
عدوانيــًا، استشــهد مواطــن، بقصــف صاروخــي ومدفعــي ســعودي علــى 
مديريــة شــدا الحدوديــة بمحافظــة صعــدة.

علــى صعيــد آخــر أبــدى قائــد القيــادة المركزيــة فــي الجيــش األميركــي 
ــي  ــرة ف ــا المنتش ــرض قواته ــن تع ــنطن م ــق واش ــزي قل ــث ماكين ــرال كين الجن
الســعودية لهجمــات جويــة مــن قبــل ســاح الجــو اليمنــي المســير، كاشــف عــن 

ــاء. ــدة لاختب ــم البحــث عــن قواعــد جدي بدئه

مشددًا أنه الجدوى من عودة اميركا لالتفاق النووي دون الغاء الحظر..
مجلس خبراء القيادة: الشعب االيراني العظيم ماضي 

نحو أهدافه السامية بقيادة السيد الخامنئي

طهــران – كيهــان العربــي:- اكــد اعضــاء مجلــس خبــراء القيــادة فــي ايــران، عبــر بيانهــم 
ــى  ــركا ال ــودة امي ــن: ان ع ــس االثني ــن أم ــم الرســمي الثام ــن اجتماعه ــي الصــادر ع الختام
االتفــاق النــووي لــن يؤثــر علــى مقاومــة الشــعب االيرانــي الشــريف، وان عــودة هــؤالء الــى 
االتفــاق دون رفــع الحظــر عــن البــاد ليــس عديــم الفائــدة فحســب وانمــا ســيكون مضــرا.

واشــار البيــان الــى الذكــرى الثانيــة واالربعيــن النتصــار الثــورة االســامية فــي 
ايــران والمراســم الخاصــة والمختلفــة عــن االعــوام الســابقة التــي اقيمــت بالمناســبة 
فــي ارجــاء البــاد نظــرا لتفشــي وبــاء كورونــا؛ مؤكــدا ان تجديــد العهــد مــع االمــام 
الخمينــي الراحــل /قــدس ســره/ وخلفــة آيــة اهلل العظمــى الســيد علــي الخامنئــي 
خــال الخطــوة الثانيــة مــن تاريــخ الثــورة االســامية زاد االصدقــاء عزمــا وامــا، 

واصــاب االســتكبار العالمــي باليــاس واالحبــاط.

KAYHAN-AL-ARABI
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شؤون دولية مشددة انها بحاجة الى 4 مليارات دوالر لتجنب المجاعة هناك خالل العام الجاري..

األمم المتحدة: اليمن يتجه نحو أسوأ مجاعة يشهدها العالم خالل عشرات السنين
* ما كينزي يبدي تخوفه من تعرض القوات االميركية في السعودية لضربات جوية بمسيرات يمنية

اضرب الراعي تتشتت 
االغنام

محمد صادق الحسيني
الى اهلنا وأحبائنا في العراق الصابر والمظلوم

ــاك  ــا إلرب ــركا ملف ــرة تطــرح امي ــي كل فت ف
الوضــع فــي العــراق.. إنهــا سياســة اميركيــة 
قــذرة تهــدف الــى إشــغال العراقييــن بأنفســهم. 
صــدام  رغــد  هــو  اليــوم  المطــروح  الجديــد  الملــف 
ــة،  ــة الهارب ــرة البعثي ــا األردن والزم ــي تحتضنه ــي الت التكريت
والســعي لدفعهــم الــى تخريــب االنتخابــات العراقيــة القادمــة 

ــه. ــري الموج ــي العب ــام العرب ــي اإلع ــم ف ــر تلميعه عب
لألميــركان  بالتبعيــة  متــورط  هنــاك  فالنظــام 
ويقبــض مــن أنظمــة خليجيــة معينــة ليعــادي العــراق 
وغيرهــا  رغــد  أمثــال  الهاربــة  الشــرذمة  ويحتضــن 
ويمــارس تدخــا ســافرا فــي الشــأن الداخلــي العراقــي.

هــذا النظــام كــي ينجــح فــي مخططــه الخبيــث 
الورقــة  اســتخدام  الــى  ومــازال-  ويســعى   - ســعى 
الطائفيــة، فيتعمــد توهيــن الشــيعة هنــاك والتضييــق 
عليهــم، ألنــه يعلــم أن هــذا الملــف ســيخلق اصطفافــا 
طائفيــا وســيتعاطف معــه جمهــور ســني عراقــي كبيــر.

