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ظريف: على المجتمع الدولي إتخاذ إجراء مؤثر وحازم 
النهاء الحرب الحمقاء ضد اليمن

ــدوان  ــة الع ــن نتيج ــاع اليم ــف اوض ــواد ظري ــد ج ــور محم ــة الدكت ــر الخارجي ــف وزي ــي:- وص ــان العرب ــران - كيه طه
والمجــازر بحــق المدنييــن والحصــار الشــامل المفــروض عليــه بانهــا وخيمــة ومقلقــة، داعيــا المجتمــع الدولــي النهــاء هــذه 

الحــرب الحمقــاء عبــر اتخــاذ اجــراء مؤثــر وحــازم.
وجــاء فــي رســالة وجههــا ظريــف الــى االميــن العــام لمنظمــة االمــم المتحــدة انتونيــو غوتيريــش، ّذَكــر وزيــر الخارجيــة 
االميــن العــام لالمــم المتحــدة باالوضــاع الوخيمــة والمقلقــة التــي يمــر بهــا اليمــن جــراء العــدوان والمجــازر التــي تطــال 
المدنييــن والحصــار الشــامل المفــروض عليــه والمعانــاة التــي ال تطــاق التــي يعيشــها الشــعب اليمنــي، االمــر الــذي افضــى 

الــى تفشــي الكوليــرا والمجاعــة بشــكل غيــر مســبوق.
ــن  ــن م ــا دون التمك ــت مشــتعلة آواره ــدوان مازال ــث للع ــام الثال ــي الع ــي اليمــن وف ــران الحــرب ف واضــاف: ان ألســنة ني
تصــور نهايــة واضحــة لهــا. وان اوضــاع العنــف مســتمرة والتدميــر الواســع والشــامل الــذي يشــهده البلــد والمعانــاة مــن المصائــب 

االنســانية قــد حولــت البلــد الــى جحيــم، فــي الوقــت الــذي يتخبــط فيــه مرتكبــو هــذا العــدوان االجرامــي فــي اوحالــه االن.
وشــدد وزيــر الخارجيــة: ان النتيجــة التــي آلــت اليــه العــدوان بعــد اكثــر مــن 30 شــهرا ضــد هــذا البلــد المنكــوب، هــي مصــرع 
ــا المستشــفيات والمــدارس  ــة ومنه ــة والمنشــات المدني ــة التحتي ــر البني ــال وتدمي ــاء خاصــة النســاء واالطف االالف مــن االبري

والطــرق والصناعــات الغذائيــة ومحطــات الكهربــاء وبالتالــي حرمــان الشــعب اليمنــي مــن ابســط حاجاتــه االساســية.
وتابــع الدكتــور ظريــف: ان قطــع ســبل المســاعدات االنســانية الــى اليمــن الــذي يعانــي مــن المجاعــة واتخــاذ القــرار 
ــر؛  ــة االنســانية الوخيمــة اشــد واقســى بكثي ــت الكارث ــة قــد جعل ــة والموانــئ البحري ــة والبري ــع الطــرق الجوي بقطــع جمي
كارثــة يمكنهــا حســب قــول مســؤولي منظمــة االمــم المتحــدة ان تتحــول الــى اكبــر مجاعــة يشــهدها العالــم علــى مــدى 

عقــود وســيذهب ضحيتهــا المالييــن.
واكــد، ان المســؤولية الدوليــة الرتــكاب جرائــم الحــرب وانتهــاك قواعــد وضوابــط القوانيــن الدوليــة تقــع علــى عاتــق 
مرتكبــي هــذه الجرائــم الذيــن يتشــبثون فقــط بالخيــار العســكري لتســوية االزمــة ويحاولــون صــرف انظــار العالــم عــن 
حربهــم العدوانيــة وتحميــل االخريــن المســؤولية ورغــم ذلــك فعليهــم وبعــد مضــي اكثــر مــن عاميــن ونصــف العــام علــى 

هجماتهــم العميــاء ان يدركــوا ان 'ال حــل عســكريا فــي اليمــن'.
وكتــب وزيــر الخارجيــة: مســؤولية المجتمــع الدولــي تحتــم عليــه اتخــاذ موقــف مؤثــر واكثــر حزمــا ازاء االزمــة اليمنيــة 
والعمــل علــى انهــاء هــذه الحــرب الحمقــاء واقــرار وقــف اطــالق النــار فــي هــذا البلــد وضمــان ايصــال المســاعدات االنســانية 
والعمــل علــى تســوية االزمــة عبــر الحــوار والمصالحــة الوطنيــة بعيــدا عــن الشــروط المســبقة وصــوال الــى اعــادة الســالم 

واالســتقرار الــى هــذا البلــد.
وتابــع الوزيــر ظريــف: ان الجمهوريــة االســالمية فــي ايــران ومنــذ بدايــة االزمــة اكــدت بــان الطريــق الوحيــد العــادة 
الســالم واالســتقرار هــو ان نســمح لجميــع االطــراف اليمنيــة بتشــكيل حكومــة الوحــدة الوطنيــة التــي يرتاونهــا بعيــدا عــن 

اي تدخــالت اجنبيــة.
واعــرب، عــن اعتقــاده بانــه كان مــن المفــروض منــذ امــد دراســة وتنفيــذ المشــروع ذي البنــود االربعــة الــذي طرحــه 
ــادة  ــف بقي ــنها التحال ــي ش ــرب الت ــد الح ــط بع ــدة بالضب ــم المتح ــابق لالم ــام الس ــن الع ــى االمي ــالة ال ــي رس ــه ف وقدم

الســعودية ضــد اليمــن.
ــازال فاعــال  ــه م ــة بان ــذي يشــمل الخطــوات التالي ــور ال ــذ المشــروع المذك ــة وتنفي ــف ان متابع ــور ظري ــر الدكت واعتب

ــوس البشــري: ــاء هــذا الكاب ــا النه وحيوي
1-وقف اطالق النار واالنهاء الفوري للعمليات العسكرية.

