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بمناسبة ذكرى انتصار الثورة االسالمية..

قائد الثورة االسالمية يوافق على العفو 
أو خفض عقوبة 564 سجينا

ــورة االســالمية  ــد الث ــق قائ ــا:- واف ــران- ارن طه
آيــة اهلل العظمــى الســيد علــي الخامنئــي علــى 
عفــو او خفــض وتبديــل عقوبــة 564 مــن مدانــي 
المحاكــم العامــة والثوريــة، ومؤسســتي التعزيــرات 
الحكوميــة والقضــاء العســكري؛ وذلــك بمناســبة 
الذكــرى الســنوية الـــ39 النتصــار الثــورة االســالمية.
اهلل  ايــة  القضائيــة  الســلطة  رئيــس  كان  و 
صــادق آملــي الريجانــي، قــدم فــي رســالة بعثهــا 
بالمناســبة الــى قائــد الثــورة االســالمية، اقتراحــا 
ــؤالء  ــة ه ــل عقوب ــض وتبدي ــو او تخفي ــدار عف بإص
المدانيــن الذيــن تمتعــوا بالشــروط الالزمــة والتــي 
ــة للعفــو التابعــة للســلطة  حددتهــا اللجنــة المركزي
القضائيــة؛ اذ حــاز االقتــراح علــى موافقــة ســماحته.

الجمهورية االسالمية هي االكثر شعبية في العالم..

قائد حرس الثورة: سيادة الشعب الدينية هي الطريق الوحيد لتحقيق اهداف الثورة

للعبور من الخليج الفارسي..

االدميرال فدوي: على السفن االميركية استخدام 
الممر الذي تحدّده ايران

خالل اللقاء مع بروجردي..

مسؤول فرنسي: النشاطات الصاروخية 
في ايران قانونية

ملك األردن يهنئ ايران بذكرى انتصار الثورة االسالمية
ــي،  ــة للرئيــس حســن روحان ــة تهنئ ــي ، برقي ــداهلل الثان ــي عب ــك األردن طهران-فارس:-بعــث المل

بمناســبة الذكــرى الـــ39 النتصــار الثــورة اإلســالمية فــي إيــران.
ونقلــت وكالــة "بتــرا" األردنيــة الرســمية أن عبــد اهلل الثانــي أعــرب فــي البرقيــة عــن تمنياتــه 

للرئيــس روحانــي دوام الصحــة والعافيــة، وللشــعب اإليرانــي المزيــد مــن التقــدم واالزدهــار.

حزب المؤتلفة االسالمي يدعو الرئيس روحاني لمناظرة تلفزيونية
طهران-مهر:-دعــا رئيــس حــزب المؤتلفــة اإلســالمي محمــد نبــي حبيبــي، الرئيــس حســن 
روحانــي، لمناظــرة تلفزيونيــة لمناقشــة بعــض القضايــا التــي تــم طرحهــا فــي مســيرة 22 بهمــن.
ورداً علــى تصريحــات الرئيــس روحانــي، خــالل مســيرات 22 بهمــن ذكــرى انتصــار الثــورة، دعــا حبيبــي  
الرئيــس روحانــي لمناظــرة تلفزيونيــة لتســليط الضــوء اكثــر علــى مــا تــم التصريــح بــه خــالل المســيرات.

مسؤول برلماني: إنتحار سيد إمامي واضح تماما
 طهران-إرنــا:- وضــح المتحــدث باســم لجنــة األمــن القومــي والسياســة الخارجيــة بمجلــس 
الشــورى اإلســالمي ســيد حســين نقــوي حســيني عــن بعــض تفاصيــل وفــاة كاووس ســيد إمامــي 

ــد إنتحــر'. ــا ان كاووس ســيد إمامــي ق ــا تمام ــه 'واضــح لن ــال، ان قائ
وتابــع نقــوي حســيني، إن أفــراد عائلــة الســيد إمامــي أيضــا شــاهدوا مقطــع الفيديــو الخــاص 

بإنتحــاره وإن كافــة أعضــاء اللجنــة كذلــك أيــدوا حــدوث اإلنتحــار.

