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المالكي يشيد بقوة..تتمة
وعــدَّ النجيفــي فــي تصريحــات صحفيــة » توجيهــات المرجعيــة مخالفــة للدســتور » مبينــا رغبتــه بدولــة مدنيــة بعيــدة عــن 

الديــن«.
وقال رئيس مجلس النواب السابق اسامه النجيفي ان مشكلتنا مع الشيعة اكبر من مشكلتنا مع االكراد.

واضاف النجيفي في حديث متلفز » ان اقليم كردستان ساعدنا كثيرا  في حين لم نجد من يساعدنا في بغداد«.
وبيــن النجيفــي »ان الحكومــة فــي بغــداد تبنــى علــى اســاس الديــن وان النــواب يمتثلــون الوامــر المرجعيــة وهــو مااليرضينــا 

الننــا نبحــث عــن دولــة مدنيــة«.
مــن جهــة اخــرى يواصــل طيــران الجيــش العراقــي قصــف معاقــل داعــش وتحركاتهــم فــي غــرب االنبــار تمهيــدا للشــروع 

ــر عنــه وراوة. بعمليــة عســكرية لتحري
ــرس«، امــس   ــح خــاص »لالتجــاه ب ــي تصري ــركات العيســاوي ف ــار،   راجــع ب ــس األنب ــي مجل ــة ف ــة األمني ــال عضــو اللجن وق
االربعــاء ان طيــران الجيــش اســتهدف »4« اهــداف متحركــة لعناصــر داعــش فضــال عــن تدميــر اوكار لهــم فــي الصحــراء الغربيــة 

للمحافظــة .
ــي  ــرة ف ــة للمباش ــرطة المحلي ــعبي والش ــد الش ــة والحش ــوات االمني ــكري للق ــيد عس ــاك تحش ــاوي، ان هن ــاف العيس واض

ــي.  ــن داعــش الوهاب ــا م ــار وتحريره ــرب االنب ــه وراوة غ اقتحــام عن
واوضــح ان عمليــة االقتحــام ســتنطلق فــي االيــام القليلــة المقبلــة ، مشــيرا الــى وجــود تنســيق امنــي مشــتركة بيــن الحكومــة 

االمنيــة ومجلــس االنبــار للمباشــرة فــي تلــك العمليــة.
ــك  ــي الموصــل والحويجــة وكذل ــة ف ــد االنتصــارات المتحقق ــرة بع ــن انكســارات كبي ــي م ــد العيســاوي ان داعــش يعان واك
االنبــار، مبينــا ان الدواعــش تيقنــوا بــأن ليــس لديهــم موطــئ قــدم فــي العــراق وبــدأو فــي الهــروب الــى االراضــي الســورية مــع 

عوائلهــم.
مــن جانــب اخــر دعــا الســفيراالمريكي الســابق فــي بغــداد زلمــاي خليلــزاد، والمتواجــد فــي شــمال العــراق، امــس االربعــاء، 
االدارة االمريكيــة الــى االنخــراط بشــكل نشــط جــدا فــي الوســاطة بيــن بغــداد واربيــل للتفــاوض علــى حــل النــزاع بعــد اســتفتاء 

االنفصــال، مشــيرا إلــى أن رئيــس الــوزراء حيــدر العبــادي “يعتــرف” بحــق تقريــر المصيــر لالكــراد.
ــه يمكــن لواشــنطن  ــل فان ــع اربي ــاوض م ــي التف ــداد ف ــة بغ ــدم رغب ــه “ونظــرا لع ــة إن ــي تصريحــات صحفي ــزاد ف ــال خليل وق
ان تقــوم بدبلوماســية مكوكيــة ســرية بــأن تكــون الحكومــة العراقيــة مســتعدة للمشــاركة بشــكل مباشــر”، معتبــرا أن “الجهــود 

ــة المطــاف”. ــي نهاي ــة يمكــن ان تســهل المفاوضــات التــي يجــب ان تحــدث ف ــة الهادئ االمريكي
وأضــاف أن “اميــركا بحاجــة الــى تثبيــط االجــرءات العقابيــة ضــد كردســتان أو أي خطــوة مــن شــأنها زعزعــة االســتقرار فــي 

كردســتان”، مشــيرا إلــى أن “االكــراد واميــركا كانــوا اصدقــاء جيديــن لفتــرة طويلــة وقــد قمنــا باشــياء كبيــرة معــا”.
وتابــع قائــال “إنــا اعــرف ان رئيــس الــوزراء العراقــي حيــدر العبــادي رجــل جيــد يعتــرف بحــق االكــراد فــي تقريــر المصيــر ولقــد 

قالهــا علنــا )انــا احتــرم رغبتهــم فــي تقريــر المصيــر(”.
ــزاد بالقــول “حينمــا تحدثــت الــى العبــادي قبــل بضعــة اشــهر بشــأن هــذه القضيــة اتخــذ موقفــا معقــوال جــدا “،  واكــد خليل
مشــيرا الــى أنــه “علــى الرغــم مــن العبــادي غيــر منخــرط بشــكل مباشــر مــع كردســتان، لكــن سياســيين عراقييــن آخريــن وهمــا 

اثنــان مــن نــواب رئيــس الجمهوريــة الثالثــة قامــوا بزيــارة اربيــل مؤخــرا”.
ودعــا الســفير األميركــي الســابق االكــراد إلــى المشــاركة فــي االنتخابــات المقبلــة، مشــددا علــى أن  “كال الطرفيــن بحاجــة 

