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قلق عراقي من ’’نوايا اميركية’’..تتمة
وذكــر المكتــب االعالمــي لعبــد المهــدي فــي بيــان أن »رئيــس مجلــس الــوزراء عــادل عبــد المهــدي، إســتقبل رئيــس 

تيــار الحكمــة الوطنــي، بمناســبة عيــد األضحــى المبارك«.
ومــن الجديــر بالذكــر، بــأن هــذا اللقــاء هــو االول بيــن عبــد المهــدي والحكيــم، بعــد أن اعلــن االخيــر اللجــوء الــى 

المعارضــة السياســية.
هــذا وتفقــد عبــد المهــدي موقــع انفجــار كــدس العتــاد فــي معســكر الصقــر جنوبــي العاصمــة بغــداد، برفقــة وزيــر 

ــة وقيادييــن فــي الحشــد الشــعبي. الداخلي
ووجــه رئيــس مجلــس الــوزراء العراقــي »بإســتكمال التحقيقــات لمعرفــة اســباب الحــادث، كمــا أصــدر التوجيهــات 
بوضــع ترتيبــات متكاملــة لكافــة المعســكرات ومخــازن القــوات المســلحة مــن حيــث اجــراءات الســالمة ومواقعهــا لمنــع 

تكــرار مثــل هــذه االحــداث المؤســفة«.
وكان حريــق كبيــر أندلــع مســاء االثنيــن فــي مخــزن أســلحة يديــره فصيــل مــن الحشــد الشــعبي ممــا تســبب فــي 

انفجــارات ســمع دويهــا فــي أنحــاء مــن العاصمــة بغــداد وأســفرت عــن استشــهاد شــخص وإصابــة 29 آخريــن.
ــي صحــراء محافظــة  ــن ف ــى ٥ آخري ــض عل ــاء القب ــن وإلق ــل 10 ارهابيي ــاب، مقت ــاز مكافحــة االره ــن جه ــا أعل ميداني

ــار. األنب
وذكــر بيــان العــالم مكافحــة االرهــاب »وفــق معلومــات اســتخبارية دقيقــة واســتمرارا لتعقــب فلــول عصابــات داعــش 
ــران  ــوات جهــاز مكافحــة االرهــاب وبالتنســيق مــع طي ــى احــدى تشــكيالت ق ــة االول االرهابــي نفــذت الوحــدة التكتيكي
التحالــف الدولــي عمليــات إنــزال فــي صحــراء االنبــار فــي مناطــق الرطبــة ووادي حــوران اســفرت عــن مقتــل 10 ارهابييــن 

مــن بينهــم اثنيــن يرتديــان أحزمــة ناســفة والقــاء القبــض علــى ٥ آخريــن«.
وأشار الى »تدمير عدة مضافات لعصابات داعش االرهابية بضربات جوية متعددة«.

السنوار: نبذل جهودا كبيرة..تتمة
ونبه إلى أن إطالق الشق السياسي من صفقة القرن »ال يزال رهن التطورات السياسية في إسرائيل«.

ميدانيــا اعتقلــت قــوات االحتــالل ،، مواطنــا مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة، وكذلــك اعتقلــت فتــىً فــي بلــدة 
المحتلــة. بالقــدس  العيســوية 

وأفــاد رئيــس لجنــة المتابعــة فــي العيســوية محمــد أبــو الحمــص، بــأن قــوات االحتــالل اعتقلــت المواطــن جــراح 
محمــد علــي ناصــر، فــي األربعينــات مــن عمــره، بعــد مداهمــة منزلــه فــي حــي أبــو ريالــة بالبلــدة.

وأضاف أبو الحمص أن ناصر يعاني من شلل نصفي منذ والدته.
هــذا وكشــفت القنــاة 12 العبريــة، عــن قــرار صهيونــي ببنــاء جــدار إســمنتي جديــد حــول مناطــق شــمال شــرق قطــاع 

غزة.
وذكرت القناة أن الهدف من بناء الجدار إعاقة تقدم من وصفتهم بـ«المتسللين الفلسطينيين عبر الحدود«.

ومــن المقــرر أن يمتــد الجــدار علــى طــول 9 كــم، وبارتفــاع 6 أمتــار، وهــو بمحــاذاة الطريــق رقــم »34« القريــب مــن 
مســتوطنة »ســديروت« والكيبوتســات المحيطــة.

المقررة األممية: فرنسا نقلت..تتمة
هــذا واجتمــع رؤســاء الكنائــس المســيحية بدمشــق بدعــوة مــن قداســة مــار إغناطيــوس أفــرام الثانــي بطريــرك 
أنطاكيــة وســائر المشــرق والرئيــس األعلــى للكنيســة الســريانية األرثوذكســية فــي العالــم وبمشــاركة صاحبــي الغبطــة 
البطريــرك يوحنــا العاشــر بطريــرك أنطاكيــة وســائر المشــرق للــروم األرثوذكــس والبطريــرك يوســف العبســي بطريــرك 
أنطاكيــة وســائر المشــرق واإلســكندرية وأورشــليم للــروم الملكييــن الكاثوليــك بحضــور صاحــب النيافــة الكاردينــال ماريــو 

