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العبادي: توحيد العراق..تتمة
وقــال عثمــان فــي تصريــح صحفــي امــس  االربعــاء :« ان حكومــة اقليــم كردســتان تنتظــر جــواب الحكومــة االتحاديــة ، 
بتحديــد موعــد لغــرض ارســال وفــد مــن حكومــة اقليــم كردســتان وممثليــن مــن كافــة االحــزاب الكرديــة الــى بغــداد لغــرض 

بــدء حــوار لحــل المشــاكل العالقــة«.
واوضــح:« ان  برلمــان كردســتان وحكومــة االقليــم ترغبــان بإجــراء حــوار مــع بغــداد بأقــرب وقــت ممكــن ، الن االقليــم 
بحاجــة الــى االمــوال لحــل مشــاكل رواتــب موظفــي االقليــم واعطــاء االقليــم نســبة مــن الموازنــة العامــة للســير بعمليــة 

البنــاء واالعمــار وامــور اخــرى ».
واشــار الــى ان الكــرة اصبحــت فــي ملعــب رئيــس الــوزراء حيــدر العبــادي ، بتحديــد موعــد لزيــارة وفــد االقليــم الــى 
بغــداد إلجــراء الحــوار« ، الفتــا الــى ان » رئيــس الــوزراء االقليــم اعلــن فــي وقــت ســابق اســتعداد اقليــم كردســتان لتســليم 

جميــع المنافــذ الحدوديــة وحــل جميــع المشــاكل العالقــة بحســب الدســتور .
وبيّــن :«ان التدخــل الدولــي فــي االزمــة الحاليــة بيــن بغــداد واربيــل يقتصــر علــى المطالبــة بإجــراء حــوار جــدي بيــن 

الطرفيــن فقــط بــدون امــور اخــرى«.   
مــن جهــة اخــرى اعلــن القيــادي فــي الحشــد الشــعبي جــواد الطليبــاوي، امــس االربعــاء، أن فصائــل الحشــد انهــت 
جميــع االســتعدادات العســكرية الخاصــة لتحريــر مــا تبقــى مــن الجزيــر الغربيــة وصــوال الــى الحــدود العراقيــة - الســورية.

وقــال الطليبــاوي فــي بيــان تلقــت )وطــن نيــوز( نســخة منــه، إن »فصائــل الحشــد انهــت جميع االســتعدادات العســكرية 
الخاصــة بتحريــر مــا تبقــى مــن الجزيــرة الغربيــة وصــوال الــى الحــدود العراقيــة - الســورية«.

وأكد أن »المعركة ستكون خاطفة وسريعة وسيعلن بتحقيق اهدافها والنصر العسكري على داعش«. 

العالم يحذّر ترامب معتبرا..تتمة
ورأت الخارجيــة الســورية أن “هــذه الخطــوة الخطيــرة لــإدارة األميركيــة تبيّــن بوضــوح اســتهتار الواليــات المتحــدة 
بالقانــون الدولــي”، متهمــة واشــنطن بأنهــا هــي مــن تغــذي الصراعــات والفتــن فــي العالــم علــى حســاب دمــاء الشــعوب، 
ــة  ــت بوضــع “حــد لمهزل ــه، وطالب ــي برمت ــد الســلم الدول ــا وغطرســتها وتهدي ــان اســتمرار هيمنته ــن أجــل ضم ــك م وذل

التطبيــع المجانــي” لبعــض األنظمــة العربيــة التــي تصــب فــي خدمــة المشــروع الصهيونــي.
مفتــي الجمهوريــة اللبنانيــة بــدوره قــال إّن االعتــراف بالقــدس عاصمــة إلســرائيل هــو أمــر مرفــوض وخطــوة للقضــاء 

علــى القضيــة الفلســطينية.
بــدوره قــال المتحــدث باســم حركــة »حمــاس« الفلســطينية ســامي أبــو زهــري إن االحتــالل الصهيونــي  ليــس لــه 

أرض فــي فلســطين حتــى تكــون لــه عاصمــة.
وأفــادت وكالــة تســنيم الدوليــة لالنبــاء ان ســامي أبــو زهــري اكــد فــي تغريــدة لــه علــى حســابه علــى موقــع »تويتــر« 

أبــو زهــري أن »هــذه الجولــة مــن الصــراع لــن تنتهــي إال بالنــدم والخســارة لالحتــالل«.
كالم أبــو زهــري يأتــي ردًا علــى خطــوة الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب المرتقبــة بشــأن اعترافــه بالقــدس عاصمــة 

إلســرائيل ونقــل الســفارة األميركيــة إليهــا.
مــن جهتهــا أفــادت وســائل إعــالم إســرائيلية باعتقــال الجيــش اإلســرائيلي صبــاح امــس األربعــاء أميــن عــام حركــة 
»فتــح« فــي مدينــة القــدس شــاي مطــور، كمــا أشــارت إلــى أن جيــش االحتــالل اعتقــل مســاء الثالثــاء 8 فلســطينيين 

فــي الضفــة الغربيــة
ــد  ــكا دونال ــس أمري ــالغ رئي ــاول ب ــدم تن ــو، وزراءه ع ــن نتنياه ــرائيل، بنيامي ــس وزراء إس ــر رئي ــرى أم ــة اخ ــن جه  م
ترامــب، نقــل ســفارة بــالده للقــدس. فــي حيــن يســتعد الجيــش وأجهزتــه األمنيــة، الحتمــال نشــوب انتفاضــة فلســطينية.

