
أخــرى موجهــة ضــد روســيا والصيــن.
أيلــول/   16 فــي  واشــنطن،  وأعلنــت 
ــي  ــف أمن ــكيل تحال ــي، تش ــبتمبر الماض س
المحيطيــن  منطقتــي  فــي  اســتراتيجي 
ــات  ــن الوالي ــمّ كاًل م ــادئ، يض ــدي واله الهن
وأســتراليا.   وبريطانيــا  األميركيــة  المتحــدة 
ســتكون  التحالــف  لهــذا  األولــى  والثمــرة 
مــن  أســطول  علــى  أســتراليا  حصــول 
النــووي. بالدفــع  تعمــل  التــي  الغواصــات 

االعالم الصهيوني: أزمة على وشك الحدوث بين الكيان 
الصهيوني وكوريا الجنوبية 

القــدس المحتلــة – وكاالت : أفــادت القنــاة 12 »االســرائيلية » أن أزمــة بيــن الكيــان الصهيونــي وكوريــا 
الجنوبيــة علــى وشــك الحــدوث بســبب معارضــة وزارة الحــرب االســرائيلية صفقــة أمنيــة تخطــط ســيول 

البرامهــا مــع دولــة ثالثــة.
ــرة بســريّة، لكــن ُكشــف  ــي األســابيع االخي ــة تجــري ف ــدور حــول قضي ــث ي ــاة أن الحدي وذكــرت القن
الماضيــة  الليلــة  عنهــا 

األولــى. للمــرة 
هــي  األزمــة  خلفيــة 
الشــراكة بيــن »اســرائيل« 
فــي  الجنوبيــة  وكوريــا 
أنظمــة  تطويــر  مجــال 
أســلحة متطــورة؛ مرّكبــات 
يتــم  وســرّية  خاصــة 
األراضــي  فــي  انتاجهــا 
المحتلــة، ويتــمّ إدخالهــا 
الــى األنظمــة فــي كوريــا 
ــا  ــل بيعه ــع »اســرائيل« قب ــة م ــا المصادق ــى كوري ــن، يجــب عل ــن الجانبيْ ــاق بي ــة. بموجــب االتف الجنوبي

معاديــة. أيــدٍ  الــى  الســرية  التكنولوجيــا  تصــل  أن  يخشــى  والعــدو  زبائنهــا،  الــى  األنظمــة 
بحســب القنــاة 12، الكوريــون حاليًــا أمــام صفقــة ضخمــة مــع دولــة ثالثــة، وطلبــوا موافقــة خاصــة ترفــض 

وزارة الحــرب االســرائيلية تقديمهــا. 

غــزة – وكاالت : شــرع 
الجهــاد  حركــة  أســرى 
اإلســالمي فــي فلســطين  
إضرابهــم  فــي  امــس 
المفتــوح عــن الطعــام، فــي 
باقــي  ستشــمل  خطــوة 
الســجون  فــي  األســرى 

فيمــا بعــد.
ممثــل  وأوضــح 
ــة  ــي لجن ــاد ف ــة الجه حرك
األســرى للقــوى الوطنيــة 

يأتــي  اإلضــراب  أن  مزهــر،  ياســر  واإلســالمية 
كخطــوة احتجاجيــة علــى الهجمــة الشرســة التــي 
يتعــرض لهــا األســرى فــي ســجون االحتــالل، وضــد 

عقابيــة. إجــراءات  مــن  لــه  يتعرضــون  مــا 

ــاد مزهــر، أن األســرى يرفضــون اإلجــراءات  وأف
التعســفية التــي يتعرضــون لهــا والتــي فرضتهــا 
عليهــم إدارة الســجون بعــد أن تمكــن ســتة أســرى 
مــن ســجن جلبــوع مــن انتــزاع حريتهــم عبــر نفــق 

الشــهر الماضــي.

ــس  موســكو – وكاالت : وصــف ســكرتير مجل
إنشــاء  باتروشــيف  نيكــوالي  الروســي  األمــن 
مغامــرة  بأنــه  »أوكــوس«  العســكري  التحالــف 
أميركيــة تقــوّض أســس االســتقرار فــي آســيا.

