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العبادي لوزير الخارجية..تتمة
مــن جهتهــا أعلنــت قــوات الحشــد الشــعبي  امــس األحــد ، عــن تمكــن قطعــات الحشــد مــن صــد وافشــال 

هجــوم لعصابــات »داعــش« اإلرهابيــة علــى الحــدود العراقيةـ  الســورية.
مديريــة إعــالم الحشــد قالــت فــي بيــان تابعتــه الغديــر : »قــوات الحشــد أحبطــت هجومــًا لداعــش مــن 

ثالثــة محــاور بهــدف اختــراق الشــريط الحــدودي مــع ســورية«.
ــى الحــدود  ــي عل ــي الحشــد الشــعبي تصــدى لهجــوم  »داعــش« اإلجرام ــواء األول ف وأضــاف : »أن الل
ــة ومــن جانــب صحــراء الرمــادي وآخــر  ــي الحمداني ــط الحــدود ف ــذي يرب ــث ال ــي المثل ــة الســورية ف العراقي

ــي«. ــه الجغيف باتجــاه منطق
وأشــارت المديريــة بحســب البيــان إلــى : »أن  الوضــع مســيطر عليــه وأن  قــوة مــن اللــواء األول تمكنــت 

مــن حــرق 3 عجــالت وقتــل مــن فيهــا«.
مــن جهتــه رأى النائــب عــن ائتــالف دولــة القانــون منصــور البعيجــي، امــس  األحــد، أن االســتفتاء 
علــى اســتقالل إقليــم كردســتان المزمــع إجــراؤه فــي الخامــس والعشــرين مــن أيلــول المقبــل تراجــع علــى 
ــم مســعود  ــة« رئيــس إلقلي ــقَ ســوى »بعقلي ــم يب ــرا أن االســتفتاء ل ــي، معتب المســتويين اإلقليمــي والدول

ــه. ــي وحزب البارزان
ــر  ــه، إن »مســعود البارزانــي الرئيــس غي ــوز، نســخة من ــان تلقــت الســومرية ني ــال البعيجــي فــي بي وق
الشــرعي إلقليــم كردســتان ومشــروعه التآمــري التقســيمي للبلــد قــد تراجــع علــى المســتوى الدولــي 
واإلقليمــي بعــد أن واجــه برفــض كبيــر ولــم يتبــقَ هــذا المشــروع إال بعقليــة البارزانــي وحزبــه«، موضحــا أن 
»البارزانــي يحــاول مــن خــالل تمســكه باالســتفتاء البقــاء اكبــر فتــرة ممكنــة برئاســة اإلقليــم وهــو الرئيــس 

غيــر شــرعي بعــد انتهــاء المــدة القانونيــة لــه«.
مــن جانــب اخــر أعلنــت حركــة التغييــر الكرديــة أنهــا لــن تدخــل فــي أيــة مفاوضــات ثنائيــة مــع الحــزب 
الديمقراطــي الكردســتاني مــن دون تنفيــذ شــروطها المتمثلــة بتأجيــل اإلســتفتاء وتحســين الظــروف 

المعيشــية.
ــة  ــام دول ــي أن قي ــح صحاف ــر شــورش حاجــي أكــد فــي تصري ــة التغيي المتحــدث الرســمي بإســم حرك
مســتقلة للشــعب الكــردي حلــم جميــع األطــراف السياســية والمواطنيــن لكــن الظــروف الحاليــة داخليــًا 
وإقليميــًا ودوليــًا ليســت مناســبة ، مبينــًا أن حركتــه تــرى أن إجــراء عمليــة اإلســتفتاء الشــعبي فــي الموعــد 

ــة. ــة الكردي ــرة بالقضي ــة كبي ــل مجازف المحــدد بالخامــس والعشــرين مــن الشــهر المقب
من جانب اخر أعلن الجيش األميركي،امس  األحد، مقتل وجرح سبعة من جنوده في العراق.

وأعلن الجيش األميركي، مقتل اثنين من جنوده وإصابة 5 آخرين، في العراق.
ونقلــت وكالــة »رويتــرز« عــن مصــدر فــي الجيــش، قولــه إن الضحايــا ســقطوا خــالل عمليــة قتاليــة 

شــمالي العــراق.

آالف المتظاهرين..تتمة
مــن جانبهــا، قالــت دفنــي ليــف القياديــة فــي الحــراك االجتماعــي فــي البــالد: ›لــم أشــارك بالمظاهــرة 

بغيــة رحيــل نتنياهــو أو تنصيــب رئيســا جديــدا لحــزب العمــل، لكــن ضللنــا الطريــق‹.
ــب المستشــار  ــي تطال ــالد الت ــع أنحــاء الب ــي جمي ــع ف ــي عــدة مواق ــا ونظمــت مظاهــرات شــبيهة ف كم
ــوات  ــت األص ــا تعال ــده، فيم ــام ض ــح اته ــم لوائ ــو وتقدي ــع نتنياه ــق م ــاء التحقي ــي إنه ــل ف ــي التعجي القضائ
الداعيــة إلــى إســقاط حكومتــه، فيمــا تظاهــر المئــات مــن معســكر اليميــن الداعميــن لنتنياهــو وحكومتــه.
ــة  ــي القضي ــة ف ــو، للمحاكم ــم نتنياه ــرطة بتقدي ــي الش ــرائيلية، أن توص ــالم اإلس ــائل اإلع ــح وس وترج
›1000‹ و‹القضيــة 2000‹، والتــي يجــري فــي إطارهــا التحقيــق فــي اتصــاالت لتنفيــذ صفقــة رشــوة مــع ناشــر 

