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العصائب: استهتار االقليم ..تتمة
 باحترام وتبجيل للتضحيات التي قدمها ومازال يقدمها في طريق العز والجهاد.

إننــا نؤكــد اليــوم كمــا أكدنــا ســابقا ان الحشــد قــوة عســكرية عراقيــة رســمية ملتزمــة بكافــة األوامــر 
التــي تصــدر عــن القائــد العــام للقــوات المســلحة وتمــارس عملهــا وفــق الســياقات والقوانيــن التــي 
ــه  ــه ان ــة تشــكيالته وقيادت ــد الحشــد بكاف ــا يؤك ــة، كم ــة كاف ــة العراقي ــى المؤسســات األمني تســري عل
ليــس معنيــا بــأي صراعــات سياســية أو أحــداث داخليــة تجــري فــي البلــد، كمــا انــه ليــس مســؤوال عــن 
ــات مشــبوهة ونشــاط عســكري  ــام بعملي جهــات تســتخدم أســمه ألغــراض التشــويه والتســقيط والقي
غيــر قانونــي يســتهدف مصالــح أجنبيــة أو مدنيــة وطنيــة التنســجم مــع ثوابــت الدولــة وقــد أعلــن مــرارا 

وعبــر مواقــف رســمية براءتــه الكاملــة منهــا .
ــرأي  ــط االوراق وتضليــل ال ان محــاوالت أطــراف داخليــة وخارجيــة لزجــه بذلــك هــي محــاوالت لخل

العــام عــن دوره المشــرف والتاريخــي فــي حفــظ األرض والعــرض.
نتفهــم جيــدا حــرص المحبيــن لنــا والحريصيــن علــى ســمعتنا وننتظــر منهــم المزيــد مــن الدعــم 

والمســاندة واهلل الموفــق والمســتعان.
بــدوره اعتبــر نائــب رئيــس مفوضيــة حقــوق اإلنســان، علــي ميــزر ارســال قــوات مدججــة بالســالح 

الــى اماكــن عشــائرية عراقيــة خطــوة غيــر مدروســة.
ــة  ــن حماي ــن ع ــاد المجرمي ــي ابع ــل ف ــاد ح ــت بايج ــة اخفق ــة/ إن “الحكوم ــزر لـــ /المعلوم ــال مي وق
العشــائر وهــذه ســابقة خطيــرة جــدا”، مضيفــا أن “ارســال قــوات خاصــة مدربــة ومدججــة باالســلحة 

ــدا “. ــف تعقي ــد الموق ــه يزي ــدروس كون ــر م ــرف غي تص
وأوضــح، أن “الخطــوة مــن شــأنها أن تجعــل العشــائر تتكاتــف العتقادهــا انهــا تمــس العــادات والتقاليــد 
وبهــذا نكــون امــام اقتتــال بيــن الشــعب والمكلــف بحمايــة الشــعب”، مطالبــا “الحكومــة التصــرف بحكمــة 

وحــذر القنــاع العشــائر بتســليم المجرميــن”.
ــوة  ــن الماضــي بإرســال ق ــر االثني ــد أم ــي كان ق ــى الكاظم ــة مصطف ــس الحكوم ــى أن رئي يشــار ال
خاصــة مــن مكافحــة اإلرهــاب بإســناد مــن طيــران الجيــش بحثــا عــن الناشــط الــذي تعــرض لالختطــاف 

يــوم الســبت الماضــي مــن قبــل مجهوليــن فــي مدينــة الناصريــة. 
مــن جهتــه حــذر المحلــل السياســي محمــد جاســم الســاعدي، مــن محــاوالت تشــويه الصــورة 
الحقيقيــة للحشــد الشــعبي عبــر مخطــط أميركــي الســتهدافه، الفتــا الــى ان واشــنطن تحــاول الصــاق 

ــن اجــل اســتهدافه عســكريا. ــا العســكرية وســفارتها بالحشــد الشــعبي م ــم باســتهداف ارتاله الته
وقــال الســاعدي لـــ /المعلومــة/، ان “قيــام الجهــات السياســية بدعــوة الحشــد الشــعبي الــى الهــدوء 
ــأن الحشــد هــو مــن يســتهدف  ــا ب ــراف رســمي مــن قبله ــة، فهــي اعت ــم تكــن خطــوة موفق ــزام ل وااللت

ــة وســفارة واشــنطن فــي ببغــداد”. ــال األميركي االرت
ــر السياســي ضــد  ــة واســتخباراتها ادلجــة الفك ــر وســائلها اإلعالمي ــارس عب ــركا تم وأضــاف ان “امي
الحشــد الشــعبي، والتصــاق التهــم بــه، مــن اجــل اســتهدافه عســكريا، وكذلــك اتهامــه بــأي عمــل هجومــي 

ضــد البعثــات الدبلوماســية”.
وأوضــح ان “ازالم واشــطن مــن داعــش ومخابراتهــا قــد تعمــل علــى اجــراء بعــض العمليــات االجراميــة 
ضــد البعثــات الدبلوماســية مــن اجــل اتهــام الحشــد الشــعبي بتنفيذهــا، بهــدف تأجيــج الطبقــة السياســية 
ضــد الحشــد وتحقيــق الهــدف األول لواشــنطن وهــو حــل الحشــد الشــعبي، وقــد تكــون هنــاك مقايضــة 

سياســية تنــص علــى خــروج القــوات األميركيــة مــن العــراق مقابــل تفكيــك الحشــد”. 

