
7 تتمات
الرئيس العراقي: العراق ..تتمة

»اليــوم تــرون أن بغــداد آمنــة ومســتقرة كبقيــة المحافظــات، والحكومــة جــادة فــي اتخــاذ اإلجــراءات لتقليــل 
عســكرة المجتمــع بتحويــل ملــف أمــن المــدن الــى الشــرطة المحليــة بــدال مــن الجيــش«.

ــن  ــة األم ــل منظوم ــوزراء لتفعي ــس ال ــن رئي ــات م ــن صــدور توجيه ــا كشــفت مصــادر سياســية ع بدوره
ــدوالر. ــعر ال ــاع س ــى ارتف ــيطرة عل ــادي للس االقتص

ــل  ــن اج ــوري م ــكل ف ــادي بش ــن االقتص ــارز األم ــك مف ــن تحري ــات تتضم ــأن التوجيه ــادر ب ــادت المص وأف
ــى. ــه لألعل ــع اســعار صرف ــدوالر ودف ــكار ال ــوم باحت ــن يق ــاالت ضــد م ــذ اعتق ــات وتنفي ــواء المضارب احت

وأكدت، أن هذه الخطوة سيجرى إعمامها على بقية المحافظات وليس العاصمة بغداد فقط.
مــن جهــة اخــرى اســتقبل رئيــس ائتــاف دولــة القانــون نــوري المالكــي بمكتبــه اليــوم، ســفير جمهوريــة 

ايطاليــا لــدى العــراق ماوريتســيو كريكانتــي. 
وبحســب بيــان لمكتــب المالكــي، »جــرى فــي بدايــة اللقــاء بحــث مســتقبل العاقــات الثنائيــة بيــن 

البلديــن الصديقيــن، كمــا تــم مناقشــة تطــورات االوضــاع السياســية واالمنيــة فــي المنطقــة والعالــم«.
ــا  ــع القضاي ــا فــي جمي ــادة أوجــه التعــاون والتنســيق بيــن العــراق وإيطالي ــة زي ــى »أهمي واكــد المالكــي، عل
ــه فــي ان »تتعامــل ايطاليــا مــع العــراق بشــكل مباشــر بعيــدا عــن  ذات االهتمــام المُشــتِرك«، معربــا عــن امل

ــن أخــرى«. اي عناوي
ــي  ــات الت ــا مؤهــات للنجــاح رغــم التحدي ــوة ولديه ــاط ق ــك نق ــدة تمتل ــة الجدي ــى أن »الحكوم وأشــار إل

ــة الســابقة«. ــا الحكوم ــي خلفته ــة الت ــة الثقيل ــا والترك تواجهه
وأضــاف، أن »اإلجــراءات التــي اتخذتهــا الحكومــة اليــوم مــن تغييــرات تمثــل خطــوة فــي ســياق تجــاوز ازمــة 

رفــع ســعر الصــرف رغــم وجــود جهــات سياســية تحــاول ان تســتثمر وتســتغل االزمــات لتوظيفهــا سياســيًا«.
مــن جانــب اخــر اعلنــت قيــادة عمليــات ديالــى للحشــد الشــعبي انجــاز تفتيــش وتأميــن مســاحة 280 كــم 

مربــع ضمــن عمليــة أمنيــة اســتمرت ثاثــة أيــام.
ونقــل بيــان العــام الحشــد عــن قائــد العمليــات طالــب الموســوي قولــه، أن »قيــادة قاطــع عمليــات ديالــى 
للحشــد باشــرت منــذ ثاثــة أيــام بتنفيــذ عمليــة احــكام الطــوق علــى العــدو وبخطيــن عــزل وتطويــق شــمال 
نهــر ديالــى مــن منطقــة }الصــدور والــى ركــة حجــي ســهيل{ كخــط تطويــق وعــزل أول وبقــوات مــن لــواء 23 
و62 و110 وخــط عــزل وتطويــق آخــر أبتــدأ مــن شــمال نهــر الخالــص قريــة ابــو تمــر و تقاطــع ام ركيبــة بقــوات 

مــن لــواء 4 و10 و 11{«.
واضــاف انــه »ولمــدة ليلتيــن متتاليتيــن تمكنــت قــوات الحشــد مــن منــع التســلل او هــروب عناصــر داعــش 

واســناد القطعــات القائمــة بالمداهمــة فــي الضفــة الجنوبيــة«.
وتابــع الموســوي، ان »قطعاتنــا قامــت بتفتيــش الغابــات والبســاتين وإلقــاء القبــض علــى 4 مطلوبيــن وفــق 
مذكــرات قضائيــة وتدميــر ثــاث مضافــات باســناد تشــكيات الحشــد وصنوفــه« مؤكــدًا ان »العمليــة حققــت 

اهدافهــا الكاملــة مــن خــال خطــي العــزل بتأميــن مســاحة واســعة بلغــت 280 كــم2«.

