
األممــي والدولــي تجــاه جرائــم العــدوان واحتجــاز ســفن المشــتقات النفطيــة”.
وحمّــل البيــان »الواليــات المتحــدة األميركيــة ودول العــدوان المســؤولية الكاملــة تجــاه 
معانــاة الشــعب اليمنــي نتيجــة الحصــار« وأعلــن »التأييــد الكامــل لتحريــر مــأرب وكل شــبر 

فــي الوطــن مــن مليشــيات العــدوان وقــواه العدوانيــة”.
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شؤون دولية فيما القوات اليمنية المشتركة تسيطر على مواقع جديدة مطلة على مأرب..

مئات آالف اليمنيين يتظاهرون مطالبين برفع الحصار الجائر وتحرير مأرب

اميركا وديمقراطية 
التوحش واالجرام

حميد حلمي البغدادي
ليــس مفاجئــا ان تقــوم القاذفــات االميركيــة 
الحــدود  علــى  البوكمــال  منطقــة  بقصــف 
ــة  ــب نهاي ــا ترام ــد فعله ــة فق الســورية ـ العراقي
ــك عشــرات الشــهداء  ــام 2019 وراح نتيجــة ذل ع
ــاك  ــن يرابطــون هن ــن الذي والجرحــى العراقيي
الدواعــش  لجرائــم  التصــدي  اجــل  مــن 
التكفيرييــن ومنعهــم مــن التســلل الــى حيــث 

المــدن والمناطــق المدنيــة اآلمنــة.
جــو بايــدن وريــث جريمــة قصــف ناكازاكــي 
وهيروشــيما بالقنبلــة الذريــة الن مــن قام بذلك 
هــو الرئيــس االميركــي الديمقراطــي هــاري 
ترومــان فــي خواتيــم ايــام الحــرب العالميــة 
الثانيــة. وبالتالــي فــان مــن الســذاجة االعتقــاد 
ان بايــدن رجــل مالئكــي وانــه ال يحمــل ســوى 

اغصــان الزيتــون للبشــرية.
القصــف االميركــي للحــدود الســورية ـ 
العراقيــة واضــح االهــداف فهــو يؤمــن تحركات 
عصابــات االرهابييــن الذيــن يتمتعــون بدعــم 
اميركــي  وحربــي  لوجســتي  اســتخباري 
داعــش  فزاعــة  ظهــور  نتائجــه  مــن  كان 
ــداد  ــي بغ ــخ ف ــر والتفخي ــم التفجي ــر جرائ عب

ــوريا. ــن س ــق م ومناط
وقــد اثبــت بايــدن وفريقــه انــه اكثرضــراوة 
واجرامــا مــن الرؤســاء الســابقين وبرهــن علــى 
انــه ربيــب االرهــاب االميركــي الدولــي الــذي 
ال يتــورع عــن اي شــيء لممارســة الســيطرة 
المنطقــة  شــعوب  بحــق  واالجــرام  والقهــر 
الخالقــة  الفوضــى  بنيــران  احترقــت  التــي 
وجحيــم مشــروع الشــرق االوســط الجديــد 
مقاســاتها  حســب  واشــنطن  تريــده  الــذي 

ومخططاتهــا. 

رئيس الحكومة الليبية المكلف: لدينا ارتباط 
ديني وأخالقي وشعبي مع إيران

ــا  ــه لدين ــة، إن ــد الدبيب ــد الحمي ــف عب ــة المكل ــة الليبي ــس حكوم ــال رئي ــاء:- ق ــس – وكاالت انب طرابل
ــران. ــع اي ــي وشــعبي م ــي وأخالق ــاط دين ارتب

بتركيــا  بــالده  عالقــة  أن  إلــى  الدبيبــة  ولفــت 
»تدعــم  بــالده  أن  إلــى  مميــزة«، مشــيرًا  »ســتكون 
شــراكتها معهــا علــى أســاس احتــرام ســيادة البلديــن«.

العمــل  فــي  »سنســتمر  الدبيبــة:  وتابــع 
ــندرس  ــا وس ــع تركي ــة م ــدود البحري ــة الح باتفاقي

األخــرى«. االتفاقيــات 
وقــدم رئيــس الــوزراء الليبــي المعيــن، لمجلــس 
النــواب، مقترحــًا بحكومــة وحــدة وطنيــة، داعيــًا المجلــس 

ــه. ــة علي ــى الموافق ال

بحث والمقداد العالقات الثنائية وتطورات المنطقة..

