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تسجيل  3وفيات و  265إصابة..تتمة

تتمات

وأوضحــت ان مــن بيــن المصابيــن الجــدد ،تــم ادخــال  67مصابــا الــى المستشــفيات لتلقــي
العــاج.
واضافــت :ان  251شــخصا مــن المصابيــن بفيــروس كورونــا مــا زالــوا فــي حالــة حرجــة
ويخضعــون للعنايــة الفائقــة.
ولفــت تقريــر وزارة الصحــة الــى تعافــي 7مالييــن و  60ألفــا و  989شــخصا مــن المصابيــن
بفيــروس كورونــا لغايــة اآلن.
واشــار التقريــر الــى تســجيل  3وفيــات مــن المصابيــن بفيــروس كوفيــد  19خــال الـــ  24ســاعة
الماضيــة ليرتفــع اجمالــي عــدد الوفيــات الــى  141ألفــا و  373حالــة وفــاة.
وتلقــى حتــى اآلن  64مليونــا و  619ألفــا و  286شــخصا الجرعــة األولــى مــن لقــاح كورونــا فيمــا
تلقــى  57مليونــا و  963ألفــا و  187شــخصا الجرعــة الثانيــة ،وتلقــى  27مليونــا و  690ألفــا و 678
شــخصا الجرعــة الثالثــة ،ليبلــغ العــدد اإلجمالــي للقاحــات  150مليونــا و  273ألفــا و  151جرعــة.
وتــم لغايــة اآلن اجــراء  52مليونــا و  537ألفــا و  461إختبــارا للكشــف عــن االصابــة بفيــروس
«كوفيــد.”19-
وحســب التقريــر ال توجــد فــي الوقــت الحاضــر أي مدينــة فــي الحالــة الحمــراء (شــديدة
الخطــورة) أو الحالــة البرتقاليــة (متوســطة الخطــورة) ،وهنــاك  106مــدن فــي الحالــة الصفــراء (قليلــة
الخطــورة) و  342مدينــة فــي الحالــة الزرقــاء (قليلــة الخطــورة جــدا).

اإلجــراءات القســرية أحاديــة الجانــب إحــدى العقبــات الرئيســية أمــام الجهــود الدوليــة لتقديــم
المســاعدة اإلنســانية  ،وأيض ـاً كأحــد المصــادر الرئيســية لألزمــات اإلنســانية حــول العالــم”.
واضــاف «نديــن بشــدة فــرض بعــض الحكومــات للعقوبــات التــي تســتخدمها كوســيلة ضغــط
سياســية فــي عالقاتهــا الثنائيــة .ان الجمهوريــة اإلســامية االيرانيــة ،كدولــة تواجــه مجموعــة
متنوعــة مــن الكــوارث الطبيعيــة مثــل الــزالزل والجفــاف والغبــار والعواصــف الرمليــة التــي
تســتنفد مواردنــا  ،قــد تضــررت بشــدة جــراء العقوبــات غيــر القانونيــة االحاديــة المفروضــة عليهــا”.
وأضــاف أنــه تماشــيا مــع وثيقــة «إطــار سِــنداي للحــد مــن الكــوارث»  ،مــن المتوقــع اتخــاذ
خطــوة عمليــة تحــت رعايــة األمــم المتحــدة لتعزيــز التعــاون اإلقليمــي  ،وخاصــة مــع دول الجــوار
 ،فــي الســيطرة علــى الكــوارث مثــل الغبــار .كمــا نرحــب بالتعــاون بيــن وكاالت األمــم المتحــدة
ذات الصلــة بشــأن قضايــا الكــوارث  ،بمــا فــي ذلــك القــدرة علــى الصمــود  ،والحــد مــن المخاطــر
 ،وإعــادة التأهيــل وإعــادة اإلعمــار.
كمــا أيــدت الجمهوريــة اإلســامية االيرانيــة البيــان الــذي أدلــى بــه ممثــل باكســتان باســم
مجموعــة الـــ  77والصيــن.
واشــارت مجموعــة الـــ  77والصيــن إلــى اآلثــار االجتماعيــة واالقتصاديــة الســلبية للتدابيــر
القســرية االنفراديــة (العقوبــات األحاديــة) ونوهــت الــى العواقــب الســلبية لهــذه العقوبــات علــى
قــدرة البلــدان المســتهدفة علــى االســتجابة بفعاليــة للتحديــات اإلنســانية  ،بمــا فــي ذلــك وبــاء
كوفيــد  ، 19-والتــزام الحكومــات وذكّرتهــم برفــع تلــك العقوبــات واالمتنــاع عــن فرضهــا.