الجيش السوري يستهدف ..تتمة
وحضــر حفــل افتتــاح المطــار  قائــد القــوات المســلحة الروســية فــي ســوريا الفريــق أول أندريه ســيرديوكوف، 

ووزيــر الدفــاع الســوري العمــاد علــي محمــود عبــاس، إضافــًة إلــى عســكريين وضيــوف شــرف مــن كا البلدين.
ــة  ــوات الجوي ــة الروســية والق ــوات الجوفضائي ــة للق ــات تابع ــرات ومروحي ــل، اســتعرضت طائ وخــال الحف
الســورية القــدرات القتاليــة، وقامــت قــوات خاصــة ســورية بتنفيــذ إنــزال مظلــي مــن المروحيــات والقيــام 

ــي. ــدو وهم ــر ع ــرة وتدمي بمحاص
ــى مطــار  ــش الســوري اســتعاد الســيطرة عل ــأّن الجي ــن ب ــادت مراســلة الميادي ــو 2017، أف ــي 24 أيار/ماي وف
الجــرّاح، وعــدد مــن القــرى والبلــدات فــي ريــف حلــب الشــرقي، بعــد عمليــات عســكرية ســقط خالهــا 3 أالف 

مــن مســلحي تنظيــم داعــش بيــن قتيــل وجريــح.

متحدث الحكومة: تفعيل..تتمة
وقــال المتحــدث باســم الحكومــة عــن زيــادة عائــدات النقــد األجنبــي: »الحــرب الهجينــة ألعــداء الشــعب 
االيرانــي تشــمل مجــال االقتصــاد ايضــا. نحــن أمــام حــرب وهجــوم وقــد شــكلت الحكومــة مقــرًا لمواجهــة هــذه 

الحــرب بإشــراف البنــك المركــزي”.
ــر النفطيــة فــي األشــهر التســعة الماضيــة مــن  وتابــع أميــن الهيئــة الحكوميــة: إن إجمالــي الصــادرات غي
العــام الحالــي )العــام االيرانــي( زاد بنحــو 30٪ مقارنــة بنفــس الفتــرة. كانــت هنــاك زيــادة ملحوظــة فــي صــادرات 

النفــط.
ــال: »نحــن ننظــر  ــة ، ق ــدة فــي مجــال السياســة الخارجي ــى اســتراتيجية الحكومــة الجدي ــي إشــارة إل وف
إلــى المجــال الداخلــي ، ولكــن علــى الصعيــد الدولــي ، بــداًل مــن االلتفــات إلــى 4 أو 5 دول ، تفتــح الجمهوريــة 

ــدول”. ــع ال اإلســامية أبوابهــا لجمي
وتابــع المتحــدث الحكومــي: »لألســف ، فــي الماضــي ، كانــت عاقاتنــا التجاريــة أقــل مــع دول الجــوار. اال 
ان عاقاتنــا مــع جيراننــا تضاعفــت 5 مــرات )منــذ تولــي الحكومــة الحاليــة مهامهــا قبــل 16 شــهرا( وكان الميــزان 
التجــاري بشــكل عــام إيجابيًــا. عندمــا نولــي اهتمامًــا لهــذه القــدرات اإلقليميــة ، باإلضافــة إلــى اآلثــار األمنيــة 

والترانزيــت ، فــإن لهــا أيضًــا آثــارًا اقتصاديــة واســعة النطــاق.
ــذا  ــداد ه ــم إع ــد ت ــات والمســيرات: لق ــة التجمع ــون إقام ــداد مشــروع قان ــن إع ــي ع ــادري جهرم ــال به وق
القانــون ووضــع اللمســات األخيــرة عليــه بوعــد مــن رئيــس الجمهوريــة فــي الدائــرة القانونيــة وســتقره الحكومــة 

قريبــًا ومــن ثــم يرفــع إلــى مجلــس الشــورى اإلســامي.

تجار عراقيون: إيران قادرة..تتمة
 هامــش افتتــاح معــرض القــدرات االقتصاديــة لمحافظــة لرســنات فــي مدينــة خــرم آبــاد مركــز المحافظــة: 
ان التجــار العراقييــن يرغبــون بالحضــور الفاعــل فــي االســواق التجاريــة االيرانيــة حيــث أنهــم اعترفــوا بقــدرة 

ايــران فــي اقامــة عاقــة بيــن المنتجيــن والمســتثمرين العراقييــن اضافــة الــى ۱۱ بلــدا مــن جيرانهــا.
وأكــد » كوشــش تبــار«  أن معــرض لرســتان االقتصــادي يســتضيف حاليــا عــددا مــن التجــار العراقييــن، 
ــتوى  ــع المس ــة لرف ــر االرضي ــراق وتوفي ــران والع ــن اي ــة بي ــر التجاري ــز االواص ــة تعزي ــه بمثاب ــك بأن ــر ذل وأعتب

