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العبادي: وعد التحرير النهائي..تتمة

مــن جهــة اخــرى اكــد قائــد قــوات النخبــة الثانيــة اللــواء الركــن معــن الســعدي ان قــوات النخبــة التابعــة 
الــى الرتــل الجنوبــي قتلــت 700 ارهابــي مــن »داعش«خــال الصفحــة الثانيــة للعمليــات العســكرية الخاصــة 

بتحريــر الســاحل االيســر لمدينــة الموصــل مركــز محافظــة نينــوى .
وقــال الســعدي  فــي تصريــح لــه  امــس االربعــاء:« ان قــوات جهــاز مكافحــة اإلرهــاب التابعــة الــى الرتــل 
الجنوبــي قتلــت منــذ انطــاق الصفحــة الثانيــة لعمليــات تحريــر الســاحل االيســر لمدينــة الموصــل 700 

ــر«. ــات التحري )داعشــيا (خــال عملي
وأشــار الــى ان القــوات أنجــزت كامــل مهامها العســكرية في الســاحل بعد تكبيد  ارهابيي«داعش«خســائر 

بشــرية وماديــة كبيــرة نتجــت عــن تحريــر 47 حيا في الســاحل االيســر .
مــن جانبــه قــال الناطــق باســم الحشــد الشــعبي احمــد االســدي ان قــوات الحشــد تمســك حاليــا الحــدود 
ــدم  ــدا ع ــة الموصــل، ، مؤك ــى مدين ــم داعــش ال ــدادات تنظي ــع دخــول ام ــن اجــل من ــة-  الســورية م العراقي

الســماح الي قــوة غيــر قانونيــة تمســك المناطــق الحدوديــة.
وقــال االســدي لـ)الجورنــال نيــوز(، ان قــوات الحشــد الشــعبي لــن تســمح الي قــوة غيــر منضبطــة مــن 
ــن  ــكل م ــاي ش ــا ب ــي عمله ــل ف ــورية او التدخ ــة الس ــدود العراقي ــة الح ــي خاص ــور الغرب ــى المح ــرب ال التق
االشــكال “، مبينــا ان ” الحشــد الشــعبي اصبــح لــه قانــون خــاص بــه وجميــع قواتــه تخضــع اوامــر القائــد العــام 

للقــوات المســلحة واي قــوة ال تخضــع لقانونــه فهــي ميليشــيا يجــب فــرض عليهــا القانــون ومحاســبتها”.
واضــاف االســدي ان ” قــوات الحشــد لــن تتخلــى عــن منجزاتهــا العســكرية والتفريــط بهــا حتــى لــو كان 
ــادة العســكرية اناطــت  بضغــط مــن قبــل واشــنطن او غيرهــا مــن القــوى االقليميــة ،” مشــيرا الــى ان ” القي
محــور غربــي الموصــل  والمتمثــل بالحــدود الســورية العراقيــة الــى قــوات الحشــد والتــي اســتطاعت مســك 

االرض ومنــع وصــول امــدادات داعــش الــى الموصــل”.
واوضــح ان ” االوامــر العســكرية واضحــة ولــن تســتطيع واشــنطن مــن التاثيــر وتفضيــل  قــوات علــى اخــرى 

فــي بعــض المناطق”.

الريجاني: ايران وسوريا في خندق..تتمة
وصــرح واليتــي، ان اميــركا كانــت فــي مقدمــة اولئــك الذيــن طالبــوا باســقاط الحكومــة الســورية الشــرعية 

وتنصيــب حكومــة عميلــة فــي دمشــق، واليــوم يــرون بانهــم خســروا عســكريا.
مــن جهتــه أكــد رئيــس وزراء ســوريا عمــاد خميــس إن المبــادرة المتعلقــة بإجتمــاع أســتانه جــاءت كثمــرة 
لجهــود إيــران وروســيا المشــتركة معربــًا عــن أملــه بــأن تصــب نتائــج اإلجتمــاع فــي صالــح الشــعب الســوري.

وخــال لقائــه رئيــس مركــز الدراســات اإلســتراتيجية فــي مجمــع تشــخيص مصلحــة النظــام علــي أكبــر 
واليتــي امــس األربعــاء أعــرب خميــس عــن تعازيــه برحيــل رئيــس مجمــع تشــخيص مصلحــة النظــام آيــة 

اهلل اكبــر هاشــمي رفســنجاني.
وقال: إنني اطمئن الجميع بأننا سنواصل محاربتنا لإلرهاب حتى القضاء عليه بشكل كامل.

