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األمن النيابية: دماء العراقيين التباع وال يمكن..تتمة
 ديالــى وصــالح الديــن وكركــوك وجبــال حمريــن وأطــراف الطــوز فضــاًل عــن مجاميــع انفصالية 
اخــرى. وأضــاف جعفــر ان تحــركات عناصــر المجاميــع االرهابيــة تكــون تحــت مــرأى مــا يســمى 
بالتحالــف الدولــي مــا يثيــر عالمــات اســتغراب ، ودعــا جعفــر الحكومــة الــى اعــادة انتشــار القــوات 
االمنيــة ومالحقــة فلــول التنظيــم اإلرهابــي فــي تلــك المناطــق وانهــاء تواجدهــم لمنــع حــدوث 

عمليــات إرهابيــة مماثلــة العتــداء الســعدونية فــي الحويجــة.
مــن جانــب اخــر أفــاد مصــدر أمنــي بــان القــوات األمنيــة نفــذت حملــة دهــم وتفتيــش عــن 
مطلوبيــن وعناصــر فــي خاليــا داعــش اإلرهابــي فــي أحيــاء مدينــة الفلوجــة بمحافظــة األنبــار .

ــه امــس االحــد :  » ان قــوات مــن الجيــش العراقــي  ــال المصــدر فــي حديــث صحفــي ل وق
وقــوات مــن الــرد الســريع شــرعت صبــاح االحــد بتنفيــذ حملــة أمنيــة تضمنــت مداهمــة وتفتيــش 

بعــض المنــازل التــي يختبــئ بهــا عناصــر ينتمــون إلــى داعــش اإلرهابــي ».
وأضــاف :« ان الحملــة شــملت االنتشــار األمنــي فــي حــي الجــوالن والحــي العســكري وســط 
مدينــة الفلوجــة حيــث نفــذت القــوات األمنيــة حمــالت تفتيــش بنــاًء علــى معلومــات اســتخبارية 
دقيقــة عــن تواجــد بعــض اإلرهابييــن يختبئــون فــي المنــازل وكانــت قــد صــدرت بحقهــم 

مذكــرات قبــض بعضهــا ضمــن المــادة الرابعــة لإلرهــاب ».
*صحيفة: الحكومة العراقية قررت سحب األسلحة األميركية من الحشد الشعبي؟!

بــدوره كشــف النائــب عــن محافظــة صــالح الديــن جاســم محمــد جعفــر عــن انتشــار نحــو 
ألفــي إرهابــي مــن داعــش فــي المثلــث الرابــط بيــن محافظــات ديالــى وصــالح الديــن وكركــوك 
وجبــال حمريــن وأطــراف الطــوز فضــاًل عــن مجاميــع انفصاليــة اخــرى. وأضــاف جعفــر ان تحــركات 
عناصــر المجاميــع االرهابيــة تكــون تحــت مــرأى مــا يســمى بالتحالــف الدولــي مــا يثيــر عالمــات 
اســتغراب ، ودعــا جعفــر الحكومــة الــى اعــادة انتشــار القــوات االمنيــة ومالحقــة فلــول التنظيــم 
اإلرهابــي فــي تلــك المناطــق وانهــاء تواجدهــم لمنــع حــدوث عمليــات إرهابيــة مماثلــة العتــداء 

الســعدونية فــي الحويجــة.
مــن جانــب اخــر كشــف موقــع نيــوز كــوم اي يــو االســترالي امــس ،االحــد، عــن زيــارة ســرية 
قــام بهــا القائــد العــام للقــوات االســترالية الســير بيتــر كوســغروف الــى بغــداد ، مبينــًا أن القــوات 

االســترالية باقيــة فــي العــراق وبطلــب امريكــي.
ــا او مخططــا الســتراليا  ــن متوقع ــم يك ــه “ل ــر, عــن كوســغروف قول ــي تقري ــع ف ــر الموق وذك
ــا مــع  ــزام اســتراليا باتفاقياته ــا عــن الت ــة الشــرق االوســط معرب ــة  فــي منطق ــاء لمــدة طويل البق

ــراق “. ــي الع ــكري ف ــا العس ــوص تواجده ــنطن بخص واش
واضــاف مــن “المتوقــع ان تقــوم الحكومــة االســترالية بالدفــع مــن أجــل البقــاء لمــدة اطــول فــي 

العــراق بنــاء علــى طلــب الواليــات المتحــدة”.
يذكــر ان لــدى اســتراليا حوالــي 300 عســكري الــى جانــب 108 عســكريين مــن نيوزلنــدا  فــي 

