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العبادي: انتصارنا على..تتمة
وقالــت الخليــة فــي بيــان لهــا إن »مجموعــة مــن عناصــر داعــش )لــم تحــدد عددهــم( ســلموا 
أنفســهم إلــى القــوات االمنيــة فــي المدينــة القديمــة بالجانــب الغربــي للموصــل بعــد إطــالق 

نــداءات عبــر مكبــرات الصــوت تحــث االرهابييــن علــى إلقــاء الســالح وتســليم أنفســهم«.
ــات  ــث التوصي ــي ب ــة ف ــة متواصل ــات النفســية الميداني ــارز العملي ــة ان »مف ــت الخلي واضاف

ــم«. ــة منه ــة المطلوب ــوات الصحيح ــى الخط ــادهم إل ــن وإرش ــات للمواطني والتعليم
وتتقــدم القــوات العراقيــة بشــكل حــذر وصعــب فــي أحيــاء المدينــة القديمــة بســبب انتشــار 

قناصــي داعــش وإغــالق غالبيــة الشــوارع بشــكل محكــم مــن قبــل مســلحيهم. 
وتعــد منطقــة الموصــل القديمــة، التحــدي األبــرز للقــوات العراقيــة فــي حملة تحريــر المدينة، 
بســبب أزقتهــا الضيقــة والمتشــعبة، مــا يجعــل المركبــات العســكرية عاجــزة عــن دخولهــا، فضــاًل 

عــن اكتظاظهــا بالمدنيين. 
مــن جانــب اخــر دعــا النائــب عــن ائتــالف دولــة القانــون “عدنــان األســدي”، امــس األحــد، 
االدعــاء العــام والحكومــة العراقيــة إلــى تقديــم شــكوى ضــد قطــر والســعودية وحكامهمــا أمــام 
مجلــس األمــن بســبب “دعمهمــا لإلرهــاب”، معتبــرًا أن جميــع األدلــة تثبــت أن هاتيــن الدولتين 

كانتــا ومــا زالتــا تمــوالن جميــع العمليــات “اإلرهابيــة” فــي العــراق.
ــام  ــه، “ندعــو االدعــاء الع ــي” نســخة من ــان تلقــت “الموقــف العراق ــي بي ــال “األســدي” ف وق
والحكومــة العراقيــة إلــى تقديــم شــكوى ضــد قطــر والســعودية وحكامهمــا أمــام مجلــس األمــن، 
ــى  ــا عل ــاض دوليً ــة الدوحــة والري ــة لمحاكم ــة الدولي ــة الجنائي ــى المحكم ــا إل لتتحــول بدوره

اعتبارهمــا دولتيــن داعمتيــن لإلرهــاب”.
ــا  ــا وتجارهم ــا وملوكهم ــن بامرائهم ــن الدولتي ــت أن هاتي ــا تثب ــوم كله ــة الي ــع، أن “األدل وتاب
كانتــا ومــا زالتــا تمــوالن جميــع العمليــات اإلرهابيــة التــي راح ســببها مالييــن العراقييــن مــن 
جميــع المكونــات مــن خــالل دعــم التنظيمــات اإلرهابيــة باألمــوال والمجنديــن والفتــاوى لــذا ال 
بــد مــن وضــع حــد لهــم ومالحقــة أموالهــم داخــل وخــارج العــراق ومحاكمــة كل مــن يدعمهــم 

ويقــف بجانبهــم داخــل العــراق بتهمــة الخيانــة وفــق القانــون العراقــي”.
 مــن جهتــه أكــد النائــب عــن محافظــة نينــوى عبــد الرحمــن اللويــزي أن عناصــر داعــش 

ــٌة بهــم .. تســللوا مــع النازحيــن وأن المخيمــات مليئ
وقــال اللويــزي فــي حديــث لـ«االتجــاه«  امــس إن هــذه الجماعــات االرهابيــة معروفــٌة لــدى 

النازحيــن وإنــه تــم تبليــغ القــوات األمنيــة علــى كثيــر منهــم.
مــن جانبــه اكــد مصــدر أمنــي فــي اللــواء 110-الحشــد الشــعبي مقتــل عــدد مــن االرهابييــن 
وتدميــر عــدة مضافــات بقصــف صاروخــي اســتهدف اوكار ارهابيــة فــي منطقــة نفــط خانــة )80 

