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المالكي يطالب مفوضية االنتخابات بعدم..تتمة
عضــو المجلــس فرحــان الدليمــي أوضــح ان القــوات االميركيــة ســهلت تواجــد عصابــات داعــش 
االجراميــة فــي مناطــق سوســة وهجيــن ومناطــق مختلفــة فــي ســوريا بالقــرب مــن الحــدود العراقيــة 
الســتخدامه ورقــة ضغــط علــى العــراق وســوريا ، الفتــًا إلــى أن اميــركا اســتغلت الصراعــات االقليميــة فــي 
ســوريا وســاعدت علــى ابقــاء عصابــات داعــش االجراميــة فــي المناطــق القريبــة مــن الشــريط الحــدودي 

ــي. ــوري العراق الس
مــن جهــة اخــرى باشــرت قــوات الحشــد الشــعبي لليــوم الثالــث علــى التوالــي بتطهيــر جبــال مكحــول 
شــمال محافظــة صــالح الديــن وعثــرت علــى كــدس لالســلحة وعــدد مــن المخابــئ الســرية داخــل التــالل 

واالنفــاق.
وذكــر بيــان إلعــالم الحشــد أمــس االربعــاء »انــه ولليــوم الثالــث علــى التوالــي باشــرت قــوات الحشــد 
الشــعبي بتطهيــر جبــال مكحــول والعثــور علــى كــدس مــن االســلحة وعــدد مــن المخابــئ الســرية داخــل 

التــالل واالنفــاق«.

الرئيس روحاني: مشعلو الحروب وناشرو الدمار..تتمة
ــة خاصــة  ــة والسياســية واالجتماعي ــة والثقافي ــران االقتصادي ــدرات اي ــان ق ــة، ب ــد رئيــس الجمهوري واك
العســكرية ليســت ضــد االخريــن، واضــاف: اننــا ال نعــزز قدراتنــا العســكرية للهجــوم علــى دولــة اخــرى بــل 

أن قدراتنــا الدفاعيــة هــي للــردع والدفــاع عــن البــالد فحســب.
واضــاف ســيادته: ان ســالحنا هــو لتعزيــز الســالم واالمــن واالســتقرار ومــن اجــل ان ال يعتــدي علينــا 
ــا الدفاعيــة. ألن التاريــخ  ــا او تعزيــز قدراتن ــق احــد مــن ســالحنا وصواريخن ــذا ال ينبغــي ان يقل االخــرون، ل
يقــول لنــا بأننــا وعلــى مــدى االعــوام الـــ 40 بعــد الثــورة لــم نعتــد علــى احــد فــي حيــن لــو كنــا نســعى للهيمنة 
لكنــا فعلنــا ذلــك فــي الكثيــر مــن المراحــل التــي كانــت فيهــا الظــروف مهيــأة إال اننــا لــم نســئ اســتغالل 

اي فرصــة مــن هــذا القبيــل.
وصــرح الرئيــس روحانــي بأننــا نســتخدم قدراتنــا دومــا لتقويــة االخريــن، واضــاف: حينمــا غــزا العــراق 
الكويــت اســتضفنا )النازحيــن( الكويتييــن فــي الجنــوب وفــي غــرب البــالد اســتضفنا )النازحيــن( العراقييــن 

الذيــن لجــاؤا الينــا حيــث اســتضفناهم وقدمنــا العــون لهــم.
وقــال رئيــس الجمهوريــة: الذيــن يشــعلون الحــروب وينشــرون الدمــار ويمارســون الفوضــى فــي 
ــم التحــدث عــن خطــر  ــرا وشــاتيال، ال يحــق له ــي صب ــا ف ــوا المجــازر ومنه ــا وارتكب ــذ 70 عام ــة من المنطق
ــة الحــال  ــا وبطبيع ــة كله ــى احــد وهــي عنصــر امــن واســتقرار للمنطق ــران ال تشــكل خطــرا عل ــران، فاي اي

ــدا. ــا جي ــع عــن حقوقه تداف
وفــي الختــام هنــأ الرئيــس روحانــي بــوالدة الســيدة فاطمــة الزهــراء عليهــا الســالم و«يــوم المــرأة« فــي 

الجمهوريــة االســالمية فــي ايــران .

