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2 شؤون محلية

التحرير

في ختام زيارته لسلطنة عمان..

الرئيس رئيسي: مواقف طهران ومسقط متناسقة في العديد من القضايا
رئيس هيئة االركان: اغتيال الشهيد 

خدائي لن يمر دون رد بالتاكيد
العامــة  االركان  رئيــس  اكــد  طهران-ارنــا:- 
للقــوات المســلحة اللــواء محمــد باقــري بــان اغتيــال 
الثــوري الشــهيد حســن  الضابــط فــي الحــرس 

صيــاد خدائــي لــن يمــر بــا رد بالتاكيــد.
باقــري  اللــواء  قــدم  اصــدره  بيــان  وفــي 
التهانــي والتعــازي باستشــهاد القائــد المدافــع عــن 
المقدســات العميــد ثانــي صيــاد خدائــي، للقائــد 
العــام للقــوات المســلحة قائــد الثــورة االســامية 
االســامية  الثــورة  وحــرس  العالــي(  ظلــه  )مــد 
ومجاهــدي المقاومــة االســامية المؤمنيــن واســرته 

الكريمة.   
وقــال: الشــك ان صيــاد العزيــز الــذي امضــى 
عمــره بالجهــاد فــي طريــق الواليــة المشــرق وحــب 
اهــل البيــت )ع( والدفــاع عــن اهداف الثورة الســامية 
وامــن وعــزة وشــموخ ايــران العزيــزة، ســيبقى علــى 
ــورة  ــى اهلل وحــرس الث ــن ال ــاال للمهاجري ــدوام مث ال
ــي  ــة ف ــون القم ــن يبلغ ــل الذي ــن والبواس المضحي
العيــش  االخــاص والمجهوليــة والبســاطة فــي 

فــي ســماء االبــاء والفتوة.  

جميع معايير حقوق االنسان تمت مراعاتها في محاكمته..

متحدث القضاء: حكم اعدام عميل الموساد »جاللي« 
سينفذ في موعده المقرر

باقري يبحث مع نظيره الكازاخي العالقات الثنائية والقضايا االقليمية والدولية  منظمة الطوارئ : 50 شخصا مازالوا عالقين تحت 
انقاض مبنى متروبل

ــدي ان 50 شــخصا  ــى خال ــة الطــوارئ، مجتب ــارس:- صــح المتحــدث بأســم منظم طهران/ف
مــازال عالقيــن تحــت انقــاض مبنــى متروبــل الــذي انهاريــوم االثنيــن الماضــي فــي مدينــة آبــادان 

جنــوب غــرب ايــران.
وقــال مجتبــى خالــدي فــي تصريــح للصحفييــن امــس الثاثــاء فــي مــكان الحــادث: ان 33 

شــخصا اصيبــوا لحــد اآلن فــي حــادث انهيــار مبنــى متروبــل.
ــذل  ــاض، وتب ــت األنق ــن تح ــزال 50 شــخصا عالقي ــان ال ي ــب الشــهود العي ــه حس ــح ان واوض
جهــود إلنقاذهــم، مضيفــا: أن 50 ســيارة إســعاف وأربــع حافــات إســعاف تتمركــز فــي مــكان 

ــى. ــوري للجرح ــاء الف ــادان لإلج ــار آب ــي مط ــة ف ــرة مروحي ــادث وطائ الح
وتابــع  المتحــدث بأســم منظمــة الطــوارئ قائــا: نظــرا للمنشــآت الطبيــة الازمــة فــي 

آبــادان، لــم يتــم إرســال إصابــات إلــى اهــواز مركــز المحافظــة حتــى اآلن.
واضــاف: بأمــر مــن وزيــر الصحــة والعــاج والتعليــم الطبــي، تــم توفيــر جميــع التســهيات 
لتقديــم الخدمــات للمصابيــن وتهيئــة طائــرة فــي طهــران جاهــزة لنقــل المصابيــن إذا لــزم األمــر.