كــم شــرق ديالــى(.
وقــال امــر اللــواء عامــر الفيلــي  فــي تصريــح صحفــي : »ان الحشــد الشــعبي لــواء110  قصــف 
مضافــات داعــش بصواريــخ نــوع كاتيوشــا وقنابــل هــاون فــي نفــط خانــه شــمال شــرق محافظــة 

ديالــى وخســارة كبيــرة لداعــش فــي االرواح والمعــدات ».
ــى لمطــاردة  ــة شــرق ديال ــه امني ــة حمل ــع التشــكيالت االمني ــواء110 باالشــتراك م وشــن الل

االرهابييــن وتدميــر اوكارهــم.
 الــى ذلــك  اكــد مصــدر أمنــي فــي اللــواء  11-الحشــد الشــعبي :« ان قــوات اللواء  وباالشــتراك 
ــة  ــران الحربــي نفــذت عملي ــة وباســناد مــن الطي مــع تشــكيالت الجيــش والشــرطة االتحادي

امنيــة  لتعقــب االرهابييــن  فــي قاطــع امــام ويــس وجبــل قزالقــز شــمال شــرق ديالــى.
وبيــن المصــدر، :« ان  العمليــة اســفرت  عــن حــرق عجلتيــن محملتيــن بالعتــاد مــن قبــل 
الطيــران واإلســتيالء علــى أســلحة نــوع كالشــنكوف والقــاء القبــض علــى عــدد مــن االرهابييــن 

خــالل العمليــة«.
ويرابــط اللــواء11 فــي مناطــق شــرق وشــمال شــرق ديالــى فــي حــوض حمريــن وتمكــن عبــر 

عملياتــه االســتباقية مــن تدميــر عشــرات االوكار والمضافــات.

قتل صياد إيراني..تتمة
وكان المديــر العــام لشــؤون الحــدود بــوزارة الداخليــة قــد اعلــن بــأن قاربــي صيــد كانــا 
يصطــادان فــي الخليــج الفارســي بدلــت الريــاح مســارهما، فــي حيــن ان خفــر الســواحل 
الســعوديين قتلــوا احــد الصياديــن دون تأييــد دخولهمــا الميــاه الســعودية، مؤكــدا علــى أن هــذه 
ــار نحــو القــوارب  الخطــوة الســعودية ال تنطبــق علــى المبــادئ اإلنســانية واليجــوز إطــالق الن

ــة. اإليراني

انطالق المناورات المشتركة..تتمة
ــز  ــي تعزي ــة ف ــوة البحري ــى دور الق ــد عل ــا تؤك ــات بانه ــذه التدريب ــرال آزاد ه ــف االدمي ووص
العالقــات الثنائيــة بيــن البلديــن ودعــم الجهــاز الدبلوماســي والسياســي فــي هــذا االطــار.
واكــد القائــد العســكري علــى ان التدريبــات المشــتركة الجاريــة حاليــا بيــن ســالحي البحــر 
للجيــش االيرانــي والصينــي تهيــئ االرضيــة لتدريبــات مشــتركة ومتعــددة االطــراف مــع بلــدان 
ــي  ــن ف ــالم واالم ــى ان الس ــد عل ــودة وتؤك ــالم والم ــالة الس ــل رس ــا تحم ــا بانه ــرى؛ مضيف اخ

المنطقــة يتحقــق بواســطة الــدول االقليميــة.

العبادي: لن نسمح جعل العراق..تتمة
ــي دور  ــا تبن ــة، ام ــن االزم ــراق م ــة الع ــى سياســة حيادي ــاظ عل ــادي: يجــب الحف ــد العب واك
الوســاطة فنعتقــد انــه يحتــاج الــى دراســة قبــل المبــادرة بهــا، داعيــا المســؤولين الــى االلتــزام 

ــة. ــوزراء ووزارة الخارجي ــس ال ــا مجل ــا ويحدده ــي يقره ــراق الت ــة للع بالسياســة الخارجي
والكويــت  الســعودية  انهــا ستشــمل  العبــادي  بيــن  بالمنطقــة  المرتقبــة  زيارتــه  وعــن 
والجمهوريــة االســالمية فــي ايــران، الفتــا الــى ان جولتــه الخارجيــة تســتمر لثالثــة أيــام وتبــدأ 

