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الكاظمي: معيار بغداد في..تتمة
من جهة اخرى قال زعيم ائتالف دولة القانون نوري المالكي، امس السبت، إن ملف حل البرلمان يعتمد على مرحلتين اثنتين.

وقــال المالكــي فــي تدوينــة علــى تويتــر إن »حــل مجلــس النــواب يعتمــد مرحلتيــن، االولــى الجهــات التــي لهــا حــق طلــب الحــل والثانيــة الجهــة 
التــي بيدهــا قــرار الحــل، ويكــون بتصويــت المجلــس علــى حــل نفســه وال صالحيــة الي جهــة بحــل المجلــس دون موافقــة المجلــس علــى حــل نفســه«.    
مــن جهتــه أكــد رئيــس هيئــة الحشــد الشــعبي فــي العــراق فالــح الفيــاض للمياديــن أن »ميــزة الحشــد أنــه تكامــل مــع جميــع القطعــات والتشــكيالت 

العســكرية فــي العــراق وقاتــل معهــا كتفــًا بكتــف«.
وقــال الفيــاض للمياديــن، إن »الحشــد الشــعبي مؤسســة عســكرية عراقيــة تمثــل أحــد األذرع الهامــة فــي منظومــة الدفــاع الوطنــي، وليــس كيــان 

سياســي يتعاطــى مــع المتغيــرات السياســية«.
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«.
وتابع: »أي جهة سواء أميركا أو غيرها تريد السيطرة على العراق تسعى أن تضعف هذا الكيان«.

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

مــن جانــب آخــر كشــف الحشــد الشــعبي، امــس الســبت، عــن تفاصيــل الســيطرة علــى المربــع الســاخن شــمال شــرق ديالــى، فيمــا أشــار إلــى أن 
عصابــات » داعــش » اإلجرامــي كان يهيــأ لهجمــات.

وقــال الناطــق اإلعالمــي باســم محــور ديالــى للحشــد الشــعبي صــادق الحســيني فــي تصريــح صحفــي ، ان« قــرى وبســاتين بابــالن وتــوكل والعالــي 
ــي  ــا داعــش االرهاب ــر مــن خالي ــاء الكثي ــة( بســبب اختب ــم شــمال شــرق بعقوب ــي اطــراف قضــاء المقدادية)40ك ــع ســاخن ف ــزور شــكلت مرب وبســاتين ال

ومحاوالتــه جعلهــا منطلقــا لهجماتــه صــوب القــرى والمناطــق االمنــة«.  
ــي  ــة جــرت ف ــات نوعي ــود اســتثنائية مــن خــالل سلســلة عملي ــواء 24 تمكــن بجه واضــاف الحســيني،ان« تشــكيالت الحشــد الشــعبي وخاصــة ل
نهايــة تمــوز الماضــي مــن انهــاء اكبــر عقــدة امنيــة فــي شــمال شــرق ديالــى ومصــدر تهديــد حقيقــي المــن ثانــي اكبــر مــدن المحافظــة فــي اشــارة منــه 
ــوة ناســفة جــرى  ــة الــى تفكيــك 30 عب ــر مــن 10 مضافــات تضــم اســلحة ومتفجــرات وعبــوات باالضاف ــه “جــرى ضبــط اكث ــا أن ــة”، مبين الــى قضــاء المقدادي

نصبهــا فــي الطرقــات«.  
واشــار الحســيني الــى ان« ماتحقــق انجــاز وســاهم فــي افشــال مخطــط ارهابــي كان يســعى داعــش الــى تحقيقــه علــى االرض بجعلــه البســاتين 

والقــرى مــالذ امــن لخاليــاه وفلولــه«.  
وينتشر الحشد الشعبي في 13 قاطع ضمن حدود ديالى وهو يؤدي دور محوري وفعال في مواجهة داعش وخالياه االجرامية.

الجهاد اإلسالمي: سائرون على..تتمة
وخــالل لقــاء مــع »يســرائيل هيــوم«، قــال: »لــن تكــون حــرب أهليــة، لكــن العنــف يتزايــد مــع الوقــت. هنــاك أجــواء مــن الكراهيــة فــي هــذه المظاهــرات. 

هــذه المــرة توجــد انقســامات حــادة بيــن الطرفيــن. االنقســامات دائمــا كانــت وســتكون موجــودة«.
وقــال أوحانــا، المعــروف بقربــه الشــخصي مــن أســرة نتنياهــو، إن »أجــواء التحريــض التــي ســبقت اغتيــال رئيــس الحكومــة اإلســرائيليّة األســبق 

إســحاق رابيــن، باهتــة بالمقارنــة بمــا يجــري اآلن«.
واعتــدى أنصــار رئيــس الــوزراء علــى متظاهريــن وصحفييــن خــالل التظاهــرات المســتمرة منــذ أســابيع، احتجاجــا علــى تــردي األوضــاع االقتصاديــة 

وفســاد نتنياهــو وســوء إدارتــه ألزمــة كورونــا.
ونقلــت صحيفــة »هآرتــس«، عــن ضبــاط كبــار فــي الشــرطة قولهــم، إن »أوحانــا يحــاول اســتغالل التعييــن المرتقــب لمنصــب المفتــش العــام للشــرطة 

مــن أجــل منــع المظاهــرات مقابــل مقــر إقامــة نتنياهــو فــي القــدس المحتلــة«.
ونشــرت قنــاة »كان« التلفزيونيــة اإلســرائيلية، مطلــع األســبوع الحالــي تســجيالت الجتمــاع عقــد األســبوع الماضــي، بمشــاركة أوحانــا ورئيــس بلديــة 

القــدس المحتلــة موشــيه ليئــون، وضبــاط شــرطة وأعضــاء فــي مجلــس بلديــة القــدس المحتلــة.
وقــال أوحانــا خــالل االجتمــاع، إنــه »ال يمكننــا االســتمرار مــع هــذه الفوضــى، وال يمكننــا االســتمرار مــع هــذه الفوضويــة، وال أعــرف كيــف أفســر للجمهــور 

هــذه المظاهــرات، ولمــاذا ال نمنعهــا«.

