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الفياض يعلن ..تتمة

ــت  ــة، وكان ــات العراقي ــدن والمحافظ ــي الم ــش« ف ــول »داع ــة فل ــة لمالحق ــوات األمني ــد والق ــات الحش ــتمر عملي وتس
نفــذت عمليــة أمنيــة واســعة فــي مناطــق »نفــط خانــة« التابعــة لقضــاء خانْقِيــن شــرق محافظــة ديالــى فــي 3 شــباط/فبراير.

بــدوره اكــد رئيــس جماعــة علمــاء العــراق الشــيخ، خالــد المــال، ان زيــارة زعيــم الطائفــة المســيحية بابــا الفاتيــكان الــى 
العــراق انعطافــة كبيــرة فــي تاريــخ البــالد ويجــب توظيفهــا بشــكل كامــل لمصلحــة العــراق.

وقــال المــال فــي تصريــح لوكالــة /المعلومــة/، ان” زيــارة البابــا للعــراق ولقــاءه المرجــع السيســتاني، بعــد هــذا الشــوط 
الكبيــر مــن العنــف الــذي قضتــه البــالد مــن االقتتــال والتناحــر السياســي تاتــي فــي اطــار تجذيــر العالقــات بيــن االديــان 

وتعميــق الدعــم العالمــي للعــراق”.
وضــاف، ان” لقــاء البابــا بالمرجــع السيســتاني رائــد الــدور االنســاني والوحــدة الحقيقيــة للعراقييــن وان كان هــو مرجــع 
للطائفــة الشــيعية اال انــه كان عالمــة بــارزة فــي التصــدي اليقــاف التناحــر واالقتتــال والعنــف ضــد الســنة والشــيعة والمســيح 
وااليزيدييــن كمــا دعــم قضايــا الحريــات ال شــك ان الزيــارة فيهــا بعــد انســاني كبيــر وتحتــاج مــن العراقييــن جميعــا لتوظيفهــا 

بمــا يخــدم العــراق”.
ــة  ــن دول ــح م ــراف صري ــي واالقتصــادي هــي اعت ــذا الظــرف االمن ــي ظــل ه ــراق ف ــى الع ــا ال ــارة الباب ــى ان” زي ــوه ال ون

ــراق”. ــي الع ــم ف ــي القائ ــام السياس ــدا بالنظ ــا تحدي ــكان والباب الفاتي
واردف المــال بالقــول: ان” الزيــارة لهــا اثــر فــي النظــرة الدوليــة للعــراق كونهــا جــاءت فــي وضــع اســتثنائي”، منوهــا الــى 
ان” زيــارة الوفــد الــذي ســبق وصــول البابــا الــى مناطــق مقدســة لــدى المســيحيين مثــل “اور”، فــي ذي قــار دليــل علــى ان 

العــراق بــدأ مرحلــة جديــدة مــن االنفتــاح والتطلــع لمســتقبل مهــم بيــن دول العالــم”.
من جهته اتهم النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، اإلدارة االمريكية بإنتاج الجماعات اإلرهابية في العراق.

وقــال البلــداوي فــي حديــث صحفــي ان “الجماعــات االرهابيــة هــي وليــدة االدارة االمريكيــة باعتــراف البيــت االبيــض 
ــرب  ــي ض ــرف كادوات ف ــتغالل التط ــنطن الس ــل واش ــن قب ــم م ــت تدع ــي كان ــدة الت ــم االجن ــدرك حج ــره ي ــم باس والعال

ــدان”. اســتقرار البل
ــك تفــرض االدارة االمريكــي اي مســاعي  ــالد ورغــم ذل ــة دمــرت الب ــا جماعــات متطرف ــه “فــي ســوريا حالي واضــاف، ان
لتحريــر المــدن وانهــاء خطــر التطــرف فيهــا الــذي يقتــل األبريــاء”، الفتــا الــى ان “تلــك الجماعــات تعمــل تحــت ســلطة وادارة 

امريــكا باالســاس”.
ــة  ــوا لمواجه ــة وهب ــوى المرجعي ــد اســتجابتهم لفت ــن االنســانية بع ــوا ع ــم دافع ــكل اطيافه ــن ب ــى “العراقيي واشــار ال

ــي”، ــد عالم ــل تهدي ــي يمث ــم ارهاب تنظي
مؤكــدا باننــا “قدمنــا انهــر مــن الدمــاء الزكيــة فــي مواجهــة تنظيــم كان يســعى لتحقيــق اجنــدة كبيــرة ليــس فــي العــراق 
فحســب بــل دول العالــم ونجحنــا فــي ايقــاف ادوات المــوت البشــرية التــي اســتهدفت الجميــع دون اســتثناء فــي محاولــة 

لطمــس الهويــة الوطنيــة مــن خــالل اســتهداف االثــار والثقافــة والمجتمــع”.
ــر  ــة االمريكيــة وعددهــم بــاالالف ويشــكلون خطــر كبي وتنتشــر داعــش فــي مناطــق عــدة مــن ســوريا تحــت الحماي

