
7 تتمات االربعاء 7 ربيع الثاني ، 1441 هـ ق 13 آذر 1398 هـ ش، 4 كانون األول 2019مالعدد )10290( السنة االربعون

مصادر رفيعة ومطلعة: مساٍع..تتمة
وقالــت مصــادر رفيعــة فــي بغــداد، إن«كتلتــي »ســائرون«، و«الفتــح«، البرلمانيتيــن باشــرتا 
اتصــاالت علــى مســتوى أعضــاء وممثليــن عنهــا، هدفهــا جــس نبــض ومعرفــة توجهــات كل 

كتلــة أو موقفهــا وتصوّرهــا للمرحلــة المقبلــة«.
النائــب عــن كتلــة »صادقــون«، أحمــد الكنانــي، أكــد فــي تصريــح أنــه »يجــب إيجــاد الكتلــة 
الكبــرى فــي مجلــس النــواب بعيــدا عــن القــوى السياســية«، مبينــا أن »العــراق علــى أعتــاب 
مرحلــة جديــدة، وأن الكــرة حاليــا فــي ملعــب المجلــس، ويجــب عليــه أن يكــون علــى قــدر 
المســؤولية وأال تتــرك األمــور بيــد الكتــل السياســية، ال ســيما وأن الدســتور ينــص علــى أن 

يكلــف رئيــس الجمهوريــة الكتلــة الكبــرى بتشــكيل الحكومــة«.
ــادرا  ــف شــخص برئاســة الحكومــة يكــون ق ــب بعــدم تجاهــل الدســتور، وأن يُكل وطال
ــة، مضيفــا »يجــب أن يكــون هنــاك اتفــاق سياســي  ــة المقبل ــد فــي المرحل ــادة البل علــى قي
داخــل المجلــس بشــأن المرحلــة المقبلــة«، داعيــا المتظاهريــن إلــى الهــدوء بعــد أن تحققــت 

مطالبهــم.
مــن جهتــه، دعــا النائــب محمــد الدراجــي، إلــى إجــراء اســتفتاء شــعبي الختيــار رئيــس 
ــدي  ــرح أن يُجــرى اســتفتاء شــعبي تمهي ــه »أقت ــدة ل ــي تغري ــال الدراجــي ف ــة، وق للحكوم
ــى الحاصــل  ــواب أن يتبن ــس الن ــى مجل ــدا »عل ــوزراء«، مؤك لترشــيح شــخصية لرئاســة ال
علــى أعلــى األصــوات، لكــي يكــون مرشــح المجلــس الــذي يكلفــه رئيــس الجمهوريــة 

ــتور«. ــة للدس ــن دون مخالف ــعب وم ــار للش ــون الخي ــك يك ــة، وبذل ــكيل الحكوم لتش
ويــرى مراقبــون أن الحــل األمثــل فــي المرحلــة المقبلــة هــو التوجــه نحــو حكومــة مؤقتــة، 

تُجنــب البــاد مشــكلة العــودة نحــو الكتلــة الكبــرى.
فــي المقابــل، طالــب الحــزب الشــيوعي العراقــي، رئيــس الجمهوريــة برهــم صالــح، 
ــاءة والنزاهــة  ــة والكف ــر الوطني ــا لمعايي ــد مســتقل سياســيا، وفق ــار رئيــس وزراء جدي باختي

ــرار. ــاذ الق ــى اتخ ــدرة عل ــتقالية والق واالس
بــدوره نفــى رئيــس ائتــاف دولــة القانــون نــوري المالكــي ترشــيح االئتــاف الي 

شــخصية لشــغل منصــب رئيــس مجلــس الــوزراء .
ــد بعــدم وجــود مرشــح محــدد مــن  ــر التاكي ــى تويت ــه عل ــدة ل وجــدد المالكــي فــي تغري
ــه  ــح في ــم أي مرش ــاف يدع ــيرا ان االئت ــوزراء مش ــة ال ــون لرئاس ــة القان ــاف دول ــل ائت قب
المواصفــات التــي حددتهــا المرجعيــة الدينيــة العليــا والقــوى السياســية واالجتماعيــة وياتــي 

ــر الســياقات الدســتورية المعتمــدة. عب
مــن جانــب اخــر عــزت المفوضيــة العليــا لحقــوق االنســان فــي العــراق، امــس  الثاثــاء، 
ســبب ســقوط الضحايــا فــي صفــوف المتظاهريــن الــى غيــاب المركزيــة وقلــة العناصــر 

