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المالكي: بفتوى المرجعية..تتمة
وأشــار الــى ان »ممثلــة األمــم المتحــدة تحــاول منــح االميــركان ذريعــة 
التدخــل فــي العــراق فيمــا يخــص اختيــار رئيــس مجلــس الــوزراء الجديــد 

وهــو دور مشــبوه تريــد واشــنطن لعبــه جديــة«.
هــذا وأكــد األميــن العــام لحركــة أهــل الحــق الشــيخ قيــس الخزعلــي، 
االثنيــن، أن استشــهاد أحمــد المهنــا الــذي كان يعمــل مصــورًا فــي مديريــة 
تقــع  التــي  والمظلوميــة  الظلــم  علــى  دليــل  الشــعبي  الحشــد  إعــام 
علــى الحشــد الشــعبي، مشــددا علــى وجــوب الفــرز بشــكل واضــح بيــن 
ــن المخربيــن وســحب المظاهــر المســلحة  ــن الســلميين وبي المتظاهري

ــة ألخــذ دورهــا. ــوات االمني مــن ســاحات التظاهــر وفســح المجــال للق
ــا  ــل فيه ــي مــن أن »التظاهــرات الســلمية يتغلغ وحــذر الشــيخ الخزعل

ــل«. ــون وهــم مــن يقومــون بالحــرق والقت المخرب
ــي  ــذا المشــروع التخريب ــًا بوجــه ه ــوف جميع ــع، »ال حــل اال بالوق وتاب
ونكشــف األقنعــة عنهــم، وإذا تســاهلنا عنهــم ســتكون مصالــح النــاس فــي 
ــن  ــلحة م ــر المس ــع أن يســحبوا المظاه ــى الجمي ــب عل ــذا يج ــر، ول خط

ســاحات التظاهــر وفســح المجــال للقــوات األمنيــة ألخــذ دورهــا«.
مــن جهتــه اكــد رئيــس جماعــة علمــاء العــراق الشــيخ خالــد المــا امــس 
ــي  ــن ينســى فضــل الحشــد الشــعبي ف ــي ل ــاء، ان الشــعب العراق الثاث

النصــر علــى داعــش.
وقــال المــا فــي بيــان لــه »مناســبة ال تتكــرر مرتيــن بــل مــن النــادر أن 
يوجــد لهــا مثيــل بيــن الشــعوب واألمــم لهــذا مــن حقنــا أن نفتخــر ونشــير 
باالســم نحــو صانــع االنتصــار األول الحشــد الشــعبي وكل القــوات األمنيــة 

بتشــكياتها المختلفــة«.
وأعلنــت الحكومــة العراقيــة فــي العاشــر مــن كانــون االول 2017، تحريــر 
كامــل األراضــي العراقيــة مــن تنظيــم داعــش االرهابــي عقــب معــارك 
خاضتهــا ضــد التنظيــم الــذي ســيطر علــى عــدد مــن المحافظــات العراقيــة 

لمــدة تزيــد علــى الثــاث ســنوات.

حماس: انتهاك حرمة..تتمة
الــذي  وذكــر موقــع صحيفــة »هآرتــس« اإللكترونــي، أن مندلبليــت 
ــأن هــذه الخطــوة؛  ــغ نتنياهــو ب ــا، أبل ــام أيضً يشــغل منصــب المدعــي الع
»قــد تــؤدي إلــى فتــح تحقيــق جنائــي دولــي يطــال قيــادات سياســية 

وعســكرية إســرائيلية مســؤولة عــن الضفــة الغربيــة«.
ميدانيــا اقتحــم عشــرات المســتوطنين وعلــى رأســهم المتطــرف يهــودا 
غليــك صبــاح  امــس الثاثــاء المســجد األقصــى المبــارك، برفقــة وحمايــة 

مشــددة مــن شــرطة االحتــال.
وذكــر شــهود عيــان أن المســتوطنين اقتحمــوا المســجد مــن جهــة بــاب 
المغاربــة، ونفــذوا جــوالت اســتفزازية داخــل باحاتــه، قبــل أن يغــادروه مــن 

