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“الجهاد االسالمي“ محذرة ..تتمة
بدورهــا، أكــدت حركــة األحــرار علــى أن »المقاومــة هــي الخيــار األمثــل الكفيــل بتحريــر 

األســرى وتبييــض الســجون، وأن الحقــوق تُنتــزع وال تُســتجدى”.
ــر  ــي الثامــن عشــر مــن أكتوب ــت ف ــاء األحــرار تمّ ــة وف ــى أن صفق وتجــدر اإلشــارة إل
للعــام 2011 بيــن الجانبيــن الفلســطيني واإلســرائيلي، والتــي تــمّ بموجبهــا تحريــر أكثــر 

مــن 1400 أســير فلســطيني مــن ســجون االحتــال.
مــن جانــب اخــر تظاهــر آالف المســتوطنين في عدة مناطــق داخل الكيان اإلســرائيلي، 
وتحديــدًا أمــام منــزل رئيــِس الحكومــة بنياميــن نتنياهــو فــي القــدس المحتلــة، مطالبيــن 
بإقالتــه مــن منصبــه، وإســقاط االئتــاف الحاكــم فــي ظــل األزمــة السياســية واالقتصاديــة 

التــي يعانــي منهــا الكيــان االســرائيلي.
رغــم قيــود اإلغــاق جــراء فيــروس كورونــا، تتواصــل التظاهــرات الحاشــدة الداعيــة إلــى 
اســتقالة رئيــس حكومــة االحتــال بنياميــن نتنياهــو المتهــم بالرشــوة واالحتيــال وإســاءة 
األمانــة تركــزت فــي القــدس وتــل أبيــب وحيفــا وشــملت شــوارع ومراكــز رئيســية اعتــدى 

خالهــا عناصــر مــن الشــرطة علــى المتظاهريــن واعتقلــوا وأصابــوا العشــرات منهــم.
وقــال المحلــل السياســي عــاء حمدان لقنــاة العالم:«اليرضــى االســرائيليون ببنيامين 
نتنياهــو واليميــن االن بالحضيــض ويحتضــر بســبب االنعكاســات الســلبية علــى الوضــع 
الصحــي والوضــع االقتصــادي فــي المجتمــع االســرائيلي وهنــاك تظاهــرات كبيــرة وكثيــرة 

تنــدد ببنياميــن نتنياهــو شــخصيًا وبحكومتــه”.
التظاهــرات تأتــي وســط توقعــات بســريان تســوية تناقــض مصالــِح بيــن النيابــة 
ــد يكــون  ــع شــخصيات ق ــه مــن إجــراء أي اتصــال م ــة ونتنياهــو تمنعُ اإلســرائيلية العام

ــه. ــاق علي ــق الخن ــي تضيي ــا يعن ــه م ــي محاكمت ــا شــهود ف بينه

»الفتح«: ارهابيو »داعش« ..تتمة
واضــاف البيــان ان خليــة اإلعــام تنفــي فــي الوقــت ذاتــه األنبــاء عــن وجــود اســتهداف 

بالصواريــخ للمنطقــة الخضــراء ببغــداد”.
ودعت خلية اإلعام األمني الجميع الى االبتعاد عن نقل الشائعات ونشرها.

مــن جهتــه كشــف عضــو لجنــة األمــن والدفــاع النيابيــة كاطــع الركابــي، امــس األحــد، 
عــن توجيــه وزيــري الدفــاع والداخليــة بماحقــة ومحاســبة األشــخاص الذيــن يحاولــون 

إفشــاء االســرار ونشــر المعلومــات والوثائــق المصنفــة بالســرية.
وقــال الركابــي فــي تصريــح لـ/المعلومــة/، إن “لجنــة األمــن والدفــاع فــي مجلــس 
النــواب طرحــت مــع وزيــري الدفــاع والداخليــة موضــوع تســريب بعــض الكتــب الســرية 

ــي”. ــل االجتماع ــع التواص ــر مواق عب
ــم تســريب  ــر هــو كيــف ولمــاذا يت ــدور فــي ذهــن الكثي ــذي ي واضــاف ان “الســؤال ال
الوثائــق الســرية بهــذا الشــكل وفــي هــذه االيــام بالــذات”، مشــيرا إلــى أن “األمــر وصــل 
ــر  لتــداول كتــب رســمية مصنفــة بالســرية ومحــدودة االطــاع وحتــى مــن بعــض الدوائ

