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الرئيس العراقي يدعو إلى حوار..تتمة
وبحســب مســؤول رفيــع المســتوى، فــان “اجتماعــا يضــم 11 خبيــرا قضائيــا مــن دول االتحــاد األوروبــي، عقــد ألول مــرة 

فــي حزيــران الماضــي لتقييــم اختياراتهــم وحققــوا تقدمــا بطيئــا ألســباب منهــا مخاوفهــم إزاء نزاهــة القضــاء العراقــي”.
وقــال المســؤول فــي حديــث لـــ “االتجــاه بــرس”، إن “اجتماعــا آخــر عقــد يــوم 11 تشــرين األول فــي كوبنهاغــن، وركــز 
علــى تشــكيل محكمــة مشــتركة مــن قضــاة دولييــن وقضــاة عراقييــن”، مبينــًا أن “مجموعــة أساســية تضــم ســت دول جاء 
منهــا أغلــب المقاتليــن المحتجزيــن فــي الســجون الكرديــة مــن بينهــا فرنســا وبريطانيــا وألمانيــا تقــوم بممارســة الضغــط 
علــى العــراق لتقليــل عــدد االختيــارات بعــد اســتبعاد تشــكيل محكمــة دوليــة خاصــة، فتشــكيل مثــل هــذه المحكمــة يمكــن 

أن يســتغرق ســنوات ومــن غيــر المرجــح أن يحصــل علــى تأييــد مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة”.
ويضيــف المســؤول، أن “الهجــوم التركــي فــي شــمال ســوريا دفــع الــدول األوروبيــة إلــى اإلســراع بالمفاوضــات مــع 
العــراق”، الفتــا الــى ان “دول أوروبــا ال تريــد محاكمــة رعاياهــا مــن مســلحي داعــش علــى أراضيهــا خشــية أن يثيــر ذلــك 
ــة باإلضافــة إلــى خطــر تجــدد هجمــات المتشــددين  غضبــا عامــا وأن تجــد نظمهــا القضائيــة صعوبــات فــي جمــع األدل

هنــاك”.
وشــهد العــراق أكثــر المعــارك دمويــة ضــد جماعــة داعــش ويحاكــم بالفعــل آالف المشــتبه بانتمائهــم لهــا، بعــد أن 

اعتقلــت القــوات كثيــرا مــن األشــخاص خــالل ســقوط معاقــل االرهابييــن فــي مختلــف أنحــاء البــالد.
ــات  ــن المخيم ــب م ــن متشــددي داعــش األجان ــذ خطــة إلخــراج آالف م ــة اإلســراع بتنفي ــدول األوروبي وتحــاول ال
المحتجزيــن فيهــا فــي ســوريا ونقلهــم إلــى العــراق بعــد أن انطــوى انــدالع قتــال جديــد علــى خطــر هروبهــم أو عودتهــم 

إلــى دولهــم.
ويمثــل األوروبيــون خمــس مســلحي داعــش فــي ســوريا وهــم نحــو عشــرة آالف تحتجزهــم قــوات ســوريا 

الديمقراطيــة )قســد( التــي يقودهــا األكــراد والتــي تتعــرض لهجــوم عنيــف مــن القــوات التركيــة.
وإذا أرســلت قــوات ســوريا الديمقراطيــة حــراس أماكــن االحتجــاز إلــي خطــوط المواجهــة فــإن ذلــك ينطــوي علــى 

خطــر هــروب المحتجزيــن.
وقبــل بــدء الهجــوم التركــي كانــت الــدول األوروبيــة تجــري تقييمــا لكيفيــة التوصــل إلــى آليــة يمكــن أن تفضــي إلــى 

نقــل المقاتليــن األجانــب مــن ســوريا إلــى العــراق لمحاكمتهــم بتهــم جرائــم حــرب.
ــمال  ــي ش ــي ف ــل الترك ــيناريوهات للتوغ ــامرائي، س ــق الس ــق وفي ــد الفري ــكري المتقاع ــد العس ــح القائ ــدوره، رج ب
ســوريا، مبينــًا أنــه توقــع أن يكــون هنالــك انســحابا أميركيــا مــن ســوريا، وال خيــار أمــام المســلحين األكــراد الســوريين 

ســوى الذهــاب إلــى دمشــق.
وذكــر الســامرائي فــي منشــور علــى حســابه فــي فيســبوك، “توقعنــا منــذ عــام انســحابا أميركيــا مــن ســوريا، وقلنــا 
ســوف لــن يكــون أمــام المســلحين األكــراد الســوريين ســوى الذهــاب إلــى دمشــق”، الفتــا إلــى أن “ترامــب أثبــت أنــه لــن 
يحــارب مــن أجــل أحــد.. أردوغــان نفــذ تهديــده بالتوغــل فــي الشــمال الســوري وبــدأت القــوات الســورية بالتحــرك شــمااًل 

دون احتــكاك مباشــر مــع القــوات التركيــة، واســتنكرت جامعــة الــدول العربيــة التوغــل التركــي”.
وتابــع “الوجــود العســكري األميركــي فــي العــراق لــم يعــد مبــررا وال ضروريــا وفقــا الســتراتيجية ترامــب، وسنشــهد 
انســحابا عســكريا شــامال مــن العــراق ليــس بعيــداً، وعلــى بغــداد ضمــان حقوقهــا النفطيــة والمنافــذ فــي شــمال الغــرب 
الكــردي العراقــي.. وان مســلحي كــرد ســوريا فــي مــأزق حقيقــي، والســعودية فــي صدمــة تاريخيــة واألســلحة ســتعود 