زينــاري الســفير البابــوي فــي ســوريا فــي ديــر مــار أفــرام الســرياني بمعــرة صيدنايــا فــي ريــف دمشــق.
وتنــاول المجتمعــون األوضــاع العامــة التــي تمــر بهــا المنطقــة وتأثيــر مــا حملتــه الســنوات الصعبــة الماضيــة مــن 
أوجــاع ومــآس علــى شــعوبها عمومــا والمســيحيين بشــكل خــاص مؤكديــن أن المســيحيين مكــون أساســي أصيــل مــن 

النســيج الوطنــي لهــذه المنطقــة وكانــوا عبــر التاريــخ واألجيــال وال يزالــون نموذجــا للمواطنــة الفاعلــة.
ودعــا المجتمعــون إلــى التشــبث بــأرض اآلبــاء واألجــداد مهمــا اشــتدت الظــروف رافعيــن الصــالة مــن أجــل عــودة 

صاحبــي النيافــة مطرانــي حلــب المخطوفيــن بولــس يازجــي ومــار غريغوريــوس يوحنــا إبراهيــم.
وعبــر اآلبــاء عــن اعتزازهــم بانتصــار ســوريا قيــادة وجيشــا وشــعبا علــى جميــع أشــكال اإلرهــاب الــذي ســعى 

إلضعافهــا وتجزئتهــا مؤكديــن تكاتــف الشــعب والتفافــه حــول دولتــه ووحــدة البــالد ترابــا وشــعبا.
ووجــه المجتمعــون التهانــي األخويــة الصادقــة إلــى شــركائهم فــي الوطــن مــن المســلمين بمناســبة عيــد األضحــى 

المبــارك ســائلين اهلل أن يعــم الســالم فــي ســوريا لينعــم أبناؤهــا جميعــا باألمــن والطمأنينــة.

ترامب يوجه اهاناته لزعشماء..تتمة
ــا  ــع كوري ــث م ــركا تتباح ــب: ان امي ــال ترام ــان، ق ــة والياب ــا الجنوبي ــي كوري ــه زعيم ــالل لقائ ــي وخ ــاء الماض االربع
الجنوبيــة لزيــادة مدفوعاتهــا مقابــل تاميــن الحمايــة لهــا مــن كوريــا الشــمالية . ولفــت ترامــب الــى ان المحادثــات التــي 
انطلقــت  مــع كوريــا الجنوبيــة تهــدف الــى دفــع المزيــد  مقابــل تاميــن الحمايــة مــن قبــل القــوات االميركيــة مــن اي تهديــد 
كــوري شــمالي. وقــال ترامــب علــى موقــع »تويتــر«: ان كوريــا الجنوبيــة دولــة ثريــة للغايــة وتشــعر اآلن بضــرورة اإلســهام 

بقســط فــي الدفــاع العســكري الــذي تقدمــه الواليــات المتحــدة االميركيــة.
كمــا وجــه ترامــب ســيل اهانتــه لليابــان حيــن لقائــه رئيــس وزراء اليابــان »شــينزو آبــي«، متســائال: »هــل ان 
الطياريــن )اليابانييــن( كانــوا ســكارى ام يأخــذون مــواد مخــدرة خــالل الحــرب  العالميــة الثانيــة؟« واضــاف ترامــب: 
»تصــوروا انهــم ينطلقــون بخــزان نصفــه فــارغ مــن الوقــود، ويدفعهــم لذلــك عشــقهم لوطنهــم حيــن يواجهــون اعدائهــم«!

وبخصــوص نقــاش  يهــم القــارة اآلســيوية اطلــق ترامــب عبــارات مديــح وبحفــاوة بالغــة للزعيــم الكــوري الشــمالي 
ــون  ــاس يقول ــاء، والن ــذا االســبوع، فنحــن اصدق ــة ه ــه رســالة جميل ــد تســلمت من ــال: »لق ــن ق ــغ اون«، حي ــم جون »كي
ــا  ــا رئيــس اميــركا لكانــت الحــرب مشــتعلة اليــوم مــع كوري ــو وجهــه االبتســامة. وان لــم اكــن ان انــه حيــن يلقانــي تعل

الشــمالية.«

الجمهورية االسالمية تعلن استعدادها..تتمة
وفــي طهــران اعــرب المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة عبــاس الموســوي، عــن ارتيــاح طهــران ازاء الســماح لزعيــم 
الحركــة االســالمية فــي نيجيريــا الشــيخ ابراهيــم زكزاكــي للتوجــه مــع زوجتــه الــى الهنــد لغــرض العــالج، معلنــا اســتعداد 

الجمهوريــة االســالمية فــي ايــران لتقديــم اي مســاعدة ممكنــة فــي هــذا المجــال.
وتمنــى موســوي للشــيخ زكزاكــي تحســن الحالــة الصحيــة والشــفاء العاجــل، وقــال: نامــل بــان يوفــر حضــور الشــيخ 
زكزاكــي فــي خــارج نيجيريــا فرصــة افضــل لحــل مشــاكل االعــوام االخيــرة بيــن الحركــة االســالمية النيجيريــة والحكومــة 

