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العبادي: لم نتمكن من االنتصار..تتمة
جــاء ذلــك وبحســب بيــان لمكتبــه اإلعالمــي لــدى إســتقبال المالكــي وفــد وجهــاء وشــيوخ عشــائر محافظــة 
بغــداد واســتعرض مــع الوفــد الضيــف الواقــع األمنــي والخدمــي فــي بغــداد والســبل الكفيلــة لتطويرهــا خــالل 
المرحلــة المقبلــة ، واشــار الــى ضــرورة ان يســهم الجميــع فــي عمليــة التغييــر عبــر صناديــق االقتــراع ، مؤكــدًا 
ان ائتــالف دولــة القانــون وضــع فــي أولــى برامجــه التخلــص مــن أزمــة البطالــة مــن خــالل تفعيــل دور القطــاع 
الخــاص والتســريع فــي عمليــات إعــادة االعمــار للقطاعــات االقتصاديــة والبنــى التحتيــة التــي دمرتهــا الحــرب 

والــذي مــن شــأنه خلــق فــرص عمــل جديــدة للشــباب.
مــن جهتــه كشــف النائــب عــن ائتــالف دولــة القانــون محمــد الصيهــود، امــس األحــد، عــن قيــام الكيــان 
الســعودي بشــراء بطاقــات الناخــب فــي االحيــاء الشــيعية الفقيــرة، مشــيرا إلــى أن ذلــك يهــدف إلــى إيصــال 

ــة” لمجلــس النــواب بهــدف ابقــاء القــوات األميركيــة فــي البــالد. “شــخصيات هزيل
ــات وشــخصيات سياســية بشــراء  ــر جه ــوم وعب ــي، إن “الســعودية تق ــح صحف ــي تصري ــود ف ــال الصيه وق
بطاقــات الناخــب مــن بعــض االحيــاء الشــيعية الفقيــرة فــي بغــداد والمحافظــات”، مؤكــدا أن “هــذا األمــر مثبــت 

.”%100
وأضــاف الصيهــود، أن “الهــدف مــن ذلــك إيصــال شــخصيات هزيلــة وضعيفــة إلــى مجلــس النــواب وبالتالــي 
تشــكيل حكومــة ضعيفــة يكــون مــن الســهل فــرض مشــاريع واجنــدات معينــة عليهــا”، داعيــا العراقييــن إلــى أن 

“يكونــوا أكثــر وعيــا لخطــورة المرحلــة الحاليــة ومــا يحــاك ضدهــم مــن مؤمــرات”.
وكان النائــب عــن محافظــة األنبــار فــارس الفــارس كشــف الســبت، عــن تحــول عمليــة شــراء االصــوات 
االنتخابيــة مــن قبــل القوائــم والمرشــحين إلــى “بورصــة”، مؤكــدا أن ســعر الصــوت الواحــد بلــغ 150 الــف دينــار.

ــاق المكــون  ــة اتف ــوري  امــس االحــد، حقيق ــة عــن اتحــاد القــوى انتصــار الجب ــا كشــفت النائب مــن جانبه
ــة. ــرد بشــان اســتبدال رئاســة البرلمــان بالجمهوري ــع الك الســني م

وقالــت الجبــوري فــي حديــث لـ)وطــن نيــوز( ان » فكــرة اســتبدال رئاســة البرلمــان بالجمهوريــة بيــن 
المكــون الســني والكــرد طرحــت مــن جانــب واحــد مــن قبــل الكــرد » الفتــة الــى ان ” هــذا الــكالم ســابق ألوانــه 

وال يوجــد تأكيــد علــى ذلــك«.
واضافــت ان » اي شــيء مــن هــذا لــن يحصــل اال بعــد اعــالن نتائــج االنتخابــات ومعرفــة االســتحقاقات 

التــي يحصــل عليهــا الطرفــان ومعرفــة مالــه ومــا عليــه«.
وتداولــت بعــض الوســائل االعالميــة انبــاء تشــير الــى وجــود محــاورات ولقــاءات بشــان اســتبدال منصــب 

رئيــس البرلمــان بالجمهوريــة بيــن الكــرد والســنة. 

الريجاني: زمن الغطرسة قد ولّى وإنتهاج..تتمة
وإعتبــر الدكتــور الريجانــي هــذه الذريعــة هشــة القاعــدة لهــا ويجــب البحــث عــن الســبب الحقيقــي لمثــل 
ــه منــذ  ــاًل: إنّ ــرة التــي شــهدتها الســاحة الســورية قائ ــة فــي موطــن آخــر وهــو التطــورات األخي هــذه المجازف
ســنوات كانــت المناطــق المحيطــة بدمشــق مســرحًا ووكــراً يجتمــع فيــه اإلرهابيــون بفضــل دعــم الــدول 
الكبــرى والمتغطرســة لهــم علــى الصعيــد االقليمــي تمدّهــم بالســالح المتطــور ليســتهدفوا عبــره األمــن 