ــن. ــن كا البلدي ــاري بي التج
وتابــع قائــا: ان العــراق كان أحــد البلــدان التــي تتعــاون مــع ايــران فــي المجــال التجــاري خــال االعــوام 
الماضيــة، ورغــم أن هــذه العاقــات شــهدت بعــض الفتــور بســبب عصابــة داعــش وفايــروس كورونــا، اال انهــا 

اآلن تشــهد زيــادة ملحوظــة.
وتوقــع مســاعد وزيــر الداخليــة للشــؤون االقتصاديــة أن يرتفــع حجــم الحجــم التجــاري بيــن ايــران والعــراق 
حتــى نهايــة العــام االيرانــي الحالــي )ينتهــي فــي 20 آذار 2023( الــى 11 مليــار دوالر، ومــن المتوقــع أن يصــل الــى 

20 مليــار دوالر ســنويا.

عبداللهيان: قرار البرلمان..تتمة
ــار  ــي اط ــوار ف ــى الح ــر عل ــت تص ــا انفك ــا م ــدا أنه ــا، مؤك ــات برامجه ــي اولوي ــا ف ــي تعتبره ــان الت  االنس

االحتــرام المتبــادل ورحبــت بالتعامــل البنــاء مــع الشــركاء والتــزال ترحــب بذلــك.     
وأكــد أن لــدى ايــران اقتراحــات وبرامــج اقليميــة وعالميــة لمواجهــة تحديــات البيئــة والتغيــرات المناخيــة 
وآثارهــا علــى المصــادر المائيــة ووقــوع الكــوارث الطبيعيــة، موضحــا أن ادارة شــؤون الميــاه فــي الداخــل والتعــاون 
مــع دول المنطقــة بخصــوص االنهــار المشــتركة ومواجهــة آثــار العواصــف الترابيــة تحظــى بإهتمــام ايــران أيضــا.

وأشــار » عبــد اللهيــان » الــى انعقــاد المؤتمــر االقليمــي علــى مســتوى وزراء البيئــة فــي طهــران عــام ۱۱۱۱ 
بخصــوص صياغــة معاهــدة اقليميــة، مؤكــدا أن ايــران تنــوي عقــد مؤتمــر دولــي لمناقشــة العواصــف الترابيــة 

علــى أســاس قــرار الجمعيــة العامــة لامــم المتحــدة.
وعــرج علــى القــرار الــذي اصــدره البرلمــان االوروبــي ضــد قــوات حــرس الثــورة االســامية واســتنكره بشــدة 

ألنــه يعتبــر تدخــا وتعامــا غيــر عــادي فــي شــؤون ايــران الداخليــة.
وتابــع قائــا: ان السياســة الخارجيــة التــي تعتمدهــا ايــران تقــوم علــى اســاس نظريــة السياســة الخارجيــة 

المتزنــة والتعامــل والتعــاون مــع العالــم وعــدم التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة للــدول االخــرى.
وأكــد أميــر عبداللهيــان أن قــرار البرلمــان االوروبــي ضــد الحــرس الثــوري ســيترك تبعــات ســلبية وعلــى 
اوروبــا دفــع ثمــن ذلــك، داعيــا اياهــا الــى ســلوك الطريــق الصحيــح والتركيــز علــى الدبلوماســية والتعامــل البنــاء 

الــذي يتســم بالعقانيــة.
ــى  ــة وخاصــة االســاءة ال ــان االلهي ــل المشــين ازاء مقدســات األدي ــران تســتنكر التعام ــا: ان اي ــع قائ وتاب

ــر، وشــجبته بشــدة. ــة التعبي ــة حري ــك بذريع ــة لذل ــدول الغربي ــم ال ــرم )ص(، ودع ــي االك شــخصية النب

ــرة للمتحــدث باســم وزارة  ــى التصريحــات االخي ــي ردا عل ــة االيران ــر الخارجي ــدة وزي ــار تغري ويمكــن اعتب
الخارجيــة االميركيــة نيــد برايــس الــذي قــال ان واشــنطن فــي صــدد تشــديد الضغــط علــى ايــران علــى خلفيــة 

احتــواء طهــران الحــداث الشــغب المدعومــة اميركيــا وغربيــا.
وكان وزيــر الخارجيــة االيرانــي قــد اكــد يــوم امــس االثنيــن ايضــا ان الغربييــن واالميركييــن كانــوا يظنــون 
بــان احــداث الشــغب قــد اضعفــت مواقــف ايــران وكانــوا يصــرون حتــى نتغاضــى عــن بعــض خطوطنــا الحمــراء 

