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كتائب حزب الله: سالح..تتمة
ــي يحظــر  ــات العراق ــون االنتخاب ــرس« ان قان ــه »االتجــاه ب ــي تابعت ــح صحف ــي تصري ــري ف ــال البدي وق
التبرعــات المرســلة مــن اشــخاص او دول او تنظيمــات اجنبيــة الــى الكتــل السياســية، مبينــا ان »المــادة 29 
مــن قانــون االنتخابــات تحظــر االنفــاق علــى الدعايــة االنتخابيــة مــن المــال العــام أو مــن موازنــة الــوزارات 
أو أمــوال الوقــف أو مــن أمــوال الدعــم الخارجــي، كذلــك المــادة 37/ ثانيــا تمنــع كل التبرعــات المرســلة مــن 

ــة«. أشــخاص أو دول أو تنظيمــات أجنبي
واوضــح ان »اعــادة تســويق تلــك الوجــوه مــرة اخــرى خطــر كبيــر علــى البــالد واســتهتار بالدمــاء 

العراقــي«. الشــعب  ابنــاء  قدمهــا  التــي  والتضحيــات 
وكشــف محافــظ نينــوى الســابق أثيــل النجيفــي، فــي وقــت ســابق، عــن إجــراء محادثــات فــي العاصمــة 
التركيــة انقــرة، وبدعــم دولــي، لتشــكيل تحالــف سياســي جديــد فــي العــراق، ينافــس علــى االنتخابــات أمــام 

الكتــل »الشــيعية«، وفــق مــا ذكرتــه صحيفــة »الخليــج أوناليــن« .
ــه  إن »قطــر والســعودية واإلمــارات تدعــم حــوارات أنقــرة الراميــة  ونقلــت الصحيفــة عــن النجيفــي قول
إلــى تشــكيل تحالــف قــوى عراقيــة«، مؤكــدًا أن »هــذه الــدول اتفقــت علــى تنحيــة خالفاتهــا جانبــًا فــي أثنــاء 

التعاطــي مــع الملــف العراقــي«.
ــل الحشــد  ــرار ضــد فصائ ــون منصــور البعيجــي أيّ ق ــة القان ــه عــدَّ النائــب عــن ائتــالف دول مــن جهت
ــى المنطقــة  ــع عل ــكان داعــش قــد ترب ــه ل ــوال تضحيات ــًا ول ــاء الشــعب جميع الشــعبي إســاءة للحكومــة وأبن

ــًا. بأكمله
وأضــاف البعيجــي فــي بيــان أن ماصــدر مؤخــرًا مــن قــرار مــن قبــل الكونغــرس األميركــي ضــد حركــة 
النجبــاء أمــر مرفــوض واليقبــل بالتجــاوز او االتهــام لفصائــل الحشــد الشــعبي نهائيــًا ، منوهــًا الــى ان الحشــد 
الشــعبي قــوة قاهــرة علــى االرض وقــد شــهد لهــا الجميــع بتضحياتهــا وبســالتها وبدمائهــا التــي لوالهــا كان 

داعــش الــى قــد تربــع علــى كراســي أمــراء وملــوك المنطقــة بأكملهــا وليــس العــراق وحــده.
مــن جانبــه أعلــن قائــد عمليــات الجزيــرة اللــواء الركــن قاســم المحمــدي، امــس األربعــاء، عــن تطهيــر 

الطريــق الرابــط بيــن قضــاء عنــة والحــدود العراقيــة الســورية غربــي محافظــة األنبــار.
ــر الطريــق  ــال المحمــدي فــي حديــث لـــ الســومرية نيــوز، إن »قطعــات الجيــش تمكنــت مــن تطهي وق
ــار، مــن  ــة الســورية غربــي األنب ــى القائــم والحــدود العراقي ــراوة وصــوال إل ــة مــرورا ب ــة عن الرابــط بيــن مدين

ــوات الناســفة«. ــام والعب األلغ
وأضــاف المحمــدي، أن »الطريــق تمســكه قطعــات الجيــش والشــرطة والحشــد العشــائري«، مشــيرا إلــى 

أن »الطريــق أصبــح ســالكا أمــام حركــة القطعــات األمنيــة والمدنييــن«.
يشــار إلــى أن القائــد العــام للقــوات المســلحة حيــدر العبــادي أعلــن، يــوم الثالثــاء )21 تشــرين الثانــي 2017(، 

القضــاء علــى تنظيــم »داعــش« فــي العــراق مــن الناحيــة العســكرية.

