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المرجع السيستاني يفتي بعدم..تتمة
ــرام  ــة والســلم المجتمعــي واحت ــة الدول ــى هيب ــع للحفــاظ عل ــان، »ندعــو الجمي وأضــاف البي

رجــال األمــن فــي هــذا الظــرف الحســاس”.
مــن جهتــه تراجــع القيــادي فــي الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني هوشــيار زيبــاري، امــس 
الســبت، عــن تصريحاتــه األخيــرة ضــد الحشــد الشــعبي، مؤكــدا أن الحشــد الشــعبي قــوة 

ــا. مجاهــدة ال يمكــن اإلســاءة له
ــم أهاجــم الحشــد الشــعبي  ــة/، “ل ــا /المعلوم ــزة تابعته ــي تصريحــات متلف ــاري ف ــال زيب وق
ــاة  ــي قن ــي ف ــال لقائ ــر خ ــي التعبي ــد خانن ــول: “لق ــا بالق ــل”، مبين ــم أق ــا ل ــي م ــض قولن والبع

ــرة”. الح
وأضــاف أن “ الحشــد الشــعبي قــوة مجاهــدة وال يمكــن االســاءة واالعتــداء علــى تضحياتــه”، 

مشــيرا إلــى أنــه “تربطنــا عاقــات تاريخيــة بقيــادات الحشــد الشــعبي والمناضليــن منهــم”.
واقــدم محتجــون غاضبــون،  امــس علــى اضــرام النــار فــي مقــر الحــزب الديمقراطــي 
ــى  الكردســتاني برئاســة مســعود البارزانــي وســط العاصمــة بغــداد بعــد اقتحامــه احتجاجــا عل

تصريحــات زيبــاري. 

»حماس«: رفضنا طلب..تتمة
واعتقلــت الشــرطة اإلســرائيلية، 4 مشــتبه بهــم بالهجــوم علــى متظاهريــن ضــد نتنياهــو فــي 

منطقــة حولــون، أحــد المشــتبه بهــم رش المتظاهريــن بالغــاز المســيل للدمــوع. 
ووفــق وســائل اعــام إســرائيلية فــإن »نشــطاء مــن اليميــن، بعضهــم يحمــل أعــام حــزب 
الليكــود، تصادمــوا مــع متظاهريــن مــن حركــة األعــام الســوداء الــذي كانــوا يحتجــون ضــد رئيــس 

الحكومــة فــي ســاحة ميديتــك”.
وعلــى وقــع التظاهــرات لفــت اإلعــام اإلســرائيلي إلــى أن التحريــض المتزايــد مــن رئيــس 
الــوزراء بنياميــن نتنياهــو واألزمــة االقتصاديــة إضافــة إلــى حــاالت اإلصابــة بفيــروس كورونــا كلهــا 

أمــور تقــرب »إســرائيل« مــن حــرب أهليّــة.
ويعتبــر نتنياهــو أن التظاهــرات محاولــة »للــدوس علــى الديمقراطيــة«، ويتهــم اإلعــام 

اإلســرائيلي بـ«التحريــض ضــده”.
يذكــر أن نتنياهــو »متهــم بالفســاد واختــاس أمــوال وخيانــة الثقــة فــي سلســلة مــن 
القضايــا«، ليصبــح بذلــك أول رئيــس حكومــة إســرائيلي الــذي يتــم اتهامــه خــال فتــرة واليتــه.

فــي غضــون ذلــك، فرقــت شــرطة االحتــال اإلســرائيلي حفــل زفــاف لــدى عائلــة مــن 
المحتلــة. القــدس  فــي  زئيــف«  فــي مســتوطنة »بســغات  »الحريديــم« 

المواجهــات اندلعــت بيــن شــرطة االحتــال و«الحريديــم« فــي القــدس المحتلــة علــى خلفيــة 
خرقهــم تعليمــات وزارة الصحــة فــي مــا يخــص قواعــد العــزل الصحــي لكبــح وبــاء كورونــا.