ولــم ينــف بنياميــن نتنياهــو فــي جلســة مغلقــة فــي الكنيســت، وجــود اســتعدادات لنشــوب انتفاضــة كهــذه، إال أنــه 
زعــم عــدم معرفتــه بطبيعــة القــرار األمريكــي الــذي قــد تتأكــد حقيقتــه امــس األربعــاء، فــي خطــاب لترامــب حــول السياســة 

األمريكيــة الخارجيــة.
وقالــت وســائل إعــالم إســرائيلية، إن نتنياهــو طلــب مــن جميــع وزرائــه التــزام الصمــت، وعــدم التعقيــب علــى إبــالغ 
ترامــب للملــك عبــد اهلل الثانــي، وللرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس، بقــراره نقــل الســفارة األمريكيــة مــن تــل أبيــب 

إلــى القــدس. كمــا التزمــت الصمــت قــوى معارضــة إســرائيلية.

وزير الداخلية: اسبوع الوحدة..تتمة
ــورات  ــم التط ــك فه ــة، وكذل ــالمية االيراني ــة اإلس ــل الجمهوري ــن قب ــارك م ــج المب ــذا النه ــرورة ه ــة وض ــر أهمي واعتب
الجاريــة فــي المنطقــة يتطلــب االعتقــاد والعزيمــة الجــادة والعمليــة لقــادة العالــم اإلســالمي ألن األعــداء واصحــاب النوايــا 
الســيئة للعالــم اإلســالمي يــرون ان مصالحهــم تضيــع لذلــك يحاولــون تأجيــج الفرقــة والشــقاق بيــن المســلمين وممارســة 
ــه  ــتفادة من ــة« واالس ــدة الكلم ــدأ »وح ــى مب ــز عل ــي التركي ــا ينبغ ــالمي فيم ــم اإلس ــي العال ــن ف ــة والفت ــداع والكراهي الخ
ــة لتأجيــج االنقســامات  فــي طريــق تشــكيل األمــة اإلســالمية الواحــدة ألن االســتكبار العالمــي يحيــك المؤامــرات الرامي

والتناقضــات الكبيــرة  فــي الحــرب ضــد المســلمين.
ووصــف الوحــدة بمثابــة رمــز انتصــار الشــعب واالبتعــاد عــن الخالفــات الطائفيــة أمــرا واجبــا وضروريــا، موضحــا الشــك 
ــف لذلــك ينبغــي بــذل المســاعي مــن اجــل تمتيــن اواصــر المحبــة  ــن والتكات ــل التضام ان اي نجــاح يتحقــق فــي ظ
والصداقــة بيــن صفــوف االمــة االســالمية والعمــل علــى صنــع حيــاة تقــوم علــى اســس الســالم فــي ظــل االحتــرام المتبــادل 

بعيــدا عــن النعــرات الطائفيــة والقوميــة.

الرئيس روحاني: مسؤولية عدم..تتمة
ــرة جــدا تجــاه القــدس،  ــة كبي ــدول االســالمية والمســلمين فــي هــذه المرحل ــر الرئيــس االيرانــي مســؤولية ال واعتب

قائــال، يجــب علــى جميــع الــدول الحــرة فــي العالــم القيــام بخطــوة رادعــة فــي وجــه قــرار واشــنطن.
ــاون  ــة التع ــي منظم ــدول االعضــاء ف ــادة ال ــاع الطــارىء لق ــي االجتم ــة االســالمية ستشــارك ف واضــاف، ان الجمهوري

االســالمي.
وفــي بدايــة االتصــال، هنــأ روحانــي بعيــد المولــد النبــوي الشــريف)ص(، وشــكر نظيــره التركــي العرابــه عــن اســفه 
ــذل  ــى حــرس الحــدود االيرانــي واستشــهاد احــد حــرس الحــدود، قائــال، نحــن مســتعدون لب ــداء ارهابــي عل ــوع اعت لوق

ــة االرهابييــن. ــز امــن الحــدود ومحارب ــا لتعزي ــع قدراتن جمي
ــى حــرس الحــدود االيرانــي واستشــهاد احــد  ــداء ارهابــي عل ــوع اعت ــدوره اعــرب الرئيــس التركــي عــن اســفه لوق ب
حــرس الحــدود، قائــال، ان هــذا الحــادث اثبــت لنــا ان تعزيــز التعــاون بيــن البلديــن فــي محاربــة االرهــاب يحظــى باهميــة 

خاصــة.
واشــار اردوغــان الــى قــرار الرئيــس االمريكــي بشــأن اعــالن القــدس كعاصمــة للكيــان الصهيونــي، مضيفــًا، ان هــذا 
القــرار المقلــق والجــرىء لترامــب ناجــم عــن الخالفــات الداخليــة فــي العالــم االســالمي واليــوم يجــب علــى العالــم 

