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اللواء جعفري: آن..تتمة
واضــاف القائــد العــام لحــرس الثــورة االســالمية، انــه واثــر الهزائــم المتتاليــة والقاصمــة التــي تلقاهــا االميركيــون مــن 

ايــران خاصــة فــي المنطقــة فمــن الطبيعــي ان يختــل جهازهــم العصبــي واتزانهــم الفكــري.
ــال: ان خطــاب الرئيــس  ــي وق ــركا الحقيق ــام عــن وجــه امي ــه اللث ــه الشــكر لترامــب الماطت ــه ينبغــي توجي ــد ان واك
االميركــي ال ينبغــي ان يمــر بــال رد ونامــل مــن رئيــس الجمهوريــة المحتــرم الرئيــس روحانــي ان يــرد عليــه ردا حازمــا 

وثوريــا وصريحــا بمــا يليــق بمكانــة الشــعب االيرانــي.
واكــد اللــواء جعفــري، ان اتخــاذ الموقــف الحــازم امــام »ترامــب« هــو بدايــة الطريق وان مــا يحظى باهمية اســتراتيجية 

هــو ان تــرى اميــركا ردودا اكثــر ايالمــا فــي العمــل والســلوك والقــرارات التــي ســتتخذها ايــران خالل االشــهر القادمة.
واكــد القائــد العــام لحــرس الثــورة االســالمية، آن االوان لنصحــح حســابات اميــركا الخاطئــة وقــال، االن وقــد انكشــفت 

طبيعــة اميــركا تمامــا فانــه ينبغــي علــى الحكومــة ان تســتخدم جميــع خياراتهــا للدفــاع عــن مصالــح الشــعب االيرانــي .

العبادي: تغيير الحدود..تتمة
 مجــددًا دعمــه للحكومــة ومجلــس النــواب فــي موقفهمــا مــن األزمــة مقدمــًا شــكره لــدول العالــم الشــقيقة والصديقــة 
التــي تلتــزم بوحــدة العــراق وشــعبه ، وأضــاف أنــه يُقــدر عاليــًا الجهــود التــي يبذلهــا ممثــل األميــن العــام فــي هــذا االطــار 
ــع االول  ــى المرب ــده ال ــدور الوطنــي وهــو مــا يعي ــاء ال ــة الغ ــل ازمــة االســتفتاء ومحاول ــه يرفــض بشــكل قاطــع تدوي ولكن

والفوضــى ال ســمح اهلل.
مــن جانبــه عــدَّ النائــب عــن إئتــالف دولــة القانــون فالــح الخزعلــي االســتفتاء علــى االقليــم دعــوة صريحــة لــدول 

الجــوار للتدخــل بأمــن العــراق.
الخزعلــي أوضــح فــي بيــان أنــه اليوجــد نــص دســتوري او قانونــي يؤيــد االســتفتاء علــى االســتقالل او تقســيم البــالد 
ــى  ــي الــى ان حكومــة االقليــم التــدرك حجــم المخاطــر الحقيقيــة التــي ســتواجه االقليــم ، مشــددًا عل ، وأشــار الخزعل

ان المتضــرر االكبــر مــن االنفصــال هــو الشــعب الكــردي بســبب التدخــالت الخارجيــة واالطمــاع االقليميــة فــي االقليــم.
مــن جهتهــا اعلنــت خليــة اإلعــالم الحربــي فــي العراق،عــن مقتــل 22 »ارهابيــًا« وتدميــر مركــز قيــادة لـ«داعــش« ضمــن 

عمليــة تحريــر الريحانــة شــرقي عنــة بمحافظــة االنبــار.
وقالــت الخليــة فــي بيــان صحافــي، إن »اهــم نتائــج عمليــة تحريــر الريحانــة وعنــة، منــذ انطــالق عمليــة التحريــر 

ولغايــة هــذه اللحظــة، اســفرت عــن قتــل 22 ارهابيــا وتدميــر 4 أكــداس عتــاد واربــع عجــالت مفخخــة«.
واضافــت الخليــة، كمــا تــم »تفجيــر 443 عبــوة ناســفة و48 قنينــة اوكســجين معــدة للتفجيــر وتدميــر6 أوكار ومعمــل 

تفخيــخ ودراجــة ناريــة ومركــز قيــادة ومفــرزة هــاون وتطهيــر طــرق لمســافة 7٥ كــم«.
ــم  ــت العل ــار ورفع ــة االنب ــة بمحافظ ــرقي عن ــة ش ــة الريحان ــاء، ناحي ــة حررت،الثالث ــة العراقي ــوات االمني ــت الق وكان

ــا. ــي فوقه العراق
يذكــر أن القــوات األمنيــة العراقيــة والعشــائر انطلقــت، بعمليــة عســكرية واســعة لتحريــر مدينــة عنــة مــن تنظيــم 

»داعــش« االرهابــي.

