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القائد: إجرام وفساد أميركا..تتمة
رئيــس  والســيد  مــرارًا  اعلنــت  ايــران  فــي  االســالمية  الجمهوريــة  ان  واضــاف: 
الجمهوريــة صــرح بوضــوح، ان طهــران مســتعدة للتعــاون الوثيــق مــع بلــدان المنطقــة.

كمــا نــوّه ســماحة قائــد الثــورة االســالمية بالعالقــات السياســية الجيــدة بيــن 
ايــران وقطــر، وقــال: ان العالقــات االقتصاديــة الثنائيــة لــم ترتــق الــى مســتوى العالقــات 
السياســية وبمــا يلــزم توســيع التعــاون االيرانــي - القطــري فــي المجــاالت المشــتركة 

اكثــر فإكثــر.
واردف ســماحته: بطبيعــة الحــال هنــاك البعــض والســيما اولئــك الذيــن جــاؤوا مــن 
تلــك الجهــة فــي العالــم الــى هــذه المنطقــة، ال يرغبــون فــي توســيع التعــاون بيــن الــدول 
االقليميــة؛ لكــن ذلــك ال يعنيهــم الن بلــدان المنطقــة وشــعوبها ســوف لــن تخضــع الــى 

هــذه اإلمــالءات والتدخــالت.
مــن جانبــه اعــرب أميــر دولــة قطــر الشــيخ تميــم عــن بالــغ ســعادته بلقــاء ســماحة 

قائــد الثــورة االســالمية؛ واصفــا ظــروف المنطقــة بانهــا معقــدة.
واضــاف فــي هــذا اللقــاء الــذي حضــره رئيــس الجمهوريــة الدكتــور حســن روحانــي، 
قائــال: انــه يؤيــد تمامــا تصريحــات ســماحة قائــد الثــورة االســالمية بشــان ضــرورة تعزيــز 

التعــاون االقليمــي، ويؤكــد علــى ضــرورة الحــوار الشــامل بيــن دول المنطقــة جميعــا.
ــة  ــاع اللجن ــد اجتم ــا عق ــرر خالله ــه تق ــا ان ــران، مبين ــي طه ــه ف ــوّه بمحادثات ــا ن كم
ــا؛ واضــاف  ــة تقريب ــة القادم ــران خــالل االشــهر الثالث ــي اي ــن ف ــن البلدي المشــتركة بي
»نحــن نتطلــع الــى رفــع مســتوى العالقــات االقتصاديــة االيرانيــة - القطريــة وصــوال الــى 

ــة«.   ــات السياســية الثنائي مســتوى العالق
واثنــى الشــيخ تميــم علــى مســاعدات ودعــم ومواقــف الجمهوريــة االســالمية فــي 

ايــران مــع دولــة قطــر خــالل الحصــار الــذي مــرت بــه.

الرئيس روحاني: السلطان..تتمة
ــة واالخــوة  ــى اســاس الصداق ــة بينهمــا عل ــة المتبادل وســلطنة عمــان فــي ظــل الثق

ــدول الجــارة. ــن ال ــة بي ــات الطيب ــدّم انموذجــا للعالق وق
ووصــف الرئيــس روحانــي ســلطان عمــان الفقيــد سياســيًا حكيمــًا أدى دورًا مؤشــرا 

فــي إرســاء الســالم واالســتقرار فــي المنطقــة.
وعــزى رئيــس الجمهوريــة الشــعب العمانــي واالســرة الكريمــة لســلطان عمــان 
الفقيــد برحيلــه، داعيــا البــاري تعالــى لــه بالمغفــرة والرضــوان وللشــعب العماني الشــقيق 

والصديــق المزيــد مــن الســعادة واالزدهــار.

