
2 شؤون محلية

التحرير

خبراء يحذرون من مخطط اميركي الثارة حرب مدمرة في العراق وسورية قائد الثورة االسالمية يعزي بوفاة 
علوي سبزواري

طهران-ارنــا:- عــزى قائــد الثــورة االســامية أيــة 
اهلل العظمــى الســيد علــي الخامنئــي«، فــي بيــان، 
بمناســبة وفــاة آيــة سّید محمّدحســن علــوی 

ســبزواری )رحمــه اهلل(.
وافــاد الموقــع االعامــي االلكترونــي لمكتــب 
ســماحته  بيــان  ان  االســامية،  الثــورة  قائــد 

: التالــي  الشــكل  علــى  جــاء  بالمناســبة، 
بسم اهلل الرّحمن الرّحیم

اننــي اقــدم العــزاء بمناســبة رحيــل العالــم 
الزاهــد والــورع ســماحة الســيد محمــد حســن 
اســرة  الــى  اهلل(،  )رحمــه  ســبزواري  علــوي 
واهالــي  ومحبيــه  وذويــه  الكريمــة  الفقيــد 

مدينــة ســبزوار االعــزاء.
لحركــة  المتقــي  العالــم  هــذا  مواكبــة  ان 
)البهلــوي(،  الطاغــوت  حقبــة  فــي  المناضليــن 
الجهوريــة  عهــد  فــي  الثوريــة  والنشــاطات 
االســامية، تشــكل حســنة قيمــة فــي الحســابات 
االلهيــة وتبعــث علــى ثنــاء الشــعب؛ اســأل اهلل 
تعالــى ان يمــن علــى هــذا الفقيــد بعلــو الدرجــات.

السيد علي الخامنئي
حســن  محمــد  ســيد  اهلل  آيــة  ان  يذكــر 
علــوي ســبزواري، احــد ابــرز رجــال العلــم وروّاد 
نهضــة االمــام الخمينــي )ره( فــي مدينــة ســبزوار 
وافتــه  –شــرق(،  الرضويــة  خراســان  )بمحافظــة 

.)2021 ينايــر   20( الماضــي  االربعــاء  يــوم  المنيــة 

ممثل قائد الثورة في العراق يدين 
التفجيرات اإلرهابية في بغداد

الثــورة  قائــد  ممثــل  أصــدر  رنــا:-  بغــداد- 
مجتبــي  الســيد  العــراق  فــي  اإلســامية 
التفجيــرات  فيــه  أدان  بیانــا  الحســيني 

بغــداد. فــي  األخيــرة  اإلرهابيــة 
و جــاء فــي البيــان: »مــرة اخــرى خرجــت يــد 
الغــدر لترتكــب جريمــة وحشــية نكــراء بحــق 
ــاء فســقط عشــرات الشــهداء  ــن األبري المواطني
ــة  ــك عمــا لبعــض مرتزق ــر ذل والجرحــى ونعتب
ونديــن  نســتنكر  فنحــن  المحتــل  االســتكبار 
الشــهداء  عوائــل  ونواســي  والمأمــور  اآلمــر 
بمصابهــم ونســأل اهلل لهــم الصبــر والســلوان 
واألجــر بــا حســبان واالقتصــاص مــن هــؤالء 
القديــر  العلــي  مــن  نتمنــى  كمــا  المجرميــن 
الشــفاء العاجــل للجرحــي ونســأل اهلل تعالــى 
تلــك  مــن  المقدســة  العــراق  أرض  يطهــر  أن 
ــعبه  ــراق وش ــمل الع ــوش ويش ــم والوح الجراثي
مجيــب.  ســميع  إنــه  واألمــان  األمــن  األبــي 

والســام عليكــم ورحمــة اهلل وبركاتــه.
وشــهدت العاصمــة العراقيــة بغــداد خــال االيــام 
االخيــرة تفجيــرات ارهابيــة ادت الــى ســقوط العديد 

مــن القتلــى والجرحــى فــي صفــوف المدنيين.

