
فلسطين ليست للبيع
مــن مهــازل الدهــر ان يرينــا بعــض االمــور التــي اليمكــن تصديقهــا او القبــول بهــا، فمــن المقــرر اليــوم ســتتحرك 
ــم  ــا هــو ان هــذا المؤتمــر ل ــة هن ــة الفلســطينية، والمهزل ورشــة المنامــة لمناقشــة مقتــرح اميركــي بشــأن القضي
يحضــره اصحــاب الشــأن ال الفلســطينيين وال االســرائيليين الذيــن يتعلــق بهــم االمــر بالدرجــة االولــى، وليــس فقط 

لــم يحضــروا بــل انهــم لــم يدفعــوا للمؤتمــر مــن ينــوب عنهــم ولــو كان حضــوره بصفــة مراقــب.
وقــد اكــدت المؤشــرات ان هــذه الورشــة ســتبدأ ميتــة الن لــم تجــد هنــاك ولهــذه اللحظــة 
ــل االطــراف  ــن قب ــض شــديدين م ــت معارضــة ورف ــا واجه ــت فانه ــس الوق ــا، وبنف ــن يتحمــس له م
ــرارات ســتكون  ــا مــن ق ــا بحيــث يمكــن القــول ان مــا ســيصدر عنه ــف توجهاته الفلســطينية بمختل

ــا. ــراف بتنفيذه ــن االط ــزم اي م ــم تلت ــى ورق ول ــرا عل حب
وواضــح وكمــا اشــارت اوســاط فلســطينية ان ورشــة المنامــة تريــد ان تعيــد االمــور الــى عــام 48 
ــن  ــث وزعــت الفلســطينيين  بي ــور المشــؤوم بحي ــرت وعــد بلف ــا العجــوز واق ــا جــاءت بريطاني عندم
المخيمــات ودول الشــتات  لتفســح المجــال امــام المغتصبيــن الصهاينــة الن يدنســوا بارجلهــم هــذه 
االرض المقدســة، ولكــن ليعلــم بيــادق الشــطرنج التــي تجتمــع اليــوم فــي المنامــة ان االوضــاع اليــوم 
ــة وتفصيــا وان الشــعب الفلســطيني اليمكــن ان  فــي فلســطين قــد اختلفــت عماكانــت عليــة جمل
ــه وارضــه،  ــه وحريت ــد ان تســلبه كرامت ــي تري ــة، والت ــة والمزيف ــه للوعــود الكاذب يخــدع او يســيل لعاب
واليمكــن ان يخضــع للضغــوط التــي تريــد منــه ان يبيــع قضيتــه وارضــه بثمــن بخــس، بينمــا هــو فــي 
المقابــل قــد بــذل الغالــي  والنفيــس وقــدم القرابيــن مــن ابنائــه االبطــال علــى مذبــح الحريــة واالنعتــاق.
ان الشــعب  الفلســطيني اليــوم الــذي اســتطاع ان يغيــر فــي معادلــة الــردع والمواجهــة مــع الكيــان الغاصــب 
بحيــث كشــف للعالــم هشاشــة وضعــف  هــذا الكيــان الــذي ال يقــوى علــى الصمــود لســاعات امــام اصــرار وقــدرة 
قوتــه القاهــرة، ال يمكــن ان يســتمع او يقبــل ان ينفــذ المشــاريع المعلبــة ومــن خــارج الحــدود والتــي التنســجم 

