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نفي ألي ّ
تقدم للتحالف في الحديدة ..و 400ألف طفل يمني مهددون باملوت
ٌ

اخبار قصيرة

مصرع وأسر عشرات املرتزقة بينهم قياديني في عملية نوعية بالبيضاء

األمم المتحدة تشتري  50ألف طن من القمح لليمن
وأوض��ح بأن اجليش واللجان الشعبية متكنوا
م��ن خ�لال ه��ذه العملية النوعية تنفيذ هجوم
ص�ن�ع��اء ـ وك � ��االت :أك ��د ال �ن��اط��ق ال��رمس��ي االجت ��اه ��ات .وأك ��د م�ص��رع ال �ع �ش��رات م��ن ق��وات معاكس وتطهري املواقع اليت كان العدو قد تقدم
للقوات املسلحة العميد حييى سريع ،مصرع وأسر ال �ع��دو بينهم رك ��ن االس �ت �خ �ب��ارات فيما يسمى فيها خالل اليومني املاضيني مبسافة  6كليو مرت.
عدد من ق��ادة األلوية والكتائب وإصابة العشرات ال �ل��واء  19م�ش��اة العقيد أمح��د العياشي وقائد وأش ��ار إىل أن��ه سيتم الكشف ع��ن بقية القيادات
من املرتزقة باإلضافة إىل اغتنام ست آليات وعتاد الكتيبة ال��راب �ع��ة يف ال �ل ��واء  153م �ش��اة العقيد اليت لقيت مصرعها الحقا .ومثن العميد سريع،
عسكري إثر عملية عسكرية نوعية نفذها أبطال امل ��رت ��زق ح�س�ين دمي� ��ان وجن ��ل ال �ق �ي��ادي امل��رت��زق ال��دور البطولي ألبناء ناطع بالبيضاء ووقوفهم
إىل جانب اجليش واللجان الشعبية يف مواجهة
اجليش واللجان الشعبية يف جبهة ناطع بالبيضاء مفرح حبيبح.
وبي أن  30جثة الزالت ملقاة يف أرض املعركة الغزاة واملرتزقة .كما أكد العميد حييي سريع
ّ
وسط البالد.
وأوض ��ح العميد س��ري��ع يف تصريح ملوقع « 26وأن  50مصابا من املرتزقة وصلوا إىل مستشفى مقتل  113عنصراً من القوات املشرتكة للتحالف
سبتمرب» أن اجل�ي��ش وال�ل�ج��ان الشعبية نفذوا بيحان كما مت أسر عدد من املرتزقة وتدمري عدد السعودي وتدمري حنو  70آلية خالل حماولتهم
عملية اس �ت ��دراج ن��وع�ي��ة يف جبهة ن��اط��ع ل�ق��وات كبري من اآلليات واألطقم العسكرية واغتنام ست التقدم على حموري كيلو ستة عشر وغرب مطار
احلديدة شرق املدينة وجنوبها.
العدو وحماصرته واالنقضاض عليه من كافة آليات وعتاد عسكري متنوع خالل العملية.

