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الشيخ الخزعلي: أميركا لم..تتمة
وأشــار إلــى أنــه »كانــت هنــاك مجاميــع بيــن المتظاهريــن تعتــدي علــى االمــاك العامــة والخاصــة وتســتعمل قنابــل 
المولوتــوف للمواجهــة مــع القــوات االمنيــة، وبعضهــا كانــت تأخــذ اتــاوات مــن المحــات التجاريــة، وهــذه المجاميــع لديهــا خطــة 

ــهد«. ــس المش ــادة نف ــرى، إلع ــرة اخ االن م
ووجــه الشــيخ الخزعلــي، امــس الجمعــة، رســالة إلــى المتظاهريــن، فيمــا دعاهــم بــأن يطالبــوا بحقهــم واإلصــرار عليــه 

والحفــاظ علــى ســلمية التظاهــرات.
وقــال الشــيح الخزعلــي فــي كلمــة بمناســبة عيــد األضحــى، :«علــى كل صاحــب حــق يريــد أن يتظاهــر ويطالــب بحقــه نقــول 

لهــم طالبــوا بحقكــم واصــروا عليــه، واســتمروا بتظاهراتكــم ولكــن حافظــوا علــى ســلميتها وهــذه نقــط مهمــة جــدا«.
وأضــاف مخاطبــًا المتظاهريــن :« تأكــدوا ان المشــروع الــذي ذكرتــه والطــرف الثالــث ومــن كان يناصــر المتظاهريــن ســيعمل 
علــى توجيــه العناصــر التــي دربهــا ســابقا ان تاخــذ مســاحة ودور وتقــوم بعمليــات تخريــب واعتــداء وتخريــب الســلمية، ويجــب 
عليكــم ان تكونــوا علــى مســتوى الوعــي والشــجاعة، وحتــى المرجعيــة اكــدت اكثــر مــن مــرة علــى ضــرورة التصــدي لهــذا المخــرب، 

وال تســمحوا الي جماعــة ان تعتــدي علــى القــوات االمنيــة واالمــاك العامــة والخاصــة«.
وتابــع، :«نؤكــد ونكــرر مــا قلنــاه ســابقا ونعيــده الحقــا، أنتــم اصحــاب مطالــب محقــة، والتظاهــرات حقكــم، تظاهــروا واســتمروا 

بتظاهراتكــم الــى حيــن تحقيــق اهدافكــم«.
ــي امتاكــه وثائــق تثبــت إدانــة واشــنطن وإســرائيل  ــح الخزعل ــة الســند الوطنــي فال مــن جانبــه كشــف نائــب رئيــس كتل
بالقيــام بعمليــات عدائيــة ضــد الحشــد الشــعبي ، داعيــا القائــد العــام للقــوات المســلحة رئيــس الــوزراء مصطفــى الكاظمــي 

للتحقــق مــن االمــر.
وقــال الخزعلــي فــي تصريــح إن “الوثائــق التــي بحوزتنــا تكشــف عــن ان االســتهداف الســابق لمعســكرات الحشــد الشــعبي 

كان بطائــرات مســيرة أمريكيــة أو إســرائيلية”.
وأضــاف أن “الوثائــق تثبــت المســؤولية الجنائيــة للجانــب األمريكــي القيــام بعمليــات اســتهداف طالــت مقــرات تابعــة للحشــد 

الشعبي”.
وأشــار الخزعلــي إلــى أن “رئيــس الــوزراء معنــي باالطــاع علــى تلــك الوثائــق وفتــح تحقيــق عاجــل ينســجم مــع تطلعــات 

الشــعب العراقــي الرافــض للوجــود األمريكــي .
مــن جانبــه دعــا النائــب األول لرئيــس مجلــس النــواب، حســن كريــم الكعبــي الــى التحقيــق بشــأن تكــرار حــوادث اســتهداف 

القادة العســكريين.
وقــال مكتــب الكعبــي، فــي بيــان تلقتــه ” النجبــاء نيــوز “ أن النائــب األول لرئيــس مجلــس النــواب، يعــزي الشــعب العراقــي 
والقــوات األمنيــة المســلحة بإستشــهاد بطــل آخــر مــن ابطــال العــراق األصــاء العميــد الركــن احمــد عبــد الواحــد محمــد الامــي 
، آمــر اللــواء 29 فرقــة المشــاة الســابعة ، وضابــط آخــر برتبــة مــازم اول واللــذان ارتقيــا الــى جــوار ربهمــا خــال تعقبهمــا مجموعــة 

ارهابيــة ضمــن قاطــع هيــت فــي محافظــة االنبــار “.
ودعــا الكعبــي، القيــادة العامــة للقــوات المســلحة الــى “اإلســراع فــي التحقيــق بشــأن تكــرار حــوادث اســتهداف القــادة 

العســكريين، وتكثيــف الجهــد االســتخباري فــي المناطــق التــي تكــررت فيهــا حــاالت االغتيــال
ــوزراء مصطفــى الكاظمــي بـــ  ــة المســتقبل الكردســتانية غالــب محمــد، رئيــس ال مــن جانــب آخــر وصــف النائــب عــن كتل

ــاد. ــات و رؤوس الفس ــاه المافي ــف”، تج “الضعي
وقــال محمــد فــي تصريــح تابعتــه ” النجبــاء نيــوز”  إن “مصطفــى الكاظمــي ضعيــف جــدا امــام المافيــات والمســؤولين فــي 

اقليــم كردســتان وقــوي جــدا علــى الفقــراء والمواطنيــن ويحرمهــم مــن الرواتــب”.
ــذ  ــط المناف ــي لضب ــب الكاظم ــى مكت ــميا ال ــا رس ــلوا طلب ــتان ارس ــة كردس ــن لحكوم ــرد المعارضي ــواب الك ــاف، ان “الن وأض
ــة  ــي او ني ــل حقيق ــة االن ال يوجــد فع ــه لغاي ــة اال ان ــدن العراقي ــي الم ــي باق ــذ االخــرى ف ــة المناف ــع بقي ــل م ــا يتعام والحــدود كم

