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العراق يؤكد حق الدفاع عن..تتمة
ــزاوي ، ان  ــق الع ــد الخال ــراق عب ــي الع ــة ف ــاع النيابي ــن والدف ــة األم ــي لجن وكشــف عضــو ف
ــع  ــة المســؤولة عــن قصــف مخــازن ومواق ــة الجه ــة العراقي ــات المتحــدة كشــفت للحكوم الوالي

الحشــد الشــعبي.
ــة  ــزة األمني ــوات الحشــد او األجه ــي وجهــت لق ــات الت ــى ان »عــدد الضرب ــزاوي ال وأشــار الع

ــا«. ــم عليه ــم التكتي ــه والبعــض االخــر ت ــم اإلعــالن علي ــا ت ــة بعضه ــى 12 ضرب ــت ال وصل
وطالــب عضــو لجنــة االمــن والدفــاع النيابيــة »رئيــس مجلــس الــوزراء القائــد العــام للقــوات 
المســلحة بضــرورة اطــالع البرلمــان والشــعب العراقــي علــى االتفاقيــة العراقيــة األمريكيــة 
المتضمنــة النقــاط المتعلقــة بحمايــة األجــواء العراقيــة« متســائال »أيــن األمــوال التــي خصصــت 
لألجهــزة األمنيــة وهــي اليــوم غيــر قــادرة علــى كشــف طائــرات مســيرة تختــرق أجــواء البلــد؟!«.

ميدانيــا ذكــر بيــان لقيــادة شــرطة محافظــة نينــوى ان »قــوات جهــاز مُكافحــة اإلرهــاب 
أنطلقــت بعمليــة }التــراب األســود{ فــي قريــة كنعــوص الواقعــة فــي الشــمال الشــرقي لمُحافظــة 

صــالح الديــن«.
وأشــار الــى ان »العمليــة تَتُــم بإســناد جــوي ومعلوماتــي مــن قبــل قــوات التحاُلــف الدولــي 

وطيــران الجيــش العراقــي وشُــرطة مُحافظــة نينــوى«.
ويقود العملية قائد قوات جهاز مكافحة االرهاب الفريق عبد الوهاب الساعدي.

وصــدت قــوات الشــرطة االتحاديــة والحشــد الشــعبي بالعــراق امــس الثالثــاء، هجومــًا شــنته 
جماعــة »داعــش« االرهابيــة جنــوب غربــي كركــوك.

ــة،  ــة الصخــرة وســيطرة مام ــى وقري ــوزع بقواطــع الملتق ــًا لداعــش ت ــوات هجوم وصــدت الق
ــوف »داعــش«. ــا خســائر بصف ــوك واوقع ــي كرك ــي غرب جنوب

المقاومة الفلسطينية تسقط..تتمة
ــراج عــن  ــة الخضــري فــي فلســطين والخــارج، المملكــة الســعودية، لإلف هــذا وناشــدت عائل

اثنيــن مــن أبنائهــا المعتقليــن فــي ســجون المملكــة منــذ نحــو 4 أشــهر.
وفــي ســياق آخــر أقــرت المحكمــة »العليــا« الصهيونيــة، بهــدم مبــان فلســطينية قريبــة مــن 
مســتوطنة »غــوش عتصيــون« شــمالي الخليــل )جنــوب القــدس المحتلــة(، بادعــاء أنهــا »غيــر 

قانونيــة«.
وقالــت القنــاة الســابعة العبريــة )المقربــة مــن المســتوطنين(، إن المحكمــة أمهلــت الســلطات 
ــك المبانــي والتــي تدعــي منظمــة »ريجافيــم«  ــد موعــد هــدم تل ــة أســبوعين لتحدي الصهيوني
اليمينيــة )جمعيــة إســرائيلية للمحافظــة علــى األراضــي الوطنيــة( أنهــا بنيــت بشــكل غيــر 
قانونــي فــي محيــط مســتوطنة »غــوش عتصيــون«، وتجريــف أراٍض زراعيــة فــي قريــة »ســعير«.
ميدانيــا اقتحــم عشــرات المســتوطنين المتطرفيــن برفقــة المتطــرف »يهــودا غليــك« صبــاح 
ــن  ــددة م ــة مش ــة بحراس ــاب المغارب ــة ب ــن جه ــارك م ــى المب ــجد األقص ــاء، المس ــس الثالث ام

شــرطة االحتــالل الخاصــة.
ووفــرت شــرطة االحتــالل الحمايــة الكاملــة لهــؤالء المتطرفيــن بــدًءا مــن دخولهــم عبــر بــاب 

المغاربــة وتجولهــم فــي باحــات المســجد األقصــى، وانتهــاًء بخروجهــم مــن بــاب السلســلة.

