
7 تتمات
المقداد: اإلجراءات ..تتمة

ودفعهم لالنضمام إليها أو تهجيرهم من منازلهم ومناطقهم.
ــع اســتقدام  ــًا م ــي ســجون »قســد« تزامن ــن ف ــت بإطــالق ســراح المعتقلي ــي، طالب ــة الغرب ــف الرق ــة الســويدية بري ــي قري ــي الســياق، خرجــت مظاهــرة ف وف

ــة. ــة الطبق ــة مــن مدين ــة قادم ــى القري ــزات عســكرية إل الميليشــيا تعزي

فلسطينيون يضرمون ..تتمة
المتظاهرين، فيما أطلقت المياه العادمة عليهم لتفريقهم، بينما أطلقت الشرطة الرصاص المطاطي وأصابت 15 فلسطينيا بجروح متفاوتة.

ونــدد المتظاهــرون بعنــف الشــرطة وقمعهــا للســكان خــالل تصديهــم للجرافــات وأعمــال التجريــف والتحريــش ألراضــي األطــرش وســعوة، واالعتقــاالت التــي 
طالــت العشــرات مــن الشــبان والفتيــات واألطفــال.

كتائب »حزب الله«: العصابات..تتمة
وأضــاف، »كمــا ســيناقش قــادة االطــار فــي اجتماعهــم، إعــادة تفعيــل عمــل اللجــان المنبثقــة مــن االطــار لتواصــل اجتماعاتهــا مــع نظيرتهــا فــي الكتلــة الصدريــة 

للوصــول الــى رؤى موحــدة تضمــن تشــكيل الكتلــة الشــيعية الموحــدة«.
وتابــع المصــدر أن »كل مقترحــات الحلــول العــادة ترميــم البيــت الشــيعي مطروحــة علــى طاولــة النقــاش وقــد يفضــي االجتمــاع إلــى مخرجــات تحــدد شــكل 

العالقــة او التواصــل مــع الكتلــة الصدريــة«.
مــن جانــب اخــر ال تــزال فصائــل عراقيــة مســلحة تشــكك فــي رحيــل القــوات األميركيــة مــن البــالد، رغــم تأكيــد الســلطات الرســمية رحيــل القــوات القتاليــة 

األجنبيــة منــذ نهايــة العــام الماضــي مــع بقــاء عــدد مــن المستشــارين الذيــن ال يقومــون بــأي مهــام قتاليــة.
وتلــوّح بعــض الفصائــل بـ«مواجهــة مفتوحــة« مــع القــوات األميركيــة، بالتزامــن مــع تصاعــد وتيــرة الهجمــات التــي اســتهدفت أرتــال التحالــف الدولــي والقواعــد 

العســكرية التــي تضــمّ مستشــارين للتحالــف، خــالل األيــام الماضيــة.
مــن جهتــه علــق القيــادي فــي االطــار التنســيقي ســعد الســعدي، علــى قــرار المحكمــة االتحاديــة بشــأن إيقــاف عمــل هيئــة رئاســة البرلمــان المنتخبــة مؤقتــا، 

بعــد شــكوتين تقــدم بهــا النائــب المســتقل باســم خشــان، والنائــب محمــود المشــهداني.
وقــال الســعدي لوكالــة شــفق نيــوز، ان »اصــدار قــرار المحكمــة االتحاديــة بشــأن إيقــاف عمــل هيئــة رئاســة البرلمــان المنتخبــة مؤقتــا يؤكــد ويــدل علــى مــا كنــا 
نصــرح بــان جلســة انتخــاب هيئــة رئاســة البرلمــان تمــت بشــكل غيــر دســتوري وغيــر قانونــي، وانمــا تمــت وفــق صفقــات واتفاقيــات سياســية، خاصــة بعــد أحــداث 

الفوضــى والتجــاوز علــى رئيــس الســن«.
وبين ان »المحكمة االتحادية، ربما سيكون لها قرار جديد في قادم األيام يلغي انتخاب رئاسة البرلمان بشكل نهائي«.

وأردف الســعدي بالقــول »نحــن ننتظــر مــا ســيصدر بشــأن حســم الشــكاوى بخصــوص جلســة البرلمــان االولــى«، مضيفــا أن »مــا ســيصدر مــن القضــاء هــو 
محتــرم وملــزم لجميــع األطــراف«.

ــة رئاســة  ــاف عمــل هيئ ــة بإيق ــرار المحكمــة االتحادي ــي اإلطــار التنســيقي، ق ــة ف ــة المنضوي ــدر« النيابي ــة »ب ــي رئيــس كتل ــي االمرل ــر مهــدي تق ــدوره اعتب ب
ــي«. ــة القضــاء العراق ــي لنزاه ــات اضاف ــة وإثب ــا للديمقراطي ــت »انتصــارا حقيقي ــان بشــكل مؤق البرلم

وقال امرلي في بيان، »إننا نثق بالقضاء وباستمرار نحتكم إليه ونحترم قراراته«.

مجلس الشورى االسالمي..تتمة
واوضــح مســاعد رئيــس القضــاء للشــؤون الدوليــة، انــه فــي قضيــة الشــهيد ســليماني، فــإن اســتخدام صالحيــات أخــرى هــو أيضــا علــى جــدول األعمــال، وقــال: 
نســقنا مــع الرئاســة االيرانيــة والجهــات ذات الصلــة لإلســراع فــي التحقيــق حتــى نتمكــن مــن التوصــل عاجــاًل إلــى مــا إذا كان مــن الممكــن الرجــوع إلــى مؤسســات 

قانونيــة دوليــة أو رفــع دعــوى قضائيــة فــي اميــركا أم ال.
ولفــت أميــن لجنــة حقــوق اإلنســان إلــى تشــكيل أربــع ملفــات قانونيــة تتعلــق باغتيــال العلمــاء النووييــن االيرانييــن، وأضــاف: تــم التحقيــق فــي هــذه الملفــات 

وصــدور الحكــم فيهــا.
وبشــأن الضمــان التنفيــذي لألحــكام الصــادرة، قــال غريــب آبــادي: نســعى لتحديــد الممتلــكات األميركيــة فــي دول أخــرى، ولهــذا الغــرض نحتــاج إلــى تعــاون 

