
7 تتمات
فكــرة حــل البرلمــان , الن حــل البرلمــان بتشــكياته األولــى هــو وؤد للعمليــة السياســية بســبب عــدم 

وجــود مبــررات قانونيــة لحلــه ” .
وأوضــح الحمامــي، ان “الحــل األمثــل وهــو مــا تتفــق عليــه اغلــب القــوى السياســية الــى تشــكيل 
الحكومــة وبمــا تتالئــم مــع الوضــع السياســي ومرضيــة لجميــع األطــراف ومــن ثــم يتــم تحديــد 

ــات “. ــد لالنتخاب ــون جدي ــع قان ــة ووض ــر المفوضي ــات وتعيي انتخاب

اللواء سالمي: افضحوا ..تتمة
ونــوه القائــد العــام للحــرس الثــوري، بتعاظــم جبهــة المقاومــة، قائــال : انظــروا مــاذا يحــدث اليــوم 
فــي منطقــة البحــر المتوســط، وشــاهدوا كيــف ينــادي ســيد المقاومــة فــي لبنــان للجهــاد ضــد الصهاينــة، 
ليشــيدوا اليــوم الجــدران الشــاهقة حــول كيانهــم المزيــف والــذي ســيبقى اوهــن مــن بيــت العنكبــوت 

امــام قــوة المقاومــة.

نواب الشعب يشيدون ..تتمة
لعناصــر الخليــة المعتقليــن ، عــدة اجتماعــات مــع الطاقــم المركــزي للحــزب الصهيونــي فــي الخــارج 
ــة  ــج المنظــم لمحارب ــاله ، وخاصــة التروي ــورة أع ــات المذك ــن المهم ــة ع ــر دوري ــون تقاري ــوا يقدم وكان

الحجــاب فــي إيــران ، إلــى مركــز التآمــر فــي فلســطين المحتلــة.
وقــال البيــان: ان وزارة االمــن تعلــن أنــه بغــض النظــر عــن الســيناريوهات الدعائيــة والحــرب 
النفســية لالبــواق الغربيــة الصهيونيــة، فإنهــا عملــت وســتواصل القيــام بواجبهــا بعــزم وإصــرار جــاد تجــاه 
ــان الغاصــب  ــة الكي ــة، ومرتزق ــة اإلســالمية اإليراني ــن والثقاف ــى الدي ــداء عل عناصــر التجســس واالعت

ــة. للقــدس المحتل

نيويورك تايمز؛ قرار ..تتمة
ــاس  ــة تكس ــة بوالي ــي مدرس ــلح ف ــوم المس ــذ الهج ــول؛ من ــز«، بالق ــورك تايم ــتطردت »نيوي واس
والتــي خلفــت مقتــل 19 طفــال ومعلميــن، انتــاب المعلميــن قلــق والــكادر التعليمــي والمســؤولين فــي 
المــدارس، وبلــغ االمــر ان اعطــي رخصــة حمــل الســالح فــي 29 واليــة اميركيــة لغيــر الشــرطة او 
ــدارس  ــن الم ــان معلمــي 26% م ــام 2018  ف ــي ع ــه ف ــن، وحســب آخــر احصــاء  فان المســؤولين االمنيي

ــركا. ــي امي ــون الســالح ف ــة يحمل الحكومي
ــات  ــر عملي ــى ضــرورة اعــادة النظــر فــي قوانيــن حمــل االســلحة، اذ ان اكث وشــددت الصحيفــة عل
اطــالق النــار الجماعيــة تنتهــي حيــن يتعــرض المهاجــم المســلح الصابــة مباشــرة مــن قبــل الشــرطة، 
او يرفــع رايــة التســليم، او ينتحــر او يهــرب مــن ســاحة العمليــة، رغــم ان بعــض المحلليــن يشــددون 
علــى انــه بالتوجــه بحساســية موضــوع حمــل الســالح، فــال يمكــن التــزام الصمــت حيــال تصاعــد حــدة 

عمليــات اطــالق النــار فــي المــدارس.

عبداللهيان يؤكد استمرار ..تتمة
ــه فــي  ــه واتفاقات ــة التزامات ــان الصهيونــي فــي انتهــاك كاف ــخ الكي ــى تاري ــة إل ــاد نخال كمــا أشــار زي
عمليــة التســوية، واعتبــر المقاومــة الخيــار الوحيــد أمــام الشــعب الفلســطيني الحقــاق حقوقــه وطــرد 

ــى اســتمرار هــذا المســار. المحتليــن مــن أرض فلســطين، مؤكــدا عل
وقــدم األميــن العــام لحركــة الجهــاد اإلســالمي الفلســطينية شــرحا عــن آخــر التطــورات فــي 
فلســطين واعتبــر أن وحــدة وتماســك الفصائــل الفلســطينية ضــرورة لتعزيــز المقاومــة اإلســالمية 
ــة االســالمية وســوريا  ــة للجمهوري ــة المهم ــدور والمكان ــة ال ــى أهمي ــد عل للشــعب الفلســطيني ، وأك
والمقاومــة اللبنانيــة فــي دعــم جبهــة المقاومــة اإلســالمية ، مثمنــا دعــم الشــعب والقيــادة والحكومــة 

فــي الجمهوريــة اإلســالمية اإليرانيــة لقضيــة الشــعب الفلســطيني.