نصر الله: أي حرب على..تتمة
ونــدد الســيد نصــر اهلل بتدنيــس رئيــس الــوزراء الصهيونــي بنياميــن نتنياهــو الخبيــث 

للحــرم اإلبراهيمــي الشــريف.
ــددًا إننــا  ــا المركزيــة رغــم كل األثمــان، مش وأكــد االلتــزام األبــدي تجــاه فلســطين قضيتن
مــع كل مقاومــي ومناضلــي فلســطين فــي خنــدق واحــد ومعركــة واحــدة وســنبقى الــى جانــب 

الشــعب الفلســطيني.
كما جدد التأكيد على االلتزام بحقوق الفلسطينيين في لبنان التي سندافع عنها.

وحــول الحــرب فــي اليمــن، قــال نصــر اهلل إن الشــعب اليمنــي اليــوم هــو عنــوان المظلوميــة 
والحصــار والحــرب عليــه تحوّلــت الــى حــرب عبثيــة بدعــم أميركــي.

وشــدد أن علــى الســعودية أن تــدرك أن حربهــا علــى اليمــن بدعــم أميركــي لــن تقودهــا إال 
الــى الهزيمــة، ومعــارك أبيــن وعــدن فــي اليمــن أكــدت زيــف إدعــاءات التحالــف بشــأن أهــداف 

الحــرب.
وجــدد الدعــوة الــى وقــف العــدوان الغاشــم علــى اليمــن، وتــرك اليمنييــن ليقــرروا مصيرهــم 

بأنفســهم.
وتنــاول الوضــع فــي البحريــن، واعتبــر أن النظــام البحرينــي نظــام خائــن يعتــدي علــى شــعبه 

ويظلــم العلمــاء، ويواصــل تطبيعــه مــع العــدو الصهيونــي.
وتوجــه إلــى شــعب البحريــن قائــاًل »أنتــم تجاهــدون بصمودكــم فــي وجــه نظــام خائــن وال 

بــدّ أن يثمــر جهادكــم ونحــن نقــف إلــى جانبكــم«.
وأعلــن نصــر اهلل رفضــه أي مشــروع حــرب علــى ايــران، معتبــرًا أنهــا ســتكون حربــًا علــى كل 

محــور المقاومــة وهــي تهــدف إلــى تصفيــة قضيــة فلســطين.
ــة الحــق والباطــل أي حــرب  ــي معرك ــك ف ــن نكــون كذل ــاد ول ــى الحي ــد نحــن لســنا عل وأك
ــة  ــة األحــالم األميركي ــان »إســرائيل« ونهاي ــة لكي ــى محــور المقاومــة ســتكون نهاي مفترضــة عل

ــة. ــي المنطق ف
وشــدد الســيد نصــر اهلل قائــاًل: االمــام الخامنئــي هــو قائــد محــور المقاومــة وقائدنــا وايــران 

هــي قلــب المحــور ومركــزه األساســي وداعمتــه األقــوى.
وتابــع قائــال: لمــن يراهــن علــى خروجنــا مــن محــور المقاومــة نقــول لــه شــعار اإلمام الحســين 
»هيهــات منــا الذلــة«، مؤكــدًا مــا رأينــا فــي محــور المقاومــة إال االنتصــارات والمحــور هــو األمــل 

الوحيــد أمــام الشــعوب المضطهــدة.
ــن  ــا إال حي ــق، مشــددًا ال تران ــى »إســرائيل« بالمطل ــي تتبن ــركا الت ــر ســماحته أن أمي واعتب

ــاء. نكــون أقوي
واكــد االميــن العــام لحــزب اهلل ان اللبنانييــن اســقطوا المحاولــة الصهيونيــة االخيــرة لتغييــر 
ــر  ــذي كان ال يقه ــش ال ــا، والجي ــي بلدن ــي تحم ــردع الت ــوة ال ــزز ق ــد االشــتباك ونحــن نع قواع

ــل افــالم ســينما، النــه بــات خائفــا وجبانــا . تحــول الــى جيــش هوليــوودي يمّث

