
الدبلوماســي ال ســيما مــن الــدول التــي تتبنــى مواقــف عدائيــة مــن 
ــى رأســها  ــي وعل ــة ودول االســتكبار العالم ــة الغربي ــة األمريكي االمبريالي
دول محــور المقاومــة وبعــض الــدول التــي غيــر مســموح حاليــا باإلفصــاح 

عنهــا حاليــا.

رئيس الجمهورية يعزي في وفاة 
الشيخ خليفة بن زايد

طهران-ارنــا:- نعــى رئيــس الجمهوريــة أيــة اهلل الســيد ابراهيــم رئيســي، الشــيخ خليفــة 
بــن زايــد آل نهيــان رئيــس دولــة اإلمــارات، الــذي انتقــل إلــى جــوار ربــه امــس الجمعــة.

ــيخ  ــي الش ــم ابوظب ــى حاك ــة ال ــة تعزي ــي برقي ــة رئيس ــة الل ــث اي وبع
محمــد بــن زايــد ال نهيــان قــدم فيهــا تعازيــه لدولــة اإلمــارات الصديقــة 

والشــقيقة، حكومــة وشــعبا بوفــاة رئيســها الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيان.
ــد آل  ــن زاي ــة ب ــاة الشــيخ خليف ــأ وف ــار نب ــذه : »أث ــة ه ــة التعزي ــي برقي ــاء ف وج
نهيــان الحــزن واألســف، ُأعزيكــم وحكومــة وشــعب دولــة اإلمــارات فــي وفــاة المرحوم، 

وأســأل اهلل تعالــى للفقيــد المغفــرة، ولكــم ولألســرة الموقــرة الصبــر واألجــر.
ــد  ــن زاي ــة ب ــيخ خليف ــاة الش ــة وف ــة اإلماراتي ــؤون الرئاس ــت وزارة ش وأعلن
آل نهيــان رئيــس دولــة اإلمــارات، الــذي وافتــه المنيــة الجمعــة. وأعلنــت دولــة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة، الحــداد الرســمي وتنكيــس األعــام علــى المغفــور 

لــه الشــيخ خليفــة بــن زايــد مــدة 40 يومــًا. 
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شؤون دولية الشعب اليمني مع أي دعوة للسالم التي توقف العدوان وحصاره..

انصار الله: الغاية من الحوار في السعودية هو جمع شتات المرتزقة الستمرار العدوان
السعودية تعدم مواطنا يمنيا واثنين من معتقلي 

الرأي في القطيف

ايران األولى اقليميا 
في طباعة الكتب

التــي  اإلحصــاءات  آلخــر  وفقــا  طهران-فــارس:- 
ــران،  ــي إي ــة ف ــورة الثقافي ــى للث ــس األعل نشــرها المجل
فــإن 58٪ مــن اإليرانييــن يطالعــون كتــب غيــر دراســية.

الورقيــة  الكتــب  قــراءة  وقــت  متوســط    ويبلــغ 
ــا 3  ــي الشــهر، منه ــة ف ــة 7 ســاعات و 41 دقيق المطبوع
ســاعات و 7 دقائــق متعلقــة فــي قــراءة القــرآن واألدعيــة .

مــن ناحيــة أخــرى، فــإن السياســات التعليميــة 
ت  والمنشــورا بالكتــب  المفــرط  واالهتمــام 
المدرســية، هــو ســبب آخــر إلنخفــاض نصيــب 

الفــرد مــن القــراءة.

خالل زيارة نائب رئيس الوزراء الكوبي لطهران..

ايران وكوبا تحددان 34 مجاال لرفع مستوى 
التبادل التجاري بينهما

ــا:- اعلــن وزيــر الصناعــة والتعديــن والتجــارة »ســيد رضــا فاطمــي اميــن«، انــه تــم خــال اللقــاء مــع  نائــب  طهران-ارن
»ريــكاردو  الكوبــي  الــوزراء  رئيــس 
 34 تحديــد  بطهــران،  كابرســياس« 
فرصــة مشــتركة ومجــاال لتعزيــز التعــاون 
البلديــن. بيــن  والتجــاري  االقتصــادي 

امــس  لــه  تصريــح  وفــي 
ــن«،  ــي امي ــح فاطم ــبت، »اوض الس
ان طهــران وهافانــا حققتــا انجــازات 
التعــاون  صعيــد  علــى  ملفتــة 

ئــي، لثنا ا

مستنكرة اغتيال الصحفية الفلسطينية ابوعاقلة..