ــاء. ــداً الثالث ــي غ امــس األحــد وتنته
وأوضــح ان هــذه الزيــارة معــدة منــذ فتــرة وليــس لهــا عالقــة بتاتــا باالزمــة الخليجيــة، مشــيرا 

الــى انــه ســيزور دواًل أخــرى بعــد عطلــة عيــد الفطــر المبــارك دون ان يحددهــا.
وبيــن رئيــس الــوزراء العراقــي ان زيارتــه للســعودية ليــس فقــط لتطويــر العالقــات وانمــا 
التقــدم فيهــا، مؤكــدا ان الســعودية تعلــم بخطــر »داعــش« لكنهــا ال تعيشــه وليــس لديهــا 
ــي  ــا وه ــى منظومته ــا وحت ــل مجتمعه ــي داخ ــش« ف ــرف »داع ــر تط ــود فك ــه لوج ــة من حصان
بــدأت تســتوعب ذلــك والعــراق مســتعد لمســاعدتها بعــد امتالكــه الخبــرة فــي مقاتلــة االرهــاب 
ــب  ــادل التجــاري مــن الجان ــادة التب ــع زي ــذا االتجــاه م ونطمــح ان يكــون التوجــه الســعودي به

العراقــي لهــا وهــي ابــدت مرونــة بذلــك”.
ــن الخــالف  ــون جــزءًا م ــد ان يك ــراق اليري ــادي، ان الع ــة أوضــح العب ــة الخليجي وعــن االزم
الخليجــي وزيارتــي للســعودية ليــس لهــا عالقــة اصــاًل باألزمــة الفتــًا الــى ان العــراق يعــارض 

ــى الشــعوب ويجــب محاســبة المســيء فقــط. ويرفــض فــرض الحصــار عل
وقــال: لمســنا رغبــة قويــة مــن الســعودية بتطويــر العالقــات مــع العــراق وهــذا أمــر غيــر ســهل 

لوجود مؤسســات ســعودية تســتخدم أي شــي لالســاءة لعالقات البلدين...
وأتهــم رئيــس الــوزراء العراقــي جهــات لــم يســمها بمحاولــة جعــل العــراق ســاحة معركــة 
دوليــة، مشــيرا الــى ان صــراع بالمنطقــة ليــس مــن شــأن العــراق ولــن نتدخــل فيــه، مشــددا لــن 
نســمح جعــل العــراق ســاحة معركــة بيــن اميــركا وايــران او جعلــه أرضــًا للعــدوان علــى ايــران لــو 

أعطونــا مُلــك الدنيــا او عمــروا العــراق مجانــا.
وأضــاف: مســتعدون لدخــول معركــة اذا كانــت لصالــح العــراق فقــط، لكننــا نرغــب بالســلم 

والحــوار لفــض النزاعــات.
وقــال العبــادي، نعتقــد ان االدارة االميركيــة الجديــدة التريــد الدخــول بحــرب مــع ايــران، 

ــة هــي  ــراق الن الصراعــات بالمنطق ــت للع ــف ثاب ــداً نرفــض سياســة المحــاور وهــذا موق مؤك
ــدم التدخــل. ــاد وع ــو الحي ــا ه ــراق فيه ــح ومصلحــة الع صــراع مصال

ونــوه الــى ان الرئيــس االميركــي »دونالــد ترامــب«، هــو رجــل اعمــال وليــس سياســيًا 
وبصراحــة كنــا نخشــى مــن حصــول حــرب وصــراع بالخليــج )الفارســي( بعــد تســلمه المنصــب 
ولكــن يبــدو ان إدارة فريــق ترامــب خففــت مــن هــذه الخشــية وان تحولــت الــى ســوريا- 

ــوز” . ــرات ني ــع »الف بحســب موق
ورحــب العبــادي بتقــدم جيــش النظــام الســوري للحــدود مــع العــراق وهــو أمــر حســن، 
مشــيرا الــى ان دعــم الواليــات المتحــدة لماتســمى بـ}قــوات ســوريا الديمقراطيــة{ قــد يقســم 
ســوريا وهــذا غيــر مقبــول ونحــن لــن نتعامــل مــع أي قــوة مســلحة وفقــط مــع الحكومــة الســورية 

