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طهران: ليدرج األوروبيون ..تتمة
وأضــاف خطيــب زادة: ان هــذه المعاييــر المزدوجــة، تشــير الــى انعــدام الصــدق لــدى هــذه المجموعــة مــن الــدول 

فــي  دعــم حقــوق االنســان، واالســتغالل السياســي لهــذا المفهــوم.
وفــي الختــام، صــرح المتحــدث باســم الخارجــي االيرانيــة، ان تطويــر ورفــع مســتوى حقــوق االنســان علــى الصعيــد 
الوطنــي واالقليمــي والدولــي فــي إطــار االلتزامــات الدينيــة والقانونيــة الداخليــة والمعاهــدات الدوليــة، هــو مــن االولويــات 
الدائمــة للجمهوريــة االســالمية االيرانيــة، وقــد أثبتــت هــذا االمــر فــي العمــل. وفــي ذات الوقــت فهــي تنصــح بعــض 
الــدول االوروببيــة التــي بصــدد طــرح نواياهــا فــي إطــار االتحــاد االوروبــي، بــأن تــدرج علــى جــدول اعمالهــا المتابعــة الجادة 

لتحســين حقــوق االنســان لديهــا ولــدى حلفائهــا االقليمييــن.

3204 إصابات جديدة ..تتمة
ــى  ــات ال ــي عــدد الوفي ــع اجمال ــد 19 ليرتف ــروس كوفي ــن بفي ــاة مــن المصابي ــة وف ــى تســجيل 172 حال واشــارت ال

ــاة. ــة وف 25394 حال
واشــارت المتحدثــة بأســم وزارة الصحــة االيرانيــة الــى اجــراء 3 مالييــن و905 ألــف و352 اختبــارا لتشــخيص اإلصابــة 

بفيــروس كوفيــد-19  فــي جميــع انحــاء البــالد.
واوضحــت ان محافظــات طهــران، اصفهــان، قــم، آذربيجــان شــرقي، خراســان جنوبــي، ســمنان، قزويــن، لرســتان، 
اردبيــل، خوزســتان، كرمانشــاه، كيــالن، بوشــهر، زنجــان، ايــالم، خراســان رضــوي، مازنــدران، البــرز، آذربيجــان غربــي، 
ــة وبويراحمــد، جهارمحــال  ــة حمــراء، ومحافظــات كهيكلوي ــزد فــي حال مركــزي، كرمــان، خراســان شــمالي، همــدان، وي

وبختيــاري، هرمــزكان، فــارس، وكلســتان فــي حالــة انــذار.

منظمة الحج :االيفاد للعمرة ..تتمة
واوضــح بــان شــروط الجمهوريــة االســالمية تتمثــل فــي؛ ضمــان امــن وراحــة وكرامــة الحجــاج االيرانييــن وتدشــين 
ــي للمواطنيــن االيرانييــن حيــن تواجدهــم فــي الســعودية،  ــم الدعــم القنصل ــح لتقدي ــة مصال ــة او مكتــب رعاي قنصلي

وســوف لــن يتــم االيفــاد حتــى تحقيــق هــذه الشــروط.  
وصــرح رئيــس منظمــة الحــج والزيــارة االيرانيــة بــان المســجلين فــي البــالد الداء العمــرة يبلــغ االن 5 مالييــن و 

800 الــف.

النجباء : المقاومة أثمرت جهودها ..تتمة
ــكل مواطــن  ــة ل ــاة الحــرة الكريم ــن الحي ــن وتأمي ــى بســط االم ــرض عل ــة بف ــح الحكوم ــف الفت ــا تحال ــدوره دع ب

ــي. عراق
ذكــر بيــان للتحالــف تلقتــه ” النجبــاء نيــوز”  “نتيجــة لمــا يقــع مــن أحــداث ومواقــف داخليــة ومايحيــط بالعــراق 
مــن ظــروف غيــر اعتياديــة، نــرى ضــرورة ان نؤكــد مــرة اخــرى علــى ماذكرنــاه فــي بياننــا المــؤرخ فــي 11 محــرم الموافــق 

31/8 وندعــو الــى مايلــي:
ــق المناخــات  ــة وخل ــة الدول ــادة هيب ــة وهــي بســط االمــن واع ــذه الحكوم ــى له ــزام بالمهمــة االساســية االول 1-الت

ــة. ــة وعادل ــرة حــرة ونزيه ــات مبك المناســبة الجــراء انتخاب
ــاة الحــرة الكريمــة  ــى بســط االمــن وتأميــن الحي ــادرة عل ــة الق ــة العادل ــاء الدول ــار بن ــار ســوى خي 2-نؤكــد ان الخي

ــكل مواطــن عراقــي. ل
3-ندعــو القضــاء واالجهــزة االمنيــة الــى الوقــوف بحــزم وقــوة وانهــاء مسلســل الخطــف واالغتيــاالت واثــارة الرعــب 
ــع  ــاون م ــع التع ــى الجمي ــط االوراق ويجــب عل ــارة الفوضــى وخل ــد اث ــة تري ــاد اثم ــه اي ــف خلف ــذي تق ــاس وال ــن الن بي