األجهــزة التنفيذيــة.
وقــال مســاعد الســلطة القضائيــة للشــؤون الدوليــة: التحقيــق فــي االجحــاف والظلــم الــذي يتعــرض لــه اإليرانييــن فــي الخــارج هــو أيضــا علــى جــدول األعمــال، 
ــم  ــران، ويت ــة طه ــة 55 لعدلي ــى الغرف ــات المتحــدة، شــكواه إل ــي الوالي ــي ف ــر قانون ــور مســعود ســليماني ، المســجون بشــكل غي ــدم الدكت ــرة، ق ــة األخي ــي اآلون وف

التحقيــق فــي هــذه القضيــة.
وأشــار إلــى برنامــج لجنــة حقــوق اإلنســان لمتابعــة أوضــاع حقــوق اإلنســان فــي الغــرب واميــركا واتخــاذ مواقــف فاعلــة فــي هــذا المجــال، وقــال: ان الجمهوريــة 
االســالمية االيرانيــة هــي األكثــر معانــاة مــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان، بمــا فــي ذلــك مقتــل أكثــر مــن 17000 مــن األبريــاء فــي قضيــة االغتيــاالت، فضــاًل عــن اجــراءات 

الحظــر الواســعة واألحاديــة الجانــب ضــد إيــران، ومــن ثــم فــإن هذيــن المجاليــن ســيحظيان باهتمــام جــاد فــي سياســة ايــران حــول حقــوق اإلنســان.

قائد الجيش: الثورة اإلسالمية..تتمة
ــة الدفــاع المقــدس  ــة األهــم بعــد الثــورة هــي مرحل وأكــد بــأن الثــورة اإلســالمية صانعــة لمنجــزات قــل نظيرهــا وال تقــارن مــع مــا قبلهــا، وأضــاف: إن المرحل

ــدروس. الزاخــرة بال
وأضــاف أن: دروس الدفــاع المقــدس هــي اليــوم حاجــة البــالد، ومــن يدافــع عــن حقــه وهدفــه أمــام عالــم الكفــر فهــو منتصــر، وهــذا هــو أســاس مرحلــة الدفــاع 

المقــدس.
وقال اللواء موسوي: إن العدو يبرز نقاط ضعفنا وأخطائنا فيما يعمل على تشويه نجاحاتنا الكبرى.

وأشــار إلــى صناعــة األســاطير فــي األفــالم الغربيــة، وأضــاف: لقــد خلقنــا الكثيــر مــن المواقــف العظيمــة خــالل أعــوام الدفــاع المقــدس الثمانــي وعلينــا العمــل 
علــى عرضهــا وترويجهــا.

وأشــار القائــد العــام للجيــش إلــى قــدرة الــردع فــي مرحلــة الدفــاع المقــدس، وقــال: إن تشــييع رفــات الشــهداء )المجهوليــن( أخيــرا رغــم ظــروف الصعبــة الحاليــة 
قــد جعــل العــدو مقتنعــا بأنــه ينبغــي عليــه أال يقــوم بإجــراء جديــد ضــد الجمهوريــة اإلســالمية اإليرانيــة.

مفتي روسيا: نولي..تتمة
ونوه مفتي روسيا الى العالقات الوثيقة التي اقيمت بين قادة روسيا وإيران خالل السنوات الماضية.

ولفــت الــى اســتنادا الــى العالقــات الجيــدة بيــن البلديــن، قامــت اإلدارة الروحيــة لمســلمي روســيا ومجلــس اإلفتــاء الروســي بتطويــر العالقــات األخويــة مــع 
المرجعيــة الدينيــة فــي إيــران.

ــة  ــة واللغ ــروس بالثقاف ــار ال ــام التت ــي، وخاصــة اهتم ــروس والشــعب اإليران ــن المســلمين ال ــة المشــتركة بي ــى القواســم الثقافي ــن ال ــن الدي ــل عي وأشــار راوي
ــن. ــن البلدي ــا بي ــة وتعزيزه ــة والديني ــات الثقافي ــدا ضــرورة اســتمرار العالق الفارســية، مؤك

ــدى روســيا تبــذل قصــارى جهدهــا  ــة ل ــة الدبلوماســية اإليراني ــي، ان البعث ــدى روســيا، كاظــم جالل ــة ل ــة االســالمية اإليراني ــه أكــد ســفير الجمهوري مــن جانب
ــران وروســيا، ال ســيما فــي المجــال الدينــي. ــدة والتعــاون بيــن إي ــات الجي ــى العالق للحفــاظ عل

ورحــب جاللــي بمقترحــات الجانــب الروســي ووصــف العالقــات بيــن البلديــن بأنهــا فــي مســتوى جيــد للغايــة وأكــد علــى ضــرورة مضاعفــة الجهــود واهتمــام 
الحكومتيــن اإليرانيــة والروســية بالتعــاون علــى الصعيــد الدولــي فــي القضايــا الثقافيــة والدينيــة.

ولفــت الســفير اإليرانــي لــدى روســيا بشــكل خــاص، الــى أن المفتــي الشــيخ راويــل عيــن الديــن يحظــى باحتــرام خــاص ولــه مكانــة كبيــرة فــي األوســاط الدينيــة 
فــي الجمهوريــة اإلســالمية اإليرانيــة خاصــة فــي مجــال تكريــس الحــوار البنــاء وتكامــل اآلراء، معربــا عــن ثقتــه بأنــه ســيتم الحفــاظ علــى التفاعــل بيــن المســلمين 

الــروس واإليرانييــن واإلرتقــاء بــه علــى أســاس مبــادئ اإلخــوة االســالمية.

العميد فدوي: قوى..تتمة
االن مؤشــرا اللتزامــه بالواجــب االلهــي حتــى الشــهادة وقــال: ان اميــركا كانــت راس الجبهــة المعارضــة للثــورة االســالمية وكانــت هنالــك الكثيــر مــن الــدول 

وراءهــا بحيــث ان 87 دولــة اعلنــت بانهــا دعمــت صــدام فــي حربــه ضــد الجمهوريــة االســالمية االيرانيــة.

وضع حجر االساس للمرحلة..تتمة
واضــاف رمضــان بــور: ان المــادة الخــام لهــذه المصفــاة هــي المكثفــات الغازيــة بمقــدار 60 الــف برميــل يوميــا وســيتم فــي المرحــة الثانيــة انتــاج البنزيــن والغــاز 

المســال و HEAVY END ، بمعيــار »5 يــورو« وتــم رصــد 460 مليــون يــورو لتنفيــذ هــذه المرحلــة خــالل فتــرة 3.5 عــام.
واوضح بان منتوجات المصفاة ستباع داخل البالد عند الحاجة ودون ذلك سيتم تصديرها للخارج.