صحيفــة ›يديعــوت أحرونــوت‹ أرنــون موزيــس.
وبحســب الشــرطة، فــإن ›القضيــة 1000‹ و‹القضيــة 2000‹ تتضمنــان مخالفــات الرشــوة والخــداع وخيانــة 
األمانــة. وبحســب الملــف األول فــإن نتنياهــو هــو المشــتبه بــه الوحيــد بســبب تلقيــه الهدايــا، أمــا فــي الثانــي 

فهــو أحــد اثنيــن مشــتبه بهمــا.
مــن جانــب اخــر ضبطــت شــرطة االحتــالل الصهيونــي خــالل فتــرة قصيــرة 300 جنــدي هــارب مــن الخدمــة 

، جــاء ذلــك خــالل حملــة واســعة النطــاق اســتمرت أســبوعا ضــد الهاربيــن مــن الخدمــة العســكرية.
وذكرت مواقع الكيان الصهيوني »إن 60 جنديا هاربا من الخدمة ُقدمت لوائح اتهام ضدهم«.

تعيين كالنتري ومونسان..تتمة
وبمرســوم رئاســي صــادر مــن رئيــس الجمهوريــة تــم تعييــن علــي أصغــر مونســان مســاعدًا لرئيــس 

ــة والســياحة. ــة ورئيســًا لمؤسســة التــراث الثقافــي والصناعــات اليدوي الجمهوري
وجــاء فــي المرســوم الرئاســي إنــه وإســتنادًا للمــادة 124 مــن الدســتور ونظــرًا للخبــرات التــي يتمتــع بهــا 
ــي  ــراث الثقاف ــة ورئيســًا لمؤسســة الت ــر مونســان مســاعدًا لرئيــس الجمهوري ــي أصغ ــن عل ــم تعيي ــد ت فق

ــة والســياحة. والصناعــات اليدوي

اللواء جعفري: لن..تتمة
ونــوه الــى تحريــر حلــب مــن يــد التكفيرييــن فــي حــرب ضــروس قبــل فتــرة واالن فــان المعركــة جاريــة 
فــي صحــراء شــرق ســوريا ولتوفيــر امــن الحــدود بيــن العــراق وســوريا حيــث استشــهد حججــي فــي هــذه 

المنطقــة التــي تعتبــر نقطــة اســتراتيجية جــدا بالنســبة الميــركا.
وتابــع اللــواء جعفــري، ان اميــركا اختلقــت داعــش لجعــل اراضــي غــرب العــراق وشــرق ســوريا منطقــة آمنــة 

لهــم وغيــر آمنــة للشــيعة والســنة بالمنطقــة للحيلولــة دون النمــو الثــوري الهالــي المنطقة.
واضاف، ان قوات داعش هم جنود الخط االمامي للكيان الصهيوني الذين يدافعون عنه.

ووصــف اوضــاع الثــورة االســالمية والمقاومــة االســالمية فــي المنطقــة بانهــا حساســة جــدا حيــث ان هــذه 
المقاومــة مســتمرة بدمــاء شــهداء مثــل محســن حججــي وتصبــح كل يــوم اعمــق واكثــر قــوة ودحــرا لالعــداء.

مصدر عسكري: أعداءنا..تتمة
ــا  ــًا أنه ــة«، مضيف ــتكون متحرك ــي »س ــج الفارس ــي الخلي ــرب ف ــت الح ــه إذا وقع ــالمي فإن ــب س وبحس
ســتطال كافــة المناطــق التــي تمثــل المصالــح األميركيــة و«أحــد هــذه المناطــق هــو الكيــان الصهيونــي«. ونــوه 

إلــى أّن »أعداءنــا ال يفهمــون ســوى منطــق القــوة” .
وفيمــا يتعّلــق بقــوة حــزب اهلل، أشــار معــاون القائــد العــام للحــرس الثــوري إلــى أنــه »اليمكــن مقارنتهــا 

بقوتــه خــالل حــرب ال33 يومــًا، وبإمــكان حــزب اهلل اليــوم مواجهــة عــدة أضعــاف قــوة الكيــان الصهيونــي”.
وأضــاف أّن كل التهديــدات األميركيــة إليــران هــي فــي إطــار الحــرب النفســية، واســتراتيجية واشــنطن 
الحقيقيــة تقــوم علــى أســاس تجنــب الحــرب الميدانيــة، ألنهــا تــدرك حجــم التهديــد الــذي ســيواجه 

ــي حــال نشــوبها. ــة ف ــي المنطق ــا ف مصالحه
وقــال ســالمي«أبواب مراكزنــا وقواعدنــا العســكرية مفتوحــة للشــعب اإليرانــي فقــط، وإذا كان األميركيــون 

يرغبــون بزيــارة معســكر مــا فعليهــم زيــارة معســكراتهم”.
ــر األســلحة  ــه ســيكون مــن خــالل تطوي ــة، أكــد ســالمي أن ــات األميركي ــى العقوب وحــول رد طهــران عل
الصاروخيــة و »بســرعة أكبــر«، موضحــا »أعــداد صواريخنــا كثيــرة جــداً، وقــد بلغــت حــدًا أننــا أصبحنــا نواجــه 

مشــكلة فــي تخزينهــا”.

