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صالحي: استمرار الظروف الراهنة..تتمة
من التوقعات من مكاسب االتفاق، الفتا الى ان الراي العام في البالد مستاء جدا من هذا االمر ويتوقع اجراء بالمثل.

وتابــع صالحــي، ان اســتمرار الظــروف الراهنــة ال يخــدم مصلحــة احــد وال ينبغــي نســيان ان لالتفــاق النــووي منافــع الوروبــا وان 
الحفــاظ عليــه وفقــا لمــا اكــدت عليــه موغرينــي ضــروري المــن اوروبــا.

مــن جانبــه اعلــن رئيــس الوكالــة الذريــة الفرنســية دعــم بــالده لالتفــاق النــووي واعــرب عــن اســفه لخــروج اميــركا مــن االتفــاق 
وفــي الوقــت ذاتــه عبّــر عــن القلــق مــن خطــوات ايــران فــي مســار خفــض التزاماتهــا. 

الرئيس روحاني يشيد بالمشاركة..تتمة
ظروف البالد اليوم االصرار وااللتزام باهداف الجمهورية االسالمية والوفاء لقيمها السامية اكثر مما مضى.

ــس الشــورى  ــات مجل ــاب انتخاب ــى اعت ــان اســتعراض الوحــدة والتالحــم عل ــب اخــر ف ــه مــن جان ــي، ان ــع الرئيــس روحان وتاب
االســالمي مؤشــر الــى التدبيــر والفطنــة لشــعب واع يريــد مــرة اخــرى مــن خــالل مشــاركته الحماســية والواعيــة العمــل بمســؤولياته 

الدينيــة والثوريــة وبلــورة فصــل جديــد مــن الحيــاة السياســية والثقافيــة فــي ايــران االســالمية.
ووجــه الرئيــس روحانــي الشــكر والتقديــر لــكل شــرائح الشــعب واالحــزاب والفئــات السياســية التــي جعلــت مــن خــالل مشــاركتها 

فــي هــذا االحتفــال الوطنــي بوحدتهــا وتضامنهــا الراســخ علــى ان تشــعر الدولــة بالفخــر واالعــداء باليــأس واالحبــاط.

جنتي: ممثلو جميع االجنحة..تتمة
وتابــع آيــة اهلل جنتــي: علــى عكــس بعــض االدعــاءات غيــر الصحيحــة، فــإن االنتخابــات المقبلــة ســتكون تنافســية للغايــة، مــع 
وجــود ممثليــن عــن جميــع التيــارات السياســية فــي االنتخابــات، وحســب التقاريــر الــواردة فــان هنــاك منافســة جيــدة بيــن المرشــحين، 

وســتتوضح هــذه القضيــة يــوم غــد مــع بــدء الفتــرة القانونيــة للدعايــات االنتخابيــة.

األمن والدفاع النيابية: أميركا تقف..تتمة
استشهدا، فجر الثالث من كانون الثاني الماضي، اثر غارة أميركية استهدفت موكبهما قرب مطار بغداد الدولي.
 من جهتها باشرت عمليات بغداد،  امس األربعاء، فتح مناطق وجسور وحذرت من اندفاع خارج ساحة التحرير.

وذكــر بيــان لقيــادة عمليــات بغــداد حصــل عليــه موقــع »الغديــر«، ان »القــوات األمنيــة باشــرت فتــح المناطــق )الخالنــي ، شــارع 
ــح  ــة مصال ــن وحماي ــا لتأمي ــداد مســتمرة بواجباته ــات بغ ــادة عملي ــى أن »قي ــة ، جســر  الســنك(«، مشــيراً ال الرشــيد ، ســاحة الوثب

المواطنيــن الخاصــة والعامــة وحركــة الســير فــي العاصمــة«.
وأكــد البيان«تعــاون القيــادة مــع المتظاهريــن الســلميين داخــل ســاحة التحريــر وحــذرت مــن االندفــاع الــى خارجهــا أو اســتخدام 
ــوق  ــر حق ــق معايي ــم وف ــة بحقه ــا ســتتخذ اإلجــراءات القانوني ــة ،ألنه ــوات األمني ــف ضــد الق ــي مجــال العن ــي تدخــل ف الوســائل الت

اإلنســان والقوانيــن النافــذة«.
مــن جهتهــا اعلنــت قيــادة العمليــات المشــتركة،  امــس االربعــاء، عــن انطــالق عمليــة ابطــال العــراق لتطهيــر االنبــار والمناطــق 
المحيطــة بهــا فــي الحــدود العراقيــة -الســورية - االردنيــة مــن »داعــش«، فيمــا نوهــت الــى ان طائــرات F_16 وأنــواع اخــرى ســتحلق 

بارتفاعــات منخفضــة وفًقــا لمتطلبــات العمليــة.
وقــال نائــب قائــد العمليــات الفريــق قــوات خاصــة الركــن، عبــد األميــر رشــيد يــاراهلل، فــي بيــان حصــل عليــه موقــع »الغديــر«، انــه 
»بتوجيــه مــن رئيــس مجلــس الــوزراء القائــد العــام للقــوات المســلحة وبأشــراف قيــادة العمليــات المشــتركة، وبعــد ان حققــت عمليــات 
ارادة النصــر أهدافهــا خــالل مراحلهــا الثمانيــة فــي عــام 2019 تنطلــق علــى بركــة اهلل عمليــات أبطــال العــراق / المرحلــة االولــى فجــر امــس 

األربعــاء وباشــتراك قيــادة القــوات البريــة وقيــادة عمليــات بغــداد وقيــادة حــرس الحــدود والقطعــات الملحقــة بهــا«.
واضــاف ان »هــذه العمليــة تهــدف لتفتيــش وتطهيــر محافظــة االنبــار والمناطــق المحيطــة بهــا فــي الحــدود العراقيــة -الســورية 
- االردنيــة والحــدود الفاصلــة مــع قيــادة عمليــات الفــرات االوســط وعمليــات بغــداد للقضــاء علــى بقايــا االرهــاب وفــرض األمــن وتعزيــز 

