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كتائب حزب الله العراق »تقصف«..تتمة
مــن جانبــه اكــد رئيــس كتلــة بــدر النيابيــة حســن شــاكر الكعبــي ان عشــائر االنبــار 
معروفــة بشــيمتها العربيــة واخالصهــم ووطنيتهــم وال تقبــل بتواجــد القــوات االمريكيــة 

فــي مناطقهــا .
ــي  ــل بتواجــد أي اجنب ــوم ال نقب ــا الي ــر » انن ــث مــع » الغدي ــي حدي ــي ف ــال الكعب وق

ــة .  ــراف الدولي ــون واالع ــف للقان ــة وهــو مخال ــى االراضــي العراقي عل
واوضــح بــان امريــكا خرجــت مــن العــراق بمعاهــدة وال بــد ان تدخــل بموافقــة 
الحكومــة والبرلمــان . مبينــًا بــان التخبطــات لــالدارة االمريكيــة دليــل علــى عــدم وجــود 
موافقــة عراقيــة لتواجــد قواتهــم فــي العــراق. واضــاف الكعبــي ان العــراق دولــة قويــة وال 

ــة .  ــاج الــى قــوات اجنبي يحت
يذكــر ان هنــاك تســريبات اعالميــة افــادت بقــرب افتتــاح قاعــدة أمريكيــة ثابتــة قــرب 

المثلــث العراقــي الســوري األردنــي ضمــن حــدود المحافظــة.
مــن جهتــه قــال المتحــدث الرســمي باســم حركــة النجبــاء فــي العــراق، هاشــم 
الموســوي، إن مــا يحصــل وســيحصل مــن عمليــات اختطــاف واســتهداف للشــعب 
ــش«  ــم »داع ــاء تنظي ــة انه ــم بحج ــرر بقائه ــم مب ــة لدع ــر امريكي ــاء باوام ــي، ج العراق

االرهابــي.
ــى  ــي عل ــاء، أضــاف الموســوي ان »االصــرار االمريك ــه، أمــس االربع ــح ل ــي تصري وف
تســليح بعــض االطــراف، عــودة لتأجيــج الصراعــات الطائفيــة فــي البــالد«، مشــيرا الــى 
ان »التحــركات االرهابيــة االخيــرة فــي المــدن المحــررة جــاءت بأوامــر امريكيــة واضحــة«.

ودعــا الموســوي الحكومــة الــى الحــد مــن وقــوع تلــك الجرائــم وعــدم االكتفــاء بــردة 
الفعــل، الفتــا الــى ان حادثــة االختطــاف يجــب ان ال تكــون موضــع شــجب حكومــي بقــدر 

مــا يجــب ان يُلّقــن العــدو درســآ ال ينســاه. 
واكــد ان تأميــن الحــدود وطــرد القــوات االمريكيــة انمــا هــو ضمــان ألمــن العــراق مــن 

عــودة االرهــاب مجــدداً.
ــوا  ــاء الماضــي، أن مســلحين اختطف ــر الثالث ــد ذك ــي ق وكان مصــدر عســكري عراق

ــار. ــالء واالنب ــي كرب ــن محافظت ــع بي ــة تق ــة صحراوي ــي منطق ــا ف 12عراقي
مــن جانــب اخــر كشــف تحالــف الفتــح، امــس األربعــاء، عــن قيــام االدارة األمريكيــة 
بتوفيــر الغطــاء الجــوي للجماعــات االرهابيــة، لغــرض اعادتهــا مــن جديــد الــى العــراق.

ــرس«  ــاه ب ــث لـ«االتج ــي حدي ــي، ف ــر الدب ــد األمي ــف عب ــن التحال ــب ع ــال النائ وق
ــرر، خصوصــا ان عــدد القــوات  ــر مب ــا غي ان »الوجــود االميركــي فــي العــراق اصبــح حالي
األميركيــة فــي العــراق غيــر معروفــة«، مبينــا ان »هــذه القــوات قامــت بالعديــد مــن 
العمليــات ضــد الحشــد الشــعبي والقــوات األمنيــة، دون اي يتــم محاســبتها خــالل الفتــرة 

