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منظمة الحج: 64 ألف حاج ايراني..تتمة
وتطــرق محمــدي الــى الترتيبــات المتخــذة فــي المشــاعر، وقــال: نظــرا ألهميــة المشــاعر والصعوبــة فــي 

أدائهــا، فقــد تــم التخطيــط منــذ فتــرة لرفــع المشــكالت الســابقة فــي عرفــات ومنــى.
وبيّــن انــه نظــرا لنصــب خيــم مناســبة مــع أنظمــة تبريــد وتوفــر االمكانــات الطبيــة، فلدينــا مشــاكل 
ــوا بالصبــر  اقــل، رغــم ان هنــاك ضيقــا فــي المــكان فــي عرفــات، ونأمــل مــن الحجــاج االيرانييــن ان يتحل

لتمضيــة هــذه االيــام.

تواصل ردود االفعال العراقية على..تتمة
واضاف 'كما ويستحضر العراق مواقف الجارة ايران المشرفة في الوقوف الى جانبه في االزمات'.

وادانــت منظمــة بــدر، العقوبــات األميركيــة علــى ايــران، مؤكــدة مســاندتها ووقوفهــا الــى جانــب الحكومــة 
االيرانيــة والشــعب االيرانــي، عــادّة هــذه العقوبــات بأنهــا مخالفــة لــكل االعــراف والمواثيــق الدوليــة والقيــم 

االخالقيــة وحقــوق االنســان التــي تتبجــح بهــا الواليــات المتحــدة االمريكيــة.
وقــال صــادق الحســناوي عضــو مكتــب التيــار الصــدري : موقــف العبــادي ليــس موقــف الشــعب العراقــي 
.. نرفــض الحصــار ليــس ألن ايــران إســالمية أو شــيعية إنمــا ألنهــا ترفــض هيمنــة أمريــكا وهــذا مايدفعنــا 

لنرفــع القبعــة إليــران التــي تحاصــر الحصــار.
مــن جهتــه اكــد الحــزب االســالمي العراقــي، ان العقوبــات االقتصاديــة االميركيــة المفروضــة علــى 
الجمهوريــة االســالمية ، ســتلحق الضــرر بكافــة دول المنطقــة، ولــن تقتصــر اثارهــا وتبعاتهــا الســلبية علــى 

ايــران لوحدهــا.
كمــا دان امــام جمعــة النجــف االشــرف الســيد صــدر الديــن القبانجــي ، العقوبــات االميركيــة الظالمــة 

ضــد الجمهوريــة االســالمية ، عــادّا اياهــا عدوانــا صارخــا علــى شــعب كامــل مــن اجــل تركيعــه واذاللــه.
وأعــرب طلبــة بالمــدارس الدينيــة فــي النجــف االشــرف عــن تضامنهــم مــع الجمهوريــة االســالمية ضــد 

الحظــر الظالــم المفــروض عليهــا والــذي انفــردت بــه امريــكا.
كمــا اصــدر المجلــس السياســي للعمــل العراقــي بيانــا علــى خلفيــة العقوبــات االمريكيــة علــى العقوبــات 
ــي تمارســها  ــد الت ــات والتهدي ــة العقوب ــه لغ ــة االســالمية ، اســتنكر في ــى الجمهوري ــرة عل ــة الجائ االمريكي

امريــكا البتــزاز العالــم والشــرق االوســط.

خبير سعودي يوزع الخالف..تتمة
ــجناء  ــوص الس ــفافة بخص ــون ش ــا، ان تك ــل له ــي اول رد فع ــعودية ف ــن الس ــركا م ــت امي ــا طالب  فيم
السياســيين. بينمــا التزمــت بعــض الــدول االوروبيــة الجانــب الكنــدي، كمــا وايــد ســعد الحريــري والجنــرال 

السيســي الســعودية فيمــا حافظــت الكويــت علــى حياديتهــا.
علــى ســياق متصــل نقلــت وكالــة رويتــرز جانبــًا ملفتــًا عــن التطــورات االخيــرة لالزمــة بيــن الســعودية 
وكنــدا، فقــد قالــت الوكالــة: فــي الوقــت الــذي عزمــت الســعودية ايقــاف شــراء الحنطــة والشــعير مــن كنــدا، 
ــا علــى  ذكــرت مصــادر مطلعــة الثالثــاء الماضــي ان الحكومــة الكنديــة تريــد ان تدخــل االمــارات وبريطاني

الخــط للتوســط فــي خفــض حــدة التوتــر الدبلوماســي مــع الســعودية.
وحســب هــذا التقريــر فــان مصــدر مطلــع قــد اعلــن، ان حكومــة »بوســتين تــرودو« رئيــس وزراء كنــدا 
قــد قــررت ان تطلــب مــن الحكومــة االماراتيــة التوســط لنــزع فتيــل المشــكلة، واضــاف المصــدر الــذي لــم 
ــة  ــة، لتهدئ ــي المنطق ــة ف ــدول الشــريكة والصديق ــاون مــع ال يشــأ ذكــر اســمه،« ان اهــم موضــوع هــو التع
االمــور والمســاعدة علــى ســرعة ارجــاع الميــاه الــى مجاريهــا بيــن البلديــن«. فيمــا ذكــر مصــدر مطلــع آخــر 
فــي الحكومــة الكنديــة، يحتمــل ان تطلــب كنــدا مــن الحكومــة البريطانيــة للتوســط فــي حــل المشــكلة مــع 
الســعودية«. وكانــت بريطانيــا قــد طلبــت الثالثــاء الماضــي مــن البلديــن التــزام الهــدوء وضبــط االعصــاب«.

