
بفضل التدابير المتخذة..

جهانغيري: صمود شعبنا ادى الى  اقتراب الحظر 
الجائر من نهايته

يزد-إرنــا:- صــرح النائــب األول لرئيــس الجمهوريــة، اســحاق جهانغيــري، إنــه يتعيــن علــى اإلدارة 
حقيقــة  قبــول  األميركيــة 
فــرض  اســتراتيجية  أن 
علــى  الجائــر  الحظــر 
ــة ويجــب  ــر فعال ــران غي إي
أن تتبــع ســبيل المنطــق 

والعقالنيــة.
إجتماعــه  وخــالل 
النخــب  مــن  جمــع  مــع 
والشــخصيات  الشــبابية، 
السياســية، واإلجتماعيــة، 
والثقافيــة،  واإلقتصاديــة، 

فــي محافظــة يــزد أضــاف جهانغيــري، ان أميــركا فرضــت أشــد انــواع الحظــر علــى إيــران بهــدف انهيارهــا 
وتركيعهــا وقلــة مــن دول العالــم كان يمكــن لهــا أن تقــاوم مثــل هــذا الحظــر إال ان الشــعب اإليرانــي، تحمــل 

والخنــوع. اإلذالل  يقبــل  لــن  أنــه  وأثبــت  الفتــرة  المصاعــب خــالل هــذه  مــن  العديــد 
وتابــع، ان بفضــل التدابيــر المتخــذة مــن قبــل الحكومــة ونظــام الجمهوريــة اإلســالمية وصمــود جميــع 
شــرائح الشــعب اإليرانــي، اقتــرب الحظــر الجائــر مــن نهايتــه وســيتجاوز الشــعب اإليرانــي هــذا المنعطــف 
الصعــب بفخــر أيضــا، رغــم أن البــالد واجهــت مشــاكل كثيــرة خــالل هــذه الفتــرة لكــن هــذه الصعوبــات لــم 

تقلــل مــن انجازاتنــا، بينمــا انخفــض اعتمادنــا علــى الميزانيــة النفطيــة بشــكل ملحــوظ.

2 شؤون محلية
داعيا وضع ستراتيجية فاعلة لتحقيق ذلك..

صفوي: علينا تعزيز التعاون مع دول المنطقة لطرد عنصر الفوضى واالحتالل
سالح الجو للجيش: جاهزون للدفاع 

عن أمن أجواء البالد
طهران-مهــر:- قــال قائــد ســالح الجــو بالجيش 
العميــد الطيــار عزيــز نصيــر زادة: إن طيــاري القــوة 
الجويــة مســتعدين للدفــاع عــن أمــن أجــواء البــالد.
واشــار العميــد الطيــار  نصيــر زادة  إلــى دور 
ــاًل: »إن  ــاع المقــدس، قائ ــة فــي الدف القــوات الجوي
ــت  ــدس كان ــاع المق ــاء الدف ــام ســالح الجــو أثن مه
متنوعــة بشــكل كبيــر، حيــث كانــت مســؤولة عــن 
دعــم القــوات الســطحية وحمايــة منصــات البتــرول 

و الجــزر الجنوبيــة ومرافقهــا«.
ــاء  ــة أثن ــالت الجوي ــال: » ان المقات وأضــاف قائ
الدفــاع المقــدس، إضافــة إلــى الدفــاع عــن المناطــق 
هاجمــت   ، بالدنــا  فــي  واالقتصاديــة  الحساســة 
ــي،  ــة للنظــام البعث المناطــق العســكرية واالقتصادي
مؤكــدا ان طيــاري القــوة الجويــة مســتعدين للدفــاع 

عــن أمــن أجــواء البــالد.