»العصيان الثوري« يكتسح غالبية مناطق البحرين ..تتمة
ــاح  ــذي اجت ــوري ال ــان الث ــي العصي ــعة ف ــاركة الواس ــا بالمش ــن غضبه ــة ع ــر األبي ــرت الجماهي ــد عبّ فق
ــرزكان،  ــر، ك ــه، الدي ــر، الدّي ــب، الجفي ــر، دار كلي ــدراز، المعامي ــنابس، ال ــا: الس ــن منه ــق البحري ــم مناط معظ

ــترة. ــورة س ــة الث ــة، وعاصم ــهلة الجنوبيّ ــر، الس ــي، العك ــة، عال مقاب
وفيمــا كانــت الجماهيــر الغاضبــة ترفــع صــور شــهداء الوطــن الثاثــة ســحقت بأقدامهــا اســم الديكتاتــور 

حمــد المشــؤوم وصــوره المنبــوذة.
وحاولــت قــوات آل خليفــة المدججــة بالســاح ومرتزقتهــا وقــات االحتــال الداعمــة لهــا فاشــلة التصــدي 
ــازات  ــة بســاح الشــوزن والغ ــر الغاضب ــوري رغــم اســتهدافها للجماهي ــا الث ــر وقمــع حراكه للغضــب الجماهي

الســامة، حيــث تعــرّض العديــد مــن المتظاهريــن إلصابــات متفاوتــة فــي أجســامهم وإختناقــات حــادة.
ــان  ــن أعدمهــم كي ــة الذي ــن بالشــباب الثاث ــن المعزي ــاء البحري ــر أبن ــواردة أن طوابي ــر ال ــادت التقاري واف
آل خليفــة الدخيــل يــوم األحــد الماضــي، ال تــزال متواصلــة وتمتــد الــى مئــات األمتــار لتقديــم العــزاء لــذوي 

الشــهداء .
وتتوهــم األســرة لخليفيــة الحاكمــة بــأّن تصعيــد القمــع واالرهــاب والعنــف والقبضــة الحديــدة ضــد جماهير 
الشــعب البحرينــي األبــي تحــول دون دون مواصلتــه حراكــه الثــوري وقــد برهنــت مجريــات الثــورة عكــس 

ذلــك تمامًــا.
ــارة  ــع زي ــرة الماحــوز لمن ــى مقب ــا عل ــز الطائفــي البحرينــي، طوق ــوات أمــن نظــام التميي هــذا وفرضــت ق
قبــور المعارضيــن السياســين الشــهداء الثاثــة، الذيــن نفــذ فيهــم النظــام حكــم االعــدام يــوم االحــد الماضــي.

وشــهدت قريــة الســنابس موطــن الشــباب البحرينييــن الثاثــة المعدوميــن، مســيرة احتجاجيــة حاشــدة، 
بعــد انتهــاء اليــوم الثالــث مــن مراســم العــزاء أمــس االربعــاء.

الــى ذلــك حــاول محتجــون بحرينيــون الوصــول الــى دوار اللؤلــؤة فــي تظاهــرات غاضبــة تنيــدا باعــدام 3 
شــبان ابريــاء بحرينييــن رميــا بالرصــاص .

كمــا قامــت الســلطات األمنيــة البحرينيــة بقمــع مســيرة تأبينيــة لشــهداء االعــدام الثاثــة بمنطقــة 
الســنابس، ومنعــت الســلطات األمنيــة إخــوة الشــهيدين عبــاس الســميع وســامي مشــيمع المعتقليــن مــن 

ــا للســماح لهــم بالحضــور. ــم محاميهــم طلب حضــور عــزاء إخوتهــم رغــم تقدي
ــو الحــوض الجــاف عــن الطعــام منــذ 3 ايــام اي منــذ ســماع خبــر إعــدام المعتقليــن  كمــا يضــرب معتقل

ــاس الســميع. ــي الســنكيس وعب ــة ســامي مشــيمع وعل السياســيين الثاث
وكان ائتــاف شــباب ثــورة 14 فبرايــر قــد شــددعلى االســتمراربالعصيان الثــوري بمختلــف أشــكاله،وفاء 
لدمــاء الشــهداء الزكيّــة وتمسّــًكا بالثــأر لهــم مــن الخليفييــن القتلــة. واذاد بصمــود عوائــل الشــهداء ودعــا إلــى 

العصيــان الثــوريّ باألكفــان.
كمــا أطلقــت كافــة التنظيمــات السياســية والثوريــة وعلمــاء البحريــن نــداًء لنصــرة األســرى المحكوميــن 
باإلعــدام عبــر التظاهــر الغاضــب فــي جميــع مــدن وبلــدات البحريــن تحذيــرًا مــن تنفيــذ حكــم اإلعــدام بحــق 

األســرى المحكوميــن ظلمًــا وجــورًا.
مــن جانبــه أعلــن تيــار الوفــاء االســامي المعــارض فــي البحريــن الكفــاح المســلح ضــد نظــام آل خليفــة، 

