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العامري يدعو لإلسراع ..تتمة
يتمتعون بخيراته ويدافعون عن مقدراته«.

مــن جانــب آخــر أشــادت المرجعيّــُة الدينيّــُة العُليــا بالجهــد الــذي تبذلــه 
المــاكاتُ الطبّيــة لعــاج المصابيــن بوبــاء كورونــا، عــادًّة عملهــم عظيــم وكبيــر 
ولعّلــهُ يُقــاربُ فــي أهمّيتــهِ مــا يقــوم بــه المقاتلــون المدافعــون عــن بلدهــم، وقــد 

وصفتهــم باألعــزّة.
جــاء ذلــك فــي جــواٍب علــى ســؤاٍل ورد لمكتــب ســماحة المرجــع الدينــيّ األعلــى آيــة 
ــه الــوارف( ، بخصــوص مــا  اهلل العظمــى الســيّد علــي الحســينيّ السيســتاني)دام ظّل
يتعــرّض لــه الــكادر الطبّــي والتمريضــيّ والمتطوّعــون فــي المستشــفيات والمراكــز 
الطبيّــة فــي التعامــل مــع المصابيــن بفايــروس كورونــا، وفيمــا يلــي نــصّ مــا ورد فــي 

الجــواب بهــذا الخصــوص:
)وال شــكّ فــي أّن مــا يقــوم بــه هــؤالء األعــزّة -بالرغــم مــن كّل التحدّيــات- عمــٌل 
عظيــم وجهــدٌ ال يُقــدّر بثمــن، ولعّلــه يقــارب فــي األهميّــة مرابطــة المقاتليــن األبطــال 

فــي الثغــور دفاعــًا عــن البلــد وأهلــه(.  
بــدوره قــال األميــن العــام لحركــة النجبــاء الشــيخ اكــرم الكعبــي , ان  الخونــة والعماء 
يتحدثــون عــن نــزع ســاح المقاومــة و يغضــون الطــرف عــن ســاح ميليشــيات بارزانــي 

التــي دربهــا االميركــي فــي قاعــدة عيــن األســد .
الشــيخ الكعبــي ذكــر عبــر تغريــدة علــى تويتــر : عندمــا يتحــدث الخونــة والعماء عن 
نــزع ســاح المقاومــة يغضــون الطــرف عــن ســاح ميليشــيات بارزانــي والمجموعــات 

المســلحة التــي دربهــا االميركــي فــي قاعــدة عيــن األســد،
وحينمــا تعقــد صفقــات المســاومة مــن ســلطات عليــا مــع االميركــي المحتــل ليفــرض 
ــم تســوية  ــى القضــاء ليت ــال الفســاد والمســاومة حت ــاب فيط ــادة االره ــادة ق ــم اع عليه
قضايــا دواعــش السياســة الذيــن خربــوا ودمــروا وتآمــروا بــل وجعلهــم وطنييــن واتهــام 
ــم يخــُل  ــي ل ــاء الشــهداء الت ــع عــن ســيادته، وحينمــا تخــان دم ــراق وداف مــن حــرر الع
شــارع مــن مدننــا الجنوبيــة مــن ام مفجوعــة بفلــذة كبدهــا، وحينمــا تهــدر بهــذه الطريقــة 
ــوى  ــا تســتقتل بعــض الق ــة، وحينم ــر الجماعي ــت والمقاب ــادي وهي ــاء ســبايكر والرم دم

المتســلطة لعــدم قطــع رواتــب االجهــزة القمعيــة االجراميــة لنظــام صــدام المجــرم.
فْلنتيقــن حينهــا بــأن مســار االمــور باالتجــاه الخطيــر وان االحتــال ال يريــد الخــروج 
وانــه مســتمر بإهانــة الســيادة وســرقة ثــروات شــعبنا وإنــه يحــرك عمــاءه األذالء للغــدر 

واإليقــاع بالمقاومــة.
لذلــك فــي هــذه الحــال علــى أبطــال الســيادة والتحريــر صــم آذانهــم عــن هــذه 
األصــوات النشــاز وتعزيــز قدراتهــم وإمكانياتهــم بشــكل اكبــر مــن الســابق لاســتعداد 

