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وق���ال مساحته يف كلمة ل��ه خ�لال لقاء
امل���ع���ارض���ة يف اجل���زي���رة ال��ع��رب��ي��ة مبناسبة
ال���ذك���رى ال��س��ن��وي��ة ال��س��ادس��ة الس��ت��ش��ه��اد
الشيخ من��ر ب��اق��ر النمر إن الشهيد الشيخ
النمر كان يطالب باحلد األدنى من املساواة
يف بلد تتحكم فيه فئة معينة وتهمل باقي
ال��ش��رائ��ح ،م��ؤك��داً ان امل��س��ؤول��ي��ة الشرعية
اليوم تتطلب من كل أحرار العامل وعلماء
األمة وكل من يرفع راية حقوق االنسان أن
يقولوا كلمة حق.
وأض����اف ال��س��ي��د ه��اش��م ص��ف��ي ال��دي��ن أن��ه
«ال مي��ك��ن ألي ق���وة يف ال��ع��امل س���واء ب��امل��ال
أو باهليمنة أو أمريكا نفسها أن توقف هذا
الصوت الذي يقف إىل جانب املستضعفني»،
الف��ت��اً إىل أن «ال��ي��وم م��ن ال��واج��ب الشرعي
واألخالقي والوطين فضح هذا النظام ألن
أب��ن��اء آل س��ع��ود ي��ت��دخ��ل��ون يف ك��ل أوط���ان
املنطقة”.
وشدد مساحته على أن «املطلوب أن ترتفع
األص��وات وأن يُقال آلل سعود كفي هيمنة
ً
ريا وأذيً��ة لشعوب وأوط��ان هذه
وتدخل وتدم ً
املنطقة» ،الفتاً إىل أن  23ألف شهيد ميين
من غري العسكريني إضافة ملليون جريح وإذا
تكلمنا للدفاع عن هؤالء املظلومني يقولون
نتدخل يف الشؤون السعودية.
وق�������ال ال���س���ي���د ص���ف���ي ال����دي����ن إن ع��ل��ى
السعودية وقف التنمر على الشعوب العربية
واالسالمية وإن كانوا ميلكون م��ال ق��ارون
ال يعين أن يتصرفوا كفرعون ،سائ ًال ماذا
جنت ال��س��ع��ودي��ة وشعبنا واالم���ة والقضية
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة م���ن األم������وال ال��ت�ي دفعتها
للواليات املتحدة؟
واض�������اف مس���اح���ت���ه «ن����ق����ول مل����ن ت��ع��ال��ت
أصواتهم يف اآلونة األخرية َّأن على السعودية
وقف اهليمنة على اللبنانيني ،ووقف التدخل
وفرض اآلراء والتهديد فهذا تدخ ٌل سافر وال
عالقة هلا بتصنيف اللبنانيني ،وإن كنتم
تتعاطون مع دول وجهات وأح��زاب يف لبنان
وامل��ن��ط��ق��ة وال���ع���امل مب��ن��ط��ق س��ل��ب ال��ك��رام��ة
ألج��ل امل��ال فإننا هنا يف لبنان أه��ل كرامة
وأخضعنا أسيادكم”.
وت���اب���ع ال��س��ي��د ص��ف��ي ال���دي���ن إن��ن��ا ن��ق��ول
للواليات املتحدة والسعودية ولـ»صيصانهم»
يف لبنان أنكم مل تعرفوا ق��وة ه��ذه املقاومة
سيد حر مستقل
فهي قادرة على إجناز وطن ِّ
���ان ل��ل��خ��ارج وه����ذا ه��و ع��ن��وان
دون أي ارت���ه ٍ
املرحلة ،م��ؤك��داً أننا «يف ح��زب اهلل يهمنا
أن يعرف العامل َّأن ال��ذي يستهدفنا بكلمة
جيب أن يسمع اجلواب أيًا كان ولن نسمح
بتسميتنا بـ»اإلرهاب» ونسكت فهذا عداو ٌن
علينا”.
واض�����اف «ن��ق��ف إىل ج��ان��ب امل��ع��ارض��ة يف
اجل���زي���رة ال��ع��رب��ي��ة ون��دع��م��ه��م ون��ت��م��ن��ى هلم
ً
عيشا كرميًا ألنهم يستحقون ذلك ،ونقول
��اع��ا ع��ن ك��ل املستضعفني يف
كلمتنا دف ً
اجل��زي��رة العربية واليمن وفنزويال وخبزنا
اليومي الدفاع عن القضية الفلسطينية”.
ه���ذاون���ظ���م���ت «امل����ع����ارض����ة يف اجل���زي���رة
العربية» حف ًال مبناسبة الذكرى السنوية
السادسة الستشهاد الشيخ منر باقر النمر
يف جممع اإلمام اجملتبى (ع) يف حملة السان
تريز ببريوت ،ولقد أكد اخلطباء الوقوف
اىل جانب املظلومني من قبل نظام آل سعود
يف السعودية واليمن وكافة أحناء اجلزيرة
العربية و إىل ج��ان��ب ح��رك��ات ال��ت��ح��رر يف
املنطقة من االح��ت�لال األمريكي واألوروب���ي
والدفاع عن املستضعفني يف العامل يف وجه
االس��ت��ك��ب��ار ،م��ت��وج��ه�ين ب��ال��ش��ك��ر للمقاومة
على ما قدّمته من تضحيات من أجل نصرة
اإلسالم.
ال��ق��ي��ادي يف «ل��ق��اء امل��ع��ارض��ة يف اجل��زي��رة
ال��ع��رب��ي��ة» ع��ب��اس ال���ص���ادق أط��ل��ق ال��ل��ق��اء،
معترباً أن��ه مل يكن وليد اللحظة وج��اءت
امل��ن��اس��ب��ة الط��ل�اق رؤي���ت���ه ال��س��ي��اس��ي��ة ،فهو
حت���ال���ف س��ي��اس��ي ب��ه��وي��ة إس�لام��ي��ة وي��ض��ع
مصلحة شعبنا على رأس أولياتنا ،وقضيتنا
األس��اس هي القضية الفلسطينية ونرفض
التطبيع ونعتربه خيان ًة ومضي ًفا أننا نقف
إىل جانب الشعب اليمين الباسل الذي وقف
يف وجه عدوان آل سعود وحصاره وما يواجهه
من حرب كونية.
ودعا الصادق العامل لصحوة ضمري لرفع
ال��ع��دوان وحم��اس��ب��ة املعتدين على اليمن،
�برا أن ول���ي ال��ع��ه��د ال��س��ع��ودي حممد
م��ع��ت ً
اب��ن سلمان ع��اث ف��س��ادًا يف البالد وص��ار هو