فيمــا الزالــت التظاهــرات الغاضبــة متواصلــة احتجاجــا علــى اعــدام الشــبان الثاثــة.
وقــال الســيد مرتضــى الســندي المتحــدث باســم التيــار، ان مرحلــة الثــورة الســلمية لــم تجلــب للشــعب 

البحرينــي غيــر االضطهــاد، مؤكــدا أن أنصــاره ســيتواجدون فــي الميــدان وفــي العمــل المســلح.
دوليــًا، طالبــت األمــم المتحــدة فــي بيــان صحافــي البحريــن بالغــاء عقوبــة اإلعــدام نهائيًــا فــي البحريــن؛ 
ــه  ــال »روبــرت كولفيــل« المتحــدث باســم المفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان فــي األمــم المتحــدة، إن وق
ــا بالرصــاص فــي البحريــن يــوم األحــد. الرجــال الثاثــة كانــوا قــد  »صُدِمنــا بخبــر إعــدام ثاثــة رجــال رميً
ــوا بعــد  ــد أدين ــة رجــال شــرطة. لق ــل ثاث ــى مقت ــام 2014 أدى إل ــي الع ــي المنامــة ف ــر ف ــام بتفجي ــوا بالقي ُأدين
ادعــاءات بتعرضهــم للتعذيــب لــإلدالء باعترافــات كاذبــة ولــم يُمنَــح محاموهــم حــق االطــاع علــى األدلــة 

المقدمــة ضدهــم أو اســتجواب شــهود االدعــاء خــال جلســات المحكمــة«.
وأضــاف كولفيــل أن »الطريقــة التــي ُأجِريــت بهــا المحاكمــات أثــارت شــكوًكا جديــة بشــأن حصــول 
المتهميــن علــى محاكمــة عادلــة، وهــو مــا تضمنــه المادتــان 9 و 14 مــن العهــد الدولــي للحقــوق السياســية 

والمدنيــة«.
مــن جانبــه اســتنكر األميــن العــام لاتحــاد العالمــي لعلمــاء المقاومــة الشــيخ ماهــر حمــود جريمــة النظــام 

البحرينــي، معتبــرا انهــا سياســية بامتيــاز هدفهــا اثــارة الفتنــة والمشــاكل فــي البــاد.
وقــال الشــيخ ماهــر حمــود: حــكام البحريــن يبحثــون عــن مشــكلة يبحثــون عــن فتنــة، الهــدف مــن القتــل 

واالعتــداء هــو سياســي.
شــخصيات عربيــة اســتنكرت إعــدام النظــام البحرينــي للشــبان الثاثــة، فيمــا دانــت قيــادات فــي المقاومة 
الفلســطينية مــا جــرى فــي البحريــن، مشــددة ان هــذه االجــراءات مــن أجــل صــرف نظــر البحرينييــن عــن 

القضيــة الفلســطينية، وداعيــة الــى انهــاء األزمــة بالحــوار .
ــة  ــت )الخارجي ــن، قال ــة معتقلي ــة لثاث ــدام الســلطات البحريني ــن إع ــا م ــن قلقه ــركا ع ــرت أمي ــذا وعب ه

األميركيــة( أن اعترافاتهــم انتزعــت تحــت اإلكــراه، إال أنهــا لــم تــدن أو تســتنكر عمليــة اإلعــدام.
وفــي مؤتمــر صحفــي عقــده المتحــدث باســم الخارجيــة األميركيــة جــون كيربــي ، قــال »اطلعنــا علــى 
ــاة  ــف ضــد الشــرطة، أودت بحي ــال عن ــوا بأعم ــة أشــخاص، أدين ــا لثاث ــة إعدامه ــة البحريني إعــان الحكوم

ــة )العنــف ضــد الشــرطة(. ــة الحــال وتســتحق اإلدان ــة بطبيع ــات مدان ــة عســكريين، وهــي عملي ثاث

الخميس  20 ربيع الثاني، 1438 هـ ق  30 دي 1395 هـ ش،  19 كانون الثاني 2017مالعدد )9485( السنة السابعة والثاثون

االتحاد االوروبي: التبادل التجاري..تتمة
 وإيــران اآلن مجموعــة متنوعــة مــن القضايــا مثــل االقتصــاد، وحمايــة البيئــة والهجــرة والثقافــة - والقائمــة 

تطول.
وتزامنــا مــع الذكــرى الســنوية للتوقيــع علــى االتفــاق النــووي الغــي االتحــاد األوروبــي الحظــر عــن عــدد 

مــن الشــركات االيرانيــة التــي لهــا عاقــة بصناعــة النفــط االيرانيــة.
وقــرر االتحــاد األوروبــي الغــاء الحظــر عــن اربــع شــركات ايرانيــة مهمــة، وهــي شــركة اســتثمار صنــدوق 
ــارس  ــارس )POMC(، وشــركة بتروب ــات اســتثمار بتروب ــط، وشــركة ادارة وعملي ــة النف ــن لصناع المتقاعدي