ــة. المدرب
ونقــل بيــان للمفوضيــة، عــن رئيســها عقيــل الموســوي، قولــه خــال اجتمــاع مــع بعثــة 
االتحــاد األوروبــي فــي العــراق، إن »المفوضيــة نشــرت أكثــر مــن 400 مــن موظفيهــا فــي 

ــاكات«. ــد االنته ــرق لرص ــن ف ــات ضم ــداد والمحافظ ــي بغ ــر ف ســاحات التظاه
ــز  ــي الســجون ومراك ــن ف ــن الموقوفي ــت بالمتظاهري ــة »التق ــرق المفوضي وأوضــح ان ف
االحتجــاز ونجحــت فــي تهيئــة الضمانــات القانونيــة للمتهميــن ومنهــا إجــراء الزيــارات مــن 
قبــل ذويهــم«، مؤكــدا »مواصلــة الجهــود إلطــاق ســراحهم، ممــن لــم يتورطــوا باعتــداءات 

علــى األمــاك العامــة والخاصــة«.
وأضــاف الموســوي، أن »المفوضيــة اتفقــت مــع نقابــة المحاميــن علــى توكيــل محاميــن 
للدفــاع عــن المتظاهريــن الموقوفيــن وقــد تــم تنظيــم مايقــارب 100 وكالــة«، مشــيرا إلــى أن 
»غيــاب المركزيــة فــي إصــدار األوامــر وقلــة العناصــر المدربــة علــى قواعــد التعامــل اآلمــن أدى 

إلــى ســقوط واصابــة العديــد مــن الضحايــا«.
مــن جهتــه رأى كفــاح محمــود، المستشــار اإلعامــي لرئيــس الحــزب الديمقراطــي 
الكردســتاني مســعود بارزانــي، امــس الثاثــاء  ان اســتقالة رئيــس مجلــس الــوزراء عــادل 

ــت أحــام’’ منافســيه. ــدي’’ حقق عبدالمه
وكتــب محمــود فــي حســابه الشــخصي علــى ’’تويتــر’’، » بعــد أن تحققــت احــام 
منافســي عــادل عبــد المهــدي فــي الطبقــة السياســية باســتقالته تحــت ضغــط المرجعيــة، 

ــن«. ــال االم ــع رج ــكاكات م ــت االحت ــرات، وقل ــدة التظاه ــت ح خف
وأضــاف »يبــدو ان الغايــة ازاحــة عبــد المهــدي والعــودة الــى كرســي الحــاق ومغــارة علــي 

بابــا، وال عاقــة للمتظاهريــن بــكل هــذه المســرحية«.
مــن جهــة اخــرى دمــرت قــوة مــن قيــادة عمليــات نينــوى للحشــد الشــعبي، امــس 

الثاثــاء، نفقــا لداعــش كمــا عثــرت علــى مخبــأ لقنابــر الهــاون غــرب قضــاء تلعفــر.
وذكــر بيــان العــام الحشــد، حصــل عليــه موقــع »الغديــر«، ان »قــوة مشــتركة مــن اللــواء 
53 بالحشــد الشــعبي وهندســة عمليــات قاطــع نينــوى للحشــد الشــعبي دمــرت نفقــا 

ــر )غــرب الموصــل(«. ــة البخــور غــرب تلعف لداعــش فــي قري
وأضــاف ان، القــوة عثــرت علــى العشــرات مــن قنابــر الهــاون عيــار 64 ملــم و120 ملــم فــي 

ذات المنطقــة«.

هيئة االسرى: العدو الصهيوني..تتمة
مــن جهــة اخــرى كشــفت نتائــج اســتطاع إســرائيلي للــرأي، عــن أن ربــع ســكان 

بالرحيــل. ويفّكــرون  باألمــان،  غــزة، ال يشــعرون  لقطــاع  المحاذيــة  المســتوطنات 
وأوضحــت نتائــج االســتطاع، الــذي أجــراه مركــز البرلمــان اإلســرائيلي »كنيســت« 
لألبحــاث والمعلومــات، أن 40 % مــن ســكان المســتوطنات المحاذيــة لقطــاع غــزة فــي )جنــوب 

