
7 تتمات
االعالم الصهيوني: المشجعون ..تتمة

وأكــد الموقــع أّن »محــاوالت التحــدث إلــى مشــجعي كــرة القــدم فــي الدوحــة لــم تَِســر، بحســب 
الخطــة«، وتابــع أّن »اللقطــات التــي تــم تداولها عبر اإلنترنت تُظهر مشــجعين ســعوديين ومتســوقًا 

قطريــًا وعــددًا مــن المشــجعين اللبنانييــن يبتعدون عمداً عن المراســلين اإلســرائيليين«.

تأهب عسكري سوري ..تتمة
إلــى تركيــا وتدميــر بعــض تلــك المصانــع، كمــا خرجــت جميــع محطــات معالجــة النفايــات 
الناجمــة عــن عمليــة التصنيــع مــن الخدمــة تدريجيــًا، وانخفــض عــدد المنشــآت الصناعيــة والحرفيــة 

المحليــة بشــكل كبيــر جــداً.
ــا  ــدد منه ــم إغــاق ع ــث ت ــر، حي ــة بشــكل كبي ــذ الحدودي ــرت المناف ــد تأث وأضــاف خضــور: لق
نتيجــة أعمــال التخريــب وانتشــار الجماعــات اإلرهابيــة، ناهيكــم عــن اســتخدام بعضهــا مــن قبــل 
بعــض دول الجــوار لتســهيل عبــور المســلحين اإلرهابييــن األجانــب وإمدادهــم باألســلحة وكل 

أشــكال الدعــم.
وختــم خضــور بيانــه بالقــول: إن حكومــة الجمهوريــة العربيــة الســورية تتطلــع إلــى إقامــة 
شــراكات عالميــة عادلــة مبنيــة علــى احتــرام مبــادئ القانــون الدولــي وأحــكام ميثــاق األمــم المتحــدة، 
وذلــك لدعــم جهــود مؤسســات الدولــة الســورية لتجــاوز جميــع التحديــات التــي فرضتهــا ســنوات 
ــق  ــد19 وتحقي ــا جائحــة كوفي ــي خلفته ــدة الت ــق الجدي ــا والعوائ ــة المفروضــة عليه الحــرب اإلرهابي

ــدًا عــن التســييس. ــة المســتدامة بعي أهــداف التنمي

مصادر مطلعة: فصائل المقاومة ..تتمة
توغــل العــدو ومســتوطنيه وإســتباحة دمــاء أبنــاء شــعبنا وعدوانــه المســتمر والمتصاعــد علــى 

أرضنــا وتدنيســه المتواصــل للمســجد األقصــى المبــارك ».
مــن جهتهــا، قالــت حركــة الجهــاد اإلســامي فــي فلســطين إّن »العمليــة المباركــة فــي مدينــة 
القــدس المحتلــة تأتــي فــي ســياق الــرد الطبيعــي علــى هــذا االحتــال وعلــى إرهابــه وممارســاته 

اإلجراميــة بحــق شــعبنا الفلســطيني األعــزل«.
وقــادة  لقــادة االحتــال  لتقــول  تأتــي  العمليــة  أّن »هــذه  إلــى  بيانهــا  فــي  الحركــة  ولفتــت 
المســتوطنين، إن كل سياســات حكومتكــم اإلجراميــة لــن تحميكــم مــن ضربــات مقاومــة شــعبنا«.

كمــا أّكــدت أّن »كل عمليــات التهويــد واالقتحامــات للمقدســات واالعتــداءات علــى أبنــاء شــعبنا 
فــي القــدس والخليــل وجنيــن ونابلــس لــن تمــر دون عقــاب«.

السوداني ونجيرفان بارزاني ..تتمة
التدخــل بالشــأن الداخلــي وتعريــض شــعوب المنطقــة للخطــر ومنــع العناصــر المعارضــة اليــران 

وتركيــا مــن التواجــد داخــل البــاد«. 
مــن جهتــه اعتبــر عضــو ائتــاف دولــة القانــون ابراهيــم الســكيني اســتمرار الناتــو فــي العــراق 
ليــس ســوى ذريعــة لفــرض وجودهــم داخــل األراضــي العراقيــة، فيمــا أشــار الــى ان هــذه الــدورات 

التدريبيــة المزعومــة هــي اســتنزاف ألمــوال العــراق.
وقــال الســكيني فــي حديــث لـــ/ المعلومــة /، إن »اســتمرار الناتــو داخــل األراضــي العراقيــة ليــس 
اال ذريعــة لفــرض وجودهــم واســتمراره داخــل العــراق«، مطالبــا الحكومــة الجديــدة »بتطبيــق قــرار 

