
كروبي،  مهدي  الإي��راين  املعار�ضة  زعيم  واأنهى 
�ضتة  منذ  مبنزله  اجلربية  للإقامة  يخ�ضع  ال��ذي 
الأرب��ع��اء، بعد  ب��داأه  الطعام  اإ���راب��ا عن  اأع���وام، 
ا�ضتجابة ال�ضلطات لأحد مطالبه وهو �ضحب قوات 

الأمن من منزله الذي يحتجز فيه منذ 2011.
الإق��ام��ة  يف  املحتجز  ك��روب��ي،  مهدي  وا���ض��ط��ّر 
اجل��ربي��ة، ل��ل��ع��ودة ي��وم الأرب���ع���اء امل��ا���ض��ي اإىل 
الإ�راب عن الطعام، ممار�ًضا ال�ضغط على الرئي�س 
يف  احتجازه  ينهي  كي  روح��اين  ح�ضن  الإي���راين 
فرتًة  بذلك  منهًيا  املحاكمة،  اإىل  ويقدمه  منزله، 
وقد  الإيرانية.  ال�ضيا�ضة  ال�ضاحة  على  الهدوء  من 
هذا  بدئه  من  واحد  يوم  بعد  امل�ضت�ضفى  اإىل  اأدخل 

الإ�راب عن الطعام، يف ثر ارتفاع �ضغط دمه.
ويعد كروبي )79 عاًما( اأحد قادة الثورة اخل�راء 
التي اندلعت يف اأعقاب انتخابات 2009 الرئا�ضية 
النتيجة  على  وتنازع  للرئا�ضة،  فيها  تر�ضح  التي 
الر�ضمية مع حممود احمدي جناد الذي اأعلن فوزه 

فيها.
امل�رعون  ك��ان  فيما  ه��ذا  خطوته  ك��روب��ي  ب��داأ 
التي  احلكومية  الت�ضكيلة  يناق�ضون  الإيرانيون 
الرئا�ضية  وليته  لتوه  ب��داأ  ال��ذي  روح��اين  قدمها 
احلاكمة  ال�ضيا�ضية  املوؤ�ض�ضة  وقد فوجئت  الثانية. 
م�رعون  وجهه  ال��ذي  ال�ضديد  بالنقد  اإي��ران  يف 
اإ�ضلحيون للنظام على خلفية احتجاز كروبي يف 
منزله، منذ نحو �ضبعة اأعوام، اإىل جانب الإ�ضلحي 
من  رهنورد،  زهراء  وزوجته  مو�ضوي  ح�ضني  مري 

دون حماكمة.
الت�ضكيلة  مناق�ضة  الإيرانيون  النواب  قطع  وقد 
م�ضاألة  ط��رح  اإىل  بع�ضهم  ب��ادر  حني  احلكومية 
احتجاز كروبي ومو�ضوي وزوجته، متنا�ضني طرح 

الثقة باحلكومة الإيرانية اجلديدة.
واأدى هذا اإىل قطع التغطية الإعلمية للجل�ضة. كما 
اإيرانيني  نا�ضطني  بتغريدات  "تويرت"  موقع  �ضج 
الثورة اخل�راء، يف  احتجاز قادة  باإنهاء  طالبوا 
اأّن  من  الرغم  على  الثورة،  لهذه  ا�ضتعادة  يبدو  ما 

اأي حترك ميداين مل ي�ضجل بعد.

وواجه روحاين، الذي تعر�س للإنتقاد ال�ضديد من 
جانب الإ�ضلحيني لعدم تلبية رغباتهم يف تعيني 
اأن�ضاره  من  موحدة  جبهة  حكومته،  يف  وزراء 
والقيود  ال�ضلحية  املطالب  بني  متزقهم  الذين 
ال�ضابق  من  يكون  رمبا  الدولة.  على  املفرو�ضة 
�ضيعيد  الو�ضع  هذا  كان  اإذا  احلكم  اليوم  لأوان��ه 