روسيا تنتقد موقف الترويكا األوروبية لتغيير 
االتفاق النووي

موســكو- ارنــا:- انتقــد ميخائيــل أوليانــوف منــدوب روســيا الدائــم لــدى المنظمــات 
الدوليــة فــي فيينــا موقــف الترويــكا األوروبيــة الرامــي الــى تحديــث االتفــاق النــووي او 

ايجــاد تغييــرات فيــه.
وكتــب أوليانــوف فــي تغريــدة لــه علــى وقــع »تويتــر«: ان الترويــكا األوروبيــة )ألمانيــا 
وفرنســا وبريطانيــا( تريــد تحديــث خطــة العمــل المشــتركة الشــاملة )االتفــاق النــووي(.

وأضاف: موقف اإلدارة األميركية الجديدة يبدو، وفقا لتصريحات مسؤوليها، أكثر واقعية.
وقــال منــدوب روســيا الدائــم لــدى المنظمــات الدوليــة فــي فيينــا: أواًل، يجــب إحيــاء االتفــاق 

النــووي بالكامــل بمشــاركة إيــران، ثــم معالجــة القضايــا المتعلقــة بــه.

مستشار األمن القومي األميركي: ننسق مع أوروبا لمواجهة الصين وايران وروسيا

اسوأ وزير اميركي  يتعرض 
الحتقار من قبل ايران

طهران/كيهــان العربــي: اعتبــر المحلــل السياســي 
االميركــي »فــرد كابلــدن«؛ وزيرخارجيــة اميــركا »مايــك 
بومبيــو« بانــه اســوأ وزيــر خارجيــة فــي تاريــخ اميــركا، اذ 

ــى الفشــل. ــران اال عل ــال اي ــم يحصــل قب ل
لمجلــة  كتــب  الــذي  »كابلــدن«  واضــاف 
»اســليت« التابعــة لمجموعــة واشــنطن بوســت؛ ال 
شــك فــي ان ترامــب هــو اســوأ رئيــس جمهوريــة 
حكــم خــال تاريــخ اميــركا وال شــك فــي ان بومبيــو 
هــو أســوأ وزيــر خارجيــة لــكل االعصــار التــي  تمــر 
باميــركا. فلــم يفعــل خــال فتــرة ترأســه العلــى 
منصــب دبلوماســي فــي اميــركا لســنتين وتســعة 
اشــهر ، اي شــيء للنهــوض بالمســتوى االمنــي 
والقيــم وحتــى سياســة الحكومــة التــي تــرأس  
مــن  مهيــن  بــكام  فترتــه  وانتهــت  خارجيتهــا 
ــوا ذرعــا مــن  ــن ضاق ــن الذي ــاء االوروبيي ــل الحلف قب

تخرصاتــه وتخرصــات الرئيــس ترامــب.
ــي  ــا ويلتق ــه ســيزور اوروب ــو ان ــال بومبي ــد ق فق
وخــال  يوميــن  وبعــد  االتحاداالوروبــي  بزعمــاء 
االحتجاجــات التــي اثارتهــا ثلــة مــن انصــار ترامــب 
ــون  ــؤولون اوروبي ــال مس ــول، ق ــى الكابيت ــي مبن ف
انهــم ال يرغبــون باللقــاء بالوزيــر بومبيــو، فيمــا 
اعتبــر وزيــر خارجيــة لوكســمبورغ ترامــب مجرمــا 

ومثيــرا للحــروب السياســية.
وادعــى بومبيــو ان الخــروج مــن االتفــاق النووي 
الخضــوع  علــى  ايــران  ســيجبر  لحظــر  وفــرض 
لمفاوضــات افضــل او سيســقط النظــام فــي ايــران، 
ــا اي ضــرر  ــم يصبه ــة االســامية ل اال ان الجمهوري
بــل اضحــت اكثــر قــدرة، واســتانفت التخصيــب 
ــاء  بمســتوى اعلــى. ويســعى جــو بايــدن الــى احي
االتفــاق اال ان تطــور  ايــران ونهجهــا السياســي 

ــدف. ــذا اله ســيعقد الوصــول له

ضبط طن واحد من المخدرات شرقي البالد
بيرجنــد- إرنــا:- أعلــن قائــد قــوى األمــن الداخلــي 
البــاد(،  )شــرقي  الجنوبيــة  خراســان  بمحافظــة 
العميــد ناصــر فرشــيد، ان ضبــاط شــرطة مكافحــة 
المخــدرات بالمحافظــة تمكنــوا مــن ضبــط نحــو طــن 

