تتمات
قائد الثورة...

تتمة املنشور ص 1
وم��ن ه��ذا املنطلق مت يف ال��س��ن��وات االخ�يرة
االهتمام بالشعارات االقتصادية والعمل بها.
واك��د على تأثري اداء االج��ه��زة االقتصادية
والعلمية والبحثية والتعليمية والثقافية يف
احليلولة دون وص���ول االع����داء اىل اغراضهم
واع��ت�بر ال��ق��ض��اي��ا االق��ت��ص��ادي��ة اول���وي���ة ال��ب�لاد
االوىل وق��ال :إن املسؤولية األس��اس للمسؤولني
ه��ي متابعة سياسات االقتصاد امل��ق��اوم خاصة
يف قطاع توفري ف��رص العمل واالن��ت��اج والعمل
ال��������دؤوب حل����ل م���ش���اك���ل ال���ش���ع���ب امل��ع��ي��ش��ي��ة
وك��ذل��ك الصمود ام��ام ال��ق��وى ال��ك�برى وع��دم
اخلشية منها.
وق��ال قائد الثورة االسالمية :إن العدو سواء
متثل يف امريكا أو حتى اكرب منها يرى نفسه
عاجزا ام��ام نظام قائم يف اساسه على الشعب
وش��ع��ب متمسك ب��ال��ن��ظ��ام ،م��ؤك��دا ل��و كان
نظام اجلمهورية االسالمية والشعب االيراني
خيشيان القوى الكربى ويرتاجعان امامها ملا
بقي شيء من ايران حتى االن.
واش����ار اىل م��ا ت��ث�يره وس��ائ��ل اع��ل�ام االع����داء
للمساس مبسار االنتخابات وق��ال :إن الشعب
االي��ران��ي استطاع بيقظته ان يفشل كل هذه
امل��ؤام��رات وان اجلمهورية االسالمية االيرانية
استطاعت م��ن خ�لال م��ب��دأ ال��س��ي��ادة الشعبية
االسالمية واالنتخابات ان تثبت زيف ما يروجه
االعداء ضدها.

صالحي...
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اش��ار صاحلي اىل فريق عمل يضم  3بلدان
يف ه���ذا اخل��ص��وص ،وق����ال :إن اي����ران ستتوىل
املسؤولية يف ذلك وهي املعنية بكافة اجراءاتها
وال يوجد قرار بأن يتدخل احد يف هذا االمر.
وتابع :ستجري امريكا والصني دراسات علمية
بشأن املشاريع املذكورة وهو ما جاء يف االتفاق
وال���ذي ي��ؤك��د على البلدين اع��ت��م��اد مشاريع
اجلمهورية االسالمية االيرانية.
ولفت صاحلي اىل ان مفاعل اراك سريتقي اىل
مستوى املنشآت املتطورة عامليا بعد امتام مراحل
التصميم واعتماده من قبل الدول املتقدمة يف
هذا اجملال؛ مؤكدا على اهمية عمليات اعادة
تصميم هذا املفاعل.
يف سياق آخر أعلنت اللجنة االوروبية الثالثاء
ع���ن ت��وق��ي��ع اول وث��ي��ق��ة ب�ي�ن اي�����ران واالحت����اد
االوروب���ي تنص على تعاون اجلانبني يف جمال
االم����ان ال��ن��ووي وذل���ك يف اط���ار خ��ط��ة العمل
املشرتك (االتفاق النووي).
وحب���س���ب م����ا ج�����اء يف م���وق���ع (ن����ي����وي����وروب)
االل��ك�ترون��ي ،تقدّر قيمة ه��ذا امل��ش��روع مليونني
و 500الف يورو ويأتي يف سياق تعزيز الطاقات
لدى مركز نظام االمان النووي يف ايران.
وأعلنت اللجنة االوروبية يف بيان نقله موقع
نيويوروب ،انها قامت وألول مرة يف اطار خطة
العمل املشرتك بتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون
مع ايران يف جمال االمان النووي.
ويضيف ال��ب��ي��ان :إن ال��ع�لاق��ات االي��ران��ي��ة مع
االحت��اد االوروب���ي م��رت يف العديد من املراحل
خ�ل�ال ال��ع��ق��د امل��اض��ي وق���د ت��أث��رت ب��ال�برن��ام��ج
ال��ن��ووي ون��ظ��ام احل��ظ��ر ض��د اي����ران؛ مبينا ان
رفع احلظر عن طهران شكل سبيال حنو اعادة
العالقات املوسعة.
واكدت اللجنة االوروبية دعمها لنظام االمان
النووي يف ايران والتعاون معها للحصول على
امل��ع��اه��دات ال��ن��ووي��ة ال��دول��ي��ة مب��ا فيها معاهدة
االم���ان ال��ن��ووي؛ كما ستقوم ب��دراس��ة نتائج
اختبار املقاومة ال��ذي سيتم يف مفاعل بوشهر
النووي.
وذك��ر البيان ان ه��ذا امل��ش��روع يشكل القسم
االول م��ن برنامج أُدرج أسفل وثيقة التعاون
يف جمال االم��ان النووي بقيمة  5ماليني يورو
والذي اعتمده االحتاد االوروبي عام .2016