يذكــر ان حــادث انهيــار مبنــى متروبــل المكــون مــن 10 طوابــق أمــس االثنيــن، أســفر  حســب 
احــدث احصائيــة عــن مصــرع 10 اشــخاص واصابــة العشــرات والحــاق اضــرار بعــدد مــن الســيارات.

بمناسبة ذكرى تحرير مدينة خرمشهر..

قادة القوات المسلحة تجددون الميثاق 
مع مبادئ الثورة االسالمية

القــوات  قــادة  كبــار  حضــر  طهران-مهــر:- 
ــام  ــامية االم ــورة اإلس ــر الث ــد مفج ــلحة مرق المس
مدينــة  تحريــر  ذكــرى  بمناســبة  )ره(  الخمينــي 

. خرمشــهر
االيرانيــة  المســلحة  القــوات  قــادة  وحضــر 
بمناســبة ذكــرى تحريــر مدينــة خرمشــهر فــي 
مرقــد مفجــر الثــورة اإلمــام الخمينــي )ره( لتجديــد 

الثــورة االســامية. الميثــاق مــع مبــادئ 
ــس االركان  ــم رئي ــذه المراس ــي ه ــر ف وحض
والمســاعد التنســيقي لقيــادة الجيــش األدميــرال 
ســياري، المســاعد التنفيــذي للجيــش العميــد 
األدميــرال  البحريــة  قائــد  نائــب  محمــودي، 
كاويانــي و نائــب منســق القــوات الجويــة العميــد 

طالــب زاده .

االربعاء 23 شوال 1443 هـ ق 4 خرداد 1401 هـ ش، 25 ايار 2022م العدد )10952( السنة الثانية واالربعون

ــة  ــة آي ــد رئيــس الجمهوري ــارس:- اك طهران-ف
اهلل الســيد ابراهيــم رئيســي بــان مواقــف طهــران 
ــد  ــي العدي ومســقط متناســقة بصــورة ملحوظــة ف

مــن القضايــا.
وقــال آيــة اهلل رئيســي فــي تصريــح صحفــي 
اثــر عودتــه مــن عمــان فــي ختــام زيارتــه الرســمية 
االثنيــن: ان العاقــات الطيبــة بيــن ايــران وعمــان 

تعــزز التعــاون االقليمــي.
واضــاف الرئيــس رئيســي: خــال االجتمــاع 
مــع كبــار المســؤولين العمانييــن تــم التأكيــد علــى 
ان التعــاون الدولــي بيــن البلديــن أمــر ضــروري وان 
ــد  ــي العدي مواقفهمــا متناســقة بصــورة ملحوظــة ف

مــن القضايــا.
وقــال آيــة اهلل رئيســي: تــم خــال االجتمــاع 
مــع الناشــطين االقتصادييــن والتجــار فــي البلديــن، 
دراســة المشــاكل فــي مجــال التجــارة ونقــل المــال 
ــة بحضــور  ــة والجمركي ــة والمصرفي ــا المالي والقضاي
وزيــر الصناعــة والتجــارة العمانــي وســيتم قريبــا 
تذليــل العقبــات لتمهيــد الطريــق للتجــارة والنشــاط 

االقتصادي.  

الرئيــس  وتطــرق 
رئيســي الــى اجتماعــه مع 
االعمــال  ورجــال  التجــار 
العمانييــن، موضحــا بــأن 
التجــار العمانييــن تحدثــوا 
المشــاكل  بعــض  عــن 
تــم  وقــد  الموجــودة، 
المشــاكل  تلــك  مناقشــة 
الصناعــة  وزيــر  بحضــور 
والمناجــم  والتجــارة 
التجــارة  ووزيــر  االيرانــي 

تنميــة  امــام  االرضيــة  تمهيــد  وتقــرر  العمانــي، 
البلديــن. بيــن  التجــارة 

