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ليس...
اجل �م �ي��ع ،وق� � ��ال :ورغ � ��م ه� ��ذا ال �ت �ب��اي��ن ،ف��ان
االجراءات املتخذة يف البالد مقبولة.
وأع ��رب الرئيس روح��ان��ي ع��ن تقديره للقرار
الصادر عن مساحة قائد الثورة االسالمية «آية
اهلل العظمى السيد علي اخلامنئي» والقاضي
ب�ت��أس�ي��س م �ق��ر ص �ح��ي وع�ل�اج ��ي ت��اب��ع ل�ل�ق��وات
املسلحة االي��ران �ي��ة .وأك ��د رئ�ي��س اجلمهورية،
ان ��ه م �ن��ذ ان �ط�ل�اق ن �ش��اط��ات ال�ل�ج�ن��ة ال��وط�ن�ي��ة
ملكافحة ف�يروس كورونا يف اي��ران ،ش��ارك رئيس
هيئة االرك ��ان العامة للقوات املسلحة وايضاً
احل��رس ال�ث��وري واجليش وق��وى األم��ن الداخلي
يف اجتماعاتها؛ مضيفاً :انه بصدور قرار تشكيل
املقر الصحي والعالجي التابع هليئة االرك��ان
امل �ش�ترك��ة م ��ن ج��ان��ب مس��اح��ة ال �ق��ائ��د ،سيتم
تكريس إمكانات القوات املسلحة مجيعا وبشكل
أفضل وأكثر دقة خلدمة الشعب.
ويف جانب آخ��ر من تصرحياته ،أش��ار الرئيس
روح � ��ان � ��ي اىل «مح� �ل ��ة االس � �ت � �ط �ل�اع ال �ص �ح��ي
االلكرتوني» اليت أطلقتها وزارة الصحة والعالج
والتعليم الطيب لتحديد نسبة االصابة بفريوس
كورونا يف البالد؛ مبيناً :ان املاليني شاركوا يف
هذا االستطالع ،كما أع��رب عن ارتياحه من ان
 97باملئة من هؤالء ال حيملون اع��راض االصابة
بالفريوس .وحول التداعيات االقتصادية النامجة
عن إنتشار فريوس كورونا يف ايران ،أكد رئيس
اجلمهورية ان��ه سيتم مناقشة ه��ذا امل��وض��وع مع
أعضاء اللجنة االقتصادية وممثلني عن أصحاب
القطاع اخلاص يف البالد.
وأكد الرئيس روحاني ،ان احلاجة االساسية
جمل�ت�م�ع�ن��ا ال� �ي ��وم ه ��ي خ �ل��ق األج � � ��واء اهل ��ادئ ��ة
واالس �ت �ق��رار يف ظ��ل ت��وف�ير امل�ع�ل��وم��ات الدقيقة،
مضيفاً :ان من واجبنا إشاعة اهلدوء واإلطمئنان
يف اجمل�ت�م��ع م��ن خ�ل�ال اب �ل�اغ ال �ن��اس يف ال��وق��ت
امل �ن��اس��ب ب��االخ �ب��ار ال��دق�ي�ق��ة وال �ص��رحي��ة بشأن
فريوس كورونا.
وأض � ��اف روح� ��ان� ��ي :ان م ��ن واج �ب �ن��ا اإلش� ��ادة
باجلهود املخلصة والتضحوية للكادر الطيب يف
البالد بكل صنوفه ،وال��ذي متكن من انقاذ حياة
الكثريين ،ونشري يف الوقت نفسه اىل االنتقادات
البناءة والنواقص املوجودة دون التأثري السليب
على ه��دوء اجملتمع واستقراره النفسي .وأع��رب
رئيس اجلمهورية ع��ن تقديره لوسائل االع�لام
والصحفيني واملراسلني ملا قاموا به حتى االن من
تغطية على مجيع املستويات املرئية واملسموعة،
مشرياً اىل أن املرجع األساس للمعلومات واالخبار
هو االذاعة والتلفزيون.
اىل ذلك ،قال وزير النقل «حممد إسالمي»،
يف تصريح صحفي أدىل به صباح أمس السبت:
إن الرئيس روحاني ونائبه «اسحاق جهانغريي»
مل يصابا بفريوس كورونا خالفا ملا نشرته بعض
املواقع اإلخبارية.
من جهة أخ��رى ،أعلن الرئيس الصيين «شي
جني بينغ» يف رسالة بعثها اىل الرئيس «حسن
روح ��ان ��ي» دع ��م ب �ل�اده ل�ل�ج�م�ه��وري��ة االس�لام�ي��ة
االيرانية يف مكافحتها ف�يروس ك��ورون��ا ،معرباً
ع��ن تعاطفه م��ع اي ��ران حكومة وش�ع�ب�اً .واف ��ادت
(ارنا) نق ًال عن صحيفة «جاينا ديلي» ،ان الرئيس
الصيين أعرب يف رسالته عن تضامنه ووقوفه اىل
جانب الشعب االيراني ،معلناً استعداد بالده لنقل
جتاربها يف مكافحة فريوس كورونا اىل ايران.
وأكد «شي جني بينغ» على ان ايران والصني
هم شركاء وتربطهم عالقات اسرتاتيجية شاملة،
وان شعيب البلدين منذ القدم تربطهم عالقات ود
وحمبة ،وان احلكومة والشعب االيراني وقفوا اىل
جانب الصني وبشكل مستمر يف مكافحتها فريوس
كورونا ودعموهم بكل ود .وأوضح :ان بكني وألجل
مساعدة ايران يف مكافحة كورونا قامت بإهداء
االمكانيات الصحية والعالجية وارسال فريق من
خرباء الصحة اىل ايران.
وأض� ��اف :ان ال�ص�ين ت��رغ��ب بتمتني ال�ت�ع��اون
مع اي��ران يف مكافحة فريوس كورونا وستستمر
بتقديم الدعم هلا .وأع��رب الرئيس الصيين عن
ثقته بأن ايران ستنتصر يف السيطرة على تفشي
فريوس كورونا.