نشنال انترست: ايران تخطو..تتمة
ونقــل الموقــع عــن مســؤولين ايرانييــن قولهــم؛ ان هــذه المنظومــة مــن الصواريــخ تنشــط 
فــي مختلــف الظــروف الجويــة وتتمكــن مــن اصابــة العــدو وتطــرق الموقــع الــى مراحــل تطــور 
ــم هــذه المنظومــة كان عــام 2007   ــى تصامي ــا ان بدايــات العمــل عل ــاور 373 مدعي المنظومــة ب
اقتباســا علــى منظومــة S400 الروســية ومــن ثــم طــور المتخصصــون االيرانيــون المنظومــة 
الروســية، اذ بســبب العقوبــات علــى ايــران لــم تلتــزم روســيا منــذ عــام 2010 ببيــع بعــض التجهيزات 

اليــران.
وبعــد عــام قالــت ايــران انهــا ســتقوم بتجهيــز منظومــة S300 ولهــذا اســموا المنظومة بــاور. وفي 

عــام 2016 اعلنــت ايــران انهــا توصلــت لمســتويات جديــدة وســتميط اللثــام عن هــذه المنظومة .
وتمتــاز منظومــة بــاور بالحافلــة التــي تســحبها وتســمى ذو الجنــاح، وتمتــاز بخمســة محــاور 
فعالــة بامكانهــا عبــور نهــر بعمــق 5/1 متــر، وتتســع لحمولــة زنتهــا 30 طنــا وبطــول 5/10 متــر، ووزنهــا 

21 طنــا. كمــا ان رادار هــذه المنظومــة مــن طــراز معــراز 4.

عمليات نوعية للقوات اليمنية..تتمة
ــرارات  ــاق األمــم المتحــدة، ويتعــارض مــع ق ــارات ينتهــك ميث ــه اإلم ــوم ب ــا تق وشــددت أن م
مجلــس األمــن الدولــي بشــأن اليمــن الســيما القــرار 2216، وكذلــك المبــادرة الخليجيــة ومخرجــات 
ــت  ــل تماه ــلمي، “ب ــال الس ــة االنتق ــا عملي ــدت عليه ــي اعتم ــق الت ــي وكل الوثائ ــوار الوطن الح
ــات  ــى حري ــدي عل ــي تعت ــة الت ــات اإلرهابي ــداف الجماع ــع أه ــن م ــي اليم ــارات ف ــات االم تصرف

ــوق اإلنســان«. وحق
ــة واالتحــاد  ــة النرويجي ــان النرويجــي واألحــزاب السياســية والحكوم ــان البرلم ــب البي وطال
إلــى جانــب الشــعب اليمنــي والتأكيــد علــى ســالمة وســيادة أراضــي  األوروبــي بالوقــوف 

مئات الماليين من شيعة ومحبي أهل بيت النبوة في العالم يحيون ذكرى عاشوراء
كيهــان العربــي – خــاص:- أحيــا شــيعة وأنصــار ومحبــي 
أهــل بيــت النبــوة والرســالة واالمامــة فــي ربــوع العالــم مراســم  
العاشــر مــن المحــرم ذكــرى استشــهاد ســبط الرســول االكــرم 
)صلــى اهلل عليــه وآلــه( االمــام الحســين )ســالم اهلل عليــه( وأهــل 
بيتــه وأنصــاره المياميــن الكــرام علــى أرض الطــف بكربــالء، 
دفاعــًا عــن قيــم االســالم المحمــدي األصيــل وإصــالح األمــة 

ــة. ــاء الــى عهــد الجاهليــة والقبلي التــي أخــذ بهــا الطلق
المســيرات  الثالثــاء،  أمــس  صبــاح  انطلقــت  فقــد 
العاشــورائية فــي كافــة المــدن االيرانيــة، وكذلــك مــدن العــراق 
وعشــرات البلــدان االخــرى منهــا تركيــا وســوريا ولبنــان ومصــر 
واليمــن وأفغانســتان وباكســتان والهنــد وآذربيجــان وروســيا 
وبريطانيــا  واســتراليا  وماليزيــا  وأندونيســيا  وطاجيكســتان 
واميــركا والقــارة االفريقيــة واميــركا الالتينيــة الحيــاء مراســم 
ــه  ــه الســالم، وجمــع مــن اهــل بيت ذكــرى االمــام الحســين علي
واصحابــه فــي واقعــة الطــف فــي مدينــة كربــالء المقدســة عــام 