ــذه الخطــوة. ــه ومعارضــة ه ــار وحدت االســالمي اظه
ــرارات االمــم المتحــدة حــول  ــع ق واكــد الرئيــس التركــي ان هــذه الخطــوة االمريكيــة تنتهــك حقــوق االنســان وجمي

القــدس الشــريف.
ودعــا الرئيــس التركــي الــذي يتــرأس الــدورة الحاليــة لمنظمــة التعــاون االســالمي، عقــد اجتمــاع طــارىء لقــادة الــدول 

االعضــاء فــي هــذه المنظمــة خــالل االيــام القادمــة.
وأضــاف، ان هــذه القضيــة والمشــكلة ســتؤدي الــى تصعيــد المواجهــات واالحــداث الســيئة فــي المنطقــة، ويجــب علــى 

العالــم االســالمي اظهــار وحدتــه وتضامنــه للعالــم فــي وجــه هــذه القضيــة.

آية الله نوري همداني..تتمة
ولفــت هــذا المرجــع الدينــي الــى انــه لــو اجتمــع االنــس والجــن لــن يســتطيعوا االتيــان بمثــل القــرآن الكريــم بــل 
عجــزوا عــن االتيــان بســورة مثلــه لذلــك فانــه اعلــى معجــزة للرســول االكــرم )ص( والــذي يضــم جميــع جوانــب الحيــاة.

واكد انه من اجل الحفاظ على الثورة االسالمية ينبغي معرفة اعداءها والسير على نهج القرآن الكريم.

طهران: ايران هي أحدى ضحايا..تتمة
وقــال قاســمي: ايــران هــي نفســها احــدى ضحايــا السياســات التدخليــة واالنقالبــات واالســتبداد الناجــم عن ممارســات 

اميــركا، وتُعــرف )ايــران( كدولــة فــي الخــط االمامــي لمكافحــة االرهــاب فــي المنطقــة والعالم،وبذلــت جهــدا كبيرا.
واوضــح المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة، الشــك ان تجاهــل اجــراءات ايــران المهمــة جــدا فــي دعــم االســتقرار واالمــن 
ومكافحــة االرهــاب وتوجيــه االتهامــات الكاذبــة لهــا، يمكنــه ان يكــون ناجمــا فقــط مــن غضــب اميــركا مــن كفــاح الجمهوريــة 
االســالمية االيرانيــة الــدؤوب فــي اداء دور انســاني وصانــع لالســتقرار ومكافــح لالرهــاب ودليــال ومؤشــرا علــى دعــم اميــركا 

لالرهــاب فــي المنطقــة.
واكــد قاســمي، ان الجمهوريــة االســالمية فــي ايــران تواصــل بمســؤولية جهودهــا البنــاءة بــكل قــوة وفــي اطــار جميــع 
المعاييــر االخالقيــة والتــزام كافــة المبــادئ الدوليــة المعتــرف بهــا وباقتــدار كبيــر فــي مســار دعــم االســتقرار واالمــن 

ــة. ــن لشــعوب المنطق ــب المناهضي ــى اكاذي ــات ال ــارة الحــروب ودون االلتف ــاب والتصــدي الث ومكافحــة االره
يذكــر ان وزيــر الخارجيــة االميركــي وبعــد لقائــه مســؤولة السياســة الخارجيــة فــي االتحــاد االوروبــي فيدريــكا 

القائد: فلسطين ستتحرر ونية نقل السفارة االميركية 
الى القدس دليل عجز االعداء

طهــران - كيهــان العربــي:- اكــد قائــد الثــورة اإلســالمية ســماحة آيــة اهلل العظمــى الســيد علــي 
الخامنئــي، بــأن فلســطين ســتتحرر وســينتصر الشــعب الفلســطيني، معتبــراً أميــركا والكيــان الصهيونــي 

ــم. ــي العال ــوم ف ــة الي ــم فراعن ــة بأنه ــي المنطق ــوى االســتكبار ف ــاب ق ــن وأذن والرجعيي
وشــدد ســماحة القائــد الخامنــي خــالل اســتقباله أمــس األربعــاء رؤســاء الســلطات الثــالث وعــددًا مــن 
ــد  ــرى المول ــر الوحــدة اإلســالمية لمناســبة ذك ــي مؤتم ــوف المشــاركين ف ــة والضي ــار مســؤولي الدول كب
النبــوي الشــريف، قــال: إن ادعــاء األعــداء بأنهــم يريــدون اإلعــالن عــن جعــل القــدس عاصمــة لفلســطين 
المحتلــة، نابــع عــن عجزهــم، ففــي القضيــة الفلســطينية أيديهــم مكبلــة وال يمكنهــم المضــي بأهدافهــم 

إلــى األمــام.
وأضــاف ســماحة قائــد الثــورة االســالمية، أن األعــداء والذيــن اصطفــوا اليــوم جميعــًا أمــام األمــة 
ــن  ــي والرجعيي ــان الصهيون ــركا واالســتكبار العالمــي والكي ــرم )ص( هــم أمي ــي األك ــج النب اإلســالمية ونه

