
مفندة مزاعم توقيف سفينة ايرانية تحمل اسلحة لليمن..

طهران: الكذب وخطاب الكراهية مكونات 
سياسة واشنطن الخارجية

طهــران - كيهــان العربــي:- فنــد المتحــدث باســم وزارة 
مســؤولين  مزاعــم  الموســوي،  عبــاس  الســيد  الخارجيــة 
ايرانيــة محملــة باســلحة  اميــركان حــول توقيــف ســفينة 
وخطــاب  االتهامــات  والصــاق  الكــذب  أن  معتبــرا  لليمــن، 
الخارجيــة  للسياســة  االساســية  المكونــات  مــن  الكراهيــة 

الحاليــة. االدارة  فــي ظــل  االميركيــة ســيما 
أن  مبيّنــا  االتهامــات،  هــذه  صدقيــة  عــدم  موســوي،  واكــد 
الصعيــد  علــى  إنجــاز  أي  تحقيــق  عــدم  استشــعروا  االميركييــن 
الدولــي ومجلــس األمــن  الطالــة أمــد القيــود التســليحية علــى 
ايــران، لذلــك يحاولــون عبــر ســوق االتهامــات والكــذب خلــق ذرائــع 

الخبيثــة. اهدافهــم  ودفــع  القصــوى  الضغوطــات  الســتمرارية 
وأشــار الــى أن أميــركا والســعودية تفرضــان حصــارا خانقــا علــى اليمــن 
منــذ 5 ســنوات،  أدى لوفــاة اآلف االشــخاص بســبب الجــوع وســوء التغذيــة، 
مؤكــدا أن علــى النظاميــن تحمــل مســؤولية جرائمهمــا بحــق اليمــن بــدل 
ســوق االتهامــات الواهيــة، لمحاولتهمــا التملــص مــن المســؤولية والــرد ازاء 

هــذا الســلوك االجرامــي غيــر االنســاني.  
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مشيرين الى دور االستعمار البريطاني في إذكاء تلك الجريمة البشعة..

اليمنيون يحيون الذكرى المئوية لمجزرة تنومة الوحشية للنظام السعودي ضد الحجاج اليمنيين
* العدوان الغاشم يواصل خرق اتفاق هدنة الحديدة ويصدر توجيهاتها بتصفية الشيخ الحريزي في المهرة

سوريا: اغتيال سليماني 
جريمة إرهاب دولة

اكــد منــدوب ســوريا  انبــاء:-  نيويــورك – وكاالت 
لــدى األمــم المتحــدة حســام الديــن آال، أن اغتيــال قائــد 
قــوة القــدس فــي الحــرس الثــوري اإليرانــي الفريــق 
قاســم ســليماني بطائــرة أميركيــة جريمــة إرهــاب دولــة.

وأوضــح الســفير حســام الديــن، أن اســتخدام 
وتركيــا  الصهيونــي  والكيــان  المتحــدة  الواليــات 
علــى  تنفيــذ هجمــات  فــي  المســيرة  للطائــرات 
الــدول ناجــم عــن صمــت مجلــس األمــن وعجــزه.
فــي  اإلنســان  حقــوق  لمجلــس  جلســة  خــال  وأشــار 
جنيــف، الــى أن اغتيــال قائــد قــوة القــدس فــي الحــرس الثــوري 
اإليرانــي الفريــق قاســم ســليماني صاحــب الــدور المشــهود فــي 
مكافحــة اإلرهــاب بطائــرة أميركيــة مســيرة جريمــة إرهــاب دولــة 
تتجــاوز فــي خطورتهــا مجــرد توصيفهــا كعمليــة قتــل مســتهدف 

ــة تبريرهــا بذرائــع ال تســتند ألي أســاس قانونــي. أو محاول
واضــاف: أن التفســيرات التــي تســوقها هــذه الــدول 
لتبريــر جرائمهــا ســواء بذريعــة مكافحــة اإلرهــاب أو بذريعــة 
هرطقــات  هــي  المتحــدة  األمــم  ميثــاق  مــن   51 المــادة 
قانونيــة تتعــارض مــع مبــادئ احتــرام ســيادة الــدول وحظــر 
اســتخدام القــوة فــي العاقــات الدوليــة ويجــب الحــذر مــن 

ــة شــرعنتها. محاول

نقاوم، نزرع، نصنع وننتصر..
هكذا تكلم عزيز لبنان

*محمد صادق الحسيني
"الوعــد  ذكــرى  مــن  أيّــام  مســافة  علــى 
مــن  الســابع  وفــي  الجــرود،  وتحريــر  الصــادق" 
وســيّد  الوعــد  صــادق  أطــّل  تحديــدًا،  تمّــوز 
التحريــر ســماحة الســيد حســن نصــر اهلل ، فــي 
خطــاب يفتتــحُ معركــة التحــرّر االقتصــادي، والتــي 
تبــدأ مــن كّل بيــت وفــي كّل عائلــة، وتتظافــر 
إلــى منــع االنهيــار  "إنتاجياتهــا" لتوجــد ســبيًا 
المعيشــي واالقتصــادي الــذي يفتــك بنــا جميعًــا.

