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سفر حوالي 5ر4 مليون زائر سنويا عبر منفذ مهران الحدودي
طهران-فــارس:- اعلــن محافــظ ايــالم قاســم ســليماني ان حوالــى 4.5 مالييــن زائــر ســنويا 

يســافرون عبــر منفــذ مهــران الحــدودي مــع العــراق.

ناقلة نفط ايرانية تنقذ 13 بحارا باكستانيا
ــة  ــة لناقــالت النفــط االيراني ــة النفــط 'ارك' التابعــة للشــركة الوطني ــارس:- تمكنــت ناقل طهران-ف

مــن انقــاذ 13 بحــارا باكســتانيا.

زلزال بقوة 4ر4 يضرب مدينة قطور شمال غرب البالد
ــة  ــاح امــس الســبت مدين ــر صب ــاس ريخت ــى مقي ــه 4.4 عل ــزال بلغــت قوت ــا- ضــرب زل  اروميه-ارن

ــة . ــي محافظــة اذربايجــان الغربي قطــور ف

ضبط 25 طنا من المخدرات في غضون 3 أشهر
كرمان-ارنــا:- قــال رئيــس قــوى االمــن الداخلــي بمحافظــة كرمــان العميــد رضــا بنــي اســدي إنــه 

تــم ضبــط أكثــر مــن 25 طنــا مــن المخــدرات فــي المحافظــة منــذ بدايــة العــام اإليرانــي الحالــي.

خرازي يلتقي مع وزير خارجية اسبانيا
التقــى رئيــس المجلــس االســتراتيجي للسياســات الخارجيــة اإليرانيــة "كمــال خــرازي"، مــع وزيــر 

الخارجيــة االســباني " الفونســو داســتيس".
وأفــادت وكالــة مهــر لألنبــاء، أن رئيــس المجلــس االســتراتيجي للسياســات الخارجيــة اإليرانيــة 
"كمــال خــرازي" ، التقــى مــع وزيــر الخارجيــة االســباني "الفونســو داســتيس" الخميــس، فــي العاصمــة 

االســبانية مدريــد وتباحثــا حــول قضايــا تهــم البلديــن.

قاضي عسكر: فصلنا قضية الحج عن العالقات 
السياسية مع السعودية

ــه فــي  ــي الفقي ــل الول مشــهد-ارنا:- صــرح ممث
شــؤون الحــج ومســؤول بعثــة الحــج االيرانيــة حجــة 
ــة  ــا قضي ــا فصلن ــي قاضــي عســكر 'انن االســالم عل

الحــج عــن العالقــات السياســية مــع الســعودية'.
وفــي تصريــح لــه خــالل ملتقــى ارشــادي حــول 
شــؤون الحــج اقيــم فــي مدينــة مشــهد مركــز محافظــة 
خراســان الرضويــة )شــمال شــرق ايــران( قــال قاضــي 
ــع  ــية م ــات سياس ــا عالق ــا ال تربطن ــم انن عســكر، رغ
عــن هــذه  الحــج  اننــا فصلنــا قضيــة  اال  الســعودية 

ــر. ــذا االم ــوا به ــعوديون( قبل ــم )الس ــات، وه العالق
ــام الماضــي  ــى ان الســعودية التزمــت الع ــوّه ال ون
ــن واضــاف، ان  ــة الحجــاج االيرانيي ــزة وكرام ــظ ع بحف
85 الــف حــاج ايرانــي يتوجهــون العــام الجــاري الــى 
الديــار المقدســة إلداء مناســك الحــج لهــذا العــام وعلينــا 

ــان ال نتجــاوز الخطــوط الحمــراء. ان نســعى ب
احــد  مــع  االشــتباك  نريــد  ال  اننــا  واضــاف، 
وهدفنــا هــو المشــاركة فــي مراســم الحــج وليــس 
اطــالق شــعارات مناهضــة تفضــي الــى التفرقــة.

خالل إجتماع مجمع تشخيص مصلحة النظام..

