
نفــوق احيائهــا البحريــة.
اإلدارة  حملــة  إن  تويتــر:  علــى  تغريــدة  فــي  الحوثــي  محمــد  وقــال 
ــر  ــدم تغيي ــد ع ــة تؤك ــة مركب ــة، وجريم ــة ضــد المســاعدات عدواني األميركي
اليمنــي  الشــعب  تقتــل  فأميــركا  اليمنيــة،  الجمهوريــة  تجــاه  سياســتها 

وحصارهــا. بســاحها 
واعتبــر أن اإلدارة األميركيــة تعصــف بجهــود إحــال الســام فــي اليمــن، 
ــم  ــوث واالم ــود المبع ــركا تجــاه اليمــن تضــع كل جه ــا: إن سياســة أمي قائ
المتحــدة فــي مهــب العواصــف المتقلبــة لترامــب وبومبيــو، كمــا هــو حــال كل 

الملفــات الشــائكة لــإدارة األميركيــة مــع غيرهــا.
وفــي ســياق متصــل حمــل عضــو المجلــس السياســي محمــد الحوثــي 
العــدوان وأميــركا مســؤولية تلويــث ميــاه اليمــن االقليميــة، وقــال: إن مــا يحــدث 
فــي ســواحل المحافظــات الجنوبيــة اليمنيــة المحتلــة مــن نفــوق اســماك نتيجــة 

وجــود آثــار كيماويــة وبيولوجيــة فــي الميــاه.

مجلس خبراء القيادة يدين المجازر المرتكبة 
بحق المسلمين في الهند

ــة ضــد  ــادة المجــازر المرتكب ــراء القي ــس خب ــم:- أدان مجل طهران-العال
ــوف  ــدي والوق ــى التص ــة ال ــة الهندي ــا الحكوم ــد، داعي ــي الهن ــلمين ف المس
ــن  ــدوس الذي ــن الهن ــا بعــض المتطرفي ــي يؤججه ــة الت ــران التفرق ــام ني ام

ــات االســتعمارية. ــن الحكوم ــف بايحــاء م ــال العن ــون اعم يرتكب
وجــاء فــي بيــان صــادر عــن مجلــس خبــراء القيــادة، ان االخبــار الفظيعــة 
ــة  ــى عــن االوضــاع الدموي ــا بحدهــا االدن ــم بثه ــي يت ــة الت والصــور المفجع
للمســلمين المظلوميــن الهنــود، مؤلمــة جــدا وتعصــر قلــب كل انســان حــر.
واضــاف، ان االكثــر ايامــا ان هــذه الفظائــع التــي وقــع مثلهــا ســابقا 
ايضــا تجــري بصــورة اشــد اثــر الزيــارة التــي قــام بهــا الرئيــس االميركــي 
ــاء  ــل ادعي ــن قب ــي م ــم االعام ــل التعتي ــي ظ ــد وف ــذا البل ــرم له المج

حقــوق االنســان.
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شؤون دولية معتبرا أن اإلدارة األميركية تعصف بجهود إحالل السالم في اليمن..

محمد علي الحوثي يدين “عدائية واشنطن” وتلويثها مياه اليمن االقليمية
معارض سعودي: ابن سلمان أضعف من 

أن يدير مؤسسة صغيرة!

البنتاغون: المصابون بكورونا بين العسكريين 
األميركيين أكثر مما نعرف

اعتــرف  انبــاء:-  وكاالت  واشــنطن- 
البنتاغــون، يــوم الثاثــاء، بــأن العــدد الرســمي 
للجنــود األمريكييــن واألفــراد المرتبطيــن بهــم 
الذيــن أصيبــوا بالفيــروس التاجــي يحتمــل أن 

يكــون أكبــر مــن العــدد اإلجمالــي الفعلــي.
وأثبــت اختبــار جنــدي ثــانٍ فــي الواليــات 