بالســيطرة علــى رؤوس الفســاد هنــاك

موسوي: سياسة ايران تعتمد..تتمة
واكــد موســوي بــان سياســة الجمهوريــة االســامية فــي المنطقــة مبنيــة علــى ازالــة التوتــر وارســاء االمــن واالســتقرار فيهــا 
ولكــن ينبغــي االهتمــام بجــذور هــذه التوتــرات واضــاف، ان ايــران تدعــو لحــل وتســوية هــذه الخافــات عبــر الحــوار مــع احتــرام 

وحــدة وســيادة اراضــي الــدول المعنيــة.
وفــي االشــارة الــى القنــاة الماليــة بيــن ايــران وسويســرا اليصــال بعــض الســلع االنســانية خاصــة االدويــة الــى ايــران وقــال، اننــا 

نعتبــر هــذه الخطــوة صغيــرة لكننــا فــي الوقــت ذاتــه نرحــب بهــا.
ــة  ــا الجنوبي ــي تســوقها كوري ــة الحظــر الت ــرا ذريع ــران، معتب ــح اي ــة لصال ــا الجنوبي ــى كوري ــة عل ــون المترتب ــى الدي واشــار ال
للتنصــل مــن تســديد الديــون المترتبــة عليهــا بانهــا مرفوضــة النــه ال دولــة مجبــرة علــى الرضــوخ لتنفيــذ اجــراءات حظــر احاديــة.  

واكد موسوي استعداد الجمهورية االسامية الدائم للحوار مع دول المنطقة ومنها السعودية.
وحــول وثيقــة التعــاون بيــن ايــران والصيــن قــال، ان التعــاون بيــن ايــران والصيــن يتــم التخطيــط لــه فــي اطــار وثيقــة تعــاون 
بافــاق مســتقبلية وخارطــة طريــق ذات ابعــاد مختلفــة، وفــي حــال التوصــل الــى اتفــاق نهائــي حــول الوثيقــة ســيتم ابــرام العديــد 

مــن العقــود فــي اطارهــا.

واعظي: االتفاق النووي لن..تتمة
ــن  ــاق ل ــووي، وان االتف ــاق الن ــران، هــو احــد االلتزامــات الهامــة لاتف ــى اي ــاء الحظــر التســليحي عل وأضــاف واعظــي: ان إلغ

ــى عاتــق مجموعــة 1+4. ــاق هــو عل ــى االتف ــاظ عل ــه، كمــا الحف يســتمر بدون
واشــار رئيــس مكتــب رئيــس الجمهوريــة ، الــى اعتــراض المقاتــات االميركيــة للطائــرة المدنيــة ، واعتبــر اجــراءات اميــركا 

االخيــرة بانهــا حمقــاء وســخيفة جــدا ونابعــة مــن شــدة ضعفهــا وعجزهــا امــام الشــعب االيرانــي.
ــة  ــات االيراني ــا المؤسس ــبة تتخذه ــية مناس ــة وسياس ــراءات قانوني ــة، إن إج ــاع الحكوم ــش اجتم ــى هام ــي عل ــال واعظ وق

ــرة. ــة الخطي ــوة االميركي ــذه الخط ــاه ه ــة تج ــل الدولي ــي المحاف ــا ف ــة حالي المعني
وأضــاف: إن الحكومــة االميركيــة تواجــه مشــاكل كثيــرة حيــث فشــلت تمامــا فــي مكافحــة جائحــة كورونــا اذ بلــغ عــدد الوفيــات 

فــي اميــركا 150 الفــا مــا يدلــل علــى عجزهــا وضعفهــا رغــم امتاكهــا امكانيــات وقــدرات ملحوظــة.
واضــاف، ان االميركييــن خططــوا لفــرض االستســام علــى ايــران فــي غضــون 3 اشــهر مــن خــال ضغــوط اقتصاديــة 
وسياســية هائلــة علــى شــعبنا اال انــه رغــم الصعوبــات والمشــاكل الناجمــة عــن الحظــر أبــدى شــعبنا والحكومــة طبعــا الصمــود 

ــة. ــات االميركي ــع المخطط ــل جمي ــع وأفش ــن الرائ والتضام

قريبا..االعالن عن..تتمة
ودعــا وزيــر الداخليــة لجعــل شــهر محــرم مظهــرا لانضبــاط وااللتــزام والمســؤولية والمعتقــدات معــا هــذا العــام، الفتــا الــى ان 
االلتــزام بالتعليمــات أمــر البــد منــه وقــال ان التــزام المواطنيــن بالتعليمــات يعــد اكبــر ضمانــة ويهــدف الــى صــون وحمايــة ارواح 

المواطنيــن لذلــك فقــد طلبنــا أن يتعــاون جميــع المعنييــن بهــذه القضيــة مــع وزارة الصحــة.
وفيمــا يتعلــق بفتــح المــدارس وواجــب وزارة التربيــة والتعليــم ، قــال وزيــر الداخليــة: بالنظــر إلــى قــرب بــدء الموســم الدراســي 
الجديــد فقــد تــم عــرض خطــة فــي اللجنــة تــم علــى أساســها توقــع ثاثــة ســيناريوهات، الســيناريو األبيــض وفيــه تكــون االمــور 

طبيعيــة والســيناريو األصفــر والســيناريو األحمــر.
ــة ألســوأ ســيناريو ، ولكــن حيثمــا  ــى أن تســتعد وزارة التربي ــا خــال هــذا االجتمــاع عل ــا ركزن ــي انن ــي فضل وأضــاف رحمان
توجــد ظــروف بيضــاء وصفــراء ، ســيتم العمــل وفقــا لتلــك الظــروف وتقــرر تعزيــز البنيــة التحتيــة اإللكترونيــة الســتخدام الفضــاء 

