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التحرير

األخبار القصيرة

الخميس 9 ربيع االول ، 1441 هـ ق 16 آبان 1398 هـ ش، 7 تشرين الثاني 2019مالعدد )10267( السنة االربعون

تفكيك خلية في توزيع المسكوكات والعمالت المزورة بشمال غرب ايران
نجحــت كــوادر منظمــة االســتخبارات التابعــة للحــرس الثــوري فــي تفكيــك عصابــة كانــت تنشــط 

فــي توزيــع المســكوكات والعمــات المــزورة بشــمال غــرب ايــران.
ــة ومــن  ــات أعضــاء هــذه العصاب ــد هوي واســتطاعت منظمــة االســتخبارات التابعــة للحــرس الثــوري فــي تحدي
ثــم اعتقالهــم وتســليمهم الــى الجهــاز القضائــي بمحافظــة أذربايجــان الشــرقية/ شــمال غــرب/ وفــق قــرارات القضــاء.

ومــن بيــن المتهميــن فــي هــذا الملــف احــد موظفــي البنــوك حيــث كان يســتغل مكانتــه ويســلم 
العصابــة أوراق الصكــوك العائــدة لاشــخاص والشــركات الحكوميــة بهــدف اســتخدامها فــي االســواق.

قريبا.. شحن األلواح التاريخية األخمينية وإعادتها إلى ايران
أوشكت عمليات شحن األلواح التاريخية منذ العهد األخميني وإعادتها إلى ايران من اميركا على االنتهاء.

وقــال مســاعد وزيــر التــراث الثقافــي والســياحة والحــرف اليدويــة محمدحســن طالبيــان: إنّــه عقــب مــرور 14 عامــًا 
تــم شــحن مجموعــة تضــم 1783 لوحــا تاريخيــا منــذ العهــد االخمينــي الــى ايــران مــن جامعــة شــيكاغو االميركيــة.  

وأضــاف: إنــه وفــق المتابعــات ســتكتمل عمليــات شــحن ماتبقــى مــن هــذه االلــواح التاريخيــة التــي 
يبلــغ عددهــا نحــو 17 الــف لــوح الــى ايــران علــى ثاثــة مراحــل. 

زلزال قوي يضرب محافظة هرمزكان جنوبي البالد
ضرب زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر، امس األربعاء، منطقة رويدر بمحافظة هرمزكان جنوب إيران.

ــث  ــر حي ــاس ريخت ــى مقي ــة عل ــوة 5.4 درج ــة بق ــا المدين ــة تعرضــت له ــزة ارضي ــر ه ــت أكب وكان
وقعــت علــى عمــق 16 كــم مــن ســطح األرض وفــي الســاعة 11 و 10 دقائــق بالتوقيــت المحلــي )7:40 تــغ(.

عالم إيراني يفوز بجائزة معرض نورنبرغ األلماني
فــاز الدكتــور "حميــد اهلل أفراســيابيان"، خبيــر الطــب التقليــدي اإليرانــي، بجائــزة خاصــة مــن لجنــة تحكيــم 

معــرض نورمبــرغ )IENA( إلنتاجــه عقــار عشــبي لمعالجــة الكبــد الدهنــي وكريــم عشــبي لتجديــد البشــرة.
ويقــام معــرض نورنبــرغ األلمانــي )IENA( ســنويا وهــو واحــد مــن أكبــر التجمعــات للعلمــاء والخبــراء 
فــي المانيــا، تــم تنظيــم برنامــج هــذا العــام بمشــاركة مجموعــات مــن بينهــا االتحــاد الدولــي للمخترعيــن.

اإلمارات تسمح للصهاينة دخول اراضيها 
بجوازاتهم دون ترتيبات!

