
7 تتمات
الرئيس االسد: انتصارات جيشنا..تتمة

ــات  ــة تضــم حام ــال ضخم ــر أرت ــة الشــمالي وجســر الشــغور عب ــف الاذقي ــي أقصــى ري  ف
للدبابــات وعربــات مصفحــة ومجموعــات مختلفــة مــن ســيارات البيــك أب المــزودة برشاشــات 
تتقدمهــا ســيارات همــر تركيــة يســتقلها متزعمــو “الحــزب التركســتاني” والتــي توجهــت إلــى 
ــن  ــور الدي ــة النصــرة” و”ن ــات “جبه ــع مجموع ــاون م ــا بالتع ــدء هجماته ــان شــيخون لب ــة خ منطق
الزنكــي” اإلرهابيــة مركــزة الهجــوم علــى محوريــن رئيســيين همــا عطشــان والخويــن إضافــة إلــى 

ــور وســنجار. ــو الضه ــة مطــار أب ــة مــن جه محــاور وهمي
وترتبــط حركــة “نــور الديــن الزنكــي” اإلرهابيــة بنظــام أردوغــان الــذي يســهل دخــول مرتزقتهــا 
إلــى ســورية عبــر الحــدود التركيــة كمــا يتقاضــى إرهابيوهــا رواتبهــم مــن واشــنطن بحســب العديــد 
ــر والتصريحــات حيــث أكــد الســيناتور األمريكــي ريتشــارد بــاك فــي آب عــام 2016 أن  مــن التقاري
الواليــات المتحــدة تقــوم بدفــع رواتــب إرهابيــي حركــة “نــور الديــن الزنكــي” التــي أقدمــت علــى 
ــي  ــن ف ــاز الســام ضــد المدنيي ــرب واســتخدمت الغ ــم الني ــي مخي ــل فلســطيني ف قطــع رأس طف

حلــب.

المرجعية العليا تحذر..تتمة
وأكــد الشــيخ الكربائــي ان »االســام حــذر تحذيــراً شــديدًا مــن المخاطــر االجتماعيــة 
واالخاقيــة والنفســية اذا لــم يتلزمــوا بهــذه الراوبــط ولــم تــؤد هــذه الحقــوق لآلخــر، والبعــض يحتــاج 

ــات بينهــم ســتجعلهم بموقــف القــوة«. الــى اآلخــر وإقامــة العاق
ــة فــرض نظريــة  وأشــار ممثــل المرجعيــة الــى »التعصــب الفكــري، ومنــه العلمــي فــي محاول
فكريــة يعتقــدون انهــا أفضــل مــن نظريــات غيرهــم وينغلقــون مــع مبادئهــم ويرفضــون االســتماع 
ــض  ــن بع ــي م ــن، أو التعصــب العلم ــر معي ــرض أم ــن أجــل ف ــم م ــن والمناقشــة معه ــى االخري ال
أصحــاب االختصــاص حيــث يعتقــد انــه األفضــل واألذكــى ويــزدري مــن االخريــن ولديــه غــرور 

ــك«. ــع الحــال ليــس كذل وعجــب بنفســه وواق
ولفــت الــى »التعصــب الوطنــي او القبلــي الــذي يتســبب بالقتــال والنــزاع« داعيــا »رؤســاء 
العشــائر عليهــم االلتفــات لهــذه النقطــة مــن اجــل تجنــب إراقــة الدمــاء واعــراف منافيــة للشــريعة 

االســامية«.
ــذي يتبجــح  ــت ال ــي الوق ــه ف ــي أن ــوز » األلمان ــو دي ني ــع »أي دبلي ــر موق ــب اخــر ذك مــن جان
ــة تنظيــم داعــش اإلرهابــي فــي العــراق وســوريا ، إال  ــه األمريكيــون وحلفاؤهــم العــرب بمحارب في
أن حليفتهــم األبــرز فــي المنطقــة تــل أبيــب كانــت قــد عقــدت فــي كانــون األول ديســمبر الماضــي 
ــن  ــد م ــة إلحــداث المزي ــة والغربي ــدول العربي ــف ال ــن مختل ــود م ــه وف ــرًا ســريًا شــاركت في ، مؤتم

الفوضــى فــي هذيــن البلديــن.
ــة للمؤتمــر كانــت مخصصــة لشــرح  ــان الكلمــة االفتتاحي ــر حصــري ب ــي تقري ــع ف ــاد الموق واف
األهــداف الرئيســية للحملــة العســكرية التــي تقودهــا الواليــات المتحــدة فــي المنطقــة ، وإن 
المســعى القــادم لهــذه الحملــة هــو حــرص واشــنطن علــى إنشــاء غرفــة عمليــات مشــتركة مــن أجــل 
دعــم مــا يســمى »قــوات المعارضــة المعتدلــة« ممثلــًة بفلــول البعثييــن فــي العــراق وجبهــة النصــرة 
والجبهــة اإلســامية فــي ســوريا ، مشــيرًا الــى أن المشــاركين اتفقــوا علــى أن جميــع المســاعدات 
الماليــة للمســلحين البعثييــن العراقييــن يجــب أن تتــم مــن خــال شــخصيات محــددة تحتــل هــرم 
المطلوبيــن للقضــاء العراقــي بتهمــة دعــم وتمويــل العمليــات اإلرهابيــة التــي عصفــت بالعــراق منــذ 

العــام الفيــن وثاثــة.
مــن جانبهــا أنتقــدت النائــب عــن إئتــاف دولــة القانــون نهلــة الهبابــي موقــف الحكومــة مــن 

التواجــد العســكري األميركــي علــى الرغــم مــن انتهــاء المعــارك مــع تنظيــم داعــش اإلجرامــي.
الهبابــي أوضحــت فــي تصريــح أنــه يفتــرض بالحكومــة العراقيــة ان تعلــن عــن خــروج القــوات 
ــن  ــا حــذرت م ــا ، وفيم ــل عليه ــق النصــر الكام ــع داعــش وتحقي ــارك م ــاء المع ــد إنته ــة بع األميركي
عــودة األميــركان مــن الشــباك بعدمــا خرجــوا مــن البــاب ، أشــارت الهبابــي إلــى أن القــوات العراقيــة 