الجهــات المختصــة مــن اجــل القضــاء علــى هــذه االعمــال االجراميــة.
ــات الدبلوماســية والمؤسســات الرســمية وان هــذه االعمــال  ــا الي عمــل يســتهدف البعث ــا وادانتن ــن رفضن 4- نعل

ــرة. ــة وضــرب لهيبتهــا وهــو امــر مرفــوض ويــؤدي إلــى نتائــج خطي اضعــاف للدول
5- ان الحشــد الشــعبي هــو المدافــع عــن العــراق ووحدتــه وســيادته جنبــًا الــى جنــب القــوات المســلحة واالجهــزة 
ــزام  ــي االلت ــى ف ــاًل اعل ــم مث ــا عرفناه ــوا كم ــى ان يكون ــعبي ال ــد الش ــي الحش ــا ف ــو ابناءن ــا ندع ــه فانن ــة وعلي االمني

ــان المقــدس. بالقانــون واالبتعــاد عــن كل مايســيء الــى صــورة هــذا الكي
6 – وعلــى الجميــع توخــي الدقــة وعــدم اطــالق التهــم جزافــًا الن االرهــاب وازالم النظــام الســابق والمجاميــع 

المنحرفــة واعــداء العــراق تســعى دائمــًا لخلــط االوراق.
وأكــد تحالــف الفتــح ان “هدفنــا وواجبنــا حفــظ مصلحــة العــراق والعراقييــن والدفــاع عــن وحدتــه وســيادته وامنــه 

واســتقراره وازدهــاره وتقدمــه”.
مــن جهتــه نفــى مكتــب رئيــس الحكومــة العراقيــة األســبق نــوري المالكــي، امــس الســبت، وجــود تحرك عســكري 

لإلطاحــة برئيــس الحكومــة العراقيــة مصطفــى الكاظمي.
وقــال هشــام الركابــي مديــر مكتــب المالكــي فــي تغريــدة علــى »تويتــر«: »لــم يعــرض الكاظمــي فــي اللقــاء )اجتمــاع 

الكاظمــي مــع الكتــل السياســية قبــل أيــام( أيــة تســجيالت أو وثائــق تتحــدث عــن مــا يشــاع أنــه تحــرك لإلطاحــة بــه”.
وأضــاف، أن »ماذكرتــه قناتــا العربيــة والحــرة عــار عــن الصحــة تمامــا، ألن الجميــع حريــص علــى االســتقرار بعيــدا 

عــن إربــاك األوضــاع وإضعــاف الدولــة”.
مــن جهتــه قــال عدنــان األســدي النائــب عــن ائتــالف دولــة القانــون الــذي يتزعمــه نــوري المالكــي، إن »مــا ذكرتــه 
ــار عــن  ــة الكاظمــي، ع ــوده المالكــي وهــادي العامــري لإلطاحــة بحكوم ــة عــن وجــود تحــرك عســكري يق ــاة العربي قن

الصحــة ولــم يعــرض فــي اللقــاء أيــة أدلــة”.
ــن  ــد ع ــي وتبتع ــعب العراق ــدم الش ــة ال تخ ــة حكوم ــاء أي ــري( إذا أرادا إنه ــي والعام ــن )المالك ــاف، أن »الرجلي وأض

ــكري«. ــرك عس ــى تح ــان ال ــودة وال يحتاج ــتورية موج ــه الدس ــان وآليات ــية فالبرلم ــه األساس مصالح
مــن جهتــه اعتبــر القيــادي فــي جبهــة االنقــاذ والتنميــة، حــازم الجنابــي، امــس الســبت، أن المكــون الســني فــي 

العــراق ليــس لديــه زعامــة سياســية منــذ 17 عامــا.
ــه وانمــا هنــاك  وقــال الجنابــي لـــ /المعلومــة/ إن “الحديــث عــن وجــود زعامــات لــدى المكــون الســني ال اصــل ل
ممثليــن مــن كيانــات سياســية للمكــون الســني”، مضيفــا أن “هــؤالء الممثليــن ال يمكنهــم اصــال الضغــط علــى رئيــس 

الحكومــة مصطفــى الكاظمــي العــادة النازحيــن”. وأشــار الــى أن “حــال المكــون الســني مــن ســيء الــى اســوأ”.
ــدن  ــف الم ــكيل “تحال ــوى تش ــن الق ــة م ــالن مجموع ــد إع ــك بع ــضي، وذل ــن التش ــنية م ــاحة الس ــي الس وتعان

المحــررة”.
والتحالــف الجديــد بزعامــة السياســي خميــس الخنجــر، يشــكو مــن اســتئثار جهــة ســنية أخــرى بقيــادة رئيــس 
ــنة بالحكومــة الجديــدة  البرلمــان محمــد الحلبوســي علــى قــرار المكــون، ومــن ثــم الســيطرة علــى اســتحقاقات السُّ

برئاســة مصطفــى الكاظمــي.

زيادة 29 ألف برميل ..تتمة
واضــاف خواجــوي امــس الســبت: وفقــا للخطــة التــي أقرهــا مجلــس إدارة شــركة النفــط الوطنيــة اإليرانيــة ، فــي 
النصــف األول مــن عــام  2020، يتعيــن علــى شــركة »فــالت القــارة« اإليرانيــة تشــغيل 29 بئــرًا بمــا فــي ذلــك إعــادة حفــر 
بئريــن و صيانــة 20 بئــر و أكمــال 7 ابــار، وتشــير مراجعــة األداء لهــذه الفتــرة إلــى تحقيــق 117٪ مــن البرنامــج المعلــن.

