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العبادي يتلقى دعوة لزيارة تركيا..تتمة
ــة نــوري كامــل  ــه، إن »نائــب رئيــس الجمهوري ــوز نســخة من ــان تلقــت الســومرية ني ــال مكتــب المالكــي فــي بي وق
ــاء  ــراق ماكســيم ماكســيموف، وجــرى خــالل اللق ــدى الع ــة ل ــة روســيا االتحادي المالكــي اســتقبل، امــس ســفير جمهوري

ــام المشــترك«. ــا ذات االهتم ــى القضاي ــة إل ــة، باإلضاف بحــث مســتجدات األوضــاع السياســية واالمني
وأكــد المالكــي، وفقــًا للبيــان، علــى »أهميــة العمــل لمواجهــة التحديــات والســعي لتحقيــق االســتقرار واألمــن واالزدهــار 
فــي المنطقــة«، مشــيرًا إلــى »رغبــة العــراق فــي زيــادة التعــاون وتوســيع العالقــات اإلســتراتيجية بيــن كل البلــدان الصديقــة 

ومنهــا روســيا االتحاديــة وبمــا يخــدم المصالــح المشــتركة«.
مــن جانبــه، أكــد ماكســيموف »اســتعداد بــالده التــام بالتعــاون فــي جميــع المجــاالت بيــن البلديــن مــن خــالل 

التنســيق المشــترك والتعــاون الهــادف«.
ــتاني  ــزب الديمقراطــي الكردس ــس  ان« ح ــد ام ــد الواح ــر ســروة عب ــة التغيي ــن كتل ــة ع ــا كشــفت النائب ــن جهته م
بزعامــة مســعود بارزانــي كان ومــا يــزال يســتخدم وارادات النفــط بكردســتان بطريقــة خاطئــة ,تهــدف الــى تقويــه حزبــه .

عبــد الواحــد فــي حديــث لــــ » االتجــاه » قالــت ان , الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني بــدء فــي الفتــرة االخيــرة بشــراء 
الذمــم , حيــث دعــم حشــدًا سُــنيًا مكــون مــن 10,000 االالف عنصــر ودفــع لهــم االمــوال التــي كانــت يجــب ان تعــود الهالــي 

كردســتان مــن اجــل تقويــة نفــوذ حزبــه ,والدفــع بتطلعاتــه السياســية.
واضافــت ان » حركــة التغييــر اخطــأت خطــًا تاريخيــًا عندمــا شــاركت فــي حكومــة كردســتان الفاشــلة بزعامــة حــزب 
بارزانــي , وكان االجــدر بنــا ان ال نشــارك فــي تلــك الحكومــة لنبتعــد عــن الكــم الهائــل مــن الفشــل االداري والمالــي , مبينــة 
ان«  مشــاركتنا فــي حكومــة كردســتان مــع حجــب جميــع االدوات التنفيذيــة عنــا وحصرهــا تحــت وصايــا حــزب الديمقراطــي 

الكردســتاني , جعلتنــا عاجزيــن عــن تقديــم الخدمــات للشــعب الكــردي , والفشــل لحــق بنــا .
مــن جانــب اخــر أكــد مصــدر عســكري انــه وبعــد التقــدم الســريع لقواتنــا بــدأت تبــرز انهيــارات كبيــرة فــي صفــوف 
ــة  ــل المهم ــم المعاق ــن اه ــر م ــذي يعتب ــل وال ــن الموص ــي م ــب الغرب ــي الجان ــور ف ــع الن ــرب جام ــي ق ــش« االرهاب »داع

ــة. ــة القديم ــي المدين ــم ف للتنظي

علوي: المستوى األمني انخفض..تتمة
وأعلــن العقيــد ميــر شمســي امــس األربعــاء فــي مؤتمــر صحفــي أن الجاسوســين المعتقليــن همــا إيرانيــان، وضبــط 
بحوزتهمــا عــدد مــن األودات المســتخدمة فــي األعمــال التجسســية، حيــث كانــا ينتحــالن صفــة ســائحيْن فــي المنطقــة 

التــي القــي القبــض فيهــا عليهمــا.
وتابــع قائــد قــوات خفــر الســواحل فــي محافظــة هرمــزكان بالقــول أن الجاسوســين جــرى تســليمهما للجهــات 

القضائيــة إلجــراء التحقيقــات الالزمــة معهمــا.

السفير آهني: حل ازمات المنطقة يستلزم..تتمة
واجــاب الســفير االيرانــي فــي الختــام علــى اســئلة الطلبــة الجامعييــن حــول تاثيــر اجــراءات الحظــر االوليــة االميركيــة 

فــي تنفيــذ االتفــاق النــووي، ونهــج الحكومــة االميركيــة الجديــدة ازاء االتفــاق النــووي وتطــورات منطقــة الشــرق االوســط.
وفــي الــرد علــى ســؤال حــول »التنافــس بيــن ايــران والســعودية« وفقــا لتعبيــر الســائل، قــال، ان الجمهوريــة االســالمية 
ــن  ــة للبلدي ــح الوطني ــان المصال ــرى ب ــع الســعودية، ت ــة م ــس او المواجه ــى التناف ــي عل ــج مبن ــض اي نه ــة اذ ترف االيراني
والمنطقــة تقتضــي ان ينتهــج البلــدان برؤيــة واقعيــة وثاقبــة طريــق الحــوار والتعــاون حيــث بامــكان هــذا النهــج ان يلعــب 
ــة  ــر الرؤي ــال تغيي ــة الح ــتلزم بطبيع ــر يس ــذا االم ــال، ان ه ــة. واردف قائ ــة بالمنطق ــات القائم ــل االزم ــي ح ــما ف دورا حاس

واصــالح النهــج مــن قبــل الحكومــة الســعودية.

