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“وول ستريت جورنال« ..تتمة
مباشــر لمســاعدة العاطليــن عــن العمــل الذيــن انقطعــت عنهــم اإلعانــات اإلضافيــة 

التــي كانــوا يتلقونهــا مــن الدولــة.
وذكــرت الصحيفــة أن االقتصــاد انهــار فــي شــهري آذار/ مــارس ونيســان/ أبريــل، 
حيــث فقــد 25 مليــون عامــل وظائفهــم، منهــم 17 مليونًــا كانــوا قــد ُفصلــوا بشــكل مؤقــت. 
ورغــم اســتمرار تفشــي الوبــاء، تعلمنــا كيفيــة التعايــش معــه، وعــاد معظــم العمــال 

ــى وظائفهــم. ــا إل ــن مؤقتً المفصولي

» الصادقون«: ال توجد ..تتمة
ــابق،  ــح س ــي تصري ــد ف ــر أك ــتفور ملي ــة كريس ــي بالوكال ــاع األمريك ــر الدف وكان وزي
الرئيــس دونالــد ترامــب قــرر انســحاب القــوات االمريكيــة مــن العــراق بواقــع 500 جنــدي 

ــاء 2500 .  وبق
الــوزراء مصطفــى  مــن جهتــه حــذر تحالــف ســائرون، امــس الســبت، رئيــس 
الكاظمــي مــن اتخــاذ رواتــب الموظفيــن لعبــة سياســية، فيمــا اعتبــر تصريحاتــه حــول 

ــي. ــاد العراق ــة لالقتص ــل ضرب ــام المقب ــن الع ــي م ــون الثان ــب كان ــود روات ــدم وج ع
وقــال النائــب عــن ســائرون صبــاح العكيلــي لـ/المعلومــة/ ان “الحكومــة التمتلــك اي 

رؤيــة اقتصاديــة لمعالجــة الوضــع ولــن نســمح لهــا باالقتــراض مــرة اخــرى”.
ــود رواتــب  ــدم وج ــى الكاظمــي عــن ع ــوزراء مصطف ــس ال واضــاف ان “اعــالن رئي
ــبب  ــي وسيتس ــاد العراق ــة لالقتص ــو ضرب ــل ه ــام المقب ــن الع ــي م ــون الثان ــهر كان لش

بخلخلــة اســعار صــرف الــدوالر وارتفاعــه”.
وحــذر العكيلــي الكاظمــي مــن “اتخــاذ رواتــب الموظفيــن مــرة اخــرى لعبــة سياســية 

علــى حســاب قــوت المواطنيــن”. 
مــن جهتــه كشــف الرئيــس االســبق لرئيــس مجلــس النــواب محمــود المشــهداني، 
امــس الســبت، عــن وجــود حنيــن ســني لحكــم البعــث المنحــل، مبينــا ان الحزبيــن 

االســالمي والبعــث همــا مــن يســطران علــى الشــارع الســني.
وقــال المشــهداني فــي حــوار تابعتــه /المعلومــة/ ان “الحزبيــن االســالمي والبعــث 
ــد خســر الحــزب  ــى المشــهد السياســي الســني وق المنحــل همــا مــن يســيطران عل
االســالمي بشــكل كبيــر فــي االنتخابــات الســابقة”، مبينــا ان ” اغلــب المكــون الســني 

يحــن اليــام حكــم البعــث”.
واضــاف ان “مــن يمثــل حــزب البعــث هــو بشــكل منفــرد فــي المشــهد الســني وان 

“الخليــة” هــي مــن تتخــذ القــرار الســني السياســي االعلــى “.
واشــار الــى ان “الخليــة الســنية المشــكلة مــن رؤســاء النــواب الســابقين والحالــي 
ونــواب رؤســاء الــوزراء والجمهوريــة فــي المكــون الســني هــم مــن يتخــذوا لقــرار الســني 

بشــكل نهائــي”.