شمخاني: شهادة قائد جبهة..تتمة
ــاء وجــود  ــة الســورية إلنه ــود الحكوم ــرال شــمخاني عــن دعمــه لجه واعــرب االدمي
الجماعــات اإلرهابيــة فــي إدلــب ، مؤكــدا أن نهــب نفــط ســوريا ونهــب مواردهــا مأســاة 

ــات المتحــدة الكامــل مــن المنطقــة.  أخــرى يمكــن أن تنتهــي بانســحاب الوالي
ــم  ــاء تقدي ــذا اللق ــالل ه ــس خ ــاد الخمي ــوري عم ــوزراء الس ــس ال ــدد رئي ــدوره ج ب
التعــازي باستشــهاد القائــد ســليماني وكذلــك وفــاة مجموعــة مــن المواطنيــن االيرانييــن 
ــال: ان االهــداف الســامية  ــركاب المؤســف، وق ــرة ال ــي حــادث ســقوط طائ ــب ف واالجان
للشــهيد ســليماني كانــت تتجســد فــي الدفــاع عــن الشــعوب المضطهــدة والتــي تــرزح 

تحــت نيــر الظلــم والعــدوان االميركــي والصهيونــي ونظــام الهيمنــة .
ــا  ــران ودعمه ــي اي ــة االســالمية ف ــا الجمهوري ــي تقدمه ــدة الت ــود الفري واشــاد بالجه
للشــعب الســوري فــي الحــرب ضــد االرهــاب، وقــال: اآلن وبعــد أن بــات القضــاء علــى 
ــة االرهــاب قــاب قوســين أو أدنــى بجهــود الحكومــة والجيــش والشــعب الســوري  فتن
االقتصــادي  التعــاون  لتطويــر  جاهديــن  نســعى  أن  يجــب  الصديقــة  الــدول  ودعــم 

ــن . ــن البلدي ــات بي ــز العالق ــاري وتعزي والتج

إيران من بين افضل..تتمة
ــا  ــن حققن ــن الزم ــرة م ــرة قصي ــي فت ــا ، وف ــت ثماره ــد حقق ــا ق ــراء التكنولوجي  وخب

ــم. ــي العال ــع ف ــز الراب المرك
بطبيعــة الحــال ، ال تقتصــر األنشــطة فــي مجــال تكنولوجيــا النانــو فــي البــالد علــى 
إنتــاج العلــم، فهنــاك حاليــا 220 شــركة قائمــة علــى المعرفــة تنشــط فــي هــذا المجــال ، 

ويتــم إنتــاج 610 منتجــا يعتمــد علــى تقنيــة النانــو فــي البــالد.

بايدن: ترامب يحتضن مجرمين..تتمة
كمــا لفــت »بايــدن«، أثنــاء فعاليــة أقيمــت قبــل ذلــك فــي »لــوس أنجلــوس«، الــى أن 
الواليــات المتحــدة أصبحــت اآلن فــي وضــع أخطــر بكثيــر ممــا كانــت عليــه قبــل شــهر، 
موضحــا: عندمــا تخلينــا عــن االتفــاق )النــووي( تخلــى باقــي العالــم عنــا، وأصبحنــا دولــة 

منبــوذة.
وحــذر »بايــدن« مــن أن األزمــة الحاليــة فــي الشــرق األوســط تزيــد مــن أهميــة مــا 
هــو علــى المحــك فــي االنتخابــات الرئاســية األميركيــة المقبلــة، مضيفــا أنــه مــن األفضــل 
للرئيــس المقبــل أن يفكــر فــي كيفيــة إعــادة بنــاء التحالفــات التــي تضــررت فــي عهــد 

ترامــب.
وأعــرب نائــب الرئيــس الســابق عــن قناعتــه بأنــه شــخصية مناســبة لتولــي هــذه 
المهمــة، موضحــا أن لديــه تجربــة طويلــة فــي مجــال السياســات الخارجيــة وهــو التقــى 

كل الزعمــاء الكبــار فــي العالــم فــي الســنوات الـــ35 األخيــرة.

ضابط دانماركي يروي لحظة..تتمة
وتابــع، البعــض كان يحــاول التخفيــف عــن نفســه مــن خــالل ســرد بعــض النــكات، 

وآخــرون كانــوا يحضنــون بعضهــم البعــض، وكان هنــاك أيضــًا مــن يــذرف الدمــوع.
وقــال النقيــب الدانماركــي، ســقطت تســعة صواريــخ علــى القاعــدة األمــر الــذي أحــدث 

رعبــًا حقيقيــًا بيــن الجنــود.
وأضــاف النقيــب »جــون«، كانــت النكســات األولــى شــديدة لدرجــة أننــا كنــا متأكديــن 
مــن أننــا ســنرى دمــارًا واســعًا، واثنــاء تجولنــا رأينــا طائــرات هليكوبتــر مشــطورة الــى 

