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تظاهرات وفعاليات في ..تتمة
 للشعب الفلسطيني وحده ال ينازعه فيها أحد وفقًا للقانون الدولي وحقائق التاريخ و الجغرافيا.

وفــي هــذا اإلطــار، دعــت إلــى إنهــاء العمــل باالتفاقيــات والتفاهمــات التــي وقعتهــا منظمــة التحريــر مــع االحتــال وعلــى رأســها اتفاقيــة أوســلو و بروتوكــول باريــس 
ــى ديارهــم التــي  ــى حقــوق الاجئيــن الفلســطينيين فــي العــودة إل ــد عل ــى التأكي ــة إل ــوراً. إضاف ــراف باالحتــال ووقــف التنســيق األمنــي ف االقتصــادي، وســحب االعت
هجــروا منهــا، وماحقــة المســؤولين اإلســرائيليين عــن جرائــم الحــرب، ومواصلــة انضمــام دولــة فلســطين إلــى المنظمــات والــوكاالت واالتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة.

مــن جهتــه، قــال ســالم عطــااهلل نائــب األميــن العــام لحركــة المجاهديــن الفلســطينية، إّن »إعــان الصهاينــة لمخطــط الضــم فــي الضفــة هــو فرصــة حقيقيــة لتفعيــل 
أدوات المقاومــة فــي الضفــة ضــد كل تواجــد صهيونــي علــى أرضنــا، وتجديــد التمســك بحقنــا فــي كل فلســطين مــن بحرهــا إلــى نهرهــا«.

الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين أكــدت أن الــرد علــى قيــام االحتــال بتحويــل الضفــة إلــى منطقــة عســكرية مغلقــة وتعزيزهــا بشــن حملــة اعتقــاالت واســعة، 
يســتدعي ضــرورة تنظيــم مســيرات شــعبية عارمــة تخــرج فــي كل قريــة ومدينــة ومخيــم.

كمــا شــدد عضــو المكتــب السياســي لحركــة الجهــاد اإلســامي محمــد الهنــدي علــى أن وحــدة الموقــف الفلســطيني مــن مؤامــرة القــرن يجــب أن تترجــم الــى 
حــراك شــعبي كبيــر ومســتمر خاصــة فــي الضفــة والقــدس، مبينــًا أن مســؤولية حركــة فتــح أساســية فــي هــذا الجانــب.

بــدوره، قــال مســؤول اإلعــام فــي حركــة الجهــاد اإلســامي فــي فلســطين داوود شــهاب للمياديــن »لــن نتنــازل عــن ذرة مــن تــراب فلســطين«، مؤكــدًا أنــه »ال 
للمفاوضــات وال للتســوية ونعــم للمقاومــة وال يمكــن القبــول بــأي خطــط جديــدة«.

شــهاب شــدد علــى جاهزيــة المقاومــة قائــًا إنــه »ال يمكــن أن نقبــل بتمييــع القضيــة«. كمــا ذكــر أّن فصائــل المقاومــة أكــدت أن كل الخيــارات مفتوحــة أمــام الشــعب 
الفلســطيني، وأن الــرد غيــر محــدد بمســار واحــد. ولفــت إلــى المقاومــة بــكل أشــكالها حــق مــن حقــوق الشــعب الفلســطيني للدفــاع عــن أرضــه.

مــن جهتــه قــرّر رئيــس بلديــة عســقان، تومــر جــام، امــس األربعــاء، فتــح الماجــئ ورفــع حالــة التأهــب فــي المدينــة تحســبًا لتجــدد إطــاق الصواريــخ مــن 
قطــاع غــزة.

ونقــل موقــع »القنــاة الســابعة« العبريــة، عــن »جــام«، قولــه: إن »هــذا القــرار اتخــذ عقــب نقاشــات أجراهــا مــع جهــات أمنيــة«، مؤكــدًا أنــه يســتعد منــذ أســبوع 
لســيناريوهات تصعيــد اســتعدادًا إلعــان الضــم.

ــة  ــه عملي ــذي ســتبدأ في ــو ال ــن يولي ــأن األول م ــده ب ــرر تأكي ــن نتنياهــو، ك ــال اإلســرائيلي بنيام ــة االحت ــن أن رئيــس حكوم ــى الرغــم م ــب آخــر وعل مــن جان
ــة. ــس« العبري ــة »هآرت ــرة، بحســب صحيف ــام األخي ــي األي ــن الشــجرة ف ــزول م ــه كان يحــاول إيجــاد طــرق للن »الســيادة«، إال أن

وكتبــت »هآرتــس« فــي افتتاحيــة صحيفتهــا  امــس األربعــاء، إن األول مــن يوليــو هــو الجــدل بيــن نتنياهــو وبيــن رئيــس الــوزراء البديــل بينــي جانتــس حــول 
الروايــة، التــي تصــف أســباب تأجيــل تاريــخ الضــم.

وقالت الصحيفة العبرية، إن نتنياهو صرح ألعضاء كتلته بأن الضم »ال يعتمد على أبيض أزرق، فهم ليسوا عاملين رئيسيين التخاذ القرار هنا وهناك«.
ووفقــًا لـ«هآرتــس«، فــإن النقــاش بيــن نتنياهــو جانتــس حــول التوقيــت يهــدف إلــى إخفــاء الجــدل الحقيقــي حــول الضــم نفســه، مؤكــدة أن لــم يتــم التعبيــر عــن 

هــذا الخــاف علنًــا ألن معارضــة الضــم يُنظــر إليهــا علــى أنهــا موقــف يســاري، وال يريــد كل مــن الطرفيــن، ألســبابه الخاصــة أن يوصــف بأنــه »يســاري«.
وأشــارت الصحيفــة العبريــة، إلــى أن نتنياهــو فــي مصيــدة ال يســتطيع االعتــراف بهــا، مبينــة أنــه يحــاول اآلن المنــاورة فــي طريقــه  للنــزول عــن الشــجرة التــي 

صعدهــا إلــى أرض آمنــة.