بهــدف ضمــان حقــوق المســلمين الشــيعة وازالــة القيــود عــن الحركــة واالفــراج عــن الســجناء.
كمــا اصــدرت الحركــة االســالمية فــي نيجيريــا بيانــا حــول توجــه زعيــم الحركــة الشــيخ زكزاكــي مــع زوجتــه الــى 

الهنــد.
وكانــت القــوات االمنيــة النيجيريــة قــد هاجمــت فــي كانــون االول /ديســمبر عــام 201٥ حســينية »بقيــة اهلل )عــج(« 
ومنزلــه فــي مدينــة زاريــا بواليــة كادونــا، حيــث اصيــب خاللهــا بجــراح بالغــة واعتقلتــه القــوات االمنيــة مــع زوجتــه. وقــد 

تدهــورت الحالــة الصحيــة للشــيخ زكزاكــي نتيجــة االهمــال الصحــي فــي الســجن.
واخيــرا، وبعــد اربــع ســنوات مــن الســجن والضغــوط الشــعبية، غــادر الشــيخ ابراهيــم الزكزاكــي برفقــة زوجتــه وعــدد 

مــن افــراد اســرته نيجيريــا متجهــا الــى الهنــد لتلقــي العــالج بعــد ســماح القضــاء بذلــك. 
محامــو الشــيخ اكــدوا انــه فقــد عينــه اليمنــى وقــد يفقــد اليســرى. ولديــه فــي جســمه شــظايا مــن رصاصــات أصيــب 
بهــا خــالل قيــام الجيــش النيجيــري عــام الفيــن وخمســة عشــر بالهجــوم علــى بلــدة زاريــا وارتكايــه مجــزرة راح ضحيتهــا 

عــدد كبيــر مــن الشــهداء والجرحــى واعتقــال اخريــن بينهــم الشــيخ وزوجتــه.
المعتصمــون امــام الســفارة النيجيريــة فــي لنــدن احتفلــوا بخبــر مغــادرة الشــيخ الزكزاكــي وزوجتــه إلــى الهنــد لتلقــي 
العــالج. وعمــت الفرحــة المشــاركين فــي االعتصــام الذيــن هنــأوا بعضهــم بعــد االفــراج عنــه، وتمنــوا الشــفاء العاجــل لــه 
ولزوجتــه وعودتهمــا الــى الوطــن. وكانــت اســتمرت الحركــة االحتجاجيــة فــي لنــدن ثالثــة وثالثيــن يومــا وذلــك للضغــط 
علــى الســلطات النيجيريــة لوقــف مسلســل الترهيــب والقمــع ضــد الشــيخ الزكزاكــي وعائلتــه وأنصــاره. وترافــق االعتصــام 
مــع احتجاجــات فــي نيجيريــا ســقط خاللهــا مئــات الشــهداء والجرحــى، برصــاص قــوات االمــن التــي اعتقلــت ايضــا اعــدادا 
كبيــرة مــن انصــار الحركةاالســالمية التــي يراســها الزكزاكــي. ونــددت منظمــات حقوقيــة دوليــة بنســبة عاليــة جــدا مــن 

االفــراط فــي اســتخدام الشــرطة للعنــف ضــد انصــاره.

منظمة الطاقة الذرية تضع..تتمة
 ان المبنــى الــذي وضعنــا حجــره االســاس تبلــغ مســاحته نحــو ٥ االف متــر مربــع ويتضمــن 8 ورشــات و 8 مختبــرات 

فــي اطــار مجموعــة واســعة جــدا اعتقــد انهــا ســتكون منقطعــة النظيــر فــي منطقــة غرب اســيا.
واضــاف الدكتــور صالحــي« ان »فــردو« منشــأة نوويــة نشــطة جــدا ولنــا االن فيهــا 1044 جهــازا للطــرد المركــزي فــي 

الفــراغ وهنالــك نحــو سلســلتين فــي حالــة الــدوران اال انهــا ال تقــوم بعمليــة التخصيــب فقــط وفيمــا لــو اردنــا فــان عمليــة 
ــدوران ويكفــي فقــط ان تــزود بالمــادة  ــة ال االســتئناف ســتكون ســهلة الن االجهــزة جاهــزة وفــي الفــراغ وهــي فــي حال

الالزمــة.
ــة  ــى لغاي ــه االول ــعى الســتكمال مرحلت ــا نس ــة: انن ــس الجمهوري ــال مســاعد رئي ــذا المشــروع، ق ــال ه ــول اكم وح

ــون 7 او 8 اشــهر. ــي غض ــذا المشــروع الضخــم ف ــل ه ــال مث ــن اكم ــن ال يمك ــادم ولك نيســان الق
واوضــح بــان مبنــى المشــروع خــاص ايضــا واضــاف، ان المبنــى بحاجــة الــى غــرف خاصــة واجهــزة خاصــة، ولقــد تمــت 
توصيــة صنــع الكثيــر مــن االجهــزة فــي الداخــل وهنالــك حاجــة لشــراء بعــض االجهــزة مــن الخــارج، واعتقــد انــه لــو جــرت 

االمــور كلهــا بصــورة جيــدة فلربمــا يســتغرق )انجــاز المشــروع( نحــو عاميــن.
ــوم  ــان مخــزون اليوراني ــدي ب ــروز كمالون ــة به ــة الوطني ــة الذري ــة الطاق ــن المتحــدث باســم منظم ــه اعل ــن جانب م

ــالد. ــي الب ــم ف ــغ 370 كغ المخصــب بنســبة 4.٥ % بل
واشــار كمالونــدي الــى اضافــة مــا بيــن 60 الــى 70 كلغــم لمخــزون اليورانيــوم المخصــب، وقــال: ان مخــزون اليورانيــوم 

المخصــب فــي البــالد يبلــغ مــا بيــن 360 الــى 370 كغــم.
واضاف، انه حينما رفعنا نسبة التخصيب فوق 3.67 % نظرنا الى حاجتنا في هذا المجال.

