
ــاس  ــو عب ــي باك ــا:- وصــف ســفيرنا ف باكو-ارن
الجاريــن  البلديــن  بيــن  العالقــات  موســوي 
بانهــا  آذربيجــان  وجمهوريــة  ايــران  والصديقيــن 
متناميــة فــي جميــع االصعــدة، معتبــرا انهــا لــم تكــن 
فــي اي وقــت مــن االوقــات عميقــة وواســعة مثلمــا 

هــي االن.
وخــالل مؤتمــر صحفــي عقــده فــي باكــو، اعتبــر 
موســوي لقــاءه مــع الرئيــس االذربيجانــي بانــه كان 
ــة  ــود ارادة قوي ــت وج ــد لمس ــال، لق ــدا، وق ــدا ج جي
العالقــات  لتطويــر  االذربيجانــي  الرئيــس  لــدى 

بصفتــي  وانــا  الثنائيــة 
ســفيرا لــن اتوانــى عــن 
لتحقيــق  جهــد  اي  بــذل 
تطويــر  مــن  المزيــد 

العالقــات.  
ايــران  بــان  واكــد 
ــات  ــة للعالق ــي االولوي تول
مــع الــدول الجــارة واضــاف، 
ان العالقــات مــع جمهورية 
بيــن  مــن  اذربيجــان 
الــدول الـــ 15 الجارة االخرى 
النموذجيــة. العالقــات  مــن  واحــدة  تعــد  اليــران 
ــة اذربيجــان تحظــى  ــى ان جمهوري وشــدد عل
ــي  ــران تول ــة خاصــة وان اي ــران بمكان بالنســبة الي
احترامــا كبيــرا جــدا الســتقاللها وســيادتها الوطنيــة 
ووحــدة اراضيهــا واضــاف، ان العالقــات بيــن البلديــن 

تمضــي الــى االمــام جيــدا فــي جميــع االصعــدة.
البلديــن  بيــن  االقتصاديــة  العالقــات  واعتبــر 
العالقــات  تطــور  يــوازي  بمــا  تمــض  لــم  بانهــا 
السياســية، الفتــا الــى المجــاالت الواســعة للتعــاون 

االقتصــادي وقــال، هنالــك االن نحــو 30 مشــروعا 
اقتصاديــا مشــتركا بيــن البلديــن مــن ضمنهــا 14 
ــة والصحــة  ــي مجــاالت الزراع مشــروعا اساســيا ف

والنقــل والطاقــة ومحطــات كهربــاء.
علــى  البلديــن  بيــن  العالقــات  الــى  لفــت  كمــا 
الصعيــد االقليمــي والدولــي وفــي اطــار بعــض االليــات 
الثالثيــة والرباعيــة ومنهــا »ايران-جمهوريــة اذربيجــان-

ــا«. ــان- تركي ــة اذربيج ــران -جمهوري ــيا« و«اي روس
وقــال موســوي فــي المرتمــر الصحفــي، ان مــن 
ــة  ــا وحــدة وســيادة اراضــي جمهوري المهــم جــدا لن
اذربيجــان ونــرى بــان مــن حقهــا اســتعادة اراضيهــا 
ــر  ــى اســاس المعايي ــة بصــورة ســلمية وعل المحتل

والقوانيــن الدوليــة.
واضــاف، ان ايــران مثلمــا اثبتــت ســابقا مازالــت 
مســتعدة لمســاعدة طرفــي النــزاع )الخــالف بيــن 
آذربيجــان وارمينيــا( لحلــه بصــورة ســلمية، ولــو اراد 
الطرفــان فــان اليــران خططــا جيــدة الننــا نــرى بــان 
منطقتنــا لــم تعــد تتحمــل حربــا ونزاعــا وتوتــرا 
جديــدا ولكــن حــل القضيــة يجــب ان يكــون بحيــث 

تصــل جمهوريــة اذربيجــان الــى حقهــا.

