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التحالف الوطني يؤكد على..تتمة
ودعــا الحكيــم الواليــات المتحــدة االميركيــة ودول الجــوار والعالــم الــى »قــول كلمتهــم بمــا يتعلــق بوحــدة العــراق 
عبــر اليــات واضحــة ال عبــر االكتفــاء بالتصريحــات«، مشــيرا الــى ان »الجميــع لديــه مالحظــات وحقــوق ان كانــت 

بغــداد او اربيــل والعدالــة تتطلــب اســتحضار معادلــة الحــق والواجــب«.
وحــذر الحكيــم مــن »انعــاش طمــوح االنفصــال عنــد مناطــق كثيــرة فــي العــراق اولهــا البصــرة ومــدن الجنــوب 
وهــذه الطموحــات ســتنتقل الــى دول الجــوار جميعــا ممــا يعــرض المنطقــة الــى تســونامي التقســيم«، الفتــا الــى ان 
»انفصــال الكــرد ال يمتلــك مقومــات دســتورية، فتقريــر المصيــر حــق انســاني لكــن المشــكلة تكمــن فــي الكيفيــة«.

مــن جهتــه قــال االميــن العــام لمنظمــة بــدر هــادي العامــري ان النصــر الــذي تحقــق فــي الموصــل مهــم جــدا 
وتحقــق لعــدة أســباب منهــا تظافــر الجهــود لقواتنــا األمنيــة وتوحيــد كلمــة العراقييــن والعقيــدة التــي نملكهــا فــي 
ــة  ــه الدول ــحقنا في ــث س ــريع حي ــر والس ــر الكبي ــذا النص ــق ه ــى تحقي ــا أدت إل ــرى أيض ــباب أخ ــن وأس ــب الوط ح
المزعومــة لجــرذان داعــش وحررنــا مليــون مدنــي مــن أهالــي نينــوى وكذلــك ارض مســاحتها أالف الكيلومتــرات ».
واضــاف العامــري«« ان مــن حــق الجميــع االحتفــال بالنصــر كونــه جــاء بســبب التضحيــات الكبيــرة التــي قدمهــا 

أبنــاء الشــعب العراقــي ودمــاء أبنائنــا الطاهــرة التــي ســالت علــى أرض الوطــن«.
جــاء ذلــك خــالل ترأســه اجتماعــا موســعا لجميــع مســؤولي مكاتــب الطلبــة والشــباب  فــي منظمــة بــدر 

لمناقشــة عمــل مكاتبهــم  وبحضــور األميــن العــام المســاعد عبــد الكريــم األنصــاري.
مــن جهتــه أكــد النائــب عــن ائتــالف دولــة القانــون عبــد الســالم المالكــي، امــس األحــد، ان عمليــات تحريــر 

الحويجــة وتلعفــر بحاجــة إلــى مشــاركة الحشــد الشــعبي، لحســم المعركــة بأســرع وقــت واقــل خســائر.
وقــال المالكــي لـ«عيــن العــراق نيــوز«، ان »قــرار العمليــات العســكرية يجــب ان يكــون قــرارا عراقيــا خالصــا بعيــدًا 
ــر  ــات تحري ــي عملي ــعبي ف ــد الش ــاركة الحش ــا »مش ــية«، مبين ــات السياس ــة أو الضغوط ــالت الخارجي ــن التدخ ع
الحويجــة وتلعفــر مهمــة جــدًا لحســم المعركــة بأســرع وقــت واقــل خســائر مــن الناحيــة البشــرية أو البنــى التحتيــة، 

فالمعركــة تتطلــب حشــدًا شــعبيًا وحشــدًا عشــائريًا وقــوات أمنيــة عراقيــة«.
وبيــن ان »بعــض أصــوات النشــاز مــن السياســيين الدواعــش، المدعوميــن مــن دول معاديــة للعــراق والعراقييــن 

تريــد منــع مشــاركة الحشــد ألهــداف معينــة، وعلــى الجهــات العراقيــة عــدم الســماع لتلــك األصــوات«.
مــن جانــب اخــر اعتبــرَ قائــدُ عمليــاتِ قادمــون يــا نينــوى الفريــقُ الركــن عبــد األميــر يــار اهلل فتــوى المرجــِع 

االعلــِى الســيدِ السيســتاني ذاتَ اثــٍر كبيــٍر بتحقيــِق النصــر.
ــب  ــي تصوي ــري ف ــدر هــادي العام ــام لمنظمــة ب ــن الع ــادة االمي ــار اهلل  ببســالة الحشــد الشــعبي وقي واشــاد ي

ــر. ــارك التحري مســار مع
ــر  ــِر قضــاِء تلعف ــةِ لتحري ــةِ الرابع ــرِب انطــالِق المرحل ــن ق ــِر الموصــِل ع ــةِ تحري ــاٍز لمعرك ــي ايج وكشــفَ ف