الــى الحديــث عــن مــا يحــدث خــالل االنتخابــات وبعدهــا وان االنتخابــات يمكــن ان تكــون موضوعــا جيــدا لبــدء المناقشــات”.
مــن جهتــه حــذر مســؤول وكالــة األمــن والمعلومــات فــي إقليــم كردســتان “الهــور طالبانــي” ، مــن خســارة شــعب اإلقليــم لــكل 

المكتســبات التــي حققهــا فــي المرحلــة الســابقة إذا لــم تتــم العــودة إلــى الحــوار مــع بغــداد.
وقــال “طالبانــي”، فــي كلمــة لــه ، تابعتهــا “الموقــف العراقــي” ، رثــى فيهــا الرئيــس الســابق جــالل طالبانــي، وأضــاف، أن “الكــرد 
يواجهــون مخاطــر بســبب القــرار غيــر الناضــج لالســتفتاء”، محــذرا مــن خســارة شــعب اإلقليــم لــكل المكتســبات التــي حققهــا فــي 

المرحلــة الســابقة إذا لــم تتــم العــودة إلــى الحــوار مــع بغــداد”.
وأكــد، أن “القيــادة السياســية فــي اإلقليــم أمــام تجربــة تاريخيــة صعبــة بغيــة المحافظــة علــى مكتســبات شــعب كردســتان”، 
ــا المناطــق  ــا فيه ــن بم ــن الطرفي ــة بي ــات العالق ــي كل الملف ــداد وف ــع بغ ــادرة للحــوار م ــة مب ــن أي ــدم الخــوف م ــا ” لع ــا إياه داعي

المتنــازع عليهــا”.
وتعهــد “طالبانــي” بـــ “االســتمرار علــى نهــج الراحــل فــي الحفــاظ علــى مكتســبات شــعب كردســتان ومحاربــة الفســاد وحكــم 

الشــخص الواحــد فــي اإلقليــم”.

مصادر صهيونية: تعرض..تتمة
وأضافــت أن الشــاب حــاول مقاومــة عمليــة اعتقالــه، مدّعيــة بأنــه »اســتّل ســكينًا« ووجّههــا نحــو القــوات اإلســرائيلية، التــي 

قامــت اقتادتــه للتحقيقــات فــي مركــز شُــرَطيّ تابــع لهــا فــي المنطقــة، مشــيرة إلــى عــدم إطــالق النــار باتجــاه الشــاب.
وفــي وقــت الحــق،  قالــت المتحدثــة باســم الشــرطة لوبــا الســمري إن المشــتبه بــه، تبيــن أنــه يبلــغ مــن العمــر 25 عامــا، 

وهــو مــن ســكان يطــا الخليــل.

نواب المجلس يؤكدون..تتمة
وردا علــى ســؤال حــول موقــف ايــران مــن احتمــال انتهــاك االتفــاق النــووي مــن قبــل امريــكا ومــا يــردده االمريــكان بشــان 
الحــرس الثــوري قــال نعمتــي 'الحــرس يتعلــق بقاطبــة الشــعب االيرانــي واي عقوبــات تفــرض عليــه وكأنهــا تفــرض علــى جميــع 

ابنــاء الشــعب ' وان امريــكا ســتدفع ثمنــا باهظــا فيمــا لــو انســحبت مــن االتفــاق النــووي .
ــي  ــا ان دول االتحــاد االوروب ــة كم ــن االوســاط الدولي ــك فســتواجه ردا م ــى ذل ــكا عل ــو اقدمــت امري ــي 'ل ــب نعمت ــال النائ وق
ــزم  ــى الصمــت فنحــن ســنتخذ مايل ــة ال ــع الثمــن وفيمــا اذا لجــأت االوســاط الدولي ــد ان تدف ــاق الب ــى االتف ــدول الموقعــة عل وال

مــن اجــراءات'.
ــى ان  ــددا عل ــا، مش ــووي مطلق ــوع الن ــأن الموض ــاوض بش ــد التف ــن تعي ــران ل ــة ان طه ــد وزيرالخارجي ــرى أك ــة اخ ــن جه م

الجمهوريــة االســالمية ســتصمد أمــام التهديــدات ولــن تخشــى الحظــر.
ــه خــالل  ــة أهالــي مباركــة فــي مجلــس الشــورى االســالمي، عــن محمــد جــواد ظريــف قول ــت زهــراء ســعيدي، ممثل ونقل
االجتمــاع المغلــق بالبرلمــان: إننــا مازلنــا علــى مواقفنــا، ومازلنــا ثابتيــن علــى أننــا لــن نعيــد التفــاوض بالشــأن النــووي. ونحــن 
متمســكون بهــذا القــرار، وإن مــا يتــم النقــاش حولــه فــي الوقــت الحاضــر هــي ذاتهــا المفاوضــات االولــى، ولــن تجــري مفاوضــات 

جديــدة.
وأضــاف ظريــف: ان ايــران لديهــا االســتعداد واالقتــدار الــالزم لتصمــد فــي مواجهــة أي تهديــد، وســتحافظ علــى اقتدارهــا هــذا، 

مشــددا علــى أننــا لســنا شــعبا يخشــى الحظــر، رغــم ان اميــركا لــم تنفــذ التزاماتهــا.
وقال وزيرالخارجية انه تم اعداد اآلليات الالزمة لمواجهة اميركا في حال انسحابها من االتفاق النووي.

