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السفير الروسي في لبنان ينتقد القرار 
األميركي ضد »حزب الله«

ــان ألكســندر  ــي لبن ــد الســفير الروســي ف انتق
لنــزع  األخيــرة  األمريكيــة  »القــرارات  زاســبكين 
ســاح »حــزب اهلل« مــن خــال العقوبــات التــي 
تفرضهــا، األمــر الــذي يؤثــر علــى البلــد، مشــددا 
علــى أنهــا ستفشــل فــي ذلــك ولــن تنجــح فــي نــزع 

ــم«. ــذا وه ــًا »ه ــاح، قائ الس
قنــاة  مــع  حديــث  فــي  زاســبكين،  لفــت  و 
مــع  التــوازن  معادلــة  أهميــة  إلــى  »المياديــن«، 
»إســرائيل«، مؤكــدًا أن »األمريكييــن يريــدون ربطــه 
بالســاح وهــذا الربــط لــن يــؤدي إلــى نتائــج، وفيــه 
احتمــال للمخاطــر األمنيــة، وأن هــذا الشــعار يهــدف 

الســتفزاز حــزب اهلل وخلــق مشــاكل داخليــة«.
وعــن الحــرب بيــن »إســرائيل« و«حــزب اهلل«، 
قــال: »ليــس هنــاك احتمــال كبيــر للحــرب. هنــاك 
تــوازن وكل طــرف يعــرف أن هنــاك خســائر كبيــرة 
لــكل مــن الطرفيــن، واآلن األولويــات فــي المنطقــة 
هــي إليجــاد الحلــول للنزاعــات فــي ســوريا وليبيــا 

واليمــن وأيضــًا مراقبــة األوضــاع فــي لبنــان«.

التي ركز عليها قائد الثورة االسالمية..

قاليباف: االصالحات االقتصادية 
أولوية لعمل المجلس

طهران-فــارس:- عــدّ رئيــس مجلس الشــورى 
االصاحــات  قاليبــاف  باقــر  محمــد  االســامي 
ــة  ــورة بمثاب ــد الث ــا قائ ــز عليه ــي رّك ــة الت االقتصادي

ــان. ــاطات البرلم ــي نش ــة ف أولوي
قاليبــاف  حســاب  علــى  تغريــدة  فــي  وورد 
الشــخصي فــي موقــع تويتــر،  إن الشــؤون ذات 
االقتصاديــة  االساســية  واالصاحــات  االولويــة 
ــرة  ــه االخي ــورة فــي كلمت ــد الث ــا قائ التــي أكــد عليه
ــاطات  ــورا لنش ــكل مح ــي ان تش ــرى ينبغ ــرة اخ م
والرقابيــة  التشــريعية  المجــاالت  فــي  البرلمــان 

والتنفيذيــة.
ــه فــي المجلــس  ــه ســيتابع مــع زمائ وأكــد ان
والخبــراء وخــال اجتمــاع رؤســاء الســلطات الثــاث 

هــذه االولويــات.

التجمعات مازالت محظورة..

الرئيس روحاني: 10 محافظات عبرت الذروة من تفشي فيروس كورونا

ذوالنور: على الحكومة تحذير مجلس االمن من مخاطر 
تمديد الحظر التسليحي

حزب االقتدار االفغاني: ايران تلعب دوًرا مهًما 
في اقرار السالم بافغانستان

مناورات حرس الثورة االسالمية تجبر الجنود 
االميركان االحتماء في المالجئ

الصحة: تسجيل 2548 إصابة جديدة 
بكورونا في 24 ساعة

محافل صهيونية: الوثيقة الستراتيجية االيرانية- الصينية ناقوس خطر السرائيل

ايران تتراس المجلس التنفيذي للبرنامج 
األممي للمستوطنات البشرية

طهران-فــارس:- نجحــت الجمهوريــة اإلســامية في 
ايــران علــى الرغــم مــن محــاوالت اميــركا وضــع العراقيــل ، 
فــي تــراس المجلــس التنفيــذي لبرنامــج األمــم المتحــدة 

للمســتوطنات البشــرية لمــدة عــام واحــد.
وفــي ســياق الجهــود األمريكيــة لعرقلــة أنشــطة 
ــة  ــات الدولي ــي المؤسس ــامية ف ــة اإلس الجمهوري
تــراس  فــي  اإلســامية  الجمهوريــة  نجحــت   ،
المتحــدة  األمــم  لبرنامــج  التنفيــذي  المجلــس 