ــي. اإللكترون

سفيرنا لدى صوفيا: جعل..تتمة
واشــار الــى اعتــراف اميــركا الصريــح بتاســيس داعــش وتمويلــه بمختلــف االمكانيــات مــن قبــل بعــض الــدول واضــاف، ان 
هدفهــم االســاس هــو رســم صــورة عنيفــة عــن االســام وبــث الكراهيــة تجــاه االســام ووضــع المســلمين فــي مواجهــة بعضهــم 

البعــض.
واضــاف، انهــم يهدفــون لجعــل الشــيعة فــي مواجهــة الســنة ومــن ثــم العــرب فــي مواجهــة ايــران وبــث التخويــف مــن ايــران 

بغيــة حــرف انظــار المســلمين عــن الكيــان الصهيونــي نحــو ايــران والهــاء المســلمين بقضاياهــم الداخليــة.    
واعرب عن االسف الن مسؤولي بعض الدول االسامية يعتبرون ايران بانها العدو االول وليست )اسرائيل(.

مــن جانبــه هنــأ المفتــي العــام للمســلمين فــي بلغاريــا لمناســبة عيــد االضحــى المبــارك واكــد االمــور المطروحــة مــن قبــل 
ــه ســيتم  ــن بان ــا 500 نســخة مــن المصحــف الشــريف واعل ــة الهدائه ــر للســفارة االيراني الســفير االيرانــي ووجــه الشــكر والتقدي

ــا الذيــن يمضــون دورات فــي تعلــم القــرآن الكريــم. توزيعهــا علــى اليافعيــن مــن مســلمي بلغاري

جهانغيري: على اسالم اباد..تتمة
مــن جانبــه، اشــار الســفير الباكســتاني فــي طهــران، الــى المشــتركات التاريخيــة والدينيــة والثقافيــة بيــن ايــران وباكســتان؛ 
قائــا : ان مواقــف طهــران واســام ابــاد المســاندة لبعضهمــا االخــر فــي المحافــل الدوليــة تبعــث علــى الســعادة، وهــو مــا تجســد 

علــى الــدوام فــي رفــض رئيــس الجمهوريــة ورئيــس الــوزراء الباكســتانيين الي حظــر جائــر ضــد ايــران.
واكــد قريشــي، خــال اللقــاء مــع جهانغيــري، ان اكبــر حصــة مــن التبــادل التجــاري بيــن ايــران وباكســتان تعــود الــى الحــدود 

المشــتركة الممتــدة لـــ 950 كــم؛ داعيــا الــى تعزيــز االمــن واالســتقرار عبــر االجــراءات الرقابيــة وتســييج الحــدود المشــتركة للحــؤول 
دون عمليــات تهريــب االنســان وترســيخ االســتقرار واالمــن فــي هــذه المناطــق.

الفياض: ال يمكن أن نخضع..تتمة
وقــال: إن »الحشــد الشــعبي مؤسســة عســكرية عراقيــة تمثــل أحــد األذرع الهامــة فــي منظومــة الدفــاع الوطنــي، وليــس كيــان 

سياســي يتعاطــى مــع المتغيرات السياســية«.
ولفــت إلــى أن »الحشــد منســجم مــع منظومــة الدولــة العراقيــة بالكامــل، ولــه خصوصيــة االنطــاق بمواجهــة اإلرهــاب 
وخصوصيــة جانــب البنــاء الفكــري وميــزة التضحيــة التــي وســمت هــذه القــوات أعطتهــا قــوة وخبــرة كبيــرة فــي  المعــارك لمواجهــة 
نمــط جديــد مــن الحــروب، هــو نمــط الحــرب ضــد اإلرهــاب والجيــوش اإليديولوجيــة التــي غــزت العــراق وحاولــت أن تغيــر حالتــه 

السياســية واالجتماعيــة والثقافيــة«.
وأضــاف الفيــاض أن »الحشــد الشــعبي يخضــع الســتراتيجية المعركــة التــي تديرهــا القــوات المســلحة العراقيــة ضــد اإلرهــاب، 
وليــس للحشــد أي مهــام خــارج العــراق، وإنمــا المهــام التــي يتكلــف بهــا مــن قبــل منظومــة األوامــر الصــادرة للدفــاع عــن وحــدة 

العــراق وســيادته«.
ونــوّه الــى أن »الحشــد تأّطــر فــي قانــون ســنه البرلمــان العراقــي، لــذا هــو ليــس مــادة للرغبــات والضغوطــات، وكل الحكومــات 
العراقيــة المتعاقبــة، وآخرهــا حكومــة مصطفــى الكاظمــي، هــي متبنيــة للحشــد وداعمــة لــه«، مشــيرًا إلــى أن »الــكام عــن زيــادة 
انضبــاط وتكامــل كافــة القطاعــات العراقيــة بمــا فيهــا الحشــد الشــعبي هــو ليــس كام عــن أصــل الوجــود، بــل كام عــن تفاصيــل 

هــذا الوجــود وآلياتــه«.
وكشــف الفيــاض ، أن »هنــاك مــن يحــاول أن يشــكك بالحشــد الشــعبي، لكــن المرجعيــة الدينيــة العليــا والبرلمــان العراقــي 

والحكومــة كلهــا متفقــة علــى احترامــه والســعي لتكاملــه وانضباطــه ضمــن منظمــة الدولــة بالكامــل، فهــو يمثــل إرادة عراقيــة«.
وشــدّد علــى أن »مشــروع االســتقطاب فــي المنطقــة كبيــر، طــرف يتمنــى العــراق بشــكل وطــرف ثــان يتمنــاه بشــكل آخــر، 
فيحــاول أن ينمــي هــذه القــوة أو يضعفهــا، لكــن الشــعب العراقــي يملــك إرداتــه السياســة الكاملــة«، معتبــرًا أن »األمــر ليــس خاضعــًا 