ألول مــرة، ستســمح دولــة االمارات لإلســرائيليين 
أي  دون  اإلســرائيلية  بجوازاتهــم  أراضيهــا  بدخــول 
فــي  مشــاركتهم  خــال  وذلــك  خاصــة،  ترتيبــات 
معــرض االبتــكارات الدوليــة »اكســبو ابــو ظبــي 2020«.
احرونــوت«  »يديعــوت  صحيفــة  وأشــارت 
المشــاركة  ان  الخبــر  أوردت  التــي  العبريــة 
اإلســرائيلية فــي المعــرض الــذي يعتبــر بمكانــة 
ستســتمر  واالبتــكارات«  للتطــور  »أولمبيــاد 
لـ«إســرائيل« كباقــي  ســتة أشــهر، وســيخصص 
ــة  ــي مدين المشــاركين جناحــا خاصــا بالمعــرض ف
أبــو ظبــي التــي يؤمهــا الماييــن ســنويا، وســيتم 
فيــه اســتعراض االبتــكارات والتقنيات »اإلســرائيلية 

وتطــورا«. تقدمــا  األكثــر 
مســؤولين  ان  احرونــوت«  »يديعــوت  وذكــرت 
فــي إدارة المعــرض يشــاركون فــي معــرض خــاص 
ان  للصحيفــة  أكــدوا  لنــدن  البريطانيــة  بالعاصمــة 
الســلطات اإلماراتيــة تنــوي الســماح لإلســرائيليين 
بزيــارة البــاد والمشــاركة فــي المعــرض بحريــة تامــة.

مراقبون: بن سلمان ربما يكون 
آخر ملوك آل سعود

عهــد  ولــي  قيــادة  تكــون  أن  خبــراء  توقــع 
الســعودية األميــر »محمــد بــن ســلمان« للمملكــة 
إيذانــا بســقوط حكــم آل ســعود، فــي ضــوء مــا 

يرتكبهــا. التــي  الكارثيــة«  بـ»أخطائــه  وصفوهــا 
 3 عــن  التركيــة   TRT شــبكة  موقــع  ونقــل 
مــن مراقبــي الشــأن الســعودي أن توقعهــم يعــود 
إلــى مؤشــرات تؤكــد أن »بــن ســلمان« أحكــم 
ــات الحاســمة فــي جميــع  قبضتــه علــى المؤسس
أنحــاء الدولــة الســعودية بشــكل منفــرد، وبعيــدا 
عــن صيغــة التوافــق العائلــي التاريخيــة بيــن أبنــاء 
ــن  ــادة م ــود أي قي ــدم وج ــى ع ــة إل آل ســعود، إضاف

العائلــة المالكــة يمكنهــا تحديــه.

االدميرال فدوي: اميركا و"اسرائيل" تلعبان 
دورا خبيثا في العراق ولبنان

ــام  ــد الع ــب القائ ــف نائ ــارس:- وص ــران- ف طه
ــي فــدوي  لحــرس الثــورة االســامية االدميــرال عل
دور اميــركا و"اســرائيل" فــي احــداث العــراق ولبنــان 
ــن  ــك م ــر ذل ــع غي ــن توق ــث وال يمك ــه دور خبي بان
مثــل هــذه االنظمــة، مؤكــدا بــان محاوالتهمــا هــذه 

ــح. عقيمــة ولــن تفل
فــي  و"اســرائيل"  اميــركا  مؤامــرات  واعتبــر 
لبنــان والعــراق بانهــا ليســت مســتبعدة ومســتغربة 
زاخــر  واســرائيل(  )اميــركا  ذاتهمــا  ان  واضــاف، 
بالخبــث وقــد تضــررا كثيــرا اثــر الحــركات الشــعبية 
المســتلهمة مــن الثــورة االســامية ومــن الطبيعــي 
بيــن  يقومــان  والقلــق  الخــوف  وبســبب  انهمــا 
الحيــن واالخــر بمحــاوالت عقيمــة للمســاس بامــن 

الــدول االســامية وجبهــة المقاومــة.

مؤكدا ان اساسه قائم على التعصب واالنانية..

رئيسي: االستكبار يريد منع الشعوب من التمتع بروح االستقالل

وزير الدفاع: االمن واالستقرار في العراق ولبنان 
رهن بالدور الواعي لشعبيهما

في حوار خاص مع قناة فرنسا 24..