.2021-2020 للفتــرة  البشــرية  للمســتوطنات 
وفــي خضــم التوتــرات واالختافــات بيــن الواليــات 
المتحــدة والجمهوريــة اإلســامية ، اســتخدمت الواليــات 
االنتخابيــة  العمليــة  لتعطيــل  سياســية  ذرائــع  المتحــدة 
للمجلــس التنفيــذي لبرنامــج االمــم المتحدة للمســتوطنات 

البشــرية ، 

المجر تبدي استعدادها لتطوير 
التعاون الثنائي مع ايران

البرلمــان  رئيــس  طهران-فارس:-اعــرب 
المجــري كوفيــر الســلو، فــي برقيــة تهنئــة لمناســبة 
انتخــاب محمــد باقــر قاليبــاف رئيســا لمجلــس 
الشــورى االســامي، عــن اســتعداد بــاده لتطويــر 

التعــاون الثقافــي والعلمــي مــع ايــران.
برقيــة  فــي  المجــري  البرلمــان  رئيــس  واعــرب 
التهنئــة عــن تبريكاتــه الصادقــة والمخلصــة بانتخــاب 

االســامي. الشــورى  لمجلــس  رئيســا  قاليبــاف 
وقــال كوفيــر الســلو: أنــا واثــق مــن أنــه مــن 
خــال االعتمــاد علــى الصداقــة بيــن الشــعبين، 
بامكاننــا تعزيــز تعاوننــا المثمــر المتبــادل، وهــو 
متجــذر فــي ارادتنــا واحترامنــا لبعضنــا البعــض، 
وتعزيــز وتطويــر العاقــات الثقافيــة والتعليميــة 

والعلميــة بيــن البلديــن.

وزارة االمن تفكك عصابة دولية لتهريب المخدرات

نائب مسيحي: االقليات الدينية في ايران 
تحظى بحرية كاملة

ــران تحظــى  ــي اي ــة ف ــات الديني ــان االقلي ــب المســيحي آرا شــاهورديان ب ــد النائ ــارس:- اك طهران-ف
ــم. ــي العال ــوق االنســان ف ــه المتشــدقون بحق ــا يدعي ــى العكــس مم ــة عل ــة كامل بحري

وقــال النائــب فــي مجلــس الشــورى االســامي عــن المســيحيين االرمــن القاطنيــن فــي شــمال البــاد 
شــاهورديان انــه خافــا لاجــواء المثــارة مــن قبــل االدعيــاء الكاذبيــن لحقــوق االنســان فــان االقليــات الدينيــة 

فــي ايــران تعيــش بحريــة كاملــة مــن دون قيــود.
واضــاف: حتــى لــو افترضنــا وجــود مشــكلة اقتصاديــة فــي البــاد فهــي للجميــع وليســت مقتصــرة علــى 

مجموعــة معينــة وان االقليــات الدينيــة تتمتــع بالحقــوق االجتماعيــة واالقتصاديــة كســائر المواطنيــن.
وقــال شــاهورديان، ان االدعيــاء الكاذبيــن لحقــوق االنســان فــي العالــم يســعون عبــر الوســائل االعاميــة 

التــي تحــت تصرفهــم لقلــب الحقائــق ويطرحــون آراء مناقضــة للواقــع حــول االقليــات فــي ايــران.
واضــاف، ان االقليــات الدينيــة فــي ايــران فضــا عــن تمتعهــا بجميــع الحقــوق االجتماعيــة واالقتصاديــة 

فــي البــاد تتمتــع بكامــل الحريــة فــي اداء مراســمها الدينيــة وليســت امامهــا اي قيــود فــي هــذا المجــال.

خبير روسي: مناورات حرس الثورة جسدت 
تحذيرا قويا العداء ايران

ــاورات حــرس  ــي تســيغانوك" من ــد "اناطول ــر العســكري الروســي العقي ــر الخبي ــا:- اعتب ــران – ارن طه
الثــورة االســامية )الرســول االكــرم )ص(( تحذيــرا قويــا العــداء ايــران وخاصــة اميــركا . واثبتــت قــوة وقــدرة 

ايــران فــي البحــر والجــو واظهــرت انجازاتهــا وتطورهــا فــي هــذا المجــال .
واضــاف الخبيــر العســكري الروســي ان ايــران اعلنــت مــرارا بانهــا التســعى وراء الحــرب واثــارة  
ــا  ــا عــن امنه ــة العســكرية دفاع ــم الجهوزي ــى ات ــت عل ــا كان ــا لطالم ــة ولكنه ــي المنطق ــرات ف التوت