ظريف...
اىل ذلك ،اعترب مندوب اجلمهورية االسالمية
االيرانية الدائم يف منظمة االمم املتحدة «جميد
خت��ت رواجن ��ي» ،احلظر االم�يرك��ي بانه يعرقل
جهود ايران يف مكافحة فريوس كورونا املستجد،
مؤكداً ب��ان األزم ��ات الدولية حباجة اىل جهود
دولية حقيقية.
ويف تغريدة له على موقع التواصل االجتماعي
«تويرت» اجلمعة ،كتب ختت رواجن��ي :عدت من
ط �ه��ران اىل ن�ي��وي��ورك م�س��اء اخل�م�ي��س ،الشعب
واحل �ك��وم��ة يف اي� ��ران ي �ب��ذالن ج �ه��ودا ك�ب�يرة يف
مكافحة ف�يروس «كوفيد »19-إ ّال ان إج��راءات
احلظر االمريكي تعرقل هذه اجلهود .وأضاف:
ل�ق��د ح ��ان ال��وق��ت ل�ت�ك� ّ
�ف ام�يرك��ا ع��ن تسييس
اجلهود االنسانية وان تعمل على ازال��ة احلظر.
وأك ��د م �ن��دوب اي���ران ال��دائ��م يف منظمة االم��م
املتحدة ب��ان األزم ��ات الدولية حباجة اىل جهود
دولية حقيقية.
ه� ��ذا ودع � ��ت ال �ن��ائ �ب��ة امل �س �ل �م��ة ب��ال�ك��ون�غ��رس
األم�ي�رك ��ي «إهل � ��ان ع �م��ر» إىل ت�ع�ل�ي��ق احل�ظ��ر
األم��ري�ك��ي على إي ��ران يف أع�ق��اب انتشار ف�يروس
كورونا يف أحن��اء العامل .وكتبت «إهل��ان عمر»
يف تغريدة على (تويرت) ،بعد ان شكت من نقص

يف املعدات الطبية يف إيران جراء احلظر املفروض
عليها ،تقول :من الضروري تعليق هذا احلظر قبل
فقدان املزيد من األرواح.
وك��ان��ت «إهل� ��ان ع �م��ر» ق��د إع�ترف��ت يف وق��ت
س��اب��ق ب ��ان احل�ظ��ر ه��و «ح ��رب اق�ت�ص��ادي��ة» ضد
إي��ران .وكتبت على (تويرت) يف يناير :ال معنى
ل��ه .احلظر هو ح��رب اقتصادية .ان ه��ذا احلظر
أدى بالفعل اىل شحة اإلم� ��دادات الطبية ووف��اة
ع��دد ال حيصى من الناس يف إي��ران .وكتبت يف
تغريدة أخرى :ال ميكننا أن ندّعي اننا نسعى اىل
إزالة التوتر ونفرض بدون أي سبب حمدد حظراً
جديداً ،هذا إجراء غري موزون.

السيد نصر الله...
إىل املزيد من احلقد والضغينة بني الناس،
م�ش�يراً إىل أن االن�ت�ق��اد اإلجي��اب��ي مطلوب لكن
الشماتة والسلبية تعربان عن احنطاط أخالقي.
ودعا السيد نصر اهلل إىل االبتعاد عن أي لغة
تثري األحقاد واملشاعر وال�ع��داوات واالنقسامات،
وقال :حنن أمام معركة إنسانية بالكامل وجيب
أن خنوضها بروح انسانية بالكامل ،فال تقسموا
«ال��ك ��ورون ��ا» ع��رق � ًي��ا وال دي �ن �ي �اً وال ط��ائ�ف�ي�اً وال
مناطقياً وال إقليمياً.
وت��اب��ع مساحته :ال��واج��ب الشرعي ال�ي��وم هو
احلفاظ على النفس واحلياة ،وعلى سالمة الناس،
وم��ن يتخلف عنه فقد ارت�ك��ب معصية كبرية.
كما شدد على أهمية الواجب الديين باعتباره
أق ��وى ال �ع��وام��ل امل�س��اه�م��ة يف االن �ت �ص��ار يف ه��ذه
املعركة .وطالب السيد نصر اهلل اللبنانيني الذين
يشعرون ب�ع��وارض ال�ف�يروس أن يكشفوا حقيقة
ه��ذا األم��ر للجهات املعنية ،م�ش��دداً على أهمية
الشفافية والصدق يف هذه املعركة ،وموضحاً:
أن املصاب جيب أن يكشف ومن يعلم ال جيوز له
أن يتسرت.
ويف هذا السياق ،أوضح السيد نصر اهلل :أن وزارة
الصحة كانت شفافة منذ اليوم األول ،وكانت
تعلن عن احلاالت يومياً مبجرد إكتشافها ،داعياً
إياها إىل االستمرار يف العمل بهذه الروحية مهما
كان حجم الوفيات أو االصابات.
وذك��ر السيد نصر اهلل ،أن��ه تبني يف معركة
«الكورونا» أن الرئيس األمريكي «دونالد ترامب»
هو أك�بر ك��اذب يف الكرة االرض�ي��ة ،حيث لديه
مصيبة كربى ،إذ أنه يف الوقت الذي كان يُهوّن
قضية ال�ف�يروس خ��رج حاكم أوه��اي��و ليقول أن
لديه يف الوالية مئة ألف مصاب .وطالب السيد
ن�ص��ر اهلل ال �ن��اس إىل االع �ت �ب��ار ب��أن�ه��م يف حالة
ح��رب ،وأن ميتنعوا عن االجتماعات واللقاءات
والنشاطات ،متمنياً ختفيف الواجبات على الناس
فيما خيص العزاء واالقتصار باحلد األدن��ى من
التشييع املمكن إىل حني عبور هذه املرحلة واليت
تتوجب ترتيب األمور حتسباً ألصعب االحتماالت.
وب�ع�ي��داً ع��ن ال �ك��ورون��ا ،نفى السيد نصر اهلل
مسألة أن احلكومة تنفذ خطة حزب اهلل ،وقال:
ليس صحيحاً أن حنمل مسؤولية من نوع تقديم
خطة اىل احلكومة بل املطلوب خطة تشاركية
وال�ك��ل م�س��ؤول ع��ن ه��ذا األم ��ر .وت��اب��ع مساحته:
ح��زب اهلل ال ميانع أن تتلقى احلكومة نصائح
واستشارات من أي جهة يف ال�ع��امل ،وأوض ��ح :أي
جهة تريد أن تقدم مساعدة غري مشروطة وضمن
الضوابط السياسية اليت تعتمدها الدولة حنن ال
منانع ذلك.
ول �ف��ت اىل أن ح� ��زب اهلل ي�ق�ب��ل مب �س��اع��دات
مشروطة لكن ال تتنافى مع الدستور اللبناني وال
متس السيادة اللبنانية وال تتنافى مع املصلحة
الوطنية اللبنانية ،مشرياً إىل مثال على ذلك
بالقول :الشروط املرفوضة هي رفع الضريبة على
القيمة املضافة أو توطني الالجئني الفلسطينيني
وهما شرطان ال يصبان يف إطار املصلحة الوطنية.
ودع� ��ا ال�س�ي��د ن�ص��ر اهلل امل �ص ��ارف إىل حت ّمل
املسؤولية وامل �ب��ادرة إىل امل�س��اع��دة مثلما قدمت
العديد من املصارف يف العامل ،وأضاف :التحدي
ال �ي��وم ه��و االن�ه�ي��ار االق �ت �ص��ادي فلتساهموا يف
املساعدة مثلما قدمت العائالت أغلى ما عندهم يف
مواجهة االحتالل ،ولتذهبوا اىل رئيس احلكومة
لتقديم مساعدة للدولة اللبنانية للمساهمة يف
معاجلة االوضاع الصحية أو االقتصادية.
وختم مساحته بالقول :اجلرمية اليت ارتكبتها
قوات االحتالل يف األمس يف العراق بدأت تالقي
األجوبة املناسبة من العراقيني.