علــى امــن منطقــة الشــرق االوســط.
ــة  ــات الكتروني ــل السياســي عبــاس العــرداوي، حكومــة االقليــم بتســهيل انشــاء مراكــز عملي ــه اتهــم المحل مــن جهت

ــة لهــم باألمــر. ــة مــع العــرب وال عالق ــرون مشــكلة الصهيوني ــى ان البارزانييــن ي ــا ال اســرائيلية فــي أربيــل،  الفت
وقــال العــرداوي لـ/المعلومــة/ ان “اربيــل باتــت منطلــق للعمليــات االلكترونيــة االســرائيلية التــي تحــرك المنطقــة وتبــث 

منصــات التطبيــع فــي العــراق لجــس نبــض الشــارع العراقــي”.
واضــاف ان “الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني يــرى ان مشــكلة الصهيونيــة مــع العــرب فــي العــراق وال عالقــة للكــرد 
باألمــر”، مشــيرا الــى ان “عالقــات البارزانييــن مــع االســرائيليين وطيــدة وهنــاك زيــارات متبادلــة ومقــرات لهــم فــي االقليــم”.

واوضــح العــرداوي ان “القانــون العراقــي يجــرم العالقــات مــع اســرائيل اال ان هنــاك جمــود كبيــر مــن قبــل القضــاء 
ــم”. ــي االقلي ــرائيل ف ــة اس ــع حرك ــرك لمن ــة التح ــن الحكوم ــب م ويتطل

سوريا: افتتاح ممر ..تتمة
عسكرية كانت تقلهما في بلدة الباغوز.

وقتــل 4 مســلحين مــن ميليشــيا )قســد( وأصيــب ســتة آخــرون أول أمــس فــي هجمــات علــى عــدة حواجــز تابعــة لهــم 
ــزور  ــر ال ــدة الشــحيل بريــف دي ــة فــي ريــف الحســكة الجنوبــي وبل ــة وكبيب ــة وحويزي فــي قــرى الدشيشــة والحمــرا وقوي

الشــرقي.

الفصائل الفلسطينية ..تتمة
وقد أرسلت الرسالة إلى مسؤول الملف في الخارجية األميركية هادي عمرو.

مــن جانبهــا اســتنكرت حركــة الجهــاد اإلســالمي رســالة الســلطة الفلســطينية لــإدارة األميركيــة بشــأن االلتــزام بدولــة 
علــى حــدود 67، مشــددًة علــى أنــه »ال صلــة لنــا بمــا ورد فــي رســالة الســلطة ولــم نخــول أحــدًا بالتنــازل عــن أي ذرة مــن 

تــراب فلســطين«.
ــة،  ــإدارة األميركي وعّلقــت حركــة الجهــاد اإلســالمي فــي فلســطينعلى رســالة الســلطة الفلســطينية التــي أرســلتها ل

بالقــول إنهــا تتمســك بكامــل الحــق الفلســطيني الثابــت علــى »كامــل تــراب أرضنــا«.
ــإدارة  ــا تابعــت باســتهجان واســتنكار شــديدين، الرســالة التــي أرســلتها الســلطة الفلســطينية ل ــت الحركــة إنه وقال

ــا. ــة عــام 1967، بحســب بيانه ــزل الحــق الفلســطيني فــي األراضــي المحتل ــة، والتــي تخت األميركي
وأّكــدت أن »ال صلــة لهــا بمــا ورد فــي الرســالة المذكــورة، وأنهــا لــم تخــول أحــدًا بالتنــازل عــن أي ذرة مــن تــراب أرض 

فلســطين التاريخيــة«.
مــن جانــب اخــر اقتحمــت قــوة كبيــرة مــن جيــش االحتــالل  امــس االثنيــن خربــة حمصــة الفوقــا فــي األغــوار الشــمالية، 

وفرضــت عليهــا حصــارًا، كمــا أعلنتهــا منطقــة عســكرية مغلقة.
وأفــاد الناشــط الحقوقــي فــي األغــوار الشــمالية عــارف دراغمــة أن جرافــات االحتــالل هدمــت مســاكن المواطنيــن فــي 

خربــة حمصــة للمــرة الســابعة تواليــا، بعــد أن فرضــت عليهــا حصــارًا، وأغلقــت الطــرق والمنافــذ المؤديــة إليهــا.
ولفــت دراغمــة إلــى أن قــوات االحتــالل قامــت يــوم أمــس بعمليــات تصويــر للخيــام التــي أقيمــت مؤخــرًا بدعــم مــن 

مؤسســات دوليــة، إليــواء الســكان بعــد هــدم خيامهــم عــدة مــرات.
وتعــد خربــة حمصــة الفوقــا باألغــوار الشــمالية مــن المناطــق المهمــة التــي يســعى االحتــالل لفــرض ســيطرته عليهــا، 
ــرة  ــع األخي ــة الســيما بعــد مواجهتهــم أحــد عشــر إخــالء خــالل الســنوات األرب ــاة طويل ــا بمعان ــذي تســبب ألهاله األمــر ال

بذريعــة التدريبــات العســكرية االحتالليــة.
ويتعــرض أهالــي الخربــة يوميــا لمضايقــات تشــمل مصــادرة جراراتهــم الزراعيــة، ومصــادرة مواشــيهم، ووضــع العراقيــل 
ــاه بالصهاريــج إلــى مســاكنهم، لكــن رغــم كل ذلــك يؤكــد أهالــي حمصــة أنهــم باقــون علــى أرضهــم ولــن  أمــام نقــل المي

يرحلــوا عنهــا.
ويســعى االحتــالل مــن خــالل عمليــات الهــدم المتكــررة إلــى تهجيــر الســكان قســريا مــن المنطقــة بالكامــل، لصالــح 

بنــاء المســتوطنات والمعســكرات الخاصــة بالجيــش، إلــى جانــب التدريبــات العســكرية فيهــا.