ــداء. واراضيهــا فــي مواجهــة اي اعت

طهران/كيهــان العربــي: ذكــرت وســائل اعــام 
الثــورة  فــي ردهــا علــى منــاورات حــرس  عالميــة 
االســامية فــي الخليــج الفارســي؛ ان ايــران برهنــت 
انهــا قــادرة علــى احــراج الجنــود االميــركان وابقائهــم 

ــكري. ــوم عس ــى دون اي هج ــذار حت ــة ان ــي حال ف
ــى لجــوء  ــة ال ــاء اميركي ــة انب ــد اشــارت وكال فق
القابعــة فــي  بعــض طيــاري طائــرات »رافائيــل« 
قاعــدة »الظفــرة« الجويــة فــي االمــارات الــى مخابئ 

خــوف اســتهدافهم.
قنــاة  مراســل  تاملينســون«  »لــوكاس  وقــال 
»فاكــس نيــوز« بهــذا الخصــوص؛ بعــد اطــاق ايــران 
لصواريــخ بالســتية كجانــب مــن المنــاورات، اصــدرت 
االوامبــر للطياريــن الهنــود المســتقرين فــي قاعــدة 
فــي  ليختبــؤوا  االمــارات  فــي  الجويــة  »الظفــرة« 
ــارون  ــؤالء الطي ــع ه ــرر ان يقل ــن المق ــئ، اذ م الماج

بطائــرات »رافائيــل« الفرنســية الــى الهنــد.
ــت«؛  ــم بوس ــة »جيروزالي ــرت صحيف ــا وذك كم
ــى دون  ــن، حت ــا تتمك ــى انه ــت عل ــران برهن ان اي
ــذه  ــل ه ــن ان تجع ــة، م ــد االميركي ــة القواع مهاجم

ــذار. ــة ان ــوات فــي حال الق
الــى ذلــك افــادت قنــاة CNN نقــا عــن مســؤولين 

عســكريين، انــه حيــن اطلقــت ايــران صاروخــا باليســتيا، 
ــوى.  ــب قص ــة تأه ــي حال ــان ف ــن جويت ــت قاعدتي اعلن
قطــر،  فــي  »العديــد«  لقاعــدة  االوامــر  كماواعطيــت 
وقاعــدة الظفــرة فــي االمــارات« ان يحتمــي المنتســبون 

ــة البيضــاء. ــن الحال فــي الماجــئ حتــى تعل
كمــا وذكــر مســؤولون اميــركان؛ ان حالــة التأهــب 
ــم يذكــر ان اقتــرب  كانــت لغــرض اخــذ الحيطــة، اذ ل
صــاروخ مــن هــذه المنطقــة. فيمــا قالــت المتحدثــة 
االميركيــة  للبحريــة  الخامــس  االســطول  باســم 
»ريبيــكا ريباريتــش«؛ نحــن علــى علــم بتدريبــات 
لحاملــة  مجســم  مهاجمــة  شــملت  التــي  ايــران 
ــرى  ــة: ن ــي، مضيف ــج الفارس ــاه الخلي ــي مي ــرات ف طائ
دائمــا هــذا النــوع مــن الســلوك غيــر المســؤول ـ وفــق 
وصفهــاـ  مــن جانبــه اعلــن المتحــدث باســم االســطول 
االميركــي الخامــس فــي البحريــن، االثنيــن الماضــي، 
لنــا  »النيــة  اسوشــيتدبرس؛  لوكالــة  تصريــح  فــي 

ــران«. ــع اي ــي صــراع م الدخــول ف
االميركييــن  المســؤولين  تصريحــات  وتأتــي 
حربيــة  قطعــات  فيــه  تتواجــد  وقــت  فــي  هــذه 
االقليميــة،  مياههــا  مــن  اميــال  علــى  اميركيــة 

الفارســي. الخليــج  ميــاه  فــي  لتنشــط 

البقية على الصفحة7

صهيونيــة،  محافــل  ذكــرت  العربــي:  كيهــان 
ــط  ــى خل ــد أدى ال ــي ق ــي الصين ــاون االيران إن التع

المعــادالت علــى اســرائيل.
ــااًل  ــاري مق ــج« االخب ــت بي ــع » فران ــاد موق ــد أف فق
ــن  ــادالت االســرائيلية؛ حي ــر المع ــوان تغيي تحــت عن
زار الرئيــس الصينــي »شــي جيــن بينــغ« ايــران عــام 
2016، قلــل الكثيــر مــن المراقبيــن مــن أهميــة هــذه 
الزيــارة، اذ كان مــن غيــر المنطقــي ان تفســد الصيــن 

