
البقية على الصفحة7

قال االم علي بن موسى الرضا )علیهما السالم(: 
»ما زارني أحد من أوليائى عارفا 
بحقي اال شفعت فيه یوم القيامه  

االوقات الشرعیة بتوقیت طهران:

أذان الظهر )اليوم(: الساعة الواحدة  و6 دقائق.

 أذان المغرب )اليوم(: الساعة الثامنة و45 دقيقة. 

أذان الفجر )غدًا(: الساعة الرابعة ودقيقتان.

شروق الشمس )غدًا(: الساعة الخامسة و49 دقيقة.

البقية على الصفحة7

الخميس 23 ذي القعدة 1443 هـ ق 2 تير 1401 هـ ش، 23 حزيران 2022م العدد )10976( السنة الثانية واالربعون

شولتس: العقوبات المفروضة 
ضد روسیا تضر بشركاتنا! 

برليــن – وكاالت: أكــد المستشــار األلمانــي، 
أوالف شــولتس، أن العقوبــات المفروضــة ضــد 
روســيا تضــر بالشــركات األلمانيــة، الفتــا إلــى أن 
فــرض تلــك العقوبــات أمــر هــام وضــروري، وذلــك 

علــى خلفيــة األزمــة الروســية- األوكرانيــة.
فــي  مشــاركته  خــال  شــولتس،  وقــال 
برليــن،  فــي  األلمانــي  الصناعــة  يــوم  فعاليــات 
تضــر  روســيا  ضــد  المفروضــة  »العقوبــات  إن 
بالشــركات األلمانيــة، ولكنهــا أمــر هــام وضــروري«.

وأكــد شــولتس، علــى أهميــة الطاقــات 
المتجــددة لاقتصــاد والمجتمــع، الفتــا إلــى أن 
مصــادر الطاقــة المتجــددة ســتكون األرخــص 
المســار  هــو  هــذا  وأن  المســتقبل  فــي 
الصحيــح و«يجــب أن نواصــل الســير فــي هــذا 

ــه. ــد قول ــى ح ــا«، عل المســار مع
مــن  الناتجــة  الكهربــاء  أن  إلــى  ولفــت 
الطاقــة المتجــددة هــي أرخــص كهربــاء، الفتــا 
تقــدم ســيكون  إحــراز  تــم  كلمــا  أنــه  إلــى 

الوضــع أفضــل.

مواجها رفض تحالف فریق المقاومة بفرض مرشح من الخارج..

صحیفة لبنانیة: السفیر السعودي يضغط النواب 
السنة لتسمیة سالم لرئاسة الحكومة!

بيــروت – وكاالت: علمــت صحيفــة البنــاء اللبنانيــة مــن مصــادر أن الســفير الســعودي فــي بيــروت وليــد البخــاري 
يضغــط علــى النــواب الســنة تحــت تهديــد القطيعــة مــع مَــن ال يســمّي الســفير نــواف ســام لرئاســة الحكومــة.

الــى  المصــادر  ولفتــت 
الســعودي  الســفير  خطــة  أن 
ســام،  بتكليــف  لبنــان  فــي 
عــن  التعويــض  الــى  وتهــدف 
لهــا  تعرّضــت  التــي  االنتكاســة 
النيابيــة  باالنتخابــات  الســعودية 
رئيــس  انتخــاب  واســتحقاقات 
المجلــس ونائبــه وهيئــة المكتــب.
سياســية  مصــادر  وكشــفت 
أن  البنــاء  لـــصحيفة  آذار   8 فــي 

الســعودية تعمــل إليصــال رئيــس يســير وفــق التوجهــات السياســية الســعودية – األميركيــة، مشــيرة الــى أن هــذا 
الخيــار يهــدد االســتقرار السياســي واألمنــي فــي لبنــان، محــذرة مــن أن تحالــف فريــق المقاومــة لــن يســمح بفــرض 

مرشــح مــن الخــارج وإعــادة تجربــة الرئيــس فــؤاد الســنيورة وبالتالــي لــن يســمح بتكــرار أجــواء 7 أيــار.

فيما بحث المقداد هاتفيًا مع نظيره األبخازي القضایا ذات االهتمام المشترك..

