
القوات المسلحة االيرانية تفاجئ العالم بأكبر سفينة 
عسكرية حاملة للمروحيات

طهــران – كيهــان العربــي:- فاجــأت الجمهوريــة االســامية فــي ايــران العالــم أجمــع بانضمــام ســفينة 
ــي  ــش االيران ــة للجي ــوة البحري ــى اســطول الق ــات، ال ــة للمروحي ــر ســفينة حامل ــد أكب ــي تع ــران« الت »مك

ــي بحــر عمــان. ــدار البحــري 99« الســتراتيجية ف ــاورات »االقت ــي من ومشــاركتها ف
ــة  ــة االركان العام ــدار البحــري 99« بحضــور رئيــس هيئ ــاورات »االقت ــاء من ــت امــس االربع ــد انطلق فق
ــن  ــى م ــة االول ــن المرحل ــث تتضم ــوي، حي ــواء موس ــش الل ــد الجي ــري وقائ ــواء باق ــلحة الل ــوات المس للق

ــة. ــع البحري ــاورات انتشــار القط المن
وتمثــل ســفينة »ماكــران« قاعــدة عائمــة لقواتنــا المســلحة البحريــة وهــي قــادرة علــى حمــل 6 مروحيــات 

وعــددا مــن الــزوارق العســكرية ومجموعــات مــن القــوات الخاصــة البحرية.
وتعتبــر حاملــة المروحيــات أكبــر ســفينة عســكرية فــي تاريــخ ايــران ومــن المتوقــع دخولهــا قــوام القــوات 

البحريــة لتنفيــذ مهمــات فــي شــمال المحيــط الهنــدي ومضيــق بــاب المنــدب والبحــر األحمــر
ــف طــن وهــي جــزء مــن مشــروع إنشــاء قاعــدة  ــة العســكرية 121 أل ــزن الســفينة »مكــران« االيراني وت
بحريــة فــي شــمال المحيــط الهنــدي. كمــا وتضــم معــدات للحــرب االلكترونيــة والرصــد ومــن مهامهــا تقديــم 
خدمــات للســفن العســكرية والمدنيــة، وهــي قــادرة علــى تخزيــن كميــات كبيــرة مــن الصواريــخ واألعتــدة.

ويقــول عســكريون: أن المهبــط الموجــود علــى ســطح الســفينة قــادر علــى اســتقبال أضخــم مروحيــة 
لــدى قواتنــا المســلحة، مؤكديــن أن المهمــة المقبلــة للســفينة هــي التحــرك مــن خليــج عُمــان الــى البحــر 

األحمــر مــرورا ببحــر العــرب وخليــج عــدن.
وفــي المرحلــة األولــى مــن المنــاورات، انتشــرت وحــدات القــوة البحريــة العائمــة والغاطســة والطيــران 

التابعــة للجيــش وفــق الخطــط المرســومة.
وتشــمل منــاورات »االقتــدار البحــري 99« بنســختها لهــذا العــام وحــدات العمليــات فــي الســواحل 
ــدات مــن الغواصــات  ــة ســطح - ســطح، وإطــاق طوربي ــروز البحري ــخ مــن طــراز ك والبحــر، إطــاق صواري

البحريــة محليــة الصنــع، وكذلــك عمليــات الطائــرات المســيرة والحــرب االلكترونيــة.
وقــال األدميــرال حمــزة علــي كاويانــي، المتحــدث باســم منــاورات »االقتــدار البحــري 99«: ان الوحــدات 

انتشــرت فــي منطقــة المنــاورات فــي وقــت قصيــر للغايــة منــذ اباغهــا باجــراء المنــاورات.
واضــاف: اننــا ومــن خــال اجــراء هــذه المنــاورات ســنختبر ونقيّــم القــدرة علــى الــرد المؤثــر وفــي الوقــت 
المناســب تجــاه الظــروف المحتملــة الناجمــة عــن تهديــدات العــدو لنتمكــن مــن رفــع مســتوى جهوزيتنــا 

مــن خــال معالجــة نقــاط الضعــف وتقويــة نقــاط القــوة بمــا يتناســب مــع مســتوى التهديــدات.
بــدوره، أّكــد وزيــر الدفــاع أميــر حاتمــي أن منــاورات القــوات المســّلحة تحمــل رســائل مفادهــا أن بــاده 

ســتقف فــي وجــه أي تهديــد. 
علــى الصعيــد ذاتــه صــرح رئيــس هيئــة االركان العامــة للقــوات المســلحة اللــواء محمــد باقــري، خــال 
مراســم ضــم ســفينة »مكــران« الحاملــة للمروحيــات وبارجــة »زره« القاذفــة للصواريــخ الــى بحريــة الجيــش 
بالقــول: ان الجمهوريــة االســامية فــي ايــران وكمــا فــي الســابق ســتحمي جميــع مصالحهــا بمزيــد مــن 
القــوة ويومــا بعــد يــوم، مضيفــًا، ســنعيد البحــر األحمــر التــي واجهــت فيهــا ســفننا التجاريــة فــي المراحــل 
األخيــرة بعــض االعتــداءات المحــدودة، الــى منطقــة دورياتنــا البحريــة وســنوفر األمــن الكامــل لســفننا 