صواريخ صديقة تستهدف..تتمة
 االوراق وتوجــه االنظــار عــن قــرار المحكمــة االتحــادي حــول االعتراضــات التــي قدمتهــا قــوى شــيعية لمــا حــدث فــي جلســة البرلمــان االولــى وذلــك مــن اجــل 
ــة انتظــارا للحــل  ــت  ملتزمــة بالهدن ــا الزال ــا وانه ــم يكــن مــن فعلته ــا حــدث ل ــا، اال ان المقاومــة اكــدت ان م ــام للمقاومــة لتاليــب الشــارع العراقــي عليه توجــه االته

الدبلوماســي وان الــذي اســتهدف  ســفارة الشــر االميركيــة كان  مخططــا لــه وتــم تنفيــذه علــى ايــدي اصدقــاء اميــركا الــذي يعرفهــم الشــعب العراقــي جيــدا.

الرئيس رئيسي: جهود..تتمة
واضاف: اعمالكم هي أفضل ما يمكننا القيام به، ما شوهد في هذا المعرض هو رمز القوة واالقتدار للحرس الثوري والبالد.

وأكــد رئيســي: ال توجــد فــي اي صناعــة اخــرى اجــراءات حظــر  مثلمــا المفروضــة فــي القطاعيــن العســكري والنــووي، مضيفــا:  لكــن علــى الرغــم مــن هــذا الحظــر، 
فقــد أحرزنــا أكبــر قــدر مــن التقــدم فــي هــذا المجــال.

ــإن العــدو ال  ــة موجــودة، ف ــة والتعبوي ــروح ثوري ــال  رئيســي: طالمــا أن هــذه ال ــة للحــرس الثــوري، ق ــة والقــدرة فــي القــوة البحري وفــي إشــارة إلــى اإلرادة القوي
يســتطيع أن يفعــل شــيًئا، مــا أعطــى القــوة للبــالد اليــوم هــو اإلرادة الصلبــة.

ومضى قائال: الشعب يشعر باستتباب األمن في البالد في مختلف المجاالت، ألنه ال يوجد تحرك يخفي عن أعين أبطال القوات المسلحة.
واضــاف الرئيــس رئيســي: هــذا الشــعور باألمــن يرجــع إلــى اقتــدار الحــرس الثــوري والجيــش والتعبئــة، الجيــش والحــرس الثــوري فــي قلــوب المواطنيــن، 

والشــعب لــه عالقــة وثيقــة جــدا مــع القــوات المســلحة.
ــع آيــة اهلل رئيســي علــى آخــر إنجــازات وقــدرات بحريــة الحــرس الثــوري فــي االشــهر الثمانيــة عشــر الماضيــة، بمــا فــي ذلــك  ــارة التفقديــة، اطل وخــالل الزي
ــدات تحــت الســطح  ــدات، والمع ــخ والطوربي ــوارج المــزودة بالصواري ــخ والب ــة والســفن راجمــة الصواري ــخ والحــرب االلكتروني ــات الصواري ــرات المســيرة ومنظوم الطائ
والفرقاطــات، والــزوارق الســريعة القتاليــة والــزوارق الطائــرة، وتعــرف عــن كثــب علــى تطــور القــوة البحريــة التابعــة للحــرس الثــوري، والــذي تــم تنفيــذه بالكامــل مــن 

قبــل الخبــراء االيرانييــن.
ــاط الحظــر  ــدة الحب ــدة الجــادة للحكومــة ، إال أن جهــود الحكومــة الجدي ــع الحظــر هــو مــن األجن ــه »رغــم أن الســعي لرف ــى أن ــة عل وشــدد رئيــس الجمهوري

ــم ترهــن بالمفاوضــات”. ــده ل وتحيي
واكــد الرئيــس آيــة اهلل رئيســي فــي تغريــدة علــى تويتــر: »رغــم أن الســعي لرفــع الحظــر هــو أجنــدة جــادة للحكومــة ، لكــن فــي الحكومــة الجديــدة ، لــم يتــم 

رهــن جهــود احبــاط الحظــر وتحييــده بالمفاوضــات. “
وتابع: »اليوم في نفس ظروف الحظر ان مبيعاتنا من النفط زادت بدرجة أنه لم يعد لدينا قلق من عودة العائدات الناجمة عن ذلك إلى البالد”.

كما اكد رئيس الجمهورية بان »مسؤوليتنا هي تطبيق العدالة في جميع المجاالت«، الفتا الى ان هدف الحكومة هو كسب رضى وثقة الشعب.
وقــال آيــة اهلل رئيســي فــي تصريحــه الخميــس خــالل اجتمــاع المجلــس االداري بمحافظــة هرمــزكان جنــوب ايــران: ان مســؤوليتنا هــي تطبيــق العدالــة فــي 

جميــع المجــاالت.
واضــاف: ان المهــم بالنســبة لنــا فــي الحكومــة هــو كســب رضــى الشــعب بعــد كســب رضــى البــاري تعالــى. الرصيــد االجتماعــي للدولــة هــو وثيقــة عامة الشــعب 

الــذي ال ينبغــي ان يشــعر بعــدم الرضــى ويتكبــد االضرار ويجب ان يرى تطبيق العدالــة عمليا على ارض الواقع.     
وقــال رئيــس الجمهوريــة: انــه تــم اقتــراح انشــاء صنــدوق للتنميــة بالمحافظــة فــي مشــروع الموازنــة للعــام القــادم )العــام االيرانــي القــادم يبــدا فــي 21 اذار/مــارس( 

حيــث يمكــن ايــداع الكثيــر مــن العوائــد فيــه لالســتفادة منهــا فــي اكمــال المشــاريع غيــر المكتملــة وتوفيــر فــرص العمــل واالنتاج.  
واضــاف: ان الســياحة تعــد احــد المجــاالت المتاحــة فــي محافظــة هرمــزكان والتــي ينبغــي تفعيلهــا اذ فيهــا الكثيــر مــن نقــاط الجــذب الســياحي والكثيــر مــن 

البنيــة التحتيــة التــي يمكــن تطويرهــا ايضــا.
وقال رئيس الجمهورية: ان هذا االمر يمكنه توفير المزيد من فرص العمل وتحقيق عوائد جيدة للمحافظة.