2 شؤون محلية
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شمخاني : مصير المتورطين في استشهاد 
ابناء ايران الى المقابر

االعلــى  المجلــس  اميــن  اكــد  طهران-ارنــا:- 
ان  شــمخاني،  علــي  االدميــرال  القومــي  لالمــن 
تلطخــت  الذيــن  والمتورطيــن  اآلمريــن  مصيــر 
الــى  صــدام،  مثــل  ايــران  ابنــاء  بدمــاء  ايديهــم 

قطعــا. المقابــر 
االدميــرال  نشــرها  تغريــدة  فــي  ذلــك  جــاء 
شــمخاني امــس االربعــاء عبــر حســابه بموقــع 
ــام عســير". ــا بـــ هاشــتاغ "انتق ــي ارفقه ــر، والت تويت

ــخ  ــدس، تاري ــاع المق واضــاف : ان اســبوع الدف
وثائقــي حــول ارادة جيــل الشــهيد قاســم ســليماني، 
ــرة المتوهميــن بانهــم "اقــوى االف  ــر الجباب لتحذي

االضعــاف مــن ايــران".
وتابــع اميــن المجلــس االعلــى لالمــن القومــي: 
ــت  ــن تلطخ ــن الذي ــن والمتورطي ــر اآلمري ان مصي
الــى  صــدام،  مثــل  ايــران  ابنــاء  بدمــاء  ايديهــم 

ــا. ــر قطع المقاب

- : س ر فــا - ن ا طهر
الخارجيــة  مســاعد  اكــد 
القانونيــة  للشــؤون 
والدوليــة محســن بهاروند 
بــان اميــركا ليســت عضــوا 
النــووي  االتفــاق  فــي 
الزنــاد،  آليــة  لتســتخدم 
الــى  تســتند  كانــت  وان 
 2231 االممــي  القــرار 
فانهــا  االتفــاق  لتقويــض 
فــي  ذهبــت  قــد  تكــون 

الخاطــئ. الطريــق 
جــاء ذلــك فــي كلمــة القاهــا بهارونــد امــس 
الوكالــة  االربعــاء خــالل اجتمــاع مجلــس حــكام 
ــاوية  ــة النمس ــي العاصم ــة ف ــة الذري ــة للطاق الدولي

خالل اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية..

طهران: اميركا ليست عضوا في االتفاق النووي لتستخدم آلية الزناد

الجمهوريــة  مواقــف  فيهــا  اســتعرض  فيينــا، 
النــووي. االتفــاق  حــول  االيرانيــة  االســالمية 

واكــد مســاعد الخارجيــة بــان ايــران ســتواصل 
الذريــة  للطاقــة  الدوليــة  الوكالــة  مــع  تعاونهــا 
ــان  ــت ب ــة اثب ــام للوكال ــر الع ــر المدي ــال، ان تقري وق

مســتوى التعــاون بيــن ايــران والوكالــة هــو فــي 
ذات المســتوى الــذي كان عليــه ســابقا، وان الوكالــة 
انشــطة  بشــان  مهمتهــا  تنفيــذ  فــي  مســتمرة 

التحقــق مــن الصدقيــة.
النــووي  االتفــاق  اســتمرار  امكانيــة  وحــول 
وانشــطة التحقــق مــن الصدقيــة فــي ظــل الضغــوط 
التــي خلقتهــا  المفروضــة والصعوبــات  االميركيــة 
ــع  ــق بالمجتم ــه متعل ــر بان ــذا المجــال، اعتب ــي ه ف

الدولــي واالطــراف الراهنــة لالتفــاق النــووي.
وصــرح بهارونــد بــان ايــران اعربــت مــرارا عــن 
رغبتهــا بالتنفيــذ الكامــل والمؤثــر لالتفــاق النــووي 
بعــض  واقعييــن  نكــون  ان  علينــا  انــه  واضــاف، 
الشــيء، فالواليــات المتحــدة خرجــت مــن االتفــاق 

ــووي وفرضــت الن

مؤكدا وحدة وسيادة اراضيها..

السفير موسوي: العالقات بين ايران وجمهورية آذربيجان متنامية

الصهيونية احتلت جزءا من التراب العربي..

