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تدمير االهداف السطحية..تتمة
وفــي جانــب اخــر مــن تصريحــه اكــد قائــد القــوة الجويــة بــان هــذه المنــاورات تحمــل رســالة االمــن واالســتقرار والصداقــة 
ــي  ــا ف ــى اي خط ــم عل ــرد الحاس ــاع وال ــة للدف ــعب والجهوزي ــة للش ــالة الطمان ــة ورس ــدول المنطق ــتديم ل ــام المس والس

الحســابات يصــدر مــن االعــداء.
ــة للجيــش وكباقــي القــوات المســلحة  ــوة الجوي ــواء عبدالرحيــم موســوي أن الق ــد العــام للجيــش الل هــذا وأكــد القائ
ــاورات االقتــدار الجــوي لفدائيــي الواليــة فــي نســختها العاشــرة  ــال: ان من تــزداد قــوة واقتــدارا ونشــاطا يومــا بعــد آخــر، وق
ــوم االول مــن  ــرة فــي الي ــا 140 طائ ــات التــي نفذته ــة للعملي ــات المحدث ــة للجيــش، هــي العملي ــوة الجوي والتــي تنفذهــا الق

ــران مــن 1980 الــى 1988(. الحــرب المفروضــة )التــي فرضهــا نظــام صــدام بدعــم اميركــي غربــي ضــد اي
وفــي حديثــه للمراســلين علــى هامــش المرحلــة االساســية والمرحلــة العملياتيــة للمنــاورات العاشــرة لاقتــدار 
الجــوي لفدائيــي الواليــة للقــوة الجويــة، قــال اللــواء موســوي: ان علــى القــوات المســلحة فــي اي بلــد بمــا فــي ذلــك 
ــاورات مــن اجــل الحفــاظ علــى حداثتهــا وتنفيــذ التدريبــات التــي تلقتهــا، موضحــا ان مــن االهــداف  ــا ان تجــري المن بلدن
ــة  ــردع والجاهزي ــرة وإيجــاد ال ــدات المتغي ــة التهدي ــي مواجه ــوات المســلحة ف ــاورات تحســين اداء الق االخــرى الجــراء المن
 الازمــة واختبــار المعــدات واالســلحة الجديــدة وتعــرف القــوات علــى كيفيــة اســتخدامها، وتحســين أداء قيــادة العمليــات.
ولكــن  محــددة،  منطقــة  فــي  تجــري  المنــاورات  كانــت  الماضــي  فــي  انــه  الــى  موســوي  اللــواء  ولفــت 
االيرانيــة  االســامية  الجمهوريــة  لجيــش  الجويــة  القــوة  منــاورات  اجــراء  نشــهد  الحاضــر  الوقــت  فــي 
دقيقــة  خطــط  اجــراء  تــم  اهلل  وبحمــد  للقيــادة،  موحــد  مركــز  مــن  توجيههــا  ويتــم  المناطــق  جميــع  فــي 
الدقيقــة. الخطــط  هــذه  وفــق  بنجــاح  المنــاورات  بإنهــاء  املــه  عــن  معربــا  جــدا،  جيــد  وبامتيــاز   وصحيحــة 
ــي  ــرة ف ــا 140 طائ ــات نفذته ــا بعملي ــة، تذكرن ــوة الجوي ــة للق ــي الوالي ــوي لفدائي ــدار الج ــرة لاقت ــاورات العاش ــد ان المن وأك
اليــوم االول مــن الحــرب المفروضــة، اال انهــا نســخة محدثــة عنهــا مــع اســتخدام التكنيــك والتكتيــك االكثــر تعقيــدا وتطــورا.
ــع القــوات  ــدارا ونشــاطا يومــا بعــد آخــر، وان جمي ــوة واقت ــزداد ق ــة وكســائر القــوات المســلحة ت ــوة الجوي وأردف ان الق

ــا للقــوات المســلحة بأفضــل نحــو ممكــن. ــادة العلي ــر القي ــذ تدابي ــة االســتعداد لتنفي ــى أهب المســلحة عل

باريس تستضيف اجتماع..تتمة
ويــزور روب مالــي باريــس بعدمــا أجــرى جولــة خليجيــة قادتــه إلــى كّل مــن المملكــة العربيــة الســعودية وقطــر 

واإلمــارات العربيــة المتّحــدة.
وســيزور المبعــوث األميركــي باريــس بعــد أن أعــرب المديــر العــام للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة رافائيــل غروســي 
ــرم فــي 12  ــاق أب ــه اتّف ــًا لمــا نــصّ علي ــار، وذلــك خاف ــاء مســؤولين إيرانييــن كب ــه مــن لق ــه لعــدم تمّكن ــاء عــن قلق الثاث

ــران. ــة وطه ــة الدولي ــن الوكال ســبتمبر/أيلول بي
ويومهــا توصّلــت الوكالــة إلــى اتفــاق مــع طهــران علــى حــّل وســط جديــد بشــأن مراقبــة البرنامــج النــووي اإليرانــي، وهــو 

مــا أحيــا األمــل بإمكانيــة أن تســتأنف فــي فيينــا المحادثــات الراميــة إلنقــاذ االتفــاق النــووي المبــرم فــي 2015.
وســبق لوزيــر الخارجيــة حســين أميــر عبــد اللهيــان أن أكــد أن بــاده أبلغــت الــدول الغربيــة أنهــا ال تتهــرب مــن طاولــة 

الحــوار، وأن المفاوضــات المتعلقــة بإحيــاء االتفــاق النــووي ستســتأنف قريبــا وفــي الوقــت المناســب.
ــن  ــا وروســيا والصي ــران مــن جهــة وفرنســا وبريطاني ــن إي ــا، بي ــدأت هــذه المفاوضــات فــي أبريل/نيســان فــي فيين وب

ــران النــووي. ــدول أعضــاء فــي اتفــاق عــام 2015 حــول برنامــج إي ــزال هــذه ال ــا مــن جهــة أخــرى، وال ت وألماني
أما الواليات المتحدة، فقد شاركت بشكل غير مباشر في مفاوضات فيينا الهادفة إلى إنقاذ االتفاق.

