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األخبار القصيرة

االثنين 17 ذو الحجة ، 1440 هـ ق 28 مرداد 1398 هـ ش، 19 آب 2019مالعدد )10206( السنة التاسعة والثالثون

الرئيس روحاني يستقبل سفيرينا لدى ساحل العاج وأوزبكستان
طهــران- ارنــا:- اســتقبل رئيــس الجمهوريــة حســن روحانــي امــس االحــد ســفيرينا فــي ســاحل 

العــاج وأوزبكســتان قبــل مغادرتهمــا البــالد الداء مهامهمــا.
وتمنــى الرئيــس روحانــي النجــاح للســفيرين فــي اداء مهامهمــا الجديــدة، وحثهمــا علــى تقديــم قــدرات ايــران 

للمســتثمرين والقطاعيــن العــام والخــاص والســعي لتطويــر ودعــم العالقــات الشــاملة مــع هذيــن البلديــن .

دعوة ايران للمشاركة في قمة )دي 8(
طهران-فــارس:- اشــار ســفير بنغــالدش الجديــد لــدى طهــران الــى ان بــالده ستســتضيف 
قمــة مجموعــة دي ثمانيــة القادمــة وقــال ان كبــار المســؤولين فــي بــالده يدعــون الرئيــس روحانــي 

ــي هــذه القمــة . للمشــاركة ف

السماح بدخول مركبات العراقيين إلى إيران عبر كافة المنافذ
طهران-ايســنا:- أعلنــت قنصليتنــا فــي البصــرة، عــن الســماح بدخــول مركبــات المســافرين 
العراقييــن عبــر جميــع المنافــذ الحدوديــة مــع الجمهوريــة االســالمية بمــا فيهــا منفــذ شــلمجة.

ناشط باكستاني: الغاء الحكم الذاتي في كشمير 
يعرض أمن المنطقة الى المخاطر

ــة  نــدد مســاعد رئيــس قســم الشــؤون الدولي
التابــع لمجلــس وحــدة المســلمين فــي باكســتان 
ــة  ــاء الحكوم ســيد شــفقت حســين شــيرازي بالغ
الهنديــة الحكــم الذاتــي فــي كشــمير محــذرا مــن 
المخاطــر التــي تواجههــا المنطقــة جــراء هــذا القــرار.
وقــال شــفقت حســين شــيرازي، فــي تصريــح أدلــى 
بــه خــالل ملتقــى )دراســة التطــورات فــي شــبه القــارة 
الهنديــة مــع التركيــز علــى قضيــة كشــمير( الســبت فــي 
قــم إن منــح الحكــم الذاتــي لكشــمير مــن بيــن بنــود 
الدســتور الهنــدي وإن الغــاء هــذه المــادة الدســتورية 
يعــرض االمــن فــي المنطقــة الــى المخاطــر ورغــم 
انتشــار 800 ألــف جنــدي هنــدي فــي كشــمير اال أن 

ــة. ــي هــذه المنطق ــة ف االحتجاجــات متواصل
ــي متعصــب  ــد الحال وأضــاف: إن رئيــس وزراء الهن
آالف  قتــل  لغوجــارات  حكمــه  وخــالل  هندوســي 
المســلمين ، وهــو أول رئيــس وزراء هنــدي ســافر إلــى 
»إســرائيل« ولــه عالقــات وثيقــة مــع الصهاينــة ، سياســته 

تجــاه المســلمين تماثــل سياســة »اســرائيل«.
ووصــف كشــمير بالمنطقــة المســتقلة جــزء منهــا 
تحــت ســلطة الهنــد وجــزء فــي باكســتان ، وعــدم 
تحريــر كشــمير لــه جانــب وطنــي ودينــي للهنــد ولــم 

ــة بســبب مســلمي كشــمير. ــر المنطق ــم تحري يت

العفو الدولية تطالب تمكين نائب 
بحريني سابق من السفر للعالج

عبــرت منظمــة العفــو الدوليــة عــن بالــغ قلقهــا 
الســابق  النائــب  لحريــة  البحريــن  تقييــد  إزاء 
مــن  منعــه  بعــد  التنقــل  فــي  التميمــي  أســامة 

