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المالكي: الشعب العراقي يتطلع لتصحيح..تتمة
ولفــت العبــادي إلــى “اننــا نواصــل الخطــى إلكمــال اعــادة جميــع النازحيــن لديارهــم ومدنهــم المحــررة ومــا زلنــا ملتزميــن بإعادتهــم 

بشــكل طوعــي ومنــع “داعــش” مــن إحــداث اي تغييــر ديموغرافــي والغــاء التنــوع الــذي نعتــز بــه ونشــأت عليــه الحضــارات”.  
مــن جهتهــا شــددت لجنــة األمــن والدفــاع النيابيــة علــى أهميــة تكثيــف تواجــد قــوات الحشــد الشــعبي فــي المناطــق الحدوديــة بيــن 

العــراق وســوريا لغــرض التصــدي أليّ تعــرض فــي األيــام المقلبــة.
مقــرر اللجنــة عبــد العزيــز حســن أوضــح أن العــدوان الثالثــي علــى ســوريا يُثيــر مخــاوف إنهيــار الوضــع األمنــي فــي دمشــق وعــودة 
ســيطرة المجاميــع اإلرهابيــة علــى المناطــق الحدوديــة وعلــى رأســها تنظيــم داعــش اإلرهابــي ، وأضــاف أن هنالــك مخــاوف مــن تدخــل 

قــوات اإلحتــالل الصهيونــي فــي ســوريا والتصــدي لهــا مــن قبــل المقاومــة اإلســالمية بعــد العــدوان الثالثــي.
ــار  ــي االنب ــر جزيرت ــة مــن تطهي ــي الصفحــة الثاني ــا ف ــاء، عملياته ــوات الحشــد الشــعبي، امــس االربع ــب اخــر .اســتأنفت ق مــن جان

ــار. والثرث
وقــال اعــالم الحشــد فــي بيــان حصلــت وكالــة ]كنــوز ميديــا[ علــى نســخة منــه قــوات الحشــد  الشــعبي تواصــل عملياتهــا وفــق الخطــط 
ــا الــى ان “هــذه  ــار وشــمال الكرمــة “, الفت ــار والثرث االمنيــة المرســومة لبســط االمــن وفــرض القانــون فــي مناطــق وقــرى بجزيرتــي االنب

المناطــق متاخمــة مــع قضــاء ســامراء مــن جانــب وحــزام بغــداد مــن جانــب اخــر”.
يذكــر ان قيــادة محــور شــرق االنبــار بالحشــد اعلنــت الثالثــاء الماضــي عــن انطــالق عمليــات تطهيــر جزيرتــي االنبــار والثرثــار مــن فلول 

داعــش ومعالجــة العبــوات الناســفة وااللغــام لتأميــن تلــك المناطق.
 مــن جهــة اخــرى شــن مواطنــون غاضبــون، امــس االربعــاء، حملــة واســعة إلزالــة وإنــزال الالفتــات الدعائيــة للمرشــح عــن محافظــة 

االنبــار  رعــد الســليمان مــن األرصفــة والبنايــات فــي المحافظــة.
وقــال مصــدر ” ان “األهالــي فــي مدينــة الرمــادي شــنوا حملــة واســعة إلزالــة وإنــزال اللوحــات الدعائيــة للمرشــح رعــد الســليمان مــن 

األرصفــة والبنايــات، وذلــك فــي اليــوم الرابــع علــى بــدء الحملــة اإلعالنيــة لالنتخابــات البرلمانيــة المقــررة فــي الـــ12 مــن أيــار المقبــل”.
وتظهــر بعــض الصــور قيــام مواطنيــن بتمزيــق وإزالــة اللوحــات اإلعالنيــة للمرشــح الســليمان، الــذي عــرف بتهجمــه المســتمر علــى 

الجيــش العراقــي والحشــد الشــعبي ، فضــال عــن دعوتــه النشــاء حلــف مــع تنظيــم داعــش اإلرهابــي “.
وتــرأس رعــد عبــد الســتار الســليمان، فــي عــام 2014 )اثنــاء احتــالل تنظيــم داعــش لمحافظــة نينــوى(، مــا يعــرف بـ”الهيئــة التنســيقية 

إلدارة الثــورة”، حيــث دعــا الســلمان آنــذاك الــى اعــالن الخالفــة واســقاط الحكومــة فــي بغــداد بالتعــاون مــع تنظيــم داعــش.

ناشطون فلسطينيون: الكيان الصهيوني..تتمة
مــن جهتهــا أعلنــت الهيئــة الوطنيــة لمخيــم ومســيرة العــودة وكســر الحصــار عــن تقديــم أماكــن مخيمــات العــودة مســافة 50 متــرًا إلــى 
األمــام كخطــوة أولــى تعبيــرا عــن التقــدم المنظــم للتأكيــد علــى حقنــا فــي العــودة وتصدينــا لصفقــة القــرن ومؤامــرة الوطــن البديــل ولتســقط 

صفقــة العــار االمريكيــة وليســقط الحصــار الصهيونــي الظالــم عــن شــعبنا الصابــر.
وأكــدت الهيئــة الوطنيــة لمخيــم ومســيرة العــودة فــي تصريــح لهــا امــس  األربعــاء، اســتمرار البرنامــج الوطنــي لمســيرات العــودة وكســر 

الحصــار وكرســالة إصــرار مــن شــعبنا ‘لــى العالــم مــن حولنــا علــى المضــي قدمــا نحــو أهدافــه المشــروعة والثابتــة.
وبعثــت بالتحيــة ألرواح شــهداء العــودة، متمنيــًة الشــفاء العاجــل لجرحانــا المياميــن والحريــة ألســرانا االبطــال منســق الهيئــة الوطنيــة 

لمخيــم ومســيرة لعــودة وكســر الحصــار.