وأســطولنا النفطــي والتجــاري فــي ذلــك البحــر.
وأشــار رئيــس هيئــة األركان العامــة لقواتنــا المســلحة، الــى التحــركات األخيــرة للقــوات األميركيــة فــي 
المنطقــة، قائــا: أعداؤنــا قامــوا ببعــض اإلجــراءات ضــد هــذا الشــعب العظيــم مــن خــال تحليــق طائراتهــم 
ــوي، ومــن خــال اطــاق بعــض التخرصــات بقصــد  ــدو ظاهرهــا ق ــي يب ــة واالســتعراضات الت ــي المنطق ف
التهديــد وإظهــار القــوة. لكــن يجــب أن يعلمــوا أن قواتنــا المســلحة القويــة وفــي مقدمتــه قواتنــا البحــر يــة 
لــن تســمح لهــم باســتعراض أي قــوة، وأن العــدو يعــرف جيــدا أن قواتــه فارغــة وخاويــة وأن مــا نشــاهده فــي 
بلدهــم هــذه األيــام هــو عامــة علــى بدايــة مرحلــة تراجــع قــوة أميــركا كنظــام إجرامــي اســتعرض إرهــاب 

الدولــة بأبعــاد مختلفــة.
وقــال اللــواء باقــري: شــهدنا األســبوع الماضــي الكشــف عــن قاعــدة صواريــخ تحــت األرض تابعــة لبحرية 
لحــرس الثــورة االســامية، كمــا شــاهدنا هــذا األســبوع انضمــام ســفينتين بحريتيــن اســتراتيجيتين 
قيمتيــن للجمهوريــة االســامية فــي ايــران، وسنشــهد كل أســبوع وكل شــهر زيــادة بالقــوة الدفاعيــة لهــذا 

الشــعب.
ــة االســامية  ــة للجمهوري ــة التابع ــوم نشــاهد أن ناقــات النفــط والســفن التجاري ــا الي واضــاف: إذا كن
فــي ايــران، تتحــرك الــى الســاحل الكاريبــي فــي فنزويــا بأمــن وســام تحــت العلــم االيرانــي رغــم كل 

ــران. ــة االســامية فــي اي ــة للجمهوري ــإن الســبب هــو قــوة ردع القــوات البحري التهديــدات، ف
مــن جانبــه اكــد قائــد القــوة البحريــة للجيــش االدميــرال حســين خانــزادي: ان ســفينة »مكــران« 
الحربيــة الحاملــة للمروحيــات جسّــدت وعــي وذكاء الشــباب االيرانــي الــذي يســتطيع توظيــف كافــة 

االمكانيــات والطاقــات للدفــع بعجلــة التقــدم واالزدهــار فــي البــاد نحــو االمــام.
ــران«  ــفينة مك ــخ و«س ــة للصواري ــة زره« القاذف ــزادي خــال مراســم الحــاق »بارج ــرال خان ــال االدمي وق

ــي. ــش االيران ــة الجي ــع لبحري ــوب التاب ــى اســطول الجن ــات ال ــة للمروحي ــة الحامل الحربي
واضــاف قائــد القــوة البحريــة للجيــش: ان شــواطئ »مكــران« وبحــر عمــان تشــهد اليــوم ملحمــة فــي 

ســياق االســتقال واالكتفــاء الذاتــي، وافشــال سياســات الحظــر الجائــرة لاســتكبار العالمــي.
ــة للقــوة  ولفــت الــى ان بارجــة »زره« التــي انضمــت ايضــًا الــى اســطول الجنــوب فــي المنطقــة الثالث
البحريــة للجيــش بمدينــة كنــارك )بمحافظــة ســيتان وبلوجســتان – جنــوب شــرق البــاد(، هــي ســفينة 
ســريعة ومقتــدرة، انتجــت بفضــل الجهــود الدؤوبــة والســواعد القويــة للمهندســين والمصنعيــن فــي التصنيع 
العســكري لبحريــة الجيــش، بحمايــة وزارة الدفــاع المســتدامة وتعــاون جميــع المراكــز العلميــة والصناعيــة 

والجامعيــة فــي ايــران.
وقــال: اننــي علــى يقيــن انــه حــان زمــان انهيــار االســتكبار العالمــي، وان االوان ليســدد المســتكبرون 

وعماؤهــم الديــون التــي فــي ذمتهــم قبــال ايــران وااليرانييــن.
وســتكون المهمــة القادمــة لســفينة »مكــران« حمايــة األمــن البحــري فــي منطقــة رأس الحــد وخليــج 