وكانــوا يطمعــون فــي الحصــول علــى شــيء فــي المفاوضــات بســبب تلــك االحــداث.
وتابــع : لقــد علــم االميركيــون قبــل دول الترويــكا االوروبيــة بــأن احــداث الشــغب ســوف لــن تفضــي الــى 
شــيء وعــادوا مجــددا الــى مســار التفــاوض والحــوار. لكــن االميركييــن يريــدون حصــول النتائــج عبــر تفــاوض 
مباشــر معنــا ، امــا نحــن فــا نحتــاج الــى أي حــوار مباشــر ونمتلــك الوثائــق الازمــة لذلــك واذا توفــرت االرادة 

الجديــة لــدى الطــرف المقابــل فاننــا نعتبــر ان االتفــاق هــو فــي متنــاول اليــد.
واضــاف اميــر عبداللهيــان:  لقــد حذرنــا االميركييــن مــن االدالء بتصريحــات منافقــة امــام وســائل االعــام، 

انهــم يتفوهــون بهــذا الــكام لاســتهاك الداخلــي
ــدد االطــراف، ونأمــل  ــي اطــار الحــوار المتع ــح شــعبنا ف ــة حــوار تؤمــن مصال ــد كل طاول نحــن نتواجــد عن
التوصــل الــى اتفــاق عبــر تحلــي االطــراف المقابلــة لكــن الخطــة رقــم 2 والخيــارات االخــرى هــي مدرجــة علــى 

جــدول اعمالنــا .

طهران: عقوبات جديدة..تتمة
وأوضــح كنعانــي ان إيــران تحتفــظ بحقهــا فــي الــرد علــى مثــل هــذه السياســات الفاشــلة بخطــوة مماثلــة 
وســتعلن قريبــًا قائمــة عقوبــات جديــدة ضــد منتهكــي حقــوق اإلنســان ومروجــي اإلرهــاب فــي االتحــاد األوروبــي 

وبريطانيا.
ضــد  العقوبــات  جديــدة  حزمــة  االثنيــن،  أمــس  فرضــوا  األوروبــي  خارجية االتحــاد  وزراء  أن  يذكــر 

اإلنســان. انتهاكات حقــوق  إيران بذريعــة 

تشومسكي: أميركا..تتمة
 التســعينيات عــن نظريــة نهايــة التاريــخ وانتصــار ايديولوجيــا الليبراليــة الــى ان وصلنــا الــى عــام 2021 
ــو بريجينســكي مستشــار  ــا زيبغيني ــة. ام ــة االميركي ــول الهيمن ــال عــن أف ــي مق ــا بنفســه ف وتحــدث فوكويام
االمــن القومــي الدارة الرئيــس االميركــي االســبق جيمــي كارتــر، فقــد أكــد قبــل موتــه فــي مقابلــة صاخبــة مــع 

ــم االحــادي القطــب. ــة والعال ــة االميركي ــة الهيمن ــى نهاي ــوز فــي عــام 2012 عل ــورو ني ــاة ي قن
ويصــف نعــوم تشومســكي اميــركا بأنهــا امبراطوريــة تشــهد االنهيــار ، كمــا يتكلــم فريــد زكريــا عــن عالــم 
مــا بعــد اميــركا ، وهنــاك العديــد مــن المفكريــن االميركييــن الذيــن يعتبــرون ضعــف وأفــول قــوة اميــركا ، واقعــا 

ال يمكــن انــكاره.

قائد سالح البحر للجيش..تتمة
وأشــار االميــرال ايرانــي الــى اهميــة اقتــدار البــاد فــي مختلــف المجــاالت، وبيّــن: ان االقتــدار الراهــن لنظام 
الجمهوريــة االســامية تحقــق علــى اســاس العلــم والمعرفــة، ونحــن تمكنــا اليــوم ان نســتعرض اقتدارنــا فــي 

المحيطــات عبــر هــذا العلــم والمعرفــة.
وتابــع: ان حدودنــا البحريــة هــي مــن مهامنــا االوليــة. اال اننــا ال نــرى اي حــدود لتنفيــذ مهامنــا االساســية، 

وســنكون حاضريــن فــي اي نقطــة تقتضيهــا مصالــح البــاد.
وأشــار قائــد ســاح البحــر ، الــى اتســاع النطــاق الجيوسياســي للبــاد، وقــال: لقــد قمنــا بتوســيع حدودنــا 

فــي النطــاق الجيوسياســي، ونحــن بصــدد اســتعراض هــذا االقتــدار فــي جميــع حدودنــا البحريــة.
وفــي الختــام، أكــد االميــرال ايرانــي علــى ضــرورة تنميــة ســواحل مكــران )جنــوب ايــران(، وقــال: ان علينــا 
جميعــا ان نضــع يــدا بيــد مــن اجــل تحقيــق هــذا المهــم، معربــا عــن املــه بــأداء امــور مهمــة فــي المســتقبل 

تصــب فــي مصلحــة البــاد والشــعب.

