
قائد الثورة االسالمية يعزي بوفاة 
حجة االسالم ممدوحي

طهران-فارس:-عــزى قائــد الثــورة االســامية 
ــابق  ــو الس ــاة العض ــي بوف ــيد الخامنئ ــة اهلل الس آي
فــي مجلــس خبــراء القيــادة حجــة االســام حســن 
ممدوحــي، ووصفــه بانــه كان عالمــا ثوريــا وتقيــا 
ســعى علــى مــدى اعــوام طويلــة فــي خدمــة تبييــن 

ــارف االســامية. ونشــر المع
وقــدم ســماحته المواســاة بوفــاة حجــة االســام 
محبيــه  وجميــع  الكريمــة  الســرته  ممدوحــي 
وتامذتــه، ووصفــه بانــه كان عالمــا ثوريــا وتقيــا 
ســعى علــى مــدى اعــوام طويلــة فــي خدمــة تبييــن 
ونشــر المعــارف االســامية، ســائا البــاري تعالــى 

لــه بالدرجــات العلــى والرحمــة والغفــران.

للجيــش  الجــوي  الدفــاع  طهران-فــارس:-ازاح 
الســتار عــن رادار ســروش شــبه الموصّــل القــادر علــى 

رصــد و كشــف األهــداف الشــبح.
ــن  ــه م ــه وانتاج ــم تصميم ــذي ت ورادار ســروش ال
الجــوي  الدفــاع  لقــوات  الذاتــي  االكتفــاء  قبــل جهــاد 
خــال  عنــه  الســتار  ازاحــة  تــم   ، للجيــش  التابعــة 
مراســم صبــاح يــوم الخميــس وانضــم الــى شــبكة 

الدفــاع الجــوي الشــامله فــي البــاد.
هــذا المشــروع ، الــذي يتضمــن تصميــم وبنــاء 
رادار رصــد وكشــف متوســط   المــدى بتقنيــة أشــباه 
ــع  ــداف ذات المقاط ــد األه ــى رص ــادر عل ــات ، ق الموص
ـات قصيــرة  ارتفاعـ للــرادار وعلــى  العرضيــة الصغيــرة 

ومتوســطة تصــل إلــى مــدى 220 كــم.
أشــباه  تقنيــة  الســتخدام  ونظــرًا  انــه  كمــا 
الموصــات ، فــان الــرادار قــادر علــى أداء المهــام فــي 
أي ظــروف جويــة ولديــه اســتمرارية عمــل عاليــة جــدًا 

للحــرب  جــدًا  ومقاومــة 
اإللكترونيــة.

وبحســب مــا قالــه قائــد 
قــوة الدفــاع الجــوي للجيــش 
ــاج  ــم وانت ــة تصمي ــإن تكلف ف
هــذا الــرادار منخفضــة للغايــة 
عاليــة  تنقــل  قــدرة  ولديــه 
للغايــة ويتميــز بمواصفــات و 

ــة. ــر دولي معايي
الدفــاع  ازاح  ذلــك  الــى 
ازاحــة  للجيــش  الجــوي 

الســتار عــن نظــام آخــر يســمى منظومــة ميثــاق والتــي 
ــن  ــع بي ــي يجم ــام ذك ــا نظ ــا وبنائه ــتخدم تصميمه اس

والثانويــة. األوليــة  الــرادارات 
اســتقبال  جانــب  الــى  المنظومــة  هــذه  وتقــوم 
األهــداف مــن الــرادارات األوليــة والرئيســية ، بتلفيــق مــا 

ــة  ــرادارات الثانوي ــن ال ــن اهــداف م يجــري اســتقباله م
واجهــزة االستشــعار وتزويدهــا بدقــة عاليــة  لشــبكة 

الدفــاع الجــوي الموحــدة للبــاد.
ــة  ــب ايــدي عامل يذكــر ان هــذه المنظومــة ال تتطل
ومســتخدمين ويتلقــى المعلومــات تلقائيًــا ويقدمهــا 