ــة”. ــة الحساس ــات األمني والمؤسس
وقــرر مجلــس الــوزراء فــي وقــت ســابق منــع تســريب أي وثيقــة رســمية لجهــات غيــر 

رســمية أو نشــرها عبــر وســائل اإلعــام أو التواصــل االجتماعــي. انتهــى/25ح
مــن جانــب اخــر شــهدت الســاعات الماضيــة تصاعــداً فــي حــدّة الخافــات، وتراشــق 
)الحــزب  العــراق  كردســتان  منطقــة  فــي  الرئيســين  الحزبيــن  بيــن  التصريحــات، 
الديمقراطــي الكردســتاني، واالتحــاد الوطنــي الكردســتاني(، وصلــت إلــى حــد توجيــه 

اتهامــات بالخيانــة.
جــاء ذلــك تزامنــا مــع مــرور 3 ســنوات علــى دخــول الجيــش العراقــي إلــى محافظــة 
ــوزراء  ــرار مــن رئيــس ال ــل بق ــداد وأربي ــن بغ ــا بي ــازع عليه ــوك، ومناطــق أخــرى متن كرك

ــادي. ــدر العب االســبق حي
وقــال المستشــار اإلعامــي لرئيــس »الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني«، كفــاح 
ــاده  ــة واعتم ــوال الخيان ــم يكــن ليدخــل كركــوك »ل ــادي ل ــه إن العب ــان ل ــي بي محمــود، ف
علــى زمــرة مــن الخونــة«، فــي إشــارة إلــى قــوات تابعــة لـ«االتحــاد الوطنــي الكردســتاني« 
انســحبت مــن كركــوك عنــد دخــول الجيــش العراقــي، فــي الســادس عشــر مــن أكتوبــر/ 
تشــرين األول 2017، علــى خلفيــة اســتفتاء انفصــال منطقــة كردســتان العــراق عــن البــاد، 

والــذي عــن العــراق الــذي شــملت بــه مناطــق عراقيــة متنازعــا عليهــا.
وتابــع »يتحدثــون عــن نصــر وهمــي متبجحيــن بقصــص واهيــة يعــرف حقيقتهــا 
العبــادي، وهــي أنــه لــوال حفنــة مــن الخونــة لمــا تحقــق هــذا االجتيــاح المدبــر خلســة”.

ورد عضــو »الوطنــي الكردســتاني« هــاوكار الجــاف علــى ذلــك بالقــول إن أحــداث »16 
تشــرين األول« فــي كركــوك مثلــت نتــاج الســتفتاء غيــر واقعــي، معتبــرًا أن النتيجــة كانــت 

طبيعيــة.
ولفــت، فــي تصريــح صحافــي، إلــى أن الذيــن يتهمــون »الوطنــي الكردســتاني بالخيانة 
ــدون االنفصــال  ــوا يري ــي كان ــراق الت ــة الع ــى كرســي رئاســة جمهوري ــون عل ــوا يتقاتل كان
ــًا أن  ــداد«، مبين ــات مــن بغ ــون المرتب ــا، ويطلب ــا أن لديهــم وزراء ومناصــب علي ــا، كم عنه

حزبــه عمــل علــى حقــن الدمــاء فــي كركــوك.
مــن جهــة اخــرى اكــد النائــب عــن المكــون الشــبكي قصــي عبــاس، ان كل المؤشــرات 
تفيــد باتبــاع الكاظمــي سياســة غيــر متوازنــة اثنــاء تســنمه للســلطة فــي العــراق، الفتــا 
الــى ان أهالــي ســهل نينــوى ســيقفون ضــد أي سياســة مــن شــانها احــداث خلــل امنــي 

فــي مناطقهــم.
وقــال عبــاس لـــ /المعلومــة/، ان “األهالــي والجماهيــر فــي ســهل نينــوى ســتقول 
ــي االســتقرار  ــي ف ــل امن ــداث خل ــى اح ــؤدي ال ــي ي ــاق حكوم ــا وســترفض أي اتف كلمته