الخارجية...
م�س��ؤول�ي��ة اهل �ج��وم ع�ل��ى ق� ��وات ال�ت�ح��ال��ف يف
معسكر التاجي يف ال �ع��راق ،مت إس�ت��دع��اء سفري
س ��وي �س ��را ب �ط �ه ��ران ال ��راع��ي ��ة ب �ل��اده ل�ل�م�ص��احل
االمريكية من قبل مدير عام الشؤون االمريكية
يف اخلارجية االيرانية اىل مبنى الوزارة ومت إبالغه
احتجاج ايران الشديد على تلك التصرحيات.
وأضاف :لقد مت ابالغ السفري السويسري بانه
على الرئيس االمريكي بدال من اتهام اآلخرين،
االق��رار بسياسات امريكا اخلاطئة يف التواجد
غ�ير ال�ش��رع��ي يف ال �ع��راق وق�ت��ل ال �ق��ادة واجل�ن��ود
العراقيني ،والذي أصبح العنصر األساس لكراهية
الشعب العراقي ألمريكا كحقيقة قائمة.
وق��ال موسوي :ان��ه مت التأكيد ب��ان سياسات
ام�يرك��ا اخل��اط�ئ��ة ه��ي ال�تي أدت يف ال��واق��ع اىل
إثارة التوترات الراهنة وان املسؤولني االمريكيني
خاصة ترامب ال ميكنهم التنصل من عبء هذه
املسؤولية بتصرحيات ال أساس هلا وخطرية .ويف
اخلتام قال املتحدث باسم اخلارجية :انه مت خالل
استدعاء السفري السويسري التحذير من مغبة
أي إج ��راء غ�ير م ��دروس م��ن اجل��ان��ب االمريكي
وتداعيات ذلك.

ایران تعلن...
وقد جاءت يف الرسائل أنه من املتوقع أن تساعد
ه��ذه املؤسسات بشكل عاجل إی ��ران ،نظرا ألنها
البلد األكثر تضرراً من تفشي كورونا املستجد
يف الشرق األوسط.
وق��ال مصدر مسؤول يف السفارة االيرانية يف
ال��دوح��ة يف تصريح مل��راس��ل وك��ال��ة اجلمهورية
االسالمية لالنباء «ارن ��ا» :ان��ه مت شحن وارس��ال
طائرة حمملة بشحنة مساعدات طبية وصحية
قدمتها دولة قطر اليران ملكافحة فريوس كورونا.
ك���ذل���ك ،أع �ل �ن��ت ال� �س� �ف ��ارة اإلي���ران ��ي���ة يف
«طوكيو» عن مساعدة طبية لليابان بقيمة 2.5
مليار ين إليران ملواجهة كورونا .وأشارت سفارة
اجل�م�ه��وري��ة اإلس�لام �ي��ة االي��ران �ي��ة يف طوكيو،
يف تغريدة على صفحتها يف (ت��وي�تر) ،إىل ق��رار
احلكومة اليابانية بدعم إي��ران يف أعقاب تفشي
فريوس كورونا ،مؤكدة على ض��رورة التضامن
العاملي للسيطرة الكاملة على تفشي املرض.
وأش� ��ادت ال �س�ف��ارة ب �ق��رار احل�ك��وم��ة اليابانية
ودعمها يف السيطرة على تفشي فريوس كورونا.
وكانت ايران قد تلقت أيضاً مساعدات من قبل
الصني وروسيا وعدة دول اوروبية بينها بريطانيا
وفرنسا واملانيا.