قســمين، وفجــوات كبيــرة جــدًا باألبنيــة.
ــر  ــة، تغي ــام مــن التجرب ــة أي ــون بضع ــود الدنماركي ــد أن قضــى الجن ــال: »اآلن بع وق
مزاجهــم ويســتمتعون فــي الكويــت بلعــب الــورق والتحــدث إلــى العائلــة فــي المنــزل، 
علمــاء النفــس فــي طريقهــم الــى الكويــت لمســاعدة الجنــود الدانماركييــن علــى 

ــة«. ــن هــذه التجرب ــي م التعاف

استمرار األزمة اإلنسانية في..تتمة
 تواصــل دول العــدوان امعانهــا وحصارهــا، عبــر القرصنــة البحريــة لعــدد مــن الســفن 

النفطيــة، واحتجــاز اكثــر مــن 231 الــف طــن مــن مادتــي البنزيــن والديــزل .
وقــال نائــب رئيــس مجلــس إدارة موانــئ البحــر األحمــر يحيــى شــرف الديــن: 
هنــاك مــواد غذائيــة وقمــح يتــم احتجازهــا لفتــرات تختلــف، عــدد الســفن يزيــد وينقــص 
بســبب وصــول الســفن الــى منطقــة اإلحتجــاز وإطــالق بعــض الســفن ولكــن بشــكل 
عــام يمكــن القــول بــأن ال تقــل عــن 10 او 12 ســفينة التــزال محتجــزة وهــذا الرقــم يصــل 

الــى 16 ســفينة فــي بعــض األحيــان.
ــدوان  ــف الع ــوات تحال ــا ق ــوم به ــي تق ــة الت االنعكاســات الســلبية للحصــار والقرصن
خاصــة قــوات ســعودية و اماراتيــة عــرض البحــر، تفاقمــت وزادت مــن معــدالت االمــراض 
واالوبئــة التــي فتكــت بالســكان وســط المدينــة جــراء منــع دخــول االدويــة والمحاليــل 

الطبيــة .
وضــع  عــن  بالحديــدة  الصحــة  مكتــب  مديــر  نائــب  الحــوري  خالــد  وتحــدث 

المستشــفيات فــي الســاحل الغربــي قائــاًل: المستشــفيات تحتــاج الــى المشــتقات 
النفطيــة، هنــاك نقــص فــي معــدات، نقــص فــي أدويــة وأكثــر تضــرر وحاجــة يوجــد فــي 
ــرة. ــرات متأخ ــدة وبفت ــرق بعي ــن ط ــا اال م ــمحون بإدخاله ــث ال يس ــة حي ــال األدوي مج
تجاهــل دول العــدوان للتصاريــح االمميــة التــي تعطــى للســفن للدخــول الــى مينــاء 

الحديــدة، اعتبــره الســكان زيــادة فــي معاناتهــم وتضييــق الخنــاق عليهــم .

إسبر وشيف: ال أدلة محددة..تتمة
ــة  ــى أدل ــس ال ــم يســتند الرئي ــى الســفارات، ل ــة عل ــات إضافي ــاك هجم ــون هن  تك

محــددة.
وبســؤاله عمــا إذا كان ضبــاط المخابــرات قدمــوا أدلــة ملموســة بشــأن هــذه المســألة، 

قــال: لــم أشــهد شــيئا، ولــم أتلــق شــيئا فيمــا يتعلــق بأربــع ســفارات.
تصريحــات وزيــر الدفــاع االميركــي هــذه تأتــي بعــد تصريحــات ترامــب لمحطــة 
»فوكــس نيــوز« التلفزيونيــة يــوم الجمعــة الماضــي، التــي رجــح فيهــا أن ايــران كانــت 
تنــوي اســتهداف أربــع ســفارات أميركيــة، عندمــا قــال ترامــب: »ســنبلغكم بأنهــا علــى 
األرجــح كانــت الســفارة فــي بغــداد.. يمكننــي أن أكشــف عــن أننــي أعتقــد أنهــا ربمــا 

