
ــة  ــة إضاف ــة الســنوات الماضي ــال اليمــن طيل ــة بحــق أطف مجــازره الرهيب
إلــى تداعيــات الحصــار.

ورأت انصــار اهلل أنّــه »كان علــى األميــن العــام لألمــم المتحــدة لــو لديــه 
ذرّة مــن إنســانية أن يرفــض التجديــد لــه بواليــة ثانيــة إذا كان المقابــل أن 

يتقّلــد العــار ويبيــع ضميــره بثمــن بخــس«. 
وشــدَّد علــى أنَّ أطفــال اليمــن يعرفــون مــن قتلهــم بالطائــرات ويعرفــون 
مــن يقتلهــم بالحصــار، ويعرفــون مــن يتقّلــد المناصــب األمميــة مقابــل 

مخاطبا الرئيس رئيسي انتم أمل الشرفاء والمستضعفين والمقاومين.. 

نصر الله: لقد كنتم دائماً عوناً للمظلومين والمستضعفين 
كما كنتم سنداً للمقاومين ومحور  المقاومة

لحــزب  العــام  األميــن  ســماحة  أرســل  العربــي:-  كيهــان   - طهــران 
اهلل ســماحة الســيد حســن نصــر اهلل برقيــة تهنئــة للرئيــس اإليرانــي 
المنتخــب ســماحة آيــة اهلل  الســيد إبراهيــم رئيســي وقــال أنتــم أمــل 

والمقاوميــن.  والمســتضعفين  الشــرفاء 
وجــاء فــي البرقيــة: اننــي أبــارك لســماحتكم هــذا الفــوز الكبيــر والرائــع 
بثقــة الشــعب اإليرانــي العظيــم وانتخابكــم رئيســًا للجمهوريــة اإلســامية 

ــة،  ــران والمنطق ــخ إي ــن تاري ــة م ــة حساســة ومصيري ــي مرحل ــران ف ــي  إي ف
ممــا أحيــا اآلمــال الكبيــرة لــدى الشــعب اإليرانــي العزيــز  وشــعوب منطقتنــا 
المظلومــة بالمســتقبل القريــب اآلتــي وفــي القــدرة علــى مواجهــة كل 

ــاب ــات والصع التحدي
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شؤون دولية القوات اليمنية المشتركة تسقط طائرة تجسسية أميركية بصاروخ أرض جو غربي مأرب..

انصار الله: »غوتيريش« صّنف نفسه ومنظمته األممية ضمن »الئحة العار«
* »غوتيريش« قدّم إثباتًا ملموسًا أّن المنظمة األممية مجرد منصة »تافهة« تستغلها الدول النافذة لتحريف الحقائق ومصادرة حقوق الشعوب المستضعفة

مشددًا سنكون أفضل حاال بدون وجودهم العسكري..

كرزاي: األميركيون فشلوا في محاربة التطرف 
ومن األفضل أن يرحلوا من افغانستان

باسيل لنصرالله: أئتمنك على الحقوق 
وأقبل بما تقبل به لنفسك

بيــروت - وكاالت انبــاء:- رأى رئيــس التيــار 
النائــب جبــران باســيل فــي  الوطنــي الحــر 
التشــكيل كشــفت  “أزمــة  أن  متلفــزة،  كلمــة 
ــة  ــال: “كشــفت أزم ــق”. وق ــات أخطــر وأعم أزم
النظــام والدســتور والممارســة والنوايــا، وهــذا 
عــن  الدفــاع  معركــة  أن  وكشــفت  األبشــع، 
الحقــوق التــي نقــوم بهــا، ليســت مــن بــاب 
المزايــدة وال العرقلــة، بــل مــن بــاب حمايــة 

وجودنــا الحــر”.

وزراء خارجية إيران وأفغانستان وتركيا يؤكدون 
على مشاركتهم في مسيرة السالم بافغانستان

طهــران – كيهــان العربــي:- اكــد وزراء خارجيــة كل مــن الجمهوريــة االســامية فــي ايــران وتركيــا وافغانســتان 
علــى المشــاركة الفاعلــة فــي مســيرة الســام فــي 