المســتتب فــي دمشــق. 
ــش الســوري  ــا الجي ــام به ــي ق ــرة الت ــأّن الخطــوة األخي ــس الشــورى االســالمي، ب ــس مجل واضــاف رئي
تمثلــت فــي تطهيــر هــذه المنطقــة مــن دنــس االرهابييــن لــم تســتطع الــدول الداعمــة لهــم تحمــل واســتيعاب 
تحقيــق هــذا الجيــش انتصاراتــه وخــالل فتــرات قصيــرة، مــا جعــل الســعوديون يتقدمــون رائديــن فــي دفــع أموال 
طائلــة ســلبوها مــن جيــوب شــعبهم لتنحــدر الــى جيــوب األميركييــن بــكل فضاعــة فضــاًل عــن حــث واشــنطن 

علــى قصــف ســوريا متوهميــن بــأّن ذلــك ســيغير مــن موازيــن القــوة ويعيــد لالرهابييــن أنفاســهم. 
ووصــف هــذه الغايــة بالســراب فقــد أعــرب عــن إعتقــاده بأننــا جميعــًا شــهدنا خــالل الســنوات الســبع األخيرة 
ــو ااُلخــرى فــي ســوريا لــم تكــن إاّل تظاهــرًا بالغطرســة وأّن الخيانــة التــي  مغامــرات كثيــرة فشــلت واحــدة تل
إرتكبتهــا بعــض الــدول االســالمية بحــق الســوريين وأقحمــت نفســها فــي هــذه القــذارة السياســية ســتبقى 

مطبوعــة فــي أذهــان الشــعوب المؤمنــة. 
وتســاءل الدكتــور الريجانــي: أليــس مــن العــار أن يقــف اولئــك الــى جانــب أئمــة الكفــر والصهاينــة فــي 
الذكــرى الســنوية للمبعــث النبــوي الشــريف يــوم الوحــدة االســالمية مشــهرين بخيانتهــم هــذه بــكل ســرور 

وارتيــاح؟. 
كمــا أّكــد رئيــس مجلــس الشــورى االســالمي علــى أّن وقــوف جبهــة المنافقيــن مهلهلــة الــى جانــب أئمــة 
الكفــر يؤلــم قلــوب المســلمين وأّن األكثــر إيالمــًا هــو أن تقــوم دول بالحديــث عــن الوحــدة االســالمية وعــن 
حقــوق االنســان تحــت أروقــة المنظمــات الدوليــة وتنتهــج خلــف الكواليــس اســلوبًا داعمــًا لإلرهابييــن وتقــدم 

األمــوال ألســياد الكفــر ليشــنوا بهــا عدوانــًا علــى الشــعوب المســلمة. 
وقبّــح اإلجــراءات غيــر الشــرعية التــي قــام بهــا العــدوان الثالثــي ضــد ســوريا معلنــًا إدانــة مجلــس الشــوري 
االســالمي لهــذا العــدوان مخاطبــًا هــذه الــدول الثــالث ومــن يدعمهــا بــأّن زمــن الغطرســة قــد وّلــى وإّن إنتهــاج 

ســلوك وحشــي كهــذا ســيبين واقــع وطبيعــة مــن يدعــم االرهــاب والمنافقيــن الســائرين فــي هــذا النهــج. 
وأضاف: إّن هذا الحدث سيزيد من عزم السوريين إللحاق هزائم ُاخرى باالرهابيين. 

واليتي: اجتماع القمة العربية..تتمة
وردا علــى ســؤال حــول نتائــج اجتمــاع القمــة العربيــة ، اشــار واليتــي الــى ان هــذه االجتماعــات المصداقيــة 

لهــا مــن الناحيــة السياســية والدوليــة نظــرا للضغــوط التــي تمارســها الحكومــة الســعودية.
ــد  واوضــح ان هــذه االجتماعــات تتنــاول مواضيــع اخــرى بــدال عــن الدفــاع عــن كيــان العالــم العربــي والبل

ــوم )ســوريا( الــذي يتعــرض لعــدوان منــذ ســبع ســنوات. المظل
واشــار الــى دعــم دول مثــل العــراق ولبنــان والجزائــر للحكومــة الســورية، وقــال ان هــذا االجتمــاع لــن يخــرج 

ســوى ببيــان هزيــل تــم امــالؤه مــن قبــل الحكومــة الســعودية و ال اهميــة لــه .
ــل  ــن قب ــق الحظــر م ــد تعلي ــد تمدي ــرب موع ــرا لق ــن نظ ــف االمريكيي ــووي وموق ــاق الن وبخصــوص االتف
ترامــب، قــال واليتــي، ان ايــران راســخة فــي مواقفهــا، ووضعــت جميــع الخيــارات علــى الطاولــة وســتتخذ القــرار 

المناســب وفقــا للظــروف.
بــدوره قــال عضــو اللجنــة التشــاورية فــي وزارة الخارجيــة الصينيــة ' جــي بــي بينــغ ' في تصريــح للصحفيين، 

ان زيــارة الوفــد الصينــي اليــران جــاءت فــي فتــرة مهمة.
ــارض االجــراءات  ــن تع ــال ان الصي ــى ســوريا، وق ــا عل ــي وحلفائه ــى الهجــوم الصاروخــي االمريك واشــار ال

ــم المتحــدة. ــدا عــن اطــار األم ــب وترفــض أي اجــراء بعي ــة الجان االحادي
ــه فــي حفــظ االتفــاق  وبخصــوص خطــة العمــل المشــترك الشــاملة ، أعــرب المســؤول الصينــي عــن أمل
النــووي، موضحــا ان حفــظ االتفــاق بمثابــة ترســيخ االســتقرار واألمــن بالمنطقــة وحمايــة لنظــام حظــر االنتشــار 

النــووي.

