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األمن البرلمانية: حكومة عبد المهدي..تتمة
واعتبر صاغية ان هناك فسادٌ تستحيل مقاومته في ظّل تكالب الجماعات وتناهُش الخارج.

وشبّه الكاتب، الحدث العراقي باللبنانيّ، والعنواُن هو إيّاه: العجز في األساسيات.
وقــال ان عالمــات العجــز كثيــرة، لعبــد المهــدي، ومنهــا تطبيــق األوامــر الديوانيّــة التــي يصدرهــا، معتبــرا ان اســتعصاء األساســيات هــذا جعــل الحكــم يعــادل الحــوار، لكــنْ 

يُخشــى أن يــدوم الحــوار ثــمّ يلــد حــوارًا قبــل انتهــاء األمــر إلــى حــوار آخــر. هكــذا ال يبقــى للعراقييــن إاّل الصبــر بوصفــه مفتــاح الفــرج.
وقال ان ما يزيد األمور استعصاًء أّن عبد المهدي يستخدم الدَرَج حين يصعد، فيما الوضع اإلقليمي يستخدم المصعد.

ــة خاليــة مــن أي  ــه فــي اعتقــادي ال يوجــد فــي العــراق شــعب عراقــي بعــد، بــل توجــد تكتّــالت بشــريّة خياليّ ــه بالقــول: أقــول وقلبــي مــآن أســى، أنّ وختــم مقال
فكــرة وطنــيّ

مــن جانبهــا قالــت صحيفــة مليتــري تايمــز العســكرية االميركيــة ان قــرار الحكومــة العراقيــة إلــزام التحالــف الدولــي بأخــذ موافقتهــا قبــل االذن بتحليــق طائراتــه ســيقوض 
جهــود مكافحــة االرهــاب.

وتشــير الصحيفــة فــي تقريــر لهــا أن المســؤولين العســكريين االميركييــن يحتاجــون االن الحصــول علــى موافقــة عراقيــة قبــل اطــالق اي عمليــات عســكرية جويــة، 
ــة الخاصــة  ــات الجوي ــك الطلع ــا تل ــة بضمنه ــر المخول ــة غي ــات الجوي ــى الطلع ــد المهــدي حظــرا عل ــراق عــادل عب ــوم مــن اعــالن رئيــس وزراء الع ــد ي وهــذا التحــول جــاء بع

ــي.  ــف الدول بالتحال
واســتنادا لبيــان صــدر ة عــن البنتاغــون فــان قــادة عســكريين كبــارا ضمــن قيــادة العمليــات المشــتركة للتحالــف الدولــي التقــوا بمســؤولين عســكريين عراقييــن لمناقشــة 

التفويــض بخصــوص الحصــول علــى موافقــة مســبقة لتســيير أي طائــرة هيليكوبتــر أو طائــرة مســيرة أو طائــرة مقاتلــة .
ــادة العمليــات الخاصــة االميركيــة فــي التحالــف فــان ادخــال نظــام جديــد قــد يطيــل مــن فتــرة االســتجابة  ــرد الســريع ضمــن قي واســتنادا لمديــر ســابق فــي قــوات ال

ــة . ــات الجوي ــات الطلع لطلب
وقــال عميــد القــوة الجويــة المتقاعــد روبــرت هولمــز، فــي لقــاء مــع صحيفــة ملتــري تايمــز ا: »القلــق االكبــر بهــذا الخصــوص ســيكون فــي حــال وجــود نــداء عاجــل يتطلــب 

ردا ســريعا لقــوات فــي وضــع خطــر. قــوات الــرد الســريع يجــب ان تكــون اســتجابتها بــدون تأخيــر لكــي تصــل فــي الوقــت المناســب للقــوات التــي تحتــاج الــى اســناد«.

»الجهاد االسالمي« و»حماس«: جرائم..تتمة
وأوضحــت الصحيفــة اليســارية فــي افتتاحيتهــا امــس األحــد، أن »الفظاظــة التــي أظهرتهــا الحكومــة اإلســرائيلية برئاســة نتنياهــو تجــاه النائبتيــن األمريكيتيــن رشــيده 

طليــب وإلهــان عمــر، ال تمثــل إال الضــرر الــذي ألحقتــه بعالقــات تــل أبيــب مــع واشــنطن«.
ونوهــت إلــى أن »ســلوك نتنياهــو المتقلــب بشــأن إقــرار دخــول طليــب وعمــر إلــى إســرائيل )فلســطين المحتلــة(، هــو دليــل حاســم علــى أن نتنياهــو لــم يعــد مناســبا 

لقيــادة إســرائيل«، مؤكــدا أن »نتنياهــو يعــرض للخطــر عالقــات إســرائيل مــع حليفتهــا المركزيــة«.
وأضافــت أن »الســخافة التــي دفعــت إســرائيل ألن تقاتــل منتقــدي االحتــالل، وولــدت قانــون المقاطعــة، انكشــفت كلغــم دبلوماســي، فقبــل نحــو شــهر علــم أن عمــر 

وطليــب، المؤيدتيــن لحركــة المقاطعــة تعتزمــان زيــارة إســرائيل«.
مــن جهتهــا ذكــرت هيئــة اإلذاعــة والبــث الحكومــي فــي إســرائيل أن حــزب »األزرق- األبيــض« الــذي يتزعمــه رئيــس األركان الســابق بانــي جانتــس ويضــم نخبــة 
مــن العســكريين الســابقين، ينــوي إبــرام اتفــاق مــع زعيــم حــزب »إســرائيل بيتنــا« أفيجــدور ليبرمــان لتحقيــق أعلــى أصــوات فــي االنتخابــات التــي ســتجرى فــي ســبتمبر 

المقبــل، لتفويــت فــرص فــوز حــزب الليكــود.
وأضافــت الصحيفــة أنــه فــي حــال إبــرام االتفــاق فــإن حــزب »ليبرمــان« ســيدخل ضمــن التشــكيل الحكومــي القــادم ، وبــه يضمــن حــزب« جانتــس« تشــيكل الحكومــة 

الجديــدة متفوقــًا علــى حــزب الليكــود بزعامــة بنياميــن نتنياهــو.
وتأتــي مســاعي »جانتــس« فــي أعقــاب تقاريــر إســرائيلية تشــير إلــى أن نتنياهــو رشــح رئيــس جهــاز الموســاد الحالــي يوســي كوهيــن لتولــي منصــب رئيــس الــوزراء 

خلفــًا لــه نظــرًا لثقتــه الكبيــرة فيــه.

