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طهران: البد من إنهاء..تتمة
ــي  ــوث أألمم ــد اســتقباله المبع ــن بع ــس للصحفيي ــه أم ــي حديث ــري انصــاري ف واضــاف جاب
لليمــن ولــد الشــيخ احمــد، لقــد اجرينــا محادثــات طيبــة وبنــاءة مــع المبعــوث األممــي إلــى اليمــن 
إســماعيل ولــد الشــيخ أحمــد، وقــال: هــو يســعى الــى تفعيــل الظــروف الحاليــة لحــل هــذه األزمــة 
بالطــرق السياســية، وزيارتــه الــى طهــران فــي اطــار الحــل السياســي لهــذه األزمــة ومــن المقــرر ان 

يجــري مشــاورات مــع المســؤولين االيرانييــن.
ــد الشــيخ ايضــا عــددا اخــرا مــن دول المنطقــة  وصــرح انــه وفــي اطــار نفــس الموضــوع زار ول
ــران أكــدت  ــة االســالمية فــي اي ــال ان الجمهوري لدعــم الحــل السياســي لألزمــة فــي اليمــن، وق
ــات  ــي األزم ــا ف ــة كم ــذه األزم ــكريا له ــل عس ــه الح ــن، ان ــي اليم ــة ف ــى لألزم ــة االول ــذ الوهل ومن
المشــابهة االخــرى فــي المنطقــة، ويتعيــن تســوية هــذه االزمــة بالطــرق السياســية واجــراء 

المحادثــات المباشــرة بيــن الطرفيــن المتنازعيــن والرجــوع الــى اراء الشــعب اليمنــي.
واشــار جابــري انصــاري الــى اهميــة الهدنــة وانهــاء النــزاع والحصــار فــي اليمــن، وقــال ان 
الحصــار المفــروض علــى اليمــن والمشــاكل الناتجــة عنــه ، افضــى الــى انتشــار االمــراض واالوبئــة 

ــة. المختلف
ــي  ــوث األمم ــام المبع ــى انجــاح مه ــران تســعى ال ــان طه ــة، ب ــر الخارجي وصــرح مســاعد وزي

ــار. ــذا االط ــي ه ــة ف ــة األممي ــود المنظم ــم جه ــن وتدع ــي اليم ــة ف لالســراع بحــل االزم
وأكــد جابــري انصــاري ان ايــران تدعــم جهــود األمــم المتحــدة للحــل السياســي لالزمــة فــي 
اطــار المبــادئ واالطــر االساســية، منوهــا الــى وجــود تفاهــم كلــي بيــن ايــران واألمــم المتحــدة بهــذا 
ــم  ــادرة األم ــي ظــل مب ــة ف ــة لحــل االزم ــود الدولي ــة النجــاح الجه ــد االرضي ــل بتمهي الشــان، ونأم

المتحــدة ومــع االخــذ بنظــر االعتبــار جميــع الجوانــب لهــذا الموضــوع .
وقــال مســاعد وزيــر الخارجيــة ان االســراع بانهــاء االزمــة فــي اليمــن بمثابــة االســراع بانهــاء 
ــع االخــذ بنظــر  ــم المتحــدة م ــن األم ــان تتمك ــا سنســعى ب ــي اليمــن، وانن ــة االنســانية ف الكارث
االعتبــار الحقائــق الســائدة ومطاليــب الشــعب اليمنــي، باســترجاع الثقــة المفقــودة واعــادة قطــار 

الســالم فــي المنطقــة .
فــي هــذا االطــار قــال المبعــوث الخــاص لالميــن العــام لمنظمــة االمــم المتحــدة فــي الشــان 

اليمنــي اســماعيل ولــد الشــيخ احمــد مــرة اخــرى بــان ال حــل عســكريا الزمــة اليمــن.
واعــرب ولــد الشــيخ فــي حديثــه للصحفييــن بعــد لقائــه جابــري انصــاري، عــن ســروره لزيارتــه 
الــى ايــران وثمــن دعــم ايــران الرســاء الســالم واالســتقرار فــي اليمــن مؤكــدا بــان ال حــل عســكريا 

الزمــة اليمــن.
واكــد المبعــوث الخــاص لالميــن العــام لمنظمــة االمــم المتحــدة فــي الشــان اليمنــي، علــى 
الحــل السياســي لالزمــة، موضحــا بــان زيارتــه الــى ايــران واللقــاء مــع جابــري انصــاري تاتــي فــي 

