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وزير الثقافة: طباعة 83 الف كتاب 
في العام الماضي

واالرشــاد  الثقافــة  وزيــر  طهران-فارس:-اشــاد 
ــري بنشــاطات نشــر  االســالمي رضــا صالحــي امي
الكتــب فــي البــالد ولفــت الــى انــه تمــت طباعــة 83 
ــي  ــي ينته ــي )االيران ــام الماض ــي الع ــاب ف ــف كت ال

فــي 20 آذار/مــارس(.
ووصــف صالحــي اميــري، فــي تصريــح ادلــى بــه 
ــي  ــن المســرحي ف ــاق الف ــى هامــش اجتمــاع آف عل
المحافظــات امــس االحــد، طباعــة الكتــب فــي ايــران 
تجتــاز أفضــل حالــة منــذ انتصــار الثــورة االســالمية.
وتابــع: ان عمليــات طباعــة الكتــب فــي ايــران 
تســير مــع االهتمــام باالطــر والقوانيــن والمبــادئ 

الدينيــة والوطنيــة.

جابري انصاري: تواجد ايران في سوريا ليس رهنا بموافقة أي من االطراف

وزير األمن: نواجه ناتو "ثقافي" و"استخباراتي- عسكري"
ــة اإلســالمية تواجــه فــي  ــوي  أن الجمهوري ــر األمــن حجــة االســالم محمــود عل طهران-مهر:-صــرح وزي

الظــرف الراهــن ناتــو ثقافــي إلــى جانــب الناتــو االســتخباراتي والعســكري.
وأشــار علــوي إلــى أنــه " فــي الظــروف التــي ينهمــك فيــه االعــداء بالمؤامــرات ضــد انجــازات ايــران االســالم فــي 
المنطقــة،  وان غــرب اســيا قيــد عمليــة اعــادة الهندســة ، فــان اهميــة الحفــاظ علــى االمــن وتعزيــزه فــي البــالد تعــد أكثــر 

بكثيــر ممــا كانــت عليــه فــي الماضــي،  وفــي مثــل هــذه الظــروف يجــب علينــا  ان ال نتأخــر أمنيــا ومعلوماتيــا".
ــورة  ــر المعارضــة للث ــات والزم ــى ان العصاب ــا ال ــي منوه ــرات االعــداء ضــد الشــعب االيران ــى مؤام ــوي إل ــت عل ولف
االســالمية تجلــس حاليــا الــى جانــب بعضهــا البعــض وذلــك مــن خــالل اســتراتيجية اميركيــة وبامــوال ســعودية وحتــى 

تحــت يافطــات مختلفــة،  بحيــث يمكــن رؤيــة مســاعيهم فــي اجتماعــات باريــس و القاهــرة وبروكســل والريــاض.
وأردف وزيــر األمــن قائــال أن التضامــن والوحــدة يعــد الســبيل الوحيــد للحفــاظ علــى أمــن البــالد مؤكــدا 

ان الحفــاظ علــى الوحــدة الوطنيــة يعــد مــن الواجبــات.

وزير الصحة: إقبال واسع للمراكز العلمية 
األوروبية للتعاون مع إيران

حســن  الصحــة  وزيــر  أكــد  طهران-ارنــا:- 
هاشــمي قاضــي زادة أن هنــاك إقبــااًل واســعًا مــن 
ــة للتعــاون  ــة األوروبي ــة والبحثي قبــل المراكــز العلمي
مــع المراكــز اإليرانيــة معتبــرًا ذلــك مــن إنجــازات 
ــة. ــية الدولي ــران والسداس ــن إي ــووي بي ــاق الن اإلتف
وخــالل منتــدى مســاعدي قســم األبحــاث والتقنيــات 
فــي جامعــة العلــوم الطبيــة امــس األحــد قــال الوزيــر هاشــمي 
ــر  ــع الحظ ــووي ورف ــاق الن ــع اإلتف ــن م ــه بالتزام ــي زادة ان قاض
عــن إيــران فــإن المراكــز األوروبيــة أبــدت رغبــة كبيــرة بالتعــاون 
ــة هــي األخــرى  ــى أن المراكــز األمريكي مــع طهــران مشــيرًا ال
أبــدت رغبــة فــي التعــاون إال أن رغبــة المراكــز األوروبيــة 