بــاب السلســلة.
وفــي ســياق متصــل، اعتقلــت قــوات االحتــال أحــد حــراس المســجد 
فــادي عليــان، أثنــاء عملــه فــي باحاتــه، واقتادتــه إلــى مركــز التحقيــق 

والتوقيــف المعــروف بـ«القشــلة« فــي بــاب الخليــل.
واعتقلــت قــوات االحتــال، فجــر امــس الثاثــاء، 12 مواطنــا فلســطينيا، 
عقــب دهــم منازلهــم وتفتيشــها والعبــث بمحتوياتهــا فــي مناطــق متفرقــة 

بالضفــة الغربيــة والقــدس المحتلتيــن.
ــت 12 فلســطينيا مــن  ــه اعتقل ــأن قوات ــان لجيــش االحتــال، ب ــاد بي وأف
الضفــة الغربيــة، ممّــن وصفهــم بـــ »المطلوبيــن«؛ بزعــم ممارســة أنشــطة 

تتعّلــق بالمقاومــة ضــد أهــداف إســرائيلية.
ــن طــراز »إم 16« خــال  ــة م ــرة وبندقي ــى ذخي ــور عل ــان العث وزعــم البي
تفتيــش منــازل المواطنيــن الفلســطينيين جنــوب الضفة الغربيــة المحتلة.

وتعتقــل ســلطات االحتــال نحــو 5700 أســير فلســطيني، موزعيــن علــى 
قرابــة الـــ 23 مركــز تحقيــق وتوقيــف وســجن، بينهــم 230 طفــا و48 معتقلــة 
و500 معتقــل إداري )معتقلــون بــا تهمــة( و1800 مريــض بينهــم 700 بحاجــة 

لتدخــل طبــي عاجــل، وفــق إحصائيــات رســمية.

الرئيس األسد: أوروبا..تتمة
وأشــار الفرينتيــف فــي حديــث للصحافــة، إلــى ضــرورة أن تعمــل تركيــا 
علــى وقــف قصــف حلــب مــن قبــل اإلرهابييــن، ألنهــا منطقــة مســؤوليتها. 
ــه  ــد ب ــذي توج ــكل ال ــب بالش ــي إدل ــد ف ــض التصعي ــة خف ــال: »منطق وق
اآلن هــي منطقــة مســؤولية شــركائنا األتــراك، لذلــك ال يوجــد أي معنــى 
ــى شــركائنا  ــر عل ــات الموســعة   . يجــب التأثي ــن العملي ــوع م إلجــراء أي ن
األتــراك ليقومــوا بإجــراءات مناســبة مــع تلــك الجماعــات المســلحة التــي 
تنفــذ هــذه االســتفزازات. ألنــه مــن غيــر المقبــول علــى اإلطــاق أن يعانــي 

المدنيــون.. يجــب وقــف ذلــك«.
كمــا أعلــن الفرينتيــف، أن الوضــع فــي منطقــة الدوريــات الروســية 

التركيــة المشــتركة مســتقر رغــم وجــود بعــض االســتفزازات.

لجنة  األمن القومي..تتمة
واســتطرد قائــًا: إيــران كدولــة صديقــة وشــقيقة تريــد مــن المســؤولين 
تدخــل  دون  ومعالجتهــا  العراقــي  الشــعب  مطالــب  دراســة  العراقييــن 
أجنبــي. وفــي هــذا الصــدد، يؤكــد علــي عــدم التدخــل فــي القضايــا العراقيــة، 

واالهتمــام بــآراء الشــعب والتقــارب داخــل العــراق.

ضابط صهيوني كبير..تتمة
ــه علــى مــا يحصــل  واضــاف: إن »الكابينــت« أضحــى دميــة. ال تأثيــر ل
ــي ال  ــن القوم ــس األم ــة وأيضــا مجل ــه األمني ــى نظريت ــش وعل ــي الجي ف

ــة. ــة األمني ــرة بالنظري ــذ فت ــم من يهت
وادعــى »بريــك« أن الكيــان االســرائيلي يواجــه تهديديــًا وجوديــًا، مشــيرًا 
الــى أن االيرانييــن نصبــوا غافــا مــن 250 صاروخــا، مختلفــة األحجــام حــول 

