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ال�سنة الثانية والع�رشون  -العدد 6044

محليات

على هامش زيارته التفقدية للتحصينات الدفاعية بميناء جاسك

اللواء باقري :تأمني الحدود وتطوير شواطئ مكران ضمن إطار االستراتيجية الدفاعية للبالد
* بحرية الجيش تش ّكل القوة
املستقلة الوحيدة في العالم التي
تقوم بمكافحة قراصنة البحار
اك��د رئي��س هيئ��ة االركان العام��ة للق��وات
المس��لحة االيراني��ة الل��واء محم��د باق��ري عل��ى
تامي��ن الحدود وتطوير ش��واطئ مك��ران (جنوب)
ف��ي اط��ار الس��تراتيجية الدفاعي��ة للجمهوري��ة
االسالمية االيرانية .جاء ذلك في تصريح ادلى
ب��ه الل��واء باق��ري عل��ى هام��ش زيارت��ه التفقدي��ة
للتحصين��ات الدفاعي��ة ل��دى بحري��ة الجي��ش
االيران��ي في المنطقة الثانية لهذه القوة بميناء
جاسك.
واض��اف ،ان تامين ح��دود المنطقة لن يتحقق
دون تعاض��د ال��دول االقليمي��ة؛ واصف��ا التواج��د
االجنبي بأنه يخل بهذا الهدف.
وب ّي��ن رئي��س هيئ��ة االركان العام��ة للق��وات
المس��لحة ان بحري��ة الجي��ش االيران��ي تش � ّكل
الق��وة المس��تقلة الوحي��دة في العال��م التي تقوم
بمكافحة قراصنة البحار.
كم��ا ن��وه الل��واء باق��ري باألمن المس��تتب في
ج��زر منطق��ة الخلي��ج الفارس��ي؛ مصرح��ا ان
االمن القائم حاليا في هذه الجزر تحقق بفضل
تضحي��ات الق��وات المتمرس��ة واس��تخدام اح��دث
االجهزة والمعدات العسكرية.
كم��ا اش��ار القائ��د العس��كري رفي��ع المس��توى
ال��ى ان س�لاح البح��ر التاب��ع للجي��ش االيران��ي
ي��دأب بش��كل ج ّي��د وف��ي اط��ار مهام��ه الدفاعي��ة
عل��ى توفي��ر االم��ان لخط��وط المالح��ة البحرية
التجاري��ة وناق�لات النف��ط االيراني��ة ف��ي المي��اه
الح��رة العالمي��ة .وخل��ص الل��واء باق��ري ال��ى ان
تامي��ن ح��دود الب�لاد وال س��يما الح��دود البحرية
جنوب��ي الخلي��ج الفارس��ي وص��وال ال��ى ش��واطئ

ممثل إيران لدى االتحاد االوروبي:

اإلتفاق النووي بات معلق ًا بشعرة
ح��ذر ممث��ل ايران ل��دى بلجي��كا واالتحاد
االوروبي بيمان سعادت في مقال ،االوروبيين
من التلكؤ في الحفاظ على االتفاق النووي
وكت��ب يقول ان االتفاق النووي بات معلقا
بشعرة.
واك��د الس��فير س��عادت ف��ي مقال��ه
التحذي��ري مخاطب��ا االتح��اد االوروب��ي
والدول االوروبية ان البيانات و التصريحات
السياس��ية ف��ي دع��م االتف��اق الن��ووي غي��ر
كافي��ة وان االتف��اق الن��ووي ب��ات معلق��ا
بش��عرة .وكت��ب س��عادت ف��ي مقال��ه ال��ذي
قدمه ال��ى يورونيوز انه وعقب خروج ترامب
م��ن االتف��اق الن��ووي بش��كل غي��ر قانون��ي
طل��ب ق��ادة اوروب��ا ف��ي لق��اءات ثنائي��ة م��ن
ايران التمسك باالتفاق النووي في مقابل
خ��روج امي��ركا من��ه  .وبع��د أس��بوع ،عق��د
اجتم��اع ل��وزراء خارجي��ة التروي��كا االوروبي
(فرنس��ا وألماني��ا وبريطاني��ا) واي��ران حيث
ت��م االتف��اق عل��ى البحث ع��ن الي��ات عملية
في غضون أسابيع تتضمن تعميق العالقات
االقتصادي��ة م��ع إي��ران بم��ا فيه��ا مواصل��ة
بي��ع النف��ط والغ��از االيران��ي والمعام�لات
المصرفية ونقل االئتمانات للصادرات .
وذكر ممثل إيران لدى االتحاد األوروبي:
ان��ه وفي أعق��اب االجتماع العاش��ر لمجلس
العالق��ات الخارجي��ة لالتح��اد األوروب��ي في
 10ديس��مبر  /كان��ون األول  ،ق��ال الممث��ل