األســباب. توضيــح  دون  للعــالج  الســفر 
ــع  ــى موق ــر حســابها عل ــة عب ــت المنظم وطالب
ــه بالســفر  التواصــل اإلجتماعــي تويتــر بالســماح ل
دون عوائــق خاصــة أن حالتــه الصحيــة تتدهــور 

ــؤة. ــاة اللؤل ــادت قن بشــكل ســريع حســبما اف

اليمن يعين سفيرا فوق 
العادة في ايران

ــة  ــة اليمني طهران-فــارس:- أصــدرت الجمهوري
قــرارًا بتعييــن ســفير فــوق العــادة ومفــوض لهــا لــدى 

الجمهوريــة االســالمية.
وأوردت قنــاة المســيرة اليمنيــة أن قــرارًا جمهوريــًا 
ــم محمــد محمــد  ــن إبراهي ــاء بتعيي ــي صنع صــدر ف
الديلمــي ســفيراً فــوق العــادة ومفوضــًا للجمهوريــة 

ــة اإلســالمية. ــدى الجمهوري ــة ل اليمني
ويشــار الــى أن هــذا القــرار صــدر بعــد خطــاب 
زعيــم حركــة أنصــار اهلل الســيد عبــد الملــك بــدر 
الديــن الحوثــي حيــث وصــف زيــارة وفــد مــن 
بــالده لطهــران تأتــي فــي ســياق التمهيــد لعــودة 
العالقــة الرســمية والتمثيــل الدبلوماســي مــع 

ــة اإلســالمية. الجمهوري

بعد التوقيع على اتفاق لتوطيد العالقات..

وزير الداخلية العراقي: مذكرة التفاهم مع ايران تهدف لتسهيل سفر زوار االمام الحسين )ع(

حول االمن المالحي..

إحباط قرار مناهض اليران اقترحته 
اميركا واالمارات

مدينة التفجير االرهابي في كابول..

الخارجية: ايران دائما بجانب افغانستان 
لرسم مستقبل مشرق

أمام مكتب األمم المتحدة..

تجمع طالبي بطهران احتجاجاً على القمع في كشمير جبل طارق ترفض طلبا أميركيا باإلبقاء 
على احتجاز الناقلة اإليرانية

طهران-فــارس:- أعلنــت حكومــة جبــل طــارق، 
ــى حجــز  ــاء عل ــب أميركــي باالبق عــن رفــض طل
 1 دريا")غريــس  "آدريــان  اإليرانيــة  النفــط  ناقلــة 

ــابقة(. الس
بيــان  فــي  طــارق  جبــل  حكومــة  وذكــرت 
امــس األحــد، إنهــا "تلقــت طلبــا أميركيــا مفصــال 
ــط  ــة النف ــادرة ناقل ــد مغ ــاري، لتقيي ــي 16 آب/ الج ف
إجــراءات  لبــدء  تمهيــدا  عنهــا،  المفــرج  االيرانيــة 
األميركيــة"،  المتحــدة  الواليــات  فــي  المصــادرة 
موضحــة ان "الســلطات المركزيــة فــي جبــل طــارق 
ليــس بإمكانهــا أن تطلــب مــن المحكمــة العليــا 
المســاعدة فــي اإلجــراءات التقييديــة التــي طلبتهــا 

المتحــدة". الواليــات 
واضافــت الحكومــة ان "عجــز الســلطة المركزية 
فــي جبــل طــارق عــن االســتجابة للطلــب األميركــي 
هــو نتيجــة لقوانيــن االتحــاد األوروبــي، واالختــالف 
فــي تطبيــق أنظمــة العقوبــات علــى إيــران بيــن 

أوروبــا والواليــات المتحــدة".
ــل  ــن قب ــان أن اجــراءات الحظــر م وأوضــح البي
فــي  المطبقــة   – إيــران  ضــد  األوروبــي  االتحــاد 
جبــل طــارق – أقــل بكثيــر مــن تلــك المطبقــة فــي 

الواليــات المتحــدة!!

خرازي: استعادة ناقلة النفط 
يعد انتصارا دبلوماسيا إليران

طهران-مهر:-اكــد رئيــس المجلــس اإلســتراتيجي للعالقــات 
النفــط  لناقلــة  ايــران  اســتعادة  أن  خــرازي  كمــال  الخارجيــة 
المحتجــزة يعــد نكســة لبريطانيــا وانتصــارا دبلوماســيا اليــران.