ــات  ــد الحاخام ــى أح ــاة عل ــرة للص ــى مقب ــم« إل ــه »الحريدي ــد توج ــتباكات بع ــدأت االش وب
ــا. ــروس كورون ــن جــراء في ــه م ــم اإلعــان عــن وفات ــث ت ــار، حي الكب

السفير جاللي يعلن..تتمة
ولفــت الــى ان المحادثــات جاريــة بيــن ايــران وروســيا حــول موضــوع االنتــاج المشــترك للقــاح 
كورونــا بيــن ايــران وروســيا وقــد تمــت االشــارة اليــه خــال المحادثــات الهاتفيــة بيــن الرئيســين 
ــي هــذا  ــا ف ــام مع ــى االم ــرة ل ــان نتمكــن مــن اتخــاذ خطــوات مؤث ــرا ب ــل كثي ــي آم واضــاف: انن

المجــال.

طهران تدعو المجتمع..تتمة
وتابــع منــدوب ايــران: لاســف ان االتصــاالت العديــدة لامــم المتحــدة ســواء مــن قبــل االميــن 
العــام او المفوضيــة العليــا لحقــوق االنســان التابعــة لمنظمــة االمــم المتحــدة وكذلــك آليــات حقــوق 

االنســان اللغــاء اجــراءات الحظــر االحاديــة قــد لقيــت الامبــاالة مــن جانــب الواليــات المتحــدة.
واضــاف: ان هــذا االمــر تحذيــر يؤكــد ضــرورة ان يتوحــد المجتمــع العالمــي امــام هــذه اآلفــة 

قبــل ان يصبــح االمــر متاخــرا كثيــرا.

عدد وفيات كورونا..تتمة
واضافــت: ان عــدد المتعافيــن مــن المــرض بلــغ لحــد االن 423921 فيمــا تــم خــال الســاعات الـــ 

24 الماضيــة تســجيل 253 حالــة وفــاة جديــدة ليرتفــع اجمالــي عــدد المتوفيــن الــى 30123 شــخصا.
ــارا للكشــف عــن  ــا و 263 اختب ــن و 482 الف ــة االن اجــراء 4 مايي ــم لغاي ــه ت ــى ان واشــارت ال
االصابــة بالمــرض، الفتــة الــى ان جميــع محافظــات البــاد هــي االن فــي الحالــة الحمــراء مــا عــدا 

3 محافظــات فــي حالــة االنــذار وهــي هرمــزكان وفــارس وكلســتان.

حرس الثورة: ضمان..تتمة
وهــم يضحــون بأرواحهــم علــى هــذا الطريــق ، مضيًفــا: »المدافعــون عــن األمــن مســتعدون 

لمواجهــة أي تهديــد للعــدو«.
ــة« فــي كردســتان  ــق القــدس فــي محافظــة كردســتان »االمــن والطمأنين ــد فيل ووصــف قائ
بانهــا نتيجــة الجهــود الحثيثــة التــي يبذلهــا حــراس االمــن واضــاف: »اقــدر جهــود جميــع زمائــي 

للحفــاظ علــى االمــن الدائــم واقــدر جهودهــم«.

سفيرنا الجديد في اليمن..تتمة
ــر  ــاده لوزي ــا نســخة مــن اوراق اعتم ــاء ســيقدم قريب ــي صنع ــد ف واضــاف: ان الســفير الجدي
الخارجيــة فــي حكومــة االنقــاذ الوطنــي هشــام شــرف كمــا ســيقدم اوراق اعتمــاده لرئيــس 

ــاط. ــدي المش ــن مه ــي اليم ــى ف ــي االعل ــس السياس المجل
ــاذ الوطنــي فــي اليمــن كانــت قــد عينــت ابراهيــم محمــد الديلمــي  يذكــر ان حكومــة االنق

ــر مــن عــام. ــة االســامية قبــل اكث ــة لــدى الجمهوري ــق الصاحي ســفيرا فــوق العــادة ومطل

باكستان ترفض سياسات..تتمة
ووصــف المتحــدث باســم الخارجيــة الباكســتانية، االتفــاق النــووي بأنــه نمــوذج واضــح لحــل 
القضايــا الدوليــة المعقــدة عبــر القنــوات الدبلوماســية، مضيفــا ان الحظــر واإلكــراه اليجــدي نفعــا 

ويجــب اتبــاع طريــق التعامــل مــع طهــران.