الفصائل الفلسطينية : قرار ..تتمة
وأعلــن رئيــس المكتــب السياســي لحركــة »حمــاس« إســماعيل هنيــة، امــس الجمعــة، أن الحركــة 
ســوف تعقــد اجتماعــًا خاصــًا بشــأن التفاهمــات مــع حركــة »فتــح«، للبحــث عــن »ســبل اســتكمال الحــوار 

علــى المســتوى الوطنــي فــي المســارات كافــة«.
ــك  ــرار، وذل ــر عــن »إرادة وتوجــه وق ــة، إن هــذه الحــوارات تعبّ ــان، امــس الجمع ــي بي ــة ف ــال هني وق
استشــعاراً بالخطــر المشــترك الــذي يتهــدد القضيــة الفلســطينية، وقناعــة راســخة بتكريــس مبــدأ 
الشــراكة فــي بنــاء المؤسســات الفلســطينية الناظمــة لشــعبنا فــي الداخــل والخــارج فــي إطــار منظمــة 
ــادة  ــة الموحــدة لقي ــادة الوطني ــر القي ــة وغــزة، وعب ــي الضف ــر الفلســطينية ومؤسســات الســلطة ف التحري

ــعبية«. ــة الش المقاوم
القاعــدة  اهتمامــًا اســتثنائيًا، خاصــًة وأن  الوطنيــة  الوحــدة  أولــت »تحقيــق  وأكــد أن »حمــاس« 
السياســية للحــوار الجــاري انطلقــت مــن الموقــف الفلســطيني الموحــد، برفــض صفقــة القــرن وخطــة 
الضــم ومســار التطبيــع، وســبل مواجهــة هــذه التحديــات الخطيــرة ميدانيــًا وسياســيًا فــي إطــار بنــاء جبهــة 
فلســطينية موحــدة تتصــدى للتهديــدات االســتراتيجية التــي تحيــط بقضيتنــا الفلســطينية، وتســتهدف 

ــن«. ــي القــدس واألرض والالجئي ــة ف ركائزهــا األساســية المتمثل
ــي  ــح يأت ــة فت ــي حرك ــع اإلخــوة ف ــم م ــى أن »التفاه ــة إل ــب السياســي للحرك ــس المكت وأشــار رئي
لتمهيــد الطريــق أمــام الحــوار الوطنــي الشــامل، والــذي يشــكل اإلطــار الجامــع لمخرجــات الحــوار ومآالتــه 
النهائيــة فــي الملفــات المركزيــة، والتــي ســتعرض لالعتمــاد فــي اجتمــاع خــاص لألمنــاء العاميــن 

ــل«. للفصائ
وفــي هــذا الســياق، تنطلــق فــي العاصمــة القطريــة الدوحــة لقــاءات رفيعــة المســتوى بيــن قيــادات 

ــة. ــد المصالحــة الوطني الفصائــل الفلســطينية فــي مســعى لتأكي

وضع حجر االساس ..تتمة
بعد 18 كم شمال غرب مدينة بندر عباس ، بجوار أكبر مصفاة في إيران.

ــاء يقــوم  ــواء حســين ســالمي ، خــالل مراســم وضــع حجــر األســاس أن مقــر خاتــم اإلنبي ــال الل وق
ــاة نفــط نجمــة  ــاء مصف ــة فــي البــالد واضــاف ان بن ــة التحتي ــرًا للبني ــر مــن 220 مشــروعًا كبي ــاء أكث ببن
الخليــج الفارســي ، التــي مكنــت البــالد مــن وقــف اســتيراد البنزيــن وباقــي المكثفــات الغازيــة االخــرى تــم 
انشــاؤه بجهــود مقــر خاتــم األنبيــاء ، وســتكون مصفــاة النفــط هــذه إنجــازًا قيمًــا آخــر فــي طريــق االكتفــاء 

الذاتــي واســتقالل وطننــا اإلســالمي.
وأضــاف: »ببنــاء مصفــاة لتكريــر النفــط فــي بنــدر عبــاس ، ســيتم تحقيــق االكتفــاء الذاتــي للبــالد 