انهــاء وجــود القــوات األجنبيــة مــن البــاد«.
ــوال  ــة هــي اســتنزاف الم ــوات العراقي ــو للق ــا النات ــي يقيمه ــدورات والورشــات الت ــع، ان »ال وتاب

ــب«. ــا بحجــة التدري ــي يأخذونه ــغ الضخمــة الت ــاد مــن خــال المبال الب
وأضــاف، »ناحــظ وفــي العديــد مــن المناســبات تفــوق الجنــود العراقييــن علــى المدربيــن 
األجانــب فــي اغلــب المجــات العســكرية«، الفتــا الــى ان »المدربيــن العراقييــن والكليات العســكرية 

تعمــل وبمســتويات عاليــة تجعــل الجنــدي العراقــي ال يحتــاج الــى مثــل هــذه الــدورات«.
وكان المحلــل السياســي صبــاح العكيلــي قــد اكــد فــي وقــت ســابق لـــ /المعلومــة/، أن »التواجــد 
األمريكــي والــدول االخــرى فــي العــراق يحــدث بذريعــة قــوات الناتــو، حيــث أعلنــت القــوات األلمانيــة 

قبــل أيــام عــن تمديــد تواجدهــا لمــدة عــام فــي العــراق، رغــم انهــا ليــس جــزء مــن هــذا الحلــف«.

اللواء باقري: الفكر ..تتمة
التي تعمل في مخيم اعداء الثورة االسامية والجمهورية االسامية.

وأوضــح أنهــا تــذب عــن كيــان الوطــن ايــران وتســجل حضــورا فاعــا فــي مجــال اســداء الخدمــة 
ــا  ــروس كورون ــزالزل وفي ــة وال ــوارث الطبيعي ــا الك ــف المجــاالت بينه ــي مختل ــي ف للشــعب االيران
حيــث أدت فــي كل هــذه المجــاالت دورا عظيمــا يســاهم فــي بنــاء ايــران وتقدمهــا الــى االمــام اكثــر 

مــن أي وقــت مضــى.

اسماعيلي : مزاعم المانيا ..تتمة
فــي الجمهوريــة االســامية االيرانيــة؛ قائــا : ان هــذه المزاعــم التــي تطلقهــا دول غربيــة وامريــكا 

ليســت ســوى ادعــاءات واهيــة وعاريــة عــن الصحــة.
وكان متحــدث باســم وزارة الخارجيــة االلمانيــة، قــد اعلــن، فــي ســياق مواقــف برليــن المعاديــة 
ــوع ايــران فــي  لطهــران والتــي طرحــت مزاعــم بذريعــة الدفــاع عــن حقــوق االنســان، بشــأن »ضل
الحــرب االوكرانيــة«، اعلــن متحــدث الخارجيــة االلمانيــة، ان بــاده تنــوي بنــاء علــى قــرار واشــنطن، 

ان تغيّــر اتجــاه تركيزهــا مــن مفاوضــات فيينــا، صــوب االحــداث االخيــرة فــي ايــران.
فــي الجمهوريــة االســامية االيرانيــة؛ قائــا : ان هــذه المزاعــم التــي تطلقهــا دول غربيــة وامريــكا 

ليســت ســوى ادعــاءات واهيــة وعاريــة عــن الصحــة.
وكان متحــدث باســم وزارة الخارجيــة االلمانيــة، قــد اعلــن، فــي ســياق مواقــف برليــن المعاديــة 
ــوع ايــران فــي  لطهــران والتــي طرحــت مزاعــم بذريعــة الدفــاع عــن حقــوق االنســان، بشــأن »ضل
الحــرب االوكرانيــة«، اعلــن متحــدث الخارجيــة االلمانيــة، ان بــاده تنــوي بنــاء علــى قــرار واشــنطن، 

ان تغيّــر اتجــاه تركيزهــا مــن مفاوضــات فيينــا، صــوب االحــداث االخيــرة فــي ايــران.

