
انتاج مليون طن من الرمان في البالد
فــارس:-  طهــران- 
وزيــر  مســاعد  أعلــن 
الجمهوريــة  فــي  الزراعــة 
االســامية االيرانيــة فــي 
يــوم  البســتنة،  شــؤون 
الخميــس، ان ايــران تنتــج 
ســنويا مليــون طــن مــن 

الرمــان.
مراســم  وخــال 
الرمــان  مهرجــان  افتتــاح 
فــي مدينــة بــادرود، قــال 

محمــد علــي طهماســبي: ان ايــران تعتبــر مــن الــدول الرائــدة فــي انتــاج الرمــان فــي العالــم، ورغــم وجــود 
ســنويا. الفاكهــة  هــذه  مــن  طــن  مليــون  تنتــج  ايــران  فــإن  الرمــان،  مــن  مختلفــا  نوعــا   720

وتحــدث طهماســبي عــن هواجــس مزارعــي الرمــان، وأعلــن عــن اســتعداد وزارة الزراعــة لتقديــم 
التســهيات الازمــة للمزارعيــن مــن قبيــل توفيــر االنظمــة الحديثــة للــري، والمظــات الخاصــة ومعالجــة 

ــل. ــع المحاصي وتصني

مساعد وزير الطرق: موانئنا جاهزة ألي ظروف طارئة
طهــران- فــارس: أكــد مســاعد وزيــر الطــرق وبنــاء المــدن فــي ايــران محمــد راســتاد، الخميــس، ان 
ــة،  ــران جاهــزة لمواجهــة اي ظــروف طارئ موانــئ اي
مشــددا علــى االهتمــام بتعزيــز البنــى التحتيــة فــي 
ــة  ــة الحيوي ــى التحتي ــن البن ــا م ــئ باعتباره الموان

والحساســة.
وقــال المديــر التنفيــذي لمنظمــة الموانــئ 
الدفــاع  بشــأن  راســتاد:  محمــد  والماحــة، 
والماحــة  الموانــئ  منظمــة  فــإن  المدنــي، 
ونظــرا الشــرافها علــى البنــى التحتيــة المرفائيــة، 
تعتبــر مــن البنــى التحتيــة الحيويــة والحساســة 

حســب تصنيــف الدفــاع المدنــي.
بشــأن  واســعة  اجــراءات  اتخــاذ  تــم  واضــاف: 
الدفــاع المدنــي لتجهيــز البنــى التحتيــة فــي جميــع الموانــئ، وتــم اتخــاذ التمهيــدات الازمــة بمــا يتناســب 

مــع ظــروف كل مينــاء.
ــاذ  ــزة التخ ــران جاه ــئ اي ــة، موان ــر التقليدي ــة وغي ــروف الطارئ ــي الظ ــاس، فف ــذا االس ــى ه وأردف: عل
االجــراءات الازمــة حســب مــا يتناســب مــع الظــروف الطارئــة وبنــاء علــى الخطــط المطلوبــة. ففــي الظــروف 
ــي  ــا ف ــئ والماحــة يمكنه ــة الموان ــك فــإن منظم ــدد، لذل ــع جغرافــي مح ــنا بموق ــد انفس الطارئــة ال نقي

ــا المتاحــة. الظــروف الازمــة ان تلبــي احتياجــات الشــحن والنقــل فــي البــاد نظــرا لطاقاتهــا وامكاناته

طهــران- ارنــا:- اجــرى وزيــر الطاقــة االيرانــي 
رضــا اردكانيــان محادثــات هاتفيــة مــع نظيــره 
الروســي الكســاندر نوفــاك حــول تنميــة التعــاون 

ــن. ــن البلدي االقتصــادي واالســتثماري بي
بيــان  فــي  الروســية  الطاقــة  وزارة  وذكــرت 
اصدرتــه امــس الجمعــة ان اردكانيــان ونوفــاك 
ــاون  ــتركة للتع ــة المش ــي اللجن ــا رئيس بصفتهم
االقتصــادي والتجــاري بيــن البلديــن تباحثــا حــول 
االقتصــادي  التعــاون  نطــاق واســع مــن قضايــا 