مجلس الشورى االسالمي ..تتمة
وكانــت ايــران وكازاخســتان قــد وقعتا علــى اتفاقيــة تبــادل المحكوميــن مــع الجمهوريــة االســالمية 

االيرانيــة بحســب مــا أفــاد المكتــب االعالمــي فــي الرئاســة الكازاخيــة.
وحســب االتفــاق المذكــور فــان كال البلديــن يتعهــدان بتبــادل المحكوميــن بارتــكاب الجرائــم فــي 

البلــد اآلخــر بحســب الطلــب.
واورد الموقــع الرســمي لــوزارة الخارجيــة ، انــه وفــق البنــد »ب« مــن المــادة 36 لمعاهــدة فيينــا فــان 
الســلطات المعتقلــة يجــب ان تعلــن عــن المعتقــل او الســجين للبلــد اآلخــر، فــي اول فرصــة ممكنــة، 

القــرب ممثليــة سياســية او قنصليــة فــي ذلــك البلــد.
الجديــر بالذكــر أن الجمهوريــة االســالمية االيرانيــة وقعــت اتفاقيــات مماثلــة مــع 16 بلــدا فــي العالــم 

ــادل المحكومين. لتب

عبدالسالم: على االمم ..تتمة
 مــن الســكان يعتمــدون علــى المســاعدات. فيمــا يهــدد ارتفــاع أســعار المــواد الغذائيــة بدفــع مزيــد 
ــى خفــض  ــرة عل ــه األمــم المتحــدة نفســها مجب مــن النــاس إلــى شــفا المجاعــة فــي وقــت تجــد في

الحصــص الغذائيــة فــي ظــل نقــص التمويــل.
ميدانيــا ارتكبــت قــوى العــدوان ومرتزقتهــا 172 خرقــًا للهدنــة اإلنســانية والعســكرية، خــالل الـــ 24 

ســاعة الماضيــة.
وأوضــح مصــدر عســكري أن خروقــات العدوان تمثلــت فــي 48 خرقــًا بتحليق للطيران االســتطالعي 
المســلح والتجسســي علــى أجــواء محافظــات مــأرب، تعــز، حجــة، الجــوف، صعــدة، الضالــع، الحديــدة، 

البيضــاء وجبهــات الحــدود.
وأشــار المصــدر إلــى رصــد خــرق بضربــة جويــة للطيــران االســتطالعي المســلح التابــع للمرتزقــة 
ــج  ــع ونت ــة الضال ــة الشــامرية بمحافظ ــي منطق ــش واللجــان ف ــع الجي ــن ومواق ــازل المواطني ــى من عل
عنهــا استشــهاد الطفــل بشــار صالــح علــي الحيــدري وإصابــة الطفــل عبــداهلل أميــن إســماعيل الحيقــي.

وأفــاد المصــدر بارتكاب مرتزقــة العدوان لخــرق باســتحداث تحصينــات فــي محيــط مدينــة مــأرب، 
وكــذا رصــد خــرق آخــر فــي تعزيــزات عســكرية للمرتزقــة بجبهــة حميــر فــي األحطــوب بمحافظــة تعــز.

ــان  ــش واللج ــع الجي ــن ومواق ــازل المواطني ــى من ــار عل ــالق ن ــًا بإط ــد 98 خرق ــدر رص ــد المص وأك
الشــعبية في محافظــات مــأرب، تعــز، حجــة، صعــدة، الضالــع، الحديــدة، وجبهــات الحــدود.

ــات  ــى محافظ ــدوان، عل ــة الع ــف مدفعي لمرتزق ــًا بقص ــجيل 23 خرق ــم تس ــه ت ــدر أن ــن المص وبي
مــأرب، تعــز، حجــة، صعــدة، الحديــدة وجبهــات الحــدود، حيــث اســتهدف مرتزقــة العــدوان بقصــف 
مدفعــي مكثــف، مواقــع الجيــش واللجــان الشــعبية فــي البلــق الشــرقي وفــي الروضــة بمحافظــة مــأرب.