الجهاد االسالمي: سالح المقاومة..تتمة
ــة ومحترمــة وواضحــة وغيــر ملتبســة،   وآمــال أن تخــرج الفصائــل فــي الســاعات القادمــة بصيغــة مقبول
ويلتــزم بهــا الجميــع، ويكــون شــعارنا هــو شــعار الوحــدة فــي مواجهــة العــدو الصهيونــي وليــس الوحــدة مــن 

أجــل اســتكمال خطــوات ال تليــق بالشــعب الفلســطيني.
مــن جانــب اخــر اقتحــم 69 مســتوطنًا صهيونيــا صبــاح امــس األربعــاء، باحــات المســجد األقصــى مــن 

جهــة »بــاب المغاربــة«، تحــت حمايــة عســكرية وّفرتهــا لهــم عناصــر شــرطة االحتــالل وقواتهــا الخاصــة.
وتجــول نحــو 47 مســتوطنًا صبــاح امــس  فــي المســجد األقصــى، بعــد اقتحــام باحاتــه، فضــال عــن 22 

مــن فئــة الطــالب اليهــود.
ووفــرت عناصــر مــن الشــرطة الصهيونيــة والقــوات الخاصــة الحمايــة القتحــام المســتوطنين حتــى 

خروجهــم مــن »بــاب السلســلة«.
وواصلــت شــرطة االحتــالل سياســة احتجــاز هويــات عــدد مــن المصليــن الفلســطينيين أثنــاء دخولهــم 
المســجد األقصــى مــن عــدّة أبــواب، واســتبدالها ببطاقــات ملوّنــة تحمــل اســم البــاب ورقــم محــدّد، كــي 

تضمــن خــروج المصليــن مــن المســجد وعــدم رباطهــم فيــه.

نواب الشعب: نبارك..تتمة
 وانعــدام اإلســتقرار المبرمــج فــي العالــم خاصــة فــي البلــدان اإلســالمية والمنطقــة لقــد بــاءت محاوالتهــم 
دومــا بالفشــل كفشــلهم المخــزي فــي ســاحة صــراع الحضــارات وكذلــك إشــعال فتيــل حــروب واســعة النطــاق 
كحــرب الثمانــي ســنوات المفروضــة ضــد إيــران وكذلــك افتعــال الحــروب المدمــرة ضــد أفغانســتان والعــراق 
ولبنــان واليمــن وانتهــاج إســتراتيجية 'صــراع الحضــارات' الشــيطانية والحــروب بالنيابــة عــن طريــق توظيــف 
المنحرفيــن وأولئــك الذيــن ترعرعــوا فــي أحضــان مدرســة اإلســالم األميركــي ومدرســة الوهابيــة المزيفــة 
والرجعيــة الســلفية؛ المســتكبرين الذيــن كلفــوا الصهيونيــة والســعودية للتنســيق بيــن هــؤالء العمــالء 
وإدارتهــم ودعمهــم وإســنادهم علــى نطــاق واســع فــي العلــن والخفــاء لكنهــم اليــوم وبــكل ذلــة لقــد تذوقــوا 

طعــم الهزيمــة المريــرة والمخزيــة واشــتروا ألنفســهم لعنــة اهلل ورســوله والمؤمنيــن الــى أبــد اآلبديــن'.
وجــاء فــي جانــب آخــر مــن هــذا البيــان، انــه لمــن الضــروري ان نتقــدم ببالــغ الشــكر والتقديــر لصانعــي 
المالحــم والمدافعيــن عــن مراقــد أهــل البيــت عليهــم الســالم والمناضليــن العراقييــن والســوريين واإليرانيين 
واللبنانييــن والباكســتانيين واألفغــان وكافــة عشــاق مدرســة اإلســالم المحمــدي )ص( الحنيــف والمتلمذيــن 
مدرســة أهــل البيــت عليهــم الســالم الســالكين لــدرب الشــهادة مــن كافــة أرجــاء المعمــورة الذيــن شــاركوا 
فــي هــذه الحــرب غيــر العادلــة أمــام كافــة القــوى الســلطوية فــي العالــم الذيــن لــم يبــددوا األحــالم الشــيطانية 
ألميــركا والســعودية والصهيونيــة العالميــة فــي اســتيالئهم علــى البــالد اإلســالمية فحســب، بــل انهــم قــد 
هدمــوا صرحهــم وكذلــك نتقــدم بالشــكر الجزيــل لقائــد اإلســالم، مناضــل ســنوات الجهــاد والدفــاع المقــدس، 

الجنــدي المخلــص والباســل لقائــد الثــورة اإلســالمية، اللــواء الحــاج قاســم ســليماني.

الريجاني: القضاء على داعش يوم..تتمة
وفــي جانــب آخــر مــن تصريحاتــه تطــرق الريجانــي الــى القضيــة الفلســطينية، مؤكــدا انهــا تشــكل تحديــا 
آخــر وعقبــة امــام الســالم واالســتقرار فــي قــارة اســيا؛ مضيفــا ان حقــوق ابنــاء الشــعب الفلســطيني االساســية 

يتــم انتهاكهــا بشــكل كارثــي حيــث انهــم يحرمــون مــن العــودة الــى منازلهــم واوطانهــم.
وشــدّد الريجانــي علــى ان الجرائــم التــي تُمــارس بحــق الشــعب الفلســطيني المظلــوم تجسّــد 

ــري. ــز العنص ــام التميي ــي نظ ــود ف ــع المعه ــن الوض ــا م ــوق حجم ــذي يف ــم ال ــف المنظ ــا للعن نموذج

هاشمي شاهرودي: اإلنتصار على..تتمة
ونــوه الــى ان المؤتمــر ينعقــد فــي ظــروف صعبــة تجتازهــا المنطقــة فيمــا اســتطاعت الصحــوة االســالمية 
المناهضــة لالســتكبار والصهيونيــة تحقيــق االنتصــار علــى الظلــم واالســتبداد فــي بلــدان عديــدة منــذ 