إلــى مســتودعاتها ليأكلهــا الصــدأ”.
مــن جانــب اخــر أعلنــت خليــة الصقــور االســتخبارية، امــس  الثالثــاء، إحبــاط مخطــط يقــوده 4 انتحارييــن الســتهداف 

زائــري األربعينيــة في ســامراء.
وذكــر بيــان للخليــة حصــل عليــه موقــع »الغديــر، ان« بعمليــة نوعيــة اســتباقية لخليــة الصقــور االســتخبارية لحمايــة 
زوار االمــام الحســين عليــه الســالم، وبعــد متابعــة ومراقبــة اســتمرت ألكثــر مــن 7 ايــام لمجموعــة ارهابيــة كانــت متواجــدة 
داخــل مــا يســمى مضافــة تابعــة الــى قاطــع ســامراء تنظيــم داعــش اإلرهابــي، وبتاريــخ  2019/10/14 فــي الســاعة 13:10 نفــذت 
خليــة الصقــور االســتخبارية وبالتنســيق مــع ابطــال مــن ســرايا الســالم نصــب كميــن محكــم لمضافــة فــي قضــاء ســامراء 
، منطقــة الخيــوط قــرب النهــر الرصاصــي ، ســيفونة البــو زاغــه تضــم عــددا مــن االنتحارييــن كانــوا ينــوون اســتهداف 

المواطنيــن خــالل مراســم زيــارة األربعيــن«.
وأضــاف، البيــان أنــه » فــي الســاعة 13:34 اشــتبكت القــوة مــع عناصــر داعــش الموجوديــن داخــل المضافــة باالســلحة 
الخفيفــة والمتوســطة اســتمرت عمليــة االشــتباك لنصــف ســاعة تقريبــًا نتــج عنهــا قتــل احــد االنتحارييــن وتفجيــر االخــر، 

.»Ak واعتقــال اثنيــن اخريــن وضبــط اربــع عبــوات ناســفة وحــزام ناســف وبندقيــة اليــة نــوع
ولفــت البيــان إلــى أن »الخليــة قامــت مــن جهــة اخــرى، وبالتنســيق مــع عمليــات االنبــار بواجــب نوعــي فــي صحــراء 
ــرا مــن ســي فــور لتحــرم تنظيــم داعــش ان ينفــذ مخططاتــه ضــد  ــى 220 لت ــار منطقــة وادي ثميــل والســيطرة عل االنب

اهلنــا ومواطنينــا الكــرام«.

حماس: تصريحات أشكنازي..تتمة
مــن جهتــه أكــد جنــرال احتيــاط فــي جيــش االحتــالل  الصهيونــي أن انســحاب »إســرائيل« مــن قطــاع غــزة، هــو 

»فشــل اســتراتيجي هائــل«، مشــددا علــى ضــرورة القضــاء علــى حركــة »حمــاس« التــي تديــر القطــاع.
ــر  ــه عبّ ــالل، أن ــش االحت ــكرية بجي ــة العس ــي الخدم ــا ف ــى 33 عام ــذي أمض ــال، ال ــاح رون ت ــرال يفت ــح الجن وأوض
عــن رأيــه المعــارض لـ«خطــة فــك االرتبــاط عــن غــزة«، معتقــدا بحســب مــا صــرح بــه لصحيفــة »إســرائيل اليــوم«، أن 
»الســنوات التــي مضــت منــذ فــك االرتبــاط زادت مــن الخطــورة، ســواء مــن الجانــب األمنــي االســتراتيجي أو التأثيــر 

ــى الجيــش واســتعداده للحــرب«. ــب عل الصع
ــوال معارضتــه  ــادة جيــش االحتــالل ل وســبق أن ربــط الجنــرال اإلســرائيلي الــذي كان مــن المتوقــع أن يتســلم قي
لالنســحاب مــن غــزة، »بيــن فــك االرتبــاط وحــرب لبنــان الثانيــة«، مؤكــدا أنــه كان »هنــاك فشــل إســرائيلي فــي حــرب 
لبنــان الثانيــة، وخاصــة حــادث االختطــاف الــذي أدى إلــى الحــرب؛ والــذي نبــع فــي جــزء كبيــر منــه مــن الطريقــة التــي 

تمــت بهــا عمليــة فــك االرتبــاط؛ التــي تســببت بتضخــم قــوة حــزب اهلل«.
ــي إخــالء  ــود ف ــام الجن ــو إقح ــذ تأسيســه، ه ــش من ــة الجي ــت حصان ــي أصاب ــد األضــرار القاســية الت ورأى أن »أح
اليهــود مــن مســاكنهم«، منوهــا أنــه ال يؤيــد »التحــركات األحاديــة الجانــب، وأعــارض بشــدة تقديــم تنــازالت دون تلقــي 

ــل«. أي شــيء بالمقاب
*تقرير حقوقي : أطباء »إسرائيليون« متواطئون مع المحققين في تعذيب األسرى في السجون والمشافي

كشــف تقريــر حقوقــي النقــاب عــن تعــرض األســرى الفلســطينيين فــي الســجون والمشــافي اإلســرائيلية لعمليــات 
تعذيــب ممنهجــة، ارتكبهــا أطبــاء إســرائيليون جنبــا إلــى جنــب مــع جهــاز المخابــرات اإلســرائيلي الـــ »شــاباك«.