عــدن وبــاب المنــدب والبحــر األحمــر.
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سوريا تطالب بضرورة ..تتمة
كوبــا علــى القائمــة األميركيــة للــدول الراعيــة لإلرهــاب، وجــددت تضامنهــا مــع كوبــا قيــادة وشــعبًا، وثقتهــا 

بقدرتهــا علــى إفشــال القــرار الــذي أثبــت بأنــه يرعــى اإلرهــاب ويدعمــه خدمــة ألجنداتــه السياســية.
ــة فــي أيامهــا  ــر يظهــر مجــددًا تخبــط اإلدارة األميركي ــرار الجائ ــال إن الق ــوزارة ق مصــدر رســمي فــي ال
ــة،  ــق الدولي ــات والمواثي ــن االتفاقي ــد م ــا بالعدي ــدم التزامه ــا وع ــد تنكره ــة بع ــا للمصداقي ــرة وفقدانه األخي

ــابقة. ــرارات اإلدارات األميركيــة الس ــك ق وكذل

ممثلية ايران باالمم ..تتمة
هــم المســؤولون عــن الظــروف التــي فســحت المجــال لتنامــي التنظيمــات االرهابيــة فــي 

المنطقــة.
وأضــاف: انهــا حقيقــة واضحــة تمامــا بــأن ايــران عــدوة التنظيمــات االرهابيــة المتطرفــة وأن 
مؤســس القاعــدة والعديــد مــن انصــاره هــم مــن اقــرب حلفــاء اميــركا فــي الشــرق االوســط.. وغنــي 
عــن القــول بــأن المســؤولين االميــركان اعترفــوا مــرارا بدورهــم فــي تشــكيل الجماعــات المتطرفــة 

ــا القاعــدة. ــة بمــا فيه بالمنطق

جهانغيري: التعاون ..تتمة
ــن  ــة م ــذه اللجن ــال: ان ه ــة، وق ــة الثنائي ــات االقتصادي ــم العاق ــن لدع ــن البلدي ــة المشــتركة بي اللجن
شــأنها أن تخطــط لتنفيــذ االتفاقــات الحاصلــة بيــن البلديــن علــى المســتويات الرفيعــة وخاصــة علــى 

ــوزراء. ــس ال ــن ورئي ــي البلدي ــتوى رئيس مس
مــن جانبــه أشــار وزيــر التجــارة العراقــي، الــى زيــارة وفــد عراقــي رفيــع المســتوى الــى طهــران، وقــال: ان 
هــذه الزيــارة جــاءت بهــدف احيــا اللجنــة االقتصاديــة المشــتركة بيــن البلديــن لكــي تضــع األطــر المحــددة 

لنشــاطات كل القطاعــات االقتصاديــة.
ولفــت عــاء احمــد الجبــوري الــى اهميــة زيارتــه الــى طهــران، وقــال: ان القطــاع الخــاص يشــارك فــي 

هــذه الزيــارة الــى جانــب القطــاع الحكومــي مــن اجــل اتخــاذ خطــوات اكبــر لتنميــة العاقــات الثنائيــة.

»دولة القانون«: خروج ..تتمة
ــو  ــا ه ــاول عليه ــرا أي تط ــلحة، معتب ــوات المس ــام للق ــد الع ــة بالقائ ــة ومرتبط ــة العراقي ــة للحكوم تابع

ــا. ــة وانتهاكه ــيادة العراقي ــى الس ــاول عل تط
 وعــن االهــداف التــي تســعی الواليــات المتحــدة االميركيــة لتحقیقهــا بهــذه العقوبــات، بيّــن الشــيخ 
فــؤاد جعفــر محمــد أن التدخــل األميركــي الســافر باســتهداف الشــخصيات الوطنيــة ورجــال المقاومــة هــو 

تمهيــد لخارطــة الطريــق والتطبيــع مــع الكيــان الصهيونــي. 
وفيمــا يتعلــق بمطالــب الشــعب العراقــي مــن الحکومــة بشــأن هــذا التدخــل االميــرکي الســافر فــي 
شــؤون بادهــم، أكــد ضــرورة وقــوف الحكومــة العراقيــة ضــد هكــذا تدخــات ســافرة وغيــر مقبولــة، مطالبــا 

بالتطبيــق الفــوري لقــرار البرلمــان العراقــي بطــرد قــوات االحتــال االميركــي مــن كل األراضــي العراقيــة.
ــات المتحــدة تحــاول  ــاء، أن الوالي ــى، امــس االربع ــي ديال ــد اتحــاد علمــاء المســلمين ف ــه أك مــن جهت

ــراق. ــا مــن الع ــل قواته ــادي برحي ــي تن ــع األصــوات الت اســكات جمي
وقــال رئيــس االتحــاد جبــار المعمــوري لوكالــة /المعلومــة/، إن “امريــكا التــزال تتعامــل مــع العــراق وكأنــه 
بلــد محتــل وهــي تحــاول مــن خــال سياســتها فــرض الوصايــة عليــه وهــذا امــر مرفــوض جملــة وتفصيــا”.

