
2 شؤون محلية

التحرير

األخبار القصيرة

الخميس 27 جمادي االول ، 1441 هـ ق 3 بهمن 1398 هـ ش، 23 كانون الثاني 2020مالعدد )10332( السنة االربعون

جهانغيري يهنئ بانتخاب رئيس وزراء جديد في روسيا
ــى  ــاء ال ــري امــس االربع ــة اســحاق جهانغي ــرق النائــب االول لرئيــس الجمهوري ــا:- اب طهران-ارن
رئيــس الــوزراء الروســي المنتخــب حديثــا "ميخائيــل فالديميروفيــج ميشوســتين"، مهنئــا فيهــا االخيــر 

بمناســبة تســلم مهامــه الجديــدة.

الخارجية تشكك بصدق نوايا الحكومة الكندية بالحرص على مصلحة االيرانيين
ــا  ــدق نواي ــوي بص ــاس موس ــة االيرانيــة عب ــم الخارجي ــدث باس ــكك المتح ــارس:- ش طهران-ف

ــن. ــا االيرانيي ــة الرعاي ــى مصلح ــرص عل ــر بالح ــي التظاه ــة ف ــة الكندي الحكوم
واضــاف موســوي، ان كانــوا صادقيــن فليتخــذوا اجــراءات وياخــذوا المقترحــات التــي قدمــت لهــم 
علــى محمــل الجــد لدعــم شــؤون هــؤالء االعــزاء ســواء فــي قضيــة )الطائــرة المنكوبــة( او الخدمــات 

التــي يحتاجونهــا )االيرانيــون المقيمــون فــي كنــدا( بصــورة روتينيــة.

طهران وكابول تؤكدان تعزيز العالقات بينهما
ــد  ــي االســبق، حام ــس االفغان ــان والرئي ــادر اميني ــول به ــدى كاب ــد ســفيرنا ل ــارس:- أك طهران-ف

ــل. ــران وكاب ــن طه ــا بي ــة وتطويره ــات الودي ــز العالق ــرزاي، ضــرورة تعزي ك

الغارديان: فضيحة قرصنة ولي عهد السعودية لهاتف جيف بيزوس مؤسس أمازون

مفتي داعش الدموي وهابي تخرج 
من »جامعة اسالمية« في  السعودية

خلــف هــذه البدانــة والكهولــة التــي بــدا عليهــا 
اإلرهابــي شــفاء النعمــة فــي الصــور التــي  تداولتهــا 
مواقــع التواصــل االجتماعــي، يقبــع إرهابــي خطيــر 
ــو  ــة، فه ــاوى  تشــددا ودموي ــر الفت مســؤول عــن أكث
ــي  ــدى داعــش، ارهاب ــت ل ــن ومنظــر ومف ــم دي عال
خطيــر ومتحــدث  مــراوغ، متــزوج ولــه خمســة ابنــاء 

احدهــم مفــتٍ تكفيــري فــي التنظيــم اإلرهابــي. 
عمــل النعمــة إمــام وخطيــب جامــع الشــهيد مــازن 
ومديــر مركــز امــام اليقيــن، ويلقــي  الخطــب الدينيــة 
أيضــا فــي جامــع المفتــي فــي حــي 17 تمــوز الــذي يعتبــر 

ــم داعــش االرهابــي.  ــع لتنظي ــاء التاب ــر  االفت ســابقا مق
ويقــول االرهابــي فــي معــرض اعترافاتــه امــام قاضــي 
محكمــة تحقيــق نينــوى المختصــة  بقضايــا االرهــاب انــه 
خريــج الجامعــة االســالمية الكائنــة فــي المدينــة المنــورة 
فــي  الســعودية 1984، مؤمــن بالفكــر الســلفي، عُيّــن 
فــي مدرســة الراشــدين فــي عجمــان  االماراتيــة واســتمر 