معســكر التاجــي فــي مهمــة لتدريــب القــوات العراقيــة.
ويثيــر ملــف التدريــب الــذي تقــوم بــه القــوات االجنبيــة وبقيــادة امريكيــة فــي العــراق الــرأي 
العــام الشــعبي وخاصــة بعــد انتهــاء صفحــة داعــش ، والســيما ان ملــف التدريــب يكلــف الدولــة 
مبالــغ ماليــة كبيــرة فــي ضــل انخفــاض اســعار النفــط والتقشــف ،فضــال عــن كونــه ذريعــة للتواجــد 
العســكري الدائــم بحجــج واهيــة لتحقيــق اهــداف خبيثــة  فــي المنطقــة  ، وخاصــة بعــد اكتســاب 
ــن داعــش  ــة م ــدن المغتصب ــر الم ــاء تحري ــة واســعة اثن ــة وميداني ــرات قتالي ــة خب ــا االمني قواتن

االجرامــي .  

الجهاد االسالمي: تصريحات المبعوث االممي..تتمة
وأعلــن رؤســاء الكنائــس المســيحية فــي القــدس االحتجــاج علــى خطــط اللجنــة الوزاريــة 
لمناقشــة مشــروع قانــون يســمح للدولــة بمصــادرة األراضــي فــي القــدس التــي باعتهــا الكنائــس 

األرثوذكســية والكنيســة الرومانيــة الكاثوليكيــة منــذ العــام 2010.
كمــا احتجــت الكنائــس علــى سياســة بلديــة القــدس الجديــدة بشــأن دفــع الضرائــب البلديــة 

للممتلكات الكانيســية.
ــي  ــي المســيحي ف ــع الوطن ــس التجم ــدس عــن رئي ــي الق ــت مراســلتنا ف ــا نقل ــن جهته م
القــدس دميتــري دليانــي وصفــه إغــالق الكنيســة بأنــه إجــراء تاريخــي لــم يســبق اتخــاذه منــذ 

ــة الالحــرب. مئــات الســنوات فــي حال
الــوزراء  أمــام منــزل رئيــس  للكنيســة أن يحتجــوا  الوافديــن  الحجــاج  أن علــى  أضــاف 

اإلســرائيلي.

مصدر مسؤول: الدول االسالمية تقع..تتمة
وبــدأت امــس األحــد أعمــال االجتمــاع االقليمــي لرؤســاء الطــب الشــرعي بمشــاركة 15 دولــة 

اســالمية فــي طهــران.
واإلجتمــاع ســيُقام لثالثــة أيّــام مــن 25 حتــى 27 شــباط يحضــره رؤســاء الطــب العدلــي مــن 
ــا  ــان وليبي ــراق واالردن ولبن ــة آذربيجــان وبنغــالدش ومصــر واندونيســيا والع ــر وجمهوري الجزائ
وباكســتان وفلســطين وســوريا وتركيــا وتركمنســتان، يناقشــون خاللــه ســبل العمــل المشــترك 
وتنميــة التعــاون التعليمــي والتنفيــذي واألبحــاث وضــرورة تشــكيل منظمــة طــب شــرعية موحــدة 

للــدول االســالمية كمــا ألقــوا كلمــة عــن طبيعــة عمــل الطــب الشــرعي فــي بلدانهــم.

حرس الثورة: حظر حزب الله والنجباء..تتمة
وأضــاف: ان هكــذا اجــراءات ناجمــة مــن السياســة العامــة للواليــات المتحــدة، التــي تنظــر الــى 

المقاومــة والديمقراطيــة والقضايــا العالميــة مــن منظــار وزاويــة المصالــح االميركية والرأســماليين.
ــي  ــر ف ــزدوج عــن منظمــات التحري ــف م ــه تعري ــركا لدي ــي امي وصــرح: ان النظــام الحاكــم ف
العالــم، فــكل منظمــة تواكــب واشــنطن وتتقبــل هيمنــة البيــت االبيــض، يقــدم االميــركان لهــا 
المســاعدة، وفــي المقابــل اذا رفضــت بعــض الفصائــل الهيمنــة االميركيــة، فإنهــا تتعامــل هكــذا 

ــة االرهــاب(. ــا )الحظــر والضغــوط بذريع معه

جهانغيري: تطوير سواحل مكران..تتمة
ــة الحــال  ــد وبطبيع ــى باكســتان والهن ــاز ال ــوب الغ ــود لمــد انب ــذل الجه ــا نب ــال، انن ــد قائ واك
يتــم توســيع شــبكة الغــاز فــي البــالد ايضــا خاصــة فــي ســواحل مكــران )مــن مضيــق هرمــز الــى 

