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تم اجبارهم على التراجع..

الدفاع الجوي: األميركيون حاولوا 
F18 تحرير مالحيهم باستخدام طائرات

طهران-تســنيم:-بعد مــرور عــام علــى 
حادثــة اعتقــال قواتنــا البحريــة لمالحيــن 
مــن مشــاة البحريــة االميركيــة، كشــف قائــد 
ــن  ــدة ع ــل جدي ــوي تفاصي ــاع الج ــر الدف مق

الحــادث.
والقــى نائــب قائــد مقــر الدفــاع الجــوي علــي 
رضــا صباحــي فــرد، كلمــة صبــاح امــس األربعــاء 
خــالل مراســم الترحيــب بالقائــد الجديــد لقيــادة 

الدفــاع الجــوي فــي شــرق البــالد.
ــاع  ــر الدف ــود مق ــى جه ــرد عل ــى صباحــي ف وأثن
حاولــت   F18 طائــرات  ان  كشــف  فيمــا  الجــوي، 
ــة األمريــكان  التدخــل النقــاذ مالحــي مشــاة البحري
الذيــن اعتقلتهــم إيــران العــام الماضــي، ولكــن هــذه 
الطائــرات اضطــرت للتراجــع بعــد تلقيهــا انــذار مــن 

الدفاعــات الجويــة.

شمخاني: لن يكون الميركا دور في ادارة ونتائج 
اجتماع استانة

وزيرالدفاع: مخططات االعداء باءت بالفشل نتيجة 
حكمة وتدبير سماحة القائد

االدميرال فدوي: مستعدون لمواجهة اكبر التهديدات والرد عليها

خالل استقباله رئيس الوزراء السوري..

الريجاني: ايران وسوريا في خندق واحد والنصر على اإلرهاب حتمي
أكــد  ارنــا:-  طهــران- 
الشــورى  رئيــس مجلــس 
االســالمي علــي الريجانــي 
الســوري  الــوزراء  لرئيــس 
إيــران  أن  خميــس،  عمــاد 
دعمهــا  فــي  مســتمرة 
لســورية ألنهمــا فــي خنــدق 
واحــد ولديهمــا اســتراتيجية 
علــى  والنصــر  واحــدة 

حتمــي. اإلرهــاب 
رئيــس  واســتقبل 
مجلــس الشــورى االســالمي 

الــوزراء  رئيــس  االربعــاء  امــس  الريجانــي  علــي 
خميــس. عمــاد  الســوري 

واســتعرض الريجانــي وخميــس فــي اللقــاء، 
ــات  ــا العالق ــام المشــترك وبحث ــا ذات االهتم القضاي
الصعيــد  علــى  التطــورات  اخــر  وكذلــك  الثنائيــة 

االقليمــي والوضــع فــي ســورية.

وهنــا الريجانــي باالنتصــارات االخيــرة للحكومــة 
هــذه  ان  قائــال  حلــب  فــي  الســوريين  والشــعب 
الســوري  الشــعب  ان  علــى  موشــر  االنتصــارات 

يتمتــع بطاقــات وقــدرات مناســبة.
ــن  ــتانة لك ــات آس ــارض مفاوض ــا ال نع ــال انن وق
مصالــح الشــعب الســوري وحفــظ وحــده التــراب 

الســوري يجــب ان تحظــي باالولويــة.
الــوزراء  رئيــس  اعــرب  جانبــه  ومــن 
الســوري عــن تقديــره لتهنئــة رئيــس مجلــس 

االنتصــار  بمناســبة  االســالمي  الشــورى 
ــا  ــت دوم ــد دعم ــران ق ــال ان اي ــب وق ــي حل ف
الشــعب والحكومــة الســورية بيــد ان هــذا 
الدعــم ليــس امــرا مســتغربا فــي ظــل االصالــة 
والعالقــات  والثقافــة  الدينيــة  والحضــارة 