ــة. افغانســتان ومكافحــة االرهــاب فــي المنطق
جــاء ذلــك خــال االجتمــاع الثاثــي الــذي عقــد 
بيــن وزيــر الخارجيــة الدكتــور محمــد جــواد ظريــف 
ونظيريــه التركــي مولــود جــاووش اوغلــو واالفغانــي 
منتــدى  هامــش  علــى  اتمــر،  حنيــف  محمــد 
الدبلوماســية المنعقــد فــي مدينــة انطاليــا التركيــة.
وتــم خــال االجتمــاع البحــث فــي العديــد مــن القضايــا 
تهريــب  ومكافحــة  والهجــرة  والترانزيــت  التجــارة  منهــا 

واالرهــاب. المخــدرات 

كاشفًا ان القضايا الخالفية الرئيسية سوّي البعض منها دون البعض االخر..
عراقجي: االتفاق يتطلب اتخاذ قرارات معظمها 

تقع على عاتق االطراف االخرى
الرئيس رئيسي يتلقى المزيد من رسائل التهنئة من رؤساء وعلماء وساسة وحركات تحرر من مختلف دول العالم

اليوم.. اول مؤتمر صحفي للرئيس 
المنتخب رئيسي

طهــران - كيهــان العربــي:- مــن المقــرر أن يعقــد الرئيــس االيرانــي المنتخــب الســيد ابراهيــم رئيســي، 
اول مؤتمــر صحفــي لــه اليــوم االثنيــن.

ــوم  ــر الي ــد ظه ــن بع ــة م ــد الســاعة الثاني ــة المنتخــب عن ــة االســامية االيراني ــس الجمهوري ــي لرئي ــر الصحف ــد المؤتم ويعق
االثنيــن بالتوقيــت المحلــي )التاســعة والنصــف صباحــا بتوقيــت غرينتــش( بحضــور مراســلي وســائل االعــام المحليــة واالجنبيــة.

ويعــد هــذا المؤتمــر الصحفــي للســيد رئيســي االول مــن نوعــه بعــد انتخابــه رئيســا للجمهوريــة 
االســامية االيرانيــة فــي االنتخابــات التــي جــرت الجمعــة وحصــل فيهــا علــى اكثــر مــن 17 مليونــا و 900 الــف 

صــوت )نحــو 62 بالمائــة مــن اصــوات المقترعيــن(.

مخاطبًا الشعب االيراني لقد وفيتم بعهدكم صادقين وقد جاء دوري اآلن ..

الرئيس رئيسي: سأبقى على العهد الذي قطعته مع الشعب ولن أتوانى عن خدمته
الشعب اإليراني العظيم هو الفائز الرئيس الذي تألق في هذا المشهد العالمي

عهد رئيسي الثوري ومستقبل 
محور المقاومة 

االتحاد االوروبي: نفرض  العقوبات على لبنان 
التي هي على حافة الهاوية

كاتب يمني: فضيحة »األمم المتحدة«.. 
أطفاُلنا الشهداء بال قتلة

غضب مواقع التواصل في السعودية 
ضد اعدام الشاب ال درويش

محلل سياسي: اميركا تخطط للسيطرة على العراق 
واستمرار بقاء قواتها فيه

مفوضية االنتخابات: شمول 226 مرشحاً 
بإجراءات »المساءلة والعدالة«

لجان المقاومة الفلسطينية وفصائلها تحذر من تصعيد 
واسع في الضفة الغربية اليوم

مقتل واصابة 80 داعشيا في البادية 
على يد الجيش السوري

'مرشح االشتراكيين' األلمان 
متفائل بخالفة ميركل

العدد )10698( السنة الواحدة واالربعون، االثنين 10 ذي القعدة 1442 هـ ق 31 خرداد 1400 هـ ش، 21 حزيران 2021م على الصفحة الثالثة

ملتقى سوري - إيراني لتطوير التبادل 
التجاري واإلقتصادي

كيهــان   – طهــران 
برقيــات  تتواصــل  العربــي: 
رئيــس  علــى  التهنئــة 
الســيد  القضائيــة  الســلطة 
ــي  ــوزه ف ــي بف ــم رئيس ابراهي
فــي  الرئاســية  االنتخابــات 
البــاد، حيــث  هنــأ ســلطان 
طــارق،  بــن  هيثــم  عمــان 
رئيســي بفــوزه فــي انتخابات.

