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النجباء تحذر من تحرك اميركي..تتمة
ــر بإمســاك الحــدود والمناطــق  ــام اكث ــاك اهتم ــون هن ــى ان يك ــة ال ــر : الحكوم ــا الخبي      ودع
المحــررة ومتابعــة الخاليــا النائمــة لعصابــات داعــش االرهابيــة وتطويــر االســتخبارات وحفــظ الحشــد 

الشــعبي وتطويــره لضمــان عــدم عــودة االرهــاب« .   
مــن جهتــه نفــذ الطيــران الجيــش العراقــي ضربــة جويــة داخــل األراضــي الســورية ضــد هدفيــن 

تابعيــن لعصابــات داعــش االرهابيــة.
وذكــر بيــان لمركــز اإلعــالم األمنــي إن »الضربتيــن الجويتيــن أدتــا إلــى تدميــر البنايتيــن 
ــًا  ــن مكان ــت تســتخدم البنايتي ــي كان ــادات داعــش االرهاب ــا أن »قي ــل«، مبين المســتهدفتين بالكام

لعقــد اجتماعاتهــا بشــكل دائــم«. 
وأضــاف أن » تدميــر المكانيــن يشــكل ضربــة موجعــة للعصابــات االرهابيــة ، ممــا ســيقلل وبشــكل 

كبيــر مــن قدرتــه علــى توجيــه مــا تبقــى مــن عناصــره داخــل وخــارج منطقــة هجيــن الســورية«.      
ــي ببطــالن  ــا النهائ ــن، حكمه ــة اخــرى أصــدرت محكمــة القضــاء االداري، امــس  االثني مــن جه

ــح الفيــاض مــن مناصبــه الثالثــة. ــة فال ــادي بإقال أوامــر العب
وجــاء حكــم محكمــة القضــاء االداري اســتناداً الــى قــرار مجلــس النــواب العراقــي، رقــم )8( فــي 24 
تشــرين الثانــي 2018 والمتضمــن ايقــاف العمــل بالقــرارات الصــادرة مــن مجلــس الــوزراء الســابق، مــن 

األول مــن تمــوز مــن عــام 2018 ولغايــة 4 تشــرين األول مــن العــام عينــه.

إصابات برصاص االحتالل..تتمة
وكانــت جرافــات االحتــالل شــرعت بهــدم منــزل ذوي الشــهيد نعالــوة فــي ضاحيــة شــويكة، فجــرا، 

ودمــرت جــدران الطابــق األرضــي والطابــق الثانــي باســتخدام الجرافــات والمطــارق اليدويــة.
ــاالت  ــة اعتق ــن، حمل ــي فجــر امــس  االثني ــالل  الصهيون ــوات االحت ــب اخــر شــنّت ق ــن جان م

ــة. ــة المحتل ــة الغربي ــن بالضف ــازل المواطني ــي من ــعة ف ــاتٍ واس ومداهم
ــه،  ــن لدي ــم مطلوبي ــال بأنه ــًا، ق ــل 18 مواطن ــالل اعتق ــش االحت ــة، أّن جي ــادر محلي ــادت مص وأف

ــة. ــة الغربي ــن الضف ــة م ــات بمناطــق متفرق ــة مداهم خــالل حمل
وفي السياق اقتادت جنود االحتالل المعتقلين لالستجواب في منطقة مجهولة.

يذكــر أن قــوات االحتــالل تشــنّ عمليــات اعتقــال ليليــة يوميــة، تطــال مختلــف محافظــات الضفــة 
الغربيــة المحتّلــة، ويتــمّ خاللهــا اعتقــال مواطنيــن بشــكل تعسّــفي.

مستشار روحاني: االتفاق النووي..تتمة
وأوضــح حســام الديــن آشــنا ان الكيــان الصهيونــي يقــف اليــوم وبشــكل واضــح أكثــر مــن أي وقــت 
مضــى فــي مقدمــة المطالبيــن بتقســيم العــراق وســوريا، مبينــًا ان ارتبــاط هــذا الكيــان مــع بعــض 

الــدول االقليميــة يعتبــر تهديــدًا امنيــًا لهــذه المنطقــة.