وأصحــاب النــزوات بيــن المســلمين.
وقــال: إن فرعــون اليــوم يتمثــل بأميــركا والكيــان الصهيونــي وكل أذنابهــم فــي المنطقــة الذيــن يريــدون 
إشــعال الحــروب فــي إطــار مخطــط أميركــي.. فالمســؤولون األميركيــون هــم أنفســهم قالــوا بأنــه يجــب أن 

نشــعل الحــروب فــي المنطقــة لضمــان أمــن الكيــان الصهيونــي.
ــركا،  ــام أمي ــى أنغ ــة حــكام ونخــب يرقصــون عل ــي المنطق ــوم ف ــك الي ــع ســماحته: لألســف هنال وتاب
وينفــذون كل مــا تريــده أميــركا منهــم ضــد اإلســالم.. نحــن ال خــالف لنــا مــع الشــعوب اإلســالمية األخــرى 
ونحــن دعــاة وحــدة ولكــن إزاء هــذه التحــرك الداعــي للوحــدة هنالــك مــن يســعون للحــرب وسياســتهم 
هــي الحــرب.. إننــا ننصــح هــؤالء ولغتنــا هــي لغــة النصيحــة وعليهــا نرتكــز، وإن عاقبــة مــا تقــوم بــه بعــض 

حكومــات المنطقــة هــو تدميــر نفســها كمــا جــاء فــي القــرآن الكريــم.
ــارة الحــرب  ــا إلث ــي منطقتن ــرات ف ــذه التوت ــوا ه ــد خلق ــة اإلســالمية ق ــداء األم ــال ســماحته، إن أع وق
الطائفيــة حســب أوهامهــم إال أن البــاري تعالــى صفعهــم علــى وجوههــم ولــم ولــن تندلــع الحــرب الطائفية.
وأوضــح ســماحة قائــد الثــورة اإلســالمية: إننــا وقفنــا أمــام المغــرر بهــم مــن العــدو وانتصرنــا وهلل الحمــد.. 
إن مــا قتــل "داعــش" مــن الســنة لــم يقتــل مــن الشــيعة، إن مواجهتنــا لهــم كانــت مواجهــة للظلــم ومواجهــة 
ــي  ــي والجنس ــاد السياس ــون الفس ــوا يرتكب ــاء وكان ــم أحي ــم وه ــلخ جلوده ــر ويس ــرق البش ــن يح ــع م م

والعملــي.
واشــار ســماحته الــى تاكيــدات البــاري تعالــى لالنبيــاء واتباعهــم حــول الثبــات والصمــود كشــرط 
ــه اجهــاض المؤامــرات الكبــرى  ــى نهــج نبــي االســالم )ص( يمكن ــوم عل ــات الي لالنتصــار واضــاف، ان الثب

ــة. ــة العالمي ــوى الغطرس لق
واكــد ســماحته، ان لغتنــا امــام الســائرين وراء اميــركا فــي المنطقــة هــي لغــة النصيحــة وال نعتــزم الــرد 
علــى كالم بعــض الجهلــة اال اننــا ننصحهــم بــان خدمــة الظالميــن ســيعود بالضــرر عليهــم هــم انفســهم 

وكمــا اكــد القــرآن الكريــم فــان مواكبــة الظالميــن ال مــآل لهــا ســوى الدمــار والفنــاء.
واعتبــر الهــدف النهائــي لالعــداء هــو ايجــاد الجماعــات التكفيريــة واثــارة الحــرب بيــن الشــيعة والســنة 
ــداء  ــى فشــل هــدف اع ــذي ادى ال ــر ال ــو االم ــي وه ــن الحمق ــا م ــل اعداءن ــى جع ــاري تعال واضــاف، ان الب

االســالم اي اثــارة الحــرب الطائفيــة وســوف لــن يحــدث ذلــك مســتقبال ان شــاء اهلل تعالــى.
ــا  ــن واضــاف، ان تصدين ــن الهمجيي ــام التكفيريي ــه ســر االنتصــار ام ــود' بان ــورة 'الصم ــد الث ــر قائ واعتب
لهــم كان بمثابــة التصــدي للظلــم وتحريــف االســالم وان اذنابهــم اليــوم اينمــا كانــوا هــم عمــالء اميــركا 

ــم. ــة وســنتصدى له والصهيوني
واعتبــر وحــدة االمــة االســالمية والصمــود امــام الصهيونيــة وســائر اعــداء االســالم بانهمــا العــالج 
لمعضــالت عالــم االســالم وطريــق الوصــول الــى القــوة والعــزة واضــاف، ان القضيــة الفلســطينية اليــوم هــي 
فــي مقدمــة القضايــا السياســية لالمــة االســالمية ويتوجــب علــى الجميــع العمــل وبــذل الجهــود لتحريــر 