هاشمي شاهرودي:مواجهة خبث األعداء رهٌن باإلنسجام واليقظة

برلماني: أوروبا لم تتخذ أي إجراء إيجابي 
حيال االتفاق النووي

من اسبانيا..

خرازي: اوروبا امام اختبار مهم مع انسحاب 
اميركا من االتفاق النووي

طهران-فــارس:- قــال رئيــس المجلــس االســتراتيجي للسياســات الخارجيــة كمــال خــرازي ان اوروبــا 
انســحاب  مــع  مهــم  اختبــار  امامهــا 

اميــركا مــن االتفــاق النــووي.
 واكــد كمــال خــرازي، خــالل اجتماعــه 
بوزيــر الخارجيــة االســباني جــوزف بــوررل 
ــد ضمــن  ــي مدري ومســاعده فالنســويال ف
ــى ضــرورة النظــر ان  ــة، عل ــه االوروبي جولت
اوروبــا كيــف يمكنهــا ضمــان مصالــح ايــران 
لبقــاء  الحالــة الســبب  وفــي غيــر هــذه 

ايــران فــي االتفــاق النــووي. 
ــى ضــرورة  ــة مؤكــدا عل ــه قيــم للغاي ــاق النــووي بان ــة االســباني االتف ــر الخارجي ــه وصــف وزي مــن جهت

ــادل. ــر التعاطــي المتب ــه عب ــاظ علي الحف
كمــا دعــا خــرازي االوروبييــن للبحــث عــن صيــغ لحفــظ االتفــاق النــووي وفــي غيــر هــذه الحالــة ال مبــرر 

لبقــاء ايــران ضمــن االتفــاق.
وفــي تصريــح ادلــى بــه لوكالــة االنبــاء االســبانية قــال خــرازي: رغــم خــروج الواليــات المتحــدة االميركيــة 
مــن االتفــاق النــووي، هنالــك ســبل لاللتفــاف علــى اجــراءات الحظــر االقتصــادي االميركيــة للراغبيــن 

بالتجــارة مــع ايــران.

امير عبد اللهيان: ايران تدعم الحل السياسي 
باليمن وسوريا مؤكدا سياسة ايران المبدئية في مكافحة االرهاب..

بروجردي: استمرار االزمة في المنطقة يعود لدعم اميركا العلني للجماعات االرهابية

برلماني: صياغه مشروع تحديد حصة 
التمثيل النسوي في المجلس

ــل النســوي  ــت رئيســة التكت ــا:- قال طهران-ارن
بروانــه  االســالمي  الشــورى  مجلــس  فــي 
سلحشــوري ان تكتلهــا يقــوم بصياغــه مشــروع 
ــان. ــي البرلم ــل النســوي ف ــد حصــة التمثي لتحدي
ال  انــه  الســبت  امــس  سلحشــوري  واضافــت 
يوجــد فــي ايــران قانــون خــاص يحــدد نســبة التمثيــل 
النســوي فــي البرلمــان وان فــوز 17 نائبــة فــي الــدورة 
المجتمــع  ان  علــى  دليــل  هــو  الحاليــة  البرلمانيــة 

ــرار. ــاذ الق ــي اتخ ــرأة ف ــر للم ــاركة اكب ــب بمش يطال
واشــارت الــى وجــود قانــون فــي بعــض الــدول 
البرلمــان  فــي  النســوي  التمثيــل  نســبة  يحــدد 
وقالــت ان هــذه النســبه فــي الســعودية تبلــغ علــى 
ســبيل المثــال 20% وفــي افغانســتان 27.7% وفــي 

ــان. ــة للبرلم ــاب 70 نائب ــب انتخ ــتان يج باكس
ــم  ــذي تت ــت سلحشــوري ان المشــروع ال وقال
يســعى  البحــوث  مركــز  مــع  بالتعــاون  صياغتــه 
لتحديــد حصــة للتمثيــل النســوي فــي البرلمــان 
وان احــد المقترحــات هــو تخصيــص نائبــة واحــدة 

ــة . ــرة انتخابي ــن كل دائ ــل ع ــى االق عل
يذكــر انــه فــي الــدورة البرلمانيــة الحاليــة هنــاك 

17 امــرأة ممثلــة عــن دوائــر انتخابيــة مختلفــة.