املتصرف يف مال اهلل وعباده ،قائ ًال إننا نقف
إىل جانب حركات التحرر يف املنطقة من
االحتالل األمريكي واألوروب���ي وال��دف��اع عن
املستضعفني يف العامل يف وج��ه االستكبار،
وك���رر ال��ش��ك��ر ل��ل��م��ق��اوم��ة اإلس�لام��ي��ة على
م��ا قدّمته م��ن جهود إلح��ي��اء ه��ذه املناسبة
العزيزة.
القيادي يف اللقاء محزة احلسن ،قال حنن
منفتحون على كافة التوجهات السياسية
وعلى أي م��ب��اردات تستهدف توحيد جهود
ربا أن الرد الوحيد على النظام
املعارضة ،معت ً
السعودي هو بتوحيد اجلهود.
أما القيادي يف اللقاء الشيخ جاسم احملمد
ع��ل��ي ،رأى أن امل��رح��ل��ة ت��س��ت��دع��ي أص��ح��اب
الضمائر احلية الستنقاذ وطنهم من براثن
ربا أن السلطة السعودية وصلت
النظام ،معت ً
بها اجل���رأة ل��ت��ج��اوز اخل��ط��وط احل��م��ر على
الصعيد األخ�لاق��ي والسياسي ،مضي ًفا أن
العهد السلماني بات يصدر الوباء األخالقي
ويشوه الصورة اإلسالمية عرب استخباراته
وإع�لام��ه وأدوات����ه الناعمة إض��اف��ة لقيادته
مشروع التطبيع.
وق����ال احمل��م��د «إن��ن��ا م��ن وح���ي ال��ذك��رى
��روع��ا
ال��س��ن��وي��ة ل��ل��ش��ي��خ ال��ن��م��ر ُن��ط��ل��ق م��ش ً
ً
مشرتكا يف رؤي��ة ث��وري��ة إسالمية
سياس ًيا
للدفاع عن حرية اجملتمع وكرامته”.
أم��ا ممثل ح��رك��ة «أن��ص��ار اهلل» اليمنية
عمار احلمزي ،فقد لفت يف كلمة له اىل أن
الشهيد الشيخ النمر وقف يف وجه غطرسة
النظام السعودي جبرأة وصالبة.
ب���دوره ،رأى القيادي يف لقاء املعارضة يف
اجل��زي��رة العربية ف���ؤاد اب��راه��ي��م أن الشعب
معين بالتغيري فهو من سيقف أم��ام مسبب
األزمة أي النظام السعودي.
ويف كلمة له قال رئيس اجلبهة العربية
التقدمية جناح واكيم أن ما يعانيه شعبنا
يف اجل��زي��رة العربية ال يقل ع��ن م��ا يعانيه
شعبنا يف فلسطني احمل��ت��ل��ة ،م��ض��ي�� ًف��ا أن��ه
ك��ان للسعودية دور يف ال��غ��زو االسرائيلي
للبنان يف الـ 1982ويف حرب  ،2006وكانت
أداة أمريكية اسرائيلية لتدمري الكيانات
وال��ش��ع��وب ال��ع��رب��ي��ة م��ن ال��ع��راق إىل س��وري��ا
واليمن.
وق������ال واك����ي����م «مل�����ن ي���ق���ول ك���ف���وا ع��ن
السعودية نقول هلم كفوا عداون السعودية
عن لبنان» ،مضي ًفا أن السلطة السعودية
س��ل��ط��ت أزالم���ه���ا ع��ل��ي��ن��ا ل��ت��دم�ير اجمل��ت��م��ع
وأغرقونا بهذا الدين إضافة للحصار الذي
ريا اىل من يقول
يفرضونه على شعبنا ،مش ً
َّأن أبناءنا يعملون يف اململكة نقول هلم أنَّ
أبناءنا يعملون على البناء هناك عكس ما
تقوم به السعودية هنا ،وكشف أن السعودية
أخ��ذت من لبنان أكثر من  45مليار دوالر
على شكل فوائد وأعطتنا مليار دوالر فقط
كوديعة.
م��ن ج��ان��ب��ه ،أك��د رئ��ي��س جملس األم��ن��اء
يف جت��م��ع ال��ع��ل��م��اء املسلمني ال��ش��ي��خ غ��ازي
جسد منهج
حنينة أن الشهيد الشيخ النمر َّ
رس��ول اهلل ،الف�� ًت��ا اىل أن العلماء ال��ذي��ن مل
وجهت هلم
ينبطحوا أم��ام التهديدات اليت ِّ
صاروا منارات لألمة ،أما من انبطع صار من
املنسيني ،وأضاف «ملن يقول أننا نتدخل يف
شؤون ال��دول العربية نقول لوزير الداخلية
ه��ذا األداء ال يؤهلك ل��ل��وزارة ب��ل يؤهلك
لنادي رؤوساء احلكومة”.
وش��دد الشيخ حنينة على أن احلكومة يف
لبنان ُتشكل م��ا دام هناك مقاومة ورج��ال
ريا اىل
مقاومة وسيد مقاومة يف لبنان ،مش ً
أننا نقف مع شعب اجل��زي��رة العربية الذي
حن ِّ��ب��ه ونتمى هل��م ً
عيشا ك��رميً��ا ع��زي�� ًزا ال
تسلط فيه وال تطبيع مع الكيان الصهيوني،
�برا أن آل س���ع���ود ل��ع��ب��وا دور احمل���رك
م��ع��ت ً
الرئيسي يف التطبيع لدول املنطقة.