»إسرائيل«.
وقــال: إن انــدالع أي حــرب محتملــة يعنــي أن هنــاك احتمــال إلطــاق 
ــى  ــا ال ــرة يصــل وزنه ــخ كبي ــا صواري ــوم بينه ــن 1500 و2000 صــاروخ فــي الي بي
500-600 كــغ ستســقط علــى التجمعــات الســكنية االســرائيلية وعلــى أهــداف 

اســتراتيجية وعلــى قواعــد عســكرية.
ــا ليســت  ــخ ألنه ــاف الصواري واضــاف: أن ســاح الجــو ال يســتطيع إيق

ــخ. ــك الصواري مجهــزة لوقــف تل
ــرة اســتطاع  ــي، طائ ــة االيران ــة اخــرى عــرض ســاح البحري مــن جه
جديــدة أطلــق عليهــا اســم »Simorgh » حيــث إنهــا تتمتــع بقــدرات 
عملياتيــة عاليــة جــدا، كمــا أن هدفهــا هــو مســاعدة قباطنــة األســاطيل 

البحريــة
ووفقــا لموقــع »بــازام« الصهيونــي، أثــار الكشــف عــن الطائــرة االيرانيــة 
كبيــر  حــد  الــى  تشــبه  نظــرا، ألنهــا  اإلســرائيليين  الجديــدة مخــاوف 

الطائــرات غيــر المأهولــة التــي يشــغلها ســاح الجــو االســرائيلي.
ــر  ــى حــد كبي ــرة تشــبه ال ــدور عــن طائ ــث ي ــع أن الحدي وأوضــح الموق
طائــرة هرمــز 450 التــي يشــغلها ســاح الجــو االســرائيلي بالتنســيق مــع 

ــة والمشــاة. ســاح المدفعي
الجديــر ذكــره، أن الماكنــة اإلعاميــة لرئيــس وزراء االحتــال الصهيوني 
ــون  ــرى مراقب ــي، وي ــروج باســتمرار للخطــر االيران ــن ياهــو، ت ــن نت بنيامي
ــا لضــرب  ــى جانبه ــات المتحــدة ال أن »إســرائيل« تحــاول اســتدراج الوالي

ايــران، إال أنهــا لــم تفلــح خشــية مــن عواقــب ذلــك.

الريجاني: ايران لم تتوقف..تتمة
واعتبــر رئيــس مجلــس الشــورى االســامي، أن الســبيل الوحيــد 
للتغلــب علــى مشــاكل البــاد هــو الوفــاق والوحــدة والتــآزر وقــال : ان اليــأس 
والســلبية عامــان مخربــان وان الشــعب المنتصــر هــو الــذي يكــون يــدا 

واحــدة فــي مواجهــة المشــاكل الــذي يتعــرض لهــا .
واكــد الدكتــور الريجانــي بالقــول: ان الجمهوريــة االســامية فــي ايــران 
ــة المفروضــة عليهــا  اال انهــا  وبرغــم الحظــر الظالــم  والضغــوط االقتصادي

مســتمرة بالتقــدم والرقــي والحيويــة.
وقــال: ان الحظــر االميركــي الظالــم أرهــاب واقعــي تمــر بهــا البــاد 
ــع المجــاالت  ــي جمي ــاج وف ــف عــن التطــور واالنت ــم يتوق ولكــن شــعبنا ل
ــاح 55  ــى افتت ــاز والطــرق، مشــيرا ال ــاء والغ ــاه والكهرب ــار والمي ــا االعم ومنه

ــاه. ــة كرمانش ــة لمحافظ ــرى التابع ــدن والق ــي الم ــاه ف ــروعا للمي مش

الدفاعات الجوية اليمنية..تتمة
تقاعســا فــي الضغــط علــى تحالــف العــدوان لرفــع الحصــار عــن مطــار 

صنعــاء.
وأضــاف أن نشــطاء يمنييــن وعــرب فــي الخــارج يســجلون مواقــف 
ــوازاة تخــاذل  ــي الضغــط لرفــع الحصــار عــن مطــار صنعــاء بم مشــرفة ف