وقــال كمالونــدي، ان المســتوى المطلــوب للمحطــات هــو 4.2 % لكننــا قمنــا بانتــاج 4.٥ % النــه لــو كان عندنــا يورانيــوم 
مخصــب بنســبة 4 % فباالمــكان الوصــول الــى النســبة المطلوبــة )4.2 %( حيــن مزجــه مــع النســبة ٥.4 %.

وتابع، اننا ننتج االن بطاقة جيدة والمخزون يتجاوز 300 كغم بما ال يقل عن 60 الى 70 %.
وحــول انتــاج المــاء الثقيــل فــي البــالد قــال، انــه مثلمــا صــرح رئيــس الجمهوريــة، ليــس لدينــا أي التــزام ازاء عــدم 
توفيــر مــا يزيــد عــن 130 طنــا مــن المــاء الثقيــل، ومــن الجهــة االخــرى فمــن المســموح لنــا ان ال نخســر االســواق المتنوعــة 

التــي حصلنــا عليهــا حتــى اآلن.
واضــاف، رغــم ان كميــة المــاء الثقيــل التــي نمتلكهــا ليســت كبيــرة، اال ان اســواقنا متنوعــة وتشــمل دوال اوروبيــة 
وغيــر اوروبيــة؛ منوهــا الــى ان ايــران ال تصــدر اليــوم المــاء الثقيــل فحســب، بــل انهــا تصــدر منتجــات أخــرى عاليــة التطــور 

كاألوكســجين-18«.
وحــول اتخــاذ القــرار بالنســبة للخطــوة الثالثــة مــن خفــض الجمهوريــة االســالمية فــي ايــران إللتزاماتهــا فــي إطــار 
اإلتفــاق النــووي، قــال الدكتــور صالحــي: ان لجنــة اإلشــراف علــى اإلتفــاق النــووي، عقــدت إجتماعــا للتشــاور فــي هــذا 

الخصــوص، مؤكــدًا ان هــذه اللجنــة تمتثــل آلراء ســماحة القائــد بشــأن الخطــوة الثالثــة مــن خفــض اإللتزامــات. 
واضاف: ان لجنة اإلشراف على اإلتفاق النووي قامت بدراسة مختلف السيناريوهات في هذا الخصوص.

وعلــى صعيــد آخــر، أكــد رئيــس منظمــة الطاقــة الذريــة، ان تعــاون إيــران مــع أوروبــا وروســيا والصيــن جــار فــي إطــار 
اإلتفــاق النــووي.

وتابــع، ان عمليــات إنشــاء الوحدتيــن الثانيــة والثالثــة فــي مفاعــل بوشــهر، وكذلــك مشــروع أراك مســتمر بصــورة 
جيــدة. 

وبالنســبة لمشــروع انشــاء المركــز الوطنــي البحــاث فصــل وتطويــر اســتخدامات النظائــر المســتقرة، بمنشــأة فــوردو 
النوويــة أوضــح صالحــي، بــان النظائــر المســتقرة متنوعــة وذات اســتعماالت كثيــرة وان اســاليب الحصــول عليهــا متعــددة 
مــن ضمنهــا اجهــزة الطــرد المركــزي وقــال، هنالــك اســاليب اخــرى لهــذا الغــرض ســيتم تدشــينها فــي المنشــآت الجديــدة 
مــن ضمنهــا التبــادل الكيميــاوي والنفــوذ الحــراري والتقطيــر الغشــائي وان المجمــع الــذي تــم اليــوم وضــع حجــره االســاس 

ســيعمل علــى فصــل النظائــر المســتقرة وتطويــر اســتعماالتها عبــر اســتخدام االســاليب المشــار اليهــا.
وتابــع، ان المبنــى الــذي وضعنــا حجــره االســاس تبلــغ مســاحته نحــو ٥ االف متــر مربــع ويتضمــن 8 ورشــات و 8 

مختبــرات فــي اطــار مجموعــة واســعة جــدا اعتقــد انهــا ســتكون فريــدة فــي منطقــة غــرب آســيا.

ظريف: لبنان شعباً ومقاومة..تتمة
ــة  ــات الدولي ــة وللعالق ــوق الدولي ــة والحق ــكل المنطق ــاًل: أن هــذا االنتصــار كان انتصــارًا ل ــة قائ ــر الخارجي ــد وزي وأك
الســليمة، وشــعوب المنطقــة والعالــم مدينــون لمقاومــة الشــعب اللبنانــي والمقاومــة االســالمية وحــزب اهلل الذيــن وقفــوا 
أمــام غطرســة الكيــان الصهيونــي وكذلــك وقفــوا وواجهــوا إرهــاب داعــش التكفيــري وقاومــوا ضــد هــذا الخطــر االرهابــي 

والتكفيــري الــذي كان بــالء علــى العالــم.