شريعتمداري: السعودية دفعت ثمن..تتمة
واســتطرد شــريعتمداري بالقــول: ان الــدول الثــالث؛  اميــركا وبريطانيــا وفرنســا علــى علــم بعجزهــم 
علــى االســتمرار فــي المغامــرة ولــذا اعلنــوا مباشــرة ان هــذه الحملــة ال تهــدف االســد، فــي الوقــت الــذي بذلــوا 
مســاعيهم لســبع ســنوات الســقاط حكومــة االســد، ومــن جانــب آخــر اعلنــوا ان الهجمــة انتهــت والتســتمر 
بعــد ذلــك. وكمــا قــال ســماحة القائــد فــي خطابــه الميــركا ان زمــن )اضــرب واهــرب( قــد ولــى، مشــددا علــى 
ــروا  ــة المحاســبة حتــى اذا غي ــان المتورطيــن فــي ارتكابــه ســيكونون تحــت طائل ــه اذا تــم ارتــكاب جــرم ف ان

مــن عناوينهــم.
ــل ســورية يعكــس مــدى  ــخ مــن قب ــة وحــرف عشــرات الصواري ــول: ان اصاب ــر المؤسســة بالق واردف مدي
قــدرة الجيــش الســوري رغــم حــرب ســبع ســنوات مــن الداخــل والخــارج، وتحولهــا الــى قــوة اقليميــة، وهــذا غيــر 

خــاف علــى الــدول المهاجمــة ولــذا اعتبــروا االمــر منتهيــا.
وقــال شــريعتمداري: كمــا ان االطالقــات الموفقــة لصواريــخ انصــار اهلل واصابتهــا لمبنــى وزارة الدفــاع 
الســعودية لعــدة مــرات تعكــس مــدى فشــل صواريــخ »باتريــوت« التــي ابتاعتهــا الســعودية بمثــن باهــظ مــن 
اميــركا اذ ليســت لــم تصمــد امــام صواريــخ انصــار اهلل وحســب بــل قــد اصابــت مناطــق فــي الحجــاز المأهولــة 
بالســكان بعــد ان الطقتهــا ضــد الصواريــخ اليمنيــة وفشــلت فــي اصابتهــا. فالصــاروخ الــذي  اطلقــه انصــار 
اهلل علــى مطــار الملــك خالــد والــذي ادعــت الســعودية انهــا قــد فجرتهــا فــي الجــو، قــد ســقط علــى االراضــي 
الســعودية، وهــو مــا ايــده مراســل صحيفــة »نيويــورك تايمــز« الــذي كان شــاهدا الصابــة صــاروخ انصــار اهلل هدفه، 
وكيــف ان الصــاروخ الســعودي باتريــوت قــد اصــاب منطقــة ســكنية وادى لقتــل بعــض االشــخاص، منهــم مــن 

رعايــا مصــر.

ــة باســم  ــة والمعروف ــان الصهيوني ــة للكي ــخ التابع ــة المضــادة للصواري واضــاف شــريعتمداري: ان المنضوم
ــخ حــزب اهلل اللبنانــي. ــم تنجــح فــي مواجهــة صواري ــوت ل ــخ باتري ــة وهــي مجهــزة بصواري ــة الحديدي القب

ــى آل ســعود ان  ــال اذا ادع ــن ســلمان، قائ ــى تخرصــات اب ــا عل ــر شــريعتمداري رد انصــار اهلل موجع واعتب
ــن  ــاذا ال يســمحوا للصحفيي ــاض، فلم ــي الري ــاع الســعودية ف ــى وزارة الدف ــم تصــب مبن ــخ انصــار اهلل ل صواري

ــرات انصــار اهلل المســيرة؟! ــت بطائ ــي قصف ــو والت ــر منشــأة آرامك ــاذا يتحاشــوا تصوي ــوزارة ؟!  ولم ــد ال بتفق

امطار غزيره وتشكل السيول..تتمة
وأشــار ســليمي الــى أغاثــة 1349 شــخصا خــالل االيــام الماضيــة وتوزيــع الخيــم ومــواد االغاثــة الــى 
المنكوبيــن مــن جــراء الســيول، وان عمليــات االنقــاذ الزالــت مســتمرة فــي محافظــات ايــالم وخراســان الرضويــة 

ــد . ــر احم ــة وبوي وكهكيلوي
مــن ناحيــة اخــرى اعلــن مديــر ناحيــة الريجــان التابعــة لقضــاء آمــل بمحافظــة مازنــدران عــن غلــق طريــق 

هــراز الــذي يربــط طهــران بشــمال ايــران بســبب هطــول الثلــوج بكثافــة حيــث بلــغ ارتفاعــه 40 ســنتيمترا.
وقال رضا مقدم ان طريق هراز قد اغلق نظرا لكثافة هطول الثلوج في المنطقة.