في بيانه الختامي..

المنتدى الّتشاوري لمحّبي أهل البيت: االستكبار العالمي يستمر بمخططاته المعادية لالسالم
نائب االقلية اليهودية: من يحاول المساس 

بمصالح االيرانيين سيواجه ردا قاصما
اليهوديــة  االقليــة  نائــب  طهران-فارس:-صــرح 
مــره  ســيامك  االســالمي  الشــورى  مجلــس  فــي 
صــدق بــان الشــعب االيرانــي يتطلــع الــى ســالم 
راســخ لجميــع العالــم ولكنــه لــن يتراجــع عــن مواقفــه 
الثوريــة قيــد انملــة وســيواجه مــن يحــاول المســاس 

بالمصالــح الوطنيــة لاليرانييــن ردا قاصمــا.
واشــار مــره صــدق امــام الجلســة العلنيــة لمجلــس 
الملحميــة  المشــاركة  الــى  الثالثــاء  امــس  الشــورى 
للشــعب فــي مســيرات ذكــرى انتصــار الثــورة االســالمية

وقــال ان هــذه المشــاركة الفاعلــة والشــجاعة 
للشــعب االيرانــي عالمــة علــى التالحــم القــوي 
لالمــة والتفافهــا حــول القيــادة االمــر الــذي بــث 
الســرور فــي قلــوب اصدقــاء الثــورة فــي كل العالــم .

واضــاف ان اعــداء الثــورة مثــل االســتكبار والصهيونيــة 
العالميــة اعتراهــم اليــاس اكثــر مــن الســابق وتيقنــوا مــن 
ــة عــن عهــده  ــد انمل ــن يتراجــع قي ــي ل ان الشــعب االيران

وميثاقــه مــع دمــاء الشــهداء وواليــة الفقيــه .
واكــد الجهوزيــة الكاملــة للشــعب االيرانــي بمــن 
فيهــم اليهــود للدفــاع عــن ايــران مشــيرا الــى ان 
ــرى انتصــار  ــي مســيرات ذك ــة ف المشــاركة الملحمي
الثــورة هــي بمثابــة تجديــد للعهــد مــع دمــاء الشــهداء 

ــورة االســالمية . ــد الث ــورة ومــع قائ ــم الث وقي

ارتفاع حصة ايران نحو 3 آالف حاج في الموسم المقبل
طهران-فارس:-قــال رئيــس منظمــة الحــج والزيــارة حميــد محمــدي ان حصّــة الحجــاج االيرانييــن ارتفعــت نحــو 

3 آالف فــي موســم الحــج المقبــل.
واضــاف محمــدي امــس الثالثــاء، 
ان حصــة الحجــاج االيرانييــن ازدادت 
خــالل  حــاج   700 و  الــف   82 الــى 
موســم الحــج المقبــل فيمــا كانــت 
خــالل  حــاج   900 و  الفــا   79 تبلــغ 

الماضــي. الموســم 
وتابــع: اننــا نســعى الــى زيــادة 
ــي الحــج بســبب  ــالد ف حصــة الب
خــالل  ايــران  مشــاركة  عــدم 

موســم الحــج قبــل عاميــن اذ مــن المؤمــل ان زيــادة حصــة ايــران الــى 90 الــف حــاج.
واشــار الــى المفاوضــات مــع الجانــب الســعودي حــول اداء مناســك الحــج وقــال ان اتفــاق عــام 2017 شــمل الشــؤون االمنية 

وعــزة الحجــاج وكرامتهــم والشــؤون القنصليــة والخدمــات الطبيــة والتــي تــم التأكيــد عليهــا خــالل موســم الحــج المقبل. 
ونوه الى ان كارثة الحجاج في منى وحقوق اسر الشهداء تعد مطالب جادة تم تناولها في نص اتفاق الحج.