كتائب حزب الله : حكومة الكاظمي ..تتمة
وشــدد الحســيني علــى أن خطــوة الكاظمــي ضــد الحشــد الشــعبي »تخفــي نوايــا مواجهــة فصائــل المقاومــة والحشــد«، الفتــًا إلــى أن »هــذه الحكومــة اســتجابت 

لطلــب األميركييــن فــي الهجــوم علــى الحشــد الشــعبي«.
وقــال »موافقتنــا علــى مجــيء الكاظمــي كان بشــرط اخــراج القــوات األميركيــة مــن العــراق«، مضيفــًا أن »الكاظمــي لــم يكتــفِ بالتســويف فــي المفاوضــات إلخــراج 

األميركييــن إنمــا ذهــب لمواجهــة الحشــد«.
وذكــر الحســيني أن »جهــاز مكافحــة اإلرهــاب قــال إنــه لــم يكــن يعلــم أن المقــر المســتهدف تابــع للحشــد الشــعبي«، مشــيرًا إلــى أن »الكاظمــي زار هيئــة التقاعــد 

وقــدم لهــم الوعــود الجميلــة وبعــد أســبوعين قطــع رواتبهــم«.
وحمّــل الحســيني، رئيــس الحكومــة المســؤولية المباشــرة عــن قــرار اقتحــام مقــر الحشــد الشــعبي، داعيــًا الكاظمــي إلــى أن يفهــم »أن الســاح موجــود للحفــاظ 

علــى الدولــة العراقيــة وليــس لتســليمه لألميركييــن«.
بدوره علق القيادي في تحالف الفتح، محمد مهدي البياتي، على قصف السفارة االمريكية، الفتا إلى أنه من يقصف السفارة  »فعذره  معه ».

ــا أن  ــاه«، مبين ــا ومــن يقصــف ســفارتها »فعــذره وي ــت قادتن ــكا قتل ــذي تبثــه شاشــة »العهــد«، إن »امري ــاد ال ــه لبرنامــج سياســي األبع ــال البياتــي خــال حديث وق
ــراق«. ــن للع ــكا وســفارتها ماهــم إال محتلي »امري

وأضاف انه »هناك مقرات بجنب المطار والدولة ال تعرف هي تابعة لمن«.
وأشار البياتي، إلى أنه »كان حري بالحكومة ان تتصل بقائد هيئة الحشد بدل االمريكان«.

وبين أن »آلية )عملية الدورة( خاطئة تماما وفيها تجاوز على الدولة«.
مــن جهتــه قــال رئيــس كتلــة الســند الوطنــي، النائــب أحمــد األســدي، إن خــروج القــوات األجنبيــة مــن العــراق مطلــب جماهيــري وثــوري ووطنــي، »ال يســاوم عليــه 

أحفــاد مــن فجّــر وقــاد وانتصــر فــي ثــورة العشــرين«، وفــق تعبيــره. 
وفــي بيــان أصــدره بمناســبة الذكــرى الـــ100 لقيــام ثــورة العشــرين، قــال األســدي إن »الســيادة الكاملــة لــن تتحّقــق إاّل بخــروج جميــع هــذه القــوات األجنبيــة مــن 
العــراق، والســيطرة التامــة علــى حدودنــا بــرًا وبحــرًا وجــواً، وهــو أمــرٌ لــن تتخلــى عنــه اإلرادات الوطنيــة فــي مجلــس النــوّاب وخارجــه، وال اإلرادة الجماهيريــة الواعيــة 

لهــذا الشــعب العظيــم«.
 وقــال رئيــس كتلــة الســند الوطنــي، إنــه و«فــي مئويــة ثــورة العشــرين نؤمــن أن قيــم الثــورة باقيــة ومســتمرة وأصيلــة فــي عــروق هــذا الشــعب، وأن أمتنــا تُجــدد 

نفســها بالثــورة وتســتعيد تاريخهــا بفتــاوى الفقهــاء وهمّــة الرجــال«. 
مــن جانــب آخــر تظاهــر العشــرات مــن االشــخاص الغاضبيــن، رفضــا لقــرار مجلــس القضــاء االعلــى القاضــي بتبرئــة العيســاوي مــن تهــم االرهــاب الموجهــة اليــه 

امــام مؤسســة الســجناء فــي منطقــة الكــرادة وســط بغــداد.
وحمل المتظاهرون الفتات اتهموا فيها العيساوي بتأسيسه تنظيم داعش، وانه احد اعوان النظام السابق.

المحتجون طالبوا القضاء العراقي بالعدول عن قراره القاضي بتبرئة العيساوي من تهم االرهاب الموجهة اليه واعادة محاكمته مجددا.
وأفرجت محكمة التحقيق المختصة في قضايا اإلرهاب عن وزير المالية االسبق رافع العيساوي، وأغلقت الدعاوى القضائية بحقه مؤقتا.

وعلــى غــرار تســليم نفســه للقضــاء بخصــوص األحــكام الغيابيــة الصــادرة بحقــه بالفســاد اإلداري واعتراضــه علــى األحــكام الغيابيــة فــي تلــك الدعــاوى فقــد تــم 
قبــول اعتراضــه وإطــاق ســراحه بكفالــة.

 وكان القضــاء العراقــي، أدان العيســاوي، الــذي كان يشــغل منصــب وزيــر الماليــة، بجرائــم فســاد وحكــم عليــه غيابيــا بالســجن لمــدة ســبع ســنوات بتهــم  احــداث 
الضــرر بامــوال ومصالــح الجهــة التــي كان يعمــل بهــا و تزعمــه لســاحات واالعتصامــات التــي حصلــت فــي االنبــار 2013 والتــي تســببت بعــد ذلــك بظهــور داعــش وســقوط 

المــدن ونــزوح األهالــي.

انشاء اكبر مدينة صناعية ..تتمة
 المدينة الصناعية حصلت على تصريح من منظمة حماية البيئة وتم منع إنشاء الصناعات الملوثة في هذه المدينة.

ــى  ــة عل ــة صناعي ــي قضــاء بهشــهر مدين ــا توجــد ف ــا: حالي ــة، مضيف ــة بهشــهر الصناعي ــي مدين ــة نشــطة ف ــة وإنتاجي ــى وجــود 31 وحــدة صناعي ــي ال واشــار توكل
ــة. ــة الصناعي ــق إنشــاء هــذه المدين ــن عــن طري ــرص عمــل مناســبة للعاطلي ــق ف ــن، ونحــن نحــاول خل مرحلتي

رئيس الجمهورية يدعو االجهزة ..تتمة
هــذا و نفــى مســاعد وزيــر الصحــة والعــاج والتعليــم الطبــي ايــرج حريرجــي بــان يكــون مســتوصف »ســينا اطهــر« الــذي تعــرض مســاء الثاثــاء لحــادث انفجــار 

وحريــق، مركــزا للطــب النــووي.
وقال حريرجي في تصريح تلفزيوني، ان مستوصف »سينا اطهر« لم يكن مركزا للطب النووي بل كان مركزا طبيا )دي كلينيك( مؤلفا من 5 طوابق.  

