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»حزب الله« العراق: الكاظمي ..تتمة
مصــدر قــوات الحشــد لفــت إلــى أن »اعتقــال الموجوديــن فــي المــكان مــن منتســبي الحشــد وّلــد ردة فعــل 
فــي مواقــع قريبــة ضــد مقــر لمكافحــة اإلرهــاب«، مؤكــدًا أن »اإلشــكال انتهــى مــن دون أي ضــرر بشــري أو مــادي 

وتــم تســليم العناصــر إلــى قــوات أمــن الحشــد حســب القانــون«.
ــوزراء مــن الدخــول  ــي رئيــس ال ــب أهــل الحــق قيــس الخزعل ــام لعصائ ــن الع ــي الســياق، حــّذر األمي وف
ــل المقاومــة يســتهدف المؤسســات  ــل مــن فصائ ــه »ال يوجــد أي فصي ــدًا أن ــة مــع »الحشــد« مؤك ــي مواجه ف

ــة الخضــراء. ــي المنطق ــة ف ــة العراقي الحكومي
بــدوره كشــف النائــب عــن تحالــف الفتــح محمــد البلــداوي , امــس االثنيــن, عــن ابــرز مــا تناولــه االجتمــاع 
الــذي ضــم عــددا مــن القيــادات السياســية الشــيعية بمنــزل العامــري ليــوم امــس , مبينــا ان االجتمــاع عبــر عــن 
مخاوفــه مــن انهيــار الوضــع الصحــي فــي المناطــق الجنوبيــة فضــال عــن مناقشــة االزمــة االقتصاديــة وتعبيــره 

الــى عــدم رضــاه لمــا حصــل مــن أخطــاء فــي عمليــة الــدورة االخيــرة.
وقــال البلــداوي فــي تصريــح تابعتــه ” النجبــاء نيــوز” ان “القيــادات السياســية الشــيعية عقــدت اجتماعــا يــوم 

امــس بمنــزل رئيــس تحالــف الفتــح هــادي العامــري” , رافضــا تســمية تلــك القيــادات .
وأضــاف ان ” االجتمــاع ناقــش بشــكل موســع عــن كيفيــة معالجــة وبــاء كورونــا خاصــة بعــد انهيــار الوضــع 
ــى ان  ــك المناطــق ” , مشــيرا ال ــي تل ــي ف ــب الحكوم ــام الجان ــة وعــدم اهتم ــي المناطــق الجنوبي الصحــي ف

“االجتمــاع ناقــش أيضــا االزمــة االقتصاديــة وكيفيــة إيجــاد المخــارج لهــذه االزمــة ” .
وأشــار البلــداوي الــى ان ” المجتمعيــن ابــدوا امتعاضهــم وعــدم رضاهــم عــن الطريقــة التــي قــام بهــا رئيــس 
الــوزراء وجهــاز مكافحــة اإلرهــاب فــي عمليــة الــدورة” , مبينــا أن “المجتمعيــن اعتبروهــا تطــورا خطيــرا لخلــق 

المشــاكل بيــن األجهــزة األمنيــة التابعــة للدولــة” .
ــدة الســتهداف  ــح عــدي الشــعالن، مــن محــاوالت جدي ــف الفت ــب عــن تحال ــب آخــر حــذر النائ مــن جان
الحشــد الشــعبي ، وفيمــا اعتبــر أن الحشــد خــط أحمــر اليمكــن اإلســاءة لــه مــن اي جهــة كان، أشــار إلــى أن 

ــوزراء مصطفــى الكاظمــي. ــا ابغــض مستشــاري رئيــس ال ــه مــع ملــف كورون انتصــارات الحشــد وتعامل
وقــال الشــعالن فــي تصريــح تابعتــه ” النجبــاء نيــوز”  إن “االنتصــار الكبيــر الــذي حققــه الحشــد الشــعبي 
علــى داعــش وتصديــه لملــف كورونــا أبغــض بعــض مستشــاري رئيــس الــوزراء”، داعيــا الكاظمــي إلــى “تقديــم 

اعتــذار رســمي إلــى الحشــد الشــعبي عمــا ارتكــب مــن خطــأ فــادح بحــق المجاهديــن”.
وأضــاف، أن “قــوات الحشــد الشــعبي هــي الجهــة التــي تصــدت لإلرهــاب ونشــاهدها اليــوم تتصــدى ألزمــة 

كورونــا”، الفتــا إلــى أن “ الحشــد الشــعبي خــط أحمــر اليمكــن المســاس بــه مــن بــأي جهــة كانــت”.
ــى  ــي أدت ال ــة الت ــارة الخاطئ ــؤولية االستش ــي “مس ــى الكاظم ــوزراء مصطف ــس ال ــعالن رئي ــل الش وحم