ــر. كانــت أكب

قواتنا البحرية تنفي مزاعم تسليط شعاع الليزر 
نحو الطائرات األميركية

طهران-مهر:-نفــى قائــد المنطقــة األولــى للقــوة 
البحريــة فــي الجيــش األدميــرال أميــر حســين آزاد 
المزاعــم األميركيــة التــي تقــول أن أجهــزة القــوة 
الليــزر صــوب طائــرة  اإليرانيــة ســلطت  البحريــة 

ــز. ــق هرم ــي مضي ــة ف أميركي
وأشــار االدميــرال آزاد إلــى التصريحــات األخيــرة 
توجيــه  مزاعــم  حــول  األميركيــة  البحريــة  للقــوة 
القــوة البحريــة فــي الجيــش اإليرانــي شــعاع الليــزر 
نحــو طائــرة أميركيــة معتبــرا إياهــا أنهــا فارغــة مــن 

ــاس. األس

في تصريحات لوكالة فارس..

السجن 10 سنوات لعميل اميركي في ايران..مدير مؤسسة كيهان: االدلة موثقة على تورط »توتال« برشى 

المتحدث باسم السلطة القضائية يعلن اعتقال شقيق رئيس الجمهورية

ردا على نيران من داخل االراضي الباكستانية..

مقتل ارهابي واصابة اثنين بنيران حرس الثورة في منطقة سراوان الحدودية
العميد نقدي: فيلق "القدس" مرغ انف االميركيين 

بالتراب في المنطقة
طهران-فارس:-أكــد مســاعد القائــد العــام لقــوات حــرس الثــورة االســالمية للشــؤون الثقافيــة واالجتماعية 
العميــد محمــد رضــا نقــدي بــان الحــرس الثــوري 
والمجــاالت،  االصعــدة  كل  فــي  اميــركا  امــام  وقــف 
مشــددا علــى ان قــوات فيلــق "القــدس" مرغــت انــف 

االميركييــن بالتــراب فــي المنطقــة.
التــي  الهجمــات  الــى  نقــدي  العميــد  اشــار  و 
يتعــرض لهــا الحــرس الثــوري وقــال، انــه ومنــذ بدايــة 
ــران رات  ــورة واي ــرب الث ــركا ض ــا ارادت امي ــورة كلم الث

الحــرس الثــوري امامهــا كالســد المنيــع.
ونــوه العميــد نقــدي الــى تصــدي الحــرس الثــوري 
الثــورة الميــركا واذنابهــا فــي الداخــل  منــذ انتصــار 
ومنهــا التصــدي لجماعــة "خلــق" االرهابيــة واالضطرابــات فــي منطقــة كردســتان واضــاف، لقــد اراد االميركيــون 
النفــوذ مــن البحــر اال انهــم راوا الحــرس الثــوري امامهــم وارادوا القيــام باعمــال شــريرة فــي المنطقــة فبــادرت 

قــوات فيلــق "القــدس" لتمريــغ انــف االميركييــن فــي المنطقــة بالتــراب.

بذريعة ايصال الحجاج.. رحالت مباشرة من كيان 
العدو االسرائيلي إلى السعودية

بــن  مطــار  الســتخدام  إســرائيلي  مخطــط 
غوريــون فــي رحــالت مباشــرة للســعودية تحــت 
 ..  48 فلســطينيي  مــن  الحجــاج  ايصــال  ذريعــة 
هــو مــا كشــف عنــه وزيــر اإلتصــاالت فــي كيــان 

قــرا. أيــوب  االحتــالل 
ــعودية  ــخصيات س ــررة لش ــاءات المتك ــد اللق بع
بمســؤولين إســرائيليين، ومــع الحملــة اإلعالميــة 
الســعودية المروجــة للتطبيــع والتــي تزامنــت مــع 
إنقــالب محمــد بــن ســلمان وتوليــه منصــب ولــي 
إســرائيلي  ســعي  عــن  النقــاب  كشــف  العهــد.. 