ــة  ــي جبه ــان ف ــش واللج ــع الجي ــف، مواق ــي مكث ــف مدفع ــدوان بقص ــة الع ــتهدف مرتزق ــا اس كم
األقــروض وفــي مقبنــة بمحافظــة تعــز وفــي حــرض وبنــي حســن المــزرق بمحافظــة حجــة، وفــي رازح 

بمحافظــة صعــدة.
وذكــر المصــدر أن قصفــًا مدفعيــًا مكثفــًا للمرتزقــة اســتهدف مواقــع الجيــش واللجــان الشــعبية فــي 
حيــس والتحيتــا بمحافظــة الحديــدة، وفــي جبــل العمــدة بنجــران، وكــذا فــي العمــود والصبايــة بــوادي 

جــارة فــي جيــزان.

سلطات آل خليفة ..تتمة
ــج  ــن تســمح بالتروي ــة  أن الســلطات ل ــي راشــد الخليف ــة البحرين ــر الداخلي ــال وزي ــام ق ــل اي و قب
للمناســبة باســتخدام الســياحة الدينيــة ألن ذلــك يتنافــى مــع الخصوصيــة البحرينيــة فــي احيــاء 

ــره. المناســبة وطابعهــا المميــز حســب تعبي
ــة  ــا يســمح للصهاين ــس شــعائره بينم ــي تقدي ــه ف ــن حق ــي يحــرم م ــر ان المواطــن البحرين يذك
بالدخــول الــى البحريــن والقيــام بالرقــص والغنــاء فــي هــذا البلــد فــي ظــل التطبيــع البحرينــي-

االســرائيلي المخــزي.
ــع »إســرائيل«  ــع م ــي تطبي ــي 15 ســبتمبر 2020، اتفاقيت ــارات، ف ــب اإلم ــى جان ــن إل ــت البحري ووقَّع
فــي البيــت األبيــض برعايــة الرئيــس األمريكــي، متجاهلتيــن حالــة الغضــب فــي األوســاط الشــعبية 

ــة. العربي

مقاومون فلسطينيون..تتمة
الدوليــة«، شــريحة مــن 516 ممــن يحملــون المواطنــة اإلســرائيلية. ووفقــًا لتحليــل »أمنســتي« فــإن 

الخميس 6 محرم الحرام 1444 هـ ق 13 مرداد 1401 هـ ش، 4 آب 2022م العدد )11009( السنة الثانية واالربعون

سنظل أوفياء للحسين عليه السالم  
مادمنا أحياء 

نهاد الدباغ
 مــن أغــرب األحاســيس فــي ليلــة العاشــر عــدم اإلحســاس بالزمــن، ســيغيب عنــا بــأن المعركــة حدثــت قبــل أكثــر 

مــن )1000( ســنة.
بالرغــم مــن أننــا جميعنــا متأكــدون ومتيقنــون بــأن كل شــيء قــد انتهــى، وأن الحســين وأهــل بيتــه وأصحابــه قــد 

استشــهدوا جميعهــم، وسُــبيت عيالــه وجــرى مــا جــرى عليهــم مــن هــول المصــاب وعظــم الفاجعــة. 
لكــن يبقــى فــي دواخلنــا شــعور غريــب وإحســاس عجيــب شــيء غامــض يؤكــد لنــا أن المعركــة لــم تحصــل فــي 

الماضــي بعــد، وهــا هــي قبــل أيــام بزمننــا قــد انتهــت.
وأن الحســين )صلــوات اهلل وســالمه عليــه( قاتلهــم بعــد أن ظــّل وحيــدا غريبــا وقــد أســر قلوبنــا وآلمهــا، وهــو يتقــدم 
نحــو الجيــش المعــادي الناصبــي المبغــض لــه وألبيــه وهــو يتألــم بألــم الفــراق لفقــد أهــل بيتــه وأصحابــه المخلصيــن، 
وهــذا األلــم شــعرنا بــه، وهــذا األلــم دخــل إلــى قلوبنــا وعقولنــا، حتــى أصبحنــا نــرى المعركــة وكأنهــا تحــدث أمامنــا فعــال، 
ونــرى كل مــا جــرى علــى الحســين وأهــل بيتــه وأصحابــه، وهــذا الشــعور واإلحســاس بعظــم المصيبــة وهــول الفاجعــة، 
جعلنــا نقيــم المآتــم، ونبكــي بحرقــة، ونلطــم صدورنــا بقــوة لحبنــا للحســين ولحــب رســول اهلل )ص( لــه، وقبلــه حــبّ 
اهلل )جــلّ وعــال( لــه، ولنوفــي حقــه لقرابتــه مــن رســول اهلل )ص( الــذي قــال فيــه: »حســين منــي وأنــا مــن حســين أحــبّ 

اهلل مــن أحــبّ حســينا، حســين ســبط مــن األســباط«)1(. 
ولتضحيتــه العظيمــة التــي قدّمهــا لنــا وهــي مواجهتــه وثورتــه ضــد الظالميــن الطغــاة يزيــد وأعوانــه إلنقاذنــا منهــم 
إنقــاذ أمــة جــدّه رســول اهلل مــن هــذه الزمــرة الفاســدة والمجرمــة التــي كانــت تحكــم البــالد آنــذاك، وعاثــت فــي األرض 
فســادا، وأهلكــت الحــرث والنســل، فهــو القائــل )ســالم اهلل عليــه(: »إنــي لــم أخــرج أشــرا وال بطــرا وال مفســدا وال ظالمــا، 