بدء حراك شعبي عراقي..تتمة

مقتدى الصدر :ما ي ُشاع..تتمة

وأضــاف الكرعــاوي ،ان “هنــاك صمــت حكومــي مريــب علــى االحتــال التركــي والصهيونــي
لشــمال العــراق وبغــداد المحتلــة مــن امريــكا ويوجــه بندقيتــه باتجــاه مــن لبــى نــداء اســتغاثته
وبــذل المــال والدمــاء واالرواح ليصطــف مــع الفريــق الــذي دمــر العــراق”.
واشــار الــى ان “ســكوت المســؤولين عــن احتــال العــراق مــن دول الغــرب عالمــة رضــا
وهــو مــا تبيــن جليــا فــي موقــف الرئاســات الثــاث ممــا يجــري فــي شــمال العــراق والتدخــات
االمريكيــة والصهيونيــة والخليجيــة ولــم يبــق لنــا امــل ســوى القضــاء فــي مالحقــة الخونــة”.
بــدوره نفــى القيــادي فــي االطــار التنســيقي فاضــل مــوات ،امــس األربعــاء ،ترشــيح رئيــس
تحالــف فتــح هــادي العامــري لمنصــب رئيــس مجلــس الــوزراء لحكومــة الخدمــة الوطنيــة.
وقــال مــوات ،إن «األنبــاء التــي تحدثــت عــن ترشــيح العامــري لرئاســة الــوزراء خــال المرحلــة
المقبلــة ،غيــر دقيقــة وال صحــة لهــا ،واإلطــار لغايــة اآلن لــم يدخــل فــي قضيــة بحــث األســماء
المرشــحة لمنصــب رئيــس مجلــس الــوزراء».
وأضــاف أن «الهــدف مــن نشــر معلومــات عــن ترشــيح العامــري لهــذا المنصــب خــال المرحلة
المقبلــة مــن قبــل احــد قيــادات تحالــف الســيادة أحمــد عبــداهلل الجبــوري (أبــو مــازن) مــن اجــل
المحاولــة حصــول خالفــات داخــل قــوى اإلطــار مــن خــال طــرح أســماء معينــة لرئاســة الــوزراء،
فهــذا الهــدف مــن نشــر هكــذا شــائعات».
مــن جهتــه اكــد مستشــار رئيــس الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني مســعود حيــدر ،امــس
االربعــاء ،تغيــر المشــهد السياســي وتحولــه نحــو االطــار التنســيقي ،مبينــا ان حســم مشــاركة
نــواب الديمقراطــي فــي جلســة الغــد الخاصــة بتنصيــب النــواب البــدالء لــم تحســم.
وقــال حيــدر فــي حــوار متلفــز تابعتــه /المعلومــة ،/إن “الوفــد الكــردي ســيتواصل مــع كل
االطــراف ويقــدم رؤيــة واضحــة والمعادلــة السياســية تغيــرت والكــرة االن فــي ملعــب االطــار “.
وأضــاف حيــدر“ ،اننــا بحاجــة الــى ارادة جــادة لمعالجــة المشــاكل بيــن بغــداد واربيــل وان
المشــاكل العالقــة مــع اقليــم كردســتان بحاجــة الــى قــرار سياســي وطنــي”.
وبشــأن مشــاركة نــواب الديمقراطــي بجلســة تنصيــب البــدالء عــن الكتلــة الصدريــة ذكــر
حيــدر ان “قــرار المشــاركة فــي الجلســة لــم يحســم لغايــة االن واننــا بانتظــار مــا ســينتهي اليــه
اجتمــاع وفــد الديمقراطــي فــي بغــداد”.
مــن جهتــه كشــف مصــدر سياســي مطلــع ،امــس االربعــاء ،عــن نيــة رئيــس مجلــس النــواب
محمــد الحلبوســي الشــروع فــي التفــاوض مــع االطــار التنســيقي بمفــرده بعــد التصويــت علــى
النــواب الجــدد غــدا الخميــس ،مبينــا ان الحلبوســي قــد يتخلــص مــن حليفــه خميــس الخنجــر.
وقــال المصــدر فــي تصريــح لـ/المعلومــة ،/إن “مــا يــؤرق الحلبوســي خــال االيــام الماضيــة
وبعــد االســتقالة الصدريــة خشــيته مــن انقــاب حليفــه فــي تحالــف الســيادة (خميــس الخنجــر)
بالتعــاون مــع تحالــف عــزم عليــه وانهــاء عصــر رئاســته للبرلمــان”.
واضــاف ان “الحلبوســي الــذي يمتلــك  44نائبــا وســيزيد بثالثــة بعــد جلســة الخميــس
المقبــل بالتصويــت علــى بــدالء النــواب المســتقيلين مــن الكتلة الصدريــة” ،مبينا ان “الحلبوســي
سيرســل وفــدا مــن قــادة تقــدم ظهــر الخميــس لجــس نبــض االطــار بشــأن موقفــه مــن رئاســة
البرلمــان”.
واشــار الــى ان “الحلبوســي ســيحدد شــروطا امــام االطــار ابرزهــا الحفــاظ علــى كرســي
رئاســة مجلــس النــواب ورفــع مخصصــات محافظــة االنبــار فــي صنــدوق اعمــار العــراق”.