الســتخدام مطــار بــن غوريــون لرحــالت الحــج.
ــي  ــرا، وف ــوب ق ــر اإلتصــاالت اإلســرائيلي، أي وزي
مقابلــة مــع وكالــة »بلومبــرغ« األميركيــة، تحــدث 
عــن امكانيــة اســتخدام مطــار بــن غوريــون لتســيير 

ــى الســعودية. رحــالت مباشــرة إل
ويدعــم قــرا امكانيــة تنفيــذ خطتــه باإلشــارة إلى 
قيــام الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب بالتوجــه 
برحلــة مباشــرة مــن الريــاض إلــى تــل أبيــب، قبــل 

نحــو شــهرين.

ولي العهد السعودي يهنئ أميركا بالنصر في الموصل!!
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اكــد  طهران-ارنــا:- 
الخارجيــة  وزيــر  مســاعد 
العربيــة  للشــؤون 
واالفريقيــة حســين جابــري 
انصــاري ان تواجــد قواتنــا 
بــأي نــوع وفــي أي مســتوى 
فــي االزمــة الســورية جــاء 
الحكومــة  مــن  بدعــوة 
الســورية واالتفاقــات بيــن 
ــا  ــس رهن ــو لي ــن وه البلدي
بموافقــة أي مــن األطــراف 

الدوليــة. او  االقليميــة 
هــذه  انصــاري  جابــري  تصريحــات  جــاءت 
علــى هامــش لقائــه بالمبعــوث الخــاص للرئيــس 

الروســي الــى ســوريا 'الكســاندر الفرينتيــف' وفــي 
بيــن  'االتفــاق  بشــان  ســؤال  علــى  الــرد  معــرض 
امريــكا وروســيا' علــى اقامــة مناطــق خفــض التصعيــد 

جنوبــي غــرب ســوريا، وهــل انــه يشــير الــى طبيعــة 
التواجــد االيرانــي فــي هــذه المنطقــة مــن عدمــه؟
وقــال ان ايــران لــم ولــن ترغــب مــن حيــث المبــدا 
الســورية؛  االزمــة  فــي  واســع  بشــكل  التدخــل  فــي 
مضيفــا 'نحــن حددنــا تواجدنــا فــي ســوريا بشــكل 
الســورية  الحكومــة  لدعــوة  وفقــا  و  ودقيــق  محــدود 
واالتفــاق معهــا؛ وذلــك بهــدف اعــادة االســتقرار والهــودء 
ــن'. ــت ممك ــي اســرع وق ــة ف ــاء االزم ــى ســوريا وانه ال
الجمهوريــة  ان  قائــال،  االيرانــي  المســؤول  واردف 
االســالمية ال تســعى الــى توســيع تدخلهــا فــي ســوريا؛ 
ــاء  ــران فــي هــذا الخصــوص يكمــن فــي انه ومــا يهــم اي
حــدّ  وضــع  و  ممكــن  وقــت  باســرع  الســورية  االزمــة 
للكارثــة االنســانية وعمليــة الدمــار المتواصــل فــي ســوريا 

ــد. ــذا البل ــي ه ــد ف ــة وشــعب موح وتاســيس حكوم

للمحكومين في قضايا المخدرات..