ــرى. ــة الكب للملحم
ــم  ــراج عنه ــم االف ــن ت ــر الحشــد الشــعبي الذي ــن عناص ــدد م ــد ع ــم أك ــن جهته م

وجــودَ مخطــط أميركــٍي اســرائيلي لخلــق فتنــة فــي العــراق.
ــع للقــوات  ــوا موقوفيــن فــي مقــر رســمي تاب وأشــار عناصــر الحشــد الــى أنهــم كان
العراقيــة، ولفتــوا الــى وجــودِ عناصــرَ اميركيــة مــن بيــن القــواتِ التــي قامــتْ باعتقالِهم، 

مؤكديــن أّن جميــعَ األســلحة التــي كانــتْ بحوزتِهــم رســميٌة ومرخصــة.
ــبي  ــع منتس ــراح جمي ــاق س ــة بإط ــد االخباري ــة العه ــة لوكال ــادر محلي ــادت مص وأف

ــداد. ــي بغ ــوا ف ــن اعتقل الحشــد الشــعبي الذي
وأضافــت المصــادر حســب العهــد أن »جميــع منتســبي الحشــد الشــعبي الذيــن 
ــوا مــن قبــل جهــاز مكافحــة اإلرهــاب تــم اطــاق ســراحهم لعــدم كفايــة األدلــة«. اعتقل

وأوضحــت أن »القضــاء لــم يعثــر علــى منصــة إطــاق صواريــخ مهيــأة أليــة جهــة فــي 
موقــع الحــادث«.

ــي  ــرودة ف ــلحة المج ــارج األس ــلحة خ ــى أس ــور عل ــم العث ــم يت ــه »ل ــدت أن ــا اك فيم
ــوم لــدى العمليــات المشــتركة«. وأشــارت أن  لــواء 45«، مبينــة أن »الموقــع محــدد ومعل

ــة«. ــرة قضائي ــم مذك ــم تصــدر بحقه ــن ل »المعتقلي

هنية : محاوالت صهيونية ..تتمة
ــع  ــر مقتن ــاس »غي ــرزوق أن الرئيــس الفلســطيني محمــود عب ــو م ــر أب ــك اعتب كذل
بالعمــل مــع الــكل الفلســطيني، ويســتهين ببعــض الفصائــل، وهــذا يعيــق إعــداد خطــة 
ــه »ال مســتقبل للســلطة الفلســطينية  وطنيــة شــاملة لمواجهــة خطــة الضــم«، ورأى أن

فــي ظــل خطــة الضــم اإلســرائيلية«.
وشــدد علــى أن »مواجهــة االحتــال بحاجــة لبرنامــج حقيقــي يتخــذ كل اإلمكانــات 
وكل الوســائل لهزيمــة االحتــال ودحــره وخاصــة مــن الضفــة الغربيــة«، داعيــًا إلــى توحيــد 
الصــف الفلســطيني لمواجهــة خطــة الضــم. وشــدد علــى أن »الجهــد الفلســطيني 

ــر كافٍ لمواجهــة المخططــات اإلســرائيلية«. الموجــود غي

ضبط اكثر من ثالثة..تتمة
وأضــاف: إنــه تــم ضبــط 1764 كيلوغرامــا مــن االفيــون و50 كيلوغرامــا و 800 غــرام مــن 
الحشــيش و 9 كيلوغرامــات و 500 غــرام مــن الهرويــن حيــث تــم تخزينهــا بمهــارة فــي 

ارتفاعــات المنطقــة. 
ــي قضــاء  ــا مــن المخــدرات ف ــط 1468 كيلوغرام ــري عــن ضب ــد قنب ــن العمي ــا أعل كم

ــهر. ايرانش
وقــال قنبــري، فــي تصريــح بهــذا الصــدد ، إن شــرطة مكافحــة المخــدرات اســتطاعت 
الحصــول علــى معلومــات اســتخبارية حــول تهريــب شــحنة مخــدرات فــي منطقــة 