هيئة االركان الصهيونية..تتمة
 اجــوز« الــذي جــرى فــي األيــام الماضيــة فــي الجليــل الغربــي فــي شــمال فلســطين، أنــه ال أحــد يعــرف بالضبــط متــى 
ستنشــب المواجهــة العســكرية المقبلــة، و مــع مــن ســتجري و مــدى قوتهــا. ولكــن هنــاك شــيء واحــد مؤكــد و هــو أنهــا 
ســتعتمد علــى حــرب األنفــاق. هنــاك، تحــت األرض، القواعــد الحربيــة اختلفــت تمامــًا فــي منطقــة مظلمــة جــداً، مزدحمــة 

والصغيــرة ليــس هنــاك مجــال كبيــر جــدا ألي شــيء، و بالتحديــد ال مــكان لألخطــاء.
وأشــارت الصحيفــة إلــى أن  الوحــدة تدربــت علــى ســيناريوهات لحــرب علــى غــزة ولبنــان والضفــة الغربيــة، و أصعــب 
تدريباتهــا التــي خضعــت لهــا الصعــود لعلــو ٥00 متــر مــع جميــع المعــدات، و لمــدة أســبوع مــن التدريــب وقليــل مــن الطعــام 

والمــاء، و مــن دون نــوم.

الرئيس روحاني: لن نكون البادئين..تتمة
وأوضــح روحانــي ان دعــم اليابــان القاطــع لالتفــاق النــووي مؤثــر فــي تعزيــز الســالم واالســتقرار فــي المنطقــة، وقــال: 
لــن نكــون البادئيــن بنقــض االتفــاق النــووي، ونأمــل بــأن تلتــزم ســائر الــدول بالتزاماتهــا القانونيــة والحقوقيــة واألخالقيــة.
وفــي جانــب آخــر مــن حديثــه، اعتبــر رئيــس الجمهوريــة االســتقرار واالمــن فــي منطقــة شــرق آســيا بأنــه يحظــى 
باألهميــة، وأوضــح ان إيــران لديهــا عالقــات جيــدة مــع اليابــان وكوريــا الجنوبيــة والصيــن، وقــال: اننــا نعــارض أي ســباق 

للتســلح بمــا فــي ذلــك فــي شــرق آســيا، وندعــو الــى االســتقرار والســالم فــي شــبه جزيــرة كوريــا.
وأشــار روحانــي الــى ضــرورة إرســاء االســتقرار فــي منطقــة شــرق آســيا، وقــال: ان أســلحة الدمــار الشــامل تشــكل 
خطــرا علــى العالــم أجمــع، ونحــن نرفــض األســلحة النوويــة والتهديــد باســتخدام هــذا النــوع مــن األســلحة، وقــد أعلنــا 

رأينــا هــذا بصراحــة.
وأكد أن الجمهورية االسالمية لن تدخر جهدا في إطار تنمية االستقرار واالمن في المنطقة.

كمــا أعــرب الرئيــس روحانــي عــن قلقــه لتشــريد أكثــر مــن 400 ألــف شــخص مــن مســلمي ميانمــار، وقــال: ان ضغــوط 
دول كاليابــان علــى حكومــة ميانمــار، وإرســال المســاعدات االنســانية الــى األهالــي والمشــردين، مــن شــأنه ان يكــون 

مؤثــرا فــي التقليــل مــن آالم المســلمين الميانمارييــن ومعاناتهــم.
مــن جانبــه اعتبــر رئيــس الــوزراء اليابانــي، الجمهوريــة االســالمية بأنهــا تمثــل محــور الشــرق األوســط، داعيــا جميــع 

األطــراف الــى االلتــزام باالتفــاق النــووي.
و أكــد شــينزو آبــي أن الحكومــة اليابانيــة ترغــب بتنميــة عالقاتهــا مــع ايــران فــي جميــع المجــاالت ذات االهتمــام 

المشــترك، وأعلــن ان اليابــان تدعــم نشــاط الشــركات اليابانيــة فــي ايــران.
واكــد الرئيــس روحانــي، ان الظــروف الجديــدة بعــد الغــاء الحظــر المفــروض علــى ايــران، وفــرت فرصــة جيــدة لتعزيــز 
العالقــات بيــن طهــران واوســلو فــي شــتى المجــاالت االقتصاديــة، معتبــرا دعــم االتحــاد االوروبــي لالتفــاق النــووي بانــه 

يبعــث علــى االمــل.
ــالمية  ــة االس ــي، ان الجمهوري ــس روحان ــال الرئي ــولبرغ« ق ــا س ــة »ارن ــوزراء النرويجي ــة ال ــتقباله رئيس ــالل اس وخ

ــج. ــي ســيما النروي ــع دول االتحــاد االوروب ــات م ــز العالق ترحــب بتعزي
ــي  ــاق يصــب ف ــل واضــاف، ان االتف ــى الســرور واالم ــث عل ــووي يبع ــاق الن ــي لالتف ــم االتحــاد االورب ــر ان دع واعتب