مكران ش ّكل على الدوام قاعدة اساسية في جدول
اعمال القوات المسلحة.
ال��ى ذلك ،ق��ال المس��اعد التنس��يقي للجيش
االيران��ي االمي��رال حبي��ب اهلل س��ياري  :ان فري��ق
العم��ل الخ��اص بتطوير ش��واطئ مكران يتراس��ه
النائ��ب االول لرئي��س الجمهوري��ة وه��ي يواص��ل

نش��اطاته بالتع��اون م��ع الق��وة البحري��ة للجيش
بهدف تحقيق اهدافه المنشودة.
ب��دوره ،اك��د االمي��رال س��ياري ف��ي تصري��ح له
خالل هذه الزيارة ،ان تنمية سواحل مكران وتأمين
ه��ذه المناط��ق ياتي عل��ى جدول الس��تراتيجيات
الدفاعي��ة للق��وات المس��لحة االيراني��ة .علم��ا ان

رئي��س هيئ��ة االركان العام��ة للقوات المس��لحة
االيراني��ة تفقد خالل زيارته للمناطق الحدودية
الجنوبي��ة مصان��ع الق��وة البحري��ة لجي��ش
الجمهورية االس�لامية االيراني��ة في مدينة بندر
عب��اس (مرك��ز حافظ��ة هرم��زكان  -جن��وب)
والطاقات االنجازات المحققة في هذا المجال.

قائد سالح الجو:

رئيس مؤسسة الشهيد:

األجواء االفتراضية أداة يستغلها األعداء

الشهداء واملضحون من أتباع االديان التوحيدية هم رمز
للوحدة الوطنية

وص��ف قائ��د س�لاح الج��و االيران��ي العمي��د طي��ار عزي��ز نصي��رزاده االجواء
االفتراضي��ة بمثابة أداة مهمة يس��تغلها االع��داء في مخططاتهم بهدف نيل
مآربهم المشؤومة .وقال نصيرزاده ،في تصريح خالل اجتماعه بمسؤولي دائرة
االعالم في الجيش االيراني ،ان االعداء اليوم يش��نون حربا على الجمهورية
االسالمية باستخدام أداة االعالم والتي من أهمها االجواء االفتراضية.
واض��اف :ان��ه خ�لال  40عام��ا من عم��ر الثورة االس�لامية حقق س�لاح الجو
االيران��ي انج��ازات كبرى بفضل جهود المختصين والك��وادر المؤمنة والتي
ينبغي تقديمها للمجتمع عبر وسائل االعالم.
ووص��ف قائ��د الث��ورة والقائد العام للقوات المس��لحة بمثاب��ة نعمة كبرى،
موضحا :ان قائد الثورة أسوة يقتدي به الجميع على صعد الفقه واالجتهاد
والشجاعة واالدارة وينبغي اتباع نهجه من اجل نيل الموفقية.
ولف��ت ال��ى ان س�لاح الج��و ّ
يرك��ز بش��كل خاص عل��ى الجن��ود والموظفين
المكلفين ،ألنهم من أكثر العناصر الناشطة والشابة في القوات المسلحة ،
وينبغي توظيف قدراتهم بشكل جيد.

