
7 تتمات
المقاومة العراقية ..تتمة

ادخلــت العــراق فــي مشــاكل كثيــرة مــن خــال عنجهيتهــا، تجاوزهــا، اعتدائهــا عــلی الســيادة العراقيــة، عــلی كرامــة 
العــراق بقتــل الشــهيدين البطليــن قــادة االنتصــار الحــاج ابومهــدي المهنــدس والحــاج قاســم ســليماني«.

ويســتبعد المراقبــون ان تفضــي الجولــة الجديــدة مــن المفاوضــات بنتائــج ترتــقی الی مســتوی ارادة الشــعب 
العراقــي وقــرار البرلمــان بإجــاء آخــر جنــدي اميركــي مــن العــراق، مــا يرفــع مــن مســؤولية الحكومــة والمفــاوض العراقــي 

فــي تجســيد ارادة الشــعب وســيادة البــاد.
مــن جانبــه كشــف عضــو لجنــة االمــن والدفــاع النيابيــة بــدر الزيــادي، امــس األربعــاء، عــن دور الحكومــة والبرلمــان 

مــن التفــاوض مــع امريــكا .
وقال الزيادي في حديث لـ«العهد«، إن »التفاوض مع امريكا يخص الحكومة ومجلس النواب سيراقب النتائج«.

وأضاف أنه » ال نقبل باي نتائج بالمفاوضات اال بحفاظ العراق على سيادته بشكل كامل«.
وأشــار النائــب إلــى أنــه » اذا لــم تقــم امريــكا بتجهيــز الجيــش العراقــي بالمعــدات المتطــورة فســنذهب الــى التعاقــد 

مــع دول اخــرى«.

دمشق تحذر: »تداعيات ..تتمة
وذكــرت صفحــة يديرهــا حــزب البعــث العربــي اإلشــتراكي الحاكــم فــي ســوريا أن »أيمــن، عبظــو« قتــل متأثــرًا بجــروح 
أصيــب بهــا، بينمــا تــم اختطــاف نحــو 70 مــن أهالــي الناحيــة فــي منطقــة الزوينــة التابعــة لعقيربــات فــي ريــف الســلمية 

الشــرقي، إضافــة إلــى وصــول عــدد مــن الجرحــى إلــى مشــفى حمــاة الوطنــي.
وتحدثــت صفحــة فــرع الســلمية فــي الحــزب عــن »اشــتباكات« مــع أفــراد »داعــش« وأكــدت أن بيــن الجرحــى الذيــن 

وصلــوا المشــفى أحــد أفــراد قــوى »األمــن الداخلــي« فــي ناحيــة الســعن.
بينما قالت وكالة سانا أن أولئك تعرضوا لاختطاف أثناء جمعهم لمادة الكمأة.

االدميرال تنكسيري ..تتمة
واضــاف قائــا: ان االســتكبار العالمــي بامتاكــه وســائل اعــام تــدار بنفقــات باهظــة يريــدون االيحــاء مثــا وكأنهــم 
معــادون لارهــاب ومدافعــون عــن حقــوق االنســان ويدعمــون بحماقــة انظمــة ظالمــة وقاتلــة لاطفــال ولكــن مثلمــا وعــد 
البــاري تعالــى فــان كيدهــم ســيرتد الــى نحورهــم وقــد افتضــح امرهــم امــام انظــار العالــم بوســائل االعــام الباطلــة هــذه.

واشــار الــى وعــد البــاري تعالــى فــي القــرآن الكريــم وهــو زوال الباطــل، وقــال: كلمــا تقدمنــا الــى االمــام نشــهد المزيــد 
مــن هــوان وزوال جبهــة االســتكبار.

وأكــد الجهوزيــة القتاليــة للجــزر والمواقــع العســكرية التــي زارهــا خــال فتــرة عيــد النــوروز )العــام االيرانــي الجــاري بــدا 
فــي 21 اذار/مــارس(، وقــال: انــه علينــا قــدر المســتطاع وحتــى النفــس االخيــر حفــظ وتعزيــز مســتوى الجهوزيــات القتاليــة 
والعمانيــة فــي ظــل االيمــان والتــوكل علــى البــاري تعالــى وان ال نتــردد لحظــة فــي مســار تعزيــز القــدرات وهلل الحمــد ان 

قواتنــا الباســلة واالبيــة واليقظــة دومــا هــي اليــوم فــي اتــم الجهوزيــة للدفــاع الشــامل عــن الوطــن االســامي.