ــة«. الماضي
وأضــاف الدبــي، ان »االدارة األمريكيــة عملــت ســابقًا، وتعمــل حاليــًا علــى توفــر غطــاء 
جــوي لدخــول العصابــات االرهابيــة الــى العــراق حاليــا مــن جديــد، وهــذا شــيء خطيــر 

وعلــى الجميــع ادراك مــا تعمــل عليــه أميــركا إلرجــاع العــراق الــى المربــع األول«.
ــب أهــل الحــق، امــس   ــة عصائ ــة لحرك ــون، التابع ــة صادق ــا كشــفت كتل ــن جهته م
األربعــاء، عــن وجــود ضغوطــات مــن قبــل االدارة األمريكيــة تمــارس ضــد ساســة عراقييــن 

مــن المكــون الســني والكــردي.
وقــال النائــب عــن الكتلــة محمــد البلــداوي،  فــي حديــث لـ”االتجــاه بــرس” ان 
“أمريــكا تمــارس كل الوســائل مــن أجــل بقائهــا فــي العــراق، ومــن ضمــن تلــك الوســائل 
الضغــط السياســي علــى بعــض الجهــات والشــخصيات السياســية مــن المكــون الســني 

والكــردي”.
ــر مواقــف وآراء هــذه  ــداوي، ان “الهــدف مــن هــذه الضغوطــات هــو تغيي وأضــاف البل
ــد الحصــول  ــراق، فهــي تري ــن الع ــات والشــخصيات مــن االنســحاب األمريكــي م الجه

ــا وهنــاك”.  ــى بعــض التأييــد السياســي لبقائهــا فــي البــالد، ولهــذا هــي تغــط هن عل

هنية يدعو المقاومين للدفاع..تتمة
وقــال نــادي األســير فــي بيــان لــه إن »حالــة مــن االســتنفار تســود قســم الخيــام فــي 
ــا  ــد يفرضه معتقــل النقــب الصحــراوي، ومــن الواضــح أن اإلدارة تســتعد ألي مواجهــة ق
األســرى خــالل الســاعات المقبلــة، بعدمــا أعلنــوا عــن إغــالق األقســام وذلــك بعــد إصابــة 

األســير إبراهيــم النتشــة بحــروق طفيفــة«.
وأضــاف نــادي األســير أن النتشــة مــن ســكان القــدس ومحكــوم لمــدة 11 عامــا، وقــام 
بمواجهــة إدارة المعتقــل بمحاولــة إحــراق نفســه، وذلــك ردا علــى إجراءاتهــا القمعيــة 

والتنكيليــة بحــق األســرى، وقــد أصيــب بحــروق طفيفــة، وتلقــى العــالج.
وحــذر نــادي األســير ممــا تقــوم بــه إدارة المعتقــل، خاصــة مــع جلبهــا ســيارات إســعاف 
وإطفــاء األمــر الــذي يعنــي أنهــا »تســتعد لقمــع أي مواجهــة قــد تحــدث داخــل القســم، 
خاصــة بعــد تصعيــد إدارة المعتقــالت قمعهــا لألســرى منــذ مطلــع العــام الجــاري، وكان 
ذروة هــذه االعتــداءات مــا قامــت بــه قــوات القمــع فــي معتقــل »عوفــر« الشــهر المنصــرم«.

يشــار إلــى أن معتقــل »النقــب الصحــراوي« يعتبــر مــن أكبــر المعتقــالت اإلســرائيلية، 
ويقبــع فيــه قرابــة 2000 أســير ومعتقــل.

حاجي زادة: شبابنا يخترق..تتمة
 البلديــن للتوغــل الــى داخــل ايــران ايضــا اال انــه وفــي ظــل التدابيــر التــي اتخذناهــا 

فقــد تحــول هــذا التهديــد الــى فرصــة.
واكــد قائــد القــوة الجوفضائيــة علــى اختــراق مركــز القيــادة والســيطرة للجيــش 
ــق  ــت تحل ــة كان ــرات اميركي ــات 7 او 8 طائ ــا نرصــد معلوم ــد كن االميركــي، واضــاف: لق
ــث  ــا حي ــى معلوماته ــول عل ــن الحص ــا م ــراق وتمكن ــوريا والع ــواء س ــي اج ــتمرار ف باس
وضعنــا هــذه المعلومــات تحــت تصــرف قــوات محــور المقاومــة وتــم تحقيــق نجاحــات 