»قاصف 2K« تستهدف مطار..تتمة
الــى ذلــك أطلــق الجيــش واللجــان الشــعبية اليمنيــة 4 صواريــخ مــن طــراز »زلــزال1« علــى تجمعــات لمرتزقــة 

الجيــش الســعودي فــي عســير )جنــوب غــرب الســعودية(.
وأفــاد المصــدر العســكري للمســيرة نــت عــن إطــالق 4 صواريــخ »زلــزال1« علــى تجمعــات لمرتزقــة الجيش الســعودي 

قبالــة أبــواب الحديــد ومصــرع وجــرح عــدد منهم.
كمــا نفــذت قــوات الجيــش واللجــان الشــعبية اليمنيــة عمليــة هجوميــة علــى مواقــع للمرتزقــة قبالــة منفــذ علــب مــا 

أدى الــى تكبيدهــم خســائر بشــرية. 
وأطلقــت القــوة الصاروخيــة لــدى الجيــش واللجــان الشــعبية فــي اليمــن، مســاء أمــس االثنيــن، صــاروخ مــن نــوع 

زلــزال1 علــى تجمعــات مرتزقــة الجيــش الســعودي فــي جبهــة جيــزان، كمــا تــم اعطــاب آليــة لهــم فــي ذات الجبهــة.
وأوضــح المصــدر العســكري، أن القــوة الصاروخيــة أطلقــت صــاروخ »زلــزال1« علــى تجمــع لمرتزقــة الجيــش الســعودي 

قبالــة جبــل جحفــان، محققــا إصابــة مباشــرة. 
وأطلقــت القــوة الصاروخيــة للجيــش واللجــان عــدة صواريــخ مــن طــراز »زلــزال1« علــى تجمعــات لمرتزقــة الجيــش 

الســعودي قبالــة أبــواب الحديــد فــي عســير، أســفر عــن مصــرع وجــرح عــدد منهــم.
الــى ذلــك أطلقــت القــوة الصاروخيــة للجيــش واللجــان الشــعبية صــاروخ مــن نــوع »زلــزال1« علــى تجمعــات مرتزقــة 

الجيــش الســعودي قبالــة جبــل جحفــان فــي جبهــة جيــزان، محققــا إصابــة مباشــرة.
وفــي عــدن فقــد قتــل نحــو 40 شــخصا واصيــب 260 منــذ يــوم الخميــس فــي القتــال الدائــر بيــن “المجلــس االنتقالــي” 
المدعــوم اماراتيــًا ومســلحي حكومــة عبــد ربــه منصــور هــادي المدعــوم مــن الســعودية فــي مدينــة عــدن بجنــوب اليمــن. 

بحســب مــا أعلنــت األمــم المتحــدة األحــد.
وجــاء فــي بيــان صــادر عــن مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية فــي اليمــن “قتــل وجــرح عــدد مــن المدنييــن منــذ 
8 آب/أغســطس الماضــي حيــن اندلــع القتــال فــي مدينــة عــدن. وتفيــد تقاريــر أوليــة أن مــا يصــل إلــى 40 شــخصا قتلــوا 

و260 جرحــوا”.
ونقــل البيــان عــن منســقة الشــؤون اإلنســانية فــي اليمــن ليــز غرانــدي قولهــا “مــن المؤلــم أنــه خــالل عيــد 
ــر هــو  ــا األكب ــدي أن “همن ــال ســويا بســالم”. وأكــدت غران ــدال مــن االحتف ــاك عائــالت تبكــي أحباءهــا ب األضحــى. هن

ــن”. ــاذ المصابي ــة إلنق ــرق طبي ــال ف إرس
واضافــت “نحــن أيضــا قلقــون للغايــة إزاء تقاريــر عــن بــدء نفــاد الطعــام والميــاه لــدى المدنييــن العالقيــن فــي 
بيوتهــم”، وتابعــت “يجــب أن تكــون العائــالت قــادرة علــى التحــرك بحريــة وبأمــان مــن أجــل أن تؤمــن األشــياء التــي 

ــا” لالســتمرار. ــاج اليه تحت
ودعت األمم المتحدة السلطات إلى “ضمان وصول المؤسسات اإلنسانية بدون عوائق” إلى عدن.

إبحار ناقلة النفط االيرانية..تتمة
بدورهــا اعلنــت مؤسســة دوليــة لمتابعــة حركــة المالحــة البحريــة الدوليــة بــان ناقلــة النفــط االيرانــي المحتجــزة فــي 

جبــل طــارق ارســلت بصــورة مفاجئــة اشــارة تغييــر الوجهــة.
واوردت مؤسســة “تانكــر تراكــرز” فــي نبــأ لهــا بــان ناقلــة النفــط االيرانــي “غريــس 1” المحتجــزة مــن قبــل القــوات 

البحريــة البريطانيــة فــي ميــاه جبــل طــارق منــذ نحــو ٥ اســابيع قــد ارســلت اشــارة تغييــر الوجهــة نحــو المغــرب.
يذكــر ان مؤسســة “تانكــر تراكــرز” اعلنــت فــي تغريــدة اخــرى بانــه ربمــا يكــون هــذا االمــر مزحــة مــن قبــل الطاقــم، 

ولكــن نظــرا لظــروف طاقــم الناقلــة فمــن المســتبعد ان يكــون االمــر مجــرد مزحــة.