إيران على أعتاب دخول.. تتمة
ومــن خــالل امتــالك البــالد 100 مصنــع لألدويــة، فانهــا قــادرة علــى ســد 96 بالمئــة مــن إحتياجاتهــا لألدويــة، 
ــا  ــة إحتياجــات ســكان منطقــة آســيا وأفريقي ــة وتلبي ــة لألدوي فضــال عــن اســتعدادها لدخــول األســواق العالمي
الذيــن يبلــغ عددهــم 400 مليــون نســمة بإنتاجاتهــا الدوائيــة التــي تتمتــع بمســتوى عــال مــن الجــودة حســب 

المعاييــر الدوليــة.

انتاج 'بارس الجنوبي' للغاز سيرتفع.. تتمة
واوضــح مشــكين فــام بــان 10 منصــات بحريــة للمراحــل 13 و 14 و 22 و 23 و 24 فــي حقــل 'بــارس الجنوبــي' 

قيــد االنشــاء فــي الوقــت الحاضــر مــن قبــل شــركة 'صــدرا' وقــد حقــق العمــل تقدمــا ملحوظــا.
يذكــر انــه منــذ بــدء عمليــات تطويــر حقــل 'بــارس الجنوبــي' للغــاز لغايــة االن قــد تــم توظيــف 72 مليــار 

دوالر ومــن المتوقــع ان يرتفــع الرقــم الــى 87 مليــار دوالر.
ويتــم توفيــر 70 بالمائــة مــن الغــاز المســتهلك فــي البــالد فــي الوقــت الحاضــر مــن هــذا الحقــل الــذي يعــد 
االكبــر فــي العالــم وهــو حقــل مشــترك بيــن ايــران وقطــر وتبلــغ مســاحته 9700 كيلومتــر مربــع، مــن ضمنــه 3700 

كيلومتــر مربــع حصــة ايــران.
وتبلــغ احتياطيــات هــذا الجــزء مــن الحقــل 13 تريليــون متــر مكعــب مــن الغــاز اضافــة الــى 18 مليــار برميــل 

مــن مكثفــات الغــاز، مــا يشــكل نســبة 8 بالمائــة مــن الغــاز فــي العالــم ونحــو نصــف احتياطيــات البــالد.
ويتضمــن مشــروع تطويــر الحقــل 13 مصفــي غازيــا كبيــرا و 40 منصــة انتاجيــة حيــث تــم لغايــة االن اكمــال 

وتدشــين 10 مصــاف فــي اليابســة و 25 منصــة فــي البحــر.

ظريف: »صدام« استخدم السالح الكيمياوي..تتمة
ــده  ــى ســوريا، وجــدد تأكي ــي عل ــدوان الثالث ــف بشــدة الع ــر ظري ــة، أدان الوزي ــات الهاتفي وخــالل المحادث
معارضــة الجمهوريــة االســالمية فــي ايــران الســتخدام أي نــوع مــن األســلحة الكيمياويــة، ولفــت الــى ســابقة 
اســتخدام »صــدام« الســالح الكيميــاوي ضــد ايــران بدعــم مــن أميــركا وبريطانيــا وفرنســا، ومنتقــدا االزدواجيــة 

الغربيــة فــي هــذا المجــال.
واعتبــر وزيــر الخارجيــة، إن شــن الهجــوم قبــل دخــول مفتشــي منظمــة حظــر االســلحة الكيمياويــة مثيــر 
ــم  ــة، ت ــلحة الكيمياوي ــة االس ــوريا بذريع ــى س ــنهما عل ــم ش ــن ت ــن اللذي ــا: ان كال الهجومي ــكوك، مضيف للش
تنفيذهمــا بالضبــط فــي مرحلــة كان فيهــا للجيــش الســوري األفضليــة فــي مواجهــة اإلرهابييــن الذيــن كانــوا 

يوشــكون علــى تكبــد الهزيمــة.
ونبّــه ظريــف نظيــره البريطانــي بــأن ايــران أعلنــت منــذ بــدء طــرح موضــوع تفكيــك الترســانة الكيمياويــة 

فــي ســوريا، أن الجماعــات االرهابيــة المســلحة تمتلــك أســلحة كيمياويــة، لكــن أحــدا لــم يكتــرث لذلــك.
ــي  ــا وفرنســا ف ــركا وبريطاني ــل أمي ــن قب ــة م ــر القانوني ــردة وغي ــوة المتف ــف الخط ــر ظري ــد الوزي ــا انتق كم
العــدوان الثالثــي علــى ســوريا، وذّكــر نظيــره البريطانــي بأنــه ال يحــق ألي دولــة ان تنفــذ بشــكل متفــرد 