وان كانــت لدينــا مالحظــات عنهــا.
ــة  ــد الحــدودي والمنطق ــذ الولي ــر منف ــة، تحري ــوات المســلحة العراقي ــام للق ــد الع وأكــد القائ
المشــتركة بيــن ســوريا واألردن، كاشــفا عــن قــرب انطــالق عمليــة تحريــر عانــة وراوة والقائــم« 

معربــا عــن »أملــه بعــدم بقــاء أمريــكا علــى حــدود ســوريا مــع العــراق.
وحمــل العبــادي البعــث ومنفاقــي خلــق مســؤولية االســاءة الــى الحشــد الشــعبي أي إســاءة 
ــة  ــة الجنائي ــزم المحكم ــا بشــان ع ــة تدخلن ــة عراقي ــال: ونحــن كحكوم للحشــد الشــعبي، وق
الدوليــة فــي محاكمــة الحشــد وقلنــا لهــا انهــا قــوات خاضــة لســلطة الدولــة وهــي مــن تحاســب 

اي متجــاوز.
وبشــأن اعــالن اقليــم كردســتان تحديــد 25 أيلــول المقبــل موعدًا الجراء اســتفتاء االســتقالل 
ــن تدعمــه أو  ــة ل ــر قانونــي وان الحكومــة االتحادي ــادي االجــراء بـ«غي عــن العــراق، وصــف العب

تمولــه او تشــارك فيــه”.
وأضــاف: ان األمــم المتحــدة اعلنــت موقفهــا مــن هــذا االســتفتاء وانهــا لــن تشــارك فيــه بدون 
ــا الــى ان »االقليــم أعلــن نفســه بــان االســتفتاء ليــس ملزمــًا لالســتقالل  موافقــة بغــداد، الفت

وانمــا معرفــة رأي الشــعب الكــردي”.
ــه  ــم، الســيما وان ــدة لالقلي ــد ان االســتقالل ســيضيف مشــاكل جدي ــادي اعتق وأوضــح العب
غيــر متفــق عليهــا بيــن الكــرد انفســهم وقــد يجعــل اقتصــاد االقليــم الصعــب حاليــًا أكثــر عمقــًا 
بعــد االســتقالل، محــذرا فــي الوقــت نفســه مــن خطــورة تنامــي التطــرف الدينــي والســلفي فــي 

اقليــم كردســتان وهنــاك قلــق كــردي منــه.
ــد اي مؤتمــرات  ــرار السياســي« رافضــًا »بشــدة عق ــة اســتقالل الق ــى أهمي كمــا شــدد »عل
خارجيــة فــي بعــض دول الجــوار وبحضــور اجهــزة مخابراتيــة« فــي اشــارة الــى عقــد شــخصيات 

ســنية مؤتمــرا فــي تركيــا ودول اوروبيــة.
واكــد العبــادي، أبلغنــا تلــك الــدول رفــض العــراق لعقــد مثــل هــذه المؤتمــرات كونهــا تدخــاًل 
بشــؤونه الداخليــة ولــن نســمح بهــا« داعيــا الــى »عقدهــا فــي العاصمــة بغــداد، طالمــا انهــا تهتــم 

بمســتقبل العــراق ومصالحــه« مرجحــا »اســتمرار انعقــاد هكــذا مؤتمــرات فــي الخــارج.

شمخاني: اتخذنا القرارات..تتمة
واضــاف: ان اســتمرار المســار غيــر البنــاء لــالدارة االميركيــة الســابقة ضــد ايــران، يكشــف ان 
المســؤولين االميركييــن يتجاهلــون المعاييــر الدوليــة المقبولــة ويســعون الــى اختــالق الذرائــع 

لتصعيــد التوتــر وعــدم االســتقرار فــي المنطقــة.
وفيمــا يتعلــق بالتصريحــات االخيــرة لوزيــر الخارجيــة األميركــي »ريكــس تيلرســون«، قــال 
شــمخاني ان المتطرفيــن االميركييــن و«داعــش« وجهــان لعملــة واحــدة، يســعيان وبهــدف 
مشــترك وبــادوات مختلفــة الــى التأثيــر الســلبي علــى الداخــل االيرانــي، واثــارة االوضــاع األمنيــة 