والتجــاري.
وشــملت المحادثــات التعــاون الثنائــي فــي 
ــة. ــات التبديلي ــل والصناع ــة والنق مجــاالت الطاق

بــان  الهاتفــي  االتصــال  فــي  نوفــاك  وقــال 
اللجنــة  اطــار  فــي  البلديــن  بيــن  التعــاون 

المشــتركة يظهــر تاثيــره 
بوضــوح فــي نمــو التبــادل 

بينهمــا. التجــاري 
ــادل  ــان التب واوضــح ب
البلديــن  التجــاري بيــن 
االشــهر  خــال  بلــغ 
مــن  االولــى  الثمانيــة 
 470 و  مليــارا   2019 العــام 
بزيــادة  دوالر  مليــون 
بالمائــة   25.8 نســبتها 
الفتــرة  مــع  مقارنــة 

الماضــي. العــام  مــن  المماثلــة 

الشــرقية  آذربايجــان 
ممثــل  اكــد  العالــم:-   -
ولــي الفقيــه فــي محافظــة 
آذربايجــان الشــرقية حجة 
والمســلمين  االســام 
الجيــش  ان  هاشــم،  آل 
يجــب ان يكــون متمايــزا 
جيــوش  باقــي  عــن 
العالــم وذلــك فــي ان اهــم 
اولوياتــه هــي الدفــاع عــن 
تــراب وارض الجمهوريــة 

االســامية.
واضــاف حجــة االســام والمســلمين آل هاشــم 
ــفى  ــدة لمش ــة الجدي ــاح البناي ــم افتت ــال مراس خ

االمــام علــي )عليــه الســام( فــي مدينــة تبريــز 
قائــا : انــه وخــال االربعيــن عامــا الماضيــة لــم 
ــا باســتماتة  ــا دافعن ــر لكنن ــى اراضــي الغي ــد عل نعت

ــا. عــن اراضين
واشــار ممثــل ولي الفقيه ان جيــش الجمهورية 
االســامية وخــال االربعيــن عامــا الماضيــة اثبــت 
ــدارة واقتــدار مؤكــدا ان مســاهمة  كفاءتــه بــكل ج
الكفــاءات المؤمنــة والثوريــة فــي ســاحة الدفــاع عــن 
الثــورة وكذلــك فــي ســاحات النضــال المختلفــة فــي 
اطــار اعــادة التنظيــم والعمليــات التكتيكيــة وتقويــة 
البنيــة التحتيــة والتوجيــه الدينــي والفكــري كان 

بمســتوى عــال.

السباب امنية..

مصدر مسؤول: ايران طلبت من الوكالة الذرية 
استبدال مفتشتها

طهران-فــارس:- اعلــن مندوبنــا الدائــم لــدى الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة كاظــم غريــب آبــادي ان 
رســميا  طلبــت  طهــران 
تعريــف  الوكالــة  مــن 
ــدال عــن  ــد ب مفتــش جدي
منعــت  التــي  المفتشــة 
مــن دخــول منشــأة نطنــز .
كاظــم  واســتعرض 
فــي  آبــادي  غريــب 
تصريــح للصحفييــن يــوم 
الخميــس علــى هامــش 
حــكام  مجلــس  اجتمــاع 
ــا االبعــاد  ــة فــي فيين الوكال
الجديــدة لهــذه الحادثــة منتقــدا عقــد هــذا االجتمــاع لبحــث قضيتيــن عاديتيــن اليمكــن وصفهــا ابــدا بصفــة 

ايضــا. االخــرى  الــدول  بعــض  قبــل  مــن  بانتقــاد  حظيــت  المســالة  هــذه  ان  وقــال  الطــارئ 
وحــول الخطــوة المشــبوهة امنيــا لمفتشــة الوكالــة قــال غريــب آبــادي اننــا قدمنــا تقريــرا مفصــا 
ــي 28 تشــرين االول  ــه ف ــى ان ــة . واشــار ال ــة حــول هــذه القضي ــى الوكال ــس الحــكام وال ــى اعضــاء مجل ال
ــن  ــا للروتي ــة ووفق ــز النووي ــد منشــاة نطن ــوم بمهمــة لتفق ــق مــن المفتشــين يق ــر المنصــرم كان فري اكتوب
المعتمــد تجــري عمليــة تفتيــش عاديــة للوفــد عنــد مدخــل المنشــأة عبــر اســتخدام أجهــزة خاصــة للكشــف 
عــن المــواد الكيميائيــة للكشــف عــن المتفجــرات التــي تحتــوي علــى النتــرات  وأثنــاء عمليــة التفتيــش 
الروتينيــة ، اطلــق جهــاز التفتيــش االنــذار عنــد دخــول احــدى المفتشــات ومــع تكــرار الفريــق األمنــي العمليــة 