62 للهجــرة النبويــة.
كمــا أقيمــت فــي حســينية االمــام الخمينــي /قــدس ســره/ 
ــة الخامســة  ــاء الليل ــران مســاء أمــس الثالث ــي العاصمــة طه ف
مــن مجالــس العــزاء الحســيني بحضــور قائــد الثورة االســالمية 
ســماحة آيــة اهلل العظمــى الســيد علــي الخامنئــي. حيــث حضــر 
المراســم رؤســاء الســلطات الثــالث وعــدد مــن المســؤولين 
ــب  ــا الخطي ــدث خالله ــعب، تح ــاء الش ــن ابن ــر م ــد غفي وحش
الشــيخ مســعود عالــي، عــن االســاليب الصحيحــة للثبــات فــي 
ــي  ــا تعن ــة بانه ــوى االجتماعي ــرا التق ــة، معتب ــارات االلهي االختب

عــدم االستســالم للعــدو.
واعتبــر خطيــب ثــورة عاشــوراء تجســيدا للقيــم النبيلــة فــي 
ــا ان مســؤوليتنا  ــاع عــن الحــق وعــدم االستســالم، مضيف الدف
هــي الثبــات فــي طريــق الحــق والوصــول الــى االســتقرار ان لــم 

نشــعر بالضعــف امــام العــدو.
وشــهدت مــدن مشــهد المقدســة وقــم وشــيراز وشــهر ري 
مراســم  عــزاء حاشــدة أكثــر مــن ســائر مــدن البــالد باعتبارهــا 
مــدن مقدســة تتخللهــا تشــابيه لواقعــة الطــف المؤلمــة، حيــث 
إكتظــت الشــوارع بمواكــب العــزاء واللطــم وإقامــة صــالة ظهــر 
عاشــوراء كمــا الســنوات الماضيــة بمشــاركة حشــود المعزيــن.

اســتراليا  فــي  ســيدني  مدينــة  فــي  انطلقــت  عالميــًا، 
ــي مســيرات  ــة واالســالمية ف ــة العربي ــاء الجالي ــن ابن االالف م

عاشــورائية.
ــي  ــاء الشــعب العراق ــن أبن ــن م ــا الماليي ــراق، أحي ــي الع وف
مــن شــمالها الــى جنوبهــا هــذه الذكــرى المفجعــة خاصــة فــي 
مدينــة كربــالء المقدســة وذلــك بمشــاركة عشــرات آالف الــزوار 
مــن ايــران ودول عديــدة، لكــن مــع األســف قــد  ســقط عشــرات 
ــام  ــج بســبب االزدح الشــهداء والجرحــى خــالل ركضــة طويري

الكبيــر عنــد مرقــد االمــام الحســين عليــه الســالم.
وقــد انطلقــت المواكــب الراجلــة بكافــة اطيــاف الشــعب 

المــدن،  شــوارع  فــي  ومذاهبــه  واديانــه  وقومياتــه  العراقــي 
البيــت  اهــل  التمســك بنهــج  رايــات تؤكــد ضــرورة  رافعيــن 
عليهــم الســالم وشــعارات رافضــة للظلــم، وداعيــن الــى ضــرورة 

احيــاء هــذه الشــعائر تحــت اي ظــروف كانــت.
المســيرات  أمــس  صبــاح  انطلقــت  لبنــان،  وفــي 
ــاع  ــي البق ــروت وف ــة لبي ــة الجنوبي ــي الضاحي ــورائية ف العاش
بمشــاركة جمــوع غفيــرة الحيــاء ذكــرى استشــهاد االمــام 
المســيرات  هــذه  تتميــز  حيــث  الســالم،  عليــه  الحســين 
العاشــورائية فــي الضاحيــة الجنوبيــة والتــي تضــم مئــات 
االالف مــن اللبنانييــن العــالن الــوالء لخــط االمــام الحســين 
عليــه الســالم ولخــط المقاومــة االســالمية فــي مواجهــة كيــان 
ــام  ــن الع ــي، والتــي اختتمــت بكلمــة األمي االحتــالل الصهيون

لحــزب اهلل الســيد حســن نصــر اهلل .
جماهيريــة  مســيرة  باليمــن،  صعــدة  محافظــة  وشــهدت 
حاشــدة إحيــاء لعاشــوراء ذكــرى استشــهاد اإلمــام الحســين 