ــه ــذي تعيش ال
وأضــاف ان “المراقبيــن الداء حكومــة الكاظمــي وضعــوا مؤشــرات خاصــة علــى منحــه 
األمــوال لإلقليــم ومــن دون العــودة الــى قانــون الموازنــة لعــام 2019 وتعاملــه بازدواجيــة مــع 

المنافــذ الحدوديــة مابيــن اإلقليــم والمحافظــات األخــرى واخرهــا اتفاقيــة ســنجار”.
وبيــن ان “ماقــام بــه الكاظمــي مــن تحــركات مــع كردســتان كلهــا مؤشــرات تؤكــد ان 

رئيــس الــوزراء مصطفــى الكاظمــي يتبــع سياســة غيــر متوازنــة”. 

الخارجية: انتهاء القيود ..تتمة
 وحظــر الســفر علــى بعــض االفــراد ليــس بحاجــة الــى المصادقــة علــى اي قــرار جديــد 
وليــس هنالــك حاجــة الصــدار اي بيــان او اتخــاذ اي خطــوة اخــرى مــن جانــب مجلــس 

االمــن الدولــي.   
وختــم البيــان: ان الواليــات المتحــدة التــي تــم رفــض احابيلهــا الاقانونيــة والعدائيــة 
فــي مســعاها للمزيــد مــن خــرق قــرار مجلــس االمــن، خــال االشــهر الثاثــة الماضيــة، من 
قبــل مجلــس االمــن بحــزم عــدة مــرات، يجــب عليهــا ان تغيــر نهجهــا الهــدام تجــاه القــرار 
2231، وتعــود الــى االلتــزام الكامــل بتعهداتهــا علــى اســاس ميثــاق االمــم المتحــدة وتكــف 
ــى عــن  ــي، وان تتخل ــة وتجاهــل النظــام الدول ــن الدولي ــا المناقضــة للقواني عــن اجراءاته
تاجيــج زعزعــة االســتقرار فــي منطقــة غــرب اســيا. مــن البديهــي ان اي اجــراء يتعــارض 
مــع نــص القــرار 2231 خاصــة البنــد 1 منــه وفــي االطــار الزمنــي الــوارد فيــه، يعــد فــي ســياق 
ــة االســامية تحتفــظ  ــووي وان الجمهوري ــاق الن ــرار واهــداف االتف الخــرق الجوهــري للق

لنفســها بالمقابــل بحــق اتخــاذ االجــراءات الازمــة لضمــان مصالحهــا الوطنيــة.
مــن جهتــه صــرح ســفير ومندوبنــا الدائــم فــي منظمــة االمــم المتحــدة مجيــد تخــت 
روانجــي بــان اميــركا فشــلت فــي الحيلولــة دون انتهــاء القيــود التســليحية علــى ايــران، 
الفتــا الــى ان تجــارة االســلحة مــن قبــل ايــران ليســت بحاجــة الــى موافقــة مســبقة مــن 

مجلــس االمــن الدولــي.
ــر«:  ــع التواصــل االجتماعــي »تويت ــى موق ــه عل ــدة ل ــي تغري ــب تخــت روانجــي ف وكت

بعــد 5 اعــوام مــن يــوم التوقيــع علــى االتفــاق النــووي وبنــاء علــى القــرار 2231 فــان القيــود 
التســليحية غيــر القانونيــة ضــد ايــران قــد انتهــت االن.

هــذا واصــدرت ممثليــة الجمهوريــة االســامية فــي منظمــة االمــم المتحــدة بيانــا 
حــول انتهــاء القيــود التســليحية علــى ايــران وفقــا للقــرار 2231 الصــادر عــن مجلــس االمــن 
الدولــي عــام 2015 وقالــت ان ايــران بصفتهــا عضــوا مســؤوال فــي المجتمــع الدولــي تــزاول 

مــع الــدول االخــرى التجــارة المشــروعة ومنهــا تجــارة االســلحة مــن االن فصاعــدا.