ــرات الحشــد الشــعبي. ــى مق ــداء عل االعت

إيران تمد العراق ..تتمة
وقــال الدكتــور نصيــر القريشــي عضــو خليــة االزمــة فــي محافظــة واســط العراقيــة: كانــت زيــارة محافــظ 
واســط والســيد أميــن عــام صحــة واســط الــى محافظــة إيــالم اإليرانيــة للتنســيق مــع الجانــب اإليرانــي لتوليــد 
مــادة اوكســيجن الســائل لحــل النقــص فــي هــذه المــادة، الحمــدهلل وصــول األوكســيجن فــي هــذه المرحلــة وفــي 

هــذا الوقــت المناســب كان لــه اثــر كبيــر فــي انقــاذ حيــاة المرضــى.
لجنــة الصحــة والبيئــة فــي البرلمــان العراقــي قالــت ان تزويــد محافظــة ايــالم مستشــفيات محافظــة واســط 
باالوكســجين الطبــي يأتــي ضمــن الدعــم االيرانــي للشــعب العراقــي فــي كافــة المجــاالت، مســتذكرة بذلــك 

وقــوف الجمهوريــة االســالمية حكومــة وشــعبآ فــي مســاعدة العــراق ابــان حربــه ضــد االرهــاب.
ــه  ــا قامــت ب ــد عــون الناهــي: م ــي البرلمــان العراقــي عب ــة ف ــة الصحــة والبيئ ــال عضــو لجن ــه ق مــن جهت
ــائل  ــيجن الس ــن األوكس ــرة م ــات كبي ــال كمي ــوت بإرس ــة الك ــاعدة لمدين ــن مس ــالمية ضم ــة اإلس الجمهوري
يذكرنــا بمــا قدمتــه الجمهوريــة اإلســالمية مــن مســاعدات فــي بدايــة فتــوى تشــكيل الحشــد الشــعبي إبــان 
غــزو تنظيــم داعــش لألراضــي العراقيــة مــن الســالح والخبــراء والدعــم اللوجســتي الكبيــر، هــذا يعنــي بــأن 

ــه العراقــي. ــى جانــب اخي ــة اإلســالمية والشــعب اإليرانــي يقــف ال الجمهوري

العميد حاجي زادة: نسعى ..تتمة
ــيارات،  ــة الس ــوع صناع ــي موض ــث ف ــا للتباح ــوم والتكنولوجي ــة العل ــى جامع ــا إل ــوم جئن ــال: الي ــع قائ وتاب

ــد. ــا مســتقبل واع ــة له ــذه االنطالق ــدة، وه ــة جي ــدات حرك ــدا، وب ــار ســارة ج ــاك اخب وهن
واشــار قائــد القــوة الجوفضائيــة بالحــرس الثــوري الــى مــرور 60 عامــا علــى تأســيس صناعــة الســيارات فــي 
ــة، وهــم مصممــون علــى  ــوزارة ذات الصل ــران، اليــوم نــرى مــدراء جيــدون للغايــة فــي صناعــة الســيارات وال اي

قطــع التبعيــة.
ولفــت العميــد حاجــي زادة الــى طريقــة مشــاركة القــوات المســلحة والحــرس الثــوري فــي مجــال صناعــة 
الســيارات، قائــال: عمليــة االنتــاج مــن اختصــاص شــركات صناعــة الســيارات، نحــن نســاعد فــي إصــالح أوجــه 

القصــور فــي صناعــة الســيارات.
واختتــم قائــال: سنســاعد فــي توطيــن االنتــاج فــي القطاعــات التقنيــة وبعــض األجــزاء التــي تعتمــد علــى 

الخــارج.

الخارجية: سنرحب بوقف تنفيذ ..تتمة
واشــار الــى زيــارة وزيــر الخارجيــة االفغانــي بالوكالــة الــى طهــران محمــد حنيــف اتمــر والمحادثــات التــي 
اجراهــا وزيــر الخارجيــة محمــد جــواد ظريــف عــن طريــق الفيديــو كنفرانــس مــع نظيريــه الصينــي والعمانــي 
واضــاف، سيشــارك ظريــف فــي اجتمــاع مجلــس االمــن حــول تقريــر االمانــة العامــة لمنظمــة االمــم المتحــدة 

فــي تنفيــذ القــرار 2231 والــذي مــن المقــرر ان يلقــي كلمــة فيــه.
فــي الــرد علــى ســؤال حــول االجــراءات التــي ســتتخذها ايــران فــي حــال تمديــد الحظــر التســليحي عليهــا 
واســتخدام آليــة الزنــاد التلقائــي ضدهــا قــال موســوي، هنالــك 3 اجــراءات خاصــة اخذناهــا بنظــر االعتبــار وســيتم 
اتخــاذ القــرار حولهــا حســب الظــروف. اتصــور ان االمــور ســوف لــن تصــل الــى هــذا الحــد وآمــل بــان يتوفــر 
لديهــم القــدر الكافــي مــن العقــل والحكمــة كــي ال يوصلــوا االمــر الــى هــذا الحــد واعتقــد ان االجــراء االميركــي 

