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سوريا : شعبنا سيهزم ..تتمة

في المنطقة الوسطى وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها”.
وأضــاف المصــدر أن العــدوان “أدى إلــى ارتقــاء خمســة شــهداء بينهــم مدنــي واحــد وجــرح ســبعة مواطنين 

بينهــم طفلــة ووقــوع بعــض الخســائر المادية”.
وأشــار مراســل ســانا فــي حمــاة إلــى أن العــدوان اإلســرائيلي أســفر أيضــا عــن انــدالع عــدة حرائــق فــي 

أحــراج ريــف مصيــاف جــراء ســقوط عــدد مــن الصواريــخ المعاديــة فــي تلــك المناطــق.
ــود الجيــش  ــة نقــل جن ــى اســتهداف حافل ــي عل ــاع المحل ــوات الدف ــه ردّ الجيــش الســوري وق مــن جهت
الســوري فــي ريــف حلــب الغربــي، فقصفــت المدفعيــة الثقيلــة فــي الجيــش الســوري القاعــدة التركيــة فــي 

منطقــة الشــيخ ســليمان غربــي حلــب، مــا أدى إلــى وقــوع إصابــات فــي صفــوف جنــود القاعــدة التركيــة.
وأفــادت وكالــة مهــر لألنبــاء، انــه اســتهدف الجيــش الســوري نقــاط المســلحين بصواريــخ »غــراد« 
وصواريــخ »فيــل«، مســتهدفًا تمركــز مســلحي »أحــرار الشــام« و«هيئــة تحريــر الشــام« فــي محيــط قــرى كفــر 

ــي . ــب الغرب ــي ريــف حل ــال ودارة عــزة ف تع
ــة،  ــارات جوي ــى 4 غ ــوج 111 إل ــي الف ــر الشــام« ف ــة تحري ــاح  امــس معســكر مســلحي »هيئ وتعــرض صب

ــى. ــوع جرحــى وقتل ــى وق ــارات أدّت إل ــة أّن الغ ــن الهيئ ــة م ــا تنســيقيات مقرب ــدت بعده أك
مــن جهتهــا، قصفــت المدفعيــة التركيــة قــرى تنــب، وأم القــرى، وســموقية، الواقعــة علــى خــط التمــاس مــع 

مســلحي »غصــن الزيتــون« فــي ريــف حلــب الشــمالي، دون معلومــات عــن األضــرار الناجمــة عــن القصــف.
ــف  ــي ري ــن ف ــل اإلرهابيي ــن قب ــم م ــن، جــراء اســتهداف حافلته واستشــهد 10 عســكريين وجــرح 9 آخري

ــي. ــب الغرب حل
ــة القامشــلي  ــف مدين ــي ري ــل ذهــب ف ــة حــرب ومشــيرفة وت ــرى صالحي ــي ق ــرض أهال ــب اعت مــن جان
ــر  ــور عب ــه العب ــوات االحتــال األمريكــي خــال محاولت ــًا لق بمســاندة حاجــز للجيــش العربــي الســوري رت

ــة. قراهــم وطــردوه مــن المنطق
وأفــادت مصــادر محليــة مــن ريــف القامشــلي لمراســلة ســانا بــأن رتــًا مؤلفــًا مــن خمــس عربــات 
ــام  ــل ذهــب فق ــة حــرب ومشــيرفة وت ــرى صالحي ــر ق ــور عب عســكرية تابعــة لاحتــال األمريكــي حــاول العب
األهالــي بالتصــدي لــه بمســاندة أحــد الحواجــز التابعــة للجيــش العربــي الســوري ومنعــوه مــن المــرور عبــر 

ــم. ــن منطقته قراهــم وطــردوه م
وكان أهالــي قريــة تــل ذهــب اعترضــوا قبــل نحــو اســبوعين رتــًا مؤلفــًا مــن 5 مدرعــات أمريكيــة ترافقــه 

ســيارة نــوع بــك آب لميليشــيات “قســد” حــاول الدخــول إلــى قريتهــم وطــردوه مــن المنطقــة.

الجهاد اإلسالمي: دماء الشهداء ..تتمة
قــوات الشــرطة اإلســرائيلية، خــال تشــييع جثمــان الصحفيــة الفلســطينية شــيرين أبــو عاقلــة إلــى 

ــر. ــا األخي مثواه
وأفــادت وكالــة مهــر لألنبــاء، انــه طرحــت إدانــات عالميــة وانتقــادات حــادة لتصرفــات الجيــش اإلســرائيلي 

الوحشــية خــال تشــيع جثمــان شــيرين أبــو عاقلــة مــن بينهــا:
وتوالــت ردود الفعــل الدوليــة الغاضبــة التــي تســتنكر اعتــداء الشــرطة بالضــرب علــى مشــيعي جنــازة أبــو 

عاقلــة فــي القــدس.
وأعلــن الصليــب األحمــر فــي القــدس أن 33 شــخصا أصيبــوا خــال أعمــال العنــف التــي شــهدتها الجنــازة، 