فارين بوليسي: السفارة ..تتمة
ــى  ــركا عل ــظ امي ــاك ســبل اخــرى لتحاف ــى هــل هن ــم عل ــة: ان الحك ــت المجل واضاف
ــفارة  ــق الس ــار بغل ــون الخي ــر. وان يك ــا آخ ــده هدف ــاول بتهدي ــو يح ــفارتها ام ان بومبي س

ــد. ــر جي ــو ام ــة له ــن االهــداف  الحقيقي بالرغــم م
وقــال »ســتيفن كــوك«: لربمايتصــور اي اميركــي ان الســفارة االميركيــة فــي بغــداد هــي 
مجــرد مبنــى، فــي الوقــت الــذي هــي اكبــر حجمــا ممــا هــو ضــروري انهــا اصغــر بقليــل 
مــن مجموعــة »ديزنــي لنــد« الترفيهيــة االميركيــة. فهــي تحتــوي عشــرين مبنــى اداريــا 
وســت شــقق ومرافــق متنوعــة للموظفيــن الذيــن يصــل عددهــم الــى 16 الــف موظــف. 
فيمــا كانــت النفقــات التــي صرفــت علــى الســفارة تقــدر بـــ 750 مليــون دوالر. وبينمــا لــم 

تحقــق الســفارة اي شــيء ولكنهــا تمثــل تجــاوزا علــى حقــوق الشــعب العراقــي.
واضــاف: وعلــى االدارة الجديــدة فــي اميــركا ان تغلــق هــذه الســفارة وتســلم المبنــى 
للعراقييــن. فهــي افضــل ملحــق لجامعــة بغــداد، وان تتخــذ ســفارة تتناســب وحجــم المهــام 
والمســؤوليات الملقــاة عليهــا. فالســفارة االميركيــة الســابقة والتــي  صممهــا »جــوزب 
لوئيــس ســرت« عــام 1950 قدصــودرت مــن قبــل الحكومــة العراقيــة واتخــذت مــن المبنــى 

مقــرا لــوزارة الخارجيــة.
وقــال: صحيــح انــه لــم يبــق شــيء الميــركا فــي العــراق تنجــزه، اذ حولــت قضيــة 
االصاحــات السياســية واالقتصاديــة فــي العــراق الــى حــوار ســتراتيجي بيــن الدولتيــن.
ــا ســبيل لنصــدق ان  ــري بنفســهم، ف ــم المصي ــن ان يتخــذوا قراره ــى العراقيي وعل

ــراق تحــاول انجــاز مشــاريع ناجحــة. ــى الع ــا مــن الهجــوم عل ــركا وبعــد 17 عام امي

رئيسي: الروح الثورية واالستعداد ..تتمة
ــركا  ــي امي ــة ف ــن بالعدال ــي تمــارس ضــد المطالبي ــان اعمــال العنــف  الت ــي ف  وبالتال

ــوة. ــراط فــي اســتخدام الق ــدار بــل هــي االف ــا التعنــي االقت واوروب

الرئيس روحاني: منعنا ..تتمة
واشــار الــى أن االعــداء يعولــون كثيــرا علــى الخافــات الداخليــة لتفعيــل الحظــر 
ــام  ــى الوطــن والنظ ــن عل ــع المســؤولين والناشــطين وكل الحريصي ــا جمي ــم، داعي الظال
االســامي الــى التــزام الهــدوء والعقانيــة السياســية واالبتعــاد عــن الخافــات والنزاعــات، 

ــى العــدو. لتفويــت الفرصــة عل
وأكــد رئيــس الجمهوريــة ان حكومتــه تعتبــر القطــاع الخــاص هــو المحــرك القتصــاد 
ــام  ــي االقتصــاد، واالهتم ــاع ف ــذا القط ــل دور ه ــم الشــامل لتفعي ــاد، موضحــا ان الدع الب
ــي السياســات  ــا الصــدارة ف ــة، ســتكون له ــر والشــركات المعرفي ــاج والتصدي بقطــاع االنت

ــه. ــة لحكومت االقتصادي
وبعــد اســتماعه لتقريــر محافــظ البنــك المركــزي عبدالناصــر همتــي حــول ســير 
المعامــات المصرفيــة بيــن البنــوك، أعتبــر الرئيــس روحانــي ان البنــك المركــزي اتخــذ 
التدابيــر المهمــة فــي الوقــت المناســب الدارة الفوائــد المصرفيــة بمــا ينســجم مــع الســوق 

وليــس عــن طريــق فــرض التعليمــات التــي قــد تزعــزع اســتقرار الســوق.