وزير الداخلية العراقي: مذكرة..تتمة
واضاف: إن مساعي مسؤولي بالده مع القوات االمنية تصب في مسار تسهيل سفر الزوار المتوجهين الى زيارة العتبات المقدسة في العراق.

وتابــع: إن الهــدف مــن زيارتــه اليــران يتمثــل بالتباحــث حــول تعزيــز التعــاون بيــن البلديــن فــي الشــؤون االمنيــة وكذلــك فــي مجــاالت الحــدود وتســهيل ســفر زوار 
اربعينيــة االمــام الحســين عليــه الســالم.

ونــوه الــى أن مذكــرة التفاهــم التــي تــم التوقيــع عليهــا بيــن وزارتــي داخليتــي البلديــن يــوم االحــد ترمــي لتســهيل ســفر الزائريــن المتوجهيــن لزيــارة االربعينيــة فــي 
العــراق.

ولفت الى أن منفذ خسروي الحدودي سيفتح ايضا وهو ما سيخفف من أعباء المنافذ الحدودية االخرى ويسهل من حركة الزائرين.
واكد أن وزارة الداخلية العراقية ستقوم بجميع الخطوات الرامية لتعزيز االمن في مجال دخول وخروج الزائرين.

رئيس الجمهورية: الحظر األميركي..تتمة
وشــدد رئيــس الجمهوريــة علــى اســتعداد طهــران لتوســيع العالقــات االقتصاديــة مــع رومــا، مضيفــا، ان الوضــع الحالــي مؤقــت وان ســلوك الحكومتيــن وجهودهمــا للحفــاظ 

علــى العالقــات وتطويرهــا ســتبقى فــي الذاكــرة التاريخيــة للبلديــن.
كمــا أثنــى الرئيــس روحانــي علــى دور إيطاليــا البنــاء واإليجابــي خــالل المفاوضــات النوويــة، قائــال إنــه بعــد االتفــاق النــووي، كانــت هنــاك أيضــا عالقــات اقتصاديــة بنــاءة 

وإيجابيــة للغايــة بيــن البلديــن، واليــوم يجــب أن نواصــل هــذا المســار فــي ظــل اإلرادة السياســية للحكومتيــن.
وقدم السفير اإليطالي الجديد في طهران، أوراق اعتماده للرئيس روحاني، مؤكدا أن روما تريد توسيع العالقات في جميع المجاالت مع طهران. 

ــر  ــة، أمــر يثي ــدان المنطق ــة فــي أي مــن بل ــوات أجنبي ــدى طهــران، إن وجــود ق ــد ل ــدى تســلمه أوراق اعتمــاد الســفير االفغانــي الجدي اكــد الرئيــس حســن روحانــي ل
ــد. ــم يفيــد ولــن ينفــع أمــن هــذا البل ــى ثقــة إن الوجــود العســكري األمريكــي فــي أفغانســتان ل المشــاكل، ونحــن عل

وقــال، انــه يجــب أن يعلــم الشــيعة والســنة وباقــي اتبــاع األديــان المختلفــة أنهــم أعضــاء فــي عائلــة كبيــرة تســمى أفغانســتان وأنــه يجــب علــى الجميــع الســعي مــن 
أجــل وحــدة بلدهــم.

وقــال رئيــس الجمهوريــة ، أن إيــران وأفغانســتان تتمتعــان بالعديــد مــن القواســم التاريخيــة والثقافيــة، وقــد عاشــا جنبــا الــى جنــب لعــدة قــرون، مضيفــا ان طهــران تدعــم 
الســيادة والوحــدة الوطنيــة ألفغانســتان ومســتعدة دائمــا الحــالل األمــن الدائــم والســالم والتماســك الوطنــي فــي افغانســتان.

كما وصف ، األعمال اإلرهابية في أفغانستان بأنها أعمال مشينة ومؤلمة، وأدان األعمال اإلرهابية األخيرة في افغانستان.
وبعــد تقديــم اوراق اعتمــاده للرئيــس روحانــي، هنــأ الســفير األفغانــي الجديــد فــي طهــران، »عبــد الغفــور ليــوال«، ، بمناســبة حلــول عيــد الغديــر، كمــا أعــرب عــن تقديــره 

لدعــم إيــران لحكومــة أفغانســتان وشــعبها.
كما اعتبر الرئيس روحاني العالقات مع بنغالدش البلد االسالمي الكبير لطالما كانت ودية معربا عن امله تنميتها في جميع المجاالت.

وطالــب الرئيــس روحانــي خــالل تســلمه أوراق اعتمــاد ســفير بنغــالدش الجديــد فــي طهــران تنميــة العالقــات االقتصاديــة بيــن إيــران وبنغــالدش وقــال إن طهــران وداكار 
تربطهمــا مشــتركات ثقافيــة كثيــرة معلنــا اســتعداد إيــران لتنميــة العالقــات فــي المجــاالت السياســية و االقتصاديــة والثقافيــة أكثــر فأكثــر.

وخــالل اللقــاء قــدم ســفير بنغــالدش الجديــد لــدى طهــران »ا.ف.م غوســال اعظــم ســارکار« أوراق اعتمــاده إلــى الرئيــس روحانــي مبلغــا تحيــات رئيــس جمهوريــة و 
ورئيــس وزراء بلــده مبينــا أن مهمتــه فــي طهــران ســتكون تنميــة العالقــات بيــن البلديــن علــى جميــع األصعــدة.

في ذكرى "يوم العهد المعهود" المباركة..

بيعة الغدير .. أقرار بعبودية الله ووالية رسوله 
*جميل ظاهري

ــة  ــاداة أمويــة مســعى لقلــب الحقائــق التــي دارت فــي مســيرة الدول ال يمكــن إنــكار أن التاريــخ االســالمي ب
االســالمية منــذ تأسيســها علــى عهــد الرســول األعظــم صلــى اهلل عليــه وآلــه وســلم، لــذا هــو ملــيء وحافــل باســماء 
قــادة وحــكام ووالة طغــاة وبغــاة ناقضيــن للعهــد ناكثيــن للوعــود قاســطين منافقيــن مارقيــن قســاة ظلمــة شــوهوا 
صــورة االســالم المحمــدي األصيــل، وعملــوا جاهديــن خالفــًا لمــا أمرهــم اهلل ســبحانه وتعالــى وأوصاهــم بــه رســول 
المحبــة والمــودة الصــادق األميــن )ص( فأدمــوا قلبــه الحنــون وظلمــوا وقتلــوا وهجــروا أهــل بيتــه اإلبــاة المياميــن 