وأوضــح عبــد اللهيــان فــي وقــت ســابق أن المباحثــات مــع األوروبييــن بــدأت فــي اتجــاه إيجابــي وبنــاء، مؤكــدا علــى 
ضــرورة رفــع اجــراءات الحظــر  األميركيــة بشــكل كامــل وفاعــل.

كما انتقد »تقاعس الدول األوروبية« عن تنفيذ التزاماتها بموجب االتفاق النووي.

الحوثي: جيش مرتزقة من..تتمة
ونشــرت قنــاة Dw األلمانيــة تقريــرا يكشــف معلومــات عــن وجــود  «جيــش مرتزقــة مــن جنــود ألمــان ســابقين يقومــون 

بمهــام خاصــة لمصلحــة الســعودية تحــت غطــاء العمــل اإلنســاني فــي اليمــن”.
ــوات  ــكر ق ــتهداف معس ــن اس ــريع ع ــى س ــد يحي ــة العمي ــلحة اليمني ــوات المس ــم الق ــدث بإس ــن المتح ــا أعل ميداني
الواجــب فــي جيــزان بخمســة صواريــخ باليســتية التــي اســتهدفت بدقــة مقــر القيــادة ومخــازن األســلحة ومرابــض طائــرات 

األباتشــي.
وجــاء فــي بيــان العميــد ســريع حــول هــذه العملية:«تمكنــت القــوة الصاروخيــة بفضــل اهلل مــن تنفيــذ عمليــة نوعيــة 
استهدفت معســكر قــوات الواجب بجيــزان  بخمســة صواريــخ باليســتية اســتهدفت مقــر القيــادة ومخــازن األســلحة 

ــة«.  ــات دقيق ــت اإلصاب ــرات األباتشــي وكان ــض طائ ومراب
وتابــع العميــد سريع:«أســفرت هــذه العمليــة عــن مصــرع وإصابــة أكثــر مــن 35 ســعوديا بينهم ضبــاط وطياريــن للطائرات 
األباتشــي بحســب المعلومــات االســتخباراتية.يأتي هــذا فــي ســياق الــرد علــى جرائــم العــدوان وغاراتــه المتواصلــة وحصــاره 

الظالــم علــى بلدنا.”.
وأكــد العميــد ســريع:«كلما اســتمر فــي تصعيــده الجــوي وتمــادى فــي غيــه وبغيــه وحصــاره فــإن النتائــج عليــه وخيمــة 

وضرباتنــا ســتكون مؤلمــة وموجعــة وواســعة إن شــاء اهلل”.

اسالمي: ايران تواجه..تتمة
واكد، ان ايران تمتلك ارادة جادة من اجل التفاوض، شرط ان يعود جميع االطراف الى تنفيذ التعهدات.  

من جانبه، اشار السفير النمساوي الى استضافة فيينا للمفاوضات النووية على مدى سنوات كثيرة.
وقــال »ديتريــش هايــم« خــال اللقــاء مــع اســامي اليــوم : ان النمســا مســتعدة لتقديــم كامــل الدعــم والتنســيق مــن 

اجــل الدفــع بعمليــة المفاوضــات االيجابيــة النوويــة نحــو االمــام.

طهران تطالب االمم المتحدة..تتمة
وقــال منــدوب ايــران فــي كلمتــه الخميــس خــال اجتمــاع اللجنــة: ان هــذا الكيــان بانتهاكــه الصــارخ للقوانيــن الدوليــة 
ومنهــا جميــع قــرارات االمــم المتحــدة ذات الصلــة، يواصــل عدوانــه علــى الحقــوق االساســية للشــعب الفلســطيني وســائر 

الســكان العــرب الموجوديــن تحــت احتالــه.
واضــاف: ان الشــعب الفلســطيني محــروم مــن ارضــه وممتلكاتــه وضطــر لتــرك منازلــه وهــو يواجــه العــدوان واالرهــاب 

واالغتيــال والترويــع وفــي الوقــت ذاتــه فهــو محــروم مــن اي حــق لتقريــر مصيــره تحــت مــا يســمى بـــ »بالدولــة العبريــة”.  
وتابــع منــدوب الجمهوريــة االســامية: انــه وفــي ظــروف التحــدي لمواجهــة كورونــا وفــي الوقــت الــذي ركــز المجتمــع 
العالمــي جهــوده علــى خفــض آثــار وتداعيــات كوفيــد- 19 فــان الكيــان االســرائيلي باســتغاله لهــذه المرحلــة يواصــل انشــطة 