قائد الثورة االسالمية يقيم..تتمة
واكــد الخطيــب علــى ضــرورة اعــداد كل القــوى واالمكانــات لمواجهــة العــدو، وقــال: ان الشــواهد 
ــم  ــروا بقوته ــة واغت ــى الوســائل المادي ــدوا عل ــا اعتم ــى ان المســلمين كلم ــة تشــير ال التاريخي

فأنهــم واجهــوا الفشــل.

طهران: للسعودية والكيان..تتمة
ــزع  ــي لن ــج زمن ــم برنام ــر تنظي ــه عب ــع تخــت روانجــي: ان هــذا االجــراء يجــب متابعت وتاب
ــك اطــاق  ــه وكذل ــدء ب ــى الب ــة حت ــة الازم ــات االمني ــع اعطــاء الضمان ــووي وبالطب الســاح الن

ــووي. ــزع الســاح الن ــدة شــاملة لن مفاوضــات معاه
واعتبــر منــدوب ايــران الدائــم فــي منظمــة االمــم المتحــدة، اميــركا والكيــان الصهيونــي بانهمــا 
يشــكان عقبــة كبــرى امــام نــزع الســاح النــووي فــي العالــم والمنطقــة واضــاف: ان اميــركا هــي 
المالكــة االكبــر للســاح النــووي فــي العالــم بحيــث انهــا رصــدت فــي العــام 2019 فقــط 36 مليــار 

دوالر لترســانتها النوويــة وانتــاج احــدث طــراز مــن االســلحة النوويــة.
واضــاف تخــت روانجــي: ان اميــركا تهــدد بســاحها النــووي الــدول غيــر المالكــة لــه وخفضــت 
عتبــة اســتخدام الســاح النــووي كمــا انهــا بخروجهــا مــن معاهــدة الصواريــخ النوويــة متوســطة 
المــدى وعــدم الرغبــة بتمديــد معاهــدة »ســتارت« الجديــدة، قــد وجهــت ضربــة كبيــرة للجهــود 

الدوليــة الراميــة الــى نــزع الســاح وعــدم انتشــار الســاح النــووي.  
ــر امتــاك اي  ــران تعتب ــي اي ــة االســامية ف ــال: ان الجمهوري ــة ق وبشــان االســلحة التقليدي
ســاح تقليــدي حقــا مشــروعا الي دولــة عضــو فــي منظمــة االمــم المتحــدة للدفــاع المشــروع عــن 
نفســها، وبنــاء علــى القوانيــن الدوليــة فــي هــذا المجــال فقــد حققــت )ايــران( قدراتهــا الصاروخيــة 

قائد عسكري: إن اصبحت المنطقة اكثر أمنا 
لالميركان فلماذا يفرون منها؟

طهــران – كيهــان العربــي:-  رد نائــب قائــد قــوة "القــدس" التابعــة للحــرس الثــوري العميــد محمــد حجــازي 
علــى تصريحــات الرئيــس االميركــي بــان المنطقــة اصبحــت اكثــر امنــا للقــوات االميركيــة بعــد اغتيــال القائــد 

الشــهيد قاســم ســليماني، متســائا ان اصبحــت المنطقــة اكثــر امنــا لاميركييــن فلمــاذا يفــرون منهــا؟ .
وفــي كلمتــه خــال ملتقــى "المجاهــدون فــي الغربــة" الدولــي الخامــس، اشــار العميــد حجــازي الــى 
عزلــة اميــركا فــي مختلــف االصعــدة وقــال: لقــد راى الجميــع بقــاء اميــركا لوحدهــا عــدة مــرات وحتــى تخلــى 

عنهــا حلفاؤهــا االوروبيــون التقليديــون.
ولفــت الــى المناظــرة االنتخابيــة بيــن مرشــحي الجمهورييــن والديمقراطييــن فــي اميــركا حيــث قــال 

بايــدن لترامــب بانــه هــو الــذي جعــل اميــركا فــي عزلــة فــي العالــم.
ونــوه العميــد حجــازي الــى عجــز اميــركا فــي جعــل الــدول االخــرى مواكبــة لهــا فــي سياســاتها واضــاف: 
انــه حينمــا يريــد االميركيــون مواكبــة الــدول االخــرى لهــم فــي التصويــت فــي المحافــل الدوليــة ال 

