تتمات

تتمات ص 1
الصالة املتحلية...
وأض���اف مساحته ب ّ
���أن ال��ص�لاة املتحلية
ب��اخل��ش��وع واإلس��ت��ش��ع��ار القليب م��ن شأنها
أن تسمو باجملتمع وت��ع��ود عليه بالصالح
والسداد قو ً
ال وعم ً
ال.
وإع��ت�بر ق��ائ��د ال��ث��ورة اإلس�لام��ي��ة معظم
الباليا ال�تي نعاني منها وم��ا حلقنا جراء
ذل��ك من تلوث ،ع��ائ��داً اىل ع��دم إهتمامنا
بهذه احلقيقة املنذرة .ووصف مساحته يف
رسالته الدعوة للصالة عرب مجيع السبل
امل��ؤث��رة بأنها م��ن امل��س��ؤول��ي��ات امل��ل��ق��اة على
عاتق اجلميع خاصاً منهم القائمني بأعمال
املؤمتر.
كما ّ
أكد القائد على دور وزارة الرتبية
والتعليم يف التأثري على أداء هذه الفريضة
واص��ف��اً إيّ��اه��ا بصاحبة ال����دور األك�ب�ر يف
هذا اجملال داعياً اىل تزيني املدارس بإقامة
اليافعني للصالة تضميناً ملستقبل سالمة
اجملتمع.
ويف ال��س��ي��اق ،وخ��ل�ال ك��ل��م��ة أل��ق��اه��ا يف
امل��ؤمت��ر ال��س��اب��ع وال��ع��ش��ري��ن ال��ع��ام للصالة
يف ج��ام��ع��ة م��دي��ن��ة مس��ن��ان (ش��رق��ي إي���ران)
األرب����ع����اء ق����ال رئ���ي���س اجل��م��ه��وري��ة حسن
روح��ان��يّ :
إن ال��ص�لاة موضع اع��ت��زاز البشر
وفريضة أوجبها اهلل على االنسان.
وأضاف روحانيّ :
بأن الصالة والعبادة هما
ج��وه��را اإلس��ل�ام وم��غ��زى وحقيقة ال��دي��ن،
م��ؤك��داً على ّ
أن اإلت��ص��ال ب��اهلل ه��و ص��ورة
ظه َرة جلمال وحالوة عبادة الرب.
ُم ِ
ولفت روحاني اىل ّ
أن الصالة ليست فرع
املعبة عن اإلسالم.
بل هي الصورة الكاملة ّ
وأش���ار روح��ان��ي اىل ع��ب��ارة اإلم���ام علي(ع)
يف هذا الشأن قوله« :لكل شيء وجه ووجه
دي��ن��ك��م ال��ص�لاة» ووص���ف روح��ان��ي ال��ص�لاة
بأنها َع َلم الدين الذي يُعرف به.
وقال ّ
بأن اآليات الواردة يف القرآن الكريم
عما ورد يف باقي
حول الصالة ختتلف متاماً ّ
األديان لكونها تتضمن تعابري وآيات خاصة
ختتلف عما سواها.
ّ
وأك�����د روح���ان���ي ب ّ
����أن ق��ض��ي��ة ال���ص�ل�اة ال
تنحصر على اإلس�ل�ام ب��ل ه��ي إت��ص��ال بني
اإلن��س��ان واهلل ت��ع��اىل ،م��ش�يراً اىل م��ا نقله
اإلم���ام جعفر ال��ص��ادق(ع) ع��ن ج��ده اإلم��ام
علي(ع) بأنه أوصى االنسان بإقامة ركعتني
من الصالة عند مواجهته مصيبة أو بالء يف
حياته.
وإعترب الرئيس اإلي��ران��ي املؤمتر السابع
وال��ع��ش��ري��ن ال���ع���ام ل��ل��ص�لاة ب���أن���ه ملتقى
مبارك وفواح بالعطر ،واصفاً هذه الفريضة
اليومية بأنها أمسى عمل يقوم به املسلم يف
حياته.
وص�� ّرح روح��ان��ي خ�لال كلمته يف مدينة
مسنان ّ
بأن الصالة هي مظهر لقوة اإلسالم
وموضع إلعتزازه وشعوره بالعظمة وعالمة
تدل على التزامه بالدين وإعالم عام يُسمع
العامل بالقوة اليت يتح ّلى بها الدين.
ورأى روحاني اإلحتشام بالزي اإلسالمي
واإلل���ت���زام ب��إق��ام��ة ال��ص�لاة ع��ل��ى امل��س��ت��وى
��دي��ن ال��ف��رد
ال��ع��امل��ي بأنهما اس��ت��ع��راض ل��ت ُّ
والتزامه بقيمه الدينية.
ودع������ا روح����ان����ي اىل اإلل�����ت�����زام األوس�����ع
نطاقاً بفريضة ال��ص�لاة يف ظ��ل الضغوط
االقتصادية ال�تي ميارسها األع���داء حالياً
ضدنا ،داعياً اىل اإلتكال على رب العاملني.
وأقيم املؤمتر السابع والعشرون للصالة
ليوم واح��د يف جامعة مدينة مسنان حتت
عنوان «سبل ومهارات الدعوة اىل الصالة».