لثالثــة اشــهر حتــى عودتــه الــى البــالد. 
وأضــاف »عــام 2007 ســافرت الــى مدينــة مكــة ألداء 
مصطفــى  ابــو  والتقيــت  باإلرهابــي  العمــرة  مناســك 
النجمــاوي وهــو موصلــي مقيــم فــي لنــدن متشــدد فكريــا 
 وتناقشــنا فــي امــور دينيــة شــرحت فيهــا اوضــاع الموصــل 
لالمريــكان  ووالئهــا  القــوات  العراقيــة  تواجــد  وتفاصيــل 
وتحدثنــا عــن دور الفصائــل الجهاديــة ومنحنــي مبلــغ قــدره 
  6000 االف دوالر امريكــي وطلــب انفاقهــا علــى الجماعــات 
المســلحة ولــدى رجوعــي الــى الموصــل التقيــت بعناصــر 

ــم«. ــغ عليه ــع المبل ــت بتوزي ــلحة وقم ــات المس الجماع
وتابــع »فــي العــام نفســه ذهبــت مــرة اخــرى الــى 
ايضــا  والتقيــت  بالنجمــاوي  الحــج  ألداء  الســعودية 
ــد اهلل الغنيمــان وهــو  ــى المدعــو الشــيخ عب ــي عل وعرفن
ــن  ــي وع ــات عن ــك معلوم ســعودي  الجنســية وكان يمتل

آالف  دوالر«. بأربعــة  االخيــر  وزودنــي  معتقداتــي 

كشــفت صحيفــة الغارديــان أن الهاتــف المحمــول 
لرئيــس شــركة أمــازون جيــف بيــزوس قــد تعــرض 
مــن  رســالة  تلقيــه  بعــد   2018 عــام  فــي  الختــراق 
الحســاب الشــخصي لولــي العهــد الســعودي محمــد 

ــس اب”. ــق “وات ــى تطبي ــن ســلمان عل ب
ــفرة مــن  ــة أن الرســالة المش وأكــدت الصحيف
ســلمان  بــن  محمــد  اســتخدمه  الــذي  الرقــم 
تضمنــت ملفــًا ضــارًا تســلل إلــى هاتــف أغنــى رجــل 
فــي العالــم، وفقــًا لنتائــج تحقيقــات رســمية رقميــة.
المحتمــل  »مــن  أنــه  التحقيقــات  ووجــدت 

جــدًا« أن تكــون عمليــة االختــراق إلــى الهاتــف قــد 
نجمــت عــن ملــف فيديــو مُطعّــم بفيروســات، قــد 
ــعودي،  ــد الس ــي العه ــاب ول ــن حس ــاله م ــم ارس ت
إلــى بيــزوس، مالــك صحيفة«واشــنطن بوســت«.

وكان الرجــالن يتبــادالن علــى مــا يبــدو رســائل 
ــن  ــار م ــو/ أي ــن شــهر ماي ــوم األول م ــي الي ــة ف ودي
ــر المرغــوب  ذلــك العــام، حينمــا تــم زج الملــف غي
»الغارديــان«  إلــى  تحدثــت  لمصــادر  وفقــًا  فيــه، 

ــة. ــن الهوي ــدم الكشــف ع بشــرط ع
وكشــفت التحقيقــات أنــه تــم ســرقة كميــات كبيــرة 

مــن البيانــات مــن هاتــف بيــزوس فــي غضــون ســاعات، 
وذكــرت الصحيفــة إنهــا ال تملــك معلومــات بشــأن مــا تــم 

اخــذه مــن الهاتــف أو كيــف تــم اســتخدامها.
ومــن المتوقــع أن يثيــر هــذا الكشــف االســتثنائي 
لــه  قــد يكــون  المســتقبل  فــي  الســعودية  بــأن ملــك 
دور شــخصي فــي اســتهداف مؤســس شــركة أمــازون 
ــتريت«  ــن »وول س ــات م ــن التداعي ــر م ــة، الكثي األمريكي
إلــى »وادي الســيلكون«، كمــا يمكــن أن تقــوض هــذه 
الفضيحــة الجهــود المزعومــة لولــي العهــد الســعودي فــي 
جــذب المزيــد مــن المســتثمرين الغربييــن إلــى المملكــة.

