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هنية: ال يوجد فرق بين حركتي..تتمة
ــي مــن  ــذي يعان ــاك، ال ــو دي ــم الوضــع الصحــي لألســير المصــاب ســامي أب ــا تفاق ــي بيانه ــة ف ــا اســتعرضت الهيئ كم
تدهــور خطيــر جــدا فــي حالتــه الصحيــة، مــع معاناتــه مــن مــرض الســرطان فــي األمعــاء منــذ أربــع ســنوات بســبب اإلهمــال 
الطبــي المتعمــد لوضعــه الصحــي، حيــث بــات ال يقــوى علــى الخــروج لزيــارة المحامــي، ويعــدّ مــن أخطــر الحــاالت المرضيــة 

بمعتقــالت االحتــالل اإلســرائيلية.
وطالبــت الهيئــة المجتمــع الدولــي والمؤسســات الحقوقيــة واإلنســانية والقانونيــة، بالتدخــل الفــوري والعاجــل إلنقــاذ 
حيــاة األســرى المرضــى القابعيــن فــي ســجون االحتــالل، ووضــع حــدٍّ لسياســة المماطلــة فــي تقديــم الرعايــة الطبيــة لهــم 

وللمصابيــن واإلفــراج عنهــم قبــل فــوات األوان.

وزير الداخلية: ايران تحملت..تتمة
ــران  ــم اي ــة أن دع ــا اإلحصــاءات ، تكشــف حقيق ــي تؤكده ــة اإلســالمية ، والت ــة المؤســفة للجمهوري ــال إن التجرب وق
المتزايــد لالجئيــن لــم يوفــر حــاًل مســتدامًا للعــودة الطوعيــة لالجئيــن إلــى بلدهــم األصلــي أو إعــادة توطينهــم فــي بلــدان 

ثالثــة.
واوضــح رحمانــي فضلــي انــه وكمــا ذكــر فــي عــدد مــن الوثائــق والقــرارات الدوليــة ، فــإن الحــل األكثــر تفضيــاًل لمشــكلة 

الالجئيــن هــو العــودة الطوعيــة إلــى بلدانهــم األصليــة.

االدميرال فدوي: ال قوة..تتمة
وشــدد أن المواجهــة بيــن ايــران واميــركا بانهــا مواجهــة بيــن الحــق والباطــل وانهمــا ال يقفــان ابــدا فــي خنــدق واحــد 
واضــاف، انــه وبنظــرة الــى عــداء اميــركا للشــعب االيرانــي يتضــح بــان هــذا النــزاع ليــس بســبب القضايــا الثقافيــة واالقتصادية 

والسياســية النــه لــو كان االمــر كذلــك لتــم لغايــة االن حــل المشــاكل والتوصــل الــى توافقــات.
وتابــع نائــب القائــد العــام لحــرس الثــورة االســالمية، ان االميــركان باجراءاتهــم المختلفــة عبــر اذنابهــم لــم يتمكنــوا 
مــن القضــاء علــى الثــورة ولقــد واجهــوا مقاومــة الشــعب االيرانــي فــي الدفــاع المقــدس وان هــذه المقاومــة مازالــت مســتمرة.

واكــد االدميــرال فــدوي بــان الثــورة االســالمية تســتمد العــون مــن البــاري تعالــى وال دولــة قــادرة علــى مواجهــة القــدرة 
االلهيــة.

طهران: سيتم ارسال تفاصيل..تتمة
ووصــف هــذا المشــروع بالتفصيلــي نســبيًا ويمكــن إطــالق مبــادرة هرمــز للســالم عليــه ويضــم بنــودا واهدافــا وآليــات 

تنفيذيــة حيــث تــم تقديمــه بشــكل اجمالــي وعــام مــن قبــل رئيــس الجمهوريــة ووزيــر الخارجيــة فــي نيويــورك.
ونــوه الــى أن هــذه المبــادرة ســيتم االنتهــاء مــن صياغتهــا وإرســالها الــى البلــدان ذات الصلــة وسيكشــف عــن تفاصيلهــا 

. قريبًا
مــن جهــة اخــرى  نــدد المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة ، بقــرار الحظــر الصــادر عــن الواليــات المتحــدة ضــد 28 
مؤسســة صينيــة بذريعــة دعــم المســلمين االيغــور؛ مشــيرا فــي ذات الســياق الــى جرائــم الواليــات المتحــدة بحــق 

المســلمين فــي ارجــاء العالــم.
كما ادان موسوي قرار الكونغرس االمريكي حول هونغ كونغ، واصفا إياه بأنه تدخل في شؤون هذا البلد.

غريب آبادي: حان اآلن..تتمة
ورأى غريــب آبــادي ان التحــدي اآلخــر، يتمثــل فــي الترســانة النوويــة للكيــان الصهيونــي، والتــي تهــدد مشــروع إيجــاد 
منطقــة عاريــة مــن الســالح النــووي فــي الشــرق االوســط. فهــذا الكيــان لــم ينضــم الــى اي معاهــدة لنــزع الســالح النــووي، 

وال تخضــع ترســانته إلشــراف المنظمــات الدوليــة. 
وفــي جانــب آخــر مــن كلمتــه، شــرح غريــب آبــادي اجــراءات ايــران ومبادراتهــا فــي مجــال عــدم االنتشــار النــووي، بمــا 
فيهــا انهــا الدولــة االولــى التــي اقترحــت انشــاء منطقــة عاريــة مــن الســالح النــووي فــي عــام 1974، كمــا انهــا انضمــت الــى كل 
المعاهــدات لحظــر اســلحة الدمــار الشــامل، مضيفــا ان الجمهوريــة االســالمية ليــس فقــط بســبب عضويتهــا فــي معاهــدات 
حظــر اســلحة الدمــار الشــامل، وانمــا بســبب مبادئهــا الدينيــة تــرى ان انتــاج وتخزيــن واســتخدام اي نــوع مــن االســلحة 
النوويــة امــرا محرمــا بنــاء علــى حكــم صــادر مــن قائــد الثــورة. ورغــم ان ايــران هــي ضحيــة الســلحة الدمــار الشــامل، اال ان 

هــذا النــوع مــن االســلحة ال مــكان لــه فــي النظريــة االمنيــة االيرانيــة.