ــادي«. ــتقالل االقتص واالس
وأوضــح ان مقــر خاتــم األنبيــاء للبنــاء كان فــي طليعــة مــن عمــل علــى كســر الضغــوط االقتصاديــة 
ــة  ــه الشــابة الملتزم ــى طاقات ــاد عل ــن خــالل االعتم ــوم ايضــا وم ــالد ، والي ــى الب ــروض عل ــر المف والحظ
ــال السلســلة  ــة أخــرى الكم ــي ، ســتضيف صفحــة ذهبي ــم الشــعب اإليران ــة مــن صمي ــة  النابع والثوري

القيمــة فــي صناعــة النفــط«.
بــدوره صــرح ســردار ســعيد محمــد ، قائــد مقــر خاتــم األنبيــاء للبنــاء التابــع للحــرس الثــوري ، فــي 
الحفــل أن بنــاء هــذه المصفــاة كان أحــد المطالــب الرئيســية لقائــد الثــورة االســالمية ، مشــيرًا إلــى أنــه 
فــي جميــع مراحــل تصميــم وبنــاء هــذه المصفــاة اإليرانيــة بالكامــل ســيجري التعــاون مــع الحكومــة حتــى 

نتمكــن مــن اســتخدام طاقاتنــا الوطنيــة الكاملــة لخدمــة تعزيــز اقتصــاد بلدنــا واســتقالله.

نيويورك تايمز: ترامب ..تتمة
علــى ســياق متصــل قــال »الري جونســون« المســاعد الســابق للشــؤون القانونيــة الدوليــة: انــه 

منطــق بســيط،وهو اذا كنــت بلــدا عضــوا فعليــك االشــتراك فــي الشــؤون المتعلقــة.
ان الــدور الكارثــي الدارة ترامــب هــو انفصامهــا عــن الحليــف االوروبــي، وهــي الــدول التــي لهــا هــدف 
واحــد مشــترك لتحييــد ســلوك ايــران المقلــق. فاميــركا ليســت الــى جانــب فرنســا وبريطانيــا والمانيــا 
وحســب بــل ان تقــف الــى جانــب روســية والصيــن كــي تفــرض العزلــة علــى ايــران، ولكــن واقــع الحــال 

هــي اميــركا التــي فرضــت العزلــة علــى نفســها.
ان ادارة ترامــب قــد قتلــت االتحــاد الــذي كان المجتمــع الدولــي يتمســك بــه حيــال ايــران، كمــا 

واذهبــت بفــر صــة رفــع عيــوب خطــة العمــل المشــترك، وجعلــت التفــاوض ممكنــا.

عدد الوفيات بفيروس ..تتمة
ــون  ــة حرجــة ويخضع ــي حال ــوا ف ــا مازال ــروس كورون ــن بفي ــن المصابي ــت: ان 4023 شــخصا م واضاف

ــزة. ــة المرك للعناي
ــة  ــد 19 خــالل 24 ســاعة الماضي ــروس كوفي ــن بفي ــن المصابي ــات م ــى تســجيل 207 وفي واشــارت ال

ــاة. ــة وف ــى 25222 حال ــات ال ــي عــدد الوفي ــع اجمال ليرتف

وقالــت المتحدثــة بأســم وزارة الصحــة انــه تــم اجــراء 3 مالييــن و879 ألــف و640 اختبــارا لتشــخيص 
اإلصابــة بفيــروس كوفيــد-19  فــي جميــع انحــاء البــالد.

واوضحــت ان محافظــات طهــران، اصفهــان، قــم، اذربيجــان شــرقي، خراســان جنوبي، ســمنان، قزوين، 
ــدران،  ــل، خوزســتان، كرمانشــاه، كيــالن، بوشــهر، زنجــان، ايــالم، خراســان رضــوي، مازن لرســتان، اردبي
البــرز، اذربيجــان غربــي، مركــزي، كرمــان، خراســان شــمالي، همــدان، ويــزد فــي حالــة حمــراء، ومحافظــات 

كهيكلويــة وبويراحمــد، جهارمحــال وبختيــاري، هرمــزكان، فــارس، وكلســتان فــي حالــة اســتنفار.

قائد الثورة االسالمية: تضحيات ..تتمة
واضــاف: ان ذكــرى الشــهداء وتضحياتهــم تمثــل كنــزا تاريخيــا يبعــث علــى االمــل والطمأنينــة و 
ــم الشــياطين  ــق اهــداف ســامية وال يخيفه ــة نحــو تحقي ــا التخــاذ خطــوات ثابت ــد اجيالن الشــجاعة عن

ــا. ــداء لن ــون الع ــن ينصب الذي
وصــرح ســماحة القائــد: ان جبهــة العــدل والحــق ســتحقق بعــون اهلل وبفضــل القــدرات التــي تتمتــع 

بهــا النصــر الكبيــر ان شــاء اهلل.