ليســت بحاجــة إلــى هــذا العــدد الكبيــر مــن المستشــارين األميركييــن.
ــراق  ــتان الع ــب كردس ــى طل ــه عل ــة، تحفظ ــي، الجمع ــاد األوروب ــدد االتح ــر ج ــب اخ ــن جان م
ــل  ــى ح ــادران عل ــن ق ــداً أن الطرفي ــل، مؤك ــداد وأربي ــن بغ ــة بي ــل األزم ــا لح ــن تركي ــاطة« م »وس
خافاتهمــا مــن دون تدخــل »طــرف خارجــي«، فيمــا دعــت أربيــل الحكومــة االتحاديــة إلــى الكــف 

ــة المفاوضــات. ــى طاول ــوس إل ــة للجل ــود واتخــاذ خطــوات فعلي ــن إطــاق الوع ع
ــا، امــس  ــح له ــي تصري ــم كاريــس باســتوري ف ــي اإلقلي ــي ف ــة االتحــاد األوروب ــت ممثل وقال
ــع إلــى عــراق اتحــادي قــوي، كمــا نؤمــن بــأن تكــون كردســتان قويــة فــي إطــار الدولــة  إننــا »نتطل

ــة مــع ضمــان حقــوق الكــرد فــي الدســتور«. االتحادي
وتوجهــت إلــى بغــداد وأربيــل بالقــول »ال تنتظــروا مســاعدة ســواء مــن أوروبــا أو واشــنطن، هــذه 
مشــكاتكم الخاصــة وعليكــم حّلهــا بأنفســكم، ونحــن واثقــون مــن قدرتكــم علــى ذلــك«، مؤكــدة 

»اســتمرار االتحــاد فــي التعــاون الثنائــي علــى الصعــد السياســية واإلنســانية«.
وأشــار قائــد العمليــات المشــتركة إلــى ان الجانــب االســتخباري لــدى الحشــد الشــعبي رائــع 
جــداً وكبيــر ، مضيفــا بالقــول »دائمــا فــي عملياتنــا المشــتركة كانــت مديريــة اســتخبارات الحشــد 
الشــعبي تزودنــا بمعلومــات دقيقــة عــن االرهابييــن«، مضيفــا ان الحشــد لديــه مصــادر كبيــرة 

متواجــدة داخــل المناطــق.

حرس الثورة االسالمية: قدراتنا..تتمة
احتجــاز المارينــز األميركــي فــي الخليــج الفارســي ومضيــق هرمــز وبحرعمــان، وأي بحــر يتطلــب 

حراســة الثــورة االســامية، وأن هــذا االقتــدار يدركــه أكثــر مــن الجميــع عدونــا الرئيســي أي أميــركا.
وأكــد أن القــدرات الصاروخيــة وخاصــة صواريــخ بــر بحــر والطائــرات المســيرة للقــوة البحريــة التابعــة 

لحــرس الثــورة اإلســامية، تغطــي كل رقعــة الخليــج الفارســي ومضيــق هرمــز وبحرعمــان ومــا بعــده.

مواجهات عنيفة و مظاهرات..تتمة
ترمب واعتقلت خالها مواطنين احدهما عضو المجلس الثوري لحركة فتح حسن فرج.

إلــى ذلــك، اندلعــت ظهــر امــس مواجهــات بيــن قــوات االحتــال وجنــود االحتــال فــي قريتــي 
مادمــا وبيتــا جنــوب نابلــس.

ــث  ــن حي ــي القريتي ــت ف ــة انطلق ــت مســيرات غاضب ــال قمع ــوات االحت ــال مراســلنا إن ق وق
اســتخدم الجنــود خالهــا الرصــاص المعدنــي المغلــف بالمطــاط نحــو عشــرات المشــاركين فيهــا.

ــع مســيرة  ــى قم ــدت إل ــي عم ــال الت ــوات االحت ــع ق ــات م ــت مواجه ــا اندلع ــدة مادم ــي بل فف
خرجــت فــي البلــدة للتنديــد بجرائــم االحتــال والمســتوطنين والتــي كان آخرهــا أعمــال التجريــف 

بحــق أراضــي البلــدة التــي تمــت علــى مــدار األيــام الماضيــة.
وفــي محافظــة رام اهلل والبيــرة، دارت مواجهــات بيــن جنــود االحتــال وشــبان غاضبــون عنــد 

مدخــل مدينــة البيــرة.
وقــال ممثــل االتحــاد األوروبــي وبعثــات دولــه فــي القــدس ورام اهلل فــي بيــان نشــر امــس نقلتــه 
وكالــة األنبــاء الفلســطينية وفــا ..إن “االعتقــال اإلداري بحــق األطفــال دون توجيــه تهــم رســمية 
لهــم يعــد أمــرا مثيــرا للقلــق بشــكل خــاص” مشــيرا إلــى سلســلة االعتقــاالت التــي نفذتهــا قــوات 
االحتــال مؤخــرا بحــق الطفلــة عهــد التميمــي وفــوزي محمــد الجنيــدي وغيرهمــا إضافــة إلــى قيــام 
هــذه القــوات بإطــاق النــار علــى الفتــى الفلســطيني القاصــر مصعــب التميمــي البالــغ مــن العمــر 17 

عامــا فــي وقــت ســابق الشــهر الجــاري مــا أدى إلــى استشــهاده.
ودعــا االتحــاد األوروبــي فــي البيــان ســلطات االحتــال إلــى فتــح تحقيــق فــي حــاالت القتــل 

وخاصــة التــي تشــمل قاصريــن.
ويقدر عدد األطفال الفلسطينيين المعتقلين من قبل االحتال اإلسرائيلي بأكثر من 300 طفل.