ايران تتراس المجلس التنفيذي..تتمة
وذلك باستخدام األعذار السياسية للتعبير عن معارضتها للرئاسة اإليرانية. استجواب ومنع تراس إيران لهذا المجلس.

كمــا هــددت الواليــات المتحــدة بالخــروج مــن هــذه المؤسســة الدوليــة وقطــع التمويــل والتعــاون مــع المجلــس التنفيــذي إذا مــا جــرى انتخــاب ايــران 
لرئاســتها.

وعلــى الرغــم مــن اســتغالل اميــركا جميــع اآلليــات الماليــة والسياســية والتنظيميــة المتاحــة ، بمــا فــي ذلــك الضغــط علــى األمانــة العامــة وســائر 
البلــدان ، وادت الجهــود الدبلوماســية للجمهوريــة اإلســالمية اإليرانيــة فــي الســفارة اإليرانيــة فــي كينيــا ، واســتخدام األدوات الدبلوماســية ، واجــراء العديــد 
مــن المفاوضــات مــع بلــدان مختلفــة وتقديــم ادلــة قانونيــة تفنــد وجهــة نظــر اميــركا واجراءاتهــا ، أدت هــذه التحــركات فــي نهايــة المطــاف إلــى إجمــاع الــدول 

علــى دعــم إيــران وإدانــة االجــراء االميركــي االحــادي .
وبســبب األجــواء الســائدة فــي االجتمــاع ، تراجعــت الواليــات المتحــدة عــن مواقفهــا ، وتــم انتخــاب الجمهوريــة اإلســالمية اإليرانيــة بتوافــق اآلراء ودون 

أي اعتــراض كرئيــس للمجلــس التنفيــذي للمفوضيــة لمــدة عــام واحد.
ويعــد برنامــج االمــم المتحــدة للمســتوطنات البشــرية أحــد األذرع التنفيذيــة لألمــم المتحــدة ، وتعمــل علــى القضايــا المتعلقــة بتحديات المســتوطنات 

البشــرية والتنميــة الحضريــة المســتدامة بهــدف توفيــر المــأوى المناســب للجميع.

محافل صهيونية: الوثيقة..تتمة
وادعــى الموقــع، انــه فــي حــال اســتفادت الصيــن مــن فــرص المنطقــة، فــان اســرائيل ســتقلق مــن هــذا االتفــاق، اذ ســتمتلك الخزانــة االيرانيــة وســتزيد 

مــن قــدرات هــذا النظــام لتوفيــر االمــوال للقــوات البديلــة.
كمــا  ونقــل الموقــع عــن« جاناتــان شــانزر« مســاعد التحقيقــات فــي اميــركا، قولــه: ان هــذا االتفــاق عالمــة بــارزة علــى ان الصيــن وايــران يتعاونــان 

علــى اتفــاق ســتراتيجي، ممــا يشــكل خطــرًا علــى اســرائيل.

خبير روسي: مناورات حرس..تتمة
وبيــن »تسســغاونك« ان منــاورات الحــرس البحريــة اظهــرت نقــاط قــوة ايــران بمــا فيهــا امتالكهــا قــوات رد ســريع بحريــة وكذلــك صواريــخ تكتيكيــة 
بعيــدة المــدى مؤكــدا ان الجمهوريــة االســالمية وبفضــل هكــذا قــوات مســلحة التســمح الحــد أن تفكــر بالهجــوم عليهــا الن اي هجــوم محتمــل ســيترتب 

عليــه مــن خســائر فادحــة تجبــر العــدو علــى القبــول بالهزيمــة واالنســحاب .
وقــال: ان ايــران اثبتــت ذلــك مــن خــالل قصفهــا القــوات االمريكيــة فــي العــراق ردا علــى اغتيــال الفريــق قاســم ســيلماني مبينــا ان اميــركا اعترفــت 

بأصابــة اكثــر مــن 100 مــن قواتهــا فــي تلــك الضربــة برغــم وجودهــم فــي مالجــئ تحــت االرض وهــذا يبيــن مــدى قــوة  ايــران.
وشــدد الخبيــر العســكري الروســي، ان ايــران اطلقــت خــالل منــاورات الرســول االعظــم )ص( االخيــرة صواريــخ بالســتية والول مــرة مــن تحــت االرض 

مؤكــدا ان هــذه االنظمــة تتميــز بقدرتهــا علــى الهجمــات المباغتــه .
ونــوه ان االدارة االميركيــة وبعــد هــذه المنــاورات اليمكنهــا التفكيــر بتهديــد ايــران النهــا ســتضع  تلــك الصواريــخ نصــب عينهــا وبالتالــي التتجــرأ علــى 

التفكيــر بمثــل هــذا العمــل .
وقــال »تســيغانوك«: ان اميــركا اثبتــت ان باســتطاعتها القيــام بهجــوم عســكري علــى دول ضعيفــة عســكريا مثــل العــراق وليبيــا, مبينــا ان ايــران باتــت 

تمتلــك جيشــا قويــا  واســلحة متطــورة تجعلهــا تدافــع عــن امنهــا بــكل قــوة واقتــدار .

رئيس الجمهورية يؤكد عزم..تتمة
ووصــف زيــارة رئيــس الــوزراء العراقــي إليــران بأنهــا كانــت إيجابيــة ووفــرت الفرصــة لمناقشــة القضايــا ذات االهتمــام المشــترك، معربــا عــن أملــه فــي 
أن يتــم تنفيــذ القــرارات واالتفاقيــات بيــن مســؤولي البلديــن علــى وجــه الســرعة، وان يجــري المزيــد مــن تطويــر العالقــات االقتصاديــة والتبــادل التجــاري 

بيــن البلديــن.
ــى اســتعداد للتعــاون ونقــل  ــا الشــاملة مــع العــراق وهــي عل ــر عالقاته ــى تطوي ــة اإلســالمية عازمــة عل وأكــد الرئيــس روحانــي قائــال: إن الجمهوري