بولتون: استراتيجيتنا ..تتمة
واضــاف مستشــار االمــن القومــي االميركــي الســابق: ليــس لدينــا اســتراتيجية تجــاه 
ــاول  ــب( ح ــس )ترام ــال، الرئي ــى ســبيل المث ــن عل ــذ الصي ــن، خ ــن الدولتي ــن هاتي اي م
التوصــل إلــى اتفــاق مــع الصيــن لمــدة ثــاث ســنوات، لكــن بعــد تفشــي فيــروس كورونــا، 

اتخــذ موقًفــا أكثــر صرامــة مــع الصيــن ألنهــا أخفــت مصــدر المــرض وآثــاره.
واضــاف بولتــون: لكــن بعــد االنتخابــات - إذا فــاز ترامــب - فقــد يتخلــى عــن العقوبــات 
والرســوم الجمركيــة، ويعــود مــرة أخــرى الــى طريــق محاولــة التوصــل الــى اتفــاق تجــاري 

أكبــر مــع الصيــن، بنــاًء علــى رؤيتــه الخاصــة.
ومضــى يقــول: هنــاك أمثلــة أخــرى علــى ذلــك، علــى ســبيل المثــال، لــم تســفر 
ــن. ــا الحالتي ــي كلت ــة ف ــج إيجابي ــن نتائ ــا الشــمالية ع ــران وكوري اســتراتيجيتنا تجــاه اي
واضــاف بولتــون: إن تهديــد اإلرهــاب الدولــي ال يســتمر فحســب، بــل قــد يعيــد 
طالبــان الــى الســلطة إذا توافــق الرئيــس )ترامــب(  مــع طالبــان، أعتقــد أننــا نتراجــع فــي 

ــب العشــوائية. ــرارات ترام ــا مشــاكل ســببتها ق ــذا المجــال، هــذه كله ه

تظاهرات نسائية حاشدة ..تتمة
ــن  ــن ع ــا أعرب ــات«، بينم ــات »التقدمي ــد النســاء األميركي ــة« عن ــر »أيقون ــي تعتب  الت
احتجاجهــن علــى اختيــار ترامــب للقاضيــة المحافظــة إيمــي كونــي باريــت لتحــل مكانهــا.
وســارت التظاهــرة مــن البيــت األبيــض فــي واشــنطن مــروراً بمبنــى »الكابيتــول 

هيــل« قبــل أن تتوجــه الــى »الناشــونال مــول”.
ــى  ــي ردٍ عل ــا ف ــة العلي ــر المحكم ــى مق ــك إل ــد ذل ــرات بع ــض المتظاه ــت بع وتوجه

ــت. ــة باري ــة المحافظ ــدة للقاضي ــرة مؤي ــث تظاه حي
ــة  ــن رداء يشــبه رداء القاضي ــن ارتدي ــات، وبعضه ووضعــت معظــم المتظاهــرات كمام
روث األســود مــع ياقــة بيضــاء، وكثيــرات ارتديــن القبعــات الزهريــة اللــون التــي اشــتهرت 

بعــد تظاهــرات العــام 2017.
وكل الافتــات التــي رفعــت والشــعارات التــي هُتفــت كانــت ضــد ترامــب، منهــا 

»ترامــب بنــس.. أخرجــا حــاال« و«ترامــب غبــي”.
وفــي مدينــة نيويــورك تجمّعــت نحــو 3000 امــرأة فــي ســاحة واشــنطن بمانهاتــن 
تحملــن الفتــات تدعــم »الديموقراطييــن« جــو بايــدن وكمــاال هاريــس، خصمــي ترامــب. 