التــي  المباحثــات  خــال  رئيســي:  وتابــع 
التجــار والناشــطين  اجريناهــا وجدنــا ان معرفــة 
االيرانييــن  وكذلــك  العمانييــن  االقتصادييــن 
بالطاقــات واالمكانــات المتوفــرة ضئيلــة تجــاه كل 
مــن البلديــن، وعلــى هــذا االســاس هنالــك ضــرورة 
لتأســيس مكتــب تجــاري ايرانــي فــي عمــان وقــد 

تقــرر  انشــاء هــذا المكتــب قريبــا.
مــع  ايضــا  اجتمــاع  لنــا  كان  قائــا:  واردف 
واســتمعنا  عمــان  فــي  المقيميــن  االيرانييــن 
للمشــاكل التــي طرحوهــا واتخذنــا بعــض القــرارات 
فيمــا توجــد قضايــا اخــرى ينبغــي متابعتهــا فــي 
طهــران، ومثلمــا ان للحكومــة مســؤوليات تجــاه 
المواطنيــن االيرانييــن فــي الداخــل فهــي ايضــا 
لديهــا مســؤوليات تجــاه االيرانييــن المقيميــن فــي 

عمــان وال يمكــن ان تتجاهــل ذلــك.

المتحــدث  قــال  العربــي:-  كيهــان  طهــران- 
باســم الســلطة القضائيــة »مســعود ستايشــي« ان 
حكــم اعــدام عميــل الموســاد »احمــد رضــا جالــي« 

ســينفذ فــي موعــده المقــرر.
واضــاف ستايشــي فــي مؤتمــر صحفــي عقــده 
امــس الثاثــاء ان عمليــة محاكمــة احمــد رضــا 
جالــي مكتملــة وتبادلــه مــع المواطــن االيرانــي 
المعتقــل فــي الســويد حميــد نــوري ليــس مطروحــا 
الصــادر  االعــدام  حكــم  وســينفذ  االطــاق  علــى 

ــرر. ــده المق ــي موع ــه ف بحق
حقــوق  معاييــر  جميــع  ان  ستايشــي  وتابــع 
االنســان تمــت مراعاتهــا فيمــا يتعلــق باحمــد رضــا 
جالــي، متســائا »لكــن هــل تــم مراعــاة هــذه 
المعاييــر والحقــوق فيمــا يتعلــق بحميــد نــوري؟”

واكــد ستايشــي ان معاييــر حقــوق االنســان 
وان  نــوري  حميــد  احتجــاز  فــي  انتهكــت  قــد 
ملــف اعتقالــه يتأثــر بضغــط المنافقيــن )جماعــة 
ــوط السياســية،  ــة( والضغ ــق االرهابي ــدي خل مجاه
ــه  ــل محاكمت ــر يجع ــك المعايي ــاة تل وان عــدم مراع

باطلــة.
واضــاف ستايشــي ان المواطــن المعتقــل فــي 
الســويد حميــد نــوري حــرم مــن حــق توكيــل محــام 
ــه مقطــوع  ــن عائلت ــه وبي لنفســه وان االتصــال بين

منــذ 20 يومــا ، فأيــن حقــوق االنســان؟
كمــا أشــار ستايشــي ايضــا الــى ملــف احتجــاز 
الدبلوماســي اســداهلل اســدي فــي بليجــكا قائــا 
»ان االحتجــاز والماحقــة القضائيــة وصــدور الحكــم

مجلــس  رئيــس  اعتبــر  طهران-فــارس:- 
الشــورى االســامي محمــد باقــر قاليبــاف، االســراع 
فــي الكشــف ومعاقبــة المنفذيــن واآلمريــن بعمليــة 
اغتيــال العــقید فــي الحــرس الثــوري الشــهيد 
ــي. ــعب االيران ــا للش ــي، مطلب ــاد خدائ ــن صي حس