هــذا االطــار.
وفــي الــرد علــى ســؤال حــول المشــروع االميركــي لنشــر فيــروس الكوليــرا فــي اليمــن بصــورة 
متعمــدة وفيمــا ان كانــت منظمــة االمــم المتحــدة قــد درســت هــذا الموضــوع ام ال، قــال مــن دون 
الــرد علــى الســؤال: اننــي ال اقــول بــان االزمــة الراهنــة فــي اليمــن ازمــة ال ســابق لهــا ولكــن الشــك 
بــان هــذه الحــرب قــد خلقــت اوضاعــا انســانية وصحيــة صعبــة فيــه وان رواتــب موظفــي القطاعــات 

الصحيــة والطبيــة ال تســدد، لــذا فــان كل هــذه االمــور ادت الــى الكارثــة الراهنــة فــي اليمــن.
وتابــع قائــال، اننــي اتولــى منــذ اكثــر مــن 4 اعــوام مســؤولية تنســيق الشــؤون االنســانية فــي 
اليمــن ولقــد حــذرت منــذ ذلــك الحيــن لغايــة االن مــن حــدوث كارثــة وبــاء الكوليــرا فــي اليمــن، اذ 
ان الظــروف كانــت قــد توفــرت لظهــور مثــل هــذه االمــراض وان نتيجــة ذلــك هــي الكارثــة الراهنــة 

التــي نشــهدها االن.
واكــد مــرة اخــرى بــان الحــل السياســي الفــوري هــو الطريــق لحــل لجميــع هــذه القضايــا ومنهــا 

تفشــي الكوليــرا والكارثــة االنســانية الحاصلــة.
وفــي الــرد علــى ســؤال حــول العراقيــل التــي تختلقهــا الســعودية وتحالفهــا العربــي امــام وصــول 
ــد  ــم المتحــدة ال تري ــي، وهــل ان االم ــى الشــعب اليمن ــة ال ــا االدوي المســاعدات االنســانية ومنه
اتخــاذ اجــراء قانونــي ضــد الســعودية فــي هــذا المجــال، قــال، ان مــن ضمــن االمــور التــي نهتــم بهــا 
فــي الوقــت الحاضــر هــو وصــول المســاعدات االنســانية الــى جميــع مناطــق اليمــن اال ان هنالــك 
مصاعــب فــي مجــال نقــل المســاعدات الغذائيــة وغيرهــا الــى مختلــف مناطــق اليمــن ومنهــا تعــز.

ــر مــن 18  ــي الوقــت الحاضــر وان اكث ــي ف ــن يمن ــان خطــر المجاعــة يهــدد 7 ماليي واوضــح ب
ــة. ــى مســاعدات انســانية عاجل ــون شــخص هــم االن بحاجــة ال ملي

وتابــع ولــد الشــيخ، اننــي اغتنــم هــذه الفرصــة الدعــو مــن هنــا الســتئناف عمــل مطــار صنعــاء 
خاصــة مــن اجــل الشــؤون االنســانية ومنهــا نقــل المرضــى وســفر عامــة النــاس ومنهــم الطلبــة 

الجامعيــون.
واعتبــر اعــادة افتتــاح مطــار صنعــاء خطــوة ضروريــة واضــاف، اننــا نســعى فــي الوقــت الحاضــر 

العــادة افتتــاح هــذا المطــار لتســهيل عمليــة النقــل.

تصنيعنا العسكري يزود..تتمة
واشــار قائــد قاعــدة الشــهيد بابائــي الجويــة الــى ان مقاتــالت 14F-  و 4F-  لديهــا القــدرة علــى 

خــوض االشــتباكات البحريــة.
ولفــت الــى خطــط تصنيــع طائــرات شــبح مــن الجيــل الخامــس فــي وزارة الدفــاع، وقــال: ان 

جــدول االعمــال يتضمــن القــدرة علــى اعتــراض طائــرات الشــبح.
واشــار الــى تطويــر منظومــة رادار 14F- بالتعــاون مــع جامعــات البــالد، مضيفــا: ان التهديــدات 

الحدوديــة ســيتم اعتراضهــا بواســطة رادار F-14 فضــال عــن وجــود منظومــات الدفــاع الجــوي.
واكــد ان مقاتــالت14F- لديهــا القــدرة علــى اجــراء عمليــات الجــو - ارض اكثــر مــن بقيــة 

المقاتــالت، ومازالــت تقــوم لحــد اآلن بــدور آواكــس صغيــرة.