مــن جهتهــا قالــت مصــادر عبريــة ظهــر  امــس الجمعــة: إن حافلــة صهيونيــة تعرضــت إلطــاق 
نــار أثنــاء ســيرها علــى الخــط االلتفافــي رقــم 60 قــرب مســتوطنة كريــات أربــع شــرق الخليــل جنــوب 

الضفــة الغربيــة المحتلــة.
وادعــت المصــادر عــدم وجــود إصابــات، علمــا بــأن قــوات االحتــال أعلنــت االســتنفار منــذ مســاء 

الخميــس، بعــد إعــان القــوى الوطنيــة واإلســامية عــن فعاليــات جمعــة الغضــب السادســة

العميد غيب برور: عراقيل ..تتمة
واكــد العميــد غيــب بــرور ضــرورة ان تلبــي الحكومــة المطاليــب الحقــة للشــعب وتســوية 
مشــاكله المعاشــية واالقتصاديــة مشــيرا الــى ان التعبئــة والحــرس الثــوري ســيقفان بمنتهــى 

االقتــدار الــى جانــب الشــعب والمســؤولين فــي هــذا المجــال .

صديقي: هذه االحداث ..تتمة
ــال حجــة االســام  ــران ق ــي اي ــرة ف ــي تجــاه االحــداث االخي ــس االمريك ــف الرئي وحــول مواق
صديقــي : ان ترامــب الامتــوازن زعــم ان الحكومــة االيرانيــة تخشــى الشــعب فــي حيــن ان هــذا 

الشــعب هــو الــذي انتخــب الحكومــة وهــو الــذي يحميهــا ويحافــظ عليهــا .
واكــد الشــيخ صديقــي، ان اميــركا ســتتلقى صفعــة اخــرى مــن الشــعب االيرانــي اذا تآمــرت مــرة 
اخــرى، مشــيرا الــى ان اعمــال الشــغب االخيــرة فــي البــاد كانــت مؤامــرة اعدتهــا امريــكا والكيــان 

الصهيونــي والســعودية.
وتابــع قائــا: لدينــا اعــداء لــدودون اليطيقــون رؤيــة ديــن اهلل واســتقال اي بلــد، هــؤالء االعــداء 
تلقــوا الصفعــات مــن شــعبنا طيلــة اربعيــن عامــا، وتصــدى الشــعب دومــا لمؤامراتهــم ووجــه صفعــة 
ــط  ــل  والتخب ــون بالوهــم والجه ــركا المصاب ــان حــكام امي ــركا، ومــن اآلن فصاعــدا ف ــى امي ــة ال قوي
ســيتلقون الصفعــات فــي مســار المقاومــة كلمــا حاولــوا التآمــر ضــد الثــورة االســامية، وعليهــم ان 
يدركــوا انهــم ســيتلقون الصفعــات  مــن الشــعب االيرانــي وســيواجهون قبضــات مشــدودة مــن قبــل 

عشــاق الشــهادة.

ناقلة النفط االيرانية المشتعلة ..تتمة
وتابــع المصــدر أن الســلطات الصينيــة رفضــت اقتــراح المســاعدة مــن خفــر الســواحل اليابانيــة، 

قائلــة إنهــا ســتطلب المســاعدة عنــد الحاجــة.
هــذا واعلــن الســفير الصينــي لــدى طهــران بانــغ ســن ان نحــو 20 ســفينة انقــاذ تشــارك فــي 
عمليــات عمليــات البحــث عــن طاقــم ناقلــة النفــط االيرانيــة وقــال انــه مــع تغيــر جهــة الريــاح حاليــا 
فــان ناقلــة النفــط اخــذت تبتعــد عــن الحــدود البحريــة للصيــن ولكننــا ابلغنــا ايــران بــان الحكومــة 

الصينيــة ســتواصل عمليــات االغاثــة والبحــث حتــى النهايــة .
ــة  ــة ناقل ــة حادث ــة الخاصــة بمتابع ــاون ومســؤول اللجن ــر التع ــي وزي ــي ربيع ــة عل ــدى لقائ  ول
النفــط ســانجي يــوم الخميــس  قــال الســفير الصينــي ان وزارة النقــل والشــحن الصينيــة اعــدت 

ــة وانقــاذ طاقمهــا . ــار الناقل قــوات كبيــرة الخمــاد ن
ــا  ــع فيه ــران  وتق ــا الني ــتعل فيه ــت تش ــة مازال ــذه الناقل ــال ان ه ــة وق ــع الناقل ــى وض ــار ال واش
انفجــارات ولكــن القــوات الصينيــة ورغــم التهديــدات المختلفــة ســعت الداء واجبهــا فــي اغاثــة وانقــاذ 

طاقــم الناقلــة.
واوضــح ان الصيــن تتعــاون االن مــع كوريــا الجنوبيــة واليابــان وهــي تســتعين بهمــا فــي 

عمليــات اخمــاد نيــران الناقلــة والبحــث عــن طاقمهــا المفقــود.

مدعي عام البالد: االفراج ..تتمة
وفــي الــرد علــى ســؤال حــول انبــاء افــادت بانتحــار 3 مــن المعتقليــن قــال المدعــي العــام فــي 
البــاد، ان الشــخص الــذي انتحــر فــي ســجن ايفيــن )فــي طهــران( كان مدمنــا علــى المخــدرات 

حيــث ان التحقيقــات جاريــة فــي هــذا المجــال وهنالــك شــريط فيديــو عــن عمليــة االنتحــار.
وحول عملية انتحار سجين في اراك قال، ان التحقيقات جارية حول هذا النبأ ايضا.