البلديــن. بيــن  التاريخيــة 
وصــرح ان االنتصــارات االخيــرة فــي حلــب كانــت 
نتيجــة جهــود ونضــاالت ايــران وســوريا وان هــذا 
االنتصــار يعتبــر انتصــارا للشــعب االيرانــي فضــال 

عــن انتصــار الشــعب الســوري.
ــال رئيــس مركــز االبحــاث  مــن جهــة اخــرى  ق
الســتراتيجية لمجمــع تشــخيص مصلحــة النظــام 
علــي اكبــر واليتــي، ان اميــركا كانــت تصــر ومنــذ 
االطاحــة بحكومــة ســورية  علــى  االولــى  الوهلــة 
الشــرعية، والجمهوريــة االســالمية ترفــض بقــوة 

مشــاركة واشــنطن فــي اجتمــاع آســتانة.
رئيــس  لقائــه  فــي  االربعــاء  امــس  واليتــي  وهنــأ 
الــوزراء الســوري عمــاد خميــس ، حكومــة ســورية و شــعبها 
باالنتصــارات التــي تحققــت كمــا هنــأ حلفــاء ســوريا بهــذه 

االنتصــارات.

باريس: معظم مذكرات التفاهم مع طهران تحولت الى تعاون مشترك
بندرعباس-ارنا:-أعلــن الســفير الفرنســي لــدى طهــران فرانســوا سنســو إن مذكــرات التفاهــم المختلفــة 

التــي أبرمــت مــع إيــران خــالل األشــهر الماضيــة قــد تحولــت معظمهــا الــى عقــود للتعــاون المشــترك.
و علــى هامــش تفقــده لمجمــع ايزوايكــو لبنــاء الســفن فــي بندرعبــاس قــال سنســو إن بإمــكان اإلشــارة 
الــى العديــد مــن مذكــرات التفاهــم التــي تحولــت الــى عقــود للتعــاون المشــترك والتــي تعمــل عليهــا األطــراف 

اإليرانيــة والفرنســية فــي الوقــت الحاضــر.
وأضــاف: إن واحــدة مــن مذكــرات التفاهــم هــذه هــي المتعلقــة بصناعــة الســيارات مشــيرًا الــى أن الشــعب 

اإليرانــي يهتــم كثيــرًا بجــودة الســيارات ويتابــع هــذه األمــور بدقــة.
وأشــار الــى أن التعــاون بيــن إيــران وفرنســا يحظــى بعمــق تاريخــي وقــال: إن حجــم التعــاون الثنائــي 

شــهد منــذ العــام 2016 تطــورًا كبيــرًا متوقعــًا أن يشــهد هــذا التعــاون مســتقباًل مشــرقًا.

مسؤول اممي يتباحث هاتفيا مع جابري انصاري 
حول اجتماع آستانة

ــي الشــان  ــم المتحــدة ف ــة االم ــام لمنظم ــن الع ــدوب الخــاص لالمي طهران-ارنا:-تباحــث مســاعد المن
الســوري رمــزي عزالديــن رمــزي الــذي يتولــى رئاســة وفــد المنظمــة الجتمــاع آســتانة، هاتفيــا مــع مســاعد 

ــري انصــاري. ــة حســين جاب ــة واالفريقي ــة للشــؤون العربي الخارجي
وتبــادل جابــري انصــاري وعزالديــن رمــزي فــي هــذا االتصــال الهاتفــي وجهــات النظــر حــول احــدث 

التطــورات المتعلقــة باجتمــاع آســتانة.
ــي  ــن مندوب ــاري بي ــر الج ــي / يناي ــون الثان ــي 23 و 24 كان ــتانة يوم ــاع آس ــد اجتم ــرر ان يعق ــن المق وم
الحكومــة الســورية والمعارضــة فــي اطــار حــوار ســوري – ســوري وباشــراف الجمهوريــة االســالمية وروســيا 

ــد. ــا، بهــدف توفيــر االرضيــة الالزمــة للحــل السياســي لالزمــة فــي هــذا البل وتركي

لليوم الثاني على التوالي..

