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تحالف »الفتح« يطالب بتشديد..تتمة
مــن جهتهــا طالبــت عوائــل شــهداء القصــف االميركــي ، بمحاكمــة الفالحــي واعدامــه بعــد ظهــور 

التســجيل الصوتــي ، مشــددين علــى ضــرورة اغــالق الســفارة االميركيــة وطــرد الســفير.
وذكــر مراســل االتجــاه ، بــان عوائــل شــهداء القصــف االميركــي عــام 2018 علــى الحــدود العراقيــة 
اكــدوا علــى ضــرورة معاقبــة الفالحــي ومــن يعمــل معــه فــي الشــبكة التجسســية قضائيــا وعشــائريا”.

ــداد وطــرد الســفير مــن  ــي بغ ــة ف ــوا باغــالق الســفارة االميركي ــل الشــهداء طالب واضــاف ان عوائ
ــراق. الع

مــن جهتــه كشــف صــالح العبيــدي المتحــدث باســم زعيــم التيــار الصــدري مقتــدى الصــدر ، عــن 
هويــة صالــح محمــد العراقــي الــذي يصفــه التيــار بثقــة الصــدر.

وقــال العبيــدي فــي مقابلــة متلفــزة إن »هنــاك صفحــات وهميــة  تــدار مــن قبــل الكثيــر مــن 
الجهــات السياســية كجيــوش الكترونيــة، تعمــل علــى نشــر االفــكار الســلبية فــي المجتمــع«.

وأضــاف أن »الصدرييــن اســتطاعوا انتــاج شــيء أخــر وهــي صفحــة افتراضيــة لشــخصية افتراضيــة 
تحــت اســم صالــح محمــد العراقــي لينشــر كل االفــكار االيجابيــة التــي تخــدم المجتمــع، وتكســب 

ثقتهــم«.
وتابــع العبيــدي أن »الصفحــة تــدار بشــكل مباشــر فــي اطــار الســيد مقتــدى الصــدر ، وبمعرفتــه 

ودرايتــه«.
وتابــع ان » الضوابــط العامــة يتــم الحديــث عنهــا فــي صفحــة محمــد صالــح العراقــي التــي تتواصــل 

بشــكل مباشــر مــع المجتمع«.
ويمتلــك اســم صالــح محمــد العراقــي حســابًا شــخصيًا وصفحــة علــى موقــع الفيــس بــوك وتضــم 
الثانيــة 652 الــف تســجيل اعجــاب وغالبــًا مــا تنشــر فيهــا بيانــات زعيــم التيــار الصــدري مقتــدى الصــدر 

ــه النصاره. وتوجيهات

مسؤولون صهاينة: قياداتنا غير..تتمة
وأضــاف »مــن الممكــن أن نقــرر مــا إذا كنــا نريــد صفقــة أم ال«، مســتدركا »إال أنــه لــن يكــون مــن 

الممكــن إعــادة الضحايــا واألســرى مقابــل إقامــة منشــأة لتحليــة الميــاه«.
مــن جهتــه قــال وزيــر صهيونــي إن »رئيــس جهــاز الموســاد، يوســي كوهيــن، يســعى لتحقيــق 
تطلعاتــه للســالم اإلقليمــي فــي المنطقــة، مــن خــالل تحذيــره األســبوع الماضــي ممــا وصفــه تضييــع 
فرصــة نــادرة لتحقيــق الســالم الشــامل فــي الشــرق األوســط، وهــو مــا يحمــل توجيــه انتقــاد ضمنــي 
لرئيــس الحكومــة بنياميــن نتنياهــو، الــذي ينشــغل فــي إرســال بعــض اإلشــارات للــدول العربيــة بــدل 

اســتغالل دعــم الرئيــس دونالــد ترامــب لصناعــة ســالم تاريخــي مــع الفلســطينيين«.
وأضــاف يوســي بيليــن، فــي مقالــه علــى موقــع المونيتــور، أن »كوهيــن أعلــن بمؤتمــر هرتســيليا 
األخيــر بــأن فرصــة تلــوح قــد ال تتكــرر لســالم شــامل بالشــرق األوســط، هــذا لم يعــد حلمــا للمتطلعين 
لتحقيقــه، بــل معلومــة مهنيــة مــن وحــدة مختصــة داخــل جهــاز الموســاد، مهمتهــا األساســية البحــث 
عــن الفــرص السياســية، خرجــت مــن رجــل نتنياهــو المقــرب الــذي عينــه قبــل ثمانــي ســنوات رئيســا 