ــاع الـــ17  ــاح االجتم ــي افتت ــيف ف ــال باتروش وق
ــدان  ــي بل ــن واالســتخبارات ف ــزة األم لرؤســاء أجه
تنفيــذ  أجــل  »مــن  المســتقلة:  الــدول  رابطــة 
المغامــرة التاليــة للبيــت األبيــض - أعنــي أوكــوس 
آســيا  فــي  بأكملــه  األمنــي    الهيــكل  يتعــرض   -
ــض  ــم إنشــاء شــروط مســبقة لتقوي للهجــوم، ويت
ســلطة رابطــة دول جنــوب شــرق آســيا واالتحــادات 
فــي  التحديــات  عــن  فضــاًل  األخــرى،  اإلقليميــة 
مجــال الســيطرة علــى انتشــار األســلحة النوويــة«.

الروســي:  األمــن  مجلــس  ســكرتير  وقــال   
الحفــاظ  يائســًا  الغــرب  الطريقــة يحــاول  »بهــذه 
علــى هيمنتــه السياســية والعســكرية واالقتصاديــة 
مراكــز  لتعزيــز  المتزايــد  التوجــه  مواجهــة  فــي 

جديــدة«. عالميــة 
 وفــي رأيــه، تحــاول الــدول الغربيــة وكتلــة 
المشــاكل  عــن  االنتبــاه  تحويــل  »الناتــو« 
الداخليــة فــي محاولــة إلعــادة توجيــه الســخط 
العــام نحــو عــدو خارجــي وهمــي فــي شــخص 
ــد  ــيف: »لق ــدد باتروش ــن، وش ــيا أو الصي روس

ــدًا جــدًا«. ــوا بعي ذهب
وكان باتروشــيف قــد قــال فــي تصريــٍح ســابق  
عســكرية  كتلــة  أصبــح  »أوكــوس«  تحالــف  إّن 

الصين: التدريبات العسكرية قرب تايوان خطوة 
للرد على »االستفزاز«!

ــرب  ــة ق ــات العســكرية الصيني ــن، إن التدريب ــي الصي ــوان ف ــال مكتــب شــؤون تاي ــن – وكاالت : ق بكي
ــا مجــرد خطــوة  ــن وإنه ــن الصي ــرة الرســمي ع ــي تســعى الســتقالل الجزي ــوى الت ــوان تســتهدف الق تاي

ــة الســالم واالســتقرار. لحماي
وأضاف أن التدريبات تستهدف التدخالت التي تقوم بها قوى خارجية.

وكان وزيــر الدفــاع التايوانــي تشــيو كــوو تشــنغ قــد أكــد األســبوع الماضــي أن التوتــرات العســكرية مــع 
الصيــن، التــي تقــول إن تايــوان جــزء ال يتجــزأ منهــا، فــي أســوأ أحوالهــا منــذ أكثــر منــذ 40 عامــا، مضيفــا أن 

الصيــن ســتكون قــادرة علــى القيــام بغــزو »شــامل« للجزيــرة بحلــول عــام 2025.
وفــي حديثــه خــالل إفــادة صحافيــة دوريــة فــي بكيــن، قــال المتحــدث باســم مكتــب شــؤون تايــوان فــي 
الصيــن مــا شــياوجوانغ إن ســبب التوتــرات الحاليــة هــو »تواطــؤ« الحــزب الديمقراطــي التقدمــي الحاكــم 
فــي تايــوان مــع قــوى أجنبيــة - يقصــد بهــا خصوصــًا الواليــات المتحــدة - و»االســتفزازات« المتمثلــة فــي 
ســعي تايــوان لالســتقالل. وأضــاف أن المنــاورات الصينيــة تســتهدف هــذا التواطــؤ واألنشــطة االنفصاليــة، 

إضافــة إلــى حمايــة ســيادة البــالد وســالمتها اإلقليميــة وكذلــك الســالم واالســتقرار فــي مضيــق تايــوان.

قطر: نتواصل مع واشنطن وطالبان إليجاد حلول 
في القضايا العالقة!