لــن يفلــح.   
واكــد موســوي بــان ايــران ال تجامــل وال تمــازح احــدا حــول قدراتهــا الدفاعيــة خاصــة الصاروخيــة واضــاف، ان 
نهــج الغربييــن خاصــة االميركييــن فــي قضيــة القــدرات الدفاعيــة هــو نهــج امنــي وهــو امــر مرفــوض بالنســبة 
ــالد  ــدرات الب ــا بوجــود الحظــر او عــدم وجــوده ال نجامــل وال نمــازح احــدا فــي مســالة ق ــا بانن ــد اثبتن ــا، ولق لن

الدفاعيــة خاصــة الصاروخيــة.   
واعتبــر محــاوالت االوروبييــن بانهــا عبثيــة وانهــم قــد ضلــوا الطريــق واضــاف، ان تمديــد الحظــر التســليحي 
ــه ســتكون  ــي ومــن المؤكــد ان ــرار 2231 الصــادر عــن مجلــس االمــن الدول ــران يتعــارض مــع نــص الق ــى اي عل
لــه تداعيــات تقــع مســؤوليتها علــى عاتــق االوروبييــن والمتبنيــن لهــذا االمــر الــذي نعتبــره خاطئــا وغيــر بنــاء.

واكــد بــان ايــران ال تنتظــر االنتخابــات االميركيــة كثيــرا وليســت بصــدد التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة 
الميــركا واي دولــة اخــرى وليــس مــن المهــم لنــا مــا يقررونــه لبالدهــم ومصيرهــا بــل المهــم لنــا هــو طبيعــة 

نظرتهــم وتعاملهــم معنــا ومــع المنطقــة.
وحــول مشــروع القــرار الــذي يبحــث فيــه مجلــس الشــورى االســالمي لوقــف تنفيــذ البروتوكــول االضافــي 
مــن قبــل الحكومــة قــال، لقــد نقلنــا وجهــات نظرنــا الخبرائيــة الــى االصدقــاء )النــواب( وفيمــا لــو تمــت المصادقــة 

النهائيــة علــى مشــروع القــرار هــذا وتحــول الــى قانــون فــان وزارة الخارجيــة ســترحب بــه وتنفــذه بالتاكيــد.  
ووصــف موســوي مواقــف االوروبييــن حــول االتفــاق النــووي بانهــا متذبذبــة، واضــاف، فــي حيــن ان 
االوروبييــن هــم اعضــاء فــي االتفــاق النــووي ويدعــون بانهــم يريــدون الحفــاظ عليــه وانقــاذه فانهــم يتخــذون 

ــوة. ــران بق ــه اي ــرارا ردت علي ــوا ق ــم تبن ــاق وه ــص االتف ــف روح ون ــراءات تخال ــع اج ــي الواق ف
تعليقــا علــى اســتدعاء ســفيري إيــران وتركيــة فــي بغــداد مــن قبــل الخارجيــة العراقيــة ، والــذي جــاء إثــر 
هجمــات فــي اقليــم كردســتان العــراق بعــد زيــارة ظريــف االخيــرة الــى تركيــا، قــال المتحــدث باســم الخارجيــة 
أن مكافحــة االرهــاب تدخــل فــي اطــار العمــل المشــترك لــكل دول المنطقــة بمــا فيهــا إيــران وتركيــا والعــراق، 

ومــن الطبيعــي اليــران ان تدافــع عــن حدودهــا ، وتدمــر اوكار االرهابييــن اينمــا كانــت .
وحــول تواجــد المجاميــع اإلرهابيــة ونشــاطها بحريــة فــي اوروبــا قــال موســوي: ان موضــوع اســتقبال رؤوس 
اإلرهــاب المعروفيــن فــي عــدة دول أوروبيــة هــو مــن المواضيــع االساســية لنــا مــع هــذه الــدول، وقــد حذرناهــا 

مــن اســتقبال هــؤالء اإلرهابييــن.
وأعــرب موســوي عــن دهشــته للمواقــف األوروبيــة فــي هــذا المجــال إذ أن المجاميــع المســجلة فــي قوائــم 

االرهــاب األوروبيــة تحولــت فجــأة الــى مجموعــات عاديــة تعمــل بحريــة.
وتعليقــا علــى االنبــاء بشــأن زيــارة مرتقبــة لرئيــس الــوزراء العراقــي الــى إيــران ، أكــد موســوي أن طهــران 

ترحــب بزيــارة أي مســؤول مــن الــدول الجــارة والصديقــة ، وتقــوم بزيــارات مماثلــة.
وبشــأن الهجمــات التــي نفذتهــا جهــات رســمية فــي العــراق علــى بعــض مقــرات قــوات الحشــد الشــعبي 
ــراق  ــي شــؤون الع ــن تتدخــل ف ــران ل ــن وأن إي ــي يخــص العراقيي ــر شــأن داخل ــذا األم ــال موســوي أن ه ، ق
الداخليــة، موضحــا أن الحشــد الشــعبي هــو قــوات شــعبية تشــكلت برعايــة المرجعيــة الدينيــة وتحولــت الــى 

قــوة رســمية تابعــة للقيــادة العراقيــة.
وتابــع قائــال: ان إيــران علــى ثقــة أن حكومــة وشــعب العــراق بعــد االحــداث االخيــرة ســيعالجان أمورهمــا 

الداخليــة بمــا يحقــق الهــدوء واالســتقرار فــي هــذا البلــد.