قائد عسكري: نعمل بكل قوانا لترسيخ االمن 
المستديم بالبالد

ــة  ــات العام ــرة العالق ــارت دائ ــا:- اش طهران-ارن
فــي الخارجيــة فــي بيــان لهــا الــى تصريحــات اميــن 
»محســن  النظــام  مصلحــة  تشــخيص  مجمــع 
رضايــي« حــول مســاعدات ايــران لســوريا والعــراق 
لمكافحــة االرهــاب واعلنــت ان تصريحاتــه هــي 

ــة نظــر شــخصية. ــارة عــن وجه عب
ــران شــاركت  ــة ان اي ــان الخارجي ــي بي وجــاء ف
فــي مكافحــة االرهــاب فــي كل مــن ســوريا والعــراق 
انطالقــا مــن ادراكهــا لخطــر االرهــاب و بنــاء علــى 

طلــب الحكومتيــن العراقيــة والســورية.
وبشــأن تصريحــات رضائــي فــي حــوار صحفــي 
ان  الخارجيــة  اوضحــت  والعــراق  ســوريا  حــول 
الشــخصية  نظــره  وجهــة  عــن  تنــم  تصريحاتــه 
الجمهوريــة  رؤيــة  وبيــن  بينهــا  مســافة  وهنــاك 
االســالمية حيــث ان ايــران اســرعت فــي مســاعدة 

ضابط اميركي: ايران لن ترضخ للمطالب 
االميركية غير المعقولة 

فــي  الســابق  الضابــط  قــال  طهران-مهــر:- 
البحريــة االمريكيــة »ســكوت ريتــر » ان طهــران لــم 
ولــن ترضــخ للمطالــب االمريكيــة غيــر المعقولــة 

مــن اجــل المفاوضــات.
وكتــب ريتــر فــي مقــال عــن االتفــاق النــووي أن 
إيــران لــن تهتــم بمطالــب إدارة بايــدن غيــر الواقعية 
ــاوض كشــرط مســبق  ــة إلعــادة التف ــر المعقول وغي
لعــودة الواليــات المتحــدة إلــى االتفــاق النــووي. 
ويجــب علــى الرئيــس االمريكــي أن يظهــر موقفــا 

مرنــا وعمليــا فــي هــذا الصــدد.
وفــي جــزء آخــر مــن مقالــه وصــف العوامــل 
الخارجيــة إلدارة بايــدن بأنهــا أحــد أســباب المطالب 
غيــر الواقعيــة فيمــا يتعلــق باالتفــاق النــووي والتــي 
بحســب الســناتور بــوب مينينديــز، رئيــس لجنــة 
العالقــات الخارجيــة بمجلــس الشــيوخ، تشــكل 
إحــدى العقبــات. وعلــى الرغــم مــن انضمامــه إلــى 
الحــزب الديمقراطــي، كان مينينديــز دائمــا معارضــا 
ــارض  ــزال يع ــران وال ي ــع إي ــاق محــدود م ــد اتف لعق

العــودة إلــى االتفــاق النــووي.
ــه  ــن أن ــع م ــز تنب ــر أن مخــاوف مينيندي ــد ريت ويعتق
االتفــاق  إلــى  األمريكيــة  الحكومــة  انضمــام  حــال  فــي 
النــووي فســوف يفقــد هــو وزمــالؤه القــدرة علــى ممارســة 
مــع  التعامــل  فــي  اإليرانيــة  القضيــة  علــى  الســلطة 

الحكومــة لهــذا فهــو ال يريــد مثــل هــذا الشــيء.

االثنين 24رجب 1442 هـ ق 18 اسفند 1399 هـ ش، 8 آذار 2021م العدد )10625( السنة الواحدة واالربعون

إن كان السيد المسيح )ع( بين ظهرانينا...
حسين شريعتمداري

1 ـ وإن اســتقطبت زيــارة البابــا فرنســيس راس الكنيســة الكاثوليكيــة، الــى العــراق 
وســائل االعــالم كخبــر ســاخن، اال ان الــذي جعــل الخبــر بطينــا وحولــه الــى العنــوان االول 
لكثيــر مــن المواقــع الخبريــة هــو لقائــه اول امــس بســماحة المرجــع الدينــي االعلــى آيــة اهلل 

السيســتاني فــي النجــف االشــرف وفــي بيتــه )حفظــه اهلل تعالــى(.
فالمكونــات الدينيــة والمحافــل السياســية الدوليــة كانــت تتوقــع طــرح االمــور المصيريــة 
ــه  ــة اهلل السيســتاني بصفت ــاه ســماحة آي ــاء، اذ يشــكل قطب ــة فــي هــذا اللق ــة باالهمي والغاي
احــد المراجــع العظــام فــي عالــم التشــيع، وذاع صيتــه بالدفــاع عــن حيــاض االســالم، والبابــا 

