
2 شؤون محلية

التحرير

اخبار قصيرة

الخميس 18 ربيع االول، 1439 هـ ق 16 آذر 1396 هـ ش، 7 كانون االول2017مالعدد )9730( السنة الثامنة والثالثون

هزة ارضية بقوة 4.9 ريختر تضرب محافظة بوشهر
ضــرب زلــزال بقــوة 4.9 درجــة بمقيــاس ريختــر صبــاح الثالثــاء مدينــة كنــكان فــي محافظــة بوشــهر 

جنــوب ايــران وتســبب فــي اصابــة 16 شــخصا.
وقــال مديــر عــام الطــوارئ فــي محافظــة بوشــهر ان اصابــات الجرحــى كانــت طفيفــة وتــم معالجتهــم 
فــورا، مشــيرا الــى ان الهــزة الحقــت اضــرارا بمؤسســات البنــى التحتيــة وشــبكات الكهربــاء فــي مدينتــي 

كنــكان وديــر وقــد جــرى ربــط شــبكة الكهربــاء مــن جديــد وعــادت االوضــاع الــى حالتهــا الطبيعيــة.

زلزال يهز شمال ايران بقوة 4.8 ريختر
هز زلزال محافظة كيالن بشمال ايران مساء يوم الثالثاء بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر.

وقــال مركــز رصــد الــزالزل التابــع لمؤسســة الجيوفيزيــاء فــي جامعــة طهــران ان زلــزاال بقــوة 4،8 درجــة 
ــة و 17  ــد الســاعة السادســة و 57 دقيق ــران عن ــالن بشــمال اي ــاس ريشــتر هــزّ محافظــة كي ــى مقي عل
ثانيــة مــن مســاء الثالثــاء بالتوقيــت المحلــي )الثالثــة و 27 دقيقــة و 17 ثانيــة عصــرا بتوقيــت غرينتــش(.

موجة امطار وثلوج متوقعة شمال وغرب ايران
حــذرت االرصــاد الجويــة فــي ايــران مــن ان كتلــة هوائيــة بــاردة ســتجتاح مناطــق شــمال وغــرب البــالد 

تتســبب بانخفــاض درجــات الحــرارة وتســاقط االمطــار والثلــوج خــالل اليوميــن المقبليــن.
وتشــير الخرائــط الجويــة الــى ان كتلــة هوائيــة بــاردة دخلــت بعــد ظهــر امــس االربعــاء شــمال غــرب 

البــالد ســتؤدي الــى هطــول االمطــار وفــي بعــض المناطــق الــى تســاقط الثلــوج مصحوبــة بريــاح قويــة.
واشــارت تقاريــر االرصــاد الجويــة الــى ان يــوم الخميــس سيشــهد تســاقط االمطــار جنــوب سلســلة 

جبــال زاغــروس غــرب البــالد وفــي جبــال البــرز  ومناطــق شــمال شــرق البــالد.

في ذكرى المولد النبوي الشريف وميالد االمام الصادق )ع(..

قائد الثورة يوافق على عفو او خفض 
عقوبات عدد من السجناء

النبــوي  المولــد  ذكــرى  فــي  ارنــا:-  طهــران- 
الشــريف وميــالد االمــام جعفــر الصــادق )ع(، وافــق 
قائــد الثــورة االســالمية ســماحة آيــة اهلل العظمــى 
الســيد علــي الخامنئــي، علــى مقتــرح بعفــو او خفــض 
ألــف وســبعة  الصــادرة بحــق  العقوبــات  واســتبدال 
مــن المدانيــن فــي المحاكــم العامــة ومحاكــم الثــورة 
وموسســة القضــاء العســكري والتعزيــرات الحكوميــة.
وكان رئيــس الســلطة القضائيــة آيــة اهلل 'صــادق 
ــد  ــى قائ ــي رســالة ال ــرح ف ــد اقت ــي' ق ــي الريجان آمل
الثــورة عفــو او خفــض واســتبدال العقوبــات الصــادرة 
بحــق 1007 مــن المدانيــن بعــد ان تــم اعتبارهــم فــي 
لجنــة العفــو المركزيــة مســتوفين للشــروط الالزمــة.

ــد  ــن الدســتور فق ــادة 110 م ــن الم ــد 11 م ــاذا للبن وانف
حظــي هــذا االقتــراح بموافقــة قائــد الثــورة االســالمية .