عــدة مــرات ، وكانــت النتائــج هــي نفســها لذلــك المفتــش المعيــن .
وأشــار الســفير إلــى أن الفريــق األمنــي   اشــتبه فــي أن أجهــزة اإلنــذار قــد تكــون مضــاءة بســبب مابــس 
ــي تســتخدمها المفتشــة  ــاه الت ــى دورة المي ــن حت ــق األم ــه الشــخصية. وفحــص فري المفتشــة أو متعلقات

باعتمــاد أجهــزة خاصــة أعطــت أجهــزة التفتيــش إنــذارا أكبــر.
ــذا ال  ــدة ل ــج موح ــة اعطــت نتائ ــخيص مختلف ــزة تش ــررة باجه ــات الفحــص المتك ــان عملي ــح ب واوض
ــن  ــات م ــص العين ــج فح ــى ان نتائ ــت ال ــة ولف ــذه الحادث ــي ه ــبوهة ف ــواد المش ــض الم ــود بع ــك بوج ش
قبــل ايــران والوكالــة يمكنهــا الكشــف عــن معلومــات اكثــر حــول طبيعــة هــذه المــواد مســتقبا وقــال، 
ــاون  ــداء التع ــة اب ــع مــن الوكال ــران تتوق ــة مســتمرة بهــذا الصــدد وان اي ــران والوكال ــن اي ان المشــاورات بي

ــة. ــذه القضي ــي ه ــب ف ــروري والمناس الض

اضاءات
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محادثات هاتفية بين وزيري الطاقة االيراني والروسي حول التعاون االقتصادي

الرئيس الكوري الجنوبي: نرغب في 
تنمية العالقات مع ايران

ســيئول-ارنا:- قــال رئيــس جمهوريــة كوريــا 
الجنوبيــة مــون جــاي ايــن: ان ســيئول ترغــب 
ــى  ــا مــع طهــران وصــوال ال ــة عاقاته فــي تنمي
المســتوى الرفيــع الــذي كانــت عليــه ســابقا، 
وهــي متفائلــة بشــأن مســتقبل هــذه العاقــات.

رئيــس  اســتقبال  خــال  ذلــك  جــاء 
الخميــس  يــوم  الجنوبيــة  كوريــا  جمهوريــة 
المديــر العــام لوكالــة الجمهوريــة االســامية 
لانبــاء )ارنــا(، "ســيد ضيــاء هاشــمي" الــذي 
ــارة لســيئول بهــدف المشــاركة فــي  يجــري زي
العامــة  للجمعيــة  عشــر  الســابع  االجتمــاع 
التحــاد وكاالت االنبــاء االســيوية واالوقاينيــة 

)افانــا(.
للجمعيــة  الســابع عشــر  االجتمــاع  وكان 
فــي  اعمالــه  بــدا  المتحــدة  لامــم  العامــة 

االربعــاء. منــذ  الجنوبيــة،  كوريــا  عاصمــة 

وزير الثقافة: ايران والعراق تربطهما اواصر ممثل ولي الفقيه: الجيش االيراني مختلف عن بقية الجيوش
تاريخية ودينية لن تنقطع

ســمنان-ارنا:- اكــد وزيــر الثقافــة واالرشــاد االســامي ســيد عبــاس صالحــي ان االواصــر التاريخيــة والدينيــة 
بيــن ايــران والعــراق متأصلــة فــي جــذور البلديــن ويعجــز االعــداء عــن المســاس بهــذه المســاحات المشــتركة.