فــي الجمهوريــة االســالمية فــي ايــران.
ــة  ــر الخارجي ــة لوزي ــي، التصريحــات العدائي ــن القوم ــى لألم ــس االعل ــن المجل ــر أمي وأعتب
االمريكيــة بالمصــداق الواضــح للبربريــة الحديثــة وقــال: مــن المؤســف ان اشــخاصا ودوال 
تتحــدث اليــوم فــي المنطقــة وعلــى الصعيــد الدولــي عــن االســتقرار واألمــن، فيمــا هــي مصــدر 

ــدام األمــن وانتشــار االرهــاب. ــاج النع ونت
واشــار الــى االجــراءات التــي ســيتخذها مجلــس الشــورى االســالمي لمواجهــة قــرار مجلس 
الشــيوخ االميركــي االخيــر، وقــال : مــن أهــم االجــراءات الحيويــة لتعبئــة االمكانيــات فــي البــالد 
ــة وان  ــة الملزم ــات القانوني ــاذ االلي ــة، اتخ ــة االميركي ــراءات العدائي ــي مســار التصــدي لالج وف

مجلــس الشــورى االســالمي ســيتخذ االجــراءات المناســبة فــي هــذا االطــار.
واشــار شــمخاني الــى ان تجربــة الحــرب الفاشــلة التــي فرضت علــى الجمهورية االســالمية 
ــذه  ــران، كشــفت ان ه ــة الواســعة ضــد اي ــات االرهابي ــات الشــاملة والعملي ــران والعقوب ــي اي ف

الممارســات لــن تمــس باللحمــة الوطنيــة المبنيــة علــى اســاس الدعــم والشــرعية الوطنيــة.
ــالد،  ــاد الب ــى اقتص ــلبي عل ــر الس ــات، التاثي ــن العقوب ــدو م ــدف الع ــمخاني: ان ه ــال ش وق
وتعريــض المجتمــع االيرانــي للخطــر امــام الضغــوط االقتصاديــة، موضحــا بــان االقتصــاد المقــاوم 
وترســيخ البنيــة الداخليــة لقــدرة النظــام، بغــض النظــر عــن وجــود الحظــر او عدمــه، ســتراتيجية 

محوريــة للبــالد الدارة التغييــرات االقتصاديــة والسياســية واألمنيــة.

مجزرة جديدة لطيران تحالف..تتمة
ومنــع دخــول المســعفين، باإلضافــة إلــى نقــص المســتلزمات الطبيــة  واألدويــة نتيجــة 

الحصــار.
الــى ذلــك أكــد وزيــر الدفــاع اليمنــي اللــواء الركــن محمــد ناصــر العاطفــي أن قــوات الجيــش 
ــة عســكرية، مــن  ــق معادل ــت مــن كســب وتحقي ــي المســنودة باللجــان الشــعبية تمكن اليمن
شــأنها فــرض واقــع ميدانــي عملياتــي وقتالــي جديــد لصالحهــا علــى إمتــداد كافــة مســارح 

ــة. ــة المقبل ــات القتالي العملي
وأوضــح اللــواء العاطفــي أن هــذا اإلنجــاز النوعــي والمهنــي هــو إنتصــار آخــر لإلســتراتيجية 
والميدانيــة  القياديــة  المشــترك  الحربــي  العمــل  المســلحة ومجموعــات  للقــوات  الشــاملة 
والتخصصيــة القتاليــة، والتــي إســتطاعت فــي وقــت وجيــز تعديــل وإقــرار الخطــط العســكرية 
المقبلــة وفقــًا وإنتصــارات الجيــش واللجــان الشــعبية فــي مواجهــة تحالــف العــدوان، ودون 

ــن. ــى اليم ــدوان عل ــوى الع ــرك السياســي المشــبوه لق ــات المعت ــة معطي ــال لطبيع إغف
وقــال إنــه مــن اآلن وصاعــداً بــات علــى قــادة أنظمــة وجيــوش تحالــف العــدوان علــى 
اليمــن أن يدركــوا أن إســتراتيجيتنا الشــاملة فــي المواجهــة والدفــاع عــن األرض والعِــرض 
،لديهــا القــدرة الكاملــة فــي التحكــم والســيطرة تجــاه المســارات والتكتيــكات العدائيــة القائمــة 