ايرانشــهر بالمحافظــة.
واضــاف: نجحــت شــرطة مكافحــة المخــدرات فــي نصــب كميــن للمهربيــن ماأســفر 
عــن وقــوع اشــتباك باالســلحة الناريــة حيــث الذ بعــض المهربيــن الــى الهــروب واالختباء 

فــي ارتفاعــات المنطقــة وتــرك شــحنة المخــدرات. 
وتقــع مدينــة ايرانشــهر فــي محافظــة سيســتان وبلوجســتان علــى مســافة 337 

ــة. ــز المحافظ ــدان مرك ــة زاه ــن مدين ــرا م كيلومت

الرئيس روحاني: تطوير..تتمة
واكــد رئيــس الجمهوريــة ضــرورة االهتمــام مــن قبــل الجميــع بمســألة التباعــد 
ــل االقتصــاد  ــة مث ــة والمهم ــات المختلف ــدأ اســاس واضــاف، ان القطاع االجتماعــي كمب
والخدمــات ينبغــي متابعتهــا عــن طريــق الحكومــة االلكترونيــة حتــى االمــكان وهنالــك 
مســؤولية جســيمة ملقــاة علــى عاتــق وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات لتوســيع 

الشــبكات مــن اجــل الوصــول اليهــا واالســتفادة منهــا مــن قبــل الجميــع.
وصــرح الرئيــس روحانــي بــأن الحكومــة تؤكــد دومــا علــى ايجــاد الشــبكة الوطنيــة 
للمعلومــات والوصــول اليهــا بصــورة آمنــة ورخيصــة، مؤكــدا ضــرورة بــذل الجهــود فــي هــذا 

الســياق.

مسؤول تجاري: وثيقة..تتمة
ــركا  ــا لسياســات امي ــن ليســت تابع ــا ان الصي ــه بم وصــرح المســؤول التجــاري ، ان

ــا نحــن ايضــا االســتفادة مــن هــذه الفرصــة. ــذا علين ــران ل ــاون مــع اي ــا التع فبامكانه
واوضــح ان هــذه الوثيقــة ترســم آفــاق التعــاون االســتراتيجي بيــن البلديــن ولــم يتــم 
لغايــة االن ابــرام اي عقــد بنــاء عليهــا واضــاف، ان معســكر الغــرب ال يستســيغ عاقــات 
الصيــن مــع اي دولــة لــذا فانــه حينمــا تعتــزم الصيــن انجــاز اعمــال اقتصاديــة وسياســية 
ــة اخــرى تنطلــق سلســلة هجمــات مــن قبــل وســائل االعــام  وتجاريــة كبــرى مــع دول

الغربيــة ضدهــا ولاســف ان البعــض فــي البــاد يؤججهــا بهجمــات سياســية.

اليوم.. قمة ايرانية..تتمة
ــع التســوية الســورية  ــرة دورا ملموســا فــي جهــود دف وتلعــب طهــران وموســكو وانق
الــى األمــام، لكونهــا األطــراف الضامنــة فــي محادثــات أســتانا الراميــة الــى وقــف اطــاق 

النــار فــي ســوريا.

سالمي: هزمنا االستكبار..تتمة
واكــد باننــا نعمــل االن علــى بنــاء صــرح الحضــارة االســامية الحديثــة، واضــاف: اننــا 
نريــد تقديــم نمــاذج جديــدة فــي هــذا الزمــن الــذي فشــلت فيــه الحضــارات المعتمــدة 

علــى المــدارس الليبراليــة مــن تقديــم نمــاذج ناجحــة لســعادة البشــرية.
وشــدد ســامي، ال ســبيل لنــا ســوى ان نصبــح اقويــاء واضــاف: علينــا ان نكــون مثــاال 

مشــرقا للعالــم وانموذجــا مجســدا لهــم وهــو امــر قابــل للتحقيــق.
ولفــت الــى ان البــاد اليــوم وصلــت الــى الكثيــر مــن العلــوم والمعــارف والتكنولوجيــا 
ــو  ــامية وه ــورة االس ــة الث ــتوى ومكان ــة بمس ــاء الجامع ــد بن ــا نري ــال: انن ــة، وق الحديث