ووصف نبأ انتحار سجين في دزفول بانه مزيف وغير حقيقي.
ــة اهلل  ــى ســؤال حــول شــخصية ودور آي ــرد عل ــي ال ــال ف ــه ق ــب اخــر مــن تصريحات ــي جان وف
ــا وفــي  ــورة وديمومته ــدالع الث ــة اهلل هاشــمي رفســنجاني ادى فــي ان هاشــمي رفســنجاني، ان آي

ــر. ــع النظي ــدس دورا منقط ــاع المق ــة الدف مرحل

حزب الله: السعودية تعمل..تتمة
وأشــار عضــو المجلــس المركــزي فــي حــزب اهلل إلــى أن »أســوأ أزمــة إنســانية بشــهادة األمــم 
المتحــدة فــي زماننــا المعاصــر هــي أزمــة اليمــن، ففــي عــام 2017 كان فــي اليمــن أشــد حصــار 
ومجاعــة، حيــث أن النظــام الســعودي مــارس عليهــا حصــاراً أشــد مــن حصــار »إســرائيل« علــى غــزة، 
ــة للنظــام  ــان عــام 2006، وهــذا الجــرح إدان ــى لبن ــا يفــوق بعشــرات المــرات عــدوان تمــوز عل وعدوان
الســعودي، ويهشــم مكانــة وصــورة الســعودية التــي تريــد أن تتزعــم العالــم اإلســامي كدولــة 

ــة الحرميــن الشــريفين«. ــدال والتســامح، فمــا هكــذا تحفــظ أمان المكرمــات واالعت
وأوضــح الشــيخ قــاووق أن »الســعودية تضغــط اليــوم علــى حــزب اهلل سياســيًا واقتصاديــًا 
وترغيبــًا وترهيبــا وتحريــكًا للمجتمــع الدولــي مــن أجــل أن يســكت عــن نصــرة شــعب اليمــن 
ــة  ــات الدولي ــم والمؤسس ــكوت دول العال ــتري س ــي أن تش ــت ف ــا نجح ــك ألنه ــة، وذل ــو بالكلم ول
بمالهــا، ولكنهــا فشــلت فــي أن تشــتري ســكوت المقاومــة، وعليــه فــإن الســعودية ال تخشــى أصــوات 
ــرى، وإنمــا تخشــى مواقــف ســيد المقاومــة ســماحة الســيد  ــة والعواصــم الكب المؤسســات الدولي

حســن نصــر اهلل«.
هــذا واعلــن رئيــس » اللقــاء الديمقراطــي » اللبنانــي النائــب  وليــد جنبــاط، خروجــه مــن 
المحــور الســعودي واصفــا الحــرب علــى اليمــن بالعبثيــة وانتقــد طريقــة تعامــل محمــد بــن ســلمان 

ــري. ــوزراء اللبنانــي ســعد الحري مــع رئيــس ال
وتحــدّث النائــب وليــد جنبــاط عــن الملفــات الداخليــة واإلقليميــة كان أبــرز مــا فيهــا إعــان 
ــة  خروجــه مــن المحــور الســعودي، طبعــًا مــن دون االنضمــام لمحــور المقاومــة، بــل لتشــكيل حال
انتقاديــة مــن ضمــن البيــت الواحــد لــأداء الســعودي، ســواء تجــاه حــرب اليمــن التــي جــدّد وصفهــا 
بالعبثيــة أو تجــاه البرنامــج اإلنقــاذي لولــي العهــد الســعودي محمــد بــن ســلمان، أو لجهــة التعامــل 
ــاش  ــي نق ــول ف ــدم الدخ ــة، ولع ــن جه ــم م ــوة للتفاه ــري، مجــدّداً الدع ــس ســعد الحري ــع الرئي م

مفتعــل حــول ســاح حــزب اهلل.
ــي  ــزب اهلل ف ــاركة ح ــري  أن مش ــعد الحري ــة  س ــة  اللبناني ــس الحكوم ــر رئي ــه اعتب ــن جانب م
الحكومــة توفــر اســتقرارًا سياســيًا للبنــان، وهــو »يســعى إلــى إبعــاد لبنــان عــن الخــاف الســعودي 

اإليراني«. ــــــ 
ــة أن حــزب اهلل  ــال« األميركي ــة »وول ســتريت جورن ــع صحيف ــة م ــي مقابل ــري، ف ــال الحري وق
ــر  ــرة، وهــذا يوف ــي تشــكيلتها كل األحــزاب السياســية الكبي ــي تدخــل ف ــة الت ــي الحكوم »عضــو ف

ــاد«. ــي الب اســتقرارًا سياســيًا ف
ورأى الحريــري أن »قضيــة حــزب اهلل تحمــل طابعــًا إقليميــًا، ولبنــان وحــده ال يســتطيع حلهــا«، 
وأن وقــف الحــزب مشــاركته فــي األعمــال القتاليــة »يتطلــب وقتــًا... ومــن غيــر الممكــن أن يحــدث 
خــال ليلــة واحــدة«، متوقعــًا أن »هــذه العمليــة ســتبدأ بتقليــص عــدد مقاتليــه فــي اليمــن والعــراق 

لكــي يغــادر البلديــن بشــكل نهائــي الحقــًا«.
ــى أن  ــا ال ــة«، منوه ــل أي جه ــن قب ــان م ــة  لبن ــي  سياس ــًا ف ــل تدخ ــن نقب ــا ل ــاف، »أنن وأض
العاقــات مــع إيــران ودول الخليــج )الفارســي( »يجــب أن تكــون فــي أفضــل شــكل ممكــن، وأن 

تخــدم مصالحنــا الوطنيــة«.
وتابــع، إن الســعودية »لــم تتدخــل أبــداً فــي السياســة اللبنانيــة بشــكل مباشــر«، معربــًا عــن 

أملــه بــأن »تكــون المملكــة علــى اســتعداد لمســاعدة لبنــان اقتصاديــًا«.

الوفاق: اعتقال الشيخ الديري..تتمة
واســع وممنهــج ويأتــي ضمــن عمليــة االزدراء والكراهيــة وامتهــان كرامــة وحقــوق أبنــاء المذهــب 

الجعفــري فــي البحريــن.
وطالبــت بضــرورة تحــرك العالــم لوقــف مــا يتعــرض لــه أبنــاء المذهــب الجعفــري علــى 

والتفكيــر. المعتقــد  وحريــة  الشــخصيات  و  المؤسســات  مســتوى 
واكــدت جمعيــة الوفــاق، ان امتهــان كرامــة علمــاء الديــن وصــل لمرحلــة مــن الصعوبــة بمــكان 
وقــد ملئــت الســجون بهــم فقــط النهــم اصحــاب رأي ويطالبــون باالصــاح والخيــر للبحريــن واهلهــا 
جميعــاً، مشــددة علــى ضــرورة االفــراج عــن العلمــاء الذيــن اعتقلــوا مؤخــرًا الشــيخ الديــري والشــيخ 

العالــي والســيد محيــي والســيد المشــعل والشــيخ القشــعمي وكل علمــاء الديــن المعتقليــن.

