
تسجيل 10598 إصابة و157 وفاة جديدة بكورونا

ملتقيًا العديد من المسؤولين العراقيين في بغداد..

المتحدث باسم الخارجية: الجمهورية االسالمية تريد 
عراقاً قوياً وحراً ومزدهراً

2 شؤون محلية

التحرير

طهــران- فــارس:- انطلقــت المناظــرة الثانيــة 
فــي  الرئاســية  لالنتخابــات  المرشّــحِين  بيــن 
ــة  ــة واجتماعي ــع ثقافي ــى مواضي ــزت عل ــالد، ورّك الب

وسياســية.
المناظــرة  مــن  حــدّة  أقــّل  بأنهــا  وتميّــزت 
االتهامــات  مــن  كثيــرًا  شــهدت  التــي  األولــى، 

المرشــحِين. بيــن  والسِّــجال 
كمــا أتــت النســخة الثانيــة أكثــرَ تنظيمــًا، فــي 
األســئلة والــردود، مــع تركيــز المرشــحِين علــى 
واقتــراح  اإليرانيــة،  الداخليــة  المشــاكل  توصيــف 

ــا. ــول له الحل
المرشــحِين  تصريحــات  أبــرز  يلــي  وفيمــا 

الثانيــة. المناظــرة  خــالل  الســبعة 
رئيســي: الطبقيــة هــي نتيجــة قــرارات غيــر 

ــة عادل
علــى  ردًّا  رئيســي،  إبراهيــم  المرشــح  قــال 
ســؤال يتعلــق بالفــوارق الطبقيــة لــدى الشــعب 
اإليرانــي، ومــا يقترحــه مــن حلــول، »إنــه يجــب أن 
ــع الرواتــب بصــورة عادلــة، وينبغــي للمناصــب  تُدَف
والوظائــف أن تــوزَّع بعــدل بيــن أطيــاف الشــعب«.
ــة  ــوارق الطبقي ــر أّن عــددًا مــن أســباب الف وذك

برلماني: الوكالة الدولية الذرية 
تهيمن عليها البلدان المناوئة

طهــران- فــارس:- انتقــد رئيــس لجنــة الطاقــة 
الوكالــة  سياســة  عباســي  فريــدون  البرلمانيــة 
الدوليــة للطاقــة الذريــة وعدّهــا بســبب هيمنــة 

البلــدان المناوئــة اليــران.
وقــال عباســي، فــي تصريــح صحفــي فــي 
ــة الدوليــة  االشــارة الــى مزاعــم رئيــس الوكال
ــات  ــفافية البيان ــدم ش ــى ع ــم عل ــة القائ الذري
النوويــة،  الســالمة  مجــال  فــي  االيرانيــة 
الدوليــة  الوكالــة  إنــه حيــن يدعــي رئيــس 
اليتســم  االيرانــي  النــووي  الموضــوع  ان 
بالشــفافية ينبغــي تقديــم الــردود المتوفــرة 
بايدينــا والنســعى الــى كســب رضــاه ويجــب 

كشــف الحقيقــة كمــا هــي. 
وأعــرب عــن أســفه الن الوكالــة الدوليــة الذريــة 
تســعى لتبييــن ماخطــط اليــران والقــول بأنهــا قــد 
ارتكبــت خطــأ مــا لكننــا نبهنــا الوكالــة ان التقــع 
تحــت تأثيــرات االجهــزة االســتخبارية التــي تزودهــا 

ــر. ببعــض التقاري

طهران ودوشنبة تؤكدان على تطوير 
التعاون البرلماني

والتعــاون  العالقــات  تطويــر  علــى  وطاجيكســتان  االســالمية  الجمهوريــة  اكــدت  طهران-فــارس:- 
الجانبيــن. بيــن  البرلمانــي 

ــان  ــاء النائبيــن فــي مجلــس الشــورى االســالمي مهــدي طغيانــي وكيــوان مرادي جــاء ذلــك خــالل لق
فــي دوشــنبة مــع النائبيــن فــي مجلــس النــواب الطاجيكــي ســعيد مــراد فتــاح زادة وفيــض اهلل بــرات زادة.