ــاملة . ــوي الش ــاع الج ــبكة الدف لش

العميد دهقان: الثورة اإلسالمية وجهت ضربة 
تاريخية للواليات المتحدة

قــال  همدان-ارنــا:- 
العــام  القائــد  مستشــار 
الصناعــة  مجــال  فــي 
القــوات  ودعــم  الدفاعيــة 
العميــد  المســلحة 
حســين دهقــان ان الثــورة 
أكبــر  اإلســامية وجهــت 
ــات  ــة للوالي ــة تاريخي ضرب
المتحــدة وأخرجــت إيــران 

براثنهــا". مــن 
وقــال العميــد دهقــان 

يــوم الخميــس ، فــي مراســم االســتعراض المشــترك للقــوات البريــة لحــرس الثــورة االســامية فــي قاعــدة  
القــدس فــي همــدان )غــرب(: ان الشــعب االيرانــي  بعــد االنتصــار علــى جبهــة الكفــر ، أعلــن أن الوجــود 

ــاع عــن الكيــان الصهيونــي أمــرا غيــر مشــروع . األمريكــي فــي المنطقــة غيــر شــرعي واعتبــر الدف
ــدا ان شــعوب  ــم مؤك ــام شــعوب العال ــدة ام ــرت ســاحة جدي ــورة اإلســامية ظه ــع انتصــار الث ــال: م وق

ــة خــارج نظــام الســيطرة . ــاة كريم ــع بحي ــا أن تتمت ــم يمكنه العال
واضــاف الشــعب اإليرانــي  أثبــت لــدول أخــرى أنــه يســتطيع تحقيــق مــا يصبــو اليــه وشــعرت األنظمــة 

التابعــة للعالــم الغربــي بالفشــل.
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كــد  ا - ن-فارس: طهرا
الدائــم  ومندوبنــا  ســفير 
االمــم  منظمــة  فــي 
الســعودية  بــان  المتحــدة، 
هــي مصــدر عــدم االســتقرار 
معتبــرا  المنطقــة،  فــي 
الوهابيــة  االيديولوجيــة 
االســاس  الملهمــة  بانهــا 
الفتــا  والقاعــدة،  لداعــش 
هــي  الســعودية  ان  الــى 
لهــذه  الرئيــس  الممــول 

النفطيــة. بدوالراتهــا  االرهابيــة  الجماعــات 

هي مصدر عدم االستقرار في المنطقة..

طهران: للسعودية ماض حالك وطويل في دعم االرهاب ونشرالتطرف واثارة النزاعات

ايــران ردا  فــي تصريــح لمنــدوب  جــاء ذلــك 
ــي  ــران ف ــد اي ــعودي ض ــك الس ــات المل ــى اتهام عل
لامــم  العامــة  الجمعيــة  اجتمــاع  خــال  كلمتــه 
المتحــدة، معتبــرا هــذه االتهامــات بانهــا ال اســاس 
ــال: ان الســعودية تســعى  ــا ومرفوضــة تمامــا وق له
عاجــزة تمامــا عبــر اتهــام االخريــن لحــرف االنظــار 
عــن ماضيهــا الحالــك والطويــل فــي الدعــم الواســع 

وبــث  المتطرفــة  المعتقــدات  ونشــر  لارهــاب 
النفــاق والحقــد والقيــام باجــراءات تزعــزع االســتقرار 
وجرائمهــا فــي العــدوان المســتمر علــى اليمــن منــذ 

ــوام. 6 اع
الســعودية  بــان  تمامــا  ثبــت  لقــد  واضــاف: 
ــة،  ــي المنطق ــتقرار ف ــدم االس ــدر لع ــا المص بصفته
دكتاتــور  لصــدام  الرئيــس  الممــول  هــي  كانــت 
العــراق فــي حربــه العدوانيــة ضــد ايــران علــى مــدى 
ثمانيــة اعــوام والــذي ارتكــب خالهــا جرائــم ال 
تحصــى احداهــا اســتخدام االســلحة الكيمياويــة 
ضــد المــدن والمواطنيــن االيرانييــن والعراقييــن.

وتابــع تخــت روانجــي: لقــد اتضــح اليــوم تمامــا 
ايضــا بــان االيديولوجيــة الوهابيــة الســعودية هــي 
الملهــم االســاس الخطــر الجماعــات االرهابيــة مثل 
)الســعودية(  الدولــة  هــذه  وان  والقاعــدة  داعــش 
تعــد الممــول الرئيــس لهــذه الجماعــات بدوالراتهــا 

ــة. النفطي

خالل مؤتمر سيكا..