طهران: سنتوقف ..تتمة
فــي هــذا االطــار أكــد مســؤول ايرانــي رفيــع أن طهــران ترفــض الفصــل بيــن اجــراءات الحظــر المتعلقــة باالتفــاق النــووي 

واالجــراءات غيــر المتعلقــة بــه علــى عهــد »ترامب«.
وقــال المســؤول االيرانــي إن شــرط عــودة إيــران إلــى التزاماتهــا فــي االتفــاق النــووي هــو الغــاء كافــة اجــراءات الحظــر 

بشــكل دائمــي .
واضــاف أن ايــران تشــدد علــى الغــاء كل الحظــر االميركــي ســواء علــى عهــد اوبامــا او التــي اعــاد فرضهــا ترامــب او 

اضــاف عليهــا باعتبارهــا غيــر نوويــة.
وأكــد أن الفتــرة الزمنيــة القصيــرة للتحقــق مــن إلغــاء إجــراءات الحظــر ليســت كافيــة، وانمــا ينبغــي وجــود فتــرة معقولــة 
للتأكــد مــن الغــاء الحظــر بالكامــل، وبالتالــي فــان عــودة ايــران الــى التزاماتهــا قبــل التأكــد مــن الغــاء الحظــر وعــدم عودتــه 
غيــر ممكنــة، وشــدد علــى أن الطرفيــن األميركــي واألوروبــي ينبغــي عليهمــا تقديــم ضمانــات بعــدم عــودة اجــراءات الحظــر

ايران وكازاخستان ..تتمة
 واإلقليميــة والدوليــة، وتحقيــق التفاهــم المشــترك وتوســيع التعــاون القائــم وإيجــاد مجــاالت جديــدة للتعــاون وإزالــة 

العوائــق المحتملــة القائمــة علــى اإلرادة السياســية اإليجابيــة ونهــج شــامل وهــادف وطويــل األمــد.
وتؤكــد الوثيقــة التــي تتضمــن 15 بنــدا، أيضًــا علــى الفوائــد المتبادلــة فــي تطويــر التعــاون فــي إطــار ميثــاق األمــم المتحــدة 
ــف  ــى مختل ــة عل ــة عقــد مشــاورات دوري ــى أهمي ــد عل ــات الســابقة. والتأكي ــزام بالترتيب ــا، وااللت ــا دوليً ــرف به ــر المعت والمعايي

المســتويات وفــي المجــاالت السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة واإلنســانية والبيئيــة والعســكرية واألمنيــة والثقافيــة.

األمم المتحدة: استمرار ..تتمة
 أن ســاح الجــو المســير مســاء الثاثــاء مــن اســتهداف مواقــع حساســة فــي قاعــدة الملــك خالــد الجويــة بخميــس 

مشــيط بطائرتيــن مســيرتين مــن نــوع قاصــف2k، مؤكــدًا أن اإلصابــة كانــت دقيقــة.
وأشار سريع إلى أن هذا االستهداف يأتي ردا على استمرار العدوان  والحصار الغاشم على بلدِنا العزيز.

ــاض  ــدو الســعودي الري ــي عاصمــة الع ــة ف ــة هجومي ــذ الخميــس الماضــي، عملي ــر أن ســاح الجــو المســير نف يذك
بأربــع طائــرات مســيرة اســتهدفت مواقــع حساســة ومهمــة، باإلضافــة إلــى اســتهداف قاعــدة الملــك خالــد الجويــة بخميــس 

.2k مشــيط بطائرتيــن مــن نــوع قاصــف
عدوانيــاً، أكــد مديــر المركــز التنفيــذي للتعامــل مــع األلغــام العميــد علــي صفــرة، أن المعانــاة كبيــرة والكارثــة اإلنســانية 

ال توصــف علــى مســتوى مــدن ومــزارع وآبــار ميــاه وطرقــات وأحيــاء ســكنية ملوثــة بمخلفــات العــدوان
وقــال: إن الغــارات التــي أســقطت فــي مناطــق متفرقــة باليمــن مثلــت معانــاة دائمــة ومــا تــزال تحصــد أطــراف اليمنييــن 

وتعتبــر موتــا يتربــص بعشــرات األطفال والنســاء.   
وأوضــح أن إجمــال عــدد المتضرريــن مــن القنابــل العنقوديــة 3709 منهــم 962 شــهيدا وقرابــة 100 طفــل فيمــا بلــغ عــدد 
الجرحــى 3700، الفتــا الــى أن مديريــة القرشــية لوحدهــا ومــن بدايــة العــام 2021 تســجل حوالــي 90 ضحيــة ونفــوق 50 رأســا 

مــن المواشــي.
وأشــار صفــرة إلــى أنــه بحســب احصائيــات مركــز األطــراف التابــع لــوزارة الصحــة فــإن عــدد الضحايــا مــن المســجلين 

بالمركــز بلــغ 6 آالف مــن الضحايــا حتــى منتصــف 2019 ناهيــك عــن اآلالف ممــن لــم يســجلوا بالمركــز
ــدوان،  ــات الع ــوث بمخلف ــدان المل ــي المي ــا ف ــي تشــهدها اليمــن ألنن ــة اإلنســانية الت وأضــاف نشــعر بحجــم الكارث
ــى العــودة إلــى  ــة فــي عــدم قدرتهــم عل ــرة باأللغــام والقنابــل العنقودي مشــيرا إلــى أن هنــاك حرمــان للمجتمعــات المتأث

مناطقهــم رغــم أنهــا أصبحــت آمنــة.
وتابــع عندمــا نتحــدث عــن كارثــة فليــس ذلــك وهمــا ولدينــا إحصائيــات ب 2500 غــارة بقنابــل عنقوديــة دون األســلحة 
التكتيكيــة، منوهــا إلــى أن هنــاك 15 نوعــا مــن القنابــل العنقوديــة التــي اســتهدفت بهــا اليمــن والتــي لــم يتــم التعــرف 