قائد الثورة االسالمية: نظرتنا..تتمة
وصــرح ســماحته قائــال: هــؤالء )الشــهداء المدافعيــن عــن مراقــد اهــل البيــت مــن لــواء الفاطميــون( خاضــوا معتــركا صعبــا مــن منطلــق 
احساســهم وواجبهــم الدينــي والشــيعي والوالئــي وخرجــوا مرفوعــي الــراس مــن هــذا الميــدان ونالــوا الشــهادة. انــا باعتقــادي ان عوائــل 

الشــهداء يقفــون فــي مرتبــة مباشــرة خلــف مرتبــة الشــهداء وذلــك لصبرهــم وحلمهــم . 
ولفــت ســماحة القائــد الــى صبــر عوائــل شــهداء لــواء الفاطميــون وقــال : لــو لــم يصبــر عوائــل شــهداء الفاطميــون لمــا ســطرت هــذه 
الملحمــة العظيمــة، وصبــر عوائــل هــوالء الشــهداء هــو الحافــز لتحريــك المتحمســين. آمــل بــان نــرزق بشــفاعة شــهدائكم ) الفاطميــون ( 

يــوم القيامــة ودعائكــم فــي هــذه الدنيــا. 
وتابــع قائــال : بعــض العوائــل قدمــت شــهيدين وهــذا االمــر نابــع مــن شــعورهم الدينــي . فلــذات كبدهــم يتوجهــون الــى ميــدان مصيــره 
مجهــول. علــى العوائــل ان يدركــوا قيمــة هــذه االالم النهــم اعــزاء كــرام عنــد اهلل. هنالــك شــهيد استشــهد مــع اربعــة مــن ابنائــه، هــذا االمــر 
قيــم جــدا. اســال البــاري تعالــى ان يمــن عليكــم بالصبــر ويرزقكــم خيــر الجــزاء فانتــم اعــزاء فــي الدنيــا واالخــرة. نامــل ان تكــون عواقــب 

امورنــا خيــرا بفضــل شــهدائكم وان نحشــر معكــم يــوم القيامــة« . 
وفي ختام هذا اللقاء عقد سماحة قائد الثورة االسالمية لقاءات خاصة مع عائلة كل شهيد.

وفــي اللقــاء خاطــب ســماحته والــدة الشــهيد مصطفــى كريمــي قائــال:  انتــي بنــت شــهيد وأخــت شــهيد ووالــدة شــهيد طريــق الواليــة. 
يجــب ان تحافظــي علــى ذكــرى الشــهيد مــن خــالل كتابــة مقــال او كتــاب.

الهجوم الكيماوي على »دوما«..تتمة
ومــن ثــم دخــل الجيــش الســوري الــى دومــا ليطهــر المدينــة مــن لــوث االرهابييــن، فقامــت عناصــر جهــاز االمــن البريطانــي المعروفــون 

بــذوي القبعــات البيــض بنشــر صــور ادعــوا انهــا اصابــات االهالــي جــراء قصــف الجيــش الســوري للمدينــة بالكيمــاوي.
ونقلــت وكالــة فــارس تقريــرا جــاء فيــه ان الفريــق الطبــي بمشــفى مدينــة دومــا قــد نفــوا حصــول اي قصــف كيمــاوي. كمــا واعلــن ممثــل روســيا فــي 
منظمــة حظــر االســلحة النوويــة، بــان بــالده قــد شــخصت القائميــن علــى مســرحية الهجمــة الكيماويــة الذيــن نشــروا افــالم الفيديــو المفبركــة. فيمــا 
قــال شــهود عيــان انــه اثنــاء وقــوع الحــادث دخــل اشــخاص ملثمــون الــى المشــفى الخافــة الراقديــن. اذ قــال احــد العامليــن هنــاك: ان شــاخاصا غربــاء 

دخلــوا المشــفى لــم نشــاهدهم مــن قبــل وهــم يصرخــون بحصــول قصــف كيمــاوي، اال ان االطبــاء لــم يلحظــوا اي دليــل علــى ذلــك.

القائد: الجمهورية االسالمية تخوض..تتمة
واعتبــر ســماحة القائــد الخامنئــي خــالل اســتقباله أمــس االربعــاء وزيــر األمــن ومســؤولي الــوزارة وجمعــا مــن منتســبيها، مجموعــة 
وزارة االمــن بأنهــا منبثقــة مــن الثــورة االســالمية وأن منتســبيها هــم أبنــاء الثــورة واإلمــام الخمينــي /قــدس ســره/، مؤكــدا ضــرورة اســتمرار 

الحركــة الثوريــة فــي هــذه الــوزارة.
واشــار ســماحة قائــد الثــورة االســالمية الــى مختلــف جوانــب الحــرب االســتخباراتية التــي تشــنها جبهــة واســعة مــن األعــداء ضــد 
النظــام االســالمي، وقــال: إن أحــد المحــاور الهامــة والرئيســة لهــذه الحــرب تتمثــل فــي التغلغــل والتأثيــر علــى نظــام حســابات المســؤولين 
وتغييــر معتقــدات الشــعب.. وفــي هــذه الحــرب وفضــال عــن الدفــاع وإغــالق منافــذ التغلغــل، البــد مــن القيــام بالهجــوم، وتجنــب أي غفلــة 

وســذاجة بشــدة، الفتــا الــى انــه ينبغــي لــوزارة االمــن وجميــع منتســبيها ان يبقــوا ثورييــن تمامــا، ويواصلــوا حركتهــم الثوريــة.
واعتبــر ســماحته، وزارة األمــن بأنهــا تابعــة لسياســات النظــام، وقــال: فــي جميــع أنحــاء العالــم، فــإن األجهــزة األمنيــة واالســتخباراتية 

تابعــة لسياســات األنظمــة الحاكمــة فــي الــدول.
وأكــد بالقــول: أن اإلمــام الخمينــي /قــدس ســره/ حــدد إطــار سياســات نظــام الجمهوريــة االســالمية فــي ايــران، وقــد تــم تشــكيل هــذا 