وفــي لقائــه يــوم الخميــس ممثــل الولــي الفقيــه بمحافظــة ســمنان "ايــة اهلل ســيد محمــد شــاهجراقي"، 
اشــار صالحــي الــى زيــارة مراســم اربعينيــة استشــهاد االمــام الحســين )ع(، مبينــا ان مــا يربــو عــن 3 ماييــن 

زائــر ايرانــي توجهــوا الــى العــراق للمشــاركة فــي مراســم االربعيــن لهــذا العــام.
وتابع: ان اقامة هكذا مراسم خير دليل على العاقات الدينية المعمقة بين ايران والعراق.

وقــال وزيــر الثقافــة: ان االعــداء يحاولــون التغلغــل وتأجيــج الخافــات بيــن الشــعبين االيرانــي والعراقــي؛ 
مشــددا فــي الوقــت نفســه ان البلديــن تجمــع بينهمــا اواصــر رصينــة لــن تنقطــع.

وفــي جانــب اخــر مــن تصريحاتــه خــال هــذا اللقــاء، اشــار صالحــي الــى مراســم حــج التمتــع لهــذا العــام؛ 
مبينــا ان اكثــر مــن 80 الــف زائــر ايرانــي توجهــوا الــى الديــار المقدســة الداء فريضــة الحــج بــكل عــزة وكرامــة 

وذلــك رغــم كافــة المشــاكل التــي كانــت تعيــق ذلــك.

نائب رئيس الوزراء االذربيجاني يؤكد على تنمية 
العالقات التجارية مع ايران

ابن سلمان تكبد خسارة بمليارات الدوالرات في أقل من ساعة
اعتــرف الرئيــس التنفيــذي لـ”ســوفت بنــك” الــذي يســتثمر فيــه ولــي العهــد الســعودي محمــد بــن 
ســلمان مبلغــا ضخمــا بالفشــل وضعــف قــراره االســتثماري، بعــد أن ســجل صنــدوق “فيجــن” خســائر بنحــو 

ــارات دوالر. 9 ملي
وقــال “ماسايوشــي ســون” فــي مؤتمــر عقــب اإلفصــاح عــن نتائــج األعمــال، األربعــاء: “قراري االســتثماري 

كان ضعيفــًا فــي العديــد مــن الجوانــب، وأنــا أفكــر مليــًا فــي ذلــك”.
وســجل “ســوفت بنــك” أول خســائر فصليــة فــي 14 عامــًا خــال الربــع الثالــث مــن عــام 2019 بفعــل تحمــل 
البنــك 970.3 مليــار يــن أو 8.9 مليــار دوالر خســائر تشــغيلية ذات الصلــة بصنــدوق “فيجــن” فــي تلــك الفتــرة.

ــركات  ــى الش ــرة عل ــوال كبي ــاق أم ــون” إلنف ــتراتيجية “س ــي اس ــر ف ــائر المخاط ــم الخس ــر حج ويظه
الناشــئة.

ــي العهــد الســعودي،  ــا ول ــع فيه ــة أقن ــه فــي عــام 2017، كشــف ســون عــن تفاصيــل صفق ــى أن يشــار إل
ــار دوالر. ــن ســلمان، باســتثمار 45 ملي ــد ب محم

أرملة البغدادي تكشف عن معلومات 
بشأن تنظيم داعش االرهابي

اعلــن مســؤول تركــي، إن أرملــة زعيــم تنظيــم 
»داعــش« أبــو بكــر البغــدادي، كشــفت عــن ”الكثيــر 
بعــد  التنظيــم،  عمــل  حــول  المعلومــات“  مــن 

ــام الماضــي. ــا الع ــض عليه القب
وذكــر المســؤول أن األرملــة قالــت إن اســمها 
رانيــة محمــود، ولكــن اســمها الحقيقــي هــو أســماء 

فــوزي محمــد القبيســي.
وتــردد أنهــا الزوجــة األولــى للبغــدادي الــذي 
قتــل فــي عمليــة نفذتهــا القــوات األمريكيــة الخاصــة 

فــي ســوريا، الشــهر الماضــي.
واعتقلــت هــذه المــرأة فــي الثانــي مــن حزيران/
يونيــو 2018، فــي محافظــة هاتــاي قــرب الحــدود 
الســورية، إضافــة إلــى 10 أشــخاص آخريــن، مــن 
ــر. ــى جبي ــل إن اســمها ليل ــي قي ــه الت ــم ابنت بينه