اليمن يستهدف بارجة..تتمة
 تجمعــات مرتزقــة العــدوان الســعودي بمديريــة خــب والشــعف بمحافظــة الجــوف شــمالي 

اليمــن، مــا ادى الــى ســقوط قتلــى وجرحــى بصفوفهــم.
ــات  ــة تجمع ــف المدفعي ــزال 2« وقذائ ــة بصــاروخ »زل ــة اليمني ــوة الصاروخي ــا اســتهدفت الق كم
للمرتزقــة شــرق منفــذ علــب بعســير موقعــة اعــدادا كبيــرة مــن القتلــى والجرحــى فــي صفوفهــم.

وكشــف المصــدر العســكري اليمنــي عــن مقتــل وإصابــة أعــداد كبيــرة مــن المرتزقــة بينهــم 
ــب  ــة خ ــة بمديري ــة العقب ــفل منطق ــم أس ــى مواقعه ــة عل ــوات اليمني ــي للق ــوم نوع ــادات بهج قي

والشــعف بالجــوف.
هــذا وهاجمــت قــوات الجيــش اليمنــي واللجــان الشــعبية مواقــع مرتزقــة العــدوان الســعودي 
فــي نوفــان وتبــة الوليــد والجســيمة فــي قيفــة وفــي بــالد الظهــره بمديريــة ذي ناعــم بمحافظــة 

البيضــاء وأوقعــت قتلــى وجرحــى فــي صفوفهــم.
وفــي محافظــة تعــز نفــذت القــوات اليمنيــة هجومــا مباغتــا علــى مواقــع المرتزقــة فــي األربعيــن 

والمواقــع المجــاورة وكبدتهــم خســائر كبيــرة.
وأفشــلت القــوات اليمنيــة محاولــة تســلل لمرتزقــة العــدوان باتجــاه الكنــدي فــي التشــريفات 

وأوقعــت خســائر فــي األرواح. 
هــذا وأكــدت القــوات المســلحة اإلماراتيــة المحتلــة، مقتــل أربعــة مــن جنودهــا فــي اليمــن حيــن 

ارتطمــت طائرتهــم الهليكوبتــر بــاألرض أثنــاء هبوطهــا اضطراريــا بعــد إصابتهــا بخلــل فنــي.
وحســب »رويتــرز« ونقــال عــن القيــادة العامــة للقــوات المســلحة قولهــا إن الجنــود لقــوا حتفهــم 

»أثنــاء تأديتهــم لمهمتهــم االعتياديــة فــي محافظــة شــبوة باليمــن«.
مصــدر عســكري يمنــي أوضــح لصحيفتنــا، أن طائــرة نــوع بــالك هــوك تابعــة لقــوات العــدوان 
علــى متنهــا ســتة ضبــاط إماراتييــن ســقطت فــي وادي عمقيــل بمديريــة الروضــة ومصــرع اثنيــن 

مــن طاقمهــا فــي ظــروف غامضــة.
دوليــًا، أكــدت األمــم المتحــدة أنهــا ليســت مســؤولة عــن إدارة مطــار العاصمــة اليمنيــة صنعــاء، 

رافضــة دعــوة مــن التحالــف الســعودي للقيــام بذلــك.
وكانــت وكالــة األنبــاء الســعودية ذكــرت أن التحالــف طلــب مــن المنظمــة الدوليــة يــوم 

الهــارب هــادي(. الرئيــس  )الخــارج عــن ســيطرة  العاصمــة  إدارة مطــار  الخميــس 
وناشــد ســتيفان دوجاريــك المتحــدث باســم األمــم المتحــدة األطــراف المتحاربــة إلــى الســماح 

بدخــول المســاعدات اإلنســانية مــن المنافــذ بمــا فيهــا المطــار.
وقــال دوجاريــك للصحفييــن »)المطــار( ليــس تحــت إشــراف األمــم المتحــدة. يتحمــل أطــراف 
الصــراع مســؤولية ضمــان حمايــة المدنييــن ووصولهــم للمســاعدات اإلنســانية بمــا فيهــا اســتخدام 

المجــال الجــوي والمطــار”.

فيسك: التحالف األميركي..تتمة
ولفــت الكاتــب إلــى أن أيــوب كارا وزيــر االتصــاالت اإلســرائيلي، يــرى فــي قــرار غلــق  مكتــب 
الجزيــرة بإســرائيل "كفرصــة لزيــادة موضوعيــة القنــوات الموجــودة فــي إســرائيل" أو بمعنــى آخــر 