بنــاء المســتوطنات الاقانونيــة ومشــروع ضــم االراضــي واحتالــه العســكري.
ــد االزمــة االنســانية واســتمرار احتــال اراضــي  ــى قطــاع غــزة وتصعي ــى الحصــار الاانســاني المفــروض عل واشــار ال
ــا  ــات انم ــذه الممارس ــل ه ــال: ان مث ــة وق ــى دول المنطق ــان عل ــذا الكي ــاول ه ــان وتط ــوريا ولبن ــن س ــق م ــوالن ومناط الج
تعــرّض الســام واالمــن االقليمــي والدولــي للخطــر لــذا يتوجــب علــى المجتمــع العالمــي ومنظمــة االمــم المتحــدة 
ومجلــس االمــن الدولــي ان تعــي تمامــا سياســات هــذا الكيــان المزعزعــة لاســتقرار واجراءاتــه غيــر القانونيــة والاانســانية 

ــك. ــه مســؤولية ذل ــة وتحمل فــي المنطق

عبداللهيان: سياسة ايران..تتمة
ــا االقليميــة والدوليــة ذات االهتمــام المشــترك  جــرى البحــث حــول احــدث التطــورات فــي العاقــات الثنائيــة والقضاي
مــن ضمنهــا تطــورات افغانســتان وعقــد اجتمــاع القمــة لعمليــة آســتانا واقامــة االجتمــاع االســتراتيجي الســابع بيــن البلديــن 

وتبــادل زيــارات كبــار مســؤوليهما. .
واعــرب اميــر عبداللهيــان عــن القلــق مــن تصاعــد الهجمــات االرهابيــة علــى المصليــن فــي افغانســتان والتوقعــات مــن 
الــدول االســامية الداء دور مؤثــر فــي هــذا الصــدد، واشــار الــى االجتمــاع المرتقــب لــوزراء خارجيــة الــدول الجــارة الفغانســتان 
فــي طهــران االســبوع القــادم واعتبــره فرصــة لتبــادل الــراي بيــن الــدول الجــارة فــي ســياق تســهيل الظــروف الفغانســتان 

المســتقرة والخاليــة مــن االرهــاب والعنــف فــي مســار تحقــق ارادة الشــعب االفغانــي.
واكــد وزيــر الخارجيــة سياســة الجمهوريــة االســامية االيرانيــة المبنيــة علــى اســتقال وســيادة ووحــدة اراضــي الــدول 

الجــارة وعــدم الســماح لممارســات المناوئيــن الخبيثــة الراميــة لخلــق المشــاكل فــي عاقــات الجيــرة.
واستعرض امير عبداللهيان لنظيره التركي احدث التطورات المتعلقة بالمفاوضات النووية.

مــن جانبــه اعــرب وزيــر الخارجيــة التركــي عــن قلقــه مــن تصاعــد االعمــال االرهابيــة فــي افغانســتان واكــد ضــرورة المبــادرة 
العمليــة لمنــع وقــوع مثــل هــذه االعمــال، مشــددا علــى تشــكيل حكومــة شــاملة فــي افغانســتان وتكثيــف الجهــود لتقويــة مســيرة 

مكافحــة المجموعــات االرهابيــة ومنهــا داعــش خاصــة الدعــم مــن الــدول الجــارة لمكافحــة االرهاب فــي المنطقة.  
واشــار الجانبــان الــى اهميــة اجتمــاع القمــة لــدول منظمــة »ايكــو« للمزيــد مــن التعــاون االقليمــي، واكــدا علــى اســتمرار 

المشــاورات وزيــارات مســؤولي البلديــن حــول القضايــا ذات االهتمــام المشــترك.

»النجباء«: سنهاجم..تتمة
كمــا اتهــم المتحــدث باســم حركــة النجبــاء، النظــام اإلماراتــي بالتدخــل فــي االنتخابــات العراقيــة وقــال: علــى الرغــم 
مــن أن العمليــة االنتخابيــة ترتبــط بأمننــا الوطنــي وســيادتنا، إال أن ســيرفر فــرز األصــوات يوجــد فــي دولــة اإلمــارات العربيــة 

دون إشــراف مؤسســاتنا الوطنيــة، ومواقــف االمــارات معروفــة تجــاه العــراق. 
كمــا علــق الشــمري علــى موقــف اللجنــة التنســيقية للمقاومــة العراقيــة حــول االنتخابــات، قائــا: ان اللجنــة لــم تعيــن 
بعــد ناطقــا باســمها وال يمكننــي التحــدث باســمها. لكنــي أعلــن أن فصائــل المقاومــة لــم تتظاهــر فــي الشــوارع بألقابهــا، 
ــددا  ــل ع ــزاب تمث ــذه األح ــض ه ــإن بع ــع، ف ــة. وبالطب ــرات احتجاجي ــي مظاه ــوا ف ــية خرج ــزاب السياس ــار األح ــن أنص لك
مــن فصائــل المقاومــة، وقــد يشــارك أنصــار المقاومــة أيضــا فــي االحتجاجــات، لكــن هــذه الفصائــل نفســها ال تشــارك فــي 
االحتجاجــات. وســاح المقاومــة سيســتخدم فقــط ضــد المحتليــن ولــن يكــون للمقاومــة وجــود مســلح فــي االحتجاجــات.
واعتبــر أن التيــار الصــدري جــزء مــن الحشــد الشــعبي وأعــرب عــن ثقتــه فــي أن الفصيــل المذكــور ليــس لديــه نوايــا 
لحــل الحشــد الشــعبي، مضيفــا: بالطبــع، قــد يكــون للتيــار الصــدري ماحظــات حــول كيفيــة إدارة الحشــد الشــعبي. التيــار 
يحــاول الحصــول علــى منصــب رئيــس الــوزراء، الــذي مــن غيــر المرجــح فــي الوضــع الحالــي أن تتشــكل حكومــة مــن قبــل 