االســتقرار مــن خــالل خمــس محــاور«.
واكــد ان »المحــور األول: قيــادة حــرس الحــدود وقيــادة عمليــات االنبــار، والمحــور الثانــي: قيــادة عمليــات األنبــار ، والمحــور الثالــث: 
قيــادة عمليــات الجزيــرة، والمحــور الرابــع: قيــادة عمليــات الفــرات األوســط، والمحــور الخامــس: قيــادة عمليــات بغــداد، وبأســناد كامــل 
مــن القــوة الجويــة العراقيــة وطيــران الجيــش وألول مــرة تشــترك قيــادة الدفــاع الجــوي بفتــح بطاريــات الصواريــخ المتطــورة فــي منطقــة 

العمليــات لحمايــة االجــواء العراقيــة«.
ــة  ــوكاالت االمني ــغ )26238كــم2( وبمشــاركة ال ــى تســتهدف مســاحة تبل ــة االول ــراق / المرحل ــات ابطــال الع ــى ان »عملي ــوه ال ون
واالســتخبارية كافــة »، منوهــا الــى ان »طائــرات القــوة الجويــة العراقيــة F_16 وأنــواع اخــرى ســتحلق بارتفاعــات منخفضــة وفًقــا 

لمتطلبــات العمليــات«.

رئيس الجمهورية يوعز..تتمة
 وأفــاد مديــر مؤسســة الطــوارئ فــي  البــالد بيرحســين كوليونــد، فــي تصريــح اذاعــي، ان 7 اشــخاص توفــوا كمــا أصيــب 78 جــراء 

تســاقط الثلــوج بغــزارة فــي محافظــة كيــالن خــالل اليوميــن االخيريــن.
وقيــل ان 5 اشــخاص توفــوا فــي مدينــة رودبــار واثنيــن فــي مدينــة رشــت جــراء تســاقط الثلــوج الــذي أدى الــى انهيــارات فــي 

المنــازل.
وتم نقل المصابين جراء الحادث الى مستشفيات المحافظة لتلقي العالج.

واستطاعت فرق الطوارئ انقاذ 8 اشخاص على االقل من الثلوج الذي تساقط بغزارة في المحافظة خالل االيام االخيرة.

الجمهورية االسالمية تبلغ..تتمة
ــا، ان  ــوم والتكنولوجي ــؤون العل ــي ش ــة ف ــة الجمهوري ــرة رئاس ــة لدائ ــة التابع ــا البيولوجي ــر التكنولوجي ــة تطوي ــن لجن ــال أمي وق
الجمهوريــة االســالمية فــي ايــران ســتقوم ولفتــرة أقصاهــا عاميــن بانتــاج 99% مــن احتياجاتهــا مــن االدويــة الــحیویة محليــا، مبينــا انــه 

يتــم حاليــا انتــاج 97% منهــا فــي الداخــل.
ــة  ــا ان مجمــوع األدوي ــة، مبين ــة البيولوجي ــا مــن األدوي ــاج 22 صنف ــا بانت ــوم حالي ــى االن تق ــن حت ــذ عامي ــران ومن واوضــح ان طه

ــوع. ــغ 140 ن ــا يبل ــة عالمي الحيوي

أسرة القائد الشهيد المهندس: نعلن..تتمة
كمــا اعتبــر البيــان ان أبــا مهــدي المهنــدس: كان مهنــدس االنتصــارات العســكرية، مهنــدس بنــاء النظــام السياســي المســتقل، 
ومهنــدس بنــاء المــدن والقــرى. ويشــهد لــه فــي ذلــك التــراب فــي ســر بــل ذهــاب والشــالمجة وخوزســتان وكردســتان وأهــوار جنــوب 
العــراق وشــوارع بغــداد وتكريــت وســامراء وجبــال ســنجار وحمريــن ومكحــول والصحــراء الغربيــة والطرقــات غيــر الســالكة وأبعــد القــرى 

ونقطــة الصفــر علــى الحــدود.
واشــار البيــان الــى ان: أحــد األهــداف مــن إرتــكاب العمــل المجــرم فــي 3 ينايــر 2020 كان تدميــر أقــوى ركائــز العــراق الموحــد ونــواة 
المقاومــة التــي تقــوم ببنــاء اإلنســان لمواجهــة الــذل. كانــت هــذه الجريمــة نقطــة الوميــض لعمليــة جديــدة انطلقــت منــذ خريــف 2019 

فــي مخطــط دقيــق وواســع.
ــاًل فــي جبهــة المقاومــة اإلقليميــة والداخليــة. هــذه الشــهادة العظيمــة  كمــا اكــد البيــان ان شــهادة هــؤالء القــادة لــن تســبب خل
ــًا  ــًا إرب ــا واألجســاد المطهــرة للشــهداء االيرانييــن والعراقييــن التــي تمزقــت إرب التــي وقعــت تحــت جنــح الليــل ســتكون نــوراً يهدين
واحترقــت ســتكون جســرًا متينــًا نعبــر مــن خاللــه نحــو المقصــد النهائــي، ألن فــي مدرســتنا، دمــاء الشــهداء تحيــي األمــة مــن جديــد.

وفيما يلي نص البيان:
بسم اهلل الرحمن الرحيم

بيان زوجة وبنات الشهيد المجاهد الحاج أبو مهدي المهندس
الحمدهلل عدد الرمل والحصي زنته من  العرش الى الثرى. 