وإنمــا خرجــت لإلصــالح فــي أمــة جــدي محمــد أريــد أن آمــر بالمعــروف وأنهــى عــن المنكــر«)2(.
 فهــذه التضحيــة التــي قدمهــا لنــا بشــهادته وشــهادة ثلــه طيبــة طاهــرة مــن أهــل بيتــه وأصحابــه النجبــاء، وســبي 
ــه وأتباعهــم، ومــن  ــم، ونلعــن قتلت ــه وأل ــه بحرق ــم المآتــم، ونبقــى نلطــم ونبكــي علي ــى المــوت نقي ــا إل نســائه، تجعلن
مهّــد لهــم الطريــق لقتلــه وذريتــه مــن األوليــن، ومــن رضــي بقتلــه مــن اآلخريــن العمــر كلــه ومــع كل مــا نقدمــه ألجلــه 

لــن نفــيَ حّقــه قيــد أنملــه.
ــا ليــس فقــط جســدا  وســنظّل ســائرين علــى نهجــه وســيرته العطــرة، ولــن نحيــد عنهــا، فالحســين بالنســبة لن

وروحــا، وإنمــا فكــر ومبــدأ وعقيــدة وأخــالق.
فمــن يراجــع التاريــخ والســير ســيرى فــي تضحيــة هــذا الرجــل العظيــم انهــا فاقــت الخيــال، ولــم تحصــل فــي العالــم 
ــه اســتعداد كامــل للحــرب،  ــة، فمواجهــة جيــش جــرار كامــل العــدد والعــدة، ومــدرّب، ولدي ــا هكــذا تضحي ــه بعظمائه كل
يواجههــم مــع قلــة قليلــة مــن أهــل بيتــه وأصحابــه، فيستشــهدون، ويظــّل وحيــدا يتضــوّر جوعــا وعطشــا مصحوبــا بخيانــة 
مــن نــادوه ليخلصهــم مــن جيــش الطاغيــة يزيــد مــع غربتــه وعيالــه ونســائه مقابــل جيــش جــرار ال رحمــة لــه وال شــفقة 
ــرأة  ــال وال شــيخا وال ام ــرس ال يرحــم طف ــوان مفت ــن حي ــه وبي ــرق بين ــح ال ف ــة، فأصب ــه العاطف ــلبت من ــد سُ ــش ق جي
يبطــش بمــن يراهــم امامــه، جيــش مســلوب الضميــر والديــن واالخــالق، فمثــل هــذه التضحيــة يراهــا محبــوه وعاشــقوه 
أنهــا تضحيــة ال مثيــل لهــا، وإن كل مــا يفعلونــه مــن لبــس الســواد والحــزن وإقامــة المآتــم والشــعائر الحســينية واللطــم 
والبــكاء والنحيــب قليــل بحقــه، فتضحيتــه ال يتقبلهــا عقــل، لكنهــا حدثــت فعــال، فمثــل هــذا الرجــل العظيــم القــدر عنــد 
اهلل ورســوله ال يُتــرك وال تُتــرك مبادئــه مهمــا عمــل أعداؤنــا ومهمــا خططــوا لنــا لثنينــا عنهــا لــن نتركهــا الــى المــوت.

ألجــل ذلــك ســنكون معــك يــا أبــا عبــد اهلل يــا حســين يــا نــور عيوننــا يــا شــهيدنا الغالــي معــك فــي كل مكانــا وزمــان 
ســنحارب أعــداءك الذيــن هــم أعداؤنــا اليــوم كمــا حاربتهــم باألمــس ســنحارب أبناءهــم الطغــاة كمــا عّلمتنــا، ولــن نصــدق 
يــا بــن بنــت رســول اهلل )ص( أنــك ميــت فأنــت حــيّ والشــهداء أحيــاء عنــد ربهــم يرزقــون كمــا قــال اهلل )جــّل وعــال( فــي 
كتابــه الكريــم: »وَال تَحْسَــبَنَّ الَّذِيــنَ ُقتُِلــوا فِــي سَــِبيِل اهلِل َأمْواتــًا بَــْل َأحْيــاٌء عِنْــدَ رَبِِّهــمْ يُرْزَُقــوَن« ]ســورة 

آل عمــران: 169[.
ــاة خاليــة مــن  ــا األمــل بحي ــا ويعطين ــا هــذا االحســاس وهــذا الشــعور الغريــب الــذي يقوين ســنظّل كل عــام يرافقن