فيمــا كانــت هنــاك 6 اعتقــاالت.
مــن جهتــه قــال مســؤول العمــل الجماهيــري فــي حركــة »حمــاس« فــي لبنــان، رأفــت مــرة، إن »الكيــان 
ا، تجعلــه غيــر قــادر علــى الحيــاة واالســتمرار،  الصهيونــي يعانــي مــن أزمــات سياســية وبُنيويــة عميقــة جــدًّ

وتجعــل نهايتــه قريبــة«.
جــاء ذلــك فــي لقــاء سياســي، نظمتــه حركــة حمــاس فــي مخيــم الرشــيدية، جنوبــي مدينــة صــور 
اللبنانيــة، بمناســبة الذكــرى الرابعــة والســبعين للنكبــة والذكــرى الســنوية األولــى لمعركــة ســيف القــدس، 

ــة. مســاء الجمع
ــة، كاالنقســام  ــات اســتراتيجية صعب ــن أزم ــي م ــي يعان ــان الصهيون ــه، أن »الكي ــي كلمت ــرّة ف وأضــاف م
الداخلــي، وتراجــع ثقــة الجمهــور بمؤسســات الكيــان، وفقــدان المجتمــع لألمــن واالســتقرار، والشــعور بالخــوف 
مــن المســتقبل، واالنهــزام فــي محطــات كثيــرة أمــام شــعبنا ومقاومتنــا فــي القــدس وغــزة والضفــة واألراضــي 

المحتلــة عــام 1948«.
وأشــار إلــى أن ذلــك »يعــود إلــى قــوة المقاومــة واتســاع دائــرة ونوعيــة العمليات، وزيــادة وعي الفلســطينيين 

وتمســكهم بمطالبهــم، وأهمهــا التخلــص من االحتــال والتحريــر والعودة«.

دعوات لالضراب العام ..تتمة
ــل الشــعب  ــن قب ــب منتخــب م ــع نائ ــن خــال من ــواه م ــم األف ــات وتكمي ــع الحري الدســتور سياســة قم

بممارســة دوره النيابــي”.
وتابعــت: “أيّهــا العراقيــون الغيــارى إّن أبنــاء مدينــة الســماوة الثائريــن ضــدّ الطغيــان والغطرســة والتهــوّر 
وخطــر عــودة الديكتاتوريــة, يدعونكــم إلــى تحديــد يــوم الجمعــة القادمــة المصــادف 20 / 05 / 2022 يومــا لإلضــراب 
ــواب محمــد الحلبوســي مــن  ــس الن ــة رئيــس مجل ــة بإقال ــراق للمطالب ــة مــدن الع ــي كاف ــام والتظاهــر ف الع
منصبــه وإنقــاذ مجلــس النــواب العراقــي مــن الصبينــة والتهــوّر والغطرســة , وإعــادة الهيبــة إلــى رئاســة 

مجلــس النــواب التــي مرّغتهــا تصرفــات رئيــس المجلــس”.
ودعــت الجمعيــة قــوى اإلطــار التنســيقي والقــوى السياســية المتحالفــه معــه الــى “المشــاركة فــي هــذه 
ــس  ــراق لإلطاحــة برئيــس المجل ــوم الع ــي عم ــة ف ــة القادم ــوم الجمع ــي ســتخرج ي ــرى الت التظاهــرات الكب
وإحالتــه إلــى القضــاء بتهمــة تقويــض النظــام الديمقراطــي والحنــث باليميــن الدســتورية وانتهــاك الدســتور”، 
داعيــة القضــاء العراقــي إلــى “القيــام بــدورة فــي حمايــة النظــام الديمقراطــي فــي العــراق وإدانــة رئيــس مجلــس 
النــواب بتهمّــة تقويــض النظــام الديمقراطــي فــي العــراق وانتهــاك الدســتور والحنــث باليميــن الدســتورية”.

وختمــت الجمعيــة بيانهــا بالقــول: “أيّهــا العراقيــون الغيــارى يــا أبنــاء ثــورة العشــرين ويــا أحفــاد شــعان 
أبــو الجــون , زلزلــوا األرض يــوم الجمعــة القادمــة تحــت أقــدام هــؤالء الطغــاة المتغطرســين وانقــذوا بلدكــم 

ونظامكــم الديمقراطــي منهــم”.
ــان عــن اداء  ــًا بشــأن »اقصــاء« النائــب باســم خشّ بــدوره أصــدر االطــار التنســيقي امــس الســبت، بيان

ــة. مهامــه النيابيّ
وذكــر بيــان، ورد الــى وكالــة شــفق نيــوز، »أبــدى قــادة االطــار التنســيقي اســتغرابهم واســتنكارهم للطريقــة 
التــي تصــرّف بهــا رئيــس مجلــس النــوّاب مــع النائــب باســم خشــان واســتبعاده عــن المشــاركة فــي اللجــان 