الحــدود الباكســتانية(.
واشــار الــى توفيــر مصــادر اجنبيــة لتنميــة ســواحل مكــران وقــال، لقــد توصلنــا الــى ســقف 
ــة 10  ــة( بقيم ــارف )الصيني ــض المص ــع بع ــود م ــرام عق ــم اب ــن وت ــع الصي ــات م ــن االتفاق ــال م ع

ــن دون ســقف محــدد. ــع مصــارف اخــرى م ــا م ــا اتفقن ــارات دوالر كم ملي
ــر حاتمــي، ان ســواحل  ــد امي ــاع واســناد القــوات المســلحة العمي ــر الدف ــال وزي ــه ق مــن جهت
مكــران منطقــة آمنــة لالســتثمار وتواجــد القــوات المســلحة فــي هــذه المنطقــة يمنحهــا المزيــد 

مــن األمــن ليعمــل جميــع المســتثمرين بنشــاطاتهم فــي اجــواء آمنــة.
وأكد وزير الدفاع، ان سواحل مكران تعتبر كنزًا وهي تتمتع بطاقات وفرص متنوعة.

باقري: محاربة االرهاب مستمرة وسيتم..تتمة
 والــدول الصديقــة لهــا والمعارضيــن لإلرهابييــن ومــن ضمنهــم إيــران وروســيا فقــد تــم تعديل 
هــذا القــرار قليــال؛ مضيفــا : ستســتمر مواجهــة اإلرهابييــن مثــل جبهــة النصــرة. لقــد تــم األخــذ 
بعيــن االعتبــار عــددا مــن األمــور لكــي يتمّكــن أهالــي هــذه المناطــق مــن االســتمرار بحياتهــم 
اليوميــة، لكــن األمــر لــم يســتمر بنحــو يتيــح فرصــة البقــاء لجبهــة اإلرهــاب؛ وفــي غضــون األشــهر 

المقبلــة ســيتم تطهيــر ســوريا بالكامــل«.
ــذا  ــول: نحــن ســنلتزم به ــى الق ــوات المســلحة ال ــة األركان العامــة للق وخلــص رئيــس هيئ
القــرار، وســوريا ســتلتزم أيضــا؛ بعــض المناطــق فــي أطــرف دمشــق تخضــع لســيطرة االرهابييــن 

وال تخضــع لوقــف إطــالق النــار، عمليــات تطهيــر هــذه المناطــق مــن اإلرهــاب ستســتمر.
وقــال: القــوى االســتكبارية التــي اســتعمرت ونهبــت ثــروات الشــعوب لســنوات مديــدة تريــد 

فــرض ثقافتهــا علــى كافــة شــعوب العالــم.

واضــاف، هنــاك شــعوب ايضــا تحــرص علــى ترســيخ ثقافتهــا وقيمهــا فــي بلدهــا وعلــى 
شــعبها، وهــذا صــراع خاصــة علــى الصعيــد الثقافــي. 

واشــار الــى ان 35 بلــدا قدمــوا الدعــم الفكــري والتســليحي لنظــام »صــدام« البائــد فــي الحــرب 
المفروضــة )1980- 1988( وقــال ان العــدو كان يســعى مــن خــالل الحــرب المفروضــة ضــد الشــعب 

االيرانــي الــى تقســيم البــالد، واالطاحــة بنظــام الجمهوريــة االســالمية. 
وتطــرق اللــواء باقــري الــى اســتغالل القــوى االســتكبارية للتطــورات الســريعة وتأثيرهــا علــى 
حــدوث تغييــر فــي ثقافــة الشــعوب، وقــال: حتــى بعــض الــدول الغربيــة تخشــى هــذا الموضــوع 

بــان تتمكــن مــن المحافظــة علــى ثقافتهــا وقيمهــا امــام القــوى الثقافيــة لالســتكبار العالمــي . 