رئيس منظمة التعبئة: شعبنا..تتمة
واشــار الــى ان الناتــو كان فــي يــوم مــا يعتــزم الهجــوم علــى ســوريا اال انــه تراجــع عــن ذلــك فــي ظــل ســيادة ثقافــة 
المقاومــة واضــاف، انــه فــي يــوم مــا كان جــزء ضئيــل مــن ارض ســوريا بيــد الســوريين ومــا بقــي كان بيــد داعــش اال انــه 
وفــي ظــل ثقافــة المقاومــة والفكــر التعبــوي والعاشــورائي فــي ســوريا لــم تنتصــر ســوريا فقــط بــل ان الناتــو فشــل ايضــا فــي 

تحقيــق مآربــه فــي غــرب اســيا.
ــن  ــارة الحــرب بي ــا الث ــر ظروف ــدول توف ــاء اال ان بعــض ال ــة دم ــة حــرب واراق ــي ليــس داعي ــان الشــعب االيران واكــد ب

ــا. ــركا واوروب ــي وامي ــان الصهيون ــة للكي ــي ســياق السياســات العدواني ــي غــرب اســيا ف المســلمين ف

طهران: نعارض بشدة عمليات..تتمة
 لالراضي السورية وسحب قواتها العسكرية من سوريا خطوة كان من المفروض ان تتم قبل هذا الوقت بكثير.

ــي ســوريا  ــم ارســاء الســالم واالســتقرار ف ــان يت ــا ب ــن امله ــرب ع ــة اذ تع ــة االيراني ــان: ان وزارة الخارجي واضــاف البي
والمنطقــة اثــر الخطــوة االميركيــة االخيــرة، تتابــع عــن كثــب انبــاء مقلقــة تفيــد باحتمــال دخــول القــوات التركيــة الــى االراضــي 
الســورية وتعتقــد بانــه فــي حــال تنفيــذ مثــل هــذا االجــراء فانــه ســوف لــن يزيــل هواجــس تركيــا االمنيــة بــل ســيؤدي ايضــا 
الــى الحــاق اضــرار ماديــة وبشــرية واســعة، وبنــاء عليــه فــان الجمهوريــة االســالمية االيرانيــة تعــارض اي عمليــات عســكرية 

محتملــة.
وتابــع البيــان، ان الجمهوريــة االســالمية فــي ايــران تعلــن اســتعدادها الرســاء اتصــاالت فوريــة مــع المســؤولين االتــراك 
والســوريين بهــدف ازالــة الهواجــس القائمــة عبــر الســبل الســلمية وتؤكــد بــان احتــرام الســيادة الوطنيــة ووحــدة االراضــي 

الســورية وكذلــك اتفاقيــة اضنــة تشــكل اساســا مناســبا لمثــل هــذه المحادثــات.
وقــد تلقــى وزيــر الخارجيــة الدكتــور محمــد جــواد ظريــف مكالمــة هاتفيــة مــن نظيــره التركــي مولــود جــاوش اوغلــو 

مســاء االثنيــن حــول آخــر التطــورات فــي شــمال شــرق ســوريا.
وشــدد اوغلــو فــي المحادثــة الهاتفيــة مــع الوزيــر ظريــف علــى احتــرام وحــدة األراضــي الســورية وان االجــراء التركــي فــي 

شــمال شــرق ســوريا هــو إجــراء مؤقــت - حســب قولــه.
ــورية  ــي الس ــدة االراض ــرام وح ــرورة احت ــدا ض ــكري مؤك ــل العس ــف العم ــور ظري ــة الدكت ــر الخارجي ــض وزي ــدوره رف ب

وســيادتها الوطنيــة وكذلــك ضــرورة مكافحــة االرهــاب وارســاء دعائــم االســتقرار واالمــن فــي ســوريا .
مــن جانــب آخــر اكــد وزيــر الخارجيــة ظريــف انــه فــي ظــل الظــروف التــي بــات فيهــا الســعوديون يتطلعــون للحــوار مــع 
الجمهوريــة االســالمية فــي ايــران، فــان كانــت قضايــا المنطقــة ســتبحث علــى طاولــة المفاوضــات ال إلراقــة دمــاء النــاس فانهــا 

ســتجد حتمــا الجمهوريــة االســالمية الــى جانبهــا .
وردا علــى دعــوة ولــي العهــد الســعودي محمــد بــن ســلمان العــراق وباكســتان للتوســط مــع ايــران، قــال الوزيــر ظريــف: 
ان وزارة الخارجيــة مســتعدة دومــا للتعــاون مــع جيرانهــا لضمــان أمــن المنطقــة وقــد اعلنــا هــذا الموقــف بشــكل رســمي ايضــا.
وتابــع بالقــول: ان الرئيــس روحانــي قــد اعلــن فــي هــذا االطــار مبــادرة »تحالــف األمــل« و«الســالم فــي هرمــز« امــام 