ايران وقرغيزيا...
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وخالل مؤمتره الصحفي املشرتك مع نظريه
القرغيزي ،قال حممد ج��واد ظريف :إن ايران
ل��دي��ه��ا االس���ت���ع���داد ال���ل��ازم إلن���ش���اء حم��ط��ات
كهرومائية صغرية وكبرية يف بيشكك.
وأش����ار اىل اس��ت��ع��داد اي����ران لتنمية ال��ت��ع��اون
امل��ت��ب��ادل م��ع ق��رغ��ي��زس��ت��ان يف مج��ي��ع اجمل���االت،
وقال :إن اجلمهورية االسالمية االيرانية لديها
جت����ارب ك��ب�يرة يف إن��ش��اء ال���س���دود واحمل��ط��ات
الكهربائية ،وميكنها يف هذا اجملال ان تقدم عونا
مناسبا حلكومة بيشكك.
وأي��د وزي��ر خارجية قرغيزستان ،تصرحيات
ظ���ري���ف ،وق������ال :إن اي������ران ت���رغ���ب ب��ال��ت��ع��اون
واالستثمار الفاعل يف جمال توليد الكهرباء من
املياه ويف قطاع املناجم.
ويف امللتقى االق��ت��ص��ادي امل��ش�ترك ب�ين اي��ران
وق��رغ��ي��زي��ا ال���ذي عقد يف بيشكك ،ق��ال وزي��ر
اخل��ارج��ي��ة االي��ران��ي حممد ج���واد ظ��ري��ف :إن
ط���ه���ران ال ت��ض��ع أي س��ق��ف يف ع�لاق��ات��ه��ا مع
قرغيزيا ومستعدة لتطوير التعاون يف كافة
اجملاالت.
وأع��رب وزي��ر اخلارجية عن امله يف ان ميهد
هذا امللتقى بني رجال االعمال ،االرضية لتوقيع
االتفاقيات ومتابعة االتفاقيات السابقة لتعزيز
العالقات خدمة ملصاحل البلدين.
وأعلن ظريف ان تقدم وتنمية وأمن واستقرار
قرغيزيا من تطور واستقرار ايران ،وقال :ال نقيم
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ال�سنة الع�رشون  -العدد 5555
فقط يف منطقة واحدة بل نرتبط أيضاً بأواصر
تارخيية ودينية وثقافية مشرتكة.
واضاف :يف هذا العامل الذي تسوده الفوضى
واملهدد خبطر التطرف واالره��اب ،فان التعاون
ودع��م ثقافة التسامح ،يضمن سعادة الشعوب
وحيول دون انتشار التطرف واالرهاب.
وص���رح وزي���ر اخل��ارج��ي��ة :يف جم���ال التعامل
املالي واملصريف والعالقات املصرفية فاننا حباجة
اىل ح��رك��ة ج���ادة الح����داث االن���ف���راج وتسهيل
العالقات بني رجال االعمال.
وأعرب ظريف عن امله يف املزيد من النشاط
ب�ين ال��ق��ط��اع��ات اخل��اص��ة يف ال��ب��ل��دي��ن يف ظل
االت���ف���اق ب�ي�ن امل��ص��رف�ين امل��رك��زي�ين االي���ران���ي
والقرغيزي.
ووص��ل وزي��ر اخلارجية االيراني حممد جواد
ظريف اىل العاصمة القرغيزية بيشكك مساء
أم��س قادما من تبليسي يف اط��ار جولة مشلت
ايضا تركمانستان وجورجيا.
وراف�����ق ال���وزي���ر ظ��ري��ف يف ج��ول��ت��ه ه���ذه وف��د
اق��ت��ص��ادي وس��ي��اس��ي م���ن ال��ق��ط��اع��ات ال��ع��ام��ة
واخلاصة إلجراء حمادثات مع كبار املسؤولني
املعنيني يف بيشكك كما يف عشق آباد وتبليسي،
وقد عاد وزير خارجية مساء أمس ،اىل طهران.
ه����ذا وق����د مت االع���ل��ان ان رئ���ي���س ال�ب�رمل���ان
ال��ق��رغ��ي��زي تشيين ب���اي ت��ورس��وي��ن��ك��وف س��ي��زور
طهران يف  23نيسان/ابريل اجل��اري على رأس
وفد برملاني رفيع .وتأتي زيارته تلبية لدعوة من
نظريه االي��ران��ي علي الرجي��ان��ي حيث سيلتقي
خ�لاهل��ا رئ��ي��س اجل��م��ه��وري��ة االس�لام��ي��ة حسن
روحاني ورئيس جملس الشورى االسالمي علي
الرجياني ووزير اخلارجية حممد جواد ظريف.