واعــرب الســلطان هيثــم 
بــن طــارق فــي برقيــة تهنئــة الــى رئيســي، عــن »صــادق تهانيــه 
وأطيــب تمنياتــه بالنجــاح والتوفيــق فــي قيــادة الشــعب اإليرانــي 

الصديــق للمزيــد مــن التقــدم والرقــي واالزدهــار«.
وأكــد ســلطان عمــان فــي برقيتــه »الحــرص 
بيــن  القائمــة  الوطيــدة  العاقــات  تعزيــز  علــى 
البلديــن وتوثيــق التعــاون فــي مختلــف المجــاالت 
بمــا يخــدم مصالــح الشــعبين العُمانــي واإليرانــي 

الصديقيــن«.
كمــا بعــث أميــر قطــر الشــيخ تميــم بــن حمــد 
رئيســي  إبراهيــم  الــى  تهنئــة  برقيــة  ثانــي،  آل 
بمناســبة فــوزه فــي االنتخابــات الرئاســية اإليرانية.

وتمنــى اميــر قطــر فــي برقيــة التهنئــة إلــى 
الســيد إبراهيــم رئيســي التوفيــق وللعاقــات بيــن 

ــاء. ــن التطــور والنم ــد م ــن المزي البلدي
آل  حمــد  بــن  اهلل  عبــد  الشــيخ  بعــث  كمــا 
ثانــي نائــب أميــر قطــر برقيــة تهنئــة إلــى الســيد 
إبراهيــم رئيســي بمناســبة فــوزه فــي االنتخابــات 

الرئاســية بالجمهوريــة االســامية فــي ايــران.
وبعــث الشــيخ خالــد بــن خليفــة بــن عبــد 
العزيــز آل ثانــي، رئيــس مجلــس الــوزراء القطــري 
رئيســي  إبراهيــم  الســيد  إلــى  تهنئــة  برقيــة 

* لو كان لدى »غوتيريش« ذرّة من االنسانية لرفض التجديد له بوالية 
ثانية ولما تقّلد العار وباع ضميره بثمن بخس

* أطفال اليمن يعرفون من قتلهم بالطائرات، ويقتلهم بالحصار، ويتقّلد 
المناصب األممية مقابل المتاجرة بدمائهم وبطفولتهم

صنعــاء - وكاالت انبــاء:- ادان المكتــب السياســي لحركــة أنصــار اهلل اليمنيــة قــرار األميــن العــام 
لألمــم المتحــدة أنطونيــو غوتيريــش تصنيــف »أنصــار اهلل« ضمــن مــا يســميه بائحــة منتهكــي 

حقــوق األطفــال، مشــيرا الــى أنَّــه صنّــف نفســه ومنظمتــه األمميــة ضمــن »الئحــة العــار«.
ــدت الحركــة، أنَّ غوتيريــش قــدّم إثباتًــا ملموسًــا أّن المنظمــة األمميــة مجــرد منصــة  وأكَّ
»تافهــة« تســتغلها الــدول النافــذة لتحريــف الحقائــق ومصــادرة حقــوق الشــعوب المســتضعفة، 

شــاجبًا بشــدّة ذلــك التصنيــف الجائــر واعتبــره باطــًا ال يســتند الــى أيّ حجــة.
ورأى أنَّ األمــم المتحــدة بتصنيفهــا ذلــك قطعــت مــا تبّقــى لهــا مــن همــزة 
ــا  ــا إلــى جانــب تحالــف العــدوان، الفتً وصــٍل مــع شــعبنا وأعلنــت نفســها طرًف
ــى  ــاد وأاّل تتحــوّل إل ــزم الحي ــه »كان األحــرى باألمــم المتحــدة أن تلت ــى أنَّ إل

بــوٍق رخيــٍص يــردد ترهــات وســخافات تحالــف العــدوان«.
وأوضــح أنَّ تحالــف العــدوان تدينــه آالف الفيديوهــات التــي وّثقــت 

كابــل-وكاالت أنبــاء: قــال الرئيــس األفغانــي 
المتحــدة  الواليــات  إن  كــرزاي  حامــد  الســابق 

جــاءت إلــى بــاده لـــ »محاربــة التطــرف، وتحقيــق 
االســتقرار« فيهــا، وســتغادرها بعــد نحــو 20 عامــا 

بعــد الفشــل فــي تحقيــق كليهمــا.
القــوات  مغــادرة  مــن  فقــط  أســابيع  وقبــل 
األميركيــة وحلــف الناتــو ألفغانســتان، قــال كــرزاي 
فــي مقابلــة مــع »أسوشــيتد بــرس« أمــس األحــد: 
ــرين  ــل عش ــا قب ــى هن ــي إل ــع الدول ــاء المجتم »ج
ــة  عامــا بهــذا الهــدف الواضــح المتمثــل فــي محارب
التطــرف وتحقيــق االســتقرار، لكــن التطــرف بــات 
فــي أعلــى مســتوياته اليــوم. لذلــك فقــد فشــلوا، إن 