ــة عــام 1948( ال يشــعرون باألمــان. فلســطين المحتل
وأوضحــت نتائــج االســتطاع، الــذي نشــرته وســائل إعــام عبريــة، أمــس الثاثــاء، أن 42 
% مــن ســكان مســتوطنات غــاف غــزة، يعيشــون دون ماجــئ، وأن 24 % منهــم يدرســون 

مغــادرة أماكــن ســكناهم.
وتشــهد مســتوطنات الغــاف بيــن الوقــت واآلخــر، تظاهــرات حاشــدة للمســتوطنين مــن 
ســكان المســتوطنات، ضــد مــا وصفــوه بـ«تــردي الوضــع األمنــي« فــي المناطــق اإلســرائيلية 

المحاذيــة للحــدود مــع القطــاع«.
يُشــار إلــى أّن مســاحة المســتوطنات المقامــة فــي غــزة، والتــي اســتمرت »إســرائيل« 
فــي احتالهــا بعــد إعــادة االنتشــار فــي القطــاع بهــدف ضمــان أمــن المســتوطنات تشــكل 

نحــو 42 % مــن مســاحة غــزة.

بدء أعمال اللجنة المركزية..تتمة
ــات  ــة االنتخاب ــة لمراقب ــة المركزي ــاطات اللجن ــع نش ــن م ــدأ بالتزام ــرر أن يب ــن المق وم

ــات. ــي المحافظ ــة ف ــال لجــان الرقاب اعم
وفــي الســياق قــال المتحــدث باســم لجنــة االنتخابــات بــوزارة الداخليــة اســماعيل 
ــاعة  ــى الس ــة ســجلوا اســماءهم حت ــات النيابي ــحا لانتخاب ــن و340 مرش ــوي ان الفي موس

ــرأة. ــم 270 ام ــاء بينه ــس الثاث ــر ام ــن ظه ــة م الثاني
الفيــن و340 مرشــحا  االنتهــاء مــن تســجيل  تــم حتــى اآلن  انــه  وأضــاف موســوي 
ــق  ــاك البعــض يقدمــون اوراق الترشــيح واســتكمال الوثائ ــازال هن ــة وم ــات النيابي لانتخاب

مشــيرا الــى تســجيل 470 مرشــحا منــذ صبــاح الثاثــاء .
وقــال اميــن لجنــة االنتخابــات فــي البــاد  علــى المرشــحين لانتخابــات النيابيــة طبقــا 
للمــادة 29 مــن الدســتور فعلــى المشــمولين بهــذه المــادة ان يقدمــوا ورقــة اســتقالتهم عنــد 

ترشــيحهم لانتخابــات مصحوبــة بشــهادة قبــول اســتقالتهم.

العميد رضائي: االمن..تتمة
واوضــح العميــد رضائــي ان تأثيــر العاقــات الدبلوماســية علــى األمــن فــي حــدود البــاد 
أمــر واضــح، وقــال: لدينــا تعــاون جيــد مــع نظرائنــا فــي الــدول المجــاورة لضمــان األمــن 

ــى  ــن التســلل ال ــب م ــع األجان ــة ومن ــة االســامية االيراني ــدود الجمهوري ــي ح المنشــود ف
ــاد. داخــل الب

ــة  ــن كل المصاعــب وظــروف الخدم ــى الرغــم م ــا: عل ــد حــرس الحــدود قائ ــع قائ وتاب
ــاع  ــة الدف ــروح مرحل ــاد ب ــون حــدود الب ــان حــرس الحــدود يحم ــى الحــدود، ف ــة عل الصعب

المقــدس.

الرئيس روحاني: يجب انهاء..تتمة
فإيــران تعتقــد أن مــا مضــى قــد مضــى وعلينــا اآلن النظــر الــى المســتقبل وحــل مشــاكل 
ــراق  ــي ســوريا والع ــة الســعودية ف ــى أن سياســات الحكوم ــاون، مشــددًا عل ــة بالتع المنطق

ولبنــان لــم تحقــق أيّ إنجــازات لهــا. 
وشــدد بالقــول: أن الحــرب فــي اليمــن لــم تحقــق شــيئًا ســوى الدمــار وقتــل الشــعب 
وتحريــك األحقــاد بيــن البلديــن، مبــرزًا أن أوروبــا وأميــركا غيــر مهتمتيــن بإقــرار الســام فــي 

اليمــن وتســعيان لبيــع األســلحة. 
وتابــع قائــا:  لاســف الترغــب أوروبــا واميــركا بالرغــم مــن تصريحاتهــم الظاهريــة فــي 
احــال الســام باليمــن، النهمــا بهــذه الوســيلة يســتطيعان عقــد صفقــات اســلحة ضخمــة.