االمم المتحدة تدعم مقترح ايران بشان المعاقين
ــه  ــدة دعم ــم المتح ــة االم ــة بمنظم ــة االجتماعي ــة التنمي ــاع الـــ 56 للجن ــس االجتم ــن رئي ــا:- اعل  نيويورك-ارن

لمقتــرح الجمهوريــة االســالمية الــذي يقضــي بمنــح جوائــز 
للمشــاريع الناجحــة التــي تســاعد فــي رفاهيــة المعاقيــن.
وقــد اقتــرح مســاعد دائــرة حقــوق االنســان فــي 
وزارة الخارجيــة مصبــاح انصــاري فــي لجنــة التنميــة 
تقــوم  بــان  المتحــدة،  لالمــم  التابعــة  االجتماعيــة 
الناجحــة  للنمــاذج  جوائــز  بمنــح  الدوليــة  المنظمــة 
فــي ايجــاد المجتمعــات الشــاملة للمعاقيــن ونمــاذج 
المبدعيــن لمســاعدة المعاقيــن فــي انشــطتهم وايجــاد 
ــا بيســر. ــن الوصــول اليه ــن للمعاقي ــي يمك ــدن الت الم
وانتقــد انصــاري تلكــؤ الحكومــة االميركيــة فــي منــح تاشــيرة 
الدخــول لــه مــا ادى الــى ارجــاء كلمتــه الــى الجلســة االخيــرة للجنــة.

واكــد هــذا المســؤول فــي الخارجيــة اهميــة التعــاون الدولــي وكذلــك االخــذ بنظــر االعتبــار الخصائــص 
الثقافيــة والوطنيــة لــكل دولــة لتغييــر النظــرة تجــاه االفــراد المعاقيــن فــي جميــع االبعــاد االنســانية كجــزء ال 

يتجــزا مــن التنميــة المســتديمة.

مشروع الميزانية األمريكية 2019 يتضمن 
نفقات بناء السفارة بالقدس المحتلة

تضمــن مشــروع الميزانيــة الفدراليــة األمريكيــة 
ســفارة  فتــح  علــى  نفقــات  الماليــة   2019 لســنة 

أمريكيــة فــي القــدس المحتلــة.
اول  نشــرها  تــمّ  التــي  الوثيقــة  فــي  وجــاء 
أمــس االثنيــن أّن »بنــاء مبنــى الســفارة األمريكيــة 
فــي القــدس ســيكون مــن أولويــات وزارة الخارجيــة 
المــوارد  تخصيــص  يخــص  فيمــا  األمريكيــة 
و2019   2018 الســنتين  فــي  األمنــي  المجــال  فــي 

الماليتيــن«.
ــذي مــن  ــغ ال ــة مــا هــو المبل ــم تذكــر الوثيق ول

ــاء الســفارة. ــى بن ــدًا عل ــرر تخصيصــه تحدي المق
وتجــدر اإلشــارة إلــى أّن ســنة 2019 الماليــة تبــدأ 
إعتبــارًا مــن شــهر أكتوبر/تشــرين األول 2018 ومــن 
ــة  ــرر أن يبحــث الكونغــرس مشــروع الميزاني المق
ــس دونالــد ترامــب إلــى  الــذي قدّمتــه إدارة الرئي

المشــرعين.
وكان ترامــب قــد أعلــن فــي ديســمبر/كانون 
ــدى  ــة ل ــل الســفارة األمريكي ــرر نق ــه ق األول 2017 أن
إســرائيل مــن تــل أبيــب إلــى القــدس المحتلــة 
مــا أثــار إحتجاجــات واســعة فــي العالميــن العربــي 

واإلســالمي.