ظريف: على اميركا والترويكا االوروبية معالجة السبب 
الذي دعا ايران لخفض التزاماتها النووية

افتتاح خط » غدير« السريع تزامنا مع ذكرى ميالد االمام علي أمير المؤمنين ..

الرئيس روحاني: االعداء أقروا بفشل الضغوط القصوى ضد الشعب االيراني
* اللواء سالمي: طريق »الغدير« السريع نتاج إرادة ايرانية في زمن الحرب االقتصادية للعدو

معزيًا بوفاة المجاهد والمفكر اللبناني..

حرس الثورة االسالمية: انيس نقاش سوف لن يمحى 
من الذاكرة التاريخية للشعوب االسالمية

طهران – كيهان العربي:- عزّى حرس الثورة االسالمية بوفاة المجاهد والمفكر اللبناني البارز انيس نقاش.
وجــاء فــي بيــان حــرس الثــورة االســالمية: ان وفــاة المناضــل اللبنانــي البــارز والمعــروف انيــس النقــاش 
بعــث علــى الكثيــر مــن الحــزن وااللــم لــدى ســالكي طريــق القضيــة الفلســطينية وتحريــر القدس الشــريف.
واضــاف: الشــك ان الجهــاد والــدور الكبيــر لهــذا المجاهــد الــدؤوب والمفكــر والثــوري اللبنانــي بــارز فــي 

ســاحة الصحــوة للشــعوب االســالمية فــي المنطقــة 

وهي مزودة بحموالت قتالية وبصرية..

قريباً.. تصنيعنا العسكري يزيح الستار عن طائرة »كمان 22« المسيرة  
المسيرة قادرة على حمل جميع أنواع الحموالت مع فترة طيران تزيد على 24 ساعة ومدى يصل الى 3000 كيلومتر

انطباعات على 
مدونتي !

نائب لبناني سابق إحياء »داعش« يمثل هدفا 
استراتيجيا وورقة رابحة ألميركا

بصوراألقمار الصناعية.. الكشف عن أكبر 
منشأة نووية إسرائيلية

سياسي لبناني: الحشد الشعبي ومحور المقاومة 
سيمنعون عودة داعش في العراق

الفروف: واشنطن لم تبلغ موسكو بغاراتها على شرق 
سوريا إال قبل دقائق من شنها

»الفتح«: اميركا واروبا وراء زيادة قوات الناتو 
للحيلوبة دون استقاللية العراق

مواجهات فلسطينية عنيفة مع قوات االحتالل الصهيوني 
اسفرت عن اصابة العشرات بالضفة

مصدر عسكري: الجيش السوري يكثف عملياته التمشيطية 
في البادية السورية لمنع نشاط »داعش«

موسكو: أميركا ال تخطط لمغادرة سوريا 
وترغب في تخريب هذا البلد

العدد )10617( السنة الواحدة واالربعون، السبت 15 رجب 1442 هـ ق 9 اسفند 1399 هـ ش، 27 شباط 2021م على الصفحة الثالثة

مندوب ايران في جنيف: دعوة ايران الى االلتزام 
بتعهداتها مثيرة للسخرية

رئيــس  قــال  العربــي:-  كيهــان   – طهــران 
ــه يشــعر  ــور حســن روحانــي بان ــة الدكت الجمهوري
بالســعادة لقــول االعــداء بــان الضغــوط القصــوى 

ضــد الشــعب االيرانــي قــد فشــلت.
وخــالل مراســم تدشــين الطريــق الحــر »غديــر« 
بطــول 158 كــم عبــر الفيديــو كونفرانــس، اشــار الرئيــس 
روحانــي الــى االهميــة الفائقــة لهــذا الطريــق الرابــط بيــن 
محافظــات قزويــن والبــرز وطهــران فــي ممــرات »شــمال 
ــق  ــد جــزءا مــن »طري ــوب« و«شــرق – غــرب« ويع – جن
ــر مــن الســرور  ــى الكثي ــا يبعــث عل ــال: ان م ــر« وق الحري
هــو تدشــين 221 كــم مــن الطــرق الحــرة فــي البــالد خــالل 
العــام الجــاري )العــام االيرانــي ينتهــي فــي 20 اذار/مــارس(.
واشــار الــى تحقــق هــذه االنجــازات رغــم الحــرب 
واضــاف:  القصــوى  والضغــوط  والحظــر  االقتصاديــة 
ــان  ــام ب اننــي اشــعر بالســعادة لقــول االعــداء هــذه االي
الضغــوط القصــوى ضــد الشــعب االيرانــي قــد فشــلت 
وهــو مــا يعنــي صبــر وصمــود الشــعب وتوجيهــات قائــد 
الثــورة االســالمية حيــث تحمــل وصمــد الشــعب امــام 
المشــاكل ســيرا علــى نهــج االمــام علــي عليــه الســالم.