المتحــدة أنــه مصــاب بالفيــروس.
وقــال الجنــرال بــول فريدريــش مــن ســاح 

الجــو األميركــي فــي مؤتمــر صحفــي فــي

باحثونا ينتجون انابيب نانوية تساعد 
في عالج السرطان

طهران-ارنــا:- تمكــن الباحثــون فــي جامعــة العلــم والصناعــة االيرانيــة مــن صناعــة النمــوذج المخبــري 
االمــراض  عــاج  فــي  تســاعد  نانويــة  النابيــب 

الســرطانية.
وافــادت المعاونيــة العلميــة والتقنيــة التابعــة 
فــي  الباحثــون  انــه تمكــن  الجمهــوري  لرئاســة 
النمــوذج  مــن صناعــة  والصناعــة  العلــم  جامعــة 
عــاج  فــي  تســاعد  نانويــة  النابيــب  المخبــري 
االدويــة  حقــن  طريــق  عــن  الســرطان  امــراض 

المصابــة. االليــاف  فــوق  وبدقــة عاليــة 
وقــال منفــذ المشــروع البحثــي فــي جامعــة 

والصناعــة  العلــم 

رئيس السلطة القضائية يؤكد على متابعة 
ملف اغتيال القائد سليماني

ظريف: فقدنا في اقل من 3 اشهر 
اسطورتين للمقاومة

طهران-العالــم:- صــرح وزيــر الخارجيــة محمــد جــواد ظريــف باننــا فقدنــا فــي غضــون اقــل مــن 3 اشــهر 
ــدور  ــى ال ــا ال ــد حســين شــيخ االســام، الفت اســطورتين للمقاومــة همــا الشــهيد قاســم ســليماني والفقي

البــارز لشــيخ االســام فــي بلــورة المقاومــة بالمنطقــة.
وخــال مراســم تابيــن افتراضيــة اقيمــت للدبلوماســي الســابق الفقيــد حســين شــيخ االســامي، 
تحــدث ظريــف عــن خصــال الفقيــد واخاصــه وحماســه وتفانيــه مــن اجــل الثــورة االســامية منــذ شــبابه.
واشــار ظريــف الــى الزمالــة التــي كانــت بينهمــا خــال فتــرة الدراســة الجامعيــة فــي اميــركا قبــل انتصــار 

الثــورة االســامية ، الفتــا الــى انــه )ظريــف(كان يرغــب بالدراســة

منتقدًا نهج الوكالة الدولية السلبي تجاه ايران..

موسوي: طهران غير معنية باالجابة على كل ادعاء ال اساس له تطرحه الوكالة الذرية
*متى ما اتخذ االوروبيون خطوات عملية ،ستعود ايران الى التزاماتها السابقة

ولعل االب واالبن 
يرحالن معا!

يحيى غدار: دوما وقفت السعودية إلى 
جانب الكيان الغاصب

التايمز: انتحار 14 جنديا بريطانيا 
خالل شهرين

ذا تايمز: السعودية ستندم على حرب 
أسعار النفط طويلة األمد

ميركل: 70 % من األلمان عرضة 
لإلصابة بفيروس »كورونا«

»الفتح«: واشنطن تستفز فصائل المقاومة بتسويف إخراج 
قواتها وإرسالها منظومات دفاع جوي للعراق..

شهيد وإصابات بين الفلسطينيين خالل مواجهات 
مع جيش الحتالل الصهيوني جنوب نابلس

الجيش السوري يعثر على ورش لتصنيع السالح ومواد 
كيميائية من مخلفات اإلرهابيين في ريف حلب

بوتين: الواليات المتحدة ال تتمتع بحقوق 
خاصة وحصرية في العالم

العدد )10369( السنة االربعون ، الخميس 17 رجب ، 1441 هـ ق 22 اسفند 1398 هـ ش، 12 آذار 2020م على الصفحة الثانية

طالب إيرانيون يطالبون بوقف الممارسات 
العنصرية بحق المسلمين في الهند

* كورونا ترك اثاره على اسلوب الحياة واالقتصاد و على السفر 
وحركة المجتمع فالبد من التعامل بجد مع هذا الموضوع