رئيس الجمهورية: ايران ..تتمة
ــات  ــخ العاق ــة تاري ــا بمراجع ــن الرئيــس البياروســي قمن ــر الصــادرة م ــال » حســب االوام  وق
بيــن البلديــن بدقــة واعددنــا خارطــة طريــق لزيــادة التعــاون وتحديــد مجــاالت رفــع مســتوى التعــاون 

الثنائــي بشــكل دقيــق لكــي نتمكــن مــن تنفيذهــا وجعلهــا عمانيــا وبســرعة.
ــرى  ــاء واج ــس الثاث ــوم ام ــران ي ــى طه ــل ال ــد وص ــي ق ــوزراء البياروس ــس ال ــذا وكان رئي ه
محادثــات مــع النائــب االول للرئيــس االيرانــي محمــد مخبــر تناولــت مختلــف القضايــا ذات االهتمــام 

المشــترك.
وقــال مخبــر خــال االجتمــاع المشــترك لوفــدي إيــران وبياروســيا انــه يجــب تشــكيل لجنــة 
فــي مجــال النقــل والشــحن بيــن البلديــن لتوفيــر االرضيــة الازمــة للتعــاون الترانزيتــي وتســيير 

رحــات جويــة مباشــرة بيــن البلديــن.
وفــي إشــارة إلــى أن بياروســيا ، مثــل جمهوريــة إيــران اإلســامية ، تتعــرض لضغــوط وعقوبــات 
مــن نظــام الهيمنــة ، وخاصــة الواليــات المتحــدة ، أشــار مخبــر: إيــران مســتعدة لتزويــد بياروســيا 

بخبرتهــا فــي إدارة البــاد فــي ظــل العقوبــات.
ــب األول  ــال النائ ــض ، ق ــا البع ــات بعضهم ــيا لمنتج ــران وبياروس ــة إي ــى حاج ــارة إل ــي إش وف
لرئيــس الجمهوريــة : بامــكان إيــران وبياروســيا ســد احتياجــات بعضهمــا البعــض فــي مختلــف 

ــي ظــروف الحظــر. ــل المقايضــة ، خاصــة ف ــا باســتخدام طــرق مث ــة احتياجاتهم القطاعــات وتلبي
بــدوره اشــار رئيــس وزراء بياروســيا ، إلــى العاقــات الوديــة والتفاهــم المتبــادل بيــن البلديــن 
، وقــال الزيــارات الدوريــة واإلرادة الجــادة لرئيســي البلديــن ، توفــر االرضيــة لتطويــر العاقــات بيــن 

البلديــن فــي جميــع المجــاالت.
وشــدد علــى ضــرورة القضــاء علــى التحديــات التــي تواجــه تطويــر العاقــات مــن خــال الجهــود 
المشــتركة ، واشــار إلــى العقوبــات الغربيــة ضــد البلديــن وقــال يجــب أن نقــف متحديــن ضــد هــذه 

العقوبــات وتحســين العاقــات االقتصاديــة والتجاريــة بيــن البلديــن.

الدفاع المدني: هدفنا ..تتمة

وأشــار المهنــدس مجيــد ســلطاني، الرئيــس التنفيــذي لشــركة االتصــاالت اإليرانيــة، إلــى الــدور 
ــات  ــال: إن االهتمــام بمتطلب ــة وق ــاع المدنــي فــي شــركة االتصــاالت اإليراني ــادئ الدف الحيــوي لمب
الدفــاع المدنــي فــي البنيــة التحتيــة لاتصــاالت أمــر ضــروري وشــركة االتصــاالت اإليرانيــة جاهــزة 
ــط  ــي خط ــاع ف ــات الدف ــة متطلب ــال تلبي ــي مج ــاد ف ــي للب ــاع المدن ــة الدف ــع منظم ــاون م ألي تع

التنميــة وتجهيــز وتحديــث البنيــة التحتيــة لاتصــاالت فــي البــاد.
وأشــار إلــى أن صناعــة تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت تعتبــر محــرًكا لتنميــة البلــدان، وأشــار 
ــاالت،  ــات واالتص ــا المعلوم ــة تكنولوجي ــدة صناع ــا رائ ــة، بصفته ــاالت اإليراني ــركة االتص ــى أن ش إل

تحتــاج إلــى دعــم جــاد فــي طريقــة تقديــم خدمــات مســتمرة ومســتقرة وآمنــة.
وعلــى هامــش هــذا االجتمــاع، تــم التوقيــع علــى مذكــرة تعــاون بيــن منظمــة الدفــاع الوطنــي 
وشــركة االتصــاالت اإليرانيــة مــن قبــل رئيــس منظمــة الدفــاع الوطنــي العميــد غــام رضــا جالــي، 

والمهنــدس مجيــد ســلطاني الرئيــس التنفيــذي لشــركة االتصــاالت اإليرانيــة.
والغــرض مــن هــذه المذكــرة هــو تحقيــق منصــة اتصــال آمنــة وموثوقــة ومســتقرة فــي البنــى 

ــاع المدنــي فــي البــاد. ــا لمتطلبــات منظمــة الدف ــد وفًق ــة والحساســة للبل ــة الحيوي التحتي