العميد حاجي زادة: انتاجنا من..تتمة
 مبينــا ان عناصرهــا ينشــطون بحريــة فــي فرنســا ولديهــم مكتــب ويعقــدون اجتماعــات رغــم ارتكابهــم 
للجرائــم، متســاءال عــن النتائــج فــي حــال منحهــم الحريــة داخــل ايــران، واصفــا العالــم اليــوم بأنــه عالــم  

القــوة.
واكــد ان الطريــق الوحيــد الســتمرارية الثــورة االســالمية المباركــة يتمثــل بصــون الوحــدة، وان قيمــة كل 
شــخص شــارك فــي مســيرات 22 بهمــن )11 شــباط ذكــرى انتصــار الثــورة االســالمية( يفــوق القــوة الردعيــة 

لــكل صــاروخ.

طيران العدوان السعودي األميركي..تتمة
ــت  ــا  وس ــة التحيت ــويق بمديري ــة الس ــي منطق ــن ف ــة مواط ــى مزرع ــرى عل ــة، واخ ــة المراوع  بمديري

ــي . ــة الجراح ــى مديري ــن عل ــا وغارتي ــة التحيت ــن بمديري ــزارع المواطني ــى م ــارات عل غ
وفــي محافظــة صعــدة شــن طيــران العــدوان عــدة غــارات علــى مديريــة حيــدان وخمــس غــارات علــى 
منطقتــي بــركان وبنــي معيــن بمديريــة رازح الحدوديــة وغارتيــن علــى منطقتــي القــد واألزهــور بمديريــة 

رازح، وغــارات اخــرى علــى  منطقــة األزهــور بمديريــة رازح الحدوديــة.
وفي محافظة حجة شن طيران العدوان السعودي تسع غارات على مديريتي حرض وميدي.
وشن طيران العدوان خمس غارات على مديرية نهم وغارة على مديرية صرواح غرب مأرب .

وفي نجران شن طيران العدوان السعودي خمس غارات على موقع الطلعة.
ميدانيــًا، اســتهدفت القــوة الصاروخيــة للجيــش واللجــان الشــعبية اليمنيــة بصــاروخ باليســتي تجمعــات 

مرتزقــة العــدوان األميركــي الســعودي فــي مديريــة مــوزع بمحافظــة تعــز.
ــزال2  ــوع زل ــاروخ ن ــتهدفت بص ــة اس ــة اليمني ــوة الصاروخي ــا أن الق ــكري لصحيفتن ــدر عس ــح مص وأوض

ــرة. ــات مباش ــة إصاب ــي، محقق ــوب الهامل ــم جن ــعوديين وآلياته ــة الس ــات المرتزق تجمع
يشــار الــى أن القــوة الصاروخيــة للجيــش واللجــان الشــعبية تكبــد قــوى العــدوان األميركــي الســعودي 

والمرتزقــة خســائر بشــرية وماديــة جســيمة فــي مختلــف الجبهــات الداخليــة والخارجيــة.
ــي  ــدوان الســعودي ف ــة الع ــِع مرتزق ــة ضــد مواق ــة نوعي ــة المشــتركة عملي ــوات اليمني ــا شــنت الق كم

ــع بالبيضــاء ــي ناط ــاه وادي عشــار ف ــم باتج ــة تقدُّمِه ــاط محاول ــع وُاخــرى الحب ــس بالضال ــة يعي منطق
كمــا شــنت عمليــات عســكرية واســعة تقــوم بهــا القــوات اليمنيــة فــي جبهــة الســاحل الغربــي تحديــدا 

فــي مناطــق حــرض وميــدي والمخــا.
ــة تســلل  ــن إفشــال محاول ــت م ــة تمكن ــوات اليمني ــا، ان الق ــدي لصحيفتن ــي المه ــد يحي ــال العمي وق
لمســلحي المرتزقــة جنــوب الســاحل وتمكنــت مــن قتــل واصابــة العشــرات منهــم خــالل قصــف المدفعيــة 

لتجمعاتهــم، وتدميــر عــدد مــن الياتهــم ومدرعاتهــم فــي حــرض وميــدي.
واضــاف ضابــط الجيــش اليمنــي، أن العمليــات القتاليــة فــي الســاحل، تجــري علــى قــدم وســاق؛ وهنــاك 
احــراز تقــدم مــن قبــل الجيــش واللجــان الشــعبية واندحــار وانكســار للغــزاة والمحتليــن والمعتديــن بشــكل 

مســتمر وبشــكل يومــي وتتحمــل دول التحالــف، خســائر كبيــرة«.
ــي  ــدوان ف ــة الع ــي خســائر فادحــة لمرتزق ــام الجــاري وثقــت عدســات االعــالم الحرب ــع الع ــذ مطل ومن
ــة  ــوات اليمني ــن الق ــى تمك ــي ال ــر عســكري يمن ــث اشــار تقري ــات حي ــف الجبه ــي مختل ــاد ف ــدة والعت الع
مــن الســيطرة علــى عشــرات المواقــع االســتراتيجية وتمكنهــا ايضــا مــن تدميــر اكثــر مــن ثالثمائــة آليــة 

