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قلق برلماني من عدم حسم..تتمة
  ومنــذ مطلــع أكتوبــر/ تشــرين األول الماضــي، يشــهد العــراق حركــة احتجاجيــة تطالــب بتحســين األوضــاع المعيشــية ومحاربــة 

الفســاد وإقالــة الحكومــة وحــل البرلمــان، وإجــراء انتخابــات مبكــرة.
بدوره كشفت قيادة العلميات المشتركة، اان »هناك مخططات الستهداف المدن اآلمنة منها بغداد والمحافظات الجنوبية«.

وقــال المتحــدث باســم قيــادة العمليــات المشــتركة اللــواء تحســين الخفاجــي، لوكالــة االنبــاء العراقيــة »واع«، اطلــع عليــه موقــع 
»الغديــر«، ان »عمليــات أبطــال العــراق وصلــت إلــى أماكــن مهمــة فــي صحــراء األنبــار«.

واضاف، ان »للقيادة معلومات عن أماكن وجود اإلرهابيين وأكداس العتاد«.
مــن جهــة اخــرى خلــت خطبــة صــاة الجمعــة، فــي الصحــن الحســيني الشــريف بمدينــة كربــاء المقدســة ، امــس الجمعــة ، 
مــن بيــان المرجــع الدينــي األعلــى الســيد علــي السيســتاني، فيمــا خصــص ممثــل المرجعيــة عبــد المهــدي الكربائــي للحديــث عــن 

المنظومــة األخاقيــة فــي المجتمــع.
وقــال الكربائــي خــال الخطبــة التــي تابعهــا موقــع آفــاق ، إنــه »مــن المؤســف انتشــار بعــض النواقــص األخاقيــة فــي المجتمــع 

العراقــي، والتــي يجــب الســعي لتقليلهــا«، مبينــًا أن » احتــرام حقــوق النظــام والنــاس يعــد واجبــًا أخاقيــًا«.
وأضــاف، أن »انتشــار قضايــا االعتــداء علــى المعلميــن واالســاتذة ورجــال الشــرطة والمــرور، يعتبــر مــن الصفــات الذميمــة التــي 
تؤثــر علــى أخاقيــات المجتمعــات«، الفتــًا إلــى أن »غيــاب ســلطة الدولــة أدى إلــى الكثيــر مــن الممارســات التــي يجــب أن ال يشــهدها 

المجتمــع«.
ــان  ــا االتق ــاس، أم ــدى الن ــات ل ــن األولوي ــه م ــه، وجعل ــام ب ــع االهتم ــى المجتم ــدس، وعل ــدأ مق ــم مب ــي، أن »العل ــع الكربائ وتاب

ــع«. ــي المجتم ــص ف ــن النواق ــر م ــع الكثي ــوض بواق ــل فيجــب تقديســها للنه بالعم
وأشــار ممثــل المرجعيــة إلــى أن »بعــض االعتــداءات والتجــاوزات علــى اآلخريــن وهــم يــؤدون الخدمــة فــي مواقعهــم للمواطنيــن، 

يشــير إلــى غيــاب القيــم األخاقيــة وصفــات ذميمــة«.
الكربائــي لفــت إلــى أن »انتشــار ظاهرتــي تجــارة المخــدرات واالنتحــار داخــل المجتمــع العراقــي، يعــد عمــًا خاطئــًا، ويظهــر 

غيــاب ســلطة الدولــة فــي منــع انتشــار هــذه الظواهــر«، مؤكــداً ضــرورة »بنــاء مجتمــع مزدهــر أمــن ذات مســتقبل زاهــر«.
وبيــن ممثــل المرجعيــة، أنــه »االهتمــام فــي جميــع مفاصــل الحيــاة، ســيوفر مســتقبًا، الكثيــر مــن العناصــر التــي تســتطيع أداء 
مختلــف المســؤوليات ســواء فــي المناصــب الحكموميــة او المواقــع االجتماعيــة، وان تأخــذ بمســار العمليــة السياســية واالجتماعيــة 

الــى المســار الصحيــح متــى مــا انحرفــت«.
مــن جهتــه اعلــن نائــب قائــد العمليــات المشــتركة انتهــاء المرحلــة األولــى مــن عمليــات الفريــق قــوات خاصــة الركــن عبــد األميــر 

رشــيد يــاراهلل
اعلــن الفريــق قــوات خاصــة الركــن عبــد األميــر رشــيد يــاراهلل نائــب قائــد العمليــات المشــتركة يعلــن انتهــاء المرحلــة األولــى مــن 
عمليــات ابطــال العــراق وقــد جــاء فــي بيــان قولــه كمــا عهــد العراقيــون شــجاعة أبنائهــم فــي القــوات األمنيــة ، هــا هــم اليــوم ينهــون 
المرحلــة األولــى مــن عمليــات ابطــال العــراق ، والتــي انطلقــت فجــر االربعــاء الماضــي  وجــاءت هــذه العمليــة لتفتيــش وتطهيــر محافظــة 
االنبــار والمناطــق المحيطــة بهــا فــي الحــدود  العراقيــة -الســورية  - االردنيــة والحــدود الفاصلــة مــع  قيــادة عمليــات الفــرات األوســط  

