
7 تتمات
دولة »القانون«: ال توجد ..تتمة

الــذي يربــط الســليمانية  وقــام الطلبــة المتظاهــرون بإغــاق الطريــق الســريع 
بمدينــة كركــوك، مطالبيــن بإعــادة دفــع مخصصــات شــهرية بمــا بيــن 40 و66 دوالرا 
كانــت تمنــح للطلبــة ولكــن تــم تعليقهــا منــذ عــام 2014 بعــد انهيــار أســعار النفــط العالميــة 

ــداد. ــي بغ ــة ف ــة الرمركزي ــل والحكوم ــن أربي ــة بي ــات حــول الميزاني ــر خاف وإث
هــذا وأفــادت وســائل اعــام بــأن مجموعــة مــن الطلبــة المحتجيــن فــي محافظــة 
الســليمانية طــردوا زعيــم حــزب »الجيــل الجديــد« شاســوار عبــد الواحــد مــن ســاحة 
ــح سياســية  ــل لمصال ــم، ب ــن لصالحه ــم يك ــأه ل ــأن مجي ــة ب ــاد الطلب االحتجــاج العتق

تتعلــق بــه.
ــاء، أن  ــات،  امــس االربع ــا المســتقلة لانتخاب ــة العلي ــت المفوضي ــا اعلن مــن جهته
ــغ 5304 محطــة  ــًا بل ــا يدوي ــا وفرزه ــادة عده ــي جــرى إع ــراع الت ــوع محطــات االقت مجم
لغايــة اآلن، مبينــة أن ذلــك أدى لتغييــر بعــض المقاعــد البرلمانيــة لســت محافظــات.
ــوز، إن  ــفق ني ــة ش ــل، لوكال ــاد جمي ــة عم ــي للمفوضي ــق االعام ــو الفري ــال عض وق
»مفوضيــة االنتخابــات أعــادت العــد والفــرز اليــدوي لـــ4326 محطــة اقتــراع، فيمــا بلــغ عــدد 

المحطــات التــي قامــت الهيئــة القضائيــة بعدهــا وفرزهــا 978 محطــة«.
وبيــن أن هــذه العمليــة أدت إلــى »تغييــر بالمقاعــد النيابيــة فــي ســت محافظــات 
وهــي بغــداد والبصــرة وأربيــل ونينــوى وكركــوك وبابــل«، مشــيرا الــى انــه »ســيتم 
اعــان نتائــج النهائيــة لانتخابــات بعــد انتهــاء الهيئــة القضائيــة مــن  المصادقــة علــى 

ــام«. قــرارات الطعــون بشــكل ت
يشــار الــى ان العديــد مــن الكتــل واالحــزاب السياســية والمرشــحين المســتقلين 
شــككوا بصحــة نتائــج االنتخابــات البرلمانيــة واتهمــوا مفوضيــة االنتخابــات بالتزويــر 
والتاعــب بالنتائــج، واعلنــوا عــن تقديــم طعونــًا الــى الســلطة القضائيــة وعلــى اثــر ذلــك 
قامــت المفوضيــة بإعــادة العــد والفــرز اليــدوي لمحطــات االقتــراع المطعــون بهــا، ولغايــة 

اآلن تغيــرت نتائــج ثمانيــة مقاعــد برلمانيــة.
مــن جانبــه هاجــم األميــن العــام للحــزب اإلســامي العراقــي رشــيد العــزاوي، 
األربعــاء، رئيســة بعثــة األمــم المتحــدة فــي العــراق جنيــن باســخارت، متهمــا اياهمــا 

ــات. ــي االنتخاب ــر الواضــح ف ــن التزوي بالتغاضــي ع
وقــال العــزاوي فــي تصريــح متلفــز تابعتــه “المعلومــة”، ان “باســخارت تعتقــد 
ــة حدثــت فــي  ــراق بالتغاضــي عــن أخطــاء قاتل ــي الع ــة ف ــا دعــم الديمقراطي ان واجبه
االنتخابــات”، مبينــا ان “المبعوثــة األمميــة وجــدت انــه بإمكانهــا التغاضــي عمــا جــرى 

