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وسائل إعالم سودانية: البشير أصيب بجلطة 
ويرفض تناول الطعام واألدوية

كشــفت وســائل اعالميــة ســودانية أن الرئيــس 
ــل  ــة قب ــب بجلطــة خفيف ــر البشــير  »أصي ــزول  عم المع
أيــام حيــث تلقــى العــالج بأحــد المستشــفيات قبــل 
إعادتــه إلــى مقــر إقامتــه احتجــازه«، مشــيرة الــى أن 
»الحالــة الصحيــة لألخيــر بعــد العــالج مــن الجلطــة 
مســتقرة اآلن ، لكــن حالتــه النفســية تتدهور باســتمرار، 
كمــا أنــه يرفــض تنــاول الطعــام وتعاطــي  األدويــة  وتتــم 

ــوة«. ــة بالق ــل الوريدي ــى المحالي ــه عل تغذيت
مــن جهــة أخــرى، كشــفت صحيفــة »االنتباهــة« 
الســودانية، عــن بعــض  تفاصيــل  الزنزانــة التــي 
إلــى ســجن  ترحيلــه  بعــد  البشــير،  فيهــا  يقبــع 
كوبــر، األكثــر تحصينــا، موضحــة أن الزنزانــة تضــم 
تلفزيونــا ومكيفــا للهــواء يعمــل بالمــاء، باإلضافــة 

إلــى ســريرين ومقعديــن.
ولفتــت مصــادر الصحيفــة الــى أن البشــير هــو 
الوحيــد الــذي يتمتــع بهــذه الميــزات داخــل زنزانتــه، 
فــي حيــن أن زنازيــن 17 مســؤوال ســودانيا ســابقا 
وأجهــزة  للتكيــف  تفتقــر  مؤخــرا،  اعتقالهــم  تــم 
التلفــاز، مشــيرة الــى أن الغرفــة التــي يقبــع فيهــا 
ــام ســجنا  ــن األي ــوم م ــي ي ــت ف ــا، كان البشــر حالي
ــس  ــر رئي ــوش، آخ ــد اهلل ق ــق أول صــالح عب للفري
ــم  ــذي ت ــد البشــير، وال ــي عه ــرات ف ــاز المخاب لجه

ــزل البشــير. ــد ع ــه مجــددا بع اعتقال

مسؤول قطري يرد على اتهام أنور 
قرقاش للدوحة باالنتهازية

للتواصــل  »تويتــر«  موقــع  ســاحة  شــهدت 
االجتماعــي، ســجاال بيــن مديــر المكتــب اإلعالمــي 
الرميحــي«  »أحمــد  القطريــة  الخارجيــة  بــوزارة 
الخارجيــة  للشــؤون  اإلماراتــي  الدولــة  ووزيــر 
»أنــور قرقــاش« بعــد انتقــاد األخيــر بشــكل صريــح 

الدوحــة. سياســات 
يغيــب  :«ال  تغريــدة،  فــي  »قرقــاش«  وقــال 
عــن الكثيــر مــن المتابعيــن أن سياســات الدوحــة 
اإلنتهازيــة أخرجتهــا عمليــا مــن المنظومــة العربيــة 
وعالقاتهــا، حتــى غــدت وكأنهــا تتمســك بصعوبــة 
النتيجــة  العربيــة،  مــن عالقاتهــا  تبقــى  مــا  مــع 
طبيعيــة لمــن راهــن علــى الفوضــى والخيــارات 
الحزبيــة، ولــم يتســم تعاملــه بالشــفافية والصدق«.
قــال  اإلماراتــي،  المســؤول  مــا نشــره  علــى  وردا 
ــا مــن المنظومــة  »الرميحي«:«كيــف حكمــت بخروجه
العربيــة ، واخــر محفــل لدينــا كان اجتمــاع البرلمانييــن 
ــا  ــم بم ــذي شــهد حضــورا ملفــت مــن كل دول العال وال
فيهــا الــدول العربيــة ،ماعــدا دولتــك ودول الحصــار !!؟«.