جــاء ذلــك فــي تقريــر صــادر عــن منظمــة »أطبــاء لحقــوق اإلنســان« )إســرائيلية غيــر حكوميــة(، نشــر اليــوم الثالثــاء، 
فــي مجلــة »972« العبريــة.

ــب  ــى تعذي ــة نف ــر، فطــوال الســنين الماضي ــم تتغي ــذب ل ــي الك ــإن سياســة الـــ »شــاباك« ف ــر، ف وبحســب التقري
األســرى الفلســطينيين، إال أن الجديــد مــا كشــفته المعلومــات الــواردة للمنظمــة، بقيــام األطبــاء اإلســرائيليين بــدور نشــط 
فــي تعذيــب األســرى الفلســطينيين، مــن خــالل المشــاركة فــي االســتجواب بصــورة وحشــية، باإلضافــة إلــى كتابتهــم 

تقاريــر طبيــة كاذبــة.
ونقــل التقريــر عــن رئيــس منظمــة »أطبــاء لحقــوق اإلنســان« روشــاما مارتــون، قولــه: »كطبيــب ومؤســس للمنظمــة، 

كنــت دائمًــا منزعجًــا مــن كيفيــة تعــاون األطبــاء اإلســرائيليين مــع صناعــة التعذيــب فــي إســرائيل وتمكينهــا«.

رئيس المجلس: االدارة األميركية..تتمة
ــة  ــى انســحابها مــن اتفاقي ــة؛ مشــيرا ال ــة األميركي ــادا للحكوم ــح نهجــا معت ــي أصب ــون الدول ــاك القان ــد، ان انته وأك
باريــس للميــاه والمنــاخ، والغائهــا اتفاقيــات الســيطرة علــى التســلح مــع روســيا، والغائهــا اإلتفاقــات التجاريــة مــع الصيــن؛ 

كلهــا تعكــس عــدم التــزام هــذه الحكومــة بالمبــادئ وااللتزامــات الدوليــة. 
وشــدد، ان انســحاب االدارة األميريكــة الحاليــة مــن االتفــاق النــووي وبالتالــي فرضهــا أنــواع الحظــر االقتصــادي 
االحــادي الــال قانونــي ضــد الجمهوريــة اإلســالمية يعــد مــن أبــرز مصاديــق انتهاكهــا للقانــون والحقــوق الدوليــة؛ مضيفــا 
ان األمــر المثيــر للعجــب هــو ان هــذه الحكومــة لــم تكتــف بهــذه االجــراءات غيــر القانونيــة، بــل باتــت تعمــل علــى نطــاق 

واســع لمواءمــة الــدول األخــرى.

نيويورك تايمز: للصواريخ االيرانية..تتمة
ــد اســتهدفت وان  ــة ق ــع المخــازن الغازي ــة الهجــوم، اذ ان جمي ــدى دق ــات م وتعكــس الصــور الملتقطــة عــن العملي
الدقــة بلغــت الــى قريــب المتــر، وبذلــك اثبتــت ايــران انهــا والقــوات المواليــة لهــا علــى درجــة مــن االقتــدار ليصيبــو الهــدف 
ولــو علــى بعــد كيلومتــرات بدقــة فائقــة وعلينــا ان  نقبــل هــذه الحقيقــة باننــا معرضــون للخطــر حيــال هكــذا هجمــات.

وقــد فوجئــت االمــارات كذلــك مــن هــذه الهجمــة، وطالبــت الســعودية مــن اميــركا مدراســة الوضــع واي رد ســتراتيجي 
يمكــن افتراضــه، اال ان ترامــب  كان منشــغال بالحصــول علــى رقــم الهاتــف النقــال للرئيــس روحانــي كــي يتصــل بــه 
ويعقــد نفــس االتفــاق الــذي عقــده مــع زعيــم كوريــا الشــمالية، وليقــول لــه: »تعــال وكافــئ يــدي وتلتقــط صــورا ونفتــح 

آفاقــا للتجــارة«.
وحتــى مــع خــروج المتخصصيــن االيرانييــن مــن بلدهــم فهــي تمتلــك الكثيــر مــن العقــول والنوابــغ. كمــا ان ايــران 

قــد حاصــرت اســرائيل مــن جهــات وذلــك بدعــم المقاتليــن بالنيابــة فــي لبنــان وســورية والعــراق وقــد ســلحتهم ايــران 
بصواريــخ دقيقــة. وبينمــا اســتخدم حــزب اهلل فــي حــرب 2006 راجمــات محــدودة المــدى وغيــر دقيقــة االســتهداف، ولكنهــا 
اليــوم باتــت مســلحة بتقنيــة متطــورة مــن االســلحة االيرانيــة كالصواريــخ الدقيقــة هــي نفســها التــي اســتهدفت منشــأة 

آرامكــو. وال يــدرى كــم يمتلــك حــزب اهلل مــن هــذه الصواريــخ؟

ظريف: دولة أو أكثر..تتمة
واضاف وزير الخارجية: الهجوم على الناقلة اإليرانية كان عمال معقدا بدعم من احدى الدول واجراء حكوميا.

