
7 تتمات
وفاة )15( مصابا بمرض ..تتمة

 معظمهــا بالعقوبــات، موضحــا أن االنســحاب االمريكــي األحــادي الجانــب مــن االتفــاق النــووي، ضاعــف مــن الحظــر ومــن مايــو 
2018 الــى مايــو 2019، توفــي )15( مريضــا مصابــا بمــرض انحــال البشــرة الفقاعــي بســبب نقــص الضمــادات نتيجــة تشــديد الحظــر.

واوضــح هاشــمي أن ضمــادات مرضــى EB تنتجهــا شــركة ســويدية ويجــب اســتخدام نفــس الضمــادات فقــط لهــؤالء المرضــى، 
ــدة جــدا وجــودة  ــج جي ــز بنتائ ــا مرضــى EB يســتخدمون نفــس الضمــادات التــي تتمي ــم به ــة فــي العال ــر مــن 50 دول ــال ان أكث وق
 EB مقبولــة، وال يمكــن إنتــاج هــذا الضمــاد فــي بلــدان أخــرى ألن إنتاجــه غيــر مجــدي مــن حيــث التكلفــة لعــدد صغيــر مــن مرضــى

فــي البلــدان األخــرى.
مــرض »جلــد الفراشــة« واســمه العلمــي  Epydermolysis Bullosa، أو انحــال البشــرة الفقاعــي، ويختصــر بـــEB، هــو نتيجة 
لخلــل فــي إنتــاج نــوع مــن البروتيــن الــذي يحملــه الجلــد منــذ الــوالدة، حيــث يواجــه المريــض العديــد مــن المضاعفــات الجلديــة 

مثــل الجــروح العميقــة والنزيــف ومــا الــى ذلــك.
ــم إجــراءات. إحــدى هــذه  ــة حــول العال ــل آالم هــؤالء المرضــى، اتخــذت شــركات األدوي ــدم بالمــرض وتقلي ــرة التق ــل وتي لتقلي
 )mepilex( والتــي تقــوم بتصنيــع ضمــاد ذي العامــة التجاريــة ،))molnlyke الشــركات هــي شــركة األدويــة الســويدية، التــي تســمى
وأصبــح منتجــا فعــاال فــي ضمــاد جــروح هــؤالء المرضــى، ويعــرف فــي الصيدليــات بضمــاد مبليكــس وهــو العــاج الرئيســي لمرضــى 

إنحــال البشــرة الفقاعــي.

منتقداً بشدة إجراء ..تتمة
مســتحقاتها الماليــة لمنظمــة األمــم المتحــدة والمنظمــات الدوليــة األخــرى، حيــث قامــت واشــنطن بوضــع قيــود شــديدة علــى 
االرتبــاط المصرفــي إليــران بالعالــم الخارجــي، وتجميــد عــدة مليــارات مــن األرصــدة اإليرانيــة فــي كوريــا الجنوبيــة واليابــان والعــراق 

وبعــض البنــوك الدوليــة األخــرى.
وأكــد وزيــر الخارجيــة فــي رســالته لألميــن العــام، أن الجمهوريــة االســامية فــي ايــران »ملتزمــة بشــكل كامــل« بــأداء 
مســتحقاتها لألمــم المتحــدة، وبمجــرد زوال الظــروف القاهــرة التــي ســببتها اإلجــراءات األميركيــة األحاديــة غيــر القانونيــة، »ســتواصل 

ــة«. ــع مســتحقاتها لألمــم المتحــدة وباقــي المنظمــات الدولي طهــران دف
وكان الوزيــر ظريــف قــد قــال فــي كانــون الثاني/ينايــر الماضــي، إن الواليــات المتحــدة تعرقــل تخصيــص أرصــدة إيرانيــة مجمــدة 

فــي كوريــا الجنوبيــة لدفــع ثمــن حــق التصويــت فــي األمــم المتحــدة.
واوضــح أنــه كان علينــا دفــع 16 مليــون دوالر الــى األمــم المتحــدة مقابــل حــق التصويــت وتســديد جــزء مــن المتأخــرات 
المســتحقة، وقــد خصصــت الحكومــة األمــوال وحــددت مصدرهــا مــن األرصــدة اإليرانيــة المجمــدة فــي كوريــا الجنوبيــة، مشــيرًا الــى 

ــداع األمــوال فــي حســاب األمــم المتحــدة. ــات المتحــدة منعــت إي أن الوالي
وكانــت األمانــة العامــة لألمــم المتحــدة وضعــت ايــران فــي قائمــة الــدول المتأخــرة عــن تســديد التزاماتهــا لميزانيــة المنظمــة 

مــع عــدد مــن الــدول األخــرى.
ويــؤدي هــذا اإلجــراء، إذا مــا اســتمر لعاميــن، الــى فقــدان الدولــة العضــو فــي المنظمــة الدوليــة حقهــا فــي التصويــت علــى قــرارات 

ــة العامة. الجمعي

خبير اميركي: اميركا ..تتمة
فمنــذ عــام 2003 ولليــوم ركــزت اميــركا علــى مواجهــة التهديــدات المباشــرة اليجــاد وحــدة عراقيــة وتقويــة الدفاعــات المــد طويــل. 
ــم تبــذل علــى اعطــاء العــراق قيمــة ســتراتيجية ولــم تتمكــن مــن الحــؤول دون تحويــل العــراق الــى جســر اســتراتيجي بيــن  فل
ايــران وســوريا وحــزب اهلل، فيمــا بامكانهــا ربــط العــراق بــدول اعضــاء فــي مجلــس التعــاون، االردن ومصــر، وتقليــل ضغــوط التدخــل 

التركــي والنفــوذ الروســي والصينــي.
كما وقللت من واردات النفط االميركية بتقليل االهمية الستراتيجية لمنطقة مجلس التعاون للخليج الفارسي.