مجلس الشورى االسالمي يوافق على تخفيض عقوبة االعدام

مهرجان دوربان الدولي يستضيف 6 افالم ايرانية
 »Durban« مهرجــان  يســتضيف  طهران-ايســنا:- 
الدولــي لألفــالم الــذي تقــام دورتــه الثامنــة والعشــرين فــي 

ــة ســينمائية. ــا، ســتة افــالم ايراني ــا حالي جنــوب افريقي
ويمثــل ايــران فــي هــذا الحــدث الفنــي ســتة 

أفــالم ســينمائية وهــي:
»يوم طويل« )يك روز طوالني( للمخرج بابك بهرام بيكي.
»ساعة غير مضبوطة« )ناكوك( للمخرج امير بوركيان.
»االخت« )آبجي( للمخرجة مرجان اشرفي زادة.

»الرتوش« للمخرج كاوة مظاهري.
»افضلية االستمرار« )آوانتاج( للمخرج محمد كارت.
»بابلي« للمخرج مهدي زمان بور كياسري. 

ــات  ــدم المهرجان ــان« أق ــان »دورب ــر مهرج ويعتب
ــام  ــة، ويق ــا الجنوبي ــة افريقي ــي منطق الســينمائية ف

ــا. ــوب افريقي ــان« بجن ــة »دورب ــي مدين ســنويًا ف
ــي  ــان ف ــن المهرج ــدورة م ــذه ال ــات ه ــت فعالي وانطلق
الـــ13 مــن يوليو/تمــوز الجــاري و تســتمر لغايــة الـــ23 منــه.

اإلنتهاء من مسودة مشروع قرار مواجهة اإلجراءات 
اإلرهابية األميركية

مشيرا الى الخصائص الفردية لترامب..

صالحي: لدينا آليات يمكن استخدامها للضغط على اميركا
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طهران-ارنــا- أعلــن عضــو لجنــة األمــن القومــي 
الشــورى  مجلــس  فــي  الخارجيــة  والسياســة 
اإلســالمي علــي رضــا رحيمــي اإلنتهــاء مــن مســودة 
ــة  مشــروع مواجهــة المغامــرات واإلجــراءات اإلرهابي

ــة. ــي المنطق ــدة ف ــات المتح للوالي
وأشــار رحيمــي امــس األحــد علــى صفحتــه فــي 
تلغــرام إنــه وخــالل اإلجتمــاع الرابــع لبحــث مواجهــة 
فــي  األمريكيــة  اإلرهابيــة  والخطــوات  المغامــرات 

المنطقــة وبحضــور ممثلــي اللجــان الثالثيــة فقــد تــم 
اإلنتهــاء مــن مشــروع قــرار مواجهــة هــذه اإلجــراءات.

وقــال: مــع إقــرار رئيــس مجلــس الشــورى لهــذه 
المســودة فســيتم عرضهــا علــى أعضــاء المجلــس.

ولفــت إلــى أنــه وفــي حــال أقــر حظــر مــن قبــل 
الكونغــرس األمريكــي بشــكل نهائــي فســيتم طــرح 
مســودة القــرار فــي مجلــس الشــورى اإلســالمي 

وبصفــة مســتعجلة علــى أعضــاء المجلــس.

طهران/كيهــان العربــي: صــرح مســؤول 
 29 تاريــخ  ان  الثقافيــة،  كيهــان  مؤسســة 
ــال«  ــند »توت ــى س ــدرج عل ــارس 2013 الم م
ــة  ــلطة القضائي ــة الس ــخ ادان ــه تاري هونفس
فــي  جــاء  اذ  توتــال،  لشــركة  االميركيــة 
الســند ان خطــأ هــذه الشــركة يكمــن فــي 
ايرانييــن  لمســؤولين  الرشــى  تقديمهــا 
فــي اعــوام 1995، و2004 وهــو يصــادف فتــرة 

حكومــة البنــاء واالصالحــات.
ــس  ــوم الخمي ــان ي ــة كيه ــا نشــرت صحيف ــد م فبع
ــى فــرض وزارة العــدل  ــة تــدل عل 13 تمــوز الجــاري وثيق
االميركــي غرامــة علــى شــركة توتــال الفرنســية قدرهــا 
245 مليــون دوالر، لتقديمهــا رشــوة قدرهــا 60 مليــون دوالر 
ــن،  ــة االصالحيي ــي حكوم ــي ف ــي ايران ــؤول حكوم لمس

عمــدت وســائل االعــالم الداعمــة للحكومــة الــى نســبة 
»زنكنــه«  ووزارة  االصالحييــن  ادارة  بعــد  لمــا  الوثيقــة 

للنفــظ.