السفراء االجانب يوقعون في سجل التعازي بوفاة 
آية الله هاشمي رفسنجاني

ليبراسيون: ليس بامكان اميركا واوروبا اعاقة 
انتصارات ايران

منتهى ردود فعل  الغرب على اعدام الشباب البحريني 
»نشعر بالقلق«

مسؤول فرنسي: داعش يضم 700 
فرنسي بين صفوفه

مكافحــة  تنســيق  وحــدة  رئيــس  قــال 
اإلرهــاب فــي فرنســا لويــك غارنييــه، أن قرابــة 
تنظيــم  الــى صفــوف  انضمــوا  فرنســي   700
ــا  ــراق وســوريا، فيم ــي الع ــي ف داعــش االرهاب
الذيــن  لألوروبييــن  االجمالــي  العــدد  يقــدر 
يقاتلــون فــي صفــوف التنظيــم االرهابــي بـــ 3 

مقاتــل. آالف 
صحيفــة  مــع  مقابلــة  فــي  غارنييــه  وقــال 
»فيغــارو«: »وفقــا للتقاريــر، عــدد الفرنســيين أو 
ســكان مــن فرنســا، فــي تلــك المنطقــة يبلــغ نحــو 

700 شــخص، وعــدد الذيــن قتلــوا نحــو 232«.
وذكــر أن عــدد األجانــب الــذي انضمــوا إلــى 
تنظيــم داعــش فــي عــام 2015 وصــل إلــى 30 ألفــا، 
لكــن هــذا العــدد تراجــع فــي الوقــت الحالــي إلــى 
12 ألفــا، مــن بينهــم 3000 أوروبــي. وأشــار المتحــدث 
ــي فرنســا،  ــون ف ــى أن نحــو 200 شــخص يقيم إل
ــي  ــم االرهاب ــب التنظي ــى جان ــوا إل ــد قاتل ــوا ق كان

فــي ســوريا والعــراق.

السعودية .. الغاء مشروعات بـ 13.3 مليار دوالر 
اثر ضغوطات مالية

عــن  نقــال  بروجكتــس«  »زاويــة  موقــع  ذكــر 
مشــروعات  أن  غولــد«  »فيثفــول  أجرتهــا  دراســة 
ــن 13.3  ــا ع ــل قيمته ــي الســعودية ال تق ــة ف حكومي
مليــار دوالر تواجــه خطــر اإللغــاء هــذا العــام بســبب 

الضغــوط الماليــة وتغيــر أولويــات الحكومــة.
اإلجماليــة  القيمــة  تبلــغ  أن  المتوقــع  ومــن 
ــي  ــي ســيتم ترســيتها ف ــود المشــروعات الت لعق
هــذه  ترتفــع  وربمــا  دوالر  مليــار   27 نحــو   2017
القيمــة إلــى 32 مليــار دوالر إذا تــم المضــي قدمــا 
ــي  ــا ف ــذي كان متوقع ــة ال ــرو مك ــي مشــروع مت ف

األصــل أن يتــم ترســيته فــي 2016.
وتفتــرض توقعــات فيثفــول غولــد لعــام 2017 
ــكل  ــة »بش ــة التحتي ــر للبني ــروع كبي ــية مش ترس
لتقريــر  وفقــا  ملكــي«  بمرســوم  أو  اســتثنائي 
عــن  الشــركة  أعدتــه  الــذي  البنــاء  معلومــات 

الثالثــاء. يــوم  ونشــر  الســعودية 

طهران/كيهــان العربــي: افــادت صحيفــة »ليبراســيون« 
الفرنســية، بــان ايــران بصــدد تقــدم واســع غــرب آســيا 
ــاع  ــن ارج ــب ال تتمك ــة ترام ــركا بزعام ــى امي ــا وحت واوروب

