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ممثل المرجعية العليا:العراق سيكون..تتمة
ــى  ــت مبن ــوات المشــتركة طوق ــوز، إن »الق ــث لـــ الســومرية ني ــي حدي ــال المصــدر ف وق
جامعــة الموصــل الواقــع فــي المجموعــة الثقافيــة بعــد تحريــر احيــاء البلديــات والحدبــاء 

والصديــق«.
وأضــاف المصــدر الــذي طلــب عــدم الكشــف عــن اســمه، أن »جامعــة الموصــل لهــا مســاحة 
كبيــرة وتعتبــر واحــدة مــن اهــم معاقــل التنظيــم فــي الســاحل االيســر«، الفتــا الــى أن »داعــش 

قــام بســرقة ونقــل محتويــات تابعــة للجامعــة والفــرار بهــا الــى جهــة مجهولــة«.
وكانــت قيــادة عمليــات »قادمــون يانينــوى« أعلنــت، فــي وقــت ســابق مــن امــس األربعــاء 
)11 كانــون الثانــي 2017(، عــن تحريــر احيــاء الصديــق والماليــة و7 نيســان فــي الســاحل األيســر 

لمدينــة الموصــل ورفــع العلــم العراقــي فــوق مبانيهــا.
وتواصــل القــوات األمنيــة المشــتركة بمســاندة طيــران الجيــش والتحالــف الدولــي عمليــة 
تحريــر مدينــة الموصــل مــن قبضــة »داعــش«، وذلــك بعــد إعــالن القائــد العــام للقــوات 
المســلحة رئيــس الــوزراء حيــدر العبــادي انطــالق ســاعة الصفــر فــي )17 تشــرين األول 2016(، 

لتحريــر نينــوى.

التايم: وفاة الشيخ رفسنجاني عززت..تتمة
وذكــرت وكالــة ســانا  انــه جــرت فــي طهــران مراســم تشــييع جثمــان الرئيــس اإليرانــي 
األســبق ورئيــس مجمــع تشــخيص مصلحــة النظــام علــي أكبــر هاشــمي رفســنجاني 
ــع تشــخيص مصلحــة النظــام  ــي وأعضــاء مجم ــي حســن روحان ــس اإليران بمشــاركة الرئي
ورئيــس وأعضــاء مجلــس الشــورى اإلســالمي ومجلــس خبــراء القيــادة وكبــار قــادة الجيــش 
وقــوى األمــن الداخلــي وأئمــة الجمعــة فــي كل أنحــاء إيــران والــوزراء ومســاعدو رئيــس 

الجمهوريــة ومســؤولو المحافظــات.
ولفتــت قنــاة روســيا اليــوم ان  عشــرات اآلالف تجمعــوا فــي جامعــة طهــران صبــاح الثالثــاء 
10 يناير/كانــون الثانــي لحضــور تشــييع جثمــان الرئيــس األســبق أكبــر هاشــمي رفســنجاني، 
ــرة مــن النــاس  ــون الحكومــي أعــداد كبي ــا التلفزي وقالــت: بــدت فــي المشــاهد التــي عرضه
ــورة االســالمية  ــد الث ــث ســيؤم قائ ــران حي ــة طه ــي الشــوارع المحيطــة بجامع محتشــدة ف
صــالة الميــت علــى جثمــان رفســنجاني الــذي توفــي األحــد 8 يناير/كانــون الثانــي عــن 
ــة  ــي )رض( مؤســس الجمهوري ــام الخمين ــح االم ــي ضري ــه ف ــل دفن ــا قب ــر يناهــز 83 عام عم

االســالمية.
ــاء،  ــاح الثالث ــران، صب ــة طه ــي جامع ــوا ف ــي 21 ان عشــرات اآلالف تجمع ــع عرب ــر موق وذك

ــر هاشــمي رفســنجاني. ــي أكب ــس الســابق عل لحضــور تشــييع الرئي

طهران ومجموعة »5+1« تتعهدان بمواصلة..تتمة
واضــاف، انــه بنــاء علــى طلــب ايــران وقبــل التئــام اجتمــاع اللجنــة المشــتركة، عقــد اجتمــاع 