وعمليــات بغــداد للقضــاء علــى بقايــا االرهــاب وفــرض األمــن وتعزيــز االســتقرار مــن خــال خمــس محــاور.  
ــور  ــن ناســفتين والعث ــر عبوتي ــات وتفجي ــوة ناســفة و3 هاون ــى 5 أوكار و25 عب ــور عل ــي« العث ــة اآلت ــج هــذه العملي ــت نتائ   وكان
علــى 7 صواريــخ SPG9  ودراجتيــن ناريتيــن و65 قنبــرة هــاون وكــدس عتــاد وجليــكان  C4  ، فضــا عــن العثــور علــى 9 صواريــخ ضــد 
الدبابــات وحــزام ناســف وعجلتيــن وقاعــدة رشاشــة و7 حاويــات عتــاد وإلقــاء القبــض علــى متهميــن اثنيــن ، والعثــور علــى 54 قذائــف 
وقنابــر مختلفــة ومــا يســمى صــاروخ الخافــة وســاح رشــاش ثقيــل مدمــر وســاح قنــاص نــوع تبــوك مدمــر وســبطانة أحاديــة 12.7 

ملــم تالفــة ، و24 حاويــة رمــان دخــان و100 اطاقــة مــن عتــاد 14.5 ملــم و13 حاويــة و190 إطاقــة عتــاد 12.7 ملــم و11 حاويــة« .
  حمــى اهلل العــراق وشــعبه وجنبــه الشــرور بغيــرة وهمــة الشــجعان فــي القــوات المســلحة التــي عشــقت الســهر مــن اجــل امــن 

وأمــان هــذا الوطــن المعطــاء.
ــا العســكرية  ــى قواعده ــات عل ــل الهجم ــركا تفتع ــة، ان امي ــي ســعد الكعبي،امــس  الجمع ــر األمن ــن الخبي ــب اخــر بي ــن جان م

ــه. ــال احــد قادت ــام باغتي ــه او القي ــل ومهاجمت ــذا الفع ــام الحشــد الشــعبي به ــة الته ــا ذريع ــراق، لتتخذه بالع
وقــال الكعبــي ان “اميــركا قــد تقــوم بشــن بعــض الهجمــات علــى مواقــع الحشــد الشــعبي وفصائــل المقاومــة بحجــة ان بعــض 

الصواريــخ انطلقــت مــن جانبهــم باتجــاه التــي تتمركــز داخلهــا القــوات األميركيــة”.
وأضــاف ان “اميــركا تســتغل الضعــف الحكومــي الحالــي المتزامــن مــع تشــكيل الحكومــة الجديــدة لتنفيــذ اجنداتهــا فــي العــراق 

واســتهداف معســكرات الحشــد الشــعبي”.
 وبيــن ان “اميــركا مــن المحتمــل انهــا ســتقوم بتنفيــذ عمليــات اغتيــال او مهاجمــة بعــض الرمــوز الوطنيــة، االمــر الــذي يتوجــب 
علــى الحكومــة تداركــه وااللتفــات لــه مــن اجــل اخــراج القــوات األميركيــة بأســرع مايمكــن مــن العــراق كونهــا ســتخلق المزيــد مــن 

االزمــات مــن اجــل االخــال بالوضــع العــام وخلــق حالــة عــدم اســتقرار.

الجعفري: أميركا تريد..تتمة
وأشــار المراســل إلــى أن العمليــات العســكرية أســفرت عــن دحــر اإلرهابييــن مــن قريــة أورم الصغــرى فيمــا تتواصــل العمليــات 

باتجــاه أورم الكبــرى ومحيطهــا.
بالتــوازي تعمــل وحــدات الجيــش وعناصــر الهندســة علــى تمشــيط منطقــة الراشــدين 4 مــن مخلفــات اإلرهابييــن والمفخخــات 
واأللغــام وعثــرت علــى شــبكة مــن األنفــاق المجهــزة بفتحــات التهويــة وتحصينــات لإلرهابييــن إضافــة إلــى أســلحة وذخائــر مــن بينهــا 
ــدم  ــة تق ــا إلعاق ــون فيه ــا اإلرهابي ــي زرعه ــوات الناســفة الت ــام والعب ــك عــدد مــن األلغ ــم تفكي ــرة متنوعــة كمــا ت قذائــف هــاون وذخي

وحــدات الجيــش.
وحــررت وحــدات مــن الجيــش أمــس قريــة كفرجــوم ومنطقتــي جمعيــة المهندســين األولــى والثانيــة بريــف حلــب الغربــي بعــد 

اشتباكات عنيفة مع إرهابيي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات المرتبطة به. 

صديقي: »صفقة القرن« أثارت..تتمة
وفــي جانــب آخــر مــن حديثــه، أشــار خطيــب جمعــة طهــران هــذا االســبوع الــى »صفقــة القــرن« وقــال: انهــا لفضيحــة للرئيــس 
االميركــي ســيئ الســمعة وللكيــان الصهيونــي، فهــم ســلبوا منــازل النــاس وأماكهــم، ويريــدون بذلهــا ووضعــوا اســم ذلــك »صفقــة 
القــرن«، فهــذه الخطــة فاشــلة مــن خطوتهــا االولــى وتتســبب بنهضــة الفلســطينيين واثــارت حركــة ونهضــة وثــورة جديــدة فــي العالــم 

االســامي، مشــددا علــى انهــم )االميــركان والصهاينــة( لــن يحققــوا هدفهــم المشــؤوم.

مستشار روحاني: وصية الشهيد سليماني..تتمة
يذكــر ان قائــد قــوات »القدس«العميــد اســماعيل قاآنــي قــرأ مســاء الخميــس وصيــة الشــهيد قاســم ســليماني القائــد الســابق 

لقــوات »القــدس« خــال مراســم اربعينيتــه التــي اقيمــت فــي مصلــى »االمــام الخمينــي )رض(« بطهــران.
وتضمنت الوصية اهم آراء وهواجس الشهيد سليماني حول مختلف االمور والقضايا.