أممــي وعجــز مجلــس األمــن.
وأشــار الــى أن 12 منظمــة دوليــة إنســانية وحقوقيــة تعتبــر الحصــار علــى 
ــا الــى أن المجلــس  المطــار الرئيســي فــي اليمــن جريمــة ال تغتفــر، الفت
النرويجــي طالــب بإعــادة فتــح مطــار صنعــاء واعتبــر إغاقــه بمثابــة إعاقــة 

لوصــول المســاعدات.
ونــوه الــى أن تقاريــر وبيانــات منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش وأطبــاء 
ــاء بصــورة  ــح مطــار صنع ــى إعــادة فت باحــدود والصليــب األحمــر دعــت إل

عاجلــة.
ــر المغتربيــن زايــد الريامــي أن 95 % مــن  مــن جهتــه أوضــح نائــب وزي
تحويــات المغتربيــن تأتــي عبــر مكاتــب الصرافــة وتنفــق فــي المــواد 

االســتهاكية.
ــن  ــهيل وتأمي ــن لتس ــك المغتربي ــاء بن ــتكمال إنش ــي الس ــا الريام ودع
اســتثمارات المغتــرب اليمنــي فــي بلــده وبمــا يحقــق الفائــدة االقتصاديــة.
يذكــر أنــه ألقيــت فــي الفعاليــة صبــاح الثاثــاء 4 أوراق عمــل األولــى 
ــد  ــي« لزاي ــة الشــعب اليمن ــي االنتصــار لقضي ــن ف ــوان »دور المغتربي بعن
ــي  ــارج ف ــي الخ ــن ف ــطاء الوط ــادة دور نش ــوان »ري ــة بعن ــي، والثاني الريام

ــي. ــازن الصوف ــور م ــاء« للدكت ــار صنع ــى مط كســر الحصــار عل
وورقــة العمــل الثالثــة تحــت عنــوان »دور المنظمــات غيــر الحكوميــة في 
فضــح جرائــم وانتهــاكات دول تحالــف العــدوان فــي بادنــا« لعلــي حســين 
الديلمــي، والرابعــة عــن »دور النشــطاء فــي محافــل حقــوق اإلنســان فــي 

العالــم« للســفير عبــد االلــه حجــر.

وطأة االضراب الشامل..تتمة
بدورهــم عمــال قطــاع المواصــات يواصلــون اضرابهــم ممــا دفــع مايين  
ــة  ــذا االضــراب، اذ توقفــت حرك ــة له ــات الثقيل ــة التبع الفرنســيين لمواجه
القطــارات داخــل المــدن. وحســب موقــع »لــوكال« فــان االضــراب مســتمر 
ــات الباصــات  ــك خدم ــت وكذل ــاق تراجع ــرو االنف ــات خطــوط مت وان خدم
بحيــث وصلــت عــدد الباصــات الــى النصــف وعلــى ذلــك تعطلــت المــدارس 
ــد  ــر« العدي ــق متحــف »لوف ووجــه  ســكان العاصمــة لمشــاكل جــادة، واغل
مــن قاعاتــه. ويذكــر ان المظاهــرات الشــاملة يــوم الخميــس الماضــي قــد 
شــارك فيهــا اكثــر مــن 800 الــف فرنســي، ومــع ذلــك يصــر ماكــرون علــى 

برنامــج الترشــيق.
»ادوارد فيليــب« رئيــس وزراء فرنســا اعلــن بــدوره تمســكه بتنفيــذ 
المشــروع الــذي ســتعرض تفاصيلــه علــى الحكومــة االربعــاء )اليــوم(. 
ــات  ــن تداعي ــي التجــارة والســياحة م ــي قطاع ــون ف ــا يخشــى العامل فيم

االحتجاجــات علــى االقتصــاد.

الوفاق: دعوة الحاخام..تتمة
وقالــت »الوفــاق«: إن موقــف كل شــعب البحريــن بــكل أطيافــه ومكوناته 
ضــد التطبيــع وضــد هــذه البرامــج الدعائيــة الرخيصــة علــى حســاب قيــم 
ــم  ــذي ل ــي ال ــدا النظــام البحرين ــا ع ــة، م ــن واألم ــف شــعب البحري ومواق
يعينــه ولــم يختــاره البحرينيــون وإنمــا فــرض نفســه بالنــار والحديــد، 