وتــم خــالل اللقــاء البحــث حــول القضايــا الراهنــة وآفــاق العالقــات بيــن البلديــن الصديقيــن خاصــة فــي 
مســار التنفيــذ المؤثــر للمشــاريع البنيويــة المشــتركة فــي قطاعــات الطاقــة والنقــل واالتصــاالت والصناعــة 

والزراعــة والعلــوم والثقافــة.
وتــم التاكيــد علــى ان التعــاون المشــترك فــي مجــاالت دراســة التاريــخ والثقافــة واللغة واالدب المشــترك 
للشــعوب الناطقــة بالفارســية خاصــة فــي نصــوص النســخ الخطيــة المحفوظــة، ســتقدم خدمــة خالــدة فــي 

تاريــخ الدراســات االيرانيــة.
كمــا اكــد الجانبــان علــى التعــاون المشــترك بيــن البلديــن فــي مجــال إعــداد العلمــاء والخبــراء الشــباب 

وفقــا لالهــداف المتوخــاة مســتقبال.   
ــاب« و«يزغــوالم« وباالجمــال اللغــات  ــة »يغن ــم ثقاف ــى ضــرورة دراســة وتعلي ــك عل ــد كذل وجــرى التاكي

ــة الفارســية القديمــة. ــة لهجــات للغ ــة بصف الباميري
ــن  ــدوام دولتي ــى ال ــا عل ــتان كانت ــران وطاجيكس ــى ان اي ــي عل ــان الطاجيك ــي البرلم ــان ف ــد النائب واك
صديقتيــن وشــقيقتين وســتتحركان فــي مســار تنميــة وتعميــق اواصــر الصداقــة واالخــوة مســتقبال ايضــا.

رغم اعتراضها على عدم وفاء  اميركا بعهودها..

بلومبرغ: الحكومة االيرانية 
ال تطالب بضمانات!

طهران/كيهــان العربــي: كتبــت وكالــة بلومبــرغ  
فــي تقريــر؛ بالرغــم مــن ان الحكومــة االيرانيــة 
اعترضــت علــى عــدم وفــاء اميــركا بعهودهــا فهــي ال 

ــات. ــب بضمان تطال
فتحــت عنــوان »علــى بايــدن ان يتوصــل الــى 
ــرغ:  ــت بلومب ــة  كتب ــى صفق ــران ال ال ــع اي ــاق م اتف
يدلــي  التــي  التصريحــات  مــن  حشــد  وســط 
بهــا محمــد جــواد ظريــف فــي حديثــه المنشــور 
بالشــريط الصوتــي، هنالــك انعــكاس عــن مــرور 
االتفــاق النــووي الــذي توصلــت اليــه ايــران عــام 2015 

ــة. ــوى العالمي ــع الق م
الــى ذلــك اقــر ظريــف انــه تســاهل فــي حســن 
الظــن باالتفــاق حيــن ظــن ان بامــكان اوبامــا ان 

ــد الكونغــرس. ــة دون تايي يحفــظ صفق

رحماني   فضلي: االنتخابات ستجري بأقصى قدر 
من مراعاة الظروف الصحية

طهــران - ارنــا- قــال وزيــر الداخليــة ان االنتخابــات ســتجری مــع مراعــاة اقصــى قــدر مــن البروتكــوالت 
الصحيــة منعــا لتفشــي فيــروس كورونــا.