قريبا..الرئيس اآلذربيجاني..تتمة
الجديــر بالذكــر انــه رغــم ظــروف الحظــر االمريكــي الجائــر، لكــن مســتوى التعــاون االقتصــادي بيــن البلديــن الجاريــن ايــران 

ــى هــذه الحقيقــة. ــة خــال العــام الماضــي اكــدت عل ــة ذات الصل ــزال آخــذا بالنمــو؛ كمــا ان المؤشــرات االقتصادي وآذربيجــان الي

بدء الدعاية االنتخابية للمرشحين..تتمة
أقيم اجتماع مع المحافظين لدراسة األجواء االنتخابية و رفع مستوى المشاركة وتطبيق القانون و إجراء االنتخابات اآلمنة.

و أعلــن رحمانــي فضلــي أن أعــداد الناخبيــن الذيــن لهــم حــق التصويــت فــي االنتخابــات البرلمانيــة تزيــد 57 مليونًــا ) 
.)  57.928.159

إحياء أربعينية الشهيدين سليماني..تتمة
واضــاف: لقــد قلنــا لهــم مــرارا ال تعولــوا علــى اميــركا ، النهــا إمــا تصــل متاخــرة وإمــا ال تصــل ابــدا، وان اردتــم )الصهاينــة( ان تعولــوا 

عليهــا فعلكيــم النظــر الــى البحــر بالتأكيــد النــه ســيكون النقطــة النهائيــة لســكناكم.
وقــال اللــواء ســامي: مــن هنــا أقــول لألميــركان وللصهاينــة اليــوم ان ردنــا ســيكون صارمــًا اذا اخطأتــم التقديــر واســاءتم للمصالــح 

االيرانية.
واعتبــر دمــاء الشــهيد ســليماني بأنهــا كانــت الثمــن المــن واســتقرار الشــعب، وقــال: حينمــا دخــل ســليماني ســاحة الحــرب ضــد 
الصهاينــة كان الفلســطينيون يحاربــون بالحجــارة، ولقــد عمــل بحيــث أصبحــت غــزة والضفــة الغربيــة ســاحة الشــتعال النيــران ضــد 

الصهاينــة، واضطــروا الن يبنــوا جــدارا حــول انفســهم.
واضــاف: لقــد كان ســليماني حاضــرا فــي ســاحة القتــال فــي لبنــان فــي مواجهــة الصهاينــة مباشــرة. واكــد بــان ســليماني احبــط 

مخطــط االميــركان اليجــاد الشــرق االوســط الجديــد.  
واشــار اللــواء ســامي الــى الخصــال التــي كان يتمتــع بهــا ســليماني اذ كان تجســيدا حيــا لايــة الكريمــة »محمــد رســول اهلل 
ــه  ــه فــي الوقــت نفســه كان متواضعــا الخوان ــا ولكن ــم يعــط ظهــره للعــدو مطلق ــار رحمــاء بينهــم« ول ــى الكف والذيــن معــه اشــداء عل

المؤمنيــن فــي كل مــكان.
واضــاف، انــه أرتــدى بذلــة الجهــاد 40 عامــا ولــم يعــرف الجلــوس والركــون وكان يعــرف الصحــاري اكثــر مــن الشــوارع ويعــرف جبــال 

هندوكــوش ووادي بنجشــير وباميــان فــي افغانســتان افضــل مــن االفغانييــن انفســهم.
واكد اللواء سامي انه اينما كان هناك مظلوم كان الحاج قاسم وقواته متواجدين ويقاتلون دفاعا عن االمة.

واعتبــر المشــاركة الجماهيريــة الملحميــة فــي مســيرات ذكــرى انتصــار الثــورة االســامية بأنهــا كانــت صفعــة قويــة بوجــه 
االســتكبار واضــاف، ان حضوركــم يــا أبنــاء الشــعب فــي الســاحة اقــوى ماييــن المــرات مــن اطــاق صواريخنــا وعلينــا ان نقــول باننــا 

فــداء لكــم دومــا.
ــر  ــة اخــرى لاســتكبار ويغي ــة قوي ــة( صفع ــات البرلماني ــر )االنتخاب ــوم 21 شــباط /فبراي ــي ســيوجه ي ــأن الشــعب االيران ــد ب واك

ــي. ــها االرهاب ــركا ورئيس ــب امي ــى قل ــخ ال ــراع الصواري ــق االقت ــد صنادي ــوره عن ــه بحض ــرى ويوج ــرة اخ ــتكبار م ــات االس فرضي
مــن جانبــه وصــف قائــد قــوات »القــدس« التابعــة لحــرس الثــورة االســامية العميــد اســماعيل قاآنــي، القائــد الشــهيد قاســم 

ــر لجبهــة المقاومــة. ــد المنقطــع النظي ــه كان البطــل والقائ ســليماني بأن
وفــي كلمتــه خــال مراســم إحيــاء اربعينيــة استشــهاد الحــاج قاســم ســليماني ورفاقــه الشــهداء، والتــي اقيمــت فــي مصلــى االمــام 
الخمينــي /قــدس ســره/ فــي طهــران، قــال العميــد قاآنــي: ان الشــهيد ســليماني كان البطــل والقائــد المنقطــع النظيــر لجبهــة المقاومــة 

وكان فــي كل ســاحة تقتضيــه الثــورة االســامية يحضــر بشــهامة ويعمــل ببســالة ويخــرج مــن الســاحة ناجحــا.
واضاف: ان ابعاد شخصية هذا االنسان القيم قلما عُرفت نظرا لاخاص الذي كان يحظى به.