“القسام« تكشف ..تتمة
وهنــاك ركــب مفارجــة فــي حافلتيــن للصهاينــة ثــم نــزل منهمــا؛ لعــدم وجــود عــدد 
ــركاب، ثــم صعــد فــي البــاص رقــم )142( ووضــع الحقيبــة أســفل الكرســي  ــر مــن ال كبي
الثالــث علــى اليميــن، ثــم نــزل مــن البــاص وبعدهــا أعطــى إشــارة التنفيــذ عــن بعــد 

ــد موســى. للقائ
بعدهــا قــام األســير أحمــد موســى باالتصــال مــن منطقــة بيــت لقيــا علــى هاتــف كان 
مربوطــًا بالعبــوة الناســفة، لتنفجــر الحافلــة بالقــرب مــن وزارة الحــرب الصهيونيــة، وقــد 

أســفرت العمليــة عــن إصابــة أكثــر مــن )20 صهيونيــًا( بجــراٍح مختلفــة.
وقــد اعتقــل علــى إثــر العمليــة كل مــن أحمــد موســى ومحمــد مفارجــة، فيمــا بقــي 
المجاهــد محمــد عاصــي مطــاردًا علــى إثــر ذلــك، حتى استشــهد يــوم الثالثــاء 2013/10/22م، 
خــالل اشــتباك اســتمر لعــدة ســاعاتٍ مــع جيــش االحتــالل بعــد اختبائــه داخــل أحــد 

كهــوف الضفــة الغربيــة.
ــة العمــل فــي  مــن جهتــه كشــف خبيــر عســكري إســرائيلي أنــه »مــع اقتــراب نهاي
ــى حــدود قطــاع غــزة الشــرقية، يقــوم الجيــش اإلســرائيلي  الجــدار التحــت أرضــي عل
بصياغــة نظــام أمنــي متقــدم يتضمــن أســلحة بــدون طيــار، وروبوتــات فــي الجــو، وعلــى 
األرض، وبــدال مــن دوريــات بشــرية تحمــل الجنــود، ســتعمل كاشــطات أو مركبــات 

ــة”. إلكتروني
ــش  ــاري، أن »الجي ــال« اإلخب ــع »وال ــى موق ــره عل ــي تقري ــوط ف ــر بوخب ــاف أمي وأض
ــزة، وتتضمــن  ــى حــدود قطــاع غ ــدة عل ــاع الجدي ــة الدف ــن عــن منظوم اإلســرائيلي أعل
الجــدار التحــت أرضــي الــذي يبنيــه علــى طــول الحــدود، بجانــب أســلحة مســتقلة 

مدعومــة بجمــع معلومــات اســتخبارية فــي الوقــت الفعلــي”.
وأكــد أن »هــذا المشــروع يأتــي لمواجهــة عمليــات التســلل الفلســطينية المتواصلــة 
مــن قطــاع غــزة باتجــاه إســرائيل، ففــي 2018 تســلل 702 فلســطيني واعتقلــوا، وفــي 2019 
تســلل 397 متســلال، وحتــى كتابــة هــذه الســطور مــن عــام 2020 تســلل 56 متســلال مــن 

قطــاع غــزة، مــع تراجــع التظاهــرات الحدوديــة وقّلتهــا، وانتشــار أزمــة كورونــا«.

حرس الثورة يحتجز ..تتمة
مــن جهــة اخــرى أعلــن قائــد وحــدة حمايــة المــوارد المائيــة فــي محافظــة بوشــهر عــن 

توقيــف ســفينتي صيــد غيــر مشــروع )الترولــة( فــي ميــاه الخليج الفارســي.
وقــال العقيــد قــدرت اهلل حاتــم فــي تصريــح صحفــي امــس الســبت: ضبطــت دوريــة 
فــي وحــدة حمايــة المــوارد المائيــة ســفينتين كانتــا تقومــان بالصيــد فــي ميــاه مدينــة 

ديلــم.
واضــاف قائــد وحــدة حمايــة المــوارد المائيــة فــي محافظة بوشــهر: تم توقيف ســفينة 
تقــوم بعمليــة الصيــد بشــباك الجــر )الترولــة( واألخــرى تــم ضبطهــا لعــدم رعايتهــا لنطــاق 

الصيــد، وتــم العثــور علــى سلســلة مــن شــباك الجــر وكميــة من األســماك.