صالحي: سنواصل..تتمة
ــدا العمــل  ــد ب ــووي وق ــة الن ــاج االدوي ــورو فــي مشــروع النت ــون ي ــم توظيــف 60 ملي ــه ت واكــد صالحــي ان
بذلــك ومــن المؤمــل ان ينتهــي العمــل بهــذا المشــروع فــي غضــون 3 الــى 4 ســنوات وســيتحول عندهــا الــى 

اكبــر مشــروع النتــاج االدويــة المشــعة بغــرب اســيا .

صنعاء: أصبحنا نتحكم..تتمة
وفــي ردّه علــى ســؤال حــول اســتهداف الســفينة مــا إذا كانــت هنــاك خطــة ينتهجهــا الجيــش واللجــان 
لهكــذا عمليــات أم أنهــا عمليــات تكــون مــن غيــر خطــط عســكرية؟ أكــد راشــد أن “العلــم العســكري ال يوجــد 
فيــه اســتهداف بــوارج أو زوارق حربيــة أو عمليــات نوعيــة عســكرية إال بعــد جمــع معلومــات عســكرية ميدانيــة 
واســتخباراتية وكذلــك أعمــال الكترونيــة دقيقــة وراداريــة والتــي ال يســتطيع العــدوان رصدهــا أو اســتهدافها 

ألنهــا بخبــرات يمنيــة”.
وعــن الســالح المســتخدم فــي اســتهداف الســفينة أوضــح العقيــد راشــد أنــه “ســالح بحــري مناســب 
الســتهداف قــوات بحريــة والبــوارج ويعتبــر تفوقــا عســكريا يمنيــا ونجــح كثيــرًا فــي اســتهداف البــوارج التــي 

تقــوم بأعمــال عدائيــة ضــد الجمهوريــة اليمنيــة.”

مجلس الشورى االسالمي يصوت لصالح مشروع قانون 
مواجهة االرهاب االميركي

المغامــرات  مواجهــة  قانــون  لصالــح مشــروع  االســالمي  الشــورى  العربــي:- صــوت مجلــس  كيهــان   - طهــران 
والممارســات االرهابيــة االميركيــة فــي المنطقــة، وناقــش خــالل جلســته العلنيــة مشــروعا لمواجهــة "المغامــرات األميركيــة 

ــة. ــة اإلرهابي ــراءات األميركي ــة اإلج ــدف لمواجه ــدًا ته ــن 27 بن ــون المشــروع م ــران"، ويتك ضــد إي
وصــادق نــواب المجلــس باغلبيــة ســاحقة علــى الخطــوط العريضــة لمشــروع مواجهــة المغامــرات االمريكيــة ضــد ايــران 

وممارســاتها االرهابيــة فــي المنطقــة بـــ240 صوتــا مــن مجمــوع 247 نائبــا حاضــرا فــي الجلســة . 
واطلق نواب مجلس الشوري االسالمي شعار "الموت الميركا" بعد التصويت على مشروع القرار.

ويشــار الــى ان النــص الكامــل لمشــروع مواجهــة الممارســات االرهابيــة االميركيــة قــد نــال فــي وقــت ســابق مصادقــة 
لجنــة االمــن القومــي والسياســة الخارجيــة البرلمانيــة.

ومــن بنــود مشــروع القانــون الجديــد: تخصيــص 260 مليــون دوالر لدعــم المنظومــة الصاروخيــة اإليرانيــة، و260 مليــون 
ــاع النــووي وصناعــة  ــق القــدس فــي حــرس الثــورة االســالمية، و260 مليــون دوالر لتنفيــذ مشــروعي الدف دوالر لدعــم فيل

المحــركات التــي تعمــل بالوقــود النــووي.
وجــاء التصديــق علــى مشــروع القانــون هــذا ردا علــى قانــون مجلــس الشــيوخ األمريكــي بتشــديد إجــراءات الحظــر 

علــى إيــران، غيــر المتعلقــة باالتفــاق النــووي.
وكانــت وزارة الخارجيــة األميركيــة أعلنــت الثالثــاء 18 يوليو/تمــوز، إدراج 18 شــخصية وشــركة إيرانيــة فــي قائمــة 

ــي. ــران الصاروخ ــج طه ــا ببرنام ــبب عالقته ــر بس الحظ
ويشــار إلــى أن النــص الكامــل لمشــروع مجابهــة الممارســات اإلرهابيــة األميركيــة قــد نــال فــي وقــت ســابق مصادقــة 