ــي ايجــاد االســتقرار واالمــن للشــرق  ــوة ف ــدور الحســاس بالق ــراق وال ــة  العســكرية للع ــركا مــن درك االهمي ــم تتمكــن امي ول
ــا الشــمالية. االوســط وافريقي

ولــم يكــن لغــزو العــراق اي برنامــج واضــح لمــا بعــد »صــدام«. ويبــدو انهــا لــم تــدرك ان االســتقرار االقتصــادي  للعــراق هــو اهــم  
مســعى امنــي، فالجانــب االمنــي لــه اهميتــه بحــج الجانــب االقتصــادي.

وعلــى اميــركا ان تــدرك انهــا تواجــه عــداء ثــاث  جماعــات وليــس واحــدة. وعليهــا ان تتعلــم الــدرس مــن تدخلهــا فــي الفليبيــن 
عــام 1899 الــى 1913، وهــو نفــس الــدرس الــذي كان عليهــا ان تتعلمــه مــن حــرب فيتنــام. فالتركيــز علــى ســتراتيجية شــاملة ونتائــج 
ــة مســتقرة. ومــن المهــم ان نعــرف ان دحــر العــدو ســريعا هــو  ــا نهاي ــة ليــس له ــة حــروب طويل ــدة االمــد للحــؤول دون تجرب بعي
جانــب مــن منهجيــة لهــا خاتمــة ســتراتيجية ناجحــة ومهمــة. وان اميــركا بحاجــة الــى فــض هــذه النزاعــات الثاثــة علــى اســاس 
ان لهــا اعــداء ثاثــة وليــس واحــدا العــدو االول التهديــد الواضــح للمعارضــة المباشــرة، واليانــي الضعــف واالختافــات والفســاد فــي 
الحكومــة والقــة العســكرية للبلــد، حيــن تســعى لدعــم هــؤالء والعــدو الثالــث، عــدم معرفــة اميــركا للبلــد وعــدم التواصــل مــع تعقيــدات 
المســؤوليات وخــط العلــم حيــن تعمــل علــى تطويــر الســبل المؤثــرة فــي تســديد دولــة مــا علــى المســتوى االمنــي وغيــر العســكري. 

دبلوماسيان صهيونيان ..تتمة
 في جنوب أفريقيا منذ عقود هو نفسه يحدث في األراضي الفلسطينية المحتلة«.

وتابعــا: »ألكثــر مــن نصــف قــرن حكمــت »إســرائيل« األراضــي الفلســطينية المحتلــة بنظــام قانونــي مــن مســتويين؛ حيــث 
يعيــش المســتوطنون اإلســرائيليون ضمــن قطعــة األرض نفســها فــي الضفــة الغربيــة بموجــب القانــون المدنــي اإلســرائيلي، بينمــا 

يعيــش الفلســطينيون تحــت القانــون العســكري، وهــذا النظــام هــو عــدم المســاواة المتأصلــة«.
وشــدد الدبلوماســيان علــى أنــه »مثلمــا انضــم العالــم للنضــال ضــد الفصــل العنصــري فــي جنــوب أفريقيــا حــان الوقــت التخــاذ 
إجــراءات دبلوماســية حاســمة فــي حالتنــا أيضــا، والعمــل مــن أجــل بنــاء مســتقبل مــن المســاواة والكرامــة واألمــن للفلســطينيين 

واإلســرائيليين علــى حــد ســواء«.
إلــى ذلــك كشــف اســتطاع أعدتــه مجموعــة البحــث والتحليــل الدوليــة )يــو غــوف( تراجــع شــعبية الكيــان االســرائيلي فــي 

عمــوم الــدول األوروبيــة بعــد العــدوان األخيــر علــى قطــاع غــزة.
وقالــت المجموعــة علــى موقعهــا إن شــعبية »إســرائيل« عانــت بشــكل كبيــر فــي عمــوم أوروبــا منــذ آخــر اختبــار أجــري فــي 
شــباط/ فبرايــر الماضــي، وطــرأ انخفــاض بمعــدل التفضيــل بنســبة 14 نقطــة علــى األقــل فــي جميــع البلــدان التي شــملها االســتطاع.

وأشــارت الــى أن البريطانييــن كانــوا األقــل تفضيــا لـ«إســرائيل«، حيــث انخفــض التأييــد مــن 14- نقطــة فــي فبرايــر/ شــباط 
الــى 41- فــي مســتوى التأييــد والتفضيــل، مشــددة علــى أنهــا األدنــى منــذ عــام 2016. وظهــر أن 13 فــي المئــة مــن حــزب العمــال فقــط 
ينظــرون بصــورة إيجابيــة لـ«إســرائيل«، بينمــا ينظــر لهــا 68 فــي المئــة بصــورة ســلبية. أمــا ناخبــو حــزب المحافظيــن فينظــر 53 فــي 

المئــة منهــم الــى »إســرائيل« بصــورة ســلبية مقابــل 29 فــي المئــة بصــورة إيجابيــة.
ــذ 2019، هــذا فضــا عــن انخفاضــات  ــد من ــى تأيي ــى 36- نقطــة، وهــو أدن ــي فرنســا مــن 13- ال ــد انخفــض ف ولوحــظ أن التأيي

ــا. ــي كل مــن الســويد والماني مشــابهة ف

موسكو: احياء االتفاق ..تتمة
االتفاق النووي يضمن سلمية البرنامج النووي االيراني وتنمية التعاون النووي وامن منطقة الشرق االوسط.