ــر”. ــن التزوي ــات م ــان ســامة االنتخاب بإع
ــان  ــن، ب ــس االم ــي مجل ــرة ف ــى احاطــة باســخارت األخي ــا عل ــزاوي تعقيب ورد الع
“المبعوثــة االمميــة فــي العــراق تجــد بمهمتهــا ضــرورة الحفــاظ علــى العمليــة السياســية 
بــكل الســبل حســب وجهــة نظرهــا”، معتبــرا ان “باســخارت لــم تشــأ إطــاق رصاصــة 

الرحمــة علــى العمليــة الديمقراطيــة بتأييــد وجــود تزويــر”.
وشــدد العــزاوي علــى ان “باســخارت قالــت بغيــر مــا تعتقــد فــي احاطتهــا األخيــرة 
ــال  ــر خ ــن تزوي ــل م ــا حص ــا فيم ــببا رئيس ــت س ــي بات ــك ه ــن، وبذل ــس االم بمجل

االنتخابــات”.

استطالع للرأي: حماس ..تتمة
إفشــال  إلــى  فرنســا،  فــي  التطبيعــي   »Arabofolies« بمهرجــان  المشــاركين 
ــي حــال فشــل  ــي واالنســحاب ف ــم العرب ــد العال ــا معه ــي ينظمه ــع الت مشــاريع التطبي

الضغــط.
وقالــت الحملــة فــي بيــان: »أمــا إذا أصبــح التطبيــع نهجــا فــي أنشــطة المعهــد، 
ــي  ــة ف ــاتها المتواطئ ــع مؤسس ــال أو م ــة االحت ــع دول ــا م ــات م ــد اتفاقي ــد المعه أو عق
جرائمهــا بحــق الشــعب الفلســطيني والشــعوب العربيــة، فقــد يصبــح المعهــد خاضعــًا 

للمقاطعــة«.

ــة  ــة إســرائيلية، مؤكــدا أن حمل ــه فرق ــى أن المهرجــان يشــارك في ــان إل وأشــار البي
ــال  ــي ح ــان ف ــة المهرج ــة، ومقاطع ــوة الفرق ــاء دع ــط إللغ ــى الضغ ــدف إل ــة ته المقاطع

ــك. ــون ذل ــض المنظم رف
وذكــر البيــان أن المهرجــان التطبيعــي ســيقام بيــن 3 و12 كانــون األول/ ديســمبر 2021، 
بمشــاركة فرقــة أدونيــس اللبنانيــة وأميــر أميــري اإليرانيــة وجمانــة منــاع الفلســطينية 

ورامــي خليفــة اللبنانيــة وفريــدة محمــد علــي العراقيــة وفرحــات بوعاقــي التونســية.
وشــددت الحملــة الفلســطينية علــى ضــرورة رفــع درجــات الحــذر والتحــري الدقيــق 
حــول المشــاركين والمشــاركات فــي أي مهرجــان دولــي والجهــات الداعمــة، تجنبــا 

للوقــوع فــي التطبيــع.
ــع »فيســبوك«:  ــاب فــي منشــور بموق ــو دي ــدي عــاء أب ــان الكومي ــال الفن ــدوره، ق ب
»بنــاء علــى مــا ورد اليــوم فــي بيــان حركــة المقاطعــة، أعتــذر عــن تقديــم العــرض الــذي 

كان مقــررا فــي معهــد العالــم العربــي فــي باريــس بتاريــخ 18 ديســمبر المقبــل«.

سوريا: دفاعاتنا الجوية ..تتمة
الصهيونــي علــى ســوريا فجــر اليــوم، »جريمــة جديــدة وعربــدة متواصلــة علــى 

شــعوب أمتنــا«.
ــذي  ــه: »منطــق البلطجــة ال ــة »فلســطين أون اليــن« عــن قاســم، قول ــت وكال ونقل
يتصــرف بــه الكيــان الصهيونــي ضــد كل مكونــات األمــة، يجــب أن يواجــه بشــكل موحــد 

لوضــع حــد للســلوك العدوانــي لاحتــال«.