ظريف: الرئيسان روحاني ..تتمة
واكــد الوزيــر ظريــف، أن الســعودية لــم تقــدم فــي أي وقــت أي عــرض للســالم رفضتــه ايــران، مشــيرا 
الــى اقتــراح الرئيــس روحانــي فــي الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة »مبــادرة هرمــز للســالم«، التــي لــم 

تلــق أي ترحيــب فــي الســعودية.
وقــال الوزيــر ظريــف: اقتــرح رئيســنا العــام الماضــي فــي الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة »مبــادرة 
ــراح  ــى اقت ــا عل ــذي أرســل جواب ــك الســعودي، وال ــام بمراســلة المل ــذا القتراحــه ق ــز للســالم، وتنفي هرم
روحانــي إلــى أميــر الكويــت، وحتــى نحــن أجبنــا علــى رســالته تلــك«، موضحــا أن الســعودية تريــد مــن 

ــوا مــن ليســوا فــي صفهــا حتــى آخــر جنــدي أميركــي. األميركييــن أن يقاتل
وتابــع فيمــا يخــص اليمــن واتهامــات الريــاض باســتهداف ايــران للمملكــة بصواريــخ »مــن الواضــح أن 
الحكومــة الســعودية تقتــل الشــعب اليمنــي منــذ أكثــر مــن 5 ســنوات منــذ نيســان/ أبريــل 2015، وارتكبــت 
جرائــم حــرب وجرائــم ضــد اإلنســانية فــي اليمــن، وذلــك وفًقــا لجميــع المنظمــات الدوليــة. كمــا تتحمــل 
جميــع الــدول التــي تتعــاون معهــا، وخاصــة الواليــات المتحــدة وبعــض الــدول األوروبيــة التــي تبيــع أســلحة 
للمملكــة أو تشــاركها األعمــال العدائيــة، مخاطــر المشــاركة فــي جرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم حــرب 

فــي اليمــن«.
واكــد وزيــر الخارجيــة ان المشــاريع المشــتركة بيــن الجمهوريــة االســالمية فــي ايــران وروســيا 

ــارج. ــن الخ ــة م ــوط المفروض ــم الضغ ــا رغ ــام قدم ــى االم ــي ال تمض
ــى  ــا عل ــة وتمرده ــة األميركي ــة األحادي ــي مواجه ــران وموســكو ف ــن طه ــاون بي ــف: التع واضــاف ظري

ــب. ــة الجان ــة األهــداف أحادي ــي مواجه ــاال للتصــدي الناجــح ف ــد مث ــون يع القان
واوضــح: إننــا نقــدر الــدور الجــاد والبنــاء للغايــة لروســيا فــي الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة وكذلــك 

فــي مجلــس األمــن الدولــي.
وحــول تمديــد االتفــاق المبدئــي للتعــاون بيــن ايــران وروســيا قــال: ان لنــا مــع روســيا اتفاقــا للتعــاون 
يعــود للعــام 2001 وهــو اتفــاق يتــم تمديــده بصــورة آليــة وسنســعى حتــى نهايــة ســريان مفعــول االتفــاق 

لمواءمتهــا مــع الظــروف القائمــة ونقــوم فــي اطارهــا بتعريــف جميــع المشــاريع للتعــاون بيــن البلديــن.
مــن جانبــه اكــد وزيــر الخارجيــة الروســي ســيرغي الفــروف خــالل لمؤتمــر الصحفــي المشــترك مــع 
الوزيــر ظريــف فــي موســكو، أن موســكو وطهــران ترفضــان رفضــا قاطعــا المحــاوالت األميركيــة لفــرض 
حظــر علــى توريــد الســالح الــى ايــران. مشــيراً الــى أن روســيا وايــران تنويــان تطويــر التعــاون التجــاري 

رغــم الحظــر األميركــي.
ــل الشــاملة المشــتركة بشــأن  ــل الوضــع حــول خطــة العم ــع ناقشــنا بالتفصي ــروف: بالطب ــال الف وق
تســوية الوضــع المتعلــق بالبرنامــج النــووي اإليرانــي، وشــددنا علــى أن موســكو وطهــران، مثــل المجتمــع 
الدولــي بأســره، ترفضــان رفضًــا قاطعًــا مزاعــم الواليــات المتحــدة بفــرض حظــر ألجــل غيــر مســمى علــى 

توريــد األســلحة الــى ايــران.
واعتبــر الفــروف أن المحــاوالت األميركيــة إلعــادة حظــر مجلــس األمــن الدولــي ضــد ايــران »ليــس 

لهــا آفــاق«.
وأكــد وزيــر الخارجيــة الروســي ســيرغي الفــروف أهميــة منصــة أســتانا للتســوية الســورية، مذكــرا 