اللواء سالمي: مستعدون للتعاون..تتمة
ومضــى قائــا : رغــم الحــدود الجغرافيــة التــي تفصــل بيــن ايــران وســوريا، لكــن جغرافيــا قلــوب الشــعبين 
ــى  ــة عل ــا قائم ــة، وانم ــح الوطني ــي المصال ــن، ال تنحصــر ف ــن البلدي ــط بي ــي ترب ــة؛ واصفا االواصــر الت مترابط
مبــدا االســام وعــزة المســلمين، والفتــا الــى ان »الدفــاع عــن الشــعب الفلســطيني المظلــوم واســتعادة حقوقــه 

المســلوبة، ال يتعــارض مــع المصالــح الوطنيــة”.
ــا تحمــل بشــائر  ــرة؛ اكــد ســامي بانه ــة االخي ــة والدولي ــى التطــورات االقليمي ــق عل ــي معــرض التعلي وف
ــن الشــعوب  ــوة بي ــز اواصــر الوحــدة واالخ ــو تعزي ــذه البشــائر ه ــرز ه ــن اب ــة، وم ــى شــعوب المنطق النصــر ال

المســلمة.
واســتطرد قائــا : ان التطــورات واالحــداث االخيــرة داخــل االراضــي المحتلــة والضفــة الغربيــة وجنيــن وغــزة 

والمناطــق االخــرى، هــي مــن بشــائر زوال الكيــان الصهيونــي.
وتابــع : اولئــك الذيــن حشــدوا العالــم مــن اجــل القضــاء علــى ســوريا، انفســهم يمضــون اليــوم نحــو الــزوال 

واالنهيار.
ــى ان  ــامي« عل ــواء س ــد »الل ــاس«، اك ــاد عب ــع »العم ــاء م ــال اللق ــه خ ــن تصريحات ــر م ــب اخ ــي جان وف
المواقــف الداعمــة والمتضامنــة مــع الجمهوريــة االســامية االيرانيــة للحكومــة والشــعب الســوريين والســيما 
الرئيــس الراحــل »حافــظ االســد«، خــال فتــرة الحــرب المفروضــة مــن جانــب االســتكبار العالمــي ونظــام البعــث 
العراقــي البائــد ضــد الشــعب االيرانــي، لــن تذهــب طــي النســيان؛ قائــا : نحــن اخــوان االيــام العصيبــة، وان 
تاريــخ الشــعبين االيرانــي والســوري الحافــل بالمــودة واالخــوة يظهــر بانهمــا لــن يتــركا ســاحات المواجهــة ضــد 

مؤامــرات اعــداء االســام.
كمــا اشــار القائــد العــام للحــرس الثــوري، الــى اهميــة التعــاون االيرانــي الســوري فــي مختلــف المجــاالت 
الدفاعيــة، ومنهــا الحــرب الســيبرانية واالســتخبارية وااللكترونيــة؛ مؤكــدا علــى اســتعداد »الحــرس« لتطويــر 

مجــاالت التعــاون مــع القــوات المســلحة الســورية.
مــن جانبــه أكــد وزيــر الدفــاع الســوري العمــاد » علــي محمــود عبــاس » الــذي يــزور ايــران حاليــا علــى رأس 
وفــد عســكري، لــدى لقائــه القائــد العــام لقــوات حــرس الثــورة االســامية اللــواء » حســين ســامي » أن شــعبه 

لــن ينســى دعــم ايــران وجهــاد الشــهيد قاســم ســليماني.
وأشــاد الضيــف الســوري فــي هــذا اللقــاء بوقــوف الشــعب االيرانــي الــى جانــب شــقيقه الشــعب الســوري 
فــي محنتــه، مؤكــدا أن دم الشــهيد الســوري امتــزج بــدم أخيــه االيرانــي فــي مقارعــة عصابــة داعــش االرهابيــة.
وشــدد وزيــر الدفــاع الســوري علــى أن المســاعدات التــي قدمتهــا ايــران لحــركات المقاومــة بمافيهــا 
الفلســطينية وأدت الــى الحــاق الهزيمــة بأعــداء االمــة االســامية، تعتبــر حقيقــة ال يمكــن انكارهــا أبــدا.
وأشــار »عبــاس » الــى تظافــر جهــود بعــض الــدول االســامية فــي مســاعدة كيــان االحتــال الصهيونــي، 

مؤكــدا أن هــذه الــدول باتــت تتســابق الحتضــان الصهاينــة.!
وأوضــح أن ســوريا وبالتعــاون مــع المقاومــة وصمــود الشــعب الســوري والدعــم الســخي اليــران وحــزب اهلل 
ســتلقن العــدو دروســا لــن ينســاه أبــدا، موضحــا ان تســديد الضربــات الموجعــة للكيــان الصهيونــي ســيجلب 