وزير الخارجية يدعو للتصدي لالرهاب االقتصادي 
والطبي في مسار مكافحة كورونا

القادر على رصد و كشف األهداف الشبح..

تصنيعنا العسكري يّريح الستار عن رادار سروش المطور
برعاية قائد حرس الثورة..

وضع حجر االساس لبناء أول مصفاة 
نفط وطنية في البالد

لحــرس  العــام  القائــد  طهران-فارس:-رعــى 
الثــورة االســامية اللــواء حســين ســامي مراســم 
نفــط  مصفــاة  أول  لبنــاء  االســاس  حجــر  وضــع 
ــط  ــاة نف ــر مصف ــن أكب ــرب م ــل بالق ــة بالكام إيراني
إيرانيــة )مصفــاة نجــم الخليــج الفارســي للنفــط( 

فــي مدينــة بنــدر عبــاس.
ــة  ــط إيراني ــاة نف ــاح أول مصف ــل افتت ــم حف واقي
ــج  ــاة نفــط نجــم الخلي بالكامــل بالقــرب مــن مصف
اللــواء  برعايــة  الخميــس  يــوم  صبــاح  الفارســي 
الثــورة  لحــرس  العــام  القائــد  ســامي  حســين 

اإلســامية.
وســيتم بنــاء هــذه المصفــاة مــن قبــل مقرخاتــم 
االنبيــاء للبنــاء وباالعتمــاد الكامــل علــى الخبــرة 

ــى الوطنيــة وعل

في ايام االربعين..

مسجدي: عدم السماح بدخول العراق اليقتصر على اإليرانيين
طهران-فارس:-قــال ســفيرنا فــي بغــداد ايــرج مســجدي ، إن عــدم الســماح بدخــول 
العــراق فــي ايــام االربعيــن الحســيني اليقتصــر علــى االيرانييــن، وقــد أعلنــت الحكومــة 

العراقيــة أنهــا لــن تســتقبل زوارا مــن الــدول األخــرى خــال هــذه األيــام.
وقــال مســجدي ، فــي حديــث حــول وجــود مواكــب طبيــة وصحيــة فــي العــراق اننــا 
طلبنــا  مــن الحكومــة العراقيــة توفيــر عــدد مــن المواكــب الصحيــة والطبيــة وحتــى 
االســناد هــذا العــام لتقديــم الدعــم والمســاعدة ولكننــا لــم نتلــق إجابــة إيجابيــة او موافقــة 

ــى االن . حت
وحــول امكانيــة ان توافــق الحكومــة العراقيــة قبــل اســبوع مــن مراســم االالبعيــن قــال 
"ال أحــد يســتطيع أن يتكهــن باالحتمــاالت" وهنــاك احتمــال أنهــم لــن يقبلــوا. ال يمكننــا 
الحديــث عــن االحتمــاالت. مــا يمكننــي قولــه علــى وجــه اليقيــن هــو أن هــذا هــو الجــواب 
حتــى اآلن ، وحتــى اآلن ال توجــد إجابــة إيجابيــة حــول وصــول مواكبنــا الحســينية، وإذا 

مــا تــم اتخــاذ قــرار علــى حيــن غــرة وتــم التوصــل إلــى اتفــاق ، فســنعلنه علــى الفــور.
وبشــأن الدخــول غيــر المشــروع إلــى العــراق ، أوضــح مســجدي: "العــراق ال يســمح 
بدخــول العــراق بــأي شــكل مــن األشــكال ، وإذا دخــل شــخص مــا ، ال ســمح اهلل ، بشــكل 
غيــر قانونــي ، فهــذه جريمــة بموجــب القانــون العراقــي ولهــا محاكمــة قاســية والســجن 

ســنة أو ســنتين علــى األقــل وغرامــة تصــل الــى ســتة ماييــن دينــار".