لودريان: المعتقالت الفرنسيات قدمن إلى العراق لمحاربة مبادئنا
رفــض وزيــر الخارجيــة الفرنســي جــان إيــف لودريــان، اصــدار حكــم باالعــدام 
بحــق الفرنســيات الالتــي انضممــن لـــجماعة »داعــش« الوهابيــة فــي العــراق، 
ــل  ــراق للســياحة ب ــى الع ــن إل ــم يجئ ــى ان هــؤالء المعتقــالت ل ــا اشــار ال فيم

لمحاربــة مبــادئ فرنســا.
ــه إن »هــؤالء النســوة  ــان قول ــد عــن لودري ــي الجدي ــة العرب ــت صحيف ونقل
هــن مقاتــالت ضــد فرنســا«، مبينــا »انهــن لــم يأتِــن إلــى العــراق للســياحة، بــل 

جئــن لمحاربــة مبادئنــا«.

وشــدد انــه »يجــب أن يحاكمــن فــي األماكــن التــي ارتكبــن فيهــا جرائمهــن، أي 
فــي العــراق«، مشــيرا الــى ان »األطفــال فقــط هــم مــن يمكــن إعادتهــم إلــى فرنســا«.
واضــاف الوزيــر الفرنســي »صحيــح أن عقوبــة اإلعــدام معمــول بهــا فــي 
العــراق، ولكنهــا موجــودة أيضــًا فــي الواليــات المتحــدة، هــذه ليســت حالــة 

خاصــة«، مؤكــدًا »معارضــة بــالده الدائمــة عقوبــة اإلعــدام«.
ــدام، ســنتحرك  ــى فرنســي باإلع ــرة عل ــي كل م ــم ف ــا يحك ــه »كم ــد أن واك

ــد«. ــدأ اإلجــراءات بع ــم تب ــى اآلن، ل ــا لكــن حت ــد موقفن ــوة لتأكي بق

الدراســات  مركــز  مديــر  اكــد  طهران-ارنــا:-   
الفرنســية  الخارجيــة  وزارة  فــي  االســتراتيجية 
عــن  الحفــاظ  اهميــة  علــى  ويــس'  'جوســتين 
الصاروخيــة  البرامــج  واصفــا  النــووي؛  االتفــاق 
الدفاعيــة فــي ايــران بانهــا نشــاطات مشــروعة.
ــه  ــي لقائ ــاءت تصريحــات المســؤول الفرنســي ف ج
رئيــس لجنــة االمــن القومــي والسياســة الخارجيــة عــالء 
هــدف  ان  مضيفــا،  الثالثــاء؛  امــس  بروجــردي  الديــن 
)بــالده( 'ال يكمــن فــي تغييــر االتفــاق النــووي وانمــا العثــور 

ــى حــّل منطقــي لالســتمرار فــي هــذا االتفــاق'. عل

وايــران  فرنســا  ان  القــول  وتابــع 
تواجهــان تحديّــات مشــتركة حيــال القضايــا 
السياســية االقليميــة وبمــا يتيــح للبلديــن 
فــرص التعــاون والتقــارب الفكــري وصــوال 

الــي نتائــج مناســبة فــي هــذا االطــار.
الــى ذلــك اكــد بروجــردي فــي هــذا 
ــه  ــي بوصف ــى االتحــاد االوروب ــاء، عل اللق
القويــة  الــدول  مــن  مجموعــة  يضــم 
يتخــذ  ان  الوفيــرة  بالطاقــات  وزاخــرة 
مواقــف اكثــر جديــة فــي مقابــل القــرارات 

االمريكيــة وتهديدهــا بتــرك االتفــاق النــووي.
النيابيــة والسياســة  اللجنــة  واعــرب رئيــس 
العالقــات  تنامــي  مــن  ارتياحــه  عــن  الخارجيــة 
وباريــس  طهــران  بيــن  والسياســية  االقتصاديــة 
فــي مرحلــة مابعــد االتفــاق النــووي؛ مصرحــا ان 
الجمهوريــة االســالمية تولــي اهميــة دومــا الــى 
مختلــف  يشــمل  وبمــا  الثنائــي  التعــاون  تعزيــز 
مجلــس  ان  ومضيفــا  فرنســا؛  مــع  المجــاالت 
ــى  ــة ال ــود الهادف ــم الجه ــالمي يدع ــورى االس الش