اإلطــار بنــاء علــى وصيتــه وتوجيهاتــه.. وفــي هــذا اإلطــار فــإن القيــادة هــي أيضــا جــزء مــن النظــام وليســت النظــام كلــه.
وشــدد ســماحته علــى ضــرورة ان تتجنــب وزارة االمــن الدخــول فــي صــراع األجنحــة، وقــال: ان أي تحيــز لألجنحــة والتيــارات فــي وزارة 

األمــن يعتبــر خطيئــة، فهنالــك جنــاح واحــد فــي وزارة األمــن وهــو جنــاح الثــورة.
وأوصــى ســماحة قائــد الثــورة االســالمية جميــع مرافــق وزارة األمــن بمطالعــة وصيــة اإلمــام الخمينــي )رض( وتوجيهاتــه بدقــة، وقــال: 

يجــب ان تتعــرف جميــع األقســام فــي وزارة االمــن علــى أســس ومبــادئ الثــورة االســالمية تمامــا، وأن تعمــل بثوريــة فــي هــذا اإلطــار.
كمــا أشــار ســماحته الــى الحــرب الكبــرى والمعقــدة التــي تشــنها الجبهــة المعاديــة ضــد نظــام الجمهوريــة االســالمي، وقــال: اننــا فــي 

وســط ســاحة حــرب كبــرى، أحــد طرفيهــا نظــام الجمهوريــة االســالمية وطرفهــا اآلخــر، جبهــة واســعة وقويــة مــن األعــداء.
ورأى ســماحة القائــد الخامنئــي ان أجهــزة التجســس لــدى الطــرف المقابــل تشــكل المحــور الرئيــس لهــذه المواجهــة، وقــال: ان األجهــزة 

االســتخباراتية للجبهــة المقابلــة ورغــم كل مــا تمتلكــه مــن امكانــات، إال أنهــا لــم تتمكــن حتــى اآلن مــن تنفيــذ أي حماقــة هامــة ضدنــا.
ولفــت ســماحة قائــد الثــورة اإلســالمية الــى أن أدنــى غفلــة ســتجعلنا نخســر فــي هــذه الحــرب، وإن الســذاجة تجعلنــا نتلقــى 

الضربــات.
وتطــرق الــى جوانــب هــذه الحــرب االســتخباراتية المعقــدة، وقــال: فــي هــذه الحــرب، هنالــك تعاليــم وأســاليب مختلفــة علــى جــدول 
األعمــال، بــدءا مــن التغلغــل وســرقة المعلومــات وتغييــر حســابات مراكــز اتخــاذ القــرار وتغييــر معتقــدات الشــعب وصــوال الــى اإلخــالل المالــي 

واالقتصــادي وإثــارة الفوضــى األمنيــة.
وأشــار ســماحته الــى المشــاكل األخيــرة فــي ســوق العملــة الصعبــة، وقــال: عندمــا يتــم بــذل مزيــد مــن الدقــة فــي هــذه القضايــا، نشــاهد 

وراءهــا اصابــع الجهــات األجنبيــة وأجهزتها االســتخباراتية.
وأكــد ســماحة القائــد أن علينــا الصمــود فــي هــذه الحــرب فــي مواجهــة مخططــات الجبهــة المعاديــة. ومــن اجــل التغلــب علــى العــدو 

وفضــال عــن الدفــاع علينــا ان نخطــط للهجــوم، بشــكل يتــم خاللــه تحديــد ســاحة المواجهــة مــن قبــل جهازنــا االســتخباراتي.
وعــدّ ســماحته التخطيــط علــى األمــد البعيــد مــع العمــل علــى توقــع االحــداث المســتقبلية وتحليــل المعلومــات ودراســتها بدقــة، بأنهــا 

تشــكل إحــدى ســبل مواجهــة مجموعتنــا االســتخباراتية لمخططــات الجبهــة المعاديــة.
ــال  ــل.. فمث ــوع التغلغ ــاد بموض ــام الج ــي: االهتم ــة ه ــذه المواجه ــرى له ــبل األخ ــن الس ــالمية، ان م ــورة االس ــد الث ــماحة قائ ورأى س
الشــخص الــذي يريــد ان يتولــى األمانــة فــي البــالد ويكــون أمينــا للشــعب، ينبغــي ان يتمتــع باألهليــة، لذلــك فــإن أدنــى شــك فــي أهليــة 

األشــخاص البــد مــن اإلبــالغ عنهــا، وعلــى مختلــف األجهــزة ان تعمــل علــى أســاس رأي وزارة األمــن.
ودعــا ســماحة القائــد الخامنئــي األجهــزة االســتخباراتية واألمنيــة الــى التعــاون والتعاضــد والتنافــس المهنــي البنــاء فيمــا بينهــا، مؤكــدا 

ضــرورة االهتمــام بموضــوع محاربــة الفســاد، ألنــه يــؤدي الــى الهزيمــة المعنويــة والنفســية لألشــخاص والمجتمــع.

ــرة  ــات المتوف ــع بنفــس االمكان ــم التمت ــم يمكنه ــي النظــام اإلســالمي أنه ــي ان يتصــور المســؤولون ف ــه ال ينبغ وأردف ســماحته أن
للمســؤولين فــي الــدول األخــرى.. ففــي الجمهوريــة االســالمية نحــن بصــدد إرســاء حكومــة النبــي )ص( وأميــر المؤمنيــن )ع(، لذلــك البــد 

مــن مواجهــة االرســتقراطية واتبــاع الشــهوات بشــدة.
وأبلــغ ســماحة قائــد الثــورة االســالمية ، تحياتــه الــى جميــع منتســبي وزارة األمــن فــي أنحــاء البــالد وإلــى عوائلهــم، مخاطبــا إياهــم: 
ــا هامــا مــن ثــواب أعمالكــم ونشــاطاتكم هــي مــن حــق أزواجكــم، ألن هــذه األعمــال والنشــاطات هــي نتيجــة لتعاونهــم  اعلمــوا ان جانب

وتحملهــم الزحمــات.
وقبيــل خطــاب ســماحة القائــد، ألقــى وزيــر االمــن حجــة االســالم والمســلمين الســيد محمــود علــوي كلمــة، تحــدث فيهــا عــن أداء 
وزارتــه ونشــاطاتها، وقــال: نعلــن جاهزيــة جميــع عناصــر وزارة االمــن لمواجهــة أذنــاب نظــام الســلطة واالســتكبار العالمــي بزعامــة أميــركا 

الطاغيــة والصهيونيــة المجرمــة وآل ســعود القاتليــن لألطفــال، والدفــاع عــن مبــادئ الثــورة االســالمية حتــى آخــر قطــرة مــن دمائهــم.

