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كتائب حزب الله : مقبلون..تتمة
وقــال البلــداوي فــي تصريــح ان عــالوي لــم يقــرأ الوضــع بالشــكل الصحيــح والمفهــوم، 
فالعــراق الزال تحــت مصــدر الخطــر، داعيــا إيــاه الــى اثبــات صدقــه بإخــراج القــوات 
االجنبيــة، وخاصــة االميركيــة، المتواجــدة علــى االراضــي العراقيــة وتنتهــك ســيادة البــالد 
، وأضــاف البلــداوي ان الحشــد الشــعبي يمثــل أمانــا للمناطــق العراقيــة، وهــو ال يقاتــل 
فقــط، بــل يكــون منقــذا فــي كل شــدة تمــر علــى البــالد، وآخرهــا اقامتــه للســدود فــي 

العمــارة وقبلهــا فــي البصــرة وصــالح الديــن، واكســائه للشــوارع وإعــادة تأهيلهــا.
ــن  ــالل حمري ــي ت ــة ف ــة األمني ــاب، أن العملي ــة اإلره ــاز مكافح ــد جه ــه أك ــن جهت م
حققــت أهدافهــا، معتبــرًا أن إمكانيــة عــودة اإلرهابييــن إلــى تــالل حمريــن »مســتحيلة«.
وقــال المتحــدث باســم الجهــاز صبــاح النعمــان فــي حديــث لقنــاة »االتجــاه« الفضائية، 

إن »العمليــة األمنيــة فــي تــالل حمريــن حققــت أهدافها«.
حمريــن  لتــالل  اإلرهابييــن  عــودة  »إمكانيــة  إن  القــول  إلــى  النعمــان،  ومضــى 

. » مســتحيلة
جديــر بالذكــر أن القــوات األمنيــة بــدأت، يــوم الخميــس، بعمليــة أمنيــة فــي تــالل 

حمريــن شــرقي محافظــة ديالــى لمالحقــة عناصــر »داعــش« اإلرهابــي.

البحرين.. حراك ثوري..تتمة
 المناهضة لتطبيع النظام البحريني عالقاته الوديّة مع الكيان الصهيوني.

هــذا وكشــفت وســائل إعــالم صهيونيــة أمــس االحــد أن وفــدًا إســرائيليًا مــن رجــال 
أعمــال وموظفيــن حكومييــن ألغــوا زيارتهــم للبحريــن، علــى ضــوء احتجاجــات فــي 

ــة. ــة، فضــاًل عــن مخــاوف أمني شــوارع المنام
وبحســب »رويتــرز » فــإن الوفــد كان يعتــزم حضــور مؤتمــر تنظمــه )الشــبكة العالميــة 

لريــادة األعمــال( اعتبــارا مــن اليــوم 15 نيســان/ أبريــل الحالــي.
وقــال جوناثــان أورتمانــز رئيــس )الشــبكة العالميــة لريــادة األعمــال( فــي بيــان ُأرســل 
الــى رويتــرز »رغــم أننــا أبلغنــا الوفــد اإلســرائيلي أنــه ســيكون محــل ترحيــب، إال أنــه 
قــرر هــذا الصبــاح عــدم الحضــور بســبب مخــاوف أمنيــة«. وكان الوفــد اإلســرائيلي 

ــي كوهيــن. ــر االقتصــاد إيل يتكــون مــن 45 شــخصية بينهــم وزي
وكانــت ردود الفعــل العبيــة الثوريــة الرافضــة والمســتنكرة لمشــاركة وفــد صهيونــي 

فــي المؤتمــر الدولــي قــد تواصلــت خــالل الشــهرين الماضييــن.
فــي رفــع  الشــعبية  الثوريــة والصفحــات اإلعالميــة  الشــبكات  إعالميــًا، تســتمر 
ــرازح  ــوف مــع الشــعب الفلســطيني ال ــة والوق ــًا برفــض الجريمــة الخليفي صوتهــم عالي

تحــت ظلــم االحتــالل وخيانــة األنظمــة العربيــة العميلــة.
وقــد بــادرت عــدد مــن الشــبكات بنشــر أســماء الشــركات والمحــال التجاريــة المطبعة 
والمشــاركة فــي مؤتمــر الخيانــة، داعيــن المواطنيــن لمقاطعتهــم وعــدم التعامــل معهــم 