اميرعبد اللهيان: اإلمارات والبحرين مجرد العبين 
في سيرك يقوده ترامب

طهران-فــارس:- قــال حســين عبــد اللهيــان مســاعد رئيــس مجلــس الشــورى االســالمي، إن اإلمــارات 
والبحريــن مجــرد العبيــن فــي ســيرك يقــوده الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب.

وأضــاف اميرعبــد اللهيــان أن إســرائيل باتــت اليــوم تحتــل دوال خليجيــة، معتبــرا أن اإلمــارات والبحريــن 
لــن تســتفيدا مــن االتفــاق ولــن تجنــي إســرائيل ســوى انعــدام األمــن.

وكتــب عبــر "تويتــر": "لعــب اإلمــارات والبحريــن فــي ســيرك ترامــب. الصهيونيــة التــي احتلــت جــزءا مــن 
التــراب العربــي، أصبحــت اليــوم تحتــل دول الخليــج الفارســي بطريقــة جديــدة، لــم يكــن لالتفــاق مــع مصــر 
ــة. انعــدام  ــاح لتــل أبيــب، وليســت اإلمــارات والبحريــن حتــى فــي حجــم الجــزر المصري ــة انفت الكبــرى أي

األمــن هــو الهديــة الوحيــدة إلســرائيل".
وشــهد البيــت األبيــض الثالثــاء، مراســم توقيــع إســرائيل معاهــدة الســالم مــع اإلمــارات، وإعــالن 

الســالم مــع البحريــن برعايــة أمريكيــة.
وســبق توقيــع االتفاقيتيــن، اجتماعــات منفــردة عقدهــا الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب مــع رئيــس 
ــة  ــر خارجي ــي، ووزي ــف الزيان ــد اللطي ــن عب ــة البحري ــر خارجي ــو، ووزي ــن نتنياه ــي بنيامي ــوزراء الصهيون ال

اإلمــارات عبــداهلل بــن زايــد الــذي قــال: "إننــا نريــد جلــب المزيــد مــن األمــل إلــى منطقتنــا".

نيويورك-ارنــا:- وجّــه ســفير ومندوبنــا الدائــم 
تخــت  مجيــد  المتحــدة  االمــم  منظمــة  لــدى 
روانجــي، رســالة الــى اميــن عــام المنظمــة ورئيــس 
مجلــس االمــن الدولــي، اعلــن فيهــا االحتجــاج علــى 
تهديــدات الرئيــس االميركــي االخيــرة ضــد ايــران، 

ــة. ــة اي مغامــرة اميركي محــذرا مــن مغب
واعتبــر تخــت روانجــي فــي رســالة التهديــد 
ميثــاق  لمبــادئ  انتهــاكا  ترامــب  وجههــا  التــي 
منظمــة االمــم المتحــدة ومنهــا المــادة 2 التــي تمنــع 

صراحــة التهديــد او اســتخدام القــوة.
ــركا الســابقة  ــدات امي ــى تهدي ــك ال واشــار كذل
ــا  ــد الشــهيد قاســم ســليماني، داعي ــا القائ واغتياله
مجلــس االمــن الدولــي الرغــام اميــركا علــى إنهــاء 
تهديداتهــا وســائر اجراءاتهــا الالقانونية وسياســاتها 

غيــر المســؤولة.
وحــذر الســفير تخــت روانجــي بــان اميــركا 
ســتكون مســؤولة ازاء اي مغامــرة محتملــة ضــد 
ايــران، مؤكــدا بــان الجمهوريــة االســالمية االيرانيــة 
الدفــاع  فــي  واحــدة  لحظــة  تتــردد  لــن  ســوف 

المشــروع عــن شــعبها وارضهــا ومصالحهــا.
موقــع  علــى  تغريدتيــن  فــي  ترامــب  وقــال 
لموقــع  مزعــوم  تقريــر  الــى  اســتنادا  "تويتــر" 
"بوليتيكــو" بــأن إيــران كانــت خططــت الغتيــال 
ــى  ــا ردا عل ــوب إفريقي ــي جن ــة ف الســفيرة األميركي
اغتيــال القائــد الشــهيد قاســم ســليماني بغــارة 
ــا  ــي: "عطف ــع العــام الحال ــة فــي العــراق مطل أميركي
إيــران  تخطــط  ربمــا  الصحافيــة،  التقاريــر  علــى 
الواليــات  علــى  آخــر  هجــوم  أو  اغتيــال  لعمليــة 