ــع ســفارات”. ــت أرب كان
ــارك  ــه »م ــر دفاع ــل وزي ــن قب ــة »ترامــب« وبشــدة م ــرض مصداقي ــد تتع ــن جدي وم
إســبر«. حيــث بــرر »ترامــب« مقتــل الجنــرال قاســم ســليماني بنيــة األخيــر مهاجمــة 
ــه ال  ــر دفاعــه مــارك إســبر إن ــال وزي ــى األقــل، فيمــا ق ــع دول عل ســفارات بــالده فــي ارب

يــرى دليــال علــى ذلــك.
مــن جهتــه أكــد »آدم شــيف« رئيــس لجنــة المخابــرات فــي مجلــس النــواب، وهــو 
ديمقراطــي وعضــو بمجموعــة الثمانيــة، أن المجموعــة لــم تتلــق أي معلومــات بشــأن 
هجمــات محتملــة علــى أربــع ســفارات أميركيــة بقولــه: »لــم تناقــش مجموعــة الثمانيــة 

فــي أي إفــادة باســتهداف أربــع ســفارات تحديــدا”.
يشــار إلــى أن الرئيــس األمريكــي، دونالــد ترامــب، قــد صــرح ســابقا أن عمليــة قتــل 
قائــد »فيلــق القــدس« اإليرانــي، اللــواء قاســم ســليماني، نفذتهــا واشــنطن، ألنــه خطــط 
لتفجيــر إحــدى الســفارات األمريكيــة وتوجــب القضــاء عليــه. وهــذا األمــر أكــده أيضــا وزيــر 
الخارجيــة مايــك بومبيــو عندمــا قــال إن قاســم ســليماني، الــذي قتــل فــي غــارة أمريكيــة 

فــي العــراق، كان يخطــط لشــن هجمــات علــى ســفارات أميركيــة.
ونفــذت الواليــات المتحــدة، يــوم 3 ينايــر الجــاري، بأمــر مــن »ترامــب«، عمليــة 
عســكرية جويــة قــرب مطــار بغــداد أســفرت عــن اإلغتيــال الجبــان واإلجرامــي للفرســق 
قاســم ســليماني، قائــد »فيلــق القــدس« التابــع لحــرس الثــورة االســالمية، ونائــب قائــد 

الحشــد الشــعبي الفريــق أبــو مهــدي المهنــدس، ومرافقيهمــا.

السفير العراقي: ال نعترف..تتمة
ــص  ــا يخ ــاءات فيم ــتحصال إعف ــن اس ــن م ــراق تمك ــي »الع ــفير العراق ــح الس وأوض
ــك،  ــران كذل ــراق ومهــم بالنســبة إلي ــوي بالنســبة للع ــة ألن هــذه أهــم مــورد حي الطاق
واألن المباحثــات مســتمرة بيــن البلديــن لمواصلــة التبــادل التجــاري بيــن البلديــن دون 
ــر  ــرى غي ــة أخ ــادالت أو بطريق ــر التب ــة أو عب ــة المحلي ــا بالعمل ــدوالر أم ــى ال ــوء إل اللج

ــران«. ــى إي ــة عل ــات األمريكي ــات بالعقوب ــر العالق ــى ال تتأث ــدوالر حت ال

جهانغيري: االنتقام الحقيقي لدم..تتمة
مــن جهتــه اشــار خميــس الــى اهميــة الزيــارة خاصــة فــي هــذا التوقيــت حيــث ان 
المنطقــة تمــر بظــروف خاصــة بمــا شــهدتها مــن احــداث مؤكــدا علــى عمــق العالقــات 

االيرانيــة الســورية.
وقــال رئيــس الــوزراء الســوري عمــاد خميــس ان ســوريا ســتقدم الــى الشــهيد 

الفريــق قاســم ســليماني قائــد فيلــق القــدس اعلــى وســام ســوري.
واضــاف خميــس ان الرئيــس الســوري بشــار االســد ســيقدم هــذا الوســام الــى 

الشــهيد ســليماني تكريمــا لخدماتــه.
وبحــث جهانغيــري ورئيــس مجلــِس الــوزراء الســوري عمــاد خميــس فــي االجتمــاع 
ــة وجــرت مراســم  ــة والدولي ــا اإلقليمي ــة، وأهــم القضاي ــات الثنائي ــز العالق ــي تعزي الثنائ