البرملان...
اجمللس يكلف احلكومة مبناقشة كيفية
ال���ت���ع���اط���ي م����ع جم���م���وع���ة ال���ع���م���ل امل���ال���ي
( )FATFخاصة فيما يتعلق بقضية خروج
إيران النهائي من قائمة الدول غري املتعاونة
على أن تقوم بإعادة النظر يف االنضمام اىل
معاهدة مكافحة متويل اإلره���اب يف حال
مماطلة أعضاء هذه اجملموعة.
إن م��ف��اد امل��ع��اه��دة ب��ش��أن احل����االت ال�تي
تتعارض مع دستور اجلمهورية اإلسالمية
اإليرانية ستبقى غريملزمة بالنسبة إليران.
التأكيد على حق تقرير املصري جلميع
الشعوب ورفض هيمنة االجانب واالحتالل
األج����ن��ب�ي ،وان اجمل���ل���س األع����ل����ى ل�لأم��ن
القومي اإليراني هو الذي حيدد االشخاص
واجمل��م��وع��ات وامل��ن��ظ��م��ات اإلره��اب��ي��ة امل��ش��ار
إليها يف فقرة (ب) من البند االول من املادة
الثانية من معاهدة  CFTعلى أن حييلها
اىل السلطات القانونية يف إيران لتنفيذها.
أن احلكومة اإليرانية تعلن وفقا للفقرة
(ال����ف) م��ن ال��ب��ن��د ال��ث��ان��ي وامل�����ادة الثانية
م���ن امل��ع��اه��دة ب��أن��ه��ا ال ت��ع��ت�بر امل��ع��اه��دات
والربتوكوالت اليت مل تنضم اليها ملزمة
كما ان حل اخلالف املدرج يف البند االول
من املادة  24بشأن الرجوع اىل التحكيم أو
حمكمة العدل الدولية غري ملزم إليران.
إن إنضمام إيران اىل هذه املعاهدة ال يعين
اإلعرتاف بالكيان الصهيوني احملتل وإقامة
العالقات معه.
إن موقف احلكومة اإليرانية جتاه معاهدة

اخلمي�س  28ربيع الأول 2018/12/6 - 1440

ال�سنة الثانية والع�رشون  -العدد 6020
اس���ت���رداد اجمل���رم�ي�ن س��ي��ك��ون ق��ائ��م��ا على
الدستور اإليراني وقوانينها.
وق��ال رئيس جملس ال��ش��ورى اإلس�لام��ي،
علي الرجياني ،يف إجتماع اجمللس العلنية
ال��ت��ي ع���ق���دت أم�����س االرب�����ع�����اء وردا ع��ل��ى
وج��ه��ه اح���د ال���ن���واب ح���ول عضوية
تنبيه ّ
إي��ران يف معاهدة مكافحة متويل اإلره��اب
( )CFTوع��دم امكانية إي���ران يف مساعدة
ق��وات املقاومة باملنطقة يف ظل إق��رار هذه
اإلتفاقية ق��ال :إن اجمللس األع��ل��ى لألمن
القومي سيقرر ح��ول مصاديق اجملموعات
اإلرهابية وفقا لشروط حمددة.
كما أع��ل��ن رئ��ي��س جلنة االم���ن القومي
والسياسة اخلارجية الربملانية حشمت اهلل
ف�لاح��ت بيشه ع��ن م��ص��ادق��ة ن���واب اجمللس
على التعديالت على الالئحة.
وق���ال :إن املتحدث بإسم جملس صيانة
ال��دس��ت��ور ع��ب��اس علي ك��دخ��دائ��ي ق���ال ،يف
اجتماع للتباحث حول اشكاليات  CFTانه
يف ح��ال ع��دم معاجلة اإلشكاليات القائمة
فإن هذه الالئحة تعارض املصاحل الوطنية،
ام��ا يف ح��ال معاجلتها ف��ان��ه ليس مث��ة أي
تعارض.
وت����اب����ع :إن أع����ض����اء جم���م���ع ت��ش��خ��ي��ص
مصلحة النظام وجملس صيانة الدستور
ق��د أمج��ع��وا ع��ل��ى إزال����ة ه���ذه اإلش��ك��ال��ي��ات