ــات  ــاع التنســيقي لالنتخاب ــش االجتم ــى هام ــاء عل ــس االربع ــي ام ــي فضل ــد الرضــا رحمان ــال عب وق
»اليــوم عقدنــا اجتماعــا مشــتركا للمجلــس التنفيــذي المركــزي مــع مقــر االنتخابــات فــي البــالد لمناقشــة 

ــر والتعليقــات فــي هــذا المجــال. التقاري
ــات ، واإلجــراءات المتخــذة  ــر مفصــل بشــآن أمــن االنتخاب ــوم تقري ــة: »صــدر الي ــر الداخلي وأضــاف وزي
لضمــان أمــن االنتخابــات منــذ كانــون الثانــي  الماضيــة وتــم انشــاء اللجنــة األمنيــة لالنتخابــات واألطلــس 

االنتخابــي.
وأضــاف: »تــم تقديــم ايضاحــات حــول زيــادة عــدد الفــروع وســاعات التصويــت مــن اجــل مراقبــة الظــروف 

الصحيــة منعــا لتفشــي كورونا.
  وأعــرب وزيــر الداخليــة عــن أملــه فــي أن تتــم االنتخابــات مــع مراعــاة اإلجــراءات التــي تــم اتخاذهــا فــي 

ظــل أقصــى قــدر مــن مراعــاة الظــروف الصحية.

مجلس الوزراء يوافق على االلغاء 
المتبادل للتأشيرات مع العراق

ــى  ــوزراء عل ــس ال ــق مجل ــارس:- واف طهران-ف
لتأشــيرات  متبــادل  بالغــاء  تتعلــق  لوائــح  اصــدار 
ايــران  بيــن  العاديــة  الجــوازات  لحملــة  الدخــول 

والعــراق.
امــس  للحكومــة  الرســمي  الموقــع  وبيّــن 
االربعــاء، أن مجلــس الــوزراء أقــر فــي جلســته ، 
لحملــة  الدخــول  تأشــيرات  اللغــاء  لوائــح  ايجــاد 
جــوزات الســفر العاديــة لمــدة 45 يومــا بيــن ايــران 
ــادل بيــن البلديــن،  والعــراق شــريطة االجــراء المتب
االيرانييــن  الــزوار  زيــارة  تســهيل  بهــدف  وذلــك 
للعتبــات المقدســة فــي العــراق ســيما فــي فتــرة 

)ع(. الحســين  االمــام  أربعينيــة 

الخميس 29 شوال1442 هـ ق 20خرداد 1400 هـ ش، 10 حزيران 2021م العدد )10689( السنة الواحدة واالربعون

أبرز مواقف المرشحين لالنتخابات الرئاسية في المناظرة الثانية
بالقــرارات  يتعّلــق 
االقتصاديــة غيــر العادلــة، 
الرقابــة  نظــام  إّن  وقــال 
علــى اإلنتــاج واالســتهالك 
يمكــن أن يتــم تنظيمــه، 
مــن  يقلــل  الــذي  األمــر 

الطبقيــة. هــذه 
مشــروعي  رضائــي: 
أاّل يبقــى فقيــر فــي إيــران
ردّ  جهتــه،  مــن 
المرشــح محســن رضائــي 

علــى ســؤال بشــأن »أكثــر األمــور محوريــة بعــد 
خلــق  فــي  تؤّثــر  والتــي  )اإلســالمية(،  الثــورة 
المشــكالت فــي قطــاع العمــل، وخصوصــًا لــدى 
أســباب  لهــا  »مشــكالتكم  وقــال  الشــباب«، 
اقتصاديــة«، وأضــاف »نريــد أن نعيــد األمــل إلــى 
جيــل الشــباب، وخصوصــًا أننــا ســمعنا منــه شــكوى 

الحالــي«. الوضــع  مــن 
كمــا أكــد رضائــي أنــه سيســتمرّ فــي خــوض 

ــة. ــى النهاي ــات الرئاســية حت االنتخاب
الفقــر،  ومحاربــة  العدالــة  مســألة  أّن  وذكــر 
أن  إلــى  مشــيرًا  كبيــرة،  قــرارات  إلــى  تحتــاج 
ــدى  ــة ل ــر وتشــكيل الكفاي مشــروعه لمجابهــة الفق
ــدف  ــن 5 محــاور، ويه ــف م ــع، يتأل ــات المجتم طبق

إلــى أاّل يبقــى فقيــر فــي إيــران.
وســأل رضائــي: »البــالد التــي هــي أضعــف منــا 
حافظــت علــى قيمــة عملتهــا الوطنيــة لمــاذا نحــن 

لــم نســتطع؟«.