ــة ســابقا. ــا الضعيف ــى مكانته ــدرة ال ــران المقت اي
وكتبــت »ليبراســيون« فــي تقريــر بعنــوان »التقــدم 
الكبيــر«؛ ان ايــران التــي اليمكــن غــض النظــر عــن 
تخفــي  ال  وســورية،  العــراق  فــي  ونفوذهــا  قدرتهــا 
طموحاتهــا لتتحــول الــى العــب محــوري فــي المنطقــة، 
ومــن غيــر مقــدور االميــركان والســعوديين واالوروبييــن 

ــا الســابقة. ــران لمكانته الســعي الرجــاع اي
حصلــت  التــي  التحــوالت  الــى  اشــارة  وفــي 
ــور  ــب، وحض ــل وحل ــي الموص ــة ف ــابيع الماضي االس
اللــواء قاســم ســليماني قائــد فيلــق قــدس فــي 

ــران بالالعــب  ــة اي ــت الصحيف ــة، وصف هــذه المنطق
ــكار دورهــا  ــة، والتــي اليمكــن ان المهــم فــي المنطق
فــي تحــوالت الشــرق االوســط. مضيفــة: ان تدريــب 
ــوات  وحــدات مــن الحشــد الشــعبي وميليشــيات ق
بــدر مــن قبــل اللــواء قاســم ســليماني، لــم يطلــب 
مــن القائــد االميركــي اال ان حضــور ايــران فــي هــذه 
الحــرب الكبيــرة، والجــل التذكيــر بهــذا االمــر بــان ال 

ــران. ــاب اي ــا بغي ــون عملي ــه ان يك شــيء يمكن
كمــا ان التقــدم االيرانــي فــي ســاحات الحــرب 
ــد كالعــب سياســي  ــة هــذا البل ــن مكان ــزز م ــد ع ق

ــاوزه. ــن تج ــكري اليمك وعس
ــه  ــى ترامــب اليمكن ــه حت ــى ان ــة ال وخلصــت الصحيف
تغييــر هــذه المعادلــة بالرغــم مــن تصريحاته االســتعراضية.

الســفراء  مــن  عــدد  طهران-فارس:-قــام 
االجانــب المعتمديــن فــي ايــران ولليــوم الثانــي 

علــى التوالــي بالتوقيــع فــي ســجل التعــازي 
تشــخيص  مجمــع  رئيــس  الفقيــد  بوفــاة 
مصلحــة النظــام آيــة اهلل هاشــمي رفســنجاني 
، وذلــك بالحضــور فــي امانــة مجمــع تشــخيص 

مصلحــة النظــام.
ــام 31 مــن ســفراء وممثلــي  ــة الــى قي واضاف
الــدول االجنبيــة يــوم الثالثــاء بالتوقيــع علــى 
هاشــمي  اهلل  آيــة  بوفــاة  التعــازي  ســجل 
رفســنجاني ، قــام صبــاح امــس االربعــاء ســفير 
العراقيــة  الســفارة  مــن  وفــد  بمعيــة  العــراق 
وســفراء اليابــان ، الهنــد ، النمســا ، هولنــدا ، 
بولنــدا ، جنــوب افريقيــا ، كرواتيــا ، صربيــا ، 
بوليفيــا ، قرغيزســتان ، الفاتيــكان ، اندونيســيا 
، نيجيريــا ، الكويــت ، المغــرب ، ودبلوماســي 
مــن ســفارة االمــارات بطهــران ، بالحضــور الــى 
 ، النظــام  مصلحــة  تشــخيص  مجمــع  امانــة 
والتوقيــع علــى تســجيل التعــازي ، واعربــوا عــن 
واســرة  االســالمية  الثــورة  لقائــد  مواســاتهم 
المرحــوم آيــة اهلل هاشــمي رفســنجاني وأميــن 
النظــام  واعضــاء مجمــع تشــخيص مصلحــة 

