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اخبار قصيرة

الثالثاء 30 رجب المرجب، 1439 هـ ق 28 فروردين 1397 هـ ش، 17 نيسان 2018مالعدد )9827( السنة الثامنة والثالثون

63 برلمانيا يطالبون بإقالة محافظ البنك المركزي
ــة حســن  ــس الجمهوري ــس الشــورى االســالمي رئي ــي مجل ــا ف ــب 63 نائب ــارس:- طال طهران-ف

ــي اهلل ســيف. ــزي ول ــك المرك ــظ البن ــة محاف ــي بضــرورة اقال روحان

إقامة معرض صور 'االنتفاضة' على هامش مهرجان فجر السينمائي الدولي
 طهران-ارنــا:- يشــهد مهرجــان فجــر الســينمائي بدورتــه السادســة والثالثيــن أحــد أهــم األحــداث 
الخاصــة لهــذا العــام، حيــث ســيتم إطــالق معــرض صــور للمصــور اإليرانــي العالمــي 'آلفريــد يعقــوب 

زاده' تحــت عنــوان 'االنتفاضــة'.

فيلمان إيرانيان يترشحان للمنافسة في المهرجانات السينمائية األجنبية
 طهران-ارنــا:- تأهــل الفيلمــان اإليرانيــان القصيــر 'الحــد' والســينمائي 'اســرافيل' الــى قائمــة األفــالم 

المتنافســة فــي المهرجانــات األجنبية.
وترشــح فيلــم 'الحــد' فــي مهرجــان 'كارنجــي ملــون' فــي بطرســبورغ كمــا ترشــح الفيلــم 'إســرافيل' 

للمنافســة فــي مهرجــان سويســرا لالفــالم. 

ظريف يلتقي الرئيس 
الطاجيكي

ــد  ــة محم ــر الخارجي ــى وزي ــر:- التق طهران-مه
ــة  ــس جمهوري ــن ، رئي ــس االثني ــف ام ــواد ظري ج
معــه  وبحــث  رحمــان  علــي  امــام  طاجيكســتان 
يخــدم  بمــا  المشــترك  التعــاون  تعزيــز  ســبل 

البلديــن. تطلعــات 
امــس  ظهــر  بعــد  الخارجيــة  وزيــر  والتقــى 
االثنيــن ، رئيــس جمهوريــة طاجيكســتان وبحــث 
ــا ذات  ــي والقضاي ــاون الثنائ ــز التع ــه ســبل تعزي مع

االهتمــام المشــترك .
إلــى  الجانبــان  أشــار   ، االجتمــاع  وفــي هــذا 
القواســم المشــتركة بيــن البلديــن فــي تطويــر 

الثنائيــة. العالقــات 
القطاعــات  مختلــف  فــي  التعــاون  وكان 
والطاقــة  والثقافيــة  واالقتصاديــة  السياســية 
والتكنولوجيــا أحــد المســائل التــي أبرزهــا وزيــر 

طاجيكســتان. ورئيــس  ظريــف  الخارجيــة 

مؤكدا ان هذه الدول اخطأت في تحديد العدو..

قاسمي: الجامعة العربية تحولت الى ناٍد إلرضاء وتحقيق رغبات دول عربية معينة

خالل لقائه نظيرته الفيتنامية..

رئيس المجلس: جذور الصراعات اإلرهابية في المنطقة 
تعود الى التدخالت االميركية

طهران-فــارس:- أكــد رئيــس مجلــس الشــورى االســالمي علــي الريجانــي، أينمــا تدخلــت أميــركا عســكريا 
التنظيمــات  بــدأت 
فــي  نشــاطاتها  اإلرهابيــة 

