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الفتح: القوات االجنبية خالفت..تتمة
وأشــار الفريــق الركــن الربيعــي إلــى االســتيالء علــى كميــات مــن األســلحة والعتــاد والمتفجــرات إضافــة 
إلــى عبــوات ناســفة، مؤكــدا نجــاح الخطــة األمنيــة التــي كانــت معــدة لتأميــن مراســم عاشــوراء الحســين 

عليــه الســالم.
وتواصــل القــوات العراقيــة عمليــات التفتيــش والتطهيــر ومالحقــة فلــول »داعــش« فــي أنحــاء البــالد، 
ــوات الحشــد  ــز ق ــا تتمرك ــن مجــدداً، بينم ــي وعناصــره الفاري ــم االرهاب ــور التنظي ــودة ظه ــدم ع ــان ع لضم
ــي  ــم اإلرهاب ــر التنظي ــلل عناص ــاوالت تس ــدي لمح ــوريا للتص ــع س ــدودي م ــريط الح ــى الش ــعبي عل الش

ــررة. المتك

ادانة فلسطينية واسعة لنية..تتمة
مــن جهتهــا  أكــدت فصائــل المقاومــة الفلســطينية أن مقاومتهــا مــا زالت حاضــرة في الميــدان وبتكتيكات 

متعــددة لتكبــح جمــاح العنجهيــة »الصهيونيــة« ووقاحة رئيــس وزراء االحتالل بنياميــن نتنياهو.
وقالــت الفصائــل فــي بيــان وزعتــه صبــاح امــس األربعــاء، إنــه »لــن تفلــح الدعايــة االنتخابيــة للمجــرم 

نتنياهــو، فشــعبنا سيســقط كل مخططاتــه ويحطــم أحالمــه«.
هــذا وأظهــر مقطــع فيديــو تناقلتــه وســائل اإلعــالم هــروب رئيــس وزراء الكيــان الصهيونــي، بنياميــن 
ــاء بعــد قصــف صاروخــي مــن قطــاع غــزة اســتهدف مســتوطنة أشــدود التــي كان يلقــي  نتنياهــو، لالختب

فيهــا خطابــه.
وأفــادت وســائل إعــالم صهيونيــة أن نتنياهــو  قطــع خطابــه واختبــأ فــي ملجــأ؛ إثــر ســقوط صــاروخ علــى 

مســتوطنة أشــدود، كمــا فتحــت المالجــئ فــي عســقالن المحتلــة المحاذيــة لقطــاع غــزة.
ميدانيــا زعــم جيــش االحتــالل ، أنــه جــرى رصــد إطــالق ثــالث قذائــف، ظهــر امــس األربعــاء، مــن قطــاع 

غــزة باتجــاه المســتوطنات الصهيونيــة فــي غــالف غــزة.
وقــال المتحــدث بلســان الجيــش فــي تصريــح مكتــوب: »تــم رصــد إطــالق ثــالث قذائــف مــن قطــاع 

غــزة باتجــاه إســرائيل« وفــق قولــه.
كمــا شــنت طائــرات االحتــالل الصهيونــي الحربيــة، فجــر امــس األربعــاء، سلســلة مــن الغــارات الجويــة 

علــى أهــداف متفرقــة فــي قطــاع غــزة.
ــح وســط  ــر البل ــرب دي ــة الفلســطينية غ ــل للمقاوم ــع الت ــة موق ــالل الحربي ــرات االحت واســتهدفت طائ
قطــاع غــزة، و شــنت أربــع غــارات علــى الموقــع وأســتهدف مبنًــا مهجــورًا بمنطقــة »الحكــر« فــي ديــر البلــح.

وفــي شــمال قطــاع غــزة، أغــارت طائــرات االحتــالل  بـــ4 صواريــخ علــى موقــع تابــع للمقاومــة فــي بيــت 
الهيــا شــمال القطــاع.

وأغــار طيــران االحتــالل مجــددًا علــى مدينــة ديــر البلــح، واســتهدف بـــ6 صواريــخ موقــع البحريــة التابــع 
للمقاومــة وســط قطــاع غــزة.

