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التحرير
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دون ضحايا..

تفجير ارهابي يستهدف سيارتين لحرس 
الثورة في سيستان وبلوجستان

طهران-فــارس:- اعلــن النائــب فــي مجلــس 
الشــورى االســامي فداحســين مالكــي عــن تفجير 
ــي  ــورة ف ــي اســتهدف ســيارتين لحــرس الث ارهاب
محافظــة سيســتان وبلوجســتان ، اســفر فقــط عــن 
اصابــة قائــد فــي حــرس الثــورة بالمنطقــة، نافيــا 
اشــاعة اســر عــدد مــن افــراد الحــرس الثــوري فــي 

ــة. ــة االرهابي هــذه العملي
زاهــدان  فــي  مالكــي  فداحســين  وقــال 
امــس الثاثــاء، ان الهجــوم االرهابــي الــذي 
لــم  الثــورة  لحــرس  ســيارتا  لــه  تعرضــت 

وقــوع ضحايــا. يســفر عــن 
"جيــش  زمــرة  نفذتــه  الهجــوم  ان  واضــاف، 
ــور  ــن عب ــدل( حي ــا يســمى بجيــش الع ــم" )م الظل
ســيارتين تابعتيــن للحــرس الثــوري فــي المنطقــة.
وتابــع النائــب مالكــي، ان الزمــرة كانــت قــد 
ــق انفجــرت  ــي الطري ــن ناســفتين ف زرعــت عبوتي
احداهمــا حيــن عبــور ســيارتين لحــرس الثــورة، 
ولــم يســفر االنفجــار عــن وقــوع ضحايــا اال ان قائــد 

ــب بجــراح. ــة اصي ــي المنطق ــوري ف الحــرس الث
الشــورى  مجلــس  فــي  النائــب  ونفــى 
ــرس  ــوات ح ــن ق ــدد م ــر ع ــاعة اس ــامي اش االس

االرهابــي. الهجــوم  هــذا  فــي  الثــورة 

 - : س ر فــا - ن ا طهر
بأســم  المتحــدث  أكــد 
ــام  ــة، غ الســلطة القضائي
ان  اســماعيلي،  حســين 
االســامية  الجمهوريــة 
دمــاء  عــن  تتخلــى  لــن 
قاســم  الفريــق  الشــهيد 
قــوة  قائــد  ســليماني 
التابــع للحــرس  القــدس 

لثــوري. ا
رده  معــرض  وفــي 

علــى ســؤال بشــان اعــان ايــران قائمــة حمــراء 
اخــرى  ودول  اميــركا  فــي  مســؤوال   36 باســماء 
الشــهيد ســليماني،  اغتيــال  متورطيــن بجريمــة 
ورفــض الغربييــن التعــاون مــع القضــاء االيرانــي 
بذريعــة انهــا قضيــة سياســية، قــال اســماعيلي فــي 
مؤتمــره الصحفــي االســبوعي امــس الثاثــاء: قلنــا 
مــرارا إننــا لــن نضيــع دمــاء الحــاج قاســم هــدرا، 
ويجــب محاكمــة المجرميــن فــي هــذه القضيــة.
ــة  ــم الســلطة القضائي ــدث بأس ــاف المتح واض
ســتعقد  مطلوبًــا،  التحقيــق  هــذا  كان  أينمــا   :
المحكمــة داخــل البــاد، وســتكون هنــاك محاكمات 
ــة، وســوف  ــاك حاج ــون هن ــا تك ــراق حيثم ــي الع ف

مؤكدة متابعة القضية حتى النهاية..