لمجلــس األمــن القومــي قبــل ترؤســه لجهــاز الموســاد«.
وشــرح بيليــن، أحــد رمــوز حــزب العمــل، رئيــس حــزب ميرتــس، ومــن رواد مســيرة أوســلو 
مــع الفلســطينيين، قائــال إن »ذلــك أوجــد وضعــا جديــدا فــي المنطقــة، وأعطــى فرصــة قــد تضيعهــا 
إســرائيل إن لــم تقــم باســتغاللها للتوصــل لســالم شــامل، اليــوم هنــاك فرصــة نــادرة أمــام إســرائيل، 
فقــد حدثــت تحــوالت فــي العالــم العربــي، حيــث المعارضــة المركزيــة لقيــام إســرائيل تراجعــت، وربمــا 

شــطبت، مــع صــدور المبــادرة العربيــة الســعودية للســالم قبــل 17 عامــا«.
وأكــد أن »كالم كوهيــن يحمــل انتقــادات قاســية ضــد مــن عينــه، وهــو نتنياهــو، بزعــم أنــه يضيــع 
فرصــا لتحقيــق الســالم مــع العــرب والفلســطينيين، ناقــال عــن أحــد كبــار الجنــراالت اإلســرائيليين 
قولــه إن تحذيــر كوهيــن التاريخــي بأننــا إن لــم نســتغل هــذه الفرصــة، فإننــا ســنبكي ألجيــال طويلة«.

األمنيــة  األوســاط  مختلــف  بيــن  توافــق  عليــه  يوجــد  كوهيــن  »حديــث  إن  بالقــول  وختــم 
ــة  ــة، وهــذا خطــر اســتراتيجي، وليــس فقــط ضرب ــا اليهودي اإلســرائيلية، ألن إســرائيل تفقــد غالبيته

الصهيونــي«. للمشــروع 

تخت روانجي: ايران ضحية..تتمة
واوضــح تخــت روانجــي بانــه خــالل االعــوام الـــ 40 الماضيــة استشــهد 3 االف و 815 مــن كــوادر قــوى 

االمــن الداخلــي فيمــا اصيــب اكثــر مــن 12 الفــا اخريــن منهــم فــي ســياق مكافحــة المخــدرات.
واكــد انــه وبغيــة ضمــان اســتمرار اجــراءات ايــران فــي مجــال مكافحــة المخــدرات، يتوجــب علــى 

المجتمــع الدولــي تقديــم الدعــم اليــران مــن دون شــروط مســبقة وتمييــز واعتبــارات سياســية.

شمخاني: أثبتنا قدرتنا على مواجهة..تتمة
ــال: ان  ــد فشــلت، وق ــران ق ــى اي ــة بممارســة الضغــط االقصــى عل ــر، ان السياســة االميركي واعتب
ايــران اثبتــت عمليــا قدرتهــا علــى مواجهــة التحديــات المختلفــة فــي المجــاالت االقتصادية والسياســية 

والدفاعيــة، واليمكــن التحــدث معهــا بلغــة القــوة.
مــن جانبــه اعلــن المستشــار الدبلوماســي للرئيــس الفرنســي »ايمانوئيــل بــون« بــان زيارتــه الــى 

طهــران ليســت للوســاطة وانــه ال يحمــل اي رســالة مــن اميــركا الــى ايــران .
واشــار »بــون« الــى معرفــة فرنســا لقــدرة ايــران علــى تحمــل مختلــف الضغــوط وهــو مــا اثبتتــه 
علــى مــدى االعــوام االربعيــن الماضيــة وعبورهــا مــن مختلــف اشــكال الحظــر، مصرحــا بانــه ورغــم 
رغبــة وارادة واجــراءات اميــركا فقــد ارتقــت قــدرة ونفــوذ ومكانــة ايــران علــى مــدى االعــوام العشــرين 

الماضيــة بصــورة ملحوظــة فــي الموازنــات االقليميــة والدوليــة.
واوضــح بــان الرئيــس »كامــرون« يســعى مــن اجــل الوصــول الــى مبــادرات مشــتركة اليجــاد هدنــة 
فــي الحــرب االقتصاديــة االميركيــة ضــد ايــران ونعتقــد بــان هــذا االجــراء مــن شــانه خفــض التوتــرات 

المتزايــدة فــي المنطقــة.
واضــاف مستشــار الرئيــس الفرنســي، انــه وفــي ضــوء دور وتاثيــر ايــران الــذي ال ينكــر فــي 
ــي  ــة ف ــات الجاري ــران الدارة االزم ــع اي ــاون م ــوار والتع ــتمرار الح ــب باس ــس ترغ ــان باري ــة ف المنطق

ســوريا واليمــن والعــراق ولبنــان.