لكن  املتجددة،  احلركة اخل�راء  غليان  اإىل  اإيران 
ل بد من العرتف مبا له من اآثار خطرة على ولية 
ومو�ضوي  كروبي  ا�ضتمر  واإذا  الثانية.  روح��اين 
اأو  فاإن عجز روحاين  معتقلني من دون حماكمة، 
�ضيق�س  ذلك  حيال  �ضيء  اأي  فعل  يف  رغبته  عدم 
املقبلة من  �ضنوات  الأربع  م�ضجع حكومته طوال 

رئا�ضته، بح�ضب حمللني.
اإىل ذلك، ذكرت م�ضادر مقربة من احلركة اخل�راء 
الثوري  احلر�س  ق��وات  من  فرًقا  اأن  املعار�ضة 
انت�رت بكثافة يف  املوايل للمر�ضد علي خامئني 
لحتجاجات  حت�ضًبا  لطهران،  الرئي�ضة  ال�ضوارع 

حمتملة بعد تدهور �ضحة كروبي. 
واأظهرت �ضور ن�رها ن�ضطاء يف مواقع التوا�ضل 
اإىل  اإ�ضافة  التفتي�س،  نقاط  انت�ضار  الجتماعي 
يرتدون ملب�س  الأمن  لعنا�ر من  انت�ضار كثيف 
مدنية، ويتجولون على دراجات نارية ومدججني 
نيوز"  "اآمد  موقع  ونقل  وال��ه��راوات.  بالأ�ضلحة 
"العربية  بح�ضب  اخل�����راء،  احلركة  من  املقرب 
نت"، عن م�ضادر اأمنية اأن �ضابط الأمن امل�ضوؤول 
الإقامة اجلربية عن زعيمي احلركة اخل�راء  عن 
حقانيان،  وحيد  مع  جل�ضة  عقد  فروغي،  ويدعى 
لبحث  خامنئي،  علي  الأعلى  املر�ضد  مكتب  مدير 
ق�ضية اإ�راب كروبي عن الطعام. كما اأفاد التقرير 
باأن اللجنة الأمنية يف طهران عقدت جل�ضة �رية 
مع مقر "ثار اهلل" التابع للحر�س الثوري وامل�ضوؤول 
عن اأمن العا�ضمة، من اأجل اإر�ضال قوات اإىل منطقة 
جماران، حيث يقع منزل كروبي ومو�ضوي، وذلك 
قبل  م��ن  هناك  تندلع  ق��د  لحتجاجات  حت�ضبا 
مو�ضوي،  ليلى  واأك��دت  اخل�راء.  احلركة  اأن�ضار 
عرب  تغريدة  يف  مو�ضوي،  ح�ضني  مري  �ضقيق  ابنة 
جماران  منطقة  اإىل  املوؤدية  ال�ضوارع  اأن  تويرت 
اأغلقت من قبل عنا�ر "خ�ضنة". ويف وقت �ضابق، 
على  ح�ضابه  عرب  تقي،  حممد  كروبي،  جنل  قال 
اإ�رابه عن الطعام عقب  اأنهى  اإن والده  "تويرت"، 
بخروج  املتمثلة  �روطه  على  ال�ضلطات  موافقة 
على  وح�ضوله  مبنزله،  املوجودة  الأمنية  القوات 
منا�ضب.  له، يف وقت  علنية  باإجراء حماكمة  وعد 
واأ�ضار اإىل اأن والده يرقد يف م�ضت�ضفى حتت الرقابة 

هل تقف إيران على شفير ثورة خضراء جديدة؟
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تقرير بريطاني يتهم التحالف العربي بتحفيز 
انتشار الكوليرا في اليمن

توقيف بلجيكية في اليونان بتهمة صالت 
إرهابية

 

 