باحث اميركي: األسطول األميركي..تتمة
واوضــح الكاتــب أن الصحافــة الغربيــة رّكــزت علــى تهديــدات مجتبــى ذو النــور , المستشــار الســابق للمرشــد اإليرانــي 
بــأن الصواريــخ اإليرانيــة يمكــن أن تصــل إلــى تــل أبيــب، أكبــر مــدن إســرائيل فــي ســبع دقائــق لكــن “تهديداتــه بمهاجمــة 

مقــر االســطول الخامــس االمريكــي فــي البحريــن يجــب أن تكــون مصــدر قلــق”.
وأشــار الكاتــب الــى أن قواعــد اإلشــتباكات بيــن ايــران واميــركا قــد تغيــرت مدعيــا أن الــرد اإليرانــي كان يتــم عبــر 
وكالئهــا ســابقا، لكنــه أوضــح بــان ايــران قــد تلجــأ الــى الــرد المباشــر ويمكــن أن تســتهدف بشــكل مباشــر ليــس الوجــود 

األميركــي فــي البحريــن فحســب بــل فــي أفغانســتان واماكــن أخــرى.

السفير العراقي: الجمهورية االسالمية تقف..تتمة
ــت  ــر اهلل مرغ ــيد نص ــادة الس ــي بقي ــالمية اللبنان ــة االس ــاء المقاوم ــن أبن ــرة م ــة صغي ــي، أن فئ ــفير العراق ــال الس وق
أنــوف العــدو الــذي اليقهــر بالوحــل ودفعتــه ومــن يدعمــه بالهــروب مــن جنــوب لبنــان فــي ظــالم الليــل الدامــس يجــر مــن 
ورائــه ذيــول الخيبــة والفشــل، ليرتســم الفشــل الذريــع علــى مشــروع الشــرق األوســط الكبيــر الصهيونــي، مــا دفــع بالقــوى 
الســلطوية الــى إفتعــال فتنــة »داعــش« فــي دول محــور المقاومــة لالنتقــام لتلــك الهزيمــة النكــراء التــي حققهــا حــزب اهلل 

عــام 2006.
وبشــر الموســوي أبنــاء الجاليــة العراقيــة بقــرب تحريــر الموصــل ودحــر تنظيــم »داعــش« االرهابــي التكفيــري مــن 
بــالد الرافديــن علــى يــد أبنــاء العــراق األشــاوس مــن أبطــال الحشــد الشــعبي بــكل طوائفــه وقومياتــه الــى جانــب الجيــش 

العراقــي والشــرطة االتحاديــة، وذلــك برعايتــه قيادتــه الدينيــة الحكيمــة .
ــن المســلمين  ــات الســتراتيجية والوشــائج التــي تربــط الشــعبين الجاري ــى عمــق العالق وأكــد الســفير العراقــي عل
االيرانــي والعراقــي، وأن ايــران أول مــن هــرع لنجــدة العــراق حكومــة وشــعبًا مــن خطــر الســقوط علــى يــد االرهــاب 
التكفيــري وقدمــوا المســاعدات العســكرية واالستشــارية وقاتــل االيرانيــون الــى جانــب أخوانهــم العراقييــن وال يزالــون فــي 

ــزوال فــي القريــب العاجــل . مواجهــة إرهــاب »داعــش« التكفيــري األيــل الــى االندحــار وال
وقــدم الموســوي بالــغ شــكره وشــكر وامتنــان الحكومــة والشــعب العراقــي اليــران حكومــة وشــعبًا وقيــادة لــكل الدعــم 

الــذي قدمــوه والــذي اليــزال القائــم حتــى هــذه اللحظــة فــي شــتى المجــاالت.

الرئيس روحاني: حققنا نجاحات..تتمة
وتابــع: فــي هــذا الشــأن ســيتم تقديــم شــرح للشــعب، عــن مــا تــم انجــازه خــالل هــذه الســنة فــي مجــال االقتصــاد 
المقــاوم، بحيــث انخفــض اعتمادنــا علــى النفــط وازداد اعتمادنــا علــى الضرائــب، وتفوقــت صادراتنــا علــى وارداتنــا، وقمنــا 
بخطــوات جيــدة فــي تحقيــق النمــو االقتصــادي، واســتعدنا مكانتنــا الســابقة فــي مجــال صــادرات النفــط، اضافــة الــى اننــا 

يمكننــا ان نتجــاوز مشــكالتنا الســابقة فــي مجــال النقــل والشــحن بالتدريــج.
وبشــأن تحســن العالقــات المصرفيــة، قــال روحانــي: فــي هــذا المجــال حققنــا انفتاحــا خــالل العــام الحالــي اكثــر مــن 
ــاوم، وســيتم اطــالع الشــعب  ــي مجــال االقتصــاد المق ــدة ف ــا باجــراءات جي ــا قمن ــى انن الســنة الســابقة، وهــذا مؤشــر عل
ــا ان  ــا، وعلين ــة امامن ــل سياســة عام ــو يمث ــي، فه ــام الحال ــط بالع ــاوم ال ينحصــر فق ــإن االقتصــاد المق ــع ف بشــأنها، وبالطب