«حماس» تدعو إلى تشكيل..تتمة

ودعــت الشــعب الفلســطيني فــي كل أنحــاء األرض المحتلــة للمضــي فــي مســيرة الدفــاع
عــن القــدس واألقصــى ،ودعــم المرابطيــن فيــه وإســناد المبعديــن عنــه.
أن َّ
كل محــاوالت االحتــال إلبعــاد الشــعب الفلســطيني عــن القــدس والرّبــاط فــي
وأكــدت َّ
المســجد األقصــى المبــارك وشــدّ الرّحــال إليــه ،لــن تفلــح فــي تغييــب دوره ومشــاركته فــي
مســيرة النضــال والمقاومــة الشــاملة.

وزير الخارجية الروسي..تتمة

وقالــت وسـ ُ
أن تركــزَ المشــاوراتُ الجديــدة
ـائل اعـ
ـام ايرانيــة وروســية اِنــه مــن المتوقــع ْ
ٍ
بتوقيــع اتفاقيــةِ
بيــن الفــروف والمســوولين االيرانييــن فــي طهــران علــى القضايــا المتعلقــةِ
ِ
توســيع وتقويــةِ
والعمــل علــى
طويــل األمــد بيــن طهــران وموســكو
تعــاونٍ اســتراتيجي
ِ
ِ
ِ
ا عــن التعــاونِ فــي القضايــا اإلقليميــة بمــا فــي ذلــك
العالقــاتِ االقتصاديــة والتجاريــة ،فضــ ً
وغيرهــا مــن القضايــا الدوليــة.
ســوريا وأفغانســتان ِ
وكان وزيــرُ الخارجيــةِ حســين اميــر عبداللهيــان اعلــن اثنــا َء زيارتِــه الــى موســكو وخـ َ
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ـاع مــع نظيـ ِـره ســيرغي الفــروف اَ ّن العالقــاتِ اإليراني ـ َة الروســية ســتتطور بغـ ِ
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مشــدداً علــى ا ّن جمهوري ـة إيــران اإلســامية تؤكــد دائمــا علــى العالقــاتِ الجيــدة مــع روســيا
ـيع العالقــات مــع جارتِهــا ،ونــوه فــي هــذا
كدولــةٍ صديقــة وجــارة واَنهــا تولــي اهمي ـ ًة الــى توسـ ِ
َ
الرئيــس االيرانــي الســيد
زيــارةِ
خــال
الســياق باالتفاقــاتِ االساســية التــي ابرمهــا البلــدان
ِ
ِ
ابراهيــم رئيســي لموســكو ومباحثاتِــه مــع نظيـ ِـره الروســي فالديميــر بوتيــن.
الفــروف كان قــد اشــار مــن جان ِبــه إلــى العالقــاتِ القويــة بيــن ايــران وموســكو مشــدداً علــى
أن الوثيق ـ َة الشــاملة
أن العالقــاتِ بيــن طهــران وموســكو تتوســع فــي جميـ ِـع المجــاالت ،كمــا ّ
ّ
ـل األمــد بيــن البلديــن قيــدَ المراجعــةِ واالنتهــا ِء منهــا حاليــا كمــا شــدد الطرفــان
ـ
طوي
ـاونِ
ـ
للتع
ِ
ـم العالقــات االقتصاديــة بيــن إيــران وروســيا،
ـ
حج
ـي
ـ
ف
ـرة
ـ
الكبي
ـادةِ
ـ
الزي
ـى
ـ
إل
ـابق
فــي وقــتٍ سـ
ِ
أن كال البلديــن يشــتركان الــرايَ والموقــفَ فــي العديــدِ مــن القضايــا الدوليــة.
مشــيرَيْن الــى ّ