الشــورى  مجلــس  طهران-مهر:-وافــق 
االســالمي بصــورة مبدئيــة علــى مشــروع قانــون 
بالنســبة  االعــدام  عقوبــة  بتخفيــض  يتعلــق 

المخــدرات. بقضايــا  للمحكوميــن 
وصــوت نــواب المجلــس امــس االحــد بأغلبيــة 
فــي  حاضــرا  نائبــا   245 مجمــوع  مــن  صوتــا   182
اجتمــاع مجلــس الشــورى االســالمي علــى مشــروع 
قانــون تخفيــض عقوبــة االعــدام للمحكوميــن فــي 
مــادة  »ادراج  اطــار الئحــة  فــي  المخــدرات  قضايــا 

واحــدة بقانــون مكافحــة المخــدرات«.
وقــرر النــواب كذلــك ارجــاع هــذه المــادة الــى اللجنــة 
البرلمانيــة القضائيــة الجــراء مزيــد مــن الدراســات حولهــا.  

واســتنادا الــى هــذه المــادة القانونيــة، فــان مرتكبــي 
جرائــم المخــدرات الذيــن يعتبــرون مفســدون فــي 
 25 مــن  الســجن  بعقوبــة  عليهــم  االرض ســيحكم 

الــى 30 ســنة، وفــي باقــي الحــاالت يحكــم عليهــم 
بعقوبــة االعــدام والســجن المؤبــد مثــل ارتــكاب او 
المشــاركة فــي تنفيــذ جريمــة باســتخدام الســالح، 
وتعــد عصابــة اجراميــة، او ان يكــون محكومــا عليــه 
ســابقا بعقوبــة االعــدام او مدانــا بعقوبــة الســجن لمــدة 
10 ســنوات قضــى منهــا خمــس ســنين فــي الحبــس 
بســبب ارتــكاب جرائــم مرتبطــة بالمخــدرات، او انتــاج 

وتهريــب المخــدرات.
وســوف يكتســب هــذا القانــون الصفــة القطعيــة بعــد 
دراســته مــرة اخــرى فــي اللجنــة البرلمانيــة القضائيــة 
ومناقشــة تفاصيلــه مــن قبــل نــواب مجلــس الشــورى 

ــتور. ــة الدس ــس صيان ــة مجل ــالمي، ومصادق االس

هنــأ األميــر محمــد بــن ســلمان ولــي العهــد 
الدفــاع  وزيــر  هاتفــي،  اتصــال  خــالل  الســعودي، 
علــى  باالنتصــار  ماتيــس،  جيمــس  األمريكــي 

الموصــل. معركــة  فــي  اإلرهابــي«  »داعــش 
ــاء الســعودية  ــة األنب ــا نشــرته وكال وبحســب م
)واس( فــإن ســلمان أشــاد بـــ »دور الواليــات المتحدة 
لمحاربــة  الدولــي  للتحالــف  بقيادتهــا  األمريكيــة 

ــه«. ــي والقضــاء علي ــم اإلرهاب التنظي

وقــال ابــن ســلمان أن »الحــرب علــى اإلرهــاب وكل مــن 
يدعمــه ويمولــه ال بــد أن تســتمر وبــكل حــزم«، علــى حــد تعبيره.

آليــات  تطويــر  جوانــب  إلــى  االتصــال  وتطــرق 
التنســيق بيــن البلديــن لمحاربــة اإلرهــاب ومكافحــة 
العســكري  التعــاون  بحــث  إلــى  إضافــة  التطــرف، 
والدفاعــي بيــن المملكــة والواليــات المتحــدة األمريكيــة.