ــة. ــة وخارجي ــع واهــداف داخلي ــى مواق عســكرية واطــالق تســعة عشــر صــاروخ بالســتي عل
تكبيــد القــوات اليمنيــة لتحالــف العــدوان ومرتزقتــه هــذه الخســائر يراهــا مراقبــون ايجابيــة وذلــك مــن 
اجــل رفــع ورقــة الضغــط علــى القــوى السياســية فــي المفاوضــات المقبلــة ، وهــي ورقــة كان يســعى العــدوان 

فرضهــا علــى اليمنييــن مــن خــالل تكثيــف العمليــات العســكرية خــالل الشــهرين الماضييــن.
ويــرى مراقبــون ان القــدرات العســكرية للجيــش اليمنــي واللجــان الشــعبية قــد قلبــت طاولة الحســابات 

الفاشــلة لقــوى العــدوان الســعودي وكبدتهــا خســائر فادحــة كان االعــالم المعــادي قــد ســعى لتكذيبها.
وافــاد المصــدر العســكري بــأن عمليــة نوعيــة هجوميــة نفذهــا الجيــش واللجــان الشــعبية علــى مواقــع 
ــة  ــد المرتزق ــى تكبي ــا ادى ال ــة الشــرقية م ــي الجبه ــن ف ــة الصرمي ــي منطق ــدوان الســعودي ف ــة الع مرتزق

ــاد. خســائر فــي األرواح والعت
ــة العــدوان  ــة أن بحري ــئ البحــر األحمــر اليمني ــة اخــرى أوضــح نائــب رئيــس مؤسســة موان مــن جه
ــاء الحديــدة، ضاربــة بالضغــوط  الســعودي تواصــل إجراءاتهــا التعســفية فــي منــع وصــول الســفن الــى مين

ــى اليمــن. ــب بضــرورة إدخــال المســاعدات اإلنســانية ال ــي تطال ــط والت ــة عــرض الحائ الدولي
واكــد نائــب رئيــس مؤسســة موانــئ البحــر األحمــر أن اســتمرار منــع وصــول الســفن وعــودة المالحــة 
البحريــة إلــى مينــاء الحديــدة بشــكل طبيعــي فــي هــذه الظــروف يفاقــم مــن الوضــع اإلنســاني فــي اليمــن، 
موضحــًا أن مينــاء الحديــدة هــو المنفــذ الوحيــد وشــريان الحيــاة الرئيســي لليمــن ألكثــر مــن ســبعة عشــر 
محافظــة يمنيــة ومــا يزيــد عــن عشــرين مليــون يمنــي ممــن يعتمــدون علــى مــا يدخــل مــن مينــاء الحديــدة 

مــن المــواد الغذائيــة والدوائيــة والمشــتقات النفطيــة.
وحــذر نائــب رئيــس مؤسســة موانــئ البحــر األحمــر مــن حلــول كارثــة إنســانية مع اســتمرار التعســفات 

وتضييــق الخنــاق علــى المالحــة البحريــة لليمــن باشــراف أميركــي وتواطــئ أممي.

قطر: إيران فتحت أبوابها لنا رغم..تتمة
ونوهــت المســؤولة القطريــة، الــى ان المبالــغ التــي تؤخــذ كرســوم مــرور )مــن جانــب ايــران( ليســت 
بشــيء مقارنــة بحجــم التجــارة مثــال بيــن اإلمــارات وإيــران حيــث ال تــزال االمــارات أول شــريك تجــاري مــع 

إيــران بالرغــم مــن أننــا ليــس لنــا اآلن إال منفــذ واحــد مــن خــالل إيــران.

في ذكرى ميالدها األغر..

فاطمة الزهراء)ع(..رائدة حركة 
الرفض السياسي

*جميل ظاهري
بــدأت ســيدتنا فاطمــة الزهــراء )ع( هــذا الصــرح وحركــة الرفــض السياســي ضــد 
الظلــم والتحريــف والتزويــر فــي تاريــخ الدين االســالمي الحنيــف، حياتها السياســية 
منــذ نعومــة أظافرهــا بعــد أن آمنــت بــاهلل عزوجــل ورســوله )ص(، لــذا ال نجــد فــي 
حياتهــا )ع( انهــا عاشــت طفولــة األطفــال أو حملــت فرصــة للعــب واللهــو.. فقــد فتحــت 
ــال  ــر، مثق ــت وآخ ــن وق ــي بي ــا رســول اهلل )ص( يأت ــاة، وإذا بأبيه ــى الحي ــا عل عينيه
بــكل مــا يلقيــه عليــه المشــركون فــي مكــة مــن ضغــوط ومــن أعبــاء ومــن مشــاكل، 
وحتــى مــن األقــذار التــي كانــت تلقــى علــى ظهــره وهــو يصلــي.. كانــت الطفلــة التــي 
ال يتجــاوز عمرهــا الســنتين أو الثــالث أو األربــع، كانــت تتحسَّــس أن آالمــه آالمهــا، 
فتختــزن فــي طفولتهــا آالم الرســالة وآالم الرســول )ص( طيلــة حياتهــا المباركــة حتــى 