جيروزاليم بوست: ينبغي ان ال يتم االغفال عن قضية 
تجسس الوزير االسرائيلي اليران

طهران/كيهــان العربــي: كتبــت صحيفــة: »جيروزاليــم بوســت«؛ انــه ينبغــي عــدم االغفــال عــن قضيــة 
ــة، رشــح  ــات مهم ــم معلوم ــه بتقدي ــى قيام ــة ال ــو اضاف ــران، فه ــع اي ــر االســرائيلي الســابق م ــر الوزي تخاب

ــتقبال. ــيس مس ــغلوهم كجواس ــن ليش ــؤولين آخري مس
ــن ســيغف« اذ  ــة االســرائيلي الســابق »جوني ــر الطاق ــة لوزي ــم الموجه ــاد الته ــة ابع ــت الصحيف وتناول

ــه. ــي التعامــل مع ــى درجــة مــن الخطــورة بحيــث اليمكــن التســاهل ف ــول: ان هــذا االمــر عل تق
ــان مــن  ــى اآلن مــا االضــرار التــي حملهــا »ســيغف« للكي ــم ال ــه ال يعل ــة ان وجــاء فــي تحليــل الصحيف
الناحيــة االمنيــة والمعلوماتيــة، مضيفــة: ان فــي حســاب بســيط يعكــس  ان االضــرار التــي  عرضــت االمــن  

الداخلــي ليســت قليلــة وانمــا هــي علــى قــدر مــن الخطــورة بحيــث اليمكــن  تجاهلهــا.
وكان   بامــكان الوزيــر الســابق ان يحمــل ســوق الطاقــة ومواقــع االمــن اضــرارا جــادة عــن طريــق التواصــل 

مــع مشــغلين ايرانيين.
ــان الصهيونــي  ــة للكي ــران يمكنهــا بهــذه المعلومــات ان تســتهدف قطــاع الطاق الصحيفــة ادعــت ان اي

ــة ســايبرية. ــة وقرصن بهجمــات صاروخي
هذا وقد تم اعتقال الوزير السابق »جونين سيغف« في الثامن عشر من يونيو الجاري بتهمة التجسس.

كمــا وادعــى جهــاز االمــن العــام االســرائيلي »الشــاباك« فــي بيــان ان »ســيغف« 62 عامــا متهــم 
ــة »هاآرتــس« ان  ــرت صحيف ــا اعتب ــداء ضــد اســرائيل. فيم ــة االع ــران وخدم ــع اي ــر م بالتجســس والتخاب

تمكــن المخابــرات االيرانيــة مــن تشــغيل وزيــر اســرائيل لهــو مكســب لالمــن االيرانــي.
ــة  ــي مجــاالت عســكرية وامني ــد ســعى لتشــغيل اشــخاص ف ــى ان ســيغف ق ــة ال واشــارت الصحيف
ــران وحــزب اهلل ينشــطان بشــكل منفصــل فــي  ــة: ان اي ــران، مضيف ودبلوماســية مــن داخــل اســرائيل الي

ــة. ــدول العربي ــة بال ــدة ضــد اســرائيل مقارن اعمــال اجــراءات معق
ــى  ــي عل ــن االيران ــز االم ــدى تركي ــس م ــة تعك ــذه القضي ــى ان ه ــة عل ــة الصهيوني ــددت الصحيف وش
اســرائيل. واضافــة لجمــع المعلومــات العســكرية لــم تغفــل ايــران وحــزب اهلل حتــى عــن االســاليب التقليديــة 

لجمــع المعلومــات عــن اســرائيل.

ضد الواليات المتحدة..

