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العبادي يحذر من هجمات محتملة..تتمة
 تلــك القيــادات مــن الجهــات الرســمية فــي كربــالء الــى اخــذ الحيطــة لعــدم الســماح لتلــك االليــات بالهــرب الــى خــارج العــراق او 

اتخــاذ اي منفــذ لهــا للتوغــل فــي حــدود المحافظــة.
وبيــن المصــدر ان 266 اليــة تحمــل معهــا قيــادات متورطــة بدمــاء العراقييــن تحــاول العبــور الــى الســعودية عبــر الطريــق الرابــط بيــن 
شــمال الــرزازة بامتــداد الحــدود الســعودية فيمــا اتهــم المصــدر التحالــف الدولــي بانــه اليســمح بمعالجــة تلــك االليــات التــي تتخــذ مــن 

الصحــراء طريقــا لهــا وهــي اهــداف متحركــة ومعالجتهــا ال تتــم اال مــن خــالل الطيــران.
وطالــب المصــدر مــن الجهــات الرســمية فــي كربــالء باخــذ الحيطــة والحــذر لعــدم الســماح لتلــك العجــالت واالليــات الهــروب الــى 

خــارج العــراق او التوغــل الــى حــدود كربــالء عبــر منافــذ معينــة »
وكانــت االجهــزة االمنيــة فــي كربــالء قــد تصــدت اول امــس لثــالث ســيارات مفخخــة قــرب معمــل االســمنت مــن جهــة منطقــة 
االخضيــر وقتلــت مــن فيهــا مــن االرهابييــن بعــد مواجهــات مســلحة بيــن اإلرهابييــن واالجهــزة االمنيــة بحســب نائــب رئيــس اللجنــة 

االمنيــة بمحافظــة كربــالء.
مــن جانبهــا اكــدت فرقــة العبــاس القتاليــة احــد تشــكيالت الحشــد الشــعبي، إن بقــاء الفرقــة مــن عدمهــا مرهــون »بانتفــاء فتــوى 

الجهــاد الكفائــي«، فيمــا كشــفت عــن عزمهــا نشــر وحداتهــا المدرعــة علــى حــدود محافظــة كربالء)108كــم جنــوب بغــداد(.
ــة، امــس االربعــاء، عــن اســتعدادها للتحالــف مــع أيّ طــرف سياســي لإلطاحــة بالرئاســات  ــة األحــرار النيابي بدورهــا أعلنــت كتل
الثــالث باســتثناء جبهــة النــواب المعتصميــن، فيمــا أشــارت إلــى أن حضورهــا لجلســات مجلــس النــواب ســيقترن بالتصويــت علــى 

ــة. الكابينــة الوزاري
وقالــت عضــو الكتلــة زينــب الطائــي فــي تصريــح صحفــي إن “حضــور نــواب التيــار الصــدري ســيقترن بالتصويــت علــى الكابينــة 
الوزاريــة، و إقالــة الــوزراء الحاليــن، إضافــة ألصحــاب الدرجــات الخاصــة والمــدراء العاميــن”، مبينــة أن “كتلتهــا ترفــض الحضــور لجلســة 

مجلــس النــواب الشــاملة، التــي دعــا لهــا رئيــس ســليم الجبــوري خــالل الشــهر الماضــي”.
وأضافــت أن “األحــرار النيابيــة ســتطرح مشــروعًا إصالحيــًا جديــدًا خــالل اســتئناف جلســات البرلمــان يتضمــن معالجــة المشــاكل 
ــة األحــرار للتحالــف مــع أيــة جهــة تمتلــك العــدد الكافــي إلقالــة  التــي تعانــي منهــا العمليــة السياســية الحاليــة”، معلنــًة “اســتعداد كتل

الرئاســات الثــالث باســتثناء جبهــة اإلصــالح ألن فيهــا مــن يــروج للواليــة الثالثــة لزعيــم ائتــالف دولــة القانــون نــوري المالكــي”.
مــن جانبهــا اعلنــت قيــادة شــرطة محافظــة االنبــار العراقيــة، امــس االربعــاء، ان القــوات االمنيــة والعشــائر دمــرت 450 عجلــة 

لـ«داعــش« حاولــوا الهجــوم علــى عامريــة الفلوجــة.
وأفــادت وكالــة تســنيم الدوليــة لألنبــاء أن قائــد شــرطة محافظــة االنبــار، اللــواء هــادي رزيــج قــال فــي تصريــح صحفــي ، إن »القــوات 
األمنيــة ومقاتلــي عشــائر لــواء عامريــة الصمــود بالحشــد وبإســناد مــن طيــران الجيــش والقــوة الجويــة صــدت اكبــر هجــوم لداعــش 
ــة للتنظيــم وقتــل مــن  علــى ناحيــة عامريــة الفلوجــة )23كــم جنــوب الفلوجــة(«، مبينــا ان »تلــك القــوات تمكنــت مــن تدميــر 450 عجل

فيهــا«، حســب الســومرية نيــوز.
مــن جانــب اخــر، أكــد آمــر لــواء عامريــة الصمــود العميــد خميــس العيســاوي، أن »القــوات األمنيــة ومقاتلــي عشــائر لــواء عامريــة 
الصمــود دمــرت رتــال كبيــرا لداعــش قــرب الناحيــة«، مشــيرا الــى »اننــا قدمنــا ثالثــة شــهداء مــن مقاتلــي عشــائر لــواء عامريــة الصمــود 

بالحشــد، و6 جرحــى اخريــن خــالل المواجهــات واالشــتباكات مــع عناصــر التنظيــم«.
وتابع ان »ناحية العامرية تسيطر عليها القوات األمنية ومقاتلي العشائر بالكامل ولم يخترقها أي عنصر من داعش«.

يذكــر ان القــوات األمنيــة ومقاتلــي العشــائر فــي ناحيــة العامريــة جنــوب الفلوجــة، يصــدون بيــن الحيــن واألخــر هجمــات متفرقــة 
لتنظيــم »داعــش« ويوقعــون خســائر ماديــة وبشــرية بصفــوف.