العدد )9761( السنة الثامنة والثاثون السبت 25 ربيع الثاني، 1439 هـ ق 23 دي 1396 هـ ش، 13 كانون الثاني 2018م

طهران-كيهــان العربي:-أكــد وزيــر الخارجيــة محمــد جــواد ظريــف، ان أي تحــرك يقــوض االتفــاق 
النــووي )خطــة العمــل المشــتركة الشــاملة( يعــد أمــرا غيــر مقبــول.

وكتــب ظريــف فــي ختــام اجتمــاع بروكســل، يــوم الخميــس،  تغريــدة علــى حســابه فــي موقــع 
تويتــر  قائــا:

اجماع قوي عقد اليوم في بروكسل:
1- ايران متمسكة باالتفاق النووي

2- من حق الشعب االيراني االستفادة من مزايا االتفاق النووي
3- أي تحــرك يقــوض االتفــاق النــووي غيــر مقبــول، الــدول االوروبيــة الثــاث )بريطانيــا ةفرنســا 
والمانيــا( واالتحــاد االوروبــي يدركــون جيــدا ان اســتمرار التــزام ايــران باالتفــاق النــووي، رهــن بالتــزام 

الواليــات المتحــدة تمامــا بهــذا االتفــاق.
واعلــن ظريــف ان المجتمــع الدولــي ســيتصدى الي حركــة مــن شــأنها االضــرار باالتفــاق النــووي 
وقــال ان التــزام ايــران باالتفــاق النــووي يتطلــب التــزام الجميــع ومنهــم اميــركا باالتفــاق النــووي 

ــه . وتطبيق
نتيجــة  قــال ظريــف للصحفييــن بشــان  البلجيكيــة بروكســل  العاصمــة  قبيــل مغادرتــه  و 
مباحثاتــه مــع نظرائــه االوروبييــن وموغرينــي حــول االتفــاق النــووي ان مــا تبيــن بشــكل جلــي مــن 
خــال محادثــات امــس واليــوم هــو اجمــاع االســرة الدوليــة علــى ان اي حركــة مــن شــانها االضــرار 

ــي . ــع الدول ــه المجتم ــوض وســيتصدى ل ــر مرف ــره ام ــووي او تغيي ــاق الن باالتف
واضــاف ظريــف ان موســكو اعلنــت بصراحــة موقفهــا خــال مباحثاتــه مــع نظيــره الروســي 
واليــوم اكــد وزراء خارجيــة الــدول االوروبيــة الثــاث ومنســقة السياســة الخارجيــة فيدريــكا موغرينــي 
خــال مباحثاتهــم معــي يــوم الخميــس ان جهودهــم ســتكرس لضمــان اســتثمار الشــعب االيرانــي 
لجميــع فوائــد االتفــاق النــووي كمــا ان االتحــاد االوروبــي تعهــد بمضاعفــة جهــوده الــى االجــل الــذي 
ينبغــي ان تلتــزم فيــه اميــركا باالتفــاق النــووي والســيما بعــد تمديــد اميــركا رفــع الحظــر المفــروض 
علــى ايــران حســب االتفــاق النــووي لضمــان اســتفادة الشــعب االيرانــي مــن المصالــح االقتصاديــة.

وتابــع ظريــف انــه جــرى التباحــث حــول بعــض االســاليب والســيما االســاليب المتعلقــة برفــع 
القيــود المصرفيــة وتــم خــال المؤتمــر الصحفــي لــوزراء خارجيــة فرنســا والمانيــا وبريطانيــة والســيدة 
موغيرينــي التاكيــد علــى التــزام ايــران باالتفــاق النــووي االمــر الــذي ايدتــة الوكالــة الدوليــة للطاقــة 

الذريــة مــرارا وان ايــران مــن حقهــا االفــادة مــن جميــع فوائــد االتفــاق النــووي.
ــع  ــزام الجمي ــران باالتفــاق النــووي يســتلزم الت ــزام اي ــا ان الت ــا اكدن وتابــع ظريــف: نحــن بدورن
ومنهــم اميــركا باالتفــاق النــووي وتطبيقــه كمــا يتعيــن علــى االتحــاد االوروبــي الــى جانــب دعمهــا 
العلنــي لاتفــاق بالقــول ان تعــزز اجراءاتهــا العمليــة ليســتفيد الشــعب االيرانــي مــن االتفــاق النــووي.

واوضح انه يبدو انه تم ارسال رسالة موحدة وحاسمة وعلينا ان ننتظر نتيجة ذلك .
ــا  ــة ولكنه ــدات الدولي ــا بالتعه ــت التزامه ــران برهن ــرارا ان اي ــا م ــا اعلن ــف بانن ــاد ظري واف
برهنــت فــي نفــس الوقــت انهــا تمتلــك خيــارات متعــددة وان هــذه الخيــارات تخــدم حتمــا 

ــي. ــح الشــعب االيران مصال
وحــول مباحثاتــه مــع نظيــره البريطانــي قــال ظريــف لقــد اجرينــا محادثــات قصيــرة حــول 
قضايــا كنــا تحدثنــا فــي الســابق حولهــا وتناولنــا قضايــا تتعلــق بالعاقــات الثنائيــة ومنهــا 
القضايــا القنصليــة ومســائل اخــرى موجــودة بيــن البلديــن والســيما حــول االجــراءات التــي علــى 
ــي اليمــن ونامــل ان تتخــذ  ــاء الحــرب ف ــن وانه ــي البحري ــاء الصــراع ف ــا اتخاذهــا النه بريطاني

ــة . ــا االجــراءات الازم بريطاني
ــى احتمــال انســحاب  ــر نوبخــت، عل ــة محمــد باق ــق المتحــدث بإســم الحكوم ــه عل مــن جهت