واشــار الــى ان الحــادث قيــد الدراســة فــي الوقــت الحاضــر واضــاف، ان مســتوصف »ســينا اطهــر« كان مركــزا لطــب االســنان والتصويــر باالشــعة وكانــت تجــري 
فيــه بعــض العمليــات الجراحيــة البســيطة.

واعلــن المدعــي العــام فــي طهــران علــي القاصــي مهــر عــن اعتقــال شــخص واســتدعاء 5 آخريــن مــن المقصريــن المحتمليــن فــي حــادث الحريــق الــذي شــب 
مســاء الثاثــاء فــي مبنــى المركــز الطبــي »ســينا اطهــر« فــي شــمال العاصمــة وادى الــى مصــرع 19 شــخصا واصابــة 14 آخريــن.

دانائي فر: العالقات ..تتمة
واضــاف ان العــراق يرغــب فــي توطيــد عاقاتــه مــع هــذه الــدول الثــاث علمــا باهميــة دورهــا االقليمــي الن تحســين العاقــات مــع هــذه الــدول الثــاث يتــرك تاثيــرا 

علــى القضايــا الداخليــة فــي العــراق ومــن هــذا المنطلــق قــد يطــرح رئيــس الــوزراء العراقــي اقتراحــا او مشــروعا.
وحــول مســتقبل العاقــات االقتصاديــة بيــن ايــران والعــراق اوضــح دانائــي فــر، ان العــراق يعتبــر احــد اهــم مســتوردي الســلع االيرانيــة ويحتــل المرتبــة االولــى او 

الثانيــة فــي هــذا المجــال معربــا عــن املــه فــي تعزيــز العاقــات بيــن البلديــن اكثــر فاكثــر.

رئيس جمهورية بيالروسيا ..تتمة
وحــول العــداء االميركــي الصينــي، وخــروج بريطانيــا مــن االتحــاد االوروبــي، قــال الرئيــس البياروســي: لقــد اخطــأ االتحــاد االوروبــي حيــن فــرض علينــا حظــرا 
وعمــل جــدارا علــى حدودنــا الشــرقية مــع بولنــدا. ليــس الننــا ارتكبنــا خطــأ فــي سياســتنا بــل الن بياروســيا لــم تخضــع لاتحــاد االوروبــي. ولمــا التفتــوا لخطأهــم 

قــرروا اســتئناف عاقاتهــم معنــا.
واضاف: ان الصراع لتقسيم العالم من جديد ماض.

فقــد ظهــرت قــوة عالميــة جديــدة فــي الســاحة السياســية. وهــي جمهوريــة الصيــن التــي تعتبــر قــوة نوويــة. كمــا واكملــت منظومتهــا الصاروخيــة العالميــة واتمــت 
جميــع اعمالهــا مســتقلة وتخصصــت فــي صنــع االســلحة المتطــورة. وقــد تقدمــت الصيــن علــى العالــم فــي صادراتهــا وهــي الثانيــة فــي االنتــاج. وهــذا مــا تهــاب منــه اميــركا.

واســتطرد الرئيــس البياروســي قائــا: ان الصينييــن يقاومــون ويعملــون بدقــة وذكاء. ولهــم حضــارة عريقــة. وقــد تطــورت الصيــن وبلغــت مســتوى اميــركا، وهــو 
مــا اشــعر االميــركان بالخطــر. فبــدأت الحــرب التجاريــة.

ــي  ــك. ومــن ثــم انتعــش اليــن واعتــرف صنــدوق النقــد الدول ــورو دخــل الســاحة كذل ــى االقتصــاد العالمــي، فالي ــذي يهيمــن عل ــدوالر ال ــى ال وهــي ال تقتصــر عل

ــوان كأحتياطــي رســمي. ــة الي بعمل
وقــال: كمــا ان االميــركان خســروا موقعهــم، فخــال لقائــي بوزيــر خارجيــة اميــركا »بومبيــو« ســالته؛ لمــاذا فتحتــم جبهــة جديــدة مــع روســيا، فهــي دولــة قويــة. 
مــا الــذي يدفعكــم لفتــح جبهــات حــرب مــع العالــم؟ فالحــرب  مــع الصيــن ليســت حربــا تجاريــة وحســب. فاالميــركان يخلقــون الصــراع فــي ســواحل جنــوب الشــرق، 

واســتجمعوا قواتهــم حــول الصيــن ويســعون للتدخــل فــي شــؤون الصيــن.
وبخصــوص الشــأن الداخلــي الميــركا، قــال الرئيــس: ان مــوت فلويــد الرجــل االســود بيــد شــرطي اميركــي قــد اثــار الشــرارة، وهــذا ليــس ســبب االحتجاجــات. 
فنحــن نشــهد عــدم الســيطرة حتــى علــى وبــاء كورونــا، وعــدد العاطليــن يعــدو الــى ســتة ماييــن اغلبهــم مــن الســود. مــن كان يصــدق ان تفشــل اميــركا فــي مواجهــة 

هــذه المشــاكل.

وزارة الصحة: تسجيل ..تتمة
وتابعت المتحدثة، انه تم لغاية االن اجراء مليون و 693 و 242 اختبارا للكشف عن االصابة بفيروس كورونا.

واوضحــت بــان محافظــات خوزســتان وكردســتان وآذربايجــان غربــي وآذربايجــان شــرقي وهرمــزكان وبوشــهر وخراســان رضــوي وكرمانشــاه هــي االن فــي الحالــة 
الحمــراء فيمــا محافظــات اصفهــان وهمــدان وزنجــان وكرمــان وخراســان شــمالي وكهكيلويــة وبويــر احمــد هــي فــي حالــة االنــذار، علمــا بــان هنالــك زيــادة ملحوظــة فــي 

عــدد االفــراد الراقديــن فــي المستشــفيات بطهــران.