طهران تدين بشدة..تتمة

وقــال :تؤكــد الجمهوريــة اإلســامية االيرانيــة علــى أهميــة أنشــطة المســاعدات اإلنســانية
 ،بمــا فــي ذلــك نظــام االســتجابة اإلنســانية لألمــم المتحــدة  ،مــع الحفــاظ علــى طبيعتهــا
اإلنســانية البحتــة.
وأضــاف« :المخــاوف المشــروعة مــن تحويــل المســاعدات اإلنســانية  ،وكذلــك األنشــطة التي
تتعــارض معهــا تحــت هــذا العنــوان  ،يجــب معالجتهــا علــى الفــور مــن خــال تحقيــق كامــل
ومســتقل .باإلضافــة إلــى ذلــك  ،يجــب علــى األمــم المتحــدة ضمــان توزيــع جميــع المســاعدات
اإلنســانية علــى جميــع الســكان المحتاجيــن دون تمييــز ودون تدخــل ال داعــي لــه.
وقــال الســفير اإليرانــي لــدى األمــم المتحــدة« :إن الجمهوريــة اإلســامية اإليرانيــة تعتبــر

ودعا الكتل السياسية إلى «موقف شجاع من أجل اإلصالح وإنقاذ الوطن”.
وأبلــغ زعيــم التيــار الصــدري األســبوع الفائــت نــواب كتلتــه باالنســحاب مــن العمليــة
السياســية ،موضحــاً أنــه «لــن يشــارك فــي االنتخابــات المقبلــة إذا شــارك فيهــا فاســدون”.
ودعــا مقتــدى الصــدر ،فــي وقــتٍ ســابق ،رئيــس الكتلــة الصدريــة حســن العــذاري إلــى
تقديــم اســتقاالت أعضــاء الكتلــة المؤلفــة مــن  73نائب ـاً ،إلــى رئيــس مجلــس النــواب العراقــي،
كمــا أوعــز بإغــاق المؤسســات التابعــة للتيــار مــع بعــض االســتثناءات.
يذكــر أنــه فــي  31آذار /مارس ،أعلــن الصــدر انســحابه مــع كتلته مــن مفاوضــات انتخــاب
رئيــس الجمهوريــة ومــن تشــكيل الحكومــة ،وإفســاح المجــال أمــام اإلطــار التنســيقي للتفــاوض
مــع القــوى السياســية فــي هــذا الشــأن.
ويأتــي ذلــك فــي وقــت لــم تنجــح القــوى السياســية العراقيــة فــي تشــكيل حكومــة منــذ
انتخــاب البرلمــان الجديــد .ويعانــي العــراق مــن انســداد سياســي نتيجــة الخالفــات علــى
انتخــاب رئيــس الجمهوريــة ،وتشــكيل الحكومــة.

طهران والرياض تبحثان..تتمة

وعلــى صعيــد اخــر ،انتقــد المســؤول االيرانــي زيــادة اســعار الرســوم المترتبــة علــى خدمــات
الحــج فــي الديــار المقدســة؛ داعيــا المســؤولين الســعوديين للتعــاون مــن اجــل تقليــل الضغــوط
عــن الحجــاج فــي هــذا الخصــوص.
الــى ذلــك ،اكــد وزيــر الحــج الســعودي ان بــاده تضــع امــن الحجــاج مــن كافــة الــدول علــى
ســلم اولوياتهــا؛ مضيفــا انــه فــي ضــوء امتنــاع بعــض البلــدان عــن ايفــاد رعاياهــا وعــدم إســتخدام
حصتهــا فــي هــذا العــام ،ســتدرس الجهــات المعنيــة فــي الســعودية اقتــراح زیــادة حصــة الــزوار
االيرانييــم وســتوافي بالنتائــج عقــب توفــر الظــروف الالزمــة.
وفــي معــرض التدليــل علــى زيــادة رســوم الخدمــات المتعلقــة بالحــج ،فقــد عــزا «توفيــق»
االســباب الــى ارتفــاع األســعار العالميــة.