السلطة القضائية: قضية محاكمة المجرمين المتورطين في اغتيال الفريق سليماني ليست سياسية

نحصــل علــى المســاعدة مــن المنظمــات الدوليــة.
ــم اتخــاذ  ــى ت ــام األول ــذ األي ــا: من ومضــى قائ
اإلجــراءات الازمــة ورفعنــا دعــوى، وتــم تشــكيل 
ــام  ــع النظ ــا م ــارية، وتعاطين ــة واستش ــة قضائي هيئ

القضائــي العراقــي.
ــن  ــدد م ــى ع ــرف عل ــم التع ــه ت ــى ان واشــار ال
اإلرهابــي  العمــل  هــذا  فــي  المتورطــة  العناصــر 
وقتــل األبريــاء ، واألشــخاص الذيــن اعلنــوا رســميا 
كانــوا  والذيــن  العمــل  هــذا  عــن  مســؤوليتهم 
متورطيــن فــي هــذا الحــادث االرهابــي اســتنادا الــى 

المخابراتــي. االشــراف 
واردف المتحــدث بأســم الســلطة القضائيــة: 
ــد  ــاء مــن قائمــة األشــخاص وتــم تحدي ــم االنته ت
أســمائهم ومناصبهــم، وتــم إصــدار إشــعار أحمــر 
ــم  ــم لكــي تت ــن ناحقه لهــؤالء األشــخاص، ونح
محاكمتهــم ومعاقبتهــم فــي أي وقــت نتمكــن فيــه 

ــم. ــن اعتقاله م
ومضــى يقــول: نرفــض مواقــف هــؤالء األجانــب 
ــدول المتغطرســة، اذ  ــر ال ــم تحــت تأثي أيضــا، ألنه
ــت  ــد ارتكب ــا لق ــا إرهابي ــذا الحــادث كان عم ان ه

جريمــة قتــل إنســان.
سياســية،  قضيــة  ليســت  هــذه   : واضــاف 
جريمــة قتــل ضيــف دخــل دولــة أخــرى بدعــوة 
رســمية مــن تلــك الدولــة، كمــا أنــه رمــز مــن رمــوز 
ــع هــذه  ــي، وســنواصل نتاب ــة اإلرهــاب الدول محارب

القضيــة حتــى النهايــة.
الســلطة  باســم  المتحــدث  اعلــن  كمــا 
القضائيــة ، اصــدار حكــم االعــدام علــى روح 
اهلل زم، مديــر قنــاة "آمــد نيــوز" المعــادي للثــورة، 

بتهمــة االفســاد فــي االرض.
وقــال اســماعيلي حــول هــذه القضيــة: 
تــم إصــدار الحكــم فــي الموعــد المحــدد، 
واصــدرت المحكمــة قــرارا بأدانــة زم، لكــن 

هــذا الحكــم ابتدائــي.
القضــاء:  باســم  المتحــدث  واضــاف 
حكــم علــى روح اهلل زم باإلعــدام لعــدة 
فــي األرض. تهــم مــن بينهــا االفســاد 

واشــار اســماعيلي الــى أن المتهــم حُكــم عليــه 
أيضًــا بالســجن، مضيفا:بالطبــع، فــان حكــم االعــدام 
اســتأنف  وإذا  القطعيــة،  الدرجــة  يكتســب  لــم 
الحكــم، فســتحال القضيــة الــى المحكمــة العليــا 

ــا. وســيتم النظــر فيه
شخصيات افغانية تؤكد على اهمية الدور االيراني 

في احالل السالم بافغانستان
كابول-ارنــا:- اكــدت الشــخصيات االفغانيــة علــى الــدور المهــم الــذي تلعبــه الجمهوريــة االســامية فــي 

احــال الســام فــي افغانســتان معتبــرة ان ســام وامنهــا هــو ســام واســتقرار ايــران .
وقــال رئيــس حــزب الرخــاء الوطنــي االفغانــي محمــد حســن جعفــري امــس االثنيــن  ، ان إيــران دولــة 
ــق  ــي ارســاء الســام وتحقي ــرا ف ــرا كبي ــرك تاثي ــا تت ــة الشــرق األوســط وانه ــي منطق ــل ف ــة و ذات ثق قوي

التنميــة االقتصاديــة والثقافيــة والسياســية فــي افغانســتان بحكــم الجــوار.
وشــدد الجعفــري علــى أن الجمهوريــة اإلســامية كانــت دائمــا ضحيــة اإلرهــاب ودفعــت ثمنــا باهظــا 
لمحاربــة اإلرهابييــن ، ولهــذا الســبب فــإن احــال الســام فــي أفغانســتان يمكــن أن يســاهم فــي اســتقرار 

المنطقــة.
ــة  ــاده وللمنطق ــن لب ــن االم ــة ال تضم ــعارات والخطــط األمريكي ــي أن الش ــي األفغان ــد السياس ويعتق
مؤكــدا  ان افغانســتان حكومــة وشــعبا تلعــب دورا محوريــا فــي اســتباب االمــن واالســتقرار فــي المنطقــة.

