تتمات

تتمات ص 1
ابناء الشعب...
واك���د ق��ائ��د ف�ي�ل��ق حم�م��د رس���ول اهلل (ص)
للحرس الثوري يف طهران العميد حممد رضا
ي ��زدي ان اله��واج��س امنية يف م��راس��م ذك��رى
رح �ي ��ل االم � ��ام اخل �م �ي�ني (رض) ب��ال �ن �ظ��ر اىل
االشراف املعلوماتي بدءا من املناطق احلدودية
ولغاية العاصمة طهران.
وق� ��ال حم �م��د رض ��ا ی � ��زدي ،يف ت �ص��ري��ح ادىل
ب��ه خ�لال م��ؤمت��ر صحفي ،أم��س ال�س�ب��ت ،حول
برامج جلنة اقامة مراسم ذكرى رحيل االمام
اخلميين (رض).
وإض� ��اف ،إن ��ه م��ن أج ��ل ض �م��ان أم ��ن امل��راس��م،
أجن ��ز االش� � ��راف امل �ع �ل��وم��ات��ي م ��ن احل � ��دود إىل
طهران ،وخالل تلك الفرتة استخدمت قدرات
استخباراتية وأمنية ومروحيات خمتلفة وفرق
أمنية لتوفري األمن ،وال يوجد أي هاجس أمين
يف إقامة مراسم ذكرى رحيل اإلم��ام اخلميين
(رض).
وأشار يزدي إىل أن الضيوف القادمني من دول
أجنبية ومنظمات دول�ي��ة سيحضرون امل��راس��م
اليت تقام  4حزيران /يونيو.
ك �م��ا أح �ي��ت ال �س �ف��ارة االي ��ران �ي ��ة يف ب�ي�روت
ال��ذك��رى التاسعة وال�ع�ش��ري��ن لرحيل اإلم��ام
اخل �م �ي�ني (ق� ��دس س � ��ره) ،وذل� ��ك يف اح�ت�ف��ال
حضرته شخصيات سياسية ودينية واجتماعية.
وش ��دد احل �ض��ور ع�ل��ى أه�م�ي��ة شخصية االم ��ام
الراحل وقدرته على ارساء مفاهيم متطورة من
العدالة واالنسانية ،ودعمه للقضايا العادلة،
بينها القضية الفلسطينية.
ك��ذل��ك أح �ي��ت م��ؤس�س��ة مح��اي��ة ال�ن�ت��اج��ات
ونشر قيم ال��دف��اع املقدس يف بيان هل��ا ،ذكرى
اإلم ��ام اخل�م�ي�ني(رض) وش �ه��داء انتفاضة (15
خرداد)  5حزيران /يونيو ،وأعلنت ان هذا الشهر
إمتزج يف ذاكرة تاريخ الثورة اإلسالمية والشعب
اإليراني ،بأسم اإلم��ام اخلميين (رض) مؤسس
اجلمهورية اإلسالمية.
وأعلنت املؤسسة ،يف بيانها السبت ،ان هذه
األيام تذكرنا باأليام الصعبة لتشكيل حركة
اإلمام الذي أعاد إحياء اإلسالم االصيل وبث روح
املقاومة يف الشعوب احلرة الداعية للحق خاصة
الشعب اإليراني.
وتابع البيان؛ إن ذكرى رحيل اإلمام اخلميين
(رض) هي فرصة لشرح أبعاد وزواي��ا شخصيته
وأف �ك��اره ،خاصة يف جم��ال معرفة ال�ع��دو وع��دم
االستسالم له.
وصرح البيان :ان مراجعة أفكار املهندس الكبري
للثورة اإلسالمية ،وال سيما وصاياه األبدية ،هي
حاجة مستمرة للنظام والشعب اإلي��ران��ي ،وما
أعلنه على وج��ه اخل�ص��وص يف ال��وق��ت الراهن
ان اسرتاتيجيات وسيناريوهات جبهة العدو ،وال
سيما املثلث الشرير للواليات املتحدة وبريطانيا
وال �ك �ي��ان الصهيوني وب��ال�ت�ع��اون م��ع الرجعية
العربية ضد للثورة اإلسالمية ،يتميز بتعقيدات
خاصة ،وحيظى بأهمية كبرية ،ومن الضروري
ان حيظى بالدقة واأله�م�ي��ة م��ن قبل اجلميع
ب�ع�ي��دا ع��ن امل �ص��احل ووج �ه ��ات ال�ن�ظ��ر الفئوية
واحلزبية.
وستقام م��راس��م اح�ي��اء ذك��رى رحيل االم��ام
اخل �م �ي�ني (ره) ع �ص��ر غ ��د االث �ن�ي�ن  4ح��زي��ران
بكلمة مساحة قائد الثورة االسالمية يف مرقد
االم��ام الراحل (رض) ومبشاركة ابناء الشعب
االيراني.
م��ن ج��ان�ب��ه ،إع�ت�بر ال�ك��ات��ب األم��ري�ك��ي روب��رت
فانتينا ،السبت ،ان أه��م م�يراث تركه اإلم��ام
اخلميين الراحل (رض) للعامل االسالمي يتمثل
يف اإلعتقاد والقناعة بالكفاءة والقوة الذاتية
وق ��ال :إن اإلم ��ام ال��راح��ل (رض) ع��رض ق��راءة
حديثة عن الدين بني خالهلا إمكانية اعتماد
الدين ك ُمنطلق يسري باجملتمع حنو احلرية
واملساواة.
ويف العاصمة األن��دون�ي�س�ي��ة ج��اك��ارت��ا اقيم
مؤمتر حتت شعار (ن��داء اإلم��ام اخلميين حول
ال��وح��دة اإلسالمية) برعاية السفارة اإليرانية
لدى هذا البلد.