ترامب...
م��ن جانبه ،ق��ال طبيب بالبيت األب �ي��ض :إن
«دونالد ترامب» كان قريباً خالل عطلة نهاية
األس �ب��وع م��ن شخص ث��ان ثبتت إصابته الحقا
ب�ف�يروس ك��ورون��ا ،مشريا إىل أن وض��ع الرئيس
ال يتطلب اخ�ت�ب��ارا ل�ل�ف�يروس أو حجر صحي.
وحبسب «روي�ترز» ،تناول ترامب ،يف عطلة نهاية
األسبوع املاضي ،العشاء مع جمموعة ضمت وزير
االتصاالت الربازيلي «فابيو واجنجارتن» الذي
يقول املسؤولون الربازيليون إنه مصاب بفريوس
كورونا .وأضاف طبيب البيت األبيض ،الدكتور
ش��ون كونلي :إن شخصا آخ��ر ،ضمن جمموعة
العشاء ،واق�ترب من الرئيس لفرتة وج�ي��زة ،بدأ
يظهر عليه أعراض املرض بعد ذلك بثالثة أيام،
ومت تأكيد إصابته بعد ذلك بالفريوس.
كما أف��ادت صحيفة «نيويورك ت��امي��ز» ،بأن
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة وض�ع��ت سيناريو توقعت من
خالله إصابة ما بني  160و 214مليون شخص
على أراضيها بفريوس كورونا املستجد .وقالت
الصحيفة :إن املسؤولني يف امل��راك��ز األمريكية
ملكافحة األم��راض والوقاية منها وخرباء األوبئة
من اجلامعات يف مجيع أحن��اء العامل إجتمعوا
الشهر املاضي وط��رح��وا سيناريوهات خبصوص
م��ا ميكن أن حي��دث إذا حصل ف�ي�روس ك��ورون��ا
املستجد على موطئ ق��دم يف ال��والي��ات املتحدة،
ح �ي��ث حت ��دث ��وا ع ��ن ع� ��دد ال �ض �ح��اي��ا وع� ��ن ع��دد
املصابني الذين سيحتاجون إىل رعاية.
وق��دم «ماثيو بيغريستاف» عامل وبائي بأحد
م��راك��ز مكافحة األم � ��راض وال �ت��وق��ي م�ن�ه��ا4 ،
س �ي �ن��اري��وه��ات حم�ت�م�ل��ة ب �ن ��اء ع �ل��ى خ�ص��ائ��ص
ال �ف�يروس ،مب��ا يف ذل��ك ت�ق��دي��رات مل��دى إنتقاله
وشدة املرض .وكشف اخلرباء أنه الفريوس ميكن
أن يصيب ما بني  160و 214مليون شخص يف
الواليات املتحدة.
وقال اخلرباء :إن ذلك قد يدوم شهورا أو حتى
أكثر من عام ،مشريين إىل إمكانية وفاة ما بني
 200ألف و 1.7مليون شخص .وتشري احلسابات
امل�س�ت�ن��دة إىل ال�س�ي�ن��اري��وه��ات امل �ق�ترح��ة ،حيث
قالوا إن ما بني  2.4مليون و 21مليون شخص
يف ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة ق��د حي�ت��اج��ون إىل دخ��ول
املستشفى ،مما قد يؤدي إىل سحق النظام الطيب
يف البالد ،الذي ال يضم سوى  925ألف سرير.
يف هذه االثناء ،وقف متسوقون أمريكيون يف
السلع
طوابري طويلة أمام متاجر البقالة لشراء
ِ
األساسية يف ظ��ل تفاقم أزم��ة ف�يروس ك��ورون��ا،
سلع
وخم��اوف من نقص السلع .التزاح ُم على ٍ
وعبوات املياه،
ورق احلمام واملعكرونة
ِ
معينة ِ
مثل ِ
فرض قيو ٍد على
دف َع متاج َر التجزئة الكربى إىل ِ
حجم امل�ش�تري��ات جتنباً لنفاد امل �خ��زون��اتّ ،
لكن
ني القلقني أخ َلوْا رف� َ
املتسوق َ
متاجر الب ّقالة
�وف
ِ
وال �ص �ي��دل �ي��ات م ��ن «ه �ي��وس �ت��ون» ح �ت��ى «ل ��وس
�اق تفشي ال �ف�يروس.
�اع ن �ط� ِ
أجن �ل� ْ�وس» م��ع ات �س� ِ
وذكرت شرك ُة (جونسون آند جونسون) لألدوية
عت انتا َج دوا ِء «تيلينول» املُ ِّ
أنها س ّر ْ
سكن لآلالم
ً
ألي أ ْزم ٍة مفاجئة.
حتسبا ِ

السفير...
ملتزمة بتعميق العالقات والتعاون مع طهران.
وأش��اد عمران خان باملواقف املبدئية والبناءة
للجمهورية االس�لام�ي��ة االي��ران �ي��ة ح ��ول قضية
كشمري ،م��ؤك��داً ض ��روة ازال ��ة عقبات التعاون
االق �ت �ص ��ادي ال�ث�ن��ائ��ي خ��اص��ة يف جم ��ال جت ��ارة
امل �ق��اي �ض��ة .ك�م��ا رح ��ب ب��ال �ت �ع��اون ال �ث �ق��ايف بني
البلدين الصديقني والشقيقني ايران وباكستان،
داعياً اىل تعزيز األسس الفكرية واملعنوية لشباب
ال��دول االسالمية أمام اهلجمة الواسعة للثقافة
الغربية .ودع ��ا ع�م��ران خ��ان اىل تقوية وتوسيع
العالقات السياحية وتنمية صناعة السياحة بني
البلدين.