القوات العراقية...
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ب��دوره��ا ،ح��ذرت األم��م املتحدة ،الثالثاء ،من
احتمال حتول القتال يف املوصل القدمية ،اليت
يتعرض فيها مئات اآلالف من املدنيني للحصار،
إىل أس����وأ ك��ارث��ة خ�ل�ال احل����رب ع��ل��ى تنظيم
داع���ش .وق��ال��ت منسقة األم��م املتحدة للشؤون
اإلنسانية يف ال��ع��راق ،ليز غ��ران��دي :ق��د نواجه
كارثة إنسانية رمبا ستكون األس��وأ يف الصراع
بأسره.
وأشارت بيانات للقوات العراقية إىل مقتل عدد
من قيادات وعناصر تنظيم داع��ش خالل الـ24
ساعة املاضية.
ويف ال��س��ي��اق ،أع��ل��ن��ت م��دي��ري��ة االس��ت��خ��ب��ارات
العسكرية العراقية مقتل مسؤول شؤون العشائر
بالتنظيم ،املدعو أبو عبداهلل السبكي ،الثالثاء،
م��ع ع���دد م��ن أق��ارب��ه بقصف ج���وي يف منطقة
الزجنيلي بالساحل األمين للموصل.
* حترير املدينة القدمية يف املوصل
متكنت ق���وات ال��ش��رط��ة االحت��ادي��ة العراقية،
االربعاء ،من حترير املدينة القدمية يف املوصل.
ونقلت قناة العراقية الرمسية يف خرب هلا ،ان
ق��وات الشرطة االحتادية وال��رد السريع متكنت
من حترير املدينة القدمية يف اجلانب االمين
ملدينة املوصل.
جدير بالذكر ان ق��وات الشرطة االحت��ادي��ة
فرضت سيطرتها على املناطق احمليطة مبنارة
احلدباء وجامع النوري الكبري يف امين املوصل.
ومتكنت ق���وات الشرطة االحت��ادي��ة ام��س من
السيطرة على ما يسمى ديوان صحة داعش يف
منطقة املوصل القدمية.
* ال���دواع���ش يف م��رم��ى ق��ن��اص��ة الشرطة
باملوصل
ع��ل��ى ب��ع��د م��ئ��ات االم���ت���ار م��ن ج��ام��ع ال��ن��وري
يف غ��رب امل��وص��ل ،جيلس ص�لاح ال��زه�يري على
ك��رس��ي ج��ل��دي م��ت��ح��رك وي��س�� ّم��ر ع��ي��ن��ه على
منظار قناصة (شتاير) ،يف انتظار (ه��دف) بني
(الدواعش).
ويقول الزهريي :الدواعش يف مرمى نرياننا،
نراقبهم لي ًال ون��ه��ا ًرا ،ومب��ج��رد أن نلمح هدفاً،
نرديه فو ًرا.
وي��ت��خ��ذ ق��ن��اص��و ال��ش��رط��ة االحت���ادي���ة موق ًعا
هل��م يف مبنى م��ن أرب��ع طبقات يف ش��ارع صغري
يف اجل��زء الغربي م��ن امل��وص��ل ،تتوسطه حفرة
ضخمة ناجتة عن القصف.
وجلامع النوري رمزية كبرية لدى التنظيم
اإلره��اب��ي ،إذ أن��ه شهد الظهور العلين الوحيد
لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي يف يوليو 2014
بعد أيام من إعالن (اخلالفة) يف مناطق سيطرة
(داعش) يف العراق وسوريا.
ويعمل القناصون ألكثر من  12ساعة يوم ًيا
على مدار  14يومًا متواصلني.
* داعش يستخدم املدنيني (دروعاً بشرية)
وي��روي مسؤول يف الفوج طال ًبا ع��دم كشف
ريا داعش ًيا يف
هويته :قبل أيام قتل قناصونا أم ً
اجلانب الغربي ،ما أثار بلبلة كبرية يف املدينة
القدمية.
ويضيف:خوفاً من قصفهم بالطريان ،ش ّيعوه
من دون سالح وأج�بروا املدنيني على املشاركة
كدروع بشرية .لقد باتوا حمصورين جدًا.
ويشكل املدنيون العائق األك�بر أم��ام القوات
العراقية الساعية إىل استعادة السيطرة على
اجل�����زء ال��غ��رب��ي م���ن م��دي��ن��ة امل���وص���ل ،ب��ع��دم��ا
استعادت اجل��زء الشرقي من اجلهاديني خالل
عملية عسكرية انطلقت يف  17أكتوبر املاضي.
وت��ض��م امل��دي��ن��ة ال��ق��دمي��ة ال�ت�ي ت��ق��ع يف وس��ط
مباني مرتاصة وش��وارع ضيقة
اجلانب الغربي،
َ
ال تسمح مب���رور ال��ق��س��م االك�ب�ر م��ن اآلل��ي��ات
العسكرية.
ل����ذا ،أع��ل��ن ق��ائ��د ق����وات ال��ش��رط��ة االحت��ادي��ة
الفريق رائد شاكر جودت نهاية الشهر املاضي
نشر عشرات القناصني على أسطح املباني يف
املدينة القدمية بهدف دع��م ال��ق��وات املتقدمة،