طهران ومينسك تؤكدان ..تتمة
بــدوره اشــار رئيــس وزراء بياروســيا ، إلــى العاقــات الوديــة والتفاهــم المتبــادل بيــن البلديــن 
، وقــال الزيــارات الدوريــة واإلرادة الجــادة لرئيســي البلديــن ، توفــر االرضيــة لتطويــر العاقــات بيــن 

البلديــن فــي جميــع المجــاالت.
وشــدد علــى ضــرورة القضــاء علــى التحديــات التــي تواجــه تطويــر العاقــات مــن خــال الجهــود 
المشــتركة ، واشــار إلــى العقوبــات الغربيــة ضــد البلديــن وقــال يجــب أن نقــف متحديــن ضــد هــذه 

العقوبــات وتحســين العاقــات االقتصاديــة والتجاريــة بيــن البلديــن.
ــو وضــع اللمســات  ــران ه ــى طه ــه إل ــداف زيارت ــم أه ــد أه ــان جافتشــينكو أن أح وصــرح روم
ــارة ، يجــب  ــذه الزي ــال: خــال ه ــي ، وق ــاون االقتصــادي الثنائ ــق للتع ــة الطري ــى خارط ــرة عل األخي
ــران وبياروســيا  ــة إي ــرا خارجي ــى يتمكــن وزي ــن حت ــق للبلدي ــاء مــن مســودة خارطــة الطري االنته

ــة . ــذه االتفاقي ــى ه ــع عل ــات التوقي ــداد مقدم اع
وفــي إشــارة إلــى االتجــاه المتنامــي للعاقــات التجاريــة بيــن البلديــن فــي الســنوات األخيــرة ، 
قــال: إن مســتوى العاقــات االقتصاديــة ال يــزال منخفضًــا مقارنــة بقــدرات البلديــن ، ويجــب اتخــاذ 

خطــوات كبيــرة فــي هــذا الصــدد.
وأعلــن رئيــس وزراء بياروســيا عــن تطلــع بــاده لاســتفادة مــن إنجــازات وقــدرات الجمهوريــة 
اإلســامية اإليرانيــة فــي مختلــف القطاعــات الصناعيــة والتجاريــة والمعرفيــة والتقنيــة والهندســية 
وقــال ان بياروســيا مســتعدة للتعــاون مــع ايــران فــي مجــاالت النقــل والزراعــة وصناعــة المعــدات 

والبنــاء والتعديــن والمعــدات الزراعيــة.
ــي  ــن ف ــة للبلدي ــي باســتخدام العمــات الوطني ــب األول للرئيــس االيران ــراح النائ ورحــب باقت
المعامــات التجاريــة ، وقــال: »مــن الضــروري زيــادة تعاوننــا المصرفــي وتوفيــر آليــة لتســهيل 

العاقــات التجاريــة”.
وفــي إشــارة إلــى المفاوضــات التــي أجرتهــا إحــدى شــركات الطيــران اإليرانيــة لتســيير رحــات 
مباشــرة إلــى بياروســيا ، أشــار رومــان جافتشــينكو: لقــد تلقينــا الطلــب الرســمي مــن هــذه 
الشــركة ونحــن فــي صــدد الحصــول علــى التصاريــح وتوفيــر االرضيــة الازمــة لتنفيــذ هــذا البرنامــج.

سالح البحر يكشف ..تتمة
 فــي مختلــف المجــاالت العلميــة والصناعيــة بينهــا انتــاج أنــواع القطــع البحريــة والمعــدات 

الجويــة واالســلحة االســتراتيجية.
وتابــع قائــا: اننــا وامتثــاال ألوامــر القائــد العــام للقــوات المســلحة وضعنــا رفــع المســتوى الدفاعــي 
واالســتعداد القتالــي كأول موضــوع ندرجــه فــي جــدول أعمالنــا حيــث اســتطاع شــباننا العلمــاء 

وبالتعــاون مــع الشــركات المعرفيــة انتــاج مختلــف أنــواع المعــدات الدفاعيــة.
وأشــار الــى النشــاط الــذي يســجله ســاح البحــر فــي البحــار والمحيطــات وقــال: لدينــا اآلن 3 
قيــادات تنشــط فــي المحيطــات تشــمل المحيــط الهنــدي والمحيــط االطلســي والمحيــط الهــادئ 

حيــث تعمــل األســاطيل القتاليــة علــى توفيــر أمــن الماحــة البحريــة والمصالــح اإليرانيــة.  
وأعلــن قائــد ســاح البحــر فــي الجيــش االيرانــي أنــه ســوف يتــم فــي غضــون االيــام القائــل 