خالل مراسم الحاق فرقاطة 'سبر' في ميناء أنزلي..

وزير الدفاع: مهتمون بانتاج المعدات الدفاعية الضرورية للبالد

في رسالة تهنئة لنظرائه في الدول االسالمية ..

الريجاني يؤكد ضرورة ترسيخ الوحدة ونبذ التطرف والتفرقة 
في صفوف االمة االسالمية

خالل اجتماعه مع همام حمودي..

خرازي: الشعب العراقي لن يسمح بحل الحشد الشعبي

اللواء صفوي: السعودية العميلة الميركا أحد مصادر زعزعة األمن في المنطقة

آية اهلل نوري همداني: نظام آل سعود عميل اميركا

وزير الداخلية: اسبوع الوحدة رمز للسالم والصداقة بين المؤمنين 
الحقيقيين برسالة االسالم

مصدر مسؤول: استخدمنا التقنيات الحديثة والمحلية في تصنيع سفينة "سبر" القاذفة للصواريخ
طهــران- فــارس:- أعلــن رئيــس منظمــة الصناعــات البحريــة بــوزارة الدفــاع االيرانيــة، الثالثــاء، ان ســفينة 

"ســبر" القاذفــة للصواريــخ تــم تصنيعهــا باســتخدام التقنيــات الحديثــة والمحليــة.
وخــالل مراســم إنضمــام ســفينة "ســبر = الــدرع" القاذفــة للصواريــخ علــى اســطول القــوة البحريــة فــي بحــر قزويــن، 
قــال االميــرال اميــر رســتكاري: ان مراحــل تصميــم ســفينة "ســبر" وتصنيعهــا وتجهيزهــا كانــت علــى جــدول أعمــال منظمــة 

الصناعــات البحريــة ووزارة الدفــاع بنــاء علــى احتياجــات القــوة البحريــة االســتراتيجية.
وأوضــح: ان عمليــة تصميــم هيــكل الســفينة وتشــييده اســتغرقت 4 أعــوام، وقــد أنجــز هــذا التصميــم فــي إطــار تصنيــع 
وتدشــين اكثــر مــن 65 منظومــة ميكانيكيــة وإنشــائية وكهربائيــة والكترونيــة واتصاالتيــة ومــن خــالل 1.4 ســاعة عمــل وتنفيــذ 

اكثــر مــن 10 آالف مــن األنشــطة التنفيذيــة.
واشــار االميــرال رســتكاري الــى اســتخدام التقنيــات الحديثــة والمحليــة فــي تصنيــع ســفينة "ســبر"، مضيفــا ان 
ــواع  ــة والدخــول فــي مجــال تصميــم مختلــف ان ــادة القــوة الدفاعي مــن اهــم انجــازات تنفيــذ هــذا المشــروع هــو زي

الســفن القاذفــة للصواريــخ وتطويرهــا وتكميــل السلســلة التدريبيــة للقــوة البحريــة.

واليتي: الشعب اليمني هو الذي يحدد مصير ومستقبل بالده
طهــران- فــارس:- صــرح مستشــار قائــد الثــورة االســالمية فــي الشــؤون الدوليــة، الثالثــاء، أن الشــعب 

اليمنــي هــو الــذي يحــدد مصيــر ومســتقبل بــالده.
وعلــى هامــش مراســم يــوم الطالــب الجامعــي 
فــي ايــران، وفــي حديثــه للمراســلين، قــال رئيــس 
هيئــة المؤسســين للجامعــة اإلســالمية الحــرة، علــي 
ــذي يحــدد  ــي هــو ال ــي: ان الشــعب اليمن ــر واليت اكب
مســتقبل بــالده، مبينــا ان الشــعب اليمنــي قــاوم منــذ 
ــه  ــذي يواصل ــر مــن ســنتين القصــف الوحشــي ال اكث
يرصــد  فإنــه  الوقــت  ذات  وفــي  الســعودي،  النظــام 
الداخــل لئــال يعمــل بعــض المنافقيــن المتحالفيــن 

ــة  ــارات والســعودية الرامي ــا اإلم ــي خططــت له ــرة الت ــك فشــلت المؤام ــى إفشــال النضــال، وبذل ــا، عل ظاهري
ــن. ــن اليمنيي ــر للمجاهدي ــي الظه ــة ف ــه طعن ــن توجي ــح م ــداهلل صال ــى عب ــن عل لتمكي

وأوضح ان على عبداهلل صالح نال جزاءه، وقال: ان هذه القضية حصلت بناء على قرار اليمن، وستستمر هذه القرارات.
وأردف: ان الشــعب اليمنــي الــذي يقاتــل فــي محــور المقاومــة، ســينتصر أخيــرا كمــا انتصــرت شــعوب 

ســوريا والعــراق ولبنــان.