وفضحهــم كأعــداء للديــن واألمــة.
وفــي هــذا االطــار األميــن العــام الســابق لجمعيــة وعــد - البحريــن والصحافــي 
والكاتــب البحرينــي رضــي الموســوي غــرّد عبــر »تويتــر«: الصهاينــة مخاتلــون.. ال تثقــوا 

فــي كالمهــم..
ــن.  ــي #البحري ــي ف ــر االقتصادي-التطبيع ــن يحضــر للمؤتم ــم ل ــون ان وفده يروج
قــد يكــون االمــر خدعــة فــال توقفــوا الطــرق مــا دام الحديــد حاميــا #البحرين_ترفــض_

التطبيع#.

فصائل المقاومة العراقية..تتمة
ــا  ــة له ــش لدول ــوة وجي ــر ق ــذي يعتب ــورة االســالمية ال ــوم تســتهدف حــرس الث الي
ــي  ــاك الســلم االقليم ــى إرب ــة ســاعية ال ــن دولي ــراف وقواني ــا أع ــات شــرعية وله مقوم

ــزق وحدتهــم. ــد المكائــد بالشــعوب وتم ــاعلة الحرائــق تكي مختلقــة الفتــن ش
بــدوره، اشــار حميــد مــكارم الشــيرازي القنصــل اإليرانــي فــي مدينــة النجف االشــرف، 
مســاعدات الشــعب العراقــي الــى متضــرري الســيول التــي اجتاحــت مختلــف المناطــق 

فــي ايــران مقدمــا شــكره لــكل مــن قــدم المســاعدات مــن ابنــاء العــراق.
وفــي كربــالء المقدســة نظمــت عــدد مــن الفعاليــات الشــعبية والعشــائرية والدينيــة 
المقاومــة  لشــهداء  واســتذكارا  االســالمية  الثــورة  حــرس  مــع  للتضامــن  مهرجانــًا 
االســالمية مثمنيــن دور الجمهوريــة االســالمية فــي نصــرة الشــعوب المظلومــة ودعــم 

ــدول االســالمية. ــب ال ــي اغل ــة ف حــركات التحــرر والمقاوم
وقــال االميــن العــام لســرايا الخراســاني، حامــد الجزائــري: موقــف أبطــال المقاومــة 
االســالمية ســيما حــرس الثــورة االســالمية اليــوم موقــف لــن ينســاه التاريــخ فلــوال وقفــة 
هــؤالء الرجــال االبطــال القــادة بإستشــارتهم وبدمائهــم التــي اختلطــت بدمــاء العراقييــن 
ــي  ــن ان نصــل بســرعة الت ــي مــرت لمــا اســتطعنا نحــن كعراقيي ــرة الت ــي هــذه الفت ف

كانــوا لــم يتوقعوهــا بــأن تنتهــي المعركــة وتنتصــر المعركــة بفتــرة وجيــزة.
وقــال أحــد شــيوخ عشــائر كربــالء المقدســة:نحن شــيوخ عشــائر كربــالء المقدســة 
الثــورة  لحــرس  المتحــدة  الواليــات  ادراج  نســتنكر  والجنــوب،  الفــرات  ومحافظــات 

ــًا”. ــاب اســتنكارًا تام ــا تســمى باالره ــة م ــي قائم االســالمية ف
ــراق ردود  ــي الع ــورة االســالمية واجــه ف ــادي لحــرس الث ــة المع ــرار االدارة االميركي ق
فعــل وادانــة مــن اغلــب الحــركات واالحــزاب السياســية وفصائــل الحشــد الشــعبي 

ــي. ــان الصهيون ــي والكي ــتكبار العالم ــوى االس ــة ق ــي مصلح ــب ف ــه يص ــروه بأن واعتب

طهران تدعو باريس..تتمة
ــدة  ــي تغري ــور عراقجــي ف ــب الدكت ــووي، كت ــاق الن ــد االتف ــوم بع ــب اليوراني  تخصي
لــه فــي صفحتــه الشــخصية علــى »تويتــر«: ان كانــت تغريــدات »جيــرارد ارود« تمثــل 
ــل  ــج العم ــن وراء برنام ــى م ــدف المتوخ ــاس لله ــرق اس ــام خ ــا ام ــا فانن ــف فرنس موق
المشــترك الشــامل )االتفــاق النــووي( والقــرار 2231 الصــادر عــن مجلــس االمــن الدولــي.