ــق الملموســة الغــراض  ــون الحقائ ــة ويتجاهل ــق بصــورة خاطئ ــون الحقائ ــووي يحلل ــاق الن ــن يعارضــون االتف واضــاف: ان الذي
سياســية.

وقال اوليانوف: انه على اعضاء مجلس الحكام وجميع الحكومات الحكيمة دعم مفاوضات فيينا الحياء النووي.

الشرق االوسط االسالمي ..تتمة
هكــذا تفهــم ايضــا خطــوات حكومــة بايــدن التــي تتخلــى شــيئًا فشــيئًا عــن تهــورات نتــن ياهــو وتحــاول اســتبداله بالثنائــي 

بينيــت- يادلبــن االميركيــي النزعــة والجنســية الثانيــة...!
ثمــة رعــب خفــي يحكــم كل تصرفــات ادارة بايــدن مــن امــر تعتبــره ربمــا نهايــة التاريــخ االميركــي الحقيقيــة وليســت نهايــة 

تاريــخ فوكويامــا الشــهيرة ...!
فمركــز ثقــل العالــم يســرع فــي االنتقــال مــن الغــرب الــى الشــرق وكل العائــم فــي المعلوماتيــة وحــروب الجيــل الخامــس 
واالقتصــاد والثقافــة والفنــون وعالــم مــا بعــد الــدوالر تفيــد بــان الغــرب لــم يعــد مركــز العالــم وال حتــى النمــوذج المحبــب او الجــاذب 

لغالبيــة ســكان الكــرة االرضيــة كمــا كان فــي القــرن الماضــي..!
انه قرن الصين وروسيا وايران وكل قوى الحرية والتمرد على الهيمنة الغربية في العالم السيما الهيمنة االميركية...!

حتــى ربيبتهــا الصهيونيــة فــي حــرب الـــ11 يــوم -ســيف القــدس-  لــم تتمكــن مــن تحقيــق ولــو صــورة نصــر بــل علــى العكــس 
تمامــا، 4 ايــام متتاليــة تقــوم نحــو 200 طائــرة عســكرية اســرائيلية )اي نحــو ثلثــا الطيــران الحربــي ( بقصــف شــريط ال يتجــاوز نحــو 30 
كلــم مــن البحــر غربــًا حتــى الشــجاعية شــرقًا ،  وال نتيجــة تذكــر ســوى تهديــم ابنيــة وقتــل اطفــال ونســاء وفشــل عســكري تــام ، 

وانقــاب الصــورة لــدى الــراي العــام حتــى الغربــي ضــد تــل ابيــب ووضعهــا فــي صــورة قاتلــة المدنييــن وال غيــر ..!
كل هــذا مــن عامــات جغرافيــا آخــر الزمــان وانحطــاط القــوة الغربيــة وضيــاع الرؤيــة لــدى االميركــي الــذي ظــن يومــًا انــه ســيد 

العالــم فــاذا بــه يكتشــف انــه بــات محاطــًا بقــوى تفوقــه بــكل شــئ تقريبــًا اال القتــل والمخاتلــة والخديعــة طبعــًا..!
حتى االتفاق النووي وليالي االنس في فيبنا باتت سرابًا في سراب...!

ايــران الجديــدة القادمــة بســرعة خــال االشــهر الثاثــة القادمــة لــم تعــد اصــًا بحاجــة الــى احيــاء االتفــاق النــووي، بعــد ان دخــل 

فــي دور المحــاق داخليــًا فــي زمــن انتخابــات مصيريــة ســتنقل ايــران مباشــرة الــى نــادي الــدول العظمــى دون حتــى رفــع العقوبــات...!
تذكروا ماذا قال االمام السيد علي الخامنئي في اكثر من خطاب:

ان مفتاح اقتصاد ايران ليس في لوزان وال جنيف وال نيويورك .. انه في داخل ايران...
جــاء الوقــت ليتــم ترجمــة هــذا الشــعار  علــى يــد الرباعــي رئيســي - جليلــي- زاكانــي- قاضــي زاده هاشــمي، فــي اطــار حكومــة 
شــبابية ثوريــة مبدأيــة هــي ايضــا جــزءاً مــن تحالــف شــرق اوســطي اســامي يقــف خلفــه ســور الصيــن العظيــم وســيف القيصــر 

الروســي ووجهتــه القــدس دائمــا وابــدا....!
فــي مثــل هــذه االجــواء وفضــاءات يمكــن فهــم مــا تفضــل بــه القائــد التاريخــي   المشــرقي الشــجاع ســماحة الســيد حســن 