2-حصول الشعب اليمني على المساعدات االنسانية والصحية بال عوائق.
3-استئناف الحوار الوطني بمشاركة وتوجيه اليمنيين وبحضور مندوبي جميع االطراف والمكونات االجتماعية اليمنية.

4-تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الشاملة.
ــة  ــدة بصــورة عاجل ــم المتحــدة ســيبذل مســاعيه الحمي ــام لالم ــن الع ــان االمي ــه ب ــة عــن ثقت ــر الخارجي واعــرب وزي
للمســاعدة باتخــاذ الترتيبــات الالزمــة للتشــاور مــع جميــع االطــراف المعنيــة ويقــوم بترتيــب حــوار حقيقــي للوصــول الــى 

حــل سياســي لهــذه االزمــة المحزنــة والمفجعــة علــى وجــه الســرعة.
واعلــن اســتعداد الجمهوريــة االســالمية فــي ايــران لدعــم جهــود غوتيريــش والدخــول مــع االمــم المتحــدة وجميــع 

ــه.  الشــركاء المعنييــن فــي حــوار بنــاء بهــدف متابعــة المشــروع وتفعيل
كمــا اعلــن اســتعداد الجمهوريــة االســالمية فــي ايــران للتعــاون مــع االميــن العــام لالمــم المتحــدة الرســال المســاعدات 

االنســانية والصحيــة الــى الشــعب اليمنــي فــورا.

المالكي: ضرورة توحيد..تتمة
وتابــع : »ان العــراق يريــد أن يبقــى مســتقال وليــس طرفــا مــكان طــرف آخــر، فقــد أصبــح مــن الطبيعــي أن وقــت الزيــارة غيــر 
مناســب حاليــا، إال بعــد رؤيــة نتائــج مــا يحــدث فــي المنطقــة »،مؤكــدا أن التأجيــل حتمــا ســيكون مــن الجانــب العراقــي، ألن العــراق 

ال يســتطيع اســتقبال شــخص يريــد التصعيــد مــع إيــران وحــزب اهلل وأطــراف حتــى فــي داخــل العــراق«.
وأوضــح جعفــر : »ان ابــن ســلمان يريــد زيــادة محــاوره بيــن الــدول وأن يفتــح عالقــات أقــوى، حتــى تســاعده فــي الموضــوع 
المســتقبلي، والمؤشــرات السياســية تشــير إلــى أن الوضــع معقــد فــي المنطقــة، ولــدى الســعودية اســتراتيجية تصعيديــة 

بالمنطقــة«.   
مــن جانــب اخــر أبــدت حكومــة اقليــم كردســتان، امــس الثالثــاء، احترامهــا لتفســير المحكمــة االتحاديــة العليــا للمــادة األولــى 

مــن الدســتور، مؤكــدة ضــرورة أن يكــون ذلــك أساســًا للبــدء بحــوار وطنــي شــامل لحــل الخالفــات الدســتورية بأكملهــا.
وقالــت حكومــة االقليــم فــي بيــان لهــا امــس انــه »بطلــب مــن األميــن العــام لمجلــس الــوزراء اإلتحــادي فــي 2017/11/5، أصــدرت 
المحكمــة اإلتحاديــة العليــا بتاريــخ 2017/11/6 قرارهــا المرقــم }122/إتحاديــة 2017{ حــول تفســير المــادة األولــى مــن الدســتور العراقــي، 
التــي تنــص علــى أن }جمهوريــة العــراق دولــة إتحاديــة واحــدة مســتقلة، ذات ســيادة كاملــة، نظــام الحكــم فيهــا جمهــوري نيابــي 

}برلمانــي{ ديمقراطــي، وهــذا الدســتور ضامــن لوحــدة العــراق{«.
وأضــاف البيــان »تأكيــدًا اللتـــزام إقليــم كردســتان دومــًا بالبحــث عــن حــل الخالفــات بيــن الســلطات اإلتحاديــة واإلقليــم بطــرق 
دســتورية وقانونيــة، وانطالقــًا مــن موقفنــا المعــروف المتمثــل بالترحيــب بجميــع المبــادرات بهــذا االتجــاه وفــي مقدمتهــا مبــادرة 
السيســتاني، وبعــض الشــخصيات العراقيــة، والــدول الصديقــة للشــعب العراقــي حــول العــودة الــى الدســتور لحــل الخالفــات، مــن 

هــذا المنطلــق، نحتــرم تفســير المحكمــة االتحاديــة العليــا للمــادة األولــى مــن الدســتور«.
ــة  ــي منطق ــوات الناســفة ف ــر للعب ــط كــدس كبي ــاء، ضب ــة االســتخبارات العســكرية، امــس الثالث ــا اعلنــت مديري مــن جانبه

ــة. ــة للكرم الصبيحــات التابع
وذكــر بيــان للمديريــة، ان »مديريــة االســتخبارات العســكرية بالتنســيق مــع اســتخبارات عمليــات شــرق االنبــار عثــرت علــى 

كــدس كبيــر للعبــوات الناســفة فــي الكرمــة، منطقــة الصبيحــات«.
واوضح البيان ان »الكدس يحتوي على )160 جلكان نترات سعة 20 لتر للجلكان، و130 عبوة مسطرة(«.