وبشــأن انتهــاء مهلــة اربعــة اشــهر النضمــام ايــران الــى مجموعــة العمــل المالــي FATF، قــال ظريــف: انــه تــم اتخــاذ 
اجــراءات جيــدة للغايــة فــي البــالد مــن اجــل االجتمــاع القــادم لـــ FATF ، وبطبيعــة الحــال فــان مجموعــة العمــل المالــي 
اتخــذت قــرارا فــي الــدورة الســابقة، لكــن وزارة الخارجيــة تبــذل قصــارى جهدهــا للحــد مــن األضــرار التــي لحقــت البــالد.
وفــي معــرض رده علــى ســؤال، حــول مــدى صحــة خبــر زيــارة شــقيق ولــي عهــد اإلمــارات اليــران،  قــال ظريــف: لقــد 

حققــت فــي هــذا االدعــاء وهــذا غيــر صحيــح.
وبشــأن انتهــاء مهلــة اربعــة اشــهر النضمــام ايــران الــى مجموعــة العمــل المالــي FATF، قــال ظريــف: انــه تــم اتخــاذ 
اجــراءات جيــدة للغايــة فــي البــالد مــن اجــل االجتمــاع القــادم لـــ FATF ، وبطبيعــة الحــال فــان مجموعــة العمــل المالــي 
اتخــذت قــرارا فــي الــدورة الســابقة، لكــن وزارة الخارجيــة تبــذل قصــارى جهدهــا للحــد مــن األضــرار التــي لحقــت البــالد.

السيد نصر الله يؤكد..تتمة
وعــن األزمــة االقتصاديــة فــي لبنــان توجــه باســيل للبنانييــن بالقــول »أريــد أن أصارحكــم بــأن معظــم حــكام لبنــان ال 
يبــدون مســتعدين للتغييــر، فهــم أصحــاب ذهنيــة تستســهل التبعيــة والتســليم للحــرب االقتصاديــة التــي تشــنُ علينــا 

وتوهمنــا أننــا مفلســون منهــارون، فيمــا نحــن أغنيــاء إنمــا منهوبــون«.
وبحســب مصــادر وزاريــة للمياديــن نــت فــإن مســألة التواصــل الرســمي مــع ســوريا قــد أثيــرت فــي جلســة الحكومــة 
األخيــرة وأن رئيــس الحكومــة ســعد الحريــري لــم يعــارض زيــارة الــوزراء إلــى دمشــق، خصوصــًا لبحــث قضيــة الصــادرات 

اللبنانيــة إلــى الــدول العربيــة عبــر معبــر البوكمــال.

120 سجينا بحرينيا يهددون..تتمة
ــن باإلعــدام 13  ــزل المخصــص للمحكومي ــى الع ــي مبن ــام ف ــن عــن الطع ــغ عــدد المضربي ــد متصــل بل ــى صعي وعل
ســجينا منــذ يــوم الخميــس الماضــي، لــذات األســباب. وفــي مبنــى 13 وصــل عــدد المضربيــن إلــى 15 ســجينا إلــى جانــب 
ــى الحواجــز  ــام احتجاجــا عل ــن اإلضــراب عــن الطع ــم 44 م ــذان دخــال يومه ــي حاجــي الل ــل وعل الناشــطين ناجــي فتي

الزجاجيــة ومطالبــة بتوفيــر العــالج.
وتشــير األنبــاء المؤكــدة مــن داخــل الســجن أن دائــرة اإلحتجــاج تتســع مــع األيــام خصوصــا فــي ظــل تعنــت اإلدارة 

وتجاهلهــا لمطالــب الســجناء التــي تعــد مطالــب إنســانية وبســيطة.
ولــم تكتــف إدارة الســجن بتجاهــل مطالــب المضربيــن عــن الطعــام، بــل قامــت بتهديدهــم بمنعهــم مــن اإلتصــاالت 
العائليــة، والخــروج للتشــمس، كمــا رفضــت عــرض عــدد منهــم علــى العيــادة لمعاينــة أوضاعهــم الصحيــة بعــد أيــام مــن 

اإلضــراب عــن الطعــام.
ــم.  ــم وأهاليه ــم وأبنائه ــم مــن احتضــان أزواجه ــي تمنعه ــة الت ــن الحواجــز الزجاجي ــل والســجناء م ويشــكو العوائ

ــر جــدا. ــا قصي ــث أن وقته ــم، حي ــرة له ــاة الكبي ــارة يســبب األذى والمعان ــت الزي ــل أن وق ــول بعــض العوائ وتق
مــن جانبهــا طالبــت منظمــة أمريكيــون مــن أجــل الديمقراطيــة وحقــوق االنســان فــي البحريــن الســلطات البحرينيــة 
ــه ومحاســبة  ــه وســوء معاملت ــات تعذيب ــي عملي ــق ف ــا ناشــدتها بالتحقي ــوراً، كم ــر ف ــي برب بإخــالء ســبيل حســين عل
ــض  ــب الســلطات التعوي ــا تطال ــكل الســجناء. كم ــه ول ــة ل ــة الالزم ــة الصحي ــر الرعاي ــى توفي ــن والحــرص عل المنتهكي

لحســين عــن اإلعتقــال التعســفي والمعانــاة التــي تعــرض لهــا.
وتنتهــك معاملــة الســلطات البحرينيــة لحســين القانــون الدولــي، بمــا فــي ذلــك اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب والعقوبــة 
ــي الخــاص  ــة والعهــد الدول ــي الخــاص بالحقــوق السياســية والمدني ــة، والعهــد الدول ــة الالإنســانية أو المهين أو المعامل
بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة التــي انضمــت البحريــن الــى كل منهــا. إذ تمنــع كل مــن المــادة 2 والمــادة 
ــب  ــى التعذي ــب ال ــة، اخضــاع المذن ــة الإلنســانية أو المهين ــة أو المعامل ــب والعقوب ــة مناهضــة التعذي ــة التفاقي 11، التابع

والتحقيــق والمعاقبــة.