واضــاف : اذا كان االجانــب بمــن فيهــم امريــكا والغــرب يرغبــون فــي احــال الســام فــي افغانســتان 
فعليهــم التخلــي عــن التدخــل فــي شــؤونها الداخليــة والســماح بــأن يكــون  الشــعب هــو مــن يقــرر مصيــره.

ــي ان احــال الســام  ــي باميان ــة فــي مجلــس علمــاء افغانســتان  رضان ــة الثقافي ــال رئيــس اللجن وق
ــة  ــار دور الجمهوري فــي افغانســتان فــي الظــروف الحاليــة مهــم جــدا وعلــى الحكومــة االخــذ بعيــن االعتب

ــر فــي هــذا الشــأن . ــة المهــم والمؤث االســامية االيراني
ــان الســام و االســتقرار واضــاف ان  ــي ضم ــا مســاعدة افغانســتان ف ــران بأمكانه ــي ان اي ــد باميان واك
ــن  ــذا الســبب يجــب مشــاركة البلدي ــران وله ــي اي ــي االمــن واالســتقرار ف ــي افغانســتان يعن االســتقرار ف

فــي تحقيــق ذلــك.

برلماني: ايران خرجت مرفوعة الرأس من اختبار 
كورونا رغم الحظر

لجنــة  عضــو  اكــد  طهران-فــارس:- 
الخارجيــة  والسياســة  القومــي  االمــن 
فــي مجلــس الشــورى االســامي جــواد 
خرجــت  ايــران  بــان  قدوســي  كريمــي 
فيــروس  اختبــار  مــن  الــراس  مرفوعــة 
ــا العالمــي رغــم كل اشــكال الحظــر  كورون

عليهــا. المفروضــة  والضغــوط 
وقــال كريمــي قدوســي خــال لقائــه 
رئيــس جامعــة العلــوم الطبيــة فــي مدينــة 
انتصــرت  ايــران  ان  المقدســة،  مشــهد 
اختبــار  مــن  الــراس  مرفوعــة  وخرجــت 
فيــروس كورونــا العالمــي رغــم كل اشــكال 
عليهــا،  المفروضــة  والضغــوط  الحظــر 
ــوق  ــدقة بحق ــدول المتش ــن ان ال ــي حي ف
االنســان عجــزت عــن الســيطرة علــى هــذا 

فــي  بالخــزي  ومنيــت  وادارتــه  المــرض 
ــك. ذل

مؤثــرا  دورا  للمواطنيــن  ان  واضــاف، 
فــي الســيطرة علــى هــذا المــرض وعليهــم 
والمبــادئ  االجتماعــي  بالتباعــد  االلتــزام 
مــن  االنشــطة  مزاولتهــم  فــي  الصحيــة 
ــى صحتهــم وســامتهم  ــاظ عل اجــل الحف

وعــدم تضــرر الظــروف االقتصاديــة.

ــدى  ــم ل ــا الدائ ــر مندوبن ــا:- أعتب ــورك- ارن نيوي
لتمديــد  األمريكيــة  المحــاوالت  المتحــدة،  األمــم 
حظــر التســلح علــى إيــران، بانــه انتهــاك كامــل لقــرار 
مجلــس األمــن الدولــي رقــم 2231 واالتفــاق النــووي، 
وفــي  أخــرى  مــرة  األمريكييــن ســيرون  إن  وقــال 
ــووي. ــاق الن ــن، الدعــم العالمــي لاتف ــس األم مجل
جــاءت تصريحــات مجيــد تخــت روانجــي امــس 
الثاثــاء حــول الجــو الحاكــم لجلســة مجلــس األمــن 
العــام  األميــن  تقريــر  لمناقشــة  ســتعقد  والتــي   ،