مــع ارادتــه والتــي تريــد ان تعيــده الــى العيــش فــي مخيمــات تطلــق عليهــا اســم الدولــة الفلســطينية.
ــي واصبحــوا  ــوا انفســهم للســيد االميرك ــن باع ــة االذالء الذي ــي خليف ــى حــكام بن ــا فعل ــن هن وم
خدمــا طائعيــن لــه ان يدركــوا ان ورشــتهم الخيانيــة هــذه اليمكــن ان يغفرهــا لهــم احــد، وان الشــعب 
البحرينــي مدعومــا بالشــعوب االخــرى فــي المنطقــة واالحــرار فــي العالــم اليمكــن ان يســكت علــى 
هــذه الجريمــة النكــراء التــي تجعــل مــن الصهاينــة  اصدقــاء، وابنــاء فلســطين اعــداء، وان التامــر علــى 
القضيــة الفلســطينية والــذي اخــذ صــور وابعــاد مختلفــة منــذ اكثــر مــن عقديــن مــن الزمــن لــن ولــم 
ينجــح بعــد اليــوم، الن زمــام المبــادرة اليــوم هــي بيدهــم وهــم الذيــن يعرفــون كيــف يحركــون البوصلــة 
وبمــا يعيــد اليهــم حقوقهــم المغتصبــة، وواضــح ان ورشــة المنامــة لــم يكــن دافعهــا هــو احقــاق حقــوق 
الشــعب الفلســطيني، بــل هــي تريــد تحقيــق االمــن المســتديم للكيــان الغاصــب وتصفيــة القضيــة 
الفلســطينية وهــذا ال يتحقــق ابــدا، الن هــذه الغــدة الســرطانية التــي هــي ســبب كل المشــاكل 
واالزمــات فــي المنطقــة البــد ان تســتأصل وتــزول فــي القريــب العاجــل ان شــاء اهلل وقــد فــات االوان 

علــى اولئــك الذيــن يلهثــون لترضــى عنهــم اليهــود والنصــارى.

طهران-فــارس:- وقعــت قطــع حديديــة فــي 
ــن  ــون م ــل ان تك ــي يحتم ــاد ايران شــباك صي
حطــام الطائــرة االميركيــة المســيرة "غلوبــال 
هــاوك" التــي اســقطها الدفــاع الجــوي للقــوة 
الجوفضائيــة للحــرس الثــوري فجــر الخميس.

وقــد وقعــت هــذه القطــع الحديديــة فــي 
ــادي  ــاد يوســف ســفاري احــد صي شــباك الصي
جزيــرة قشــم بمحافظــة هرمــزكان اال ان اي 

ــر. ــذا الخب ــد ه ــم يؤك مصــدر رســمي ل
الســمكية  الثــروة  دائــرة  رئيــس  وقــال 
لجزيــرة قشــم محمــد بــرورش ان هــذه القطــع 
جــاء بهــا الصيــاد الــى الســاحل وتــم اجــراء 

القــوى  الــى  لتســليمها  الازمــة  التنســيقات 
االمنيــة.

نقف بكل قوة امام الحظر وتهديدات العدو..

وزير الخارجية: االوروبيون القدرة وال ارادة لديهم 
في تنفيذ االتفاق النووي

ــاق  ــذ االتف ــي تنفي ــن ف ــف تباطــؤ االوروبيي ــة محمــد جــواد ظري ــر الخارجي ــد وزي ــارس:- انتق طهران-ف
ــي  ــم ف ــدرة وال ارادة لديه ــم الق ــدا أنه ــووي مؤك الن
اطــاق اينســتكس )القنــاة الماليــة االوروبيــة( فــي 

ــووي. ــاق الن ســياق تعهداتهــم حــول االتف
وقــال ظريــف، فــي تصريــح ادلــى بــه خــال 
بــوزارة  للصــور  معــرض  اعمــال  بــدء  مراســم 
اينســتكس  قنــاة  إن  االثنيــن،  امــس  الخارجيــة، 
تعــد خطــوة تمهيديــة ولــو نفــذت بشــكل كامــل 
ــدات االتحــاد  ــن تعه ــا م ــا التســد ســوى جانب فإنه

النــووي. االتفــاق  فــي  المدرجــة  االوروبــي 
كمــا اكــد وزيــر الخارجيــة بــان ايــران تقــف 
بــكل قــوة امــام اجــراءات الحظــر وتهديــدات العــدو 