المتحــدة، ردا علــى مقتــل قاســم ســليماني، الــذي 
أميركيــة". قــوات  علــى  لهجــوم  يخطــط  كان 

إيــران  جانــب  مــن  هجــوم  أي  "إن  وأضــاف: 
بــأي شــكل مــن األشــكال علــى الواليــات المتحــدة، 
ســيواجه بهجــوم أقــوى بألــف مــرة" حســب زعمــه.

في رسالة الى غوتيريش..

طهران تحتج على تهديدات ترامب االخيرة وتحذر من مغبة اي مغامرة اميركية

معربا عن سعادته لمكرمة سماحة القائد..

ستاري: ظروف الحظر لم تؤثر على دعم 
الشركات المعرفية في البالد

ــة  ــال مســاعد رئيــس الجمهوري ــا:- ق تبريز-ارن
ــد  ــة ســورنا ســتاري : لق ــة والتقني للشــؤون العلمي
اتخــذت اجــراءات مميــزة خــالل الظــروف الناجمــة 
ــة الشــركات  ــا، لحماي ــروس كورون ــن تفشــي في ع
المعرفيــة فــي البــالد؛ مؤكــدا ان ظــروف الحظــر لــم 
ــة المخصصــة  ــادات المالي ــى االعتم ــر ســلبا عل تؤث

لهــذه الشــركات.
وعلــى هامــش زيارتــه التفقديــة لمركــز التنميــة 
عــن  ســتاري  اعــرب  تبريــز  بجامعــة  واالبــداع 
ســعادته لمكرمــة ســماحة قائــد الثــورة االســالمية 
المقدمــة الــى الشــركات المعرفيــة، واكــد ان هنــاك 
الصحــاب  خصصــت  مناســبة  ماليــة  مســاعدات 

ــة.  ــة الحالي ــالل المرحل ــركات خ ــذه الش ه
وفــي معــرض االشــارة الــى نشــاطات مركــز 
التنميــة واالبــداع بجامعــة تبريــز، قــال : ان هــذا 
المركــز يقــوم انطالقــا مــن الطاقــات العلميــة لــدى 
واالمكانــات  المتمرســين  الجامعييــن  االســاتذة 
ــر  ــة المبدعيــن وتطوي ــة المتطــورة، بحماي المخبري

الحــرف الناشــئة لــرواد االعمــال االيرانييــن.

خالل اتصال هاتفي بين ظريف واتمر..

ايران تعلن استعدادها لدعم مسيرة السالم في افغانستان
طهران-ارنــا:- اعلــن وزيــر الخارجيــة محمــد جــواد ظريــف اســتعداد الجمهوريــة االســالمية لتقديــم اي 

دعــم ممكــن لمســيرة الســالم فــي افغانســتان.
جــاء ذلــك خــالل محادثــات هاتفيــة اجراهــا وزيــر 
ــع  ــاء م ــف مســاء الثالث ــد جــواد ظري ــة محم الخارجي
وزيــر الخارجيــة االفغانــي بالوكالــة محمــد حنيــف 

اتمــر.
وجــرى البحــث خــالل االتصــال الهاتفــي حــول 
احــدث اوضــاع االطــراف االفغانيــة فــي اطــار مفاوضــات 
وكذلــك  ذلــك  فــي  الجــارة  الــدول  ودور  الســالم 
العالقــات بيــن البلديــن فــي مختلــف المجــاالت وفــي 

اطــار الوثيقــة الشــاملة للتعــاون االســتراتيجي.  
واعــرب ظريــف عــن ســروره الجــراء المحادثــات 
بيــن االطــراف االفغانيــة، معلنــا اســتعداد الجمهوريــة االســالمية االيرانيــة لتقديــم اي دعــم ممكــن لمســيرة 

الســالم فــي افغانســتان.

