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إيران

والخروقات األمنية .وحذر الهاشمي
مــن نـيــة «داعـ ــش» تصعيد هجماته
ّ
املـ ـ ـس ـ ــلـ ـ ـح ـ ــة واالنـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاري ـ ـ ــة ،خ ـ ــال
ال ـســاعــات املـقـبـلــة ،مضيفًا أن هناك
خ ـط ـطــا «داعـ ـشـ ـي ــة» ل ـل ـس ـي ـطــرة عـلــى
منشآت ومــؤسـســات حكومية داخــل
العاصمة.
وك ــان ــت مــدي ـنــة ال ـص ــدر ق ــد ش ـهــدت،
أم ـ ـ ـ ـ ـ ــس ،ت ـ ـف ـ ـج ـ ـيـ ــريـ ــن انـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــاري ـ ــن
متعاقبني استهدفا أشهر أسواقها
(س ــوق م ــري ــدي) ،أس ـفــرا عــن سـقــوط
نحو  100قتيل وجــريــح ،وذلــك بعد
أي ــام عـلــى تـفـجـيــر مـمــاثــل اسـتـهــدف
م ـس ـج ـدًا ف ــي مـنـطـقــة ال ـش ـع ـلــة ،ثــانــي
أكـ ـب ــر م ـع ــاق ــل ّال ـت ـي ــار ال ـ ـصـ ــدري فــي
بـ ـ ـغ ـ ــداد .وتـ ـب ــن ــى «داع ـ ـ ـ ــش» تـفـجـيــر
م ــدي ـن ــة ال ـ ـصـ ــدر ،م ـت ــوع ـدًا ف ــي ب ـيــان
تداولته مواقع التواصل االجتماعي
ّ
ب ــأن «سـيــوفـنــا لــن تـتــوقــف عـلــى حــز
رؤوس الشيعة».
إلـ ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،أع ـل ـن ــت م ــدي ــري ــة ش ــرط ــة
مـ ـح ــافـ ـظ ــة األن ـ ـ ـبـ ـ ــار إم ـ ـه ـ ــال أه ــال ــي
ق ـ ـ ـضـ ـ ــاءي هـ ـي ــت وكـ ـبـ ـيـ ـس ــة (غ ــرب ــي
الرمادي)  48ساعة ملغادرة مناطقهم،
تمهيدًا القتحامهما من قبل القوات
األم ـن ـي ــة ،فـيـمــا دع ــت امل ــواط ـن ــن إلــى
االب ـت ـع ــاد ع ــن م ــراك ــز وجـ ــود تنظيم
«داعش» في املنطقتني.
وق ــال املـتـحــدث بــاســم فــوج الـطــوارئ
التابع لشرطة املحافظة ،سعود حرب
العبيدي ،إن «ال ـقــوات األمنية أنهت
جميع اسـتـعــداداتـهــا القـتـحــام هيت
وكبيسة ،بعد تحشد قــوات الجيش
والشرطة فــي محاورها كلها ،بدعم
من مقاتلي العشائر وأفواج الطوارئ
وغطاء طيران التحالف الدولي».