وبعــِض المناطــِق الســتكماِل تحريــِر المحافظــةِ بشــكٍل كامــل.
وقــاَل يــار اهلل خــالَل االيجــاِز العســكري :«إَن القــواتِ خاضَــت معــاركَ شرســًة وتمكنَــت مــن دحــِر داعــشَ 
وحــررَتِ الموصــل، خاصــًة وَاَن المدينــَة كانَــت ذاتَ شــوارعَ ضيقــة ,  مبينــًا َاَن القــواتِ المشــتركَة قاتَلــت قتــاال 

ــهْ ايُّ جيــٍش فــي العالــم«. لــم يَخُضْ

وزير الصحة: إقبال واسع..تتمة
ولفــت الــى أن هنــاك فرصــا كبيــرة فــي ظــل الظــروف الجديــدة القائمــة مشــددًا علــى ضــرورة اإلســتفادة الكاملــة 

مــن هــذه الفــرص.
وأشــار الــى أن الخطــوات التــي أقدمــت عليهــا الحكومــة الحاليــة رفعــت المشــاكل المتعلقــة بحضــور إيــران فــي 

المحافــل الدوليــة الفتــًا الــى أن مرتبــة إيــران علــى صعيــد المقــاالت الدوليــة شــهدت تطــورًا بمعــدل 30 بالمائــة.
وأضــاف هاشــمي قاضــي زادة إن حجــم المقــاالت خــالل الســنوات األربــع الماضيــة إزدادت مــن 12 ألــف مقــال 

الــى 37 ألــف مقــال.

صالحي: لدينا آليات..تتمة
ــا كان  ــا فيم ــل يومي ــف برمي ــن و 900 ال ــة ماليي ــغ ثالث ــط زاد ليبل ــن النف ــران م ــاج اي ــال ان حجــم انت ــع قائ وتاب
انتاجهــا يبلــغ مليــون برميــل قبــل االتفــاق النــووي كمــا ان صادراتنــا مــن النفــط تجــاوزت 2,5 مليــون برميــل يوميــا.

مدير مؤسسة كيهان..تتمة
وقــال حســين شــريعتمداري: ال يســتغرب جهــل بعــض وســائل االعــالم الداعمــة للحكومــة، وعجزهــا فهــم االمــر 
بســهولة، فتاريــخ 29 مــارس 2013 المــدرج علــى ســند »توتال«هــو نفســه تاريــخ ادانــة الســلطة القضائيــة االميركيــة 
لشــركة »توتــال«. فالشــركة قــد ادينــت بعــد ان كشــف جرمهــا وهــو مــا جــاء فــي نــص الوثيقــة. اذ قدمــت الشــركة 
عــام 1995 مبلــغ 16 مليــون دوالر وفــي عــام 2004 مبلــغ 44 مليــون لمســؤول حكومــي ايرانــي، وجميــع هــذه التوضيحــات 
جــاءت فــي متــن الوثيقــة، وال يعلــم مــا الجانــب الــذي ينكــره ادعيــاء االصــالح والبنــاء واالعتــدال مــن هــذه الوثيقــة.

ونــوه شــريعتمداري الــى ان مبلــغ ســتين مليــون دوالر يعتبــر مبلغــا كبيــرا، وليــس صعبــا علــى شــركة توتــال 
اســتئجار البعــض النــكار هــذه الوثيقة،ومــن جانــب آخــر فــان مــن تســلم هــذه الرشــوة الضخمــة، حيــن يشــعر ان 

هنــاك خطــرا علــى مكانتــه فــال يســتبعد ان يقســم مقــدارا مــن هــذه الرشــوة علــى البعــض كــي يخفــي فعلتــه.
واســتطرد شــريعتمداري قائــال: حيــن يكــون احــد طرفــي العقــد »توتــال« ذي ســابقة فــي اعطــاء الرشــى فــي 
ملفه،ومــن جانــب آخــر، فحيــن تكــون الرشــوة المقدمــة مــن توتــال، ومعاهــدة »كرســنت« الفاســدة، خــالل فتــرة وزارة 

الســيد زنكنــه، فــال نتوقــع منــه التفاتــا اكبــر واليســمح لشــركة توتــال ان تنهــب مــرة اخــرى ثرواتنــا القوميــة.

قواتنا البحرية تنفي..تتمة
 وحســب اإلدعــاءات األميركيــة فــان توجيــه شــعاع الليــزر حــدث فــي وقــت كانــت الطائــرات األميركيــة تحلــق 
 )67 DDG(»ومدمــرة »كــول )LHD5( »فــوق مضيــق هرمــز منهــا حاملــة طائــرات الهليكوبتــر األمريكيــة »باتــان

. )11 T-AKE(ــر ــاد والذخائ ــة العت ــك ناقل وكذل
وادعــى بيــل اريــن أحــد المتحدثيــن فــي االســطول الخامــس للبحريــة األميركيــة أن الغواصــات اإليرانيــة قامــت 
ــر  ــرات الهليكوبت ــة طائ ــزر نحــو حامل ــد ســلطت اللي ــز وق ــق هرم ــي مضي ــة ف ــة بمــوازاة االســاطيل األميركي بالحرك
 53E-CH األمريكيــة »باتــان« حيــث باشــرت بتفحصهــا تمامــا ثــم أقبلــت الغواصــة اإليرانيــة صــوب مروحيــة