خوشرو: اي اجراء..تتمة
واشــار الــى اقتــراح ايــران الخــالء منطقــة الشــرق االوســط مــن الســالح النــووي، معتبــرا سياســات الكيــان الصهيونــي 

ــك . ــق ذل ــام تحق ــية ام ــة االساس ــا العقب ــدة بانه المعان
ودعــا الــى انضمــام الكيــان الصهيونــي فــورا لمعاهــدة حظــر االنتشــار النــووي واخضــاع منشــآته النوويــة للتفتيــش مــن قبــل 

الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة .

حرس الثورة: ألجمنا..تتمة
واضــاف: ان المنظمــات االرهابيــة هــي جماعــات ذات وضــع مبهــم، وال يتــم تســجيلها لــدى اي جهــة رســمية، فــي حيــن ان 
الحــرس الثــوري مســجل رســميا، وقــد تمــت المصادقــة عليــه فــي البرلمــان ومــن قبــل المســؤولين ضمــن معاييــر محــددة، ويقــوم 

بمهــام محــددة بالضبــط.
ــل  ــي المحت ــان الصهيون ــي والكي ــش االميرك ــول ان الجي ــا ان نق ــة، فعلين ــذا قضي ــوا هك ــركان ان يطرح ــع: اذا أراد االمي وتاب
للقــدس، وبســبب الجرائــم التــي ارتكباهــا ومــازاال يرتكبانهــا، همــا األكثــر إرهابــا مــن الجميــع، وليــس الحــرس الــذي هــرع لمــد يــد 

العــون تلبيــة لطلــب شــعب مظلــوم، وبعــد ذلــك ايضــا ســيواصل دعمــه، ال ان نقــول اننــا ندعــم ســوريا فقــط.

قريباً..تدشين ميناء جابهار..تتمة
ونــوه الــى ان معظــم المعــدات واالجهــزة الخاصــة بالمينــاء امــا انهــا قــد وصلــت بالفعــل الــى المينــاء او انهــا فــي الطريــق وان 

المرحلــة االولــى مــن هــذا المينــاء ســيتم تدشــينها بحضــور كبــار المســؤولين فــي البــالد وعــدد مــن قــادة المنطقــة.
ولفــت الــى ان خــط ترانزيــت الســلع بيــن الهنــد وافغانســتان ســيتم تســييره قريبــا ايضــا عبــر مينــاء جابهــار بشــحن ســلع 

بــوزن 100 الــف طــن.

ايران وجورجيا توقعان..تتمة
ــن  ــة المشــتركة بمشــاركة الوزيري ــة االقتصادي ــاع اللجن ــى هامــش اجتم ــا عل ــى تجاري ــا ملتق ــران وجورجي ــدت اي ــذا وعق ه

ــن. ــال القطــاع الخــاص للبلدي ــن رجــال اعم ــدد م ــي والجورجــي وع االيران
ــة  ــة للتجــارب التاريخي ــة االســالمية مكمل ــة للجمهوري ــزات االقتصادي ــر التعــاون االيرانــي خــالل الملتقــى ان المي ــال وزي وق

ــة بيــن البلديــن. والعالقــات السياســية الودي
ومــن جهــه قــال الوزيــر الجورجــي فــي هــذا الملتقــى ان القطــاع الخــاص يشــكل الركــن الرئيســي لالقتصــاد الجورجــي مضيفا 

ان بالدنــا يمكــن ان تمهــد ارضيــة وصــول ايــران الــى اوروبــا والصيــن.

المانيا تستثمر120مليون دوالر..تتمة
واشــار الــى ان المرحلــة االولــى لمشــروع انشــاء محطــة شمســية بطاقــة 100 ميغــاواط، تشــمل انشــاء محطــة بطاقــة 10 

ميغاواطــات وبكلفــة 12 مليــون دوالر، فيمــا ان مجمــوع كلفــة المشــروع ســتبلغ 120 مليــون دوالر.
واوضــح اســالم نجــاد، ان نهايــة العــام الحالــي هــو موعــد تدشــين المرحلــة االولــى للمشــروع بطاقــة 10 ميغــاواط، فيمــا ســيتم 

تدشــين كل المشــروع نهايــة العــام القــادم.

الرئيس روحاني: اميركا ممتعضة..تتمة
 جيــدا اي دولــة تحظــى باحتــرام الــدول والــراي العــام واضــاف، لــو ارادت اميــركا ارتــكاب الخطــأ التالــي وان تقــوم باجــراء مــا 
ضــد الحــرس الثــوري فهــذا خطــأ فــي خطــأ، الن الحــرس الثــوري ليــس وحــدة عســكرية فقــط بــل هــو فــي قلــب الشــعب وقــد 

دافــع عــن مصالحنــا الوطنيــة فــي كل ايــام الخطــر.    
واضــاف رئيــس الجمهوريــة: االميــركان وبســبب انهــم كانــوا يريــدون االحتفــاظ بداعــش فــي المنطقــة لالعــوام العشــرين 
القادمــة واســتغالل هــذه االداة لمــآرب خاصــة، مــن حقهــم ان يكونــوا مغتاظيــن مــن حــرس الثــورة االســالمية الن الحــرس 