ــى مســتويات مختلفــة. ــة اســتفزازية عل لذلــك ينفــذ سياســات فردي
هــذه  يوقــف  أن  الخليفــي  النظــام  علــى  »الوفــاق«  جمعيــة  وقالــت 
االســتفزازات وأن ال يتعامــل مــع البحريــن كمزرعــة خاصــة كمــا يفعــل 
ــة  ــع الخياني ــف عــن مشــاريع التطبي ــا، وأن يتوق ــا وماله ــي ســرقة ثروته ف
ألنهــا ال تجلــب الشــرعية وال تجمــل الصــورة الديكتاتوريــة القبيحــة، مؤكدة 
علــى ان الحديــث مشــاريع التســامح والتعايــش أكذوبــة تكشــفها الوقائــع 

ــى أرض الواقــع. ــداث عل واالح
ــة  ــام جمعي ــب ع ــح نائ ــد اهلل الصال ــة اخــرى أوضــح الشــيخ عب مــن جه
العمــل االســامي فــي البحريــن، ســبب وصــول النظــام البحرينــي اليــوم 
ــل.  ــر الحســينية وســجنهم لســنوات طوي ــاء المناب ــال خطب ــة اعتق لمرحل
ــر نفســها  ــة تعتب ــح ان: الســلطة البحريني ــد اهلل الصال وأكــد الشــيخ عب
غريبــة عــن الوطــن وابنــاء الوطــن، وتعتبــر مــع االســف الشــديد كل ابنــاء 
الوطــن اعــداء لهــا فمــن يعبــر عــن رأيــه ايــا كانــت الطريقــة التــي يعبــر عنهــا 

يعتبــر فــي نظــر الســلطة هــو ضــد هــذه الســلطة.
وأشــار الــى ان الســلطة ال تريــد اي معــارض لهــا ســواء بالقمــع بالقــوة 
المهــم ال يبقــى احــدا معارضــا لهــا وان هــؤالء يــؤدون رســالة، وهــذه الرســالة 
غالبــا مــا تكــون قضيــة )االمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر(، فالســلطات 
البحرينيــة التريــد البنــاء الوطــن بالــذات خاصــة البنــاء الطائفــة الشــيعية 
ان ينتقــدوا الســلطة وال أن يبــدوا رأيهــم حتــى مــا يجــري بشــأن البلد فهي 

تريــد ان تهمــش المواطنيــن الذيــن لديهــم رأي مخالــف لــرأي الســلطة.
وكانــت النيابــة الخليفــة فــي البحريــن قــد اســندت تهمــة »إهانــة الملــك 
ــيخ  ــل الش ــن المعتق ــم الدي ــى عال ــام« ال ــة النظ ــى كراهي ــض عل والتحري
ــى  ــاص« عل ــدة ضــد الشــيخ »القف ــم الجدي ــت الته ــاص، وأت عيســى القف

خلفيــة إقامــة مجلــس عــزاء بعــد إعــدام الشــهيدين »أحمــد المالــي وعلــي 
العــرب« فــي يوليــو/ تمــوز 2019م، واعتقــال الخطيــب الحســيني علــي 

ــا فــي النهــج الطائفــي . مهــدي الســندي وغيــره امعان
يذكــر أن العديــد مــن المنظمــات الحقوقيــة والجمعيــات السياســية 
أدانــت اســتمرار ســلطات البحريــن فــي اســتهداف رجــال الديــن والخطبــاء 
والمنشــدين علــى خلفيــة أنشــطتهم الدينيــة، وعــدت ذلــك ضمــن الحملــة 
ــة  ــات الديني ــى الخطــاب الدينــي وممارســة الحري الرســمية للتضييــق عل

ومنهجيــة االضطهــاد الطائفــي فــي البحريــن.