اســتقبال رســمية لخميــس فــي قصــر ســعدآباد.
ــى رأِس  ــران عل ــى طه ــاد خميــس ال ــوزراِء الســوري عم ــِس ال ووصــل رئيــس مجل
وفــد رفيــِع المســتوى يضــم وزيــري الخارجيــة وليــد المعلــم، ووزيــر الدفــاع العمــاد علــي 

عبــد اهلل أيــوب.
واســتقبل النائــب االول لرئيــس الجمهوريــة رســميا فــي مجمــع ســعد ابــاد الثقافــي 

- التاريخــي، رئيــس وزراء ســوريا » عمــاد خميــس«.

قائد شرطة طهران يفّند..تتمة
ــا خــالل التجمعــات )الســبت واالحــد(،  ــار اطالق ــق الن ــم تطل واضــاف، ان الشــرطة ل

النهــا تعتمــد رحابــة الصــدر وضبــط النفــس فــي تعاملهــا.
وفــي الــرد علــى ســؤال حــول االوضــاع االمنيــة فــي طهــران قــال العميــد رحيمــي، ان 

االوضــاع االمنيــة فــي العاصمــة جيــدة وليســت هنالــك اي مشــكلة خاصــة.
واشــار الــى الدعايــة االعالميــة الواســعة والمحمومــة التــي تقــوم بهــا الزمــر المعاديــة 
والمناهضــة للثــورة اثــر حادثــة ســقوط الطائــرة االوكرانيــة وقــدم المواســاة الســر الضحايــا 
ــع  ــان جمي ــوا ب ــزاء ان يعلم ــؤالء االع ــى ه ــه عل ــاف، ان ــادث واض ــي الح ــوا ف ــن قض الذي
ــر نفســها شــريكة فــي  ــي تعتب مســؤولي القــوات المســلحة ومنهــا قــوى االمــن الداخل

هــذا العــزاء الننــا نحــن فــي القــوات المســلحة فدائيــون وخــدام لهــذا الشــعب.

هل جزاء االحسان..تتمة
سماحته به أن تكونوا بمستوى الرد للجميل كجزء من الرد.

لكــن مــا كان مؤســفا وبــدل ان تــردوا االحســان باالحســان كمــا يقــول المثــل الكــردي 
»تــاوان خــوى خــوى يــه« وفقتــم متفرجيــن وكأن الحــدث ال يعنيكــم وكان اقــل االيمــان 
ان تنــددوا بالجريمــة؟ وهــذا لــم تفعلــوه بــل ذهبتــم الــى ابعــد مــن ذلــك لالســاءة الــى 
ــى الشــعب  ــة وحت ــع شــعوب المنطق ــو اســاءة لجمي ــذي ه ــة ال ســماحة ســيد المقاوم
الكــردي الــذي ينظــر اليــه كمقــاوم كبيــر للمشــاريع االميركيــة والصهيونيــة الــذي يصــب 

لصالــح شــعوب المنطقــة.
لكــن مــا هــو مؤكــد ومتيقــن ان لــدم هــؤالء الشــهداء بــركات وثمــار عظيمــة 
ــه  ــا قدمت ــدي، فم ــو مه ــدس اب ــن الشــهيدين الحــاج ســليماني والمهن وخاصــة هذي
ايــران االســالمية فــي هــذا المجــال مــن صــورة جديــدة مــن خــالل التشــييع اذهــل 
العالــم وارهــب اميــركا فــي نفــس الوقــت لتبتلــع صفعــة االنتقــام الــذي كســر هيبتهــا 
وتظهــر ايــران هــذه المــرة كقــوة عظمــى بعــد ان تحــدت اميــركا وكل القــوى الحليفــة 

معهــا طــوال اكثــر مــن اربعــة عقــود.
أمــا مــا يهمنــا مــن هــذا الحديــث هــو ثمــار دم هذيــن الشــهيدين الكبيريــن ورفاقهمــا 
االبطــال فــي العــراق وهــو مــا يتعلــق بموضوعنــا حيــث اتضحــت الصــورة تمامــا للعراقيين 
مــن هــو مــع العــراق المســتقل و ســيادته وعزتــه والدفــاع عــن اعراضــه ومــن هــو معــارض 
لذلــك؟! خاصــة للجمهوريــن الكــردي والســني اثــر مصادقــة مجلــس النــواب علــى اخــراج 