كما ان آي��ة اهلل ش��اه��رودي (رئيس جممع
وجه رسالة اىل
تشخيص مصلحة النظام) ّ
الرجياني إقرتح إنضمام عضوين من جممع
تشخيص مصلحة النظام اىل فريق عمل
دراسة اشكاليات .CFT
وت���اب���ع :إن اإلمج�����اع حت��ق��ق يف اج��ت��م��اع
استغرق  6ساعات ض ّم فريق العمل املذكور،
كما ان الشرط الثاني يف هذه الالئحة قد
مت ايضاحه؛ حيث ان املادة  6يتم تنفيذها
يف حال عدم تعارضها مع قوانني اجلمهورية
اإلسالمية اإليرانية لذلك فانه ال إشكالية
يف .CFT
كما أعلن فالحت بيشه عن التحاق 73
بلداً حلد اآلن اىل جمموعة العمل املالي
(فاتف) على أساس شروطها.
وع ّلق فالحت بيشه يف تصريح للصحفيني
أمس األربعاء على هامش اجللسة العلنية
جمللس ال��ش��ورى اإلس�لام��ي على مصادقة
اجمل��ل��س م��ن ج��دي��د ع��ل��ى الئ��ح��ة ان��ض��م��ام
إي��ران إىل معاهدة مكافحة متويل االرهاب
( )CFTب��ال��ق��ول أن م���ؤي���دي اإلن��ض��م��ام
للمعاهدة ومعارضيه ه��م حريصون على
ال��س��واء وأن���ا ب��إع��ت��ب��اري الشخص امل��س��ؤول
حتى اآلن عن متابعة العمل يف هذا اجملال
أشهد بأن الطرفني يتحدثان حبرص.
وج���ه
وت���اب���ع ف�لاح��ت ب��ي��ش��ه أن ال��ب��ع��ض ّ
انتقاداته انطالقاً من أن جمموعة العمل
امل��ال��ي��ة (ف��ات��ف) ال تقبل ش���روط إي����ران يف
الوقت ال��ذي التحقت حالياً  73دول��ة اىل
فاتف على أساس شروطها علماً بأنه حتى
لو مل تقبل شروط إيران وهو احتمال قائم
فإنه مت ادراج بند يف ه��ذه الالئحة تعاجل
ه��ذه امل��خ��اوف وحت��ول دون أن متنع أحكام
املادة  6من املعاهدة شروط إيران.
وح���ول وج���ود إي���ران يف القائمة ال��س��وداء
جمل��م��وع��ة ف��ات��ف ق���ال ف�لاح��ت ب��ي��ش��ه :حنن
لسنا م��درج�ين يف ال�لائ��ح��ة ال���س���وداء ه��ذا
فض ً
ال عن أنه ليست هناك قائمة سوداء بل
جي��ري نعت ال���دول بالبلدان غ�ير املتعاونة
بإسم الدول اليت ال تتعاون وهذا األمر كان
أحد اعرتاضات جملس الشورى اإلسالمي.
وأف��اد بـأننا أمهلنا احلكومة  6أشهر لكي
خنرج من مثل هذه املعاهدة ونفرضها اذا ما
بقينا يف قائمة الدول ذات اجملازفة العالية.
وأك����د أن ع��م��ل ال�ب�رمل���ان ال ي��ع��د خدمة
للحظر بل هو للحؤول دون خلق ذرائع قد
تستخدم ض��د إي����ران الس��ي��م��ا يف احل��ق��ول
املالية واملصرفية.
اىل ذلك ،ص ّرح حسني بناهي آذر مساعد
وزي��ر اخلارجية للشؤون الربملانية :أن��ه مت
إزال��ة مجيع خم��اوف ال��ن��واب بشأن مشروع
ق���ان���ون ان��ض��م��ام اجل��م��ه��وري��ة اإلس�لام��ي��ة
اإلي��ران��ي��ة إىل اإلتفاقية ال��دول��ي��ة ملكافحة
متويل اإلره�����اب ،CFTوق���ال :إن احلكومة
ت��واف��ق على املقرتحات املقدمة يف مشروع
القانون.
وأضاف :إن احلكومة تعتقد أن اإلتفاقية
جيب أن تتم مراجعتها واملوافقة عليها من
ق��ب��ل اإلمج����اع ال��وط�ني ،وأن ك��ل خم��اوف
ال��ن��واب ق��د مت تبديدها يف ش��روط مشروع
القانون.