واعتــرف المتحــدث باســم جيــش االحتــالل، ان المقاتــالت »اإلســرائيلية« اســتهدفت حوالــي 15 هدًفــا 
فــي شــمال ووســط قطــاع غــزة، وادعــى أن مــن بينهــا أهــداف علــى موقــع عســكري إلنتــاج األســلحة، وعــدد 

مــن األهــداف فــي مجمــع عســكري للقــوات البحريــة ومجموعــة تابعــة لحمــاس.
الصواريــخ مــن قطــاع غــزة تجــاه  إطــالق  الجويــة جــاءت ردًا علــى  الغــارات  أن  وزعــم االحتــالل، 

الليلــة. المســتوطنات فــي وقــت ســابق مــن هــذه 

الرئيس روحاني: اذا اقتضى..تتمة
ــا اليــوم أكثــر مــن أي وقــت مضــى،  وأكــد الرئيــس روحانــي علــى أهميــة الوحــدة والتالحــم فــي بلدن
مشــددا علــى أهميــة إجــراء االنتخابــات فــي األشــهر المقبلــة وقــال: يجــب أن تعــزز االنتخابــات مزيــدا مــن 
ــاء الشــعب، بمــن فيهــم النســاء والعمــال الذيــن  الوحــدة فــي المجتمــع وفــي الشــرائح المختلفــة مــن أبن
ــات هــي  ــان االنتخاب ــرم، ف ــم ال تُحت ــم، ويشــعرون أن حقوقه ــى ذهنه ــادر ال ــن أي مشــكلة تتب ــون م يعان
الطريقــة األساســية الســتيفاء حقوقهــم، عليهــم اإلعــالن عــن آرائهــم فــي االنتخابــات واختيــار األشــخاص 

الذيــن ســيعملون علــى اســتيفاء حقوقهــم بشــكل أســرع، وليــس هنــاك طريقــة أخــرى.
واضــاف: أن النقــد والتحــدث، ال أشــكال فيــه، لكــن الطريــق الرئيســي للفــوز والحصــول علــى المزيــد 
مــن الحقــوق هــي التصويــت فــي االنتخابــات، يجــب أن نكــون نشــطين فــي االنتخابــات، ويجــب أال 
تكــون االنتخابــات مبعــث انقســام وتفرقــة فــي المجتمــع، ولكــن يجــب أن تــؤدي إلــى المزيــد مــن الوحــدة 

وتماســك أكبــر.
وقــال رئيــس الجمهوريــة إنــه فــي األشــهر األخيــرة، وعلــى الرغــم مــن ضغــوط العــدو، رأينــا عالمــات 
إيجابيــة فــي مختلــف المجــاالت، وخاصــة فــي المجــال االقتصــادي، واضــاف: اليــوم جميــع المؤشــرات، 
وخاصــة فــي البورصــة والعمــالت األجنبيــة واألمــل الــذي تــم إنشــاؤه فــي مجــال النمــو االقتصــادي وســرعة 

ــا هزيمــة العــدو وتحقيــق النصــر. ــا يمكنن ــا وممانعتن ــة، وإنهــا تظهــر أنــه بصمودن ــاج، مشــجعة للغاي اإلنت
وأشــاد بالشــعب اإليرانــي العظيــم وجميــع الشــيعة والمســلمين فــي جميــع أنحــاء العالــم إلحيــاء ذكــرى 
محــرم الحــرام وخاصــة يــوم عاشــوراء، وقــال: فــي هــذا اليــوم، أظهــر الشــعب مــرة أخــرى الملحمــة الحســينية 
فــي جميــع أنحــاء العالــم، وأعلنــوا إن عاشــوراء مــا زال حيــًا بعــد 1380 عامــا وأن دروس عاشــوراء هــي النهــج 

الرئيســي للشــعب اإليرانــي وجميــع دول العالــم نحــو الحريــة والتضحيــة واالخــالص والصمــود.
واكــد الرئيــس روحانــي بــان نهــج االمــام الحســين )ع( هــو نهــج العــزة المترافــق مــع المنطق واالســتدالل 

وعلينــا نحــن اليــوم ايضــا الســير علــى هــذا النهج.
ولفــت الــى أنــه يمكــن للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة مراقبــة ورصــد اإلجــراءات االيرانيــة التي تتماشــى 

مــع القانــون بشــكل كامــل وتســتند علــى اللوائــح الدولية.
وكانــت الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة قــد أشــارت قبــل يوميــن الــى أن طهــران قــد ضاعفــت عــدد أجهزة 
ــة أنهــم يتحققــون مــن  الطــرد المركــزي المتقدمــة لتخصيــب اليورانيــوم، فــي حيــن أعلــن مفتشــو الوكال

تركيــب 22 جهــاز طــرد مركــزي مــن طــراز »آي آر – 4« فــي منشــأة تخصيــب اليورانيــوم فــي نطنــز.

قائد الثورة االسالمية يواصل..تتمة
 الليلة الحادية عشرة من شهر محرم الحرام والمعروفة بـ«ليلة الوحشة- شام غريبان«.