ــاذ الشــعب الفلســطيني. وانق
واشــاد ســماحة القائــد الخامنئــي بشــجاعة وبصيــرة وصمــود الشــعب االيرانــي فــي العبــور مــن 
المنعطفــات الصعبــة جــدا خــالل العقــود االربعــة االخيــرة واضــاف، انــه علــى اصدقــاء الجمهوريــة االســالمية 
ــود  ــن مشــاكل العق ــل م ــة ســتكون اق ــان المشــاكل القادم ــوا ب ــداء ايضــا ان يعلم ــم واالع ــي انحــاء العال ف
ــزة  ــة الع ــر وســيرفع راي ــوة اكب ــا بق ــا كله ــي ســيتغلب عليه ــد وان الشــعب االيران ــة بالتاكي ــة الماضي االربع

ــع ممــا مضــى. االســالمية فــي قمــم ارف
مــن جانبــه قــال رئيــس الجمهوريــة الدكتــور حســن روحانــي إن القــدس هــي لــكل المســلمين 

ولفلســطين، مضيفــًا أن إيــران لــن تتحمــل "اعتــداء االســتكبار" علــى المقدســات اإلســالمية.
ــوف االجانــب مــع  ــار المســؤولين الضي ــه وســائر كب ــه خــالل لقائ ــي كلمت ــي ف ولفــت الرئيــس روحان
ســماحة قائــد الثــورة االســالمي أمــس، قائــال: أّن األعــداء بصــدد إثــارة مؤامــرات جديــدة بعــد أن نجحــت 

ــوا المنطقــة الــى مخــزن ســالح. شــعوب المنطقــة فــي محاربــة اإلرهابييــن"، موضحــًا أن االعــداء حوّل
ــعب  ــى الش ــد، وعل ــوت واح ــرة بص ــرة الكبي ــذه المؤام ــه ه ــوف بوج ــلمين للوق ــع المس ــا جمي ــا دع كم

الفلســطيني أن يواصــل تواجــده فــي الميــدان بشــجاعة أكبــر.
وأّكــد رئيــس الجمهوريــة أن المســؤولية الكبيــرة تقــع علــى عاتــق بلــدان منظمــة التعــاون اإلســالمي 

فيمــا يخــص قضيــة القــدس.
واعتبــر، ان مشــكالت اليــوم فــي العالــم االســالمي هــي نتيجــة لالبتعــاد عــن القــرآن والوحــي، مضيفــا: 
ان الشــعوب المســلمة فــي المنطقــة انتصــرت فــي مواجهــة اإلرهابييــن وحماتهــم المســتكبرين والصهاينة، 

وإن األعــداء بصــدد تنفيــذ مؤامــرات جديــدة.
وأكــد أنــه علينــا ان نتحلــى بالوعــي واليقظــة فــي مواجهــة أميــركا والكيــان الصهيونــي وأذنابهمــا، وقــال: 
ان االعــداء ومــن خــالل اســتغالل أمــوال المســلمين، حولــوا المنطقــة الــى ترســانات لألســلحة، وزادوا مــن 

تدخالتهــم فــي المنطقــة.
ولفــت الــى ان أميــركا وفــي خضــم حــرب ســوريا ضــد االرهابييــن، قامــت بقصــف قاعــدة جويــة فــي 
هــذا البلــد مــن أجــل مســاعدة داعــش وســائر اإلرهابييــن، مضيفــا: انــه كلمــا حقــق الشــعب الســوري نصــرا 

كبيــرا، قــام الكيــان الصهيونــي بقصــف جــزء مــن االراضــي الســورية بذريعــة مــا.

موغرينــي، قــد زعــم مــرة اخــرى بــان ايــران تزعــزع امــن واســتقرار المنطقــة.

الصليب االحمر الدولي يطالب..تتمة
ــم يعــد مــن  ــى ل ــا. واآلن للمــرة األول ــًا قــرب مكتبن ــال يلعبــون يومي ــاك أطف ــزاع كان هن ــذ بــدء الن وشــدد بالقــول، من

ــام. ــذ أي ــم ينامــوا من الممكــن ســماعهم، مشــيرًا إلــى أن زمــالءه فــي صنعــاء ل
هــذا وشــن طيــران العــدوان الســعودي االميركــي سلســلة غــارات علــى منــزل علــي عبــداهلل صالــح فــي شــارع صخــر 

ودار الرئاســة فــي »حــي الكميــم« بالعاصمــة صنعــاء.
كمــا شــن طيــران العــدوان غارتيــن علــى منــزل نجــل زعيــم مليشــيا الخيانــة بجولــة »المصباحــي« وغــارة علــى منــزل 

نجــل شــقيقه فــي »حــدة« فــي جنــوب غــرب صنعــاء.
سياســيًا، أكــد رئيــس اللجنــة الثوريــة العليــا فــي اليمــن محمــد علــي الحوثــي أن الشــعب اليمنــي اســتطاع أن يهــزم 
المؤامــرة التــي حاكهــا ميليشــيا الخيانــة علــى البــالد، مشــددا علــى أن العنــوان األبــرز للشــعب اليمنــي هــو الوحــدة فــي 