وتابــع الرئيــس آيــة اهلل رئيســي: انــه وفــق االحصائيــات المتوفــرة فقــد شــهدت صــادرات البــالد مــن الســلع غيــر النفطيــة خــالل االشــهر االخيــرة زيــادة بنســبة 
40 بالمائــة  كمــا نصــل االن فــي مجــال صــادرات الســلع النفطيــة الــى مســتوى ملحــوظ.

وقــال: ليســت لنــا االن المشــاكل الماضيــة فــي مجــال الصــادرات، اذ ان اســواق المنطقــة جيــدة ويجــري االعــالن عــن االســتعداد لشــراء الســلع االيرانيــة فــي 
العالــم.

هذا وافتتح رئيس الجمهورية المرحلة األولى من مصفاة »باساركاد« لتكرير النفط الخام الثقيل في جزيرة قشم بالخليج الفارسي.
والــى جانــب ارتفــاع انتــاج وتصديــر البــالد مــن مــادة القــار )االســفلت( ، فــان المرحلــة األولــى مــن المصفــاة ســتكون قــادرة علــى تكريــر 35 ألــف برميــل مــن النفــط 

وتحويلهــا مــن النفــط الثقيــل الــى المنتجــات النفطيــة الخفيفــة.
كمــا أن المرحلــة الثانيــة مــن المصفــاة ســتكون قــادرة أيضــا علــى تكريــر 35 ألــف برميــل مــن النفــط الثقيــل، وبذلــك فــان المصفــاة ســتكون قــادرة علــى تكريــر 

70 ألــف برميــل نفــط يوميــا مــع افتتــاح المرحلــة الثانيــة منهــا.
وتبلــغ تكلفــة انشــاء المصفــاة 135 مليــون دوالر، إال أن مــا يميــز هــذه المصفــاة انهــا اعتمــدت علــى الكفــاءات والخبــرات االيرانيــة فــي بنائهــا ولــم تشــارك أيــة 

شــركة أجنبيــة فــي عمليــات االنشــاء.
ومع تدشين المرحلة األولى، فان مصفاة »باساركارد« ستكون سنويا قادرة على انتاج 935 طنا من القار و 6 ماليين و500 ألف برميل من النفط الخفيف.

قائد الجو فضاء لحرس..تتمة
 بالوقــود الســائل والمحــركان الثانــي والثالــث يعمــالن بالوقــود الصلــب. اليــوم نملــك نحــو 68 طنــا مــن الوقــود المركــب حيــث توفــرت امكانيــة ان نضــع الكثيــر 

مــن االقمــار الصناعيــة فــي المــدار حــول االرض بمحــركات زهيــدة.
واكــد بــان قــدرات ايــران اليــوم هــي بحيــث لــو كانــت متوفــرة فــي بدايــة الحــرب التــي فرضهــا صــدام )1980-1988( لكنــا قــد انهينــا الحــرب فــي غضــون 8 ايــام بــدال 
عــن 8 اعــوام واضــاف: لقــد بلغنــا اليــوم مســتوى بحيــث يقــول قائــد قــوات »ســنتكام« )القــوات االميركيــة بالمنطقــة( »لقــد فرضــا عقوبــات اقتصاديــة مشــلة علــى ايــران 
اال انهــا وفــي هــذه الظــروف صنعــت صاروخــا باليســتيا مــن الدرجــة االولــى وتصنــع الطائــرات المســيرة التــي تخلــق التحــدي للتفــوق الجــوي االميركــي«. انهــم يصفــون 

قــدرات ايــران الصاروخيــة بانهــا رهيبــة ويعتبــرون الهجــوم الصاروخــي علــى قاعــدة »عيــن االســد« شــاهدا علــى ذلــك. هــذه القضيــة تشــير الــى عجزهــم امــام ايــران.
ــران خــالل الحــرب العالميــة االولــى ادت الــى مــوت نحــو 8 مالييــن  ــى اي ــا عل وفــي جانــب اخــر مــن حديثــه اشــار الــى ان المجاعــة التــي فرضتهــا بريطاني
شــخص واعتبــر هــذا االمــر هولوكوســتا حقيقيــا »ولالســف ال نطالبهــم بذلــك ومازالــت بريطانيــا منهمكــة فــي ممارســة اعمالهــا الخبيثــة ولالســف ان جــزءا ملحوظــا 

مــن ارض بالدنــا اقتطعــت فــي عهــد مــا قبــل انتصــار الثــورة اال ان االوضــاع اليــوم مختلفــة”.  

اللواء سالمي: الشهيد سليماني..تتمة
 تواجــده بشــكل مباشــر فــي ســوح الجهــاد مــن البدايــة حتــى النهايــة . هــذه نقطــة مهمــة. ومــن هنــا ، كان أحــد القــادة العســكريين األكثــر خبــرة ومعرفــة فــي 

العالــم ، وقــد كان فريــدا علــى مــر التاريــخ .
وأوضــح أن المجــاالت التــي شــارك فيهــا كانــت وطنيــة ومحليــة وإقليميــة وعالميــة. أي أن درجــات ســلم شــخصية الحــاج قاســم الجهاديــة هــذه ، أو الدرجــات 

التــي صعــد منهــا الحــاج قاســم وتســنمها ، غطــت كل هــذه المســتويات بشــكل مســتمر. 
واشــار الــى أن: بــدأ نجــم الحــاج قاســم يصطــع علــى صعيــد االمــة االســالمية بعــد ان دخــل ســاحة الحــركات . أي أنــه وجــد كل مــا يصبــوا اليــه علــى صعيــد 
الجهــاد وحــب الشــهادة والخدمــة لرفــع رايــة االســالم فــي جغرافيــا العالــم االســالمي. فــي ذلــك الوقــت ، كنــت حينهــا مســاعد قائــد حــرس الثــورة االســالمية لشــؤون 
العمليــات ، وســافرت كثيــرًا مــع الحــاج قاســم إلــى أجــزاء مختلفــة مــن العالــم وبســبب العالقــة الوثيقــة والشــخصية التــي كانــت تربطنــا ببعضنــا البعــض ، أحببتــه 