وأقيمــت مراســم مســاء يــوم عاشــوراء المفجــع فــي حســينية االمــام الخمينــي /قــدس ســره/ بحضــور 
ســماحة القائــد الخامنئــي وحشــد كبيــر مــن المســؤولين السياســيين والعســكريين والضيــوف وفــي 
ــب  ــى جان ــن ، ال ــليماني وآخري ــم س ــواء قاس ــدس الل ــق الق ــد فيل ــدر وقائ ــدى الص ــيد مقت ــم الس مقدمته

ــه. ــه ومذاهب ــه وأديان ــف أطياف ــي مــن مختل ــاء الشــعب االيران ــرة مــن أبن حشــود كبي
وقــد تحــدث الخطيــب البــارع الشــيخ رفيعــي خــالل المراســم بخصــوص احــدى خطــب االمام الحســين 
عليــه الســالم فــي يــوم عاشــوراء التــي دعــا فيهــا الــى االنصــاف والوعــي واإلبتعــاد عــن خــذالن الديــن وأهــل 
بيــت العصمــة والطاهــرة، والوفــاء بالعهــد التــي قطعهــا علــى نفســه مــن أرســل لــه تلــك الرســائل والتــي 
ــة  ــه ضــد الطاغي ــة لنصرت ــدوم للكوف ــى الق ــي األحــرار )ع( ال ــا أب ــن فيه ــف رســالة داعي ــن أل تجــاوزت ثالثي

الفاســق الفاجــر  شــارب الخمــر ومداعــب القــردة يزيــد بــن معاويــة.

إحياء واسع حول العالم لذكرى..تتمة
كمــا شــهدت العاصمــة البريطانيــة لنــدن إحيــاء حاشــدًا للمناســبة حيــث ركــزت الكلمــات والشــعارات 
علــى معانــي الثــورة الحســينية وأهدافهــا الشــاملة بالنســبة لتطويــر المجتمــع تماشــيا مــع المعانــي 

ــتضعفة. ــعوب المس ــات الش ــع تطلع ــعاراتها م ــي ش ــد ف ــي تتوح ــة الت ــالية الجامع الرس
ــى  ــزت عل ــورائية رك ــس عاش ــدة ومجال ــيرات حاش ــا مس ــهدت تنزاني ــد ش ــة، فق ــارة اإلفريقي ــى الق وإل
أهــداف الثــورة الحســينية.. وقــد شــهدت تلــك المجالــس حضــورًا جماهيريــًا غفيــرًا فــي صــورة مــن صــور 

ــة وللفســاد الســلطوي. ــاء الحســين رفضــًا للمظلومي ــا دم ــزت دعاؤمه ــي رك ــورة الحســينية الت تفاعــل الث
كمــا شــهدت نيجيريــا عاشــوراء داميــًا كالمعتــاد حيــث هاجــم الجيــش وقــوات األمــن النيجيريــة 
المعزيــن بذكــرى استشــهاد ســيد األحــرار االمــام الحســين عليــه الســالم بالســالح الحربــي فــي مدينــة 
»كادونــا« النيجيريــة، حيــث تســببت باستشــهاد مــا ال يقــل عــن 12 شــخصا منهــم فيمــا اصيــب عشــرات 

ــن. آخري
ــاء مراســم العاشــر مــن  وفــي تركيــا شــهدت العاصمــة أنقــرة وإســطنبول وغيرهمــا مــن المناطــق إحي
محــرم، تمثلــت بمســيرات حاشــدة تخللهــا رفــع شــعارات تمجــد الثــورة الحســينية وتدعــو إلــى رفــع الظلــم 
وتحســين أوضــاع المســلمين فــي أماكــن الصراعــات، وككل عــام تميــزت تلــك المســيرات بمشــاركة حاشــدة 

مــن قبــل أتبــاع البيــت عليهــم الســالم.
وفــي جورجيــا أحيــا المســلمون ذكــرى استشــهاد اإلمــام الحســين فــي كربــالء واقامــوا مجالــس العــزاء 

مســتذكرين معانــي تلــك الثــورة الحســينية التــي خرجــت طلبــا لإلصــالح فــي األمــة ورفضــا للظلــم .
وفــي ســلطنة عمــان شــارك اآلالف فــي مراســم العاشــر مــن محــرم الحــرام وذكــرى استشــهاد اإلمــام 
الحســين عليــه الســالم، عبــر إقامــة المجالــس الحســينية التــي اســتذكرت الواقعــة واألثــر اإليجابــي التــي 

أفرزتــه تلــك الثــورة فــي العالــم.
كمــا شــهدت أفغانســتان إحيــاء واســعًا لذكــرى عاشــوراء فــي مــزار شــريف وغزنــي، حيــث اســتهدف 

إرهابيــون تلــك التجمعــات بعبــوات ناســفة إال أنهــا لــم توقــع أيــة ضحايــا.
وبكلمــات الحــزن علــى مصــاب ســيد الشــهداء انطلقــت المســيرات العاشــورائية المركزيــة فــي البحرين 