سوريا وابخازيا يتفقان على مواجهة الخطط الغربیة واإلجراءات الغربیة القسرية أحادية الجانب 
دمشــق – وكاالت : تلقــى الدكتــور 
الخارجيــة  وزيــر  المقــداد  فيصــل 
والمغتربيــن اتصــااًل هاتفيــًا مــن إينــال 
ظهــر   أبخازيــا  خارجيــة  وزيــر  آردزينبــا 
امــس بحثــا فيــه عــددًا مــن القضايــا ذات 

المشــترك. االهتمــام 
تعزيــز  مجــاالت  االتصــال  وتنــاول 
العاقــات الثنائيــة بيــن البلديــن إضافــة إلــى 
والدوليــة. اإلقليميــة  التطــورات  مــن  عــدد 

وأكــد الجانبــان علــى تطابــق وجهــات 
نظــر البلديــن إزاء القضايــا المشــتركة وخاصــة مواقفهمــا 
ــي  ــة بالتدخــل ف ــة المتمثل ــدول الغربي ضــد سياســات ال
الشــؤون الداخليــة للــدول وممارســة سياســات تتناقــض 
مــع حــق الشــعوب فــي الســيادة واالســتقال وفــرض 
اإلجــراءات القســرية علــى العديــد مــن بلــدان العالــم بمــا 

ــي وحقــوق الشــعوب. ــون الدول يتناقــض مــع القان
كمــا عبــر الجانبــان عــن وقوفهمــا إلــى جانــب 

*لقاء تضامني في لبنان للتأكيد على دعم سوریة 
في مواجهة اإلرهاب

*احتجاجا على ممارساتها  االجرامية بحقهم... أهالي اليعربية 
بالحسكة یتظاهرون ضد ميليشيا )قسد(

روســيا فــي الدفــاع عــن أمنهــا وحدودهــا ومواجهــة 
أحاديــة  القســرية  واإلجــراءات  الغربيــة  الخطــط 

المضللــة. اإلعاميــة  والحمــات  الجانــب 
واتفــق الوزيــران علــى اســتمرار التواصــل والعمــل 
المشــترك مــن أجــل اســتكمال وتوقيــع مذكــرة تفاهــم 
وزارتــي  بيــن  السياســية  المشــاورات  مجــال  فــي 

ــت. ــرب وق ــي أق ــة ف ــة الســورية واألبخازي الخارجي
مــن جانــب اخــر خــرج أهالــي عــدد مــن قــرى 

ــة اليعربيــة بريــف الحســكة الشــرقي بمظاهــرة  ناحي
المدعومــة  “قســد”  ميليشــيا  بممارســات  تنديــدًا 
أمريكيــًا وتحكمهــا بمفاصــل الحيــاة العامــة فــي مناطــق 

انتشــارها بالتعــاون مــع قــوات االحتــال.
أن  ســانا  لمراســلة  محليــة  مصــادر  وذكــرت 
عشــرات المواطنيــن تجمعــوا علــى الطريــق العــام 
اليعربيــة  ناحيــة  فــي  مســعدة  قريــة  مــن  بالقــرب 
وســاروا فــي مظاهــرة مندديــن بممارســات مســلحي 
ميليشــيا “قســد” التــي فاقمــت أوضاعهــم المعيشــية 
مــن  بالخــروج  تطالبهــم  شــعارات  مردديــن  ســوءًا 
االحتــال  قــوات  مــن  مشــغليهم  مــع  المنطقــة 
األمريكــي والكــف عــن اختطــاف أوالدهــم وزجهــم فــي 

قســراً. معســكراتها 
مــن جانــب اخــر عقــد فــي مقــر الســفارة الســورية 
ــان  امــس لقــاء تضامنــي مــع ســورية إلدانــة  فــي لبن
النقــاط  بعــض  علــى  األخيــر  الصهيونــي  العــدوان 
جنــوب دمشــق والتأكيــد علــى دعــم ســورية فــي 
مواجهتهــا لإلرهــاب األميركــي والصهيونــي والتركــي.
وأكــد المجتمعــون أن “اللقــاء اليــوم ليــس إلدانــة 
العــدوان فقــط وإنمــا إلدانــة الصمــت الدولــي المخجــل 
الــذي يدعــي الدفــاع عــن حقــوق اإلنســان وغيــره” 
كانــت لتســتهدف  مــا  أن ســورية  مشــددين علــى 
بهــذه المؤامــرة علــى مــدى أكثــر مــن أحــد عشــر عامــًا 
لــوال مواقفهــا الوطنيــة والقوميــة ودفاعهــا عــن القضيــة 