عشائر العراق: مستعدون للدفاع..تتمة
مــن جانبــه وصــف ســفيرنا فــي بغــداد مســجدي، دور العشــائر العراقيــة فــي تاريــخ البلديــن 
بالمهــم وقــال ان شــعبينا واحــد و اي تهديــد او هجــوم علــى اي واحــد منهمــا يعتبــر ضــد االخــر.

ــاع عــن  ــم االســتعداد للدف ــي اعالنه ــف العشــائرالعراقية ف ــره لموق واعــرب مســجدي عــن تقدي
ايــران وقــال: نحــن علــى اطمئنــان انــه كمــا دافعــت ايــران عــن العــراق فــي مواجهــة التهديــدات التــي 

تعــرض لهــا فــأن الشــعب العراقــي ســيدافع عــن الشــعب االيرانــي.

الرئيس روحاني: على أوروبا أن..تتمة
البريطانــي غيــر مســتقر وليــس هنــاك حكومــة وبرلمــان منســجمان، لكــن علــى الرغــم مــن عــدم 

االســتقرار ذلــك يعتبــر احتجــاز ناقلــة النفــط االيرانيــة عمــاًل أحمقــًا.
ــوم  ــب اليوراني ــدم تخصي ــران بع ــم اي ــون ســببًا لمطالبته ــن ال يقدم ــال: أن األميركيي وأوضــح قائ
ويقولــون فقــط أن التخصيــب أمــر ســيء لكــن ال يقولــون لمــاذا هــم يقومــون بهــذا العمــل الســيء 

ــام بتخصيــب ســيء واســتخدم الســالح النــووي. ــم قــد ق ــد الوحيــد فــي العال وأنهــم البل
وتســاءل بالقــول: هــل التخصيــب الــذي يــؤدي الــى انتــاج وقــود لمفاعــالت قويــة وتأميــن حاجــات 
الشــعب فــي مجــال تحليــة الميــاه وتوفيــر الكهربــاء وانتــاج االدويــة المشــعة لعــالج األمــراض وآالف 

االســتخدامات الســلمية فــي مجــال علــوم التقنيــة، هــل هــو أمــر ســيء إليــران وجيــد لآلخريــن؟!.
ــض  ــن بع ــت ع ــران تخل ــن ان اي ــًا م ــون ايض ــن قلق ــى ان االوروبيي ــة ال ــس الجمهوري ــوه رئي ون
تعهداتهــا بموجــب االتفــاق النــووي، وخاطبهــم بالقــول: ال داعــي لتقلقــوا بســبب ايــران، قلقكــم يجــب 
ان يكــون مــن اميــركا التــي انتهكــت هــذا التعهــد وهــذا االتفــاق وزعزعــت جميــع التعهــدات الدوليــة.
وأكــد ان الجمهوريــة االســالمية فــي ايــران تمضــي فــي اطــار االتفــاق النــووي ولــم تنتهــك هيكليــة 
ــا بهــا نمهلكــم شــهرين أخريــن،  االتفــاق النــووي، أمهلناكــم 14 شــهرًا وبالخطــوة الجديــدة التــي بدأن

مضيفــًا، ان اجــراءات ايــران صحيحــة وفــي اطــار القوانيــن.

واشــار الرئيــس روحانــي الــى أن الصهاينــة أعلنــوا بصراحــة أنهــم مارســوا الضغــوط علــى أميــركا 
ــي  ــووي أســوأ اعــداء المســلمين ف ــاق الن ــق االتف ــا يقل ــال: عندم ــووي، قائ ــاق الن لتنســحب مــن االتف

المنطقــة أي الصهاينــة فمــن الواضــح أن هــذا االتفــاق هــو اتفــاق قــوي.
ــاًل:  ــة، قائ ــران اليــوم فــي االتفــاق النــووي ســتكون تدريجيــة لكنهــا تصاعدي واكــد أن خطــوات اي
إن هدفنــا األول مــن هــذا اإلجــراء هــو أن يتــم الحفــاظ علــى االتفــاق النــووي وأن ندعــو اآلخريــن الــى 

السياســة والمنطــق واألخــالق والقوانيــن الدوليــة.
وأوضــح رئيــس الجمهوريــة، أنــه إذا كان األميــركان صادقيــن فــي الدعــوة للتفــاوض فعليهــم إلغــاء 
جميــع العقوبــات واالعتــذار للشــعب االيرانــي بســبب اإلجــراءات الخاطئــة التــي قامــوا بهــا والعــودة الــى 

تعهداتهــم، عندهــا ســتكون األوضــاع مختلفــة.