واضــاف، أن “مــا يحــدث هــو محاولــة الســكات االصــوات التــي تطالــب برحيــل واخــراج القــوات االمريكيــة 
التــي ارتبكــت مجــازر بحــق العراقييــن خاصــة قــادة النصــر”، معتبــرا أن “امريــكا يجــب ان ترحــل مــن العــراق 

النــه الســبيل الســتقراره وانهــاء ازماتــه وايقــاف تدخاتهــا الســلبية فــي شــؤونه الداخليــة”.
وأشــار الــى أن “فــرض العقوبــات هــي بدايــة مسلســل جديــد لــادارة االمريكيــة فــي معاقبــة كل 
شــخصية عراقيــة تفــرض وجودهــا فــي البــاد وســتخلق كل االعــذار واالفتــراءات لتوجيــه االتهامــات لــه”، 

ــاد”. ــي الب ــاعيها ف ــنطن ومس ــدة واش ــون اجن ــن يدرك ــا ان “العراقيي مبين
وكانــت وزارة الخزانــة االمريكيــة فرضــت قبــل اســبوع عقوبــات بحــق رئيــس هيئــة الحشــد الشــعبي 

فــي العــراق فالــح الفيــاض.
ــي الحســيني،  ــي محــور الشــمال للحشــد الشــعبي عل ــات ف ــن مســؤول العاق ــب اخــر اعل ــن جان م

ــي. ــم داعــش االرهاب ــي تنظي ــاء ف ــة االفت ــاء، عــن نهاي امــس االربع
ــي  ــم ف ــي شــكل محــور مه ــي داعــش االرهاب ــاء الشــرعي ف ــا يســمى باالفت ــال الحســيني ،ان »م وق
هيكلــة التنظيــم وكان وراء ازهــاق ارواح االف العراقييــن مــن خــال فتــاوي اجراميــة تحمــل روح التطــرف”.
واضــاف الحســيني، انــه »وفــق المعلومــات االســتخبارية فــي كل القواطــع بــان االفتــاء الشــرعي لداعــش 
ــدر اي  ــم يص ــم ل ــدا أن »التنظي ــاد«، مؤك ــارج الب ــى خ ــا تبق ــروب م ــه وه ــال قادت ــل واعتق ــد قت ــى بع انته
توثيــق صــوري الي مــن قــادة االفتــاء منــذ اكثــر مــن عاميــن وهــذا دليــل اخــر علــى ان هــذا الجــزء مــن هيكلــة 

داعــش انتهــى”.

“حماس“ و“الجهاد اإلسالمي“..تتمة
وقــال البيــان »ندعــو األطــراف إلــى تجنــب أي إجــراءات أحاديــة يمكــن أن تعــرض للخطــر حــل الدولتيــن 
الــذي يســتند إلــى القانــون الدولــي«، فــي إشــارة إلســرائيل والفلســطينيين الذيــن يســعون إلقامــة دولــة 

فــي األراضــي التــي تحتلهــا إســرائيل.
وقــال مكتــب رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي بنياميــن نتنياهــو، ، إنــه ســيجري بنــاء حوالــي 800 منــزل فــي 
مســتوطنات بيــت إيــل وجبعــات زئيــف شــرقي القــدس وتــل مناشــي وريحاليــم وشــفي شــومرون وبــركان 

وكارنــي شــومرون فــي شــمال الضفــة الغربيــة المحتلــة. ولــم يحــدد تاريخــا لبــدء البنــاء.