إخضــاع تلــك القنــوات للســلطات اإلســرائيلية". 
ويــرى "فيســك" أن تغطيــة قنــاة "الجزيــرة" لألوضــاع فــي الكيــان االســرائيلي مثيــرة للشــفقة، 
وتــدور حــول تملــق وتــودد للدولــة العبريــة، األمــر الــذي ظهــر جليًــا بعــد أن أبــدت مذيعــة فــي القنــاة 
القطريــة تعازيهــا للمتحــدث باســم الحكومــة اإلســرائيلية علــى الهــواء مباشــرة، عقــب وفــاة رئيــس 
الــوزراء اإلســرائيلي األســبق "أرييــل شــارون" والمتســبب فــي قتــل نحــو ألــف و700 فلســطيني فــي 

مجــزرة صبــرا وشــاتيال عــام 1982. 
وأبــدى الكاتــب تعجبــه مــن تلــك األســباب متســائاًل "هــل أصبحــت "إســرائيل" تأخــذ دروسًــا 
ــة  ــدول العربيــة؟، مؤكــدًا أنــه مــن الممكــن أن يحــدث هــذا، ففــي حال فــي حريــة اإلعــالم مــن ال

التحالــف غيــر المكتــوب بيــن الســعودية و"إســرائيل"، فــإن كل الخيــارات متاحــة. 
ونــوه بأنــه بعــد اتهــام "إســرائيل" للجزيــرة بدعــم اإلرهــاب، يجــب أن نتســاءل أواًل، لمــاذا 
ــات اإلســالمية الســنية  ــر الجماع ــا ألكث ــا وأمواله ــاون الســنية مقاتليه ــس التع صــدرت دول مجل
شراســة فــي المنطقــة؟ ولمــاذا ال توجــه "إســرائيل" مدافعهــا لتلــك الجماعــات.. بــل إنهــا فتحــت 
مستشــفياتها الســتقبال مقاتلــي جبهــة النصــرة أو يمكــن تســميتها "تنظيــم القاعــدة"، وفــي الوقــت 

نفســه تهاجــم حــزب اهلل؟ 
وشــدد: ال يجــب أن ننســى أن أميــركا ورئيســها )المخبــول( وإدارتــه الغريبــة، جــزء مــن هــذا 
التحالــف الســعودي - االســرائيلي المضــاد للشــيعة، فصفقــة األســلحة األميركيــة للســعودية بقيمــة 
350 مليــار دوالر، وعدائــه اليــران وكراهيتــه الواضحــة للصحــف العالميــة والقنــوات التلفزيونيــة 

تجعلــه جــزءا ال يتجــزأ مــن هــذا التحالــف. 
ويرجــع هــذا التحالــف األميركــي - الســعودي - اإلســرائيلي لعهــد الرئيــس األميركــي األســبق 
"جــورج بــوش"، والــذي كان يكــره إيــران أيضًــا، وتــودد للســعودية، كمــا تحــدث مــع رئيــس الــوزراء 
البريطانــي األســبق تونــي بليــر عــن قصــف مقــر قنــاة "الجزيــرة" فــي قطــر، إضافــة الــى مســاعدته 

لعائلــة "بــن الدن" للهــرب مــن أميــركا بعــد هجمــات 11 ســبتمبر. 
وأكــد "فيســك" أن تلــك الكراهيــة للحقيقــة ومحاولــة إخفائهــا ال عالقــة لهــا بالشــعوب، ولكنهــا 
مرتبطــة بحكومــات تلــك الــدول، فنتنياهــو يريــد اغــالق مكتــب "الجزيــرة" فــي القــدس المحتلــة، 
وولــي العهــد الســعودي يرغــب فــي اغــالق مكاتــب "الجزيــرة" فــي قطــر، وجــورج بــوش هــو مــن 

قصــف مكاتــب الجزيــرة فــي العــراق وأفغانســتان. 
وحســب فيســك، قــررت تيريــزا مــاي رئيســة الــوزراء البريطانيــة إخفــاء تقاريــر حكوميــة عــن 
تمويــل اإلرهــاب، إرضــاًء للســعوديين، كمــا فعــل تونــي بليــر منــذ عشــر ســنوات عندمــا أمــر بإيقــاف 

تحقيقــات الشــرطة عــن رشــوة الســعودية شــركة بريطانيــة متخصصــة فــي إنتــاج الســالح .