الرئيس روحاني: سنواصل انتاج..تتمة
واســتطرد قائــال: شــاهدنا خــالل الســنوات الماضيــة مؤامــرات مختلفــة، ففــي كل مرحلــة عندمــا تتواجــد القــوى االجنبيــة فــي هــذه 

المنطقــة تتحــدث بــكل وقاحــة عــن نفــط ومصــادر ايــران االقتصاديــة وذخائــر دول هــذه المنطقــة.
وتابــع الرئيــس روحانــي بالقــول: لســنا فــي منطقــة عاديــة مــن العالــم، حيــث قامــت القــوى المعتديــة بالتمركــز فــي هــذه المنطقــة 
الحساســة ولديهــا تواجــد غيــر مشــروع وتتدخــل فــي شــؤون المنطقــة خالفــًا للقوانيــن الدوليــة وتعتــدي علــى بلــد مــن دون أذن مــن االمــم 

المتحــدة وخالفــًا لميثــاق الشــعوب والقواعــد الدوليــة.
واردف، فــي ظــل هكــذا منطقــة جعلــت فيهــا القــوى الكبــرى المجموعــات االرهابيــة وســيلة لتنفيــذ مآربهــا وزعزعــة االمــن فــي هــذه 
ــمح  ــي التس ــرى وك ــوى الكب ــرات الق ــه مؤام ــي وج ــف ف ــي تق ــدرة لك ــلحة مقت ــوات مس ــى ق ــة ال ــران بحاج ــأن اي ــة، ف ــة الحساس المنطق

ــران. ــي دخــول اي ــر ف ــن بالتفكي لالرهابيي
ــي ارســاء  ــؤدي دورا رئيســيا ف ــالد ان ت ــر االمــن للب ــى توفي ــة ال ــا المســلحة تمكنــت باالضاف ــى ان قواتن ــة، ال ــوّه رئيــس الجمهري ون
االســتقرار واالمــن االقليمــي؛ مضيفــا ان الجمهوريــة االســالمية فــي ايــران وقواتهــا المســلحة اليــوم اكثــر تأثيــرًا مــن أي وقــت مضــى فــي 

ــة. ــة والدولي ــا االقليمي القضاي
واضــاف: ان قواتنــا العســكرية التســعى وراء التوتــر فــي المنطقــة والعالــم بــل تعمــل علــى إرســاء الســالم واالســتقرار دائمــًا، وتابــع: 
ســننتج أي ســالح نحــن بحاجتــه او ضــروري، لــم ولــن ننتظــر موافقــة أو وجهــة نظــر احــد؛ وفــي الوقــت نفســه نعلــن لــدول المنطقــة ان 

مبــدأ سياســتنا تجاهكــم هــو حســن الجــوار، نريــد ان نكــون جــارا جيــدا لكــم وان تكونــوا جيرانــا جيديــن لنــا.
واردف الرئيــس روحانــي، ال ننــوي االعتــداء علــى أي بلــد، وكمــا صــرح ســماحة قائــد الثــورة االســالمية فــي كلمتــه بمناســبة المبعــث 
النبــوي الشــريف، نحــن لســا بحاجــة لالعتــداء علــى مصالــح االخريــن أو أراضــي االخريــن، لدينــا بلــد كبيــر وشــعب مثقــف وعظيــم، اذ ان 
ايــران خــالل عشــرات ومئــات الســنوات الســابقة لــم تعتــد علــى أي بلــد جــار او فــي المنطقــة بــل كانــت دائمــا تنهــض لدعــم الحكومــات 

والشــعوب«.
وشــدد بالقــول: نتطلــع الــى عالقــات وديــة وأخويــة مــع الجــوار اذ نقــول لهــم ان الســالح والمعــدات والصواريــخ والطائــرات والدبابــات 
التــي بحوزتنــا ليســت موجهــة نحوكــم، نحــن نســعى لتعزيــز قواتنــا المســلحة مــن اجــل الــردع، وفــي الخطــوة االولــى نســعى وراء الــردع 

ومــن ثــم الدفــاع المقتــدر، لذلــك ال تقلقــوا مــن قــدرة ايــران.
ــم  ــق مصالحك ــة تحقي ــة بغي ــارود وبأســلحة مختلف ــة بالب ــألوا المنطق ــول، التم ــرى بالق ــوى الكب ــى الق ــة ال ــس الجمهوري وتوجــه رئي

ــة. ــي هــذه المنطق ــة ف ــدول العربي ــا مــن مصــادر ال ــدون نهبه ــي تري ــدوالرات الت ــى ال والحصــول عل
واضــاف : ان اســلحتكم ال يمكنهــا تحقيــق االســتقالل لــدول المنطقــة ودبّ الرعــب والخــوف فــي قلــوب الشــعوب العظيمــة كالشــعب 
ــع  ــوا بتوســيع مصان ــا وال تقوم ــوا بتجــارة معه ــة وال تتعامل ــذه المنطق ــي ه ــوال الشــعوب المســلمة ف ــوا أم ــول: ال تنهب ــع الق ــي؛ وتاب االيران

اســلحتكم يومــًا بعــد يــوم.
وشــدد الرئيــس روحانــي: ان الســبيل الوحيــد إلرســاء الســالم فــي المنطقــة والعالــم يكمــن فــي المباحثــات السياســية والتصــرف 
الســلمي؛ مردفــا: نحــن ســنواصل قدراتنــا العســكرية بالتزامــن مــع إزالــة التوتــر ونحــن نــدرك ان قواتنــا المســلحة مســتعدة فــي أي لحظــة 