إيران ترفض...
وت����اب����ع ال���ب���ي���ان :إن اع���ت���ب���ار ال�ب�رن���ام���ج
الصاروخي اإليراني اجراء غري متناسق مع
القرار املذكور أو انه يشكل تهديدا اقليميا،
هو يف احلقيقة سياسة خادعة وعدائية من
جانب أمريكا.
وأض�����اف :إن أم��ري��ك��ا وخ�لاف��ا مل��ا ت�� ّدع��ي��ه
بأنها دول��ة حت�ترم القانون وت��ص��ون سيادة
القانون على الصعيد ال��دول��ي ،قد اختذت
بصورة متناقضة (نهج اخلروج من املنظمات
واإلتفاقيات الدولية).
وذك��ر البيان ب��ان اخل��روج غري القانوني
من اإلتفاق النووي الذي أيده قرار جملس
األمن الدولي رقم  ،2231يعد مثاال واحدا

فقط ،واألسوأ من ذلك ان أمريكا ال ترغم
علنا مجيع الدول على نقض القرار 2231
فقط ،بل انها تهدد ايضا بفرض العقوبات
عليها ان قامت بتنفيذه.
واض�����اف :ان ه���ذا ال���ق���رار ق��ام��ت أم��ري��ك��ا
بتنظيمه بنفسها وم��ن ث��م مت��ت املصادقة
عليه باإلمجاع ومن ضمنهم أمريكا ذاتها
ال�ت�ي ت��س��ع��ى االن ع�ب�ر ت��ق��دي��م م��ع��ل��وم��ات
م��زي��ف��ة وم��ف�برك��ة وك���ذل���ك االس��ت��ن��اد
اىل معايري غري ذات صلة خللق حالة من
الغموض واالضطراب يف تفسري نص القرار
 2231ومن ثم استغالل ذلك ضد إيران.
واكد البيان بان هذه السياسة األمريكية
النفاقية والوقحة تثبت مدى عدائية وعدم
صدقية نهجها وم���دى سقم استدالالتها
التقنية والقانونية.
وصرحت ممثلية إيران يف األمم املتحدة،
بأن إيران ترفض حبزم أي تفسري اعتباطي
لنص القرار  2231ال��ذي يطلب من إيران
ف��ق��ط االم��ت��ن��اع ع���ن ال��ق��ي��ام ب���أي أنشطة
ل��ل��ص��واري��خ الباليستية (امل��ص��م��م��ة حلمل
الرؤوس النووية).
وت��اب��ع ال��ب��ي��ان :إن ال�برن��ام��ج ال��ص��اروخ��ي
اإلي���ران���ي بصفته ق���درة دف��اع��ي��ة تقليدية
م��ص��م��م��ة ب���ص���ورة ح��ص��ري��ة ف��ق��ط حلمل
ال���رؤوس التقليدية وبالتالي ف��ان أي���اً من
ص��وارخي��ه��ا الباليستية مل تصمم حلمل
ال��رؤوس النووية .إي��ران مل ولن تسعى أبدا
للحصول على السالح النووي.
واعترب البيان ان نص القرار  2231واضح
متاما وخال من أي غموض وأضاف :إن هذا
القرار ال مينع أو يقيد برنامج الصواريخ
الباليستية اإليرانية التقليدية املشروعة أو
األنشطة املتعلقة بها لذا فان أنشطة إيران
ذات الصلة ليست غري متناسقة مع القرار
املذكور بل هي ايضا خارج مشوهلا.
وأكد بيان املمثلية اإليرانية بان الربنامج
ال���ص���اروخ���ي اإلي���ران���ي ي��ع��د ق����درة دف��اع��ي��ة
م��ؤث��رة ورادع���ة ام��ام التهديدات اخلارجية
وأضاف :انه ويف اطار القوانني الدولية فإن
اقتناء وانتاج الصواريخ الباليستية حلمل
االسلحة التقليدية يعد حقا ذاتيا ألي دولة
وان إيران ليست مستثناة من هذه القاعدة
أيضاً.
وأكد البيان يف اخلتام بانه على أمريكا
الكف عن استغالل جملس األم��ن الدولي
للمضي مب��آرب��ه��ا ال��ش��ي��ط��ان��ي��ة ض��د إي���ران
والعمل على تنفيذ القرار األمم��ي ،2231
بدال من كيل االتهامات اليت ال أساس هلا
ضد إي��ران بذريعة انها تتخذ اج��راءات غري
متناسقة مع القرار.

قوة إيران...
ويف جانب آخ��ر ،أكد رئيس جلنة األمن
القومي ان العديد من دول املنطقة باتت
ت��ط��رح مث��ة م��زاع��م ح���ول إي����ران يف جم��ال
الدفاع اجلوي؛ مصرحا ان كافة الطائرات
وحتى ال��ط��ائ��رات األمريكية غ�ير حمصنة
أمام قوة الدفاع اجلوي اإليرانية.
كما ن��وه اىل زي���ارة أع��ض��اء ه��ذه اللجنة
ي��وم األح��د املقبل ،ملدينة أراك (احملافظة
امل���رك���زي���ة) ب���ه���دف ت��ف��ق��د م��ن��ش��آت امل��ي��اه
الثقيلة هناك.

ظريف...
وأش��ار ظريف اىل إلتحاق إي��ران مبعاهدة
باريس املناخية واتباع احلكومة لتوجيهات
مساحة قائد الثورة اإلسالمية مشدداً على
استعداده لإلستجواب ال��ذي تقدّم به عدد
من نواب الربملان ضده.
ويف ت���غ���ري���دة ل���ه ع��ل��ى م���وق���ع ال��ت��واص��ل
االجتماعي (تويرت) ظريف ،الثالثاء ،على
ازدواجية األمريكي ين بشان القرار 2231
واستغالهلم جمللس األم��ن ال��دول��ي ،وق��ال:
إن استغالل جملس األم��ن الدولي بصورة
مثرية للسخرية ،ال يغطي حقيقة التقصري
يف تنفيذ التعهدات ،وكذلك الفشل يف
حتميل أمريكا املسؤولية أزاء عدم التزامها
بتعهداتها خاصة وان أمريكا أق ّرت بان قرار
جم��ل��س األم����ن ال���دول���ي  2231ال ميكنه
الوقوف أمام قدرات الردع اإليرانية.
وأض��اف وزي��ر اخلارجية :انه من االفضل
بدال عن إضعاف القرار  ،2231العمل على
ان يتبعه اجلميع.
وارفق ظريف تغريدته بنص تصريح ادىل
ب��ه ب��راي��ان ه��وك رئ��ي��س ف��ري��ق العمل حول
إي��ران يف وزارة اخلارجية األمريكية يف 20
سبتمرب  2018حيث قال بان قرار جملس
االم���ن  2231ال���ذي أي���د اإلت��ف��اق ال��ن��ووي
اإليراني رمسيا وحل بدال عن القرار ،1929
تضمن لغة لينة كهدية اىل اإليرانيني.
وأض��اف ه��وك :حسبما يشري القرار فقد
ُ
(ط�� ِل��ب) م��ن إي���ران (ومل يلزمها) االمتناع
ع��ن ال��ق��ي��ام بانشطة متعلقة ب��ال��ص��واري��خ
الباليستية القادرة على محل رؤوس نووية.