السيدة الزهراء..تتمة
 وتخــرج خديجــة وقــد أثقلتهــا الســنون، وأرهقهــا عنــاء الحصــار والحرمــان، وهــا هــي قــد بلغــت الخامســة 
ــُل  ــرُب أج ــد ق ــرأة، لق ــا الم ــي دني ــدة ف ــة الفري ــا المثالي ــادي المشــرق، وحياته ــا الجه ــن عمره والســتين م
خديجــة، وشــاء اهلل أن يختارهــا لجــواره، فيتوّفاهــا فــي ذلــك العــام، الــذي خــرج فيــه المســلمون مــن الحصــار، 
ــه  ــه وآل ــى اهلل علي ــب عــم الرســول صل ــو طال ــه أب ــام ذات ــي الع ــيّ ف ــة. وتوف ــام العاشــر مــن البعث وكان الع
ــد شــعر رســول اهلل بالحــزن واألســى، واحــس  ــوة اإلســامية وناصــر اإلســام، ولق ــي الدع وســلم، وحام
ــد عمــه  ــه، وفق ــه وعون ــه وحبيبت ــه الحبيــب والعــون والمواســي، فقــد خديجــة زوجت ــراق والوحشــة، إن بالف
الحامــي والمدافــع عنــه، فســمي ذلــك العــام ب)عــام الحــزن(؛ حّقــًا إنــه عــام األحــزان، عــام فقــد فيــه رســول 
اهلل صلــى اهلل عليــه وآلــه وســلم أحــب النــاس إلــى قلبــه، وأكثرهــم عطفــًا عليــه. وليــس رســول اهلل صلــى 
اهلل عليــه وآلــه وســلم وحــده الــذي رُزىء فــي ذلــك العــام، بــل وفاطمــة الصبيــة الصغيــرة التــي لــم تشــبع 
ــد، فقــد شــاطرته هــذه المأســاة ورُزئــت هــي األخــرى، فشــملتها  ــدة بع ــان األمومــة، وعطــف الوال مــن حن
المحنــة فــي ذلــك العــام الحزيــن، عــام األلــم والمأســاة، وشــعرت بغمامــة الحــزن واليتــم تخيــم علــى حياتهــا 
الطاهــرة. لقــد فقــدت ُأمّهــا وفارقــت مصــدر حبهــا وحنانهــا، فشــعرت باأللــم والفــراق يمــأ قلبهــا ويحــزّ فــي 
نفســها. ويحــسُّ األب الرســول صلــى اهلل عليــه وآلــه وســلم بوطــأة الحــزن علــى فاطمــة عليهــا الســام، 
ويــرى دمــوع الفــراق تتســابق علــى خديهــا، فيــرق القلــب الرحيــم وتفيــض مشــاعر الــود واألبــوة الصادقــة، 
فيحنــو رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وآلــه وســلم علــى فاطمــة عليهــا الســام، يعوضهــا مــن حبــه وحنانــه مــا 
فقدتــه فــي أمهــا مــن حــبّ ورعايــة وحنــان. أحــبّ رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وآلــه وســلم فاطمــة وأحبتــه، 
ــة  ــن فاطم ــى نفســه م ــرب إل ــه وال إنســان أق ــى قلب ــن أحــد أحــبّ إل ــم يك ــه، فل ــت علي ــا وحن ــا عليه وحن
عليهــا الســام، لقــد أحبهــا وصــاغ حبــه لهــا، وُقربهــا منــه أوســمة شــرف وعبــارات خلــود، فــكان يؤكــد- كلمــا 
وجــد ذلــك ضروريــا- هــذه العاقــة بفاطمــة، ويوضــح مقامهــا ومكانتهــا فــي ُأمتّــه، وهــو يمهــد ألمــر عظيــم 
وقــدر خطيــر يرتبــط بفاطمــة، وبالذريّــة الطاهــرة التــي أعقبتهــا فاطمــة عليهــا الســام، وباألمــة اإلســامية 
كلهــا. كان يُؤكــد ذلــك ليعــرف المســلمون مقــام فاطمــة ومكانــة األئمــة مــن ذريتهــا ليعطــوا فاطمــة حقهــا 

ويحفظــوا لهــا مكانتهــا، ويراعــوا الذريّــة الطاهــرة حــقّ رعايتهــا.

الرئيس روحاني: اإلدارة..تتمة
وشــدد قائــا: لقــد شــهدنا يــوم الخامــس عشــر مــن ينايــر عــام 1979 فــرار الشــاه المقبــور ليكــون هــذا 
اليــوم هزيمــة لاســتبداد وقطعــا أليــادي االســتعمار األجنبــي فــي ايــران، واليــوم نشــهد حدثــا المثيــل لــه 

وهــو ســقوط طاغيــة آخــر فــي الواليــات المتحــدة.
ــدة فــي القطــاع االقتصــادي شــهدت نمــوا ملحوظــا ومــن  ــة نمــاذج عدي واســتعرض رئيــس الجمهوري
ــل حصــل خــال االشــهر  ــا، ب ــوا ايجابي ــاد شــهد نم ــي الب ــا التجــارة، موضحــا ان القطــاع التجــاري ف بينه

ــة واضحــة وهــي: أن سياســة  ــا حقيق ــزز أمامن ــا يع ــذا م ــاد، وه ــي صــادرات الب ــة ف ــادة ملحوظ ــرة زي االخي
ــار، بــل أن واضعــي  الضغــوط القصــوى والحــرب االقتصاديــة االمريكيــة ليســت وحدهــا التــي تواجــه االنهي

ــد. ــى األب ــم السياســية ال ــة وســتنتهي حياته ــى الهاوي ــذه السياســة يتدحرجــون ال ه
ــوط  ــة الضغ ــى سياس ــر عل ــاعر النص ــي مش ــعب اإليران ــه الش ــش في ــذي يعي ــت ال ــي الوق ــاف: ف واض
االمريكيــة وارهابهــا االقتصــادي، يشــهد الشــعب االميركــي هزيمــة كبــرى علــى الصعيــد االجتماعــي 
والسياســي، كمــا تشــهد اميــركا انقســاما داخليــا كبيــرا، موضحــا : لقــد قلنــا دائمــا أنــه عندمــا يأتــي شــخص 
علــى راس األدارة االميركيــة ينتهــك القانــون فــي التعامــل مــع الشــعوب المســتقلة المظلومــة فــأن الــدور 
ســيأتي علــى الشــعب االمريكــي لكــن احــدا لــم يصــدق ، وهــا هــو الشــخص المتهــور يصــدر أوامــر ممارســة 