مركز حقوق االنسان الفلسطيني..تتمة
وأضافــت أن مجموعــات المســتوطنين تجوّلــت فــي باحــات المســجد، أثنــاء تأديتهــم لطقــوس تلموديــة قبــل مغــادرة 
ــن المســلمين. ــي اســتفزاز واضــح للمصلي ــاء ف ــص والغن ــدأوا بالرق ــه، وب ــروا أمام ــث تجمه ــاب السلســلة«؛ حي ــن »ب المســجد م

ــة  ــالل، وثماني ــرات االحت ــة عناصــر مــن مخاب ــة، ثالث ــة الصباحي ــن مُقتحمــي المســجد ضمــن الجول وأوضحــت، أن مــن بي
مــن الشــرطة.

يُشــار إلــى أن شــرطة االحتــالل تســمح للمســتوطنين بجولــة اقتحــام ثانيــة تبــدأ مــا بعــد صــالة الظهــر، ولمــدة ســاعة كاملــة، 
مــع العلــم بــأن االقتحامــات تتــم بشــكل يومــي .

مراجع الدين يؤكدون..تتمة
وعقــب حــدوث زلــزال مدمــر ضــرب عــدة محافظــات غــرب البــالد، أعربــت دول عــدة عــن تعازيهــا للشــعب االيرانــي وتضامنهــا 

معــه.
وبعــث الســلطان قابــوس ســلطان عمــان برقيــة عــزاء ومواســاة الــى الرئيــس حســن روحانــي وذلــك فــي ضحايــا الزلــزال الــذي 

ضــرب عــدد مــن المناطــق وراح ضحيتهــا مئــات القتلــي والجرحــي.
ووجــه بابــا الكنيســة الكاثوليكيــة رئيــس دولــة الفاتيــكان برقيــة تعزيــة الــى ايــران بضحايــا زلــزال كرمانشــاه معبــرًا عــن الحــزن 

الشــديد الــذي ألــمّ بــه لــدى تلقيــه هــذا النبــأ، مؤكــدًا علــى تعاطفــه مــع جميــع ضحايــا الزلــزال وأقربائهــم.
ــران  ــًا اي ــان قولــي بــردي محمــدوف الــى رئيــس الجمهوريــة حســن روحانــي معزي وبــدوره ابــرق رئيــس تركمانســتان قرب

ــزال الــذي ضــرب غــرب البــالد. ــا الزل شــعبًا وحكومــًة بضحاي
ــا الشــعب االيرانــي  ــران معزي ــزال فــي اي ــا الزل ــه مــع ضحاي ــو راخــوي ابــدى تضامن ــوزراء اإلســباني، ماريان كمــا ان رئيــس ال

بهــذا الحــادث الرهيــب.
واعربــت الخارجيــة الهولنديــة عــن تعاطفهــا مــع مصابــي وضحايــا الزلــزال الــذي ضــرب ايــران والعــراق وذلــك خــالل تغريــدة 

نشــرها وزيــر خارجيــة هولنــدا علــى حســابه بموقــع التواصــل االجتماعــي تويتــر.
وكذلــك أبــرق رئيــس مجلــس النــواب اللبنانــي نبيــه بــري الــى قائــد الثــورة اإلســالمية  ايــة اهلل الســيد علــى خامنئــي معزيــًا 

بضحايــا الزلــزال الــذي ضــرب إيــران، ومتمنيــًا الشــفاء العاجــل للجرحــى.
كما بعث بري ببرقيتين مماثلتين للتعزية الى الرئيس حسن روحاني، ورئيس مجلس الشورى على الريجاني.

كمــا اعلــن وزراء خارجيــة تركيــا واليابــان وقطــر وجورجيــا فــي برقيــات منفصلــة لوزيــر الخارجيــة االيرانــي محمــد جــواد ظريــف 
اســتعداد بلدانهــم لتقيــدم المســاعدات لمنكوبــي الزلــزال الــذي ضــرب غــرب البــالد.

وأعــرب رئيــس المكتــب السياســي لحركــة المقاومــة اإلســالمية )حمــاس(، إســماعيل هنيــة عــن تعازيــه ومواســاته للرئيــس 
حســن روحانــي وللشــعب اإليرانــي بســقوط ضحايــا الزلــزال الكبيــر الــذي ضــرب عــددا مــن المحافظــات غربــي البــالد.

كمابعــث رئيــس المجلــس السياســي األعلــى فــي اليمــن صالــح الصمــاد برقيــة عــزاء ومواســاة الــى الرئيــس حســن روحانــي 
وذلــك فــي ضحايــا الزلــزال الــذي ضــرب عــدد مــن المناطــق وراح ضحيتهــا مئــات القتلــي والجرحــي.

ــذي ضــرب غربــي البــالد  ــزال ال ــا الزل ــا مــع عوائــل ضحاي ــه عــن تعاطفه ــا عبــرت خالل ــة بيان ــة األرجنتيني وأصــدرت الخارجي
مســاء األحــد.