فــي  إخوتنــا  انجــرار  عــدم  األفضــل  لذلــك 
العــراق الــى الفــرز الطائفــي واالنشــغال بملــف رغــد 
ــط  ــز فق ــم التركي ــوة إذا ت ــوة كل الق ــل الق ــا.. ب وغيره
المنطقــة  فــي  الشــر  أفعــى  رأس  مواجهــة  علــى 
وهــو الشــيطان األكبــر كمــا وصفــه االمــام الخمينــي 
الراحــل. ومــا االردن ومــن تحتضــن وغيرهــم إال ذيــوال 
يحركهــا هــذا الشــيطان لغايــات ومخططاتــه خبيثــة.. 

نقول ألخوتنا العراقيين..
إذا أردتــم الــرد علــى االردن.. أطــردوا األميــركان 

مــن بلدكم.
إذا اردتــم أن تعــززوا أهــل العــراق وتحفظــوا 

كرامتــه.. أطــردوا األميــركان مــن بلدكــم.
إذا أردتــم أن تــردوا ثــأر شــهداء العــراق وعلــى 
رأســهم أبومهــدي المهنــدس.. أطــردوا األميــركان 

مــن بلدكــم. 

وفاة المناضل اللبناني أنيس النقاش
ــد  ــاش، بع ــس النق ــي أني ــي العرب ــل اللبنان ــس المناض ــاح أم ــي صب ــي:- توف ــان العرب ــران – كيه طه
إصابتــه بفيــروس كورونــا. وكان النقــاش دخــل العنايــة المشــددة فــي أحــد مستشــفيات دمشــق قبــل أيــام، 

وســيُنقل جثمانــه اليــوم مــن دمشــق ويــوارى فــي ثــرى مدينــة بيــروت.
من هو أنيس النقاش

ولــد النقــاش فــي بيــروت عــام 1951، وتعلــم فــي 
مدرســة المقاصــد اإلســامية فــي بيــروت، شــارك منــذ 
صغــره فــي حــركات احتجاجيــة، حيــث خــرج فــي تظاهــرة 

ــرد. ــة بوحي ــة جميل ــة الجزائري ــع المناضل ــة م تضامني
فــي عــام 1964، انتســب ســرًا إلــى حركــة فتــح 

ــة المقاصــد«. ــس »خلي وأسّ
أضــرب أنيــس النقــاش عــن الطعــام »احتجاجــًا 
ــرت قــوة  علــى تخــاذل الدولــة والعــرب«، عندمــا دمَّ

كومانــدوس صهيونيــة

خالل استقباله اللواء باقري..

المرجع جوادي آملي: يجب تعزيز اقتدارنا وقوتنا الدفاعية 
بطاقاتنا الوطنية وانتاج احدث االسلحة

تنفيذًا لقرار مجلس الشورى االسالمي وحتى رفع جميع الحظر على شعبنا بصورة عملية..

اليوم.. طهران توقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول االضافي والرقابة خارج اتفاق الضمانات

سفيرنا في بغداد: اغتيال سليماني والمهندس ورفاقهما 
جريمة كبرى يجب متابعتها  ومعاقبة الجناة 

بغــداد - وكاالت انبــاء:- اكــد الســفير االيرانــي فــي بغــداد ايــرج مســجدي، علــى ضــرورة المتابعــة الجــادة 
لملــف اغتيــال قــادة النصــر »الفريــق الشــهيد قاســم ســليماني« و«الشــهيد ابومهــدي المهنــدس« ورفــاق 

دربهمــا، وانــزال العقوبــة بالقائميــن علــى هــذه الجريمــة النكــراء.
وقــال الســفير مســجدي خــال كلمتــه أمــس األثنيــن بمراســم تكريــم الفائزيــن فــي المهرجــان االول لـــ »قائــدي 
مكافحــة االرهــاب فــي العالــم« )القائــد الســابق لقــوات فيلــق القــدس الشــهيد ســليماني، والنائــب الســابق لقائــد هيئــة 

الحشــد الشــعبي العراقــي الشــهيد ابــو مهــدي المهنــدس(.

داعيًا الى عزيز التعاون بين المجلس والحكومة وتنفيذ قانون المبادرة االستراتيجية إللغاء الحظر بدقة ..