طهران تهنئ باالجراء الناجح لالنتخابات الرئاسية في اوكرانيا
ــأ المتحــدث باســم الخارجيــة عبــاس موســوي الشــعب االوكرانــي ورئيســه  طهران-فــارس:- هن

المنتخــب باالجــراء الناجــح لالنتخابــات الرئاســية فــي هــذا البلــد.
واعتبــر موســوي فــوز فالديميــر زلنســكي بنســبة كبيــرة مــن االصــوات فــي االنتخابــات الرئاســية 

االخيــرة دليــال علــى ثقــة الشــعب االوكرانــي بــه ورصيــده االجتماعــي لديــه.  

مسيحيو ايران يحتفلون بعيد الفصح في طهران
طهــران- ارنــا:- اقــام مســيحيو البــالد احتفــاالت عيــد خميــس العهــد فــي كنيســة القديــس غريغــور 

وعيــد الفصــح فــي كاتدرائيــة القديــس ســركيس فــي طهــران.

تنمية التعاون بين جامعتي امير كبير وسان بطرسبورغ
طهران-ارنــا:- يقــوم وفــد مــن جامعــة ســان بطرســبورغ الروســية )كليــة النقــل( بزيــارة جامعــة اميــر 

كبيــر الصناعيــة فــي طهــران بهــدف تنميــة التعــاون المشــترك بيــن الجامعتيــن.

في مواجهة اميركا..

لجنة االمن القومي النيابية تبحث مشروع 
تدعيم حرس الثورة االسالمية

القومــي  األمــن  لجنــة  عقــدت  طهران-فــارس:- 
الشــورى  مجلــس  فــي  الخارجيــة  والسياســة 
االثنيــن،  امــس  عصــر  طارئــًا،  اجتماعــًا  االســالمي 
لدراســة مشــروع عاجــل للغايــة بحــث تدعيــم موقــف 
حــرس الثــورة االســالمية فــي مواجهــة اميــركا وتقديــم 
النتائــج لالجتمــاع المفتــوح للنــواب اليــوم الثالثــاء.

وشــارك، فــي االجتمــاع الطــارئ ، مســؤولون 
مــن  المزيــد  لتقديــم  المعنيــة  االجهــزة  مــن 
االيضاحــات واالفــكار التــي يتبناهــا النــواب باعتمــاد 

والدقــة. الســرعة 
وســيتم االنتهــاء مــن تفاصيــل المشــروع خــالل 
االجتمــاع  فــي  ســتقدم  والتــي  اللجنــة  اجتمــاع 

ــوم. ــاح الي ــواب صب ــوح للن المفت

سماحة القائد يعينه قائدًا عاما لحرس الثورة االسالمية..

اللواء سالمي: مساعدتنا لجبهة المقاومة ترفع من قدراتنا على المساومة وتأثيرنا على الصعيد العالمي
*ليعلم آل سعود انهم لن يبقوا واميركا خسرت سيطرتها على االمور، وأعداؤنا أصبحوا يائسين

قائد عسكري: سنستخدم طائرات مسيرة انتحارية 
وهجومية على نطاق واسع

مشيرا الى نقض ترامب لقرار الكونغرس..

رئيسي: مواصلة واشنطن دعم التحالف السعودي 
يتعارض مع معايير حقوق اإلنسان

واشنطن بوست توضح علة ضرورة استجواب ترامب

لدى لقائه نظيره الصيني..

قائد سالح البحر: قرارات ايران  لن تبقى على الورق

معربين عن سخطهم ازاء اميركا..

مسلمون في هولندا يعلنون تضامنهم 
مع حرس الثورة االسالمية  

تقرير مولر يُظهر تواطؤ ترامب مع روسيا..