الدوحــة – وكاالت : أكــد وزيــر الخارجيــة القطــري، 
»أمــر  الحالــي  الوقــت  فــي  أفغانســتان  تــرك  أن 
خطــأ«، مشــيرا إلــى أن بــالده تتواصــل مــع واشــنطن 

ــة. ــا العالق ــي القضاي ــول ف ــان إليجــاد الحل وطالب
رئيــس  نائــب  عــن  »الجزيــرة«  قنــاة  ونقلــت 
الــوزراء ووزيــر الخارجيــة القطــري »محمــد بــن عبــد 
الرحمــن آل ثانــي«، قولــه إنــه ال يمكــن حــل القضايــا 
فــي  األعمــال  تصريــف  مــع حكومــة  التعامــل  دون 

أفغانســتان.
ــا دور الوســيط المحايــد، ونســعى  ــر: »لعبن واعتب

ــة مســتقرة وجامعــة«. ألن تكــون أفغانســتان دول
وتابــع: »انخرطنــا مــع كل األطيــاف األفغانيــة ونحافــظ علــى عالقــة طيبــة معهــم«، مؤكــدًا ضــرورة »تبنــي 

منهــج التعــاون الدولــي بشــأن أفغانســتان«.
كما وصف عالقة قطر مع واشنطن بـ«المتينة واالستراتيجية والمهمة بالنسبة ألمن المنطقة«. البقية على الصفحة7

قال رسول الله )صلى الله عليه و اله وسلم(:

أنا و علیٌّ ِمن شََجرٍة واحدٍة 
َوالّناُس ِمن أشجاٍر شَّتی

االوقات الشرعية بتوقيت طهران:
أذان الظهر )اليوم(: الساعة الحادية عشرة و51 دقيقة.

أذان المغرب )اليوم(: الساعة الخامسة  و50 دقيقة.
 أذان الفجر )غدًا(: الساعة الرابعة  و46 دقيقة.

شروق الشمس )غدًا(: الساعة السادسة و10 دقائق .

البقية على الصفحة7

الخميس 7 ربيع االول 1443 هـ ق 22 مهر 1400 هـ ش، 14 تشرين االول  2021م العدد )10783( السنة الواحدة واالربعون

على هامش مؤتمر دول عدم االنحياز في بلغراد..

المقداد: سوريا حريصة على مساعدة لبنان لتجاوز ما يمر به من تحديات

بلغــراد – وكاالت : بحــث 
وزيــر الخارجيــة والمغتربيــن 
المقــداد،  فيصــل  الســوري، 
عبــد  اللبنانــي  نظيــره  مــع 
ــا  ــب خــالل لقائهم اهلل بوحبي
دول  مؤتمــر  هامــش  علــى 
بلغــراد،  فــي  االنحيــاز  عــدم 
بيــن  الثنائيــة  العالقــات 
البلديــن فــي المجــاالت كافــة.

وأعــرب المقــداد عــن 
علــى  ســوريا  »حــرص 

رفــاه وتقــدّم األشــقاء اللبنانييــن«، مؤكــدًا »تقديــم 
المســاعدة الممكنــة لتجــاوز الصعوبــات والتحديــات 

التــي مــر بهــا لبنــان خــالل الفتــرة الماضيــة«.
مــن جهتــه، شــكر الوزيــر بوحبيــب »ســوريا علــى مــا 

تقدمــه للبنــان وخاصــة فيمــا يتعلــق بمــوارد الطاقــة«.
المهجريــن  »عــودة  الوزيــران  ناقــش  كمــا 

*مصادر صحفية.. القاهرة تمهّد الجراء أول 
اتصال بين السيسي واألسد!

*الجيش السوري يبدأ تمشيط بلدة صيدا 
ومحيطها بريف درعا الشرقي

ــدى  ــث أب ــم«، حي ــم ودياره ــى وطنه ــوريين إل الس
ــم  ــا وتقدي ــع أبنائه ــب ســوريا بجمي ــداد ترحي المق
لتأميــن عــودة طوعيــة  الالزمــة  التســهيالت  كل 
وكريمــة لهــم، مشــيرًا إلــى أّن »ســوريا أصــدرت 

العــودة«. تلــك  لتســهيل  والقوانيــن  المراســيم 
ــام  ــة بالقي ــات الدولي ــداد »المنظم ــب المق وطال
ــة  ــن الســوريين وعــدم إعاق ــا تجــاه الالجئي بواجبه