وكان اغلــب الزعامــات العربيــة منهــا ملــك الســعودية 
هنــأت العــراق بشــكل مباشــر علــى تحريــر الموصــل.

طهران-ارنا:-قتــل ارهابــي واصيــب اثنــان اخــران 
ــران  ــى ني ــورة االســالمية ردا عل ــران حــرس الث بني
اطلقهــا عناصــر خليــة ارهابيــة علــى منطقــة ســراوان 

الحدوديــة مــن داخــل االراضــي الباكســتانية.
وافــادت العالقــات العامــة للحــرس الثــوري ان 
مقــر 'قــدس' التابــع للقــوة البريــة لحــرس الثــورة 
لالســتكبار  عميلــة  ارهابيــة  خليــة  بــان  اعلــن 
العالمــي واجهــزة التجســس االجنبيــة قامــت عصــر 
يــوم الســبت باطــالق النــار مــن داخــل االراضــي 
الباكســتانية نحــو حــدود الجمهوريــة االســالمية 

فــي منطقــة ســراوان.
واضــاف التقريــر، ان هــذا االجــراء الــذي قــام بــه 
االرهابيــون واجــه ردا مــن قــوات مقــر 'قــدس' للقــوة 
البريــة للحــرس الثــوري مــا ادى الــى مقتــل احــد 

ــن منهــم. ــن اخري ــة اثني ــن واصاب االرهابيي
واشــار التقريــر الــى ان االرهابييــن فــروا الــى 
ــر هــذا  ــه اث عمــق االراضــي الباكســتانية واضــاف، ان

العمــال  مــن  اثنــان  استشــهد  االرهابــي  العمــل 
المحلييــن الذيــن كانــوا منهمكيــن بعملهــم اليومــي 

ــة. ــي المنطق ف

المتحــدث  أكــد  طهران-ارنــا:- 
حجــة  القضائيــة  الســلطة  باســم 
غــالم حســين محســني  اإلســالم 
اجئــي صحــة خبــر إعتقــال شــقيق 
رئيــس الجمهوريــة حســين فريــدون 
مشــيرًا الــى أن ســبب اإلعتقــال جــاء 
علــى خلفيــة القضايــا التــي أثيــرت 
ــية  ــات الرئاس ــة اإلنتخاب ــالل حمل خ

ــة ودعــوة الرئيــس  حــول شــقيق رئيــس الجمهوري
الــى متابعــة ذلــك مــن قبــل الســلطة القضائيــة.

وفــي مؤتمــر صحفــي عقــده امــس األحــد قــال 

ــق مــع هــذا  ــم التحقي ــد ت حجــة اإلســالم إجئــي لق
ــع  ــق م ــم التحقي ــك ت ــرات وكذل ــدة م ــخص لع الش
األشــخاص الذيــن يرتبطــون بــه مشــيرًا الــى أن 

ــم أيضــًا. ــم إعتقاله ــم ت البعــض منه
ولفــت الــى أنــه تــم إصــدار مبلــغ كفالــة بحقــه إال 
أنــه لــم يتمكــن مــن تســديده وبالتالــي تــم إيداعــه 

فــي الســجن.
كمــا أعلــن اجئــي ، أن المحكمــة البدائيــة 
علــى  ســنوات   10 بالســجن  حكمــا  أصــدرت 
حــاول  الجنســية،  مــزدوج  اميركــي  عميــل 

البــالد. فــي  التغلغــل 
مؤتمــره  فــي  أشــار  اجئــي  محســني  وأشــار 
الصحفــي االســبوعي الــى إصــدار الحكــم علــى احــد 
العمــالء االميركييــن والــذي يحمــل الجنســية االميركيــة 
وجنســية دولــة اجنبيــة اخــرى، وقــال: ان هــذا الشــخص 
ــزة  ــد تمكنــت األجه ــران، وق ــى اي ــوذ خــاص ال دخــل بنف

