رئيسة الوزراء تماطل للحصول على
فرصة أخرى

والحوثي يؤكد أن املظلومية
اليمنية باتت واضحة للعالم أجمع

اتفاق ماي للبريكست
يفشل للم ّرة
الثانية ..واملعارضة
البريطانية تدعو
النتخابات برملانية

مجلس الشيوخ
األميركي يصوت
إلنهاء دعم
واشنطن للتحالف
السعودي
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الرئيس اإليراني :الشعبان
اإليراني والعراقي متحدان بالثقافة
والعقائد وال يمكن ألي قوة ان
تفرق بين األمة الواحدة
السيد السيستاني يشيد بدور
أصدقاء العراق في دحر داعش
ظريف :البيان المشترك بين
البلدين انهى واحدة أخرى من
تداعيات حرب صدام

� 12صفحة  -ايران  5000ريال  -لبنان  1000لرية � -سوريا  5لريات  -تركيا لرية واحدة

والرئيس روحاني يلتقي السيد السيستاني ويزور بيت اإلمام الخميني «رض» في النجف االشرف

البيان املشترك :طهران وبغداد تتجهان
لتطوير عالقاتهما وبناء شراكة استراتيجية

إلتقى الرئيس روحاني ،يف مدينة النجف
االش��رف ،اليت وصلها صباح أمس االربعاء،
امل��رج��ع األع �ل��ى يف ال �ع��راق آي ��ة اهلل السيد
علي السيستاني ،يف بيته وحب��ث معه آخر
املستجدات على الساحة السياسية والدينية
والعالقات بني إيران والعراق.
وأش ��اد السيد السيستاني يف ه��ذا اللقاء
بدور أصدقاء العراق يف دحر عدوان داعش.
وأش ��ار اىل (احل ��رب املصريية ال�تي خاضها
الشعب ال�ع��راق��ي ل��دح��ر ال �ع��دوان الداعشي،
م� ّ
�ذك��راً بالتضحيات ال�ك�ب�يرة ال�تي قدمها
ال�ع��راق�ي��ون االب �ط��ال يف اإلن�ت�ص��ار على هذا
التنظيم اإلرهابي وإبعاد خطره عن املنطقة
كلها ،وم�ن��وه�اً ب ��دور األص��دق��اء يف حتقيق
ذلك).
ك�م��ا أش���ار أي �ض �اً اىل (أه���م ال�ت�ح��دي��ات ال�تي
يواجهها ال�ع��راق يف ه��ذه املرحلة وه��ي مكافحة
الفساد وحتسني اخلدمات العامة وحصر السالح
بيد ال��دول��ة وأجهزتها األم�ن�ي��ة ،مبدياً أم�ل��ه أن
حتقق احلكومة العراقية تقدماً مقبو ًال يف هذه
اجملاالت).
وش ��دد امل��رج��ع ال��دي�ني على (ض� ��رورة أن تتسم
السياسات اإلقليمية والدولية يف ه��ذه املنطقة

احلساسة بالتوازن واإلع�ت��دال ،لتجنب شعوبها
مزيداً من املآسي واألضرار).
وأعرب عن (ترحيبه بأي خطوة يف سبيل تعزيز
عالقات ال�ع��راق جبريانه وفقاً ملصاحل الطرفني
وعلى أساس احرتام سيادة الدول وعدم التدخل يف
شؤونها الداخلية).
م��ن جهته ش ��رح ال��رئ�ي��س اإلي ��ران ��ي للمرجع
ال�س�ي�س�ت��ان��ي ج��ان �ب �اً م��ن ن�ت��ائ��ج م�ب��اح�ث��ات��ه مع
املسؤولني العراقيني ،وما ّ
مت التوصل اليه معهم
يف اط��ار تطوير عالقات الصداقة وحسن اجلوار
بني البلدين.
وكذلك ،زار رئيس اجلمهورية ،مراجع الدين
يف ال�ن�ج��ف األش� ��رف ،آي ��ات اهلل ال�ش�ي��خ إس�ح��اق
الفياض ،والشيخ بشري النجفي ،والسيد حممد
سعيد احلكيم.
وزار أي��ض��اً ب �ي��ت اإلم � ��ام اخل� �م� �ي�ن�ي(رض) يف
مدينة النجف األش��رف ،ورافق روحاني يف زيارته
هلذه املدينة وزير اخلارجية حممد جواد ظريف
والسفري اإليراني يف بغداد ايرج مسجدي.
وقام الرئيس روحاني أيضاً وبرفقة أعضاء الوفد
املرافق بزيارة مرقد اإلمام علي بن أبي طالب(ع)
يف النجف األشرف.
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ستعرض املنطقة والعالم لتهديد أسوأ من تهديد داعش االرهابي