المحتــل وغيــاب نوابهــم المتعمــد للجلســة.
واليــوم فــان هــذان المكونــان كجمهــور وليــس ساســة امــام اختبــار تاريخــي صعــب  
يرســم لهــم حياتهــم المســتقبلية فــي ظــل ارادتهــم المســتقلة، فــان أردوا العزة والســيادة 
فليعلنــوا مواقفهــم بعيــدا عــن ساســاتهم الذيــن ينتقلــون حســب الظــروف مــن موقــع 

الــى موقــع وراء مصالحهــم الشــخصية.

العراق يدرس شراء "إس 400" من روسيا
ــة، أمــس  ــة العراقي ــاع النيابي ــة االمــن والدف ــي لجن وكاالت:- كشــف عضــو ف
االثنيــن، أن الســلطات العراقيــة تــدرس شــراء األنظمــة الروســية للدفــاع الجــوي 

بعيــدة المــدى "إس-400".
وقــال النائــب العراقــي كريــم عــالوي، لصحيفــة "وول ســتريت جورنــال": 
"نحتــاج إلــى أنظمــة دفــاع جــوي قويــة، وقــد خيــب ظننــا األمريــكان عــدة مــرات، 

ــة". ــر األســلحة الالزم ــي توفي ــوا المســاعدة ف ــم يقدم ل
وأضــاف النائــب أنــه قبــل ثالثــة أشــهر، زار ممثــل بغــداد روســيا إلجــراء 
محادثــات للحصــول علــى "إس-400"، لكــن األزمــة السياســية فــي العراق واســتقالة 
رئيــس الــوزراء أوقفــت المفاوضــات اآلن، علــى خلفيــة توتــر الوضــع بشــكل حــاد 
فــي الشــرق األوســط والمطالبــة بمغــادرة القــوات األجنبيــة للعــراق، أذن برلمــان 
البــالد لرئيــس الــوزراء الجديــد بشــراء أنظمــة الدفــاع الجــوي "مــن روســيا أو مــن 

أي مصــدر آخــر".
وبحســب وكالــة ســبوتنك الروســية، فقــد أعلــن رئيــس لجنــة الدفــاع واألمــن 
ــا  ــداد اســتأنفت مفاوضاته ــت ســابق، أن بغ ــي وق ــان محمــد رضــا، ف ــي البرلم ف
مــع موســكو حــول شــراء أنظمــة "إس-300". يحــاول العــراق شــراء أنظمــة الدفــاع 
الجــوي الروســية منــذ عــام 2017، لكــن التهديــد بفــرض عقوبــات اقتصاديــة مــن 

قبــل الواليــات المتحــدة مــا زال يعيــق المفاوضــات.

سلطات السعودية تواصل مضايقة الناشطة 
الهذلول وعائلتها

وكاالت:- كشــف حســاب "معتقلــي الرأي"الســعودي المعــارض، عــن مواصلــة 
الســلطات الســعودية التعنــت ضــد أســرة الناشــطة المعتقلــة "لجيــن الهذلــول".

ونقــل الحســاب عــن "لينــا الهذلــول" شــقيقة "لجيــن"، قولهــا إن "إدارة الســجن 
قبلــت أن يأخــذ والــدي رســالتين مــن لجيــن كتبتهمــا للمحكمــة ولهيئــة حقــوق 

اإلنسان".
وأضافــت "فــور خروجــه مــن الســجن، كلمتــه اإلدارة و طلبــت منــه أن يرجــع 
قائليــن إن لجيــن طلبــت مقابلتــه، حيــن عــاد أخــذوا منــه الرســالتين عنــوة وقالــوا 

أمــن الدولــة يريدهمــا".
وتقبــع الناشــطة الســعودية "لجيــن الهذلــول" فــي ســجون النظــام الســعودي 
ــوق  ــات عــن حق ــن الناشــطات المدافع ــدد م ــب ع ــى جان ــار 2018، إل ــذ مايو/أي من
النســاء، وبــدأت محاكمتهــا فــي مــارس/آذار 2019، لكــن منــذ أبريل/نيســان توقفــت 

إجــراءات المحاكمــة، وتحولــت إلــى ســجن انفــرادي.
وفــي أغســطس/آب الماضــي، قالــت عائلــة الناشــطة الســعودية إّن الســلطات 
عرضــت اإلفــراج عنهــا مقابــل نفيهــا فــي تســجيل فيديــو تعرضهــا للتعذيــب 

واإلســاءة الجنســية فــي الســجن، وهــو مــا يبــدو أنهــا رفضتــه.