الخارجية: أسلحة الكيان..تتمة
واعتبــر مســاعد وزيــر الخارجيــة فــي الشــؤون الحقوقيــة والدوليــة غــالم حســين دهقانــي الســباق 
التســليحي وشــراء االســلحة بأمــوال طائلــة مــن ابــرز القضايــا الراهنــة فــي منطقــة غــرب أســيا، قائــال، 
ان تخزيــن الســالح فــي المنطقــة مــن االســباب التــي تخــل باالمــن االقليمــي ومــن شــأنها اعاقــة 

االســتقرار واالمــن فــي هــذه المنطقــة وايجــاد نظــام جديــد.
وشــدد دهقانــي علــى ان الحــد مــن التدخــل االجنبــي وتعزيــز الثقــة المتبادلــة مــن شــأنه 
المســاعدة علــى ايجــاد نظــم جديــدة وايــران يمكنهــا ان تــؤدي دورًا مميــزًا مقارنــة بالســابق، الفتــًا 
الــى أن دور ايــران يتزايــد فــي المنطقــة وهــذا االمــر قــد أثــار حساســية وردة فعــل مــن قبــل االخريــن.

وحيدي: الدفاع المدني..تتمة
ونــوّه الــى تبديــد الدفــاع المدنــي محــاوالت األعــداء فــي اســتهداف المراكــز النوويــة االيرانيــة 
ــو كل ضربــة يوجههــا األعــداء خــالل توظيفهــم التقنيــات الجديــدة ضــد البــالد. وتوجيــه ضربــة تتل

ودعــا العميــد وحيــدي الــى ضــرورة الفهــم الصحيــح للمصــادر التــي أشــار اليهــا ســماحة قائــد الثورة 
االســالمية باعتبارهــا مصــادر تزودنــا بالقــوة، يســاعد الدفــاع المدنــي فــي التعــرف عليهــا وتطبيقهــا 

علــى أرض الواقــع.

قاسمي: السالح االميركي..تتمة
وصــرح قاســمي ان خــروج بريطانيــا مــن االتحــاد االوروبــي او بقائهــا فــي مجموعــة الــدول الثــالث، 

ال يشــكل امــرا هامــا؛ مؤكــدا 'ان تعاوننــا قائــم مــع مجموعــة 1+4'.
وحــول مشــاركة ايــران فــي منتــدى الدوحــة اخيــرا قــال، ان منتــدى الدوحــة لــم يكــن شــيئا جديــدا 
ولقــد جــاءت مشــاركتنا فيــه فــي ضــوء الفرصــة الجيــدة التــي وفرتهــا لنــا للتباحــث مــع مســؤولين مــن 

دول المنطقــة وخارجهــا خاصــة المحادثــات والمشــاورات مــع المســؤولين فــي قطــر.
وبشــان قــرب انتهــاء مهلــة االعفــاء الممنوحــة وهــي 45 يومــا مــن قبــل االدارة االميركيــة لالقتصــاد 
العراقــي للتعــاون مــع ايــران، فهــل هنالــك اســتراتيجية جديــدة فــي ضــوء الضغــوط االميركيــة قــال، 
انــه وفــي ضــوء العالقــات الثقافيــة والتاريخيــة والحضاريــة للعــراق فانــه يعــد مــن شــركائنا الجيديــن 

وســيبقى كذلــك وســنواصل عالقاتنــا كمــا فــي الســابق بــذات الدقــة والقــوة.
واكــد باننــا سنشــهد تعزيــز التعــاون االقتصــادي مــع العــراق مســتقبال وســتكون هنالــك مجــاالت 

جديــدة للتعــاون.
وحــول موقــف الجمهوريــة االســالمية مــن العمليــات العســكرية التركيــة المحتملــة فــي شــمال 
ــن  ــة م ــي الســابق اذ ال يحــق الي دول ــت ف ــا كان ــران هــي كم ــال قاســمي، ان سياســة اي ســوريا ق
ــة  ــي االراضــي الســورية مــن دون ترخيــص مــن الحكوم ــا ف ــوم باجــراء م ــا ان تق ــة وخارجه المنطق

الســورية.
كمــا اكــد المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة ان سياســات الجمهوريــة االســالمية حيــال الكيــان 
الصهيونــي واضحــة؛ مضيفــا 'نحــن لــن نتــردد فــي مواقفنــا، طالمــا هنــاك احتــالل ســتكون المقاومــة 

قائمــة وال عالقــة بهــذه السياســة مــع التطــورات فــي الــدول االخــرى'.