لألمزجــة أو تمنيــات األطــراف الخارجيــة، وال يمكــن الــكام للخضــوع للمطالــب األميركيــة أو أي جانــب آخــر«.
وأشــار الفيــاض إلــى أن »الحشــد الشــعبي قــدم تضحيــات كبيــرة وقــادة أساســيين مــن أجــل الدفــاع عــن العــراق وســيادته 
ولكــي ال يكــون طرفــًا فــي أجنــدات ال تخــص العــراق ومصالحــه«، مشــددًا علــى أن »األطــراف مخطئــة عندمــا تعتقــد أنــه يمكــن 

إزالــة مكــون أساســي مــن مكونــات القــوة العراقيــة لتحقيــق هــذه األجنــدة«.
وتابع: »أي جهة سواء أميركا أو غيرها تريد السيطرة على العراق تسعى أن تضعف الحشد الشعبي«.

وشــدد الفيــاض، علــى أن »الشــهيد أبــو مهــدي المهنــدس خــدم العــراق فــي كل مراحــل عملــه السياســي والميدانــي«، الفتــًا 
الــى أن »مــا قدمــه الشــهيد أبــو مهــدي المهنــدس مــن انجــازات كبيــرة تدفــع الجميــع الكمــال الطريــق«.

وأكــد الفيــاض أن »أي انتخابــات قادمــة لــن تتجــاوز الدســتور ومحــاوالت تخويــف العراقييــن مــن المســتقبل ال يخــدم البــاد«، 
معتبــراً أنــه »ليــس أمــام العــراق إال أن يكــون بلــدًا مســتقًا وليــس تابعــًا لكــي يقــوم بــدوره ومســؤولياته فــي المنطقــة«.

ــه  ــراق يتعامــل مــع كل جيران ــة الحشــد الشــعبي: إن »الع ــال رئيــس هيئ ــدول الجــوار، ق ــراق مــن ال وبخصــوص موقــف الع
وخصوصــًا ســوريا التــي نشــترك معهــا فــي محاربــة اإلرهــاب«، مشــيراً الــى أن »الروابــط الســورية العراقيــة تاريخيــة وجغرافيــة 

ــد األهــم بالنســبة لبغــداد«. وعشــائرية ودمشــق البل
ولفــت إلــى أن »العــراق بلــد مهــم فــي المنظومــة العربيــة ويمكــن أن يلعــب دور الجســر بيــن الجميــع، لــردم الهــوة بيــن دول 

المنطقــة«، منوهــًا إلــى أن »مفهــوم النــأي بالنفــس هــو مفهــوم ســلبي وبغــداد تأخــذ المواقــف التــي تناســب مصالحهــا«.

لوفيغارو: التحالف بين..تتمة
ــدُ النظــر،  ــك بعي ــدٌ مُحنّ ــن الشــعبية، هــو قائ ــة الصي ــم لجمهوري ــغ”، الرئيــس الدائ ــن بين ــرار«: إّن “شــي جي وكتــب »جي
ويعمــل ألجــل أمــدٍ بعيــد. هدفــه األســمى هــو أن يتحــوّل بلــده مــع حلــول عــام /2049/ الــى أقــوى بلــدٍ فــي العالــم، لكــي يحتفــل 

بالذكــرى المئويــة األولــى النتصــار الحــزب الشــيوعي الصينــي علــى النظــام الملكــي.
وتكمــن سياســته الخارجيــة فــي تقويــة “طريــق الحريــر” )الــذي يُعــرف أيضــًا بمبــادرة الحــزام والطريــق(، وهــو يريــد مــن خــال 

هــذه الوســيلة، فــرض الهيمنــة التجاريــة للصيــن فــي مســاحات واســعة مــن آســيا وأوروبــا.
وقــال: إّن “شــي” هــو شــخصٌ اســتثنائيٌّ فــي وضــع االســتراتيجيات؛ واتخــاذ التدابيــر؛ ووضــع التكتيــكات الشــخصية، ويعــرف 
ــم هــو  ــي العال ــن ف ــد للصي ــه يعــرف أّن الخصــم الوحي ــق االســتفادة القصــوى مــن الفــرص المتاحــة، كمــا أنّ ــة تحقي ــداً كيفي جي

أمريــكا التــي تمــرّ بمرحلــة ضعــف وانقســامات سياســية وعرقيــة واســعة النطــاق، والبــد مــن اغتنــام الفرصــة علــى أكمــل وجــه.
ويقــول »جيــرار«: إّن وزيــر الخارجيــة االيرانــي الدكتــور محمّــد جــواد ظريــف، أعلــن  فــي 16 تموز/يوليــو الجــاري أمــام برلمــان 
ــى  ــن ال ــع الصي ــاق االســتراتيجي م ــأن يوصــل االتف ــة ب ــل الحكوم ــورة االســاميةومن قب ــد الث ــل قائ ــفٌ مــن قب ــهُ مكّل ــاده أنّ ب
المرحلــة النهائيــة. مضيفــًا: نظــراً لعــدم وجــود الشــفافية، التــي نجدهــا دومــًا فــي السياســة الخارجيــة للصيــن وايــران، فــإّن محتــوى 
هــذا االتفــاق مــا زال مجهــواًل بالنســبة لنــا، وبطبيعــة الحــال، فــإّن بعــض التوافقــات والعقــود ضمــن إطــار هــذا االتفــاق االســتراتيجي 
ســتبقى ســريّة. مــا تــمّ الكشــف عنــه حتّــى اآلن هــو أّن الصينيّيــن يريــدون أن يســتثمروا /400/ مليــار دوالر فــي البنــى التحتيــة 