المقبلــة اجــراء منــاورات مركبــة فــي بحــر عمــان والمحيــط الهنــدي.
وحــول مهمــة المجموعــة 86 التابــع لســاح البحــر قــال: لقــد انيطــت لهــذه المجموعــة مهمــة 
توفيــر أمــن الماحــة البحريــة فــي مضيــق ماالغــا، اذ انــه يتواجــد اآلن فــي المحيــط الهــادئ ونحــن 

مســتعدون للحضــور فــي المحيطــات كافــة.  
وفــي الــرد علــى االعــام االميركــي بخصــوص اســتخدام أميــركا لعــدد كبيــر مــن الــزوارق 

المســيرة فــي البحــار قــال: ان هــذه الــزوارق عرضــت الماحــة البحريــة الــى الخطــر.
وتابــع قائــا: لقــد قمنــا فــي وقــت ســابق باحتجــاز عــدد مــن هــذه الــزوارق ومــن ثــم اطلقناهــا 
ألن الجانــب االميركــي وعــد بازاحتهــا عــن المنطقــة وفيمــا لــو بــادرت اميــركا مــرة اخــرى الــى 
تســييرها ســنقوم باحتجازهــا ثانيــة النهــا تعــرض الماحــة الــى الخطــر وتعتبــر مصــدر خطــر 

ــط. ــات النف ــة وناق ــفن التجاري للس
ــط  ــمال المحي ــة ش ــن منطق ــل م ــاول أن يجع ــدو ح ــى أن الع ــي » عل ــرال » ايران ــدد االدمي وش
الهنــدي وقنــاة الســويس منطقــة أمنيــة، مشــيرا الــى أن الجانــب االيرانــي بــادر الــى انشــاء مركــز 
أمنــي فــي منطقــة جابهــار )جنــوب شــرق ايــران( لتوفيــر االمــن البحري كي تســتطيع الــدول االعضاء 

فــي رابطــة الــدول المطلــة علــى المحيــط الهنــدي والــدول االخــرى ان تتواجــد لتوفيــر االمــن.

دبلوماسي أميركي: بايدن ..تتمة
 مــا زالــت تريــد اتفاًقــا مــع إيــران ولــم تنســحب مــن االتفــاق النــووي ولــم تتــرك طاولــة 

. المفاوضــات 
ــا  ــي فيين ــر ف ــع الحظ ــول المفاوضــات لرف ــي إن ح ــي ب ــاة ت ــع قن ــة م ــي مقابل ــس ف ــال نيدي وق
ــة  ــووي : »ال شــيء خــارج الطاول ــاق الن ــاء مفاوضــات االتف ــن انته ــدن أعل ــأن باي وبعــض المزاعــم ب

ــد .” ــى االب ال
ورغــم ذلــك قــال إن المفاوضــات بيــن إيــران وأمريــكا والقــوى العالميــة وصلــت إلــى طريــق 
مســدود. وقــال إن بايــدن أوضــح لطهــران أن عليهــا أن تفــي بشــروط معينــة الحيــاء االتفــاق النــووي 

ــا. ــا ادارة أوبام حددته
وقــال: »لــم تتحقــق هــذه الشــروط فحســب ، بــل تفاقمــت األمــور«. لذلــك ، رأيــي أننــا لســنا 

قريبيــن بــأي حــال مــن األحــوال مــن اتفــاق مــع إيــران “.
ويقــول الخبــراء إنــه عندمــا توصــل بــاراك أوبامــا إلــى االتفــاق النــووي فــي عــام 2015 ، قــال فــي 
مواجهــة منتقديــه الذيــن اعتقــدوا أن هــذه االتفاقيــة ســتزيد مــن قــوة طهــران اإلقليميــة والصاروخيــة 
مــن خــال ضــخ األمــوال فــي إيــران ، ان االتفــاق النــووي يســتند إلــى »منطــق النفــوذ« الــى 
هيكليــة  القــرارات السياســية اإليرانيــة ، وهــي ال تتبــع »منطــق الربــح« االقتصــادي إليــران فحســب 

، بــل لديهــا آليــات لمنعهــا.

الوكالة الدولية: إيران ..تتمة
ــوردو.  ــي ف ــب ف ــع التخصي ــي مجم ــب بنســبة 60٪ ف ــراءات المتخــذة؛ التخصي ــن اإلج ــن بي وم

ــز. ــي نطن ــب بنســبة 60٪ ف ــا يســتمر التخصي ــم فيم ــذا اإلجــراء ت ــى أن ه وتجــدر اإلشــارة إل
في هذا الصدد ، أوضحت منظمة الطاقة الذرية اإلجراءات المتخذة في فوردو ونطنز.

