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عبد املهدي يطيح بـ  70ضابطاً ..آخرهم مدير مكتب العبادي

اخبار قصيرة

العراق :خالفات بني الكتل السياسية على مرشحي الداخلية والدفاع والعدل

محمد بن سلمان يفاجئ السعوديني بحدث ضخم

ضابط كويتي يعترف بإعدام  50عراقيا بريئا
اتئالف عالوي ..ال نخطط النقالب عسكري ..والجربا مرشحنا للدفاع

بغداد/نافع الكعيب  -يف مؤشر على نيتها عدم
الرضوخ للضغوطات والتنازل لصاحل كتلة البناء
ب��امل��واف �ق��ة ع�ل��ى ت��رش�ي��ح ف ��احل ال �ف �ي��اض حلقيبة
الداخلية ،أعلنت كتلة س��ائ��رون الربملانية اليت
يتزعمها مقتدى الصدر استبعادها تقديم املرشحني
للوزارات الثمانية املتبقية يف كابينة رئيس الوزراء
عادل عبد املهدي خالل األسبوع احلالي.

العدو الصهيوني يجبر عائلة مقدسية
على هدم منزليها جنوب األقصى

إصابة فلسطينيني خالل
مواجهات مع قوات االحتالل
شمال القدس وشرق غزة
ال �ق��دس احمل�ت�ل��ة ـ وك � ��االت :ش��رع��ت عائلة
مقدسية ،صباح السبت ،بهدم مبناها السكين
يف حي وادي ق��دوم ببلدة سلوان جنوب املسجد
األقصى ،حتت ضغط من قوات العدو الصهيوني
حبجة البناء دون ترخيص.
وأف � � � ��ادت وك� ��ال� ��ة األن� � �ب � ��اء ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة
«وف� ��ا» أن املبنى ي�ع��ود لعائلة حشيمة يتكون
م ��ن م �ن��زل�ين مب �س��اح��ة  140م�ت�را م��رب �ع��ا ،ومت
ت�ش�ي�ي��ده ق �ب��ل ع �ش��ري��ن ع ��ام ��ا ،وي � ��ؤوي أس��رت�ين
من  14فردا.
وك��ان��ت ال�ب�ل��دي��ة الصهيونية ق��د أخ�ط��رت
الشقيقني جوهر ومراد حشيمة ،بهدم منزليهما
وأمهلتهما حتى العاشر من شهر ديسمرب اجلاري
لتنفيذ قرار اهلدم ،علماً أنهما حاوال استصدار
ترخيص ملنزليهما ط��وال السنوات املاضية دون
جدوى.
يف ال ��وق ��ت ن �ف �س��ه ب �ل �غ��ت ق �ي �م��ة امل �خ��ال �ف��ات
والغرامات البلدية اليت فرضتها البلدية العربية
ودفعتها عائلة حشيمة حنو  60ألف شيقل ،وآثرت
العائلة هدم املبنى بنفسها لتجنب دفع تكاليف
اهل��دم اخليالية للبلدية اذا ما هدمت بآلياتها
املبنى.
من جانب آخر أصيب شاب فلسطيين ،مساء
اجلمعة ،بشظايا قنبلة ص��وت أطلقتها ق��وات
العدو خالل مواجهات اندلعت يف قرية العيسوية
مشال شرق القدس احملتلة.
ونقلت وكالة «فلسطني اآلن» عن شهود عيان
قوهلم :إن مواجهات عنيفة اندلعت بني الشبان
وقوات العدو ،متركزت يف حي عبيد بالقرية.
وأضافوا أن جنود العدو أطلقوا قنابل الصوت
واألعرية املطاطية حنو الشبان.
وك��ان��ت ق� ��وات ال �ع��دو ال�ص�ه�ي��ون��ي ال��راج�ل��ة
اقتحمت ق��ري��ة العيسوية بعد عصر اجلمعة
لليوم الثاني على التوالي من مدخلها الشرقي
يف استهداف للشبان وسكان القرية.
واقتحمت منزل مواطن يف قرية العيسوية،
وفتشته وع�ب�ث��ت مب�ح�ت��وي��ات��ه ،ق�ب��ل ن�ه��ب أوراق
ومالبس وممتلكات خاصة.
يف السياق أصيب  17فلسطينيا مساء اجلمعة،
خالل قمع قوات العدو اإلسرائيلي ملسريات العودة
وك�س��ر احل�ص��ار ش��رق ق�ط��اع غ��زة وال�ت�ي ج��اءت
بعنوان مجعة « انتفاضة احلجارة الكربى».
وأطلق جنود العدو الرصاص املعدني وقنابل
الغاز املسيل للدموع جتاه املشاركني يف املسريات
السلمية ما أدى إىل إصابة العشرات بالرصاص
احلي واالختناق.
وأطلقت ق��وات االحتالل النار بشكل مباشر
صوب جتمع للمتظاهرين حلظة اقرتابهم من
ال�س�ي��اج ال�ف��اص��ل ش��رق منطقة خ��زاع��ة جنوب
قطاع غزة وسط انتشار لقناصة االحتالل خلف
ال�س��وات��ر ال�تراب�ي��ة املقابلة ملخيم ال �ع��ودة شرق
منطقة خزاعة شرق خان يونس.