أعضاء بالشيوخ...
الدميقراطي من والية نيو جريسي ،بوب
مينينديز :إن على ال��والي��ات املتحدة الرد

(ب��ق��وة) على اغ��ت��ي��ال الصحفي السعودي
وال��ت��ط��ورات ال�تي طالت احل��رب يف اليمن،
موضحا( :مت تعزيز اآلراء اليت إلتزمت بها
قبل ذلك).
وأك���د مينينديز على ض���رورة أن توجه
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة (رس���ال���ة واض��ح��ة وغ�ير
قابلة للتأويل بطريقتني خمتلفتني إىل
السعوديني) على خلفية هاتني القضيتني،
م��ع��ت�برا أن ف���رض ع��ق��وب��ات إض��اف��ي��ة على
السعودية سيمثل ردا مناسبا.
ب����دوره ،أك��د السيناتور اجل��م��ه��وري من
والي��ة تينيسي ،ب��وب ك��ورك��ر ،وه��و رئيس
جل���ن���ة ال���ع�ل�اق���ات اخل���ارج���ي���ة يف جم��ل��س
الشيوخ ،أن��ه (ال ش��ك) لديه بعد االط�لاع
ع��ل��ى ت��ق��ري��ر ( )CIAيف أن ول����ي ال��ع��ه��د
السعودي ،حممد بن سلمان ،هو من (أمر
وتابع) عملية اغتيال خاشقجي.
واعترب كوركر أن الرسائل اليت وجهتها
اإلدارة األمريكية إىل بن سلمان غري كافية
وستسمح له مبواصلة اتباع الطريق الذي
سلكه.
ودع��ا السيناتور إدارة الرئيس األمريكي،
دونالد ترامب ،الذي ينتمي أيضا إىل احلزب
اجلمهوري ،إلدانة العملية السعودية بقوة،
مشددا على (ض��رورة أن يكون هناك جزاء
للقتل).
وت��اب��ع :إن على ت��رام��ب أن (ي��ق��ف ويقول
خالل األي��ام املقبلة إن الواليات املتحدة ال
تغفر قتل الناس وإال فيجب على الكونغرس
أن يتخذ إجراءاته).
من جانبه ،ق��ال السيناتور الدميقراطي
م��ن والي���ة أالب��ام��ا ،ري��ت��ش��ارد شيليب( :ه��ذا
االج��ت��م��اع أك��د ك��ث�يرا م��ن أف��ك��ارن��ا حول
هذا القتل الذي يستحق اإلدانة ،وهو ما ال
يوافق عليه أحد يف الواليات املتحدة).
أما التصرحيات األكثر حدة فجاءت على
لسان السيناتور اجلمهوري البارز من والية
كارولني اجلنوبية ،ليندسي غراهام ،الذي
أع��رب بعد االجتماع مع هاسبل عن ثقته
الكبرية بأن عملية قتل خاشقجي مل يكن
م��ن املمكن أن تنفذ دون علم ول��ي العهد
السعودي.
وش����ن غ���راه���ام ه��ج��وم��ا ح����ادا ع��ل��ى ول��ي
العهد السعودي ،ال��ذي وصفه بـ (اجملنون
واخلطري) ،معتربا أنه (قوة مدمرة متورطة
بقتل خاشقجي).
وق����ال( :ف��ق��ط م��ن ي��دع��ي أن���ه أع��م��ى قد
يتوصل إىل استنتاج مفاده أن هذا احلادث
مل يكن مدبرا ومنظما من قبل أشخاص
خيضعون لقيادة حممد بن سلمان).
وأك����د غ���راه���ام أن (ال��س��ع��ودي��ة حليف
اسرتاتيجي ل��ل��والي��ات املتحدة والعالقات
معها تستحق احلفاظ عليها ،لكن ليس بأي
مثن).
وتعهد السيناتور اجلمهوري بأنه سيعمل
مع زمالئه يف جملس الشيوخ إلصدار بيان
مشرتك يؤكد ضلوع بن سلمان يف مقتل
خاشقجي ،فيما شدد على أنه لن يدعم يف
مثل هذه الظروف أي صفقات خاصة ببيع
األسلحة األمريكية للسعودية.

االتفاق النووي ...
وق���ال ام�ي�ري ،يف تصريح ادىل ب��ه خالل
اجتماع اجمللس االداري ملدينة دامغان ضمن
زي��ارة الرئيس روحاني حملافظة مسنان ،ان
الرئيس األمريكي املتخبط انتهك اتفاقا
دوليا ملزما بانسحابه من االتفاق النووي
ودل��ل على ان أمريكا ال ميكن ال��وث��وق بها
مطلقا.
وت��اب��ع :ان أمريكا حت��اول اث���ارة املشاكل
إلي��ران من خ�لال الضغط على شركائها
االق����ت����ص����ادي��ي�ن وامل����ؤس����س����ات وامل����ص����ارف
االستثمارية يف العامل.
واش���ار اىل ان النظام األم��ري��ك��ي والكيان
الصهيوني خيططان للقضاء على إيران اال
ان اضغاث احالمهم هذه لن تتحقق مطلقا.
واعترب ان التوازن اإلقليمي يصب لصاحل
إيران بفضل قوتها الردعية والصاروخية اذ
ان قدراتها الوطنية املتمثلة بامتالك قوات
مسلحة مقتدرة بكل صنوفها هي مستوى
متميز.
وق����ال ،ان االع����داء ي��ف��رض��ون ال��ي��وم على
إي��ران حربا اقتصادية واعالمية وسياسية
مبشاركة االنظمة الرجعية يف املنطقة.