ــا. خبراتهــا اليــه فــي مجــال مكافحــة كورون
ــح فــي هــذا االتصــال الهاتفــي، الرئيــس روحانــي والحكومــة والشــعب االيرانــي بمناســبة عيــد األضحــى  ــأ الرئيــس العراقــي برهــم صال بــدوره هن
المبــارك، واعتبــر هــذا العيــد العظيــم تجســيدا لوحــدة المســلمين، معربــا عــن املــه بتعزيــز الوحــدة والتعــاون بيــن دول المنطقــة فــي ظــل االوضــاع الراهنــة 

فــي العالــم وتفشــي فيــروس كورونــا.
وأشــاد بدعــم ومســاعدة إيــران للعــراق فــي مكافحــة مــرض كورونــا، ووصــف زيــارة رئيــس الــوزراء العراقــي إلــى إيــران بانهــا كانــت ايجابيــة، مؤكــدا 

علــى ضــرورة المزيــد مــن التعــاون والتقــارب والعمــل علــى تطويــر العالقــات وتنفيــذ االتفاقيــات الموقعــة بيــن البلديــن.
واعتبر الرئيس برهم صالح التنمية الشاملة للعالقات والتعاون مع إيران مبدأ اساسيا على صعيد السياسة الخارجية العراقية.

ووصــف رئيــس الجمهوريــة العالقــات بيــن الجمهوريــة االســالمية وجمهوريــة آذربيجــان بانهــا جيــدة ووديــة ومتناميــة، مؤكــدا علــى االســراع بتنفيــذ 
االتفاقيــات الثنائيــة فــي مختلــف المجــاالت خاصــة اكمــال مشــروع الربــط الســككي بيــن مدينتــي رشــت واســتارا.

وقــدم الرئيــس روحانــي خــالل اتصــال هاتفــي مــع نظيــره اآلذربيجانــي الهــام علييــف تهانيــه لحكومــة وشــعب بــالده بمناســبة عيــد األضحــى المبــارك، 
وأعــرب عــن أملــه فــي أن يتمتــع جميــع المســلمين فــي العالــم ببــركات هــذا العيــد الــذي يعــد مظهــرا لوحــدة المســملين.

واشــار الرئيــس روحانــي الــى العالقــات والتعــاون المتميــز بيــن البلديــن وجهــود المســؤولين لالســراع بتنفيــذ االتفاقيــات وقــال، إن تطويــر العالقــات 
الشــاملة مــع جمهوريــة آذربيجــان أمــر مهــم بالنســبة لنــا ونامــل أن نشــهد تنفيــذ االتفاقيــات المبرمــة فــي مختلــف القطاعــات وخاصــة ربــط البلديــن عبــر 

اكمــال خــط ســكك الحديــد بيــن رشــت وآســتارا.
مــن جانبــه هنــأ الرئيــس اآلذربيجانــي، الرئيــس روحانــي والحكومــة والشــعب االيرانــي بمناســبة عيــد األضحــى، ووصــف العالقــات بيــن البلديــن 

بانهــا ايجابيــة وقــال: مــن المؤكــد ان إيــران وجمهوريــة آذربيجــان ســتبذالن الجهــود معــا لتطويــر العالقــات والتعــاون اكثــر فاكثــر.
وقــال علييــف، ان مشــروع ســكك الحديــد »رشــت –اســتارا« مهــم جــدا لجمهوريــة آذربيجــان وســنبذل اقصــى جهودنــا الزالــة العقبــات والمشــاكل مــن 

طريــق هــذا المشــروع واكمالــه علــى وجــه الســرعة.

طهران تحمل اميركا مسؤولية..تتمة
واعــرب موســوي امــس الســبت عــن تقديــره للخطــوة المقتــدرة لمنتســبي وزارة االمــن فــي اعتقــال )جمشــيد شــارمهد( زعيــم زمــرة إرهابيــة وتخريبية 
وقــال ان النظــام االميركــي فــي الوقــت يعــرف نفســه بانــه يقــف الــى جانــب الشــعب اإليرانــي يقــوم باســتضافة االرهابييــن المعروفيــن والمســؤولين عــن 
ــوان  ــاء وتقــدم لهــم شــتى ال ــران والذيــن تلطخــت أيديهــم بدمــاء الشــعب والمواطنيــن اإليرانييــن األبري تنفيــذ العديــد مــن العمليــات ارهابيــة داخــل اي

الدعــم واالســناد.
وســجل موســوي احتجاجــه الشــديد علــى االدارة االميركيــة وأضــاف ان هــذا النظــام يجــب يتحمــل مســؤولية دعــم هــذه الزمــرة اإلرهابيــة وغيرهــا 
مــن الزمــر والمجرميــن الذيــن يقــودون العمليــات التخريبيــة والمســلحة واإلرهابيــة ضــد الشــعب اإليرانــي مــن داخــل الواليــات المتحــدة ويســفكون دمــاء 

المواطنيــن اإليرانييــن.
من جهتها اعلنت وزارة االمن، اعتقال متزعم مجموعة »تندر« االرهابية التي تأخذ من الواليات المتحدة األمريكية مقرًا لها.

ــاب  ــي للكت ــرات فــي »ســد« بشــيراز والمعــرض الدول ــة كانــت تخطــط لتفجي ــان وزارة االمــن أمــس الســبت ان هــذه المجموعــة االرهابي وذكــر بي
ومرقــد االمــام الخمينــي /قــدس ســره/.

وبحســب وزارة االمــن فــان مجموعــة »تنــدر« االرهابيــة نفــذت قبــل 12 عامــا تفجيــرا فــي حســينية بمدينــة شــيراز اســفر عــن استشــهاد 14 شــخصا 
و اصابــة 215 اخريــن بجــروح .

وافــاد البيــان باعتقــال »جمشــيد شــارمهد« متزعــم مجموعــة »تنــدر« االرهابيــة الــذي كان يديــر مــن اميــركا عمليــات تخريبيــة فــي ايــران ، تنفيــذًا 
لمخططــات اجهــزة االســتخبارات االميركيــة والغربيــة.