ــي  ــدول ف ــن الشــعوب وال ــة بي ــر األخــوة والصداق ــه ال توجــد وســيلة أخــرى غي ــد ان وأك
المنطقــة، مضيفــا: يجــب علينــا جميعــا الســعي إلنهــاء الحــرب فــي اليمــن فــي أقــرب وقــت 
ممكــن وتحقيــق االســتقرار واألمــن فــي اليمــن عبــر محادثــات الســام اليمنيــة اليمنيــة.

كمــا أعــرب الرئيــس روحانــي عــن أملــه فــي بــذل الجهود إلرســال المســاعدات اإلنســانية 
ــران وعمــان الــى تحقيــق الســام  إلــى الشــعب اليمنــي، وأن تــؤدي الجهــود الســلمية الي

واالســتقرار واألمــن فــي المنطقــة وتعزيــز الصداقــة واألخــوة بيــن الشــعوب.
مــن جهتــه، أشــار وزيــر الخارجيــة العمانــي يوســف بــن علــوي الــى أن خطــوة الجمهوريــة 
ــة وتصــب  ــع دول المنطق ــز للســام« تخــدم جمي ــادرة هرم ــي »مب ــران ف ــي اي االســامية ف
فــي صالــح أمــن واســتقرار الجميــع، كاشــفًا عــن وجــود مؤشــرات تبعــث علــى التفــاؤل لحــل 
أزمــة اليمــن، وبالتأكيــد لــن تتوانــى ايــران عــن بــذل أي جهــد فــي هــذا الصــدد بالنظــر الــى 

مكانتهــا ومســؤوليتها الحساســة فــي المنطقــة.
ــات  ــه تحي ــي وأبلغ ــس روحان ــه الرئي ــعادته للقائ ــن س ــان ع ــة عم ــر خارجي ــرب وزي وأع
الســلطان قابــوس الحــارة؛ قائــا: ان ســلطنة عمــان تولــي اهميــة بالغــة الــى تنميــة 

العاقــات مــع الجمهوريــة االســامية فــي ايــران.
ــلطان  ــان الس ــلطان عم ــات س ــي، تحي ــس روحان ــه الرئي ــال لقائ ــوي خ ــن عل ــل ب ونق
قابــوس، واعتبــر ان تنميــة العاقــات والتعــاون بيــن ايــران وعمــان فــي اطــار مصالــح جميــع 
دول المنطقــة، مضيفــا: ان عمــان تولــي اهميــة بالغــة لتوســيع العاقــات والتعــاون مــع 

الجمهوريــة االســامية االيرانيــة.
وتطــرق وزيــر خارجيــة عمــان الــى عقــد االجتمــاع الثامــن عشــر للجنــة المشــتركة 
للتعــاون بيــن ايــران وعمــان بمشــاركة الناشــطين االقتصادييــن وممثلــي القطــاع الخــاص 
فــي البلديــن، مضيفــا: ان تعزيــز العاقــات والتعــاون المتبــادل ســيؤدي الــى اســعاد شــعبي 

ــن. البلدي
واوضــح بــن علــوي ان ايــران وعمــان لديهمــا رؤى ومواقــف مشــتركة تجــاه العديــد مــن 
القضايــا االقليميــة والدوليــة، ورأى انــه يمكــن لســلطنة عمــان تقديــم حلــول جيــدة للقضايــا 

والمشــاكل اإلقليميــة، وخاصــة فــي قضيــة اليمــن، مــن خــال تطويــر الشــراكات.