النيابيّــة وهــي حــقّ مكفــول دســتوريّا لــكّل نائــب«.
وحــّذر قــادة االطــار وفــق البيــان، مــن »اســتخدام  هــذه االســاليب التعسّــفية مــع ممثلــي الشــعب«، داعيــن 
الــى »مراجعــة هــذا القــرار والحفــاظ علــى المســار الديمقراطــي وابعــاده عــن المناكفــات والمواقــف الشــخصيّة 

والفئويّة«.
ــب باســم خشــان ألي  ــة النائ ــم إضاف ــال الحلبوســي »اليت ــاء الماضــي، ق ــان لألربع ــي جلســة البرلم وف

ــواب«. ــس الن ــى رئاســة مجل ــًا ال ــذارًا مكتوب ــدم اعت ــة إال أن يق ــأي مداخل ــه ب ــة، واليســمح ل ــة برلماني لجن
ــى  ــة المثن ــز محافظ ــماوة مرك ــة الس ــي مدين ــان ف ــب خش ــار النائ ــن أنص ــرات م ــرج العش ــك خ ــر ذل واث

جنوبــي العــراق، )الجمعــة(، بتظاهــرة ضــد الحلبوســي.
وفــي 7 أيــار الجــاري(، اتهــم النائــب خشــان، رئيــس مجلــس النــواب العراقــي محمــد الحلبوســي بارتكابــه 
»جرائــم ماليــة« وانتهاكــه الدســتور، مطالبــًا زعيــم التيــار الصــدري مقتــدى الصــدر بإقالتــه بنــاًء علــى وثائــق 

يمتلكهــا.
مــن جهتهــا وصفــت كتلــة اشــراقة كانــون النيابيــة، امــس  الســبت، اجــراء رئيــس مجلــس النــواب محمــد 
الحلبوســي تجــاه النائــب باســم خشــان بأنهــا بدايــة »انحــراف النظــام البرلمانــي«، وفيمــا حــذرت مــن 

شــكاوى قانونيــة دوليــة بشــأن هــذا اإلجــراء، دعــت الحلبوســي الــى »عــدم التعســف«.
وقالــت اشــراقة كانــون فــي بيــان ورد لوكالــة شــفق نيــوز »ننظــر باســتغراب شــديد لمــا صــدر مــن قــرار 

بحــق النائــب باســم خشــان واننــا نؤشــر األبعــاد الخطيــرة لهــذا اإلجــراء«.
ووصفــت الكتلــة هــذا اإلجــراء بأنــه »ليــس تجــاوزًا علــى الحقــوق الدســتورية والقانونيــة لممثلــي الشــعب 
وحرمانهــم مــن أداء مهامهــم فحســب وإنمــا هــو مســاس بــروح الحيــاة البرلمانيــة فــي العــراق وبــادرة خطيــرة 

بمــا يمثلــه مــن بدايــة انحــراف النظــام البرلمانــي فــي ظــل أجــواء مــن االســتعداء واالســتقطاب السياســي«.
ــي  ــة الت ــات الدولي ــد المنظم ــى صعي ــودة عل ــر محم ــه أصــداء غي ــراء ســتكون ل ــة ان »االج ــت الكتل وبين
تراقــب بشــدة حقــوق البرلمانييــن فــي العالــم أجمــع، األمــر الــذي يعــد انتكاســة فــي مؤشــر حريــة الممارســات 

ــي االتحــاد  ــوق اإلنســان ف ــة حق ــى لجن ــاك باغــات ال ــد تكــون هن ــن وق ــن العراقيي ــة للبرلمانيي الديمقراطي
البرلمانــي الدولــي«.

ودعــت الكتلــة رئاســة المجلــس الــى »التعاطــي مــع المنصــب مــن منطلــق المبــادئ والتقاليــد البرلمانيــة 
حيــث ان رئيــس البرلمــان هــو )االول بيــن متســاويين( ومكلــف بمهــام تنظيميــة ال تخولــه التعســف وحرمــان 
ممثلــي الشــعب مــن أداء الواجــب والمســاس بحقوقهــم الدســتورية؛ مــع التأكيــد الشــديد علــى احتــرام 

الســياقات الدســتورية والقانونيــة فالجميــع تحــت ســقف الدســتور وســيادة القانــون«.
ــة  ــاء، أن محاول ــوم األربع ــي الكردســتاني احمــد الهركــي ، الي مــن جانــب اخــر أكــد عضــو االتحــاد الوطن
ســيطرة الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني علــى منصــب رئاســة الجمهوريــة اثــر ســلبا علــى واقــع العمليــة 

ــق أزمــة داخــل البيــت الكــردي. السياســية وخل
ــة حــول رئيــس  ــت موحــدة ومتوافق ــو كان ــة ل ــي ، إن “األحــزاب الكردي ــح صحف ــي تصري ــال الهركــي ف وق
الجمهوريــة فــي األشــهر الســابقة لكانــت قــد خلقــت حالــة ايجابيــة ونــوع مــن التــوازن والحافــز للكتــل 