ــن. ــن المهربي ــواع المخــدرات م ــن أن ــد م واح
وأضــاف العميــد فرشــيد، ان هــذه الكميــة مــن 
المخــدرات تــم ضبطهــا خــال األســبوع الماضــي، 
الفتــا الــى أن ضبــاط األمــن الداخلــي تمكنــوا كذلــك 

ــدرات. ــرب للمخ ــض علــى 101 مه ــن القب م
كمــا أشــار الــى القبــض علــى 60 متهمــا فــي مجال 
تهريــب الســلع والمشــتقات النفطيــة خــال هــذه 
الفتــرة، فيمــا قــدر الخبــراء قيمــة البضائــع المهربــة 

ــاد(. ــي الب ــال حســب التســعيرة الرســمية ف ــدوالر الواحــد يســاوي 42200 ري ــال )ال ــار ري ــن 30 ملي ــر م بأكث

العدد )10590( السنة الواحدة واالربعون االحد 10جمادى الثاني 1442 هـ ق 5 بهمن 1399 هـ ش، 24 كانون الثاني 2021م

برلماني : الحظر االميركي على التقدم العلمي 
في ايران عديم الجدوى طهــران- ارنــا:- اعلنــت المتحدثــة باســم وزارة الصحــة والعــاج والتعليــم الطبــي ســيما ســادات الري 

بــأن عــدد االصابــات بفيــروس كورونــا فــي البــاد، بلــغ لغايــة ظهــر امــس الســبت مليــون و 367 الفــا و 32 
شــخصا، وبوفــاة 69 شــخصا اخــر خــال الســاعات الـــ24 الماضيــة، فقــد بلــغ عــدد المتوفيــن فــي ايــران 57 

الفــا و294 شــخصا.
واضافــت الري فــي تصريحهــا الصحفــي الســبت، انــه تــم تســجيل 6 االف و 207 حالــة جديــدة لاصابــة 
بفيــروس كورونــا خــال الســاعات الـــ 24 الماضيــة، ليرتفــع إجمالــي عــدد المصابيــن بالفيــروس داخــل البــاد، 

الــي مليــون و367 الفــا و32 شــخصا؛ مــن بينهــم 4106 شــخصا فــي وضــع حــرج.
واوضحــت، ان عــدد المتعافيــن مــن الفيــروس بلــغ مليــون و 158 الفــا و 475 شــخصا لغايــة االن، ولكــن 
لاســف توفــي 69 شــخصا خــال الســاعات الـــ 24 الماضيــة ليرتفــع عــدد المتوفيــن جــراء االصابــة بالفيــروس 

الــي 57 الفــا و 294 شــخصا.
كمــا أعلنــت المتحدثــة باســم وزارة الصحــة، ان ثمانيــة ماييــن و 850 الفــا و 281 شــخصا خضعــوا 

لفحــص الكشــف عــن االصابــة بفيــروس »كوفيــد 19« فــي انحــاء البــاد حتــى االن.

طهران/كيهــان العربــي: فــي اشــارة الــى 
التحــركات المشــكوكة للقــوات االميركيــة فــي 
ســورية والعــراق، حــذر خبــراء اقليميــون  مــن 
مخطــط اميركــي الثــارة حــرب مدمــرة فــي 

ــراق وســورية. الع
االميركيــة  القــوات  اطلقــت  ايــام  عــدة  فقبــل 
ســراح ســبعين ارهابيــا خطــرا مــن عناصــر داعــش 
فــي ســجن بمحافظــة الحســكة الســورية ونقلوهم 
الــى معســكر التنــف، فيمــا تحكــي االخبــار عــن 
عــزم اميــركا ارســال هــؤالء  االرهابييــن الــى العــراق 

ــق االراضــي الســورية. عــن طري
الــى ذلــك قــال المحلــل السياســي اللبنانــي 
»هــادي قبيســي«؛ ان اميــركا بصــدد اثــارة حــرب 
مدمــرة جديــدة فــي العــراق وســورية، وذلــك بتفعيــل 

ــل »جوكــر«. عناصــر مث
البرلمانــي  ذكــر  متصــل  ســياق   علــى 
الســوري »علــي الصطــوف«، ان اميــركا قــد 
لتجويــع  خبيثــة  اقتصاديــة  حربــا  اطلقــت 

