالت األجنبيــة ذات المصلحــة 
الذاتيــة فــي منطقــة الخليــج الفارســي وغــرب آســيا بحيــث تعتبــر الجمهوريــة االســالمية االيرانيــة 
أن اســتمرار المشــاكل والصراعــات بيــن دول الجــوار وتحويلهــا إلــى أزمــات لــم يخــدم ســوى مصالــح 

القــوى الخارجيــة .
واضــاف كنعانــي: بالنظــر إلــى التجــارب والعواقــب المريــرة لســنوات طويلــة مــن ســوء التفاهــم 
واألزمــات وعــدم االســتقرار والحــروب المدمــرة فــي المنطقــة، والتــي كانــت فــي األســاس نتيجــة 
ــه  ــا في ــات والمشــاكل القائمــة ،لِم ــت لحــل الخالف ــد حــان الوق ــرة ، فق ــة المدم التدخــالت االجنبي
مــن مصلحــة لــدول المنطقــة، عــن طريــق الحــوار واالحتــرام المتبــادل وحســن الجــوار. وقــد أظهــرت 
تجــارب عديــدة أنــه يمكــن اســتخدام الدبلوماســية حتــى فــي حــاالت األزمــات ممــا يبشّــر بمنطقــة 

مســتقرة ذات أفــق أكثــر إشــراقًا وازدهــار أكبــر لألجيــال القادمــة.
ــالمية  ــدول اإلس ــي ال ــى تالق ــالمية عل ــة اإلس ــالمي واألم ــم اإلس ــة العال ــد مصلح ــا تعتم  كم
ــد أفرادهــا وتالقيهــم حــول أصــول الديــن اإلســالمي وأسســه، وتجنــب االنقســام  ــا وتوحي وتعاونه
ــادة  ــي اع ــي -الســعودي ف ــاق اإليران ــن لإلتف ــذا يمك ــاع المذاهــب اإلســالمية. ل ــن اتب والصــراع بي
ــق  ــالمية، أن يخل ــة اإلس ــح األم ــى مصال ــزوا عل ــوا ورك ــا ، إذا اهتم ــا بينهم ــات فيم ــتئناف العالق اس

ــة. ــعوب المنطق ــح دول وش ــة مصال ــي خدم ــد ف ــد ودور متزاي ــه جدي ــًا لتوج أساس
وخــالل تاريــخ منطقتنــا الملــيء باأللــم والمعانــاة ، اســتغل األجانــب المتدخلــون ، والذيــن 
يتّســمون بطبيعــة الغطرســة والســتعمار، االختالفــات والتناقضــات وســوء التفاهــم بيــن المالكيــن 
الحقيقييــن للمنطقــة وذلــك إلرضــاء مصالحهــم األحاديــة الجانــب دون االخــذ بعيــن االعتبــار 

لألخــالق والمعاييــر اإلنســانية فــي سياســتهم الهادفــة إلــى الربــح والســيطرة دومــًا.
وجــاء فــي التقريــر: تعتبــر الجمهوريــة اإلســالمية اإليرانيــة أمــن واســتقرار وتنميــة دول الجــوار 
جــزء مــن تنميتهــا واســتقرارها، فاألمــن مفهــوم متكامــل وجــزء ال يتجــزأ عــن دول الجــوار. وفــي ظــل 
ظــروف تراجــع مكانــة الغــرب وخاصــة الواليــات المتحــدة فــي نظــام القــوة والنظــام العالمــي وأهميــة 
اإلقليميــة فــي زيــادة االســتقرار وتأميــن المصالــح الجماعيــة للجيــران ، فــإن االتفــاق االيرانــي-
الســعودي كان لــه القــدرة علــى أن تكــون القــوة الدافعــة وراء تحقيــق منطقــة مســتقرة لصالــح الــدول 

اإلســالمية فــي المنطقــة.
إن النظــام الصهيونــي باعتبــاره نظامــًا وهميــًا مفروضــًا علــى جغرافيــة العالــم اإلســالمي ، ســعى 
دائمــًا إلــى تحقيــق أمنــه فــي ظــل انعــدام األمــن وعــدم االســتقرار فــي المنطقــة والعالــم اإلســالمي.