النقطــة. تلــك 
ــه  ــه نظيرت ــدى لقائ ول
ثــي  نغويــن  الفيتناميــة، 
امــس  نيغــان،  كيــم 
هانــوي،  فــي  االثنيــن 
ان  الريجانــي  قــال 
الشــعب االيرانــي مطلــع 
الشــعب  نضــال  علــى 
ــي الســابق..  الفيتنامــي ف
مشــيرا الــى التشــابه فــي 
ــان  ــة البرلم ــا رغب ــن، معلن ــن البلدي ــر بي ــة االواص ــى مضاعف ــذي أدى ال ــر ال ــعبين، االم ــن الش ــلوك بي الس

المســتويات. مختلــف  فــي  البرلمانيــن  بيــن  العالقــات  لتطويــر  االيرانــي 
ودعــا الريجانــي الــى تنميــة العالقــات التجاريــة بيــن الجمهوريــة االســالمية وفيتنــام، مبينــا أن بإمــكان 
ــاء بيــن الرئيســين  برلمانــي البلديــن ان يســاهما فــي تحقيــق االهــداف التــي تــم تحديدهــا خــالل اللق

لتطويــر التعــاون فــي مختلــف المجــاالت.
وبيّــن الريجانــي ان المنطقــة تعانــي مــن صراعــات إرهابيــة، مضيفــا: شــهدنا ونشــهد وجــود صراعــات 
ــى التدخــل  ــود ال ــي أفغانســتان، وأحــد جــذور هــذه الصراعــات تع ــك ف ــراق وســوريا وكذل ــي الع ــة ف إرهابي

االميركــي العســكري فــي المنطقــة.

خالل إجتماعه بوفد برلماني أفغاني..

مسؤول قضائي: إيران تدعم اإلستقرار والسالم 
والتقدم في أفغانستان

حققنا انتصارات قيمة في الشرق االوسط..

اللواء جعفري: النظام االسالمي سيبقى راسخا 
رغم جميع االعداء

اليوم..وفد برلماني ايراني يزور سوريا
طهران-إرنــا:- أعلــن المتحــدث بأســم لجنــة األمــن القومــي والسياســة الخارجيــة بمجلــس الشــورى 
اإلســالمي حســين نقــوي حســيني، أن وفــدا مــن هــذه اللجنــة ســيزوراليوم الثالثــاء ســوريا بهــدف تجديــد 

الدعــم لســيادة ســوريا وصمــود ومقاومــة شــعبها وحكومتهــا.
وأضــاف المتحــدث بأســم هــذه اللجنــة نقــال عــن بروجــردي، ان هــذه المحــاوالت اليائســة لــن تؤثــر قــط 

علــى إرادة محــور المقاومــة والشــعب الســوري الصامد. توقيع مذكرة تعاون برلماني بين ايران وكوريا الجنوبية

في حربها ضد االرهاب..

رئيس السلطة القضائية: مزاعم اميركا اكذوبة 
ال نظير لها في عصرنا 

طهران-ارنــا:- قــال رئيــس الســلطة القضائيــة آيــة اهلل صــادق آملــي الريجانــي ان االمريــكان المخادعيــن 
والمتحايليــن الذيــن اسّســوا داعــش ودعمــوه معنويــا 
وقدمــوا لــه الســالح، يدّعــون اليــوم مواجهــة هــذا 
التنظيــم االرهابــي؛ مؤكــدا انهــا اكذوبــة كبــرى وخــداع 

النظيــر لهمــا فــي عصرنــا الحاضــر.
وخــالل اجتماعــه امــس االثنيــن بكبــار المســؤولين 
لــدى جهــاز القضــاء ، لفــت ايــة اهلل آملــي الريجانــي الــى 
ان ترامــب وخــالل ســباقه االنتخابــي اعلــن صراحــة بأن 
الحكومــة االمريكيــة هــي مــن اسســت داعــش وقامــت 

يتقديــم الســالح اليــه وإرســاله الــى منطقــة الشــرق االوســط.