تهديدات »اسرائيل« الفارغة..تتمة
االســرائيلي، بمــا فــي ذلــك طائــرات مروحيــة وطائــرات نقــل عســكري، 

ووحــدات امــداد عســكرية اخــرى .
3. يدعــي الموقــع ان هــذه التدريبــات تجــري فــي جغرافيــا جبليــة 
ــك. اذ ان  ــر ذل ــة تؤكــد غي ــان . لكــن الحقيق ــوب لبن ــة جن تحاكــي جغرافي
ــذي  ــل أوليمبــوس Olympos، ال ــى قمــم جب ــات تجــري عل هــذه التدريب
يبلــغ ارتفاعــه 1902 م وجبــل بــاالي أوميــوس Palaiomyios الــذي يبلــغ 
ــه 1709 م . ــغ ارتفاع ــوس Prodromos البال ــل برودروم ــه 1951م وجب ارتفاع

4. الماحظــة االولــى علــى موقــع التدريبــات هــي: ان الطبيعــة الجبليــة 
هــذه فــي قبــرص تحاكــي أعلــى قمتيــن في وســط وشــمال لبنــان وليس 
فــي جنوبــه، وهمــا قمــة جبــل »قرنــة األســود« جنــوب غــرب طرابلــس، 
التــي يصــل ارتفاعهــا الــى 3088 م وجبــل ثنيــن الــذي يصــل ارتفاعــه 
الــى 2628 م . ممــا يعنــي ان هــدف التدريبــات يقــع شــرقًا باتجــاه عــكار 
الهرمــل وغربــًا باتجــاه البحــر المتوســط . وهــذا يعنــي تهديــد الخاصــرة 
الســورية فــي حِمــص والســيطرة االلكترونيــة علــى باديــة حِمــص حتــى 
ــى  ــداد البحــري ال ــى طــرق االم ــى الســيطرة عل ــة ال ــزُّور باالضاف ــر ال دي

مينــاء طرابلــس .
5. امــا الماحظــة الثانيــة فهــي طبيعــة الوحــدات الخاصــة االســرائيلية 
المشــاركة فــي هــذه التدريبــات . اذ ان مــن بينهــا وحــدة تســمى: الوحــدة 
212 والمشــهورة باســم: وحــدة ماغــان Maglan )معناهــا بالعربيــة ابــو 
منجــل: َأي الطائــر ابــو منجــل ( وهــي وحــدة متخصصــة فــي مكافحــة 
ــان  ــوب لبن ــات فــي جن ــات . وبمــا ان حــزب اهلل ال يســتخدم الدباب الدباب
فــان مــن المؤكــد ان هــذه التدريبــات تحاكــي أوضاعــًا فــي ســوريا وليــس 
ــة ال يعنــي ان الجيــش  ــان هــذه الحقيق ــان. علمــًا ان تبي ــوب لبن فــي جن
االســرائيلي سيشــن هجومــًا بالدبابــات علــى قاطــع حِمــص فــي ســوريا، 
وانمــا يعنــي انــه يتــدرب علــى صــد هجــوم ســوري مــدرع فــي الجــوالن 

ــى قممــه 2814 م. ــغ ارتفــاع أعل ــذي يبل الســوري المحتــل، ال
6. قيــام موقــع ديبــكا نفســه بنشــر خبــر يفيــد بــان ايــران قــد نشــرت 
أنظمــة دفــاع جــوي ، إيرانيــة الصنــع، مــن طــراز بــاور 373 والتــي يبلــغ مــدى 
ــغ مــدى صواريخهــا 250 كــم، ممــا يهــدد  عمــل راداراتهــا 300كــم فــي مــا يبل
الطائــرات الحربيــة االميركيــة واالســرائيلية، مــن طــراز / اف F35 35 /واف 
22F22/ ، اضافــة الــى ان هــذه االنظمــة تغطــي جميــع مناطــق شــرق ســوريا، 

حســب الموقــع االســرائيلي .
ــن  ــة نت ــرج صنيع ــاه، يخ ــا اع ــار اليه ــق المش ــن الحقائ ــم م 7. وبالرغ
ياهــو ووزيــر حربــه، العنصــري بينيــت ، ليهــدد ايــران بتحويــل ســوريا الــى 

ــة ....! ــام ايراني فيتن
وذلــك فــي تناقــض واضــح مــع موازيــن القــوى فــي الميــدان . اذ ان 
كيانــه عجــز عــن تفتيــت ســوريا عندمــا كان يقــوم بتشــغيل عشــرات 
آالف المســلحين االرهابييــن، المنتشــرين فــي الجــوالن وأريــاف دمشــق 