والمحتملــة.
وأشــار وزيــر الدفــاع إلــى أن المعادلــة العســكرية الجديــدة تســمح للقــوات المســلحة بتنفيــذ 
عمليــات هجوميــة نوعيــة ومباغتــة ضــد األهــداف القتاليــة الحيويــة والهامــة وشــل فاعليــة 

وتحييــد قواعــد اإلنطــالق الرئيســة فــي العمــق اإلســتراتيجي المعــادي.
ميدانيــاً، تشــهد جبهــات المواجهــات العســكرية هروبــًا مســتمرًا لقيــادات عســكرية ومواليــة 
للرئيــس الهــارب هــادي وتحالــف العــدوان الســعودي، تزامنــًا مــع هزائــم متتاليــة وخســائر 

فادحــة تتكبدهــا قواتهــم فــي مختلــف الجبهــات .
وأفــادت مصــادر أمنيــة يمنيــة لصحيفتنــا بهــروب عــدد مــن القيــادات العســكرية والميدانيــة 
ــي  ــال ف ــة القت ــات الجنوبي ــى المحافظ ــون ال ــن ينتم ــض آخري ــا يرف ــاء ، فيم ــة المخ ــن جبه م

صفــوف قــوات هــادي فــي جبهــات بمناطــق شــمالية مــن البــالد .
ــات المختصــة  ــى الجه ــر ال ــم طاه ــواء هيث ــن الل ــى رســالة م ــي عل ــان العرب ــت كيه وحصل
ــادات  ــروب القي ــاذج ه ــن نم ــًا م ــع تكشــف نموذج ــة الضال ــة الشــعيب بمحافظ ــاء مديري ووجه

ــال . ــن القت ــن ميادي ــة م ــكرية والميداني العس

سياســياً، كشــفت مصــادر سياســية مســاء الســبت، أن ولــي ولــي العهــد الســعودي محمــد 
بــن ســلمان اســتدعى االســتاذ خالــد بحــاح رئيــس الــوزراء الســابق .

وأكــدت المصــادر أن خالــد بحــاح وصــل خــالل الســاعات الماضيــة الــى العاصمــة الســعودية 
الريــاض ، والتقــى محمــد بــن ســلمان فــي القصــر األميــري .

ولــم تســتبعد المصــادر أن محمــد بــن ســلمان يســعى لجعــل خالــد بحــاح شــخصية مؤهلــة 
لتولــي حكومــة وحــدة وطنيــة، يمثــل اليــد الســعودية فيهــا فــي حــال نجــاح أي مفاوضــات بيــن 

األطــراف اليمنيــة خــالل المرحلــة القادمــة .
ووصــل بحــاح الــى العاصمــة الســعودية الريــاض قادمــًا مــن اإلمــارات، دون أن تكشــف مزيــد 

مــن تفاصيــل اللقــاء بيــن الرجليــن.

بروجردي: اميركا استخدمت..تتمة
واشــار الــى أن الواليــات المتحــدة علــى مــدى هــذه األعــوام إســتخدمت كل قدراتهــا العســكرية 

واالقتصاديــة والسياســية فــي المنطقــة ضــد إيــران، لكنهــا هُزمــت فــي مختلــف الصعــد.
واكــد رئيــس لجنــة األمــن القومــي والسياســة الخارجيــة فــي مجلــس الشــورى االســالمي 
حســبما نقلــت عنــه »تســنيم«، أن المســؤولين األميركييــن اعترفــوا أنهــم هزمــوا فــي ســوريا 

والعــراق وأن ســبب هزيمتهــم فــي هذيــن البلديــن كانــت إيــران.
وشــدد الدكتــور بروجــردي بالقــول: أن المواجهــة اإليرانيــة للكيــان الصهيونــي بإعتبــاره قاعــدة 
أميركيــة فــي المنطقــة مواجهــة جــادة، وسنســتفيد مــن كل قدراتنــا لمواجهــة المؤامــرات األميركيــة.