فريــق العمــل الخــاص بازالــة الحظــر علــى مســتوى الخبــراء.
ولفــت البيــان الــذي نقلــت عنــه وكالــة »فــارس«، الــى ان جميــع اطــراف االتفــاق النــووي 
ــة  ــاق واضــاف، ان اللجن ــر لالتف ــل والمؤث ــذ الكام ــة التنفي ــم الحــازم بمواصل صرحــوا بالتزامه
المشــتركة اذ جــددت تاكيدهــا علــى اهميــة االلتزامــات ذات الصلــة بازالــة الحظــر وفقــا لالتفــاق 
النــووي، خاصــة فيمــا يتعلــق بقانــون »آيســا«، فقــد بذلــت اهتمامهــا بالضمانــات المقدمــة مــن 
قبــل الواليــات المتحــدة القاضيــة بــان تمديــد قانــون الحظــر ضــد ايــران لــن يؤثــر بــاي صــورة 
كانــت علــى عمليــة ازالــة الحظــر التــي تحظــى بهــا ايــران وفــق االتفــاق النــووي ولــن يخلــق 

اي قيــود اطالقــا امــام الشــركات مــن حيــث التعامــل التجــاري مــع ايــران.
ــووي بشــان  ــاق الن ــك التزامــات اطــراف االتف ــد كذل ــة المشــتركة مــن جدي واكــدت اللجن

ــد 21 مــن االتفــاق. ــة الحظــر بصــورة مســتمرة خاصــة وفــق البن ازال
ونــوه البيــان الصحفــي الــى ان اللجنــة المشــتركة اســتفادت مــن فرصــة انعقــاد االجتمــاع 

لدراســة بعــض القضايــا النوويــة المتعلقــة باالتفــاق النــووي.

هجوم وحشي لقوات آل خليفة بقنابل..تتمة
فــي ذلــك حظــر األســلحة األميركيــة الــى الحكومــة البحرينيــة حتــى تثبــت األخيــرة 

التزامهــا بإجــراء االصالحــات فــي مجــال حقــوق االنســان.
ــدام  ــم بإع ــت الحك ــي أن تثبي ــد الوداع ــي ســيد أحم ــر الناشــط الحقوق ــه اعتب ــن جهت م
ــارخ  ــل الص ــذا التجاه ــة ه ــن بادان ــاء البحري ــا حلف ــة مطالب ــة للعدال ــة مهزل ــن الثالث المواطني

ــاة. ــي الحي للحــق ف

الرئيس عون: عالقاتنا طبيعية مع ايران..تتمة
ــة هــي  ــاك دول ــة، هن ــه. لكــن ضمــن األراضــي اللبناني ــى أمــد ال نعرف ــك إل ــد يكــون ذل وق
المســؤولة عــن أمــن المواطــن، وهــي مســؤولة عــن أمــن الجماعــات، وعــن حفــظ الحــدود. أمــا 
خــارج الحــدود، فاألزمــة تفــوق قــدرة لبنــان، وهــي متوقفــة علــى العبيــن دولييــن وإقليمييــن 

كثــر- حســبما نقلتــه وكالــة »فــارس«. 
وحــول امكانيــة زيارتــه ســوريا اكــد الرئيــس عــون: لغايــة االن غيــر مطروحــة لكــن هنــاك 
مشــكالت بيــن لبنــان وســوريا كقضيــة النازحيــن قــد تســتلزم ذلــك، الحمــل ثقيــل وال أحــد 

يســاعدنا، وحيــن يكــون هنــاك مشــكلة عالقــة يجــب أن يكــون هنــاك اتصــاالت لحلهــا.
ونفــى الرئيــس اللبنانــي أن يكــون قــد تطــرق للملــف الســوري فــي الريــاض عنــد اجتماعه 

بالملــك الســعودي، قائــال: كال الموضوع الســوري معروفــة حيثياته.

القوات اليمنية المشتركة تقنص عدداً من العسكريين..تتمة
وصــد الجيــش اليمنــي واللجــان الشــعبية أمــس زحفــًا لمرتزقــة العــدوان الســعودي 

بإتجــاه منطقــة القويحــش بمديريــة الغيــل فــي محافظــة الجــوف.
كمــا دكــت مدفعيــة الجيــش واللجــان تجمعــات لمرتزقــة العــدوان البربــري فــي منطقــة 
البيضــاء بمديريــة المصلــوب، وتجمعــات اخــرى للمرتزقــة بمنطقــة الباحــث بمديريــة الغيــل 