كيهــان   - ان  طهــر 
ــدث  ــد المتح ــي:- اك العرب
الخارجيــة  وزارة  باســم 
زادة،  خطيــب  ســعيد 
أمــس  مباحثاتــه  خــالل 
مــع  بغــداد  فــي  االربعــاء 
المســؤولين  مــن  عــدد 
ان  اكــد  العراقييــن، 
االســالمية  الجمهوريــة 
عراقــا  تريــد  ايــران  فــي 

ومســتقال. وموحــدا  ومزدهــرا  وحــرا  قويــا 
ــة  ــة العراقي ــارة للعاصم ــب زادة بزي ــوم خطي ويق
وزارة  باســم  المتحــدث  اســتقبله  حيــث  بغــداد، 
ــا ســبل  ــة ســعيد الصحــاف بحث ــة العراقي الخارجي

تعزيــز العالقــات بيــن البلديــن.
كمــا التقــى خطيــب زادة، بــكل مــن اميــن مجلــس 
ورئيــس  االعرجــي،  قاســم  العراقــي  القومــي  االمــن 
الــوزراء الســابق نــوري المالكــي، ورئيــس المجلــس 
االعلــى العراقــي الشــيخ همــام حمــودي؛ فضــال عــن 
ــه  ــن الســنة وزيارت ــال الدي ــن رج ــدد م ــع ع ــه م مباحثات
لمعهــد »التمييــز« العراقــي للدراســات الســتراتيجية، 
وادلــى بتصريحــات امــام جمــع مــن الباحثيــن والمفكرين 
اخــر  بشــأن  اســئلتهم  علــى  والــرد  البلــد  هــذا  فــي 
التطــورات االقليميــة والعالقــات االيرانيــة - العراقيــة.

الخارجيــة  وزارة  باســم  المتحــدث  وركــز 
ــى موقــف طهــران  ــه فــي بغــداد عل خــالل محادثات
الداعــم لحكومــة العــراق، واالنتخابــات التشــريعية، 
ــع ارادة الشــعب  ــة م ــة السياســية المتناغم والعملي
الثنائيــة  العالقــات  توســيع  وضــرورة  العراقــي، 

الشــاملة بمــا فــي ذلــك التعــاون الثقافــي واالعالمي 
بيــن البلديــن.

إعالم عبري: شركة سايبر الصهيونية تبيع تكنولوجيا اختراق للسعودية
الحكومــة  الســايبر اإلســرائيلية، »كوادريــم«، باعــت  العبــري إن »شــركة  قــال موقــع »ذي ماركــر« 

اختــراق. تكنولوجيــا  الســعودية 
وكشــف الموقــع، بنــاًء علــى العــرض الــذي وصــل إليــه وفــق تعبيــره، أن »كوادريــم تُســوّق تكنولوجيــا 

االختــراق التابعــة لهــا بواســطة شــركة قبرصيــة غيــر خاضعــة لرقابــة وزارة األمــن”.
وتضمَّــن المؤتمــر، الــذي عُقــد فــي 2 حزيران/يونيــو، محاضــرات متعــدِّدة ُألقيــت مــن جانــب »كبــار« 
ــوّل  ــة تح ــى كيفي ــم إل ــاء العال ــن أنح ــن م ــف آالف الزائري ــدف تعري ــرائيلية، به ــة اإلس ــؤولي الصناع مس

ــوة فــي مجــال أمــن الســايبر«، بحســب اإلعــالم العبــري. ــى ق »إســرائيل إل
ومنــذ توقيــع اتفاقــات التطبيــع بينهمــا، تُكّثــف »إســرائيل« واإلمــارات تعاونهمــا فــي عــددٍ مــن المجاالت، 

أهمهــا المجــال اإللكترونــي وأمن الســايبر.
وقــال وزيــر الخارجيــة الســعودي فيصــل بــن فرحــان، فــي 2 نيســان/أبريل الماضــي، إن »تطبيــع مكانــة 
ــة للمنطقــة ككل، وســيكون مفيــدًا للغايــة، مــن الناحيتيــن  إســرائيل داخــل المنطقــة ســيحقق فوائــد هائل

االقتصاديــة واالجتماعيــة، وكذلــك مــن المنظــور األمنــي”.