مسؤول قضائي: » مهرجان ..تتمة
وانتقــد اميــن لجنــة حقــوق االنســان االيرانيــة النهــج السياســي لقضايــا حقــوق اإلنســان وقــال: ان هــذه اللقــاءات لــن 

ترســم البســمة علــى وجــه االنســانية اال بعــد رفــع الحكومــات االســتبدادية ايديهــا عــن رقبــة حقــوق االنســان.
وانطلقــت امــس االثنيــن 22 فبرايــر 2021 اعمــال االجتمــاع ال64 لمجلــس حقــوق االنســان التابــع لالمــم المتحــدة فــي 
جنيــف وتســتمر لغايــة 23 مــارس 2021 وســيناقش المجتمعــون قضايــا حقــوق االطفــال والصحــة واالزمــات واللقــاح ومكافحــة 

العنصريــة والغــذاء والبيئــة والســكن وحقــوق ذوي االحتياجــات الخاصــة .
ــاركة  ــس .وبمش ــو كنفران ــطة الفيدي ــت وبواس ــر االنترن ــات عب ــتنعقد االجتماع ــا س ــروس كورون ــي في ــبب تفش وبس

ــة . ــن 150 دول مســؤولين م

طهران: ال يمكن ..تتمة
ومستمر في عهد االدارة الحالية ولم نشهد لغاية االن اي ابتعاد عن هذا االرث البغيض.

ــان الطــرف  ــة ب ــق الســفارة السويســرية وبعــض وزراء الخارجي ــن طري ــران رســائل ع ــى طه ــت ال ــد وصل واضــاف: لق
ــرق. ــر ذات الط ــا عب ــا ردودن ــانية وقدمن ــة االنس ــذه القضي ــوية ه ــل وتس ــب بح ــي يرغ االميرك

وتابــع خطيــب زادة: ان مقتــرح ظريــف لالفــراج عــن جميــع الســجناء االيرانييــن ازاء المحكوميــن االميركييــن فــي ايــران 
مــازال مطروحــا وبامكانــه ان يتــم فــي ذات المســار.

التأكيد على المزيد من ..تتمة
 ثقتنــا كبيــرة بالــكادر االعالمــي الــذي يعمــل فــي هــذه القنــوات والــذي يحمــل قضايــا مهمــة ويتميــز عــن بقيــة 

االعالمييــن بأنــه كادر رســالي وجهــادي.
وشــدد المشــاركون فــي االجتمــاع علــى ضــرورة نضــج الخطــاب االعالمــي الملتــزم فــي نقــل والدفــاع عــن الحقيقــة فــي 

عصــر تــكاد الحقيقــة تضيــع وتحــرف فــي بعــض وســائل االعــالم األخــرى.
الحــرب االعالميــة التــي يشــهدها محــور المقاومــة تتطلــب مضاعفــة الجهــود وتوحيــد الفضائيــات التــي اصبحــت خــط 

دفــاع فــي مواجهــة االعــالم المضلــل.

مجلس خبراء القيادة ..تتمة
ونــوه البيــان بصمــود الشــعب االيرانــي االبــي امــام الصعــاب والمشــاكل الــذي افشــل سياســة حظــر امريــكا المجرمــة 
وضغوطهــا القصــوى ضــد الجمهوريــة االســالمية فــي ايــران؛ مؤكــدا ان طهــران وانطالقــا مــن هــذه القاعــدة الشــعبية العظيمــة 

ماضيــة نحــو اهدافهــا الســامية بينمــا ذهــب رئيــس اميركــي شــرير اخــر الــى مزبلــة التاريــخ.
ــران  ــي اي ــة االســالمية ف ــى ان الجمهوري ــوم، ال ــي الي ــم الختام ــي بيانه ــادة ف ــراء القي ــس خب ــت اعضــاء مجل ــا لف کم
ــن  ــة؛ مؤكدي ــدان المنطق ــم والســيما بل ــاء مــع العال ــدا »العــزة والحكمــة والمصلحــة« والتعامــل البن ــى مب لطالمــا اكــدت عل
علــى ان »التفــاوض مــع امريــكا حــول قضايــا متفــق عليهــا خــط احمــر، كمــا اننــا نرفــض التفــاوض حــول القضايــا الدفاعيــة 
والصاروخيــة وســننتصر علــى مؤامــرات االعــداء وندافــع عــن اســتقالل البــالد وشــموخه بفضــل الوحــدة الوطنيــة والتــازر بيــن 