وأحبنــي.
ــة  ــان ، وبمســاعدة الســيد حســن نصــراهلل والحماســة الجهادي ــي لبن ــه. فف ــا قدم ــة تطاه ــي كل منطق ــورة االســالمية ف ــال: قاســم كان يشــكل حرســا للث وق
للمجاهديــن اللبنانييــن ، اتخــذ حــزب اهلل القــوي شــكاًل جديــدًا يومــا بعــد يــوم ، وارتفعــت مكانتــه ورايتــه يومًــا بعــد يــوم ، ووصلــت قوتــه إلــى هــذا الحــد. لدرجــة أنهــا 
أصبحــت قــوة مؤثــرة فــي جميــع المعــادالت السياســية واألمنيــة لمنطقــة الشــرق االوســط   ، الــى درجــة اجبــر الكيــان الصهيونــي علــى الهــروب مــن جنــوب لبنــان فــي 
عــام 2000 وهزيمــة الجيــش الصهيونــي فــي حــرب تمــوز وتكبيــده هزيمــة ثقيلــة ومذلــة جــدا وال تطــاق ال يمكــن تداركهــا بالنســبة للصهاينــة . فلــم يكــن هــذا تاريخًــا 

وحدًثــا تاريخيًــا ، بــل كان تيــارا تــم ايجــاده وأظهــر الهيمنــة الروحيــة للمقاومــة.
وفيمــا يتلعــق بالســاحة الفلســطينية اشــار قائــال: أدرك الفلســطينيون أنــه يمكــن هزيمــة إســرائيل. وواصــل الحــاج قاســم نشــاطه وســلح فلســطين فــي ذروة 
الحصــار. أي انــه حيــث كان يســتحيل نظريــًا تهريــب رصاصــة ، تمكــن الفلســطينيون مــن امتــالك الصواريــخ والقذائــف الصاروخيــة. فأولئــك الذيــن كانــوا يحاربــون 
بالحجــارة ، تــم تجهيزهــم باألســلحة بمــرور الوقــت. وهــذا هــو دور قاســم علــى صعيــد األمــة اإلســالمية الــذي اشــار اليــه قائــد الثــورة االســالمية . وفــي ظــل جهــاد 
الحــاج قاســم ، تحولــت فلســطين تحمــل هويــة المقاومــة واالقتــدار وبرهنــت معركــة ســيف القــدس ، الحــرب األخيــرة بيــن الفلســطينيين والصهاينــة ، ظهــور فلســطين 

جديــدة. مــن أيــن أتــت هــذه القــوة؟ كان الحــاج قاســم هــو الــذي لعــب دورًا فــي تحويــل روح الجهــاد عنــد الفلســطينيين إلــى هيــكل قــوة.
وتســاءل، لكــن لمــاذا لعــب الحــاج قاســم مثــل هــذا الــدور؟ ألن الحــاج قاســم اعتبــر العالــم اإلســالمي كلــه ركاب ســفينة واحــدة. أي أنــه كان يعتقــد أن العالــم 
اإلســالمي هويتــة موحــدة وأن مصيــر المســلمين مترابــط ومتشــابك. لــم يكــن قاســم يفكــر انــه ينبغــي التضحيــة بمــكان مــن اجــل مــكان اخــر . كان تصــوره أنــه 
عندمــا ترتبــط هــذه الجبهــات ببعضهــا البعــض ، ال يســتطيع العــدو هزيمــة أحــد ، وإذا انفصلــت هــذه الجبهــات ، فــإن العــدو ســيهزم الجميــع. وهكــذا كان قاســم همــزة 

الوصــل بيــن كل جبهــات العالــم اإلســالمي ، وبنــى الجيــوش والفيالــق والقــوات المســلحة فــي كل مــكان.
وشــدد علــى أن جميــع المناطــق التــي كان لــدى الجنــرال ســليماني مهمــة ويقــدم الدعــم فيهــا ، كان لــدى األمريكيين اســتراتيجية هنــاك، وكانت اســتراتيجيتهم 

آيلــة الــى الهزيمــة والفشــل ، وعندمــا تفشــل اســتراتيجية قــوة عالميــة ، فــإن المهمــة التــي تقــوم بهــا تاخــذ بعــدا عالميــا ولهــذا الســبب عمــل قاســم بشــكل عالمي .
وعــن ســمات شــخصية الحــاج قاســم التــي التعــرف الكلــل. كمــا أشــار قائــد الثــورة إلــى هــذه المســألة. قــال اللــواء ســالمي: ان ابــداع قاســم كان فــي أنــه يعمــل 
علــى صنــع القــوة أثنــاء الحــرب. أي هنــاك حــرب والعــدو متواجــد علــى األرض ، وهنــا يجــب بنــاء القــوات المســلحة وصنــع القــوة وهــذا يتطلــب الكثيــر مــن الجهــد. فــي 
الواقــع ، بينمــا ينتشــر العــدو فــي كل مــكان ويشــعر أنــه يتخــذ الخطــوات األخيــرة لحســم المعركــة، يجــب عليــك فجــأة تغييــر المشــهد وبنــاء الثقــة بالنفــس وبنــاء 
هيــكل قــوي حتــى تتمكــن مــن قلــب المشــهد. لــم يكــن هــذا مجــرد مشــهد ، فقــد تــم تنشــيط كل المياديــن )لبنــان ، ســوريا ، العــراق ، اليمــن ، إلــخ( فــي نفــس الوقــت. 

مــن الصعــب حًقــا إدارة كل هــذه الســاحات معًــا! كان الحــاج قاســم يعمــل ليــل نهــار وكان يهاجــر باســتمرار مــن أرض إلــى أخــرى.
ورد علــى ســؤال، مالــذي يجعــل الشــهيد ســليماني اليــوم أخطــر علــى العــدو ومــا الــذي جعلــه يحقــق تلــك النجاحــات؟ بالقــول: قاســم ، عندمــا كان علــى قيــد 
الحيــاة ، كنــا نعــرف الجنــرال ســليماني ؛ ولكــن بعــد استشــهاده يتحــدث الجميــع االن عــن االنتقــام. حســنًا ، لقــد أصبــح األمــر أكثــر خطــورة. اآلن ، أصبــح االنتقــام 
اســتراتيجية وأمنيــة ومبــدا ونقطــة انطــالق. فــي األســاس ، ازداد ميــل الشــباب إلــى الجهــاد بعــد استشــهاد قاســم. هــذا يشــكل خطــرا علــى العــدو. فنحــن عندمــا ال 

نخــاف مــن المــوت نصبــح خطيريــن اكثــر.
وقــال: ســر نجــاح الحــاج قاســم أنــه اعتبــر نفســه فــي الميــدان بانــه جنــدي الواليــة . فنجاحــات الحــاج قاســم قبــل استشــهاده وتكريمــه بعــد استشــهاده كانــت 
نتيجــة طاعتــه للولــي الفقيــه . إذا أردت أن أقــول بكلمــة واحــدة عــن كيــف ينبغــي أن يكــون مســؤولونا مثــل الحــاج قاســم وكيــف انهــم يطيعيــون الولــي الفقيــه ، 

فعليهــم أن يفعلــوا مــا يقولــه قائــد الثــورة. فبالتاكيــد أن كل منهــم ســيجد مصيــر الحــاج قاســم. هــذا هــو الســر.