معــه بــإذن اهلل تعالــى النصــر الكبيــر الــذي يتمثــل بتطهيــر أرض ســوريا مــن دنــس المحتليــن.
ــة،  ــف بســبب المقاوم ــى الخل ــر ال ــد آخــر ويتقهق ــا بع ــدو يتراجــع يوم ــاع الســوري أن الع ــر الدف ــد وزي وأك
موضحــا أن السياســات االميركيــة فــي المنطقــة ســوف تــؤدي بهــا الــى الــزوال وتحمــل الهزائــم المتكــررة فــي 

المناطــق االخــرى.
واشــار الــى القــرار الــذي اتخــذه البرلمــان االوروبــي فــي ادراج اســم قــوات حــرس الثــورة 
االســامية فــي قائمــة مــا يســمى بالجماعــات االرهابيــة، وأكــد أن الــدول  التــي ينطلــق منهــا 
 االرهــاب تتهــم اآلخريــن بهــذه الصفــة، اذ أنهــم يتهمــون ســوريا وحــزب اهلل وحمــاس باالرهاب.!
وفــي الختــام لفــت وزيــر الدفــاع الســوري الــى ارادة قائــد الثــورة االســامية ورئيســي البلديــن 
ــد  ــذا األســاس ســيتم التأكي ــى ه ــه عل ــي، موضحــا ان ــاون الثنائ ــران لتوســيع التع ســوريا وإي
علــى تعزيــز التعــاون فــي مختلــف المجــاالت العســكرية والتعليميــة مــن اجــل الحــاق الهزيمــة 

باالعــداء.

رئيسي: سنقف الى جانب..تتمة
واوضــح وزيــر الدفــاع الســوري ان العــدو يتربــص دومــا الفــرص للمســاس بالعاقــات الصلبــة واالخويــة بيــن 
ســوريا وايــران  ولكــن العاقــات بيــن البلديــن متجــذرة وراســخة اكثــر مــن ان يتمكــن احــد مــن المســاس بهــا 

وان هــذه العاقــات تتطــور وتترســخ يومــا بعــد يومــا اكثــر مــن ذي قبــل .

واالربعــون،  الثالثــة  الســنة   )11148( ــي 2023مالعــدد  ــون الثان ــن 1401 هـــ ش، 25 كان ــاء 3 رجــب المرجــب 1444 هـــ ق 5 بهم االربع

شهادة اإلمام الهادي »عليه السالم« دروس 
الحلم والصبر والصمود

إن مــن جملــة صفــات المعصــوم الوقــار و الهيبــة التــي تعكــس عظمتــه وشــموخه والفيوضــات الروحيــة 
التــي تصــدر منــه فتحيــر كل مــن ينظــر إليــه، ألنهــا آثــار األنبيــاء واألوصيــاء والعظمــاء حيــث أن النــور والبهــاء 
ــد الكمــال  ــة اللســان وفصاحــة المنطــق ورصي ــكام وفصــل الخطــاب وعذوب والجمــال المعنــوي وحســن ال

المختــزل فيــه تجعــل اآلخريــن يقفــون بــكل أحتــرام لــه وهــو اإلمــام المعصــوم.
  ان اإلمــام علــي النقــي عليــه الســام ولــد ونشــأ فــي المدينــة ولمــا استشــهد أبــوه كان عمــره الشــريف 
ثمانــي ســنين، فانتقلــت اإلمامــة إليــه، فــكان فــي المدينــة إلــى أيــام جعفــر المتــوكل، فدعــاه إلــى ســر مــن 
رأى وذلــك ان بريحــة العباســي كتــب إلــى المتــوكل: »ان كان لــك فــي الحرميــن حاجــة فأخــرج علــي بــن 

محمــد منهــا فانــه قــد دعــا النــاس إلــى نفســه واتبعــه خلــق كثيــر«.
ــام  ــؤذي اإلم ــة ـ ي ــي المدين ــن محمــد ـ وال ــد اهلل ب ــى جمــع آخــر، وكان عب ــذا المعن ــه به ــب إلي ــم كت ث
كثيــراً، وكتــب كتبــًا إلــى المتــوكل ســعى فيهــا باإلمــام علــي النقــي عليــه الســام حتــى غضــب المتــوكل، 
فلمــا أحــس اإلمــام بفعــل الوالــي وســعايته بــه كتــب كتابــًا إلــى المتــوكل يذكــر تحامــل عبــد اهلل بــن محمــد 

عليــه وكذبــه فيمــا ســعى بــه.
فأجــاب المتــوكل لمصلحــة فــي نفســه علــى كتــاب اإلمــام عليــه الســام بدقــة ولطــف وزاد فــي إكــرام 
مــه فيــه، وكتــب فيمــا كتــب: »…. فقــد رأى أميــر المؤمنيــن صــرف عبــد اهلل بــن محمــد عمــا كان  اإلمــام وعظَّ
يتولــى … إذ كان علــى مــا ذكــرت مــن جهالتــه بحقــك واســتخفافه بقــدرك… وقــد ولــى أميــر المؤمنيــن 