بيسكوف: قرار نقل السفارة األميركية إلى القدس 
قد يزيد تعقيد الوضع في المنطقة

قــال الناطــق الرســمي باســم الرئاســة الروســية 
دميتــري بيســكوف إنــه مــن الســابق ألوانــه التعليــق 
علــى اعتــراف الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب 

بالقــدس عاصمــة لـ”إســرائيل”.
وعبــر بيســكوف فــي الوقــت ذاتــه عــن قلــق 
موســكو مــن خطــر تعقيــد الوضــع فــي المنطقــة.
واضــاف “أمــس أجــرى الرئيــس عــدة مكالمــات 
هاتفيــة. الوضــع صعــب. وفــي المكالمــة مــع عبــاس 
ــق مــن هــذا الوضــع واحتمــال  ــر عــن القل تــم التعبي

تعقيــده”.

أنزلــي- إرنــا:- اكــد وزيــر الدفــاع واســناد 
القــوات المســلحه العميــد اميــر حاتمــي ان 
ايــران تنــادي بالســالم والصداقــة واألمــن 
الوقــت  فــي  انــه  قائــال  البلــدان،  لكافــة 
ــة  ــزات الدفاعي ــع التجهي ــم بتصني ــه نهت ذات

والتغلــب علــى كافــة تهديــدات األعــداء.
حاتمــي  العميــد  ذلــك  واعلــن 
ــاء خــالل مراســم الحــاق فرقاطــة  الثالث
بمجموعــة  للصواريــخ  القاذفــة  'ســبر' 
القطــع البحريــة لبحــر الشــمال للقــوات 

البحريــة للجمهوريــة اإلســالمية فــي مينــاء أنزلــي.
وبــدات فرقاطــة 'ســبر' القاذفــة للصواريــخ االيرانيــة عصــر 
الثالثــاء اولــى مهماتهــا العســكرية فــي بحــر الخــزر بعــد ان 
انضمــت الــى االســطول البحــري للجيــش فــي شــمال البالد 

ومنطقــة االمــام رضــا )ع( البحريــة الرابعــة االيرانيــة.
وقــدم حاتمــي التهانــي باالنتصــارات الحافلــة 

االرهابيــة  داعــش  وجماعــة  التكفيريييــن  ضــد 
صــرح، 'لقــد حــدث انجــاز عظيــم جــدا علــى يــد 
الشــعبين والجيشــين العراقي والســوري بمســاعدة 
قــوات بلــدان المنطقــة خاصــة روســيا وايــران وان 
ــة  ــى كاف ــة ال ــالة هام ــث رس ــش بع ــالل داع اضمح
داعمــي هــذه الجماعــة االرهابيــة وهــي:- 'انهــم لــن 
يتمكنــوا مــن تمريــر مخطــط أو مؤامــرة مــا لزعزعــه 
األمــن فــي المنطقــة عــن طريــق الكــذب والخــداع'.
واســتمر بالقــول، 'ان شــعوب المنطقــة قــد علمــت 
جيــدا انــه يمكــن مــن خــالل الصمــود والمقاومــة التغلــب 
المقاومــة  الباطــل ودحــره وان مناضلــي محــور  علــى 
واتــكاال علــى اهلل والقــوات المخلصــة وجماهيــر المنطقــة 

النصــر  وان  البعــض  بعضهــم  الــى جانــب  صامديــن 
ــد'. ــم بالتأكي ــي ســيكون حلفيه اإلله

وأضــاف العميــد حاتمــي فــي الســياق ذاتــه، ان قراصنة 
البحــر كانــوا يحاولــون المســاس بأمــن القنــوات والممــرات 
المائيــة لكــن القــوات البحريــة تمكنــت مــن تفكيكهــم وقــد 