بالــدور البــارز الــذي لعبتــه الــدول الضامنــة لهــا فــي تشــكيل اللجنــة الدســتورية الســورية.
ــه  ــت إلي ــذي وصل ــدود ال ــق المس ــن الطري ــروج م ــتانا للخ ــة أس ــكيل منص ــم تش ــروف: »ت ــال الف وق
محــاوالت زمالئنــا األممييــن إلطــالق حــوار ســوري ســوري فــي جنيــف. وبعــد تأجيــل المفاوضيــن 
األممييــن اللقــاءات بيــن الحكومــة والمعارضــة دون بــروز أي أفــق لحــل هــذا الوضــع، اتفقــت روســيا وتركيــا 
وإيــران علــى االســتفادة مــن الفــرص المتوفــرة وتســخير اتصاالتهــا مــع مختلــف القــوى السياســية فــي 

ســوريا لتجــاوز هــذا المــأزق«.
ولفــت إلــى أن ثالثيــة أســتانة هــي صاحبــة مبــادرة مؤتمــر »الحــوار الوطنــي الســوري« فــي مدينــة 
سوتشــي الــذي تــوج ببيانــات أعربــت فيهــا الحكومــة والمعارضــة عــن التزامهمــا بتشــكيل اللجنــة 

ــي ســوريا. الدســتورية وإصــالح دســتوري ف

الخارجية: هزائم السعودية ..تتمة
ــة سياســاتها الفاشــلة  ــي مواصل ــات المتحــدة ف ــة النظــام الســعودي للوالي واضــاف: ان دعــم ومواكب
ــي  ــان الصهيون ــع الكي ــه م ــر عالقات ــعي لتطوي ــران، والس ــى اي ــوى عل ــوط القص ــرض الضغ ــة بف المتمثل
الغاصــب واعطــاء مليــارات الــدوالرات اتــاوة لالخريــن ومــن جيــب شــعب هــذا البلــد بالــذات، لــم تحقــق 

ــدول العربيــة. لهــم اي نتيجــة بــل حولــت الســعودية ايضــا الــى كيــان تافــه بيــن ال
وتابــع بالقــول: ان الهزائــم الميدانيــة والسياســية المســتمرة التــي منيــت بهــا الســعودية فــي اليمــن 
قــد دفعتهــا للهذيــان وتريــد مــن خــالل توجيــه االتهامــات لســائر الــدول للتهــرب مــن مســؤولية جرائــم 

حربهــا ضــد نســاء واطفــال اليمــن.

اليمن.. استهداف صاروخي ..تتمة
علــى صعيــد آخــر أدانــت الخارجيــة اليمنيــة بيــان واشــنطن بشــأن مطــار صنعــاء وتؤكــد أن العــدوان 
ــة األمريكــي ســتيف  ــر الخارجي ــب وزي ــى دعــوة نائ ــق المطــار، رداً عل الســعودي االميركــي هــو مــن أغل

بيجــن، لصنعــاء للتراجــع عــن إغــالق مطــار صنعــاء الدولــي أمــام الرحــالت األمميــة.
ــي  ــدوان الســعودي ـ اإلمارات ــف الع ــل أن تحال ــة تجاه ــة األميركي ــان الخارجي ــاء: بي وأوضحــت صنع
المدعــوم اميركيــاً، هــو مــن أغلــق مطــار صنعــاء الدولــي أمــام اليمنييــن وكل الرحــالت التجاريــة والمدنيــة 
منــذ أغســطس 2016، مــا أدى إلــى وفــاة عشــرات اآلالف مــن المرضــى وتقطــع الســبل بالطــالب والعائديــن 

مــن خــارج اليمــن ورجــال األعمــال وغيرهــم.
وأشــار الــى تجاهــل البيــان األميركــي، أن إغــالق مطــار صنعــاء الدولــي أمــام الرحــالت األمميــة، هــو 
نتيجــة مباشــرة النعــدام المشــتقات النفطيــة الالزمــة للمطــار بســبب اســتمرار احتجــاز تحالــف العــدوان 
ومواليــه لســفن المشــتقات النفطيــة ومنــع دخولهــا لمينــاء الحديــدة، مــا يهــدد بتوقــف كافــة القطاعــات 
الخدميــة وعلــى رأســها الصحــة واالتصــاالت والميــاه وارتفــاع تكاليــف النقــل والــذي بــدوره أدى الرتفــاع 

أســعار المــواد الغذائيــة.
ــى االضطــالع بمســؤوليتها كعضــو دائــم فــي مجلــس  ــة ال ــإدارة األميركي وجــدد المصــدر الدعــوة ل
األمــن الــذي يفتــرض بهــا رعايــة وتهيئــة أجــواء الســالم واألمــن فــي مختلــف أنحــاء العالــم ووقــف الدعــم 
األميركــي لتحالــف العــدوان وإنهــاء ســلوك الجــري وراء سياســة المصالــح التــي تنتهجهــا اإلدارة األميركيــة 

حاليــا.