واضــاف، انــه علــى باريــس ابــداء الشــفافية فــورا بهــذا الصــدد وفــي غيــر هــذه الحالــة 
ســنتخذ االجــراء الــالزم.

ــد فــي  ــة أمــس االحــد الســفير الفرنســي الجدي ــد اســتدعت وزارة الخارجي هــذا وق
طهــران فيليــب تيبــو، علــى خلفيــة تغريــدة علــى موقــع »تويتــر« للســفير الفرنســي فــي 

واشــنطن حــول تخصيــب ايــران لليورانيــوم.
وفــي اللقــاء اشــار رئيــس امانــة لجنــة متابعــة تنفيــذ االتفــاق النــووي فــي وزارة 
الــى التغريــدة المنســوبة للســفير الفرنســي  الخارجيــة حســين ســادات ميدانــي، 
فــي واشــنطن التــي يعتبــر مضمونهــا مرفوضــا تمامــا مــن قبــل ايــران، داعيــا الحكومــة 

ــوع. ــذا الموض ــول ه ــاح ح ــم ايض ــى تقدي ــية ال الفرنس
واعلــن، انــه فــي حــال كانــت الحكومــة الفرنســية موافقــة علــى التصريحــات المشــار 
اليهــا وتمثــل موقفــا رســميا لهــا فانــه ســيكون فــي تناقــض صــارخ مــع اهــداف ونصــوص 
االتفــاق النــووي واضــاف، انــه لــو لــم يتــم البــت فــي هــذه القضيــة بصــورة مرضيــة ولــم 
يجــر حســمها فــان الجمهوريــة االســالمية االيرانيــة ســتتابع القضيــة علــى اســاس 
االليــات الــواردة فــي االتفــاق النــووي وتحتفــظ لنفســها بحــق الــرد علــى ذلــك بمــا 

يقتضــي الحــال.

ديلي استار: السي آي ايه..تتمة
مــن نشــر أنبــاء عــن ضلــوع القــوات النظاميــة االميركيــة فــي انتــاج المــواد المخــدرة 
بهــذا البلــد الــى نقلهــا وتهريبهــا، اال ان اســباب ارتفــاع معــدالت االنتــاج بقيــت مجهولــة. 
فقــد كشــفت صحيفــة »ديلــي ســتار » عــن حــاالت المــوت لكثيــر مــن المجنديــن 
االميــركان لالســتعمال المفــرط للهيروئيــن، وحســب الوثائــق المؤكــدة فــان الجهــة 
المســؤولة عــن انتــاج وتوزيــع الكثيــر مــن المــواد المخــدرة فــي اميــركا هــم الســي آي 

ايــه.
وقــال كاتــب المقــال »جــان بوتــاش« بانــه خــالل عقــد الثمانينــات مــن القــرن 
الماضــي، تولــت الســي آي ايــه اضافــة لتهريــب  المــواد المخــدرة مــن افغانســتان الــى 
الداخــل االميركــي، تولــت مهمــة توزيعــه علــى المطربيــن والوجــوه البــارزة فــي المجتمــع. 
ــم  ــبب ميوله ــن وبس ــن االميركيي ــن المطربي ــر م ــرة كان الكثي ــك الفت ــي تل ــا: ف مضيف