والعراقــي. الســوري  الشــعب 
الخبيــر  االمنــي العراقــي »اميــر عبدالمعنــم 
الســاعدي« بــدوره حــذر مــن مخطــط نقــل اميــركا 

لعناصــر  مــن تنظيــم  داعــش االرهابــي قائــا: ان 
القــوات االميركيــة تتــردد بيــن كردســتان العــراق 
وســورية فــي شــرق الفــرات الــى معســكر التنــف، 
كمــا وتقــوم القــوات االميركيــة بتدريــب عناصــر مــن 
داعــش  فــي المعســكر ، وترســلهم الــى قاعــدة 

»عيــن االســد« داخــل العــراق.
مصــادر عراقيــة مطلعــة حــذرت مــن ان القــوات 
االميركيــة تســعى لبــث التفرقــة والتوطئــة ضــد 

الحشــد الشــعبي، وتحــاول ان تشــكل مجموعــة 
ــاد  ــا اليج ــة له ــار التابع ــائر االنب ــن عش ــلحة م مس
علــى  المرابطــة  العراقيــة  القــوات  بيــن  شــرخ 

الحــدود.
وقــد ســجلت باكــورة هــذه العمليــات االرهابيــة 
والــذي ذهــب  امــس  المــزدوج  بتفجيــري بغــداد 
ــي  ــن، والت ــا و110 مصابي ــن 32 قتي ــر م ــه اكث ضحيت

ــا. ــؤوليته عنه ــش مس ــم داع ــن تنظي اعل

طهــران- فــارس:- أكــد مســاعد وزيــر الخارجيــة 
للشــؤون السياســية عبــاس عراقجــي ان ايــران 
الرئيــس  حكومــة  مــع  اتصــال  اي  لديهــا  ليــس 
ــا أي  ــس لديه ــدن، ولي ــو باي ــد ج ــي الجدي االميرك

ــك. ــام بذل ــة للقي ني
ــكا ، اوضــح  ــة الربوبلي ــع صحيف ــوار م ــي ح وف
ســيقوم  كيــف  تنتظــر  طهــران  ان  عراقجــي 
بتصحيــح  بايــدن  الجديــد  االميركــي  الرئيــس 

ترامــب. ســلفه  مواقــف 
واشــار الــى هجــوم انصــار ترامــب علــى مبنــى 
الكونغــرس ، وتســاءل هــل هــذه اميــركا التــي تريــد 
ان تعلــم العالــم »ســيادة القانــون« والديمقراطيــة؟.

ــا  ــر لن ــنطن يظه ــي واش ــدث ف ــا ح ــاف: م واض
مــن  األميركيــة،  للديمقراطيــة  الحقيقــي  الوجــه 

على الرئيس الجديد تصحيح مواقف سلفه..

عراقجي: ليس لدينا أي اتصال مع حكومة بايدن وال ننوي القيام بذلك
*صواريخنا هي االداة الدفاعية الوحيدة التي 

يمكن االعتماد عليها
*أمن الخليج الفارسي موضع حواربين دول 

المنطقة دون تدخل خارجي
ليــس  أنــه  اآلن  الواضــح 
ــار  ــي إخب ــق ف ــم الح لديه
العالــم  فــي  أي شــخص 
المشــاكل  حــل  بكيفيــة 
الداخــل. السياســية فــي 

اميــركا  عــودة  وحــول 
النــووي  االتفــاق  الــى 
قــال  ايــران،  ومطالــب 
السياســي  المســاعد 
لوزيــر الخارجيــة: إن طلب 
أن  وهــو  واقعــي،  إيــران 
ترفــع اميــركا الحظــر والعــودة إلــى االتفــاق النــووي، 
ــة  ــا بحســن ني ــد تفاوضن ــل آخــر، لق ال أرى أي بدي

نيــة. بحســن  النــووي  االتفــاق  ونفذنــا 
واضــاف: حــان دور اإلدارة األميركيــة الجديــدة 
إلــى  للعــودة  الســابقة،  اإلدارة  أخطــاء  لتعويــض 
االتفــاق النــووي يجــب عليهــم رفــع جميــع اجــرءات 
الحظــر، نحــن مســتعدون للوفــاء بجميــع التزاماتنــا 
يفــي  أن  بشــرط  النــووي،  االتفــاق  بموجــب 