للدفــاع عــن اســتقالل وشــموخ بالدهــم. 
هــذا واحتفلــت الجمهوريــة االســالمية فــي ايــران أمــس االربعــاء بعيــد الجيــش، باســتعراض عســكري لوحــدات الجيــش المتعــددة؛ 
أقيــم فــي جــوار مرقــد مؤســس الثــورة االســالمية االمــام الخمينــي /قــدس ســره/ جنوبــي العاصمــة طهــران. وذلــك برعايــة الرئيــس روحانــي 

وحضــور كبــار القــادة العســكريين االيرانييــن.
وكشــفت القــوة البريــة للجيــش عــن 3 مــن انجازاتهــا وهــي »دبابــة ذوالفقــار«، و«رشــاش محــرم« و«قناصــة شــاهر«. امــا القــوة الجويــة، 

ســتعرض »مروحيــة هوانيــروز« المحملــة بصواريــخ »شــفق« والتــي يبعــد مداهــا 12 كيلومتــرا.
كمــا تــم اســتعراض العشــرات مــن أهــم االنجــازات لتصنيعنــا العســكري، منهــا المنظومــات الراداريــة التــي صنعــت فــي ايــران وسَــيليها 

عــرض صواريــخ »ســراج 1« ومنظومــة صواريــخ »كميــن 2« ايرانيتــان الصنــع.
وتم ايضا تم عرض منظومة »رصد 2« خالل االستعراض العسكري الذي قامت به الوحدات النموذجية للجيش.

وزير الدفاع: لدينا استعداد..تتمة
وبيّــن وزيــر الدفــاع، أن العــراق حقــق هــذه اإلنجــازات فــي ظــل وحدتــه الوطنيــة وتدبيــر المراجــع وجهــود مســؤوليه وبســالة مقاتليــه 
وشــبابه، وقــال: ان نظــرة الجمهوريــة اإلســالمية فــي ايــران الــى العــراق هــي نظــرة شــاملة مبنيــة علــى عــراق موحــد ومتماســك، ونؤمــن أن 

أمــن العــراق واســتقراره يحظــى باألهميــة للمنطقــة بأســرها.
هــذا وكان الوزيــر أميــر حاتمــي قــد وصــل صبــاح أمــس االربعــاء الــى العاصمــة العراقيــة بغــداد فــي زيــارة رســمية تســتغرق يوميــن. 

حيــث كان فــي اســتقباله فــي مطــار بغــداد الدولــي الفريــق الركــن محمــد جــواد أميــن عــام وزارة الدفــاع العراقيــة.

طهران: اميركا وبريطانيا تتاجران..تتمة
 كــررا مزاعمهمــا الجوفــاء ضــد ايــران خــالل اجتمــاع مجلــس االمــن حــول اليمــن فــي 4/17 للتغطيــة علــى دور بلديهمــا فــي االوضــاع 

المؤســفة فــي اليمــن وترفــض ايــران هــذه المزاعــم الفاقــدة الي اســاس بشــكل حــازم. 
واضــاف: ان الواقــع هــو ان الحــرب العدوانيــة التــي تشــنها الســعودية ضــد اليمــن هــو الدليــل االســاس لتصعيــد االمــة وممــا يؤســف لــه 
هــو ان الســعودية وداعميهــا مؤججــي الحــروب تعــد الطــرف الرئيســي المســؤول عــن هــذه الكارثــة االنســانية حيــث يســعون للتغطيــة علــى 

جرائمهــم المخزيــة عبــر الصــاق التهــم غيــر الصحيحــة ضــد اآلخريــن او بــذل المســاعي لتوســيع نطــاق االزمــة الــى خــارج حــدود اليمــن.
وتابــع: ان اميــركا وبريطانيــا منهمكتــان اليــوم بتجــارة الدمــاء فــي اليمــن وان اميــركا التمنــح الســعودية القنابــل الســتهداف المدنييــن 
فحســب بــل وســعت دورهــا فــي المشــاركة بالتخطيــط لهــذه الحــرب الالانســانية وان دعــم اميــركا وبريطانيــا فــي خلــق اســوأ ازمــة انســانية 

فــي العالــم باليمــن لهــو أمــر يبعــث علــى الخــزي الالنهائــي.
ويشــار الــى ان ممثلــة اميــركا فــي االمــم المتحــدة نيكــي هيلــي كــررت، خــالل اجتمــاع مجلــس االمــن يــوم الثالثــاء، اطلقــت تهمــًا 

جوفــاء ضــد ايــران حــول مزاعــم تدخلهــا فــي اليمــن وقالــت ان الحوثييــن اليمكنهمــا الحصــول علــى الصواريــخ دون مســاعدة ايــران.
ــوم )اليونســكو( اســتمرار اســتهداف العــدوان للمــدارس والمنشــآت  ــة والعل ــة والثقاف ــة للتربي ــة الوطني مــن جانــب آخــر أدانــت اللجن

ــي رازح بمحافظــة صعــدة. ــب ف ــن أبــي طال ــي ب ــام عل ــة وآخرهــا اســتهداف مدرســة اإلم التعليمي
واســتنكرت اللجنــة فــي بيــان لهــا بأشــد العبــارات االســتهداف المتعمــد للمــدارس وقتــل الطفولــة وحرمــان الطــالب مــن حقهــم فــي 

التعليــم، معتبــراً إيــاه جريمــة حــرب ضــد الطفولــة واإلنســانية ومخالفــة لــكل القوانيــن اإلنســانية والدوليــة.
ونــدد البيــان بصمــت األمــم المتحــدة وكافــة المنظمــات الدوليــة واإلقليميــة وفــي مقدمتهــا مجلــس األمــن ومنظمــة اليونســكو إزاء 
اســتهداف المــدارس والمنشــآت التعليميــة. مطالبــًا إياهــا بحمايــة مــا تبقــى مــن المــدارس والمنشــآت التعليميــة ومحاكمــة مرتكبــي هــذه 

الجرائــم.
ميدانيــاً، نفــذت القــوة الصاروخيــة والجويــة اليمنيــة عمليــة هجوميــة مشــتركة اســتهدفت مواقــع تابعــة لمرتزقــة العــدوان الســعودي 

واالماراتــي فــي مناطــق المخــاء وموشــج بالســاحل الغربــي بتعــز.
وتمثلت العملية المشتركة بإطالق صواريخ باليستية متعددة تم توجيهها عبر الطائرات المسيرة.