وعزل عناصر التنظيم االرهابي وجتريدهم من
الدروع البشرية.
وي��ؤك��د ال���زه�ي�ري أن امل��ه��م��ة ل��ي��س��ت سهلة،
فهناك ق��ن��اص��ون م��ن اجل��ه��ة املقابلة حي��اول��ون
رصدنا ً
أيضا .قبل أي��ام رصدني داعشي وأطلق
ال��ن��ار ،لكن ال��رص��اص��ة أص��اب��ت اجل���دار خلفي.
حددت مصدر النريان سريعاً وقتلته.
* تشييد جسر جديد للفارين من املوصل
اقدمت القوات االمنية ،على بناء جسر عائم
ج��دي��د على نهر دج��ل��ة جنوبي امل��وص��ل بعدما
س��دت الفيضانات مجيع نقاط ال��ع��ب��ور ،لفتح
طريق للهرب أمام األسر الفارة من القتال الدائر
مع عناصر داعش.
وقالت وكالة (روي�ت�رز) يف تقرير ان طوابري
طويلة اجتمعت عند اجلسر اجلديد مع عبور
األس���ر يف ح��اف�لات ع��ام��ة وش��اح��ن��ات وس��ي��ارات
األجرة.
وتعرضت اجل��س��ور الدائمة يف املدينة لدمار
شديد أث��ن��اء احلملة العسكرية املستمرة منذ
ستة أشهر الستعادة املوصل من ارهابيي داعش
الذين اجتاحوها يف .2014
* ال��ع��ب��ادي يتفقد القطعات االم��ن��ي��ة يف
املوصل
ووص��ل القائد ال��ع��ام للقوات املسلحة حيدر
ال��ع��ب��ادي ،االرب��ع��اء ،اىل مدينة امل��وص��ل لتفقد
القطعات االمنية.
وق���ال مكتب ال��ع��ب��ادي يف ب��ي��ان مقتضب :إن
رئ��ي��س جم��ل��س ال�����وزراء ال��ق��ائ��د ال��ع��ام للقوات
املسلحة حيدر العبادي وصل ،صباح (االربعاء)
أم����س ،اىل امل���وص���ل ل��ت��ف��ق��د ق��ط��ع��ات عمليات
قادمون يا نينوى.
* داع��ش استهدف مستشارين أمريكيني
وأسرتاليني بغاز اخلردل يف العراق
من جانب آخ��ر ،أف��ادت قناة ()CBS News
األم��ري��ك��ي��ة ،االرب����ع����اء ،ب����أن ت��ن��ظ��ي��م (داع����ش)
استهدف مستشارين أمريكيني وأسرتاليني بغاز
اخلردل يف العراق.
وق��ال��ت ال��ق��ن��اة :إن مسلحي تنظيم داع��ش
االرهابي استعملوا غاز اخلردل يف هجوم نفذوه
ع��ل��ى وح���دة ع��س��ك��ري��ة يف ال���ع���راق ت��واج��د فيها
مستشارون أمريكيون وأسرتاليون ،مشرية اىل أن
اهلجوم وقع يوم .17/04/2017
وأض���اف���ت :إن  25م��ن امل��واط��ن�ين ال��ع��راق��ي�ين
طلبوا مساعدات طبية ،لكن أيا من املستشارين
األمريكيني أو األسرتاليني مل يصب بأذى.
ونقلت عن املتحدث باسم العمليات املشرتكة
العميد حييى رس��ول ق��ول��ه :إن ستة عسكريني
عانوا من االختناق ونقلوا إىل مستشفى ميداني
لتلقي العالج ،الفتا اىل أن فتح حتقيق من أجل
حتديد نوع املادة السامة اليت استخدمت يف هذا
اهلجوم.
كما نقلت عن اثنني من العسكريني مل يكشفا
عن هويتهما إن املواطنني األمريكيني يتسلمون
أقنعة وغريها من الوسائل الوقائية للحماية
يف حال شن هجمات حمتملة باستخدام مواد
سامة.
ي��ذك��ر يف ه���ذا ال��س��ي��اق أن ه���ذا اهل��ج��وم هو
الثاني من نوع الذي يشنه (داع��ش) باستخدام
مواد سامة ،وأشارت تقارير إعالمية سابقا إىل أن
مسلحني شنوا هجوما باستخدام الكلور يف غرب
املوصل ،حبسب املعطيات األولية.
* (داع������ش) ي��ق��ت��ل ع��ن��اص��ره امل��ص��اب�ين بـ
(الكنكري) يف املوصل
أف����اد م��ص��در اس��ت��خ��ب��اري م���ن داخ����ل مدينة
املوصل ،األربعاء ،بأن (داعش) قام بقتل عناصره
امل��ص��اب�ين ب���ـ (ال��ك��ن��ك��ري) يف ال��س��اح��ل األمي���ن
للمدينة.
وقال املصدر يف حديث صحايف:إن تنظيم داعش
أقدم على قتل عناصره املصابني بالكنكري الذين
يرقدون يف بيوت اختذها داعش مستشفيات له
يف الساحل األمين ملـدينة املوصـل وذلك بسبب
كثرتهم وعدم قدرة التنظيم على توفري األدوية
واملستلزمات الطبية هلم ،وأضاف املصدر الذي
طلب عدم الكشف عن امسه :إن عصابات داعش
اإلرهابية أصبحت تعاني من نقص واضح وحاد
يف التمويل والتجهيز خصوصاً يف املستلزمات
الطبية واألدوي���ة البسيطة ،مبينا :إن ال��ك��وادر
الطبية للتنظيم تناقصت حب��دة أيضا بسبب
اخلسائر اليت تكبدوها يف الساحل األمين على
أيدي القوات األمنية العراقية واليت حتاصرهم
يف املناطق القليلة املتبقية املتحصنني بها ،األمر
الذي دفعهم للتخلص من عناصرهم املصابني
واملرضى.
* مقتل أربعة قياديني لداعش جنوب غربي
كركوك
ويف كركوك ،افاد مصدر امين يف احملافظة،
بأن اربعة من اهم قيادات تنظيم (داعش) قتلوا
بقصف جوي لطريان التحالف الدولي جنوب
غربي احملافظة.
وق��ال امل��ص��در يف حديث ص��ح��ايف :إن طائرات
التحالف الدولي قصفت ،رت ًال مكوناً من ثالث
ع��ج�لات تابعة لتنظيم داع���ش االره��اب��ي على
طريق الرياض احلوجية (٥٥ك��م جنوب غربي
ك��رك��وك) ،ما اسفر عن مقتل اربعة من اهم
قيادات التنظيم ،مبيناً ان الضربة نفذت على
خلفية معلومات استخبارية دقيقة.
واض��اف املصدر ال��ذي طلب ع��دم الكشف عن
امس���ه :إن تنظيم داع���ش ب���دأ حي���اول التسلل
اىل مناطق حم��ددة لغرض تنفيذ هجمات ويف
غالبها تكون فاشلة وتسفر عن مقتل املهامجني،
موضحاً :إن تنظيم داعش فقد ٪٨٥ من قدراته
اهلجومية.
* ال��ع��ب��ادي :حريصون على إط�لاق س��راح
املختطفني القطريني
أعلن رئيس ال���وزراء العراقي حيدر العبادي
م��س��اء ال��ث�لاث��اء ،أن احل��ك��وم��ة ال��ع��راق��ي��ة تبذل