فرانســيس زعيــم الكاثوليــك فــي العالــم.
2 ـ لربمــا كان البيــت الصغيــر والمتواضــع لســماحة آيــة اهلل السيســتاني هــو الرســالة االولــى للبابــا 
ــراق،  ــي الع ــة واســعة ف ــة ومقبولي ــع بمكان ــذي يتمت ــار وال ــاء. فأحــد مراجــع الشــيعة الكب ــي هــذا اللق ف
يســكن فــي بيــت صغيــر متواضــع فــي الوقــت الــذي يعــج العــراق بالقصــور الفارهــة والخياليــة لصــدام.
3ـ  إن زعيــم كاثوليــك العالــم يصــل العــراق علــى بســاط االمــن واالمــان والــى وقــت قريــب تخضــب 
الشــعب العراقــي المظلــوم بدمــه، مــن قبــل االرهــاب التكفيــري صنيعــة اميــركا وبدعــم مفضــوح مــن 
التحالــف الغربــي العبــري والعربــي، اال انــه بفضــل فتــوى الجهــاد لســماحة آيــة اهلل السيســتاني تمكــن 
الشــباب المضحــي العراقــي تحــت قيــادة الحــاج قاســم ســليماني وابــو مهــدي المهنــدس وســائر رفــاق 
ــدس  ــراب المق ــذوا الت ــن عناصــر داعــش، فانق ــن م ــن التكفيريي ــن دحــر  االرهابيي ــوا م ــاد، تمكن الجه
للعــراق وشــعبه بمكوناتــه؛ الشــيعة والســنة والمســيحيين مــن المخالــب الدمويــة لجرثومــة الفســاد 

والدمــار داعــش.
4ـ  ان البابــا فرانســيس فــي الوقــت الــذي دخــل العــراق كضيــف علــى ســماحة آيــة اهلل السيســتاني 
ــم  ــاج قاس ــة الح ــظ حرم ــركا تحف ــت امي ــا كان ــس م ــن، لي ــرام بالغي ــاوة واحت ــي بحف ــعب العراق والش
ســليماني الضيــف المبجــل والمضحــي علــى الشــعب العراقــي، وحســب بــل أراقــوا دمــه الطاهــر ودم 
مضيفــه الشــهيد ابــو مهــدي المهنــدس  غيلــة فــي جنــح الظــالم، الشــهيدان اللــذان لعبــا الــدور االســاس 

فــي مواجهــة االرهــاب التكفيــري.
5ـ  لــم يكــن الشــعب العراقــي المســلم وحــدة مــن يعتبــر امنــه واســتقراره رهيــن مرجعيــة 
ــة اهلل السيســتاني والحشــد الشــعبي والشــهيد ســليماني والشــهيد ابومهــدي  ســماحة آي
و... وحســب بــل ان ســالمة حيــاة المســيحيين ورفاههــم فــي العــراق وبقــاء كنائســهم فــي 

هــذا البلــد حصيلــة تضحيــات هــؤالء.
وفــي جانــب مــن بيــان مكتــب ســماحة آيــة اهلل السيســتاني حــول لقــاء ســماحته اول امــس تمــت 
االشــارة الــى هــذا االمــر، حيــث جــاء؛ »وأبــدى }ســماحة آيــة اهلل السيســتاني{ اهتمامــه بــان يعيــش 
المواطنــون المســيحيون كســائر العراقييــن فــي امــن وســالم وبكامــل حقوقهــم الدســتورية واشــار الــى 
جانــب مــن الــدور الــذي قامــت بــه المرجعيــة الدينيــة فــي حمايتهــم وســائر الذيــن نالهــم الظلــم واألذى 
فــي حــوادث الســنين الماضيــة والســيما فــي المــدة التــي اســتولى فيهــا االرهابيــون علــى مســاحات 