طهران: جاهزون لتنفيذ الخطوة..تتمة
واضــاف: ان الخيــارات المتاحــة كخطــوة ثالثــة ورابعــة كثيــرة واذا لــم تــف األطــراف االخــرى 
بالتزاماتهــا ، فهنــاك العديــد مــن االجــراءات التــي يمكــن اتخاذهــا، بمــا فــي ذلــك زيــادة نســبة تخصيــب 

ــادة عــدد أجهــزة الطــرد المركــزي. اليورانيــوم، وتشــغيل األجهــزة المتطــورة ، وزي
وقــال كمالونــدي: هنــاك عــدة عوامــل تؤثــر علــى قــرار انتــاج تخصيــب اليورانيــوم أحدهــا حاجتنــا 
ــة  ــررت الدول ــن إذا ق ــد. لك ــاج المزي ــاك ســبب إلنت ــس هن ــذا لي ــي حاجــة وله ــة. واالن لســنا ف الفني

ــى الفــور. ــام بذلــك عل ــى القي ــوم بنســبة 20٪ ، فســنكون قادريــن عل تخصيــب اليوراني
وتابــع قائــاًل: لقــد أمهلنــا الطــرف المقابــل 60 يومًــا، فــإذا التــزم بتعهداتــه، فســوف نفــي بالتزاماتنــا 

أيضــًا.

القوات اليمنية المشتركة تكشف..تتمة
ــوة  ــة لســالحي الق ــات ميداني ــى لعملي ــرة األول ــاة المســيرة مشــاهد عرضــت للم ــت قن ــذا وبث ه
ــهيد  ــرض »الش ــي مع ــرًا ف ــا مؤخ ــتار عنه ــح الس ــي ازي ــن والت ــي اليم ــير ف ــو المس ــة والج الصاروخي

الرئيــس صالــح الصمــاد« للصناعــات العســكرية.
وكشــف اإلعــالم الحربــي مشــاهد للحظــات إطالقــة وتحليــق عــدة طائــرات لســالح الجــو المســير، 
فــي عمليــات ميدانيــة ســابقة قــام بهــا ســالح الجــو المســير فــي الداخــل وفــي عمــق دول العــدوان 

»الســعودية واإلمــارات«.
ــا اســتراتيجيا مــن الصواريــخ  ــة تمتلــك مخزون وأكــد العميــد ســريع أن القــوات المســلحة اليمني

ــي الصمــود لســنوات. ــرات المســيرة يكفــي لالســتمرار ف الباليســتية والمجنحــة والطائ
واعلــن ان القــوة الصاروخيــة اطلقــت صاروخــا باليســتيا مــن طــراز »بــدرF« علــى تجمعــات لمرتزقــة 

الجيــش الســعودي شــمال البقــع قبالــة نجــران.
اســتهداف  جــراء  الســعودي  الجيــش  مرتزقــة  مــن  والجرحــى  القتلــى  عشــرات  ان  واوضــح 
تجمعاتهــم بصــاروخ »بــدرF« شــمال البقــع قبالــة نجــران. حيــث تــم رصــد ســيارات اإلســعاف وهــي 
ــوف  ــي صف ــع ف ــاك والهل ــن اإلرب ــة م ــى مستشــفيات نجــران وســط حال ــى والجرحــى إل ــل القتل تنق

ــدوان. ــوات الع ق
ــة  ــش واللجــان قبال ــع الجي ــش الســعودي مواق ــة الجي ــدم فاشــلة لمرتزق وكســرت محــاوالت تق

ــد بقطــاع عســير. ــواب الحدي أب
واكــد المصــدر لصحيفتنــا، تكبيــد العــدو خســائر فــي األرواح والعتــاد خــالل انكســار الزحفيــن 

الفاشــلين قبالــة أبــواب الحديــد والمســنودين بالطيــران األباتشــي والحربــي.
ونفــذ الجيــش واللجــان الشــعبية أمــس األربعــاء، عمليــة إغــارة علــى موقــع مســتحدث لمرتزقــة 
ــة اســتهداف  ــث ســبق العملي ــي األرواح، حي الجيــش الســعودي غــرب نجــران وكبدوهــم خســائر ف