الجمعيــة العامــة لالمــم المتحــدة فــي نيويــورك .
واكــد وزيــر الخارجيــة انــه فــي ظــل الظــروف واالوضــاع التــي اعلــن فيهــا الســعوديون عــن رغبتهــم للحــوار مــع ايــران 
ــة  ــا الجمهوري ــا ســتجد حتم ــاس فانه ــاء الن ــة دم ــة المفاوضــات ال إلراق ــى طاول ــة ســتبحث عل ــا المنطق ــت قضاي ــان كان ، ف

ــا . ــة الــى جانبه االســالمية االيراني
ــة شــمال شــرق ســوريا  ــن منطق ــا م ــن، ســحب قواته ــوم االثني ــن ي ــت ســابق م ــي وق ــات المتحــدة، ف ــدأت الوالي وب
قــرب الحــدود مــع تركيــا، وســط اســتعدادات األخيــرة لشــن عمليــة عســكرية لتطهيــر هــذه األراضــي مــن »وحــدات حمايــة 
الشــعب« الكرديــة التــي تنشــط ضمــن تحالــف »قــوات ســوريا الديمقراطيــة« المدعــوم أميركيــا فــي شــمال ســوريا، وتعتبــرا 

أنقــرة تنظيمــا إرهابيــا وذراعــا لـــ »حــزب العمــال الكردســتاني«.

قائد الثورة االسالمية يشدد..تتمة
ــة االقتصــاد  ــر بثقاف ــى التاث ــدل عل ــذي ي ــة للمنتجــات واالجهــزة المصنعــة لديهــم، مــن الخــارج؛ االمــر ال  نمــاذج مماثل

ــة. ــة الخاطئ النفطــي وبمــا يســتدعي اصــالح هــذه الرؤي
ــذا  ــم ان التســمحوا لهك ــن عليك ــة: يتعي ــس الجمهوري ــا مســاعد رئي ــورة االســالمية مخاطب ــد الث ــع ســماحة قائ وتاب
عراقيــل ان تعيــق مســار الشــباب الناشــطين، وابذلــوا مــا بوســعكم فــي هــذا الخصــوص، واننــي ســاقدم كل مــا بوســعي 

مــن الدعــم ايضــا.
كما ثمّن سماحته جهود الباحثين والتقنيين والعاملين على اقامة المعرض.

ومــن بيــن انجــازات الشــركات المعرفيــة التــي شــاركت بالمعــرض؛ أنظمــة طبيــة عاليــة التقنيــة لتشــخيص الســرطان 

وغســيل الكلــى والجراحــة بالروبوتــات واألعصــاب واالجهــزة المختبريــة وانتــاج اللقاحــات واالدويــة المحليــة المتطــورة 
المنتجــة وطنيــا بشــكل كامــل وتصميــم وصناعــة المحــركات النفاثــة وتصميــم المحــركات الجويــة وأنظمــة التحكــم 
لمحطــات الطاقــة وإنتــاج محفــزات النفــط والغــاز وخدمــات االستكشــاف والحفــر البــار الميــاه العميقــة وبنــاء خزانــات 
الصلــب والمعــدات واألنظمــة البصريــة المتقدمــة والماســحات الضوئيــة والقيــاس والقطــع والمحــاكاة والمعالجــات وتصنيــع 

ــة . ــاب الكمبيوتري ــاج األلع ــة وانت ــدات الصناعي المجم
وكان نائــب رئيــس الجمهوريــة للشــؤون العلميــة والتقنيــة ســورنا ســتاري قــد قــدم خــالل زيــارة ســماحة قائــد الثــورة 
االســالمية للمعــرض، تقريــراً عــن مقاربــات وخطــط هــذه المعاونيــة لالنتقــال مــن االقتصــاد النفطــي الــى االقتصــاد القائــم 
ــال: بتفويــض مــن ســماحتكم تــم تقديــم مســاعدة جيــدة للغايــة مــن قبــل صنــدوق التنميــة الوطنيــة  ــى المعرفــة، وق عل
للقطــاع العلمــي فــي البــالد. وقــد شــهدت المشــاريع العلميــة والمعرفيــة تناميــا ســريعا لتحســين اقتصــاد البــالد ومواجهــة 

الحظــر 
وإشــار ســتاري الــى خطــة إنشــاء مراكــز لالبــداع الــى جانــب الجامعــات والمراكــز العلميــة المتميــزة معتبــرا ايــران بانهــا 
اكبــر مركــز للحداثــة فــي غــرب اســيا وقــال أن هنــاك اآلن أكثــر مــن 4500 شــركة معرفيــة تبلــغ عائداتهــا 90 الــف مليــار تومــان 

)الــدوالر يعــادل 4200 تومــان حســب ســعر الصــرف الرســمي( وتســاهم فــي توفيــر 300 الــف فرصــة عمــل مباشــرة 
ووصــف مســاعد رئيــس الجمهوريــة البيئــة المحليــة إلنتــاج األدويــة المتقدمــة بانــه نمــوذج ناجــح للثقــة لــدى الشــباب 
ــة قــد  ــإن هجــرة النخــب فــي قطــاع الصيدل ــة ف ــة المحلي ــج لهــذه البيئ ــه نتيجــة للتروي ــاًل إن المتحمســين فــي البــالد، قائ
ــا ، وان أي دواء يدخــل فــي الحقــل ســيجري انتاجــه بشــكل تجــاري خــالل عاميــن قبــل ان يتــم تســويقه  توقفــت تقريبً

فــي ســوق االســتهالك .