مسؤول صهيوني: مخطط الضم 
لم يحذف من جدول أعمالنا

بعــد التوقيــع علــى اتفاقــات العــار والتطبيــع بيــن 
ــن أول  ــارات والبحري ــالل االســرائيلي« واالم ــان االحت كي
للتأكيــد،  صهاينــة  مســؤولون  ســارع  الثالثــاء،  أمــس 
ألراض  الضــم  خطــة  عــن  تتخــل  لــم  أبيــب  تــل  أن 

أرجأتهــا. وإنمــا  فلســطينية 
واشــنطن  لــدى  االحتــالل  كيــان  ســفير  قــال  فقــد 
ومندوبهــا الدائــم فــي األمــم المتحــدة، غلعــاد اردان، فــي 
رئيــس  مــع  إنــه تحــدث  األربعــاء  إذاعــي صبــاح  حديــث 
وزراء هــذا الكيــان بنياميــن نتنياهــو، وإن مخطــط الضــم 
لــم يحــذف مــن جــدول األعمــال »اإلســرائيلية«، وســتتم 
مناقشــة األمــر بعــد انتخابــات الرئاســة األمريكيــة الوشــيكة.

ــن،  ــف ليفي ــه، تطــرق رئيــس الكنيســت ياري مــن جهت
فــي تصريحــات لــه أمــس، إلــى خطــة الضــم »اإلســرائيلية« 
مــن  »مــا  وقــال:  التســوية،  اتفاقيتــي  توقيــع  ضــوء  علــى 
أي تنــازل عــن خطــة الضــم. لكــن الدولــة لــم تقــم مــرة 
واحــدة، وعمليــة الضــم لــن تتــم فــي يــوم واحــد، ســنبلغ 

ذلك«حســبما افــاد موقــع أي 24 العبــري.
فيــه  أعلــن  الــذي  اليــوم  نفــس  فــي  نتنياهــو  وكان 
ــالل الشــهر  ــان االحت ــارات وكي ــن اإلم ــع بي ــرار التطبي عــن ق
الماضــي، قــد جــدد التزامــه بضــم أجــزاء مــن أرضــي الضفــة 
الغربيــة المحتلــة، مشــددا علــى أنــه لــن يتنــازل عــن العملية.

يذكــر أن موضــوع الضــم لــم يــرد ذكــره فــي نــص 
واإلمــارات. االحتــالل  كيــان  بيــن  التســوية  معاهــدة 

قراءة الصحف األميركية التفاقيات التطبيع: 
»ليس سالماً، إنه صفقة عمل«

علــى  الضــوء  األميركيــة  الصحــف  ســلطت 
حفــل التوقيــع علــى اتفاقيــات تطبيــع العالقــات 
االحتــالل  مــع  والبحريــن  اإلمــارات  بيــن 
اإلســرائيلي، الــذي جــرى أول أمــس الثالثــاء فــي 
ــا ســتجنيه الــدول  البيــت األبيــض، متســائلة عمّ
المطبّعــة، فــي وقــت أجمعــت فيــه علــى أن الرابــح 
مــن وراء ذلــك تــل أبيــب علــى حســاب حقــوق 

الفلســطيني. الشــعب 
البدايــة بصحيفــة »نيويــورك تايمــز« التــي 
دونالــد  األميركــي،  الرئيــس  ادعــاء  أن  أوردت 
لتطبيــع  وُقِّعَــت  التــي  االتفاقــات  أن  ترامــب، 
العالقــات مــع االحتــالل اإلســرائيلي تمثــل »حقبــة 
جديــدة لشــرق أوســط جديــد« اعتبــره خبــراء أمــرًا 
مبالغــًا فيــه، مشــيرة إلــى أنهــا فشــلت فــي التطــرق 

إلــى مســتقبل الفلســطينيين.
أن  الصــدد  هــذا  فــي  الصحيفــة  وكتبــت 
لصهــر  الرئيســي  الهــدف  أن  يــرون  متابعيــن 
ــد كوشــنر،  الرئيــس األميركــي ومستشــاره، جاري
مــن وراء التوصــل إلــى اتفــاق بيــن »إســرائيل« 
المنــال أكثــر مــن أي  وفلســطين، أصبــح بعيــد 
مبــادرة  إلــى  إشــارة  فــي  وذلــك  مضــى،  وقــت 
كوشــنر بشــأن تحقيــق الســالم مــع »إســرائيل«.