ــا. نواصلهــا لنحقــق اهدافن
ولفــت روحانــي الــى ان ســماحة قائــد الثــورة المعظــم يولــي اهتمامــا خاصــا بمكافحــة االضــرار االجتماعيــة، وتلبيــة 
لتوجهــات ســماحته تــم تشــكيل الدائــرة االجتماعيــة فــي وزارة الداخليــة، اضافــة الــى المجلــس االجتماعــي الــذي يترأســه 
رئيــس الجمهوريــة، مــن اجــل مواجهــة االضــرار االجتماعيــة بشــكل افضــل، واالحصــاءات تفيــد بتحقيــق نجاحــات فــي هــذا 

المجــال، رغــم ان الــدرب أمامنــا طويــل.
ــذه  ــة به ــدم التهنئ ــا الســالم، وق ــالد الســيدة الزهــراء عليه ــرب الذكــرى الســنوية لمي ــى ق ــي ال وأشــار روحان
المناســبة الــى جميــع النســاء واألمهــات بمناســبة يــوم المــرأة، واعــرب عــن املــه بــأن يتــم تقديــم خدمــات جيــدة 
الــى المــرأة فــي المجتمــع، مشــيرا الــى تحقيــق نجاحــات فــي هــذا المجــال. كمــا ان الحكومــة اتخــذت خطــوات 
مــن اجــل التشــجيع علــى مشــاركة المــرأة فــي المزيــد مــن مجــاالت االدارة والمجــاالت االجتماعيــة للتعويــض عــن 

الظلــم الــذي مــورس بحقهــا فــي الماضــي.

وزير الدفاع: حققنا قفزات كبرى..تتمة
وأشــار العميــد دهقــان الــى عــرض وتدشــين خطــوط انتــاج عشــرات المعــدات واالســلحة الجديــدة فــي العــام الحالــي، 
بمــا فيهــا صــاروخ »عمــاد« وصــاروخ »ذوالفقــار« ومحــرك »أوج« كأول محــرك نفــاث وطنــي، ورادار »مطلــع الفجــر« المتطــور، 
ومروحيــة »صبــا 248« ودبابــة »كــرار«، وقــال: ان زيــادة طاقــات الصناعــات الدفاعيــة 45 مــرة فــي مجــال المعــدات واالســلحة، 

هــو نمــوذج للقفــزات الكبــرى التــي تحققــت فــي العــام الحالــي.
ــاء  ــل البن ــي التعام ــت ف ــة، تمثل ــاع خــالل الســنة الحالي ــا وزارة الدف ــت به ــي قام ــة الت ــن االجــراءات الهام ــر ان م وذك
مــع مختلــف دول العالــم بمــا فيهــا إتمــام صفقــة أس300 والتوقيــع علــى مذكــرة تفاهــم للتعــاون الدفاعــي مــع روســيا 
والصيــن وعمــان وجنــوب افريقيــا والعــراق، وبــذل المســاعدة المؤثــرة للحكومــة العراقيــة والســورية القانونيــة فــي محاربــة 
االرهــاب، وأداء دور متمــم ومنســجم مــع المؤسســات السياســية والعســكرية للمســاهمة فــي تنفيــذ سياســات الجمهوريــة 

ــد الخارجــي. ــى الصعي ــة عل االســالمية االيراني
ــاع الــى عــدد مــن انجــازات وزارتــه بمــا فيهــا إعــداد مشــروع إدارة ســواحل  ــر الدف ــى الصعيــد المدنــي، لفــت وزي وعل
ــاز  ــط والغ ــاع النف ــي قط ــي تســتخدم ف ــآكل والت ــة للت ــب المقاوم ــن االنابي ــالد م ــات الب ــة احتياج ــا وتلبي ــران وتنميته مك

والخدمــات المدنيــة، وتنظيــم اســتخدامات المروحيــات إلدارة االزمــات فــي البــالد مــن اجــل الحــد مــن اضــرار الحــوادث 
ــة. ــوارث الطبيعي والك

استخراج 2.5 مليون برميل من..تتمة
أنجــزت شــركة الهندســة وبنــاء المنشــآت البحريــة االيرانيــة المنصتيــن الرئيســيتين فيمــا انجــزت شــركة ايــزو ايكــو 

المنصتيــن الفرعيتيــن، حيــث يتــم اســتخراج 28,3 مليــون متــر مكعــب يوميــا مــن الغــاز مــن كل منصــة.
ــا ان 100 بالمائــة مــن العمليــات التنفيذيــة لتطويــر مرحلتــي 17 و18 تمــت باالســتفادة مــن  وأضــاف محمــد رضــا جليب

القــدرات المحليــة حيــث تــم انجــاز 100 ألــف طــن مــن اإلنشــاءات خــالل هــذه العمليــات.

ايران والعراق يؤكدان على..تتمة
واكدت على الحفاظ على االستقرار في المنطقة ومكافحة االرهاب والمجموعات المتطرفة والتكفيرية وداعش.

موسكو تؤكد أهمية انسجام مواقفها..تتمة
يذكــر أن الجســر التلفزيونــي بيــن موســكو وطهــران يجــري تحــت عنــوان »مســتقبل ســوريا الســلمي: نظــرة مــن 
موســكو وطهــران«، بمشــاركة قســطنطين كوساتشــيوف، رئيــس لجنــة الشــؤون الدوليــة فــي مجلــس االتحــاد الروســي، 
ونائبــه األول فالديميــر جابــاروف، ومــن الجانــب اإليرانــي، رئيــس لجنــة األمــن القومــي والسياســة الخارجيــة فــي مجلــس 

الشــورى اإلســالمي، عــالء الديــن بروجــردي، وعضــو اللجنــة، مرتــازة ســافاري نتانــزي.