ايــران  بانهــاء  يتعلــق  فيمــا  خــرازي  وصــرح 
مايــو  شــهر  منــذ  االســتراتيجي  الصبــر  لسياســة 
الماضــى واتخاذهــا اســتراتيجية المقاومــة الفعالــة، 
صــرح: الحــق يجــب أن يقبــض وال يوهــب لإلنســان، 
حقوقهــا  الســتعادة  ايــران  أمــام  الوحيــد  والطريــق 

والوقــوف فــي وجــه الغطرســة هــو المقاومــة.
اســتراتيجية  ان  االســبق:  الخارجيــة  وزيــر  وقــال 
ــا  ــي اتخذته ــوازن الت ــتراتيجية الت ــة واس ــة الفعال المقاوم
الطــرف  اطــار مواجهــة غطرســة  فــي  تأتــي  الحكومــة 
وهــذه  الوحيــد الســتعادة حقوقهــا،  الحــل  وانهــا  االخــر 
االســتراتيجية يجــب ان تســتمر حتــى انهــاء المشــاكل.

عقد جولة محادثات سياسية بين ايران واليابان
طهران-فــارس:- عقــدت فــي طهــران الســبت الجولــة 26 مــن المحادثــات السياســية بيــن الجمهوريــة 

االســالمية واليابــان.
ــرأس الجانــب االيرانــي  وت
ــات مســاعد  ــي هــذه المحادث ف
الخارجيــة للشــؤون السياســية 
عبــاس عراقجــي فيمــا تــرأس 
الوفــد اليابانــي كبيــر مســاعدي 

الخارجيــة تاكــو مــوري.
االجتمــاع  خــالل  وجــرت 
حــول  صريحــة  محادثــات 
وســبل  الثنائيــة  العالقــات 
تطويرهــا حيــث تبــادل الجانبــان 
ــرب آســيا. ــج الفارســي وغ ــة الخلي ــووي واوضــاع منطق ــاق الن ــة باالتف ــورات المتعلق ــول التط ــر ح ــات النظ وجه

ــارة االخيــرة التــي قــام بهــا رئيــس  كمــا اشــار مســاعدا الخارجيــة االيرانــي واليابانــي الــى اهميــة الزي
وزراء اليابــان شــينزو آبــي الــى طهــران قبــل فتــرة، واعربــا عــن الرغبــة بمواصلــة المشــاورات السياســية علــى 

مســتوى عــال بيــن الجانبيــن.

عراقجي: طالما يتم تامين مصالح ايران 
سنبقى في االتفاق النووي

خالل اربعة اشهر..

ازدياد عدد السياح االجانب الوافدين 
الى ايران بنسبة 50 %

ــاد  ــة المــادة 90 فــي مجلــس الشــورى االســالمي عــن ازدي ــن المتحــدث باســم لجن ــا:- اعل طهران-ارن
عــدد الســياح االجانــب الوافديــن الــى ايــران بنســبة 50 بالمائــة.

وقــال محمــد رضــا اميــر حســن خانــي انــه وفقــا لمــا اعلنــه رئيــس منظمــة التــراث الثقافــي فقــد ازداد 
عــدد الســياح االجانــب الوافديــن الــى ايــران بنســبة 50 بالمائــة خــالل االشــهر االربعــة االولــى مــن العــام 

الجــاري مــا حقــق عائــدات للبــالد بمقــدار 180 تريليــون تومــان. 
واضــاف، ان منظمــة التــراث الثقافــي والســياحة واالعمــال اليدويــة اتخــذت اجــراءات لدخــول الرســاميل 
الــى البــالد ومنهــا اصــدار البطاقــات االلكترونيــة للتســهيل فــي عمليــة الشــراء والســياحة للســياح االجانــب.