وستســتمر بالمقاومــة فــي هــذا الطريــق.
جــاء ذلــك نقــا عــن المتحدثــة باســم كتلــة االمــل فــي مجلــس الشــورى االســامي فاطمــة ســعيدي 
فــي تصريــح اشــارت فيــه الــى ان وزيــر الخارجيــة قــدم تقريــرا خــال اجتماعــه بالكتلــة صبــاح امــس عــن 
قضايــا المنطقــة وقالــت، ان الســيد ظريــف اكــد خــال االجتمــاع بــان ايــران تقــف بــكل قــوة امــام التهديــدات 

واجــراءات الحظــر المفروضــة مــن قبــل العــدو وستســتمر هــذه المقاومــة.
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مصرع عنصر ارهابي واصابة اثنين واعتقال آخر في شمال غرب البالد
طهران-فارس:-اعلــن حــرس الثــورة االســامية مصــرع عنصــر مــن العناصــر االرهابيــة المعاديــة للثــورة 

واصابــة اثنيــن واعتقــال آخــر فــي منطقــة جالــدران بمحافظــة اذربيجــان الغربيــة  المحاذيــة لتركيــا.

تعيين رئيس جديد للجنة الطاقة النووية بمجلس الشورى االسالمي
طهران-ارنــا:- عيــن محمــد ابراهيــم رضائــي رئيســا جديــدا للجنــة الطاقــة النوويــة فــي مجلــس 

الشــورى االســامي.
ــة  ــابق للجن ــس الس ــور" الرئي ــي ذو الن ــدل "مجتب ــن، ب ــة خمي ــن مدين ــب ع ــي النائ ــن رضاي وعي

ــة النوويــة. الطاق

هزة ارضية بقوة 2ر4 تضرب ضواحي قصر شيرين
طهــران- مهــر:- ضربــت هــزة ارضيــة بقــوة 4.2 درجــة علــى مقيــاس ريختــر ضواحــي مدينــة قصــر 

شــيرين التابعــة لمحافظــة كرمانشــاه.
ووقعــت الهــزة فــي الســاعة التاســعة و 22 دقيقــة مســاء االحــد عنــد التقــاء خطــي العــرض الشــمالي 

34.44 درجــة والطــول الشــرقي 45.64 درجــة.

إيران األولى في الشرق المتوسط 
في التبرع ونقل الدم

ــرة مكتــب الوثائــق  ــا:- قالــت مدي ســنندج- إرن
التابــع لمنظمــة نقــل الــدم فــي البــاد آرزو موحــدي 
بلــدان  بيــن  األولــى  المرتبــة  تحتــل  إيــران  إن 
شــرق البحــر األبيــض المتوســط فــي العديــد مــن 

ــدم. ــل ال ــرع ونق مؤشــرات التب
وخــال زيارتهــا مركــز نقــل الــدم فــي كردســتان 
، أضافــت موحــدي أن إرســال بازمــا إلــى الــدول 
األروبيــة كانــت نقطــة تحــول فــي تحســين جــودة 
المنتجــات وعمليــات منظمــة نقــل الــدم اإليرانيــة.
ــال  ــن خ ــدم وم ــل ال ــة نق ــت أن منظم وتابع
إلــى  تهــدف  البازمــا،  لجمــع  برنامجــا  إقامتهــا 
تحقيــق االكتفــاء الذاتــي وإدارة االقتصــاد الصحــي 
ذات  الســليمة  البازمــا  مــن  أدويــة  توفيــر  فــي 

جــودة إيرانيــة.

الســلطة  رئيــس  طهران-تســنيم:-اكد 
القضائيــة حجــة االســام ابراهيــم رئيســي امــس 
المنتهــك  هــم  وحلفاؤهــا  أمريــكا  ان  االثنيــن، 
الرئيســي لحقــوق االنســان فــي فلســطين واليمن.