العميد سريع: عشرات الغارات..تتمة
وقال مسؤولون في حركة أنصار اهلل أن السعودية ومن كان خلفها مصرون على استمرار عدوانهم. 

مــن جانبــه قــدم القيــادي فــي حركــة »أنصــار اهلل«فــي اليمــن، محمــد علــي امــس، الثالثــاء، عرضــا للحكومــة 
الســودانية الجديــدة، للتشــاور بشــأن أســرى مــن قواتهــا المشــاركة ضمــن تحالــف العــدوان علــى اليمــن.

وقــال محمــد علــي الحوثــي وهــو رئيــس اللجنــة الثوريــة العليــا فــي اليمــن علــى حســابه فــي »تويتــر«: »لــم يكــن 
بغريــب علــى الشــعب الســوداني الثائــر موقفــه الكبيــر للدفــاع عــن أحــد أبنائــه المعتقــل بمصــر قبــل أســابيع، لكــن لفــت 

انتباهــي أســر مجموعــة اليــوم التحقــوا بمــن ســبقهم بمعــارك تحالــف العــدوان فــي اليمــن«.
وأضــاف: »عــدم االلتفــات إلــى هــؤالء وتركهــم يتعرضــون لألســر والقتــل اليومــي خطــأ مــع أننــا حاضــرون للتشــاور 

مــع الثــوار الســودانيين«.
امــا فــي خطــوة ال تتجــاوز تدويــر األماكــن بيــن قــوى االحتــالل، ســلمت القــوات اإلماراتيــة المحتلــة نظيرتهــا مــن 
القــوات الســعودية مواقــع وصفتهــا بالمهمــة فــي عــدن جنــوب اليمــن بينهــا مطــار عــدن الدولــي بمبــرر تســهيل تطبيــق 

اتفــاق سياســي بيــن حكومــة هــادي والمجلــس االنتقالــي.
ونقلــت وكالــة فرانــس بــراس عــن مواليــن لالنتقالــي إن اإلمــارات ســحبت قواتهــا مــن قاعــدة العنــد الجويــة فــي 
لحــج، وأيضــا مــن مطــار عــدن ومينــاء الزيــت التابــع لمصفــاة عــدن، وســّلمت مواقعهــا لقــوات ســعودية، كمــا ســلمت مواقــع 

روحاني: اميركا ارتكبت جريمة ضد االنسانية بحق ايران بممارستها االرهاب االقتصادي وحظر حتى الغذاء والدواء
ــى  ــي بالحظــر االميركــي المفــروض عل ــدد الرئيــس حســن روحان طهران-فارس:-ن
ايــران ووصفــه باالرهــاب االقتصــادي والجريمــة ضــد االنســانية بحــق الشــعب االيرانــي.

وعــدّ روحانــي، فــي كلمتــه لــدى بــدء أعمــال مؤتمــر وزراء الصحــة لبلــدان شــرق 
المتوســط بطهــران امــس الثالثــاء، ان االنســحاب مــن اتفــاق دولــي صادقــت عليــه  مجلــس 
االمــن وصمــة عــار للواليــات المتحــدة األميركيــة التــي بهــذه الخطــوة انتهكــت القوانيــن الدوليــة 
واالكثــر مــن ذلــك هــو فــرض عقوبــات علــى الشــعب االيرانــي فــي مجــال األغذيــة واألدويــة«.

وقــال ان اميــركا خضعــت لضغــوط المتطرفيــن فــي الداخــل والكيــان الصهيونــي 
والســعودية وانســحبت مــن االتفــاق النــووي دون ســبب ومبــرر حيــث قــال ذلــك مســؤول 
ســعودي وكذلــك ساســة الكيــان الغاصــب للقــدس والمتطرفيــن فــي البيــت االبيــض وهــذا 

االمــر ليــس تحليــال بــل هــذا الخبــر ســمعه العالــم برمتــه.
ــل الشــك  ــا اليقب ــة ضــد االنســانية بم ــت جريم ــة ارتكب ــة االميركي ــد أن الحكوم وأك
ــي أن الشــعب  ــك ال يعن ــإن ذل ــة الحــال ف ــا وبطبيع ــا اقتصادي ــد ارهاب ــا يع ــث أن عمله حي
االيرانــي قــد رضــخ لهــا ألن العلمــاء والباحثيــن والمبدعيــن والمنتجيــن قــد ضاعفــوا 
جهودهــم رغــم الضغــوط االقتصاديــة غيــر المســبوقة ويتــم التحــرك حاليــا باتجــاه تحقيــق 

ــي بشــكل كامــل. ــاء الذات االكتف
ونــوه الــى أن اكثــر مــن 95 بالمئــة مــن االدويــة التــي تحتاجهــا ايــران يتــم انتاجهــا 
محليــا وبطبيعــة الحــال فــإن اصدقاءنــا لــم يتخلــوا عنــا ويقدمــون الدعــم لنــا علــى الصعيــد 

العملــي رغــم ابدائهــم االحتــرام الميــركا فــي االقــوال.
وأشــاد روحانــي بأصدقــاء ايــران الذيــن وقفــوا الــى جانبهــا فــي الظــروف الصعبــة 
وكذلــك االطبــاء بفضــل مســاعيهم حيــث لــم يســمحوا بــأن يواجــه الوضــع الصحــي 

للشــعب المخاطــر أو ظهــور شــحة فــي الــدواء.
ــى  ــوا ال ــن وقف ــرى الذي ــدان الكب ــدان الجــوار والبل ــاء وبل وأعــرب عــن شــكره لالصدق
جانــب ايــران فــي هــذه الظــروف رغــم خوفهــم مــن حظــر البيــت االبيــض علــى شــركاتهم.