صالحي: العدوان على سوريا كشف عن إفالس 
السياسة االميركية

الديار اللبنانية: الحشد الشعبي يطوق قاعدة الزهراء الجوية العسكرية االميركية قرب بغداد

تركيا: سياستنا تختلف عن إيران 
وروسيا وأمريكا بشان سوريا

الــوزراء  رئيــس  نائــب  بــوزداغ  بكيــر  قــال 
التركــي إن تركيــا ال تقــف مــع أي دولــة بشــأن 
ســوريا وأن سياســتها فــي المنطقــة تختلــف عــن 

المتحــدة. والواليــات  وروســيا  إيــران  سياســة 
التركيــة  الحكومــة  باســم  المتحــدث  وقــال 
ــف  ــر »ال نق ــي قط ــي ف ــر صحف ــي مؤتم ــوزداغ ف ب
مــع دولــة محــددة فيمــا يتعلــق بســوريا، وسياســتنا 
فــي المنطقــة تختلــف عــن سياســات تلــك الــدول 

كإيــران وروســيا والواليــات المتحــدة«.
وأضــاف بــوزداغ أن تركيــا لــن تتــردد فــي العمــل مــع 
أي دولــة تدافــع عــن المبــادئ الصحيحــة بشــأن ســوريا.

بعــد  اردوغــان  الرئيــس  تصريحــات  لكــن 
الضربــة الثالثيــة لســوريا اكــدت بــان تركيــا الزالــت 

علــى تحالفهــا مــع اميــركا.

تأكيد ايراني- عراقي على تعزيز الوحدة في مواجهة 
العدوان على سوريا

ضبط شحنة كبيرة من المتفجرات 
في حدود البالد الشرقية

طهران-فــارس:- تمكــن كــوادر وزارة االمــن مــن 
ضبــط شــحنة كبيــرة مــن المتفجــرات مخبــأة داخــل 
كميــة مــن المخــدرات كان مــن المقــرر ان تدخــل 

البــالد عبــر الحــدود الشــرقية.
ان  االمــن،  لــوزارة  العامــة  للعالقــات  بيــان  وافــاد 
كــوادر مديريــة االمــن بمحافظــة سيســتان وبلوجســتان 
اســتطاعوا خــالل عمليــات اســتخبارية مــن احبــاط مخطــط 
المــواد  مــن  كلغــم   80 نقــل  فــي  االرهابيــة  للجماعــات 
المتفجــرة المركبــة، 17 مــن االفخــاخ المتفجــرة ) تســتخدم 
خصيصــا فــي القنابــل المزروعــة جنــب الطرقــات واالفخــاخ 
ــة،  ــة يدوي ــة، 35 قنبل ــع 2100 طلق ــة(، 28 مسدســا م االنفجاري

عشــرات الصواعــق االلكترونيــة، ومعــدات للتفجيــر.  
كمــا تــم فــي هــذه العمليــات ضبــط 580 كلغــم 

مــن المخــدرات كانــت بحــوزة االرهابييــن.

قــام الحشــد الشــعبي العراقــي باســتنفار عناصــره وقواتــه المــزودة بالدبابــات وصواريخ 
ارض – ارض وصواريــخ مضــادة للمدرعــات فــي تطويــق قاعــدة الزهــراء قــرب بغــداد.

ــرة  ــغ ان اي طائ ــدة وابل ــل القاع ــن مدخ ــي م ــعبي العراق ــد الش ــد الحش ــرب قائ واقت
اميركيــة تنطلــق مــن القاعــدة ســوف يتــم إطــالق النــار علــى القاعــدة العســكرية االميركيــة 

واالن علــى الطيــران االميركــي ان يتوقــف عــن االقــالع والهبــوط فــي هــذه القاعــدة.
وقــد ابلــغ قائــد القاعــدة العســكرية االميركيــة قيادتــه التــي طلبــت مــن الحكومــة 
العراقيــة ارســال الجيــش العراقــي وفــك الطــوق عــن القاعــدة العســكرية الجويــة االميركيــة.