وقــال: مــن الصعوبــة البالغــة علــيّ ان اقــرأ هــذا المســاء وصيــة الشــهيد ولكــن نظــرا لرغبــة اســرته الكريمــة فقــد رأيــت مــن بــاب 
االحتــرام واالدب القيــام بهــذا االمــر وان اقــرأ امــام الشــعب االيرانــي البطــل وعــارف الجميــل وصيــة هــذا الشــهيد الشــامخ.

واكد بأن الشهيد سليماني كان مخلصا وشجاعا حتى في كتابته.
يذكــر ان قائــد قــوات »القــدس« التابعــة لحــرس الثــورة االســامية العميــد اســماعيل قاآنــي قــرأ وصيــة القائــد الســابق لقــوات 
»القــدس« الشــهيد قاســم ســليماني، خــال مراســم اربعينيــة الشــهيد والتــي جــرت فــي مصلــى »االمــام الخمينــي /قــدس ســره/« 

بطهــران.
وقــد شــارك فــي الحفــل ضيــوف مــن العــراق وســوريا ولبنــان واليمــن وغيرهــا مــن الــدول ليرســموا فــي ذكــرى االربعيــن 

الستشــهاد قــادة النصــر لوحــة التعاضــد والتضامــن واالتحــاد بيــن ابنــاء المقاومــة.
وكان قائــد قــوات »القــدس« التابعــة لحــرس الثــورة االســامية الفريــق قاســم ســليماني استشــهد بمعيــة نائــب رئيــس هيئــة 
الحشــد الشــعبي فــي العــراق ابــو مهــدي المهنــدس و8 مــن رفاقهمــا فــي هجــوم جــوي اميركــي غــادر بطائــرة مســيرة حيــن خروجهــم 

مــن مطــار بغــداد فجــر الجمعــة 3 كانــون الثاني/ينايــر الماضــي. 
وردا علــى عمليــة االغتيــال الجبانــة هــذه اقــدم الحــرس الثــوري علــى دك قاعــدة »عيــن االســد« االميركيــة فــي محافظــة االنبــار 

غــرب العــراق بـــ 13 صــاروخ )ارض -ارض( فجــر االربعــاء 8 ينايــر.
علــى الصعيــد ذاتــه شــهدت عــدة محافظــات عراقيــة مســيرات ومراســم تأبيــن بمناســبة ذكــرى أربعينيــة الشــهيدين الفريــق 
ــق  ــرة تتعل قاســم ســليماني وأبــو مهــدي المهنــدس ورفاقهمــا.. إلــى ذلــك كشــف الجيــش العراقــي عــن التوصــل إلــى حقائــق كثي

بجريمــة اغتيــال الشــهداء بعــد التحقيــق مــع عــدة جهــات.
وتعبيــرا عــن والئــه وتمســكه بعهــده مــع قــادة النصــر يواصــل الشــعب العراقــي إحيــاء أربعينيــة الشــهيدين أبــو مهــدي المهنــدس 

والحــاج قاســم ســليماني ورفاقهمــا.
ــدور الجهــادي لهذيــن القائديــن فــي دحــر اإلرهــاب مــن أرض  فقــد شــهدت محافظــات الجنــوب والوســط مســيرات تشــيد بال

الرافديــن واســتعادة الســيادة.
وفــي العاصمــة بغــداد التــي كانــت قــد شــهدت مراســم تأبيــن رســمية وشــعبية مهيبــة، تواصلــت مجالــس األربعينيــة باســتقبال 
المعزيــن، ومــن بينهــم شــخصيات سياســية ودينيــة، مؤكديــن أن ثمــن الجريمــة اإلرهابيــة يجــب أن يكــون إنهــاء االحتــال األميركــي 

مــن العــراق.
وكشــف المتحــدث باســم القائــد العــام للقــوات المســلحة العراقيــة عبدالكريــم خلــف إنــه تــم التوصــل إلــى حقائــق كثيــرة فــي 

الجريمــة اإلرهابيــة، وإن التحقيــق شــمل جهــات عــدة، مــن بينهــا موظفــون فــي مطــار بغــداد الدولــي.
وشــهدت محافظــة النجــف االشــرف فــي العــراق مراســم تأبيــن بمناســبة ذكــرى أربعينيــة الشــهيدين الفريــق قاســم ســليماني 

وأبــو مهــدي المهنــدس ورفاقهمــا.
واقامــت منظمــة »بــدر« حفــا تأبينيــا بذكــرى اربعينيــة القــادة الشــهداء حيــث حضرهــا عــدد مــن الشــخصيات الدينية والعشــائرية 

والسياســية وممثلــي فصائــل الحشــد الشــعبي والمقاومة االســامية.
وشــددَ الخطبــاُء علــى َانَّهــم ســائرون علــى نهــج المقاومــة والجهــاد والشــهادة. مؤكديــن أن دمــاء الشــهداء ســتتنصر علــى تنطيــم 

االرهــاب وداعــش ومــن يدعــم الجماعــات االرهابية.
وقــال الســيد مجتبــى الحســيني ممثــل قائــد الثــورة اإلســامية فــي العــراق: » الحركــة التــي حدثــت فــي العــراق وإيــران وفــي 
ــرة والشــعارات التــي رفعوهــا هــو اســتفتاء عــام لموقــف  ــاء المطه ــاء لهــذه الدم ــاس إلعــان الوف ــدان حيــث خــرج الن ــر مــن البل كثي