ــق. ــر هــذا الطري ــذا المحــور عب ــرى له كب
وتــم فــي المراســم بــث شــريط فيديــو بمضمــون اختــراق مركــز القيــادة والســيطرة 
للجيــش االميركــي حيــث علــق العميــد حاجــي زادة علــى ذلــك، قائــال: ان طائــرة العــدو 
ــى بعــد 10 كــم مــن  ــة وبعــد الكشــف عنهــا تواجــه مشــكلة وتهبــط بصعوبــة عل المقاتل
قاعدتهــا اال ان االميركييــن ال يتجــرأون علــى االقتــراب منهــا وســحبها الــى القاعــدة حيث 
ــان هــذا هــو احــد  ــم ترامــب ب ــركا !! وليعل ــوة امي ــا جــوا !! هــذه هــي ق يقومــون يقصفه

االمــور التــي تــم فيهــا انفــاق االمــوال االميركيــة ! .
ــدو  ــال: الع ــة، وق ــم المنطق ــذي ع ــوري ال ــر الث ــى الفك ــي زادة ال ــد حاج ــار العمي واش
ســعى فــي البدايــة لقمــع الفكــر الثــوري والتعبــوي فــي البــالد اال ان هــذا الفكــر اصبــح 
االن ممتــدا مــن العــراق وســوريا الــى اليمــن ولبنــان وفلســطين ومــازال فــي طــور التقــدم، 
ــن  ــى العكــس م ــة عل ــة الدفاعي ــي الحال ــدو ف ــا والع ــح هجومي ــا اصب ــان موقفن ــوم ف والي

بدايــات الثــورة وهــو مــا يعــد انتصــارا كبيــرا.

الرئيس الصيني يشدد على..تتمة
واشــار الدكتــور الريجانــي خــالل اللقــاء الــى العالقــات التاريخيــة والوديــة بيــن ايــران 
والصيــن معتبــرًا بكيــن بانهــا مــن الشــركاء الموثوقيــن لطهــران داعيــا الــى تعزيــز هــذه 

العالقــات.
مــن جانبــه أكــد المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة الصينيــة »كنــغ شــوانغ«، اســتمرار 
ــة، والتــي يجــب ان  التعــاون الطبيعــي بيــن بــالده وطهــران فــي إطــار القوانيــن الدولي

تحظــى باحتــرام المجتمــع الدولــي.
وأوضــح 'شــوانغ' أمــس األربعــاء، بــان رئيــس مجلــس الشــورى اإلســالمي الدكتــور 
الريجانــي بــدا والوفــد المرافــق لــه، زيــارة الــى الصيــن مــن 18 وتســتمر لغايــة 20 فبرايــر 

تلبيــة لدعــوة مــن 'لــي تشــان شــو'، رئيــس مجلــس الشــعب الصينــي.

وبخصــوص التعــاون فــي مجــال الطاقــة بيــن البلديــن واســتيراد النفــط مــن إيــران، 
قــال المتحــدث الصينــي: رغــم موقــف اميــركا الداعــي الــى عــدم تعــاون الــدول االخــرى 

مــع إيــران، فــإن موقــف الصيــن مــن هــذه القضيــة واضــح ولــم يتغيــر.
وصــرح قائــال: لقــد أكدنــا دومــا علــى أننــا نعــارض 'العقوبــات األحاديــة' و 'غيــر العادلــة' 

المفروضــة مــن قبــل اميــركا.
ويرافــق الريجانــي فــي هــذه الزيــارة وزراء الخارجيــة والنفــط واالقتصــاد ومحافــظ 
والميزانيــة«  »التخطيــط  لجنتــي  رئيســي  عــن  فضــال  االيرانــي  المركــزي  البنــك 

البرلمانيتيــن. و«الطاقــة« 

الرئيس روحاني: المؤامرات االميركية..تتمة
ــة متــدن فــي مؤتمــر وارســو رغــم ان االتحــاد  شــهدنا مســتوى المشــاركة االوروبي