مــا كان يلــي مــن ذلــك محمــد بــن الفضــل، وأمــره بإكرامــك وتبجيلــك واالنتهــاء إلــى أمــرك ورأيــك… .
ــك  ــك وموالي ــرت مــن أهــل بيت ــت، شــخصت ومــن اخت ــا أحبب ــه م ــام قبل ــه والمق ــإن نشــطت لزيارت ف
وحشــمك علــى مهلــه وطمأنينــة، وترحــل إذا شــئت وتنــزل إذا شــئت، فــإن أحببــت أن يكــون يحيــى بيــن 
هرثمــة مولــى أميــر المؤمنيــن ومــن معــه مــن الجنــد يرحلــون برحيلــك، يســيرون بمســيرك، فاألمــر فــي 

ذلــك إليــك وقــد تقدمنــا إليــه بطاعتــك.
فاســتخر اهلل حتــى توافــي أميــر المؤمنيــن فمــا أحــد مــن أخوتــه وولــده وأهــل بيتــه وخاصتــه ألطــف منــه 
منزلــة وال أحمــد لــه أثــرة وال هــو لهــم أنظــر وعليهــم أشــفق، وبهــم أبــر، وأليهــم أســكن منــه إليــك وكتــب 

إبراهيــم بــن العبــاس فــي جمــادى األخــرة ســنة ثــاث وأربعيــن ومائتيــن«.
 وأمــا مــا لقــي عليــه الســام مــن األذى والجــور والظلــم مــن قبــل األعــداء فهــو كثيــر ونكتفــي هنــا بذكــر 

. بعضه
كان الواثــق العباســي يخشــى مــن أبــي الحســن عليــه الســام كثيــرًا العتقــاده أنــه هــو الــذي يأمــر 
بثــورات العلوييــن، وكان يخشــى أن يثــور عليــه يومــا مــن األيــام، فأمــر جاوزتــه فعمــل تــًا عظيمــًا مــن 
التــراب واســتدعى جميــع جيشــه فــي اســتعراض مهيــب ثــم دعــى اإلمــام الهــادي ليــرى ذلــك حتــى يدخــل 

الخــوف فــي قلــب اإلمــام عليــه الســام، فقــال لــه اإلمــام: )وهــل تريــد أن أعــرض عليــك عســكري؟(.
فقال الواثق: نعم.

فدعــا اهلل ســبحانه، فــإذا بيــن الســماء واألرض مائكــة مدججــون بالســاح، فغشــي علــى الواثق.ثــم 
تركــه اإلمــام ومضــى إلــى ســبيله.

 وروى العامــة المجلســي رحمــه اهلل فــي جــاء العيــون، وغيــره فــي غيــره: أن اإلمــام علــي الهــادي عليــه 
الســام توفــي مســمومًا شــهيدًا ولــه مــن العمــر أربعــون ســنة، وقيــل إحــدى وأربعــون ســنة.

فإنــه عليــه الســام تصــدى لإلمامــة الكبــرى والخافــة العظمــى بعــد أبيــه اإلمــام الجــواد عليــه الســام، 
وكان لــه مــن العمــر ســت ســنوات وخمســة أشــهر، وكانــت مــدة إمامتــه ثــاث وثاثيــن ســنة وعــدة اشــهر.
وكان استشــهاد اإلمــام الهــادي عليــه الســام بســامراء فــي جمــادى اآلخــرة لخمــس ليــال بقيــن منــه، 
وقيــل: فــي الثالــث مــن رجــب، وقيــل: يــوم االثنيــن لثــاث ليــال بقيــن مــن جمــادى اآلخــرة نصــف النهــار 

ســنة 254 هـــ.
»ينبغــي علــى مــن يتخــذ مــن اإلمــام علــي النقــي إمامــًا اإلقتــداء بــه واتخــاذه مُثــٌل أعلــى فــي التعامــل 

مــع اآلخريــن وظــروف الحيــاة والسياســة الراهنــة«

فايننشال تايمز؛ المصارف ..تتمة
الســنوات الماضيــة. وحتــى خــال وبــاء كورونــا حصلــت مقاومــة امــام اخــراج القــوات. فالمصــارف  العالميــة 
ــد  ــي تعدي ــون، شــرعت ف ــورك مل ــت السويســرية، وغلدمــن ســاكس، ومورغــان اســتنلي، ونيوي ــا؛ كردي ومنه
قواهــا البشــرية بواقــع 15 الــف وظيفــة خــال االشــهر القريبــة، ويتوقــع المعنيــون ان تتخــذ مصــارف اخــرى نفــس 

النهــج ويطــردوا موظفيهــم كذلــك.
الــى ذلــك قالــت »آنــا آرســوف« مســؤولة المصــرف العالمــي فــي شــركة الخدمــات الماليــة »موديــز«؛ يتوقــع 
ان يتــم تعديــد الموظفيــن مقارنــة بفتــرة االزمــات الماليــة )ازمــة عــام 2008(، وفــي وضــع اســوأ مــن انهيــار االســواق 

عــام 2000.