ــة بالحــوار. ــل المشــاكل الدولي ــة ح ــم ومؤشــر المكاني مصلحــة العال
واشــار الرئيــس روحانــي الــى انشــطة عــدد مــن الشــركات االوروبيــة فــي ايــران فــي مجــال الطاقــة واضــاف ان طهــران 
خططــت الســتقطاب 200 مليــار دوالر لمشــاريع الطاقــة خــالل الســنوات الخمــس المقبلــة، داعيــا الشــركات النرويجيــة إلــى 

اغتنــام هــذه الفرصــة.
واكــد ضــرورة توســيع العالقــات المصرفيــَة بيــن ايــران والنرويــج، معتبــرا ذلــك عامــال مهمــا فــي اعطــاء زخــم للعالقــات 

االقتصاديــة بيــن البلدين.
وفــي االشــارة الــى تطــورات المنطقــة اعتبــر الرئيــس روحانــي، االرهــاب مصــدر الكثيــر مــن المشــاكل التــي تعانــي 

منهــا المنطقــة، مؤكــدا ان اجتثــاث جــذوره بحاجــة الــى عــزم دولــي جــاد.
مــن جانبهــا رحبــت رئيســة وزراء النرويــج بتعزيــز العالقــات مــع الجمهوريــة االســالمية واكــدت التــزام بالدهــا 
باالتفــاق النــووي، قائلــة ان التقاريــر تشــير الــى التــزام طهــران بتعهداتهــا لــذا فــان االرضيــة باتــت مهيــأة للتعــاون مــع ايــران 

فــي العديــد مــن المجــاالت.

االندبندنت: 6 مليارات جنيه..تتمة
كمــا أثــار قلقــه مــن أن المملكــة المتحــدة أصبحــت »أقــل قــوة« تجــاه الشــركاء التجارييــن الدولييــن مــع اقتــراب خــروج 
ــرض  ــي مع ــن ف ــن العارضي ــن بي ــون« م ــي اي سيســتمز« و«رايثي ــت شــركة »ب ــي. وكان ــن االتحــاد األوروب ــا م بريطاني

لألســلحة الــذي عقــد فــي لنــدن األســبوع الماضــي، بدعــم مــن وزراء الحكومــة وكبــار القــادة العســكريين.
وحينهــا دافــع ليــام فوكــس وزيــر التجــارة الدوليــة عــن التجــارة »األخالقيــة« فــي الحــدث الدولــي لمعــدات الدفــاع 
ــدة ال  ــة المتح ــروعة وأن المملك ــادرات مش ــن أن الص ــي يضم ــص البريطان ــام الترخي ــن إن نظ ــال للمندوبي ــن، قائ واألم

ــي. ــون الدول تنتهــك القان
ووجــدت المؤسســة أن عائــدات الضرائــب المقــدرة بـــ 4٥ بنــس لــكل شــخص كانــت »مقزمــة« عــن طريــق الرواتــب 

والمكافــآت، فضــال عــن المبلــغ الــذي أنفقتــه الحكومــة علــى المســاعدات المقدمــة لليمــن.
وقالــت المتحدثــة باســم الحكومــة: »مبيعــات األســلحة إلــى الســعودية ولــدت 13 مليــون جنيــه اســترليني فقــط فــي 
ضريبــة الشــركات فــي عــام 2016، ولكــن خــالل عــام 2017، فــإن المملكــة المتحــدة تنفــق 139 مليــون يــورو فــي المســاعدات 
اإلنســانية لليمــن. وهــذا يعنــي أن الخزانــة تنفــق أكثــر مــن أربــع مــرات فــي المعونــات مــا تحصــل عليــه مــن الضرائــب ».

ــى ارتــكاب جرائــم حــرب ووفيــات فــي صفــوف  ــة عل ــاع مــرارا عــن التجــارة وســط أدل وقــد اضطــرت الحكومــة للدف
المدنييــن فــي اليمــن، حيــث يــؤدي القصــف الــذي تقــوده الســعودية إلــى تفاقــم أزمــة الجــوع وســط انتشــار وبــاء الكوليــرا. 
وتشــير األدلــة التــي تــم العثــور عليهــا فــي مســرح المجــازر إلــى أن بعــض األســلحة هــي أســلحة بريطانيــة الصنــع، بمــا 

فــي ذلــك القنبلــة الذكيــة »بافيــواي إيــف« الموجهــة بالليــزر.

وفــي غضــون عاميــن مــن الحــرب األهليــة فــي اليمــن، قتــل مــا يقــدر ب 1300 طفــل وأصيــب 000 2 آخــرون بجــروح، حيــث 
هاجمــت 212 مدرســة وتدمــرت المرافــق الطبيــة والمالييــن هــم معرضــون اليــوم لخطــر المجاعــة والكوليرا.

وكانــت األمــم المتحــدة قــد أدرجــت الســعودية بالقائمــة الســوداء الرتكابهــا انتهــاكات جســيمة ضــد األطفــال العــام 
الماضــي، ولكنهــا أزالتهــا بعــد ذلــك مــن القائمــة بعــد احتجاجــات مــن حكومــة البــالد. ودعــا النــواب والمنظمــات اإلنســانية 

الحكومــة إلــى إنهــاء مبيعــات األســلحة إلــى الريــاض.