عرض فيلم "البحث عن فريدة" المرشح 
الوسكار 2020 على االنترنت

ــي  ــا المشــارك ف ــط وفدن ــارس:- أحب طهران-ف
المؤتمــر االخيــر لمنظمــة المالحــة العالميــة الــذي 
قــرار  علــى  التصويــت  شــهر،  نحــو  قبــل  انعقــد 
ــن  ــارات حــول االم ــركا واالم ــه امي مناهــض اقترحت

ــان. ــر عم ــز وبح ــق هرم ــي مضي ــي ف المالح
وقــال مســاعد رئيــس منظمــة الموانــئ والمالحــة 
ــه امــس االحــد  ــى ب ــح أدل ــي تصري ــل اســالمي، ف جلي
بمناســبة يــوم المــالح االيرانــي ويــوم المالحــة العالمية، 
االخيــر  المؤتمــر  فــي  المشــارك  االيرانــي  الوفــد  إن 
لمنظمــة المالحــة العالميــة أعــاق التصويــت لصالــح قرار 
مناهــض اليــران حــول االمــن المالحــي بفضــل حضــوره 

الفاعــل والناشــط فــي المؤتمــر المذكــور.
واضــاف: تعــد إيــران اليــوم مــن الــدول الرائــدة 

فــي مجــال الشــحن، وطرًفــا فــي 30 
اتفاقيــة وبروتوكــوال ، وتعهــدت دائمًــا 
فــي  الدوليــة  للمعاييــر  باالمتثــال 
الوطنــي  البحــري  مجــال األســطول 
ــان  ــة واالم ــات المالحي ــر الخدم وتوفي
هرمــز  مضيــق  فــي  اإلســتراتيجي 
الفارســي  والخليــج  عمــان  وخليــج 
باســتمرار مــن خــالل إنتــاج الخرائــط 

وغيرهــا. المحدثــة  البحريــة 
ــرض االســتكبار  ــد ف ــه بع ــع: إن وتاب
العالمــي الحظــر الظالــم علــى ايــران واجــه قطــاع 
الصناعــات والشــحن البحــري فــي البــالد الصعوبــات 
ــة  اال إن ايــران حكومــة وشــعبا ســتجتاز هــذه المرحل
ــة.  ــا الداخلي ــا وامكاناته ــى طاقاته ــاد عل بفضــل االعتم
ونــوه الــى إن ايــران تعــد اليــوم واحــدة مــن 
معاييــر  حيــث  مــن  العالــم  فــي  الرائــدة  الــدول 
وهــي  البحريــة  الشــهادات  وإصــدار  التدريــب 
مدرجــة فــي القائمــة البيضــاء فــي منظمــة المالحــة 
العالميــة والســفن التــي تحمــل علــم ايــران تتســم 
بالمواصفــات المناســبة فــي مجــال أنظمــة المراقبــة 

والتفتيــش فــي مناطــق العالــم.

الخارجيــة  وزيــر  مســاعد  قــال  طهران-ارنــا:- 
للشــؤون السياســية عبــاس عراقجــي : طالمــا يتــم 
تاميــن مصالــح ايــران , فــأن ايــران ســتبقى فــي 

االتفــاق النــووي وســتواجه اي اعتــداء بالمثــل .

واضــاف عراقجــي خــالل حضــوره اجتمــاع 
الشــورى  مجلــس  فــي  المســتقلين  تكتــل 
ــة  ــاز بموافق ــووي يمت االســالمي ان نشــاطنا الن
دوليــة وطالمــا يتــم تاميــن مصالــح ايــران , فــأن 
ــووي وســتواجه  ــاق الن ــي االتف ــران ســتبقى ف اي

اي اعتــداء بالمثــل.
وقــال ايضــا ان وزارة الخارجيــة لطالمــا قامــت 
بدحــض المؤامــرات االمريكيــة واعــدت الخطــط 
الالزمــة لمنــع االجمــاع ضدهــا بمحوريــة امريــكا 

ــك.    ــي ذل ــة ف ــت ناحج وكان

طهران-ارنــا:- ســيتم عــرض الفيلــم الوثائقــي 
ــوان »البحــث  ــي المرشــح الوســكار 2020 بعن االيران

عــن فريــدة« علــى شــبكة االنترنــت.
ــي »آزاده  ــم مــن اخــراج الثنائ ــدأ عــرض هــذا الفيل وب
هاشــور  موقــع  علــى  عطايــي«  و»كــوروش  موســوي« 
.2z4Khrl/http://bit.ly : االنترنتــي علــى الرابــط التالــي

وتــدور قصــة الفيلــم حــول امــرأة تســمى فريــده 
قــد تركهــا والديهــا فــي صغرهــا بمرقــد االمــام الرضــا)ع( 
قبــل 40 عامــا وبعــد انتقالهــا الــى الميتــم تبناهــا زوجيــن 
ــران الول  ــى اي ــرت ســافرت ال ــا كب ــد م ــن وبع هولنديي