مواجهــة العــدوان.
وفــي كلمــة لــه أمــام المحتشــدين المشــاركين فــي مســيرة »شــكرا هلل علــى تجــاوز المخطــط التآمــري وإخمــاد الفتنــة« 
فــي العاصمــة صنعــاء مســاء يــوم الثالثــاء، قــال الحوثــي إن الشــعب اليمنــي يعيــش اليــوم فــي يمــن جديــد متــآخ يتحــد 
فيــه الجميــع للتغلــب علــى كل المؤامــرات، مضيفــا أن العنــوان األبــرز للشــعب اليمنــي هــو الوحــدة ومواجهــة العــدوان، يمــن 

االيمــان عصــي علــى كل المؤامــرات، والشــعب اليمنــي اســتطاع ان يهــزم المؤامــرة وان يتحــد مــع بعــض.
ــي حيكــت  ــرة الت ــب المؤام ــاءات لتجن ــد لق ــي اليمــن عــن »وســاطات وعق ــا ف ــة العلي ــة الثوري وكشــف رئيــس اللجن
مــن الخــارج«، وقــال: »حاولنــا ان نطلــع قيــادات المؤتمــر الشــعبي علــى الحقائــق إال أن قيــادة المؤتمــر الشــعبي رفضتهــا«.
ــد  ــام فــي القصــر الجمهــوري وحذرناهــم مــن التصعي ــة مــع المؤتمــر الشــعبي الع ــاءات مغلق ــا عــدة لق واردف: »عقدن

ــالالت الموجــودة«. ــكل االخت ــاك حــل جــذري ل ــون هن ــر بالتدخــل وان يك ــي المؤتم ــادات ف ــا قي العســكري طالبن
ــال  ــرة«، وق ــذه المؤام ــوا ه ــن حاك ــم م ــد والســعودية ه ــاء زاي ــد أن أبن ــمية تؤك ــق رس ــا وثائ ــي ان »لدين ــد الحوث وأك
»ســنبقى جميعــًا اخــوة ونواجــه العــدوان صفــا واحــدا، ونشــد علــى أيــدي القــوى الصاروخيــة أن تســتمر فــي هــذا االزدهــار 

والتطــور حتــى يقــف العــدوان«.
وخرجــت عصــر الثالثــاء مســيرة جماهيريــة كبــرى فــي شــارع المطــار بالعاصمــة صنعــاء التــي حملــت عنــوان »حمــدا 

هلل علــى تجــاوز المحنــة ودعمــا للدولــة«
وتخللــت المســيرة الجماهيريــة الكبــرى فقــرات وكلمــات تبــارك وتهنــئ الشــعب اليمنــي بــوأد فتنــة مليشــيا الخيانــة 

والعمالــة التــي قامــت بإخــالل األمــن واالســتقرار فــي العاصمــة صنعــاء وســعت إلــى نشــر الفوضــى فــي المحافظــات.
ورفــع المشــاركون فــي المســيرة أعــالم الجمهوريــة اليمنيــة والفتــات توضــح صمــود الشــعب وســقوط المؤامــرة التــي 
ــة  ــوة الصاروخي ــدة للق ــة والمؤي ــات الحري ــن بهتاف ــه، هاتفي ــف فئات ــي اســتقراره ونســيجه االجتماعــي بمختل تســتهدفه ف
وأحــرار الشــعب وشــرفائه أمثــال: »مــن صنعــاء إلــى ســقطرة اليمــن تبقــى حــرة، مليــون مليــون تحيــة للقــوة الصاروخيــة..

مســيرة قرآنيــة مــن أجــل اإلنســانية.. ثورتنــا ثــورة أحــرار، لــن نقبــل باالســتعمار.
وشــارك فــي المســيرة الجماهيريــة قيــادات مــن حــزب المؤتمــر الشــعبي العــام الذيــن أكــدوا علــى أن المؤامــرة كانــت 

تســتهدف الجميــع دون اســتثناء، وأن البقــاء للوطــن.
كمــا شــهدت المســيرة مشــاركة نســائية كبيــرة أكــدت فيهــا المشــاركات أن الشــعب انتصــر لقضيتــه وأن اليمــن مهمــا 

حيكــت ضــده المؤامــرات فالنصــر حليفــه.
مــن جانبــه طمــأن رئيــس المجلــس السياســي األعلــى فــي اليمــن صالــح الصمــاد كل القــوى السياســية ال ســيما 
حــزب المؤتمــر الشــعبي العــام بــأن مــا حــدث فــي العاصمــة صنعــاء مــن أزمــة تســببت بهــا مليشــيا الخيانــة لــن يؤثــر علــى 

سياســة التعــاون بــل ســيعززها، داعيــا كل موظفــي الدولــة لالســتمرار بعملهــم وااللتــزام بــدوام العمــل.
وبــارك الصمــاد للشــعب اليمنــي االنتصــار العظيــم علــى الفتنــة، وأكــد القضــاء علــى هــذه الفتنــة وعــودة األمــن 
واالســتقرار إلــى عمــوم المناطــق التــي طالتهــا وفــي مقدمتهــا أمانــة العاصمــة، ولفــت الــى ان المخطــط كان أكبــر مــن كل 
ــرأي  ــد والتحريــض لتهييــج ال ــه بدقــة بالغــة ترافــق معــه إغــالق المنافــذ وحصــار البل التصــورات وكان قــد تــم الترتيــب ل
العــام بالتزامــن مــع حشــود لــدول العــدوان وتصعيــد لــم يســبق لــه مثيــل منــذ بدايــة العــدوان وبالــذات علــى الجبهــات 