ــة. للهندســة والمصــادر )PRE( وشــركة الغــاز الطبيعــي الســائل االيراني
وتحظــى شــركة اســتثمار صنــدوق المتقاعديــن لصناعــة النفــط التــي الغــي االتحــاد الحظــر عنهــا بأهميــة 
ــل واســتثمار  ــي تموي ــا تنشــط ف ــك ألنه ــا، وذل ــي الغــي االتحــاد الحظــر عنه ــر مــن ســائر الشــركات الت أكب

الصناعــات النفطيــة.
وباالضافــة الــى ســهولة التمويــل واالســتثمار فــي صناعــة النفــط بعــد الغــاء الحظــر عــن هــذه الشــركة فــان 

االســتثمار األجنبــي فــي صناعــة النفــط االيرانيــة يجــري عبــر هــذه الشــركة.
ــذ عــام 2012، وادرج هــذه الشــركات  ــة من ــى الشــركات االيراني ــي بفــرض الحظــر عل ــدأ االتحــاد األوروب وب

فــي قائمــة حظــره.

الرئيس روحاني: األعداء لم يتصوروا..تتمة
ــا  ــى اراضيه ــن واالســتقرار ال ــادة االم ــادرات الع ــة المب ــب ســوريا بكاف ــى ترحي ــا شــدد خميــس عل وفيم
ــذا الحــوار عــن حــل  ــان يتمخــص ه ــه ب ــن امل ــرب ع ــى نتيجــة، اع وتوصــل الحــوار الســوري- الســوري ال

ــي. ــق النصــر الحقيق ــد لتحقي ــن ويمه ــى االرهابيي ــى ســوريا ويقضــي عل ــن ال ــادة االم ــي اع يســهم ف
ــي  ــن والســام ف ــي ارســاء االم ــارز ف ــا الب ــران ودوره ــي اي ــة االســامية ف ــة الجمهوري ــى اهمي واشــار ال

ــاالت. ــتى المج ــي ش ــن ف ــن البلدي ــتراتيجية بي ــات االس ــد العاق ــرورة توطي ــى ض ــدا عل ــة مؤك المنطق
ــن ومشــاركة القطــاع الخــاص  ــن البلدي ــاون بي ــة المشــتركة للتع ــل اللجن ــى تفعي ــس ال ــا خمي ــا دع كم

ــي ســوريا. ــف المشــاريع ف ــي مختل ــي ف االيران

حماس: ايران الداعم الوحيد للقضية..تتمة
 ال يمكن ان يكون منصفين بشان حقوق الشعب الفلسطيني .

واضــاف القدومــي فــي تصريحــات لــه علــى اعتــاب يــوم 18 كانــون الثانــي ذكــرى النصــر فــي غــزة، انــه مــن 
هــذا المنطلــق علينــا ان نبحــث عــن آليــات لتســوية ازمــات المنطقــة بالتزامــن مــع االســتمرار فــي المصالحــة 

الوطنيــة .
واشــاد بالعمليــة االستشــهادية التــي قــام بهــا شــاب فلســطيني اعــزل ضــد الجنــود الصهاينــة المدججيــن 
بالســاح وتعرضــه لـــ 25 رصاصــة وقــال : ان هــذا االمــر مؤشــر علــى يــأس وهلــع الكيــان الصهيونــي مــن جهــاد 

الفلسطينيين.
وتابع قائا : ان الخيار الوحيد للنضال يتمثل في المقاومة التي تشكل االنتفاضة ابرز نماذجها.

واعلــن القدومــي معارضــة حركــة حمــاس لمشــروع الدولتيــن فــي فلســطين مؤكــدا بالقــول:  اننــا وعلــى 
ــطين  ــدا بفلس ــل اب ــن نقب ــطين ول ــد فلس ــة نري ــل مقاوم ــا وفصائ ــبانا واحزاب ــيبا وش ــتويات ش ــع المس جمي

مقســمة .

القوات اليمنية المشتركة تكبد قوات آل سعود في جيزان..تتمة
اســتهدفت مدينــة الربوعــة فــي عســير. كذلــك اســتهدف الجيــش اليمنــي واللجــان تحصينــات الجنــود 

الســعوديين فــي رقابــة الحمــر بنجــران الســعوديتين.
جــاء ذلــك ردًا علــى غــارات العــدوان الســعودي االميركــي الغاشــم علــى منــزل أحــد المواطنيــن فــي صعــدة 
بــوادي الجبــل فــي مديريــة باقــم. كمــا اســتهدف مرتزقــة آل ســعود بالصواريــخ  منــازل ومــزارع المواطنيــن فــي 