ق��ال رئي��س مؤسس��ة الش��هيد ف��ي اي��ران  :إن تقدي��م 90ش��هيداً و 200م��ن المضحي��ن و  58من االس��رى
المحرري��ن م��ن الديانة المس��يحية و11ش��هيداً م��ن اليهود و 33ش��هيداً من الزرادش��تية وعدد كبير من
المضحين واالسرى المحررين من أتباع االديان التوحيدية خالل فترة الدفاع المقدس ،كلها يؤكد
دور القوميات واالديان المختلفة في الوحدة الوطنية وقوة وعظمة المجتمع االيراني.
وق��ال حج��ة االس�لام س��يد محمد علي ش��هيدي ف��ي اجتماع م��دراء األمان��ة العامة للمجل��س األعلى
لترويج وتنمية ثقافة التضحية والشهادة مهنئا ذكرى ميالد السيد المسيح (ع) قال :ان وجود شهداء
ومضحي��ن م��ن اتب��اع األدي��ان التوحيدي��ة ف��ي نهض��ة اإلم��ام الخمين��ي (رض) والنضال الثوري للش��عب
اإليراني وفترة الدفاع المقدس يجسد وحدة الشعب اإليراني.
واش��ار رئي��س مؤسس��ة الش��هيد ف��ي اي��ران ال��ى ق��رب الذك��رى األربعي��ن النتص��ار الث��ورة اإلس�لامية
والمؤامرات التي يحيكها األعداء ضد الش��عب اإليراني قائال :ان الش��هداء والمضحين هم رؤوس اموال
الب�لاد االجتماعي��ة والس��ير في طريقهم  ،يحمي الش��عب م��ن األعداء .واكد ان نش��ر ثقافة التضحية
والشهادة ومأسستها تضمن أمن وقوة األمة االمر الذي يؤكده جميع المسؤولين في البالد.

ممثل قائد الثورة اإلسالمية في سوريا:

مشير ًا إلى سيناريو صهيوأمريكي

اإلسالم واملسيحية دينان يكمالن
بعضهما البعض

السفير االيراني :مخطط في ألبانيا لإلضرار بالعالقات
بني طهران وأوروبا

قال ممثل قائد الثورة اإلس�لامية في س��وريا خالل لقائه بطريرك
انطاكي��ا وس��ائر المش��رق لل��روم االرثوذك��س المط��ران يوحن��ا
العاش��ر اليازجي بمناس��بة بداية العام الميالدي الجديد :إن اإلسالم
والمسيحية وجميع األديان مكملة بعضها البعض وغير متناقضة.
وأف��اد مكت��ب ممثلي��ة قائ��د الث��ورة االس�لامية ف��ي س��وريا إن حج��ة
اإلس�لام أبو الفضل طباطبائي اش��كذري قال إن اإلسالم والمسيحية
وجمي��ع الديانات األخرى ،تكم��ل بعضها البعض والتقع على طرفي
نقيض  .وأشار إلى ،إن أحد أبعاد الكمال والتطور بين األديان هو بعد
الم��ودة واألن��س بين اصحاب األديان المختلفة ،وما يخش��اه األعداء
في هذه األيام هو المودة بين اتباع األديان.
وص��رح حجة االس�لام طباطبائي قائ ً
ال ،إن الجمهورية اإلس�لامية
اإليراني��ة ،اك��دت ومن��ذ اليوم األول من تش��كيلها ،عل��ى وحدة األمة
االس�لامية م��ع الحفاظ عل��ى المعتقدات والمذاه��ب المختلفة ،وأن
ه��ذه األم��ة المتالحمة يمكن أن تكون جبهة ال تقه��ر امام العدو ،وإن
الكيان األس��رائيلي الغاصب يخشى اليوم هذه الوحدة .وأكد ممثل
قائد الثورة اإلسالمية في سوريا :بما أننا متحدون ،فإن عدونا واحد
ايض��ا ،وذل��ك ألن تل��ك األعم��ال العدائية التي تس��ببت بأضرار في
مختل��ف البل��دان ،وخاصة في س��وريا و الحقت الدمار بهذا البلد ،لم
تكن ضد الش��يعة فقط ،بل إن المس��يحيين تعرضوا للهجوم ودمرت
كنائسهم و رأوا نفس الويالت.