ــة  ــة المقاومــة ضــد مشــروع مســخ هوي ــدان العظيمــان فــي جبه ــة القائ ــة وقحــة وجبان ــا استشــهد فــي عملي ــن يوم ــل أربعي قب
اإلنســان فــي غــرب آســيا، عمنــا العزيــز الــذي ال مثيــل لــه القائــد العظيــم الفريــق الشــهيد قاســم ســليماني قائــد قــوة القــدس التابعــة 
لحــرس الثــورة اإلســالمية، وأبونــا الــرؤوف المجاهــد الشــهيد أبــو مهــدي المهنــدس )جمــال جعفــر محمــد علــي آل إبراهيــم(، مؤســس 

وقائــد الحشــد الشــعبي، مــع لفيــف مــن إخوتهــم وأبنائهــم الشــرفاء. 
نحــن - زوجــة الشــهيد وبناتــه األربعــة - نحمــد اهلل حمــداً ال يحصــى لهــذا الفخــر العظيــم ولهــذه الكرامــة المنقطعــة النظيــر التــي 
منينــا بهــا لنقــدم أغلــى وأعــز وأجمــل مــا نملــك، ونعمــل بالعبــارة التــي طالمــا كررناهــا فــي زيــارة عاشــوراء: بأبــي أنــت وأمــي يــا أبــا اهلل.
ــة لمجاهــد مخلــص  ــأة إلهي ــا وهــي آخــر وأفضــل مكاف ــي عاشــها والدن ــزة الت ــاة الكريمــة والعزي ــداد للحي هــذه الشــهادة هــي إمت
فــي جبهــة المقاومــة بقيــادة الولــي الفقيــه الحكيــم والواعــي، أمضــى عمــره تحــت شــعار »هيهــات منــا الذلــة« شــعار مدرســة االمــام 
الحســين )ع(. الرجــل الــذي قبــل أيــام قليلــة مــن استشــهاده وفــي خضــم الخيانــات العلنيــة والخفيــة العديــدة التــي تعــرض لهــا، قــال 

متحدثــًا لنــا: »إننــي ملــك … مــن مثلنــا؟! فنحــن حبيــب بــن مظاهــر فــي هــذه الجبهــة«.
بــدأت المســيرة الجهاديــه للشــهيد أبــو مهــدي الحبيــب منــذ بدايــة أيــام شــبابه ضــد الفكــر البعثــي العفلقــي الظالــم، فــي مدرســة 
المرجــع الشــجاع والعالــم الشــهيد الســيد محمــد باقــر الصــدر )ره(، وذلــك إلــى جانــب العديــد مــن الشــخصيات المؤمنــة والصامــدة 
فــي العــراق، وواصلهــا بجديــة اكبــر أثنــاء دراســته فــي فــرع الهندســة المدنيــة فــي الجامعــة التكنولوجيــة فــي بغــداد. وبعدمــا أعــدم 
النظــام البعثــي معظــم رفاقــه بشــكل جماعــي وعندمــا استشــهد الســيد محمــد باقــر الصــدر )ره( بمظلوميــة كبيــرة، إســتكمل الشــهيد 
ابــو مهــدي مســيرته بالهجــرة مســتهديًا بنــور مدرســة مؤســس الثــورة اإلســالمية العظيمــة الســيد اإلمــام الخمينــي /قــدس ســره/. 
ومنــذ ذلــك الوقــت إرتبــط لألبــد بالقــوات المؤمنــة والمقاومــة فــي المنطقــة وهــذه المــرة ليــس مــن العراقييــن فحســب. هــذه األحــداث 

المتعاقبــة كانــت فقــط مقدمــة اللتزامــه بخــط الجهــاد ومســيرته التــي لــم يتركهــا ال فــي زمــن الحــرب وال فــي زمــن الســلم وال فــي 
تواجــده علــى الخطــوط األولــى وأمامهــا وال فــي الخطــوط الخلفيــة للجبهــات.

أبــو مهــدي المهنــدس كان مهنــدس االنتصــارات العســكرية، مهنــدس بنــاء النظــام السياســي المســتقل، ومهنــدس بنــاء المــدن 
والقــرى. ويشــهد لــه فــي ذلــك التــراب فــي ســر بــل ذهــاب والشــالمجة وخوزســتان وكردســتان وأهــوار جنــوب العــراق وشــوارع بغــداد 
وتكريــت وســامراء وجبــال ســنجار وحمريــن ومكحــول والصحــراء الغربيــة والطرقــات غيــر الســالكة وأبعــد القــرى ونقطــة الصفــر علــى 
الحــدود، كلهــا تشــهد لــه ولجهــاده المخلــص. فهــو المجاهــد الــذي لــم يهــن ولــم ينــكل بــل أتعــب األميــركان وأعوانهــا فــي الداخــل. 
كان منــار هــذا الطريــق هــو مرضــاة اهلل ســبحانه وتعالــى، إطاعــة ولــي أمــر المســلمين، التفقــه فــي الديــن، الحفــاظ عــن األرواح واألمــوال 

وكرامــة االنســان حتــى فــي أصعــب المعــارك وخدمــة المظلــوم مــن كل ديــن وعــرق وقوميــة.
لقــد كان الحشــد الشــعبي أبــزر مثــال علــى جهــاده الــذي دام أكثــر مــن أربعيــن عامــًا الــى جانــب رفاقــه األوفيــاء. أي بالرغــم مــن 
كل األفعــال الســاعية نحــو عرقلــة تحريــر المناطــق التــي احتلهــا التكفيريــون، بــرزت قــوة ردعيــة وطنيــة تمكنــت عــام 2017 مــن تحقيــق 
انتصــار صعــب ولكــن حاســم ضــد وحشــية »داعــش«. المجاهــدون فــي الحشــد الشــعبي علــى الرغــم مــن كل التهديــدات الداخليــة 
والخارجيــة، تمكنــوا مــن تســجيل مالحــم بطوليــة الــى جانــب الوحــدات األخــرى فــي القــوات المســلحة العراقيــة، وبدعــم ســخي مــن 