ــة. ــراف الدولي ــار األع ــارج إط ــرى خ ــدول األخ ــد ال ــة ض ــرارات العقابي الق

نيويورك تايمز: محدودية العدوان..تتمة
وتابعــت أنــه فــي األيــام التــي ســبقت الضربــة، حــذر وزيــر الدفــاع جيــم ماتيــس مــن هجــوم ســريع مــن دون 
اســتراتيجية أكثــر عمقــًا. وقــد أعــرب عــن قلقــه مــن احتمــال تصعيــد النــزاع مــن خــالل جــذب روســيا وإيــران 
ــع  ــى األرض. م ــوات عل ــالث ق ــوات الث ــه الق ــك في ــد تمتل ــي بل ــات المتحــدة ف ــع الوالي ــق م ــة أعم ــى مواجه إل
دعــم القــوات الروســية واإليرانيــة لحكومــة الرئيــس بشــار األســد، أّثــرت إمكانيــة األخطــاء علــى المخططيــن 

العســكريين.
ــذي  ــل ال ــإن البدي ــة هــذا األســبوع، ف ــة ترامــب الصارم ــى كل لغ ــه بالنســبة إل ــز إن ــورك تايم ــت نيوي وقال
اختــاره لــم يبــذل أي جهــد واضــح إللحــاق الضــرر باآللــة الحربيــة األوســع نطاقــًا للرئيــس بشــار األســد أو لقيــادة 

حكومتــه وســيطرته علــى قواتــه -حســب قولهــا.
ــت  ــة وضع ــة إن الضرب ــاء الجمع ــون مس ــي البنتاغ ــن ف ــس للصحافيي ــي ماتي ــاع األميرك ــر الدف ــال وزي وق
لتقليــل فــرص قتــل الجنــود الــروس بغيــر قصــد وحصــر األضــرار فقــط بالمرافــق المرتبطــة مباشــرة بترســانة 
ــة«!!. ــة قوي ــه »ضرب ــة الســورية - حســب زعمــه. وفــي حيــن وصــف ترامــب العــدوان بأن األســلحة الكيميائي

صنعاء: سنواصل العمليات العسكرية..تتمة
وأشــار المصــدر إلــى أن القــوة المدفعيــة دكــت تجمعــات مرتزقــة الجيــش الســعودي فــي موقــع القيــادة و 

فــي صحــراء البقــع وصحــراء األجاشــر، محققــة إصابــات مباشــرة.
وأكــد المصــدر اســتمرار العمليــات العســكرية داخــل العمــق الســعودي حتــى يتوقــف العــدوان األميركــي 

الســعودي بحــق أبنــاء الشــعب اليمنــي الصامــد.
هــذا وانكســرت محاولــة تقــدم فاشــلة لمرتزقــة العــدوان الســعودي االميركــي باتجــاه مواقــع الجيــش 

واللجــان الشــعبية بجبهــة ذي ناعــم بمحافظــة البيضــاء.
ــم  ــة خــالل محاولته ــن المرتزق ــة العشــرات مــن المنافقي ــي مصــرع وإصاب ــد مصــدر عســكري صهيون وأك

ــة ذي ناعــم. ــدم باتجــاه جبه التق
ــي  ــعودي ف ــي الس ــدوان األمريك ــة الع ــدون مرتزق ــعبية يكب ــان الش ــش واللج ــال الجي ــى أن أبط ــار إل يش

ــالل. ــزو واالحت ــدي للغ ــات التص ــف جبه مختل
وقصفــت مدفعيــة الجيــش واللجــان الشــعبية تجمعــات وآليــات الجيــش الســعودي ومرتزقتــه فــي جيــزان 

وميــدي.
وأكــد مصــدر عســكري لصحيفتنــا أن مدفعيــة الجيــش واللجــان الشــعبية نفــذت قصفــًا مكثفــا علــى 

تجمعــات للجيــش الســعودي فــي منفــذ الطــوال بجيــزان وحققــت إصابــات دقيقــة فــي صفوفهــم.
وأضــاف المصــدر عــن اســتهداف مدفعــي لتجمعــات منافقــي ومرتزقــة العــدوان وآلياتهــم شــمال صحــراء 

ميــدي مؤكــدًا تحقيــق إصابــات مباشــرة فــي صفوفهــم.
الــى ذلــك شــن طيــران العــدوان أكثــر مــن 13 غــارة علــى مناطــق متفرقــة مــن مديريتــي حــرض وميــدي 

خــالل الســاعات الماضيــة.
واعتــرف إعــالم العــدو الســعودي، بمصــرع وإصابــة ســتة مــن جنــوده فــي مواجهــات مــع أبطــال الجيــش 

واللجــان الشــعبية فــي جبهــات مــا وراء الحــدود.
علــى الصعيــد ذاتــه لقــي 34 مرتزقــًا مصرعــه بعمليــات قنــص فــي جبهــات تعــز والجــوف وجبهــات أخــرى 