أسس للتعايش الديني واالجتماعي
والـ ـع ــرق ــي وال ـس ـي ــاس ــي ف ــي الـ ـب ــاد،
رافـضــا تسخير الـقــوات األمنية وما
تبذله من جهود لحماية األحزاب.
فــي غـضــون ذل ــك ،أعـلــن نــائــب رئيس
الـ ـ ـ ـ ــوزراء الـ ـس ــاب ــق بـ ـه ــاء األعـ ــرجـ ــي،
امتثاله لـ»أمر» الصدر بشأن تقديمه
لـ ـلـ ـن ــزاه ــة ،م ـع ـت ـب ـرًا األمـ ـ ـ ــر «خـ ـط ــوة
بــاالت ـجــاه ال ـص ـح ـيــح» ،فـيـمــا أك ــد أن
ال ـن ـتــائــج س ـت ـكــون «ردًا عـمـلـيــا على
امل ـت ـص ـي ــدي ــن بـ ــاملـ ــاء الـ ـعـ ـك ــر» .وقـ ــال
إن «بـ ـي ــان س ـم ــاح ــة ال ـس ـي ــد مـقـتــدى
الصدر بتفعيل مبدأ من أين لك هذا
مل ـســؤولــي ال ـت ـيــار الـ ـص ــدري ،ومنهم
ب ـه ــاء األع ــرج ــي ،ه ــو خ ـط ــوة عملية
ب ــاالت ـج ــاه الـصـحـيــح ول ـيــس ش ـعــارًا
مثلما ترفعه بقية األحزاب» ،معتبرًا
أنـ ــه «رد ع ـلــى ك ــل م ــن ي ـت ـهــم ال ـت ـيــار
وشخوصه بسبب مواقفه الوطنية».
وك ــان الـصــدر قــد دع ــا ،أم ــس ،الهيئة
السياسية لــ»الـتـيــار ال ـص ــدري» إلــى
تـفـعـيــل «ق ــان ــون م ــن أيـ ــن ل ــك هـ ــذا؟»
مـ ــع األع ـ ــرج ـ ــي ووزي ـ ـ ـ ــري ال ـص ـنــاعــة
م ـح ـمــد ال ـ ــدراج ـ ــي واملـ ـ ـ ـ ــوارد املــائ ـيــة
محسن الشمري ،وتقديمهم للنزاهة
والقضاء بمدة أقصاها  72ساعة.
ف ـ ــي س ـ ـيـ ــاق مـ ـتـ ـص ــل ،كـ ـش ــف ع ـضــو
ال ـل ـج ـنــة امل ــال ـي ــة ال ـن ـي ــاب ـي ــة مـسـعــود
ح ـي ــدر ع ــن إدارة الـ ـعـ ـب ــادي لـ ـ ــوزارة
امل ــال ـي ــة ،بـشـكــل م ـبــاشــر ،ب ـعــد غـيــاب
وزي ــره ــا هــوشـيــار زي ـب ــاري ،مضيفًا
أن إدارة العبادي لـلــوزارة ستستمر
ألشهر .وقــال إن «زيـبــاري حاليًا في
وعكة صحية» ،مشيرًا إلى أن «إدارة
رئ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء لـ ـل ــوزارة بـ ــدأت قبل
بعض أسابيع ،وقد تستمر ألشهر».
(األخبار)

اإلصالحيون ّيكتسحون طهران
والتوازنات تحددها النتائج النهائية
في الوقت الذي لم تظهر
فيه النتائج النهائية بعد،
ورغم أنه لم يتضح َمن ِمن
الجناحين ـ المحافظين أو
اإلصالحيين ـ قد حاز الغالبية
في انتخابات َ
مجلسي الشورى
والخبراء ،إال أن الواضح حتى اآلن
أن اإلصالحيين والمعتدلين
حققوا تقدمًا ملموسًا ،على
األقل في طهران
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن ال ـن ـتــائــج الـنـهــائـيــة
النـتـخــابــات مـجـلـ َـســي ال ـشــورى وخـبــراء
القيادة اإليرانيني لم تكن قد ظهرت ،إال
أن ما طغى على الحدث هو ما رشح من
نتائج أولية أظهرت فوزًا ساحقًا أحرزه
اإلص ــاح ـي ــون وامل ـع ـتــدل ــون م ــن أن ـصــار
الــرئ ـيــس ح ـســن روح ــان ــي ف ــي مــواجـهــة
امل ـح ــاف ـظ ــن فـ ــي انـ ـتـ ـخ ــاب ــات م ـحــاف ـظــة
طهران ،باكتساحهم مقاعدها ال ــ 30في
مجلس ال ـش ــورى ،إضــافــة إل ــى املكاسب
الكبيرة الـتــي حققها روحــانــي ورئيس
مجلس مصلحة تشخيص النظام أكبر
هاشمي رفسنجاني في مجلس خبراء
القيادة.
ورغـ ـ ـ ــم أن أيـ ـ ــا مـ ــن الـ ـج ــانـ ـب ــن لـ ــم يـكــن
قـ ــد ح ـص ــل ع ـل ــى غ ــال ـب ـي ــة واض ـ ـحـ ــة فــي
ك ــل امل ـح ــاف ـظ ــات اإلي ــرانـ ـي ــة ،ح ـتــى وقــت
متأخر مــن ليل أم ــس ،فقد أظـهــرت آخر
ال ـن ـت ــائ ــج الـ ـت ــي ن ـش ــرت ـهــا وك ــال ــة أن ـب ــاء
الطلبة اإليرانية «إيسنا» ،أنــه من أصل
 290مـقـعـدًا يـتــألــف مـنـهــا ال ـبــرملــان ،فــاز
اإلص ــاح ـي ــون وامل ـع ـتــدلــون بـ ــ 89مقعدًا
مقابل  86مقعدًا للمحافظني ،فــي حني
ُ
انتخب عشرة مرشحني مستقلني ،بينما
يتوقع أن تصدر النتائج املتصلة بستني
مقعدًا متبقيًا بحلول يــوم غد الثالثاء.
ع ــاوة عـلــى ذل ــك ،سـتـجــرى دورة ثانية
في نيسان أو أيار يخوضها مرشحون
لـ 51مقعدًا آخر ،بعدما فشل أي منهم في
ـاف مــن األص ــوات
الـحـصــول على عــدد ك ـ ٍ
يؤهله للفوز من الدورة األولى.
ومــع أن الشكل النهائي لتوزيع القوى
في البرملان العتيد لم يتضح بعد ،لكن
الـنـتـيـجــة ال ـتــي أح ــرزه ــا اإلصــاح ـيــون
واملعتدلون تشكل تقدمًا كبيرًا بالنسبة
إل ـي ـه ــم ب ــاملـ ـق ــارن ــة مـ ــع مـ ــا ك ــان ــت عـلـيــه
حصتهم في املجلس املنتهية واليته ،إذ
إنهم ضمنوا ما ال يقل عن ثالثة أضعاف
عدد مقاعدهم في املجلس السابق ،حني