صالحي: إطالق القسم الثانوي..تتمة
الوصــول الــى 190 الــف ســو )وحــدة فصــل(، ووضعــت هــذا الهــدف علــى المــدى الطويــل، وقــد اعلنــت الجمهوريــة 
االســالمية فــي ايــران للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة انهــا ســتصل الــى 190 الــف ســو بعــد 10 ســنوات مــن تنفيــذ االتفــاق 
النــووي. وبالطبــع فــإن منظمــة الطاقــة الذريــة ســتضيف قرابــة 3500 ســو الــى الطاقــة الحاليــة البالغــة 5060 ســو، خــالل الشــهر 
ــب  ــي تخصي ــا ف ــى طاقته ــة ال ــا ســتضيف 45 بالمائ ــة، اي انه ــد الخطــوة الثالث ــة الشــهرين بع ــة مهل ــى نهاي ــادم، اي حت الق
اليورانيــوم. وقــد ازداد حجــم انتــاج اليورانيــوم المخصــب بنســبة اعلــى مــن 3.5 بالمائــة ووصــل الــى مــا يتــراوح بيــن 5 و6 

كيلوغرامــات فــي اليــوم الواحــد
ــور  ــووي؟ أوضــح الدكت ــاق الن ــورة نقضــا لالتف ــزي متط ــرد مرك ــزة ط ــران اجه ــر اســتخدام اي ــى ســؤال: اال يعتب وردا عل
صالحــي ان منظمــة الطاقــة الذريــة الوطنيــة تعمــل بنــاء علــى الفقرتيــن 26 و36، وذلــك مــن اجــل ايجــاد تــوازن بيــن 
االلتزامــات والحقــوق، فــال يمكننــا ان نبقــى متمســكين بالزاماتنــا، فــي حيــن ان الطــرف المقابــل يتجاهــل حقــوق الجمهورية 

ــا. ــا التزاماتن ــي، خفضن ــوق الشــعب االيران ــى تجاهــل حق ــك وردا عل ــة، لذل االســالمية االيراني
وبشــأن مفاعــل »أراك«، قــال رئيــس منظمــة الطاقــة الذريــة الوطنيــة: عــن تشــغيل القســم الثانــوي مــن مفاعــل اراك 
للمــاء الثقيــل فــي غضــون االســبوعين او الثالثــة القادمــة، موضحــا ان مفاعــل اراك يتكــون مــن قســمين؛ االولــي والثانــوي، 

وان معظــم العمليــات تتــم فــي القســم الثانــوي.
وبخصــوص محطــة بوشــهر النوويــة، قــال الدكتــور صالحــي: ان عمليــة تجهيــز محطــة بوشــهر رقــم 2 و3 كانــت قــد 
بــدأت منــذ عاميــن؛ علــى ان يتــم وفقــا للبرامــج المحــددة تدشــين المحطــة رقــم 2 فــي عــام 2025، والمحطــة رقــم 3 فــي 2027.

خبير إسرائيلي: الحرب..تتمة
وأضــاف »شــابيط« الرئيــس الســابق لرابطــة حقــوق الفــرد فــي صحيفــة »مكــور ريشــون«،  أن »إســرائيل« ستشــهد 
فــي الســنوات األخيــرة حالــة مــن الحــرب األهليــة، وهــي فــي مرحلــة مــا قبــل ســفك الدمــاء، ولــم نفقــد أرواحــا إســرائيلية 
حتــى اآلن، لكــن مــا يحصــل فــي الســاحة السياســية والــرأي العــام االســرائيلي أمــر مؤلــم وخطيــر، فــال حســاب وال معيــار 

وال تعاطــف.
وأشــار، الــى أن »الهــدف األساســي لجــزء أساســي مــن اإلســرائيليين بــات قطــع رأس نتنياهــو سياســيا، فيمــا يدعــو 
جــزء آخــر لإلطاحــة باليســار، وثالــث يســعى لالنتقــام مــن االشــكنازيم، ورابــع يالحــق اليهــود الشــرقيين ودوس العــرب، 

وخامــس يريــد اقتــالع المســتوطنين، وقلــع عيــون الحريديــم”.
وأكــد شــابيط، الــذي يكتــب بصــورة دوريــة فــي عــدد مــن الصحــف اإلســرائيلية والدوليــة، أن »الحــرب األهليــة 
اإلســرائيلية الجاريــة حاليــا لهــا جــذور ضاربــة فــي العمــق، ألن اليســار لــم يؤمــن ولــم يســلم بنتائــج االنقــالب التــي أطاحــت 
بــه فــي انتخابــات 1977، وكذلــك لــم يتســاهل مــع فــوز نتنياهــو فــي انتخابــات 1996، 2009، 2013، 2015، وحتــى اليــوم برفــض 

ــار الشــعب”.  ــة بالتســليم بخي ــة القاضي ــة الديمقراطي ــاء العملي التســليم بألــف ب
وأوضــح أن »اليميــن يجــد صعوبــة فــي االعتــراف بقيــم المســاواة، وحقــوق األقليــة فــي توفيــر الحمايــة القانونيــة لهــا 
داخــل الدولــة، ومــن أجــل هــذا الخــالف تظهــر رقصــة الشــيطان، فاليســار يســتخدم المزيــد مــن األجســام الديمقراطيــة غيــر 
المنتخبــة التــي مــا زال يســيطر عليهــا، واليميــن فــي المقابــل يتعســف فــي اســتخدام التفويــض الــذي منحــه إيــاه الجمهــور، 