ــة. ــة مشــددة مــن الســي آي اي اليســارية تحــت رقاب
ــة خــالل  ــرات االميركي ــي المخاب ــل الســابق ف ــد كشــف »جــان اســتاكول« العمي فق
حديــث لصحيفــة »ديلــي ســتار« ان الســي آي ايــه اشــرف علــى الكثيــر مــن انتــاج المــواد 
المخــدرة فــي افغانســتان وتهريبــه، وعمــل اآلن علــى تنظيــم تجــارة الهيروئيــن. ففــي 
بدايــة الثمانيــات  وحتــى التســعينات فــان جميــع الهيروئيــن المســتهلك داخــل اميــركا 
يــزود مــن قبــل الســي آي ايــه. وان »قلــب الديــن حكمتيــار« رئيــس الحــزب االســالمي 
االفغانــي الــذي تلقــى حينهــا 600 مليــون دوالر مــن اميــركا، هــو مــن اعتمدتــه الســي آي 
ايــه النتــاج المــواد المخــدرة فــي المنطقــة، اذ كان بحاجــة لنفقــات القتــال ضــد الجيــش 

الروســي.
هــذا وســربت اخبــار عــن تهريــب المــواد المخــدرة مــن افغانســتان عــن طريــق 

توابيــت الجنــود االميــركان والبريطانييــن المقتوليــن لتصــل الــى بلدانهــم.
وحســب االحصــاءات الموكــدة  انــه منــذ حضــور القــوات االميركيــة الــى افغانســتان 
عــام 2001 والــى االن فــان معــدل انتــاج وتهريــب المــواد المخــدرة فــي افغانســتان قــد ارتفــع 
ــاج المــواد المخــدرة فــي افغانســتان  ــة ضعــف. اذ بلغــت فــي عــام 2017 معــدالت انت مائ

اكثــر مــن 4800 طــن.

ايران تتبوأ المركز..تتمة
ونظــرا لألهميــة االســتراتيجية التــي تحظــى بهــا التقنيــة الحيويــة فــي البــالد، 
ــوم  ــة العل ــام 2008 تحــت اشــراف معاوني ــي ع ــة ف ــة الحيوي ــة التقني ــد تشــكيل لجن اعي

والتكنولوجيــا فــي مكتــب رئاســة الجمهوريــة.
وأكثــر بــراءات االختــراع الخاصــة بالبايوتكنولوجيــا تأتــي ضمــن اطــار المجالــي 

الطبــي والصناعــي علــى التوالــي.

البنك المركزي ينفي طلبه..تتمة
واكــدت العالقــات العامــة للبنــك المركــزي ايضــا بــان محافــظ البنــك وبســبب كثافــة 
جــدول اعمالــه لــم يشــارك فــي اجتمــاع الربيــع لصنــدوق النقــد الدولــي والغــى زيارتــه 

الــى واشــنطن يــوم االثنيــن الماضــي.

فالحت بيشه: الجانب المعنوي..تتمة
 بالســيول فــي إيــران، جــاء فــي إطــار التعــاون القائــم بيــن البلديــن فــي مجــال 
المبــادرات اإلنســانية والعقائديــة؛ وبعبــارة أخــرى، جــاء علــى غــرار التعــاون الثنائــي بيــن 

ــه الســالم. ــة اإلمــام الحســين علي ــارة أربعيني البلديــن فــي إطــار مواكــب زي
ــالد، أوضــح  ــى الب ــوات ال ــة المنســقة لدخــول هــذه الق ــة المعني وفيمــا يخــص الجه

ــر. ــذا األم ــن ه ــي المســؤولة ع ــة ه ــي أن وزارة الداخلي المســؤول البرلمان
وحــول مقــر إســتقرار وتفاصيــل نشــاطات الحشــد الشــعبي فــي ايــران، قــال فالحــت 
ــا  ــل قيم ــه يحم ــذا الحضــور لكون ــي أرحــب به ــذا الشــأن لكنن ــي به ــم ل بيشــة: ال عل
معنويــة ويرمــز الــى أن اللحمــة الوثيقــة بيــن الشــعبين؛ مضيفــا: ان هــذا العمــل مميــز 

وجديــر بالتقديــر.