ووف ��ق م��ا ذك��ر عضو الكتلة ال�ن��ائ��ب طلعت
كريم ،يف تصرحيات له السبت  8كانون األول /
ديسمرب  ،2018فإن اخلالف بني الكتل السياسية
ال زال قائما على مرشحي الداخلية وال��دف��اع
وال�ع��دل ،رغ��م التوافق على باقي املرشحني بني
الكتل السياسية.
ولفت كريم إىل أن عبد املهدي يصر حاليا

على أن يكون االتفاق بني الكتل السياسية أوال
قبل الذهاب اىل الربملان لتقديم باقي املرشحني
للحقائب املتبقية.
وبني أنه يف حال بقاء اخل�لاف السياسي إىل
األس �ب��وع امل�ق�ب��ل ،فسيكون احل ��ل بتقديم عبد
امل�ه��دي  5مرشحني ل �ل��وزارات ،على أن يقوم هو
بإدارة الدفاع والداخلية بالوكالة وتكليف وزير
االسكان واإلعمار بإدراة حقيبة العدل بالوكالة،
حلني االستقرار على مرشحني يرضون مجيع
األطراف.
ويبدو أن اجتماعاً جرى بني عادل عبد املهدي

منظمات أممية تحذر من فتك إنعدام األمن الغذائي باليمنيني بسبب حصار العدوان

وفد الرياض يجهض مبادرة الوفد الوطني إليقاف
القتال على جبهات تعز
تدمير  10آليات عسكرية للمرتزقة قبالة نجران