لجنــة األمــن القومــي والسياســة الخارجيــة البرلمانيــة.
ــا فلســطين  ــالزم لرعاي ــم ال ــر الدع ــة بتوفي ــف الحكوم ــى تكلي ــس عل ــواب الشــعب خــالل جلســة أم ــا صــادق ن كم
ولبنــان مــن ضحايــا االجــراءات االميركيــة الالمشــروعة والدعــم االميركــي للممارســات الالمشــروعة والناقضــة لحقوقهــم 
فــي المنطقــة، بهــدف تســهيل عمليــة تقديــم الشــكاوى والمظلمــات، حيــث صادقــوا علــى المــادة 16 مــن هــذا المشــروع 

بعــد مناقشــتها.
ووفــق هــذه المــادة، يتــم تكليــف الحكومــة االيرانيــة بتوفيــر الدعــم الــالزم لرعايــا ومواطنــي دول المنطقــة بمــا فيهــا 
فلســطين ولبنــان ممــن وقعــوا ضحيــة اجــراءات الواليــات المتحــدة الالمشــروعة او دعمهــا للممارســات الالمشــروعة 
والناقضــة لحقوقهــم فــي المنطقــة، وذلــك مــن اجــل تســهيل عمليــة تقديــم الشــكاوى والمظلمــات مــن خــالل المحاكــم 

ــة. ــة والدولي ــة واالقليمي الصالحــة الوطني
ــة ضــد  ــة االجــراءات االميركي ــل مشــروع مواجه ــس الشــورى اإلســالمي خــالل مناقشــتهم تفاصي ــواب مجل ــرر ن وق
ايــران، منــع إصــدار تأشــيرات الســفر الــى داخــل األراضــي اإليرانيــة لألشــخاص الذيــن تــم إدراجهــم علــى قائمــة الحظــر 

وفــق المالحظــات المذكــورة فــي المادتيــن الـــ4و5 لهــذا المشــروع.
كمــا تمــت المصادقــة علــى تجميــد ممتلــكات األشــخاص المدرجــة اســماؤهم فــي قائمــة الحظــر مــن قبــل الســلطة 

القضائيــة وفقــا لمــا ينــص عليــه المشــروع.
مــن جانبــه أكــد رئيــس مجلــس الشــورى االســالمي الدكتــور علــي الريجانــي، ان علــى االمريكييــن ان يعلمــوا ان 
التصويــت علــى مشــروع مواجهــة االجــراءات االميركيــة كان الخطــوة االولــى اليــران، هنــاك 16 اجــراء اخــر تــم التصويــت 

عليــه فــي لجنــة االشــراف علــى تنفيــذ االتفــاق النــووي، وســيتم تنفيــذه.
وبعــد التصويــت علــى تفاصيــل مشــروع التصــدي لالجــراءات االرهابيــة والمغامــرات االمريكيــة، قــدم الدكتــور الريجانــي 

أمــس االحــد الشــكر لنــواب مجلــس الشــورى االســالمي ســيما لجنــة االمــن القومــي لدراســة هــذا المشــروع بدقــة. 
واشــار الــى المــادة العاشــرة مــن مشــروع التصــدي لالجــراءات االميركيــة وقــال: لــو فــرض االميركيــون عقوبــات 
تتعــارض مــع االتفــاق النــووي فــان الحكومــة ووفقــا لهــذا القانــون واســتنادا للمــادة 10 منــه ، ملزمــة باتخــاذ اجــراء متقابــل فــي 
المجــال النــووي وباقــي القضايــا، لــذا علــى وزارتــي الخارجيــة واألمــن متابعــة االوضــاع باســتمرار وتقديــم التقاريــر للبرلمــان. 
ــى  ــدا وعل ــم ج ــون مه ــذا القان ــركا، ه ــلوك امي ــد س ــالمي يرص ــورى االس ــس الش ــي ان مجل ــور الريجان ــد الدكت وأك

الحكومــة اتخــاذ االجــراءات المتقابلــة والمتناســبة مــع االجــراءات االميركيــة 
فــي هــذا االطــار وصــف مســاعد وزيــر الخارجيــة فــي الشــؤون القانونيــة والدوليــة كبيــر مفاوضينــا النووييــن الدكتــور 
عبــاس عراقجــي، مشــروع مواجهــة االجــراءات االميركيــة وممارســاتها االرهابيــة فــي المنطقــة بانــه مشــروع ذكــي، اليســمح 

لباقــي االطــراف باختــالق الذرائــع.
وقــال الدكتــور عراقجــي الــذي حضــر أمــس االحــد الــى مجلــس الشــورى االســالمي ممثــال عــن الحكومــة لدراســة 
الخطــوط العريضــة لمشــروع مواجهــة االجــراءات االمريكيــة وممارســاتها االرهابيــة فــي المنطقــة، أكــد ان الحكومــة 

ــاه. ــذا المشــروع وتدعم ــن ه ــان ع ــة تدافع والخارجي
واكــد ان الخارجيــة والحكومــة تقدمــان شــكرهما لنــواب المجلــس ولجنــة االمــن القومــي والسياســة الخارجيــة، لتبنــي 

هــذا المشــروع الذكــي الــذي يتســم بالحــزم فــي مواجهــة العــداء والجرائــم االميركيــة .
واضاف ان المشروع يعد ردا مناسبا وذكيا جدا تجاه العداء االميركي للجمهورية االسالمية في ايران.