اكدت وزارة الدفاع تحرير مفرق الشرقاط والوصول على مقربة من قاعدة القيارة العسكرية شمال صالح الدين.
وقالــت الــوزارة فــي بيــان لهــا :« ان قطعــات الفرقــة المدرعــة التاســعة وجهــاز مكافحــة اإلرهــاب تمكنــت مــن تحريــر مفــرق الشــرقاط 

ومنطقــة تلــول البــاج، وأصبحتــا علــى مقربــة مــن قاعــدة القيــارة العســكرية«.   
وأضافــت:« انــه جــرى تأميــن الطريــق الرابــط بيــن قضائــي بيجــي والشــرقاط، المــؤدي إلــى محافظــة نينــوى، والــذي يعــد خــط إمــداد 

سيســاعد القطعــات العســكرية فــي عمليــات التحريــر المقبلة«.  
وأكــدت الــوزارة، أن القــوات األمنيــة تمكنــت مــن تحريــر عــدد مــن القــرى التابعــة لقضــاء الشــرقاط والمســاهمة فــي مســك األرض، 

فضــال عــن قتــل عــدد كبيــر مــن عصابــات داعــش اإلرهابيــة .
مــن جانــب اخــر اكــدت مصــادر مطلعــة فــي الحشــد الشــعبي عــن وجــود مــا يقــارب 266 اليــة تحمــل قيــادات مــن داعــش تحــاول 
الفــرار باتجــاه الحــدود الســعودية عبــر شــمال الــرزازة كمــا طالبــت تلــك القيــادات مــن الجهــات الرســمية فــي كربــالء الــى اخــذ الحيطــة 

لعــدم الســماح لتلــك االليــات بالهــرب الــى خــارج العــراق او اتخــاذ اي منفــذ لهــا للتوغــل فــي حــدود المحافظــة.
وبيــن المصــدر ان 266 اليــة تحمــل معهــا قيــادات متورطــة بدمــاء العراقييــن تحــاول العبــور الــى الســعودية عبــر الطريــق الرابــط بيــن 
شــمال الــرزازة بامتــداد الحــدود الســعودية فيمــا اتهــم المصــدر التحالــف الدولــي بانــه اليســمح بمعالجــة تلــك االليــات التــي تتخــذ مــن 

الصحــراء طريقــا لهــا وهــي اهــداف متحركــة ومعالجتهــا ال تتــم اال مــن خــالل الطيــران.
وطالــب المصــدر مــن الجهــات الرســمية فــي كربــالء باخــذ الحيطــة والحــذر لعــدم الســماح لتلــك العجــالت واالليــات الهــروب الــى 

خــارج العــراق او التوغــل الــى حــدود كربــالء عبــر منافــذ معينــة »
وكانــت االجهــزة االمنيــة فــي كربــالء قــد تصــدت اول امــس لثــالث ســيارات مفخخــة قــرب معمــل االســمنت مــن جهــة منطقــة 
االخضيــر وقتلــت مــن فيهــا مــن االرهابييــن بعــد مواجهــات مســلحة بيــن اإلرهابييــن واالجهــزة االمنيــة بحســب نائــب رئيــس اللجنــة 

االمنيــة بمحافظــة كربــالء.
مــن جانبهــا اكــدت فرقــة العبــاس القتاليــة احــد تشــكيالت الحشــد الشــعبي، إن بقــاء الفرقــة مــن عدمهــا مرهــون »بانتفــاء فتــوى 

الجهــاد الكفائــي«، فيمــا كشــفت عــن عزمهــا نشــر وحداتهــا المدرعــة علــى حــدود محافظــة كربالء)108كــم جنــوب بغــداد(.
مــن جانبهــا ذكــرت قيــادة كتائــب حــزب اهلل ان ابطالهــا خاضــوا معركــة شرســة فــي صحــراء النخيــب تصــدوا فيهــا الــى المئــات مــن 
ارهابيــي داعــش الوهابــي حاولــوا الهجــوم علــى » خطــوط الصــد« الخاصــة بحمايــة كربــالء وقــد تــم قتــل اعــدادا كبيــرة مــن الدواعــش 

مــن  بينهــم بعــض قادتهــم  فــي هــذه المواجهــة.
البيت االبيض: تخلي ايران عن..تتمة

تتــذرع وتماطــل فــي اجــراء تعهداتهــا. فحســب وكالــة الكويــت فقــد قــال »شــولتز« ان المتعهديــن المالييــن ال يحبــذون التعامــل مــع 
دولــة توفــر الغطــاء المالــي لالرهابييــن.

وادعــى »شــولتز«؛ علــى ذلــك نحــن نريــد مــن ايــران ان توقــف هــذا النهــج ليــس بســبب انعكاســاته علــى االمــن القومــي وحســب 
وانمــا الجــل مصالحهــا الشــخصية. مضيفــا: ان واشــنطن ستســتفيد مــن جميــع اجنداتهــا ومنهــا العقوبــات لمواجهــة حــزب اهلل.

وفــي جانــب آخــر مــن حديثــه، فقــد ادعــى شــولتز ان العقوبــات الســابقة التــي فرضتهــا اميــركا علــى القنــوات الممولــة لحــزب اهلل 
والشــركات التجاريــة المرتبطــة بالحــزب كانــت مؤثــرة نوعــا مــا. ولكــن اذا دعمــت ايــران حــزب اهلل فســيكون للحــزب مصــدرا دائمــا مــن 

التمويــل. مــن هنــا كان علــى ايــران اذا رغبــت فــي  التواصــل مــع االســواق العالميــة ان تراجــع حســاباتها.
الشيخ عيسى قاسم يعلن رفضه التام..تتمة

»تقريــر البنــدر« الــذي كشــف مخططــات حــكام البحريــن قبــل ســنوات، ان ملــك البحريــن يريــد التخلــص بشــتى الســبل مــن 
الغالبيــة الشــيعية نهائيــا فــي بــالده.