ــة. ــة العربي ــطينية والمقاوم الفلس
مــن جهتــه أكــد الســفير الســوري فــي لبنــان علــي 
وســيادتها  بوحدتهــا  ســورية  تمســك  الكريــم  عبــد 
وبحقهــا فــي تحريــر أرضهــا مــن المحتليــن واإلرهابييــن 
ــر جــاء لنجــدة  ــي األخي ــدوان الصهيون ــى أن الع ــًا إل الفت

ــام ســورية شــعبًا وجيشــًا. ــذي هــزم أم اإلرهــاب ال
ــن األحــزاب  ــوة م ــد بدع ــاء عق ــى أن اللق يشــار إل
والحملــة  اللبنانيــة  الوطنيــة  والشــخصيات  والقــوى 
األهليــة لنصــرة فلســطين وقضايــا األمــة وبحضــور 
الوزيــر الســابق الحــاج محمــود قماطــي نائــب رئيــس 
المجلــس السياســي فــي حــزب اهلل ومنســق عــام 
مــن  كبيــر  وحشــد  بشــور  معــن  األهليــة  الحملــة 
اللبنانيــة  والجمعيــات  والفصائــل  األحــزاب  ممثلــي 

والفلســطينية.

البيت األبيض یشعر ب »القلق« إزاء مخاطر 
الركود االقتصادي في البالد!

واشــنطن – وكاالت : قالــت مستشــارة الرئيــس األمريكــي، سيســيليا روز إن البيــت األبيــض »يشــعر بالقلــق« 
االقتصــادي  الركــود  مخاطــر  إزاء 
فــي البــاد، فيمــا يؤكــد أن أســس 
بمــا  قويــة  زالــت  مــا  االقتصــاد 
يكفــي لمواجهــة هــذه المخاطــر.

شــبكة  مــع  لقــاء  وفــي 
قالــت  ســي«،  بــي  إن  »ســي 
روز:  سيســيليا  المستشــارة 
»مــن الواضــح أّن ذلــك يشــّكل 
العمــود  لكــنّ  قلــق،  مصــدر 
الفقــري القتصادنــا مــا زال قويــا«.

وعزت روز انكماش الناتج المحلي اإلجمالي في الربع األول من العام الجاري، إلى ضعف الصادرات.
وكانــت وزيــرة الخزانــة األميركيــة، جانيــت يليــن، توقعــت تباطــؤ االقتصــاد فــي خضــم انتقالــه إلــى »نمــو 

بطــيء ومســتقر«، وقالــت إن الركــود ليــس »حتميــا« فــي الواليــات المتحــدة.
بينمــا قــال رئيــس مكتــب ريتشــموند اإلقليمــي للبنــك المركــزي، تومــاس باركيــن، إن »البيانــات 

ــدة نســبيا«. ــدو جي ــت تب ــا زال ــة م االقتصادي

االعالم الصهیوني: االنتحار في صفوف الجیش 
يرتفع الى الضعف خالل العام الجاري!

القــدس المحتلــة – وكاالت : اعترفــت وســائل االعــام فــي الكيــان الصهيونــي بإرتفــاع عدد العســكريين 
ــادي الجــاري 11  ــام المي ــة الع ــذ بداي ــث انتحــر من ــام الجــاري حي ــي الع ــف ف ــى الضع ــن ينتحــرون ال الذي

عســكريا صهيونيــا.
نشــرته  تقريــر  فــي  وجــاء 
وســائل االعــام الصهيونيــة أن 
هــذا العــدد كان يمثــل حــاالت 
الماضــي،  العــام  فــي  االنتحــار 
اال ان هــذا العــدد تحقــق خــال 
مــن  االولــى  الســتة  االشــهر 

الحالــي. الميــادي  العــام 
الظاهــرة  هــذه  تزايــد  واثــر 
الجيــش  مســؤولو  عقــد  فقــد 
الصهيونــي اجتماعــا طارئــا مــع المســؤولين عــن الصحــة النفســية فــي الكيــان الغاصــب كــي يناقشــوا اســباب 
العــدد المتزايــد للمنتحريــن فــي صفــوف الجيــش الــذي بــات يثيــر القلــق لــدى المســؤولين الصهاينــة.