إيران...
أك�ث��ر م��ن أل�ف�ين ومخسمئة س�ن��ة ،لتختزن
مسافة حضارية صناعية وثقافية وفنية سبقوا
فيها شعوب األرض ،وسكبوا فيها خمزونا كان
صعبا على سواهم جماراتهم فيه ،وتعلموا منها

الصرب واإلتقان والدقة واملثابرة والعمل اجلماعي
وتبديل األولويات ،وإخفاء ما يلزم من «القطب
املخفية « لتظهري األمج��ل وإثبات أداء األمانة،
كما صقلت بيئاتهم االجتماعية املختلفة مبربد
اهل��وي��ة اجلامعة القائمة على التنوع والتعدد،
بألوان ورسومات حتكي حكايات عديدة بلغة عابرة
للغات األق ��وام احملكية واملكتوبة ،وتعيد صياغة
تراث جامع ومنط حياة مشرتك وتقاليد مكتسبة،
وبيئة إنتاج وإقتصاد وجتارة وتفاعل مع الشعوب
واحلضارات والثقافات ،فحملت أساطريهم ونقلت
رس��وم��ات�ه��م ،وروت ت��اري��خ ابطاهلم ونقشت على
بعضها حكم فالسفتهم وأشعار عباقرتهم .
يف زمن م��واز تقريبا لبدء املوثق عن حياكة
السجاد قدم احليز احلضاري الثقايف الذي نعرفه
باسم إيران ،منوذجا متفوقا للعمران عرب قنوات
امل�ي��اه امل�ط�م��ورة يف األرض ،ال�تي ت�ق��ول شبكاتها
املوجودة حتى تاريخ اليوم يف خراسان أنها قائمة
منذ ألفني وسبعماية ع��ام ،وه��ذه القنوات اليت
تصل باملياه الصاحلة للشرب إىل البيوت ،وتؤمن
حاجات ال��ري للبساتني ،شكلت مدنية منوذجية
لرعاية السلم االجتماعي بتحويل مصادر الطاقة
من أسباب تنازع وحروب إىل عناوين عمل مجاعي
م�ث��اب��ر ودؤوب ألج �ي��ال ت��رك��ت ببصمتها ه��ذا
النموذج للعمران اهلندسي السابق لزمانه ،والقادر
على ت��وف�ير البيئة ال�لازم��ة ل�ل��وئ��ام االجتماعي
احملقق للجدوى االقتصادية واملنشئ للتجمعات
احلضرية املبكرة مب��ا تعنيه م��ن من��و لإلجتماع
اإلنساني وللثقافة واحلضارة والسياسة  .حيتفل
اإلي��ران�ي��ون بعيد ال �ن��وروز ه��ذا ال�ع��ام رغ��م كآبة
مشهد فريوس الكورونا املستجد ،وهم يواصلون
مساهمتهم يف احل �ض ��ارة اإلن �س��ان �ي��ة ،بتقديم
منوذجهم الفذ لدولة اإلستقالل والتنمية القائم
على ثقافة خاصة عنوانها ،التمسك بالكرامة
واإلعتماد على تنمية ال ��روح ،وهما يف السياسة
ث �ن��ائ��ي امل �ق��اوم��ة واإلس� �ل��ام ،ف �ي��زخ��ر ح��اض��ره��م
ب ��اإلجن ��ازات العملية واإلق�ت�ص��ادي��ة والعسكرية
والثقافية كما زخر ماضيهم ،فيتعلمون بفخر
ويعملون ب�ك�بري��اء ويعلمون ب�ت��واض��ع ،وخيطئ
ال �ك �ث�يرون يف ال��غ ��رب ع �ن��دم��ا ي �ت��وه �م��ون أن ما
يسود إي��ران هو من��وذج غابر مضى عليه الزمن،
وينتظرون سقوطه حلساب من��وذج ح��دي��ث ،ألن
ه ��ؤالء ببساطة ال ينتبهون أن اإلس �ل�ام ال��ذي
يعتربونه منوذجا ماضويا ،يتجدد يف إيران وجيدد
إيران ،وهو الذي شكل القوة الروحية اليت فجرت
طاقاتهم وصقلتها ووح��دت رم��وزه��ا ،ويف ظالله
إمتكلوا حرية اإلب��داع واإلبتكار واإلجن ��از ،ومعه
عرفوا االنتخابات ،وأطر دولة القانون ،ومكافحة
ال�ف�س��اد ،واحل �ف��اظ على ال�ت�ن��وع ،وق �ي��ادة معارك
احل��ق وال�ك��رام��ة على امل�س�ت��وى اإلن�س��ان��ي ،حيث
فلسطني اليت تستودع القدس بني جنباتها ،جتمع
خبصائصها ع�ن��وان��ي م �ع��ارك ال�ك��رام��ة والقيمة
الروحية ،فتلتقي فيها معاني املقاومة واإلسالم .
من يدعو اإليرانيني باسم احلداثة ملغادرة إسالمهم
ألنه منهج قديم ملواجهة مشاكل البشر ،كمن
ي��دع��وه��م مل �غ��ادرة احل�ي��اك��ة ال�ي��دوي��ة لسجادهم
الفاخر بإعتبارها منوذجا قدميا سبقته الصناعة
العصرية املربجمة بأشواط ،ويعرف اإليرانيون
س�ل�ف��ا أن �ه��م ب� ��دون اإلس �ل��ام سيشبهون س�ج��ادة
صناعية حتل مكان سجادهم العريق الذي يباهون
ب��ه الدنيا وي��رك��ع أم ��ام مج��ال��ه وتفوقه عباقرة
الصناعات احل��دي�ث��ة ،يقول اإلي��ران�ي��ون هل��ؤالء،
كما تعرتفون بقدرة السجادة اإليرانية وأهليتها
بطرق حياكتها القدمية لتصدر أبهى وأح��دث
وأرق��ى القاعات والقصور املبنية بأحدث ط��رازات
العلم ،عليكم أن تعرتفوا بأن إسالم إيران قادر على
احلضور واملشاركة ببناء احلضارة اإلنسانية من
أعلى املنابر ،واهليئات اليت تصاغ فيها السياسة
وحيضر فيها العلم ،ويكتب فيها القانون ،ويتبارى
فيها الفن واألدب ،ألن اإلنسانية هي هذا اجلمع
الفريد اآلتي من مصادر حرة للتعبري عن ثقافات
وع��ن ت��اري��خ ،وج ��دت م��ن خالله الشعوب ذات�ه��ا .
مبارك إليران عيد النوروز ،ولإليرانيني نهضتهم
احلديثة .
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سقوط...
عدوان سافر آخر بعد سقوط  33صاروخا نوع
كاتيوشا على وح��دات ال��دف��اع اجل��وي العراقي
وقرب بعثة التحالف الدولي ،وعثرت قواتنا على
 7منصات مت إطالق الصواريخ منها يف منطقة
أبو عظام قرب التاجي مشالي العاصمة بغداد،
ووج� ��دت ف�ي�ه��ا  24ص ��اروخ ��ا ج��اه��زا ل�لإط�لاق،
وعملت على إبطال مفعوهلا».
وأض� ��اف� ��ت« :ت �س �ب��ب ه� ��ذا ال � �ع� ��دوان ال�غ��اش��م
جب ��رح ع ��دد م��ن منتسيب ال ��دف ��اع اجل� ��وي وه��م
حبالة حرجة ج��دا ،وسنتخذ كافة اإلج ��راءات
ملالحقة م��ن ق��ام بهذا العمل ال�ع��دوان��ي وإلقاء
القبض عليهم».
وتابعت« :ال ميكن العبث بأمن العراق بهذا
الشكل وأن أي إرادة حتاول أن تكون بديال للدولة
وسياستها وسيادتها وتفرض هلا وج��ودا مصريه
الفشل ومستقرها خلف القضبان بقوة القانون
والقضاء العراقي ،فعلى من يقوم بهذا العمل
أن يعلن عن نفسه ليتحمل مسؤولياته القانونية
وال �ش ��رع �ي ��ة ،وس �ن �ع �ت�بر أي ط� ��رف ي�ع�ب��ئ هل��ذه
األعمال ويشرعنها بالدعم والتسهيالت شريكا
حمتمال فيها».
وأكدت قيادة العمليات املشرتكة «نرفض أن
تقوم القوات األمريكية أو غريها بأي عمل دون
موافقة احلكومة العراقية والقائد العام للقوات
املسلحة ،كما فعلت سابقا ،فهي بذلك ال حتد
من هذه األعمال بل تغذيها وتضعف قدرة الدولة