وقــال البنــدر: ان هنــاك »شــبكة ســرية«، يترأســها وزيــر الدولــة لشــؤون مجلــس الــوزراء الشــيخ أحمــد بــن عطيــة اهلل آل خليفــة، 
تهــدف إلــى منهجــة التمييــز العنصــري وإبــادة الطائفــة الشــيعية بأكملهــا، وإثــارة النعــرات الطائفيــة، والعــودة إلــى »مربــع رقــم 1 وحكــم 
جهــاز أمــن الدولــة«، و«تحجيــم دور القــوى المعارضــة فــي المؤسســة التشــريعية وإضعــاف شــوكتها فــي المجتمــع المدنــي واإلعــالم 

وإبعادهــا عــن دوائــر التأثيــر فــي مؤسســات الســلطة التنفيذيــة«، و«التغييــر الديمغرافــي للحصــول علــى أكثريــة مواليــة للســلطة«.
وعلــى الصعيــد ذاتــه ذاتــه اســقطت الســلطات البحرينيــة الجنســية عــن 8 مواطنيــن بحيــث حكمــت المؤبــد بحــق ســتة منهــم 

والســجن 15 عامــا الثنيــن آخريــن. 
وحكمــت المحكمــة الخليفيــة الكبــرى الجنائيــة أمــس االربعــاء بالســجن المؤبــد علــى ســتة متهميــن وبالســجن 15 ســنة علــى 
اثنيــن اخريــن بتهــم »التخابــر مــع دولــة اجنبيــة والتدريــب علــى اســتعمال مفرقعــات واســلحة واالنضمــام لجماعــة ارهابيــة واســتيراد 

وحيــازة ذخيــرة واســلحة ومفرقعــات« بزيــف واكاذيــب  دون مزيــد مــن التفاصيــل.
ــات والديمقراطيــة )حــق( األســتاذ حســن المشــيمع: إن الشــيخ عيســى قاســم هــو  ــال األميــن العــام لحركــة الحري مــن جانبــه ق

ــًا الشــعب للتحصــن بهــذه القلعــة. القلعــة الكبــرى لشــعب البحريــن، داعي
وشــدد مشــيمع فــي بيــان لــه مــن ســجن جــو المركــزي علــى ضــرورة الدفــاع عــن الشــيخ قاســم بــكل قــوة »وال يمكــن بــأي حــال 

مــن األحــوال أن نســمح لهــذه القلعــة أن تســقط«.
ــًا واحــداً »كالبنيــان المرصــوص وأن نحافــظ علــى ســماحة الشــيخ وعــدم  وطالــب مشــيمع بنســيان كل الخالفــات والوقــوف صف

التفريــط فيــه أو تركــه«.
الــى ذلــك أدانــت حركــة أنصــار ثــورة 14 فبرايــر البيــان المــزور والمفبــرك الــذي تداولتــه قنــاة »العربيــة« الســعودية والــذي يتضمــن 
إقحــام 54 عالمــا شــيعيا فــي بيــان ادان مــا وصفــه بتدخــل إيــران وســماحة قائــد الثــورة االســالمية الســيد الخامنئــي فــي شــؤون بالدهــم.
ــدة  ــة أجن ــة لخدم ــان نســبه لهــم اإلعــالم الســعودي، كمــا حــذروا مــن الفتن ــى بي ــع عل ــوا التوقي ــون نف ــن بحريني وكان علمــاء دي

ــة. ــة “داعــش” والوهابي جماع
وأكــد العلمــاء يــوم اإلثنيــن عــدم صلتهــم ببيــان العربيــة الســعودية، وحــذروا مــن الفتنــة والتدليــس الــذي قامــت بــه القنــاة المعروفــة 

بالطائفيــة وانعــدام المهنيــة والمصداقيــة وخدمتهــا ألجنــدة الوهابيــة و”داعــش”.
دوليــاً، حثــت ســفيرة الواليــات المتحــدة لــدى األمــم المتحــدة ســامنثا بــاور األطــراف فــي البحريــن علــى ضبــط النفــس إثــر قــرار 

الســلطات بإســقاط جنســية آيــة اهلل الشــيخ عيســى قاســم، أبــرز رجــال الديــن الشــيعة فــي البــالد.
وقالــت بــاور فــي تعليــق علــى حســابها بشــبكة التواصــل االجتماعــي »تويتــر« بحســب موقــع »مــرآة البحريــن«: »نحــث علــى ضبــط 

النفــس مــن قبــل الجميــع بعــد إلغــاء المواطنــة عــن الشــيخ عيســى قاســم«.

ودعــت بــاور الســلطات إلــى إنهــاء حملتهــا علــى المعارضــة الســلمية حيــث قالــت »يجــب علــى الحكومــة أن توقــف حملتهــا علــى 
المعارضــة غيــر العنيفــة«.

آل سعود يشددون حمالتهم التعسفية..تتمة
واالجتماعي، األمر الذي تسبب في استغراب األهالي من اعتقاله.

وافــادت االنبــاء الــواردة عــن اعتقــال الحــاج علــي الحــي، مــن أهالــي القطيــف وصاحــب مكتــب »مهــد البــراق« والوكيــل الحصــري 
لطيــران »ماهــان« اإليرانــي فــي الســعودية ومديــر فنــدق »قصــر الضيافــة« فــي مشــهد المقدســة.

ووفــق المعلومــات، فقــد اعتقــل الحــي عــن طريــق جهــاز االنتربــول الدولــي أثنــاء ســفره خــارج الســعودية، ولــم يعــرف حتــى اآلن 
ســبب اعتقالــه.