االوربــي يعــد حليفــا وثيقــا الميــركا وتــم ايضــا عقــد المؤتمــر فــي دولــة اوروبيــة.
وتابــع قائــال: ان اميــركا كانــت تبحــث عــن هدفيــن مــن عقــد مؤتمــر وارســو همــا 
التخويــف مــن ايــران وشــطب قضيــة فلســطين اال انهــا اخفقــت فــي تحقيقهمــا و اضــاف 
ان رئيــس الــوزراء الصهيونــي قــام بمرافقــة عــدد مــن الــدول العميلــة بعقــد اجتمــاع حــول 
فلســطين اال ان اجتماعهــم عقــد بشــكل فاضــح بحيــث عندمــا نشــر لحظــات منــه فــي 

االجــواء االفتراضيــة اضطــروا الــى شــطبه فــورا .
ــس  ــاعد الرئي ــة طلــب مس ــدول االوروبي ــض ال ــى رف ــة ال ــس الجمهوري ــار رئي واش
ــرد االوروبــي كان حازمــا  االميركــي حــول االنســحاب مــن االتفــاق النــووي، وقــال: ان ال
حيــث اكــدت الــدول االوروبيــة علــى التزامهــا باالتفــاق كمــا ان رئيســة مجلــس النــواب 
ــراء  ــووي باج ــاق الن ــن االتف ــب م ــحاب ترام ــت انس ــي وصف ــي بيلوس ــي نانس االميرك

خاطــئ.
وشــدد الرئيــس روحانــي، ان الجمهوريــة االســالمية فــي ايــران ترغــب فــي اقامــة 
التعــاون مــع جميــع الــدول الصديقــة، وقــال: ان مبــدأ التعاطــي مــع الــدول يحظــى 
باالهميــة لنــا وفــي هــذا االطــار ســنعمل علــى اقامــة التعــاون مــع الــدول الصديقــة فــي 
المنطقــة وباقــي دول العالــم ومنهــا الــدول االوروبيــة، مضيفــا: اننــا مســتعدون للتعــاون 
ــي  ــغ ف ــدا ان ال تبال ــدرك جي ــا ان ت ــي نتعامــل معه ــدول الت ــى ال ــع ولكــن عل ــع الجمي م
ــه  ــي علي ــا تمل ــا بم ــع القضاي ــل م ــة ويتعام ــي ثابت ــادئ الشــعب االيران ــا الن مب مطالبه

ــة. ــه الوطني مصالح
وقــال ايضــا ان بعــض الــدول لهــا مطالــب وتصريحــات غيــر دقيقــة حيــال ايــران فكمــا 
ــا  ــر المســؤولة مبين ــات غي ــا النقبــل التصرف نرغــب بعالقــات جيــدة وحميمــة مــع اوروب
اننــا ندعــو الــى اســتمرار العالقــات الوديــة مــع االتحــاد االوروبــي، لكننــا نرفــض الســلوك 

غيــر المســؤول مــن أي أحــد.
واشــار الرئيــس روحانــي الــى بيــان ســماحة قائــد الثــورة االســالمية بعــد مســيرات 
11 شــباط )ذكــرى انتصــار الثــورة االســالمية( الــذي كان مفعمــا باالمــل وتطــرق ســماحته 
ــب منهــم  ــى الشــباب و طل ــا ال ــه كان موجه ــال ان ــى مســتقبل البــالد الزاهــر وق ــه ال في

الوقــوف بقــوة بوجــه االعــداء الذيــن يحاولــون بــث روح اليــأس فــي صفوفهــم.
وبيــن رئيــس الجمهوريــة ان ســماحة القائــد اكــد فــي بيانــه علــى القضايــا االقتصادية 
ــه فــي ظــل  ــى ان ــي البــالد مؤكــدا عل ــال ان االعــداء اســتهدفوا الحقــل االقتصــادي ف وق
الحظــر المفــروض علينــا و الضغــوط التــي يمارســها االعــداء ضدنــا علينــا الســعي اليجــاد 

حلــول لتجــاوز هــذه المرحلــة.
ــا  ــم انه ــي العظي ــعب االيران ــن الش ــة تطمئ ــة ان الحكوم ــس الجمهوري ــرح رئي وص
ــا  ــي تواجه ــة الت ــة واالقتصادي ــا االجتماعي ــع القضاي ســتبذل قصــارى جهدهــا لحــل جمي
البــالد و اضــاف اننــا ســنتمكن مــن تجــاوز هــذه المرحلــة الحساســة مــن خــالل تحلــي 