مسؤول تركي :السعودية أرسلت «فريق تطهير»
إلى قنصليتها حملو أدلة مقتل خاشقجي

ترامب يتهم الرياض ألول
مرة بإساءة استخدام األسلحة
األمريكية في اليمن
ال��ري��اض ـ وك� ��االت :ات�ه��م ال��رئ�ي��س األم��ري�ك��ي دون��ال��د
ترامب ،السعودية بسوء استخدام األسلحة األمريكية يف
اليمن ،ووصف حادث شن التحالف السعودي غارة جوية يف
أغسطس املاضي على حافلة تقل أطفاال يف اليمن بـ»املروع».
وق��ال ترامب يف مقابلة م��ع صحيفة «أكسيوس»« :إنه
ألمر مروع ما حدث للحافلة مع األطفال يف اليمن ..هل
يزعجين هذا؟  -هذا ليس تعبرياً قوياً مبا يكفي (ملا أشعر
به) .هؤالء أناس ال يعرفون كيف يتعاملون مع السالح».
وه��ذا أول ات�ه��ام يصدر ع��ن الرئيس األمريكي بإساءة
اس �ت �خ��دام األس�ل�ح��ة األم��ري�ك�ي��ة يف ال�ي�م��ن ،ع�ل��ى ال��رغ��م
م��ن تعالي األص ��وات وال��دع��وات لوقف مبيعات األسلحة
للسعودية ،بسبب العدد اهلائل من الضحايا املدنيني الذي
سقطوا يف الغارات اجلوية اليت شنتها طائرات التحالف
العربي بقيادة السعودية يف اليمن.
من جانب آخ��ر ق��ال مسؤول تركي ب��ارز إن السعودية
أرس�ل��ت بعد أس�ب��وع م��ن اختفاء مج��ال خاشقجي «فريق
تطهري» لقنصليتها يف اسطنبول م��ؤل��ف م��ن شخصني
حملو األدلة على مقتله ،منوها بعلم املسؤولني السعوديني
بذلك .وأوض��ح املسؤول الرتكي ل�ـ»روي�ترز» االثنني أنه
مت تكليف رجلني أحدهما خمتص بعلم الكيمياء واآلخر
بعلم السموم ،حملو األدلة قبل أن يتم السماح للمحققني
األتراك بالوصول إىل مبنى القنصلية ومقر إقامة القنصل
السعودي يف إسطنبول.
وكانت صحيفة «صباح» الرتكية ذكرت يف تقريرها
االثنني أن فريق تنظيف مؤلف من شخصني وص�لا إىل
اسطنبول من السعودية ،وهما أمحد عبد العزيز اجلنابي
وخ��ال��د حي�ي��ى ال��زه��ران��ي ،ك �ج��زء م��ن ف��ري��ق م �ك��ون من
 11شخصا مت إرس��اهل��م إىل اسطنبول إلج ��راء عمليات
تفتيش وحتقيق مشرتكة مع مسؤولني أت��راك يف قضية
مقتل خاشقجي.

واستهدفت القوة الصاروخية للجيش واللجان
ح �ش��داً ل �ق��وات التحالف ال�س�ع��ودي يف الساحل
الغربي بصاروخ باليسيت من نوع «بدر واحد».
كما سقط العديد م��ن ق ��وات التحالف بني
قتيل وجريح إثر عملية هجومية للجيش واللجان
ما َزة احلدودية بعسري
على مواقعهم يف منطقة َ َ
ال�س�ع��ودي��ة .وأك ��د م�ص��در ع�س�ك��ري مي�ني متكن
اجليش واللجان من اقتحام مواقع قوات التحالف
يف جم� ��ازة احل� ��دودي� ��ة ب�ي�ن ع �س�ير وص��ع ��دة بعد
متشيطها بقذائف املدفعية.
يف غضون ذلك تواصل قوات التحالف قصفها
رازح وبا ِقم
ال�ص��اروخ��ي واملدفعي على مديريات ِ
وشدا احلدودية مبحافظة صعدة مشال اليمن.
من جهة اخرى لقي أعداد من مرتزقة العدوان
ال �س �ع��ودي األم��ري �ك��ي مصرعهم وج ��رح آخ ��رون،
االثنني ،كما مت تدمري آلية عسكرية خالل عملية
هجومية للجيش واللجان الشعبية وكمينني
حمكمني يف نهم وقبالة جنران.
وأوض ��ح م�ص��در عسكري أن اجل�ي��ش واللجان
الشعبية شنوا عملية هجومية على مواقع للغزاة
يف حريب نهم ،م��ؤك��دا وق ��وع قتلى وج��رح��ى يف
صفوفهم .وأضاف املصدر أن وحدة اهلندسة لدى
اجليش واللجان الشعبية نفذت كمينا حمكما
آللية عسكرية حمملة مبرتزقة اجليش السعودي
بعبوة ناسفة يف صحراء األجاشر قبالة جنران ما
أسفر عن مصرع من عليها.
كما نفذت وحدة اهلندسة العسكرية كمينا
حمكما جملموعة من مرتزقة اجليش السعودي
بعبوة ناسفة يف ص�ح��راء األج��اش��ر قبالة جن��ران
اسفر عن وقوع قتلى وجرحى يف صفوفهم.
وكانت القوة الصاروخية واملدفعية قد قصفت،
مساء األح��د ،جتمعات ملرتزقة اجليش السعودي
يف صحراء األجاشر قبالة جنران موقعة إصابات
مباشرة.
يف السياق شن اجليش واللجان الشعبية ،ليل
األحد ،عملية هجومية ،وقصفوا جتمعات ملرتزقة
اجليش السعودي جبيزان.