خرازي: مشروع إحياء الحضارة..تتمة
 المنطقــة وان حضورنــا طالمــا كان فاعــال وهــذا مــا ســاهم فــي افشــال القــوى الكبــرى فــي 

المنطقــة.
واوضــح ان الــدول التــي كانــت تعــادي فــي يــوم مــا الحكومــة الســورية غيــرت توجهاتهــا وتعمــل 

اليــوم علــى التواصــل مــع هــذا البلــد.
الجمهوريــة  ان  وقــال:  المنطقــة،  فــي  فوبيــا«  »ايــران  االعــداء الثــارة  الــى محــاوالت  واشــار 
االســالمية فــي ايــران لــم ولــن تفكــر فــي الهيمنــة علــى المنطقــة وان بعــض الــدول تحــاول زعزعــة 
االمــن األقليمــي مــن خــالل فســح المجــال امــام اميــركا والقــوى االوروبيــة للحضــور فــي المنطقــة.

واكــد الدكتــور خــرازي، أّن األمــن الــذي تتمتــع بــه الجمهوريــة االســالمية فــي ايــران بــات نموذجــًا 
ــار  ــة جابه ــذي شــهدته مدين ــا أعــداء. مشــددًا أن الهجــوم ال ــق له ــة، مــا خل ــدى دول المنطق ــاًل ل ومث
)جنــوب شــرق البــالد( بــأّن هنــاك مــن يحــاول العبــث بأمــن المنطقــة خاصــة بعــد مشــاهدته األمــن 

الــذي تنعــم بــه ايــران.
وأشــار الــى تدخــل األجانــب لزعزعــة األمــن االيرانــي ووجــود أعــداء اليطيقــون هــذا األمــن الــذي 

تتمتــع بــه البــالد ومســاعيهم الراميــة الــى وَضــع حجــر عثــرة أمامــه.
ــرًا  ــأّن مــن بيــن هــذه المســاعي الفاشــلة، توظيــف االرهــاب فــي مناطــق البــالد، مذّك وصــرّح ب

ــع أيّ خــرق لهــذا األمــن. ــأّن التواجــد الشــعبي وتواجــد عناصــر األمــن والمناضليــن يمن االعــداء ب
وعــن الــدور االيرانــي فــي اســتتباب األمــن واالســتقرار فــي المنطقــة أّكــد الدكتــور خــرازي علــى 
دور ايــران فــي نشــر الســالم علــى الصعيــد االقليمــي، واصفــًا ايــران بأنهــا بلــد داعــم لعمليــات مكافحــة 

االرهــاب فــي المنطقــة ومكافحــة الدمــار والعبــث باألمــن وإراقــة الدمــاء فيهــا.
وقــال: إّن ايــران تطالــب بحريــة الشــعوب والحكومــات المســتقرة لخلــق منــاخ هــادئ فــي 

االســالمية. الحضــارة  إلحيــاء  واالســتعداد  المنطقــة 
واعتبــر رئيــس المجلــس االســتراتيجي للعالقــات الخارجيــة االيرانيــة، االنســحاب القطــري مــن 
ــز التوحــد التفكيــري والمنهجــي واالنســجام  ــؤدّي الــى تعزي مجلــس دول التعــاون أمــرًا محتمــاًل ي

بيــن الــدول المعارضــة للســلطة الســعودية فــي المنطقــة.

العدوان السعودي يستهدف الحديدة جواً وبراً قبل ساعات 
من تنفيذ وقف اطالق النار انتقاما لفشل مشروعه

كيهــان العربــي – خــاص:- صــب العــدوان الســعودي االماراتــي االميركــي نيــران إجرامــه وبوحشــية 
كبيــرة علــى المواطنيــن العــزل فــي مدينــة الحديــدة وضواحيهــا خــالل الســاعات الماضيــة، حيــث تعرضــت 
الــى قصــف جــوي مــن طيرانــه الحاقــد، وبــراً بمختلــف أنــواع األســلحة مــن مرتزقــة العــدوان وســقوط 

جرحــى مدنييــن بينهــم طفــل فــي حالــة خطيــرة.
فقــد اصيــب العديــد مــن المواطنيــن العــزل  بينهــم طفــل بحالــة خطــرة إثــر اعتــداءات قطعــان الغــزو 

والنفــاق علــى عــدة مناطــق فــي الحديــدة خــالل الســاعات الماضيــة.
ــى أن  ــا ال ــة الشــهر، الفت ــذ قراب ــر من ــد األخي ــراً كالتصعي ــدًا كبي ــدة تصعي ــة الحدي ــم تشــهد مدين ول
إمــدادات األمــم المتحــدة الغذائيــة لــم تصــل الــى محافظــة الحديــدة منــذ زيــارة المبعــوث األممــي 

للمحافظــة.
الــى ذلــك أكــدت ادارة الصحــة العامــة بمحافظــة الحديــدة بــأن مستشــفيات الحديــدة والمراكــز 

