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تركيا تواصل حشد قواتها عند الحدود السورية

اخبار قصيرة

الجيش السوري يسرح دفعة جديدة كبيرة من العسكريني

وزيرة أردنية تغضب كيان العدو ..ودعم لها على مواقع التواصل

دم��ش��ق ـ وك�����االت :أص����درت ال��ق��ي��ادة العامة
للجيش والقوات املسلحة يف سوريا ،االثنني ،أمرا
ينهي االحتفاظ بالعسكريني ال��ذي مت سوقهم
عام  .2010وتشمل هذه القرارات ،حسب وكالة
«س��ان��ا» ال��س��وري��ة ال��رمس��ي��ة ،أم���را إداري�����ا ينهي
االحتفاظ لصف الضباط اجملندين ال��دورة 103
الذين مت سوقهم يف  21نوفمرب من العام .2010
كما ينهي األمر اإلداري الذي أصدرته القيادة
ال��ع��ام��ة للجيش وال���ق���وات املسلحة االح��ت��ف��اظ
لألفراد اجملندين سوق  22مايو 2010وما قبله.
األم���ر اإلداري ال���ص���ادر ع��ن ال��ق��ي��ادة العامة
للجيش ينهي أيضا االحتفاظ لألفراد اجملندين
سوق  21سبتمرب  ،2010باإلضافة إىل االستدعاء
لصف الضباط واألفراد االحتياطيني امللتحقني
قبل 1يوليو .2012
وأوضحت الوكالة أن األمر يطبق اعتبارا من
تاريخ  2يناير  2019ويستبعد منه كل من لديه
فرار أو خدمة مفقودة تتجاوز  30يوما .وأتاح األمر
اإلداري استبقاء من يرغب باالستمرار باخلدمة
االحتياطية بناء على طلبه على أن تكون خدمته
يف التشكيالت املقاتلة حصرا.
من جانب آخر تواصل تركيا تعزيز وجودها
العسكري على حدودها مع سوريا ،حيث وصلت
ت��ع��زي��زات عسكرية ج��دي��دة ،األح���د ،إىل والي��ات
شانلي أورفة وغازي عنتاب وماردين الرتكية.
وذكرت وكالة «األناضول» أن رتال عسكريا
يضم مدافع ،انطلق من والي��ة هطاي (جنوب)
متوجها إىل والي��ة غ��ازي عنتاب ،مشرية إىل أن
التعزيزات سيتم نشرها يف الوحدات العسكرية
املنتشرة على احلدود مع سوريا.
ويف والية شانلي أوروف��ة (جنوب ش��رق) ،وصل
رت��ل يضم م��درع��ات عسكرية إىل ال��والي��ة قادما
م��ن والي����ة وان (ش����رق) ل��ي��ج��ري ن��ش��ره��ا الحقا

عمان ـ وكاالت :دشن مستخدمون على منصات التواصل االجتماعي عدة هاشتاجات أبرزها
#مجانة_غنيمات و#كلنا_مجانة_غنيمات ،تضام ًنا مع الوزيرة األردنية اليت داست علم
االحتالل اإلسرائيلي.
وكانت وزارة اخلارجية «االسرائيلية» احتجت رمسيا على صورة للوزيرة غنيمات التقطت
وهي تعرب املقر الرئيسي للنقابات املهنية فوق العلم االسرائيلي املرسوم على االرض ومنذ سنوات
طويلة نكاية يف التطبيع .ومت تسليم مذكرة احتجاج رمسية للسفارة االردنية يف تل ابيب
كما استدعي السفري غسان اجملالي لتسليمه احتجاج الحقا .وكانت الوزيرة غنيمات قد
التحقت باجتماع نقابي لرئيس الوزراء االردني عمر الرزاز وعربت من البوابة الرئيسية ملركز
النقابات املهنية ،األمر الذي جتنبه الرزاز عندما دخل إىل نفس املركز النقابي من بوابة جانبية
وعب عدد من املغردين عن فخرهم بالوزيرة غنيمات ،وأعلنوا
وبنصيحة من مرافقيه وحرسهّ .
تضامنهم مع الوزيرة أمام «اهلجمة اإلسرائيلية» «بإطالق محلة «مجانة غنيمات متثلين»،
تتعمد ال��دوس على العلم اإلسرائيلي ،معتربين
فيما يعتقد آخ��رون أن الوزيرة غنيمات مل ّ
حركة الوزيرة «عفوية» ،وأبدوا استغرابهم من الضجة حول املوضوع.