الجمهورية االسالمية تؤكد ..تتمة
واضــاف: اننــا وفــي الوقــت الــذي نعقــد فيــه اجتمــاع القمــة حــول عمليــة آســتانا عبــر االجــواء االفتراضيــة يواجــه العالــم مشــكلة جائحــة فيــروس كورونــا وان الشــعب 

الســوري ليــس مســتثنى مــن هــذا المــرض.
واشــار الرئيــس روحانــي الــى ان تفشــي فيــروس كورونــا خلــق مشــاكل صحيــة واقتصاديــة واســعة فــي ســوريا وان شــعبها بحاجــة الــى مســاعدات انســانية واضاف، 
ان النظــام االميركــي وفــي مثــل هــذه الظــروف واســتمرارا الجــراءات حظــره الســابقة ومحاوالتــه اليائســة للضغــط علــى الشــعب الســوري قــد فــرض اجــراءات حظــر احاديــة 

والانســانية جديــدة باســم »قانــون قيصــر« بهــدف الوصــول الــى مآربه السياســية الامشــروعة.
واعتبــر رئيــس الجمهوريــة هــذا االجــراء نوعــا مــن االرهــاب االقتصــادي المنتهــك لحقــوق االنســان وســيادة الشــعوب واضــاف، ان الجمهوريــة االســامية فــي ايــران 

اذ تديــن اي حظــر ضــد الشــعوب فــي العالــم خاصــة الشــعب الســوري تؤكــد مواصلــة دعمهــا للشــعب والحكومــة الشــرعية فــي ســوريا بقــوة اكبــر.
واكــد بــان اجــراءات النظــام االميركــي الامشــروعة والاانســانية لــن تثنــي اطاقــا ارادة الــدول الصديقــة والحليفــة لســوريا وقــال، انــه علــى اميــركا ان تعلــم بــان مــا 

لــم تســتطع تحقيقــه عــن طريــق الجماعــات االرهابيــة ال يمكنهــا تحقيقــه عــن طريــق فــرض الحظــر ومعاقبــة الشــعب الســوري.
وشــدد الرئيــس روحانــي فــي كلمتــه ضــرورة خــروج القــوات االرهابيــة االميركيــة مــن ســوريا والمنطقــة كلهــا علــى وجــه الســرعة ونشــر الســيادة الســورية فــي 

كل انحــاء هــذا البلــد.
ــال، ان ارتهــان اي مســاعدات انســانية بتحقيــق اهــداف سياســية ســيخل  كمــا اكــد علــى دعــم الشــعب الســوري فــي ســياق عــودة النازحيــن الــى ديارهــم وق

بهــذه المســيرة.
وتابــع الرئيــس روحانــي، اليــوم وبعــد مضــي اكثــر مــن 9 اعــوام علــى بــدء االزمــة الســورية تعتقــد الجمهوريــة االســامية االيرانيــة بــان الطريــق الوحيــد لحــل االزمــة 

هــو طريــق الحــل السياســي وليــس الحــل العســكري.
وصــرح اننــا بصفــة دول ضامنــة لعمليــة آســتانا ندعــم علــى الــدوام المفاوضــات الســورية –الســورية فــي التوافقــات الحاصلــة فــي اطــار هــذه العمليــة، واضــاف، اننــا 

نؤكــد عزمنــا علــى مكافحــة تنظيمــي داعــش والقاعــدة االرهابييــن وســائر الجماعــات التابعــة لهمــا فــي المنطقــة كلهــا ومنهــا ســوريا.    
وقــال الرئيــس روحانــي، اننــا نتحــدث اليــوم بفخــر عــن مكافحــة االرهــاب وقــد جــرى تقديــم الكثيــر مــن التضحيــات فــي هــذا الطريــق، وهنــا ارى لزامــا علــيّ ان 

احيــي ذكــرى جميــع الشــهداء الذيــن ســقطوا فــي طريــق مكافحــة االرهــاب خاصــة فــي مقدمهــم القائــد الشــهيد قاســم ســليماني.
ــوا قائــد مكافحــة االرهــاب فــي المنطقــة )القائــد الشــهيد ســليماني(  وتابــع رئيــس الجمهوريــة، ان الذيــن كانــوا يدّعــون مكافحــة االرهــاب اي اميــركا، قــد اغتال

ورفاقــه الذيــن كانــوا معــه.
وقــال: اننــي اؤكــد بــان عمليــة مكافحــة االرهــاب ستســتمر حتــى اجتثاثــه تمامــا مــن ســوريا ومــن المنطقــة كلهــا عمومــا، وفــي هــذا الطريــق وفــي الوقــت الــذي ال 

ينبغــي ان يتعــرض امــن وارواح المدنييــن للخطــر يجــب اال نســمح لارهابييــن باســتخدام المواطنيــن دروعــا بشــرية.
وشــدد بالقــول: انــه وفــي الوقــت الــذي يتــم الحديــث عــن مكافحــة االرهــاب فــان احتــرام الســيادة الوطنيــة واســتقرار ســوريا بمبــدأ ثابــت ال يمكــن المســاس بــه، 
اذ ان ســوريا الموحــدة والمســتقلة والخاليــة مــن تواجــد القــوى االجنبيــة لــن تــؤدي فقــط الــى عــودة االســتقرار اليهــا بعــد اعــوام طيلــة وخفــض آالم شــعبها بــل ســتدعم 

اســتقرار وامــن الجيــران ايضــا. 
ــي ســوريا  ــة االســتقرار ف ــى عنصــر لزعزع ــد تحــول ال ــي االراضــي الســورية ق ــي ف ــال االميرك ــوات االحت ــد الاشــرعي لق ــي، ان التواج ــس روحان ــع الرئي وتاب
والمنطقــة كلهــا وهــي الــى جانــب ذلــك بزيــادة عــدد قواعدهــا العســكرية الاقانونيــة فــي المناطــق الســورية الغنيــة بالنفــط شــرق الفــرات تعمــل علــى نهــب الثــروات 

ــد. الطبيعيــة لهــذا البل
واضاف، ارى لزاما ايضا ان اشير الى تصاعد نطاق االعتداءات الصهيونية على االراضي السورية ونحن ندين بشدة هذه الممارسات العدوانية.

وقــال رئيــس لجمهوريــة: ان اجــراءات الكيــان الصهيونــي الــى جانــب احتالــه لمنطقــة الجــوالن، يعــد انتهــاكا للســيادة الســورية وعنصــر عــدم اســتقرار وتهديــد 
المــن وســام المنطقــة وان تداعيــات ذلــك ســتكون علــى عاتــق هــذا الكيــان االحتالــي.