كــانــوا ثــاثــن عـضـوًا فـقــط مـقــابــل نحو
مئتي عضو محافظ .كذلك ،حقق أنصار
روحاني اختراقًا الفتًا في طهران حيث
فازوا بكامل املقاعد الثالثني ،بعدما كان
املـحــافـظــون يهيمنون عـلــى غالبيتها.
ُ
وهـ ـ ــزم ،ف ــي ان ـت ـخــابــات طـ ـه ــران ،رئـيــس
ق ــائ ـم ــة امل ـح ــاف ـظ ــن ال ــرئـ ـي ــس ال ـس ــاب ــق
ملجلس الشورى غالم علي حــداد عادل،
ّ
إذ حل في املركز الحادي والثالثني.
وح ـ ـ ـ ــل ف ـ ــي م ـ ـق ـ ــدم الئ ـ ـح ـ ــة امل ــرشـ ـح ــن
امل ـن ـت ـخ ـب ــن ،اإلصـ ــاحـ ــي م ـح ـمــد رض ــا
عـ ــارف وامل ـع ـت ــدل ع ـلــي م ـط ـه ــري .وك ــان
املـعـتــدلــون قــد ض ـمــوا ثــاثــة محافظني
إلى قائمتهم ،بينهم مطهري ،وقد فازوا
ج ـم ـي ـعــا .وتـ ـ ــرأس قــائ ـمــة اإلصــاح ـيــن
فــي طـهــران محمد رضــا ع ــارف ،املرشح
اإلص ـ ـ ــاح ـ ـ ــي الـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــق ل ــانـ ـتـ ـخ ــاب ــات
الرئاسية في عام  ،2013والذي انسحب
ي ــوم ـه ــا مل ـص ـل ـحــة روح ـ ــان ـ ــي ،مـ ــا أتـ ــاح
لألخير أن يـفــوز بالرئاسة مــن الجولة
األولى.
ّ
روح ـ ــان ـ ــي ح ــق ــق إنـ ـ ـج ـ ــازًا آخـ ـ ــر بـ ـف ــوزه

أعلن وزير األمن إلقاء
القبض على فريقين
إرهابيين في جنوب شرق
وشمال غرب إيران

فــي املــرت ـبــة الـثــالـثــة فــي مـجـلــس خـبــراء
الـقـيــادة ،فيما تـصــدر الــرئـيــس األسبق
أك ـ ـبـ ــر ه ــاشـ ـم ــي رفـ ـسـ ـنـ ـج ــان ــي ن ـت ــائ ــج
االن ـت ـخــابــات األول ـي ــة ل ـهــذا املـجـلــس في
محافظة طهران .وحصل رئيس السلطة
القضائية صــادق آملي الريجاني على
غالبية األصوات في محافظة مازندران،
ل ـي ـك ــون امل ـم ـث ــل األول ل ـل ـم ـحــاف ـظــة فــي
م ـج ـلــس خـ ـب ــراء الـ ـقـ ـي ــادة ،ف ـي ـمــا حصل
خـطـيــب جـمـعــة ط ـه ــران أح ـم ــد خــاتـمــي
ع ـل ــى غــال ـب ـيــة األصـ ـ ـ ــوات ف ــي مـحــافـظــة
ك ـ ــرم ـ ــان النـ ـتـ ـخ ــاب ــات م ـج ـل ــس خـ ـب ــراء
ال ـق ـي ــادة .وب ـح ـســب ال ـن ـتــائــج الـجــزئـيــة،
أق ـص ــي م ــن ع ـضــويــة م ـج ـلــس ال ـخ ـبــراء
رج ــا دي ــن مـحــافـظــان وم ـعــروفــان ،هما
الرئيس الحالي ملجلس الخبراء محمد
يزدي ،ومحمد تقي مصبح يزدي.
وهــذا املجلس املــؤلــف مــن  88رجــل دين