ــكام  ــا، كمــا كان ال ــكام حالمً ــدو ال ــد يب ق
عــن مقاومــة الصهاينــة واالنتصــار عليهــم حالمًا 
فــي بدايــات العمــل العســكريّ ضــد االحتــال.. 
لــذا تصــدّى لــه نفــس الذيــن قالــوا ذات حــرب 

إّن العيــن ال تقــاوم المخــرز، وآخــرون.
إذاً.  والصناعيــة  الزراعيــة  المقاومــة  بــدأت 
بصــدق  الموقنــون  أجــاب  وســنصنع"  "ســنزرع 
يحــاول  البعــض  كان  وفيمــا  األميــن..  وعــود 
تســخيف الفكــرة، كان الكثيــرون يتفاعلــون معهــا 
ويتبادلــون المعلومــات والخبــرات البســيطة التــي 
تمّكــن الجميــع مــن القيــام بالخطــوة األولــى نحــو 
أنّــه ليــس  إاّل  "االكتفــاء". األمــر ليــس ســهًا، 
مســتحيًا، بدليــل نجــاح الكثيــر مــن التجــارب 
الزراعيــة والصناعيــة البســيطة والحرفيــة ولــو على 
صعيــد فــردي. منــذ بدايــة األزمــة، وفقــدان العديــد 
لوظائفهــم، لوحــظ توجّــه النــاس نحــو الزراعــات 
حاجاتهــم،  لتأميــن  أولــى  كخطــوة  المنزليــة 
وبعدهــا شــهدنا بعــض المشــاريع "الزراعيــة" التــي 
اتخــذت نطاًقــا أوســع وبــدأت ببيــع المنتجــات 
وتســويقها، وهــي خطــوات مهمــا بــدت بســيطة إاّل 
أنّهــا تشــير إلــى إمكانيــة عاليــة لنجــاح المشــاريع 
الزراعيــة المنتجــة التــي تؤمــن حاجــة الســوق 

المحّلــي،

روسيا: تمديد الحظر التسليحي على إيران 
يقوض االتفاق النووي

موســكو - وكاالت انبــاء:- أكــد ســفير ومنــدوب روســيا الدائم 
فــي منظمــة األمــم المتحــدة "فاســيلي نيبينزيــا"، أن تمديــد حظــر 

توريــد األســلحة الــى ايــران يقــوض االتفــاق النووي.
وقــال "نيبينزيــا" فــي تصريــح أدلــى بــه لوكالــة 
علــى  المصادقــة  إن  لانبــاء:  الروســية  "تــاس" 
مثــل هــذا القــرار فــي مجلــس األمــن الدولــي مــن 
شــأنه تقويــض برنامــج العمــل المشــترك الشــامل 

ــووي(. ــاق الن )االتف

مؤكدا مواصلة دعم ايران للشعب الفلسطيني..

قاليباف: اميركا خلقت عراقيل للعديد من الدول 
في مكافحة جائحة كورونا

مؤكدة أن اميركا المتهم االول في اغلب جرائم االغتيال بواسطة الطائرات المسيرة..

كاالمار: جريمة اغتيال سليماني خرق فاضح وتهديد لالمن والسلم الدوليين

مشيرًا الى مساعي تل ابيب لجر اميركا لحرب مع ايران..

مسؤول أميركي سابق: أداء أوروبا بشأن االتفاق 
النووي مخّيب لآلمال

ــر األمــن القومــي فــي مكتــب التخطيــط  ــان هيبــل" المســاعد االســبق لمدي ــال "فرانــك ف ــاء:- ق واشــنطن - وكاالت انب
والعلــم بالبيــت األبيــض، إن أداء بريطانيــا وألمانيــا وفرنســا كان مخيّبــا لآلمــال، أمــام أحاديــة إدارة ترامــب وانتهاكهــا للقانــون.
وحــول عــدم التــزام الــدول األوروبيــة الثــاث الموقعــة علــى االتفــاق النــووي، قــال "هيبــل": آمــل أن نشــاهد مقاومــة 
هــذه الــدول امــام اميــركا التــي تحــاول فــي هــذه المرحلــة، تفعيــل آليــة الزنــاد فــي مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة.