وقــال رئيــس الســلطة القضائيــة فــي كلمــة خــال 
لقــاء ســفراء وممثلــي الــدول االجنبيــة فــي طهــران 
وذلــك بمناســبة اســبوع الســلطة القضائيــة، ان أمريــكا 
وحلفاؤهــا فــي منطقــة الشــرق االوســط هــم المنتهــك 

الرئيســي لحقــوق االنســان فــي فلســطين واليمــن.
الشــعب  حقــوق  تنتهــك  اليــوم  واضــاف، 
الفلســطيني بشــكل مســتمر  حيــث تأتــي صفقــة 
القــرن التــي فشــلت مســبقًا فــي هــذا الســياق.

النظــام  رئيســي،  االســام  حجــة  واعتبــر 
ــر منتهــك لحقــوق االنســان، منوهــا  الســعودي اكب

خالل ملتقى سفراء وممثلي الدول االجنبية..

رئيسي: أميركا وحلفاؤها هم المنتهك الرئيس لحقوق االنسان
الســعودية  قيــام  إلــى 
مــن  الكثيــر  بإعــدام 
مواطنيهــا لكــن اميــركا ال 
ــام  ــذا النظ ــم ه ــزال تدع ت
كمــا ان النظــام الســعودي 
بــدأ بالعــدوان علــى اليمــن 
وقتــل  أمريكــي  بدعــم 
مــن  الفــًا   60 مــن  اكثــر 

اليمنــي. الشــعب 
رئيــس  واوضــح 
"ان  القضائيــة  الســلطة 

مــرارًا  الســعودية  قدمــت  الدوليــة  المؤسســات 
كمجــرم حــرب لكنهــا ال تــزال تدعــم هــذا البلــد، كمــا 
ان امريــكا ال تتمتــع بســجل افضــل مــن حلفائهــا 

فــي المنطقــة، فبحســب االحصائيــات هنــاك عــدم 
مســاواة كبيــرة فــي أمريــكا و ان 44 مليــون شــخص 
يعيشــون تحــت خــط الفقــر وان 40 بالمئــة مــن ثــروة 

بالمئــة. أمريــكا تســيطر عليهــا نســبة واحــد 

مع حفظ االقتدار..

اللواء صفوي: يجب أن نتصرف بذكاء 
في مواجهة األعداء

االعلــى  المستشــار  أكــد  طهران-فــارس:- 
ســيد  اللــواء  المســلحة  للقــوات  العــام  للقائــد 
يحيــى صفــوي ، علــى ضــرورة التصــرف بــذكاء 
مــع حفــظ االقتــدار فــي مواجهــة اعــداء الجمهوريــة 

االســامية.
دراســة  ملتقــى  فــي  صفــوي  اللــواء  واشــار 
وســائل نقــل ثقافــة وتجــارب الدفــاع المقــدس 
الــى دور قــوى االمــن الداخلــي فــي الحفــاظ علــى 
االمــن فــي البــاد، وقــال: ان قــوى االمــن الداخلــي 
فــي ايــران، يقــع علــى عاتقهــا مجموعــة واســعة 
مــن المهــام مــن حمايــة أمــن المــدن الــى حمايــة 
أمــن  ضمــان  ويجــب  األفــراد،  وحقــوق  الحــدود 

المواطنيــن. ارواح  وســامة 
واضــاف: ان بلدنــا لديــه حــدود بطــول 8 آالف 
ومــن  والبحريــة،  البريــة  الحــدود  تشــمل  كلــم 
الصعوبــة ارســاء االمــن فــي الحــدود نظــرا الــى 

وجــود االضطرابــات فــي البلــدان المجــاورة.