ــران نفســها . ــد اي ــن تهدي ــًا ع ــك طبع ــا، ناهي ومحيطه
ــه  ــة فريق ــو وبقي ــن ياه ــن نت ــمعه م ــا نس ــي ان كل م ــذي يعن ــر ال االم
عــن هلعهــم  اال  يعبــر  ال  الهــواء  فــي  مــن كام  اكثــر  ليــس  البائــس 
وخشــيتهم مــن المســتقبل فيرفعــون الصــوت لخــداع النفــس وطمأنتهــا 

لبعــض الوقــت ليــس اال ...!
أتى أمر اهلل فا تستعجلوه

بعدنا طيبين قولوا اهلل

االدميرال خانزادي: بامكاننا..تتمة
ــة الــى الموانــئ الباكســتانية ونعتقــد  ــاد قطــع بحري االن جاهــزون اليف

بــان ارادة التعــاون متوفــرة لــدى الطرفيــن.
واشــار االدميــرال خانــزادي الــى رئاســة القــوة البحريــة االيرانيــة الجتماع 
ــا  ــد بذلن ــا: لق ــز(، قائ ــدي )آيون ــط الهن ــى المحي ــة عل ــدول المطل رابطــة ال
ــاون باكســتان فــي  ــد كان تع ــة ولق ــر مــن الجهــود فــي هــذه المرحل الكثي
هــذه الظــروف مؤثــرًا جــدًا وننتظــر مشــاركتها فــي منــاورات األمــن البحــري.
واكــد قائــد ســاح البحــر للجيــش علــى أهميــة البحــر الفائقــة للبلديــن 
ايــران وباكســتان، واضــاف: ان العاقــات بيــن ايــران وباكســتان فــي البحــر 
ال تنحصــر بقضيــة النفــط بــل ان القضايــا الجيوسياســية والطاقــات الخاصة 

الكامنــة فيهــا وطاقــات المضائــق البحريــة مهمــة جــدا ايضــا.
واضــاف: ان مينــاء غــوادر الباكســتاني يربــط الصيــن بالمحيــط الهنــدي 
ويوفــر طاقــات جيــدة لباكســتان كمــا ان مينــاء جابهــار )جنــوب شــرق 

ــران. ــة الي ــات مماثل ــر طاق ــران( يوف اي
واكــد االدميــرال خانــزادي بــان طاقــات هذيــن المينائيــن ال تضعــف 
ــي  ــك ف ــر ذل ــا وســيتبين تاثي ــى تعزيزه ــل عل ــل تعم ــا االخــرى ب احداهم
المســتقبل، واضــاف: ان الكثيــر مــن الحكومــات االجنبيــة تســعى مــن 
اجــل عــدم تفعيــل هــذه الطاقــات الن اســتثمارها يعــزز المكانــة االقليميــة 
والعالميــة للبلديــن وهــو مــا يتناقــض مــع مصالــح تلــك الحكومــات ولهــذا 
الســبب فاننــا نشــهد دومــا اجــراءات مثيــرة للتفرقــة ممــا يتطلــب مــن 

ــرات. ــذه المؤام ــة ه ــة لمواجه ــي باليقظ ــارة التحل ــدول الج ال
ــر  ــا أكث ــة يجعله ــي المنطق ــب ف ــول: ان عــدم تواجــد االجان وشــدد بالق
أمنــًا، واضــاف: ان شــعوب المنطقــة متيقظــة االن ونحــن ايضــا نبــذل كل 

ــة. ــة دول المنطق ــا لتقوي جهودن

طهران: على اوروبا إالهتمام..تتمة
وتابــع موســوي اننــا ندعــو االتحــاد األوروبــي إلــى إالهتمــام الجــاد 
بانتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي بعــض الــدول األعضــاء أو حلفائــه والوفــاء 
بالتزاماتــه تجــاه االتفــاق النــووي وانتهــاك حقــوق أكثــر مــن ثمانيــن مليــون 

ــي نتيجــة للحظــر االميركــي الاإنســاني واألحــادي . مواطــن إيران
واتهــم منســق السياســة الخارجيــة لاتحــاد االوروبــي الجديــد جوزيــف 
بوريــل فــي بيــان تدخلــي ايــران بانتهــاك حقــوق االنســان والتعاطــي 

بعنــف مــع المحتجيــن.