الشيخ الصالح: تهجير..تتمة
وعــن االســباب األخــرى للهجــوم الدمــوي المســتمر علــى العواميــة منــذ أكثــر مــن ثــالث أشــهر 
قــال: أن الســلطات تســتهدف بهجومهــا هــذا إســكات كل فكــر دينــي خالــص يحمــل النــاس 
المســؤولية والقضــاء علــى رمزيــة الشــيخ الشــهيد النمــر مــن خــالل تدميــر بلدتــه وحوزتــه، عــالوة 
ــي الشــرق  ــر وقــف شــيعي ف ــزارع الرامــس وهــي أكب ــى م ــى طمــع الســلطات بالســيطرة عل عل

األوســط حيــث تــم إكتشــاف مخزونــات نفطيــة هائلــة فيهــا مؤخــراً.
ودعــا الشــيخ الصالــح فــي ختــام حديثــه المؤمنيــن الــى التضامــن مــع مظلوميــة إخواننــا فــي 
العواميــة مــن خــالل كل وســيلة متاحــة ســيما فــي مواقــع التواصــل اإلجتماعــي مبينــًا أهميــة بــث 
األمــل فــي المجاهديــن هنــاك مــن خــالل هــذا التضامــن حيــث أن التجــاوب مــع نبــض األمــة مــن 

صفــات المؤمنيــن الحقيقييــن.
ــة  ــوات الخاص ــل الق ــن قب ــديدًا م ــارًا ش ــي حص ــف تعان ــي القطي ــة ف ــة العوامي ــر أن مدين يذك
الســعودية إختتمتــه قبــل ايــام بتهجيــر غالبيــة أهالــي المنطقــة وإســتباحة مســاجدها وحســينياتها  

وســط شــعارات طائفيــة تحمــل الكــره ألبنــاء المذهــب الشــيعي.

فريق الحرس والجيش..تتمة
واســتطاع فريــق حــرس الثــورة اإلســالمية احتــالل المركــز الثالــث عالميــا متأخــرا عــن الصيــن 
ــذي  ــي اّل ــق الروس ــن الفري ــا ع ــا، ومتقدم ــي تباع ــز األول والثان ــا المرك ــان حققت ــتان اللت وأوزبكس

احتــل المركــز الرابــع.
ويشــارك 23 فريقــا مــن مختلــف دول العالــم فــي منافســات األلعــاب العســكرية الدوليــة فــي 
روســيا، وتنقســم هــذه المنافســات علــى 28 مجــاال فــي مختلــف العلــوم والمهــارات العســكرية.

المالكي: الموقف البطولي..تتمة
 هــب فيــه شــبابنا مســتجيبين لنــداء الوطــن والمرجعيــة العليــا لمواجهــًة أشــرس وأقــذر 
ــة إرهابيــة تعــرض لهــا الوطــن، وقدّمــوا علــى مســرح الكرامــة أرواح طاهــرة واســتطاعوا أن  موجً

ــا«. ــع خلفه ــف الجمي ــراق مــن هجمــة وق ــذوا الع ينق
وأضــاف »قلنــا ســابقا أن اإلرهــاب استشــرى والبــد مــن حــرب عالميــة ثالثــة عليــه، لكــن 
لألســف لــم تؤخــذ هــذه الكلمــة مأخــذ الجــد وكان الكثيــر يتصــور أنهــا هجمــة لالنتقــام مــن حالــة 
أو وضــع سياســي معيــن حصــل بعــد ســقوط البعــث، لكــن فاتهــم بــان اإلرهــاب ريــح نتنــة قابلــة 
لالنتشــار ال تحدهــا حــدود، ووقفــوا يتفرجــون علينــا بــل يشــمتون ِبنَــا وَلــم يحركــوا ســاكنا، حتــى 
إذا انتشــر اإلرهــاب فــي مختلــف نطــاق العالــم مــن أوروبــا، وأمريــكا والــدول العربيــة والمحيطــة فــي 

العــراق حتــى أدركــوا أنهــم هدفــا لإلرهــاب فتحركــوا«.
ــي يحــاول  ــة الت ــة الطائفي ــداء ومواجه ــي، الشــباب بـ«الوعــي لمخططــات األع ــب المالك وطال
األعــداء إثارتهــا بيــن أبنــاء المجتمــع«، موضحــا أن »داعــش اإلرهابــي ثمــرة ســيئة ألفــكار منحرفــة 
ومناهــج تكفيريــة وطائفيــة، لذلــك نريــد أن نبــدأ حياتنــا بعيــدا عــن التمييــز بيــن عراقــي وآخــر، وان 

ال ننتفــض إال للعــراق وللمجتمــع العراقــي«.
ــن  ــي محاســبة كل م ــوم الوطــن، وينبغ ــل هم ــي وحم ــق الخــط الوطن ــم بتعمي ــع »عليك وتاب
ــى  ــون ال يتجــاوز احــد عل ــة مؤسســات وقان ــد دول ــا »نري ــه للخطــر«، مضيف ــرّض وحــدة أبنائ يع