الديمقراطيون: اللعبة لم تنته بعد
ــر الخميــس الماضــي حــول  عــدم تواطــؤ فريــق ترامــب مــع  طهران/كيهــان العربــي: نشــر تقريــر مول
روســيا خــالل االنتخابــات الرئاســية االميركيــة عــام 2016، بشــكل رســمي، اال ان الديمقراطييــن وفــي معــرض 

توجيــه االنتقــاد لهــذا التقريــر اعلنــوا ان اللعبــة لــم تنتــه بعــد.
ــر اورد عشــرة اجــراءات مــن قبــل  ــر بعــدم تواطــؤ فريــق ترامــب اال ان مول وبالرغــم مــن خــروج التقري

ــة. ــل مصــداق الحــؤول دون اجــراء العدال الرئيــس االميركــي »ترامــب« يمث
وفــي اشــارة الــى تقريــر »روبــرت مولــر« فقــد قــال »آدم شــيف« رئيــس اللجنــة االمنيــة 
لمجلــس النــواب االميركــي؛ ان اللعبــة لــم تنتــه بعــد، فمــن المؤكــد ان هنــاك مــا ينبغــي مراجعته 
وقــد تــم اجتزاؤهــا مــن التقريــر، وعلينــا ان نتعــرف عليــه، وينبغــي ان نقــول ان مــا تمــت االشــارة 
لــه، مــا االجــراء  الجنائــي ومــا هــو غيــر جنائــي. فالحقائــق المحــرزة فــي التقريــر واضحــة االدانــة. 
فهــي تديــن الرئيــس بغــض  النظــر انهــا قابلــة لالدانــة، ام ســتؤدي  الدانــة الرئيــس وحاشــيته.
الــى ذلــك قــال »جيرالــد نادلــر« وهــو مــن النــواب الديمقــراط، فــي رد علــى التقريــر؛ ليــس هــذا نهايــة 

الحكايــة بــل هــو اول الطريــق.
ووجــه »جيرالــد نادلــر« ســهام انتقاداتــه بشــكل مباشــر لوزيــر العــدل »ويليــام بــار«، خــالل 
مؤتمــر صحفــي، بســبب تقييمــه لتقريــر مولــر. ويــرى الديمقراطيــون ان محتــوى التقريــر يناقــض 
تصريحــات »ويليــام بــار« التــي طرحهــا ســابقًا باضطــرار. فيمــا اعتبــر »نادلــر« تقريــر مولــر كخارطــة 
ــات الكونغــرس  ــر فــي الكونغــرس، قائــال: »ان مــن واجب طريــق يمكــن ان تســتتبع تحقيقــات اكب
حاليــا ليســتجوب الرئيــس ترامــب«. كمــا واتهــم »ويليــام بــار« بــان دوره الميــؤس فــي اضعــاف وزارة 

العــدل فــي ســبيل دعــم رئيــس الجمهوريــة.

البحريــة  القــوة  قائــد  أكــد  طهران-فــارس:- 
ان   ، خانــزادي  االدميــرال حســين  للجيــش  التابعــة 
قواتنــا المســلحة هــي دومــا اهــل العمــل، وان ايــا مــن 
قــرارات ايــران االســالمية فــي مختلــف المجــاالت لــن 
تبقــى علــى الــورق، وليعلــم العالــم ان تواجــد القــوات 
ــه. ــة فــي شــمال المحيــط الهنــدي ال معنــى ل االجنبي

ــة  ــة الصيني ــوة البحري ــد الق ــع قائ ــه م ــدى لقائ ول

فــي مينــاء تشــينغداو، علــى هامــش مؤتمــر الذكــرى 
الســبعين لتأســيس ســالح البحــر الصينــي، أكــد 
االدميــرال حســين خانــزادي علــى العالقــات الجيــدة 
والمتناميــة بيــن ايــران والصيــن، وقــال: نظــرا ألهميــة 
ــي  ــن، فإنن ــرى للصي ــر وحساســيته الكب ــذا المؤتم ه
أشــارك فــي هــذه المراســم باعتبــاري ممثــال للقــوات 
المســلحة للجمهوريــة االســالمية ، وهــذا الحــدث 
ايــران  بيــن  المتبــادل  والفهــم  االهميــة  بمعنــى 