واليتي: فرنسا والدول االوروبية تمارس 
االالعيب السياسية

الجيش: الحظر االميركي يؤكد هزيمة واشنطن في مواجهة استراتيجية المقاومة
مصدر مسئول: أمريكا بصدد صناعة "داعش" 

جديد في المنطقة

طهران: نهج التفرد االميركي يضعف دور 
المرأة في السالم واألمن

نيويــورك- فــارس:- حــذر مســاعد رئيــس ممثليــة إيــران فــي منظمــة األمــم المتحــدة مــن "التداعيــات 
الهدامــة للتدابيــر القســرية االحاديــة" مــن قبــل الواليــات المتحــدة ضــد الشــعوب والتــي يمكنهــا "أن تضعــف 
تعزيــز  فــي  البنــاء  المــرأة  دور 

الســام واألمــن".
لمجلــس  اجتمــاع  وفــي 
موضــوع  حــول  الدولــي  األمــن 
الــذي  واألمــن"  والســام  "المــرأة 
آل  إســحاق  قــال  الثاثــاء،  عقــد 
حبيــب: ان ضمــان أمــن المــرأة فــي 
النزاعــات المســلحة وكذلــك تعزيــز 
دورهــا فــي منــع النزاعــات وحلهــا 
يعــد مــن بيــن األهــداف النبيلــة.

هــذه  تحقيــق  إن  واضــاف، 
األهــداف يتطلــب منهجــا شــاما اإلضافــة إلــى حلــول واقعيــة وعمليــة، ومــن حيــث المبــدأ، فــإن الطريقــة 
األكثــر فعاليــة لتوفيــر أمــن النســاء فــي النزاعــات المســلحة تتمثــل فــي منــع حدوثهــا فــي المقــام األول.
ــي الشــرق  ــي األمــم المتحــدة: ان هــذه المســالة تحظــى ف ــران ف ــة اي وصــرح مســاعد رئيــس ممثلي
األوســط بأهميــة بالغــة، حيــث ال تــزال النســاء والفتيــات يعانيــن مــن الــدورة الهدامــة للنزاعــات المســلحة.
ــى  ــه عل ــال: ان ــي وق ــال األجنب ــة االحت ــي مواجه ــاة ف ــر معان ــن األكث ــب النســاء الفلســطينيات بأنه ــر آل حبي واعتب
مــدى عقــود مــن الزمــن، ال يمكــن إنهــاء المعانــاة الفظيعــة للنســاء والفتيــات الفلســطينيات دون إنهــاء االحتــال األجنبــي.

ــف، وقــد أدى عجــز  ــود، لكنــه فشــل لألس وقــال: هــذا مــا كان يجــب أن يحققــه المجلــس منــذ عق
المجلــس عــن دعــم النســاء والفتيــات الفلســطينيات إلــى اعمــال القتــل واالحتجــاز والتعذيــب والتهجيــر 

ــية. ــم األساس ــج لحقوقه ــاك الممنه واالنته
وأكــد الســفير اإليرانــي لــدى األمــم المتحــدة: إن اســتمرار تقاعــس المجلــس قــد شــجع المحتليــن، وزاد 

مــن معانــاة النســاء والفتيــات الفلســطينيات ، وتــرك اصــوات الماييــن غيــر مســموعة علــى مــدى عقــود.
كمــا أشــار آل حبيــب إلــى األثــر الســلبي لإلرهــاب والتطــرف العنيــف علــى حيــاة النســاء، مضيفــا أنــه 
يتوجــب بــذل جهــود حقيقيــة لحمايــة النســاء مــن هــذه الظــروف العصيبــة، وبنــاء عليــه فــإن النســاء هــن 

الضحايــا الرئيســيات للعنــف الجنســي كتكتيــك للحــرب واإلرهــاب.

مسؤول عسكري: التهديدات الناعمة 
هي اكبر خطر اميركي ضد ايران

القــوات  متحدثــي  كبيــر  اعتبــر  ارنــا:-  قــم- 
ــد ابوالفضــل شــكارجي،  ــة العمي المســلحة االيراني
التهديــدات الناعمــة بانهــا تشــكل الخطــر االكبــر 

ــران. ــد اي ــركا ض ــب امي ــن جان م
ــي  ــه ف ــح ل ــي تصري ــد شــكارجي ف ــال العمي وق
ــرى الشــهيد  ــاء ذك ــم خــال مراســم احي ــة ق مدين
مجيــد عســكري جمكرانــي، احــد شــهداء الدفــاع 
عاميــن  قبــل  استشــهد  الــذي  المقدســات  عــن 
خــال عمليــات تحريــر مدينــة البوكمــال الســورية 
مــن عصابــات داعــش: انــه لــو نجحــت اميــركا 
فــي حربهــا الناعمــة ضــد الجمهوريــة االســامية 
ــا العســكرية ســتنطلق ايضــا. ــان حربه ــة ف االيراني