طريــق لــن يتوقــف لبنــاء مجتمــع قــوي.
ــى النجاحــات  ــوه ال ــي ون ــى اجــواء الحــرب النفســية ضــد الشــعب االيران واشــار ال
ــروف  ــي ظ ــا وف ــال: انن ــية، وق ــرب النفس ــن الح ــل م ــم الهائ ــام الحج ــاد ام ــة للب القيم
ــي  ــتكبار العالم ــة االس ــن هزيم ــا م ــداء تمكن ــا االع ــا لن ــي خلقه ــاكل الت ــر والمش الحظ
ــى  ــادرون عل ــا ق ــن مشــاكل اساســية فانن ــون هــم م ــث يعان ــوم حي ــركا والي ــادة امي بقي

ــم. ــلة به ــم المتسلس ــن الهزائ ــد م ــاق المزي الح

طهران: نحن من منعنا..تتمة
وكان ممثــل اميــركا الخــاص برايــان هــوك قــد زار الســعودية والبحريــن يــوم االثنيــن 
ــة تحريضيــة فــي المنطقــة ضــد الجمهوريــة االســامية فــي ايــران، حيــث  ضمــن جول
ــس  ــوة مجل ــة بدع ــب األميركي ــب المطال ــى جان ــا ال ــة وقوفهم ــاض والمنام ــت الري أعلن
األمــن الدولــي الــى تمديــد الحظــر التســليحي علــى ايــران والــذي مــن المقــرر ان يرفــع 

فــي أكتوبــر القــادم طبقــا للقــرار األممــي 2231.

تشكيك جمهوري بفوز..تتمة
الاعبيــن  مــن  عــدد  مــع  األســبوع  نهايــة  عطلــة  خــال  تحــدث  أنــه  وأضــاف 
ــة »هشــة«، رغــم  ــى أن نفســية الرئيــس الحالي ــن األساســيين، وأشــاروا إل الجمهوريي
اســتبعاده أن يكــون قــد خســر أي فرصــة للفــوز أمــام بايــدن، مشــيرا إلــى »ضعــف« أداء 

األخيــر وإلــى وجــود وقــت كاف لتعديــل مــزاج الناخبيــن.

الكيان الخليفي يقمع..تتمة
واعتبــر ان هنــاك اصــرار مــن قبــل النظــام علــى اتبــاع نفــس النهــج الــذي كان فــي 

التســعينيات ولكــن بشــكل نــوع مــا يحــاول فيــه ارضــاء الــراي العــام فــي الخــارج.

وزير دفاع اليمن: مستمرون..تتمة
وقــال: بفضــل اهلل ســبحانه وتعالــى وحكمــة وحنكــة القيــادة الثوريــة والمجلــس 
السياســي األعلــى وشــجاعة أبطــال الجيــش واللجــان الشــعبية تــم اســتعادة محافظــة 

ــخ. الجــوف وأجــزاء مــن محافظــة مــأرب الحضــارة والتاري
ــوم  ــون الي ــن يقف ــرار الذي ــأرب األح ــل م ــة الشــجاعة لقبائ ــف الوطني وأشــاد بالمواق
جنبــًا إلــى جانــب القــوات المســلحة واللجــان الشــعبية للخــاص مــن العــدوان الــذي 
يتاجــر بدمــاء وأرواح أبنــاء مــأرب.. داعيــًا عقــاء محافظــة مــأرب أن يصغــوا لمنطــق العقــل 

والحكمــة ومضاميــن المصالحــة الوطنيــة واســتغال قــرار العفــو العــام.
وأكــد وزيــر الدفــاع، أن تطهيــر مديريــة ردمــان ومنطقتــي قانيــة والعبديــه يعــد إنجــازا 

نوعيــا لتعزيــز األمــن واالســتقرار بمحافظــة البيضــاء.
ووصــف مراقبــون عمليــة تطهيــر مديريــة ردمــان فــي البيضــاء بالكامــل بانهــا أســرع 
عمليــة علــى اإلطــاق منــذ بــدء العــدوان الهمجــي علــى الشــعب اليمنــي، حيــث 
ــة  ــة العبدي ــة وأجــزاء مــن مديري حٌســمت خــال 24 ســاعة، وصــواًل الــى مناطــق ماهلي