ــاء. باتجــاه صنع
ودعــا جميــع األطــراف والقــوى واألحــزاب الوطنيــة الــى الحــوار والتفاهــم بمــا يــؤدي إلــى انفراجــة فــي الوضــع الداخلــي، 
ــات  ــي المحافظ ــا ف ــك أخوتن ــي ذل ــا ف ــدوان بم ــى دول الع ــة عل ــت الفرص ــتقرار وتفوي ــق االس ــرورة تحقي ــى ض ــدد عل وش

الجنوبيــة بمــا يضمــن الوصــول إلــى حلــول عادلــة لــكل القضايــا وتقديــم كامــل التطمينــات فــي ســبيل ذلــك.
هــذا واعلــن حــزب المؤتمــر الشــعبي فــي اليمــن، عــن مقتــل العميــد طــارق صالــح ابــن أخ الرئيــس اليمنــي الســابق 

علــي عبــد اهلل صالــح.
وكانــت مصــادر يمنيــة قــد أكــدت فــي وقــت ســابق وصــول العميــد طــارق محمــد صالــح نجــل شــقيق علــي عبــد اهلل 

صالــح إلــى محافظــة مــأرب. 
الــى ذلــك نفــى مصــدر بــوزارة الداخليــة اليمنيــة، مــا تــروج لــه وســائل إعــالم العــدوان ومرتزقتــه مــن أخبــار عــن الوضــع 

األمنــي فــي اليمــن وادعائهــا أن األجهــزة األمنيــة تقــوم بحملــة اعتقــاالت لقيــادات حــزب المؤتمــر الشــعبي.
وأوضــح المصــدر لصحيفتنــا، أن وســائل إعــالم العــدو تعمــل وبشــكل منظــم لترويــج مثــل هــذه األكاذيــب إلثــارة الفتنــة 
الداخليــة بعــد أن اســتطاعت األجهــزة األمنيــة إخمادهــا. وأعتبــر أن ذلــك محاولــة يائســة مــن العــدوان إلنعــاش مخططــه 

التخريبــي.
وأكــد المصــدر أن األجهــزة األمنيــة واللجــان الشــعبية تعمــل علــى حفــظ األمــن واالســتقرار بوعــي وطنــي وبمــا يحقــق 

مصلحــة الوطــن والمواطــن.

رئيس الجمهورية: التقارب..تتمة
ــة  ــكار المتطرف ــي رصــد األف ــدول اإلســالمية، ه ــة لل ــة: ال شــك ان احــدى الرســاالت الهام ــس الجمهوري وصــرح رئي
والتكفيريــة ومواجهتهــا، وزيــادة التقــارب فيمــا بينهــا لمكافحــة العنــف والتطــرف، لذلــك فــإن األمــة اإلســالمية ومــن خــالل 
االتحــاد والتضامــن والتمســك باآليــة الكريمــة »واعتصمــوا بحبــل اهلل جميعــا...« وااللتــزام بمبــدأ المــداراة، قــادرة علــى ان 

تنشــر العدالــة والســالم واالســتقرار فــي الــدول اإلســالمية وفــي العالــم أجمــع.
وتمنى الرئيس روحاني في الختام العزة والشموخ لجميع المسلمين.

الوفاق: الفحوصات األولية..تتمة
ودعــت الوفــاق الــى ضــرورة أن يحظــى الشــيخ عيســى قاســم بالرعايــة الطبيــة والظــروف المهنيــة الالزمــة الكافيــة 
لعالجــه، وطالبــت بضــرورة وقــف الحمــالت التحريضيــة والتضليليــة فــي الصحافــة الرســمية ووســائل التواصــل االجتماعــي 
ــي والدولــي ضــد ســماحة الشــيخ  ــاالت الدبلوماســية التــي تســعى جاهــدًة لتضليــل الــرأي العــام المحل وكذلــك االتص
وموضــوع مرضــه، مؤكــدة علــى أنَّ هــذه القضيــة انســانية وحقوقيــة وال يجــوز للنظــام أن يخضعهــا للتوظيــف السياســي.
مــن جهــة اخــرى أحالــت النيابــة الخليفيــة العامــة أولــى القضايــا المتعلقــة باقتحــام الــدراز الــى المحكمــة، فــي قضيــة 

متهــم فيهــا أحــد المواطنيــن بمحاولــة دهــس شــرطي- حســب اتهامهــا الــكاذب.
وقــال رئيــس نيابــة الجرائــم اإلرهابيــة أحمــد الحمــادي إن متهمــا محبوســًا تمــت إحالتــه للمحكمــة الكبــرى الجنائيــة 
الرابعــة بتهمــة »الشــروع فــي القتــل واالعتــداء علــى موظــف عــام«، حيــث تحــدد نظــر الدعــوى فــي 25 ديســمبر/كانون 