خالل كلمته أمام اجتماع المجلس االعلى للثورة الثقافية..

رئيس الجمهورية: الحضور الجماهيري الواسع في تشييع الشهيد سليماني افشل المؤامرات االميركية

الشعوب تعرف بثقافاتها ال بجيوشها المتطورة..

طهران تنتقد قرار سيئول ارسال قوة عسكرية للمنطقة 
وتحريفها اسم الخليج الفارسي

انقرة: نسعى لتطوير عالقاتنا مع طهران 
في مواجهة الحظر االميركي

استشهاد قائد عسكري في محافظة خوزستان
آبــادان- ارنــا:- استشــهد النقيــب عبدالحســين مجدمــي قائــد منظمــة التعبئــة التابعــة لحــرس الثــورة االســالمية فــي مدينــة دارخويــن 

التابعــة لقضــاء شــادكان بمحافظــة خوزســتان فــي حــادث ارهابــي.
وقــال حاكــم قضــاء شــادكان التابعــة لمحافظــة 
مجدمــي  النقيــب  ان  االربعــاء  امــس  خوزســتان 
استشــهد مســاء الثالثــاء امــام منزلــه اثــر تعرضــه 

الطــالق نــار مــن قبــل مجهوليــن.
التحقيقــات  ان   ، شــادكان  قضــاء  حاكــم  واكــد 

الفاعليــن. عــن  للكشــف  جاريــة 
70 كيلومتــرا  ويقــع قضــاء شــادكان علــى بعــد 
اهــواز مركــز محافظــة خوزســتان. جنــوب مدينــة 

ابالغ قانون "جرائم ومؤامرات 
اميركا" للتنفيذ

طهران-فــارس:- ابلــغ الرئيــس حســن روحانــي، 
أقــره  الــذي  اميــركا"  ومؤامــرات  "جرائــم  قانــون 
ــة  ــى وزارات التربي ــس الشــورى االســالمي، ال مجل
والتعليــم، العلــوم واالبحــاث والتقنيــة، ووزارة الصحــة 

ــي. ــم الطب ــالج والتعلي والع
واســتنادا الــى المــادة 123 مــن دســتور الجمهوريــة 
ــزام  ــون ال ــة "قان ــس الجمهوري ــغ رئي االســالمية ، ابل
ــي  ــركا " ف ــرات أمي ــم ومؤام ــد جرائ ــة بتحدي الحكوم
الــى  والجامعــات"،  للمــدارس  الدراســية  المناهــج 
وزارات التربيــة والتعليــم، العلــوم واالبحــاث والتقنيــة، 

ــي. ــم الطب ــالج والتعلي ووزارة الصحــة والع

وزارة الصحة تنفي انتقال فيروس 
كورونا من الصين

طهران-فــارس:- نفــى مســؤول بــوزارة الصحــة 
انتقــال فيــروس كورونــا الــذي يســبب مــرض االلتهــاب 

التنفســي الحــاد مــن الصيــن الــى داخــل البــالد.
حســيم  االمــراض  قســم  رئيــس  وقــال 
عرفانــي: وفقــا لالنظمــة الصحيــة الدوليــة ، يجب 
تحديــث القوانيــن المتعلقــة باألمــراض بطريقــة 
األمــراض  لنشــوء  ارضيــة  ايجــاد  حتــى  تمنــع 
العالقــات  فــي  المتعلقــة بالســالمة  واألحــداث 

الدوليــة دون تقييــد حركــة الســفر.
واضــاف: مــا حــدث فــي الصيــن هــو عــدوى 
فيروســات  عائلــة  فــي  الظهــور  حديــث  التهــاب 
ــي  ــا ف ــرد الشــائعة ، بم ــزالت الب ــن ن ــا وضم كورون
ذلــك فيــروس كورونــا والســارس، والتــي بــدأت فــي 
جنــوب شــرق آســيا فــي عــام 2003 ، حيــث وردت 