االدميرال خانزادي: تجهيز..تتمة
مــع  المختلفــة  االلكترونيــة  ومعداتــه  العــدو  نظــم  مــن  الصــادر  الكهرومغناطيســي   
االســتخدام المتعمــد للطاقــة الكهرومغناطيســية فــي التأثيــر علــى هــذه النظــم والوســائل 
لمنــع العــدو، أو حرمانــه، أو تقليــل اســتغاله للمجــال الكهرومغناطيســي، فضــًا عــن حمايــة 
الموجــات الكهرومغناطيســية الصــادرة مــن النظــم والوســائل اإللكترونيــة الصديقــة مــن 

ــا. ــر عليه ــا، أو التأثي ــدو له اســتطاع الع
وتابــع: انطاقــًا مــن هــذه الفكــرة فــي تعريــف الحــرب االلكترونيــة، فــان مفهــوم الحــرب 
ــي للنظــم  ــدف االســتطاع االلكترون ــذ به ــي تنف ــة هــو مجموعــة االجــراءات الت االلكتروني
والوســائل االلكترونيــة المعاديــة، وإخــال عمــل هــذه النظــم والوســائل االلكترونيــة، ومقاومــة 
ــة  ــة الصديق ــم االلكتروني ــل النظ ــتقرار عم ــق اس ــادي، وتحقي ــي المع ــتطاع االلكترون االس

تحــت ظــروف اســتخدام العــدو أعمــال االســتطاع، واإلعاقــة االلكترونيــة.
واكــد خانــزادي علــى ان جميــع االجهــزة والمعــدات المســتخدمة فــي الحــرب االلكترونيــة 

هــي محليــة الصنــع وباســتخدام أحــدث التكنولوجيــا.

شينزو آبي: نواصل دعمنا..تتمة
 الشــرق االوســط تمــرّ بظــروف حساســة، وبمــا يســتدعي التعــاون مــن اجــل تخفيــض 

التوتــرات فيهــا اكثــر مــن اي وقــت مضــى.
مــن جانبــه اعــرب وزيــر الخارجيــة اليابانــي عــن ســعادته بلقــاء مبعــوث الرئيــس روحاني 
الخــاص؛ قائــا: نحــن قلقــون جــراء الظــروف الراهنــة فــي الشــرق االوســط وينبغــي علينــا 

بــذل الجهــود الدبلوماســية بهــدف خفــض التوتــرات هنــاك.
وفيمــا جــدد موقــف طوكيــو المســاند لاتفــاق النــووي، دعــا »ميتســوموتغي« خــال 
اللقــاء مــع عراقجــي، االطــراف كافــة الــى ضبــط النفــس للحــد مــن اتســاع دائــرة التوتــرات 

ــة(. )االقليمي
ــا االقليميــة  هــذا واســتعرض الجانبــان فــي هــذا اللقــاء العاقــات الثنائيــة واهــم القضاي
والدوليــة ومنهــا الوضــع الراهــن فــي الخليــج الفارســي والشــرق االوســط وســائر القضايــا ذات 

االهتمــام المشــترك بيــن طهــران وطوكيــو.

بلومبرغ: دول مجلس..تتمة
ــة، أن الواليــات المتحــدة التــي يعتمــد نموذجهــا االقتصــادي فــي جــزء  وأوضحــت الوكال
كبيــر منــه علــى روابطهــا الدوليــة، »أدركــت أنهــا ستخســر أكثــر مــن أيّ تصعيــد عســكري«.

وفــي هــذا الســياق تنقــل الوكالــة عــن »ديفيــد روبرتــس« األســتاذ المســاعد فــي »كينغــز 
كوليــدج« لنــدن والمختــص بشــؤون دول مجلــس التعــاون، قولــه أّن »الهجمــات فــي 

ــة ســحرية«. ــة أميركي ــة أمني ــددت أي وهــم بخصــوص وجــود مظّل ــة ب ــة الخليجي المنطق
ــدرة  ــتعداد والق ــران االس ــدى إي ــرت أّن ل ــرت وأظه ــة انفج ــس« أن »الفقاع ــد »روبرت واك

ــو«. ــى منشــآت أرامك ــر مذهــل كالهجــوم عل ــام بأم للقي
ورأت الوكالــة األميركيــة أن دول مجلــس التعــاون »تشــعر بعمــق التغلغــل االيرانــي داخــل 
الشــعوب العربيــة«، مبــرزًة أنّــه »فــي الوقــت الــذي تظهــر التظاهــرات المســتمرة فــي العــراق 
ولبنــان أن ايــران وصلــت الــى أقصــى حــد فــي نفوذهــا اإلقليمــي، إال أنّــه مــن غيــر المرجــح 
أن تقلــب هــذه التظاهــرات عقــودًا مــن التقــدم السياســي والعســكري الــذي حققتــه ايــران 