قال غالم حسين محمد نيا ،سفير إيران في البانيا ،الذي
عاد الى طهران بزعم تيرانا انتهاكه لالعراف الدبلوماسية،
إن اإلج��راء األلبان��ي بط��رد دبلوماس��يين إيرانيي��ن ،كان
س��يناريو أمريك��ي  -صهيون��ي لتقوي��ض العالقة بي��ن إيران
وأوروبا ويعتقد محمد نيا أن اجراء ألبانيا جزء من سلسلة
م��ن اإلج��راءات المتخذة فيما يتعلق بالعالق��ات بين إيران
واالتح��اد األوروب��ي .خاص��ة ف��ي الفترة التي س��بقت عرض
اآللية المالية األوروبية الخاصة إليران والسعي الى حفظ
االتف��اق النووي .وبس��بب ضعف البانيا ومقاومتها ،لم تكن
الحكومة األلبانية قادرة على تحمل هذا السيناريو وكانت
ضحية للسيناريو األمريكي والصهيوني.
كما اش��ار الس��فير اإليراني في ألبانيا  ،الى ادعاء تيرانا
بانتهاك القواعد الدبلوماس��ية من قبل الس��فارة اإليرانية،
وق��ال ،إن الحكوم��ة االلبانية ال تس��تطيع أن تعلن وال حالة
واحدة عن انتهاك الس��فير اإليراني للتدابير الدبلوماس��ية
المعتمدة ،وأننا عملنا دائما وفقا للقواعد الدولية.
وأش��ار ال��ى أن العالقة بين إي��ران وألبانيا كانت آخذة في
التق��دم ،وأن المتطرفي��ن م��ن انصار المنافقي��ن في امريكا
والكي��ان الصهيون��ي ،قلق��وا على مس��تقبل ه��ذه الزمرة في
البانيا .هؤالء يخشون تعزيز العالقات بين ايران والبانيا.
وص��رح الس��فير محمدني��ا ب��ان اح��دى االتهام��ات الت��ي

وجهت الى السفير اإليراني والسفارة ،هي المساس باألمن
ف��ي المس��ابقات الرياضية بين الكي��ان الصهيوني و ألبانيا،
ما يبعث على السخرية والخنوع.
وكانت متحدثة وزارة أوروبا والشؤون الخارجية األلبانية،
ألديرا برندي ،قد بررت قرار طرد الدبلوماس��ين االيرانيين
“لالش��تباه بتورطهما في األحداث الت��ي تهدد أمن البالد”،
حس��ب زعمه��ا وقالت أن أنش��طتهما تتعارض م��ع وضعهما
الدبلوماس��ي ،وأن بالدها تش��اورت مع حلفائها حول قرارها
بما في ذلك الكيان الصهيوني.
إثر هذا الموضوع ،أعلنت بعض وس��ائل اإلعالم األلبانية
ان الكي��ان الصهيون��ي اقنع وزارة الخارجي��ة األلبانية بطرد
الدبلوماس��ين االيرانيي��ن ،متذرع��ا بمب��اراة لك��رة ق��دم بين
الكيان الصهيوني وألبانيا جرت قبل عامين.
وقال السفير االيراني إن هذه المسابقة جرت في تشرين
األول  /أكتوب��ر  ، 2016عندم��ا قدم��ت أوراق اعتم��ادي ال��ى
رئيس البانيا ،وكان من المقرر ان تجري في مدينة البسان،
وتم نقلها بعد ذلك الى مدينة إكودرا ألسباب أمنية  ،بما
ف��ي ذل��ك وجود تنظي��م داعش والجماع��ات التكفيرية .لم
يثب��ت حت��ى اآلن مبدأ هذا التقدير  ،ولك��ن أُعلن الحقاً أنه
ت��م إلق��اء القبض على  20ش��خصاً في ه��ذه المنطقة ،وهم
مواطنون من ألبانيا وكوسوفو ،وانتهى الموضوع.