عضو بالكونغرس تطالب بفحص عقلي ونفسي لترامب
وا�ضنطن_ وكالت : طالبت ع�ضو الكونغر�س الأمريكي زو لوفغرين، باإجراء فح�س عقلي 
ونف�ضي للرئي�س دونالد ترامب، م�ضككة باأهليته للرئا�ضة، ومبعاناته من اأمرا�س عقلية. 
وبح�ض��ب موقع "مريك��وري نيوز"، قدمت ع�ض��و جمل�س النواب الأمريك��ي زو لوفغرين 
اإىل الكونغر���س موؤخ��را، م�روع قرار ين�س عل��ى �رورة اإخ�ض��اع ترامب لفحو�ضات 
طبية ونف�ضية وعقلية، حتدد ما اإذا كان قادرا على �ضغل من�ضب رئي�س الدولة.  واأ�ضارت 
لوفغري��ن اإىل اأن��ه يتوج��ب على نائب الرئي���س مايك بين���س واأع�ضاء الفري��ق الرئا�ضي 
لرتام��ب، الطلع عل��ى نتائج الفحو�ضات ليق��رروا ما اإذا كان الرئي���س ترامب ي�ضتحق 
البق��اء يف من�ضب��ه اأو ل. واأ�ض��ارت لوفغري��ن اإىل اأن ترامب يعاين م��ن مراحل اأولية من 
اخلرف، منوهة بال�ضلوك الغريب لديه وخلطاباته املقلقة. وبح�ضب املوقع، فاإنه مبوجب 
البند اخلام�س والع�ري��ن )املعدل( من الد�ضتور الأمريكي، يحق لنائب الرئي�س واأغلبية 
اأع�ض��اء املكتب الرئا�ض��ي، جتريد الرئي�س من مهامه ب�ضكل موؤق��ت، باإعلنه "غري قادر 
عل��ى اأداء �ضلطات وواجبات مكتبه"، ليتوىل نائ��ب الرئي�س املهام الرئا�ضية نيابة عنه. 
ويف حال اعرتا�س الرئي�س على اإزاحته، يتم طرح املو�ضوع على الكونغر�س، للح�ضول 

على عدد من الأ�ضوات متنعه من مزاولة مهامه الرئا�ضية.

�ضنع��اء_وكالت: خل���س تقرير منظمة بحثي��ة بريطانية، اإىل اأن املناط��ق التي ي�ضيطر 
عليه��ا احلوثي��ون يف اليمن ه��ي الأكرث عر�ض��ة للكولريا، وذل��ك ب�ضبب الغ��ارات اجلوية 
واحل�ض��ار ال��ذي يفر�ض��ه التحال��ف العربي. وق��ال تقري��ر لباحثني من جامع��ة "كوين 
م��اي" يف لن��دن، اإن تف�ض��ي الكول��ريا يف اليمن يطغى عل��ى مناطق ال�ضم��ال، حيث اأن 8 
م��ن اأ�ض��ل 10 ح��الت وف��اة حت��دث يف املناطق الت��ي ت�ضيط��ر عليها جماع��ة احلوثي. 
وبع��د جم��ع اأحدث بيان��ات منظمة ال�ضحة العاملي��ة عن الكولريا، م��ع بيانات احلكومة 
اليمني��ة واملراقبني، وجد باحثو "كوين ماي"، اأن تف�ض��ي الكولريا يوؤثر ب�ضكل كبري على 
املناط��ق الت��ي ي�ضيطر عليها احلوثيون، ف���77.7 يف املائة من ح��الت الكولريا )061 
 1 436(، و80.7 يف املائة من الوفيات الناجمة عن الكولريا )545   625 339 من 
م��ن اأ�ضل 915 1(، وقع��ت يف املحافظات التي ي�ضيطر عليه��ا احلوثيون، مقابل 15.4 
يف املائة من احلالت، و10.4 يف املائة من الوفيات كانت يف امل�ضت�ضفيات احلكومية. 
وق��ال جوناث��ان كيني��دي واأن��درو هارم��ر وديفيد مكوي م��ن "كوين م��اي": "مت اتهام 
ط��ريف ال�راع يف اليم��ن بتجاهل رف��اه املدنيني وانته��اك القانون الإن�ض��اين الدويل، 
لك��ن احلكومة والئت��لف الذي تقوده ال�ضعودية، ت�ضببا يف �رر اأكرب بكثري، وقد تاأثرت 
املناطق التي ي�ضيطر عليها احلوثيون ب�ضكل كبري بال�راع، ما �ضمح بانت�ضار الكولريا".