خــالل الثــالث األيــام الماضيــة.
وأفــاد مصــدر عســكري أن وحــدة القناصــة حصــدت قرابــة 34 منافقــا فــي عمليــات قنــص فــي جبهــات داخليــة 

عديــدة منهــا جبهــات تعــز والجــوف والبيضــاء خــالل الثالثــة األيــام الماضيــة.
هــذا واستشــهد وأصيــب عــدد مــن المواطنيــن إثــر غــارة لطيــران العــدوان اســتهدفت ســيارة مواطــن فــي 

منطقــة األبطــح بمديريــة قــارة بمحافظــة حجــة شــمال اليمــن.
ــدوان الســعودي األمريكــي بحــق  ــا الع ــي يرتكبه ــة الت ــم اليومي ــي ســياق الجرائ ــي هــذه الجريمــة ف وتأت

ــي. الشــعب اليمن
ــف  ــارات المشــاركة ضمــن تحال ــة اإلم ــف(، دول ــة مقرهــا جني ــة يمني ــًا، اتهمــت منظمــة ســام )حقوقي دولي
العــدوان الســعودي علــى اليمــن، بإنشــاء ســجون ومعتقــالت ســرية مارســت فيهــا أعماال بشــعة ضــد المدنيين.

ــرُ التشــكيالت اليمنيــة المســلحة  وقالــت المنظمــة، فــي تقريــر نشــرته علــى موقعهــا االلكترونــي، »تدي

باالشــتراك وإشــراف مــن قبــل قــوات إماراتيــة عــددًا مــن الســجون جنــوب اليمــن، مــن أهمهــا ســجن خــور 
مكســر وســجن معســكر العشــرين، وســجن معســكر الحــزام األمنــي وســجن بئــر أحمــد وتشــير إليهــا شــهادات 

الســجناء الناجيــن منهــا باســم ســجن التحالــف«.
وأشــارت إلــى أنهــا كشــفت عــن معتقــل بئــر أحمــد »وهــو بــؤرة انتهــاك أخــرى فــي مدينــة عــدن جنــوب 
اليمــن، ويعانــي فيــه الضحايــا أشــد وأقســى أنــواع التعذيــب الجســدي والنفســي تديــره تشــكيالت مســلحة 

تشــرف عليهــا وتمولهــا دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة العضــو فــي التحالــف العربــي«.
وقالــت إن »المعتقليــن فــي تلــك الســجون يتعرضــون ألشــكال عديــدة مــن التعذيــب والمعاملــة القاســية 
والــال انســانية، كمــا يتعــرض أهالــي المعتقليــن فــي الســجون التــي تديرهــا تشــكيالت مســلحة -ممولــة مــن 
ــق علــى جميــع األهالــي عنــد زياراتهــم  قبــل القــوات اإلماراتيــة فــي اليمــن- إلجــراءات قاســية موحــدة، تُطبّ

للمعتقــالت التــي انشــأتها وتشــرف عليهــا«.
ودعــت المنظمــة دولــة اإلمــارات إلــى إيقــاف االعتقــاالت بحــق المدنييــن فــي اليمــن واالبتعــاد عــن إدارة 
ــا وال  ــة يجــب محاســبة مرتكبيه ــد جريم ــث تع ــارج اشــراف وســلطة القضــاء، »حي ــالت والســجون خ المعتق

ــادم«. تســقط بالتق
مــن جهــة اخــرى نقلــت صحيفــة مغربيــة عــن مصــادر وصفتهــا بـ”المطلعــة” قولهــا إن الجيــش المغربــي 
قــرر اســتعادة ســرب طائراتــه المشــاركة فــي إطــار التحالــف التــي تقــوده الســعودية، والــذي يشــن عدوانــًا علــى 

اليمــن منــذ 2015، بزعــم دعــم اســتعادة الحكومــة الشــرعية الســيطرة علــى البــالد.
ونقــل موقــع »األيــام 24« المغربــي عــن مصــادر وصفهــا بالمطلعــة، قــال إنــه بتوجيــه مــن، الجنــرال دوكــور 
دارمــي عبــد الفتــاح الــوراق المفتــش العــام للقــوات المســلحة الملكيــة، قــد تــم أيضــا اســتدعاء الســرب المكــون 

مــن 6 طائــرات، الــذي كان قــد تــم إرســاله إلــى الواليــات المتحــدة األميركيــة مــن أجــل رفعــه للمعيــار.