ووصــف حــادث نطنــز بأنــه عمــل اســتفزازي ضــد طهــران وقــال: ال أعتقــد أن إســرائيل تلعــب دورا بنــاء 
وهنــاك أســباب وجيهــة لتوجيــه أصابــع االتهــام إليهــا، أن "إســرائيل" لديهــا خطــة كبيــرة، وهــي جــر الواليــات 

المتحــدة إلــى مواجهــة عســكرية مــع إيــران.

باقري يشدد على مواصلة تعزيز العالقات بين البلدين الصديقين في مختلف المجاالت..

األسد: اتفاقيتنا العسكرية مع ايران تجسد مستوى عالقتنا الستراتيجية وتعاوننا لمكافحة االرهاب
االتفاقية نتيجة لسنوات من العمل المشترك والتعاون لمواجهة الحرب األرهابية على سوريا، والسياسات العدوانية التي تستهدف دمشق وطهران

ايران وسوريا 
واستراتيجية القوة

الشيخ النابلسي يدعو المخلصين في لبنان 
لمنع الغطرسة االميركية

نازيون جدد يأمرون أتباعهم بنشر 
كورونا بين المسلمين

وزير االستخبارات االسرائيلي: السعودية 
واإلمارات مهتمتان بالتعاون معنا

رويترز: الطيران االماراتي يسرح المزيد 
من الطيارين وأطقم الخدمات

حماس:المقاومة الشاملة هي الخيار القادر على مواجهة 
االحتالل ومخططاته في الضم والتوسع

الفياض: تحرير الموصل تحقق بفضل فتوى 
المرجعية وتالحم قواتنا االمنية

مجلس األمن يصوت ضد مشروع قرار روسي حول إيصال 
المساعدات اإلنسانية إلى سوريا

الفروف: مخاطر المواجهة النووية تزداد وأميركا ترفض 
االعتراف باألمن اإلستراتيجي
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وزير الصناعة بالوكالة: ميناء جابهار سيتحول 
الى ثالث أكبر مركز تجاري في البالد

* اغتيال قائد فيلق القدس عبارة عن استهداف مسؤول حكومي كبير 
في دولة ذات سيادة وتمثل انتهاكا للقانون الدولي

* خطوة واشنطن بإغتيال الفريق سليماني بالطائرات المسيرة 
تطور خطير، ويجب أن نضع حدًا لهذه اإلغتياالت

المقــررة  اكــدت  العربــي:-  كيهــان  طهــران – 
االمميــة »اغنيــس كاالمــار« اثنــاء تقديــم تقريرهــا 
امــام  ســليماني  قاســم  الشــهيد  اغتيــال  حــول 
ــي  ــه ف ــي سويســرا ان ــوق االنســان ف ــس حق مجل
عمليــة اغتيــال ســليماني جــرى اســتهداف مســؤول 

حكومــي كبيــر فــي دولــة ذات ســيادة .
وشــددت »كاالمــار »علــى ان توســيع نطــاق 
والســلم  باالمــن  يضــر  االرهــاب  علــى  الحــرب 
وغيــر  الجامــح  االنتشــار  ان  مضيفــة:  الدولييــن. 
المنظــم للطائــرات دون طيــار يشــكل خطــرًا وال 

ســيما بعــد وصولــه لارهابييــن فــي العــراق .
ــال  ــة اغتي ــان عملي ــة، ب ــررة األممي واكــدت المق
إطــار  فــي  لهــا  مثيــل  يحــدث  لــم  ســليماني 
النزاعــات المســلحة، وقالــت: علــى مجلــس األمــن 
الســعي الــى تطويــر المعاييــر بشــأن اســتخدام 
بعــض األســلحة، الن انتشــار الطائــرات المســيّرة 
هــو أمــر خطيــر بالنســبة لألمــن الدولــي وســنصبح 

ــا . ــم ضبطه ــم يت ــا اذا ل ــا جميع ضحاياه
وحــذرت المحققــة االمميــة مــن تبعــات جريمــة 
المهنــدس  والفريــق  الجنــرال ســليماني  اغتيــال 
كونهــا خــرق فاضــح يترتــب عليــه تهديــد االمــن 

والســلم الدولييــن الســيما وان الواليــات المتحــدة 
هــي المتهــم االول فــي اغلــب جرائــم االغتيــال 

بواســطة الطائــرات المســيرة 

كيهــان العربــي - خــاص:- أقــام اليمنيــون نــدوة علميــة بعنــوان »مجــزرة 
تنومــة ومائــة عــام مــن العــدوان الســعودي علــى اليمــن وعلــى حجــاج بيــت 