تصريحــًا  الصحيفــة  أوردت  الصــدد،  هــذا  وفــي 
»جــي  لمنظمــة  التنفيــذي  والمديــر  لمؤســس 
ــه  ــه: »إن ــال في ــن عامــي، ق ســتريت«، جيريمــي ب
ليــس حــاًل للصــراع، وليــس ســالمًا – إنــه صفقــة 
عمــل«. وأضــاف قائــاًل: »مــن الواضــح جــدًا جــدًا أّن 
ــن »إســرائيل« وهــذه  ــح مشــتركة بي ــاك مصال هن
الــدول، ســواء عســكريًا أو أمنيــًا أو دبلوماســيًا أو 
منــذ  قائمــة  كانــت  المصالــح  وهــذه  اقتصاديــاً، 

عقديــن مــن الزمــن«.

خالل مباحثاته مع المبعوث االممي لسوريا..

كبير مساعدي الخارجية يؤكد على تنفيذ اتفاقات ادلب
ــي اصغــر خاجــي،  ــة للشــؤون السياســية الخاصــة عل ــر الخارجي ــر مســاعدي وزي طهران-ارنا:-اكــد كبي

ضــرورة تنفيــذ اتفاقــات ادلــب، مــن اجــل الحفــاظ علــى االســتقرار ومنــع تجــدد التوتــرات.
جــاء ذلــك خــالل اتصــال هاتفــي جــرى امــس االربعــاء بيــن مســاعد وزيــر الخارجيــة ومبعــوث االميــن 
ــان  ــر . او .  بيدرســون"؛ حيــث اســتعرض الجانب ــام لالمــم المتحــدة الخــاص بالشــؤون الســورية "غي الع

القضايــا المتعلقــة بلجنــة الدســتور الســورية وادلــب واالوضــاع االنســانية هنــاك.
ــة  ــاه العملي ــا باتج ــى المضــي قدم ــا عل ــي خــالل االتصــال، تاكيدهم ــي واالمم ــان االيران ــدد الجانب وج

ــوريا. ــي س ــتورية ف ــة الدس ــال اللجن ــة اعم ــية ومواصل السياس
كمــا دعــا خاجــي وبيدرســون، نظــرا للظــروف االنســانية العســيرة الراهنــة والســيما تفشــي وبــاء كورونــا، 

الــى ايصــال المســاعدات الدوليــة للشــعب الســوري.
ختامــا، اكــد كبيــر مســاعدي وزيــر الخارجيــة علــى ضــرورة تنفيــذ اتفاقــات ادلــب، "حفاظــا علــى االســتقرار 

والمنــع مــن تجــدد التصعيــد هنــاك".

فيما يشيدون بالقوات المشاركة فيها..

نواب الشعب: مناورات)ذوالفقار- 99( رسالة 
سالم واستقرار الى الجوار

ــان وشــمال  ــي بحــر عم ــرة ف ــش االخي ــاورات الجي ــس الشــورى االســالمي بمن ــواب مجل طهران-فارس:-اشــاد ن
ــدان الجــوار. ــل بالســالم واالســتقرار لبل ــا تتمث ــرة بأنه ــدّ رســالتها االخي ــار- 99( وع ــدي )ذوالفق ــط الهن المحي

وورد فــي رســالة تقديــر وشــكر وجههــا 161 نائبــا الــى الجيــش قرأهــا امــس االربعــاء عضــو الهيئــة 
ــذه  ــواب: إن ه ــوح للن ــاع المفت ــالل االجتم ــي خ ــي فيروزجاي ــي كريم ــب عل ــان النائ ــي البرلم ــية ف الرئاس
المنــاورات نفــذت فــي منطقــة شاســعة تبلــغ مســاحتها مليونــي كيلومتــر مربــع فــي شــرق مضيــق هرمــز 

ــث اســتخدم ــدي حي ــط الهن ــان وشــمال المحي وبحــر عم

في تصاعد ملحوظ..