ممثلية ايران تدعو االمم المتحدة للتحرك العاجل 
النهاء جرائم الكيان الصهيوني

مشيرا الى صمودها امام المؤامرات.. 

االدميرال سياري: ايران لديها اليد العليا في التطورات المؤثرة بالعالم

تأسيس مركز ايراني روسي مشترك 
للتكنولوجيا

طهران-فــارس:- تــم تأســيس مركــز التكنولوجيــا المشــترك بيــن إيــران وروســيا فــي جامعــة ســانت 
بطرســبرغ للفنــون التطبيقيــة لتعزيــز التعــاون التكنولوجــي المشــترك بيــن البلديــن.

وافــادت دائــرة الشــؤون العلميــة والتقنيــة بمكتــب رئاســة الجمهوريــة ، بانــه فــي ضــوء اإلمكانــات 
المتقدمــة لروســيا فــي مجــال العلــوم والتكنولوجيــا واالبتــكار واهتمــام الشــركات االيرانيــة المعرفيــة 
بتطويــر التعــاون التكنولوجــي مــع الشــركات الروســية المماثلــة لنقــل التكنولوجيــا وشــرائها، وأيضًــا 
لتصديــر منتجاتهــا وخدماتهــا عاليــة التقنيــة إلــى هــذا البلــد، تــم تاســيس مركــز التكنولوجيــا 

المشــترك إليــران وروســيا.
ــي  ــي روســيا الت ــات ف ــة واحــدة مــن أفضــل الجامع ــون التطبيقي ــة ســانت بطرســبرغ للفن وتعــد جامع
لهــا عاقــات وثيقــة مــع الصناعــة ومختلــف المجــاالت الدوليــة، ويتــم حاليًــا تنفيــذ العديــد مــن المشــاريع 

الوطنيــة فــي مجــال التقنيــات المتقدمــة فــي هــذه الجامعــة.
وللمركــز مكتــب إداري مســتقل وعــدة قاعــات مشــتركة للنــدوات واالجتماعــات والــدورات المشــتركة والمتخصصــة 
ــة  ــف المشــاريع التقني ــم تعري ــة لدخــول الســوق الروســية، ويدع ــة والمبدع ــا والشــركات المعرفي لشــركات التكنولوجي

المشــتركة بيــن الجامعــات والمراكــز التكنولوجيــة فــي البلديــن.

االتفاق متاح اذا كانت لديهم اإلرادة ..

طهران: اميركا وأوروبا قوضتا فرصة االستفادة من حسن نية إيران باإلهمال والتقاعس
شمخاني: محادثات فيينا وصلت إلى مرحلة ال يمكن فيها حل العقدة إال بتمسك الجانب الخاطئ بحلول إيران المنطقية والمبدئية

“اليأس الصهيوني” من االنتخابات 
اللبنانية

خبير امني عراقي: اميركا تعيد اإلرهاب للعراق 
بشكل تدريجي عبر مخيم الهول

»الغارديان«: ال أحد يحاسب في »إسرائيل« 
على قتل الصحفيين؟!

األمم المتحدة تدعو السعودية إلى حظر 
عقوبة اإلعدام بحق األطفال؟!