العالقــات. هــذه  تطويــر 

لحــرس  العــام  القائــد  طهران-فارس:-اعتبــر 
الثــورة االســالمية اللــواء محمــد علــى جعفــري، 
الجمهوريــة االســالمية بانهــا نظــام الحكــم االكثــر 

ــم. ــي العال ــعبية ف ش
وفــي كلمــة القاهــا امــس الثالثــاء فــي المؤتمــر 
الوطنــي لتكريــم ذكــرى الشــهداء فــي محافظــة 
سيســتان وبلوجســتان والــذي اقيــم فــي مركــز 
مــن  حشــد  بحضــور  زاهــدان  مدينــة  محافظــة 
الشــيعة والســنة  المنطقــة  المســؤولين واهالــي 
واســر الشــهداء، قــال اللــواء جعفــري، ان اعــداء الثورة 
ســعوا منذالبدايــة لزعزعــة االمــن فــي مختلــف 
مناطــق البــالد ومنهــا جنــوب شــرق البــالد اال انــه 
تــم التصــدي لمحاوالتهــم وان تقديــم اكثــر مــن 2000 
شــهيد فــي طريــق ارســاء االمــن فــي هــذه المنطقــة 
ــى  ــرى للشــيعة والســنة ال ــن المفاخــر الكب ــد م يع

ــم بعضــا. ــب بعضه جان
الشــعوب  ان  واضــاف، 
االخــرى ايقنــت امكانيــة الوقــوف 
امــام العــدو بايــد خاليــة ونــرى 
شــعوب العــراق وســوريا واليمــن 
اليــوم  وفلســطين  ولبنــان 
الطريــق  هــذا  فــي  بمضيهــا 
تســعى وراء اســتقاللها وحريتهــا 
ــذا  ــي ه ــي ف ــة تمض وان اي دول
النجــاح  ســيحالفها  الطريــق 

والشــموخ. واالنتصــار 
الهجمــة  الثــوري،  للحــرس  العــام  القائــد  واعتبــر 
الثقافيــة والسياســية واالجتماعيــة فــي ابعادهــا المختلفة 
مــن المخططــات االخــرى لالعــداء والتــي اعتمدوهــا بعد 
الحــرب المفروضــة )مــن قبــل النظــام العراقــي البائــد 
1980-1988( ومــن ثــم الضغــوط االقتصاديــة واجــراءات 
الحظــر ونحــن نفتخــر اليــوم باننــا صامــدون اليــوم وبعــد 

40 عامــا مــن عــداء عالــم االســتكبار لنــا.
واعتبــر اللــواء جعفــري الدعــم الشــعبي الواســع 
االســالمية  الثــورة  لقائــد  الذكيــة  والتوجيهــات 
الرئيســية  العوامــل  مــن  الشــهداء،  وتضحيــات 

االســالمية. الثــورة  النتصــار وصــون 

واعتبــر اللــواء جعفــري، الجمهوريــة االســالمية 
بانهــا نظــام الحكــم االكثــر شــعبية فــي العالــم 
وقــال، ان ســيادة الشــعب الدينيــة هــي الطريــق 
الوحيــد لتحقيــق اهــداف الثــورة وان حــل االزمــات 

االجتماعيــة ممكــن بمشــاركة الشــعب.          
واشــار الــى صمــود جبهــة المقاومــة ومنهــا ســوريا 
الثبــات  علــى  قــادرون  بانهــم  شــعبها  آمــن  التــي 
والصمــود والدفــاع عــن الســيادة بوجــه العــدوان ومــا 
ــدام ســوريا  ــع ازاء إق ــرا مــن دهشــة الجمي ــاه اخي راين
الجــريء فــي اســقاط الطائــرة االســرائيلية وهــو االمــر 
النابــع مــن االيمــان بالصمــود والمقاومــة ومواكبــة 