ــاالرادة الجــادة. الحكومــة والشــعب ب

ظريف: ال حقوق االنسان..تتمة
يذكــر انــه مــن المقــرر ان يقــوم الكونغــرس االميركــي بالتحقيــق فــي التقاريــر 
الــواردة التــي تفيــد بوجــود محــاوالت مــن جانــب بعــض المســؤولين االميركييــن لبيــع 

ــاض. ــة للري ــر قانوني ــة بصــورة غي ــا النووي التكنولوجي

اليمن.. تقدم على عدة محاور..تتمة
هــذا وٌقتــل وأصيــب عــدد مــن مرتزقــة الجيــش الســعودي أمــس األربعــاء إثــر كميــن 
نوعــي للجيــش اليمنــي واللجــان الشــعبية فــي جيــزان، فيمــا دكــت المدفعيــة تجمعــات 

وآليــات الجنــود الســعوديين والمرتزقــة قبالــة نجــران.
وأكــد مصــدر عســكري يمنــي لصحيفتنــا، أن وحــدة الهندســة للجيــش واللجــان 
نفــذت كمينًــا نوعيًــا لمجموعــة مــن المرتزقــة قبالــة جبــل قيــس مــا أســفر عــن مصــرع 

وإصابــة عــدد منهــم.
كمــا دكــت وحــدة مدفعيــة الجيــش واللجــان تجمعــات وآليــات الجنــود الســعوديين 
والمرتزقــة فــي رقابــة مــراش وفــي منطقــة الصــوح قبالــة نجــران محققــًة إصابــات 

ــم. ــي صفوفه مباشــرة ف
وكان الجيــش واللجــان قــد تمكنــوا قبــل ذلــك مــن إفشــال عمليتــي تســلل للمرتزقــة 
علــى تبــة القمامــة شــرق الخوبــة وعمليــة تســلل ثالثــة قبالــة جبــل قيــس مــا أدى إلــى 
ســقوط قتلــى وجرحــى فــي صفــوف العــدو خــالل إفشــال عمليــات التســلل، كمــا قصفــت 
المدفعيــة تجمعــات للمرتزقــة شــرق جبلــي الــدود وجحفــان وأحرقــت طقمــا شــرق جبــل 

الدود.
وقــد ســيطرت القــوات اليمنيــة المشــتركة علــى عــدد مــن المواقــع التابعــة للجيــش 

الســعودي جنــوب جبــل النــار قبالــة جيــزان. 
للجنــود  تجمعــات  اســتهدفت  اليمنيــة  القــوات  أن  عســكري  مصــدر  وأوضــح 
الســعوديين بصــاروخ زلــزال واحــد فــي عســير، كمــا أطلقــت صــاروخ زلــزال واحــد علــى 

تجمعــات مرتزقــة الجيــش الســعودي فــي صحــراء األجاشــر قبالــة نجــران.
وأضــاف المصــدر أنــه تــم اســتهداف تجمــٍع للمرتزقــة وآلياتهــم فــي منطقــة الصــوح 

قبالــة نجــران.
غــرب  ومرتزقتــه  الســعودي  الجيــش  مواقــع  علــى  المشــتركة  القــوات  وأغــارت 
تســلٍل  محاولــة  الشــعبية  واللجــان  اليمنــي  الجيــش  قــوات  وأفشــلت  الســديس، 

فــي صفوفهــم. قتلــى وجرحــى  وأوقعــت  الحمــاد،  باتجــاه موقــع  للمرتزقــة 
العســكرية  العمليــات  مــن  الشــعبية، عــددا  واللجــان  للجيــش  ونفــذت وحــدات 

المتفرقــة أســفرت عــن مصــرع وإصابــة أعــداد مــن مرتزقــة العــدوان. 
ففــي جبهــة جيــزان، نفــذت وحــدة الهندســة كمينًــا نوعيًــا لمجموعــة مــن المرتزقــة 

قبالــة جبــل قيــس، أدى الــى قتلــى وجرحــى فــي صفــوف العــدو.
وفــي محافظــة حجــة، اســتهدف مجاهــدو الجيــش واللجــان الشــعبية آليــة عســكرية 
لمرتزقــة الجيــش الســعودي بعبــوة ناســفة غــرب مثلــث عاهــم، مــا أدى إلــى إعطــاب 

اآلليــة ومصــرع طاقمهــا.
ــات  ــعبية تجمع ــان الش ــش واللج ــة الجي ــتهدفت صاروخي ــران، اس ــة نج ــي جبه وف
مرتزقــة العــدوان وآلياتهــم قبالــة الســديس بعــدد مــن صواريــخ الكاتيوشــا، محققــة 

إصابــات مباشــرة.