مفاوضات..
لذلك تعترب إيران عنصري «االستدامة»
و «املصاحل االقتصادية احلقيقية وامللموسة»
جزءا من العناصر الرئيسية ألي اتفاق.
ي��ع��ود ت��رك��ي��ز اي����ران ع��ل��ى ه���ذه املطلبني
اىل جتربة السنوات الست املاضية  ،لذلك
ميكن القول أن ضرورة «التحقق» هي درس
مأخوذ من جتربة تنفيذ االتفاق النووي يف
عهد ب��اراك أوباما ،وض��رورة «احلصول على
ضمانات» هو درس مأخوذ من جتربة تنفيذ
االتفاق النووي يف عهد «دونالد ترامب».
جانبا ك��ب�يرا م��ن حم��ادث��ات فيينا ركز
خالل األيام املاضية على مسأليت «التحقق»
و «احل���ص���ول ع��ل��ى ض��م��ان��ات» م��ن اجل��ان��ب
اآلخر.

وحيظى عنصر «استدامة» االتفاق مبكانة
أكرب ،ففي عدم وجوده ،ال ميكن أن يضمن
رفع العقوبات ،مهما كانت واسعة ،فاستفادة
إي���ران م��ن الفوائد االقتصادية امل��وع��ودة يف
االتفاق.
وهل��ذا السبب يؤكد الوفد اإليراني على
ضرورة التحقق من اج��راءات اجلانب اآلخر
واحلصول على الضمانات الالزمة لضمان
ع���دم ت��ك��رار ع��رق��ل��ة تنفيذ االت��ف��اق (مثلما
حدث يف إدارة أوباما) واالنسحاب من االتفاق
(مثلما مت يف إدارة ترامب) وضمان استدامة
االتفاق الذي مت التوصل إليه وآثاره.
فخالل رئ��اس��ة دون��ال��د ت��رام��ب ،أدى عدم
وجود آلية لضمان استدامة االتفاق النووي
اىل قدرته على اخ��راج أمريكا من االتفاق
النووي .وبالتالي فإن احلصول على ضمان
من الغرب بشأن استدامة االتفاق هو إحدى
اآلليات اليت ميكن أن تعطل جتربة السلوك
األحادي وغري املتوازن إلدارتي باراك أوباما
ودونالد ترامب يف تنفيذ االتفاق النووي،
وحت��وي��ل ه��ذا االت��ف��اق م��ن وثيقة طرحت
على اس��اس «لعبة حمصلتها صفر» اىل
وثيقة ثنائية ذات مصاحل حقيقية وفعالة
إليران.
ومسألة التحقق رك��ي��زة أخ��رى جي��ب أن
يقوم عليها أي اتفاق جيد .كان األمريكيون
ي��ع��ت�برون احل��دي��ث ع��ن التحقق ام����راً غري
ممكن ،لكن أح��د إجن���ازات الفريق اإليراني
كان إقناع الطرف اآلخر بقبول هذا املبدأ
 ،واآلن جتري مناقشة آلية التحقق .بعبارات
أبسط  ،مت االعرتاف أيضا بوجود فارق زمين
بني اجراءات اجلانب اآلخر واج��راءات إيران
 ،وال تزال املناقشات الفنية حول مدى هذا
الفارق الزمين مستمرة.
يف عهد أوباما  -كانت الوكالة الدولية
للطاقة الذرية تتحقق من التزامات إي��ران
بشكل دقيق ج��داً  ،لكن مل تكن هناك آلية
للتحقق من التزامات الطرف اآلخ��ر برفع
ال��ع��ق��وب��ات  ،مم��ا أدى إىل ع���دم حت��ق��ق رف��ع
العقوبات بطريقة هلا آثار ملموسة إليران.

فن..
أوال :ي���ع���ود خ��ل�اف إي������ران م���ع ال���وج���ود
األمريكي يف اجتماعات اللجنة املشرتكة
إىل انسحابها غ�ير ال��ق��ان��ون��ي م��ن االت��ف��اق
ال����ن����ووي ،ول����ن ت��ت��م��ك��ن م���ن امل���ش���ارك���ة يف
االجتماعات حتى تعود إىل التزاماتها.
ثانياً :إن احلوار الثنائي أو متعدد األطراف
بني الدول احلاضرة يف املفاوضات مع بعضها
البعض ه��و أم��ر طبيعي مت��ام��ا ،وه��و االم��ر
الذي جرى يف مراحل سابقة من املفاوضات.
ث��ال��ث��اً :إن��ري��ك��ي م���ورا ن��ائ��ب وزي���ر خارجية
االحت��اد األوروب��ي ،هو بطبيعة احل��ال احملور
ال��رئ��ي��س��ي ل��ت��ب��ادل ال���رس���ائ���ل ب�ي�ن اط����راف
التفاوض يف فيينا ،وقد أدرك الطرفان هذه
املسؤولية جتاهه واهمية هذا الدور للمضي
باملفاوضات حنو االمام.
راب���ع���اً :مل ت��ت��وان اجل��م��ه��وري��ة االس�لام��ي��ة
االيرانية يف أي وقت من االوق��ات عن تأمني
مصاحلها الوطنية وحقوق شعبها ،وكما
أك��د قائد ال��ث��ورة االس�لام��ي��ة « ،التفاوض
والتباحث والتفاعل مع العدو يف مرحلة ما
ال يعين االستسالم.
خامساً :إن مقاربة إي��ران حملادثات فيينا
ت��ق��وم ع��ل��ى م���ب���ادئ أه��م��ه��ا ت��أم�ين امل��ص��احل
الوطنية واحلفاظ على الكرامة والدفاع عن
حقوق الشعب املفقودة والتوصل إىل اتفاق
جيد.
ً
لتحقيق األهداف املذكورة سالفا ،يتوىل
ف��ري��ق ال��ت��ف��اوض اإلي��ران��ي مهمة استخدام
ال����ق����درات امل����وج����ودة ب���ذك���اء ويف ال��وق��ت
املناسب ،ويف هذا السياق ،دون أي قيود على
أدوات التفاوض والتشاور وت��ب��ادل الرسائل
م��ع مجيع األط����راف املعنية يف امل��ف��اوض��ات
لتحقيق االهداف املرجوة من املباحثات.
املصدر:نورنيوز