تصنيعنا العسكري يزيح ..تتمة
وقــال العميــد كاركــر أمــس االربعــاء، إن حــرس الثــورة االســامية ســيزيح الســتار عــن منظومــة صاروخيــة جديــدة بمناســبة الذكــرى االربعيــن لســنوات الدفــاع 

المقــدس الثمانيــة )21 ايلــول/ ســبتمبر بــدء اســبوع الدفــاع المقــدس(.
واضــاف: إن شــعبنا حقــق إنجــازات كبيــرة فــي مختلــف المجــاالت العلميــة والدفاعيــة كالنانــو تكنولوجيــا والخايــا الجذعيــة والتقنيــة النوويــة واالســلحة والمعــدات 

الدفاعيــة المتطــورة وقــد تحقــق االكتفــاء الذاتــي للبــاد فــي هــذا المجــال.
ولفــت الــى ان مراســم تكريــم الذكــرى االربعيــن للدفــاع المقــدس ســتتم بمشــاركة جميــع االجهــزة المدنيــة والعســكرية فــي البــاد والتــي تــم التحضيــر لهــا 

منــذ فتــرة طويلــة.
ونوه الى ان العام الجاري سيشهد تنفيذ 3889 برنامجا رئيسيا لتكريم ذكرى الدفاع المقدس في جميع أرجاء الباد.

الرئيس روحاني: ردنا سيكون ..تتمة
 وتمكنــوا مــن فــرض ضغــوط مضاعفــة علــى ايــران اال ان المؤكــد انهــم تكبــدوا الهزيمــة مــرارا خــال هــذه الفتــرة مــن النواحــي السياســية والقانونيــة واالخاقيــة 

وكانــت باالمــس هزيمــة جديــدة لهــم.
واوضــح بــان االميــركان لقــوا الهزيمــة مرتيــن خــال االســابيع االخيــرة، اولهــا اعــداد مســودة القــرار ضــد ايــران حيــث اعلــن جميــع الفاعليــن فــي مجلــس االمــن 

معارضتهــم لــه بصــورة مــا ولــم يفلــح االميركيــون فــي اعــداد ارضيــة لهــم فــي هــذا المجــال.
واعتبــر الهزيمــة الثانيــة التــي لحقــت باالميــركان بانهــا كانــت باالمــس فــي مجلــس االمــن واضــاف، انــه مــا عــدا اميــركا اشــاد االعضــاء الـــ 14 االخــرون باالتفــاق 
النــووي واعلنــوا جميعــا دعمهــم لــه رغــم مــا بذلــه االميركيــون علــى مــدى االعــوام الـــ 3.5 االخيــرة لتقويــض االتفــاق، ومــن المعلــوم ايضــا انهــم لقــوا الهزيمــة دومــا مــن 

الناحيتيــن االخاقيــة والقانونيــة. 
واكــد الرئيــس روحانــي بــان الجمهوريــة االســامية فــي ايــران علــى اســتعداد كامــل للعــودة الــى جميــع التزاماتهــا فــي اطــار االتفــاق النــووي فــي اي يــوم او ســاعة 

يعلــن الطــرف االخــر )4+1( االلتــزام بجميــع تعهداتــه فــي اطــار االتفــاق.
واشــار الــى ان اميــركا وجهــت ضربتهــا االقتصاديــة لاتفــاق النــووي وبالمقابــل تخلــت ايــران عــن بعــض التزاماتهــا وتحملــت، محــذرا مــن انــه »لــو ارادوا توجيــه 
ــان  ــاه لمجموعــة »4+1« دومــا وبطبيعــة الحــال ف ــن تتحمــل وســتتخذ اجراءهــا الحاســم فــي هــذا المجــال وهــو مــا قلن ــران ل ــان اي ــووي ف ــاق الن ــة سياســية لاتف ضرب

اصدقاءنــا مثــل روســيا والصيــن اتخــذوا دومــا مواقــف سياســية جيــدة جــدا وكان الحــال كذلــك يــوم امــس.
وقــال: أكــدت معظــم الــدول االعضــاء احترامهــا لاتفــاق النــووي ودعمهــا لبقائــه واســتمراره، فــي حيــن بــذل االميــركان خــال الســنوات الثــاث والنصــف الماضيــة 
محــاوالت كبيــرة لتدميــر االتفــاق النــووي، انتهــت باجتمــاع المجلــس أمــس لمناقشــة القــرار 2231، ومــا حصــل هــو أن 14 دولــة عضــوا فــي المجلــس أعلنــت تأييدهــا ودعمهــا 

للقــرار، ولــم تعــارض ســوى الواليــات المتحــدة.
وتابــع قائــا: لقــد انتظرنــا عامــا كامــا وعملنــا بــكل تعهداتنــا فــي االتفــاق لكــن االخريــن لــم يفعلــوا شــيئا، وفــي العــام الثانــي اتخذنــا خطــوات علــى خمــس مراحــل 

لكــن االعضــاء االخريــن لــم يفعلــوا شــيئا فــي اطــار الوفــاء بتعهداتهــم.
وخــال كلمتــه أمــام اجتمــاع مجلــس االمــن الدولــي حــول القــرار 2231 األممــي عبــر األجــواء االفتراضيــة، اكــد وزيــر الخارجيــة الدكتــور محمــد جــواد ظريــف بــان 
خيــارات الجمهوريــة االســامية فــي ايــران ســتكون حاســمة فــي حــال تمديــد الحظــر التســليحي عليهــا، معتبــرا ان المســؤولية الكاملــة فــي هــذه الحالــة ســتكون علــى 

عاتــق اميــركا او اي جهــة تدعمهــا او ترضــخ لســلوكها غيــر القانونــي.
اكد الوزير ظريف انه لو تقاعس مجلس االمن في اداء مسؤولياته سنشهد جيا من التراجع في التعددية وسيادة القانون.

واضــاف: لقــد شــهدنا جميعــا خــال االعــوام الماضيــة كيــف ان االحاديــة االميركيــة الســيئة هاجمــت المؤسســات والتعــاون الدولــي بصــورة ممنهجــة، اذ ان الجهــود 
الموازيــة الحــال القوانيــن الداخليــة للواليــات المتحــدة بــدل القوانيــن الدوليــة قــد اضــرت بالســام واالمــن العالمييــن بصــورة مباشــرة.

وتابــع وزيــر الخارجيــة: لاســف ان االســتبداد هــو الــذي ادى الــى ايجــاد وتشــجيع هــذا التهــور وفــي الحقيقــة فــان االســتبداد هــو الســبب االســاس وراء اجتمــاع 
اليــوم.