محققــة إصابــات بالغــة فــي صفوفهــم.
واكــدت مصــادر عســكرية ميدانيــة مصــرع واصابــة العشــرات مــن مجنــدي ومرتزقــة 
تحالــف العــدوان الســعودي ومليشــيا الفــار هــادي أمــس لــدى صــد الجيــش واللجــان الشــعبية 
محاولتهــم الفاشــلة الزحــف باتجــاه منطقــة الحريقيــة بمدينــة ُذبــاب الســاحلية التابعــة 
لمديريــة بــاب المنــدب بمحافظــة تعــز، باســناد جــوي كثيــف مــن طيــران تحالــف العــدوان 
الســعودي الــذي شــن اكثــر مــن 15 غــارة علــى مناطــق متفرقــة بالمدينــة دون ان يتمكــن مــن 

اســناد زحــف مرتزقتــه نحــو المدينــة.
وســجلت قــوات الجيــش واللجــان الشــعبية هزيمــة قاســية لتحالــف العــدوان الســعودي 
ــدوان  ــف الع ــب تحال ــر زحــف لكتائ ــا اكب ــي صــدت به ــة العســكرية الت ــي العملي ــي ف االمارات
والمرتزقــة مــن مليشــيا الفــار هــادي وحــزب اإلصــالح ومســلحي التنظيمــات اإلرهابيــة نحــو 
منطقــة كهبــوب ومدينــة ُذبــاب الســاحلية التابعــة لمديريــة باب المنــدب بمحافظة تعــز، والذي 
تخللــه معــارك أوقعــت عشــرات القتلــى والجرحــى مــن المرتزقــة اكتظــت بهــم مستشــفيات 
عــدن حتــى مســاء امــس فضــال عــن تدميــر أكثــر مــن 15 آليــة عســكرية ســعودية واماراتيــة.

ــا أن تحالــف العــدوان الســعودي االميركــي،  الــى ذلــك كشــفت مصــادر يمنيــة لصحيفتن
وجهــت لقــوات هــادي والمجموعــات المســلحة، باالســتعداد الميدانــي لمهاجمــة مينــاء المخــا 

بمحافظــة تعــز ، والــذي ســيدعم بغطــاء جــوي وبحــري مكثــف .
ووفقــًا للمصــادر فــإن التوجيــه الســعودي بمهاجمــة المخــا، يأتــي فــي محاولــة لتعويــض 
خســائره الفادحــة فــي منطقــة بــاب المنــدب، والتــي ســقط فيهــا عشــرات القتلــى والجرحــى 

بينهــم قيــادات عســكرية كبيــرة مواليــة لهــادي والســعودية .
انســانيا، قامــت الســلطة اليمنيــة فــي محافظــة لحــج بتســليم جثــة قائــد اللــواء الثالــث 
ــدون اي  ــة ب ــاء الصبيح ــي البن ــر الصبيح ــن عم ــى اليم ــعودي عل ــدوان الس ــع للع ــزم التاب ح

ــس السياســي. ــورة والمجل ــد الث ــات قائ شــروط بحســب توجيه

وكشــفت مصــادر قبيلــة هويــة 121 قتيــال مــن العســكريين المواليــن للفــار عبــد ربــه هــادي 
ــش  ــع الجي ــارك م ــي مع ــوا ف ــن قض ــراد الذي ــة م ــاء قبيل ــن أبن ــم م ــرر به ــن والمغ والمجندي

ــة. ــرة الماضي واللجــان الشــعبية فــي جبهــات مــأرب خــالل الفت

ميانمار.. الجيش يواصل دهم قرى مسلمي الروهينغا..تتمة
ــون  ــخ 5 يناير/كان ــه بتاري ــة أن ــي المنظم ــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية ف وأضــاف مكت
الثانــي الجــاري أصبــح هنــاك نحــو 65 ألــف شــخص فــي مخيمــات مصنفــة وأخــرى عشــوائية 

أو مراكــز اســتقبال فــي »كوكــس بــازار« فــي جنــوب بنغالديــش.
ــاه  ــن باتج ــة راخي ــن والي ــذه األقليــة م ــراد ه ــل أف ــارع رحي ــم إلــى تس ــذا الرق ــير ه ويش
بنغالديــش، وذلــك بســبب االضطهــاد الــذي تعانيــه هــذه اإلقليــة المســلمة، كمــا يؤكــد 