إقامة جلسات في محكمة الهاي لإلستماع 
الى شكوى ايران

ــي  ــة ف ــة الدولي ــت المحكم ــا:- أعلن  طهران-إرن
الهــاي خــالل بيــان أصدرتــه يــوم الجمعــة عــن 
إقامــة اولــى جلســة لإلســتماع الــى الشــكوى التــي 
المتحــدة  الواليــات  2016 ضــد  عــام  ايــران  رفعتهــا 

ــوم امــس. ــن ي ــارًا م ــًا إعتب ــد 45 يوم ــك بع وذل
وجــاء فــي البيــان الصــادر عــن المحكمــة: إّن 
ــن  ــن الثام ــة ســتقيم جلســات إســتماع م المحكم
حتــى الثانــي عشــر مــن اكتوبــر 2018 بشــأن ملــف 
ــة المضبوطــة أو المصــادرة مــن  ــكات االيراني الممتل

ــات المتحــدة. ــب الوالي جان
وأفــاد البيــان بــأّن هــذه الجلســات ســتُخصَّص 
الواليــات  التــي ســتطرحها  المبدئيــة  للدفاعيــات 
المتحــدة ضــد الشــكوى االيرانيــة يليهــا إتخــاذ قــرار 
مــن جانــب القضــاة حــول أهليــة أو عــدم أهليــة 

ــي هــذه الشــكوى. محكمــة الهــاي النظــر ف
ضــد  شــكوى  رفعــت  قــد  ايــران  وكانــت 
اإلنتهــاكات  حــول   2016 عــام  المتحــدة  الواليــات 
بيــن  الموقعــة  »المــودة«  لمعاهــدة  االمريكيــة 
البلديــن عــام 1955 والتــي تضمنــت نمطــا مــن 
العالقــات االقتصاديــة الثنائيــة والحقــوق القنصليــة 
االيرانيــة االمريكيــة والتــي باتــت ملِزمــة وقيــد 
التنفيــذ بدايــة مــن الســادس عشــر مــن حزيــران/

ــو 1957. يوني

قيادي في فيلق الرحمن يسرق مخصصات 
الفيلق ويهرب إلى تركيا !

كشــفت تنســيقيات المســلحين فــي الشــمال 
الســوري، عــن فــرار قيــادي فــي الجماعــة االرهابيــة 
“فيلــق الرحمــن” إلــى تركيــا قبــل أيــام بعــد خــالف 
ــد الناصــر شــمير”،  ــي “عب ــق اإلرهاب ــد الفيل مــع قائ
ــة  ــة خاص ــار منهوب ــرة وآث ــغ كبي ــم مبال ــول تقاس ح
مــن الكنيــس اليهــودي فــي حــي جوبــر الدمشــقي.
التنســيقيات قالــت ان مغــادرة قائــد اللــواء “101” فــي 
فيلــق الرحمــن المدعــو “أبــو طــارق الشــيفوني”، جــاءت 
بشــكل ســري لينقــل معــه مبلغــًا يقــارب 150 ألــف دوالر 
أمريكــي كانــت مــن مخصصــات الفيلــق، حيــث أكــدت 
المصــادر التابعــة إلرهابيــي الغوطــة الشــرقية الذيــن 
خرجــوا إلــى الشــمال الســوري بعــد استســالمهم قبــل 
أكثــر مــن شــهرين، بأنــه كان المســؤول عــن عمليــات 
ــال التــي كانــت تجــري فــي مناطــق  المداهمــة واالعتق
ســيطرة “فيلــق الرحمــن” بالغوطــة، وكان يتــرأس قــوة 
مؤلفــة مــن أكثــر مــن 1000 مســلحًأ، حيــث كان لــواءه 
يشــكل العمــود الرئيســي فــي عمليــات االقتتــال التــي 
كانــت تجــري مــع ارهابيي“جيــش اإلســالم” وبقيــة 
أن  فبــل  الشــرقية،  الغوطــة  فــي  اإلرهابيــة  الفصائــل 
يُجــري غالبيــة مســلحي هــذا اللــواء “تســوية أوضــاع” 

ــة الســورية ليبقــوا فــي الغوطــة. مــع الدول

قــال  طهران-إرنــا:- 
تشــخيص  مجمــع  رئيــس 
اهلل  آيــة  النظــام  مصلحــة 
هاشــمي  محمــود  الســيد 
شــاهرودي: إّن مواجهــة خبــث 
باإلنســجام  رهــنٌ  األعــداء 
الدقيــق  والرصــد  والتــآزر 
والتحّلــي  للمســتجدات 
المؤامــرات. حيــال  بالوعــي 