ــأرب. بمحافظــة م
وبحســب مــا أوضحــه متحــدث عســكري لصحيفتنــا، فــأن العــدو شــهد خــال 
العمليــات العســكرية باتجــاه قانيــة، انهيــارات واســعة فــي صفوفــه وخســائر يوميــة 
ــر  ــن العواضــي عب ــد رصــد نشــاط واضــح للخائ ــان جــاءت بع ــات ردم ــًا أن عملي .. مبين
ــا شــكل  ــة، م ــي مناطــق مختلف ــز ف ــة، والتمرك ــن المرتزق ــع مســلحة م حشــده لمجامي
تهديــدًا كبيــرًا لحيــاة المواطنيــن، مضيفــا أن الخائــن العواضــي اســتعان بــدول العــدوان 
التــي قدّمــت تلــك الــدول الدعــم مــن مــال وســاح ومرتزقــة وإســناد جــوي، فــي الوقــت 
الــذي كان فيــه العواضــي قــد جهــز مصنعــًا لعبــوات ناســفة الســتهداف القــوات المســلحة 

ــة بالبيضــاء”. ــوات األمني ــراد اللجــان الشــعبية والق وأف
هــذا وواصلــت قــوى العــدوان الســعودي االماراتــي االميركــي البربــري شــن عشــرات 
ــن  ــد م ــكاب مزي ــدة وارت ــأرب والجــوف والبيضــاء وحجــة وصع ــى م ــة عل ــارات الجوي الغ

الخروقــات فــي جبهــات الحديــدة. 
وأوضــح مصــدر أمنــي أن طيــران العــدوان شــن 10 غــارات جويــة علــى مديريتــي خــب 
ــى  ــارات عل ــزر و6 غ ــة مج ــب بمديري ــى صل ــارات عل ــوف و7 غ ــزم بالج ــعف والح والش

مديريتــي العبديــة وماهليــة بمحافظــة مــأرب. 
ــة و4  ــة قاني ــى منطق ــة عل ــران العــدوان شــن 10 غــارات جوي وأضــاف المصــدر أن طي
غــارات علــى مديريــة ناطــع وغــارة علــى مديريــة ردمــان فــي محافظــة البيضــاء وغارتيــن 
ــر  ــة الظاه ــي مديري ــظ ف ــة الماحي ــى منطق ــارة عل ــة  وغ ــران بحج ــة حي ــى مديري عل

بصعــدة.
وفــي الحديــدة أوضــح مصــدر فــي غرفــة ضبــاط االرتبــاط أن قــوى العــدوان ارتكبــت  
خرقــا لقــوى العــدوان فــي جبهــات الحديــدة خــال الـــ24 ســاعة الماضيــة بينهــا تحليــق 

طائــرات حربيــة وتجسســية فــي أجــواء حيــس.
الــى أن خروقــات العــدوان شــملت 18 خرًقــا  بقصــف مدفعــي  ولفــت المصــدر 

الناريــة. باألعيــرة  و59 خرًقــا  قذيفــة وصاروخــا   29 لعــدد  وصاروخــي 

الجمهورية االسالمية تدخل..تتمة
واشــار ســتاري الــى نشــاط الشــركات المعرفيــة بخصــوص انتــاج لقــاح مضــاد 
ــة  ــدأت الشــركات المعرفي ــاد، ب ــي الب ــا ف ــذ انتشــار كورون ــال: من ــا، وق ــروس كورون لفي

نشــاطها وأبحاثهــا لصنــع لقــاح مضــاد لهــذا  الفيــروس الخطيــر.
ــا:  ــا، مضيف ــاح مضــاد لكورون ــاج لق ــي مجــال انت ــود ف ــى 6 عق ــع عل ــى التوقي ولفــت ال
لدينــا اآلن ســتة عقــود نشــطة ، ثاثــة منهــا مــع مراكــز االبحــاث وثاثــة مــع الشــركات 