شاســعة فــي عــدة محافظــات عراقيــة ومارســوا فيهــا اعمــاال اجراميــة ينــدى لهــا الجبيــن«.
6 ـ وبالتالــي فــان هــذا اللقــاء يذكرنــا بلقــاء ممثــل البابــا يوحنــا بولــس الثانــي بســماحة االمــام ـ 
رضــوان اهلل تعالــى عليــه ـ ســنعطف علــى جانــب منــه؛  فســماحة االمــام )ره( قــد أرســل رســالة خــالل 
اللقــاء  باالســقف »هانيبــال بوغينينــي« الــى البابــا يوحنــا بولــس الثانــي، يســأله فيهــا، لــو كان المســيح 
عليــه الســالم بيــن ظهرانينــا، وشــهد عــداء وجرائــم اميــركا ضــد ايــران والشــعب االيرانــي، فهــل كان 

ينحــاز لنــا ام الــى جانــب اميــركا؟ ونعــرج علــى مقطــع منــه:
ــار رجــال  ــا وســائر كب ــل كان الباب ــان فه ــي هــذا الزم ــه الســالم ف ــو كان المســيح علي »ل
الديــن يرجحــون بانــه )اي المســيح( ســيرتبط بـــ »كارتــر« وبالشــاه المطــرود، ويتخلــى عــن 

ــوم؟! هــذا الشــعب المظل
هــذا االحتمــال ينبغــي ان يرجحــه البابــا او ســائر رجــال الديــن المســيحيين، ورجــال ديــن جميــع  
االديــان بانــه اذا جــاء عيســى المســيح بيــن ظهرانينــا، فهــل ســيتصل بشــريحة المظلومين ام بشــريحة 
ــة المســيح  ــة المســيح ـ فمكان ــم حســب الديــن المســيحي ومكان الظالميــن؟ ... فالقاعــدة هــي واتكل
المرموقــة تقتضــي، بــان يعتــرض علــى الظالــم،  ويردعــه عــن ارتــكاب المظالــم. وباعتباركــم ممثلــي 
الســيد المســيح، والشــعوب كذلــك تابعــة للســيد المســيح، والبــد لهــذه الشــعوب ان توالــي المســيح.
او يصــح ان تديــن الشــعوب بهــذا بــان يقــف الســيد المســيح والعيــاذ بــاهلل الــى جانــب الظالــم؟! 

ويعــادي المظلــوم؟! وال أظــن بــان هنــاك مســيحيا واحــدًا يقــول بذلــك«. 28 نوفمبــر 1980.
يذكــر ان ســماحة االمــام )ره( وفــي اشــارة الــى نمــاذج لجرائــم اميــركا، قــال لــدى اســتقباله لفيــف 
مــن رجــال الديــن المســيحيين بتاريــخ 24 ديســمبر 1980: »هــل ان البابــا علــى علــم بهــذه االمــور كــي 
ــو كان علــى علــم فــُاف لنــا وُاف للمســيحيين وُاف  ــوا اليــه االمــور بشــكل ســيئ؟ فل يتهمنــا؟ أم يوصل

لرجــال الديــن المســيحيين وان لــم يكــن علــى علــم فــُاف لمــا آلــت اليــه الفاتيــكان«!
ــث  ــدوام بحي ــى درجــة مــن الوســعة وال ــد عل ــي المجي ــركا ضــد الشــعب العراق ــم امي 7 ـ ان جرائ
ــه  ــد لقائ ــيس بع ــا فرانس ــن الباب ــة م ــبة وضروري ــة مناس ــماع اجاب ــع اآلن س ــا. نتوق ــن حصره ال يمك
ســماحة آيــة اهلل السيســتاني واطالعــه علــى مــدى قلقــه وهمــه االســاس فــي ضــرورة محاربــة الظلــم 
واالســتبداد وانقــاذ البشــر مــن القــوى االســتكبارية مصاصــة الدمــاء، ان يجيــب علــى التســاؤل المعلــق 
ــو بالتاكيــد نفــس تســاؤل ســماحة آيــة اهلل  ــوان اهلل تعالــى عليــه( والــذي ه لالمــام الخمينــي )رض

ــى(. السيســتاني )حفظــه اهلل تعال
ــركا  ــدة المي ــم العدي ــى الجرائ ــع عل ــا، واطل ــن ظهرانين ــه الســالم بي ــو كان الســيد المســيح علي فل
وبعــض الــدول الغربيــة االخــرى والتــي تتبجــح اتباعهــا الســيد المســيح)ع(، فهــل كان  ســيختار الصمــت 
ــركا وســائر القــوى االســتكبارية أم كان يهــب دعمــا  ــى جانــب امي ــاز، وبســكوته يقــف ال وعــدم االنحي
للشــعوب المظلومــة؟ واي جهــة كان يختــار البابــا فرانســيس بصفتــه زعيــم الكاثوليــك فــي العالــم؟

أيصطف الى جبهة السيد عيسى المسيح )ع( أم ...؟!