السياســية األخــرى لتوحيــد المواقــف وحلحلــة االنســداد السياســي”.
وأضــاف، أن “الرئاســات الثــاث والســيما الجمهوريــة والــوزراء متداخــات فيمــا بينهمــا، لذلــك إي انفراجــة 
ــا علــى تشــكيل  فــي إحــدى الرئاســتين ســيخلق أجــواء ايجابيــة علــى الرئاســة األخــرى وســينعكس إيجاب

الكتلــة األكبــر وبالتالــي المضــيء قدمــا باختيــار رئيــس الــوزراء”.
وأوضــح أن “محاولــة البارتــي بالســيطرة علــى منصــب رئاســة الجمهوريــة كان لــه دور كبيــر فــي األزمــة 
السياســية الحاليــة وخلــق أزمــة بيــن القــوى الكرديــة، ولهــا انعكاســات ســلبية علــى الفضــاء الوطنــي بصــورة 

عامــة”.

تسجيل 255 إصابة ..تتمة
ــا و 305 آالف و 838 شــخصا  ــة، وتلقــى 27 مليون ــا و 360 شــخصا الجرعــة الثاني ــا و 700 ألف تلقــى 57 مليون

الجرعــة الثالثــة، ليبلــغ العــدد اإلجمالــي للقاحــات 149 مليونــا و 438 ألفــا و 470 جرعــة.
وتم لغاية اآلن اجراء 51 مليونا و733 ألفا و 191 إختبارا للكشف عن االصابة بفيروس »كوفيد-19”.

ــراء )شــديدة الخطــورة( أو   ــة الحم ــي الحال ــة ف ــت الحاضــر أي مدين ــي الوق ــر ال توجــد ف وحســب التقري
ــورة( و 189  ــة الخط ــراء )قليل ــة الصف ــي الحال ــة ف ــاك  259 مدين ــورة(، وهن ــطة الخط ــة )متوس ــة البرتقالي الحال

ــة خطــورة جــدا(. ــاء )قليل ــة الزرق ــي الحال ــة ف مدين

رئيس الجمهورية يعزي ..تتمة
كمــا أعلنــت تعطيــل العمــل فــي الــوزارات والدوائــر والمؤسســات االتحاديــة والمحليــة والقطــاع الخــاص 3 

أيــام اعتبــاراً مــن امــس الســبت، حــدادا علــى وفــاة الشــيخ خليفــة بــن زايــد.

تأسيس مركز ايراني ..تتمة
ومن أهم خدمات المركز المشــترك، تســهيل نقل وتبادل التكنولوجيا بين الشــركات اإليرانية والروســية، 
وتصديــر منتجــات عاليــة التقنيــة للشــركات اإليرانيــة إلــى روســيا وبالعكــس، وتوفيــر مســاحة مناســبة لعقــد 
اجتماعــات الشــركات المشــتركة ، وتســويق المنتجــات عاليــة التقنيــة للشــركات المعرفيــة، وتقديــم الخدمــات 
ــد دورات  ــة ، وعق ــى الشــهادات المطلوب ــراع والحصــول عل ــراءات االخت ــود، وتســجيل ب ــرام العق ــة إلب القانوني
متخصصــة قصيــرة وطويلــة األمــد، وتنظيــم جــوالت لشــركات التكنولوجيــا الفائقــة والمتخصصيــن اإليرانييــن 
 لتســهيل وجودهــم فــي الســوق الروســية، وتطويــر برامــج بحثيــة طويلــة األمــد فــي المجــاالت ذات األولويــة”.
اإليرانيــة  المعرفيــة  الشــركات  قبــل  مــن  تــم تحديــد ومقارنــة 17 مشــروعًا   ، المركــز  إطــار هــذا  وفــي 
المشــاريع  هــذه  مــن   7 هنــاك  وحاليًــا  الروســية،  التكنولوجيــا  شــركات  قبــل  مــن  مشــاريع   5 و 
إيــران. فــي  المشــترك  اإلنتــاج  وكذلــك  التكنولوجيــا،  وتصديــر  ونقــل  لشــراء  التعاقــد  مرحلــة   فــي 

وال تقتصــر أنشــطة هــذا المركــز علــى جامعــة ســانت بطرســبرغ للفنــون التطبيقيــة ، وكانــت هــذه الجامعــة 
 مســؤولة عــن قيــادة واكتشــاف الطاقــات المتاحــة فــي مختلــف مجــاالت التكنولوجيــا والصناعــة فــي روســيا.
ــة  ــب رئاســة الجمهوري ــة بمكت ــوم والتقني ــرة العل ــن دائ ــد م ــام وف ــز، ق ــذا المرك ــات ه ــدف اســتخدام طاق وبه
ــا  ــال الخاي ــي مج ــيا ف ــدرات روس ــى ق ــرف عل ــرض التع ــترك بغ ــز المش ــارة للمرك ــة بزي ــامية االيراني االس
ــا فــي هــذا المجــال. ــرة األجــل للمتخصصيــن و شــركات التكنولوجي ــة وعقــد دورات متخصصــة قصي  الجذعي
وفــي هــذا الصــدد تقــرر عقــد دورة تخصصيــة قصيــرة المــدى فــي مجــال الخايــا الجذعيــة والطــب الترميمــي 

فــي يونيو/حزيــران 2022 بمشــاركة مختصيــن وشــركات معرفيــة فــي هــذه الجامعــة.