مايقــارب 7 اعــوام.
وفــي ســياق آخــر وصــف اهــل بيــت الرســول )ص( بمثابــة الحبــل المتيــن الذيــن اوصــى بهــم الرســول 

)ص( للتمســك بهــم، كمــا انهــم طليعــة الجهــاد ضــد الجهــل والتطــرف.
ــاء  ــران امــس االبع ــي بطه ــر« الدول ــة التكفي ــت )ع( وقضي ــي اهــل البي ــات مؤتمــر »محب وانطلقــت فعالي

ــم االســالمي. ــن مــن الشــيعة والســنة فــي العال ــار علمــاء الدي وبمشــاركة 500 شــخصية مــن كب

شمخاني: قدراتنا الدفاعية..تتمة
ومضــى قائــال : ولعــل أهــم أزمــة حاليــة فــي المنطقــة هــو الكيــان الصهيونــي المســتاء مــن هــذه التطــورات 
و يحــاول باســتخدام اإلرهابييــن الحفــاظ علــى أمــن حــدوده المحتلــة ولكــن بالقضــاء عليهــم فقــد هــذا الكيــان 

واحــدة مــن أدواتــه وهنــاك احتمــال ان يســعي وبمخططــات جديــدة الشــعال المنطقــة.
ــرام  ــن باإلحت ــي، ره ــاق دول ــا إتف ــل المشــترك الشــاملة بوصفه ــة العم ــة خط ــان فاعلي ــأن ضم وصــرح ب

ــة. ــع بصــورة متكافئ ــح الجمي ــان مصال ــراف وضم ــة أط ــل كاف ــن قب ــة م ــذه الخط ــذ ه ــادل وتنفي المتب
واســتطرد قائــال : منــذ البدايــة لــم نتوقــع مــن الواليــات المتحــدة أن تنهــي عدائهــا اليــران، و قائــد 
الثــورة االســالمية أكــد علــى عــدم االعتمــاد باالميــركان خــالل المفاوضــات ، واســتراتيجيتنا فــي حــال نكثــت 

ــة االســالمية. ــح الجمهورري ــن مصال ــالزم لتامي ــاق، ســنتخذ االجــراء ال االطــراف االخــري االتف
ــاوض حــول  ــن التف ــال اليمك ــة ق ــا الصاروخي ــى قدراتن ــات عل ــرض العقوب ــال ف ــي حي ــف االورب وحــول الموق
قدراتنــا الدفاعيــة فهــي للــردع وكمــا قلــت مــرات عديــدة ان تطويــر القــدرات الدفاعيــة هــو للدفــاع عــن الجمهوريــة 

االســالمية التــي تعرضــت للحــرب التــي فرضهــا نظــام صــدام حســين فــي الثمانينــات مــن القــرن الماضــي.
وأكــد أميــن المجلــس األعلــى لألمــن القومــي أنــه لــو لــم يكــن الدعــم الغربــي موجــودًا إلنتحــر 

اليــوم. الدواعــش بشــكل أســرع ممــا كان  اإلرهابيــون 
وتســاءل اإلميــرال شــمخاني ، بقولــه »لنفتــرض أن داعــش تمكنــت مــن الوصــول إلــى أهدافهــا، تُــرى 

كيــف كانــت ســتكون المنطقــة ؟!
وتابــع : لــو كان هــؤالء الجهــالء يســيطرون اليــوم علــى دمشــق و اربيــل وبغــداد وبيــروت فكيــف كانــت 
ــم  ــي العال ــاء ف ــة والنس ــات الديني ــي األقلي ــبة لباق ــال بالنس ــو الح ــك ه ــلمين، وكذل ــاع المس ــتكون أوض س

ــالمي. اإلس

اللواء جعفري: اندالع..تتمة
الــي ذلــك قــال رئيــس منظمــة قــوات التعبئــة 'العميــد غالمحســين غيــب بــرور' وفــي كلمــة له بالمناســبة 
ايضــا، قــال ان ظهــور جيــل جديــد مــن )الشــباب( المؤمــن الثــوري كـــ 'الشــهيد محســن حججــي' يبشــر بهــذه 
ــي الشــعوب  ــه لباق ــذى ب ــوذج يحت ــى نم ــورة االســالمية ال ــت بفضــل الث ــة تحول ــوات التعبئ ــة ان ق الحقيق

والمســتضعفين فــي انحــاء العالــم.