ليــاًل يتقدمهــا موكــب علمــاء البحريــن علــى رأســه العالمــة الغريفــي فــي المنامــة.
ــة اهلل الشــيخ عيســى قاســم  ــرة آلي ــة قصي ــت كلم ــع الســلطات وبث واقيمــت صــالة حاشــدة رغــم من

ــات. ــي والمالحق ــديد األمن ــم التش ــة رغ ــط المنام ــية وس ــات حماس ــت بهتاف اختتم
ــدم وبمشــاركة  ــر الــى مراكــز اإلمــام الحســين )ع( للتبــرع بال وكعادتهــم البحرينيــون، توجــه عــدد كبي

ــة. ــات األجنبي الجالي
ويــوم العاشــر بالحــرارة نفســها وعظــم المصــاب جلــل لــم يبــرده قِــدم الواقعــة، خرجــت مناطــق البحريــن 

فــي مســيرات عزائيــة تلطــم حزنــا علــى مقتــل الســبط )ع(.
وحتــى تكتمــل فصــول القصــة، لــم تشــأ ســلطات المنامــة ان ينفــرد االمــام الحســين )ع( بالذكــرى، عبــر 
ــي مناطــق  ــات العاشــورائية و اليافطــات الحســينية ف ــى الراي ــدت عل ــة الظالمــة، واعت ممارســاتها اإلنتقامي
مختلفــة مــن البــالد، كمــا اســتدعت للتحقيــق عشــرات الخطبــاء والرواديــد وإدارات المآتــم والحســينيات 

واعتقلــت  عــددا منهــم.
وأشــار منتــدى البحريــن الــى أنَّ الســلطات األمنيــة تعتمــد منهجيــة تقويــض الحريــات الدينيــة 
كسياســة عقــاب جماعــي وصــوال الــى محاولــة فــرض أعــراف رســمية تجــرم بعــض الممارســات الدينيــة 
والحقــوق؛ حيــث اســتعملت الســلطات البحرينيــة صالحياتهــا القانونيــة فــي التحقيق أو المالحقــة القضائية 
ــي  ــم ف ــى حريته ــا عل ــا يشــكل تضييق ــة، بم ــاء والمنشــدين الدينيي ــة ضــد الخطب ــب ومعاقب كأدوات ترهي
االعتقــاد خاصــة، وحريتهــم فــي التعبيــر عامــة، المكفولتيــن فــي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 

ــن )18( و)19(. ــي المادتي والسياســية ف
كمــا اقــدم جــالوزة آل خليفــة واســتمرارا لمنهــج التضييــق علــى الشــيعة فــي ايــام محــرم الحــرام، علــى 

اســتدعاء  خطبــاء المنابــر الحســينية اعتقــال اثنيــن منهــم.
ومنــذ بدايــة الشــهر الحــرام اقدمــت جــالوزة آل خليفــة بهجمــة علــى الهيئــات الحســينية، فاســتدعت 
الجمعــة الماضيــة خمســة علمــاء ديــن شــيعة واعتقلــت اثنيــن منهــم، ووصــل عــدد المعتقليــن منــذ بدايــة 

الشــهر الــى 14 عالمــا وخمســة خطبــاء، واثنيــن مــن مســؤولي الهيئــات الحســينية.
الــى ذلــك صــرح الشــيخ »حســين الديهــي« مســاعد اميــن عــام جمعيــة الوفــاق البحرينــي، قائــال ان 
اجــراءات آل خليفــة تســتهدف علمــاء الديــن والخطبــاء، وان كان نظــام البحريــن يظــن انــه بهــذه الحمــالت 
الوحشــية علــى مراســم عاشــوراء والشــعائر االســالمية يتمكــن مــن القضــاء علــى القيــم الثوريــة الحســينية 

فهــو واهــم. كمــا وانزلــت قــوى االمــن االعــالم التــي تمثــل رمــز واقعــة عاشــوراء.
ــة هــذا العــام  ــى المســلمين فــي كشــمير، حظــرت الحكومــة الهندي واســتمرارا لسياســة التضييــق عل
اقامــة مراســم عــزاء االمــام الحســين)ع(، وتالعبــت بالتقويــم الســنوي لتعيــق نشــاطات شــيعة الهنــد 
مدعيــة ان الجهــات المعنيــة لــم تشــهد الهــالل ولــذا فــان يــوم الحــادي عشــر مــن محــرم هــو يــوم عاشــوراء!.