ــا جيــدًا. المعرفيــة، حقــق اثنــان منهــا تقدمً
واشــار مســاعد رئيــس الجمهوريــة للشــؤون العلميــة والتقنيــة الــى عــرض 5 لقاحــات 
بشــرية فــي الســوق ، موضحــا: بفضــل جهــود المتخصصيــن، هنــاك نوعان مــن اللقاحات 
البشــرية جاهــزة للتســويق وســيتم الكشــف عــن ثاثــة لقاحــات بحلــول نهايــة العــام 

االيرانــي الجــاري )ينتهــي فــي 20 مــارس 2021(.
واكــد ســتاري علــى ضــرورة متابعــة انتــاج لقــاح مضــاد لفيــروس كورونــا فــي ايــران، 
مضيفــا: تســتمر االبحــاث إلنتــاج لقــاح مضــاد لكورونــا فــي البــاد مــن قبــل الشــركات 

المعرفيــة ومراكــز البحــوث، وان شــاء اهلل تحقــق نتائــج جيــدة.
وكان مســاعد رئيــس الجمهوريــة للشــؤون العلميــة والتقنيــة قــد اطلــع خــال هــذه 
الزيــارة التفقديــة علــى عمليــة تصميــم وتصنيــع وتشــغيل الوحــدة التجريبيــة الســتخراج 

الكافييــن.

معارض سعودي يعرض على بن سلمان 20 مليون دوالر 
لإلفراج عن عائلته

وكاالت:- قــدّم معــارض ســعودي بــارز "عرضــا ماليــا" لولــي العهــد الســعودي، محمــد 
بــن ســلمان، مقابــل إطــاق ســراح عائلتــه، داعيــا الحكومــة الســعودية إلــى "االســتثمار" 
فــي قضيــة المعتقليــن السياســيين لتأميــن مــوارد إضافيــة للدخــل لدعــم االقتصــاد 

المتدهــور فــي البــاد.
وفــي فيديــو نشــره علــى صفحتــه فــي موقــع يوتيــوب، قــال عمــر عبــد العزيــز، 
الناشــط المقيــم فــي كنــدا: "فــي شــهر آب/ أغســطس 2018 قامــت الحكومــة الســعودية 
ــك -عــن  ــد ذل ــي، وبع ــد، ومجموعــة مــن أصدقائ ــد المجي ــال شــقيقي أحمــد وعب باعتق
طريــق وســطاء مــن الحكومــة- كانــوا يقولــون لــي: إن توقفــت عــن الظهــور اإلعامــي 
والمشــاركة فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي، فســنطلق ســراح أشــقائك فقــط. فــي 
ــت  ــي كن ــات الت ــع المحادث ــة جمي ــتطاعوا رؤي ــا، واس ــي مخترق ــت كان جوّال ــك الوق ذل
ــوا يخرجــون أشــقائي ويعتقلونهــم مجــددا كنــوع مــن المفاوضــات، وبعــد  أجريهــا، وكان
ــا بالسياســة، وهــم  ــة لهــم إطاق ذلــك اعتُقــل العشــرات بســببي، وكل هــؤالء ال عاق

ــا". ــي ســنتين تقريب ــذ حوال ــون من معتقل
ــي  ــي ف ــل سياس ــف معتق ــود 30 أل ــن وج ــدث ع ــادر تتح ــاك مص ــه: "هن ــع بقول وتاب
ــه دخــا أكثــر  ــا قصــة الفديــة فهــي ســتؤمن ل ــو جربن ســجون محمــد بــن ســلمان، ول
مــن مشــروع نيــوم! األمــة اإلســامية تســتطيع أن تدفــع 100 مليــون دوالر إلطــاق ســراح 
الشــيخ ســلمان العــودة، كمــا يمكــن أن تدفــع المؤسســات الدوليــة 20 مليــون دوالر 
ــن والنشــطاء السياســيين  ــال الدي ــن رج ــم م ــول، وغيره ــن الهذل إلطــاق ســراح لجي
الســعوديين المعروفيــن. وبهــذا ستســفيد الدولــة ماليــا ألن الوضــع االقتصــادي صعــب، 
كمــا ترتــاح أيضــا مــن دعــوات عائــات المعتقليــن، وأيضــا تحســن صورتهــا أمــام اإلعــام 