ــب  ــزال يرتك ــلمين وال ي ــى للمس ــة األول ــي القِبل ــدس وه ــل الق ــي يحت ــان الصهيون ــزال الكي وال ي
ــا  ــي الجغرافي ــي ف ــان الصهيون ــذا الكي ــود ه ــع وج ــطينيين. إن توس ــق الفلس ــة بح ــه اليومي جرائم
السياســية للعالــم اإلســالمي هــو تهديــد لالســتقرار واألمــن للــدول بشــكل عــام  ولــدول المنطقــة 

بشــكل خــاص.

الخارجية النيابية ترحب ..تتمة
وأكــد كلــرو علــى الدفــاع عــن االمــن القومــي االيرانــي وكذلــك علــى عــدم التنــازل عــن حقــوق 

الشــعب الفلســطيني ومشــدد علــى الدفــاع عــن القضيــة الفلســطينية.
ــالمية وإن  ــة واالس ــدول العربي ــع ال ــات م ــع العالق ــالمي يتاب ــورى االس ــس الش ــاف : مجل واض
هنــاك لجــان صداقــة مــن اجــل تنميــة العالقــات االيرانيــة مــع برلمانــات الــدول العربيــة واالســالمية.
وقــال كلــرو أن الســفارة االيرانيــة فتحــت ابوابهــا فــي االمــارات وكذلــك ســتفتح الســفارات فــي 

دول عربيــة اخــرى.
واشــار كلــرو، أن الــدول المنطقــة يجــب أن تتحــد مــن أجــل منــع االجانــب مــن اثــارة التوتــرات 
والفتــن فــي المنطقــة، مشــددا علــى أن هنــاك حاجــة ضروريــة فــي المضــي قدمــا فــي العالقــات فــي 

المنطقــة مــن أجــل تحقيــق االهــداف االســالمية الســامية .
وأكد كلرو على مواجهة التدخالت االجنبية بالمنطقة والوقوف بوجه هذه التدخالت.

تحديد أول أيام شهر ..تتمة
ومــن المتوقــع أن يكــون عــدد ســاعات الصيــام نحــو 14 ســاعة فــي أول أيــام شــهر رمضــان فــي 
غالبيــة الــدول العربيــة، بمــا فيهــا مصــر والســعودية وقطــر واإلمــارات والكويــت والبحريــن وســلطنة 
عمــان واألردن وســوريا ولبنــان وفلســطين، وكذلــك تركيــا وإيــران، مــع احتمــال الزيــادة او النقصــان 

بضــع دقائــق بالتفــاوت بيــن بلــد وآخــر.
وســيكون اليــوم األول مــن شــهر رمضــان المبــارك لهــذا العــام 2023 األقصــر فــي عــدد 
ســاعات الصيــام، ثــم تــزداد بعــد ذلــك تدريجيــا، ليكــون عــدد ســاعات الصيــام فــي آخــر يــوم 

حوالــي الـــ15 ســاعة.

السوداني: العراق اليوم عراق ..تتمة
 مهرجــان الذكــرى الســنوية للمعركــة الخالــدة التــي خاضتهــا عشــيرة العمايــرة فــي قضــاء الفهــود 

ضــد النظــام الصدامــي وقدمــت فيهــا العديــد مــن الشــهداء«.
وقــال العامــري فــي المهرجــان مشــيداً بالشــهداء »كانــوا ال يبالــون المــوت وتعلمــوا مــن مدرســة 

الحســين )ع(«.
وأضاف، أن »االنتفاضة الشعبانية هي من أسست لسقوط النظام البعثي«.

وأشــار فــي حديثــه عــن جرائــم البعــث الــى أن »حلبجــة كانــت عمليــة إجراميــة قــام بهــا نظــام 
صــدام لقتــل األبريــاء مــن أهلهــا«.