وتطــرق اللــواء صفــوي الــى االحــداث التــي 
برجــال  مشــيدا   ، االســامية  الثــورة  شــهدتها 
الدفــاع الجــوي فــي القــوة الجوفضائيــة بالحــرس 
الثــوري الذيــن تمكنــوا مــن رصــد واســقاط طائــرة 
التجســس االميركيــة المســيرة، وقــال: ان الثــورات 
أعــداء  لهــا  العالميــة  التطلعــات  ذات  الكبــرى 
عالميــون دائمــا، اليــوم مــع حفــظ االقتــدار، يجــب 
أن نتصــرف بمنتهــى الــذكاء فــي مواجهــة األعــداء.

البحريــة  القــوة  قائــد  أكــد  طهران-فــارس:- 
الــرد  أن  خانــزادي  حســين  االدميــرال  بالجيــش 
المؤلــم علــى االميركييــن يمكــن تكــراره والعــدو 

االمــر جيــدا. ذلــك  يــدرك 
وقــال خانــزادي، فــي تصريــح ادلــى بــه خــال 
تفقــده للمنشــآت الجامعيــة والصناعــات الدفاعيــة 
ــارس امــس  ــي محافظــة ف ــاع ف ــوزارة الدف ــة ل التابع
الطائــرة  اســتهداف  الحــظ  الجميــع  إن  االثنيــن، 
ــم  ــرد المؤل ــذا ال ــدو وإن ه ــورة للع ــيرة والمتط المس

يمكــن تكــراره ويــدرك العــدو هــذا االمــر جيــدا.
معهــا  نســتطيع  مرحلــة  بلغنــا  إننــا  واضــاف: 
االعتمــاد علــى كفاءاتنــا وارســاء االمــن فــي المنطقــة 

وقطــع ايــادي االعــداء عنهــا.
ونــوه الــى إن قطــاع الصناعــات الدفاعيــة بــوزارة 
الدفــاع قــدم انجــازات جديــدة الــى بحريــة الجيــش 
مختلــف  فــي  ويصونهــا  عليهــا  مايحافــظ  وهــو 

الخطــوط الدفاعيــة بشــكل متميــز.
بلغــت مســتوى  الجيــش  ان بحريــة  واعتبــر 

مشيرا الى استهداف طائرتها المسيرة..

سالح البحر: الرد المؤلم على االميركيين يمكن تكراره

تســتطيع اســتخدام الطاقــات المحليــة التــي انتجهــا 
ــامي. ــن االس ــاء الوط ــبان وابن الش

واشــار الــى لقائــه بقائــد الثــورة، موضحــا أنــه أكــد 
علــى االحتفــاظ بالجهوزيــة علــى جميــع المســتويات 
وبفضــل الوحــدات الثقيلــة التــي تمتلكهــا بحريــة 
الجيــش والتــي تســتطيع االبحــار الــى مســافات 
المعقــدة  االوضــاع  الــى  بالنظــر  وكذلــك  شاســعة 
ــامية  ــة االس ــط بالجمهوري ــي تحي ــة الت والحساس
االيرانيــة والتــي ليســت باالمــر الجديــد لذلــك فــان 
ــا  االعــداء يوجهــون ســهام تهديداتهــم باتجــاه قواتن

ــش. ــة الجي ــة الســيما بحري البحري

صحيفــة  كتبــت  العربــي:  طهران/كيهــان 
»واشــنطن بوســت«؛ ان نهــج ترامــب حيــال ايــران 

االكاذيــب. يعتمــد 
»واشــنطن  ذكــرت  روبيــن«  »جنيفــر  فبقلــم 
بخصــوص  التحــوالت  احــدث   فــي  بوســت«؛ 
ــرت  ــد ذك ــركا، فق ــران وامي ــن اي ــر بي ــديد التوت تش
طهــران؛ ان احتياطــي اليورانيــوم المخصــب  قــد 
ازداد اكثــر مــن القيــود المعينــة فــي االتفــاق النــووي 