االدميرال خانزادي: سنصل..تتمة
ــران  ــم إي ــع عل ــات والنقــص فــي المعــدات ان يرف ــة اســتطاعت رغــم العقوب ــوات البحري وأضــاف: ان الق
عاليــًا ويوفــر االمــن فــي الميــاه البحريــة ومواجهــة االعتــداءات مضيفــًا ان اكثــر مــن 4 االف و200 ســفينة فــي 

البحــار.
ونــوه إلــى االنجــازات البحريــة بمناســبة يــوم النصــر البحــري فــي االســبوع القــادم، وقــال:  بدايــة ســنجدد  
ــي بحــر الخــزر، وســيتم   ــة  ف ــى الخدم ــخ »ســبر« ال ــة الصواري ــام راجم ــي وانضم ــام الخمين ــع اإلم ــد م العه
ــة  ــى الخدم ــًا  ال ــا محلي ــم تصنيعه ــي ت ــدات الت ــفن والمع ــات والس ــال المروحي ــك وادخ ــار جاس ــاح مط افتت

باالضافــة إلــى برامــج أخــرى. 
واشــار إلــى أن ســفن القــوات البحريــة ســوف تصــل إلــى المحيــط األطلســي فــي المســتقبل القريــب 

وإلــى موانــئ البلــدان الصديقــة وســيرفع علــم إيــران فــي  أميــركا الجنوبيــة.

الرئيس روحاني: توجد..تتمة
ــات الشــعبين  ــرة بطــوالت وتضحي ــى »داعــش« هــو ثم ــى ان االنتصــار عل ــة ال ــوه رئيــس الجمهوري ون
العراقــي والســوري والمتطوعيــن والجنــود والشــباب االبطــال الذيــن دمــروا حصــن شــيطان االرهــاب واطفــأوا 

نــار الفتــن.
واضــاف: مــن الضــروري مواصلــة محاربــة االرهــاب حتــى اجتثــاث آخــر نــوى االرهابييــن التكفيرييــن فــي 

ســوريا والتمهيــد لكــي اليــرزح الشــعب الســوري ثانيــة تحــت وطــأة هيمنــة االرهــاب واالعمــال االرهابيــة.
وتابــع، اذا ارادت شــعوب ودول المنطقــة ان تأخــذ العبــر مــن االزمــة المفتعلــة فــي ســوريا، هــو أن عليهــم 
أن يعلمــوا بــأن بعــض القــوى التــي تدعــي الديمقراطيــة وحقــوق االنســان لــم تدخــر أي شــىء حتــى 
ــذا  ــا، ه ــي منطقتن ــق ف ــة االف ــة الضيق ــية واالقتصادي ــا السياس ــق اهدافه ــف لتحقي ــاب والعن ــتخدام االره اس
الــدرس الــذي لــم تتعلمــه تلــك القــوى بــأن تداعيــات وآثــار دعــم االرهــاب والتطــرف لــن يبقــى محصــورا فــي 
المنطقــة بــل لــن تبقــى اي منطقــة فــي العالــم فــي مأمــن مــن شــر هــذه الظاهــرة المشــؤومة فــي حــال عــدم 

التعاطــي بحــزم مــع االرهــاب.
ولفــت الرئيــس روحانــي الــى أنــه ال توجــد أي مبــررات لوجــود قــوات أجنبيــة فــي ســوريا مــن دون موافقــة 

دمشــق، مضيفــًا أّن إيــران مســتعدة لتقديــم المســاعدات لــدول المنطقــة فــي محاربــة اإلرهاب.
وقــال أن روســيا وتركيــا وإيــران مهــدت التربــة للتســوية السياســية فــي ســوريا، وتفتــح اليــوم آفاقــًا جديــدة 
ــة  ــد الترب ــم تمهي ــتانا ت ــة أس ــدء عملي ــى ب ــام عل ــن ع ــل م ــد اق ــه بع ــًا، ان ــالد، مضيف ــي الب ــة ف ــاء األزم إلنه

المناســبة للتســوية السياســية لالزمــة فــي ســوريا.
وكانــت قمــة سوتشــي الثالثيــة الروســية - االيرانيــة - التركيــة قــد عقــدت أعمالهــا أمــس األربعــاء فــي 

مدينــة سوتشــي الروســية للبحــث فــي الحــّل السياســي لألزمــة الســورية.

وزارة الخارجية: القضاء..تتمة
واعتبــر البيــان أن: فصــاًل مهمــًا آخــر مــن التطــورات فــي منطقــة غــرب آســيا الحساســة قــد بــدأ بتعــاون 
وتكاتــف وبســالة جميــع قــوى المقاومــة ودول المنطقــة التــي شــاركت بــكل قواهــا واتخــذت خطــوات واســعة 