واضــاف، انــه منــذ 8 ايــار عــام 2018 فصاعــدا شــهدت ايــران وســائر اعضــاء المجتمــع الدولــي بــان حكومــة الواليــات المتحــدة –التــي تعــد ضمــن المتبنيــن لقــرار 
مجلــس االمــن 2231 – قــد انتهكــت القــرار بصــورة مســتمرة وفــي الوقــت ذاتــه تحــث ســائر الــدول علــى االنضمــام اليهــا فــي انتهــاك نــص قدمتــه هــي نفســها. واالخطــر 
مــن ذلــك هــو انــه للمــرة االولــى فــي تاريــخ منظمــة االمــم المتحــدة يبــادر عضــو دائــم فــي مجلــس االمــن الدولــي الــى معاقبــة الحكومــات الملتزمــة بالقانــون واالشــخاص 

بتهمــة عــدم انتهــاك قــرار مجلــس االمــن، قــرار يؤكــد علــى تعزيــز وتســهيل المعامــات االقتصاديــة والتجاريــة الطبيعيــة والتعــاون مــع ايــران.
وقــال الوزيــر ظريــف، انــه رغــم ذلــك فــان مجلــس االمــن لــم يعقــد حتــى اجتمــاع واحــد النتقــاد الحكومــة االميركيــة او علــى االقــل لدراســة انتهاكاتهــا المتكــررة 
وبــدال عــن ذلــك يفكــر بعــض االعضــاء االوروبييــن للمجلــس بالمزيــد مــن تهديــم القــرار والمجلــس فــي حيــن انهــم ال يلتزمــون بتعهداتهــم فــي اطــار االتفــاق النــووي.

وتابــع، انــه وبغيــة التغطيــة علــى هــذه القضيــة ضغطــت الواليــات المتحــدة ببعــض ممارســاتها علــى االمانــة )امانــة منظمــة االمــم المتحــدة( الســتنباط قــراءة مضللــة 
مــن القــرار 2231 ، خافــا لموقــف مجلــس االمــن بــان »االتفــاق النــووي مؤشــر لتغييــر اساســي فــي دراســة هــذا الموضــوع مــن قبــل مجلــس االمــن«.

واضاف: ان الواليات المتحدة - بمعية شركائها في جرائم الحرب في اليمن – ذهبت ابعد من ذلك واوجدت آلية وقحة لترهيب المؤسسات الدولية.

وقــال وزيــر الخارجيــة: لقــد ارغمــوا االمانــة اخيــرا علــى اعــداد تقريــر غيــر مهنــي تمامــا اســتنادا الــى مزاعــم مفبركــة ووثائــق مزيفــة، خــارج نطــاق الصاحيــات 
المنصــوص عليهــا فــي القــرار 2231. ال غرابــة بــان االمانــة بــرأت بالتزامــن مــع ذلــك ســاحة التحالــف الســعودي مــن قتــل االطفــال فــي اليمــن الــذي هــو موثــق تمامــا. 

مؤكــداً بــان هــذا الوضــع ال هــو مقبــول وال مســتديم.
واضــاف: ان المجتمــع الدولــي بصــورة عامــة – ومجلــس االمــن بصــورة خاصــة- امــام قــرار مهــم: هــل نحفــظ ســيادة القانــون، ام نعــود الــى قانــون الغــاب عبــر 

ــون. االستســام امــام اهــواء مخالــف للقان
واشــار الــى خــروج اميــركا مــن االتفــاق النــووي وقــال، ان ايــران بادائهــا المبنــي علــى حســن النيــة امتنعــت عــن اتخــاذ اجــراء مضــاد كــي تكــون االطــراف المتبقيــة 

فــي االتفــاق النــووي قــادرة علــى العمــل بوعودهــا، وواصلنــا التنفيــذ التــام لاتفــاق النــووي عامــا كامــا. 
واضــاف، ان االجــراءات التعويضيــة التــي اتخذتهــا ايــران لــم يكــن لهــا تاثيــر علــى عمليــات المراقبــة والتحقــق مــن الصدقيــة مــن قبــل الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة 

حــول برنامجنــا النــووي الســلمي ومــن المؤكــد ان هــذا البرنامــج يخضــع الكثــر اجــراءات التفتيــش صرامــة.
واوضح وزير الخارجية قائا: ندعو للتعامل مع جميع جيراننا اليجاد منطقة قوية تمنع ظهور اطماع الهيمنة من قبل اي قوة اقليمية او عالمية.

وتابــع ظريــف، انــه بنــاء علــى ذلــك فــان الرئيــس روحانــي طــرح مبــادرة »ســام هرمــز« المعروفــة بمبــادرة »االمــل« ونحــن مــن دون تدخــل الواليــات المتحــدة 
يمكننــا تحقيــق هــذا االمــر علــى بعــد 6 االف ميــل منهــا.

وصــرح وزيــر الخارجيــة، ان االطــار الزمنــي اللغــاء القيــود التســليحية الــوارد فــي القــرار 2231 جــزء ال يتجــزأ مــن التفاهــم الصعــب الحاصــل والــذي مّكــن اطــراف 
االتفــاق النــووي علــى التوافــق فــي النهايــة حــول الحزمــة العامــة لاتفــاق النــووي. 

واضــاف، ان فــرض اي قيــود جديــدة مــن قبــل مجلــس االمــن الدولــي يعــد خافــا لالتزامــات االساســية التــي اعطيــت للشــعب االيرانــي، وفــي مثــل هــذه الحالــة 
فــان خيــارات ايــران فــي مثــل هــذا الســيناريو مثلمــا تــم اطــاع بقيــة اطــراف االتفــاق النــووي عليــه ســتكون حاســمة وســتكون المســؤولية الكاملــة هــي عاتــق الواليــات 

المتحــدة واي جهــة اخــرى يمكــن ان تدعمهــا او ترضــخ لســلوكها غيــر القانونــي. 
واكــد الوزيــر ظريــف، ان خــروج الواليــات المتحــدة غيــر القانونــي واالحــادي مــن االتفــاق النــووي واعــادة فــرض الحظــر، يحملهــا المســؤولية الــواردة فــي قــرار مجلــس 

االمــن  2231 وميثــاق االمــم المتحــدة والقوانيــن الدوليــة، كمــا ان الواليــات المتحــدة تجاهلــت قــرار محكمــة الــدول الدوليــة فــي الهــاي.    
وتابــع، لقــد كان مــن المفــروض علــى المجتمــع الدولــي خاصــة مجلــس االمــن تحميــل الحكومــة االميركيــة قبــل امــد طويــل مســؤولية تداعيــات اجراءاتهــا الخاطئــة 