مؤكد ًا الرد بقوة على أي تهديد يُوجّ ه الى املالحة البحرية اإليرانية

شمخاني :البعض يحاول تنفيذ مشاريع نووية مشبوهة في املنطقة

وزير الدفاع :لن يتحقق حلم األعداء بهزيمة
الجمهورية اإلسالمية

نرصد بدقة إنشاء القواعد العسكرية
للدول خارج اإلقليم بالقرب من حدودنا

قال أمني اجمللس األعلى لألمن القومي،
يف معرض حتذيره لبعض دول املنطقة ،أن
البعض يف املنطقة ينفق ال �ب�ترو دوالرات

لتنفيذ مشاريع ن��ووي��ة مشبوهة ،وأن هذه
اإلج ��راءات ستعرض املنطقة وحتى العامل
لتهديد أس ��وأ م��ن تهديد داع ��ش اإلره��اب��ي

التكفريي .وأضاف االدمريال على مشخاني،
أمس األربعاء ،يف كلمة ألقاها يف االحتفال
ب��ذك��رى ش�ه��داء ال��دف��اع امل�ق��دس (-1988
 )1980يف ارومية (مشال غرب) :ال شك أن
ظهور تهديدات جديدة سيجربنا ،استنادا
اىل طبيعة التهديدات واجلغرافيا اجلديدة
للتهديدات ،من تنظيم اسرتاتيجيتنا ورصد
وتنفيذ احتياجات البالد والقوات املسلحة
يف إطارها.
وأض��اف :إن كل أنشطة القوى األجنبية
وبعض الدول الشريرة يف منطقة غرب آسيا،
وخاصة األعمال غري الطبيعية ال�تي تقوم
بها بعض دول املنطقة واليت ثبت تأرخيها
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برملاني عراقي :اإلنفتاح على إيران إقتصاديا وسياسيا وأمنيا يصب في صالح الشعبني
دبلوماسي أمريكي سابق :زيارة روحاني للعراق تؤكد
تأثير إيران ومصداقيتها
قال عضو جلنة التخطيط ومتابعة الربنامج احلكومي يف الربملان
العراقي ،رائ��د فهمي :أن االنفتاح على إي��ران اقتصاديا وسياسيا
وأمنيا يصب يف صاحل الشعبني سيما بعد موقف العراق الرافض
ألي عقوبات ضد الشعب اإليراني.
وأك��دت جلنة التخطيط ومتابعة الربنامج احلكومي النيابية،
الثالثاء ،ان زيارة الرئيس اإليراني حسن روحاني اىل العراق ستسهم
يف إنهاء بعض القضايا العالقة منذ زمن طويل سيما ملفي احلقول
النفطية املشرتكة واملياه ،مشريا اىل ان تعزيز العالقات االقتصادية
بني البلدين تصب يف صاحل الشعبني.
وقال عضو اللجنة رائد فهمي يف تصريح لـ (املعلومة) :إن املفاوضات

قائد إيراني :قدرات حزب
الله تضاعفت أكثر من
 100مرة
أك ��د ق��ائ��د ع�س�ك��ري إي��ران��ي ب ��أن ق ��درات
حزب اهلل تضاعفت أكثر من  100م ّرة عما
كانت عليه خالل فرتة حرب الـ  33يوماً
ال�تي شنها الكيان الصهيوني على لبنان
عام .2006
وخ � �ل ��ال م � ��راس � ��م أق� �ي� �م ��ت يف م��دي �ن��ة

عادل عبدالمهدي :الغاء رسوم
تأشيرات الدخول خطوة تصب في
مصلحة الطرفين
قاسمي :إيران والعراق لن
يستأذنا احدا بشأن حفظ ومواصلة
عالقاتهما
الفياض :العراق سيقف الى
جانب إيران لمواجهة الحصار
األمريكي