الكويت تتسلم «العقل املدبر» لقضية الشهادات املزورة من اإلمارات

الرئيس األمريكي :سننسحب من سوريا ببطء
بعد جدل «الئحة اإلرهاب» ...بيان عاجل من دمشق بشأن الكويت

يف ال��ش��ري��ط احل����دودي .ه��ذا وك��ان��ت تعزيزات
عسكرية قد وصلت يف وقت سابق من األحد ،على
منت طائرة انطلقت من حمطة «عارفية» بوالية
صقاريا مش��ال غربي ال��ب�لاد ،إىل حمطة «باش
بينار» يف غازي عنتاب.

فلسطني تسعى إلجهاض نقل سفارة البرازيل إلى القدس

ومنذ أي��ام ،تتواىل تعزيزات اجليش الرتكي
إىل املنطقة وسط ترقب إلطالق عملية عسكرية
ضد املقاتلني األك���راد املتمركزين يف مشالي
سوريا .وكانت أنقرة ختطط لوضع يدها على
مدينة منبج ،أح��د أب��رز امل��راك��ز الكردية بشرق

سوريا ،لضمها الحقا إىل «منطقة آمنة» أنشأتها
ت��رك��ي��ا س��اب��ق��ا يف ش��ري��ط ح�����دودي مي��ت��د بني
مدينيت إعزاز وجرابلس .من جهته أعلن الرئيس
األمريكي دونالد ترامب أن سحب قوات بالده من
سوريا جيري بوترية منخفضة ،مشيدا بدوره يف
حم��ارب��ة تنظيم «داع��ش».وك��ت��ب ت��رام��ب على
حسابه يف «تويرت» االثنني« :سوريا كانت تشهد
فوضى مع انتشار داعش يف أراضيها عندما
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العراق يكشف عن أعداد األجانب املتهمني باإلرهاب لعام 2018