بصفته القائد األعلى للقوات املسلحة وقيادات
اجليش مبقر وزارة الدفاع كان من بني أهدافه
االستمرار يف محلة التخلص من رج��ال رئيس
ال ��وزراء العراقي السابق حيدر العبادي بعد أن
ج��رى التخلص م��ن حن��و  70ضابطا على رتب
خمتلفة من فريق إىل رتبة نقيب قبل حنو  5أيام.
إذكشفت آخر التسريبات الواردة من املؤسسة
ال�ع�س�ك��ري��ة ،م �س��اء اجل�م�ع��ة  7ك��ان��ون األول /
ديسمرب  ،2018إحالة ضابط كبري يف اجليش
برتبة فريق إىل التقاعد ومن ثم التحقيق.
وع�بر مرسوم دي��وان��ي ص��در ق��رار إحالة مدير
مكتب القائد العام للقوات املسلحة حيدر العبادي
الفريق الركن حممد محيد البياتي السكرتري
العسكري إىل التقاعد ،وسط أنباء حتدثت عن
طلبه للتحقيق ،بينما جرى اعتماد اللواء شهاب
ناصر يف موقعه بقرار ديواني آخر.
ويف سياق آخ��ر ،وج��ه إئتالف الوطنية،رسالة
يف بيان له ،ملن قال إنهم يواصلون التدليس على
زعيم االئتالف اياد عالوي باتهامه بالتخطيط
النقالب عسكري يف العراق مبحاولته السيطرة
على وزارة الدفاع.
ولفت االئتالف إىل أن هناك جهات مدفوعة
الثمن تواصل التحريض على ع�لاوي لتقديم
االئتالف فيصل اجلربا كمرشح حلقيبة الدفاع.
ف�ي�م��ا أش� ��ار االئ� �ت�ل�اف إىل أن اجل ��رب ��ا ب��رأت��ه
حمكمة التمييز من التهم “الباطلة” واالجتثاث
س��يء الصيت ،وأن��ه لعب دورا وطنيا يف مواجهة
اإلرهاب أثناء عمله مبستشارية األمن الوطين.
ويف النهاية أكد االئتالف أن هناك حماوالت
اب � �ت� ��زاز مل �ن��ع ت��رش �ي��ح اجل ��رب ��ا م ��ن ق �ب��ل بعض
اجلهات الفاسدة.
م��ن جهة اخ ��رى ت ��داول نشطاء على وسائل
التواصل االجتماعي ،مقطع فيديو ،يظهر فيه
شرطي كوييت يدلي باعرتاف صدم العراقيني.
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عودة ألفي الجئ سوري
في يوم واحد

الجيش السوري يحبط
محاولة تسلل مجموعة
مسلحة بريف حماه
ً
بحثا عن الكنوز ..القوات
األمريكية تنقب في منبج
السورية ليال ونهارا