المصير..
وال ي����زال م��ئ��ات األش���خ���اص م��ن ال��ف��ئ��ات
اجملتمعية العلمية املهمة ال�تي حيتاجها
البالد ،يقبعون يف املعتقالت احلكومية اليت
تفتقر لكرامة اإلنسان ،ليبقى ملف حقوق
اإلنسان يف تدهور مستمر.
وم��ن ال��ك��ف��اءات ال�تي دخلت املعتقالت يف
سبتمرب 2017م ،الدكتور سلمان العودة،
والطيار حممد موسى الشريف ،والدكتور
ع��وض القرني ،ود .حسن املالكي ،وحممد
امل��ن��ج��د ،وغ����رم ال��ب��ي��ش��ي ،وع���ص���ام ال���زام���ل،

وغريهم الكثري.
ويعد استهداف هذه الشرائح من اجملتمع
السعودي جرمية نكراء تستهدف الكفاءات
العلمية والوطنية اليت من املمكن أن تنهض
بواقع اململكة حبسب املنظمة.
وال ت���زال ال��س��ل��ط��ات ال��س��ع��ودي��ة تتمسك
بسياسة القمع والتنكيل ،حبق هذه الفئات،
إلس���ك���ات أي ص����وت م���ع���ارض ل��س��ي��اس��ة أو
مزاجيات أصحاب القرار يف الدولة.
وتبقى احلكومة متورطة يف جرائم القمع
الوحشية ض��د ك��ف��اءات ال��س��ع��ودي��ة ،وعلى
اجمل��ت��م��ع ال��دول��ي ال��ت��ح��رك إلن��ق��اذ الشعب
السعودي من الظلم والقمع املستمر.
كما تتعمد السلطات السعودية يف إخفاء
معتقلي الرأي خلف أسوار املعتقالت ،بعيدا
ع��ن اإلع�ل�ام ،يف حم��اول��ة لتغييب قضيتهم
وأص��وات��ه��م احل���رة ال�ت�ي ت��ط��ال��ب ب��اإلص�لاح
واحلقوق.

تتمـــات صفحـة

تعذيب..
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وت��ض��ام�� ًن��ا ،أط��ل��ق ن��ش��ط��اء وم��غ��ردون
ه��اش��ت��اغ #ان��ق��ذوا_ال��ن��ق��ب وذل����ك يف
أعقاب اهلجمة الصهيونية الشرسة على
قرى النقب احملتل.
م���ن ج��ه��ت��ه��ا ،أدان�����ت ح��رك��ة اجل��ه��اد
اإلسالمي يف فلسطني االربعاء ،جرمية
تعذيب وإع��دام املسن الفلسطيين عمر
عبد اجمليد أسعد ( 80عاماً) ،من قرية
جلجليا مش��ال مدينة رام اهلل ،معترب ًة
إي���اه���ا ج��رمي��ة ح����رب ،ب��ك��ل م���ا حتمله
الكلمة ،مما يتوجب حماسبة االحتالل
اجملرم عليها.
واعتربت احلركة خ�لال بيان هلا أن
العدو اجمل��رم قد ص ّعد من إرهابه حبق
أبناء الشعب الفلسطيين يف كل مكان،
وأوغ��ل بدماء أهلنا بالضفة والقدس،
دون أي رادع وع��ل��ى م���رأى ومسمع من
العامل ومن حكومات التطبيع.
وأوض���ح :ان م��ا قامت ب��ه ق��وات العدو