فــي النصــف األول مــن عــام 2020 ، نجحــت الشــركة اإليرانيــة فــي اســتكمال 4 آبــار إلعــادة الحفــر واصــالح وصيانــة 26 
بئــرًا و تحصيــن 4 ابــار، حيــث بلــغ معــدل تحقيــق الخطــط المعلنــة للحفــر فــي النصــف األول مــن العــام الماضــي ٪75.

محلل اميركي: العقوبات ..تتمة
الــى ذلــك وصــف »اســتيفان وولــت« االكاديمــي فــي مجــال العالقــات  الدوليــة، وصاحــب نظريــة »معادلــة التهديــد« 
ــر  ــة وغي ــران بالخيالي ــة ضــد اي ــات الدولي ــادة العقوب ــركا حــول إع ــة امي ــر خارجي ــر، ادعــاءات وزي ــى تويت ــة عل ــي مدون ف

الحقيقيــة.
وكتبــت »اســتيفان«: إن عناويــن االخبــار يعلنهــا بومبيــو، وهــي مســبقا ترتبــط بعــودة العقوبــات بشــكل اتوماتيكــي. 
فهــو  يعلــن عــن؛ 1 ـ فريــق كــرة القــدم االميركــي للرجــال فائــز فــي المســابقات  الدوليــة الماضيــة. 2 ـ ان نظريــة 

ــة. 3 ـ اميــركا ســتفتح ســفارة فــي اتالنتيــس. فلوشيســتون حقيقي
فاالشــارة الــى نظريــة »فلوشيســتون« وكذلــك »اتالنتيــس«، تاكيــدا علــى ادعــاء االدارة االميركيــة بخصــوص احيــاء 
العقوبــات الدوليــة ضــد ايــران. اذ ان علمــاء علــم الكيميــاء والوثائــق  التاريخيــة انكــرت صحــة وجــود »فلوشيســتون« 

و«اتالنتيــس«.
ويأتــي الســخرية مــن ادعــاءات وزيــر خارجيــة اميــركا فــي اعــادة العقوبــات الدوليــة ضــد ايــران فــي وقــت كانــت 
واشــنطن بوســت قــد كتبــت بهــذا الخصــوص: فــي الوقــت الــذي تعلــن اميــركا االحــد الماضــي انهــا مســتعدة تنفيــذ 
ــم  ــيئا ل ــكل وكأن ش ــت بش ــنطن، وتصرف ــراء واش ــت  اج ــدول عارض ــع ال ــران فجمي ــد اي ــة ض ــات الدولي ــع العقوب جمي

يحصــل.
علــى نفــس الســياق، شــدد مســاعد وزيــر خارجيــة روســية »ســيرغي ريابكــوف« علــى ان العقوبــات الجديــدة التــي 

فرضتهــا اميــركا علــى ايــران ليــس لهــا اي تاثيــر سياســي او اقتصــادي علــى التعــاون بيــن موســكو وطهــران.
فيمــا افــادت وكالــة »اينترفكــس« الروســية بهــذا المجــال ان اميــركا وضعــت عقوبــات جديــدة احاديــة الجانــب ضــد 

مؤسســات ايرانيــة.
وفــي اشــارة الــى هــذا االجــراء، شــدد »ريابكــوف« علــى ان »ان موســكو ســتتخذ اجــراءات ضروريــة لتحمــي نفســها 

قبــال التاثيــرات االحتماليــة للعقوبــات االميركيــة بالتنســيق مــع ايــران«.
ــدة ضــد  ــة جدي ــات دولي ــال عقوب ــر، مســاعي ادارة ترامــب العم ــي تقري ــة »اســبوتنيك« الروســية ف ــت وكال ووصف
طهــران، بالرغــم مــن خروجهــا مــن خطــة العمــل المشــترك، بالعمــل الــذي ال طائــل منــه مضيفــة، ان سياســة الضغــوط 

القصــوى قــد فشــلت فــي اخضــاع ايــران.

التصنيع العسكري لحرس ..تتمة
 وهــو مــن الصواريــخ التــي صنعهــا تصنيعنــا العســكري بتقنيــات راقيــة مــن قبيــل اســتخدام أليــاف الكاربــون فــي 

غــالف الصــاروخ ومحــرك »زهيــر« الجديــد بهيــكل مــن المــواد المركبــة غيــر الفلزيــة.
ويخفــف اســتخدام أليــاف الكاربــون فــي غــالف صــاروخ »رعــد 500« مــن الضغــط واالهتــزاز الناجــم عــن اللحظــات 
االولــى مــن اإلطــالق، حيــث تفيــد المعلومــات المنشــورة عــن هــذا الصــاروخ، انــه يتحمــل ضغــط 100 جــو ودرجــة حــرارة 

3 آالف درجــة ســانتيغراد.
كمــا ان اســتخدام أليــاف الكاربــون ومــواد غيــر فلزيــة فــي الصــاروخ، تســاهم فــي الحــد مــن قــدرة الــرادارات علــى 