عليهــم الســالم وشــيعتهم ومحبيهــم وأنصارهــم منــذ يــوم الســقيفة حتــى يومنــا هــذا .
عمليــة التضليــل علــى واقعــة الغديــر والعمــل علــى إيجــاد لغــط وشــكوك فــي حقيقتهــا ومصداقيتهــا كأمــر ألهــي، 
أكبــر اإلنحرافــات وأكثرهــا قســاوة للقــوم ضــد حقيقــة ورســالة االســالم التــي بعــث مــن أجلهــا الرســول األكــرم )ص(؛ 
بعــد أن كان كبــار القــوم قــد تســابقوا بحضــور خاتــم النبييــن )ص( وأكثــر مــن 130 ألــف حــاج معلنيــن الواليــة لعلــي 
بــن أبــي طالــب )عليــه الســالم( أميــرًا عليهــم مصافحينــه ومناديــن بأعلــى األصــوات "بــخ بــخ لــك يــا علــي أصبحــت 
وأمســيت مــوالي ومولــى كل مؤمــن ومؤمنــة" بعــد الخطبــة الغــراء للرســول األعظــم )ص( قالهــا فــي حــق واليــة 
علــي بــن أبــي طالــب كوصــي دون فصــل مــن بعــده، بعــد أن نزلــت عليــه اآليــة الكريمــة " يَــا َأيُّهَــا الرَّسُــوُل بَلِّــْغ 
ــاِس ِإنَّ اهلّلَ اَل  ــكَ وَِإن لَّــمْ تَْفعَــْل َفمَــا بَلَّغْــتَ ِرسَــاَلتَهُ وَاهلّلُ يَعْصِمُــكَ مِــنَ النَّ مَــا ُأنــِزَل ِإَليْــكَ مِــن رَّبِّ

يَهْــدِي اْلَقــوْمَ اْلَكافِِريــنَ" ســوره المائــدة: 67.
روي أّن أبــا قحافــة )والــد أبــو بكــر( كان بالطائــف لمّــا ُقبــض رســول اهلل )صلــى اهلل عليــه وآلــه(، وبويــع ألبــي بكــر )فــي 
الســقيفة(.. فكتــب لوالــده كتابــًا عنوانــه: "مِــن خليفــة رســول اهلل إلــى أبــي قحافــة، أمــا بعــد: فــإّن النــاس قــد تراضــوا بــي، 
فإنّــي اليــوم خليفــة اهلل، فلــو قدمــت علينــا كان أقــرّ لعينــك". قــال: فلمــا قــرأ أبــو قحافــة الكتــاب قــال للرســول: مــا منعكــم مــن 
علــي؟ قــال )الرّســول(: هــو حــدث الســنّ، وقــد أكثــر القتــل فــي ُقريــش وغيرهــا، وأبــو بكــر أســنّ منــهُ!!! قــال أبــو قحافــة: إن 
كان األمــر فــي ذلــك بالســنّ، فأنــا أحــقُّ مــن أبــي بكــر، لقــد ظلمــوا عليّــًا حّقــه، وقــد بايــع لــه النبــيّ )ص( وأمرنــا ببيعتــه!!!.

ثــم كتــب إليــه: "مــن أبــي قحافــة الــى ابنــه أبــي بكــر أمــا بعــد ، فقــد أتانــي كتابــك فوجدتــه كتــاب أحمــق، ينقــض 
بعضــه بعضــاً، مــرّة تقــول: خليفــة رســول اهلل )ص(!!! ومــرة تقــول: خليفــة اهلل !!! ومــرّة تقــول: تراضــىک بــي النّــاس!!! وهــو 
أمــر ملتبــس، فــال تدخُلــنّ فــي أمــٍر يصعــب عليــك الخــروج منــه غــداً، ويكــون عقبــاك منــه الــى النــار والندامــة ومالمــة 
النفــس اللوّامــة لــدى الحســاب بيــوم القيامــة، فــإّن لألمــور مداخــل ومخــارج وأنــت تعــرف مــن هــو أولــى بهــا منــك، فراقــب 
اهلل كأنّــك تــراه وال تدعــنّ صاحبهــا، فــإّن ترْكهــا اليــوم أخــفّ عليــك وأســلم لــك.. والســالم" - )مباهــج المهــج للشــيخ قطــب 
الديــن الكيــدري/ الفصــل الرابــع، شــرح النهــج إلبــن أبــي الحديــد )المعتــزل( جــزء 1  ص/222، بحــار األنــوار للمجلســي جــزء 

8  ص/88، واالحتجــاج للعالمــة الطبرســي جــزء 1 ص/226(
مســألة بيعــة الغديــر، بــكل إيحاءاتهــا وإشــاراتها، تركــت آثارهــا العميقــة فــي الكيــان االســالمي العــام، حيــث 
اســتطاعت بــكل تفاعالتهــا والمواقــف الســلبية وااليجابيــة منهــا أن تختصــر كل التاريــخ االســالمي فــي حركــة التنــوع 
واالختــالف والصــراع. ومــن أهــم خصوصياتهــا انهــا لــم تــدع مجــااًل للعــذر مــرة اخــرى بالعــودة الــى الجاهليــة والشــرك 
والضاللــة والظلــم والطغيــان والجبــروت كمــا هــو الحــال فــي عالمنــا العربــي، بعــد أن تــم إكمــال الديــن علــى يــد الرســول 
االكــرم )ص( ليتمهــا بواليــة أئمــة الهدايــة الربانيــة علــي بــن أبــي طالــب وأهــل بيتــه المياميــن عليهــم الســالم أجمعيــن.
تلــك الحادثــة العظيمــة التــي ولــد فيهــا "عيــد الغديــر" األغــر عيــد اهلل األكبــر الــذي ســمي فــي الســماء بـ"يــوم 
العهــد المعهــود" وفــي األرض بـ"يــوم الميثــاق المأخــوذ والجمــع المســؤول" ونعيــش هــذه األيــام ذكــراه الحميــدة لعلها 
تعيدنــا الــى الصــواب وطريــق االســالم المســتقيم طريــق اهلل ســبحانه وتعالــى ورســوله )ص( واألئمــة مــن أهــل 
بيتــه الهــداة المياميــن والة أمرنــا ونهــج إســتقامتنا كمــا قــال فــي كتابــه الحكيــم "ياأيهــا الذيــن آمنــوا أطيعــوا اهلل 