ووصــف الحظــر االميركــي بمثابــة خيانــة كبــرى للبشــرية والشــعب االيرانــي، مشــددا 
علــى أن 83 مليــون نســمة لــن ينســوا جريمــة اميــركا التــي ســتهزم فــي هــذه المعركــة.

إنــه رغــم الضغــوط التــي تواجههــا الحكومــة والشــعب االيرانــي اال أن  واوضــح: 
ايــران تعــد هــي المنتصــرة فــي االمــم المتحــدة وفــي ســاحة االخــالق والسياســة وكذلــك 

ــة.  ــركا بالهزيم ــت امي ــا مني االقتصــاد فيم
ونــوه الــى أنــه عقــب 18 عامــا مــن الضغــوط المســتمرة شــهد معــدل التضخــم انخفاضا 
وحقــق الوضــع االقتصــادي نمــوا ايجابيــا كمــا شــهد ســوق المــال واالوراق الماليــة والبورصــة 
نمــوا بنســبة 71 بالمئــة والســوق المــوازي نمــوا بنســبة 72 بالمئــة خــالل االشــهر االخيــرة.

وأكــد أن الشــعب االيرانــي لــم ينتابــه الخــوف ويقــف بشــموخ وشــجاعة ولــم يصبــه 
االعيــاء ويتســم بالنشــاط حيــث يالحــظ ذلــك خــالل الزيــارة التــي يقــوم بهــا نحــو 3 
مالييــن ونصــف المليــون نســمة الــى كربــالء فــي العــراق خــالل االســبوعين االخيريــن 

وهــو مــا يدلــل علــى النشــاط علــى الصعيديــن الجســمي والروحــي. 
ــالء  ــى كرب ــة ال ــي مســيرة االربعيني ــون ف ــزوار االيراني ــن يشــارك ال ــه حي ــر أن واعتب
فإنهــم يقولــون لترامــب أن أطرافــه هــي التــي تهشــمت وإن االيرانييــن يســيرون باتجــاه 

العشــق علــى أرجــل قويــة.
وشــدد روحانــي علــى أن ابنــاء الشــعب االيرانــي لــم يغفلــوا عــن التعاضــد ويقفــون 
الــى جانــب بعضهــم البعــض وهــو مــا يعنــي االنتصــار علــى صعــد السياســة واالقتصــاد 

والصحــة وغيرهــا. 
ولفــت الــى إشــارات الصداقــة التــي ارســلتها بعــض بلــدان الجــوار باتجــاه ايــران، عــادّا 
هــذا التحــرك بمثابــة مؤشــر علــى هزيمــة الصهاينــة بمــا يدلــل علــى أن شــعوب المنطقــة 
ــع بعضهــم البعــض  ــة م ــج الصداق ــل بإرســاء نه ــح يتمث ــق الصحي ــًا أن الطري أدركــت تمام

و«نحــن نمــد يــد االخــوة والصداقــة الــى الجميــع«.
ــا متوحشــًا  ــة إرهاب ــة الماضي ــوام الثماني ــت خــالل االع ــة واجه ــى أن المنطق ــوه ال ون
حيــث تغلغــل فــي منطقتنــا أشــد االرهابييــن شــرا اذ ارتكبــوا المجــازر فــي ســوريا وقطعــوا 
الرقــاب فــي العــراق ودمــروه ومارســوا االضطهــاد فــي افغانســتان وباكســتان ودمــروا اليمــن 

العزيــز وتركــوا شــعبه يعانــي مــن كــوارث االمــراض والغــارات.
واعتبــر الحــرب واالرهــاب بانهمــا الســببان االهــم لتدهــور الوضــع الصحــي للشــعوب 
ومــع شــن االعتــداءات لــن يكــون التأميــن الصحــي أمــرا ممكنــا أو ســيكون صعبــا للغايــة 
ــوع  ــراق وافغانســتان عــن وق ــى اليمــن وســوريا والع ــدوان عل ــالل والع ــث أســفر االحت حي

مشــاكل هائلــة لشــعوب هــذه البلــدان فيمــا بــات الوضــع الصحــي مهــدداً. 
وأكــد أن الجمهوريــة االســالمية لــم تتجاهــل االوضــاع الصعبــة لجيرانهــا حيــث 

مــدّت يــد العــون لدمشــق منــذ اليــوم االول وانقــذت المــدن المحتلــة فيهــا كحلــب وحمــاه 
مــن مخالــب االرهابييــن المتوحشــين وســارعت لدعــم الحكومــة والشــعب فــي العــراق 
بمكافحــة المجموعــات االرهابيــة التــي خططــت لتدميــر مدنــه وطــردت االرهابييــن مــن 
ارضــه ووقفــت علــى الــدوام الــى جانــب الشــعوب فــي تأميــن حاجاتهــا الصحيــة والعالجيــة.
وأكــد ان ايــران وقفــت علــى الــدوام الــى جانــب الشــعب الفلســطيني المضطهــد الــذي 
يواجــه عــدوان الكيــان الصهيونــي باســتمرار وتقــف الــى جانــب اليمــن علــى صعيــد تأميــن 