ــن  ــف م ــي 80 ال ــتصطدم بحوال ــا س ــت ألنه ــة تريث ــة العراقي ــن الحكوم لك

عناصــر جيــش الحشــد الشــعبي العراقــي المتواجديــن فــي بغــداد اضافــة الــى 
30 الــف مقاتــل يطوقــون القاعــدة العســكرية الجويــة االميركيــة. وهــذا االمــر 
ــة. ــة العســكرية االميركي ــق القاعــدة الجوي ــوري فــي تطوي يدعمــه الحــرس الث
وعنــد الســاعة الواحــدة اال خمــس دقائــق خضعــت القاعــدة الجويــة العســكرية 
القاعــدة  فــي  االميركيــة  العســكرية  الطائــرات  وهبــوط  اقــالع  عــدم  الــى  االميركيــة 
واتخــذ الجيــش االميركــي مواقــع الدفــاع عــن القاعــدة لكــن الحشــد الشــعبي العراقــي 
يطــوق القاعــدة الجويــة العســكرية مــن كل الجهــات كمــا انــه قطــع الطرقــات اليهــا ومنــع 

الشــاحنات االميركيــة والعســكرية االميركيــة مــن الوصــول اليهــا او الخــروج منهــا.

ــي  ــورة االســالمية ف ــد الث ــل قائ ــارس:- بحــث ممث طهران-ف
لبنــان الســيد عيســى طباطبائــي وزعيــم حركــة النجبــاء الشــيخ 
اكــرم الكعبــي العــدوان العســكري الثالثــي علــى ســوريا واكــدا 
ضــرورة وحــدة الصــف فــي مواجــة العــدوان العســكري علــى ســوريا.

وتنــاول الســيد طباطبائــي والشــيخ الكعبــي 

واالمنيــة  السياســية  االوضــاع  لقائهمــا  خــالل 
ــى  ــى ضــرورة القضــاء عل ــة وشــددا عل ــي المنطق ف

ســوريا. فــي  االرهابيــة  الجماعــات 
ــدور  ــاء ب ــالل اللق ــي خ ــيد طباطبائ ــاد الس واش

ــم ســوريا . ــي دع ــاء ف ــة النجب حرك

ــزي األبحــاث  ــع رئيســا مرك ــا:- وق ــران -ارن طه
الجنوبيــة مذكــرة  البرلمانيــة اإليرانيــة والكوريــة 

تعــاون مشــتركة.
ــز  ــس مراك ــده رئي ــذي عق ــاع ال وخــالل اإلجتم
األبحــاث فــي مجلــس الشــورى اإلســالمي كاظــم 
ــس  ــي المجل ــز األبحــاث ف ــس مرك ــي ورئي وجالل
ــع  ــغ' وق ــي يون ــي نائ ــي 'ل ــي الكــوري الجنوب الوطن

ــاون مشــتركة. ــرة تع ــى مذك ــان عل الجانب
ــات  ــى العالق ــاع ال ــي خــالل اإلجتم وأشــار جالل
الطيبــة واإليجابيــة بيــن ايــران وكوريــا الجنوبيــة 
معتبــراً إن توقيــع مذكــرة التعــاون هــذه تمثــل خطــوة 

ــة. ــات الثنائي ــز العالق ــق تعزي ــى طري صحيحــة عل
ولفــت الــى أن إيــران علــى اســتعداد لتعزيــز 
التعــاون مــع كوريــا الجنوبيــة معربــًا عــن أملــه بــأن 
تســفر مســاعي المســؤولين فــي البلديــن عــن 

ــي هــذا المجــال. ــة ف ــج طيب نتائ
مــن جانبــه اعتبــر رئيــس مركــز األبحــاث فــي 
ــي  ــي نائ ــي 'ل ــوري الجنوب ــي الك ــس الوطن المجل
يونــغ' إن قضيــة التشــريع هــي قضيــة مهمــة مؤكــدًا 
الــى األبحــاث فــي  المعاصــر بحاجــة  العالــم  إن 
مجــال التشــريع أكثــر مــن الماضــي لكــي يتمكــن 

مــن إقــرار قوانيــن أكثــر دقــة وأكثــر فاعليــة.
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لقــوات  العــام  القائــد  أشــاد   طهران-إرنــا:- 
الحــرس الثــوري اللــواء محمــد علــي جعفــري 
االســالمي  النظــام  بكفــاءة  االثنيــن  امــس 
واقتــداره فــي تحقيــق انتصــارات قيمــة علــى 
صعيــد المنطقــة فــي صــد ودحــر أعــداء هــذه 
الثــورة الذيــن جنــدوا طاقاتهــم لــزرع اليــأس فــي 

نفــوس الشــعب للنيــل مــن الثــورة.