ــزر نحوهــا« حســب مزاعمــه«. ــه اللي ــة وقامــت بتوجي األميركي

الغارديان: ارتفاع كبير في..تتمة
وأشــارت الصحيفــة إلــى أن الحــوادث المســجلة النابعــة مــن اإلســالموفوبيا )الخــوف مــن اإلســالم( بعــد هجــوم 
جســر لنــدن تعــد أعلــى مــن تلــك التــي وقعــت بعــد مقتــل لــي ريجبــي فــي 2013، وهجمــات باريــس اإلرهابيــة فــي 

نوفمبــر 2015، حســب احصائيتيــن مختلفتيــن.
ونقلــت الصحيفــة عــن مصــادر فــي الشــرطة قولهــا: إن طبيعــة هــذا االرتفــاع فــي جرائــم الكراهيــة مختلفــة أيضــا 

عمــا حــدث العــام الماضــي بعــد اســتفتاء خــروج بريطانيــا مــن االتحــاد األوروبــي.
وأوضحــت الصحيفــة أن ســجل جرائــم الكراهيــة ارتفــع إلــى 54 حادثــة يوميــا مقابــل متوســط يومــي 38 حادثــة 

منــذ بدايــة 2017، حســبما أظهــرت أرقــام شــرطة العاصمــة.
وتشــير بيانــات الشــرطة البريطانيــة كذلــك إلــى أن الجرائــم المعروفــة ضــد المســلمين وصلــت إلــى 20 جريمــة 

يوميــا، مقابــل متوســط يومــي أقــل مــن 4 جرائــم منــذ بدايــة العــام الجــاري.
وأكــد مركــز »تيــل مامــا« المســتقل ذلــك االرتفــاع الضخــم، حيــث ســجل 66 حادثــة عنصريــة منــذ األحــد وحتــى 

الثالثــاء )3 أيــام( تــم إخطــار المركــز بهــا بــدال مــن الشــرطة البريطانيــة.
ورغــم أن األرقــام تحمــل داللــة كبيــرة، فــإن الشــرطة البريطانيــة وخبــراء المجتمــع يعتقــدون أن هنــاك عــددا 

هائــال مــن جرائــم الكراهيــة ال يتــم اإلبــالغ عنهــا.
ــو  ــي 22 ماي ــع ف ــذي وق ــتر ال ــوم مانشس ــد هج ــة بع ــة كراهي ــجل 141 جريم ــه س ــا« أن ــل مام ــز »تي ــح مرك وأوض
الماضــي، مــا يمثــل ارتفاعــا بنســبة 500 فــي المئــة مقارنــة بـــ25 جريمــة كراهيــة كمتوســط يومــي، وبعدهــا بأســبوع 

ــدن. ــى 63 بعــد هجــوم جســر لن ــع مجــددا إل ــل أن يرتف ــا، قب ــى 37 يومي ــم إل انخفــض عــدد الجرائ
ــن  ــا ل ــم أن مدينتن ــكل العال ودعــا عمــدة لنــدن صــادق خــان كل اللندنييــن للتوحــد و«بعــث رســالة واضحــة ل

ــا«. ــر حياتن ــا وتدمي ــن يســعون إلضرارن تنقســم بســبب هــؤالء األشــخاص المشــينين الذي

انجازات ميدانية للقوات اليمنية ..تتمة
جنــوب مديريــة مــوزع ،كمــا تــم تدميــر آليــة للمســلحين شــرق مديريــة المخــا، وتدميــر آليــة مماثلــة، شــمال 
ــى تجمعــات عســكرية   ــزال2” عل ــوع “زل ــة، بالتزامــن مــع إطــالق صــاروخ ن ــي ذات المديري ــل ف ــة يختُ شــرق منطق

ــل، وســقوط قتلــى وجرحــى فــي صفوفهــم. شــرق يختُ
ووفقــًا للمصــدر فقــد تــم تدميــر عربــة عســكرية لقــوات هــادي والمســلحين ومصــرع طاقمهــا بقصــف مدفعــي 
للجيــش واللجــان علــى تجمــع عســكري، غــرب معســكر العمــري، بمديريــة ذوبــاب، كمــا لقــي 6 مــن قــوات هــادي 

والمســلحين مصرعهــم بعمليــات قنــص فــي وادي صالــة، شــرق مدينــة تعــز، فيمــا اســتهدفت المدفعيــة تجمعــات 
لهــم فــي مدرســة الفــاروق بالجحمليــة، فــي ذات الجبهــة، مكبــدة إياهــم خســائر فــي األرواح والعتــاد.