مخطط صهيوني جديد لبناء  2500وحدة
إستيطانية جنوب بيت لحم

مقاتالت عراقية تستهدف اجتماعا لـ 30قيادي ًا داعشي ًا
داخل سوريا

قوات االحتالل تعتقل  20فلسطينيا من الضفة والقدس

االستخبارات العسكرية تقبض على مفرزة تفخيخ داعش في الموصل

بغداد ـ وك��االت :أفاد مركز اإلعالم األمين العراقي بأن طائرات حربية عراقية نفذت االثنني ضربة يف
منطقة «سوسه» داخل األراضي السورية ،مشرياً إىل أن «الغارة كانت موجعة ومؤثرة فقد استهدفت وكراً
لإلرهابيني يستخدم لعقد االجتماعات» .وأوضح املركز أن الضربة جاءت خالل اجتماع ضم  30قيادياً مهماً
من عصابات داعش .كما لفت املركز إىل أن الغارة متت بتوجيه من القائد العام للقوات املسلحة وإشراف
وختطيط قيادة العمليات املشرتكة .وبني أن «اهل��دف ال��ذي دمر بالكامل كان عبارة عن منزل مكون من
طابقني يستخدمه اإلرهابيون وكرا باإلضافة إىل مكان لعقد االجتماعات».
من جانب آخر أعلن جملس القضاء األعلى يف العراق أن احملاكم املختصة بقضايا اإلرهاب أصدرت إحصاء
مفصال لعام  2018عن عدد األجانب املتهمني باالنتماء لداعش خالل فرتتي احتالل وحترير حمافظة نينوى.
وقال بيان جمللس القضاء ،االثنني ،إن «أعداد املتهمني باإلنتماء إىل تنظيم داعش خالل إحتالل حمافظة
نينوى وبعد التحرير والذين القي القبض عليهم ،بلغت ( )616متهما متت حماكمتهم ،فضال ع��ن()99
متهما ال زالت ملفاتهم قيد التحقيق واحملاكمة» ،مبينا أن «هذه األعداد تشمل املتهمني من الذكور واإلناث
وكذلك األحداث» .وأضاف أن «عدد املتهمني األجانب الذين ثبت انتمائهم لداعش اإلرهابي والذين متت
حماكمتهم بلغ ( )508أشخاص ،وصدرت حبقهم أحكام وفق قانون مكافحة اإلرهاب العراقي ،حيث بلغ عدد
اإلناث منهم ( )466أما الذكور ( ،)42وأما األحداث منهم فقد بلغ عددهم ( )108مدانني ( )31ذكور و( )77
من اإلناث» .إىل ذلك ألقت مديرية االستخبارات العسكرية ،االثنني ،القبض على مفرزة متخصصة بعمليات
تفخيخ تعمل مع تنظيم «داعش» غربي نينوى.
القدس احملتلة ـ وك��االت :أكد السفري الفلسطيين يف القاهرة ،دياب
اللوح ،وجود اتصاالت مع دول عربية لتشكيل وفد من وزراء اخلارجية العرب
إليفاده إىل الربازيل ملنع نقل سفارتها إىل القدس.
وق��ال السفري ،وفقا ملوقع»مكان» اإلسرائيلي ،إن اتصاالت بهذا الشأن
جتري مع السعودية واألردن ومصر.
وأوضح مصدر سياسي فلسطيين ،للمحطة اإلسرائيلية ،أن الفلسطينيني
ال يتوقعون قيام الدول العربية مبقاطعة الربازيل إذا ما نقلت سفارتها إىل
القدس ،مضيفا ،مع ذلك جيب القيام بهذه احملاولة إلجهاض نقل السفارة.
ويف وقت سابق ،أفاد رئيس الوزراء اإلسرائيلي ،بنيامني نتنياهو ،نقال عن
رئيس الربازيل ،جايري بولسونارو ،بأن نقل السفارة الربازيلية إىل القدس،
ليس أكثر من مسألة وقت.
من جانب آخر كشفت صحيفة «جريوزاليم بوست» العربية ،أن كيان
العدو يعتزم طرح خطة لبناء مئات الوحدات االستيطانية قرب مستوطنة
«افرات» جنوب بيت حلم.
وأوضحت الصحيفة ،أن املخطط الصهيوني ،يهدف لبناء حنو 2500
وحدة استيطانية على اراضي خربة النحلة جنوب بيت حلم ،ما يعين اعاقة
توسع أو تطوير مدينة بيت حلم.
وأش��ارت الصحيفة إىل أن املستوطنني استغلوا مقتل أح��د املستوطنني
خالل عملية يف الشهر املاضي ،وطالبوا ببناء مئات الوحدات االستيطانية
يف اخلربة.
وبي ّنت أن ما تسمى «االدارة املدنية» الصهيونية مسحت للمستوطنني
بإنشاء م��زرع��ة يف اخللة اض��اف��ة اىل نشر اخ��ط��ار بعزمها على بناء مئات
الوحدات االستيطانية.
يشار إىل أن قوات العدو الصهيوني استولت على أكثر من  1700دومن من
أراضي الفلسطينيني يف اخلربة ،ويسعى من خالهلا اىل توسيع جتمع «غوش
عتصيون» االستيطاني.
إىل ذلك اعتقلت قوات العدو الصهيوني ،فجر االثنني 20 ،فلسطينياً من
مناطق متفرقة يف الضفة الغربية والقدس احملتلتني.
وأفادت وكالة «فلسطني اآلن» أن قوات العدو اعتقلت أكثر من  10شبان
من بلدة كوبر مشال مدينة رام اهلل ،بعد اقتحام البلدة يف ساعات الفجر
األوىل.
ويف بلدة يعبد جنوب جنني داهمت قوات العدو الصهيوني منازل املواطنني،
واعتقلت شابني.
واقتحمت بلدة بيت رميا غرب رام اهلل ،وفتشت بعض منازل املواطنني،
واستجوبت السيدة شيماء الرمياوي زوجة الشهيد صاحل الربغوثي ،وسط
اندالع مواجهات مع الشبان يف البلدة.
واندلعت مواجهات عنيفة بني الشبان وق��وات العدو الصهيوني ،عقب
اقتحام مدينيت نابلس وقلقيلية ،دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

تدمير آليتني للمرتزقة ومصرع طاقمهما بالجوف

اليمن..قوى العدوان تواصل خرق وقف إطالق النار في الحديدة
إفشال محاولة تسلل للغزاة غرب حيس ..وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم

صنعاء ـ وك���االت :عقد املتحدث الرمسي للقوات
املسلحة العميد حييى سريع ،االثنني ،مؤمترا صحفيا
بالعاصمة صنعاء ،كشف خالله خ��روق��ات ال��ع��دوان
ومرتزقته يف حمافظة احلديدة ،بني إحصائيات لعمليات
ال��ع��دوان حب��ق الشعب اليمين ،وعمليات ردع اجليش
واللجان الشعبية وخسائر العدوان خالل العام .2018
وأوض��ح ناطق القوات املسلحة أن خروقات العدوان يف
حمافظة احلديدة بلغت حتى منتصف ليل األحد بلغت
 801خرق ،مشلت استهداف مناطق خمتلفة احملافظة
بأكثر من  52صاروخ ،ومخسة صواريخ كورنيت ،و19
صاروخا كاتيوشا ،و 28صاروخا موجها.
كما مت رصد إطالق العدو أكثر من  451قذيفة،
منها  223قذيفة مدفعية ،وقذيفة ارب��ي جي واح��دة،
و 227قذيفة هاون ،ومت أطالق النار من أسلحة متوسطة
وخفيفة عدد  116يف أوقات خمتلفة منذ دخول االتفاق
حيز التنفيذ .وأوضح أنه مت تسجيل ورصد  29عملية
استحداث و 74عملية تعزيز وحترك ،و 3عمليات تسلل
وعملية هجومية واح����دة ،كما مت تسجيل  75مرة
لتحليق الطريان يف أجواء حمافظة احلديدة.
وأع��ت�بر املتحدث باسم ال��ق��وات املسلحة أن خ��روق
ال��ع��دوان تؤكد ع��دم جديته يف االل��ت��زام باتفاق وقف
إطالق النار ،مشريا إىل أن هناك أطراف ال تريد للعدوان
أن يتوقف وتبحث عن أي وسيلة من أجل إفشال اتفاق
احلديدة .وأكد العميد حييى سريع متسكنا بتنفيذ ما
مت التوصل إليه كمقدمة للوصول إىل السالم الشامل
املشرف وال��ع��ادل .وأوض��ح أن املستفيدون من استمرار
العدوان يف صدارة من حياولون افشال اتفاق وقف إطالق
النار حتى ال تتوقف األموال املتدفقة هلم جراء ارتزاقهم
على حساب شعبهم.
وأش��ار إىل أن اتفاق وقف إط�لاق النار حمل اختبار
ح��ت��ى ي���درك اجل��م��ي��ع م��ن يهمه رف���ع م��ع��ان��اة الشعب
اليمين ،ومن يسعى الستمرار املعاناة من خالل افشال
اتفاق احلديدة تنفيذا ملخططات العدو.

وختم ناطق القوات املسلحة بقوله إن كان العدو
ي��ت��ب��اه��ى ب��ت��ف��وق��ه ال��ع��س��ك��ري واالق���ت���ص���ادي وب��ال��دع��م
األم��ري��ك��ي وال��غ��رب��ي ع��م��وم��اً فنحن نفخر بشجاعة
مقاتلينا وبعدالة قضيتهم.
يف غضون ذلك واصلت قوى العدوان ارتكاب املزيد
من اخلروقات لوقف اطالق النار مبوجب اتفاق احلديدة
يف م���ش���اروات ال��س�لام اليمنية يف استكهومل وال��ق��رار
االمم���ي  .. 2451وأف����اد م��ص��در عسكري ان مرتزقة
العدوان فتحوا نريان أسلحتهم الرشاشة عند منتصف
ليلة األحد ـ االثنني باجتاه مدينة الشباب و 22مايو.
كما قاموا بالقصف بقاذفات القنابل واط�لاق أعرية
قناصة بإجتاه مشال مطار احلديدة.
ويف غ��رب حيس أش��ار املصدر العسكري اىل إفشال
اجليش واللجان حماولة تسلل للغزاة واملرتزقة غرب
حيس وسقوط قتلى وجرحى يف صفوف املرتزقة .
وعن الساعة الواحدة من صبيحة االثنني  31ديسمرب
2018م  ،فتح مرتزقة العدوان نريان أسلحتهم الثقيلة
والرشاشة باجتاه فندق اإلحتاد واألحياء اجملاورة له يف
منطقة  7يوليو .
يشار اىل ان اجليش واللجان انهوا تنفيذ املرحلة
األوىل من اتفاق وقف اطالق النار يف احلديدة ،وسلمت
ميناء احلديدة اىل ق��وات خفر السواحل ،بينما تتلكأ
قوى العدوان ف تنفيذ ماخيصها فتح طريق كيلو16
رغم املطالبات األممية والدولية بااللتزام باالتفاق املربم
يف استكهومل وامل��ؤي��د م��ن قبل جملس االم��ن بالقرار
 . 2451من جهة اخرى متكن اجليش واللجان الشعبية
االثنني ،من تدمري آليتني ملرتزقة العدوان يف مديرية
خب والشعف مبحافظة اجلوف.
وأف��اد مصدر عسكري أن وح��دة اهلندسة العسكرية
متكنت من تدمري وإح��راق آليتني للغزاة حيمالن عددا
منهم بعبوات ناسفة يف جبهيت ص�بري��ن واخلليفني
مبديرية خب والشعف .وأك��د املصدر مصرع وإصابة
عدد من الغزاة كانوا يستقلون اآلليات املدمرة.