االيرانــي. والحكومــة والشــعب 
ومكانــة  بــدور  االجانــب  الســفراء  واشــاد 
المراحــل  فــي  رفســنجاني  هاشــمي  اهلل  آيــة 

المعاصــر. ايــران  تاريــخ  مــن  الحساســة 

طهران-فارس:-أكــد قائــد القــوة البحريــة 
لحــرس الثــورة االدميــرال علــي فــدوي بــان 
ايــران نّظمــت قدراتهــا الدفاعيــة لتكــون قــادرة 
ــا  ــرد عليه ــدات وال ــر تهدي ــدي الكب ــى التص عل

ــوة وحــزم. ــكل ق ب
»بندرعبــاس«  مينــاء  فــي  لــه  تصريــح  وفــي 
قــال  البــالد  جنــوب  هرمــزكان  محافظــة  مركــز 
ــرال فــدوي، ان نحــو 90 بالمائــة مــن قــدرات  االدمي
وطاقــات القــوة البحريــة لحــرس الثــورة موجــودة فــي 

جنــوب البــالد.
ونــوه الــى الخدمــات الجمــة التــي يقدمهــا 
الحــرس الثــوري ومنهــا المشــاركة فــي المشــاريع 
التنمويــة الكبــرى ســواء االرصفــة او االحــواض 

االمــواج  كاســرات  او 
االقتصــاد  ومجــاالت 
اقامــة  وكذلــك  المقــاوم 
المراكــز  مــن  المئــات 
والمتحركــة  الثابتــة 
ــا  ــة ومنه ــة والطبي الخدمي
المستشــفيات الميدانيــة.

واضــاف، اننــا وضمــن 
اليوميــة  متابعتنــا 
لــن  الخدمــة،  لمســيرة 
واحــدة  لحظــة  نغفــل 
حراســة  واجــب  عــن 

ــي  ــدات والرق ــي والتصــدي للتهدي ــن القوم جبهــة االم امــام  والردعيــة  الدفاعيــة  بالقــدرات 
االســتكبار العالمــي ولــم نفــوت اي فرصــة لرفــع 
فــي  الدفاعيــة  قدراتنــا  جعلنــا  ولقــد  قدراتنــا 
مســتوى التصــدي الكبــر تهديــدات والــرد عليهــا 

وقــوة. حــزم  بــكل 
قضيــة  وفــي  اننــا  فــدوي،  االدميــرال  واضــاف 
اعتقــال البحــارة االميركييــن اثبتنــا باننــا نــرد علــى 

اي اعتــداء بمــا يناســبه.

طهران/كيهــان العربــي: رغــم االدانــة الشــعبية 
شــبان  ثالثــة  العــدام  العالمــي  المســتوى  علــى 
بحرينييــن ابريــاء اال ان االتحــاد االوروبــي لــم يحــرك 
ســاكنا مكتفيــا باالعــراب عــن القلــق  لمــا يجــري مــن 

عمليــات اعــدام فــي البحريــن.
وكان االتحــاد االوروبــي قــد اصــدر  بيانــا بعــد جريمــة 
اعــدام ثالثــة شــبان بحرينييــن رميــا بالرصــاص  مــن قبــل 

نظــام آل خليفــة، جــاء فيــه: 
»ان االتحــاد االوروبــي يرفــض إعمــال  العنف كوســيلة 
سياســية، فيمــا يدعــم اســتقرار وتنميــة البحريــن، ولكــن 
المصالحــة  مســار  خــالل  مــن  اال  ينجــز  ال  االمــر  هــذا 