عليــه الســالم تحــت شــعار “تضحيــة وانتصــار”.
وفــي المســيرة الحاشــدة رفــع المشــاركون الفتات المناســبة 
ــن  ــد حســين بدرالدي ــة وصــورا للشــهيد القائ وشــعارات الحري
ــا  ــات منّ ــة”، “هيه ــات الذل ــا “هيه ــات منه ــي، ورددوا هتاف الحوث
درب  فــي  “ســنواصل  و  الواليــات”  ياعمــالء  هيهــات  الذلــة 
حســين.. لــن نخضــع للظالميــن” و”صامديــن وصامديــن.. لــن 
نخضــع لألمريكييــن”، و”عاشــوراء ثــورة أحــرار.. لألمــة نهــج 

ــار”. . ــة وانتص ــتكبار.. تضحي ــد االس ــورة ض ــار”، و”ث ومس
وألقيــت خــالل المســيرة كلمــات وقصائــد شــعرية تحدثــت 
عليهمــا  علــي  بــن  الحســين  الشــهيد  اإلمــام  فضائــل  عــن 
الســالم الــذي واجــه الظلــم والطغيــان والفســاد، والــدروس التــي 
يجــب أن تســتفيد منهــا األمــة مــن تضحيــات اإلمــام الشــهيد 
الحســين عليــه الســالم فــي ســبيل مبــادئ اإلســالم الحنيــف، 

واالختــالالت والتخــاذل التــي شــهدتها األمــة.
خــط  علــى  والثبــات  الســير  علــى  المشــاركون  وأكــد 
الحســين عليــه الســالم فــي مواجهــة الظالميــن، واالنطــالق 
ــر  ــة تأم ــى، أم ــا رســمه اهلل ســبحانه وتعال ــق م ــاة وف ــي الحي ف
بالمعــروف وتنهــى عــن المنكــر، والثبــات علــى النهــج الــذي ســار 

عليــه الحســين.
وأشــار المتظاهــرون إلــى أن ذكــرى عاشــوراء محطــة للتــزود 
ــي ســبيل الحــق وأال يتمكــن الظالمــون  ــة ف ــدروس التضحي ب

مــن مقــدرات األمــة فينشــرا الضــالل والظلــم فــي األمــة.
وفــي ســوريا ال تقــل المشــاركة عمــا هــي فــي أي بلــد آخــر، 
ــام الســيدة زينــب عليهــا الســالم، يكــون للبيعــة أجــر  ففــي مق
عظيــم  وأثــر كريــم. فكمــا هــي العــادة الســنوية فــي ذكــرى 
العاشــر مــن محــرم، يقصــد المســلمون مقــام الســيدة الحــوراء 
)ع(، ويجتمعــون علــى تقديــم العــزاء والمواســاة والــوالء، قادميــن 
ــدان  ــن البل ــر م ــراق وكثي ــن والع ــان والبحري ــورية ولبن ــن س م
األخــرى، عبــر أفــواج تجــوب شــوارع منطقــة الســيدة زينــب )ع( 

بالقــرب مــن دمشــق، ويجتمعــون فــي المقــام والحســينيات 
ــه لســماع تــالوة مجلــس العاشــر مــن محــرم. المحيطــة ب

فــي  يتغيــر  لــم  الســنين  مئــات  منــذ  الجلــل  المصــاب 
نفوســهم، فجميعهــم يأتــون لتجديــد البيعــة كل عــام، وكأن 
ــكهم  ــد تمس ــا يؤك ــرددون م ــوّه، في ــدث لت ــل ح ــاب الجل المص
بشــعائر الحســين )ع(، إنهــم موالــو آل بيــت رســول اهلل )ص(.
فــي  والزيــادة  الســنوي،  التنظيــم  األمــر  فــي  الاّلفــت 
عــدد الحشــود، الزائــرون الذيــن يَصِلــون بشــكل جماعــي 
مصطحبيــن كل أفــراد العائلــة. منهــم مــن يقطــع المســافات 
ــة وســط العاصمــة  ــام الســيدة رقي ــدام مــن مق ــى األق ســيرًا عل
الســورية دمشــق، إلــى مقــام الســيدة زينــب مجتازيــن عشــرات 
بالمعانــاة  ويشــعرون  مصابهــا،  يشــاركونها  الكيلومتــرات، 
ــا  ــه الســيدة الحــوراء وأهله ــا رأت ــه جــزء يســير مم ــن أن مؤكدي

خــالل أيــام عاشــوراء ومــا بعــد ذلــك.
صحيــة  مراكــز  أمــام  يحتشــدون  الــزوار  مــن  المئــات 
ــرا  ــه وتعبي ــن يحتاج ــادة م ــدم، إلف ــرع بال ــدور للتب ــن ال منتظري
ايضــا عمــا بذلــه االمــام الحســين وآل البيــت الذيــن قدمــوا 