تقاريــر مــن جميــع أنحــاء العالــم.
ــالغ  ــم اإلب ــة ت ــابيع الماضي ــي األس ــاف: ف واض
عــن نــوع مــن فيــروس كورونــا فــي الصيــن أدى 
إلــى إصابــة شــديدة فــي الجهــاز التنفســي وتوفــي 

شــخصان حتــى اآلن.
واوضــح عرفانــي، لــم تعلــن منظمــة الصحــة 
العالميــة أن المــرض يمثــل أزمــة صحيــة دوليــة، 
االجــراءات  اتخذنــا  الحــال  بطبيعــة  مضيفــا: 
المطلوبــة واجرينــا المراســالت مــع مطــار اإلمــام 
ــوم  ــران للعل ــة طه ــي وجامع ــي )رض( الدول الخمين
ــة  ــي لمراقب ــز الطب ــة ، المســؤولة عــن المرك الطبي

الحــدود فــي هــذا المطــار.
مــع  التنســيق  تــم  انــه  الــى  واشــار 
لتقديــم معلومــات  الحدوديــة  المنافــذ  باقــي 
للمواطنيــن المســافرين إلــى الصيــن وجنــوب 
شــرق آســيا، عــن المــرض وطــرق نقلــه والوقاية 

منــه عنــد المغــادرة.
وحــول احتمــال انتقــال هــذا الفيــروس إلــى 
ايــران، قــال مديــر قســم االمــراض بــوزارة الصحــة 
ــي  ــأن، ويمكنن ــذا الش ــق به ــد أي قل ــال: ال يوج قائ
أن أؤكــد أنــه ال توجــد اي حالــة باالصابــة بهــذا 

الفيــروس فــي البــالد.

سياستنا مبنية على ارساء العالقات الجيدة مع الجيران..

واعظي: العالقة مع الرياض ال ينبغي ان تكون 
مماثلة للعالقة بين طهران وواشنطن

في اجتماع المجلس االعلى للثورة الثقافية..

تسمية الجائزة العالمية للتضحية 
باسم "الشهيد سليماني"

للثــورة  االعلــى  المجلــس  اميــن  اعلــن  طهران-ارنــا:- 
الثقافيــة ســعيد رضــا عاملــي عــن مصادقــة المجلــس علــى 
تســمية الجائــزة العالميــة للتضحية باســم "الشــهيد ســليماني".

اجتمــاع  حــول  لــه  تصريــح  فــي  عاملــي  وقــال 
المجلــس االعلــى للثــورة الثقافيــة ، ان اعضــاء المجلــس 
صادقــوا علــى تســمية الجائــزة العالميــة للتضحيــة والتــي 
اقترحهــا الشــهيد ســليماني، باســم "الشــهيد ســليماني" 
ــي. ــد الدول ــى الصعي ــن عل ــى المضحي ــا ال ــم تقديمه ليت

الشــكر  وجهــوا  المجلــس  اعضــاء  بــان  واوضــح 
والتقديــر للشــعب االيرانــي لمشــاركته الملحميــة فــي 
ــاء  ــذي ج ــد ســليماني وال مراســم تشــييع الشــهيد القائ
وتعدديتــه  اطيافــه  بــكل  الشــعب  وفــاء  عــن  تعبيرهــا 
ــورة االســالمية الســامية. ــة الهــداف الث ــة والثقافي القومي

الصناعــة  وزيــر  أعلــن  طهران-فــارس:- 
والتكنولوجيــا التركــي مصطفــى وارانــك عــن جهــود 
ومســاعدة  إيــران  مــع  العالقــات  لتطويــر  أنقــرة 

. االميركــي  الحظــر  مواجهــة  فــي  طهــران 
ودعــت الحكومــة التركيــة بعــد مضــي أســبوعين 

علــى فــرض الحكومــة األميركيــة 
إلــى   ، إيــران  علــى  حظــر جديــد 
لدعــم  إيــران  مــع  التعــاون  زيــادة 