ومنهــا محــاوالت اطــاق االرهــاب االقتصــادي ضــد الشــعب االيرانــي وحرمانــه المتعمــد مــن االغذيــة واالدويــة والحــاق اضــرار ال تعــوض باقتصــاده ومعاييــره المعيشــية.
وقــال وزيــر الخارجيــة: علــى الواليــات المتحــدة التعويــض بالكامــل عــن جميــع الخســائر التــي الحقتهــا بالشــعب االيرانــي والتــي ليــس لهــا اي مبــرر ســوى تنفيــذ 

الوعــود االنتخابيــة الداخليــة االميركيــة. 
واكــد الوزيــر ظريــف فــي الوقــت ذاتــه بــان الجمهوريــة االســامية فــي ايــران اثبتــت بالــكام والســلوك رغبتهــا وتفضيلهــا التعامــل البنــاء مــع العالــم لكنهــا ليســت 
تابعــة لاخريــن فــي توفيــر امنهــا او اســتقرارها او ســعادتها. لقــد تعلمنــا بــان نعتمــد علــى انفســنا فقــط وبنــاء عليــه فــان ضغــوط اميــركا المســتمرة منــذ اكثــر مــن 40 عامــا 
عبــر توجيــه االتهامــات او الحــرب او الحظــر او االرهــاب ومــن ضمنــه عمليــة االغتيــال الجبانــة لبطــل مكافحــة االرهــاب فــي منطقتنــا القائــد قاســم ســليماني، لــم تســتطع 

اركاع الشــعب االيرانــي او التاثيــر علــى جهــاز حســاباتنا.
وقــال، اســمحوا بــان اكــرر خطــاب رئيــس الــوزراء )االيرانــي( محمــد مصــدق فــي مجلــس االمــن الدولــي عــام 1951 الــذي قــال بــان »هــذا المجلــس ليــس باســتطاعته 
التقصيــر فــي تنفيــذ القانــون فــي ضــوء ادلتنــا الدامغــة«. مــع ذلــك فــان هــذا المجلــس ليــس مؤسســة حقوقيــة بــل هــو مؤسســة سياســية بالدرجــة االولــى ويتولــى ارفــع 

المســؤوليات السياســية لــذا فانــه )مجلــس االمــن( ال شــك يــدرك باننــا لــن نرضــخ للضغــوط ســواء مــن جانــب الحكومــات االجنبيــة او مــن جانــب المؤسســات الدوليــة.
وفــي ختــام اجتمــاع مجلــس األمــن الدوليــي مســاء الثاثــاء، قــدم منــدوب وســفير بلجيــكا الدائــم لــدى منظمــة االمــم المتحــدة مــارك بيســتين دي بايســور«، 
بصفتــه المعنــي بتســهيل القــرار 2231 الصــادر عــن مجلــس االمــن الدولــي، تقريــرا منوهــا فيــه الــى تاكيــد »فريــق عمــل االمــور المتعلقــة بالقــرار 2231« باالجتمــاع الحفــاظ 

علــى االتفــاق النــووي وأهميتــه.
تصريحــات الســفير البلجيكــي، جــاءت خــال اجتمــاع مجلــس االمــن الدولــي الــذي بــدا قبــل قليــل تحــت شــعار »الحــد مــن التســلح النــووي« لمناقشــة التقريــر 

الــدوري لاميــن العــام لامــم المتحــدة حــول تنفيــذ القــرار 2231.
واشــار »دي بايســور« فــي تقريــره، الــى ان نشــاطات فريــق العمــل المعنــي بشــؤون القــرار 2231 تواصلــت منــذ التاســع مــن مايــو 2018 دون مشــاركة امريــكا، وفــي 

اطــار المعاييــر التــي ينــص عليهــا االتفــاق النــووي.
واضاف، ان االعضاء المتبقين في االتفاق النووي اعربوا عن اسفهم الستئناف الحظر االمريكي بعد انسحاب االخيرة من هذا االتفاق.

واكــد الســفير البلجيكــي فــي تقريــره ايضــا، ان اعضــاء فريــق عمــل القضايــا المتعلقــة بالقــرار 2231، يناشــدون الــدول غيــر االعضــاء فــي االتفــاق النــووي ان تتوخــى 
اي اجــراء يــؤدي الــى عرقلــة وفــاء الــدول االعضــاء بالتزاماتهــم المنصوصــة فــي هــذا االتفــاق.

وشــدد التقريــر، علــى ان اعضــاء فريــق عمــل االمــور المتعلقــة بالقــرار 2231 كرّســوا طاقاتهــم لضمــان اســتمرارية اداء االليــة المســتخدمة وبمــا يشــكل احــد اليــات 
تنفيــذ كامــل االتفــاق النــووي والقــرار 2231 االممــي.

ونــوه التقريــر الــى ان التنفيــذ التــام والمؤثــر لاتفــاق النــووي كان قــد جــرى التاكيــد عليــه خــال اجتمــاع وزراء خارجيــة الصيــن وفرنســا والمانيــا وروســيا وبريطانيــا 
وايــران فــي 25 ســبتمبر 2019، كمــا نــوه جميــع اعضــاء اللجنــة المشــتركة لاتفــاق النــووي، خــال اجتماعهــم فــي 26 فبرايــر 2020 علــى اهميــة هــذا االتفــاق وضــرورة الحفــاظ 

. عليه

غوتيريش: االتفاق النووي ضمان ..تتمة
و وصــف غوتيريــش االتفــاق النــووي بانــه ضمــان للتعدديــة الدوليــة ونجــاح برنامــج الحــد مــن التســلح النــووي، والســبيل االمثــل للتاكــد مــن ســلمية نشــاطات 

ايــران النوويــة وتوفيــر المصالــح االقتصاديــة الملموســة للشــعب االيرانــي.
وقــال: انــه لمــن الضــروري ان يتواصــل هــذا المشــروع بالنســبة لجميــع المشــاركين فيــه، وان يتــم متابعــة القضايــا التــي ال تتعلــق مباشــرة باالتفــاق النــووي وبعيــدا 

عــن اي احــكام مســبقة فــي ســياق الحفــاظ علــى االتفــاق وانجازاتــه.
وطالــب االميــن العــام لمنظمــة االمــم المتحــدة، الــدول االعضــاء الــى تجنــب العبــارات والمصلحــات االســتفزازية والتــي مــن شــانه ان تؤثــر ســلبا علــى االســتقرار 