ســاد األمــن وســيكون مســتديما بالتأكيد'.
اليــران  المتميــز  الســتراتيجي  الموقــع  الــى  واشــار 
وتمتعهــا بالحــدود المائيــة، واكــد علــى ضــرورة توظيــف كافــة 
الطاقــات البحريــة واشــار، ان األعــداء كانــوا يحاولــون الحيلولــة 
دون نجاحاتنــا فــي مختلــف المجــاالت، لكننــا تمكنــا مــن 
الحصــول علــى مــا كان ضروريــا الرســاء األمــن فــي الميــاه 
علــى يــد النخــب والعلمــاء والمتخصصيــن اإليرانييــن وان 
انضمــام فرقاطــة 'ســبر' القاذفــة للصواريــخ الــى قــوات البحريــة 

ــوة. ــداع واالراده والق ــز لإلب ــو رم ــي ه ــش االيران للجي
وأكــد حاتمــي، ان كافــة البلــدان المجــاورة والمطلــة علــى 
بحــر الخــزر متفقــة علــى ان هــذا البحــر  يجــب ان يكــون 'بحــر 
الســالم والصداقــة' ونحــن مســتعدون لتنشــيط التعــاون فــي 

ســبيل تعزيــز الســالم والصداقــة واألمــن فــي الميــاه'.
وقــال حاتمــي ،'انــا مــن هنــا، مــن ســاحل بحــر 
ــي  ــل ف ــة وآم ــق رســالة الســالم والصداق الخــزر اطل
الميــاه عــن  المســتديمة ألمــن  التنميــة  تحقيــق 

طريــق توطيــد دعائــم الســالم'.

طهــران- فــارس:- هنّــأ وزيــر الداخليــة االيرانــي عبــد 
الرضــا رحمانــي فضلــي بذكــرى المولــد النبــوي )ص( 
واســبوع  )ع(  الصــادق  االمــام جعفــر  وميــالد  الشــريف 

الوحــدة ووصفــه بمثابــة رمــز للســالم والصداقــة بيــن 
المؤمنيــن الحقيقييــن برســالة االســالم صانــع االنســان.
ــي، فــي رســالة وجههــا  وقــال عبدالرضــا رحمانــي فضل
يــوم الثالثــاء بهــذه المناســبة، ان الرســول المصطفــى )ص( 
منــح العالــم معنــى حقيقيــا بمولــده الشــريف كمــا اســتضاء 
المظلوميــن واالحــرار فــي جميــع ارجــاء العالــم بانــوار ديــن 

الرحمــة والرأفــة والســالم والعــدل والملهــم والمنيــر. 
واضــاف، ان مــن بــركات المولــد النبــوي )ص( الشــريف 
وســطوع انــوار النبــي االكــرم )ص( وحفيــده االمــام جعفــر 
الصــادق )ع( اطــالق اســبوع الوحــدة والتضامــن بيــن صفــوف 

البقية على الصفحة7االمــة االســالمية.

المجلــس  رئيــس  صــرح  فــارس:-  طهــران- 
االســتراتيجي للعالقــات الخارجيــة فــي الجمهوريــة 
االســالمية االيرانيــة، الثالثــاء، ان الشــعب العراقــي 
لــن يســمح بحــل الحشــد الشــعبي، واصفــا دعــوات 
الحشــد  لحــل  والمنطقــة  الغــرب  دول  بعــض 

الشــعبي بأنهــا مؤامــرة.
وخــالل اجتمــاع »عــراق مــا بعــد داعــش« الــذي 
ــي رئيــس  ــب رئيــس البرلمــان العراق ــه نائ شــارك في
ــد  ــودي، انتق ــام حم ــالمي، هم ــى االس ــس االعل المجل
فــي  الغربيــة  الــدول  بعــض  تدخــل  خــرازي  كمــال 
الشــؤون الداخليــة للعــراق، وقــال: ان الحشــد الشــعبي 
مفخــرة للعراقييــن وضمــان الســتقرار العــراق وأمنــه.