الحكومة العراقية تعلن استعدادها لتسهيل..تتمة
كوبيتــش قــال خــالل تقديمــه تقريــره لمجلــس األمــن حــول العــراق، إن ،اإلقبــال المنخفــض بشــكل 
غيــر مســبوق علــى عمليــة التصويــت خــالل انتخابــات 12 أيــار حيــث لــم يشــارك نحــو 60% مــن الناخبيــن 
ــي إدارة الشــؤون  ــي ف ــى الوضــع الحال ــدم الرضــا عل ــة لع ــث رســالة قوي ــت، بع ــم التصوي ــن يحــق له الذي
العامــة. وأضــاف كوبيتــش، أن ،التظاهــرات التــي كان أغلــب المشــاركين فيهــا مــن الشــباب الذيــن يشــكون 
ــر  ــا أن ،رســائلهم أصبحــت بســرعة أكث مــن نقــص الخدمــات األساســية زادت مــن تعقيــد االوضــاع، مبين
وتابــع  الســابقين.  السياســيين  والقــادة  المتعاقبــة  والحكومــات  الوطنييــن  القــادة  منتقديــن  تسييســا 
كوبيتــش أن ،المتظاهريــن انتقــدوا النظــام السياســي المســتند علــى المحاصصــة الطائفيــة والتدخــل 
ــرة  ــودًا كبي ــذل جه ــد ب ــادي ق ــدر العب ــوزراء حي ــس ال ــى ان ،رئي ــا إل ــة، الفت ــي الشــؤون الداخلي ــي ف األجنب
لتقديــم حلــول ســريعة ومالئمــة للمطالــب الشــعبية المشــروعة. ودعــا كويتــش ،القــادة السياســيين الــى 
ــا  ــع، له ــة تشــمل الجمي ــر طائفي ــة غي ــة تشــكيل حكومــة وطني االســتماع لصــوت الشــعب، وتســريع عملي

ــوي ومتمكــن. رئيــس وزراء ق
مــن جهتــه نفــى القيــادي فــي الحشــد الشــعبي، يوســف الكالبــي، امــس الجمعــة  وجــود طلــب 

امريكــي لعــزل نائــب رئيــس هيــأة الحشــد الشــعبي، ابــو مهــدي المهنــدس. 
وقــال الكالبــي، فــي حديــث لـــ )بغــداد اليــوم(، إنــه »ال توجــد هكــذا معلومــات او مفاوضــات نهائيــا«، مبينــًا 
أن »المهنــدس هــو نائــب رئيــس هيئــة الحشــد الشــعبي ومســؤول عراقــي فــي مؤسســة عراقيــة رســمية 

فيهــا قانــون«.  
وتســاءل: »هــل أصبــح العــراق يســتمع الــى هــذا وذاك مــن اجــل مصالح االخريــن«، مؤكــدا ان »المهندس 

مــن االبطــال الذيــن قــادوا المعــارك وال يمكــن ان تنســى مواقفــه البطولية والمناهضــة لإلرهاب«.
وكانــت صحيفــة األخبــار اللبنانيــة، قالــت فــي تقريــر لهــا نشــرته امــس الجمعــة  إن »مبعــوث الرئيــس 
ــس  ــد واحــد لرئيــس مجل ــورك، حمــل رســالة مــن بن ــت ماكغ ــي، بري ــف الدول األميركــي لشــؤون التحال

الــوزراء حيــدر العبــادي: يجــب عــزل أبــو مهــدي المهنــدس«.
وأوضحــت الصحيفــة، أن »العبــادي لــم يفاتــح نائــب رئيــس هيئــة الشــعبي بالمســألة، لكــن المهنــدس 
علــم بالطلــب األميركــي، وأجــاب علــى طريقتــه ضمــن لقــاء فــي بغــداد: نحــن الذيــن حافظنــا علــى الدولــة... 