ــم. ــة العال ــي خريط ــر ف ــرى اال بالمجه ــة ال تُ ــوى دول ــتقطاب س ــتطيعون اس يس
وتابــع قائــا: ان ترامــب المجــرم والقاتــل يدعــي فــي خطاباتــه دومــا بــان اعمالــه الوحشــية هــي التــي 

جعلــت اميــركا اكثــر امنــا بعــد استشــهاد القائــد ســليماني.
وتســاءل: ان كانــت اميــركا اصبحــت اكثــر امنــا فلمــاذا ترتجــف قواتكــم فــي قواعدهــا ولمــاذا تبعثــون 
برســائل الرجــاء والتوســل بــان نعطيكــم الفرصــة ولمــاذا تشــعر القــوات االميركيــة بالهلــع فــي انحــاء العالــم؟.
ــرب مــن  ــد اله ــركا تري ــاف: ان امي ــريعا واض ــة س ــروج مــن المنطق ــركا للخ ــاوالت امي ــار الــى مح واش
افغانســتان ســريعا بحيــث انــه حتــى رئيــس اركان الجيــش االميركــي عــارض ذلــك وقــال بانــه ليــس مــن 

الصحيــح الخــروج بمثــل هــذه الســرعة.
وتســاءل ايضــا: هــل ان طريقــة الخــروج هــذه نابعــة مــن الخــوف ام مخطــط لهــا وان كانــت المنطقــة قــد 

اصبحــت اكثــر امنــا لكــم فلمــاذا تفــرون منهــا؟.
ــراق  ــي الع ــي واحــد ف ــدي اميرك ــوم جن ــي الي ــا بق ــة لم ــارات االنتخابي ــن االعتب ــم تك ــو ل ــه ل ــد بان واك
واضــاف: انهــم وبغيــة ايجــاد التــوازن فــي االنتخابــات يســعون لابقــاء علــى وجودهــم فــي المنطقــة.
وتابــع قائــا: ان ترامــب المجــرم والقاتــل يتصــور بانــه ينعــم باالمــن فــي ظــل جرائمــه هــذه اال ان االمــر 

ليــس كذلــك اذ عليهــم الوقــوف ودفــع ثمــن جرائمهــم.
ــة  ــان خــط ومحــور المقاوم ــة ب ــت التجرب ــد اثبت ــة مســتمر وق ــار المقاوم ــد حجــازي: ان تي ــال العمي وق

ــدو هــو التراجــع والفضيحــة. ــه الع ــا نال ــدم وان م ــق االنتصــار والتق حق
واشــار الــى تطبيــع بعــض النظمــة العربيــة للعاقــات مــع الكيــان الصهيونــي، مؤكــدا بــان شــعوب هــذه 

الــدول رافضــة للتطبيــع وحتــى تلــك التــي تعيــش فــي رغــد.
ــان  ــازي ب ــد حج ــد العمي ــي، اك ــان الصهيون ــل الكي ــن قب ــا م ــة لحمايته ــذه االنظم ــاوالت ه ــول مح وح

ــن. ــن لاخري ــر االم ــه توفي ــف يمكن ــن كي ــم باالم ــذي ال ينع ــان ال الكي
ــر  ــور حســين امي ــس الشــورى االســامي الدكت ــس مجل ــر المســاعد الخــاص لرئي ــه اعتب ــن جانب م
عبداللهيــان، ان االميــركان ارتكبــوا خطــأ اســتراتيجيا بعمليــة االغتيــال الغــادرة للشــهيدين ســليماني 
ــوا ذلــك فغــدا  والمهنــدس والشــهداء مرافقيهمــا، مؤكــدا بانــه عليهــم مغــادرة المنطقــة اليــوم وان لــم يفعل