أنفاق حزب الله...
وأوض������ح أن (إس���رائ���ي���ل) جت����ري عملية
حم����دودة ض��م��ن احل����دود لكشف (األن��ف��اق
اإلرهابية) اليت حفرها حزب اهلل من جنوب
لبنان وهي انتهاك للقرار  .1701مدعياً ان
(اسرائيل) ال ترغب يف التصعيد العسكري
وستكتفي حبماية احلدود ،واصفاً العملية
(باحملدودة).
دانون رأى أن مهمة قوات (اليونيفيل) يف
جنوب لبنان منع تواجد األسلحة والبنى
العسكرية ،لكنها ال تفعل ما يكفي واجليش
اللبناني ال يقوم بواجبه وترك اجلنوب حتت
سيطرة حزب اهلل الكاملة لكي ّ
يشن هجمات
ً
(إسرائيل).
إرهابية ضد
وأك���د (س��ن��ب��ذل ك��ل م��ا ي��ل��زم م��ن أج��ل
مح��اي��ة س��ي��ادت��ن��ا وم��واط��ن��ي��ن��ا) ،م��وض��ح��اً :

(طلبت من األمني العام لألمم املتحدة إدانة
اإلنتهاكات ومن جملس األمن عقد جلسة
طارئة ملناقشة القضية وإدانة ذلك التهديد
اإلرهابي).
مستشار األم��ن القومي للبيت األبيض
جون بولتون أعلن من جهته دعم الواليات
املتحدة للعملية اإلسرائيلية اهل��ادف��ة إىل
تدمري أنفاق حزب اهلل ،وفق قوله.
ب��ول��ت��ون ق���ال :إن (واش��ن��ط��ن ت��دع��م بقوة
جهود (إسرائيل) للدفاع عن سيادتها).
ودع���ا إي���ران وم��ن وصفهم بعمالئها إىل
وق��ف م��ا مس��اه (تعدياتهم واس��ت��ف��زازات��ه��م
اإلقليمية ال�تي تشكل تهديداً غري مقبول
لألمن اإلسرائيلي واإلق��ل��ي��م��ي) ،على حد
تعبريه.
رئيس الوزراء الصهيوني بنيامني نتنياهو
ق���ال أم���س ال��ث�لاث��اء ب��ع��د ان��ت��ه��اء اج��ت��م��اع
اجمللس الوزاري املص ّغر إن (عناصر اجليش
اإلسرائيلي شاهدوا عناصر حزب اهلل داخل
النفق) ،يف حني دعا رئيس األرك��ان غادي
اي��زن��ك��وت (س��ك��ان ال��ش��م��ال مل��واص��ل��ة روت�ين
احلياة بصورة طبيعية).
ه���ذا وت��راج��ع��ت (إس���رائ���ي���ل) ع��ن تسمية
عملية (درع الشمال) ال�تي أعلنتها صباح
الثالثاء لتدمري ما قالت إنها أنفاق حفرها
ح���زب اهلل م��ن األراض����ي اللبنانية ب��اجت��اه
مش���ال ف��ل��س��ط�ين احمل��ت��ل��ة ،إىل (ن��ش��اط��ات
دفاعية) على احلدود الشمالية مع لبنان.

أمريكا تعمل...
وبشأن موقف أوروب��ا جتاه مشروع القرار
األم��ري��ك��ي ض���د مح����اس ،اوض����ح ان ع���ددا
م���ن ال�����دول األوروب����ي����ة مب���ا ف��ي��ه��ا ال��ن��روي��ج
واي��رل��ن��دا واس��ب��ان��ي��ا وبلجيكا م��س��ت��اءة من
سياسات (اس��رائ��ي��ل) وت��رى فيها اشكاليات
كبرية لذلك من املتوقع أن متتنع تلك
ال�������دول ع����ن ال���ت���ص���وي���ت ل���ص���احل م���ش���روع
القرار األمريكي.
يذكر ان االدارة األمريكية تستعد اليوم
اخل��م��ي��س إلق������رار م���ش���روع ق���راره���ا ب��ش��أن
ادان����ة م��ق��اوم��ة ح��رك��ة مح���اس وتصديها
للممارسات (االسرائيلية) املتمثلة يف فرض
احلصار طويل األمد على قطاع غزة وقتل
اآلالف من الفلسطينيني العزل.