الصحيــة فــي المحافظــة تعانــي نقصــًا حــاداً فــي األدويــة والمســتلزمات الطبيــة.
ــاق مشــاورات الســويد  ــب اتف ــده الســتهداف المناطــق الســكنية عق ــدوان وتعم ــد الع ــي تصعي ويأت
الــذي رعتــه االمــم المتحــدة وممثلــو وســفراء المجتمــع الدولــي والــذي قضــى بوقــف اطــالق النــار علــى 

ــدة بشــكل خــاص.    المحافظــة الحدي
هــذا وكشــف تقريــر حديــث عــن ارتفــاع عــدد الضحايــا فــي اليمــن بســبب العنــف الــذي يمارســه 

تحالــف العــدوان الســعودي للمــرة األولــى إلــى أكثــر مــن 3000 شــهيد فــي شــهر نوفمبــر الماضــي.
ــدر  ــادة تق ــة عــام 2016، بزي ــذ بداي ــر مــن 60,000 من ــى أكث ــي عــدد الشــهداء إل ــد وصــل إجمال ــك فق وبذل

ــدر بعشــرة آالف. ــام والمق ــي نفــس الع ــه ف ــن عن ــم المعل ــاف عــن الرق بســتة أضع
وقــال أندريــا كاربونــي وهــو باحــث متخصــص فــي الشــأن اليمنــي ويعمــل فــي موقــع بيانــات النــزاع 
المســلح )ACLED( إن الموقــع ســجل هــذه البيانــات التــي ال تشــمل المتوفيــن بســبب الجــوع أو 
ســوء التغذيــة أو الكوليــرا، وتــم اســتخالصها بشــكل أســاس مــن المعلومــات الموجــودة فــي المئــات مــن 

الصحــف والمواقــع اإلخباريــة علــى اإلنترنــت فــي اليمــن.
وقــال المديــر التنفيــذي لــذات المشــروع إن الوفيــات المباشــرة للصــراع فــي اليمــن أعلــى بكثيــر مــن 

التقديــرات الرســمية، وتعكــس المأســاة القائمــة فــي اليمــن.
وتقــول المنظمــة أنهــا بــدأت بإحصــاء عــدد القتلــى فــي العــام 2015 والذيــن يقــدر أن عددهــم يتــراوح 
بيــن 15,000، 20,000وهــو مــا يعنــي أن الرقــم اإلجمالــي للوفيــات نتيجــة للعنــف علــى مــدى أربــع ســنوات مــن 

الحــرب ســيرتفع الــى مــا بيــن 75,000 و 80,000.
وقــال رئيــس الشــؤون اإلنســانية فــي األمــم المتحــدة مــارك الوكــوك الــذي عــاد مؤخــرًا مــن اليمــن 
إن الذيــن لقــوا حتفهــم فــي اليمــن بســبب القتــال قــد يكــون أكثــر مــن عــدد الوفيــات بســبب الجــوع 
والمــرض، مضيفــا أن هنــاك حوالــي 20 مليــون شــخص بمــا يمثــل 70 % مــن الســكان ال يحصلــون علــى 

مــا يكفــي مــن الغــذاء.
ــوت  ــون الم ــن يواجه ــن الذي ــك اليمنيي ــع أولئ ــرًا للوضــع اإلنســاني م ــورًا كبي ــاك تده ــر أن هن وذك
ــا، ويتركــزون فــي أربــع محافظــات حيــث يكــون القتــال فيهــا علــى أشــده وهــي الحديــدة وصعــدة  جوعً

وتعــز وحجــة.
مــن جانبــه دعــا مبعــوث االمــم المتحــدة الــى اليمــن مارتــن غريفيــث جميــع االطــراف فــي اليمــن إلــى 
االلتــزام باتفــاق وقــف اطــالق النــار فــي الحديــدة، وتوقــع غريفيــث فــي بيــان مقتضــب نشــره علــى تويتــر 
ــق  ــي التطبي ــاق اســتوكهولم واالنخــراط ف ــص وروح اتف ــا بمقتضــى ن ــرام التزاماتهم ــن احت ــن الطرفي م

الفــوري لبنــود االتفــاق.
فــال تــزال مخرجــات مشــاورات الســويد تهتــز فــي الحديــدة ،مــع اســتمرار العــدوان الســعودي فــي 
ــك  ــزام بتل ــدم االلت ــار ع ــن اث ــة م ــه مراجــع دولي ــت تحــذر في ــي وق ــة المعلنة،ف ــه للتهدئ ــه وخرق اعتداءات