المســلحة  القــوات  متحدثــي  كبيــر  واكــد 
ــدي  ــة بالتص ــة كفيل ــرة الديني ــان البصي ــة ب االيراني
لتهديــدات العــدو الناعمــة لــذا ينبغــي العمــل علــى 

تعزيــز هــذه البصيــرة.
واشــار العميــد شــكارجي فــي جانــب اخــر مــن 
حديثــه الــى قــدرات ايــران ومنهــا فــي مجــال الدفــاع 
االميركيــة  التجســس  طائــرة  واســقاط  الجــوي 
المســيرة غلوبــال هــاوك بعــد اختراقهــا للمجــال 
احــدث  تضــم  كانــت  والتــي  االيرانــي  الجــوي 
ــران  ــد طه ــا رص ــي بامكانه ــس والت ــزة التجس اجه

ــان. ــاه بحــر عم ــوق مي ــق ف بالتحلي

طهــران- فــارس:- ادان الجيــش الحظــر االميركــي 
الجديــد ضــد بعــض المســؤولين السياســيين والقــادة 
هزيمــة  يؤكــد  بأنــه  ووصفــه  البــاد  فــي  العســكريين 
واشــنطن فــي مواجهــة اســتراتيجية المقاومــة الفاعلــة 

التــي تعتمدهــا الجمهوريــة االســامية االيرانيــة.
ــاء أدان  ــان صــادر عــن الجيــش الثاث ــي بي وف
الخطــوة االميركيــة هــذه ووصفهــا بالتافهــة وتبعــث 
مــع  بقــوة  يقــف  أنــه  مؤكــدا:  االســتهزاء،  علــى 
صنــوف القــوات المســلحة االخــرى بقيــادة قائــد 
الجمهوريــة االســامية  الدفــاع عــن  فــي  الثــورة 
االيرانيــة ويعتبــر اســتراتيجية المقاومــة الفاعلــة 

بمثابــة الســبيل الوحيــد الحبــاط مؤامــرات االعــداء 
الســيما اميــركا المجرمــة. 

الحظــر  فــي  االميركيــة  الخطــوة  ووصــف 

الجديــد والتــي صــدرت فــي اليــوم الوطنــي لمقارعة 
االســتكبار العالمــي )4 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر( 
ــرى االســتياء  ــي ذك ــى الغضــب ف ــت عل ــا دلل بأنه
طهــران  فــي  االميركــي  التجســس  وكــر  علــى 
عــام 1980 وكذلــك اســتمرار النزعــة االســتكبارية 

االيرانــي. للشــعب  المعاديــة 
البيــت  إن  الــى  االيرانــي  الجيــش  ونــوه 
االبيــض لــم يكتــف بمؤامــرة االرهــاب االقتصــادي 
ــكريين  ــادة العس ــض الق ــرا ضــد بع ــذ حظ بــل ينف
علــى  ادمانــه  صــورة  مايعكــس  وهــو  االيرانييــن 
الحظــر الــى العالــم أكثــر ممــا مضــى فيمــا أقــر 
الحظــر  بــأن  أنفســهم  االميركيــون  المســؤولون 
ــوط القصــوى الجــدوى  وسياســة مايســمى بالضغ
ــز  ــي تعزي ــر ف ــه يســاهم بشــكل كبي ــا ان ــا كم منه
ويؤكــد  المســلحة  القــوات  مــع  الشــعب  تكاتــف 
ــه  ــارات اخــرى وأن أن البيــت االبيــض اليمتلــك خي
علــى  خطواتــه  تدلــل  لذلــك  النهايــة  خــط  بلــغ 
حالــة االحبــاط واليــأس فــي مواجهــة اســتراتيجية 
الجمهوريــة  تعتمدهــا  التــي  الفاعلــة  المقاومــة 

االيرانيــة. االســامية 

ــرس  ــي الح ــي ف ــاعد برلمان ــرح مس ــر:- ص ــران- مه طه
الثــوري، بــأن أمريــكا تنقــل داعــش إلــى »أفغانســتان« وتقــوم 
بحمايتهــا، وذلــك بغيــة إيجــاد »داعــش » جديــد فــي المنطقــة.