ــة«. ــة الدول ــكا لحرم ــون هت ــى القان ــاوز عل ــتورها الن التج ــا أو دس هيبته
ــل األمــم المتحــدة، ويصــادف 12  ــة مــن قب ــوم للتوعي ــوم العالمــي للشــباب هــو ي ــر أن الي يذك
ــة  ــا الثقافي ــة مــن القضاي ــى مجموعــة معين ــاه إل ــه هــو لفــت االنتب آب مــن كل عــام، والغــرض من

ــة. ــؤون الدولي ــة للش والقانوني
مــن جانبــه وصــف عضــو لجنــة األمــن والدفــاع فــي البرلمــان العراقــي، إســكندر وتــوت، القواعــد 
ــش«  ــة »داع ــتغالل لورق ــراق واس ــى الع ــاف عل ــا التف ــا بأنه ــاءات داخله ــة اإلنش ــة وطبيع األميركي

للعــودة مجــددًا ولبقــاء طويــل األمــد فــي هــذا البلــد.
وأوضــح أن »البرلمــان طالــب الحكومــة العراقيــة بتفســيرات واضحــة حــول تلــك القواعــد 
والغــرض مــن أعمــال التطويــر فيهــا مــن قبــل األميركييــن وبنــاء منشــآت إضافيــة داخلهــا وحــول 
ــة  ــي العراقي ــة لألراض ــوات األميركي ــادرة الق ــرورة مغ ــى »ض ــدد عل ــراق«. وش ــي الع ــا ف ــدة بقائه م

ــن«. ــت ممك بأســرع وق
بــدوره اكــد االميــن العــام لمنظمــة بــدر هــادي العامــري ان االنتصــارات فــي تحريــر مــدن العــراق 

تؤكــد القــدرة الوطنيــة علــى البنــاء ومحاربــة الفســاد.
وبحســب بيــان  للمكتــب االعالمــي لمنظمــة بــدر :« ان العامــري وخــالل لقــاء تنظيمــي مــع 
كــوادر منظمــة بــدر امــس الســبت اســتعرض التطــورات العامــة فــي العــراق ال ســيما السياســية 

واالمنيــة فضــال عــن الملفــات التنظيميــة لبــدر«.  وشــدد العامــري قائــال :« ان مــن يخلــق اليــأس 
فــي نفــوس العراقييــن فهــو خائــن«.  

مــن جهــة اخــرى اكــدت وزارة الدفــاع اســتيالء االســتخبارات العســكرية علــى مســتودع الخزين 
الســتراتيجي ألســلحة »داعــش« فــي الســاحل الغربــي لمدينــة الموصل.

ــات اســتخباراتية  ــى معلوم ــه اســتنادا إل ــا امــس  الســبت :« ان ــان له ــي بي ــوزارة ف ــرت ال وذك
دقيقــة وبجهــود كبيــرة وعمليــات اســتباقية، نفــذت قــوة مــن االســتخبارات العســكرية واجبــا فــي 

ــة الموصــل ». ــي لمدين ــب الغرب ــة مشــيرفة بالجان منطق
وأوضحــت :« أن قــوات االســتخبارات العســكرية تمكنــت خــالل الواجــب مــن االســتيالء علــى 
ــذي  ــي )داعــش( وال ــاد  ارهابي ــن الســتراتيجي ألســلحة وعت ــل الخزي مســتودع ضخــم جــدا يمث

يحتــوي علــى مئــات األســلحة الخفيفــة والمتوســطة وأنــواع مختلفــة مــن العتــاد ».   
مــن جهتهــا  اتهمــت النائبــة عــن محافظــة نينــوى نهلــة الهبابــي, الســبت , كردســتان 
ــي الموصــل, مشــيرة  ــي انشــاء عــدد مــن القواعــد العســكرية ف بمســاعدة الجيــش االمريكــي ف
إلــى أن القــوات االمريكيــة تحــاول زيــادة عــدد قواعدهــا العســكرية الســتغاللها فــي الضغــط علــى 

ــات  ــدة ملف ــة بع ــة العراقي الحكوم
 وقالــت الهبابــي فــي تصريــح صحفــي ، إن  “قــوات البيشــمركة هــي مــن تســيطر علــى مناطــق 
زمــار والمناطــق المحيطــة بتلعفــر وهــي مــن دعمــت القــوات االمريكيــة بانشــاء عــدد مــن القواعــد 
العســكرية لغــرض الضغــط علــى الحكومــة العراقيــة بعــدة ملفــات ابرزهــا اســتقالل االقليــم ومصيــر 

المناطــق المتنــازع عليهــا”.
 وأضافــت ان “الجانــب االمريكــي يســعى لزيــادة اعــداد قواعــده العســكرية فــي الموصــل 

والمحافظــات المحــررة االخــرى لغــرض ســرقة النصــر العراقــي”.
وابــدت الهابــي اســتغرابها مــن “ســكوت الحكومــة العراقيــة عــن انشــاء قاعــدة عســكرية قــرب 

تلعفــر بالتزامــن مــع االســتعداد العســكرية لتحريرهــا مــن قبــل القــوات االمنيــة العراقيــة”.