انطالق المؤتمر الرابع في ..تتمة
ــي  ــة اهلل العظمــى الســيد عل ــورة اإلســالمية آي ــد الث ــد قائ ــاد عن ــد واالجته ــر التجدي ــال مؤتم ــدأت أعم وب
الخامنئــي الرابــع فــي تمــام الســاعة الثالثــة بعــد ظهــر أمــس األثنيــن، تخّللــه برنامــج المؤتمــر كلمــة للدكتــور 
ــور أحمــد ماجــد مــن  ــوي اإلســالمي، وكلمــة للدكت ــراق حــول خصائــص النظــام الترب ــاد أرناؤوطــي مــن الع إي
لبنــان حــول المســار التاريخــي للتربيــة والتعليــم فــي العالميــن اإلســالمي والعربــي وكلمــة للدكتــور علــي أبــو 

الخيــر مــن مصــر حــول المنهــج التربــوي - التعليمــي فــي فكــر اإلمــام الخامنئــي. 
وتــم تنظيــم هــذا المؤتمــر مــن قبــل معهــد المعــارف الحكميــة فــي لبنــان وبالتعــاون مــع مختلــف الجهــات 
األخــرى ومــن ضمنهــا مكتــب حفــظ ونشــر آثــار ســماحة قائــد الثــورة االســالمية الســيد الخامنئــي  حيــث يقــام 

عبــر تطبيــق ZOOM meeting  علــى العنــوان التالــي:
  0733 20 41 827:ID
032909 :Password 

القوات اليمنية المشتركة ..تتمة
ولفــت الــى أن تنفيــذ العمليــة اســتغرق 3 أيــام وأدت لتحريــر مســاحة تقــدر بـــ 400 كــم مربــع مــن محافظتــي 

البيضــاء ومارب.
ــوات العــدو  ــًا وأســيرًا مــن ق ــاًل ومصاب ــر مــن 250 قتي ــاد أن أكث ــى والجرحــى واألســرى أف وبخصــوص القتل
والمنافقيــن المرتزقــة خــالل األيــام الثــالث وتدميــر مــا ال يقــل عــن 20 مدرعــة وآليــة، كمــا تــم اغتنــام كميــات 

كبيــرة مــن األســلحة منهــا مخــازن بأكملهــا وكذلــك آليــات ومدرعــات إماراتيــة وســعودية.
وأوضــح أنــه شــارك فــي تنفيــذ العمليــة العســكرية النوعيــة وحــدات مختلفــة منهــا ســالح الجــو المســير 

والقــوة الصاروخيــة.
مــن جانــب آخــر أدان المكتــب السياســي ألنصــار اهلل واألحــزاب المناهضــة للعــدوان الســعودي االميركــي 
علــى اليمــن فــي بيــان مشــترك أمــس االثنيــن التصعيــد العســكري لــدول العــدوان واســتمرار قرصنتهــم بحــق 
ــوة  ــات الق ــات وعملي ــي الجبه ــش واللجــان الشــعبية ف ــارك “انتصــارات الجي ــة”، وب ســفن المشــتقات النفطي

الصاروخيــة والطيــران المســير.
وخــالل انعقــاد اللقــاء التشــاوري للمكتــب السياســي ألنصــار اهلل واألحــزاب المناهضــة للعــدوان فــي العاصمة 
صنعــاء اســتهجن اللقــاء الــدور الســلبي لألمــم المتحــدة ومبعوثهــا الــذي جعــل مــن دوره غطــاء لجرائــم العــدوان 

وأصبــح جــزءا مــن المشــكلة ال جــزءا مــن الحــل.
ــفت  ــا كش ــي كم ــان الصهيون ــع الكي ــدوان م ــة الع ــة لمرتزق ــوات التطبيعي ــات والخط ــان التوجه وأدان البي
ــدوان  ــف الع ــة لتحال ــوات التطبيعي ــى أن “الخط ــار إل ــة”، وأش ــات المرتزق ــا تصريح ــة وعززته ــة العبري الصحاف

ــن. ــى اليم ــدوان والحصــار عل ــي الع ــان اإلســرائيلي ف ــدور المحــوري للكي ــة تكشــف ال والمرتزق
ونــدد البيــان بالقــرار الســعودي بمنــع المســلمين مــن أداء فريضــة الحــج إال لعــدد محــدود ألســباب ومبــررات 
واهيــة”، ودعــا “أوليــاء أمــور الطــالب للدفــع بأبنائهــم لاللتحــاق بالمراكــز الصيفيــة عبــر الوســائل المتاحــة 