وهنــا يظهــر صــدام المعســكرين المختلفيــن، وتأخــذ الســاحة السياســية اإلســرائيلية طريقهــا للتقطــع إربــا إربــا”.
وأوضــح أن »هــذا الصــدام يعــود ألربعــة عقــود علــى األقــل بيــن اإلســرائيليين، فاليميــن فــرض علــى اليســار حــرب لبنــان 
األولــى 1982، واليســار فــرض علــى اليميــن اتفــاق أوســلو 1993، وقمــة كامــب ديفيــد 2000، وخطــة االنفصــال عــن غــزة 2005، ولــم 
يــراع طــرف مــا اعتبــارات وتحفظــات الطــرف اآلخــر لــدى تنفيــذ مخططاتــه السياســية، ولــم يســع أحدهمــا للتوصــل التفــاق 

ذي شــعبية أوســع فــي الجمهــور اإلســرائيلي”. 
وأكــد أنــه »طيلــة فتــرة حكــم اليميــن اإلســرائيلي شــعر أنصــاره بــأن األدوات الديمقراطيــة عقيمــة، والقبضــة الحديديــة 
لوســائل اإلعــالم ضــده أخــذت طريقهــا نحــو المنظومــة القضائيــة، مــا دفعــه لتنفيــذ قراراتــه وأيديولوجياتــه بعيــدا عــن أي 

توافــق، ضاربــا بعــرض الحائــط كل اعتــراض أو تحفــظ مــن الطــرف اآلخــر، عبــر توجيــه تهديداتــه للصحافــة”.
وأضــاف أن »الســنوات األربــع األخيــرة شــهدت تعاظــم التشــققات فــي المشــهد السياســي اإلســرائيلي، فنتنياهــو فــي 
عهــد ترامــب ليــس هــو مــن كان فــي عهــدي أوبامــا وكلينتــون، والليكــود بزعاماتــه الحاليــة ليــس هــو الليكــود ذاتــه بنمــاذج 
بينــي بيغــن ودافيــد ليفــي، والهجمــة اليمينيــة علــى اإلعــالم والقضــاء غيــر مســبوقة، وكذلــك الهجمــة المضــادة، وإن كان 

خصــوم نتنياهــو يطالبونــه ســابقا بطــرده مــن مقــر رئاســة الحكومــة، فإنهــم اليــوم يســعون لســجنه بســبب فســاده”. 
وختــم بالقــول إن »إســرائيل تعيــش حالــة مــن جنــون المؤسســة، ســواء باتجــاه اليميــن أو اليســار، كل يحــاول فــرض 
ــا لنقطــة الهــالك، وفيمــا تــزداد التهديــدات الخارجيــة  ــة القادمــة تقودن ــة، والحــرب األهلي ــى المنظومــة القضائي ســطوته عل
شــدة وخطــورة علــى إســرائيل، فــإن التهديــد الداخلــي بــات وجوديــا؛ ألننــا بتنــا نشــكل خطــرا علــى أنفســنا، بفعــل الخالفــات 

القائمــة بيــن جميــع ســكان الدولــة: علمانييــن ومتدينيــن، غربييــن وشــرقيين، رجــاال ونســاء، يســارا ويمينــا”.

أكثر من 370 شهيداً وجريحاً..تتمة
حقيقيــة لــدى تحالــف العــدوان فــي التوصــل الــى مرحلــة جديــدة يســود فيهــا الســالم، مشــيرا إلــى أن الســالم يعنــي 

توقــف العمليــات العســكرية بشــكل كامــل.
ــة العــدوان وهــذا  ــا مرحل ــا بالفعــل قــد تجاوزن وقــال، دون وقــف شــامل لكافــة األعمــال العدائيــة ال نســتطيع القــول أنن
يفــرض علينــا فــي القــوات المســلحة مهــام ومســؤوليات التعاطــي مــع كل عمــل عدائــي أيــًا كان حجمــه أو مســتواه، مؤكــدا 
أن القــوات المســلحة ســترد وبشــكل مناســب علــى كل عمــل عدائــي بحجمــه ومســتواه حتــى لــو كان هــذا العمــل العدائــي 

غــارة جويــة واحــدة.
كمــا اكــد المتحــدث الرســمي باســم القــوات المســلحة أن اســتمرار الحصــار علــى رأس األعمــال العدائيــة وســيواجه 
بضربــات عســكرية فــي عمــق دول العــدوان الســعودي،  وأن دفاعاتنــا الجويــة وبإمكانياتهــا المتاحــة ســتتصدى ألي طلعــات 
جويــة للعــدو ســواء كانــت قتاليــة أو إســتطالعية، موضحــا أنــه إذا لــم يــؤدي الســالم الــى رفــع معانــاة شــعبنا العزيــز مــن 

خــالل وقــف العــدوان ورفــع الحصــار فليــس بســالم.
ــه وإذا  ــاع عن ــاة شــعبنا والدف ــع معان ــا األول رف ــة المشــروعة هدفه ــا العســكرية الدفاعي ــى أن عملياتن ــد عل وجــدد التأكي