انصار الله: الغاية من ..تتمة
واســتغرب األســد مــن ازدواجيــة المعاييــر لــدى الغــرب مــن القضايــا علــى الســاحة الدوليــة ســيما مــا حــدث 
فــي أوكرانيــا التــي بينــت متاجرتهــم  باإلنســانية لخدمــة مشــاريعهم بينمــا يتخــذون مواقــف مخزيــة ممــا 

يحــدث مــن عــدوان وحصــار ومــا يخلفــه مــن جرائــم.
وقــال األســد أن الزيــارات التــي ينفذهــا بعــض ســفراء دول االتحــاد األوروبــي تنحصــر فــي إطــار اإلنســاني 
ــة والمــال الخليجــي   ــى أن الضغــوط األمريكي ــى المســتوى السياســي مؤكــدا ال ــه عل ــد تحمل فقــط وال جدي

يحــوالن  دون احــداث تغييــر فــي المواقــف السياســية.
ونــوه عضــو المكتــب السياســي ألنصــار اهلل الــى أن اللقــاءات التــي يعقدهــا كبيــر المفاوضييــن اليمنييــن 
ــب  ــي الجان ــة ف ــا العالق ــة بعــض القضاي ــة حلحل ــب االنســاني ضمــن محاول ــا حــول الجان ــي معظمه ــدور ف ت
اإلنســاني مرجئــا عــدم إحــداث تقــدم فــي الجانــب السياســي الــى الموانــع التــي تفرضهــا السياســية 
األمريكيــة التــي تؤثــر علــى االتفاقــات المبرمــة مــع منظمــات األمــم المتحــدة لتخفيــف حــدة الحصــار علــى 

ــي. الشــعب اليمن
وســخر  األســد مــن  دعــوة مجلــس التعــاون لــدول الخليــج الفارســي ألنصــار اهلل للحــوار المزمــع عقــده فــي 
 الرياض الذي تشــن عدوان عســكري وحصار اقتصادي خانق منذ ســبع ســنوات واصفا إياه بأنه مثير للسخرية.
وأكــد الدكتــور حــزام أن الشــعب اليمنــي مــع أي دعــوة للســام التــي توقــف العــدوان وحصــاره مشــيرا الــى 
أنــه كان ينبغــي علــى دول تحالــف العــدوان أن توقــف حصارهــا وقصفهــا لليمنييــن ال أن تختــار عاصمــة العــدو 

مقــرا لهــذا الحــوار.
واعتبــر أن هــذه الخطــوة أراد مــن خالهــا التحالــف التأكيــد علــى أن مــا يحــدث فــي اليمــن هــي حــرب 

أهليــة وصــراع داخلــي يمنــي صــرف.
وأردف عضــو المكتــب السياســي ألنصــار اهلل قائــا » أن الغايــة مــن هــذا الحــوار يأتــي فــي ســياق جمــع 
شــتات مرتزقتــه اليمنييــن وتشــكيل رافعــة جديــدة الســتمرار عدوانــه ســيما بعــد تغيــر مســار المعركــة التــي 

جعلتــه يتلقــى ومرتزقتــه خســائر كثيــرة فــي كل الجبهــات.
وشــدد الدكتــور حــزام األســد أن الشــعب اليمنــي ذاهــب فــي المرحلــة المقبلــة  لتأديــب الســعودية وكآفــة 
دول العــدوان كمــا صرحــت بــه القيــادة السياســية مؤخــرا مؤكــدا إمــا ان ينعــم الجميــع باألمــن أو يفقــد الجميــع 
ــزاع  ــر انت ــن يجــوع الشــعب اليمنــي بينمــا يعيــش شــعوب المنطقــة بالرخــاء وســيكون ذلــك عب أمنهــم ول

اليمنييــن هــذه الحقــوق بالقــوة التــي باتــت تتعاظــم لديهــم يومــا بعــد آخــر.
ــادة فــي اليمــن تــرى بأنــه عندمــا تصــل العــدوان الــى القناعــة بفشــل  وأختتــم األســد حديثــه بــأن القي
ــر  ــون  أكث ــا ســيكون اليمنيي ــا أفســده حينه ــه وحصــاره وإصــاح م ــد عدوان ــه العســكرية والتوقــف عن عمليات