وذكــر المســؤول أن عاقة االمرأتيــن بالبغدادي 
تأكــدت باســتخدام عينــات حمــض نــووي )دي أن 

إيــه( للبغــدادي قدمتهــا الســلطات العراقيــة.
زوجتــه  هويــة  اكتشــفنا  ”لقــد  وأضــاف: 
الحقيقيــة بســرعة كبيــرة. وقــد اعترفــت بالكثيــر 
عمــل  وطريقــة  البغــدادي  عــن  المعلومــات  مــن 

داعــش“. تنظيــم 
طيــب  رجــب  التركــي  الرئيــس  وكشــف 
ــدادي. ــة البغ ــال أرمل ــن اعتق ــرة، ع ــان ألول م أردوغ

ــوزراء  ــس ال ــب رئي ــد نائ ــارس:- اك ــران- ف طه
خــال  اوف«  مصطفــى  »شــاهين  االذربيجانــي 
والتجــارة  والتعديــن  الصناعــة  وزيــر  مــع  اللقــاء 
ــات  ــة العاق ــى تنمي االيرانــي »رضــا رحمانــي«، عل
مختلــف  يشــمل  وبمــا  والتجاريــة،  االقتصاديــة 

ايــران. المجــاالت ذات الصلــة مــع 
واضــاف »مصطفــى اوف« خــال اللقــاء الــذي جــرى 
مســاء الخميــس علــى هامــش الــدورة الثانيــة لمعرض 
شــنغهاي الدولــي لاســتيراد فــي الصيــن، ان البلديــن 
لديهمــا فــرص للتعــاون فــي مجــاالت الطــرق الســككية 

والصناعــة والتجــارة واالنتــاج المشــترك.
ونــوه فــي الســياق بزيــارة الرئيــس االيرانــي 
ــارات  ــذا زي ــا هك ــو؛ واصف ــى باك ــي ال حســن روحان

ــات  ــة العاق ــة لتنمي ــا فــرص مؤاتي ــات بانه ومباحث
ــن. ــن البلدي ــة بي الثنائي

بــدوره اكــد وزيــر الصناعــة االيرانــي، ضــرورة 
تنميــة العاقــات التجاريــة والصناعيــة بيــن طهــران 
الــى متابعــة وثائــق  الســياق  وباكــو؛ داعيــا فــي 
التفاهــم الثنائيــة الموقعــة فــي وقــت ســابق، وايضــا 
الجديــدة منهــا؛ بمــا فــي ذلــك وثيقــة التعــاون فــي 
ــان. ــا الجانب ــي وقعه ــة الت مجــال التجــارة التفضيلي
ولفــت رحمانــي فــي لقائــه بشــنغهاي مســاعد 
رئيــس الــوزراء االذربيجانــي، الــى ضــرورة التســريع 
والمســؤولين  الســلع  لتحديــد  االجــراءات  فــي 
المعنييــن فــي هــذا الخصــوص، واجــراء مفاوضــات 
ــة )حــول  ــع اتفاقي ــة بمــا يســهم فــي توقي تخصصي

ــن. ــن البلدي ــا بي ــة( قريب التجــارة التفضيلي
ــن والتجــارة،  ــر الصناعــة والتعدي وبحســب وزي
خــال  واذربيجــان  ايــران  البلــدان  حقــق  فقــد 
التعــاون  مجــال  فــي  نمــوا  االخيريــن  العاميــن 

الصــادرات. صعيــد  علــى  والســيما  التجــاري 
ــران  ــادل التجــاري بيــن اي يذكــر ان حجــم التب

ــون دوالر ســنويا. ــا 500 ملي ــغ حالي واذربيجــان يبل

فيما يوعز روحاني بتعبئة جميع االمكانيات الغاثة المنكوبين..

زلزال يضرب شمال غرب البالد وانباء عن 6 ضحايا

األندونيســي  الســفير  اعلــن  طهران-مهــر:- 
بالنيابــة عــن بــاده عــن االســتعداد للتعــاون مــع ايــران 
بمجــال التصديــر واالســتيراد فــي مينــاء "جابهــار".