ــة. ــا الحقيقي ــزور مســقط راســها وعائلته مــرة لت

ــى  ــدة« ال ــن فري ــث ع ــم »البح ــل فيل ــا تأه كم
الدوليــة بمهرجــان فالهرتيانــا  المســابقة  قســم 
الــذي ســيقام فــي الفتــرة بيــن 20 حتــى 26 ســبتمبر 

ــرم الروســية. ــة ب ــي مدين ــول 2019 ف /ايل
ــات  ــي المهرجان ــز ف ــدة جوائ ــور  ع ــم المذك ــال الفيل ون
المحليــة والدوليــة بمــا فيهــا جائــزة الرئيــس التتــاري الكثــر 

ــا لالنســانية فــي مهرجــان كازان الروســي. االفــالم حب
بيــك  مهرجــان  فــي  الفيلــم  عــرض  كمــا 
اســكاي االمريكــي وفلورنســا االيطالــي واوكرانيــا 
ومهرجــان  الروســي  وكازان  التركــي  واســطنبول 
الشــرقية وزوريــخ السويســري. جنيــف لالفــالم 

طهران-فــارس:- نظــم عــدد كبيــر 
مكتــب  أمــام  تجمعــا  الطلبــة  مــن 
بطهــران  المتحــدة  األمــم  منظمــة 
المســلمين  قمــع  بحمــالت  تنديــدًا 

الهنديــة. فــي كشــمير 
تنــدد  الفتــات  الطــالب  ورفــع 
بقتــل المســلمين فــي كشــمير ودعــوا 
الدوليــة  والمنظمــات  المســؤولين 
بعــدم  اإلنســان  بحقــوق  المعنيــة 
التــي  الجرائــم  إزاء  الصمــت  التــزام 

المســلمين. بحــق  الهنديــة  الحكومــة  تمارســها 
كمــا أصــدر الطــالب بيانــًا جــاء فيــه أن الحكومة 
الهنديــة تمــارس اليــوم ظلمــًا ســافرًا بحــق شــعب 
المعنيــة  بالمنظمــات  ونــددوا  األعــزل  كشــمير 
بحقــوق اإلنســان اللتزامهــم الصمــت إزاء الجرائــم 

ــوم. الوحشــية التــي تشــهدها كشــمير الي

طهران-فــارس:- ادانــت الخارجيــة بشــدة علــى لســان 
المتحــدث بأســمها عبــاس موســوي التفجيــر االنتحــاري 
الدمــوي الــذي وقــع فــي حفــل زفــاف فــي كابــل مســاء 
الســبت واســفر عــن مقتــل واصابــة اكثــر مــن 250 شــخصا.

ــن  ــه ع ــى ب ــح ادل ــي تصري ــرب موســوي ف واع
االفغانــي الســيما  والشــعب  للحكومــة  مواســاته 
العمــل  هــذا  فــي  والمصابيــن  الضحايــا  عوائــل 
الالانســاني ، واكــد دعــم الجمهوريــة االســالمية 

وشــعبا. حكومــة  الفغانســتان 
ــو  ــة مرتكب ــم الخارجي ــدث بأس ــف المتح ووص
ــانية  ــداء االنس ــم اع ــة بانه ــال االجرامي ــذه االعم ه
والســالم وامــن واســتقرار افغانســتان والمنطقــة، 
مضيفــا: تمــر أفغانســتان بفتــرة صعبــة وحاســمة 
توجــد فيهــا العديــد مــن المشــكالت والعقبــات، 

يمكنهــا  أفغانســتان  ان  مــن  ثقــة  علــى  ونحــن 
التغلــب علــى هــذه المشــكالت مــن خــالل اتحــاد 
الحكومــة والشــعب وجميــع المجموعــات واألعــراق 
مشــرق  مســتقبل  لرســم  والبصيــرة،  والصبــر 
لألجيــال القادمــة، وســتبقى ايــران دائمــا بجانبهــا.

وكان متحــدث باســم وزارة الداخليــة األفغانيــة 
ــد أن  ــس األح ــن ام ــر م ــت مبك ــي وق ــرح ف ــد ص ق
ــوا وأصيبــوا بجــروح  العشــرات مــن األشــخاص قتل
أفــراح  قاعــة  فــي  وقــع  انتحــاري  تفجيــر  جــراء 

بالعاصمــة األفغانيــة كابــل مســاء يــوم الســبت.
ــوا واصيــب  وذكــرت التقاريــر ان نحــو 70 شــخصا قتل

اكثــر مــن 180 آخريــن فــي هــذا التفجيــر االنتحــاري.