المعارضة البحرينية ..تتمة
 موجهــًا ســؤااًل للحكومــة: هــل هــذا االعــالن ســيئ الصيــت مــع العــدو الصهيونــي هــو اتفاقيــة يجــب عرضهــا 

عليكــم؟ أو تــم تغييــر الصفــة لتالفــي ذلــك؟ رفــض اتفاقيــة أو إعــالن العــار مــن النــواب مطلــب شــعبي«.
ــي  ــي كل الوطــن العرب ــاء الشــهداء ف ــة لدم ــع خيان ــى أن التطبي ــة عل وشــدد ت المعارضــة البحريني
وفــي فلســطين، مســتدركًا »فلســطين لنــا مــن النهــر الــى البحــر واللــي مــش عاجبــوا عنــده المحيطــات 

يشــرب منهــا«.
ــًا بالفســاد،  ــذي يواجــه تهم ــي ال ــع يخــدم رئيــس وزراء االحتــالل الصهيون ــاق التطبي وذكــرت أنَّ اتف

ــه السياســية، نتنياهــو  ــد تنهــي حيات ــي وجــه 3 تهــم فســاد لنتنياهــو ق ــام الصهيون ــاًل: المدعــي الع قائ
بحاجــة لطــوق نجــاة ولــم يجــد أفضــل مــن العــرب الخليجييــن والتطبيــع معهــم كطــوق نجــاة يقــدم لــه 

ولزعيمــه ترامــب.
وحــذرت مــن التطبيــع الثقافــي مــع العــدو الصهيوني، مطالبــًا المثقفيــن البحرينيين بضــرورة مواجهته، 
وقالــت: نرفــض التطبيــع بــكل أشــكاله وفــي مقدمتــه التطبيــع الثقافــي، فــال تعــاون وال عالقــات ثقافيــة 

وهــذا للشــعراء واالدبــاء والكتــاب والمثقفيــن .. أنتــم واجهــة شــعب البحريــن فكونــوا بقــدر المســوؤلية.
وذكــرت أن مرحلــة تزويــر التاريــخ بــدأت عبــر إحــدى القنــوات التــي بثــت محتــوى تحريضــي ضــد 
الفلســطينيين، عندمــا صوَّرتهــم أنهــم يعتــدون علــى اليهــود وأن اليهــود كانــوا فــي موضــع الدفــاع، معلقــًا 
علــى األمــر، قائــاًل: هــل هنــاك وقاحــة مثــل ذلــك؟! مــا فشــلت بــه الحركــة الصهيونيــة علــى مــدى ســنوات 

لــن ينجــح بــه الــوكالء الجــدد«.

اميركا.. مشرعون ..تتمة
وأيــد العديــد مــن المشــرعين اآلخريــن بقــوة انتقــاال ســلميا للســلطة بعــد تعليقــات الرئيــس 

الجمهــوري أمــس األربعــاء، علــى الرغــم مــن عــدم انتقــاد أي منهــم لــه بشــكل مباشــر.
ــلمي  ــداول الس ــواب: »الت ــس الن ــي مجل ــن ف ــود الجمهوريي ــي تق ــيني الت ــز تش ــة لي ــت النائب وكتب
للســلطة منصــوص عليــه فــي دســتورنا وأساســي لبقــاء جمهوريتنــا. يــؤدي زعمــاء أميــركا اليميــن 

ويقســمون علــى احتــرام الدســتور. ســنلتزم بهــذا القســم«.
وفــي وقــت ســابق، قــارن الســيناتور الجمهــوري عــن واليــة يوتــا ميــت رومنــي تعليــق  ترامــب حــول 

تســليم الســلطة فــي البــالد بعــد االنتخابــات، مــع الوضــع فــي بيــالروس.

اختبار ناجح ألول ..تتمة
 تــم محليــا 100% وتعمــل المحركــة بالغــاز الطبيعــي و المــازوت مبينــا انــه ســيتم تركيبــه علــى القطــار 

خــالل شــهر .
واضــاف: ان اســتخدام هــذا المحــرك ســيوفر 70% مــن اســتعمال الغــاز وسيســاعد فــي تقليــل التلــوث 

لبيئي. ا
وتم كذلك اسدال الستار تصميم أول محرك ديزل وطني بقدرة اربعة االف حصان بخار.