مدافعــون عــن حقــوق االنســان.
وكانــت مبعوثــة األمــم المتحــدة الخاصــة إلــى ميانمــار يانغــي لــي قــد بــدأت االثنيــن زيــارة 
ــي أعمــال عنــف بمناطــق خاضعــة لســيطرة جيــش ميانمــار،  ــق ف ــا للتحقي تســتغرق 12 يوم
ــة  ــن، وســتزور والي ــة كاشــين )شــمال( حيــث هُجــر آالف القرويي ــي والي ــا ف ــدأت تحقيقه وب

راخيــن قبــل مغادرتهــا يــوم 20 يناير/كانــون الثانــي الجــاري.
ــب،  ــا المســلمة أجان ــة الروهينغ ــراد أقلي ــون( أف ــار )90% بوذي ــي ميانم ــر الســلطات ف وتعتب

ــال. ــذ أجي ــالد من ــي الب رغــم أن بعضهــم يعيــش ف

الريجاني: على مؤتمر البرلمانات االسالمية..تتمة
ووصــف مالــي بانهــا أحــد البلــدان المهمــة فــي القــارة األفريقيــة مشــيرا الــى أنــه بحــث مــع 

نظيــره المالــي تطويــر العالقــات االقتصاديــة بيــن البلديــن.
كمــا شــدد الدكتــور الريجانــي علــى أن الجمهوريــة االســالمية فــي ايــران تحدوهــا الرغبــة 
فــي رفــع مســتوى العالقــات التجاريــة مــع مالــي، منوهــا الــى أن البلديــن لديهمــا وجهــات نظــر 
ــارة  ــى اســاس أن الهــدف مــن اث ــدول االســالمية والتــي ترتكــز عل مشــتركة تجــاه أزمــات ال
ــم  ــي العال ــى ف ــة االول ــر القضي ــي تعتب ــة الفلســطينية الت ــات هــو تهميــش القضي هــذه االزم

االســالمي.
ــي،  ــي مال ــادم ف ــات االســالمية الق ــر اتحــاد البرلمان ــد مؤتم ــي عق وأعــرب عــن ســروره ف
ــم االســالمي. ــات العال ــة تجــاه أزم ــرارات مهم ــر واتخــاذه ق ــه بنجــاح المؤتم ــا عــن أمل معرب

واعتبــر زيــارة رئيــس البرلمــان المالــي لطهــران بأنهــا مهمــة معربــا عــن أملــه بــأن تكــون 
الزيــارة انعطافــة فــي رفــع مســتوى العالقــات بيــن البلديــن.

مآزق الرياض تفشل..تتمة
 ولــم يكــن صدفــة ان يصــارح الرئيــس عــون الســعوديين ويذكرهــم بمبــدأ لبنانــي ثابــت 
يتمســك بــه بــان »الدعــم االيرانــي لحــزب اهلل، لــن يكــون عائقــا امــام عالقــات عاديــة بيــن 
لبنــان والــدول العربيــة« وهــذا ربمــا يكــون االنجــاز الوحيــد الــذي حققــه الرئيــس عــون فــي 
زيارتــه للســعودية لكنــه ليــس مــن بــاب االقتنــاع بــل ان ظــروف الســعودية الحاليــة المتوتــرة 
والمهزومــة فــي اكثــر مــن ســاحة عربيــة فرضــت ذلــك عليهــا مــع امــر آخــر وهــام وهــو تعاظــم 
النفــوذ الطبيعــي اليــران فــي المنطقــة بســبب مواقفهــا المشــرفة مــن كافــة قضايــا الشــعوب 

وبالــذات الشــعب  الفلســطيني القضيــة المركزيــة للعــرب والمســلمين.
وعندمــا نقــول هــذا االنجــاز الوحيــد نعنــي بذلــك جيــدا الن اهــم القضايــا التــي ذهــب مــن 
ــة العســكرية  ــة الهب ــاض هــي قضي ــع الري ــات  م ــب العالق ــد ترطي ــس  عــون بع ــا الرئي اجله
ــا  ــت فيه ــم يب ــث ل ــان حي ــا الســعودية عــن لبن ــي قطعته ــارات دوالر الت ــة ملي ــدرة بثالث المق
الملــك ســلمان صاحــب القــرار االول واحالهــا للــوزراء المعنييــن فــي البلديــن للشــد والجــذب 
فــي وقــت تمــر الســعودية بضائقــة ماليــة ضخمــة مــن الصعــب تجاوزهــا فكيــف بهــا تســتطيع 