ــة«. ــار وكارث ــا الحــرب، هــذا ع ــة مزقته ــم أم إرثه
وأضــاف: »نــدرك جميــع إخفاقاتنــا كأفغــان، لكــن 
مــاذا عــن القــوى الكبــرى التــي أتــت إلــى هنــا لهــذا 
الهــدف؟ أيــن يتركوننــا اآلن؟ أســأل وأجيــب: »فــي 

عــار وكارثــة كاملــة«.

طهــران - كيهــان العربــي:- قــال مســاعد وزيــر 
الوفــد  رئيــس  السياســية  للشــؤون  الخارجيــة 
ــور  ــا الدكت ــي مفاوضــات فيين ــي المشــارك ف االيران
ســيد عبــاس عراقجــي: لقــد اقتربنــا مــن التوصــل 
إلحيــاء  مضــى  وقــت  اي  مــن  اكثــر  اتفــاق  الــى 
وبيــن  بيننــا  الهــوة  ردم  لكــن  النــووي،  االتفــاق 
ــى  ــع عل ــا تق ــرارات معظه ــب اتخــاذ ق ــاق يتطل االتف

عاتــق االطــراف االخــرى.
تصريحــه  فــي  عراقجــي  الدكتــور  واضــاف 
قبــل اجتمــاع اللجنــة المشــتركة لاتفــاق النــووي، 
السادســة  الجولــة  مــن  االخيــرة  المرحلــة  ان 
ــد ان  ــدت مســاء أمــس االحــد، بع للمفاوضــات عق
ــة؛  ــة الصعوب ــي غاي ــا ف ــة وعم ــا مكثف ــا ايام اجتزن
لنبلــغ المرحلــة التــي نعتقــد بــان كافــة الوقائــق 

فيهــا باتــت جاهــزة تقريبــا.
الخافيــة  القضايــا  انــه فيمــا يخــص  وتابــع، 
الرئيســية، فقــد ســوّي البعــض منهــا دون البعــض 
ــا شــكًا محــددًا  االخــر؛ وقــد اتخــذت هــذه القضاي

ــا. ــات تمام ــاد االختاف ــا اتضحــت ابع كم
قــد حــان  الوقــت  بــان  واكــد كبيــر مفاوضينــا، 

المقابلــة  االطــراف  لتتخــد 
قراراتهــا؛ موضحــا ان ســاحة 
واالتفــاق  المفاوضــات 
واضحــة  باتــت  المحتمــل 
علــى  يلــزم  وبمــا  تمامــا، 
ــرر. ــة ان تق االطــراف المقابل
لقــد  عراقجــي:  وصــرح 
اصبــح واضحــا اليــوم، الخطــوات 
نظــرا  اتخاذهــا  يمكــن  التــي 
للمجــاالت المتاحــة والخطــوات 
التــي يتعــذر القيــام بهــا؛ اذن حــان الوقــت الــذي يلــزم علــى 
تتخــذ  ان  المقابلــة  االطــراف  والســيما  االطــراف  جميــع 

النهائــي. قرارهــا 

الرئاســية  االنتخابــات  فــي  فــوزه  بمناســبة 
اإليرانيــة. اإلســامية  بالجمهوريــة 

ــر الكويــت الشــيخ  ــه بعــث امي وفــي االطــار ذات
آيــة  الــى  برقيــة  الصبــاح  الجابــر  االحمــد  نــواف 
رئيســا  بانتخابــه  مهنئــا  رئيســي  ابراهيــم  اهلل 

ايــران. فــي  االســامية  للجمهوريــة 
التهنئــة  برقيــة  فــي  الكويــت  اميــر  وتمنــى 
النجــاح للرئيــس المنتخــب رئيســي وللجمهوريــة 

االســامية فــي ايــران التقــدم واالزدهــار.