عمليــًا فــي مكافحــة اإلرهــاب والتطــرف وقتــل األبريــاء.
واكــد البيــان بــان: الذيــن وقفــوا الــى جانــب الشــعبين المظلوميــن العراقــي والســوري فــي األعــوام 
ــاع عــن  ــي الدف ــة ف ــي ســاحات المواجه ــًا باهظــة ف ــت أثمان ــات واإلرهــاب والظــالم وقدم ــة بالمنعطف المليئ
الكرامــة البشــرية والتصــدي لمثيــري الكراهيــة والحاقديــن، تعلــن اليــوم بــكل فخــر دعمهــا الالمحــدود 
لألمتيــن اإلســالمية والعربيــة فيمــا الذيــن لــم يألــوا جهــدًا فــي نهــب إخوتهــم وأخواتهــم وعملــوا فقــط علــى 
تأجيــج نيــران حــرب غيــر متكافئــة ومخجلــة مازالــوا مســتمرين فــي طريقهــم الخاطــئ والمخــزي وينفقــون 
أثمانــًا باهظــة ومــن دون جــدوى علــى إقامــة االجتماعــات الفارغــة والمؤتمــرات العقيمــة للتغطيــة علــى 
أخطائهــم وجرائمهــم التــي ال تحصــى ولربمــا للعثــور علــى شــركاء لجرائمهــم الفظيعــة للغــد الــذي ينبــري 
فيــه المجتمــع والضمائــر العالميــة الحيــة لمقاضــاة ومحاكمــة المســببين لهــذه المجــازر والدمــار، وفــي مثــل 
هــذه األيــام علينــا أن نتوقــع ممارســات خبيثــة ومؤامــرات وإجــراءات مضللــة جديــدة مــن قبلهــم فــي صفــوف 
شــعوب المنطقــة وهــو األمــر الــذي يتطلــب يقظــة وحكمــة شــعوب وحكومــات المنطقــة والعالــم اإلســالمي.

وتابــع البيــان: اليــوم ومــع القضــاء علــى »الدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام« الوهميــة قــد ثبــت مــرة 
اخــرى بــأن اإلرهــاب وحماتــه فكريــًا وماليــًا وسياســيًا وعســكريًا محكومــون بالفشــل وعليهــم أن يتحملــوا أمــام 
المحاكــم العالميــة والضمائــر الحيــة للشــعوب مســؤولية جرائمهــم ومجازرهــم التــي ارتكبوهــا والدمــار الــذي 

قامــوا بــه وتشــريدهم المالييــن مــن األفــراد العــزل األبريــاء.
ووجهــت وزارة الخارجيــة التهنئــة لحكومتــي وشــعبي العــراق وســوريا وجميــع شــعوب المنطقــة واألحــرار 
خاصــة أبطــال المقاومــة وأشــادت بالجهــود الدؤوبــة للمقاتليــن الذيــن قاتلــوا بإخــالص ومستشــاري الحــرس 
ــة  ــر المنطق ــان وإخــالص فــي تطهي ــوات حــزب اهلل وســائر كتائــب المقاومــة التــي شــاركت بتف ــوري وق الث
مــن دنــس عناصــر داعــش، منوهــًا ومشــيدًا خاصــة بدعــم ومشــاركة الحكومــة الروســية فــي هــذه المرحلــة 

الحساســة مــن مكافحــة اإلرهــاب.
واشــارت الــى أن المنطقــة والعالــم اآلن فــي منعطــف تاريخــي خطيــر، مؤكــدًة علــى مواصلــة مســاعيها فــي 
الســاحة السياســية فــي ســياق ترجمــة بطــوالت أبطــال المقاومــة فــي ســاحات الحــرب، واتخــاذ الخطــى فــي إطــار 
جهــود مخلصــة فــي مســار تحقيــق الســالم واالســتقرار واألمــن اإلقليمــي والعالمــي فــي ظــل التعــاون الجماعــي.

القوات اليمنية المشتركة..تتمة
 الحريــرة بمديريــة كتــاف، و3 غــارات علــى مديريــة باقــم بمحافظــة صعــدة، وغارتيــن علــى مديريــة 

ــش بمــأرب. ــب القرامي ــة حري ــى مديري ــارة عل ــرواح، وغ ص
ــة الخوخــة بمحافظــة الحديــدة، وشــن غارتيــن  كمــا اســتهدف الغــزاة بغــارة منطقــة موشــج فــي مديري

علــى مديريــة عســيالن بشــبوة، و3 غــارات علــى مديريــة حيفــان فــي تعــز.
هــاذا وصــب آل ســعود حمــم حقدهــم علــى صعــدة حيــث شــن طيرانهــم 16 غــارة علــى محافظــة صعــدة 
ــة  ــى مديري ــارات عل ــس غ ــاف وخم ــة كت ــوح بمديري ــارة والص ــل واالم ــق الملي ــا مناط ــان منه ــتهدفت ثم اس

ــة باقــم. ــان منطقــة مــران فــي مديريــة حيــدان وغــارة واحــدة مديري الظاهــر، واســتهدفت غارت
ميدانيــًا وردعــًا لمواصــة العــدوان الســعودي الغاشــم إجرامــه ضــد األبريــاء العــزل، نفــذت وحــدات الجيــش 
اليمنــي واللجــان الشــعبية هجومــا مباغتــا علــى التبــة البيضــاء جنوبــي كهبــوب بلحــج وآخــر علــى مواقعهــم 

فــي قيفــة، كبــدت المرتزقــة خســائرا فــي األرواح والعتــاد.
كمــا نفــذ الجيــش واللجــان هجومــا اخــر علــى مواقــع المرتزقــة بقريــة موليــة ومواقــع مجــاورة فــي جبــل 
حبشــي ســقط خاللهــا عــددا مــن القتلــى والجرحــى فــي صفــوف العــدوان. فيمــا تمكنــت وحــدات اخــرى مــن 
عمليــة هجوميــة علــى جبــل النبيــع بحميــر بمديريــة مقبنــة والتبــاب المجــاورة لــه وتدميــر آليــة عســكرية 