وامتــدت الضربــات المدفعيــة للجيــش واللجــان الشــعبية، لتطــال مواقــع قــوات هــادي والمســلحين فــي منطقــة 
الصيرتيــن، بمديريــة الصلــو، والتبــة الســوداء، فــي منطقــة كــرش بمديريــة القبيطــة الواقعــة فــي النطــاق الجغرافــي 

لمحافظــة لحــج.
ــم  ــي اســتهدف تجمعاته ــب آخــرون، بقصــف مدفع ــم وأصي ــدو الســعودي مصرعه ــود الع ــن جن ــدد م ــي ع ولق

ــى وجرحــى فــي صفوفهــم. ــا اســفر عــن ســقوط قتل ــزان، م ــح فــي جي شــمال كــرس جوب
ــف المخــروق بنجــران، مكبديــن  ــان خل ــع اللسّ ــود الســعوديين فــي موق ــا للجن ــة تجمع كمــا قصفــوا بالمدفعي
ــة  ــع الطلع ــى موق ــارات عل ــدة غ ــعودي ع ــي الس ــدوان األميرك ــران الع ــن طي ــع ش ــًا م ــة. تزامن ــائر فادح ــدو خس الع

ــة. ــي ســماء المنطق ــف ف ــق مكث ــي ظــل تحلي بنجــران، ف
وكســر الجيــش واللجــان أمــس االحــد محاولــة تقــدم لمرتزقــة جيــش العــدو الســعودي باتجــاه صحــراء البقــع 

قبالــة نجــران.
وأكــد مصــدر عســكري لصحيفتنــا مصــرع وإصابــة العشــرات مــن مرتزقــة الجيــش الســعودي خــالل محاولتهــم 

الزحــف باتجــاه مواقــع الجيــش واللجــان الشــعبية فــي صحــراء البقــع.
ــيالن  ــة عس ــي مديري ــة ف ــة بالمرتزق ــكرية محمل ــة عس ــد، آلي ــس االح ــعبية أم ــان الش ــش واللج ــر الجي ودم

بمحافظــة شــبوة .
ــام  ــة ي ــي منطق ــع عســكرية ف ــة باتجــاه مواق ــة تســلل للمرتزق وأفشــل الجيــش واللجــان أمــس االحــد محاول

بنهــم.
ــة  ــة العــدوان األمريكــي الســعودي فــي منطق ــات مرتزق ــة الجيــش واللجــان تجمعــات وتحصين ودكــت مدفعي

ــات مباشــرة فــي صفوفهــم. الزاهــر بمحافظــة البيضــاء، محققــة إصاب
وصــدت وحــدات الجيــش اليمنــي واللجــان الشــعبية أمــس األحــد، محاولــة زحــف لمرتزقــة الجيــش الســعودي 
باتجــاه صحــراء البقــع الحدوديــة بمحافظــة صعــدة شــمال البــالد. ادى الــى مصــرع وجــرح عــدد مــن مرتزقــة الجيــش 

الســعودي القادميــن مــن الداخــل الســعودي فــي نجــران.
ولفــت المصــدر أن محاولــة العــدوان الجديــدة بالزحــف باتجــاه صحــراء البقــع الشــرقة، تأتــي ضمــن مســاعيه 
ــي  ــة ف ــة المقابل ــة الغربي ــي الجبه ــه ف ــم التــي تكبدهــا الجيــش الســعودي ومرتزقت ــى الهزائ ــة عل الفاشــلة للتغطي

صحــراء ميــدي علــى الحــدود مــع جيــزان.
وشــهدت جبهــة صحــراء البقــع علــى الحــدود مــع نجــران هــدوًء نســبيًا منــذ منتصــف مــارس الماضــي، حيــث 
تكبــد الجيــش الســعودي ومرتزقتــه خســائر هائلــة فــي األرواح والعتــاد العســكري خــالل كســر آخــر زحــف لهــم فــي 

تلــك الفتــرة.
هــذا وكشــفت منظمــة الصحــة العالميــة عــن ارتفــاع ضحايــا الكوليــرا باليمــن، إلــى 1770 حالــة وفــاة، وذلــك خــالل 

11 أســبوعا، منــذ تفشــي المــرض فــي 27 أبريــل / نيســان الماضــي.
وبحسب تقرير للمنظمة فقد سجلت 1770 حالة وفاة بزيادة 11 حالة وفاة عن األرقام المعلنة يوم الجمعة.

وأضــاف التقريــر أن عــدد حــاالت االشــتباه فــي اإلصابــة بالوبــاء ارتفــع إلــى 338 ألفــا و969 حالــة، فــي 11 محافظــة 
. يمنية

وينتشــر المــرض فــي 21 محافظــة يمنيــة مــن أصــل 22، وأرخبيــل ســقطري هــي المنطقــة الوحيــدة التــي لــم 
يتــم فيهــا تســجيل أي إصابــات.

وفــي قرصنــة حكوميــة فريــدة مــن نوعهــا، اقدمــت القــوات االماراتيــة ضمــن تحالــف العــدوان الســعودي االميركي 
الغاشــم علــى اليمــن علــى اختطــاف باخــرة المــازوت المخصصــة لكهربــاء المحافظــة، وغيــرت مســارها إلــى مينــاء 

الفجيــرة اإلماراتــي بعــد احتجازهــا أليــام.
وكانــت قــوى العــدوان البربــري قــد منعــت باخــرة المــازوت التــي وصلــت الــى موانــئ اريتريــا مــن الوصــول الــى 

مينــاء الحديــدة لتشــغيل محطــات الكهربــاء.