ــادة. ــم ســيتكبدون خســائر ج ــرا النه ســيكون متاخ
وخــال اجتمــاع "المجاهــدون فــي الغربــة" الدولــي الخامــس قــال اميــر عبــد اللهيــان: ان احــدى 
خصائــص عالــم اليــوم هــي ان اميــركا لــم تعــد تلــك االمبراطوريــة التــي يمكنهــا ايجــاد النظــام العالمــي النهــا 
تواجــه الكثيــر مــن المعضــات فــي الداخــل والخــارج وهــي آيلــة الــى الســقوط والوصــول الــى نقطــة الصفــر.
ــي واضــاف: ان  ــط الدول ــن والمحي ــي الاعبي ــوم هــي التحــول ف ــم الي ــة لعال ــر الخصيصــة الثاني واعتب
ــوى  ــى الق ــن عل ــركا وهــم ليســوا مقتصري ــد االتحــاد الســوفيتي وامي ــم يع ــم ل ــي العال ــوم ف ــن الي الاعبي

ــددون. ــل هــم متنوعــون ومتع ــط ب ــرى فق الكب
ــم  ــرا فــي تنظي ــر تاثي ــدور االكث ــؤدي ال ــة ي ــي المنطق ــوم ف ــان: ان حــزب اهلل الي ــد اللهي ــر عب ــع امي وتاب
ــدور  ــان ال ــاد االســامي يؤدي ــة كمــا ان حمــاس والجه ــة والعالمي ــة واالقليمي ــات السياســية والدولي الترتيب

ــة. ــة للتفــوق فــي المنطق ــرا فــي فلســطين فــي اجهــاض معــادالت الصهاين ــر تاثي االكث

الداخليــة لتكــون قــوة رادعــة امــام التهديــدات الموجهــة ضدهــا.
واعــرب الدبلوماســي االيرانــي عــن القلــق الشــديد مــن االرســال المســتمر لاســلحة 
المتطــورة الــى منطقــة الشــرق االوســط المليئــة بالتوتــر خاصــة زيــادة مشــتريات الكيــان 
الصهيونــي والنظــام الســعودي مــن اميــركا والتــي ارتفعــت فــي فتــرة 5 اعــوام بنســبة 354 و 192 

بالمائــة.
الصلــة  ذات  للتكنولوجيــا  الســلمي  االســتخدام  فــي  الــدول  روانجــي حــق  واكــد تخــت 
ــة  ــاالت الدراســية والعضوي ــح الزم ــي من ــزام المســاواة ف ــى الت ــا ال ــزع الســاح ودع بمعاهــدات ن
فــي مجموعــات الخبــراء، وقــدم للجنــة قــرار الجمهوريــة االســامية فــي ايــران المقتــرح بشــان 

الصواريــخ.
وفيمــا يتعلــق بالفضــاء اشــار تخــت روانجــي الــى الخطــوة االميركيــة االخيــرة بتاســيس قــوة 
فضائيــة بصفــة القــوة السادســة لقواتهــا العســكرية واضــاف: ان هــذا االمــر ســيؤدي الــى ســحب 

زنــاد ســباق التســلح فــي هــذا المجــال وال بــد مــن وقــف هــذه الوتيــرة.
وتابــع قائــا: ان ايــران تدعــم بــدء مفاوضــات معاهــدة نــزع الســاح للحيلولــة دون عســكرة 

وتســليح الفضــاء.
ــا للمجــال الســيبراني،  ــة الســلمية تمام ــى الطبيع ــاظ عل ــي الحف ــران ف ــف اي ــد موق ــا اك كم

ــن الســيبراني. ــي لام ــج العالم ــراء البرنام ــق خب ــاداء فري ــا ب مرحب

قريباً.. رفع التأشيرة..تتمة
ــا فــي روســيا وإيــران  واوضحــت ان تنفيــذ االتفاقيــة توقــف بســبب تفشــي فيــروس كورون

والقيــود الموجــودة لمنــع انتشــار الوبــاء.
ــي  ــروس ف ــن وال ــن االيرانيي ــح التأشــيرات للمواطني ــة تســهيل من ــى وثيق ــع عل ــم التوقي وت
ــس  ــارة رئي ــد زي ــة بع ــياحية الجماعي ــات الس ــيرات للرح ــام التأش ــاء نظ ــة إلغ ــام 2015 واتفاقي ع