الرضــا  عبــد  الداخليــة  وزيــر  طهران-فارس:-أعلــن 
رحمانــي فضلــي عــن التوقيــع علــى مذكــرة تفاهــم مــع العراق 

تتضمــن فتــح منفــذ خســروي الحــدودي بيــن البلديــن.
بــه  أدلــى  تصريــح  فــي  فضلــي،  رحمانــي  وقــال 
خــالل لقائــه نظيــره العراقــي ياســين الياســري، أنــه 
وفــق مذكــرة التفاهــم الموقعــة فــإن تأشــيرات الدخــول 
ــات  ــتوى الخدم ــا إن مس ــت كم ــد الغي ــن ق ــن البلدي بي
والتســهيالت المقدمــة فــي المجــاالت االخــرى ســيزداد 
الســيما لــزوار اربعينيــة االمــام الحســين عليــه الســالم.

ــورة  ــم المذك ــرة التفاه ــق مذك ــه وف وأضــاف: إن
ــا. ــة أيض ــق الحدودي ــي المناط ــن ف ــيتعزز االم س

أن  موضحــًا:  العراقيــة،  الحكومــة  بتعــاون  وأشــاد 
ومنهــا  القضايــا  مــن  العديــد  تابــع  الجمهوريــة  رئيــس 
ــارة االربعينيــة، خــالل زيارتــه لبغــداد، وسنشــهد فتــح  الزي
منفــذ خســروي الحــدودي وكذلــك الغــاء تأشــيرات الدخــول 
ــي المجــاالت االخــرى. ــز الخدمــات والتســهيالت ف وتعزي

ولفــت الــى أن اجتمــاع اليــوم ووفــق مذكــرة 
مثــل  المســائل  جميــع  شــملت  حيــث  التفاهــم 
والعالقــات  والحــدود  واألمــن  الثنائيــة  العالقــات 

بيــن الشــرطة ، ووصــف مذكــرة 
بمثابــة  المذكــورة  التفاهــم 
تعزيــز  نحــو  كبيــرة  خطــوة 
العالقــات  وتوطيــد  التعــاون 
كال  فــي  الظــروف  وتحســين 

ومحافظاتهمــا. البلديــن 
وزيــر  قــال  جهتــه  مــن 
ياســين  العراقــي  الداخليــة 
التفاهــم  مذكــرة  أن  الياســري 
االيرانــي  الجانــب  الموقعــة مــع 
ترمــي لتســهيل ســفر زوار االمــام 
الحســين عليــه الســالم وانــه يفخــر بتقديــم الخدمــات 

الســبيل. بهــذا  والثــواب  االجــر  واكتســاب  لهــم 
بالنظــر  إنــه   ، تصريــح  فــي  الياســري،  وقــال 
االيرانييــن  للزائريــن  الدخــول  تأشــيرة  الغــاء  الــى 
كبيــرة  أعبــاًء  فــإن  العــراق  الــى  المتوجهيــن 
ــهيل  ــدف تس ــت به ــد خّف ــالده ق ــي ب ــؤولين ف للمس

الزائريــن.  البقية على الصفحة7تحــرك 

خطاب القائد المنتصر
ــب  ــي عق ــك الحوث ــد المل ــم انصــار اهلل عب الخطــاب التاريخــي والشــامل لزعي
ــى الحــدود الســعودية-  ــل نفطــي عل ــر حق ــة واالســتراتيجية الكب ــة الموجع الضرب
االماراتيــة الــذي يقــدر مخزونــه النفطــي بمليــار برميــل وانتــاج يومــي يتجــاوز 
المليــون برميــل هــو رســالة قويــة لداعمــي الريــاض قبــل آل ســعود بــان حليفكــم 
بــات فــي مهــب الريــح وانــه ال ضمانــة بعــد اليــوم ان يصلكــم النفــط منــه بانتظــام.. 
انــه خطــاب المنتصــر والواثــق مــن نفســه بــان الحــرب باتــت تشــارف علــى نهاياتهــا 
وعلــى المعنييــن باالمــر ان يفكــروا مليــا قبــل ان يفرطــوا بمصالحهــم الن مســتقبل 
المنطقــة ودولهــا ســيصبح بيــد ابنائهــا وليــس الحــكام التــي انتهــت صالحيتهــم.