فــي هــذه الظــروف القاســية تقديــم المســاعدات لالخريــن وبــدون ثمــن.
ــان اوال  ــى لبن ــم بعــض الشــيء  ال لكــن فــي كل االحــوال ان الســعودية  مضطــرة لتقدي
النقــاذ حلفائهــا مــن االنهيــار والثانــي تحســين صورتهــا ومصالحهــا فــي المنطقــة بعــد هزيمتهــا 
فــي ســوريا والعــراق وتقلــص نفوذهــا اال ان االفــق المرســوم امامنــا حاليــا وفقــا للمصــادر 
االميركيــة ومراكــز دراســتها بــان التــورط الســعودي العميــق فــي المســتنقع اليمنــي يمنعهــا 

مــن التفكيــر  فــي معالجــة مصالحهــا فــي ســورية والعــراق ولبنــان والتركيــز علــى اليمــن.

االمام الخامنئي يرعى مجلس عزاء على روح..تتمة
ــاء المســلمين  ــزي علم ــه، نع ــن ورد في ــي البحري ــن ف ــاء الدي ــن علم ــان صــادر ع ــي بي وف
ومراجــع الديــن وشــعب إيــران اإلســالمية وقيادتــه برحيــل ســماحة الشــيخ علــي أكبــر 
ــذي كان فــي  ــاء اإلســالم فــي هــذا العصــر، وال ــرز رجــاالت إحي هاشــمي رفســنجاني أحــد أب
ــرا  ــدا عام ــرا مدي ــد قضــى عم ــده، وق ــة واإلســتقالل لبل ــن أجــل الحري ــن م ــة المجاهدي مقدم
بالخدمــة والتضحيــة لرفعــة األمــة اإلســالمية ووحدتهــا وعلــو شــأنها، فرحمــه اهلل تعالــى وغفــر 

ــن. ــي الصالحي ــه ف ــه وشــكر مســاعيه المخلصــة وتقبل ل
* كازاخستان:

بعــث الرئيــس الكازاخســتاني نــور ســلطان نظرباييــف ببرقيــة الــى رئيــس الجمهوريــة 
ــس  ــخص الرئي ــالمية وش ــورة االس ــد الث ــماحة قائ ــه لس ــا تعازي ــدم فيه ــي ق ــور روحان الدكت

ــر هاشــمي رفســنجاني. ــل الشــيخ اكب ــي برحي والشــعب االيران
ــم فالشــعب  ــر هاشــمي رفســنجاني بأل ــة اهلل أكب ــاة آي ــأ وف ــه، تلقيــت نب ــال فــي برقيت وق
الكازاخــي طالمــا ســيبقى يتذكــر الســيد هاشــمي رفســنجاني علــى أنــه مديــر حكيــم 

وسياســي وشــخصية مؤثــرة فــي نمــو التعــاون بيــن البلديــن.
* البوسنة والهرسك:

اصــدر عضــو مجلــس رئاســة الجمهوريــة فــي البوســنه والهرســك باقــر عــزت بيجوفيتــش 
بيانــا قــدم فيــه تعازيــه الــي الحكومــة والشــعب االيرانييــن بوفــاة رئيــس مجمــع تشــخيص 

مصلحــة النظــام الشــيخ هاشــمي رفســنجاني..
واضــاف ان الشــيخ هاشــمي رفســنجاني كان سياســيا بــارزا ومناضــال لعــب دورا بــارزا فــي 

نشــاه ايــران المعاصــرة والموكــد انــه ســيبقي خالــدا فــي الذاكــرة.
* موريتانيا:

ــي  ــى الرئيــس روحان ــي رســالة ال ــز ف ــد عبدالعزي ــي محمــد ول عــزى الرئيــس الموريتان
ــع تشــخيص مصلحــة النظــام. ــس مجم ــل رئي برحي

كمــا بعــث الحــزب الحاكــم فــي موريتانيــا ببرقيــة تعزيــه بالمناســبة الــى الشــعب 
االيرانيــة. والحكومــة 

*اليابان:
بعــث كل مــن رئيــس الــوزراء اليابانــي ووزيــر الخارجيــة اليابانــي ببرقيتيــن منفصلتيــن 