ــا طالمــا يحقــق تطلعاتهــم. اســتعداد للســام والمضــي فيه
ــة فــي جبهــات  ــاق التهدئ ــا التف ــر مــن 75 خرق ــا أكث ــوى العــدوان الســعودي ومرتزقته ــا ارتكبــت ق ميداني

الحديــدة، خــال الـــ24 ســاعة الماضيــة.
وأوضــح مصــدر فــي غرفــة عمليــات ضبــاط االرتبــاط أن مــن بيــن الخــروق، محاولــة تســلل فــي مقبنــة و 
ــة و 3  ــرة تجسســية فــي أجــواء حيــس و الجبلي ــة فــي حيــس و تحليــق 11 طائ ــات قتالي اســتحداث تحصين

غــارات لطيــران تجسســي علــى حيــس والجبليــة.
وأضــاف المصــدر أن مــن بيــن الخروقــات 4 خــروق بقصــف مدفعــي لعــدد 5 قذائــف و 55 خرقــا باألعيــرة 

الناريــة المختلفــة.
هــذا وادان التكتــل المدنــي للتنميــة والحريــات باليمــن قيــام الجيــش الســعودي بتعذيــب وقتــل عــدد مــن 

المواطنيــن فــي منطقــة الرقــو بمدريــة منبــه الحدوديــة بمحافظــة صعــدة.
واكــد التكتــل فــي بيــان لــه ان هــذه الجرائم التــي يرتكبهــا تحالــف العــدوان تأتــي فــي ســياق الجرائــم 
ــا الــى ان  واالعتــداءات واالنتهــاكات اليوميــة بحــق الشــعب اليمنــي فــي مختلــف المحافظــات اليمنيــة، الفت
تحالــف العــدوان يقتــرف جرائــم حــرب تســتوجب العقــاب والمحاكمــة الدوليــة وفــق مــا نصــت عليــه قوانيــن 

ومــواد القانــون اإلنســاني الدولــي.
وطالــب بتشــكيل لجنــة تحقيــق دوليــة فيمــا ترتكبــه دول التحالــف مــن جرائــم بحــق المدنييــن األبريــاء، 

ــى رأســها األمــم المتحــدة، التــي تقــف  ــة وعل ــات والمنظمــات الدولي ــي والهيئ ــا صمــت المجتمــع الدول مدين
متفرجــًة إزاء مــا تقترفــه دول تحالــف العــدوان بحــق اليمنييــن.

وقــال التكتــل المدنــي فــي ختــام بيانــه: نناشــد مــا تبقــى مــن الضمائــر الحيــة ونشــطاء العالــم الحــر، إدانــة 
هــذه الجرائــم والمجــازر والوقــوف إلــى جانــب الشــعب اليمنــي.

ايران األولى اقليميا ..تتمة
طباعــة   2019 ســنة  إحصائيــة  آخــر  حســب  تــم  فقــد  إيــران  فــي  الكتــب  لطباعــة  بالنســبة  أمــا 
للكتــب  كان  األكبــر  النصيــب  أمــا  فلســفيًا  كتابــًا   6034 و  فنيــًا  كتابــًا   3658 بينهــا  مــن  كتــب،   111507
والعموميــات. منهــا  المدرســية  بيــن  الكتــب  باقــي  وتوزعــت  كتابــاً،   18393 عددهــا  وبلــغ   األدبيــة 

ورغم ذلك فايران تحتل المرتبة االولى في طباعة الكتب على صعيد المنطقة.

ايران وكوبا تحددان ..تتمة
 وبمــا يشــمل مجــاالت انتــاج الــدواء والتعديــن وانتــاج االدوات المنزليــة؛ مبينــا ان هــذا النجــاح ســيؤدي 

الــى توفيــر المزيــد مــن ارضيــات التعــاون المشــترك.
كمــا تطــرق الــى تعــاون كوبــا فــي مجــال انتــاج لقــاح كورونــا المشــترك مــع »معهــد باســتور لابحــاث« 
االيرانــي؛ مبينــا انــه الــى جانــب ذلــك هنــاك تعــاون ثنائــي قائــم فــي مجــال انتــاج االدوات المنزليــة والهــادف 

الــى دعــم المنتجــات المحليــة ذات الصلــة.
واكــد وزيــر الصناعــة ، علــى ان هــذه النشــاطات المشــتركة تســهم بنحــو مؤثــر فــي رفــع مســتوى التعامــل 

التجــاري بين طهران وهافانا.  
ــر  ــم الحظ ــة رغ ــارة المقايض ــر تج ــاد عب ــزات الب ــى منج ــن« ال ــي امي ــت »فاطم ــر، لف ــد اخ ــى صعي وعل
ــرم )1400  ــام المنص ــة الع ــجّل بنهاي ــران، س ــي اي ــة ف ــر النفطي ــارة غي ــر التج ــا ان مؤش ــن؛ مبين ــي الراه القاس
هـــ حســب التقويــم الفارســي( مــا يربــو عــن 100 مليــار دوالر، وان الحصــة االكبــر مــن ذلــك يعــود الــى تجــارة 