الصليب االحمر الدولي..تتمة

وأشــار المســؤول الــذي كان يتحــدث للقنــاة االولــى فــي التلفزيــون الــى اجتماعــات االتحــاد
الدولــي لجمعيــات الصليــب االحمــر والهــال االحمــر التــي حضرهــا رؤســاء  129جمعيــة وطنيــة
اعضــاء فــي االتحــاد فــي جنيــف مؤكــدا ان الصنــدوق الدولــي صــادق علــى تســجيل نقــل
المســاعدات االنســانية وتســوية المشــاكل الماليــة ومنــح التراخيــص للصناديــق التــي تقــدم
مساعدات انسانية  .
وتحــدث عــن المقترحــات الـــ  4لجمعيــة الهــال االحمــر االيرانيــة وقــال :ان هــذه االقتراحــات
تحتــوي علــى متابعــة المواضيــع الخاصــة بالمتغيــرات االقليميــة مــن خــال اســتخدام الطاقــات
الشــبابية والمتطوعيــن لعضويــة الجمعيــات الوطنيــة وتســجيل االثــار الناجمــة عــن الحظــر
الظالــم وايجــاد صنــدوق دولــي لتقديــم المســاعدات االنســانية الــى الــدول التــي تعانــي مــن
الحظــر واالســتفادة مــن الشــبان لتقــدم اهــداف تقديــم الخدمــات االنســانية التــي وافقــت عليهــا
الهيئــة المشــرفة علــى الجمعيــات الوطنيــة.
واشــار الــى اللقــاءات المتعــددة التــي اجراهــا الوفــد االيرانــي مــع المســؤولين فــي مختلــف
الــدول مشــددا علــى انــه تــم التوقيــع علــى مذكــرات تفاهــم مــع هــذه الــدول علــى هامــش
االجتماعات التي عقدها    .
وأكــد انــه تمــت المصادقــة علــى االقتراحــات االيرانيــة بالرغــم مــن العراقيــل التــي وضعتهــا
بعــض الــدول موضحــا ان اصــرار الجانــب االيرانــي علــى هــذه االمــور ســلبت المقاومــة مــن احــد
فيمــا طالبــت الكثيــر مــن الــدول توقيــع االتفاقيــات مــع ايــران.

وصول أول شحنة من..تتمة

أول شــحنة مــن لقــاح «كــوف ايــران بركــت» المضــاد لفيــروس كورونــا والتــي تحتــوي علــى
 200الــف جرعــة مــن اللقــاح معربــة عــن تقدیرهــا لجهــود الجمهوریــة االســامیة االیرانیــة فــي
إرســال هــذه الشــحنة التــي تلعــب دوراً هام ـاً فــي اســتمرار عمليــة التطعيــم فــي بالدهــا.
یذكــر أن اول شــحنة مــن اللقــاح االیرانــي والتــي تضــم  200الــف جرعــة مــن اللقــاح وصلــت
أمــس الثالثــاء الــى عاصمــة نیكارغــوا «ماناغــوا» وتــم تســليمها إلــى هــذا البلــد بحضــور ســفير
الجمهورية اإلســامية االيرانية فــي نيكاراغــوا مجيــد صالحــي ووزيــرة الصحــة فــي «نيكاراغــوا»
مارتــا رييــس.
جدیــر بالــذکر أنــه تــم التوقيع علــى اتفاقيــة الرســال لقــاح «كــوف ايــران بركــت» المضــاد
لفيــروس كورونــا الــى نيكاراغــوا ،فــي 17مــارس  2022بالعاصمــة طهــران بحضــور مــدراء مجموعــة
«بركــت» لالدويــة التابعــة للجنــة تنفيــذ اوامــر االمــام (رض) وســفير نيكاراغــوا ومندوبــي وزارة
الصحــة والعــاج والتعليــم الطبــي ووزارة الخارجيــة.
وقــال رئيــس هيئــة االدارة لمجموعــة «بركــت» لالدويــة حميــد رضــا جمشــيدي فــي هــذه
المراســم انــه وبعــد ان بلغــت مجموعــة «بركــت» طاقــة انتــاج  60مليــون جرعــة مــن اللقــاح وجــرى
تدشــين جميــع خطوهــا االنتاجيــة انتفــت حاجــة البــاد النتــاج لقــاح كورونــا «كوفيــد.”19-
واوضــح بــان لنــا االن كميــة كبيــرة مــن احتياطيــات اللقــاح واضــاف :انــه ومــع تدييــن خطــوط
جديــدة لمصنــع «شــفارفارمد» تحولــت ايــران الــى قطــب النتــاج لقــاح «بركــت» فــي غــرب اســيا
وسنســتثمر هــذه الفرصــة التخــاذ خطــوات جــادة مــن اجــل ارســال اللقــاح الــى الخــارج.
وصــرح بــان هنالــك  5دول علــى االقــل تقدمــت بطلبــات رســمية اليــران لتزويدهــا بلقــاح
كورونــا وان المفاوضــات جاريــة معهــا فــي الوقــت الحاضــر ،الفتــا الــى التاثيــر الكبيــر واالعــراض
القليلــة لهــذا اللقــاح الــذي تــم نشــر وثائقــه العلميــة فــي مجــات مرموقــة فــي العالــم بمــا يبشــر
بحضــوره العلمــي واالنســاني فــي االســواق العالميــة وقــال :ان الخطــوة المتخــذة اليــوم كانــت
الخطــوة االولــى اال انهــا يمكنهــا ايجــاد التعاضــد والتنســيق بيــن الــدول المســتقلة كــي ال يتمكــن
احــد بعــد اليــوم مــن فــرض الحظــر علــى الســلع االنســانية.
مــن جانبــه اعتبــر ســفير نيكاراغــوا لــدى طهــران «ايســاك لنيــن برافــو « البلديــن وشــعبيهما
حليفيــن اســتراتيجيين فــي المجــال السياســي وان كليهمــا واجهــا تجربــة االرهــاب االقتصــادي
ضدهمــا مــن قبــل االمبرياليــة االميركيــة وحلفائهــا وقــال :ان الجمهوريــة االســامية االيرانيــة
ومجموعــة «بركــت» انمــوذج لنيكاراغــوا ودول العالــم حــول كيفيــة التصــدي لالرهــاب االقتصــادي
وتحويــل الضغــوط الــى فــرص لتحقيــق التقــدم التكنولوجــي فــي البــاد.
ورحــب بتصريحــات ســماحة قائــد الثــورة االســامية ورئيــس الجمهوريــة فــي التاكيــد علــى
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التايمز :الحكومة الهندية «الهندوسية» تنقل معاداة
اإلسالم للمناهج الدراسية!