عليهــا وعلــى الــدول المصنعــة لهــا
وأوضــح مديــر المركــز التنفيــذي للتعامــل مــع األلغــام أن فــي المســح الميدانــي لعــدد 3 مديريــات بمحافظــة الجــوف 

تــم تســجيل 50 ألــف مزرعــة متضــررة مــن مخلفــات العــدوان والقنابــل العنقوديــة.
وبيــن صفــرة أن المســاحة المتأثــرة بالذخائــر التــي ألقاهــا العــدوان فــي مديريــة المتــون بلغــت 5 ألــف هكتــار زراعــي 

وكانــت تعيــل ومصــدرا لمعيشــة 4 آالف أســرة بالمديريــة.
ونــوه إلــى أن مركــز التعامــل مــع األلغــام يواجــه صعوبــات فــي الحصــول على األجهــزة الكاشــفة والمســتلزمات الميدانية 

كــون التنميــة والقطاعــات األخــرى ال يمكنهــا العمــل مــا لــم يتــم رفــع وتطهيــر المناطق مــن المخلفــات والقنابــل العنقودية.
دوليــًا،  طالــب أكثــر مــن 70 نائبــًا فــي مجلــس النــواب األميركــي الرئيــس جــو بايــدن بالضغــط علــى الســعودية لرفــع 

الحصــار عــن اليمــن »فــورًا وبشــكل ُأحــادي وشــامل«.
وقالــت مذكــرة النــواب األميركييــن إن »الحصــار أدى الــى كارثــة إنســانية فــي اليمــن منــذ عــام 2015 وســاهم فــي نقــص 

الوقــود والغــذاء والميــاه النقيــة والكهربــاء والنقل«.
وطالــب النــواب الرئيــس بايــدن »اتخــاذ خطــوات إضافيــة للضغــط علنــًا علــى الســعودية لرفــع الحصــار فــورًا وبشــكل 
أحــادي وشــاملة«، بمــا يشــمل »ضمــان دخــول المــواد اإلنســانية والتجاريــة إلــى اليمــن، والســماح بحركــة الرحــات الجويــة 

بالكامــل مــن وإلــى مطــار صنعــاء، وضمــان فتــح المعابــر التجاريــة والمدنيــة بصــورة دائمــة«.  
وأشــار النــواب إلــى تقاريــر برنامــج الغــذاء العالمــي الــذي يتوقــع وفــاة 400 ألــف طفــل يمنــي دون ســن الـــ5 لســوء التغذية 
مــع اســتمرار الحــرب والحصــار بقيــادة الســعودية، معلنيــن أن »كل يــوم ننتظــر فيــه حــل هــذه القضايــا هــو يــوم آخــر يدفــع 

بالمزيــد مــن األطفــال إلــى حافــة المــوت«.  
ــف  ــك وق ــي ذل ــا ف ــراع، بم ــع جوانــب الص ــج جمي ــاملة »تعال ــية ش ــوية سياس ــوة« تس ــم »بق ــى تأييده ــددوا عل وش
ــى اليمــن »بمعــزل  ــاء الحصــار عل ــى المســارعة بإنه ــن إل ــع رواتــب الحكومــة«، داعي ــة، ودف ــار، واســتقرار العمل إطــاق الن

عــن المفاوضــات«.
وكان عــدد مــن رؤســاء لجــان وأعضــاء مجلــس النــواب األميركــي أرســلوا فــي كانــون الثانــي/ ينايــر الماضــي مذكــرة 

ــى الئحــة  ــة أنصــار اهلل عل ــن إدراج حرك ــق م ــم العمي ــا عــن  قلقه ــون فيه ــو يعرب ــك بومبي ــة الســابق ماي ــر الخارجي لوزي
االرهــاب.

وأشــارت المذكــرة، إلــى أن إدارج أنصــار اهلل علــى لوائــح االرهــاب »لــن يســهم فــي حــل الصــراع فــي اليمــن أو فــي 
تحقيــق العدالــة واالنتهــاكات التــي اســتخدت خــال الحــرب علــى اليمــن، بــل ســتؤدي لتفاقــم أزمــة ماييــن اليمنييــن 

الذيــن يحاربــون مــن أجــل الحفــاظ علــى حياتهــم«.

السودان.. مجلس الوزراء ..تتمة
 »هــذه خطــوة مهمــة وضروريــة نحــو التوقيــع علــى اتفــاق ســام بيــن الجانبيــن«. ولــم يحــدد البيــان موعــدا محتمــا 

لذلك.
ومــا زال القــرار الســوداني يتطلــب موافقــة الجلســة المشــتركة لمجلســي الســيادة والــوزراء، الجهــة التشــريعية 

ــودان. ــي الس ــة ف المؤقت
وفــي كانــون الثانــي/ ينايــر الماضــي وقــع الســودان »اتفاقيــة ابراهــام« خــال زيــارة وفــد الحكومــة األمريكيــة برئاســة 