ومازالــت قــوى االمــن الهنديــة تحاصــر كشــمير منــذ ان الغــت قانــون الحكــم الذاتــي قبــل شــهر، وقــد 
ــوم  ــوم 11 ســبتمبر هــو ي ــان ي ــرار حكومــي ف ــه حســب ق ــادو« ان ــة فــي »تاميــل ن اعلنــت الجهــات الحكومي

عاشــوراء!
كمــا واعلــن مســؤولون فــي واليــة »جامــو وكشــمير«، انــه حســب مــا اعتــادت عليــه كل عــام فــان اقامــة 
ــي الحســينيات واالماكــن  ــة، وتنحصــر المجالــس ف ــي االماكــن العام ــوع ف ــام ممن ــزاء هــذا الع مراســم الع

الدينيــة.
يذكــر انــه منــذ عــام 1990 والــى اليــوم منــع المســؤولون الهنــود اقامــة  أيــة مراســم للعــزاء بمناســبة محــرم 
الحــرام فــي االماكــن العامــة فــي منطقــة كشــمير ، اال ان االهالــي ال يعيــرون اهميــة لهــذا القــرار ويســتمرون 

فــي االحتفــاء بهــذه الشــعيرة المقدســة.

الجيش واللجان يكبدان العدو..تتمة
باســتهداف مدفعــي فــي منفــذ الطــوال.. فيمــا نفــذت وحــدة الهندســة العســكرية كمينــا محكمــا للخونــة 

المخدوعيــن قبالــة جبــل قيــس وســقوط قتلــى وجرحــى بصفوفهــم.
كمــا أكــد المصــدر مصــرع وإصابــة عــدد مــن الجنــود الســعوديين بقصــف مدفعــي اســتهدفهم فــي بــرج 

الخشــل.
الخونــة  نفذهــا  فاشــلة  تقــدم  لمحاولــة  الشــعبية  واللجــان  الجيــش  تصــدى  فقــد  عســير،  وفــي 
المخدوعيــن قبالــة أبــوب الحديــد مــا أدى إلــى مصــرع وجــرح عــدد مــن المرتزقــة وتكبيدهــم خســائر فــي 

العتــاد .. كمــا تــم قنــص 3 مــن مرتزقــة الجيــش الســعودي فــي مجــازة الشــرقية.
وفــي حجــة، أطلقــت القــوة الصاروخيــة للجيــش واللجــان الشــعبية بعــون اهلل صاروخَــي زلــزال1 وعــدد 
مــن قذائــف المدفعيــة علــى تجمعــات للخونــة فــي حيــران وغــرب حــرض وإصابــات مباشــرة فــي صفوفهــم.. 
ودمــرت وحــدات أخــرى آليــة عســكرية للخونــة بعبــوة ناســفة شــمال شــرق مثلــث عاهــم ومصــرع وإصابــة 

مــن عليهــا.
أمــا فــي جيهــة جــوف، نفــذت وحــدات مــن الجيــش واللجــان الشــعبية بعــون اهلل عمليــة إغــارة علــى 
مواقــع للخونــة قبالــة طيبــة االســم ومصــرع وإصابــة عــدد منهــم وقصــف مدفعي ضاعــف قتالهــم وجرحاهم.

وفــي جيهــة تعــز، أكــد مصــدر عســكري مصــرع وإصابــة عــدد مــن الخونــة بانفجــار عبــوة ناســفة أثنــاء 
محاولتهــم التســلل فــي البــرح بمديريــة مقبنــة. 

كمــا لقــي عــدد مــن الخونــة المخدوعيــن مصرعهــم وأصيــب آخــرون بكميــن نفذتــه وحــدة الهندســة 
فــي منطقــة الضاحكــي قــرب ذي نــاع فــي البيضــاء.

ودمــرت وحــدات مــن مجاهــدي الجيــش واللجــان الشــعبية آليتيــن عســكريتين للخونــة مــن مرتزقــة 
الجيــش الســعودي وأعطبــت أخــرى فــي جبهــات متفرقــة بمحافظــة الجــوف .

ــة بخــب والشــعف  ــي العقب ــة ف ــي الجــوف أن وحــدة الهندســة دمــرت آلي وأكــد المصــدر العســكري ف
وقتــل وجــرح مــن كان علــى متنهــا مــن المرتزقــة ، باإلضافــة إلــى اعطــاب آليــة أخــرى فــي جبهــة الظهــرة .

وأشــار المصــدر إلــى أن وحــدة الهندســة دمــرت ايضــًا آليــة عســكرية للمرتزقــة فــي المصلــوب بعبــوة 
ناســفة ســقط مــن كان علــى متنهــا مــن المرتزقــة  بيــن قتيــل وجريــح .

وقتــل وجــرح عــدد مــن الجنــود الســعوديين ومرتزقتهــم أمــس األربعــاء خــالل عمليــات متفرقــة نفذهــا 
المجاهــدون فــي محــوري عســير وجيــزان .

وأكــد المصــدر بعســير أن وحــدات مــن مجاهــدي الجيــش واللجــان الشــعبية أفشــلت محاولــة تســلل 
للمرتزقــة فــي مجــازة عســير ، مشــيرًا إلــى مصــرع وجــرح عــدد مــن المرتزقــة وفــرار مــن تبقــى منهــم.