ــران. عاقاتهــا مــع اميــركا الجــل التحالــف مــع اي
فالصيــن  واضحــة،  االتفــاق  هــذا  تداعيــات  ان 
االميركــي.  الحظــر  علــى  االتفــاف  علــى  مصممــة 
فالصيــن تعتقــد ان الضريبــة االقتصاديــة الدبلوماســية 
التــي ســتدفعها جــراء هــذا االتفــاق مــع ايــران، أقــل مــن 
ــا ســتتلقاها  ــركا بســبب م ــذي ســتدفعه امي الثمــن ال
ــران  ــة الي ــل االتفاقي ــا تمث ــة، فيم ــن الســوق العالمي م

ــبة. ــركا، فرصــة مناس ــوط امي ــخ لضغ ــي ترض الت
الــى جانــب كونهــا متنفســًا اقتصاديــًا  فهــي 
ــان سيشــتركان  ــل انفراجــة عســكرية، فالجانب تمث

بمنــاورات عســكرية.

ومــن الناحيــة الدبلوماســية، ســتكون االتفاقية ســببًا 
ــى  ــلحة عل ــر االس ــد حظ ــركا لتمدي ــود امي ــة جه لمواجه
ايــران، قوانيــن مجلــس االمــن الدولــي. امــا بالنســبة 
الســرائيل فــان االتفــاق الصينــي االيرانــي بمثابــة نقطــة 
ســتدفع  انــه  تداعياتــه،  فاولــى  اســتراتيجي.  تحــول 
اســرائيل الــى تغييــر وجهتهــا حيــال مشــاركة الصيــن فــي 
ــة االســرائيلية، واليســع اســرائيل  ــى التحتي ــر البن تطوي
ســوى إلغــاء عقــود لتطويــر مينــاء جديــد فــي حيفــا، 
وعــدة عقــود اخــرى كالشــركات التــي مــن المفتــرض ان 

ــة. ــى اســرائيل التحتي تؤســس لبن
الــى ذلــك فــان االتفاقيــة الصينيــة االيرانيــة 

ــا  ادت الــى اصطفافــات ســتراتيجية جديــدة. فاوروب
الصيــن  بيــن  االنتخــاب  فــي  مشــكلة  ســتواجه 
مــع  اقتصادهــا  روســيا  ادغمــت  فيمــا  واميــركا، 

القريــب. الصيــن، فــي االقــل علــى المســتوى 
علــى ســياق متصــل تســاءل موقــع »INS« االخبــاري 
التعــاون  يعنيــه  مالــذي  بعنــوان:  فــي مقــال  اليهــودي، 
الصينــي االيرانــي بالنســبة الســرائيل؟ فعــا عــن »كاريــن 
وبيتــي« مديــر معهــد ســيغنال، يقــول؛ فيمــا اذا طبقــت 
االتفاقيــة الصينيــة االيرانيــة، ســتجلب مشــاكل كبيــرة 
الســرائيل، اذ ان ايــران ستســتفيد مــن المصــادر لتطويــر 
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دوليــة  عصابــة  تفكيــك  االمــن  وزارة  اعلنــت  طهران-فــارس:- 
لتهريــب المخــدرات وضبــط اكثــر مــن 1100 كغــم مــن الهيرويــن المهــرب.

وجــاء فــي بيــان اصدرتــه وزارة االمــن بهــذا الصــدد امــس 
الســبت انــه وفــي ضــوء االجــراءات االســتخبارية والعمانيــة 
للكــوادر العاملــة فــي دائــرة االمــن العــام فــي محافظــة اذربيجان 
ــب المخــدرات  ــة لتهري ــة دولي ــك عصاب ــم تفكي ــد ت ــي فق غرب

وضبــط اكثــر مــن 1100 كغــم مــن الهيرويــن منهــا.
لقــي  العمليــات  هــذه  خــال  انــه  البيــان  واضــاف 
رئيــس العصابــة االوروبــي حتفــه فــي اشــتباك مســلح 
وتــم القــاء القبــض علــى 7 مــن العناصــر الرئيســية لهــذه 
العصابــة التــي كانــت تعتــزم نقــل هــذه الشــحنة مــن 

المخــدرات الــى الــدول االوروبيــة.