مــن جهتــه أســتبعد ائتــالف دولــة القانــون،  امــس الســبت، اجــراء انتخابــات مجلــس النــواب 
خــالل العــام الحالــي، وفيمــا اكــد أن قانــون الموازنــة ســيبقي علــى الحكومــة لغايــة 2025، عــد الموازنــة 

الحاليــة »اســتهالكية«.
ــة  ــة /، إن »الحكوم ــث لـــ / المعلوم ــي حدي ــر ف ــد جعف ــالف، جاســم محم ــادي باالئت ــال القي وق

ــة 2025«. ــم لغاي ــة الحك ــتمرار بدف ــة واالس ــا الحكومي ــال دورته ــة اكم ــتبقى لغاي ــة س الحالي
وأضــاف، أن »اســتمرار الحكومــة الحاليــة ظهــر جليــًا مــن خــالل قانــون الموازنــة الماليــة لألعــوام 

الثالثــة المقبلــة«، مؤكــداً »عــدم وجــود انتخابــات برلمانيــة مبكــرة فــي العــام الحالــي«.
وأوضــح القيــادي بائتــالف المالكــي، أن »انتخابــات مجالــس المحافظــات قائمــة وســيتم إنجازهــا 

ســواء فــي شــهر تشــرين األول مــن العــام الحالــي أو العــام المقبــل«.
أمــا بشــان ارقــام الموازنــة الثالثيــة، أوضــح جعفــر، أن »الموازنــة الحاليــة وبعجــز يصــل ألكثــر مــن 60 
تريليــون دينــار فهــي تمثــل صعوبــة علــى الحكومــة«، الفتــا الــى أن »موازنــة العــام الحالــي اســتهالكية 

أكثــر ممــا هــي واقعيــة، الســيما مــع غيــاب القطــاع الخــاص وحركــة الســوق والبنــاء فــي البلــد«.

مــن جانــب اخرتمكنــت قــوات الحشــد الشــعبي، امــس الســبت، مــن احبــاط مخطــط إرهابــي 
الســتهداف القطــاع العســكرية جنــوب كركــوك.

وذكــر اعــالم الحشــد فــي بيــان تلقتــه /المعلومــة/ أن »عمليــة أمنيــة واســعة، أســفرت عــن العثــور 
علــى 3 عبــوات ناســفة كانــت معــدة الســتهداف القطعــات العســكرية فــي اطــراف وادي الشــاي«.

وأوضــح أن »قيادتــي عمليــات كركــوك وشــرق دجلــة ومحــور الشــمال وبمشــاركة الجيــش 
العراقــي والقــوات األمنيــة انطلقــت بعمليــة دهــم وتفتيــش وتأميــن فــي المناطــق المشــتركة بيــن 

ــن«.  ــوك وصــالح الدي ــي كرك محافظت

مقاومون فلسطينيون يستهدفون ..تتمة
 لتحقيــق التهدئــة فــي المنطقــة، إال أنهــم ليســوا أطرافــا فاعليــن سياســيا فــي المنطقــة، أو فــي 

الصــراع الفلســطيني اإلســرائيلي، حتــى يكــون لهــم دور كبيــر فــي مســالة التســوية«.
مــن جهتــه قــال الخبيــر فــي الشــؤون اإلســرائيلية، عصمــت منصــور، إن حكومــة االحتــالل 
برئاســة بنياميــن نتنياهــو، متأزمــة مــن تصاعــد حالــة المقاومــة فــي الضفــة الغربيــة المحتلــة، مؤكــدًا 
أهميــة تمــدد ظاهــرة المقاوميــن مــن مراكــز المــدن والتحصــن فيهــا كمــا فــي كتيبــة جنيــن وعريــن 

األســود إلــى خــارج المــدن.
ــي  ــة ف ــالم”، أن المقاوم ــطيني لإلع ــز الفلس ــي لـــ “المرك ــث صحف ــي حدي ــور”، ف ــن “منص وبي
الضفــة اســتطاعت توجيــه ضربــات مبــادرة ومباغتــة للمســتوطنين، عــادًا ذلــك تطــورًا مهمــًا وتحديــًا 

جديــدًا أمــام االحتــالل.
وأوضــح أن المقاومــة وعناصرهــا ســواء أفــراد أو مجموعــات عســكرية، بــدأت تأخــذ دور المبــادرة 

فــي مواجهــة االحتــالل ومســتوطنيه، فيمــا أصبــح جيــش االحتــالل فــي “حالــة دفــاع”.
الســالح  باســتخدامهم  احترافيــا،  الضفــة ســالحًا  اســتخدام مقاومــي  إلــى  وأشــار منصــور 
ــك  ــًا تل ــزة وخطــط انســحاب واضحــة، واصف ــداف مرك ــة بأه ــات قاتل ــن إصاب ــي، محققي األوتوماتيك

الحالــة بـ”التطــورات المهمــة”.