مجموعــة واحــدة دون موافقــة األحــزاب األخــرى.
بدورهــا حملــت اطــراف سياســية فــي العــراق، مفوضيــة االنتخابــات نتائــج االزمــات السياســية التــي سيعيشــها العــراق، 
مؤكــدة ان المفوضيــة ارتكبــت اخطــاء كبيــرة خــال عمليــة العــد والفــرز الصــوات الناخبيــن، مايجعلهــا مســؤولة عــن تــأزم 

الوضــع السياســية.
وقــال عضــو تحالــف الفتــح محمــد مهــدي لـــ /المعلومــة/، ان »االجهــزة االكترونيــة للمفوضيــة لــم تكــن دقيقــة وارتكبــت 
الكثيــر مــن االخطــاء، فــي وقــت تواصــل فيــه هــذه الجهــة تجاهــل الحلــول لاشــكاالت الحاصلــة، مايضعهــا امــام مســؤولية 

لمــا ســتؤول اليــه االوضــاع الراهنــة«.
مــن جهتهــا اكــدت حركــة عصائــب اهــل الحــق، ان نتائــج االنتخابــات ال يمكــن قبولهــا اال بعــد اســترداد حقــوق الناخبيــن 

بالطــرق القانونية.
وقــال مســؤول المكتــب السياســي للحركــة فــي كربــاء ســالم العبــادي، ان “تحالــف الفتــح اتخــذ قــرار عــدم القبــول 

نتائــج االنتخابــات اال بعــد اســترداد حقــوق الناخبيــن بالطــرق القانونيــة”.
واضــاف ان “تظاهراتنــا ســلمية واعتصاماتنــا مســتمرة لحيــن اســترداد حقــوق ناخبينــا بالطــرق المشــروعة، وفــي حــال 
لــم تســتجب المفوضيــة العليــا لانتخابــات ســنلجأ للمحكمــة االتحاديــة ومجلــس القضــاء االعلــى للطعــن بشــرعية 

ــات”. االنتخاب
واشــار الــى “وجــود دالئــل واضحــة لــدى تحالــف الفتــح بوجــود مخطــط معــد مســبقا لاطاحــة بتحالــف الفتــح الــذي 

طالــب بخــروج القــوات االمركيــة وانهــاء االجنــدات الخليجيــة فــي العــراق”.
مــن جانــب اخــر، بيــن عضــو مجلــس النــواب المنحــل ســتار الجابــري لـــ /المعلومــة/، ان »التزويــر الحاصــل فــي نتائــج 
االقتــراع وتداعياتــه تتحمــل مســؤوليته مفوضيــة االنتخابــات، خصوصــا ان العــراق يعيــش احتجاجــات جــراء التخبــط فــي 

اداء المفوضيــة خــال عمليــة االقتــراع واحتســاب االصــوات«.
الــى ذلــك، حمــل عضــو حركــة حقــوق صبــاح العــرداوي، مفوضيــة االنتخابــات مســؤولية التغييــر فــي نتائــج االقتــراع، خصوصــا ان 

هنــاك ادلــة تتعلــق باشــرطة صناديــق االقتــراع والتــي جــاءت بنتائــج مغايــرة لمــا تــم االعــان عنــه مــن قبــل المفوضيــة
مــن جهــة اخــرى اكــد النائــب الســابق فــي البرلمــان العراقــي، عبــد االميــر التعيبــان، ان جهــاز المخابــرات مختــرق مــن 
ــا ان التدخــل األميركــي والبريطانــي والخليجــي فــي  ــاط اماراتييــن، مبين االمــارات التــي تتدخــل بشــكل مباشــر عبــر ضب

الشــأن العراقــي اصبــح واضحــا.
وقــال التعيبــان فــي حــوار تابعتــه /المعلومــة/، ان »االمــارات تتدخــل بشــكل مباشــر فــي عمــل جهــاز المخابــرات وتتدخــل 

فيــه بشــكل واضــح«، كاشــفا عــن »وجــود ضبــاط اماراتييــن يعملــون فــي جهــاز المخابرات«.
واســتغرب التعيبــان »وضــع الســيرفرات الخاصــة باالنتخابــات فــي االمــارات وهــي الدولــة التــي أصبحــت أداة إســرائيلية 

بعــد التطبيــع مــع الكيــان الصهيونــي«.
مــن جانــب اخــر حــذرت عضــو تحالــف الفتــح ميثــاق الحامــدي، مــن تــأزم االوضــاع ودخــول البــاد فــي منزلــق خطيــر 

جــراء االزدواجيــة فــي عمــل مفوضيــة االنتخابــات، مبينــة ان العــد والفــرز اليــدوي كفيــل باحقــاق الحــق وتجــاوز االزمــة.
وقالــت الحامــدي ، ان » الشــكوك بعمليــة التاعــب فــي األصــوات ناجــم عــن تعــدد اراء مفوضيــة االنتخابــات لديهــا اكثــر 

مــن رأي بشــأن االصــوات التــي حصــل عليهــا المرشــحون خــال عمليــة االقتــراع«.
وأضافــت، أن »العــد والفــرز اليــدوي كفيــل باحقــاق الحــق وتجــاوز االزمــة واضحــى الطريــق الوحيــد لتجنــب االزمــات 

ــدة« . السياســية المعق
وأوضحــت الحامــدي، ان »اســتمرار مفوضيــة االنتخابــات بتعنتهــا بعــدم إعــادة العــد والفــرز اليــدوي لجميــع الصنــادق 
ربمــا ســيقود البلــد الــى منحــدر خطيــر«، مشــيرة الــى أن »صناديــق االقتــراع يجــب مراجعتهــا بدقــة مــن خــال العــد والفــرز 
اليــدوي، والقضــاء مطالــب باخــذ دوره الفاعــل فــي حســم هــذه القضيــة لتجنيــب البــاد اي منزلــق او تــأزم فــي الوضــع العــام«.