ظريف: كلمة »ترامب«..تتمة
الرئيــس االميركــي »دونالــد ترامــب« فــي هــذا االجتمــاع: ان اســلوب خطــاب ترامــب الــذي ينــم عــن الجهــل 
ــرد، وان تعاطفــه  والمتســم بالكراهيــة، مــن نمــط القــرون الوســطى وليــس القــرن الحــادي والعشــرين، وال يســتحق ال

ــى أحــد. ــي عل ــن ينطل ــن ل ــع االيرانيي ــع م المصطن
واضــاف: ان كالم ترامــب وخاصــة فيمــا يتعلــق بالشــعب االيرانــي العظيــم، كان ســخيفا وخاويــا بحيــث ال يســتحق 

الــرد عليــه.
وتابــع وزيــر الخارجيــة قائــال: ان كلمــة الرئيــس االميركــي الصلفــة والخرقــاء، وتجاهلــه لحقائــق الجمهورية االســالمية 
فــي ايــران فــي السياســة الداخليــة والخارجيــة، وكالمــه المخــادع اضافــة الــى الحقائــق مثــل دعــم الحكومــة االميركيــة 
للكيــان الصهيونــي المجــرم واالنظمــة الدكتاتوريــة فــي المنطقــة وانشــاء ودعــم الجماعــات االرهابيــة، ســوف لــن تــؤدي 

ســوى الــى مزيــد مــن العزلــة وعــدم مصداقيــة الحكومــة االميركيــة امــام العالــم.

شمخاني: حتى..تتمة
وســبق لنتنياهــو أن حقــق نجاحــا مشــبوها مماثــال فــي اثــارة الســخرية، عندمــا عــرض علــى الجمعيــة العامــة فــي 

عــام 2012 رســما لقنبلــة نوويــة زعــم ان ايــران تطورهــا.
كمــا وصــف شــمخاني الرئيــس االميركــي »ترامــب« بالشــخص الــكاذب والداعــم للمجموعــات االرهابيــة والتكفيريــة 
فــي المنطقــة، قائــال: ان الغطــاء االميركــي لالرهــاب قــد أفلــت بعــض المجاميــع االرهابيــة مــن الحصــار وتنقلهــم بيــن دول.

تأكيد ايراني - عراقي..تتمة
واكــد قائــد القــوة الجوفضائيــة بــان داعــش ســينتهي اال ان مؤامرتــه لــن تنتهــي واضــاف، ان االميركييــن كانــوا قــد 
رحّلــوا مســالة القضــاء علــى داعــش الــى مــا بيــن 10 الــى 30 عامــا قادمــة اال ان الجميــع شــهد اجتثــاث وصمــة العــار هــذه 

صنيعــة االســتكبار والصهيونيــة فــي نحــو 3 اعــوام فــي العــراق.
مــن جانبــه اكــد قائــد القــوة الجويــة العراقيــة خــالل اللقــاء بــان العــراق لــن ينســى ابــدا دعــم الجمهوريــة االســالمية 
ــش  ــة للجي ــوة الجوفضائي ــل الق ــن قب ــي م ــي والتخصصــي والتدريب ــاون االستشــاري والتقن ــه خاصــة التع ــران ل ــي اي ف
والشــعب العراقــي فــي مواجهــة االرهابييــن والتكفيرييــن، الفتــا الــى ان ايــران والعــراق بلــدان جــاران ومســلمان 
ومتضامنــان تربطهمــا الكثيــر مــن المشــتركات والعالقــات الدينيــة واالجتماعيــة وان التعــاون بينهمــا فــي مواجهــة داعــش 

ســيؤدي الــى ارســاء الســالم واالمــن فــي المنطقــة.
ــى  ــا ال ــراق، منوه ــم كردســتان الع ــي اقلي ــى موضــوع االســتفتاء ف ــن ال ــة امي ــور حم ــار ان ــن طي ــق الرك واشــار الفري
التعايــش الســلمي بيــن العــرب والكــرد علــى مــدى االزمنــة، مؤكــدا بانــه ينبغــي اليــوم ايضــا فــي ظــل الوحــدة متابعــة 

ــراق الموحــد. ــى الع ــاظ عل الحف
وتباحث الجانبان خالل اللقاء ايضا حول ضرورات توفير االمن لزوار اربعينية االمام الحسين )ع(.

حزب العمال..تتمة
ــزا مــي« الداعمــة للســعودية والمســتمرة  ومــن المعــروف أن حــزب العمــال البريطانــي يقــف بوجــه حكومــة »تيري
فــي التصديــق علــى صفقــات االســلحة للريــاض علــى الرغــم ممــا ترتكبــه مــن انتهــاكات ومجــازر باالســلحة المتطــورة 

داخــل البــالد وخارجهــا.
وســبق أن دعــا زعيــم الحــزب جيريمــي كوربيــن، حكومــة لنــدن لوقــف بيــع األســلحة إلــى الريــاض بســبب الحــرب 
ــا  ــل، وهــي خطــوة رأى فيه ــه األســبوع المقب ــع الســعودية مــن حضــور المؤتمــر الســنوي لحزب ــررًا  من ــى اليمــن، مق عل
مراقبــون أنهــا تعــرب عــن عــدم خشــية كوربيــن مــن قطــع العالقــات العســكرية والدبلوماســية مــع المملكــة فــي حــال 