ــورة االســالمية. الث

ــاوري  ــاع التش ــدر االجتم ــنيم:- أص طهران-تس
للمنتــدى التّشــاوري لمحبّــي أهــل البيــت )عليهــم 
الســالم( بيانــا فــي ختــام أعمالــه مشــددا فيــه علــى 
وعلــى  العالمــي  واالســتكبار  الهيمنــة  نظــام  أن 
ــا اإلقليمييــن وضعــوا برامــج  ــكا وحلفائه رأســه أمري
عديــدة لحــرف الــرأي العــام العالمــي نحــو أهــداف 

ــة لالســالم. مخططــي االســالموفوبيا والعدائي
ــي  ــدى محبّ ــاوري لمنت ــاع التّش واصدراالجتم
أهــل البيــت )عليهــم السّــالم( بيانــا فــي ختــام 
اعمالــه )امــس( تطــرّق فيــه الــى التطــورات االخيــرة 
الــى  منوهــا  االســالمي؛  والعالــم  المنطقــة  فــي 
ــى  ــر عل ــر فأكث الصحــوة االســالمية المتعاظمــة أكث

ــة. ــار القيم ــرص االزده ــروف وف ــر الظ ــوء توف ض
ولفــت البيــان الــى أن نظــام الهيمنــة واالســتعمار 

العالمــي اتخــذا اجــراءات عديــدة 
لبســط نفوذهمــا بيــن صفــوف 
بــث  خــالل  مــن  المســلمين 
الفتــن وإذكاء الخالفــات والعنــف 
والصراعــات  الحــروب  وشــن 
والمذهبيــة  والقوميــة  الطائفيــة 
وتأســيس الجماعــات المتطرفــة 
وذلــك  واالرهابيــة  التكفيريــة 
خدمــة لمخططي االســالموفوبيا 

لإلســالم. والعدائيــة 
وختــم المشــاركون فــي 

اهــل  محبــي  لمنتــدى  التشــاوري  االجتمــاع 
والثنــاء  الشــكر  بتقديــم  بيانهــم  )ع(  البيــت 
الجمهوريــة  فــي  والمســؤولين  الشــعب  الــى 

االســالمية واالشــادة بتوجيهــات قائــد الثــورة 
ــي  ــي )حفظــه اهلل( ف ــام الخامنئ االســالمية االم
الدفــاع عــن حيــاض االســالم والمســلمين فــي 
ــادرة مجمــع  ــوا مب ــف الســاحات؛ كمــا ثمن مختل
الصحــوة االســالمية فــي عقــد هــذا االجتمــاع 

التشــاوري.

 طهران-ارنــا:- اعلــن قائــد القــوة البحريــة التابعــة 
ان  فــدوي'  علــي  'العميــد  االســالمية  الثــورة  لحــرس 
المجلــس االعلــى لالمــن القومــي حــدّد ممــرا مائيــا فــي 
منطقــة الخليــج الفارســي وبحــر عمــان للســفن االمريكيــة 

و6 دول تابعــة لهــا؛ مؤكــدا ان هــذه الســفن ملزمــة بــان 
ــذه المناطــق. ــن ه ــور م ــرض العب ــر لغ ــذا المم تســلك ه

الخامــس  الملتقــى  خــالل  كلمتــه  وفــي 
للمؤسســات البحريــة امــس الثالثــاء، قــال العميــد 
فــدوي ان الجمهوريــة االســالمية وانطالقــا مــن 
ــق  ــي ومضي ــج الفارس ــة الخلي ــي منطق ــيادتها ف س
ــا للســفن  هرمــز وبحــر عمــان، حــدّدت ممــرا مائي
ــا  ــذه المناطــق؛ مضيف ــي ه ــة ف ــة واالمريكي االجنبي

انهــا لــم تنتهــك هــذه القوانيــن حتــى االن.
ــة  ــة البحري ــن البيئ ــة ع ــة الحماي ــدد اهمي وش
بالنســبة للجمهوريــة االســالمية ؛ مصرحــا : لــن 
نســمح للســفن االجنبيــة بــان تفــرغ ميــاه الموازنــة 

لديهــا فــي هــذه المناطــق البحريــة.