وقــال قاليبــاف فــي تصريحــه امــس الثاثــاء 
حــول عمليــة اغتيــال الشــهيد صيــاد خدائــي: ان 
عمليــة االغتيــال هــذه اظهــرت مــرة اخــرى عمــق 
غضــب االعــداء تجــاه الحــرس الثــوري الــذي يوفــر 

ــد باخــاص. ــذا البل ــن له االم
ومعاقبــة  كشــف  فــي  االســراع  ان  واضــاف: 
المنفذيــن واآلمريــن بهــذه الجريمــة هــو مطلــب 
ــة  ــزة المعني ــي وان االجه ــعب االيران ــاء الش كل ابن

ســتتخذ االجــراءات الازمــة بهــذا الصــدد.

جانــب  وفــي 
تصريحــه  مــن  آخــر 
الــى  قاليبــاف  اشــار 
مدينــة  تحريــر  ذكــرى 
 1982 عــام  خرمشــهر 
الحــرب  فتــرة  خــال 
المفروضــة )1988-1980( 
تحريــر  ان  وقــال: 
مدينــة خرمشــهر اثبــت 
لنــا مــرة اخــرى بانــه لــو 
بــاهلل  االيمــان  اجتمــع 
والثقــة بقــدرات الشــعب فــان النجــاح حتمــي، 
فالســنن االلهيــة تكســر بيــد الشــعب نفســه 
الحصــارات وتنصــر المؤمنيــن علــى الكافريــن.

الخارجيــة  تباحــث مســاعد  طهران/فــارس:- 
مــع  كنــي  باقــري  علــي  السياســية  للشــؤون 
عــادل تورســانوف  الكازاخــي  الخارجيــة  مســاعد 
ــة  ــا االقليمي ــة واهــم القضاي ــات الثنائي حــول العاق
والدوليــة ذات االهتمــام المشــترك، معلنــا اســتعداد 
واجــراء  الكازاخــي  الرئيــس  الســتضافة  طهــران 

الزيــارة بافضــل صــورة ممكنــة.
ــاء  ــس الثاث ــرى ام ــذي ج ــاء ال ــذا اللق ــي ه وف
بطهــران، اشــار باقــري كنــي الــى سياســة الحكومــة 
ــي الجمهوريــة االســامية حــول  ــرة ف الثالثــة عش
اولويــة العاقــات مــع الجــوار وقــال: هنالــك الكثيــر 
مــن المجــاالت لتنميــة العاقــات بيــن البلديــن 
واالقتصاديــة  السياســية  االصعــدة  فــي  خاصــة 
العاقــات  هــذه  ان  الحــظ  ولحســن  واالقليميــة 
يمكنهــا ان تســاعد فــي تعزيــز الســام واالســتقرار 

فــي المنطقــة بصــورة ملحوظــة.

مســاعد  ونــوه 
االيرانيــة  الخارجيــة 
ــى  للشــؤون السياســية ال
الحضاريــة  المشــتركات 
البلديــن  بيــن  والثقافيــة 
ــد  ــران وكازاخســتان واك اي
ضــرورة المزيــد مــن تعزيــز 
العاقــات الثنائيــة، معتبــرا 
هــذا االمــر بانــه يســتلزم 
تعريــف مشــاريع مشــتركة 
االيرانييــن  التجــار  بيــن 

والكازاخييــن ودعــم الحكوتيــن لهــذه المبــادرات.
واعلــن باقــري اســتعداد حكومــة الجمهوريــة 
االســامية االيرانيــة الســتضافة الرئيــس الكازاخــي 

فــي طهــران واجــراء الزيــارة بافضــل صــورة ممكنــة، 
مؤكــدا علــى االســتفادة مــن هــذه الفرصــة لمأسســة 
العاقــات بيــن البلديــن وتنظيــم عقــود للتعــاون 

بينهمــا.