وكانــت الســلطات الســعودية قــد عمــدت فــي اآلونــة األخيــرة إلــى اعتقــال شــخصيات بــارزة فــي المجتمــع ألســباب غيــر واضحــة، 
ــف«،  ــات القطي ــة دراج ــس »مجموع ــن« مؤس ــى المزي ــاب »مُجتب ــح«، والش ــر آل صويل ــيخ »جعف ــرًا، الش ــن مؤخ ــن المعتقلي ــن بي وم
والناشــط االجتماعــي »حُســين الصــادق«،  والناشــط االجتماعــي »فاضــل الشــعلة«، والناشــط »محمــد آل عبيــد«،  فضــال عــن االعتقــاالت 

التعســفية بحــق العامــة مــن النــاس دون أي أســباب معروفــة و واضحــة.
ــة االعتقــاالت التعســفية التــي تقــوم بهــا فــي الســنوات  وأبــدى المراقبــون خشــيتهم مــن اســتمرار ســلطات آل ســعود فــي حمل

ــارزة فــي المجتمــع. ــة ب ــة وعلمائي ــة واجتماعي ــا ازدادت مؤخــرًا لتشــمل شــخصيات ثقافي ــرة، إاّل أنه األخي
طيران العدوان السعودي يرتكب مجزرة جديدة..تتمة

 من قصف الطيران ما تسبب في تزايد أعداد الشهداء.
وردًا على هذه الجرائم.. ردت القوات اليمنية المشتركة بإطالق حزمة من الصواريخ على تجمعات المرتزقة في محافظة الجوف.

وقــال مصــدر عســكري إنــه تــم اســتهداف تجمــع للمليشــيات فــي نقطــة المثلــث الرابطــة بيــن المجمــع الحكومــي فــي مدينــة 
ــواء 115. وأوضــح أن االســتهداف تــم بصواريــخ الكاتيوشــا وهــو مــا ألحــق خســائر فادحــة بصفــوف المرتزقــة. الحــزم ومعســكر الل

وفــي صنعــاء حقــق الجيــش اليمنــي واللجــان الشــعبية تقدمــًا ميدانيــًا فــي مديريــة نهــم. وأوضحــت مصــادر عســكرية ان القــوات 
حــررت ســتة مواقــع فــي منطقــة المجاوحــة وجبــل عيــدة فــي المديريــة.

ووفقــًا للمصــادر، فإنــه تــم اســتنزاف تعزيــزات المليشــيات كانــت قــد وصلــت إلــى مناطــق شــرق االلتمــاس وقادمــة مــن معســكر 
مــاس.

وفــي مــأرب قتــل أحــد أبــرز قيــادات المرتزقــة وهــو قائــد كتيبــة الفرســان المدعــو قاســم الســلفي والملقــب بأبــو عبــد اهلل، وذلــك 
خــالل مواجهــات مــع القــوات اليمنيــة المشــتركة بمنطقــة هيــالن.

ــى االقــل فــي غارتيــن جويتيــن اســتهدفتا مناطــق يســيطر عليهــا تنظيــم القاعــدة االرهابــي فــي  هــذا وُقتــل ســبعة مدنييــن عل
ــة فرانــس بــرس. ــادت مصــادر محليــة وقبليــة لوكال جنــوب اليمــن. بحســب مــا اف

ميدانيًا، قتل ضباط سعودي اثناء تواجده بمحافظة الحرث جنوب منطقة جازان؛ قرب الحدود مع اليمن.
ــي شــهر رمضــان  ــث ف ــو الثال ــل ه ــان القتي ــع ب ــد الشــودحي الشــمري، وزعــم الموق ــن حم ــد ب ــب ولي ــل الرقي ــط هــو وكي والضاب

ــارك. المب
وأكــدت المصــادر ان الشــمري مــن منتســبي جيــش العــدوان الســعودي االميركــي علــى اليمــن وقتــل االحــد اثنــاء تواجــده علــى 

الحــدود الســعودية المحاذيــة لألراضــي اليمنيــة.
مــن جانبــه قــال عضــو المجلــس السياســي فــي حركــة أنصــار اهلل محمــد البخيتــي أن الحركــة ترحــب بــأي لقــاء مــع الســعودية 
شــرط أن يفضــي الــى حــل، ومصــادر عســكرية يمنيــة تعلــن عــن اســتهداف قاعــدة خميــس مشــيط الســعودية بصــاروخ »قاهــر1«، وتؤكــد 

أن الصــاروخ أصــاب هدفــه بدقــة.
ــي  ــادي ف ــه منصــور ه ــي عبدرب ــس اليمن ــوات الرئي ــع لق ــى تجم ــن إطــالق صــاروخ بالســتي عل ــت ع ــة أعلن ــاع اليمني وزارة الدف

ــة الحــزم. مديري
ــي  ــادي ف ــه منصــور ه ــي عبدرب ــس اليمن ــوات الرئي ــع لق ــى تجم ــن إطــالق صــاروخ بالســتي عل ــت ع ــة أعلن ــاع اليمني وزارة الدف

ــة الحــزم. مديري
وأكــد البخيتــي أن الحركــة ترحــب بــأي لقــاء مــع الســعودية شــرط أن يفضــي الــى حــل. وحــذر مــن أن خطــر الجماعــات المتطرفــة 

اصبــح يهــدد كل الــدول بمــا فيهــا الســعودية.
ميدانيــًا كشــفت مصــادر عســكرية يمنيــة عــن اســتهداف القــوة الصاروخيــة للجيــش اليمنــي واللجــان الشــعبية قاعــدة خميــس 

مشــيط  الســعودية بصــاروخ قاهــر1، وأكــدت أن الصــاروخ أصــاب هدفــه بدقــة.
وزارة الدفــاع اليمنيــة أعلنــت أيضــًا عــن إطــالق صــاروخ بالســتي علــى تجمــع لقــوات الرئيــس اليمنــي عبدربــه منصــور هــادي فــي 

مديريــة الحــزم.
مــن جهــة اخــرى قتــل 42 شــخصا علــى االقــل وأصيــب 39 شــحصا اخــرون بسلســلة تفجيــرات انتحاريــة اســتهدفت مقريــن لمــا 
يســمى بقــوات النخبــة الحضرميــة المدعومــة مــن القــوات االماراتيــة فــي مدينــة المــكال )مركــز محافظــة حضرمــوت( جنوبــي اليمــن.