وأنتــم لــم تحافظــوا علــى أســئلة االمتحانــات لتحافظــوا علــى دولــة«، علــى حــد وصفهــا.
ــده لموقــع الغــارة األميركيــة وبعــد اجتمــاع مــع  وتابعــت الصحيفــة، أنــه »بعــد فتــرة وجيــزة، خــالل تفّق
القيــادات العســكرية واألمنيــة فــي الحشــد والمقاومــة فــي إحــدى النقــاط الحدوديــة، جــرى االتفــاق علــى 
مضاعفــة عــدد القــوات فــي المنطقــة الحدوديــة، وإضافــة نقــاط جديــدة وتعزيــز االنتشــار علــى الطريــق بيــن 

بغــداد والقائــم«. 
ومضــت الصحيفــة بالقــول، إنــه »فــي هــذا االجتمــاع قــال المهنــدس: هنــا هــي المعركــة. أمــا األميركــي 
ــل  فهــو متيّقــن مــن ردّ مــا يقتــرب، كمــا زاد مــن عــدد قواتــه فــي المنطقــة الخضــراء حيــث ســفارته، وقّل

التحــركات والوجــود فــي الحواجــز المشــتركة، وأصبــح أكثــر اعتمــادًا علــى التنقــل الجــوي بــدل البــري«.
مــن جانبــه دعــا ممثــل المرجعيــة الدينيــة العليــا، فــي كربــالء الشــيخ عبــد المهــدي الكربالئــي، 

المجتمــع الــى ممارســة دوره فــي المحاســبة والتابعــة للمســؤولين عــن التقصيــر فــي حقوقهــم.
وقــال الشــيخ عبــد الكربالئــي فــي خطبــة امــس الجمعــة التــي ألقاهــا مــن داخــل الصحــن الحســيني 
الشــريف، ان »علــى المجتمــع أن يمــارس دوره فــي المحاســبة والمتابعــة والمراقبــة واالســتماع لمــن يكــون 

هنــاك أنــاس لهــم تأثيــر اجتماعــي كرجــل الديــن واالســتماع لمــا ينبههــم الــى األخطــاء«.
وأوضــح ان »المســؤولية السياســية التــي تتضمــن مســؤولية الحاكــم عــن رعيتــه وحســن إدارتــه 
واألخــذ بيدهــم الــى االســتقرار واالزدهــار والتقــدم وحمايتهــم وصــد الخطــر عنهــم وااللتــزام بالوعــود والوفــاء 
بهــا لرعيتــه وان تــؤدى بأفصــل وجــه، ويجــب ان نثبــت ثقافــة الشــعور بالمســؤولية ال إلقــاء اللــوم واإلتــكال 

علــى االخريــن والركــون للتعطيــل«.
مــن جانبــه شــدد القيــادي فــي الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني طاهــر دوســكي علــى أن وجــود 
ــه  ــه ليــس لدي ــة ، وأشــار إلــى أن حزب ــة فــي بغــداد مصيــري مــن أجــل الشــراكة الحقيقي األحــزاب الكردي
ــة،  ــة معينــة خــالل حواراتــه الجاريــة لتشــكيل الحكومــة المقبل أيــة خطــوط حمــراء علــى شــخصية أو كتل
مبينــًا أن لــدى حزبــه برنامجــًا تفاوضيــًا ينبغــي علــى األطــراف السياســية المتحالفــة مناقشــته ودمجــه مــع 

ــادرة علــى تنفيــذه. ــار شــخصية ق برامجهــم وإختي

المقاومة االسالمية الفلسطينية: جوالت..تتمة
إصابات بمواجهات مع االحتالل بـ«تقوع« و«كفر قدوم«

أصيــب شــاب بالرصــاص المعدنــي المغلــف بالمطــاط فــي مواجهــات اندلعــت بيــن مواطنيــن وجنــود 
االحتــالل اإلســرائيلي فــي بلــدة تقــوع جنوبــي شــرق محافظــة بيــت لحــم جنوبــي الضّفــة الغربيــة 

ــة. المحتل
وأفــادت مصــادر محليــة بإصابــة شــاب فــي رأســه برصاصــة معدنيــة، فــي مواجهــات اندلعــت بالمنطقــة 

األثريــة فــي البلــدة، وجــرى نقلــه لتلقــي العــالج.
وفــي مدينــة الخليــل، اندلعــت مواجهــات متفرقــة بيــن المواطنيــن وقــوّات االحتــالل فــي منطقــة بــاب 

الزاويــة وســط المدينــة.
وأشــارت المصــادر إلــى تقــدم قــوّة عســكرية مــن جيــش االحتــالل فــي الشــوارع المحيطــة بالمنطقــة، 
ــي  ــاق ف ــاالت اختن ــدة ح ــع ع ــا أوق ــكان، م ــي الم ــبان ف ــاردة الشّ ــة، ومط ــة والصوتي ــل الغازي وإطــالق القناب

ــن. صفــوف المواطني
كمــا أصيــب شــابان بالرصــاص المعدنــي المغلــف بالمطــاط، والعشــرات باالختنــاق بينهــم أطفــال، عقــب 
قمــع قــوات االحتــالل اإلســرائيلي مســيرة قريــة كفــر قــدوم، شــرق محافظــة قلقيليــة، الســلمية األســبوعية 

المناهضــة لالســتيطان، والمطالبــة بفتــح شــارع القريــة المغلــق منــذ 15 عامــا، الجمعــة.
وقــال منســق المقاومــة الشــعبية فــي كفــر قــدوم مــراد شــتيوي، إن قــوات االحتــالل داهمــت القريــة قبــل 

انطــالق المســيرة، وأطلقــت الرصــاص المعدنــي وقنابــل الصــوت والغــاز المســيل للدمــوع.
وأوضــح شــتيوي أن القريــة تشــهد موجــة تصعيــد مــن حيــث قمــع المســيرة األســبوعية، عبــر اســتهداف 

المنــازل واالقتحامــات الليليــة المتكــررة.