ــة. ــة ســارت فــي المدين وكانــت هــذه التظاهــرة واحــدة مــن خمــس تظاهــرات منفصل
أمــا موقــع »تظاهــرة النســاء« علــى االنترنــت فكتــب »نحتــاج الــى اســتعادة نفــس القــوة 
والتصميــم فــي 17 تشــرين االول/أكتوبــر إلنهــاء رئاســة ترامــب بالطريقــة التــي بــدأت بهــا، 

بمقاومــة ضخمــة تقودهــا النســاء«. فــي اشــارة الــى تظاهــرات العــام 2017.
وانخفــض دعــم النســاء لترامــب بشــكل حــاد، ال ســيما بيــن نســاء الضواحــي، وهــو 
اآلن يتخلــف عــن بايــدن بيــن الناخبــات المحتمــات بـــ23 نقطــة وفقــا الســتطاع حديــث 

أجرتــه »واشــنطن بوســت« و«أيــه بــي ســي نيــوز«.
مــن جانبــه، قــال المرشــح الديمقراطــي النتخابــات الرئاســة األميركيــة »جــو بايــدن«، 
ــة«،  ــة وبصــورة دائم ــف يكــذب ببراع ــرف كي ــد ترامــب، »يع ــي دونال إن الرئيــس األميرك

معتبــرًا أن »النخبــة تعــرف هــذه األالعيــب وهــو يســعى إلــى تدميرنــا جميعــًا«.
ــرة ســتزهق بســبب  ــًا كثي ــد أن »أرواح ــة ميشــيغان، أك ــه بوالي ــة ل ــي كلم ــدن وف باي
كورونــا إذا رفضنــا اتبــاع إرشــادات المختصيــن«، قائــًا: »الرئيــس ترامــب كــم مــرة ســخر 

منــي ألننــي أرتــدي الكمامــة«.
وأضــاف أن ترامــب »اليــزال مصــراً علــى التعامــل بســذاجة مــن وبــاء كورونــا«، مشــيرًا 
إلــى أن »حصيلــة الوفيــات مرشــحة لارتفــاع أكثــر ممــا فقدنــا فــي الحــرب العالميــة 

ــة«. الثاني
وأشــار إلــى أنــه »حينمــا يقــوم الرئيــس بالحديــث أو التغريــد عــن تحريــر مشــيغان 
وتفــوق العــرق األبيــض فهــذا كام جــارح وصــدم العالــم بأجمعــه«، الفتــًا إلــى أنــه ترشــح 

لانتخابــات »ألن هنــاك مــن يســعى إلــى محاولــة تقســيمنا والتقليــل مــن أهميتنــا«.

وتابــع: »الرئيــس ترامــب يســعى إلــى خلــق الفوضــى للتغطيــة علــى فشــله فــي 
ــب أي  ــا ال تجل ــة كونه ــى »الوقــوف ضــد الكراهي ــًا إل ــا »، داعي التعامــل مــع فيــروس كورون

ــه. ــق قول ــك«، وف ــن نســمح بذل ــج ول نتائ
ورأى »أن ترامــب يريــد التخلــص مــن نظــام الرعايــا الصحيــة الــذي اعتمــده الرئيــس 
أوبامــا وهــذا ســيعرض أرواح الماييــن للخطــر«، واعــدًا الجمهــور بأنــه »ســيراعي النظــام 

الصحــي عندمــا يصبــح رئيســًا«.
وشــدد علــى أنــه »اليمكــن أن نتــرك أميــركا تنهــار، وســنقاتل لتحســين وضــع العمــال«، 
ــك  ــل مــن تل ــاركًا فــرص عمــل أق ــه ت ــراً أن »ترامــب هــو أول رئيــس ســيغادر مكتب معتب

التــي اســتلمها«.
ــار  ــة كب ــة »حماي ــب خــال احتفالي ــد ترام ــي دونال ــس األميرك ــال الرئي ــه ق ــن جانب م
الســن األميركيــة« فــي واليــة فلوريــدا، إن »اليســار االشــتراكي ســيدمر حيــاة األميركييــن«، 
ــو  ــا ج ــة يســارية متشــددة، فيم ــن »خطــر حرك ــن م ــة األميركيي ــد حماي ــه يري ــًا أن مضيف

بايــدن ال يحــرك ســاكنًا«. 
هــذا وســخرت وزيــرة الخارجيــة األمريكيــة الســابقة هيــاري كلينتــون مــن الرئيــس 
االميركــي دونالــد ترامــب، بعدمــا تفــوق جــو بايــدن عليــه بمعركــة التقييمــات التلفزيونيــة 

بفــارق مليــون مشــاهدة فــي مبــارزة الخميــس.
فــاز علــى  بايــدن  الديموقراطــي جــو  المرشــح  وكشــفت شــبكة ســي إن إن، أن 
ــر عــدد  ــة باســتقطاب اكب ــد ترامــب فــي التقييمــات التلفزيوني منافســه الجمهــوري دونال

مــن المشــاهدين.