استراليا: نقدم اعتذارنا ..تتمة
وقــال »شــهرزاد اكبــر« مســؤول مرصــد حقــوق االنســان فــي افغانســتان، بــان االخطــاء 

الحربيــة التــي ارتكبتهــا القــوات االســترالية فــي هــذا البلــد قــد حصلــت بشــكل منظــم.
وحســب تقريــر المرصــد، فــان المجنديــن االســتراليين فــي افغانســتان يطلقــون النار 

علــى المدنييــن والســجناء او يشــقون رقابهــم بالســكاكين، ويتبجحــون بجرائمهم.

غريب آبادي:ضم الكيان ..تتمة
وتابــع غريــب آبــادي، »يبــدو أن اللجــوء إلــى عــدم العضويــة فــي معاهدة عدم االنتشــار 
وعــدم ابــرام اتفــاق ضمانــات شــامل مــع الوكالــة، أصبــح نموذجــا معروفــا للتملــص مــن 
ــاء التنفيــذ الكامــل لاللتزامــات والخضــوع للتحقــق مــن ســلمية النشــاطات، معربــا  أعب
عــن قلقــه إزاء عــدم تنفيــذ الســعودية التفاقيــة الضمانــات الشــاملة وســير تنفيذهــا فــي 

اإلمــارات«.
كمــا أعــرب عــن أســفه ألي فشــل فــي إقنــاع الســعودية واإلمــارات بالتــزام الشــفافية 
فــي أنشــطتهما النوويــة، ألن ذلــك قــد يــؤدي الــى هشاشــة نظــام التحقــق والضمانــات 

التابــع للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة بالكامــل.

الشيخ عيسى قاسم ..تتمة
ــر االفتراضــي  ــي المؤتم ــا ف ــي وجّهه ــة الت ــي الكلم ــال الشــيخ عيســى قاســم ف وق
ــوان  ــم المقدســة تحــت عن ــة بق ــي الحــوزة العلمي ــة المدرســين ف ــه جماع ــذي أقامت ال
»ذّل االستســالم وخيانــة األهــداف االســالمية«، بمشــاركة مديــري الحــوزات ومســؤوليها 

ــن مــن كّل المذاهــب االســالمية إذا  ــدول االســالميّة، إّن المقاومي وعــدد مــن علمــاء ال
أجمعــوا علــى المواجهــة لجريمــة التطبيــع وتحرّكــوا علــى هــذا الطريــق وأطلقــوا نداءهــم 

لألمّــة بالنصــرة فــإّن شــعوب األمــة لــن تتخّلــف.
ــة والمقاومــة مــن  ــة واألماميّ ــاوم مــن الصفــوف الرياديّ ــى أّن العمــل المق وشــدد عل
ألــوان المعــارك والمقاومــة لعمليــة  األمّــة يتكفــل بالصــورة المباشــرة بخــوض كّل 
التطبيــع بمــا تعنيــه مــن زحــفٍ ماحــق لغــزٍو صهيونــيّ علــى كّل المســتويات لتدميــر 
األمّــة العربيّــة واإلســالميّة وطمــس معالمهــا، وبإثــارة وعــي جماهيــر األمّــة العريضــة، 
والعمــل علــى اســتحضارها قيمــة انتمائهــا الدينــيّ، وشــحذ إرادتهــا الثوريّــة مــن أجــل 

ــة. ردّ العــدوان عــن األمّ
واضــاف: أّن وســائل الحكومــات المطبّعــة مــن المــال والقــوّات والمخابــرات وعلمــاء 
الســالطين واإلعــالم المتمــرّس فــي قلــب الحقائــق واالســتغفال وتزييــن الباطــل 
والتهويــل والتهديــد والترغيــب، كّلهــا ال تملــك الصمــود الكافــي أمــام عمــٍل مقــاوٍم موحّــد 
ــذا االســم، وكّل  ــون به ــة الحقيقي ــاء األم ــه علم ــة يشــترك في ــع الخياني ــة التطبي لعمليّ
الحــة الفاعلــة فــي الســاحة العربيّــة واالســالميّة المنتميــة لهــذه  القــوى والنخــب الصَّ

األمّــة بحــقّ.