ــارس 2017. ــي م ــى روســيا ف ــي ال ــور روحان ــة الدكت الجمهوري

صنعاء: قوائم العدوان..تتمة
وأفــاد المســؤول اليمنــي لصحيفتنــا، أن عــددا مــن األســرى المحرريــن هــم مواطنــون 
يمنيــون مغتربــون فــي الســعودية تــم اعتقالهــم داخــل الســعودية، إضافــة إلــى المختطفيــن مــن 

الطــرق بســبب أســمائهم.
فــي هــذا االطــار كشــف رئيــس اللجنــة الوطنيــة لشــؤون األســرى اليمنيــة عبــد القــادر 
المرتضــى، عــن تفاصيــل أكثــر عــن عمليــة تبــادل األســرى األخيــرة ومــا يخــص ملــف األســرى 

ــام. بشــكل ع
ــض  ــع بع ــاح م ــم تنفيــذه بنج ــرا ت ــي سويس ــه ف ــاق علي ــم االتف ــا ت ــى، إن م ــال المرتض وق
اإلشــكاليات، كاشــًفا أن أحــد قــادة العــدوان فــي مــارب رفــض إطــاق ســراح 10 مــن أســرانا فقمنــا 

ــادي. ــذا القي ــن له باســتثناء 10 أســرى مــن العناصــر التابعي
وأشــار الــى أن األســرى المحــررون فــي كل عمليــات التبــادل يخضعــون لبرنامــج خــاص يمــر 

عبــره كل األســرى قبــل العــودة لعائاتهــم.
وأكــد أن األســرى تعرضــوا للتعذيــب واإلهمــال الصحــي والكثيــر منهــم مصــاب بأمــراض 
مزمنــة ومعديــة، الفتًــا إلــى أن فريــق طبــي علــى أعلــى مســتوى يقــوم بمعالجــة األســرى الذيــن 

يعانــون مــن أمــراض.
وقــال المرتضــى »قدمنــا قائمــة بـــ1500 أســير حــرب لقــوى العــدوان مــن جبهــات الحــدود ومــارب 
ــى أســرى  ــزت عل ــدوان رك ــوى الع ــى أن ق ــط«، مشــيرًا ال ــى 40 فق ــوا عل ــم وافق والجــوف إال أنه
وجرحــى مــا يســمى بحــزب اإلصــاح إضافــة للخايــا اإلجراميــة المتورطــة برفــع إحداثيــات 

ــة مثــل »القاعــدة« و«داعــش«. وزعزعــة األمــن فــي صنعــاء والمحافظــات وعناصــر تكفيري
وأضــاف »ال يمكــن أن نفضــل أســير علــى أســير، وكل أبنــاء الجيــش واللجــان الشــعبية هــم 

أبناؤنــا”.
ــان قائمــة  ــدم الطرف ــى أن األمــم المتحــدة اقترحــت أن يق ــة األســرى إل ولفــت رئيــس لجن
ــا مــع  ــاء األســرى ال يمكــن أن يوصــل إلــى حــل ونحــن كن بــكل األســرى الموجوديــن، ألن انتق

ــة”. طــرح القوائــم الكامل
وأكــد أن الوضــع الميدانــي ومــا يســطره أبطــال الجيــش واللجــان الشــعبية هــو الــذي أوصلنــا 
إلــى صفقــة التبــادل، مشــيرًا إلــى أن الضغــط العســكري فــي الجبهــات دفــع العــدو للقبــول بصفقــة 
األســرى، مؤكــدًا أن العــدو كان يماطــل ويعرقــل قبــل أن تقــوم القــوات المســلحة بأســر أعــداد 

كبيــرة منهــم.
ــة للمفاوضيــن فــي الطــرف اآلخــر  وذكــر المرتضــى أن تعــدد األطــراف وعــدم وجــود صاحي

هــي أهــم إشــكالية يواجههــا الفريــق الوطنــي فــي ملــف األســرى.
وداعــش  للقاعــدة  إضافــة  عناصــره  إخــراج  علــى  يُصــر  اإلصــاح  حــزب  أن  الــى  وأشــار 

بالخــارج. مرتبطــة  وإجراميــة  اســتخباراتية  خايــا  تشــكيل  فــي  والمتورطيــن 
وقــال: مصــرون علــى المضــي قدمــا فــي ملــف األســرى والــى اليــوم تــم تحريــر أكثــر مــن 4700 

أســير وســنواصل عملنــا لتحريــر كل األســرى.