ــاملة«. ــة  الش الوطني

وعلــى العكــس مــن ردود فعــل الغــرب فــان العــدام 
هــؤالء الشــباب رميــا بالرصــاص تفاعــال واســعا فــي الــدول 
االنتهــاك  علــى  التاكيــد  فضمــن  الدوليــة.  والمنظمــات 
ــة،  ــلطات آل خليف ــل س ــن قب ــان م ــوق االنس ــارخ لحق الص
اعلنــت كل مــن الجهــات والشــخصيات؛ حــزب اهلل لبنــان، 
والمجلــس السياســي النصــار اهلل فــي اليمــن، وحركــة 
النجبــاء  العراقيــة، ورئيــس ائتــالف دولــة القانــون »الكتلــة 
النيابيــة العراقيــة« نــوري  المالكــي، والمتحــدث باســم 
الخارجيــة االيرانيــة ونائــب رئيــس المجلــس  االســالمي 
االعلــى لشــيعة لبنــان، والمراصــد الحقوقيــة البحرينيــة و... 
اعلنــت عــن عــدم ذهــاب دمــاء هــؤالء المظلوميــن دون رد.
كمــا وتظاهــر العشــرات مــن نشــطاء حقــوق االنســان 
وقفــات  فــي  المختلفــة  الــدول  وشــعوب  لنــدن،  فــي 
احتجاجيــة امــام ســفارة البحريــن، معلنيــن عــن اســتيائهم 
ــر  ــا اعتب ــم. فيم ــة وحماته ــم آل خليف ــن جرائ ــم م وغضبه
نــواب مــن البرلمــان الكويتــي، اعــدام الشــباب البحرينييــن 

ــًا سياســيا. ــة، جنون الثالث

طهــران- ارنــا:- قــال أميــن المجلــس األعلــى 
لألمــن القومــي علــي شــمخاني ، بمــا أن ايــران 
ترفــض مشــاركة الواليــات المتحــدة فــي اجتمــاع 
اســتانة لذلــك لــم يتــم توجيــه اي دعــوة مشــتركة 
واشــنطن  الــى  الثــالث  المبــادرة  دول  قبــل  مــن 
يكــون  لــن  وبالتالــي  االجتمــاع،  فــي  للمشــاركة 

االجتمــاع. ونتائــج  ادارة  فــي  دور  أي  الميــركا 
األميركيــة  االدارة  أداء  الــى  شــمخاني  وتطــرق 
الفاشــل فــي وقــف اطــالق النــار وتوجيــه الطرفيــن 
المتنازعيــن نحــو الحــوار والتفــاوض، وشــدد علــى أنــه 
ال مبــرر لمشــاركة اميــركا فــي ادارة وتوجيــه المبــادرات 
السياســية الجاريــة لحــل األزمــة الســورية، لذلــك لــن 

يكــون لهــا دور فــي اجتمــاع اســتانة.
المتحــدة  الواليــات  أن  علــى  تأكيــده  ورغــم 
ــم  ــه ل ــاع اســتانة فان ــي اجتم ــا دور ف ــون له ــن يك ل

لالجتمــاع  المضيفــة  الدولــة  توجــه  أن  يســتبعد 
)كازاخســتان( دعــوة لــالدارة األميركيــة للمشــاركة 

فــي االجتمــاع بصفــة مراقــب.
وأكــد أن الجمهوريــة االســالمية ســيكون لها دور 
فاعــل ومؤثــر فــي اجتمــاع اســتانة باعتبارهــا لعبــت 
ــن الحكومــة الشــرعية  ــي الدفــاع ع ــيا ف دورا رئيس
وبالتالــي ســتلعب دورا  فــي محاربتهــا لالرهــاب، 
ذلــك  بيــن  ومــن  السياســية  العمليــة  فــي  فعــاال 

ــاع اســتانة. اجتم
وحــول الجماعــات المســلحة التــي تشــارك فــي 
اجتمــاع اســتانة نــوه الــى ان المســلحين الذيــن 
وقعــوا علــى اتفاقيــة وقــف اطــالق النــار واعلنــوا عــن 
ــن  ــم بالحــوار الســوري- الســوري هــم الذي التزامه
سيشــاركون فــي االجتمــاع الــى جانــب منــدوب 