ــة  ــوه، ونقطــة تابع ــة ف ــر االســتخبارات بمنطق ــت مق ــي طال ــات الت ــة، مســؤوليتها عــن الهجم ــة »داعــش« االرهابي ــت جماع واعلن
ــاء المــكال البحــري. ــة الديــس ومين ــي منطق ــة ف ــوات النخب لق

وقــال ريــاض الجليلــي مديــر صحــة محافظــة حضرمــوت، وكبــرى مدنهــا المــكال، ان 40 عســكريا قتلــوا فــي االعتــداءات باالضافــة الــى 
امــرأة وطفــل، واصيــب 37 اخــرون بجــروح.

ــام  ــون طع ــن كان العســكريون يتناول ــي حي ــة الســاحلية ف ــي المدين ــش ف ــاط تفتي ــت واحــد نق ــي وق ــرات ف واســتهدفت 3 تفجي
ــي. ــق مســؤول امن االفطــار، وف

موسكو: لقاء مرتقب بين بوتين..تتمة
ونقلــت وســائل إعــالم تركيــة عــن مصــدر قولــه »إن المكالمــة الهاتفيــة اســتمرت ألربعيــن دقيقــة« واصفــًا إياهــا بـ«المثمــرة 

واإليجابيــة«. 
وكان الرئيــس الروســي قــد قــدم تعازيــه بضحايــا الهجــوم اإلرهابــي فــي مطــار أتاتــورك وقــال بوتيــن »نأســف ونتعاطــف مــع ضحايــا 

العمليــة اإلرهابيــة التــي وقعــت فــي إســطنبول يــوم الثالثــاء«.
اتصــال بوتيــن هــذا يأتــي بعــد يوميــن علــى توجيــه أردوغــان رســالة اعتــذار لبوتيــن عــن مقتــل الطيــار الروســي وإســقاط طائــرة 

»ســوخوي« عنــد الحــدود الســورية التركيــة.   
أمير عبد اللهيان: ذوو العالقات..تتمة

واشــار الدكتــور اميــر عبــد اللهيــان الــى تطــورات المنطقــة وقــال: ان تطــورات االعــوام الخمســة االخيــرة وتحــركات الكيــان 
الصهيونــي واالرهــاب التكفيــري لتدميــر دول المنطقــة ورغــم انهــا فرضــت اثمانــا باهظــة، اال انهــا ادت بالتالــي الــى تقويــة وترســيخ وابــراز 

مكانــة المقاومــة اكثــر فاكثــر.
واعتبــر يــوم القــدس العالمــي تجســيدا لــذروة المقاومــة واضــاف، ان محــور المقاومــة فــي فلســطين ولبنــان والمنطقــة يتولــى اليــوم 

الــدور االكثــر حســما فــي دعــم االمــن واالســتقرار بالمنطقــة.
وتابــع المســاعد الســابق لوزيــر الخارجيــة للشــؤون العربيــة واالفريقيــة، ان حــزب اهلل لبنــان ومــن خــالل دعمــه للشــعب والجيــش 

والحكومــة فــي ســوريا لــم يســمح لالرهابييــن بــان يحــددوا مســتقبل هــذا البلــد وان يحققــوا اهــداف الكيــان الصهيونــي الالشــرعي.
وصرح الدكتور امير عبداللهيان: ان الصهاينة هم اعداء الدول االسالمية ومن الخطأ اقامة العالقات مع تل ابيب.

وصــرح بــان بعــض الــدول التــي تقيــم عالقــات ســرية مــع تــل ابيــب ســتكون بالتالــي ضحيــة لخطئهــا االســتراتيجي هــذا واضــاف، 
ان االرهــاب التكفيــري والكيــان الصهيونــي الالشــرعي همــا اليــوم بمثابــة شــفرتي مقــص وفــي خدمــة نظــام الهيمنــة.

واكــد مستشــار وزيــر الخارجيــة، بــان طهــران ســتواصل دعمهــا القــوي لمحــور المقاومــة وتعتبــر ذلــك امــرا حيويــا مــن اجــل الســالم 
واالمــن واالســتقرار فــي المنطقــة والتصــدي الطمــاع االرهــاب والصهيونيــة اللذيــن يمثــالن وجهــان لعملــة واحــدة.

طهران: سنكشف عن الكثير من انتهاكات..تتمة
االنســان ضــد ايــران يمكــن االشــارة الــى ســقوط 17 الــف شــهيد لالغتيــاالت واكثــر مــن 200 الــف شــهيد واكثــر مــن 700 الــف جريــح 
خــالل الحــرب المفروضــة )مــن قبــل نظــام صــدام خــالل الفتــرة مــن 1980الــى 1988( و13 الــف شــهيد واكثــر مــن مائــة الــف معــاق كيميــاوي 

و 4 آالف شــهيد فــي طريــق مكافحــة المخــدرات.
ولفــت الــى ان فــرض اميــركا اجــراءات حظــر واعمــال عدوانيــة ضــد الجمهوريــة االســالمية فــي ايــران علــى اوســع نطــاق بحيــث 
لــم يفــرض مثلهــا علــى اي دولــة اخــرى فــي التاريــخ المعاصــر واضــاف، انــه ورغــم كل هــذه االجــراءات العدوانيــة فقــد حققــت الجمهوريــة 
االســالمية فــي ايــران انجــازات كبيــرة علــى الصعيديــن الوطنــي والدولــي اال ان هــذه النجاحــات ال تعفــي الــدول فارضــة الحظــر مــن 

المســؤولية.
واكــد بــان اميــركا ال تملــك االهليــة الالزمــة للتحــدث بشــان حقــوق االنســان وان تتهــم دوال مثــل ايــران بانتهــاك حقــوق االنســان 

وهــي نفســها )ايــران( وقعــت ضحيــة النتهــاكات حقــوق االنســان بســبب اجــراءات اميــركا والــدول الحليفــة لهــا.
وحــول دور وســائل االعــالم فــي مواجهــة ضجيــج الغــرب االعالمــي قــال، انــه ليــس كل خبــر يكــون موثقــا بالضــرورة لــذا فــان المهمــة 