االقليمــي.
كمــا اشــار الــى انســحاب امريــكا فــي مايــو 2018 مــن االتفــاق النــووي واســتئنافها لجميــع انــواع الحظــر الــذي كان قــد الغــي او جمّــد بنــاء علــى هــذا االتفــاق، فضــا 
عــن قرارهــا حــول عــدم تمديــد االعفــاءات المتعلقــة بتجــارة النفــط مــع الجمهوريــة االســامية االيرانيــة والمشــاريع النوويــة الخاصــة بالحــد مــن االنتشــار النــووي التــي 

ينــص عليهــا االتفــاق.
وقــال غوتيريــش : ان هكــذا اجــراءات تتعــارض واالهــداف المحــددة فــي االتفــاق النــووي والقــرار 2231، كمــا انهــا تحــول دون طاقــات ايــران لتفيــذ بعــض البنــود 

الــواردة فــي االتفــاق والقــرار ايضــا.
وفــي معــرض االشــارة الــى الخطــوات التــي اتخذتهــا ايــران منــذ ينايــر 2019 لخفــض التزاماتهــا ازاء االتفــاق النــووي، نــوّه االميــن العــام لامــم المتحــدة الــى تاكيــد 

طهــران علــى امكانيــة العــودة عــن هــذه الخطــوات فــي حــال الغــاء الحظــر عنهــا وتحقيــق المصالــح االيرانيــة التــي ينــص عليهــا االتفــاق النــووي؛
وقال : ان الجمهورية االسامية في ايران تحرص على البقاء في خطة العمل المشترك الشاملة.

الصين: االتفاق النووي ..تتمة
مــن جهتهــا كتبــت ممثليــة الصيــن فــي االمــم المتحــدة علــى حســابها فــي تويتــر أن بكيــن دعــت الــى توفيــر دعــم عالمــي لاتفــاق النــووي واحتــرام القــرار الدولــي 

2231 المتعلــق بســير تطبيــق هــذا االتفــاق.
كمــا أكــدت الصيــن دعمهــا السياســي والدبلوماســي للموضــوع النــووي االيرانــي ، ومعارضتهــا للضغــوط األمريكيــة علــى مجلــس األمــن الدولــي لتمديــد الحظــر 

التســليحي علــى إيــران.
واعتبــر ممثــل الصيــن فــي المنظمــة الدوليــة أن الســبب األســاس لازمــة الحاليــة فــي الشــرق االوســط هــو خــروج اميــركا مــن االتفــاق النــووي عــام 2018 وتشــديدها 

الحظــر االقتصــادي االحــادي علــى ايران.

وزير الصحة: نجاح متواصل ..تتمة
واضــاف الوزيــر نمكــي، أن طهــران علــى الرغــم مــن صعوبــات الحظــر المتعلقــة بمنــع اســتيراد األدويــة اســتطاعت إنتــاج األدويــة الفعالــة واألساســية، مشــيرا إلــى أن 

إيــران باتــت اليــوم واحــدة مــن الــدول الرئيســية المنتجــة والمصــدرة للمــواد الخــام الصيدالنيــة فــي مجــال األدويــة الكيميائيــة والعقاقيــر النــادرة.
واكدت منظمة الصحة العالمية أن غسل األيدي والتباعد االجتماعي قد يكون لهما دور مماثل للدور المتوقع للقاح المضاد للفيروس.

قاليباف: يجب التمهيد التخاذ ..تتمة
ــع  ــارض م ــة وتتع ــن الدولي ــح وســافر للقواني ــاك صري ــة انته ــي بمثاب ــان الصهيون ــدّ المخططــات والممارســات الاشــرعية للكي وع

ــة. ــه التاريخي ــى الشــعب الفلســطيني وحقوق ــدا عل ــا جدي ــن 2234 وتشــكل عدوان ــس االم ــرار مجل ــم المتحــدة الســيما ق ــرارات االم ق
وأكــد أن اســتمرار احتــال فلســطين وتجاهــل حقــوق شــعبها هــو الســبب الرئيســي الســتمرار التوتــرات والتهديــد المســتمر للســام 

واالمــن االقليمــي والدولــي والــذي ســيترك تبعــات جــادة علــى الســام واالمــن فــي المنطقــة والعالــم اليمكــن معالجتهــا.
وتابــع: إنــه رغــم معارضــة العديــد مــن بلــدان العالــم والمنظمــات الدوليــة وعلــى رأســها االمــم المتحــدة والعديــد مــن منظمــات حقــوق 
االنســان ومنهــا مجلــس حقــوق االنســان لاعمــال التوســعية والمعاديــة لانســانية التــي يقــوم بهــا الكيــان الصهيونــي وقــد صرحــت بذلــك 
عــدّة مــرات فــي وثائقهــا ولكــن لســوء الحــظ يقــوم الكيــان الصهيونــي فــي مختلــف االوقــات وباســاليب عديــدة، بممارســات غيــر شــرعية 
ومناهضــة لانســانية فــي معــاداة الفلســطينيين ولــم تتخــذ المنظمــات الدوليــة خطــوات فاعلــة لمواجهــة وايقــاف االعمــال الاشــرعية 
لهــذا الكيــان ولكــن يبــدو ان الوقــت قــد حــان التخــاذ خطــوات مؤثــرة علــى صعيــد التصــدي وايقــاف الممارســات غيــر الشــرعية للكيــان 

الصهيونــي.
ــي  ــان الصهيون ــة والتوســعية للكي ــال العدواني ــد وأدان بشــدة االعم ــوق الشــعب الفلســطيني المضطه ــى حق ــرة اخــرى عل ــد م وأك
ووصفهــا بأنهــا لــن تضفــي الشــرعية للكيــان الصهيونــي، داعيــًا المنظمــات واالوســاط الدوليــة والبرلمانيــة التمهيــد التخــاذ خطــوات عمليــة 

ملموســة اليقــاف السياســات العدوانيــة والتوســعية للكيــان الصهيونــي.
وشــدد ان مجلــس الشــورى االســامي يؤكــد علــى اتخــاذ مواقــف مطلوبــة حيــال تجاهــل الحقــوق التاريخيــة للشــعب الفلســطيني 
المضطهــد ويدعــو الــى توظيــف جميــع اآلليــات واالدوات واالطــر الممكنــة بهــدف ايقــاف الممارســات االحتاليــة واالســتفزازية والاشــرعية 

والمنتهكــة للســام واالمــن الدولييــن التــي يقــوم بهــا الكيــان الصهيونــي ويطالــب بحمايــة حقــوق الشــعب الفلســطيني المضطهــد.

العدد )10434( السنة االربعون