ــا. ــذي هــو مصابن ــر لتحمــل مصابكــم ال ــاة والصب الفاســدين والطغ
 ســنظّل كّل عــام يرافقنــا هــذا اإلحســاس الــذي يمدّنــا بالقــوة علــى مــن عادانــا ولــن نخشــى عدتــه وعــدده فقــد 
انتصرنــا علــى أعتــى قــوة فــي العالــم داعــش اإلرهابيــة التــي ذاع صيتهــا فــي اإلجــرام، وخشــيتها دول االســتكبار العالمــي 
ــك  ــك بأخالق ــرك بمبادئ ــك بصب ــك ياحســين، بصمــودك بقوت ــا ب ــا، لكنن ــم بعددهــا وعدته ــت دول العال ــا وأرعب وارعبته
حيــث كنــا بحشــدنا المقــدس أقــّل منهــم عــددا وعــدة هزمناهــا وجعلناهــا عبــرة لمــن اعتبــر، وأرينــا العالــم أننــا حقــا أبنــاء 
ــا عــرق ينبــض  ــاة وفين ــذي التأخــذ فــي اهلل لومــة الئــم، فكيــف نخشــى طغ ــل الشــجاع ال ذاك البطــل الضرغــام المقات

بالحســين.
فإيماننــا بــاهلل )جــل وعــال(، وعلمنــا يقينــا انــه ناصــر المؤمنيــن المخلصيــن وبمظلوميــة الحســين ابــن بنــت رســول 
اهلل )ص( ســندك مضاجــع الظالميــن والفاســدين بثــورة الحســين )عليــه الســالم( ونجعلهــا لنــا نبراســا وعلمــا نقتــدي بهــا 

فدمــاؤك وأهــل بيتــك وأصحابــك لــن تذهــب ســدى.
وســيظّل شــيعتك ومحبــوك فــي العالــم ينصبــون العــزاء ويحيــون الشــعائر ويقيمــون المآتــم ليــس فقــط للبــكاء 
وإنمــا تثبيتــك فــي األذهــان والعقــول كفكــرة ومبــدأ وعقيــدة علينــا االلتــزام بهــا والمضــي فــي الســير إلحيائهــا لتظــّل معلقــة 

فــي األذهــان، ليأخــذ منهــا كّل ثــوار العالــم.
 فالحســين )عليــه الســالم( ملــك للجميــع ولــكل ثائــر يــرى الظلــم ســائدا فــي بلــده ويكافــح الظلــم ويقاتــل االســتبداد 
والفســاد، فأنــت يــا أبــا عبــد اهلل صرخــة كل مظلــوم يقــف بوجــه الظالميــن، وســتبقى شــعائرنا الحســينية الــى المــوت، 
لــن يســتطيع أحــد الوقــوف بوجههــا مادمنــا أحيــاء ورافضيــن الظلــم والفســاد، فطغــاة كثــر وقفــوا بوجههــا واندثــروا ولــن 

تبقــى لهــم باقيــة.

مصادر مطلعة: قادة ..تتمة
فــي الحكــم، وتنفيــذ رغبــات البيــت االبيــض التــي بــدأت واضــح مــن خــالل وصايــة بايــدن علــى 
العــراق فــي مؤتمــر جــدة حيــث اعلــن رفضــه لــكل مــا يســهم فــي الحــد مــن ازمــة الطاقــة الكهربائيــة و 
جهــه بربــط العــراق بشــبكات الســعودية واالردن والخليــج ومــن المؤســف اننــا لــم نســمع مــن الذيــن 

يطالبــون بســيادة العــراق اي رفــض لهكــذا وصايــة بايدنيــة”.
وأشــار إلــى أن “سلســلة جهــات داخليــة وخارجيــة تقــف وراء دعــم اإلعــالم الخطيــر والــذي ينفــذ 

مخطــط يــراد منــه إيقــاظ الفتنــة الطائفيــة فــي وســط وجنــوب العــراق “.
وبيــن القيــادي فــي تحالــف الفتــح محمــود الحيانــي ان بعــض األطــراف الداخليــة والشــخصيات 
السياســية تحــاول إثــارة وتفعيــل الفتنــة بيــن المكــون الشــيعي مــن خــالل الدفــع بمصطلــح االقتتــال 

الشــيعي الشــيعي. 
مــن جهتــه انتقــد عضــو تحالــف الفتــح علــي الفتــالوي،  امــس األربعــاء، اســتمرار صمــت الحكومــة 
علــى االعتــداءات التركيــة المتكــررة علــى االراضــي العراقيــة، الفتــا الــى ان األمــور لــو تركــت للمقاومــة 

لتمكنــت مــن إعــادة القــوات التركيــة الــى عقــر دارهــا. 
وقــال الفتــالوي، أن »هنــاك مصالــح مرتبطــة مابيــن جــزء مــن إقليــم كردســتان وحتــى نــواب 
وسياســيين مــع تركيــا، لكــن اليمكــن المســاومة علــى الدعــم العراقــي والســماح باســتمرار الخــروق 