صنعاء ـ وكاالت :أكد عضو الوفد الوطين بلجنة التهدئة سليم املغلس السبت أن وفد الرياض ال
ميتلك القرار وال يؤمتن يف نقل ما جرى للسعوديني واإلماراتيني ،الفتا إىل أن تلك مشكلة ومعيقة
للتقدم يف املشاورات.
وأشار املغلس يف تصريح صحفي إىل أن الوفد الوطين قدم مبادرة بإيقاف القتال يف كامل جبهات
تعز وإنهاء معاناة أبناء احملافظة الذين يعانون منذ اربع سنوات ،ولكن وفد الرياض يرفض ويص ّر على
سياسة إبقاء تعز ميدان صراع حسب توجه السعوديني واالماراتيني.
وأوضح أن إيقاف القتال أو التهدئة سواء يف تعز أو احلديدة أو غريها حيتاج إىل متثيل السعودية
واإلمارات يف الطاولة ،مؤكدا أن الوفد الوطين سيلجأ إىل احلديث مع اجملتمع الدولي للضغط على
السعودية واإلمارات جللبهم إليها.
وكان وصف السفري الفرنسي السابق لدى اليمن مرتزقة العدوان بـ «القناع» للسعودية ،مؤكدا
عدم امتالكهم للقرار يف احلرب أو السلم أو حتى يف تنقالتهم .من جهة اخرى حذرت منظمات تابعة
لألمم املتحدة من أن انعدام األمن الغذائي يف اليمن بسبب العدوان السعودي األمريكي واحلصار الذي
يفرضه منذ أربعة أعوام يؤثر على حنو  20مليون شخص.
وقالت منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة (فاو) وبرنامج األغذية العاملي ومنظمة يونيسيف
ومنظمات أخرى يف تقرير مشرتك صدر السبت أن هناك  15/9مليون ميين يعانون من اجلوع حاليا،
داعية إىل «توسيع إطار املساعدات اإلنسانية بشكل عاجل» إلنقاذ ماليني اليمنيني .وقال البيان إن
النزاع هو «السبب الرئيسي» يف انعدام األمن الغذائي ،ولكنه أشار إىل عوامل أخرى مثل «فقدان سبل
العيش والدخل وزيادة أسعار السلع األساسية ،حبيث تقلل من قدرة األسر على شراء الغذاء».
وأكدت املنظمات أن نسبة كبرية من اليمنيني حتى يف املناطق «األكثر استقرارا» ،ال يستطيعون
احلصول على السلع الغذائية األساسية «ألن أسعار الغذاء قفزت بنسبة  %150مقارنة مبستويات ما
قبل األزمة .كما ارتفعت أسعار الوقود مبا يف ذلك غاز الطبخ».
ونقل البيان عن املدير التنفيذي لربنامج األغذية العاملي ديفيد بيزلي قوله إن الربنامج حباجة
إىل «زيادة هائلة يف املساعدات والوصول املستدام إىل مجيع املناطق يف اليمن إلنقاذ ماليني اليمنيني»
حم��ذرا من أنه يف حال عدم حصول ذلك «فسنخسر جي ًال كام ًال من األطفال بسبب اجل��وع».
ميدانياً دمر اجليش واللجان الشعبية  10آليات ملرتزقة اجليش السعودي خالل التصدي لزحوف
مكثفة قبالة جنران .وأفاد مصدر عسكري أن وحدتي اهلندسة وضد الدروع التابعة للجيش واللجان
الشعبية متكنت من تدمري  10آليات عسكرية ملرتزقة اجليش السعودي خالل التصدي لزحوف مكثفة
على منطقة الصوح قبالة جنران .وأكد املصدر مصرع وإصابة كل من كان على منت اآلليات املدمرة
من مرتزقة اجليش السعودي.
يذكر أن اجليش واللجان الشعبية تصدوا خالل اليومني املاضيني ،لزحوف مكثفة نفذها مرتزقة
اجليش السعودي على مواقع اجليش واللجان يف صحراء البقع واألجاشر والصوح قبالة جنران
مبشاركة الطريان احلربي وكبدوهم خسائر فادحة .إىل ذلك كسر اجليش اللجان الشعبية
زحفني واسعني ملرتزقة اجليش السعودي يف قطاع جيزان ،وأوقعوا بهم عشرات القتلى واجلرحى.
وأوضح مصدر عسكري أن اجليش واللجان الشعبية كسروا زحفا ملرتزقة اجليش السعودي قبالة
جبل قيس ما أدى اىل مصرع وجرح عدد من املرتزقة .وأضاف املصدر عن كسر زحف ملرتزقة اجليش
السعودي على مواقع اجليش واللجان شرق جبل الدود ،مؤكدا مصرع وجرح العشرات من املرتزقة
خالل كسر الزحف .يذكر أن مدفعية اجليش واللجان الشعبية قصفت اجلمعة ،مواقع وجتمعات
ملرتزقة اجليش السعودي يف قطاع جيزان وحققت إصابات مباشرة.