ــة. ــانية والميداني ــاع االنس ــى االوض ــاتها عل ــات وانعكاس التفاهم
الســعودي بعمليــات هجوميــة نوعيــة  العــدوان  العشــرات مــن مرتزقــة  قتــل وأصيــب  ميدانيــاً، 

اســتهدفت مواقعهــم بجبهــة نهــم غــرب مــأرب ومديريــة خــب والشــعف بالجــوف.
ــا، صــد زحــف لمرتزقــة العــدوان بإتجــاه تبــاب الســلطاء والقــرن  وأوضــح مصــدر عســكري لصحيفتن

بجبهــة نهــم وســقوط عــددا مــن القتلــى والجرحــى فــي صفوفهــم.
وأشــار المصــدر الــى ان القــوات اليمنيــة المشــتركة نفــذت عمليــة هجوميــة علــى مواقــع المرتزقــة 

بالتبــاب الســود بحريــب نهــم وكبدتهــم قتلــى وجرحــى .
كمــا اقتحــم الجيــش واللجــان بعمليــة عســكرية واســعة ثكنــات ومعســكرات مرتزقــة العــدوان 
فــي قريــة المهاشــمة بمديريــة خــب والشــعف وأوقعــت قتلــى وجرحــى فــي صفوفهــم ودمــرت مقريــن 

ــة. ــي ذات المنطق ــم ف ــكريين له عس
وفــي محــور ميــدي بمحافظــة حجــة أكــد مصــدر عســكري ان ضابــط ســوداني برتبــة نقيــب ســلم 
نفســه للجيــش واللجــان الشــعبية حيــث يقاتــل المئــات مــن الجنــود الســودانيين فــي صفــوف العــدوان.
وتــم تدميــر أبطــال الجيــش واللجــان الشــعبية أمــس االثنيــن، آليتيــن تابعتيــن لمرتزقــة الجيــش 
ــوا  ــة كان ــة عــدد مــن المرتزق ــل وإصاب ــى مقت ــا أدى ال ــة نجــران، م ــي صحــراء االجاشــر قبال الســعودي ف

ــن. ــن المدمرتي يســتقلون اآلليتي
هــذا وأعلــن مســؤول يمنــي أمــس اإلثنيــن، مقتــل القائــد العســكري البــارز للمرتزقــة العميــد الركــن 

طاهــر حميــد الشــرعبي قتــل فــي جبهــة نهــم شــرقي العاصمــة صنعــاء الليلــة قبــل الماضيــة .
ــوا مــن أجــل تأســيس جماعــات مســلحة  ــاط الذيــن عمل ــل الضب ــد الشــرعبي أحــد أوائ وكان العمي
فــي تعــز وحاولــوا اجتياحهــا مطلــع العــام 2015، وعندمــا توقفــت جبهــات القتــال فــي تعــز انتقــل إلــى نهــم 

ويشــرف علــى عمليــات نــزع األلغــام هنــاك.
ويعــد الشــرعبي أحــد الضبــاط المتخصصيــن فــي الهندســة العســكرية وكان رئيســًا لشــعبة الهندســة 
العســكرية فــي محــور تعــز العســكري ويتمتــع بخبــرة عاليــة فــي نــزع االلغــام وتفكيكهــا، حســب مصــدر 

عسكري.
وقــام الجيــش واللجــان الشــعبية فــي اليمــن بعمليــة نوعيــة علــى مواقــع المرتزقــة شــرقي الســديس 

فــي نجــران.

ــة  ــوان “الجمهوري ــى تحــت عن وتضمــن االجتمــاع ثــالث طــاوالت مســتديرة حيــث تكــون االول
االســالمية فــي ايــران والنظــام االقليمــي الناشــئ”، فيمــا أقيمــت الطاولــة الثانيــة تحــت عنــوان 
“االســتراتيجية االمنيــة للنشــطاء االقليمييــن وغيــر االقليمييــن فــي غــرب آســيا”، أمــا الطاولــة الثالثــة 
فتناقــش مواضيــع “النــزاع، التعــاون، التنميــة والتقــارب فــي غــرب آســيا”، وذلــك فــي مركــز الدراســات 