ــي". العربــي والدول
وبــرز اســم عمــر عبــد العزيــز بعــد اغتيــال الصحافــي الســعودي جمــال خاشــقجي 
فــي قنصليــة بــاده فــي اســطنبول فــي تشــرين الثانــي/ أكتوبــر عــام 2018، حيــث كشــف 
حينهــا عــن اختــراق الســلطات الســعودية لهاتفــه والكشــف عــن محادثاتــه مــع صديقــه 
خاشــقجي، حيــث كان الرجــان يســتعدان لتشــكيل مشــروع "النحــل اإللكترونــي" 
ــة  ــد الســعودي لمراقب ــي العه ــذي كان يســتخدمه ول ــي" ال ــاب اإللكترون ــة "الذب لمقاوم

وإســكات معارضيــه.

الكويت..استدعاء "مبارك الدويلة"على خلفية 
تصريحاته حول لقائه بالقذافي

وكاالت:- اســتدعى أمــن الدولــة الكويتــي النائــب الســابق بمجلــس األمــة "مبــارك 
الدويلــة" علــى خلفيــة تصريحاتــه حــول التســريب الصوتــي مــع الزعيــم الليبــي الراحــل 

"معمــر القذافــي"، وفــق صحيفــة "القبــس" الكويتيــة.
وكان الديــوان األميــري الكويتــي، وصــف تصريحــات النائــب الســابق فــي مجلــس 

األمــة "مبــارك الدويلــة"، بأنهــا محــض افتــراء علــى أميــر البــاد.
ــي الجــراح، نفــى مســاء األحــد، مــا رد فــي  ــوان األميــري عل ــر شــؤون الدي وكان وزي
حديــث النائــب الكويتــي الســابق خــال مقابلــة تلفزيونيــة، مشــيرا إلــى أن "مــا جــاء فــي 
لقــاء الدويلــة خــال برنامــج حديــث البلــد مــع اإلعامــي محمــد طــال الســعيد، بتاريــخ 
ــاد  ــر الب ــل لســمو أمي ــه نق ــخ 25/6/2020، بأن ــه بتاري ــدة ل ــي تغري ــاهُ ف ــا ادع 23/6/2020، وم
الشــيخ صبــاح األحمــد مــا دار بينــه وبيــن الرئيــس الليبــي الســابق معمــر القذافــي، وبــأن 
ســموه طلــب منــه فــي حينــه إبــاغ ذلــك لخــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان 
ــة الســعودية الشــقيقة، غيــر صحيــح  ــك المملكــة العربي ــز آل ســعود، مل ــد العزي بــن عب

البتــة، ومحــض تقــوّل وافتــراء علــى المقــام الســامي".
وشــدد الجــراح علــى عــدم جــواز "أن يُنســب لســمو أميــر البــاد أي حديــث أو قــول، 
ســواء فــي مقالــة أو لقــاء، مــن دون الحصــول علــى موافقــة رســمية وصريحــة مــن الديوان 
ــا  ــع فاعله ــي توق ــذه األســاليب الت ــل ه ــى مث ــن "اللجــوء إل ــك"، محــذرا م ــري بذل األمي

تحــت طائلــة المســاءلة القانونيــة".
وكان الدويلــة، قــد قــال فــي تعليــق علــى التســجيل المســرب لــه مــع الزعيــم الليبــي 
الراحــل معمــر القذافــي، إن اللقــاء لــم يكــن ســريا، وتــم بعلــم وزارة الخارجيــة الكويتيــة 

التــي حصلــت علــى تفاصيــل اللقــاء منــه.
وذكــر الدويلــة تفاصيــل اللقــاء قائــا: "اضطررنــا خــال الجلســة مــع القذافــي لمجاراتــه 
فــي حديثــه لطمأنتــه ومعرفــة مــا وراءه، وبصراحــة لــم نجــرؤ علــى معارضتــه ونحــن معــه 

بالخيمة".
ــل  ــاح" بتفاصي ــد الصب ــاح األحم ــت الشــيخ "صب ــر الكوي ــر أمي ــه أخب ــة أن ــد الدويل وأك
االجتمــاع ومــا حــدث مــن مجــاراة للقذافــي فــي حديثــه فــي ذات اليــوم، والــذي طلــب منــه 

بــدوره إخبــار الملــك ســلمان، بســبب عاقتــه الشــخصية القويــة بــه.