ويف كلمة له خالل املؤمتر أمس السبت اشار
السفري اإليراني يف جاكارتا ولي اهلل حممدي
نصر آبادي إىل أن اإلمام اخلميين كان يتميز
بصفات وميزات فريدة ينبغي التعريف بها أمام
العامل أمجع.
وقال :لقد كان اإلمام الراحل يولي إهتماما
خ��اص��ا بالقضية الفلسطينية وم�ن��ذ إنطالق
نضاله يف العام  3691رفع راية الدفاع عن الشعب
الفلسطيين ومكافحة الكيان الصهيوني.
ول� �ف ��ت إىل أن ال � �ث� ��ورة اإلس�ل�ام� �ي ��ة حققت
اإلنتصارات يف ظل قيادة اإلمام اخلميين (رض)
وأسست نظام الدميقراطية الدينية يف إيران.
وأشار إىل العالقات الوثيقة اليت كانت تربط
بني الكيان الصهيوني وإيران قبل إنتصار الثورة
الفتاً إىل أن هذه العالقات مت قطعها مع إنتصار
الثورة اإلسالمية واغ�لاق السفارة اإلسرائيلية
يف طهران فيما باشر مكتب منظمة التحرير
الفلسطينية عمله يف اي ��ران.ويف تصريح ادىل
به ملراسل إرنا باملناسبة أشار فانتينا اىل تأكيد
اإلم��ام اخلميين (ط��اب ث��راه) على ال��وح��دة بني
املسلمني واإلب�ت�ع��اد ع��ن ال�ف��رق��ة واص �ف �اً الثقة
بالنفس وبالذات الباع َثني اىل الوحدة بأنهما
أهم مرياث تركه اإلمام اخلميين الراحل (رض)
للعامل االسالمي.
وق��ال فانتينا :إن ال �ث��ورة مل يكن ليكتب هلا
النجاح ل��وال شخصية وإرادة االم ��ام اخلميين
ط��اب ث��راه ال��ذي جنح يف تشجيع وح��ث الشعب
على االنطالق يف مسار ديين يؤدّي اىل تغيريات.
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ال�سنة احلادية والع�رشون  -العدد 5875
وأش ��اد فانتينا بالتأثري ال ��ذي خ ّلفه االم��ام
اخلميين ال��راح��ل (رض) على كفاح الشعوب
املضطهدة خاصة الشعب الفلسطيين واصفاً
الشعب الفلسطيين بالشعب املسلم الذي جعل
م��ن اي� ��ران حليفا م��ن أق� ��وى ح�ل�ف��ائ��ه م �ش��دداً
على إستلهام الشعب الفلسطيين م��ن ال�ث��ورة
االسالمية يف ايران.
ودع ��ا ه��ذا ال�ك��ات��ب االم��ري�ك��ي الفلسطينيني
اىل م ��واص� �ل ��ة ك �ف��اح �ه��م م� �ع� �ت�ب�راً م �ق��ارع��ة
الفلسطينيني للكيان الصهيوني وال��والي��ات
تأسيهم بايران.
املتحدة يأتي يف إطار ّ
وتابع فانتينا صاحب كتاب «االمرباطورية
والعنصرية واإلب ��ادة العرقية :ت��اري��خ السياسة
اخلارجية للواليات املتحدة» بأ ّن مرياث اإلمام
اخلميين الراحل (رض) وثقته بنفسه كان وما
زال تهديداً لنظام اهليمنة الذي تقوده واشنطن
وق ��ال :إن احل�ك��وم��ة االم��ري�ك�ي��ة قلقة ج ��داً من
النفوذ والقوة الصاعدة اليران واليت وضع اإلمام
اخلميين (رض) حجرها األساس.

األركان االيرانية...
واعترب ان هذا النجاح الباهر خاصة النفوذ
االقليمي املدهش للجمهورية االسالمية الذي
ي�ق��ر ب��ه ال�ص��دي��ق وال �ع ��دو ،ه��و نتيجة لعوامل
وعناصر مهمة ورئيسية يف مقدمتها (االدارة
االسرتاتيجية وذات الرؤية املستقبلية) خللف
االم ��ام ال��راح��ل ،قائد ال�ث��ورة االسالمية االم��ام
اخلامنئي (م��د ظله ال�ع��ال��ي) و(وع ��ي وفطنة)
الشعب االيراني.
واكد اللواء باقري ان اجلمهورية االسالمية
ويف ظ��ل ال �ق �ي��ادة احلكيمة ل�ق��ائ��د ال �ث��ورة ويف
خضم عواصف احلرب وانعدام االمن االقليمي
وت�ص��اع��د ن�ي�ران فتنة االره� ��اب ال�ت�ك�ف�يري ،قد
تغلبت ب�ن�ج��اح ع�ل��ى ال�ت�ح��دي��ات وال�ت�ه��دي��دات
واالخ� �ط ��ار ال �ك �ث�يرة ال�ت�ي وض �ع �ه��ا (ال �ط��اغ��وت
االعظم) امريكا اخلبيثة و(املثلث الشيطاني)
بريطانيا والكيان الصهيوني والرجعية العربية
امام حركة الثورة االسالمية والشعب االيراني،
ويف ال��س ��اح ��ة ال ��داخ �ل �ي ��ة اح �ب �ط��ت ك��ذل��ك
مؤامرات وخمططات العدو املعقدة واملخادعة
الرامية اىل إجياد اإلحنراف التخبط يف الطريق
القويم للثورة وجعل النظام االسالمي على سكة
االنهيار.
واض���اف رئ�ي��س االرك� ��ان االي��ران �ي��ة :ان ��ه ويف
ه��ذه ال �ظ��روف اخل �ط�يرة حيث بلغت املعركة
االساسية ضد نظام اهليمنة واالستكبار بقيادة
ام�ي�رك ��ا ال �ش ��ري ��رة ض ��د ال� �ث ��ورة واجل �م �ه��وري��ة
االسالمية مرحلة مصريية يف منعطف تارخيي
كبري ،ينبغي التأكيد على ان الوصية اخلالدة
لالمام ال��راح��ل (رض) يف (دع��م والي��ة الفقيه)
مازالت العامل االساس لدميومة الثورة وصون
البالد من أي احنراف ومؤامرة وفتنة.