ــات المتحــدة والمســتكبرين”. ــل الوالي ــي مقاب ــة اإلســامية والمقاومــة اإلســامية ف الجمهوري
كذلــك شــهدت مدينــة النجــف االشــرف امــس مســيرَة االســتذكار واالســتنكار، بمناســبة مــرور اربعيــن يومــا علــى استشــهاد 

الفريــق قاســم ســليماني وابــو مهــدي المهنــدس ورفاقهمــا.
وشــهدت المســيرُة حضــورًا رســميًا وجماهيريــًا كبيــراً حيــث توافــدت حشــودُ المعزيــن علــى مــزاِر الشــهيد ابــو مهــدي المهنــدس 

ورفاقهِ.
وشــارك فــي المســيرةِ لــواء علــي االكبــر، وحركــُة انصــار اهلل، وفصائــُل الحشــد، وســرايا انصــار العقيــدة، ولــواُء المنتظــر، وقيــاداتٌ 

مــن الحشــدِ الشــعبي والشــخصياتِ السياســيةِ واالجتماعيــةِ العراقيــة.
وأشــاد المشــاركون بتضحيــاتِ الشــهداء القــادة ودوِر المرجعيــةِ والواليــة فــي تحطيــِم آمــاِل امريــكا والكيــان الصهيونــي 
االســرائيلي فــي المنطقــة. ورددوا شــعاراتِ المــوت المريــكا واســرائيل، مؤكديــن علــى وحــدةِ المقاومــةِ فــي العــراق ولبنــان وايــران 

ــكان. ــي كل م وف
هــذا وقــد أكــد النائــب عــن تحالــف الفتــح محمــد البلــداوي، الخميــس ، أن الرئيــس األمريكــي ترامــب ســيتدخل بشــكل 
ــق  ــدس” والفري ــدي المهن ــو مه ــة الحشــد الشــعبي “أب ــب رئيــس هيئ ــال نائ ــق بشــأن اغتي ــج التحقي ــى نتائ شــخصي للتســتر عل

قاســم ســليماني.
ــى  ــاء الماضــي، عــن التوصــل ال ــوم األربع ــف، ي ــم خل ــد الكري ــواء عب ــوات المســلحة الل ــام للق ــد الع وكشــف الناطــق باســم القائ
“حقائــق كثيــرة” بشــأن عمليــة اغتيــال نائــب رئيــس هيئــة الحشــد الشــعبي أبــو مهــدي المهنــدس وقائــد فيلــق القــدس فــي الحــرس 

الثــوري اإليرانــي الفريــق قاســم ســليماني، فيمــا أكــد اســتكمال القضايــا الفنيــة بالتحقيــق.

البحرينيون يحيون ثورة..تتمة
وشــملت التظاهــرات مناطــق البــاد القديــم، الســهلتين الجنوبيــة والشــمالية، الســنابس، المصّلــى، جدحفــص، كربابــاد، وصــواًل 

للمنطقــة الشــمالية، حيــث المقشــع، والقــدم، وكرّانــة، وجنوســان، وأبوصيبــع، والشــاخورة، والــدراز، وبنــي جمــرة. 
كمــا شــهدت المنطقــة الغربيــة دمســتان، كــرزكان، المالكيــة، دار كليــب، شــهركان احتجاجــات غاضبــة دعــت إلــى اإلفــراج عــن 

المعتقليــن السياســيين وأكــدت علــى التمســك بالمطالــب الشــعبية التــي انطلــق ألجلهــا الحــراك الشــعبي قبــل 9 ســنوات. 
وفــي جزيــرة المحــرق، انطلقــت تظاهــرة عشــية الذكــرى التاســعة، كمــا شــهدت مناطــق واســعة فــي جزيــرة ســترة حــراًكا شــعبيًا 

واسعًا. 
وفــي منطقــة المقشــع فــي المنطقــة الشــمالية، انطلقــت أصــوات المواطنيــن مــن علــى أســطح منازلهــم بالتكبيــرات فــي مشــهد 

أعــاد مشــاهد التكبيــر مــن فــوق المنــازل خــال فتــرة فــرض الســلطة قانــون الطــوارئ )حالــة الســامة الوطنيــة( فــي العــام 2011.
وقامــت قــوات أمنيــة تابعــة لــوزارة داخليــة آل خليفــة بقمــع عــدد كبيــر مــن المســيرات الشــعبية حيــث أطلقــت الغــازات الســامة 

والمســيلة للدمــوع، وقامــت باعتقــال عــدد مــن المشــاركين.
ورفــع المشــاركون فــي المســيرات صــور رمــوز المعارضــة المعتقليــن، وصــورًا للشــهداء والمعتقليــن، ورددوا شــعارات تطالــب بإنهــاء 

اســتحواذ العائلــة الحاكمــة علــى الســلطة. 
ونشرت قوات أمنية عددا من نقاط التفتيش قرب سترة، السنابس، وعددا من األماكن تحسبا النطاق التظاهرات.

المتظاهــرون رددوا شــعاراتٍ مناهضــة للنظــام، وأّكــدوا تمسّــكهم بأهــداف الثــورة وتحقيــق المطالــب الشــعبيّة نحــو إنهــاء الحكــم 
الديكتاتــوريِّ، ونيــل حــقّ تقريــِر المصيــر، وإقامــة نظــام سياســيّ يحّقــق العدالــة والمســاواة بيــن جميــع  فئــات الشــعب

وطالــب المحتجّــون بإطــاق ســراح المعتقليــن السياســيين، رغــم االســتنفار األمنــي الــذي شــهدته غالبيــة المناطــق وانتشــار 
عناصــر المرتزقــة والميليشــيات المدنيّــة التابعــة لــوزارة الداخليّــة البحرينيّــة.