وقتــل وجــرح العديــد مــن المرتزقــة فــي العمليــة.
واســتهدفت مدفعيــة القــوات اليمنيــة المشــتركة أمــس األربعــاء، تجمعــات للعــدوان الســعودي فــي موقــع 
عباســة قبالــة منفــذ الخضــراء فــي نجــران، حســبما افــاد مصــدر عســكري لصحيفتنــا فيمــا تــم قنــص أحدهــم 

فــي عســير.
وكان العشــرات مــن الجنــود الســعوديين ومرتزقتهــم قــد قتلــوا وجرحــوا، كمــا دمــرت عــدة آليــات لهــم، 

بكســر 4 زحــوف متتاليــة لهــم علــى موقــع الشــرفة المطــل علــى مدينــة نجــران.
ولقــي 3 مــن مرتزقــة الجيــش الســعودي مصرعهــم بنيــران قناصــة مجاهــدي الجيــش واللجــان الشــعبية 

فــي جبــل ســبحطل وتبــة الخــزان قبالــة منفــذ علــب، كمــا تــم تدميــر آليــة ســعودية قبالــة رقابــة الهنجــر فيمــا 
دكــت المدفعيــة تجمعــات العــدوان الســعودي فــي رقابــة الهنجــر.

ــة فــي هجــوم مباغــت  ــة العــدوان الســعودي خســائر بشــرية ومادي وأكــد مصــدر عســكري تكبــد مرتزق
ــد لمســان والجســيمة فــي جبهــة قيفــة. للجيــش واللجــان الشــعبية باتجــاه حي

ــة  ــع مرتزق ــى مواق ــة المشــتركة أمــس االربعــاء عمليتيــن هجوميتيــن عل ونفــذت وحــدة للقــوات اليمني
العــدوان الســعودي االميركــي الغاشــم فــي التبــة الرمليــة فــي مديريــة عســيالن بمحافظــة شــبوة، وكبدرهــم 

خســائر بشــرية وماديــة جســيمة.
ونفــذت وحــدة للجيــش واللجــان أمــس االربعــاء عمليــة هجوميــة علــى مواقــع مرتزقــة العــدوان الســعودي 
جنوبــي كهبــوب بلحــج، ســبقها تمشــيط مدفعــي مكثــف علــى مواقــع وتحصينــات المرتزقــة، شــوهدت علــى 

إثرهــا ســيارات اإلســعاف تنتشــل قتلــى وجرحــى منافقــي العــدوان.
كمــا نفــذوا عمليتيــن هجوميتيــن علــى مواقــع لمرتزقــة العــدوان األمريكــي الســعودي علــى مواقــع 

المرتزقــة فــي جبــل النبيــع بحميــر مقبنــة والتبــاب المجــاورة لــه، وفــي قريــة موليــة 
ــذ  ــة منف ــبكة قبال ــع الش ــى موق ــًا عل ــًا نوعي ــاء هجوم ــس االربع ــتركة أم ــة المش ــوات اليمني ــنت الق وش
الخضــراء، فيمــا اســتهدفت القــوة المدفعيــة تجمعــات للجيــش الســعودي ومرتزقتــه فــي عــدد مــن المواقــع 

ــزان. بنجــران وجي
وأكــد مصــدر عســكري مصــرع وإصابــة عــدد مــن مرتزقــة الجيــش الســعودي فــي عمليــة مباغتــة نفذهــا 

أبطــال الجيــش واللجــان الشــعبية علــى موقــع الشــبكة قبالــة منفــذ الخضــراء بنجــران.
وأضــاف المصــدر أن القــوة المدفعيــة اســتهدفت تجمعــات مرتزقــة الجيــش الســعودي قبالــة منفــذ 

الخضــراء بنجــران، و تجمعاتهــم فــي جيــزان.
هــذا واغتــال مجهولــون أمــس األربعــاء، مديــر االتصــاالت بمدينــة القطــن بحضرمــوت، عمــر صالــح 
الرضــي، حيــث تأتــي هــذه العمليــة بعــد يوميــن مــن قيــام مســلحين اثنيــن باغتيــال العقيــد المتقاعــد 

بالجيــش اليمنــي، ربيــع جــروان، بمدينــة شــبام المحاذيــة لمدينــة القطــن مــن الجهــة الغربيــة.

البشير: لسنا مع إعالن..تتمة
ومنــذ مــارس/ آذار 2015 يشــارك الســودان فــي التحالــف الســعودي، الــذي يشــن عدوانــا عســكريا مــن البــر 

والبحــر والجــو علــى الشــعب اليمنــي.

الحريري يتريث باالستقالة..تتمة
ــًا  فــي تقديمهــا واالحتفــاظ بهــا لمزيــد مــن التشــاور فــي أســبابها وخلفياتهــا السياســية فأبديــت تجاوب

مــع هــذا التمنــي«.
ــكر  ــبة لش ــت مناس ــتقالله كان ــان واس ــوالء للبن ــى ال ــه عل ــع في ــذي نجتم ــوم ال ــذا الي ــي ه ــاف: »ف واض
الرئيــس علــى عاطفتــه النبيلــة وعلــى حرصــه الشــديد علــى الوحــدة الوطنيــة ورفضــه الخــروج عنهــا تحــت 

أي ظــرف مــن الظــروف.
وتابع: اتطلع لشراكة حقيقية من كل الجهات للمساعدة في بناء الدولة.