اإلقليميــة. المشــاكل  تســوية 
وحســب تقريــر موقــع »احــوال« 
الصناعــة  وزيــر  فــان  التركــي 
مصطفــى  التركــي  والتكنولوجيــا 
وارانــك قــال عقــب اجتماعــه مــع نائــب 
الجمهوريــة ســورنا ســتاري  رئيــس 
فــي أنقــرة ، إن الحكومتيــن التركيــة 
واإليرانيــة علــى اتصــال وثيــق وتســعيان الــى تطويــر 
عالقاتهمــا فــي مختلــف المجــاالت والســيما علــى صعيــد 

. والتقنيــة  العلميــة  القضايــا 
مــن جهــة اخــرى اكــد ســتاري ونظيــره التركــي »فــؤاد 
اوكتــاي« علــى ضــرورة التســريع فــي الجهــود المشــتركة 
لرفــع مســتوى التعــاون العلمــي والتجــاري بيــن البلديــن.

جــاء ذلــك خــالل اللقــاء بيــن ســتاري واوكتــاي 
امــس االربعــاء فــي مجمــع رئاســة الجمهوريــة التركيــة 
ــراك بمــن  ــرة؛ حضــره جمــع مــن المســؤولين االت بانق
ورئيــس  والتقنيــة،  الصناعــات  وزيــر  فيهــم مســاعد 
الــى  منظمــة الدراســات العلميــة والتقنيــة التركيــة، 

جانــب ســفيرنا لــدى تركيــا »محمــد فرازمنــد«.

اكــد  طهران-ارنــا:- 
رئيــس الجمهوريــة حجــة 
روحانــي  االســالم حســن 
الجماهيــري  الحضــور  ان 
مراســم  خــالل  الواســع 
الشــهيد  الفريــق  تشــييع 
ورفــاق  ســليماني  قاســم 
ــف المــدن  ــي مختل ــه ف درب
ــة، افشــل  ــة والعراقي االيراني
مؤامــراة امريــكا الراميــة الــى 

البلديــن. بيــن  الوقيعــة 
وفــي تصريــح خــالل اجتمــاع المجلــس االعلى 
بالمشــاركة  روحانــي  اشــاد   ، الثقافيــة  للثــورة 

الجماهيريــة الواســعة فــي مراســم التشــييع التــي 
اقيمــت للشــهيد ســليماني فــي ارجــاء البــالد؛ 
المؤامــرات  فشــل  الــى  ادى  ذلــك  ان  مؤكــدا 

االمريكيــة. الفتنويــة 
ــود  ــة، ان الحش ــس الجمهوري ــاف رئي واض
المهيبــة  التشــييع  مراســم  فــي  المشــاركة 
التــي جابــت المــدن االيرانيــة وايضــا العاصمــة 
العراقيــة بغــداد وكربــالء والنجــف االشــرف، 
القائــد  هــذا  لجهــود  تقديرهــا  عــن  عبّــرت 

الــى  ادى  الــذي  االمــر  العظيــم؛  االســالمي 
فشــل الواليــات المتحــدة فــي الحصــول علــى 
تاييــد حتــى مــن جانــب حلفائهــا لجريمــة 

اغتيــال الشــهيد ســليماني.
وتابــع: كمــا ان عــددا مــن قــادة الــدول االوروبيــة 
اعربــوا خــالل اتصاالتهــم الهاتفيــة عــن اســفهم 
ــب  ــن جان ــذا االجــراء م ــن ه ــذا الحــادث؛ واصفي له

ــة. ــر للمنطق ــه خطي ــكا بان امري
واقعــة  خلفيــة  علــى  انــه  روحانــي،  واكــد 
ابــدى  الجبانــة  ســليماني  الشــهيد  اغتيــال 
الــراي العــام العالمــي ونخــب العالــم االســالمي 
والســيما دول الجــوار ردود فعــل واضحــة تعزيــزا 

لنهــج المقاومــة والصمــود.
ــه ، تطــرق  ــن تصريحات ــب آخــر م ــي جان وف
رئيــس الجمهوريــة الــى حــادث تحطــم الطائــرة 
مشــاعر  مثمّنــا  بطهــران؛  المؤلــم  االوكرانيــة 
قدمهــا  التــي  »الجيــدة«  والتضامــن  المواســاة 
هــذا  ضحايــا  عوائــل  الــى  االيرانــي  الشــعب 

الحــادث المريــر.