ــم األم ســوريا«. ــى وطنه ــم إل عودته
مــن جهتهــا واصلــت وحــدات الجيــش الســوري 
التــي تمــت تســوية أوضــاع  المناطــق  تمشــيط 
المســلحين فيهــا والمطلوبيــن والفاريــن حســب 
االتفــاق الــذي طرحتــه الدولــة حيــث دخلــت صبــاح 
اليــوم بلــدة صيــدا ومحيطهــا وأجــرت تمشــيطا لرفــع 
ــاة المدنييــن. المخلفــات الخطــرة حفاظــًا علــى حي
الجيــش  مــن  وحــدات  أن  ســانا  وكالــة  وذكــرت 

ــل  ــة وكحي ــي النعيم ــدا وقريت ــدة صي مشــطت امــس  بل
إن  المتفجــرة  المخلفــات  لرفــع  الشــرقي  درعــا  بريــف 
وعنــد  إليهــا  المؤديــة  الطرقــات  جانبــي  علــى  وجــدت 
مداخــل األحيــاء والبســاتين حفاظــًا علــى حيــاة المدنييــن 
وإيذانــا بعــودة العمــل فــي المؤسســات الخدميــة بشــكل 
آمــن مــا ينعكــس علــى مســتوى الخدمــات ونوعيتهــا فــي 

تلــك المناطــق.
األســابيع  خــالل  درعــا  محافظــة  وشــهدت 
المســلحين  أوضــاع  تســوية  عمليــات  الماضيــة 
والمطلوبيــن والفاريــن مــن الخدمــة العســكرية فــي 
ــث  ــس حي ــا أم ــددة وكان آخره ــدات متع ــدن وبل م
أنهــت الجهــات المختصــة عمليــة التســوية فــي 
بلــدة صيــدا وقريتــي النعيمــة وكحيــل بريــف درعــا 
الشــرقي حســب االتفــاق الــذي طرحتــه الدولــة.
مصريــة  مصــادر  كشــفت  اخــرى  جهــة  مــن 
خاصــة، عــن ترتيبــات مــن جانــب المســؤولين فــي 
ــن الرئيــس المصــري  القاهــرة لتنســيق اتصــال بي
الســوري  والرئيــس  السيســي«،  الفتــاح  »عبــد 

»بشــار األســد«، خــالل األيــام القليلــة المقبلــة.
ونقــل موقــع »العربــي الجديــد« عــن مصــادر 
مصريــة خاصــة، قولهــا إن االتصــال المرتقــب والــذي 
ســيكون األول مــن نوعــه، يأتــي فــي إطــار خطــط 
مصريــة لتوســيع دور القاهــرة فــي الملــف الســوري، 
خــالل الفتــرة المقبلــة، فــي ظــل محــاوالت مــن 
جانــب مصــر لمجــاراة تركيــا فــي ملفــات المنطقــة.

موسكو: »أوكوس«مغامرة أميركية تقوّض 
أسس االستقرار في آسيا

موســكو – وكاالت : أعلــن الرئيــس الروســي 
ــه مــع رئيــس  ــر بوتيــن فــي مســتهل لقائ فالديمي
الــوزراء األرمينــي نيكــول باشــينيان أنــه يخطــط 
ألن يبحــث معــه األجنــدة الثنائيــة ومســألة تســوية 

النــزاع فــي إقليــم قــره بــاغ.
الكرمليــن  فــي  لباشــينيان  اســتقباله  ولــدى 
أضــاف بوتيــن أنــه يتمنــى أن يناقــش مــع الزعيــم 
ــرات لقمــة رابطــة  األرمينــي أيضــا مســألة التحضي

ــتقلة. ــدول المس ال
وأشــار رئيــس الدولــة إلــى أنــه يبقــى علــى 
عبــر  أرمينيــا  وزراء  رئيــس  مــع  اتصــال مســتمر 
الهاتــف، لكنــه لفــت إلــى أن »اللقــاءات الشــخصية 

أنجــع دائمــا للوصــول إلــى نتيجــة منشــودة«.

بوتين ورئيس الوزراء األرميني يبحثان تطبيق نظام الهدنة في قره باغ
ــه وصــف باشــينيان دور روســيا فــي  مــن جانب
ــه محــوري،  ــاز بأن ــوب القوق ــي جن ــان األمــن ف ضم
قائــال: »لألســف ال يمكــن الحديــث فــي منطقتنــا 

عــن  عــودة الوضــع إلــى طبيعتــه بالكامــل. 