نيودلهــي  -وكاالت  :تعمــل الحكومــة الهنديــة القوميــة «الهندوســية» علــى حــذف أي إشــارات إلــى
ـتُ ِبصلــة إلــى المســلمين الذيــن
الحكــم اإلســامي مــن المناهــج الدراســية ،وكذلــك حــذف كل مــا يمـ ّ
حكمــوا البــاد قرون ـاً طويلــة ،حســبما كشــف أحــد التحقيقــات فــي هــذا الســياق.
وقــال التحقيــق إن هــذه الخطــوة تأتــي ضمــن جهــد واضــح للتقليــل مــن إنجــازات الحــكام المســلمين،
حســب مــا نقلتــه صحيفــة «التايمــز» البريطانيــة.
وفــي إطــار المراجعــة الثالثــة للمناهــج والكتــب الدراســية علــى مــدار خمــس ســنوات ،حذفــت الســلطات
ا عــن إزالــة كل مــا يشــير إلــى حكــم
الهنديــة الفصــول التــي تســرد تفاصيــل األســر الحاكمــة المغوليــة ،فضـ ً
الســاطين ُ
األوَل وصعــود اإلســام فــي الهنــد.
وتُشــرف هيئــة حكوميــة علــى هــذه التغييــرات لتعكــس خطــاب «مناهضــة اإلســام» الــذي تــردده
مجَــدوا «الغــزاة» والمغــول
حكومــة حــزب بهاراتيــا جاناتــا الحاكــم ،الــذي اشــتكى مــن أن المؤرخيــن لطالمــا ّ
علــى حســاب الحضــارات الهندوســية القديمــة التــي ســبقتهم.
بينمــا أشــار مديــر المجلــس الوطنــي للبحــوث التربويــة والتدريــب فــي الهنــد ،دينيــش ســاكالني ،إلــى أنهــم يعملــون
علــى ذلــك «باحترافيــةٍ شــديدة وبمســاعدة خبــراء خارجييــن» ،حســب صحيفــة «ذا إنديــان إكســبريس» الهنديــة.