وأطيعــوا الرســول وأولــي األمــر منكــم"- النســاء 59. 
ففــي هــذا اليــوم أكمــل اهلل ســبحانه وتعالــى دينــه القويــم للبشــرية جمعــاء وأتــم نعمتــه عليهــم بإختيــاره لالمــام علــي 
بــن أبــي طالــب عليــه الســالم أميــرًا للمؤمنيــن خليفــة لرســوله األعظــم محمــد )ص( دون فصــل الــذي خطــب فــي جمعهــم 
الحاشــد حيــن رجوعهــم مــن "حجــة الــوداع" فــي وادي "خــم" وهــو آخــذًا بيــد وصيــه وأبــن عمــه علــي بــن أبــي طالــب )ع( 
قائــال:" ألســتم تعلمــون؟ ألســتم تشــهدون أنّــي أولــى بــكّل مؤمــن مــن نفســه؟ قالــوا: بلــى، قــال )ص(: فمــن كنــت مــواله 
فــإّن عليّــًا مــواله، اللهــمّ عــاد مــن عــاداه ووال مــن وااله، وانصــر مــن نصــره، وأخــذل مــن خذلــه، وأدر الحــق معــه حيثمــا دار، 
اللهــم هــل بلغــت" -  رواه كبــار علمــاء العامــة قبــل الخاصــة فــي مئــات المســانيد بكتبهــم المعتبــرة والمســندة منهــم: مســلم 
بــن الحجــاج فــي صحيحــه ج2 \325" و"أبــن تيميــة فــي كتــاب منهــاج الســنة" و"العالمــة الســهمودي فــي جواهــر العقديــن" 
والفخــر الــرازي فــي تفســيره الكبيــر مفاتيــح الغيــب" وأبــو الحســن الواحــدي النيســابوري فــي أســباب النــزول" و"الطبــري فــي 
تفســيره الكبيــر" ونظــام الديــن النيســابوري فــي تفســير غرائــب القــرآن" و"البخــاري فــي كتابــه فصــل الخطــاب" وعشــرات 

أخريــن ال يســع للمقــال مــن ذكرهــم جميعــاٌ ، ومــن ثــم نقضــوا العهــد والميثــاق هــذا.
واقعــة "بيعــة الغديــر" تنطــوي بعنوانهــا كميثــاق لألمــة االســالمية ودينهــا الحنيــف ودســتورها القــرآن الكريــم علــى 
خصوصيتيــن مهمتيــن.. األولــى: ظرفيتهــا وقــد تزامنــت مــع آخــر لحظــات الرســالة الربانيــة الخاتمــة حيــث تجلــت مــن 
خاللهــا أرقــى حقيقــة وجوديــة أاّل وهــي "الواليــة"؛ فقــد كان لســان الحــال فيهــا يقــول "ال ديــن بــال واليــة "؛ ألّن الديــن 
ــاع عــن  ــرة للحــق والقانــون اإللهــي. أمــا الثانيــة: مصداقهــا هــو "ولــي اهلل" المتصــدي للدف المفــرَّغ منهــا ماهيتــه مغاي

حريــم هــذه الحقيقــة الدينيــة والمتجلــي فــي شــخص مــن فــدى رســول اهلل صلــى اهلل عليــه و آلــه بنفســه.
ــن األمــة االســالمية مــن صياغــة وجــود جديــد يقيهــا  ــر" يمّك ــادة الــذي جســدته "واقعــة الغدي إّن مفهــوم القي
الضيــاع، ويشــدّ علــى يدهــا مؤمنــا لهــا المســير علــى صــراط مســتقيم، يضمــن لهــا أطــرا ســليمة و قوانيــن 
ــا مــن الزمــن، رغــم تحذيــرات نبيهــا فعــن االمــام علــي أميــر المؤمنيــن عليــه  إســالمية كانــت قــد هجرتهــا ردحً
السَّــالم  أّن رســول اهلل )ص( قــال فــي خطبــة حجــة الــوداع: "... ال ترجعــوا بعــدي كفــارًا يضــرب بعضكــم رقــاب 
بعــض ..." كمــا جــاء فــي المســانيد نقــاًل عــن موســى بــن زكريــا عــن طالــوت بــن عبــاد عــن حمــاد بــن ســلمة عــن 
يونــس عــن الحســن وأبــن ســيرين عــن أبــي هريــرة؛ كمــا رواه "صحيــح مســلم" فــي "كتــاب اإليمــان" نقــاًل عــن 

أبــو بكــر بــن أبــي شــيبة ومحمــد بــن المثنــى وابــن بشــار.
تؤكــد الحقائــق أن واقعــة "غديــر خــم" أوصلــت الديــن الــى كمالــه وأضحــت محــورا لألمــة جمعــاء وضربــة قاضيــة 
للمشــركين والكفــار ومــن ســار علــى ديدنهــم؛ وفــي الوقــت نفســه مَسَــدًا لبــاب االعتــذار أمــام مــن ســوّلت وتســوّل لــه 
نفســه تزييــف حقائــق الديــن االســالمي الحنيــف واألمــر االلهــي المفــروض الطاعــة؛ كمــا قالــت أم أبيهــا ســيدتنا فاطمــة 

الزهــراء عليهــا الســالم: "... وهــل تــرك أبــى يــوم الغديــر ألحــدٍ عــذرا ..." - الخصــال للصــدوق صفحــة 173 .
ــراً وليــس بآخــر، روى المــؤدب عــن أحمــد األصبهانــي عــن الثقفــي عــن يحيــى ابــن الحســن بــن الفــرات،  أخي
عــن هــارون بــن عبيــدة، عــن يحيــى بــن عبــد اهلل بــن الحســن قــال: قــال عمــر حيــن حضــره المــوت: "أتــوب الــى اهلل 
مــن ثــالث: اغتصابــي هــذا االمــر أنــا وأبــو بكــر مــن دون النــاس )الخالفــة بعــد النبــي مــن علــي(، واســتخالفي عليهــم، 

وتفضيلــي المســلمين بعضهــم علــى بعــض" - الخصــال 170/1 بــاب الثالثــة حديــث 225، بتفصيــل فــي الســند.  

واكــد رئيــس الجمهوريــة علــى تنميــة العالقــات مــع بوليفيــا فــي جميــع المجــاالت وقــال : ان منطقتنــا ومنطقــة أمريــكا الجنوبيــة لطالمــا كانــت تعانــي مــن مشــاكل 
بســبب تدخــالت القــوى الكبــرى فيهــا.

وأضــاف الرئيــس روحانــي خــالل تســلمه أوراق اعتمــاد ســفيرة بوليفيــا الجديــدة لــدى طهــران أن الشــعب البوليفــي هــو شــعب ثــوري ولطالمــا بــذل جهــودا لحفــظ 
اســتقالله ولــم يستســلم للقــوى العظمــى.