عــام 2015.
وان االتفــاق قــد حصــل بعــد ان شــددت اميــركا 
مازالــوا  الذيــن  وحلفائهــا  ايــران  علــى  الضغــوط 
تصــور  ان  والظاهــر  النــووي.  باالتفــاق  ملتزميــن 
فشــددت  االتفــاق  مــن  الخــروج  ترامــب  ادارة  
ــي  ــر ف ــر ينحص ــن االم ــران. ولك ــى اي ــوط عل الضغ
ان ترامــب قــد اعلــن صراحــة انــه ليــس بصــدد 
ــى حــرب؟  ــؤدي ال ــر ال ي ــاي رد آخ خــوض حــرب ف
وبالتالــي فالمشــكلة االساســية هــو ترامــب نفســه 

واشنطن بوست: ال االصدقاء يثقون باميركا وال االعداء يخشونها
حيــن وصلــت اكاذيبــه الــى 10 آالف كذبــة ممــا اذهــب 

بحيثيــة الرئاســة االميركيــة والجهــاز االمنــي.
اضافــة لذلــك فــان اميــركا اذا كانــت حقــا تريــد 
االتفــاق  مــن  الخــروج  فــي  اتباعهــا  اوروبــا  مــن 
تدفــع  فيمــا  ثانويــة،  بعقوبــات  لتهــدد  تكــن  لــم 
واشــنطن االن ضريبةالخــروج االحــادي مــن خطــة 
العمــل المشــترك. ولربمــا يعتبــر ترامــب نفســه 
بالمتزمــت اال ان حلفــاء اميــركا واعداءهــا يعتبرونــه 
شــخصا غيــر منطقــي يتعجــل الحكــم علــى االخــر 
ذلــك  ومثــال  عمــق.  اي  علــى  تهديــده  ينــم  وال 
والتهديــد  المكســيك  المســتمرة ضــد  تهديداتــه 

بالحــرب علــى كوريــا الشــمالية.
مركــز  مــن  كاتوليــس«  »برايــان  ذكــر  وكمــا 

تقــدم اميــركا؛  »خــال حكومــة ترامــب مــن الصعب 
ان نقــول مــا الــذي بامــكان  اميــركا فعلــه، اذ ان قــرار 
ترامــب فــي الخــروج مــن خطــة العمــل المشــترك 
قــد حــددت خيــارات اميركاوبشــكل احــادي جردتهــا 

مــن ســاحها«.
قبــال  »نحــن  قولــه:  »كاتوليــس«  واســتطرد 
المحلليــن  مــن  فالكثيــر  مقلقيــن،  ســيناريوهين 
ينتابهــم القلــق مــن ان ينجــر ســلوكية ترامــب 
بعــدم  التجامــل مــع ايــران الــى حــرب اميركيــة فــي 

الشــرق االوســط.
القــوى  اعــارة  عــدم  هــو  اآلخــر  والســيناريو 
الدوليــة اهميــة لتهديــدات اميــركا فيمــا توصلــت 

الــى اســلوب  جديــد للتعامــل مــع ايــران«.

افالم الرسوم المتحركة االيرانية تتألق في مهرجان سيئول
ــي مهرجــان ســيئول  ــا ف ــران تألق ــن اي ــة م ــن الرســوم المتحرك ــام م ــت ســبعة اف ــا:- حقق طهران-ارن

ــة. ــا الجنوبي ــتضافته كوري ــذي اس ــرين ال ــث والعش ــة الثال ــوم المتحرك ــون والرس للكارت
وســيتم عــرض الرســوم المتحركــة  بمــا فيهــا فيلــم »ماكــول« للمخــرج »محســن رضــا بــور« فــي 
ــا« فــي فــرع افــام االطفــال  ــم »ابــن البحــر« للمخــرج االخــر »جالــي يكت منافســات االفــام القصيــرة وفل
ــي  ــذي ســيجري ف ــة ال ــة والعشــرين لمهرجــان ســيئول للرســوم المتحرك ــدورة الثالث ــن خــال ال واليافعي

الفتــرة مــن 17 حتــي 21 اغســطس - اب.
وتشــارك فــي هــذا المهرجــان 5 افــام ايرانيــة للرســوم المتحركــة وهــي فلــم »االســود واالبيــض« مــن 
ــن  ــاد« م ــب الصي ــي موســوي« و«االرن ــن اخــراج »مجتب ــوزن« م ــي ســليمان زاده« و«ك اخــراج »محمــد عل
اخــراج »محمــد اميــن كمالــي » وفلــم »هيــوال االســود« مــن اخــراج« ريحانــه كاوش« و«علــي رئيــس« وفلــم 

»ناقــص« مــن اخــراج »عرفــا بــارس بــور«.