ــا.  تحقــق هــذا الهــدف بالطــرق الســلمية فذلــك أولــى بالنســبة لن
وقــال المتحــدث الرســمي للقــوات المســلحة إن هــدف القــوات المســلحة هــي رفــع المعانــاة عــن الشــعب اليمنــي عــن 
طريــق إيقــاف العــدوان الغاشــم مؤكــداً أن إســتمرار الغــارات الجويــة للعــدوان يؤكــد عــدم وجــود نوايــا حقيقيــة لديهــم فــي 

التوصــل الــى مرحلــة جديــدة يســود فيهــا الســالم.
وأوضــح ســريع أمــس الثالثــاء أن الســالم يعنــي توقــف العمليــات العســكرية والعدائيــة بشــكل كامــل، ومــا لــم يكــن 

ذلــك فعلينــا فــي القــوات المســلحة مهــام ومســؤوليات فــي التعاطــي مــع كل عمــل عدائــي إيــًا كان حجمــه أو مســتواه .
وأكــد أن قواتنــا المســلحة ســترد وبشــكل مناســب علــى كل عمــل عدائــي بحجمــه ومســتواه حتــى لــو كان هــذا العمــل 
ــة للعــدو ســواء كانــت  ــة ايضــًا ســتتصدى ألي طلعــات جوي ــة واحــدة ، مشــيراً إلــى أن الدفاعــات الجوي العدائــي غــارة جوي

قتاليــة أو إســتطالعية.
هــذا وواصلــت قــوى العــدوان خــرق اتفــاق وقــف إطــالق النــار بمحافظــة الحديــدة، واســتهداف القــرى اآلهلــة بالســكان 

فــي محافظتــي صعــدة وحجــة خــالل األيــام أألخيــرة.
وأوضــح مصــدر أمنــي لصحيفتنــا، أن الغــزاة والمرتزقــة اســتهدفوا بالرشاشــات الثقيلــة والمتوســطة مناطــق متفرقــة فــي 

منطقــة كيلــو 16 وشــمال مديريــة حيــس، وقصفــوا بالرشاشــات المختلفــة مناطــق متفرقــة مــن شــارع الـــ50 ومدينــة الشــباب 
فــي شــارع الـــ90 فــي الحديــدة.

هــذا وأفشــل الجيــش واللجــان الشــعبية أمــس الثالثــاء، محاولــة تســلل لقــوى العــدوان فــي مديريــة حيــس بمحافظــة 
الحديدة.

وأكــد مصــدر أمنــي أن قــوى العــدوان أقدمــت علــى خــرق اتفــاق التهدئــة، محاولــة التســلل شــمال غــرب حيــس، موضحــا 
أن المجاهديــن أفشــلوا محاولــة تســلل العــدو وأجبــروه علــى التراجــع واالنكســار.

ــا  ــة التحيت ــة بمديري ــازة وشــمال الجبلي ــة  شــمال الف ــوى العــدوان اســتهدفت بقذائــف المدفعي واضــاف المصــدر أن ق
ــدة. بالحدي

وأقيمــت دورة تأهيليــة وتوعويــة للعشــرات مــن العائديــن مؤخــراً الــى صــف الوطــن ممــن كانــوا يقاتلــون فــي صفــوف 
العــدوان، نظمتهــا قيــادة المنطقــة العســكرية الخامســة والســلطات المحليــة ركــزت فيهــا علــى حقيقــة االهــداف التــي يســعى 

اليهــا العــدوان وتوضيــح الصــورة المغلوطــة التــي ســعى العــدوان لرســمها عــن حركــة انصــار اهلل.
ــة، دعمــا للجيــش  ــدة اليمني ــع الشــمالي لمحافظــة الحدي ــات المرب ونظمــت عــدد مــن الوقفــات الشــعبية فــي مديري

ــى اليمــن. ــم العــدوان الســعودي االميركــي عل ــدا بجرائ واللجــان الشــعبية وتندي
وثمــن المشــاركون »تضحيــات األحــرار مــن الجيــش واللجــان الشــعبية الذيــن ســطروا مالحــم االنتصار للمســتضعفين 
مــن أبنــاء هــذا الشــعب«، وأشــادوا »دور القبائــل واالحــرار الذيــن كان لهــم الــدور الكبيــر فــي تحقيــق هــذا االنتصــار علــى 

قــوى العمالــة واالرتــزاق”.
واكــد المشــاركون علــى »صمودهــم بوجــه العــدوان ورفــد الجبهــات بالمــال والرجــال ومواصلــة النفيــر العــام والتحشــيد 

نحــو جبهــات القتــال ومواجهــة الغــزاة والمحتليــن حتــى يتحقــق النصــر«.

مصادر أميركية: ترامب قد..تتمة
 مارسَ ضغوطًا على نظيره األوكراني في مكالمة تليفونية إلجراء تحقيٍق مع منافسه السياسي جون بايدن.