ــذ خطــة العمــل المشــترك  ــى تنفي ــة االشــراف عل ــا هيئ ــي تبنته واوضــح ان المشــروع هــو جــزء مــن االجــراءات الت
الشــاملة )االتفــاق النــووي( بهــدف التصــدي لمشــروع الكونغــرس االمريكــي و انــه يحظــى بقــوة اكثــر مــن مشــروع 

الكونغــرس االمريكــي.
وشــدد بالقــول ان هــذا المشــروع يحمــل فــي طياتــه عقوبــات ضــد االدارة االمريكيــة و حلفائهــا كمــا انــه يشــمل تقديــم 

الدعــم للقــوات المســلحة و الــوزارات المعنيــة بــه و كذلــك االشــخاص المعرضيــن للعقوبــات مــن قبــل امريــكا.
وصــادق نــواب مجلــس الشــورى االســالمي امــس علــى الخطــوط العريضــة لمشــروع مواجهــة االجــراءات االمريكيــة 

ضــد ايــران وممارســاتها االرهابيــة فــي المنطقــة.

وفــي الســياق أوضــح مديــر الكليــة البحريــة العميــد الركــن محمــد القــادري فــي وقــت ســابق امــس أن 
الســفينة اســتهدفت وهــي فــي مينــاء المخــا وتحمــل عتــادًا عســكريًا.

ميدانيــًا، تصــدت وحــدات اللجــان الشــعبية التابعــة لحركــة انصــار اهلل وبنجــاح لعناصــر تنظيــم »داعــش 
االرهابــي فــي محافظــة البيضــاء )وســط اليمــن( موقعــة عشــرات القتلــى والجرحــى فــي صفــوف االرهابييــن 

بينهــم ســوريون وباكســتاني.
وقــال عســكري يمنــي لصحيفتنــا، بــأن عناصــر »داعــش« المتمركــزة فــي منطقــة أعــوش، هاجمــت مواقــع 
النصــار اهلل والقــوات المواليــة لهــم فــي منطقــة الظهــرة بعزلــة الجيــف غــرب مدينــة يــكال بمديريــة ولــد ربيــع.

وكانــت عناصــر »داعــش« شــنت فــي وقــت ســابق هجومــا علــى مدرســة حكوميــة فــي منطقــة الظهــرة 
وعربــة عســكرية نــوع »BMB« تابعــة النصــاراهلل فــي ذات المنطقــة.

ــي  ــف ف ــدة الجي ــي أســفل بل ــم »داعــش« ف ــات لتنظي ــوا تجمع ــى أن انصــاراهلل قصف وأشــار المصــدر إل
ــع. ــد ربي ــة ول قيفــة بمديري

ــق مشــاركة  ــة يوث ــوم صــور فوتوغرافي ــي اليمــن ألب ــم »داعــش« ف ــرع تنظي ــت ســابق نشــر ف ــي وق وف
عناصــره رســميًا فــي المعــارك، ضــد الحوثييــن والقــوات المواليــة لهــم فــي إحــدى مناطــق قيفــة بمحافظــة 

البيضــاء وســط اليمــن.
كمــا لقــي عشــرات مــن الســودانيين ومرتزقــة العــدوان مصرعهــم خــالل افشــال القــوات اليمنيــة 
المشــتركة محاولــة تقدمهــم بمديريــة مــوزع فــي محافظــة تعــز، الــى جانــب تدميــر ثالثــة أطقــم عســكرية 

ــد الســودانية. ــة الجنجوي ــن مرتزق ــوات م ــا ق ــى متنه عل
ــع الجيــش  ــة فــي شــبوة وقصــف مواق ــى المرتزق ــا مباغــت عل ــة فــي هجوم ــت االنجــازات النوعي وتمثل

ــزان. ــي نجــران وجي الســعودي ف
ــة نقــل وتوريــد  مــن جهــة خــرى اتهــم مجلــس إدارة البنــك المركــزي اليمنــي »خليــة للتحالــف« بعرقل

األمــوال جــوًا الــى مطــار عــدن منــذ نيســان/ إبريــل الماضــي.
وجــاء فــي بيــان صــادر عــن محافــظ البنــك المركــزي منصــر صالــح القعيطــي أنّــه تــم إلغــاء تصاريــح نــزول 

13 رحلــة إلــى عــدن وتوريدهــا إلــى خزائــن البنــك المركــزي دون مبــرر أو تفســير واضــح.
وعبّــر المجلــس عــن اســتيائه مــن العراقيــل المفروضــة، وقــال »إنهــا تعيــق البنــك المركــزي اليمنــي مــن 
القيــام بوظائفــه وواجباتــه القانونيــة فــي توفيــر الســيولة المناســبة والمالئمــة لالقتصاد...خاصــة دفــع مرتبــات 

الموظفين«.