ظريف: عودة التعاون ..تتمة
 مــن مجلــس االمــن الدولــي واالتفــاق النــووي – فــي معارضــة للجهــود المغرضــة التــي 

بذلتهــا الواليــات المتحــدة -.
واضــاف وزيــر الخارجيــة: عــودة التعــاون الدفاعــي بيــن ايــران والعالــم الــى وضعــه 

العــادي، يعــد انتصــارا لقضيــة التعدديــة وكذلــك الســام واالمــن فــي منطقتنــا.

اللواء سالمي: الشهداء ..تتمة
واعتبــر اللــواء ســامي الشــهداء المدافعيــن عــن مراقــد اهــل البيــت )ع( بانهــم اعمــدة 
راســخة لعــزة وشــموخ ورفعــة البــاد واضــاف: ان عــزة وامــن وراحــة وتقــدم ورخــاء ورفعــة 
ــة  ــال الدنيوي ــوا كل االم ــن ترك ــات وبطــوالت الشــهداء الذي ــة لتضحي ــوم مدين ــاد الي الب

واختــاروا طريــق الجهــاد الوضــاء الــذي تكمــن فيــه ســعادة المســلمين.
ــك رجــال يمــأون ســاحات  ــة الشــهداء ســائرة ومــادام هنال ــه مــا دامــت قافل واكــد بان
ــهام  ــام س ــا ام ــم دروع ــون صدوره ــامية ويجعل ــورة االس ــد الث ــن قائ ــارة م ــارك باش المع

ــد. ــذا البل ــذا الشــعب وه ــن يلحــق اي ضــرر به ــا فســوف ل الباي
وحيّــا اللــواء ســامي ذكــرى القائــد الكبيــر الشــهيد الحــاج قاســم ســليماني، مؤكــدا 
ــق  ــى تحقي ــي ســبيل اهلل حت ــاد ف ــق الجه ــي طري ــة الشــهداء ف ــة حمــل راي ــى مواصل عل

ــي. االنتصــار النهائ

إعالم االحتالل: إصابة ترامب بكورونا عرقلت 
التطبيع مع 5 دول عربية

ــي  ــس األمريك ــة الرئي ــان اإلســرائيلي إن إصاب ــون الكي ــي تلفزي ــة عشــرة ف ــاة الثاني ــال مراســل القن ق
بفايــروس كورونــا، أحبطــت سلســلة دراماتيكيــة وســريعة مــن االتفاقيــات بيــن الكيــان وخمــس دول عربيــة.
وأشــار مراســل القنــاة، ســيغال، فــي مقــال تــم نشــره فــي ملحــق صحيفــة "يديعــوت أحرونــوت"، إلــى أن 
"نتنياهــو، كان يفضــل أن يصــاب هــو بكورونــا، بــدال مــن ترامــب"، الفتــا إلــى الوصــف الــذي قــام بــه نتنياهــو 

إلصابــة ترامــب، باعتبارهــا "كارثــة ومصيبــة" بالنســبة إلســرائيل.
وأكــد المقــال أنــه كان مــن المفتــرض أن تخــرج سلســلة دراماتيكيــة وســريعة، مــن اتفاقيــات الســام 
بيــن "إســرائيل" وخمــس دول عربيــة، إلــى حيــز التنفيــذ، لــوال مــرض ترامــب، معتبــرا أن دولــة واحــدة مــن 

الــدول العربيــة الخمــس، علــى األقــل، كانــت ســتعتبر "مفاجــأة صادمــة".
ولم يأت سيغال على ذكر أسماء هذه الدول.

جلسة سرية جديدة لمحاكمة 'سلمان العودة'
ــة الشــيخ "ســلمان  ــة للداعي ــي الســعودية، جلســة محاكم ــة المتخصصــة ف ــة الجزائي ــدت المحكم عق

ــك بعــد توقــف دام عــدة أشــهر. العــودة"، وذل
وقالــت تغريــدة لحســاب "معتقلــي الــرأي"، إن المحكمــة أنهــت الجلســة، دون الكشــف عــن أي تفاصيــل 

. حولها
ولم تعلن السلطات السعودية كالعادة، أي تفاصيل حول المحاكمة وجلساتها.