»طالبــان«  حركــة  حــذرت   : وكاالت   – كابــل 
التــي عــادت إلــى ســدة الحكــم فــي أفغانســتان 
ــن  ــه ع ــدم تخلي ــب ع ــن عواق ــي م ــع الدول المجتم

العقابيــة الســارية بحقهــا. اإلجــراءات 
وحــذر وزيــر الخارجيــة بالوكالــة فــي الحكومــة 
مــن  مســؤولين  متقــي،  خــان  أميــر  األفغانيــة، 
خــالل  األوروبــي،  واالتحــاد  المتحــدة  الواليــات 
محادثــات جــرت فــي الدوحــة، مــن التأثيــر الســلبي 
األفغانيــة  الحكومــة  إضعــاف  ســيجلبه  الــذي 
ــة  ــدة محتمل ــة جدي ــك موج ــي ذل ــا ف ــدة، بم الجدي

المهاجريــن. مــن 
وقــال متقــي للدبلوماســيين الغربييــن، وفقــا 
إن  األربعــاء،  امــس  »طالبــان«  أصدرتــه  لبيــان 
ــد،  ــح أح ــس لصال ــة لي ــة األفغاني ــاف الحكوم »إضع
بــل ســيكون لــه بالتأكيــد تأثير ســلبي علــى العالم، 
ســواء كان فــي المجــال األمنــي أو فــي صــورة تدفــق 
المهاجريــن مــن أفغانســتان إلــى الــدول األخــرى 
ــة  ــأن وصف ــم ب ــع العل ــة، م ــة االقتصادي نتيجــة األزم
ممارســة الضغــوط فــي أفغانســتان غيــر مجديــة«.
الحظــر  يرفــع  بــأن  العالــم  »نطالــب  وقــال: 
البنــوك  لتبــدأ  أفغانســتان،  علــى  المفــروض 

»طالبان«: الغرب يتجاهل مطالبنا بإنهاء تجميد أصول أفغانستان!
صــرف  يتــم  حتــى  طبيعــي،  بشــكل  بفعالياتهــا 
المنظمــات  طريــق  عــن  الموظفيــن  رواتــب 
الماليــة  األصــول  مــن  أو  اإلغاثيــة،  والمؤسســات 
المســاعدات  طريــق  عــن  حتــى  أو  للحكومــة 

الدوليــة.

موســكو – وكاالت : رجــح الرئيــس الروســي 
فالديميــر بوتيــن احتمــال بلــوغ أســعار النفــط 
فــي  ذلــك  ويأتــي  للبرميــل،  دوالر   100 مســتوى 
وقــت تشــهد فيــه الســوق أزمــة حــادة فــي الطاقــة 

.
مشــاركته  خــالل  الروســي،  الرئيــس  وقــال 
فــي الجلســة العامــة مــن منتــدى »أســبوع الطاقــة 
الروســي« اليــوم األربعــاء: »هــذا ممكــن تمامــا. اآلن 

روســيا«. فــي  ذلــك  أعنــي  يتزايــد،  النفــط  ســعر 
وأشــار إلــى أن بــالده ال تســمح بقفــزات حــادة فــي 
األســعار فــي ســوق النفــط. وأضــاف بوتيــن »نبــذل 
قصــارى جهدنــا لضمــان اســتقرار ســوق النفــط بشــكل 

كامــل. ال نســمح بارتفــاع حــاد فــي األســعار«.
وتشــهد أســواق النفــط ارتفاعــا فــي األســعار، 
حيــث بلــغ مزيــج »برنــت« امــس األربعــاء نحــو 
مســتوى 83 دوالرا للبرميــل، وذلــك فــي ظــل 

ــى الخــام. ــب عل ــاع الطل ارتف

بوتين يرجح بلوغ سعر برميل 
النفط بـ100 دوالر

التي تأتي كخطوة احتجاجية على الهجمة الشرسة التي يتعرضون لها..

أسرى »الجهاد اإلسالمي« يشرعون بمعركة اإلضراب عن الطعام وبقية الفصائل ستنضم »تباعاً«
*87% من اإلسرائيليين يعتقدون أن فرص تحقيق السالم مع الفلسطينيين منخفضة للغاية!