هاآرتس: »اسرائيل« قلقة من..تتمة
 كل ذلك لجرها لطاولة المفاوضات وفرض شروط جديدة، اال ان ايران لم تتراجع.

»ان ايران بمهاجمتها للمصالح النفطية لبعض دول الخليج الفارسي  قد ردت على الضغوط االميركية.
ورغــم ان بعــض المســؤولين المقربيــن مــن ترامــب وبالــذات جــون بولتــون كانــوا بصــدد تغييــر النظــام فــي ايــران 
وقــدروا انهــا ســتنتهي بحــرب، ولكــن ليــس هــذا مــا كان يفكــر بــه ترامــب، فقــد رفــض حتــى الــرد علــى اســقاط الطائــرة 

المســيرة«.
ان رفــض ترامــب بالــرد العســكري علــى ايــران تســبب فــي ان تعيــد الــدول العربيــة المطلــة علــى الخليــج الفارســي 
حســاباتها بخصــوص سياســتها حيــال ايــران، ويمكــن االشــارة هنــا الــى توصــل خفــر الســواحل لــدول االمــارات التفــاق 

مــع ايــران خــالل زيــارة وفــد اماراتــي لطهــران مــع قــرار ابوظبــي خفــض عديــد قواتهــا فــي اليمــن.
والشــك فــي ان تراجــع االمــارات فــي اليمــن ســيبطل المشــروع الســعودي بالســيطرة علــى اليمــن ممــا ســيبقي 
شــمال اليمــن بيــد حركــة انصــار اهلل، وكل ذلــك يمثــل اســوأ االخبــار بالنســبة الســرائيل، فحضــور الحوثييــن فــي 

الشيخ عيسى قاسم: صبُرُكم مدرسٌة ووعُيكم 
دليٌل وصمُتُكم نطٌق بليغ

كيهــان العربــي - خــاص:- وجــه رمــز البحريــن الوطنــي والدينــي آيــة اهلل الشــيخ عيســى قاســم رســالة 
الــى األحــرار المقاوميــن الصامديــن المعتقليــن فــي ســجون الكيــان الخليفــي الدخيــل علــى خلفيــة طائفيــة، 

مشــيدًا بصبرهــم ومقاومتهــم وصمودهــم الشــجاع؛ هــذا نــص الرســالة:_
بسم اهلل الرحمن الرحيم

اهِرين.. اللهُمَّ صلِّ على المصطفى خاتِم النبيِّين والمُرسلين وآلِهِ الطَّ
ةِ، والكرامةِ. جناُء األحرارُ األعزاُء الكرامُ في بحريِن اإليمانِ، والحريَّةِ، والعزَّ السُّ

يــا صوتًــا دوَّى بنــداِء الحريَّــة ال تخُفــت، يــا كلمــة حــقٍّ انطلقــت تحيــى ولــن تمــوت، يــا نــورًا يختــرقُ 
لمــات وال يُقهــر، يــا وعيًــا نّفــاًذا ال يقــاوم. الظُّ

ــم  ــوبَ، يُذكــي الِهمــمَ، يدفــعُ بالعــزِم لألمــام.. صبرُُك ســجناٌء نورُكــم يختــرقُ الجــدراَن، ينيــرُ القل
ــٌغ.. ــم نطــقٌ بلي ــٌة، صمتُُك ــم هادي ــٌل، بصيرتُُك مدرســٌة، وعيُكــم دلي

أذاكــم جراحــاتٌ داميــٌة فــي القلــوب.. تالوتُكــم، تهجّدكــم، ذكرُكــم هلل العظيــم، دعاؤكــم، وابتهالكــم 
إليــه فــي ظلمــات الســجون ينعكــس أنــوارًا ســاطعًة علــى كلِّ ســاحة الوطــن، يصــل منــه شــعاعٌ إلــى كل 

ــور. قلــٍب مفتــوٍح علــى الهُــدى والنُّ
اء الكرامَ.. سجناَءنا األعزَّ

ته-،  ســجناَء الفضيلــة، والكرامــة، ال أحــدٌ إال ويعــرف مــا أنتــم فيــه مــن معانــاةٍ -وقســوتها- وضيــٍق -وشــدَّ
لكنّكــم أنتــم الذيــن تعيشــون هــذه المعانــاَة، والشّــدَة علــى حقيقتهــا، وتلتصقــون بواقعهــا الثقيــل، وتفــرضُ 

مرارتَهــا علــى وجدانكــم بواقعهــا -ال خَبَرهــا- علــى مــدى الزمــن الطويــل.
ــا،  ــزاًء كريمً ــم ج ــده، لك ــوٌظ عن ــر، محف ــم الخبي ــومٌ هلل العلي ــو معل ــك إال وه ــن ذل ــيٍء م ــن ش ــا م وم

عظيمًــا، يقصــر عنــه الطمــوح، وال يبلغــه طمــوحُ طامــح، وال تصــوّر مــن يبعــد فــي التصــوّر.
أنتُم سجناُء شرفٍ، ومن أشرفِ الشرفاء..