اللواء سالمي: نهدف لالستشر ..تتمة
امــا قائــد القــوة البحريــة للجيــش االدميــرال حســين خانــزادي، فقــد كشــف عــن مراقبــة األســطول 
األميركــي منــذ بدايــة تحركــه مــن قواعــده البحريــة. وقــال: نراقــب أســطول البحريــة األميريكيــة اإلرهابــي 
ــًا: لقــد تتــم مراقبتهــم  ــون فيهــا حبالهــم عــن الرصيــف، مضيف ــة، ومنــذ اللحظــة التــي يفصل منــذ البداي
علــى طــول الطريق،حيــث تقــوم بحريــة جيــش الجمهوريــة اإلســالمية االيرانيــة اليــوم بالوســائل التــي 
جهــزت بهــا لالســتمرار بعمليــات الرصــد والمراقبــة مــن نقطــة الــى أخــرى حتــى دخــول منطقــة المحيــط 

الهنــدي.
واضــاف: فــي هــذه المنطقــة، تجــري عمليــات الرصــد بمزيــد مــن التركيــز واالهتمــام، ولــم تدخــل ايــة 
وحــدة أميركيــة الــى منطقــة الخليــج الفارســي منــذ األشــهر العشــرة الماضيــة، ألنهــم كانــوا قلقيــن للغايــة 
ــرد حاســم مــن قبــل القــوات  ــوا قلقيــن مــن ان يواجــه ســلوكهم ب ــراب مــن المنطقــة، وكان بشــأن االقت

المســلحة االيرانيــة.
ومضــى خانــزادي الــى القــول: إن االميــركان يتواجــدون عنــد نقطــة ثابتــة علــى بعــد 600-700 كيلومتــر 
تقريبًــا مــن الحــدود البحريــة للجمهوريــة االســالمية فــي ايــران، ويتخيلــون أنهــم بعيــدون عــن متنــاول 

أيدينــا، غيــر مدركيــن أنهــم تحــت رصدنــا لحظــة؛ بلحظــة.
واوضــح قائــد بحريــة الجيــش: ان الوجــود األميركــي فــي المنطقــة هــو لطمأنــة الــدول العميلــة، مضيفــا: 
ــة، ويتــم اســتقبال كل إشــارة مــن أي ســفينة، حتــى اســم  ــة للغاي ــة آمن ــاه الخاضعــة للســيادة اإليراني المي
قائــد الســفينة والفتــرة التــي مــرت بهــا ومــا هــي خصائصهــا موجــودة فــي قواعــد بياناتنــا ويتــم مشــاهدتها.
وبشــأن المنــاورات المشــتركة لقواتنــا البحريــة مــع دول أخــرى، قــال خانــزادي: تجــري حاليــا منــاورات 
القوقــاز 2020 ، والتــي تشــارك فيهــا عــدد مــن دول العالــم، بمــا فــي ذلــك ايــران حيــث توجــد اثنتــان مــن 
ــارس 2021(، نخطــط  ــي 20 م ــي الجــاري )ينتهــي ف ــام االيران ــة الع ــى نهاي ــن، وحت ــي بحــر قزوي ــا ف بوارجن

إلجــراء منــاورات بحريــة مشــتركة مــع دول أخــرى.
وبشــأن إطــالق صواريــخ مــن غواصــة غديــر، اوضــح خانــزادي أن الصــاروخ الــذي أطلــق مــن غواصــة 
غديــر يبلــغ مــداه حاليــا ضعــف مــداه الســابق، وقــال: قمنــا يــوم االربعــاء بتفقــد تصنيــع صاروخــي فاتــح 2 و3، 
حيــث تجــري حاليــا عمليــة صنــع الهيــاكل، کمــا ان صــاروخ فاتــح 4 يســتخدم نوعــا خاصًــا مــن محــركات 

الدفــع يعمــل بشــكل مســتقل عــن الهــواء )AIP( ويبقــى تحــت المــاء لفتــرة أطــول.
وحــول ادخــال معــدات جديــدة الــى ســالح البحريــة للجيــش ، قــال االدميــرال خانــزادي: شــهر 
ديســمبر/ كانــون االول المقبــل ســيكون شــهرا مثمــرا، حيــث ســيتم ازاحــة الســتار عــن المدمــرة »دنــا«، 
وكاســحة االلغــام »صبــا«، وراجمــة صواريــخ مدرعــة، كمــا ســيتم ازاحــة الســتار عــن اكبــر بارجــة حربيــة 
ايرانيــة وهــي اطــول مــن البارجــة خــارك بـــ 24متــرا ، وقــادرة علــى حمــل 7 مروحيــات وتتميــز بقــدرات كبيرة 

مثــل قــدرات الحــرب االلكترونيــة ومــزودة بصوريــخ ومســيرات والقيــام بعمليــات خاصــة.
مــن جانبــه كشــف قائــد القــوات البحريــة فــي حــرس الثــورة االســالمية االدميــرال تنكســيري 
معلومــات جديــدة عــن عمليــة الرصــد والمتابعــة التــي نفذتهــا الطائــرات المســيرة االيرانيــة لحاملــة 