إجتمــاع  وخــالل 
تشــخيص  لمجمــع 
ُاقيــم   النظــام  مصلحــة 

بالمشــاركة  شــاهرودي  أشــاد  الســبت  امــس 
الحماســية والرائعــة للشــعب االيرانــي فــي مســيرات 
الفعاليــات  بــأّن  وأضــاف  العالمــي  القــدس  يــوم 
ــة التــي شــهدت حضــورًا  ــة المعنوي والمراســم الديني
شــعبيًا فــي ايــران خــالل شــهر رمضــان المبــارك 
داللــة  للقــدس  العالمــي  اليــوم  مســيرات  خاصــة 

ــعبية  ــة الش ــعبي والرغب ــدي الش ــق العقائ ــى العم عل
للثــورة  الســامية  والقيــم  بالتطلعــات  بااللتــزام 
والمضــي فــي الطريــق المفعــم باالنجــازات واإلعتــزاز 
الــذي ســار فيــه اإلمــام الخمينــي الراحــل طــاب ثــراه.

اإلتفــاق  مــن  األميركــي  اإلنســحاب  وعــن 
رئيــس  إّن  شــاهرودي:  اهلل  آيــة  قــال  النــووي 
الواليــات المتحــدة شــخصية جبانــة وغيــر متّزنــة 
يســعى الــى خلــق أجــواء خادعــة ومضللــة ضــد 
ايــران تــؤدّي الــى رُهــاب ايرانــي وتخــدم المطامــع 
ــا االقتصاديــة فــي المنطقــة . االمريكيــة ومصالحه

وأّكــد بــأّن الســلوك االميركــي الالمعقــول حيــال 
المعاهــدات الدوليــة قــد شــوّه الســمعة االمريكيــة 
علــى الصعيــد العالمــي أكثــر مــن ذي قبــل وزاد مــن 

نســبة عــدم ثقــة العالــم بواشــنطن.
النظــام  مصلحــة  مجمــع  رئيــس  وصــف  و 
الشــعب االيرانــي بالشــعب المتحلــي بالبصيــرة 
المقاومــة  بطابــع  المتســمة  والنفســية  والوعــي 
والملتزمــة بقيمهــا مؤكــدًا علــى أّن هــذا الشــعب 
بترامــب. الهزائــم  ســيُلحق  المعنويــات  وبهــذه 

طهران-فــارس:- أكــد مســاعد 
لرئيــس  الدوليــة  الشــؤون 
االســالمي  الشــورى  مجلــس 
اللهيــان، أن  حســين اميــر عبــد 
ايــران ومنــذ البدايــة تدعــم الحــل 
السياســي فــي ســوريا واليمــن، 
وحلفائهــا  اميــركا  تدخــل  وأن 

المنطقــة. اســتقرار  يزعــزع 
اللهيــان  عبــد  اميــر  وانتقــد 
باســكال   « اســتقباله  لــدى 
وزيــر  مســاعدة  بريســول« 

ازاء  الغــرب  صمــت  السويســري،  الخارجيــة 
فــي  االنســان  لحقــوق  الممنهجــة  االنتهــاكات 
العــدوان  أن اســتمرار  والبحريــن، مؤكــدا  اليمــن 
الســعودي علــى اليمــن والكارثــة االنســانية الناجمة 
بجانــب  البحريــن،  فــي  الممنهــج  والقمــع  عنــه 
صمــت الغــرب ومنظمــات حقــوق االنســان، أدت 
جميعهــا الــى تدهــور الوضــع االنســاني والحقوقــي 

المنطقــة. فــي  هــام  لجــزء 
فــي  ولبنــان  وســوريا  العــراق  نجــاح  الــى  وأشــار 

الســلوك  أن  معتبــرا  التكفيــري  االرهــاب  هزيمــة 
االســتفزازي والمغامــر للكيــان الصهيونــي، عامــل هــام في 
ــة النعــاش االرهــاب. ــة ومحاول اســتمرار زعزعــة المنطق