استيفان فولت: تصاعد ..تتمة
اجــواء التشــظي والتقســيم فــي اميــركا محــذرا مــن ان بعــض االســتطاعات 
تعكــس ان دعــم المشــاريع المختلفــة للتقســيم بشــكل غيــر مريــح ،وان العديــد مــن 
ــن لهــم  ــن الذي ــد ضــد المســؤولين المنتخبي ــة بالتهدي ــي المواجه ــون ف ــاس يرغب الن

ــة . ــة ثاني رؤي
ويــرى محللــون انــه فــي ظــل هكــذا ظــروف فــان خطريــن يهــددان اميــركا واالكثــر 
احتمــاال هــو ان التمحــور واالنغــاق ، اجــراء عاجــل ومؤثــر للحكومــة فــي مجــاالت 
السياســة بعيــدا عــن ان اي حــزب فــي الســلطة . واســتطردت فولــت بالقــول : ان الــدول 
المســتقرة ينــدر ان تتفتــت ،وان الحــروب الداخليــة بيــن الديمقراطييــن اقــل اال ان 
تضعفهــا المؤسســات السياســية . ولكــن الينبغــي التغافــل عــن هــذا الخطــر . فعــدة مــن 
الديمقراطييــن فــي العقــود االخيــرة انفضــوا عــن بعضهــم وان مســاعي التقســيم يمكــن 

ان يكلــف حتــى اذا فشــلت مؤخــرا كمــا فــي واليــة كبــك ، وكاتولونيــا ، واســكتلندا .

العميد فدوي: العدو ..تتمة
ــاالت  ــف المج ــي مختل ــر ف ــوري أن النص ــرس الث ــام للح ــد الع ــب القائ ــاف نائ وأض
يمكــن تحقيقــه وأضــاف: »عندمــا تصاحــب المهــام الصعبــة انتصــار جبهــة الحــق يمكــن 

ــا. أن تســتمر هــذه االنتصــارات فــي مناطــق أخــرى أيضً
وفــي إشــارة إلــى قــدرة إيــران الدفاعيــة وموقعهــا بيــن القــوى العالميــة وقــدرة بادنــا 
الرادعــة قــال: »أعداؤنــا الضعفــاء والجبنــاء ال يجــرؤون علــى دخولنــا فــي حــرب قاســية 
لهــذا الســبب بعــد ســنوات مــن انتهــاء الحــرب المفروضــة، العــدو لــم يطلــق رصاصــة 

واحــدة علينــا هــذا االمــر المهــم يســبب ارتفــاع مســتوى الثــورة اإلســامية.

حرس الثورة: تصدير ..تتمة
واشــار المتحــدث باســم الحــرس الثــوري الــى ان البــاد حققــت نجاحًــا كبيــرًا فــي 

مجــال الغــاز وقــال: »قبــل انتصــار الثــورة االســامية، كانــت أربــع محافظــات فقــط مــن 
محافظــات البــاد تتمتــع بنعمــة الغــاز ولكننــا نجــد اليــوم إن أكثــر مــن 94٪ مــن ســكان 

هــذه األرض يتمتعــون بنعمــة الغــاز. “
ــى  ــاط هجــوم العــدو الســيبراني عل ووصــف خطــوة كــوادر صناعــة النفــط فــي إحب
ــذه  ــرا له ــا كبي ــدو وضــع مخطط ــال: ان الع ــة وق ــة العظيم ــي بالمهم ــود الذك ــام الوق نظ
القضيــة ، وكان ورائــه الصهاينــة واألميــركان وحلفاؤهــم وكان مــن المفتــرض أن يتحــول 