ايــران االســالمية وقــوى المقاومــة والقــادة المضحيــن وعلــى رأســهم الشــهيد الفريــق الحــاج قاســم ســليماني.
لقــد بنــوا الدولــة العراقيــة مــرة أخــرى علــى أكتافهــم وأعــادوا هيبتهــا التــي كانــت قــد فقدتهــا. وكعضــو رســمي قــوي فــي الهيكليــة 
العســكرية للعــراق وقــف تشــكيل الحشــد الشــعبي ســدًا منيعــًا ضــد أي شــكل مــن أشــكال العــدوان علــى أمــن وســالمة أراضــي العــراق 
وســالمة شــعبه، ليصــل العــراق الــى درجــة مــن القــوة ال يعيــد فيهــا فقــط وحدتــه المســلوبة بــل يعــزز ايضــًا البقــاء، وســالمة األراضــي 
واألمــن لــدى جيرانــه عــن طريــق حفــظ الحــدود. كمــا أنهــى مخططــات األنظمــة السياســية المتخلفــة والداعمــة للتكفيــر. وفــي نهايــة 

المطــاف، أصبــح حلقــة غيــر القابلــة للتفــك فــي سلســلة المقاومــة الوطيــدة فــي المنطقــة.
الحلقــة الجديــدة هــذه تصــدت لــكل مســاعي الواليــات المتحــدة األميركيــة خــالل الســنوات الماضيــة إلبعــاد العــراق عــن مســار 
ــة الضعــف، كمــا فشــل مخطــط زعزعــة البنيــة  المقاومــة. لقــد فشــل مخطــط إبقــاء أســس النظــام السياســي فــي العــراق فــي حال
ــه، ومشــروع التقســيم اإلقليمــي والسياســي والعســكري واالجتماعــي للعــراق بإســتخدام أســاليب االحتــالل  ــة ل العســكرية واألمني
ــذ  ــة بتنفي ــات المتحــدة األميركي ــة العســكرية للوالي ــة السياســية األمني ــدأت المنظوم ــه ب ــل. وعلي ــر والقت ــر والتدمي ــل والتكفي والجه

تهديداتهــا ضــد الدولــة العراقيــة، والتــي كشــفت الغطــاء عنهــا فــي صيــف 2019.
كان علــى العــراق العــودة الــى الــوراء، والتراجــع عــن عهــد طــرد القــوات االميركيــة وعــن تثبيــت القــدرة فــي المعركــة مــع »داعــش«، 
ــر ضــد  ــؤرة للتآم ــح ب ــا وتصب ــب ثرواته ــى مســتعمرة، لكــي تُنهَ ــه إل ــن شــأنها أن تحول ــي م ــدة الت واالستســالم للسياســات الجدي

الشــعوب المقاومــة فــي المنطقــة.
أحــد األهــداف مــن إرتــكاب العمــل المجــرم فــي 3 ينايــر 2020 كان تدميــر أقــوى ركائــز العــراق الموحــد ونــواة المقاومــة التــي تقــوم 
ببنــاء اإلنســان لمواجهــة الــذل. كانــت هــذه الجريمــة نقطــة الوميــض لعمليــة جديــدة انطلقــت منــذ خريــف 2019 فــي مخطــط دقيــق 

وواســع.
العمليــة الجديــدة هــذه ركبــت موجــة مطالــب الشــعب المحقــة، حوّلــت المظاهــرات فــي المــدن الــى أعمــال عنــف، إســتبدلت 
تعزيــز التعامــالت القانونيــة عبــر المؤسســات وممثلــي الشــعب بسياســة الشــارع الفوضويــة، أشــعلت شــوارع المــدن والطرقــات فــي 
وســط وجنــوب العــراق، ونزعــت المصداقيــة مــن المؤسســات الحكوميــة الرســمية واألمنيــة، وفــي النهايــة وجهــت الســهام صــوب قــادة 
اإلصــالح - المجاهــدون فــي الحشــد الشــعبي- التــي كانــت مقراتهــم تشــكل مصــدرًا لخدمــة الشــعب. الشــعب الــذي طالمــا إعتبــر 

أمنــه وبقــاءه مرهــون بتضحياتهــم.
ــة الــى درجــة وصــل بهــا األمــر ليــس فقــط الــى عــدم التمكــن مــن  ــة العراقي ــة للدول لقــد إســتمرت عمليــة اإلضعــاف التدريجي
ــراف  ــم االعت ــراق رغ ــة للع ــدود الغربي ــي الح ــعبي ف ــد الش ــوات الحش ــه ق ــت ل ــذي تعرض ــي ال ــي األميرك ــف الوحش ــدي للقص التص
الرســمي األميركــي بهــذه الجريمــة، بــل وايضــًا الوقــوف مكتوفــة األيــدي امــام جعــل ســماء العاصمــة العراقيــة ســاحة لمنــاورات 
ــات  ــن الجبه ــي بي ــر( األرضــي العراق ــدور )المم ــرة إغــالق الكري ــذ فك ــر كل شــي لتنفي ــم تحضي ــة. وت ــرات العســكرية االميركي الطائ
األصليــة للمقاومــة وحــدود األراضــي الفلســطينية المحتلــة. لقــد بــدأت الواليــات المتحــدة تنفيــذ قرارهــا الــذي قــد خططــت لــه منــذ 

ســنوات.
ــو  ــن أشــتد التنافــس فيمــا بينهــم لكســب رضــا ســيدهم، طمئنوهــا أن أيّ إجــراء عســكري جــدي ضــد أب ــركا الذي ــاب أمي اذن
مهــدي المهنــدس وفــي الحقيقــة ضــد الحشــد الشــعبي وحتــى ضــد العــراق ككل لــن يواجــه أي ردة فعــل خطيــرة. إنهــا تلــك المواجهــة 