واآلمنــة.
هــذا واكــد عضــو المكتــب السياســي النصــار اهلل فــي اليمــن عبــد الوهــاب المحبشــي.، ان أهــم رســائل 
العمليــة االخيــرة التــي قــام بهــا الجيــش واللجــان الشــعبية اليمنيــة فــي عمــق الســعودية هــي أن االخيــرة ال 

يمكــن أن تنعــم باألمــن واالســتقرار مــا لــم يكــن اليمــن آمنــا مــن العــدوان ومتحــررا مــن الحصــار.
وقــال المحبشــي ان هــذا التوقيــت هــو مناســب للــرد علــى غــارات طيــران العــدوان الســعودي التــي تزايــدت 

وهــو توقيــت مناســب ايضــا للــرد علــى الحصــار الخانــق الــذي تفرضــه الســعودية علــى اليمــن.
ــد  ــر، فق ــل بكثي ــو أفض ــنوات ه ــس س ــي خم ــد مض ــة بع ــكرية اليمني ــات العس ــع اإلمكان ــاف: ان وض واض
بــات كل شــيء تقريبــا يصنــع محليــا وفــي المقابــل فــان وضــع الســعودية ازداد ســوءا منــذ بدايــة عدوانهــا علــى 
اليمــن بــل منــذ بدايــة تاريخهــا وهــو وضــع معــروف عالميــا مــن اســتنزاف المــال لترامــب ولشــراء الســالح و 
انهيــار أســعار النفــط وتشــقق األســرة الحاكمــة وتفشــي اإلضطهــاد فــي الســعودية والتذمــر بســبب اإلنحــالل 
األخالقــي المدعــوم رســميا ونهــب أمــوال رجــال األعمــال ومضاعفــة الضرائــب هنــاك وخســارة محــور الســعودية 

فــي مناطــق متعــددة.
واضــاف: ان أميــركا والصهاينــة هــم األساســيون فــي إدارة غرفــة العمليــات وقــد تطــرق ترامــب إلــى ذلــك 

فــي رســالته األخيــرة للكونغــرس.

مصدر برلماني: الجمهورية ..تتمة
ــد باســتضافة  ــالد موضحــًا، إن اجتماعــا عق ــي الب ــر قطــاع صناعــة الســيارات ف ــى نشــاطات تطوي ــوه ال ون
ــدا اســتعداد  ــا، مؤك ــوم والتكنولوجي ــة العل ــة والمناجــم والتجــارة وجامع ــن وزارة الصناع ــان للتنســيق بي البرلم

ــالد. ــي الب ــع الســيارات ف ــة بتصني ــف المؤسســات المعني ــط مختل ــواب لرب الن
ولفــت نيكــزاد الــى ان وزارة الصناعــة والمناجــم والتجــارة هــي المســؤولة عــن تصنيــع الســيارات فــي البــالد 
فيمــا تجــري الجامعــة االبحــاث العلميــة المرتبطــة فضــال عــن إبــداء القــوة الجوفضائيــة التابعــة لحــرس الثــورة 
االســالمية عــن اســتعدادها لدعــم منتجــي الســيارات، وفــي هــذا الصــدد، نعتــزم مراجعــة هــذه المســألة فــي 

البرلمــان ومتابعــة التزامــات كل مــن هــذه المؤسســات.

ترامب ينشر فيديو يشجع ..تتمة
ــد  ــن ض ــن االميركيي ــات المتظاهري ــام مئ ــب، ق ــد ترام ــي دونال ــس األميرك ــرار الرئي ــح لق ــد واض ــي تح وف
العنصريــة المقننــة فــي بالدهــم، بحــرق العلــم األميركــى وســط العاصمــة واشــنطن خــالل احتجاجــات ضــد 

ــد. ــل جــورج فلوي ــة بعــد مقت العنصري
كمــا شــهدت مدينــة إيفانــو فرانكيفســك بأوكرانيــا فيضانــات شــديدة، حيــث غمــرت الميــاه المنطقــة بعــد 

ارتفــاع مناســيب الميــاه إلــى مســتوى كبيــر.
وشــهدت مدينــة فلوريســانت بواليــة ميــزورى األميركيــة، تظاهــر حاشــدة غاضبــة احتجاجــا علــى العنصريــة 
النظاميــة التــى يعامــل بهــا الســود بأميــركا، والممارســات الوحشــية التــى يتعامــل بهــا الشــرطة األميركيــة ضــد الســود. 
 وأعتلقــت الشــرطة األميركيــة عــدداً مــن المتظاهريــن مــن كال الجنســين بعــد مهاجمتهــم بقــوة الســالح، 

كمــا قامــت بــرش المتظاهريــن بغــازات الفلفــل، فــي محاولــة منهــم لتفريــق المتظاهريــن. 
وأســفرت معامــالت الشــرطة األميركيــة الوحشــية، عــن مقتــل مواطــن أميركــي مــن أصــول أفريقيــة 
»ريتشــارد بروكــس« عــن طريــق إطــالق الرصــاص عليــه مــن قبــل فــرد شــرطة بمدينــة أتالنتــا، وتســببت تلــك 
الحادثــة فــي قبــول االســتقالة الفوريــة لقائــدة شــرطة المدينــة إريــكا شــيلدز بعــد وفــاة الشــاب صاحــب 27 عامــا، 