وصرح أننا نعتقد أن الشعب الذي يقاوم المعتدين سينتصر وإن التاريخ أثبت ذلك.
وخــالل تقديــم ســفيرة بوليفيــا الجديــدة لــدى طهران»رومينــا غوادالوبــه بــرز رامــوس« أوراق اعتمادهــا إلــى الرئيــس حســن روحانــي أبلغتــه تحيــات الرئيــس 

البوليفــي»اوو مورالــس« معتبــرة مهمتهــا فــي طهــران هــي تنميــة العالقــات الثنائيــة بيــن البلبديــن فــي جميــع المجــاالت.
ــة وســباق  ــة األمريكي ــان فــي مواجهتهمــا السياســة األحادي ــاز متحدت ــت : إن طهــران والب ــووي اإليرانــي وقال ــة مســاندة بلدهــا للبرنامــج الن وأعلنــت الســفيرة البوليفي

التســلح الــذي تقــوم بــه فــي المنطقــة مؤكــدة علــى دعــم بالدهــا اســتقالل وديمقراطيــة الــدول والشــعوب.

القائد: ال شلت ايديكم لقد قمتم..تتمة
البريطانيــة منوهــا الــى زيارتــه االخيــرة لمنطقــة »نازعــات« البحريــة وقــال: قبــل أن أتوجــه الــى تفقــد الجــزر االيرانيــة فــي الخليــج الفارســي تشــرفت بزيــارة ســماحة 
قائــد الثــورة االســالمية، وناشــدته بــأن يقــدم توجيهــات لــي لهــذه الزيــارة التفقديــة، حيــث قــال ســماحته »بلــغ ســالمي وقــل لهــم ال شــلت يداكــم لقــد قمتــم بعمــل عظيــم« .

قائد سالح البحر: جميع..تتمة
سلســلتنا لنكــون علــى اطــالع تــام عــن اوضــاع العــدو بحيــث ارغمناهــم علــى ان يقفــوا فــي مناطــق بحريــة ابعــد، وبطبيعــة الحــال فــان عهــد »اضــرب واهــرب« قــد ولــى 

وفقــا لتاكيــدات ســماحة قائــد الثــورة االســالمية واينمــا كانــت هنالــك مصالــح ومعــدات العــدو فــي المنطقــة فانهــا تقــع فــي مرمــى نيراننــا.
ونــوه الــى ارســال 13 مجموعــة حربيــة مــن قبــل القــوة البحريــة للجيــش االيرانــي الــى الميــاه الدوليــة الحــرة خــالل العــام الماضــي فــي ســياق توفيــر االمــن لخطــوط 

المالحــة البحريــة للســفن التجاريــة االيرانيــة والــدول االخــرى.
واعلــن قائــد ســالح البحــر للجيــش عــن اســتعداد قواتــه الرســال مجموعــة ســفن حربيــة لمرافقــة ناقلــة النفــط االيرانيــة »آدريــان دريــا« )غريــس 1 الســابقة( الجاهــزة 

للتحــرك مــن ميــاه منطقــة جبــل طــارق بعــد رفــع الحجــز عنهــا مــن قبــل ســلطات هــذه المنطقــة.
وقال: ان االمن ليس قضية تاتي بالمصادفة بل نظام وآلية تنظمهما القدرات البحرية.

وحــول مرافقــة ناقلــة النفــط االيرانيــة »آدريــان دريــا« )غريــس 1 الســابقة( حيــن خروجهــا مــن منطقــة جبــل طــارق قــال: فــي اي لحظــة تتخــذ البــالد القــرار بهــذا الصــدد 
فاننــا جاهــزون الرســال مجموعــة ســفن حربيــة لمرافقــة ناقلــة النفــط هــذه.

قوات االمن النيجيرية تفرض..تتمة
واضــاف البيــان: مــن الحقائــق الواضحــة أن الســلطات النيجيريــة حاولــت بــكل الطــرق غيــر المعتــادة عــدم منــح الشــيخ )الزكزاكــي( إجــازة وخــروج طبــي، وفــي ضــوء 
نجاتــه مــن التســمم والقتــل أثنــاء االحتجــاز ، كان هنــاك عــدم ثقــة فــي اقتــراح الحكومــة النيجيريــة بإرســال طائــرة لمغــادرة البــالد، حيــث رفــض الشــيخ الزكزاكــي هــذا العــرض 

ودفــع ثمــن الرحلــة باســتخدام طيــران اإلمــارات.
واشــار البيــان الــى ان رحلــة الشــيخ الزكزاكــي ومرافقيــه مــن مدينــة كادونــا الــى مطــار العاصمــة اوبجــا اســتغرق ســاعتين بالســيارة ، ومــن ثــم اســتقل طائــرة الــى دبــي 
فــي رحلــة اســتغرقت 8 ســاعات دون اعطائــه وقتــا كافيــا لالســتراحة ومــن ثــم رحلــة اســتغرقت 3 ســاعات الــى نيودلهــي، وبالرغــم مــن حاجتــه لالســتراحة اال انــه تــم نقلــه 
الــى احــد المستشــفيات علــى كرســي متحــرك بــدون حضــور اطبائــه الخصوصييــن الذيــن رافقــوه مــن نيجيريــا، وهنــا فقــد الشــيخ زكزاكــي ثقتــه فــي عمليــة العــالج بأكملهــا 

ورفــض قبــول أي محاولــة للعــالج القســري.
وتابــع البيــان: لقــد تخلــت المستشــفى )فــي نيودلهــي( عــن اســتقاللها وأخالقياتهــا مــن خــالل عــالج المرضــى دون موافقتهــم، وكان الطاقــم الطبــي بالمستشــفى 
أكثــر اهتمامــًا بالتقــاط صــور ســيلفي مــع الشــيخ الزكزاكــي ونشــرها علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي وانتهــاك الخصوصيــة، وعندمــا عانــى الشــيخ أيضــا مــن اإليــذاء البدنــي، 
فقــد ثقتــه فــي المستشــفى وطالــب لقــاء أطبائــه. وهــذا حــق طبيعــي لــكل مريــض أن يقــرر عالجــه أو عــدم عالجــه، وكذلــك مــن يشــارك فــي العــالج. وخالًفــا لبيــان الحكومــة 
النيجيريــة )للشــعب النيجيــري( الــذي قــدم معلومــات خاطئــة ومضللــة، فــإن هــذه االجــراءات تتعــارض مــع »مبــادئ األخــالق الطبيــة واســلوب العــالج الســائد« وأي شــخص 