الكونغرس األميركي يحّقق في..تتمة
ومحمــد بــن ســلمان الــذي أصبــح بعــد بضعــة أشــهر منــذ ذلــك االجتمــاع ولــي عهــد 

السعودية.
وكشــف تقريــر أولــي لهــذه اللجنــة النيابيــة أن “مصالــح تجاريــة خاصــة قويــة” 
ــى  ــا الحساســة ال ــل هــذه التكنولوجي ــة” مــن أجــل نق مارســت “ضغوطــا شــديدة للغاي

الريــاض.
وبحســب التقريــر فــإن “هــذه الكيانــات التجاريــة يمكــن أن تجنــي مليــارات الدوالرات 
مــن العقــود المتعلقــة ببنــاء وتشــغيل البنيــة التحتيــة النوويــة فــي الســعودية - ولديهــا 

علــى مــا يبــدو اتصــاالت وثيقــة ومتكــررة مــع الرئيــس ترامــب ومــع إدارتــه لغايــة اآلن”.
وأعربــت اللجنــة عــن قلقهــا مــن أن تســتخدم الســعودية هــذه التكنولوجيــا األميركيــة 

لصناعــة قنبلــة ذرية.
وبحســب اللجنــة فــإن رأس حربــة مشــروع بنــاء محطــة الطاقــة النوويــة فــي 
الســعودية هــو “آي بــي 3 إنترناشــونال”، المجموعــة التــي كان الجنــرال األميركــي 

مايــكل فليــن فــي العــام 2016 مستشــارا إلحــدى الشــركات التابعــة لهــا.

CNN: أوضاع الداخل األميركي..تتمة
ــى المكســيك فتســبب فــي  ــاء جــدار حــدودي  عل ــة بن االعــالن االضطــراري هــذا جــاء لتاميــن ميزاني
تدهــور االوضــاع، فيمــا هــددت »نانســي بلوســي« بعــد االعــالن عــن مشــروع قــرار ترامــب، بــان مــآل ترامــب 

احضــاره للمحاكمــة.
اعضــاء اللجنــة القانونيــة لمجلــس نــواب اميــركا صرحــوا برســالة بعثوهــا، انهــم يدرســون اعــالن حالــة 
ــا  ــال: »انه ــاة CNN، قائ ــة لقن ــة القانوني ــي للجن ــو الديمقراط ــر« العض ــري نادل ــرح » جي ــد ص ــوارئ. فق الط
واحــدة مــن اكبــر التحديــات التــي تواجــه الدســتور االميركــي خــالل التاريــخ وفيمــا اذا نجــح ترامــب ســتزداد 

صالحيــات رئاســة الجمهوريــة وتــؤدي الــى تشــعب الســلطات«.
وحــاورت قنــاة CNN االســتاذ الجامعــي »ويليــام بنكــس« المعيــد فــي جامعــة »ســيراكيوز« حــول التداعيــات 

الســلبية العــالن حالــة الطــوارئ الوطنيــة فــي اميــركا، فقــال: »ارى ان الوضــع السياســي ينــذر بالخطــر. 
ــن  ــة. وم ــام القادم ــي االي ــرار ف ــذا الق ــى ه ــيصادق عل ــي س ــواب االميرك ــس الن ــد ان مجل ــن المؤك وم
ــرار ونفــس  ــدارس الق ــا لت ــل الكونغــرس 15 يوم ــة يمه ــا رئيــس الجمهوري ــي التزمه ــة الت ــة القانوني الناحي
القــرار الــذي تدرســه كل مــن مجلــس الشــيوخ ومجلــس النــواب. فهــذا القــرار كســائر القــرارات او اللوائــح 

ــو«. ــه ســيواجه بالفيت ــه ولكن ــع علي ــة ليوق ســيقدم لرئيــس الجمهوري
واســتطرد »ويليــام  بنكــس« بخصــوص اعتــراض بعــض الجمهورييــن علــى قــرار ترامــب، قائــال: »ان 