رؤســاء الســلطات الثــالث وامتثــال مســؤولي البــالد الــى توجيهــات شــماحة قائــد الثــورة االســالمية«.
ــة  ــة والوقائي ــوكالت الصحي ــذ البروت ــي ســياق تنفي ــي ف ــاون الشــعب االيران ــى تع ــادة عل ــراء القي ــس خب ــى مجل واثن
لمكافحــة فيــروس كورونــا، كمــا اشــاد بجهــود الكــوادر الطبيــة والتمريــض المضحيــة وايضــا العلمــاء الذيــن يواصلــون الجهــود 
النتــاج اللقــاح المضــاد لهــذا الفيــروس، الــى جانــب قــوات التعبئــة الذيــن بــادروا فــي اطــار مبــادرة »الشــهيد ســليماني« الــى 
مســاندة الوســط الطبــي والعالجــي لمكافحــة الوبــاء فــي انحــاء البــالد؛ متطلعــا الــى اجتيــاز هــذه المرحلــة العصيبــة بنجــاح.
ودعــا الشــعب االيرانــي االبــي للتأســي بتوجيهــات ســماحة قائــد الثــورة االســالمية الــذي لطالمــا اكــد علــى ضــرورة 
الحضــور الملحمــي فــي انتخابــات رئاســة الجمهوريــة، وان يســّطر ملحمــة اخــرى عبــر حضــوره الحماســي فــي االنتخابــات 

القادمــة فــي شــهر يونيــو المقبــل.
واحيــا مجلــس خبــراء القيــادة فــي بيانــه ذكــرى شــهداء الدفــاع عــن المراقــد المقدســة، الســيما »الفريــق الشــهيد قاســم 
ســليماني« و«الشــهيد ابومهــدي المهنــدس« والعالــم االيرانــي البــارز »الشــهيد محســن فخــري زادة«، الــى جانــب اعضــاء 

مجلــس خبــراء القيــادة الذيــن رحلــوا خــالل العــام الحالــي.

اليوم.. طهران توقف ..تتمة
 وفــق المــادة 234 مــن النظــام الداخلــي: ان مجلــس الشــورى االســالمي يتابــع وفقــا للقانــون مســؤولية متابعــة وتنفيــذ 

القوانين.  
واضاف: انه وفقا للقانون يجب ان يتم اليوم )23 شباط/فبراير( تنفيذ القانون المتعلق بالبروتوكول االضافي.

واضــاف: ان لجنــة االمــن القومــي والسياســة الخارجيــة ولجنــة الطاقــة مكلفــة مــن قبــل المجلــس باالشــراف الميدانــي 
علــى القضايــا المشــار اليهــا وتقديــم تقريــر فــي هــذا الســياق.

واكد قاليباف بالقول: اننا لن نقبل اي مخالفة للقانون وسنتابع االمور وفقا لقرارات المجلس.
ــن  ــادة 7 م ــا للم ــي المســتقبل يســتلزم وفق ــة ف ــات والوكال ــاق الضمان ــاون خــارج اطــار اتف ــن التع ــوع م ــال: ان اي ن وق

ــس الشــورى. ــن مجل ــرارا م ــون ق القان
مــن جانبــه اكــد وزيــر الخارجيــة الدكتــور محمــد جــواد ظريــف، ان علــى اميــركا باعتبارهــا الجانــب المنتهــك لالتفــاق 

النــووي ان تبــادر الــى اتخــاذ االجــراءات الصــالح مــا افســدته.
واضــاف: علــى اميــركا باعتبارهــا الجانــب المنتهــك )لالتفــاق النــووي( ان تبــادر التخــاذ االجــراءات التعويضيــة: أن تلتــزم 

بخطــة العمــل المشــترك الشــاملة وان تنفــذ التزاماتهــا بشــكل مؤثــر. وســترد ايــران فــورا بالعــودة الــى اجراءاتهــا.
فــي االطــار ذاتــه اكــد ســفير ومنــدوب الجمهوريــة االســالمية فــي ايــران الدائــم لــدى المنظمــات الدوليــة فــي فيينــا 
كاظــم غريــب آبــادي بــان طهــران وبعــد وقــف تنفيــذ البروتوكــول االضافــي وفقــا لقــرار مجلــس الشــورى االســالمي ســوف 

لــن تســمح للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة بــاي عمليــة وصــول لمنشــآتها النوويــة خــارج اطــار اتفــاق الضمانــات.
وكتــب غريــب آبــادي فــي تغريــدة لــه علــى »تويتــر«: ان التنفيــذ الكامــل للقانــون المصــادق عليــه مــن قبــل مجلــس 

الشــورى االســالمي هاجــس جــاد للدولــة وال يحــق الحــد التنــازل عنــه.
ــول  ــذ البروتوك ــف تنفي ــر لوق ــوم 23 شــباط/ فبراي ــة المحــددة )ي ــد للمهل ــك اي تمدي ــون هنال ــن يك واضــاف: ســوف ل