نصــر اهلل فــي ثاثينيــة المنــار لتحريــر فلســطين..!
اســتيراد البنزيــن والمــازوت والفيــول مــن الجمهوريــة االســامية فــي إيــران مــن قبــل حــزب اهلل مباشــرة او شــركات خاصــة 
تابعــة هــو خيــار سياســي واقتصــادي واجتماعــي لاكثريــة اللبنانيــة التــي تعانــي المذلــة الن بعــض السياســيين يؤثــرون رضــى 
ــي  ــع وصــول البواخــر وبالتال ــة لمن ــة علني ــى جهــود اميركي ــار ســيؤدي إل ــى مصلحــة المواطنيــن والشــروع بهــذا الخي األميركــي عل
ســيفضح كل الدعايــة الســخيفة والكاذبــة التــي تقــول ان أميــركا تقــف الــى جانــب الشــعب اللبنانــي ولذلــك قــد يــؤدي التهديــد وحــده 
إلــى حــل للمشــكلة ولــو جزئــي... ولكــن يبقــى خيــار االتجــاه الفعلــي إلــى الشــرق هــو الحــل الجــذري لــكل مشــكات دول وقــوى 

التحــرر العربيــة واالســامية مــن جبــال االطلــس الكبيــر غربــا الــى ســور الصيــن العظيــم شــرقًا..!
 قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها

بعدنا طيبين قولوا اهلل

البيت األبيض يسرب ..تتمة
أن الوجود العسكري يهدف إلى محاربة تنظيمي القاعدة وداعش.

وادعــى البيــت األبيــض فــي بيــان »أمرنــا بوقــف الدعــم األميركــي للعمليــة العســكرية للتحالــف الســعودي فــي اليمــن.« ومــع 
ذلــك، تواصــل القــوات األميركيــة قــادة التحالــف الســعودي لتقديــم االستشــارات العســكرية والتدريــب العســكري لقواتهــا.

وفــي صنعــاء، اســتكملت دائــرة التوجيــه المعنــوي فــي اليمــن، انتــاج فيلــم وثائقــي عــن جاســوس تابــع للموســاد الصهيونــي 
الــذي القــي القبــض عليــه فــي اليمــن.

وقــال مديــر دائــرة التوجيــه المعنــوي العميــد يحيــى ســريع، انــه تــم االنتهــاء مــن إنتــاج فيلــم وثائقــي ”جاســوس الموســاد فــي 
ــان الصهيونــي فــي اليمــن ومخطــط  ــة ويكشــف بالوثائــق جــزءا مــن تدخــل الكي ــة المقبل ــام القليل اليمــن” ســيتم بثــه خــال األي

اســتهدافه عســكريا واســرار أخــرى تكشــف ألول مــرة .

قاليباف: من يحب ايران ..تتمة
ــي  ــة ف ــي للدق ــس الشــورى االســامي الشــعب االيران ــة دعــا رئيــس مجل ــات الرئاســية المرتقب ــى االنتخاب ــي االشــارة ال وف
االختيــار، وقــال: ان ســجل كل شــخص يعــد اهــم مــن اي ادعــاء او شــعار او حتــى برنامــج مطــروح. الحكمــة هــي الضــرورة الفرديــة 
لمــن يريــد تولــي مثــل هــذه المســؤولية العظيمــة. تابعــوا مســالة التقــوى لــدى المرشــحين فــي القــول والعمــل وقومــوا بمقارنــة 

ذلــك.
واضــاف: ان مــن يشــعر باالســتياء مــن بعــض االمــور غيــر الســليمة واالداء غيــر الجيــد، يمتلــك مــن خــال االنتخــاب الصائــب 
فــي هــذه االنتخابــات فرصــة منقطعــة النظيــر لتحديــد مصيــر ادارة البــاد، ونحــن فــي مجلــس الشــورى االســامي نتعاهــد مــع 

الشــعب ومرشــح الشــعب المنتخــب حــول مؤشــرات الحكمــة والفاعليــة والتقــوى.  
وقــال قاليبــاف: انــه وفــي مقيــاس الحيــاة االجتماعيــة والصعيــد العــام ربمــا ال يوجــد ذنــب اكبــر مــن تثبيــط عزائــم الشــعب وال 
ينبغــي ان نتناغــم مــع صــوت االعــداء فــي قضيــة االنتخابــات. ومــن المؤكــد ان الذيــن يشــاركون فــي االنتخابــات لهــم انتقــادات 

واعتراضــات ولكــن رغــم ذلــك يعتبــرون االنتخابــات اهــم نافــذة لتحديــد مصيــر جهــاز ادارة البــاد.  
وتابــع رئيــس مجلــس الشــورى: ان مــن يحــب ايــران ويحمــل هاجــس مســتقبل الجيــل القــادم وابنــاء البــاد سيشــارك فــي 

االنتخابــات. وان دعــوة الواحــد لاخــر للمشــاركة فــي االنتخابــات تعــد جهــادا مــن اجــل رفعــة ايــران العزيــزة.
وشــدد بالقــول: ان جهــاد الدعــوة )لانتخابــات( ستســطر ان شــاء اهلل تعالــى انتخابــات حماســية بمشــاركة الشــعب. اننــا ندعــو 

الحريصيــن لدعــم الشــعب االيرانــي النتخابــات صائبــة تضمــن تقــدم البــاد فــي االعــوام االربعــة القادمــة.