األول الجــاري.
وتزعــم ســلطات القمــع والتشــنيع الطائفــي الخليفــي أن المتهــم فــي )23 مايو/أيــار 2017( شــاهد شــرطيا مترجــال مــن 
الدوريــة، فــزاد مــن ســرعة الحافلــة التــي كان يقودهــا وصدمــه مــن الخلــف قاصــدا قتلــه، وأثنــاء محاولــة هروبــه اعتــدى علــى 

شــرطي آخــر بســكين وهــرب، إال أن الســلطات ألقــت القبــض عليــه الحقــًا.
وتعتبــر هــذه القضيــة أولــى القضايــا المرتبطــة باقتحــام الــدراز وفــض االعتصــام المقــام عنــد منــزل الزعيــم الوطنــي 
والدينــي للشــعب البحرينــي آيــة اهلل الشــيخ عيســى قاســم، حيــث راح ضحيــة العمليــة 5 شــهداء و400 معتقــل وفــق مصــادر 

حقوقيــة.

لحود: ستستمر المواجهة..تتمة
واشــار لحــود، الــى أن بعــض العــرب، مــن الالهثيــن وراء التطبيــع مــع »اســرائيل«، اصــدروا البيانــات المعترضــة علــى 
اعــالن »اســرائيل« عاصمــة للقــدس، ولكــن مــاذا تنفــع البيانــات فــي غيــاب القــوة التــي ال تســتخدم االرض االطفــال فــي 
ــب،  ــل والتدري ــة تتلقــى التموي ــوى عظمــى وتنظيمــات إرهابي ــي ســوريا، حيــث أســقطت ق ــوة موجــودة ف ــا الق اليمــن؟ أم
وستســتمر المواجهــة مــع إســرائيل حتــى زوالهــا مــع أزالمهــا فــي الداخــل اللبنانــي والعربــي، فنحــن ال ننــأى بنفســنا ال 

عــن كرامتنــا وال عــن حقنــا.

الفروف: سياسة التآمر والتدخل..تتمة
وشــدد علــى أن روســيا تشــارك بأكبــر نشــاط ممكــن فــي الجهــود الراميــة الــى تجــاوز التبعــات الســلبية لسياســة 
المؤامــرة قصيــرة البصــر التــي يتبعهــا الالعبــون الخارجيــون، الذيــن بــادروا بالتدخــالت فــي العــراق وليبيــا وســوريا، 

التدخــالت، التــي بثــت الفوضــى فــي المنطقــة، وقوضــت أســس الدولــة فــي عــدد مــن البلــدان وخلقــت بيئــة مواتيــة جــدا 
ــن. ــن والمتطرفي ألنشــطة اإلرهابيي

نعيم قاسم: محور المقاومة..تتمة
ودعــا الــى ضــرورة التصــدي للتحديــات فــي محــور واحــد والتوقــف عــن مواجهــة التحديــات بشــكل منفــرد، مؤكــدا أن 
هنــاك محــورا واحــدا يقــوم بمواجهــة التحديــات وهــو محــور المقاومــة، ممــا يســتدعي مــن كل الذيــن يريــدون مواجهــة 
التحديــات االنضمــام لهــذا المحــور، منبهــا الــى أن محــور المقاومــة هــو الــذي ألحــق هزيمــة منكــرة بدولــة التكفيــر وهــو 

الــذي ارســى فكــرة أن األمــة تنبــذ الفكــر التكفيــري المتطــرف.
ــا ال يســتطيعان  ــن فانهم ــا اســتقويا باالرهــاب واالرهابيي ــي والنظــام الســعودي مهم ــان الصهيون ــى أن الكي واشــار ال
تغييــر المعادلــة وتحقيــق أي تقــدم، مشــيرا الــى فشــل الســعودية فــي اليمــن رغــم االمكانيــات الهائلــة التــي اســتخدمتها 

فيــه.
كمــا لفــت نعيــم قاســم الــى أن قــوى االســتكبار تجتمــع علــى باطلهــا فــي كل مــكان بينمــا يطلبــون مــن مكونــات 
محــور المقاومــة االبتعــاد عــن حقهــم، ويطالبــون مكونــات المقاومــة باالبتعــاد عــن ايــران، إال أنــه مــن الضــرورة بحــال الوقــوف 
الــى جانــب ايــران وحــرس الثــورة االســالمية، ليتحقــق االنتصــار، معتبــرا أن االنتصــار يتحقــق عندمــا يكــون المقاومــون مــع 

اهلل ألن اهلل وعــد بنصــر عبــاده المخلصيــن.
وأكــد أن محــور المقاومــة ومكوناتهــا هــم الذيــن يصوغــون اليــوم معــادالت المنطقــة وليــس أولئــك الطغــاة، وســتبقى 
فلســطين فــي األولويــات رغــم محــاوالت تهميــش القضيــة الفلســطينية  والقضــاء عليهــا. كمــا دعــا الــى ضــرورة ترجمــة 

الوحــدة عبــر عناوينهــا ورفــض كافــة أشــكال التطبيــع مــع الكيــان الصهيونــي.