ذلــك الــى تحــدي للنظــام ولكــن مؤامرتهــم احبطــت.
مــن جهــة اخــرى أكــد العميــد شــريف علــى القــوة الرادعــة والقــدرة الدفاعيــة للبــاد 
اليــوم ، وأشــار إلــى تشــكيل هــذه القــدرة منــذ مرحلــة الدفــاع المقــدس وقــال انــه وكمــا 
ــا  ــا عملن ــورة االســامية مؤخــرا ، انن ــة لحــرس الث ــوة البحري ــدر للق ــد المقت أشــار القائ
ــج  ــي الخلي ــدرة االســتكبار االميركــي ف ــة ق ــى مواجه ــرة الحــرب المفروضــة عل ــذ فت من
الفارســي بشــجاعة وحــزم ، وقدمنــا علــى هــذا الصعيــد تســعة شــهداء غاليــن دفاعــا عــن 
االســتقال واالمــن والمصالــح الوطنيــة للبــاد وإنهــم يدركــون جيــدًا مــا هــي الخســائر 

الفادحــة والمميتــة التــي تكبدوهــا حتــى اآلن.

وزير الصحة: ايران تسجل ..تتمة
واوضــح ، دخلــت 5 مجموعــات محليــة مــن اللقاحــات ســلة التطعيــم الوطنيــة ضــد 
كورونــا حتــى اآلن و هــي كــوف ايــران بركــت ، وباســتور ، ورازي ، وفخــري ، وســيناجين.

هــذ وتــم اإلعــان عــن البــدء الرســمي للدراســات الســريرية للقــاح »بركــت« أول 
لقــاح إيرانــي مضــاد لكورونــا للفئــة العمريــة مــن 12 الــى 18 ســنة.

ــران  ــوف اي ــاح »ك ــريرية للق ــات الس ــدء بالدراس ــم الب ــاء مراس ــوم الثاث ــت ي واقيم
بركــت« للفئــة العمريــة 12 الــى 18 ســنة بحضــور عضــو اللجنــة العلميــة للجنــة الوطنيــة 
لمكافحــة كورونــا  والمديــر التنفيــذي لشــركة شــفافارمد وعــدد مــن المســؤولين فــي 

لجنــة تنفيــذ أوامــر االمــام الخمينــي )رض(.
ــران بركــت« : إن  ــوف اي ــاح »ك ــرة الدراســات الســريرية لق ــو محــرز، مدي ــال مين وق
تطعيــم لقــاح »بركــت« ألول 4 متطوعيــن بــدأ األســبوع الماضــي، وفــي المرحلــة األولــى 

ســيتم تطعيــم اللقــاح لـــ 60 يافعــا مؤهــا.
ــى  ــاره عل ــاح، يجــب أواًل اختب ــاج كل لق ــد إنت ــة ، بع ــر الدولي ــا للمعايي واضــافj: وفًق

ــى 75 ســنة. ــن 18 ال ــة م ــة العمري الفئ

ايران واالمارات تبحثان ..تتمة
 علــى أهميــة تعزيزهــا علــى أســاس حســن الجــوار واالحتــرام المتبــادل فــي إطــار 
المصالــح المشــتركة، والعمــل علــى تحقيــق المزيــد مــن االســتقرار واالزدهــار فــي 

ــن. ــن الجاري ــن البلدي ــة بي ــة والتجاري ــات االقتصادي ــة العاق ــة، وتنمي المنطق
كما تناول اللقاء بحث التطورات اإلقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك.

واشنطن: نأمل أن تتابع ..تتمة
وأضــاف برايــس: »العــودة الثنائيــة إلــى اتفــاق نــووي هــي أفضــل طريقــة لمنــع إيــران 

مــن حيــازة ســاح نــووي”.
وقــال المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة األميركيــة »لــن نتخــذ خطــوات أحاديــة 

الجانــب فــي فيينــا ونحــن مســتعدون لعــودة مشــتركة لاتفــاق النــووي”.
ومضــى يقــول إنــه إذا أظهــرت إيــران أنــه ليــس لديهــا هــدف واضــح فــي محادثــات 

فيينــا ، فإننــا ســنلجأ إلــى وســائل أخــرى.