وجــاء فــي االرقــام الرســمية التــي نشــرها مركــز الدراســات فــي الكنيســت الصهيونــي )البرلمــان( ان الكيــان 
الصهيونــي يســجل ســنويا 500 حالــة انتحــار بينهــا 100 بيــن الشــبان الذيــن تتــراوح اعمارهــم بيــن 15 الــى 24 عامــا.

وحســب مــا ذكرتــه صحيفــة »فلســطين اليــوم« ان االنتحــار اصبــح الســبب الرئيــس لحــاالت الوفــاة فــي صفــوف 
العســكريين الصهاينــة فــي ظــروف غيــر حربيــة حيــث شــهدت هــذه الظاهــرة وتيــرة شــديدة خــال االعــوام االخيــرة.

وقــد كشــفت صحيفــة »اســرائيل هيــوم« العبريــة الشــهر الماضــي ان ضابطــا صهيونيــا فــي جهــاز المخابــرات 
الصهيونيــة انتحــر عندمــا القــى بنفســه مــن بنايــة فــي غضــون االســابيع القليلــة الماضيــة.

الرئیس التونسي يقر بعدم التنصیص 
على االسالم كدين للدولة؟!

تونــس – وكاالت : تلقــى الرئيــس التونســي قيــس 
ســعيد مســودة الدســتور الجديــد وســط انتقــادات بســبب 
ــت  ــي وق ــداده ف ــي اع ــاب التشــاركية ف قصــر اآلجــال وغي

تتفاعــل فيــه أزمــة القضــاء دون حلــول فــي االفــق.
مســودة الدســتور الجديــد بيــن يــدي الرئيــس 
قيــس ســعيد، دســتور ُقــدَّ علــى عجــل بعــد 4 
جلســات معلنــة للجنــة االقتصاديــة واالجتماعيــة 
وغيــاب كامــل لجلســات اللجنــة القانونيــة التــي 

ــتور. ــة الدس ــعيد كتاب ــا س ــد إليه عه
قيــس ســعيد أقــر صراحــة بعــدم التنصيــص 
علــى اإلســام كديــن للدولــة مقابــل التنصيــص 
علــى الوظائــف الثــاث بــدل الســلطات الثــاث 
التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة والفصــل بينهــا.
وقــال ســعيد فــي تصريــح: الدســتور القــادم لتونــس 
ال يتحــدث عــن دولــة دينهــا االســام، نتحــدث عــن االمــة 
ــي النظــام رئاســي او  ــة ليســت ف ــا االســام، القضي دينه
ــف  ــة الوظائ ــعب وبقي ــم ان الســيادة للش ــي، المه برلمان

هــي وظائــف وليســت ســلطة.

ترتكز الستراتيجية عمل وطني مقاوم..

»حماس« تدعو إلى تشكیل جبهة وطنیة عريضة في ظل التفكك »اإلسرائیلي«

غــزة – وكاالت : دعــت حركة 
األربعــاء،  امــس  »حمــاس«،  
تشــكيل  فــي  »اإلســراع  إلــى 
ترتكــز  عريضــة  وطنيــة  جبهــة 
ــى اســتراتيجية عمــل وطنــي  إل
ــال اإلســرائيلي«. ــاوم لاحت مق
باســم  المتحــدث  وقــال 
فــي  برهــوم،  فــوزي  الحركــة، 
تصريــح مكتــوب، إنــه »ال بــد مــن 
خلــق حالــة فلســطينية أكثــر قــوة 

وتماســًكا وتأثيــرًا فــي معادلــة الصــراع مــع االحتــال، 
وتشــكل حالــة ردع مســتمرة لــدى االحتــال تمنعــه 
ــي  ــة ف ــه، خاص ــن أهداف ــق أي م ــدد وتحقي ــن التم م

اإلســرائيلي«. واالنهيــار  التفــكك  ظــل 
اإلســراع  يتطلــب  ذلــك  أن  »برهــوم«  ويــرى 
ــى  ــز إل ــة عريضــة، ترتك ــة وطني ــي تشــكيل جبه ف
أدوات  وبــكل  مقــاوم  وطنــي  عمــل  اســتراتيجية 
وأشــكال المقاومــة، واالســتمرار فــي تعظيــم الفعــل 
ــوق  ــزاع حق ــن النت ــاحات الوط ــي كل س ــاوم ف المق

الفلســطيني. الشــعب 
بالتــوازي  يتــم،  أن  ممكــن  ذلــك  أن  وبيــن 
والشــعبي  الدبلوماســي  الحــراك  تكثيــف  مــع 
لدعــم  كافــة،  بمســتوياتها  األمــة  الســتنهاض 
ــه الباســلة. وإســناد الشــعب الفلســطيني ومقاومت