العراقية اإليرانية خالل زيارة الرئيس اإليراني اىل بغداد تهدف اىل
إجياد حلول جدية ونهائية ألزمة املياه واحلقول النفطية املشرتكة.
وأوضح فهمي أن روحاني وخالل زيارته اىل بغداد طرح إتفاقيات
كربى مع العراق يف حال مت اإلتفاق عليها مثل الربط السككي
وإنشاء املصانع املشرتكة وإلغاء تأشرية الدخول ،مبينا ان العراق
مقبل على إنفتاح دولي واقليمي كبري سيما مع حميطه.
وعن زيارة الرئيس روحاني للعراق أيضاً وصف دبلوماسي أمريكي
سابق ،الزيارة بأنها مهمة للغاية ،قائ ً
ال :إن مقارنة زي��ارة روحاني
ب��زي��ارة ت��رام��ب السرية وال�ق�ص�يرة ل�ل�ع��راق ،ت��ؤك��د التأثري الناعم
ومصداقية طهران بني القادة والشعب العراقي.
وقال (مايكل اسربينغمن) ،أمس األربعاء ،يف مقابلة حصرية مع
إرنا :إن زيارة روحاني للعراق ،كانت مهمة للغاية من حيث التوقيت
والعالقات االسرتاتيجية بني البلدين اجلارين ،مضيفاً :أنه خالل
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ك�ج�س��اران مبحافظة كهكيلوية وبوير
امح��د جنوب غ��رب إي ��ران تكرمياً لذكرى
الشهداء ،ق��ال مسؤول مكتب فكر اإلس�لام
الدفاعي العميد عباس علي ف��رزن��دي ،أن
قدرات حزب اهلل قد ارتفعت اليوم وتضاعفت
بفضل دم��اء الشهداء أكثر من  100مرة
عما كانت عليه خ�لال ف�ترة ح��رب ال�ـ 33
يوما يف التصدي للعدوان الذي شنه الكيان
الصهيوني على لبنان عام . 2006
وأض ��اف ،أن أكثر من  80ت�ي��اراً تكفريياً
و 150الف عنصر داعشي قد تكالبوا على
شعوب املنطقة ،ويف سوريا قدم املدافعون عن
املقدسات تضحيات عظيمة.

وأك � ��د ب� ��أن ال� �ش� �ه ��داء غ �ي��روا األج � ��واء
اإلق �ل �ي �م �ي��ة وال��ع ��امل��ي ��ة مل �ص �ل �ح��ة اإلس �ل�ام
احملمدي األصيل وه��م يف احلقيقة ّغ�يروا
معادلة القدرة يف العامل واضاف ،ان الرئيس
األمريكي األمحق يقول بأنهم انفقوا اكثر
م��ن  7تريليونات دوالر يف منطقة الشرق
األوس � ��ط ل�ك�ن�ه��م م ��ن خ��وف �ه��م م�ض�ط��رون
للدخول اىل املنطقة (العراق) خلسة وحتت
جنح الظالم.
وأض��اف العميد ف��رزن��دي ،ان العديد من
ال ��دول ارادت ازاح ��ة ال��رئ�ي��س ال �س��وري عن
السلطة اال أن املقاومة أرادت أن تبقى الدولة
السورية وافشلت حماوالت األعداء.

أكد وزير الدفاع العميد امري حامتي أن حلم االعداء يف هزمية اجلمهورية اإلسالمية لن
يتحقق.
وأش��ار حامتي ،يف كلمته أمام ملتقى كبار امل��دراء ب��وزارة الدفاع ،اىل خمطط االعداء
ل�لإحي��اء ب�ي��أس الشعب وع ��دم ثقته ح�ي��ال ق ��درات احل�ك��وم��ة اإلس�لام�ي��ة عشية ال��ذك��رى
االربعني النتصار الثورة اإلسالمية ،موضحاً :إننا عازمون لعرض بعض جوانب التقدم
الناجز يف القطاع الدفاعي وإبداعات خمتصي هذا القطاع للشعب بهدف جمابهة اخلطط
البالية لألعداء.
وأض��اف :إنه بعرض جوانب من االجن��ازات الدفاعية كمقاتلة كوثر اإليرانية ومدرعة
طوفان وغواصة فاتح وصاروخ كروز هويزة وغريها واليت أُنتجت جبهود وإبداعات أبناء إيران
اإلسالمية مابعث تياراً من األمل والنشاط بني شرائح اجملتمع.
ووصف الصناعات الدفاعية املتطورة واملتقدمة مبثابة مثرة ألفكار االمام الراحل (رض)
وقائد الثورة واليت الميكن مقارنتها بالصناعة الدفاعية املستوردة والتابعة لآلخرين.
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موغيريني :صون اإلتفاق النووي سيحفظ مصداقية
مجلس األمن