وطمأن اللواء باقري الشعب االيراني بأن أبناء
الشعب ال�غ�ي��ارى يف اجل�ي��ش واحل ��رس ال�ث��وري
ووزارة الدفاع وتعبئة املستضعفني مازالوا عند
عهدهم مع إمامي الثورة االسالمية والشهداء
االبرار وانهم بوضعهم أوامر وتوجيهات مساحة
القائد االمام اخلامنئي العزيز (مد ظله العالي)
ن �ص��ب أع�ي�ن�ه��م س �ي �س �خ��رون مج �ي��ع ط��اق��ات�ه��م
وقدراتهم سندا لصون استقالل ووحدة االراضي
وال��س��ي ��ادة ال��وط �ن �ي��ة وت��ق ��دم ال� �ث ��ورة وال �ن �ظ��ام
االس�لام��ي وال�ت�غ�ل��ب ع�ل��ى اجل��اه�ل�ي��ة احلديثة
وال���وص���ول اىل ب ��واب ��ات احل� �ض ��ارة االس�لام �ي��ة
احلديثة وسوف ال يرتددون حلظة بفضل الباري
تعاىل يف هذا املسار املبارك للرد على أي تهديد
واعتداء واطماع من االعداء والضامرين السوء.
واعترب ان مسريات يوم القدس العاملي تكتسب
ه��ذا العام أهمية مضاعفة يف ض��وء التطورات
اجل ��دي ��دة ك ��اإلج ��راء ال ��ذي إخت��ذت��ه ام�يرك��ا
بنقل سفارتها اىل القدس الشريف واالع�تراف
بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني وكذلك
ج��رائ��م الصهاينة السفاحني وقتلة االط�ف��ال
يف ارت �ك��اب اجمل� ��ازر حب��ق اه��ال��ي غ ��زة وم�س�يرات
(ح��ق ال �ع��ودة) ،م��ؤك��دا ب��ان املشاركة الثورية
وال�ع��اص�ف��ة وال��واس �ع��ة ملختلف ش��رائ��ح الشعب
االيراني يف مواكبة سائر املسلمني يف املسريات
ال �ع��ام��ة ل �ي��وم ال �ق��دس ال �ع��امل��ي يف دع ��م قضية
ال�ق��دس وانتفاضة فلسطني ،ستحبط الفتنة
االمريكية  -الصهيونية اجل��دي��دة وت�س��رع يف
وت�ي�رة ان�ت�ص��ارات الشعب الفلسطيين املظلوم
وامل �ق ��اوم وان�ه�ي��ار ال�ك�ي��ان الصهيوني الغاصب
واالحتاللي.

الجيش اليمني...
كما أكد اللواء العاطفي أن أبطال اجليش
واللجان الشعبية ينتهجون يف معركة الساحل
ال �غ��رب��ي ت�ك�ت�ي�ك��ات ق�ت��ال�ي��ة ف��ري��دة م�ث�ل��ت رعبا
ل�ق��وى ال �غ��زو وم��رت��زق�ت�ه��ا ون�ك�ل��ت مبجاميعهم
وت�ش�ك�ي�لات�ه��م ال�ق�ت��ال�ي��ة وآالت� �ه ��م احل��رب �ي��ة يف
ساحات املواجهة ،والقادم أعظم وإن غدا لناظره
قريب.
وحذر قائد حركة أنصار اهلل يف اليمن السيد
عبد امللك احلوثي من النشاط املشبوه لبعض
املنظمات ال�تي تعمل ل�ص��احل ق��وى االستكبار
ال �ع��امل��ي ،م��ؤك��دا ان واج ��ب األم ��ة أن متتلك
مجيع عوامل القوة لتتمكن من محاية نفسها
مثلها كسائر األمم.
وق��ال السيد احل��وث��ي يف حم��اض��رة رمضانية
ل��ه اجلمعة ،حن��ذر م��ن نشاط بعض املنظمات
الدولية العاملة حتت عناوين خمادعة تهدف
لنشر ثقافة التدجني ،وأكد أن هناك منظمات
مرتبطة بقوى االستكبار تسعى لتدجني األمة
ومتييعها وإش �غ��اهل��ا ب��األم��ور ال�ت��اف�ه��ة وه�ن��اك
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منظمات مهمتها تشويه صورة حركات املقاومة
يف لبنان وفلسطني وإظ�ه��اره��ا بأنها حركات
عنفية.
وأشار السيد احلوثي إىل أنه بالرغم من كل
املظلومية ال�تي يعانيها الشعب الفلسطيين
تأتي منظمات تدعوه ألن يكون مساملاً ووادع�ً�ا،
وس��أل مل��اذا ال تتوجه املنظمات املشتغلة بنشر
ثقافة التدجني إىل أمريكا والغرب و(إسرائيل)
لتدعوهم إىل ترك العنف والتخلي عن األسلحة
الفتاكة.
وأك� ��د ال�س�ي��د احل ��وث ��ي أن واج� ��ب األم� ��ة أن
متتلك مجيع عوامل القوة لتتمكن من محاية
نفسها مثلها كسائر األمم فالعدو الصهيوني
ال يقبل ألي طرف عربي أو إسالمي أن يكون قوياً
بالشكل الذي خيل بتفوقهم العسكري.
كما توعد رئيس اللجنة الثورية يف اليمن
حممد علي احلوثي حتالف العدوان السعودي
مبفاجآت مؤملة نتيجة مغامرتهم يف الساحل
الغربي.
وق � ��ال احل ��وث ��ي يف ت �غ ��ري ��دة ل ��ه ع �ل��ى ت��وي�تر
خماطبا قوى العدوان:بإذن اهلل ستندمون على
مغامراتكم يف الساحل قريبا.