تتمات ص 3
سنبحث اإلطار...
واستهدفت ال��ق��وات امل��ت��ع��ددة للتحالف
خ�ل�ال ال��س��اع��ات القليلة امل��اض��ي��ة بأكثر
من  50صاروخاً من نوع كاتيوشا مديرية
ال��دري��ه��م��ي م���ا أدى إىل إص���اب���ة ع����دد من
املدنيني جب���روح وت��ض��رر م��ن��ازل وممتلكات
املواطنني ،وفق ما أفادت به مصادر حملية
مينية.
ْ
وتواصلت عمليات اجليش واللجان
هذا
يف ال��س��اح��ل ال��غ��رب��ي ال س��ي��م��ا يف منطقة
دم���ر
اجل��ب��ل��ي��ة مب��دي��ري��ة ال��ت��ح��ي��ت��ا .ك��م��ا ّ
اجليش واللجان مدرعة إماراتية يف منطقة
الفازة يف التحيتا أيضاً.
ويف ج��ب��ه��ه م���ا وراء احل������دود ال��ي��م��ن��ي��ة
السعودية ،أفشل اجليش واللجان حماولة
زح����ف واس���ع���ة ل���ق���وات ه����ادي وال��س��ع��ودي��ة
م��س��ن��ودة ب��ال��ط��ائ��رات احل��رب��ي��ة واألب��ات��ش��ي
باجتاة مواقع اجليش واللجان يف الربوعة
بعسري السعودية.
كما أفشل اجليش واللجان زحفاً آخر
لقوات هادي والسعودية مبشاركة الطريان
احلربي واألباتشي قبالة السديس بنجران
ال���س���ع���ودي���ة.يف غ���ض���ون ذل����ك اس��ت��ه��دف��ت
وحدة املدفعية باجليش واللجان الشعبية،
األرب����ع����اء ،جت��م��ع��ات اجل���ن���ود ال��س��ع��ودي�ين
ومرتزقتهم يف جيزان.
وأفاد مصدر عسكري استهداف جتمعات
اجل��ن��ود ال��س��ع��ودي�ين وم��رت��زق��ت��ه��م يف جبل
مشعل بقذائف املدفعية ،مؤكدا حتقيق
إصابات مباشرة.
كما أفشلت وحدات من اجليش واللجان
الشعبية ،األرب��ع��اء ،حم��اول��ة تسلل للغزاة
يف الساحل ال��غ��رب��ي ،فيما لقي  3مرتزقة
مصرعهم يف البيضاء .
وكانت وحدات من قوات اجليش واللجان
الشعبية نفذت ،مساء الثالثاء ،ع��دداً من
ال��ع��م��ل��ي��ات ال��ع��س��ك��ري��ة يف ج��ب��ه��ة ال��س��اح��ل
الغربي ،أسفرت عن مصرع وإصابات أعداد
من الغزاة واملرتزقة.
ح��ي��ث ل��ق��ي ع���دد م���ن م��رت��زق��ة ال���ع���دوان
ال���س���ع���ودي األم���ري���ك���ي م��ص��رع��ه��م وج���رح
آخرون ،األربعاء بعمليتني لوحدة اهلندسة
يف اجليش واللجان الشعبية يف حمافظة
مأرب .وأفاد مصدر عسكري مصرع وإصابة
عدد من الغزاة بعمليتني منفصلتني لوحدة
اهلندسة يف جبهة صرواح.
ه��ذا وق��ص��ف ط�ي�ران ال��ع��دوان السعودي
األمريكي األربعاء مرتزقته يف جبهة قانية
مبحافظة البيضاء م��ا أس��ف��ر ع��ن سقوط
ع��ش��رات القتلى واجل��رح��ى يف صفوفهم،
حبسب مصادر حملية.
وغ��ال��ب��اً م��اي��ت��م اس��ت��ه��داف امل��رت��زق��ة من
قبل ال��ط�يران ال��س��ع��ودي األم��ري��ك��ي عندما
خيفقون يف حتقيق أي تقدم ميداني.
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وي����أت����ي ق���ص���ف ال����ط��ي�ران مل���رت���زق���ت���ه يف
ال��ب��ي��ض��اء ب��ع��د فشلهم يف األي����ام القليلة
املاضية من حتقيق تقدم على األرض رغم
كثافة ال��زح��وف ال�تي شنوها على مواقع
اجليش واللجان الشعبية.
ويف سياق متصل ،نفذ عمال وموظفي
شركة النفط اليمنية وقفة احتجاجية
أم������ام م��ك��ت��ب األم������م امل���ت���ح���ددة ب��ص��ن��ع��اء
اح��ت��ج��اج��اً الس���ت���م���رار ح���ص���ار ال��ت��ح��ال��ف
السعودي على اليمن.
وع��ب�ر امل���ش���ارك���ون يف االح���ت���ج���اج عن
إدان��ت��ه��م إلس��ت��م��رار م��ن��ع ال��ت��ح��ال��ف دخ��ول
سفن املشتقات النفطية إىل ميناء احلديدة
منذ أكثر من شهر ونصف الشهر لتتضرر
نتيجة ذل��ك مجيع ال��ق��ط��اع��ات الصحية
وال��زراع��ي��ة وغ�يره��ا م��ن امل���راف���ق اخلدمية
نتيجة احلصار.
إىل ذلك ،قالت املنظمة الدولية للهجرة
إن من املنتظر أن يرتفع عدد املهاجرين إىل
اليمن بنسبة مخسني يف امل��ئ��ة ه��ذا العام
مقارنة مع عام .2017
املتحدث باسم املنظمة جويل ميلمان قال
إن تزايد عدد املهاجرين من منطقة القرن
األف��ري��ق��ي إىل منطقة اخل��ل��ي��ج ال��ف��ارس��ي
يتجاوز عدد من وصلوا إىل أوروبا هذا العام
والذين فاق عددهم  107اآلف مهاجر.