الســتراتيجية بــوزارة الخارجيــة.
الثانــي- ينايــر الماضــي بمشــاركة كبــار  الثانــي فــي كانــون  وكان مؤتمــر طهــران االمنــي 
المســؤولين االيرانييــن وعــدد مــن المســؤولين االجانــب والعــرب بمــن فيهــم وزيــر الخارجيــة 
خارجيــة  وزيــر  ومســاعد  الســابق  ايطاليــا  وزراء  ورئيــس  ســتراو”  “جــاك  االســبق  البريطانــي 
طاجيكســتان ومستشــار الرئيــس اللبنانــي ورئيــس المجلــس األعلــى اإلســالمي العراقــي ووزيــر 

الشــؤون الخارجيــة فــي ســلطنة عمــان وبعــض االســاتذة والمعنييــن بالشــؤون الدوليــة.
وافــادت االمانــة العامــة لمؤتمــر طهــران األمنــي الثالــث، ان اجتمــاع “السياســات الدفاعيــة- االمنية 
للتعــاون المشــترك فــي غــرب آســيا” الــذي ســيعقد فــي الســابع مــن كانــون الثانــي- ينايــر القــادم 
فــي طهــران ســيكون االجتمــاع التحضيــري الثالــث للمؤتمــر حيــث ســبق وعقــد االجتمــاع االول فــي 

بروكســل تحــت عنــوان ” التعــاون األوروبــي اإليرانــي ومســتقبل اإلتفــاق النــووي”.

ايران تحرز المرتبة 11..تتمة
واضــاف: ان ايــران اطلقــت 3 اقمــار اصطناعيــة لحــد اآلن علــى صواريــخ )مســبار( مصنعــة محليــا 
ــوزن 25  ــة ب ــار اصطناعي ــة )مســبار( مــن طــراز »ســفير« تســتطيع وضــع أقم ــخ حامل ــك صواري وتمتل

ــى ارتفــاع 300 كيلومتــر مــن ســطح االرض. كيلوغرامــا عل
ــتطيع  ــفير 2« تس ــراز »س ــن ط ــة م ــار االصطناعي ــبار( لألقم ــة )مس ــخ ناقل ــك صواري ــع: نمتل وتاب
ــاء(  ــراز »ســيمرغ« )العنق ــن ط ــخ م ــك صواري ــا نمتل ــا كم ــوزن 60 كيلوغرام ــة ب ــار اصطناعي ــل اقم حم
ــى مــدار يبعــد 500 كيلومتــر عــن  تســتطيع حمــل اقمــار اصطناعيــة بــوزن 300 كيلوغرامــا ووضعهــا عل

ســطح االرض.
ولفت الى ان العمل جار حاليا في انتاج صواريخ حاملة )مسبار( منخفضة التكلفة.

ــام الجــاري )حســب  ــة الع ــة نهاي ــع لغاي ــة الصن ــة محلي ــار اصطناعي ــي اطــالق اقم ــح منطق ورجّ
التقويــم االيرانــي ينتهــي فــي 20 آذار/ مــارس(.

تظاهرات واحتجاجات غاضبة..تتمة
 ثوريــة مــع قــوات آل خليفــة والمرتزقــة، التــي أطلقــت أســلحة القمــع والغــازات الســامة باتجــاه 

ــن. ــوار المحتجي الث
وشــهدت البلــدة مســاء األحــد تجمعــا ثوريــا أمــام منــزل عائلــة الشــهيد عبــداهلل العجــوز، وألقيــت 
كلمــة باســم ثــوار البلــدة أكــدت علــى الوفــاء للشــهداء “الذيــن ضحــوا بــكل مــا يملكــون مــن أجــل 

الكرامــة وإعــالء كلمــة اهلل والدفــاع عــن اإلســالم”.
وأعقــب ذلــك نــزوال ثوريــا لمجموعــات مــن الشــبان الذيــن رفعــوا هتافــات الثــورة والتأكيــد علــى 

إحيــاء عيــد الشــهداء.
وشــهدت مناطــق البحريــن سلســلة مــن التظاهــرات عشــية ذكــرى الشــهداء واســتعدادا إلحيائهــا، 
ــه، الســهلة  ــى، الدي ــص، المصل ــرات: الســنابس، جدحف ــا التظاه ــي خرجــت فيه ــن المناطــق الت وم

الجنوبيــة، المــرخ، العكــر، المعاميــر، ســماهيج وغيرهــا.
كمــا نفــذ الثــوار علميــات احتجاجيّــة فــي عــدد مــن المحــاور، ومنهــا بلــدة كربابــاد، بــوري، ومنطقــة 
ســترة، وشــملت االحتجاجــات إغــالق الشــوارع، وكتابــة شــعارات الوفــاء للشــهداء علــى جــدران 