ــة  ــر الخارجي ــاعدة وزي ــدت مس ــا أك ــن جانبه م
لتطــورات  بالدهــا  متابعــة  عــن  السويســري 
المنطقــة وهزيمــة داعــش فــي ســوريا والعــراق ودور 
الجمهوريــة االســالمية المســاعد فــي االســتقرار 

والســلم فــي المنطقــة.
االوروبــي  الثالثــي  االجتمــاع  الــى  واشــارت 
النــووي،  االتفــاق  حــول  مؤخــرا  بروكســل  فــي 
ــى اجمــاع سويســرا واالتحــاد االوروبــي  مؤكــدة عل
ســيما ترويــكا االتفــاق، حــول ضــرورة االلتــزام بهــذه 

الدوليــة.   االتفاقيــة 

االمــن  لجنــة  رئيــس  اكــد  طهران-فــارس:- 
القومــي والسياســة الخارجيــة فــي مجلــس الشــورى 
االســالمي عــالء الديــن بروجــردي، بــأن الســبب فــي 
عــدم االســتقرار واســتمرار االزمــة فــي المنطقــة يعــود 
الــى سياســات اميــركا الداعمــة للجماعــات االرهابيــة 
ــووي. ــاق الن ــا االتف ــة ومنه ــدات الدولي ــا للتعه وانتهاكه
ــس  ــبت رئي ــس الس ــران ام ــي طه ــه ف ــالل لقائ وخ

الصداقــة  مجموعــة 
الجورجيــة  البرلمانيــة 
االيرانيــة شــالوا كيكناوليــدزة، 
بــأن  بروجــردي  صــرح 
ــات  ــر مــن الطاق ــك الكثي هنال
السياســية  المجــاالت  فــي 
واالقتصاديــة والثقافيــة خاصــة 
يمكــن  التــي  البرلمانيــة 
اســتثمارها فــي مســار الرقــي 
ــة  ــات الصداق ــتوى عالق بمس

البلديــن. تربــط  التــي 
واشــار الــى سياســة 
ايــران المبدئيــة فــي مكافحــة االرهــاب واضــاف، 
ان التنميــة بحاجــة الــى ارســاء االمــن المســتديم 

ومكافحــة جميــع دول العالــم لالرهــاب.
وتابــع بروجــردي، ان سياســات اميــركا المثيــرة 
االرهابيــة  للجماعــات  العلنــي  ودعمهــا  للحــروب 
وانتهــاك التعهــدات الدوليــة المؤيــدة مــن قبــل منظمــة 

االمــم المتحــدة ومنهــا االتفــاق النــووي، هــي الســبب 
ــة. ــي المنطق ــي عــدم االســتقرار واســتمرار االزمــة ف ف
االنســانية  لالزمــة  اســفه  عــن  واعــرب 
االطفــال  قتــل  ان  وقــال،  اليمــن  فــي  الحاصلــة 
االبريــاء والنســاء والمدنييــن فــي اليمــن يعــود 
للســعودية  المباشــر  االميركــي  الدعــم  الــى 

الداخليــة. اليمــن  شــؤون  فــي  والتدخــل 
وقــال بروجــردي، ان الشــعب اليمنــي وبعــد 
ــد شــل  ــات ق ــل االمكاني 3 اعــوام مــن المقاومــة بأق
قــدرة المهاجميــن وفــرض هزيمــة منكــرة علــى 

وحلفائهــا. الســعودية 
مــن جانبــه اكــد رئيــس مجموعــة الصداقــة 
ارســاء  ضــرورة  االيرانيــة  الجورجيــة  البرلمانيــة 
االمــن واالســتقرار فــي المنطقــة وقــال، ان اســتثمار 
ــة فــي دول المنطقــة بحاجــة  االمكانيــات االقتصادي