*ينبغي قطع سلسلة انتشار الفيروس، والتقليل من الحركة 
والتردد الى ادنى حد سواء داخل المحافظات أو بين المدن

طهــران- ارنــا:- أكــد رئيــس الجمهوريــة حســن 
مســتنفرة  الدولــة  أجهــزة  جميــع  أن  روحانــي، 
الــى  داعيــا  كورونــا  فيــروس  انتشــار  لمواجهــة 
الفيــروس،  انتشــار  قطــع سلســلة  علــى  العمــل 
الــى ادنــى حــد  والتقليــل مــن الحركــة والتــردد 

المــدن. بيــن  أو  المحافظــات  داخــل  ســواء 
ولــدى ترؤســه اجتمــاع مجلــس الــوزراء امــس 
، إن شــعبنا وتزامنــا مــع  قــال روحانــي  االربعــاء 
األيــام االخيــرة مــن الســنة االيرانيــة يواجــه مشــاكل 
الــدول  ومعظــم  ايــران  لهــا  تشــهد  لــم  جديــدة 

االخــرى خــال العقــود االخيــرة.
واضــاف ان فيــروس كورونــا تــرك اثــاره علــى 
ــر مــن المهــن كمــا  ــاة واالقتصــاد والكثي اســلوب الحي
اثــر بشــكل كبيــر علــى الســفر وحركــة المجتمــع ، 
وبالتالــي البــد مــن التعامــل بجــد مــع هــذا الموضــوع.

ــار  ــلة انتش ــات سلس ــع حلق ــة قط ــول كيفي وح
كورونــا أكــد الرئيــس روحانــي دور المواطنيــن فــي 

*مسؤول سعودي يفضح بالده ويعترف 
بمجازرها ضد مدنيي اليمن

* اعالن الكفاح المسلح ضد اإلحتالل 
السعودي في شرق اليمن

صنعــاء- وكاالت انبــاء:- أدان عضــو المجلــس السياســي األعلــى فــي 
اليمــن محمــد علــي الحوثــي، السياســة األميركيــة العدائيــة تجــاه اليمــن، و 
تجميــد مســاعدات االغاثــة »جريمــة مركبــة محمــا دول التحالــف والواليــات 
المتحــدة األميركيــة مســؤولية تلويــث ميــاه اليمــن االقليميــة والتســبب فــي 

كشــف  انبــاء:-  وكاالت  الريــاض- 
باســم  ســعودي  معــارض  حســاب 

»مستشــار األميــر محمــد بــن نايــف«، 
بــن  »محمــد  األميــر  مــع  تحــدث  أنــه 
نايف«عــن امكانيــة صعــود محمــد بــن 
ــد  ــه كان يعتق ــى الحكــم، اال أن ســلمان ال
أن إبــن ســلمان أضعــف مــن أن يديــر 

صغيــرة! مؤسســة 
األميــر  »مستشــار  حســاب  وكتــب 
صفحتــه  علــى  نايــف«  بــن  محمــد 
فيهــا  التقيــت  مــرة  آخــر  بتويتر:«فــي 
ــن  ــا ع ــف تحدثن ــن ناي ــد ب ــر محم باألمي
وإمكانيــة  ســلمان  بــن  صعــود  إمكانيــة 
ــن  ــر أن ب ــم، كان رأي األمي تســنمه الحك
ــة  ــر مؤسس ــن أن يدي ــف م ــلمان أضع س
تلــك  فــي  أحــد،  دعمــه  إذا  إال  صغيــرة، 
المريبــة  العاقــة  مامــح  كانــت  الفتــرة 
بيــن بــن ســلمان وبــن زايــد وكوشــنر 

معالمهــا.« ترتســم  بــدأت 

طهران-العالــم:- قــال رئيــس الســلطة القضائيــة 
آيــة اهلل ابراهيــم رئيســي فــي جلســة خاصــة لمتابعة 
ملــف اغتيــال الشــهيد ســليماني ان متابعــة ملــف 
اغتيــال الشــهيد ســليماني باعتبــاره رمــز الدفــاع عــن 
المظلوميــن هــي مســألة تخــص هويتنــا الوطنيــة 