مصدر مسؤول: ايران ..تتمة
واشــار الــى أن 70 % مــن االشــخاص بحاجــة الــى التطعيــم لكســر سلســلة انتشــار الفيــروس، موضحــا ان الهــدف مــن التطعيــم 

هــو تقليــل الوفيــات.
ــات  ــع الفئ ــم جمي ــة، ســيتم تطعي ــا: خــال األشــهر الســبعة المقبل ــة لمكافحــة كورون ــة الوطني ــع المتحــدث بأســم اللجن وتاب
المســتهدفة فــي المرحلــة األولــى مــن التطعيــم ضــد كورونــا، وإذا لــم نســع إلنتــاج لقاحــات محليــة، فلــن تســمح لنــا الــدول األجنبيــة 

بســهولة ببيــع اللقاحــات، وحديــث العالــم اليــوم عــن حقــوق اإلنســان وأشــياء مــن هــذا القبيــل ليــس أكثــر مــن مبالغــة.
ــة اشــترت  ــدول األوروبي ــركا وال ــدا وامي ــال: ان كن ــع اللقاحــات، وق ــة فــي توزي ــى الســاحة الدولي ــم عل ــى الظل واشــار رئيســي ال

ــم. ــي العال ــاف ســكانها، واســتخدمت 5 دول 84% مــن اللقاحــات المنتجــة ف ــة أضع ــر مــن ثاث اللقاحــات أكث
واضــاف: يتــم تخزيــن أكثــر مــن مليونــي لقــاح فــي اميــركا والعديــد مــن الــدول األوروبيــة، ويوشــك تاريــخ انتهــاء صاحيتهــا علــى 

االنتهــاء، بينمــا فــي بعــض البلــدان الفقيــرة يبلــغ متوســط التطيعــم 25 لقاحــا فــي اليــوم.
واردف يقول: لدى السود أعلى حصيلة للوفيات في الواليات المتحدة، وللبيض امكانيات عاجية أكثر بكثير.

واوضــح مســاعد وزيــر الصحــة ان الظلــم علــى الســاحة الدوليــة كبيــر لدرجــة أن اميــركا لــم تســمح لحليفتهــا كنــدا ببيــع اللقــاح 
حتــى اكتمــال التطعيــم فــي الواليــات المتحــدة، ومــن ثــم صــدرت اللقــاح لكنــدا بعــد التأكــد مــن تطعيــم جميــع مواطنيهــا.

ــة  ــران وشــركة كوفاكــس )التابع ــن إي ــاق بي ــا لاتف ــال: وفق ــا، وق ــرا حيوي ــد أم ــا يع ــاح مضــاد لكورون ــاح لق ــد رئيســي ان انت واك
لمنظمــة الصحــة العالميــة(، كان مــن المفتــرض أن تســلم هــذه الشــركة 16.8 مليــون لقــاح إليــران حتــى اآلن، تــم تســليم 2 مليــون 

منهــا فقــط.
الــى ذلــك اعلــن مديــر مشــروع التجــارب الســريرية للقــاح »فخــرا« االيرانــي المضــاد لفيــرس كورونــا عــن بــدء المرحلــة الثانيــة 

مــن التجــارب الســريرية لهــذا اللقــاح أمــس االربعــاء.
وقــال كريمــي : ان المرحلــة الثانيــة مــن التجــارب الســريرية للقــاح »فخــرا«  انطلقــت اليــوم بحقــن زوجــة الشــهيد داريــوش 

رضائــي نجــاد العالــم النــووي االيرانــي ) استشــهد فــي عمليــة اغتيــال فــي تمــوز/ يوليــو 2011(.
واضاف: في المرحلة األولى من التجارب السريرية، كان لدينا 135 متطوعًا، وقد ثبت أن هذا اللقاح آمن.

وتابــع كريمــي: تبــدأ المرحلــة الثانيــة مــن التجــارب الســريرية للقــاح »فخــرا: بحقــن زوجــة الشــهيد رضائــي نجــاد، وفــي هــذه 
المرحلــة ســيتم حقــن 500 شــخص.

واشار الى انه سيتم االنتهاء من المرحلة الثانية في غضون الشهرين المقبلين.
ــة  ــة الثالث ــان ان المرحل ــى جواني ــة مصطف ــوم الطبي ــاد( للعل ــل )شــمال الب ــة باب ــال مســاعد رئيــس جامع ــب آخــر ق مــن جان
للتطعيــم بالجرعــة الثانيــة للقــاح ايــران- كوبــا المشــترك قــد بــدأت فــي مدينــة بابــل حيــث ســيتم تلقيــح 156 شــخصا لغايــة نهايــة 

اليــوم.
واضــاف جوانيــان أمــس االربعــاء، إن جميــع المتطوعيــن الذيــن تلقــوا الجرعــة االولــى مــن اللقــاح ســيتم تطعيمهــم بالجرعــة 

الثانيــة بعــد توجيــه رســائل هاتفيــة وفــق البرنامــج المحــدد. 
وأعــرب عــن أملــه ببلــوغ نتائــج طيبــة عقــب انجــاز هــذه المرحلــة لتأكيــد التأثيــرات االيجابيــة لهــذا اللقــاح ومــن ثــم امكانيــة 

اســتخدامه لعامــة النــاس.
مــن جانبــه قــال نائــب وزيــر الدفــاع واســناد القــوات المســلحة العميــد قاســم تقــي زادة بــان اللقــاح االيرانــي »فخــرا« يعــد فــي 