لهــا  يحــق  ال  االجنبيــة  الــدول  ان  واضــاف: 
التدخــل بشــأن الحشــد الشــعبي الــذي انبثــق مــن 

العراقــي.. فهــذه  صميــم الشــعب 
ــة التأســيس  ــوة الشــعبية حديث الق
ســيكون لهــا دور هــام فــي المســرح 

السياســي العراقــي.
شــباب  ان  خــرازي  وأوضــح 
العــراق ســواء مــن الشــيعة والســنة 
تنظيــم  جابهــوا  والمســيحيين، 
الصهيونــي  التكفيــري  داعــش 
بــكل بســالة وقــوة، وتمكنــوا مــن 
المرجعيــة  نــداء  تلبيــة  خــالل 
الدينيــة ان ينهــوا عمــر داعــش فــي 

العــراق، مصرحــا: ان الشــعب العراقــي ومــن خــالل 
الــدول  وبعــض  االميركيــة  المؤامــرات  إزاء  وعيــه 
ــآرب  ــق الم ــيحول دون تحق ــة، س ــة واإلقليمي الغربي

الــدول. لهــذه  المشــؤومة 
وانفصــال  العــراق  تقســيم  مؤامــرة  ان  وتابــع: 
إقليــم كردســتان عنــه، تــم إحباطهــا ايضــا بوعــي 
الشــعب العراقــي وحنكتــه وبتواجــد قــوات الحشــد 
ــاحة  ــي الس ــرى ف ــزة كب ــد معج ــذا يع ــعبي، وه الش

السياســية العراقيــة.
وبيــن ان ايــران والعــراق يقفــان جنبــا الــى جنــب 
فــي افضل حــاالت العالقــات السياســية واالجتماعية 
واالقتصاديــة، وأضــاف: ان ايــران مســتعدة بــكل قــوة 
للمشــاركة فــي إعــادة إعــار العــراق مــا بعــد داعــش 
مــن خــالل االســتفادة مــن تجــارب إعــادة إعمــار ايــرا 

بعــد الحــرب المفروضــة.
الغربيــة  الــدول  بعــض  دعــوات  ان  وأردف: 
هــي  انمــا  الشــعبي  الحشــد  لحــل  واإلقليميــة 
مؤامــرة، وان الشــعب العراقــي لــن يســمح لآلخريــن 
بتنفيــذ هكــذا خطــوة، مضيفــا: ان الشــعب العراقــي 
الشــجاع لــن يســمح لألميركييــن بالتدخــل فــي 
ألن  المشــؤومة،  المؤامــرات  وتنفيــذ  البلــد  هــذا 
تواجــد االميركييــن فــي العــراق يمــس بســيادة هــذا 
ــة  ــن خــالل التجرب ــي وم ــد، وان الشــعب العراق البل
القيمــة التــي اكتســبها فــي محاربتــه لداعــش، لــن 
يســمح مطلقــا بتنفيــذ مؤامــرات الــدول اإلقليميــة 

والخارجيــة ضــد شــعب العــراق وســيادته.

ــورة  ــد الث ــاري قائ ــر مستش ــد كبي ــارس:- أك ــران- ف طه
يحيــى  اللــواء  المســلحة،  القــوات  لشــؤون  االســالمية 
صفــوي، امــس األربعــاء، أن دوال كالســعودية العميلــة ألميــركا، 

ــة. ــي المنطق ــن ف ــة األم ــادر زعزع ــد مص ــى أح ــت إل تحول
وأشــار اللــواء صفــوي الــى أن القــوة اإلعالميــة أصبحــت 
واحــدة مــن أكبــر القــوى علــى الصعيــد العالمــي، إلن وســائل 
اإلعــالم تؤثــر علــى أفــكار جميــع األشــخاص فــي العالــم، وبيــن: 
أوجــد  العالميــة  اإلعالميــة  القــوة  تمارســه  الــذي  الخــداع  ان 
تحديــات جــادة بالنســبة لألمــن الدولــي واألمــن القومــي للــدول.

وأضــاف: بعــد مضــي 80 شــهرا، انتصــرت الحكومــة والشــعب الســوري ومحــور 
المقاومــة علــى اكثــر مــن 90 ألــف ارهابــي كانــوا يزعزعــون االمــن فــي ســوريا بتمويــل 
ســعودي وإســناد اســتخباراتي أميركــي وبدعــم مــن بعــض دول المنطقــة، اال ان 

االرهابييــن وداعميهــم هزمــوا، ولــو كانــت أميــركا قــادرة، 
لكانــت قــد أطاحــت بالحكومــة الســورية لحــد اآلن.