ــرار 2231. لألمــم المتحــدة بشــأن الق
رؤيــة  لديــه  الدولــي  المجتمــع  أن  وأضــاف 
واضحــة لتطبيــق قــرار مجلــس األمــن رقــم 2231 ، 
ــه األميــن العــام لألمــم المتحــدة مــرارا،  وهــو مــا قال
زعمــاء  وايضــا  الماضــي،  األســبوع  مجــددا  وأكــده 
المواقــف  بوضــوح  يعارضــون  أنفســهم  العالــم 

األمريكيــة.

واشــار الممثــل الدائــم 
األمــم  لــدى  إليــران 
انســحاب  إلــى  المتحــدة، 
مــن  المتحــدة  الواليــات 
والــذي  النــووي،  االتفــاق 
أعتبــره الرئيــس االميركــي 
إنهــاء  بأنــه  صراحــة 
ــي هــذا  ــاده ف لمشــاركة ب
مــن   : موضحــا  االتفــاق، 
يقــوم  أن  المســبوق  غيــر 
عضــو دائــم فــي مجلــس 

األمــن باتخــاذ إجــراء ضــد قــرار كان قــد تبنــاه ســابقا.
وقــال تخــت روانجــي حــول الهــدف الرئيســي المريــكا 
الحظــر  فــرض  هدفهــم  أن  التســليحي:  الحظــر  مــن 
مجلــس  أن  يعلمــون  والــذي  إيــران  علــى  التســليحي 

األمــن ســيرفضه، وبالتالــي تدميــر االتفــاق النــووي.

مشيرا الى محاوالتها لتمديد حظر التسلح..

تخت روانجي: مرة اخرى سترى اميركا الدعم العالمي لالتفاق النووي

تدهور الوضع الصحي للشيخ 
الزكزاكي كما يروي نجله

طهران/كيهــان العربــي: ذكــر نجــل الشــيخ 
زكزاكــي زعيــم الحركــة االســامية النيجيرية، 
ان الوضــع الصحــي للشــيخ ســيئ للغايــة فــي 

الســجون النيجيريــة.
قــال  »بانــج«  لصحيفــة  حديــث  فخــال 
ابنــاء  احــد  ابراهيــم زكزاكــي، وهــو  محمــد 
ــي  ــم الت ــى الجرائ ــي، اشــار ال الشــيخ الزكزاك
عائلتــه  بحــق  النيجيــري  النظــام  ارتكبهــا 

النيجيريــة. االســامية  والحركــة 
جلســة  اول  منــذ  الشــيخ:  نجــل  وقــال 
للشــيخ  الحقوقــي  الفريــق  قــدم  للمحكمــة، 
يصلــون  ال  بانهــم  للقاضــي،  اعتراضــه 
لموكليهــم. وعلــى ذلــك امــر القاضــي االجهــزة 
والــدي  يســلموا  ان  النيجيريــة  االمنيــة 

الســجن. لمســؤولي 
وحاليــا رفضــت جميــع الطلبــات الرســمية، 
ــا  ــي همله ــا، والت ــاء كورون بســبب  انتشــار وب

القاضــي.
وحــول الوضــع الصحــي لوالديــه، خــال 
آخــر لقــاء بهمــا، قــال نجــل الشــيخ: حيــن 
هاجمنــا الجيــش النيجيــري فــي ديســمبر 
2015، اصيــب والــدي بجــروح مختلفــة جــراء 
اطــاق النــار، وفقــد فيهــا والــدي احــدى عينيــه 
فيمــا اصيبــت عينــه االخــرى، ومــن ثــم اصيــب 
الفحــوص   اجريــت  وحيــن  قلبيــة،  بســكتة 
الطبيــة اتضــح انــه تعــرض لتســمم بالصــرب 
والكادميــوم فــي الــدم. وهــي آثــار الشــظايا 
اصيبــت  فيمــا  ورأســه.  يــده  اصيبــت  التــي 
والدتــي خمــس مــرات بطلقــات ناريــة، وهــي 
التــي  الشــظايا  جــراء  البطــن  آالم  تتحمــل 
بقيــت عالقــة، اذ كان مــن الضــروري اجــراء 
عمليــة قبــل ثــاث ســنوات لمفاصلهــا. ولكــن 
ممانعــة قــوى االمــن الجــراء العمليــة جعــل 

رجليهــا عاجــزة عــن التحــرك.