وأضــاف المصــدر أن مدفعيــة الجيــش واللجــان الشــعبية دكــت تجمعــات الجنــود الســعوديين فــي بــرج 
الخشــل بعــدد مــن القذائــف المســددة أدت إلــى ســقوط عــدد منهــم بيــن قتيــل وجريــح .

هــذا وتمكــن الجيــش اليمنــي واللجــان الشــعبية فــي محــور عســير خــالل شــهر أغســطس المنصــرم 
مــن تكبيــد الجيــش الســعودي ومرتزقتــه المنافقيــن خســائر كبــرى فــي األرواح والعتــاد بعمليــات عســكرية 

متنوعــة ضمــن عمليــات التنكيــل التــي ينفذهــا المجاهــدون بشــكل يومــي.
وأكــد المصــدر العســكري لصحيفتنــا أن وحــدات الجيــش واللجــان الشــعبية نفــذت 24 عمليــة عســكرية 
هجوميــة نوعيــة علــى مواقــع المرتزقــة فــي عســير تمكنــوا خاللهــا مــن تطهيــر العديــد مــن المواقــع وقتــل 
وجــرح عشــرات المرتزقــة، مضيفــا أن القــوات اليمنيــة المشــتركة نفــذت 11 عمليــة إغــارة علــى مواقــع 

المرتزقــة فــي نفــس المحــور.
وأضــاف المصــدر أن المجاهديــن تمكنــوا بعــون اهلل مــن كســر 26 زحفــا للمرتزقــة و10 عمليــات تســلل، 
ــوا مــن  ــم يتمكن ــة ل ــة، موضحــا أن المرتزق ــران العــدوان األميركــي الســعودي 41 غــارة جوي فيمــا شــن طي

إحــراز أي تقــدم رغــم االســناد النــاري المكثــف الــذي ســاند زحوفاتهــم.
وأشــار المصــدر إلــى أن الجيــش واللجــان دمــروا 7 أطقــم عســكرية وثــالث مدرعــات وجرافــة وإعطــاب 
ــة  ــع متفرق ــا فــي مواق ــا أن وحــدة القناصــة تمكنــت مــن قنــص 168 مرتزق ــار 23، مضيف اثنيــن معــدالت عي

مــن محــور عســير.
كمــا أكــد المصــدر أن وحــدة الهندســة نفــذت 38 عمليــة متنوعــة مــن كمائــن وتفجيــر وتدميــر آليــات مــا 

ضاعــف خســائر العــدو البشــرية والماديــة.

تمعنوا في الصورة جيداً، انه..تتمة
وانمــا الن المرحلــة قــد تجاوزتــه . حيــث ان انتصــار محــور المقاومــه قــد اضحــى حقيقــة وان مــا تبحــث 
عنــه االدارة االميركيــه هــو حفــظ مــاء الوجــه ، عندمــا تبــدأ باســتدارتها السياســيه فــي »الشــرق االوســط« 
والتــي كان بولتــون احــد اســباب تأخرهــا . َاي بــدء االنســحاب مــن المنطقــه كمــا وعــد ترامــب فــي حملتــه 

االنتخابيــه الســابقة .
3. امــا نتــن ياهــو الــذي تباهــى ، قبــل يــوم واحــد فقــط ، بانــه كشــف مركــزًا نوويــًا إيرانيــًا ســريًا ، فقــد 
أســقطته صواريــخ المقاومــة الفلســطينية مســاء أمــس والتــي انهالــت علــى مدينــة أســدود المحتلــه ، اثنــاء 

خطــاب انتخابــي لــه هنــاك وهربــه مــن المــكان واختبائــه فــي ملجــأ محصــن .
وبخصــوص تهديداتــه الالحقــه لحركــة حمــاس فلــن تعــوض لــه خســارته المعنويــة واالنتخابيــه التــي 
ــذا  ــه به ــة الي ــم الموجه ــح الفســاد والته ــي الســجن بســبب فضائ ــا زجــه ف ــون نتيجته ال نســتبعد ان تك
الشــأن  خاصــة وانــه لــن يســتطيع تشــكيل حكومــة اســرائيلية جديــده حتــى لــو فــاز اليميــن االســرائيلي 

فــي هــذه االنتخابــات .
ــي  ــة الت ــف المقاوم ــا انتصــارات حل ــن ياهــو أيضــًا . انه ــون سيســقط نت 4. ان مــن اســقط جــون بولت
ســتتوالى مفاعيلهــا تباعــًا فــي المشــهد العــام لمســرح عمليــات » مخيــم الحســين« الــذي اشــار اليــه ســيد 

المقاومــة فــي عاشــوراء  ...!تؤتــي اكلهــا كل حيــن.   بعدنــا طيبيــن قولــوا اهلل

ظريف: يجب أن ينتهي ولع..تتمة
ــت  ــي البي ــة ف ــد مطلوب ــم تع ــه ل ــن الماضــي أن خدمات ــوم االثني ــون« ي ــغ »بولت ــه أبل ــب، إن ــال ترام وق

ــض. األبي
وأضــاف فــي تغريــدة علــى »تويتــر« أنــه اختلــف بشــدة مــع العديــد مــن اقتراحــات بولتــون، كمــا فعــل 

آخــرون فــي إدارتــه.