القائد: تخصيبنا لليورانيوم لن يقف عند 20% وقد يرتفع إن اقتضت الحاجة الى %60
اذا كانت ايران تريد امتالك االسلحة النووية فال يستطيع المهرج الصهيوني وال أكبر منه أن يمنعها، وما يمنعنا من انتاجه هو مبادئنا االسالمية

من يصرخ 
اوالً

حركة األحرار الفلسطينية: رسالة السلطة لبايدن 
تعكس سياستها الال وطنية والمقيتة

كاتب عربي: الناتو يعمل على تمزيق 
المنطقة

مصادر أمنية: انفجارات كابول تهدف ابقاء القوات 
االجنبية في افغانستان

وكالة: ترامب يسعى للعودة 
إلى األضواء

الحشد الشعبي يعلن عن معادلة أمنية جديدة في الطارمية 
بعد العملية البطولية االخيرة

الفصائل الفلسطينية: لم نُخوّل أحدًا التخلي 
عن ذرّة من تراب فلسطين

سوريا: افتتاح ممر ترنبة الستقبال األهالي الراغبين 
بالخروج من مناطق في إدلب

الصين: نسعى إلى حوار مع أميركا وخالفاتنا 
تعود إلجراءات إدارة ترامب

العدد )10615( السنة الواحدة واالربعون، الثاثاء 11 رجب 1442 هـ ق 5 اسفند 1399 هـ ش، 23 شباط 2021م على الصفحة الثانية

طهران: ال يمكن الميركا المشاركة في اي محادثات 
قبل االلتزام باالتفاق النووي ورفع الحظر

ــدث  ــن المتح ــي:- اعل ــان العرب ــران – كيه طه
ــه  ــي، أن ــي االيران ــن القوم ــى لألم ــس االعل المجل
ســيتم اعتبــارًا مــن اليــوم الثاثــاء تعليــق كافــة 

أشــكال الرقابــة خــارج إطــار اتفــاق الضمانــات.
وقــال: تــم خــال زيــارة مديــر عــام الوكالــة 
ــة  ــران، شــرح كيفي ــى إي ــة إل ــة الذري ــة للطاق الدولي
اإلضافــي  للبروتوكــول  الطوعــي  التنفيــذ  إيقــاف 

الضمانــات. اتفــاق  والرقابــة خــارج 
»الخطــوة  قــرار  لتطبيــق  نهــدف  واضــاف: 
حقــوق  وحمايــة  العقوبــات  لرفــع  االســتراتيجية 
الشــعب اإليرانــي« وهنــاك إجمــاع علــى التطبيــق 

المتواصــل لهــذا القــرار فــي البــاد.
الوطنيــة  الذريــة  الطاقــة  منظمــة  ان  وتابــع: 
عازمــة علــى تنفيــذ أحــكام القــرار، ووفــرت أيضــا 
األرضيــة إلنهــاء اإلشــراف خــارج اتفــاق الضمانــات.
وأشــار الــى أنــه تــم فــي البيــان المشــترك لطهــران 
والوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، االفصــاح عــن موضــوع 

التنفيــذ الكامــل للقــرار الــذي أقــره البرلمــان.
ــإن  ــى لألمــن القومــي، ف وبحســب المجلــس االعل

صنعــاء – وكاالت انبــاء:- اعلــن مــارك لوكــوك منســق الشــؤون اإلنســانية 
واإلغاثــة فــي حــاالت الطــوارئ باألمــم المتحــدة، أن هنــاك حاجــة ماســة لتوفيــر 

4 مليــارات دوالر فــي 2021 لتجنــب حــدوث مجاعــة فــي اليمــن.
وقــال المســؤول األممــي: إن البلــد العربــي الــذي مزقتــه الحــرب يتجــه 
ســريعا نحــو أســوأ مجاعــة يشــهدها العالــم خــال عشــرات الســنين، 

ــرز«. بحســب »رويت
لألمــم  العــام  األميــن  باســم  الرســمي  المتحــدث  أعلــن  أيــام،  وقبــل 
المتحــدة، ســتيفان دوجاريــك، أن 2.3 مليــون طفــل فــي اليمــن معرضــون 

القائمــة. التوقعــات  بحســب  للمجاعــة 
ــال خــال مؤتمــر صحفــي: » ان خطــة المســاعدات اإلنســانية لليمــن  وق
ممولــة بشــكل غيــر كاف، ولــم يتــم الحصــول فــي العــام 2020 إال علــى مبلــغ قــدره 

1.9 مليــار دوالر مــن الميزانيــة المطلوبــة التــي تبلــغ 3.4 مليــار دوالر«.
ووفقــا لألمــم المتحــدة، فــإن اليمنييــن يشــهدون أســوأ أزمــة إنســانية فــي 
العالــم، حيــث إن مــا يقــرب مــن 80 بالمئــة مــن إجمالــي الســكان -أي 24.1 

مليــون إنســان- بحاجــة إلــى نــوع مــن أنــواع المســاعدات اإلنســانية.