االقتــدار  حــزب  رئيــس  قــال  طهران-ارنــا:- 
الوطنــي االفغانــي ســيد علــي كاظمــي : ان طهــران 
تلعــب دورا هامــا فــي الســاحة الدوليــة وهــي اهــم 
جيــران أفغانســتان خــال الســنوات الـــ14 الماضيــة 
اقــرار  فــي  الرئيســي  إيــران  دور  علــى  ،مؤكــدا 

ــاده. ــي ب ــام ف الس
فــي ضمــان  إيــران  دور  إن  كاظمــي  واضــاف 
ــكاره  ــن إن ــة ال يمك ــي المنطق ــي ف الســام الحقيق
إذا  الدائــم  الســام  تحقــق  لــن  أفغانســتان  وإن 

إيــران. تجاهلــت دور جيرانهــا وخاصــة 
فــي  اساســيا  العبــا  تعتبــر  إيــران  ان  وتابــع: 
التطــورات العالميــة واإلقليميــة ، ومــن ناحيــة أخــرى ، 
تلعــب الحــدود المشــتركة بيــن البلدين والمشــتركات 
ــة الســام  ــي عملي ــا ف ــة ، دورًا مهمً ــة والديني الثقافي
بافغانســتان، واألهــم مــن ذلــك هــو ان إيــران وقفــت 
دائمــا الــى جانــب الشــعب أالفغانــي وبامكانهــا القيــام 

بــدور بنــاء فــي قضيــة الســام.
واكــد رئيــس حــزب االقتــدار الوطنــي االفغانــي 
أفغانســتان  فــي  نفوذهــا  خــال  مــن  إيــران  إن 
الجماعــات  مــع  عقدتهــا  التــي  اللقــاءات  وعبــر   ،
ان  بامكانهــا   ، الماضــي  العــام  السياســية خــال 

ــي افغانســتان  تســاعد وتشــجع اطــراف الصــراع ف
علــى تحقيــق الســام.

مــدى  علــى  إيــران  دور  :إن  كاظمــي  وقــال 
الشــعب  دعــم  كان  الماضيــة  عامــا  العشــرين 
مــع  والسياســي  االقتصــادي  والتعــاون  األفغانــي 
ــة  ــراف االزم ــن اط ــا أي م ــكو منه ــم يش ــول، ول كاب
ــا فــي  فــي افغانســتان، لذلــك ســتلعب دورا إيجابي

فيهــا. الســام  اقــرار 
ــان  ــي يامــل ب ــى أن الشــعب األفغان وشــدد عل
ــران مــن أجــل  ــم والمنطقــة والجي تعمــل دول العال
اقــرار الســام فــي بادهــم وبإخــاص ، مطالبــا 
إيــران ، -وهــي أكثــر أهميــة للشــعب األفغانــي-  أن 
تدعــم الجهــود الراميــة القــرار الســام ألن الســام 

فــي أفغانســتان فــي مصلحتهــا.

طهران-فــارس:- اشــار الرئيــس 
حســن روحانــي الــى ان 10 محافظــات 
ــذروة  ــة ال ــي حال ــت ف ــاد كان ــي الب ف
ــا  مــن حيــث تفشــي فيــروس كورون
المســتجد قــد عبــرت الــذروة االن، 
مازالــت  التجمعــات  بــان  مؤكــدا 
البــاد للوقايــة مــن  محظــورة فــي 

االصابــة بالمــرض.
وخــال اجتمــاع لجنــة مكافحــة 
الســبت،  امــس  كورونــا  فيــروس 
التقاريــر  الرئيــس روحانــي  اعتبــر 

ــواردة مــن المحافظــات عــن مســتوى تفشــي المــرض  ال
 10 هنالــك  كانــت  واضــاف،  االمــل  علــى  باعثــة  بانهــا 
محافظــات فــي حالــة الــذروة مــن حيــث تفشــي فيــروس 
كورونــا قــد عبــرت الــذروة االن وفيمــا لــو واصــل المواطنون 

ــام  ــاض االرق ــوال سنشــهد انخف ــذا المن ــى ه ــاون عل التع
ــة. ــابيع القادم ــال االس خ

واعتبــر ان البروتوكــوالت الصحيــة تراعــى بصــورة جيــدة 
فــي البنــوك والدوائــر والمراكــز العامــة واكــد ضــرورة معاقبــة 
مازالــت  التجمعــات  ان  واضــاف،  للبروتوكــوالت  المخالفيــن 
محظــورة فــي انحــاء البــاد للوقايــة مــن تفشــي فيــروس كورونــا.