وزيــر الخزانــة الســابق ســتيفن منوتشــين إلــى الخرطــوم.
وفــي نيســان/ أبريــل 2020 التقــى عبــد الفتــاح البرهــان رئيــس مجلــس الســيادة االنتقالــي الســوداني بنياميــن نتنياهــو 

رئيــس الــوزراء االســرائيلي فــي العاصمــة االوغنديــة كمبــاال.
ــدول الراعيــة لإلرهــاب بعدمــا  ــات المتحــدة الســودان مــن قائمــة ال وفــي كانــون األول/ ديســمبر 2020 شــطبت الوالي
أدرجتــه علــى هــذه الائحــة منــذ عــام 1993، وذلــك بعــد أن وافــق الســودان أيضــا علــى بــدء تطبيــع العاقــات مــع كيــان 

ــال. االحت

التفرد االميركي بالقرارات ..تتمة
اللقــاءات والنقاشــات بيــن الواليــات المتحــدة االميركيــة والجمهوريــة االســامية االيرانيــة المباشــرة والغيــر مباشــرة 
فــي مســلكها الصحيــح لدخــول قــوى كبيــرة مثــل روســيا وفرنســا علــى خــط التقــارب بينهمــا فــي وجهــات النظــر والعمــل 
علــى ابعــاد آلــة الحــرب عســكريا ألن ادارة الصهيونيــة والمــال النفطــي يغــذي لحــرب اميركيــة فــي المنطقــة لهــا مدخــل 

ومخرجهــا مقفــل ربمــا يجــر العالــم لحــرب عســكرية عالميــة ثالثــة.
وقــد أعلــن بخطــاب رســمي علــى لســان المرشــد األعلــى للجمهوريــة االســامية االيرانيــة الســيد علــي الخامنئــي أن 
أي تهــور فــي اتخــاذ قــرار أحمــق ســيجر العالــم لمــا ال تحمــد عقبــاه, وهــذا الــكام الكبيــر مؤشــر لمــا يحــاك صهيونيــا ضــد 
ايــران ومحــور المقاومــة والــذي دخــل علــى خــط التهدئــة فــي الصالونــات السياســية كل مــن روســيا وبعــض دول أوروبــا 

وفــي طليعتهــم فرنســا وألمانيــا لتخفيــف لهجــة التصعيــد االميركيــة وعــدم انضــاج مــا يألــوا اليــه الصهاينــة.
    تبقى العناية اإللهية هي رهينة القرار.

    والسؤال أين األوروبيين من القرارات االميركية التي تطالهم كما تطال بعض الدول ؟ !!!

ظريف: مستعدون للتعاون ..تتمة
تعلمهــا مــن هــذه األزمــة، هــي كيــف يمكــن أن تــؤدي أزمــة صحيــة إلــى أزمــات اقتصاديــة وإنســانية وأزمــة تعليــم وعدم 

التكافــئ فــي المجتمــع الدولــي، وتابــع يقــول: ان البلــدان الناميــة تتحمــل التكلفــة الرئيســية لهــذه التداعيات.
وتطــرق وزيــر الخارجيــة، الــى العقوبــات األميركيــة القمعيــة ضــد الشــعب االيرانــي أثنــاء تفشــي وبــاء كورونــا، واصفــا 

الشــعور المتزايــد بالتضامــن بيــن الــدول واالســتعداد للتعــاون فــي أوقــات األزمــات بأنهــا دروس إيجابيــة لعصــر كورونــا.
واعتبــر وزيــر الخارجيــة، تيســير التجــارة وزيادتهــا، والتوســع فــي اتصــاالت النقــل، وتعزيــز الســياحة واالســتفادة مــن 
القــدرات التكنولوجيــة والبشــرية خاصــة الشــباب، مــن أولويــات منظمــة »«8D، معلنــا اســتعداد ايــران للتعــاون الجــاد فــي 

هــذه المجــاالت.
وعقــد اجتمــاع وزراء خارجيــة مجموعــة الــدول الثمانــي االســامية الناميــة برئاســة وزيــر خارجيــة بنغاديــش وحضــره 
وزراء خارجيــة مصــر وإندونيســيا والجمهوريــة االســامية فــي ايــران وماليزيــا ونيجيريــا وباكســتان وتركيــا عشــية القمــة 

العاشــرة للمجموعــة .
وستعقد القمة االفتراضية للقادة اليوم بحضور الرئيس حسن روحاني ويترأسها رئيس وزراء بنغاديش.

بعد غد.. الخبراء ..تتمة
واضــاف: لدينــا 15 نوعــا جديــدا مــن أجهــزة الطــرد المركــزي التــي تخصــب اليورانيــوم، مثــل 4IR و 6IR و IR2M ، بينمــا 
فــي عــام 2013، كنــا نخصــب باســتخدام الـــ 1IR فقــط، وهــذه قفــزة كبيــرة، موضحــا ان ســعة التخصيــب القصــوى كانــت قبــل 

