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النظام البحريني يواصل قمع معارضيه 

املنامة/
ــدام مواطنني بحرينيني  ــابقاً بإع ــتئناف العليا يف البحرين، حكماً س أيدت محكمة االس

بذريعة قتل رشطي يف هجوم عىل دورية للرشطة يف أبريل 2016.
ــىل 3 مدانني يف الواقعة  ــدت األحكام الصادرة ع ــف بحرينية، إن املحكمة أي ــت صح وقال
بالسجن املؤبد وعقوبات بالسجن ما بني 10 و3 سنوات عىل 7 آخرين وإسقاط جنسية 

9 يف القضية.
ــابقاً بإعدام  ــة التمييز البحرينية، حكماً س ــد يوم من تأييد محكم ــي هذا الحكم بع ويأت
ــي" أودى بحياة مواطنة،  ــن بينها تنفيذ تفجري "إرهاب ــي بعد إدانته بعدة تهم م بحرين

باالضافة اىل التخابر.
ــة  ــجن خمس ــم النظام البحريني أيدت حكم االعدام لثالثة مدنيني، والس ــت محاك وكان
ــت اعرتافاتهم تحت  ــني انُتزع ــق العديد من املواطن ــية بح ــقاط الجنس عرش عاماً، وإس

التعذيب.
ــِط الحقوقي نبيل رجب لخمِس سنوات بسبب  ــجِن الناش كما قضت محاكم النظاِم بس

تغريدات انتقد فيها الحرَب عىل اليمن.
وعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها البالغ من أحكام اإلعدام التي صدرت مؤخراً ضد 
ــكرية بحرينية دون ضمانات قانونية، وكررت املنظمة  مدنيني حوكموا يف محاكمات عس
ــق 6 مدنيني من  ــكام اإلعدام الصادرة بح ــلطات البحرين بإلغاء أحدث أح ــا لس دعوته
ــيد علوي حسني وفاضل السيد عباس يف ديسمرب  ضمنهم ضحايا االختفاء القرسي س
املايض، وطالبت املنظمة بنقل القضية "إىل محكمة عادية مختصة تفي باملعايري الدولية 

للمحاكمة العادلة" واستبعاد األدلة التي يتم الحصول عليها تحت وطأة التعذيب.

األحزاب العربية تدين قرار ترامب بشأن القدس
ــزم الواليات  ــزاب العربية ع ــام لألح ــر الع ــة للمؤتم ــة العام ــت األمان أدان
املتحدة نقل سفارتها إىل القدس املحتلة يف ذكرى النكبة مؤكدة انه يربهن 

مجددا عىل انحيازها الكامل للكيان الصهيوني.
ــدة ”فاقد  ــات املتح ــرار الوالي ــس إن ق ــان أم ــة يف بي ــة العام ــت األمان وقال
للرشعية ملخالفته قرارات مجلس األمن رقمي 476 و478 لعام 1980م وهو 
ــرب دليل دعمها  ــم اإلرهاب أينما حل وأك ــن دولة التآمر التي تدع ــدر ع يص
ــة معايريها فكلما تقدم الجيش  ــوريا وازدواجي املجموعات اإلرهابية يف س
العربي السوري يف مواجهة أدواتهم ترتفع الضجة للدفاع عن اإلرهابيني“.

ــؤوم  ــا البيان كل الهيئات واألحزاب والقوى إىل رفض هذا القرار املش ودع
مؤكدا أن املقاومة هي الطريق الوحيدة السرتجاع فلسطني املحتلة.

وكان الرئيس األمريكي قد أعلن يف يناير املايض االعرتاف بالقدس عاصمة 
ــؤول أمريكي  ــف مس ــيل رغم اإلدانات الدولية وكش ــان العدو اإلرسائي لكي
ــان االحتالل  ــفارتها لدى كي ــرار ونقل س ــالده تنفيذ الق ــرا عن نية ب مؤخ

اإلرسائييل إىل مدينة القدس املحتلة يف مايو املقبل.

القضاء على90 إرهابيًا يف روسيا
ــزة األمنية تمكنت من  ــة اإلرهاب أن األجه ــية ملكافح ــت اللجنة الوطنية الروس أعلن

إحباط 25 محاولة اعتداء والقضاء عىل 90 إرهابيا العام املايض.
ــاب إيغور  ــة اإلره ــاز لجنة مكافح ــس جه ــن نائب رئي ــيا اليوم ع ــع روس ــل موق ونق
ــخص لهم  ــر صحفي أمس ”تم تجميد أصول أكرث من 500 ش ــني قوله يف مؤتم كولياغ

عالقة بأنشطة إرهابية خالل العام 2017م“.
ــخص يف قائمة  ــن2000 ش ــايض ادراج أكرث م ــم يف العام امل ــه ”ت ــني أن ــاف كولياغ وأض
ــة  ــطة املتطرف ــم يف األنش ــن تورطه ــات ع ــد معلوم ــن توج ــراد الذي ــات واألف املنظم