الفروف: زيارة..تتمة
وقال وزير الخارجية الروسي: »في اجتماع إيران وروسيا، سيتم استعراض ومناقشة جميع قضايا نظام العالقات اإليرانية الروسية”.

ولفــت الــى أن إيــران وروســيا لديهمــا العديــد مــن المشــاريع المشــتركة، مضيفــا أن البلديــن يعمــالن علــى هــذه المشــاريع، كمــا أن اللجنــة المشــتركة للتعــاون 
االقتصــادي بيــن إيــران وروســيا تعمــل علــى اتخــاذ إجــراءات فــي هــذا الصــدد.

وتابع: »ال شك، ان من بين القضايا الدولية، ستطرح قضايا مثل اإلتفاق النووي وأمن الخليج الفارسي في اجتماع رئيسي إيران وروسيا”.
كما أعلن وزير الخارجية الروسي عن سعي روسيا إلى عقد مؤتمر إيراني-عربي ستشمل أجندته القضايا اإلقليمية األكثر إلحاحا.

ردا علــى ســؤال مــن مراســل RT Arabic حــول نتائــج عمــل الدبلوماســية الروســية فــي عــام 2021، عــن معارضــة موســكو لمحــاوالت الغــرب فــرض شــروط 
 إضافيــة الســتئناف االتفــاق النــووي مــع إيــران، تشــمل خاصــة فــرض قيــود علــى برنامــج طهــران الصاروخــي وتخــص ســلوك الجمهوريــة اإلســالمية فــي المنطقــة.

وتابــع: »عارضنــا هــذا بشــدة، ولــو ســاد هــذا النهــج فــإن ذلــك لــم يكــن عــادال، ألن الحديــث دار عــن االســتئناف الكامــل لخطــة العمــل الشــاملة المشــتركة التــي صــادق 

عليهــا مجلــس األمــن الدولــي بنســختها األصلية بعــد انســحاب إدارة )الرئيــس األمريكــي الســابق دونالــد( ترامــب منهــا”.
وأشــار الفــروف  إلــى أن القــوى الدوليــة تمكنــت فــي نهايــة المطــاف مــن االتفــاق علــى اتبــاع هــذا النهــج الــذي دعمتــه روســيا، مضيفــا: »أمــا بخصــوص البرنامــج 

الصاروخي والســلوك في المنطقــة، فيقضــي موقفنــا بأن هنــاك الكثيــر مــن الشــكاوى لدى جميــع دول المنطقــة وخارجهــا إزاء بعضهــا البعــض”.
وتابع: »تقع هناك دول لكل منها مصالح خارج حدودها وتأثير حقيقي على األحداث في سوريا وليبيا وجيبوتي واليمن بطبيعة الحال”.

وأكــد الفــروف أن روســيا لــم تتوقــف أبــدا عــن العمــل علــى تطبيــق مفهومهــا الخاص باألمــن الجماعي فــي منطقة الخليــج الفارســي، الفتــا إلــى أن موســكو 
وطهــران، خــالل التفــاوض علــى اســتئناف االتفــاق النــووي، أقرتــا بوجود طيــف أوســع مــن القضايا تســتدعي قلــق األطــراف اإلقليميــة وزمالءهــا خــارج المنطقــة.

وقــال: »دعونــا نناقــش كل هــذه القضايــا ضمــن إطــار عقــد مؤتمــر بخصــوص األمــن فــي الخليــج الفارســي وأوســع.. يجــب أن يكــون نطاقــه أوســع اآلن علــى 
ــا البعــض”. ــراق ألن كل هــذه األمــور مرتبطــة ببعضه األرجــح ويشــمل ملفات مثل اليمــن والع

ورجــح وزيــر الخارجيــة الروســي أن مثــل هــذا المؤتمــر ســيجمع اإليرانيين والعــرب، ولــن تكــون إيــران بحــد ذاتهــا موضــع نقــاش خاللــه، بــل ســيطرح كل طــرف 
علــى الطاولــة مباعــث القلــق الخاصــة بــه، منهــا الصواريــخ التــي ال تملكهــا إيــران وحدها بــل وتطورهــا دول عربيــة أيضا، باإلضافــة إلــى مباعــث القلــق المتعلقــة بســوريا 

واليمــن والعــراق وغيرهــا مــن النزاعــات اإلقليميــة.
ــا جديــدا بحضــور خبــراء مــن الــدول التــي مــن المحتمــل أن تشــارك فــي مثــل  ولفــت الفــروف إلــى أن روســيا عقــدت فــي الخريــف الماضــي مؤتمــرا علمي

هــذا المؤتمــر.
وتابــع: »اآلن العمــل جــار علــى اســتكمال اســتئناف خطــة العمــل المشــتركة الشــاملة، وال يســهم فيــروس كورونــا فــي إنجــاح هــذه الجهــود أيضــا، لكــن هــذا 

المؤتمــر ال يــزال ضمــن أولوياتنــا ونــدرك أن هــذه المبــادرة ال يمكــن تجاهلهــا”.

وزيرالخارجية اليمني..تتمة
والفيلــم يعــود لعــام 2009 وهــو وثائقــي مــن إخــراج صانــع األفــالم الوثائقيــة األميركــي كريســتيان فراغــا، واســتخدام فيلــم تســجيلي التقطــه المــالزم أول مايــك 

ســكوتي مــن فرقــة مشــاة البحريــة األميركيــة برافــو ، الفرقــة الرابعــة مــن المارينــز. يستكشــف الفيلــم حملــة المارينــز إلــى بغــداد أثنــاء غــزو العــراق عــام 2003.
مــن جانــب آخــر، قــال وزيــر الخارجيــة اليمنــي إن الســعودية تبحــث عــن مبــرر للعــدوان، لكــن مــا نــوّد قولــه أنهــم لــن يهزمــوا اليمنييــن بعدوانهــم، والمطلــوب 

هــو الحــوار بلغــة الســالم.
وأكد شرف أن القتل والتدمير ليس األسلوب الصحيح، وأن ما حصل في اليمن يستدعي من العقالء أن يجلسوا ويراعوا مصلحة البلد.