اكتشــافه، ممــا يجعلــه قــادرا علــى تجــاوز منظومــات الدفــاع الصاروخيــة بســهولة.
والميــزة االخــرى فــي اســتخدام أليــاف الكاربــون، تتمثــل فــي تخفيــف وزن الصــاروخ وإكســابه ســرعة أكبــر، 
ــزي، فــإن صــاروخ  ــادة مــدى الصــاروخ، وبالمقارنــة مــع صــاروخ »فاتــح110« والــذي اســتخدم فيــه الغــالف الفل وبالتالــي زي

ــر. ــى 500 كيلومت ــل ال ــر، ليص ــداه 200 كيلومت ــا ازداد م ــح110«، فيم ــاروخ »فات ــف ص ــزن نص ــد 500« ي »رع

الرئيس روحاني: االدارة ..تتمة
واشــار الرئيــس روحانــي الــى أن المفتــرض للشــعب االيرانــي ان يعيــش خــالل الســنوات الثــالث االخيــرة حيــاة 
أكثــر رخــاء وان تكــون االســعار اقــل ممــا هــي عليــه اآلن، وقيمــة الــدوالر تكــون بشــكل معقــول، لكــن جرائــم البيــت 
االبيــض حالــت دون ذلــك ، مؤكــدا ان ايــران متمســكة بمواقفهــا، واذا كانــت طهــران تقــول الحــق وال يؤيدهــا اال دولتــان 
او ثالثــة فــان اميــركا اليــوم هــي التــي التحظــى اال بتاييــد دولتيــن او ثالثــة. واثــق مــن أن االدارة االميركيــة ستستســلم 

يومــا أمــام الشــعب االيرانــي، وان هــذا الشــعب ســينتصر.
وفــي جانــب آخــر مــن تصريحاتــه أعلــن الرئيــس روحانــي عــن تشــديد االجــراءات لمكافحــة كورونــا فــي طهــران 
والمــدن الكبــرى ، وقــال: علينــا أن نعلــن للمواطنيــن أنــه يجــب تشــديد القواعــد واالجــراءات فــي مكافحــة كورونــا فــي 

طهــران.
وشــدد علــى ضــرورة عــدم التهــاون مــع مــن ال يرتــدي كمامــة؛ يجــب تقديــم الخدمــات لمــن يضــع الكمامــة فقــط.. 

ســيتم التعامــل بحــزم مــع الذيــن يقدمــون الخدمــات لمــن ال يضعــون الكمامــات.
وتابــع قائــال: ســيتم تنفيــذ االجــراءات الجديــدة فــي العاصمــة طهــران بعــد مناقشــتها فــي اجتمــاع لجنــة مكافحــة 

كورونــا. وقــد تنفــذ هــذه االجــراءات فــي المــدن األخــرى أيضــًا.

صنعاء والحديدة ومناطق ..تتمة
واكــدت بيانــات صــادرة عــن الوقفــات، التمســك بالقضيــة المركزيــة لألمــة والرفــض القاطــع ألي شــكل مــن أشــكال 

التطبيــع التــي تهــرول األنظمــة الذليلــة مــع العــدو الصهيونــي.
كمــا شــهدت مديريــات محافظــة الحديــدة اليمنيــة، وقفــات احتجاجيــة منــددة باســتمرار جرائــم العــدوان الســعودي 

- اإلماراتــي واحتجــاز ســفن المشــتقات النفطيــة ورافضــة للتطبيــع مــع كيــان العــدو الصهيونــي.
وأشــار المشــاركون بحضــور القائــم بأعمــال المحافــظ »محمــد عيــاش قحيــم« ووكيــل أول المحافظــة أحمــد مهــدي 
البشــري إلــى أهميــة االصطفــاف والوقــوف صفــًا واحــدًا دفاعــًا عــن الوطــن وأمنــه واســتقراره، مؤكديــن الصمــود والثبــات 

والتالحــم واالصطفــاف فــي مواجهــة العــدوان وتصعيــده علــى المحافظــة.
وأشــارت بيانــات صــادرة عــن الوقفــات التــي أقيمــت تحــت عنــوان »قــوى العــدوان تصعــد فــي الحديــدة بتوجيهــات 
أمريكيــة بريطانيــة » إلــى أن ذكــرى 21 ســبتمبر ثــورة تحريــر مــن التبعيــة والوصايــة لقــوى الطغيــان واالســتكبار العالمــي 

وأعــادت لليمــن االعتبــار واســتقالل القــرار والحفــاظ علــى هويتــه اإليمانيــة.
وأوضحــت أن العــدوان حــاول إجهــاض الثــورة وفشــل فــي تركيــع اليمنييــن الذيــن ســطروا مالحــم الفــداء والصمــود 

خــالل ســت ســنوات مــن االنتصــارات.
ولفتــت البيانــات الــى دور الشــعب اليمنــي فــي إفشــال مخططــات العــدوان الغاشــم وإنجــاح الثــورة وتقديــم قوافــل 

العطاء.
مــن جانبــه قــال رئيــس مجلــس الــوزراء اليمنــي د. عبــد العزيــز بــن حبتــور إنه”قبــل ثــورة 21 ســبتمبر كان الكثيــر 