الحظــر. ويرفعــوا  بالتزاماتهــم  األميركيــون 
ونفــى عراقجــي حصــول اتصــاالت ســرية بيــن 
ايــران واالدارة االميركيــة الجديــدة، وقــال: لــم يكــن 
للقيــام  نيــة  أي  لدينــا  وليــس  اتصــال  أي  لدينــا 
بذلــك، بطبيعــة الحــال، نتوقــع منهــم أن يكونــوا 

ــدأون العمــل،  ــم يب ــل ث ــم بشــكل كام ــي وظائفه ف
ــأي  ــا أي اهتمــام ب فــي الوقــت الحالــي ليــس لدين
النــووي هــو  اتصــال مباشــر ونعتقــد أن االتفــاق 
ــذا  ــات به ــح ويجــب إجــراء المحادث الشــكل الصحي

ــكل. الش
وحــول طلــب وزراء خارجيــة الترويــكا االوروبيــة، 
ادراج الصواريــخ االيرانيــة ضمــن االتفــاق النــووي، 
قــال عراقجــي: لــن يتــم اضافــة ايــة بنــود الــى 
االتفــاق النــووي، وال اتفاقيــات جديــدة، وال مفاوضــات 
جديــدة حــول االتفــاق النــووي، الصواريــخ اإليرانيــة 
هــي األداة الدفاعيــة الوحيــدة التــي يمكــن االعتمــاد

ســوليفان  جيــك  أكــد  فــارس:-  طهــران- 
إدارة  أن  األميركــي  القومــي  األمــن  مستشــار 
الحلفــاء  مــع  ستنســق  بايــدن  جــو  الرئيــس 
ــران وروســيا. ــن وإي ــة الصي ــن فــي مواجه األوروبيي

هــورن  إيميلــي  عــن  صــادر  بيــان  وذكــر 
القومــي  األمــن  مجلــس  باســم  المتحدثــة 
ــي  ــن القوم ــي أن ســوليفان مستشــار األم األميرك
الجديــد للبيــت األبيــض أجــرى االســبوع الماضــي 

مكالمــات تمهيديــة مــع مســؤولين مــن فرنســا 
واليابــان. وبريطانيــا  وألمانيــا 

ــة  ــات متعلق ــت هــورن إن ســوليفان ناقــش ملف وقال
وجائحــة  الشــمالية  وكوريــا  وروســيا  وإيــران  بالصيــن 
فيــروس كورونــا المســتجد مــع المســؤولين وشــدد علــى 
أن الرئيــس جــو بايــدن يعتــزم تقويــة التحالــف عبــر 

األطلســي مــع الحلفــاء األوروبييــن.
وأفــاد ســوليفان أن بــاده ســتعمل عــن كثــب 

وفقــا  المشــتركة،  القضايــا  فــي  األوروبييــن  مــع 
»رويتــرز«. لوكالــة 

الواليــات  إن  األميركــي  المســؤول  وقــال 
ــن  ــان فــي مواجهــة الصي المتحــدة تعمــل مــع الياب

الشــمالية. وكوريــا 
وأوضــح ســوليفان أن بــاده مهتمــة بالتحالــف 
المشــتركة  التحديــات  لمواجهــة  اليابــان  مــع 

والعالميــة.

غدا..االتحاد األوروبي يبحث ملف تسجيل69 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في البالد
البرنامج النووي اإليراني

طهــران- فــارس:- قــال دبلوماســي أوروبــي، إن 
وزراء خارجيــة االتحــاد األوروبــي ســيبحثون فــي 
اجتمــاع غــدا اإلثنيــن ، الملــف النــووي اإليرانــي فــي 
ظــل مواصلــة ايــران خفــض التزاماتهــا النوويــة مــع 

تنصــل اوروبــا عــن الوفــاء بالتزاماتهــا.
االفصــاح  رفــض  الــذي  الدبلوماســي  وشــدد 
عــن اســمه فــي تصريحــات ، علــى وجــوب عــدول 

طهــران فــورًا عــن خفــض التزاماتهــا النــووي .
الخارجيــة  وزراء  أن  المذكــور  الدبلوماســي  وافــاد 
األوروبييــن ســيبحثون الوضــع فــي الخليــج الفارســي وكل 