ج��ه��ودا إلط��ل�اق س����راح ال��ص��ي��ادي��ن القطريني
املختطفني يف العراق منذ اكثر من عام ونصف
العام.
وق��ال العبادي للصحفيني يف مقر احلكومة،
مساء الثالثاء :إن املواطنني القطريني دخلوا
ال��ع��راق بسمات دخ��ول رمسية ص��ادرة من وزارة
الداخلية واختطفوا يف بادية حمافظة املثنى
جنوبي البالد واحلكومة تبذل جهودا إلطالق
سراحهم.
وأضاف العبادي :إن عملية االختطاف تشكل
اساءة للعراق وشعبه كونهم ضيوفا وما جرى
هل��م ج��رمي��ة واحل��ك��وم��ة العراقية حت��رص على
اطالق سراحهم بالتعاون مع دول اجلوار.
* ال���ع���ب���ادي ي��ن��ت��ق��د ت���وق���ي���ت اس��ت��ف��ت��اء
كردستان
من جانب آخ��ر ذك��ر العبادي :ان��ا لست ضد
تطلعات اقليم كردستان يف اج��راء االستفتاء
على االنفصال لكن االستفتاء االن ليس من
مصلحة الكرد.
وق����ال ال���ع���ب���ادي :ال ت��وج��د م��ص��ل��ح��ة إلقليم
كردستان يف إجراء استفتاء اآلن ،مشرياً إىل أن
رفع علم كردستان يف حمافظة كركوك هو
جتاوز على القانون والصالحيات.
* إستنفار أمين يف بغداد إلحياء ذكرى
شهادة اإلمام الكاظم (ع)
أع��ل��ن ق��ائ��د عمليات ب��غ��داد ال��ف��ري��ق ال��رك��ن
جليل ال��رب��ي��ع��ي ،ع��ن ت��أم�ين مدينة الكاظمية
بثالثة اط��واق امنية لغرض محاية الزائرين،
فيما اكد ان اخلطة ستنطلق صباح االربعاء
(أمس) مبشاركة طريان اجليش.
وقال الربيعي خالل مؤمتر صحايف :إن القوات
املشاركة بتأمني زائ���ري مدينة الكاظمية مت
توحيد اجلهد االستخباري فيما بينها ،الفتا
اىل فتح مقرات للسيطرة املشرتكة بني اجليش
والشرطة والنجدة ،واض��اف الربيعي :إن خطة
ت��أم�ين ال��زي��ارة ستبدأ ص��ب��اح االرب��ع��اء يف متام
ال��س��اع��ة ال��س��ادس��ة صباحا ومب��ش��ارك��ة ط�يران
اجل��ي��ش ،م��ش�يرا اىل ان م��دي��ن��ة ال��ك��اظ��م��ي��ة مت
تطويقها حبسب اخلطة بثالثة اط���واق امنية
حلركة الطرق واملشاة.
وت���اب���ع ال��رب��ي��ع��ي :إن ال��ق��ي��ادة وض��ع��ت خطة
مفصلة ومرنة يف ذات الوقت ،داعيا املواطنني،
اىل التعاون مع االجهزة االمنية واالنتباه الي
شيء يثري الشبهات.
وخ�لال استعراض اقامته يف بغداد مبناسبة
ذك���رى اس��ت��ش��ه��اد االم����ام م��وس��ى ال��ك��اظ��م (ع)
جددت قوات احلشد الشعيب العهد باستعدادها
خلوض معارك التحرير.
* إص��اب��ة ع��ن��اص��ر ش��رط��ة بتفجري غربي
بغداد
ويف األثناء ،أفاد مصدر يف الشرطة ،األربعاء،
بأن ثالثة من عناصر الشرطة أصيبوا بانفجار
عبوة ناسفة غربي بغداد.
وق���ال امل��ص��در يف ح��دي��ث للسومرية ن��ي��وز :إن
عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة دورية للشرطة
يف منطقة إبراهيم بن علي غربي بغداد ،ما أسفر
عن إصابة ثالثة من عناصر الشرطة.

الجيش السوري...

تتمة املنشور ص 3
وك��ان��ت وح���دات م��ن اجليش ال��س��وري وق��وات
امل��ق��اوم��ة ق���د ب����دأت ع��م��ل��ي��ات��ه��ا اجل���دي���دة حنو
بلدة «حر بنفسه» الواقعة يف الريف اجلنوبي
مبحافظة مح���اة ،ت��زام��ن��ا م��ع احمل���ور الشمالي
باحملافظة.
وانطلقت عمليات اجليش ال��س��وري والقوات
احل��ل��ي��ف��ة م��س��اء ال��ث�لاث��اء م���ن حم����وري ق��ري��ة
«دي��ر الفرديس» وحمطة الكهرباء مشال بلدة
«الزارة» ،حنو بلدة حر بنفسه الواقعة يف الريف
اجلنوبي حملافظة محاة ،حيث كثفت الوحدات
املدفعية وال��ص��اروخ��ي��ة هجماتها على مواقع
االرهابيني ،بهدف حترير هذه البلدة.
وتعترب بلدة «ح��ر بنفسه» البوابة الشمالية
ملنطقة «احل��ول��ة» وال�ت�ي متتد م��ن ري��ف محاة
اىل ريف محص ،حيث خيطط اجليش السوري
لتحرير هذه املنطقة.
ويف سياق متصل ،متكنت قوات اجليش السوري
وقوات املقاومة الثالثاء من دخول بلدة «طيبة
االم����ام» م��ن ال��ش��رق جب���وار ب��ل��دة ص����وران وم��ن
اجل��ن��وب (حم���ور قمحانة) .ومتكنت ال��وح��دات
اليت دخلت هذه البلدة من تعزيز مواقعها فيها.
ويف غ��ض��ون ذل���ك اس��ت��ش��ه��د س��ت��ة أش��خ��اص
وأص��ي��ب  32آخ��ري��ن جب���روح ،أم��س األرب��ع��اء ،يف
ان��ف��ج��ار ع��ب��وة ن��اس��ف��ة يف ح��ي ص�ل�اح ال��دي��ن يف
مدينة حلب السورية ،حبسب ما أورد التلفزيون
السوري.
وأعلن التلفزيون السوري عن ارتقاء  6شهداء
وإصابة  32بانفجار عبوة ناسفة يف حي صالح
الدين واصفا التفجري بأنه «إرهابي».
وحب��س��ب م���ا ت���داول���ه ن��اش��ط��ون ع��ل��ى وس��ائ��ل
التواصل االجتماعي ف��إن التفجري وق��ع أثناء
تشييع أح��د الشهداء يف حميط جامع الزبري
يف احلي.
ويقع حي صالح الدين غربي املدينة القدمية
يف ح��ل��ب .وك���ان احل���ي ج���زءا م��ن آخ���ر معقل
للمعارضة املسلحة حتى سيطر عليه اجليش
السوري يف ديسمرب.2017
خروج  3آالف من أهالي كفريا والفوعة ونقل
عدد من املسلحني وعائالتهم من الزبداني
ه��ذا وخ��رج��ت ،أم��س األرب���ع���اء 45 ،حافلة
تقل  3000من أهالي بلدتي الفوعة وكفريا
احملاصرتني يف ري��ف إدل��ب الشمالي مقابل
خ����روج  11ح��اف��ل��ة م���ن ال���زب���دان���ي وس��رغ��اي��ا
واجل��ب��ل ال��ش��رق��ي تقل حن��و  500مسلح مع
عائالتهم من املنطقة بعدما فضل حنو 300