ــالم. ــن والس ــاء االم ــى ارس ال

فــي  والعضــو  البرلمانــي  اعتبــر  طهران-مهــر:- 
لجنــة األمــن القومــي والسياســة الخارجيــة بمجلــس 
الشــورى االســالمي حشــمت فالحــت بيشــه امــس 
الســبت ، بــان األوروبييــن لــم يقومــوا بــإي إجــراء 
إيجابــي حتــى اآلن ، وســوف يتخــذون قــرارًا حســب 

ــووي. ــاق الن ــال االتف ــم الخاصــة حي مصالحه
أدلــى  تصريــح  فــي  بيشــه  فالحــت  وأشــار 
ــدول  ــران وال ــن اي ــة المفاوضــات بي ــى عملي ــه ، إل ب

األوروبيــة الموقعــة علــى خطــة العمــل الشــاملة 
النــووي. االتفــاق  مســتقبل  حــول  المشــتركة 

وقــال: »مــا هــو مؤكــد هــو أن المواعيــد النهائيــة 
قــد تــم اإلعــالن عنهــا بشــكل رئيســي مــن قبــل 
ذكــر   ، األولــى  وللمــرة   ، اإلســالمية  الجمهوريــة 
ــاس  ــا عب ــر مفاوضين ــة وكبي ــر الخارجي مســاعد وزي
عراقجــي، ضــرورة تقديــم حزمــة اقتراحــات خــالل 
فتــرة زمنيــة معينــة للــدول األوروبيــة ، إال أن األخيــرة 

ــة ، والتفاصيــل«. ــم تتحــدث عــن المــدة الزمني ل
وأوضــح فالحــت بيشــه بــان األوروبييــن لــم يقومــوا 
بإجــراء إيجابــي بعــد انســحاب الواليــات المتحــدة مــن 
االتفــاق النــووي ، وكانــوا يتعاملــون بحياديــة ، ولــم يقبلــوا 
خطــر المواجهــة مــع الواليــات المتحــدة ، والحزمــة التــي 
اإليرانيــون  والمســؤولون  عراقجــي  الســيد  اقترحهــا 

اآلخــرون ، لــم يتــم اإلبــالغ عنهــا.

البقية على الصفحة7

»صفقة القرن« ام »صفعة القرن«
مــا يجــري اليــوم فــي غــزة مــن تطــورات ميدانيــة القصــف بالقصــف والــدم بالــدم او الحــراك السياســي مــن 
خــالل مســيرات العــودة اربكــت العــدو الصهيونــي وحماتــه ســواء االميركييــن او الغربييــن مــن جهــة او االعــراب 
مــن جهــة اخــرى وحتــى الســلطة  الفلســطينية لشــدة مــا ينتابهــم مــن خــوف وقلــق الن هــذه التطورات ارســت 
لقواعــد اشــتباك جديــدة ادخلــت العــدو الصهيونــي فــي مــازق كبيــر يعجــز عــن مواجهــة غــزة التــي باتت تشــكل 
لــه اليــوم العبــئ االكبــر وليــس بمقــدوره ان يتعامــل مــع القطــاع بالقــوة كمــا كان فــي الســابق. فابنــاء غــزة اليــوم 
هــم فــي اتــم االســتعداد والجهوزيــة للــرد علــى النــار بالنــار ناهيــك عــن ابتكارهــم لمســيرات العــودة والطائــرات 
الورقيــة الحارقــة ومــا ســيبتدعونه الحقــا مــن اســاليب جديــدة تضيــق علــى االحتــالل الصهيونــي وتفضحــة 
امــام العالــم، كل هــذه االمــور ترســي لقواعــد جديــدة مــن االشــتباك لصالــح القضيــة الفلســطينية التــي عــادت 

اليــوم الــى الواجهــة نتيجــة مــا ابتكــره الشــعب الفلســطيني لحــد االن.
فالشــعب الفلســطيني ادرك مبكــرا ان المســؤولية الكبــرى الســقاط »صفقــة القــرن« وافشــالها تقــع 
علــى عاتقــه اوال، النــه هــو صاحــب القضيــة والمعنــي بهــا وان لــم تتضــح بعــد تفاصيــل ومعالــم صفقــة 
القــرن الخيانيــة الكبــرى لكنهــا بالتاكيــد اول مــا تســتهدف تصفيــة القضيــة الفلســطينية برمتهــا وتهويــد 