مشيدا باسقاطها الطائرة الصهيونية..

العميد وحيدي: من حق سوريا الطبيعي الدفاع عن اجوائها
االســبق  الدفــاع  وزيــر  طهران-فارس:-اعتبــر 
العميــد احمــد وحيــدي ان ســوريا انجــزت عمــال 

كبيــرا باســقاطها طائــرة »اف 16« الصهيونيــة، مؤكــدا 
بــان مــن حــق ســوريا الطبيعــي الدفــاع عــن اجوائهــا.
للصحفييــن  تصريــح  فــي  وحيــدي  العميــد  وقــال 
ــة »اف  ــة الصهيوني ــاء، حــول اســقاط المقاتل امــس الثالث
ــئ  ــا نهن ــورية، انن ــة الس ــادات الجوي ــل المض ــن قب 16« م
الحكومــة والجيــش والشــعب فــي ســوريا. لقــد انجــزوا 
عمــال كبيــرا ومــن حقهــم الطبيعــي الدفــاع عــن اجوائهم.

التصــدي  ، ان نهــج ســوريا ســيكون  وصــرح 
لمثــل هــذه االعتــداءات مــن االن فصاعــدا واضــاف، 
لقــد كان مــن الضــروري ان تقــوم جميــع الــدول 
بادانــة هــذا العــدوان الســافر وان تؤيــد وتشــجع 
عمــل الحكومــة الســورية ولكــن لالســف ان بعــض 
الــدول العربيــة حتــى لــم تقــم بهــذا االمــر ولــم تبــد 

ــي. ــدوان الصهيون ــذا الع ــل تجــاه ه رد الفع

التخريجة االميركية المشروخة والتواطؤ السعودي
ــرة اف  ــي اســقاط طائ ــي ف ــان الصهيون ــة ســوريا االســتراتيجية للكي ــام مــن ضرب ــد اي بع
16 كتبــت »نيويــورك تايمــز« مقــاال لفقــت فيــه االكاذيــب العــادة الهيبــة الضائعــة للكيــان 
الصهيونــي ووقــف االنهيــار النفســي لمجتمعــه اثــر النكســة الكبيــرة التــي ألمــت بالقــوة 
ــة  ــة والبحري ــا البري ــد ان هزمــت قوته ــه الجــوي بع ــر لتفوق ــل اخي ــة كمعق ــة الصهيوني الجوي
ــت »اســرائيل« خطــة للطــوارئ  ــا وضع ــت: لطالم ــث كتب ــدة 2006 حي ــوز المجي ــي حــرب تم ف
اخــرج الجنــراالت العســكريون يــوم الســبت هــذه الخطــط مــن االدراج ووضعــت علــى الطاولــة 
واســتعدت القــوات االســرائيلية للذهــاب الــى الحــرب، اال ان االتصــال الهاتفــي للرئيــس بوتين 
بنتنياهــو وضــع حــدا لهــذا التصعيــد. ولســوء حــظ الـــ »نيويــورك تايمــز« والقائميــن عليهــا ان 
هاآرتــس هــي التــي كشــفت زيــف اكاذيبهــا التــي ســوقتها وليــس طــرف آخــر فقــد كتبــت 
فــي نفــس اليــوم  هــذه الصحيفــة وبالحــرف الواحــد وبتــردد مكشــوف: ان القيــادة االســرائيلية 
كانــت تتهيــأ علــى االرجــح التخــاذ خطــوات عســكرية جديــدة فــي االراضــي الســورية حتــى 

تلــك المكالمــة التــي اوقفــت التصعيــد.«
فمقارنــة بســيطة بيــن مــا كتبتــه الصحيفتيــن يكشــف المــرء مــدى الهاجــس والقلــق االميركــي 
علــى أمــن الكيــان الصهيونــي ومســتقبله ليســوق هــذه االكاذيــب الرخيصــة ويظهــر زورا للــرأي العــام 
الصهيونــي واالقليمــي والعالمــي ان هــذا الكيــان الهــش كيــان قــوي وان خططــه العســكرية لمواجهــة 