االمنيــة مــن كشــفه وإلقــاء القبــض عليــه.
وأردف أن هــذا الشــخص كان يتــم توجيهــه 

مباشــرة مــن قبــل االميركييــن.
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مشــهد-ارنا:- فــي معــرض اشــارته الــى االنجــازات 
التــي حققتهــا ايــران فــي ظــل خطــة العمــل المشــترك 
الشــاملة )االتفــاق النــووي( اكــد رئيــس منظمــة الطاقــة 
الذريــة علــي اكبــر صالحــي ان زيــادة انتــاج اليورانيــوم 

فــي البــالد تعــد احــد هــذه االنجــازات.
الملتقــى  فــي  االحــد  امــس  واكــد صالحــي 

والطلبــة  لالســاتذة  عشــر  الحــادي 
االيرانييــن فــي الخــارج، اكد علــى ضرورة 
ممارســة  و  امريــكا  مــع  الحــوار  اجــراء 
ــي  ــات الت ــا بســبب العقب الضغــوط عليه
النــووي  االتفــاق  تنفيــذ  امــام  تضعهــا 
ــات يمكــن اســتخدامها  ــا آلي ــال: لدين قائ

للضغــط علــى اميــركا.
ــة  ــى الخصائــص الفردي وفيمــا اشــار ال
ــب،  ــد ترام ــي دونال ــس االميرك ــدى الرئي ل
ــم نصــل الــى االتفــاق النــووي  ــو ل تســاءل صالحــي ل

هــل كان يمكــن التنبــوء باالجــراءات التــي تقــوم بهــا 
كل مــن بريطانيــا و روســيا وفرنســا والصيــن فــي ظــل 
تولــي ترامــب الرئاســة فــي امريــكا واالجمــاع الدولــي 
الــذي كان ســائدا انــذاك تجــاه ملــف ايــران النــووي.

وتاكيــدا علــى االنجــازات التــي تمــت تحقيقهــا بعــد 
التوصــل الــى االتفــاق النــووي، قــال صالحــي ان اجمالــي 
انتــاج اليورانيــوم فــي ايــران كان قــد بلــغ 550 طنــا قبــل 
ابــرام االتفــاق النــووي فــي حيــن زاد حجــم مخزوننــا 
ــا خــالل  ــوم بنســبة 360 طن ــن اليوراني االســتراتيجي م

البقية على الصفحة7العاميــن االخيريــن.

محور المقاومة جدير بانهاء اي احتالل
مــا شــهدته الحــدود العراقيــة ـ الســورية خــالل االيــام االخيــرة مــن انتهــاك اميركــي 
فاضــح لســيادة دولتيــن مســتقلتين امــر يحمــل فــي طياتــه مخاطــر كبيــرة قــد تفتــح 
البــاب للكثيــر مــن الــدول االســتعمارية الطامعــة بــان تقــوم بذلــك متــى  مــا شــعرت 
ــرب  ــذي يض ــاب ال ــر الغ ــيادة عص ــذر بس ــذا ين ــذه الخطوةوه ــي ه ــا تقض ان مصالحه
القوانيــن الدوليــة التــي تنظــم العالقــات الدوليــة عــرض الحائــط وبالتالــي يــؤدي الــى 

زعزعــة االمــن واالســتقرار العالمــي الــذي ســيضر بالجميــع وال يســتفيد احــد منــه.
ــت  ــى ســوريا كان ــراق ال ــة كردســتان الع ــن منطق ــة م ــوات االميركي ان دخــول الق
بالتاكيــد خلســة ولــم تستشــر بــه الحكومــة العراقيــة وال الســورية وهــذه  نقطــة 
ســلبية تؤخــذ علــى رئاســة اقليــم كردســتان العــراق الــذي التــزم الصمــت تجــاه هــذا 
االنتهــاك الــذي هــو خــارج ارادتــه وال قــرار لــه امــام القــرار االميركــي لكــن كان عليــه ان 