قلقنــا حــول اتخــاذ رئيــس ديمقراطــي مشــروع قــرار اعــالن حالــة طــوارئ وطنيــة، قلــق مبــرر«.
الــى ذلــك قــال النائــب الديمقراطــي »ابــي واســر مــن شــولتس« لقنــاة CNN: »ان قــرار رئيــس 
الجمهوريــة يعــارض الدســتور ومبعــث للســخط وان المعارضــة فــي الكونغــرس ستســتفيد مــن اي وســيلة 

ــة للحــؤول دون حصــول اي وضــع طــارئ«. قانوني

الهند تشهد تظاهرات احتجاجية..تتمة
 استقبلت بن سلمان في العاصمة الباكستانية إسالم آباد.

ــارات  ــاء وعب ــان بالدم ــداه ملطخت ــد الســعودي وي ــي العه ــي صــورا لول ــي نيودله ــرون ف ــع المتظاه ورف
ــن. ــرب اليم ــقجي وح ــال خاش ــي جم ــل الصحف ــة قت ــاته وجريم ــد بسياس تندي

كمــا نــدّد المشــاركون فــي االحتجــاج بســوء تعامــل الســلطات الســعودية مــع العمالــة الهنديــة الموجودة 
فــي مــدن المملكــة المختلفة.

وكانــت وســائل إعــالم محليــة فــي الهنــد قــد أبــرزت خــالل األشــهر الماضيــة األوضــاع المعيشــية الصعبة 
ــا  ــون تهم ــتمر، ويواجه ــون ألذى مس ــن يتعرض ــيما م ــعودية، ال س ــي الس ــود ف ــن الهن ــن العاملي ــات م لمئ

وأحكامــا بالســجن علــى خلفيــة قضايــا تتعلــق أساســا بقوانيــن اإلقامــة.
ــارة محمــد بــن  ودعــا ناشــطون الــى مظاهــرات أخــرى فــي شــارع البرلمــان فــي نيودلهــي لرفــض زي

ســلمان إلــى الهنــد.
وكانــت الحكومــة الباكســتانية قــد ســعت لمنــع مظاهــرات االحتجــاج فــي البــالد علــى زيــارة بــن 
ســلمان، وســحبت تراخيــص المســيرات ومنعــت مؤتمــرا صحفيــا للقائميــن عليهــا، ومــع ذلــك شــارك اآلالف 

فــي المســيرات االحتجاجيــة فــي مناطــق عــدة مــن باكســتان.

قضاء النظام الخليفي يصدر..تتمة
المحكمــة امــرت بالســجن عشــر ســنوات علــى ســبعة عشــر مواطنــًا واســقاط 

الجنســية عنهــم جميعــًا بتهــم ذات طابــع سياســي.
وزعمــت المحكمــة أن المواطنيــن قامــوا بحيــازة أدوات تســتخدم فــي صناعــة المفرقعــات 

وحيــازة ســالح وذخائــر دون ترخيــص والتجمهــر وحيــازة عبــوات قابلــة لالشــتعال.
وفــي ســياق اخــر دعــت منظمــات حقوقيــة دوليــة مــن بينهــا الفدراليــة الدوليــة لحقــوق 
االنســان إلــى المشــاركة فــي االعتصــام أمــام البرلمــان األوروبــي يــوم الخميــس للمطالبــة بإالفــراج 

ــى رأســهم الحقوقــي عبدالهــادي الخواجــة. ــع المدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان وعل عــن جمي
كمــا يقيــم المركــز األوروبــي لحقــوق اإلنســان فعاليــة فــي البرلمــان األوروبــي يــوم 
الخميــس أيضــًا بالتعــاون مــع منظمــات حقوقيــة لمناقشــة اوضــاع حقــوق اإلنســان فــي 

البحريــن واالنتهــاكات الممنهجــة.
ــة االســالمية الشــيخ  ــاق الوطني ــة الوف ــام لجمعي ــن الع ــه أكــد نائــب األمي مــن جانب

ــع. ــة القم ــا قســت آل ــه مهم ــي ســيحقق اهداف ــي أن الشــعب البحرين حســين الديه
وقــال الشــيخ الديهــي مخاطبــا كيــان آل خليفــة الدخيــل: مســتمرون بعــزم ونصركــم 

الموهــوم هزيمــة.
واضــاف: حذرنــا منــذ أكثــر مــن 10 ســنوات مــن تداعيــات النهــج السياســي للنظــام ومــا 

يــؤدي اليــه مــن تدميــر للبنيــة االجتماعيــة واالقتصادية.
وحمــل نائــب األميــن العــام لجمعيــة الوفــاق الوطنيــة االســالمية: ان المجتمــع 

الدولــي يتحمــل جــزءا مــن مســؤولية الجرائــم فــي البحريــن.