منظمة الحج: نتابع دفع دية ضحايا حادث المسجد الحرام
طهران-إرنــا:- أكــد رئيــس منظمــة الحــج والزيــارة علي رضــا رشــيديان، ان المنظمــة تتابــع بالتعــاون مــع 

وزارة الخارجيــة دفــع ديــة ضحايــا حــادث المســجد الحــرام عــام 2015.
وخــال حفــل تكريمــي ألســر شــهداء حــادث منــى، أضــاف رشــيديان، "بعــد متابعاتنــا المكثفــة، توصــل 

الجانــب الســعودي إلــى نتيجــة بشــأن دفــع ديــة الضحايــا والمصابيــن فــي الحــادث".
ــة بأســر  ــام الماضــي إرســال الشــيكات المتعلق ــي الع ــم ف ــارة: "ت ــة الحــج والزي ــس منظم وأضــاف رئي
الشــهداء والمعاقيــن جــراء الحــادث عبــر مكتــب تمثيــل بادنــا لــدى األمــم المتحــدة، ولكــن لألســف تعــذر 
ــن  ــا وبي ــل سياســي بينن ــدم وجــود تمثي ــة بع ــة هــذا الموضــوع بســبب الحظــر والمشــاكل المتعلق متابع

الســعودية".
وأشــار الــى أن دفــع ديــة الضحايــا والمصابيــن فــي حــادث المســجد الحــرام عــام 2015 كان أحــد المواضيــع 

التــي تابعتهــا وزارة الخارجيــة اإليرانيــة خــال الزيــارة األخيــرة لوزيــر الخارجيــة السويســري الــى إيــران.

الســوداني  األوقــاف  ووزيــر  الســوداني  الداعيــة  أكــد 
الســابق عصــام أحمــد البشــير »إن قضيــة فلســطين قضيــة 
تتصــل بمقدســاتنا، وتتصــل بأمــٍر ليــس محــل مســاومة فــي 
األمــة«، مشــددًا علــى أنَّ »فلســطين وقضاياهــا ســتظل حيــًة 
ــون  ــذ ويبذل ــا بالنواج ــاس عليه ــض الن ــة يع ــة مبدئي وقضي
مــن أجلهــا الغالــي والنفيــس وتقــدم ألجلهــا األرواح والمُهج«.
أنَّ  علــى  ســابقة  تصريحــات  فــي  البشــير  وأوضــح 
الحالميــن بــأْن تحــل قضيــة الســودان مــن خــال التطبيــع 
فلــن ينالــوا خيــراً، مشــيرًا إلــى أنَّ كل الذيــن هرولــوا للتطبيع 
مــع الكيــان اإلســرائيلي فــي أوســلو وغيرهــا لــم يجنــوا 
شــيئًا مــن وراء ذلــك المســار واعمالهــم ومســاعيهم كانــت 

مْــآُن مَــاًء حَتَّــى ِإَذا  »َكسَــرَاٍب ِبقِيعَــةٍ يَحْسَــبُهُ الظَّ
تْ ِبــهِ الرِّيحُ  جَــاَءهُ َلــمْ يَِجــدْهُ شَــيًْئا، وكـَ«رَمَادٍ اشْــتَدَّ
فِــي يَــوٍْم عَاصِــفٍ«، مشــبهًا التطبيــع مثــل اأُلُكل الخَمْطٍ 

ــوع(. ــن ج ــي وال يســمن م ــل األراك ال يغن )أي مث
وأضــاف: يتنــاول اإلعــام فــي هــذه األيــام قضيــة كتبــت 
فيهــا بعــض المقــاالت فيمــا يتصــل بالتطبيــع مــع الكيــان 
الصهيونــي، وقــد نَســيَّ هــؤالء الذيــن قــد كتبــوا أنــه بفضــل 
اهلل تعالــى مــن األمــور المســتقرة فــي هــذه المجتمــع دولــًة 
وشــعبًا منــذ اســتقالنا علــى ثبــات هــذه الموقــف مــن 
فلســطين وقضاياهــا، وأن قضيــة فلســطين قضيــة تتصــل 
بمقدســاتنا، وتتصــل بأمــٍر ليــس محــل مســاومة فــي األمــة«، 

ــة  ــًة وقضي ــتظل حي ــا س ــطين وقضاياه ــى »فلس ــدداً عل مش
مبدئيــة يعــض النــاس عليهــا بالنواجــذ ويبذلــون مــن أجلهــا 