م���ن ج���رمي���ة ت��ع��ذي��ب أدت الس��ت��ش��ه��اد
املسن عمر أسعد ،يعد من أبشع جرائم
االح��ت�لال املتواصلة ،وال�تي يأبى أبناء
شعبنا أن مت��ر دون رد وع��ق��اب يناسب
حجم بشاعتها ووحشيتها.
م����ن ج���ان���ب آخ������ر ،ب����ارك����ت ح��رك��ة
امل��ق��اوم��ة اإلس�لام��ي��ة «مح���اس» بعملية
الدهس البطولية اجلديدة اليت نفذها
أح��د األب��ط��ال يف الضفة الغربية ضد
ج��ن��ود جيش ال��ع��دو الصهيوني مشال
غرب مدينة رام اهلل الباسلة.
وق���ال ال��ن��اط��ق ب��اس��م احل��رك��ة ح��ازم
ق��اس��م ،يف ب��ي��ان ص��ح��ف��يّ :
«إن تصاعد
ال��ف��ع��ل امل���ق���اوم يف ك���ل م����دن ال��ض��ف��ة
طبيعيا على وج��ود
الغربية ي��أت��ي ردًّا
ًّ
االحتالل ،وضد سياسته اإلجرامية حبق
شعبنا ومقدساتنا وأسرانا األبطال».
وع َّ��د َّ
أن ه��ذه العملية تربهن على أن
ث���ورة شعبنا ل��ن ت��ه��دأ إال ب��ط��رد احملتل
وك��ن��س مستوطنيه وحت��ق��ي��ق أه���داف
شعبنا بالتحرير والعودة.
وكان جندي صهيوني أصيب ،مساء
الثالثاء ،بعملية دهس قرب مستوطنة
«حلميش» مشال غرب رام اهلل.
وحب��س��ب ال��ت��ق��ري��ر ال��س��ن��وي ال��ص��ادر
ع��ن املكتب اإلع�لام��ي حل��رك��ة محاس
بالضفة الغربية ،فقد ضاعفت املقاومة
خ�ل�ال  2021م���ن ع��م��ل��ي��ات��ه��ا امل���ؤث���رة،
يف ال��ض��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة وال���ق���دس ،ون�� ّوع��ت
م���ن أس��ال��ي��ب��ه��ا يف م��واج��ه��ة االح��ت�لال
واملستوطنني.
ووفق التقرير ،فقد بلغ عدد العمليات
امل���ؤث���رة ( )441ع��م��ل��ي��ة ،م��ق��اب��ل حنو
م��ئ��ة ع��م��ل��ي��ة يف ع����ام  ،2020يف حني
بلغ جممل عمليات املقاومة مب��ا فيها
املقاومة الشعبية ( )10850عملية مبا
ميثل ضعفها عام .2020
وب��ل��غ��ت ع��م��ل��ي��ات إط��ل�اق ال���ن���ار على
أه����داف االح���ت�ل�ال ( )191عملية مبا
ميثل تصاعدا كبريا مقارنة باألعوام
السابقة ،وعودة لشبح انتفاضة األقصى.
وتوسعت املقاومة يف عمليات استهداف
م��ن��ش��آت وآل����ي����ات وأم����اك����ن ع��س��ك��ري��ة
لالحتالل باحلرق ،حيث رصدت ()112
عملية ،و( )18عملية حتطيم ملركبات
االحتالل ،و( )3عمليات إسقاط طائرات
«درون».