دمشق ـ وكاالت :أفاد املركز الروسي الستقبال
وتوزيع الالجئني يف سوريا ،بعودة  1938الجئا سوريا
إىل بالدهم خالل اليوم املاضي.
وج ��اء يف ب�ي��ان ص��در ع��ن امل��رك��ز« :خ�ل�ال اليوم
امل��اض��ي ع��اد إىل س��وري��ا  1938الجئا منهم 1357
وصلوا من لبنان عرب معربي جديدة يابوس وتلكلخ،
ومن األردن من معرب نصيب ،الذي وصل منه 581
شخصا.
وأض ��اف امل��رك��ز ،أن  215مواطنا س��وري��ا ع��ادوا
خ�لال ال�س��اع��ات ال��ـ 24املاضية إىل مناطقهم قبل
النزوح.
كما أش ��ار إىل أن وح ��دات اهلندسة يف اجليش
ال�س��وري ،نزعت خ�لال ي��وم واح��د األلغام من أراض
ب�ل�غ��ت م�س��اح�ت�ه��ا  8/1ه �ك �ت��ار وأت �ل �ف��ت  33ع�ب��وة
متفجرة.
يواصل عناصر القوات األمريكية يف مدينة منبج
ال�س��وري��ة عمليات احلفر ليال ون �ه��ارا مستخدمني
بذلك معاول يدوية وجرافات آلية حبثا عما تكتنزه
املدينة من كنوز أثرية.
وتعد مدينة منبج من امل��دن القدمية يف سوريا
ويعود تاريخ وجودها إىل أكثر من  4آالف عام وتقع
على بعد  80كيلومرت مشال شرق مدينة حلب.
وأكد مصدر حملي لـ»زمان الوصل» أن عناصر
القوات األمريكية يف مدينة «منبج» تواصل عمليات
احلفر ليل نهار مب�ع��اول ي��دوي��ة وج��راف��ات آلية من
أجل العثور على اللقى والكنوز األثرية الدفينة اليت
تزخر بها إضافة إىل الكثري من املواقع واألماكن يف
سوريا.
وأش��ارت املصادر إىل أن أماكن احلفر والسرقة
تتوزع يف جبل «أم السرج» ،الغين مبحتوياته األثرية،
وعلى كم هائل من الكنوز األثرية ،ومنها القلعة
وس��ور املدينة ،كما جت��ري عمليات احلفر والنهب
والسرقة عالنية ،ويف وضح النهار ،يف سوق «منبج»
الرئيسي القديم.
وك �ش��ف «زم� ��ان ال��وص��ل» ع��ن ال�ت�خ��ري��ب ال��ذي
حل��ق مبركز الكنيسة السريانية األث��ري��ة وبعض
املدافن األثرية يف شرق املدينة ،ومواقع أثرية أخرى
تعرضت للتجريف الكامل بواسطة آليات ثقيلة،
بهدف السرقة ،كما كثرت يف فرتة سيطرة تنظيم
«داع ��ش» اإلره��اب��ي (احمل �ظ��ور يف روس �ي��ا) ،عمليات
التنقيب غري العلمية ،وغري املهنية ،كون التنظيم
اإلره��اب��ي شجع بعض جت��ار اآلث��ار املشبوهني ،عرب
تسهيالت قدمت هلم بقصد احلصول على نسبة من
عوائد املسروقات .كما أوضحت املصادر أن القوات
األمريكية تبحث يف أماكن أخ��رى ،وتشتمل على
معظم املواقع األثرية اليت تضم الكثري من اللقى
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السعودية تنفق ماليني الدوالرات على اللوبيات في أميركا
الرياض ـ وك��االت :ذكر مرصد «أوب��ن سيكريتس» األمريكي أن السعودية أنفقت منذ
بداية العام املاضي أكثر من  26مليون دوالر للتأثري يف السياسات األمريكية والرأي العام
األمريكي ،حسب ما كشفته بيانات وزارة العدل األمريكية.
وأضاف املرصد أن الرقم يبقى تقديرا متحفظا بالنظر إىل أن األموال اليت تنفقها الشركات
واجلهات اليت تدافع عن املصاحل السعودية بواشنطن أكرب بكثري من الرقم السابق.
ويف العام املاضي ،دفعت السعودية للوبيات يف أمريكا أكثر من  18مليون دوالر ،منها 13/8
مليون مصدرها حكومة الرياض والباقي من جهات غري حكومية سعودية ( 4/2مليون دوالر).
من جانب آخر تستعد اململكة العربية السعودية حلدث مهم ،االثنني املقبل ،برعاية امللك
السعودي سلمان بن عبدالعزيز ،والذي سيكشف عنه ولي العهد األمري حممد بن سلمان.
ووفقا لصحيفة «سبق» السعودية« ،يدشن ولي العهد السعودي األمري حممد بن سلمان
مدينة امللك سلمان للطاقة (سبارك) يف مدينة الظهران ،االثنني املقبل ،مبا يوفر  100ألف
وظيفة مباشرة وغري مباشرة على املدى البعيد».
ووفقا للصحيفة ،فإن مدينة امللك سلمان للطاقة ستقع بني حاضرتي الدمام واألحساء،
وسيتم تطويرها على ثالث مراحل مبساحة إمجالية تبلغ  50كيلو مرتا ،تغطي املرحلة األوىل
منها مساحة قدرها  12كيلومرتاً ،مؤكدة أن املشروع يضم مخس مناطق حمورية« :املنطقة
الصناعية ،امليناء اجلاف ،منطقة األعمال ،منطقة التدريب ،املنطقة السكنية والتجارية».