قيادي بحزب الله : التحرير حسم الهوية اللبنانية والتمسك بخيار المقاومة
ــة،  ــة الجنوبي ــي الضاحي ــاء ف ــدادي، خــال لق ــي »حــزب اهلل« الشــيخ حســن البغ ــس المركــزي ف دعــا عضــو المجل

ــار 2000. ــي 25 أي ــوب ف ــر الجن ــي تحري ــة ف ــى اإلســتفادة مــن اإلنجــاز التاريخــي للمقاوم ــن إل »اللبنانيي
وقــال البغــدادي: »إن هــذا اإلنجــاز حســم الهويــة اللبنانيــة ولــم يعــد هنــاك مــن فرصــة ألحــد باإلعتمــاد 

علــى الخــارج لفــرض مشــاريع مشــبوهة وخيــارات ليســت فــي مصلحــة لبنــان«.
وأضــاف: »ان نتائــج اإلنتخابــات النيابيــة حســمت هــذا الخيــار وبــات الشــعب اللبنانــي بــكل طوائفــه 
ومشــاربه السياســية يــدرك أن أزمتــه الماليــة وعــدم التنقيــب عــن ثروتــه فــي النفــط والغــاز يقــف خلفهــا 
األميركيــون وأذنابهــم فــي لبنــان الذيــن يفتخــرون بهــذا اإلنتمــاء المــذل، فهــؤالء نهبــوا المــال العــام وســرقوا 
ــا  ــرون أن م ــم يعتب ــوع أنه ــي الموض ــك ف ــتهم. والمضح ــى سياس ــن عل ــوا مصري ــا زال ــعب وم ــوال الش أم
ــان وهــزم العدويــن اإلســرائيلي  ــه حــرر لبن ــار المقاومــة، ألن ــان كان بســبب التمســك بخي ــه لبن وصــل إلي
األميركــي  لمــن يرغــب مــن  لبنــان ســاحة تصفيــة حســابات  يبقــى  أن  يريــدون  والداعشــي، وهــم 

ــم«. ــن يكــون له ــإذن اهلل ل واإلســرائيلي والســعودي، وهــذا ب
وختــم البغــدادي: »الحــل يكمــن فــي التمســك بخيــار المقاومــة لحمايــة لبنــان وثرواتــه التــي لــن ندعهــا 

طويــا فــي البحــر وســنبذل كل مــا بوســعنا الســتخراجها وإلخــراج اللبنانييــن مــن هــذه المعانــاة«.

»أسوشيتد برس«: الرصاصة التي قتلت »أبو عاقلة« إسرائيلية
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تحطم مقاتلة في اصفهان
ــان  ــرق اصفه ــي ش ــب ف ــال التدري ــاء خ ــس الثاث ــاح ام ــة صب ــرة مقاتل ــت طائ ــا:- تحطم اصفهان-ارن

ــاد. ــي وســط الب ــة ف الواقع
ــرة  ــاء ، عــن تحطــم طائ ــن المســاعد السياســي واألمنــي   واالجتماعــي لمحافظــة أصفهــان الثاث وأعل

ــة مــن طــراز F7 بالقــرب مــن أنــارك  التابعــة لمدينــة ناييــن فــي اصفهــان. مقاتل
فــي  تحطمــت  تدريبيــة  ة  ـ مهمـ فــي  كانــت  المقاتلــة  ان   ، نثــاري  جــان  رضــا  محمــد  وقــال 
الحــادث. ب  ا ب ـ اسـ لكشــف  جاريــة  التحقيقــات  ان  مضيفــا  المحلــي  بالتوقيــت  صباحًــا   8:30  الســاعة 

ويقال إن الطيار ومساعده استشهدا في الحادث.