ــات.  ــاق الضمان ــار اتف ــارج اط ــة( خ ــى المنشــآت النووي ــة للوصــول )ال ــة اي امكاني ــح الوكال ــن تُمن ــي( ول االضاف
وتابــع غريــب آبــادي: ان ايــران والوكالــة اتفقتــا علــى الوقــف الكامــل لتنفيــذ البروتوكــول االضافــي وعمليــات الوصــول 
)الــى المنشــآت النوويــة( المنصــوص عليهــا فــي االتفــاق النــووي وســيتم تنفيــذ التزامــات ايــران فــي اطــار اتفــاق الضمانــات 
فقــط. بنــاء علــى ذلــك فانــه وفقــا للقانــون المصــادق عليــه مــن قبــل مجلــس الشــورى االســالمي ســوف لــن يتــم منــح 
الوكالــة اي وصــول )للمنشــآت النوويــة( خــارج اطــار اتفــاق الضمانــات وســوف لــن تتــم ايضــا اي عمليــة تفتيــش خــارج اطــار 

اتفــاق الضمانــات.  
واضــاف: ســتقوم ايــران خــالل 3 اشــهر بتســجيل معلومــات بعــض االنشــطة ومعــدات المراقبــة المحــددة فــي الملحــق 
وتحتفــظ بهــا عندهــا. خــالل هــذه الفتــرة لــن يكــون بامــكان الوكالــة الوصــول الــى هــذه المعلومــات وتبقــى عنــد ايــران فقــط. 
فــان تــم الغــاء الحظــر فــي غضــون 3 اشــهر بصــورة كاملــة ســتقوم ايــران بوضــع هــذه المعلومــات تحــت تصــرف الوكالــة وفــي 

غيــر هــذه الحالــة ســيتم حــذف المعلومــات الــى االبــد.   
ــة  ــى اإلدارة األميركي ــه يتوجــب عل ــول إن ــب زادة، يق ــة ســعيد خطي ــن المتحــدث باســم وزراة الخارجي ــه اعل مــن جانب
الجديــدة رفــع العقوبــات عــن ايــران والعــودة الــى االتفــاق النــووي قبــل الدخــول إلــى غرفــة المحادثــات فــي االتفــاق النــووي 

مــرة ثانيــة، مشــدداً: إن طهــران ســتوقف اعتبــاراً مــن اليــوم تنفيذهــا البرتوكــول اإلضافــي«.
وأكــد أنــه لــم نعــط فرصــة جديــدة ألميــركا فــي التفاهــم بيــن إيــران والوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، وكل مــا قررنــاه 
جــاء ضمــن إطــار قــرار اإلجــراءات االســتراتيجة إللغــاء العقوبــات«. وشــدد علــى أن خــروج أميــركا مــن عزلتهــا غيــر ممكــن 

بالتصريحــات، بــل يحتــاج الــى إجــراء جــدي واالبتعــاد عــن الغطرســة. 
ولفــت الــى أن التفاهــم بيــن طهــران والوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة تفاهــم تقنــي، ال يتناقــض مــع  قــرار اإلجــراءات 

االســتراتيجة إللغــاء العقوبــات، آمــاًل أن تســتثمر األطــراف األخــرى فــي االتفــاق النــووي الفرصــة الحاليــة.
ورأى أنــه يجــب علــى بايــدن أن يحــدد موقفــه ويختــار طريقــه بيــن االبتعــاد عــن تركــة ترامــب السياســية، أو أن يعــود 

إلــى سياســة اإلدارة األميركيــة الســابقة ضــد إيــران والتــي أثبتــت فشــلها.

سفيرنا في بغداد: اغتيال ..تتمة
وقــال: ان اغتيــال هذيــن الشــهيدين ورفاقهمــا شــّكل جريمــة كبــرى علــى مــرّ التاريــخ؛ وبمــا يلــزم متابعــة ملــف الجريمــة 

بــكل جــد لمعاقبــة الجنــاة الضالعيــن فيهــا.
واضــاف ســفيرنا فــي بغــداد: ينبغــي علــى اولئــك الذيــن اغتالــوا ابناءنــا وقادتنــا االعــزاء، ان يعلمــوا باننــا لــن نتخلــى 

عــن متابعــة هــذا الملــف اطالقــا.
ــا  ــا افني ــا النهم ــن مفاخرن ــا »م ــدس، بانهم ــدي المهن ووصــف مســجدي، الشــهيدين الحــاج قاســم ســليماني وابومه

ــم االســالمي«. ــد العال ــى صعي ــن عل ــاب وارســاء االم ــي ســبيل الســالم ومكافحــة االره ــا ف شــبابهما وحياتهم
ونــوه بالعالقــات الرصينــة القائمــة علــى الصداقــة واســس حســن الجــوار بيــن ايــران والعــراق؛ مؤكــدا ان الجمهوريــة 

االســالمية فــي ايــران تريــد عراقــا قويــا مســتقرا ومتحــدا.
وأكــد ضــرورة انشــاء طريــق بــري ســريع بيــن بغــداد وطهــران، والغــاء تأشــريات الدخــول وتوفيــر ظــروف الزيــارة بحريــة 

لشــعبي البلديــن.