خبراء: استخدام السعودية ..تتمة
ويؤكــد كتــاب سياســيون ان فشــل العــدوان الســعودي االميركــي فــي اليمــن تحقــق 

وتســبب فــي اتخــاذ أهــداف جديــدة حســب الخطــة »بــاء«.
ويقــول كتــاب سياســيون ان حــرب اليمــن بمــا فيهــا مــن االســلحة التــي تــم 
اســتخدامها واالطــراف الضالعــة فيهــا، ليســت حربــًا ســعودية، بــل انهــا حربــًا اميركيــة 

كلَفــت الســعودية باالنخــراط فيهــا.
ويعتقــد كتــاب سياســيون ان المخابــرات االميركيــة والســعودية اخطــآ فــي اختيــار 
الســعودية لخــوض هــذه الحــرب، فلــم يكــن يصــدق أحــد ان يســتطيع اليمنيــون ادارة 
ــر خارطــة القــوى فــي  ــا تغي هــذه الحــرب لمــدة ســبع ســنوات وكســب انتصــارات فيه

المنطقــة.
ويوضــح كتــاب سياســيون ان الواليــات المتحــدة وجــدت اليــوم ان أدواتهــا فشــلت 
فــي حــرب اليمــن وانــا اعتقــد ان الحــرب التــي أعلنــت فــي الـــ25 مــن مــارس 2015 انتهــت 
وهزيمــة المشــروع االميركــي الســعودي فــي اليمــن، قــد وقعــت ولــم يعــد لهــم اهــداف 

حقيقيــة والتــي خططــوا لهــا فــي الســابق.
ويبيّــن كتــاب سياســيون ان مــا يجــري فــي اليمــن اليــوم عبــارة عــن حــرب جديــدة 
او الخطــة باء االميركيــة الســتيعاب نتائــج المعركــة االولــى والبــدء بالمشــروع بــاء وهــو 
فــرض نــوع مــن االمــر الواقــع علــى اليمنييــن بتغييــرات ديموغرافيــة وعســكرية معينــة 

لمنــع االنتصــار الحقيقــي لهــذه القــوة.
ويكشــف خبــراء عســكريون عــن مخــاوف اميركيــة مــن ســقوط مــأرب تــؤدي الــى 

ســقوط المحافظــات الجنوبيــة ســلميًا ودون حــرب.
ويقــول خبــراء عســكريون ان قوات الجيــش واللجــان الشعبية ســوف تســيطر 
علــى مــأرب واذا حصــل ذلــك فســيتم تقســيم الثــروات النفطيــة بالســوية علــى 

المحافظــات.
ويؤكــد خبــراء عســكريون ان المحافظــات الجنوبيــة تشــهد مناحــرات بيــن القــوى 
المواليــة للســعودية واالمــارات وتمــر بأزمــة اقتصاديــة جــراء ذلــك، فــاذا تــم توزيــع 

ــذه المحافظــات، ســوف تســقط ســلميًا. ــى ه ــة عل ــروات النفطي الث
ويبيّــن خبــراء عســكريون ان الســعودية وحلفاءهــا اختــاروا حــرب الجبنــاء ومحاصــرة 
الشــعب وتجويعــه، لكــن الجيــش واللجــان الشــعبية حاصروهــم فــي مــأرب ولــم يبــق 

اال كيلومتــرات حتــى تحريــر مــأرب بكاملهــا.
ويوضــح خبــراء عســكريون ان الواليــات المتحــدة بعــد مــا رأت فشــل أدواتهــا فــي اليمــن، لجــأت الــى 
ارســال رســائل بأننــا قــد اعطينــا صنعــاء عــدد مــن االوراق بــأن اكتفــوا بحكــم صنعــاء ولكــن كل هــذه االوراق 
تتعلــق بســنين بعيــدة واليــوم بعــد فشــل التحالــف وأدواتــه فــي اليمــن، ســوف تتفــاوض مــع صنعــاء تحــت 

الســيادة والقــرار اليمنــي.
كشــف الخبيــر العســكري العميــد عزيــز راشــد عــن مخــاوف اميركيــة مــن ســقوط 

مــأرب تــؤدي الــى ســقوط المحافظــات الجنوبيــة ســلميًا ودون حــرب.
وقــال العميــد راشــد فــي حديــث لبرنامــج مــع الحدث: ســوف تســيطر قوات الجيش 
تقســيم الثروات  فســيتم  ذلــك  حصــل  الشــعبية على مأرب واذا  واللجــان 