الطائــرات االميركيــة »نيميتــز« والمجموعــة القتاليــة المرافقــة لهــا.
وقــال: ان عمليــة الرصــد جــرت بحــرا وجــوا وان هــذه المجموعــة لــم تدخــل منطقــة الخليــج الفارســي 

منــذ اكثــر مــن 10 اشــهر ومنــذ دخولهــا الــى المنطقــة برفقــة ثــالث بــوارج حربيــة.
واضــاف: إن قــوات حــرس الثــورة االســالمية رصــدت عبــور حاملــة الطائــرات األميركيــة، والمجموعــة 
القتاليــة المرافقــة وأجــرت معهــا اتصــاال وســألتها بعــض األســئلة، مؤكــدا أن القــوات األميركيــة تجاوبــت 

مــع القــوات اإليرانيــة وأجابــت عــن أســئلتها بالكامــل.
وشــدد االدميــرال تنكســيري علــى أن المنطقــة ملــك لنــا ونحــن نراقبهــا علــى مراحــل عــدة للوصــول 
الــى نقطــة ثابتــة، وقــال: »فعلنــا ذلــك فــي مضيــق هرمــز وجــزر نازعــات وعنــد نقطــة اســتقرارهم«. لدينــا 

ســيطرة كاملــة عليهــم مــن وقــت الوصــول اإلــى وقــت المغــادرة.
وقــال: »ال فــرق بيــن وجــود وغيــاب األميــركان فــي منطقــة الخليــج الفارســي«، قائــال: »األميركيــون 
ــيطر  ــا نس ــي أنن ــذا يعن ــاك فه ــدون هن ــا يتواج ــم عندم ــي ، ألنه ــج الفارس ــي الخلي ــوا ف ــب أن يكون يج

ــم بالكامــل. عليه
وأكــد قائــد البحريــة فــي حــرس الثــورة االســالمية: الخليــج الفارســي بأكملــه تحــت مراقبتنــا 
واســتطالعنا، بحيــث يكــون لدينــا والقــوات الجويــة طائــرات بــدون طيــار فــي ســماء الخليــج الفارســي 

ــل. ــيطرتنا بالكام ــت س ــا تح ــتمرار ونضعه ــة باس ــب المنطق ــار، ونراق ــل نه لي
ــي  ــط ف ــرة للمحي ــفن عاب ــا س ــيكون لدين ــب س ــتقبل القري ــي المس ــيري: ف ــرال تنكس ــال االدمي وق
منظمــة القتــال البحريــة للحــرس. مضيفــًا أنــه ســيتم بنــاء ســفن عابــرة للمحيــط بطــول 65 متــرًا فــي 

ــر. ــرات هليكوبت ــا أيضــا حمــل طائ ــي يمكنه ــي ، والت ــوري اإليران ــة للحــرس الث ــة التابع البحري

طهران: للسعودية ماض ..تتمة
ــة  ــارز االخــر الجــراءات الســعودية االقليمي ــال الب ــي االمــم المتحــدة، ان المث ــران ف ــدوب اي ــع من وتاب
المزعزعــة لالســتقرار، هــي مجازرهــا وممارســاتها التعســفية فــي عدوانهــا المســتمر منــذ 6 اعــوام علــى 
ــدارس  ــازل والمســاجد والم ــر المن ــال وتدمي ــل النســاء واالطف ــن قت ــم تســفر ســوى ع ــي ل ــن والت اليم

ــراس. ــزاء واالع ــى اســتهداف مراســم الع والمستشــفيات وحت
واضــاف: ان هــذه الجرائــم بحــق االطفــال اليمنييــن كانــت قاســية الــى الحــد الــذي حــدا بمنظمــة 
ــه تــم  ــم، رغــم ان ــال فــي العال ــة لالطف ــدول القاتل ــى ادراج الســعودية ضمــن قائمــة ال االمــم المتحــدة ال

الحقــا شــطب اســمها مــن هــذه القائمــة الســباب غيــر مهنيــة معروفــة تمامــا.
وقــال تخــت روانجــي: رغــم كل هــذه الجرائــم التــي ارتكبتهــا الســعودية فــي انتهــاك صريــح للقوانيــن 
الدوليــة والتــي تســتوجب مســؤولية دوليــة عليهــا، مازالــت تواصــل فــي خطــوة الانســانية تمامــا اســتخدام 

اداة المجاعــة كاســلوب حربــي وكذلــك منــع ارســال الوقــود والغــذاء والــدواء الــى شــعب اليمــن.
وكان الملــك الســعودي قــد وجــه فــي كلمتــه االربعــاء امــام الجمعيــة العامــة لالمــم المتحــدة اتهامــات 
فارغــة للجمهوريــة االســالمية بزعــم انهــا تتخــذ سياســات تخريبيــة ومثيــرة للتوتــر فــي منطقــة غــرب 

اســيا وتتدخــل فــي شــؤون الــدول العربيــة، حســب ادعائــه.