طهران/كيهــان العربــي: خــالل مؤتمــر صحفــي، 
»كنــت  االميركيــة  الوســطى  القيــادة  قائــد  قــال 
ماكنــزي«: ان ايــران تمثــل اكبــر تهديــد للمنطقــة، 
وينبغــي ان نحفــظ حضورنــا العســكري فــي العــراق 

وســورية.
وفــي معــرض اشــارته الــى نصــف العســكريين 
قــال  فقــد  افغانســتان  مــن  خرجــوا  االميركييــن 
»ماكنــزي«: حســب البرنامــج المتفــق عليــه فــان 
مــن  تخــرج  ان  النظاميــة  القــوات  جميــع  علــى 
ســبتمبر.  مــن  عشــر  الحــادي  الــى  افغانســتان 
مواجهــة  وهــي  اخــرى  اولويــة  وهنــاك  مضيفــا: 
التمــدد االيرانــي فهــو اكبــر تهديــد لنــا فــي الشــرق 
ــه دور  ــة ل ــي المنطق ــا ف ــط. وارى ان حضورن االوس

سنستمر في دعم السعودية..

القيادة الوسطى االميركية: ايران اكبر تهديد
ردعــي امــام ايــران.

الجلســة  هــذه  فــي  ماكنــزي  وهاجــم  كمــا 
مدعيــا:  والصيــن،  روســيا  مواقــف  االفتراضيــة 
ــادة  ــن تســعيان لزي ــن الواضــح ان روســيا والصي م
نفوذهمــا وخــالل حلقــات تواصــل مــع دول المنطقــة. 
اذ تحــاوالن اســتغالل ضعــف التواجــد االميركــي 

لتعزيــز وجودهمــا فــي المنطقــة.
وحــول دعــم بــالده للســعودية واتهامــه لحركــة 
انصــار اهلل فــي اليمــن، قــال ماكنــزي: نحــن ماضــون 
فــي تعزيــز تعاوننــا مــع الســعودية فــي مجــال دعــم 

منظومــة الدفــاع الجــوي والصواريــخ.

اليوم.. وصول الشحنة التاسعة من اللقاح 
الروسي إلى طهران

طهران-فــارس:- ترســل الشــحنة التاســعة مــن اللقــاح الروســي »ســبوتينك فــي« والتــي تضــم مائــة 
ألــف جرعــة إلــى طهــران اليــوم الخميــس .

والشــحنة التاســعة مــن اللقــاح الروســي »ســبوتنيك فــي« والتــي تضــم 100 ألــف جرعــة تــم تســليمها 
امــس االربعــاء إلــى ممثــل الســفارة اإليرانيــة فــي موســكو ومــن المقــرر إرســالها إلــى طهــران اليــوم 

الخميــس.
ــى  ــة ال ــف جرع ــت تضــم 100 أل ــي كان ــي« والت ــاح »ســبوتنيك ف ــن لق ــة م ــل الشــحنة الثامن وجــرى نق

ــة . ــان للخطــوط الجوي ــة شــركة ماه ــر رحل ــس المنصــرم عب ــران الخمي طه
وفًقــا لالتفاقيــة الموقعــة بيــن وزارة الصحــة اإليرانيــة وصنــدوق االســتثمار المباشــر الروســي ، ســيتم 
إرســال مــا مجموعــه مليونــي جرعــة مــن لقــاح Sputnik V إلــى إيــران حيــث تــم لحــد االن ارســال 820 الــف 

جرعــة عبــر ثمانيــة شــحنات ومــع شــحنة اليــوم الخميــس ســتصل الكميــة إلــى 920 الــف جرعــة.
ــب  ــة أن الجان ــي مقابل ــت ســابق ف ــي وق ــد صــرح ف ــي ، ق ــي موســكو ، كاظــم جالل ــا ف وكان ســفير ن