ولفــت إلــى أن اإلضــراب مطلبــه األساســي هــو 
إعــادة األمــور فــي ســجون االحتــالل إلــى مــا كانــت 
عليــه قبــل عمليــة انتــزاع الحريــة بدايــة الشــهر 
الماضــي، حيــث يتعرضــون منــذ ذلــك الوقــت إلــى 

هجمــة شرســة غيــر مســبوقة.
كافــة  بيــن  توافــق  هنــاك  أن  مزهــر،  وأكــد 
الفصائــل الفلســطينية داخــل الســجون، لخــوض 
بأســرى  تبــدأ  الطعــام  عــن  اإلضــراب  معركــة 
الســجون  باقــي  ثــم  اليــوم،  الجهــاد  حركــة 
بشــكل تدريجــي، حيــث ســيتبعهم 100 أســير مــن 
الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين، ومــن ثــم 
والجبهــة  وفتــح  حركــة أســرى حــركات حمــاس 
الديمقراطيــة، حتــى ال يتركــوا الشــاباك االنفــراد 

اإلســالمي. الجهــاد  حركــة  بأســرى 
ــي  ــى ضــرورة اســناد األســرى ف ودعــا مزهــر إل
الســجون فــي إضرابهــم عــن الطعــام بفعاليــات 
تضامنيــة كبيــرة وشــاملة كافــة المناطــق فــي قطــاع 

ــة. ــة المحتل ــزة والضف غ
مــن  أســير   100 هنــاك  أن  مزهــر،  وكشــف 
أســرى حركــة الجهــاد اإلســالمي ســموها بكتيبــة 
المــاء تنــاول  عــن  ســيمتنعون  االستشــهاديين 

بغــداد – وكاالت : أعلنــت الهيئــة التنســيقية 
للمقاومــة العراقيــة، أّن »المقاومــة العراقيــة التــي 
وإرادة  الفقهــاء،  فتــوى  مــن  تســتمد مشــروعيتها 
الشــعب، علــى أتــم جهوزيتهــا للدفــاع عــن الدولــة 
كرامــة  حفــظ  أجــل  مــن  السياســية  والعمليــة 

العــراق«. الشــعب وســيادة 

وقالــت الهيئــة فــي بيــان إنّــه »وعلــى ضــوء مــا 
حصــل مــن تطــورات خطيــرة تمثلــت بالتالعــب 
ــرة  ــة المتظاف ــور األدل ــات، وظه ــج االنتخاب ــي نتائ ف
بـــفبركتها، يوضــح بجــالء فشــل وعــدم أهليــة عمــل 
مفوضيــة االنتخابــات الحاليــة، وبطــالن مــا تــم 

ــج«. إصــداره مــن نتائ

معلنة جهوزيتها للدفاع عن الدولة والعملية السياسية..

المقاومة العراقية: لن نتهاون مع المشاريع االميركية التي تستهدف الحشد الشعبي
*النتائج االولية.. الفتح ودولة القانون يتقدمان بعد اضافة محطات العد والفرز اليدوي

* »دولة القانون«: رئاسة الوزراء في العراق للمكون الشيعي 
والكتلة االكبر ستشكلها ائتالفات

* »الفتح«: رفضنا لنتائج االنتخابات ليس موجها 
ألي كتلة أو جهة سياسية

*القوات العراقية تؤكد السيطرة الكاملة على 
الشريط الحدودي مع سوريا

وأضافــت: »إّن المقاومــة التــي نــذرت نفســها 
مــع  تتهــاون  أن  يمكــن  ال  وســيادته،  للعــراق 
المشــاريع الخبيثــة التــي تســعى إلــى دمــج أو إلغــاء 
الحشــد الشــعبي، والتــي ال تصــب إال فــي خدمــة 

األميركــي«. االحتــالل 
كمــا أشــارت إلــى أّن »مواجهــة تلــك المشــاريع 
بمــا تحملــه مــن مصــادرة للحريــات الشــخصية، 
ــدال القضــاء  ــرأي، وإب ــر عــن ال ــة التعبي ــع لحري وقم
بمــا يســمى بالمحاكــم الشــرعية السّــيئة الصيــت، 
يســتوجب وقــوف األحــرار مــن أبنــاء شــعبنا األبــي 

ــة دون تحقيــق تلــك المــآرب الخبيثــة«. للحيلول
ــح  ــف الفت ــال الناطــق باســم تحال هــذا وق
نفــرّط  »لــن  األســدي،  أحمــد  العــراق  فــي 
بصــوت واحــد مــن أصــوات الحشــد الشــعبي 

ولــن نتراجــع«.
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