العنــف ويندفــع االمريكيــون لمهاجمــة الديمقراطيــة التــي يزعمــون االيمــان بهــا.
واعتبرالرئيــس  روحانــي ان الضربــات التــي وجههــا ترامــب الميــركا اليمكــن تافيهــا بســرعة، وان عــودة 
حيثيــة اميــركا الــى مــا كانــت عليــه قبــل عهــد ترامــب تحتــاج الــى ســنوات طويلــة، كمــا ان ثقــة العالــم بهــذا 

البلــد لــن تعــود بهــذه الســرعة.

رابطة علماء اليمن..تتمة
وأكــدت الرابطــة أن »مثــل هكــذا قــرار لــن يزيــد الشــعب اليمنــي إال عزمــا وقــوة وتصميمــا علــى مواجهــة 
الخطــر وتحــد للغطرســة األميركيــة والتفافــا حــول قيادتــه الثوريــة وقياداتــه العســكرية وسيشــكل دافعــا قويــا 

للمزيــد مــن التحشــيد والنفيــر للجبهــات«.
وأشــارت الــى أن«أميــركا هــي اإلرهــاب ذاتــه حيــث مارســت اإلرهــاب والبطــش والوحشــية بحــق 

شــعبها منــذ تأسيســها المشــؤوم علــى اإلرهــاب والوحشــية وحــروب اإلبــادة«.
ولفتــت إلــى إن«تعاطــي حكومــة الســفير والفنــادق مــع هــذا القــرار وترحيبهــا بــه وابتهــاج قيــادات وإعــام 

حــزب اإلصــاح بهكــذا قــرار لهــو برهــان جديــد وإقــرار مؤكــد علــى عمالتهــم وتوليهــم ألميــركا«.
ــزام اإلدارة  ــة اعت ــة األميركي ــان الخارجي ــة، بي ــة اليمني ــي الجمهوري ــواب ف ــس الن ــه أدان مجل مــن جانب

ــة. ــف أنصــار اهلل، ضمــن قائمــة الجماعــات اإلرهابي ــة تصني ــة الحالي األميركي
ــة اإلدارة  ــكاس ألزم ــه، انع ــك التوج ــى أن ذل ــس، إل ــه أم ــادر عن ــان ص ــي بي ــواب ف ــس الن ــار مجل وأش
األمريكيــة الحاليــة بهــدف اإلضــرار بالشــعب اليمنــي ومفاقمــة معاناتــه فــي ظــل الحصــار المفــروض عليــه 

ــة. ــة صهيوني ــة أمريكي ــادة ورعاي ــف العــدوان بقي ــوده تحال ــذي يق ــذ ســت ســنوات والعــدوان ال من
واعتبــر مجلــس النــواب، تصنيــف اإلدارة األميركيــة الحاليــة لمــن يخالفهــا مــن الشــعوب والــدول 
ــى أن  ــاب مشــيرا إل ــكل أشــكال اإلره ــم ب ــى العال ــا وغطرســتها عل ــن هيمنته ــاب، جــزءا م ــراد باإلره واألف
هــذه السياســات والتوجهــات تأتــي فــي إطــار الضغــط علــى الــدول والشــعوب العربيــة لانصيــاع للمؤامــرة 

ــي. ــان الصهيون ــع الكي ــع م ــة للتطبي ــي إطــار الهرول ــة ف الصهيوني
وأكــد أن هــذه السياســات ال تخــدم التوجهــات الدوليــة إلحــال الســام فــي اليمــن والمنطقــة عمومــًا 
وتغليــب الحــل السياســي، كمــا أنهــا تعكــس مــدى تخبــط وفشــل اإلدارة األمريكيــة الحاليــة فــي إدارة أزمتهــا 

الداخليــة وهــي تلفــظ أنفاســها األخيــرة.
وأكــد مجلــس النــواب، دعمــه الكامــل لكافــة مؤسســات الدولــة للجيــش واألمــن وأنصــار اهلل والوقــوف 
ــًا واحــدًا ضــد كافــة المؤامــرات التــي تســتهدف اليمــن أرضــًا وإنســانًا مشــيرًا الــى أن ذلــك لــن يزيــد  صف

الشــعب اليمنــي إال مزيــدًا مــن الصمــود والوقــوف فــي وجــه المؤامــرات التــي تحــاك ضــده.
وطالــب برلمانــات العالــم برفــض مثــل هــذه التوجهــات التــي ال تخــدم عمليــة الســام وال توصــل إلــى 
أي نتيجــة وهــي نابعــة عــن عــدم الحكمــة والتجــرد مــن اإلنســانية فــي توجهــات اإلدارة األميركيــة الحاليــة 

تجــاه الشــعوب العربيــة واإلســامية والشــعوب الحــرة.