صنعاء: معظم لجان االقتراع..تتمة
مراكزهــا 8، وفــي محافظــة إب الدوائــر 88 و91 و92 و109 وعــدد مراكزهــا 51 مركــزا 

انتخابيــا.
ــدة  ــي محافظــة الحدي ــا 53، وف ــدد مراكزه ــرة 131 وع ــرة 124 والدائ ــي البيضــاء الدائ وف

الدوائــر 131 و166 و177و182 و188و193 وعــدد المراكــز 78 مركــزا انتخابيــا.
ــا،  ــزا انتخابي ــز 30 مرك ــدد المرك ــن 203 و214 وع ــار بالدائرتي ــة ذم ــرت بمحافظ ــا ج كم
ــر  ــرة 242 وعــدد مراكزهــا 25 وفــي محافظــة حجــة الدوائ وفــي محافظــة المحويــت الدائ
االنتخابيــة 243 و251و260و261و262 وعــدد المركــز 128 مركــزا انتخابيــا، وفــي محافظــة صعــدة 
الدوائــر 266 و267 وعــدد مراكزهــا 44 وفــي محافظــة عمــران الدائــرة 289 وعــدد مراكزهــا 

26 مركــزا انتخابيــا.
ميدانيــًا، لقــي عــدة جنــود ســعوديين مصرعهــم فــي عمليــات قنــص للجيــش 
ــة  ــع الحمــاد، كمــا قتــل وأصيــب عــدد مــن المرتزق اليمنــي واللجــان الشــعبية فــي مرب

بقصــف مدفعــي فــي رقابــة مــراش بنجــران.
كمــا ُقتــل وأصيــب 21 عنصــرا معاديًــا بينهــم عــدة جنــود ســعوديين بعمليــات قنــص 

فضيحة الراقصات اإلسرائيليات 
تثير الجدل في المغرب 

وكاالت:- طالبــت جمعيــة مدنيــة مغربيــة، الســبت، ســلطات البــالد بالتدخــل لمنــع 
مشــاركة إســرائيليات بينهــم متحولــون جنســيا فــي حفــل بمدينــة مراكــش المغربيــة.
ونــدد “المرصــد المغربــي لمناهضــة التطبيــع” )غيــر حكومــي(، عبــر صفحتــه الرســمية 

علــى موقــع “فيســبوك”، بهــذه الخطــوة واصفــا إياهــا بـ”النشــاط التخريبي”.
والحفــل يأتــي فــي إطــار مهرجــان “بيلــي” الراقــص المقــرر انعقــاده بمدينــة مراكــش 

فــي العاشــر مــن يونيــو/ حزيــران المقبــل.
وحمــل المرصــد الدولــة المســؤولية الكاملــة إزاء هــذا النشــاط بحــق الســيادة الوطنيــة 

ومشــاعر الشــعب المغربي.
ولفــت إلــى أن هــذه الخطــوة تأتــي بعــد “توقيــف شــبكة لتجنيــس اإلســرائيليين 

بالبــالد”.
وأعلنــت ســلطات األمــن المغربــي، فــي وقــت ســابق مــن الشــهر الحالــي، توقيــف 

إســرائيلييْن اثنيــن بشــبهة تزويــر وثائــق إداريــة وجــوازات ســفر.
ومــارس/ آذار المنصــرم، أعلنــت الربــاط توقيــف 5 إســرائيليين يشــتبه بتورطهــم فــي 

تزويــر جــوازات ســفر ووثائــق مغربيــة.

عندما يتقلب الكلباني تبعا لمشتهى أسياده!
وكاالت:- أصبــح إمــام المســجد الحــرام الســابق، والداعيــة الســعودي المقــرب مــن النظــام عــادل 
الكلبانــي، الــذي كان يشــدد دائمــا علــى حرمــة الغنــاء والمعــازف، إمامــا منفتحــا وعصريــا يغيــر فتــاواه تماشــيا 
مــع رؤيــة ولــي العهــد الشــاب محمــد بــن ســلمان الجديــدة وارضــاء لســيده الــذي يريــد أن يحلــل الغنــاء 

ــة تلميعــا لصــورة المملكــة أمــام الغــرب. والحفــالت الغنائي
هــذا االنقــالب المفاجــئ للكلبانــي أثــار اســتغراب الســعوديين الذيــن لطالمــا اعتــادوا علــى فتــاواه 
المتعصبــة والتكفيريــة، مــا تــرك ردود أفعــال شــديدة تتــراوح بيــن الغضــب واالســتياء علــى مواقــع التواصــل 