عزيــا فيهــا بوفــاة الشــيخ أكبــر هاشــمي رفســنجاني.
ــل  ــان منفصــل برحي ــي بي ــو كشــيدا ف ــي فومي ــة اليابان ــر الخارجي ــزى وزي ــه ع ــن جانب م

الشــيخ هاشــمي رفســنجاني.
* تركيا:

ــا  ــزا فيه ــي ع ــس روحان ــى الرئي ــة ال ــان برقي ــب اردوغ ــي رجــب طي ــس الترك وجــه الرئي
ــر هاشــمي رفســنجاني. الحكومــة والشــعب االيرانــي برحيــل آيــة اهلل الشــيخ أكب

وأعــرب اردوغــان عــن أســفه لوفــاة الشــيخ رفســنجاني، معتبــرا ان الفقيــد كان رجــل دولــة 
محتــرم وعالمــا، وقــد لعــب دورا مهمــا فــي تنميــة العالقــات والتعــاون بيــن ايــرن وتركيــا.

كمــا عــزّى رئيــس وزراء تركيــا بــن علــي يلدريــم بوفــاة رئيــس مجمــع تشــخيص 
مصلحــة النظــام فــي ايــران الشــيخ هاشــمي رفســنجاني، واصفــا الفقيــد بالسياســي البــارع 

ــا. ــران وتركي ــن اي ــات بي ــز العالق ــي تعزي ــوة ف ــذي ســاهم بق ال
* العراق:

ــى ســماحة  ــة ال ــة تعزي ــري برقي ــادي العام ــة ه ــدر العراقي ــة ب ــام لمنظم ــن الع ــه األمي وج
ــع  ــس مجم ــل رئي ــي برحي ــي والشــعب اإليران ــي خامنئ ــورة اإلســالمية الســيد عل ــد الث قائ

ــنجاني. ــمي رفس ــر هاش ــي أكب ــيخ عل ــام الش ــة النظ ــخيص مصلح تش
العامــري اســتذكر فــي برقيــة التعزيــة الســيرة الجهاديــة للشــيخ رفســنجاني وأدواره 
الرياديــة فــي مقارعــة الطغيــان وتحمــل المســؤوليات الكبيــرة لبنــاء الدولــة، واصفــا الفقيــد بأنــه 

ــورة والسياســة. رجــل الث
مــن جانبــه قــال نائــب رئيــس هيئــة الحشــد الشــعبي العراقــي »ابومهــدي المهنــدس« 
ــا  ــه( وصديق ــي )رضــوان اهلل علي ــام الخمين ــذ االم ــة اهلل هاشــمي رفســنجاني كان تلمي ان اي
مالزمــا لقائــد الثــورة االســالمية؛ وقــدم دورا كبيــرا فــي تشــكيل ودعــم المعارضيــن العراقييــن 

فــي عهــد صــدام .
وقدمــت المقاومــة االســالمية حركــة النجبــاء تعازيهــا الحــارة برحيــل آيــة اهلل الشــيخ أكبــر 
هاشــمي رفســنجاني، قيــادة وحكومــة وشــعبا بوفــاة أميــن مجمــِع تشــخيِص مصلحــة النظــام 

آيــة اهلل أكبــر هاشــمي رفســنجاني .
هــذا وتطــرق نائــب رئيــس مجلــس النــواب العراقــي الشــيخ همــام حمــودي الــى لقائــه 
بالراحــل الشــيخ هاشــمي رفســنجاني مؤكــدا انــه تعلــم منــه طاعــة القيــادة. واصفــًا الراحــل 
بأنــه مفخــرة مــن مفاخــر العالــم االســالمي وان العالــم االســالمي برمتــه فقــد أحــد مفاخــره 
وليــس ايــران وحدهــا، فقــد كان شــخصية متميــزة فــي النضــال والعلــم والمعرفــة والحكمــة 

ــة فــي ادارة المناصــب التــي توالهــا. والخبــرات الطويل
وفــي االطــار ذاتــه تطــرق الشــيخ خالــد المــال رئيــس جماعــة علمــاء أهــل الســنة فــي العراق 
الــى وفــاة الشــيخ أكبــر هاشــمي رفســنجاني، وقــال: لقــد فقــد االســالم والبشــرية شــخصية 
بــارزة فــي عالــم السياســة. واعتبــر أن مســيرة الراحــل كانــت مليئــة بالتجــارب والعبــر وينبغــي 