الجمهورية االسالمية..تتمة
واعــرب عــن أملــه فــي وضــع أطــر مناســبة للشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، واتخــاذ اإلجــراءات 

الازمــة قريبــًا مــن قبــل لجنــة المتابعــة.
وقــال وزيــر الطاقــة: ان اقتــراح طهــران النشــاء صنــدوق اســتثمار مشــترك بيــن الجمهوريــة االســامية 
فــي ايــران والعــراق، لقــي تاييــد وزيــر التجــارة العراقــي؛ مبينــا ان تأســيس هــذا الصنــدوق ســيؤدي الــى دعــم 

القطــاع الخــاص فــي كا البلديــن.
واوضــح الوزيــر اردكانيــان علــى هامــش مراســم اختتــام اجتمــاع لجنــة التعــاون االقتصــادي المشــتركة 
بيــن ايــران والعــراق، فــي طهــران أمــس االربعــاء، ان التعــاون االقتصــادي بيــن الجمهوريــة االســامية فــي 

ايــران والعــراق يتطلــب تعزيــز نشــاطات اصحــاب القطــاع الخــاص.  
واضــاف: العــراق بوصفــه دولــة ناميــة، فهــو بحاجــة الــى تنفيــذ مشــاريع بنيويــة فــي مجــاالت مختلفــة، 

االمــر الــذي يتــم حاليــا بواســطة العديــد مــن الشــركات المقاولــة واالستشــارات الهندســية االيرانيــة.  
كمــا دعــا وزيــر الطاقــة اردكانيــان الجهــات المعنيــة الــى متابعــة موضــوع انشــاء صنــدوق االســتثمارات 

المشــتركة المتفــق عليــه مــن قبــل ايــران والعــراق.
ونــوه الــى ان اقتــراح طهــران لتاســيس هــذا الصنــدوق، شــكل خطــوة مفيــدة لدعــم القطــاع الخــاص 

ــز مشــاركته فــي تنفيــذ المشــاريع المشــتركة بيــن البلديــن. وتعزي
ــة  ــة العراقي ــة االقتصادي ــس اللجن ــي رئي ــارة العراق ــر التج ــوري وزي ــد الجب ــاء أحم ــال ع ــه ق ــن جانب م
االيرانيــة المشــتركة، أن االقتصــاد الرقمــي مهــم للغايــة فــي عالــم اليــوم، وبامكانــه إزالــة العقبــات والمشــاكل 

القائمــة أمــام توســيع التعاطــي بيــن البلديــن.
وفــي اجتمــاع اللجنــة االقتصاديــة المشــتركة لتطويــر التعــاون بيــن الجمهوريــة االســامية فــي ايــران 
والعــراق الــذي عقــد فــي مقــر وزارة الطاقــة بطهــران، أشــار الــى أن األوضــاع والقضايــا االقتصاديــة فــي العالــم 
ــا، وخلقــت أجــواء مختلفــة عمــا كانــت عليــه فــي الفتــرة التــي  باتــت مختلفــة بعــد تفشــي جائحــة كورون
ســبقت الوبــاء، األمــر الــذي يتطلــب مراجعــة االتفاقيــات االقتصاديــة وفــق المعطيــات المتاحــة والوضــع 

الحالــي.
وقــال الجبــوري: إن حضــور وفــد عراقــي رفيــع المســتوى لاجتمــاع يظهــر جديــة العــراق فــي التعــاون مــع 
الجمهوريــة االســامية فــي ايــران مــن أجــل تحديــد وإزالــة العقبــات القائمــة واالحتياجــات الفنيــة للعــراق، 

واتخــاذ اإلجــراءات الازمــة عمليــا.
وأعــرب عــن أملــه فــي أنــه مــع االتفاقيــات التــي تــم التوصــل إليها، يمكــن تحديــد دور جميع المؤسســات 

والــوزارات بحيــث يكــون لدينــا الظروف والبيئة المناســبة لتنفيــذ اإلجراءات.
ــران  ــة االســامية فــي اي ــات المهمــة بيــن الجمهوري ــر التجــارة العراقــي: بالنظــر الــى العاق ــال وزي وق
والعــراق، يمكــن للبلديــن مســاعدة بعضهمــا البعــض مــن خــال تبــادل الخبــرات والمعرفــة الفنيــة للتعــاون 

بشــكل جيــد فــي القضايــا االقتصاديــة المهمــة.