السعودية: قمة الظهران لصالح »اسرائيل«..تتمة
 دعــت صحيفــة “الريــاض” الســعودية العــرب الــى ضــرورة التطبيــع مــع المحتــل االســرائيلي، معتبــرة أن 

العــرب ال يوجــد أمامهــم خيــار ســوى الســالم معهــا.
وكتبــت جريــدة »الريــاض« الســعودية عشــية انطــالق القمــة العربيــة فــي الظهــران أمــس االحــد، مقــاال 
لنائــب رئيــس تحريرهــا أحمــد الجميعــة تحــت عنــوان »قمــة الظهــران.. ســالم مــع إســرائيل ومواجهــة إيــران«، 
كتبــت فيــه أن “علــى العــرب أن يدركــوا أن ايــران أخطــر عليهــم مــن إســرائيل، وتحديــدا األيديولوجيــا التــي 
تحملهــا فــي طريــق التمــدد والهيمنــة والنفــوذ”، داعيــة الزعمــاء العــرب المجتمعيــن فــي »قمــة الظهــران« بإقــرار 

التطبيــع مــع الكيــان الصهيونــي.
ورأى نائــب رئيــس تحريــر الجريــدة الســعودية أن “اليــوم ال خيــار أمــام العــرب ســوى المصالحــة مــع 

إســرائيل، وتوقيــع اتفاقيــة ســالم شــاملة، والتفــرغ لمواجهــة المشــروع اإليرانــي فــي المنطقــة، و)....(”.
وقــال أحمــد الجميعــة فــي مقالــه إن “قمــة الظهــران لــن تخــرج إاّل بقــرار تاريخي.. الســالم مــع إســرائيل ومواجهة 

مشــروع إيــران الطائفــي؛ ألن النتيجــة أن مــن يرفــض الســالم يخــدم إيــران، وعليــه أن يتحمّــل تبعــات قراره”.

مسؤول اممي: ايران تملك طاقات..تتمة
وخــالل اللقــاء مــع رئيــس جمعيــة الهــالل االحمــر فــي البــالد علــي اصغــر بيونــدي بطهــران، امــس االحــد، 
ــا؛ وقــال  اكــد روكا علــى ضــرورة االجــراءات االنســانية واغاثــة الشــعب الســوري الــذي يتعــرض للحــروب حالي

'نحــن اليــوم بصــدد التوصــل الــى حــل مناســب فــي هــذا الســياق'.
ولفــت المســؤول االممــي الــى اهميــة التعــاون بيــن االتحــاد الدولــي مــع جمعيــة الهــالل االحمــر االيرانيــة 

لكونــه يتيــح ظروفــا مواتيــة لتعزيــز الجهــود االغاثيــة علــى الصعيــد الدولــي.
وحــول االجــراءات االغاثيــة التــي تقــوم بهــا جميعــة الهــالل االحمــر االيرانيــة فــي الــدول االخــرى، قــال ان 
االتحــاد الدولــي للصليــب االحمــر يؤكــد دعمــه الشــامل للهــالل االحمــر االيرانــي؛ داعيــا الــى التســريع فــي وتيــرة 

البرامــج المشــتركة بيــن الجانبيــن.
ــب االحمــر؛  ــي للصلي ــاء، دعمــه لسياســات وبروتوكــوالت االتحــاد الدول ــي هــذا اللق ــدي ف ــك بيون ــى ذل ال

ــي. ــي والدول ــن االيران ــن الجانبي ــات القائمــة بي ــا عــن ارتياحــه للعالق معرب
ونــوّه المســؤول االيرانــي الــى االجــراءات والبرامــج االنســانية لجمعيــة الهــالل االحمــر االيرانيــة فــي 
المنطقــة، بمــا يشــمل بلــدان العــراق وســوريا واليمــن؛ وقــال ان الهــالل االحمــر االيرانــي قــام بارســال شــحنات 

اغاثيــة الــى هــذه الــدول.

مجلس الشورى االسالمي: اميركا فشلت..تتمة
واســتطرد البيــان: إنّنــا كنــا علــى أعتــاب تســوية سياســية لألزمــة الســورية واإلحتفــال بإنتصــار الشــعب 
الســوري لكــنّ الواليــات المتحــدة رغــم ذلــك قامــت مــرة ُاخــرى بإشــعال فتيــل النــار وشــنت هجومــًا صاروخيــًا 
برفقــة بريطانيــا وفرنســا رحبــت بــه بعــض الــدول العربيــة واالســالمية األمــر الباعــث لألســف والمثيــر لموجــة 

مــن االســتياء العــام فــي أوســاط االمــة االســالمية.
وأكــد البيــان علــى تنديــد شــديد لنــواب الشــعب االيرانــي لــه بالجرائــم األميركيــة البريطانيــة الفرنســية 
معلنيــن دعمهــم الحــازم لســوريا باعتبارهــا الواجهــة األماميــة لجبهــة المقاومــة معربيــن عــن ثقتهــم بفشــل 
واشــنطن فــي هــذا االســتهداف الجديــد كمــا كانــت عليــه الحالــة منــذ ســبع ســنوات وخــروج الشــعب الســوري 
وحكومتــه منتصريــن مرفوعــي الــرأس بفضــل المقاومــة التاريخيــة والخالــدة لهمــا والتــي ســتتحف هــذا البلــد 

باألمــن المســتدام.