العقوبات االميركية الجديدة..تتمة
 عشــرات المكاســب نقــداً، فيمــا عرقلــوا برنامجنــا النــووي، ومــع ذلــك اضافــوا عقوبــات جديــدة. 
ولــو دققنــا لشــاهدنا بــان الخصــم قــد اســتحضر هــذه االثنينيــة اليــوم مــع مالحظــة تبــادل المحــاور 
ــوق الخــداع  ــا، لينفــخ فــي ب ــدار العســكري لبلدن ــال محــور االقت ــات قب حيــن اعمــل محــور العقوب
معلنــًا انــه اذا اردتــم التخلــص مــن العقوبــات الجديــدة واســماها » العقوبــات االم« فينبغــي 
التخلــص مــن االقتــدار العســكري واالقليمــي. اي وحســب مــا تفضــل بــه ســماحة قائــد الثــورة: ان 

نتحــول الــى لقمــة ســائغة للســلط!
ــدروب  ــا ان نحــذر مــن ال وفــي جانــب آخــر مــن حديثــه، يقــول االســتاذ شــريعتمداري: وعلين
ــاع بالخصــم بتشــويش  ــم والتــي اشــبه بالقنابــل الدخانيــة، اذ تســتعمل لاليق الفرعيــة للخص
ــاق النــووي بذريعــة  ــركا باالنســحاب مــن االتف ــًا: فاصــرار امي ــه التصويــب. مضيف ــة وال يمكن الرؤي
اخــالل ايــران بــروح االتفــاق، هــو بمثابــة قنبلــة دخانيــة كــي نتمســك نحــن باالتفــاق، اذ ان 
انســحابنا مــن خطــة العمــل  المشــترك يعتبــر كابوســًا الميــركا، فهــي تســتفيد مــن خطــة العمــل 
المشــترك كآليــة لفــرض مطالبهــا، واذا انســحبنا مــن االتفــاق ســتنفلت هــذه اآلليــة مــن يــد اميــركا، 
وهــو كابــوس اميــركا الــذي يخلــط عليــه االوراق ويغلــق عليــه بــاب فــرض امالءاتــه. علــى ســبيل 
ــا، واعتمــادًا علــى خطــة العمــل  ــال، يســتعرض ترامــب الئحــة مــن المراكــز العســكرية لبلدن المث
المشــترك وبذريعــة. الشــك ان فيهــا نشــاطات نوويــة فهــو يطالــب بفحــص دقيــق لهــذه المراكــز. 
فقبــل يوميــن كتبــت »فاريــن افــرز« االميركيــة مــن خــالل تحليــل دقيــق، مــا نــروم التوصــل اليــه 
عــن طريــق المفاوضــات فــي زعزعــة ايــران، لــم نكــن لنتوصــل اليــه عــن طريــق اغتيــال مســؤولين 
ايرانييــن رفيعــي المســتوى. او مــا افادتــه امــس الواشــنطن بوســت، بانــه باســتخدام اميــركا 

لخطــة العمــل المشــترك تتمكــن ان تضغــط علــى ايــران فــي جميــع المجــاالت0
ــرب او  ــا الح ــة »ام ــرح االثنيني ــرب بط ــل الح ــن ظ ــعب م ــة الش ــريعتمداري: ان اخاف ــال ش وق
انتخــاب المرشــح الكذائــي لرئاســة الجمهوريــة« يمثــل مصداقــا آخــر لنفــس الخدعــة، هــذا فــي 
الوقــت الــذي جربــت اميــركا مــرة خــالل الدفــاع المقــدس للخيــار العســكري ضــد ايــران، وفشــلت 
حينهــا، فيمــا اليــوم تتمتــع الجمهوريــة االســالمية االيرانيــة بقــدرات عســكرية ال تقــارن بمــا كانــت 