ايران تتبوأ مرتبة الصدارة في الشرق..تتمة
ــة والناشــطة فــي هــذا  ــا الحيوي ــرة فــي مجــال التكنولوجي واشــارت نجمــة جراغجــي، الخبي
المجــال، الــى التقــدم الــذي أحرزتــه إيــران فــي هــذا المجــال كوجــود نشــط للشــركات الناشــئة 
قائلــة: »تنتــج إيــران 29 مــن العقاقيــر الطبيــة فــي البايوتكنولوجيــا عاليــة التقنيــة فــي العالــم، كمــا 
يتــم إنتــاج العديــد مــن اللقاحــات المحليــة فــي البــالد، وكان التعــاون بيــن الشــركات المعرفيــة 
اليــوم جنبــا إلــى جنــب مــع الشــركات الناشــئة متأخــرا قليــال، ولكــن النتائــج أدت بنــا إلــى رؤيــة 

إيــران فــي المرتبــة 13 فــي العالــم حيــث تتفــوق علــى هولنــدا واســتراليا وسويســرا و ... »

صواريخ باليستية يمنية تدك معسكر..تتمة
ــود الســعوديين فــي نجــران، كمــا  ــزال2« أمــس األحــد تجمعــا للجن ــًا دك صــاروخ »زل ميداني
اســتهدفت صليــة صواريــخ كاتيوشــا تجمعــا لهــم فــي رقابــة ســقام بنجــران، فيمــا شــن طيــران 

العــدوان غــارة علــى موقــع الشــرفة.
وفــي جيــزان أطلــق أبطــال الجيــش واللجــان الشــعبية صليــة صواريــخ كاتيوشــا علــى 

العارضــة. بقطــاع  المخيــل  فــي معســكر  الســعوديين ومرتزقتهــم  للجنــود  تجمعــات 
كمــا تــم إحــراق طقــم عســكري ســعودي وســيارة نــوع جيــب فــي موقــع بوجــان بقذائــف اآلر 

بــي جــي.
وفــي االطــار ذاتــه أطلقــت القــوة الصاروخيــة اليمنيــة أمــس األحــد صاروخــا باليســتيا مــن طــراز 
» قاهــر تــو إم« علــى تجمــع لمنافقــي العــدوان الســعودي األميركــي علــى تجمــع للمرتزقــة فــي 

معســكر أم الريــش فــي محافظــة مــأرب.
وتأتــي هــذه الضربــة الباليســتية ردًا علــى جرائــم العــدوان المســتمرة بحــق المدنييــن وذلــك 
تعزيــزًا وإســنادا لتقدمــات الجيــش واللجــان الشــعبية فــي عــدد مــن محــاور القتــال أهمهــا جبهــة 

مــأرب ونهــم.
ــارب  ــوات اله ــي ق ــى الرقيمــي ف ــح مثن ــة صال ــادات العســكرية الميداني ــل أحــد القي هــذا وقت
هــادي فــي جبهــة يعيــس بمديريــة مريــس بمحافظــة الضالــع بنيــران وعــدد كبيــر فــي صفــوف 

ــران قناصــة الجيــش اليمنــي واللجــان الشــعبية . المســلحين، بني
كمــا قتــل عــدة جنــود ســعوديين فــي عمليــات قنــص للجيــش واللجــان الشــعبية فــي موقــع 
الضبعــة ومثلــث العشــة بنجــران، وقنــص جنــدي ســعودي آخــر وإعطــاب معــدل عيــار 50 فــي تبــة 

الخــزان بقريــة قــوى بجيــزان .
ــدوان  ــة الع ــكريتين لمرتزق ــن عس ــد، آليتي ــس األح ــعبية أم ــان الش ــش واللج ــرق الجي وأح

ــي لحــج. ــم ف ــم قصــف تجمعاته ــا ت ــز، فيم الســعودي األمريكــي غــرب تع
ــت  ــش واللجــان الشــعبية أحرق ــن الجي ــا أن وحــدات م وأوضــح مصــدر عســكري لصحيفتن

ــز. ــي بمحافظــة تع ــي الســاحل الغرب ــدوان ف ــي الع ــا لمنافق ــا تابع طقم
وأضــاف المصــدر أن مجاهــدو الجيــش واللجــان دمــروا آليــة للمنافقيــن شــرق معســكر خالــد 

بمديريــة مــوزع بقذائــف المدفعيــة.
وفــي محافظــة لحــج أطلقــت قــوة اإلســناد الصاروخــي صاروخيــن نــوع غــراد علــى تجمعــات 

منافقــي العــدوان شــرق كهبــوب، محققــة إصابــات مباشــرة.
ودمــر الجيــش واللجــان الشــعبية آليــة لمنافقــي ومرتزقــة العــدوان فــي قريــة العقيبــة 

بمديريــة الصلــو تعــز مــا أدى إلــى مصــرع مــن كان علــى متنهــا.
ــر  ــة للتفجي ــر نهائي ــة غي ــي حصيل ــن ف ــو 53 آخري ــب نح ــخاص وأصي ــتة أش ــل س ــذا وقت ه
ــة التواهــي بمدينــة  اإلرهابــي المــزدوج الــذي اســتهدف مبنــى جهــاز مكافحــة اإلرهــاب بمديري