المنــازل.
وطبــع محتجــون فــي بلــدة المالكيــة صــور الحاكــم الخليفــي حمــد عيســى علــى حاويــات القمامة، 
كمــا خــط آخــرون فــي بلــدة المــرخ اســمه علــى الشــوارع العامــة، وهــي الفعاليــة التــي اعتــاد علــى 

تنفيذهــا المواطنــون بشــكل شــبه يومــي فــي مختلــف المناطــق.
ــر الشــهيد هانــي خميــس  ــد قب ــراءة ســورة الفاتحــة عن ــاء شــهداء وناشــطون فــي ق وشــارك آب
وهانــي الوســطي، وهمــا أول شــهيدين فــي انتفاضــة التســعينات، ومــن تاريــخ استشــهادهما فــي 17 

ديســمبر 1994م دشــن المواطنــون فــي البحريــن االحتفــال الســنوي بعيــد الشــهداء.
مــن جانــب آخــر قــال عبــد الغنــي الخنجــر، الناطــق باســم حركــة الحريــات والديمقراطيــة )حــق(، 
خــالل حفــال بالمناســبة أقامــه تيــار الوفــاء اإلســالمي وحركــة )حــق( بــأن االحتفــال بعيــد الشــهداء 
ــوط  ــدم الخضــوع للمســاومات أو الضغ ــد ع ــت”، وأك ــن الثواب ــو “م ــام ه ــن كل ع ــي 17 ديســمبر م ف
ــة  ــة البحريني ــية والديني ــات السياس ــن الفعالي ــر م ــع غفي ــور جم ــك بحض ــخ؛ وذل ــذا التاري ــر ه لتغيي

ــة االســالمية. والعربي
ــام 1994م،  ــذ الع ــي 17 ديســمبر، من ــد الشــهداء ف ــاء بعي ــى أن اســتمرار االحتف وأشــار الخنجــر ال
ــدد  ــدة، وش ــة خال ــن قيم ــهداء م ــاء الش ــه دم ــا تمثل ــى م ــن، وإل ــادة المعتقلي ــوز الق ــرار الرم ــود إص يع
ــم  ــم الحاك ــن فيه ــن، بم ــة والجالدي ــع القتل ــيطال جمي ــة س ــن القتل ــاص م ــى أن القص ــر عل الخنج
الخليفــي حمــد عيســى، وقــال: رموزنــا خلــف القضبــان لــن يصافحــوا الطاغيــة، وأن القصــاص العــادل 

ــة. ــوط الخارجي ــا للمســاومات السياســية أو الضغ ــن يكــون خاضع مــن حمــد ل
مــن جانبــه، قــال الناطــق باســم حركــة النجبــاء الســيد هاشــم الموســوي، بــأن فصائــل المقاومــة 

ال تنظــر الــى شــعب البحريــن علــى أنــه مســتضعف وإنمــا هــو جــزء مــن معســكر المقاومــة.
البحريــن مغتصبــة مــن آل ســعود، وشــدد علــى ضــرورة االســتعداد  بــأن  الموســوي  وأكــد 

البحريــن وغيرهــا. أمــام  الخيــار  والمقاومــة معتبــرا أن هــذا هــو  للجهــاد  والجهوزيــة 
وفــي كلمتــه فــي الحفــل، قــال جــواد عبــد الوهــاب، باســم تيــار العمــل اإلســالمي، بــأن شــعب 

ــة بعــد أن يئــس مــن الوعــود. البحريــن ثــار لتغييــر المعادل
وأضــاف: قــدم شــبابنا أرواحهــم لكــي يمنعــوا اإلذالل.. لقــد ثــار شــعبنا ألن أســباب ثورتــه علــى 
الظلــم واالحتــالل قــد تحققــت.. إن شــعبنا فــي البحريــن يجاهــد للتحريــر، ويناضــل للتخلــص مــن 

العبوديــة، ويكافــح للحريــة.
كل  يتجــاوز  أنفســهم  اســترخاص  الــى  البحرانيــون  يدفــع  مــا  بــأن  الوهــاب  عبــد  وذكــر 
ــر أن التبشــير بإصــالح النظــام هــو أمــر “وهمــي”، وأن  التشــخيصات والحذلقــات السياســية، واعتب
ــا تســاقط  ــي مــن أجله ــى األهــداف الت ــورة حت ــي الث ــار هــو “االســتمرار ف “الشــهداء ضــرورة”، والخي

الشــهداء وســالت الدمــاء”.
علــى الصعيــد ذاتــه اعتصــم نشــطاء فــي العاصمــة البريطانيــة لنــدن إحيــاء لذكــرى عيــد الشــهداء، 