كمــا بعــث ولــي العهــد الكويتــي الشــيخ مشــعل 
الكويــت  وزراء  ورئيــس  الصبــاح  الجابــر  االحمــد 
الشــيخ صبــاح خالــد الحمــد الصبــاح برقيتــي تهنئــة 
فــي  فــوزه  بمناســبة  رئيســي  الــى  منفصلتيــن 

ــات الرئاســة االيرانيــة. انتخاب
* دول آسيا الوسطى

وهنــأ رئيــس جمهوريــة كازاخســتان قاســم 
ابراهيــم  الســيد  اهلل  آيــة   ، توكاييــف  جومــارت 
الرئاســية  رئيســي بمناســبة فــوزه باالنتخابــات 

فــي ايــران.
ــة:  ــة التهنئ ــال الرئيــس الكازاخــي فــي برقي وق
إن فــوزك باالنتخابــات يعكــس الدعــم لمســيرتك 
بــادك،  وتقويــة  لتطويــر  وخططــك  السياســية 
يربــط  اإليرانــي  الشــعب  أن  حقيقــة  وكذلــك 

معــك. مســتقبله 
واضــاف: فــي هــذا الصــدد، أتمنــى للجمهوريــة 
والمزيــد  الصحــة  وشــعبها  االيرانيــة  اإلســامية 
فــي تحقيــق األهــداف والمبــادرات  النجــاح  مــن 

العظيمــة.

* سأقوم بتشكيل حكومة مثابرة وثورية تكافح الفساد 
وتسعى لنشر العدالة

* من دون شك، أنا بحاجة الى دعمكم المستمر ودعواتكم 
الطيبة في هذا المسار

طهــران - كيهــان العربــي:- خاطــب رئيــس الجمهوريــة المنتخــب ســيد ابراهيــم رئيســي 
الشــعب االيرانــي: لقــد وفيتــم بعهدكــم صادقيــن باألمــس، واليــوم قــد جــاء دوري أنــا؛ خادمكــم 
ألعدكــم بأنــي ســأفي بالعهــد الــذي قطعتــه معكــم وأال أتوانــى عــن خدمتكــم ولــو للحظــة. ومــن 

دون شــك، أنــا بحاجــة الــى دعمكــم المســتمر ودعواتكــم الطيبــة فــي هــذا المســار.
وفــي بيــان اصــدره مســاء الســبت، اعتبــر الرئيــس رئيســي الشــعب اإليرانــي 
العظيــم بأنــه الفائــز الرئيــس الــذي تألــق فــي هــذا المشــهد العالمــي، ألنــه مــا زال 
ــارة  ــورة االســامية وهــي عب ــا للث ــل العلي ــي المث ــة ف ــدة المتمثل ــه المؤك ــب بحقوق يطال
ــآراءه فــي  ــة واالســتقال والحريــة والكرامــة مــن خــال االدالء ب ــع الــى العدال عــن التطل
صناديــق االقتــراع، وذلــك بفضــل التوجيهــات الحكيمــة لســماحة قائــد الثــورة اإلســامية.

ــح الفســاد وتســعى  ــة تكاف ــرة وثوري ــة مثاب ــد رئيســي بتشــكيل حكوم وتعه
ــامية.  ــورة االس ــة للث ــؤولية مركزي ــا مس ــة باعتباره ــر العدال لنش

واعــرب الرئيــس رئيســي فــي البيــان عــن خالــص شــكره وتقديــره لســماحة 
ــال  ــع رج ــة، وجمي ــوزة العلمي ــي الح ــة مدرس ــد، وجمعي ــع التقلي ــد، ومراج ــيد القائ الس
الديــن، وعلمــاء الشــيعة والســنة، وأســاتذة الجامعــات، والنخــب العلميــة والثقافيــة 
والسياســية، ورئيــس الجمهوريــة ونــواب المجلــس المثابريــن، ومنظمــات المجتمــع 
المدنــي والمنظمــات التعبويــة، وجميــع الشــخصيات، واألحــزاب والفصائــل السياســية، 
والشــباب الغيــارى، وطــاب الجامعــات وحــوزات العلــوم الدينيــة، والعمــال والمزارعيــن، 
والنقابــات المهنيــة واصحــاب المتاجــر، والشــخصيات الثقافيــة والفنانيــن، والرياضييــن، 
ــاف المجتمــع اإليرانــي، واالخــوة مــن اهــل  ــات واطي ــع مكون ــات، وجمي والنســاء والفتي
الســنة، واألقليــات الدينيــة، وااليرانييــن المقيميــن خــارج البــاد، والناخبيــن للمــرة 
االولــى االعــزاء وجميــع المواطنيــن االيرانييــن الغيــارى فــي مختلــف المــدن والقــرى 

واالريــاف فــي انحــاء البــاد.
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