ــد اذل داعــش. ــان ق ــراق وســوريا ولبن بتخطيطــه ودعمــه لشــعوب الع
وتابــع قائــال، ان مــن حــق االميــركان ان يســتاؤوا مــن االتفــاق النــووي الن الجمهوريــة االســالمية فــي ايــران، وفــي ظــروف 
ــت  ــد اثبت ــة، ق ــة النووي ــع القنبل ــى صن ــف الســتار عل ــن خل ــل م ــة وتعم ــران كاذب ــان اي ــا ب ــدون االعــالن فيه ــوا يري حساســة كان

ــون. بحضورهــا فــي المفاوضــات بانهــم هــم الكاذب
واكــد الرئيــس روحانــي، اننــي ال اقــول بــان حــرس الثــورة االســالمية هــو بمعــزل عــن القــوات المســلحة، مردفــا القــول، ان 
حــرس الثــورة االســالمية ليــس بمعــزل عــن الشــعب كمــا ان الجيــش ليــس بمعــزل عــن الشــعب، والتعبئــة ايضــا هــو عيــن 
الشــعب. نحــن مجتمــع واحــد. نحــن ايــران. وال خــالف بيــن االجنحــة فــي مواجهــة مؤامــرات اعدائنــا. نحــن صــف واحــد كالبنيــان 

المرصــوص، ولــن تحــدث ضعضعــة فــي بالدنــا وســيصمد الشــعب االيرانــي المقــاوم امــام المؤامــرات.
ووصــف رئيــس الجمهوريــة خطــاب الرئيــس االميركــي فــي االمــم المتحــدة بانــه عديــم االهميــة وســخيف، مضيفــا، انــه 
علــى اميــركا ان تجيــب علــى ســؤال شــعوب المنطقــة وهــو انــه لمــاذا فرضــت التعاســة علــى الشــعب االفغانــي وزعزعــت االمــن 
فــي افغانســتان منــذ 18 عامــا ؟، لمــاذا زعزعــت االمــن فــي العــراق وســلطت »داعــش« علــى شــعبه ؟ ولمــاذا تتدخــل فــي شــؤون 

الــدول االخــرى، علــى امــل بــان تبيــع المزيــد مــن الســالح.
ونــوه الــى ان اميــركا تصبــح لــدى الــراي العــام لشــعوب العالــم اكثــر كراهيــة يومــا بعــد يــوم وال احــد راض عــن سياســاتها 
وتدخالتهــا واضــاف، ان الجمهوريــة االســالمية االيرانيــة ســارعت دومــا الــى نصــرة الــدول المظلومــة والرازحــة تحــت االحتــالل 

وطلبــت الدعــم مــن ايــران.
وقــال اننــي اشــكر الشــعب االيرانــي العظيــم واريــد مــن جميــع وســائل االعــالم الوقــوف الــى جانــب الشــعب وان تضــم صوتها 

الــى صوتــه واقــول الميــركا مســبقا بــان هــذه المؤامــرة ستفشــل كمؤامراتكــم الســابقة. لقــد اخطاتم وســتخطئون مســتقبال ايضا.
وخاطــب الرئيــس روحانــي المواطنيــن الكــرد االيرانييــن قائــال، اننــا نثــق بكــم مائــة بالمائــة وال نكتــب الخطــا السياســي 
للبعــض فــي اقليــم كردســتان العــراق فــي حســابكم ابــدا النكــم جــزء مــن الشــعب االيرانــي العظيــم وقوميــة وفيــة والقوميــة 
االيرانيــة االكثــر تجــذرا فــي هــذه المنطقــة وكنتــم الــى جانــب الثــورة وبمعيــة ســائر ابنــاء الشــعب االيرانــي فــي الحــرب المفروضــة 

.)1988-1980(
وصــرح باننــا نكــن المحبــة لجميــع الكــرد فــي ايــران والعــراق وســوريا وتركيــا وال نريــد ان يتعرضــوا الي ضغــوط واضــاف، ان 
اخطــأ مســؤولوهم فعليهــم )المســؤولين( ان يدفعــوا ثمــن خطاهــم اال ان الكــرد كشــعب داعيــة للســالم فــي المنطقــة يســعون 

مــن اجــل التقــدم ويحظــون باالحتــرام.
واضــاف رئيــس الجمهوريــة، انــه حينمــا جــاء الرئيــس االميركــي الــى المنطقــة الســتعراض القــوة فــي الســعودية ضــد ايــران 

رد الشــعب االيرانــي بــكل حــزم علــى اميــركا وحماتهــا بمشــاركته الحماســية والرائعــة فــي االنتخابــات )الرئاســية(.
واعتبــر مشــاركة الشــعب وتصويتــه للنظــام والمرشــحين الذيــن يحظــون بتاييــد النظــام افضــل رد ســاحق وحــازم مــن جانــب 
الشــعب ضــد المناوئيــن، فــي اطــار اجــراء دقيــق وحقوقــي وقانونــي واســتعراض لالقتــدار الوطنــي واضــاف، بطبيعــة الحــال فــان 
المناوئيــن ال يكفــون عــن محاوالتهــم ومــن المحتمــل ان يقومــوا باجــراء مــا فــي اي وقــت ضــد الثــورة والبــالد لــذا فانــه علينــا ان 

نكــون دومــا اقويــاء ومســتعدين لمواجهــة اي احــداث محتملــة.
واعتبــر الرئيــس روحانــي االتفــاق النــووي اختبــارا كبيــرا جــدا لــكل الحكومــات المشــاركة فــي المفاوضــات وســائر حكومــات 
العالــم واضــاف، ان االلتــزام والوفــاء بالعهــد هــو اســاس ثقــة العالــم بحكومــة مــا، ونحــن فــي الجمهوريــة االســالمية فــي ايــران 