ــر  ــالل االحم ــوادر اله ــم الدعــم لك ــر لتقدي ــب االحم ــاورر« اســتعداد الصلي ــر م ــي »بيت ــر الدول ــب االحم ــن رئيــس الصلي واعل
ــالد. ــي غــرب الب ــزال ف ــة بالزل ــي المناطــق المنكوب ــي ف االيران

وعبــرت ماليزيــا حكومــة وشــعبا عــن مواســاتها وتعاطفهــا مــع عوائــل ضحايــا الزلــزال الــذي ضــرب غــرب البــالد خــالل بيــان 
أصدرتــه الخارجيــة الماليزيــة.

كمــا أعربــت الواليــات المتحــدة األميركيــة، عــن تعازيهــا فــي ضحايــا الزلــزال الــذي ضــرب إيــران والعــراق وأودى بحيــاة مئــات 
األشــخاص.

عشرات البرلمانيين االوروبيين..تتمة
ويديــر الســيد الوداعــي معهــد البحريــن للديمقراطيــة والحقــوق )بيــرد( ومقــره لنــدن، و”هــو مدافــع بــارز عــن حقــوق اإلنســان، 
وقــد تعــرض ألعمــال انتقاميــة متكــررة مــن قبــل حكومــة البحريــن، ومنــذ عــام 2016، واصلــت الســلطات اعمــال االنتقــام ضــد أفــراد 
أســرته، وترهيــب زوجتــه ومقاضــاة أهلــه”، بحســب مــا جــاء فــي موقــع المركــز األوروبــي للديمقراطيــة وحقــوق االنســان الــذي نشــر 

خبــر الرســالة.
وأشــارت الرســالة الــى اعتقــال والــدة زوجــة الوداعــي، الســيدة هاجــر منصــور حســن )49 عامــا( وابنهــا  ســيد نــزار الوداعــي )1٨ 
عامــا(، وابــن عمــه محمــود مــرزوق منصــور)29 عامــا(، واتهمتهــم الســلطات بــزرع “قنابــل مــزورة” فــي جنــوب غــرب العاصمــة المنامــة. 
وهــم محتجــزون حاليــا فــي البحريــن ويواجهــون محاكمــات بتهــم إرهابيــة ملفقــة، تســتند إلــى حــد كبيــر إلــى “اعترافــات” قســرية 

مســتخرجة نتيجــة للتعذيــب وغيــره مــن ضــروب ســوء المعاملــة و “مصــادر ســرية”.
وفــي الرســالة أيضــا، كــرّر أعضــاء البرلمــان األوروبــي الشــكاوى التــي أثارهــا ســتة خبــراء مــن مكتــب مفــوض األمــم المتحــدة 
الســامي لحقــوق اإلنســان، وتقاريــر منظمــة العفــو الدوليــة بشــأن ادعــاءات االعتقــال التعســفي والتعذيــب وســوء المعاملــة لعائلــة 

الســيد الوداعــي، وأن احتجازهــم يمثــل “محاولــة واضحــة إلجبــاره علــى وقــف أنشــطته الســلمية وتكميمــه مــن بعيــد«.
ومــن ضمــن البرلمانييــن الموقعيــن علــى الرســالة: جولــي وارد، وبياتريــز بيســيرا باستيريتشــيا، نائبــة رئيــس اللجنــة الفرعية 
لحقــوق اإلنســان، وباربــرا لوكبيهلــر، نائبــة رئيــس اللجنــة الفرعيــة لحقــوق اإلنســان التــي التقــت ســيد الوداعــي فــي يونيــو 2015، 

كلــود مورايــس، رئيــس لجنــة الحريــات المدنيــة والعــدل والشــؤون الداخليــة.
وحثــت أليشــيا ماريــا موســكا، نائبــة رئيــس الوفــد للعالقــات مــع شــبه الجزيــرة العربيــة، علــى وضــع حــد للمضايقــات 

واالســتهداف المســتمرين لعائلــة الســيد أحمــد الوداعــي، ودعــت إلــى اإلفــراج الفــوري وغيــر المشــروط عنهــم.
كمــا أكــد الموقعــون علــى الرســالة دعــوة حكومــة آل خليفــة إلــى إســقاط التهــم الموجهــة إلــى عائلــة الوداعــي “ألنهــا تســتند 
ــق بحــاالت التعذيــب وســوء  ــة فيمــا يتعل ــة تــم انتزاعهــا بالقــوة”، و”أن تكفــل إجــراء تحقيقــات ومقاضــاة كامل إلــى اعترافــات كاذب

المعاملــة المبلــغ عنهــا”.
وحــث الموقعــون الســيدة موغيرينــي علــى أن “تديــن علنــا جميــع أعمــال تخويــف المعارضــة”، وأن تدعــو إلــى اإلفــراج عــن 

جميــع المدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان وأقاربهــم وحمايتهــم.
ورحب المركز األوروبي للديمقراطية وحقوق االنسان بهذه المبادرة التي تقودها جولي وارد.