المحكمة العليا تقبل طلب ..تتمة
وقبــل نحــو 3 اشــهر عُقــدت الجلســة األولــى للمحكمــة للبــت فــي ملفــات عــدد مــن المتهميــن فــي أعمــال 
ــران ، بحضــور مستشــاري  ــة بطه ــة والثوري ــة العام ــي المحكم ــي ف ــرة برئاســة القاضــي صلوات الشــغب األخي

المحكمــة والمتهميــن ومحاميهــم.
وقبــل نحــو شــهر، رفضــت المحكمــة العليــا ، االســتئناف فــي ملــف محمــد قبادلــو ، وابرمــت قــرار االتهــام 

اســتنادا إلــى البنــد الــف مــن المــادة 469 مــن قانــون اإلجــراءات الجنائيــة.

المدعي العام يؤكد ..تتمة
هــو فــي االســاس مواجهــة الجمهوريــة االســامية والشــعب االيرانــي المقــاوم والمتواجــد دومــا فــي 

الميــدان.
لذلــك ونظــرا لمهــام وزارة الخارجيــة ومنهــا الدفــاع عــن حقــوق الشــعب االيرانــي ازاء تحــركات الــدول 
األجنبيــة، نتأمــل اصــدار االوامــر للقيــام بمــا يجــب لمنــع تكــرار هــذاه االجــراء المغايــر للقوانيــن الدوليــة ومتابعــة 

هــذه القضيــة بجديــة ورفــع التقاريــر المســتمرة حــول هــذا الموضــوع.
كمــا اكــد المدعــي العــام فــي رســالته اســتعداد جهــاز االدعــاء العــام للتعــاون مــع وزارة الخارجيــة بمختلــف 

المجــاالت فــي هــذه القضيــة.

مّتكي: اذا لم تصحح اوروبا ..تتمة
االوروبــي، ان ادراج حــرس الثــورة ضمــن مــا يســمى بقائمــة المنظمــات االرهابيــة، قــال كنعانــي: رغــم أن 
قــرار البرلمــان األوروبــي غيــر ملــزم وهــو توصيــة إلــى المجلــس االوروبــي، فمــن الطبيعــي أن تعتبــر الجمهوريــة 

اإلســامية االيرانيــة هــذا العمــل غيــر مســؤول وغيــر عقانــي وتدينــه وترفضــه تمامًــا.
ويلــوح مختلــف المســؤولون فــي ردهــم وتعليقاتهــم علــى القــرار االوروبــي بــأن الــرد االيرانــي علــى هــذه 

الخطــوة االوروبيــة ســيفوق توقعــات االوروبييــن وســيكون فــي منتهــى الحــزم.

كاظمي قمي: على األمم المتحدة ..تتمة

 التصــدي لظاهــرة اإلرهــاب والجماعــات اإلرهابيــة خاصــة داعــش مــن بيــن الموضوعــات التــي تمــت 
مناقشــتها فــي االجتمــاع.

وزير الصحة: ايران تحتل ..تتمة
واكــد أننــا حققنــا االكتفــاء الذاتــي فــي مجــال الصحــة ، وقــال: تــم تخريــح الكثيــر مــن العلمــاء واالخصائييــن 
فــي الفئــات المتخصصــة للصحــة ، علــى مســتوى الدكتــوراه والمســتويات التخصصيــة الفرعيــة ، الذيــن لهــم 

حضــور فعــال فــي جميــع اركان وأقســام الصحــة.
ــي البــاد،  ــة ف ــوم الطبي ــة للعل ــى وجــود 64 جامعــة وكلي ــي إل ــم الطب ــر الصحــة والعــاج والتعلي وأشــار وزي
وقــال: هنالــك االن 840 مركــزًا بحثيًــا ، و 69 معهــدًا بحثيًــا ، و 40 مختبــرًا متخصصًــا ، و 25 شــبكة بحثيــة تعمــل 

فــي مجــال الصحــة فــي جميــع أنحــاء البــاد.
ــد مــن االهتمــام للمنتجــات والشــركات  ــا وزارة الصحــة إليــاء المزي ــى اإلجــراءات التــي اتخذته وأشــار إل
القائمــة علــى المعرفــة ، وقــال: إن نمــو الشــركات المعرفيــة فــي جامعــات العلــوم الطبيــة بالبــاد وصــل إلــى ٪33.
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