مسلح البقاء وتسوية أوضاعهم.
وك�����ان م���ن امل���ق���رر ت���وج���ه ح���اف�ل�ات ك��ف��ري��ا
والفوعة يف وقت الحق االربعاء من الراشدين
إىل م��رك��ز ج�بري��ن ل�لإق��ام��ة امل��ؤق��ت��ة وذل���ك
ب��ال��ت��زام��ن م��ع ان��ط�لاق احل���اف�ل�ات ال�ت�ي تنقل
مسلحي الزبداني وبعض عائالتهم باجتاه ريف
حلب اجلنوبي وصوال إىل إدلب.
وق���د ع��م��د مسلحو ال��ف��ص��ائ��ل امل��س��ل��ح��ة قبل
خ��روج��ه��م م��ن م��رب��ع ال��زب��دان��ي يف ري��ف دمشق
ص��ب��اح االرب��ع��اء إىل إح���راق مقراتهم وتفجري
بعض الذخائر.
ومت يوم السبت املاضي البدء بتنفيذ املرحلة
األوىل م��ن االت���ف���اق ب��ع��د اح��ت��ج��از اجل��م��اع��ات
التكفريية  75حافلة تنقل  6000شخص من
أهالي كفريا والفوعة ملدة زادت على  30ساعة
يف منطقة ال��راش��دي��ن ق��ام��ت خ�لاهل��ا بتفجري
س���ي���ارة م��ف��خ��خ��ة ت��س��ب��ب��ت ب��اس��ت��ش��ه��اد وج���رح
العشرات غالبيتهم من األطفال والنساء.
دفعة جديدة من املساعدات الروسية إىل حلب
ودمشق
من جانب آخر أشار مركز محيميم الروسي
للمصاحلة يف س��وري��ا اىل أن ف��رق��ه وزع����ت يف
الساعات املاضية ،مخسة أطنان من املساعدات
اإلنسانية يف حلب ودمشق وأنزلت  21ط ًنا من
املساعدات األممية يف دير الزور.
وأشار محيميم يف نشرته اليومية عن الوضع
اإلنساني يف سوريا ،إىل أن املساعدات الروسية
مشلت خالل الساعات املاضية ،زهاء ثالثة آالف
نسمة وض��م��ت اخل��ب��ز واألغ���ذي���ة واملستلزمات
ال��ط��ب��ي��ة وم����اء ال���ش���رب وج����رى ت��وزي��ع��ه��ا على
امل��ت��ض��رري��ن يف دم��ش��ق وع��ف��ري��ن يف ري���ف حلب
مشال غرب سوريا على احلدود مع تركيا.
ويف سياق متصل ،وص��ل إىل ميناء طرطوس
السوري شحنة كبرية من املساعدات اإلنسانية
ت���زن ق��راب��ة  10آالف ط��ن معظمها م��ن امل���واد
الغذائية.
وق���ال امل��س��ؤول العسكري للميناء ،ألكسندر
ياكوفليف ل��وك��ال��ة «س��ب��وت��ن��ي��ك» إن «ه��ذه
الشحنة هي األك�بر بني الشحنات اليت تصل
إلي سوريا حب�� ًرا .وتضم هذه الشحنة الطحني
والسكر واملعلبات اليت يتم توريدها يؤخذ بعني
االعتبار تقاليد سكان البالد يف جم��ال الغذاء
فهي مكونة من حلوم البقر واألمساك».

اليمن...