مقترح ايراني للعراق للتصدي للعواصف الترابية

العامــة  األمانــه  أدانــت  طهران/فــارس:- 
االنتفاضــة  لدعــم  الــدولی  للمؤتمــر  الدائمــة 
اإلســامي  الشــوری  لمجلــس  الفلســطینیة 
حســن  العــقید  الشــهيد  اغــتیال  االيرانــي 

خــدایي. صیاد 
تلقــت  بيــان  فــي  العامــة  االمانــة  وقالــت 
خدايــي  الشــهيد  أن  منــه،   نســخة  »فــارس« 
الصهاینــة  ید  عــلی  لاغــتیال  تعــرض 

المؤتمر الدولي لدعم االنتفاضة الفلسطينية يدين اغتيال الشهيد خدائي
ومرتزقتهــم  القتلــة  اإلرهابیــین  المجــرمین 

جبــان. بمخطــط  المحلیــین 
 وأضافــت : »فــي نفــس الوقــت الــذي التقتی 
الســابق  األميــرکي  الخــارجیة  وزیر  فیه 
والمســؤول عــن اغــتیال اللــواء الشــهید الحــاج 
قاســم ســلیماني بــزعیم المنافــقین بألبــانیا 
الجماعــة،  هــذه  إلی  عضــوا  بانضمامــه  معتــزا 
کشــف اإلرهــابیون الغاشــمون القتلــة التابعون 
للکــیان الصهیونــي مــرة أخــری عــن هویتهــم 
الحمــراء.«  الخطــوط  بتجاوزهــم  الخبیثــة 
محــذرة » لیعلــم الصهاینــة وعناصرهــم فــي 
ــأن هــذا االغــتیال األعــمی  الداخــل و الخــارج ب
الجــدیدة  للتطــورات  منعطفــا  سیشکل 
وسیــکون نهــایة للصمــت االســتراتیجي 
کمــا أن الصهاینــة سیدفعــون ثمنــا باهظــا لمــا 

ــافر.” ــداء س ــة و اعت ــن جریم ــه م ــوا ب قام
وأضافــت : »ال شــك أن تمــادي وســائل اإلعام 
الــدولیة وأیضــا تلــك الــتی تهتــف بحقــوق 
االنســان فــي الصمــت المتعمــد الــذی التزمــت 
یرتکبهــا  التــي  البشــریة  الجرائــم  إزاء  بــه 
الصهاینــة سیؤدي إلی مــزید مــن الجــرأة لدی 
المحتــل  العنصــري  الصهیونــي  الکــیان  هــذا 
وبالتالــي  سیتعــرض الســام العالــمی للخطر.”

ــي  ــع الدول ــلی المجتم ــب ع ــددت » یج وش
حمــایة الکرامــة االنســانیة وحقــوق االنســان 
وتعــلیق  ســحب  عــلی  العمــل  خــال  مــن 
عضــویة هــذا الکــیان العنصــري اإلرهابــي لــدی 
البرلمــانیة  واالتحــادات  الــدولیة  المنظمــات 
عــلی  الصهیونــي  االعتــداء  دون  للحيلولــة 

الــحیاة.” انتــزاع حقهــا فی  و  البشــریة 
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تحقيقهــا  إن  بــرس«  »أسوشــيتد  وكالــة  قالــت 
فــي مابســات مقتــل مراســلة الجزيــرة شــيرين أبــو 
عاقلــة يعــزز تأكيــدات الســلطات الفلســطينية وزمــاء 
الفقيــدة بــأن الرصاصــة التــي قتلتهــا جــاءت مــن بندقيــة 

إســرائيلية.
ــذي  ــع ال ــا زاروا الموق ــة أن صحفييه وأوضحــت الوكال
قتلــت فيــه شــيرين علــى أطــراف مخيــم جنيــن فــي 
كمــا  العيــان،  شــهود  إلــى  واســتمعوا  الغربيــة،  الضفــة 