االتفــاق النــووي 13000 ســو، وحاليــا بلغــت 16500 ســو دون تعبئــة امكانيــات اخــرى.
واضــاف مســاعد رئيــس الجمهوريــة: لدينــا ايضــا حوالــي خمســة أطنــان مــن اليورانيــوم المخصــب و 57 كيلوغرامــًا 
ــة  ــق الصناع ــال: ان هــذه هــي حقائ ــي الســنة، وق ــا ف ــى 120 كيلوغرام ــوم المخصــب بنســبة 20%، وســنصل ال ــن اليوراني م
ــاء فــي بوشــهر بمســاعدة  ــد الكهرب ــان لتولي ــاك محطت ــرا، هن ــة، وباســتثناء مستشــفى العــاج األيونــي ومركــز تت النووي

الــروس.
وحــول اجتمــاع اللجنــة المشــتركة لاتفــاق النــووي قــال: انــه مثلمــا صــرح الســيد عراقجــي وكان خبراؤنــا هنالــك ايضــا 

فــان االجتمــاع كان جيــدا. ليــس هنالــك خطــة بصيغــة الخطــوة خطــوة.
وبشــان حضــور الفــرق التقنيــة مــن منظمــة الطاقــة الذريــة فــي اجتمــاع اللجنــة المشــتركة قــال: ان الســبب فــي تواجد 

الفــرق التقنيــة هنــاك هــو مــن اجــل اعــداد قائمــة باجــراءات الحظــر التــي فرضهــا ترامــب وعــرض اجراءاتنــا.
واشــار الــى اجــراءات تجــري فــي الوقــت الحاضــر علــى دواء لمعالجــة ســرطان البروســتات واضــاف: ســيتم تدشــين 
المراحــل االوليــة للمركــز الوطنــي للمعالجــة االيونيــة فــي محافظــة البــرز )غــرب طهــران( فــي غضــون اشــهر، مشــيرا الــى 
أن كلفــة معــدات المشــروع تبلــغ 200 مليــون يــورو وســيقوم بمعالجــة بعــض انــواع الســرطانات ويعــد هــذا المركــز ضمــن 

المراكــز العالميــة الســتة االولــى وهــو منقطــع النظيــر فــي غــرب آســيا.

الرئيس روحاني: التطبيق..تتمة
وبشــان اعــان امريــكا اســتعدادها للعــودة الــى االتفــاق النــووي قــال روحانــي اننــا ننظــر مــدى تنفيــذ امريــكا لهــذا األمــر 
علــى ارض الواقــع والتزامهــا بتطبيقــه ، مؤكــدا ان ايــران اعلنــت موقفهــا المنطقــي الــذي القــى القبــول مــن الــراي العــام 
العالمــي وهــو ان طهــران ســتعود الــى التزاماتهــا فــي اطــار االتفــاق النــووي متــى مــا عــادت امريــكا ونفــذت التزاماتهــا فــي 

االتفــاق الــى جانــب االطــراف االخــرى.
واكــد روحانــي مجــددا ســلمية البرنامــج النــووي االيرانــي وان طهــران التريــد الخــروج عــن هــذا االطــار، اال انهــا اتخــذت 
اجــراءات مؤقتــة ردا علــى خــروج امريــكا وعــدم التــزام االطــراف االوروبيــة بتعهداتهــا المنصــوص عليهــا فــي االتفــاق النــووي 

، وبالتالــي فــان ايــران ســتتراجع غــن تلــك االجــراءات متــى ماعــادت االطــراف الغربيــة الــى التزاماتهــا بشــكل حقيقــي.
واشــار الــى قــرب حلــول يــوم الطاقــة النوويــة الــذي يصــادف الجمعــة وقــال: ســيتم يــوم الســبت تدشــين العشــرات 

مــن المشــاريع النوويــة المهمــة.   
واكــد رئيــس الجمهوريــة ســلمية البرنامــج النــووي االيرانــي واضــاف: اننــا ال نســعى لممارســة انشــطة غيــر ســلمية، 
اذ ان وقــف تنفيــذ البروتوكــول االضافــي وتفعيــل اجهــزة طــرد مركــزي جديــدة وحديثــة هــي امــور موقتــة ولــو عــادوا لتنفيــذ 

التزاماتهــم فســنعود نحــن ايضــا.
ــواع IR6  و  ــا اجهــزة طــرد مركــزي مــن ان ــة اصبحــت اليــوم اقــوى ممــا مضــى اذ ان لن ــا النووي ــال: ان تكنولوجيتن وق
ــا  IR8  و  IR9 التــي يمكنهــا ان تنشــط فــي اي مجــال كمــا بامكاننــا تدشــين مفاعــل اراك وتمكنــا مــن تحقيــق اهدافن

فــي مفاعــل فــردو .
واضــاف: ال شــك اطاقــا فــي ان تكنولوجيتنــا النوويــة اليــوم مشــروعة وقانونيــة والجميــع يعلــم بــان انشــطتنا النوويــة 