بالمــوازاة، اســتجابت مناطــق مختلفــة مــن البحريــن لدعــوات العصيــان المدنــيّ الجزئــيّ الــذي أطلقتــه قــوى المعارضــة 
البحرينيّــة، تزامنًــا مــع الذكــرى التاســعة النطــاق ثــورة 14 فبرايــر/ شــباط 2011.

وعلــى مــدى يوميــن، شــهدت مختلــف المناطــق حالــة مــن العصيــان المدنــيّ، تمثــل بإغــاق المحــال التجاريّــة، وإعــان 
اإلضــراب العــام، والــذي شــمل إضــراب الطلبــة عــن المــدارس، وإطفــاء األنــوار الخارجيّــة للمنــازل، واالمتنــاع عــن الســفر عبــر الجســر 

ــذ األخــرى. ــريّ والمناف الب
مــن جانبــه اعتبــر رمــز البحريــن الوطنــي والدينــي آيــة اهلل الشــيخ عيســى قاســم خــال كلمــة لــه فــي الذكــرى التاســعة النطــاق 

ثــورة 14 فبرايــر، ان أســلوب االنتفاضتيــن فــي التســعينات و14 فبرايــر 2011 هــو األســلوب الســلمي نفســه وعلــى ذلــك سنســتمر.
ورأى الشــيخ عيســى قاســم أن المعارضــة ملزمــة أن تــرى نفســها مســؤولة عــن اإلحتفــاظ بالهــدف الــذي انطلقــت مــن أجلــه 

ــن. االنتفاضتي
وأضــاف الشــيخ نعيــم قاســم، لقــد أعلنــت االنتفاضــة شــعارها لهــذا العــام وهــو علــى طريــق النصــر والنصــر المطلــوب هــو انتصــارٌ 

يبــدأ مــن امتــاك النفــس واإلنتصــار عليهــا .. نصــرٌ لإلصــاح علــى الفســاد، والعــدل علــى الظلــم والحريــة الحقيقــة علــى اإلســتبداد.
واعتبــر ّأن مــن يريــد هــذا النصــر عليــه أن ال يحيــد عــن طريــق الحــق وال يتوســل بالباطــل وال يخالــف شــريعة اهلل وال يتنكــر 

عــن طريــق الهدايــة والحــق والصــاح.
واعتبر الشيخ عيسى قاسم أن الدول العربية التي شاركت وحضرت االعان عن صفقة القرن إرتكبت خيانة كبرى.

 ورأى ان الجريمة االميركية بإغتيال الشهيدين القائدين سليماني وابومهدي المهندس ورفاقهما هي إمتحان إلرادة االمة.
وكانــت البحريــن فــي 14 شــباط / فبرايــر عــام 2011 قــد شــهدت احتجاجــات مطلبيــة وحقوقيــة واســعة كان مركزهــا مــا كان 
يعــرف بــدوار اللؤلــؤة. احتجاجــات ســلمية قمعتهــا الســلطات البحرينيــة باســتخدام الذخيــرة الحيّــة، وراح ضحيتهــا عشــرات الشــهداء 
والجرحــى. وهُــدم معلــم اللؤلــؤة بعــد أن أصبــح رمــزاً، ودخــل درع الجزيــرة إلــى البحريــن لقمــع ثــورة 14 فبراير.واستشــهد وجــرح المزيــد 

واعتقــل آخــرون ونزعــت الجنســية عــن كثيريــن، ومــا زال الحــراك مســتمرًا رغــم تجاهــل اإلعــام العالمــي لــه.
وفــي بريطانيــا، نّظــم عــددٌ مــن نشــطاء المعارضــة البحرينيّــة اعتصامًــا احتجاجيًّــا أمــام ســفارة البحريــن فــي لنــدن تزامنًــا مــع 

الذكــرى التاســعة النطاقــة ثــورة 14 شــباط/فبراير.
ــة االعتقــاالت  ــفارة األربعــاء الماضــي، وطالبــوا الســلطات فــي البحريــن بالتوّقــف عــن حمل واحتشــد النشــطاء أمــام مبنــى السّ
ــي  ــب ف ــم التعذي ــن جرائ ــن السياســيّين، ومحاســبة المســؤولين ع ــع المعتقلي ــن، وإطــاق ســراح جمي ضــدّ النشــطاء والمعارضي

ــن. ســجون البحري
وأكــدوا االســتمرار فــي دعــم الحــراك الشــعبيّ وتأييــد المطالــب السياســيّة فــي البحريــن وحــقّ الشــعب فــي تقريــر المصيــر، 

وإقامــة نظــام سياســيّ يحّقــق العدالــة والمســاواة بيــن جميــع مكوّنــات الشــعب - بحســب النشــطاء.
وتحــدّث نجــل زعيــم حركــة »حــقّ« الناشــط علــي مشــيمع، فأشــار الــى االنتهــاكات التــي يتعــرّض لهــا والــده بحرمانــه مــن 

العــاج بســبب معارضتــه للنظــام الحاكــم، بحســب تعبيــره.
وكانــت القــوى البحرينيّــة المعاِرضــة قــد أعلنــت شــعارها الموحّــد لفعاليــات الذكــرى التاســعة النطــاق الثــورة بعنــوان »علــى 
طريــق النصــر«، ودعــت الــى المشــاركة الشــعبيّة الواســعة فــي مختلــف األنشــطة والفعاليّــات الســلميّة، أبرزهــا العصيــان المدنــي 

الجزئــي واالضــراب العــام.