ــج«. ــا األرواح والمُه ــدم ألجله ــي والنفيــس وتق الغال
للمشــكلة  الحــل  يلتمســون  الذيــن  وتابــع: 
ــا نكــون  ــا أحــوج م ــم: إنن ــول له ــا أن نق ــة علين االقتصادي
للتطبيــع مــع مجتمعنــا، وأْن نحســن أمورنــا مــن خــال 
الحلــول الناجــزة، وحســن التدبيــر لقضيانــا، ومــن خــال 
حُســن التوظيــف األمثــل لمواردنــا ومقدراتنــا لنعالــج 
ــا مــن وقــود ونقــود تتعطــل فــي المصــارف، وخبــز  أزماتن
ونحــو ذلــك، مشــيرًا إلــى أنَّ األمــة قــادرة علــى أْن تحــل 

قضاياهــا بمــا تملــك مــن مقــدرات.

ً الداعية السوداني: المهرولون للتطبيع لن ينالوا خيرا

مســاعي تشــكيل حكومــة جديــدة فــي لبنــان لــم تبلــغ 
خواتيــم التشــكيل والمســاعي مســتمرة وســط عوائــق امريكيــة 

ــية. ــادرة الفرنس ــة المب ــعودية  لفرمل وس
ودوليــا،  محليــا  تجــري  الحثيثــة  المحــاوالت  زالــت  ال 
ــق  ــاق األف ــد، الســتباق إنغ ــى كل صعي ــن، وعل ــي الســر والعل ف
السياســي لحــل األزمــة الحكوميــة التــي ال يبــدو حتــى اآلن أن 
مبــادرة ســعد الحريــري قــد نجحــت فــي تفكيــك تعقيداتهــا ممــا 
ــرة  ــات خطي ــى تداعي ــعّبها ال ــتمرارها وتش ــال إس ــي ح ــؤدي ف ي
علــى لبنــان الــذي يتأرجــح كمــا يصــف المراقبــون بيــن الســقوط 
فــي جهنــم التــي بشّــر بهــا رئيــس الجمهوريــة أو النــزول الــى 

تناغم امريكي سعودي يعرقل سرعة تشكيل حكومة لبنانية
ــرى المصــادر ان ــا ت ــو بشــكل مؤقــت. ومــن هن ــر األمــان ول ب

أكثــر مــن لوحــة سياســية تطبــع المشــهد اللبنانــي لجهــة 
إيمانويــل  مبــادرة  إنجــاح  علــى  الكبيــر  الفرنســي  الحــرص 
ماكــرون الــذي يبــدو أنــه لــن يســتكين أمــام محــاوالت الشــغب 

الصــادر. األميركية.وتتابــع 
الحجــاز  ملــك  بخطــاب  تمثلــت  األبــرز،  اللوحــة  لكــن 
أمــام الجمعيــة العموميــة  الســعودي ســلمان بــن عبدالعزيــز 
لألمــم المتحــدة، وهجومــه علــى حــزب اهلل وإتهامــه بتفجيــر 
موقــف  ذلــك  وفــي  بنــزع ســاحه،  ومطالبتــه  بيــروت،  مرفــأ 
ــي  ــان ف ــأن ال تعاطــي مــع لبن ــر مســبوق، يوحــي ب ســعودي غي
ظــل وجــود ســاح حــزب اهلل، وبــأن المملكــة ال توافــق علــى 
الحكومــة  فــي  الحــزب  الفرنســية، وترفــض تمثيــل  المبــادرة 

وإعطــاء حقيبــة الماليــة الــى وزيــر شــيعي.
موقــف ســلمان ومــا يحملــه مــن رمزيــة ترتبــط بالجمعيــة 
العامــة لألمــم المتحــدة أعــاد خلــط األوراق مــن جديــد، خصوصــا 
السياســة  أن  الــى  وأشــار  أميركيــة صرفــة،  بنكهــة  جــاء  أنــه 
ــة  الســعودية تتحــدد مســتقبا وفــق دور حــزب اهلل فــي المعادل
ــة  ــة والدولي ــات االقليمي ــة، مــا يشــير الــى حجــم التجاذب اللبناني
القائمــة حــول لبنــان، والتــي قــد يكــون لهــا تداعيــات ســلبية 
جــدا علــى والدة حكومــة مصطفــى أديــب، األمــر الــذي خفــف مــن 
ــاح الســرعة، وأدى  ــى جن ــا عل ــة والدته ــاؤل بامكاني منســوب التف
ــوّل  ــا وتح ــدت رونقه ــا فق ــري بعدم ــادرة الحري ــيم مب ــى تهش ال

ــى “تشــاؤل”. ــاؤل ال التف

نيويورك تايمز: ترامب أخطأ فخطة العمل المشترك وحدت 
العالم بعدم الوثوق بتعهدات اميركا

طهران/كيهــان العربــي: ان اميــركا بتنصلهــا عــن االتفــاق النــووي، تســببت فــي ان التثــق الــدول االخــرى 
بتعهــدات واشــنطن الدولية.