● ●مداهمات واعتقاالت واسعة يف
الضفة احملتلة

ه��ذا وش��ن��ت ق���وات ال��ع��دو الصهيوني،
فجر األرب��ع��اء ،محلة اع��ت��ق��االت طالت
 11فلسطينيا م��ن مناطق ع��دي��دة من
الضفة الغربية.
وذك��رت مصادر فلسطينية ،أن قوات
ال��ع��دو اق��ت��ح��م��ت ب��ل��دة احل��ارث��ي��ة غ��رب
جنني واعتقلت ثالثة شبان من منازل
ذويهم بعد تفتيشها.
وداهمت قوات العدو عدة منازل منها
منزل االسري يعقوب غوادرة احد ابطال
ن��ف��ق احل���ري���ة ،يف ق��ري��ة ب�ير ال��ب��اش��ا يف
حمافظة جنني ،كما اقتحموا منزل
أسري يف مدينة نابلس وقاموا بتفتيشه.
ويف مدينة القدس اعتقلت قوات العدو
شابني من منزليهما.
كما اعتقلت ق��وات العدو شابني من
ب��ل��دة ع��ص�يرة ال��ش��م��ال��ي��ة يف حمافظة
نابلس.
وشنت قوات االحتالل محلة اعتقاالت
يف مدينة حلحول ،طالت ارب��ع��ة شبان
بينهم جريح.
ك��م��ا أص��ي��ب ،ش���اب م��ن ب��ل��دة برقني
برصاصة يف الساق خالل مواجهات مع
ق��وات ال��ع��دو يف قرية بئر الباشا ،فيما
اعتقل ث�لاث��ة آخ���رون م��ن ب��ل��دة السيلة
احلارثية ،يف جنني.

● ●ارت��ف��اع اإلص���اب���ات ب��ك��ورون��ا بني
األس���رى الفلسطينيني يف سجون
االحتالل