وزير األمن يهنئ الشيخ آملي الريجاني بتعيينه رئيس ًا جملمع
تشخيص مصلحة النظام

بعث وزير األمن حجة اإلسالم محمود علوي رسالة الى آية اهلل صادق آملي الريجاني ،هنأه خاللها على تعيينه
رئيسا لمجمع تشخيص مصلحة النظام.
وهن��أ وزي��ر األم��ن ،آي��ة اهلل ص��ادق آمل��ي الريجاني عل��ى تعيينه بقرار س��ماحة قائد الثورة االس�لامية في منصب
رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام وايضا احد فقهاء مجلس صيانة الدستور في ايران ،متمنيا له المزيد من
التوفيق والتألق في هذين المنصبين الرفيعين .وأشار علوي في رسالته ،الى ذكرى الرئيسين الفقيدين لمجمع
تشخيص مصلحة النظام آية اهلل هاشمي رفسنجاني و آية اهلل هاشمي شاهرودي ،سائال الباري تعالى مزيدا من
النج��اح آلي��ة اهلل آمل��ي الريجان��ي في إنج��از مهامه الموكلة بأفضل ص��ورة ممكنة وذلك في إطار إرش��ادات قائد
الثورة اإلسالمية سماحة آية اهلل العظمى السيد علي الخامنئي (مد ظله العالي) ونظرا لخبراته القيمة والبارزة
في مجلس خبراء القيادة وإدارته المخلصة لجهاز القضاء.
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الس��امي لالتح��اد األوروب��ي بش��أن العم��ل
المش��ترك لل��دول األوروبية الثالث (فرنس��ا
وألمانيا وبريطانيا) إنه يتوقع ان يتم ايجاد
ه��ذه االلي��ة الخاصة ف��ي األس��ابيع القليلة
المقبل��ة إليج��اد طريق��ة لحماي��ة التج��ارة
المش��روعة م��ع إي��ران وتقويته��ا قب��ل نهاية
العام.
وأضاف ممثل إيران انه وفي ظل الشكوك
الجدي��ة التي تحوم ح��ول ترخيص قوانين
بن��ك االس��تثمار األوروب��ي  ،ف��أن العدي��د
م��ن الوع��ود الت��ي ت��م تقديمها ح��ول اآللية
المحددة لم يتم تنفيذها بعد».
واف��اد الممثل»إن اإلتف��اق النووي في حد
ذاته كان إنجازا ومكس��با للجانبين  ،وهذا
يش��مل مرحل��ة تنفيذ االتف��اق» .ومع ذلك
 ،ال يمك��ن اس��تخدامه كأداة لتحقي��ق
األرب��اح للط��رف المنته��ك لالتف��اق وان
يك��ون وباال عل��ى الطرف الملتزم به  .و لقد
حان الوقت ليكف األوروبيون عن االكتفاء
بالتصريح��ات والبيان��ات السياس��ية
فالمتش��ددون ف��ي واش��نطن ال يكترث��ون
بالتصريح��ات السياس��ية األوروبي��ة ح��ول
مخاوفه��م م��ن عواق��ب السياس��ة األمريكية
الخاطئ��ة .فتلك��ؤ االوروبيي��ن ل��ه ضريب��ة
وس��يؤدي ال��ى نف��اد صب��ر اي��ران والمخاوف
قائم��ة م��ن ان تتج��ه االم��ور باتج��اه يجع��ل
االتفاق معلقا بشعرة.

ووزير االتصاالت يؤكد أن قمر بَيام تمت صناعته بأيدي علماء ايرانيني

مساعد رئيس الجمهورية :الحكومة تولي أهمية
كبيرة لتعزيز وتطوير معهد األبحاث الفضائية

ق��ال مس��اعد رئي��س الجمهوري��ة ،رئي��س
مؤسس��ة الموازن��ة والتخطي��ط ف��ي اي��ران
محم��د باق��ر نوبخ��ت ان الحكوم��ة تض��ع على
س � ّلم اولوياته��ا موض��وع تعزي��ز وتطوير معهد
االبحاث الفضائية في ايران.
وف��ي تصري��ح ل��ه على هام��ش زيارت��ه لمعهد
االبح��اث الفضائي��ة وتفق��ده االنج��ازات
المحققة هناك ،اكد نوبخت ان هذا المركز
يش��كل احد عناصر الق��وة الوطنية التي تبعث
على الفخر واالعتزاز في البالد.
وتاب��ع قائ�لا ان نش��اطات معه��د االبح��اث
الفضائي��ة تص��ب ف��ي س��ياق اه��داف التنمي��ة
الوطني��ة ،وتس��اعد الحكوم��ة ف��ي مج��ال
التخطي��ط وتوفي��ر المعلوم��ات ذات الصل��ة
بمهامها الرقابية.
وشدد نوبخت ان دعم وتطوير معهد االبحاث
الفضائي��ة ف��ي اي��ران يش��كل اح��د اولوي��ات
الحكوم��ة رغ��م كاف��ة القي��ود المالي��ة الت��ي
تواج��ه الب�لاد؛ مضيف��ا ان التركي��ز على هذه
المراكز يس��اعد على بل��وغ االكتفاء الذاتي
خالل ظروف الحظر الراهنة.
واع��رب مس��اعد رئي��س الجمهوري��ة ع��ن
ارتياح��ه ان��ه في ضوء الطاق��ات المتوفرة لدى
العلم��اء الش��باب ،تس��تطيع اي��ران الي��وم ان
تضع اقمارها الصناعي��ة في المدارات وتحقق
انج��ازات كبي��رة عب��ر تحلي��ل بيان��ات ه��ذه
االقمار الصناعية.