تحلينــا بالدقــة واليقظــة فحينمــا قطعنــا عهــدا التزمنــا بــه حتــى النهايــة وهــو فخــر لنــا.
واكــد بانــه لــو التزمــت جميــع االطــراف باالتفــاق فمعنــى ذلــك انهــا حفظــت ســمعتها وفيمــا لــو لــم يلتــزم احــد مــا بــه فهــو 

يمــس بســمعته هــو نفســه فــي الحقيقــة.
ــركا.  ــي )الداخــل االميركــي( واالخــر عالمــي، تجــاه سياســات امي ــوم اصطفافيــن؛ احدهمــا داخل ــا نشــهد الي ــال، انن ــع قائ وتاب
انظــروا فــي الداخــل االميركــي كيــف ان اصحــاب الــراي والمفكريــن والسياســيين اتخــذوا الموقــف وتحدثــوا ازاء االجــراءات االخيــرة 

للحكومــة االميركيــة.
وطــرح الســؤال التالــي وهــو هــل ان اجــراءات الرئيــس االميركــي الجديــد ســتدعم الوحــدة الوطنيــة فــي الداخــل االميركــي 
ام انهــا ســتؤدي للمزيــد مــن التفرقــة والهــوة ؟ واضــاف، ان هــذه االجــراءات ســتزيد الشــرخ النــه لــو ارادت اميــركا ان تخــرج مــن 

االتفــاق النــووي يومــا فحينهــا يتبيــن للشــعب )االميركــي( اي خســارة كبــرى لحقــت باميــركا.
ــذه  ــدة له ــة المؤي ــدول واالنظم ــن ال ــل م ــدد ضئي ــك ع ــركا، هنال ــي ازاء اجــراءات امي ــاف العالم ــي االصطف ــه ف ــى ان واشــار ال
االجــراءات واضــاف، ان الســبيل الــذي اختارتــه الجمهوريــة االســالمية االيرانيــة اليــوم يحظــى بدعــم العالــم وحتــى انــه ليــس 

ــا بــل هــو اتفــاق عالمــي. ــا ثنائي ــا مــن يدعــم تقويــض االتفــاق النــووي النــه ليــس اتفاق هنالــك بيــن حلفــاء اميــركا فــي اوروب
ونــوه الرئيــس روحانــي الــى ان الرئيــس االميركــي يقــوم بمثــل هــذه االجــراءات بنــاء علــى معارضــة اي اجــراء اتخــذه الرئيــس 
الســابق، وهــو امــر يــدل علــى حالــة مــن الالمنطــق الصــارخ وقــال، ان مــن المخــزي للحكومــة االميركيــة حقــا ان يكــون اســتداللها 

معارضــة اي اجــراء اتخذتــه الحكومــة الســابقة.

صندوق النقد الدولي: نمو االقتصاد..تتمة
وفــي جانــب اخــر مــن هــذا التقريــر، لفــت صنــدوق النقــد الدولــي الــى ان ميــزان التجــاري فــي ايــران يشــير ان الناتــج المحلــي 

االجمالــي خــالل العــام 2016 فــي ايــران بلــغ 1ر4 ؛ متوقعــا بتنامــي هــذه النســبة لتصــل الــى 9ر5 خــالل العــام القــادم.

السلطات السعودية تواصل قطع..تتمة
العوامية الذين يعانون انعكاسات االجتياح من المتطلبات االجتماعية.

بعــد أزمــة المــاء والكهربــاء التــي انتشــرت فــي البلــدة، تخــرج الــى الواجهــة معضلــة جديــدة تتمثــل بانقطــاع خطــوط اإلتصاالت 
وشــبكة األنترنــت األرضــي والهاتــف المحمــول أيضــاً، عــن عــدد مــن أحيــاء البلــدة، مــا دفــع األهالــي الــى مراجعــة شــركة اإلتصــاالت 
الســعودية لحــل المشــكلة المســتمرة منــذ أكثــر مــن شــهر فــي البلــدة، ولكــن هــذه االستفســارات لــم تلــقَ اجابــة او أي تفســير 

عــن أســباب المشــكلة كمــا لــم يتــم حلهــا.
وبحســب معلومــات متداولــة فــإن شــركة اإلتصــاالت تتجاهــل شــكاوى المواطنيــن المتكــررة، ومطالبتهــم بإصــالح األعطــال 
المتفاقمــة فــي الشــبكة والتــي أّثــرت علــى حيــاة األهالــي وأعمالهــم، خاصــة أولئــك الذيــن يعتمــدون علــى اإلتصــاالت وخدماتهــا 
فــي انجــاز أعمالهــم، كمــا أن الكثيــر مــن أصحــاب األعمــال عمــدوا الــى شــراء شــرائح هاتفيــة جديــدة مــن شــركة stc، مــن أجــل 

تأميــن خدمــة األنترنــت.
يــرى مراقبــون أن أهالــي العواميــة الذيــن يعانــون مــن الكثيــر مــن المشــكالت االجتماعيــة جــراء الحصــار العســكري 
الــذي اســتمر ألكثــر مــن ثالثــة أشــهر، تحــاول الســلطات ان تفاقــم معاناتهــم وتقيّــد حياتهــم وتمــارس ضغوطــا متنوعــة علــى 

ــن. ــة ضــد المواطني ــذ سياســة انتقامي ــة األســاليب والطــرق، لتنفي معيشــتهم، باســتخدام كاف

سلمان يلتمس حال سياسيا لألزمة..تتمة
وأشار المصدر الى ان سيارات اإلسعاف شوهدت وهي تهرع  إلى مواقع المرتزقة بعد تنفيذ العمليات المباغتة.