العراقية وتوقع املزيد من اخلسائر بالعراقيني
وغ�يره��م مم��ا يستوجب امل�س��ارع��ة بتطبيق ق��رار
جملس النواب اخلاص مبوضوع االنسحاب».
وختمت القيادة بيانها« :نهيب بأبناء شعبنا
كافة ،بأن ال يرتددوا يف اإلبالغ وتقديم املعلومات
للجهات االستخبارية عن هذه العناصر اخلارجة
عن القانون ،فالشعب العراقي وق��وات��ه األمنية
بكل تشكيالتها من جيش وشرطة وحشد شعيب
وعشائري وبيشمركة ستفرض يف النهاية هيبة
وإرادة الدولة وحتقق األمن والسالم».
يف سياق غري متصل ،كشف نائب يف الربملان
العراقي ،السبت 14 ،آذار/مارس ،عن خيارين أمام
الكتل السياسية الختيار مرشح يتوىل احلكومة
االنتقالية اجلديدة ،بعد اعتذار حممد توفيق
عالوي الذي كلف مطلع فرباير/شباط املاضي
من قبل رئيس اجلمهورية.
وص��رح النائب عن كتلة االحت��اد اإلسالمي
الكردستاني يف الربملان العراقي ،مجال كوجر،
السبت ،بأن أمساء ملرشحني لتولي رئاسة جملس
الوزراء ،مطروحة داخل البيت الشيعي الذي باتت
كتله أمام خيارين.
وأض ��اف ك��وج��ر »:أن اخل�ي��اري��ن أم ��ام الكتل
ال�ش�ي�ع�ي��ة يف ح �س��م م��رش��ح رئ ��اس ��ة احل �ك��وم��ة،
هما :األول إع��ادة تكليف ،أو إبقاء رئيس ال��وزراء
املستقيل ،ع��ادل عبد امل�ه��دي ،وه��ذا م��ا طرحته
كتلة الفتح ،متداركاً ،لكن ال نعرف إذا سيقبل
به اآلخرون من باقي الكتل».
وأكمل »:أما اخليار الثاني ،هو تقديم مرشح
جديد لرئاسة احلكومة ،وه�ن��اك أمس��اء تطرح
لكنها غري مؤكدة».
وأع �ل ��ن ك ��وج ��ر» أن ن� ��واب ال�ك�ت��ل الشيعية
يتحدثون عن ترشيح ،علي الشكري «نائب سابق،
وك��ان يشغل منصب وزارة التخطيط سابقا ً»،
وكذلك السياسي مصطفى الكاظمي «الذي
يرتأس جهاز املخابرات الوطين العراقي» ،وهناك
حديث هامشي من بعض ال�ن��واب عن أمس��اء ال
نستطيع كشفها كي ال حترتق أوراقهم ،وحتى
اآلن مل يتم تبين أي مرشح بشكل مؤكد يطرح
على أع�ض��اء الكتل ال�تي متثل املكونني السين،
والكردي يف الربملان.
واعتذر رئيس ال��وزراء العراقي املكلف حممد
توفيق عالوي ،مطلع مارس اجلاري ،عن تشكيل
احلكومة العراقية ،موجها رسالة للشعب العراقي،
باالستمرار يف الضغط م��ن خ�لال التظاهرات
السلمية لكي ال تضيع تضحياتهم.
من جهة اخرى  ،أعلن العراق السبت 14 ،آذار/
م ��ارس ،استمرار إغ�لاق التبادل ال�ت�ج��اري ،عرب
منافذه الربية ،مع جارتيه إيران ،والكويت ،حتى
إشعار أخ��ر ،للوقاية من تفشي ف�يروس كورونا
املستجد.
وأف ��ادت هيئة املنافذ احل��دودي��ة العراقية ،يف
بيان السبت ،باستمرار إغ�لاق التبادل التجاري
ال�بري مع اجل��ارت�ين إي ��ران ،والكويت إىل إشعار
آخ��ر ،استنادا إىل توجيهات اللجنة املؤلفة من
جملس ال��وزراء بالرقم  64لعام  ،2020واملعنية
بوضع آلية لغلق املنافذ احلدودية ،وتنظيم عملية
ال�ت�ب��ادل ال�ت�ج��اري للوقاية م��ن ان�ت�ش��ار ف�يروس
كورونا (اجلائحة).
وأض� ��اف� ��ت اهل �ي �ئ��ة «وك� ��ذل� ��ك وض � ��ع آل �ي��ة
إلدخ� ��ال ال�ع��راق�ي�ين ال�ع��ائ��دي��ن إىل ال �ع��راق بعد
إخضاعهم للتدابري الصحية الوقائية ،منوهة
إىل أن اللجنة اختذت يف األي��ام القليلة املاضية
مج�ل��ة م ��ن ال � �ق� ��رارات ن�ص��ت ع�ل��ى غ�ل��ق امل�ن��اف��ذ
احلدودية أمام التبادل التجاري الربي مع إيران،
والكويت ابتداءاً من 8آذار/مارس ،ولغاية  15من
الشهر ذاته.
ونوهت اهليئة بأنه ملستجدات الوضع الراهن،
وملقررات األمر الديواني  55للعام اجلاري ،وتقارير
وزارة الصحة ،والبيئة اليت أظهرت تقييم الوضع
الصحي يف عموم العراق ،تقرر متديد اإلغالق إىل
إشعار آخر ،بعد هذا التأريخ مع االلتزام باملقررات
ال �ن��اف��ذة ،وال�ت�ي أك ��دت ع�ل��ى دخ ��ول ال��واف��دي��ن
العراقيني عرب املنافذ احلدودية كافة لغاية 15
آذار/مارس.
وأكملت «بعد تاريخ  15آذار/مارس املصادف
غ ��دا األح� ��د ،ستغلق ك��اف��ة امل�ن��اف��ذ احل��دودي��ة
الربية الستقبال العراقيني الوافدين من اخلارج،
وس�ت�ك��ون ب��دائ��ل دخ��وهل��م ع�بر م �ط��ارات ب�غ��داد،
والبصرة ،والنجف ،وأربيل مع اإلبقاء على توقف
احل��رك��ة ال�ت�ج��اري��ة ب�ين ال �ع��راق وال�ك��وي��ت وفق
التوجيهات الصادرة من اللجنة  64األخري.
وتلفت اهليئة ،إىل أن هذه اإلجراءات الصارمة،
تأتي للحد من تفشي هذا الوباء العاملي حسب
ت�ص�ن�ي��ف م�ن�ظ�م��ة ال �ص �ح��ة ال �ع��امل �ي��ة ل �ك��ورون��ا
(اجلائحة).