ــن. ــلحة للبلدي ــوات المس ــن الق ــن وبي والصي
الجيوسياســي  للموقــع  بالنظــر  وأضــاف: 
ــة  ــوم نهضــة الحضــارة البحري االســتراتيجي، نشــهد الي
ــمال  ــي ش ــن، وف ــل الصي ــن قب ــادي م ــط اله ــي المحي ف
المحيــط الهنــدي مــن قبــل ايــران االســالمية، وهــذا 
االســتكبارية  القــوى  تغــادر  ان  الــى  ســيؤدي  االمــر 
لمناطقنــا البحريــة، وان قــوى المنطقــة ســتمأل بالتأكيــد 
االجانــب. لتواجــد  مطلقــا  حاجــة  وال  االمنــي،  الخــأل 
مــن جانبــه، أعــرب قائــد القــوة البحريــة الصينيــة 
عــن ارتياحــه لحضــور قائــد القــوة البحريــة االيرانيــة فــي 
هــذا المؤتمــر، معلنــا اســتعداد بــالده لتنميــة التعــاون 
التعــاون  والتواصــل علــى اعلــى المســتويات، وكذلــك 
الوثيــق مــن اجــل تحقيــق االمــن البحــري، وقــال: ان 
تواجــد القطــع البحريــة ألي مــن البلديــن فــي موانــئ 
البلــد اآلخــر، ســيؤدي الــى االســراع فــي تعزيــز العالقــات، 

ونحــن ســنرحب بهــذا الموضــوع علــى الــدوام.

طهران/كيهــان العربــي: ذكــر موقــع »واشــنطن بوســت« 
فــي مقــال تشــير فيــه الــى الســلوك غيــر الطبيعــي للرئيــس 

االميركــي )ترامــب(؛ ينبغــي ان يتــم اســتجواب ترامــب«.
ــر المفتــش الخــاص فــي التحقيــق  تقريــر مول
بملــف التدخــل الروســي فــي انتخابــات رئاســة 
الجمهوريــة اميــركا لعــام 2016 والــذي نشــر االســبوع 
تواطــؤ  تهمــة  ينفــي  رســمي،  بشــكل  الماضــي 
ترامــب مــع الــروس، اال انــه لــم يرفــع عنــه االتهــام 
نهائيــا ولــذا تناقلــت وســائل االعــالم خبــر  احتمــال 
ــون. ــول الديمقراطي ــذا يق ــب، وهك ــتجواب ترام اس

فبقلــم »دانــا ادواردز« كتــب الموقــع: »ان الخــوف 
ليــس  االســتجواب  وان  الحوكمــة  اســس  بعــض 
بالمصطلــح المهيــن، وانمــا هــو حــق تكفلــه الدســتور.

ــذا  ــر الضــار لهك ــن مــن التأثي فخــوف الديمقراطيي
ــراع  ــق االقت ــى صنادي ــي ان ال ينعكــس عل اجــراء ينبغ
ليكــون ســببا فــي التنصــل مــن المســؤولية المنطبقــة 

علــى الدســتور للشــروع فــي اســتجواب ترامــب«.
ويضيــف التقريــر؛ »انــه قــرار معقــد ولكــن نظــرًا 
للشــواهد المقدمــة فــي تقريــر »روبــرت مولــر«، 
فليــس القــرار معقــدا. وال مجــال للمفتــش الخــاص 

ــرس  ــن الكونغ ــب لالســتجواب ولك الخضــاع ترام
يمكنــه ذلــك. فتقريــر مولــر يطــرح ادلــة تدلــل علــى 
ان ترامــب قــد ســعى فــي عشــرة مــوارد فــي االقــل، 