الصناعيــة واالقتصاديــة إليــران، مقابــل أن تبيــع إيــران النفــط والغــاز للصيــن بخصــٍم تبلــغ نســبته %30.
ــي  ــي تلعــب دورًا رئيســيًّا ف ــة الفارســية العظيمــة، والت ــران، أرض اإلمبراطوري ــى اي ــون ســعداء بدخولهــم ال وكتــب: الصيني

ــات. ــون ان واشــنطن ســتفرض عليهــم عقوب الشــرق األوســط وآســيا الوســطى؛ رغــم انهــم يعرف
لقــد أجــرى الصينيّــون فــي العــام الفائــت منــاوراتٍ بحريــة مــع القــوات البحريــة االيرانيــة، ومــع توقيــع هــذه االتفاقيــة 
االســتراتيجية، فــإّن الصينيّيــن سيســتفيدون بشــكٍل كبيــر مــن مرافــق الموانــئ والمطــارات االيرانيــة، وســتمنح هــذه االتفاقيــة 

ــن أيضــًا. ــج الفارســي وبحــر قزوي ــى الخلي ــًا إل ــم وصــواًل حصريّ ــح له ــد تتي ــاك قواع ــن فرصــة امت الصينيّي
لكــنّ الجديــد فــي هــذه االتفاقيــة العســكرية- االقتصاديــة، التــي مــن المحتمــل أن ينضــمّ الــرّوس أيضــًا الــى الجــزء 
ــوريّ، وإنّمــا هــو شــخصٌ وســطيّ  ــاق فــي الجانــب االيرانــي ليــس الحــرس الث ــا، هــو أّن مهنــدس هــذا االتف العســكري منه

ــف. ــل ظري ــدل مث ومعت
واكــد »جيــرار« علــى أّن “هــذا االنســحاب االســتراتيجي المهــمّ للواليــات المتحــدة، يســّلط الضــوء علــى خطــأٍ ارتكبــه دونالــد 
ترامــب، الرئيــس الحالــي للواليــات المتحــدة، أثنــاء إخــراج أمريــكا مــن االتفــاق النــووي، الــذي أبــرم مــع ايــران فــي 14تموز/يوليــو 2015. 

هــذا االتفــاق الــذي تفــاوض عليــه جــون كيــري بصبــر، نســفهُ دونالــد ترامــب بســبب كراهيّتــه ألوبامــا.

تركي الفيصل يعترف..تتمة
وقــال الفيصــل: إن المملكــة لــم تمنــع إرســال المســلحين بســبب الحاجــة إليهــم فــي مخيمــات الاجئيــن، أطبــاء ومدرســين 
ودعــاة وتخصصــات عــدة مــن مختلــف أنحــاء العالــم وليــس فقــط مــن الســعودية، والمنظمــات القتاليــة األفغانيــة تنتقــي منهــم 
مــن تعتقــد حاجتهــا إليهــم، وعندمــا رأى عبــد اهلل عــزام وأســامة بــن الدن حاجتهمــا لوجــود جهــة منظمــة لوجــود المتطوعيــن، بــدأ 

التجهيــز الســتغالهم عقائديــا مــن قبلهمــا، وانضــم إليهمــا أيمــن الظواهــري فيمــا بعــد.
وتابــع انــه بعــد انســحاب الســوفيت مــن افغانســتان، بــدأ يظهــر النشــاط غيــر اإلغاثــي إلبــن الدن، ثــم بــدأت الحــرب األهليــة 
بيــن المســلحين، ثــم اعترفــت المملكــة بحكومــة طالبــان، ثــم اتفقنــا مــع المســلحين األفغــان علــى أال نرســل لهــم رجــاال، وإنمــا 
ــا يمكــن  ــم م ــام لتقدي ــة الســوفيت، وجــو ع ــر مباشــر لمحارب ــاك تشــجيع اميركــي غي ــة، وكان هن ــام وأدوي ــدات وطع ــرة ومع ذخي

تقديمــه لمســاعدة المســلحين األفغــان، كان الســلحون يتوجهــون إلــى المعســكرات فــي بيشــاور وكويتــا.
وتابــع الفيصــل قائــا، لــم يكــن هنــاك داع لتلقــي المســلحين توجيهــات مــن الواليــات المتحــدة أو الســعودية أو الكويــت، ولــم 
يكــن هنــاك داٍع لتســهيل أي شــيء، فمثــا الســعودي الــذي يريــد التوجــه إلــى أفغانســتان كان يركــب الطائــرة ويذهــب إمــا إلــى 
إســام آبــاد أو إلــى كراتشــي أو غيرهمــا مــن المــدن فــي باكســتان، ومــن هنــاك يتوجــه إلــى بيشــاور أو إلــى كويتــا، فلــم يكــن 

بحاجــة إلــى عطــاء مــن أي حكومــة ليصــل إلــى هــذا المــكان.
ويضيــف الفيصــل، حســب معرفتــي الجماعــات المســلحة كانــت تختــار مــن المتطوعيــن أو مــن المســلحين العــرب األفغــان 
ــاءة التــي يحتاجونهــا فــي قتالهــم داخــل أفغانســتان، لكــن العمــل العســكري للمســلحين األفغــان  ــرة والكف ــه الخب مــن يــرون في

العــرب، كمــا يســمونهم، نَشِــَط كثيــرا بعــد االنســحاب الســوفيتي، إلســقاط حكمــة نجيــب اهلل، حســب قولــه.

مصدر برلماني: عناصر داخلية..تتمة
 أن »الحريق الذي اندلع في محطة نطنز أحدث أضرارًا جسيمة«.