ناهزت نسبة المشاركة في االقتراع ستين في المئة (األناضول)

ّ
ينتخبون لثمانية أعــوام ،مكلف تعيني
املرشد األعـلــى .وقــد تزامنت انتخابات
مـجـلــس خ ـبــراء ال ـق ـيــادة مــع انـتـخــابــات
مـجـلــس الـ ـش ــورى ،فـيـمــا ن ــاه ــزت نسبة
املشاركة في االقتراعني ستني في املئة،
بحسب ما أعلنه املتحدث باسم وزارة
الداخلية حسني علي أميري.
وبالتزامن مع صــدور النتائج األولية،
اعتبر املرشد األعلى علي خامنئي ،في
رسالة تليت عبر التلفزيون ،أن «تقدم
ال ـب ــاد ه ــو ال ـه ــدف الــرئ ـي ـســي» و»أمـ ــام
الـبــرملــان املقبل مهمات كـبـيــرة» ،محذرًا
مــن «ت ـقــدم مصطنع مــن دون استقالل
وال وحدة وطنية».
وأك ـ ـ ـ ـ ــد خـ ــام ـ ـن ـ ـئـ ــي أن «ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوريـ ــة
اإلســام ـيــة اإلي ــران ـي ــة تـفـتـخــر بشعبها
وبـ ـص ــاب ــة ق ــوان ـي ـن ـه ــا ،الـ ـت ــي أوج ـ ــدت
هــذه الـفــرص السانحة لتنشيط القوى
الوطنية».
ّ
خامنئي ذكر املسؤولني اإليرانيني بأن
«تـقــديــم الـشـكــر جــديــر بــالــذيــن يقدمون
ال ـخ ــدم ــات ال ـخــال ـصــة لـلـشـعــب وال ـب ــاد
والنظام اإلسالمي ،ويتميزون ببساطة
العيش والنزاهة والوجود املستمر في
مواقع املسؤولية ،ويرجحون املصالح
ال ــوط ـن ـي ــة ع ـل ــى املـ ـص ــال ــح ال ـش ـخ ـصـيــة
وال ـ ـف ـ ـئ ـ ــوي ـ ــة ،وي ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــدون ب ـش ـج ــاع ــة
ل ـ ـل ـ ـتـ ــدخـ ــات األج ـ ـن ـ ـب ـ ـيـ ــة ،وي ـ ـت ـ ـخـ ــذون
مواقف ثورية حيال مخططات األعــداء
والـ ـ ـخ ـ ــون ـ ــة» .ولـ ـف ــت إلـ ـ ــى أن «امل ــرح ـل ــة
الراهنة حساسة جدًا ،تتطلب حساسية
ويقظة وعــزمــا راسـخــا مــن الجميع ،وال
سيما مسؤولي البالد».
ب ـ ـ ـ ـ ــدوره ،أك ـ ـ ــد الـ ــرئ ـ ـيـ ــس روحـ ـ ــانـ ـ ــي فــي
تـ ـ ـغ ـ ــري ـ ــدة ،عـ ـب ــر حـ ـس ــاب ــه عـ ـل ــى م ــوق ــع
«تــوي ـتــر» ،أن «الـنــاخـبــن خـلـقــوا أج ــواء
ج ــدي ــدة» .وأع ــرب روحــانــي عــن تقديره
لـ ـلـ ـمـ ـش ــارک ــة الـ ـحـ ـم ــاسـ ـي ــة وامل ـل ـح ـم ـي ــة
والواعية للشعب في االنتخابات« ،التي
فتحت صفحة ذهبية أخــری في تاريخ
السيادة الشعبية الدينية» ،شاکرًا في
الــوقــت ذات ــه املــرشــد األع ـلــى «ال ــذي دعــا
أب ـنــاء الـشـعــب إلــی مـشــارکــة واس ـعــة في
االنتخابات».
أمــا رفسنجاني ،فقد أك ــد ،فــي تغريدة،
أن «ال أحد يمكنه مقاومة إرادة غالبية
الشعب ،ومن رفضتهم الغالبية عليهم
أن ينسحبوا».
كذلك ،أعرب الحرس الثوري عن تقديره
مل ـشــاركــة ال ـش ـعــب اإلي ــران ــي الـحـمــاسـيــة
والــواس ـعــة فــي االنـتـخــابــات ،مــؤك ـدًا في
بيان أن هذه «امللحمة أثبتت ،مرة أخرى،
الـتــزام جميع اإليــرانـيــن بــأهــداف وقيم
ال ـثــورة اإلســام ـيــة وبيعتهم الــراسـخــة
لقائد ال ـثــورة اإلســامـيــة والجمهورية
اإلسالمية في إيران».
فـ ــي غـ ـض ــون ذل ـ ـ ــك ،أعـ ـل ــن وزي ـ ـ ــر األمـ ــن
محمود علوي ،إلقاء القبض على فريقني
إرهابيني في جنوب شرق وشمال غرب
إي ــران .وقــال إن «أبـنــاء الشعب اإليراني
ف ـ ــي وزارة األمـ ـ ـ ــن أف ـ ـش ـ ـلـ ــوا ع ـم ـل ـي ـتــن
إرهــابـيـتــن ،وقــد تــم إلـقــاء القبض على
ف ــري ــق إره ــاب ــي ي ـضــم  4أش ـخ ــاص قبل
يومني من إجراء االنتخابات».
وأضاف أن «الحالة األولی کانت في يوم
 8شباط الحالي ،أي قبل  18يومًا على
إجراء االنتخابات ،وقد تم القضاء على
الفريق اإلرهابي في املناطق الحدودية
ف ــي ج ـن ــوب شـ ــرق إيـ ـ ـ ــران» .وأشـ ـ ــار إلــى
أن «ه ـ ــذا الـ ـف ــري ــق ک ـ ــان يـ ـن ــوي تـفـجـيــر
قنبلتني يدويتني وکمية من املتفجرات
والصواعق االنفجارية وجهاز التحكم
عن بعد وقنبلة مغناطيسية».
ولفت علوي إلــی أنــه «تــم اکتشاف تيار
إرهابي في شمال غــرب الـبــاد» ،مؤکدًا
أن «إحـ ــدی امل ـج ـمــوعــات اإلره ــاب ـي ــة في
خارج الجمهورية اإلسالمية التي کانت
تنوي التسلل إلی داخل البالد قد تمت
مراقبتها وتــم إلـقــاء القبض علی  4من
عناصرها في يوم  24شباط».
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز)
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◄ وفيات ►
انـتـقـلــت إل ــى رح ـمــة رب ـهــا تعالى
فقيدتنا الغالية املرحومة:
الحاجة دعد فياض