ايران من أفضل..تتمة
ــال: كمــا  ــو، وق ــة النان ــا فــي تقني ــدول العشــر االفضــل عالمي ــران اصبحــت مــن بيــن ال وأشــار الــى أن اي
حققنــا تقدمــا جيــدا جــدا فــي مجــاالت الزراعــة والصحــة والخاليــا الجذعيــة، مضيفــا ان اهــم رســالة لتالميــذ 

اليــوم والــى جانــب القضايــا العباديــة، تتمثــل فــي تحصيــل العلــم والمعرفــة.

»هيومن رايتس« تطلب..تتمة
وقالــت »ســارة ليــا ويتســن« مديــرة قســم الشــرق األوســط فــي المنظمــة المدافعــة عــن حقــوق اإلنســان: 
»علــى قــوات األمــن الســعودية توفيــر الخدمــات األساســية لســكان العواميــة المحاصريــن، والتأكــد مــن أنهــم 
ــورا  ــق ف ــى الســلطات الســعودية أيضــا أن تُحق ــان. وعل ــا بأم ــة وخارجه ــال داخــل المدين يســتطيعون االنتق

وبشــكل موثــوق فــي مــا إذا كانــت قواتهــا اســتخدمت القــوة المفرطــة فــي العواميــة«.
وأضافــت: »علــى ســلطات المملكــة اتخــاذ خطــوات فوريــة للســماح للســكان بالعــودة إلى منازلهم بســالم، 
والســماح بإعــادة فتــح المحــالت التجاريــة والعيــادات، وتعويــض الســكان عــن األضــرار فــي الممتلــكات والدمــار 

الــذي ســببته قــوات األمن«.
ــرق  ــيعية ش ــة الش ــدة العوامي ــت بل ــعودية أغلق ــن الس ــوات األم ــد، أن »ق ــس األح ــة أم ــدت المنظم وأك

ــرطة.« ــع الش ــلحة م ــات مس ــدالع مواجه ــن ان ــابيع م ــد أس ــة، بع المملك
وزعمــت الســلطات الســعودية األســبوع الماضــي أنهــا ســيطرت علــى حــي فــي البلــدة الواقعــة بمحافظــة 
القطيــف حيــث تصاعــدت االحتجاجــات و«وقعــت اشــتباكات« مــع قــوات األمــن فــي األشــهر القليلــة الماضيــة.

ــار  ــة صــور التقطــت باألقم ــه بمقارن ــا، إن ــرا له ــورك مق ــن نيوي ــي تتخــذ م ــة الت ــة الدولي ــت المنظم وقال
االصطناعيــة فــي فبرايــر )شــباط( الماضــي وأخــرى فــي أغســطس )آب( الجــاري ، يظهــر تعــرض أجــزاء كبيــرة 

مــن بلــدة العواميــة لدمــار هائــل طــال أيضــا بنيتهــا التحتيــة المدنيــة..
وأدت االشــتباكات فــي العواميــة بيــن متظاهريــن غاضبيــن وقــوات األمــن منــذ مايو/أيــار وحتــى األســبوع  
ــا، بســبب  ــام الضحاي ــة أرق ــن دون معرف ــال الشــرطة، ولك ــن ورج ــن المدنيي ــد م ــل العدي ــى مقت الماضــي إل

التعتيــم اإلعالمــي المطبــق علــى هــذه القضيــة.
وشــهدت العواميــة الواقعــة فــي الشــرق الســعودي الغنــي بالنفــط، حركــة احتجــاج اندلعــت عــام 2011 

ــاواة. ــوة للمس ــى دع ــورت إل تط
وأعــدم عالــم الديــن الشــيخ نمــر النمــر، أحــد قــادة الحركــة فــي يناير/كانــون الثانــي 2016 بدعــوى 

»اإلرهــاب«.
ويعيــش معظــم شــيعة الســعودية فــي الشــرق الغنــي بالنفــط، ويتعرضــون للهميــش المفــرط مــن قبــل 

الســلطات الســعودية منــذ قــرون .

االعرجي: تاثير ايران واضح..تتمة
واشــار الــى الحــدود البريــة والمائيــة المشــتركة والطويلــة بيــن البلديــن، والحاجــة لعقــد اجتماعــات دوريــة 
ــف  ــل مختل ــة وح ــا دراس ــك يمكنن ــن ذل ــال ع ــه فض ــاف، ان ــهر واض ــة كل 3 و 6 اش ــاكل الحدودي ــل المش لح

المشــاكل بيــن البلديــن فــي اطــار فريــق العمــل المشــترك.
واعتبــر المخــدرات احــدى مشــاكل العــراق ودعــا لالســتفادة مــن امكانيــات وخبــرات ايــران فــي مكافحــة 
هــذه الظاهــرة وقــال انــه نظــرا النهمــاك القــوات االمنيــة العراقيــة فــي الحــرب ضــد االرهابييــن فــان العــراق ال 
يمتلــك القــوات الكافيــة للتصــدي لتهريــب المخــدرات لــذا فانــه يطلــب مــن ايــران الدعــم فــي هــذا المجــال.