رئيس االركان الصيني: زيارة..تتمة
ــواء باقــري، خــالل لقائــه أمــس االربعــاء ونظيــره الصينــي الجنــرال »لــي شــو جينــغ« فــي  واضــاف الل
بكيــن، قائــال: ان الجمهوريــة االســالمية فــي ايــران تولــي اهميــة بالغــة الــى ترســيخ االواصــر وفــي كافــة 

المجــاالت مــع الصيــن.  
وفيمــا نــوه بالعالقــات العريقــة العســكرية بيــن البلديــن، اعــرب باقــري عــن املــه بــان تشــكل زيارتــه 

الحاليــة للصيــن نقلــة نوعيــة فــي تنميــة وتعزيــز هــذه العالقــات.
ــا ان  ــعبية؛ مصرح ــن الش ــة الصي ــيس جمهوري ــنوية لتاس ــرى الس ــبة الذك ــري بمناس ــواء باق ــأ الل وهن
ــة العقــود االربعــة الماضيــة، »لنشــهد عالقــات معمقــة  البلديــن حافظــا علــى االواصــر العريقــة بينهمــا طيل

ــوم”. ــن الي بيــن طهــران والصي
وثمّــن دعــوة نظيــره الصينــي لزيــارة بكيــن، موجهــا بــدوره الدعــوة الــى الجنــرال »جينــغ« لزيــارة 

االيرانيــة. االســالمية  الجمهوريــة 
الــى ذلــك، قــال رئيــس هيئــة االركان المشــتركة للجيــش الصينــي: ان زيــارة اللــواء باقــري الــى بكيــن 
تصــب فــي تعزيــز ســتراتيجية البلديــن، وتصــب فــي رفــع مســتوى العالقــات الثنائيــة بيــن ايــران والصيــن.
وكان رئيــس هيئــة االركان العامــة للقــوات المســلحة االيرانيــة اللــواء محمــد باقــري والوفــد العســكري 
رفيــع المســتوى المرافــق لــه، وصــل صبــاح االربعــاء الــى بكيــن بدعــوة مــن نظيــره الصينــي لــي شــو جينــغ.
ــي  ــكريين ف ــؤولين العس ــار المس ــع كب ــات م ــراء مباحث ــارة، اج ــذه الزي ــالل ه ــري خ ــواء باق ــزم الّل ويعت

جمهوريــة الصيــن الشــعبية حــول العالقــات الثنائيــة والتعــاون المشــترك بيــن طهــران وبكيــن.
ومــن اهــم البرامــج المدرجــة علــى جــدول زيــارة اللــواء باقــري الــى الصيــن، يشــار ايضــا الــى تشــكيل 
ــاع  ــة باجتم ــاء كلم ــة، والق ــة والعلمي ــز الصناعي ــارة المراك ــن، وزي ــن البلدي ــة المشــتركة العســكرية بي اللجن

ــد. النخــب العلميــة والعســكرية فــي هــذا البل

رعد: المقاومة ضمانة لبنان
وكاالت:- أكــد رئيــس كتلــة الوفــاء للمقاومــة فــي البرلمــان اللبنانــي النائــب محمــد رعــد أن المقاومــة 
هــي الضمانــة اليــوم علــى المســتوى األمنــي ومــا يتعلــق باألمــن القومــي بلبنــان، مشــيرًا الــى أن "اســرائيل" 

منــذ العــام 2006 لــم تســتطع الخــروج مــن قواعــد االشــتباك التــي ســميت قواعــد الــردع.
وفــي كلمــة لــه فــي المجلــس العاشــورائي فــي حســينية بلــدة جبــاع فــي جنــوب لبنــان، قــال رعــد إن 
رئيــس حكومــة العــدو بنياميــن نتنياهــو أراد قبــل االنتخابــات أن يقــوم بهاتيــن العمليتيــن فــي عقربــة فــي 
ضاحيــة دمشــق والمســيرتين فــي الضاحيــة الجنوبيــة لبيــروت فــك قواعــد اإلشــتباك ألنــه إن نجــح يعــود 
رئيــس حكومــة ويحمــي نفســه وإن لــم ينجــح ســيدخل الســجن ألن هنــاك ملفــات فســاد تالحقــه لذلــك 
ارســل الطائرتيــن الــى الضاحيــة ليــس للتفجيــر فقــط بــل للقــول لالســرائيليين اننــي خرقــت تــوازن الــردع 