جدير بالذكر أنه قتل وجرح خالل اليومني
املاضيني أع ��داد م��ن ال �غ��زاة وامل��رت��زق��ة كما مت
تدمري مدرعات وآليات تابعة هلم بعبوات ناسفة
وصواريخ موجهة يف جبهة الساحل الغربي.
وع �ل��ى صعيد م�ش��اب��ه ،ش �ه��دت جبهة ك��رش
مبحافظة حل��ج اليمنية فجر السبت ،عملية
هجومية واسعة نفذتها قوات اجليش واللجان
الشعبية.
وأفاد مصدر عسكري أن القوات نفذت عملية
عسكرية استهدفت مواقع عدة ملرتزقة العدوان
يف جبهة كرش سقط على إثرها قتلى وجرحى
يف صفوف املرتزقة كما مت اغتنام عتاد عسكري
خالل العملية.
وكانت مدفعية اجليش واللجان استهدفت يف
وقت سابق ،جتمع أفراد وآليات ملرتزقة العدوان
يف جبهة كرش وحققت فيهم إصابات مباشرة.

لم ولن نبحث...
وأوض���ح م �س�يرات ال �ع��ودة زادت إرادة الشعب
اإلي��ران��ي لتقديم م��زي��د م��ن ال��دع��م واملساعدة
للفلسطينيني.
وأك� ��د ع �ل��ى أن م �س �ت��وى دع �م �ن��ا للفصائل
الفلسطينية مرتبط مب��دي ال�ت��زام ك��ل منها
ب�ق�ض�ي��ة ف�ل�س�ط�ين وحت ��ري ��ر ال �ق ��دس وال� �ع ��ودة،
م��وض �ح �اً أن رس��ال��ة (رئ �ي��س امل�ك�ت��ب السياسي
حلركة مح��اس) إمساعيل هنية ال�تي ارسلها
ل �ق��ائ��د ال� �ث ��ورة مس��اح��ة آي� ��ة اهلل ال �س �ي��د علي
اخلامنئي هي بداية فصل جديد من التعامل
الب ّناء بيننا وبني الفصائل الفلسطينية.

املفوضية االوروبية...
واضاف :إن اإلتفاق الذي حتقق يف عام 2015
وال��ذي اسفر عن خفض النشاطات النووية يف
اي ��ران ل�ق��اء خفض احل�ظ��ر ال ينبغي ان يكون
ضحية ملصلحة السياسة الداخلية االمريكية.
ووصف الوضع يف غرب آسيا بانه يواجه أزمة
كبرية كما ان اوروب��ا قريبة من هذه املنطقة،
مؤكدا على ض��رورة ال��دف��اع عن مصاحل وقيم
اوروبا والتصرف كمجموعة واحدة.
ودع ��ا يونكر ال�ب�ل��دان االوروب �ي ��ة اىل مقاومة
اغراءات التوصل اىل إتفاقات ثنائية مع امريكا
الن ذلك سيؤدي اىل اضعاف اوروبا.

شمخاني...
والعرفان باجلميل للقوى ال�تي وف��رت االمن
هلما ،كما ان على ال ��دول ال�تي ح��اول��ت فرض
ارادت � �ه� ��ا ع �ل��ى ال �ش �ع �ب�ين ال �ل �ب �ن��ان��ي وال �ع��راق��ي
ان ت �ع�ترف ب��أخ�ط��ائ�ه��ا ،م �ش�يرا اىل ان امريكا
وحلفائها االقليميني شنوا حربا نفسية شاملة
وغ�ي�ر م �ت �ص��ورة ب��اس �ت �خ��دام مج �ي��ع االس��ال �ي��ب
واالمكانيات الدعائية ضد مجاعات املقاومة يف
لبنان وفصائل احلشد الشعيب يف العراق ،لكن
رغ��م ذل��ك تعززت مكانة ح��زب اهلل يف لبنان يف
مواجهة اجلماعات ال�تي إستلمت االم ��وال من
السعودية وفقدت ثلث مقاعدها.
ومث ��ن ام�ي�ن اجمل�ل��س األع �ل��ى ل�لأم��ن القومي
االي��ران��ي نهج وحنكة زعماء التيار املنتصر يف
ال�س��اح��ة السياسية اللبنانية وخ��اص��ة السيد
حسن نصر اهلل ام�ين ع��ام ح��زب اهلل ونبيه بري
رئيس جملس النواب وزعيم حركة أمل.
واع� �ت�ب�ر مش �خ��ان��ي ان اق ��ام ��ة االن �ت �خ��اب��ات
الربملانية يف العراق بنجاح ويف اجواء آمنة يعد
اجنازا للحكومة العراقية يف حربها ضد االرهاب
ال�ت�ك�ف�يري ،يف ح�ين ان دوال يف امل�ن�ط�ق��ة مثل
االم��ارات والسعودية ال جترى فيها االنتخابات
وتفتقد اىل عملية دميقراطية وهذا يبني فارق
املستوى السياسي واالجتماعي للشعب العراقي
مع باقي الدول العربية يف املنطقة ،بالرغم من
مجيع ال�ض�غ��وط ،وق��د أظ�ه��ر الشعب العراقي
يف االنتخابات وعيه من خ�لال ادراك ��ه ل�لأداء
امل�ن��اس��ب جل�م��اع��ات امل �ق��اوم��ة ،حبيث ان تعداد
املقاعد اليت حصلت عليها اجلماعات الشيعية
اخلمس الرئيسية تبني حتسن مكانتها وخاصة
اجملاهدين يف االنتخابات الربملانية ،حيث ان
اجملاهدين شاركوا الول مرة بقائمة مستقلة يف
هذه االنتخابات.