أصبــح رئيســا للــوزراء.
وتعليقــًا علــى صفقــات األســلحة بيــن لنــدن والريــاض والتــي بلغــت حوالــى 6 مليــارات جنيــه اســترليني، اســتخدمت 
فــي الحــرب علــى اليمــن، انتقــد متحــدث باســم حــزب العمــال لــم يكشــف عــن اســمه، التناقــض المتلبــس فــي حكومــة 
لنــدن، فــي تعاطيهــا مــع العــدوان علــى أفقــر البلــدان فــي المنطقــة العربيــة، قائــاًل: »نحــن نبيــع األســلحة إلــى الســعودية 
وفــي الوقــت نفســه نرســل المســاعدات، ال يجــب أن نفعــل كال األمريــن«، مؤكــدًا  أهميــة ضمــان وجــود »عمليــة سياســية 

للتوصــل إلــى وقــف إلطــالق النــار« فــي اليمــن. 
ــام  ــراء« أم ــرش الســجادة الحم ــا أســمته »ف ــة بم ــة البريطاني ــة الحكوم ــة مختلف ــات حقوقي ــذا، واتهمــت مجموع ه
المندوبيــن المدعويــن مــن بعــض الحكومــات األكثــر قمعــا فــي العالــم، بمــا فــي ذلــك الســعودية والبحريــن وتركيــا فــي 

ــاع واألمــن الدولــي لألســلحة. معــرض الدف

فرنسا: البديل..تتمة
واضــاف: ان كافــة االلتزامــات التــي قطعتهــا ايــران بشــان النــووي يجــب ان يتــم تنفيذهــا بصــورة حازمــة وشــفافة 

ومســتديمة وان االطــراف المتفاوضــة تتحمــل مســؤولية خاصــة فــي هــذا الشــان.
واشــار الــى ان دور الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة ضــروري فــي هــذا المجــال مؤكــدا ان فرنســا تعــرب عــن تقديرهــا 

للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة بشــان اجراءاتهــا لمراقبــة كافــة اجــزاء االتفــاق النــووي وتؤكــد دعمهــا لهــا.

ايزنكوت: حزب الله..تتمة
رئيــس األركان اعتبــر أن »إيــران هــي التهديــد المركــزي علــى إســرائيل فــي العقــد األخيــر«، الفتــًا أن الطلــب 
اإلســرائيلي هــو أن »تبعــد القــوات اإليرانيــة مــن ســوريا هــو لصالــح ســوريا ولصالــح المصالــح األمنيــة اإلســرائيلية ومــن 

أجــل االســتقرار اإلقليمــي«.
آيزنكــوت قــال إن إيــران تــرى نفســها قــوة إقليميــة عظمــى، مشــيراً الــى أن مواجهــة تهديدهــا هــي مهمــة »إســرائيل« 

األولــى لمنــع تحقيــق قــدرة نوويــة باالضافــة إلــى تقليــص التأثيــر اإليرانــي فــي المنطقــة- حســب زعمــه.

طيران العدوان السعودي..تتمة
ــة أوليــة إثــر غارتيــن اســتهدفتا منــزال  ــة وإصابــة امرأتيــن فــي حصيل وأكــد مصــدر أمنــي لصحيفتنــا استشــهاد طفل

بمنطقــة مزرعــة فــي مديريــة كشــر بمحافظــة حجــة .
وأوضــح المصــدر أن طيــران العــدوان شــن فــي محافظــة حجــة أيضــًا غارتيــن علــى المعهــد المهنــي بمنطقــة عاهــم 

فــي كشــر و أكثــر مــن 3٥ غــارة علــى مديريتــي حــرض و ميــدي .
ــرم  ــة آل مغ ــي منطق ــا ف ــن منه ــازل مواطني ــرت من ــارات دم ــي غ ــدوان بثمان ــران الع ــر طي ــدة دم ــي محافظــة صع وف
بمديريــة باقــم اســفرت عــن استشــهاد وجــرح تســعة مواطنيــن غالبيتهــم اطفــال ونســاء، واســتهدف بغــارة جســر النمصــة 
فــي منطقــة الجعملــة بمديريــة مجــز ، كمــا شــن ثــالث غــارات علــى منطقتــي المليــل واإلمــارة بمديريــة كتــاف و 
غــارة علــى مديريــة رازح، فــي حيــن اســتهدف قصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي المناطــق الغربيــة مــن مديريــة منبــه 

ــة. الحدودي
وأشــار المصــدر إلــى أن طيــران العــدوان شــن غــارة علــى مديريــة عســيالن بمحافظــة شــبوة و أربــع غــارات غربــي 

الربوعــة فــي عســير و غــارة علــى موقــع العمــود فــي جيــزان .
وذكــر المصــدر أن طيــران األباتشــي التابــع للعــدوان قصــف بأكثــر مــن 120 صاروخــًا منطقــة الحثيــرة والمناطــق 