فحصــوا الصــور ومقاطــع الفيديــو المتوفــرة.
وذكــرت أسوشــيتد بــرس أن مقاباتهــا مــع 5 شــهود 
إليــه  مــا توصلــت  مــع  تتوافــق  بنتيجــة  عيــان جــاءت 
هولنــدا-  –ومقرهــا  لألبحــاث  »بيلينغــكات«  مجموعــة 

ــيرين  ــن ش ــا م ــرائيلية وقربه ــوات اإلس ــع الق ــأن موق بش
ــال  ــود االحت ــتهداف جن ــل اس ــا يجع ــو م ــة، وه ــو عاقل أب
لهــا هــو االحتمــال المرجــح فــي غضــون ذلــك، قــال برايــن 
ــرر األمــم المتحــدة الخــاص  ــر مستشــاري مق ــي كبي دول
للدفــاع عــن حقــوق اإلنســان إن أمــام المحكمــة الجنائيــة 
الجزيــرة  مراســلة  اغتيــال  بشــأن  وثيقتيــن  الدوليــة 
ــا إلــى المحكمــة للبــت فيهمــا. ــة، قدمت شــيرين أبــو عاقل
ــرة- أن  ــع الجزي ــة م ــي مقابل ــي -ف ــح دول وأوض
الدولــي  االتحــاد  بهــا  تقــدم  الوثيقتيــن  إحــدى 
للصحفييــن. وأضــاف أن “علــى المحكمــة أن تتخــذ 
كانــت  إذا  ومــا  المقدمــة  العرائــض  قــرارا بشــأن 

ســتنظر فيهــا أم ال”.

باســم  المتحــدث  اعلــن  طهران/فــارس:- 
زادة  االيرانيــة ســعيد خطيــب  الخارجيــة  وزارة 
عــن ســعي الــوزراة الطــاق مشــاركة اقليميــة 
فــي التصــدي لظاهــرة العواصــف الترابيــة ووجــود 

مقتــرح ايرانــي للعــراق بهــذا الشــأن.
وأوضــح خطيــب زادة  فــي مؤتمــر صحفــي 
عقــده امــس الثاثــاء »انــه مــع اشــتداد أزمــة 
الخارجيــة  وزارة  أدرجــت  الترابيــة  العواصــف 
ــى جــدول  ــاون مــع دول الجــوار عل ــة، التع االيراني
اقليميــة  مشــاركة  تطويــر  أجــل  مــن  اعمالهــا 
وتنفيــذ اجــراءات اقليميــة لمواجهــة العواصــف 

الترابيــة”.
وتابــع خطيــب زادة ان هــذا المســار قــد بــدأ 
مــع العــراق وســيتم ترغيــب ســوريا وباقــي دول 

المنطقــة لانضمــام اليــه بشــكل تدريجــي وقــد تــم 
االقتــراح علــى العــراق بــأن يســتضيف وفــدا ايرانيــا 
أو يوفــد وفــدا الــى ايــران لاتفــاق علــى خارطــة 
ــة. ــف الترابي ــا العواص ــة ومنه ــة للبيئ ــق ثنائي طري

ــة  ــم وزارة الخارجي ــدث باس ــال المتح ــا ق كم
االيرانيــة ان ايــران قــد ســعت ســابقا الــى تمريــر 
فــي  البيئيــة  المشــاكل  مــن  للحــد  اتفاقيــات 
المجاميــع الدوليــة كاالمــم المتحــدة والبرنامــج 
التعــاون  ومنظمــة  المتحــدة  لامــم  البيئــي 
ــدا  ــة، مؤك ــي المؤسســات الدولي االســامي وباق
ــاد  ــل بايج ــة كفي ــن دول المنطق ــيق بي ان التنس
ــة  ــة لحــل مشــكلة العواصــف الترابي ــات اقلمي آلي
فــي المســتقبل المنظــور فــي اطــار المشــاركة 

والتعــاون.