كمــا اســتهدفت القــوة الصاروخيــة للجيــش واللجــان الشــعبية مدينــة الفيصــل العســكرية الســعودية فــي جيــزان بصــاروخ بــدر واحــد 
الباليســتي.

وامس أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية صاروخا باليستيا من نوع بدر على المدينة الصناعية في جيزان.
ونقلت وسائل إعالم سعودية سماع دوي انفجارات في جيزان عقب استهداف المدينة الصناعية.

ويأتــي إطــالق هــذه الصواريــخ علــى أهــداف ســعودية فــي إطــار عمليــة الــرد والــردع، وضمــن حــق الدفــاع المشــروع للشــعب اليمنــي 
المعتــدى عليــه ظلمــا وعدوانــا.

وُقتــل وأصيــب عــدد مــن منافقــي العــدوان الســعودي األميركــي بعمليــًة نوعيــة علــى مواقعهــم فــي جبهــة الصلــو بتعــز أدى إلــى مصــرع 
وجــرح عــدد منهــم.

 علــى صعيــد آخــر قالــت وزارة الداخليــة اليمنيــة ان االجهــزة االمنيــة تمكنــت مــن تفكيــك 1319 عبــوة ناســفة زرعتهــا عناصــر اجراميــة لهــا 
ارتبــاط مباشــر مــع قــوى العــدوان وكانــت تهــدف الخــالل االمــن واالســتقرار فــي العاصمــة صنعــاء.

وكشــفت الــوزارة مــن ان اجهزتهــا االمنيــة اســتطاعت ايضــا احبــاط 29 عمليــة انتحاريــة خــالل ثــالث ســنوات مــن العــدوان، مشــيرة 
ان الحالــة االمنيــة فــي صنعــاء وبقيــة المحافظــات فــي اســتقرار تــام اذا مــا تــم مقارنتهــا بالمحافظــات التــي تقــع تحــت ســيطرة االحتــالل.
هــذا ونقــل موقــع »ميــدل ايســت اي« البريطانــي عــن تقاريــر صحفيــة ان دولــة االمــارات تعتــزم االســتعانة بقــوات مــن اوغنــدا للمشــاركة 

فــي العــدوان علــى اليمن. 

في ذكرى ميالد ريحانة الرسول األكرم )ص( المبارك..

التمسك بنهج المدرسة الحسينية يحقق النصر لألحرار
*جميل ظاهري

لــم يشــهد تاريــخ البشــرية علــى طــول إمتــداده وآالف ســنينه ملحمــة أروع وأســمى وأرفــع ممــا ســطره االمــام الحســين 
بــن علــي بــن أبــي طالــب وأهــل بيتــه عليهــم الســالم وأصحابــه المياميــن فــي يــوم عاشــوراء عــام 60 للهجــرة ليرســم بذلــك 
صــرح ونهــج ومدرســة اإلبــاء والتضحيــة والفــداء فــي ســبيل اهلل عزوجــل وإعتــالء االخــالق الســامية للبشــرية، مــا أدى الــى 

انتصــار الــدم علــى الســيف والحــق علــى الباطــل والمظلــوم علــى الظالــم والطاغيــة والحقيقــة علــى التحريــف والتزويــر.
وظــل الصــرح الســامي والرفيــع لالمــام الحســين بــن علــي  بــن أبــي طالــب أميــر المؤمنيــن عليهمــا الســالم، والــذي 
يصــادف يــوم الثالــث مــن شــعبان المعظــم ذكــرى ميــالده المبــارك والميمــون؛ يصــدح فــي ربــوع المعمــورة وأضحــى منــارًا 
ــى المســلمين الشــيعة لوحدهــم ليســطروا  ــن يقتصــر عل ــاة والمقاوميــن فــي كل مــكان ول ــه األحــرار األب وضــاء يهتــدي ب
المالحــم واالنتصــارات الواحــدة تلــو اآلخيــر بــل تعــدى حــدود حتــى العالــم االســالمي وتمســك بــه غيــر المســلمين ايضــًا 

ليحققــوا مــا كانــوا يصبــون اليــه طيلــة عقــود بــل قــرون طويلــة فــي الحريــة واالســتقالل.
ــتأريخ وتــدوي فــي ســماء  فــال تــزال صرخــة "غانــدي" مؤســس الهنــد الجديــدة ورائــد مســيرة اســتقاللها تكتســح الـ
الذيــن ينشــدون العيــش الســليم والحريــة وهــو يقول:"لقــد طالعــت بدقــة حيــاة االمــام الحســين، شــهيد االســالم الكبيــر، 
ــام  ــاء ســيرة االم ــن إقتف ــا م ــد له ــد إذا أرادت إحــراز النصــر، فالب ــي أن الهن ــالء وإتضــح ل ــي صفحــات كرب ــت النظــر ف ودقق

ــًا فأنتصــر" . ــد تعلمــت مــن الحســين كيــف أعيــش مظلوم الحســين"، ويضيف\:"لق
كمــا قــال "محمــد علــي جنــاح" مؤســس دولــة باكســتان.."ال تجــد فــي العالــم مثــااًل للشــجاعة كتضحية االمام الحســين 