الغــذاء والــدواء لشــعبه وهــو مــا تعــده مفخــرة لهــا. 
وشــدد قائــال: انــه ان اردنــا تحقيــق مســتوى صحــي طيــب واالرتفــاع بمعــدالت 
االعمــار واقتــالع جــذور الكــوارث التــي تهــدد صحــة الشــعوب فــي المنطقــة ينبغــي رفــع 
االصــوات فــي مواجهــة مؤججــي الحــروب ومجابهتهــم وتقديــم العــون للمتضرريــن ودعــم 

ــات. ــا بعضــًا فــي ســوح المعــارف والتقني بعضن
واعلــن رئيــس الجمهوريــة أن المعــدالت العمريــة ارتفعــت بشــكل كبيــر فــي ايــران 

بعــد انتصــار الثــورة االســالمية.
واضــاف روحانــي ، إن الجمهوريــة االســالمية تفخــر بزيــادة المعــدالت العمريــة للبــالد 

لمــدة ســتة اشــهر فــي كل عــام علــى مــدى 40 عامــا مــن عمــر الثــورة االســالمية.
وتابــع: إن معــدل العمــر ارتفــع مــن 56 الــى 76 عامــًا كمــا ان الحكومــة الحاديــة عشــرة 
ــع مســاعيها تحــت شــعار  ــت جمي ــا بذل ــة( تفخــر بأنه ــة عشــرة )الســابقة والحالي والثاني
»حكومــة الصحــة والبيئــة« علــى مــدى 6 أعــوام منــذ عــام 2013 حيــث اليمكــن مقارنــة 

ــود الســابقة. ــا بالعه ــي حققته االنجــازات الت
ولفــت الــى أن احــدى الخطــوات التــي قامــت بهــا هــذه الحكومــة انقــاذ حيــاة 14 مليــون 
مواطــن فــي البــالد ممــا يمكــن وصفــه بـــ »اعصــار الملــح« حيــث تمثــل ذلــك فــي إحيــاء 
بحيــرة اروميــة )شــمال غــرب ايــران( وانقاذهــا مــن الجفــاف والــذي يعــد أول قــرار للحكومــة 

فــي اليــوم االول مــن تشــكيلها.
ولفــت الــى أن مســاعي الحكومــة، خــالل هــذه الفتــرة، أثمــرت عــن خفــض النفقــات 
العالجيــة الملقــاة علــى عاتــق المريــض فــي المستشــفيات وباتــت التزيــد علــى 10 بالمئــة 
فــي المــدن و 5 بالمئــة فــي القــرى، عــادّا هــذا االنجــاز بانــه ال نظيــر لــه ســواًء قبــل انتصــار 

الثــورة أو بعدهــا.

أخــرى لقــوات ســودانية بحســب المصــدر ذاتــه. 
وأوضحــت أن عناصــرا ســعودية دخلــوا إلــى المطــار االثنيــن، بعدمــا خــرج منــه اإلماراتيــون األحــد، فــي إطــار اتفــاق أن 
تتوّلــى قــوات الحــزام األمنــي التابعــة لالحتــالل اإلماراتــي مســؤولية األمــن تحــت إشــراف قــوات ســعودية كمرحلــة أولــى. 
وكانــت مصــادر تابعــة لتحالــف العــدوان الســعودي ذكــرت أن وحــدات مــن القــوات الســعودية تســملت مقــر قيــادة 
قــوات تحالــف العــدوان فــي اليمــن فــي منطقــة البريقــة فــي محافظــة عــدن، إلــى جزيــرة ســقطرى اليمنيــة أو إلــى مطــار 

الريــان فــي محافظــة حضرمــوت، بحســب المصــادر ذاتهــا.
ــاء المشــترك فــي اليمــن جرائــم االغتصــاب التــي يرتكبهــا مرتزقــة العــدوان  علــى صعيــد آخــر أدانــت أحــزاب اللق

ــة فــي محافظــة تعــز. ــا فــي الحديــدة وحــق الطفول بحــق نســاء التحيت
ــي وشــاذة  ــاء الشــعب اليمن ــى أبن ــة عل ــة دخيل ــر حال ــم تعتب ــان أن هــذه الجرائ ــي بي ــدت أحــزاب المشــترك ف وأك

ــم اإلســالمية. ــراف والتعالي ــم واألع ــكل القي ــة ل ومنافي
كمــا اســتنكرت حــاالت االغتصــاب التــي حدثــت وال زالــت تحــدث بشــكل متكــرر لألطفــال فــي تعــز مــن قبــل مرتزقــة 

العــدوان فــي انتهــاك واضــح وصريــح للطفولة.
ولفتــت إلــى أن هــذه االنتهــاكات والجرائــم بحــق اإلنســانية والتــي تقــع فــي مناطــق ســيطرة مرتزقــة العــدوان ســواء 
ــوا إليــه وحققــوه مــن أهــداف  فــي الحديــدة أو فــي تعــز وقبلهــا فــي عــدن وغيرهــا هــي شــرعيتهم المزعومــة ومــا وصل

خــالل قرابــة خمســة أعــوام مــن عدوانهــم حســبما افــاد موقــع المســيرة.
ودعــت أحــزاب المشــترك المجتمــع الدولــي واألمــم المتحــدة والمنظمــات اإلنســانية ألن تكــون لهــم التفاتــة جــادة 

تجــاه مثــل هــذه الجرائــم واالنتهــاكات التــي تناقــض وتخالــف مبــادئ القانــون الدولــي اإلنســاني.

الكرملين: مبادرة حماية الخليج الفارسي..تتمة
ومــن جانبهــا قدمــت إيــران إقتراحــًا يحمــل اســم« مبــادرة هرمــز للســالم« يرمــي إلــى التعــاون بيــن دول الخليــج 

الفارســي مــن أجــل حمايتــه.