اأثين��ا_ وكالت:  اعلن خف��ر ال�ضواحل اليوناين وو�ضائل اع��لم ال�ضبت توقيف 
�ضاب��ة بلجيكية عمرها 22 عاما مطلوبة لدى ال�رط��ة الوروبية )يوروبول( 

بتهمة التطرف.
وقال��ت متحدثة با�ضم خفر ال�ضواحل لوكالة فران���س بر�س اأن "اجنبية عمرها 
22 عام��ا اوقف��ت لل�ضتب��اه بارتباطه��ا بن�ض��اط ارهاب��ي". وا�ضاف��ت انها 

"حمتجزة يف جزيرة كورفو".
ورف�ض��ت ال�ضلط��ات العلن ع��ن هويتها، لك��ن وكالة اثين��ا الر�ضمية للنباء 

قالت ان املوقوفة بلجيكية لكن من ا�ضول مغربية على ما يبدو.
مل يت�ض��ح بعد تاريخ �ضدور مذكرة التوقيف او م��ا اذا كانت مرتبطة بحادثة 

معينة. وقالت املتحدثة "ل نعرف ما هي الق�ضية املرتبطة بالتوقيف".

دان��ت وا�ضنط��ن ب�ض��دة م��ا اعتربت��ه انتزاع��ا لل�ضلط��ة م��ن قب��ل 
اجلمعي��ة التاأ�ضي�ضي��ة الفنزويلي��ة، فيم��ا اتهمت املدعي��ة العامة 
الفنزويلي��ة ال�ضابق��ة الرئي���س نيكول���س م��ادورو بالت��ورط يف 
ف�ضيح��ة ف�ض��اد ك��ربى. وقال��ت وزارة اخلارجي��ة الأمريكية يف 
بي��ان ، اإن الولي��ات املتح��دة تندد بح��زم با�ضط��لع اجلمعية 
التاأ�ضي�ضي��ة اجلدي��دة يف فنزوي��ل ب�ضلط��ات ت�ريعي��ة. واأ�ضاف 
البي��ان "هذا النتزاع لل�ضلطة يه��دف اإىل اإزاحة املجل�س الوطني 
)الكونغر���س( املنتخ��ب دميقراطي��ا لتح��ل حملة جلن��ة �ضلطوية 

تلتف على القانون"، موؤك��دا اعرتاف وا�ضنطن بالكونغر�س هيئة 
�رعي��ة وحي��دة لل�ضلط��ة الت�ريعية يف الب��لد. واأ�ض��ار البيان، 
اإىل اأن��ه "طامل��ا ا�ضتم��ر نظام )الرئي���س نيكول�س( م��ادورو يف 
ت�رف��ه كديكتاتوري��ة �ضلطوية، نع��رب عن ا�ضتعدادن��ا لتوظيف 
جمي��ع القدرات القت�ضادية والدبلوما�ضية الأمريكية لدعم �ضعب 
فنزوي��ل ال�ضاع��ي اإىل ا�ضتع��ادة الدميقراطي��ة". وكانت اجلمعية 
التاأ�ضي�ضي��ة املنتخب��ة يف نهاية ال�ضهر املا�ض��ي، اأعلنت اجلمعة 
اأنه��ا متن��ح نف�ضها �ضلطة اإ�ضدار القوان��ني لتحل حمل الكونغر�س 
)الربمل��ان( الذي تق��وده املعار�ضة. وعمليا ل��ن يغري ذلك كثريا 
م��ن الو�ض��ع الراهن، فلق��د جردت املحكم��ة العليا الت��ي يهيمن 