نائب لبناني :املقاومة نجحت بإلحاق الخسائر والهزائم
بالعدو الصهيوني
بريوت ـ وكاالت :قال عضو كتلة التنمية والتحرير النائب حممد نصراهلل إنه «مع شديد
األسف ال يوجد أية إشارة إجيابية باجتاه تشكيل احلكومة اليت ننتظرها منذ ستة أشهر ونيف».
وعلى صعيد الوضع جنوبًا قال نصراهلل «ما يثريه العدو الصهيوني حول األنفاق ال يعدو
كونه تعبري من تعابري القلق والرعب الذي يعيشه جتاه لبنان وجتاه املقاومة يف لبنان ،واليت
جنحت باالنتصار على العدو وأسست ملوسم عربي واع��د بوعي ممتاز باجتاه العداء للعدو
الصهيوني وأسقطت املقاومة يف لبنان نظرية أن العني ال تقاوم املخرز».
واش� ��ار نصر اهلل اىل أن امل�ق��اوم��ة جنحت ب��إحل��اق اخل�س��ائ��ر واهل ��زائ ��م املتالحقة بالعدو
«اإلسرائيلي» مبا جيعلنا نصدق القول بأنه بدأ موسم اإلنتصارات ووىل عهد وزمن اهلزائم،
لذلك هذا األمر يعكس قلق العدو وحنن بالنسبة إلينا ال يزعج خاطرنا أبدا وإمنا يشعرنا
باملسؤولية األك�بر باحلفاظ على املقاومة واملضي فيها قدما إىل األم��ام حلماية أرضنا من
أطماع العدو اإلسرائيلي».

مصر ..مطار القاهرة الدولي يهب ملساعدة مصابني يمنيني
القاهرة ـ وكاالت :استقبل مطار القاهرة الدولي صباح السبت أكثر من  70مصابا مينيا
حاالتهم خمتلفة ،بينهم  18حالة شديدة اخلطورة ،وجرى توزيعهم على مستشفيات القاهرة
للعالج.
ونقل موقع «بوابة فيتو» املصري عن مصادر طبية مبطار القاهرة ،أن املطار تلقى إخطارا من
قائد رحلة اخلطوط اجلوية اليمنية رقم  602القادمة من اليمن ،بتجهيز  18سيارة إسعاف
لنقل عدد من احلاالت املصابة بإصابات بالغة ،وجتهيز حافلة لنقل باقي املصابني.
وأضافت املصادر أن الدكتور أمحد العذب مدير إسعاف مطار القاهرة الدولي ،طالب بـ10
سيارات إسعاف ،لالنضمام إىل أسطول املطار املكون من  8عربات فقط ،ومت نقل املصابني إىل
املستشفى السعودي األملاني.
ونشر املوقع صورا لسيارات اإلسعاف داخل املطار يف استقبال املصابني.