  Your TV وزمــرة »تنــدر« االرهابيــة تــم تاسيســها فــي العــام 2004 مــن قبــل المدعــو فتــح اهلل منوجهــري الملقــب بـــ »فــرود فوالدونــد«، كمــا ان قنــاة
التــي تعــود لــه هــي المســؤولة عــن الدعايــة ونشــر مواقــف الزمــرة.

ــه التعليمــات لمؤيديهــا خــالل اعمــال الشــغب فــي  ــة لتوجي ــوات المختلفــة فــي االجــواء االفتراضي ــد مــن القن ــى تدشــين العدي واقدمــت الزمــرة عل
البــالد، وكانــت هــذه السلســلة مــن التعليمــات تبــث باســم »فتــح طهــران« لتضليــل االفــراد فــي االزمــات االجتماعيــة واالقتصاديــة وحرفهــم عــن مطالبهــم 

المهنيــة نحــو االجــراءات االمنيــة.
ووفقــا لموقــع »هابيليــان« االعالمــي فــان زمــرة »تنــدر« االرهابيــة كان ضمــن المخططــات المرســومة لهــا مــن قبــل اجهــزة االســتخبارات الغربيــة تنفيــذ 
عمليــات ارهابيــة كيمياويــة وجرثوميــة فــي معــرض طهــران الدولــي للكتــاب وعمليــة ارهابيــة ضــد القنصليــة الروســية فــي مدينــة رشــت شــمال ايــران اال 

انهــا لــم تفلــح فــي مســعاها هــذا فــي ظــل يقظــة القــوى االمنيــة.
ــوب  ــاوة جن ــاء غن ــي مين ــط ف ــل النف ــات وخطــوط نق ــر خزان ــى مخطــط تفجي ــرة يمكــن االشــارة ال ــذه الزم ــة الفاشــلة له ومــن المخططــات االرهابي
البــالد وتفجيــر مرقــد »الســيدة فاطمــة المعصومــة )س(« فــي مدينــة قــم ومبنــى مجلــس الشــورى االســالمي حيــث فشــلت هــذه المحــاوالت ولــم تنفــذ.
ومــن االعمــال االجراميــة لهــذه الزمــرة االرهابيــة اشــعال النيــران وتفجيــر حــوزة »خديجــة الكبــرى« العلميــة فــي شــارع ســهرودري بطهــران وتفجيــر 
عبــوة ناســفة امــام منــزل امــام الجمعــة فــي مدينــة نهاونــد فــي 14 كانــون الثانــي /ينايــر عــام 2010 ، كمــا كانــت ضالعــة فــي عمليــة اغتيــال الشــهيد مســعود 

علــي محمــدي الــذي كان مــن علمــاء الصناعــة النوويــة فــي البــالد.  

حسين الخليل: الشهيد قاسم..تتمة
واشــار الــى ان الســيد نصــر اهلل اكــد مــن اول الحــرب ان لدينــا مشــكلة مــع الداخــل ومــع الخــارج، كاشــفا ان لقــاء “عاصفــا” آخــر جــرى اثنــاء الحــرب مــع 
الســنيورة بحضــور الرئيــس بــري وكشــف ان الرئيــس بــري كان متحفظــا علــى ذهــاب الســنيورة الــى مؤتمــر رومــا، كمــا كشــف انــه فــي عــز الحــرب كان 

الســنيورة يقــول ان مــزارع شــبعا ليســت لبنانيــة مطالبــا ان نضــع ملفهــا كبنــد فــي مجلــس االمــن ليبــت بهــا!.
واشــار الحــاج الخليــل انــه بعــد ذهــاب »رايــس« مــن بيــروت بــدات الوفــود االميركيــة تصــل تباعــا الــى لبنــان لتقديــم الشــروط مثــل »وولــش« وغيــره 

ومــع رفــض الشــروط االميركيــة لوقــف اطــالق النــار بــدأ االميركــي واالســرائيلي يصــل الــى مرحلــة اليــاس مــن المطالــب.
وكشــف المعــاون السياســي لالميــن العــام لحــزب اهلل عــن كواليــس اللقــاء مــع شــخصية أمنيــة مقربــة مــن حــزب المســتقبل خــالل عــدوان تمــوز. 
وقــال: احــد المســؤولين االمنييــن اللبنانييــن رفيعــي المســتوى طلــب اثنــاء الحــرب عبــر بعــض القنــوات ان يرانــي، وحصــل االجتمــاع واثنــاء هــذا اللقــاء 

طــرح المســؤول ســؤاال: مــاذا نفعــل بموضــوع المحكمــة الدوليــة فســألته مــا عالقــة الملــف بموضــوع الحــرب؟.
وفــي اللقــاء قــال المســؤول اللبنانــي ان االميــركان يطلبــون مقابــل وقــف اطــالق النــار ان يتــم تســليم الســالح الثقيــل التابــع لحــزب اهلل وان يتــم 
نشــر قــوات متعــددة الجنســيات علــى الحــدود البريــة بيــن لبنــان وســوريا ورفضنــا ذلــك وحصــل لقــاء آخــر مــع المســؤول ورفضنــا مجــددا وقلنــا لــه ان يبلــغ 

الحريــري االميركييــن ان هــذا غيــر وارد.
وكشــف انــه اثنــاء الحــرب ابلــغ الســيد نصــر اهلل ان الرئيــس بــري قلــق مــن بعــض التقاريــر، ورد الســيد نصــر اهلل بــأن ابلــغ الرئيــس بــري ان وضعنــا 

ممتــاز وفــي هــذه اللحظــة مجموعاتنــا ال تــزال تقاتــل فــي عيتــا وبنــت جبيــل. 
واشــار الــى ان الرئيــس بــري ســألني حــول رؤيتــي لوقــف اطــالق النــار فقلــت لــه مــا يشــبه تفاهــم نيســان مــن حيــث وقــف اطــالق النــار وان اي 
اعتــداء علــى لبنــان والمدنييــن نــرد عليــه. وكشــف ان الرئيــس بــري ابلــغ االميركــي ان ال مانــع مــن زيــادة عديــد اليونيفيــل لكــن اي تعديــل فــي مهامهــا 