مــن المســؤولين فــي الدولــة يبــدؤون مهامهــم اليوميــة فــي الســفارات”.
وأضــاف بــن حبتــور فــي الذكــرى السادســة لـــ ثــورة 21 ســبتمبر أن “ثــورة 21 ســبتمبر هــي ثــورة شــعبية يمنيــة لــكل 
أبنــاء الشــعب اليمنــي بــكل فئاتــه وأن الواقــع أثبــت زيــف ادعــاءات العــدوان بــأن ثــورة 21 ســبتمبر هــي ثــورة طائفيــة، 

واليــوم هنــاك تكافــؤ فــي الفــرص بيــن مختلــف المواطنيــن”.
ــع  ــدار مــن خــارج الصــاالت، وتتب ــت ت ــي عــام 2013 كان ــي الحــوار الوطن ــرق المشــاركة ف ــى أن”بعــض الف وأشــار إل

ــفارات”. ــرة للس مباش
ولفــت بــن حبتــور إلــى أنــه”كان هنــاك تعمــد قبــل ثــورة 21 ســبتمبر لتدميــر المؤسســة العســكرية وتحويلهــا إلــى 
شــظايا وكأنهــم يمهــدون ليــوم العــدوان”، موضحًــا أن”بعــض الســفراء قالــوا بشــكل واضــح، لمــاذا تحتاجــون لصواريــخ 

بعيــدة المــدى وســكود وغيرهــا؟ ال حاجــة لكــم ألكثــر مــن الشــرطة”.
وكشــف رئيــس الحكومــة بــن حبتــور أن”قــادة أطــراف الحــوار كانــوا يجتمعــون فــي بيــت عبــد ربــه، ولكــن ممنــوع 
أن يجتمعــوا دون حضــور علــي محســن األحمــر وحميــد األحمــر والســفير األمريكــي”، مؤكــدًا أن “هيمنــة األمريكييــن 

وصلــت إلــى أن يبحثــوا مــع النظــام الســابق عــن مســار معيــن للوصــول إلــى التطبيــع مــع العــدو اإلســرائيلي”.
وأوضــح أن”اختيــار األميركييــن لبعــض الشــخصيات كــي تكــون فــي رئاســة الحكومــة، كان علــى أســاس ارتبــاط 

هــذه الشــخصيات بالســفير األمريكــي.
وقــال بــن حبتــور “رفضــت طلبــا قــوى العــدوان لقيــادة مــا أســموها بالـ”مقاومــة” بصفتــي محافــظ عــدن، وكل الذيــن 
حملــوا الســالح فــي حينهــا كانــوا مــن “القاعــدة” و”داعــش” أو بالطجــة فــي الشــارع”، مضيًفــا أن “القاعــدة وداعــش هــي 

صنيعــة أمريكيــة ولــم يهزمهــا أحــد إال المقاومــة الشــعبية كمــا حصــل فــي العــراق وســوريا ولبنــان”.
وتابــع “عندمــا كنــت محافظــا لعــدن أبلغــت قيــادات حــزب اإلصــالح أن عــددا مــن المنتميــن إلــى القاعــدة وداعــش 
يجلســون فــي خيــم بيــن المعتصميــن المطالبيــن باالنفصــال”، فقالــوا لــي “دعهــم قــد نحتاجهــم”، وهــذا دليــل علــى 

التنســيق بيــن الطرفيــن”.
ــه،  ــا يريدون ــى كل م ــق عل ــه يواف ــارات كون ــعودية واإلم ــد الس ــه يفي ــود عبدرب ــول “وج ــوزراء بالق ــس ال وأردف رئي
ويســكت عــن تواجــد بعــض العســكريين الصهاينــة فــي ميــون وســقطرى”، الفتًــا إلــى أن األميركييــن يســعون إلــى 

ــره فــي المشــروع الغربــي. تجزئــة اليمــن كــي يســهل تأطي
وأكــد بــن حبتــور أن”ثــورة 21 ســبتمبر أســقطت مشــروع تجزئــة اليمــن، وبعــد ذلــك جــاء العــدوان بهــدف تنفيــذ 
المشــروع الســابق لتفتيــت اليمــن وثــورة 21 ســبتمبر منعــت جعــل اليمــن مــن الــدول المطبعــة مــع العــدو اإلســرائيلي”.

وقــال “إعــالن العــدوان علــى اليمــن مــن أمريــكا يــدل علــى أنــه عــدوان أمريكــي، والعمــالء فــي المنطقــة ينفــذون 
التوجيهــات التــي تأتيهــم مــن واشــنطن بصــورة مطلقــة”، موضحًــا أن”العــدوان يهــدف إلــى تقســيم اليمــن وإخراجــه 

مــن االتجــاه نحــو فلســطين وجعلهــا حديقــة خلفيــة لــدول الخليــج”.
وأضــاف أن “2000 يــوم مــن الصمــود فــي مواجهــة العــدوان تعــد محطــة إنجــاز وانتصــار لليمــن علــى كل المســتويات”، 
ــا إلــى أن”اللجــان الشــعبية شــكلت دورًا رافــداً للجيــش اليمنــي فــي مواجهــة العــدوان، والصمــود لـــ2000 يــوم يعــد  الفتً