ضد مريم ومسعود رجوي..

عقد الجلسة االولى من محكمة النظر في التماس 
42 عضوا سابقا في زمرة خلق االرهابية

االولــى  الجلســة  عقــدت  طهران-فــارس:- 
التمــاس 42 مــن األعضــاء  النظــر فــي  لمحكمــة 
الســابقين والتوابيــن مــن زمــرة خلــق االرهابيــة 
ضــد مريــم ومســعود رجــوي ومجموعــة مــن كبــار 
الزمــرة فــي الشــعبة 55 للمحكمــة  أعضــاء هــذه 

القانونيــة والعامــة الدوليــة فــي طهــران.
فــي  النظــر  لمحكمــة  االولــى  الجلســة  ان 
ــق  ــا مــن زمــرة خل التمــاس 42 عضــوًا ســابًقا وتائب
االرهابيــة ضــد مريــم ومســعود رجــوي ومجموعــة 
مــن كبــار أعضــاء هــذه الزمــرة عقــدت امــس االحــد 
والعامــة  القانونيــة  للمحكمــة   55 الشــعبه  فــي 

الدوليــة فــي طهــران.
وفــي بدايــة الجلســة اشــار القاضــي بورمريــدي 
الــى ان هــذه هــي المــرة األولــى فــي تاريــخ البــالد 
التــي يتــم فيهــا رفــع هــذه الدعــوى فــي شــعبة 
ــى  ــة  ال ــد الجلســة بصــورة علني ــزا عق ــة وع قانوني
أن المواطنيــن يطالبــون للمــرة األولــى بتعويضــات 
وأضــرار تتعلــق بســجنهم وتعذيبهــم وحرمانهــم 
مــن حقوقهــم ومــا إلــى ذلــك ، والتــي لحقــت بهــم 

ــة . ــق االرهابي ــرة خل ــل زم مــن قب

طهــران- ارنــا :- اكــد المســاعد والمستشــار 
ــوات المســلحة  ــام للق ــد الع ــى لســماحة القائ االعل
اللــواء ســيد يحيــى رحيــم صفــوي، ان اقتــدار قــوة 
الجو-فضائيــة للحــرس الثــوري اليــوم ال يقــارن بمــا 
ــدس )الحــرب  ــاع المق ــرة الدف ــه خــالل فت كان علي
ــال  ــران 1980-1989(، وق ــى اي ــة المفروضــة عل العراقي
: ان رســالة الحــرس االساســية تكمــن فــي تعزيــز 

ــورة االســالمية. ــدار الخارجــي والدفاعــي للث االقت
جــاء ذلــك خــالل كلمــة ادلــى بهــا اللــواء رحيــم 
صفــوي امــس االحــد امــام طــالب جامعــة عاشــوراء 
الجــو- فضائيــة التابعــة لحــرس الثــورة االســالمية.
ــى  ــدار قائمــة عل ــزة هــذا االقت واضــاف : ان ركي
المخلصــة  الشــبابية  والطاقــات  الجامعــة  هــذه 
ــاءات  والمؤمنــة والمتخصصــة التــي تخرجهــا والكف

التــي تنميهــا فــي هــذا الخصــوص.

اخــر  جانــب  وفــي 
لفــت  تصريحاتــه،  مــن 
المستشــار االعلــى للقائــد 
المســلحة  للقــوات  العــام 
توســيع  ضــرورة  الــى 
العالقــات مــع دول الجــوار؛ 
مبينــا ان ايــران تحاذيهــا 15 
دولــة جــارة، ويبلــغ التعــداد 
 600 نحــو  فيهــا  الســكاني 

نســمة. مليــون 
رحيــم  اللــواء  ودعــا 

صفــوي الــى اغتنــام هــذه الظــروف المواتيــة لتطويــر 
قطــاع الســياحة والصــادرات البحريــة والبريــة، التــي 
مــن شــانها ان تــدّر ســنويا مليــارات الــدوالرات 