نصر الله: على العدو الصهيوني..تتمة
قــال:أن القصــة ليســت فــي العــدد وال الدبابــات لكــن القصــة فــي الثبــات فــي األرض، ومؤكــدًا أن معادلــة 

حــرب تمــوز قدمــت نموذجــًا لرجالنــا الذيــن ثبتــوا فــي االرض فــي مقابــل فــرار جنــود العــدو كالفئــران.
ولفــت بالحديــث عــن خصوصيــة مــكان إقامــة االحتفــال، وقــال: ســهل الخيــام شــهد االنجــاز الميدانــي 
ــا،  ــكلت المعركــة وحســمت نتيجته ــي ش ــة الت ــازات الميداني ــزء مــن مجموعــة االنج ــو ج ــذي ه ــر ال الكبي
وأضــاف: ســهل الخيــام ينســب لبلــدة الخيــام وهــي بلــدة العلــم والجهــاد والمقاومــة والصمــود والعيــش الواحــد 

بيــن المســلمين والمســيحيين.
واشــار الــى أنــه فــي معتقــل الخيــام ســجل األســرى رجــال ونســاء الصمــود الكبيــر والتمســك بالمقاومــة 
ــة وموقعهــا  ــام لقيمتهــا المعنوي ــى الخي ورفــض االحتــالل ورفــض الخضــوع، وأضــاف: كانــت عيــن العــدو عل
الجغرافــي الحاســم لكــن المقاوميــن فــي البلــدة واألهالــي صمــدوا وقاومــوا وســجلوا مالحــم عظيمــة، وأوضــح 
فــي ســهل الخيــام كان الصهاينــة يفترضــون أن القريــة محاصــرة وأن العمليــة ســهلة ولكنهــم قالــوا أن دبابــات 
الميركافــا كانــت تتلقــى ضربــات دائمــة، وخلــص الــى أن ســهل الخيــام شــهد مالحــم بطوليــة حتــى إن قائــد 

الكتيبــة »االســرائيلية« قــال »حتــى طيــور اإلوز فــي مرمــى النــار«.
واشــار نصــر اهلل الــى أن التهديــد األساســي للصهيونــي بنظــره هــو حــزب اهلل، وقــال: العــدو »االســرائيلي« 
يتحــدث عــن االســتعداد الدائــم لحــزب اهلل بالعتــاد والعديــد ومــع كل تصريــح لالســرائيلي عــن قــدرة حــزب 
اهلل فانــه يعتــرف بهزيمتــه بحــرب تمــوز 2006 ألن هــدف الحــرب كان ســحق حــزب اهلل، وأضــاف: انجــاز 
التحريــر عــام 2000 لــم يــأت باألحــالم واآلمــال واإلدعــاءات بــل بالمقاومــة الجــادة بــكل شــيء، وأوضــح يوجــد 
ــة ســنوية لكنهــا تــدرس وتخطــط وتواكــب  مقاومــة فــي لبنــان جديــة ال تعــرف المــزاح وليــس لديهــا عطل

وتــدرس كل قــدرات العــدو وتطــورات المنطقــة وتعيــد النظــر دائمــًا فــي خططهــا.
وشــدد علــى أن هــذه المقاومــة تعمــل لتحقيــق االهــداف الوطنيــة وال تبحــث عــن المكاســب السياســية 
والحزبيــة والطائفيــة، قــال هــذه المقاومــة ميزتهــا االخالقيــة انهــا وضعــت أهدافــًا وطنيــة نصــب أعينهــا تعمــل 
علــى تحقيقهــا وال تبحــث عــن مكاســب علــى الطريقــة اللبنانيــة، وأكــد أن »هــذه المقاومــة منــذ 2006 الــى اليــوم 

تــزداد قــوة وال نبالــغ وهــذا مــا يقولــه العــدو ويعتــرف بــه الخصــم ويعرفــه الصديــق.
واشــار نصــر اهلل الــى أنــه عندمــا يتحــدث عــن المقاومــة ال يتحــدث مــع الداخــل إنمــا يتحــدث للعــدو الــذي 
وصــل إلــى قناعــة بــأن أي حــرب علــى لبنــان ال تــوازي وال »تســتاهل« الكلفــة التــي ســتتحملها »اســرائيل« 
فــي مقابــل هــذه الحــرب، وشــدد علــى أنــه كل مــن راهــن علــى ســحق المقاومــة خســر وكل مــن راهــن علــى 

ضعــف محورهــا فهــو خاســر وسيخســر باســتمرار.