كما يتواصل ارت��ف��اع ع��دد اإلص��اب��ات
ب��ف�يروس ك��ورون��ا ب�ين ص��ف��وف األس��رى
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي�ين يف س���ج���ون االح���ت�ل�ال
الصهيوني ،وهو ما يعكس حجم اإلهمال
واالستهتار من إدارة السجون اليت تضرب
كل املواثيق والقوانني الدولية بعرض
احل��ائ��ط ،يف ت��وف�ير مستلزمات الوقاية
واحلماية هلم.
وي��ع��ي��ش األس������رى أوض����اع����ا غ���اي���ة يف
السوء ،ومت��ارس حبقهم أبشع العقوبات
واالنتهاكات ،إضافة إىل اإلهمال الطيب
املتعمد ،فقد تتدهور األح��وال الصحية
لألسرى دون اكرتاث حلياتهم ،وهو أمر
يستوجب تدخالت دولية حلمايتهم.
مدير مركز األسرى للدراسات األسري
احمل�����رر د .رأف�����ت مح����دون����ة ،ي���ؤك���د أن
إدارة سجون االح��ت�لال تتجاهل احلالة
الصحية لألسرى املصابني بكورونا ،ما
ق��د ي��ن��ذر خب��ط��ر ش��دي��د ع��ل��ى حياتهم،
موضحا أن أكثر من  400أسري أصيبوا
بالفريوس القاتل منذ بدء اجلائحة ،ومل
يُقدم هلم الرعاية الالزمة.

مسؤول..
يذكر ّ
أن جملة «بوليتيكو» األمريكية
كشفت يف متوز/يوليو املاضيّ ،
أن إدارة
ال��رئ��ي��س األم�يرك��ي ج��و ب��اي��دن ستبقي
حن��و  900ع��س��ك��ري أم�يرك��ي يف س��وري��ا
ب��ذري��ع��ة م��واص��ل��ة دع����م «ق������وات س��وري��ا
الدميقراطية» اإلرهابية وتقديم املشورة
هل���ا .ل��ك��ن اهل����دف األس���اس���ي م���ن وج���ود
ه��ذه ال��ق��وات ه��و ملنع احلكومة السورية
م��ن ال��وص��ول إىل حقول النفط وامل���وارد
الزراعية يف مشال شرق سوريا.
م���ن ج���ان���ب آخ�����ر ،ق��ت��ل ع���ن���ص���ران من
ميليشيا “ق��س��د” اإلره��اب��ي��ة امل��دع��وم��ة
أمريكيا أحدهما مسؤول اإلع�لام لديها
يف حادثتني منفصلتني بريف دير الزور
الشرقي.
وذكرت مصادر حملية ملراسل سانا :أن
ما يسمى مسؤول اإلع�لام لدى ميليشيا
“قسد” اإلرهابية قتل برصاص جمهولني
بالقرب م��ن ق��اع��دة االح��ت�لال األمريكي
يف حقل العمر النفطي بريف دير الزور
الشرقي.
ويف السياق نفسه ،لفتت امل��ص��ادر إىل
أن «جثة عنصر آخر من امليليشيا وجدت
مرمية يف أحد شوارع مدينة هجني بريف
احملافظة الشرقي».
إىل ذل������ك ،ت����واص����ل خ�ل�اي���ا ت��ن��ظ��ي��م
«داعش» تصعيدها يف املناطق اخلاضعة
ل��س��ي��ط��رة ق����وات س���وري���ة ال��دمي��ق��راط��ي��ة
«ق��س��د» اإلره��اب��ي��ة م��ن خ�لال استهداف
ال��ك��وادر الطبية والتمريضية ،م��ا يهدد
العمل اإلغاثي والطيب يف تلك املناطق،
بالتزامن م��ع ارت��ف��اع معاناة املدنيني يف
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توفري احتياجاتهم الغذائية والطبية،
نتيجة إغ�لاق حكومة إقليم كردستان
ال��ع��راق معرب سيمالكا غري الشرعي مع
مناطق سيطرة «قسد» اإلرهابية.
وأك������دت م���ص���ادر م���ن داخ�����ل خميم
اهل���ولّ ،
أن «ع���دة أش��خ��اص م��ن قاطين
املخيم ق��ام��وا ب��اإلدع��اء بأنهم مرضى،
وأث��ن��اء مراجعتهم للمستوصف الطيب
ال��ع��ائ��د للهالل األمح���ر ال��ك��ردي ،قاموا
بإطالق النار على املمرض باسم حممد
حممد ،ما أدّى إىل وفاته على الفور».
ولفتت امل��ص��ادر إىل ّ
أن اهل�لال األمحر
ال���ك���ردي ق���ام ب��ت��ع��ل��ي��ق ك��اف��ة أنشطته
داخ��ل املخيم مع سحب مجيع العناصر
التابعني له من كوادر طبية ومتريضية.
وبالتوازي ،تويف الطبيب عبداهلل املضي
العلي ،أثناء استهدافه من قبل مسلحني
إثنني كانوا يستقلون دراجة نارية بعدة
طلقات نارية ،بالقرب من مشفى الكندي
يف بلدة الطيانة بالريف الشرقي لدير
الزور.
وكان خميم اهلول شهد خالل الشهر
املاضي  9حاالت اغتيال ب��أدوات حادة أو
مب��س��دس ك���امت ل�ل�أص���وات ،م��ع توجيه
االتهامات خلاليا «داعش» داخل املخيم.
ويذكر أن «قسد»اإلرهابية حتتجز يف
عدد من السجون يف حمافظة احلسكة،
حنو  12أل��ف شخص ينحدرون من 50
دول��ة .فيما يضم خميم اهل��ول  60ألف،
بينهم ع��دد كبري م��ن زوج���ات مقاتلي
ال��ت��ن��ظ��ي��م وأط��ف��اهل��م امل��ع��روف�ين ب��اس��م
«أشبال اخلالفة».