مدفعــي وتمشــيط مكثــف بمختلــف العيــارات.
والحــق الجيــش واللجــان الشــعبية هزائــم مريــرة فــي صفــوف العــدو الســعودي ومرتزقتــه فــي 
ــاد بعمليــات عســكرية متنوعــة خــالل  مختلــف الجبهــات وكبدهــم خســائر فادحــة فــي األرواح والعت

ــة. الســاعات الماضي
ــة  ــع لمرتزق ــى مواق ــة إغــارة عل واضــاف المصــدر أن وحــدات مــن الجيــش واللجــان نفــذت عملي
الجيــش الســعودي فــي مجــازة الغربيــة بالقطــاع عينــه تــم خاللهــا التنكيــل بالعــدو وقتــل وجــرح عــدد 
مــن المرتزقــة.. كمــا أطلــق المجاهــدون صــاروخ زلــزال1 علــى تجمعــات لمرتزقــة الجيــش الســعودي 

فــي مجــازة الشــرقية، وإصابــات مباشــرة فــي صفــوف العــدو.
وفــي قطــاع جيــزان .. قــال المصــدر إن وحــدات مــن الجيــش واللجــان الشــعبية أحبطــت محاولــة 
ــت وحــدة  ــا أحرق ــم خســائر بشــرية، فيم ــدود وكبدته ــش الســعودي شــرق ال ــة الجي تســلل لمرتزق
المدفعيــة ثــالث آليــات عســكرية محملــة بالمنافقيــن شــرق الــدود، وســقوط عــدد مــن المرتزقــة بيــن 

قتلــى وجرحــى خــالل العمليــة.
ــل  ــة جب ــة الجيــش الســعودي قبال ــع لمرتزق ــة دكــت مواق ــوة المدفعي ــى أن الق وأشــار المصــدر إل
قيــس، محققــة إصابــات مباشــرة، فيمــا تــم تفجيــر عبــوة ناســفة بعــدد مــن المرتزقــة فــي المنطقــة 

ذاتهــا خلفــت قتلــى وجرحــى بصفوفهــم.
وذكــر الصــدر أن مدفعيــة الجيــش واللجــان الشــعبية اســتهدفت مواقــع مرتزقــة الجيش الســعودي 
فــي جبــل مشــعل والتبــاب المجــاورة، و شــرق جبــل جحفــان  بعــدد مــن قذائــف المدفعيــة والضربــات 

مسددة.
ولفــت المصــدر إلــى أن وحــدة القناصــة بالجيــش واللجــان قنصــت 2 جنــود ســعوديين قبالــة جبــل 

جحفــان، وقنصــت ثالــث جنــوب جبــل تويلــق.
وفــي نجــران.. ذكــر المصــدر أن أبطــال الجيــش واللجــان الشــعبية قصفــوا بصاروخيــن نــوع زلــزال1 

تجمعــات لمرتزقــة الجيــش الســعودي قبالــة وغــرب الســديس، وســقوط قتلــى وجرحــى بصفوفهــم.
ــع  ــاب ومواق وبجبهــات الداخــل .. اوضــح المصــدر أن المجاهديــن األبطــال هاجمــوا عــددًا مــن تب
ــا ســقطت  ــًا.. كم ــن 14 مرتزق ــر م ــل وجــرح أكث ــة بمحافظــة البيضــاء ومقت ــة قاني ــي جبه ــة ف المرتزق
مجموعــة مــن المرتزقــة بيــن قتلــى وجرحــى بكميــن محكــم لوحــدة الهندســة فــي جبهــة قانيــة.. 
ــة  ــر بالمحافظ ــة الزاه ــي جبه ــه ف ــاروخ موج ــن بص ــة بالمنافقي ــة محمل ــرى آلي ــدات أخ ــت وح وأحرق

ــا. عينه
وأكــد المصــدر مصــرع 9 منافقيــن وإصابــة 25 آخريــن بقصــف مدفعــي اســتهدف تجمعاتهــم بجبهــة 
الضبــاب فــي تعــز، وتــم إعطــاب  آليــة للمنافقيــن بعمليــة قنــص فــي مفــرق الوازعيــة بــذات المحافظــة.
ــى  ــارات عل ــي االميركــي الغاشــم سلســلة غ ــدوان الســعودي اإلمارات ــران الع ــد شــن طي هــذا وق
المناطــق الســكنية فــي محافظــات صعــدة وحجــة ومــأرب، خلفــت عشــرات الضحايــا األبريــاء فــي قــرى 

منبــه والحمــراء بحجــة. 
وأصيــب خمســة مدنييــن بينهــم امــرأة وثالثــة أطفــال بجــروح متفاوتــة إثــر قصــف الغــزاة والمرتزقة 

اســتهدف مناطــق متفرقــة مــن محافظــة الحديدة.