واك��د مشخاني ان قائمة س��ائ��رون (مقتدى
ال�ص��در) وقائمة الفتح (ه��ادي العامري) اليت
فازتا باملركزين االول والثاني يف االنتخابات
ال�ع��راق�ي��ة م��ن ال��رج��ال امل �ع��روف�ين بتوجهاتهم

امل�ع��ادي��ة للتواجد االم��ري�ك��ي يف ال �ع��راق ،وه��ذا
ي��دل على ان الدعايات واحل��رب النفسية اليت
خاضتها امريكا إلجي��اد إئتالف مزيّف وشكلي
حمل��ارب��ة داع ��ش مل يكن ل��ه ت��أث�ير على الشعب
والنخب العراقية.

تتمات ص 3
انتشار...
ب��االره��اب او ال��دخ��ول غ�ير امل �ش��روع ل�لاراض��ي
العراقية فسينلن جزاءهن حبسب ماتنص عليه
القوانني العراقية ،واذا ثبتت برائتهن فسيتم
اعادتهن حبسب السياقات القانونية”.
وأكد ان “سفارتي البلدين تتابعان عن كثب
هذه القضية ،مشرياً اىل ان السفارة الروسية يف
بغداد واح��دى وسائل االع�لام الروسية تقدمت
ب�ط�ل��ب للحكومة ال �ع��راق �ي��ة ل ��زي ��ارة السجناء
ال ��روس ومت��ت امل��واف�ق��ة عليه ،وه ��ذا دل�ي��ل على
تعاون اجلانب العراقي مع اجلانب الروسي بهذا
الشأن يف اطار السياقات القانونية.
وك� ��ان ع�ض��و جم�ل��س االحت� ��اد ال ��روس ��ي عن
مجهورية الشيشان زياد سبسيب ،كشف يف 29
نيسان ابريل املاضي عن ما ال يقل عن  60امرأة
من روسيا ،ميثلن أمام احملاكم العراقية بتهم
عبور احلدود الالشرعي ،والتواطؤ مع داعش.
واعلن الرئيس الشيشاني ،رمضان قاديروف،
يف  19آي��ار مايو امل��اض��ي ع��ن ات�ف��اق م��ع العراق
خب��ص ��وص م �ل��ف اس �ت�رج� ��اع أط� �ف ��ال م�ق��ات�ل��ي
داعش من األصول القوقازية إىل بالدهم ومنها
الشيشان.
ومت تنظيم عدة رحالت جوية خاصة من العراق
ك��ان على متنها أك�ث��ر م��ن  150م��ن النساء
واألطفال ،باإلضافة إىل رحلتني مماثلتني من
س��وري��ا ،لكن السلطات ال��روس�ي��ة أش ��ارت أخ�يرا
إىل وج ��ود ع �ش��رات م��ن ال�ن�س��اء احمل�ت�ج��زات يف
سجون العراق ولفتت إىل تعقيدات فنية تواجه
اسرتجاعهن مع أطفاهلن.
* «أه� ��ل احل� ��ق» ت��دع��و إلج � � ��راءات حبق
السفارة االمريكية ببغداد
اىل ذل��ك ،ع��دت حركة عصائب اه��ل احلق،
ق��رار الكونغرس االمريكي باعتبارها «منظمة
ارهابية» تدخال سافرا يف الشأن العراقي ،فيما
دع��ت وزارة اخل��ارج�ي��ة ألن «تتخذ اج��راءات�ه��ا»
حبق السفارة االمريكية يف بغداد.
وقالت احلركة يف بيان :إن ق��رار الكونغرس
يعترب تدخال خارجيا اجنبيا سافرا يف الشأن
ال �ع ��راق ��ي» ،م�ط��ال�ب��ة احل �ك��وم��ة ال �ع��راق �ي��ة ب��أن
«ت�س�ج��ل م��وق�ف��ا واض �ح ��ا وح ��ازم ��ا اجت� ��اه ه��ذه
التدخالت السافرة».
ودعت عصائب اهل احلق وزارة اخلارجية ألن
«تتخذ اج��راءات�ه��ا حبق السفارة االمريكية يف
ب�غ��داد باعتبارها املمثل الدبلوماسي للدولة
صاحبة التدخل» ،مشرية اىل أن «قرار الكونغرس
يتماشى م��ع سلسلة ال �ق ��رارات احل�م�ق��اء اليت
اشتهرت بها حكومة ترامب».
وأض ��اف ��ت ح ��رك ��ة ع �ص��ائ��ب اه� ��ل احل � ��ق ،أن
«واشنطن ستدفع مثن هذه السياسات املتعجرفة
واوىل نتائجها فقدان الثقة الدولية» ،مشرية
اىل أن «ت��وق�ي��ت ق ��رار الكونغرس ال�ب��ائ��س جاء
عقب فوز  15نائبا تابعا للحركة باالنتخابات
النيابية».
وتبنى الكونغرس االمريكي ،االسبوع املاضي،
م� �ش ��روع ق� � ��رار ،ي �ع �ت�بر «ع �ص ��ائ ��ب اه� ��ل احل��ق
وحركة النجباء وحزب اهلل العراقي» ،منظمات
«اره��اب �ي��ة» ،فيما اح��ال��ه اىل جم�ل��س الشيوخ
للتصويت عليه.
* ض� ��رب� ��ات ج� ��وي� ��ة ت ��رك� �ي ��ة ت �س �ت �ه��دف
(الكردستاني) مشالي العراق
أعلن اجليش الرتكي عن مقتل  15مسلحا
م��ن ح��زب العمال الكردستاني بضربات جوية
للطريان الرتكي مشالي العراق وشرق تركيا
اجل�م�ع��ة وال �س �ب��ت .وذك� ��ر ب �ي��ان للجيش ان”
ض��رب��ات لطائرات حربية تركية ،أس�ف��رت عن
مقتل  15على األقل من املنتمني حلزب العمال
الكردستاني احملظور مشالي العراق وكذلك
يف توجنلي وسريت بشرق تركيا.” .