مســتوى اللقاحــات العالميــة، موضحــا: ان لهــذا اللقــاح مميــزات تفــوق النمــاذج الخارجيــة.
وقــال العميــد تقــي زادة أمــس االربعــاء خــال مراســم بــدء المرحلــة الثانيــة لاختبــار الســريري للقــاح »فخــرا« االيرانــي: ان 
وزارة الدفــاع واســناد القــوات المســلحة الــى جانــب انشــطتها العســكرية، قامــت بانجــاز اعمــال كبيــرة جــدا باعثــة علــى الفخــر لنــا.
واضــاف: اننــا بعــد تفشــي فيــروس كورونــا، والــى جانــب تقديــم الخدمــات الصحيــة والطبيــة للمواطنيــن فــي مختلــف 
ــة  ــر اللقاحــات فاعلي ــاج واحــد مــن اهــم واكث ــع اللقــاح حيــث يتــم اليــوم انت ــا فــي مجــال صن مستشــفيات القــوات المســلحة، دخلن

ــاع. ــي وزارة الدف ف
وتابــع: ان احــد مفاخرنــا الكبــرى فــي مجــال انتــاج اللقــاح، هــو تشــكيل فريــق كفــوء جــدا مــن الخبــراء والعلمــاء مــن قبــل الشــهيد 
محســن فخــري زادة بــدا المرحلــة البحثيــة للقــاح االيرانــي، واثــر الدعــم الحاصــل تمكنــا هلل الحمــد مــن تحقيــق نجاحــات جيــدة 
وان نصــل الــى مراحــل ناجحــة فــي شــركة »ســبند« ونامــل بمواصلــة هــذه النجاحــات وان نشــهد تنميــة البنيــة التحتيــة وتطويــر 

اللقــاح االيرانــي »فخــرا«.  

أبرز مواقف المرشحين ..تتمة
جليلي: هناك أخطاء في برامجنا الحكومية

ــوم  ــق مفه ــي ســيتّخذها وتحق ــرارات الت ــي والق ــي عــن برنامجــه االنتخاب ــى المرشــح ســعيد جليل ــه إل وبشــأن ســؤال وُجِّ
الدولــة القويــة، أجــاب قائــًا »إذا أردنــا أن يثــق بنــا النــاس، فيجــب أن نغيّــر تصرفــات المســؤولين«. وأوضــح أن »هنــاك أخطــاء فــي 

ــا«. ــي واإلداري لدولتن ــن اإلجرائ البرنامجي
ــم  ــًا »إن ل ــة«، مضيف ــه، هــو سياســة خاطئ ــي أدت إلي ــة الت ــي العملي ــح نتيجــة الفعــل مــن دون البحــث ف ــا رأى أّن »توضي كم

ــط«. ــًا فق ــك كان صُوَري ــي أن عمل ــد، ويعن ــذا ال يفي ــج عمــل السياســيين، فه ــة نتائ ــاس رؤي يســتطع الن
ــة،  ــي إّن »نســبة 50% مــن الســكان، هــي مــن النســاء، وفــي الـــ8 ســنوات الماضي ــال جليل وعــن دور النســاء فــي المجتمــع، ق

ــق نتيجــة«. ــم تتحق ــف، لكــن ل ــراً عــن النســاء وعرضــت مواق ــت كثي تحدث
همتي: حكومتي داعمة لألفراد األكثر تضرّرًا

بــدوره، قــال المرشــح عبــد الناصــر همتــي »إنــي صــوت الذيــن ال صــوت لهــم، وســلطة الذيــن ال ســلطة لهــم، ألن حكومتــي 
هــي داعمــة لألفــراد األكثــر تضــررًا«.

وانتقــد همتــي منافســه جليلــي بالقــول: »الســيد جليلــي يقــول إنــه ال يجــب أن نتلــّكأ فــي أي عمــل أو قــرار، لكنــه أرجــأ، لمــدة 
ســنتين، رفــض مســألة معاهــدة مجمّــع fatf )المجمّــع المالــي الدولــي(، أو القبــول بهــا«.

وذكــر أّن المســائل المتعلقــة بالحظــر هــي أولويــة حكومتــه. وأعلــن أنــه »ضــد احتجــاز المدمنيــن«، مضيفــًا »اإلدمــان ناشــئ عــن 
عــدم وجــود مشــاغل، وعــن السياســات الخاطئــة للحكومــة«.

قاضي زاده: الشباب أساس حكومتي
المرشــح أميــر حســين قاضــي زاده هاشــمي، رأى أّن واحــدة مــن مشــاكل النظــام اإلداري الحالــي هــي طريقــة تقســيم الوظائــف 
والواجبــات، واعتبــر أنــه يجــب أن يتــم حــذف »الكنكــور« )المســابقات الحكوميــة التــي تحــدّد التحــاق الطــاب بالجامعــات وفقــًا 

لعاماتهــم(.
ــام  ــت أرق ــي الهجــرة، وارتفع ــًا ف ــًا ملحوظ ــي »ارتفاع ــة حســن روحان ــران شــهدت خــال حكوم ــإن إي وبحســب قاضــي زاده، ف

ــة الشــبان«. ــن مــن العمــل مــن فئ العاطلي
وفــي هــذا اإلطــار، قــال إّن »حكومــة الســام )اســم حكومتــه( ســتعمل علــى مواضيــع العائلــة والشــباب. والفاعلــون األساســيون 