وفــي اشــارة الــى نقــض اميــركا لخطــة العمــل المشــترك وفــي نفــس الوقــت ســعيها العــادة العقوبــات 
ــات  ــران، قالــت صحيفــة نيويــورك تايمــز: ان اميــركا بخروجهــا مــن االتفــاق اعــادت العقوب الدوليــة ضــد اي
ــا  ــا فســيفرض عليه ــران تجاري ــت مــع اي ــان حلفاءهــا االوروبييــن اذا تعامل ــران مهــددة ب ــة ضــد اي االقتصادي

الحظــر.
ان ادارة ترامــب تســتدل بوقاحــة ان اميــركا مازالــت رغــم كل نقضهــا العضــو الفاعــل فــي خطــة العمــل 
المشــترك، وذلــك باســتفادة قانــون اســناب بــاك وهــو بنــد فــي االتفــاق  بارجــاع  العقوبــات الدوليــة علــى 
ايــران كــي تحظــر االســلحة عــن ايــران. فــي الوقــت الــذي ال يحــق للــدول االعضــاء فــي االتفــاق النــووي ان 

يفعلــوا هــذه المــادة ليعيــدوا العقوبــات الدوليــة.

"خطأ في التقدير" ..

تحطم طائرة التدريب في قزوين
الوقايــة  لجنــة  ســكرتير  أعلــن  كرج-إرنــا:- 
والتنســيق وقيــادة عمليــات االســتجابة لألزمــات فــي 
ــاح نجــاد، أن »خطــأ  ــرز محمــد رضــا ف محافظــة الب
فــي التقديــر« تســبب فــي ســقوط طائــرة التدريــب 
ــة. ــة للمحافظ ــاد التابع ــر آب ــة نظ ــن مدين ــرب م بالق

وأضــاف فــاح نجــاد امــس الجمعــة، ان طائــرة 
التدريــب أحاديــة المحــرك ارتطمــت بتــل بالقــرب 
مــن مطــار آزادي فــي مدينــة نظــر آبــاد التابعــة 

ــر. ــي التقدي ــأ ف ــرز بســبب خط لمحافظــة الب
وتابــع: حســب تقريــر مركــز الطــوارئ الطبيــة 
بالمحافظــة، أصيــب راكبــا طائــرة التدريــب بجــروح 
وكســور طفيفــة، واليعانيــان مــن أي مشــكلة خطيــرة.

الطائــرة اصطدمــت  إن  فــاح نجــاد:  وأوضــح 
ــي  ــن مطــار آزادي ف ــرب م ــا بالق ــاء إقاعه ــل أثن بت

قريــة صالحيــة بمنطقــة نظــر آبــاد.
ووقع الحادث نحو الساعة 8 من صباح الجمعة.

البقية على الصفحة7

البقية على الصفحة7

البقية على الصفحة7

طهران-فارس:-اكــد وزيــر الخارجيــة محمــد جــواد 
لمواجهــة  االطــراف  متعــدد  التعــاون  ضــروة  ظريــف 
ــاب  ــدي لاره ــى التص ــا ال ــد-19«، داعي ــروس »كوفي في
االقتصــادي والطبــي الــذي يمنــع مكافحــة المــرض.