ســجنكم لكلمــةِ حــقٍّ قلتُمُوهــا، وموقــفِ حــقٍّ وقفتُمُــوه، ولدِيــٍن غاظكــم وآلمكــم أن تمــسَّ 
حرماتــه، ولمظلــوٍم ُظلــم فمــا ســكتُّم علــى مظلمتــه، ولحــقٍّ هُضــم فمــا هــان عليكــم أن يُهضــم، ولمُنَكــٍر 

ــكاره. ارتكــب فأســرعتم إلن
يــن  ، والرجــوِع إلــى العــدل، وإقامــةِ القِســط، واحتــراِم الدِّ سُــِجنتم ألنّكــم ناديتــم بإحقــاِق الحــقِّ

وقيَمــه، وتوقيــِر الشــريعة وأحكامهــا، واحتــراِم النفــس اإلنســانيَّة، وعــدِم التنّكــر لحقوقهــا.
سُــِجنتم وأقدامكــم علــى طريــق الســجن مــن أجــل كلِّ الشــرفاء، وكلِّ األبريــاء، وكلِّ المظلوميــن، وكلِّ 
المســتضعفين، ومــن كلِّ الشــهداء، وكلِّ قطــرة دٍم ســالت علــى األرض لمظلــوٍم اســتغاث مــن ظالمتــه. فمــا 

أعظــم جميلكــم، ومــا أكبــر حقَّكــم علــى الجميــع.
ــا أو رقــودًا- فــي كســٍب  ــا أو قعــودًا، أيقاًظ أنتــم فــي كلِّ يــوٍم، وفــي كلِّ ســاعةٍ، ولحظــةٍ -كنتــم قيامً

ــٍر علــى ذخــٍر كريــٍم ال يضيــع عنــد اهلل. جليــٍل، وربــٍح عظيــٍم، وازديــادٍ فــي الخيــر، وتوّف
ــد بأهــداف  للســجين هــذا مــا كان ســجنه هلل -وبقــي علــى التزامــه بخــط اهلل، وصدقــه مــع اهلل، والتقيُّ
دينــه، وبأحــكام شــريعته؛ فســجين هــذا نهجــه- هــو فــي جهــادٍ دائــٍم فــي ســبيل اهلل، وعبــادةٍ مســتمرةٍ، 

وثــواٍب متّصــٍل.
ين، والشّرف، والحريَّة، والعزَّة، والكرامة؟ وكيف يقضي النَّاسُ شيًئا من حقِّ سجناء الدِّ

، ويبطــَل الباطــل، ويقيــمَ العــدَل،  ال قضــاء لحقِّهــم إال باالســتقامة علــى الطريــق الــذي يحــقّ الحــقَّ
ــة، وينهــي االســتضعافَ، ويضــع كلَّ  يــن، ويســتردَّ الكرامــة، ويصــون الحريَّ لــِم، وبحفــظِ الدِّ ويذهــبَ بالظُّ

شــيٍء فــي موضعــه.
جناء على النَّاس، وكلُّ حقوقهم يجب أن تحفظ، وكلُّ حقٍّ له موضوعه. هذا أوَُّل حقٍّ للسُّ

ــق النَّصــر العاجــل لــكلِّ  فــرَّج اهلُل عــن ســجائِنا الكــرام فــي البحريــن، وعــن كلِّ ســجيٍن مظلــوٍم، وحقَّ
المظلوميــن.

عيسى أحمد قاسم
13 اغسطس 2019م

فــي هــذا االطــار، أعلــن ســجين الــرأي حســن الغســرة نيــة )1٥( معتقــل رأي فــي ســجن جــو المركــزي 
ــم  ــا أنه ــة”، موضحً ــم “المتردي ــى أوضاعه ــا عل ــام، احتجاجً ــوح عــن الطع ــدء إضــراب مفت ــت ب ســيئ الصي
ــة  ــداء أســباب واقعي ــذ ســنتين، دون اب ــزل بســجن جــو من ــى الع ــي مبن ــج ف يتعرضــون الســتهداف ممنه

لذلــك مــن قبــل إدارة الســجن.
وفــي تســجيل صوتــي لــه، قــال الغســرة “نحــن نعانــي مــن التمييــز الواضــح فــي المعاملــة دون بقيــة 
الســجناء، حيــث تــم وضعنــا فــي غــرف محروميــن فيهــا مــن ممارســة شــعائرنا الدينيــة بحريــة، خصوصًــا 

الشــعائر الجماعيــة كصــالة الجماعــة والعــزاء والدعــاء”
وتابــع “نخضــع لمراقبــة مســتمرة حتــى علــى خصوصياتنــا المكفولــة قانونًــا، ووضــع مخبريــن يرصــدون 
حركاتنــا وأقوالنــا”، مضيًفــا “كمــا يتــم تعمــد إزعاجنــا والتضييــق علينــا فــي اإلتصــال وســاعات التشــمس ممــا 

يشــكل تعذيــب نفســي لنــا”.
ــرف  ــي غ ــم ف ــر دمجه ــا عب ــة قانونً ــم المكفول ــم حقوقه ــب الغســرة إدارة الســجن بإعطائه ــذا وطال ه
عاديــة أســوًة ببقيــة الســجن والســماح لهــم بالتمتــع بكافــة حقوقهــم المكفولــة قانونًــا، مشــيرًا إلــى أنهــم 
ســيدخلون إضرابًــا مفتوحًــا عــن الطعــام بتاريــخ 1٥ اغســطس الجــاري مــا لــم يتــم االســتجابة لمطالبهــم.