فيروس...
وقالت وزارة الصحة املغربية ،يف بيان ،إنه «مت
تسجيل ث��ام��ن ح��ال��ة إص��اب��ة م��ؤك��دة بفريوس
ك��ورون��ا املستجد ،مل��واط�ن��ة فرنسية بالغة من
العمر  64عامًا ،وصلت إىل مدينة تارودانت يف 2
آذار /مارس قادمة من فرنسا».
وأوض ��ح البيان ،أن «املصابة ختضع للحجر
الصحي مبدينة أغ��ادي��ر ،بعدما ظ�ه��رت عليها
أع� ��راض تنفسية يف  10آذار /م� ��ارس ،أك��دت
إصابتها بالفريوس».
وأعلنت وزارة الصحة القطرية ،اجلمعة ،عن
تسجيل  58حالة إصابة جديدة بفريوس كورونا،
لريتفع عدد احلاالت إىل .320
وذك��ر بيان وزارة الصحة ،أن « 54حالة من
احل� ��االت اجل ��دي ��دة ت��رت�ب��ط ب ��احل ��االت ال�ت�ي مت
اكتشافها ساب ًقا بني العمالة الوافدة ،أغلبيتهم
مم��ن ه��م يف احل�ج��ر الصحي ،ب��اإلض��اف��ة إىل 4
ح��االت انتقلت إليها العدوى نتيجة لالختالط

11

مب�س��اف��ري��ن» .م��ن جهتها أعلنت وزارة الصحة
التونسية ،اجلمعة ،عن تسجيل  3إصابات جديدة
ب �ف�يروس ك ��ورون ��ا ،ل�يرت�ف��ع إمج��ال��ي املصابني
بالبالد إىل .16
وخالل مؤمتر صحايف بالعاصمة تونس ،قال
ش�ك��ري مح ��ودة ،امل��دي��ر ال�ع��ام للرعاية الصحية
األس��اس �ي��ة ب� ��وزارة الصحة إن�ن��ا «سجلنا اليوم
 3ح ��االت إص��اب��ة ج��دي��دة ب �ك��ورون��ا ،يف ك��ل من
حمافظة ب �ن��زرت وت��ون��س العاصمة وحمافظة
أريانة اجملاورة للعاصمة».
وسجلت السعودية اجلمعة 24 ،إصابة جديدة
بفريوس كورونا لريتفع عدد اإلصابات إىل ،86
فيما كشفت سلطنة عمان ع��ن حالة جديدة
واحدة ليصبح إمجالي احلاالت .20
وأوض�ح��ت وزارة الصحة السعودية ،يف بيان،
أن «احلالة األوىل ملواطنة قادمة من فرنسا ،مت
ع��زهل��ا يف منشأة صحية بالعاصمة ال��ري��اض،
واحلالة الثانية ملواطن قادم من إيطاليا ،وهو يف
العزل مبنشأة صحية يف القطيف».
وأض ��اف ��ت أن «ه �ن��اك  7ح ��االت مل��واط�ن�ين يف
احل�ج��ر الصحي يف املنطقة ال�ش��رق�ي��ة ،كانوا
خمالطني حلاالت أعلن عنها ساب ًقا».