المنطقــة  فــي  وعمالءهــا  اميــركا  إن  وأكمــل:   
يغطــون علــى جرائمهــم فــي العــراق وســوريا واليمــن 
والبحريــن، ويريــدون تقديــم صــورة انســانية عــن 
أنفســهم، فــي حيــن أنــه لــوال ايــران لمــا تحقــق 
األمــن فــي ســوريا والعــراق، فإيــران هــي التــي أعانــت 
الشــعب الســوري والعراقــي علــى تحقيــق االمــن 
العميلــة ألميــركا  واالســتقرار، وإن دوال كالســعودية 
والتــي كانــت ضالعــة فــي محــاوالت زعزعــة االمــن فــي ايــران منــذ بدايــة الثــورة.. 
ــالء  ــم عم ــن ه ــة األم ــد مصــادر زعزع ــإن أح ــة ف ــركا والصهاين ــى أمي ــة ال وإضاف

أميــركا فــي المنطقــة وخاصــة الســعودية.

طهــران- فــارس:- بعــث رئيــس مجلــس 
الشــورى االســالمي علــي الريجانــي برقيــات 
تهنئــة لمناســبة المولــد النبوي الشــريف الى 
ــدول االســالمية وشــخصيات  ــي ال ــه ف نظرائ
اســالمية فــي مختلــف الــدول، مؤكــدا ضــرورة 
ترســيخ الوحــدة ونبــذ التطــرف والتفرقــة فــي 

صفــوف االمــة االســالمية.
ــة  ــات التهنئ ــي برقي ــي ف ــال الريجان وق
هــذه التــي بعثهــا اليــوم، االن وفــي ظــل 
فــي  التــي تحققــت  االخيــرة  النجاحــات 
المنطقــة فــي مواجهــة االرهــاب التكفيــري، 
فمــن الضــروري تعطيــر اجــواء المجتمــع 
وازالــة  والوحــدة  بالتناغــم  االســالمي 
التطــرف والتفرقــة والخــالف مــن كيــان 
ــة االســالمية لرســم مســتقبل وضــاء  االم

وزاخــر بالســعادة للعالــم.
االمــل  ان  واضــاف، 
ــارف  ــي ظــل المع ــم ف قائ
نشــهد  بــان  االســالمية 
ــم  ــيخ التناغ ــز وترس تعزي
صفــوف  فــي  واالخــوة 
وان  االســالمية  االمــة 
نبــذل المزيــد مــن الجهــد 
الشــامل  التعــاون  فــي 
االســالمية  الــدول  بيــن 
بالعالقــات  والرقــي 
ــرآن  ــي ظــل االســتعانة بالق ــة ف البرلماني

النبويــة. والســيرة  الكريــم 

طهــران- فــارس:- نــدّد المرجــع الدينــي فــي 
نــوري همدانــي  آيــة اهلل حســين  المقدســة  قــم 
ــه  ــة ووصف ــي المنطق بسياســات نظــام آل ســعود ف

بالعميــل الميــركا.
آيــة اهلل نــوري همدانــي، فــي  المرجــع  وقــال 
كلمتــه امــام حشــد مــن كــوادر الحــرس الثــوري 
يــوم الثالثــاء فــي قــم المقدســة، ان نظــام آل ســعود 
يطبــع عــدة مالييــن مــن نســخ المصحــف الشــريف 
ســنويا ويعتبــر نفســه خــادم الحرميــن الشــريفين اال 
انــه يمــارس العمالــة الميــركا فيمــا يفتــرض ان يتبــع 

نهــج القــرآن الكريــم.

واضــاف، ان جميــع المشــاكل التــي تعانــي منهــا 
البشــرية اليــوم تعــود الــى االبتعــاد عــن نهــج القــرآن 

الكريــم.
واكــد علــى ضــرورة التعــرف علــى تاريــخ الرســول 
النبــوة  بنهــج  واالهتمــام  وســنته  )ص(  االكــرم 
وجوانــب ســيرة المصطفــى )ص( ومعاجــزه الباهــرة.

ونــوه الــى ان القــرآن الكريــم يعــدّ المعجــزة 
االهــم للرســول االكــرم )ص( والــذي ينبغــي التعــرف 
عليــه وفضــال عــن االلفــاظ واآليــات القرآنيــة المباركة 
ينبغــي االطــالع علــى معارفــه والتطــور الــذي احدثه. 