واش��ار نوبخ��ت ال��ى ض��رورة ح� ّ�ل معضل��ة
الجف��اف وش��حة المي��اه في الب�لاد؛ منوها في
ذات الس��ياق بجهود علماء الفضاء االيرانيين
التي اثمرت انجازات قيمة س��يتم االفصاح عن
نتائجها الحقا.
بدوره قال وزير اإلتصاالت وتقنية المعلومات
محم��د ج��واد آذري جهرم��ي إن كاف��ة األقمار
الصناعية لجامعات شريف وامير كبير وعلم
وصنع��ت (العل��م والصناعة) تم��ت صناعتها أو
هي قيد التصميم على أيدي علماء إيرانيين.
وعل��ى هام��ش تفق��د وزي��ر العل��وم واالبحاث
والتكنولوجي��ا منص��ور غالم��ي األقم��ار
الصناعي��ة الثالث��ة س��ها وناهي��د 1وناهي��د2
أض��اف آذري جهرمي أن تقدم البالد في مجال
الصناع��ات الفضائي��ة يتجس��د ف��ي قم��ر بي��ام
الصناعي لجامعة امير كبير.
وف��ي إش��ارة ال��ى صناع��ة األقم��ار الصناعي��ة
وتصميمه��ا إعتم��ادا عل��ى الكف��اءات الذاتي��ة
والق��درات العلمي��ة الت��ي يتمت��ع به��ا العلم��اء
والباحثي��ن األكاديميي��ن االيرانيي��ن ،أوض��ح
وزي��ر االتص��االت أن قم��ر بي��ام الصناع��ي ق��ادر
عل��ى اإلس��تقرار عل��ى ارتف��اع  500كل��م م��ن
سطح االرض.
وتاب��ع آذري جهرم��ي أن قم��ري ناهي��د1
وناهيد 2الصناعيين قيد االنش��اء حيث سيتم
قريبا تقديم قمر بيام الصناعي لجامعة أمير
كبير الى مركز ابحاث الفضاء اإليرانية.

نقدي :علينا العمل في ساحة الحرب االقتصادية
كما في مرحلة الدفاع املقدس
اكد مس��اعد القائد العام لقوات حرس الثورة االس�لامية للش��ؤون الثقافية العميد محمد
نق��دي ب��ان تحقيق النجاح في س��احة الحرب االقتصادية يتطلب العم��ل كما كان االمر في
مرحلة الدفاع المقدس.
وفي كلمة له القاها في ملتقى اقيم في مدينة تفت التابعة لمحافظة يزد وسط ايران احياء
لذكرى التاس��ع من دي ( 30ديس��مبر عام  ، 2009ذكري الهبة الجماهيرية التي وأدت الفتنة
الت��ي اعقب��ت االنتخابات الرئاس��ية) ،قال العميد نقدي ،انن��ا وفي مراحل مختلفة من ضمنها
الدف��اع المق��دس ( )1988-1980حققن��ا االنتص��ار على االع��داء بايد خاوية ،والي��وم فان ايدينا
مليئة في الحرب االقتصادية ويمكننا االنتصار فيها.
واض��اف ،ان��ه وم��ن خ�لال تفعيل الطاق��ات التي نمتلكه��ا كالقوى البش��رية والمي��اه والتربة
والطاق��ة والعل��وم والتكنولوجيا ،يمكننا تحقيق قفزات مضاعفة مقارنة بالماضي .واش��ار الى
انتص��ارات المقاوم��ة في العراق وس��وريا ولبنان وقال ،ان العدو يس��عى الث��ارة الفتنة دوما واالن
ف��ان المنافقي��ن الذي��ن يتآمرون ضد اقتصاد البالد بغية عدم تبل��ور االقتصاد المقاوم والذاتي
ووسائل االعالم التي تبث الياس لاليحاء بفشل البالد ،يعمالن كشفرتي مقص ضد النظام.