شركة نرويجية تلغي صفقة شراء نحو 
100 طائرة من بوينغ

وكاالت:- قالــت شــركة "نرويجيــان أيــر" للطيــران المنخفــض التكلفــة فــي بيــان، إنهــا ألغــت طلبيــات 
لشــراء 97 طائــرة بوينــغ، بمــا فــي ذلــك 92 طائــرة 373 ماكــس وخمــس طائــرات 787 دريماينــر.

وأضافــت الشــركة التــي مقرهــا أوســلو "باإلضافــة إلــى هــذا، أقامــت نرويجيــان دعــوى قانونيــة تســعى 
الســترداد مدفوعــات مــا قبــل التســليم المرتبطــة بالطائــرات والتعويــض عــن خســائر الشــركة المرتبطــة 

بوقــف طيــران الطائــرة 737-ماكــس ومشــاكل المحــرك فــي الطائــرة 787".
كانــت طائــرة بوينــغ 737 ماكــس، أقلعــت يــوم االثنيــن مــن مطــار بمنطقــة ســياتل فــي اليــوم األول مــن 
اختبــار شــهادة الطيــران بحضــور إدارة الطيــران االتحاديــة األميركيــة وطياريــن تجريبييــن للشــركة، وهــي 

لحظــة حاســمة فــي أســوأ أزمــة تعيشــها الشــركة المنتجــة للطائــرات.
وغــادرت رحلــة بوينــغ 701 مطــار كينــج كاونتــي الدولــي، والمعــروف أيضــا باســم حقــل بوينــغ، حوالــي 
الســاعة 12:55 مســاء بتوقيــت شــرق الواليــات المتحــدة )16,55 بتوقيــت غرينتــش(، وقــال أشــخاص 
مطلعــون علــى خطــة الرحلــة أنــه مــن المقــرر أن تهبــط بعــد ســاعتين فــي مطــار موزيــس ليــك بشــرق 

واشــنطن.
ــى  ــدة إل ــل، لتصــل عائ ــك بقلي ــد ذل ــرة المطــار بع ــادر الطائ ــرر أن تغ ــه مــن المق وأضافــت المصــادر، أن

ــي الســاعة 4:22 مســاء. ســياتل ف
وإذا حصلــت طائــرات 7373 ماكــس علــى موافقــة إدارة الطيــران االتحاديــة للعــودة إلــى الخدمــة 
التجاريــة، وهــو أمــر مــن غيــر المرجــح أن يحــدث حتــى ســبتمبر/أيلول بســبب المراجعــات المســتمرة، 

ــة. ــرات المتوقف ــات الطائ ــر مئ ــد مصي ــك الشــركة للتصــرف ســريعا لتحدي ــع ذل ــع أن يدف ــن المتوق فم
وتــم تجميــد عمليــات التســليم لشــركات الطيــران بعــد حظــر ســامة الطائــرة فــي مــارس/آذار 2019 
بعــد ثانــي حادثتيــن تســببا فــي مقتــل 346 شــخصا، لكــن بوينــغ واصلــت إنتــاج وتخزيــن الطائــرات ألشــهر، 

علــى أمــل العــودة الســريعة للخدمــة.
وهــذا يعنــي أن هنــاك 450 طائــرة تتــوق بوينــغ إلــى تســليمها بمجــرد الســماح للطائــرة بالتحليــق، رغــم 

أن خبــراء يقولــون إن احتمــال تســليم هــذه الطائــرات بســرعة تضــاءل بســبب أزمــة فيــروس كورونــا.