البقية على الصفحة7

نقل جثمان شهيد من حرس الحدود 
االيراني من تركيا الى ايران

انقــرة – ارنــا:- نقــل جثمــان حــارس الحــدود الشــهيد 
توحيــد ملــك زادة الــذي كان قــد استشــهد فــي هجــوم 

ــة. ــة التركي ــد الحــدود االيراني ــرا عن ــون اخي شــنه ارهابي
وتــم تســليم جثمــان الشــهيد ملــك زادة يــوم اول 
امــس الثالثــاء للســلطات االيرانيــة خــالل مراســم خاصــة 
بحضــور محافــظ ايغديــر التركيــة انــور اونلــو والقنصــل 
االيرانــي العــام فــي ارزروم حســين قاســمي وعــدد مــن 

المســؤولين العســكريين فــي البلديــن.
ومــن ثــم تــم تشــييع جثمــان الشــهيد بحضــور عــدد 
مــن المســؤولين وحشــد غفيــر مــن المواطنيــن ونقــل 
بعدهــا الــى مســقط راســه مدينــة ســلماس فــي محافظــة 

ــاك. ــوارى الثــرى هن ــة لي اذربيجــان الغربي
ــاه  ــة ادارة المي ــن مؤسس ــن م ــين اثني ــر ان مهندس يذك
فــي منطقــة بــوراالن التابعــة لمحافظــة اذربيجــان الغربيــة 
الواقعــة شــمال غربــي ايــران، كانــا فــي مهمــة لتقييــم مصــادر 
الميــاه فــي المنطقــة بمعيــة اثنيــن مــن حــرس الحــدود، قــد 
تعرضــوا لهجــوم مــن قبــل عناصــر ارهابيــة قــرب الحــدود 
الــى  اثرهــا  علــى  ونقلــوا  اصابتهــم  الــى  ادى  مــا  التركيــة 
مستشــفى داخــل تركيــا لقربهــا مــن منطقــة الصفــر الحدوديــة 

ــكان الحــادث. ــة عــن م ــالج االيراني ــز الع ــد مراك وبع

االدارة االميركية وانشغالها الجدي بتغيير بن سلمان
ــة وسياســاتها الخاصــة يمكــن ان  ــا المعروف ــم بمواقفه ــي العال ــة التــي تربــط االنظمــة ف ــا للحســابات العادي وفق
نســتنتج ان تداعيــات اي موقــف او خطــوة عمليــة تقــوم بهــا ينعكــس علــى جميعهــا فكيــف اذا كانــت هــذه العالقــات 
اســتراتيجية ومصيريــة كمــا هــو الحــال بيــن النظــام الســعودي والغــرب وفــي مقدمتــه اميــركا، لذلــك مــا اقدمــت عليهــا 
ــع  ــاكات انســانية مــن تجوي ــة وانته ــم وحشــية وفظيع ــد الســلماني مــن عــدوان وجرائ ــي العه الســعودية وخاصــة ف
وحصــار ضــد اليمــن ال يمكــن للغــرب ان يعفــي نفســه عــن ذلــك وخاصــة اميــركا وبريطانيــا وفرنســا وان هــذه الــدول 
وغيرهــا ممــن دعمــت الريــاض شــريكة فــي جرائمهــا وال يمكــن ن تتملــص منهــا والمســتقبل كفيــل بــان تجــر هــذا 
ــي  ــم تســليحي وسياســي واعالم ــن دع ــا م ــا واعماله ــى مواقفه ــة لتحاســبها عل ــة الدولي ــى المحكم ــا ال ــدول يوم ال

للنظــام الســعودي المعتــدي.
وليــس االمــر يتوقــف علــى دعمهــم للنظــام الســعودي المســتبد والعدوانــي فــي اليمــن فمــا لعبتــه هــذه الدولــة 
فــي العــراق وســوريا ولبنــان مــن امــور تخريبيــة لــم تبخــل فــي ارســالها للمــال والســالح واالنتحارييــن لهــذه البلــدان 
وتمزيقهــا وتدميرهــا لكــن شــاءت االرادة االلهيــة ان يســتلم محــور المقاومــة زمــام االمــور ويمــزق صفــوف »داعــش« 
وكل المجموعــات التكفيريــة التــي تخرجــت مــن مدرســة الوهابيــة لنظــام ســعود مــن »نصــرة« وغيرهــا ويهــزم 
المشــروع الصهيواميركــي- الســعودي وينفضــح آل ســعود الذيــن انكشــفوا علــى حقيقتهــم وباتــوا اليــوم عبئــا كبيــرا 
ــن  ــا اســتمر ب ــرا اذا م ــذي يكفلهــم كثي ــي معالجــة هــذا الموقــف المحــرج ال ــا ف ــن يفكــرون جدي ــى حماتهــم الذي عل