مساعد المستشار األلماني :ال يمكن اعتبار أوكرانيا
دولة قانون وأدعو إلصالحها

برليــن – وكاالت  :تعــرّض مســاعد المستشــار األلمانــي أوالف شــولتس ،ينــس بلوتنــر ،لالنتقــادات
بعــد تصريحاتــه عــن عالقــات ألمانيــا مــع روســيا فــي ظــل األزمــة فــي أوكرانيــا.
إن « 20مدرعــة مــن نــوع مــاردر كافيــة
ونقلــت صحيفــة «هاندلســبالت» األلمانيــة ،عــن المســؤول قولــه ّ
للظهــور علــى صفحــات الصحــف ،لكــن عــدد المقــاالت عــن مســتقبل عالقاتنــا مــع روســيا أقــل اآلن».
أن «تعرّضهــا
وتحــدّث مستشــار رئيــس الحكومــة عــن «ضــرورة اإلصالحــات فــي أوكرانيــا» ،معتبــراً ّ
للهجــوم ال يعنــي أنــه يمكــن اعتبارهــا دولــة القانــون».
وتعــرّض بلوتنــر لالنتقــاد بســبب هــذا التصريــح ،الــذي أدلــى بــه تعليقـاً علــى مواصلــة ألمانيــا توريــد
األســلحة ألوكرانيــا ،مضيف ـاً« :بعــض السياســيين األلمــان موقفهــم مؤيــد لروســيا».
إن« :هــذا
وردّ عليــه العضــو البــارز فــي حــزب االتحــاد المســيحي الديمقراطــي ،نوربــرت روتغــن ،قائـ ً
ا ّ
الــكالم يـ ّ
ـدل علــى أن مســتقبل العالقــات األلمانيــة الروســية يعتبــر نقطــة مهمــة لسياســات ألمانيــا فــي
ســياق تقديــم الدعــم ألوكرانيــا».
أن «الحكومــة األلمانيــة تضــع العالقــات مــع روســيا فــوق مســاعدة أوكرانيــا» ،واصفـاً
وأشــار روتغــن إلــى ّ
هــذه السياســات بـ»الخاطئة».
بدورهــا ،قالــت رئيســة لجنــة فــي البوندســتاغ عــن الحــزب الديمقراطــي الحــر ،مــاري أغنيــس شــتراك
إن «الوقــت ليــس مناســباً إلبــداء مشــاعر الحــب تجــاه روســيا» .وعــدت أن مثــل هــذا التفكيــر
زيمرمــانّ ،
«أدى إلــى هــذا الوضــع الرهيــب خــال العقــد األخيــر».

األمم المتحدة :النزاعات تُعيق تعليم أعداد متزايدة
من األطفال في العالم

أن عــدد األطفــال الذيــن يُجبَــرون علــى الخــروج
نيويــورك – وكاالت  :أعلنــت جمعيــة األمــم المتحــدةّ ،
مــن المدرســة ،أو الذيــن توقَّــف تعليمهــم فــي بلــدان تشــهد نزاعــات وأزمــات ،تضاعَــفَ ثــاث مــرات
تقريب ـاً خــال ســتة أعوام،ووصــل إلــى  222مليــون طفــل.
ويش ـكّل هــذا الرقــم ارتفاع ـاً كبيــراً مقارنــة بـــ 75مليــون طفــل كانــوا فــي هــذه الوضعيــة فــي عــام ،2016
وفــق تقريــر جديــد لصنــدوق «التعليــم ال يمكــن أن ينتظــر».
وقالــت مديــرة الصنــدوق ،ياســمين شــريف ،إنّهــا «أرقــام صادمــة ومخزيــة» ،مشــددة علــى أن «222
مليــون حلــم» تتحطــم جــراء ُّ
تعــذر الحصــول علــى التعليــم.
ويفتقــر  78,2مليــون طفــل تمامـاً إلــى التعليــم جــرّاء النزاعــات واألحــوال الطارئــة ،و 54فــي المئــة مــن
هــؤالء فتيــات ،بينمــا  17فــي المئــة منهــم هــم مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة.
وهنــاك نحــو  120مليــون طفــل آخريــن يعيشــون فــي مناطــق عرضــة لألزمــات ،وهــم يرتــادون المــدارس،
لكنهــم ال يكتســبون المهــارات األساســية فــي القــراءة والرياضيــات.
وقــد يكــون أطفــال آخــرون يكتســبون الحــد األدنــى مــن المهــارات ،لكنّهــم ال يبلغــون أقصــى إمكاناتهــم
بســبب غيــاب الخدمــات ،علــى غــرار الوجبــات المدرســية ،أو الدعــم النفســي ،وفــق شــريف.
أن  84فــي المئــة مــن األطفــال غيــر الملتحقيــن بالمــدارس ،يعيشــون فــي مناطــق
وخلــص التقريــر إلــى ّ
تشــهد أزمــات مســتدامة ،بمــا فــي ذلــك فــي أفغانســتان وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة وإثيوبيــا واليمــن.