قطع حديدية في شباك صياد قد تكون من حطام 
الطائرة االميركية المسيرة

األدميرال فدوي: الحرب المعلنة والخفية مع أمريكا مستمرة
طهران-مهــر:- أكــد نائــب القائــد العــام لقــوات حــرس الثــورة االســامية االدميــرال علــي فــدوي ان أميــركا 

والثــورة االســامية لــن يكونــا فــي نفــس الطريــق والعــداء الظاهــري والباطنــي بينمها مســتمر.
وقــال األدميــرال فــدوي ردًا علــى ســؤال بشــأن العــداء األمريكــي ضــد الشــعب والثــورة االســامية فــي 
ــة  ــران أحقي ــة إلي ــوى اإلســتكبار العالمي ــى حــق وســبب عــداء ق ــا عل ــورة هــو أنه ــز هــذه الث ــا يمي ــران، م اي

ــورة االســامية. الث
وأشــار فــدوي إلــى أســباب الثــورة التــي قادهــا االمــام الخمينــي )ره( ضــد قــوى اإلســتكبار العالميــة 
وعلــى نظــام الشــاه قائــًا: ثــورة اإلمــام الخمينــي )ره( منــذ البدايــة كانــت مبنيــة علــى مبــادئ الديــن 
اإلســامي الحنيــف وعلــى القــرآن الكريــم والمطالبــة الحثيثــة بالحــق، وألن الثــورة االســامية علــى 
ــتحيل أن  ــن المس ــا: م ــا موضح ــة له ــتكبار العالمي ــوى اإلس ــكا وق ــل أمري ــن قب ــداء م ــرى الع ــق ن ح
تكــون جبهــة الحــق وجبهــة الباطــل فــي نفــس الطريــق ولذلــك كا الجبهتيــن علــى خــاف والعــداء 

الظاهــري والباطنــي بينهمــا مســتمر.

تحــدث عبــد اهلل مرســي نجــل الرئيــس المصــري الراحــل 
محمــد مرســي فــي حــوار مــع قنــاة الجزيــرة مباشــر عبــر الهاتــف 
عــن مابســات وفــاة والــده وظــروف ســجنه، وقــال إن النظــام 
ارتكــب جريمــة قتــل ممنهجــة بحقــه علــى مــدار  المصــري 

ــة. ــه طبيعي ــدو وفات ــى تب ــة حت الســنوات الماضي
وقــال عبــد اهلل إن األمــن المصــري طلــب منــه -قبــل أن 
بــأن  واإلقــرار  االســتام  علــى  التوقيــع  والــده-  يــرى جثمــان 
الوفــاة كانــت طبيعيــة، مؤكــدا أن الظــروف التــي رافقــت اســتام 

الجثمــان وتغســيله كانــت مهينــة.
وذكــر نجــل الرئيــس الراحــل أن الســلطات طلبــت منــه 
ــد أن  ــه أك ــده، لكن ــاة وال ــي ظــروف وف ــث ف ــن الحدي ــاع ع االمتن
األســرة لــن تســكت، مشــيرا إلــى أنهــا تلقــت تهديــدات كثيــرة 
مــن النظــام علــى مــدى الســنوات الماضيــة للكــف عــن الــكام.

وقــال إن محاولــة قتــل والــده بــدأت منــذ اعتقالــه قبــل 
ســت ســنوات، وإن األســرة أكــدت ذلــك فــي تقاريــر علــى مــدار 

الســنوات الماضيــة.