ــع حكومــة بغــداد النــه قــرار ســيادي وليــس مــن صالحياتــه. يطل
يبــدو ان االدارة االميركيــة الحاليــة تشــعر بخيبــة امــل كبيــرة خاصــة بعــد ان اســقط 
ابنــاء العــراق الغيــارى وفــي مقدمتهــم الحشــد الشــعبي مشــروعها الداعشــي واعــالن 
بعــض القيــادات العراقيــة بفمهــا المــألن بانهــا لــن نســمح بوجــود قــوات اجنبيــة علــى 
االرض العراقيــة بعــد االن، لذلــك لــم يبــق امامهــا اال ان تنــاور علــى االراضــي الســورية 
بذريعــة دعمهــا لجهــات كرديــة وعشــائرية لتوجــد لهــا موطــئ قــدم تســتخدمها ورقــة 
للتفــاوض مــع الجانــب الروســي وهــذا مــا لــوح بــه احــد المســؤولين االميركييــن مــن 
ــى االرض الســورية  ــار عل ان واشــنطن تســعى الــى توســيع نطــاق وقــف اطــالق الن
ــي الشــمال  ــى اســتغالل الموقــف ف ــة وهــذه اشــارة واضحــة ال ــة الجنوبي ــر الجبه غي
الســوري واســتخدامه ورقــة للتفــاوض مــع الجانــب االميركــي علــى غــرار مــا حصــل 

فــي الجبهــة  الجنوبيــة.
وقــد تكهــن البعــض ان وجهــة التعزيــزات االميركيــة التــي دخلــت االراضي الســورية 
ــذ  ــة التــي تخــوض من ــوات الكردي ــة بهــدف دعــم الق ــر شــرعي هــي الرق بشــكل غي
اســبوع معــارك طاحنــة مــع داعــش فــي الرقــة دون ان يكــون هنــاك اي تغيــر جوهــري 

علــى االرض.
لكــن اي كانــت االهــداف االميركيــة فــان دخولهــا الــى االرض الســورية تعتبــر قــوات 
ــة،  ــن الدولي ــا القواني ــر به ــي تق ــة الت ــذه الصيغ ــا له ــا وفق ــالل يجــب التعامــل معه احت
لكــن بمــا ان اولويــة الجيــش الســوري والقــوى المتحالفــة معهــا اليــوم القضــاء علــى 
داعــش والنصــرة واخواتهــا فــان مواجهــة االحتــالل االميركــي متــروك للمرحلــة الالحقــة 
وبمــا ان هــذه القــوات التــي ليســت بالعــدد الكبيــر متناثــرة وتتمركــز اليــوم فــي ســبع 
نقــاط فــي الشــمال الســوري ال يمكــن تســميتها بقواعــد عســكرية، تســتطيع قــوات 
ــة تخشــى  ــا بســهولة وبــدون شــك ان القــوات االميركي محورالمقاومــة التعامــل معه
هــذه المواجهــة وهــذا مــا ثبــت خــالل تواجدهــا فــي العــراق بمئــات االلــوف مــن قواتهــا 
وهــذا مــا حــذر منــه خبــراء اســتراتيجيون اميركيــون ومراكــز دراســات فــي الواليــات 
المتحــدة بــان المواجهــة مــع محــور المقاومــة مكلــف الميــركا لذلــك ليــس مــن الصالــح 

ان تدخــل هــذه المواجهــة. 
علــى اميــركا ان تعــي خطــورة اللعــب بهــذه الورقــة الخاســرة وكمــا حذرهــا 
ــذه  ــدرك ه ــوريا ان ت ــي س ــت ف ــة انته ــان اللعب ــق ب ــي دمش ــابق ف ــفيرها الس س
الحقيقــة وتنســحب قبــل ان تســتقبل جثاميــن جنودهــا الن محــور المقاومــة 
يعنــي مــا يقــول وقــد ثبتــت جدارتــه مــرات ومــرات فــي تصديهــا الي احتــالل 

ــة. ــي المنطق ــدث ف ح