رصيــدًا يضــاف إلــى التاريــخ اليمنــي المشــرف فــي مواجهــة الغــزاة.«
وفيمــا يخــص التصنيــع العســكري قــال بــن حبتــور “نحــن نعتمــد علــى قدراتنــا وشــبابنا الذيــن ينتجــون أســلحة 
نوعيــة، نحــن نقــرأ تجــارب الــدول المصنعــة ونطورهــا فــي مصانعنــا الحربيــة التــي أضحــت مكتملــة”، مشــيرًا الــى أن 

إرادة القيــادة فــي اســتثمار طاقــات وقــدرات االنســان اليمنــي مثلــت أبــرز دوافــع التصنيــع العســكري.
ــة  ــم، وهــذا بفضــل حكم ــع العســكري ســتبهر العال ــي مســار التصني ــا بعــض المفاجــآت ف ــول “لدين وكشــف بالق

ــي”. ــن الحوث ــك بدرالدي ــد عبدالمل ــيد القائ الس

اميركا.. تجدد االحتجاجات ..تتمة
 إلى شوارع مدينة لويفيل مطالبين بتحقيق العدالة في قضية تايلر واعتقلت الشرطة 14 منهم.

وكانت شرطة لويفيل اعتقلت أمس أيضا 24 شخصا خالل احتجاجات على الحكم الصادر بقضية تايلر.
الــى ذلــك طالبــت عائلــة تايلــر الســلطات فــي واليــة كنتاكــي باإلفــراج عــن كل الوثائــق المتعلقــة بقضيــة تايلــر بمــا 

فــي ذلــك لقطــات الفيديــو وملفــات الشــرطة وســجالت المحاكمــة التــي جــرت بحــق ضبــاط الشــرطة الذيــن اقتحمــوا 
منزلهــا وأطلقــوا النــار عليهــا.

الرئيس الفنزويلي ..تتمة
وصعــدت إدارة »ترامــب« الضغــوط والعقوبــات علــى حكومــة الرئيــس الفنزويلــي الشــرعية نيكــوالس مــادورو منــذ 
ــإدارة مــادورو لكنهــا فشــلت فــي  تولــي مهامهــا فــي البيــت األبيــض، وكان هــدف واشــنطن الرئيســي هــو اإلطاحــة ب

خططهــا.
ــة لألمــم المتحــدة، إن  ــة العام ــدورة 75 للجمعي ــام ال ــن ام ــد أعل ــادورو« ق ــي »نيكــوالس م وكان الرئيــس الفنزويل
الواليــات المتحــدة اتخــذت إجــراء أحــادي الجانــب لوضــع الشــعب الفنزويلــي تحــت ســيطرتها، اال إن شــعبنا، وقــف جنبــا 
الــى جنــب مــع حكومتــه القانونيــة لمواجهــة الظلــم واالضطهــاد واألعمــال غيــر القانونيــة والالإنســانية الميــركا التــي 

تشــكل اليــوم أخطــر تهديــد للعالــم متعــدد األقطــاب واألوجــه.

علماء مسلمون ومسيحيون ..تتمة
ــة  ــع مؤسس ــاون م ــتراتيجية, بالتع ــة واالس ــات الفكري ــدة للدراس ــة الواح ــز االم ــده مرك ــي عق ــر دول ــالل مؤتم وخ
ــاءة  ــة االس ــتنكارا لمحاول ــطين, إس ــاء فلس ــس علم ــان, ومجل ــي لبن ــلمين ف ــاء المس ــع علم ــة, وتجم ــوراء الدولي عاش
للرســول االكــرم محمــد )ص( وتصديــا التفاقيــة العــار والخيانــة،  اســتنكر المشــاركون وفــي مقدمتهــم ايــة اهلل محمــد 
حســن اختــري ورمــز البحريــن الوطنــي والدينــي ايــة اهلل عيســى قاســم والمرجــع الدينــي فــي العــراق ايــة اهلل جــواد 
الخالصــي ومطــران القــدس عطــا اهلل حنــا والســيد فــادي الســيد مــا اقدمــت عليــه صحيفــة فرنســية مــن اســاءة للنبــي 
ــزرع الضغائــن واالحقــاد، ولبــث روح الكراهيــة بيــن الشــعوب. ــار ذلــك خطيئــة كبــرى ال تغتفــر، ل محمــد )ص (، وإعتب

كمــا جــاء ذلــك فــي بيــان قائــد الثــورة االســالمية الســيد الخامنئــي الــذي اصــدره تنديــدًا باالســاءة للنبــي االعظــم 
)ص( والقــرآن الكريــم. وفــي ختــام المؤتمــر اكــد المشــاركون فــي بيــان لهــم إن االســاءَة للرســول االعظــم )ص( هــي 
اســاءة ممنهجــة مــن قبــل اجهــزة سياســية وثقافيــة غربيــة، بمــؤازرة ام الخبائــث االدارة البريطانيــة، والصهيونيــة العالمية، 
مؤكديــن بــان هــذه االســاءات الشــنيعة تهــدف الــى تشــجيع الجماعــات الغربيــة العنصريــة المتطرفــة الرتــكاب مجــازر 
ــن  ــورة الغربيي ــويه ص ــرى، وتش ــار ودول اخ ــدا وميانم ــي نيوزيالن ــلمين ف ــق المس ــل بح ــا حص ــلمين كم ــق المس بح
المســالمين، وتخويفهــم مــن االســالم والمســلمين، كمــا صنعــت الجماعــات االرهابيــة التكفيريــة مــن تشــويهٍ لســمعة 