االولــى لوســائل اعالمنــا هــي اليقظــة.
ــر  ــم اكث ــرب يهت ــاف، ان الغ ــة واض ــية ومدني ــة وسياس ــة وثقافي ــة واجتماعي ــاد اقتصادي ــتمل 5 ابع ــان تش ــوق االنس ــر ان حق واعتب
بالبعديــن السياســي والمدنــى لحقــوق االنســان ويتجاهــل االبعــاد االخــرى لــذا فانــه ينبغــي علــى وســائل االعــالم الداخليــة بــذل جهــود 

واســعة لتبييــن االنجــازات المتحققــة فــي مجــال حقــوق االنســان فــي البــالد.
واوضــح غريــب ابــادي ان زمــرة المنافقيــن )خلــق( االرهابيــة التــي تدعــي الدفــاع عــن حقــوق االنســان هــي نفســها قامــت باغتيــال 
ــروا  ــم يقدمــون الدعــم لهــا ووف ــاء حقــوق االنســان فــي العال ــة اال ان ادعي 17 الــف مواطــن داخــل البــالد ومازالــت تقــوم باعمــال ارهابي

افضــل االماكــن لعناصرهــا فــي اوروبــا.
واشــار فــي ختــام تصريحــه الــى إعــداد واصــدار »مجموعــة دعــم ونمــو حقــوق االنســان« فــي لجنــة حقــوق االنســان فــي البــالد 

وطبــع واصــدار كتــاب فــي 130 صفحــة حــول »اوضــاع حقــوق االنســان فــي اميــركا فــي العــام 2015«.

غداً.. األمة تفرض خطوطها الحمراء على األنظمة العميلة 
وتؤكد أن فلسطين هي البوصلة

كيهــان العربــي - خــاص:- يســتعد االحــرار مــن ابنــاء األمــة االســالمية الــى إحيــاء يــوم القــدس العالمــي )يــوم غــد الجمعــة( تلبيــة 
لنــداء االمــام الخمينــي /قــدس ســره/ قبــل 37 عامــًا كمرحلــة إلزالــة »اســرائيل« الغــدة الســرطانية مــن جســد األمــة وإســتعادة القبلــة 
األولــى للمســلمين؛ وســط انتقــاد للصمــت العربــي الرســمي علــى اســتمرار تهويــد القــدس وتطــاول كيــان االحتــالل الصهيونــي فــي 
إجرامــه ضــد الشــعب الفلســطيني المظلــوم كمــا يعانــي الشــعبان البحرينــي واليمنــي مــن االحتــالل الوهابــي الســعودي وكذلــك العــراق 

وســوريا مــن االرهــاب التكفيــري المدعــوم بالبتــرودوالر دول مجلــس التعــاون والعثمانــي واالردنــي المنبطــح .
ومــع حلــول يــوم القــدس العالمــي فــي الجمعــة األخيــرة )غــداً( مــن شــهر رمضــان المبــارك يتســاءل الفلســطينيون حــول إذا مــا زالــت 
القــدس أولويــة لــدى العــرب والمســلمين الذيــن أصبحــوا منشــغلين بصراعاتهــم الطائفيــة التــي اشــعلتها المدرســة الوهابيــة الســلفية 

بإيعــاز ســعودي - أميركــي - صهيونــي لحــرف األمــة عــن البوصلــة فلســطين .
ففــي هــذا االطــار قــال رئيــس الجمهوريــة الدكتــور حســن روحانــي أن الشــعب اإليرانــي العظيــم واإلمــة اإلســالمية سيشــاركون 
هــذا العــام فــي مســيرات يــوم القــدس العالمــي فــي جميــع أنحــاء العالــم بمزيــد مــن التضامــن واالتحــاد دفاعــا عــن الشــعب الفلســطيني 

المظلــوم و تحريــر القــدس الشــريف.
واضــاف: أن الشــعب اإليرانــي العظيــم سيشــارك هــذا العــام أيضــا وبشــكل فاعــل فــي مســيرات يــوم القــدس العالمــي دفاعــا عــن 

الشــعب الفلســطيني الــذي شــرد مــن ارضــه وديــاره منــذ 70 عامــا واليصــال نــداء مظلوميتــه الــى مســامع العالــم.
وفــي البحريــن التــي يعانــي أبناءهــا المريــن مــن الســلطة الطائفيــة الخليفيــة والمحتــل الســعودي - االماراتــي، دشّــنت القــوى 

ــات يــوم لقــدس العالمــي. ــة المعارضــة شــعار فعاليّ ــة البحرنيّ الثوريّ
وحســب موقــع  ائتــالف شــباب ثــورة 14 فبرايــر أطلقــت هــذه القــوى الثوريّــة المعارضــة عنــوان »غايــة الثائريــن« علــى هــذه 
الفعاليّــات، التــي ســتجري فــي مختلــف أرجــاء البحريــن، تمهيــدًا لفعاليّــات يــوم القــدس العالمــيّ فــي الجمعــة األخيــرة مــن شــهر 

ــدس ســره/. ــيّ /ق ــام الخمين ــه اإلم ــذي أعلن ــارك ال رمضــان المب
وفــي اليمــن التــي تعانــي العــدوان الســعودي - الصهيواميركــي منــذ أكثــر مــن 15 شــهراً، يســتعد الشــعب اليمنــي األبــي القامــة 
يــوم القــدس العالمــي، حيــث قالــت شــخصيات يمنيــة إن يــوم القــدس العالمــي هــو يــوم لتوجيــه البوصلــة نحــو العــدو الحقيقــي الــذي 

يســعى إلضعــاف األمــة اإلســالمية فــي كل مــكان فــي العالــم.
ــة واإلســالمية  ــة العربي ــوم بالنســبة لألم ــة هــذا الي ــل أهمي ــن عقي ــة الشــيخ ســهل ب ــة العالم ــز اليمني ــي محافظــة تع ــال مفت فق
عظيمــة ألنهــا تحكــي مــدى الصحــوة اإلســالمية والعربيــة علــى الخارطــة العالميــة فــي وجــه آخــر أنهــا تكشــف األدوات االســتعمارية 