القائد: ال أحد يمكنه إرتكاب أي..تتمة
وقــال ســماحة القائــد الخامنئــي فــي معــرض اجابتــه علــى قلــق هــذا الشــخص: ال داعــي للقلــق بشــأن 
وضعنــا، ال أحــد يمكنــه ارتــكاب أي حماقــة، كونــوا علــى ثقــة، ال يوجــد أي شــك فــي هــذا الشــأن، قولــوا هــذا 

 . للجميع

معاريف: الحرب منتفية مع حزب الله..تتمة
وحســب المحلــل العســكري الصهيونــي الــذي حصــل علــى معلوماتــه مــن مصــادر عســكرية فــي 
جلســة خاصــة، فــان حــزب اهلل يمتلــك صواريــخ دقيقــة جــداً، بامكانهــا اســتهداف مناطــق حساســة داخــل 
»اســرائيل«.. وحســب التخمينــات الحديثــة للجيــش االســرائيلي انــه اذا تمكنــت نصــف هــذه الصواريــخ ان 

ــاً  مــن قبــل حــزب اهلل، فتتمكــن مــن ادارة الحــرب لعــدة اســابيع. ــق يومي تطل
واوعــز المحلــل االمنــي المشــكلة االخــرى للكيــان الصهيونــي لنقــص فــي منظومتهــا الدفاعيــة »القبــة 
الحديديــة«، قائــاًل: ان هــذه المنظومــة ســتواجه مشــاكل اذا تعرضــت لهكــذا حجــم مــن الصواريــخ والقنابــر، 

واضافــة لذلــك فــان مخــازن الصواريــخ التــي تعتمدهــا القبــة الحديديــة محــدودة.
وانتقــد »ميلمــان« وضعيــة المنظومــة الصاروخيــة الثانيــة للكيــان الصهيونــي المعروفــة بـــ »مقــالع داود« 
والتــي لــم تتمكــن االســبوع الفائــت مــن اســقاط الصواريــخ الســورية، قائــاًل: ان هــذه المنظومــة لــم تصــل 

الــى اآلن الحــد المطلــوب فــي انجــاز مهامهــا.
ــان الجيــش االســرائيلي بصــدد  ــواردة، ف ــات ال ــه حســب المعلوم ــى ان ــي ال ــل الصهيون ــص المحل وخل
االســتعداد لمشــروع نقــل عشــرات اآلالف مــن المواطنيــن االســرائيليين مــن المناطــق الحدوديــة للبنــان، 
وبالرغــم مــن تعييــن الجيــش اماكــن الســكان الفاريــن، يتوقــع ان يفــر مئــات اآلالف مــن الســرائيليين الــى 
ــة  ــام وزراء الكابين ــوه ام ــم للجيــش االســرائيلي وضع ــك.. وحســب تقيي ــت لذل ــا تهيئ مناطــق اخــرى اذا م
االمنيــة فانــه حتــى اذا اســتتب االمــن فــي جبهــات اخــرى فــان االقتصــاد االســرائيلي ســيواجه صعوبــات 
ــًا  ــق االجــواء االســرائيلية جزئي ــاه وغل ــار الكهربائــي، وشــحة المي ــع، وقطــع التي جمــة جــراء تعطيــل المصان

وحتــى كليــًا.

قائد أركان الجيش األميركي..تتمة
وكان المتحــدث باســم حــرس الثــورة االســالمية العميــد رمضــان شــريف كان قــد أعلــن ســابقًا عــن 
نيــة ايــران إجــراء منــاورات بحريــة فــي الخليــج الفارســي محــذرًا األعــداء مــن القــوة التــي تتمتــع بهــا ايــران.
وكانــت قنــاة »بــي بــي ســي« قــد أعلنــت عــن هــذه المنــاورات وعــن القلــق الــذي ســاور مســؤولي البيــت 
االبيــض بعــد تحذيــر رمضــان شــريف كل مــن تســوّل لــه نفســه اإلعتــداء علــى الجمهوريــة االســالمية فــي 

ايــران وعــن جهوزيــة القــوات المســلحة االيرانية.