»جنين« تشعل فتيل شرارة انتفاضة فلسطينية 
المقاومــة  فقــط  ليــس  ارســلتها  التــي  التحذيــر  رســائل 
الفلســطينية فحســب بــل حتــى الخبــراء والقــادة العســكريين الــى 
ــطينية  ــة فلس ــل انتفاض ــتعال فتي ــن اش ــة م ــؤولين الصهاين المس
والااخاقيــة  الاانســانية  الســيئة  المعالجــات  بســبب  ثالثــة 
فــي  الفلســطينيين  المقاوميــن  ضــد  الصهيونــي  والتصعيــد 
القــدس ومــدن الضفــة الغربيــة والتــي تعتمــد علــى اســتخدام 
القــوة المفرطــة واالعدامــات واالعتقــاالت العشــوائية الميدانيــة 

للمدنييــن.
وشــهدت األراضــى الفلســطينية المحتلــة خــال األيــام الماضيــة 
ــة عــدم  ــودة لحال ــدد بالع ــا يه ــر مســبوق م ــدا إســرائيليا غي تصعي
االســتقرار فــي مــدن الضفــة الغربيــة والقــدس المحتلــة، ونفــذ عدد 
ــات خــال األســبوعين  ــة الفلســطينية 6 عملي ــاء المقاوم ــن ابن م
الماضييــن فــي الداخــل اإلســرائيلي ومــدن الضفــة الغربيــة ردا 
علــى اإلجــراءات االســتفزازية التــي يقــوم بهــا االحتــال ســواء مــن 
اقتحــام المســجد األقصــى والتوســع االســتيطاني واالعدامــات 
الميدانيــة والتــي تســببت بمقتــل اكثــر مــن 13 مســتوطنا صهيونيا 
واصابــة العديــد منهــم نتيجــة العلميــات الفدائيــة التــي نفذهــا 
ابطــال المقاومــة فــي القــدس والضفــة الغربيــة والتــي اتثبتــت 
بمــا اليــدع مجــاال للشــك هشاشــة وفشــل المنظومــة االمنيــة 
الصهيونيــة التــي لــم تتمكــن مــن احبــاط او الحــد مــن العمليــات 
الصهيونــي  الجيــش  قــادة  تقاريــر  ماعكســته  وهــو  الفدائيــة 
والخبــراء العســكريين والــذي وثقتــه وســائل االعــام الصهوينيــة 
ــن  ــي تحــدث بي ــة الت ــات اليومي ــك عــن المواجه ــة. ناهي المختلف
شــبان المقاومــة والجيــش الصهيونــي والتــي اصبحــت مسلســا 

ــم. ــان المســتوطنين وقياداته ــا اقــض مضاجــع قطع يومي
مــن  المقاومــة  ارســلتها  التــي  التحذيــرات  كل  رغــم  ولكــن 
مغبــة ارتــكاب حماقــة ضــد الفلســطينيين فــي مخيــم جنيــن 
ــاالة  ــة بالامب ــكرية الصهيوني ــادات العس ــن القي ــت م ــي قوبل والت
ــي  ــم والت ــم باالمــس باقتحــام المخي ــا دفعه ــام مم ــدم االهتم وع
بحيــث  الصهيونــي  الجيــش  المــال  مخيبــة  نتائجــه  جــاءت 
واجهــوا مواجهــة قويــة مــن قبــل الفلســطينيين الذيــن حاصروهــم 
وامطروهــم بوابــل مــن الصواريــخ بحيــث فــرض عليهــم الهــروب 
والفــرار واالنهــزام مــن المخيــم مــن دون ان يحققــوا اهدافهــم 

التــي رســموها فــي مخيلتهــم.
واعتبــرت اوســاط اعاميــة ان هــذه الحالــة االنهزاميــة التــي 
منــي بهــا الجيــش امــام صمــود المقاومين ســتترك اثارها الســلبية 
فــي نفوســهم وتجعلهــم يفكــرون االف المــرات قبــل ارتــكاب اي 

حماقــة اخــرى.