واإلرهاب“ مشريا إىل أن األصول التي تم تجميدها بلغت قيمتها 14 مليون روبل.
ــياق ذاته قال ممثل اللجنة الوطنية ملكافحة اإلرهاب أندريه بريجزدومسكي  ويف الس
ــا أن توظيف  ــت“ مبين ــيا عرب اإلنرتن ــة يف روس ــا نائم ــكلون خالي ــني يش إن ”اإلرهابي
ــيربانى هي أمر  ــىل الفضاء الس ــيطرة ع ــألة الس ــت اليوم له طابع عاملي ومس االنرتن

صعب ومعقد.
وكان جهاز األمن الفيدرايل الرويس أعلن يف آب املايض إلقاء القبض عىل خلية تابعة 
ــائل النقل  ــش“ اإلرهابي كان أعضاؤها يعدون لهجمات إرهابية يف وس لتنظيم ”داع

العام والساحات التجارية بموسكو.
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دمشق/ وكاالت
ــت مصادر ميدانية، أمس، أن وحدات من الجيش  أعلن
ــيطرت عىل كامل منطقة حوش الضواهرة،  ــوري، س الس
ــلحي "جبهة  ــر مواجهات مع مس ــة، إث ــة الرشقي بالغوط

النرصة" والفصائل املتحالفة معها.
ــاءت بعد تقدم  ــيطرة ج ــدت املصادر ذاتها أن الس وأك
ــارة باتجاه مزارع  القوات من مواقعها جنوب كتيبة اإلش
الحوش، وتمكنها من كرس الخطوط الدفاعية للمسلحني 

وتدمري أنفاقهم ما سهل عملية السيطرة عىل البلدة.
ــوري، تخوض  وهذا وما تزال وحدات من الجيش الس
ــة  مقتحم ــلحة،  املس ــات  املجموع ــع  م ــة  عنيف ــارك  مع

مواقعهم يف بلدة الشيفونية جنوب دوما.
ــن "املرصد  ــون م ــطاء معارض ــد نش ــم، أك ــن جانبه م
ــوات الحكومية  ــراز الق ــان" إح ــوق اإلنس ــوري لحق الس
ــي مدينة  ــوش الضواهرة جنوب رشق ــوم يف ح ــا الي تقدم
ــتمرة  ــتباكات يف املنطقة مس ــريين إىل أن االش دوما، مش

رغم الهدنة املعلنة.
ــورية  ــددت وزارة الخارجية الس ــرى ج ــن جهة أخ م
ــود  الوج ــاء  النه ــل  بالتدخ ــدة  املتح ــم  لألم ــا  مطالبته
ــنطن  ــي عىل أراضيها، متهمة واش ــي غري الرشع األمريك

وتحالفها بتقويض السيادة السورية.
ــالة وجهتها إىل  ــورية يف رس ــت الخارجية الس وأضاف

ــن األمني العام لألمم املتحدة ورئيس مجلس األمن،  كل م
ــدة أراضيها،  ــيادة ووح ــف الدويل" يقوض س ان "التحال
ــتمر يف ارتكاب املجازر  ــف الدويل يس ــة إن "التحال مضيف
ــش  ــم داع ــا تنظي ــم بقاي ــوري ويدع ــعب الس ــق الش بح

اإلرهابي بالعمل عىل إعادة هيكلتهم يف إطار امليليشيات 
ــت: "هذا األمر  ــنطن"، وأضاف ــة العميلة لواش االنفصالي
ــد أن الهدف الوحيد لهذا التحالف املارق هو تقويض  يؤك
ــيادة ووحدة وسالمة أرايض سوريا وإطالة أمد األزمة  س

فيها".
ــات املتحدة  ــوده الوالي ــف الذي تق ــت: "التحال وتابع
ــني  ــق املدني ــني بح ــني جديدت ــب مجزرت ــة ارتك األمريكي
ــك عندما أقدم  ــن فرباير، وذل ــوم األحد 25 م ــوريني ي الس
ــني يف قريتي  ــازل املدني ــىل قصف من ــي ع ــه الحرب طريان
الشعفة وظهرة علوني يف ريف دير الزور الرشقي ما أدى 

إىل اس تشهاد 29 مدنياً".
ــس االمن  ــني مجل ــة واملغرتب ــت وزارة الخارجي وطالب
ــوري لوقف ما وصفته  ــؤولياته والتحرك الف بتحمل مس
بـ"جرائم ضد اإلنسانية يرتكبها التحالف بحق الشعب 
ــري الرشعي للقوات  ــة بإنهاء الوجود غ ــوري، مطالب الس
ــعى واشنطن  ــورية التي تس األمريكية عىل األرايض الس

لتقسيمها".
ــكا منذ بدء غاراته  ــّن التحالف الدويل بقيادة أمري وش
يف أغسطس م2014، من خارج إطار مجلس األمن الدويل 
ــق، 39 ألفاً و70 رضبة عىل املناطق  ومن دون موافقة دمش
السورية أسفرت عن 2105 بالغات بوقوع ضحايا مدنيني 

محتملني، لكنه اعترب 218 منها فقط ذات مصداقية.
ــورية قد أعلنت، مساء أمس  وكانت مصادر محلية س
ــّنها  ــاً جراء غارات جديدة ش ــهاد 24 مدني األول، استش
ــوده أمريكا عىل منطقة  ــف الدويل الذي تق طريان التحال

ظهرة العلوني بريف ديرالزور الرشقي.