بعــد فراقهــا لوالدهــا ســيد البشــرية.
عاشــت موالتنــا فاطمــة الزهــراء )ع( حيــاًة قصيــرًة فــي ســني العمــر لــم تتجــاوز 
ــى  ــب" وحت ــي طال ــذ "شــعب أب ــاه المســلمون من ــا عان ــا م ــت خالله ــًا عان ال18 عام
ــي  ــه وســلم ف ــه وآل ــى اهلل علي ــرم صل ــا الرســول األك ــرب ومؤازرته ــى يث ــا ال هجرته
ــر المؤمنيــن االمــام  ــه أمي ــا الســالم مــع وصي ــا عليه ــاده وحتــى وقوفه مســيرته وجه
علــى عليــه الســالم بعــد رحلــة الرســول )ص( وأرتــداد أكثــر المســلمين أثبتــت 
بجــدارة أنهــا المجاهــدة والسياســية المحنكــة وخطبهــا خيــر دليــل علــى ذلــك ، حيــث 
ــواع التحريــف  ــى )ع( وجابهــت كل أن ــام عل ــل باالم ــا عــن الحــق المتمث دافعــت فيه
ــا  ــة وســنن الرســول)ص( وم ــة والشــريعة االلهي ــر والتزييــف للحــق والحقيق والتزوي
جــاء بــه القــرآن الكريــم بعــد أن بــدأ القــوم بذلــك منــذ أن رقــد الرســول )ص( فــي 
ــت  ــي ســاعدة وقدم ــدوا لســقيفة بن ــا اع ــدوا م ــه واع ــى جــوار رب ــل ال ــراش الرحي ف

لذلــك أغلــى مــا عندهــا .
ومــا مطالبتهــا لنحلتهــا إال نصــرة للشــريعة االســالمية وألحقية الوصــي دون منازع 
االمــام علــى )ع( فــي الخالفــة بعــد الرســول )ص( ولــم تتوقــف عليهــا الســالم عــن 
حركتهــا السياســية حتــى آخــر لحظــة مــن حياتهــا المباركــة حتــى أنهــا غضبــت علــى 
مــن غصبهــا حقهــا وأمــرت بإخفــاء قبرهــا كل ذلــك دليــل علــى حركتهــا السياســية 
وجهادهــا عليهــا الســالم.. وال زال رنيــن مــا قالــه رســول اهلل )ص( بحقهــا يــدوي فــي 
مســامع المســلمين "يــا ســلمان، مــن أحــبَّ فاطمــة ابنتــي فهــو فــي الجنــة معــي، 
ومــن أبغضهــا فهــو فــي النــار، يــا ســلمان حــبُّ فاطمــة ينفــع فــي مائــة مــن المواطــن، 
أيســر تلــك المواطــن: المــوت، والقبــر، والميــزان، والمحشــر، والصــراط، والمحاســبة، 
فمــن رضيــت عنــه ابنتــي فاطمــة، رضيــت عنــه، ومــن رضيــت عنــه رضــي اهلل عنــه، 
ومــن غضبــت عليــه ابنتــي فاطمــة غضبــت عليــه، ومــن غضبــت عليــه غضــب اهلل 
عليــه؛ يــا ســلمان، ويــل لمــن يظلمهــا ويظلــم بعلهــا أميــر المؤمنيــن عليــًا، وويــل لمــن 