ثوار البحرين يدشنون..تتمة
 هــذا العــام، وأوضحــت فــي البيــان بــأن “النظــام الســعودي التكفيــري اإلرهابــي )هــو( رأس 
الحربــة فــي مشــروع صهينــة المنطقــة”، مشــيرا إلــى الــدول التابعــة لهــا التــي اجتمعــت فــي 

الريــاض فــي شــهر مايــو الماضــي بحضــور الرئيــس الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب.
وثمّنــت القــوى الموقــف الثابــت للشــعب البحرانــي فــي الوفــاء للقضيــة الفلســطينية 
واالســتمرار فــي إحيــاء يــوم القــدس العالمــي كّل عــام “بالرغــم مــن الصعــاب األمنيّــة واســتمرار 

ــّل الســعودي بحقــه”. القتــل والفتــك الــذي مارســه الكيــان الخليفــيّ والمحت
وتوقــف البيــان عــن الوضــع “غيــر المســبوق” الــذي تعيشــه المنطقــة بســبب “حجــم التآمــر 
ــان الصهيونــيّ اللقيــط”، وتســارع الخطــى  والتواطــؤ بيــن النظــام الســعوديّ اإلرهابــيّ والكي

باتجــاه المصالحــة مــع الكيــان الصهيونــي برعايــة ترامــب”.
وتضــم القــوى الثوريّــة المعارضــة فــي البحريــن كال مــن: ائتــالف شــباب ثــورة 14فبرايــر، تيــار 
الوفــاء اإلســالميّ، تيــار العمــل اإلســالميّ، حركــة حــقّ، حركــة أحــرار البحريــن، وحركــة خــالص.

ويــوم أمــس االحــد هــو اليــوم 27 علــى الحصــار العســكري المفــروض حــول منــزل آيــة 
الشــيخ عيســى قاســم فــي بلــدة الــدراز، حيــث تفــرض قــوات نظــام التمييــز الطائفــي التكفيــري 
الخليفــي اإلقامــة الجبريــة علــى رمــز البحريــن الوطنــي والدينــي آيــة اهلل الشــيخ عيســى قاســم 

منــذ االجتيــاح الدمــوي الــذي نفذتــه علــى البلــدة فــي 23 مايــو الماضــي.
وعبّــرت جمعيــة الوفــاق عــن القلــق علــى حيــاة الشــيخ عيســى قاســم وقالــت فــي بيانهــا، بــأن 
اســتمرار اإلقامــة الجبريــة “يُنــذر باألســوأ”، وأشــار البيــان إلــى أن إجــراءات اإلقامــة الجبريــة بحقــه 
“تعيــق المتابعــة الطبيــة التــي يحتاجهــا ســماحة الشــيخ علــى الــدوام مــن قبــل أطبــاء مختصيــن، 

إضافــة إلــى المضايقــات التــي يتعــرض لهــا أفــراد مــن عائلتــه فــي حــال محاولتهــم زيارتــه”.
ــاء الهجــوم الدمــوي  هــذا ويســود القلــق بيــن أهالــي المعتقليــن الذيــن تــم اختطافهــم أثن
ــى  ــم إل ــد نقله ــة عنهــم بع ــاء منقطع ــزال األنب ــن ال ت ــن الذي ــدة، والســيما المختطفي ــى البل عل
مبنــى التحقيقــات الجنائيــة، ســيء الصيــت، وفــي ظــل المعلومــات المتداولــة بشــأن تعريضهــم 
للتعذيــب الجســدي والنفســي، فضــال عــن وقــوع إصابــات بينهــم خــالل عمليــة الهجــوم، كمــا 
أن مــن بيــن المختطفيــن عــددا مــن النشــطاء المطلوبيــن والمهدَّديــن بالتصفيــة الجســدية، 
ــق عائلتــه اتصــاال منــه  ــم تتل ومنهــم الشــاب محمــد المتغــوي الــذي ُأعتقــل وقــت الهجــوم ول

حتــى اليــوم.
ــي  ــان الخليف ــل الكي ــن قب ــل م ــي األصي ــة الشــعب البحرين ــع أغلبي ــة لسياســة قم ومواصل
المدعــوم بقــوات االحتــالل الوهابــي التكفيــري الســعودي االماراتــي، بعثــت الســلطات األمنيــة 

فــي المنامــة إحضاريــات ألربعــة رجــال ديــن شــيعة، تطلــب منهــم المثــول للتحقيــق.
وقــال نشــطاء أن الســلطات اســتدعت كاًل مــن »الشــيخ هانــي البنــاء، الســيد صــادق 