زيارتــه  اثنــاء  عليموديــن  اكتافينــو  واعلــن 
لمدينــة "زاهــدان" مركــز محافظــة "سيســتان 
بــاده  واســتعداد  رغبــة  عــن   ، وبلوجســتان" 
لتعزيــز العاقــات ورفــع مســتوى التعــاون مــع 
ايــران، ســيما المحافظــة المذكــورة، اذ أن جميــع 
ــي  ــن هــذه المحافظــة ف ــروا م ــن م الســياح الذي
رحلتهــم نحــو غيرهــا مــن المــدن االيرانيــة او 
ــدى  ــة ل ــران، يشــيدون بحســن الضياف خــارج اي
اهالــي "سيســتان وبلوشســتان" وايضــا االمــن 

الســائد فيهــا.
وأضــاف: نرغــب بإقامــة عاقــات قويــة جــدا 
وبلوشســتان"  و"سيســتان  اندونيســيا  بيــن 
ومــن االن نعلــن اســتعدادنا لبــدأ التعــاون بيــن 
جنوبــي  "ســومطرة"  ومدينــة  المحافظــة  هــذا 

اندونيســيا.
والتاريخيــة  الثقافيــة  األواصــر  الــى  وأشــار 
المتينــة بيــن ايــران واندونيســيا التــي مــن شــانها 
أن تســاعد علــى تعزيــز العاقــات بيــن البلديــن.

أندونيسيا تعلن استعدادها للتعاون التجاري مع ايران 
في ميناء »جابهار«

تبريز-ارنــا:- ارتفــع عــدد ضحايــا الزلــزال الــذي 
ضــرب بلــدة تــرك التابعــة لمدينــة ميانــة بمحافظــة 
اذربايجــان الشــرقية شــمال غــرب ايــران الــى 6 

قتلــى.
ــن  ــا ع ــام نق ــه وســائل االع ــا اوردت ــا لم ووفق
مســؤولي الطــوارئ فــي المحافظــة فقــد بلــغ عــدد 
ــي  ــم 12 شــخصا ف ــد منه الجرحــى 312 شــخصا رق
المستشــفى لغايــة االن فيمــا تمــت معالجــة البقيــة 
ــر  ــى اث ــم عل ــفى وغالبيته ــادروا المستش ــن غ الذي

ــزال. الصدمــة الناجمــة عــن الزل
ــزال عــن الحــاق اضــرار بنحــو 370  واســفر الزل
قريــة تابعــة لمدينــة ميانــة بنســبة تتــراوح بيــن 5 

الــى 70 بالمائــة اال ان اكبــر االضــرار وقعــت فــي 
قريــة ورنكــش التــي ادى الزلــزال فيهــا الــى تدميــر 

ــل. 30 وحــدة ســكنية بالكام
مــن جهتــه اوعــز الرئيــس حســن روحانــي 
المؤثــرة  واالغاثــة  االمكانيــات  جميــع  بتعبئــة 
والســريعة لمنكوبــي الزلــزال الــذي ضــرب المناطــق 

المذكــورة.
وخــال اتصــال هاتفــي اجــراه صبــاح امــس 
ــد  ــرقية محم ــان الش ــظ اذربيج ــع محاف ــة م الجمع
رضــا بورمحمــدي، اّطلــع الرئيــس روحانــي علــى 
الواقعــة  االضــرار  وحجــم  الزلــزال  حادثــة  ابعــاد 