رئيس وزراء سريالنكا :اقتصادنا انهار بالكامل!

ســريالنكا – وكاالت  :أعلــن رئيــس وزراء ســريالنكا ،رانيــل ويكريميســينغه ،امــس األربعــاء ،انهيــار
اقتصــاد البــاد ،وفــق مــا ذكــرت وكالــة «أسوشــيتد بــرس».
إن «البــاد تواجــه وضعـاً خطيــراً للغايــة ،بشــكل يتجــاوز
وقــال رانيــل ويكريميســينغه لنــواب البرلمــانّ ،
مجــرّد النقــص فــي الوقــود والغــاز والكهربــاء والطعــام ..اقتصادنــا انهــار بالكامــل».
أن «ســريالنكا غيــر قــادرة علــى شــراء الوقــود المســتورد بســبب الديــون الكبيرة المســتحقة
وأشــار إلــى ّ
علــى شــركة النفــط الوطنية».
وأكد ّأن «الحكومة أضاعت فرصة تغيير الوضع» ،مضيفاً« :نحن نشهد اآلن بوادر سقوط إلى الحضيض».
أن ويكريميسينغه يتولّى حقيبة وزارة المالية ،وهو المكلّف بتحقيق االستقرار في االقتصاد.
ويُذكر ّ
ويعانــي الســريالنكيون مــن نقــص فــي المــواد األساســية والوقــود واألدويــة منــذ أشــهر ،فــي إطــار أســوأ
أزمــة اقتصاديــة منــذ اســتقاللها عــام .1948
أن «األزمــة االقتصاديــة غيــر المســبوقة التــي تواجههــا
وكانــت قــد حـ ّذرت األمــم المتحــدة ســابقاً مــن ّ
أن مالييــن األشــخاص بحاجــة
ســريالنكا يمكــن أن تتحــول إلــى أزمــة إنســانية خطــرة» ،مشــير ًة إلــى ّ
إلــى مســاعدات.

تعزيــز الحضــور فــي اميــركا الالتينيــة وقــال :ان نيكاراغــوا ترغــب كثيــرا بالتعــاون الطبــي مــع
ايــران وان وزارة الصحــة النيكاراغويــة وبنــاء علــى االختبــارات التــي اجرتهــا علــى لقــاح «بركــت»
اصــدرت الترخيــص باســتخدامه للمواطنيــن فيهــا الننــا اطماننــا الــى ســامته.

اللواء باقري :قواتنا..تتمة

والمعــدات التقليديــة محكــوم عليهــا بالفشــل :إذا لــم تقــم بتحديــث ضــرورات ومتطلبــات
معركتهــا بشــكل متناســب فــي مواجهــة التهديــدات ،ليــس لديهــا مــا تقولــه فــي ســاحة المعركــة
وســتعاني مــن التخلــف والهزيمــة والتأخيــر والتوقــف.
وفــي إشــارة إلــى المعــارك فــي القوقــاز والحــرب األوكرانيــة الروســية واألحــداث اإلقليميــة
والدوليــة التــي تــدور حــول العالــم ،قــال اللــواء باقــري« :دراســة وتحليــل هــذه المعــارك يحــددان
جــز ًءا مــن احتياجاتنــا لليــوم وغــدًا ،وينبغــي علــى الباحثيــن تقييــم دقيــق لالحتياجــات ومراجعــة
أنــواع وأســاليب التهديــدات والبحــث المســتقبلي واتخــاذ تدابيــر فعالــة وكفــؤة فــي هــذا المجــال.
واكــد رئيــس األركان العامــة للقــوات المســلحة علــى ضــرورة البحــث الواعــي والهــادف فــي
القــوات المســلحة ،مضيفــا أن الســبيل الوحيــد لتحقيــق المنتــج الضــروري والحيــوي هــو طريــق
البحــث الواعــي والذكــي الــذي يركــز علــى احتياجــات ســاحات المعــارك ،والحمــد هلل هــذا مهــم
فــي الجمهوريــة اإلســامية االيرانيــة ويتــم إجــراء البحــوث المتعلقــة بالقــوات المســلحة مــن
قبــل الباحثيــن والنخــب العســكرية والدفاعيــة.