ــال  ــس خ ــوم الخمي ــه ي ــي كلمت ــف ف ــال ظري وق
اجتمــاع وزراء خارجيــة مؤتمــر التفاعــل واجــراءات بنــاء 
الثقــة فــي آســيا )ســيكا( الــذي اقيــم بشــكل افتراضــي: 
اننــا بحاجــة الــى توحيــد جهــود التعــاون فــي اطــار 
ــا  ــي نواجهه ــات الت ــة التحدي منظمــة »ســيكا« لمواجه
االســاس  الــدور  علــى  نحافــظ  ان  وينبغــي  اليــوم 
للمنظمــة فــي التقــدم بنهــج التعدديــة وضمــان التعــاون 

ــامل. الش
واكــد ضــرورة توظيــف الطاقــات مــن اجــل المواجهة 
انتشــار  فــي  المتمثــل  الكبيــر  للتحــدي  المشــتركة 
مواجهــة  وبغيــة  انــه  وقــال:   »19- »كوفيــد  فيــروس 
ــذي يتجــاوز الحــدود  ــر ال هــذا التحــدي العالمــي الكبي
واالجتماعيــة،  واالقتصاديــة  والسياســية  الجغرافيــة 

اعتمــاد نهــج التعدديــة ورفــض االحاديــة.
واكــد وزيــر الخارجيــة انــه وفــي ظــل التعــاون بيــن 
منظمــة  مــع  -بالتنســيق  »ســيكا«  منظمــة  اعضــاء 
االمــم المتحــدة ومنظمــة الصحــة العالميــة- ينبغــي 

ــو  ــة اعضــاء فــي منظمــة »ســيكا« ان ال نال ــا بصف علين
جهــدا لضمــان الحصــول الكامــل والحــر والعــادل علــى 
نعمــل  وان  لشــعوبنا  الطبيــة  واالجهــزة  الخدمــات 
كذلــك بحيــث نطمئــن الــى انــه ال احــد يمكنــه تحــدي 

المنظمــات الدوليــة المهنيــة بصــورة اعتباطيــة.
كمــا اكــد ظريــف ضــرورة ان تبــادر الــدول الصناعيــة 
التكنولوجيــا  نقــل  فــي  الناميــة  الــدول  لمســاعدة 
والمعــدات الطبيــة وان نطلــب ايضــا مــن المؤسســات 
االقتصاديــة الدوليــة -وكذلــك الــدول الغنيــة- تقديــم 
المســاعدات الازمــة لمواجهــة جائحــة »كوفيــد-19« 

لســائر الشــعوب والمنظمــات الدوليــة واالقليميــة.
ــى ارواح  ــاظ عل ــه يجــب ان نضــع الحف وصــرح بان
اولوياتنــا  ســلم  فــي  االنســانية  وكرامتهــم  النــاس 
واضــاف   ،»19 »كوفيــد-  جائحــة  تســييس  ونرفــض 
ــدام  ــر اله ــة التاثي ــا العمــل المشــترك لمواجه ــه علين ان
المســاعي  علــى  االحاديــة  التعســفية  لاجــراءات 
هــذه  »كوفيــد-19«،  جائحــة  بمكافحــة  المتعلقــة 
اقتصــادي  ارهــاب  ســوى  ليســت  التــي  االجــراءات 
ــي  ــة ف ــا الجماعي ــي جهودن ــا ف ــب علين ــي، ويتوج وطب
مواجهــة هــذه اآلفــة البشــرية المشــتركة االمتنــاع عــن 

اتخــاذ اجــراءات غيــر قانونيــة.

العالم كله يعرف شروركم يا آل سعود
تلقــت ايــران بغضــب واســتياء شــديدين تصريحــات الملــك الســعودي ســلمان 
بــن عبدالعزيــز الزائفــة ضــد الجمهوريــة االســامية وذلــك خــال كلمتــه باجتمــاع 
الجمعيــة العامــة لامــم المتحــدة. فقــد اكــد بيــان وزارة الخارجيــة االيرانيــة ان 
الريــاض هــي معقــل الفكــر االرهابــي للجماعــات التكفيريــة كمــا انهــا الداعــم المالــي 

الرئيســي للتطــرف واالرهــاب فــي المنطقــة.
مــن الواضــح ان النظــام الســعودي المشــرب بالحقــد والنفــاق واللــؤم والــذي يقــود 
ــر مــن 80  ــذ اكث ــة لاســام والمســلمين بســلوكياته الشــيطانية من ــة الكراهي حمل
عامــا انحــدر الــى الحضيــض فــي هــذا االتجــاه خــال عهــد الملــك الحالــي ســلمان 
ــى اليمــن  ــة عل ــه العبثي ــر حرب ــك عب ــة وذل ــى الهاوي ــاد ال ــاد والعب ــذي اوصــل الب ال
الكريــم وشــعبه المؤمــن مــن جانــب وتســخير الدولــة وثرواتهــا خدمــة للســيد 