المصابيــن. البقية على الصفحة7واوضــاع 

»اتفاق الرياض« تغطية 
للخالفات المتزايدة

امير حسين
ــة والصــراع  بعــد التطــورات المريب
الســاحة  شــهدته  الــذي  الدمــوي 
خــال  اليمــن  فــي  الجنوبيــة 
االشــهر الماضيــة مــن اقتتــال بيــن 
المدعومــة  هــادي  منصــور  قــوات 
يســمى  مــا  وقــوات  ســعوديا 
المدعــوم  االنتقالــي  بالمجلــس 
االمــور  بزمــام  لامســاك  اماراتيــا 
ــت  ــة، نظم ــات الجنوبي ــي المحافظ ف
الماضــي  الخميــس  الريــاض فجــأة 
مســرحية للتوقيــع علــى اتفــاق لوقــف 
اطــاق النــار بيــن الطرفيــن ســمي 
بـــ »اتفــاق الريــاض« لكــن واقــع االمــر 
كان مكســبا للريــاض حيــث اخضعــت 
اال  لقيادتهــا،  اخــرى  مــرة  االمــارات 
ان هــذا االتفــاق لــم يصمــد ســوى 
لســاعات قليلــة حيــث صــرح نائــب 
فيمــا  االعاميــة  الدائــرة  رئيــس 
ــاة  ــي لقن ــس االنتقال ــمى بالمجل يس
فيــه  شــكك  بحديــث  »الحــدث« 
بتنفيــذ االتفــاق بالقــول: ان المهــم 
ليــس توقيــع االتفــاق بــل هــو تنفيــذ 
ــى هشاشــة  ــل عل ــاق، وهــذا يدل االتف
الموقعيــن  جديــة  وعــدم  االتفــاق 
عليــه لمتابعتــه واالمــر االخــر الــذي 
ــن  ــاض ل ــان الري ــه ب ــك قول يثبــت ذل
ــا  ــودة الحكومــة هــادي كله تســمح لع
ــس  ــمحت لرئي ــا س ــدن وانم ــى ع ال
الــوزراء فقــط بهــدف صــرف الرواتــب. 
ــان  ــن ب ــن المراقبي ــر م وشــكك الكثي
علــى  للتغطيــة  جــاء  االتفــاق  هــذا 
الخافــات المتزايــدة بيــن الريــاض 
الذريــع  الفشــل  وكذلــك  وابوظبــي 
الــذي واجــه التحالــف فــي عدوانــه 
ــن  ــق أي م ــى اليمــن وعــدم تحقي عل

اهدافــه.
المعنيــة باالمــر  حكومــة صنعــاء 
للموضــوع  تصــدت  مــا  ســرعان 
ــاق  ــه باالتف ــددت في ــا ن واصــدرت بيان
المذكــور واعتبرتــه فاقدًا للشــرعية وال 
يعنــي الشــعب اليمنــي حيــث وقعــه 
العــدوان  لتحالــف  عمــاء  طرفــان 
ــذ  ــة من ــو الخيان ــة تل ــان الخيان يرتكب
بــدء العــدوان وحتــى اليــوم وبهــذه 
يشــرعنان  المفضوحــة  الخطــوة 
احتالهمــا  واالمــارات  للســعودية 
لليمــن وتقســيمه وهــذا مــا يرفضــه 
وتفصيــا. جملــة  اليمنــي  الشــعب 

الخيانيــة  الخطــوة  ان  شــك  وال 
هــذه تشــكل منعطفــا خطيــرا يجــب 
التوقــف عنــده النهــا ترســم مســتقبا 
ــى  ــس ال يســاعد عل ــد لي غامضــا للبل
حــل االزمــة اليمنيــة فقــط بل يؤســس 
لمرحلــة جديــدة يعقــد الوضــع بشــكل 
صراعــات  علــى  البــاب  ويفتــح  اكبــر 
الســعودية  اهــداف  تخــدم  داخليــة 

واالمــارات للهيمنــة علــى البلــد.
ابنــاء  ان  الفتــاً|  كان  ومــا 
اول  هــم  الجنوبيــة  المحافظــات 
مــن تصــدى لهــذه االتفــاق الخيانــي 
الجنوبــي  الحــراك  اصــدر  حيــث 
مشــتركًا  بيانــًا  مكوناتــه  بجميــع 
خطيــرة  مؤامــرة  االتفــاق  اعتبــر 
تؤســس  ألنهــا  ردعهــا  يجــب 
لمرحلــة خطيــرة جــدًا حيــث يشــدد 
جنــوب  اقليميــن  انشــاء  علــى 
تقســيم  يعنــي  وهــذا  شــمال  و 
البلــد وتمزيقــه لذلــك دعــى بيــان 
بتشــكيل  االســراع  الــى  الحــراك 
جبهــة وطنيــة جنوبيــة جامعــة لــكل 
المكونــات بهــدف التصــدي لذلــك 
البغيــض  العدوانــي  التحالــف  ألن 
يســعى الســتغال قضيــة الجنــوب 
أجنــدات  تنفيــذ  لصالــح  وحرفهــا 
للشــعب  معاديــة  ودوليــة  إقليميــة 

ليمنــي. ا