اإلجراءات المتخذة في فوردو:
ــح أن  ــي هــذا المجمــع ؛ )توضي ــرة ف ــب 60٪ ألول م ــوم بتخصي ــد اليوراني ــاج ســادس فلوري - إنت

ــزال مســتمراً(. ــز( ال ي التخصيــب بنســبة 60٪ فــي مجمــع »الشــهيد أحمــدي روشــن )نطن
- بــدء عمليــة اســتبدال الجيــل األول مــن أجهــزة الطــرد المركــزي باجهــزة IR-6 المتطــورة فــي 

هــذا المجمــع، ممــا يزيــد الطاقــة االنتاجيــة بشــكل كبيــر.
ــيتم  ــي س ــدة والت ــل جدي ــعة 8 ساس ــى( بس ــدة األول ــة B )الوح ــز القاع ــة تجهي ــدء عملي - ب

ــة. ــة التحتي ــاء البني ــرورة إنش ــب ض ــل حس ــى مراح ــا عل تنفيذه

اإلجراءات المتخذة في نطنز:
 4-IR حقــن الغــاز فــي سلســلتين جديدتيــن مــن اجهــزة الطــرد المركــزي المتطــورة مــن نــوع -

.2m-IR و
ــى  ــي ســتصل إل ــوع )2m-IR و IR-4( والت ــن نفــس الن ــن م ــل سلســلتين أخريي ــدء تخمي - ب

ــام القادمــة. ــة حقــن الغــاز فــي األي مرحل
ــاء مــن هــذا  ــح أن االنته ــدة )توضي ــة تشــغيل وحــدة B1000 بســعة 8 ساســل جدي ــدء عملي - ب

ــة.( ــة التحتي ــى مراحــل بســبب ضــرورة إنشــاء البني اإلجــراء ســيتم عل

عيسى قاسم يستنكر ..تتمة
وقالــت إّن »السّــلطات البحرينيّــة أصــدرت أحكامًــا بحــقّ آالف األشــخاص منــذ عــام 2011، مــن 
المتّصليــن بحــراك 14 شــباط/ فبرايــر الشــعبيّ ونشــاطاتٍ مؤيّــدة للديمقراطيّــة، بمــا فــي ذلــك 
3314 شــخصًا خــال السّــنوات الخمــس الماضيــة، ووُجِّهــت إلــى العديــد منهــم اتهامــاتٌ بموجــب 

قانــون مكافحــة اإلرهــاب وتمويلــه فــي البحريــن”.

المالكي: دستورنا ..تتمة
 ودســتورنا يرفــض تواجــد اي جماعــة مســلحة معارضــة علــى اراضينــا ، كمــا نرفــض االنتهــاكات 

المتكــررة علــى االراضــي العراقيــة “.
وبشــأن الملفــات العالقــة بيــن الحكومــة االتحاديــة وحكومــة اقليــم كردســتان، شــدد الجانبــان 
ــواب ، خصوصــا  ــس الن ــن داخــل مجل ــرار القواني ــاء واالســراع باق ــاد الحــوار البنّ ــة اعتم ــى اهمي عل
ــون  ــتور والقان ــق الدس ــول وف ــى حل ــول ال ــل الوص ــن اج ــاز ، م ــط والغ ــون النف ــق بقان ــا يتعل ــي م ف
. احتياجاتهــم  وتلبّــي  الشــعب  بيــن جميــع مكونــات  والمســاواة  االجتماعيــة  العدالــة   تحقــق 
بــدوره ثمــن رئيــس اقليــم كردســتان جهــود المالكــي ومواقفــه الداعمــة للحــوار مــن اجــل تشــكيل 

الحكومــة الجديــدة ، ومســاعيه لتعزيــز االمــن واالســتقرار فــي البــاد.

عبد اللهيان: قواتنا المسلحة..تتمة
ــاء  ــي لق ــتوى ف ــع المس ــي رفي ــي غرب ــرح دبلوماس ــرة ، ص ــذه المؤام ــال ه ــه خ ــى أن ــار إل وأش
دبلوماســي أن أمريــكا فــي العــراق فــي الســنوات األخيــرة وخــال فتــرة رئيــس الــوزراء عــادل عبــد 
ــون  ــغ عــدد ســكانه 41 ملي ــد يبل ــف امــرأة وشــاب عراقــي فــي بل ــب 30 أل المهــدي تمكنــت مــن جل
نســمه الــى ســاحة التحريــر فــي بغــداد وبعــض ســاحات المحافظــات فــي العــراق وتمكنــت عبــر 
اســتغال القــدرات المتاحــة فــي الفضــاء الســيبراني مــن إســقاط الحكومــة الحاكمــة فــي العــراق 
واســتقال الســيد عبــد المهــدي أخيــرًا مــن منصبــه مــن اجــل مصالــح أكبــر. وزعــم ذلــك المســؤول 
الغربــي أن الواليــات المتحــدة وعــدد قليــل مــن الــدول الغربيــة يــرون ويأملــون فــي مثــل هــذه 
ــي  ــروف الت ــض الظ ــتغال بع ــال اس ــن خ ــة م ــامية اإليراني ــة اإلس ــة للجمهوري ــة العظيم الفرص
حدثــت داخــل البــاد واثــارة مشــاعر بعــض الشــباب فــي إيــران وصــوال الــى تحقيــق مآربهــم فــي 