واكــد الرئيــس روحانــي ضــرورة تقويــة القطــاع الصحي 
المستشــفيات  واســرة  التمريضيــة  الكــوادر  عــدد  وزيــادة 
واجهــزة »ونتياتــور«، موجهــا الشــكر والتقديــر لســماحة 
المرجــع  ان  الــى  اشــار  الــذي  االســامية  الثــورة  قائــد 

النهائــي الــذي يتولــى شــؤون القطــاع الصحــي حصــرا 
هــو اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة كورونــا واضــاف، ان قــرارات 
هــذه اللجنــة ملزمــة التنفيــذ حتــى ان ســماحة القائــد قــال 

ــات ايضــا. ــزم التعليم ــه يلت ــر بان بتواضــع كبي
ــزاء فــي  ــى ان مراســم الع ــة ال واشــار رئيــس الجمهوري
محــرم بذكــرى استشــهاد ابــي عبــداهلل الحســين )ع( ســتقام 
هــذا العــام واكــد بــان االجــواء فــي كل الشــوارع واالزقــة يجــب 
ــزاء ســتجري  ــى ان مراســم الع ــا ال ان تكــون حســينية، الفت
ولكــن بطــرق مختلفــة فــي ضــوء تفشــي فيــروس كورونــا.  

واضــاف، انــه علــى جميــع الذيــن يتولــون شــؤون التكايــا 
والمواكــب الحســينية التــزام البروتوكــوالت الصحيــة الخاصــة 
ــة  ــى نهاي ــا حت ــان عنه ــيتم االع ــي س ــزاء والت ــم الع بمراس

االســبوع كــي ال نعطــي الذريعــة بيــد االعــداء.
وقــال الرئيــس روحانــي، علينــا ال نعطــي الذريعــة 
بيــد اعــداء الديــن وان نواصــل احيــاء رســالة عاشــوراء 

التــي جــاءت مــن اجــل حيــاة المجتمــع.  
وفيمــا يتعلــق باســتئناف انشــطة المــدارس، 
لفــت الرئيــس روحانــي الــى المصادقــة  علــى اطــر 
مبدئيــة الســتئناف انشــطة المــدارس فــي بدايــات 

ــادم. ســبتمبر الق

بإســم  المتحدثــة  اعلنــت  طهران-فــارس:- 
وزارة الصحــة ، ســيما ســادات الري، عــن تســجيل 
و216   ، كورونــا  بفيــروس  جديــدة  إصابــة   2548
حالــة وفــاة فــي غضــون الـــ 24 ســاعة الماضيــة، 
ولفتــت الــى تعافــي نحــو 266 ألــف شــخص مــن 

االن. حتــى  المصابيــن 
وقالــت الري فــي تصريــح امــس الســبت: منــذ 
ظهــر الجمعــة ولغايــة امــس الســبت تــم تســجيل 
وفــق   19 بفيــروس كوفيــد-  إصابــة جديــدة   2548
اجمالــي  ليرتفــع  النهائــي،  التشــخيص  معاييــر 

االصابــات الــى 306 آالف و752 إصابــة مؤكــدة.
المصابيــن  بيــن  مــن  انــه  واوضحــت 

الجــدد، تــم ادخــال 1067 مصابــا الــى 
العــاج. لتلقــي  المستشــفيات 

 265 تعافــي  الــى  الري  ولفتــت 
ألــف و 830 شــخصا مــن المصابيــن 

اآلن. لغايــة  كورونــا  بفيــروس 
مــن  شــخصا   4011 ان  واضافــت: 
المصابيــن بفيــروس كورونــا مازالــوا فــي 
حالــة حرجــة ويخضعــون للعنايــة المركــزة.

 216 تســجيل  الــى  واشــارت 
حالــة وفــاة جديــدة مــن المصابيــن 
بفيــروس كوفيــد 19 خــال 24 ســاعة الماضيــة 
الــى 16982  الوفيــات  ليرتفــع اجمالــي عــدد 

ــاة. ــة وف حال
الصحــة  وزارة  بإســم  المتحدثــة  وقالــت 
ــف و553  ــي و482 أل ــراء مليون ــم اج ــه ت ــة ان االيراني
ــد-19   ــروس كوفي ــة بفي ــخيص اإلصاب ــارا لتش اختب

فــي جميــع انحــاء البــاد.
مازنــدران،   ، طهــران  محافظــات  ان  واوضحــت 
خراســان  شــرقي،  آذربايجــان  فــارس،  كلســتان،  
ايــام،  البــرز، اصفهــان،  رضــوي، خراســان شــمالي، 
كرمان،اردبيــل، ســمنان ، هرمــزكان ولرســتان، مازالــت 
آذربايجــان  محافظــات  ان  كمــا  حمــراء،  حالــة  فــي 
غربــي، خوزســتان، بوشــهر، جهامحــال وبختيــاري، 
زنجــان، همــدان، كهكهلويــة وبويــر احمــد، مركــزي ، 

يــزد، كيــان وقــم فــي حالــة االنــذار.