طهران/كيهــان العربــي: اصــدر قــاض 
ــه ترامــب  ــا يمهــل في ــي امــرا تنفيذي فدرال
الــى 17 يوليــو الطــاق ســراح االطفــال 
الذيــن تــم حجزهــم فــي ثاثــة معتقــات 

ــم. ــن ذويه ــوا ع ــد ان فصل ــن بع لاجئي
وكانــت صحيفــة » يــو اس اي تودي« قد 
نشــرت تقريــرا فظيعــا عــن حــاالت المــوت 
فــي  ترتكــب  التــي  الجنســي  والعنــف 
المعتقــات التــي وضعــت لاجئيــن الــى 
ــة  ــاالت االصاب ــت االن ح ــد اضيف ــركا وق امي
»دالــي  موقــع  حســب  اذ  كورونــا.  بوبــاء 
غــي هيــل« فــان قاضيــا فدراليــا اميركيــا قــد 
ــب اطــاق  ــى ترام ــم عل ــا يحت اصــدر حكم
ســراح االطفــال بعــد شــيوع وبــاء كورونــا 
وامــر باطــاق ســراح هــؤالء الذيــن قضــوات 
الثاثــة  المعتقــات  فــي  يومــا  عشــرين 
فــي  االميركيــة  والجمــارك  الهجــرة  الدارة 

وبنســلفيانيا. تكســاس 
وفــي اشــارة الــى انتشــار وبــاء كورونــا 
ــال القاضــي:  ــن، ق فــي معســكرين لاجئي
ان هــذه المراكــز معرضــة للوبــاء وبذلــك 
ــث  ــرة، وال مجــال للتري ــن خط ــون اماك تك

مهاتير محمد: لن نعترف بـ »إسرائيل« ويجب مواصلة النضال ضدها
رئيــس الــوزراء الماليــزي الســابق مهاتيــر محمــد يقــول إن ماليزيــا ترفــض تطبيــع العاقــات مــع »إســرائيل«، 

ويؤكــد أن إعــان القــدس عاصمــة لـ«إســرائيل« هــو »تصــرف غيــر قانونــي ويســتدعي مواصلــة النضــال«.
ــاة  ــع قن ــاٍص م ــواٍر خ ــال ح ــن، خ ــوم االثني ــد، ي ــر محم ــابق مهاتي ــزي الس ــوزراء المالي ــس ال ــال رئي ق
المياديــن، أن اإلعــان عــن القــدس عاصمــًة لـ«إســرائيل«، هــو »تصــرّف غيــر قانونــي يتنافــى مــع القانــون 
الدولــي وكل القوانيــن، فــي األماكــن كافــة ال يمكــن ألحــد االســتياء علــى أراضــي اآلخريــن واالدعــاء أنهــا 
ملــك لــه«، مشــددًا علــى أن »إســرائيل« بُنيــت برمّتهــا مــن خــال االســتياء علــى األراضي الفلســطينيّة«.
وأكــد محمــد أن ماليزيــا لــن تنجــر نحــو التطبيــع »فمنــذ بدايــة األمــر لــم نعتــرف بإســرائيل، وحتّــى 
اآلن ليــس بيننــا وبيــن »إســرائيل« أي عاقــات دبلوماســية، ولطالمــا ندّدنــا بهــا، لكــن لســوء الحــظ بعــض 

البلــدان ينتهــج سياســات مختلفــة«. 