ــاد. المقايضــة داخــل الب

ممثلية ايران تدعو ..تتمة
 تدعــو منظمــة االمــم المتحــدة خاصــة مجلــس االمــن الدولــي التخــاذ اجــراءات عاجلــة فــي دعــم الشــعب 

الفلســطيني ومســاءلة الكيــان ازاء جرائمــه الدوليــة التــي ارتكبهــا علــى مــدى عقــود مــن الزمــن.
تؤكــد دعمهــا  الفلســطينية،  الصحفيــة  اغتيــال  تديــن  اذ  االيرانيــة  االســامية  الجمهوريــة  ان  وقــال: 
الامحــدود والشــامل للشــعب الفلســطيني فــي المقاومــة المحقــة والمشــروعة امــام االحتــال والعــدوان ومــن 

ــر. ــر المصي ــى حــق تقري ــه عل اجــل حصول
ــة استشــهدت اثــر اصابتهــا  ــرة شــيرين ابــو عاقل يذكــر ان الصحفيــة الفلســطينية مراســلة شــبكة الجزي
برصــاص قــوات االحتــال الصهيونــي فــي هجومهــا علــى مخيــم جنيــن فــي فلســطين المحتلــة فجــر االربعــاء 

الماضــي، كمــا اصيــب زميلهــا علــي الســمودي ايضــا خــال الهجــوم ووصفــت حالتــه بالمســتقرة.

سناتور اميركي: بايدن ..تتمة
فــي يونيــو مــن العــام الماضــي ، ألغــت إدارة بايــدن تصريحًــا صــدر خــال رئاســة دونالــد ترامــب إلجــراء 

عمليــات استكشــاف واســتخراج النفــط والغــاز فــي أالســكا.
قــال ماليــن إنــه وزوجتــه ، بصفتهمــا أصحــاب أعمــال ، لــم يطــردوا موظفيهــم أبــدًا الرتكابهــم خطــأ ، ولكــن 
ســيتم طردهــم إذا رفضــوا االعتــراف بانهــم اخطــاوا وتابــع  »يجــب طــرد الديمقراطييــن مــن واشــنطن ألنهــم 

ال يســتطيعون االعتــراف بأنهــم مخطئــون”.

مسؤولة باكستانية: تقدم ..تتمة
واعلنــت االســتعداد لنقــل المنجــزات التكنولوجيــة االيرانيــة الــى باكســتان، معتبــرة مشــاكل التبــادل 
المالــي بانهــا التحــدي االهــم امــام الشــركات المعرفيــة االيرانيــة والباكســتانية، و«لكــن بطبيعــة الحــال يتشــاور 

البلــدان حاليــا لمعالجــة هــذه المشــكلة”.
يذكــر ان معــرض »اينوتكــس 2022« اقيــم خــال الفتــرة مــن الثاثــاء حتــى الجمعــة فــي واحــة »برديــس« 
ــل  ــدة مث ــة الجدي ــى المجــاالت المعرفي ــد عل ــع التاكي ــة، م ــة بمشــاركة 400 شــركة ناشــئة ومعرفي التكنولوجي

ــا الذكيــة« و«التنميــة المســتديمة”. »االقتصــاد الرقمــي« و«التكنولوجي

باحثونا ينتجون جلد ..تتمة
واشــار عضــو الهيئــة العلميــة والتكنولوجيــة بالجامعــة اإلســامية الحــرة الــى مزايــا انتــاج جلــد صناعــي 
ــة مــن  ــون مــن درجــات متفاوت ــن يعان ــاج مرضــى الســكري أو الفراشــة EB ، أو األشــخاص الذي ــا: يحت قائ
الحــروق، إلــى بشــرة نضــرة باســتمرار، وفــي الماضــي اعتــاد األطبــاء إزالــة الجلــد من أقــدام المرضــى لمعالجتها، 
ممــا أدى إلــى إصابتهــم بالعــدوى وإضعــاف جهــاز المناعــة لديهــم، ولكــن مــع اختــراع الجلــد الصناعــي وإنتاجــه، 

لــم يعــد هنــاك حاجــة إلزالــة الجلــد مــن أقــدام المرضــى.
واضــاف رفعتــي: إن الجلــد الصناعــي كان يتــم اســتيراده لألغــراض الطبيــة مــن الخــارج، األمــر الــذي لــم 
يتســبب فقــط فــي خــروج العملــة الصعبــة، بــل تســبب أيضًــا فــي العديــد مــن المشــكات للمرضــى بســبب 

الحظــر.
واشــار الــى ان االختــاف بيــن هــذا المنتــج الوطنــي والمنتجــات األجنبيــة المماثلــة األخــرى يكمــن 
فــي مادتــه المضــادة للميكروبــات أو مضــادات الميكروبــات )antimicrobial( ،  والتــي ال توجــد فــي النمــاذج 