قوات االحتالل...
وال�ت�ع�ق�ي��م ال�ل�ازم ��ة مل�ن��ع وص� ��ول امل� ��رض اىل
السجون كونها أم��اك��ن مغلقة ومكتظة وال
تتوفر فيها أدنى الشروط الصحية.
وأوض � ��ح األش� �ق ��ر ب� ��أن ق� ��رار ت�ع�ل�ي��ق زي� ��ارات
األس � ��رى يف ال ��وق ��ت ال ��راه ��ن أم ��ر مي �ك��ن تقب ّله
حفاظاً على صحة وحياة األس��رى من إمكانيه
وص��ول امل��رض إىل السجون لفرتة مؤقتة حلني
انتهاء ازم ��ة انتشار وتفشى م��رض ك��ورون��ا يف
املنطقة والسيطرة عليه ،حفاظاً على أرواحهم
وسالمتهم .
ول�ف��ت إىل ض���رورة متابعة ك��اف��ة املنظمات
احلقوقية وال��دول�ي��ة األوض� ��اع داخ ��ل السجون،
وضمان قيام االح�ت�لال باختاذ كافة إج��راءات
السالمة ملنع وص��ول امل��رض اىل السجون ،وفى
مقدمتها إجراء فحص طيب لكافة العاملني يف
السجون من الشرطة واجليش واملدنيني للتأكد
م ��ن خ �ل��وه��م م ��ن االص ��اب ��ة ب �ف�ي�روس ك ��ورون ��ا،
وكذلك توفري مواد التنظيف والتعقيم الالزمة
كإجراء احتياطي.
ويف اخلتام ،طالب بأن تعوّض إدارة السجون
األس ��رى ع��ن ال��زي��ارة باالتصال هاتفياً بذويهم
كحل مقبول حل�ين ع��وده
واالطمئنان عليهم
ٍ
ال��زي��ارات بشكلها الطبيعي ك�ح� ّ�ق م��ن حقوق
�ص��ت ع�ل�ي�ه��ا ك��اف��ة
األس � ��رى ال �ث��اب �ت��ة وال �ت��ي ن� ّ
االتفاقيات الدولية.

قتلى...
ص�ن�ع��اء ـ وك � ��االت :أف � ��ادت م �ص ��ادر حملية
يف حمافظة الضالع ج�ن��وب اليمن ،مقتل 11
عنصراً م��ن ق ��وات اجمل�ل��س االنتقالي اجلنوبي
املدعوم إمارتياً ،إثر مواجهات مع اجليش واللجان
الشعبية يف منطقة ا ُ
جلب مشالي غرب احملافظة.
امل �ص��ادر ّ
أك ��دت أن منطقة ب� ّت��ار يف مديرية
َق ْع َط َبة شهدت مواجهات مبختلف أنواع األسلحة
الثقيلة واملتوسطة ب�ين الطرفني وأس�ف��رت عن
وقوع قتلى وجرحى يف صفوفهما.
أما يف حمافظة عدن جنوب اليمن ،اخلاضعة
لسيطرة اجمللس االنتقالي املدعوم إمارتياً ،يسود
جو من التوتر ،بعد أن دفعت القوات السعودية
بقوة مينية خضعت لتدريب على أم��ن املوانئ
حلماية مطار عدن الدولي.
غري أن احلماية احلالية ملطار ع��دن التابعة
ل�لان�ت�ق��ال��ي رف �ض��ت ال�ت�س�ل�ي��م ل�ت�ل��ك ال �ق��وات
ال�تي تعتربها تابعة حل��زب اإلص�لاح  -اإلخ��وان
املسلمني.
وع��زز اإلنتقالي وج ��وده باملطار واستحدثت
قواته حواجز عسكرية يف حميطه ومديرية خور
مكسر مشالي ش��رق املدينة ،ال�تي كانت تتخذ
منها حكومة الرئيس اهل ��ارب عبد رب��ه منصور
هادي عاصمة مؤقته هلا منذ  5سنوات.
وأس� �ف ��رت امل ��واج��ه ��ات ال �ع �س �ك��ري��ة م ��ع ق ��وات
اجمللس االنتقالي اجلنوبي امل��دع��وم إمارتياً يف
آب/أغسطس املاضي عن ط��رد حكومة الرئيس
اهل ��ارب ه ��ادي وق��وات�ه��ا م��ن امل��دي�ن��ة ،ومل يتمكن
هادي من العودة إىل احملافظة إال باتفاق الرياض
الذي قضى بتأليف حكومة مناصفة بني الشمال
واجلنوب ودمج قوات اجمللس االنتقالي اجلنوبي
يف قوام القوات األمنية والعسكرية حلكومة هادي،
وحتى اليوم يتبادل الطرفان االتهامات باملماطلة
والتمنع عن تنفيذ بنود اتفاق الرياض.
كما ش ّنت طائرات التحالف السعودي سلسلة
غ� ��ارات ج��وي��ة على املنطقتني ،ودف �ع��ت ال�ق��وات
املتعددة للتحالف السعودي بتعزيزات عسكرية
إىل مديرية خ��ب والشعف الستعادة السيطرة
املواقع احلدودية معها شرق اليمن.
وش ��ن ال �ت �ح��ال��ف ال �س �ع��ودي خ�ل�ال األس �ب��وع
الفائت أكثر من  200غارة للطائرات احلربية
واملروحية على مناطق ال َي َت َمة واملهامشة والسليلة
يف ذات املديرية املرتامية األطراف مع حمافظات
مأرب وحضرموت وصعدة.
إىل ذل ��ك ،ش� ّن��ت ط��ائ��رات التحالف سلسلة
الظاهر احلدودية غربي
غارات جويّة على مديرية ِ
حمافظة صعدة مشال اليمن ،واستهدفت بغارتني
جويتني وادي جارة احلدودي جبيزان السعودية.
ويف حمافظة ا ُ
حل َديْدةّ ،
أكد مصدر عسكري
يف حكومة صنعاء ،رصد  155خرقاً التفاق وقف
إط�لاق النار من قبل ق��وات التحالف السعودي
خالل 24ساعة املاضية.