ــة«.  ــي العراقي ــالل األراض ــة واحت التركي
ــا  ــى أراضيه ــا ال ــادة تركي ــن إع ــت م ــة لتمكن ــل المقاوم ــى فصائ ــت ال ــو ترك ــور ل وأضــاف، أن »األم
وتحريــر األرض العراقيــة مــن أي تواجــد للقــوات التركيــة، لكــن الحكومــة خانعــة وخاضعــة وتعمــل علــى 

ــة الجانــب التركــي«.  مجامل
ــه  ــت بنبغــي في ــي وق ــة، ف ــاء العراقي ــى حســاب الدم ــة عل ــاك مهادن ــى ان »هن ــالوي ال وأشــار الفت
ــردع انقــرة عــن  ــرارًا ل ــا، اال ان الحكومــة العراقيــة لــن تتخــذ ق ــردع الغطرســة التركي اســتخدام القــوة ل

ــراق«. ممارســتها فــي شــمال الع
مــن جانــب اخــر اعتبــر النائــب عــن ائتــالف دولــة القانــون عــارف الحمامــي , امــس األربعــاء , ان 
ــأن  ــد ب ــا ان المؤشــرات تفي ــة السياســية , مبين ــة وأد للعملي ــي بمثاب الدعــوات بحــل البرلمــان العراق

الحــل قــادم.
وقــال الحمامــي فــي تصريــح لـــ / المعلومــة / , ان ” المؤشــرات تؤكــد بــان الحــل قــادم مــن خــالل 
الدعــوات الداخليــة والخارجيــة للجــوء الــى الحــوار بيــن االطــار والتيــار مــع طــرح عــدة مقترحــات وأفــكار 

مــن شــانها ان تضــع الجميــع امــام التفكيــر بمصلحــة المواطــن العراقــي ” .
وأضــاف ان “هنــاك بعــض الطروحــات التــي اليمكــن تحقيقهــا بالوقــت الحاضــر وعلــى رأســها طــرح 

ترامب: بايدن مصاب بالخرف وليس بكورونا
واشــنطن – وكاالت : قــال الرئيــس األميركــي الســابق، دونالــد ترامــب، إن إصابــة الرئيــس جــو بايــدن، 

مــرة ثانيــة بفيــروس كورونــا، »تــم تشــخيصها بشــكل خاطــئ مــن قبــل أطبائــه«.
وأعلــن البيــت األبيــض منــذ أيــام، إصابــة بايــدن بفيــروس »كوفيــد-19« مــرة أخــرى، وذلــك بعــد نحــو 3 

أيــام مــن إعــالن تعافيــه تمامــًا مــن العــدوى.
وأوضــح ترامــب علــى موقــع »Truth Social«، منصــة التواصــل االجتماعــي التــي أطلقهــا، قائــاًل: »إصابــة 
جــو بايــدن الثانيــة بفيــروس كورونــا، والتــي يشــار إليهــا أحيانــًا باســم )فيــروس الصيــن(، تــم تشــخيصها 

بشــكل خاطــئ مــن قبــل أطبائــه«.
وأضــاف: »هــو بــداًل مــن ذلــك مصــاب بالخــرف، لكنــه يتعافــى بســعادة.. يفّكــر جــو فــي االنتقــال، بــدوام 
جزئــي، إلــى أحــدى دور التمريــض الجميلــة فــي ويسكونســن، حيــث يتمتــع مــا يقــرب مــن 100% مــن 
الســكان بأعجوبــة، وألول مــرة فــي التاريــخ، بالقــوة والطاقــة للتصويــت - حتــى لــو تــم اإلدالء بهــذه األصــوات 

بشــكل غيــر قانونــي«.

ازالة الحواجز الوقائية المحيطة بالحرم المكي بعد أكثر من عامين
الريــاض – وكاالت : أزالــت الســلطات الســعودية، الحواجــز الوقائيــة المحيطــة بالحــرم المكــي، بعــد أكثــر 

مــن عاميــن، حيــث تــم وضعهــا فــي إطــار الوقايــة مــن جائحــة فيــروس »كورونــا«.
ونشــرت رئاســة شــؤون الحرميــن، صــورا تظهــر عــودة الكعبــة دون حواجــز تحيطهــا، وغــردت: »إزالــة 

ــة المشــرفة«. ــة المحيطــة بالكعب الحواجــز الوقائي
وامــس األربعــاء، نشــر حســاب رئاســة شــؤون الحرميــن، مقطــع فيديــو، يرصــد اللحظــات األولــى لرفــع 

الحواجــز الوقائيــة المحيطــة بالحــرم المكــي، بعــد صــدور القــرار.
وبعــد رفــع الحواجــز، تهافــت المعتمــرون علــى الكعبــة، لتقبيــل الحجــر األســود، ولمــس كســوة الكعبــة 

والدعــاء أســفل الملتــزم.
ــر  ــن تدابي ــرة، ضم ــة ألول م ــط الكعب ــة حــول محي ــز الوقائي ــم وضــع الحواج ــوز 2020، ت ــي 1 يوليو/تم وف

ــة. ــا« بالمملك ــروس »كورون ــة في مواجه
وقــررت الســعودية فــي 13 يونيو/حزيــران الماضــي، رفــع اإلجــراءات االحترازيــة المتعلقــة بمكافحــة 

جائحــة »كورونــا«.
العادة تصديره..