فــي هــذه الحكومــة، ســيكونون مــن الشــبّان«.
زاكاني: جزء كبير من مشكاتنا يتعّلق بالمصرف المركزي

وقــال المرشــح علــي رضــا زاكانــي إّن »قيمــة النمــوّ لدينــا أصبحــت 0.8 فــي المئــة، وهــذا رقــم كارثــي. نحــن لدينــا 3.5 ماييــن 
ــن  ــى هــؤالء الشــبان، الذي ــان طبي/اجتماعــي إل ــم ضم ــي ســيكون تقدي ــم«. وأضــاف »أول قرارات ــون العق ــن يعان ــن األزواج الذي م

يريــدون أن يُنجبــوا األطفــال ولــم يتمكنــوا«.
وأشــار إلــى أّن جــزءًا كبيــرًا مــن المشــكات الكبــرى للبــاد يتعّلــق بالمصــرف المركــزي، قائــًا إنــه كان هنــاك نــوع مــن تقــاذف 

المســؤولية بيــن المســؤولين، فــي هــذا اإلطــار.
ولفت إلى أّن المشكات اليوم هي »انعدام العدالة، في مقابل التمييز والفساد، وطلبُ الحرية في مقابل االستبداد«.

مهر علي زاده: طرح المرشح رئيسي غير قابل للتطبيق
مــن جهتــه، رأى المرشــح محســن مهــر علــي زاده أن »مطالــب الســيد رئيســي للحــدّ مــن الطبقيــة، ليســت كاملــة وال 
تخصّصيــة«. وأشــار، فــي هــذا اإلطــار، إلــى أن »لدينــا 7 ماييــن رب أســرة ليــس لديهــم راتــب ثابــت. وهنــاك، فــي الحــد األدنــى، 
3 ماييــن منهــم مــن دون أيّ راتــب«. وقــال »يجــب، علــى األقــل، أن نعطــي هــؤالء شــيئًا يســتطيعون مــن خالــه تأميــن ُقــوت 

يومهــم«.
ــق زاده بالقــول »أردت أن أقــول إنــه غيــر  وبالنســبة إلــى الحــل الــذي طرحــه رئيســي بشــأن مســألة الحــدّ مــن الطبقيــة، عّل

قابــل للتطبيــق، وغيــر كامــل«.

تسجيل 10598 إصابة ..تتمة
واضافت: ان 3584 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

واشــار التقريــر الــى تســجيل 157 حالــة وفــاة مــن المصابيــن بفيــروس كوفيــد 19 خــال 24 ســاعة الماضيــة ليرتفــع اجمالــي عــدد 
الوفيــات الــى 81519 حالــة وفــاة.

ــدد  ــي ع ــغ إجمال ــة، وبل ــة الثاني ــخص الجرع ــى 706،695 ش ــا وتلق ــاح كورون ــن لق ــى م ــة أول ــى اآلن 4،281،268 جرع ــى حت وتلق
اللقاحــات 4،987،963 جرعــة.

واوضحت بانه تم لغاية اآلن اجراء 21 مليونا و65 ألفا و451 إختبارا للكشف عن االصابة بالمرض.
واشــارت الصحــة الــى الحالــة الحمــراء )شــديدة الخطــورة( فــي 16 مدينــة، والحالــة البرتقاليــة )متوســط الخطــورة( فــي 201 مدينــة، 

والحالــة الصفــراء )منخفضــة الخطــورة( فــي 231 مدينــة.

برلماني: الوكالة الدولية ..تتمة
ــدان  ــى البل ــة بشــكل عقانــي وتســتفيد مــن مفتشــين الينتمــون ال ــار المصداقي ــة باختب ــى ضــرورة ان تقــوم الوكال وأكــد عل

ــران. ــة الي المناوئ
ولفــت الــى ان الوكالــة الدوليــة تريــد اثــارة اســئلة والــرد عليهــا وفــق رغبتهــا اال انــه ليــس ثمــة موضــوع جديــد معهــا وكل شــيء 

يعــود الــى ماقبــل عــام 2003 حيــث اثــارت ادعــاءات وتــم التوصــل الــى االتفــاق النــووي بشــأنها.
ونــوه الــى ان الوكالــة الدوليــة تريــد تبريــر انســحاب اميــركا مــن االتفــاق النــووي ونكــث االوروبييــن للعهــود ونســبتها الــى ايــران 

حيــث تســعى الثــارة مثــل هــذه المواضيــع.

السلطات االعراقية تعمل ..تتمة
هويات الضحايا.

وتــرك تنظيــم »داعــش« االرهابــي المســؤول عــن ارتــكاب »إبــادة جماعيــة« فــي العــراق بحســب األمــم المتحــدة وهــي مــن 
أخطــر الجرائــم وفــق القانــون الدولــي، نحــو 200 مقبــرة جماعيــة تضــمّ مــا قــد يصــل إلــى 12 ألــف ضحيــة.

ويعمــل العــراق، الــذي ال يــزال أيضــًا يكتشــف مقابــر جماعيــة مــن عهــد »صــدام«، منــذ ســنوات علــى تحديــد هويــات ضحايــا 
مراحــل العنــف العديــدة التــي مــرت علــى البــاد.