»اميركان اينتر برايز«: اميركا وظفت..تتمة
ــال فــي ســورية لجانــب بشــار االســد.فيما اعتبــر اميــن عــام حــزب  كمــا ان آالف اللبنانييــن قــد تطوعــوا للقت
اهلل »حســن نصــر اهلل« خــالل حديثــه االخيــر، اعتبــر حــزب اهلل عامــل اســتقرار وأمــن للبنــان ومــن اركان الحكومــة 

اللبنانيــة.
وعلــى العكــس مــن آمــال المســؤولين االميركييــن فــان الجيــش ليــس لــم يتمكــن الــى االن تحييــد حــزب اهلل 
فــي لبنــان وحســب بــل ان التقاريــر تحكــي انــه مــن الممكــن ان يكــون لــه ســالح مشــترك مــع الجيــش. فيمــا ان 

اليــران ســتراتيجية مشــابهة فــي العــراق.
ــية  ــاحة السياس ــن الس ــين ضم ــدام حس ــد ص ــة بع ــل مختلف ــن فصائ ــيات ضم ــان ميليش ــان ف ــي لبن ــا ف وكم
والعســكرية منــذ خــروج القــوات االميركيــة عــام 2011 وظهــور داعــش، وان بعــض الميليشــيات كانــت مفيــدة للحكومــة 

العراقيــة واالميركيــة فــي مكافحــة داعــش، كمــا ان حــزب اهلل كان مفيــدا الخــراج اســرائيل مــن جنــوب لبنــان.
بدورهــا الحكومــة العراقيــة قــد اعتمــدت ميليشــيات الحشــد الشــعبي وهــي مجموعــة تعبويــة شــعبية محبوبــة 
فــي العــراق، فيمــا امتــدح آيــةاهلل علــي السيســتاني، وهــو مــن مراجــع الشــيعة الكبــار فــي العــراق، جهــاد الحشــد ضــد 

داعــش. فيمــا وافــق مجلــس النــواب علــى دمــج هــذه المجاميــع التعبويــة )PMF( فــي الجيــش العراقــي.
ويبدو ان العراق بمعية لبنان الى جانب ايران قد تقدموا في رقعة شطرنج الشرق االوسط. 

سياسي أميركي: سقوط النظام..تتمة
 واتخــذت قراراتهــا بشــكل مســتقل عــن الســعودية، باإلضافــة الــى ان قطــر تملــك حقــل غازيــا مشــتركا علــى 
ــدوالر،  ــر ال ــة غي ــدول مــن شــراء هــذا الغــاز بعمل ــال: ربمــا ترغــب الســعودية وهــذه ال ــران، وق طــول حدودهــا مــع إي
ــح االميركيــة وأعتقــد أن أميــركا غاصــت فــي  ــدوالر النفطــي يمكــن أن يكــون هجومــا يهــدد المصال فــأي تهديــد لل

مســتنقعات هــذه األزمــة.
ورد علــى ســؤال حــول سياســات الســعودية وإن كانــت هــذه السياســات تســاعد فــي اســتقرار المنطقــة وإذا مــا 
كان بإمــكان هــذا الحظــر أن يجــر نحــو تصــادم عســكري، أكــد المحلــل السياســي األميركــي أن سياســات الســعودية 
ال تخــدم االســتقرار فــي المنطقــة أبــدا، مضيفــًا: ال أعتقــد أن األمــور ســتنجر نحــو صــدام عســكري إاّل إذا اعتبــر وزيــر 
الدفــاع األميركــي ماتيــس أن هــذه الحــرب قــد تكــون فكــرة جيــدة. لكــن علــى أي حــال فالهــدف األساســي فــي أي 

حــرب هــو ايــران، والعــدوان الســعودي علــى اليمــن يقــع ضمــن هــذا االطــار.

تقرير أميركي: واشنطن سمحت..تتمة
العســكرية األميركيــة، بمــا ارتــال مــن عربــات همفــي، وطائــرات الهليكوبتــر ودبابــات ومدفعيــة.. لــم يكــن ذلــك 
ســرا لواشــنطن، بــل وحتــى للعالــم، بعــد مــا انتشــر كل شــيء علــى وســائل االعــالم، ومواقــع التواصــل االجتماعــي«.

وتســاءل التقريــر »مــاذا فعلــت الواليــات المتحــدة ردا علــى ذلــك؟ ال شــيء. وعلــى الرغــم مــن جميــع القواعــد 
ــات المتحــدة مــن فعــل أي شــيء  ــم تتمكــن الوالي ــة.. ل ــدرة واشــنطن العســكرية الفائق ــراق وق ــي الع ــة ف األميركي
لوقــف التقــدم الســريع لداعــش. هــل كانــت هنــاك مشــكلة تمنــع الجيــش األمريكــي مــن شــن ضربــات جويــة؟ 
ومــن الواضــح أنــه ال، كمــا شــنت الواليــات المتحــدة ضربــات طائــرات بــدون طيــار فــي باكســتان فــي نفــس الوقــت 