القوات اليمنية المشتركة ..تتمة
ومــن شــأن ســيطرة القــوات اليمنيــة علــى المعســكر االســتراتيجي الــذي يعــد مقــر 
قيــادة المنطقــة العســكرية الســابعة لمرتزقــة العــدوان الســعودي، إربــاك قــوى العــدوان 
خاصــة أنــه يمثــل أحــد أهــم خطــوط الدفــاع عــن مدينــة مــأرب، وســقوطه يمهــد الطريــق 
للجيــش اليمنــي فــي التقــدم باتجــاه المدينــة التــي تضــم مقــر وزارة الدفــاع ومعســكرات 

تابعــة لتحالــف العــدوان ومنشــآت نفطيــة وأخــرى حيويــة.
القتلــى  مئــات  الــى ســقوط  أدت  المشــتركة  اليمنيــة  للقــوات  أمــس  وعمليــات 
ــوات  ــع  ســيطرة الق ــى وق ــف الســعودي عل ــوات التحال ــن ق ــن األســرى م والجرحــى م
ــارك  ــد مع ــبت، بع ــس الس ــأرب أم ــي م ــاس« ف ــكر »م ــى معس ــة عل ــلحة اليمني المس

طاحنــة وغيــر مســبوقة علــى مــدى أشــهر.
وأِشــارت المصــادر الــى أن هــذا المعســكر يقــع علــى بعــد 25 كيلومتــر مــن مدينــة 
مــأرب، وبالســيطرة عليــه تكــون قــوات مــأرب قــد تمكنــت مــن كســر أهــم خطــوط دفــاع 

قــوات هــادي، رغــم الغــارات الجويــة المكثفــة باألمــس وخــالل األيــام الماضيــة.
مــن جهتــه، أّكــد وزيــر الســياحة فــي حكومــة صنعــاء أحمــد العليــي أن معســكر مــاس 
بــات فعليــًا بيــد القــوات اليمنيــة، واضــاف: بعــد أكثــر مــن 6 ســنوات مــن القتــل واإلجــرام 

لــم يعــد أمامنــا مــن خيــار ســوى اســترداد األرض بقــوة الســالح.
وأضــاف أن المناطــق المحتلــة تتعــرض لعمليــات إجــرام وقتــل يوميــًا، وبالتالــي أصبــح 

مــن واجــب القيــادة والجيــش تحريرهــا.
ــاس  ــاس أن اســتعادة معســكر م ــد عب ــر العســكري محم ــد الخبي ــي الســياق، أّك ف
ــى   ــاء، وأشــار ال ــد صنع ــي مســاعيه لتهدي ــف الســعودي ف ــة قاصمــة للتحال ــل ضرب يمث
أنــه لــم يعــد هنــاك بنــك أهــداف للتحالــف الســعودي، لذلــك هــو يحــاول الضغــط عبــر 

ــة. قصــف األهــداف المدني
وتوّقــع عبــاس أن تقــدّم الواليــات المتحــدة حــاًل سياســيًا، و«ســتنزل الســعودي عــن 
الشــجرة«، وفــق تعبيــره. وأِشــار إلــى أن المقاومــة ســتصعّد مــن عملياتهــا فــي اليمــن، 
ــة  ــة والي ــة، قبــل نهاي خصوصــًا فــي مــأرب ألهميتهــا العســكرية والسياســية واالقتصادي

الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب. 
فــي هــذا االطــار اشــار العقيــد مجيــب شمســان الــى أن معســكر »مــاس« مــن أهــم 

القواعــد التــي كانــت تعتمدهــا قــوات التحالــف منطلقــًا لعدوانهــا علــى صنعــاء.
وكشــف أن القبائــل اليمنيــة تنســحب تدريجيــًا مــن صــف تحالــف العــدوان الغاشــم 
وتعــود الــى كنــف الوطــن، معتبــرًا أنــه ومــع تقــدّم القــوات اليمنيــة نحــو مدينــة مــأرب 

أصبحــت صنعــاء آمنــة علــى نحــو كامــل ومــن جميــع الجهــات.