مصادر سورية: تركيا..تتمة
ــه اهالــي حــوران وبلــدات بصــر الحريــر وحولهــا التــي شــملتها اإلتفــاق آمليــن  األمــان واالســتقرار أســمى مايســعى ل

عودتهــم لحياتهــم الطبيعيــة كمــا كانــت قبيــل عــام ألفيــن وإحــدى عشــر.
يبقــى نجــاح هــذه التســويات مقتــرٌن بوعــي المجتمــع وضــرورة نــزع الســاح الــذي تســعى الدولــة الســورية جاهــدة 

لحصــره بيــد الجيــش العربــي الســوري.
دخــول بلــدات بصــر الحريــر ومليحــة العطــش بريــف درعــا الشــرقي لركــب المصالحــات الوطنيــة يعتبــر خطــوة هامــة 
ــا  ــاذًا لبقاي ــر م ــي تعتب ــة لجــات الت ــة لمنطق ــدات بواب ــون هــذه البل ــف الشــرقي للمحافظــة ك ــل الري ــان بكام ــز األم لتعزي

المجموعــات المســلحة فــي الجنــوب.
مــن جهــة اخــرى أعلنــت وزارة الدفــاع الروســية أن التنظيمــات اإلرهابيــة المنتشــرة فــي منطقــة خفــض التصعيــد بإدلــب 

نفــذت 13 اعتــداء خــال الســاعات األربــع والعشــرين الماضيــة.
وذكــر اللــواء البحــري فاديــم كوليــت نائــب مركــز التنســيق الروســي فــي حميميــم فــي بيــان لــه أنــه تــم رصــد 13 اعتــداء 
مــن المناطــق التــي تنتشــر فيهــا التنظيمــات اإلرهابيــة المنضويــة تحــت زعامــة تنظيــم “جبهــة النصــرة” وهــي 5 هجمــات 

فــي محافظــة حلــب و5 فــي إدلــب و2 فــي الاذقيــة واعتــداء واحــد فــي حمــاة.
ــا فــي  ــد فــي إدلــب وعــدد مــن المناطــق بريفه ــة المنتشــرة فــي منطقــة خفــض التصعي ونفــذت التنظيمــات اإلرهابي

ــة. ــاف حلــب وحمــاة والاذقي ــع فــي أري ــى مناطــق ومواق ــداءات عل الرابــع عشــر مــن الشــهر الجــاري 8 اعت

فصائل فلسطينية: اعتقاالت..تتمة
أنه يجب مكافأة المقاومين فيها ال اعتقالهم ومحاكمتهم.

ــة  ــكاالت العالق ــل اإلش ــل لح ــع الفصائ ــاد م ــوار الج ــودة للح ــاالت والع ــذه االعتق ــن ه ــف ع ــلطة بالتوق ــاح الس ــا رب ودع
ــع. ــال والقم ــة االعتق ــن لغ ــي ع والتخل

كمــا أكــدت حركــة الجهــاد اإلســامي أن اعتقــال األســير المحــرر عــزت األقطــش مــن قبــل جهــاز األمــن الوقائــي فــي 
بلــدة بيتــا بمحافظــة نابلــس، هــو تســاوق مــع ماحقــات االحتــال ألبنــاء شــعبنا.

وطالبــت الحركــة فــي تصريــح صحفــي: »الســلطة بكــف يدهــا عــن ماحقــة أبنــاء شــعبنا وااللتفــات إلــى مــا يقــوم بــه 
االحتــال مــن انتهــاكات وقمــع وتهويــد وهــدم للبيــوت، والعمــل مــع القــوى الوطنيــة الحيــة لكــف يــد االحتــال عــن شــعبنا 

وأرضنــا وردعــه«.
الجديــر ذكــره أن جهــاز األمــن الوقائــي التابــع للســلطة الفلســطينية اعتقــل األســير المحــرر مــن حركــة الجهــاد 
اإلســامي عــزت األقطــش مــن بلــدة بيتــا بمحافظــة نابلــس مســاء االربعــاء، فيمــا مــددت محكمــة أمــن الســلطة بنابلــس 

توقيفــه لـــ15 يومــا إضافيــا بتهمــة تهديــده لألمــن الداخلــي.
مــن جهتــه أكــد أبــو حمــزة الناطــق باســم ســرايا القــدس الــذراع العســكري لحركــة الجهــاد اإلســامي أن ســرايا القدس 

ســتبقى الســند الصلــب والــدرع الحصيــن ألســرانا األبطــال فــي ســجون االحتال اإلســرائيلي.
ــا  ــي طريقن ــة: ’’ســنبقى ســيف شــعبنا ومقدســاتنا ف ــرام  امــس الجمع ــى التلغ ــه عل ــدة ل ــي تغري ــزة ف ــو حم ــال أب وق