الرئيس روحاني: الجميع حكومة..تتمة
المناطــق المنكوبــة فــي غــرب البــالد؛ مؤكــدا علــى اهميــة توفيــر حاجياتهــم االساســية بمــا فيهــا الســكن المؤقــت واعــادة 

ــاء منازلهــم المدمــرة. بن
ــاء المناطــق  ــه اليــوم االربعــاء موضــوع اعــادة بن ــوزراء ســيبحث ضمــن جــدول اعمال ــة ان مجلــس ال ــال رئيــس الجمهوري وق

ــزال كرمانشــاه. المنكوبــة فــي زل
ودعــا رئيــس الجمهوريــة الجميــع بمــا فــي ذلــك المؤسســات الحكوميــة الــى توظيــف كافــة االمكانيــات لديهــا بهــدف دعــم 

ومســاعدة المتضرريــن فــي مناطــق الزلــزال؛ مصرحــا ان مســؤولية الحكومــة فــي هــذا االطــار تكمــن فــي تقديــم مســاعدات ماليــة 
وقــروض طويلــة االمــد.

واكــد قائــال: ان االجهــزة الحكوميــة مطالبــة باســتخدام كافــة الطاقــات لتوفيــر االمــن والخدمــات العالجيــة ومتابعــة شــؤون 
المتضرريــن فــي الزلــزال؛ مضيفــا ان اليــوم هــو يــوم التماســك والتعــاون بيــن الشــعب والمســؤولين.

وقــال الرئيــس روحانــي: الشــعب والقــوات المســلحة ســتقف وبــكل قدراتهــا وامكانياتهــا الــى جانــب المتضرريــن مــن الزلــزال 
لعــودة االوضــاع المعيشــية للشــعب الــى حالتهــا العاديــة.

ووصــل الرئيــس حســن روحانــي صبــاح امــس الثالثــاء الــى محافظــة كرمانشــاه )غــرب البــالد( لتفقــد المناطــق المتضــررة 
ــن  ــي المتضرري ــى اوضــاع االهال ــي لالطــالع المباشــر عل ــالث باباجان ــاب وقصــر شــيرين وث ــدن ســربل ذه ــا م ــزال بمافيه بالزل

واحتياجاتهــم.
وضــرب زلــزال شــديد بقــوة 7.3 درجــات علــى مقيــاس ريشــتر محافظــة كرمانشــاه مســاء االحــد الماضــي واســفر عــن ســقوط 

مئــات الضحايــا وآالف الجرحــى.
ــزال، بحاجــة لبنــاء 30 الــف وحــدة ســكنية، بعــد تدميــر 11 الــف  وشــدد رئيــس الجمهوريــة أن المناطــق المتضــررة جــراء الزل

منــزل فــي االريــاف و4500 فــي المــدن.
ــة  ــة االغاث ــأن آلي ــم بش ــات نظره ــم ووجه ــتمعا لحديثه ــن مس ــن الجرحــى والمتضرري ــددا م ــي، ع ــس روحان ــى الرئي والتق

ــاس. ــاكل الن ــور ومش ــة االم ــة لمعالج ــه الالزم ــدر تعليمات ــث أص ــة، حي ــاكل القائم ــص والمش والنواق
ووعد رئيس الجمهورية بتخصيص اعانات لالسكان المؤقت، الى أن تمنح قروض للسكن الدائم.

ــزال الــذي ضــرب محافظــة كرمانشــاه  مــن جانبــه قــال مديــر العالقــات العامــة لدائــرة الطــب العدلــي فــي كرمانشــاه ان الزل
ــاع. ــال و7460 جريحــا وان العــدد مرشــح لالرتف ــف 530 قتي خل

وكان زلــزال بقــوة 7.3 درجــات علــى مقيــاس ريختــر ضــرب مســاء االحــد محافظــات غــرب وشــمال غــرب البالد.وفــي االطــار 
ذاتــه اعلــن محافــظ كرمانشــاه هوشــنك بازونــد بــان الزلــزال الــذي ضــرب المحافظــة مســاء االحــد الحــق خســائر بـــ 7 مــدن و 1930 

قريــة فــي المحافظــة وخلــف اضــرارا ماديــة جســيمة، فضــال عــن مئــات القتلــى واالف الجرحــى.
ــذي ضــرب غــرب  ــزال ال ــة ســربل ذهــاب مــن تحــت انقــاض الزل ــي مدين ــاء ف ــراد احي ــاء انتشــال 6 اف ــم أمــس الثالث كمــا ت
البــالد، وهــم أم وابنتهــا وامــرأة و3 رجــال آخريــن تــم العثــور عليهــم بواســطة الــكالب المدربــة لفريــق تابــع لجمعيــة الهــالل اإلحمــر 

االيرانــي.
وقــام وفــد مــن ممثلــي ســماحة قائــد الثــورة االســالمية أمــس الثالثــاء بجولــة تفقديــة فــي المناطــق المتضــررة مــن الزلــزال 

واالطــالع المباشــر علــى اوضــاع االهالــي المتضرريــن واحتياجاتهــم وعمليــات اإلغاثــة وحجــم الخســائر.
وســيقدم ممثلــو ســماحة القائــد الخامنئــي فــي ختــام مهامهــم، تقريــرا الــى قائــد الثــورة االســالمية حــول احتياجــات اهالــي 

المناطــق التــي ضربهــا الزلــزال.
هــذا ونقــل حــرس الثــورة االســالمية أكبــر مستشــفى ميدانــي فــي البــالد مــن اصفهــان إلــى كرمانشــاه لرعايــة المصابيــن 

فــي المناطــق المنكوبــة إثــر الزلــزال.
ويضم هذا المسشتفى الميداني معدات طبية كاملة في مختلف االختصاصات إضافة كميات كبيرة من األدوية.