والثوريــة.
وفــي اطــار متابعــات الســلطة القضائيــة لرفــع 
ــال  ــة اغتي ــي جريم ــة مرتكب ــة وماحق ــوى قضائي دع
الشــهيد الفريــق قاســم ســليماني محاكمــة مرتكبــي 
البلــد  هــذا  وجيــش  االميركيــة  االدارة  وساســة 
خاصــة  جلســة  عقــدت  المنطقــة  فــي  وعمائهــم 
ــف  ــة اإلجــراءات المتخــذة لمتابعــة هــذا المل لمراجع
برعايــة رئيــس الســلطة القضائيــة وحضــور مندوبيــن 
عــن وزارة الخارجيــة ووزارة االمــن وحــرس الثــورة 
االســامية ولجنــة حقــوق االنســان وادعــاء طهــران .

واشــار آيــة اهلل رئيســي إلــى شــخصية الحــاج 
قاســم ســليماني ومدرســته الفكريــة التــي تقــوم 
علــى القيــم اإلســامية والثوريــة وقــال ان هــذا الفعــل 
وعســكرية  وسياســية  دوليــة  أبعــاد  لــه  اإلرهابــي 
مــن  واحــد  ولــكل   ، مختلفــة  وقضائيــة  وقانونيــة 
هــذه االبعــاد متصــد خــاص ، ولكــن األمــر متــروك 

للنظــر  القضائيــة  للســلطة 
القانونيــة  جوانبهــا  فــي 

والقضائيــة.
ولفــت رئيــس الســلطة 
اإلجــراءات  إلــى  القضائيــة 
المتخــذة فــي توثيــق وجمــع 
والســرية  العامــة  الوثائــق 
باعتبارهــا  الجريمــة  لهــذه 
إلحاحًــا مــن  أكثــر  خطــوة 
ــال  ــف اغتي ــة مل ــل متابع اج
الشــهيد ســليماني قانونيــا مؤكــدا انــه مــن الضــروري 
ان تعمــل جميــع اللجــان واالجهــزة المعنيــة علــى 
ــب  ــى وجــه الســرعة حســب طل ــق عل ــال الوثائ اكم
القضــاة الخاصيــن المعنييــن فــي القضيــة مــن اجــل 

جمــع وتقديــم الوثائــق الازمــة.

معتبــرا  المجــال  هــذا 
التوجيهــات  ان تطبيــق 
بتفاصيلهــا  الصحيــة 
الســفر  عــن  واالمتنــاع 
يســاهمان بشــكل فاعــل 
سلســلة  تفتيــت  فــي 

المــرض. هــذا 
روحانــي  واضــاف 
االقتراحــات الداعيــة الــى 
الغــاء عطلــة عيــد النوروز 
والســنة االيرانيــة الجديــدة وتأجيلهــا الــى مابعــد 
القضــاء علــى كورونــا، معتبــرا ان هــذه المناســبة 
وبالتالــي  المواطنيــن  وتقاليــد  بعــادات  مرتبطــة 
اليمكــن الغاؤهــا بــل المطلــوب هــو ان تــدار وتجــري 

ــة  ــات واالحتياطــات الازم ــي التوجيه بشــكل يراع
للحيلولــة دون انتشــار هــذا الفيــروس.

وفــي هــذا االطــار نصــح روحانــي المواطنيــن 
االضرحــة  الــى  التوجــه  وعــدم  الســفر  بعــدم 
بُعــد  عــن  االئمــة  بزيــارة  واالكتفــاء  المقدســة 
العائليــة  اللقــاءات  مــن  امكــن  مهمــا  والتقليــل 
االتصــال  واجهــزة  االفتراضــي  العالــم  واســتخدام 

العيــد. تحايــا  وتبــادل  للتواصــل 
كمــا اشــاد روحانــي باســهام القــوات المســلحة 
أن  وقــال:  فيــروس كورونــا  فــي حملــة مكافحــة 
الجيــش  فــي  صنوفهــا  بــكل  المســلحة  قواتنــا 
وحــرس الثــورة وقــوات التعبئــة تســاهم بشــكل 
هــذا  علــى  للقضــاء  الهادفــة  الجهــود  فــي  فاعــل 

الفيــروس.