العام القادم.. بارجة ..تتمة
 والجزئيــة وســيبدا برنامــج تصنيعهــا خــالل االعــوام القادمــة بصــورة جديــة ان شــاء 

اهلل تعالــى.  
واشــار االدميــرال خانــزادي الــى طاقــات كــوادر القــوة البحريــة المتمرســة والشــبابية 
ــة  ــا تلبي ــث يمكنه ــدرات بحي ــن الق ــوم مســتوى م ــت الي ــة بلغ ــوة البحري ــال: ان الق قائ
الكثيــر مــن احتياجاتهــا فــي الداخــل ومــن قبــل الكــوادر الشــبابية المتخصصــة والكفــوءة 
وان هــذه الــروح المبنيــة علــى االعتمــاد علــى الــذات والثقــة بالنفــس ســائدة فــي جميــع 

اجــزاء القــوة البحريــة.

حركة أحرار البحرين ..تتمة
وأمــا ثانيهــا فهــم »الواهمــون الذيــن لــم يتعلمــوا مــن تجــارب الماضــي القريــب 
ويوهمــون أنفســهم بــأن رئيــس الــوزراء الجديــد رجــل إصالحــي يختلــف عــن أســالفه«، 
ــه مــن المواطنيــن، يشــمل نشــطاء  ــون قطاعــا ال بــأس ب ــى أن هــؤالء يمثل مشــيرة إل
سياســيين وتكنوقــراط وأتباعــا. وينتمــي لهــذا التيــار أفــراد تعبــوا مــن النضــال أو مــن غيــر 
الراغبيــن فــي المســار الثــوري والحركــي، ويفضلــون المســار الدبلوماســي طريقــا لحــل 

االزمــة التاريخيــة المســتعصية.
وأمــا ثالثهــا فهــم النشــطاء المبدئيــون والثوريــون الذيــن حســموا موقفهــم منــذ 14 
شــباط/فبراير 2002 وغســلوا أيديهــم تمامــا مــن الحكــم الخليفــي بعــد أن انقلــب الطاغيــة 
ــي  ــود الت ــى عــن الوع ــام 2001 وتخل ــي الع ــوز الشــعب ف ــع رم ــات م ــى اإلتفاق ــي عل الحال

قدمهــا فــي مقابــل إقــرار الميثــاق الــذي فرضــه بالتحايــل والخــداع.
ولفــت البيــان الــى أن هــذه الفئــة صمــدت خــالل العقديــن االخيريــن ورفضــت 
اإلنســياق وراء الوعــود الخليفيــة، وأن هــذا التيــار وبرغــم اعتقــال رمــوزه وقياداتــه وســحب 
جنســيات أفــراده فقــد بقــي صامــدا ال يتراجــع عــن هدفــه األســاس بالتحــول الديمقراطي 

الحقيقــي وإنهــاء االســتبداد، وعــدم المســاومة علــى أهــداف ثــورة 14 شــباط/فبراير.
ــد صفــوف الشــعب  ــى محــور توحي ــار يعمــل عل ــى أن هــذا التي وأكــدت الحركــة عل
والمعارضــة رافعــا رايــة المطالبــة بوحــدة فصائــل المعارضــة علــى المطالــب المشــتركة 
التــي تمثــل الحــد األدنــى مــن مطالبــه التــي تشــمل إنهــاء الحكــم الخليفــي. وهــو الحــد 
األدنــى الــذي يمثلــه مشــروع الجمعيــات السياســية الــذي يطالــب بالملكيــة الدســتورية 
وكتابــة دســتور جديــد وانتخــاب برلمــان كامــل الصالحيــات وانتخــاب الحكومــة ورفــض 