ــران . ــف إي ــك مل ــي ذل ــا ف ــرات، بم المتغي
يُشــار إلــى أن مســؤول السياســة الخارجيــة فــي 
فــي رســالة  بوريــل كتــب  األوروبــي جوزيــب  االتحــاد 
الــى وزراء االتحــاد االوروبــي قبــل أيــام حــذر فيهــا مــن 
ــا  أن االتفــاق النــووي عنــد »منعطــف حــرج«  قائــًا »رأين
النــووي  بالجانــب  يتعلــق  مــا  فــي  مقلقــا جــدا  تطــورا 
األمريكيــة«.  العقوبــات  مــن  جديــدة  جــوالت  وكذلــك 
وأضافــت الرســالة التــي بعــث بهــا، اإلثنيــن الماضــي قبــل 
اجتمــاع للدبلوماســيين الكبــار، أن »ذلــك يهــدد بتقويــض 
الجهــود الدبلوماســية، ومنهــا جهودنــا، لتســهيل عــودة 
الواليــات المتحــدة لخطــة التحــرك الشــاملة المشــتركة، 
وإعــادة إيــران لتطبيــق كامــل اللتزاماتهــا فــي خطــة العمــل  

النــووي(«. المشــتركة)االتفاق  الشــاملة 
أخــرى موقعــة علــى  االتحــاد ودول  ويســعى 
بايــدن  األميركــي جــو  الرئيــس  االتفــاق إلقنــاع 
بالعــودة إليــه بعــد بــذل الجهــود للحفــاظ عليــه 
عقــب انســحاب دونالــد ترمــب منــه قبــل أكثــر مــن 
عاميــن؛ لكنهــم يواجهــون صعوبــة فــي التوفيــق 
بيــن إيــران والواليــات المتحــدة بعدمــا أعــاد ترامــب 
بخفــض  إيــران  وردت  صارمــة  عقوبــات  فــرض 

التزاماتهــا النوويــة .

شبهات تحوم حول وقوف شركة بريطانية وراء تفجير مرفأ بيروت

طهــران- فــارس:- أكــد عضــو هيئــة رئاســة 
كريمــي  علــي  االســامي  الشــورى  مجلــس 
ايــران  علــى  االميركــي  الحظــر  ان  فيروزجائــي، 
الجــدوى. عديــم  كان  العلمــي،  تقدمهــا  لعرقلــة 

مازنــدران:  محافظــة  اهالــي  ممثــل  قــال 
األكاديمييــن  علــى  المتزايــدة  الحظــر  اجــراءات 
عديمــة  أداة  كانــت  اإليرانييــن،  والمتخصصيــن 

تأثيرهــا. وتاشــى  الجــدوى 
المعلميــن  لجمعيــة  العــام  االميــن  واشــار 
فــي البــاد الــى التطــور العلمــي المدهــش فــي 
يُظهــر  وقــال:  الحظــر،  ظــروف  ظــل  فــي  ايــران 
التقــدم العلمــي خــال اجــراءات الحظــر المشــددة، 

البــاد. تمتلکهــا  التــي  الهائلــة  اإلمكانيــات 
فــي  الكبيــر  التقــدم  اســتمرار  علــى  وشــدد 
النخــب  قبــل  مــن  والبحثيــة  العلميــة  القضايــا 

ــة  ــاطات الجهادي ــج النش ــًا: »إن تروي ــة قائ اإليراني
خاصًــا  دعمًــا  يتطلــب  العلمــي  المجــال  فــي 

الحكومــة. مــن  ومســاعدة 
علــى  االميركــي  بالحظــر  كريمــي  ونــدد 
مؤسســة »بركــت« النتاجهــا  لقــاح كورونــا اإليراني، 
مضيًفــا: »هــذا االجــراء أظهــر عــداء االســتكبار اكثــر 

مــن ذي قبــل لحيــاة الثــورة اإلســامية.
وشــدد علــى اســتمرار الجهــود الجديــرة بالثنــاء التــي 
تبذلهــا النخــب وخبــراء التقــدم العلمــي فــي ايــران، وقــال: 
ــق  ــى طري ــن تســير عل ــن البارزي ــاء اإليرانيي ــود العلم جه
التطــور والتجســيد الحقيقــي للجهــاد لبلــوغ قمــم المجــد.