تقريبــا تقــدم داعــش«.
وأضــاف: ســمحت الواليــات المتحــدة لداعــش باكتســاب هــذا الجــزء الكبيــر مــن األراضــي قبــل أن ينتقــل إلــى 
عمــق العــراق..  بعدهــا أقدمــت علــى ضربــات جويــة تــم تصميمهــا لتمهيــد الطريــق لعمليــة فــي األراضــي الســورية. 
ولــم يكــن بوســع الواليــات المتحــدة تبريــر التدخــل فــي ســوريا دون الدخــول الــى العــراق أوال، وكان هــذا واضحــا 
تمامــا النيــة الكامنــة وراء هــذه العمليــة طــوال الوقــت، كمــا يتضــح مــن هاجــس الواليــات المتحــدة للصــراع الســوري 

فــي كل مــن إدارتــي أوبامــا وترامــب«.
وتابــع: ان »التســجيل المســرب لوزيــر الخارجيــة الســابق جــون كيــري عندمــا كان عضــوا فــي مجلــس الشــيوخ 
أكــد أن الواليــات المتحــدة تراقــب تنامــي داعــش، وهــذا بــدوره يأمــل أن يجلــب ذلــك الرئيــس الســوري بشــار األســد 

إلــى طاولــة المفاوضات«.
فــي األســاس، ســمحت الواليــات المتحــدة لداعــش بالســيطرة علــى مســاحات واســعة مــن العــراق وســوريا 

حتــى يتمكنــوا مــن تبريــر التدخــالت فــي هــذه الــدول التــي مزقتهــا الحــرب.

طهران تدين اغالق الصهاينة..تتمة
الحقــوق االبتدائيــة للفلســطينيين، قــد اقــدم فــي بدعــة خطيــرة علــى اســتهداف الحريــة الدينيــة للمســلمين 

الفلســطينيين، وهــو مــا ســتكون لــه تداعيــات خطيــرة.
واكــد علــى ضــرورة فتــح ابــواب المســجد االقصــى بأســرع وقــت ممكــن امــام المســلمين، داعيــا جميــع الــدول 
الحــرة فــي العالــم والمنظمــات الدوليــة، لممارســة الضغــوط علــى الكيــان الصهيونــي ليحتــرم علــى االقــل حقــوق 

فضالء البحرين: على الجميع أن يقفوا مقابل القانون 
الخليفي لألسرة الموحدة

كيهــان العربــي - خــاص:- اكــد فضــالء البحريــن علــى موقــف المرجعيــات الدينيــة ودعمهــم لبيــان كبــار 
علمــاء البحريــن الرافــض لقانــون األســرة الموحــد، الــذي أقــرّه البرلمــان الخليفــي مؤخــراً.

وقــال بيــان صــادر عــن فضــالء البحريــن فــي مدينــة قــم المقدســة: لقــد اتضــح للجميــع موقــف المرجعيــة 
ــه قانــون مســتنكر وغيــر مشــروع، وإن الواجــب  الدينيــة مــن قانــون االســرة الموحــد فــي البحريــن مــن أن
علــى كافــة االخــوة فــي البحريــن ال ســيما العلمــاء أن يقفــوا فــي مقابــل هــذا القانــون، وال يقبلــوا غيــر أحــكام 
شــريعتهم المقدســة. مــن هنــا فإننــا نؤكــد علــى موقــف المرجعيــة الرشــيدة، وندعــم بيــان كبــار العلمــاء فــي 

البحرين؛)فــإن رأي العلمــاء والمذهــب ال يتغيــر بإقــرار قانــون أحــكام االســرة(.”
وقانــون األســرة الموحــد يرفضــه علمــاء البحريــن منــذ ســنوات، كونــه يمــس بالخصوصيــات المذهبيــة 
للمكونــات الداخليــة فــي البحريــن، وكــون توحيــد القوانيــن مــن شــانه أن يتعــارض مــع التشــريعات المتعلقــة 

باألحــوال االجتماعيــة، والتــي يتعبــد بهــا البحرينيــون كٌل بحســب مذهبــه.
ورغــم موقــف العلمــاء الرافــض بشــدة للقانــون، وهــو موقــف ســابق لألزمــة السياســية التــي انفجــرت فــي 
العــام 2011، إال أن ســلطة التمييــز الطائفــي الخليفيــة المدعومــة بقــوات االحتــالل الوهابــي التكفيــري الســعودي 

االماراتــي عمــدت الــى إقــرار القانون.
ويــرى المراقبــون إن مســارعة العصابــة الخليفيــة إلقــرار قانــون أســرة مخالــف للشــرع، وبــدون ضمانــات 
شــرعية يؤكــد أن عقــدة هــذا النظــام المحــارب للديــن والفضيلــة ليســت فقــط مــع شــعب يكافــح مــن أجــل 
حريتــه وحقوقــه، ولكنهــا عقــدة عميقــة فــي نفــوس رمــوز هــذا الحكــم البغيــض ضــد الديــن والشــرع والقيــم 