ــي  ــن القوم ــة االم ــس لجن ــد رئي ــر:- أك طهران-مه
والسياســة الخارجيــة فــي مجلــس الشــورى االســامي 
مجتبــى ذوالنــور ، أنــه ينبغــي علــى الحكومــة أن تحــذر 
أعضــاء مجلــس األمــن الدولــي مــن المخاطــر التــي 
تترتــب عليهــم فــي حــال إن تــم تمديــد الحظــر علــى 

ايــران واالجــراءات المضــادة لهــذه الخطــوة.
صابــة  هــو  امــر  اهــم  »ان  ذوالنــور:  وقــال 
الحكومــة وموقفهــا الصــارم ضــد االعــداء، وعلــى 

بتــردد«. االمــر  مــع  تتعامــل  ال  ان  واكــد ذوالنــور علــى ان الحكومــة يجــب ان تبــذل الحكومــة 
جهــودا دبلوماســية كبيــرة وواســعة ضــد تمديــد حظــر 
 ، االســامية  الجمهوريــة  علــى  المفــروض  االســلحة 
واثبــات شــرعية ايــران وبطــان مطالــب الجانــب االخــر.

تحــذر  أن  الحكومــة  علــى  يجــب  »ذوالنــور«:  وقــال 
الجانــب اآلخــر مــن المخاطــر التــي تترتــب عليهــم فــي حال 
ــران وتخبرهــم باالجــراءات  ــى اي ــد الحظــر عل إن تــم تمدي

ــك. ــم ذل ــي حــال إن ت ــي ســتتخذ هاف المضــادة الت
واشــار الــى انــه لــن يتجــرأ االعــداء علــى اتخــاذ 
مثــل هــذه الخطــوات عندمــا يدركــون مــا هــو الثمــن 

الــذي ســوف يدفعونــه.
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رموز االرهاب لن تفلت من اقتدارنا االستخباراتي
انتصــار الثــورة االســامية فــي ايــران كانــت نقطــة تحــول تاريخيــة ليــس علــى صعيــد المنطقــة 
فحســب بــل فــي العالــم اجمــع حيــث قلبــت موازيــن القــوى وغيــرت المعــادالت لصالــح الشــعوب وشــكلت 
ــة التــي  ــدول التحرري ــة لل ــروات االمــم والمعادي ــة لث ــدا مباشــرا للقــوى االســتكبارية الطامعــة والناهب تهدي
تنشــد االســتقال وتعيــن حــق تقريــر المصيــر بعيــدًا عــن التدخــات االجنبيــة لذلــك اشــهرت هــذه القــوى 
منــذ اليــوم االول النتصــار هــذه الثــورة المباركــة عداءهــا الســافر والتحقــت بهــا الــدول الذيليــة فــي المنطقــة 
دون اي تحفــظ ماضيــة فــي اســتخدام كافــة االســاليب لايقــاع بهــذه الثــورة ومنهــا اســتخدام آليــة االرهــاب 
المقيتــة واالجراميــة فأنشــأت المجاميــع االرهابيــة واحتضنتهــا جهــارا نهــارا مــع مــا تنعــق بــه ليــا ونهــارا 
فــي الدفــاع زورا و بهتانــا عــن حقــوق االنســان وحــق الشــعوب فــي الحريــة وتقريــر المصيــر وكان الميــركا 
ــق  ــة خل ــا كمجموع ــة واحتضانه ــات االرهابي ــم المجموع ــي دع ــر ف ــب االكب ــة النصي ــي المنطق ــا ف وذيوله
االرهابيــة ومــا يســمى بحــركات التحريــر فــي االهــواز وجماعــة »تنــدر« )الجمعيــة الملكيــة االيرانيــة( التــي 
اتخــذت مــن اميــركا منطلقــا لعملياتهــا االرهابيــة وهكــذا بعــض المجموعــات الكرديــة االنفصاليــة وكذلــك 
ممــن اطلقــوا علــى انفســهم تنظيمــات العــدل والفاتــح وجنــد اهلل االرهابييــن فــي سيســتان وبلوشســتان، 
كل هــذه الزمــر االرهابيــة اوغلــت فــي دمــاء الشــعب االيرانــي حيــث تجــاوز عــدد ضحايــا عملياتهــا االرهابيــة 