تسجيل 2981 اصابة و179 حالة وفاة جديدة بكورونا
ــان  ــم الطبــي ســيما ســادات الري ب ــة باســم وزارة الصحــة والعــالج والتعلي طهران-فارس:-اعلنــت المتحدث
عــدد المصابيــن بفيــروس كورونــا فــي البــالد بلــغ لغايــة االن 410334 والمتعافيــن 352019 والمتوفيــن 23632 شــخصا.
وقالــت الري امــس االربعــاء فــي تصريحهــا الصحفــي اليومــي، انــه تــم خــالل الســاعات الـــ 24 الماضيــة تســجيل 
2981 اصابــة جديــدة بفيــروس كورونــا المســتجد )كوفيــد-19( ليرتفــع اجمالــي عــدد المصابيــن الــى 410334 مــن ضمنهــم 

3827 فــي حالــة حرجــة وهــم يخضعــون االن للعنايــة المركــزة.

استمرار االحتجاجات في نيجيريا 
باطالق سراح الشيخ زكزاكي 

الجماهيــر  طالبــت  العربــي:  طهران/كيهــان 
فــي   النيجيريــة  »ابوجــا«  مدينــة  فــي  الغاضبــة 
وقفــات احتجاجيــة باطــالق ســراح زعيــم  الحركــة 

»زكزاكــي«. الشــيخ  االســالمية 
وهــم  الشــوارع  الــى  المحتجــون  وخــرج 
يحملــون االعــالم الحســينية، مطالبيــن باطــالق 
النيجيريــة  االســالمية  الحركــة  زعيــم  ســراح 
وزوجتــه فــي »ابوجــا«. وقــد اشــتدت االحتجاجــات 
الحســين)ع(  وعاشــوراء  تاســوعاء  يومــي  فــي 
المــدن  مختلــف  فــي  العــزاء  مواكــب  بخــروج 
النيجيريــة. اال ان الجماهيــر ووجهــت بهجــوم رجــال 
استشــهاد  فــي  تســبب  ممــا  والشــرطة،  االمــن 

آخريــن. واصابــة  المعزيــن  مــن  العديــد 

البقية على الصفحة7
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البقية على الصفحة7 البقية على الصفحة7

اميركا لن تحصد سوى الخزي والهزائم
يواصــل الرئيــس االميركــي دونالــد ترامــب مســرحياته االنتخابيــة علــى اكثــر مــن صعيــد 
ابتغــاء اقنــاع الناخــب االميركــي بانــه الرجــل المنقــذ القــادر علــى تســوية النزاعــات والصراعــات 

فــي العالــم تــارة بالمحادثــات وتــارة باســتخدام التهديــد الوعيــد.
لكــن واقــع االمــر هــو ان هــذا الرئيــس المعتــوه وخــالل دورتــه الرئاســية هــذه لــم يســتطع 
الحفــاظ علــى أيِّ اعتبــار للواليــات المتحــدة، بــل انــه انزلهــا الــى الحضيــض نتيجــة لسياســاته 
ــة ان  ــرعية الدولي ــات الش ــي ولمؤسس ــام العالم ــراي الع ــت لل ــي اثبت ــة الت ــاء والمتطرف الجوف
دونالــد ترامــب هــو اكثــر الزعمــاء االميركييــن حمقــا وغبــاء وان مواقفــه ال يعتــد بهــا وانــه 

ــى ابعــد الحــدود. ــق ال ضوضائــي ومهــرج وكاذب ومتحذل
لقــد انكشــف للعالــم الترتيبــات الصوريــة للقــاء واشــنطن التطبيعــي بحضــور اميــركا 
واســرائيل واالمــارات والبحريــن، وشــاهد عــن كثــب تمثيليــة التوقيــع المخزيــة التــي تجلــت 
ــن  ــي اللذي ــف الزيان ــد وعبداللطي ــن زاي ــداهلل ب ــن عب ــن والســيما الوزيري ــى وجــوه الموقعي عل
بــدا عليهمــا عالمــات الذهــول والحيــرة وكأنهمــا ال يعلمــان شــيئا عــن االتفاقيــة، فيمــا حــرص 
رئيــس وزراء الكيــان الصهيونــي علــى توزيــع ضحكاتــه الخبيثــة المنطويــة علــى الســخرية مــن 