لصالــح البــالد. 
كمــا تطــرق الــى سياســات امريــكا العدائيــة 
ضــد الشــعب االيرانــي؛ مصرحــا ان جــذور هــذه 
والقــوة  النوويــة  بالقضايــا  تتعلــق  ال  الخصومــة 
الصاروخيــة، وانمــا تعــود الــى التضــارب القائــم بيــن 
خطــاب نظــام الهيمنــة االســتكبارية مــن جانــب 

وخطــاب الثــورة االســالمية مــن الجانــب االخــر.
واوضــح، ان االمريكييــن والصهاينــة قلقــون 
والقيــادة  الشــعب  ونفــوذ  اقتــدار  تعاظــم  مــن 
والثــورة االســالمية فــي ايــران داخــل منطقــة 

غــرب اســيا.
وشــدد ، قائــال : يتعيّــن علينــا تعزيــز التعــاون 
عنصــر  لطــرد  االقليميــة  والشــعوب  الــدول  مــع 
الفوضــى والمجــازر واالحتالل، اي القــوات االمريكية 
وحلفائهــا مــن المنطقــة، و وضــع ســتراتيجية فاعلــة 

لتحقيــق هــذا االمــر.

اهــواز - ارنــا:- اكد مســاعد الشــؤون التنســيقية 
لقائــد القــوة البريــة للجيــش العميــد عبــاس فــالح 
بــان القــوات المســلحة تعمــل بــكل قواهــا لترســيخ 

االمــن المســتديم فــي البــالد.
ــد  ــم القائ ــي تصريحــه خــالل مراســم تكري وف
للجيــش   92 المدرعــة  الفرقــة  لمقــر  الســابق 
ــد  ــال العمي ــة ق ــد لهــذه الفرق وتقديــم القائــد الجدي
فــالح: ان االمــن المســتديم فــي حــدود جنــوب 
غــرب البــالد حصيلــة للتعــاون والتالحــم والتكاتــف 

الخالــص بيــن القــوات المســلحة.
القــوات  الجيــش وســائر  قــوات  ان  واضــاف: 
المســلحة تســعى الــى جانــب بعضهــا بعضــا وبــكل 
الوطــن  فــي  المســتديم  االمــن  لترســيخ  قواهــا 

االســالمي.
وقــال العميــد فــالح: االن وببركــة هــذه الجهــود 

المبذولــة مــن قبــل القــوات المســلحة فــان االمــن 
المســتديم مســتتب فــي مختلــف مناطــق البــالد.

حول سوريا والعراق..

الخارجية: تصريحات رضائي تنم عن وجهة نظر شخصية
ــة  ــي كاف ــراق وســوريا ف ــن الع ــي كل م ــة ف الحكوم
خــالل  هــذه  ايــران  مواقــف  وبــرزت  الظــروف 

مكافحــة تنظيــم داعــش.
وكان رضائــي قــد صــرح فــي حــوار اجرتــه معــه 
صحيفــة فايننشــال تايمــز البريطانيــة اننــا نقــدم 
االعتــداء  تواجــه  التــي  المنطقــة  لــدول  الدعــم 
طلــب  الــدول  تلــك  تقــدم  حــال  فــي  العــدوان  و 
المســاعدة ونعتبــر ارســاء االمــن و الســالم فــي 

المنطقــة مــن واجباتنــا.

تسجيل 93 حالة وفاة بكورونا في البالد
 - : س ر فــا - ن ا طهر
ــة بأســم  ــت المتحدث أعلن
والعــالج  الصحــة  وزارة 
والتعليــم الطبــي االيرانيــة 
ســيما ســادات الري عــن 
إصابــات   8010 تســجيل 
وفــاة  حالــة  و93  جديــدة 
ســاعة  الـــ24  خــالل 
الــى  مشــيرة  الماضيــة، 
تعافــي اكثــر مــن مليــون 

اآلن. لحــد  شــخص  ألــف  و442 
وقالــت المتحدثــة بأســم وزارة الصحــة فــي تصريــح: منــذ ظهــر الســبت ولغايــة ظهــر امــس االحــد تــم 
ــي  ــع اجمال ــة ليرتف ــر التشــخيص النهائي ــق معايي ــد- 19 وف ــروس كوفي ــدة بفي ــات جدي تســجيل 8010 إصاب

االصابــات الــى مليــون و689 ألفــا و692 إصابــة مؤكــدة.
واوضحت انه من بين المصابين الجدد، تم ادخال 570 مصابا الى المستشفيات لتلقي العالج.