المجــاورة لهــا و قــرى قــوى والخفاقــة وحامضــة بجيــزان .
ــة  ــوة الصاروخي ــت الق ــا دك ــة عســكرية ســعودية، فيم ــاء آلي ــش واللجــان الشــعبية أمــس االربع ــر الجي ــاً، دم ميداني

ــي نجــران. ــع بالشــبكة ف ــع الربي ــي موق ــدو ف ــات الع ــة تجمع والمدفعي
وأضــاف المصــدر لصحيفتنــا أن مدفعيــة الجيــش واللجــان ضربــت تجمعــات الجيــش الســعودي فــي مواقــع  
ــخ الكاتيوشــا  ــا اســتهدفت صواري ــات مباشــرة، فيم ــت إصاب ــة الســديس ومعســكر رجــال وحقق ــر ورقاب المخــروق الصغي

ــرفة. ــع الش ــي موق ــعودي ف ــش الس ــارس الجي مت
كمــا دكــت الوحــدات الصاروخيــة للقــوات اليمنيــة المشــتركة عــددا مــن صواريــخ الكاتيوشــا علــى متــارس الجيــش 
ــة،  ــي المملك ــي نجــران جنوب ــة الســديس ومعســكر رجــال ف ــر ورقاب ــع الشــرفة والمخــروق الصغي ــي مواق الســعودي ف

محققــة إصابــات مباشــرة.
وأكــد المصــدر اســتمرار العمليــات العســكرية داخــل العمــق الســعودي حتــى يتوقــف العــدوان الســعودي االميركــي 

بحــق أبنــاء الشــعب اليمنــي الصامــد.
سياســياً، قــام صالــح الصمــاد رئيــس المجلــس السياســي األعلــى صبــاح امــس بزيــارة تفقديــة إلــى ميــدان الســبعين 

بالعاصمــة صنعــاء، لالطــالع علــى الترتيبــات النهائيــة الســتقبال المواطنيــن الذيــن سيحتشــدون اليــوم بميــدان 
الســبعين فــي العيــد الثالــث لثــورة الـــ21 مــن ســبتمبر.

حيــث كان فــي اســتقبال الرئيــس الصمــاد فــي ميــدان الســبعين اللجنــة التحضيريــة للفعاليــة ووزراء الدفــاع اللــواء 
الركــن محمــد ناصــر العاطفــي واإلعــالم أحمــد حامــد والخدمــة المدنيــة طــالل عقــالن والشــباب والرياضــة حســن زيــد 
والشــؤون القانونيــة الدكتــور عبدالرحمــن المختــار ونائــب وزيــر الداخليــة اللــواء عبدالحكيــم الخيوانــي وقيــادات عســكرية 

وأمنيــة .
وعبــر عــن الشــكر والتقديــر علــى الجهــود المبذولــة فــي ســبيل إنجــاح الفعاليــة.. ووجــه الجهــات األمنيــة بإتخــاذ كافــة 

الترتيبــات واإلجــراءات الالزمة.
وقــال: إن ثــورة 21ســبتمبر ثــورة شــعبية واســعة شــارك فيهــا كل أبنــاء الشــعب وجــاءت تلبيــة لرغبــة شــعبية تواقــة 

للتحــرر مــن الوصايــة والتبعيــة.
ــا فــي  ــا وآماله ــا أحالمه ــر التــي ســتأتي ومعه ــراً للجماهي ــر الجهــود تقدي ــة تظاف ــى أهمي وأكــد الرئيــس الصمــاد عل

ــد. ــر والصام ــي الصاب ــات الشــهداء والشــعب اليمن ــاء لتضحي ــة واالســتغالل ووف تحــرر الوطــن مــن الهيمن

الرئيس روحاني: لو..تتمة
وتســاءل الرئيــس روحانــي هــل نحــن عازمــون علــى المضــي قدمــا فــي نفــس االجــواء التــي 
خيمــت علــى العالقــات بيــن ايــران وامريــكا علــى مــدى الـــ40 عامــا الماضيــة ام ربمــا تكــون هنــاك 

امــور اخــرى علينــا التفكيــر بهــا لمــا يخــدم الشــعبين االيرانــي واالميركــي والعالــم.
واوضــح ان االطــراف االخــرى فــي االتفــاق النــووي اعلنــت عــن عزمهــا علــى البقــاء حتــى بعــد 
ــكا  ــاق ونصحــوا امري ــي االتف ــون ف ــي باق ــن واالتحــاد االورب ــه. روســيا والصي ــركا من انســحاب امي
بالبقــاء ايضــا. فانســحاب اميــركا ســيوجد ظروفــا جديــدة وفــي هــذه الظــروف ســيكون امــام ايــران 
خيــارات عــدة مــن حيــث ان الظــروف لــن تبقــى علــى ماكانــت عليــه ســابقا ذلــك الن االلتــزام االن 
هــو بيــن 7 دول وهــو مــا ايدتــه االمــم المتحــدة ايضــا وفــي حــال خــروج واحــدة مــن هــذه الــدول 