لغلــق مســار تطبيــق العدالــة«.
وحســب واشــنطن بوســت: »ان مــن يؤجــل حــل 
هــذه المشــكلة لالنتخابــات الرئاســية المقبلــة يســعى 
لحــل مشــكلة اخــرى. فــان لــم يســتجوب ترامــب لمــا 
قــام بــه مــن اجــراءات فســيواجه الكونغــرس والرئيــس 
القــادم بمشــاكل عــدة. لربمــا يحــاول الرئيــس الجديــد، 
اقــل مــن ترامــب، منــع تطــور او اجــراء العدالــة وبذلــك 

ينبغــي اهمــال هــذا العمــل؟«.
الســيناتور  وارن«  »اليزابيــت  قالــت  بدورهــا 
الديمقراطيــة لواليــة ماسوجوســت فــي مجلــس 
ــر  ــة: »ان تقري ــة الماضي ــي الجمع ــيوخ االميرك الش
ــدا اجنبيــا ومعــادي  المحقــق »مولــر« يبرهــن ان بل
 ،2016 عــام  انتخاباتنــا  فــي  تدخــل  قــد  الميــركا 
رحــب  فيمــا  »ترامــب«  انتخــاب  فــي  ليســاعد 
ترامــب هــذه المســاعي«. واضافــت: »ان ترامــب 
ســعى منــذ دخولــه البيــت االبيــض منــع التحقيــق 

فــي التدخــل االجنبــي فــي االنتخابــات. 
وحســب الســيدة »وارن«؛ فــان هــذا بمعنــى 
انــه ينبغــي علــى مجلــس النــواب ان يطــرح مســألة 

االســتجواب«.

طهران-فــارس:- أعلــن حشــد مــن المســلمين 
المقيميــن فــي هولنــدا تضامنهــم مــع الجمهوريــة 
ــرار االميركــي  ــدوا ســخطهم ازاء الق االســالمية وأب
بتصنيــف الحــرس الثــوري ضمــن قائمــة االرهــاب.

وأكــد حشــد مــن أنصــار الثــورة االســالمية فــي 
الســفارة  مبنــى  فــي  هولنــدا، خــالل حضورهــم 

ــران. ــع اي ــم م ــاي، تضامنه ــي اله ــة ف االيراني
وحمــل المحتشــدون باقــات مــن الزهــور وأعــالم الجمهوريــة 

االســالمية والعــراق وســوريا وهولنــدا وجمهوريــة آذربيجــان.
وقــرأ المتضامنــون، بعــد لقائهــم ســفيرنا علــي 
رضــا كاظمــي أبــدي، رســالة أكــدوا فيهــا تضامنهــم 

مــع ايــران وحــرس الثــورة االســالمية.

الطائــرات  وحــدة  قائــد  اعلــن   طهران-ارنــا:- 
المســيرة التابعــة للقــوة البريــة للجيــش العميــد 
الطائــرات  كتائــب  بــان  نجــاد  حســن  شــهرام 
ستســتخدم  القــوة  لهــذه  التابعــة  المســيرة 
منظومــات انتحاريــة وهجوميــة علــى نطــاق واســع 
ــام الجــاري. ــالد خــالل الع ــف انحــاء الب ــي مختل ف
وقــال العميــد حســن نجــاد ، ان القــوة البريــة كانــت 
قبــل هــذا الوقــت تســتخدم وحــدة الطائــرات المســيرة 
ادراج  اخيــرا  تــم  والمراقبــة ولكــن  لقضايــا االســتطالع 
االنتحاريــة  المســيرة  الطائــرات  اســتخدام  قضايــا 
والهجوميــة وتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت والحــرب 

االلكترونيــة فــي جــدول االعمــال ايضــا.

واضــاف، ان الخطــوة االولــى التــي ســنتخذها فــي 
العــام الجــاري )العــام االيرانــي بــدا فــي 21 اذار/مــارس( هــو 
اقتنــاء طائــرات مســيرة انتحاريــة وهجوميــة لدعــم القــوة 
البريــة فــي مجــال الهجــوم حيــث ســيتم اســتخدام هــذه 
الطائــرات علــى نطــاق واســع فــي مختلــف انحــاء البــالد.