المرجع جوادي آملي ..تتمة
ــزم  ــى الســالح الخارجــي؛ بمــا يل ــاج ال ــي االبــي ال يحت ــرة، والشــعب االيران ــام بامــور كبي ــع: نحــن نســتطيع القي وتاب

ــداره وشــموخه.   ــق والحضــاري للنهــوض باقت ــم والعري ــد العظي ــي هــذا البل ــات الزاخــرة ف ــف الطاق توظي
ونــوه المرجــع الدينــي آيــة اهلل جــوادي آملــي، بالقاعــدة الشــعبية التــي تتمتــع بهــا الثــورة االســالمية فــي ايــران؛ مؤكــدا 
ــرة  ــا فــي غضــون فت ــوال حضــور الشــعب االيرانــي االبــي فــي الســاحات لكانــت مؤامــرات االعــداء قــد حققــت مآربه ــه ل ان

قصيــرة، والتاريــخ شــاهد علــى ذلــك.
ــارة محافظــة قــم  ــواء محمــد باقــري، قــام يــوم االحــد بزي يذكــر ان رئيــس هيئــة االركان العامــة للقــوات المســلحة الل

المقدســة، حيــث التقــى بعــدد مــن مراجــع الديــن وكبــار علمــاء الحــوزة العلميــة.

األمم المتحدة: اليمن ..تتمة
جــاء ذلــك فــي أعقــاب عــرض وزيــر الدفــاع األمريكــي علــى ولــي العهــد الســعودي التــزام بــالده بتأميــن حدودهــا وتطويــر 

أنظمتهــا الدفاعية.
وقــال ماكينــزي للصحفييــن الذيــن يرافقونــه فــي جولتــه الحاليــة للشــرق األوســط و التــي بــدأت الخميــس: إن الجيــش 
األمريكــي يبحــث عــن قواعــد احتياطيــة فــي الســعودية لمنــع تحــول قــوات بــالده المنتشــرة هنــاك لمــا وصفهــا بـ”األهــداف 

الواضحة”.
وأضــاف “ال نســعى لبنــاء قواعــد جديــدة وال إغــالق القواعــد الحاليــة لكننــا بحاجــة لقواعــد إضافيــة ننتقــل إليهــا فــي 

الثالثاء 11رجب 1442 هـ ق 5 اسفند 1399 هـ ش، 23 شباط 2021م العدد )10615( السنة الواحدة واالربعون

القائد: تخصيبنا لليورانيوم لن يقف عند 20% وقد يرتفع 
إن اقتضت الحاجة الى %60

طهــران – كيهــان العربــي:- اكــد قائــد الثــورة االســالمية آيــة اهلل الســيد علــي الخامنئــي ان علــى 
مجلــس الشــورى االســالمي والحكومــة حــل الخالفــات بينهمــا لتنفيــذ قانــون »الخطــوات االســتراتيجية 

ــة . ــع اجــراءات الحظــر االميركــي« بدق لرف
ــس  ــن رئيــس واعضــاء مجل ــي خــالل اســتقباله مســاء أمــس االثني ــد الخامنئ واضــاف ســماحة القائ
خبــراء القيــادة فــي حســينية »االمــام الخمينــي /قــدس ســره/« فــي ختــام اجتماعــه فــي دورتــه الخامســة مــع 
التــزام الضوابــط والتوصيــات الصحيــة الالزمــة بالوقايــة مــن فيــروس كورونــا، قائــاًل: ان قانــون »الخطــوات 
االســتراتيجية لرفــع اجــراءات الحظــر« جيــد وعلــى مجلــس الشــورى االســالمي والحكومــة حــل الخــالف 

فــي وجهــات النظــر بينهمــا وتنفيــذه بدقــة.
واكــد ســماحته ان الخالفــات بيــن الحكومــة ومجلــس الشــورى االســالمي يجــب ان تُحَــل وتنتهــي، 
ومــن الضــروري عــدم تفاُقــم هــذه المشــاكل حتــى ال تكــون هنــاك ازدواجيــة فــي اتخــاذ القــرارات، مشــيرًا 

الــى ضــرورة تعزيــز التعــاون والتنســيق بيــن المجلــس والحكومــة.
ولفــت ســماحة قائــد الثــورة االســالمية الــى ان ســقف تخصيــب اليورانيــوم فــي ايــران ليــس %20 
ومــن الممكــن رفعــه الــى 60% حســب حاجــة البــالد واضــاف : خطــاب الواليــات المتحــدة والــدول االوروبيــة 
الثــالث تجــاه ايــران خــالل االيــام االخيــرة كان اســتعالئيا ومتغطرســا وبعيــدا عــن اإلنصــاف ، الجمهوريــة 
ــا وإن  ــووي وســتمضي قدم ــي الموضــوع الن ــة ف ــا المنطقي ــازل عــن مواقفه ــن تتن ــران ل ــي اي االســالمية ف