الغريفــي، الشــيخ حســين الســتري والشــيخ صــادق القطــان« للتحقيــق امــس األحــد.
ولــم يعــرف بعــد أســباب اإلحضاريــات الموجهــة، إال أنهــا تأتــي فــي إطــار االســتهداف 

المنظمــة للطائفــة الشــيعية فــي البحريــن.
فــي  لتهــم مختلفــة، وتحتجزهــم  الشــيعة  الديــن  الســلطات عشــرات رجــال  وتعتقــل 
الســجون، وكانــت شــنت حملــة واســعة ضدهــم فــي يونيو/حزيــران العــام الماضــي، بعــد 
إســقاطها جنســية الزعيــم الروحــي لألغلبيــة الشــيعية، آيــة اهلل الشــيخ عيســى قاســم.

متيس: سنتعرض لمأزق..تتمة
ودبلوماســيين اميــركان يعارضــون فتــح جبهــة صــراع واســعة ضــد ايــران والقــوى المتحالفــة 

معهــا جنــوب ســوريا.
بــدوره ادعــى مســؤول فــي وزارة الدفــاع االميركيــة ان »متيــس« و«جوزيــف دانفــورد« 
رئيــس اركان الجيــش االميركــي، و«بــرت مــاك غــورك« الدبلوماســي االميركــي المســؤول فــي 
ــى طــرد »داعــش« مــن  ــا عل ــز حالي ــى التركي التحالــف االميركــي ضــد »داعــش«، يؤكــدون عل

ــا. المناطــق التــي تحتله

رسالة شفوية من..تتمة
وزير الخارجية القطري مساء السبت. دون أن تذكر الوكالة المزيد من التفاصيل بشأن الرسالة.
ويعد هذا أول مسؤول إيراني يزور قطر منذ بدء األزمة الخليجية قبل نحو اسبوعين.

وفــي 5 يونيــو/ حزيــران الجــاري، قطعــت الســعودية واإلمــارات والبحريــن عالقاتهــا مــع قطــر، 
وفرضــت عليهــا حصــارًا بريــًا وجويــاً، التهامهــا “دعــم اإلرهــاب”، وهــو مــا نفتــه األخيــرة.

وشــدّدت الدوحــة علــى أنهــا تواجــه حملــة “افتــراءات” و”أكاذيــب” تهــدف إلــى فــرض 
“الوصايــة” علــى قرارهــا الوطنــي.

هــذا ولــم يصــدر أي تعليــق رســمي فــي طهــران حتــى لحظــة كتابــة الخبــر علــى تصريحــات 
ــة القطرية. الوكال

ظريف: نحن على استعداد..تتمة
مــن جانبــه أعــرب وزيــر الخارجيــة الجزائــري عــن ترحيبــه بنظيــره اإليرانــي مشــددًا علــى 

ضــرورة أن تحــل الخالفــات اإلقليميــة عبــر الحــوار.
ــن  ــن بي ــى م ــا األساســية مشــيرًا إل ــن أصولن ــدول هــو م ــرام ســيادة ال ــى أن إحت وأشــار إل

أولويــات السياســة الخارجيــة للجزائــر هــي محاربــة اإلرهــاب.
ولفــت إلــى أن الجزائــر هــي أيضــًا ضحيــة اإلرهــاب مشــيرًا إلــى أن 200 ألــف مواطــن جزائــري 

ذهبــوا ضحيــة اإلغتيــال.
وأشــار مســاهل إلــى أن الخالفــات قائمــة دومــًا فــي العالــم العربــي وأحــد نماذجهــا األزمــة 
الســورية الفتــًا إلــى أن الجميــع لــو احتــرم ســيادة الشــعوب والــدول لمــا شــهدنا مثــل هــذه األوضــاع.
وقــال إنــه لــوال التدخــل األجنبــي فــي ســوريا وليبيــا واليمــن لكانــت المشــاكل قــد حلــت منــذ 

فتــرة مشــيرًا إلــى أهميــة الحــوار لحــل الخالفــات بيــن العالميــن العربي واإلســالمي.
ــج الفارســي  ــا دول الخلي ــه فــي حــل المشــاكل التــي تعانــي منه وأعــرب مســاهل عــن أمل

مــن خــالل الحــوار.