الريجاني: التدخل االميركي في..تتمة
ــات  ــزع العالق ــد أن يزع ــس باســتطاعة أي بل ــه لي ــس الشــوري اإلســالمي ان ــس مجل ــد رئي ــا أك كم

ــن. ــران والصي ــن إي ــة بي المتين
وقــال الريجانــي فــي لقائــه رئيــس مجموعــة الصداقــة البرلمانيــة االيرانيــة الصينيــة 'لــي شــوئه يونــغ' 
فــي بكيــن أن العالقــات الوديــة بيــن البلديــن متجــذرة ويعــود تاريخهــا الــى أكثــر مــن ألفــي عــام وال يمكــن 

الي طــرف زعزعتهــا.

'داعشيتان أميركيتان' تشعران بالندم وتطلبان العودة
وكاالت:-  أعربــت امرأتــان أميركيتــان عــن ندمهمــا لالنضمــام إلــى صفــوف تنظيــم داعــش االرهابــي 

فــي ســوريا قبــل 4 ســنوات، وكشــفتا عــن رغبتهمــا فــي العــودة إلــى الواليــات المتحــدة.
ــن  ــي غوي ــا( وكيمبرل ــى )24 عام ــاء، أن هــدى مثن ــة، الثالث ــورك تايمــز" األميركي ــة "نيوي وذكــرت صحيف

ــا إلــى "داعــش" فــي ســوريا فــي العــام 2015. بولمــان )46 عامــا( انضمت
واستســلمت المرأتــان إلــى قــوات ســوريا الديمقراطيــة الشــهر الماضــي، وتوجــدان حاليــا فــي مخيــم 
لالجئيــن شــمال شــرقي ســوريا، بعــد أن تــم القضــاء بشــكل شــبه كامــل علــى ارهابيــي داعــش هنــاك.

وكانــت مثنــى، وهــي مــن واليــة أالبامــا، طالبــة جامعيــة عمرهــا 20 عامــا عندمــا انضمــت إلــى "داعــش". وخدعــت 
والديهــا بــأن أخبرتهمــا بالذهــاب فــي رحلــة جامعيــة، لكنهــا اشــترت تذكــرة إلــى تركيــا مــن أموالهــا الدراســية.

وتزوجــت هــدى مثنــى 3 مــن ارهابيــي داعــش، وشــهدت عمليــات قتــل للتنظيــم االرهابــي، مثــل تلــك 
التــي كان ينشــرها علــى وســائل التواصــل االجتماعــي، لكنهــا تقــول حاليــا إنهــا تشــعر بأســف عميــق وتريــد 

العــودة إلــى الواليــات المتحــدة.
أمــا بولمــان، التــي ولــدت فــي كنــدا ألم أميركيــة وأب كنــدي وهــي أم لثالثــة أبنــاء، فقالــت للصحيفــة: 

"ليــس لــدي كلمــات للتعبيــر عــن مــدى األســف الــذي أشــعر بــه".
وتملــك بولمــان، التــي درســت اإلدارة القانونيــة فــي كنــدا قبــل االنضمــام إلــى داعــش االرهابي، جنســية 
مزدوجــة أميركية-كنديــة، وتحــاول اليــوم، رفقــة مثنــى، معرفــة كيفيــة إعــادة إصــدار جــوازات ســفر لهمــا مــن 

أجــل العــودة إلــى الواليــات المتحــدة.
وأعلنــت الواليــات المتحــدة، التــي تســعى إلعــادة مــن انضمــوا إلــى "داعــش" شــمال شــرقي ســوريا إلــى 

بالدهــم ومحاكمتهــم، أنهــا تــدرس قضيــة مثنــى.