علــى مــدى عقــود«.
واكــدت »بلومبــرغ« أنّــه ال يــزال إضعــاف ســلطة ايــران »يشــكل أولويــة بالنســبة للقيــادة 
العربيــة الخليجيــة. ومــع ذلــك، هنــاك اعتــراف متزايــد بأنــه ال يمكــن ألحــد أن يســتفيد مــن 

التصعيــد العســكري فــي أكبــر منطقــة مصــدرة للنفــط فــي العالــم«.
فــي الوقــت نفســه، اعتبــرت الوكالــة أنــه »ال يــزال تحويــل مبــادرات الحــل الحاليــة إلــى 

ســام دائــم أمــر بعيــد المنــال«.
وبحســب »أفشــين موالفــي« الباحــث فــي معهــد السياســات الخارجيــة بجامعــة »جونــز 

هوبكنــز«، فــإّن »الســام البــارد ممكــن، لكننــا بالتأكيــد بعيــدون عــن الصفقــة الكبــرى«.
ــدول  ــي ال ــران ف ــول دور الي ــي قب ــو ظب ــاض وأب ــن الري ــى كل م ــن عل ــه »يتعي ــد أنّ وأك

العربيــة مثــل العــراق وســوريا ولبنــان واليمــن«.
ــه  ــرزًا أن ــة، مب ــي المنطق ــي ف ــود االيران ــن الوج ــث ع ــرغ« بالحدي ــر »بلومب ــم تقري وخت

بالنســبة للرئيــس روحانــي، فــإن »قضيــة المشــاركة االقليميــة واضحــة«.

وكان الرئيــس روحانــي قــد اشــار الــى الــدول العربيــة فــي المنطقــة وقــال: أال تعلمــون 
أن ايــران ســتبقى هنــا وســنبقى جيرانــًا عبــر التاريــخ؟«. واضــاف: »ســيكون ترامــب موجــودًا 

فقــط لبضــع ســنوات وســيعود بعدهــا الــى مــا كان يفعلــه ســابقًا«.

هجوم فاشل لمرتزقة..تتمة
ــة  ــة العماني ــي العاصم ــد الســام ف ــد عب ــي محم ــد الوطن ــس الوف ــى رئي سياســيًا، التق
مســقط أمــس الثاثــاء، المبعــوث الخــاص لألميــن العــام لألمــم المتحــدة إلــى اليمــن 

مارتــن غريفيــث.
وجــرى خــال اللقــاء الــذي حضــره عضــو الوفــد الوطنــي عبــد الملــك العجــري مناقشــة 
ــف  ــد وق ــة مشــاورات سياســية شــاملة بع ــد جول ــاق عق ــر المســتجدات السياســية وآف آخ

ــع الحصــار عــن اليمــن. العــدوان ورف
مــن جهــة اخــرى قــال وزيــر الثــروة الســمكية اليمنيــة محمــد الزبيــري، أنــه تــم أمــس 

ــة. ــة اعتقلتهــم ســفينة اماراتي ــادا مــن الســجون االرتيري ــراج عــن 78 صي ــاء االف الثاث
ــة االماراتيــة تحمــل اســم »أبوظبــي«  ــا، أن الســفينة الحربي وأوضــح الزبيــري لصحيفتن
اليمنييــن  الصياديــن  بماحقــة  تقــوم  وســودانيون  اريتريــون  مرتزقــة  جنــود  ويعتليهــا 
ــارات قاعــدة »عصــب« العســكرية  ــك االم ــث تمتل ــا حي ــى إريتري ــع ســفنهم ال واقتيادهــم م
هنــاك، مؤكــدا: أن أبوظبــي وراء قرصنــة عــدد مــن ســفن االصطيــاد اليمنيــة واختفــاء صياديــن 

ــن. يمنيي
ــن  ــن اليمنيي ــفي للصيادي ــا التعس ــف باعتقاله ــا تخال ــي إريتري ــلطات ف ــح، أن الس وأوض
اتفاقيــة الصيــد المشــترك الموقعــة بيــن البلديــن، مشــيرا الــى أنــه تــم تشــكيل لجنــة مــن 
وزارة الخارجيــة والثــروة الســمكية وخفــر الســواحل لمتابعــة ملــف الصياديــن اليمنييــن 

ــا. ــي الســعودية واريتري ــن ف المعتقلي
وناشــد وزيــر الثــروة الســمكية األمــم المتحــدة ومنظمــات العالــم المعنيــة بحقــوق 
ــة  ــات القرصن ــع عملي ــن ومن ــن المعتقلي ــن اليمنيي ــن الصيادي ــراج ع ــط لإلف االنســان الضغ
البحريــة ضدهــم مــن قبــل االمــارات وتحالــف العــدوان وســلطات إريتريــا التــي ترتبــط واياهــا 