صحيفة صينية: رد موسكو على العقوبات 
الغربية وجّه ضربة للدوالر

دعوات لالضراب العام الجمعة المقبلة في كافة المحافظات 
العراقية للمطالبة بإقالة الحلبوسي

سوريا: شعبنا سيهزم ويسقط المؤامرة االميركية 
الجديدة وكّل القوى التي تقف خلفها

الجهاد اإلسالمي: دماء الشهداء ستكون لعنة تطارد 
القتلة وفتيالً مشتعالً للمواجهة

الفروف: الغرب شن على روسيا حربا هجينة 
شاملة سيشعر الجميع بعواقبها

العدد )10943( السنة الثانية واالربعون، االحد 13 شوال 1443 هـ ق 25 ارديبهشت 1401 هـ ش، 15 ايار 2022م

الشــؤون  مســاعد  اكــد  قم-ارنــا:- 
االدميــرال  الجيــش  لقائــد  التنســيقية 
حبيــب اهلل ســياري بــان الثــورة االســامية 
فــي  والطولــى  العليــا  اليــد  اليــوم  لهــا 
التطــورات والمجــاالت المؤثــرة فــي العالــم.
وقــال االدميــرال ســياري فــي كلمتــه 
ــاء ذكــرى 565 شــهيدا  خــال مراســم احي
مــن  االســامية  الجمهوريــة  لجيــش 
ايــران  حققتــه  مــا  كل  ان  قــم:  مدينــة 
االســامية اليــوم فــي مختلــف المجــاالت 

والســاحات مديــن لدمــاء الشــهداء.
ــر  ــوم عب ــعى الي ــدو يس ــان الع ــد ب واك
الحــرب الناعمــة للســيطرة علــى افــكار 
جيــل الشــباب وبســط اســتعماره الجديــد 
وقــال: ان العــدو ورغــم بعــض النجاحــات 
التــي حققهــا فــي هجمتــه الثقافيــة اال انــه 
لــم يتمكــن مــن االنتصــار فــي الحــرب 

الناعمــة لغايــة االن.
فــي  الهزيمــة  وبعــد  االعــداء  ان  واضــاف: 

*العدوان السعودي يرتكب 75 خرقا التفاق 
التهدئة في يوم واحد

*تحالف العدوان يقترف جرائم حرب بتعذيب 
وقتل يمنيين في صعدة

صنعــاء- وكاالت:-قــال عضــو المكتــب السياســي ألنصــار اهلل الدكتــور حــزام 
األســد أن الحــرب علــى اليمــن وماهيتهــا هــو عــدوان أمريكــي غربــي بالدرجــة 
ــه  ــذ انطاقت ــي من ــاء سياســي ودبلوماس ــة وبغط ــه بالمنطق ــر أدوات ــى عب األول

قبــل ســبع ســنوات.
وأكــد األســد بــأن لســطوة دول العــدوان ممثلــة بالواليــات المتحــدة وأدواتهــا 
كان لهــا انعكاســات كبيــرة فــي التأثيــر علــى اســتقال القــرار علــى كثيــر مــن 

الــدول حتــى يتــم  عــزل الشــعب اليمنــي.
وقــال األســد بــأن العاقــات الدبلوماســية مــع اليمــن لــم تكــن كمــا ينبغــي 
ــرض  ــي وف ــم التدخــل بالشــأن اليمن ــة يت ــة فوقي ــت عاق ــل كان ــة ب ــن الندي م
االجنــدات التــي يريدونهــا لكنهــا اليــوم تغيــر بشــكل جــذري حيــث بــات القــرار 

يمنــي صــرف وهــذه أهــم خطــوة سياســية تحققــت حتــى اآلن.
وأكــد األســد أن العزلــة هــذه تترافــق مــع حصــار دبلوماســي  واقتصــادي 
وأنســاني مســتمرة لســبع ســنوات إال أن هنالــك انفراجــات علــى المســار 

طهران-العالــم:- أقدمــت الســلطات الســعودية، 
علــى إعــدام المعتقــل اليمنــي محمــد عبــد الباســط 

المعلمــي واثنيــن مــن معتقلــي الــرأي الســعوديين 
المنحدريــن مــن منطقــة القطيــف.