نتنياهو: ايران التهديد..تتمة
وكان الجيــش الســوري قــد أعلــن فجــر أمــس الجمعــة أنــه »رصــد صواريــخ معاديــة قادمــة مــن فــوق الجــوالن الســوري المحتــل، 
وعلــى الفــور تعاملــت معهــا منظومــات الدفــاع الجــوي الســوري وأســقطت عــدداً مــن الصواريــخ المعاديــة قبــل الوصــول الــى أهدافهــا«.

مسؤول صيني: شعرنا بعمق..تتمة
ــر  ــا ان وزي ــغ« كم ــن بين ــي جي ــي »ش ــره الصين ــع نظي ــاته م ــن مواس ــرب ع ــد اع ــي ق ــور روحان ــة الدكت ــس الجمهري وكان رئي

الخارجيــة االيرانــي محمــد جــواد ظريــف كان اول وزيــر للخارجيــة يعــرب عــن دعمــه للصيــن فــي مواجهــة الفيــروس.
وكتب الوزير ظريف تغريدة باللغة الصينية اعلن فيها دعمه لجهود الصين في مكافحة الفيروس.

صور الفريق الشهيد سليماني..تتمة
وغــرد الكاتــب والصحافــي اإليطالــي روبيرتــو روجيــرو قائــا: »القيــادي الراحــل فــي فيلــق القــدس، قــدم تضحيــات كبيــرة مــن 
أجــل تحريــر ســوريا، العــراق ولبنــان مــن اإلرهــاب التكفيــري. بغــض النظــر إن كنــا نتوافــق معــه إيديولوجيــا أم ال، فإنــه بطــل أممــي 

خــدم اإلنســانية وهــزم الظلــم”.
أمــا الصحافــي البــارز فــي جريــدة “la stampa”  فرنشيســكو ســمبريني، فكتــب: »لمــاذا نريــد أن يحتــرم العالــم شــهداءنا 
الذيــن ســقطوا ضــد الفاشــية والنازيــة وال نحتــرم ونقــدر شــهداء كبــارا قاتلــوا مــن أراد تدميــر اإلنســانية.ْ يجــب أن ال نعتمــد معياريــن 

ومقياســين لألمــور”.
واســتهل الجيــش األمريكــي اإلرهابــي أحــداث مطلــع العــام الجــاري باغتيــال الفريــق الشــهيد قاســم ســليماني، ونائــب رئيــس 
هيئــة الحشــد الشــعبي العراقــي، أبــو مهــدي المهنــدس، بغــارة جويــة نفذتهــا طائــرة مســيرة قــرب مطــار بغــداد الدولــي فــي الثالــث 

مــن ينايــر.

تراجع ديون ايران..تتمة
ويضيــف هــذا التقريــر، ان اجمالــي الديــون االيرانيــة الخارجيــة قصيــرة االجــل بلــغ خــال العشــرة االولــى مــن العــام الحالــي مليــارًا 

و505 ماييــن دوالر، ومجمــوع الديــون المتوســطة وطويلــة االجــل 7 مليــارات و548 مليــون دوالر.
ــران تقــف الــى  ــأن اي ــي االيرانــي لهــذا العــام، يتضــح ب ــي الناتــج المحل ــة مــع اجمال ــة الخارجي وبمقارنــة حجــم الديــون االيراني

ــا. ــدول التــي ســجّلت اقــل نســبة مــن الديــون الخارجيــة عالمي جانــب ال

الفريق الشهيد سليماني: االضرار بخيمة..تتمة
واوضح بان » االمام الراحل جعل االسام سندا اليران ».

ومضى للقول » الهي اقبلني بالشكل الذي تجعلني جديرا عندك ».
ونصح بالتعاطي بادب واحترام مع ابناء الشهداء.

وخاطب السياسيين بالقول: » خال منافساتكم ومناظراتكم، ال تزعزعوا اركان الدين والثورة«.
وقال: »كنت آنس دوما مع ابناء وآباء وامهات الشهداء، وفي القضايا السياسية اقدم الولي الفقيه على سائر االمور ».

وتابع: »احب ان تبقى محافظة كرمان على خط الوالية دوما ، وانا اليوم ارحل عنكم بمشيئة اهلل«. 
وحــث الشــهيد ســليماني علــى :«احتــرام القــوات المســلحة لدفاعهمــا عــن االســام والبــاد ، واجعلــوا ابناءكــم علــى تواصــل مــع 

اســماء وصــور الشــهداء«.
واكــد علــى ضــرورة جعــل : »حرمــة الولــي الفقيــه مــن حرمــة المقدســات، ولــو تــم االضــرار بخيمــة الجمهوريــة االســامية فــان 
بيــت اهلل الحــرام والقــرآن ســيتضرران مــن جــراء ذلــك، ومــن اجــل انقــاذ االســام ال ينبغــي ان نتخلــى عــن خيمــة الواليــة، فاليــوم 
ايــران هــي بمثابــة مقــر االمــام الحســين بــن علــي عليهمــا الســام ، فــا تســمحوا لضغــوط االعــداء بــان تبــث فــي اوســاطكم الفرقــة ».