خطــاب القائــد الحوثــي كان بمثابــة خارطــة طريــق للمنطقــة واليمــن ومســتقبله 
حيــث دعــى الــى وقــف فــوري للعــدوان الن اســتمراره ســيترك آثــار كارثيــة علــى 
دول العــدوان ان لــم ترتــد علــى اعقابهــا. فضربــات ابنــاء اليمــن الســاحقة واصرارهــم 
علــى تطويــر امكاناتهــم القتاليــة ال يــدع اي مجــال للشــك بــان تــوازن الردع ســيميل 
الــى صالحهــم والضربــة االخيــرة لحقــل الشــيبة النفطــي والتــي وصفــت بـــ »عمليــة 

تــوازن الــردع االولــى« خيــر دليــل علــى ذلــك.
امــا مــا طرحــه حــول تموضــع اليمــن فــي محــور المقاومــة كطــرف فاعــل يؤكــد 
ــذا المحــور  ــي ه ــر ف ــد والمؤث ــد المنتصــر بمســتقبل اليمــن الصاع ــة هــذا القائ ثق
الــذي يشــهر بعدائــه للهيمنــة االميركيــة والوجــود الصهيونــي فــي المنطقــة وهــذا 
ــح جــزءا ال  ــل موقعــه فــي محــور المقاومــة واصب ــى ان اليمــن احت ــوي عل مؤشــر ق

ــح. ــه يصبــب محــور المقاومــة والعكــس صحي ــا يصبب ــه وان م يتجــزا من
امــا علــى الصعيــد الداخلــي فــكان خطابــه سياســيا وخارطــة طريــق الخــراج 
البلــد مــن محنتــه، فــاول مــا اكــد عليــه كحجــر اســاس هــو وحــدة اليمــن بشــماله 
وجنوبــه وعــدم التفريــط بحبــة تــراب مــن ارضــه حيــث دعــى كل االطــرف الداخليــة 
الــى الحــوار لكنــه اســتثنى المتآمريــن مــن امثــال هــادي وفريقــه لكــن دعوتــه 
للمخدوعيــن مــن امثــال االصــالح والمجلــس االنتقالــي الجنوبــي العــودة الــى 

ــاء اليمــن. ــاون لبن ــدة الشــراكة والتع ــى قاع حضــن الوطــن عل
ان دعــوة القائــد الحوثــي الــى احــالل الســالم فــورا فــي اليمــن رســالة الــى 
العالــم بــان اتركــوا اليمــن البنائــه فانهــم قــادرون علــى حــل مشــاكلهم وهــذا مــا 
بــدأ العالــم يتلمســه، فاجتمــاع طهــران الــذي ضــم وفــدا مــن انصــار اهلل مع ســفراء 
اكبــر اربــع دولــة اوروبيــة هــي فرنســا وبريطانيــا والمانيــا وايطاليــا ومشــاركة 
ايرانيــة خيــر دليــل علــى ذلــك، حيــث اجمــع المشــاركون علــى وقــف العــدوان 
علــى اليمــن فــورا والوصــول الــى حــل ســلمي والتعجيــل بارســال المســاعدات 
ــددة نتيجــة للحــرب  ــات متع ــن ازم ــي م ــذي يعان ــد ال ــذا البل ــى ه االنســانية ال
الظالمــة التــي فرضتهــا دول تحالــف العــدوان الســعودي منــذ اكثــر مــن خمــس 
ســنوات ناهيــك عــن حــرب التجويــع البشــعة التــي تعتبــر مــن »جرائــم الحــرب« 

التــي يعاقــب عليهــا القانــون الدولــي.
القائــد الحوثــي وبخطابــه قبــل النصــر النهائــي رســم المالمــح المســتقبلية 
ــا  ــعوب وحقوقه ــرم ارادة الش ــه يحت ــي ان ــن يدع ــى م ــا وعل ــا وخارجي ــن داخلي لليم
المشــروعة فليحجــز لــه مكانــا فــي هــذا البلــد الســعيد الــذي يضــرب جــذوره 

وحضارتــه فــي اعمــاق التاريــخ.
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