دراســتها بتمعــن ودقــة.
واصــدر الســيد كمــال الحيــدري بيانــا عــزى فيــه برحيــل رئيــس مجمــع تشــخيص مصلحة 
ــن عــن  ــه كان مــن المدافعي ــور ل ــال ان المغف ــر هاشــمي رفســنجاني وق ــة اهلل اكب النظــام آي

حقــوق الشــعوب االســالميه والمســتضعفه فــي العالــم.
ــة  ــن القبانجــي رســالة تعزي ــة النجــف االشــرف الســيد صــدر الدي ــام جمع كمــا بعــث ام
ومواســاة لقائــد الثــورة االســالمية ايــة اهلل العظمــى الســيد الخامنئــي )دام ظلــه( بوفــاة الفقيــد 
الشــيخ هاشــمي رفســنجاني، مســتذكرا جهــود الفقيــد فــي ارســاء دعائــم نظــام الجمهوريــة 

االســالمية ومواقفــه ووقوفــه الــى جانــب الشــعب العراقــي .
* قبرص:

خــالل حضــوره فــي الســفارة االيرانيــة لــدى نيقوســيا وصــف رئيــس البرلمــان القبرصــي: 
آيــة اهلل رفســنجاني كان لــه حضــور مصيــري فــي تاريــخ ايــران المعاصــر، وأن فقدانــه خســارة 

كبيــرة.
* اليمن: 

أصــدر المجلــس السياســي لحركــة أنصــاراهلل فــي اليمــن بيــان عــزاء فــي رحيــل رئيــس 
مجمــع تشــخيص مصلحــة النظــام والرئيس األســبق الشــيخ هاشــمي رفســنجاني، فــي بيان 
أســرة الراحــل وعمــوم الشــعب والقيــادة اإليرانيــة، مشــيدًا بــأدوار الفقيــد الثوريــة والسياســية 
ــد  ــد أح ــذي كان الفقي ــاه، وال ــم الش ــت بحك ــي أطاح ــالمية الت ــورة اإلس ــرة الث ــي فت ــواء ف س
رموزهــا، وكذلــك بــأدواره بعــد نجــاح الثــورة التــي تمثلــت فــي المســاهمة فــي التصــدي 
للمؤمــرات التــي حيكــت ضــد الشــعب اإليرانــي والتــي كان أبرزهــا الحصــار االقتصــادي الــذي 

فرضتــه أميــركا وقــوى االســتكبار علــى إيــران ابــان انتصــار الثــورة.
* البحرين:

أصــدرت حركــة أنصــار ثــورة 14 فبرايــر البحرينيــة بيانــا قدمــت فيــه تعازيهــا لســماحة قائــد 
الثــورة االســالمية والشــعب االيرانــي بوفــاة رئيــس مجمــع تشــخيص مصلحــة النظــام آيــة 
ــة اهلل الشــيخ هاشــمي  ــد كان آي ــر هاشــمي رفســنجاني. مشــددة، لق ــي أكب اهلل الشــيخ عل
ــورة وإنتصارهــا  ــي الث ــي شــاركت ف ــة والسياســية الت ــادات الديني ــرز القي رفســنجاني مــن أب
ومــن المقربيــن لإلمــام الخمينــي الراحــل )قــدس ســره( وممــن إعتمــد عليــه مؤســس 
الجمهوريــة اإلســالمية فــي تحكيــم دعائــم النظــام االســالمي وتحكيــم المؤسســات الثوريــة، 

وإدارة الحــرب المفروضــة مــن قبــل الطاغيــة صــدام المقبــور ضــد إيــران.
وبعــث ملــك البحريــن حمــد بــن عيســى آل خليفــة برقيــة تعزيــة ومواســاة الــى الرئيــس 
ــاة رئيــس مجمــع تشــخيص مصلحــة النظــام آيــة اهلل  ــر فيهــا عــن تعازيــه بوف روحانــي، عبّ
الشــيخ اكبــر هاشــمي رفســنجاني. دعــا المولــى تعالــى أن يتغمــد المرحــوم بواســع رحمتــه 
وأن يســكنه فســيح جناتــه وأن يلهــم فخامتــه والشــعب االيرانــي وأبنــاء الراحــل وذويــه جميــل 

الصبــر وحســن العــزاء.
* سوريا: 

اكــد رئيــس الــوزراء الســوري ان الشــعبين الســوري وااليرانــي فقــدا شــخصية عظيمــة، 
غيــر أن هــذه الشــخصية ســتبقى فــي ذاكــرة الشــعبين.