ــب بنســبة %60 . ــى التخصي ــا ســتقدم عل اقتضــت مصالحه
ــا  ــة خالفاتهم ــس الشــورى االســالمي والحكوم ــى ضــرورة ان يحــل مجل ــه ال وجــدد ســماحته  التنوي
حــول قانــون »الخطــوات االســتراتيجية لرفــع اجــراءات الحظــر« واالبتعــاد عــن التشــتت فــي المواقــف وتابــع 
: الحكومــة تــرى نفســها ملزمــة بتنفيــذ قانــون »الخطــوات االســتراتيجية لرفــع اجــراءات الحظــر« ويجــب 

ان يتــم العمــل بــه بدقــة .
ــوم الميــركا والترويــكا االوروبيــة وليــس ايــران  وراى ســماحة القائــد الخامنئــي بانــه يجــب توجيــه الل
ــم  ــال: المهــرج الصهيونــي يجــب ان يعل ــوم االول، وق ــذ الي ــة من ــا النووي ــدول بتعهداته ــزام هــذه ال لعــدم الت
بأنــه اذا كانــت ايــران تريــد امتــالك االســلحة النوويــة فــال يســتطيع هــو وال أكبــر منــه أن يمنعهــا، ان مــا 
يمنعنــا مــن صناعــة االســلحة النوويــة هــو مبادئنــا االســالمية التــي تحظــر انتــاج أي أســلحة دمــار شــامل .
ــران  ــذي ترفضــه اي ــه اســلوب االميــركان والغربييــن وال ــاء بان واعتبــر ســماحته قتــل المدنييــن واالبري
ومــن هــذا المنطلــق ال تفكــر بامتــالك االســلحة النوويــة، واســتطرد ســماحته بالقــول: الحديــث حــول 
ــدون  ــة ألنهــم يري ــا لالســلحة التقليدي ــى امتالكن ــة واالعــداء يعارضــون حت ــة مجــرد ذريع االســلحة النووي

ــوة . ــا مــن عناصــر الق تجريدن
ــه  ــووي يســتمر لعــدة ســنوات وســنعمل ب ــاق الن ــاًل: االتف ــورة االســالمية قائ ــد الث وشــدد ســماحة قائ

ــه. ــرة ســنواته فقــط اذا التزمــت األطــراف اآلخــرى ب خــالل فت

حــال الخطــر الشــديد”.
وكان ماكينزي زار السعودية الشهر الماضي لبحث إنشاء قواعد جديدة غرب البالد.

ونقلــت صحيفــة »ول اســتريت جورنــال« األميركيــة عــن مســؤولين أمريكييــن قولهــم: إن القــوات األمريكيــة تبحــث 
عــن مخابــئ فــي الصحــراء الغربيــة إلقامتهــا كقواعــد خشــية تصاعــد الهجمــات الجديــدة ضدهــا.

وبــرزت تلــك السياســة بوضــوح مــع االتصــاالت األخيــرة بيــن وزيــري الدفــاع فــي الســعودية والواليــات المتحــدة وأكــدت 
نهــج الطرفيــن سياســة دفاعيــة بعــد أن ظــال يقــودان عدوانــا شــامال علــى اليمــن منــذ العــام 2015 دون أي نجــاح يذكــر علــى 

األرض.

اضرب الراعي ..تتمة
إن أردتم أن تسدوا الباب على القذرة رغد وبقية البعثيين من أمثالها.. أطردوا األميركان من بلدكم.

ال تنشــغلوا بالفــرز الطائفــي او العنصــري او الفئــوي او المناطقــي. هنــاك بلــد واحــد اســمه العــراق.. فــال لتقســيمه وال 
لتمزيقــه وال لتضعيفــه. وهنــاك عــدو واحــد هــو إدارة الشــر فــي واشــنطن وعليهــا أن تخــرج مــن العــراق مهزومــة مدحــورة. 

األخوة األعزة في العراق..
كــي ال تضيــع بوصلتكــم فتتشــتتوا فتذهــب ريحكــم.. وجهــوا طاقاتكــم وأوقاتكــم وجهودكــم فــي مســار مجهــري مركــز 
باتجــاه واحــد.. هــو العمــل موحــدون علــى إخــراج االحتــالل األميركــي مــن بلدكــم العــراق غيــر مأســوف عليــه.. فهــو وراء كل 

مآســيكم.. وحيــن يندحــر االحتــالل ستســقط كل األقنعــة والذيــول التــي ارتبطــت بــه.
حينها - وحينها فقط- ستكون لكم عزة وكرامة وشموخ ونهضة وتطور كما بقية الشعوب األخرى.

هنــاك احتــالل أميركــي خبيــث جاثــم علــى صــدر العــراق العزيــز.. فكيــف يمكــن لكــم أن تنطلقــوا إلــى عالــم التطــور 
والتمكــن والقــدرة واالزدهــار، وأنتــم أســرى لهــذا المســتكبر الجاثــم علــى صدوركــم..؟! 