تتمة املنشور ص 3
وأفاد مصدر عسكري مبصرع اثنني من مرتزقة
ال���ع���دوان ب��ن�يران اجل��ي��ش وال��ل��ج��ان يف منطقة
املكلكل مبحافظة تعز.
وأض���اف امل��ص��در أن أب��ط��ال اجليش واللجان
الشعبية نفذوا عملية عسكرية يف مديرية الغيل
مبحافظة اجلوف قتل وجرح على إثرها عدد من
املرتزقة.
ول��ق��ي  4م���ن م��رت��زق��ة ال����ع����دوان م��ص��رع��ه��م،
منتصف ل��ي��ل ال��ث�لاث��اء/األرب��ع��اء ،يف منطقة
الفيض مبديرية املتون باحملافظة.
إىل ذل���ك واص����ل اجل��ي��ش ال��ي��م�ني وال��ل��ج��ان
الشعبية ،أم��س األرب��ع��اء ،عملياته العسكرية
يف ع��س�ير وج���ي���زان م��ك��ب��دا اجل��ي��ش ال��س��ع��ودي
ومرتزقته خسائر جسيمة يف األرواح والعتاد.
وأك���د م��ص��در ع��س��ك��ري ل��ـ»امل��س�يرة ن���ت» ب��أن
ع��دد م��ن عناصر اجليش ال��س��ع��ودي ومرتزقته
قد الق��وا مصارعهم وج��رح آخ��رون خالل كسر
اجليش واللجان الشعبية حملاوليت زحف باجتاه
منطقة ال��رب��وع��ة يف العمق ال��س��ع��ودي ،ومنفذ
علب احلدودي.
وأض��اف املصدر أن مدفعية اجليش واللجان
الشعبية قصفت م��وق��ع ال��ف��ري��ض��ة العسكري
أسفر عنه وقوع قتلى وجرحى يف صفوف اجلنود
السعوديني.
وكانت مدفعية اجليش واللجان الشعبية قد
قصفت ،الثالثاء ،مركز قيادة املسيال وجتمعا
للجنود السعوديني مبوقع املسيال يف عسري.
ودمر اجليش واللجان الشعبية آلية عسكرية
تابعة للجيش السعودي يف موقع كرس جوبح،
واستهدفت املدفعية جتمعات للجنود السعوديني
يف موقعي الدخان والغاوية جبيزان.
كما قتل وج���رح ع��دد م��ن م��رت��زق��ة ال��ع��دوان
ال��س��ع��ودي األم��ري��ك��ي ،منتصف ليل ال��ث�لاث��اء/
األربعاء ،يف عملية عسكرية للجيش واللجان يف
تبة اخلزان مبديرية حيفان يف تعز.
وأف����اد م��ص��در ع��س��ك��ري أن اجل��ي��ش وال��ل��ج��ان
الشعبية نفذوا عملية هجوم مباغتة على مواقع
املرتزقة يف تبة اخلزان مبديرية حيفان يف تعز.
وأكد املصدر مصرع وجرح أعداد من مرتزقة
ال���ع���دوان خ�ل�ال ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ع��س��ك��ري��ة ألب��ط��ال
اجليش واللجان الشعبية يف تبة اخلزان.
وكانت مدفعية اجليش واللجان استهدفت،
يف وقت سابق ليلة الثالثاء ،جتمعات للمرتزقة
يف ت��ب��ة امل��ك��ل��ك��ل مب��ن��ط��ق��ة اجل��ح��م��ل��ي��ة ،وخ��ل��ف
الشبكة مبنطقة الصلو ،وحتصيناتهم يف تبة
الوكيل ،فيما لقي عنصران اثنان من املرتزقة
أح���ده���م���ا ق���ن���اص م��ص��رع��ه��م��ا ج�����وار ال��ش��ب��ك��ة
باجلحملية ويف منطقة صالة مبدينة تعز.

قطر تطالب...

تتمة املنشور ص 3
سيناء وبالتعاون مع القوات اجلوية متكنت من
القضاء على شخصني تكفرييني وتدمري عربتني
رب��ع نقل خاصة بالعناصر التكفريية ،وذل��ك
اس��ت��م��راراً جلهود ال��ق��وات املسلحة يف مداهمة
ومتشيط ال��ب��ؤر اإلره��اب��ي��ة ومالحقة العناصر
التكفريية بشمال سيناء.
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وتابع « :وتواصل قوات إنفاذ القانون بالتعاون
م��ع عناصر ال��ق��وات اجل��وي��ة جهودها للقضاء
على باقي البؤر اإلرهابية وإقتالع جذور اإلرهاب
بشمال سيناء».
من جانبها أعلنت مجاعة «داعش» اإلرهابية
مسؤوليتها عن هجوم وقع مساء الثالثاء على
نقطة تفتيش أم��ن��ي��ة ب��ال��ق��رب م��ن دي���ر سانت
كاترين يف حمافظة جنوب سيناء وأسفر عن
مقتل شرطي وإصابة  3آخرين على األقل.
ونقلت وكالة»رويرتز» عن وسائل أعالم تابعة
ل��داع��ش ق��وهل��ا« :اهل��ج��وم ال���ذي وق��ع ق��رب دير
سانت كاترين يف جنوب سيناء نفذه مسلحو
التنظيم اإلرهابي».
وذكرت مصادر أمنية أن نقطة التفتيش تقع
على بعد حنو  800مرت من الدير.
وق��ال مدير أم��ن جنوب سيناء ال��ل��واء أمحد
طايل للتلفزيون املصري ،إن قوات األمن أغلقت
منطقة اهلجوم وتتعقب مرتكبيه.

اقتحامات...