ــة خطواتــه المتهــورة وحماقاتــه المتكــررة التــي بــاءت جميعــا بالفشــل. ســلمان فــي مواصل
ان آخــر ورقــة لعبهــا بــن ســلمان كانــت ورقــة علــي عبــداهلل صالــح التــي احترقــت بشــكل مباغــت وســريع صــدم 

فيهــا هــو وحماتــه النهــم كانــوا يعولــون عليهــا.
ان االربــاك والتخبــط والموقــف المحــرج لبــن ســلمان دفعــه ليلعــب بورقــة علــي عبــد اهلل صالــح مبكــرا عســى ان 
يتخلــص مــن ورطتــه القاتلــة لكنــه اخطــأ الحســابات وكانــت نهايتهــا المأســاوية ضربــة قاصمــة لــه ولحماتــه الذيــن هــم 
اكثــر حماقــة منــه عندمــا فتحــوا حســابات وهميــة لقــدرة صالــح ومكانتــه بيــن الشــعب اليمنــي الــذي ثــار عليــه واطــاح 
بــه لكــن عندمــا بــدأ العــدوان الســعودي اســتغل هــذا الحــادث وحــاول ان يســتعيد بعضــا مــن شــعبيته عبــر وقوفــه 
ضــد العــدوان ويتحالــف مــع انصــار اهلل دون اتفــاق مكتــوب بينهمــا الن الرجــل غيــر مبدئــي واليمكــن الوثــوق بــه وظــل 
علــى هــذا الموقــف طيلــة هــذه الســنوات لكــن فجــأة ينقلــب علــى موقفــه الــذي صــدم الشــعب اليمنــي والشــرفاء فــي 
حزبــه حــزب المؤتمــر الشــعبي ويصطــف مــع دول العــدوان ليصــف انصــار اهلل بالزعــران ويدعــوا لالنتفاضــة عليهــم 
ويقــول كل مصائــب مــن »اتبــع ايــران« وكأنــه يبــرء العــدوان طيلــة هــذه الســنوات وكمــا يقــال الخيــر فيمــا وقــع، فقــد 
تخلــص انصــار اهلل والقــوى المتحالفــة مــن عنصــر ســيئ الصيــت كان بيــن صفوفهــا ومــا اقــدم عليــه صالــح بتحريــض 
مــن الســعودية واالمــارات وان كانــت مؤامــرة كبيــرة كادت ان تفشــل الثــورة اليمنيــة وتصــادر جهودهــا وتضحــي بهــا 
وتــدوس علــى دمــاء شــهدائها وتعيدهــا الــى مربعهــا االول، اال انهــا انتهــت لصالــح الشــعب اليمنــي وقــواه الثوريــة وهــا 
هــو اليمــن اكثــر تماســكا وقــوة وصالبــة لمواجهــة العــدوان الســعودي واالماراتــي والحــاق الهزيمــة بــه بعــد نهايــة صالــح 

وغيابــه نهائيــا عــن المســرح السياســي والحيــاة.
وعندمــا نقــول ان اليمــن بعــد صالــح اكثــر قــوة واســتقرارا ال نبالــغ فــي ذلــك فالهــدوء الــذي تشــهده صنعــاء وبقيــة 
المــدن وغيــاب اي رد فعــل او عمليــات انتقــام مــن المواليــن لصالــح والتظاهــرات الكبيــرة التــي شــهدتها صنعــاء امــس 
االول دون ايــة حادثــة تأييــدا لزعيــم انصــار اهلل عبدالملــك الحوثــي والثــورة كل هــذه االمــور تؤكــد ذلــك وفــي الطــرف 
المقابــل وضعــت الســعودية واالمــارات وحماتهــم والغربييــن فــي موقــف فــي غايــة االحــراج لتالفــي الموقــف قبــل ان 
تنقلــب االمــور لذلــك ووفــق للتقاريــر المســربة ان االدارة االميركيــة منهمكــة فــي مشــاوراتها لمعالجــة الموضــوع عبــر 
ايجــاد البديــل للعائلــة الســلمانية مــن خــالل ايصــال احــد ابنــاء آل ســعود الــى ســدة العــرش ووضــع نهايــة لــه بســبب 

المخاطــر الكبيــرة التــي ســتترتب عليــه بوجــود اســتمرار بــن ســلمان فــي الحكــم.


	_GoBack