ــه. والعمــالء أمــام العالــم كل
امــا الناشــط السياســي اليمنــي لطــف الجرمــوزي قــال: يجــب أن نتحــرك جميعــا فــي يــوم القــدس العالمــي الــذي يمثــل إعــادة 
ــى  ــذي يســعى فــي كل مــكان مــن العالــم إلضعــاف هــذه األمــة والســيطرة عل ــة باتجــاه العــدو الحقيقــي عــدو األمــة ال ــه البوصل توجي

ــا. مقدراته
مــن جانبــه قــال نائــب وزيــر األوقــاف اليمنــي فــؤاد الناجــي ان يــوم القــدس العالمــي هــو يــوم الوحــدة اإلســالمية لتوجيــه البوصلــة 
نحــو العــدو الواحــد الــذي يشــكل خطــراً علــى كل األمــة كمــا أن هــذا اليــوم هــو يــوم لفضــح المنافقيــن والعمــالء الــذي حرفــوا بوصلــة 

العــداء عــن العــدو اإلســرائيلي إلــى صــدور وأبنائهــم وإخوانهــم المســلمين.
وقــال عضــو اللجنــة الثوريــة اليمنيــة الشــيخ محمــد مفتــاح إن: يــوم القــدس العالمــي هــو مــا تبقــى لهــذه األمــة مــن الجوامــع العمليــة 

الميدانيــة التــي تجمــع النــاس حــول أكبــر مظلوميــة فــي هــذا القــرن، وهــي مظلومية الشــعب الفلســطيني.
مــن جانبهــم دعــا قــادة فــي فصائــل المقاومــة الفلســطينية الشــعوب العربيــة واإلســالمية إلــى احيــاء مناســبة يــوم القــدس العالمــي 
فــي الجمعــة القادمــة. وأكــدت أن احيــاء المناســبة التــي دعــا إليهــا اإلمــام الخمينــي الراحــل /قــدس ســره/ تشــكل فرصــة إلعــالء صــوت 

العــرب والمســليمن بوجــه سياســات التهويــد واالســتئصال التــي يتبعهــا الكيــان اإلســرائيلي.
ونــوه القيــادي فــي حركــة الجهــاد اإلســالمي أحمــد المدلــل أن علــى األمــة اليــوم وفــي يــوم القــدس العالمــي الــذي يحييــه الشــعب 
الفلســطيني والشــعوب العربيــة واإلســالمية أن تعيــد االعتبــار مــن جديــد إلــى القضيــة الفلســطينية وأن تحشــد كل طاقاتهــا مــن أجــل 

تحريــر القــدس وفلســطين.
ــة  ــت الوطني ــك بالثواب ــى التمس ــي عل ــدس العالم ــوم الق ــي ي ــد ف ــوان: نؤك ــماعيل رض ــاس إس ــة حم ــي حرك ــادي ف ــرح القي وص
والفلســطينية، ونؤكــد علــى ضــرورة أن تتحــرك األمــة لنصــرة المســجد األقصــى، خاصــة أنــه يتعــرض لالســتهداف.. ومــا انتفاضــة القــدس 

إال أنهــا للدفــاع عــن المســجد األقصــى.
وأشــار القيــادي فــي الجبهــة الديموقراطيــة لتحريــر فلســطين طــالل أبوظريفــة قائــاًل إن: اإلمــام الخمينــي أطلــق هــذا النــداء لحــث 
ــا تجــاه المســجد  ــف إســرائيل عــن ممارســاتها وإجراءاته ــن أجــل توق ــط م ــن أجــل أوســع حــراك وتحــرك للضغ ــم اإلســالمي م العال

األقصــى ومدينــة القــدس.
وقــال القيــادي فــي حركــة المبــادرة الوطنيــة الفلســطينية نبيــل ديــاب إن: القــدس ومــا تتعــرض لــه مــن انتهــاكات ومحــاوالت تهويــد 

بحاجــة إلــى وحدتنــا وتالحمنــا وإلــى اســتنهاض علــى المســتوى العربــي واإلقليمــي والدولــي.
وأكــد عضــو اللجنــة المركزيــة لحركــة فتــح عبــاس زكــي، أن يــوم القــدس العالمــي مناســبٌة هامــة إليقــاظ األمــة اإلســالمية مــن 
ــد للعــرب والمســلمين والمســيحيين  ــار واســطة العق ــم أعــداءه فاخت ــى أن اإلمــام الخمينــي )رض( أدرك كيــف يؤل ــا، مشــيرًا إل غفلته
ولمعتنقــي الدينــات كلهــا، والتــي تتجســد فــي القــدس، وبقــي نــداؤه خالــدًا، فســنويا تنــزل المالييــن بصــدق للشــوارع لتجــدد موقفهــا 

تجــاه القــدس.
ــاره اإلمــام  ــا اخت ــرق بيــن م ــوم.. ولكــن ف ــا القــدس كل ي ــال محمــود الزهــار إن القــدس فــي فكــر كل المســلمين، ونحــن لدين وق

ــة. ــوم وكل ليل ــوم فــي مقاومــة االحتــالل كل ي ــه الي ــم وبيــن مــا نحــن نفعل ــه العال الخمينــي ليذكــر ب
ونــوه رئيــس الهيئــة اإلســالمية العليــا وخطيــب المســجد األقصــى المبــارك الشــيخ عكرمــة صبــري أن: شــعبنا قــدم مئــات الشــهداء 

والجرحــى وآالف المعتقليــن مــن أجــل إحبــاط المخططــات اإلســرائيلية االحتالليــة.
فيمــا اعتبــر عضــو المكتــب السياســي للجبهــة الديمقراطيــة لتحريــر فلســطين طــالل أبــو ظريفــة، أن دعــوة اإلمــام الخمينــي )قــدس 