يظلــم ذرِّيتهــا ") رواه الخوارزمــي فــي كشــف الغمــة 1 / 467(.  
مــن هــذا المنطلــق وتحــت تأثيــر الضغــط االجتماعــي اضطــر األول والثانــي 
ــذان اضطهداهــا أن يأتيــا الــى بيتهــا ليطلبــا مــن علــى )ع( أن تســتقبلهما حتــى  الل
يســترضياها، فقالــت لهمــا: "أنشــدكما بــاهلل، هــل ســمعتما النبــي )ص( يقــول: فاطمــة 
بضعــة منــي وأنــا منهــا، مَــن آذاهــا فقــد آذانــي ومَــن آذانــي فقــد آذى اهلل ومــن آذاهــا 
بعــد موتــي فــكان كمــن آذاهــا فــي حياتــي ومَــن آذاهــا فــي حياتــي كان كمــن آذاهــا 
بعــد موتــي. قــاال: اللهــم نعــم، فقالــت: الحمــد هلل. ثــم قالــت: اللهــم إنــي أشــهدك 
فاشــهدوا يــا مَــن حضرنــي، أنهمــا قــد آذيانــي فــي حياتــي وعنــد موتــي..."- صحيــح 

البخــاري.
ــرى  ــي( ذك ــادي الثان ــام )20 جم ــذه األي ــش ه ــي نعي ــراء )ع( الت ــة الزه كان لفاطم
الفكــر  علــى  الحفــاظ  فــي  الكبيــر  الريــادي  الــدور  والميمــون،  المبــارك  مولدهــا 
االســالمي ومــا شــهده المســلمون فــي الوقائــع التــي تلــت رحيــل والدهــا نبــي 
الرحمــة )ص( واســتطاعت بــكل قــوة أن تعبّــر عــن معارضتهــا بخطاباتهــا التــي تمثل 
ــا )ع(  ــا أنه ــه السياســية، كم ــر والتشــريع االســالمي ومفردات ــي الفك ــة ف ــق حيّ وثائ
أكملــت احتجاجهــا بعــد موتهــا عندمــا أوصــت عليــًا)ع( أن يدفنهــا ليــاًل وأن ال يحضــر 
ــا  ــن معارضته ــر ع ــا أرادت أن تعبّ ــا. إنه ــا واضطهدوه ــا حقه ــن ظلموه ــا الذي جنازته
ــل المــوت، ليتســاءل  ــك قب ــرت عــن ذل ــد المــوت، كمــا عبّ ــا بع ــا وغضبه واحتجاجه
النــاس: لمــاذا أوصــت أن تُدفــن ليــاًل؟ ومــا هــي القضيــة؟ هــذا أمــر لــم يســبق لــه 
ــييع  ــي تش ــاركوا ف ــرون أن يش ــوا ينتظ ــع كان ــالمي، الجمي ــع االس ــي الواق ــل ف مثي
الزهــراء)ع(، ولكنّهــا دُفنــت ليــاًل وقيــل لهــم: إنهــا أوصــت بذلــك، وبــدأ التســاؤل بيــن 
المســلمين: لمــاذا ولمــاذا؟! وكانــت تريــد أن تثيــر التســاؤل حتــى يتحــرك الجــواب، 
وحتــى يعــرف النــاس حقيقــة مشــروعها السياســي االســالمي الرافــض للتزييــف 

ــدوان . ــم والع ــر واالســتعباد واالســتحمار والظل والتزوي
لقــد كانــت الصديقــة الطاهــرة عليهــا الســالم أول انطالقــة فــي الصــراع العقائــدي 
- السياســي فــي مرحلــة التطبيــق للشــريعة االســالمية - أي مــا بعــد مرحلــة 
التنزيــل ، حيــث تزعمــت حركــة العقالنيــة األخالقيــة بصــورة عامــة مطلقــة لتبيــان 
األحــكام الشــرعية وإحقــاق الحــق , ورغــم دعوتهــا للســالم التــي تؤكــد علــى الجانــب 
االنســاني وتحــرض علــى االنصيــاع للمثــل العليــا والتفانــي مــن اجــل المبــادئ 
ــدة  ــة والمرت ــات العدواني ــد األيديولوجي ــى تفني ــذة عل ــا الف ــأن موهبته ــالية , ف الرس
تمثــل منهجيــة علميــة بارعــة ســلكها محبوهــا وأنصارهــا علــى طــول القــرون والعقــود 

الماضيــة فــي جهــاد الظلــم واالحتــالل والتزييــف والكــذب والخــداع والتزويــر .
ــة  ــم والعدال ــن الظل ــل وبي ــن الحــق والباط ــن الصــراع بي ــوم م ــا نشــاهده الي فم
وبيــن الطاغيــة والمظلــوم هنــا وهنــاك بــدءًا مــن العــراق وحتــى البحريــن ومــن 
ــان وفلســطين هــو مــن دروس مدرســة الرفــض  ــى اليمــن ومــرورًا بلبن ســوريا حت
واإلبــاء لســيدة النســاء وخيرهــن فاطمــة الزهــراء )ع(. تلــك المــرأة التــي تعــد أنموذجــًا 
للمــرأة والعالمــة والمربيــة لــم ولــن نجــد مــا يقابلهــا مــن النســاء ولــن تتكــرر ظاهــرة 
ــاءًا  ــوة ضي ــت النب ــن بي ــق قبســه م ــذي انطل ــى االشــعاع ال ــن يبق ــراء )ع(، ولك الزه