«اإلطارالتنسيقي»..
���ت الح��ق ،أع��ل��ن احللبوسي فتح
ويف وق ٍ
ب��اب الرتشيح ملنصب رئيس اجلمهورية،
معلناً أ ّن املدة هي  15يوماً ،قبل أن يرفع
اجللسة.
وه��ذه اجللسة ه��ي أول جلسة للربملان
العراقي منذ أن صادقت احملكمة االحتادية
العراقية على نتائج االنتخابات ،اليت جرت
يف الـ  10من تشرين األول/أكتوبر ،وفاز
فيها التيار الصدري بأغلبية  73مقعداً.
يف س��ي��اق آخ����ر ،أع��ل��ن��ت ه��ي��ئ��ة ال��ن��زاه��ة
قبض
االحت����اديَّ����ة ،ع��ن ص������دور( )98أم���ر ٍ
���دام خ��ل�ال ش��ه��ر ك���ان���ون األول
واس���ت���ق ٍ
ً
َّ
املاضيُ ،مشرية إىل أن تلك األوامر صدرت
حب ّ��ق ( )85م��ن ك��ب��ار امل��س��ؤول�ين ،بينهم
حالي.
وزير ٌّ
دائ���رة التحقيقات يف اهليئة أف���ادت يف
بيان َّ
أن أوام���ر القبض واالس��ت��ق��دام اليت
القضائية ج��اءت على
أصدرتها اجلهات
َّ
خ��ل��ف َّ��ي��ة ق��ض��اي��ا ح َّ��ق��ق��ت ف��ي��ه��ا ُم��دي��ريَّ��ات
وم����ك����ات����ب حت���ق���ي���ق اهل���ي���ئ���ة يف ب���غ���داد
واحملافظات وأحالتها إىل القضاء.
إن األوامر مشلت وزيراً
وأضافت الدائرةَّ :
حالياً ووزي��راً سابقاً وثالثة وزراء أسبقني
ال أسبق وتسعة نوَّاب سابقني ،فض ً
ووكي ً
ال
�ين و( )8حمافظني
ع��ن ُمافظني ح��ال َّ��ي ِ
سابقني و( )5أسبقني ،كما مشلت األوامر
( )21مديراً عاماً حالياً و( )15مديراً عاماً
سابقاً وسبعة أسبقني ،فيما صدرت ()12
أمراً ِّ
حبق أعضاء جمالس حمافظات.

● ●مصدر عراقي :طائرات الشينوك
االمريكية تنقل جنود ومعدات حربية
اىل عني األسد

إىل ذل��ك ،كشف مصدر أمين عراقي،
ال���ث�ل�اث���اء ،ع���ن ق��ي��ام ط���ائ���رات ال��ش��ي��ن��وك
االمريكية بنقل جنود ومعدات حربية اىل
قاعدة عني االسد اجلوية ،غربي االنبار.
وق���ال امل��ص��در :إن «ط���ائ���رات الشينوك
االم��ري��ك��ي��ة ق��ام��ت ب��ن��ق��ل ج��ن��ود وم��ع��دات
حربية من قاعدة حرير يف اربيل اىل قاعدة
عني االسد اجلوية غربي االنبار» .واضاف،
أن «القوات االمريكية نظمت رحلة جوية
مكونة من اربع طائرات لتنفيذ هذه املهمة
وسط محاية أمنية مشددة».
*إع�����ط�����اب رت�����ل ل���ل���دع���م ال��ل��وج��س�تي
لالحتالل األمريكي يف حمافظة القادسية
ه���ذا وأف�����ادت م��ص��ادر إع�لام��ي��ة عراقية
بإعطاب رتل للدعم اللوجسيت لالحتالل
األم����ري����ك����ي ب��ع��م��ل��ي��ت�ين م��ت��ت��ال��ي��ت�ين يف
حمافظة القادسية بعبوات متطورة يف حي
سومر.
ومت��ك��ن��ت يف وق���ت س��اب��ق ال��ث�لاث��اء من
إعطاب رتل للدعم اللوجسيت لالحتالل
األمريكي يف حمافظة بغداد اليوسفية.