ــم المتحــدة. األم

شــهركرد-ارنا:-اعتبر وزيــر الدفــاع واســناد القــوات 
المســلحة العميــد حســين دهقــان االتفــاق النــووي 
بانــه يعــد قضيــة وطنيــة بالنســبة اليــران، مؤكــدا بــان 
توجيهــات ســماحة قائــد الثــورة االســالمية يجــب ان 

تكــون هــي االســاس فــي هــذا المجــال.
وقــال العميــد دهقــان فــي اجتمــاع لجنــة قيــادة 
االقتصــاد المقــاوم بمحافظــة جهــار محــال وبختياري: 
ان االتفــاق النــووي يعــد قضيــة نوويــة ال تقتصــر 
االســالمي  الشــورى  ومجلــس  الحكومــة  علــى 
فحســب ، بــل ان جميــع المســؤولين والمؤسســات 
يبذلــون مســاعيهم مــن اجــل المضــي قدمــا فــي 

ــووي. ــاق الن ــذ االتف تنفي
ــدة  ــق ع ــى تحقي ــران تســعى ال ــى ان اي ــت ال ولف
الغــاء  ومنهــا  النــووي  االتفــاق  خــالل  مــن  اهــداف 
ومحاولــة   ، االمــن  مجلــس  عــن  الصــادرة  القــرارات 

اعــداء الثــورة االســالمية وضــع 
ــران تحــت الفصــل الســابع  اي

لميثــاق االمــم المتحــدة.
الدفــاع  وزيــر  واكــد 
االعــداء  مخططــات  ان 
باســتخدام الخيــار العســكري 
نتيجــة  بالفشــل  بــاءت  قــد 
حكمــة وتدبيــر قائــد الثــورة 
ــوات  ــدار الق ــالمية ، واقت االس
المســلحة االيرانية وانســجام 
وتضامــن الشــعب وتواجــده 

الثــورة. ســاحات  فــي 
وقــال: ان ايــران تســعى لصيانــة المنجــزات النوويــة 
مــن خــالل خطــة العمــل المشــتركة الشــاملة حتــى ان 

العالــم اعتــرف حاليــا بحــق ايــران بالتخصيــب.
واضــاف العميــد دهقــان : ان ايــران اســتنادا الــى 
ــت  ــا نقض ــا ، فيم ــذت التزاماته ــووي ، نف ــاق الن االتف

اميــركا تعهداتهــا.
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التحرير

بتحرير الموصل ستتغير المعادلة!
رغــم الضجيــج االعالمــي والسياســي الــذي ســبق عمليــات »قادمــون بــا 
نينــوى« مــن اجــل عرقلــة هــذه العمليــات بحيــث وصــل االمــر ان تنخــدع االمــم 
المتحــدة بهــذه االراجيــف ممــا فــرض علــى االميــن العــام بــان كــي مــون ان يطلــق 
تصريحــا يشــير فيــه الــى ان معركــة  الموصــل ســتكون لهــا تبعــات خطيــرة خاصــة 
وان عــدد نازحيهــا ســيبلغ اكثــر مــن مليــون شــخص وهــو مــا تعجــز عنــه منظمتــه 
ــي  ــة الت ــف الكاذب ــرات واالراجي ــى التحذي ــة ال ــاعدات، باالضاف ــم المس ــن تقدي م
مورســت مــن قبــل الــدول الداعمــة لداعــش االرهابــي كاميــركا والســعودية وغيرهــا 
مــن البلــدان، وقــد واجهــت هــذه االراجيــف اصــرارا عراقيــا وطنيــا ومســتقال  باتخــاذ 
ــذ  ــع االخ ــن الدواعــش م ــس االرهابيي ــن دن ــا م ــر الموصــل وتطهيره ــرار تحري ق