اهلل الحــرام«، نظمهــا مركــز الدراســات السياســية واإلســتراتيجية اليمنــي.
وأقيمــت النــدوة بحضــور وزيــر الخدمــة المدنيــة والتأمينــات إدريــس الشــرجبي وعضــوا مجلــس 
الشــورى الدكتــور حــزام األســد ومصلــح أبــو شــعر، أعتبــر الدكتــور حمــود األهنومــي عــن مركــز 
الدراســات السياســية واالســتراتيجية اليمنــي، الذكــرى المئويــة لمجــزرة تنومــة محطــة يســتلهم أبنــاء 
اليمــن منهــا الــدروس لمعرفــة مــا يكنــه النظــام الســعودي مــن حقــد عليهــم، مــا يتطلــب تعزيــز التاحــم 

واالصطفــاف لمواجهــة العــدوان الــذي يرتكــب أبشــع الجرائــم بحــق اليمــن أرضــًا وإنســانًا.
وقدّمــت خــال النــدوة خمســة أوراق عمــل، تناولــت الورقــة األولــى المقدمــة مــن رئيــس 
جامعــة البيضــاء الدكتــور أحمــد العرامــي أســباب مذبحــة » تنومــه وســدوان«. اشــار فيهــا علــى 
دور بريطانيــا فــي مجــزرة تنومــة والتــي عمــدّت علــى إذكائهــا فــي مســتهل صياغتهــا لخطــط 
تشــكيل الوطــن العربــي، بمــا فــي ذلــك الجزيــرة العربيــة علــى أســاس سياســة التقســيم إثــر 
التحــوالت التــي شــهدها الربــع األول مــن القــرن العشــرين وسلســلة األحــداث والمتغيــرات، منهــا 

إنهــاء الحكــم العثمانــي ووعــد بلفــور الحتــال فلســطين.

طهــران - كيهــان العربــي:- اكــد رئيــس مجلــس 
أن  قاليبــاف،  باقــر  محمــد  االســامي  الشــورى 
عراقيــل  خلــق  فــي  تســببت  االميركيــة  االجــراءات 
للعديــد مــن الــدول فــي مكافحــة جائحــة كورونــا.

وأشــار قاليبــاف فــي كلمــة لــه فــي أول جلســة عبــر 

التحــاد  االفتراضــي  الفضــاء 
البرلمانــات اآلســيوية،  الــى 
ــى ممارســة  ــركا عل اصــرار امي
علــى  القصــوى  الضغــوط 
االســامية  الجمهوريــة 
الــدول  وبعــض  ايــران  فــي 
ــم  ــوات األم ــم دع ــرى رغ االخ
المتحــدة والمنظمــات الدوليــة 
لرفــع الحظــر أو علــى األقــل 

الوبــاء. تخفيفــه فــي ظــل 
وأدان، السياســة التوســعية 
اجــزاء  بضــم  الجديــدة  ومخططاتــه  الصهيونــي  للكيــان 
ــدا أن هــذه  ــه، مؤك ــى كيان ــة ال ــة المحتل ــة الغربي ــن الضف م
ــة،  ــرارات الدولي ــن والق ــع كل القواني ــارض م ــراءات تتع االج
ــى الحقــوق المشــروعة للشــعب  ــدا عل ــا جدي وتمثــل عدوان

الفلســطيني.

طهــران - كيهــان العربــي:- قــال الرئيــس الســوري الدكتــور بشــار األســد، 
ان االتفاقيــة العســكرية بيــن الجمهوريــة االســامية فــي ايــران وســوريا تجســد 

مســتوى عاقتهمــا االســتراتيجية وتعكــس تعاونهمــا لمكافحــة االرهــاب.
ــة األركان العامــة للقــوات  واعــرب الرئيــس األســد خــال اســتقباله رئيــس هيئ
ــج  ــه، عــن ارتياحــه لنتائ ــق ل ــد المراف ــري والوف ــواء محمــد باق ــة الل المســلحة االيراني
اجتماعــات الجانبيــن الســوري وااليرانــي وتوقيــع اتفاقيــة التعــاون العســكري والتقنــي 
ــن  ــع بي ــي تجم ــات االســتراتيجية الت ــي تجســد مســتوى العاق ــن والت ــن البلدي بي
ــل  ــن العم ــنوات م ــة لس ــي كنتيج ــران، وتأت ــي اي ــامية ف ــة االس ــوريا والجمهوري س
المشــترك والتعــاون لمواجهــة الحــرب األرهابيــة علــى ســوريا، والسياســات العدوانيــة 

البقية على الصفحة7التــي تســتهدف دمشــق وطهــران.
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