وتمــر الواليــات المتحــدة بمواجهــة سياســية عنيفــة تســببت بهــا فضيحــة اندلعــت حــول مكالمــة هاتفيــة بيــن ســيد 
البيــت األبيــض والرئيــس األوكرانــي، فالديميــر زيلينســكي، يــوم 25 يوليــو 2019، حيــث نشــرت وســائل إعــالم محليــة، فــي 
ســبتمبر الماضــي، تقاريــر تحدثــت عــن محاولــة ترامــب دفــع نظيــره لفتــح تحقيــق بحــق هانتــر بايــدن، نجــل جــو بايــدن، 

نائــب الرئيــس األمريكــي الســابق.
ــا مــن مصالحــه السياســية وهــدد زيلينســكي بوقــف المســاعدات  ــه عمــل انطالق ــون ترامــب بأن ويتهــم الديمقراطي
مــن واشــنطن لكييــف، وذلــك فــي الوقــت الــذي يعتبــر فيــه بايــدن األب منافســا أساســيا للرئيــس األمريكــي الحالــي فــي 

انتخابــات الرئاســة المقبلــة عــام 2020.
ــواب، نانســي بيلوســي، مــن هــذه  ــس الن ــة رئيســة مجل ــي الكونغــرس األميركــي، بزعام ــون ف واســتفاد الديمقراطي

ــوري. ــى الحــزب الجمه ــذي ينتمــي إل ــة عــزل ترامــب، ال ــة دراســة إمكاني الفضيحــة إلطــالق عملي

مدعي عام المحاكم الثورية..تتمة
وقــال ســاالري أمــس الثالثــاء، انــه وفــي ضــوء الرصــد االســتخباري الكامــل مــن قبــل حــرس الثــورة االســالمية وباحــكام 
وأوامــر قضائيــة فقــد تــم فــي غضــون أقــل مــن 10 ســاعات اعتقــال جميــع العناصــر الرئيســية لخليــة االغتيــال بالتزامــن مــع 

يومــي التاســع والعاشــر )عاشــوراء( مــن محــرم فــي عــدة مناطــق مختلفــة.
واشــار الــى ان المحاولــة لــم تبــق فــي مرحلــة التخطيــط فقــط، واضــاف: ان جميــع العمليــات التنفيذيــة للمخطــط قــد 
تــم االعــداد لهــا مثــل تجنيــد العمــالء وتدريبهــم واعــداد الســالح والعتــاد والمتفجــرات ومعــدات واجهــزة عســكرية واتصــاالت 
علــى نطــاق واســع وكان قــد تــم نقلهــا الــى داخــل البــالد واعدادهــا لالســتخدام مــن قبــل الداعميــن للمخطــط عبــر احــدى 

المناطــق الحدوديــة.
ــة  ــذه الخلي ــال ه ــن اعتق ــهر م ــل 6 اش ــت قب ــالمية كان ــورة االس ــرس الث ــة لح ــتخبارات التابع ــة االس ــال: ان منظم وق

ــاعة. ــدار الس ــى م ــالد عل ــارج الب ــل وخ ــي داخ ــطتها ف ــا وانش ــتخباريا اجراءاته ــد اس ــة ترص االرهابي
ــي العمــل ضــد االمــن القومــي  ــا بتهمــة المشــاركة ف ــال هــذه قضائي ــة االغتي ــة خلي ــه تمــت مالحق ــع ســاالري، ان وتاب

ــة. ــة ومعادي ــزة اســتخبارات اجنبي ــة ومســاعدة اجه ــالد والحراب ــي والخارجــي للب الداخل
ــة  ــي منطق ــت ف ــي المقي ــي االميرك ــري العرب ــث العب ــررة للمثل ــات المتك ــر االحباط ــه اث ــي، ان ــؤول القضائ ــال المس وق
الشــرق االوســط الرامــي لضــرب الجمهوريــة االســالمية فــي ايــران، فقــد توجهــت جبهــة الكفــر والنفــاق فــي غــرف افكارهــا 
ــة بفصــم االواصــر بيــن مجتمعــات العالــم االســالمي وتــم  نحــو مخطــط جديــد يهــدف لتحقيــق النيــة البغيضــة المتمثل
ادراج مخطــط اغتيــال اللــواء ســليماني الشــعال فتيــل االنفجــار الكبيــر فــي االيــام الفاطميــة )ذكــرى استشــهاد فاطمــة الزهــراء 

»س«( او عاشــوراء الحســين )ع( فــي جــدول اعمــال اجهــزة االســتخبارات المشــتركة لالســتكبار.
واكــد بــان المناهضيــن للجمهوريــة االســالمية كانــوا يعتزمــون مــن خــالل مخطــط االغتيــال هــذا زرع الخــالف واطــالق 
حــرب اهليــة داخليــة فــي الصفــوف الموحــدة للســنة والشــيعة وارادوا مــن جانــب اخــر اشــعال نيــران حــرب مدمــرة تحــت 
ــم االســالمي بيــن  ــي العال ــر وتاريخــي ف ــق خــالف كبي ــى خل ــال عل ــر مخطــط االغتي ــوان العــرب والعجــم والعمــل عب عن

االخــوة الشــيعة والســنة.
ــم االســالمي  ــة العال ــة مقاوم ــذا المخطــط هــو شــل جبه ــن االهــداف االخــرى له ــان م ــي ب وصــرح المســؤول القضائ

ــالها. وافش
ووجــه ســاالري الشــكر والتقديــر لمنظمــة االســتخبارات التابعــة لحــرس الثــورة االســالمية علــى جهودهــا الدؤوبــة ليــل 
نهــار علــى مــدى اشــهر فــي كشــف واحبــاط هــذا المخطــط االرهابــي المعقــد وقــال، ان تنفيــذ هــذا المخطــط كان بامكانــه ان 

يوجــه ضربــة كبيــرة وال تعــوض ليــس فقــط لــالركان الهيكليــة واالمنيــة فــي البــالد بــل للعالــم االســالمي ايضــا.