بنظــر االعتبــار الحفــاظ  علــى االنســان قبــل المــكان.
واتضــح ومنــذ بدايــة العمليــات وليومنــا هــذا ان كل االراجيــف والمخــاوف 
والتحذيــرات لــم تكــن ســوى فقاعــات ســرعان مــا انفجــرت امــام االنتصــارات 
ــر منتظــرة ومتوقعــة بحيــث ان االعــداء  ــى االرض وبصــورة غي التــي تحققــت عل
ــاء  ــن ابن ــراق م ــارى الع ــة وغي ــوات العراقي ــوة  الق ــدرة وق ــوا بق ــد اعترف انفســهم ق
الحشــد الشــعبي وغيرهــا والتــي اســتطاعت ان تحــرر المــدن الواحــدة تلــو 
االخــرى وبصــورة اثــارت اعجابهــم مــن انهــم حافظــوا علــى ابنــاء هــذه المــدن مــن 

ان يصيبهــم  اي ســوء.
والــى ذلــك فقــد اكــدت معــارك تحريــر الموصــل هشاشــة  وضعــف االرهابييــن 
مــن خــالل انهزامهــم امــام القــوات العســكرية وعــدم قدرتهــم علــى المواجهــة 
بحيــث  وصــل االمــر بزعيمهــم البغــدادي  ان يرســل رســائل  االســتنجاد للــدول 
الداعمــة الن تســعى النقاذهــم مــن الورطــة التــي وقعــوا فيهــا وذلــك بتقديــم 

ــالزم. الدعــم ال
وباالمــس وبعــد معــارك عنيفــة وجريئــة تــم تحريــر الجانــب االيســر مــن 
الموصــل الحدبــاء وتمكنــت القــوات العراقيــة ان تدحــر االرهابييــن مــن هــذا 
الجانــب بعــد انهيارهــم و فرارهــم المخزي،وبهــذا االنتصــار الرائــع فــان االبــواب قــد 
اصبحــت مشــرعة والطــرق معبــدة امــام القــوات العراقيــة الن تتجــه نحــو الجانــب 
ــا  ــات انه ــادة العملي ــت قي ــك اعلن ــن. وبذل ــس االرهابيي ــن دن ــره م ــن لتحري االيم
ــي  ــراء عســكريون ان الخطــط الت ــد اشــار خب ــا، وق ــة قريب ــة الثاني ســتبدأ المرحل
وضعــت لهــذا االمــر وضمــن اســتراتيجية مســتفادة مــن تجربــة تحريــر الجانــب 
االيســر مــن الموصــل قــد تجعــل مــن الســهولة بمــكان ان يدحــر الدواعــش 
ــد  ــة ق ــادات العســكرية الميداني ــان القي ــك ف ــا، ولذل ــد اليمكــن تصوره وبصــورة ق
اكــدت انــه لــم يتبــق علــى تحريــر محافظــة  الموصــل مــن دنــس الدواعــش  
ــكل  ــل ل ــي ب ــعب العراق ــط للش ــس فق ــرى لي ــك البش ــون بذل ــام ويعلن ــوى اي س

ــون االرهــاب. ــن يحارب ــي صــف م ــون ف ــن يقف الذي
ومــن الطبيعــي  جــدا ان تحريــر مدينــة الموصــل ســيكون لــه تبعاتــه وتأثيراتــه االيجابية 
علــى مجمــل االحــداث  فــي العــراق علــى الخصــوص والمنطقــة بحيــث يمكــن القــول ان 
المعادلــة القائمــة اليــوم ســتتغير، وان البوصلــة ســتتجه باتجــاه آخــر غيــر الــذي رســم لهــا 
ــراق  ــي رســموها للع ــة الت ــرات االجرامي ــول ان كل المخططــات والمؤام ــن الق ــث يمك بحي

والمنطقــة ســتؤول الــى الفشــل الذريــع.
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