المحافظــات. علــى  النفطية بالســوية 
ــة للســعودية  وأكــد ان المحافظــات الجنوبية تشــهد مناحــرات بيــن القــوى الموالي
ــع الثــروات النفطيــة علــى  ــاذا تــم توزي واالمــارات وتمــر بأزمــة اقتصاديــة جــراء ذلــك، ف

هــذه المحافظــات، ســوف تســقط ســلميًا.
ــاء ومحاصــرة الشــعب  ــاروا حــرب الجبن ــا اخت ــن راشــد ان الســعودية وحلفاؤه وبيّ
وتجويعــه، لكــن الجيــش واللجــان الشــعبية حاصروهــم فــي مــأرب ولــم يبــق اال 

كيلومتــرات حتــى تحريــر مــأرب بكاملهــا.

دبلوماسي: ايران ال تعترف ..تتمة
والتنميــة المســتديمة، ادعــى ســفير الكيــان بــان ايــران وســوريا صوتتــا ضــد مشــروع 

القــرار فــي حيــن ان الجمهوريــة االســامية لــم تشــارك اساســا فــي عمليــة التصويــت.
ســفير الكيــان الصهيونــي الــذي يســتغل كل فرصــة الســتقطاب اهتمــام الــراي العــام 
الدولــي ولعــب دور الضحيــة للتغطيــة علــى 7 عقــود مــن جرائــم كيانــه ضــد الشــعب 
الفلســطيني المظلــوم، واثــر الفضيحــة التــي لحقتــه بســبب هــذا الخطــأ الصــارخ كال 

ذات االتهامــات والمزاعــم الدائمــة ضــد ايــران وســوريا.  
ــي  ــة ف ــة الدائم ــة الدبلوماســية االيراني ــي البعث ــاء رد المستشــار ف ــي هــذه االثن وف
االمــم المتحــدة علــى اتهامــات ســفير الكيــان الصهيونــي ووصــف تخرصاتــه بانهــا مثيــرة 
للســخرية وقــال: ان ايــران لــم تشــارك اساســا فــي عمليــة التصويــت وهــي بذلــك لــم 

تصــوت ال ســلبا وال ايجابــا لمشــروع القــرار.
ــة االســامية االيرانيــة ال تعتــرف اساســا بوجــود  ــال حاجــي الري: ان الجمهوري وق
كيــان باســم »اســرائيل« لتصــوت ســلبا او ايجابــا لمشــروع قــرار يطرحــه لــذا يســتوجب 

ان ينبــه رئيــس االجتمــاع ســفير الكيــان الصهيونــي لعــدم دقتــه فــي هــذا الصــدد.
واضــاف: انــه فضــا عــن هــذا الخطــأ المثيــر للســخرية، ينبغــي القــول لاســف ان 
احــد المشــاركين فــي االجتمــاع )منــدوب الكيــان الصهيونــي( اهــدر مــرة اخــرى وقــت 
ــة  ــة الثاني ــر اســتغال اجــواء اللجن ــر االعضــاء عب ــار صب ــدول االعضــاء وســعى الختب ال

وطــرح اتهامــات ال اســاس لهــا ومزاعــم كاذبــة تمامــا.
وطلــب الدبلوماســي االيرانــي مــن رئيــس االجتمــاع ليوجــه تنبيهــا لســفير الكيــان 
ــوا لهــم بــان يقــراوا اوال بدقــة جــدول  الصهيونــي وقــال: اننــي اطلــب منكــم بــان تقول
اعمــال االجتمــاع وان يحــددوا اقوالهــم بالقضايــا المطروحــة وان يتحملــوا المســؤوليات 
الناجمــة عــن ممارســاتهم وجرائمهــم المخزيــة فــي اطــار هــذه القضيــة قيــد المناقشــة 

بــدال عــن اهــدار وقتنــا القيــم والســعي الســاءة اســتغال هــذا االجتمــاع المهــم.
وتابــع حاجــي الري: ان االتهامــات المطروحــة فــي هــذا االجتمــاع )مــن قبــل منــدوب 
الكيــان الصهيونــي( فارغــة وال اســاس لهــا وغيــر ذات صلــة بالقضيــة المطروحــة للبحــث 