قتلى ومحاصرون في انهيار منجم ذهب في السودان
اخلرطوم ـ وك��االت :قالت الشركة السودانية للموارد املعدنية يف بيان اجلمعة ،إن ثالثة
من عمال املناجم قتلوا وحوصر عشرة آخرون حتت األرض ،عندما انهار منجم للذهب كانوا
يعملون به يف مشال البالد .حبسب رويرتز.
وأضافت الشركة ،أن ثالثة آخرين أصيبوا يف احلادث الذي وقع مساء اخلميس يف قبقبة،
وهي منطقة رئيسية لتعدين الذهب يف والية نهر النيل حيث تقوم شركات مرخصة وأفراد
بالتنقيب عن املعدن النفيس .وتعدين الذهب أحد املوارد الرئيسية للعملة الصعبة يف البالد،
ويتم أغلبه بوسائل تقليدية وكثريا ما يكون ذلك دون إجراءات سالمة كافية.
وتقول بيانات سودانية رمسية ،إن إنتاج البالد من الذهب يف  2017بلغ حوالي  100طن.
وقالت الشركة اليت تشرف على قطاع التعدين يف السودان ،إن فرق اإلنقاذ تتواصل مع
العمال احملاصرين الذين كانوا يعملون من تلقاء أنفسهم.
وقال البيان «هناك عشرة عالقني داخل املنجم حتى كتابة هذا البيان وهم علي قيد احلياة».
وأضاف أن فرق إنقاذ تابعة للشركة ووالية نهر النيل تعمل على إنقاذهم .وذكر أن املصابني
الثالثة حبالة طيبة .وقال «تؤكد الشركة علي اهتمامها جبميع العاملني بقطاع التعدين وتوجه
كافة املعدنني مبناطق التعدين بالبالد باتباع إجراءات السالمة حفاظا على سالمتهم وأرواحهم».

وزير خارجية البحرين يدافع عن الصهاينة ويصف حزب
الله بـ«اإلرهابي»

املنامة ـ وك��االت :جدد وزي��ر اخلارجية البحريين خالد بن أمحد آل خليفة الوقوف علناً إىل
جانب كيان العدو الصهيوني ،ويصف حزب اهلل اللبناني باإلرهابي ،مدافعاً عن تهديدات العدو
جتاه لبنان .الوزير البحريين الذي كان يف مايو املاضي قد جدد اعرتافه بكيان العدو كـ “دولة
هلا حق الدفاع عن نفسها” ،قال يف تغريدة على صفحته بتويرت ،اخلميس “أليس قيام حزب اهلل
اإلرهابي حبفر اإلنفاق عرب حدود لبنان هو تهديد صريح الستقرار لبنان وهو شريك احلكم فيه؟”
حد زعمه .وذه��ب الوزير البحريين بعيدا معطيا ض��وءاً أخضرا لكيان العدو لعربدته يف املنطقة
قائ ًال “من يتحمل املسؤولية حني تأخذ الدول اجملاورة على عاتقها مهمة التخلص من هذا اخلطر
الذي يهددها ؟”
وهو نفسه الذي كان قد أشاد برئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامني نتنياهو ومواقفه جتاه
السعودية فيما أمساه تثبيت االستقرار يف املنطقة .قائ ًال “رغم اخلالف القائم ،إال أن لدى السيد
بنيامني نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل موقف واضح ألهمية استقرار املنطقة ودور اململكة العربية
السعودية يف تثبيت ذل��ك االس�ت�ق��رار” .مواقف وتصرحيات تصدر من ال��وزي��ر العضو يف العائلة
احلاكمة يف البحرين تأتي يف ظل تصاعد التطبيع من النظام البحريين مع الكيان الصهيوني حيث
أرسل ملك البحرين محد بن عيسى آل خليفة وفدا إىل تل أبيب حبجة التسامح الديين تزامنا مع
سقوط عشرات الشهداء يف مسريات العودة بقطاع غزة .كما أرسل جنله وفدا رياضيا للدراجات
اهلوائية يف سباق يروج للسياحة يف الكيان احملتل كما حيتفل بذكرى تأسيس الكيان الغاصب..