فرنسا تصدر مذكرات توقيف بحق أكبر  3مسؤولني في االستخبارات السورية

التحالف األمريكي يقتل أطفاال بغارات على بلدة الشفعة ..ويقصف هجني
بقنابل الفسفور
أسلحة من مخلفات
اإلرهابيين معظمها أمريكية
وبريطانية بريفي القنيطرة
دمشق ـ وك ��االت :أص ��در القضاء الفرنسي
مذكرات توقيف دولية حبق أكرب  3مسؤولني
سوريني يف االستخبارات ،بينهم علي مملوك ،يف
قضية قتل فرنسيني اثنني من أصل سوري ،وفق
ما أفادت مصادر قضائية.
وق��ال��ت امل �ص��ادر االث �ن�ين ،إن امل��ذك��رات اليت
تستهدف رئيس مكتب األم��ن الوطين السوري،
اللواء علي مملوك ،واثنني آخرين من مساعديه،
ص� ��درت بتهمة «ال �ت��واط��ؤ يف أع �م��ال تعذيب»
و»التواطؤ يف جرائم ضد اإلنسانية» و»التواطؤ
يف جرائم ح��رب» .وص��درت م��ذك��رات التوقيف
ه ��ذه ي ��وم  8أك�ت��وب��ر امل��اض��ي ،لكن مت إعالنها
االثنني  5نوفمرب ،وفق ما ذكر االحتاد الدولي
حلقوق اإلنسان .واملسؤوالن السوريان اآلخ��ران
هما اللواء مجيل حسن رئيس إدارة املخابرات
اجلوية السورية ،وال�ل��واء عبد السالم حممود،
املكلف بالتحقيق يف إدارة املخابرات اجلوية يف
سجن املزة العسكري بدمشق.
وامل �س ��ؤول ��ون ال �ث�لاث��ة م�ط�ل��وب��ون مب��ا يتصل
بقضية اختفاء م��ازن وباتريك دب��اغ ،وهما أب
واب �ن��ه حي�م�لان اجلنسية الفرنسية ،أوق �ف��ا يف
نوفمرب  2013وفقد أثرهما بعد اعتقاهلما يف
سجن املزة ،وفق االحتاد الدولي حلقوق اإلنسان.
من جهة اخرى ذكرت وكالة «سانا» السورية
أن ط�ي�ران التحالف ال��دول��ي ب�ق�ي��ادة ال��والي��ات
املتحدة قتل  3أطفال على األق��ل ب�غ��ارات على
بلدة الشفعة بريف دي��ر ال��زور السورية وقصف
بلدة هجني بقنابل الفسفور األبيض.
وأف��ادت الوكالة السورية الرمسية نقال عن

سلطات االحتالل تمدد االعتقال اإلداري للقيادية
الفلسطينية خالدة جرار

القوات الصهيونية تعتقل
 17فلسطينيا وتسلب أمواال من
الضفة والقدس
استشهاد فلسطينيين اثنين متأثرين
بإصابتهما برصاص العدو شرق غزة

القدس احملتلة ـ وك��االت :قررت السلطات االسرائيلية متديد
االعتقال اإلداري لعضو اجمللس التشريعي الفلسطيين والقيادية
يف اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني خالدة جرار.

3

قطر تستنكر إتهامها بالتدخل في شؤون البحرين
ال��دوح��ة ـ وك ��االت :قالت وزارة اخلارجية القطرية ،االث�ن�ين ،إن ال��دوح��ة ترفض اتهامها
بالتدخل يف الشؤون الداخلية للبحرين.
وجاء يف بيان للوزارة« :تستنكر دولة قطر االستمرار يف الزج بامسها يف خالفات البحرين
السياسية وصراعاتها الداخلية ،وذلك على أثر احلكم األخري على املواطن البحريين علي
سلمان فيما عرف إعالميا بقضية التخابر مع قطر ،وهي التهمة اليت نفتها دولة قطر».
وأضاف البيان« :لذا فإننا ندعو املؤسسات املعنية يف البحرين إىل التعامل مع الرأي العام
احمللي لديها والرأي العام اخلليجي والدولي بقدر أكرب من اجلدية واملسؤولية ،وعدم اللجوء
إىل تسييس القضاء لديها ،أو الزج باسم دولة قطر لصاحل حسابات سياسية ثبت أنها ضيقة
ف يف البحرين
األف��ق وال تليق ب��ال��دول» .ويف وقت سابق من األح��د ،أص��درت حمكمة استئنا 
حكمها بالسجن املؤب د على األمني العام جلمعية الوفا ق الوطين اإلسالمية املعارضة ،الشيخ
علي سلمان ،و  2آخرين بتهمة التخابر مع قطر.