دوليــًا، أرســلت )1٥( منظمــة حقوقيــة بحرينيــة ودوليــة رســالة الــى المبعوثــة الخاصــة للمملكــة المتحــدة 
لحريــة اإلعــالم أمــل كلونــي تطالبهــا بحــث حكومتهــا علــى الضغــط علــى حليفتهــا البحريــن الحتــرام حريــة 

التعبيــر وحريــة الصحافــة.
ــرأي، بمــن  ــراج عــن ســجناء ال ــا البحريــن لإلف ــا لحليفته وطالبــت المنظمــات بوجــوب دعــوة بريطاني
فيهــم الصحافييــن والمصوريــن والمدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان الذيــن ســجنوا لمجــرد تعبيرهــم عــن 
آرائهــم الســلمية، وتحديــدًا محمــود الجزيــري؛ أحمــد حميــدان، ســيد احمــد الموســوي، حســن قمبــر، نجــاح 
يوســف، الدكتــور عبــد الجليــل الســنكيس، ونبيــل رجــب، كمــا وإلغــاء الحظــر اإلداري المفــروض علــى عمــل 

صحيفــة “الوســط” المســتقلة.

المنطقــة، ويســهل نقــل االســلحة مــن ايــران الــى حركــة حمــاس عــن طريــق البحــر االحمــر، كمــا وســتتمكن ايــران عــن 
ــاب المنــدب. ــان فــي ب ــة لهــذا الكي ــة االســرائيلية والســفن الحربي ــد المالحــة البحري طريــق الحوثييــن تهدي

ان نتائــج االتفاقيــات االخيــرة تعكــس بشــكل واضــح، ان االمــارات قــد انســحبت مــن حــرب اليمــن، وان مســاعي 
الســعوديين ســتبوء بالفشــل. وكان واضحــا مــن البدايــة انــه ليــس ســهال اي اجــراء ضــد ايــران، واالن قــد تعقــدت االمــور 

اكثــر فاكثــر. كمــا وتلــف الشــكوك نجــاح ترامــب فــي ســتراتيجيته، وبذلــك انســحب اليــأس الــى اســرائيل.

قريباً.. ايران تطلق قمرا..تتمة
واضــاف: أن »ناهيــد 1« مــزود بخاليــا شمســية متحركــة، حيــث يتعيــن أن يتســم بحركــة ميكانيــة عبــر آليــة الفتــح 

واالغــالق علــى مــدى تنفيــذ مهامــه فــي موقعــه، وهــذا يعتبــر تقنيــة وانجــازا.
وبيّــن وزيــر االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات، أن القمــر يتمتــع بامكانيــة التصويــر غيــر أن مهمتــه االساســية تتمثــل 
ــارات الالزمــة، وأن التنســيق مــع وزارة الدفــاع  الطالقــه  ســيكتمل فــي  فــي االتصــاالت مؤكــدا إتمــام »ناهيــد 1« االختب

غضــون ايــام.

تصنيعنا العسكري يزيح..تتمة
وصممــت مدرعــة رعــد خصيصــا لتنفيــذ المهــام األمنيــة والمحافظــة علــى طاقمهــا وحمايتهــم مــن األلغــام، والقنابــل 
المزروعــة علــى جانبــي الطريــق، وهــي تتناغــم مــع البيئــة المالئمــة لــكل انحــاء البــالد خاصــة وانهــا تقــاوم الرصــاص 
وشــظايا إنشــطار األلغــام المضــادة للدبابــات والــدروع، وتعتبــر مــن بيــن المدرعــات الفريــدة المضــادة لأللغــام والكمائــن 

وفــق المواصفــات الدوليــة لضمانــات األمــن والســالمة.
هــذا وقــد ســلمت عــدد كبيــر مــن عجــالت »أرس 2« التكتيكيــة للقــوات المســلحة والتــي تمتــاز بعــدة ميــزات أهمهــا 
قــدرة حركتهــا الفائقــة فــي المناطــق الوعــرة، أو نصــب انــواع األجهــزة والمعــدات العســكرية الثقيلــة عليهــا، فهــي مــن ناحيــة 
قــوة الدفــع والمحــرك ومســاحة المنطقــة التــي تغطيهــا تمتــاز بميــزات كثيــرة علــى نظيراتهــا الســابقه، خاصــة وان نســبة 
اســتهالكها للوقــود، ومطابقتهــا للمواصفــات الدوليــة، وقلــة العــوادم الموجــودة فيهــا وقدرتهــا علــى حمــل أجهــزة ومعــدات 

ثقيلــة كمــا انهــا تحتفــظ بســرعتها الفائقــة.