تتمة املنشور ص 3
ونقلت وكالة» فلسطني اليوم» عن مصادر
حملية قوهلا :إن جنود االحتالل اقتحموا عند
ساعات الفجر األوىل البلدة ،وتركز تواجدهم
يف منطقة ح��ارة اب��و هاشم والبياضة والظهر،
وداهموا عددا من املنازل وقاموا بتفتيشها.
وخ�لال االقتحام أعتقل اجل��ن��ود اثنني فتية
واقتادوهما إىل مركز حتقيق «عتصيون».
ويف سياق منفصل هدمت جرافات االحتالل
صباح األربعاء ،مزرعة للمواشي واملزروعات يف
بلدة العيساوية شرق مدينة القدس احملتلة.
وك��ان��ت ق���وات االح��ت�لال ترافقها اجل��راف��ات
العسكرية اقتحمت القرية عند الساعة السادسة
صباحا وشرعت يف هدم مزرعة مواطن مقدسي
من القرية حبجة عدم الرتخيص.
ويف س��ي��اق آخ��ر أك���دت هيئة ش���ؤون األس��رى
واحمل���رري���ن ،ب���دء ان��ض��م��ام األس��ي�رات ل�لإض��راب
امل��ف��ت��وح ال����ذي ب����دأه األس�����رى الفلسطينيون
بسجون االح��ت�لال االث��ن�ين امل��اض��ي ،خبطوات
احتجاجية متثلت بإرجاع وجبات الطعام.
وأوضحت حمامية هيئة األسرى هبة مصاحلة
اليت زارت األسريات يف سجن «هشارون» والذي
ُيتجز فيه  58أسرية ،أنهن اختذن قرار مساندة
ودع���م األس����رى امل��ض��رب�ين وم��ط��ال��ب��ه��م ال��ع��ادل��ة
بإعادة وجبات الطعام كل  10أيام ..مشرية إىل
أن هذه اخلطوة قد تتطور أكثر من ذلك إذا مل
تستجب حكومة االحتالل ملطالبهن.
من جانبه ،قال حمامي هيئة ش��ؤون األسرى
كريم عجوة أن «حاالت مرضية عديدة انضمت
ل�لإض��راب امل��ف��ت��وح ع��ن ال��ط��ع��ام» ،م��وض��ح��ا أن
«العديد من احلاالت املرضية يف سجن عسقالن
التحقت باإلضراب ومنها سعيد مسلم وعثمان
أب���و خ���رج وإب��راه��ي��م أب���و مصطفى وي��اس��ر أب��و
ت��رك ونزيه عثمان ،وه��ي من احل��االت املرضية
الصعبة».
وأشار إىل أن «معاناة األسرى املرضى واإلهمال
ال��ط�بي امل��ت��ع��م��د دف��ع��ت األس�����رى امل���رض���ى إىل
املشاركة باإلضراب مما سيشكل خطرا كبريا
على صحتهم وحياتهم يف ظل إجراءات تعسفية
وإذالل ب��دأت تقوم بها مصلحة السجون ضد
املضربني».
وأك���د احمل��ام��ي ع��ج��وة ال���ذي زار األس���رى يف
سجن عسقالن أن «إدارة السجن قامت بسحب
مجيع األغراض من غرف األسرى املضربني ،مبا
يف ذلك األدوات الكهربائية ،ومل تبق أي شيء».
وب���دأ  1500أس�ير بسجون االح��ت�لال إض��را ًب��ا
��اج��ا
���وح���ا ع����ن ال���ط���ع���ام االث����ن��ي�ن اح��ت��ج ً
م���ف���ت ً
ع��ل��ى إج�����راءات إدارة ال��س��ج��ون ض��ده��م ورف��ض
االستجابة ملطالبهم العادلة.
إىل ذلك علقت وزارة اخلارجية الفلسطينية،
أمس األربعاء ،على مصادقة حكومة االحتالل
اإلس��رائ��ي��ل��ي ع��ل��ى ب��ن��اء وح�����دات استيطانية
بالقدس احملتلة ،مؤكدة أن ذلك يشكل حتديا
إسرائيليا رمس��ي��ا للمجتمع ال��دول��ي وق���رارات
الشرعية الدولية.
وقالت وزارة اخلارجية الفلسطينية ،يف بيان
هل��ا»:،ت��ن��اق��ل��ت وس��ائ��ل إع�ل�ام ع�بري��ة أن��ب��اء عن
توجه جلنة التخطيط والبناء التابعة حلكومة
االح��ت�لال ،يف اجتماعها االرب��ع��اء ،للمصادقة
ع��ل��ى ب��ن��اء  212وح���دة استيطانية ج��دي��دة يف
م��س��ت��وط��ن�تي ب��س��غ��ات زئ��ي��ف ورام������ات ش��ل��وم��و،
اجلامثتان على األرض الفلسطينية يف القدس
الشرقية احملتلة ،يف خطوة تصعيدية جديدة
تشكل حتديا إسرائيليا رمسيا للمجتمع الدولي
وق��رارات الشرعية الدولية ،خاصة قرار جملس
األمن رقم .»2334
وأضافت ال���وزارة »:كما تعترب ه��ذه اخلطوة
إمعانا يف عمليات تهويد األرض الفلسطينية
احملتلة وسرقة املزيد منها ،بهدف إرضاء مجهور
املستوطنني واليمني املتطرف يف «إسرائيل»،
وقطع الطريق على اجلهود األمريكية والدولية
الرامية إىل إع��ادة اط�لاق مفاوضات ج��ادة بني
اجلانبني الفلسطيين واإلسرائيلي ،على أساس
حل الدولتني».
وطالبت الوزارة جملس األمن الدولي بتحمل
مسؤولياته يف ال��دف��اع ع��ن ق��رارات��ه ومحايتها،
كما دعت إىل سرعة اختاذ اإلج��راءات الكفيلة
بتطبيق القرار األممي اخلاص باالستيطان يف
األراض���ي الفلسطينية احملتلة رق��م  ،2334مبا
يضمن إنقاذ ما تبقى من حل الدولتني ،وإجبار
«اسرائيل» كقوة احتالل على وقف نشاطاتها
وعملياتها االستيطانية التوسعية ،ومبا يؤدي
إىل ت��وف�ير امل��ن��اخ��ات امل�لائ��م��ة إلح��ي��اء عملية
السالم.