* السالم في اليمن لن يكون بالتصريحات والبيانات 
ولكن باإليقاف الفعلي للعدوان ورفع الحصار

* ندعو القوة الصاروخية والطيران المسير لدك 
معاقل العدوان ومؤسساته الحيوية

ــرات  ــن تظاه ــدن اليم ــن م ــد م ــهدت العدي ــاص:_ ش ــي - خ ــان العرب كيه
شــعبية حاشــدة تحــت شــعار »حصــار تحالــف العــدوان األميركــي يقتــل الشــعب 

اليمنــي«، تطالــب برفــع الحصــار وتحريــر مدينــة مــأرب.
فقــد شــهدت مــدن صعــدة والضالــع والحديــدة وذمــار وغيرهــا تظاهــرات 
شــارك فيهــا مئــات االالف مــن ابنــاء الشــعب اليمنــي الصامــد رافعيــن شــعارات 

تحــث علــى المضــي فــي تحريــر مدينــة مــأرب.
ــي التظاهــرات الشــعبية باســتمرار الحــرب والحصــار  ــدد المشــاركون ف ون
مــن قبــل تحالــف العــدوان الســعود االماراتــي االميركــي الغاشــم علــى بلدهــم، 

وطالبــوا بإنهــاء معانــاة الشــعب اليمنــي.
وأّكــد بيــان التظاهــرات الشــعبية فــي اليمــن »الوقــوف الــى جانــب الجيــش 
ــى  ــي ال ــا »الشــعب اليمن ــأرب«، ودع ــر م ــة تحري ــي معرك واللجــان الشــعبية ف

مســاندة الجيــش واللجــان ورفــد الجبهــات بالمــال والرجــال”.
وأدان البيــان بشــدة اســتمرار الحصــار والعــدوان علــى أبنــاء الشــعب اليمنــي، و«الصمــت 

روسيا: تصرفات أميركا في سوريا 
ستسبب انهيار االتفاق النووي

موســكو – وكاالت انبــاء:- حــذر رئيــس اللجنــة 
الدوليــة فــي مجلــس الفيدراليــة الروســي »قســطنطين 
فــي  األميركيــة  التصرفــات  أن  مــن  كوساتشــيوف«، 
ــة  ــي المنطق ــم األوضــاع ف ــى تفاق ــؤدي ال ــد ت ســوريا ق

ــران. ــع إي ــووي م ــاق الن ــار االتف وانهي
غريبــة  »قصــة  الجمعــة:  أمــس  للصحفييــن  وقــال 
ــراق  ــات المتحــدة والع ــع دول، الوالي ــا أرب ــة، تشــارك فيه للغاي
وإيــران وســوريا، لكــن دولــة واحــدة فقــط )الواليــات المتحــدة( 
العقوبــات«،  وكذلــك  عالنيــة  العســكرية  القــوة  تســتخدم 
ــى  مشــيرًا إلــى أن ظــروف ومالبســات إطــالق الصواريــخ عل
»المنطقــة الخضــراء« فــي بغــداد فــي 22 شــباط/ فبرايــر، غيــر 
واضحــة تمامــًا، وتــم تحديــد المســؤولين عــن هــذا القصــف 

بطــرق مبتذلــة، بيــن الجيوسياســيين المعارضيــن.
واضــاف »كوساتشــيوف« وهكــذا، فــإن الواليــات 
المتحــدة تهــب لنفســها مــرة أخــرى الحــق فــي 
خــارج  وتنفيــذه  حكــم  وإصــدار  تحقيــق  إجــراء 

المحكمــة 

طهــران – كيهــان العربــي:- بحــث وزيــر الخارجيــة 
الدكتــور محمــد جــواد ظريــف فــي اتصــال هاتفــي مــع 
نظيــره الســوري فيصــل المقــداد العالقــات الثنائيــة وســبل 

تعزيزهــا فــي كافــة المجــاالت بمــا 
ــى  ــادي ال ــال االقتص ــك المج ــي ذل ف
جانــب التطــورات المتعلقــة بســوريا 

وايــران وكذلــك المنطقــة والعالــم.
كمــا تنــاول الوزيــران موضــوع نتائــج 
اللقــاءات االخيــرة التــي جــرت فــي اطــار 
مباحثــات اســتانه فــي مدينــة سوتشــي 
التــي  المشــاورات  وكذلــك  الروســية 
جــرت بهــذا الخصــوص مــن قبــل الوفــود 
التــي  العقبــات  بهدفتذليــل  المشــاركة 
ــتقرار  ــن واالس ــودة االم ــام ع ــة ام ــدان الغربي ــض البل ــا بع تضعه

الــى االراضــي الســورية.