ــة  ــس حكوم ــرر رئي ــن الماضــي ، ق ومســاء االثني
االحتــال نفتالــي بينيــت، بالتوافــق مــع وزيــر خارجيته 
إجــراء  إلــى  والدعــوة  الكنيســت،  لبيــد، حــل  يائيــر 
انتخابــات مبكــرة؛ مــع انعــدام األفــق أمــام االئتــاف 

الحكومــي الحالــي ووصولــه إلــى طريــق مســدود.
سياســية  أزمــة  االحتــال  دولــة  وتشــهد 
ــذه األزمــة بعــد  ــم ه ــنوات، لتتفاق ــذ س عميقــة من
ــل  ــي وح ــاف الحكوم ــك االئت ــن تفكي ــان ع اإلع

»الكنيســت«.
مــن جانبهــا دعــت الهيئــة المقدســية لمناهضــة 

*الكنيست الصهيونى یصوت لصالح حل نفسه 
بأغلبية 110 أصوات!

*هيئة مقدسية تدعو إلى شد الرحال للمسجد 
األقصى غدا الجمعة

الهــدم والتهجيــر، إلــى تلبيــة نــداء شــد الرحــال 
»هبــة  وجمعــة  فجــر  فــي  األقصــى  للمســجد 
ــداد  ــد المســلمين بأع ــة«، مشــددة  أن تواج الكرام
مــن  لــه  يشــكل حمايــة  األقصــى  داخــل  كبيــرة 

المســتوطنين.
وقــال رئيــس الهيئــة ناصــر الهدمــي، إن دعــوات 
ــى المســجد األقصــى فــي  ــر وشــد الرحــال إل النفي
ــة  ــع عــن روح األم ــة، تنب ــة الكرام ــة هب فجــر وجمع

ــة والشــعب الفلســطيني. العربي
وشــدد علــى أهميــة عــدم الســماح للمســتوطنين 
ويعتــدوا  يدنســوه  أن  األقصــى  للمســجد  المقتحميــن 
عليــه، مطالبــا بحمايــة المســجد طيلــة أيــام األســبوع، 
وعــدم التخلــي عنــه فــي ســاعات النهــار وأوقــات الصلــوات.

لمنــع  أخــرى؛  اســتراتيجيات  إلــى  ودعــا 
االحتــال مــن اقتحــام المســجد األقصــى، مشــددا 
علــى ضــرورة وجــود وقفــات مــن الــدول العربيــة 

عنــه. والدفــاع  لحمايتــه 
وتتواصــل الدعــوات الفلســطينية، للنفيــر العــام 
وشــد الرحــال إلــى المســجد األقصــى، والمشــاركة 
فــي صاتــي فجــر وجمعــة “هبــة الكرامــة”، ضمــن 
جهــود التصــدي النتهــاكات واعتــداءات االحتــال 

والمســتوطنين.
أهميــة  علــى  »حمــاس«،  حركــة  أكــدت  أن  وســبق 
ــه وإفشــال  ــي المســجد األقصــى لحمايت ــاط والحشــد ف الرب

االحتــال. مخططــات 

احتجاج في يريفان ضد مختبرات بیولوجیة تعمل 
في أرمینیا بتمويل أمیركي

يريفــان – وكاالت: تــم تنظيــم مســيرة احتجاجيــة 
البيولوجيــة  المختبــرات  ضــد  امــس  يريفــان   فــي 
العاملــة فــي أرمينيــا والممولــة مــن الجانــب األمريكــي.

 وتجمــع المحتجــون أمــام مبنــى المركــز 
منهــا،  والوقايــة  األمــراض  لمراقبــة  الوطنــي 
ــاز،  ــة مــن الغ ــة واقي ــدي أقنع وكان بعضهــم يرت
وزيــرة  صــور  تحمــل  أقنعــة  إلــى  باإلضافــة 
الصحــة األرمنيــة أناهيــت أفانيســيان، ورئيــس 
جــورج  وكذلــك  باشــينيان،  نيكــول  الــوزراء 

غيتــس. وبيــل  ســوروس 
وقــال أحــد منظمــي الفعاليــة رئيــس حــزب 
ــا  ــي أرميني ــل ف ــه تعم ــان، إن ــك« آرا زهرابي »زارتون

اليــوم ثمانيــة مختبــرات بيولوجيــة تمولهــا وزارة 
الدفــاع األمريكيــة.