ــن. ــن الخليجيي ــن الطرفي هذي
علــى اي حــال نعــود الــى الرئيــس االميركــي الــذي وجــه تهديداتــه مــن جديــد الــى 
الجمهوريــة االســالمية ناســيا المواقــف االيرانيــة الحازمــة فــي عيــن االســد والخليــج الفارســي 
ومجلــس االمــن الدولــي ومتناســيا ايضــا بــان الجمهوريــة االســالمية لــم تأخــذ بثأرهــا 
ــدي  ــو مه ــن الشــهيدين الحــاج قاســم ســليماني واب ــن الكبيري ــال القائدي ــا الغتي ــد انتقام بع
المهنــدس ورفاقهمــا االبــرار فــي بغــداد قبــل 9 اشــهر، وكأنهــا تريــد االيحــاء لطهــران بالتخلــي 

ــكان المناســبين. ــت والم ــي الوق ــه ف ــذي تخطــط ل ــام ال ــن االنتق ع
مــن الواضــح ان ترامــب يلجــأ الــى طــرق ملتويــة لقطــع الطريــق امــام اخــذ الثــأر وتجنيــب 
الواليــات المتحــدة هزيمــة اخــرى تضــاف الــى سلســلة الهزائــم التــي ســببتها سياســاته 
التصعيديــة الخرقــاء. بيــد ان المتحــدث باســم الخارجيــة الســيد ســعيد خطيــب زادة اكــد فــي 
آخــر تصريــح لــه ان الجمهوريــة االســالمية لــن تعفــو ولــن تنســى عمليــة االغتيــال االجراميــة 
واالرهابيــة والجبانــة التــي قامــت بهــا اميــركا محــذرا واشــنطن بالكــف عــن االســاليب المكــررة 

الباليــة الهادفــة الــى شــحن االجــواء ضــد ايــران فــي الســاحة الدوليــة. 
كمــا صــرح رئيــس الجمهوريــة الدكتــور حســن روحانــي امــس االربعــاء ان الواليــات 
ــت  ــا اصيب ــي ولكنه ــن الدول ــس االم ــي مجل ــي ف ــر ضــد الشــعب االيران ــد التآم المتحــدة تري
بالخيبــة عــدة مــرات نتيجــة معارضــة معظــم االعضــاء الدائميــن وغيــر الدائميــن للمخططــات 
االميركيــة الراميــة العــادة تمديــد الحظــر التســليحي علــى الجمهوريــة االســالمية وهــي اليــوم 

ــة. ــة فــي هــذه المؤسســة االممي معزول
مــن الالفــت ان اســاليب الكــذب والتالعــب التــي يســتخدمها صنــاع القــرار فــي الواليــات 
المتحــدة لــم تعــد عليهــم ســوى بمزيــد مــن الفضيحــة والخــزي وقــد اتضــح ذلــك فــي طريقــة 
تعاملهــم مــع وبــاء كورونــا والتمييــز العنصــري الــذي طــاول االميركييــن الســود والملونيــن الــى 
جانــب تصريحاتهــم فــي تهديــد الجمهوريــة االســالمية. إنهــم يأخــذون باميــركا الــى هزائــم 

متتاليــة وال جــرم بانهــا ســتؤدي بهــم الــى الهاويــة.
مــن المؤكــد ان الجمهوريــة االســالمية تتقــدم يومــا بعــد آخــر فــي جميــع المجــاالت فكمــا 
انهــا متطــورة تقنيــا وصناعيــا ونوويــا ســلميا، فانهــا تمتلــك قــدرات دفاعيــة عظيمــة تســتطيع 
بهــا كبــح جمــاح التوحــش االميركــي واســقاط جميــع تحــركات واشــنطن العدوانيــة وتهديداتهــا 

الرعنــاء بشــكل اكيــد.