والمعدات التي تضررت هي معدات قياس وأجهزة دقيقة حيث أدى الحريق إلى إتاف بعضها وتضرر جزء آخر منها.
واضاف كمالوندي أن »طهران ستشيد مبنى أكبر بمعدات أكثر تقدمًا بداًل من المبنى المتضرر في نطنز«.

وكان رئيــس حــزب »إســرائيل بيتنــا« أفيغــدور ليبرمــان نقــل عــن »مســؤول كبيــر« فــي الجهــاز االســتخباري اإلســرائيلي قولــه 
إن تــل أبيــب هــي المســؤولة عــن التفجيــر فــي منشــأة نطنــز النوويــة فــي ايــران- وفــق ادعائــه.

فورين بولييسي: دخلت..تتمة
والعمــود اآلخــر كان اقتصاديــاً، فاجمــاع واشــنطن فــي ثمانينيــات القــرن الماضــي، والترغيــب فــي االســواق الحــرة، والتهــرب مــع 
الموانــع التجاريــة، وفتــح حســابات اســتثمارية لصالــح تيــارات عالميــة. فكانــت الصيــن اســتثناءًا فتمكنــت مــن خــوض مســيرها 

الناجــح فقللــت مــن النفــوذ االقتصــادي الميــركا، حتــى ان االزمــة الماليــة لعــام 2008 ســببت انهيــار االقتصــاد االميركــي.
ــع انتخــاب  ــام االســتبداد ولكــن م ــة ام ــة افضــل عقب ــروال ان تكــون الديمقراطي ــكان ال ــة، ف ــر هــو الديمقراطي والعمــوى االخي

القائد: الحظر األميركي على شعبنا جريمة كبيرة 
وما أرادوه منه لم ولن يتحقق أبداً

طهــران - كيهــان العربــي:- اعــرب قائــد الثــورة االســامية ســماحة القائــد الخامنئــي عــن تهانيــه للشــعب االيرانــي 
واالمــة االســامية بمناســة حلــول عيــد االضحــى المبــارك.

واشــار ســماحة القائــد خــال كلمتــه بمناســبة حلــول عيــد األضحــى المبــارك، الــى قضيــة انتشــار جائحــة كورونــا 
واثرهــا علــى االوضــاع االجتماعيــة فــي ايــران والعالــم وقــال: اليــوم كل البشــرية مبتــاة بوبــاء كورونــا ولدينــا عــدد كبيــر 

مــن المتطوعيــن الذيــن يقدمــون المســاعدة للمصابيــن بــه.
كمــا دعــا ســماحة قائــد الثــورة االســامية الشــعب الــى المســاهمة فــي دعــم شــرائح الشــعب الفقيــرة التــي تأثــرت 
اوضاعهــا وفقــدت اعمالهــا نتيجــة جائحــة كورنــا ووصــف هــذه االعمــال بانهــا مســابقة العمــال الخيــر والصالحــات الباقيــات.
واشــار ســماحته الــى ان اعــداء ايــران يحاولــون التســبب بــاالذى للشــعب االيرانــي وان عــداء هــؤالء مــع الشــعب 
ــات فــي  ــات واالمكان ــة الطاق ــى تعبئ ــواه، ودعــا ســماحته ال ــى ق ــد ان يعتمــد الشــعب عل ــر وال ب االيرانــي هــو عــداء كبي

ــذي يســتهدف الشــعب االيرانــي. مواجهــة العــداء ال
ــرى مؤكــدا ان االعــداء  ــى الشــعب االيرانــي هــو جريمــة كب ــد ان الحظــر االميركــي المفــروض عل ــر ســماحة القائ كمــا اعتب
يريــدون مــن الحظــر ضــرب اقتصــاد ايــران وقطــع مســاعدتها لمحــور المقاومــة كمــا انهــم يهدفــون علــى المــدى القصيــر الضغــط 

علــى الشــعب االيرانــي والوقــوف بوجــه تطــوره العلمــي، مشــددا ان مــا ارادوه مــن الحظــر لــم يتحقــق ولــن يتحقــق ابــدا.
ــة  ــى حال ــوغ بالشــعب ال ــة والبل ــروح المعنوي ــن اجــل ضــرب ال ــور م ــي االم ــون ف ــداء يبالغ ــاد ســماحته ان االع واف
اليــأس الفتــا الــى انهــم يزعمــون بــان قطــع العاقــات مــع اميــركا بلــغ بالشــعب االيرانــي حالــة ســيئة وهــم مــن خــال 
هــذه المزاعــم يحاولــون ضــرب الــروح المعنويــة للشــعب االيرانــي وهــذا هــدف لاعــداء منــذ الحــرب المفروضــة ولفــت 
ســماحته الــى ان القطــاع الواســع مــن الشــعب االيرانــي يعــرف مــن هــي اميــركا ولمــاذا تفــرض الحظــر مؤكــدا ان الشــعب 

االيرانــي ســينتصر بشــكل قاطــع علــى الحظــر وانــه تمكــن مــن توظيــف الحظــر لاعتمــاد علــى الــذات. 
وقــال ســماحة قائــد الثــورة االســامية ان الشــعب االيرانــي قــام ونتيجــة الحظــر بصناعــة طائــرات التدريــب مــن طــراز "كوثــر" 
عندمــا رفضــوا بيــع مثــل هــذه الطائــرات اليــران كمــا ان البــاد تقــوم بصنــع قطــع الغيــار التــي يرفضــون تصديرهــا الينــا مشــيرا 
الــى ان ايــران اســتفادت مــن الحظــر فــي تحقيــق االزدهــار العلمــي الفتــا: انجزنــا مصافــي النفــط ومشــاريع الغــاز فــي ظــل الحظــر 
وفــي ظــل فتــرة الحظــر انجزنــا اعمــاال كبيــرة علــى صعيــد قطاعــي المــاء والكهربــاء مؤكــدا ســماحته انــه قــد نبــه الــى ضــرورة عــدم 