ظريف: كان البد من المبادرة الستيفاء..تتمة
وأوضــح وزيــر الخارجيــة: ان أهــم اولوياتنــا تمثلــت فــي العالقــات مــع الجيــران، وفــي هــذا المجــال وبســبب السياســات 
الخاطئــة للنظــام الســعودي، لــم نتمكــن مــن إرســاء عالقــات ايجابيــة وبنــاءة مــع جميــع جيراننــا مثلمــا كنــا نرغــب ونــود.. 
ففــي العــام الماضــي لــم نحقــق النجــاح ليــس بســبب قصــور لــدى الزمــالء فــي الجهــاز الدبلوماســي، بــل بســبب سياســة 

بعــض دول المنطقــة وخاصــة الســعودية فــي إثــارة التوتــر.
وصــرح: بالطبــع فــإن زيــارة رئيــس الجمهوريــة الــى الكويــت وعمــان وزيارتــي الــى قطــر والمحادثــات فــي هــذا المجــال 

ورســالة اميــر الكويــت والــرد عليهــا مــن قبــل رئيــس الجمهوريــة، وفــرت ارضيــة جيــدة فــي هــذا المجــال.
واكــد الوزيــر ظريــف: ان المحادثــات الجيــدة للغايــة التــي أجراهــا زمالؤنــا فــي منظمــة الحــج والزيــارة وممثليــة ســماحة 
قائــد الثــورة االســالمية، تبشــر انــه لعلنــا نتمكــن مــن أداء الحــج هــذا العــام.. نأمــل ان نحقــق فــي العــام القــادم مزيــدا مــن 

النجاحات.
وبشــأن التــزام الجمهوريــة االســالمية فــي ايــران بضبــط النفــس تجــاه تركيــا، صــرح وزيــر الخارجيــة: عالقاتنــا مــع 
جيراننــا مبنيــة علــى اســاس التفاهــم والشــعور بالجــوار.. وان ضبــط النفــس هــو ايضــا جــزء هــام مــن االلتــزام بعالقــات 

الجــوار، فــال شــيء اكثــر اهميــة ألي بلــد مــن العالقــات مــع الجيــران.

مستشار الديوان الملكي: سلمان..تتمة
 إقليــم كردســتان خــالل الســنتين المنصرمتيــن أمــام اإلرهــاب ومحاولتــه إليــواء الالجئيــن وضحايــا الحــرب جديــرة 

بــكّل التقديــر والثنــاء.
وأضــاف عبــداهلل الربيعــة أن كردســتان تتمتــع بإمكانيــات عديــدة فــي المجــاالت االقتصاديــة، والثقافيــة، والسياســية، 
والعســكرية التــي ســببت عــدم تمكــن إيــران وتركيــا مــن التغلــب علــى هــذه الســلطة خــالل العقــود الثالثــة الماضيــة. وهــذه 

المقاومــة تثبــت اســتقالل كردســتان وقدرتهــا فــي الحفــاظ علــى اســتقرارها التــام- حســب قولــه .
واعتبــر الربيعــة أن كردســتان تقــدر علــى توفيــر مصالحهــا بصــورة مســتقلة وتتواجــد كبلــد قــوي ومؤثــر فــي المنطقــة 
علــى الرغــم مــن التهديــدات الخطيــرة التــي تتعــرض لهــا مــن قبــل الــدول الجــارة - حســب زعمــه، مشــيرا الــى ان الملــك 
ســلمان بــن عبــد العزيــز اكــد دعمــه الكامــل الســتقالل كردســتان الــى جانــب مســاعيه للبحــث عــن زيــادة رفــع مســتوى 

عالقــات الســعودية معهــا فــي جميــع الشــؤون والمجــاالت.
هــذا االمــر يكشــف مــدى النفــاق الســعودي وتأمــره الن عــادل الجبيــر اكــد فــي زيارتــه االخيــرة لبغــداد علــى ان المملكــة 

حريصــة علــى وحــدة العــراق واراضيــه وانهــا ويقــف علــى مســافة ولصــدة مــن جميــع المكونــات.

األمين العام لمجلس وحدة المسلمين..تتمة
ــالل  ــن اجــل احت ــة بالتحــرك م ــام مجموع ــى اســاس قي ــوم عل واوضحــت أن سياســات اإلســتعمار اإلســتيطاني تق
األرض وبنــاء مجتمعهــا الخــاص بهــا مثــل مــا حصــل فــي البحريــن عندمــا احتــل آل خليفــة البــالد قبــل قرنيــن مــن الزمــن, 

وكمــا حصــل عندمــا قــدم اليهــود الــى فلســطين.
وبيّنــت ان هــذه المجاميــع التــي تســعى لإلحتــالل والســيطرة تصــدم بعقبــة اهــل البلــد األصلييــن وحينهــا تلجــأ الــى 
تصفيتهــم جســديا ورمزيــا وذلــك عبــر قتلهــم وتهجيرهــم وكذلــك عبــر ازالــة تراثهــم الثقافــي مــن مســاجد وغيرهــا لكنهــا 
ــع  ــك المجامي ــا تأتــي تل ــى شــعب، واســتطردت  وحينه ــر ممكــن إذ مــن المســتحيل القضــاء عل ــك “غي ــان ذل اوضحــت ب

بمرتزقــة لهــا مــن الخــارج يضحــون مــن اجلهــا ويقمعــون اهــل البلــد.
الباحثــة أشــارت الــى ان الخطــوة األخــرى لتعزيــز القــدرة تتمثــل بسياســات التغييــر الديمغرافــي وعبــر اســتيراد أفــراد 
مــن مجتمعــات تجمعهــا بهــا قواســم مشــتركة كان تكــون قبليــة او قوميــة أو طائفيــة. وهــو مايحصــل فــي البحريــن عبــر 

عمليــات التجنيــس التــي أحدثــت تغييــرا ديمغرافيــا “ملموســا” منــذ العــام 2000.