البريــة  القــوة  فــي  يتــم  كان  بانــه  واوضــح 
االنتحاريــة  المســيرة  الطائــرات  اســتخدام 
ــس  ــن لي ــا ولك ــت ايض ــذا الوق ــل ه ــة قب والهجومي
ــة  ــوات البري ــع الق ــة واضــاف، ان جمي بصــورة بنيوي
وحــدات  تمتلــك  البــالد  انحــاء  مختلــف  فــي 
االســتطالع  مجــاالت  فــي  المســيرة  الطائــرات 
وتكنولوجيــا  واالنتحاريــة  والقتاليــة  والمراقبــة 
االلكترونيــة. والحــرب  والمعلومــات  االتصــاالت 

وكانــت القــوة البريــة للجيــش قــد اســتخدمت 
ــي  ــوام ف ــل 5 اع ــة قب ــرات المســيرة االنتحاري الطائ

ــاورات 'محمــد رســول اهلل )ص('. من

ــة  ــد رئيــس الســلطة القضائي ــا:- أك طهران-إرن
آيــة اهلل ســيد إبراهيــم رئيســي، ان نقــض الرئيس 
الواليــات  بوقــف  )الكونغــرس(  لقــرار  األميركــي 
المتحــدة دعــم التحالــف الســعودي ضــد اليمــن، 
اليمنــي  للشــعب  الظــروف  إحتــدام  الــى  يــؤدي 
ــميا  ــت رس ــا أعلن ــا لم ــه وفق ــا ان ــد؛ مضيف المضطه
هــذا  ان  اإلنســان،  بحقــوق  المعنيــة  المنظمــات 
القــرار يتعــارض مــع كافــة معاييــر حقــوق اإلنســان 

الدوليــة. والمعاهــدات 
خــالل  اإلثنيــن،  امــس  رئيســي  وأضــاف 

إجتماعــه بكبــار المســؤولين فــي جهــاز القضــاء: 
ان الضمائــر الحيــة فــي العالــم، لــن تلتــزم الصمــت 
ــة هــذه  ــا، ان كاف أمــام أي مــن هــذه الجرائــم؛ مردف
اإلجــراءات، اتخــذت مــن قبــل ذات الدولــة التــي 
كانــت تدعــي علــى الــدوام بالدفــاع عــن حقــوق 
الذريعــة،  اإلنســان، والتــي أشــعلت تحــت هــذه 
فتيــل نيــران الحــروب فــي الكثيــر مــن البلــدان 
فــي مختلــف أنحــاء العالــم أو أقدمــت علــى تهديــد 
ــدول؛ ممــا ســيؤدي بالتأكيــد  وحظــر الكثيــر مــن ال
الــى فضيحــة اإلدارة األميركيــة أمــام الــرأي العــام 
العالمــي أكثــر مــن ذي قبــل وســيضيف صفحــة 
اإلجرامــي  األداء  ســجل  الــى  أخــرى  ســوداء 

األميركيــة. للحكومــة 

الثــورة  قائــد  عيــنَ  العربــي:-  كيهــان   - طهــران 
علــي  الســيد  العظمــى  اهلل  آيــة  االســالمية ســماحة 
الخامنئــي العميــد حســين ســالمي، قائــدًا عامــًا لحــرس 
الثــورة االســالمية مقلــدًا إيــاهُ رتبــَة لــواء فــي الحــرس.

وبعــَث ســماحتُه ببرقيــةٍ الــى العميــد ســالمي 
اعتبــر فيهــا أنــهُ نظــرًا للتجــارب الكبيــرة التــي يتمتــع 
ــي  ــا ف ــي تقلَّده ــد ســالمي والمناصــب الت ــا العمي به
حــرس  مثــل  وشــعبية  وجهاديــة  ثوريــة  مؤسســة 
ــي  ــواء ف ــَة ل ــده رتب ــرَّر تقلي ــد ق ــورة االســالمية فق الث
الحــرس وتعيينــهُ قائــدًا لحــرس الثــورة االســالمية.