ــوب اليمــن. عــدن جن
ــا  ــدو الســعودي، فيم ــات عســكرية لجيــش الع ــر الجيــش واللجــان الشــعبية ثــالث آلي ودم

ــزان. ــم بجي ــة تجمعاته ــوة الصاروخي اســتهدفت الق
وأشــار المصــدر إلــى أن القــوة الصاروخيــة للجيــش واللجــان دكــت بصليــة مــن صواريــخ 
ــل بقطــاع العارضــة،  ــي معســكر المخي ــود الســعوديين ومرتزقتهــم ف ــات للجن الكاتيوشــا تجمع

ــات مباشــرة. ــة إصاب محقق
وأكــد المصــدر اســتمرار العمليــات العســكرية داخــل العمــق الســعودي حتــى يتوقــف العــدوان 

الســعودي االميركــي بحــق أبنــاء الشــعب اليمنــي الصامــد.
سياســيًا، التقــى صالــح الصمــاد، رئيــس المجلــس السياســي فــي اليمــن بالعاصمــة صنعــاء، 
قيــادات وضبــاط مــن الحــرس الجمهــوري وألويــة الحمايــة الرئاســية والشــرطة العســكرية 

والعمليــات الخاصــة، الســبت 24 فبراير/شــباط.
وقــال الصمــاد خــالل الكلمــة، مــا يــروج لــه العــدوان عبــر وســائل إعالمــه، عبــارة عــن حــرب 
نفســية ألن مكمــن القــوة فــي القلــوب والقلــوب هــي مكمــن القــوة و هنــاك مؤامــرة كبيــرة 
تســتهدف اليمــن بصــورة عامــة واأللويــة العســكرية والقــادة بشــكل خــاص، وهنــاك محاولــة مــن 

ــاط الجيــش.  ــر مــن ضب ــدوان الســتقطاب الكثي ــل الع قب
وأوضــح، أن التحالــف أنفــق مئــات المليــارات إن لــم تكــن أكثــر مــن ترليــون فــي هــذه الحــرب 
ــة، وهــا هــي تســقط أمــام صمــود الشــعب اليمنــي،  ــم والمنظمــات الدولي ليشــتروا والءات العال
نحــن فــي مرحلــة يجــب أن يفهــم الجميــع أننــا مســتهدفون لــن يســلم أحــد ال الــذي فــي بيتــه 
وال الــذي فــي المعركــة، فمــن يحــاول أن يتهــرب وال يدخــل فــي هــذه المعركــة المشــرفة البــد 
أن يشــغلوه عــن نفســه، وهــذه بدايــة عظيمــة أللويــة الحــرس والحمايــة والشــرطة العســكرية 

والعمليــات الخاصــة.

مؤسسات حقوق االنسان تعرب عن..تتمة
السياســي مــن  التوجيــه  الــى  البحرينيــة باختالفهــا  المحاكــم  فــي  خضــوع اإلجــراءات 

الســلطات فــي البــالد.
وأبــدى المركــز رفضــه الســتخدام حكومــة البحريــن القضــاء وســلطة القانــون ورقــة فــي 
ــرا فــي عمــل ســلطة القضــاء  ــك إخــالال خطي ــى المعارضيــن ألن فــي ذل الضغــط السياســي عل

ــة. ــات العادل ــر المحاكم ــة بمعايي ــة وملتزم ــون نزيه ــب ان تك ــي يج الت
ــات  ــوق اإلنســان والهيئ ــس حق ــي وباألخــص مجل ــع الدول ــن المجتم ــز البحري ــب مرك وطال
المرتبطــة بــه بالعمــل علــى منــع البلــدان كالبحريــن و التــي تفتقــر للعدالــة واالنصــاف والمعروفــة 
بإســتغاللها للمحاكمــات لــردع خصومهــم السياســيين والحقوقييــن، مــن إصــدار أحــكام عقوبــة 

اإلعــدام ضــد هــذه الفئــة ومنــع تنفيذهــا وتعويضهــم كونهــم ضحايــا احــكام سياســية.
ــات السياســية  ــرى الجمعي ــاق الوطنــي اإلســالمية، كب ــة الوف ــت جمعي ــة اخــرى قال مــن جه
المعارضــة فــي البحريــن، إن المحكمــة رفضــت طلــب المحاميــن بالحديــث مــع الشــاهد الســري 