غيــر وارد.
ولفــت الخليــل انــه بعــد ان يئــس االميــركان ســقطت فكــرة الفصــل الســابع وتعديــل مهــام اليونيفيــل وتــم القبــول بالنقــاط التــي وافقنــا عليهــا فــي 

القــرار 1701.
ولفــت  الحــاج حســين الخليــل ان دمشــق لــم تتــرك المقاومــة طيلــة فتــرة حــرب تمــوز مــن خــالل كل االمــدادات ســواء القادمــة مــن ايــران او مــن 
مخــازن الجيــش الســوري واضــاف: الســوريون فتحــوا مخــازن الجيــش الســوري والحــرس الجمهــوري وبــداوا ارســال االمــدادات.. وجميــع االســلحة النوعيــة 

التــي كنــا بحاجــة لهــا لــم يوفروهــا، صواريــخ الكورنيــت لــم تنقطــع عنــا طيلــة ايــام الحــرب وفــي معركــة مجــزرة الدبابــات الشــهيرة..
ولفــت ان الشــهيد الحــاج قاســم ســليماني كان اساســيا ولــم يفارقنــا وكان يتابــع الحــرب مــن داخــل لبنــان ومــن الميــدان وكذلــك الشــهيد العميــد 

الســوري محمــد ســليمان الــذي اغتالــه الصهاينــة كان لــه الــدور الكبيــر فــي تســهيل االمــدادات.
واشــار الحــاج حســين الخليــل الــى انــه بعــد الحــرب بايــام قليلــة قــدم الروســيون عربونــا رمزيــا للســيد نصــر اهلل جــراء ســعادتهم مــن تجربــة صــاروخ 

الكورنيــت الناجحــة فــي الميــدان العملــي فــي حــرب تمــوز.

االقتصاد األميركي يدخل أسوأ..تتمة
وفقا لبيانات الوزارة فإن هذا االنخفاض الكبير نجم بشكل أساسي عن تراجع االستهالك بنسبة 34,6 بالمئة في الربع الثاني.

مــن جانبهــا أعلنــت وزارة العمــل األمريكيــة ارتفــاع عــدد األمريكييــن الــذي تقدمــوا بطلبــات جديــدة إلعانــات البطالــة بأكثــر مــن 1,4 مليــون شــخص 
األســبوع الماضــي، فــي ثانــي زيــادة أســبوعية علــى التوالــي، بعدمــا تراجــع متواصــل فــي عــدد الطلبــات منــذ أواخــر مــارس/آذار.

ويــوم األربعــاء، قــرر االحتياطــي االتحــادي )المركــزي األمريكــي( اإلبقــاء علــى معــدل الفائــدة عنــد مســتوى تاريخــي منخفــض فــي نطــاق صفــر – 0,25 
بالمئــة.

وقــال فــي بيــان »المجلــس يتوقــع الحفــاظ علــى هــذا النطــاق المســتهدف إلــى أن تكــون لديــه ثقــة بــأن االقتصــاد اجتــاز األحــداث األخيــرة وأنــه يســير 
فــي مســار نحــو تحقيــق أهدافــه بشــأن التوظيــف واســتقرار األســعار«.

وحتى مساء الجمعة، سجلت في الواليات المتحدة حوالي 4,43 مليون إصابة بفيروس كورونا، فيما بلغ عدد الوفيات نحو 151 ألف حالة.
ــر  ــب التقاري ــد ترام ــي دونال ــس األمريك ــل الرئي ــد قاب ــران الشــهر الماضــي، فق ــل يونيو/حزي ــف أوائ ــر انتعاشــا الوظائ ــر أظه ــه بتقري ــا الحتفائ وخالف

ــادم. ــي الق ــر/ تشــرين الثان ــي نوفمب ــررة ف ــات الرئاســية المق ــل االنتخاب ــال تأجي ــى احتم ــرة، ال ــح، ألول م ــي، بالتلمي ــن االقتصــاد األمريك الســلبية ع
فبعــد دقائــق فقــط مــن إعــالن وزارة التجــارة عــن انكمــاش تاريخــي لالقتصــاد فــي الربــع الثانــي، غــرد ترامــب علــى »تويتــر« قائــال »تأجيــل االنتخابــات 

الــى أن يتمكــن النــاس مــن التصويــت بشــكل مناســب وبســالم وأمــان«.
وزاد »بالتصويت العام عبر البريد ستكون 2020 االنتخابات األقل دقة واألكثر تزويرًا في التاريخ. ستشكل إحراجا كبيرا للواليات المتحدة«.

وقابلت أسواق المال تغريدة ترامب بحالة من الخوف، إذ فتحت مؤشرات وول ستريت على تراجع، فيما تعمقت خسائر الدوالر.
ويتجه المؤشر إلى تسجيل انخفاض بأكثر من 4% في يوليو/ تموز، وهي الخسارة الشهرية األسوأ للعملة األمريكية منذ سبتمبر/ أيلول 2010.

وهوت األسهم األمريكية يوم الخميس، عقب تغريدة ترامب بشأن احتمال تأجيل االنتخابات والبيانات المحبطة لالقتصاد.
ــدار  ــورز 500 بمق ــد ب ــزل مؤشــر ســتاندرد ان ــى 26367,2 نقطــة، ون ــة إل ــز الصناعــي منخفضــا 172,15 نقطــة أو بنســبة 0,65 بالمئ ــح مؤشــر داو جون وفت
ــة  ــا 92,82 نقطــة أو بنســبة 0,88 بالمئ ــى 3231,76 نقطــة، وانخفــض مؤشــر ناســداك المجمــع ألســهم التكنولوجي ــة إل 26,68 نقطــة أو بنســبة 0,82 بالمئ

ــى 10450,12 نقطــة. إل
فــي هــذا االطــار خّفضــت وكالــة فيتــش للتصنيــف االئتمانــي درجــة اآلفــاق االقتصاديــة للواليــات المتحــدة مــن »مســتقرة« الــى »ســلبية«، علــى خلفيــة 

»التدهــور المســتمر للماليــة العامــة«.
ــة  ــة الصدم ــل بداي ــدي قب ــي مســار تصاع ــا ف ــن كان ــاع الدي ــة وارتف ــة العام ــى أن »عجــز المالي ــان، عل ــي بي ــي ف ــف االئتمان ــة التصني وشــددت وكال

االقتصاديــة«، التــي ســببها تفشــي فيــروس كورونــا المســتجد.
وذّكرت الوكالة أن الدين العام ألكبر قوة اقتصادية في العالم، هو األكبر بين الدول التي تحظى بأعلى تصنيف ائتماني.
وبحسب تقديرات »فيتش«، ستتخطى نسبة الدين العام 130% من إجمالي الناتج المحلي األميركي بحلول العام 2021.