وحضــر الحريــري اليــوم األربعــاء احتفــاالت االســتقالل فــي بيــروت برفقــة الرئيــس اللبنانــي ميشــال عــون 
ورئيــس البرلمــان نبيــه بري.

ظريف:  يجب وقف الحرب..تتمة
المساعدات اإلنسانية والصحية للمواطنين، واستئناف الحوار الوطني، وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

ــذه  ــل له ــاد ح ــل إيج ــن أج ــا م ــع طاقاته ــتخدام جمي ــران الس ــتعداد اي ــن اس ــة ع ــر الخارجي ــرب وزي وأع
ــاب حــل عســكري ألي مــن أزمــات الشــرق األوســط، وأن »الحــوار والتمســك  ــى غي األزمــة«، كمــا شــدد عل
بالديبلوماســية المبنيــة علــى االعتــراف بحقــوق ومصالــح جميــع األطــراف هــي الحــل الوحيــد لجميــع مشــاكل 

ــة«. دول المنطق

القائد: هزيمة الشباب المؤمن ألميركا في المنطقة 
من معاجز الثورة االسالمية

طهــران - كيهــان العربــي:- اكــد قائــد الثــورة االســالمية ســماحة آيــة اهلل العظمــى الســيد علــي الخامنئــي، أن هزيمــة الشــباب 
المؤمــن ألميــركا فــي المنطقــة ليــس إال مــن معاجــز الثــورة اإلســالمية، مشــددًا علــى أن جهــود اإلعــداء لــم تكــن إال إلبعــاد المنطقــة 

عــن التفكيــر الثــوري والمقــاوم.
وشــدد ســماحة القائــد الخامنئــي خــالل اســتقباله أمــس االربعــاء قــادة قــوات التعبئــة ومنتســبيها بمناســبة "أســبوع قــوات 
التعبئــة" بالبــالد، أنــه وبعــد مــرور 38 عامــًا عــن انتصــار الثــورة االســالمية فــي ايــران أن يكــون للشــباب هــذا الحضــور فــي الســاحات 

وهــذا األثــر االقليمــي فــي المنطقــة، فهــذا ليــس إال معجــزة مــن معاجــز الثــورة االســالمية فــي إيــران.
واضاف: أن الجمهورية االسالمية في ايران أي أنتم الشباب استطعتم أن تقهروا أميركا المستكبرة في المنطقة.

وأكــد ســماحة قائــد الثــورة االســالمية: أن كل الجهــود التــي كان يبذلهــا هــؤالء وكل الخطــط التــي كانــوا يضعونهــا كانــت مــن 
أجــل إبعــاد المنطقــة عــن التفكيــر الثــوري والمقــاوم، لكــن انقلــب كل شــيء عكســا.  

واضــاف: األمــر الــذي حــدث فــي ســوريا والعــراق أي اســتئصال الغــدة الســرطانية التــي أوجدهــا األعــداء مــن أجــل التآمــر علــى 
التيــار المقــاوم، إســتطعتم أنتــم الشــباب المؤمــن دفعهــا وتدميرهــا.

وقــال ســماحته ان العــدو شــدد مــن عدائــه مــن كل جانــب للقضــاء علــى المقاومــة الناهضــة مــن الفكــر الثــوري واالســالمي 
فــي المنطقــة اال ان الشــباب والرجــال المؤمنيــن والصامديــن بعــزم وثبــات قــد أركعــوا االعــداء بقضائهــم علــى الغــدة الســرطانية 

التكفيريــة واثبتــوا للجميــع مفهــوم "اننــا قــادرون".
واضــاف: ان الجمهوريــة االســالمية فــي ايــران وبعــد 38 عامــا مــن عــداء االســتكبار والصهيونيــة والرجعيــة لهــا هــي اليــوم اكثــر 

تقدمــا واقــوى مئــات ولربمــا آالف المــرات مقارنــة مــع بدايــات الثــورة وهــو مــا يعنــي االجــر الدنيــوي للثبــات والصمــود.
واعتبــر تاثيــر جيــل الشــباب والمؤمــن بالبــالد فــي المنطقــة رغــم انــه لــم يــر بدايــة الثــورة واالمــام والدفــاع المقــدس، بانــه مــن 

معاجــز الثــورة االســالمية واضــاف، لقــد تمكنتــم انتــم الشــباب مــن اركاع ودحــر اميــركا المســتكبرة.
واعتبــر قائــد الثــورة االســالمية الــروح والشــعور التعبــوي بانــه العنصــر الحقيقــي فــي القضــاء علــى الغــدة الســرطانية داعــش 
واضــاف، لقــد ســعى االعــداء بواســطة هــذا التنظيــم التكفيــري الالانســاني للتصــدي للتاثيــر علــى تيــار المقاومــة اال ان الشــباب 