االرايض املحتلة/ووكاالت 
ــس، أنه  ــيل، أم ــالل اإلرسائي ــش االحت ــن جي أعل
ــة الغربية، بعد حملة  ــطينيا يف الضف اعتقل 17 فلس

مداهمات خالل الساعات القليلة املاضية.
ــه اعتقل  ــان، إن ــالل يف بي ــش االحت ــاف جي وأض
ــاطات إرهابية  ــطينيني بشبهة "الضلوع بنش الفلس
ــة املعتقلني للتحقيق  ــعبية"، وأضاف:" تمت إحال ش

من قبل قوات األمن".
ــة  الصح وزارة  ــت  قال ــل،  متص ــياق  س ويف 
ــطينية يف بيان صحفي، إن فلسطينيني اثنني  الفلس
ــالل مواجهات مع الجيش  ــا أمس األربعاء، خ اصيب
اإلرسائييل، بالقرب من مخيم األمعري يف مدينة رام 

الله وسط الضفة الغربية املحتلة. 
ــيل يوم االثنني  ــل جيش االحتالل اإلرسائي واعتق
ــات بالضفة  ــطينياً يف حملة مداهم ــايض، 25 فلس امل
ــم االحتالل  ــدد من األطفال، وزع ــة، بينهم ع الغربي
إنه اعتقل الفلسطينيني بشبهة" الضلوع بنشاطات 

ــار إىل أن "9 من املعتقلني هم  ــعبية"، وأش إرهابية ش
من قرية النبي صالح، قضاء رام الله يف وسط الضفة 
ــت إحالتهم للتحقيق من  الغربية"، الفتاً إىل أنه "تم

قبل قوات األمن".
ــش  ــطينية إن الجي ــة فلس ــادر محلي ــت مص وقال
ــة التميمي يف  ــال من عائل ــل 7 أطف ــيل اعتق االرسائي
قرية النبي صالح باإلضافة إىل اعتقال 4 فلسطينيني 
ــمال القدس  ــة نابلس (ش ــل غربي مدين ــن بلدة ت م

املحتلة)، واثنني من مخيم عسكر جنوبي نابلس.
ــمية يبلغ عدد  ــطينية رس ــب بيانات فلس وبحس
ــة  ــجون اإلرسائيلي ــطينيني يف الس ــني الفلس املعتقل
ــيدة، ونحو 300 طفل  نحو 6400 معتقل، منهم 62 س
ــو 450 معتقال إداريا بدون محاكمة و12 نائبا يف  ونح

املجلس الترشيعي الفلسطيني.
ــف مصدر عسكري أن حركة  من جهة أخرى كش
ــن الصواريخ  ــة م ــات ضخم ــك كمي ــاس" تمتل "حم

بعيدة املدى وآالف الصواريخ ملختلف املديات.

ــم  ــف" زع ــزا الي ــار "ميف ــع أخب ــح ملوق ويف ترصي
ــىل تصنيع  ــل ع ــل العم ــاس تواص ــدر أن "حم املص

وسائل قتالية بدًال من االهتمام بسكان القطاع".
ــدرات هجومية أكرب  ــدى الحركة ق ــا أكد أنه "ل كم
ــة "الجرف  ــل عملي ــت تملكها قب ــك التي كان ــن تل م
ــل "حماس" يف  ــذ انتهاء العملية تعم الصامد". ومن
ــائل القتالية  ــىل ترميم قدرات الوس الليل والنهار ع

يف غزة".
وحول موضوع األنفاق قال املصدر العسكري إن 
ــاعة ضد األنفاق  ــل عىل مدار الس ــوات األمن تعم "ق
ــالمي يف القطاع،  ــاس والجهاد اإلس الهجومية لحم
ــج إيجابية  ــاك نتائ ــرية كان هن ــرتة األخ ــوال الف وط

وقمنا بتدمري عدة أنفاق إرهابية".
يذكر أن جيش اإلحتالل يقدر أن حركة "حماس" 
ــاروخ، من بينها أكرث  ــك اليوم أكرث من 15 ألف ص تمل
ــاروخ بعيد املدى قادر عىل الوصول إىل  من 1000 ص

مستوطنة "غوش دان" حتى حيفا.

الجيش السوري يسيطر على بلدة في الغوطة الشرقيةالجيش السوري يسيطر على بلدة في الغوطة الشرقية

حماس تمتلك صواريخ بعيدة المدى:حماس تمتلك صواريخ بعيدة المدى:

االحتالل االسرائيلي يشّن حملة اعتقاالت واسعة في الضفة الغربيةاالحتالل االسرائيلي يشّن حملة اعتقاالت واسعة في الضفة الغربية

ــدد ١٩٤٦٠ ــارس ٢٠١٨م - الع ــة ١٤٣٩ه - ١ م ــادى الثاني ــس: ١٣ جم Thursday: 13 Jomada Althaniah 1439 - 1 March 2018 - Issue No. 19460الخمي