ــي. االجتماع
وبذلــك فقــد فجــر الداعيــة الســعودي المقــرب مــن الديــوان الملكــي عــادل الكلبانــي، جــدال واســعا بيــن 
متابعيــه فــي أولــى حلقــات برنامجــه “بيــن بيــن” الــذي أعلــن عنــه ســابقا ونُشــر أولــى حلقاتــه الجمعــة 

الفائتــة.
 “الكلبانــي” تحــدث فــي حلقتــه األولــى عــن مواضيــع شــتى فضــال عــن التعريــف ببرنامجــه الجديــد، 

كمــا اســتضاف العــب النصــر الســابق ماجــد عبــداهلل.
لكــن أكثــر مــا لفــت انتبــاه النشــطاء وأثــار حالــة واســعة مــن الجــدل، هــي فتــاوى “الكلبانــي” فــي رده 

علــى المتابعيــن بخصــوص أســئلة عــن الرقــص والغنــاء.
وكان رده علــى ســؤال وجهــه أحــد المتابعيــن قائــال: ”أيهمــا أفضــل التصفيــق أم الرقــص عنــد حضــور 
ــا  ــل م ــأن يفع ــب ب ــت، ألن اإلنســان مطال ــن أن ــا أخــي شــوف وش تتق ــي: ” ي ــرد الكلبان الحفــالت ؟ ” ، لي
يتقنــه، فــإذا أتقنــت الرقــص فارقــص.. وإذا أتقنــت التصفيــق فصفــق وكذلــك إذا أتقنــت الغنــاء فغنــي معهــم”!

كمــا اســتعرض الداعيــة الســعودي بعــض تغريــدات متابعــي البرنامــج ، حيــث قــال لــه أحــد المغرديــن : 
” اســم البرنامــج مناســب لــك فأنــت تطــوع الديــن مــن أجــل أســيادك”، ليــرد عليــه الكلبانــي بــأن هــذه هــي 
النقطــة المهمــة التــي ســيتناولها البرنامــج وهــي أن الديــن يتســم بالوســطية، واســمه “بيــن بيــن” ، وليــس 

مــع التعصــب فــي الديــن أو التفريــط فيــه.
وفــي ســؤال ســاخر لمغــرد عــن حكــم لعــب البلــوت بــدون العقــال، رد الكلبانــي ســاخرًا : ” هــو نفــس 
لعــب الكونــكان بعقــال، إذا لعبــت الكونــكان بعقــال يجــوز لكــن لــو لعبــت البلــوت بــدون عقــال ال يجــوز”.

وبــدأ إمــام مســجد المحيســن بالريــاض الشــيخ عــادل الكلبانــي )الجمعــة(، بــث أولــى حلقــات برنامجــه 
“بيــن بيــن”، الــذي عرضــه عبــر قنــاة علــى موقــع “يوتيــوب”.

 ،”mbc“ وكان “الكلبانــي” أوضــح خــالل مداخلــة مــع برنامــج “ترنــد الســعودية” الــذي يعــرض علــى قنــاة
أن البرنامــج يتكــون مــن 4 فقــرات؛ األولــى تعليــق علــى خبــر مميــز، ثــم اإلجابــة عــن أســئلة الجمهــور التــي 
تــرد فــي تويتــر، وأمــا الفقــرة الثالثــة فائــدة مختصــرة فــي حــدود 3 دقائــق، والرابعــة ســتكون لقــاء مــع ضيــف 

. مميز
وروّج الكلبانــي ألولــى حلقــات برنامجــه عبــر صفحتــه بـ”تويتــر”، والتــي اســتضاف فيهــا الكابتــن ماجــد 

عبــداهلل، داعيــًا متابعيــه إلــى زيــارة قناتــه علــى “يوتيــوب”، ومشــاهدة الحلقــة.