العفو الدولية: النظام البحريني..تتمة
 توفيــر الرعايــة الطبيــة المناســبة للعديــد مــن الناشــطين المُســنّين المســجونين، مــن بينهــم بعــض 
ــل  ــد الجلي ــد الوهــاب حســين، وعب ــل الســنكيس، وعب ــد الجلي ــوز وهــم حســن مشــيمع، وعب ــادة الرم الق

المقــداد، وقــد تعرضــوا جميعــًا لمعاملــة قاســية وال إنســانية ومهينــة، ممــا يعــرض حياتهــم للخطــر.
ــالج  ــي الع ــن تلق ــوا م ــد حُرم ــة، وق ــراض مزمن ــن أم ــون م ــم يعان ــرأي غالبيته وأشــارت أن ســجناء ال
ألنهــم يرفضــون طلــب الســلطات منهــم بارتــداء زي الســجن، والتكبيــل باألصفــاد التــي يتعيــن التكبيــل بهــا 

لتلقــي الرعايــة الصحيــة والعقاقيــر الطبيــة األساســية.
بدورهــا قالــت مديــرة البحــوث ببرنامــج الشــرق األوســط بمنظمــة العفــو الدوليــة ليــن معلــوف، إن أي 
ــه عقــل، فهــؤالء الرجــال  ــة النــاس بهــذه القســوة أمــر ال يصدق شــخص يمكــن أن يســمح لنفســه بمعامل
مســنون وضعفــاء ويعانــون مــن الصعوبــات الصحيــة الشــديدة التــي تصاحــب أمــراض مزمنــة خطيــرة، مثــل 

ارتفــاع ضغــط الــدم والســكري.
وأضافــت فقــد تــم ســجن كل مــن حســن مشــيمع، وعبدالجليــل الســنكيس، وعبدالوهــاب حســين، 
وعبدالجليــل المقــداد، لمجــرد مشــاركتهم فــي احتجاجــات ســلمية. وكان ال ينبغــي أن يعتقلــوا أو يحاكمــوا 
أو يســجنوا أصــاًل، ناهيــك عــن االســتمرار فــي تعرضهــم للمعاملــة الســيئة التــي تهــدد حياتهــم اآلن. ويجــب 
اإلفــراج عنهــم فــورًا ودون قيــد أو شــرط.. لقــد رفــض الناشــطون ارتــداء زي الســجن أو أن يُكبلــوا باألصفــاد، 
قائليــن إنهــم ســجناء رأي، وليســوا مجرميــن. وقــد انتهــزت الســلطات ذلــك الرفــض كــي تحرمهــم مــن 

العــرض علــى طبيــب الســجن، واألطبــاء الخارجييــن، وحتــى منعــوا مــن تلقــي زيــاراة عائالتهــم.
وتابعــت معلــوف إن معاملــة الســلطات البحرينيــة لهــؤالء النشــطاء الســلميين، المســجونين بشــكل 
غيــر قانونــي، إنمــا تنتهــك القانــون والمعاييــر الدوليــة بشــأن معاملــة الســجناء، وتمثــل معاملــة أو عقوبــة 
إنســانية، وعلــى وجــه  فالســلطات ملزمــة بضمــان معاملتهــم بطريقــة  إنســانية ومهينــة.  قاســية وال 
ــر المنصــوص عليهــا فــي قواعــد نيلســون مانديــال، بمــا فــي  ــًا للحــد األدنــى مــن المعايي الخصــوص، وفق
ذلــك تلقــي الرعايــة الطبيــة الكافيــة واالتصــال بأقاربهــم.. ونظــرًا لضعــف هــؤالء الســجناء وعمرهــم، فــال 
ــد ســالمة الســجناء أو الموظفيــن اآلخريــن. وهــذا يعنــي أن تكبيــل  يوجــد خطــر منهــم للهــروب أو تهدي

ــل الســلطات”. ــاد هــو إجــراء عقابــي بحــت مــن قب هــؤالء الســجناء باألصف
ميدانيــًا، أطلــق المركــز اإلعالمــي فــي ائتــالف شــباب ثــورة 14 فبرايــر حملــة إعالميّــة علــى صفحاتــه 

فــي مواقــع التواصــل االجتماعــيّ.
واوضــح المركــز أّن الحملــة تأتــي ضمــن فعاليّــات »عيــد االســتقالل«، وهــي تنشــر حقائــق عــن جرائــم 

آل خليفــة الذيــن يكّذبــون حــول حقيقــة هــذا اليــوم. 
ويواصــل ثــوّار البحريــن فــي مختلــف المناطــق حراكهــم الثــوريّ التضامنــيّ مــع الرمــوز المعتقليــن فــي 

الســجون الخليفيّــة، مندّديــن بحرمانهــم حّقهــم فــي العالج.
وكانــت بلــدة الــدراز يــوم أمــس مســرحًا لحــراك ثــوريّ، رفــع أبطــال المياديــن خاللــه أعمــدة الغضــب 

فــي شــارع الشــهيد فاضــل مســلم تضامنًــا مــع األســتاذ »حســن مشــيمع« وتنديــدًا بحرمانــه العــالج.
وفي هذا السياق نّظمت مجموعة من المواطنين وقفة ثوريّة بالقرب من منزل هذا الرمز المعتقل.