اطردوا االحتالل، وستنفتح لكم كل أبواب الخير والبركة.
وكل حديــث وتحليــل وحــوار بيــن العراقييــن بتعــدد أطيافهــم واختــالف مشــاربهم وتنــوع مذاهبهــم، ال يســتهدف طــرد 

المحتــل األميركــي، هــو تضييــع للوقــت وتشــتيت للجهــد.
نقولهــا بــكل صراحــة.. مــن أخبــث مخططــات االحتــالل االميركــي فــي العــراق أنــه بيــن فتــرة وأخــرى يخلــق طعمــا 
الشــغال العراقييــن بــه، كــي ال يتفرغــوا موحديــن فــي مواجهتــه لطــرده. ولألســف أن أخوتنــا األعــزة فــي العــراق يبلعــون 

الطعــم األميركــي دائمــا.
تــارة يشــغلونهم بالطائفيــة، فيضربــوا بعضهــم بعضــا.. وتــارة بالفســاد، فيتهمــوا بعضهــم بعضــا.. وتــارة بتدخــالت دول 

الجــوار.. وتــارة.. وتــارة.. وتــارة..
نتســاءل متــى يــدرك أخوتنــا فــي العــراق أن كل هــذه القضايــا التــي يــراد للعراقييــن االنشــغال بهــا هــي مــن صناعــة 

االحتــالل األميركــي الــذي بالتأكيــد ال يريــد الخيــر إال لنفســه.
وعيك _بصيرتك

وفاة المناضل اللبناني ..تتمة
 األســطول اللبنانــي فــي مطــار بيــروت عــام 1969، وانتهــى بــه األمــر فــي المستشــفى. فــي العــام نفســه، بــدأ نشــاطه 

العســكري، »بعــد انتفاضــة المخيمــات بســبب قيــام الشــعبة الثانيــة بمالحقــة الفدائييــن«.
كان يواكــب االحتجاجــات الطالبيــة نهــاراً، والجهوزيــة العســكرية ليــاًل، رغــم قلَّــة الســالح. وخــالل حــرب 1973 انتظــم 

فــي المجموعــات األولــى التــي أطلقــت الصواريــخ علــى المســتوطنات.
الدور النضالي ألنيس النقاش

شــارك أنيــس النقــاش فــي الكثيــر مــن العمليــات الفدائيــة وروى قصصهــا، وأبرزهــا عمليّــة فيينــا، مــع مجموعــة وديــع 
حــداد فــي الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين، التــي هدفــت »لتأديــب بعــض األنظمــة علــى دعمهــا القــوى اليمينيــة فــي 

لبنــان، والحصــول علــى دعــم للثــورة«، عبــر طلــب فديــة قيمتهــا عشــرة مالييــن دوالر. 
عــارض التــورط فــي الحــرب األهليــة التــي أصيــب فــي يــوم انطالقتهــا 13 نيســان/أبريل 1975. كتــب إلــى القيــادة محــذرًا 

مــن كــوارث االنخــراط فــي هــذه الحــرب.
وعند االجتياح الصهيوني للبنان عام  1978، انتقل أنيس النقاش إلى الجنوب مشاركًا في التصدي للعدوان.

قــرر تــرك »فتــح« وتأســيس فصيــل لبنانــي، ولكــن الفتحاوييــن ظلــوا يعتبرونــه واحــدًا منهــم رغــم انفصالــه عــن الحركة، 
وتأسيســه ســريّتين لبنانيتيــن فــي كفرشــوبا وبنــت جبيــل، أصبــح أفرادهمــا جــزءًا مــن قيــادة المقاومــة الحقــًا، مثــل عمــاد 

. مغنية
كان لــه دور هــام فــي التنســيق بيــن قيــادة الثــورة الفلســطينية وقيــادة الثــورة اإليرانيــة، ونســج عالقــات واســعة مــع كــوادر 

الثــورة اإليرانيّــة، تدريبــًا وتعاونــًا أمنيــًا وعســكريًا، ووجــد ضاّلتــه فيها.
دفاعــًا عــن الثــورة االســالمية، لــم يتــردد أنيــس النقــاش فــي الذهــاب الــى باريــس عــام 1980، الغتيــال رئيــس الــوزراء 

االيرانــي األســبق شــهبور بختيــار، فيمــا نجــا األخيــر بأعجوبــة.
حُكــم بالمؤبــد لكنــه سُــجن لمــدة 10 ســنوات فــي فرنســا بعــد محاولــة اغتيــال بختيــار فــي باريــس، وهــو آخــر رئيــس 

وزراء فــي عهــد شــاه إيــران محمــد رضــا پهلــوي، وأفــرج عــن النقــاش عــام 1990.
كان الســجن مســرحًا لنضــال مــن نــوع آخــر. إذ نّفــذ ثالثــة إضرابــات عــن الطعــام، دام آخرهــا 130 يومــًا، احتجاجــًا علــى 

عــدم شــموله بقــرار عفــو عــام، رافضــًا إفراجــًا ال يشــمل رفاقــه.
أدرك وراء القضبــان أنّــه إمــا أن يقتــل الوقــت أو يقتلــه. إلــى أن أفــرج عنــه فــي 27 تموز/يوليــو 1990، بقــرار عفــو وّقعــه 

فرانســوا ميتــران.
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