مديريــة صــرواح بمــأرب، أدت الــى استشــهاد واصابــة العديــد مــن االبريــاء غالبيتهــم مــن األطفــال والنســاء .
وفــي صعــدة شــنّت مقاتــات التحالــف الســعودي 20 غــارة جويــة علــى مناطــق متفرقــة فــي مديريتــي 
شــدا والظاهــر، وذلــك بالتزامــن مــع قصــف صاروخــي ســعودي علــى مديريــة راِزح. يأتــي ذلــك بعــد ســاعات 
مــن استشــهاد 7 مدنييــن بينهــم 3 أطفــال و3 نســاء بغــارة جويــة للتحالــف الســعودي اســتهدفت منزلهــم 

فــي منطقــة مــران بمديريــة حيــدان جنوبــي غــرب المحافظــة شــمال اليمــن. 
وفــي عمليــة نوعيــة نفذتهــا القــوات اليمنيــة المشــتركة الجيــش اليمنــي واللجــان عمليــة نوعيــة فــي 
مديريــة مقبنــة بتعــز حيــث تــم تأميــن حصــن حــراز وتــال مرضحــة، وافــاد مصــدر عســكري للمســيرة عــن 

ســقوط  قتلــى وجرحــى فــي صفــوف المرتزقــة خــال العمليــة .
الــى ذلــك جــرى كســر محــاوالت تقــدم لمرتزقــة العــدوان باتجــاه التبــة الســوداء واالربعيــن فــي منطقــة 

عصيفــرة بتعــز.
وقــال مصــدر عســكري يمنــي لصحيفتنــا عــن مصــرع 37 مرتزقــا وجــرح 23 آخريــن خــال زحوفــات 
ــت  ــرة وقع ــات كبي ــال: ان خاف ــة عســيان شــبوة؛ وق ــع أخــرى بمديري ــم ومواق ــرة باتجــاه الســاق والعل كبي
بيــن المرتزقــة جــراء خســائرهم، وان قيــادة العــدوان تحمــل المدعــو مســفر الحارثــي المعيــن كقائــد للــواء 

19 المســؤولية.
ــة المشــتركة مــن اســتعادة الســيطرة علــى حصــن حــراز وتــال مرضحــة فــي  وتمكنــت القــوات اليمني
ــه  ــد رب ــوات عب ــع ق ــة اســتمرت لســاعات م ــارك عنيف ــد مع ــك بع ــز، وذل ــي محافظــة تع ــة غرب ــة مْقبن مديري

ــف الســعودي. ــادي المســنودة بالتحال منصــور ه
مصــدر عســكري يمنــي يفيــد بمقتــل قائــد اللــواء 310 الموالــي لقــوات هــادي العميــد محمــد الســودي مــع 
35 مــن جنــوده. بعــد أن تمكنــت مــن اســتعادة الســيطرة علــى حصــن حــراز وتــال مرضحــة فــي مديريــة 
مْقبنــة غربــي محافظــة تعــز، وذلــك بعــد معــارك عنيفــة اســتمرت لســاعات مــع قــوات الرئيــس عبــد ربــه 
ــان  ــش واللج ــذ الجي ــن تنفي ــاعات م ــد س ــك بع ــي ذل ــعودي. يأت ــف الس ــنودة بالتحال ــادي المس ــور ه منص
هجومــًا مباغتــًا علــى قــوات هــادي بالقــرب مــن مفــرق العمــري، مــا أدى إلــى مقتــل وجــرح العشــرات منهــم 

وتدميــر آليــة عســكرية لهــم.
وقتــل عــدد مــن مرتزقــة الســعودية وأصيــب آخــرون، بقصــف صاروخــي مــن قبــل الجيــش اليمنــي 

واللجــان الشــعبية فــي تبــة المركــزي قبالــة منفــذ الطــوال الحــدودي بمنطقــة جيــزان.
ويعتمــد الجيــش الســعودي منــذ عــدة أشــهر علــى مجاميــع مــن المرتزقــة الذيــن تــم تجنيدهــم 

واســتقدامهم مــن المحافظــات اليمنيــة الجنوبيــة وعــدد مــن المحافظــات األخــرى.
ومنــذ اســتقدام الجيــش الســعودي للمرتزقــة إلــى جيــزان ونجــران، لقــي المئــات منهــم مصرعهــم 
وأصيــب عــدد أكبــر مــن ذلــك فــي عمليــات متنوعــة للجيــش اليمنــي واللجــان الشــعبية والتــي وثقهــا اإلعــام 

الحربــي فــي كل مــرة.
وفــي محافظــة البيضــاء، قتــل وجــرح العشــرات مــن قــوات هــادي وعناصــر تنظيــم القاعــدة خــال تصــدي 
الجيــش واللجــان لمحاولــة تقدمهــم باتجــاه مديريــة ذي ناعِــم المحاذيــة لمحافظــة لحــج جنوبــي المحافظــة 

وســط اليمــن.