المباشــرة التــي كانتالكيــان الصهيونــي ايضــًا يحــث اميــركا عليهــا فــي الجغرافيــا العراقيــة.
بذلــك تجــرأت أميــركا علــى االعتــداء ضــد أمــل المظلوميــن فــي المنطقــة وقائــد محــور المقاومــة الكبيــر، الحــاج قاســم ســليماني، 
ــة  ــوات المســلحة العراقي ــي الق ــد الرســمي ألهــم وحــدة عســكرية ف ــدس، القائ ــدي المهن ــو مه ــم، الحــاج أب ــي والقدي ــه الوف وصديق
ــة  ــة. المنظوم ــة العراقي ــب العاصم ــي قل ــلة( ف ــال فاش ــات إغتي ــدة عملي ــي ع ــتهدف ف ــي والمس ــركا باإلرهاب ــل امي ــن قب ــف م )المصن
ــي(  ــد النظــام الصهيون ــة بي ــاء ترامــب )وهــو لعب ــم الحي ــور عدي ــرة الرئيــس األميركــي المته ــة تحــت أم ــة االميركي العســكرية األمني
اســتهدفت بصواريــخ ليزريــة مضــادة للدبابــات، ســيارات غيــر عســكرية تحمــل وفديــن رســميين ايرانــي وعراقــي، وإعترفــت بذلــك 

بصراحــة.
مــن ال يعــرف أن هــذا اإلنتهــاك الفاضــح لســيادة العــراق الوطنيــة وهــذا الحجــم مــن وقاحــة الحكومــة األميركيــة ال يمكــن أن يتــم 
ــة  ــاًل فــي جبهــة المقاومــة اإلقليمي ــادة خل ــركا؟ لكــن حاشــى وكال أن تســبب شــهادة هــؤالء الق ــاب أمي ــة ونفــاق أذن دون جبــن وخيان
ــا واألجســاد المطهــرة للشــهداء اإليرانييــن  ــوراً يهدين ــة. هــذه الشــهادة العظيمــة التــي وقعــت تحــت جنــح الليــل ســتكون ن والداخلي
والعراقييــن التــي تمزقــت إربــًا إربــًا واحترقــت ســتكون جســرًا متينــًا نعبــر مــن خاللــه نحــو المقصــد النهائــي، ألن فــي مدرســتنا، دمــاء 

الشــهداء تحيــي األمــة مــن جديــد.
ــوات  ــى مشــروع إخــراج ق ــة عل ــي المصادق ــي ف ــواب الشــعب العراق ــران والخطــوة الشــجاعة لن ــراق واي ــد لشــهداء الع التشــييع الفري
التحالــف بقيــادة اميــركا مــن البــالد، والمســيرة المليونيــة )ثــورة العشــرين الثانيــة( تحــت شــعار إخــراج القــوات األميركيــة، والصفعــة المحكمــة 

القويــة لحــرس الثــورة االســالمية االيرانيــة فــي وجهــة أميــركا بقصــف قاعــدة »عيــن األســد« كانــت مــن ثمــار هــذه الشــهادة المباركــة.
نحــن عائلــة الشــهيد أبــو مهــدي نعلــن مــن خــالل الثقــة والقــوة التــي منحتنــا إياهــا شــهادة والدنــا وتعويــاًل علــى الشــعب العراقــي 
الشــجاع والمقــاوم: أن كل مــن عقــد آمالــه علــى الجنــون األميركــي والغطرســة الصهيونيــة فــي العــراق والمنطقــة وقامــر بعزتــه وكرامتــه 
اإلنســانية فأنــه واهــم واهــم واهــم، الــى آخــر نفــس؛ وكل شــخص يفــاوض مــن أجــل إضعــاف الحكومــة العراقيــة ســيرحل والعــراق 
ــه ســاذج وغشــيم. وكل مــن يخطــط لحــل الحشــد  ــة فأن ــوات المســلحة العراقي ــر الق ــى تدمي ســيبقى موحــداً، وكل مــن يســعى إل

الشــعبي وإنهــاء أنشــطته ســيزول والحشــد الشــعبي ســيبقى حتــي ظهــور اإلمــام المهــدي )عجــل اهلل تعالــى فرجــه الشــريف(.
فليعلــم قســاة القلــوب قتلــة هــؤالء الرجــال الشــرفاء، أن نــداء الســيدة زينــب )س( ســيتحقق: »وهــل رأيُــك إاّل َفنَــد، وأيّامــك إاّل 
عَــدَد، وجمعــك إاّل بَــدَد«. فالنصــر المؤكــد لهــذه المدرســة الــذي يتحقــق علــى أيــدي المجاهديــن فــي طريــق الحــق ســيضرم نــار 

جهنــم فــي رأس اميــركا والكيــان الصهيونــي وأذنابهمــا األذالء.
ــم الحكيــم والشــجاع وقائــد هــذه األمــة والجبهــة العظيمــة  ــا للعال ــن إخالصن ــو مهــدي المهنــدس، نعل ــة الشــهيد أب نحــن عائل
ــه )يجــب  ــا ذكرت ــام الشــديد لهــذه الجريمــة ســيكون بالضبــط م ــول: إن االنتق ــه الشــريف، ونق ــي أدام اهلل ظل ــام الخامنئ الســيد االم
أن ينتهــي التواجــد األميركــي المفســد فــي المنطقــة(. نحــن الذيــن تنفســنا ونضجنــا فــي هــواء الثــورة اإلســالمية، ثــورة االســتقالل 
والعــزة والكرامــة، نعتبــر أنفســنا مدينيــن الــى األبــد لهــذه الثــورة. كان أبونــا وبــكل إعتــزاز يعتبــر نفســه منتســبًا لهــذه الثــورة والجنــدي 
فــي هــذا الطريــق. إن تزامِــن يــوم أربعيــن استشــهاده مــع ذكــرى إنتصــار الثــورة االســالمية يجســد إخالصــه لهــذه الثــورة. إنــه اليــوم 
بدمــه الطاهــر وطــد عزمنــا وهمتنــا للمضــي فــي الطريــق الــذي اوصــل بــه الــى قمــة الشــرف. فبعــد هــذه الشــهادة المشــرّفة لقــد بــدأت 
مهمتنــا الرئيســية. نقــول أننــا نحــن - زوجتــه وبناتــه األربعــة- جنــودك ونعلــن كامــل جهوزيتنــا للخدمــة المخلصــة فــي هــذه الجبهــة.