السعودية ترفع أسعار البنزين
وكاالت:- أعلنــت شــركة "أرامكــو" الســعودية الســبت، عــن رفعهــا ألســعار البنزين، 

ابتــداءا مــن أمــس األحــد 14 نيســان/أبريل الجــاري.
فقالــت شــركة أرامكــو الســعودية  إن المملكــة رفعــت الســعر المحلــي لبنزيــن 95 
أوكتيــن إلــى 2.10 ريــال للتــر مــن 2.02 ريــال فــي الربــع الماضــي، وبنزيــن 91 أوكتيــن 

إلــى 1.44 ريــال مــن 1.37 ريــال.
وذكــرت الشــركة، فــي بيــان، أن التغييــر يســري اعتبــارا مــن أمــس االحــد 14 
نيســان/ أبريــل، مضيفــة أن األســعار المحليــة للبنزيــن ترتفــع وتنخفــض وفقــا 

للتغيــرات فــي أســعار صــادرات المملكــة لألســواق العالميــة.
وكانــت الريــاض ضاعفــت تقريبــا األســعار المحليــة قبــل عــام، فــي مســعى 
لتعزيــز الموازنــة العامــة التــي تعانــي مــن عجــوزات بســبب انخفــاض اســعار النفــط 
والديــون الدوليــة التــي لجــأت اليهــا الريــاض، فضــال عــن تكاليــف المجهــود الحربــي 

فــي اليمــن.

فــي جبهــات جيــزان، حســب مــا أفــاد مصــدر فــي وحــدة القناصــة التابعــة للجيــش 
ــي واللجــان الشــعبية. اليمن

الريجاني: مشكلة داعش..تتمة
وأضــاف: لذلــك مــن اآلن فالحقــا يمكننــا ان نشــهد انفتاحــا جديــدا فــي مجــال 
العالقــات بيــن البلديــن، كمــا ان اغلــب اعضــاء المجلســين فــي ايطاليــا، هــم مــن 
الشــباب وهــم حريصــون علــى رفــع مســتوى العالقــات مــع ســائر الــدول بمــا فيهــا ايــران.
ــس  ــي مجل ــت ف ــد تحدث ــلي: لق ــال بتروتش ــران، ق ــي اي ــيول ف ــوع الس ــأن وق وبش
الشــيوخ االيطالــي بشــأن ضــرورة مســاعدة الشــعب االيرانــي فــي كارثــة الســيول التــي 

تســببت باضــرار وخســائر كبيــرة.
وأضــاف: ان اعضــاء مجلــس الشــيوخ، قدمــوا باالجمــاع مواســاتهم وأنهــم ومــن اجــل 
ان يبرهنــوا علــى التقــارب بيــن البلديــن، ومــن خــالل التنســيق مــع الصليــب االحمــر 

االيطالــي والحكومــة سيرســلون طائــرة محملــة بالمســاعدات االنســانية الــى ايــران.
وبشــأن دور ايــران فــي المنطقــة وحــل االزمــة فــي ســوريا، قــال بتروتشــلي: ارى مــن 
الضــروري وقبــل تنــاول اي موضــوع، ان اؤكــد اننــي اؤيــد الــدور البنــاء إليــران فــي رفــع 
االزمــة الســورية، وأؤكــد عليــه، ألننــا نــدرك انــه لــو لــم يكــن التواجــد المنســجم إليــران 

فــي ســوريا، لمــا كنــا نشــهد اآلن عــودة آالف العوائــل الســورية الــى بالدهــم.
ظريف: على األوروبيين العمل 

واالن ال عذر لالوروبيين لعدم البدء بتنفيذ التزاماتهم.
ــاق  ــن االتف ــركا م ــروج امي ــد خ ــا وبع ــى ان اوروب ــي ال ــة االيران ــر الخارجي ــار وزي واش
النــووي طرحــت قبــل نحــو عــام العديــد مــن التعهــدات التــي اســتلزم البــدء بتنفيذهــا 
اطــالق االليــة الماليــة )اينســتكس(، واضــاف، اننــا نعتقــد بانــه علــى االوروبييــن العمــل 
طويــال ليتمكنــوا مــن تنفيــذ تعهداتهــم، اذ انهــم تاخــروا كثيــرا وال ينبغــي ان يتصــوروا 

بــان ايــران ســتبقى بانتظارهــم.
ــد  ــران وق ــع الجي ــدة جــدا م ــات جي ــد عالق ــا وهلل الحم ــة، ان لن ــر الخارجي ــع وزي وتاب
اطلقنــا آليــات مماثلــة مــع الكثيــر مــن الــدول وهــي تعمــل االن. اننــي ال اعلــم اي فتــرة 