وتشن الطائرات الرتكية ،بالتعاون مع اجهزة
االم��ن والشرطة الرتكية منذ عامني محالت
واسعة ض ّد عناصر حزب العمال الكردستاني /
بي كي كي /داخل وخارج البالد للقضاء على
املنظمة اليت تقول تركيا انها تقوم بعمليات
ارهابية ض� ّد املدنيني والعسكريني األت ��راك يف
خمتلف الواليات الرتكية.
ويشن حزب العمال الكردستاني ،الذي تعتربه
ال��والي��ات املتحدة واالحت ��اد األوروب� ��ي وتركيا
منظمة إرهابية ،مت��ردا منذ  3عقود يف جنوب
شرق تركيا ،الذي تقطنه غالبية كردية مما
أسفر عن مقتل  40ألفا.
* التغيري تكشف عن دخول قوات تركية
اىل أربيل
يف غضون ذل��ك ،كشفت كتلة «التغيري»
النيابية ،السبت ،عن دخ��ول ق��وات تركية اىل
الناحية يف أربيل ،فيما دعت الربملان اىل موقف
حازم من التجاوز على األراضي العراقية.
وق ��ال رئ�ي��س الكتلة ،ام�ين ب�ك��ر ،يف ب �ي��ان :ان
ال �ق��وات ال�ترك�ي��ة وض�م��ن مسلسل اخل��روق��ات
حلسن اجل ��وار وال �ع ��دوان ال�س��اف��ر على ال�ع��راق
وامل�ن�ط�ق��ة ف�ق��د م�ض��ت ت�ل��ك ال �ق ��وات جبرمية
جديدة للدخول اىل ناحية سيدكان مبحافظة
اربيل يف خرق جديد متجاوزين فيه قرار جملس
ال �ن��واب ال�س��اب��ق ب �ض��رورة خ ��روج تلك ال�ق��وات
واع �ت �ب��اره��ا ق ��وات م�ع��ادي��ة وحم �ت �ل��ة» .واض ��اف

بكر ،ان «الصمت احلكومي على ه��ذا التدخل
السافر بالشأن العراقي هو امر مستغرب» ،داعيا
«احلكومة ملوقف واض��ح من ه��ذه اخل��روق��ات».
وش ��دد على ان «ال �ع��راق وض�م��ن سياسته اليت
أع�ل�ن�ه��ا ب �ع��دم ال ��دخ ��ول ب�س�ي��اس��ة احمل� ��اور فهو
م �ط��ال��ب ال� �ي ��وم ب �ع ��دم ال �ت �م �ح��ور م ��ع اجل��ان��ب
الرتكي احملتل الراضي عراقية وسورية» ،مشرياً
ان «على احلكومة ووزارة اخلارجية استخدام
مج�ي��ع ال��وس��ائ��ل امل�ت��اح��ة ق��ان��ون�ي��ا ودبلوماسيا
واقتصاديا النهاء هذه التجاوزات».
و دعا رئيس كتلة التغيري النيابية« ،جملس
النواب اىل التصويت على قرار ملزم للحكومة
باجبار القوات الرتكية احملتلة مبغادرة العراق
خ�ل�ال وق ��ت ق�ص�ير واع �ت �ب��اره��ا ق� ��وات معتدية
وحمتلة» ،متهما «الدميقراطي الكردستاني
بالتواطئ مع احلكومة الرتكية للسماح بدخول
قواتهم اىل داخل مدن اقليم كردستان».
* نينوى واالن �ب��ار وص�ل�اح ال��دي��ن تتصدر
احملافظات املزورة لالنتخابات
من جانب آخر ،أفادت تقرير ،السبت ،بتصدر
حم ��اف �ظ ��ات ن �ي �ن��وى واألن � �ب� ��ار وص �ل��اح ال��دي��ن
وكركوك ،نسب عمليات التزوير يف االنتخابات
التشريعية اليت جرت يف  12أيار املاضي.
ونقلت صحيفة (القدس العربي) عن مصدر
مطلع يف املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات،
مل تسمه ،أن “اإلحصائية شبه النهائية تفيد
بأن نسبة التزوير والتالعب يف نتائج االنتخابات
يف نينوى بلغت  ،٪41تلتها األنبار  ،٪35فصالح
الدين  ،٪33وكركوك  .”٪32وطبقاً للمصدر
ال��ذي قالت بأنه طلب عدم الكشف عن هويته،
ف ��إن نسبة ال�ت��زوي��ر وال�ت�لاع��ب يف السليمانية
بلغت  ،٪14تلتها أربيل  ،٪12ودياىل  ،٪9ودهوك
 ،٪8والبصرة  ،٪7وبغداد وواسط وكربالء بواقع
 ٪5لكل حمافظة ،وميسان وبابل  ٪4لكل منهما،
وال�ن�ج��ف وذي ق ��ار وامل�ث�ن��ى  ٪2ل�ك��ل حمافظة،
وأخرياً القادسية بنسبة  .”٪1وحتدث املصدر عن
فتح “مراكز وهمية يف داخل العراق وخارجه،
بإشراف أعضاء يف املفوضية ،لبيع األص��وات”،
الفتاً إىل أن “هناك أمساء حمددة لنواب حاليني
جرى جتديد الوالية هلم بدفع وتأثري األحزاب
املتنفذة ،فيما مت بيع بقية األصوات للمرشحني
الراغبني بشرائها”.
وكانت املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات،
أعلنت يف  19من الشهر املاضي النتائج النهائية
لالنتخابات التشريعية ،حيث ت�ص��درت قائمة
“سائرون” بـ 54مقعدا ،تاله حتالف “الفتح” بـ48
مقعدا ،ثم ائتالف “النصر” ب�ـ 42مقعدا ،يليه
ائ�ت�لاف “دول ��ة ال�ق��ان��ون” ب �ـ 26مقعدا ،واحل��زب
“الدميقراطي الكردستاني” بـ 25مقعدا ،بينما
حصل ائتالف “الوطنية” على  21مقعدا ،وتيار
“احلكمة” على  20مقعدا ،فيما حصل االحتاد
الوطين الكردستاني على  18مقعدا.