وكالة الطاقة الدولية تحذر من..تتمة
وكانــت قــد طلبــت  الواليــات المتحــدة األميركيــة  مــن جميــع الــدول، وقــف وارداتهــا مــن النفــط االيرانــي 

بصــورة تامــة بحلــول 4 تشــرين الثانــي إن أرادت تفــادي العقوبــات.
مــن جهتهــا قدّمــت إذاعــة الصيــن الدوليــة امــس الجمعــة تحليــاًل عــن توفيــر ايــران لمتطلبــات الســوق 

العالميــة للنفــط مؤكــدة ان حرمــان العالــم مــن هــذا النفــط ســيؤدي الــى إرتفــاع ســعره.

تركيا: لن تلتزم بالحظر..تتمة
 وبــدء اجــراءات الحظــر االميركيــة ومواقــف الجمهوريــة االســالمية االيرانيــة فــي هــذا الصــدد، مؤكــدا 

عــزم طهــران علــى المقاومــة حتــى جعــل اميــركا تنــدم علــى فعلتهــا.
مــن جانبــه اعــرب الرئيــس التركــي خــالل اللقــاء عــن ســروره لتســلمه رســالة مــن الرئيــس روحانــي، 
واكــد مــرة اخــرى ارادة بــالده المبنيــة علــى مواصلــة التعــاون مــع الجمهوريــة االســالمية فــي ايــران، والبحــث 

عــن الســبل الكفيلــة بالمزيــد مــن تطويــر العالقــات بيــن البلديــن وازالــة العقبــات المحتملــة.

النظام المتوحش السعودي يقترف مجزرة مروعة بصعدة 
ذهب ضحيتها 130 طفالً بين شهيد و جريح

ــن بجــروح  ــي 80 آخري ــب حوال ــا وأصي ــن 50 مدني ــر م ــي خــاص:- استشــهد أكث ــان العرب ــران- كيه طه
ــدوان الســعودي األميركــي  ــران الع ــدة لطي ــي جريمــة جدي ــوم الخميــس، ف ــال ي ــم الطــالب األطف غالبيته
البربــري علــى مدينــة ضحيــان بمحافظــة صعــدة فــي اليمــن، بينهــم كــوادر تربويــة كانــوا علــى متــن حافلــة 

األطفــال التــي تقــل طالبــا لــدورة صيفيــة بمدينــة ضحيــان.
وفــي هــذا االطــار قــال وزيــر الصحــة والســكان اليمنــي الدكتــور طــه المتــوكل، أن عــدد شــهداء مجــزرة 
ســوق ضحيــان التــي ارتكبهــا طيــران العــدوان الســعودي األميركــي الوحشــي وصــل الــى 52 بينهــم 40 طفــال، 

و79 جريحــا بينهــم 56 طفــال، مؤكــدا أن هنــاك غطــاء أميركــي صهيونــي لهــذه المجــزرة.
وفــي جريمــة مماثلــة، استشــهد واصيــب عــدة مواطنيــن بينهــم طفــل بغــارة لطيــران حقــد آل ســعود 

علــى مزرعــة فــي منطقــة الشــاذلية بمديريــة زبيــد بمحافظــة الحديــدة. 
ــادة التــي  ــدوان واإلب ــى وقــف الع ــدة ال ــي واألمــم المتح ــع الدول ــر الصحــة اليمنــي المجتم ــا وزي ودع

يتعــرض لهــا الشــعب اليمنــي ومحاكمــة المجرميــن.
وطالــب الشــرفاء واألحــرار فــي العالــم إدانــة هــذه المجــزرة والوقــوف بجديــة أمــام مــا يتعــرض لــه اليمــن 

مــن مذابــح.
ــارات  ــة العامــة بأشــد العب ــة األركان اليمني ــاع ورئاســة هيئ ــادة وزارة الدف ــه أدانــت قي ــد ذات ــى الصعي عل
ــي  ــا ف ــل طالب ــة تق ــة لحافل ــرة F16 األميركي ــدوان بقصــف طائ ــف الع ــا تحال ــي ارتكبه ــراء الت الجريمــة النك
مديريــة ضحيــان بمحافظــة صعــدة وســط الطريــق المزدحــم بالمــارة والباعــة، أســفرت عــن استشــهاد 52 

ــال. ــن معظمهــم أطف ــة 79 آخري ــا وإصاب مدني
وأكــدت أن هــذا العمــل اإلرهابــي الجبــان الــذي تنفــذه طائــرات التحالــف اإلجرامــي ضــد الشــعب 
اليمنــي، وتكــرار ارتــكاب المجــازر بحــق األطفــال والنســاء والمدنييــن واألعيــان المدنيــة هــي ذاتهــا أعمــال 
اإلرهــاب الدولــي المــدان والــذي يتعامــى المجتمــع الدولــي عــن رؤيتــه وإدراكــه فــي اليمــن منــذ ســنوات 