هــذا المجــال.
وقــال رئيــس الســلك الدبلوماســي: التدخــل األجنبــي كان فــي ذروتــه فــي األســابيع الثمانيــة 
الماضيــة. نحــن فــي الجهــاز الدبلوماســي نتعامــل بشــكل مســتمر مــع الجيــران الذيــن هــم مصــدر 
انطــاق اإلرهابييــن نحــو إيــران ، وفــي حادثــة زاهــدان التــي تعرفــون تفاصيلهــا وفــي المشــاكل التــي 
هــددت امــن بعــض المحافظــات الغربيــة وتــم بوضــوح تفعيــل 76 مركــزًا إرهابيًــا ومناهضــا للثــورة 

فــي منطقــة كردســتان العــراق ، ودخلــت أســلحة إســرائيلية وأمريكيــة إلــى البــاد.
ــا عــدة  ــران ، عقدن ــداد وطه ــي بغ ــن ف ــى مرحلتي ــة ، وعل ــة الماضي ــي األســابيع الثماني ــع: ف وتاب
اجتماعــات مــع مســؤولي الدولــة العراقيــة الشــقيقة والصديقــة ، مــع فريــق مهــم مــن المســؤولين 
األمنييــن فــي الحكومــة المركزيــة فــي العــراق وفــي منطقــة كردســتان. المنطقــة ، وعقدنــا العديــد 
مــن االتفاقــات. تعهــد أصدقاؤنــا فــي الحكومــة المركزيــة فــي العــراق بإخــراج الجماعــات اإلرهابيــة 
التــي نفــذت تحــركات فــي 76 نقطــة فــي محافظاتنــا الغربيــة ،ونــزع ســاحها خــال الفتــرة الزمنيــة 

المتفــق عليهــا معنــا.
واضــاف اننــا نتابــع مــع األخــوة العراقييــن التطبيــق العملــي لاتفاقيــات ، واذا اســتقرت القــوات 
ــران ومنطقــة  كردســتان وضمنــت تحقيــق األمــن فــي  ــى الحــدود المشــتركة بيــن اي ــة عل العراقي

هــذه المناطــق عندهــا لــن نكــون بحاجــة الــى مواجهــة مــا يهــدد وحــدة اراضينــا.
ــاع ضــد  ــاق األمــم المتحــدة يكفــان حــق الدف ــة وميث ــع قائــا : مــا دامــت القوانيــن الدولي وتاب
ــد  ــن الح ــل تأمي ــن أج ــا م ــتواصل اجراءاته ــة س ــلحة االيراني ــوات المس ــأن الق ــوار ف ــدات الج تهدي
االعلــى مــن االســتقرار، فيمــا ســيواصل الجهــاز الدبلوماســي التفــاوض والحــوار مــع العــراق الشــقيق 

ــة. والصديــق لتجــاوز هــذه المرحل
وفــي جانــب آخــر مــن مؤتمــره الصحفــي تطــرق عبداللهيــان الــى تدخــل الغــرب فــي الشــؤون 
الداخليــة االيرانيــة خــال االســابيع االخيــرة ، وقــال انــه خــال اتصاالتــه مــع المســؤولين فــي دول 
العالــم ومــن بينهــا فرنســا وبريطانيــا والمانيــا بيــن ماجــرى فــي ايــران خــال الفتــرة االخيــرة وانتقــد 

مواقــف الــدول الثــاث والمواقــف االمريكيــة تجــاه االحــداث .
واضــاف ان الــدول االوروبيــة الثــاث وامريــكا والكيــان الصهيونــي لــم يفهمــوا بالشــكل الصحيــح 
التطــورات واالحــداث واظهــروا مزيــدا مــن التدخــل علــى الصعيــد االعلمــي والمواقــف السياســية ، 
ــوا خــال تصريحــات  ــدول وبعــد مواقفهــم الســلبية حاول مشــيرا الــى ان بعــض مســؤولي هــذه ال