المؤمــن دخلــوا ســاحة الجهــاد بحافــز ولهفــة واركعــوا العــدو.
وانتقــد ســماحته الذيــن يبثــون اليــأس ويدعــون للمحابــاة امــام القــوى الكبــرى واضــاف، ان عــدة مؤامــرات متتاليــة الميــركا 
ــى داعــش، اال يثبــت هــذا  ــة االســالمية احداهــا القضــاء عل والصهيونيــة والرجعيــة فــي المنطقــة تــم اجهاضهــا باقتــدار الجمهوري

االمــر "اننــا قــادرون" ؟.
وكان ســماحة قائــد الثــورة االســالمية الســيد الخامنئــي قــد أكــد قبــل ذلــك وفــي رده علــى الرســالة التــي وجههــا قائــد فيلــق 
القــدس فــي حــرس الثــورة اإلســالمية اللــواء قاســم ســليماني بشــان انتهــاء ســيطرة "داعــش" الوهابيــة علــى االراضــي االســالمية، 

أكــد ســماحته انــه لقــد تــم اجتثــاث شــجرة "داعــش" الخبيثــة علــى اياديكــم وتضحياتكــم فــي ســوريا والعــراق.
واشــاد ســماحته بالبطــوالت التــي ســطرها قائــد فيلــق القــدس اللــواء قاســم ســليماني وقواتــه فــي مختلــف المجــاالت وقــال: 
ــي  ــن ف ــاد الصالحي ــم العب ــى ايديكــم انت ــا عل ــم اجتثاثه ــد ت ــم ق ــت العال ــدي طواغي ــى اي ــي غرســت عل ــة الت ان الشــجرة الخبيث

ســوريا والعــراق.
وقــال ســماحة القائــد: أشــكر اهلل علــى اجتثــاث الشــجرة الخبيثــة التــي زرعهــا طواغيــت العالــم فــي ســوريا والعــراق علــى ايــادي 
عبــاده الصالحيــن، واضــاف: مــع تدميركــم كتلــة "داعــش" الســرطانية والفتاكــة ليــس فقــط قمتــم بتقديــم خدمــة عظمــى للمنطقــة 

والعالــم االســالمي فحســب بــل الــى كافــة الشــعوب والبشــرية ايضــا.
وتابــع ســماحته: وهــذا ليــس فقــط يعتبــر انــه بمثابــة توجيــه ضربــة لعصابــة داعــش الظالمــة والتــي تحمــل وصمــة عــار علــى جبينهــا 
ــة التــي كانــت تســتهدف انــدالع الحــرب االهليــة فــي المنطقــة  ــر للسياســات  الخبيث ــة اقــوى بكثي ــه تــم توجيــه ضرب فحســب، بــل ان
والقضــاء علــى المقاومــة المعاديــة للصهيونيــة واضعــاف الــدول المســتقلة بواســطة الزعمــاء االشــقياء لهــذه الجماعــة الضالــة، ضربــة وجهــت 
ــة لهــا فــي هــذه المنطقــة والتــي انشــئت هــذه الجماعــة وقدمــت لهــا جميــع  الــى االدارة االميركيــة والســابقة والحاليــة واالنظمــة العميل

اشــكال الدعــم لبســط ســلطتها المقيتــة فــي منطقــة غــرب آســيا لتمكيــن الكيــان الصهيونــي مــن الهيمنــة.
ــدة الســرطانية  ــي ســحق هــذه الغ ــة ف ــواء ســليماني ومحــور المقاوم ــود الل ــورة االســالمية ان جه ــد الث واوضــح ســماحة قائ
ــداق  ــو مص ــرية، وه ــعوب والبش ــع الش ــة لجمي ــدم خدم ــا ق ــب وانم ــالمي فحس ــم االس ــة والعال ــدم دول المنطق ــم يخ ــة ل المميت
للنصــرة االلهيــة "ومــا رميــت اذ رميــت ولكــن اهلل رمــى"، ســائال البــاري تعالــى ان يعطــي االجــر والثــواب للــواء ســليماني ورفاقــه 

ــة. ــى جهودهــم الدؤوب عل
وعبر سماحة القائد الخامنئي عن شكره وتقديره للواء سليماني مؤكدا في نفس الوقت على اهمية رصد مؤامرات االعداء.

وحــذر ســماحته مــن أن الذيــن راهنــوا وخططــوا لهــذه المؤامــرة المشــؤومة لــن يهــدأ بالهــم، وسيســعون الــى تكرارهــا فــي جزء 
آخــر مــن المنطقــة، مؤكــدا علــى ضــرورة حفــظ الحافــز واليقظــة والوحــدة، والقضــاء علــى ايــة نفايــات خطــرة، والقيــام بجهــد ثقافــي 

لزيــادة مســتوى الوعــي والبصيــرة، والحفــاظ علــى االســتعداد الشــامل.
ــراق وســوريا  ــي الع ــن ف ــوة المجاهدي ــع االخ ــال: اســتودعكم اهلل وجمي ــه قائ ــورة االســالمية جواب ــد الث ــم ســماحة قائ واختت

ــروه. ــن كل مك ــظ م ــة والحف ــم بالموفقي ــا له ــن، داعي واآلخري