الصين تدعو اميركا مجددا للعودة 
الى االتفاق النووي

بكيــن – وكاالت انبــاء:- جــددت وزارة خارجيــة 
أخــرى  المتحــدة مــرة  للواليــات  الصيــن دعوتهــا 

ــووي. ــاق الن ــى االتف ــودة ال للع
الخارجيــة  وزارة  باســم  المتحــدث  وقــال 
إن  االثنيــن:  أمــس  بيــن،  ون  فانــغ  الصينيــة 
االتفــاق  الــى  اميــركا  بكيــن تعتقــد ان عــودة 
ــذي  ــق ال ــق المغل ــي للطري يشــكل الحــل النهائ

بلغــه االتفــاق حاليــًا.
وأكــد ان اميــركا وحلفائهــا ينبغــي لهــم العــودة 
الــى طاولــة المفاوضــات فــي أقصــر وقــت، داعيــًا 
جميــع االطــراف الــى الحفــاظ علــى الهــدوء وضبــط 
النفــس واالحجــام عــن اتخــاذ خطــوات ربمــا تســفر 

عــن تفاقــم االوضــاع.
بهــا  قــام  التــي  االخيــرة  الزيــارة  الــى  واشــار 
الذريــة  للطاقــة  الدوليــة  للوكالــة  العــام  المديــر 
رفائيــل غروســي الــى طهــران، معربــا عــن أملــه 

الجانبيــن. بيــن  التعــاون  بتعزيــز 

طهران-كيهــان العربــي:- قــال المرجــع الدينــي، 
آيــة اهلل عبــد اهلل جــوادي آملــي: يجــب تعزيــز اقتدارنــا 
وقوتنــا الدفاعيــة بطاقاتنــا الوطنيــة وانتــاج أحــدث أنــواع 

االســلحة لتكــون ايــران قويــة 
تــردع اعداءهــا.

ــك خــال اســتقبال  جــاء ذل
فــي  آملــي،  جــوادي  اهلل  آيــة 
مدينــة قــم المقدســة، رئيــس 
للقــوات  العامــة  االركان  هيئــة 
المســلحة اللــواء محمــد باقــري.

واضــاف ســماحته: »نحــن ال 
ننــوي مجابهــة او شــن الحــرب 
ضــد احــد، لكــن البــاري تعالــى 
ــززوا اقتدارهــم بمــا  ــم ان يع ــه الحكي ــن فــي كتاب امــر المؤمني

يرهــب عــدو اهلل«.

يعنــي  االســامية ال  الشــورى  قــرار مجلــس  تطبيــق 
انســحاب إيــران مــن االتفــاق النــووي ووقــف التعــاون مــع 
الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، لذلــك إن تعــاون طهــران 
ــة واشــرافها سيســتمر وفــق اإلطــار القانونــي. مــع الوكال

الشــورى  مجلــس  رئيــس  اكــد  جانبــه  مــن 
االســامي ا محمــد باقــر قاليبــاف علــى الوقــف الكامــل 
)للمنشــآت  وصــول  اي  ومنــع  االضافــي  للبروتوكــول 

النوويــة االيرانيــة مــن قبــل مفتشــي الوكالــة الدوليــة 
للطاقــة الذريــة( خــارج اطــار اتفــاق الضمانــات.

اجتمــاع  خــال  االثنيــن  أمــس  قاليبــاف  وقــال 
تقريــر  تقديــم  بعــد  االســامي  الشــورى  مجلــس 
المجلــس حــول تنفيــذ قانــون المبــادرة االســتراتيجية 
واالتفــاق بيــن منظمــة الطاقــة الذريــة االيرانيــة والوكالــة 

الذريــة للطاقــة  الدوليــة 

*قاليباف: الوصول لمنشآتنا النووية خارج اطار اتفاق الضمانات ممنوع 

وغير قانوني ومراقبة التنفيذ مسؤولية السلطة التشريعية

* وزير الخارجية: على اميركا باعتبارها الجانب المنتهك لالتفاق النووي 

ان تبادر الى اتخاذ االجراءات العملية الصالح ما افسدته

* الخارجية: خروج أميركا من عزلتها غير ممكن بالتصريحات، 

بل يحتاج الى إجراء جدي واالبتعاد عن الغطرسة

* خطاب اميركا والدول االوروبية الثالث تجاه ايران خالل االيام االخيرة 

كان استعالئيا ومتغطرسا وبعيدا عن اإلنصاف

* يجب توجيه اللوم الميركا والترويكا االوروبية وليس اليران بعدم 

التزام هذه الدول بتعهداتها النووية منذ اليوم االول

* قتل المدنيين واالبرياء اسلوب االميركان والغربيين والذي ترفضه ايران 

من هذا المنطلق لذلك ال تفكر بامتالك االسلحة النووية

* االسلحة النووية مجرد ذريعة واالعداء يعارضون حتى امتالكنا لالسلحة 

التقليدية ألنهم يريدون تجريدنا من عناصر القوة
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