الكويت ـ وكاالت :أفادت وسائل إعالم حملية ،االثنني ،بأن الكويت تسلمت مؤخرا «العقل
املدبر» لقضية الشهادات املزورة بعد هروبه إىل مصر ثم إىل تركيا عقب إثارة القضية إعالميا،
ومن ثم توجه إىل اإلمارات ،يف حماولة إلبعاد األنظار عنه.
ونقلت صحيفة «القبس» الكويتية عن مصادر مقربة من السلطات األمنية اإلماراتية أبلغت
نظريتها الكويتية بوجوده على أراضيها ،وذلك عقب تعميم امسه من قبل «اإلنرتبول» ،ومن ثم
مت تسليمه ،وإحالته إىل التحقيق.
ووف��ق��ا للمصادر ،فقد اع�ترف املتهم خ�لال التحقيق معه ب��أن شخصاً مصرياً يعمل يف
إحدى اجلامعات خارج القاهرة ي ُعد شريكه الرئيس يف القضية ،وهو من يزوّده بنماذج شهادات
منسوبة جلامعات ،ثم يقوم املتهم نفسه بتعبئتها وفق الطلب .وأوضحت املصادر أن املتهم أفاد
يف اعرتافاته أنه حيتفظ جبميع بيانات األشخاص الذين تعاملوا معه وحصلوا على شهادات
علمية مزيّفة ،وأغلبهم مواطنون .وأثارت قضية التزوير جدال واسعا يف الكويت ،األمر الذي
تطلب من السلطات إج��راء حتقيق واسع النطاق يف قضية تزوير الشهادات العليا بالكويت،
ليشمل تلك الصادرة من جامعات وهمية ،أو جامعات غري معتمدة .وطالت االتهامات ،بعض
املشاهري ،حيث وجهت هلم االتهامات من خالل وسائل التواصل االجتماعي.

السودان ..إستعدادات أمنية للتعامل مع موكب ثان من
املتظاهرين في الخرطوم
اخلرطوم ـ وكاالت :أكد مراسل  RTأن العاصمة اخلرطوم تشهد استعدادات أمنية ،وسط
حتضريات ملسرية احتجاج جديدة ينوي املتظاهرون خالهلا التوجه حنو القصر الرئاسي لتسليم
الرئيس عمر البشري مذكرة تطالبه بالرحيل.
وأكدت وسائل إعالم سودانية ،االثنني ،أن العاصمة تشهد استنفارا أمنيا ،بعد يوم من إعالن
البشري أن البالد «ستخرج من األزمة» حمذرا من التهاون بأمن وسالمة املواطنني عند التعاطي
مع االحتجاجات ،أثناء لقائه بقيادات الشرطة .ويتجمع املتظاهرون يف ميدان القندول وسط
العاصمة ،ثم ستتجه املسرية الثانية من نوعها حتت عنوان «موكب الرحيل» إىل القصر
الرئاسي للمطالبة بتنحي البشري ،تلبية لدعوة من «هيئة جتمع االحت��ادات املهنية املستقلة
الشعب السوداني» وبدعم من األح��زاب املعارضة .وأكدت مصادر حملية إطالق قنابل للغاز
املسيل للدموع قرب موقع جتمع املتظاهرين وإغ�لاق الشوارع الرئيسيه واجلانبيه بالسوق
العربية يف قلب العاصمة .من جانبه ،أعلن «حتالف احملامينيالدميقراطي» املوازي للجسم
الرمسي عن إضراب شامل عن العمل ،مع تأكيد مشاركته يف املوكب.