المســاعد  أن  لانبــاء،  مهــر  وكالــة  وافــادت 
صالــح  الثوري«محمــد  الحــرس  فــي  البرلمانــي 
جــوكار« قــال فيمــا يتعلــق بأخبــار قتــل أمريــكا لزعيــم 
ــة هــي مــن  ــة اإلعامي ــك العملي ــم داعــش: تل تنظي
أجــل التاثيــر علــى الداخــل االمريكــي وعلــى المحيــط 

السياســي واإلنتخابــي فــي أمريــكا.
وتابــع، تلــك االخبــار جــاءت للتأثيــر علــى الــرأي العــام 
الداخلــي، وإظهــار أمريــكا بمظهــر البطــل محــارب اإلرهــاب، 
وإذا فرضنــا جــداًل أن الخبــر صحيــح، فهــذا ال يشــير إلــى 
قــوة وقــدرة وشــجاعة أمريــكا علــى محاربــة اإلرهــاب، 
وذلــك ألن أمريــكا اعترفــت بوجــود داعــش منــذ البدايــة، 
ولــم تســتطع أن تقــدم علــى أي عمــل فــي ســبيل إغتيــال 

زعيــم التنظيــم، ولكــن اليــوم وبعــد إعــان خروجهــا مــن 
ســوريا، أدلــت أمريــكا بتلــك التصاريــح!.

إلــى  هــي  مــا  الحركــة  تلــك  ان  جــوكار«  ورأى« 
للتأثيــر  »ترامــب«  بهــا  قــام  ودعائيــة  إعاميــة  لعبــة 
ــي  ــط السياســي، وأيضــًا لكســب شــعبية ف ــى المحي عل

المقبــل. العــام  إنتخابــات 
بالتحالــف  يتعلــق  فيمــا  »جــوكار«  واشــار 
االمريكــي فــي مواجهــة داعــش قائــًا: التحالــف 
ــفٌ  ــف تحال ــة، وهــذا التحال االمريكــي يضــم 40دول
شــكلي، فقــد رأينــا حميعــًا كيــف انــه تــم دعــم تلــك 
التنظيمــات اإلرهابيــة فــي ســورية والعــراق، وكيــف 
أن جرحاهــم ذهبــوا للعــاج فــي الكيــان الصهيوني.

ــتان  ــى أفغانس ــش إل ــل داع ــق بنق ــا يتعل وفيم
ــكا  ــاد »جــوكار«، أمري ــكا أف ــل أمري ــن قب ــه م وحمايت
تنقــل داعــش إلــى »أفغانســتان« وتقــوم بحمايتــه، 
وذلــك بغيــة إيجــاد »داعــش » جديــد فــي المنطقــة، 

ــه. فالقديــم إنتهــت صاحيت

طهــران- فــارس:- عــدّ وزيــر الدفــاع االيرانــي العميــد 
اميــر حاتمــي االمــن واالســتقرار فــي العــراق ولبنــان رهــن 

بالــدور االيجابــي والواعــي لشــعبي البلدين.
وقــال حاتمــي، فــي تصريــح ادلــى بــه خــال 
ــاء،  اجتمــاع مــع تكتــل الواليــة فــي البرلمــان الثاث
إننــا نتصــور أن التطــورات الجاريــة فــي العــراق 
ــي أن تصــل  ــا وينبغ ــؤون داخليــة فيهم ــان ش ولبن
الــى نتيجــة مــن خــال الــدور االيجابي لشــعبيهما.
وأعــرب عــن املــه بالحفــاظ علــى االســتقرار 
ــاط مســاعي  ــون واحب واالمــن فيهمــا باعتمــاد القان
االجانــب فــي اســتغال االوضــاع وزعزعــة االمــن 
االيجابــي  الــدور  بفضــل  البلديــن  هذيــن  فــي 

لشــعبيهما. والواعــي 
واضــاف: إنــه خــال االربعيــن عامــا الماضيــة 
لــم يدخــر االســتكبار العالمــي بقيــادة اميــركا أي 
جهــد مــن قبيــل حياكــة المؤامــرات والدســائس 
والخــداع والعــداء للنيــل مــن الجمهوريــة االســامية 

ــي.  ــا الوطن ــة تقدمه ــة وعرقل االيراني
ولفــت الــى ان االولويــة الرئيســية لــوزارة الدفاع 
للتهديــدات  وفقــا  الردعيــة  بالقــوة  االرتقــاء  هــي 
القائمــة، مؤكــدا انــه فــي ســياق هــذه السياســة 
والقائــد  الثــورة  قائــد  وتوجيهــات  االســتراتيجية 
ــا ســنبذل قصــارى  ــوات المســلحة فإنن ــى للق االعل