لديــه معلومــات طبيــة أساســية يعــرف ذلــك.
واوضــح البيــان: تســبب تدخــل حكومــة نيجيريــا فــي اثــارة الشــكوك فــي أن الحكومــة تخطــط لقتــل الشــيخ الزكزاكــي فــي الهنــد مــن خــالل اتصاالتهــا الدوليــة، وان أصــرار 
الشــيخ علــى أنــه إذا ســمح لــه بلقــاء األطبــاء الذيــن جــاءوا معــه مــن نيجيريــا، فســيفضل العــودة الــى نيجيريــا والبحــث عــن وجهــة أخــرى للعــالج. وتــم توضيــح ذلــك مــن خــالل 

إصــرار الحكومــة علــى موقفهــا مــن وجــود أطبــاء آخريــن. حيــث قــرر فــي النهايــة إعادتــه الــى البــالد لرفضــه قبــول األطبــاء المعينيــن مــن قبــل الحكومــة.
واضــاف بيــان ممثــل الحركــة االســالمية فــي نيجيريــا: مــن المهــم التأكيــد علــى أن محكمــة كادونــا العليــا ســمحت للشــيخ الزكزاكــي بالذهــاب الــى الهنــد وأن الحكومــة 
لهــا دور إشــرافي فقــط فــي الرحلــة، لكــن الحكومــة الفيدراليــة فــي نيجيريــا أعلنــت للحكومــة الهنديــة أنــه مشــتبه بــه خطيــر ومصــاب بمــرض غيــر معــروف، وطالبــت بإجــراءات 

أمنيــة مشــددة ضــده، وكان هنــاك حتــى تقريــر بــأن قــوات األمــن فــي الهنــد أســاءت إليــه جســديًا.
وتابــع البيــان: كان مــن الواضــح أن الحكومــة النيجيريــة كانــت لديهــا دوافــع ســرية باســتخدام اتصاالتهــا فــي الهنــد وانتهــاك أمــر المحكمــة والتدخــل فــي طريقــة معالجــة 

الشــيخ الزكزاكــي، ويمكــن اســتنتاجه أيضــا مــن وجــود قــوات األمــن فــي مطــار أبوجــا الدولــي ونقلــه الفــوري الــى مــكان مجهــول دون الســماح لــه بالتحــدث الــى المراســلين.
ــا لحكــم  ــه، وفق ــي المناســب، وهــو مــن حق ــا كــي يتمكــن الشــيخ الزكزاكــي مــن تلقــي العــالج الطب ــا ســتواصل نضاله ــا انه ــي نيجيري واكــدت الحركــة اإلســالمية ف

ــا. ــا العلي محكمــة كادون
يذكــر ان الشــيخ الزكزاكــي اعتقــل برفقــة زوجتــه فــي شــهر كانــون األول/ديســمبر 2015 بعــد إقتحــام قــوات الجيــش حســينية فــي مدينــة »زاريــا« بشــمال نيجيريــا حيــث  

فقــد عينــه اليمنــى وقــد يفقــد اليســرى واصيــب بشــظايا مــن رصاصــات فــي جســده ، كمــا استشــهد ثالثــة مــن ابنائــه ونحــو الفــي شــخص فــي ذلــك الهجــوم.

صفي الدين: المقاومة تهتم..تتمة
وتحــدث بعدهــا عــن بعــض ميــزات الشــهيد أبــو محمــد ســلمان، فقــال: أصــرت روح أبــو محمــد إال أن تحــط رحالهــا فــي جــوار ســيد الشــهداء عليــه الســالم وهــذه 
كرامــة وخصوصيــة تضــاف إلــى هــذه الشــهادة التــي رافقتــه، انتقلــت بــه الشــهادة إلــى العليــاء حيــث هــو اليــوم، الحــاج ابــو محمــد هــو األخ المؤمــن الصــادق الشــجاع المثقــف 
الهــادئ العاشــق للشــهادة وللقــاء اهلل ســبحانه وتعالــى، فمــع هــؤالء القــادة أمثــال أبــو محمــد ســلمان ال تطــوى حياتهــم باستشــهادهم وال تغلــق دفاتــر عطائهــم عنــد عطــاء الــدم 
فحســب، هــؤالء كمــا هــم خالــدون عنــد ربهــم هــم دائمــوا الحضــور فينــا، فــي ثقافتنــا ومقاومتنــا وفــي ســاحات جهادنــا وفــي أجيالنــا التــي يجــب أن تتعلــم وأن تتثــق وأن تعــرف 
مــن هــو أبومحمــد ســلمان، مــن هــو ومــن هــم رفاقــه الذيــن صنعــوا لنــا كل هــذه المالحــم بالســهر والتعــب والبــذل والتضحيــة والكــرم والســخاء والشــجاعة واإلقــدام والحضــور 

الدائــم فــي ســاحات العطــاء، لكــي يكــون وفيــا ومخلصــا.

تنامي تجارة اعضاء البشر..تتمة
وثائــق دامغــة وتقاريــر لوســائل االعــالم فــي »اســرائيل«، فــان عمليــات واســعة مــن اســتغالل المهاجريــن واالطفــال، والمعاقيــن ذهنيــًا، وحتــى اجســاد الشــهداء 

الفلســطينيين، فــي تجــارة االعضــاء.
ــع وشــراء  ــى البي ــر عــن تجــارة اعضــاء البشــر إال وتتصــدر »اســرائيل« قائمــة المســتغلين والقائميــن عل ــم التطــرق الي تقري ــه اليت ــارس ان ــة ف ــك ذكــرت وكال ــى ذل ال

اعضــاء جســم االنســان.
ــورك؛ ان  ــة نيوي ــع اذاع ــان واج« نانســي شــيبر هاجــز ،خــالل حــوار م ــد »اورغ ــا ومؤسســة معه ــة كاليفورني ــي جامع ــرت االســتاذ المســاعد ف ــى ســياق متصــل: ذك عل

الحوثي: نلتقي مع أحرار األمة ايران وحزب الله وسوريا في مواجهة الهيمنة األميركية والعداء إلسرائيل
كيهــان العربــي - خــاص:- أكــد الســيد عبــد الملــك الحوثــي زعيــم حركــة أنصــار اهلل فــي اليمــن، 
أّن هنــاك رســالًة لالمــارات باســتهداف مصفــاة »الشــيبة« التــي تقــع علــى حدودهــا، وقــال: إن اســتمرار 