وحّذرت الباحثة من مخاطر التجنيس السياسي على مستقبل البحرين.
واوضحــت بــان مثــل هــذه القــوى اإلســتيطانية ال تســمح للســكان األصلييــن بحمــل الســالح ألنهــا تخشــى اإلنتقــام 

فــي اي لحظــة.
وأخيــرا اّكــدت الباحثــة علــى أنهــا لمســت تشــابها بيــن مطالــب الفلســطيين فــي األراضــي المحتلــة التــي زارتهــا وبيــن 

مطالــب الشــعب البحرانــي التــي لمســتها خــالل زيارتهــا للبحريــن.

صفي الدين: من يريد بناء دولة..تتمة
النتائــج، وقلنــا ســلفا إننــا نعــرف أن النســبية التــي ندعــو إليهــا ســوف تفقدنــا بعــض المقاعــد علــى مســتوى المناطــق، 
ونحــن نقبــل بذلــك مــن أجــل العدالــة وصحــة التمثيــل، ومــا زلنــا حاضريــن وجاهزيــن ألي نقــاش وطــرح، ولكــن طالمــا 
هنــاك معاييــر مطلوبــة وغيــر منطقيــة وغيــر صحيحــة، فــال يتوقــع اللبنانيــون أن يصلــوا إلــى أي قانــون انتخابــي صحيــح 

ومنطقــي كمــا يجــب أن يكــون وأن تبنــى الــدول.
واعتبــر صفــي الديــن أن بعــض الفرقــاء الذيــن يريــدون قانونــا انتخابيــا وفــق مصالحهــم الخاصــة ال يريــدون أن يبنــوا 
بلــدا حقيقيــا، وعليهــم أن ال يزايــدوا علينــا بكيفيــة بنــاء الدولــة، ألن الــذي يريــد أن يبنــي دولــة، عليــه أن يأتــي إلــى قانــون 
انتخابــي عصــري وغيــر متخلــف وعــادل ويؤمــن التمثيــل الحقيقــي كمــا تفعــل كل الــدول التــي تبنــى، وفــي غيــر هــذا الحــل، 

فإننــا ال نــرى نيــة حقيقيــة لبنــاء الدولــة.
وشــدد، علــى أن المقاومــة التــي ســارت طــوال كل هــذه التجربــة بعقــل وإيمــان وتجربــة ومعرفــة وصنــع المعــادالت، هــي 
اليــوم كمــا فــي األمــس، وكمــا فــي كل يــوم، وكمــا غــدا وفــي كل األيــام واألشــهر اآلتيــة، قويــة وحاضــرة ومســتعدة لمواجهــة 
العــدو عنــد ارتكابــه أيــة حماقــة أو خطــأ، وســتنزل بــه هزيمــة جديــدة، إال أن الهزائــم التــي ســتأتي ســتكون نتائجهــا أعظــم 
مــن كل مــا ســبق، ولــذا نحــن فــي مواجهــة اإلســرائيلي أو أي مشــروع إســرائيلي قائــم، حاضــرون وموجــودون بســالحنا 
وصواريخنــا وقوتنــا، وأيدينــا دائمــا علــى الزنــاد، وال يمكننــا أن نتــرك العــدو يعتــدي علــى بلداننــا أو علــى مناطقنــا دون أن 

يكــون الــرد ســريعا وقويــا هــذه المــرة.

ليبيا وثورة 17 فبراير بعد..تتمة
وسعوديًا وقطريًا وأماراتيًا وبريطانيًا، وفق مراقبين .

ســتة أعــوام والشــعب الليبــي عاجــز عــن تأميــن أمنــه واســتقراره ولقمــة عيشــه، حيــث الدمــار ينتشــر مــن أقصــى 
بــالده حتــى أقصاهــا، ومراكــب الهجــرة تختطــف أرواح أبنائــه األبريــاء الذيــن يبحثــون عــن عيــش ســليم وضمــان حيــاة فــي 
شــوارع وزنــكات المــدن األوروبيــة تلــك الــدول التــي لهــا اليــد الطولــى فــي الدمــار والعبــث األمنــي علــى األراضــي الليبيــة، 
ــوة  ــة والق ــات اليومي ــارة والحكوم ــة ت ــات التكفيري ــي والسياســي للعصاي ــم اللوجســتي والتســليحي واالعالم ــث الدع حي
العســكرية لحفتــر وغيــره تــارة اخــرى، وأبــن البلــد حائــر فــي أمــره ال يــدري الــى أيــن المــالذ والمفــر بعــد أن كانــت حياتــه 
ــا األشــقاء الخليجيــون واالســتعمار الغربــي نحــو  ــة التــي زرعه ــة الخبيث ــر؛ لســبب الفتن ــى أقــل تقدي ــة عل مســتقرة وآمن

اإلقتتــال الداخلــي بيــن صفــوف الشــعب الليبــي الموحــد بيافطــات قبليــة وإنتمــاءات فكريــة.
ــر مــن عشــر حكومــات  ــر أكث ــة مــن الســلطة الهشــة عب ــا مرحل ــر 2011، لتعيــش ليبي ســقط نظــام القذافــي فــي أكتوب
آخرهــا حكومــة الوفــاق الوطنــي الحاليــة برئاســة »فائــز الســراج«، حيــث فشــلت كلهــا فــي الســيطرة علــى الوضــع األمنــي 
فــي البــالد أمــام جبــروت وإرهــاب وطغيــان الميليشــيات المســلحة المدعومــة خليجيــًا وغربيــًا عابثــة بثــروة البــالد، تنهبــه 