مقررة االمم المتحدة: قتل..تتمة
وقالــت كاالمــارد:« قتــل خاشــقجي جريمــة نفذتهــا دولــة وليــس عــدة أشــخاص وتــم التخطيــط 
لهــا بعنايــة، علينــا أن نتحــرك؛ واشــنطن يمكنهــا أن تتصــرف إمــا مــن خــالل تحقيــق يجريــه مكتــب 
التحقيقــات الفيدرالــي )أو( تحقيــق عبــر القانــون المدنــي )أو( رفــع الســرية عــن مــواد بحيــازة وكالــة 

االســتخبارات المركزيــة وغيرهــا مــن المــواد«.
ــارد فــي لنــدن وشــددت  ــى جانــب كاالم ــز ظهــرت إل ــة خديجــة جنكي ــة خاشــقجي التركي خطيب

ــي الجريمــة. ــة مرتكب ــة ومعاقب ــاق العدال ــى الدعــوة إلحق عل
وقالــت جنكيز:«خطيــر جــدا ان يتــم التصــرف كمــا لــو أن شــيًئا لــم يحــدث. الســكوت عــن 
محاســبة القتلــة يتضمــن تشــجيعا لهــم ليرتكبــوا المزيــد مــن جرائمهــم. نطلــب مــن جميــع الــدول 

ــر«. ــة أكب ــر بجدي ــذا التقري ــة المتحــدة أن تأخــذ ه ــة وخاصــة المملك األوروبي
ــرًا مــن مائــة  ــر، وأصــدرت الشــهر الماضــي تقري بــدأت كاالمــارد تحقيقهــا فــي كانــون الثاني/يناي
ــن  ــر محمــد ب ــد الســعودي األمي ــي العه ــط ول ــة ترب ــة موثوق ــه تضمــن أدل ــت ان ــة قال صفحــة وصحف
ــرض  ــات وبف ــن التحقيق ــد م ــراء مزي ــر بإج ــى التقري ــه. وأوص ــتر علي ــة التس ــل ومحاول ــلمان بالقت س
عقوبــات ماليــة. وحاولــت كاالمــارد المضــي فــي تحركهــا فــي هــذه القضيــة ودعــت األميــن العــام لالمــم 
المتحــدة أنطونيــو غوتيريــش إلــى الشــروع فــي تحقيــق جنائــي دولــي فيهــا لكنــه رد قائــال إنــه ال 

يملــك ســلطة القيــام بذلــك ويجــب علــى دولــة عضــو أن تشــرع فــي هــذا اإلجــراء.

كرزاي: ايران شريكة السالم..تتمة
تربطنا مع ايران عالقات عريقة وودية وان التعاون بين البلدين يشمل جميع المجاالت .

واعتبــر الــدور االيرانــي االقليمــي واســتقرار االمــن والســالم فــي افغانســتان مهمــا، واضــاف: بيــن 
البلديــن الكثيــر مــن مجــاالت التعــاون وان مســؤوليهما فــي تشــاور مســتمر لتنميتهــا وتطويرهــا.

وبيــن رئيــس جمهوريــة افغانســتان الســابق المكانــه المهمــة اليــران فــي افغانســتان وقــال: ان 
ايــران كانــت دائمــا داعمــا لالســتقرار واالمــن فــي افغانســتان متمنيــا ان يتــم تنميــة التعــاون بينهمــا 

فــي المجــاالت االخــرى اكثــر فاكثــر.

الفروف: ايران ال تنتهك..تتمة
 حــول ايــران والمنطقــة بشــكل عــام ونأمــل فــي ممارســتها ضبــط النفــس لكــن ال يمكننــا 
التغاضــي عــن الحقائــق الموضوعيــة التــي تكمــن فــي أن ايــران عندمــا بــدأت زيــادة مســتوى تخصيــب 
اليورانيــوم وتجــاوزت الحــد 67ر3 ٪ وصــوال الــى 5 ٪ وربمــا أكثــر الحقــا ال تخــرق أيــا مــن معاهــدة منــع 