وعلــى الصعيــد ذاتــه اعلــن مكتــب المرجــع الدينــي االعلــى الســيد علــي السيســتاني، ان ســماحته افتــي بالجــواز لمقلديــه 
كــي يتبرعــوا بنصــف 'حصــة اإلمــام' لصالــح المنكوبيــن بالزلــزال الــذي ضــرب غــرب ايــران.

وقــال المكتــب ان ســماحته أعــرب عــن تضامنــه مــع المتضرريــن مــن الزلــزال فــي غــرب إيــران، ســائال البــاري تعالــى بالشــفاء 
العاجــل للمصابيــن؛ كمــا أجــاز لمقلديــه أن يتبرّعــوا بنصــف حصــة اإلمــام )عليــه الســالم( لتوفيــر الحاجيــات الضروريــة للعوائــل 

المتضــررة.

الجعيد: إحباط في..تتمة
 المستقبل  أال تحصل، وجاءت ضمنيا في اطار الضغط على السعودية« حسبما افاد موقع النشرة االخباري.

وشــدد الجعيــد فــي حديــث تلفزيونــي علــى »ان مــا رتــب للحريــري فــي الريــاض لــم يحــظ برضــى جمهــور تيــار المســتقبل 
ومؤيــدي الحريــري«، وإذ نفــى ان تكــون المعلومــات التــي بثتهــا  قنــاة العربيــة  صحيحــة بــأن قناتــي المســتقبل وال MTV قطعتــا 
ارســالهما فــي مناطــق  الضاحيــة الجنوبيــة ، اكــد »ان جمهــور المقاومــة كان متشــوقا لســماع مــا ســيقوله رئيــس الحكومــة ســعد 

الحريــري وهــو تابــع المقابلــة التلفزيونيــة«.
واثنــى الجعيــد »علــى حــرص جمهــور رئيــس الحكومــة ســعد الحريــري علــى  الوحــدة الوطنيــة ، وبشــكل خــاص فــي  طرابلــس 

، والــذي ولــم يتجــاوب مــع الدعــوات التحريضيــة مــن جانــب  اشــرف ريفــي  بعــد احــراق صــورة  ولــي العهــد الســعودي »، وكشــف ان 
»مــا كانــت تعــده الســعودية للبنــان كان خطــرا جــدا ويشــبه الجــو الــذي ســاد فــي العــام 19٨2 قبيــل االجتيــاح االســرائيلي، وهــذا مــا 

اكدتــه دوائــر  رئاســة الجمهوريــة » .

طيران العدوان السعودي..تتمة
حاســم تجــاه هــذه الجرائــم ضــد اإلنســانية والعمــل علــى إيقــاف هــذا العــدوان والســماح باســتئناف كافــة الرحــالت المدنيــة 

مــن وإلــى مطــار صنعــاء الدولــي. 
مــن جانبهــا نفــت ادارة مؤسســة موانــئ البحــر األحمــر اليمنيــة موضــوع إعــادة فتــح مينــاء الحديــدة امــام الســفن التجاريــة 

ــة . و االغاثي
ولفتــت المؤسســة الــى ان “مينــاء الحديــدة لــم يســتقبل اي ســفينة تجاريــة او اغاثيــة ســواء علــى ارصفتــه او الغاطــس التابــع 

للمينــاء، او حتــى اشــعار رســمي بالوصــول الــى الغاطــس الــى حيــن كتابــة هــذا البيــان”.
واســتغربت “نشــر وكاالت عالميــة اخبــار هامــة تخــص الشــعب اليمنــي الصامــد عــن )مصــدر مالحــي مفضــآ عــدم الكشــف 

عــن هويتــه( فــي تصريــح غيــر مســئول و غيــر جــدي”.
ــع  ــة و المواق ــوكاالت االعالمي ــة لل ــي المســاءلة القانوني ــي ف ــا القانون ــظ بحقه ــا “تحتف ــا انه ــي بيانه واوضحــت المؤسســة ف
االخباريــة التــي نشــرت تصريــح منســوب  لنائــب رئيــس مجلــس االدارة المهنــدس  يحيــى عبــاس شــرف الديــن دون الرجــوع  

اليــه او حتــى موافقتــه”.
وتهيــب مؤسســة موانــئ البحــر االحمــر اليمنيــة باإلخــوة اإلعالمييــن تحــري المصداقيــة عنــد نشــر هــذه االخبــار و خاصــة 

خــالل هــذه الفتــرة الهامــة مــن حيــاة اليمــن و اليمنييــن.
يذكــر بــان قــوات العــدوان االميركــي الســعودي علــى اليمــن مــا تســمى نفســها بـــ “التحالــف لــم تســمح  للباخــرة ) امــازون 

( وتحمــل علــى متنهــا 25000 طــن مــن المــواد الغذائيــة بالدخــول الــى مينــاء الصليــف بالرغــم مــن اســتكمالها كافــة التصاريــح”.
علــى الصعيــد ذاتــه، جــددت منظمــة األمــم المتحــدة مطالبتهــا ، بالرفــع الكامــل للحصــار الــذي يفرضــه منــذ أســبوع تحالــف 

العــدوان الســعودي علــى اليمــن.
وصــرّح المتحــدث باســم المنظمــة الدوليــة ســتيفان دوجاريــك أن المنظمــات االنســانية بحاجــة الــى »وصــول كامــل« إلــى كل 
الموانــئ والمطــارات. وأشــار إلــى أن األمــر ال يتعلــق بالوصــول فقــط الــى بعــض الموانــئ، الن االمــر يتطلــب بعدهــا المــرور عبــر 

خطــوط مواجهــة اليصــال المســاعدة االنســانية.
واعتبــر أن االمــر ملــح و«العــدّ العكســي بــدأ« مضيفــا »ال يــزال هنــاك 11 يومــا قبــل نفــاذ مخــزون األرز«، »97 يومــا )قبــل نفــاذ( 

مخــزون القمــح«، »خــالل 20 يومــا لــن يعــود هنــاك ديــزل فــي الشــمال وخــالل 10 أيــام )ســينفذ( الوقــود« فــي هــذه المنطقــة.
ولفت الى أن األسعار ارتفعت بشكل كبير.