الطــوارئ جاهــزة فــي االدراج ومــا عليــه اال ان يضعهــا علــى الطاولــة!!
ان هــذا التطبيــل االجــوف والدعائــي كان الهــدف منــه التغطيــة علــى العجــز الصهيونــي فــي الــرد 
علــى هــذه الضربــة وكذلــك رفــع المعنويــات داخــل المجتمــع الصهيونــي ومؤسســاته وقادتــه بعــد 
ــرة اف 16 المتطــورة وفــي  ــة اســقاط طائ ــم بهــم بعــد حادث ــذي أل ــر والصــادم ال ــار النفســي الكبي االنهي
ســماء فلســطين المحتلــة وهــذا بالطبــع ليــس باالمــر الهيــن الــذي يمكــن اســتيعابه خاصــة وان الكيــان 
الصهيونــي لــم يصــب بمثــل هــذه النكســة فــي قوتــه الجويــة التــي كانــت متفوقــة علــى الــدوام طيلــة 
العقــود االخيــرة، لكــن مــا كان الفتــا فــي هــذا الموضــوع ان ســوريا قــد نفــذت مــا وعــدت بــه دائمــا بــان 

ردهــا ســيكون فــي الزمــان والمــكان المناســبين.
االمــر اآلخــر والهــام الــذي لفــت انظــار المراقبيــن والــرأي العــام االقليمــي والدولــي هــو التناغــم 
االعالمــي المشــبوه بيــن مثلثــي الشــر والعــدوان اميــركا والكيــان الصيونــي والكيــان الســعودي 
ــن »اســرائيل«  ــوم الســبت الماضــي كانــت مواجهــة الول مــرة بي ــا جــرى ي هــو تركيزهــم ان م
وايــران وان الطائــرات اف 16 »االســرائيلية« اســتهدفت القواعــد االيرانيــة فــي ســوريا وهــذه كذبــة 
مفضوحــة ال تنطلــى علــى احــد الن ايــران مــا عــدا وجــود مستشــاريها الــذي هــو بطلــب رســمي 
مــن دمشــق ليــس لهــا اي قاعــدة او موقــع عســكري علــى االراضــي الســورية وان هــذا التســويق 
الرخيــص بهــدف تشــويه الموقــف المبدئــي والحــازم لســوريا حكومــة وشــعبا مــن الكيــان 
الصهيونــي الغاصــب الرض فلســطين والتقليــل مــن دورهــا وموقعهــا فــي محــور المقاومــة وايهــام 
ابنــاء المنطقــة ان ســوريا ضعيفــة وغيــر قــادرة علــى القيــام بمواجهــة الكيــان الصهيونــي وان مــن 

يتحكــم بالقــرار الســوري هــو ايــران.
وان اكثــر مــا يخشــاه مثلــث الشــر والعــدوان وخاصــة دولــة خــادم الحرميــن التــي اصبحــت 
تشــكل ولالســف الشــديد الســد الترابــي االول للدفــاع عــن الكيــان الصهيونــي، هــو وقــف 
تداعيــات هــذه الضربــة االســتراتيجية المهلكــة  للكيــان الصهيونــي علــى مســتقبلها التــي كانــت 
تراهــن علــى دور هــذا الكيــان فــي مواجهــة محــور المقاومــة فــي المنطقــة لحــرف االنظــار عــن 
موقفهــا المشــبوه مــن العــدو بهــدف التغطيــة علــى عورتهــا القبيحــة التــي اصبحــت اليــوم 
ــام القادمــة ستكشــف المزيــد مــن عــورات نظــام آل ســعود المتواطــئ  مكشــوفة للجميــع واالي
فــي تنســيقه االمنــي والعســكري مــع الكيــان الصهيونــي الــذي اضحــى مصيرهمــا واحــدا وهــو 

الــزوال الحتمــي بــاذن اهلل قريبــًا.