انتشــار األســلحة النوويــة واتفــاق الضمانــات مــع الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة.
ــأن  ــتركة بش ــة المش ــاع وزاري للجن ــد اجتم ــوة لعق ــد الدع ــكو تؤي ــى أن موس ــروف ال ــار الف وأش
االتفــاق النــووي االيرانــي ولكــن عقــده يتطلــب التوصــل إلــى اتفاقــات محــددة غيــر متوفــرة حتــى اآلن 
ــران بموجــب خطــة العمــل الشــاملة  ــا إي ــة تحملته ــه يجــب دراســة أي التزامــات إضافي ــى أن ــا إل الفت

المشــتركة وفقــا لمــا تــم تأكيــده فــي قــرار مجلــس األمــن الــذي تبنــى االتفــاق.
وأعــاد الــى األذهــان أن الواليــات المتحــدة انســحبت بشــكل فــردي مــن االتفــاق النــووي ولــم تلتــزم بقــرار 
مجلــس األمــن رقــم 2231 وتمنــع كل األطــراف األخــرى مــن تطبيــق هــذا القــرار وتوجــه أصابــع االتهــام إلــى إيــران.
وبعــد انقضــاء مهلــة الســتين يومــا التــي منحتهــا إيــران للــدول األوروبيــة الموقعــة علــى االتفــاق النــووي 
لإليفــاء بالتزاماتهــا فــي إطــار ذلــك االتفــاق وردا علــى اإلجــراءات األمريكيــة االقتصاديــة المعاديــة لهــا أعلنــت 

إيــران أمــس األول عــن بــدء المرحلــة الثانيــة مــن خطتهــا لخفــض بعــض تعهداتهــا فــي إطــار االتفــاق.

ظريف: اليمكن إجراء التفاوض..تتمة
 قــال الوزيــر ظريــف: ان جهازنــا الدبلوماســي ليــس لديــه وســيلة للــرد بالمثــل، وال يمكنــه اعتراض 
ــا الدبلوماســية يمكنهــا اســتدعاء الســفير أو حتــى تغريــدة  ــة نفــط فــي عــرض البحــر، واجراءاتن ناقل

علــى تويتــر، وهنــاك أشــخاص آخــرون لديهــم أدوات الــرد بالمثــل وعليهــم العمــل بذلــك.
واشــار وزيــر الخارجيــة الــى زيــارة مستشــار الرئيــس الفرنســي للشــؤون الدبلوماســية لطهــران، 
وقــال: موقفنــا واضــح تمامــا، الجمهوريــة االســالمية فــي ايــران تتخــذ خطواتهــا وفقــا لالتفــاق النــووي.
واضــاف: ان مشــكلة األوروبييــن هــي أنهــم ليســوا مســتعدين لدفــع ثمــن أمنهــم، ومشــكلتهم الرئيســية 
هــي اميــركا التــي انســحبت مــن االتفــاق النــووي، ويجــب ان يســعوا لحــل هــذه المشــكلة، ولــدى الجمهوريــة 
االســالمية موقــف واضــح، ال يمكــن مطلقــا التفــاوض تحــت الضغــط، يجــب انهــاء الضغــوط والحــرب واالرهــاب 

االقتصــادي ضــد الشــعب االيرانــي، وعندهــا يمكــن التحــدث حــول تنفيــذ االتفــاق النــووي.
وصــرح وزيــر، بــان إيــران ســلكت الطــرق مــن داخــل االتفــاق النــووي وحجتنــا واضحــة تمامــا، لــذا  
فــإن آليــة الزنــاد الجــدوى لهــا مــع إيــران، األوروبيــون يســتخدمون آليــة الزنــاد كأداة، وألنهــم يعلمــون 

أنهــا الجــدوى مــن ورائهــا، وأعلنــوا أن هــذا ال يعنــي اســتخدام آليــة »اليــد علــى الزنــاد«.

أردوغان: سنستخدم 'إس-400' حال 
تعرض تركيا لهجوم

وكاالت:- أكــد الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان، أن بــالده ستســتخدم منظومــات 
صواريــخ "إس-400" الروســية للدفــاع الجــوي حــال تعرضهــا ألي هجــوم.