وقنصت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية جنديا سعوديا في رقابة الهنجر بقطاع عسير.
كمــا لقــي عــدد مــن مرتزقــة العــدوان الســعودي - االميركــي مصرعهــم فــي عــدد مــن الجبهــات، فيمــا دّكــت مدفعيــة الجيــش 

اليمنــي واللجــان الشــعبية تجمعــات لمرتزقــة العــدوان بمناطــق متفرقــة فــي تعــز.
وأكــد مصــدر عســكري لصحيفتنــا مصــرع 13 مرتزقــًا واصابــة آخريــن بعمليــات قنــص متفرقــة فــي عــدد مــن الجبهــات الداخليــة 

خــالل الـ24 ســاعة الماضية.
وفــي محافظــة تعــز، أوضــح المصــدر أن مدفعيــة الجيــش واللجــان اســتهدفت تجمعــًا لمرتزقــة العــدوان فــي جبهــة الكدحــة 

بمديريــة المعافــر، وتجمعــات أخــرى للمرتزقــة شــرق معســكر اإلمــام بمديريــة ذبــاب، محققــة إصابــات مباشــرة.
ودمــرت قــوات الجيــش اليمنــي واللجــان الشــعبية أمــس آليــة عســكرية ســعودية بعبــوة ناســفة فــي الطريــق المؤديــة إلــى 

موقــع الهجلــة بنجــران وقتــل  طاقمهــا.
وافاد االنباء الواردة بانفجار عبوة ناسفة أخرى بأربعة جنود سعوديين بنجران.

ــز  ــة المخــا غــرب تع ــة الزهــاري بمديري ــى منطق ــن عل ــدوان الســعودي االميركــي الغاشــم غارتي ــران الع ــاً، شــن طي عدواني
ــة. اليمني

وفــي محافظــة صنعــاء شــن طيــران عــدوان ال ســعود غارتيــن علــى معســكر جربــان فــي منطقــة حزيــز. فيمــا شــن غارتيــن 
علــى منطقــة الزهــاري شــمال يختــل بمديريــة المخــاء فــي تعــز .

ــوة ناســفة  ــر عب ــر تفجي ــة عــدن إث ــي بمدين ــز عبدالول ــي حــي عبدالعزي ــد ف ــب مســجد الشــيخ زاي ــام وخطي ــل ام هــذا وقت
ــيارته. بس

وأوضــح مصــدر محلــي لصحيفتنــا ان »ياســين الحوشــبي« وهــو امــام مســجد زايــد وداعيــة ســلفي بــارز قتــل اثــر انفجــار عبــوة 
ناســفة زرعــت بســيارته والتــي كانــت متوقفــة امــام مســجد الشــوكاني بـــ حــي عبدالقوي.

داعش هي أميركا وأميركا..تتمة
أواًل: لمــا كانــت عمليــة القــوات المســلحة العراقيــة فــي شــرق ديالــى، خاصــة جبــال حمريــن، فــي غايــة األهميــة، وذلــك ألّن 
ــداد  ــي بغ ــة ف ــات األميركي ــة العملي ــرة غرف ــاط بإم ــارة عــن وحــدات احتي ــك المناطــق هــي عب ــي تل ــة ف وحــدات داعــش المختبئ
وتتحــرّك حســب أوامرهــا، وتبعــًا الحتياجاتهــا فــي مياديــن القتــال العراقيــة والســورية، لذلــك فــإّن اللعــب بهــا أميركيــًا مطلــوب 

ضمــن اســتراتيجية أميــركا الجديــدة.
ثانيــًا: أتمّــت غرفــة العمليــات األميركيــة فــي بغــداد إخــالء 286 عنصــراً مــن جبــال حمريــن عبــر تســريبهم بــرًا الــى محافظــة 
الســليمانية ليتــمّ تجميعهــم وتوجيههــم الــى القاعــدة األميركيــة فــي حلبجــة، حيــث تقــوم المروحيــات األميركيــة بنقلهــم مــن 
هنــاك إلــى حيــث تقتضــي خطــة العمليــات األميركيــة. علمــًا أّن هــذه الكتيبــة المُشــار اليهــا أعــاله )286 عنصــراً( قــد نقلــت جــوًا 

بالكامــل إلــى مدينــة القائــم فــي غــرب األنبــار.
ثالثــًا: تقــوم غرفــة العمليــات األميركيــة بتعزيــز وحــدات داعــش المســيطرة علــى مدينتَــيْ القائــم والمياديــن، حيــث أقامــوا 
مــا أطلقــوا عليــه )األميركيــون( عقــدة مقاومــة فــي القائــم الــى جانــب تلــك التــي ســبقت أقامتهــا فــي المياديــن الســورية، وذلــك 

بهــدف تركيــز جهــد داعــش العســكري وتعزيــزه علــى جبهــة تتكــوّن مــن جناحيــن:
ـ القائم.