اوباما يحذر ترامب من مغبة الغاء..تتمة
الدولــي باإلجمــاع وحصــل علــى دعــم أكثــر مــن 100 دولــة فــي أنحــاء العالــم، بينمــا عارضتــه »اســرائيل« 

والســعودية.
وانتقــد ترامــب مــرارا االتفــاق النــووي مــع ايــران واســتمر فــي انتقــاده فــي مقابلــة يــوم االحــد مــع صحيفتــي 
»التايمــز« و«بيلــد« االلمانيــة، وقــال »انــا لســت ســعيدا باالتفــاق االيرانــي، اعتقــد انــه واحــد مــن اســوأ 
االتفاقيــات علــى االطــاق«، اال انــه رفــض القــول مــا اذا كان يعتــزم »اعــادة التفــاوض« علــى االتفــاق، كمــا اكــد 

مــرارا خــال حملتــه االنتخابيــة.

الرئيس بري: لتلتزم الحكومة بوضع..تتمة
مــن حــول الموقــف االخيــر لجنبــاط الــى »حائــط مبكــى« لتبريــر تمســكه الضمنــي بالســتين واعاقتــه 

التوصــل لقانــون جديــد. 
وفيمــا يتعلــق فــي جلســة مجلــس النــواب قــال بــري: لقــد وضعنــا كل المشــاريع الجاهــزة الحاضــرة علــى 
جــدول األعمــال التــي تصــل الــى 75 مشــروعًا واقتراحــًا وسندرســها فــي اليوميــن نهــارًا ومســاء القرارهــا، واذا 

اســتلزم األمــر جلســات اخــرى فســأدعو اليهــا مــن أجــل البــت بهــا كلهــا.

معاريف: إغتيال مغنية تم بتنسيق..تتمة
والموساد في عملية مشتركة إلغتيال المسؤول الكبير في حزب اهلل عماد مغنية.

وأشــار »ملمــان« إلــى »أنــه يوجــد بيــن هذيــن الجهازيــن إتفاقــات تعــاون لســنوات طويلــة شــملت 
عمليــات مشــتركة مــن تبــادل المعلومــات والتحقيقــات، خاصــة فيمــا يتعلــق بمكافحــة اإلرهــاب«، علــى حــد 

ــى للـــ CIA مــع الموســاد«. ــال األول ــة اإلغتي ــة كانــت عملي ــى »أن هــذه العملي ــًا ال ــره، الفت تعبي
ــي كان  ــن والت ــكا الجهازي ــات المشــتركة ل ــا العملي ــا« إزدادت أيضً ــرة »أوبام ــي فت ــه »ف ــع ملمــان أن وتاب
هدفهــا إحبــاط وضــرب البرنامــج النــووي اإليرانــي«، منوِّهــًا »أنــه فــي فتــرة أوبامــا تحسّــنت أيضًــا العاقــة 
بيــن الجيــش االســرائيلي والجيــش األميركــي عبــر إقامــة تدريبــات مشــتركة ومنــاورات بيــن ســاحي الجــو 

والوحــدات الخاصــة ومنظومــات »الدفــاع« الجــوي وغيرهــا«.

ظريف: نسعى لتظافر الجهود النجاح الحوار..تتمة
فيمــا اســتطاع التعــاون الثاثــي بيــن ايــران وروســيا وتركيــا ان يحقــق نتائــج ملموســة خــال االشــهر 
ــى نجــاح  ــا ال ــار؛ متطلع ــذي تمثــل احــد نماذجــه فــي وقــف اطــاق الن ــد؛ وال ــة فــي هــذا البل ــة الماضي الثاث

ــد. ــي هــذا البل ــة الســورية والمعارضــة المســلحة ف ــن الحكوم المفاوضــات الســورية - الســورية بي
ــدى  ــي منت ــاء للمشــاركة ف ــل الثاث ــخ منتصــف لي ــد وصــل العاصمــة السويســرية زيوري وكان ظريــف ق
االقتصــاد العالمــي فــي دافــوس، وحضــر فــي اول برنــاج زيارتــه، االجتمــاع الخــاص بســوريا الــذي عقــد أمــس 

االربعــاء فــي مدينــة دافــوس السويســرية. 