»حتــى مــن وراء حجــاب ومــع تغييــر صوتــه«.
وجــددت الوفــاق قولهــا أن القضيــة »كيديــة وفاقــدة ألبســط مقومــات العدالــة والنزاهــة، 
واســتمرار اســتخدام القضــاء فــي معاقبــة أصحــاب الــرأي اآلخــر مؤشــر علــى حاجــة البلــد لبنــاء 

ــا.  ــد تعبيره ــى ح ــات«، عل ــون والمؤسس ــة القان دول
دوليــًا، قــال مصــدر رســمي فــي الحكومــة األلمانيــة إن ألمانيــا تأســف لتصاعــد ســحب 
الجنســيات مــن المواطنيــن البحرينييــن وذلــك فــي تعليــق لهــا علــى ســؤال حــول تأييــد محاكــم 
النظــام قــرار إلغــاء جنســية عــن أبــرز عالــم ديــن فــي البحريــن آيــة اهلل الشــيخ عيســى قاســم.

وقــال المصــدر االلمانــي، بــون الحظــت الزيــادة فــي تجريــد جنســية الشــعب فــي البحريــن، 

وتأســف لهــذا اإلجــراء خاصــة فــي الحــاالت التــي يتــرك فيهــا األشــخاص عديمــي الجنســية.
وذكــر إن الحكومــة ترفــض عقوبــة اإلعــدام باعتبارهــا شــكال مــن أشــكال العقوبــة الالإنســانية 
والقاســية فــي جميــع الظــروف، وأكــد المصــدر أن ألمانيــا تقــوم بحملــة مــع شــركائها األوروبييــن 

إللغــاء عقوبــة اإلعــدام فــي جميــع أنحــاء العالــم بمــا فــي ذلــك البحريــن.
مــن جانبــه أطلــق التحالــف المســيحي مــن أجــل الغــاء التعذيــب ACAT نداء دولــي للتحذير 

مــن اســتخدام المنامــة لعقوبــة االعــدام بهســتيريا لإلنتقام لقمــع المعارضة فــي البحرين. 
وأكــد التحالــف فــي ندائــه بــأن محكمــة اإلســتئناف العســكرية العليــا فــي البحريــن ستشــرع 
فــي 21 فبرايــر / شــباط 2018، بمحاكمــة ثمانيــة رجــال مدانيــن فــي الدرجــة األولــى بعــد محاكمــة 
غيــر عادلــة وغيــر متوافقــة مــع المعاييــر الدوليــة للمحاكمــات العادلــة، إذ وجهــت اتهامــات اليهــم 

بنــاًء علــى إعترافــات انتزعــت تحــت وطــأة التعذيــب.
وأضــاف النــداء: يتواجــد فــي الســجن حاليــًا أربعــة أشــخاص حكــم عليهــم باإلعــدام فــي ذات 
القضيــة مــن بينهــم ســيد علــوي وفاضــل عبــاس، متابعــا وفــي 27 كانــون األول/ ديســمبر، حكمــت 
المحكمــة العســكرية العليــا، بعــد محاكمــة غيــر عادلــة، علــى 13 رجــال بتهمــة تشــكيل جماعــة 
ــم تجريدهــم  ــد ت ــة. وق ــاع البحريني ــوات الدف ــار مســؤولي ق ــال أحــد كب ــة اغتي ــة ومحاول إرهابي
ــوي، والســيد فاضــل  ــد االحتجــاز الســيد عل ــن قي ــن المعتقلي ــن بي ــن جنســيتهم. وم ــًا م جميع
عبــاس، ومبــارك عــادل مهنــا، ومحمــد عبــد الحســن المتغــوي الذيــن صــدر ضدهــم حكمــا 
ــى محمــد الشــهابي وحســين شــهاب ومحمــد النجــار ومحمــد العجمــي  باإلعــدام. وحكــم عل

بالســجن ســبع ســنوات.
وأكــد النــداء علــى تعــرض المدعــى عليهــم للتعذيــب الوحشــي منــذ اعتقالهــم منوهــا بــأن 
بعضهــم ضحايــا الحبــس اإلنفــرادي لعــدة أشــهر كمــا هــو الحــال لمحمــد الشــهابي ومحمــد عبــد 
ــم  ــن العال ــزل ع ــاس بمع ــوي وســيد فاضــل عب ــم احتجــاز ســيد عل ــد ت ــوي. وق الحســن المتغ
الخارجــي منــذ مــا يقــرب مــن عــام علــى الرغــم مــن محــاوالت أســرتهما اليائســة لمعرفــة مــكان 

تواجدهــم.
وأوضــح: ولــم يتمكــن أي مــن المدعــى عليهــم مــن رؤيــة محاميــه قبــل المحاكمــة، وكان علــى 
ــا  ــاد الجلســات، مردف ــاء انعق ــن أثن ــل استشــارة المحامي ــة قب البعــض أن ينتظــر الجلســة الثالث
وكانــت األســر مهــددة باإلنتقــام إذا نشــرت علنــًا مزاعــم التعذيــب التــي تعــرض لهــا المحتجــزون.