ـ الميادين.
وذلــك ألّن المخططيــن األميركيّيــن يعتقــدون أّن هــذا التكتيــك ســيؤدّي الــى تعزيــز صمــود داعــش وعــدم تشــتيت قواتهــا، 

وبالتالــي القــدرة علــى قتــال الجيشــين الســوري والعراقــي لمــدة أطــول بكثيــر...
رابعــًا: أمــا الهــدف االســتراتيجي األميركــي مــن وراء تطبيــق هــذه التكتيــكات فيتمثــل فــي ســعيهم للحفــاظ علــى موطــئ 
قــدم فــي األنبــار، بانتظــار تغيّــر فــي موازيــن القــوى علــى األرض يســمح بإقامــة كانتــون ســني هنــاك... تمهيــدًا إلقامــة تواصــل 
جغرافــي بيــن محافظــات شــمال العــراق ذات األغلبيــة الكرديــة وبيــن “إســرائيل” بعــد أن يُصــار إلــى ضــمّ محافظــة صــالح الديــن 

إلــى الكانتــون الســني فــي األنبــار.
خامســًا: ســيتمّ اســتخدام مجموعــات داعــش المتواريــة عــن األنظــار، خاصــة فــي منطقــة جلــوالء وشــمال بحيــرة حمريــن، 
حيــث ســيتمّ اســتخدامهم بالتحــرك لدعــم خاليــا داعــش النائمــة فــي محافظــة صــالح الديــن بهــدف القيــام بتحــرّك مشــترك 

فــي محافظتــي ديالــى وصــالح الديــن علــى أن يشــكل وجــود داعــش فــي ديالــى نقطــة ارتــكاز لوجــود داعــش فــي بغــداد أيضــًا.
سادســًا: لعــّل مــن المفيــد التذكيــر بأننــا كنــا قــد أشــرنا إلــى أهميــة جبــال حمريــن وإلــى ضــرورة التحــرك الســريع لحســم 

الوضــع فيهــا وتطهيرهــا بالكامــل قبــل أكثــر مــن شــهر.
واليوم يأتي موضوع استفتاء كردستان ليؤكد ما ذهبنا اليه...!

إنهــا الحــرب التراجعيــة التقهقريــة األميركيــة فــال تخافوهــا وال تهابــوا عربدتهــا، واســتعدّوا لهزائــم أميركيــة أشــدّ وأقســى 
وأكبــر...!

وتبقى اليد العليا لنا رغم كّل أسلحة الدمار الشامل التي يهدّدوننا بها.
بعدنا طيّبين، قولوا اهلل...

اسوشيتدبرس: تهديدات ترامب وحدت..تتمة
وفــي اشــارة الــى حديــث آيــة اهلل الخامنئــي قائــد الثــورة االيرانيــة فقــد قــال احــد المســتطلعين، لقــد كنــت مســتغربا اثنــاء 

المفاوضــات مــن حديــث قائــد الثــورة ولكنــي اآلن ادركــت انــه كان علــى حــق.
ــي رســم  ــال ف ــه دور فع ــك( ل ــي اليهــودي االميركــي )آيب ــم بوســت: ان اللوب ــة جيروزالي ــى ســياق متصــل ذكــرت صحيف عل
ســتراتيجية شــاملة لرئيــس الجمهوريــة االميركيــة حيــال ايــران. الســراتيجية التــي مــن المقــرر ان تعلــن خــالل هــذا االســبوع.

رئيسة وزراء بريطانيا تجدد..تتمة
ــس  ــرة والرئي ــن االخي ــاء بي ــذي جــرى مســاء الثالث ــي ال ــب االتصــال الهاتف ــاء عق ــاي« مســاء الثالث ــب »م ــان مكت ــال بي وق
االميركــي »ترامــب«؛ مشــيرا الــى تاكيــد رئيســة الــوزراء البريطانيــة مجــددة علــى التــزام بريطانيــا القــوي باالتفــاق النــووي الــى 
جانــب شــركائها األوروبييــن؛ ومضيفــا ان مــاي وصفــت االتفــاق بأنــه فــي غايــة األهميــة لألمــن اإلقليمــي.. ومــن المهــم مراقبــة 

ــة وتنفيــذه بالشــكل الصحيــح. االتفــاق بعناي
يأتــي ذلــك فيمــا اعلــن زعمــاء الــدول االوروبيــة تاييدهــم الجماعــي بشــأن التــزام ايــران باالتفــاق النــووي؛ معربيــن عــن قلقهــم 

ازاء خــروج اميــركا المحتمــل مــن هــذا االتفــاق.

منظمات حقوقية: أربعة آالف..تتمة
وفــي االطــار ذاتــه أقدمــت قــوات مدنيــة تابعــة للداخليــة صبــاح أمــس علــى اقتحــام بلــدة عالــي، حيــث قامــت بمداهمــة عــدد 
مــن منــازل المواطنيــن، فيمــا تــم رصــد تكســير محتويــات عــدد مــن المنــازل، وتســليم إحضاريــات لعــدد مــن النســاء وفــق نشــطاء.
وتكثــف الســلطات األمنيــة الخليفيــة مــن حملتهــا األمنيــة ضــد النشــطاء والمعارضيــن السياســيين، فيمــا يقبــع بالســجن مــا 

يقــرب مــن الـــ 4 آالف معتقــل سياســي وفــق منظمــات حقوقيــة.
فــي هــذا االطــار قــال منتــدى البحريــن لحقــوق اإلنســان بأنّــه رصــد اســتمرار حالــة االختفــاء القســري لـــ 12 بحرينيــا مــن 4 