جهودنــا فــي ســياق إزالــة التهديــدات.
فــي  القتاليــة  بالقــوة  االرتقــاء  أن  الــى  ونــوه 
الترســانة الصاروخيــة والمعــارك الجويــة والبريــة 
والحــروب االلكترونيــة وقابليــات قــوات الشــرطة 
قــد أدرجــت علــى جــدول االعمــال وتــم إحــراز تقــدم 

ــاالت. ــذه المج ــي ه ــل ف هائ

طهــران- فــارس:- أكــد رئيــس القضــاء االيرانــي 
االســتكبار  ان  رئيســي،  ابراهيــم  اهلل ســيد  آيــة 
بــروح  الشــعوب  تتمتــع  ان  اليريــد  العالمــي 

تقــف  حتــى  االســتقال 
وتعتمــد  قدميهــا،  علــى 

الذاتيــة. قدراتهــا  علــى 
فــي  القاهــا  كلمــة  وفــي 
للدفــاع  الوطنــي  المؤتمــر 
اهلل  آيــة  اوضــح  المدنــي، 
رئيســي، ان اســاس االستكبار 
قائــم علــى التعصــب واالنانيــة 
للشــعوب  الســماح  وعــدم 
االســتقال  بــروح  بالتمتــع  
اقدامهــا  علــى  والوقــوف 
واالعتمــاد علــى قدراتهــا الذاتية 
والعيــش بالتــوكل علــى اهلل، مضيفــا: علــى مــر التاريــخ ، كان 
هــذا دائمــا يمثــل تهديــدا مــن قبــل المســتكبرين تجــاه 
ــة،  ــة للحري ــرة والنســاء والشــعوب التواق الشــخصيات الكبي

فــي بادنــا. ذلــك  رأينــا مظاهــر  وقــد 
ان  علــى  القضائيــة  الســلطة  رئيــس  واكــد 
الثــورة  بدايــة  منــذ  قائمــا  كان  التهديــد  هــذا 
االســامية، مضيفــا: كانــت تهديــدات االســتكبار 
ضــد الجمهوريــة االســامية االيرانيــة فــي معظمهــا 
لكــن  وصعــب،  عســكري  تهديــد  طابــع  تحمــل 

اليــوم نحــن نواجــه تهديــدات ضــد جميــع قدراتنــا، 
والثقافيــة  االقتصاديــة  التهديــدات  هــذه  وتشــمل 
األنــواع. مختلــف  مــن  وتهديــدات  والبيولوجيــة 

تهديــدات  ان  الــى  رئيســي  اهلل  آيــة  واشــار 
فيهــا  بمــا  البــاد  ارصــدة  تســتهدف  االســتكبار 
والمبدعيــن  والعلمــاء  الكفــوءة  البشــرية  الكــوادر 
وفــي  والزراعيــة  الصناعيــة  االمكانيــات  وكذلــك 
المــوارد  مــن  والعديــد  والتقنيــات  العلــوم  مجــال 

البــاد. فــي  والمعنويــة  الماديــة 
ضــرورة  علــى  القضائيــة  الســلطة  رئيــس  واكــد 
صــون قــدرات البــاد مــن تهديــدات االســتكبار، مضيفــا: 
يجــب علينــا تقليــل تعــرض البلــد لاخطــار الــى ادنــى 
وبطبيعــة  االمنيــة،  التدابيــر  اتخــاذ  خــال  مــن  حــد 
الحــال نعتقــد ان العــدو لــن يتمكــن مــن ارتــكاب أي 
حماقــة، وحســب تعبيــر قائــد الثــورة كنــا نواجــه العــدو 

ــا. ــا ونجحن ــل وأردن ــد أراد وفش ــة، لق ــي المنطق ف
وأكــد علــى ضــرورة اتخــاذ االجــراءات االحترازيــة 
لمواجهــة التهديــدات الناعمــة للعــدو، مــن خــال 
ــة  ــدورات التدريبي ــة ال ــدات واقام رصــد هــذه التهدي
المطلوبــة واتخــاذ اجــراءات الســامة فــي مختلــف 

القطاعــات.