وشــدد التحالــف علــى أن هــذه هــي األحــكام األولــى التــي تصدرهــا محكمــة عســكرية 
ــم  ــا يســمح للمحاك ــل 2017، مم ــي 3 نيســان / أبري ــل الدســتوري ف ــذ التعدي ــن من ضــد المدنيي
العســكرية بمحاكمــة المدنييــن، موضحــا بــأن تصاعــد أحــكام اإلعــدام والمحاكمــات العســكرية 

ــف. ــف دون توق ــع المعارضــة بعن ــزال يقم ــذي ال ي ــم االســتبدادي ال ــى الحك ــل عل ــو دلي ه
مــن جهــة اخــرى أجلــت المحكمــة الخليفيــة الكبــرى الجنائيــة محاكمــة 171 معتصمــًا عنــد 
ــات يعــرف  ــا ب ــي م ــة اهلل الشــيخ عيســى قاســم ف ــن آي ــزل الرمــز الوطنــي والدينــي للبحري من

ــل. ــارس/آذار المقب ــى 12 م ــة حت ــل القضي ــررت المحكمــة تأجي ــدراز«. وق ــة »اقتحــام ال بقضي

دبلوماسية اميركية: غزونا للعراق..تتمة
ــوات  ــل الق ــن قب ــراق م ــزو الع ــة لغ ــا واشــنطن ذريع ــي اتخذته ــت الحجــة الرســمية الت وكان
ــات خادعــة ادعــت االســتخبارات  ــام 2003، معلوم ــي ع ــراق ف ــالف المناهــض للع ــة واالئت األميركي
األميركيــة الحصــول عليهــا، ومزاعــم بــأن لديهــا أدلــة علــى أن بغــداد تطــور أســلحة دمــار شــامل، 
ولكــن الجيــش األميركــي وحلفــاءه لــم يعثــروا علــى أي أثــر لهــذه األســلحة، وال علــى أيــة أدلــة 

ــة تطويرهــا وتصنيعهــا. علــى محاول

العدو الصهيوني: النفوذ االيراني..تتمة
التالي« للحرب في سوريا وجهود إخراج إيران ووكالئها منها”.

ــر  ــك »تطوي ــع مصــر واألردن، وكذل ــادة الشــراكة م ــا، زي ــة ضمــن خطته وأيضــًا تضــع الحكوم
عالقــات وتعميــق الشــراكات وإقامــة حــوار مباشــر مــع جهــات براغماتيــة فــي المنطقــة والقيــام 

ــم العربــي”. بجهــدٍ وعــي أمــام العال
وفــي توجّــه الخطــة المذكــورة أيضــًا، إقامــة حــوار مــع القــوى العظمــى فــي القضايــا اإلقليميــة 
ضمــن الحفــاظ علــى انتــداب والتــزام وتطبيــق مصمــمّ وفعّــال لقــوات حفــظ الســالم فــي 

الســاحة.
ومــن بيــن األهــداف أيضــًا إضافــة 525 وحــدة ســكنية )إســتيطانية( لقطــاع الســكن العــام حتــى 
آخــر ســنة 2018، و600 حتــى آخــر ســنة 2019، و710 حتــى آخــر ســنة 2020.، زيــادة مشــاريع البنــاء الــى 62 
ألــف شــقة تقليــص اســتخدام النقــد، تخفيــض أســعار المواصــالت العامــة الــى المــدن الرئيســية.