ــد إن شــاء اهلل‘‘. ــة، والنصــر األكي ــى الحري ــدو حت ــع الع ــد م ــا الممت ــل، وصراعن الطوي
ــي  ــة الســجون، الت ــي معرك ــدٍ ف ــاٍز جدي ــه ســيمدّنا بإنج ــا، وبأن ــة اهلل معن ــأن معي ــن ب ــا نؤم ــا زلن ــا وم وأضــاف: ’’كنَّ
اســتمرت 42 يومــاً، كان آخرهــا إضــراب أســرانا لمــدة 9 أيــام، تُعــدّ بمجموعهــا محطــات عــٍز وافتخــاٍر، وتُوِّجــت اليــوم بانتصــار 

اإلرادة التــي ال تعــرف اليــأس‘‘.
ــال  ــق األطف ــرائيلي بح ــال اإلس ــوات االحت ــا ق ــي ترتكبه ــاكات الت ــي أن االنته ــاد األوروب ــد االتح ــر أك ــب اخ ــن جان م

الفلســطينيين “مفزعــة” مطالبــا ســلطات االحتــال باالنصيــاع لقواعــد القانــون اإلنســاني الدولــي.
ونقلــت وكالــة وفــا عــن االتحــاد قولــه فــي بيــان امــس : “مــن المفــزع أن نشــهد سلســلة مــن االنتهــاكات بحــق األطفــال 
الفلســطينيين مــن قبــل القــوات اإلســرائيلية.. نحــن قلقــون بشــدة إزاء اســتخدام القــوة ضــد القاصريــن حيــث قتــل خــال 

الفتــرة مــن الثامــن حتــى الـــ 18 مــن تشــرين األول طفــل فــي بيــت لحــم وتــم اعتقــال 41 طفــا فــي القــدس”.
وجاء في البيان: “بموجب القانون اإلنساني الدولي “إسرائيل” ملزمة بوقف العنف ضد األطفال “.

رئيس الجمهورية: لن نسمح..تتمة
وبيــن ايــة اهلل رئيســي، ان تجــارة المقايضــة مــع الجيران مــن شــأنها ان تصــب فــي مســيرة االزدهــار االقتصــادي 

ــة. ــع دول المنطق ــر م ــيخ االواص وترس
ونــوه رئيــس الجمهوريــة الــى ضــرورة اســتكمال المشــاريع البنيويــة فــي انحــاء البــاد، مصرحــا ان ذلــك يشــكل احــدى 

اولويــات الحكومــة الجديــدة فــي المحافظــات.
ــى ســلم  ــاد(، عل ــي الب ــل )شــمال غرب ــي شــمال محافظــة أردبي ــر الطــرق ف ــة ان تطوي ــس الجمهوري ــد رئي ــذا وأك ه

ــة. ــة اإليراني ــاريع الحكوم ــات مش أولوي
وفــي تصريــح لــه امــس الجمعــة  خــال جولتــه التفقديــة لعمليــة بنــاء المســار الثانــي لطريــق بــارس آبــاد – أردبيــل، 
أضــاف رئيســي، »باإلضافــة إلــى توفيــر ظــروف مروريــة آمنــة، يجــب أن يصبــح هــذا الطريــق منصــة لنقــل فائــض المنتجــات 

الزراعيــة فــي المنطقــة”.
ــل بطــول 65 كــم بهــدف تحســين الســامة  ــاد - أردبي ــارس آب ــق ب ــاء المســار الثانــي لطري ــذ مشــروع بن ــم تنفي ويت
المروريــة علــى هــذا الطريــق، والحــد مــن حــوادث الطــرق، وتقليــل اســتهاك الوقــود، وتقليــل وقــت الســفر، والنهــوض بعمليــة 

نقــل البضائــع والــركاب، وكذلــك التنميــة الصناعيــة والزراعيــة فــي منطقــة »دشــت مُغــان« بمحافظــة أردبيــل.
كمــا أكــد رئيــس الجمهوريــة ، ضــرورة توظيــف جميــع اإلمكانيــات الزراعيــة والســياحية المتوفــرة فــي محافظــة أردبيــل 

)شــمال غربــي البــاد( مــن أجــل تحقيــق التنميــة بالمحافظــة.
ــن  ــراء المحليي ــل المســؤولين والخب ــن قب ــل م ــي محافظــة أردبي ــرة ف ــات المتوف ــد اإلمكاني ــى تحدي ــوه رئيســي ال ون

ــات”. ــذه القطاع ــي ه ــة ف ــة المحافظ ــدى لتنمي ــة الم ــرة وطويل ــا خطــط قصي ــة وأضــاف: »لدين بالمحافظ
وأعــرب عــن أملــه فــي حــدوث تغييــر ملحــوظ فــي قطاعــات الزراعــة والســياحة والصناعــات التحويليــة بالمحافظــة مــن 

خــال تنفيــذ هــذه الخطــط.
ــم تشــغيل 47  ــام 2018، وت ــذ ع ــرا من ــل الســريع بطــول 222 كيلومت ــاد - أردبي ــارس آب ــق ب ــات إنشــاء طري ــدأت عملي وب

ــى اآلن. ــه حت ــرا من كيلومت
ووصــل رئيســي مطــار بــارس آبــاد مُغــان بمحافظــة أردبيــل، صبــاح يــوم )الجمعــة(، فــي ثامــن زيــارة لــه ضمــن جولتــه 

التفقديــة للمحافظــات بعــد توليــه الرئاســة.
وتضمنــت جــدول أعمــال زيــارة رئيســي الــى محافظــة أردبيــل، تفقــد العديــد مــن المشــاريع التنمويــة، واجــراء لقــاء مــع 