وال ــده ــا :املــرحــوم الـشــاعــر سعيد
فياض
والدتها :املرحومة الحاجة بدرية
فياض
أوالدهـ ـ ـ ــا :ح ـســن ال ـع ـل ــي ،محمد
العلي ،غنوة العلي (زوجة رشيد
جـ ـ ــابـ ـ ــر) ،املـ ـ ـق ـ ــدم وس ـ ـيـ ــم ف ـي ــاض
(ال ـج ـي ــش ال ـل ـب ـنــانــي) وال ــدك ـت ــور
املهندس عطاالله فياض
شقيقاها :املرحوم املحامي طالل
وهالل فياض
ش ـق ـي ـقــات ـهــا :امل ــرح ــوم ــة ال ـحــاجــة
عـفــاف ،املرحومة دالل ،الدكتورة
دنيا طعان ،األستاذة غــادة دخل
الله واألستاذة رندة بشير
ت ـص ــادف ن ـه ــار األربـ ـع ــاء ال ــواق ــع
فيه  2016/3/2ذكرى مرور ثالثة
أيام على وفاتها ،وبهذه املناسبة
ستتلى عــن روحـهــا الـطــاهــرة آي
مــن الــذكــر الحكيم ومجلس عــزاء
فـ ــي ح ـس ـي ـن ـيــة أن ـ ـصـ ــار ال ـس ــاع ــة
الرابعة عصرًا.
تقبل الـتـعــازي فــي مـنــزل العائلة
فــي أنـصــار ـ ـ الطريق الـعــام طيلة
أي ـ ـ ـ ــام األسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوع ،وف ـ ـ ــي بـ ـي ــروت
نهار الجمعة فــي  2016/3/4في
جـمـعـيــة ال ـت ـخ ـصــص وال ـتــوج ـيــه
العلمي ـ ـ الرملة البيضاء ـ ـ قرب
مديرية أمن الدولة من الساعة 3
حتى  6مساء.
اآلس ـ ـفـ ــون :آل فـ ـي ــاض ،آل الـعـلــي
وعموم أهالي أنصار

إلعالناتكم
في صفحة
ّ
المبوب
والوفيات

03/662991
من أي منطقة في
لبنان،
يوميًا من 7:30
لغاية
صباحًا ً
 10:30ليال
نختصر المسافات
ومندوبونا
في خدمتكم
للمتابعة
وتحصيل الفاتورة