ولفتت الري الى تعافي مليون و442 ألفا و198 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية اآلن.
واضافت: ان 3795 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.

ــة  ــد 19 خــالل 24 ســاعة الماضي ــروس كوفي ــن بفي ــاة مــن المصابي ــة وف ــى تســجيل 93 حال واشــارت ال
ــاة. ــة وف ــات الــى 60687 حال ــي عــدد الوفي ليرتفــع اجمال

وقالــت المتحدثــة بأســم وزارة الصحــة انــه تــم اجــراء 11 مليــون و274 ألفــا 630 إختبــارا لتشــخيص 
ــالد. ــاء الب ــد-19 فــي جميــع انح ــروس كوفي اإلصابــة بفي

الــى  اشــارة  فــي  العربــي:  طهران/كيهــان 
االوضــاع الحرجــة التــي تمــر بهــا اميــركا هــذه االيــام 
كتــب المنظــر االميركــي »ســتيفان وولــت« لمجلــة 
»فاريــن بوليســي«: ان اميــركا اشــبه بديناصــور 

ــر. ــل صغي ــن بعق ــر ولك كبي
وتحــت عنــوان »حــروب اميــركا المتتاليــة ترتــد 

فارين بوليسي: اميركا اشبه بديناصور كبير  بعقل صغير
الــى عقــر دارهــا«، كتــب »ســتيفان وولــت«: ليــس 
باالمــر االعتباطــي ان بعــد ســنوات مــن الحــرب 
خــارج الحــدود، تواجــه اميــركا فقــدان الثقــة والهلــع 

والتشــقق العميــق...
لصحيفــة  زكريــا«  »فريــد  قــال  ذلــك  الــى 
واشــنطن بوســت: كيــف تحــول قلــق المتشــددين 
تغييــر صــورة  الــى  ادى  الــذي  االمــر  بخصــوص 
اميــركا مــن امبراطوريــة عتيــدة الــى ان تحاصــر 
الكونغــرس.  وحتــى  الحكوميــة  مراكزهــا  جميــع 
وبــدل  الميــركا  العامــة  الصــورة  ان  واضــاف: 
ــي  ــعب االميرك ــم وللش ــية للعال ــي بشاش ان تضف
كدليــل ثقــة باقتدارهــا وانفتاحهــا، تعكــس عــدم 
الثقــة والتزلــزل وهلــع االنقســام. وحســب »فريــد 
التشــدد  فــي  ســيصب  قلــق  هكــذا  ان  زكريــا« 
والمخاتلــة. فالحكومــة االميركيــة الحاليــة اشــبه 
ــن  ــة ولك ــة ضخم ــل بجث ــر الثقي ــور الكبي بالديناص

بعقــل بســيط.
واضــاف »ســتيفان وولــت«: والســؤال االســاس 
ــذا الســبب  ــل له ــك؟ فه ــاذا ال  يحــدث ذل ــو؛ فلم ه
ــاك  ــبب  هن ــذا الس ــرا او له ــد خط ــم اش ــار العال ص
والتهديــدات  الخــارج  فــي  اميــركا  بيــن  عالقــة 
المختلفــة حيــال الحريــة فــي الداخــل؟ وانــا ارى 

ــذا. ــر هك االم

البابا يشكر السيد السيستاني على فتواه التي انقذت العراق
يعتبــر اللقــاء الــذي احتضنتــه النجــف ، فــي اليــوم الثانــي لزيــارة البابــا فرنســيس إلــى العــراق، تاريخيــًا، 
كونــه اللقــاء األول علــى اإلطــالق، بيــن بابــا الكنيســة الكاثوليكيــة، والمرجعيــة العظمــى فــي العــراق آيــة اهلل 