بعد فاجعة السائحتني ..عقوبة اإلعدام تنتظر  15متهما باملغرب
الرباط ـ وك��االت :وجهت النيابة املغربية ،األحد ،تهما عقوبتها اإلع��دام حبق  15معتقال
لتورطهم يف قضية قتل السائحتني اإلسكندنافيتني داخ��ل منطقة جبلية يف املغرب يف 17
ديسمرب اجلاري.
وأكد الوكيل العام للملك لدى حمكمة االستئناف بالرباط ،حسن دكي ،أن املعتقلني
الذين يشكلون جانبا من إمجالي  22معتقال يف هذه القضية ،متهمون بـ»التعدي عمدا على
حياة أشخاص» ، ،وفقا ملوقع «هسربيس» املغربي .واتهمت النيابة هؤالء األشخاص ،ومجيعهم
مغربيون ،وحياكمون مبوجب قانون مكافحة اإلرهاب ،بـ»ارتكاب جرمية عرب أعمال وحشية»،
و»تشكيل منظمة لشن أعمال إرهابية» ،و»التحريض ومدح اإلره��اب» .وقد يواجه املتهمون،
الذين قضوا  12يوما حمبوسني لدى الشرطة ،وأحيلوا ،األحد ،إىل احلبس االحتياطي عقوبة
اإلعدام مبوجب القانون اجلنائي املغربي.
ومثل املتهمون الـ ،15األحد ،أمام قاضي التحقيق يف حمكمة استئناف سال قرب الرباط،
واملتخصصة يف قضايا اإلره��اب ملواصلة التحقيق معهم .ونشر منفذو العملية ،اليت وقعت
منتصف الشهر اجلاري حبق السائحتني ،شريطا مصورا أعلنوا فيه والءهم لتنظيم «داعش».

مديرة بحوث الشرق األوسط :نظام العدالة في البحرين عبارة عن مهزلة

السلطات البحرينية تؤيد حكم سجن نبيل رجب  5سنوات

املنامة ـ وكاالت :رفضت حمكمة التمييز يف البحرين يف جلسة صباحية االثنني الطعن
املقدّم يف قضية رئيس مركز البحرين حلقوق اإلنسان املعتقل نبيل رجب ،وأ ّي��دت احلكم
الصادر حب ّقه ساب ًقا بالسجن  5سنوات.
حكما
حمامي رج��ب ،حممد اجلشي ق��ال لوكالة «روي�ت�رز» إن حمكمة التمييز أيّ��دت ً
بالسجن مخس سنوات على ّ
موكله يوم االثنني النتقاده الضربات اجلوية اليت تنفذها
السعودية يف اليمن واتهامه لسلطات السجن بالبحرين بالتعذيب» ،مضي ًفا إن «حمكمة
بتهم التغريد على «تويرت»».
التمييز ترفض الطعن وتؤيد
احلكم الصادر بسجن رجب ٍ
وتعقي ًبا على احلكم الصادر ّ
حبق رجب ،قالت مديرة حبوث الشرق األوسط مبنظمة العفو
الدولية لني معلوف إن احلكم الذي الصدر االثنني ُمشني واستخفاف بالعدالة ،فقرار تأييد
إدانة نبيل رجب ،واحلكم عليه بالسجن ملدة مخس سنوات جملرد نشر تغريدات تعرب عن آرائه،
يكشف أن نظام العدالة يف البحرين عبارة عن مهزلة» ،مؤكدة أن املعاملة اليت تعرض هلا
نبيل رجب على أيدي السلطات البحرينية أمر غري مقبول على اإلطالق» .وأشارت اىل أن رجب
يُعترب سجني رأي ،ومن املشني للغاية أن يقضى عامني خلف القضبان  -من بينهما تسعة أشهر
مؤملة رهن السجن االنفرادي ،وهو ما يصل إىل حد التعذيب» ،وتابعت ً
«بدل من إطالة أمد
معاناته ،وإدانته واحلكم عليه بالسجن لعدة سنوات أخرى ،ينبغي على السلطات البحرينية أن
تلغي إدانته واحلكم الذي صدر ضده ،وأن تطلق سراحه فوراً ودون قيد أو شرط».