بـــ عاقــات أمنيــة.
وكانــت الهيئــة العامــة للمصائــد الســمكية فــي البحــر االحمــر قــد أصــدرت أمــس بيانــا 
أدانــت فيــه مــا تعــرض لــه الصياديــن اليمنييــن. موضحــة أن ســفينة اماراتيــة تابعــة لقــوات 
تحالــف العــدوان تســمى )ابوظبــي Salina( علــى متنهــا جنــود ارتيريــن وجنجويــد، قامــت 
ــت«  ــرة »كبري ــرب جزي ــمال غ ــن ش ــارا م ــا )78( بح ــى متنه ــد عل ــوارب صي ــاز )7( ق باحتج

واقتيادهــم الــى قــرب جزيــرة »حواطــم« االرتيريــة القريبــة مــن المجــرى الدولــي.
مازالــوا  بــل  فحســب  الوحشــية  االعتــداءت  بهــذه  المجرميــن  اولئــك  يكتــف  ولــم 
محتجزيــن لقــوارب الصيــد البالــغ عددهــا 6 قــوارب بالقــرب مــن ســفينتهم المرابطــة مابيــن 

جزيــرة حواطــم االرتيريــة والمجــرى الدولــي.

ابراهيم أمين: أولويتنا..تتمة
ــزب اهلل  ــول ح ــي دخ ــكلة ف ــه مش ــس ل ــي لي ــول ان األميرك ــا تق ــاف: كل معلوماتن واض
ــت  ــادرون؟ ان ــم ق ــل ه ــا ه ــركان إذا أرادوا ان يمنعون ــدك؟ األمي ــت شــو ب ــة، إن ــى الحكوم إل
بتقــدر؟ إنتهــوا مــن هيــدا الموضــوع، المقاومــة فــي لبنــان علــى مســتوى الــدور والقــوة والمنعة 
والمســتوى السياســي والشــعبي ال يســتطيع احــد فــي هــذا العالــم ان يمنــع المقاومــة مــن 

القيــام بدورهــا فــي لبنــان.
وشــدد بــان المقاومــة فــي لبنــان، علــى مســتوى الــدور والقــوة والمنعــة، وعلــى المســتوى 
السياســي والشــعبي، ال يســتطيع أحــد مــن أن يمنعهــا مــن القيــام بدورهــا فــي لبنــان، وال 
نقلــق عليهــا مــن أي تهديــدات ومؤامــرات علــى وجودهــا وســاحها ودورهــا وشــعبها وبيئتهــا، 
ــاع  ــى ضي ــى شــعبنا، وعل ــة عل ــة المعيشــية واالقتصادي ــار األزم ــى آث ــون عل ــا نحــن قلق إنم
لبنــان فــي المجهــول ومــا نقــوم بــه مــن مبــادرات واتصــاالت، آت ينطلــق مــن موقــع القلــق 

علــى المقاومــة، وإنمــا مــن بــاب الحــرص علــى لبنــان والشــعب اللبنانــي.

قيام القطب العالمي الجديد..تتمة
عاقــة  الــى  وتحولهــا  العماقيــن،  بيــن  العاقــة  طبيعــة  مــن حســم  وانطاقــًا   .3
اســتراتيجية ، وضمــان االمــن االســتراتيحي لوســائل الطاقــة، التــي يحتاجهــا االقتصــاد 
الصينــي، فــان كل معــارك الواليــات المتحــدة ، ضــد الصيــن وروســيا وايــران وبقيــة دول 
ــد  ــى الصعي ــًا عل ــارك خاســرة قطع ــا الشــمالية، هــي مع ــب كوري ــى جان ــة، ال محــور المقاوم
ــات  ــة يعنــي ضمــان النمــو الســريع القتصادي ــر الطاق االســتراتيجي. وذلــك الن ضمــان توف
الصيــن وتحولهــا الــى االقتصــاد األكبــر فــي العالــم، وبالتالــي الــى الدولــة االكثــر قــدرة علــى 
التأثيــر ايجابيــًا فــي العاقــات الدوليــة، مــن خــال مشــروع الطريــق والحــزام ، وهــو مــا يعنــي 
تحجيمــًا مباشــراً، علــى الصعيــد االســتراتيجي والتكتيكــي، لهيمنــة الواليــات المتحــدة 
والشــروع فــي بنــاء نظــام دولــي جديــد، قائــم علــى عاقــات يحكمهــا القانــون الدولــي وليــس 