وأشــاد اللــواء جعفــري خــالل 
الســابق  القائــد  وداع  حفــل 
لقــوات التعبئــة وتســمية القائــد 
باالنتصــارات  أشــاد  الجديــد 
النظــام  حققهــا  التــي  القيمــة 
االســالمي علــى صعيــد الشــرق 
قــد  العــدو  إّن  قائــاًل:  االوســط 
العالميــة  طاقاتــه  جــّل  عبّــأ 
بالجيــش  الهزيمــة  إللحــاق 
مــن  االســالمية  بالجمهوريــة  و  االســالمي 

الحــروب. فتيــل  إشــعال  خــالل 
اهلل  بحمــد  بأننــا  جعفــري  اللــواء  وأضــاف 
نجحنــا فــي إقتــالع جــذور داعــش وجميــع قــادة 
أعدائنــا خــالل الســنة المنصرمــة معتبــرًا جــذور 
هــذه االنتصــارات والمقاومــة عائــدة الــى الخبــرات 
التــي اكتســبتها ايــران خــالل ثمانــي ســنين 
مــن الحــرب المفروضــة ضدهــا خــالل ثمانينيــات 

ــرن الماضــي. الق
وقــال القائــد العــام لقــوات الحــرس الثــوري إّن النظــام 
االســالمي والثــوري مــازال كمــا اكــد ســماحة قائــد الثــوره 
االســالميه ســائرًا وماضيــًا فــي نهجــه الصحيــح وســيبقي 
صامــدًا مســتقراً بقــوة فــي المناطــق التــي ُاتيــح لــه أن 

البقية على الصفحة7يكــون فيهــا.

ــة  ــة الذري ــن رئيــس منظمــة الطاق ــا:- اعل طهران-ارن
علــي اكبــر صالحــي ان العــدوان الصاروخــي علــى ســوريا 

كشــف عــن افــالس اميــركا و الــدول المتعاونــة معهــا. 
واضــاف صالحــي امــس االثنيــن علــى هامــش 
ازاحــة الســتار عــن كتــاب 'نظــرة علــى التاريــخ' ان 
العــدوان الصاروخــي علــى ســوريا فضــح االفــالس 

السياســي المريــكا و جرائمهــا.

واضــاف ان امريــكا وحلفاءهــا يرتكبــون فضائــح 
الــى ادلــة دامغــة كمــا كان  سياســية دون التوصــل 
ــد  ــاول ق ــن ب ــة االمريكــي االســبق كولي ــر الخارجي وزي
قــدم وثيقــة لالمــم المتحــدة حــول قيــام العــراق بشــراء 
ــدف اســتخدامه الغــراض  ــن النيجــر به ــوم م اليوراني
غيــر ســلمية إال انــه و بعــد مضــي عاميــن مــن تفتيــش 

ــة. ــت مفبرك ــة كان ــن إن الوثيق ــراق تبي الع
ــد  ــن بع ــوا واعي ــاس اصبح ــال ان الن ــع قائ وتاب
للــدول  الحقيقيــة  الهويــة  علــى  وتعرفــوا  ذلــك 

المعاديــة.
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طهران-ارنــا:- أكــد أميــن لجنــة 
الســلطة  فــي  اإلنســان  حقــوق 
الريجانــي  جــواد  محمــد  القضائيــة 
أن إيــران تدعــم اإلســتقرار والســالم 
ــرًا أن  ــي أفغانســتان معتب ــدم ف والتق
ــاون  إســتقرار دول الجــوار يمهــد للتع
المشــترك أكثــر مــن أي وقــت مضــى.