وقال : » يالهي العزيز ! تاخرت لسنوات عن ركب الشهداء ، الهي فتقبلني طاهرا بما يليق بي عند لقياك«.
ــاع عــن دينــك ضحكــت واضحكــت وبكيــت وابكيــت ، الهــي اوصلنــي بالركــب  وابتهــل الــى اهلل بالقــول:« الهــي مــن اجــل الدف
الــذي يتحــرك صوبــك ، فاشــهد بــان القيــام حــق والقــرآن حــق والجنــة حــق وجهنــم حــق والســؤال والجــواب حــق والمعــاد حــق والعــدل 

حــق واالمامــة حــق والنبــوة حــق ».
وتابــع : » الهــي! لقــد ادخــرت شــيئا فــي يــدي ويحدونــي االمــل بهــذا الذخــر اال وهــو توجههــا المتواصــل صوبــك . عندمــا ارفعهــا 

صوبــك وعندمــا اضعهــا علــى االرض حيــن الركــوع وعندمــا احمــل بهــا الســاح للدفــاع عــن دينــك وهــي هــي كل ثــروة يــداي ».
وفــي خطابــه لحــرس الثــورة االســامية والجيــش اعتبــر القائــد الشــهيد ســليماني؛ المعيــار الختيــار القــادة هــو الشــجاعة والقــدرة 

علــى ادارة االزمــات، وشــدد علــى ان التــزام الواليــة هــو االســاس فــي بقــاء القــوات المســلحة.
واضــاف: »ان النقطــة االخــرى هــي معرفــة العــدو واهدافــه وسياســاته فــي الوقــت المناســب واتخــاذ القــرار فــي الوقــت المناســب، 

الن كا مــن هــذه االمــور ان لــم يجــر فــي وقتــه ســيؤثر جديــا علــى انتصاركــم«.
وخاطــب اشــقاءه المجاهديــن بالقــول: »ان اســاس عــداء العالــم للجمهوريــة االســامية االيرانيــة هــو احــراق والقضــاء علــى خيمــة 
الولــي الفقيــه، فالتفــوا حولــه واهلل اهلل اهلل اذا مــا تضــررت هــذه الخيمــة، فانــه التبقــى بقيــة لبيــت اهلل الحــرام ومدينــة رســول اهلل )ص( 

والنجــف وكربــاء والكاظميــة وســامراء ومشــهد ، وان القــرآن ســيتضرر مــن ذلــك.
وخاطــب ابنــاء الشــعب االيرانــي بالقــول: »اعلمــوا وانكــم عالمــون ان ابــداع االمــام الخمينــي يكمــن فــي انــه جعــل اوال االســام 
ســندا اليــران ومــن ثــم جعــل ايــران فــي خدمــة االســام ، فلــو لــم يكــن االســام ولــو لــم تكــن الــروح االســامية ســائدة فــي اوســاط 
هــذا الشــعب لتمكــن صــدام كالذئــب المتوحــش مــن تمزيــق هــذا البلــد ، ولفعلــت اميــركا مثــل الكلــب المســعور نفــس الفعــل ، ولكــن 
ابــداع االمــام الخمينــي يكمــن فــي جعلــه االســام ســندا وعاشــوراء ومحــرم وصفــر وااليــام الفاطميــة ســندا لهــذا الشــعب وخلــق ثــورات 
داخــل الثــورة، ولهــذا الســبب فــي كل مرحلــة ضحــى االالف بارواحهــم مــن اجلــك والشــعب االيرانــي وتــراب ايــران واالســام واذلــوا 

اكبــر القــوى الماديــة ، فيــا اعزائــي ال تختلفــوا فــي االصــول.

حرس الثورة: مسيرته..تتمة
كمــا صــرح قائــد القــوة الجوفضائيــة التابعــة لحــرس الثــورة االســامية : ان واشــنطن ســتعترف قريبــا بمقتــل الجنــود االميركييــن 

الذيــن اعترفــت اليــوم باصابتهــم بارتجــاج فــي ادمغتهــم.
ولفــت حاجــي زاده الــى ان مايهــم فــي قضيــة اســتهداف قاعــدة عيــن االســد فــي العــراق هــو » انهيــار أبهــة وهيمنــة اميــركا ذلــك 

اننــا اســتهدفنا القاعــدة العســكرية االكبــر«
واكــد قائــد القــوة البريــة لحــرس الثــورة االســامية العميــد محمــد باكبــور ان طريــق القائــد الشــهيد قاســم ســليماني سيســتمر 

حتــى القضــاء علــى جميــع االرهابييــن وطــرد االميركييــن مــن المنطقــة.
ــام  ــى »االم ــي مصل ــوم الخميــس ف ــي اقيمــت ي ــد الشــهيد قاســم ســليماني والت ــة القائ ــاء اربعيني ــى هامــش مراســم احي وعل
الخمينــي )رض(« بطهــران قــال العميــد باكبــور: ان االميركييــن ارهابيــون وعلينــا ان نعلــم بــان الحــاج قاســم ســليماني وقــف بوجههــم 

بصابــة وهــو الــذي اطلــق مشــروع مكافحــة االرهــاب وبلــغ بــه فــي بعــض مراحلــه الــى خواتيمــه.
ولفــت الــى ان شــعوب العالــم الحظــت بدقــة مــن الــذي دحــر تنظيــم داعــش مؤكــدا، ان مســيرة الحــاج ســليماني ستســتمر 

حتــى القضــاء علــى جميــع االرهابييــن وطــرد االميركييــن مــن المنطقــة.
وقال قائد القوة البرية لحرس الثورة، اننا نرى اليوم دم الشهيد سليماني قد برز اكثر من وجود القائد سليماني نفسه.