قدَمهــا اللــواء محمــد علــي جعفــري معلنــًا تعيينــه كمــا أعــرب ســماحته عــن تقديــره للخدمــات التــي 
مســؤواًل عــن القســم الثقافــي واالجتماعــي فــي مقــر 
ــورة االســالمية. ــِع لحــرس الث ــة اهلل األعظــم التاب بقي
ــورة  ــام لحــرس الث ــد الع ــد القائ ــه أك ــن جانب م

أن  ســالمي،  اللــواء  االســالمية 
ــورة االســالمية  ــدار حــرس الث اقت
لدبلوماســية  ســندا  يمثــل 
وان  االســالمية،  الجمهوريــة 
السياســة  مســؤولي  علــى 
الخارجيــة ان يتفاعلــوا مــع هــذه 
القــوة العســكرية، ألن االعــداء ال 

القــوة. لغــة  غيــر  يفهمــون 
قــال  متلفــز،  تصريــح  ففــي 
الثــورة  حــرس  ان  ســالمي،  اللــواء 
يبنــي الــى حــد كبيــر قــوة سياســتنا 
الخارجيــة، مضيفــا: ان مســاعدتنا لجبهــة المقاومــة ترفــع 
مــن قدراتنــا علــى المســاومة وتأثيرنــا علــى الصعيــد 

البقية على الصفحة7العالمــي.

مشيرة الى عدم قانونية العقوبات المفروضة..

طهران: ال نكترث أساسا باإلعفاءات األميركية 
الممنوحة لبعض الدول

ــه  ــن، إن ــاس موســوي،امس االثني ــة عب ــال المتحــدث الرســمي بإســم وزارة الخارجي ــر:- ق طهران-مه
بالنظــر إلــى عــدم قانونيــة العقوبــات المفروضــة علــى 
ــارا  ــر اعتب ــالمية ال تعي ــة اإلس ــإن الجمهوري ــران، ف إي
وقيمــة، مــن حيــث المبــدأ، باإلعفــاءات األميركيــة 
العقوبــات  بســبب  الــدول  لبعــض  الممنوحــة 

المفروضــة علــى البــالد.
وعلــق موســوي علــى البيــان الــذي أصــدره 
ــد  ــأن الرئيــس األمريكــي دونال ــض ب ــت األبي البي
ترامــب قــرر عــدم تمديــد اإلعفــاءات الممنوحــة 
لبعــض الــدول مــن العقوبــات المفروضــة علــى 
بالنظــر  "إنــه  وقــال:  اإليرانــي،  النفــط  صــادرات 
علــى  المفروضــة  العقوبــات  قانونيــة  عــدم  إلــى 
إيــران، فــإن الجمهوريــة اإلســالمية ال تعيــر اعتبــارا وقيمــة، مــن حيــث المبــدأ،  باإلعفــاءات األميركيــة 

الممنوحــة لبعــض الــدول بســبب العقوبــات المفروضــة علــى البــالد".
وأضــاف موســوي أن نتائــج هــذه االتصــاالت والمشــاورات الداخليــة والخارجيــة ســتنعكس فــي المراجــع 

الصانعــة للقــرار، وســيتم تبنــي قــرار ســريع بهــذا الشــأن واإلعــالن عنــه.