ــة. األجنبي

طهران: اميركا وأوروبا..تتمة
ــد، ان   وارتفــاع اســعار النفــط، لكــن ســبب المشــكلة االميركيــة يعــود الــى السياســة الداخليــة لهــذا البل
وفدنــا المفــاوض نجــح حتــى االن فــي متابعــة الكثيــر مــن مطالبــه بشــكل صحيــح وتحقيقهــا، وهــذا النجــاح 
تســبب بحــدوث خافــات داخــل الوفــد االميركــي المفــاوض أدت حتــى الــى اســتقالة بعــض اعضــاء الوفــد 
االميركــي ومنهــم ريتشــارد نفيــو وهــو مؤلــف كتــاب »فــن العقوبــات«. وهكــذا حدثــت هنــاك خافــات بــارزة في 
داخــل اميــركا حــول النهــج التفاوضــي للوفــد االميركــي خلقــت صعوبــات امــام اســتمرار عمــل االدارة االميركيــة 
فــي هــذا المجــال. وتســببت هــذه القضيــة بعــدم ابــداء االدارة االميركيــة االرادة الازمــة للعــودة الــى االتفــاق، 
لكــن كمــا ذكــرت فــان انــدالع الحــرب االوكرانيــة وتفاقــم المشــاكل امــام االميركييــن واالوروبييــن رفعــت كلفــة 
ــرت  ــر » روب ــى تقري ــل الكونغــرس عل ــت ردة فع ــة أخــرى كان ــؤالء، ومــن جه ــف المفاوضــات بالنســبة له توق
مالــي« عــن المفاوضــات ســلبية جــدا وقــد احتــج اعضــاء الكونغــرس علــى »التراجــع الكبيــر« لــادارة االمريكيــة 

أمــام ايــران.
وردا على سؤال حول سبب تردد االدارة االميركية في اتخاذ القرار قال مستشار الوفد:

مــن الواضــح ان هنــاك االن خــاف جــدي بيــن ادارة بايــدن مــن جهــة، والكونغــرس وخاصــة الجمهورييــن 
المعارضيــن للعــودة الــى االتفــاق النــووي مــن جهــة أخــرى، ان ازديــاد هــذا التوتــر وضــع االدارة االميركيــة علــى 
مفتــرق طريــق، وكلمــا اقتربنــا مــن موعــد االنتخابــات االميركيــة أكثــر تــزداد صعوبــة اتخــاذ القــرار مــن قبــل 
بايــدن وهــذا فــي الوقــت الــذي يحتــاج فيــه بايــدن الــى حــل موضــوع االتفــاق النــووي علــى وجــه الســرعة 
بســبب الحــرب االوكرانيــة لكــي يتفــرغ للقضيــة األوكرانيــة بعــد تســوية باقــي قضايــا السياســة الخارجيــة، 
ان الوقــت بــات يداهــم االدارة االميركيــة قبــل االنتخابــات االميركيــة كمــا وان امكانيــة حصــول االتفــاق فــي 
فيينــا قــد تراجعــت لكــن الرغبــة االميركيــة واالوروبيــة لحصــول االتفــاق قــد تزايــدت بســبب ضغوطــات الحــرب 

االوكرانيــة وســط تراجــع االداء االقتصــادي االوروبــي واالميركــي.
وبشــأن تحميــل الغربييــن قضيــة شــطب اســم حــرس الثــورة عمــا يســمى قائمــة االرهــاب االميركيــة 
قــال مرنــدي:اذا وافقــت اميــركا االن علــى شــطب اســم الحــرس الثــوري بالكامــل مــن قائمتهــا فــان الوضــع لــن 
يتغيــر، واليمكــن التحــدث عــن التوافــق حــول العــودة الــى االتفــاق النــووي، ألن هنــاك االن عــدد مــن القضايــا 
العالقــة والمتبقيــة أهمهــا قضيــة الضمانــات التــي يجــب ان تقدمهــا االدارة االميركيــة، فهــذه االدارة حتــى االن 
لــم تقبــل حتــى باعطــاء ضمانــات حــول التزامهــا بنفســها باالتفــاق النــووي فــي عهــد بايــدن، ان المســتثمرين 
االجانــب ال يتجــرأون علــى الدخــول الــى الســوق االيرانــي اذا لــم تكــن هنــاك ضمانــات وهــذا يؤثــر بشــكل 
ــات  ــر الضمان ــم تتوف ــاق اذا ل ــة لحصــول اتف ــاك امكاني ــك التوجــد هن ــة فلذل ــا االقتصادي ــى مصالحن صــارخ عل

اللتــزام االدارة االميركيــة.
ــول  ــات ح ــاء ضمان ــتعدة العط ــر مس ــة غي ــاوض ان االدارة االميركي ــي المف ــد االيران ــار الوف ــد مستش واك

ــا،  ــد اعــان مواقفه ــى عن ــووي حت ــاق الن ــا باالتف اســتمرار التزامه
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