ــورى  ــس الش ــة مجل ــة رئاس ــو هيئ ــع عض وتاب
العلميــة  والمؤسســات  الشــركات  اإلســامي: 
تحظــى  أن  يجــب  األميركــي  للحظــر  الخاضعــة 

بدعــم أكبــر مــن الحكومــة.

ــان، إلــى إجــراء تحقيــق بشــأن  ــان بريطاني دعــا نائب
صلتهــا  فــي  يشــتبه  بريطانيــا  فــي  مســجلة  شــركة 
باالنفجــار المدمــر الــذي وقــع العــام الماضــي فــي بيــروت، 
بعــد أن وجــدت أن الشــركة لــم تكشــف عــن أصحابهــا.

عنــوان  فــي  مســجلة  ليميتــد،  ســافارو  وشــركة، 
ــة  ــع الشــركات البريطاني بلنــدن، وهــي ملزمــة مثــل جمي
الشــركات  ســجل  فــي  يملكهــا  مــن  اســم  بــإدراج 
.Companies House باســم  المعــروف  البريطانيــة، 
وفــي رســالة بالبريــد اإللكترونــي لرويتــرز، قالــت 
مارينــا ســايلو )المــرأة المدرجــة علــى أنهــا مالكــة ســافارو 
والمديــرة الوحيــدة فــي كومبانيــز هــاوس( إنهــا كانــت 
لــم  مســتفيد  آخــر  مالــك  عــن  نيابــة  كوكيــل  تعمــل 

تكشــف عــن هويتــه.
ــزال  ــذي كان وال ي وأوضحــت أن »الشــخص ال
دائمــا المالــك المســتفيد النهائــي للشــركة كان 
ال  تعرفــون  وكمــا  الشــخص.  نفــس  هــو  دومــا 
ــر ســبب  ــم تذك ــا الكشــف عــن اســمه«. ول يمكنن

عــدم قدرتهــا علــى الكشــف عــن هويتــه.

ووصفــت مارغريــت هــودج، النائبــة والوزيــرة الســابقة 
فــي الحكومــة البريطانيــة والتــي رأســت لجنــة الشــؤون 
العامــة بالبرلمــان فــي الفتــرة مــن 2010 إلــى 2015، اإلخفــاق 
ــي  ــي مــن ســافارو ف ــي إدراج المســتفيد النهائ الواضــح ف

كومبانيــز هــاوس بأنــه أمــر »شــائن«.
وقالــت »يجــب علــى ســلطات المملكــة المتحــدة 
التحقيــق فــي هــذا األمــر فــي ضــوء تقديــم معلومــات غيــر 
دقيقــة. علينــا مواجهــة وكاء الشــركة حيــث يبــدو أنهــم 

ربمــا تصرفــوا بشــكل غيــر الئــق«.
وقــال جــون مــان، عضــو مجلــس اللــوردات البريطاني 
الــذي حقــق فــي اســتخدام الشــركات المســجلة فــي 
بريطانيــا فــي نشــاط غيــر قانونــي إن هــذه القضيــة تظهــر 
ضــرورة فــرض تطبيــق أقــوى لقواعــد تســجيل الشــركات 

البريطانيــة.
للغايــة  ومضــر  مــروع  ألمــر  »إنــه  وقــال: 
يمكــن  أنــه  المتحــدة  المملكــة  بســمعة 
بســهولة اســتغال كومبانيــز هــاوس ونظامنــا 

الشــركات«. لتســجيل  الوطنــي 

البقية على الصفحة7

رد الشعب العراقي الصاعق
باتــت مــن المســلمات ان اميــركا هــي »الشــيطان االكبــر« واالرهــاب 
االكبــر واالجــرام االكبــر والناهــب االكبــر لثــروات الشــعوب والمهيمــن االكبــر 
عليهــا وهــي ال تتــرك أيــة فرصــة لاســتحواذ علــى مقــدرات الشــعوب وال 
فــرق مــن يكــون فــي البيــت االبيــض جمهوريــًا كان أم ديمقراطيــًا فاالثنــان 
ــدأ  ــذي ب ــة مــن الجنــس االبيــض ال ــة العميق ــان لمؤسســات الدول يخضع
بمجــازره وارهابــه ضــد ســكان البلــد األصلييــن الذيــن أســموهم زورا وبهتانــا 