كيفمــا تشــاء وتبيعــه بثمــن بخــس للجهــات التــي ترعاهــا.
يــرى المراقبــون أن معانــاة الشــعب الليبــي ترتكــز علــى عــدة محــاور هــي الملــف األمنــي، والوضــع الداخلــي، والوضــع 
اإلقليمــي، والوئــام االجتماعــي األهــم مــن كل تلــك نظــرا لحالــة التفــكك والتمــزق التــي تعانــي منهــا ليبيــا طيلــة الســنوات 

ــم  ــك- حســب كريســتوفر شــيفيز العال ــي ذل ــى ف ــد الطول ــي والتدخــل الخليجــي الي ــث لألســتعمار الغرب ــة، حي الماضي
السياســي البــارز فــي مؤسســة “رانــد” األمريكيــة ليتســاءل: »أيــن المواطــن الليبــي مــن كل هــذا؟ وهــل حقــا صــار النــاس 
فــي ليبيــا أفضــل حــال، كمــا وعــد الســادة فــي حلــف الناتــو، أم أن الليبييــن تعرضــوا لخدعــة كبيــرة وأنهــم يعيشــون مأســاة 
حقيقيــة تشــبه مأســاة العــراق، وســوريا، واليمــن، والصومــال، والبحريــن؟«؛ فــي وقــت كان يصبــو الليبيــون أنــه بعــد ســقوط 

القذافــي ســتضحى بالدهــم الغنيــة بالنفــط بمنزلــة دبــي جديــدة علــى أقــل تقديــر.   
 * موقع ليبيا المختار

وزير الدفاع اللبناني يثمن..تتمة
علــى موقــف طهــران الداعــم للشــعب والجيــش والمقاومــة وهنــأ فــي ذات الوقــت تعييــن الصــراف وزيــرا للدفــاع فــي 

لبنــان.
وبحــث الصــراف وفتحعلــي، خــالل اللقــاء، ســبل تطويــر التعــاون بيــن طهــران وبيــروت علــى مختلــف الصعــد خاصــة 

المعونــة العســكرية االيرانيــة الــى لبنــان.

اللواء جعفري: لوال جبهة المقاومة..تتمة
وتابــع: ان جبهــة المقاومــة المرتطبــة بالثــورة قضــت علــى قــوة الشــيوعية فــي الشــرق، وبعــون اهلل تقضــي حاليــا علــى 

قــوة الغــرب، حيــث يمكــن مشــاهدة مؤشــرات ذلــك.
وأوضــح اللــواء جعفــري أنــه فــي الجانــب الخارجــي، تشــهد الثــورة اتســاعا وازديــادا فــي قوتهــا يومــا بعــد يــوم، مضيفــا 
ان ايــا مــن مخططــات العــدو لــم تنجــح فــي المنطقــة، وحتــى ان الكيــان الصهيونــي انكفــأ للدفــاع الــى داخــل حــدوده، ولــم 

يعــد قــادرا علــى مواجهــة الشــعب الفلســطيني وأهالــي غــزة.
ولفــت الــى انــه لــوال جبهــة المقاومــة المرتبطــة بالثــورة، لمــا كان معلومــا مــا ســيكون مصيــر ســوريا، قائــال: منــذ نشــوء 
تنظيــم »داعــش« االرهابــي، ازداد االنســجام بيــن قــوى الثــورة للدفــاع، وأصبــح لديهــا شــوق للمقاومــة اكثــر ممــا كان فــي 

حقبــة الدفــاع المقــدس، وهــذا مــن ثمــار الثــورة.
واشــار القائــد العــام لقــوات حــرس الثــورة االســالمية، الــى اننــا ليــس لدينــا اي مشــكلة فــي االمــن والدفــاع عــن البــالد، 

حيــث نقــوم يومــا بعــد يــوم ببــذل الجهــود لتطويــر قدراتنــا الدفاعيــة.

األمم المتحدة: ثلثا سكان اليمن باتا تحت خط الفقر ويعانون المجاعة 
بسبب حصار العدوان السعودي

كيهــان العربــي - خــاص:- اعلنــت منظمــة األمــم المتحــدة أن موظفــي اإلغاثــة فــي "ســباق مــع الزمــن" لمنــع وقــوع 
مجاعــة تهــدد المالييــن فــي اليمــن.

وقالــت "إرثاريــن كازيــن" المديــرة التنفيذيــة لبرنامــج األغذيــة العالمــي التابــع لألمــم المتحــدة، فــي مؤتمــر صحفــي 
عقدتــه فــي العاصمــة األردنيــة عمــان، لدينــا مخــزون مــن الغــذاء داخــل البلــد )اليمــن( اليــوم يكفــي لحوالــي ثالثــة أشــهر، 

وليــس لدينــا غــذاء كاف لدعــم الزيــادة المطلوبــة لضمــان أن نتمكــن مــن تفــادي وقــوع مجاعــة هنــاك".
وأكــدت المســؤولة األمميــة، أن الوضــع يتجــه نحــو األســوأ، وقالــت، "إنــه ســباق مــع الزمــن، وإذا لــم نوســع المســاعدات 
ــي بعــض  ــا ســنرى أوضاعــا تشــبه المجاعــة ف ــي، فإنن ــا شــديدا لألمــن الغذائ ــون انعدام ــن يعان ــك الذي ــى أولئ لتصــل إل