القــدس وجعلهــا عاصمــة لهــذا الكيــان وكذلــك شــطب قــرار العــودة ووضــع الضفــة تحــت ادارة ذاتيــة.
ــزة  ــة لغ ــع رشــاوي ملياردي ــركا دف ــا امي ــي اعدته ــة الت ــن الصفق ــة والوقاحــة ان تتضم ــن الصالف وم
تتبناهــا الســعودية وقطــر تحــت يافطــة مســاعدات انســانية بهــدف ترويضهــا وتطويعهــا لكــن هيهــات 

ان يتحقــق هــذا الحلــم الزائــف.
ــى  ــادرون عل ــاء ق ــم ابن ــم بانه ــة امكاناته ــم قل ــن وبرغ ــن والمحاصري ــزة المظلومي ــاء غ ــت ابن ــد اثب لق
مواجهــة العــدو بلحمهــم ودمهــم وهــذا مــا بــات يدركــه العــدو الصهيونــي الــذي يحــاول عبــر اشــعال الفتــن 
ــى نفســه ويبقــى فــي مأمــن مــن المخاطــر. ــدول المحيطــة ان يســلم عل ــات والمعــارك داخــل ال والخالف

ان تصــدي محــور المقاومــة لمحــاوالت العــدو اليائســة فــي اذكاء مثــل النيــران قــد ولــت دون 
ــة  ــه باتجــاه منطق ــك تحركات رجعــة وان تقــدم الجيــش الســوري باتجــاه ريــف درعــا وتطهيرهــا وكذل
التنــف ينغــص الطريــق عليــه وعلــى اميــركا واالعــراب الذيــن يريــدون عبثــا تمريــر صفقــة القــرن التــي 

ــة. ــى صخــرة محــور المقاومــة وشــعوب المنطق ستتهشــم عل
وان مــا دفــع نتنياهــو ان يقــوم بزيارتــه المفاجئــة مؤخــرا لــالردن وعقــب احداثهــا االخيــرة الــذي لفهــا 
الغمــوض ومــا قيــل عــن وصــول محمــد بــن ســلمان وليعهــد الســعودي الــى عمــان فــي الفتــرة نفســها 
ولقائــه الســري بنتنياهــو كلهــا تنصــب مــن اجــل التنســيق ومواجــة الموقــف الصعــب والخطيــر الــذي 
تواجهــه »اســرائيل« فــي الجنــوب الســوري نتيجــة لمــا ســيتمخض عــن تقــدم الجيــش الســوري فــي 
المنطقــة ومــا ســرب عــن تهريــب معــدات عســكرية متطــورة مــن االردن الــى ســوريا هــو احــد قــرارات 
هــذا المثلــث الصهيونــي ـ الســعودي ـ االردنــي المشــؤوم الــذي اتخــذ فــي عمــان بتصــور خاطــئ انهــم 

يســتطيعون  درء الخطــر عــن الكيــان الصهيونــي.
لكــن مهمــا استشرســت االســاليب الجهنميــة الميــركا ورئيســها ترامــب فــي ايفــاد صهــره كوشــنر 
فــي فــرض امالءاتــه علــى مصــر والســعودية واالردن وقطــر بهــدف تنفيــذ »صفقــة القــرن« ومهمــا 
ــى  ــادر عل ــر ق ــم غي ــاك فانه ــا وهن ــة هن ــي اشــغال محــور المقاوم ــه ف ــي وحمات ــان الصهيون حــاول الكي
تغييــر المعادلــة علــى االرض وان المســتقبل القريــب ســيثبت هزيمتهــم جميعــا وهزيمــة ادواتهــم مــن 
االرهابييــن علــى االرض الســورية وعندهــا ســيصفع »صفقــة القــرن« شــر صفعــة وســتذهب الــى مزبلــة 

التاريــخ يرافقهــا بعــض الحــكام العــرب الذيــن راهنــوا عليهــا.
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