الموجــه  الرئيســي  »الســؤال  وأضــاف: 
إلــى الســلطات هــو: لمــاذا يتــم تمويــل هــذه 
الصحيــة  الرعايــة  فــي  العاملــة  المختبــرات 
ــل وزارة  ــن قب ــس م ــون، ولي ــب البنتاغ ــن جان م
علــى  يحتــوي  عملهــا  برنامــج  وهــل  الصحــة، 

عســكري؟«. مكــون 
األرمنــي  المجتمــع  علــى  يجــب  لــه،  ووفقــا 
رفــض هــذا البرنامــج، ألنــه يشــكل تهديــدا للصحــة 
علــى  تجــارب  إجــراء  يتــم خالــه  وقــد  العامــة، 

البشــر فــي هــذه المختبــرات.
وشــدد علــى أن تشــريعات البــاد والمعاهــدات 
الدوليــة تمنــع تطويــر وإنتــاج األســلحة البيولوجية.

داعيا القضاء لمالحقة عمالء المخابرات األميركية في العراق..

بدء حراك شعبي عراقي لرفع دعاوى في المحاكم الدولیة ضد أمیركا 
*على الشعب العراقي أن یعي خطورة المرحلة والوقوف بوجه المستهترین الالهثين خلف مشاریع الغرب

بغــداد – وكاالت : اكــد رئيــس اتحــاد علمــاء 
المســلمين جبــار المعمــوري ، بــدء حــراك شــعبي 

ــة. ــد االدارة االميركي ــاوي ض ــع دع لرف
وقــال المعمــوري فــي تصريــح صحفــي ، ان “تصريحــات 
ــد  ــح المزي ــو تفض ــابق بومبي ــة الس ــة االميركي ــر الخارجي وزي
مــن االجــرام واالجنــدة الخبيثــة الدارة البيــت االبيــض التــي 

*قيادي في االطار التنسيقي ینفي ترشيح العامري 

لمنصب رئيس مجلس الوزراء

*مستشار بارزاني: المعادلة السياسية تغيرت والكرة 

االن في ملعب االطار التنسيقي

*مصدر سياسي: الحلبوسي یستعد للتخلي عن دفة تكتل 

»السيادة« وااللتحاق بركب االطار
ــى الشــعوب الحــرة”. تحــاول فــرض البلطجــة عل

واضــاف، ان “االتحــاد بــدأ حــراكا شــعبيا فــي 
ــاوي  ــع دع ــى مــن اجــل رف ــا ديال 6 محافظــات ومنه
االدارة  ضــد  الدوليــة  المحاكــم  فــي  قضائيــة 
االمريكيــة فــي جريمــة مطــار بغــداد الدولــي”، قائــًا 

ان “دمــاء قــادة النصــر فــي رقابنــا”.

ــوا  ــن يقبل ــراق ل ــرار الع ــى ان” كل اح ــار ال واش
العبــث  ومحاوالتهــا  االجراميــة  واشــنطن  اجنــدة 
باالســتقرار مــن خــال مسلســل االغتيــاالت التــي 

تســتهدف القيــادات الوطنيــة”.
غضــب  موجــة  بومبيــو  تصريحــات  واثــارت 
وســخط شــعبي فــي العــراق وســط دعــوات للتحقيــق 
لكشــف المتورطيــن بجريمــة مطــار بغــداد الدولــي”.

كمــا دعــا الحــراك الشــعبي، امــس األربعــاء، 
القضــاء العراقــي واالدعــاء العــام الــى ماحقــة عماء 
ــبة كل  ــراق ومحاس ــي الع ــة ف ــرات األميركي المخاب
علــى  الحفــاظ  فــي  تهــاون  او  تؤاطــئ  مســؤول 

العراقيــة . االرض 
وقــال عضــو الحــراك حســين علــي الكرعــاوي فــي 
ــى الشــعب العراقــي أن  ــح لـ/المعلومــة/، إن “عل تصري
يعــي خطــورة المرحلــة والوقــوف بوجــه المســتهترين 
الــى  الســاعون  الغــرب  مشــاريع  خلــف  الاهثيــن 
الرافــض  المشــرف  العــراق  تاريــخ  وبيــع  التطبيــع 

لاحتــال”.
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