نقــول للســيد حســن نصــر اهلل »ســيد المقاومــة وروحهــا وخبرهــا األول« الــذي يجســد صمــوده االمــام الحســين )ع( فــي كربــالء 
ــا  ــا والزلن ــض الواعــي وكن ــوان المجــد ومشــروع الرف ــت وســتبقي عن ــت والزل ــدي: كن ــو مه ــه الشــهيد أب ــال ل ــا ق ــا، مثلم ــام أعينن أم

وســنبقي معكــم فــي نفــس المشــروع الممتــد مــن الســماء الــى األرض.
نقــول للســيد عبــد الملــك الحوثــي قائــد المجاهديــن الشــرفاء الذيــن أرعبــوا أشــرس األعــداء بصمودهــم وخجــل الصبــر مــن 

صبرهــم: نحــن معكــم معكــم، ال مــع عدوكــم.
نمد يد العون الى مجاهدي طريق الحق الذين أحيونا.

نقــول للمجاهديــن الشــجعان فــي الحشــد الشــعبي الذيــن أثبتــوا أنــه ال يرجفهــم المرجفــون وأصحــاب القلــوب المريضــة، وال 
ــم  ــا كان قائدك ــه كم ــوا أن ــة. وإعلم ــى النهاي ــا بجانبكــم حت ــن وقوفن ــم ونعل ــًا لصمودك ــي إجــالاًل وتكريم ــم: ننحن ــة الئ ــون لوم يخاف

الشــهيد يعتبــر نفســه بعشــق بمثابــة أخ وأب لكــم فإنــه بشــهادته المظلومــة ســيبقى ســندًا دائمــًا لكــم.
نبقــى علــى العهــد مــع أبينــا وأســوتنا وحبيــب قلوبنــا الشــهيد أبــو مهــدي المهنــدس الــذي أصبــح اآلن خالــداً وأكثــر حيــًا، الــى 

اليــوم الــذي نجــدد اللقــاء معــه بحــول اهلل وقوتــه ويمســح بيديــه الكريمتيــن غبــار األلــم عــن وجوهنــا.
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون
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ظريف: حان الوقت..تتمة
ــة  ــي مســيرات مليوني ــورة اإلســالمية، ف ــرى الـــ41 النتصــار الث ــاء بالذك ــوم الثالث ــران ي ــي اي ــة االســالمية ف ــت الجمهوري واحتفل
حاشــدة عمــت مختلــف المحافظــات االيرانيــة، وحضــر فــي االحتفــاالت طيــف قائــد قــوة القــدس الشــهيد الفريــق قاســم ســليماني 
وحمــل المشــاركون فــي المســيرات االعــالم االيرانيــة وصــور الشــهيد ســليماني مندديــن بالواليــات المتحــدة والكيــان الصهيونــي.

العديد من محافظات العراق..تتمة
وتوافــد آآلف المعزيــن علــى مــزار الشــهيد أبومهــدي المهنــدس ورفاقــه بــوادي الســالم فــي النجــف األشــرف، كمــا أقيمــت مراســم 

تأبيــن فــي العاصمــة بغــداد وباقــي المحافظــات العراقيــة، تأكيــدا علــى الثبــات علــى نهــج الشــهداء.
ــى فقــدان قائدهــم أبومهــدي المهنــدس، شــيبة الجهــاد،  ــة الحشــد الشــعبي امتزجــت مشــاعر الحــزن والغضــب عل وفــي هيئ

كمــا يصفونــه.
وتحولــت أربعينيــة الشــهداء إلــى منصــة للتأكيــد علــى قــرار البرلمــان وموقــف الشــعب العراقــي علــى أن الــرد األمثــل علــى هــذه 

الجريمــة هــو إنهــاء الوجــود األميركــي علــى أرض الرافديــن.
وتستمر هذه الفعاليات على مدى ثالثة أيام إحياء لذكرى الشهداء وتأكيدًا على نهجهم واستنكارا للجريمة اإلرهابية.

ونظمــت هيئــة الحشــد الشــعبي حفــال مركزيــا فــي مدينــة الكوفــة بمحافظــة النجــف األشــرف حضــره عــدد مــن قــادة فصائــل 
الحشــد والمقاومــة اإلســالمية العراقيــة وشــيوخ ووجهــاء عشــائر المحافظــة، وأكــد المشــاركون علــى وفائهــم لتضحيــات الشــهيدين 

القائديــن ســليماني والمهنــدس فــي مكافحــة اإلرهــاب وتحقيــق أمــن العــراق واســتقراره.
وفــي كربــالء المقدســة أقامــت قيــادة عمليــات الفــرات األوســط للحشــد الشــعبي وبالتعــاون مــع األمانــة العامــة للعتبــة الحســينية 
المقدســة مجلســا تأبينيــا احتفــاء بأربعيــن الشــهداء القــادة بمشــاركة فصائــل الحشــد والمقاومــة العراقيــة وشــيوخ عشــائر كربــالء، 

وأكــدت الكلمــات التــي ألقيــت فــي المناســبة علــى دور الشــهيدين ســليماني والمهنــدس فــي االنتصــار علــى داعــش اإلرهابيــة.
ــداد بحضــور رســمي  ــة بغ ــي العاصم ــا ف ــال تأبيني ــة حف ــة الحشــد الشــعبية العراقي ــت هيئ ــادة النصــر« أقام ــوان »ق وتحــت عن

ــر. ــري كبي وجماهي
وأكــد رئيــس هيئــة الحشــد فالــح الفيــاض أن قــوات الحشــد ستســتمر فــي طريــق القــادة الشــهداء معتبــرًا أن الحشــد هــو جــزء 

مــن المنظومــة األمنيــة فــي البــالد.
ــوات  ــروج الق ــرار خ ــى ق ــت عل ــي بالتصوي ــان العراق ــرار البرلم ــال أن ق ــد الم ــيخ خال ــراق الش ــاء الع ــة علم ــس جماع ــر رئي وإعتب