اعتمــاد االقتصــاد علــى النفــط، معتبــرا: التراجــع امــام اميــركا ســيدفعها الــى المطالبــة بالمزيــد.
ــران  ــد مــن اي ــا وان واشــنطن تري ــي مصلحته ــركا تصــب ف ــع امي ــي، ان المفاوضــات م ــد الخامنئ ــر ســماحة القائ ــا اعتب كم
التخلــي عــن قدراتهــا الدفاعيــة واالقليمــة والوطنيــة داعيــا الــى عــدم الثقــة بوعــود الــدول االخــرى وقــد الحظنــا كيــف ان االوروبييــن 

لــم يفعلــوا شــيئا ولــم يفــوا بوعودهــم، كمــا انتقــد ســماحته آليــة "اينســتكس" وقــال: ال قيمــة فيهــا وال جــدوى منهــا.
واكــد ســماحته ان االتــكاء علــى القــدرات الوطنيــة هــو الســبيل الوحيــد لمواجهــة اجــراءات الحظــر وانــه لــدى ايــران 

طاقــات مولــدة فــي الداخــل وعاقــات مــع الــدول االخــرى والصديقــة يمكــن اســتخدامهما لمواجهــة الحظــر.
واشــار ســماحة قائــد الثــورة االســامية انــه لــدى ايــران عمــق اســتراتيجي فــي المنطقــة ولديهــا فيهــا الكثيــر مــن 
االصدقــاء، وان ايــران علــى مــدى قــرون واجهــت ضغــوط ومعارضــة الــدول االخــرى مــن اجــل المحافظــة علــى اســتقالها. 
ــل  ــي الداخ ــاس ف ــة الن ــماحته: ان معيش ــد س ــاد، اك ــي الب ــادي ف ــي واالقتص ــع االجتماع ــن الوض ــه ع ــي حديث وف
اصبحــت صعبــة وهنــاك غــاء يجــب ايجــاد حلــول لــه، معتبــرا ان الســيطرة علــى االســعار هــي الخطــوة االولــى والخبــراء 
يؤكــدون امكانيــة ذلــك، داعيــا الجهــات المعنيــة القيــام بدورهــا بضبــط االســعار وتحقيــق االســتقرار فــي الســوق ، مطالبــا 
ــة الصعبــة مشــيرا الــى ان المعنييــن يعــزون قســما مــن اســباب  ــول لمنــع تقلبــات اســعار العمل المعنييــن بوضــع الحل

ارتفــاع اســعار العملــة الــى قضايــا امنيــة وسياســية وقســم الــى قضايــا اقتصاديــة
ودعــا ســماحته الــى اصــاح تخصيصــات الميزانيــة والنظــام المصرفــي وتوفيــر االرضيــة لزيــادة االســتثمارات وتوفيــر 

الوظائــف وانــه يجــب توجيــه الســيولة الــى قطــاع االنتــاج.
كمــا اكــد ســماحة القائــد: يجــب ان تكــون خطواتنــا ثابتــة وان نتحلــى بالصبــر وان االعــداء هــم ايضــا يعانــون مؤكــدا 
ان اميــركا والكيــان الغاصــب محاصــران بــكل انــواع المشــاكل مشــيرا الــى انــه فــي اميــركا 5 ماييــن عاطــل وانــه اصبحــت 

الميــركا مشــكلة كبيرة.
كمــا اعتبــر ســماحته ان عنــف الشــرطة فــي اميــركا يعبــر عــن مشــكلة الفتــا الــى ان االدارة االميركيــة تعانــي مــن 
كثيــر مــن المشــاكل ويســاورها القلــق بشــأن المســتقبل لذلــك تفتــش عــن اعــداء مشــيرا الــى ان اميــركا ال تســتطيع ان 

تجبرنــا علــى االستســام وان الشــعب االيرانــي ســينتصر كمــا ان الحكومــة االيرانيــة قامــت باعمــال كبيــرة.
وحــول مراســم عاشــوراء هــذا العــام دعــا ســماحته: اوصــي مجالــس العــزاء الحســيني باالصغــاء للتعليمــات الصــادرة 

مــن اللجنــة العليــا لمكافحــة كورونــا وعلــى الجميــع االلتــزام بتوصياتهــا.
وصــف ســماحة القائــد الخامنئــي العاقــة بيــن القائديــن الشــهيدين قاســم ســليماني والشــهيد ابــو مهــدي 

المهنــدس بانهــا ســاهمت فــي التقريــب بيــن الشــعبين االيرانــي والعراقــي.
كمــا اشــاد ســماحته بالجهــود التــي بذلهــا الشــهيدان قاســم ســليماني وابــو مهــدي المهنــدس العــام الماضــي عندمــا 
ــون  ــم الع ــن تقدي ــن، ونجحــا م ــط حــدود البلدي ــن رب ــن الشــهيدان م ــد تمك ــرت الســيول محافظــة خوزســتان فق غم
والمســاعدة لاهالــي بفضــل هــذه الرابطــة التــي خلقاهــا بيــن الشــعبين حيــث كان اهالــي البصــرة وبقيــة المناطــق فــي 

العــراق يســاعدون اشــقائهم مــن اهالــي خوزســتان وكان عونــا كبيــرا اليــران.
وقدم سماحة قائد الثورة االسامية تهانيه بمناسبة حلول عيد األضحى المبارك لجميع مسلمي العالم.

وجــاء فــي تغريــدة علــى صفحــة قائــد الثــورة االســامية علــى موقــع التواصــل االجتماعــي "تويتــر" ان عيــد األضحــى يخبّــئ 
فــي طيّاتــه تكريمــًا إلهيّــًا كبيــراً ألحــد الرّســل اإللهيّيــن المجتبيــن، إبراهيــم )عليــه الســام(، والــذي ضحّــى فــي ذلــك اليــوم. 
وتحــول ذلــك اإليثــار، الــى نمــوذج للمؤمنيــن الذيــن يرغبــون فــي طــيّ مســار الحقيقــة واالرتقــاء والعــروج نحــو المراتــب الســامية.