وقــال ان مــن بيــن تداعيــات الحصــار »تراجــع الوضــع الصحــي بســرعة«، مضيفــا »جميــع الســكان فــي اليمــن يعتمــدون علــى 
واردات المــواد الغذائيــة والمحروقــات واألدويــة. أكثــر مــن 17 مليــون يمنــي، أي أكثــر مــن ثلثــي الســكان، يعيشــون فــي ظــل نقــص 

التغذية«.
مــن جهتهــا، اكــدت الســعودية عبــر ســفيرها لــدى األمــم المتحــدة عبــد اهلل المعلمــي خــالل مؤتمــر صحافــي اإلثنيــن، أن كل 

المرافــئ والمطــارات ســيُعاد فتحهــا »عندمــا ســنصبح راضيــن عــن تعزيــز اجــراءات مراقبــة« الشــحنات.
ــكل  ــالده مفتوحــة ل ــداهلل، إنَّ حــدود ب ــن عب ــوي ب ــن عل ــي يوســف ب ــة العمان ــر الشــؤون الخارجي ــال وزي ــة اخــرى ق مــن جه

ــم. ــى بالده ــن إل ــن والعائدي ــن المغادري اليمنيي
وأضــاف الوزيــر علــوي أنَّ بــالده “تســاعد اليمنييــن باألســاليب الواضحــة الداعيــة إلــى التعقــل والحــوار، وحدودنــا مفتوحــة لــكل 
اليمنييــن الذيــن يذهبــون إلــى الــدول األخــرى والــذي يأتــون مــن الخــارج إلــى اليمــن، وهــذا األمــر فتــح لمالقــاة بيــن اليمنييــن 

الشــماليين والجنوبييــن”.
وقــال بــن علــوي: “إنَّ اليمنييــن أشــقاءنا وجيراننــا ونســعى معهــم وغيرهــم لنصــل لحــل االختالفــات وســنتمكن عنــد حالــة 
مــن غــض النظــر فــي الماضــي والنظــر إلــى المســتقبل” ، مشــيرًا إلــى أنَّ األزمــة اليمنيــة معقــدة “إلــى حــدٍ مــا لكــن لــو تحــاور 

اليمنييــن مــن أجــل المســتقبل ســيتغلبون علــى هــذه المشــكلة”.
هــذا وكشــف مصــدر يمنــي مقــرب مــن الرئيــس الهــارب هــادي، عــن دور الســعودية فــي إفشــال مســاعي اإلمــارات، العاملــة 
ضمــن التحالــف الــذي تقــوده الريــاض ضــد اليمــن، فــي إنشــاء مــا يســمى »النخبــة المأربيــة« فــي محافظــة مــأرب شــمال شــرق 

البــالد.
وقــال المصــدر، الــذي رفــض الكشــف عــن اســمه، إن هنــاك صراعــا خفيــا بيــن الريــاض وأبوظبــي بــدأت مالمحــه فــي رفــض 

األولــى مســاعي الثانيــة تشــكيل قــوة عســكرية مواليــة لهــا فــي مدينــة مــأرب، الغنيــة بالنفــط.
ــوة  ــادة الق ــرة لقي ــم األخي ــي«، اختارته ــة »أبوظب ــن حكوم ــن م ــادة عســكريين مدعومي ــت أســماء ق ــة طلب وأضــاف أن المملك

العســكرية، التــي بــدأت فــي تدريبهــا قبــل أشــهر؛ تمهيــدا لنشــرها فــي مــأرب، أكثــر المــدن الخاضعــة لســيطرة الحكومــة الشــرعية 
اســتقرارا.

ــول  ــى حق ــأرب، والســيطرة عل ــي محافظــة م ــي ف ــف األمن ــم بالمل ــي التحك ــن ف ــا أوضــح المصــدر أن مســاعي اإلماراتيي كم
النفــط والغــاز فيهــا، قوبلــت برفــض رســمي مــن الســلطات المدنيــة والعســكرية فيهــا، وهــو مــا خلــف حالــة عــداء إماراتيــة مســتترة 

ألبنــاء هــذه المحافظــة.
ــا غاشــما علــى اليمــن لــم يســلم منــه البشــر او الحجــر وأوقــع آالف الشــهداء مــن  وتقــود الســعودية منــذ 25 اذار 2015 عدوان

ــال والنســاء والعائــالت. ــن وارتكــب عشــرات المجــازر البشــعة بحــق االطف اليمنيي
ميدانيــا، تواصــل قناصــة الجيــش واللجــان الشــعبية حصــد المزيــد مــن المرتزقــة فــي الجبهــات الداخليــة والتــي كان آخرهــا 

قنــص العشــرات منهــم فــي الجــوف ومــارب حيــث قتــل 20 مرتزقــا فــي جبهــات صــرواح والغيــل والمتــون واصيــب آخــرون.
كمــا قتــل أكثــر مــن 20 مرتزقــا بنيــران قناصــة الجيــش واللجــان الشــعبية فــي جبهــات مــارب ونهــم وتعــز والجــوف، ليتجــاوز 

عــدد المرتزقــة الذيــن حصدتهــم قناصــة الجيــش واللجــان أكثــر مــن 100 قتيــل وجريــح فــي أقــل مــن ســت أيــام.