وأنــا األحــق برئاســة الحكومــة.
ــى  ــه عل ــا برمزيت ــكان رده ــوم ف ــا الي ــزارع شــبعا أم ــي م ــرد ســابًقا ف ــت ت ــة كان ــد أن المقاوم ــع رع وتاب
مســتوطنة "إســرائيلية" فــي صلحــا البلــدة اللبنانيــة المحتلــة منــذ 1948 ، مضيًفا:"اليــوم هامشــنا فــي الــرد 
اصبــح أوســع فالمقاومــة اليــوم مطلقــة اليــد بالــرد مــن أي نقطــة فــي لبنــان الــى أي نقطــة فــي فلســطين 

ــة". المحتل
وأردف رعــد: "أمــا بالنســبة الــى الطائــرات المســيرة التــي تســتبيح ســماءنا اخذنــا القــرار بعــدم إبقــاء 

االمــر هكــذا وصــواًل الــى عــدم اســتخدام اجوائنــا".
ــاًل:  ــه"، قائ ــا من ــا ولكــن ليــس ميؤوسً ــد ليــس معاًف ــى أن "الوضــع االقتصــادي فــي البل واشــار رعــد ال
"صحيــح اننــا نتعــرض لضغــوط ولعقوبــات وحصــار مــن اإلدارة االمريكيــة علــى بعــض القــوى السياســية فــي 

البلــد، فاألميركــي يهددنــا بالمصــارف والعيــش لكننــا ســنجد حــاًل".

القضاء التونسي لم يسمح لنبيل القروي 
بإجراء مقابلة تلفزيونية

وكاالت:- رفــض القضــاء التونســي الســماح للمرشــح لالنتخابــات الرئاســية والموقــوف بتهمــة تبييــض 
أمــوال، نبيــل القــروي، بإجــراء مقابلــة تلفزيونيــة مــن داخــل الســجن.

ونشــر اإلعالمــي فــي قنــاة الحــوار ســامي الفهــري، علــى صفحتــه فــي موقــع "فيســبوك"، صــورة لرســالة 
جوابيــة صــادرة عــن مســاعد الوكيــل العــام لــدى محكمــة االســتئناف بتونــس، يعلــن فيهــا األخيــر رفضــه 

طلــب قنــاة "الحــوار" إجــراء مقابلــة مــع القــروي مــن داخــل الســجن.
وعلل مساعد الوكيل العام قراره رفض الطلب "لتعارضه مع مقتضيات قانون نظام السجون".

وتنــص المــادة 30 مــن نظــام الســجون علــى أنــه "ال يمكــن ألي شــخص زيــارة الســجن إال بترخيــص 
مــن الوزيــر المكلــف بالســجون واإلصــالح، أو مــن اإلدارة المكلفــة بالســجون واإلصــالح، باســتثناء القضــاة 

المخــول لهــم ذلــك قانونــا".
مــن جهتــه أعلــن حــزب "قلــب تونــس" الــذي يترأســه القــروي أنــه تقــدم بطلــب إلــى القضــاء للســماح 

لرئيســه بإجــراء مقابــالت إعالميــة مــن داخــل الســجن لكــن الطلــب رفــض.
ويأتــي رفــض هــذه الطلبــات غــداة الدعــوة التــي وجهتهــا بعثــة االتحــاد األوروبــي لمراقبــة االنتخابــات 

الرئاســية فــي تونــس، لتمكيــن القــروي مــن القيــام بحملتــه االنتخابيــة أســوة بســائر المرشــحين.
والقــروي هــو مؤســس قنــاة "نســمة" التلفزيونيــة وزعيــم حــزب "قلــب تونــس" وقــد وجهــت الســلطات 
لــه ولشــقيقه فــي 8 يوليــو تهمــة "تبييــض األمــوال"، لكــن اللجنــة االنتخابيــة أكــدت أن ترشــيحه ال يــزال 

ســاريا علــى الرغــم مــن توقيفــه.
ــون الحكومــي مســاء  ــا التلفزي ــي نظمه ــة الت ــي المناظــرة التلفزيوني ــروي دعــي للمشــاركة ف وكان الق
ــح  ــح للمرش ــرج يتي ــاد مخ ــن إيج ــن م ــم يتمك ــي ل ــاء التونس ــن القض ــة، لك ــحين للرئاس ــبت للمرش الس

ــرة. ــي المناظ ــاركة ف ــيني المش الخمس
ويدلــي التونســيون بأصواتهــم فــي 15 الشــهر الجــاري، فــي انتخابــات رئاســية مبكــرة النتخــاب خلــف 

للرئيــس الراحــل الباجــي قايــد السبســي.