الصحة: تسجيل 2457 اصابة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 188 الفا

قاضي فدرالي يمهل ترامب الى 17 يوليو الطالق سراح 
اطفال الالجئين المعتقلين

ونمهــل الــى الســابع عشــر مــن يوليــو 
والحاقهــم  االطفــال   عــن  لافــراج  
بذويهــم. وكانــت ادارة الهجــرة والجمــارك 
فــي اميــركا قــد اعلنــت الشــهر الماضــي ان 
بحوزتهــا 184 طفــا فــي معســكرات حجــز 

الاجئيــن.
مــن  حقوقيــون  نشــطاء  وطالــب 
ــال  ــراح االطف ــاق س ــة  اط االدارة االميركي
معســكرات  فــي  بذويهــم  والحاقهــم 
ينتشــر فيهــا وبــاء كورونــا. كمــا واقــرت 
االميركيــة  والجمــارك  الهجــرة  دائــرة 
االســبوع الماضــي بــان 11 طفــا قــد اصيبوا 
ــة  ــي معســكر  بمدين ــا ف ــروس كورون بفاي

تكســاس. بواليــة  »كارنــس« 
الــى ذلــك اصــدرت محكمــة  تمييــز 
اميركيــة الجمعــة الماضيــة حكمــا يقضــي 
ــة  بعــدم شــرعية اســتفادة ترامــب لميزاني
فــي  للمســاعدة  دوالر  مليــار   2/5 قدرهــا 
بنــاء  جــدار علــى الحــدود مــع المكســيك . 
فيمــا كان ترامــب يتفقــد الثاثــاء الماضــي 
ــه  ــذي انشــئ من ــاء الجــدار وال مراحــل بن

الــى االن 322 كيلومتــرا.

طهران تدين الهجوم االرهابي في كراتشي
طهران-فــارس:- أدان المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة عبــاس موســوي الهجــوم االرهابــي الــذي 
ــوات  ــن ق ــدد م ــل ع ــن وأســفر عــن مقت ــوم االثني ــي كراتشــي بالباكســتان ي اســتهدف ســوق البورصــة ف

الشــرطة واالبريــاء.
وقــال موســوي، فــي تصريــح أدلــى بــه امــس الثاثــاء، إن الطريــق الوحيــد فــي مكافحــة مشــكلة االرهــاب 

بصــورة جذريــة يتمثــل بتعــاون وتعاضــد جميــع بلــدان العالــم الســيما بلــدان المنطقــة.
ويشــار الــى ان مدينــة كراتشــي الباكســتانية شــهدت يــوم االثنيــن هجومــا مســلحا شــنه مجهولــون 
علــى ســوق البورصــة ماأســفر عــن مصــرع 8 اشــخاص بينهــم 4 مهاجميــن جــراء االشــتباكات مــع قــوات 

الشــرطة. 
وقالــت وســائل االعــام ان تنظيمــا ارهابيــا يطلــق علــى نفســه تســمية )جيــش تحريــر بلوشســتان( 

أعلــن مســؤوليته عــن الهجــوم.

انكماش اقتصاد السعودية 
بالربع األول 2020

انكمــش الناتــج المحلــي اإلجمالــي للســعودية 
ــى أســاس  ــة عل ــة، بنســبة 1 بالمئ باألســعار الثابت
الجــاري،  العــام  مــن  األول  الربــع  ســنوي، خــال 
ــة  ــرة المقابل ــي الفت ــة ف ــو 1.7 بالمئ ــع نم ــة م مقارن

مــن 2019.
الســعودية  لإلحصــاء  العامــة  الهيئــة  وقالــت 
ــى  ــود إل ــع يع ــاء، إن التراج ــان أمــس الثاث ــي بي ف
انكمــاش القطــاع النفطــي بنســبة 4.6 بالمئــة علــى 
ــاع القطــاع  ــى الرغــم مــن ارتف أســاس ســنوي، عل

ــة. ــبة 1.6 بالمئ ــي بنس ــر النفط غي
النفــط  أســعار  بهبــوط  الســعودية  وتأثــرت 
الخــام، خــال الشــهر األخيــر مــن الربــع األول، مــع 
ــاق  ــد اتف ــع روســيا، بشــأن تمدي ــات م ــور خاف ظه
خفــض إنتــاج النفــط، إلــى جانــب اســتمرار التزامهــا 