الـــ 17000 مواطــن ايرانــي كان بينهــم عشــرات المســؤولين.
وباعتــراف االوســاط االقليميــة والدوليــة المســتقلة لــم تواجــه دولــة فــي العالــم مثــل ايــران هــذا 
ــي  ــا ف ــا لكنه ــن الضحاي ــر م ــة وهــذا الحجــم الكبي ــة المعادي ــات االرهابي ــن المجموع ــل م ــم الهائ الك
نفــس الوقــت تمتلــك ســجا منقطــع النظيــر فــي مواجهتهــا لارهــاب واالرهابييــن ليــس علــى 
صعيــد الداخــل فحســب بــل علــى صعيــد المنطقــة حيــث كان لهــا الــدور االكبــر فــي مكافحــة االرهــاب 
والقضــاء عليــه خاصــة تنظيــم »داعــش« االرهابــي واخواتهــا فــي العــراق وســوريا. ولــوال الــدور االيرانــي 
فــي القضــاء علــى داعــش لتمــدد هــذا التنظيــم االرهابــي الــى ســائر دول المنطقــة ووصــل الــى اوروبــا 
وغيرهــا مــن الــدول المتغطرســة التــي اســتثمرت فــي هــذا التنظيــم لتحقيــق مصالحهــا االســتعمارية. 
وممــا الشــك فيــه ان اليــران الــدور االكبــر واالبــرز فــي مواجهــة االرهــاب والقضــاء عليــه وكــم قدمــت 
مــن الشــهداء والقــادة وفــي مقدمتهــم الشــهيد الكبيــر قاســم ســليماني علــى هــذا الصــرح الشــامخ 

لدحــر المشــاريع االســتكبارية واســقاطها خدمــة للبشــرية جمعــاء.
ــرة  ــة والجدي ــا المتفاني ــة وعناصره ــة الفائق ــتخباراتية االيراني ــوة االس ــي للق ــي والدان ــهد القاص ويش
بالمســؤولية لماحقــة هــذه البــؤر االرهابيــة ورموزهــا ومــا اعلنتــه وزارة االمــن باالمــس مــن اعتقــال زعيــم 
»تنــدر« االرهابيــة يعــد احــدى الماحــم البطوليــة والمعقــدة لهــذه العناصــر فــي ماحقــة رمــوز االرهــاب 
ــوا قصاصهــم العــادل علــى مــا اقترفــوه مــن  واســتدراجهم وبالتالــي اعتقالهــم ونقلهــم الــى الداخــل لينال
جرائــم بشــعة بحــق االبريــاء العــزل حيــث كان لهــذا االرهابــي دورا خطيــرًا واساســيًا فــي جرائــم كثيــرة 
ومنهــا التخطيــط للعمليــة االرهابيــة التــي اســتهدفت حســينية سيدالشــهداء فــي شــيراز عــام 2008 والــذي 
ذهــب ضحيتهــا 14 شــهيدا و 215 جريحــًا ومــن جرائمــه البشــعة االخــرى العمليــة الفاشــلة التــي اســتهدفت 
ضريــح االمــام الخمينــي وضريــح الســيدة معصومــة وكذلــك تخطيــط لتفجيــر قنابــل الســيانور فــي معرض 

طهــران للكتــاب وكلهــا بــاءت بالفشــل بفضــل يقظــة الكــوادر االمنيــة الســاهرة علــى مصالــح الشــعب.
فاســتدراج »جمشــيد شــارمهد« متزعــم المجموعــة االرهابيــة »تنــدر« الــذي اتخــذ مــن االراضــي 
االميركيــة مقــرا لــه لتنفيــذ عملياتــه االرهابيــة ضــد الشــعب االيرانــي لــم يكــن االول مــن نوعــه فقــد 
ســبق لعناصرنــا االســتخباراتية المقتــدرة ان اســتدرجت »روح اهلل زم« عميــل المخابــرات الفرنســية 
الــذي لعــب دورا بــارزا فــي احــداث الشــغب التــي شــهدتها ايــران العــام الماضــي حيــث تــم اعتقالــه فــي 
الخــارج ونقلــه الــى الداخــل وهــو يخضــع اليــوم للمحاكمــة لينــال عقابــه العــادل علــى دوره فــي إراقــة دم 

العديــد مــن ابنــاء الشــعب االيرانــي االبريــاء .
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