ممثلــي الشــرائح المختلفــة، وحضــور اجتمــاع المجلــس اإلداري للمحافظــة.
ورافــق رئيســي فــي هــذه الزيــارة إلــى أردبيــل التــي hســتغرقj يومــا واحــدا، وفــد مــن أعضــاء مجلــس الــوزراء الثالــث 
عشــر، يضــم كا مــن وزراء التــراث الثقافــي والصناعــات اليدويــة والســياحة، والطــرق والتنميــة الحضريــة، والثقافــة واإلرشــاد 
اإلســامي، والجهــاد الزراعــي، والطاقــة، والتعــاون والعمــل والرخــاء اإلجتماعــي، واإلقتصــاد، ومســاعد الرئيــس للتنميــة 

الريفيــة، ورئيــس منظمــة التخطيــط والميزانيــة.

منح جائزة المصطفى )ص(..تتمة
البروفيســور صائــغ فــاز بجائــزة المصطفــى فــي قســم التقنيــة الحيويــة الطبيــة. والبروفيســور تشــودري تمكــن مــن نيــل 
جائــزة المصطفــى فــي المجــال العــام ومجــال الكيميــاء العضويــة البيئيــة. فيمــا تــم اختيــار البروفيســور المغربــي تيعاتــي 

فــي المجــال العــام ومجــال الفيزيــاء النظريــة والــذرات.
يذكــر انــه فــي الــدورة الســابقة مــن جائــزة المصطفــى )ص( العلميــة، كان العالــم المســلم التركــي البــارز اوغــور شــاهين 
ــوزي  ــووي الريب ــض الن ــتخدام mRNA الحام ــدة باس ــرة جدي ــى فك ــاء عل ــا بن ــاد لكورون ــزر« المض ــاح »فاي ــر لق ــذي ابتك ال

المرســال، حيــث كانــت جائــزة المصطفــى )ص( اول مــن تعــرّف علــى اســلوبه المبتكــر فــي هــذا المجــال.

مكارم األخالق عند الرسول )ص( 
وحفيده االمام الصادق )ع(

عمار كاظم 
  ذكــرى المولــد النبــوي ذكــرى للنــور والهــدى والســام والرحمــة واأللفــة والمحبّــة، و ممّــا بشّــر 
بــه اهلل ســبحانه فــي قولــه: »َقــدْ جَاَءُكــمْ مِــنَ اهلِل نُــورٌ وَكِتَــابٌ مُِبيــنٌ * يَهْــدِي ِبــهِ اهلُل مَــِن 
ــمْ  ــهِ وَيَهْدِيِه ــوِر ِبِإْذِن ــى النُّ ــاتِ ِإَل ُلمَ ــنَ الظُّ ــمْ مِ ــاِم وَيُخِْرجُهُ ــبَُل السَّ ــهُ سُ ــعَ ِرضْوَانَ اتَّبَ
ِإَلــى صِــرَاطٍ مُسْــتَقِيٍم« )المائــدة: 15ـ 16(. فــي تلــك اآليــات التــي افتتحــت عهــد الرســالة اإلســامية، 
دعــوة مــن اهلل لرســوله )صلــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( أن يبلِّــغ مشــروعه للنــاس. وقــد بيَّــن رســول 
اهلل )صلــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( هــذا المشــروع عندمــا قــال: »إنّمــا بُعثــت أُلتمِّــم مــكارم األخــاق«.
لقــد أراد رســول اهلل ــــ صلــى اهلل عليــه وآلــه وســلم ــــ بذلــك أن يبيّــن لنــا أّن األخــاق هــي جوهــر 
ــا  ــن، ف ــش الدِّي ــى هام ــة، أو عل ــة أو ثانوي ــة كمالي ــا قضي ــم أنّه ــه، وال يجــب أن تُفه ــن وعمق ي الدِّ
معنــى فــي هــذا المنطــق أن يكــون اإلنســان متديّنــًا يعتــزّ بدينــه ويحــرص علــى عبادتــه ونوافلهــا، 
ولكنّــه بعيــد كّل البُعــد عــن األخــاق. وهــذا مــا عبَّــر عنــه رســول اهلل - صلــى اهلل عليــه وآلــه وســلم، 
عندمــا جــاء رجــل إليــه قائــًا لــه: مــا الدِّيــن؟ فاكتفــى رســول اهلل بالقــول: »حُســن الخُلــق«. اســتغرب 
الرجــل كام رســول اهلل )صلــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( عــن الدِّيــن، وظــنّ أّن الرســول لــم يســمعه 
يــن؟ قــال صلــى اهلل عليــه وآلــه وســلم: »حُســن  جيِّــداً، فأتــاه عــن يمينــه، وقــال: يــا رســول اهلل، مــا الدِّ