ــال. ــد اال الم ــارات عنصــري ال يعب سمســار عق
4. هــذا هــو يــوم الحســم االســتراتيجي، علــى الصعيــد الدولــي، وهــذه هــي وســائل 
الحســم: الطاقــة وأمنهــا وتوفيرهــا لضمــان اســتمرار النمــو االقتصــادي وخلــع انيــاب الوحــش 
ــر الشــرق االوســط  ــة عب ــركا الاتيني ــروات الشــعوب مــن امي ــي ث االميركــي، المنغمســة ف

وصــواًل الــى الصيــن وروســيا .
وهــذا يعنــي ان ال فائــدة ، ال تآمــر واشــنطن مــع أعــراب دول مجلس التعاون و«اســرائيل«، 
لنشــر الفتــن واالقتتــال الداخلــي فــي لبنــان والعــراق، وال المؤامــرة الكبــرى ضــد ايــران 
ومحاولــة نشــر الفوضــى فيهــا قبــل أيــام، وال زيــارات جنــراالت واشــنطن المتكــررة الــى 
ــر  ــى تغيي ــادرة عل ــة، ق ــل الماضي ــة قب ــة الليل ــب الهاتفي ــة ترام ــي وال مكالم ــان الصهيون الكي

ــي. ــات الدول ــي مســرح العملي ــوى ف ــن الق موازي
جميعها معارك إرتدادية للهزيمة االستراتيجية االميركية التي ستسفر قريبًا جدًا عن:

• زوال »اسرائيل »عن الوجود .
الــى  الواليــات المتحــدة  • إنكفــاء الوجــود االميركــي عــن المســرح الدولــي وعــودة 
ــن الداخــل، تشــبه  ــكك م ــت دون ان تتف ــة، ان بقي ــى دول ــا ال ــة وتحوله ــا التاريخي انعزاليته

بريطانيــا بعــد نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة.
يهلك ملوكًا ويستخلف آخرين

بعدنا طيبين قولوا اهلل

اللواء باقري: اعددنا وثيقة..تتمة
وتابــع: تــم إعــداد وثيقــة هامــة فــي الجمهوريــة االســامية فــي ايــران بشــأن اســتراتيجية 
العاقــات لفتــرة 25 ســنة بيــن البلديــن، وقــد تــم تقديمهــا للمســؤولين الصينييــن.. وقــد تــم 
إعــداد هــذه الوثيقــة فــي أعلــى المســتويات فــي البــاد، وأيدتهــا قيــادة الجمهوريــة االســامية 

فــي ايــران.
واكــد اللــواء باقريعلــى  توفــر االرادة الدائمــة بيــن البلديــن لتنميــة العاقــات، مصرحــا: ان 
نظــرة الــدول االخــرى وحــاالت العــداء الموجــودة لــن تؤثــر علــى عاقاتنــا، ونأمــل ان تــؤدي 
نظــرة المســؤولين الصينييــن الــى هــذه الوثيقــة فــي تنظيــم العاقــات والــرد علــى اقتراحنــا 

االســتراتيجي، الــى مواصلــة الوتيــرة المتناميــة للعاقــات.
ورأى ان هنــاك تهديــدات ورغبــات مشــتركة بيــن ايــران والصيــن، وقــال: توجــد مجــاالت 
ــة  ــه بتنمي ــا عــن امل ــن، معرب ــدى البلدي ــوات المســلحة ل ــن الق ــاون بي ــة للتع متنوعــة للغاي
ــة المشــتركة  ــع المجــاالت مــن خــال جهــود المســؤول الصينــي للجن ــات فــي جمي العاق

بيــن البلديــن.
مــن جانبــه، وصــف الفريــق »شــاو يــوان مينــغ«، زيــارة اللــواء باقــري قبــل فتــرة الــى 
الصيــن، بأنهــا كانــت ايجابيــة جــدا، وقــال: ان هــذه الزيــارة أسســت بشــكل جيــد ومطلــوب 

ــن. ــوات المســلحة للبلدي ــن الق ــاون بي للتع