*ما حدث في إدلب مدعاة قلق و من حق سوريا 
فرض سيادتها الوطنية على كل اراضيها

*اميركا اغلقت طريق تبادل الغذاء والدواء 
اليران لكنها تنكر ذلك بوقاحة

*تشكيل حكومة شاملة هو السبيل الوحيد لتحقيق 
االمن واالستقرار في افغانستان

طهران-فــارس:- اكــد المتحــدث باســم الخارجيــة عبــاس موســوي انــه 
ليــس مــن المفتــرض ان تجيــب ايــران علــى كل ادعــاء وســؤال ال اســاس لــه 

ــة. ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي تطرحــه الوكال
جــاء ذلــك خــال مؤتمــر صحفــي عقــده موســوي امــس االربعــاء عــن طريــق 

الدائــرة التلفزيونيــة المغلقــة )فيديــو كونفرانس(.
وفــي االشــارة الــى فيــروس كورونــا اكــد المتحــدث ضــرورة االخــذ بجديــة 
الخطــر الــذي يشــكله الفيــروس مــن خــال التــزام التعليمــات الصحيــة الفرديــة 
والجماعيــة وقــال، نحــن شــعب نتمتــع بــروح معنويــة عاليــة بحيــث نصنــع 
الفكاهــة حتــى عنــد المصائــب والبايــا ولكــن ال ينبغــي ان نســتهين بالمشــكلة 

والتهديــد.
واضــاف، نحــن جميعــا ركاب ســفينة واحــدة، مائــة وعــدد مــن الــدول )فــي 
ــا( ، وال يحــق الحــد ان  ــدول التــي تفشــى فيهــا فيــروس كورون ــى ال االشــارة ال

ــران وانحــاء  ــع فــي اي ــى الجمي ــه ويتوجــب عل يثقــب هــذه الســفينة فــي مكان
العالــم ان ياخــذوا هــذا الموضــوع بجديــة، اذ ان فيــروس كورونــا هــو كفيــروس 
االرهــاب بحاجــة الــى تضافــر جهــود جميــع الــدول وينبغــي علينــا ان نضــع 

ــا بايــدي البعــض للعبــور مــن هــذه الظــروف. ايدين
وفــي الــرد علــى مزاعــم الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة التــي تدعــي امتنــاع 
ايــران عــن الســماح بتفتيــش مكانيــن قــال، ان هــذه مســالة تقنيــة وقانونيــة، 
ومــا زعمــوه لــم يكــن موقعــا )نوويــا(، اذ ان الموقــع لــه تعريفــه الخــاص، ونحــن 
ــة وليــس مــن المفتــرض ان تطــرح  ــة مــع الوكال ــواع التعــاون تقني ــر ان ــا اكث لن
الوكالــة الذريــة اي ادعــاء وســؤال ال اســاس لــه ومــن ثــم تجيــب ايــران عليــه.    
واضــاف، ان اطــار تعاوننــا مــع الوكالــة محــدد، اال انــه علــى الوكالــة ان تاخــذ 
ــام  ــه اي نظ ــارغ يطرح ــاء ف ــا ، وان اي ادع ــمعتها ومصداقيته ــار س ــر االعتب بنظ

وفــرد ال ينبغــي ان يكــون اساســا

جميع اجهزة الدولة مستنفرة لمكافحة كورونا..

الرئيس روحاني: قواتنا المسلحة بكل صنوفها في الجيش والحرس والتعبئة تساهم بشكل فاعل للقضاء على كورونا
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