وتجري مطابقة الحمض النووي المستخرج من عظام الفخذ أو األسنان من رفات الضحايا مع عينات دم من أقربائهم.
 يعــد العثــور علــى آثــار الحمــض النــووي مــن الرفــات المعرضــة لألمطــار والحرائــق وغيرهــا مــن العوامــل لســنوات، أمــرًا صعبــًا، 

بحســب خبــراء الطــب الشــرعي الذيــن يواصلــون علــى الرغــم مــن كل شــيء تقديــم خاتمــة قانونيــة وعاطفيــة لألهالــي.
علــى صعيــد آخــر اعلنــت وكالــة االســتخبارات العراقيــة القــاء القبــض علــى 18 متهمــًا بقضايــا إرهابيــة فــي نينــوى؛ كمــا كشــفت 
عــن ســقوط شــهيد يبلــغ مــن العمــر 14عامــا وجــرح 2  آخريــن تــم نقلهــم الــى مستشــفى القيــارة، نتيجــه انفجــار عبــوة ناســفة علــى 

رعــاة األغنــام  فــي قريــة /كبــروك/ ضمــن مخمــور جنــوب شــرق الموصــل.
مــن جهــة اخــرى، وبعــد نحــو أســبوعين علــى توقيفــه مــن قبــل القــوات المســلحة العراقيــة، تــم إطــاق ســراح القيــادي فــي 

قــوات الحشــد الشــعبي قاســم مصلــح.
واطلقــت محكمــة الهيئــة القضائيــة المختصــة بقضايــا االمــر الديوانــي المرقــم 29 لســنة 2020 ســراح قائــد عمليــات االنبــار للحشــد 
ــة  ــوت االدل ــة لعــدم ثب ــق المــادة 130 ب اصــول المحاكمــات الجزائي ــح وف ــم اطــاق ســراح مصل ــح، حيــث ذكــر مصــدر ت قاســم مصل

وغلــق التحقيــق بحقــه.
الــى ذلــك كشــف االتحــاد الوطنــي الكردســتاني، عــن وجــود 15 الــف جنــدي تركــي موجــود فــي األراضــي العراقيــة، محــذرا مــن 

ان الرئيــس التركــي رجــب طيــب اردوغــان مســتمر بابتــاع األراضــي العراقيــة.
وقــال عضــو فائــق يزيــدي ، إن »مــا بيــن 10 الــى 15 الــف جنــدي تركــي يتواجــدون حاليــا فــي األراضــي العراقيــة«، مشــيرا الــى أنــه 

»سيســتمر اردوغــان فــي عملياتــه العســكرية بذرائــع عــدة وعينــه علــى الموصــل«.
وأضــاف يزيــدي، أن »نوايــا أنقــرة واضحــة وغيــر خفيــة واردوغــان ينظــر لشــعوب المنطقــة نظــرة دونيــة«، مؤكــدا أن »اردوغــان 

مســتمر بابتــاع األراضــي العراقيــة«.
وكان النائــب عــن كتلــة األمــل الكردســتانية ســليم حمــزة وصــف فــي تصريــح ســابق ، الــرد الحكومــي علــى االنتهــاك التركــي 

بالخجــول، الفتــا إلــى أن الحكومــة عاجــزة امــام التوغــل التركــي.

اقتحام جديد لقطعان المستوطنين ..تتمة
ويــوم الســبت الماضــي، قــرر االحتــال اإلســرائيلي إلغــاء مســيرة األعــام للمســتوطنين المقــررة يــوم الخميــس المقبــل فــي 

القــدس المحتلــة وفــق المســار المخطــط لــه ســابقًا.
وجــاء اإلعــان اإلســرائيلي بعــد تحذيــر حركــة حمــاس فــي اليــوم نفســه، مــن قيــام االحتــال اإلســرائيلي بالســماح 

القــدس المحتلــة.  العامــود فــي المســجد األقصــى بمدينــة  للمســتوطنين بتنظيــم مســيرة األعــام والمــرور عبــر بــاب 
الجديــر ذكــره أن شــرطة االحتــال اإلســرائيلي ألغــت مســيرة األعــام ألول مــرة فــي القــدس المحتلــة بعــد إطــاق المقاومــة 

الفلســطينية صواريــخ باتجــاه القــدس المحتلــة تنفيــذاً لوعدهــا فــي حــال لــم يتراجــع االحتــال عــن قــراره.
هــذا واعتبــر عضــو الكنيســت رام بــن بــراك أن »مســيرة األعــام المخطــط لهــا فــي القــدس يــوم الخميــس المقبــل، مــا هــي 
إال محاولــة أخــرى لتأجيــج نــار التصعيــد بغيــة إحبــاط تشــكيل الحكومــة الجديــدة«، مضيفــًا أن »جهــات يمينيــة متطرفــة تقــف وراء 

هــذه المبــادرة«.
فيمــا قــال منظــم المســيرة يهــودا فالــد بحســب مــا نقلــه اإلعــام اإلســرائيلي: »يبــدو أن الطــرف الــذي انتهــى بــه األمــر مردوعــًا 
ــي  ــن وال تســمح بإجــراء مســيرة األعــام ف ــدات اإلرهابيي ــي استســلمت لتهدي ــة حــارس األســوار هــو »إســرائيل«، الت ــد عملي بع

القــدس«، فــي إشــارة إلــى الصــراع مــع الفصائــل الفلســطينية فــي غــزة.

الخميس 29 شوال1442 هـ ق 20خرداد 1400 هـ ش، 10 حزيران 2021م العدد )10689( السنة الواحدة واالربعون