كما توّقعت الوكالة ارتفاع تكلفة القطاع الصحي والضمان االجتماعي على المدى المتوسط.
ودخلت الواليات المتحدة رسميا في ركود اقتصادي مع تسجيل إجمالي ناتجها المحلي انكماشا في الفصلين األولين من العام 2020.

فــي هــذا االثنــاء أطلــق الرئيــس االمريكــي »ترامــب« مهــدداً متظاهــري بورتالنــد: قــوات األمــن الفيدراليّــة ســترد بقــوّة صارمــة للغايــة ضــد 
المتظاهريــن فــي مدينــة بورتالنــد إن لــزم األمــر«.

وشــدد ترامــب علــى أّن الضبــاط االتحادييــن »ســيردون بقــوّة هجوميّــة بالغــة علــى المحتجيــن فــي بورتالنــد«، مبــرزاً فــي بدايــة اجتمــاع مــع الرابطــة 
الوطنيّــة لــوكاالت الشــرطة فــي البيــت األبيــض امــس الجمعــة، أنّــه  »إذا لــم ينتــه األمــر فســنفعل أمــرًا قويــًا جــداً... ال خيــار لدينــا«. 

ترامــب أشــار أيضــًا الــى أّن الوضــع فــي شــيكاغو »أســوأ بكثيــر مــن أفغانســتان«، معتبــرًا أّن »المــدن التــي تــدار بصــورة جيّــدة هــي مــدن جمهوريّــة 
إلــى حــد كبيــر«.

في هذا االطار أعلنت وزارة العدل األميركيّة، أن القوّات الفيدراليّة ستنتشر في 3 مدن، بعد بورتالند في والية أوريغون.
المدن المقصودة هي كليفالند في والية أوهايو، ديترويت في والية مشيغان، وميلواكي في والية ويسكونسن.

ــو  ــي« ج ــب، و«الديمقراط ــد ترام ــوري« دونال ــحين »الجمه ــح كال المرش ــي يطم ــاً، الت ــمة انتخابي ــن الحاس ــف ضم ــات تصن ــك الوالي ــت أن تل الالف
بايــدن، الفــوز بهــا.

الى ذلك، أعلنت إدارة النفوس األمريكية، أن قرابة 30 مليون شخص لم يحصلوا على الغذاء الكافي ما بين 16 و21 يوليو/ تموز الماضي.
وأفــادت اإلدارة، فــي بيــان، أنهــا أجــرت اســتبيانا بيــن 16 و21 يوليــو/ تمــوز الماضــي، كشــفت فيــه وصــول عــدد األشــخاص الذيــن لــم يتمكنــوا مــن 

الحصــول علــى مــا يكفــي مــن الغــذاء إلــى أعلــى مســتوى لــه منــذ مايــو/ أيــار مــن العــام الجــاري.
وأوضحــت أن 23 مليونــا و861 شــخصا لــم يحصلــوا علــى الغــذاء الكافــي فــي بعــض األحيــان؛ فيمــا لــم يســتهلك 5 مالييــن و423 ألفــا مــا يكفــي مــن 

الغــذاء، خــالل الفتــرة المذكــورة.

وزير الدفاع: شبابنا الثوري..تتمة
واثنــى الوزيــر حاتمــي أمــس الســبت علــى تصريحــات ســماحة قائــد الثــورة االســالمية »الحكيمــة« فيمــا يخــص الســواعد الوطنيــة الكفــوءة التــي 
ســاهمت فــي انتــاج وتصنيــع مقاتلــة »كوثــر« التدريبيــة النفاثــة؛ مؤكــدا ان هــذه التصريحــات الحكيمــة بثــت االمــل فــي قلــوب العلمــاء والمختصيــن مــن 

ابنــاء الشــعب االيرانــي.
ــة  ــز العلمي ــش والمراك ــة للجي ــوة الجوي ــدى الق ــن ل ــن المختصي ــق بي ــيق الوثي ــاون والتنس ــر التع ــزت عب ــة انج ــع المقاتل ــة تصني ــح، ان عملي واوض

ــالد. ــد الب ــى صعي ــة عل ــة المعرفي والصناعي
ــاج  ــك انت ــي ذل ــا ف ــكرية، بم ــة والعس ــاالت الدفاعي ــف المج ــي مختل ــاج ف ــم واالنت ــدي التصمي ــى صعي ــة عل ــازات المحقق ــاع باالنج ــر الدف ــوه وزي ون
»منظومــة بــاور 373« المتطــورة للدفــاع الجــوي، وانــواع الصواريــخ الباليســتية مثــل »صواريــخ كــروز«، و«غواصــة فاتــح«؛ فضــال عــن العشــرات بــل المئــات 
مــن المنتجــات الســتراتيجية المذهلــة، بجهــود العلمــاء والمختصيــن لــدى المنظمــات الصناعيــة ومراكــز االبحــاث التابعــة لــوزارة الدفــاع واســناد القــوات 

المســلحة فــي ايــران.
واضــاف: ان وزارة الدفــاع اســتطاعت فــي ســياق االرتقــاء بقــوة واقتــدار نظــام الجمهوريــة االســالمية فــي ايــران وعبــر االتــكال علــى البــاري تعالــى 
والســير علــى نهــج االئمــة االطهــار )عليهــم الســالم( واتباعــا للتوجيهــات والتصريحــات الحكيمــة لقائــد الثــورة االســالمية وتاكيــد ســماحته علــى »التصــدي 
للعــدو الوحشــي بــكل قــوة وحســم«، وفــي ضــوء الدعــم الحكومــي المســتدام لهــا، اســتطاعت ان تضيــف صفحــة ذهبيــة اخــرى الــى ســجل الثــورة االســالمية 

الحافــل بالمفاخــر واالنجــازات المشــرقة.