ــووي. ــاق الن ــكا مــن االتف امري
وقــال نوبخــت فــي تعليقــه علــى احتمــال انســحاب امريــكا مــن االتفــاق النــووي، » بالنظــر الــى 
أنــه تــم اتخــاذ الترتيبــات الضروريــة فــي المجلــس االعلــى لامــن القومــي والمراجــع الخاصــة، فإنــه 

ســتتلقى أمريــكا رداً قويــا وحاســمًا مــن قبــل ايــران«.
مــن جهــة اخــرى دافعــت فيدريــكا موغيرينــي المفوضــة العليــا للشــؤون الخارجيــة واألمــن 
لاتحــاد األوروبــي، ووزراء خارجيــة فرنســا وألمانيــا وبريطانيــا عــن االتفــاق حــول برنامــج إيــران 

النــووي.
ــف  ــان إي ــة الفرنســي ج ــع وزراء الخارجي ــي مشــترك م ــر صحف ــي مؤتم ــي ف ــت موغيرين وقال
لودريــان واأللمانــي زيغمــار غابرييــل والبريطانــي بوريــس جونســون، فــي أعقــاب االجتمــاع مــع وزيــر 

الخارجيــة محمــد جــواد ظريــف فــي بروكســل، يــوم الخميــس، إن »خطــة العمــل المشــتركة الشــاملة 
ــي  ــا الرئيســية. واالتحــاد األوروب ــق أهدافه ــة بتحقي ــووي تعمــل وهــي كفيل ــران الن ــج إي حــول برنام

ســيواصل العمــل علــى تنفيذهــا مــن قبــل كافــة المشــاركين«.
وأشــارت إلــى أن 9 تقاريــر للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة تؤكــد التــزام إيــران باالتفــاق النــووي، 
كمــا أكــدت الوكالــة الدوليــة الطابــع الســلمي لبرنامــج إيــران النــووي، مشــيرة إلــى أن »هــذا االتفــاق 

يســمح بالرقابــة علــى البرنامــج النــووي اإليرانــي«.
وأعربــت  موغيرينــي عــن مــا وصفتــه  بالقلــق إزاء تطويــر طهــران لبرنامجهــا الصاروخــي 
و«اعمالهــا فــي المنطقــة«، بحســب تعبيرهــا، »لكننــا نؤكــد أن هــذه القضيــة يجــب فصلهــا عــن تنفيــذ 

ــووي«. ــاق الن االتف
وأكــدت كذلــك أن رفــع الحظــر عــن إيــران أثــر إيجابيــا علــى التجــارة العالميــة والعاقــات 

االقتصاديــة بيــن االتحــاد األوروبــي وطهــران.
وشــددت موغيرينــي علــى أن »االتفــاق النــووي مــع إيــران لــه أهميــة اســتراتيجية ليــس فقــط 
بالنســبة لأمــن فــي المنطقــة، بــل ولأمــن األوروبــي«. واعتبــرت االتفــاق »العنصــر األساســي لصــرح 

األمــن النــووي الدولــي«.
كمــا اعتبــر وزیر الخارجيــة البريطانــي بوريــس جونســون، أنــه ليــس هنــاك خيــار أفضــل مــن 

اإلتفــاق النــووي اّلــذي أبــرم مــع إيــران.
وأشــار جونســون، فــي مؤتمــر صحافــي بختــام اجتمــاع أوروبــي إيرانــي فــي بروكســل، الــذي 
ــا وفيدريــكا موغيرينــي مســؤولة السياســة الخارجيــة  ــا وفرنســا وألماني ضــم وزراء خارجيــة بريطاني
فــي االتحــاد األوروبــي يــوم الخميــس، إلــى أّن »إيــران تنّفــذ اإلتفــاق النــووي وفقــًا للوكالــة الدوليــة 

للطاقــة الذريــة وهــذا أمــر مهــمّ جــدًا«.
وأكــد جونســون  أن طهــران تتمتــع بالحــق فــي االســتفادة مــن رفــع الحظــر، وأن بريطانيــا 

وحلفاءهــا ســيتعاونون فــي مواصلــة االتفــاق النــووي.
ــووي  ــاق الن ــرام اإلتف ــى ضــرورة احت ــان ، عل ــو دري ــف ل ــة الفرنســي  جــان إي ــر الخارجي ــد وزي وأّك
مــن كّل الجهــات، مشــيرًا إلــى أّن  فرنســا  تلتــزم باإلتفــاق النــووي مــع إيــران وتدعــو الجهــات كافــة 

ــى احترامــه. إل
وشــدّد لــو دريــان، ، أّن »علــى  الواليــات المتحــدة األميركيــة  احتــرام اإلتفــاق النــووي ويجــب رفــع 

العقوبــات عــن إيــران«، مرّكــزًا علــى أّن »ال بديــل عــن اإلتفــاق النــووي مــع ايــران«.
وأشار لودريان إلى أن »االتفاق النووي في غاية األهمية وندعم تنفيذه بشكل كامل«.

مــن جانبــه أكــد وزيــر الخارجيــة األلمانــي، زيغمــار غابرييــل، أن »هــذا موقفنــا الموحــد، ونحــن 
نريــد حمايــة خطــة العمــل المشــتركة الشــاملة مــن أي قــرارات تقوضهــا، بغــض النظــر عــن مصدرها«.
وأضــاف أنــه »ال يوجــد هنــاك أي دليــل علــى أن إيــران ال تنفــذ هــذا االتفــاق«، وبالتالــي مــا دامــت 

طهــران تلتــزم باالتفــاق، »لــن يكــون أي أســاس للتشــكيك فــي مســألة رفــع العقوبــات«.
وتابــع قائــا: »نتوجــه إلــى حلفائنــا، بمــن فيهــم الواليــات المتحــدة، بالدعــوة للمســاعدة، لكــي 

يبقــى هــذا االتفــاق قابــا للحيــاة«.
هــذا واكــد وزيــر خارجيــة بلجيــكا ديديــه رينــدرز خــال لقائــه نظيــره ظريــف فــي بروكســل يــوم 

الخميــس علــى التنفيــذ الكامــل لاتفــاق النــووي مــن قبــل جميــع االطــراف.
وخــال اللقــاء اعــرب الجانبــان عــن ارتياحهمــا للنمــو المضطــرد للعاقــات الثنائيــة خاصــة 
ــز التعــاون  ــات البلديــن لتعزي ــى اســتثمار الفــرص المتاحــة وامكاني ــة، واكــدا عل ــة والتجاري االقتصادي

ــت. ــل والترانزي ــي مجــاالت النق ســيما ف
واكد ظريف وريندرز على االسراع في البحث عن الحلول السياسية للقضايا االقليمية.