اعتبــار الحكــم حقــا متوارثــا للعائلــة الخليفيــة.
وبينــت الحركــة بــأن الطاغيــة الخليفــي وعصابتــه أســتمروا فــي سياســتهم ثالثيــة 
األبعــاد القائمــة علــى ترســيخ الحكــم الخليفــي باالمســاك بكافــة مفاصــل الدولــة وإبعــاد 
الســكان االصلييــن عنهــا، تصعيــد االعتمــاد علــى الخــارج واســتقدام االجانــب لســد 
الفــراغ الناجــم عــن إبعــاد الســكان االصلييــن )شــيعة وســنة( عــن الســلطة، التوجــه نحــو 
»اســرائيل« لتوفيــر االمــن لهــم بعــد ان تواصلــت الضغــوط علــى حلفائهــم التقليدييــن 

فــي واشــنطن ولنــدن.
وشــدد البيــان علــى أن التيــار الثــوري ال يعتبــر ســلمان اال واحــدا مــن اســباب تراجــع 
ــم يعــرف عنــه، وهــو االبــن  االوضــاع السياســية وتنامــي ظاهــرة القمــع واالســتبداد, ول
االكبــر للديكتاتــور الحالــي وكان ولــي عهــده، ممارســة اي ضغــط علــى والــده الــذي عــاث 
فــي االرض فســادا. يضــاف الــى ذلــك انــه كان شــريكا فــي الفســاد المالــي بــدون حــدود، 
ومصادرتــه االراضــي البحريــة علــى نطــاق واســع حتــى اطلــق عليــه لقــب »شــيخ بحــر«، 
ــي جرائمهــم  ــه وشــريك ف ــن حمــد نســخة مــن عمــه وابي ــى ان ســلمان ب مؤكــدة عل

جميعــا.

وأكــدت الحركــة علــى أن ثــورة الشــعب ســتتواصل بــدون توقــف، وســيتواصل 
ــل  ــون االول/ديســمبر المقب ــي 17 كان ــد الشــهداء ف ــاء عي ــداء باحي ــوري ابت الحــراك الث

واالســتعداد لمواصلــة الثــورة فــي ذكراهــا العاشــرة بعــون اهلل تعالــى.

الترويكا االوروبية ..تتمة
تعهداتنــا حيــال حفــظ االتفــاق النــووي وتطبيقــه بشــكل كامــل، ونحــن الــدول االروبية 

الثــالث بذلنــا ســعينا لحفــظ االتفاق«.
واســتطرد البيــان؛ »لطالمــا كنــا صريحيــن فــي االعــراب عــن اســفنا لخــروج اميــركا 
مــن االتفــاق واســتئناف العقوبــات. وكنــا قــد رفعنــا العقوبــات بشــكل متوقــع، كمــا واضفنــا 
عــن طريــق ايجــاد آليــة ماليــة للســماح بالتبــادل التجــاري مــع ايــران«. مضيفــا: »وبالــرغ 
ــت  ــران اقدم ــان اي ــا، ف ــى حســن النواي ــة عل ــذه المســاعي القاضي ــم ه ــك، ورغ ــن ذل م
علــى اجــراءات لعــام ونصــف فــي نقــض جــاء لتعهداتهــا النوويــة، ونحــن قلقــون بشــدة 
كالســابق مــن اجــراءات ايــران التــي تعمــل علــى افــراغ االتفــاق النــووي مــن خصوصياتهــا 

االساســية«.
وقــال البيــان؛ »واالن تمتــاز القضيــة باهميــة حيويــة حيــن تخلــت ايــران عــن اجراءاتها 

وعليهــا ان تعــود اللتزاماتهــا بخطــة العمل المشــترك.«
ــذي التزمــت  ــت ال ــي الوق ــة ف ــكا االوروبي ــل التروي ــي هــذه التصريحــات مــن قب وتأت
ايــران بجميــع تعهداتهــا حيــال خطــة العمــل المشــترك. فيمــا اكتفــت الترويــكا باعرابهــا 

عــن اســفها حيــال النقــض االميركــي لالتفــاق النــووي.