الرئيس األسد: الحرب على ..تتمة
وقــال الضاهــر فــي حديــث لبرنامــج مــع الحــدث علــى شاشــة قنــاة العالــم انــا ســمعت الرئيــس 
االســد شــخصيًا انــه قــال كان اردوغــان صديــق لــي بشــكل كبيــر جــدًا وفجــأة انقلــب وكأنــه انســان 

اخــر تمامــًا واتضــح انــه كان يمثــل كل هــذه الفتــرة ولهــذا ســوريا التثــق بأردوغــان.
وعــن االمثلــة التــي تجعــل ســوريا غيرواثقــة بتركيــا، اشــار الضاهــر بــأن تركيــا تعتبــر الدولــة الضامنــة 
لتنفيــذ بنــود اتفــاق اســتانا التــي تــم توقيعــه بيــن ســوريا وتركيــا وايــران وروســيا، لكنهــا لــم تلتــزم بذلــك 

الســيما بوقــف اطــالق النــار بــل ولــم تلتــزم بــأي مــن االتفاقــات التــي تــم توقيعهــا بطرفيتهــا.
وأكد ان الرئيس االسد يدرك تمامًا بأن اردوغان مراوغ ويتالعب بااللفاظ ويلعب على الحبال.

وبيّــن ان االســد اليثــق بــأن يــرى اردوغــان مختلــف بعــد الفــوز فــي االنتخابــات وبالتالــي 
الضمانــة وال أي شــئ يؤكــد وجــود تقــارب بيــن البلديــن مالــم يكــن هنــاك تصريــح حقيقــي بشــأن 

االنســحاب مــن االراضــي الســورية.
وأشــار الــى تصريــح االســد حــول اللقــاء مــع اردوغــان والــذي اطلقــه مــن موســكو، وتأكيــده علــى 

ان ذلــك مرتبطــًا باالنســحاب التركــي مــن االراضــي الســورية؛

زيلينسكي يفرض عقوبات شخصية على الرئيس 
السوري بشار األسد

كييــف – وكاالت : فــرض الرئيــس األوكرانــي فالديميــر زيلينســكي، اليــوم الســبت، عقوبــات شــخصية 
علــى نظيــره الســوري بشــار األســد.

ــنوات  ــدة 10 س ــرض لم ــات تف ــبت، أن العقوب ــوم الس ــره الي ــم نش ــذي ت ــومه ال ــص مرس ــي ن ــاء ف وج
ــات  ــاء بااللتزام ــاء الوف ــا وإنه ــن أوكراني ــال م ــى ســحب رأس الم ــد حســاباته والحظــر عل وتقضــي بتجمي

ــة. ــة الفكري ــوق الملكي ــات وحق ــل التقني ــى نق ــر عل ــة والحظ ــة والمالي االقتصادي
ــوزراء  ــس ال ــداد ورئي ــة الســوري فيصــل المق ــر الخارجي ــى وزي ــات عل ــرض عقوب ــم ف ــا ت كم

ــوس. ــين عرن حس

نائبة جمهورية أميركية: الحديث عن نية بوتين 
غزو أوروبا مجرد هراء

ــن  ــور غري ــة مارجــوري تايل ــة الجمهوري ــواب األمريكي ــس الن واشــنطن – وكاالت : وصفــت عضــو مجل
ــا بالهــراء. التأكيــدات الغربيــة بــأن الرئيــس الروســي فالديميــر بوتيــن ينــوي غــزو أوروب

ونقلــت صحيفــة »The Independent« عــن غريــن قولهــا: »إن الهــدف مــن وجودنــا هنــاك، فــي 
أوكرانيــا، مثيــر للســخرية. ندفــع ثمــن... حــرب بالوكالــة مــع روســيا. مــع ذلــك لــم أر أن بوتيــن فــي الواقــع 

ــا«. ــزو أوروب ــر أي خطــط لغ يظه
وأضافت أنها ال تثق بكل األكاذيب التي يتحدث فيها البعض عن بوتين.

ودعــت مارجــوري تايلــور غريــن، ســابقا، ســلطات بالدهــا للتوقــف عــن دعــم كييــف، وحثــت أوكرانيــا 
علــى الســعي إلحــالل الســالم.