النواب األميركي..تتمة
ــب جيمــي راســكين إلدارة محاكمــة  ــادة النائ ــن بقي ــارت أشــخاصا ممتازي ــا اخت ــت ســابق أنه ــي وق  ف

ــا ســتعمل معهــم. ترامــب، وأنه

اللواء سالمي..تتمة
 خاصــة بعــد استشــهاد الشــهيد ســليماني، وقــال: انظــروا اليــوم، مــن أعــاد إحيــاء روح الجهــاد فــي العالــم 
ــى  ــك الضغــط األقصــى، حت ــدو وانتهــى الضغــط األقصــى، وانتهــى مهنــدس ذل ــزم الع ــد هُ اإلســامي، لق
ال يوجــد شــخص مســتعد لســماع كامــه، واليــوم رئيــس أمريــكا رجــل محبــط ومتعــب ينتظــر الجميــع 
مغادرتــه. بالتأكيــد، إن بــؤس األمريكييــن يكمــن فــي نقــص الحكمــة لــدى زعمائهــم، بينمــا قيادتنــا هــي 

مصــدر تلــك الحكمــة.
واضــاف: تــرون كيــف أنهــم يضعــون كل تركيزهــم علــى قائدنــا فعندمــا يتحــدث يخافــون ويرتجفــون، 
ــر  ــار هــذا التأثي ــاس آث ــم ال يســتطيعون قي ــرون الجــدل. لكنه ــاح، يثي ــول شــيئا عــن اللق ــا يق ــى عندم حت

للــكام ألن هــذه الحكمــة تتوافــق مــع الكلمــة الطيبــة وهــي خــارج فهمهــم.
واشــار اللــواء ســامي الــى الوضــع الراهــن ألعــداء الثــورة االســامية، وقــال: ان األعــداء اليــوم مأزومــون، 
حتــى مراكــز الفكــر الخاصــة بهــم تقــول إنهــم ينهــارون مــن الداخــل اليــوم، تــرون أننــا وصلنــا الــى مرحلــة 
اســتغنينا فيهــا عــن االتفــاق النــووي، ســواء عــادت أميــركا أم لــم تعــد. كل مــا خططــوا لــه يعــود عليهــم، واآلن 

هــم مصــدر ســخرية للعالــم كلــه وهــذا الطريــق مســتمر.

ظريف: المحاكم..تتمة
حضورهم المؤتمرات في الظروف االعتيادية، وذلك لتقديم اوراق او القاء كلمة في هذا المؤتمر.

ــل  ــن قب ــي، م ــس االميرك ــب” الرئي ــد ترام ــى “دونال ــض عل ــرة القب ــف باصــدار مذك ــر ظري ــوّه الوزي ون
محكمــة القضــاء االعلــى فــي العــراق علــى خلفيــة اغتيالــه قــادة المقاومــة )الشــهيد ســليماني ورفــاق دربــه(.
واوضــح وزيــر الخارجيــة، ان اصــدار هــذا الحكــم جــاء بعــد المتابعــات الكثيــرة التــي قامــت بهــا الخارجيــة 

وغيرهــا مــن المؤسســات.
هــذا وســيبحث “المؤتمــر الدولــي للمطالبــات القانونيــة – الدوليــة للدفــاع المقــدس” ســيبحث فــي 4 

محــاور اساســية، كمــا يلــي :
 * شرح أداء المنظمات الدولية واإلقليمية في الحرب المفروضة.

* شــرح أداء الحكومــات االقليميــة وغيــر اإلقليميــة التــي دعمــت النظــام البعثــي خــال الحــرب 
المفروضــة.

* مناقشــة األضــرار والتعويضــات الناتجــة عــن أداء الحمــاة االقليمييــن والدولييــن للنظــام البعثــي خــال 
الحــرب المفروضــة.

* الماحقة القانونية الدولية للحكومة األميركية فيما يخص اغتيال الشهيد سليماني.
علــى صعيــد آخــر ردّ وزيــر الخارجيــة ظريــف علــى مزاعــم “مايــك بومبيــو” الواهيــة بشــان “العاقــة 
بيــن ايــران والقاعــدة”؛ مؤكــدا انــه “ال احــد ينخــدع بهــا، الن جميــع االرهابييــن )الضالعيــن( فــي حــادث 11 
ــم  ــن اي منه ــم يك ــي الشــرق االوســط؛ ول ــو ف ــة لبومبي ــدول المحبب ــا ال ــن رعاي ــوا م ــول /ســبتمبر كان ايل

ــا”. ايراني
واضــاف: بــدءا مــن اطــاق صفــة االرهــاب علــى كوبــا الــى مزاعــم “العاقــة بيــن ايــران والقاعــدة”، يــا 
ســيد “االكاذيــب والخــداع والســرقة”، إن اكاذيبكــم المحرضــة علــى الحــروب ســتضع نهايــة مثيــرة للشــفقة 

لمهنتكــم الكارثيــة.
وكان وزيــر الخارجيــة االميركــي “مايــك بومبيــو”، ادعــى مؤخــرا بــان “ايــران ســاهمت فــي التخطيــط 
لهجمــات 11 ايلــول / ســبتمبر، وان تنظيــم القاعــدة لديــه مقــر جديــد فــي الجمهوريــة االســامية االيرانيــة”؛ 

علــى حــد زعمــه.