ــار أي ال تكــون الحــرب إاّل آخــر  ــان هــي حــرب الالخي ــى لبن ــول أن الحــرب عل وذكــر أن »اســرائيل« تق
خيــار، وعــزا ذلــك بالقــول لقــد تولــدت معرفــة حقيقيــة عنــد االســرائيليين أن فــي لبنــان قــوة إذا اســتخدمت 
ــا ســتحقق  ــًا أنه ــى »اســرائيل« وليــس معلوم ــة جــدًا عل ــة عالي ــة ســوف تكــون الكلف ــة الذهبي ــا المعادل فيه
ــة ســوف  ــة الشــعب والجيــش والمقاوم ــي معادل ــوة ف ــا تتكامــل هــذه الق ــه عندم ــد أن األهــداف والنصــر، وأك

ــدع العــدو. ــر المخــاوف عندهــم ويرت ــد »االســرائيليين« وتكب ــر عن ــع الجــدران أكث ترتف
وقــال نصــر اهلل: اإلدارة األميركيــة لــن تتمكــن عبــر تهديداتهــا وضغوطهــا مــن المــس بقــوة المقاومــة وإرادتهــا 
وتعاظمهــا، مشــيراً الــى قــول ترامــب أن بــالده ولبنــان شــريكان فــي الحــرب علــى اإلرهــاب يعكــس جهلــه السياســي 
ألن الحــزب شــريك بالحكومــة، ســاخراً أن ترامــب لــم يكــن يعــرف أن الحكومــة اللبنانيــة لــم تكــن قــد دخلــت بعــد 
فــي قتــال مــع »داعــش«، وشــدد بالقــول: أميــركا هــي صانعــة اإلرهــاب بتأكيــد ترامــب نفســه خــالل حملتــه اإلنتخابيــة .

ــر الحــزب  ــة تدمي ــح لناحي ــرة وخطــرة صحي ــة ومدم ــوة هدام ــب لحــزب اهلل بق ــى وصــف ترام واشــار ال
المشــروع اإلســرائيلي، مشــيرًا الــى أن اإلســرائيلي يراهــن علــى إدارة ترامــب وضغطهــا علــى لبنــان وحــزب 
اهلل وحلفائــه ومؤيديــه، وقــال: اإلســرائيليون يتجنبــون خــوض أي حــرب علــى لبنــان ألنهــم يعلمــون الكلفــة 
الباهظــة عليهــم وأنهــم يعرفــون أي حــرب علــى لبنــان ال تســتاهل الكلفــة التــي ســتتحملها »إســرائيل« فــي 

مقابــل هــذه الحــرب
وقــال: أن قــرار إخــالء إســرائيل حاويــات األمونيــا فــي حيفــا يعكــس خوفهــا مــن قــوة المقاومــة واحترامهــا 

ألنهــا قويــة، وأن علــى العــدو أن يفكــر أيضــًا بمفاعــل ديمونــا ألنــه أخطــر مــن حاويــات حيفــا
واكــد: نحــن جــزء مــن المقاومــة الفلســطينية واللبنانيــة التــي أســقطت المشــروع اإلســرائيلي بتشــكيل 
إســرائيل العظمــى. وشــدد نصــر اهلل: يجــب أن نكــون أقويــاء بــدءًا مــن داخلنــا وإرادتنــا وعزمنــا وشــجاعتنا 

واســتعدادنا وعزتنــا، وانتهــى زمــن التهديــد والتنفيــذ اإلســرائيلي بــل »انقلبــت اآليــة« .
ــن  ــه م ــًا لخوف ــدود« انعكاس ــى الح ــجرة عل ــى ش ــًا »عل ــان احتجاج ــكو لبن ــات يش ــرائيلي ب ــال: اإلس وق
المقاومــة، بعــد ان بقينــا 60 ســنة نشــكو »إســرائيل« إلــى مجلــس األمــن دون أن نســتفيد وســنبقى نــزرع 
ــه إلــى الحضيــض بعــد أن كان  الشــجر فــي كل لبنــان وحــدوده،  فخــوف اإلســرائيلي دليــل ضعــف ووصول

ــان وشــعبه . يســتهين بلبن
وشــدد، وصلنــا إلــى القمــة فــي القــوة النفســية وهــم يحاولــون مســاومتنا علــى ذلــك ولــن ينجحــوا، لــذا فــان 
»إســرائيل« وأميــركا حريصتــان علــى انتصــار الجماعــات المســلحة فــي ســوريا ويدعمانهــا خصوصــًا فــي الجنــوب 

الســوري. و«إســرائيل« هــي مــن األكثــر حزنــًا علــى النصــر األخيــر فــي جــرود عرســال وجــرود فليطــة . 
واكــد نصــر اهلل بالقــول: نحــن ســنكون أمــام انتصــار حاســم جديــد والمســألة هــي مســألة وقــت والتعاطــي بــروح 

وطنيــة وإنســانية، وخاطــب بعــض األفرقــاء  اللبنانييــن: المشــروع الــذي راهنتــم عليــه ســقط أو يــكاد أن ينتهــي . 
وقــال: داعــش فــي ســوريا والعــراق ســينتهي والقــرار محســوم والجماعــات المســلحة والمعارضة الســورية 

منهــارة وفــي أزمــة، واألميركيــون أنفســهم اعترفــوا بفشــل الجماعــات المســلحة التــي راهنــوا عليهــا .
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