ابحثوا عن االرهاب في واشنطن وتل ابيب والرياض
مــا حــدث مســاء االحــد مــن عمليــات ارهابيــة مفجعــة للغايــة طالــت 
بعــض الكنائــس والفنــادق فــي ســريالنكا هــزت الوجــدان البشــري بجميــع 
ــر  ــي كل المعايي ــة ف ــة ومدان ــات دامي ــا عملي ــه النه ــه وطوائف ــه ومذاهب اديان
واالعــراف االنســانية النــه اجــرام فاضــح وبابشــع الصــور حيــث ســقط خــالل 
ســاعات اكثــر مــن 800 شــخص بيــن جريــح وقتيــل ال ذنــب لهــم ســوى 
انهــم انتخبــوا بهــذا الشــكل فــي زمــان ومــكان مقصــود ويحمــل اهدافــًا معينــه 
ــدف  ــوة به ــج المرج ــن واســتخالصها للنتائ ــن معي ــى دي ــار ال ــه االنظ لتوجي
ــي  ــه ف ــى اهداف ــي للوصــول ال ــة تخــدم االســتكبار العالم ــة عالمي ــق فتن خل

ــم. ــى دول العال ــة عل الهيمن
ان مــا حــدث باالمــس القريــب فــي نيوزيلنــدا من عمليــات ارهابية 
اســتهدفت ابتــاع ديــن معيــن ومــا حــدث باالمــس فــي ســريالنكا من 
ــاع ديــن آخــر ال يرتبــط المــن قريــب  مجــازر ارهابيــة اســتهدفت اتب
وال مــن بعيــد بالديــن االســالمي او المســيحي وانهمــا بريئــان مــن 
هــذه االفعــال البشــعة والمروعــة التــي تدمــي قلــب كل انســان مهمــا 

كان دينــه وتوجهــه.
ومــا كان الفتــا ان الحكومــة الســريالنكية اصــدرت بيانــا حملــت 
ــد اكــدت  ــة وق ــة مســؤوليتها عــن هــذه الهجمــات االرهابي جهــات دولي
علــى انهــا ســتعاقب بشــدة الجنــاة الذيــن يقفــون خلــف هــذه الجرائــم، 
وللعلــم نذكــر الحكومــة الســريالنكية ان تركــز جهودهــا علــى متابعــة 
فلــول داعــش الذيــن عــادوا مــن العــراق وســوريا الــى بلدانهــم لتصــل 
الــى بعــض النتائــج لمــا حصــل علــى اراضيهــا. والنقطــة االهــم واالبــرز 
التــي يجــب ان تالحقهــا ســريالنكا هــو التحــري عــن رأس االرهــاب 
لتعــرف مــاذا جــرى لهــا وهــي تعلــم كمــا يعلــم العالــم ان الرئيــس 
ترامــب اعتــرف ســواء ابــان حملتــه االنتخابيــة او بعدهــا بــان داعــش 
ــون وال ينكــر ان مــن مــول هــذا المشــروع هــي  ــا وكلينت صناعــة اوبام
الســعودية وحلفائهــا. لذلــك اذا ارادت الحكومــة الســريالنكية مالحقــة 
الجنــاة فلتبحــث  عنهــم فــي واشــنطن وتــل ابيــب والريــاض الن هــذا 
ــة فــي  المثلــث هــو مــن يقــود مثــل هــذه العمليــات االرهابيــة والدموي
مختلــف مناطــق العالــم لتأميــن مصالحــه  ومــا قالــه بومبيــو فــي هــذا 
المجــال اشــبه بالنكتــه مــن ان »المعركــة ضــد االرهــاب فــي ســيريالنكا 

هــي ايضــا معركــة اميــركا.«
لكــن الشــق االخــر فــي هــذا المقــال  مــا تحــدث عنــه قائــد المقاومــة 
الســيد نصــراهلل حــول مــا كتبتــه بعــض الصحــف حــول حــرب الصيــف 
مــع الكيــان الصهيونــي ومــا نســب اليــه مــن اقاويــل حيــث فنــده جملــة 
وتفصيــال لكــن مــا ركــز عليــه هــو دعوتــه الــى »مواجهــة شــاملة لالرهــاب 
ولجــذوره ولــكل مــن يقــف خلفــه ويدعمــه« الن االرهــاب كمــا هــو معــروف 

ال وطــن وال ديــن لــه.
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