الســعودية  الداخليــة  لــوزارة  بيــان  وأكــد 
الريــاض  ســلطات  اقــدام  الســبت،  امــس 
المعلمــي،  اليمنــي  على إعدام المواطــن 
ومعتقــل الــرأي حمــد خضــر العوامــي ومعتقــل 
مــن  عبــداهلل  أبــو  آل  علــي  الــرأي حســين 
بإخفــاء جثامينهــم  وقامــت  أهالي القطيــف، 

فــي أماكــن مجهولــة.
وكانــت الســعودية قــد أقدمــت، فــي 12 مــن 
ــكاب مجــزرة  ــى ارت ــت، عل ــارس الفائ شــهر م
بينهــم  مــن  المعتقليــن  عشــرات  بحــقّ 
الســلميّ  الحــراك  شــباب  مــن  معتقــًا   41
دون  يمنييــن  و7  والقطيــف  األحســاء  فــي 
محاكمــات عادلــة، بزعــم أنهــم متورطــون فــي 

مــا أســمتهم فــي قضايــا إرهابيــة.

ممثليــة  مستشــار  اســتنكر  -ارنــا:-  نيويــورك 
ــم  ــة االم ــدى منظم ــة ل ــامية الدائم ــة االس الجمهوري
مراســلة  اغتيــال  صحرائــي  رضــا  محمــد  المتحــدة 
ــو  ــة الفلســطينية شــيرين اب ــرة الصحفي شــبكة الجزي
عاقلــة، داعيــا المنظمــة خاصــة مجلــس االمــن للتحــرك 

العاجــل النهــاء جرائــم الكيــان الصهيونــي.
وقــال صحرائــي فــي كلمتــه خــال اجتمــاع فــي 
لجنــة المعلومــات التابعــة لمنظمــة االمــم المتحــدة: 
لقــد شــهدنا هــذه االيــام جريمــة اخــرى مــن قبــل الكيــان 
االســرائيلي ضــد الشــعب الفلســطيني. فقبــل يوميــن 
المخضرمــة  الفلســطينية  الصحفيــة  استشــهدت 
شــيرين ابــو عاقلــة فــي هجــوم همجــي مــن قبــل قــوات 

االحتــال فــي جنيــن بفلســطين المحتلــة.
واضــاف: ان شــيرين ابــو عاقلــة كانــت صــوت 
شــجاعة الشــعب الفلســطيني ورمــزا وطنيــا للصمــود 
الــذي  الظالــم  واالحتــال  العــدوان  امــام  والثبــات 

يتحملــه الشــعب الفلســطيني منــذ امــد طويــل.
اغتيــال  ان  االيرانــي:  الدبلوماســي  وتابــع 
ــان االســرائيلي  ــل الكي ــة مــن قب ــو عاقل شــيرين اب
ــب  ــد والترهي ــة االم ــن الحــرب طويل ــا م ــد جانب يع

والعنــف ضــد الصحفييــن بهــدف التغطيــة علــى 
ــان ضــد الفلســطينيين وانتهاكــه  جرائــم هــذا الكي

ــة.   الصــارخ للقوانيــن واالعــراف الدولي
الفلســطينية  الصحفيــة  صحرائــي  واعتبــر 
الشــهيدة ضحيــة اخــرى مــن ضحايــا عــدم تحــرك 
ــاب  ــرب واالره ــم الح ــي ازاء جرائ ــع العالم المجتم
االســرائيلي  الكيــان  يمارســه  الــذي  المســتمر 
ضــد الشــعب الفلســطيني وســائر دول المنطقــة 
اذ  االيرانيــة  االســامية  الجمهوريــة  ان  واضــاف: 
تســتنكر اغتيــال شــيرين ابــو عاقلــة، وبغيــة انهــاء 
تعرضــه  وعــدم  االســرائيلي  الكيــان  اعتــداءات 

للعقــاب،

الخشــنة  الحــرب 
للهجــوم  اليــوم  لجــأوا 
علــى الثــورة االســامية 
الحــرب  اطــار  فــي 
والثقافيــة. االقتصاديــة 

واعتبــر تشــكيل 
االرهابيــة  الزمــر 
والمتطرفــة احــدث 
مخططــات االعــداء 
الثــورة  لدحــر 
احــد  ان  وقــال:  ايــران  فــي  االســامية 

مؤشــرات انتصــار الثــورة االســامية هــو 
انــه ال اثــر اليــوم فــي العالم لصــدام وحماة 
نظــام البعــث الغربييــن والشــرقيين اال 
ان الثــورة االســامية تزدهــر اكثــر فاكثــر 