نجل مرسي يكشف المستور .. هكذا سلموني جثمان والدي !

رايتس ووتش: السعودية تتجه إلى إعدام الباحث حسن المالكي
قالــت منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش فــي بيــان لهــا إن 
الســلطات الســعودية تحاكــم الباحــث حســن فرحــان المالكــي 
بهــدف إعدامــه، وإن النيابــة العامــة الســعودية تســعى إلــى 
إصــدار عقوبــة اإلعــدام عليــه عبــر تهــم مبهمــة تتعلــق بأفــكاره 

ــة الســلمية. الديني
وقــال مايــكل بَيــج، نائــب مديــرة قســم الشــرق األوســط 
فــي هيومــن رايتــس ووتــش: »تعهــد محمــد بــن ســلمان 
مــع  لإلســام،  »اعتــداال«  أكثــر  صيغــة  بدعــم  باســتمرار 
احتفــاظ بــاده بنيابــة عامــة تســعى إلــى إيقــاع عقوبــة اإلعــدام 
باإلصاحييــن الدينييــن لتعبيرهــم عــن أفكارهــم الســلمية. 
الســماح  هــو  الســعودية  فــي  لإلصــاح  الحقيقــي  الطريــق 
للمفكريــن الدينييــن مثــل المالكــي بالتعبيــر عــن أنفســهم دون 

خــوف مــن االعتقــال واإلعــدام«.

مــن جانبــه قــال ناشــط ســعودي لـــ هيومــن رايتــس 
ــة  ــة المتخصصــة«، محكم ــة الجزائي ــش إن »المحكم ووت
اإلرهــاب الســعودية، عقــدت 3 جلســات محاكمــة علــى 
األقــل بشــأن قضيــة المالكــي، لكــن لــم يحــدد موعــد 

الجلســة المقبلــة.  
اتهامــات  صحيفــة  ووتــش  رايتــس  هيومــن  وراجعــت 
المالكــي والتــي تألفــت مــن 14 تهمــة، جميعهــا تقريبــا ال تشــبه 
الجرائــم المتعــارف عليهــا. تتعلــق أول تهمتين بتعبيره الســلمي 
ــوي  ــث النب ــن الحدي ــة حــول صحــة أجــزاء م ــه الديني عــن آرائ
وانتقاداتــه بعــض الشــخصيات اإلســامية مــن القــرن الســابع. 
تشــمل التهــم األخــرى »ســب والة أمــر هــذه البــاد، وهيئــة كبــار 
العلمــاء ووصفهــم بالتطــرف«، واتهــام دول الخليــج بدعــم تنظيــم 

»الدولــة اإلســامية« )المعــروف أيضــا بـــ »داعــش«(.

تصريحات قرقاش "الهادئة " جاءت مفاجئة للمراقبين
طهران-العالــم:- قــال وزيــر الدولــة اإلماراتــي للشــؤون الخارجيــة أنــور قرقــاش فــي تغريــدة نشــرها علــى 
ــر": انــه "ال يمكــن تســوية التوتــرات فــي الخليــج الفارســي إال سياســيا. واألزمــة التــي  حســابه فــي "تويت
تتشــكل منــذ فتــرة طويــة تتطلــب اهتمامــا جماعيــا، أوال لخفــض التوتــر والتوصــل إلــى حلــول سياســية عبــر 

الحــوار والتفــاوض".
ــه  ــع تصريحات ــا تتناقــض م ــن، النه ــة للمراقبي ــة" جــاءت مفاجئ ــة والمنطقي ــاش "الهادئ تصريحــات قرق
ومواقفــه الهجوميــة والتصعيديــة والتهديديــة والرافضــة للحــوارو الحلــول والدبلوماســية مــع مــن يعتبرهــم 

البقية على الصفحة7يعارضــون نهــج االمــارات فــي المنطقــة.