المناطــق األكثــر تضــررا والتــي يتعــذر الوصــول إليهــا، وهــو مــا يعنــي أن أناســا ســيموتون".
مــن جانبــه حــذر وكيــل األميــن العــام لألمــم المتحــدة للشــؤون اإلنســانية "ســتيفن أوبرايــن" مــن وجــود خطــر حقيقــي 
لحــدوث مجاعــة فــي اليمــن، وحــث أطــراف األزمــة اليمنيــة علــى الســماح بوصــول المســاعدات اإلنســانية للمتضرريــن بعــد 

عــدوان التحالــف الســعودي وحصــار دام نحــو عاميــن.
وقــال "أوبرايــن": نحــو ســبعة مالييــن يمنــي يواجهــون صعوبــات فــي ضمــان قوتهــم اليومــي. وأضــاف فــي تصريحــات 

صحافيــة أن ثلثــي الســكان باتــوا يعيشــون تحــت خــط الفقــر بســبب اســتمرار العــدوان وأن هــذه األرقــام تنــذر بمجاعــة.
وكان المســؤول األممــي طالــب فــي وقــت ســابق أطــراف األزمــة بتيســير إيصــال المســاعدات لتفــادي حــدوث مجاعــة، 
وقــال إن منظمتــه دعــت المانحيــن الدولييــن إلــى زيــادة مســاعداتهم، لكــن علــى اليمنييــن ضمــان أن تصــل تلــك 

المســاعدات لنحــو ســبعة مالييــن شــخص يواجهــون نقصــا حــادا فــي الغــذاء.
وعلــى وقــع حصــار تحالــف العــدوان الســعودي وعدوانــه ، أكــد المديــر اإلقليمــي للشــرق األوســط بالصليــب األحمــر 

روبــرت ماردينــي أن احتياطيــات الغــذاء باليمــن ال تكفــي أكثــر مــن ثالثــة أشــهر ممــا يقربــه مــن شــفا المجاعــة.
وعبــر ماردينــي للصحفييــن فــي جنيــف بعــد عودتــه مــن اليمــن- عــن قلقــه بشــأن مصيــر خمســمئة ألــف شــخص 
بمينــاء الحديــدة )التــي تتعــرض لعــدوان ســعودي(، مــع تحــرك الصــراع شــماال علــى الســاحل البحــر األحمــر. وقــال إن خــط 
المســاعدات الحيــوي الــذي يمــر عبــر الحديــدة وموانــئ أخــرى بــدأ يقطــع، مضيفــا "إذا حــدث ذلــك فإنــه ســيضيف بالطبــع 

عبئــا ضخمــا علــى مســاحة كبيــرة مــن األراضــي اليمنيــة يعيــش فيهــا مالييــن البشــر”.
ــي  ــي العرب ــعودي االميرك ــف الس ــوات التحال ــى ق ــة عل ــازات نوعي ــتركة انج ــة المش ــوات اليمني ــت الق ــًا، حقق ميداني
الخيانــي ومرتزقتــه مــن الجماعــات المســلحة وانصــار الهــارب هــادي فــي العديــد مــن القطاعــات، ذلــك ســعيًا منهــم لــردع 
العــدوان الحاقــد واالجرامــي مــن إســتهداف المناطــق الســكنية والتجاريــة واألســواق والطرقــات والمستشــفيات التــي راح 

ضحيتهــا عشــرات آالف الشــهداء والجرحــى خــالل حوالــي العاميــن الماضييــن . 
فقــد لقــي عــدد مــن مرتزقــة العــدو الســعودي مصرعهــم وجــرح آخــرون، أمــس األربعــاء، فــي كســر زحــف لهــم فــي صحــراء 
البقــع قبالــة نجــران جنــوب الســعودية، رغنــم ترافقــه مــع غــارات لطيــران العــدوان بأنواعــه الحربــي واألباتشــي واســتمر لســاعات.
وفــي صحــراء ميــدي قبالــة جيــزان دمــر الجيــش واللجــان الشــعبية آليتيــن للمرتزقــة شــمال الصحــراء فجــر أمــس األربعــاء، 

كمــا تــم قصــف مدفعــي يمنــي لتجمعــات لمرتزقــة العــدوان والجنــود الســعوديين قبالــة منفــذ الخضــراء فــي نجــران.
وقــال مصــدر عســكري يمنــي لصحيفتنــا ان قــوات الجيــش اليمنــي واللجــان الشــعبية كســرت محاولــة زحــف 
لمرتزقــة العــدوان الســعودي علــى جبــال عليــب فــي منفــذ البقــع الحــدودي، والــذي اســتمر لمــدة 5 ســاعات متواصلــة وكان 
مســنودا بالطيــران الحربــي واإلســتطالعي واألباتشــي وتمشــيط مدفعــي عنيــف، حيــث أدى الــى ســقوط عشــرات القتلــى 

والجرحــى مــن عناصــر العــدوان مازالــت جثثهــم مرميــة حتــى اآلن فــي الجبــال.
علــى الصعيــد ذاتــه اســتهدفت قــوات الجيــش واللجــان مخــزن أســلحة تابــع للجيــش الســعودي شــرق الربوعــة فــي 

منطقــة عســير.
ــن  ــت م ــة خــب والشــعف بالجــوف وتمكن ــراء بمديري ــة الحم ــع التب ــة المشــتركة موق ــوات اليمني ــا اقتحمــت الق كم

ــم. ــي صفوفه ــى وجرحــى ف ــة واوقعــت قتل ــن للمرتزق إحــراق آليتي
كما إستشهد مزارع بقصف مدفعي للمرتزقة على مزرعة النجار بمديرية المتون بالجوف.