وعلــى هامــش إجتماعــه بوفــد 
الريجانــي  اشــار  أفغانــي  برلمانــي 
أرضيــة  شــكل  اإلجتمــاع  أن  الــى 

جيــدة للتعــاون بيــن إيــران وأفغانســتان فــي مجــال 
اإلنســان. الدولــي وحقــوق  القضائــي  النظــام 

ــة المجتمــع  مــن جانبهــا اعتبــرت رئيســة لجن
المــرأة فــي  المدنــي وحقــوق اإلنســان وشــؤون 
اإلجتمــاع  إن  كوفــي'  'فوزيــة  األفغانــي  البرلمــان 

يمثــل أهــم وأفضــل اإلجتماعــات التــي عقــدت علــى 
ــران. ــي طه ــذا المســتوى ف ه

وأشــارت الــى أن الجانبيــن اتفقــا علــى التعــاون الثنائــي 
لتبــادل المعرفــة والخبــرات علــى مســتوى القضــاة والمدعيــن 
العاميــن والبحــث فــي مجــاالت التعــاون المشــترك علــى 

ــي، آر'. ــو، ب ــر 'ي ــق بتقري ــي والقســم المتعل المســتوى الدول

* تعديل االتفاق النووي من قبل اميركا مجرد 
تكهنات ال يمكن مراجعته

* لن نكون اول دولة نخرج من االتفاق ونرصد 
جميع التطورات بيقظة

 طهران-كيهــان العربــي:- قــال المتحــدث بأســم 
ــي وســائل  ــر ف ــا أثي ــرام قاســمي، ان م ــة به الخارجي
المشــتركة  العمــل  خطــة  تعديــل  حــول  االعــالم 
اميــركا  قبــل  مــن  النــووي(  )االتفــاق  الشــاملة 

تكهنــات. مجــرد  واألوروبييــن 
وفــي لقائــه الصحفــي االســبوعي امــس االثنيــن، 
وحــول خبــر االجتمــاع الناجــح الــذي عقــد بيــن اميــركا 
واالوروبييــن حــول تعديــل االتفــاق النــووي، اوضــح 

قاســمي : ال علــم لــي باجتماعــات بعــض الــدول االوروبيــة مــع اميــركا وال أعلــم 
بمواضيــع هــذه االجتماعــات.

وصــرح ان خطــة العمــل المشــتركة الشــاملة بيــن ايــران ومجموعــة 5+1 ومــا 
اثيــر فــي وســائل االعــالم بخصــوص تعديــل االتفــاق النــووي مــن قبــل اميــركا 

واالوروبييــن ال مصداقيــة لــه ومجــرد تكهنــات.
وفــي الــرد علــى ســؤال حــول احتمــال خــروج 
اميــركا مــن االتفــاق النــووي قــال قاســمي، اننــا علــى 
اتصــال مــع الــدول االوروبيــة واالتحــاد االوروبــي حــول 
االتفــاق النــووي وان هــذه االتصــاالت والمشــاورات 
ستســتمر.. اوروبــا ملتزمــة باالتفــاق النــووي وكذلــك 
ايــران التــي ســوف لــن تكــون اول دولــة تخــرج مــن 
االتفــاق وهــي ترصــد جميــع التطــورات بيقظــة ولــن 

ــى حســابها. ــه عل ــي االخــالل والمســاس ب ــن ف تســمح لالخري
واضــاف، ان االتفــاق النــووي ال يمكــن مراجعتــه وقــد تــم تنفيــذه اســتنادا للقــرار 
ــوا بــه ومــن يتحــرك فــي هــذا االتجــاه  االممــي 2231 ولــن نســمح لالخريــن بــأن يخّل