في إطار خطوات التطبيع

وزير استخبارات الكيان الصهيوني يتوجه إلى سلطنة عُ مان
مسقط ـ وكاالت :توجه وزير االستخبارات اإلسرائيلي يسرائيل كاتس إىل سلطنة ُعمان
املسماة
موفداً من قبل بنيا مني نتنياهو ،وق��ال إنه سيدفع خالل زيارته باملبادرة املشرتكة ّ
«سكك السالم اإلقليمي» لربط دول اخلليج الفارسي بـ» إسرائيل» والبحر األبيض املتوسط
يف مسار يتجاوز إيران.
وك�ش��ف إع�ل�ام ك�ي��ان ال �ع��دو اإلس��رائ�ي�ل��ي ع��ن ت��وج��ه م��ا يسمى وزي ��ر امل��واص�لات وش��ؤون
االستخبارات يف كيان العدو اإلسرائيلي ،يسرائيل كاتس ،إىل سلطنة عمان ،للمشاركة يف
أعمال «مؤمتر دولي حول النقل واملواصالت الدولية» وطرح بناء مشروع سكك حديدية تربط
بني كيان العدو ودول اخلليج الفارسي ،أو مد البحر املتوسط بدول اخلليج الفارسي ،مرورا
بكيانه واألردن .ونقلت قناة «آي  24نيوز» اإلسرائيلية ، ،عن كاتس قوله «سأتوجه اإلثنني،
إىل سلطنة عمان مبهمة من رئيس احلكومة نتنياهو ،لعرض ودفع مبادرة ربط دول اخلليج
الفارسي بـ» إسرائيل»» .وتأتي زيارة كاتس إىل سلطنة عمان تلبية لدعوة من نظريه العماني
أمحد الفطيسي ،وذلك بعد الزيارة اليت قام بها رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو ،إىل
مسقط قبل حنو أسبوعني.

مقتل وإصابة  22جندي ًا ليبي ًا خالل معارك بمدينة درنة
طرابلس ـ وك��االتُ :قتل مثانية جنود وأصيب أربعة عشر آخرون من قوات اجليش اللييب
خالل معارك لتحرير منطقة املدينة القدمية بدرنة.
ووفقا لـ «سبوتنيك» قال املسؤول اإلعالمي للواء  73مشاة التابعة للقوات املسلحة الليبية
املنذر اخلرطوش يف بيان اإلثنني :إن “وحدات عسكرية تابعة لغرفة عمليات عمر املختار حتركت
األحد لتطهري اجلزء املتبقي من منطقة املدينة القدمية بدرنه ،بعد تأمني حي املغار” ،مشرياً
إىل أن “قد مت تأمني ما يعرف بطرف اجلبنة نزوال إىل جزء املقابل حملالت املدينة القدمية
والدخول يف اشتباك مع التكفرييني هناك”.
وأضاف البيان أنه “خالل االشتباكات استشهد  6جنود واصيب  14جندي آخرون” ،مشريا
اىل أن ” تلك االشتباكات مل متنع القوات املسلحة من التقدم وتطهري ما تبقى من املنطقة
وصوال لنقطة الـ  ،43حيث استشهد جنديني وأصيب عدد من األفراد لتصبح اكثر من % 80
من املدينة القدمية يف قبضة اجليش اللييب مؤمنه بالكامل”.
وكان املسؤول اإلعالمي للواء  73مشاة املنذر اخلرطوش قد أعلن يوم  31أكتوبر ،أن قوات
اجليش اللييب تتجه إىل حترير املدينة القدمية وإنهاء معركة حي املغار مبدينة درنة.
ُي��ذك��ر أن مدينة درن��ة ه��ي أه��م معاقل اجل�م��اع��ات التكفريية ال�تي كانت تتبع تنظيم
«القاعدة» يف عهد الرئيس السابق معمر القذايف .وقد أعلن املشري خليفة حفرت يف  28يونيو
املاضي ،حترير مدينة درنة بالكامل بعد معركة استمرت حنو شهرين.