باســم  المتحــدث  انتقــد  طهران-ارنــا:- 
الخارجيــة عبــاس موســوي، قــرار كوريــا الجنوبيــة 
المنطقــة وتحريفهــا  الــى  إرســال قــوة عســكرية 

الفارســي. الخليــج  اســم 
التواصــل  موقــع  علــى  لــه  تغريــدة  وفــي 
االجتماعــي »تويتــر« ، أشــار موســوي الــى تحريــف 
الخليــج  اســم  الجنوبيــة  الكوريــة  الدفــاع  وزارة 
ــة  ــاع الكوري ــت وزارة الدف ــب: إن كان الفارســي، وكت
التاريخــي  االســم  حتــى  تعــرف  ال  الجنوبيــة 
للخليــج الفارســي، فبــأي معرفــة ومبــرر تريــد ارســال 

قــوة عســكرية الــى هــذه المنطقــة؟! .
الحقائــق  وتقبــل  المتبــادل  االحتــرام  ان  واضــاف: 
يمثــل االســاس فــي العالقــات بيــن الشــعوب المتحضــرة.

مــن جهــة اخــرى  صــرح موســوي، ان األســلحة 

المتطــورة والجميلــة ال تؤثــر قــط فــي صناعــة التــراث 
ــعوب  ــة الش ــي معرف ــل ينبغ ــاني، ب ــي واالنس الثقاف

مــن خــالل ثقافاتهــا ال بجيوشــها المتطــورة.

السعودية تعلن انفتاحها على إجراء 
محادثات مع إيران

الســعودي،  الخارجيــة  وزيــر  قــال  طهران-العالــم:- 
ــاض منفتحــة  ــاء، إن الري ــن فرحان،امــس األربع فيصــل ب

ــران. ــع إي ــات م ــى المحادث عل
وكالــة  مــع  مقابلــة  فــي   ، فرحــان  بــن  وأعــرب 
»رويتــرز« مــن دافــوس، عــن ســعادة المملكــة بتجنــب 
التصعيــد مــع إيــران قائــال: هنــاك »دول كثيــرة عرضــت 
أن  مؤكــدا  إيــران«،  مــع  المحادثــات  فــي  الوســاطة 

المحادثــات. علــى  منفتحــة  »المملكــة 

،محمــود  روحانــي  الرئيــس  مكتــب  مديــر  وكان 
واعظــي، قــال فــي وقــت ســابق، إنــه »ينبغــي علــى إيــران 

والســعودية أن تعمــال معــا لحــل المشــكالت«.
الخارجيــة محمــد  أعــرب وزيــر  مــن جانبــه، 
جــواد ظريــف فــي وقــت ســابق، عــن اســتعداد 

الســعودية. مــع  للحــوار  إيــران 
الهنــد  توســط  إمكانيــة  حــول  ســؤال  علــى  وردا 
لتســوية الخالفــات بيــن إيــران والســعودية، قــال ظريــف، 
فــي كلمــة أمــام رجــال األعمــال الهنــود فــي مومبــاي، يــوم 
الجمعــة الماضــي: »إن إيــران علــى اســتعداد للحــوار مــع 
ومســتعدة  الفارســي  الخليــج  دول  ووســائر  الســعودية 
لتقديــم مقترحــات علــى صعيــد األمــن فــي المنطقــة 
والســيما فــي مضيــق هرمــز وقــد قدمنــا مبــادرات إلقــرار 

ــز«. ــق هرم ــي مضي ــالم ف ــن والس األم

ــارس:- اعتبر  طهران-ف
رئيــس  مكتــب  مديــر 
محمــود  الجمهوريــة 
واعظــي بــان العالقــة بيــن 
طهــران والريــاض ليســت 
طهــران  بيــن  كالعالقــة 
بــان  مؤكــدا  وواشــنطن، 
مبنيــة  ايــران  سياســة 
ــى اســاس ارســاء  ــا عل دوم
مــع  الجيــدة  العالقــات 
الجيــران ومنهــا الســعودية.