بنفســه واعتقــد أن علــى جميــع المســلمين أن يحــذو حــذو هــذا الرجــل القــدوة الــذي ضحّــى بنفســه فــي أرض العــراق".
فمدرســته )ع( هــي مدرســة الحيــاة الكريمــة ورمــز المســلم القرآنــي وقــدوة األخــالق االنســانية وقيمهــا ومقيــاس 
ــت ذروة  ــم بلغ ــرح العظي ــم والص ــج القوي ــذا النه ــكت به ــي تمس ــعوب الت ــرى ان الش ــق ن ــذا المنطل ــن ه ــق.. وم الح
ــرأس شــامخة  ــة ال ــن مرفوع ــا األربعي ــي تعيــش عامه ــة الت ــورة االســالمية المبارك ــا هــي الث ــالء ، فه االنتصــار واالعت
ــا وصمودهــا لتمســكها بمدرســة االمــام الحســين  ــق بتطورهــا وتقدمه ــل الصدي ــان الســماء يشــهد العــدو قب ــى عن ال
عليــه الســالم فــي التضحيــة والعــزة والكرامــة كمــا رســم نهجهــا االمــام الخمينــي /قــدس ســره/ والــذي قــال فــي هــذا 

المضمــار "كل مــا لدينــا مــن عاشــوراء".
ومــا االنتصــارات الباهــرة التــي يســجلها أبطــال محــور المقاومــة علــى عــدو  وحشــي همجــي قبلــي وهابــي ســلفي 
صهيونــي مدجــج بالســالح ومدعومــًا بأمــوال البتــدوالر الخليجــي األرعــن، تلــك التــي بــدأت بانتصــار أبنــاء الضاحيــة 
ــار اهلل  ــارات انص ــى انتص ــي وحت ــوب اللبنان ــي الجن ــام 2000 و2006 ف ــر" ع ــذي اليقه ــش ال ــمى "الجي ــا يس ــى م ــة عل الجنوبي
والشــعب اليمنــي الثــوري علــى تحالــف العــدوان الســعودي االميركــي الصهيونــي الغاشــم، وكــذا مــا حققــه أبنــاء الحشــد 
الشــعبي فــي عــراق علــي والحســين عليهمــا الســالم علــى االرهــاب التكفيــري، الــى جانــب مــا تشــهده الســاحة الســورية 
مــن انتصــارات متتاليــة فــي كل الجبهــات علــى عــدوان تشــارك فيــه عشــرات الــدول االســتعمارية والخيانيــة والعميلــة، يــزف 
خاللهــا أبنــاء المقاومــة األبــاة بشــرى النصــر لألمــة االســالمية التــي عاشــت عقــودًا وقرونــًا طويلــة الــذل والخنــوع والركــون 
ــام  ــة االم ــل الجن ــباب أه ــرار وســيد ش ــي األح ــاج أب ــة ومنه ــكنا بمدرس ــيدًا لتمس ــلطوية، إال تجس ــوى الس ــاح للق واإلنبط

ــاة مــع الظالميــن إال برمــا".  ــه "إنــي ال أرى المــوت إال ســعادة والحي الحســين )ع( وقول
وقــد تعلمــت المقاومــة الفلســطينية هــي االخــرى هــذا الــدرس وحققــت خــالل خــالل األعــوام األخيــرة انتصــارات علــى 
عــدو ســفاك مجــرم دمــوي، مالــم تحققــه القضيــة الفلســطينية طيلــة أكثــر مــن ســتة عقــود فــي ســاحة الحــرب وفــي تأليــب 
الــرأي العــام العالمــي ضــد الكيــان الصهيونــي وتــآزره مــع الحــق الفلســطيني المغصــوب ليعيــش الكيــان اللقيــط إنكســار 
عســكري آخــر، وحصــار سياســي وعزلــة عالميــة لــم يشــهدها منــذ نشــأته المذمومــة وتتجــه الشــعوب العالميــة الــى مــد يــد 

الدعــم والعــون والمســاعدة للشــعب الفلســطيني األعــزل متجــاوزة كل المخاطــر والمخــاوف.
ــوم األعــزل المتمســك بالمدرســة الحســينية فــي القريــب العاجــل هــو اآلخــر  وسيســجل الشــعب البحرينــي المظل
انتصــاره بمشــيئة اهلل تعالــى وقدرتــه علــى النظــام الطائفــي الخليفــي واالحتــالل الوهابــي الســعودي االماراتــي األرعــن رغــم 
كل قوتــه السياســية والعســكرية، بفضــل تمســكه بمنهجيــة ومدرســة االمــام الحســين )ع( فــي التضحيــة والفــداء والعــزة 
والكرامــة وكمــا وصفهــا اآلثــاري االنكليــزي وليــم لوفتــس: "لقــد قــدم الحســين بــن علــي أبلــغ شــهادة فــي تاريــخ االنســانية، 
وأرتفــع بمأســاته الــى مســتوى البطولــة الفــذة"، أو كمــا قــال الباحــث الغربــي الشــهير جــون أشــر: "إن مأســاة الحســين بــن 

علــي تنطــوي علــى أســمى معانــي االستشــهاد فــي ســبيل العــدل االجتماعــي..".

وبحســب مصــدر يمنــي لــم يذكــر اســمه فــان ولــي عهــد ابــو ظبــي محمــد بــن زايــد يعتــزم زيــارة اوغنــدا لتوقيــع عــدد مــن االتفاقــات 
مــع رئيــس اوغنــدا بينهــا واحــدة تلتــزم فيهــا اوغنــدا بتأميــن 10 آالف مقاتــل يوجــد منهــم الفــان فــي الصومــال والبقيــة ســيتم ارســالهم الــى 

اليمــن وذلــك لدعــم القــوات االماراتيــة.
ويؤكــد المصــدر ان ســبب اإلســتعانة بقــوات مــن اوغنــدا يعــود لمخــاوف االمــارات مــن ان يســحب الســودان قواتــه المشــاركة فــي 

تحالــف العــدوان.
وتفيــد المعلومــات ان مستشــارة الرئيــس االوغنــدي نجــوى قــدح الــدم التــي تقــوم بــدور سياســي فــي دول حــوض النيــل هــي التــي 

رتبــت لإلتفاقيــة التــي سيناقشــها بــن زايــد مــع موســيفيني.