الخُلــق«، فعــاد وكــرَّر الســؤال، فقــال لــه: »حُســن الخُلــق«.
إذاً، حتــى يكــون اإلنســان صاحــب ديــن، البــدّ أن تحكــم األخــاق ســلوكه مــع ربِّــه، بــأن يحسِّــن 
أخاقــه مــع ربّــه، فــا يبــادل إحســانه بإســاءة، وعطــاءه بالتقصيــر، وأن يحسِّــن أخاقــه مــع نفســه، فــا 
يســيء إليهــا فــي أمــر دنياهــا وآخرهــا، وأن يكــون خيــرًا للنــاس جميعــًا؛ مَــن يلتقــي معهــم ومَــن يختلــف. 
وهــذا ال يعنــي أن يتنّكــر اإلنســان لعقيدتــه أو لعباداتــه وأال يبالــي بهــا، فهــي لهــا موقعهــا األســاس، لكــن 
عليــه أن يعتبــر أنّهــا ال تــؤدِّي دورهــا، إاّل عندمــا تعــزِّز البنــاء األخاقــي لإلنســان القائــم بهــا، فــا خيــر 
لصــاةٍ أو صيــاٍم أو حــجٍّ أو أيّ أعمــال عباديــة ُأخــرى، إن لــم تنعكــس خيــرًا علــى ســلوك اإلنســان، وهــذا 
مــا عبَّــر عنــه رســول اهلل )صلــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( بــكلِّ وضــوح، فهــو عندمــا قيــل لــه إّن هنــاك امــرأًة 
تقــوم الليــل وتصــوم النهــار، لكنّهــا بذيئــة اللســان تــؤذي جيرانهــا وتغتــاب، قــال: »ال خيــرَ فيهــا، هــي مــن 
أهــِل النــاِر«. وفــي الحديــث: »ال تنظــروا إلــى طــول ركــوع الرجــل وســجوده، فــإّن ذلــك شــيء اعتــاده، فلــو 

تركــه اســتوحش لذلــك، ولكــن انظــروا إلــى صــدق حديثــه وأداء أمانتــه«.
رت األحاديــث مــن ســوء الخلــق، ففــي الحديــث: »خصلتــان ال  وفــي االتجــاه المقابــل، حــذَّ
تجتمعــان فــي مؤمــن: البخــل، وســوء الخُلــق«. »الخُلــق الســيِّئ يُفســد اإليمــان كمــا يُفســد الخــّل 
العســل«، و»ســوء الخُلــق ذنــب ال يُغفــر«. وقــد أشــارت األحاديــث إلــى الموقــع الــذي يبلغــه العبــد إن 
هــو نَعِــم بحُســن الخُلــق، ففــي الحديــث: »أكمــل المؤمنيــن إيمانــًا أحســنهم خُُلقــًا«. وفــي حديــث 
آخــر: »إّن العبــد ليبلــغ بحســن خلقــه عظيــم درجــات اآلخــرة وشــرف المنــازل، وإنّــه لضعيــف العبــادة«، 
)أي ال يعمــل المســتحبّات(. وفــي حديــث آخــر: »مــا مــن شــيٍء أثقــل فــي ميــزان العبــد يــوم القيامــة 
مــن حُســن الخُلــق«. وقــد التــزم )صلــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( هــذا المنهــج، عندمــا جعــل األخــاق 
ومكارمهــا هــي مقيــاس القــرب منــه أو البعــد، ال العبــادة وال العلــم وال الجــاه وال المــال، وال أيّ قيمــة 
ُأخــرى، وال أيّ شــيء آخــر، رغــم أهميّــة كّل هــذه العناويــن، فقــال )صلــى اهلل عليــه وآلــه وســلم(: »إّن 
أحبّكــم إلــيَّ أحاســنكم أخاقــًا، الموطــؤون أكنافــًا، الذيــن يألفــون ويؤلفــون«. إذاً، مبعــث رســول اهلل 
)صلــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( ينبغــي أن يكــون مناســبًة إلعــادة االعتبــار لألخــاق فــي حياتنــا، بــأن 

نضعهــا فــي األوّلويــة فــي تقييمنــا لــدى إيماننــا وإيمــان النــاس مــن حولنــا.
ــرأي اآلخــر، وكان ال  ــى ال ــح عل ــذي كان ينفت ــام الحــوار اّل ــه الســام( هــو إم ــادق )علي ــام الصَّ ــا اإلم ام
يتعقَّــد مــن الشّــخص اّلــذي يأتيــه وهــو ينكــر أســاس العقيــدة، بــل كان يأخــذ بيــده مــن أجــل أن يعرّفــه 
بمنهــج التَّفكيــر، كيــف يفّكــر ليصــل إلــى الحقيقــة، ألنَّ مشــكلة الكثيــر مــن النّــاس  أنهــم قــد يملكــون 
ــل اإلنســان  ــح عق ــذي يمكــن أن يفت ــر واألســلوب اّل ــج التّفكي ــم، ولكنَّهــم ال يملكــون منه ــردات العل مف
ريــق، وإن كانــوا أحيانــًا يملكــون الصَّــواب فــي النّتائــج . علــى الحقيقــة. ولذلــك، قــد يخطئــون فــي الطَّ

 إن رمزيــة الحــوار عنــد اإلمــام الصــادق )عليــه الســام( تــدل داللــة قاطعــة علــى عاقــة اإلمــام )عليــه 
الســام( بالمجتمــع، وليــس كمــا يظــن بعــض الباحثيــن مــن أن اإلمــام )عليــه الســام( انكفــأ علــى 

الــدرس العلمــي الفقهــي، وتــرك المجتمــع يُعــارك التحديــات والمشــاكل.
حــاول اإلمــام الصــادق )عليــه الســام( إرســاء معالــم ثقافيــة قرآنيــة داخــل مدرســته، عبــر التنبيــه 
ــًا إلــى اســتنطاق  علــى مرجعيــة القــرآن الكريــم بوصفــه الحصانــة األولــى فــي المجتمــع، فــكان داعي

القــرآن حتــى يصطبــغ المجتمــع آنــذاك، وفيمــا بعــد بــاألدب القرآنــي.
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