عليه��ا احل��زب ال�ضرتاك��ي احلاك��م الكونغر�س م��ن �ضلحياته، 
واألغ��ت تقريب��ا كل القوان��ني الت��ي اأقرها من��ذ اأن هيمن��ت عليه 
املعار�ض��ة يف 2016. واأ���رت ديل�ض��ي رودريغيز وهي حليفة 
مل��ادورو ورئي�ض��ة اجلمعي��ة التاأ�ضي�ضية على اأن ه��ذه اخلطوة ل 
تعني ح��ل الكونغر�س، وهو م��ا نفاه ورف�ض��ه الكونغر�س اأي�ضا. 
وكان��ت اجلمعية التاأ�ضي�ضي��ة وجهت الدعوة لزعم��اء الكونغر�س 
احلاليني للن�ضمام اإىل اجلل�ضة، لكنهم مل يح�روا واأ�روا على 
اأن اجلمعي��ة �ضكلت ب�ضكل غري قان��وين و�ضلبتهم �ضلطاتهم. وقال 
فريدي غيفارا ال�ضيا�ضي املعار�س ونائب رئي�س الكوجنر�س على 
تويرت ")الكونغر�س( يحرتم الد�ضتور والنا�س فح�ضب، ول نعرتف 

باجلمعية التاأ�ضي�ضية". وقال الكونغر�س عرب تويرت اإن برملانات 
ع��دد من دول اأمريكا اللتينية، اإ�ضافة اإىل اإ�ضبانيا وكندا، نددت 
ب��� "تقوي�س الدميقراطية والنظام الد�ضتوري يف فنزويل"، كونه 
ي�ضهم يف اغت�ضاب اجلمعية التاأ�ضي�ضية ل�ضلحيات الكونغر�س". 
اأعلنت املدعي��ة العامة الفنزويلية ال�ضابقة، لوي��زا اأورتيغا، التي 
اأ�ضبحت واحدة من اأ�ض��د املنتقدين ملادورو، امتلكها اأدلة على 
تورط مادورو ودائرته ال�ضيقة بف�ضيحة الف�ضاد الكربى املتعلقة 
ب�رك��ة الن�ض��اءات الربازيلي��ة "اأوديربري�ضت". وقال��ت اأورتيغا 
خ��لل لقاء للمدع��ني العامني يف اأمري��كا اللتينية يف املك�ضيك 
اأم���س اجلمع��ة �ضاركت فيه عرب الهاتف: "اإنه��م م�ضابون بالقلق 

يوا�ض��ل اجلي���س اللبن��اين تقدم��ه يف معرك��ة "فج��ر 
اجلرود" لتحرير ج��رود راأ�س بعلبك والقاع بالتزامن 
مع تق��دم حزب اهلل واجلي�س ال�ضوري يف حتريرجرود 

القلمون و�ضط حترير العديد من التلل من داع�س.
وق��ال قائ��د اجلي���س اللبن��اين العماد جوزي��ف عون 
عند بدء معركة "فج��ر اجلرود" لتحرير جرود �ضل�ضلة 
جب��ال لبن��ان ال�رقية م��ن تنظيم "داع���س": "با�ضم 
ال�ضه��داء  ودم��اء  املختطف��ني  والع�ضكري��ني  لبن��ان 

الأب��رار، وبا�ضم اأبطال اجلي���س اللبناين العظيم، اأعلن 
انط��لق عملية فج��ر اجلرود". ه��ذا وو�ض��ل الرئي�س 
اللبن��اين مي�ض��ال ع��ون اإىل مق��ر وزارة الدف��اع من��ذ 
�ضاع��ات ال�ضب��اح الأوىل، ملتابع��ة تفا�ضي��ل عملية 
"فج��ر اجل��رود" لتحرير جرود راأ���س بعلبك والقاع. 
ويف جمريات معركة "فج��ر اجلرود" يوا�ضل اجلي�س 
اللبن��اين تقدم��ه �رقا ل�ضرتج��اع مقار م��ن داع�س 
املواجه��ة حل��رف اجلر���س والتل��ة احلم��را وجنوب��ا 
باجتاه خربة �ضمي�س يف جرود راأ�س بعلبك، مع قيام 
اجلي���س بتفكيك األغام كان م�ضلحو داع�س قد زرعوها 