االســالم. واحيــاء  الظلــم  لــرد  إيثــارا  وأرواحهــم  دماءهــم 
ــت  ــي اهــل البي ــن محب وشــارك اآلالف مــن جمــوع المعزي
االمــام  استشــهاد  ذكــرى  مراســم  فــي  عليهــم(  اهلل  )ســالم 
الحســين )عليــه الســالم( فــي ليلــة عاشــوراء فــي ارجــاء ســلطنة 

عمــان.
المواطنيــن والمقيميــن مــن مختلــف  وقــام اآلف مــن 
والملحمــة  عاشــوراء  ذكــرى  باحيــاء  والطوائــف  الشــرائح 
الحســينية باقامة مراســم العزاء في المســاجد والحســينيات 
والمآتــم ومجالــس الرثــاء وانطــالق المواكــب الحســينية 
بقلــوب مفعمــة بالحــب الهــل البيــت )ســالم اهلل عليهم(.فــي 
ــداء ســيد الشــهداء  ــة لن ــان تلبي ــف مــدن ســلطنة عم مختل

)ســالم اهلل عليــه(.
العــزاء  مراســم  اقيمــت  بكيــن  الصينيــة  العاصمــة  وفــي 
ــى الســيف بحضــور حشــد  ــدم عل بذكــرى عاشــوراء انتصــار ال
كبيــر مــن المســلمين الشــيعة ومحبــي اهــل البيــت )ع( وفــي 

مقدمتهــم االيرانييــن المقيميــن فــي الصيــن.
كمــا اقيمــت مراســم مماثلــة فــي مدينتــي شــانغهاي وغوانغ 

جــو الصينيــة وفــي اليابــان وكوريــا الجنوبيــة ايضًا.
مســيرة  نيويــورك  بمدينــة  منهاتــن  شــوارع  وشــهدت 
ــن  ــر م ــد كبي ــاركة حش ــرام بمش ــرم الح ــن مح ــع م ــي التاس ف

. )ع(  البيــت  اهــل  ومحبــي  الشــيعة  المســلمين 
وتجمــع المشــاركون فــي مســيرات العــزاء الحســيني الذيــن 
هــم مــن الرعايــا االيرانييــن والباكســتانيين والهنــود فــي شــارع 

بــارك منهاتــن .
كمــا اقيمــت مســيرات مماثلــة فــي العاصمــة اليونانيــة أثينــا 
فــي ذكــرى استشــهاد االمــام حســين )ع( بمشــاركة حشــد كبيــر 

مــن المســلمين الشــيعة والســنة وكذلــك المســيحيين.

اليمنيــة. الجمهوريــة 
ــل  ــكرية وقت ــة عس ــاب آلي ــن إعط ــعبية، م ــان الش ــش واللج ــدو الجي ــن مجاه ــًا، تمك ميداني

ــات الحــد الشــمالي. ــي جبه ــة ف ــدو الســعودي والمرتزق ــود الع ــن جن ــد م ــرح العدي وج
وأكــد مصــدر عســكري لصحيفتنــا بــأن وحــدة الهندســة التابعــة للجيــش واللجــان الشــعبية  
تمكنــت مــن تنفيــذ كمينــا محكمــا بعبــوات ناســفة فــي جبهــة مجــازة بقطــاع عســير اســتهدف 

مجموعــة أفــراد مــن المرتزقــة وســقوط عــدد منهــم قتلــى وجرحــى.
وفــي نفــس الســياق اعتــرف إعــالم العــدو الســعودي بمصــرع وإصابــة 6 مــن جنــوده فــي الحــد 

الجنوبــي للمملكــة بنيــران الجيــش واللجان الشــعبية.
وشــن الجيــش اليمنــي واللجــان الشــعبية عمليــة إغــارة علــى مواقــع لمرتزقــة العــدوان 
الســعودي فــي محيــط مجمــع المتــون بمحافظــة الجــوف، أســفر عــم هــالك وجــرح عــدد مــن 

ــة. ــالل العملي ــة خ المرتزق
وكان الجيــش اليمنــي واللجــان الشــعبية قــد دمــروا، آليــة محملــة بالمرتزقــة بعبــوة ناســفة 

فــي جبهــة الظهــرة مــا أدى لمصــرع وجــرح مــن علــى متنهــا.
وتمكنــت وحــدات مــن الجيــش واللجــان الشــعبية مــن تطهيــر العديد مــن المواقع العســكرية 