اهلل ســره( إلحيــاء يــوم القــدس العالمــي، تمثــل رؤيــًة ثاقبــة تحمــل فــي ثناياهــا الكثيــر.
وقــال: ناهيــك عــن كــون اإلعــالن جــاء بعــد انتصــار الثــورة اإلســالمية اإليرانيــة، وعلــى لســان مفجرهــا اإلمــام الخمينــي )رحمــه اهلل(، 
إال أنــه بحــد ذاتــه يحمــل فــي ثنايــاه مــا يقــرع ناقــوس الخطــر ويُذكــر األمــة بمســؤولياتها وواجباتهــا تجــاه مدينــة القــدس، والمســجد 

األقصى.
الــى ذلــك وجهــت لجنــة احيــاء مراســم يــوم القــدس العالمــي دعــوة إلحيــاء هــذا اليــوم فــي صيــدا بمشــاركة أميــن عــام اتحــاد علمــاء 

المقاومــة، الشــيخ ماهــر حمــود.
وأصــدرت لجنــة احيــاء مراســم يــوم القــدس العالمــي بينــا دعــت فيــه القامــة صــالة موحــدة فــي مســجد القــدس بصيــدا فــي هــذه 

المناســبة.
هــذا واعتبــر أميــن عــام »منتــدى الوحــدة اإلســالمية« الكاتــب والسياســي المصــري كمــال الهلبــاوي، أن الغايــة مــن إحيــاء مراســم 
»يــوم القــدس العالمــي« الــذي أعلنــه اإلمــام الخمينــي )رض( ودعــا إلحيائــه آخــر يــوم جمعــة مــن شــهر رمضــان المبــارك مــن كل عــام، 

هــي أن تبقــى القضيــة الفلســطينية حيــة الــى حيــن الخــالص مــن االحتــالل الصهيونــي.
ــدس اهلل  ــي ق ــام الخمين ــا االم ــا اليه ــي دع ــا«: هــذه المناســبة الت ــي بريطاني ــال الرئيــس المؤســس لـ«الرابطــة اإلســالمية ف  وق
تعالــى روحــه، هــي مناســبة عظيمــة لتذكيــر العالــم العربــي واالســالمي، بــل والعالــم اجمــع بهــذه القضيــة فــي وقــت بــرزت قضايــا اخــرى 
كثيــرة، حتــى تظــل قضيــة فلســطين حيــة فــي القلــوب وحتــى يحيــن موعــد الخــالص مــن االحتــالل البغيــض المجــرم عــن بالدنــا 

وعــن مقدســاتنا.
هــذا وطالــب وزيــر الخارجيــة العراقــي ابراهيــم الجعفــري، االمــة االســالمية بتناســي خالفاتهــا واالمــور الجانبيــة وتكثيــف الجهــود 

المشــتركة وتعاضــد المســلمين وتوحيــد صفوفهــم فــي يــوم القــدس العالمــي.
ــا  ــم مصالحه ــي ته ــن الت ــل العناوي ــة االســالمية وجع ــوف االم ــد صف ــدس العالمــي هــي توحي ــوم الق ــي ي واضــاف: ان رســالتنا ف

ــا” ــف جهوده ــات وتكث ــى الخالف ــة، وتتناس ــور الجانبي ــى االم ــة عل ــتركة متقدم ــا المش ومخاطره
ــوم القــدس العالمــي  ــي مناســبة ذكــرى ي ــه وف ــدالوي أن ولفــت عضــو الحــزب الديموقراطــي الكردســتاني العراقــي صبحــي المن

ــي جــرت بحــق الشــعب الفلســطيني.« »نســتذكر المآســي واآلالم الت
وشــدد الناطــق الرســمي باســم الحركــة اإلســالمية الكردســتانية فــي العــراق عبــداهلل حســن الــوردي علــى أن: إحيــاء يــوم القــدس 

العالمــي واجــب دينــي ووطنــي علــى كافــة المســلمين، واالهتمــام بهــذا اليــوم، ألن القــدس جــزء ال يتجــزأ مــن األمــة اإلســالمية.
فيمــا دعــا احمــد قــدو عضــو البرلمــان العراقــي، الــدول العربيــة واالســالمية الــى تلبيــة النــداء المقــدس والكبيــر لتحريــر القــدس 
الحبيبــة مــن دنــس االحتــالل الصهيونــي فــي يــوم القــدس العالمــي، مؤكــدا انــه اليــوم الــذي تتوحــد فيــه كلمــة المســلمين فــي عمــوم 

ارجــاء العالــم وتهتــف فيــه حناجــر المســلمين رافضــة كل انــواع التجــاوز واالحتــالل ومصــادرة حقــوق المســلمين او التجــاوز عليهــا .
وفــي ايــران دعــت جمعيــة الدفــاع عــن الشــعب الفلســطيني الشــعب االيرانــي للمشــاركة الملحميــة فــي مســيرات يــوم القــدس 

العالمــي واســتعراض عزيمــة االمــة فــي مســيرتها الشــامخة.
واعتبــرت دعــم فلســطين والبرائــة مــن الصهيونيــة والكيــان االســرائيلي مســؤولية مســتمرة وعامــة ،ومادامــت فلســطين محتلــة 

مــن قبــل الغــدة الســرطانية االســرائيلية فانــه اليجــوز افــراغ ســاحة دعــم فلســطين ومواجهــة الكيــان االســرائيلي.
كمــا دعــا المرجــع الدينــي آيــة اهلل الشــيخ ناصــر مــكارم شــيرازي للمشــاركة فــي تظاهــرات يــوم القــدس العالمــي بالنظــر للظــروف 

الســائدة فــي العالــم ومــن اجــل ان يتعــرف جيــل شــبابنا علــى قضيــة المســجد االقصــى واحتــالل فلســطين.
واصــدر المجمــع العالمــي للتقريــب بيــن المذاهــب االســالمية بيانــا بمناســبة يــوم القــدس العالمــي الــذي يصــادف آخــر جمعــة مــن 

شــهر رمضــان المبــارك، اكــد فيــه ان احتــالل فلســطين كان تمهيــدا لفــرض الهيمنــة الصهيونيــة علــى مقــدرات المســلمين .