ــاج. ــض اإلنت ــة خف باتفاقي

وأضــاف: إنهــم يزعمــون أيضــا أنهــم مــا زالــوا 
أعضــاء فــي االتفــاق الدولــي ويمكنهــم اســتخدام 
ــرار 2231 الســتعادة الحظــر،  ــي الق ــواردة ف ــات ال البيان

ــدر. ــخريات الق ــن س ــذا م وه
االتفــاق  علــى  القضــاء  هــو  الهــدف  وتابــع: 
أعلــن  ترامــب نفســه  و  كامــل،  النــووي بشــكل 
منــذ البدايــة رفضــه لاتفــاق، وخــال الســنوات 
ــا  ــل م ــن أال يضطــروا لفع ــوا جاهدي ــة، حاول الماضي
يبحثــون عنــه اآلن، لكنهــم لــم ينجحــوا، ومــع 
مــرور الوقــت، أصبحــوا أكثــر عزلــة علــى المســتوى 
الدولــي، لــذا يحاولــون اآلن التحــرك فــي اتجــاه 

للقضــاء علــى االتفــاق النــووي.

وزارة  باســم  المتحــدث  اعلنــت  طهران-فــارس:- 
الصحــة والعــاج والتعليــم الطبــي ســيما ســادات الري 
ــي  ــتجد ف ــا المس ــروس كورون ــن بفي ــدد المصابي ــان ع ب
 188758 والمتعافيــن   227662 االن  لغايــة  بلــغ  البــاد 

شــخصا.  10817 والمتوفيــن 
وقالــت الري امــس الثاثــاء خــال مؤتمرهــا 
الصحفــي اليومــي، انــه تــم خــال الســاعات الـــ 24 
الماضيــة تســجيل 2457 اصابــة بفيــروس كورونــا 
عــدد  اجمالــي  ليرتفــع  )كوفيــد-19(  المســتجد 
فــي   3049 مــن ضمنهــم   227662 الــى  المصابيــن 
حالــة حرجــة ويخضعــون االن للعنايــة المركــزة.

واضافــت، ان عــدد المتعافيــن مــن المــرض بلــغ 

188758 فيمــا تــم خــال الســاعات الـــ 24 الماضيــة 
تســجيل 147 حالــة وفــاة جديــدة ليبلــغ اجمالــي 

ــى 10817 شــخصا. ــن ال عــدد المتوفي
ــه  ــة، ان ــم وزارة الصح ــة باس ــت المتحدث وتابع
تــم لغايــة االن اجــراء مليــون و 666 الفــا و 587 
اختبــارا للكشــف عــن فيــروس كورونــا فــي البــاد.
خوزســتان  محافظــات  بــان  واوضحــت 
وكردســتان واذربيجــان غربــي واذربيجــان شــرقي 
وهرمــزكان وبوشــهر وخراســان رضــوي وكرمانشــاه 
هــي االن فــي الحالــة الحمــراء فيمــا محافظــات 
سيســتان وبلوشســتان وايام ولرســتان وكلســتان 