الســيد علــي السيســتاني.
ــاالته  ــاهلل وبرس ــان ب ــر ودور االيم ــذا العص ــي ه ــانية ف ــا اإلنس ــي تواجهه ــرة الت ــات الكبي ــول التحدي ح
وااللتــزام بالقيــم األخالقيــة الســامية فــي التغلــب عليهــا«، دار الحديــث بيــن البابــا فرنســيس وآيــة اهلل علــي 

السيســتاني، بحســب بيــان صــدر عــن مكتــب الســيد السيســتاني.
شــكل اللقــاء »فرصــة للبابــا حتــى يشــكر آيــة اهلل ألنــه رفــع صوتــه، مــع الطائفــة الشــيعية، إزاء العنــف 
والصعوبــات الكبيــرة التــي شــهدتها الســنوات األخيــرة، دفاعــًا عــن الضعفــاء والمضطهديــن«، بحســب 

ــاء. ــد اللق ــان صــدر بع ــي بي ــي للكرســي الرســولي، ف ــب الصحاف المكت
وبالتالــي شــكر البابــا الســيد السيســتاني علــى فتــواه )فتــوى الجهــاد الكفائــي( التــي انقــذت العــراق 

وشــكلت نــواة القضــاء علــى تنظيــم »داعــش« الوهابــي الــذي ســيطر علــى الموصــل عــام 2014.
ــردون  ــى المغ ــث اثن ــراق، حي ــي الع ــد االول ف ــتاني الترن ــم #البابا_يشكر_السيد_السيس ــل وس واحت
علــى الشــخصيتين اللتيــن تعتبــران مــن بيــن أكثــر الشــخصيات المؤثــرة فــي العالــم، كمــا اســتذكر 
المغــردون تضحيــات الحشــد الشــعبي وقادتــه خاصــة الشــهيدين ابــو مهــدي المهنــدس والفريــق قاســم 

ــي. ــاب االمريك ــران االره ــراق بني ــى ارض الع ــا عل ــت دماؤهم ــن اختلط ســليماني اللذي

البرلمــان  رئيــس  الغنوشــي  راشــد  قــال 
ــب مــن شــأنه أن  ــه ضــد أي مطل التونســي إن

يحــدث فراغــا فــي الســلطة.

الغنوشي: نرفض أي مطلب يحدث فراغا في السلطة
أكــد  تونــس«،  »ألتــرا  موقــع  وبحســب 
رائــد الغنوشــي رئيــس البرلمــان التونســي 
ورئيــس حركــة النهضــة أنــه »ضــدّ أي مطلــب 
مــن شــأنه أن يحــدث فراًغــا فــي البــالد خاصــة 

ــن مشــاكل. ــا تعيشــه م ــي ظــّل م ف
مــن  مطلــب  أي  أن  الغنوشــي  واعتبــر 
ــق  ــد مــن تعمي ــراغ يزي شــأنه إحــداث هــذا الف
الواقــع  فــي  أصــال  الموجــودة  المشــاكل 
السياســي التونســي، مؤكــدا أن »أن تونــس 
وليــس  الســلطة  تماســك  إلــى  حاجــة  فــي 

فكهــا”.
تصريحــات الغنوشــي، جــاءت علــى هامش 
ــدي«  ــن لـــ »محــرزة العبي ــاء ذكــرى األربعي إحي

القياديــة بحركــة النهضــة.
ــر البعــض تصريحــات الغنوشــي، ردا  واعتب
ــه عــن الرئيــس التونســي  ــم تناقل ــا ت ــى م عل
اســتقالة  يريــد  أنــه  مــن  ســعيد،  قيــس 
المشيشــي أوال وحكومتــه مــن أجــل بــدء حــوار 

التونســية. حــول األزمــة 
وكان نــور الديــن الطبطوبــي، أميــن عــام 
االتحــاد العــام التونســي للشــغل، قــد أكــد فــي 
الجمهوريــة  رئيــس  أن  تصريحــات صحفيــة 
قيــس ســعيّد يربــط انطــالق الحــوار الوطنــي 

باســتقالة المشيشــي أواًل.
وقــد رد المشيشــي علــى هــذا التصريــح 
أمــس الســبت بتصريــح أكــد فيــه أنــه »ال معنى 
لربــط الحــوار الوطنــي باســتقالته«، مشــددا 
مطــروح«  »غيــر  خيــار  االســتقالة  أن  علــى 

بالنســبة لــه.