معارضون سوريون يجتمعون في "إسرائيل"!
وكاالت:- شــارك ممّثلــون عــن المعارضــة والمجموعــات المســلحة الســورية الثاثــاء فــي نــدوة لمعهــد 

“ترومــان” اإلســرائيلي لألبحــاث التابــع للجامعــة العبريــة فــي القــدس المحتلــة.
وذكــرت اإلذاعــة أن القيــادي الســوري المعــارض فهــد المصــري شــارك فــي المؤتمــر ووجــه رســالة عبــر 
الفيديــو إلــى اإلســرائيليين عــرض فيهــا “خارطــة طريــق” للســام بيــن ســوريا و "إســرائيل" بحســب قولــه.
وخــال النــدوة احتــجّ طــّاب فلســطينيون داخــل القاعــة علــى كام المشــاركين الســوريين المعارضيــن، 
ووجهــوا هتافــات أثنــاء تحــدث عصــام زيتــون والــذي عــرف عــن نفســه أنــه ممثــل للجيــش الحــر، وقــال لــه 

أحدهــم “الجــوالن الســوري محتــل منــذ عــام 1967، أنــت خائــن ومتآمــر”.
وراى ســيروان كاجــو، وهــو ســوري كــردي مشــارك فــي النــدوة، أن الفدراليــة فــي ســوريا هــي الســبيل 
الوحيــد إلعطــاء مجــال لــكل فئــة مــن فئــات المجتمــع الســوري المتنــوع إليصــال صوتهــا، محــذرا مــن اّن حــزب 
ــرًا أّن هــذا األمــر  ــر، معتب ــرة أكب ــذي تعــزز وضعــه مــن خــال الحــرب الســورية، اكتســب خب اهلل اللبنانــي ال

يشــكل خطــرًا علــى ســوريا و"إســرائيل" والديناميكيــات اإلقليميــة.
ــوا لــه “عِــش فــي ســوريا يومــًا واحــداً، عِــش  وكان لكاجــو نصيبــه مــن هتافــات المحتجيــن حيــث قال
فــي غــزة يومــًا واحــداً، اختبــر العيــش تحــت االحتــال”، واســتمرّت الهتافــات المنــددة بمشــاركة المعارضيــن 

الســوريين دقائــق طويلــة قبــل أن يتــم إخــراج الطــاب مــن القاعــة.
وكان المعهــد قــد أعلــن عــن تنظيــم النــدوة قبــل شــهر تقريبــًا وقــال إّن ممثليــن عــن المعارضــة الســورية 
ــع "إســرائيل"  ــة م ــي ســوريا والعاق ــات الحــرب ف ــور اإلســرائيلي عــن مجري سيشــاركون ليشــرحوا للجمه

وقضيــة الاجئيــن.
وأشــار بيــان صــادر عــن المعهــد حينهــا إلــى أنــه ســيتخلل الحــدث بــث مباشــر مــن األراضــي الســورية 
ومــن أماكــن المواجهــات العســكرية فيهــا، مــع قــادة ومقاتليــن ميدانييــن مــن الجماعــات المســّلحة، الذيــن 

ســيتحدثون مباشــرة مــع الجمهــور والمشــاركين فــي المؤتمــر.
ونــوّه البيــان إلــى أن هــذه النــدوة تأتــي بعــد زيــارات قــام بهــا مســؤولون مــن المعارضــة الســورية إلــى 
"إســرائيل" للمشــاركة فــي مؤتمــرات أو إجــراء لقــاءات مــع مســؤولين إســرائيليين، إاّل إنهــا  هــذه المــرة تأتــي 

بمشــاركة مقاتليــن مــن الجماعــات المســلحة.

أنور عشقي: الرياض وقعت "تيران وصنافير" وما يحدث 
بمصر خالفات داخلية!

وكاالت:- علــق عضــو مجلــس الشــورى الســعودي الســابق، رئيــس مركــز الدراســات بجــدة، أنــور عشــقي، 
علــى حكــم المحكمــة اإلداريــة العليــا بمصريــة جزيرتــي تيــران وصنافيــر، قائــا: "إن المملكــة الســعودية لــن 
ــرا، وان  ــر كثي ــر األم ــاء، إال إذا تعث ــق باألصدق ــور تتعل ــأي أم ــة ب ــة الدولي ــي والمحكم ــى القضــاء الدول تلجــأ إل

نظامــه يلتــزم الصمــت فــي تلــك القضيــة".
ــة وأن النظــام المصــري يرتــب أوضاعــه،  ــة مصري ــة داخلي ــر القضي ــى أن المملكــة تعتب واشــار عشــقي إل

ــة. ــي األمــور الداخلي والســعودية ال تحــب أن تتدخــل ف
وأضــاف، خــال مداخلــة هاتفيــة مــع اإلعاميــة لبنــى عســل لبرنامــج "الحيــاة اليــوم" المــذاع علــى فضائيــة 
ــة وبعــض  ــد بالنســبة لمصــر والســعودية، واألمــر معقــد بيــن الحكومــة المصري ــم تتعق ــاة، أن األمــور ل الحي
ــد  ــي بع ــن الحــدود، وترســيم الحــدود يأت ــاق لتعيي ــت االتف ــة وقع ــى أن المملك ــًا إل ــة، الفت ــات القضائي الجه
تعييــن الحــدود، والمملكــة وقعــت مــع القيــادة فــي مصــر، وبعدهــا حدثــت مشــكلة فــي الداخــل وأعتقــد أنهــا 