ظريف: ندافع عن مصالحنا الوطنية..تتمة
وشــدد انــه كان واضحــا فــي اجتمــاع وزراء االتحــاد االوروبــي ان نظــرة اوروبــا ليســت ايجابيــه الــى حــد مــا ازاء سياســات اميــركا فــي هــذا 

الحقــل وبالطبــع اننــا نتخــذ قرارنــا اســتنادا لمصالحنــا.
واوضح الوزير ظريف: لدينا اختالفات جادة مع االوروبيين حول اسلوب تعاملهم في المنطقة، وقد اشرنا الى تلك الخالفات.

وقال: لالسف نعتقد ان االوروبيين والغرب بشكل عام اليمكنهم فصل سياساتهم االقليمية عن اميركا وتبني سياسة مستقلة.
وتابــع ان: سياســات اوروبــا فــي المنطقــة تكــرس زعزعــة االمــن والعنــف واالرهــاب وان االرهــاب هــذا يهــدد هــذه المنطقــة واوروبــا اكثــر 

مــن غيرهــا وقــد طرحنــا فــي هــذا المجــال دومــا مالحظاتنــا وانتقاداتنــا علــى سياســات اوروبــا بهــذا الخصــوص.
هــذا ويــزور وزيــر الخارجيــة الدكتــور ظريــف مدينــة نيويــورك االميركيــة لحضــور جلســة لألمــم المتحــدة، كمــا ســيلقي كلمــة أمــام 

ــة االميركــي. ــات الخارجي مجلــس العالق
ومــن المقــرر ان يتحــدث ظريــف عــن القضيتيــن الســورية واليمنيــة وموضــوع برنامــج العمــل المشــترك )االتفــاق النــووي الموقــع بيــن 

ايــران والــدول الســت الكبــرى(.

أبوجا.. الشرطة النيجيرية تقمع..تتمة
 تخــرج يوميــا فــي العاصمــة أبوجــا للمطالبــة باالفــراج عــن قائــد الحركــة االســالمية الشــيخ ابراهيــم الزكزاكــي المعتقــل منــذ نحــو 

ثــالث ســنوات.
ــش  ــن الجي ــر م ــرطة وعناص ــه الش ــوم نفذت ــد هج ــالمية بع ــة االس ــاع الحرك ــن اتب ــة م ــاالت بالجمل ــا واالعتق ــرات الضحاي وراح عش

النيجيــري علــى المتظاهريــن الســلميين.
وقــال عبــد اهلل محمــد القيــادي فــي الحركــة االســالمية »رأيــت الشــرطة تضــع العديــد مــن االشــخاص فــي شــاحناتهم فــوق بعضهــم 
البعــض، الكثيــر منهــم كانــوا ملطخيــن بالدمــاء،  ال أعــرف إن كانــوا احيــاء او امــوات، انهــم مــع الشــرطة االن. عليهــم ان يخبرونــا مهاجمتهــم 

لنــا. هــذا حقنــا الدســتوري”.
واكــد شــهود عيــان اســتخدام الشــرطة والجيــش قنابــل الغــاز المســيّل للدمــوع وخراطيــم الميــاه والرصــاص الحــي لقمــع التظاهــرات 

فيمــا افــاد متحــدث بأســم الحركــة االســالمية بأعتقــال مئتيــن وثالثيــن شــخصا معظمهــم مصابــون بجــروح.
 كما نددت منظمة حقوق المسلمين في لندن بالهجوم ونقلت عن مصادر محلية أن اكثر الجرحى اصيبوا بنيران القناصة.

وطالبــت المنظمــة الســلطات النيجيريــة بوضــع حــد النتهــاكات حقــوق االنســان واالفــراج عــن المعتقليــن خاصــة منظــم التظاهــرات 
الحقوقــي ديجــي ادينجــي الــذي اعتقــل منــذ نحــو ثالثــة ايــام. 

ــدا  ــوم تندي ــة ي ــن مئ ــر م ــذ اكث ــم من ــون احتجاجاته ــف يواصــل النيجيري ــى العن ــا جــر التظاهــرات ال ــع الشــرطة ومحاولته ورغــم قم
باســتمرار اعتقــال الشــيخ الزكزاكــي رغــم الحكــم القضائــي الــذي صــدر فــي كانــون االول ديســمبر الماضــي وقضــى باالفــراج الفــوري عنــه 

ودفــع التعويضــات لــه.

وول ستريت جورنال: »نتنياهو«..تتمة
للصواريخ الثمانية التي أطلقت على المطار وأسقطت 5 منها.

وأكد وزير األمن اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان أن »سالح الجو عاد للعمل في سوريا”.
ونقلــت وســائل إعــالم إســرائيلية عــن البيــت األبيــض قولــه إن »إســرائيل أبلغتنــا مســبقًا بأنهــا ســوف تقصــف مطــار التيفــور 
الســوري«. فــي حيــن قــال مراســل المياديــن فــي واشــنطن إن »اإلعــالم األميركــي عكــس تحريضــًا أميركيــًا علــى شــنّ هجــوم علــى ســوريا 

تحــت ذريعــة الكيميائــي«.

جنرال صهيوني: تهديدات ايران..تتمة
ــى  ــران ســتجرؤ عل ــت إي ــا إذا كان ــن الواضــح م ــر، وليــس م ــى حــد كبي ــة االســرائيلية ال ــر األمني ــي ســوريا يشــغل الدوائ ــا ف قواعده

مهاجمــة »إســرائيل«.
وأضــاف عميــد رور »لقــد وضعــت إيــران نفســها فــي ورطــة بتهديداتهــا ويتعيّــن عليهــا الــرد، فــي نفــس الوقــت هــم ينظــرون الــى الثمــن 

الــذي ســيدفعونه مقابــل ذلــك ونحــن علينــا أن نفهــم أن هــذا يمكــن أن يــؤدي الــى التدهــور« – وفــق قولــه.