أكدت مسؤولة السياسة اخلارجية يف االحتاد األوروبي ،فيديريكا موغرييين ،أن االحتاد
سيعمل على صون اإلتفاق النووي للمحافظة على مصداقية جملس األمن الدولي.
وأكدت موغرييين يف كلمتها الثالثاء أمام جملس االمن الدولي أن االحتاد األوروبي
سيواصل العمل باإلتفاق النووي مع إيران.
ونوهت اىل التزام إي��ران بتعهداتها يف اإلتفاق النووي ،وهو ما أيدته الوكالة الدولية
للطاقة الذرية يف  14تقريرا متتالياً.
وأردفت تقول :اىل جانب تنفيذ إيران تعهداتها ،يعد رفع احلظر النووي عنصرا أساسيا يف
اإلتفاق .لذلك ،سنواصل العمل للحفاظ على الفوائد االقتصادية لرفع احلظر.
واض��اف��ت مسؤولة السياسة اخلارجية يف االحت ��اد االوروب� ��ي :ه��ذه مساعدة م��ن االحت��اد
األوروب��ي ألمننا اجلماعي وطريقة ملنع االنتشار النووي ،خاصة يف املنطقة .وامسحوا لي
أيضا أن أشري هنا إىل أن هذا سيساعد أيضا يف احلفاظ على مصداقية جملس األمن ،الذي
وافق باإلمجاع على إتفاق مع قرار.
يذكر ان ال��دول االوروبية وبعد إنسحاب امريكا من اإلتفاق النووي ،تعهدت حبماية
مصاحل إيران االقتصادية .وبالرغم من مواقفها الشفوية والسياسية ضد اإلجراء األمريكي،
فقد فشلت الدول االوروبية حتى اآلن يف تنفيذ وعودها للحفاظ على هذا اإلتفاق.

وقفة

كيف َغ َّيرت الحربُ على
اليمن املعادالت التأريخية
للحروب؟
شارل ابي نادر
مل تعد احل��رب على اليمن تشبه أ ّي �اً
م��ن احل ��روب ال�تي حصلت ع�بر التاريخ
القديم أو احلديث ،فقد جتاوزت َ
وخت َّطت
عناصر هذه احلرب أغلب مفاهيم القتال
وامل� �ع ��ارك وامل � �ن� ��اورات ال �ع �س �ك��ري��ة ،ال�تي
ُج ��دت و َت� َث� َّ�ب�ت��ت نتيجة ت��راك��م أجيال
وِ
وأج�ي��ال م��ن ال ��دروس وال�ع�بر واخل�برات
امل�ك�ت �س�ب��ة ،يف امل� �ي ��دان ويف غ ��رف إدارة
العمليات العسكرية وم��راك��ز القيادة،
وح �ي��ث َت� � َك � َّ�و َن ��ت ع�ب�ر ال ��زم ��ن م �ع��ادالت
معروفة ،وأصبحت مرجعاً ومستنداً يتم
على أساسه دراس��ة وصنع ال�ق��رار يف أي
حرب ،تشنها دولة أو ُتفرض عليها ،فقد
خلقت احلرب على اليمن جيال جديدا
من املعادالت ،خرجت بشكل شبه كامل
م��ن إط ��ار ت�ل��ك امل �ع��روف��ة ،وذل ��ك على
الشكل التالي:
* معادلة تناسب القوى والتجهيز
خي ��وض اليمنيون م��ن ج�ي��ش وجل��ان
شعبية ووح��دات أنصار اهلل ،منذ حوالي
مخ�س��ة اع� ��وام ،م�ع��رك��ة غ�ير متكافئة،
وبقدرات وامكانيات عسكرية متواضعة،
ي� �ق ��ارع ��ون وي� �ص� �م ��دون مب ��واج��ه ��ة دول
معروفة بإمكانياتها يف األسلحة والعتاد
والتجهيزات ،وحيث ال يوجد يف الظاهر
من الناحية العملية ،أي تفسري علمي
وم�ن�ط�ق��ي هل ��ذا ال �ص �م��ود ،ب��ال��رغ��م من
ال� �ف ��ارق ال �ك �ب�ير يف اإلم��ك ��ان��ي ��ات ،فقد
استطاعوا خلق معادلة ج��دي��دة أل َغت
أخ��رى كانت ثابتة عرب التاريخ ،حول
إستحالة صمود وانتصار أي ط��رف ،يف
ظل عدم التناسب يف إمكانياته مقارنة
مع الطرف اآلخر ،خاصة يف ظل إمتداد
املواجهة لفرتة طويلة كما هي احلال يف
اليمن.
* م�ع��ادل��ة ت��وزي��ع ال�ض�غ��وط لتشتيت
اجلهود
يقاتل اليمنيون ال�ي��وم ،وب��األم��س وما
ق �ب �ل��ه ،م �ن��ذ ب ��داي ��ة احل� ��رب ال�ت�ي شنها
عدوان واسع عليهم ،يف كافة االجتاهات
واجل�ب�ه��ات ،احل��دودي��ة وال��داخ�ل�ي��ة ،وهم
استطاعوا توزيع القوى واجلهود
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