فــي أحــد مطاعــم الوجبــات الســريعة.
وتشــهد معظــم الواليــات بأميــركا تظاهــرات عــدة، احتجاجــا واعتراضــا علــى مقتــل »جــورج فلويــد«، المواطن 
األميركــي مــن أصــول إفريقيــة علــى يــد ضابــط شــرطة بمدينــا مينيابوليــس بواليــة مينيســوتا األميركيــة منــذ 

أكثــر مــن أســبوعين.
ــه  ــط جي ــر الضاب ــام ســيدة بتصوي ــن، قي ــس اإلثني ــة أم ــة مينيســوتا األميركي ــر بوالي ــد المتاج وشــهد أح
ــوم  ــت الســيدة بالل ــد، وإنهال ــال جــورج فلوي ــذي شــارك بإعتق ــا، وال ــغ مــن العمــر 26 عام ــج، البال ألكســندر كيون

ــط وهــي تصــوره. ــى الضاب واألســئلة عل

االتحاد العالمي لعلماء المسلمين ..تتمة
ــا فريضــة شــرعية  ــي هــذه المحــن، ومســاعدتهم للخــروج منه ــي ف ــع الشــعب اليمن ــوف م ــد أن الوق وأك

ــة. ــة، وضــرورة واقعي قطعي
ــهاد آالف  ــبب باستش ــعودي تس ــدوان الس ــف الع ــادة التحال ــا بقي ــن عدوان ــهد اليم ــادس، يش ــام الس وللع
اليمنييــن وخلــف عشــرات اآلالف مــن الجرحــى فــي صفــوف الشــعب اليمنــي العــزل و دمــارا كبيــرا فــي البنــى 

التحتيــة اليمنيــة.
وأدى العــدوان الســعودي االماراتــي االميركــي الصهيونــي ضــد الشــعب اليمنــي وفــق تقديــرات دوليــة إلــى 

إحــدى أســوأ األزمــات اإلنســانية بالعالــم، حيــث بــات 80% مــن ســكان اليمــن بحاجــة إلــى مســاعدات إنســانية، 
ودفــع الصــراع المالييــن الــى حافــة المجاعــة.

استبيان.. شعبية زعيم ..تتمة
الــى ذلــك ذكــرت صحيفــة الغارديــان البريطانيــة، انــه علــى اســاس اســتطالع مؤسســة »ابينيــوم« وهــو مــا 
تــم بطلــب مــن  الصحيفــة، فــان شــعبية »اســتارمر« قــد بلغــت 37% مــن بيــن افــراد الشــعب البريطانــي، وان 

شــعبية جونســون لــم تتجــاوز %35.
وســبق ان بلغــت شــعبية حــزب المحافظيــن بزعامــة »جونســون« 44 % هــذا فــي الوقــت الــذي كانــت الهــوة 

بيــن شــعبية الحزبيــن فــي نهايــة الشــتاء الماضــي وقبــل اســتقالة »كوربيــن« قــد بلغــت %20.
وتعتبــر مصداقيــة »اســتارمر«، والتعامــل الضعيــف الدارة جونســون فــي مواجهــة انتشــار وبــاء كورونــا، مــن 
اســباب زيــادة شــعبية زعيــم حــزب العمــال الجديــد. وخــالل االســابيع االخيــرة احــرج اســتارمر  ادارة جونســون 
فــي ادارة ازمــة مــرض كورونــا مــن خــالل جلســات البرلمــان، ممــا كســب مصداقيــة امــام النــواب واظهــر مــدى 

تفهمــه لمســؤولياته.

المانيا.. الجاليات ..تتمة
ــة  ــات وســبل دعــم الحــراك الفلســطيني الشــعبي المناهــض لـ«صفق ــن لمناقشــة آلي ــي برلي ــا ف  بأوروب
القــرن«، علــى ضــرورة المشــاركة الواســعة بكافــة الفعاليــات المنــددة بالسياســيات االســرائيلية تجــاه الشــعب 

ــا مخطــط الضــم الصهيونــي. الفلســطيني، وفــي مقدمته
كمــا أكــدت ضــرورة البــدء بالعمــل علــى مخاطبــة الساســة األلمــان برســائل موحــدة، لمطالبتهــم بالضغــط 
علــى البرلمــان األلمانــي، ألخــذ موقــف واضــح تجــاه كيــان االحتــالل فــي حــال إقدامهــا علــى ســرقة األراضــي 

الفلســطينية.
ــرات  ــذه المؤام ــة ه ــا لمواجه ــي اتخذته ــطينية، الت ــادة الفلس ــرارات القي ــف وق ــا لمواق ــت تأييده ــا أعلن كم

ــا. والتصــدي له
بدورهــم، أكــد الحضــور علــى أن القضيــة الفلســطينية ســتبقى القضيــة العربيــة المركزيــة لــدى الشــعوب 

العربيــة، مؤكديــن ضــرورة المشــاركة الواســعة لمناصرتهــا.
كمــا تقــرر خــالل اإلجتمــاع توجيــه رســالة الــى البرلمــان االلمانــي ألخــذ قــرارات صارمــة وعقوبــات، فــي 

حــال أقدمــت حكومــة االحتــالل الصهيونــي علــى خطــوة الضــم.