ل�ضتهداف��ه. هذا واأفاد مرا�ضلنا يف لبنان عمر ال�ضلح 
باأن بع�س م�ضلح��ي داع�س ا�ضت�ضلموا و�ضّلموا اأنف�ضهم 
للجي���س اللبناين يف ج��رود راأ�س بعلب��ك والقاع. اإىل 
ذل��ك نقل مرا�ضلنا عن العميد يف اجلي�س اللبناين علي 
قان�ض��وه، اأن م�ضلحي داع�س موج��ودون يف م�ضاحة 
تق��در ب� 120 كيلومرتا مربعا يف جرود القاع وراأ�س 
بعلبك، اإذ تقدر اأعداد امل�ضلحني بحوايل 600 اإرهابي 
موزع��ني على ث��لث جمموع��ات يف املنطق��ة. واأكد 
قان�ض��وه عدم وجود اأي تن�ضيق ب��ني اجلي�س اللبناين 

وبني حزب اهلل واجلي�س ال�ضوري يف معركة اجلرود.

القد�س ال�رقية_وكالت: ق�ضت املحكمة الإ�رائيلية 
العلي��ا ب�ض��ورة موؤقت��ة بتجميد قان��ون ي���رع البوؤر 
ال�ضتيطانية الع�ضوائية املقامة على اأرا�س فل�ضطينية 
خا�ض��ة يف ال�ضفة الغربية املحتل��ة، ردا على التما�س 
اأ�ضح��اب الأرا�ض��ي. وج��اء يف وثائ��ق املحكم��ة اأن 
القا�ض��ي نيل هندل اأ�ضدر اأم�س اخلمي�س اأمرا احرتازيا 
بتجمي��د القان��ون الذي اأق��ره الكني�ض��ت يف 6 فرباير/ 
�ضباط، وي�رع باأثر رجعي عددا من البوؤر ال�ضتيطانية 
الت��ي مل تنب بق��رار حكومي. وجاء ق��رار املحكمة هذا 
ردا عل��ى التما�س تقدم به 17 جمل�ضا حمليا فل�ضطينيا 
بني��ت ه��ذه البوؤر عل��ى اأرا�ضيها، اإ�ضاف��ة اإىل عدد من 
جمعي��ات حقوق الإن�ض��ان الفل�ضطيني��ة والإ�رائيلية. 
ق��رار  الف��ور  عل��ى  الإ�رائيل��ي  اليم��ني  تي��ار  واأدان 
املحكم��ة، ال��ذي ادعى اأن��ه ي�ضعف �ضي��ادة الربملان، 
واعت��ربه ع�ض��و الكني�ض��ت بيزالي��ل �ضموتريت���س م��ن 
ح��زب "البيت اليه��ودي" اليميني املتط��رف امل�ضارك 
يف احلكوم��ة "تدخل خطريا م��ن املحكمة �ضد قانون 
اأ�ض��دره الكني�ض��ت". وكان املدع��ي الع��ام للحكوم��ة 
الإ�رائيلي��ة اأفيخاي ماندلبليت ح��ذر من اأن القانون 
يعر���س امل�ضوؤولني الإ�رائيلي��ني مللحقات ق�ضائية 
اأمام املحكم��ة اجلنائية الدولية، فيم��ا و�ضفت حركة 
"ال�ض��لم الآن" الإ�رائيلي��ة املناه�ض��ة لل�ضتيط��ان 

القانون باأنه "و�ضمة عار على الكني�ضت".