ســلمية ونحــن نعمــل وفقــا للقانــون.
واشــار فــي جانــب اخــر مــن تصريحــه الــى الجهــود المبذولــة لصنــع اللقــاح المضــاد لكورونــا فــي البــاد، معربــا عــن 
املــه بــان يتــم فــي غضــون االســابيع واالشــهر المقبلــة عــرض لقــاح معهــد »باســتور« االيرانــي ولقــاح شــركة »بركــت«.  
واوضــح بــان ايــران كانــت ضمــن اوائــل الــدول التــي ســجلت فــي اطــار آليــة »كوفاكــس« لشــراء لقــاح كورونــا اال انــه 
وبســبب الحظــر تــم تســديد النفقــات بتاخيــر وهنــا مارســت »كوفاكــس« التعامــل بقســوة كاملــة وادرجــت اســم ايــران 
فــي اخــر قائمــة الــدول التــي تقدمــت بطلبــات لشــراء اللقــاح وقــال: لقــد كان مــن المفتــرض ان يصلنــا اللقــاح قبــل شــهر او 
اكثــر اال انــه وصلتنــا اخيــرا شــحنة تضــم 700 الــف جرعــة مــن اجمالــي الكميــة المشــتراة البالغــة 16 مليونــا و 800 الــف جرعــة.

خطيب زادة: ايران ستتخذ..تتمة
تتمركــز فــي منطقــة البحــر األحمــر وخليــج عــدن إلرســاء األمــن البحــري علــى طــول الممــرات الماحيــة والتصــدي 
للقرصنــة، عملــت هــذه الســفينة عمليًــا كمحطــة لوجســتية )دعــم فنــي ولوجســتي( إليــران فــي البحــر األحمــر ، وبالتالــي 

تــم اإلعــان رســميًا عــن مواصفــات ومهمــة هــذه الســفينة مســبًقا إلــى المنظمــة الدوليــة.
واضــاف: لحســن الحــظ، لــم تقــع إصابــات بــاالرواح نتيجــة الحــادث، كمــا أن التحقيقــات الفنيــة جاريــة لمعرفــة كيفيــة 

وقــوع الحــادث ومصــدره، وســتتخذ ايــران جميــع اإلجــراءات الازمــة مــن خــال المنظمــات الدوليــة فــي هــذا الصــدد.
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ألول مرة.. الرئيس الجزائري يحذر الحركة االحتجاجية
وجّــه الرئيــس الجزائــري عبــد المجيــد تبّــون تحذيــرًا شــديد اللهجــة إلــى الحركــة االحتجاجيــة التــي 

تنّظــم أســبوعيًا للمطالبــة بتغييــر النظــام فــي البــاد.
ألول مــرة يحــذر الرئيــس الجزائــري الحركــة االحتجاجيــة، مشــددا أّن الســلطات لــن تتســامح مــع مــا 
أســماه بألعمــال التحريضيــة واالنحرافــات الخطيــرة التــي ال تمــتّ بصلــة للديموقراطيــة وحقــوق اإلنســان، 
مــن قبــل أوســاط انفصاليــة، وحــركات غيــر شــرعية ذات مرجعيــة قريبــة مــن اإلرهــاب، تســتغّل المســيرات 

األســبوعية علــى حــد قولــه.
تبّــون أمــر، بالتطبيــق الفــوري والصــارم للقانــون ووضــع حــدّ لهــذه النشــاطات غيــر البريئــة والتجــاوزات 
غيــر المســبوقة، ال ســيّما تجــاه مؤسّســات الدولــة ورموزهــا والتــي تحــاول عرقلــة المســار الديموقراطــي 

والتنمــوي فــي الجزائــر.
تحذيــر الرئيــس أتــى إثــر تنظيــم الحــراك تظاهــرة فــي عاصمــة الجزائــر للمطالبــة باإلفــراج عــن 
أشــخاص أوقفــوا علــى خلفيــة مشــاركتهم فــي التحــركات االحتجاجيــة. وجــرت التظاهــرة بــدون حــوادث، 
ورفــع المحتجــون الفتــات تحمــل صــور موقوفيــن؛ شــدّد خالهــا الطلبــة علــى حريّــة التعبيــر والحــق فــي 

ــة الوقــوف ضــدّ الفاســدين. ــدوا بمواصل التظاهــر، وتوعّ
وأمــر القضــاء بإيــداع اربعــة وعشــرين متظاهــرًا الحبــس االحتياطــي بتهمــة المســاس بوحــدة الوطــن، 
ــب بـ«شــاعر الحــراك«.  ــت الملق ــد تجدي ــم محم ــد، بينه ــن مســاء األح ــف نشــطاء آخري ــد توقي ــا أعي كم
ــا الرئيــس  ــا اليه ــي دع ــات المبكــرة الت ــر عــن رفضهــم االنتخاب ــى التعبي ويحــرص متظاهــري الحــراك عل

ــون بعــد أن حــّل المجلــس الشــعبي الوطنــي فــي شــباط/فبراير الفائــت. تبّ
علــى بعــد شــهرين مــن االنتخابــات التشــريعية المقــررة فــي الثانــي عشــر مــن يونيو/حزيــران، تعيــش 
ــة.  أحــزاب سياســية جزائريــة علــى وقــع »خافــات داخليــة« علــى خلفيــة قراراتهــا مــن االنتخابــات المقبل
فقــد أزاح حــزب العمــال، لويــزة حنــون، بعــد ثاثيــن عامــا مــن ترؤّســها لــه وبعــد أن أعلنــت حنــون عــدم 
المشــاركة فــي االنتخابــات التشــريعية. وعــرف حــزب جبهــة القــوى االشــتراكية، حركــة احتجاجيــة عقــب 
ــة،  ــة احتجاجي ــر حرك ــة التحري ــزب جبه ــهد ح ــاركة. ويش ــادوا بالمش ــات ون ــة االنتخاب ــه مقاطع ــرار قيادت ق
اتهمــت األميــن العــام أبوالفضــل بعجــي بمــا ســموه إفــراغ الحــزب مــن مناضليــه، علــى خلفيــات تعيينــات 

جديــدة.