األجنبيــة موقــف مشــرف، مؤكــداً أن اســتهداف القــادة الشــهداء هــو اســتهداف للعــراق.
ــة الشــهيدين  ــة بمناســبة أربعيني ــة الحشــد الشــعبي العراقي ــادة النصــر« التــي أقامتهــا هيئ ــه ألقاهــا بمراســم »ق وفــي كلمــة ل
ســليماني والمهنــدس فــي بغــداد صــرح المــال قائــاًل: فــي هــذه اللحظــات أريــد أن اســجل موقفــا أن اســتهداف القــادة هــو جــزء مــن 
مؤامــرة كبيــرة علــى بالدنــا.. وعلــى عراقنــا، ولذلــك يــوم نســمع عبــارات مرفوضــة مــن وســط بغــداد »ايــران بــره بــره« فهــذا نقــض 

للميثــاق، ونقــض لــرد الجميــل.«
كما وشدد متحدثون آخرون على أن الجريمة األميركية باغتيال قادة المقاومة هي اعتداء سافر على العراق.

وفــي مدينــة البصــرة جنوبــي البــالد أكــد المشــاركون فــي أربعينيــة قــادة النصــر التــي حضرتهــا شــخصيات دينيــة وســياية وأمنيــة 
وزعمــاء العشــائر فــي المحافظــة علــى الــدور الكبيــر للفريــق الشــهيد قاســم ســليماني فــي تحريــر المــدن العراقيــة والســورية مــن 

زمــر اإلرهــاب.
ــي  ــدور البطول ــى ال ــع عل ــى الجمي ــادة الشــهداء، وأثن ــًة للق ــًة تأبييني ــراق فعالي ــي شــمال الع ــوك ف ــة كرك ــي مدين ــام أهال ــا أق كم
للشــهيد قاســم ســليماني والشــهيد أبومهــدي المهنــدس لدورهــم البطولــي فــي الدفــاع عــن مدينــة وأهالــي كركــوك أثنــاء هجــوم 

ــة. جماعــة داعــش اإلرهابي
واســتذكر أهالــي كركــوك بطــوالت ومناقــب الشــهيدين ســليماني والمهنــدس فــي مهرجــان تأبينــي أقيــم بمناســبة أربعينيــة 

استشــهادهما ومــن معهمــا وبحضــور مهيــب مــن مختلــف مكونــات المدينــة.
مــن جانبهــم أكــد أهالــي ناحيــة آمرلــي التــي عاشــت الحصــار مــن قبــل عصابــات داعــش لثالثــة أشــهر، أكــدوا خــالل مشــاركتهم 
فــي المهرجــان التأبينــي أن صمودهــم وخالصهــم كان للشــهيدين الــدور األبــرز فيــه وأنهــم مدينــون لهــم بذلــك مــا بقــي مــن الزمــن.

»كيــف نودعكــم وانتــم الحاضــرون.. وكيــف ننســاكم وأنتــم األحيــاء.. وســالم عليكــم يــوم قاتلتــم ويــوم حررتــم ويــوم انتصرتــم 
ويــوم أخزيتــم اإلرهــاب ويــوم أستشــهدتم ويــوم تبعثــون أحيــاء«.. عبــارات أطلقهــا الحاضــرون بحــق الشــهيدين.

ــذا  ــي ه ــوك ف ــات كرك ــع مكون ــب مــن جمي ــور المهي ــي الحض ــن المهنــدس وســليماني ف ــهيدين القائدي وتجلــت منزلــة الش
المهرجــان.

الجهاد االسالمي: دماء الشهيد..تتمة
ــى  ــة ال ــران، هــي رســالة قوي ــي اي ــورة االســالمية ف ــي مســيرات ذكــرى انتصــار الث ــي خرجــت ف ــة الت ووصــف الجمــوع االيراني
ترامــب ونتنياهــو وكل المتمآمريــن ضــد القضيــة الفلســطينية بــان فلســطين ســتبقى حيــة فــي قلــوب المالييــن، وان صفقــة القــرن 
ــي  ــعبين االيران ــر ارادة الش ــة كس ــق ومحاول ــش والتضيي ــن ادوات البط ــرائيل« م ــكا و«اس ــتخدمت امري ــا اس ــر مهم ــن ان تم ال يمك
والفلســطيني، مشــيراً الــى ان الشــعب االيرانــي يمتــد مــن طهــران الــى القــدس عبــر محــور المقاومــة الــذي يشــتد عــوده ويقــوى 
فــي مواجهــة الصلــف الصهيواميركــي، واليمكــن ان تكــون لصفقــة اي اعتبــارات امــام هــذه الصالبــة والقــوة التــي الشــعوب االســالمية 

وعلــى رأســها الشــعب االيرانــي.
واكــد ان اميــركا عندمــا تغتــال الشــهيد القائــد الفريــق قاســم ســليماني يعنــي انهــا ســتمهد لتمريــر »صفقــة ترامــب«، النهــا تعلــم 
تمامــًا ان الوحيــد القــادر لصــد »صفقــة ترامــب« ومواجهتهــا هــو محــور المقاومــة والــذي كان يعــرف جغرافيتــه جيــدًا ويرتــب هــذه االدوات 
التــي لديــه هــو كان الشــهيد ســليماني، مشــيراً الــى ان دمــه يتدفــق فــي شــرايين المالييــن مــن الشــعب االيرانــي الــذي خــرج رافضــًا 

لصفقــة ترامــب وليوجــه انظــاره الــى القــدس المحتلــة.