صنعاء: األمم المتحدة لم..تتمة
وأضــاف »يريــدون إيقــاف صــرف نصــف الراتــب الــذي يتــم تجميعــه مــن عائــدات الجمــارك والضرائــب بالمحافظــات الحــرة والتــي ال تــكاد تغطــي 
نصــف راتــب لمــدة ســتة أشــهر، بينمــا عائــدات النفــط الخــام التــي يتحكــم فيهــا تحالــف العــدوان والمرتزقــة تغطــي أكثــر مــا نســبته 85 بالمائــة مــن 
الموازنــة العامــة للدولــة، وال نــدري أيــن تذهــب عائــدات النفــط الخــام التــي يمكنهــا تغطيــة رواتــب موظفــي الدولــة شــهريًا مائــة بالمائــة للقطــاع العــام فــي 

أنحــاء الجمهوريــة«.
وأوضــح األضرعــي أنــه تــم ربــط جريمــة احتجــاز المشــتقات النفطيــة بصــرف نصــف الراتــب بإشــراف األمــم المتحــدة التــي تعــد شــريكًا أساســيًا 
فــي منــع دخــول الســفن النفطيــة إلــى مينــاء الحديــدة، وتكبيدهــا غرامــات أكثــر مــن 33 مليــون دوالر أي مــا يعــادل أكثــر مــن 18 مليــار ريــال، مــا يعــادل أكثــر 

مــن نصــف الراتــب الــذي تــم صرفــه.
وبيــن أن هنــاك ســفينة قامــت بتحميــل النفــط الخــام مــن مينــاء النشــيمة بشــبوة إلــى ســنغافورة لتفريــغ مــا يقــارب مليــون و50 ألــف برميــل مــن 
النفــط الخــام بقيمــة تقــدر بـــ50 مليــون دوالر مــا يعــادل 30 مليــار ريــال، كمــا أن هنــاك ســفينة تــم تحميلهــا خــالل األربعــة األيــام الماضيــة كفيلــة بتغطيــة 

صــرف الراتــب لكافــة موظفــي القطــاع العــام.
ــة بيــن ميليشــيات المســتقيل منصــور هــادي المدعــوم مــن الســعودية وميليشــيات  ــاض اندلعــت مواجهــات عنيف ــاق ري ــام مــن اتف ــاً، بعــد اي داخلي

ــوب شــرقي اليمــن. ــن جن ــا( فــي محافظــة أبي ــي )المدعــوم اماراتي ــي الجنوب المجلــس االنتقال
وأكــدت مصــادر احتــدام االشــتباكات التــي تخللهــا قصــف مدفعــي متبــادل علــى محــور الطريــة فــي المحافظــة، وذلــك بعــد يوميــن مــن بــدء تنفيــذ 

الشــق السياســي مــن اتفــاق الريــاض الموقــع بيــن الطرفيــن فــي نوفمبــر الماضــي.
وفــي وقــت ســابق مــن األســبوع الجــاري، أعلنــت ميليشــيات المجلــس االنتقالــي تخليهــا عــن نظــام الحكــم الذاتــي الــذي فرضتــه فــي األراضــي 

ــادة الســعودية فرصــة إتمــام تطبيــق اتفــاق الريــاض. الخاضعــة لســيطرتها أواخــر أبريــل، بهــدف منــح تحالــف العــدوان الســعودي بقي
مــن جهــة اخــرى اكــد عضــو المجلــس السياســي األعلــى فــي اليمــن محمــد علــي الحوثــي، أن تصريحــات »ترامــب« األخيــرة بشــأن المتظاهريــن 
األمريكييــن فــي واليــة بورتالنــد تؤكــد أن مســمى اإلرهــاب أداة بيــد اإلدارة األمريكيــة ترفعهــا بوجــه كل مــن يرفــض سياســاتها وممارســاتها اإلرهابيــة حتــى 

لــو كان مواطنــا أمريكيــا فهــا هــو يصــف جانبــا مــن شــعبه األمريكــي باإلرهابييــن فــي تصريحاتــه األخيــرة .«

شيرمان: نهج إدارة..تتمة
وفًقــا لشــيرمان ، فــان وزيــر الخارجيــة األمريكــي مايــك بومبيــو والممثــل األمريكــي الخــاص إليــران برايــان هــوك وفــي الوقــت الــذي يدعيــان أنهمــا 
يتبعــان سياســة الضغــوط القصــوى ضــد إيــران ، لكــن هدفهمــا النهائــي ال يــزال غيــر واضــح علــى الرغــم مــن اإلصــرار علــى عــدم تغييــر النظــام فــي إيــران.
ومــع اقتــراب االنتخابــات الرئاســية األمريكيــة والتحديــات العديــدة التــي يواجههــا ترامــب للفــوز باالنتخابــات ، تؤكــد شــيرمان أن السياســة الخارجيــة 

األمريكيــة قــد تــم تدميرهــا فــي عهــد ترامــب وأن هدفــه الوحيــد المتبقــي للفــوز باالنتخابــات هــو كســب المســاعدة الخارجية)روســيا(.
ووفًقــا لشــيرمان، فــإن صمــت إدارة ترامــب بشــأن تقاريــر عــن تعــاون طالبــان مــع روســيا لقتــل القــوات األميركيــة فــي افغانســتان هــو مثــال واضــح 

علــى فشــل سياســتها الخارجيــة مــع اقتــراب االنتخابــات.