قرة باغ.. وصول دفعة..تتمة
وكانــت الخارجيــة الروســية قــد أعربــت عــن قلــق موســكو إزاء نقل مســلحين مــن التنظيمات 

غيــر الشــرعية الــى منطقــة الصــراع فــي قــره باغ.

الرئيس االوزبكي يدعو..تتمة
واكــد مســؤولية رئيســي البلديــن لبــذل المزيــد مــن الجهــود لتطويــر العاقــات الثنائيــة وقــال: 
ان الظــروف االن مناســبة للمزيــد مــن التبــادل التجــاري وتنفيــذ المشــاريع التعاونيــة فــي مجاالت 

الصناعــة والزراعــة وتنظيــم النقــل عــن طريــق الموانــئ االيرانيــة اكثــر مــن اي وقــت اخــر.  

الطاقة الذرية: علماؤنا..تتمة
وجــاء فــي الرســالة: أن البصيــرة فــي االســتخدام الســلمي للطاقــة النوويــة، مبــدأ اســتراتيجي 
ــة  ــي ســيواصل اســتخدام الطاق ــران، وان الشــعب االيران ــي اي ــة االســامية ف ــام الجمهوري لنظ

النوويــة الــى األبــد.
 وكان وزيــر الخارجيــة األميركــي مايــك بومبيــو كان قــد زعــم فــي صفحتــه علــى تويتــر )أن 
إيــران تدعــي أنهــا ال تريــد أســلحة نوويــة، ثــم تهــدد العالــم ببرنامجهــا النــووي، محرضــا جميــع 

الــدول علــى رفــض االبتــزاز اإليرانــي( علــى حــد زعمــه.
وكــرر بومبيــو مزاعمــه بالقــول ان الواليــات المتحــدة لــن تســمح للدولــة التــي ترعــى اإلرهــاب 

بامتــاك أخطــر ســاح فــي العالــم، وانهــا قــادرة علــى ذلــك.
 تأتــي التصريحــات المتكــررة لوزيــر الخارجيــة األميركــي ضــد ايــران فــي الوقــت الــذي بذلــت 
ــراف  ــاق النــووي، رغــم اعت ــر االتف ــرة لتدمي ــه كل جهــد ممكــن فــي الســنوات األخي ــه حكومت في
الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة والــدول الموقعــة علــى االتفــاق بــأن إيــران كانــت األكثــر تعاونــا مــع 

الوكالــة بخصــوص برنامجهــا النــووي.

من هي االمارات ان..تتمة
ان هــذا االســتعراض السياســي الفاشــل لحــكام االمــارات  ال يقــدم وال يؤخــر فــي المشــهد 
ــى مــدى  ــاذن اهلل ويبرهــن بالتاكيــد عل الصهيونــي الماثــل الــى االضمحــال والهــاك عاجــا ب
حماقــة وغبــاء حــكام االمــارات لعدائهــم لاســام  والمســلمين وقضيتهــم المركزيــة فلســطين 
الــذي جعــل اهلل االقصــى فــي ربوعهــا لتكــون اولــى القبلتيــن ثالــث الحرميــن وقــد عــرج الرســول  
ــة المباركــة لتكــون  ــى هــذه البقع ــى الســماء ليوجــه انظــار المســلمين ال ــا ال ــم )ص( منه الكري

امانــة بيــد المســلمين الــى ابــد الدهــور.
ــاذا  ــألوها م ــهم ويس ــة انفس ــة لمراجع ــوا هنيئ ــم يتوقف ــى ل ــن الحمق ــؤالء الغافلي ــا ان ه حق
ــع جوارهــم  ــة م ــود متتالي ــي طــوال عق ــدو الصهيون ــع الع ــا م ــت مصــر واالردن مــن تطبيعهم جن
ــي  ــا الجغراف ــع بعده ــه م ــارات تقديم ــى تســتطيع االم ــاه حت ــذي قدم ــا ال ــة؟ وم ــارض المحتل ل