ــب آخــر. ــي مــن جان االميركــي وسياســاته المنحــازة للعــدو الصهيون
وازاء ذلــك فــان جنــوح الملــك ســلمان الــى هــذه اللغــة العقيمــة التــي يوجــه 
فيهــا الــى الجمهوريــة االســامية اتهامــات فارغــة، يعبــر عــن افــاس الريــاض 
التــام وعجزهــا عــن مواجهــة الحقيقــة التــي تلقــي بالمســؤولية تمامــا علــى النظــام 
الســعودي باعتبــاره الســبب االســاس فــي جميــع الفتــن التــي اشــتعلت فــي 

المنطقــة العربيــة واالســامية.
فمــن الثابــت ان نظــام آل ســعود كان الممــول الرئيســي للحــرب التــي اشــعلها 
الطاغيــة صــدام حســين ضــد الجمهوريــة االســامية علــى مــدى 8 ســنوات )1988 
ـ 1980(، ولقــد ابــاح ارض بــاد الحرميــن وســماءها لاســتخبارات االميركيــة ســعيا 
الســقاط النظــام االســامي الفتــي فــي ايــران فــي هجمــة شــعواء لــم تدخــر فيهــا 

الريــاض ايــة وســيلة قــذرة لممارســة احقادهــا الدفينــة.
ان مــن حقنــا ان نســأل الملــك ســلمان: ايــن هــي النوايــا الصافيــة التــي تدعيهــا 
والحــال ان نظامكــم يحمــل فــي كل مؤامــرة رايــة ويؤجــج فــي كل فتــرة فتنــة ويشــعل 
ــا انــت جعلــت مــن  ــر، وه ــر وال الكبي ــا الصغي ــد نيرانــا ال ترحــم حممه ــي كل بل ف
اليمــن الســعيد محرقــة، واذا مــا دافــع اليمانيــون عــن ســيادتهم ومقدراتهــم وســددوا 
صواريخهــم الدقيقــة الــى منشــآتكم ومعســكراتكم ومراكزكــم العدوانيــة، وهزموكــم 
شــر هزيمــة، حمّلتــم ايــران مســؤولية جبنكــم واخذتموهــا بجريــرة جرائــم انتــم 

ارتكبتموهــا علــى مــرأى ومســمع العالــم اجمــع.
ــع  ــي م ــة ه ــا الودي ــي عاقاته ــة ف ــرارا ان االولوي ــرارا وتك ــران م ــدت طه ــد اك لق
البلــدان االســامية والعربيــة، كمــا اعتبــرت ان عدوهــا االول هــو الكيــان الصهيونــي 
ــر مــن  ــذ اكث ــوم من ــل ويســجن شــعبها المظل ــل فلســطين ويشــرد ويقت ــذي احت ال
72 عامــا. فــي حيــن انــك ايهــا العاهــل اليــوم تبــارك التطبيــع الــذي اقــدم عليــه 
حلفــاؤك فــي البحريــن واالمــارات وتفتــح اجــواءك لطائــرات اســرائيل المدنيــة اليــوم 
ــال  ــريفين والح ــن الش ــادم الحرمي ــك خ ــم بان ــام العال ــي ام ــدا وتدع ــكرية غ والعس
ان ممارســاتك برهنــت علــى خيانــة منقطعــة النظيــر للعقيــدة والديــن والقــران 

واالســام بشــكل ســافر .
مــن المؤكــد ان الجهوريــة االســامية كانــت والزالــت وســتبقى رائــدة للســام 
واالمــن العالمييــن، ولــن تعيبهــا االفتــراءات المغرضــة مــن اعــداء البشــرية الذيــن 
والســلوكيات  والسياســات  الفتــاوى  عبــر  الشــعوب  بدمــاء  ايديهــم  تلطخــت 
االجراميــة المنحرفــة التــي يعــرف المســلمون جميعــا مــن الــذي يحمــل رايتهــا 

فــي الوقــت الحاضــر.