وأضاف: نحن نقاتل من أجل شعبنا وال نريد شيًئا من السعودية بل هي من تريد الهيمنة مع بلدنا.
وطالــب الوزيــر اليمنــي دول التحالــف علــى اليمــن أن توقــف دعمهــا للمليشــيات والجماعــات المســلحة الخارجــة عــن القانــون، مؤكــدًا أن هــذه الجماعــات 

ســتعكر أي خطــوات نحــو الســالم.
وأعــرب شــرف عــن اســتيائه مــن الموقــف الدولــي، مؤكــدًا أن كل دولــة تبحــث عــن مصلحتهــا، ولذلــك فــكل الــدول صامتــة، وســاكتة، ألن مصالحهــا مرتبطــة 

بالــدول المعتديــة وبالــذات الســعودية، مشــيرًا إلــى أنهــم فــي وزارة الخارجيــة علــى تواصــل مــع كل الــدول، ويتــم امدادهــا بــكل المعلومــات.
وفــي ختــام حديثــه، قــال وزيــر الخارجيــة اليمنــي: نحــن فــي صنعــاء نتكلــم عــن أمــور تخــص بالدنــا وشــعبنا، كمــا إننــا ننظــر الــى فتــرة مــا بعــد العــدوان، ومــاذا 

ســيقول أبنــاء شــعبنا عنــا.
ــد الســالم ويريــد أن يعيــش بســالم  ــا رســالته للعالــم بــأن اليمــن بل ــة، موجهً ــد حــر ومســتقل وفيــه عدال ــاء اليمــن أن يعيشــوا فــي بل وأردف: مــن حــق أبن

مــع االخريــن.
ــون مــن االســتفادة مــن  ــا قريب ــوم، مؤكــدًا انن ــورة وحتــى الي ــذ الث ــة اإلســالمية من ــه الجمهوري ــا مــرت ب ــة وم ــة االيراني ــون بالتجرب ــاًل: نحــن معجب ــع قائ وتاب

ــك. ــى ذل ــة وســنصل إل ــة اإليراني التجرب

ارتفاع مرعب لمعدل..تتمة
ــع  ــالد، نتيجــة القم ــي الب ــة ف ــات الصحفي ــة للحري ــن االنتكاســة المتواصل ــة م ــرات الدولي ــي تجاهــل التحذي ــدو أن النظــام الســعودي مســتمر ف ــا يب ــى م وعل

ــن. ــاب والصحفيي ــق الكت ــذي يالح ــل ال المتواص
وحــول واقــع حريــة الصحافــة فــي الســعودية، فــإن المملكــة صنفــت مؤخــرا بالمرتبــة الثامنــة عالميــا فــي اعتقــال الصحافييــن والصحافيــات، فــي ظــل احتجازهــا 

14 منهــم.
وتعــد المملكــة مــن الــدول الخمــس التــي تســجل أعلــى عــدد صحافييــن معتقليــن حتــى األول مــن ديســمبر العــام الماضــي، حيــث اعتقلــت 31 صحافيًــا منــذ 

بــدء حمــالت االعتقــاالت التعســفية فــي المملكــة.
وحملــت منظمــات حقوقيــة دوليــة الســلطة الســعودية المســؤولية الكاملــة تجــاه مــا يحصــل مــن انتهــاكات بشــعة ضــد الحقــوق والحريــات، وســط وجــود ضــرورة 

ملحــة إلنهــاء القمــع والتنكيــل بحــق أبنــاء المملكــة.

»رايتس ووتش«: ال تحسن..تتمة
 منعــت جميــع وســائل اإلعــالم المســتقّلة مــن العمــل فــي البــالد وحَّلــت جميــع جماعــات المعارضــة، ولــم تحاسُــب المســؤولين عــن التعذيــب وســوء المعاملــة، 

كمــا أّن آليــات الرقابــة ليســت مســتقّلة عــن الحكومــة.
وأشــارت إلــى وفــاة ثالثــة معتقليــن فــي السّــجون البحرينيّــة فــي العــام »2021«، بعــد تعرّضهــم لإلهمــال الطبّــي، حيــث ال تــزال ظــروف الصحّــة والنظافــة فــي 

ســجون البحريــن المكتّظــة بالغــة الخطــورة، مــا أدّى إلــى تفشّــي »فيــروس كورونــا كوفيــد 19«المســتجد بشــكٍل كبيــر – بحســب تعبيرهــا.
وأّكــدت أّن الســلطات اســتخدمت أســاليب القمــع والعنــف ضــدّ المعتقليــن، أثنــاء فــضّ اعتصــاٍم ســلميّ فــي »ســجن جــوّ المركــزي«، كمــا اســتدعت أشــخاصًا 

الســتجوابهم واعتقالهــم، بعــد أن دعَــوا علنًــا إلــى إطــالق ســراح أقاربهــم المحتجزيــن – علــى حــدّ وصفهــا.
ولفتــت إلــى وجــود 26 شــخصًا ينتظــرون تنفيــذ حكــم اإلعــدام، وجميعهــم يواجهــون خطــر اإلعــدام الوشــيك، بعــد أن أقدمــت السّــلطات علــى إعــدام ســتّة 

أشــخاٍص منــذ أن أنهــت تجميــد عقوبــة اإلعــدام فــي »2017«، وآخرهــا حصلــت فــي »2019«.
ــة لألمــم المتّحــدة، بمــا يشــمل المقــرّر الخــاص المعنــي  ــات الخاصّ وأّكــدت اســتمرار البحريــن فــي منــع دخــول المراقبيــن الحقوقييــن المســتقّلين واآلليّ
بالتعذيــب، وتجاهــل البحريــن لطلبَــي زيــارة مــن المقــرّر األممــيّ الخــاص المعنــي بالمدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان، ُأرسِــال فــي »2012 و2015«، وأيضًــا لطلبــات زيــارة 