استعداد عماني الستقبال 30 بالمئة من المنتوج االيراني
طهران-فارس:-اعلــن رئيــس غرفــة التجــارة االيرانيــة العمانيــة المشــتركة »محســن ضرابــي« ان اعــادة 
ــر المنتجــات االيرانيــة مــن عمــان تتطلــب نقــل 30 بالمائــة مــن المنتــوج االيرانــي الــى عمــان وان  تصدي

امكانيــة ذلــك اصبحــت متوفــرة.
وقــال ضرابــي فــي مؤتمــر عقــد بعنــوان الفــرص واســاليب الصــادرات الــى عمــان ان التركيــز علــى اعــادة 
التصديــر يمكنــه ان يســهل مســار التنميــة والتطويــر التجــاري وان عــرض المنتجــات المعرفيــة والخدمــات 

التقنيــة والهندســية ســيؤدي الــى نمــو الصــادرات الــى عمــان.
مــن جانبــه قــال رئيــس غرفــة التجــارة العمانيــة »رضــا صالــح جمعــة« فــي هــذا المؤتمــر ان العالقــات 

التجاريــة بيــن البلديــن تشــهد نمــوا وبامكانهــا ان ترفــع مــن حجــم التجــارة البينيــة.
واوضــح جمعــة ان هنــاك امكانيــة لنشــاط واســع مــن اجــل تعزيــز التجــارة بيــن البلديــن وان ســلطنة 

عمــان لديهــا امكانيــات عديــدة لتعزيــز التجــارة وجهوزيــة تامــة مــن اجــل ذلــك.
وتابــع جمعــة ان هنــاك تفاهمــات بيــن البلديــن حــول اســتثمارات الشــركات االيرانيــة فــي عمــان 

وكذلــك بشــأن الســياحة واالعفــاء الضريبــي والتســهيالت الجمركيــة.

ــة التحريــض الشــريرة والمســعورة التــي شــنها سياســيون  هــذه الفجــوة هــي نتيجــة مباشــرة لحمل
ومؤسســات إعالميــة وجهــات إســرائيلية مختلفــة ضــد العــرب الفلســطينيين والعلــم الفلســطيني فــي 

الســنة األخيــرة، التــي كانــت تهــدف لنــزع الشــرعية عــن الهويــة الفلســطينية واالنتمــاء إليهــا.
ــاك  ــال اإلرب ــد أبط ــزاز، أح ــر واعت ــكل فخ ــن ب ــة جني ــدس كتيب ــرايا الق ــت س ــر زف ــب اخ ــن جان م
ــة أمــس وهــو  ــذي ارتقــى شــهيداً ليل ــًا(، وال ــح الكفرينــي )17 عام ــي الشــهيد المجاهــد ضــرار صال الليل
يقــوم بواجبــه الجهــادي المقــدس فــي التصــدي لقــوات االحتــالل التــي اقتحمــت مخيــم جنيــن البطــل 

ــكادر أشــرف الجــدع. ــر بســام الســعدي وال ــادي الكبي ــال الشــيخ القي العتق
ــم  ــن ث ــد اهلل وم ــدس، “نعاه ــرايا الق ــن – س ــة جني ــت كتيب ــه قال ــاء، ان ــر لألنب ــة مه ــادت وكال وأف
شــهداءنا، أن نثــار لدمائهــم الطاهــرة، وأن االحتــالل ســيدفع ثمــن حماقاتــه وإجرامــه بحــق القائــد الكبيــر 

الشــيخ بســام الســعدي والــذي يعتبــر شــيخ المقاوميــن وأحــد رمــوز شــعبنا”.
وأكــدت كتيبــة جنيــن – ســرايا القــدس أن مجاهديهــا “تصــدت ببســالة كبيــرة لقــوات االحتــالل 
يــوم أمــس ودارت موجهــات شرســة والتــي أســفرت عــن استشــهاد أحــد مجاهدينــا”، مؤكــدًة أن 

ــه بالمرصــاد”. ــا ســيبقون ل ــدًا أن مقاتلين ــي جي ــالل يع “االحت

طهران: ال تشغيل لكاميرات..تتمة
وأضــاف رئيــس منظمــة الطاقــة النوويــة، أن قيامنــا بضــخ الغــاز في أجهــزة الطــرد المركــزي هــو ردنــا 
ــح  ــة مصال ــع الحظــر وحماي ــون العمــل االســتراتيجي لرف ــا لقان ــد، تطبيق على الحظــر األمريكي الجدي