واكــد المســؤولون الســوريون الذيــن شــاركوا فــي المراســم التــي أقامتهــا الســفارة االيرانية 
فــي دمشــق برحيــل آيــة اهلل الشــيخ أكبــر هاشــمي رفســنجاني ، ان العالــم االســالمي فقــد 

شــخصية فريــدة مــن نوعهــا ومؤثــرة.
وقــال علــي حيــدر وزيــر المصالحــة الوطنيــة الســوري: باســمي واســم الشــعب الســوري 
ــدم أفضــل  ــة وق ــي الظــروف الصعب ــا ف ــى جانبن ــذي طالمــا كان ال ــي ال اعــزي الشــعب االيران

أبنائــه فــي هــذا الطريــق.
مــن جانبــه اعتبــر محمــد بحيــص رئيــس لجنة عالقــات الصداقــة االيرانية – الفلســطينية 
ان آيــة اهلل الشــيخ رفســنجاني كان أحــد مــالذات الشــعب الفلســطيني فــي مقاومتــه، وقــد 

فقــد هــذا الشــعب أحــد مالذاتــه الصادقــة والعظيمــة.
وفــي االطــار ذاتــه اكــدت هديــة عبــاس رئيســة البرلمــان الســوري أن الراحــل اتخــذ 
مواقــف مشــرقة تجــاه ســوريا وفلســطين ولبنــان وســتبقى هــذه المواقــف محفــورة فــي قلــوب 

الســوريين.
الــى ذلــك اعتبــر هــالل هــالل نائــب رئيــس حــزب البعــث الســوري، الراحــل رفســنجاني 
ــوري، وســتبقى افــكاره  ــة وخاصــة الشــعب الس ــا وقــف الــى جانــب الشــعوب المقاوم طالم

خالــدة فــي ثقافــة المقاومــة.
* باكستان:

اســتقبلت الســفارة االيرانيــة فــي اســالم ابــاد ، جمعــا غفيــرا مــن كبــار السياســيين 
والبرلمانييــن وزعمــاء واعضــاء بارزيــن لــدى االحــزاب السياســية فــي باكســتان، فضــال عــن 
ســفراء ودبلماســيي الــدول االخــرى فــي هــذا البلــد، الذيــن قدمــوا لتقديــم العــزاء برحيــل آيــة 

اهلل هاشــمي رفســنجاني.
قــدم المســاعد الخــاص لرئيــس الــوزارء الباكســتاني للشــؤون الخارجيــة طــارق فاطمــي، 
ورئيــس المجلــس الوطنــي الباكســتاني ســردار ايــاز صــادق، ورئيــس مجلــس الشــيوخ فــي 
هــذا البلــد رضــا ربانــي الــى جانــب ســفراء العديــد مــن الــدول ، قدمــوا التعــازي بالمناســبة عبــر 
حضورهــم فــي مقــر الســفارة االيرانيــة لــدى اســالم ابــاد؛ معربيــن عــن مواســاتهم للســفير 

االيرانــي فــي باكســتان مهــدي هنردوســت.
ووصــف المســؤولون الباكســتانيون الفقيــد بأنــه كان رفيــق درب االمــام الخمينــي الراحــل 
ــا ادى دورا  ــي؛ كم ــي خامنئ ــيد عل ــة اهلل الس ــالمية اي ــورة االس ــد الث ــه( وقائ )رضــوان اهلل علي
فريــدا فــي تمتيــن العالقــات القائمــة االخــوة بيــن ايــران وباكســتان علــى مــدى الســنوات بعــد 

انتصــار الثــورة االســالمية فــي ايــران.
*اندونيسيا:

ــرو  ــو بوت ــي أندونيســيا 'اك ــوًا ف ــل نم ــق األق ــار المناط ــرى وإعم ــر شــؤون الق  وصــف وزي
ســاندوجو' رئيــس مجمــع تشــخيص مصلحــة النظــام آيــة اهلل أكبــر هاشــمي رفســنجاني بأنه 

شــخص يســتحق الثنــاء معربــًا عــن أملــه أن يواصــل الجميــع مســيرته وتراثــه.