فــي السّــنوات األخيــرة، مــن قبــل المقرّريــن األمميّيــن الخاصّيــن المعنييــن بالتعذيــب وحريّــة التعبيــر وحريّــة التجمّــع.
وذكــرت المنّظمــة التقاريــر الصّــادرة عــن منّظمــات دوليّــة، أفــادت بــأّن البحريــن يُعتقــد أنّهــا مــن عمــالء برمجيّــة التجسّــس »بيغاســوس«، التابعــة لمجموعــة 

»NSO« الصهيونيّــة، وقــد اختُِرقــت أجهــزة هواتف تســعة نشــطاء.
وأضافــت أّن »13« معارضًــا بــارزًا يقضــون فتــرات ســجن طويلــة منــذ اعتقالهــم فــي »2011«، لدورهــم فــي مظاهــرات مؤيّــدة للديمقراطيّــة، مــن بينهــم الحقوقــيّ 

البــارز »عبــد الهــادي الخواجــة«، والقيــادي المعــارض »حســن مشــيمع«، واالكاديمــيّ »عبــد الجليــل السّــنكيس«، المُضــرب عــن الّطعــام منــذ يوليــو/ تمــوز الماضــي.
وأّكــدت غيــاب حقــوق األطفــال، إذ ضربــت الشّــرطة األطفــال المعتقليــن فــي قضايــا تتعّلــق باالحتجــاج فــي مطلــع فبرايــر/ شــباط 2021، وهدّدتهــم باالغتصــاب 
والصّعــق بالكهربــاء، كمــا لــم تنّفــذ البحريــن توصيــة »لجنــة األمــم المتّحــدة لحقــوق الّطفــل لعــام »2019«، المتعّلقــة بفــرض حظــر صريــح علــى اســتخدام العقوبــة 

البدنيّــة فــي جميــع األوســاط.
ــة، مــا يجعــل معظمهــم  ــرة بــدون الجنســيّة البحرينيّ ــنوات األخي ــلطات جنســيّتهم فــي السّ ــي »300« شــخص، ســحبت السّ ــزال حوال ــه ال ي ونوّهــت بأنّ

ــر. عديمــي الجنســيّة – بحســب التقري

مواصلة المفاوضات..تتمة
واستمرت المفاوضات صباح امس الجمعة على مستويين: رؤساء الوفود، والخبراء.

ووصــل كبيــر المفاوضيــن اإليرانييــن، علــي باقــري كنــي إلــى فنــدق كوبــورغ بالعاصمــة النمســاوية فيينــا لمواصلــة المشــاورات الدبلوماســية المكثفــة مــع كبــار 
المفاوضيــن مــن بعــض الــدول المشــاركة فــي المحادثــات.

وبحسب الجدول المعلن، سيلتقي باقري مع منسق اللجنة المشتركة، إنريكي مورا، ومن ثم يلتقي بممثلي الدول األوروبية الثالث.
وفــي الوقــت نفســه، بــدأت اجتماعــات الخبــراء صبــاح امــس فــي إطــار االجتماعــات الثنائيــة والمتعــددة األطــراف ومــا زالــت مســتمرة. تعقــد هــذه االجتماعــات 

لمناقشــة مختلــف القضايــا.
كمــا التقــى باقــري يــوم الخميــس مــع إنريكــي مــورا، وممثلــي الــدول األوروبيــة الثــالث، وكبيــر المفاوضيــن الــروس، ميخائيــل أوليانــوف فــي اطــار اجتماعاتــه 

الثنائيــة والمتعــددة األطــراف.
يذكــر، ان الجولــة الثامنــة مــن مفاوضــات الغــاء الحظــر، بــدات منــذ االثنيــن )27 ديســمبر 2021( فــي فيينــا وهــي تواصــل المضــي قدمــا، حيــث تركــزت المباحثــات 

خــالل االيــام االخيــرة علــى محــوري »التحقــق« و«الحصــول علــى ضمانــات« بشــأن الغــاء الحظــر.

ايران والصين تبحثان..تتمة
ولــدى وصولــه مطــار ووشــي صبــاح يــوم الجمعــة، قــال وزيــر الخارجيــة االيرانــي: أن الهــدف مــن الزيــارة هــو مناقشــة العالقــات السياســية الثنائيــة مــع 

المســؤولين الصينييــن ، فضــال عــن تنفيــذ االتفاقيــات بيــن الجمهوريــة اإلســالمية االيرانيــة والصيــن بشــأن التعــاون االقتصــادي.
خارجيــة  وزيــرا  وكان  االيرانــي.  الخارجيــة  وزيــر  منصــب  توليــه  منــذ  للصيــن  اللهيــان  عبــداهلل  أميــر  بهــا  يقــوم  زيــارة  أول  هــذه  وتعــد 
دوشــنبه. الطاجيكيــة  العاصمــة  فــي  للتعــاون  شــانغهاي  منظمــة  قمــة  هامــش  علــى  الماضــي  ســبتمبر/أيلول  فــي  التقيــا  قــد   البلديــن 

كما أجرى أمير عبداللهيان ووانغ يي عدة محادثات هاتفية ولقاء عبر الفضاء االفتراضي حول العالقات الثنائية والتطورات اإلقليمية والدولية.

تسجيل 2539  إصابة..تتمة
وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 285 مصابا الى المستشفيات لتلقي العالج.

واضافت: ان 1409 أشخاص من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.
ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 6 ماليين و 60 ألفا و 680 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية اآلن.

واشار التقرير الى تسجيل 24 وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خالل الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 132.26 حالة وفاة.
وتلقــى حتــى اآلن 60 مليونــا و 269 ألفــا و 896 شــخصا الجرعــة األولــى مــن لقــاح كورونــا فيمــا تلقــى 53 مليونــا و 18 ألفــا و 325 شــخصا الجرعــة الثانيــة، وتلقــى 

11 مليونــا و 974 ألفــا الجرعــة الثالثــة، ليبلــغ العــدد اإلجمالــي للقاحــات 125 مليونــا و 262 ألفــا و 221 جرعــة.
واوضحت الوزارة بانه تم لغاية اآلن اجراء 43 مليونا و 245 ألفا و 362 إختبارا للكشف عن االصابة بالفيروس.

السبت 12 جمادي الثاني 1443 هـ ق 25 دي 1400 هـ ش، 15 كانون الثاني 2022م العدد )10860( السنة الثانية واالربعون