ــا. ــران قريبً ــى إي ــة إل ــي االتفاقي ــه ف ــاق علي ــم االتف ــا ت ــة م الروســي وعــد بإرســال بقي

القضاء البريطاني يصدر حكما ضد حكومة جونسون
ــع شــركة  ــد م ــرام عق ــن خــالل إب ــون م ــت القان ــة خالف ــدن أن الحكوم ــي لن ــا ف ــة العلي ــرت المحكم أق
عالقــات عامــة كشــفت وســائل إعــالم صلــة بينهــا ودومينيــك كامينغــز، المستشــار الســابق لرئيــس الــوزراء 

بوريــس جونســون.
وأصــدرت المحكمــة امــس األربعــاء حكمــا لصالــح مشــروع The Good Law Project المعنــي 

بمحاربــة الفســاد فــي دعــوى رفعهــا ضــد وزيــر شــؤون مجلــس الــوزراء البريطانــي مايــكل غــوف.
وتتعلــق هــذه القضيــة بدفــع الحكومــة أكثــر مــن نصــف مليــون جنيــه اســترليني )أكثــر مــن 700 ألــف 
 Public First دوالر( مــن أمــوال دافعــي الضرائــب فــي مــارس 2020، فــي خضــم جائحــة كورونــا، إلــى شــركة
التــي كشــفت وســائل إعــالم الحقــا أنهــا مــدارة مــن قبــل أصدقــاء لكامينغــز الــذي كان يتولــى حينئــذ منصــب 

كبيــر مستشــاري رئيــس الحكومــة.
ــي،  ــر قانون ــازا وغي ــد كان منح ــك العق ــأن ذل ــوى ب ــي الدع ــاءات مقدم ــة ادع ــة بصدقي ــرت المحكم وأق
مشــيرة إلــى أن عــدم نظــر الحكومــة إلــى أن شــركة بديلــة يدفــع أي مراقــب نزيــه ومطلــع إلــى اســتنتاج 

ــاز. ــة وخطــر حقيقــي لالنحي ــاك إمكاني ــأن هن ب

بلينكن: سنبقي على الحظر حتى في 
حال عودة ايران الى االتفاق النووي

اميــركا  خارجيــة  وزيــر  طهــران- فارس:-قــال 
انتونــي بلينكــن ان بــالده ســتبقي علــى مئــات 
ــى  ــران ال اشــكال الحظــر حتــى فــي حــال عــودة اي
االتفــاق النــووي ومنهــا الحظــر الــذي فرضــه ترامــب.
الجزيــرة،  قنــاة  أوردت  بلينكــن، كمــا  واضــاف 
ــووي  ــاق الن ــع االتف ــارض م ــه اذا كان الحظــر يتع إن
ســنبقي عليــه اال فــي حــال تغييــر ايــران لســلوكها.
قنصليــة  افتتــاح  وصــف  آخــر  ســياق  وفــي 
اميركيــة فــي القــدس المحتلــة خطــوة اساســية 
والســلطة  الشــعب  مــع  مؤثــر  بشــكل  للعمــل 

وصفــه. حــد  علــى  الفلســطينية 

طهــران- فــارس:-
الصحــة  وزارة  أعلنــت 
والعــالج والتعليــم الطبي ، 
عــن تســجيل 10598 إصابة 
و157 وفــاة جديــدة خــالل 
الماضيــة،  ســاعة  الـــ24 
مشــيرة الــى ان إجمالــي 
ــم  ــي ت ــات الت ــدد اللقاح ع
تطعيمهــا لحــد اآلن بلغــت 
و988  مالييــن   4 قرابــة 

جرعــة. ألــف 
وقالــت العالقــات العامــة بــوزارة الصحــة فــي 
تقريرهــا اليومــي: منــذ ظهــر الثالثــاء ولغايــة ظهــر 
امــس األربعــاء تــم تســجيل 10598 إصابــة جديــدة 
التشــخيص  معاييــر  وفــق   19 كوفيــد-  بفيــروس 
النهائيــة ليرتفــع اجمالــي االصابــات الــى مليونيــن 