هنية: نعرب عن تقديرنا العميق..تتمة
 ودعــم مدينــة القــدس المحتلــة والمســجد األقصــى المبــارك ودعــم المقاومــة الفلســطينية البطلــة فــي مواجهــة كيــان االحتــالل 

الصهيونــي، ونحــن فخــورون للغايــة بالعالقــات الوديــة بيــن الشــعبين االيرانــي والفلســطيني.
واضــاف: أغتنــم هــذه الفرصــة الجيــدة ألعــرب بالنيابــة عــن إخوانــي فــي حركــة حمــاس، عــن تقديرنــا لدوركــم البــارز ومواقفكــم 
المبدئيــة فــي دعــم فلســطين دائمــا، ودعــم الشــعب والمقاومــة الفلســطينية، وأؤكــد مــرة اخــرى علــى رغبتنــا فــي تعزيــز هــذه المواقــف 

والتعاون.
ــة  ــدم واالزدهــار للجمهوري ــور الصحــة، والتق ــورة االســالمية بموف ــد الث ــه لقائ ــة عــن تمنايت ــة التهنئ ــام برقي ــة فــي خت ــر هني وعب

ــل. ــران وشــعبها النبي ــي اي االســالمية ف

وزير الدفاع يكشف النقاب عن..تتمة
ــالد تضــم رؤوســا  ــة للب ــوة الدفاعي ــي الق ــي وتشــكل عنصــراً مهمــا ف ــا المحل ــة فخــر تصنيعن ــخ االيراني ــال: ان الصواري ــع قائ وتاب

ــة فقــط. تقليدي
ونــوه الــى ان دقــة الصواريــخ االيرانيــة عاليــة للغايــة وقــد لمــس االميــركان أنفســهم دقــة اصابتهــا فــي عمليــة اســتهداف قاعــدة 

»عيــن االســد« وايــران ليســت بحاجــة الــى امــور اخــرى.
واشــار الوزيــر أميــر حاتمــي الــى مشــروع اطــالق قمــر إصطناعــي ايرانــي جديــد، موضحــا: ان قمــر »ظفــر – 2« ســيتم اطالقــه 

علــى مســبار مــن طــراز »ســيمرغ«.
ونــوه الــى ان موضــوع االقمــار اإلصطناعيــة والصواريــخ الحاملــة لهــا مايــزال قيــد البحــث وبالتأكيــد ان هــذه البحــوث ستســتمر 

لغايــة بلــوغ االهــداف المرســومة لهــا.
وأعــرب وزيــر الدفــاع عــن أملــه باطــالق هــذا القمــر اإلصنطاعــي الجديــد بــأول فرصــة، مضيفــا اتصــور ان هــذه العمليــة ســتنجز فــي 

بدايــات العــام المقبــل )االيرانــي يبــدأ فــي 21 آذار/مــارس 2020(.

أربعينية الشهيد سليماني..تتمة
وقــد تجــدد هــذا التكريــم مــرة اخــرى مــن خــالل مســيرات الذكــرى الســنوية ال )41( النتصــار الثورةاالســالمية المباركــة التــي 

تزامنــت مــع اربعينيــة هــؤالء العظمــاء بشــكل منقطــع النظيــر.
واليــوم هــا هــي صــور الشــهيد قاســم ســليماني تتصــدر اللوحــات الضوئيــة وتتســور الشــوارع المهمــة فــي عواصــم اوروبيــة وعالميــة 
ــود  ــدان محكومــة بســيطرة اليه ــك البل ــي تل ــة ف ــار ان االنشــطة الدعائي ــن االعتب ــا بعي ــا اخذن ــل اذا م ــم يحصــل مــن قب وهــو حــدث ل
والصهاينــة الذيــن يعارضــون وبمنتهــى الحقــد والكراهيــة نشــر أي شــيء عــن قضايانــا العادلــة فــي وســائل الدعايــة واالعــالم بالخــارج.
الشــهيد الفريــق قاســم ســليماني كان ذائبــا فــي واليــة الفقيــه ومنافحــًا هصــورا عــن حيــاض المســلمين وقــد شــهدت لــه بذلــك 
الســواتر القتاليــة وجبهــات الحــرب فــي ســوريا والعــراق ولبنــان وفلســطين، وقــد عرفــه المجاهــدون المســلمون والثــوار التحرريــون 
ــًا أحــبّ  ــًا متواضع ــورًا وجندي ــا غي ــدًا ومؤمن ــًا ومقاتــاًل صل ــم انســانًا عصامي ــدول والسياســيون المناصــرون فــي انحــاء العال وزعمــاء ال
ــم  ــذي ل ــي ال ــي الصهيون ــد المســتكبر االميرك ــم حق ــه وبينه ــادل بين ــرام المتب ــار هــذا االحت ــد اث ــوه، وق ــن الرســاليين واحبّ المقاومي
يســتطع ان ينــال مــن الفريــق ســليماني ورفاقــه فــي جبهــات القتــال، فعمــد الــى تصفيتــه واياهــم جســديا خــالل ســفرة عاديــة لــه الــى 

العــراق وعلــى مقربــة امتــار مــن مطــار بغــداد الدولــي فــي تلــك الجريمــة النكــراء وباســلوب ارهــاب الدولــة المنظــم.
لقــد رفــع اهلل عــز وجــل قــدر هــذا الشــهيد الخالــد فــي الدنيــا قبــل االخــرة، وقــد شــاء ســبحانه تعالــى ان تذيــع شــهرة الحــاج قاســم 
ســليماني والحــاج ابــو مهــدي المهنــدس لــدى الــرأي العــام العالمــي ، وهــا هــي صــوره تعلــق فــي مختلــف البلــدان ، بحيــث ال يجــرؤ 
أحــد علــى ان يثيــر الغبــار علــى شــخصيته الرياديــة مــا خــال اميــركا واســرائيل اللتيــن تلطخــت ايديهمــا اآلثمــة بدمائــه الطاهــرة يــوم 

الثالــث مــن كانــون الثانــي 2020.
ــي ســتظل معطــاءة  ــة الحســينية الت ــه تخــرج مــن مدرســة التضحي ــخ الن ــر التاري ــدا عب ــام الشــهيد ســليماني خال ســيبقى مق

ــام الســاعة. ــى قي ــن االن حت ــدي م ــال الحــاج قاســم والحــاج ابومه ــن امث ــاآلالف م ب