ــدول  ــن اراضــي ال ــض العناصــر م ــة دون محــاوالت بع ــى ضــرورة الحيلول ــد عل ــم التاكي ــا ت كم
ــف. ــى العن ــث عل ــة للح االوروبي

ــره  ــع نظي ــي م ــال هاتف ــي اتص ــرون، ف ــل ماك ــي إيمانوي ــس الفرنس ــدد الرئي ــياق ش ــي الس وف
األمريكــي دونالــد ترامــب، علــى أهميــة االلتــزام باالتفــاق النــووي مــع إيــران وذلــك قبــل قــرار مرتقــب 

للرئيــس األمريكــي قــد يتضمــن إعــادة فــرض عقوبــات علــى طهــران.
ونقــا عــن روتيــرز، ان الرئيــس الفرنســي »إيمانويــل ماكــرون«، اكــد علــى تجديــد عــزم فرنســا 

علــى التنفيــذ الصــارم لاتفــاق وأهميــة احترامــه مــن قبــل جميــع األطــراف الموقعــة عليــه.
وأضــاف ينبغــي أن يصاحــب تنفيــذ االتفــاق حــوار جــاد مــع إيــران بشــأن برنامجهــا )للصواريــخ( 

الباليســتية وسياســتها اإلقليميــة مــن أجــل ضمــان اســتقرار أفضــل فــي الشــرق األوســط.

طهران: استمرار التزام ايران باالتفاق النووي رهن بالتزام اميركا باالتفاق  كاملة

ــن  ــع المواطني ــي من ــي ف ــى التوال ــن ولأســبوع الـــ78 عل ــي البحري ــام ف ــذا ويســتمر النظ ه
الشــيعة مــن إقامــة أكبــر صــاة جمعــة لهــم فــي جامــع اإلمــام الصــادق عليــه الســام فــي منطقــة 

ــدراز المحاصــرة. ال
وتمنــع الســلطات األمنيــة إمــام الصــاة والمصليــن مــن دخــول منطقــة الــدراز المحاصــرة منــذ 
أكثــر مــن عــام تاريــخ إســقاط جنســية أعلــى مرجعيــة دينيــة فــي البــاد آيــة اهلل الشــيخ عيســى 

أحمــد قاســم فــي العشــرين مــن يونيو/حزيــران الماضــي حســبما افــادت قنــاة اللؤلــؤة .
وشــهد محيــط منطقــة الــدراز المحاصــرة انتشــارًا لمركبــات عســكرية وآليــات مدرعــة، إال أنــه 
وعلــى الرغــم مــن المنــع والحصــار األمنــي المشــدد علــى المنطقــة توافــد المواطنــون إلــى جامــع 
اإلمــام الصــادق “ع” وأدوا صــاة الظهريــن فــرادى فــي الوقــت الــذي يمنــع إمــام الجمعــة مــن الدخــول 

إلمامــة الصــاة.

صاروخ باليستي يمني يستهدف..تتمة
 شعب بأكمله وما يفرضه من حصار على اليمن برا وبحرا وجوا.

هــذا وُأطلــق صــاروخ باليســتي مــن نــوع زلــزال 3 علــى المنطقــة الصناعيــة فــي مدينــة نجــران 
فــي شــهر أغســطس مــن العــام الماضــي.

وأطلقــت القــوة الصاروخيــة للجيــش واللجــان الشــعبية 45 صاروخــًا باليســتيًا خــال 2017 الــى 
العمــق الســعودي واإلماراتــي ومواقــع جنــوده ومرتزقتــه فــي مختلــف الجبهــات منهــا ثاثــة صواريــخ 

بــركان 1 وثاثــة صواريــخ بــركان 2، وثاثــة صواريــخ بــركان إتــش 2 وثاثــة صواريــخ زلــزال 3.
ــي، قنصــت وحــدة القناصــة  ــدوان الســعودي األمريك ــة الع ــا ألرواح مرتزق ــد حصده ــي جدي وف
فــي الجيــش واللجــان الشــعبية أكثــر مــن 29 مرتزقــا فــي جبهــات الداخــل فقــط خــال 48 ســاعة، 

ــة اإلعــام الحربــي. بحســب إحصائي
وافــاد مصــدر عســكري عــن مصــرع وإصابــة 29 مرتزقــا بعمليــات قنــص فــي جبهــات تعــز والجــوف 

وصــرواح وجبهــات داخليــة خــال 48 ســاعة الماضيــة، دون أن يشــمل العــدد جبهــات الحــدود.
يأتــي هــذا بالتزامــن مــع توزيــع اإلعــام الحربــي مشــاهد لعمليــات قنــص قــام بهــا الجيــش 
واللجــان الشــعبية حصــدت فيهــا وحــدة القناصــة أرواح 12 جنديــا ســعوديا ومرتزقــا فــي عــدة محــاور 

خــال يــوم واحــد.
ومــع قنــص 29 مرتزقــا خــال الـــ 48 الماضيــة، ترتفــع إحصائيــة الجنــود الســعوديين والمرتزقــة 
الذيــن حصدتهــم قناصــة الجيــش واللجــان فــي الثلــث األول مــن الشــهر الحالــي الــى أكثــر مــن 80 