هاآرتس: إحباط سعودي..تتمة
ــب  ــل ابي ــم ت ــل أوال أن تهاج ــت تأم ــث كان ــي، حي ــي الماض ــن ف ــرائيليًا مرتي ــكريًا إس ــاًل عس ــع عم ــعودية تتوق ــت الس وكان
ــا  ــى تدخــل الجيــش اإلســرائيلي ضــد الرئيــس الســوري بشــار األســد، وفــي كلت ــم اعتمــدت عل ــة، ث ــة اإليراني المنشــآت النووي

ــرة. ــون األخي ــن تك ــة، ول ــل ثالث ــة أم ــدو اإلســرائيلي بخيب ــى الع ــا عل ــل، لتصــاب برهانه ــة أم ــت بخيب ــن مني الحالتي

الرئيس الفرنسي يمهل..تتمة
وأضافــت المصــادر »أن ماكــرون أجــرى مكالمــة هاتفيــة مــع األميــن العــام لألمــم المتحــدة أنطونيــو غوتيريــش ليطلعــه علــى 

تطــورات األوضــاع ولبحــث مبــادرات يمكــن اتخاذهــا فــي إطــار األمــم المتحــدة«.
وتحــدث المســؤول الفرنســي »أنــه فــي حالــة انتهــاء المهلــة وعــدم عــودة الحريــري فــإن اإليليزيــة ســيدرس بقــوة احتماليــة 
الذهــاب إلــى مجلــس األمــن وهــو مــا ســيحدث خــالل اجتمــاع يعتــزم ماكــرون عقــده مــع غوتيريــش علــى هامــش مؤتمــر المنــاخ 

فــي مدينــة »بــون« الفرنســية«.

باحثونا ينتجون لدائن..تتمة
وأضــاف أن البالســتيك، عقــب االســتهالك، يتحــول إلــى نفايــات تتــرك فــي الطبيعــة، مايشــكل معضلــة بيئيــة، لذلــك ســعينا 

إلنتــاج لدائــن قابــل للتحلــل. 
وتابــع: إن حوالــي 60% مــن النفايــات البالســتيكية فــي إيــران والعالــم تعــود الــى االغلفــة، موضحــا إن إنتــاج بالســتيك قابــل 

للتحلــل يمكنــه معالجــة المشــكلة عبــر خفــض وقــت التحلــل.
ووفقــا لعضــو الهيئــة التدريســية فــي جامعــة أميــر كبيــر التكنولوجيــة، فــإن إنتــاج هــذه اللدائــن قــد اســتند إلــى إضافــات طبيعيــة 

ذات قاعــدة نباتيــة تتحلــل بعــد االســتهالك وتعــود إلــى الــدورة الطبيعيــة.
وأكــد أن االختبــارات المعياريــة قــد أجريــت علــى المنتــج الجديــد، موضحــا »إن البالســتيك المتحلــل يرحــب بــه فــي مختلــف 

القطاعــات الصناعيــة، ونعتــزم اســتخدام هــذه اللدائــن فــي صناعــة تعبئــة وتغليــف المــواد الغذائيــة«.
ونوه أحمدي الى ان هذه اللدائن قد اختبرت من قبل بعض الصناعات وتجري عليها حاليا اختبارات طويلة األمد«.

وقــال »ان المــواد البالســتيكية الجديــدة ليــس لهــا خصائــص ســامة وكيميائيــة، ويمكنهــا التحلــل«، مضيفــا ان هــذا النــوع مــن 
البالســتيك قــد انتــج علــى مقيــاس شــبه صناعــي.

واليتي: تواجدنا في العراق..تتمة
ولفت الــى أن المباحثــات مــع الحريــري لــم تجــر فــي اجــواء غيــر وديــة ولــم تكــن هنــاك اي مشــاحنات كمــا قيــل الحقــا وكمــا 

يحــاول ان يوحــي اليــه الســعوديون وكل مــن ال يريــد الهــدوء للبنــان وال يطيــق العالقــات االســتراتيجية بيــن البلديــن.
وأردف مستشــار قائــد الثــورة االســالمية تعليقــًا علــى المســتجدات األخيــرة فــي الســاحة الســورية، قائــال: الرقــة مدينــة ســوريا 

والجميــع يعرفــون ذلــك، مؤكــدًا أن الرقــة ســتعود الــى ســوريا.
واعتبــر ان دول العــراق وســوريا وتركيــا وايــران ولبنــان تجمعهــا اواصــر األخــوة وجميعهــم ضــد امريــكا، مؤكــدًا أن امريــكا 

ــًا. ــة قريب ــن المنطق ــتُطرَد م س
ــدول  ــم الســعوديين ضــد ال ــا لظل ــي تأييده ــك ال يعن ــن ذل ــات لك ــي المحادث ــا اي مشــكلة ف ــران ليــس لديه وأوضــح ان طه

ــاب.  ــم االره ــي دع ــات ال تعن ــة، فالمحادث ــر العربي ــة وغي العربي