الغارديان: فشل استخبارات بريطانيا فى حرب 
العراق يالحقها إلى اليوم

لنــدن – وكاالت : قالــت صحيفــة الجارديــان البريطانيــة إنــه علــى الرغــم مــن مــرور 20 عامــا 
علــى حــرب العــراق، إال أن االنتهــاكات التــى شــهدتها تلــك الحــرب والفشــل االســتخباراتى 

ــوم. ــى الي ــا إل يالحــق بريطاني
 وأشــارت الصحيفــة فــى تقريــر لهــا بمناســبة مــرور عقديــن علــى الغــزو األمريكــى للعــراق، 
إنهــا حربــا بــدأت بجــدل شــديد، وتلوقــت خاللهــا ســمعة اســتخبارات بريطانيــا وقواتهــا المســلحة 

علــى مــدار عقــود، وحتــى بعــد فتــرة طويلــة مــن توقــف آخــر المعــارك بهــا.
 فقبــل إطــالق رصاصــة واحــدة فــى العــراق مــن قبــل التحالــف الــذى قادتــه أمريــكا، قدمــت 
ــين  ــدام حس ــالك ص ــأن امت ــة بش ــة معيب ــاز MI6، أدل ــادة جه ــة، بقي ــتخبارات البريطاني االس
المزعــوم ألســلحة الدمــار الشــامل، والتــى تــم بالمقابــل تبســيطها وتضخيمهــا مــن قبــل 
رئيــس الــوزراء البريطانــى فــى هــذا الوقــت تونــى بليــر، بمــا فــى ذلــك مقدمتــه لملــف العــراق 
ســىء الســمعة، الصــادر فــى ســبتمبر 2002، والتــى لــم تكــن صحيحــة، وثبــت أنهــا لــم تكــن 

كذلــك بعــد انتهــاء الغــزو األولــى.
وخلــص الســير جــون شــيلكوت فــى تحقيقــه عــام 2016 إلــى أن بليــر لــم يذهــب فقــط 
بعيــدا للغايــة، لكــن مجتمــع االســتخبارات لــم يفعــل الكثيــر لــردع داوننــج ســتريت، وأصبحــت 
االســتخبارات مسيســة، بمــا عكــس اعتقــادا راســخا بأنــه البــد وأن صــدام حســين يخفــى شــيئا.
 وبقيــت اإلخفاقــات االســتخباراتية طويــال فــى الذاكــرة، ممــا أدى إلــى شــكوكا واســعة بشــأن 
ــا، الســيما أن  ــة مــا قبــل حــرب أوكراني ــؤات التــى قدمتهــا وكاالت االســتخبارات فــى مرحل التنب
فالديمبــر بوتيــن ســيأمر بالشــك بالغــزو. لكــن آخريــن جادلــوا بــأن التأثيــر كان أعمــق مــن ذلــك.
  وقــال دان جارفيــس، الــذى خــدم مــع الجيــش البريطانــى فــى العــراق، وهــو اآلن نائبــا عــن 
حــزب العمــال، إن الضــرر الــذى ســببته الحــرب لثقــة الــرأى العــام، وبــدال مــن أن يتالشــى، أصبــح 
أكثــر وضوحــا مــع الوقــت. وعنــد العــودة إلــى الــوراء، ربمــا كان عالمــة فارقــة أخــرى فــى تراجــع 
ــع  ــل م ــى التعام ــاش بريكســت حت ــن نق ــدءا م ــى كل شــىء ب ــه أصــداء ف ــح ل ــن أصب ــر، لك أكب

جائحــة كورونــا، وإفــالت بوريــس جونســون الكارثــى مــن العقــاب.

https://www.alalam.ir/tag/2392851?t=%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A
https://www.almayadeen.net/news/politics/%D9%85%D8%A7-%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%B5-%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE-%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86
https://www.almayadeen.net/news/politics/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86:-%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D9%8810-%D8%AC%D8%B1%D8%AD%D9%89-%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%AF%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.almayadeen.net/news/politics/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A:-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%AD-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%81
https://www.almayadeen.net/news/politics/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86:-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%89-14-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AD-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA
https://www.almayadeen.net/news/politics/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86:-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%89-14-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AD-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA

	_GoBack