ــذل . تحــت الضغــط األمريكــي والســعودي األمريكــي المبت
فــي هــذا االطــار توعــد المكتــبُ السياســي ألنصــاراهلل باالنتقــاِم لمجــزرةِ صعــدة، مؤكــدا َانَّ الشــعبَ 

اليمنــي لــن يســكتَ عــن هــذه الجرائــِم دون ردٍ قــاس . 
امــا رئيــس اللجنــةِ الثوريــة العليــا محمــد علــي الحوثــي فحمــل أميــركا وبريطانيــا مســؤوليَة المجــازِر 
التــي يرتكبُهــا العــدوان الســعودي بحــِق الشــعِب اليمنــي مؤكــدا ان هــذه الجرائــم ترتكــب بســالٍح اميركــٍي 

وبريطانــي ودعــٍم لوجســتٍي منهمــا.
أحــزاب اللقــاء المشــترك والمجالــس اليمنيــة أدانــت مجــزرة العــدوان بحــق الطــالب والمدنييــن فــي 
ضحيــان ودعــت العالــم إلدانــة هــذه الجرائــم، معتبــرة ان تمــادي تحالــف العــدوان فــي اســتهداف المدنييــن 

وقتــل األســرى بســبب صمــت وعجــز وتواطــؤ المجتمــع الدولــي .
دوليــًا، أدانــت الجمهوريــة االســالمية فــي ايــران بشــدة الجريمــة الجديــدة للطائــرات العــدوان الســعودي 
االماراتــي االميركــي فــي اســتهداف حافلــة االطفــال التالمــذة اليمنييــن االبريــاء فــي مدينــة ضحيــان بصعــدة 

فــي اليمــن، مــا ادى الــى مصــرع وجــرح العشــرات منهــم.
واعــرب المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة بهــرام قاســمي عــن المواســاة مــع ذوي ضحايــا جريمــة الحــرب 
هــذه، داعيــا المحافــل الدوليــة وحقــوق االنســان للعمــل بــاي طريــق ممكــن لمنــع اســتمرار هــذه الجرائــم 

مــن قبــل الــدول المهاجمــة علــى اليمــن.
ــة  ــم المتتالي ــى الهزائ ــر عل ــة مؤش ــداف المدني ــكنية وااله ــق الس ــف للمناط ــد القص ــان تصعي ــد ب واك
لقــوات التحالــف فــي جبهــات الحــرب، وعبّــر عــن االســف الســتمرار الدعــم التســليحي للســعودية 
واالمــارات مــن قبــل بعــض الــدول المتشــدقة بحقــوق االنســان واضــاف، انهــم شــركاء فــي جرائــم الحــرب 

ــك. ــوا مســؤولية ذل ــم ان يتحمل ــذه وعليه ه
ودعــا قاســمي منظمــة االمــم المتحــدة والــدول المؤثــرة لتكثيــف جهودهــا مــن اجــل وقــف هــذه 
ــن خاصــة  ــى ســالمة وامــن المدنيي ــاظ عل ــة للحف ــر واالجــراءات الالزم ــورا، وان تتخــذ التدابي الهجمــات ف

االطفــال والنســاء. 
مــن جانبهــا أدانــت هيئــة األمــم المتحــدة وبعثــة الصليــب األحمــر المجــزرة التــي نفذهــا تحالــف 
ــة  ــوا يســتقلون حافل ــال كان ــن األطف ــم م ــا  معظمه ــس واســتهدفت طالب ــوم الخمي ــدوان الســعودي ي الع

ــدة. ــة صع ــي محافظ ــان ف ــة ضحي ــط مدين ــة وس مدني
وادان االميــن العــام لالمــم المتحــدة أنطونيــو غوتيريــش المجــرزة المروعــة التــي ارتكبتهــا الســعودية 
والتــي واســفرت عــن استشــهادِ وجــرِح عشــراتِ االطفــال والمتحــدُث باســِم األميــِن العــام ، فرحــان حــق، 
قــال إنَّ غوتيريــش دعــا الــى فتــِح تحقيــٍق مســتقٍل وفــوري بالغــارةِ الســعودية التــي اســتهدفت حافلــًة تقــُل 
اطفــااًل بصعــدة واســفرت عــن استشــهادِ وجــرِح العشــراتِ منهــم، مجــددَا دعوتَــه إليجــادِ حــٍل سياســٍي 

شــامل عبــر حــوار جــاد باعتبــاِره الطريــقَ الوحيــدَ لحــل النــزاع .
ــي  ــوري ف ــق ف ــراء تحقي ــى إج ــدي ال ــز جران ــانية لي ــؤون اإلنس ــدة للش ــم المتح ــقة األم ــت منس ودع
الجريمــة، مــن جانبهــا قالــت بعثــة الصليــب األحمــر الدوليــة أنهــا تلقــت أخبــارا مروعــة عــن الضحايــا 

المدنييــن فــي صعــدة مشــيرة الــى أن معظــم الضحايــا أطفــال تحــت ســن 15 عامــا.
وطالبت منظمة أنقذوا الطفولة الدولية بفتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين عن الغارة على صعدة .