75 مشرعاً اميركياً ..تتمة
 و«خســوس غارســيا«، طالبــوا ا دارة ترامــب الموافقــة علــى خفــض العقوبــات علــى 
ــزة  ــرات، واجه ــت المختب ــس وكي ــزة التنف ــال اجه ــا، وارس ــة كورون ــبب قضي ــران، بس اي
طبيــة اخــرى. وجــاء  فــي جانــب مــن الرســالة؛ »ان حظــر او خفــض مســار ارســال مصــادر 
طبيــة ليســت تســبب فــي رد مؤثــر علــى انتشــار الفيــروس فــي انحــاء العالــم، وليســت 

فــي خدمــة المصالــح القوميــة االميركيــة«.
وكتبــت مجلــة »فاريــن بوليســي«؛ هنالــك احتمــال بفــوز المرشــح الديمقراطــي 
بايــدن حســب مخرجــات وســائل االعــالم،  وباعمالــه اســتثناءات عاجلــة، سيســهل  
مســاعدات اميركيــة لمواجهــة فيــروس  كورونــا، اال ان االشــهر القادمــة فهــي مفصليــة، 

ــة. ــى الشــؤون المالي ــق عل ــه  ان يضي ــة لحكومت ــرة المتبقي ــب للفت ــزم ترام ــا ع فيم
واســتطردت المجلــة بالقــول؛ ان ترامــب وبالتنســيق  مــع الكيــان الصهيونــي فــرض 
عقوبــات جديــدة علــى ايــران. فيمــا طلــب بايــدن مــن ترامــب باصــدار تراخيــص لمفردات 
االدويــة وشــركات طبيــة الــى ايــران. كمــا طالــب بايــدن بايجــاد مســار خــاص للبنــوك 

والشــركات الخدميةكــي يحصــل االيرانيــون علــى عقاقيــر للعــالج.
الــى ذلــك دون بايــدن فــي تغريــدة؛ »ان مــن القبــح تــرك ادارة ترامــب االتفــاق النــووي 
مــع ايــران وإحــالل  العقوبــات القصــوى محلهــا، وقــد اعطــت نتائــج عســكية الــى االن ممــا 

شــجع ايــران علــى اســتئناف البرنامــج النــووي، وتشــديد ســلوكها الهجومي«.

نعيم قاسم: الجمهورية االسالمية ..تتمة
ورأى أن الجمهوريــة االســالمية فــي ايــران هــي العائــق أمــام »تغريــب« األمــة 
ــل  ــت تتمث ــي مــن ثواب ــام الخامنئ ــا حــدده االم ــا، وم ــا  وحضارته ــم ثقافته وطمــس معال
بنصــرة فلســطين والقــدس، يرســي دعائــم القــدرة  علــى التحريــر وفعاليــات ونجاحــات 
محــور المقاومــة ، مضيفــا: أن الحــكام المطبعيــن بالخيانــة للمحافظــة علــى عروشــهم، 

ــم  واالنحــراف.  ــدوم مــع الظل ــن ت ل
وذكــر أن قائــد فيلــق القــدس الســابق الشــهيد القائــد قاســم ســليماني والقــادة 
الشــهداء جميعــا كانــوا ســببا مــن اســباب  االنتصــار والنجــاح والوقــوف بوجــه المشــروع 
الصهيونــي، مؤكــدًا أن الجمهوريــة االســالمية فــي ايــران هــي درة المقاومــة والصــالح 
واالســتقالل، صمــدت مــن 41 عامــا امــام أعتــى  الطغــاة والتآمــر الدولــي عليهــا ومــا زالــت 

تشــع فــي دنيــا الحريــة والكرامــة. 
وقــال الشــيخ نعيــم قاســم: إن اإلســالم أقــوى مــن ظلمــة مواقفهــم، واشــعاعه يــزداد 
يومــا بعــد يــوم مقابــل انحــدار  اطروحــة الضــالل والفســاد ، وأن قائــد الثــورة االســالمية 
االمــام روح اهلل الخمينــي /قــدس ســره/ نهــض  لتأســيس الجمهوريــة االســالمية فــي 

ايــران ليحــدد مســارا عالميــا جديــدا ليعيــد  االنســان الــى أصالــة الديــن . 
وشــدد بالقــول: إن األعــداء منزعجــون مــن هــذه االصالــة التــي اســتطاعت ان تواجــه 

كل آرائهــم  وأطروحاتهــم .