ــل بالســقوط؟. ــن الماث ــذا الجســد المتعف ــاذ ه النق

ابن زايد: تم التطعيم.. ومغردون: 
"قرود للتجارب"

نشــر وزيــر الخارجيــة والتعــاون الدولــي اإلماراتــي عبــد اهلل بــن زايــد، أمــس تغريــدة لــه 
اعلــن فيهــا تلقيــه لقــاح فيــروس كورونــا "كوفيــد-19"، لتلقــى تفاعــا بيــن المغرديــن والنشــطاء 
الذيــن تباينــت ردودهــم بيــن المشــككين فــي اللقــاح وبيــن مــن هاجــم االمــارات واتفاقهــا 

الخيانــي مــع الكيــان الصهيونــي.
التغريــدة التــي نشــرها ابــن زايــد، واعتبــر فيهــا ان التطعيــم )اللقــاح( هــو الطريــق الــى الحيــاة الطبيعيــة، 
وارفقهــا بوســم "#تم_التطعيــم"، وصــورة لــه وهــو يتلقــى اللقــاح الجديــد، القــت ردود افعــال عــدة مــن النشــطاء.

بن زايد: "التطعيم عن كورونا طريقنا للعودة للحياة الطبيعية #تم_التطعيم".

الشرطة الفرنسية تعتقل مؤسس 
جمعية إسالمية

ــس ســي  ــزل مؤسســها إدري ــة ومن ــة ســيتي" الخيري ــة "برك ــر جمعي داهمــت الشــرطة الفرنســية مق
حمــدي واعتقلتــه وذلــك بعــد نحــو أســبوعين مــن خطــاب الرئيــس الفرنســي إيمانويــل ماكــرون الــذي قــال 

فيــه "إن اإلســام يعيــش فــي أزمــة"، وفــق ادعائــه.
وأفــادت الجمعيــة الخيريــة التــي تتخــذ مــن فرنســا مركــزا لهــا عبــر حســاباتها علــى مواقــع 
ــه  ــه هــو وزوجت ــت يدي التواصــل االجتماعــي أن الشــرطة الفرنســية أوقفــت ســي حمــدي وكبل
أمــام أطفالهمــا وطلبــت منهمــا رفــع أيديهمــا عاليــا، الفتــة إلــى تعــرض ســي حمــدي لــأذى مــن 

الشــرطة الفرنســية رغــم عــدم مقاومتــه إياهــم.
ــر الداخليــة الفرنســي جيرالــد دارمانــان، قــد كشــف الثاثــاء الماضــي، عــن  وكان وزي
ــع العــام الجــاري  ــا منــذ مطل إغــاق الســلطات 73 مســجدا ومدرســة خاصــة ومحــا تجاري

ــرف". ــام المتط ــة اإلس ــة "مكافح بذريع

طيران االتحاد اإلماراتية تدشن موقعا 
باللغة العبرية

طلقــت شــركة طيــران االتحــاد اإلماراتيــة نســخة جديــدة ناطقــة باللغــة العبريــة لموقعهــا اإللكترونــي، 
فــي اطــار التطبيــع مــع الكيــان الصهيونــي.

الطيــران  الخارجيــة اإلســرائيلية، إن "شــركة  لــوزارة  التابعــة  بالعربيــة"،  "إســرائيل  وقالــت صفحــة 
اإلماراتيــة، االتحــاد، تدشــن موقعــا بالعبريــة فــي خطــوة أخــرى لتعزيــز الســام بيــن الشــعبين، ليمســي 

ــروك". ــه. مب ــذى ب ــا يحت ــا ونموذج ــا متين صرح
وكان الكنيســت )البرلمــان( اإلســرائيلي قــد صــادق، مســاء الخميــس، بأغلبيــة أعضائــه علــى مايســمى 

باتفــاق الســام بيــن إســرائيل واإلمــارات.
قالــت هيئــة البــث الرســمية إن 80 عضــوا )مــن أصــل 120 فــي الكنيســت(، صادقــوا علــى االتفــاق، مقابــل 

13 صوتــوا ضــد إقــراره.
وبذلك يصبح االتفاق الموقع، منتصف الشهر الماضي، ساريا، بعد مصادقة الحكومة عليه االثنين الماضي.