بحيــث ال تســتحق حتــى عنــاء الــرد عليهــا.
وقــال: لــو اردنــا فقــط تقديــم قائمــة موجــزة وملخصــة جــدا عــن الســجل االســود لهــذا 
الكيــان وجرائمــه فــي فلســطين المحتلــة ومنطقــة غــرب آســيا فانــه ينبغــي تخصيــص 
وقــت اللجنــة الثانيــة كلــه لهــذا االمــر وحتــى اننــا ســنكون بحاجــة للمزيــد مــن الوقــت 

. ايضا
ــة  ــة الدبلوماســية االيراني ــي البعث ــذي قدمــه المستشــار ف ــرد الحــازم ال يذكــر ان ال
ــخرية  ــع س ــي موض ــان الصهيون ــفير الكي ــل س ــد جع ــدة، ق ــم المتح ــي االم ــة ف الدائم
واســتهزاء الحاضريــن مــا حــدا بــه لمغــادرة االجتمــاع وهــو غاضــب مــن وفــده المرافــق 

ــوه. ــذي ارتكب لهــذا الخطــأ الفاضــح ال

امير عبداللهيان: سلوك ..تتمة
ــى اميــركا  ــان إن الجمهوريــة اإلســامية االيرانيــة تحكــم عل ــال أميــر عبــد اللهي وق

بنــاًء علــى ســلوكها.
وصــرح بــإن إيــران تشــجع الســلطة الحاكمــة الحاليــة فــي أفغانســتان علــى تشــكيل 
حكومــة شــاملة، معربــا عــن قلقــه بشــأن الوضــع اإلنســاني فــي هــذا البلــد علــى اعتــاب 
موســم البــرد، ودعــا إلــى بــذل جهــد دولــي لاســتجابة للوضــع اإلنســاني والاجئيــن 

فــي أفغانســتان وأعلــن االســتعداد لنقــل المســاعدات إلــى أفغانســتان عبــر إيــران.
بــدوره اشــار وزيــر الخارجيــة السويســري إلــى زيارتــه إليــران فــي الذكــرى المئويــة 

للعاقــات بيــن البلديــن ، واصفــا ايــران بالدولــة التاريخيــة والجذابــة للغايــة.
ولفــت إلــى أهميــة العاقــات بيــن البلديــن وقــدم ايضاحــات حــول القنــاة التجاريــة 

بيــن البلديــن.
واعلــن وزيــر الخارجيــة السويســري اســتعداد بــاده للمشــاركة فــي التعــاون الدولــي 
لمســاعدة أفغانســتان، مضيفــا أن بــاده مســتعدة لمســاعدة أفغانســتان والــدول المجــاورة.

وصــرح أن بــاده متفقــة فــي الــراي مــع الجمهوريــة اإلســامية االيرانيــة علــى 
ضــرورة تشــكيل حكومــة شــاملة فــي أفغانســتان، مشــيدا بجهــود طهــران إليجــاد حــل 

ــن. ــران لاجئي ــتضافة إي ــك اس ــتان، وكذل ــي أفغانس ــي ف دبلوماس

قائد الثورة: التعبويون..تتمة
أحبائــي إعرفــوا قــدر مواقعكــم وإعلمــوا بأنكــم قــادرون عبــر الثقــة بــاهلل العليــم 
ــة وفــي ســياق الحكمــة والفكــر الســليم لكــم  ــه وبهممكــم العالي ــوكل علي ــر والت القدي
قــدرة التأثيرعلــى حــل جميــع مشــاكل العامــة للبــاد وقضايــاه والشــعب ، وهــي خاصــة 

تجــارب الشــعب االيرانــي علــى مــدى عــدة عقــود مــن الزمــن.
والسام عليكم و رحمة اهلل 
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ــوات  ــواء حســين ســامي ق ــوري الل ــام للحــرس الث ــد الع ــه وصــف القائ ــن جانب م
ــة. ــة ورائع ــة عظيم ــة وحقيق ــة الهي ــة هب ــة )بســيج( بمثاب التعبئ

وقــال اللــواء حســين ســامي، فــي كلمتــه أمــام حشــد مــن قــوات التعبئــة بمحافظــة 
ــح  ــون ومصابي ــة عي ــهداء بمثاب ــر الش ــف أس ــس االربعاء، ووص ــة ام ــان الجنوبي خراس
الشــعب اإليرانــي والعالــم اإلســامي ، و«إنــه لشــرف عظيــم أن نخــدم هــؤالء األحبــة”.