االســالم والمســلمين، ومــا هــذه التنظيمــات المتطرفــة إال صناعــة صهيونيــة اميركيــة.
وجاء في البيان الختامي:

بسم اهلل الرحمن الرحيم . والذين يُؤذون رسوَل اهلِل لهم عذابٌ اليم. 
بدعــوة  مــن مركــز االمــة الواحــدة  للدراســات الفكريــة واالســتراتيجية, بالتعــاون مــع مؤسســة عاشــوراء الدوليــة, 
ــازي  ــاء المج ــر الفض ــي عب ــر علمائ ــد مؤتم ــطين, انعق ــاء فلس ــس علم ــان, ومجل ــي لبن ــلمين ف ــاء المس ــع علم وتجم
ــاء  ــة مــن العلم ــه نخب ــة، شــارك في ــار والخيان ــة الع ــا التفاقي ــرم )ص( وتصدي ــة االســاءة للرســول االك إســتنكارا لمحاول
والباحثيــن االفاضــل البارزيــن مــن مختلــف الــدول العربيــة واإلســالمية, مــن المســلمين والمســيحيين، خــرج العلمــاء 

االفاضــل المشــاركون فــي المؤتمــر بتوصيــات فــي بيانهــم الختامــي.
أوال : إن االســاءَة للرســول االعظــم ) ص ( هــي اســاءة ممنهجــة مــن قبــل اجهــزة سياســية وثقافيــة غربيــة بــدأت 
ــؤازرة ام  ــن, بم ــات المؤمني ــه امه ــرم )ص ( وزوجات ــي االك ــاء للنب ــذي اس ــدي ال ــلمان رش ــد س ــور المرت ــع ظه ــو م تنم

ــة. ــة العالمي ــة, والصهيوني ــث االدارة البريطاني الخبائ
 ثانيــا : ادان المشــاركون مــا اقدمــت عليــه صحيفــة »شــارلي ايبــدو« الفرنســية مــن اســاءة للنبــي محمــد )ص ( 
بنشــرها رســومات مســيئة, وإعتبــار ذلــك خطيئــة كبــرى ال تغتفــر, والتــي تمهــد الطريــق امــام ذرع الضغائــن واالحقــاد 
بيــن المجتمعــات البشــرية, ولبــث روح الكراهيــة بيــن الشــعوب، كمــا جــاء ذلــك فــي بيــان قائــد الثــورة االســالمية االمــام 

الســيد علــي الخامنئــي دام ظلــه الــذي اصــدره تنديــداً باالســاءة للنبــي االعظــم ) ص ( والقــرآن الكريــم. 
ــة الرتــكاب مجــازر  ــة المتطرف ــة العنصري ــا : هــذه االســاءات الشــنيعة تهــدف الــى تشــجيع الجماعــات الغربي ثالث
بحــق المســلمين كمــا حصــل فــي نيوزيالنــدا وبورمــا ودول اخــرى, وتشــويه صــورة الغربييــن المســالمين, وتخويفهــم 
مــن االســالم والمســلمين,  كمــا صنعــت الجماعــات االرهابيــة التكفيريــة مــن تشــويهٍ لســمعة االســالم والمســلمين, 

ومــا هــذه التنظيمــات المتطرفــة إال صناعــة صهيونيــة امريكيــة.
ــع  ــا اســاءة لجمي ــل انه ــم, ب ــي العال ــار ونصــف مســلم ف ــي محمــد )ص ( اســاءة لملي ــار االســاءة للنب ــا : إعتب رابع
االنبيــاء واالديــان الســماوية, ويرفــض المشــاركون فــي المؤتمــر رفضــا قاطعــا االســاءة لجميــع االديــان الســماوية, 
االســالم, والمســيحية, واليهوديــة والــى عــدم اهانــة الكتــب الســماوية المقدســة القــران واالنجيــل والتــوارة بــأي شــكل 

مــن االشــكال.
كمــا دعــا البيــان المســلمين والمســيحيين للدفــاع عــن المقدســات بــكل الســبل االعالميــة المتوفــرة, واالحتجاجات 
الســلمية, وعــدم الســماح القليــة متطرفــة مــن النجــاح فــي اثــارة الفتــن والحــروب فــي العالــم مــن خــالل هــذه االســاءات 
والتعديــات المشــينة المدانــة، ورفــض تبريــر تلــك التعديــات تحــت شــعار حريــة التعبيــر، فحريــة التعبيــر تقــف عــن 