جنديــا ســعوديا ومرتزقــا.
وكانــت وحــدة القناصــة التابعــة للجيــش واللجــان الشــعبية ســجلت خــال الشــهر األخيــر مــن 
العــام 2017 تطــورا ملحوظــا فــي حصــد أرواح الجنــود الســعوديين ومرتزقتهــم فــي مختلــف جبهــات 
القتــال إذ بلغــت اإلحصائيــة قنــص أكثــر مــن 345 جنديــا ســعوديا ومرتزقــا منهــم 49 جنــدي ســعودي 

و 272 مرتزقــا فــي الجبهــات الداخليــة و 24 مرتزقــا فــي جبهــات الحــدود.
ــة  ــة عســكرية نوعي ــوم أمــس عملي ــد شــنت ي ــش واللجــان الشــعبية ق ــوات الجي ــت ق وكان
اســتهدفت مواقــع الميليشــيات فــي قريــة البوالــع والجديــر شــمال غــرب مدينــة مــوزع، أســفرت عــن 
ــة  ــر آلي ــة إلــى أســر 4 منهــم وتدمي ــة العــدوان، باإلضاف ــى وجرحــى فــي صفــوف مرتزق ســقوط قتل

عســكرية واغتنــام عتــاد عســكري.
هــذا ولقــي عــدد مــن الجنــود الســعوديين فــي وقــت متأخــر مــن مســاء الخميــس مصرعهــم 

فــي نجــران إثــر تفجيــر عبــوة ناســفة بدوريتهــم.

وأوضــح مصــدر عســكري للمســيرة نــت أن عــدد القتلــى مــن العســكريين الســعوديين بلــغ 3 
جنــود هــم محمــد آل فطيــح وحــزام آل فــرون وهيــف القحطانــي.

هآرتس: نتنياهو عرض اعطاء..تتمة
السام' التي تتبنّاها إدارة )الرئيس األميركي دونالد( ترامب.

ــل  ــا نشــر مــن تفاصي ــة 'اإلســرائيلية' إن 'م ــت للصحيف ــي إدارة ترامــب قال ــرة ف شــخصية كبي
حــول هــذه القضيــة هــي أمــور خاطئــة وال تمثــل خطــة 'الســام' الحقيقيــة التــي يعمــل عليهــا الطاقــم 

برئاســة صهــر ترامــب جــارد كوشــنر'.
ــى  ــام 2014 فكــرة مشــابهة عل ــي الع ــى أن نتنياهــو هــو أول مــن عــرض ف 'هآرتــس' أشــارت ال
ــد  ــف 2014 أي بع ــي خري ــى هــذا الموضــوع ف ــا للمــرة األول ــع أوبام ــه بحــث م ــة، إذ إن االدارة األميركي
بضعــة أشــهر مــن انهيــار 'مبــادرة الســام' التــي قادهــا وزيــر الخارجيــة األميركــي جــون كيــري 

ــد'. ــرف الصام ــة الج و'عملي
وبحســب الصحيفــة فــإن نتنياهــو قــال ألوبامــا وكيــري بــأن الخطــة المقترحــة ســتتيح إقامــة 
دولــة فلســطينية فــي جــزء مــن الضفــة الغربيــة، لكنهــا فــي المقابــل ســتمكن 'اســرائيل' مــن ضــم 
أجــزاء واســعة مــن الضفــة الغربيــة تحــت مســمى 'الكتــل االســتيطانية'. وعلــى حــدّ قــول إحــدى 
ــل'.  ــذه الكت ــًا له ــًا دقيق ــدم تعريف ــم يق ــه ل ــر، لكن ــذا التعبي ــتخدم ه ــو 'اس ــإن نتنياه ــخصيات ف الش
ــزءًا  ــم ج ــن خــال منحه ــة م ــى الفلســطينيين خســارتهم أراضــي الضف ــض عل فالمطــروح التعوي

مــن شــمال ســيناء.

األمم المتحدة :تصريحات ترامب..تتمة
صادمة ومعيبة من رئيس الواليات المتحدة.  ال أجد كلمة أخرى غير »عنصرية« لوصفها«.

ووصــف ترامــب، خــال اجتمــاع رســمي، المهاجريــن القادميــن مــن هاييتــي والســلفادور 
وأفريقيــا بـ«حفــرة القــذارة«.

وقــال ترامــب: »لمــاذا نأتــي بجميــع هــؤالء النــاس مــن بلــدان بحفــرة القــذارة؟«، واقتــرح خــال 
االجتمــاع أن تجلــب الواليــات المتحــدة مهاجريــن مــن النرويــج، التــي اجتمــع مــع رئيســة وزارئهــا 

األربعــاء بــداًل مــن مهاجــري هاييتــي والســلفادور والــدول األفريقيــة.

إيران و ايطاليا توقعان اتفاقا..تتمة
وستســتخدم األمــوال لمشــاريع تنفذهــا بشــكل مشــترك شــركات إيطاليــة وإيرانيــة فــي 
قطاعــات تشــمل البنيــة التحتيــة والتشــييد والنفــط والغــاز والطاقــة الكهربائيــة والكيماويــات 

المعدنيــة. والصناعــات  والبتروكيماويــات 

محلل باكستاني: أمريكا..تتمة  
ــن  ــات م ــى التوجيه ــب يتلق ــد ترام ــي دونال ــس االمريك ــر الباكســتاني ان الرئي ــر الخبي واعتب

ــي . ــال الصهيون ــان االحت ــن بكي ــه المرتبطي ــي وحمات ــي الصهيون اللوب
وتابــع الفريــق الباكســتاني المتقاعــد طلعــت مســعود قائــا ان الجمهوريــة االســامية االيرانيــة 
ــة  ــة خدم ــدة الدولي ــذه المعاه ــق ه ــن تطبي ــد م ــت والب ــدول الس ــع ال ــووي م ــاق الن ــة باالتف ملتزم

للســام العالمــي .
ــق  ــن موضــوع تعلي ــووي وم ــاق الن ــن االتف ــه م ــة موقف ــب الجمع ــن ترام ــرر ان يعل ــن المق وم

الحظــر االقتصــادي والمصرفــي المفــروض علــى ايــران .