المشــاريع  الــى  ونــوه 
نفذهــا  التــي  العمالقــة 
مقــر »خاتــم االنبيــاء )ص(« 
ومنهــا  واالعمــار  للبنــاء 
هــذا المشــروع فضــال عــن 
مشــاريع اخــرى مهمــة جــدا 
قيــد التنفيــذ مــن ضمنهــا 
الحديــد  ســكك  مشــروع 
سيســتان  بمحافظــة 
وبلوجســتان جنــوب شــرق 
البــالد واضــاف: هنالــك مشــاريع ارغــب بــان يشــارك فيهــا 
ــد »رشــت  ــة منهــا ســكك حدي ــر فاعلي المقــر بصــورة اكث

البــالد. كيــالن شــمال  محافظــة  فــي  -آســتارا« 
وقــال الرئيــس روحانــي: ان اجمالــي طــول الطــرق 
الســريعة المنشــاة فــي البــالد ســيبلغ 1000 كــم خــالل 
8 اعــوام )فتــرة الحكومتيــن الســابقة والحاليــة( رغــم 

ظــروف الحظــر والضغــوط االقتصاديــة وجائحــة كورونــا.
ــام  ــن االم ــر المؤمني ــالد أمي ــع ذكــرى مي ــا م وتزامن
علــي عليــه الســالم تــم صبــاح يــوم الخميــس وبايعــاز 
الفيديــو  عبــر  روحانــي  الجمهوريــة  رئيــس  مــن 
كنفرانــس، افتتــاح خــط » غديــر« الســريع الــذي يمتــد 
الــى اقصــى جنــوب العاصمــة طهــران بعــد مــروره مــن 

ــران . ــرز وطه ــن والب ــي قزوي ــات ه ــة محافظ ثالث
ويبلــغ طــول الخــط الســريع 158 كــم ويعتبــر 
ــا فــي البــالد و الــذي يربــط الشــرق  ممــرا ترانزيتي

بالغــرب والشــمال بالجنــوب.
اللــواء  الثــورة  حــرس  قائــد  اكــد  جانبــه  مــن 
حســين ســالمي، ان طريــق »الغديــر« الســريع طريــق 
، هــو نتــاج جهــود وإرادة إيرانيــة فــي زمــن الحــرب 
االنبيــاء  خاتــم  بمقــر  مشــيدا  للعــدو،  االقتصاديــة 
المشــروع  هــذا  النجــازه  واالعمــار  للتنميــة  )ص( 

االســتراتيجي.

طهــران - كيهــان العربــي:- اعلــن قائــد القــوات الجويــة للجيــش العميــد 
ــة المســيرة  ــان 22« القتالي ــرة »كم ــع طائ ــر زاده، عــن تصني ــز نصي ــار عزي الطي

ذات الجســم العريــض.
واضــاف الطيــار نصيــر زاده وخــالل زيارتــه التفقديــة للمراحــل النهائيــة 
مــن مشــروع تصنيــع طائــرة كمــان 22 المســيرة، قائــال: ان هــذه الطائــرة بــدون 
ــد  ــة وق ــة وخاصــة بالحــرب االلكتروني ــة وبصري ــزودة بحمــوالت قتالي ــار م طي
ــي  ــة وهــي ف ــوة الجوي ــات التشــغيلية للق ــى المتطلب ــاء عل ــا بن ــم تصميمه ت

ــاج. ــة مــن اإلنت المراحــل النهائي
وتابــع قائــال: ان الطائــرة المســيرة »كمــان 22« هــي أول طائــرة قتاليــة 
ــى  ــادرة عل ــالد وهــي ق ــي الب ــا ف ــم تصنيعه مســيرة ذات جســم عريــض ت
حمــل جميــع أنــواع الحمــوالت مــع فتــرة طيــران طويلــة جــدا تزيــد عــن 24 
ســاعة ومــدى يصــل الــى 3000 كيلومتــر، كمــا انهــا قــادرة علــى القيــام بمهــام 
االســتطالع والرقابــة وجمــع المعلومــات وتصويــر األهــداف البعيــدة وحمــل 

انــواع الذخيــرة الذكيــة.
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