ممــا مضــى.
ايــران  ان  ســياري:  االدميــرال  واكــد 
الناعمــة  الحــرب  امــام  صامــدة  اليــوم 
والحــرب االقتصاديــة والمؤامــرات االخــرى 
ان  اال  االعــداء  مخططــات  كل  ورغــم 
ــوم راســخ ومســتديم فــي  ــران الي امــن اي

االمــن. ازمــة  منطقــة تواجــه 

*مستشار وفدنا المفاوض: السبب االساس في توقف المفاوضات هو امتناع 
اميركا عن تقديم الضمانات الكافية بشأن التزاماتها 

*مرندي: وفدنا المفاوض نجح في متابعة الكثير من مطالبه ما ادى 
الى استقالة بعض اعضاء الوفد االميركي

*هناك خالف جدي بين ادارة بايدن من جهة والكونغرس من جهة اخرى ، 
السيما الجمهوريين المعارضين للعودة الى االتفاق النووي

انصار الله: الغاية من
واســتغرب األســد مــن ازدواجيــة المعاييــر لــدى الغــرب مــن القضايــا 
بينــت  التــي  أوكرانيــا  فــي  حــدث  مــا  ســيما  الدوليــة  الســاحة  علــى 

على الصفحة الثانية

وزير الدفاع: على قواتنا المسلحة رفع مستواها 
الدفاعي لمواجهة المؤامرات

طهران-كيهــان العربــي:- كتــب أميــن المجلــس األعلــى لألمــن 
القومــي ان محادثــات فيينــا وصلــت إلــى مرحلــة ال يمكــن فيهــا حــل 
العقــدة إال بتمســك الجانــب الخاطــئ بحلــول إيــران المنطقيــة والمبدئية.

كتــب أميــن المجلــس األعلــى لألمن القومــي االيرانــي االدميرال 
ــا  علــي شــمخاني فــي تغريــدة عبــر موقــع تويتــر ان محادثــات فيين
وصلــت إلــى مرحلــة ال يمكــن فيهــا حــل العقــدة إال بتمســك الجانــب 

الخاطــئ بحلــول إيــران المنطقيــة والمبدئيــة.
وأوروبــا  باإلهمــال  المتحــدة  الواليــات  ان  شــمخاني  وأضــاف 
بالتقاعــس عــن العمــل قوضتــا فرصــة االســتفادة مــن حســن نيــة إيــران. 

إذا كانــت لديهــم اإلرادة للعــودة، فنحــن مســتعدون واالتفــاق متــاح.
هــذا و تحــدث مستشــار وفدنــا المفــاوض فــي مفاوضــات فيينــا التــي 
كانــت تتمحــور حــول العــودة لالتــزام باالتفــاق النــووي عــن حقائــق 

السياســية  الغربيــة  المحــاوالت  فــي خضــم  المفاوضــات  هــذه  ووقائــع 
ــدادها. ــباب انس ــن اس ــة ع ــات مغلوط ــث معلوم ــل وب ــة للتضلي واالعامي

وشــرح محمــد مرنــدي فــي حــوار صحفــي تــم نشــره بالتزامــن 
مــع زيــارة المنســق االوروبــي للمفاوضــات انريكــي مــورا الــى طهران 
ــركا  ــاع امي ــو امتن ــف المفاوضــات ه ــي توق ان الســبب االســاس ف
ــا  ــذ تعهداه ــا بتنفي ــة بشــأن التزامه ــات الكافي ــم الضمان ــن تقدي ع

المنصــوص عليهــا فــي االتفــاق النــووي.
االن  للمفاوضــات  الرئيســية  المشــكلة  ان  مرنــدي  واضــاف 
هــي فــي العاصمــة االميركيــة واشــنطن، مــن الطبيعــي ان يســعى 
االوروبيــون اكثــر مــن أي وقــت مضــى وراء حــل قضيــة االتفــاق 
النــووي بســبب االوضــاع الراهنــة والضغــوط القويــة التــي يتعرضــون 

ــة ــدالع الحــرب االوكراني ــا جــراء ان له

https://www.alalam.ir/tag/32136?t=%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85
https://www.alalam.ir/tag/4539?t=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D9%8A%D9%81
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