ــوا فــي  واضــاف ســماحته نحــن نــرى الشــعوب المســلمة جميعــًا إخــوة لنــا، ونعامــل غيــر المســلمين الذيــن لــم يدخل
جبهــة األعــداء بإحســان وعدالــة. إننــا نــرى حــزن المجتمعــات المســلمة ومعاناتهــا علــى أنهــا معاناتنــا ونســعى إلــى معالجتهــا.

واكــد: ان المصلحــة اإللزاميــة لألمــة اإلســامية اليــوم كمــا فــي الســابق، بــل أكثــر، هــي فــي الوحــدة اإلســامية التــي 
تخلــق يــدًا واحــدة فــي مواجهــة التهديــدات والعــداوات، وتصــرخ عاليــًا فــي وجــه الشــيطان المتجســد بأمريــكا المعتديــة 

والغــدّارة، وكلبهــا المســعور الكيــان الصهيونــي، وتقــف األمّــة شــاخصة صدرهــا بشــجاعة أمــام الغطرســة.

ــن. ــة جــراء التعامــل الســيئ مــع المهاجري ــركا صفع ــد ترامــب«، تلقــت امي »دونال
ــات  ــن الوالي ــي قواني ــون الشاســع ف ــزة، والب ــر المتمرك ــة غي ــة الداخلي ــا، والحوكم ــا جــراء كورون ــن مواقعه ــركا م  فتراجــع امي
االميركيــة، تســبب فــي بــروز الصيــن كقــوة اقتصاديــة. فلــم تكــن اميــركا ناجحــة فــي بيتهــا رغــم عقــود مــن الهيمنــة الخارجيــة.
ــة  ــة باقي ــون والقومي ــى حســاب الل ــز عل ــة والتميي ــت حــاالت العنصري ــم تتطــور كمــا وظل ــة للمعيشــة ل فالمواصفــات العالمي

كمــا كانــت. 
انها حقًا فصل جديد لتراجيديا اميركية لم يسبق لها مثيل.

الرئيس روحاني: أمن المنطقة..تتمة
واعتبــر رئيــس الجمهوريــة، العاقــات بيــن الجارتيــن القديمتيــن ايــران وقطــر هــي عاقــات ايجابيــة، موضحــا بــأن الجمهورية 

االســامية فــي ايــران التضــع أي قيــود لتنميــة عاقــات التعــاون مــع قطــر كدولــة صديقــة.
ــة التعــاون  ــة المشــتركة عــن تنمي ــة االقتصادي ــه فــي أن تُســفر جهــود مســؤولي البلديــن فــي اطــار اللجن واعــرب عــن أمل
والعاقــات االقتصاديــة الثنائيــة ، وأن يشــهد المســتقبل القريــب مــع تحســن الظــروف اللقــاء المباشــر بيــن مســؤولي البلديــن.
ــة  ــن المنطق ــال: أن أم ــة، وق ــي ظــل الظــروف الحساســة للمنطق ــران وقطــر ف ــن اي ــات بي ــة العاق ــى ضــرورة تنمي واشــار ال

ــي. ــاون األقليم ــار التع ــي اط ــق اال ف ــتقرارها اليتحق واس
مــن جهتــه تبــادل الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثانــي التهانــي والتبريــكات مــع الرئيــس روحانــي بمناســبة حلــول عيــد االضحــى 

المبــارك متمنيــا اليــران حكومــة وشــعبا وللشــعوب االســامية كل الخيــر والبركة.
ــى ان  ــران والدوحــة ، مشــيرا ال ــن طه ــاون االقتصــادي بي ــة والتع ــات الثنائي ــة العاق ــى ضــرورة تنمي ــر قطــر عل كمــا أكــد أمي
تعزيــز العاقــات مــع ايــران يحظــى باالهميــة دائمــا لــدى قطــر، معربــا عــن األمــل فــي تجــاوز جميــع الصعوبــات والمشــاكل وتحقيــق 

خطــوات كبيــرة فــي تنميــة العاقــات الشــاملة بيــن الجانبيــن أكثــر فأكثــر. 

الرئيس المشاط: األمم المتحدة..تتمة
وعّلــق رئيــس المجلــس السياســي األعلــى فــي اليمــن علــى مــا وصفهــا بالـ«قرصنــة األميركيــة« التــي اســتهدفت فــي األجــواء 
الســورية الطائــرة المدنيــة االيرانيــة، بالقــول إّن هــذا األمــر تصــرف أهــوج مــن شــأنه أن يفاقــم مــن حالــة غيــاب األمــن الســائدة 

فــي المنطقــة.
وتطــرق الرئيــس المشــاط الــى موضــوع الحــج، متهمــًا النظــام الســعودي بأنّــه »أخضــع الحــج لسياســاته وأهوائــه، جاعــًا منــه 

وســيلة مــن وســائل االبتــزاز ضــد أي دولــة إســامية ال تجاريــه فــي مشــاريعه الفتنويــة والدمويــة.
ــا، وهــي الذريعــة التــي لــم تنســحب علــى  واضــاف: أن استســهال جريمــة تعطيــل الحــج تحــت ذريعــة الوقايــة مــن كورون

ــة المســاءلة.  ــوا النظــام الســعودي تحــت طائل ــى المســلمين أن يضع ــة، يوجــب عل األنشــطة الترفيهي
كمــا رأى المشــاط أنــه مــن غيــر الحكمــة أن يظــل العالــم اإلســامي فــي حالــة صمــت عــن اســتبداد النظــام الســعودي وســوء 

إدارتــه للحــج.