وأب ��دت أط ��راف سياسية م�ش��ارك��ة يف سباق
االن� �ت� �خ ��اب ��ات ،ش �ك ��وك �اً ح� ��ول ن ��زاه ��ة عملية
اإلق�ت�راع ،يف ع��دد من حمافظات البالد ،ومنها
كركوك والسليمانية ،ونينوى واألنبار ،فضال
عن مناطق أخرى متفرقة يف البالد ،حيث طالب
عدد منهم بإلغاء النتائج أو اعتماد العد والفرز
اليدوي بد ًال عن اإللكرتوني.
وش�ه��دت االن�ت�خ��اب��ات التشريعية ال�تي جرت
السبت  12آيار  ،2018تنافس  320حزباً سياسياً
وائتالفاً وقائم ًة انتخابية ،موزعة على النحو
ال �ت��ال��ي 88 :ق��ائ�م��ة ان�ت�خ��اب�ي��ة و 205ك�ي��ان��ات
سياسية و 27حتالفاً انتخابياً ،وذلك من خالل
 7آالف و 367مرشحاً ،وهذا العدد أقل من عدد
مرشحي ان�ت�خ��اب��ات ال�ع��ام  2014ال��ذي��ن جت��اوز
عددهم  9آالف.

إصابات...
ويف غ�ض��ون ذل��ك استشهد ش��اب فلسطيين
عقب إطالق جنود االحتالل الرصاص عليه يف
حي جابر جبوار املسجد اإلبراهيمي يف مدينة
اخلليل.
ونقلت وكاالت فلسطينية عن مصادر حملية
أن الشهيد هو العامل رامي وحيد صبارنة (37
عاما) أب ألربعة أوالد ،وهو من سكان بيت أمر،
بعد أن أطلق جنود الرصاص عليه خالل عمله
يف املنطقة.
م��ن جانبها ،قالت م�ص��ادر يف اهل�لال األمح��ر
الفلسطيين إن اجل �ن��ود م�ن�ع��وا ط��واق��م س�ي��ارة
إسعاف تابعة للهالل من ال��وص��ول إىل املصاب
وتقديم العالجات له.
وكعادته ،إدعى جيش االحتالل اإلسرائيلي
أن ال �ش��اب الفلسطيين ح� ��اول تنفيذ عملية
ده ��س ،فأطلق اجل�ن��ود ال�ن��ار عليه م��ا أدى إىل
مقتله (استشهاده) ،مدعياً عدم وقوع إصابات يف
صفوف اجلنود.
ب ��دوره ��ا ،ق��ال��ت وس��ائ��ل إع�ل�ام إس��رائ�ي�ل�ي��ة إن
اجل �ي��ش اإلس��رائ �ي �ل��ي أح �ب��ط عملية ده ��س يف
اخلليل.
*حريق كبري يف حقول املستوطنني جنوب
غزة بفعل طائرة حارقة
ه��ذا وان��دل��ع السبت ،حريق كبري يف حقول
امل�س�ت��وط�ن�ين ال�ص�ه��اي�ن��ة مبنطقة كيسوفيم
جنوب قطاع غزة بفعل طائرة ورقية حارقة.
وذكرت صحيفة «يديعوت أحرنوت» العربية،
أن حريقا ان��دل��ع يف ح�ق��ول زراع �ي��ة ملستوطنة
كيسوفيم ،ما دفع طواقم الدفاع املدني إلطفاء
احلريق.
اجل��دي��ر ذك� ��ره ،أن ال �ش �ب��ان الفلسطينيني
استخدموا الطائرات الورقية سالحاً ملواجهة
ال �ع �ن �ج �ه �ي��ة ال �ص �ه �ي ��ون �ي ��ة ال �ت��ي اس �ت �ه��دف��ت
امل�ت�ظ��اه��ري��ن السلميني م�ن��ذ ان� ��دالع م�س�يرات
ال �ع ��ودة يف  30م ��ارس امل ��اض ��ي ،ح�ي��ث استخدم

العدو الصهيوني القوة املفرطة ضدهم ما أدى
الستشهاد حنو  120شاباً ،وإصابة أكثر من 13
ألف آخرين.
وأوضحت وسائل إع�لام عربية ،أن الطائرات
ال��ورق�ي��ة تسببت يف خسائر ف��ادح��ة للمزارعني
الصهاينة يف حميط قطاع غ��زة ،تقدر مباليني
الشواقل.

املعلم...
وأض��اف أن املستشارين اإليرانيني موجودون
يف س��وري��ا ب��دع��وة م��ن احل�ك��وم��ة ،عكس الوجود
الرتكي واألمريكي والفرنسي ،مؤكدا أنه طاملا
أن هناك حربا ضد اإلرهاب ،فسوريا كدولة ذات
سيادة ستتعاون مع من تشاء.
من جانبه قال مندوب روسيا ورئيس جملس
احلالي فاسيلي نيبينزيا إنه « ّ
مت
األمن الدولي
ّ
التوصل إىل اتفاق فصل ّ
معي لفصل قوات يف
ّ
جنوب غ��رب س��وري��ا» ،ولفت إىل «أن األط��راف
توصلت إىل االتفاق راضية به».
اليت ّ
وأوض� ��ح ق��ائ�ل ًا «مس�ع��ت ب��ات�ف��اق ف�ص��ل ّ
معي
لفصل ق��وات يف جنوب غ��رب سوريا وم��ا علمته
أن إتفاقا مت التوصل إليه وال أستطيع التأكيد
طبق اآلن .لكن ما علمته أن األط��راف اليت
أنه ِّ
توصلت لإلتفاق راضية عما مت التوصل إليه».