و990 ألفــا و714 إصابــة مؤكــدة.
الجــدد،  المصابيــن  بيــن  مــن  ان  واوضحــت 

تــم ادخــال 1557 مصابــا الــى المستشــفيات لتلقــي 
ــالج. الع

ولفــت التقريــر الــى تعافــي مليونيــن و590 ألفــا 
بفيــروس كورونــا  المصابيــن  مــن  و682 شــخصا 

لغايــة اآلن.

طهــران- فــارس:- أعلــن قائــد الشــرطة فــي محافظــة 
سيســتان وبلوجســتان العميــد احمــد طاهــري عــن اعتقــال 
4 اشــخاص اثنــاء عمليــة تهريــب للمخــدرات وضبــط 863 

كيلوغرامــا مــن االفيــون والحشــيش فــي المحافظــة.
واضــاف احمــد طاهــري، فــي تصريــح صحفــي امــس 
بلدتــي  فــي  المخــدرات  إن شــرطة مكافحــة  االربعــاء، 
ــى بصمــات مخطــط يرمــي  ــروا عل خــاش وايرانشــهر عث
البــالد  وســط  الــى  المخــدرات  مــن  شــحنة  لتهريــب 

اعتقال عصابة تهريب في البالد
واســتطاعوا أمــس الثالثــاء ضبــط ســيارتين تحمــالن 
شــحنة مــن المخــدرات فــي طريــق ثانــوي بيــن مدينتــي 

خــاش وايرانشــهر ونصبــوا كمينــا للمهربيــن. 
ــي  ــن ف ــع المهربي ــال الشــرطة م ــع: اشــتبك رج وتاب
منطقــة الكميــن واســتطاعت الشــرطة اعتقــال 4 مهربيــن 
فــي هــذه العمليــة وضبــط 863 كيلوغرامــا مــن المخــدرات 

مــع رشاشــة مــن طــراز كالشــينكوف وذخائــر.
ونــوه الــى ان رجــال الشــرطة يقفــون بالمرصــاد فــي 
ــدا  ــن يدخــروا جه ــالد ول ــع مناطــق المحافظــة والب جمي

فــي مكافحــة المهربيــن واالتجــار بالمخــدرات.

البقية على الصفحة7

البقية على الصفحة7
البقية على الصفحة7

إطاللة سيد المقاومة وأمل الصالة في القدس
كانــت اطاللــة االميــن العــام لحــزب اهلل العالمــة الســيد حســن نصــر اهلل )دام عــاله( 
بمثابــة عيــد لجميــع ابنــاء االمــة وانصــاره ومؤيديــه الذيــن شــعروا بالقلــق فــي اطاللتــه 
الســابقة عندمــا كان المــرض والســعال واالرهــاق باديــا فــي محيــاه الكريمــة ممــا دفــع االعــداء 
والحاقديــن والمغرضيــن الــى تســطير التفســيرات والتحليــالت الســوداوية بغضــا لســيد 

ــة. المقاوم
لقــد اطــّل ســماحته عبــر قنــاة المنــار الفضائيــة ليبــارك لهــا الذكــرى الســنوية الثالثيــن 
ــادرة تالميــذ ســيدنا الراحــل االمــام الخمينــي )قــدس ســره( وعلــى رأســهم  لتاسيســها بمب
ســماحة العالمــة الســيد عيســى طباطبائــي )دام عــزه( الــذي كان لــه ومايــزال دور بــارز فــي 
دعــم المقاومــة االســالمية الباســلة ورفدهــا بــكل الوســائل واالحتياجــات التــي تعــزز حركتهــا 