وفــي تصريــح ادلــى 
بــه للصحفييــن امــس االربعــاء قــال واعظــي، لــم 
يكــن مــن المقــرر ابــدا فــي اي وقــت مــن االوقــات 
ــران  ــن اي ــائل بي ــادل رس ــك تب ــون هنال ان ال يك
ــا،  ــة بينن ــك عالق ــون هنال ــعودية وان ال تك والس
موضــوع العالقــة مــع الســعودية ال ينبغــي ان 
تكــون مماثلــة للعالقــة بيــن طهــران وواشــنطن.

وقــد  لنــا  جــارة  الســعودية  ان  واضــاف، 
حصلــت بيننــا مشــكلة لبعــض الوقــت ومــن ثــم 
زادت حــرب الســعودية مــع اليمــن المشــكلة، 
علــى  دومــا  مبنيــة  ايــران  سياســة  ان  اال 
ارســاء العالقــات الجيــدة مــع الجيــران ومنهــا 

الســعودية.
وتابــع واعظــي، ان الســعودية دولة اســالمية 
ــا  ــدة معه ــات جي ــا مضــى عالق ــا فيم ــت لن وكان

ونعتقــد االن ايضــا بــان مــن مصلحــة المنطقــة 
علــى  البلديــن  وشــعبا  حكومتــا  تعمــل  ان 
حــل المشــاكل بينهمــا وان ال نســمح للكيــان 
الصهونــي واعــداء الــدول االســالمية باســتغالل 

هــذا الشــرخ.
الخارجيــة  وزيــر  زيــارة  اهــداف  وحــول 
العمانــي الــى طهــران قــال، ان يوســف بــن 
علــوي لــم يحمــل رســالة الــى طهــران، وفــي 
الجانبيــن  بيــن  الناميــة  العالقــات  ضــوء 
ــة  ــا بتنمي ــارة كان متعلق ــان جــزءا مــن الزي ف
وتعزيــز العالقــات الثنائيــة فيمــا كان الجــزء 

ــا. ــر اقليمي االخ

العراق ومليونية طرد االحتالل االميركي
ــراق المعاصــر  ــخ الع ــي تاري ــري ف ــوم حاســم و مصي ــي ي ــون الثان ــة 24 / كان ــوم الجمع ي
حيــث ســتنطلق تظاهــرات مليونيــة جماهيريــة تطالــب بإخــراج القواعــد والقــوات االميركيــة 

واالجنبيــة مــن جميــع اراضــي البــالد.
هــي تظاهــرات بِهمّــة ثــورة العشــرين الحماســية التــي طــردت االســتعمار البريطانــي  
ــر العــراق ســيتحدد بهــا، ومــن المنتظــر ان  ــر مــن ذلــك ألّن مصي ــة بــل أكث ــه المحتل وقوات
تكــون المشــاركة فيهــا عظيمــة إذ ال حجــة لمــن يتخلــف عنهــا اال اذا لــم يكــن عراقيــا اصيــال، 
ومــن يرضــى بالخضــوع واالستســالم لالميركــي المجــرم الــذي قتــل خيــرة ابنــاء الشــعب 

وصفــوة مجاهديــه األبــرار.
المهــم فــي هــذا المضمــار هــو ان العراقييــن الغيــارى يعشــقون الوطــن ويدافعــون عــن 
ــوات  ــد الق ــى تواج ــدا عل ــون ج ــم حانق ــد انه ــن المؤك ســيادته واســتقالله ومقدســاته. وم
فــي  وقــد جُرحــوا  ارضهــم،  تــراب  فــوق  االميركيــة  االســتخبارية  والمنشــآت  الحربيــة 
كبريائهــم بشــدة عندمــا قصفــت اميــركا مقــار قــوات كتائــب حــزب اهلل فــي منطقــة القائــم 
الحدوديــة مــع ســورية بتاريــخ 2019/12/31، وكذلــك حينمــا اغتالــت صواريخهــا الغــادرة نائــب 
رئيــس هيئــة الحشــد الشــعبي القائــد الشــهيد الحــاج ابــو مهــدي المهنــدس برفقــة قائــد 
قــوات فيلــق القــدس الشــهيد الفريــق قاســم ســليماني بتاريــخ 2020/1/3 علــى بعــد امتــار مــن 