الرئيس روحاني: األعداء..تتمة
ــع باالخــالق  ــه شــخص يتمت ــه بأن ــوي، ووصف ــر االمــن الســيد محمــود عل ــة بشــخصية وزي وأشــاد رئيــس الجمهوري

ــا. ــوزارة وخارجه ــع منتســبي ال ــة م ــة واأللف الحســنة وســعة الصــدر والرأف
وأكد ، ان المهمة الرئيسية لوزارة االمن تتمثل في الحفاظ على النظام والبالد واالمن الوطني ومصالح الشعب.

وضمــن شــرحه آلخــر التطــورات منــذ مطلــع 2018 وحتــى اآلن، وخــروج اميــركا مــن االتفــاق النــووي ومحــاوالت االعــداء 
إلثــارة التوتــر فــي الداخــل وشــن الحــرب االقتصاديــة مــن الخــارج، وتبيّــن خطــط الحكومــة واجــراءات الذكيــة لمواجهــة هــذه 
المحــاوالت، وضمــن شــرحه لنتائــج زيارتــه االخيــرة الــى مقــر منظمــة االمــم المتحــدة فــي نيويــورك، قــال الرئيــس روحانــي: 
ان اعــداء النظــام االســالمي والشــعب االيرانــي، ورغــم انهــم قــد ال يعترفــون ولكنهــم تقبلــوا ان اســتراتيجية الضغــط 

االقصــى قــد بــاءت بالفشــل، وأن عليهــم ان يتخلــوا عــن هــذا النهــج فــي مواجهــة الشــعب االيرانــي.

كفى حروبا ودماراً..تتمة
ــد اعلنــت  ــة قــد ال تحمــد عقباهــا وطهــران ق ــا خســائر كارثي كمــا يزعــم فليجنــح صــوب دمشــق دون ان يكلــف تركي
ــا. لكــن  ــة مع ــداء الشــعبين والمنطق ــب أي صــدام يخــدم اع ــن لتجن ــوري صــوب العاصمتي ــام للتحــرك  الف اســتعدادها الت
ــا  ــف ان تركي ــره ظري ــا لنظي ــر خارجيته ــول وزي ــة يق ــع فمــن جه ــق الجمي ــف متناقضــة يقل ــرة مــن مواق ــا يصــدر عــن انق م
تحتــرم وحــدة االراضــي الســورية وســيادتها ومــن جهــة اخــرى يؤكــد الرئيــس  اردوغــان انــه يريــد انشــاء »منطقــة آمنــة« 
ــة تضــرب بعــرض  ــة معتدي ــا دول ــة التســاؤل مــن انه ــا تحــت طائل الســكان مليونــي الجــئ ســوري وهــذا مــا يجعــل تركي
الحائــط  القوانيــن الدوليــة وال تحتــرم ســيادة الــدول المســتقلة. هــذا فــي الجانــب التركــي امّــا مــا يخــص القيــادة الكرديــة 
فــي ســوريا انهــا ولالســف الشــديد  لــم تتعــظ مــن تجــارب االكــراد فــي دول الجــوار عندمــا راهنــوا علــى اميــركا ســواء فــي 
حركــة مصطفــى البرزانــي فــي العــراق فــي ســبعينيات القــرن الماضــي او الحركــة االنفصاليــة التــي قادهــا ابنــه مســعود قبــل 

حوالــى العاميــن.
وال ننســى ان نشــير الــى نصيحــة ســيد المقاومــة لقــادة الكــرد فــي ســوريا قبــل اقــل مــن ســنتين عندمــا حذرهــم مــن 
الوقــوع فــي الفــخ االميركــي وقــال لهــم بالحــرف الواحــد: »ان اميــركا ستســتعملكم وســتبيعكم فــي ســوق النخاســة.« وقبــل 
ــا واحترامنــا لالكــراد لكــن الســؤال المطــروح مــا الــذي اغــرى القيــادة الكرديــة فــي ان تــرى نفســها  هــذا وذاك ومــع اعتزازن
مفضلــة لــدى االميــركان؟! ألــم تقــرأ التاريــخ الحديــث وتســأل نفســها كيــف تخلــت اميــركا عــن شــاه ايــران الــذي قــدم لهــا 
الخدمــات الجليلــة وكيــف قــدم لهــا الثــروات الطائلــة ونفــذ جميــع سياســتها فــي المنطقــة. وال يســعنا المجــال ان نفتــح ملــف 
الحــكام المســتبدين الذيــن ســقطوا فــي المنطقــة، لكــن ألــم تــرون باعينكــم كيــف تخلــت اميــركا ترامــب عــن الســعودية 

ومؤخــرا وقــد قدمــت لهــا مئــات المليــارات مــن الــدوالرات.
الــرأي العــام االقليمــي والعالمــي يتســاءل اليــوم يــا مــن راهنتــم علــى اميــركا؟ ألــم تســألوا انفســكم مــا هــي اغراءاتكــم 
الميــركا حتــى تدافــع عنكــم؟ انكــم مجــرد ادوات تصــرف عليكــم وهــذا مــا تطــرق اليــه ترامــب فــي اعــالن االنســحاب مــن 

ســوريا بــان اميــركا قــد انفقــت عليكــم اكثــر مــن الــالزم.
علــى القيــادة الكرديــة فــي ســوريا ان ال تضييــع هــذه الفرصــة التاريخيــة لتجنــب مناطقهــا وابناءهــا مــن الدمــار والمــوت 
وان تســارع للتوجــه الــى دمشــق قبــل فــوات األوان ألن عمقهــا االســتراتيجي ومصالــح أجيالهــا ومســتقبلهم مكفــول فــي 

ظــل الدولــة الســورية.