الثوريــة المجاهــدة فــي مختلــف االبعــاد.
ــة  ــعاد االم ــة إلس ــة جوهري ــت فرص ــراء كان ــار الغ ــاة المن ــيس قن ــنوية لتأس ــرى الس الذك
بظهــور ســيد المقاومــة ســالما غانمــا معافــى مــن جانــب ومــن جانــب آخــر كانــت مناســبة 
لتاكيــد دور المقاومــة فــي التصــدي للتهديــدات االميركيــة والصهيونيــة والرجعيــة التــي 
ــة المقدســة  ــى بقي ــداء عل ــد القــدس واالعت تواطــأت فــي مــا بينهــا لتكريــس مخطــط تهوي

االســالمية والمســيحية فــي فلســطين المحتلــة.
فــي هــذا المجــال قــال ســماحته )نحــن نعمــل بجــد علــى ان نصــل الــى معادلــة ان 
ــث  ــى )ان اول الغي ــة ال ــيد المقاوم ــار س ــة( واش ــا اقليمي ــي حرب ــدس يعن ــى الق ــداء عل االعت

بالمعادلــة الجديــدة جــاء مــن اليمــن العزيــز(.
ــي  ــة الباســلة ف ــدار بالمقاوم ــكل ســرعة واقت ــي لحــق وب ــود اليمن ــن الواضــح ان الصم م
لبنــان وفلســطين وهــا هــم ابنــاء اليمــن - وكمــا اوضــح الســيد نصــر اهلل- يتصــدون بايمــان 
وعزيمــة للتحالــف الســعودي االميركــي الــذي فشــل فشــال ذريعــا فــي تحقيــق االهــداف التــي 

توخاهــا مــن العــدوان.
ولــم يفــت ســيد المقاومــة وهــو يشــكر ويقــدر كل المحبيــن الذيــن تأثــروا بعــد خطابــه 
يــوم 25 مايــو ايــار 2021 بمناســبة عيدالمقاومــة والتحريــر بســبب مرضــه، ان يجــدد العــزم علــى 
ــر القــدس مــن دنــس  ــر بتطهي ــاء االمــة االســالمية الكبي المضــي قدمــا لتحقيــق هــدف ابن
المحتليــن الصهاينــة قائــال )اننــا ســنواصل الطريــق واحمــل امــال كبيــرا فــي ان نصلــي فــي 

المســجد االقصــى ســويا(.
ممــا ال شــك فيــه ان المقاومــة حــددت برنامجهــا التحــرري الــذي ال محيــد عنــه وصــوال 
ــات االالف مــن المجاهديــن المؤمنيــن والوطنييــن  ــذي قــدم مئ الــى هــذا الهــدف النبيــل ال
ارواحهــم مــن اجلــه، وعلــى هــذا االســاس لــن تتراجــع هــذه المقاومــة عمــا ســالت بحــار مــن 
ــي  ــدو االســتكباري الصهيوغرب ــرات الع ــى الرغــم مــن مؤام ــي ســبيله، عل ــاء الطاهــرة ف الدم
ــة  ــة صناع ــى خلفي ــات عل ــات والصراع ــن والخالف ــة بالفت ــة وشــعوبها الكريم ــراق المنطق الغ

المــد التكفيــري الفاســد.
ومــن المؤكــد ان االعــالم المقــاوم فــي جميــع انحــاء المنطقــة مــارس بجــدارة ويقظــة 
كل حســب موقعــه عمليــة مجابهــة وتقويــض وافشــال هــذه المؤامــرة التــي حاولــت عبثــا 
إلهــاء االمــة باالقتتــال الداخلــي، فــكان هــذا االعــالم نعــم الســند والظهيــر للعمليــات 
الميدانيــة التــي قــام بهــا المجاهــدون التضحويــون والتــي تتوجــت اخيــرا باالنتصــار 
التاريخــي للمقاومــة الفلســطينية البطلــة فــي معركــة ســيف القــدس بتاريــخ 21 أيــار 
2021، وليعــود الصهاينــة القتلــة بالمذلــة والخيبــة والهزيمــة بعدمــا ظنــوا ان حلــم تحقيــق 

ــال. ــات قريــب المن »اســرائيل الكبــرى« ب