مطــار بغــداد الدولــي.
الشــعب العراقــي المؤمــن عصــيّ علــى االنكســار والرضــوخ وهــو لــن يرضــى بأقــل مــن 
ــن  ــالل االميركــي المتغطــرس، ول ــة االحت ــى اقصــاه مــن ربق ــر الوطــن مــن اقصــاه ال تحري
يرتــاح لــه بــال اال عندمــا يتــم تطهيــر البــالد مــن دنــس عصابــات داعــش االرهابيــة وبقايــا 

البعــث المجــرم.
ــة تاريخيــة ســتحدد  مليونيــة الســيادة - كمــا يســميها الوطنيــون االحــرار- هــي حركــة ثوري
مســتقبل العــراق الكريــم وتصنــع لــه حريتــه الناجــزة، ولهــذا فــإن الســعيد الســعيد هــو من يشــارك 
فــي توثيــق هــذه النهضــة المنقــذة مــن نيــر االســتكبار والعبوديــة لالجنبــي والشــقي الشــقي هــو 

مــن ينــأى بنفســه ويتنصــل بأعــذار عقيمــة، مــن مهمــة الوفــاء للوطــن والكرامــة والعــزة.
  إن تحريــر العــراق مــن االحتــالل واالرتهــان االميركييــن هــو مســؤولية العراقييــن مــن 
جميــع المكونــات والمناطــق الجغرافيــة والمذاهــب االســالمية واألديــان والتوجهــات الفكريــة 
وان مــن يتــذرع بحجــج واهيــة للتهــرب مــن الواجــب الوطنــي انمــا يحــرم نفســه مــن هــذا 

الشــرف العظيــم، وال يلومــنّ إال نفســه.
 الشــعوب الناهضــة هــي التــي تقــرأ الماضــي بعبــرة وتستشــرف المســتقبل بخبــرة ، 
والشــعب العراقــي شــعب ذو حضــارة عريقــة يضــرب جــذوره فــي اعمــاق التاريخ.وقــد جــرّب 
وذاق عذابــات ســطوة الدكتاتوريــة واالســتبداد التــي وزعــت الظلــم والقهــر واالعدامــات 
والمجــازر الجماعيــة بالتســاوي علــى جميــع المكونــات والطوائــف ، وازاء ذلــك فهــو يرفــض 
الوعــود االميركيــة المعســولة النهــا تســتبطن المكــر والخــداع والتفرقــة كمــا تحمــل رســائل 
مفخخــة تــؤدي الحقــًا الــى االنفجــار والتناقضــات والنزاعــات بــداًل مــن التضامــن واالتحــاد 

بيــن ابنــاء الوطــن الواحــد.
ــد الشــيطان  ــاه لمكائ ــو الحــذر واليقظــة واالنتب ــة الســيادة ه ــة لمليوني ــر اهمي االكث
االكبــر ، فاميــركا تشــعر بالرعــب والفــزع مــن أي تكاتــف جماهيــري وهــي تخشــى مــن 
نتائــج اجمــاع الشــعب العراقــي علــى هــدف التحريــر واإللتفــاف حــول مرجعيتــه الرشــيدة 
، والنضــال دون هــوادة لصناعــة المســتقبل المشــرق الــذي يعيــد للعــراق بســمته وريادتــه 
ودوره المصيــري فــي تاســيس حكومــة وطنيــة مخلصــة تأخــذ البــالد والعبــاد الــى شــاطئ 

االمــان واالســتقرار والســالم.
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