ــذار. ــة االن ــي حال ــي ف ه

الرياض تنقذ اليمنيين بابادتهم 
التصريحــات االخيــرة للجبيــر حــول اليمــن و بحضــور المبعــوث االميركــي 
اثــارت حالــة مــن االســتغراب مــن جانــب واالســتهزاء مــن جانــب آخــر النهــا 
بعيــدة كل البعــد عــن الواقــع، واشــارت بعــض االوســاط االعاميــة ان الجبيــر 
ــرة، واال  ــد الذاك ــون ممسوســًا او فق ــد يك ــذه التصريحــات ق ــد اطــاق ه وعن
كيــف يزعــم بــل ويكــذب وبصــورة صارخــة مــن ان انقــاذ اليمــن ســيكون على 
ايديهــم؟. وبذلــك تســاءلت هــذه االوســاط ان ماوصلــت اليــه اليــوم اليمــن من 
تدميــر كامــل للبنــى التحتيــة مــع انتشــار االمــراض بيــن اليمنييــن واالرواح 
ــه والحصــار  ــن مع ــت مــن خــال القصــف الســعودي والمتحالفي ــي ازهق الت
ــن  ــد الدفي ــة الحق ــذي يعكــس حال ــم لقمــة العيــش وال ــذي حرمه ــل ال القات
الــذي يعتمــل فــي نفــوس حــكام بنــي ســعود ضــد الشــعب اليمنــي، كيــف 
يمكــن ان يتحــول االمــر وبتصريــح الجبيــر الــى انقــاذ؟، هــل يصــدق ان العــدو 
الســعودي الحاقــد الــذي حشــد الجميــع ضــد ابنــاء اليمــن والــذي لــم يصــغ 
لــكل النــداءات الدوليــة وغيرهــا فــي ايقــاف العــدوان ان يأتــي اليــوم ليدعــي 

زورا وكذبــا مــن ان انقــاذ اليمنييــن ســيكون علــى يــده؟.
ان الجرائــم التــي ارتكبهــا حــكام بنــي ســعود وبأمــر مــن اميــركا والتــي 
ــرة  ــن ذاك ــن ان تمحــى م ــون اليمك ــا يقول ــى »كســرالعظم« كم ــت ال وصل
ــذ اليمــن هــم  ــذي ينق ــان ال ــك ف ــادم. ولذل ــا تســقط بالتق ــن او انه اليمنيي
ابنــاؤه الذيــن شــمّروا عــن ســواعدهم فــي الوقــوف بصابــة وقــدرة عاليــة 
ضــد العــدوان الســعودي الغــادر وتمكنــوا ان يغيّــروا المعادلــة وبصــورة 
اذهلــت العالــم الــذي ادرك ان ابنــاء اليمــن االحــرار اليمكــن ان يرضخــون 
او يرفعــون الرايــة البيضــاء امــام  هــذا العــدوان، بــل واجهــوه ورغــم قلــة 
ــا  ــا ويحققه ــي حققه ــا االنتصــارات الت ــات بصبرهــم وصمودهــم وم االمكاني
اليمنيــون خاصــة االخيــرة التــي اســتطاعت ان تحــرر مســاحات  كبيــرة 
عــدت بــاالف الكيلومتــرات مــن دنــس آل ســعود والــذي يعكــس ان الزحــف 
اليمنــي الكبيــر قــادم وبصــورة قــد ال يتصــوره الســعوديون او المتحالفــون او 

الداعمــون لهــم.
ان انقــاذ اليمــن ال يتــم اال بايــدي ابنائــه فقــط وان التاعــب بااللفــاظ 
والخــداع والكــذب والتزويــر الــذي يصــدر عــن مســؤولي الســعودية ال يــداوي 
جرحــا وال يشــفي مرضــا، بــل »يزيــد فــي الطيــن بلــة« كمــا يقــال، والواضــح ان 
حــكام بنــي ســعود اليــوم يعيشــون فــي ورطــة وأزمــة داخليــة كبيــرة تنتظــر 
وفــاة ســلمان حتــى تنفجــر وبهــا ســيجد العالــم ان هــذا البلــد قــد ذهــب الــى 

الهاويــة كمــا تشــير اغلــب تقاريــر مراكــز الدراســات العالميــة.

ضبط اكثر من ثالثة اطنان  من المخدرات 
في جنوب شرق البالد

طهران-فــارس:- أعلــن قائــد الشــرطة فــي محافظــة سيســتان وبلوجســتان العميــد محمــد قنبــري عــن 
ضبــط 1824 كيلوغرامــا مــن المخــدرات فــي قضــاء زاهــدان.

وقــال قنبــري: إن شــرطة مكافحــة المخــدرات فــي المحافظــة نجحــوا فــي ضبــط مخبــأ للمخــدرات فــي 
البقية على الصفحة7منطقــة "جــون آبــاد" الجبليــة.