ــاء . وهاجــًا للبشــرية جمع
ــكان  ــا مــن اجــل االســالم ف ــا الســالم حياته ــد عاشــت فاطمــة الزهــراء عليه "لق
دفاعهــا عــن حــق آل البيــت )ع( فــي الخالفــة وحقهــا فــي االرث ليــس مــن منطلــق 
شــخصي وهــي تعــرف أنهــا أول مــن يلتحــق برســول اهلل صلــى اهلل عليــه والــه 
وســلم ولكــن صراعهــا جــرى برمتــه مــن اجــل االســالم والطريــق القويــم وااللتــزام 
ــه باالســالم،  ــا باإلســالم ختمت ــدأت حياته ــا ب ــد فمثلم ــاب اهلل المجي ــاء بكت ــا ج بم
تاركــة لنــا أثــرا يبقــى بقــاء األرض ومــن يرثهــا متمثــاٌل بأئمــة الهــدى وســنة أبيهــا 
)ص( وعطائهــا المتمثــل بخطبتهــا الشــريفة المعروفــة بالخطبــة الفدكيــة” - الملــل 

ــتاني. ــل للشهرس والنح

وحــول عــودة العالقــات الدوحــة وقطــر، اكــدت الخاطــر ان إعــادة العالقــات الدبلوماســية أمــر طبيعــي ألننــا 
نحتــاج الــى تنســيق يومــي، ومســألة قطــع العالقــات ليــس لهــا معنــى فــي هــذه الحالــة.

بوتين: االتفاقيات مع إيران وتركيا..تتمة
 كمــا أن هنــاك مصالــح لالعبيــن الدولييــن، كاميــركا، والصيــن، والهنــد، وأول مــا يجــب القيــام بــه هــو 

التعامــل باحتــرام مــع مصالحهــم، وتحقيــق احترامهــم لمصالحنــا. إنهــا عمليــة صعبــة.
وتابــع، مهمــا كانــت درجــة صعوبــة العالقــات بيــن دول المنطقــة، إال أننــا جلســنا الــى طاولــة واحــدة مــع 

تركيــا وايــران ولعبنــا دور ضامــن االتفاقيــات، وهــذه االتفاقيــات حــول ســوريا تعمــل.
ووصــف الرئيــس الروســي العقوبــات الغربيــة علــى روســيا، بأنهــا طريقــة غيــر قانونيــة للتنافــس، 

ومحاولــة لكبــح القــدرة الدفاعيــة لبــالده.

لندن.. احتجاجات تطالب بطرد..تتمة
ونشــر الناشــطون شــاحنات تَجــوب العاصمــة لنــدن حَملــتْ إعالنــات ضخمــة كتــب عليهــا “مجــرمُ 

الحــرب محمــد بــن ســلمان غيــرُ مرحــب بــه فــي بريطانيــا.
وكان ســبعة عشــر نائبــًا فــي مجلــِس العمــوم البريطانــي مــن مُختَلــف األحــزاب قــد وَّقعــوا قبــل أيــاٍم 
ــي  ــرة الت ــم الخطي ــرا للجرائ ــن ســلمان نظ ــارة ب ــاء زي ــاي بإلغ ــزا م ــوزراء تيري ــبُ رئيســة ال عريضــًة تطال

يرتكبهــا داخــل بــالده وخارجَهــا، وخصوصــًا فــي اليمــن.
ــم ويرتكــب ابشــع المجــازر بحــق الشــعب اليمنــي  ــه الظال ــزال العــدوان الســعودي يشــن عدوان وماي

ــات االالف مــن الشــعب اليمنــي ــف قتــل وتشــريد مئ ــذي خل ال
ــارة رســمية تســتغرق  ووصــل »بــن ســلمان« امــس األربعــاء، الــى العاصمــة البريطانيــة لنــدن فــي زي

ــة البريطانــي بوريــس جونســون. ــر الخارجي أيامــا عــدة، حيــث كان فــي اســتقباله وزي

بروجردي: السعودية ترتكب عمليات..تتمة
ــوة، ولهــذا الســبب نمجــد  ــة الق ــركا هــي لغ ــا امي ــدة التــي تفهمه ــاده ان اللغــة الوحي وأعــرب عــن اعتق
ــون  ــا نحــن االيراني ــة، الن هــذه السياســة نتابعه ــه تخرصــات االدارة االميركي ــن« لمواجهت الرئيــس »بوتي