طهــران- فــارس:- قــال مستشــار قائــد الثــورة 
االســامية فــي الشــؤون الدوليــة علــي اكبــر واليتــي 
فــي حــوار مــع وســيلة اعاميــة فرنســية ان هــذا البلــد 
وباقــي الــدول االوروبيــة االطــراف فــي االتفــاق النــووي 
وبــدال مــن الوفــاء بالتزاماتهــم تبحــث عــن التفــاوض 

حــول القــدرات الدفاعيــة االيرانيــة.
واعلــن واليتــي فــي حــوار خــاص مــع قنــاة 
فرنســا 24 ان ايــران التثــق بفرنســا النهــا شــانها 
شــان باقــي الــدول االوروبيــة االعضــاء فــي االتفــاق 

ــة . ــا الاحق ــا ووعوده ــزم بتعهداته ــم تلت ــووي ل الن
وتابــع ان اميــركا والــدول االوروبيــة لــم تكتــف 
بعــدم الوفــاء بالتزاماتهــا بــل زادت مــن مطالبهــا 
وتطلــب مــن ايــران ان تحــد مــن نفوذهــا االقليمــي.

وقــال واليتــي ردا علــى ســؤال حــول الوعــود 
مليــار   15 بقيمــة  اعتمــاد  خــط  بفتــح  الفرنســية 
دوالر وضمــان عــودة عائــدات النفــط االيرانيــة : ان 
المشــكلة االساســية تكمــن فــي ان فرنســا والــدول 
االوروبيــة االعضــاء فــي االتفــاق النــووي التلتــزم 
بالتعهــدات التــي قطعتهــا كمــا انهــا الزالــت ال تلتــزم 
بوعودهــا فــي االتفــاق النــووي ولهــذا الســبب اننــا 
الوفــاء  فــي  الفرنســية  بالحكومــة  النثــق مطلقــا 

البقية على الصفحة7بوعودهــا .

البقية على الصفحة7

السنوار يزلزل أركان العدو
لــم يخــرج الكيــان الصهيونــي بعــد مــن صدمتــه اثــر تصــدي حــزب اهلل الخميــس الماضــي للطائرة 
االســرائيلية المســيرة التــي كانــت تحلــق فــي علــو شــاهق فــي االجــواء اللبنانيــة والتــي اقلقــت العــدو 
ودوائــره االســتخباراتية والعســكرية بــان الحــزب بــات يمتلــك ســاحا جديــدا ومتطــورا يســتطيع بهــا 
تطهيــر االجــواء اللبنانيــة، حتــى خــرج يحيــى الســنوار رئيــس المكتــب السياســي لحمــاس فــي قطــاع 
ــل  ــدار فصائ ــة حــول اقت ــة للعــدو الصهيونــي بكشــفه لمعلومــات هامــة للغاي غــزة ليوجــه صدمــة ثاني
المقاومــة فــي غــزة وجاهزيتهــا ألي طــارئ وبالطبــع لــم يكشــف عــن كل مــا تمتلكــه المقاومــة ليبقــي 

عنصــر المفاجــأة لوقــت المعركــة لمباغتــة العــدو وهــذا امــر مألــوف بيــن الــدول عامــة.
ومــا كشــفه الســنوار مــن امتــاك فصائــل المقاومــة لمئــات الكيلومتــرات مــن االنفاق تحــت االرض 
وكذلــك المئــات مــن غــرف التحكــم والســيطرة والقيــادة فــوق االرض وتحــت االرض وكذلــك امتــاك 
فصائــل المقاومــة لمئــات اآلالف مــن القذائــف الصاروخيــة التــي تحــول مــدن العــدو الــى أشــباح ترعــب 