الجزائر ..محاكمة  4شبان تعلموا صناعة األحزمة الناسفة
اجلزائر ـ وكاالت :طالبت نيابة حمكمة اجلنايات مبجلس قضاء والية البويرة باجلزائر
بفرض عقوبة السجن النافذ ملدة  15سنة يف حق  4شبان التحقوا جبماعات إرهابية لتعلم
صناعة األحزمة الناسفة.
وكان هؤالء الشبان ،من والية اجللفة ،قد التحقوا باجلماعات املتطرفة جببال البويرة،
وتدربوا فيها ملدة  6أشهر ،حيث كلفوا بصناعة أحزمة ناسفة لتفجريها قبل أن يتم القبض
عليهم إثر عودتهم من اجلبال لرفع الشبهة عنهم ،وفقا لصحيفة «الشروق» اجلزائرية.
ووجهت السلطات املختصة للشبان األربع تهمة االخنراط يف صفوف مجاعة إرهابية ،غرضها
بث الرعب وسط السكان ،مع محل سالح ناري دون رخصة.
وحبسب الصحيفة اجلزائرية أقر املتهمون بالتهم املنسوبة إليهم خالل جمريات التحقيق
املختلفة قبل أن ينكروها أمام حمكمة اجلنايات اليت استندت إىل أقواهلم وحماضر الضبطية
القضائية يف إدانتهم بتهم االخن��راط يف صفوف مجاعة إرهابية ،وه��و ما دف��ع بالنيابة إىل
التماس عقوبة السجن النافذ ملدة  15سنة يف حقهم ،مع انتظار استكمال جمريات احملاكمة و
املداولة فيها وكذلك النطق باحلكم الصادر فيها.
مصادر أهلية مبقتل  3أطفال «نتيجة ع��دوان
ط�يران التحالف ال��دول��ي على بلدة الشعفة يف
ريف دير الزور الشرقي .كما نقلت عن املصادر
احمللية أن ط�يران التحالف ال��دول��ي «استهدف
بقنابل الفوسفور األبيض احملرمة دوليا منطقة
السوق اجلديدة يف بلدة هجني» ذاتها.
وت �ق ��ود ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة يف س ��وري ��ة ق ��وات
التحالف الدولي ضد «داع��ش» منذ صيف عام
 2014دون أي دعوة أو موافقة من قبل السلطات
السورية ،اليت تتهم اجليش األمريكي وحلفاءه
بانتهاك سيادة ال��دول��ة وارت�ك��اب جم��ازر متكررة
حبق املدنيني األبرياء.
ه��ذا وخ�لال استكمال عمليات متشيط قرى
وبلدات ريفي القنيطرة ودمشق عثرت اجلهات
املختصة على كميات من األسلحة والذخائر

كما مددت االعتقال الثنني وثالثني من األسرى اآلخرين.
وك��ان��ت ق��وة م��ن اجل�ي��ش اإلس��رائ�ي�ل��ي مكوّنة م��ن  15س� ّي��ارة
عسكرية ودراجات نارية اقتحمت يف  2متوز /يوليو منزل النائب
جرار بشارع اإلرسال برام اهلل وقامت باعتقاهلا ،وسط مواجهات
اندلعت يف حميط امل�ن��زل وع�ل��ى ال �ش��ارع الرئيسي استخدمت
خالهلا قوات االحتالل قنابل الغاز.
إىل ذلك ش ّنت ق��وات العدو الصهيوني ،فجر االثنني ،محلة
اعتقاالت ومداهمات يف خمتلف مناطق الضفة الغربية ،طالت
 17فلسطينياً .وأف��ادت وكالة «فلسطني اآلن» أن ق��وات العدو
اعتقلت شابا ،بعد مداهمة منزله يف بلدة سلواد شرق رام اهلل،
مالي بقيمة ً 6370
شيكل.
واستولت على مبلغ ّ
ويف منطقة خميم قلنديا وح��ي كفر عقب مش��ال القدس،
اندلعت مواجهات بني الشبان وجنود العدو الصهيوني الذين
أطلقوا قنابل الصوت ،وذلك بعد اعتقال ثالثة شبان من منازهلم
حي املطار .كما اندلعت مواجهات بني الشبان وجنود العدو
يف ْ
الذين اقتحموا قرية كفر نعمة غرب رام اهلل ،وداهموا عددًا من
املنازل ،واعتقلوا أسريا حمررا .ويف جنني مشال الضفة الغربية،
اعتقلت قوات العدو الصهيوني شابا بعد اقتحام منزله وتفتيشه،