فنزويال.. صراع على الشرعية واتهام مادورو بالفساد

تجميد قانون يشرع البؤر لبنان.. استعادة العديد من المرتفعات في عملية تحرير الجرود
االستيطانية المقامة على 

أراض فلسطينية
بيروت_ وكاالت

كاراكاس_ وكاالت

ارتباط الهجمات اإلرهابية في برشلونة بالتأريخ القديم

ن���رت وكال��ة "ب��ري الخباري��ة"، تقري��را ح��ول 
ارتب��اط هج��وم داع���س الرهاب��ي يف بر�ضلون��ة 
بالتاريخ ال�ضلمي القدمي لإ�ضبانيا، حيث ا�ضفرت 
الهجمة عن مقتل 13 �ضخ�ضا، مع ا�ضابة اكرث من 

100 �ضخ�س.
ترجمت��ه  ال��ذي  تقريره��ا  يف  الوكال��ة  وا�ض��ارت 
»اجلورن��ال ني��وز« اىل ان اح��د ا�ضب��اب ا�ضتهداف 
ا�ضباني��ا، ه��و م�ضاهم��ة الخ��رية يف عملي��ة دحر 
تن�ضي��م داع���س يف كل م��ن الع��راق و�ضوريا، حني 
قامت بتدريب ق��وات اجلي�س العراقي��ة. اأما ال�ضبب 
الخ��ر، يرجع اىل ع��ام 1492، فرتة �ضقوط احلكم 

ال�ضلمي يف ا�ضبانيا، يف حقبة الع�ر الذهبي.
وب��ني املحلل��ون ال�ضيا�ضيون ان امل�ضلم��ني �ضهدوا 
حقبت��ني ذهبيتني، الوىل يف زم��ن الر�ضول حممد 
ال�ضلمي��ة  الدول��ة  جن��اح  والخ��رى  }���س{، 
بالتو�ض��ع حت��ى بواب��ة فيين��ا- النم�ض��ة وفرن�ضا. 
داع�س يري��د روؤية ا�ضبانيا كجزء من دولة اخللفة 

كما كانت عليه يف القرن اخلام�س ع�ر.
وافادت الوكالة ان العدي��د من اأفراد تنظيم داع�س 
ابدوا اهتماما بالغا باإ�ضبانيا، ونظروا اإليها كهدف 
�رع��ي خا���س به��م، مت ا�ضتنتاج ذل��ك من خلل 
تعق��ب الن�ضاطات الرقمية لبع���س الداع�ضيني على 
مواقع التوا�ضل الجتماعي، حيث غرد اأحدهم "اأبو 
ردين��ة الع�ضامي"، على موقع توي��رت وقال ''يوما 
م��ا، �ضريجع الب��ن ال�ض��ال اإىل ح�ضن اأبي��ه''، كما 
عل��ق اآخر م�ضيًفا: ''اخللفة باقي��ة وتتمدد، فاحتة 
الأندل���س ال�ضليبة قريب��ا"، كل ذلك ي��دل على حلم 

داع�س بفتح الندل�س الزيل.
وختم��ت الوكال��ة تقريره��ا بالتذك��ري ان "هجم��ة 
بر�ضلون��ة،  ملدين��ة  امل�ضتهدف��ة  الخ��رية  داع���س 
فاجئ��ت الع��امل باأكمل��ه، ب�ضب��ب العتق��اد ال�ضائد 
ب��ني النا���س ان داع���س ل ميل��ك م�ض��ادر ارهابية 
يف ا�ضباني��ا"، م�ضيفة ان "تنظي��م داع�س يتبع ما 
ينفع��ه من �ضيا�ضة احلكم ال�ضلم��ي القدمي، تارًكا 

امل�ضمون ال�ضا�ضي".

ترجمة_ دانيا رافد

ما زال �سابًقا لأوانه القول 
اإن كان اإ�سراب مهدي 

كروبي عن الطعام، والذي 
فكه �سريعا ب�سبب تدهور 

و�سعه ال�سحي وا�ستجابة 
ال�سلطات ملطالبه، �سيفجر 

الو�سع اله�ش يف اإيران، 
لكن الأكيد اأنه فاجاأ 

النظام، وح�سر الرئي�ش 
ح�سن روحاين الذي 

يقدم ت�سكيلته احلكومية 
اجلديدة لنيل الثقة 

الربملانية.

طهران_ وكاالت