اعتداء الشرطة على مسلم ببريطانيا 
رغم تعاونه

وكاالت:- كشــف فيديــو ســجلته كاميــرا مراقبــة، وتداولــه نشــطاء، اعتــداء أفــراد 
ــي أحــد الشــوارع، رغــم  ــاء ســيره ف ــى مســلم، أثن ــة عل مــن الشــرطة البريطاني

استســالمه لــدى تلقيــه أمــرا منهــم بذلــك.
ورفــع الشــاب يديــه فــي الهــواء، ثــم انبطــح أرضــا، اســتجابة للشــرطة، لكــن 

أفرادهــا اعتــدوا عليــه بضــرب وحشــي رغــم ذلــك.
ووقــع الحــادث قبــل أيــام كمــا يظهــر تاريــخ التســجيل، ولــم يتســنّ علــى الفــور 
ــف وزارة الداخليــة البريطانيــة ممــا تعــرض لــه،  معرفــة ســبب توقيفــه، أو موق

وســط مخــاوف فــي المملكــة المتحــدة مــن تصاعــد العنصريــة.

على يد الحرفيين االيرانيين..

إكمال تذهيب وإعادة إعمار ايوان مرقد 
أبي الفضل العباس )ع( في كربالء

طهران-فــارس:- أكمــل الحرفيــون االيرانيــون مشــروع تذهيــب وإعــادة إعمــار 
ايــوان مرقــد أبــي الفضــل العبــاس )ع( فــي كربــالء المقدســة بالعــراق.

وتــم وضــع بالطــات فــي اســفل االيــوان كمــا تــم تذهيــب ســقف 
االيــوان وأعيــد إعمــاره باســتخدام بالطــات منقوشــة بآيــات مــن 

ــم. ــرآن الكري الق
ومــزج فــي البالطــات المســتخدمة فــن الفسيفســاء مــع الزخــارف اإلســالمية 
واأللــوان المنســجمة لتضيــف جماليــة تجمــع بيــن التقليــد والحداثــة. ومــع 
ــر  ــاس )ع( أكث ــي الفضــل العب ــد أب ــاء مرق ــات بن اكتمــال انجــاز هــذا المشــروع ب

ــة ممــا مضــى. صيان

تدشين مشاريع بتروكيمياوية بقيمة 
2 مليار دوالر في البالد

للصناعــات  الوطنيــة  للشــركة  التنفيــذي  المديــر  أعلــن  طهران-فــارس:- 
البتروكيمياويــة بهــزاد محمــدي ، عــن تدشــين مشــاريع بتروكيمياويــة بمليــاري 

دوالر حتــى 20 مــارس/آذار 2020.
ــة الثانيــة مــن  وأضــاف محمــدي فــي تصريــح امــس االثنيــن، بــان المرحل
مشــروع "تخــت جمشــيد" فــي ماهشــهر جنــوب غربــي البــالد، والــذي يشــمل 
ــينها  ــيتم تدش ــن رابر(س ــي بوتادي ــة) البول ــاط االولي ــادة المط ــاج م ــدة انت وح

اليــوم الثالثــاء.
واشــار أنــه وبتدشــين المرحلــة الثانيــة ســتبلغ طاقة انتــاج المنتجات 
البوليمريــة الخاصــة )بــي بــي آر(، 55 الــف طــن ســنويا، حيث تســتخدم 
االطــارات  صناعــة  خصوصــا  التكميليــة  البتروكيماويــة  بالصناعــات 
والمطــاط، كمــا أنهــا ســتغني ايــران عــن اســتيراد البوليمــرات الخاصــة 

مــن الخــارج.