ايران في المرتبة الـ 15..تتمة
ونــوّه الــى أن الكثيــر مــن الخبــراء االجانــب كانــوا يشــغلون العديــد مــن المجــاالت فــي البــالد مــا قبــل انتصــار الثــورة 
االســالمية إال أن ايــران اليــوم بفضــل الثــورة ليســت بحاجــة ألي خبيــر اجنبــي وهــو مــا يعــد انجــازا كبيــرا فــي مجــال 

إعــداد الكــوادر االنســانية.
وفــي ســياق آخــر اشــاد بحضــور الشــعب ومشــاركته الملحميــة فــي مســيرات زيــارة اربعينيــة االمــام الحســين عليــه 

السالم.

الريجاني: اوروبا لم تقم..تتمة
ــي  ــدل ف ــا ادت دورا معت ــا دائم ــال: ان النمس ــا، قائ ــران والنمس ــن اي ــة بي ــات المتأصل ــى العالق ــي ال ــار الريجان وأش
مختلــف القضايــا وبعــد االتفــاق النــووي قطعــت خطــوات جيــدة، أال ان العالقــات التجاريــة بيــن ايــران والنمســا يجــب أن 

تــزداد، كمــا واكــد علــى العالقــات السياســية الجيــدة بيــن البلديــن اضافــة الــى التعــاون فــي المجــال العلمــي.
ــات  ــماح للوالي ــدم الس ــرورة ع ــى ض ــا عل ــوب افريقي ــن جن ــه م ــع نظيرت ــه م ــي لقائ ــس ف ــس المجل ــد رئي ــا أك كم

المتحــدة بالتأثيــر ســلبيا فــي العالقــات الوديــة بيــن الشــعوب.
وخــالل لقائــه رئيســة البرلمــان الجنــوب افريقــي بالــكا امبتــة ، قــال الريجانــي، ان ســلوكيات ترامــب ليســت 
مســتديمة وال ينبغــي الســماح لهــا بــان تؤثــر علــى الصداقــة بيــن الشــعوب وبطبيعــة الحــال فــان هــذا االمــر بحاجــة 

ــى ارادة سياســية. ال
واشــار رئيــس مجلــس الشــورى االســالمي الــى القضيــة الفلســطينية وقــال، ان الكيــان الصهيونــي يعتــزم تشــتيت 
ــن االراضــي  ــد م ــة لقضــم المزي ــا يســعون الصهاين ــرى كم ــة كب ــد جريم ــا يع ــو م ــل وه ــي فلســطين بالكام ــة ف 450 قري

الفلســطينية تحــت عنــوان »صفقــة القــرن«.
من جانبها اكدت رئيس برلمان جنوب افريقيا خالل اللقاء موقف بالدها الراسخ تجاه القضية الفلسطينية.

ودعــت للمزيــد مــن تطويــر العالقــات بيــن بالدهــا وايــران خاصــة البرلمانيــة منهــا والتــي مــن شــانها ان تســاعد فــي 
تعزيــز العالقــات االقتصاديــة والتجاريــة بيــن البلديــن.

كما وصف رئيس مجلس الشورى االسالمي الهجوم العسكري على سوريا بانه غير عقالني.
وخــالل لقائــه رئيــس البرلمــان التشــيكي رادك ونــد راتشــك ، اشــار الريجانــي الــى عــدم وصــول االتفــاق النــووي الــى 
النتيجــة الالزمــة ودور ترامــب فــي هــذا االمــر وقــال، ان ترامــب قــد اثــار التخبــط فــي المنطقــة ورغــم المحادثــات التــي 
اجريــت بيــن ايــران االتحــاد االوروبــي )لتفعيــل بنــود االتفــاق النــووي( اال انــه لــم يتــم انجــاز عمــل مهــم فــي هــذا الصــدد.
ــدول تفضــل طريــق  ــق بســوريا نؤمــن بالمفاوضــات السياســية المباشــرة اال ان بعــض ال ــا وفيمــا يتعل واضــاف، انن

الحــل العســكري وهــو امــر غيــر عقالنــي ومــن شــانه الحــاق اضــرار كبيــرة.
وقــال الريجانــي، ان التوجهــات العســكرية تــؤدي الــى تصعيــد االرهــاب والمثــال علــى ذلــك فــي افغانســتان والعــراق 

وســوريا ونحــن بطبيعــة الحــال ســاعدنا العــراق وســوريا تلبيــة لطلــب منهمــا فــي دحــر داعــش.

الدفاع الروسية: الجيش السوري..تتمة
مــن جانــب اخــر أفــاد مراســل ســانا باستشــهاد مدنييــن اثنيــن جــراء اســتهداف قــوات العــدوان التركــي ســيارة كانــت 

تقلهــم فــي قريــة أبــو صــرة شــمال عيــن عيســى بريــف الرقــة الشــمالي.
وأضــاف المراســل أن قــوات االحتــالل التركــي أحرقــت منــازل عــدد مــن المواطنيــن بعــد ســرقتها فــي قــرى منطقــة 

تــل تمــر ورأس العيــن بريــف الحســكة الشــمالي.
ــم  ــي تنظي ــت 250 امــرأة مــن زوجــات العناصــر األجانــب ف ــوات االحتــالل األمريكــي نقل ــى أن ق ولفــت المراســل إل

ــر الشــرعية. ــى قاعــدة الشــدادي غي ــم الهــول إل ــري مــن مخي “داعــش” التكفي