اإللهيــة.
وإال مــا تفســير رفــض هــذا الحكــم للضمانــات الشــرعية للقانــون ابتــداًء واســتمرارًا، بــل وإصــراره علــى 
رفــض نصــوص واضحــة ومســّلمة فــي الفقــه الشــيعي، وخاصــة بــه ضمــن مســودة القانــون المزعــوم. باإلضافة 
إلــى أن الشــق الســنّي مــن القانــون معــرّض للتالعــب والتغييــر والتحريــف الفتقــاده الضمانــات، وســيعمل 
النظــام الخليفــي علــى فصــل الديــن والشــرع نهائيًــا عــن شــؤون األســرة، ليصبــح الشــعب المســلم خاضعًــا 

لقانــون غربــي وغريــب علــى عقيدتــه وقيمــه وإيمانــه.
الــى ذك نفــذ محتجــون فــي منطقــة ســترة فعاليــة “حمــد تحــت األقــدام” بكتابــة اســم الحاكــم الخليفــي 

حمــد عيســى علــى الشــوارع والطرقــات ليكــون مداســًا لألقــدام والعجــالت.
وُكتــب اســم حمــد بخــط كبيــر علــى امتــداد أحــد الشــوارع الرئيســية، مع شــعار الثــورة المعروف: “يســقط 
حمــد” باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة، وشــعار “ارحلــوا” الــذي يُشــير إلــى الموقــف الشــعبي الرافــض للحكــم 

الخليفــي فــي البــالد واعتبــاره “محتــال”. 
ويأتــي ذلــك مــع االســتمرار اليومــي للتظاهــرات واالحتجاجــات الغاضبــة فــي مناطــق البحريــن، حيــث نفــذ 
محتجــون مــن بلدتــي عالــي وبــوري عمليــة ميدانيــة بقطــع الشــارع الرئيســي المعــروف باســم 14 فبرايــر 
ورفــع أعمــدة الدخــان فــي وســطه، ضمــن الفعاليــات الغاضبــة التــي تشــهدها البــالد انتصــارا للمعتقــالت فــي 
الســجون الخليفيــة وتلبيــة لنــداء الدفــاع عنهــن. فيمــا شــهدت بلــدات العكــر، المعاميــر، ونويــدرات نــزوال ثوريــا 
فــي ســاحات البلــدات تأكيــدا علــى الموقــف الثــوري فــي مواجهــة الجرائــم الخليفيــة، والســيما بحــق الحرائــر. 
وقــد ابتــدأت التظاهــرة بوقفــة تضامنيــة رُفعــت فيهــا صــور الناشــطة الحقوقيــة ابتســام الصائــغ التــي تــم 
ــدة، وجّهــت فيهــا  ــر البل اعتقالهــا مجــددا وتعريضهــا للتعذيــب، وألقــت إحــدى الناشــطات كلمــة باســم حرائ
التحيــة إلــى المــرأة البحرانيــة، وخاصــة المعتقــالت. وتعرضــت فــي الكلمــة لالنتهــاكات التــي مورســت بحــق 
النســاء مــن قبــل القــوات الخليفيــة، ولكنهــا أكــدت فــي الوقــت نفســه مواصلــة النســاء لدورهــن فــي الثــورة 

حتــى تحقيــق االنتصــار.
وقمعــت القــوات الخليفيــة تظاهــرات مماثلــة خرجــت فــي عــدد مــن البلــدات، وبينهــا بلدتــا العكــر 

والمعاميــر.
وفــي بلــدة ســماهيج، خرجــت تظاهــرة تضامنــت مــع النســاء المعتقــالت، كمــا جــددت الموقــف الشــعبي 
المدافــع عــن رمــز البحريــن الوطنــي والدينــي آيــة اهلل الشــيخ عيســى قاســم الــذي يخضــع لإلقامــة الجبريــة 
منــذ 23 مايــو الماضــي، كمــا تضامــن المتظاهــرون مــع آيــة اهلل الشــيخ حســين الراضــي المعتقــل فــي 
الســجون الســعودية، والــذي يرجّــح أن تُعقــد جلســة محاكمتــه يــوم الخميــس المقبــل وســتكون مخصصــة 

إلصــدار الحكــم.
دوليــًا، قــال دعــا مكتــب حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم المتحــدة البحريــن لإلفــراج »فــورا وبــال شــروط« 

عــن الناشــط الحقوقــي نبيــل رجــب الــذي صــدر حكــم هــذا األســبوع بســجنه لمــدة عاميــن.
ــع  ــة التاب ــان صــادر باســم المفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان فــي جنيــف، إن المفوضي كمــا شــدد بي
ــن  ــز البحري ــي تأســيس مرك ــذي شــارك ف ــل رجــب، ال ــن أن نبي ــق م ــغ القل ــم المتحــدة تشــعر »ببال لألم
لحقــوق اإلنســان، قــد حُكــم عليــه بالســجن لمــدة ســنتين لمجــرد ممارســة حقــه فــي حريــة التعبيــر والــرأي. 
وبلغنــا أنــه يواجــه محاكمــة إضافيــة حــول تهــم منفصلــة ترتبــط أيضــًا بممارســة حقــه فــي حريــة التعبيــر.«

فــي هــذا االطــار طالــب االتحــاد األوروبــي باإلفــراج عــن الناشــط البحرينــي البــارز نبيــل رجــب، مشــيرًا 
إلــى أن الحكــم بســجنه عاميــن يتعــارض مــع التزامــات البحريــن.