ــة االســالمية. ــي الجمهوري ف
وقــال الدكتــور بروجــردي إن طهــران وموســكو يتعاونــان أمنيــًا وسياســيًا وعســكريًا، وســيضاف لذلــك 
إعــادة إعمــار ســوريا، مضيفــًا أن علــى الكيــان الصهيونــي أن يعلــم أن زمــن اعتداءاتــه علــى ســوريا انتهــى.
وأوضــح، أن تعاوننــا مــع روســيا فــي المجــال األمنــي والعســكري والسياســي فــي ســوريا يحمــل طابعــًا 

اســتراتيجيًا.
ولفــت الدكتــور بروجــردي الــى أن القمــة المقبلــة بيــن الجمهوريــة االســالمية فــي ايــران وتركيــا وروســيا 
ــة، موضحــًا أنــه كان هنــاك تعــاون جــدّي بيــن طهــران وأنقــرة  ســيكون لهــا تأثيــر كبيــر فــي هــذه المرحل

وبغــداد إلفشــال المؤامــرة األميركيــة لتقســيم العــراق وفصــل إقليــم كردســتان.
كمــا أّكــد أن أجهــزة االســتخبارات للدولتيــن لديهــا تعــاون قــوي، وســيتم إنشــاء لجنــة إعالميــة مشــتركة 

قريبــا بيــن البلدين.

مسؤول صناعي: التعاقد مع شركة..تتمة
واضــاف رئيــس مجلــس ادارة )ايــدرو( ان هكــذا عقــود تقــوم بتطويــر الصناعــات الداخليــة، وان العقــد مــع 

رينــو ســيجعل صناعــة الســيارات االيرانيــة مماثلــة الحــدث الموديــالت العالميــة.
واشــار 'معظمــي' الــى ان العقــد مــع رينــو يرفــع عــدد مصنعــي قطــع غيــار الســيارات عالميــا مــن 15 الــى 60 

وقــال تعهــدت شــركة رينــو بتصديــر 30% مــن المنتجــات وان تصنيــع اجــزاء مــن المحــرك ســيتم فــي ايران.

شركة هوندا اليابانّية تُلغي فعاليًة رياضيًة 
بالكيان اإلسرائيلي

وكاالت:- ألغــت شــركة هونــدا اليابانيــة األســبوع الماضــي ســباًقا كان مــن المقــرر إقامتــه فــي مدينــة 
عــراد الواقعــة فــي جنــوب الكيــان اإلســرائيلي، تحــت رعايتهــا وبمشــاركة نجــم الســباقات جــو روبرتــس، 
فــي أعقــاب حملــة لنشــطاء حركــة المقاطعــة )BDS( فــي اليابــان وفلســطين وحــول العالــم لفضــح تــورط 

الشــركة فــي االنتهــاكات اإلســرائيليّة والضغــط عليهــا لالنســحاب.
ــه كان مــن  ــه، فإنّ ــوم” نســخًة من ــت “رأي الي ــة وتلّق ــة المقاطع ــه حرك ــذي أصدرت ــان، ال وبحســب البي
ــة،  ــى أراٍض فلســطينية محتل ــة عل ــن المســتعمرات اإلســرائيلية المقام ــدد م ــرّ الســباق بع ــرر أْن يم المق
إاّل أنّــه نقــل إلــى النقــب، حيــث تتــم بصــورة ممنهجــة عمليــة تطهيــر عرقيــة للمجتمعــات البدويّــة 

الفلســطينيّة إلفســاح المجــال لمزيــد مــن االســتيطان اإلســرائيلي.
ثــم أعلنــت الشــركة علــى صفحتهــا، تابــع بيــان حركــة المقاطعــة، أنّــه تــمّ إلغــاء الفعاليــة المقــرر عقدهــا 
فــي مدينةعــراد، المقامــة علــى أنقــاض قريــة “تــل عــراد” الفلســطينية فــي النقــب، بســبب عــدم وجــود مســار 