الشــعب اإليرانــي الــذي صــادق عليــه مجلــس الشــورى االســالمي.
ولفــت الــى أن األمريكييــن يعترفــون بفشــل سياســة الضغــط األقصــى وليــس لديهــم أمــل فــي 
ــة  ــات الباطل ــا نشــهد الســلوك المــزدوج والمتناقــض لواشــنطن واالتهام ــاج هــذه السياســة، لكنن إنته

ــا منــذ 20 عامــا. والواهيــة التــي توجههــا لبالدن
وطالــب اســالمي مديــر الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة ان يتجنــب التصريحــات السياســية المتأثرة 
بالكيــان اإلســرائيلي، مضيفــا أن الكيــان الصهيونــي وأعــداء الثــورة اإلســالمية يحاولــون تشــديد 

الضغــوط علــى الشــعب اإليرانــي بمزاعــم واهيــة.
يذكــر أن وزيــر الخارجيــة »حســين أميــر عبداللهيــان« قــال أمــس الثالثــاء فــي تصريــح صحفــي أن 
قيــام وكالــة الطاقــة الذريــة اإليرانيــة بضــخ الغــاز فــي المئــات مــن أجهــزة الطــرد المركــزي مــن األجيــال 
ــوط  ــرض الضغ ــة ف ــل سياس ــى فش ــيرا إل ــد، مش ــي الجدي ــر األمريك ــى الحظ ــا عل ــو ردن ــورة ه المتط

القصــوى إلدارة الرئيــس األمريكــي الســابق دونالــد ترامــب.
وصــرح أن الحظــر األمريكــي الجديــد إجــراء غيــر منطقــي وخطــوة اســتعراضية ال تأثيــر لهــا، معتبــرا 
أنــه ال يمكــن لواشــنطن أن تحصــل علــى تنــازالت منــا علــى طاولــة المفاوضــات عبــر مواصلــة فــرض 

الحظــر.
ــة  ــة مرتبط ــركات أجنبي ــى 6 ش ــدة عل ــات جدي ــن، عقوب ــل يومي ــة قب ــة األمريكي ــت الحكوم وفرض
بقطــاع النفــط والبتروكيماويــات اإليرانــي فــي خطــوة جديــدة تهــدف إلــى زيــادة الضغــط علــى إيــران.
مــن جهتــه قــال المتحــدث باســم الوكالــة اإليرانيــة للطاقــة الذريــة، بهــروز كمالونــدي، فــي تصريــح 
ــذ  ــا ملتزمــون تنفي ــدًا أنن ــدرك جي ــة ت ــات النووي ــي المحادث ــن إن »األطــراف األخــرى ف خــاص للميادي
الشــعب  لحمايــة مصالــح  العقوبــات،  لرفــع  اإلســتراتيجية  واإلجــراءات  الشــورى،  قانــون مجلــس 

ــي”. اإليران
وأوضــح كمالونــدي أنــه »وفقــًا لهــذا القانــون، فــإن علــى إيــران إطــالق 1000 جهــاز طــرد مركــزي متطــور، 
قمنــا ســابقًا بإطــالق 500 جهــاز منهــا، واســتكملناها بـــ 500 أخــرى، وبدأنــا بضــخ الغــاز فــي أجهــزة الطــرد«، 
مؤكــدًا االســتمرار فــي عمليــة التخصيــب بمــا يخــدم احتياجــات البــالد«، وأشــار إلــى أن طهــران أبلغــت 

مســبّقًا الوكالــة الدوليــة إجراءاتهــا النوويــة.
وأكــد كمالونــدي أنــه »فــي حــال عــادت األطــراف األخــرى إلــى التــزام تعهداتهــا فــي إطــار االتفــاق 

النــووي، فإننــا ســنعود إلــى التزاماتنــا أيضــًا فــي إطــار االتفــاق”.
وأضــاف: »ال شــك فــي أن لبرنامــج إيــران النــووي قــدرات عدديــة، لكــن إيــران ال تحتــاج إلــى القنبلــة 
ــا لــن  النوويــة نظــراً إلــى قدراتهــا اإلســتراتيجية وفتــوى ســماحة قائــد الثــورة االســالمية، وعليــه فإنن

نذهــب في هــذا االتجــاه”. 

https://www.alalam.ir/tag/1790436?t=%D8%AE%D8%B1%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86
https://www.alalam.ir/tag/162974?t=%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B2%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86
https://www.alalam.ir/tag/30482?t=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.alalam.ir/tag/30482?t=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.alalam.ir/tag/20443?t=%D9%82%D8%B5%D9%81-%D9%85%D8%AF%D9%81%D8%B9%D9%8A
https://www.alalam.ir/tag/3769043?t=%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2
https://www.alalam.ir/tag/321144?t=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
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