نتنياهو ومخاض الحكومة السادسة..
بــدأ العــد التنازلــي لثمانيــة وعشــرين يومــا ســيكون علــى بنياميــن نتنياهــو أن يشــكل فيهــا حكومتــه 
بعــد أن ُكلــف رســميًا مــن رئيــس كيــان االحتــال رؤوفيــن ريفليــن الــذي قــال بــأن ذلــك القــرارًا لــم يكــن 
ســهًا بالنســبة لــه ســواء علــى الصعيــد المعنــوي أو األخاقــي وهــذا أقــل مــا يمكــن أن يقــال عندمــا توضــع 

مســؤولية حكومــة فــي يــد أفســد أعضائهــا..
فنتنياهــو وقبــل ســاعات مــن تكليفــه قضــى نحــو ســت ســاعات فــي أروقــة التحقيــق علــى خلفيــة قضايــا 
فســاد تتعلــق بالرشــوة واالحتيــال والتزويــر وخيانــة األمانــة وهــي ملفــات ســتأخذه خلــف شــمس العالــم 
السياســي اذا مــا رفــع عنــه الغطــاء وضمانــه الوحيــد للبقــاء خلــف أســوار الســجن هــو اســتمراره فــي الحكــم 
لذلــك لــن يتنــازل عــن مراوغتــه ومقامرتــه علــى المســتقبل السياســي للكيــان االســرائيلي فهــو صاحــب 
أطــول تاريــخ حكــم فــي تاريــخ االحتــال فمنــذ عــام 2009 وهــو يمــارس االبتــزاز السياســي لألحــزاب األخــرى 
وكلــف كيانــه أمــواال طائلــة فــي أربــع انتخابــات متتاليــة ولــن يمانــع خــوض انتخابــات خامســة اذا مــا فشــل 
فــي تشــكيل حكومتــه المهــم أن يبقــى فــي كرســي الحكــم بــأي ثمــن ولذلــك يتوقــع المراقبــون أن تكــون 

نهايتــه علــى يــد شــعبه وأن يُكنــس بقــوة المظاهــرات واالحتجاجــات التــي بلغــت ذروتهــا قبــل أشــهر ..
مهمــة صعبــة تنتظــر بنياميــن نتنياهــو فبموجــب القانــون ســيكون أمامــه 28 يومــا لينجــح فــي مهمتــه 
مــع إمكانيــة التمديــد ألســبوعين قبــل أن يختــار الرئيــس ريفليــن مرشــحًا آخــر أو يطلــب مــن البرلمــان 
االختيــار ، ففــرص نجاحــه فــي تشــكيل حكومــة مســتقرة ضئيلــة نســبيًا وســيخضع فيهــا البتــزاز األحــزاب 
السياســية األخــرى فهــو بحاجــة إلــى دعــم حــزب »يمينــا« اليمينــي القومــي الــذي يقــوده منافــس سياســي، 
ــكيل  ــة لتش ــة كافي ــة برلماني ــى أغلبي ــول عل ــل الحص ــن أج ــدة« م ــة الموح ــة العربي ــم »القائم ــك دع وكذل
حكومتــه وبمجــرد تكليفــه بــدأ نتنياهــو فــي مغازلــة القائمــة العربيــة الموحــدة حينمــا صــرح وقــال »حكومــة 
برئاســتي ســتحارب العنــف والجريمــة بالمجتمــع العربــي« فــي تلميــح للحصــول علــى دعمهــم لتشــكيل 
حكومتــه، فــي حيــن أن مــن يتابــع أحــداث المجتمــع العربــي داخــل الكيــان االســرائيلي يــدرك جيــدا أنهــا 
سياســة اســرائيلية ممنهجــة لتفكيــك الفلســطينين الذيــن يعيشــون فــي الداخــل ) األرض المحتلــة ( وزرع 
الفتنــة بينهــم فنتنياهــو يحــاول أن يصطــاد فــي المــاء الــذي عكــره هــو ومؤسســته األمنيــة ، فهــو مســتعد 
لفعــل أي شــيء حتــى يشــكل حكومــة يســتطيع مــن خالهــا أن يصــدر قانــون الحصانــة الــذي يطمــح إليــه 
ليحمــي نفســه مــن قضايــا الفســاد لكنــه حتــى وإن اســتطاع تشــكيل حكومــة وهــذا وارد لكنهــا ســتكون 

حكومــة هشــة ســتتطاير مــع أول خــاف سياســي كمــا حــدث مــع الحكومــات الســابقة
فنتنياهــو قــاد خمــس حكومــات منــذ عــام 1996 وانهــارت آخــر هــذه الحكومــات فــي ديســمبر/ كانــون 
األول 2020 ومــع ذاك نتنياهــو لــن يرفــع الرايــة البيضــاء حتــى لــو لجــأ النتخابــات خامســة المهــم أن ال ينتهــي 
بــه األمــر بيــن القضبــان .. ولكــن قــد تأتــي الريــاح بمــا ال تشــتهي ســفن نتنياهــو فحالــة االحتقــان ضــده فــي 

المجتمــع االســرائيلي تــزداد يوميــا وحينهــا قــد يجــد نفســه أمــام محاكمــة مــن نــوع آخــر ..