ســيكون اليــران الحــق فــي اختيــار مــا تــراه لمصلحتهــا«.
وقــال ان ايــران احــد اعضــاء معاهــدة حظــر انتشــار االســلحة النوويــة وانهــا رغــم التزامهــا بمــا 
ــاج  ــدا بانت ــر اب ــن تفك ــي ايضــا ول ــول االضاف ــذ البروتوك ــوم بتنفي ــووي تق ــاق الن ــه االتف ينــص علي

الســالح النــووي ولــم يتــم تســجيل اي خــروج لهــا عــن المســار الســلمي.
ــا  ــي اليمــن ومنه ــا ف ــركا وحماته ــراءات امي ــر اج ــة خاصــة اليمــن اعتب ــاع المنطق ــول اوض وح
ــادئ  ــع المب ــا ويتعــارض مــع جمي ــاء امــرا خاطئ ــل االبري القصــف العشــوائي للشــعب اليمنــي وقت
والقــرارات الدوليــة واالنســانية وقــال، ال مبــرر اطالقــا للهجمــات الجويــة الســعودية وقتــل الشــعب 

ــريء. ــي الب اليمن
ــق المســاعدات  ــف وان تتدف ــى اليمــن يجــب ان يتوق ــدوان عل ــان الع ــد ب ــا نعتق واضــاف، انن
ــرار لمســتقبله وان  ــي الق ــي ليتخــذ الشــعب اليمن ــي - اليمن االنســانية والظــروف للحــوار اليمن

ــر مســتقبل اليمــن. ــي تقري ــات ف ــاف والمكون ــع االطي تشــارك جمي
وانتقــد روحانــي المعاييــر المزدوجــة التــي تتخذهــا اميــركا تجــاه حقــوق االنســان والتســليحات 
ــود  ــرام عق ــم الحديــث عــن اب ــة حينمــا يت ــم المرتكب ــزم الصمــت ازاء الجرائ ــركا تلت قائــال، ان امي

تســليحية ضخمــة وال تديــن اي جريمــة، فكيــف تكــون هــذه المعاييــر المزدوجــة مبــررة.
وفــي الــرد علــى تصريحــات بعــض المســؤولين االميركييــن القاضيــة بــان البرنامــج الدفاعــي 
االيرانــي يخــل بالتــوازن فــي المنطقــة قــال الرئيــس روحانــي، هــل ان البرنامــج الصاروخــي 
االيرانــي ام ارســال االســلحة يخــل بالتــوازن فــي المنطقــة؟ والتــزام الصمــت ازاء عــدوان دولــة علــى 
دولــة اخــرى مســتقلة؟ الشــك ان اســتبيانات الــراي االميركيــة نفســها تثبــت بــان شــعوب المنطقــة 

تعتبــر دور ايــران وبرنامجهــا لمكافحــة االرهــاب ايجابيــا خالفــا لــدور االميركييــن.
ــي ان  ــة وال ينبغ ــات مــن االســلحة ال يخــدم مصلحــة المنطق ــع كل هــذه الكمي ــر ان بي واعتب
يكــون هنالــك ســباق للتســلح واضــاف، اننــا نعيــش فــي منطقــة تعمهــا الفوضــى وخضنــا تجربــة 
حــرب مفروضــة علينــا لفتــرة 8 اعــوام لــذا ال يمكننــا التــردد فــي الدفــاع عــن شــعبنا الــذي ال يمكنــه 
تجاهــل اخطــار المنطقــة، ومــن الــذي يعتقــد بــان ال تصنــع ايــران االســلحة التــي تحتاجهــا فــي 

الوقــت الــذي تشــتري دول المنطقــة احــدث االســلحة؟.
ــق  ــم تطل ــام 1988 ل ــي الع ــران ف ــد اي ــة ض ــرب العراقي ــاء الح ــذ انته ــران ومن ــى ان اي ــوه ال ون
ــرات داعــش  ــى مق ــرة عل ــل فت ــا قب ــخ التــي اطلقته ــا عــدا الصواري ــة اخــرى م ــى دول اي صــاروخ عل
فــي ديــر الــزور، وكانــت مــن ادق الصواريــخ، واضــاف، اننــي اســتغرب انــه كيــف يجــري الحديــث 
ــي  ــة الت ــث عــن االســلحة الهجومي ــم الحدي ــن ال يت ــي حي ــة( ف ــة )االيراني عــن االســلحة الدفاعي

ــا. ــي يومي تســتهدف الشــعب اليمن
وقــال رئيــس الجمهوريــة ان لهجــة واســلوب الرئيــس االميركــي تقضيــان علــى جميــع 
االرضيــات االيجابيــة مؤكــدا ان الحكومــات والشــعوب والعالــم كلــه اليمكنهــم التنبــؤ بمســتقبل 

ــا. ــن غيره ــر م ــركا اكث ــا يضــر بامي ــذا م ــة وه السياســات االميركي
واشــار الــى ان ايــران احــد اهــم عناصــر االســتقرار فــي منطقــة الشــرق االوســط المتأزمــة وقــال 
»ان اي تصريــح خالفــا لهــذه الحقيقــة اليمكنــه ان يســاعد المنطقــة او العالقــات العالميــة. نأمــل 
ان يغتنــم كل مــن يعتلــي منصــة االمــم المتحــدة الفرصــة ليتحــدث لمصلحــة الشــعوب والعالــم.