التابعــة للمرتزقــة فــي جبهــة أســطر بمديرية خــب والشــعف بالجوف.
وســقط العديــد مــن المرتزقــة بيــن قتيــل وجريــح، باإلضافــة لتدميــر آليــة عســكرية خــالل 
العمليــة، مشــيرا إلــى أن وحــدة الهندســة فجــرت عبوتيــن ناســفتين بمجموعتيــن مــن المرتزقــة 

ســقطوا جميعهــم بيــن قتيــل وجريــح.
دوليــًا، أكــدت منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش، أن هجمــات تحالــف العــدوان الســعودي 
ــى جريمــة حــرب، موضحــة أن  ــى إل ــن كانــت متعمــدة وترق ــن اليمنيي ــى الصيادي األميركــي عل
تلــك الهجمــات أدت إلــى استشــهاد 47 مدنيــا بينهــم أطفــال منــذ عــام 2018فضــال عــن احتجــاز 

ــي الســعودية. ــاء االحتجــاز ف ــب أثن ــن بعضهــم تعــرض للتعذي ــر مــن 100 آخري أكث
ــف العــدوان الســعودي االميركــي االماراتــي الغاشــم  ــة تابعــة لتحال ــوات بحري ــت، إن ق وقال

ــر أو مصــادرة قورابهــم. ــن وتدمي ــن اليمنيي ــال الصيادي ــل واعتق يتعمــد اســتهداف وقت
ــفرت  ــات أس ــي هجم ــاركت ف ــف ش ــة للتحال ــات تابع ــة ومروحي ــفن حربي ــت أن س وأوضح
عــن مقتــل 47 صيــادا يمنيــا علــى األقــل، منهــم 7 أطفــال، واحتجــاز أكثــر مــن 100 آخريــن، بعضهــم 

تعــرض للتعذيــب أثنــاء االحتجــاز فــي الســعودية.
وأضافــت “أن هجمــات التحالــف علــى الصياديــن ومراكــب الصيــد كانــت متعمــدة، واســتهدفت 

مدنييــن وأعيانــا مدنيــة فــي انتهــاك لقوانيــن الحــرب”.
عذبــوا  أو  الهجمــات  نفــذوا  أو  أمــروا  الذيــن  التحالــف  “مســؤولو  أن  المنظمــة  وأكــدت 

حــرب”. جرائــم  فــي  األرجــح  علــى  متورطــون  المحتجزيــن 
وقالــت بريانــكا موتابارثــي، مديــرة قســم الطــوارئ بالنيابــة فــي هيومــن رايتــس وواش: إن 
“قــوات التحالــف البحريــة هاجمــت بشــكل متكــرر مراكــب صيــد وصياديــن يمنييــن دون التأكــد 
ــوا يلوحــون بأقمشــة  ــم كان ــم أنه ــن رغ ــُل الصيادي ــداف عســكرية مشــروعة، وقت ــم أه ــن أنه م

بيضــاء، أو تــرك طاقــم المراكــب المحطمــة يغرقــون، هــي جرائــم حــرب”.
وأوضحــت المنظمــة أنهــا قابلــت ناجيــن وشــهود ومصــادر مطلعــة علــى 7 هجمــات اســتهدفت 
مراكــب صيــد: 6 منهــا حصلــت فــي 2018 وواحــدة فــي 2016، فــي 5 مــن هــذه الهجمــات مــات 

مدنيــون.
وأشــارت إلــى أن قــوات التحالــف نفــذت الهجمــات باســتخدام أســلحة صغيــرة وثقيلــة، 
شــاركت ســفن بحريــة ومروحيــات فــي الهجمــات مــن مســافات قريبــة، ولذلــك كان ينبغــي أن 

تكــون الطبيعــة المدنيــة لمراكــب الصيــد بــارزة، مضيفــة أن الصياديــن لوّحــوا بأقمشــة بيضــاء 
ورفعــوا أيديهــم ليظهــروا أنهــم ال يشــكلون أي خطــر. فــي 3 مــن هــذه الهجمــات.

وأكدت أن قوات التحالف الغاشم تركت الناجين الذين سقطوا في البحر ليموتوا غرقا.