حــد االســاءة لمقدســات االخريــن.
خامســا : دعــا المشــاركون لتجريــم ومعاقبــة المســيئين لالســالم والنبــي محمــد )ص( والقــران الكريــم , والعمــل 
علــى ســن قانــون دولــي لتعقــب المســيئين مســاواة بالقانــون الدولــي الــذي يتعقــب المعاديــن للســامية ومقاضاتهــم 
امــام المحاكــم الدوليــة رغــم التحفــظ علــى بعــض البنــود الخاصــة بمعــاداة الســامية، ودعــو الــدول العربيــة واالســالمية 
حكومــات وعلمــاء وشــعوب الــى اتخــاذ مواقــف عمليــة لوقــف هــذه الجرائــم، منهــا مقاطعــة بضائــع الــدول التــي تســمح 

باالســاءات والتعديــات، واعتبــار الســكوت عــن ذلــك حــرام، ومشــاركة فــي االثــم والعــدوان واالســاءة.
ــة مــن  المتطرفييــن  ــون المجتمــع الغربــي, بــل حفن سادســا:  رأى المشــاركون ان المســيئين لالســالم ال يمثل
النازييــن المتصهينيــن المدعوميــن مــن الصهيونيــة العالميــة التــي يقودهــا اليــوم الرئيــس االمريكــي دونالــد ترامــب , 
ويمارســها علــى ارض الواقــع مــن خــالل تصريحاتــه وبياناتــه التــي تحمــل كل العنجهيــة والتطــرف والمعــاداة لالســالم 

والمســلمين.
ســابعا : اســتنكر العلمــاء االفاضــل المشــاركون فــي المؤتمــر اتفاقيــة العــار والخيانــة بيــن دول الخليــج الفارســي 
والكيــان الصهيونــي الغاصــب الرض فلســطين العربيــة واالســالمية, وعبــر المشــاركون عــن ادانتهــم وســخطهم علــى 
الحــكام الخونــة الذيــن باعــوا شــرفهم ودينهــم وقوميتهــم بابخــس االســعار. بــل اهــدروا بقايــا الكرامــة والشــرف التــي 
كانــت عالقــة علــى وجوههــم الكالحــة عنــد معبــد الصهيونيــة, متنكريــن لدينهــم وعروبتهــم واســالمهم, وزاد  فجورهــم 
ــر  ــام الجماهي ــا ام ــى اعالنه ــراب المســتعربة عل ــي يتســابق االع ــة الت ــة المهين ــع المخزي ــن خــالل مشــاهد التطبي م
الغاضبــة والســاخطة علــى هــذه الممارســات القبيحــة المدانــة، واعتبــار التطبيــع خيانــة للقــدس والمقدســات، وخيانــة 

لنضــال الشــعب الفلســطيني. 
ــن اســاءوا للشــعب  ــة والذي ــار والخيان ــة الع ــى وثيق ــوا عل ــن وقع ــي المؤتمــر ان الذي ــر المشــاركون ف ــرا : اعتب اخي
الفلســطيني, وباعــوا القضيــة الفلســطينة والمقدســات االســالمية والمســيحية  ال يقلــون فجــورا ومكــرا وكراهيــة 

ــم. ــران الكري ــوا الق ــد ) ص ( واحرق ــي محم ــن اســاءوا للنب ــن الذي ــا ع ــة واثم وعنصري

توزيع صور الشهيدين..تتمة
يذكــر انــه فــي هــذا العــام، وبســبب تفشــي كورونــا، امتنعــت الحكومــة العراقيــة عــن اســتقبال الــزوار األجانــب، بمــا 
فيهــم اإليرانييــن، للمشــاركة فــي زيــارة االربعيــن الحســيني، ومــع ذلــك فــإن المواكــب الحســينية اقيمــت فــي مســيرة 

االربعيــن وتقــدم خدماتهــا للــزوار.
وتشــاهدون فــي هــذا الفيديــو طبــع واعــداد صــور شــهيدي المقاومــة الفريــق قاســم ســليماني وابــو مهــدي 

المهنــدس مــن قبــل مجموعــة مــن المواطنيــن العراقييــن.

بورصة طهران تحظر ..تتمة
وصعــد المؤشــر العــام بدعــم مكاســب أســهم » خليــج فــارس القابضــة« للبتروكيماويــات و« تأميــن« للنفــط والغــاز 

» و« جادرملــو« للتعديــن و مصــرف » ملــت«.
كمــا صعــد مؤشــر الســوق المــوازي 166 نقطــة الــى مســتوى 18202 نقطــة عبــر تــداول اكثــر مــن 1,4 مليــار ســهم فــي 

اطــار 375 مليــون صفقــة بقيمــة 31,05 تريليــون ريــال.
كمــا أعلنــت ادارة عمليــات بورصــة طهــران لالســهم واالوراق الماليــة، عــن حظــر بيــع االســهم بنفــس يــوم الشــراء 

وذلــك تفاديــا لتقلبــات الســوق.
واشــارت االدارة فــي بيــان ، أنــه وبــدء مــن اليــوم 26 ســبتمبر/أيلول فــان فتــرة ايــداع االســهم ســتمدد مــن t+0  الــى 

t+1، ولــن يســمح بتنفيــذ صفقــات خــارج هــذا االطــار.
يشــار أن القــرار يأتــي ضمــن سلســلة اجــراءات اتخذتهــا البورصــة بهــدف الحــد مــن التقلبــات والتذبذبــات الناجمــة 

عــن الســلوك االنفعالــي للمســاهمين.