عليــه ايــام الدفــاع المقــدس، فيمــا تعانــي اميــركا اليــوم ضعفــًا وفشــاًل متالحقــًا فــي المنطقــة.
ــران، وهــو مــا  ــى انــه اضافــة للقــدرة العســكرية الي وشــدد االســتاذ حســين شــريعتمداري، عل
اختبرتــه اميــركا فــي الحــروب بالوكالــة كحــرب الـــ 33 يومــًا فــي لبنــان وحــرب الـــ 22 يومــًا فــي غــزة 
ــة  ــي مواجه ــركا ف ــاط ضعــف امي ــك مــن نق ــر كذل ــان اســرائيل تعتب ــراق و...، ف ــي ســورية والع وف
ايــران. اذ ان اســرائيل بمثابــة رهينــة لنــا حيــن تهاجمنــا اميــركا عســكريًا، اذ حســب قائــد الثــورة، 

حينهــا سنســوي »حيفــا« و »تــل ابيــب« بالتــراب.
وقــال شــريعتمداري: ان واحــدة مــن مصاديــق الحركــة فــي مســار الشــهداء، االبقــاء علــى العلــم 
مرفوعــًا واالصــرار علــى المواقــف الثوريــة. وينبغــي ان ال تتوجــس حــزب اهلل مــن الهجمــات 

ــا.   ــا بكامــل قدراته ــى مواقفه ــًا، وان تصــر عل ــة لهــذا وذاك ادنــى قلق االعالمي

كوريا الشمالية تحشد ماليين المتطوعين 
للتصدي ألمريكا

ــن اســتعدادهم  ــوا ع ــا أعرب ــن مواطنيه ــون م ــا الشــمالية أن نحــو 3,5 ملي ــت كوري وكاالت:- أعلن
ــغ  ــغ يان ــدة ضــد بيون ــة الجدي ــات األممي ــة التصــدي للعقوب للتطــوع لالنضمــام للقــوات المســلحة بغي

ــات المتحــدة. ــال الوالي وقت
ــال  ــم عم ــن، وه ــؤالء المتطوعي ــأن ه ــبت ب ــس الس ــمية ام ــينمون" الرس ــغ س ــة "رودون ــادت صحيف وأف
وموظفــون فــي الحــزب الحاكــم وعســكريون متقاعــدون، أكــدوا أنهــم مســتعدون لالنضمــام أو إعــادة االنضمــام 
إلــى صفــوف الجيــش الشــعبي الكــوري، علــى خلفيــة نشــر وكالــة األنبــاء المركزيــة الكوريــة، االثنيــن الماضي، 

بيانــا يديــن بشــدة العقوبــات الجديــدة التــي صــادق عليــه باإلجمــاع مجلــس األمــن الدولــي.
تجــدر اإلشــارة إلــى أن األوضــاع المعقــدة أصــال حــول كوريــا الشــمالية أصبحــت علــى وشــك أن تــؤدي 
ــي  ــك ف ــنطن، وذل ــغ وواش ــغ يان ــن بيون ــة بي ــدات الناري ــادل التهدي ــة تب ــى خلفي ــلح عل ــراع مس ــوب ص لنش
وقــت أحــرزت فيــه كوريــا الشــمالية تقدمــا ملحوظــا فــي تطويــر برنامجهــا الصاروخــي الباليســتي، ممــا أتــاح 

ــات المتحــدة. ــى اســتهداف الوالي ــادرة عل ــخ ق لســلطاتها اإلعــالن عــن امتالكهــا صواري

وفاة مستشار وزير النقل المصري بعد حادثة 
تصادم القطارين!

لشــؤون  المصــري  النقــل  وزيــر  الســيد، مستشــار  المهنــدس مصطفــى  توفــي  وكاالت:- 
الصيانــة بالســكة الحديــد، إثــر إصابتــه بغيبوبــة، عقــب مشــاهدته ضحايــا حــادث تصــادم قطــاري 

اإلســكندرية.
وقالــت مصــادر إن مستشــار وزيــر النقــل وصــل إلــى موقــع حــادث التصــادم، وأصيــب بغيبوبــة 

نُقِــَل علــى إثرهــا للمستشــفى، ثــم توفــي هنــاك.
ولقــي 49 شــخصا مصرعهــم وأصيــب أكثــر مــن 100 آخريــن، فــي حــادث تصــادم قطــاري الــركاب 

بمنطقــة أبيــس شــرقي اإلســكندرية  بحســب مــا أعلنــه التلفزيــون المصــري ، مســاء الجمعــة.
إلــى ذلــك، انتهــت األجهــزة المختصــة مــن أعمــال فصــل قطــاري اإلســكندرية، حيــث تــم 
ســحب قطــار القاهــرة ورفــع أنقــاض ومخلفــات عرباتــه ، وجــرى اســتكمال ســحب قطــار بورســعيد 

األكثــر تضــررا.
وعثرت األجهزة المختصة أثناء فصل القطارين على أشالء للضحايا تحت الحطام.