واكــد رئيــس الجمهوريــة علــى انــه العالقــة للشــأن الدفاعــي والبنيــة الدفاعيــة للبــالد باالتفــاق 
النــووي. فالشــعب االيرانــي يعيــش فــي منطقــة حساســة للغايــة وان ايــران عانــت علــى مــدى 8 
ســنوات مــن حــرب فرضهــا عليهــا صــدام . ايــران كانــت ضحيــة االرهــاب والظــروف فــي منطقــة لــم 

تعــد آمنــة لذلــك نحــن بحاجــة الــى القــوة الدفاعيــة والقــوة الصاروخيــة.
وفــي معــرض تعليقــه علــى المقارنــة بيــن ايــران وكوريــا الشــمالية قــال رئيــس الجمهوريــة ان 
فتــوى قائــد الثــورة االســالمية تنــص وبــكل صراحــة علــى حرمــة اســتخدام وانتــاج وحيــازة الســالح 
النــووي مؤكــدا نحــن متمســكون بحقنــا فــي اســتخدام الطاقــة النوويــة لالغــراض الســلمية 
وهنــاك تعــاون قائــم بيننــا وســائر الــدول فــي هــذا المجــال وان جميــع نشــاطات ايــران باعتبارهــا 
عضــوة فــي معاهــدة حظــر انتشــار االســلحة النوويــة تتــم تحــت اشــراف الوكالــة الدوليــة للطاقــة 
الذريــة، اذا فالمقارنــة بيــن ايــران وكوريــا الشــمالية ماهــي اال محاولــة لحــرف الــراي العــام وخطــوة 

غيراخالقيــة.
وخــالل كلمتــه امــام اجتمــاع مجموعــة االتصــال االســالمية حــول ميانمــار مســاء الثالثــاء فــي 
مقــر منظمــة االمــم المتحــدة فــي نيويــورك،  اكــد رئيــس الجمهوريــة الدكتــور حســن روحانــي 
بــان تجاهــل االنتهــاك الواســع لحقــوق مســلمي الروهينغــا مــن شــانه تشــجيع التطــرف وبامكانــه 
زعزعــة االســتقرار فــي المنطقــة كلهــا، داعيــا منظمــة االمــم المتحــدة ومنظمــة التعــاون االســالمي 

للــرد بمــا يقتضــي ازاء االوضــاع الماســاوية لهــؤالء المســلمين.
وقــال رئيــس الجمهوريــة، ان مصائــب مســلمي الروهينغــا قــد هــزت كل الضمائــر الحيــة فــي 
العالــم بمــا يجــري مــن ارتــكاب للمجــازر الجماعيــة واالعتــداءات وحــرق المنــازل والصــور المؤلمــة 
عــن االفــراد المشــردين وفيهــم النســاء واالطفــال االبريــاء فــي اوضــاع يرثــى لهــا، والتــي تذّكــر باكثــر 

الجرائــم البشــرية وحشــية وبشــاعة.
واضــاف، ان الهجمــات الممنهجــة ضــد المســلمين مــن قبــل العناصــر المتطرفــة وبعــض االفــراد 
التابعيــن لقــوى االمــن الميانماريــة قــد ادت الــى مصــرع الكثيــر مــن االفــراد وتصعيــد اوضــاع مبنيــة 

بصــورة تاريخيــة علــى التمييــز واالحبــاط.
ودعــا الرئيــس روحانــي منظمــة االمــم المتحــدة ومنظمــة التعــاون االســالمي للــرد بمــا 
ــرك مســتقبل  ــي ميانمــار اذ ال يمكــن ت يقتضــي ازاء االوضــاع الماســاوية للمجتمــع االســالمي ف
ــه واضــاف، ان اوضــاع  ــد المتطرفيــن ليتحكمــوا ب ــراد للمجهــول ووضعــه بي ــات االالف مــن االف مئ
ميانمــار تكشــف عــن هــذه الحقيقــة وهــي ان التطــرف يشــكل دومــا ارضيــة مناســبة لوقــوع اكثــر 

ــم البشــرية وحشــية. الجرائ
واكــد بانــه علــى حكومــة ميانمــار ان تعلــم بــان طــرد مســلمي الروهينغــا مــن ارضهــم 
ــن الضــروري  ــة المتجــذرة وم ــذه االزم ــبيل لحــل ه ــس الس ــرى لي ــدول االخ ــي ال وتشــريدهم ف
ان تبــادر هــذه الحكومــة الــى معالجــة المعانــاة القديمــة للمجتمــع االســالمي فــي هــذا البلــد مــن 

ــة. ــوق المواطن ــر لحق ــاء المؤث ــالل االحي خ