مختلفــة تعديــل مواقفهــم الخاطئــة الــى حــد مــا.
وتابــع قائــا : لقــد وضحــت للمســؤولين االوروبييــن الذيــن يزعمــون الدفــاع عــن حقــوق 
االنســان ان الشــرطة االيرانيــة تعاملــت بصبــر وتحلــت بضبــط النفــس فــي التعامــل مــع احــداث 
الشــغب االخيــرة ، وان استشــهاد 50 فــردا مــن افــراد الشــرطة والقــوات األمنيــة واصابة االالف باســلحة 
المخربيــن دليــل علــى رعايــة حقــوق االنســان مــن قبــل القــوات األمنيــة والتزامهــا بضبــط النفــس .

واوضــح ان لجنــة وطنيــة باشــراف وزيــر الداخليــة ورئيــس مؤسســة االســتخبارات ومشــاركة عــدد مــن الحقوقييــن 
والمســؤولين الحكومييــن قــد شــكلت لدراســة االحــداث االخيــرة وستنشــر تقاريرهــا فــي الداخــل والخــارج.

وبشــان المحادثــات النوويــة ورفــع الحظــر عــن ايــران قــال عبداللهيــان انــه ورغــم المواقــف غيــر 
ــي الحــوار بشــان  ــة ف ــة الماضي ــة الثــاث خــال االســابيع الثماني ــدول االوروبي ــكا وال ــاءة ألمري البن
رفــع الحظــر ، فــأن ايــران ســتبقي بــاب االتصــال مــع امريــكا مفتوحــا عــن طريــق االتحــاد االوروبــي 

وبعــض الوســطاء، مؤكــدا ان ايــران لــم تتجــاوز خطوطهــا الحمــراء اثنــاء هــذه االتصــاالت.
واضــاف ان الطــرف االمريكــي تصــور خــال اعمــال الشــغب ان ايــران باتــت فــي وضــع تتنــازل 
فيــه عــن خطوطهــا الحمــراء لكننــا قلنــا لهــم اننــا جاهــزون للتوصــل الــى اتفــاق جيــد وثابــت فــي 

اطــار خطوطنــا الحمــراء.
وحــول تطــورات التفــاوض لرفــع الحظــر عــن ايــران مــع صــدور القــرار االخيــر لمجلــس حــكام 
ــع  ــي مفاوضــات رف ــاط الموجــودة ف ــن النق ــان ان م ــال عبداللهي ــة ، ق ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي الوكال
ــرح االمريكــي  ــة، لكــن المقت ــل الوكال ــران مــن قب ــة االتهامــات الموجهــة الي الحظــر هــي حــل قضي
فــي الرســائل المتبادلــة هــو انهــم يؤيــدون مــا جــاء فــي االتفــاق النــووي امــا الخافــات بيــن الوكالــة 

وايــران فيمكــن حلهــا فــي فرصــة مناســبة فــي المســتقبل.
واوضــح ان معنــى الرســالة االمريكيــة هــو ان تتراجــع ايــران عمــا جــاء بقانــون مجلــس الشــورى 
االســامي بشــأن قــدرات ايــران النوويــة الجديــدة ، وعندمــا تفقــد ايــران كل اوراقهــا تتفــاوض مــع 

الوكالــة الدوليــة، فــي حيــن ان هــذا األمــر مــن خطوطنــا الحمــراء.
واضــاف : لقــد اكدنــا فــي محادثــات االشــهر الماضيــة مــع االطــراف االوروبيــة وروســيا والصيــن 
ــن  ــدوام م ــى ال ــت عل ــة انحرف ــة الدولي ــي ان الوكال ــب االمريك ــع الجان ــة م ــي الرســائل المتبادل وف
مســارها التقنــي وانتهجــت المســار السياســي ، وقالــت تلــك االطــراف انهــا ســتوصي الوكالــة 

بااللتــزام بالجانــب التقنــي. 
ــد  ــال ان الوف ــا وق ــى فيين ــي ال ــد ايران ــرة لوف ــارة االخي ــى الزي ــان ال ــا اشــار عبداللهي  كم
التقــى مــع مديــر الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة وتوصــل الــى خارطــة طريــق ، واكــد مســؤولو 
الوكالــة عــدم صــدور قــرار جديــد ، وســتقوم وفــود مــن الوكالــة وحســب االتفــاق بزيــارة ايــران 
للحصــول علــى أجوبــة اســئلة الوكالــة ويتــم رفــع الغمــوض الموجــود لكننــا فوجئنــا بصــدور 

قــرار جديــد ضــد الشــعب االيرانــي.
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