ضاحي خلفان وتغريدته التي أثارت جدال
ــان"،  ــي "ضاحــي خلف ــي دب ــام ف ــب رئيــس الشــرطة واألمــن الع ــدة لنائ ــارت تغري أث

ــاده الســعودية. ــن النتق ــد"، اســتغراب المتابعي ــن زاي ــد ب ــن "محم ــرب م المق
وكتــب نائــب رئيــس الشــرطة واألمــن العــام فــي دبــي: »مــا عــادت دولــة المملكــة إال 

وقعــت فــي التهلكــة«.
وربــط متابعــون بيــن التغريــدة والقمــة الثالثيــة التــي جمعــت ولــي عهــد أبــو ظبــي 

وملكــي البحريــن األردن.
وأثــار غيــاب الســعودية عــن القمــة الثالثيــة عالمــات اســتفهام، حيــث درجــت العــادة 
علــى حضورهــا فــي القمــم التــي تجمــع حليفتيهــا اإلمــارات والبحريــن، ال ســيما منــذ 
ــو/  ــي يوني ــر ف ــة قط ــى دول ــارًا عل ــر- حص ــى مص ــة إل ــالث – باإلضاف ــدول الث ــالن ال إع

ــران 2017. حزي
وســريعًا تفاعــل مغــردون مــع مــا كتــب المســؤول األمنــي المقــرب مــن حاكــم اإلمارات 

الفعلــي، وطرحــوا تســاؤالت عــن ســر الخرجــة فــي هــذا الوقت.

حرامي حلب يسرق زيتون عفرين وزيتها بمساعدة المسلحين
كشــفت تقاريــر إعالميــة ومصــادر محليــة أن النظــام التركــي واتباعــه مــن الجماعــات 
فــي منطقــة عفريــن  الزيتــون  االســتيالء علــى محصــول  أقدمــوا علــى  المســلحة 
والمناطــق المحيطــة بهــا بريــف حلــب الشــمالي وســرقة زيــت الزيتــون وتصديــره إلــى 
األســواق األمريكيــة بعــد نقلــه إلــى تركيــا وتهيئتــه للتصديــر مــن قبــل شــركات حكوميــة 

تركيــة.
ووفــق تقريــر نشــرته صحيفــة زمــان التركيــة فقــد ســافر مؤخــرًا “ممثلــو هيئــة 
زراعيــة تركيــة مؤلفــة ممــا يســمى )تعاونيــات االئتمــان الزراعــي التركيــة( إلــى الواليــات 
المتحــدة لتســويق 90 ألــف طــن مــن زيــت الزيتــون علــى أنــه منتــج تركــي ليتضــح أنــه 

مســروق مــن زيتــون منطقــة عفريــن الســورية التــي احتلتهــا تركيــا قبــل عاميــن”.
وأشــارت مصــادر محليــة للصحيفــة إلــى أن مجموعــات إرهابيــة مدعومــة مــن قــوات 
االحتــالل التركــي اســتولت علــى آالف أشــجار الزيتــون فــي منطقــة عفريــن بعــد طــرد 
ــا  ــي جمعه ــل الت ــى المحاصي ــوة الســالح عل ــا أو االســتيالء بق ــن منه ــا األصليي أصحابه
المزارعــون مــن أشــجارهم مــن خــالل إجبارهــم علــى إرســال محصولهــم إلــى معصــرة 

زيتــون تحددهــا لهــم قبــل أن تســتولي علــى الزيــت بالقــوة.
وأوضحــت المصــادر أن النظــام التركــي أقــدم فــي عــام 2018 علــى فتــح معبــر حــدودي 
محــاذ لمنطقــة عفريــن مــن أجــل نقــل زيــت الزيتــون المســروق مــن األراضــي الســورية 

مباشــرة إلــى داخــل األراضــي التركيــة.