ألمانيا.. عجز الموازنة األعلى منذ 30 عاما
ارتفــع عجــز الموازنــة فــي ألمانيــا العــام الماضــي إلــى أعلــى مســتوى منــذ 30 عامــا ليناهــز نحــو 200 مليــار 

يــورو نتيجــة تداعيــات جائحــة كورونــا.
ويصنــف هــذا العجــز بأنــه األول منــذ عــام 2013، فــي وقــت ارتفــع فيــه اإلنفــاق الحكومــي إلــى 1,7 تريليــون 

يــورو، وانخفضــت إيــرادات الضرائــب إلــى 1,5 تريليــون يورو.
ويعانــي االقتصــاد األلمانــي مــن تداعيــات موجــة تفــشّ ثالثــة لكورونــا، ويتوقــع أن تفــرض الحكومــة 

إغاقــا علــى كثيــر مــن المنشــآت التجاريــة حتــى نهايــة الشــهر الحالــي.
ــق اقتصــاد  ــن المرجــح أال يحق ــأن م ــاء، ب ــي )بوندســبنك(، أمــس الثاث ــزي األلمان ــك المرك ــاد البن وأف
البــاد توقعــات النمــو للعــام الحالــي، فــي وقــت تضغــط فيــه القيــود المرتبطــة بالجائحــة علــى نمــو االقتصــاد، 

لكــن التعافــي فــي العــام المقبــل ســيكون أســرع ممــا كان يُعتقــد مــن قبــل.
وتكافــح ألمانيــا موجــة ثالثــة مــن إصابــات فيــروس كورونــا وتجــري مناقشــات لفــرض قيــود لمــدة أطــول وربمــا أكثــر 

صرامــة، وهــذا مــا يربــك توقعــات البنــك المركــزي التــي اســتندت إلــى إعــادة فتــح االقتصــاد بوتيــرة أســرع.
ــة  ــواء )الجائحــة( فــي األشــهر القليل ــرز، إن »إجــراءات احت ــال رئيــس البنــك، ينــس فايدمــان، لرويت وق
الماضيــة كانــت أكثــر صرامــة، ومــن المرجــح أن تظــل كذلــك فــي المســتقبل القريــب. قّلــص ذلــك احتمــال 

تحقيــق معــدل نمــو 3% هــذا العــام كمــا توقعنــا فــي ديســمبر/كانون األول”.
ــة  ــإن التوقعــات االقتصادي ــوم، ف ــل.. ومــن منظــور الي ــام المقب ــى الع وأضــاف »لكــن النمــو ســيكون أعل

ــر”. متوســطة المــدى ليســت محــل شــك كبي
وفي وقت سابق، توقع البنك نموا بنسبة 4,5% في 2022، و1,8% في 2023.

 نقطة مضيئة
ــارس/آذار  ــي م ــا شــهد تســارعًا ف ــي ألماني ــاء، أن نمــو القطــاع الخــاص ف ــر مســح، امــس األربع وأظه
الماضــي إلــى أعلــى مســتوى بمــا يزيــد علــى 3 أعــوام، فــي حيــن ســجل قطــاع الخدمــات أداء جيــدا مفاجئــا 

رغــم قيــود فيــروس كورونــا.
ــة لمؤشــر »آي إتــش إس ماركــت” )IHS Markit( لمديــري المشــتريات فــي  وقفــزت القــراءة النهائي

قطــاع الخدمــات إلــى 51,5 نقطــة الشــهر الماضــي مقابــل 45,7 نقطــة فــي فبراير/شــباط الــذي قبلــه.
وقــال فيــل ســميث االقتصــادي فــي »آي إتــش إس ماركــت« إن التحســن يرجــع بصفــة أساســية إلــى 
تخفيــف القيــود علــى بعــض المتاجــر والخدمــات فــي حيــن مــددت الســلطات بعــض القيــود إلــى أبريــل/

نيســان الحالي.
وأســهم أداء قطــاع الخدمــات، الــذي تجــاوز التوقعــات، فــي ارتفــاع مؤشــر »آي إتــش إس ماركــت« 

المجمــع إلــى 57,3 نقطــة مقابــل 51,1 نقطــة فــي فبراير/شــباط الماضــي.
وأظهــرت بيانــات مؤشــر مديــري المشــتريات الصــادرة فــي األســبوع الماضــي أن أنشــطة المصانــع فــي 
ألمانيــا نمــت بأســرع وتيــرة علــى اإلطــاق فــي مــارس/آذار بفضــل طلــب مــن الواليــات المتحــدة والصيــن.