ــة العــدوان  ــات لمرتزق ــاء، تجمع ــي واللجــان الشــعبية، فجــر أمــس األربع ــة الجيــش اليمن ــة وصاروخي ــت مدفعي ودّك
ــة منفــذ الخضــراء فــي نجــران. ــود الســعوديين قبال والجن

وكانــت وحــدة هندســية متخصصــة مــن الجيــش واللجــان الشــعبية نفــذت عمليــة نوعيــة، قبــل ذلــك بتفجيــر حقــل 
ألغــام فــي تجمعــات كبيــرة لمرتزقــة الجيــش الســعودي قبالــة منفــذ الخضــراء، مــا أســفر عــن مصــرع وإصابــة العشــرات 

فــي صفــوف المرتزقــة.
وجــدد الجيــش واللجــان اســتهداف تجمعــات لقــوات آل ســعود فــي معســكر رجــال وتجمــعَ جنــود ســعوديين شــرق 
آل الحمــاد وموقــع مســتحدث خلــف رقابــة الشــعبة فــي نجــران ردًا علــى جرائمــه المروعــة بحــق المدنييــن فــي اليمــن.
وبحســب المصــدر العســكري اليمنــي ، فقــد شــنت القــوة المدفعيــة والصاروخيــة للقــوات اليمنيــة المشــتركة قصًفــا صاروخيًــا 

ومدفعيًــا اســتهدف معســكر رجــال وتجمــعَ جنــود ســعوديين شــرق آل الحمــاد وموقــع مســتحدث خلــف رقابــة الشــعبة.
ــم  ــا ت ــة العســكري، كم ــع الطلع ــي موق ــا ف ــا قنصً ــان ســعوديان مصرعهم ــي جندي ــن أمــس لق ــت ســابق م ــي وق وف

ــا. ــخ الكاتيوش ــن صواري ــة م ــبكة بصلي ــع الش ــرقي موق ــعوديين ش ــود الس ــات الجن ــتهداف تجمع اس
واكــد المصــدر لصحيفتنــا عــن تدميــر مخــزن أســلحة للقــوات الســعودية شــرق منطقــة الربوعــة فــي عســير أمــس 
األربعــاء. يأتــي ذلــك بالتزامــن مــع تصاعــد المواجهــات بيــن الجيــش واللجــان مــن جهــة وقــوات الرئيــس الهــارب هــادي مــا 
أدى إلــى ســقوط عــدد مــن القتلــى فــي صفــوف هــادي والقــوات الســعودية. كمــا تمكنــت األجهــزة األمنيــة بمديريــة أرحــب 

شــمال صنعــاء مــن ضبــط المخــزن.
هــذا واستشــهد عــدد مــن المواطنيــن جــراء غــارات طيــران العــدوان الســعودي االميركــي الغاشــم علــى منطقــة البَــرح 
بمديريــة مَْقبَنَــة غــرب تعــز جنوبــي اليمــن، ومنطقــة يختــل شــرق مديريــة المخــأ الســاحلية جنــوب غــرب المحافظــة 
ذاتهــا، واســتهدفت المقاتــالت بسلســلة غــارات جويــة جبــل النــار بمديريــة المخــا. كمــا امتــدت غــارات التحالــف الســعودي 

لتســتهدف جزيــرة كمــران غــرب اليمــن بـــ7 غــارات جويــة.
ــي هجــوم  ــادي ف ــوات ه ــن ق ــدد م ــل وجــرح ع ــة مقت ــي الجــوف شــمال شــرق اليمــن شــهدت الســاعات الماضي وف
ــع  ــن م ــك بالتزام ــوف، وذل ــة الج ــي محافظ ــل ف ــة الغَي ــع بمديري ــة المقاط ــي منطق ــم ف ــى مواقعه ــان عل ــش واللج للجي

ــا. ــة ذاته ــمالي المحافظ ــون ش ــة المُت ــي مديري ــزال1 ف ــاروخ زل ــادي بص ــوات ه ــات ق ــات وآلي ــتهداف تجمع اس
أمــا فــي مــا وراء الحــدود اليمنيــة الســعودية فقــد قتــل 3 جنــود ســعوديين فــي عمليــة قنــص للجيــش واللجان الشــعبية 
بموقــع الَطلعــة بنجــران الســعودية. كمــا اســتهدفت مدفعيــة الجيــش واللجــان الشــعبية تجمعــات الجنــود الســعوديين 
ــا  ــخ الكاتيوش ــال بصواري ــكر رَجّ ــعبة واســتهداف معس ــف رقابــة الشُ ــتحدث خل ــاد وموقــع مس ــكر آل حَمّ شــرق معس
بنجــران، كذلــك اســتهدفوا تحــركات ونقــاط انتشــار الجيــش الســعودي وقــوات هــادي قبالــة منفــذ عَلــب بالمدفعيــة فــي 
عســير الســعودية. يأتــي ذلــك بعــد مقتــل وجــرح عــدد مــن قــوات هــادي والقــوات الســعودية فــي صــدّ الجيــش واللجــان 
الشــعبية محاولــة زحــف لهــم باتجــاه صحــراء البُقــع قبالــة نَجْــرَان مســنودًا بغطــاء جــوي وبمشــاركة طائــرات األباتشــي 

واإلســتطالع، مــا أدى إلــى خســائر فادحــة فــي عتادهــم.