العــدوان ســيدفع اليمنييــن الــى تطويــر قدراتهــم الدفاعيــة.
ــرات  ــة للطائ ــر عملي ــي الســعودية يعــد أكب ــاة الشــيبة ف ــى أن اســتهداف مصف وشــدد الحوثــي عل
المســيرة منــذ بدايــة حــرب التحالــف الســعودي علــى اليمــن. واعتبــر أن جرائــم التحالــف الســعودي ضــد 
اليمــن، لــن تؤثــر علــى تماســك شــعبه وعزمــه، ولــن يصــل بــه الــى االستســالم، بــل ســيدفع اليمنييــن 

الــى تطويــر قدراتهــم الدفاعيــة.
وأضــاف: أن اســتهداف مصفــاة »الشــيبة« هــو أكبــر عمليــة للطائــرات المســيرة منــذ بدايــة العــدوان، 
ــا تواصــل تهورهــا  ــى اليمــن فيم ــا عل ــدرك أن شــعبها تضــرر مــن حربه ــى أن الســعودية أن ت مشــيرًا ال

فــي هــذه الحــرب.
ــًا وسياســيًا  ــف المســتويات أمني ــى مختل ــاًل: ستخســرون عل ــاض، قائ ووجــه كالمــه للري
ــن  ــؤوننا ول ــي ش ــل ف ــف التدخ ــم وق ــمعة، واضاف:عليك ــتوى الس ــى مس ــى عل ــًا وحت واقتصادي

ــذ أي خطــر. ــم حينئ نشــكل عليك
ــه  ــه والســيطرة علي ــه وتجزئت ــى اليمــن هــو احتالل ــدوان عل ــى أن الهــدف الرئيســي للع ــت ال ولف
وعلــى ثرواتــه، منوهــًا الــى أن األحقــاد واألطمــاع واإلفــالس وانعــدام الشــعور بالهويــة والغبــاء السياســي 

دفعــت البعــض ليكــون أداة للعــدوان.
وأشــار الحوثــي الــى أن قــوى العــدوان فــي مــأزق ولــم يعــد باإلمــكان التغطيــة علــى الخالفــات فيمــا 

بينهــا، معتبــرًا أن منصــور هــادي يخضــع بالمطلــق للســعودي الــذي يخضــع بــدوره لألميركــي.
وشــدد علــى أن عمليــات الجيــش واللجــان الشــعبية القويــة والقاتلــة تأتــي فــي ســياق حــق 
اليمنييــن المشــروع فــي الــرد علــى العــدوان والجرائــم والعمــل علــى إقنــاع قــوى العــدوان بالكــف عنــه، 
متوعــدا علــى أنهــا ســتتركز علــى الضــرع الحلــوب الــذي يعتمــد عليــه األمريكيــون، فــي إشــارة الــى المواقــع 

النفطيــة داخــل الســعودية.
ونــوه الــى أن وجــود قــوات هــادي فــي عــدن كان شــكليًا، وذلــك بدعــم غربــي ســعيًا لربــط مصيــر 

الشــعب اليمنــي بعــدن كعاصمــة مؤقتــة، مشــددًا علــى أنــه علــى القــوى المرتبطــة بــدول العــدوان الكــف 
عــن سياســة التزييــف والخــداع فالمصلحــة الحقيقيــة للبــالد هــي فــي اســتقاللها. 

وشــدد بالقــول، علــى أن »أنصــار اهلل« يلتقــون مــع إخوانهــم فــي ايــران وحــزب اهلل وســوريا والعــراق 
وفلســطين فــي رفــض الهيمنــة األميركيــة والعــداء لـ«اســرائيل«.

ــى أن  ــًا ال ــران رســميًا ودبلوماســيًا، الفت ــة مــع اي ــن زعيــم حركــة أنصــار اهلل عــن عــودة العالق وأعل
العــدوان ســعى بــكل إمكاناتــه الــى قطــع عالقــات اليمــن مــع محيطــه والشــعوب العربيــة، كمــا دعــا 

ــي. ــع الشــعب اليمن ــية م ــمية والدبلوماس ــه الرس ــادة عالقت ــالمي الــى إع ــي واالس ــط العرب المحي
وقــال إن الموقــف الفريــد فــي نوعــه فــي التضامــن مــع اليمــن كان موقــف ايــران الــذي كان صريحــًا 
وواضحــًا جــداً، مضيفــًا: أن موقــف حــزب اهلل فــي التضامــن مــع اليمــن وشــعبه كان موقفــًا متقدمــًا جــدًا 

ولــم يماثلــه موقــف.
ــة،  ــطين والمقاوم ــرة فلس ــي مناص ــن وف ــع اليم ــرام م ــل باحت ــي التعام ــال ف ــران مث ــد أن اي ــا أك كم
مشــددًا أن اليمــن ال يتلقــى أي أمــر مــن طهــران فــي أي شــأن كان، والموقــف اليمنــي مــن الســعودية 

ــدوان. ــى الع ــي عل مبن
وأكــد أن الجانــب اليمنــي مســتعد إلقامــة عالقــة مــع كل دول المنطقــة ولكــن علــى 

أســاس االحتــرام.
وأوضــح الحوثــي أن مــن مصلحــة شــعب اليمــن تنفيــذ االتفاقيــات الموقعــة مــع ايــران والتــي بلغــت 

قبــل الثــورة 70 اتفاقيــة، الفتــًا الــى أن العالقــة مــع طهــران ســتكون أفضــل مــن الماضــي.
وقــال: إن العالقــة مــع ايــران والتــي كانــت تخــدم الشــعب اليمنــي قبــل تجميــد النظــام الســابق لهــا 
خشــية الســعودية، أنهــا ســتكون أفضــل مــن الماضــي، مشــيرا الــى وحــدة الموقــف بيــن البلديــن فــي عــدد 
مــن الملفــات منهــا دعــم القضيــة الفلســطينية والموقــف مــن الهيمنــة األمريكيــة والموقــف مــن إســرائيل 

التــي تشــكل خطــرًا علــى األمــة كلهــا. 
واعتبــر امتعــاض البعــض مــن إعــادة التمثيــل الدبلوماســي بيــن صنعــاء، واليمــن كدولــة حــرة 
ومســتقلة، والجمهوريــة االســالمية فــي ايــران التــي تحتــرم األخريــن وال تفــرض عليهــم أوامــر وفرضيــات، 