وقــال أردوغــان فــي تصريــح صحفــي أدلــى بــه ليلــة األربعــاء لمجموعــة مــن الصحفييــن 
علــى متــن طائرتــه خــالل عودتــه مــن البوســنة والهرســك: "بالطبــع يســكون مــن حقنــا 
اســتخدام هــذه المنظومــات فــي أي زمــن أو مــكان إن اقتضــت الحاجــة ذلــك. هــذا الســالح 
للدفــاع الجــوي، وســنقوم بتشــغيله فــي حــال هوجمنــا. هــذا هــو ســبب اســتثمارنا" فــي 

شــراء هــذه األســلحة.
ــر  ــي فالديمي ــس الروس ــع الرئي ــق م ــه اتف ــى أن ــان إل ــار أردوغ ــوم، أش ــيا الي ــب روس وبحس

بوتيــن، علــى إشــراك تركيــا فــي عمليــة إنتــاج صواريــخ "إس-400".
كمــا ذّكــر أردوغــان بــأن الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب اعتــرف خــالل لقائهمــا فــي أوســاكا 
علــى هامــش قمــة "G20" مؤخــرا بــأن قضيــة "إس-400" ناجمــة عــن "أخطــاء" ارتكبتهــا اإلدارة 
الســابقة لبــالده برئاســة بــاراك أوبامــا، الــذي تــم فــي عهــده رفــض طلــب تركيــا بيعهــا منظومــات 

"باتريــوت" للدفــاع الجــوي.
ــه مــن شــراء "إس-400"،  ــى حــق فــي موقف ــه كان عل ونقــل الرئيــس التركــي عــن ترامــب أن

ــا. ــاء صفقته ــا بإلغ ــات المتحــدة تركي ــب الوالي ــي تطال الت

باكستان.. العثور على لغم مضاد للدبابات 
من صنع الهند

وكاالت:- قــال مســؤول باكســتاني، اليــوم االربعــاء، إنــه تــم انتشــال لغــم مضــاد للدبابــات مــن 
صنــع الهنــد فــي نــواله ديــك بالقــرب مــن ممــر كارتاربــور فــي مقاطعــة البنجــاب الباكســتانية.

ــال  ــر العم ــة، عث ــد عاصــم وهل ــارووال، محم ــة، ن ــي المنطق ــي ف ــاع المدن ــط الدف ــا لضاب ووفًق
الذيــن يقومــون بحفــر الرمــال مــن حقــل نــواله ديــك علــى لغــم مضــاد للدبابــات طولــه 14 رطــل 

ــاء وأبلغــوا الشــرطة بذلــك. ــوم الثالث ي
ــة  ــتدعت فرق ــع واس ــى الموق ــرطة إل ــت الش ــز"، وصل ــك تايم ــة "إيكونومي ــا أوردت صحيف كم

ــم. ــك اللغ ــت بتفكي ــي قام ــي الت ــاع المدن ــة للدف ــل التابع ــن القناب ــص م التخل
وأكــد المســؤول، أن اللغــم المضــاد للدبابــات صنــع فــي الهنــد، وأن مثــل هــذه األلغــام توجــد 
أحيانًــا فــي منطقــة ديــك بعــد أن دفعتهــا التيــارات المائيــة القويــة فــي نواله مــن الجانــب الهندي.

الجيش الجزائري يدعم مقاربة رئيس الدولة 
ويصفها "بالخطوة الجادة"

وكاالت:- أعــرب رئيــس األركان الجزائــري ونائــب وزيــر الدفــاع، الفريــق أحمــد قايــد صالــح، 
عــن دعــم القيــادة العليــا للجيــش لمبــادرة رئيــس الدولــة عبــد القــادر بــن صالــح بإطــالق حــوار 

وطنــي شــامل تقــوده مؤسســات وطنيــة مســتقلة.
وقــال الفريــق صالــح، فــي بيــان اليــوم األربعــاء: "المقاربــة المعقولــة التــي تضمنهــا الخطــاب 
األخيــر لرئيــس الدولــة فيمــا يتعلــق بالجهــد الواجــب بذلــه مــن أجــل إخــراج البــالد مــن أزمتهــا 
الحاليــة، بقــدر مــا نشــجعها ونؤيــد محتواهــا، فإننــا نــرى فــي مســعاها بأنهــا خطــوة جــادة ضمــن 
ــي  ــة السياســية الت ــذه األزم ــول المناســبة له ــى درب إيجــاد الحل ــا عل الخطــوات الواجــب قطعه

تمــر بهــا البــالد".
وأضــاف: "نعتبــر فــي الجيــش الوطنــي الشــعبي، أن االنتخابــات الرئاســية المقبلــة هــي 
ثمرتهــا الدســتورية والشــرعية األولــى، ونعتبــر بأنهــا تحمــل فــي طياتهــا مــا يكفــل مواصلة أشــواط 
ــي  ــاء االجتماع ــة والرخ ــة االقتصادي ــودها النهض ــي تس ــون الت ــق والقان ــة الح ــد دول ــاء قواع إرس

والتماســك المجتمعــي ويخيــم عليهــا األمــن واالســتقرار".