بالهنــود الحمــر ليســتولي علــى زمــام االمــور فــي اميــركا.
بعــد هــذه الحقيقــة لــم يعــد لارهــاب واالجــرام االميركييــن منطقــة أو 
ــا  ــا اقتضــت مصالحه ــة اينم ــرف الجريم ــي تســتبيح وتقت ــكان محــدد فه م
ولــم يكــن أي وازع أخاقــي أو قانونــي يــردع جرائمهــا ومــا حــدث مــن 
انفجــار مــزدوج وعلــى أيــدي ســعوديين ارهابييــن فــي ســاحة الطيــران  
ــه كان بضــوء  ــل بوضــوح ان ــاب الشــرقي ببغــداد االســبوع الماضــي، يدل وب
اخضــر اميركــي الحيــاء داعــش التــي اصبحــت عظــام رميــم بهــدف ابتــزاز 
ــة  فــي العــراق. وفــي  ــاء القــوات االميركي ــة والضغــط عليهــا البق بغــداد ثاني
هــذا المجــال تحمــل االوســاط العراقيــة حكومــة بغــداد تقاعســها فــي مراقبــة 
ــذي اصبــح منفــذ لتســلل داعــش  ــر عرعــر الحــدودي مــع الســعودية ال معب

ــادل التجــاري. ــدال مــن ان يكــون للتب ب
ومنــذ قــرار البرلمــان العراقــي والتظاهــرات المليونيــة فــي بغــداد بطــرد 
ــة  ــل المقاوم ــات فصائ ــعبي وضرب ــط الش ــاد  الضغ ــة وازدي ــوات االميركي الق
لارتــال  العســكرية االميركيــة فــي محافظــات العــراق، بــدأت اميــركا تشــعر 
بالخطــر االكبــر  لمغــادرة العــراق وفعــا بــادرت الــى تخفيــض قواتهــا الــى 
النصــف وهــذا مــا اعلنــه مؤخــرا رئيــس الــوزراء العراقــي مصطفــى الكاظمــي.

الشــعب العراقــي بحكومتــه وبرلمانــه وفصائلــه المقاومــة اتخــذ قــراره 
النهائــي الــذي ال عــودة عنــه وهــو طــرد آخــر جنــدي اميركــي وغيــر 
اميركــي مــن اراضيــه وبالتالــي صيانــة اســتقال قــراره وســيادته الوطنيــة 
ومــا شــهدته المحافظــات العراقيــة يــوم الجمعــة مــن هجمــات رادعــة 
ــغ رد علــى  لفصائــل المقاومــة ضــد االرتــال العســكرية االميركيــة كان ابل

ــداد. ــي بغ االنفجــار المــزدوج ف
ووفقــا  لبعــض المصــادر الخبريــة العراقيــة فقــد اســتهدفت فصائــل 
المقاومــة العراقيــة منــذ صبــاح الجمعــة الباكــر وحتــى المســاء ســتة ارتــال 
عســكرية اميركيــة فــي محافظــات بغــداد وصــاح الديــن وبابــل والديوانيــة 
ــن عســكريين  ــا اســتهداف رتلي ــل لوحده ــث شــهدت باب ــة حي والناصري
ــل  ــن قب ــا م ــرد جــاء ســريعا وصاعق ــأن ال ــة ب ــة حي ــن. وهــذه دالل اميركيي
ــن قاســم ســليماني  ــج الشــهيدين البطلي ــة لنه ــة الوفي ــة العراقي المقاوم
وابــو مهــدي المهنــدس الخــراج آخــر جنــدي  اميركــي وهــي تعاهــد 
ــا جســديا  ــًا وان غائب ــة جانب ــن تضــع البندقي ــا ل القائديــن الشــهيدين انه
لكــن المقاومــة ســتكون والدة لــآالف مــن امثــال ســليماني والمهنــدس 
وان نهجهمــا ســيبقى يضــيء الــدرب لشــعوب محــور المقاومــة وفــي 
المقدمــة الشــعب العراقــي الــذي يكــون فصــل الخطــاب فــي تحديــد 

ــتقبلية. ــرارت المس ــع الق جمي
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