وم � �ع� ��دات وأج � �ه� ��زة ط �ب �ي��ة م�ع�ظ�م�ه��ا أم��ري �ك��ي
وبريطاني الصنع من خملفات اإلرهابيني.
وأف��اد مراسل سانا يف القنيطرة ب��أن عناصر
اهلندسة يف اجلهات املختصة عثرت وبالتعاون
م��ع جل��ان امل�ص��احل��ات الوطنية يف ق��ري��ة جباثا
اخلشب بريف القنيطرة الشمالي وق��ري��ة بيت
جن بريف دمشق اجلنوبي الغربي على كميات
من األسلحة والذخائر ومعدات وأجهزة طبية
معظمها أمريكية وبريطانية الصنع من خملفات
اإلرهابيني.
وأش � ��ار امل ��راس ��ل إىل أن���ه م ��ن ب�ي�ن األس�ل�ح��ة
املضبوطة رشاشات وقناصات أمريكية وصواريخ
من ن��وع (ت��او) وق��ذائ��ف مضادة ل�ل��دروع أمريكية
الصنع وكميات كبرية من طلقات الرشاشات
املتنوعة وقذائف اهلاون وأجهزة اتصاالت.

علما أ ّنه أمضى ساب ًقا ما جمموعه  6سنوات
وختريب حمتوياتهً .
يف االعتقال .كما شهدت الضفة الغربية ليلة االحد اقتحامات
يف مدينة قلقيلية عرب مدخلها الشرقي واجلنوبي ،وكذلك
بلدة بيت فوريك شرق نابلس.
هذا واستشهد ،صباح االثنني ،مواطنان فلسطينيان متأثران
بإصابتيهما برصاص العدو الصهيوني على حدود غزة.
ووف�ق��ا لوكالة «فلسطني اآلن» فقد أعلنت عائلة شاهني
صباح االثنني ،عن استشهاد ابنها عماد خليل شاهني ( 17عاماً)
من سكان خميم النصريات لالجئني وسط قطاع غزة.
وأوض �ح��ت العائلة أن�ه��ا تلقت ات �ص��ا ًال م��ن حمامية مركز
امل��ي ��زان حل �ق��وق اإلن��س ��ان أخ�برت �ه��م ب��اس�ت�ش�ه��اد ع �م��اد م�ت��أث��راً
بإصابته مبستشفى سوروكا مبدينة بئر السبع احملتلة .وأصيب
الفتى عماد شاهني مساء السبت ،بعد اجتيازه السياج اجلنود
الصهاينة .ويف سياق منفصل أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية
صباح االثنني ،استشهاد مواطن من مدينة خ��ان يونس جنوب
ق �ط��اع غ ��زة م �ت��أث � ًرا ب��رص��اص ق� ��وات ال �ع��دو ال�ص�ه�ي��ون��ي خ�لال
مشاركته يف مسرية العودة .وذكر الناطق باسم ال��وزارة أشرف
عاما).
القدرة أن الشهيد هو غامن إبراهيم شراب (ً 40

وحزب الله لبنان يدينه

العفو الدولية :الحكم ضد الشيخ علي سلمان مؤشر خطير

وكاالت :وصفت منظمة العفو الدولية ،قرار حمكمة االستئناف البحرينية حبق زعيم
املعارضة الشيخ علي سلمان باملؤشر اخلطري الذي يؤكد أن السلطات يف البحرين مستمرة
يف سياساتها التعسفية وغري القانونية ضد املعارضني والناشطني السلميني.
وكانت حمكمة االستئناف قد أص��درت األح��د حكماً بالسجن املؤبد على األم�ين العام
جلمعية الوفاق الشيخ علي سلمان ،وألغت حكم ال�براءة حبقه من احملكمة الكربى ،كما
أصدرت حكماً باملؤبد على النائبني السابقني عن كتلة الوفاق الشيخ حسن سلطان ،وعلي
األسود وذلك بتهمة “التخابر مع قطر” .من جهتها قالت مجعية الوفاق يف بيان بان «احلكم
الصادر حبق الشيخ علي سلمان لن يزيد الشعب إال قوة وصرباً وعزة واستمراراً يف اإلميان
أكثر بأن الوطن أقوى وأفضل دون الدكتاتورية واالستبداد والظلم والنهب القائم».
كما أدان حزب اهلل لبنان احلكم الظامل الذيأصدرته حماكم النظام البحريين بالسجن
املؤبد ضد االمني العام جلمعية الوفاق الوطين االسالمية الشيخ علي سلمان زعيم املعارضة
البحرينية والنائبني الربملانيني السابقني الشيخ حسن سلطان وعلي األسود .ورأى «أن احلكم
فيه تعبريا جليا عن اهلوية القمعية والديكتاتورية حلكام البحرين الذين يهدفون من خالل هذه
االحكام اجلائرة اىل ارهاب الشعب البحريين وتيئيسه من حتقيق اي اصالح او تغيري دميوقراطي».