اعتبرهــا طبيعيــة، موضحــا أن قــرار صنعــاء حــر ومســتقل وال تأتيهــا األوامــر مــن أي كيــان خارجــي. 
وأشــار الــى أن هنــاك أطرافــًا فــي المنطقــة تســعى للتطبيــع مــع الكيــان الصهيونــي وتتبنــى سياســة 
التفرقــة وتغذيــة الصراعــات الطائفيــة، مضيفــًا أن هنــاك أطرافــًا فــي المنطقــة دعمــت اإلرهابييــن لتدميــر 

كيــان األمــة مــن الداخــل كمــا حصــل فــي ســوريا والعــراق واليمــن.
وفــي مقارنــة الفتــة، لفــت الحوثــي الــى انتهــاكات العــدو الصهيونــي المتزايــدة يومًــا بعــد يــوم بحــق 
ــع »إســرائيل«، دون أن  ــه م ــز عالقت ــه تعزي ــي وهم ــر مبال ــا ال زال البعــض غي الشــعب الفلســطيني فيم
يخلــوا حديثــه مــن تجديــد تأكيــده علــى أن صفقــة ترامــب خاســرة ومتالشــية ولــن تصــل إلــى نتيجــة.

كمــا خاطــب الســيد دول العــدوان بالقــول إنــه ال مبــرر الســتمرار العدوان، والشــرعية لــه، وأن مصلحة 
بلدانهــا الحقيقيــة هــي فــي وقــف العــدوان، مشــيرا الــى أنــه كان ممكنًــا للســعودية أن تحظــى باألمــن 
واالســتقرار مقابــل أن يحصــل الشــعب اليمنــي علــى األمــن واالســتقرار، كمــا كان بإمــكان الســعودية أن 
تتعامــل مــع شــعبنا علــى مبــدأ حســن الجــوار واالحتــرام المتبــادل وكانــوا ســيحظون باألمــن واالســتقرار.

وكان الســيد عبدالملــك أســتهل خطابــه بالتعليــق عــن حادثــة اغتيــال الشــهيد إبراهيــم بــدر الديــن 
الحوثــي، قائــال: إن الشــهيد إبراهيــم بــدر الديــن الحوثــي كان يعيــش وضعًــا طبيعيًــا كأي مواطــن يمنــي 

ولهــذا عمــد العــدوان الســتهدافه ليظهــر كأنــه قــام بإنجــاز وخــرق أمنــي.
وأشــار الــى أن حــادث اغتيــال الشــهيد الحوثــي الــذي كان يتحــرك بأنشــطة ذات طابــع خيــري ودون 
حمايــة أمنيــة دليــل علــى إفــالس تحالــف العــدوان واعتمــاده علــى الجرائــم نتيجــة للفشــل الــذي يعانــي 

منــه فــي تحقيــق أهدافــه.
مــن جانبــه أكــد رئيــس الوفــد الوطنــي محمــد عبــد الســالم، أن اليمــن منفتــح علــى أي عاصمــة 
ــى وضــع حــد للعــدوان األمريكــي الســعودي  ــز الموقــف الداعــي إل ــي تعزي ــة أو إســالمية ترغــب ف عربي

ــي الغاشــم. اإلمارات
ــام  ــة المســتمرة بحــق شــعبنا للع ــع الفظيع ــر والتجوي ــة التدمي ــام آل ــال محمــد عبدالســالم ، أم وق
ــو جهــدا فــي ســبيل التعريــف بقضيــة اليمــن وإيصــال رســالة الصمــود الشــعبي لــكل  الخامــس لــن نأل

ــدوان والحصــار. ــة اســتمرار الع ــم بعبثي العال

ــكان. ــي كل م ــة ف ــم يمتلكــون حســابات مصرفي ــم، فه ــي العال ــع وشــراء اعضــاء جســم االنســان ف ــي بي ــة ف االســرائيليين يملكــون شــبكة منظمــة ورهيب

صالحي: أخبار جيدة عن..تتمة
 في مجلس الشورى االسالمي، أنه بعد انسحاب امريكا من االتفاق النووي، تم تنفيذ  جميع توجيهات سماحة قائد الثورة االسالمية في مجال التكنولوجيا النووية.

واضاف: حتى اآلن، لم نسمح بتحقيق إجماع سياسي ضد إيران، و أعداؤنا في العالم الغربي اجبروا على االعتراف بقوة واقتدار الجمهورية  اإلسالمية اإليرانية.
واشــار رئيــس منظمــة الطاقــة الذريــة الوطنيــة الــى ان مخــزون اليورانيــوم المخصــب زاد مــن 300 الــى 370 كلغــم، كمــا يجــري العمــل حاليــا لتطويــر اجهــزة الطــرد المركــزي، 

بحســب النائــب حســين نقوي حســيني.
وتابــع قائــال: لقــد تــم بنــاء صالــة تجميــع أجهــزة الطــرد المركــزي الجديــدة والحديثــة، والتــي تضــم حوالــي 20 جهــازا للطــرد المركــزي مــن طــراز IR  1 تــم انتاجهــا فــي هــذه 

الصالــة باالضافــة الــى القــدرة علــى العــودة الــى ظــروف مــا قبــل االتفــاق النــووي وسنســمع أخبــارا ســارة مــن منشــأة اراك فــي األشــهر القليلــة المقبلــة.
وقــال: ان منظمــة الطاقــة الذريــة حققــت نتائــج جيــدة فــي مجــال محــركات الدفــع، واعلــن ان حجــم التخصيــب ارتفــع مــن 300 الــى 370 كلغــم، وانهــا تعمــل علــى تصنيــع 

اجهــزة الطــرد المركــزي مــن طــرازات IR 6,7,8 اضافــة الــى االســتفادة مــن قــدرات الشــباب والنخــب فــي البــالد.

ظريف: نحن وأنتم باقون..تتمة
ــاح  وكان الوزيــر ظريــف قــد وصــل الكويــت مســاء الســبت والتقــى اعضــاء جمعيــة الصداقــة الكويتيــة االيرانيــة كمــا التقــى أمــس ايضــًا وزيــر الخارجيــة الكويتــي صب

ــد الحمــد الصبــاح. الخال
وكتب وزير الخارجية في تغريدة له على تويتر يقول، لقد تم اجراء محادثات جيدة مع المسؤولين في الكويت حول »معاهدة عدم االعتداء«.

واضــاف: لقــد تــم التأكيــد فــي هــذه اللقــاءات علــى مقتــرح الجمهوريــة االســالمية فــي ايــران حــول الحــوارات االقليميــة ومعاهــدة »عــدم االعتــداء« التــي تعــد ورقــة رابحــة 
ازاء االتــكاء علــى الالعبيــن االجانــب.