مناطــق هــي: المالكيــة، الــدراز، الســنابس، بــوري، مــن بينهــا حالــة الســيد فاضــل عبــاس رضــي التــي تجــاوزت العــام.
وأوضــح المنتــدى فــي بيــان لــه إن رضــي مختــفٍ قســريا منــذ 29 ســبتمبر/أيلول 2016، فيمــا الســيد علــوي حســين الموســوي 

ســيتجاوز العــام قريبــا.
ولفــت المنتــدى إلــى أّن المواطــن محمــد عبــد الحســن المتغــوي بلــغ تعــداد أيــام االختفــاء القســري لــه 139 يومــا، والمواطــن 
محمــد عبــد الحســين المتغــوي 138 يومــا، فيمــا وصــل تعــداد األيــام لجاســم عبــد الحســن رمضــان مــن منطقــة الســنابس 36 

يومــا مــن االختفــاء القســري.
ــذ 3 أكتوبر/تشــرين األول 2017  ــة قســريا من ــن الســنابس مختفي ــة م ــالث حــاالت إضافي ــاك ث ــى أّن هن ــدى إل وأشــار المنت
هــي للمواطنيــن: صــادق حبيــل، أحمــد حبيــل، علــي جــواد، ومــن بــوري أربــع حــاالت مختفيــة قســريا منــذ 4 أكتوبر/تشــرين األول 

الجــاري هــي لـــ »منتظــر حســن المــراخ، محســن أحمــد المــراخ، محمــد حســن الفرســاني، نضــال عبــد اهلل المــري«.
وبيّــن المنتــدى بــأّن الســلطات األمنيــة عمــدت إلــى اســتغالل عــدد مــن التشــريعات المحليــة كقانــون حمايــة المجتمــع مــن 
األعمــال اإلرهابيــة وقانــون القضــاء العســكري التــي تتيــح للســلطات األمنيــة ارتــكاب عــدد مــن التجــاوزات ومنهــا جريمــة االختفــاء 

القســري بمــا يخالــف للفقــرة )3( مــن المــادة )9( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية.
ــام الماضيــة عــن قاعــات محاكــم العصابــة  ــار الوفــاء االســالمي فــي بيانــه، طالعتنــا األخبــار خــالل األي مــن جانبــه اعلــن تي
ــام الماضيــة  ــدات خــالل األي ــة، أبطالهــا أطفــال فــي مقتبــل العمــر، يحــوط بهــم جــالوزة مرتعبــون، كمــا شــهدت عــدة بل الخليفي
ــار فــي همتهــم وشــجاعتهم. مداهمــات تقــوم بهــا قــوات خاصــة مدججــة بالســالح العتقــال أطفــال صغــار فــي أجســامهم، وكب

هــذا المشــهد يلخــص القصــة والظاهــرة المتصاعــدة، وهــي أن الثــورة تصنــع جيــل جديــد تخشــاه العصابــة الحاكمــة، وتعمــل 
علــى محاصرتــه وإرهابــه، كمــا تكشــف ضعــف األجهــزة الخليفيــة، وخــواء إرادتهــا، وضعفهــا أمــام إرادة شــعبنا.

هناك جيل صاعد من شباب الوطن الثائر، وإن تصعيد اعتقال األطفال محاولة فاشلة لكبح تنامي هذه الظاهرة.
مــن جهــة اخــر ى عقــدت محكمــة االســتئناف اإلداريــة العليــا أمــس االربعــاء أولــى جلســاتها للنظــر فــي الطعــن المقــدم ضــد 

الحكــم القاضــي بحــل جمعيــة العمــل الوطنــي الديمقراطــي »وعــد«.
وقررت المحكمة تأجيل الجلسة حتى 22 أكتوبر الجاري، لرد هيئة الدفاع عن جمعية وعد على مذكرة وزارة العدل.

روسيا: اليران الحق في وقف..تتمة
وأكــد بوريســينكو أن االتفــاق الــذي تــم التوصــل إليــه فــي العــام 2015 عكــس فــي ذلــك الحيــن الرؤيــة المشــتركة لتســوية 

الوضــع، قائــال إنــه »لــم تطــرح حتــى اآلن أي خيــارات مثلــى أخــرى«.
وتســاءل الدبلوماســي الروســي: »هــل هنــاك مــن يســتفيد مــن أال يكــون برنامــج إيــران النــووي ســلميا بحتــا؟ مــا هــو ســبب 

دفعهــا التخــاذ إجــراءات إضافيــة لضمــان أمنهــا؟ ال نفهــم ذلــك«.
ــذ  ــك ســيضع تنفي ــإن ذل ــل مــن خطــة العمــل المشــترك، ف ــات المتحــدة بالفع ــي حــال خــروج الوالي ــال بوريســينكو: »ف وق
االتفــاق موضــع شــك. وقــد يــؤدي ذلــك إلــى تخلــي إيــران، هــي األخــرى، عــن تنفيــذ التزاماتهــا، خاصــة إذا بــدأت الواليــات المتحــدة 

إعــادة فــرض حظــر ضــد طهــران. وســتتمتع إيــران فــي هــذه الحالــة بكامــل الحــق فــي وقــف تنفيــذ االتفــاق«.
ــة األطــراف،  ــي مصلحــة كاف ــاال يصــب ف ــذا وفع ــا ناف ــور اتفاق ــاق المذك ــر االتف ــد الدبلوماســي الروســي أن موســكو تعتب وأك

ــه. ــزام ب ــع االلت ــى الجمي ــه يجــب عل ــا أن مضيف