باحث اميركي: واشنطن تخشى..تتمة
ــأن  ــك ف ــف« ولذل ــو »التخوي ــن الدبلوماســية ه ــب ع ــه ترام ــا يفهم ــو: ان م واضــاف »فياليت
ــي  ــا ف ــه مــن غيرالممكــن وضعه ــدا ان اقتراحــه المفاوضــات هــو الستســالم الطــرف االخــر مؤك

ــاء الدبلوماســي . ــذ والعط ــة االخ خان
واعتبــر اوضــاع االتحــاد االوروبــي فــي تنفيــذ التزاماتــه النوويــة بغيــر المالئمــة واضــاف: انهــم 
قلقــون مــن االجــراءات العقابيــة االمريكيــة فهــم مختلفــون فيمــا يتعلــق بايــران مبينــا بأبتعادهــم 

عنهــا يفقــدون شــريكا تجاريــا كبيــرا ومهمــا .
واعــرب عــن شــكوكه مــن سياســة اوروبــا حيــال الحظــر االمريكــي وقــال انهــم يأخــذون بعيــن 

االعتبــار عالقاتهــم السياســية واالقتصاديــة مــع امريــكا وعلــى اساســها يتخــذون القــرار.
ــران  ــى اي ــه سيســتمر فــي ممارســة الضغــوط عل ــال ان ــذي ق وحــول اخــر مواقــف ترامــب ال
اجــاب مؤلــف كتــاب )In Defense of Iran( علــى ســؤال ارنــا وقــال : التخويــف هــي دبلوماســية 

ترامــب فهــو بممارســة التخويــف والتهديــد يجبــر االخريــن علــى االستســالم لمطالبــه.
ــاك بعــض  ــن االستســالم ولكــن هن ــه م ــد ل ــا فالب ــد ضعيف ــو«: اذا كان البل واضــاف »فياليت
الــدول ومنهــا الجمهوريــة االســالمية فــي ايــران او جمهوريــة الصيــن الشــعبية  وهمــا يمتلــكان 
امكانيــات اقتصاديــة وعســكرية كبيــرة فــأن سياســة التخويــف والتهديــد التجــدي نفعــا معهمــا.
واضــاف ان دول مثــل ايــران والصيــن بحضارتهمــا وتاريخهمــا اليمكــن التعامــل معهمــا علــى 

انهمــا مســتعمرتان.
وحــول مــدى صــدق ترامــب فــي قولــه انــه مســتعد للقــاء المســؤولين فــي ايــران والتفــاوض 
معهــم قــال الخبيــر السياســي : ان ترامــب بــدأ بشــن هجــوم عنيــف علــى الطــرف االخــر وبعدهــا 
ــا الشــمالية حتــى القضــاء  ــد كوري ــام بتهدي ــة ام ال. فهــو ق ــة هــل ان الضغــوط مجدي ــه لمعرف قلل
عليهــا و لكنــه التقــى بعدهــا برئيســها فهــو يتبــع نفــس االســلوب مــع ايــران ولكــن االيرانييــن 
وبســبب تاريــخ امريــكا فــي التدخــل فــي شــؤونهم الداخليــة  قبــل الثــورة االســالمية اليقبلــون 

االستســالم.
واعتبــر مؤلــف كتــاب »فــي الدفــاع عــن ايــران« الهــدف االصلــي لسياســة ترامــب العدائيــة 
ضــد ايــران هــو بســبب تاثيــر الجمهوريــة االســالمية علــى الــدول االســالمية وقــال : ان ترامــب 
وبــدون ســبب مقنــع خــرج وبشــكل احــادي مــن االتفــاق النــووي وبــدأ بممارســة اقســى الضغــوط 

علــى ايــران.
ــن  ــران م ــع اي ــس من ــو لي ــة ه ــذه السياســة االمريكي ــي له ــدف االصل ــو ان اله ــن فياليت وبي
ــا ولكــن الســبب هــو  ــا التســعى المتالكه ــران اعلنتهــا صراحــة انه ــة الن اي ــة نووي امتــالك قنبل

ــة. ــى المنطق ــة عل ــة االمريكي ــام الهيمن ــال ام ــذي يقــف حائ ــا ال ــران اقليمي ــر اي الحــد مــن تأثي
وفيمــا يتعلــق بممارســة اميــركا اقســى الضغــوط علــى الشــعب االيرانــي قــال فياليتــو : انهــم 
ــة،  ــر للمنطق ــي مدم ــوذ االيران ــا ان النف ــون دائم ــي ويقول ــى المحــور االيران ــدون القضــاء عل يري
مبينــا ان تاريــخ الشــرق االوســط و اســيا يقــول عكــس ذلــك، مؤكــدا ان امريــكا هــي مــن خلطــت 

االوراق فــي المنطقــة وزادت مــن توتراتهــا بعــد هجمــات 11 ســبتمر .