تصفيــة حســابات داخليــة.
ــل  ــه، وقب ــت علي ــذي وقع ــاق ال ــي مصــر تحمــي االتف ــادة السياســية ف ــى أن القي وأشــار عضــو الشــورى الســابق إل
االتفــاق كل دولــة تقــدم مــا لديهــا مــن وثائــق بنــاء علــى مــا هــو معــروف دوليــا، مشــيراً إلــى أن مــا يحــدث ال يزيــد التوتــر، 
ومــا يحــدث بيــن مصــر والســعودية اختــاف بوجهــات النظــر، والقضيــة قضيــة حــدود مائيــة دوليــة وليســت جزيرتيــن.

وأوضــح أنــور عشــقي أن المملكــة العربيــة الســعودية تنظــر إلــى قضيــة تيــران وصنافيــر علــى أنهــا قضيــة 
داخليــة مصريــة وليــس لهــا دخــل فيهــا مــن هــذا الجانــب.

وأضــاف عشــقي أن الســعوديه قــد تلجــأ للتحكيــم الدولــي فــي قضيــة تيــران وصنافيــر إذا أصــرت مصــر 
علــى أن الجزيرتيــن مصريتــان، الفتــًا إلــى أنــه ال يمكــن للملكــة ان تقبــل علــى تلــك االتفاقيــة إذا لــم تكــن 

لديهــا وثائــق دامغــه تثبــت أن الجزيرتيــن ســعوديتين.

األمين العام لألمم المتحدة يحذّر من تزايد جرائم 
الكراهية ضد المسلمين

وكاالت:- حــّذر األميــن العــام لألمــم المتحــدة، أنطونيــو غوتيريــش يــوم الثاثــاء، مــن أن جرائــم الكراهيــة 
ضــد المســلمين آخــذة فــي االزديــاد، داعيًــا إلــى الوقــوف فــي وجــه التعصــب والتمييــز العنصــري.

جــاء ذلــك فــي رســالة عبــر دائــرة تلفزيونيــة مغلقــة افتتــح بهــا األميــن العــام، يــوم الثاثــاء، فعاليــة 
ــس االقتصــادي  ــة المجل ــي غرف ــم، ف ــز ضــد المســلمين وكراهيته ــة المســتوى بشــأن مكافحــة التميي رفيع

واالجتماعــي مــن مبنــى المؤتمــرات لألمــم المتحــدة.
وقــال غوتيريــش فــي الرســالة إن "جرائــم الكراهيــة ضــد المســلمين وغيرهــا مــن أشــكال التعصــب آخــذة 

فــي االزديــاد، والشــيء نفســه ينطبــق علــى كراهيــة األجانــب والعنصريــة ومعــاداة الســامية".
وأضــاف أن "التمييــز ينتقــص منــا جميعــا، فهــو يمنــع النــاس والمجتمعــات مــن تحقيــق كامــل طاقاتهــم"، 
مستشــهدًا بمــا ورد فــي القــرآن الكريــم فــي ســورة الحجــرات "وَجَعَْلنَاُكــمْ شُــعُوبًا وََقبَائِــَل لِتَعَارَُفــوا".
واختتــم األميــن العــام بالقــول إن األمــم المتحــدة تقــوم بجهــد يرمــي إلــى تعزيــز االحتــرام واألمــان 

ــا". ــا مع ــة "كلن ــن حمل ــع، ضم ــة للجمي والكرام
وحث على تشييد الجسور والعمل معا من أجل تحويل الخوف إلى أمل.

ــرة،  ــة األخي ــى المســلمين وترهيبهــم، ارتفعــت بشــكل ملحــوظ فــي اآلون ــداء عل يذكــر أن حــاالت االعت
وأصبحــت أكثــر شــيوعًا خــال الحملــة االنتخابيــة لدونالــد ترامــب، الرئيــس األميركــي المنتخــب، الــذي دعــا 

إلــى فــرض حظــر علــى هجــرة المســلمين إلــى الواليــات المتحــدة.
وفــي نوفمبر/تشــرين الثانــي الماضــي، كشــف مكتــب التحقيقــات الفيدرالــي "أف بــي آي"، إن الهجمــات 

ضــد المســلمين األميركييــن شــهدت ارتفاعــا مفاجئــا خــال عــام 2016.
وأوضــح المكتــب أنــه تــم تســجيل 12 حالــة اعتــداء متعلقــة بجرائــم الكراهيــة فــي عــام 2015، بينمــا ارتفعــت 

بشــكل محلــوظ فــي العــام 2016، لتصــل إلــى 25 حالــة.