العدو الصهيوني: الصواريخ االيرانية..تتمة
وتابــع فيشــمان: اإليرانيــون أجــروا تجربــة علــى صــاروخ مــن طــراز “خرمشــهر”، يصــل مــداه 
الــى 2000 كلــم، وهــو قــادر علــى حمــل رأس حربــي نــووي، كمــا أنّهــم يُحاولــون نشــر صواريــخ 
دقيقــة متوســطة المــدى فــي ســوريا ولبنــان. وهــذه مســألة وقــت فحســب، وخــالل الســنوات 
الخمــس المقبلــة ســتكون كميــة الصواريــخ الدقيقــة التــي تهــدد »اســرائيل« كبيــرًة، وســيُواجه 

الجيــش اإلســرائيليّ صعوبــة فــي مواجهتهــا.
وبــات اإلعــالم الصهيونــي كمــا كان مُتوقعًــا، يُســّلط الضــوء علــى الخطــر اإليرانــيّ الداهــم، 
علــى حــدّ تعبيــره، حيــث نقــل مُحلــل الشــؤون العســكريّة فــي صحيفــة )هاآرتــس( الصهيونيــة، 
عــن مصــادر إســرائيليّة وصفهــا بأنّهــا رفيعــة المُســتوى، نقــل عنهــا قولهــا إّن الصــاروخ اإليرانــيّ 
“خرمشــهر”، الــذي تمّــت تجربتــه هــو رســالة تحــدٍّ واضحــةٍ لــكلٍّ مــن واشــنطن وتــل أبيــب، 
ــه  ــٍر جــدًا، ذلــك أنّ ــًة فــي الوقــت عينــه إلــى أّن الحديــث يــدور عــن صــاروٍخ جديــدٍ وخطي الفت
عــالوًة علــى تهديــده كّل بقعــة فــي االحتــالل، فإنّــه أيضًــا يحمــل ثالثــة رؤوس ينفصــل الواحــد 
ــا  ــى التــي تكشــف فيه ــى أّن هــذه هــي المــرّة األول ــا، عل عــن اآلخــر، وشــدّدّت المصــادر عينه
طهــران عــن حيازتهــا لهــذا الصــاروخ، الفتــًة إلــى أّن »اســرائيل« تأخــذ هــذا الصــاروخ علــى محمــٍل 

كبيــٍر مــن الجــدّ والخشــية.
الصاروخيّــة  التجربــة  أّن  للصحيفــة،  أبيــب  تــل  فــي  وسياســية  أمنيّــة  مصــادر  وقالــت 
أْن  لهــا  األفضــل  مــن  أنّــه  مفادهــا  األميركيّــة  المُتحــدّة  للواليــات  رســالة  هــي  اإليرانيّــة 
تُحــاور وتُفــاوض إيــران، ألّن التصعيــد ســيجلب التصعيــد، وربمّــا الخطــأ فــي الحســابات 
)MISCALCULATION(، كمــا يُقــال فــي العالقــات العامّــة، قــد يقــود الــى حــرب طاحنــة لــم 

ــراف. ــن األط ــا م ــا أيًّ يُرده

محلل صهيوني: االحداث االخيرة..تتمة
فالعــد التنازلــي الــذي يحســب لــه االســرائيليون الحســاب هــو المهلــة المقــررة اليــران 
ــام  ــقاط النظ ــخ اس ــة بتاري ــه عالق ــر ل ــي آخ ــد تنازل ــك ع ــا هنال ــووي، فيم ــالح الن ــالك الس المت
االيرانــي حســب مســؤولين اســرائيليين. وكان »افرايــم هالــوي« الرئيــس الســابق للموســاد هــو 
اول مــن ادعــى ســقوط النظــام االيرانــي قريبــا. ويــرى مؤيــدو هــذا الــرأي انــه ينبغــي ان يكــون 
هــدف اســرائيل االســراع فــي اســقاط النظــام االيرانــي وفــي نفــس الوقــت العمــل علــى تعليــق 

ــران. ــووي الي البرنامــج الن
وحســب مصــادر دبلوماســية فــان نتنياهــو قــد اطلــق علــى تهديــد ايــران بـــ »مخالــب القــط«. 
اذ حســب رأي نتنياهــو فــان تهديــد ايــران كالقــط الماهــر يكــون ســريع االنعطــاف وخطــر حيــث 
يكشــر عــن مخالبــه بجهــات مختلفــة. فحــزب اهلل احــدى مخالــب ايــران، فيمــا اضحــت حكومــة 

اســد المخلــب اآلخــر.
وتحولــت مســاعدات ايــران لحركــة حمــاس، الجماعــة الســنية، الــى مخلــب جديــد. فيمــا ال 

نــدري مــا الــذي يحصــل فــي اليمــن.
ــع  ــا واق ــران له ــي اي ــت ف ــي وقع ــرة الت ــل ان االحــداث االخي ــم لالســرائيليين ه ــر المه واالم

ــة؟ ــي المنطق ــد ف جدي
وهــل ســتكون باعثــة علــى التفــاؤل وان الظــروف الســيئة ســتعمل علــى اشــهار القطــة  

مخالبهــا ضــد اســرائيل؟