وكان مصدر روسي مطلع ،أعلن اجلمعة أن
االجتماع الثالثي الروسي األمريكي األردن��ي
ح ��ول منطقة خ�ف��ض التصعيد اجل�ن��وب�ي��ة يف
س��وري��ا ،س ُيعقد األس �ب��وع ال �ق��ادم على مستوى
نواب وزراء اخلارجية.
وقال املصدر يف تصريح لوكالة «سبوتنيك»،
«س ُيعقد اللقاء األسبوع ال�ق��ادم ،على مستوى
ن��واب وزراء اخل��ارج�ي��ة ،وس� ُي�ش��ارك م��ن اجلانب
الروسي نائب وزير اخلارجية سريغي الفروف.
واجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر ،أن االت �ف��اق ح��ول اللقاء
الثالثي ّ
مت بعد مكاملة هاتفية جرت بني وزيري
خ��ارج �ي��ة روس �ي��ا وال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة األرب �ع��اء
امل��اض��ي ،ع�ن��دم��ا ك ��ان ال��وزي��ر األم�يرك��ي يف»
إسرائيل».
إىل ذل��ك أف��ادت وكالة سانا السورية ب��أن 8
مدنيني قتلوا يف غ��ارة شنها ط�يران التحالف
الدولي الذي تقوده الواليات املتحدة ،اجلمعة،
ع �ل��ى ق ��ري ��ة ذي� ��ب ه � ��داج ج �ن ��وب ش� ��رق م��دي�ن��ة
الشدادي بريف احلسكة اجلنوبي.
ونقلت الوكالة عن مصادر أهلية من منطقة
ال � �ش� ��دادي ،أن ط ��ائ ��رات ال�ت�ح��ال��ف اس�ت�ه��دف��ت
اجلمعة أهالي قرية ذيب هداج ،ما أدى إىل مقتل
 8أشخاص من عائلة عواد اللطيف عرف منهم
حممد العوده وأخوه حبيب ووالدته.
وكانت طائرات التحالف قصفت يف األول من
الشهر املاضي منازل املواطنني يف قرية الفاضل
ق��رب مدينة ال �ش��دادي ،م��ا أسفر ع��ن مقتل 25
مدنيا بينهم رج�لان طاعنان يف السن والبقية
من النساء واألطفال إضافة إىل سقوط عشرات
اجلرحى.
*«فتوى» بإباحة الضربات األمريكية على
سوريا دون موافقة الكونغرس
الضربات اجلوية ضد سوريا يف أبريل  2018مل
تكن تتطلب موافقة الكونغرس ،ألن هذا األمر
يتعلق باملصاحل الوطنية ألمريكا ،حسبما نقل
موقع «أخبار الدفاع» عن «فتوى» لوزارة العدل
األمريكية.
وقد قدمت اإلدارة يوم اجلمعة ،تقريرا من 22
صفحة يشرح هجمات اجليش األمريكي على
سوريا .وحيتوي التقرير على «فتوى» تزعم أن
الغارات اجلوية ضد سوريا تهدف إىل احلفاظ
على استقرار املنطقة ،ومنع وقوع كارثة إنسانية
وعرقلة استخدام العدو لألسلحة الكيميائية.
باإلضافة إىل ذلك ،تشري ال��وزارة إىل سوابق
اختاذ رؤس��اء أمريكيني سابقني ق��رارات بتوجيه
ضربات جوية دون موافقة الكونغرس ،وعلى وجه
اخل �ص��وص ،ت�برز أمثلة على ذل ��ك ،الضربات
اليت وجهتها أمريكا ضد ليبيا واليمن يف عهد
الرئيس السابق باراك أوباما.
واعتمدت وزارة العدل األمريكية هذا التفسري
للضربات ال�تي تطلق يد إدارة الرئيس دونالد
ت��رام��ب ،بعد تصاعد موجة م��ن االن�ت�ق��ادات يف
الكونغرس.
ووص ��ف ال�س�ي�ن��ات��ور ،تيم ك��ان��ي ،ع��ن احل��زب
الدميقراطي م��ن فرجينيا ،بيان وزارة العدل
بأنه «ه��ذي��ان» .ويف رأي��ه ،هذا ه��راء ،ألنه ميكن
للرئيس أن يطبق مفهوم «املصاحل الوطنية» يف
أي وقت لشرح قيامه بعدوان عسكري ،وبالتالي
جتاوز الكونغرس ودوره.
كما حث عضو جملس النواب األمريكي ،آدم
شيف ،الكونغرس على تقديم رد صارم على مثل
هذه اإلجراءات ،ألن مثل هذا األمر الذي يسمح
للسلطة التنفيذية باستخدام القوة العسكرية
على هواها ،ميكن أن يؤدي إىل اندالع حروب ال
نهاية هلا.
وشنت ال��والي��ات املتحدة وبريطانيا وفرنسا
ص �ب��اح  14أب��ري��ل امل��اض��ي ،ه�ج�م��ات ص��اروخ�ي��ة
على منشآت حكومية سورية ،بزعم استخدامها
لتصنيع أسلحة كيميائية .ووص��ف الرئيس
ال��روس��ي ف�لادمي�ير ب��وت�ين ه��ذه اهل�ج�م��ات بأنها
عمل عدواني ضد دولة ذات سيادة ،على الرغم
م ��ن ح�ق�ي�ق��ة ع� ��دم ت��أك �ي��د خ �ب�راء عسكريني
روس وال س�ك��ان حمليني حقيقة وق ��وع هجوم
كيميائي م��زع��وم اخت ��ذت منه ال ��دول الثالث
ذريعة لضرباتها.
وص��رح��ت السلطات ال�س��وري��ة م� ��راراً وت �ك��راراً
بأنها مل تستخدم أب��داً أسلحة كيميائية ضد
املدنيني واإلره��اب�ي�ين ،خصوصا وأن��ه مت إخ��راج
الرتسانة الكيميائية بأكملها من البالد حتت
رقابة منظمة حظر األسلحة الكيميائية.