مناســب لقيــادة الدراجــات، علــى حــد زعمهــا.
ــد  ــزة عب ــي غ ــقها ف ــان منس ــى لس ــة، عل ــطينية للمقاطع ــة الفلس ــة الوطني ــت اللجن ــا رحب ــن جهته م
الرحمــن أبــو نحــل، بقــرار شــركة هونــدا إلغــاء الســباق الــذي ترعــاه الحكومــة اإلســرائيلية قائــاًل: يثبــت لنــا 
إلغــاء شــركة هونــدا للنشــاط المقــرر أنّــه ومــع تصعيدهــا النتهاكاتهــا لحقــوق اإلنســان أصبحــت "إســرائيل" 
اليــوم وصمــة يخشــاها الكثيــرون، تمامًــا كمــا حصــل مــع نظــام الفصــل العنصــري فــي جنــوب أفريقيــا فــي 
ــي  ــرائيليّة ه ــريّ اإلس ــل العنص ــات الفص ــض سياس ــي تبي ــة الت ــداث الرياضيّ ــي، وأّن األح ــرن الماض الق

شــكل آخــر مــن أشــكال التــورط فــي انتهــاكات حقــوق اإلنســان األساســية، علــى حــدّ قولــه.
وتابــع قائــاًل إنّــه يجــب علــى الشــركات المشــاركة فــي النشــاطات اإلســرائيليّة التــي تنتهــك الحقــوق 
 ،)BDS( ــة ــة المقاطع ــل حرك ــن قب ــرةٍ م ــةٍ مؤث ــطٍ ســلميّةٍ عالميّ ــع حمــالت ضغ الفلســطينيّة أْن تتوّق
فالتواطــؤ مــع االحتــالل اإلســرائيليّ وجرائمــه ليــس عمــاًل ال أخالقيًــا أوْ مخالًفــا للقانــون الدولــي فحســب، 

بــل ويصبــح تدريجيًــا تهــورًا اقتصاديًــا علــى حــد ســواء، قــال أبــو نحــل.
ــي للدراجــات  ــى االتحــاد الدول ــة الضغــط عل ــى مواصل ــي هــذا الصــدد، ندعــو إل ــو نحــل: وف وأضــاف أب
)UCI( حتــى يتخــذ الموقــف األخالقــيّ المطلــوب بنقــل ســباق الدراجــات الهوائيــة “طــواف إيطاليــا” 
ــة – بمــا  حيــث مــن المعلــن تنظيمــه بدعــم الحكومــة اإلســرائيليّة وســيمر فــي أراض فلســطينية محتل
ــا يّشــّكل مخالفــة صريحــة للقانــون الدولــي  فيهــا القــدس – ومســتعمرات إســرائيلية أقيمــت فوقهــا. ممّ

ــه. ــى حــدّ قول ــد اإلســرائيلي، عل وترســيخًا لنظــام االســتعمار واألبارتهاي

حقل "إسرائيلي" يعلن جاهزيته لتوريد 
الغاز إلى األردن

وكاالت:- قــال الشــركاء فــي “لوثيــان” البحــري اإلســرائيلي للغــاز الطبيعــي، األربعــاء، إنــه تــم 
اســتيفاء جميــع الشــروط للســماح بتوريــد الغــاز إلــى شــركة الكهربــاء األردنيــة.

وأضافــوا، أن طاقــة خــط األنابيــب الــذي ســيصل إلــى األردن عبــر خــط أنابيــب مباشــر، وآخــر 
يمــر عبــر مصــر ستســمح بضــخ مــا يصــل إلــى 10 مليــارات متــر مكعــب مــن الغــاز ســنويًا.

ــا بقيمــة 10 مليــارات دوالر لتوريــد  ــا مدتــه 15 عامً ووقــع شــركاء حقــل “لوثيــان” فــي 2016 اتفاًق
1,6 تريليــون قــدم مكعبــة )أو نحــو 45 مليــار متــر مكعــب( مــن الغــاز إلــى شــركة الكهربــاء الوطنيــة 

األردنيــة مقابــل 10 مليــارات دوالر. ويخضــع هــذا االتفــاق لعــدة شــروط وموافقــات.
وجــرى اكتشــاف حقــل لوثيــان، الــذي يقــع علــى بعــد نحــو 130 كيلومتــرًا غربــي حيفــا، فــي 

ديســمبر/ كانــون األول 2010 ومــن المقــرر أن يبــدأ اإلنتــاج بنهايــة 2019.
وتمتلــك شــركة “نوبــل إنرجــي” ومقرهــا تكســاس 40 % مــن الحقــل بينمــا تملــك “ديليــك” 

ــل اكسبلوريشــن” 15 %. ــر 45 % و”ريشــيو أوي للحف
وفــي الشــهر الماضــي قالــت شــركة “دولفينــوس” القابضــة المصريــة، إنهــا ستشــتري الغــاز 
ــة تأمــل  ــار دوالر بموجــب اتفاقيتيــن مدتهمــا 10 ســنوات، فــي صفق مــن إســرائيل بقيمــة 15 ملي

ــات الدبلوماســية. ــزز العالق إســرائيل أن تع