وقــال بيــان لالتحــاد »يتعــارض قــرار المحكمــة الجزائيــة البحرينيــة بالحكــم علــى المدافــع عــن حقــوق 
اإلنســان نبيــل رجــب بالســجن لمــدة عاميــن، علــى خلفيــة مقابــالت أجراهــا مــع وســائل اإلعــالم فــي 
العاميــن 2015 و2016، مــع التــزام البحريــن بدعــم حريــة التعبيــر والعمــل علــى خلــق مســاحة للنشــاط المســتقل.

ــة. ســكان االراضــي المحتل

السامرائي: إذا بقي برزاني..تتمة
وأضــاف الســامرائي فــي حديــث لقنــاة المياديــن الفضائيــة، »برزانــي حصــل علــى دعــم الشــيعة وهــو لــم يقــدم 

لهــم الدعــم«، الفتــًا إلــى أّن »الشــيعة منحــوه أكثــر ممــا يســتحقه بكثيــر« بحســب تعبيــره.
وتمنــى أن »يبقــى بارزانــي عنــد تهديداتــه كــي يــرى فشــله وهــو ال يمتلــك القــدرة علــى مواجهــة فصيــل واحــد 

مــن الحشــد الشــعبي«.
وجــاء كالم الســامرائي إثــر تصريحــات لرئيــس إقليــم كردســتان مســعودي بارزانــي، قــال فيهــا إّن »الشــيعة 
ــًا«، وأضــاف »أســتبعد عــدم حــدوث  ــوا ضــد اإلقليــم سياســيًا واقتصادي الذيــن يقــودون الحكومــة فــي العــراق، عمل

حــروب دمويــة مــا لــم يتحقــق اســتقالل الكــرد«.
وفــي هــذا االطــار، ذكــر مستشــار األمــن الوطنــي العراقــي الســابق أنّــه »إذا بقــي بارزانــي بهــذا الســلوك أعتقــد 
أننــا ســنراه فــي تــل أبيــب«. كمــا أكــد أنــه إذا لــم يطــرق بارزانــي أبــواب بغــداد وكــرج )غــرب طهــران( فقــد »نــراه 

الجئــًا مرحبــًا بــه فــي إســرائيل«، ورأى أنــه ال بــد لمســؤول إقليــم كردســتان أن يخضــع إلرادة العراقييــن.
ــال العــراق ال ســيما بالنســبة إلقليــم  ــف واضــح لألميركييــن حي ــد موق ــه »ال يوج وبحســب الســامرائي فإن

ــة. ــة كردي ــة دول ــا إقام ــن تأييده ــي تعل ــدة الت ــي الوحي ــرائيل ه ــًا أّن إس ــتان«، مضيف كردس
وقال: إّن تركيا ستعتبر أّن استقالل إقليم كردستان ضرب من الجنون.

ولفــت الســامرائي، الــى أّن بارزانــي قــال فــي اجتمــاع فــي بغــداد إنــه يرضــى بخمســة بالمئــة مــن مــا تقــرره 
الحكومــة )إبــان حكــم صــدام(.

الشيخ نعيم قاسم: هناك قرار..تتمة
ــة وبالتالــي هــذا العــبء يســهل بعــض القــرارات  ــوا ان النــزوح هــو بســبب الدول ــة الســوري ليقول ــى الدول عل

ــة ضــد الحكومــة الســورية. الدولي
واشــار الشــيخ قاســم إلــى ان بعــض النازحيــن الســوريين رتبــوا اوضاعهــم فــي ســوريا وهــم يأتــون الــى لبنــان 

اخــر كل شــهر ليأخــذوا المســاعدة ويعــودوا الن اســمائهم مســجله فــي االمــم المتحــدة عندنــا.
ــم،  ــى بالده ــوريين ال ــادة الس ــة اع ــون عملي ــن يعيق ــم الذي ــرى ه ــدول الكب ــدة وال ــم المتح ــد ان االم ــا أك كم
متســائال لمــاذا ال تتفــاوض الحكومــة اللبنانيــة مــع الدولــة الســورية طالمــا هنــاك عالقــات اخويــة ودبلوماســية بيــن 

البلديــن ووجــود ســفير ســوري فــي لبنــان وهنــاك تنســيق أمنــى وخدماتــي.
وشــدد بالقــول نحــن اليــوم امــام منعطــف حقيقــي صنعتــه المقاومــة ومحــور المقاومــة ولــوال التصــدي لــه لعــم 
االرهــاب التكفيــري كل المنطقــة وألصبحــت مقدمــات اعــالن الكيــان الصهيونــي ذات ســيادة وحــدود قــاب قوســين 
ــرة  ــي يعيــش بالحي ــك االرهــاب الصهيون ــي ســوريا والموصــل وكذل ــري يتكســر ف ــى ولكــن االرهــاب التكفي او أدن

واالميركــي ال يعــرف مــاذا يريــد.