وأقر التحالف بجريمة قتل أطفال حافلة ضحيان في صعدة مدعيا ذلك "عمال مشروعا"!!.
مــن جهــة اخــرى قالــت الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين فــي بيــان صحفــي لهــا ان المجــزرة بحــق 
ــال  ــة أغتي ــى جريم ــرد عل ــي وال ــن النظــام الرســمي العرب ــي جبي ــار ف ــة ع ــال اليمــن وفلســطين وصم أطف

اطفــال اليمــن وفلســطين يتطلــب ردا عمليــا مــن قــوى المقاومــة.
مــن جانبــه اشــار حــزب اهلل فــي بيانــه الــى ان التحالــف الســعودي االميركــي يواصــل ارتــكاب الجرائــم 
الوحشــية ضــد المدنييــن اليمنييــن، وانســاق اليــوم وراء غرائــزه البشــعة المتعطشــة للقتــل وســفك الدمــاء 
البريئــة فنفــذت طائراتــه الحربيــة عشــرات الغــارات العشــوائية التــي الحقــت النســاء واالطفــال فــي بيوتهــم 

ومدارســهم وســياراتهم ومدنهــم، واوقعــت عشــرات الشــهداء والجرحــى.
ــي  ــذي من ــذي يكشــف حجــم الفشــل ال ــع ال ــل الذري ــح وهــذا القت ــن بشــدة هــذه المذاب واضــاف، ندي
ــه وهزائمــه  ــى اخفاقات ــه هــذا العــدوان المتمــادي، فلجــأ الــى اســوأ اشــكال االرهــاب والعنــف ليغطــي عل ب

ــام رجــال اليمــن الشــجعان. العســكرية ام

وعبّر »اردوغان« عن امله بان يلتقي نظيره االيراني في المستقبل القريب.
قبــل ذلــك التقــى المبعــوث الخــاص للرئيــس روحانــي وزيــر الخارجيــة التركــي »مولــود جاويــش اوغلــو« 

الــذي أكــد مــن جانبــه بــان انقــرة لــن تلتــزم بالحظــر االميركــي ضــد الجمهوريــة االســالمية فــي ايــران.
ــروج  ــا الخ ــا ومنه ــف القضاي ــاه مختل ــران تج ــي اي ــالمية ف ــة االس ــف الجمهوري ــو« مواق ــف »اوغل ووص

ــر. ــرة بالتقدي ــا جدي ــووي بانه ــاق الن ــن االتف ــي م االميرك
مــن جانبــه قــال المبعــوث الخــاص للرئيــس روحانــي ان الــدول االوروبيــة واالتحــاد االوروبــي عازمــون 

علــى الحفــاظ علــى االتفــاق النــووي وقــد قدمــوا لنــا مقترحــات فــي الشــؤون الماليــة والنفطيــة.
ــن  ــادل التجــاري )بي ــدة للوصــول بحجــم التب ــق جي ــن رســما خارطــة طري واضــاف، ان رئيســي البلدي

ــار دوالر. ــى 30 ملي ــا( ال ــران وتركي اي
وفي اللقاء بحث واعظي مع اوغلو بشان القضايا الثنائية وسبل تطوير التعاون بين البلدين.

طهران:اميركا تعاقب شعب ليس..تتمة
واوضــح بــان القــرار االممــي 2231 ، يؤكــد علــى 'تعزيــز وتســهيل نمــو العالقــات التجاريــة واالقتصاديــة 

الطبيعيــة كجــزء اســاس مــن االتفــاق النــووي.
ــدت  ــد تعه ــووي ق ــاق الن ــي االتف ــدول المشــاركة ف ــة ســائر ال ــت بمعي ــركا كان ــان امي ــد خوشــرو ب واك
بتجنــب القيــام بسياســات تهــدف الــى عرقلــة تطبيــع العالقــات التجاريــة واالقتصاديــة مــع ايــران بصــورة 
ــاون  ــي تتع ــدول الت ــع ال ــب تســتهدف االن جمي ــة ترام ــان حكوم ــك ف ــم ذل ــر مباشــرة، ورغ مباشــرة او غي

ــا. ــا لتعهداته ــران وفق ــع اي ــا م اقتصادي
وصــرح خوشــرو بــان خــروج اميــركا مــن االتفــاق النــووي وفــرض اعمــال الحظــر مــن جديــد يعــد نقضــا 
اساســيا لتعهداتهــا القانونيــة علــى اســاس ميثــاق االمــم المتحــدة والتــي تســتوجب مســؤولية دوليــة، لــذا 

يتوجــب علــى المجتمــع الدولــي الوقــوف امــام هــذه التهديــدات والتعــرض للنظــام القانونــي الدولــي.