فيمــا لفــت حســاب "معتقلــي الــرأي"، إلــى أن "الســلطات تعمــد مؤخــرًا إلــى إبقــاء المعتقــل فــي الريــاض 
بعــد جلســته فــي مــكان معــزول مــدة أســبوعين، كالحجــر الصحــي، ولكنهــا تمنــع عنــه تمامــًا االتصــاالت 

بالعائلــة".
وكانــت الســلطات الســعودية اعتقلــت "العــودة" يــوم 10 ســبتمبر/أيلول 2017 ضمــن حملة اعتقاالت شــملت 
عــددا مــن العلمــاء والناشــطين البارزيــن فــي البــاد، وســط مطالــب مــن شــخصيات بــارزة ومنظمــات دوليــة 

وإســامية بضــرورة إطاق ســراحهم.

المطبعون االماراتيون وزيارة األقصى تحت حراسة اليهود
أثــار دخــول وفــد تطبيعــي اماراتــي الــى مســجد االقصــى بحمايــة الشــرطة والمخابــرات االســرائيلية 

اســتهجان واســتنكار المقدســيين.
ــم يجــرؤوا  ــث ل ــات بحي ــن باللعن ــى المســجد مصحوبي ــرب ف ــه الع واســتقبل أهــل االقصــى، الصهاين

ــود. ــن اليه دخــول المســجد دون حراســة م
ولــم يســلم التطبيــع االماراتــي مــن هجمــات نشــطاء مواقــع التواصــل االجتماعــي، حيــث كتــب مؤمــن 
احمد:"الوفــود الخليجيــة التــي تــزور األقصــى بحمايــة الجيــش االســرائيلي، أال يخجلــون مــن خيانتهــم، إن 

طفــا فلســطيني حــاف يحمــل حجــرا أشــرف مــن األميــر فيكــم".
ــوا المســجد األقصــى تحــت  ــل اقتحم ــط، ب ــاداة الفلســطينيين فق ــوا بمع ــم يكتف ــرد الميكانيكي:"ل وغ

ــي". ــال الصهيون ــوات االحت ــن ق تأمي
ونشــر حســاب "نحــو الحريــة" هــذه التغريدة:"وفــد تطبيعــي مــن اإلمــارات يدنــس المســجد األقصــى 
وســط حمايــة مشــدّدة مــن الشــرطة اإلســرائيلية. عجبــي لقــوٍم يستســيغون الخيانــة كمــا يستســيغون 

شــرب المــاء.

وفد إسرائيلي برفقة وزير الخزانة األميركي يزور البحرين
وصــل وفــد إســرائيلي يرافقــه وزيــر الخزانــة األميركــي إلــى البحريــن، األحــد، فــي زيــارة تهــدف إلضفــاء 

الطابــع الرســمي علــى العاقــات الناشــئة وتوســيع التعــاون مــع منطقــة الخليــج الفارســي.
ويرافــق الوفــد فــي رحلتــه علــى متــن طائــرة تابعــة لشــركة طيــران العــال اإلســرائيلية وزيــر الخزانــة 
ــه إن المهمــة تهــدف إلــى "تعــاون اقتصــادي موســع بيــن  ــال مكتب ــذي ق األميركــي، ســتيف منوتشــين، ال

ــارات. ــن واإلم "إســرائيل" والبحري
وفــي حضــور منوتشــين بمطــار بــن غوريــون فــي تــل أبيــب، قــال آفيبيــر كويتــز المبعــوث األميركــي 
ــات فــي المجــاالت  ــا مشــتركا إلقامــة عاق فــي الشــرق األوســط إن "إســرائيل" والبحريــن ســتوقعان بيان
الســياحية والمصرفيــة والدبلوماســية.وتحدث فــي المطــار أيضــا مئيــر بــن شــبات مستشــار األمــن القومــي 

ورئيــس الوفــد اإلســرائيلي فقــال إن المحادثــات ســتركز علــى مجــاالت مثــل التمويــل والطيــران.