ــة؟. ــة تمهيدي ــون الطــالق آلي ــا االوروبي مــن الوقــت يحتاجه
الثــوري ضمــن المنظمــات  وحــول الخطــوة االميركيــة األخيــرة بــادراج الحــرس 
االرهابيــة قــال ظريــف ان الــرد االول مــن قبــل ايــران جــاء ســريعا مــن قبــل المجلــس 
ــطى(  ــة الوس ــكرية االميركي ــادة العس ــنتكوم« )القي ــادراج »س ــي ب ــن القوم ــى لالم االعل
والقــوات التابعــة لهــا فــي المنطقــة ضمــن قائمــة االرهــاب واعتبــار االدارة االمريكيــة 

حكومــة راعيــة لالرهــاب.
واضــاف، هنالــك اجــراءات يجــري االعــداد لهــا فــي مجلــس الشــورى االســالمي 
ونحــن نقــوم بمشــاورات مــع االصدقــاء )النــواب( فــي المجلــس بشــان االجــراءات التــي 

يمكــن اتخاذهــا بهــذا الصــدد.
واشــار الــى الرســالة التــي بعثهــا الــى االميــن العــام لمنظمــة االمــم المتحــدة 
ومجلــس االمــن الدولــي حــول الخطــوة االميركيــة االخيــرة وسياســات اميــركا الخاطئــة 
ــي  ــد االعالم ــى الصعي ــزة عل ــدة المنج ــطة الجي ــن االنش ــال ع ــا فض ــدا فــي منطقتن ج
لمواجهــة هــذه الخطــوة واضــاف، ســنقوم اليــوم وهــو يــوم تنفيــذ القــرار االميركــي بتوجيــه 
رســائل الــى وزراء خارجيــة جميــع الــدول التخــاذ الموقــف الضــروري تجــاه هــذه الخطــوة 
وتنبيههــم الــى التداعيــات الخطيــرة جــدا لهــذه الخطــوة االميركيــة غيــر المســبوقة فــي 

هــذا المجــال.
ــة  ــاعدات المالي ــال المس ــام ارس ــة ام ــات القائم ــول العقب ــؤال ح ــى س ــرد عل ــي ال وف
االجنبيــة لمنكوبــي الســيول فــي ايــران قــال ظريــف، انــه تــم اتخــاذ اجــراءات اعالميــة 
واســعة بهــذا الصــدد بحيــث ان الحكومــة االميركيــة اصبحــت فــي موقــف دفاعــي 

واعلنــت بانهــا ال تعيــق ارســال المســاعدات اال ان كالمهــم مناقــض للواقــع.
ــا تثبــت  وتابــع وزيــر الخارجيــة االيرانــي، لقــد جمعنــا وثائــق ســنقوم بنشــرها قريب
بــان البنــوك وحتــى االوروبيــة منهــا تمتنــع عن اســتالم مســاعدات االيرانييــن المقيمين 
خــارج البــالد او المســاعدات مــن مواطنــي ســائر الــدول، لمنكوبــي الســيول فــي ايــران، 

خوفــا مــن اجــراءات اميركيــة عقابيــة.
ــة  ــن تغطي ــرا ع ــة ليســت تعبي ــان المســاعدات االنســانية الدولي ــف ب واوضــح ظري
ــة  ــراءات االميركي ــاف، ان االج ــي واض ــن العالم ــى التعاطــف والتضام ــل بمعن ــة ب الحاج
ــن اضطــروا  ــن العالمــي، اال ان االميركيي ــام هــذا التضام ــف ام ــة والالانســانية تق الهدام

ــذه االجــراءات. ــم به ــي قيامه ــرا لنف اخي
ــركا تشــارك  ــان امي ــت ب ــق تثب ــع وثائ ــا بجم ــد قمن ــال، لق ــة قائ ــر الخارجي ــد وزي واك
بفاعليــة فــي هــذا االجــراء )منــع وصــول المســاعدات االنســانية الــى منكوبــي الســيول 

ــذي يمكــن وصفــه بالجريمــة ضــد االنســانية. ــران( وال فــي اي