ــا فــي المســتقبل.  البقية على الصفحة7ســيدفع الثمــن غالي

قمة الظهران الخائبة
لــم يســتغرب المراقبــون لقــرارات قمــة الظهــران المخيبــة لالمــال 
النهــا تجاهلــت وبصــورة متعمــدة االحــداث الجاريــة فــي المنطقــة، 
ــا  ــى وصفه ــة والسياســية ال ــت بعــض االوســاط االعالمي ــث دفع بحي
بالقمــة النائمــة خاصــة وانهــا عقــدت فــي ظــل اجــواء العــدوان الثالثــي 
ــث  ــة بحي ــي الجامع ــاس ف ــو اس ــا عض ــدا عربي ــتهدف بل ــم اس الغاش
كان مــن المفــروض ان يحتــل هــذا الحــدث المهــم مســاحة كبيــرة فــي 
القــرارات التــي اتخذتهــا. اال انــه ولالســف الشــديد وكمــا هــو معلــوم ان 
هــذه الجامعــة التــي اصبحــت كشــركة مســاهمة والــذي يملــك اغلــب 
ــي  ــدوان االجرام ــن ان تشــير للع ــف يمك اســهمها الســعودية، اذن كي
الثالثــي وهــي الدافعــة االساســية لشــنه علــى ســوريا مــن خــالل 
الــدوالرات التــي قدمتهــا علــى طبــق مــن ذهــب الــى المجــرم ترامــب، 
والالفــت فــي االمــر ايضــا ان لغــة الخطــاب الــذي جــرت علــى الســن 
بعــض القــادة ومســودة البيــان الختامــي تعكــس نشــر غســيل خيبــة 

هــؤالء القــادة علــى شــماعات االخريــن.
والســؤال المهــم الــذي يمكــن ان يطــرح علــى القمــة كيــف تطالــب 
بالحــل الســلمي للقضيــة اليمنيــة فــي الوقــت ان الــذي بــدأ العــدوان 
علــى الشــعب اليمنــي العربــي والــذي الزال مســتمرا هــو الســعودية 
المضيفــة لهــذه القمــة، اال ينبغــي علــى هــؤالء ان يطالبــوا حــكام بنــي 
ســعود بايقــاف نزيــف الــدم اليمنــي الــذي يــراق ظلمــا وعدوانــا للوصول 

الــى الحــل الســلمي.
وممــا يؤســف لــه ايضــا ان الشــعب الفلســطيني الــذي يقــوم بــدور 
فاعــل وجــريء ضــد طغيــان وهســتيرية الكيــان الغاصــب ويقــدم فيــه 
ــن  ــا  ل ــدس الشــريف، اال انن ــن الق ــاع ع ــن للدف ــاء واالرواح قرابي الدم
ــم  ــة بكلمــات معــددة لجرائ ــو ادان نجــد اي اشــارة مــن هــذه القمــة ول

ــاوم. ــى جانــب هــذا الشــعب المق االحتــالل الصهيونــي والوقــوف ال
واخيــرا نعــود للمعزوفــة المشــروخة وهــو االتهــام اليــران بدعــم 
االرهــاب ممــا يعــد اصــدار صــك بــراءة للنظــام الســعودي الــذي اكــدت 
كل التقاريــر الدوليــة وكذلــك مــا جــاء علــى لســان حلفائــه الرئيســيين 
االميــركان مــن ان حــكام بنــي ســعود هــم الداعمــون االساســيون 
لالرهــاب العالمــي فضــال عــن االقليمــي ليتمــادى فــي غيــه بهــذا 

ــال. المج
ولــذا فــان قمــة الظهــران كانــت قمــة ســعودية بامتيــاز النهــا كانــت 
بعيــدة كل البعــد عــن معانــاة شــعوب المنطقــة خاصــة الشــعبين 
ــا  ــاة، وان قراراته ــى هــذه المعان ــم تتطــرق ال الفلســطيني واليمنــي ول
المخيبــة لالمــال كانــت عونــا للظالــم االميركــي البريطانــي الفرنســي 
الصهيونــي وخصمــا لــدودا للمظلــوم الســوري واليمنــي وبقيــة شــعوب 

المنطقــة.
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