طهران: أوامر باعتقال 36 ..تتمة
وأتهمهــم القاصــي مهــر »بالقتــل« و«العمــل اإلرهابــي«، مضيفــًا: أن الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب هــو 
علــى رأس القائمــة ، وســتتم متابعــة مالحقتــه حتــى بعــد انتهــاء فتــرة واليتــه. حيــث أصــدر القضــاء االيرانــي 

أوامــر اعتقــال ومذكــرات حمــراء عبــر الشــرطة الدوليــة )االنتربــول(.
فــي هــذا االطــار اعلــن مســاعد وزيــر الخارجيــة للشــؤون القانونيــة والدوليــة محســن بهارونــد بــان القــوى 
االمنيــة واالســتخبارية فــي البــالد قامــت لحــد االن بتحديــد هويــة 40 اميركيــا ضالعــا فــي عمليــة اغتيــال 
القائــد الشــهيد قاســم ســليماني وســيتم قريبــا تحديــد عــدد آخــر مــن ضمنهــم مشــغلي الطائــرات االميركيــة 

المســيرة التــي نفــذت الجريمــة.
وخــالل اجتمــاع عقــد امــس االثنيــن بحضــور مندوبيــن عــن المؤسســات السياســية والقانونيــة واالمنيــة 
والعســكرية والقضائيــة فــي البــالد، اســتعرض بهارونــد احــدث التطــورات المتعلقــة بملــف اغتيــال القائد الشــهيد 

قاســم ســليماني وقــال، هلل الحمــد ان الســلطة القضائيــة تقــوم ليــل نهــار بدراســة ومتابعــة االدلــة والقرائــن.
واضــاف: ان قواتنــا االمنيــة واالســتخبارية تمكنــت لغايــة االن مــن تحديــد هويــة 40 مــن االميركييــن 
ــا ان  ــك كم ــى ذل ــاعدين عل ــرين او المس ــن او المباش ــواء اآلمري ــال س ــة االغتي ــكاب جريم ــي ارت ــن ف الضالعي
عــددا مــن االفــراد المشــغلين للطائــرات االميركيــة المســيرة لــم يتــم تحديــد هوياتهــم لحــد االن وســيتم هــذا 

االمــر قريبــا.  
ــة  ــد بقي ــام وبعــد تحدي ــى االم ــوم لالســراع بالمضــي بالعمــل ال ــا بالتنســيق الي ــد قمن ــد، لق ــع بهارون وتاب
االفــراد االميركييــن وغيــر االميركييــن الضالعيــن فــي عمليــة االغتيــال ســيقوم القاضــي وفقــا لالدلــة والقرائــن 

الدامغــة باصــدار الئحــة اتهــام وســوف لــن نتوقــف حتــى تســليم هــؤالء االفــراد للعدالــة.
واضــاف مســاعد وزارة الخارجيــة، انــه فضــال عــن االفــراد الضالعيــن فــي الجريمــة وبمــا ان هــذه الجريمــة 
اســتهدفت ســيادتنا وأمننــا القومــي فــان الحكومــة االميركيــة وعــددا مــن الــدول التــي تــم اســتخدام أراضيهــا 
الرتــكاب الجريمــة مســؤولة دوليــا ويجــب ان تتحمــل مســؤوليتها تجــاه هــذا العمــل المخالــف للقوانيــن الدوليــة 

وســنتابع هــذه القضيــة فــي المحافــل والمنظمــات الدوليــة.
واوضــح بهارونــد انــه وبعــد ارتــكاب اميــركا لهــذه الجريمــة بــادرت الجمهوريــة االســالمية فــي ايــران علــى 
الفــور الــى اتخــاذ اجــراءات سياســية دوليــة واعلنــت احتجــاج الحكومــة والشــعب االيرانــي للمنظمــات الدوليــة 
ومنهــا منظمــة االمــم المتحــدة ومجلــس االمــن الدولــي وطلبــت منهــا اتخــاذ االجــراءات الالزمــة فــي هــذا الصــدد 

كل بمــا يناســب نطــاق مســؤوليته.
وقــال: لقــد عقدنــا كذلــك اجتماعــات مــع الكثيــر مــن الــدول واطلعناهــا علــى تفاصيــل هــذه الجريمــة ونعمــل 

االن للمزيــد مــن متابعــة القضيــة علــى الصعيــد الدولــي اعتمــادا علــى المعلومــات واالدلــة الجديــدة.