الجيش السوري...
يف امللف السوري ،وهذا ما بدا واضحاً من
خ�لال املناشري الورقية ال�تي وزعتها نقاط
املراقبة الرتكية على أهالي إدل��ب مطلع
األسبوع اجل��اري ،واليت تضمنت حتفيزهم
على القبول باتفاق إدلب انطالقاً من كونه
سيحفظ أمنهم وحياتهم.
امل���ص���ادر أك����دت أن «اجل��ب��ه��ة» ت�ترق��ب
بدء العمل العسكري ضدها بأي حلظة يف
الشمال السوري ،وهي تدرك أن املعارك إن
بدأت لن تنت ِه إال بالتخلص منها نهائياً.
من جهتها أعلنت مفوضة األمم املتحدة
السامية حلقوق اإلنسان ،ميشيل باشليه،
األرب��ع��اء ،أن تنظيم «داع��ش» حيتجز حنو
سبعة آالف م��دن��ي يف حمافظة دي��ر ال��زور
السورية.
وق���ال���ت ب��اش��ل��ي��ه يف م��ؤمت��ر ص��ح��ف��ي يف
جنيف ،حبسب «روسيا اليوم»« ،حنن قلقون
من الوضع يف حمافظة دير الزور .منذ عدة
أسابيع كنا قلقني من الوضع يف إدلب ،لكن
ال��ي��وم نشهد اس��ت��م��رارا الستخدام السكان
املدنيني كرهائن ال يزالوا يدفعون أغلى
مثن للصراع .ويقع حنو  7آالف من املدنيني
يف األسر يف هذه املناطق اليت يسيطر عليها
داعش».
وأض��اف��ت باشليه« ،ن��ري��د أن ن��دع��و كل
اجل��م��اع��ات امل��ع��ارض��ة للحكومة إىل اخت��اذ
إج�����راءات حل��م��اي��ة امل��دن��ي�ين وإخ�����راج كل
املعدات العسكرية والعسكريني من املناطق
السكنية ،األم��ر ال��ذي يطالب ب��ه القانون
اإلنساني الدولي .وال يعد استخدام القوة
العسكرية م��ن ط���رف واح���د ت�بري��را لعدم
مراعاة القانون اإلنساني الدولي من قبل
األطراف األخرى».
إىل ذل�����ك أك�������دت امل���ت���ح���دث���ة ب��اس��م
وزارة اخل��ارج��ي��ة ال��روس��ي��ة م��اري��ا زاخ��اروف��ا
أن ال��ت��ص��رف��ات امل��ش��ب��وه��ة ال�ت�ي ي��ق��وم بها
“التحالف الدولي” بقيادة الواليات املتحدة
يف سورية تثري قلق موسكو بشكل متزايد.
وأوض���ح���ت زاخ����اروف����ا ،خ�ل�ال م��ؤمت��ره��ا
ال��ص��ح��ف��ي االس��ب��وع��ي اإلرب���ع���اء أن وج��ود
ال��ق��وات األم��ري��ك��ي��ة يف س��وري��ة غ�ير شرعي
حيث يتواصل “اح��ت�لاهل��ا” ملنطقة ال��ـ 55
كيلومرتا يف منطقة التنف الفتة إىل أن
واشنطن حتاول عرب وجودها غري الشرعي
يف سورية “اللعب بالورقة الكردية” بغض
النظر عن التصرحيات الرمسية اليت تزعم
التزامها بوحدة األراضي السورية.
وأكدت وزارة اخلارجية واملغرتبني مرارا
أن وج����ود ال���ق���وات األم��ري��ك��ي��ة وأي وج���ود
ع��س��ك��ري أج��ن�بي يف س���وري���ة دون م��واف��ق��ة
احل��ك��وم��ة ال��س��وري��ة ه���و ع�����دوان م��وص��وف
واع��ت��داء على ال��س��ي��ادة ال��س��وري��ة وانتهاك
صارخ مليثاق ومبادئ األمم املتحدة.
وح������ول ال���ت���ص���رحي���ات األم���ري���ك���ي���ة ع��ن
ض�����رورة ت��ش��ك��ي��ل جل��ن��ة م��ن��اق��ش��ة ال��دس��ت��ور
خ�لال الشهر اجل��اري أش��ارت زاخ��اروف��ا إىل
أن ه��ذه التصرحيات ال تصب يف مصلحة
العملية السياسية يف سورية وأن األمريكيني
حي��اول��ون اف��ش��ال ك��ل امل��ب��ادرات السياسية
ولذلك فإن موسكو تعترب هذه التصرحيات
غري بناءة.
هذا وواصلت اجلهات املختصة متشيط
عدد من القرى واملناطق اليت مت تطهريها
م��ن اإلره�����اب يف أق��ص��ى ال��ري��ف الشمالي
الشرقي حلماة واجلنوبي الشرقي إلدل��ب
وعثرت على كميات من األسلحة والذخائر
يف قرية تل سلمو من خملفات التنظيمات
اإلرهابية.
وأف��اد مراسل سانا يف مح��اة ب��أن عناصر
اهلندسة يف اجلهات املختصة عثرت خالل
متشيط ق��ري��ة ت��ل سلمو ج��ن��وب م��ط��ار أبو
الضهور ق��رب احل��دود اإلداري���ة لريف محاة
الشمالي ال��ش��رق��ي على ث�لاث��ة أوك���ار من
خملفات التنظيمات اإلرهابية حتتوي على
ك��م��ي��ات ك��ب�يرة م��ن األس��ل��ح��ة وال��ذخ��ائ��ر
ومواد شديدة االنفجار.