حيــث رفــع المعتصمــون صــور الشــهداء مــع شــعارات دعــت إلــى القصــاص مــن القتلــة والجالديــن.
وأقــام البحرانيــون المقيمــون فــي بريطانيــا معرضــا للصــور، فــي ســاحة ماربــل آرج وســط لنــدن 
بينهــم شــهداء انتفاضــة التســعينات، كمــا عُرضــت صــور لقــادة الثــورة المعتقليــن، وأخــرى لمشــاهد 

مختلفــة مــن أحــداث ثــورة 14 فبرايــر.
ــد  ــد عم ــام 1994م، وق ــذ الع ــخ من ــذا التاري ــي ه ــد الشــهداء ف ــاء عي ــى إحي ــون عل ــد البحراني ويؤك
النظــام الخليفــي إلــى التشــويش علــى هــذه المناســبة بإعالنــه فــي العــام 2015م فــي مثــل هــذا عيــدا 

لقتــاله مــن المرتزقــة فــي البحريــن وخــالل الحــرب باليمــن.

الصين: نحرص على تعزيز..تتمة
وصــرّح بــأّن الصيــن توظــف مؤسســاتها ومنظماتهــا لترســيخ العالقــات مــع ايــران كمــا تســتخدم 

ايضــا القطــاع الخــاص لتحقيــق هــذا الهــدف.
ولفــت الــى ممارســة ضغــوط علــى ايــران واكــد ان الصيــن تعمــل علــى اســتمرار نشــاط شــركاتها 

فــي ايــران كمــا كان فــي الســابق.
وتاكيــدا علــى اهميــة التعــاون االقتصــادي بيــن الصيــن وايــران وباقــي اعضــاء المجتمــع الدولــي، 

قــال: اننــا نعمــل علــى توفيــر ظــروف مناســبة للتعــاون التجــاري مــع دول العالــم .

ظريف: الحظر ضد ايران..تتمة
مع ايران، ونشاهد نفس اآللية اليوم.

وبيّــن الدكتــور ظريــف أن الجمهوريــة االســالمية فــي ايــران ودول مجموعــة 2+3 )الثالثــي 
ــا أن أميــركا هــي  ــة المفاوضــات، مضيف ــا الــى طاول األوروبــي زائــد روســيا والصيــن(، يجلســون حالي

ــف والفوضــى. ــن المفاوضــات( وأن تنشــر العن ــررت الخــروج )م ــي ق الت

الجمهورية االسالمية تتجه نحو..تتمة
وفــي وقــت ســابق تــم االعــالن بــان العمــل جــار لتصنيــع الغواصــة »بعثــت« بزنــة نحــو 1300 طــن، 
ويبــدو ان القــوة البحريــة تتجــه لتصنيــع الغواصــات بحجــم قريــب مــن غواصــات كيلــوكالس التــي 

تمتلكهــا مــن طــرازات »نــوح« و«طــارق« و«يونــس”.   
ــد التســعينات مــن القــرن  ــران فــي عق ــع اشــترتها اي ــو« الروســية الصن يذكــر ان غواصــات »كيل
ــت  ــي الوق ــي ف ــش االيران ــة للجي ــوة البحري ــا الق ــي تمتكله ــل الت ــر الغواصــات االثق الماضــي وتعتب

الحاضــر.

الرئيس األسد يشيد بجهود..تتمة
وأكــد الرئيــس األســد أهميــة الجهــود التــي تبذلهــا الــدول الحليفــة والصديقــة لســوريا الســيما 
ايــران وروســيا لوقــف تدخــالت بعــض الــدول الغربيــة فــي المســار السياســي وتكريــس قيــام عمليــة 

سياســية يقودهــا الســوريون بأنفســهم بعيــدا عــن أي شــكل مــن أشــكال التدخــل الخارجــي.
مــن جانبــه وضــع جابــري أنصــاري الرئيــس األســد فــي صــورة االســتعدادات لعقــد اجتمــاع الــدول 
الضامنــة حــول ســوريا المزمــع عقــده فــي اليوميــن المقبليــن فــي جنيــف وخاصــة بعــد االتفــاق علــى 

الشــكل النهائــي للجنــة.
وأكــد حــرص طهــران علــى مواصلــة التشــاور والتنســيق مــع دمشــق التــي أبــدت قــدرا كبيــرا مــن 

المرونــة بغيــة تحقيــق إمكانيــة التوصــل الــى هــذا االتفــاق.