العــدو وتجعلــه يفكــر ألــف مــرة قبــل أن يقــدم علــى أي اعتــداء محتمــل ضــد القطــاع.
وحقــا ان مــا اعلنــه الســنوار مــن معلومــات مهمــة كانــت كاســرة للتــوازن مــع العــدو واالنتقــال 
ــة الصمــود الــى الهجــوم خاصــة وان العــدو قــد تحــول بعــد حــرب تمــوز المجيــدة مــن  مــن مرحل
مرحلــة الهجــوم الــى مرحلــة الدفــاع وهــذا تحــول تقهقــري يكشــف مــدى مــأزق العــدو وهشاشــته 
وتخوفــه مــن أي حــرب قادمــة ومــا نقولــه ليــس تكهنــا أو اســتنتاجا بــل هــو واقــع اعتــرف بــه القــادة 
العســكريين الصهاينــة عقــب حديــث الســنوار باننــا منشــغلون فــي الجبهــة الشــمالية بعــد حادثــة 
تصــدي حــزب اهلل للطائــرة االســرائيلية المســيرة، وضعــف وهــروب وانكفــاء امــام غــزة خاصــة وان 
فــي ســجل الكيــان الصهيونــي ثــاث حــروب هــزم فيهــا وال ننســى ان نشــير ان هــذا الكيــان هــو 
ــى االن عــن  ــث عجــز نتنياهــو حت ــر مســبوقة حي ــة غي ــة حكومي ــر بأزم ــة ويم ــأزوم للغاي ــوم م الي
تشــكيل الحكومــة وان زميلــه فــي حــزب ابيــض ازرق هــو االخــر غيــر قــادر علــى ذلــك وبالنتيجــة 
فــإن الكيــان ذاهــب فــي دورة واحــدة الجــراء ثالــث انتخابــات مبكــرة وهــذا مــا لــم يشــهده الكيــان 
الصهيونــي حتــى االن فــي تاريخــه وهــذه داللــة علــى عمــق االزمــة الداخليــة التــي يواجههــا العــدو 
خاصــة خبرائــه العســكريين الذيــن باتــوا اليــوم يمــرون فــي احــرج الظــروف وهــم يتداولــون موضوع 
تســرب الصواريــخ الدقيقــة الــى غــزة وبــات هــذا الموضــوع حديــث الســاعة فــي الكيــان ومــا يزيــد 

مــن قلقــه وهواجســه هــو التنامــى المتزايــد لقــدرات المقاومــة فــي القطــاع.
وال شــك ان مــا كشــفه الســنوار مــن معلومــات خطيــرة هــزت اركان العــدو، فــي هــذا الوقــت 
ليســت اعتباطيــة بــل جــاءت فــي الوقــت المناســب ولهــا دالالتهــا علــى ان اقتــدار اضــاع محــور 
ــة وهــي مــن تمســك بزمــام المبــادرة بــدءًا بايــران االســامية  المقاومــة اصبحــت اليــوم متكامل
التــي اســقطت احــدث طائــرة مســيرة لاميــركان ومــرورًا باليمــن الــذي ضــرب قلــب الصناعــة 
ــن اي  ــد م ــواء البل ــرت اج ــي طه ــامية الت ــا االس ــان ومقاومته ــاء بلبن ــعودية وانته ــة الس النفطي
ــة التــوازن الــذي كان يعتمــد عليــه كآخــر قــوة  ــادم لطيــران العــدو وشــطبه مــن معادل اختــراق ق
ضاربــة لــه خاصــة وان حــزب اهلل اســتطاع فــي حــرب تمــوز 2006 تدميــر قوتــه البريــة بعــد اخــراج 

»الميركافــا« مــن ســاحة المعركــة.
واالمــر االخــر الــذي تطــرق اليــه الســنوار هــو مــا وصلــت اليــه غــزة مــن اقتــدار بفضــل اهلل وبفضــل 
مــا قدمتــه ايــران مــن المــال والســاح والخبــرات فيمــا وقــف العــرب والمســلمون والمقصــود هنــا الحــكام 
متفرجيــن وهــذه فضيحــة تعريهــم امــام شــعوبهم وتكشــف خيانتهــم فــي الدنيــا ومــا هــو األنكــى بالنســبة 
ــم للشــعب الفلســطيني المســلم ورســولهم  ــوم الحســاب لخذالنه ــم ي ــف ســيواجهون خالقه ــم كي له
ــه  ــا اضاف ــس بمســلم«. اال ان م ــور المســلمين فلي ــم بأم ــم يهت ــح ول ــن اصب ــم »م ــم )ص( أوصاه الكري
الســنوار فــي حديثــه هــو حقيقــة أخــرى أن بعــض الحــكام العــرب أوعــزوا لنــا إن أردتــم مســاعدتنا فحلــوا 
مشــاكلكم مــع االميــركان وهــذا أعتــراف صريــح علــى تبعيتهــم والتزامهــم باالمــاءات االميركيــة ويــا لــه 

مــن عــار فــوق عــار ســيحلق بهــم الــى ابــد اآلبديــن.