روسيا تؤكد عزمها التعاون..تتمة
وقــال معلقــًا علــى العقوبــات األميركيــة بالنســبة لروســيا، أنــا متأكــد مــن أن هــراء العقوبــات األميركيــة لــن يخبرنــا بالتأكيــد مــع مــن نتشــارك معــه 

ومــع مــن نتوقــف.
مــن جانبــه أشــار رئيــس لجنــة الشــؤون الخارجيــة فــي مجلــس االتحــاد الروســي »فالديميــر جابــاروف« الــى أنــه ســيتم التواصــل 
فــي التعــاون مــع ايــران رغــم العقوبــات، إذا كان مــن المربــح بالنســبة لنــا أن نتاجــر ونتعــاون مــع هــذا البلــد، فيجــب أن نفعــل ذلــك بغــض 

النظــر عــن األميــركان - بحســب تعبيــره.
ورأى »جابــاروف«ن أن روســيا ليســت بحاجــة الــى أن تأخــذ بعيــن االعتبــار األميركييــن، قائــاًل »اليــوم يفرضــون عقوبــات علــى ايــران، وغــدًا ضدنــا، 

وال يأخــذون بعيــن االعتبــار كيفيــة تصرفنــا.
ولفــت الســيناتور الروســي الــى أنــه ال يجــب دعــم األميــركان مــرة أخــرى مــن قبــل مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة فــي فــرض العقوبــات، ألن 

هــذا يتحــول عاجــاًل أم آجــاًل الــى ســماح بذلــك.
وأشار الى أنه بشكل عام، يتم تجاوز هذه العقوبات بسهولة من قبل إيران نفسها، لكن التوترات تتزايد في العالقات وفي العالم بشكل عام.

وكانــت وزارة الخارجيــة األميركيــة قــد عمــدت الــى توســيع العقوبــات ضــد ايــران، ووضعــت قيــودًا علــى اســتيراد 22 نوعــًا مــن المعــادن والمــواد التــي 
يمكــن اســتخدامها فــي البرامــج النوويــة والصاروخيــة والعســكرية للجمهوريــة االســالمية فــي ايــران.

وقــال وزيــر الخارجيــة »مايــك بومبيــو« فــي بيــان نشــر علــى موقــع وزارة الخارجيــة علــى اإلنترنــت، أولئــك الذيــن ينقلــون هــذه المــواد عــن علــم الــى 
ايــران يخضعــون اآلن للعقوبــات بموجــب المــادة 1245 مــن قانــون الحريــة ومكافحــة االنتشــار االيرانــي.

قريباً.. اطالق قمر صناعي..تتمة
 هو بيد المنظمة علما بان العمل جار النجاز هذا المشروع الوطني ليل نهار.

واوضــح ذاكــري بــان عــددا كبيــرا مــن الطلبــة الجامعييــن فــي المراحــل الدراســية العليــا يعملــون بصــورة غيــر مباشــرة الــى جانــب العلمــاء والنخبــة 
االيرانييــن فــي صنــع القمــر الصناعــي »ظفــر 2«.

الرئيس عون: ال تهاون في00تتمة
وأوضــح  الرئيــس عــون ، أن العــدو األول للبنــان هــو  الفســاد  المستشــري فــي المؤسســات وفــي الكثيــر مــن النفــوس، وهــو يقــاوم بشراســة ولكــن 
الخطــوات نحــو اســتئصاله تســير وإن يكــن ببــطء ولكــن بثبــات. العــدو الثانــي للبنــان هــو كل مــن يتالعــب بلقمــة عيــش المواطنيــن ليراكــم األربــاح. 
العــدو الثالــث للبنــان هــو مــن ســاهم ويســاهم بضــرب عملتنــا الوطنيــة ليكــدّس األمــوال. العــدو الرابــع للبنــان هــو كل مــن يطلــق الشــائعات لنشــر اليــأس 

وروح االستســالم، وأيضــًا مــن يجــول دول  العالــم  محرضــًا ضــد وطنــه وأهلــه وناســه ومحــاواًل حجــب أي مســاعدة عنهــم.
وأكــد أن االنتصــار فــي هــذه الحــرب هــو علــى همتنــا جميعــًا دولــة ومواطنيــن، لــكل دوره، فــإن أحســن القيــام بــه يصبــح الخــالص ممكنــًا. أمــا الوقــوف 
جانبــًا و إطــالق النــار  علــى كل محــاوالت االنقــاذ، وتســجيل االنتصــارات الصوتيــة خصوصــًا ممــن تهرّبــوا مــن المســؤولية فــي خضــم  األزمــة  فــال “يُســمن 
وال يغنــي مــن جــوع”.. أن الخطــوات االصالحيــة التــي بــدأ تنفيذهــا لمعرفــة واقــع المــال العــام وفرملــة الفســاد ووضــع اليــد علــى الملفــات المشــبوهة تمهيــدا 

للمعالجــة المناســبة ومالحقــة الفاســدين.. ستســاهم باســتعادة ثقــة اللبنانييــن بدولتهــم وأنفســهم تمهيــدا الســتعادة الثقــة بلبنــان.
واضــاف الرئيــس عــون أن ”إســرائيل« تخــرق بوتيــرة متصاعــدة القــرار 1701، وتتوالــى اعتداءاتهــا علــى لبنــان، ومــع تأكيــد حرصنــا علــى االلتــزام بهــذا 

القــرار وبحــل األمــور المتنــازع عليهــا برعايــة األمــم المتحــدة، إال أننــا ملزمــون بالدفــاع عــن أنفســنا وعــن أرضنــا ومياهنــا وســيادتنا، وال تهــاون فــي ذلــك.
وتوجــه الــى الضبــاط والعســكريين بالقــول: واجبكــم أن تظلــوا العيــن الســاهرة علــى ســيادة لبنــان فــي وجــه األطمــاع اإلســرائيلية، وعيــن أخــرى علــى 
كافــة الحــدود والداخــل منعــًا مــن تســلل االرهــاب الينــا مجــدداً، فمــن طــرد اإلرهابييــن مــن ســهولنا وجبالنــا ال يجــب أن يســمح لهــم بالعــودة اليهــا متنكريــن 
بلبــاس آخــر ومســمّى آخــر.. وعهــدي لكــم أن أبقــى ســائرا بيــن األلغــام، وأن اســتمر فــي حفــر الصخــر لفتــح طريــق إنقــاذه، واألكيــد أن االستســالم ال 

مــكان لــه فــي مســيرتي.