نصر الله: العدوان أالميركي المحدود اقرار..تتمة
وشــدد بالقــول: إن توقيــت العــدوان األميركــي علــى ســوريا، كان مرتبطــًا بوصــول المحققيــن الدولييــن فــي 

منظمــة حظــر االســلحة الكيميائيــة الــى ســوريا، مشــيراً إلــى أن الكثيريــن علقــوا األمــال علــى هــذه الضربــات.
وأضــاف اننــا تعاطينــا فــي محــور المقاومــة باالضافــة الــى روســيا علــى ان كل الفرضيــات كانــت واردة فــي 

الضربــة االميركيــة لســوريا.
ــن اســقاط  ــت م ــة الســورية تمكن ــات الجوي ــا أن الدفاع ــدوا لن ــد ســماحته أن مجاهــدي حــزب اهلل أك وأك

ــا. ــى اهدافه ــا ال ــل وصوله ــة قب ــخ االمريكي ــد مــن الصواري العدي
وشــدد نصــر اهلل إنــه يجــب ان يســجل االداء الممتــاز للجنــود وضبــاط الجيــش الســوري لتصديهــم لهــذا 
العــدوان وبقائهــم فــي مواقعهــم، مشــيراً الــى أن أحــد اســباب الضربــة االميركيــة هــي أرهــاب وكســر معنويــات 

الشــعب والجيــش الســوري وحلفــاءه لكــن ذلــك لــم يحصــل«.
ــي  ــل االجتماع ــع التواص ــي مواق ــورية ه ــة الس ــام الدول ــي اته ــا ف ــت أن مصادره ــا اعترف ــح أن فرنس وأوض
والصــور التــي انتشــرت عبــره، مشــيراً الــى أن أحــد أهــداف العــدوان الثالثــي كان التهويــل مــن أجــل االبتــزاز 

وهــو مــا لــم يتحقــق.
ولفــت الــى أن االســرائيلي قــال ان الصواريــخ االميركيــة كانــت جميلــة وذكيــة لكــن نتائجهــا كانــت صفــر«، 
مبينــًا أن مــا حصــل فجــر الســبت ســيعقد الحــل السياســي فــي ســوريا وســيعقد مســار جنيــف وســيؤدي الــى 

المشــاكل فــي العالقــات الدوليــة.
وإذ شــدد ســماحته علــى أن واشــنطن وباريــس تعرفــان أن اســتخدام الكيميائــي فــي دومــا مجرد مســرحية 
عجّلتــا بعدوانهمــا علــى ســوريا، كشــف أن بعــض الــدول الخليجيــة عملــت وعرضــت المالييــن مــن الــدوالرات 
لضــرب ســوريا بشــكل واســع وبــكل مؤسســاتها«، مشــيرًا الــى أن واشــنطن تعلــم بــأن اي عــدوان واســع علــى 

ســوريا ال يمكــن ان ينتهــي بــل ســيفجر المنطقــة بأكملهــا.
وبيــن أن دول إقليميــة راهنــت علــى أن العــدوان الثالثــي ســيدمر ســالح الجــو الســوري ومواقــع الحــرس 
الثــوري والحلفــاء، مؤكــداً أن محدوديــة العــدوان هــو اعتــراف أميركــي واضــح بقــوة محــور المقاومــة وقدرتــه علــى 

إلحــاق الهزيمــة بــه كمــا فعــل ســابقًا.
واشــار الــى أن العــدوان ســعى لرفــع معنويــات الجماعــات المســلحة فــي ســوريا،و أكــد أن النتيجــة كانــت 
خيبــة أمــل هــؤالء، مضيفــاً، أنهــم فشــلوا فــي تغييــر المعادلــة لمصلحــة »اســرائيل« أو بعــض الــدول االقليميــة، 
وعلــى ذلــك وبالرغــم مــن عــدم وجــود ســالح كيميائــي بســوريا ولكــن االتهــام ســيبقى وال نســتبعد مســرحيات 
كيميائيــة واعتــداءات جديــدة مــع كل انتصــار، وأكــد أيضــًا أن مــا حصــل يــوم الســبت يجــب ان يزيدنــا ثقــة بقوتنــا 

ووجودنــا وقدرتنــا ومحدوديــة خيــارات العــدو رغــم امكانياتــه.
واكــد االميــن العــام لحــزب اهلل انــه ال خيــار حتــى اليــوم بحمايــة لبنــان مــن العــدو االســرائيلي اال بالمعادلــة 
الذهبيــة المتمثلــة بالجيــش والشــعب والمقاومــة، وبأنهــا هــي الــرد االســتراتيجي المتــاح امــام شــعوبنا ودولنــا 

ضــد العــدو الصهيونــي.
وقــال: ان العــدو بفضــل المقاومــة وكل التجــارب التــي حصلــت هــو اجبــن مــن ان ياتــي بدباباتــه الــى البقــاع 
الغربــي وراشــيا والــى الجنــوب. واضــاف ان للبقــاع الغربــي وراشــيا خصوصيــة الجغرافيــا لقربــه مــن فلســطين 

المحتلــة والطمــاع العــدو بنهــر الليطانــي.