وعدّ القائد العام لحرس الثورة  كوادر التعبئة رجاال مخلصين ومجاهدين في سوح الجهاد.
وأكــد ســامي: اإلمــام الراحــل صنــع معجــزة فكريــة بمبــادرة تأســيس هــذه المنظمــة 

فــي البــاد.
ووصــف قائــد الثــورة بمثابــة تعبــوي مضحــي وهــو القائــد األعلــى للقــوات المســلحة 

حــول قــوات التعبئــة الــى شــجرة طيبــة.
ــلس  ــع والس ــاء الرائ ــذا العط ــل ه ــه بفض ــورة: إن ــرس الث ــام  لح ــد الع ــح القائ وأوض
للفضائــل بيــن كــوادر التعبئــة، تكرســت روح التضحيــة بالنفــس والشــجاعة الحســينية 

ــة. ــة وكل مــا هــو فضيل ــة واإليمــان والحري واالستشــهاد والصــدق والمحب
هــذا وأعلــن رئيــس منظمــة تعبئــة المســتضعفين )بســيج( العميــد غــام رضــا 
ــي  ــف وحــدة ســكنية ف ــاء 40 ال ــذ مشــاريع بن ــة بتنفي ســليماني عــن مباشــرة المنظم

ــيج(. ــة )بس ــبوع التعبئ ــبة اس ــران بمناس ــاء اي ــف ارج مختل
ــن  ــدار التعبويي ــاورات اقت ــى هامــش من ــي عل ــح صحف ــي تصري ــال ســليماني، ف وق
فــي مشــهد /شــمال شــرق/  امــس االربعــاء، إن منظمــة التعبئــة )بســيج( لديهــا الكثيــر 
مــن المشــاريع والخطــط التنمويــة للتنفيــذ اال ان اهمهــا حاليــا يتمثــل بالمشــاركة فــي 
مكافحــة وبــاء كورونــا وتقديــم الدعــم اليجــاد حلــول للمشــاكل الرئيســية فــي البــاد.

وأضــاف: كمــا إن التعبئــة تحمــل رســالة اليــوم فــي الشــؤون الثقافيــة والمبدأيــة وقــد 
وضعــت خططــا النتــاج االفــام الســينمائية وااللعــاب االلكترونيــة ذات االهــداف الثوريــة 
كمــا انهــا تدعــم تحويــل االفــكار االبداعيــة الــى منتجــات مفيــدة الســيما فــي القطاعــات 

ــة واالنتاجية. الصناعي
ووصــف الخطــط والمشــاريع التــي تدخــل فــي نطــاق بيــان قائــد الثــورة حــول 

الخطــوة الثانيــة للثــورة بأنهــا تكتســب االولويــة. 
ولفــت الــى ان رســالة التعبئــة تتمثــل فــي وضــع بيــان الخطــوة الثانيــة للثــورة الــذي 

أطلقــه قائــد الثــورة حــول تحقيــق حكومــة وحضــارة اســامية حديثــة حيــز التنفيــذ.
وأكــد علــى ضــرورة ان تبــدع هــذه المؤسســة الشــعبية فــي المياديــن التــي تمهــد 

لتحقيــق »الخطــوة الثانيــة« للثــورة االســامية. 
وشــارك مئــات آالالف مــن متطوعــي منظمــة التعبئــة فــي مراســم خاصــة أقيمــت 
صبــاح امــس االربعــاء فــي جميــع مــدن البــاد لمناســبة اســبوع التعبئــة ، شــارك فيهــا 

قــادة حــرس الثــورة االســامية.
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