القوات اليمنية المشتركة ..تتمة
ــن  ــع م ــم مرب ــدر بـــ 400 ك ــر مســاحة تق ــام وأدت لتحري ــة اســتغرق 3 أي ــذ العملي ــى أن تنفي ــت ال ولف

محافظتــي البيضــاء ومــارب.
وبخصــوص القتلــى والجرحــى واألســرى أفــاد أن أكثــر مــن 250 قتيــاًل ومصابــًا وأســيرًا مــن قــوات العــدو 
والمنافقيــن المرتزقــة خــالل األيــام الثــالث وتدميــر مــا ال يقــل عــن 20 مدرعــة وآليــة، كمــا تــم اغتنــام كميــات 

كبيــرة مــن األســلحة منهــا مخــازن بأكملهــا وكذلــك آليــات ومدرعــات إماراتيــة وســعودية.
وأوضــح أنــه شــارك فــي تنفيــذ العمليــة العســكرية النوعيــة وحــدات مختلفــة منهــا ســالح الجــو 

المســير والقــوة الصاروخيــة.
مــن جانــب آخــر أدان المكتــب السياســي ألنصــار اهلل واألحــزاب المناهضــة للعــدوان الســعودي 
االميركــي علــى اليمــن فــي بيــان مشــترك أمــس االثنيــن التصعيــد العســكري لــدول العــدوان واســتمرار 
قرصنتهــم بحــق ســفن المشــتقات النفطيــة”، وبــارك “انتصــارات الجيــش واللجــان الشــعبية فــي الجبهــات 

وعمليــات القــوة الصاروخيــة والطيــران المســير.
وخــالل انعقــاد اللقــاء التشــاوري للمكتــب السياســي ألنصــار اهلل واألحــزاب المناهضــة للعــدوان فــي 
العاصمــة صنعــاء اســتهجن اللقــاء الــدور الســلبي لألمــم المتحــدة ومبعوثهــا الــذي جعــل مــن دوره غطــاء 

لجرائــم العــدوان وأصبــح جــزءا مــن المشــكلة ال جــزءا مــن الحــل.
وأدان البيــان التوجهــات والخطــوات التطبيعيــة لمرتزقــة العــدوان مــع الكيــان الصهيونــي كمــا كشــفت 
الصحافــة العبريــة وعززتهــا تصريحــات المرتزقــة”، وأشــار إلــى أن “الخطــوات التطبيعيــة لتحالــف العــدوان 

والمرتزقــة تكشــف الــدور المحــوري للكيــان اإلســرائيلي فــي العــدوان والحصــار علــى اليمــن.
ــان بالقــرار الســعودي بمنــع المســلمين مــن أداء فريضــة الحــج إال لعــدد محــدود ألســباب  ونــدد البي
ومبــررات واهيــة”، ودعــا “أوليــاء أمــور الطــالب للدفــع بأبنائهــم لاللتحــاق بالمراكــز الصيفيــة عبــر الوســائل 

المتاحــة واآلمنــة.
هــذا واكــد عضــو المكتــب السياســي النصــار اهلل فــي اليمــن عبــد الوهــاب المحبشــي.، ان أهــم 
رســائل العمليــة االخيــرة التــي قــام بهــا الجيــش واللجــان الشــعبية اليمنيــة فــي عمــق الســعودية 
ــدوان  ــن الع ــا م ــن آمن ــن اليم ــم يك ــا ل ــن واالســتقرار م ــم باألم ــن أن تنع ــرة ال يمك ــي أن االخي ه

ومتحــررا مــن الحصــار.
وقــال المحبشــي ان هــذا التوقيــت هــو مناســب للــرد علــى غــارات طيــران العــدوان الســعودي التــي 
تزايــدت وهــو توقيــت مناســب ايضــا للــرد علــى الحصــار الخانــق الــذي تفرضــه الســعودية علــى اليمــن.

واضــاف: ان وضــع اإلمكانــات العســكرية اليمنيــة بعــد مضــي خمــس ســنوات هــو أفضــل بكثيــر، فقــد 
بــات كل شــيء تقريبــا يصنــع محليــا وفــي المقابــل فــان وضــع الســعودية ازداد ســوءا منــذ بدايــة عدوانهــا 
علــى اليمــن بــل منــذ بدايــة تاريخهــا وهــو وضــع معــروف عالميــا مــن اســتنزاف المــال لترامــب ولشــراء 
ــر  ــي الســعودية والتذم ــاد ف ــة وتفشــي اإلضطه ــط وتشــقق األســرة الحاكم ــار أســعار النف الســالح و انهي
ــاك  ــة الضرائــب هن بســبب اإلنحــالل األخالقــي المدعــوم رســميا ونهــب أمــوال رجــال األعمــال ومضاعف

وخســارة محــور الســعودية فــي مناطــق متعــددة.
ــة العمليــات وقــد تطــرق ترامــب إلــى  واضــاف: ان أميــركا والصهاينــة هــم األساســيون فــي إدارة غرف

ذلــك فــي رســالته األخيــرة للكونغــرس.


