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مشيرة الى الهجمات المتكررة على سوريا..

طهران :تجاهل المجتمع الدولي جعل الكيان الصهيوني أكثر وقاحة في ارتكاب جرائمه

سنثأر لدماء اعزائنا المراقة..

قائد الحرس :ردنا سيكون قاسيا
وباعثا على الندم

آبادان-ارنــا -:اكــد القائــد العــام لحــرس الثــورة االســامية اللــواء حســين ســامي بــان “الجميــع

خطيب زادة :الدعم العلني والسري من جانب الواليات المتحدة لهذا الكیان المحتل يلعب دورًا مهمًا في تماديه

*سالح الجو الصهیوني لعب دور القوة الجوية للجماعات اإلرهابية

*ايران تدعم وحدة أراضي الدول وسيادتها وحقوق جميع سكان

*من السهل التالعب بسلوك المسؤولين في كندا من قبل

كلما انهزمت امام الجيش السوري والقوات المتحالفة معه

المنطقة وترحب باي اتفاق اذربيجاني ارميني

الجماعات المناهضة إليران حتى الرياضية

طهران-كيهــان العربي-:قــال المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة ســعيد خطيــب
زادة ،بــان تقاعــس وتجاهــل المجتمــع الدولــي فيمــا يتعلــق بالعــدوان المتكــرر للكيــان
الصهيونــي علــى ســوريا جعــل هــذا الكيــان أكثــر وقاحــة فــي ارتــكاب افعاله العدوانیــة.
وفــي كلمــة بمناســبة ذكــرى تحريــر مدينة خرمشــهر في عــام  1982مــن
براثــن قــوات النظــام البعثــي خــال الحــرب المفروضــة علــى ايــران واليــوم
الوطنــي للمقاومــة والتضحيــة واالنتصــار ،قــال خطيــب زادة حــول الغــارات الجويــة
الصهیونیــة األخيــرة علــى مواقــع فــي ســوريا  :لألســف ،جعــل تقاعــس وتجاهــل
المجتمــع الدولــي فيمــا يتعلــق بالعــدوان المتكــرر للكيــان الصهيونــي علــى
ســوريا جعــل هــذا الكيــان أكثــر وقاحــة فــي ارتــكاب افعالهــا العدوانیــة.
واضــاف :ال شــك أن الدعــم العلنــي والســري مــن جانــب الواليــات المتحــدة
األمريكيــة لهــذا الكیــان المحتــل يلعــب دورًا مهمًــا فــي زيــادة وقاحتــه ،بحيــث ال
يســتمر فقــط فــي احتــال الجــوالن الســوري ،بــل يشــن مــرارا وتكــرارا هجمــات

جويــة وصاروخيــة علــى البنــى التحتيــة الشــعبية والحكوميــة الســوریة.
وتابــع  :بحســب األنبــاء الــواردة ،فــي العــدوان االســرائيلي األخيــر تــم اســتهداف
ســاحة انتظــار الســيارات العامــة فــي منطقــة الزينبيــة وبالقــرب مــن جــوار مرقــد الســيدة
زينــب عليهــا الســام بصــاروخ ،ممــا أدى إلــى خســائر بــاألرواح وممتلــكات الشــعب.
وقــال :فــي الســنوات األخيــرة  ،خــال األزمــة الســورية  ،لعــب ســاح الجــو
الصهیونــي عــادة دور القــوة الجويــة للجماعــات اإلرهابيــة فــي ســوريا ،وكلمــا هــزم
الجيــش الســوري والقــوات المتحالفــة معــه هــذه الجماعــات ،شــنت الطائــرات
الصهيونيــة هجمــات عدوانيــة علــى الفــور.
وشــدد خطيــب زادة علــى أن الجمهوريــة اإلســامية اإليرانيــة ،فــي الوقــت
الــذي تديــن فيــه هــذه األعمــال العدوانيــة مــن قبــل الكيــان الصهيونــي ،تؤكــد
علــى ضــرورة الــرد المناســب والحاســم علــى هــذه االعتــداءات ،ســواء فــي
البقية على الصفحة7
الميــدان أو فــي المحافــل الدوليــة.

خالل اجتماع اممي..
قيادي بحزب ا له :التحرير حسم الهوية اللبنانية
ايران تؤكد على الحق السيادي العضاء االمم المتحدة
والتمسك بخيار المقاومة
في إدارة اسلحتهم التقليدية
«أسوشيتد برس» :الرصاصة التي قتلت
«أبو عاقلة» إسرائيلية
مصادر اعالمية :مباحثات سرية بين السعودية
و«إسرائيل» بوساطة أميركية!
بلومبرغ :بايدن أخطأ بحديثه عن التدخل
العسكرى في تايوان

طهران-فــارس -:أكــد المنــدوب الدائــم
للجمهوريــة االســامية لــدى منظمــة االمــم
المتحــدة ،يــوم االثنيــن ،علــى الحــق الســيادي
للــدول االعضــاء فــي منظمــة االمــم المتحــدة فــي
إدارة أســلحتها التقليديــة واإلشــراف عليهــا.
وفــي حديثــه خــال اجتمــاع فــي إطــار االمــم
المتحــدة بشــأن العتــاد التقليــدي ،شــرح مجيــد
تخــت روانجــي مواقــف الجمهوريــة االســامية
االيرانيــة ورؤاهــا بهــذا الشــأن.
وأشــار تخــت روانجــي الــى خطــر اســلحة
الدمــار الشــامل علــى الحيــاة ،وصــرح أنــه ينبغــي
ان يكــون نهــج المجتمــع الدولــي محتاطــا فيمــا
يتعلــق باالســلحة والعتــاد التقليــدي ،ألن هــذه
الحــاالت االخيــرة تلبــي احتياجــات الــدول االعضــاء
للدفــاع المشــروع وفقــا للمــادة  51مــن ميثــاق االمــم
المتحــدة ،مؤكــدا ضــرورة االهتمــام بهــذه القضيــة
فــي موضــوع امــن االســلحة والعتــاد التقليــدي
وســامتها.
وشــدد المنــدوب االيرانــي علــى أن أي إشــراف
ورقابــة علــى إدارة االســلحة والعتــاد التقليــدي هــو

مــن الحقــوق الســيادية
للــدول االعضــاء ،ومــن
الناحيــة التقنيــة يحظــى
اعتمــاد مقاربــة شــاملة
بشــأن هــذه القضيــة
بأهميــة كبــرى .وفــي هــذا
المجــال يجــب ان يكــون
التعــاون الدولــي مكمــا
وداعمــا لإلنجــاز الوطنــي
لاللتزامــات المعنيــة مــن
خــال تقديــم المســاعدات الماليــة والتقنيــة ونقــل
التكنولوجيــا ،كمــا انــه ال ينبغــي ان تتعــارض
القــرارات والقوانيــن الوطنيــة مــع هــذا التعــاون.

الصحة العالمية تثمن أداء ايران
في احتواء كورونا

طهران-فارس-:أعــرب االميــن العــام لمنظمــة الصحــة العالميــة ،عــن تثمينــه ألداء ايــران فــي مكافحــة
كورونــا وخاصــة وصــول حــاالت الوفيــات اليوميــة الــى رقــم أحــادي وانتشــار نطــاق التطعيــم ضــد كوروبنــا،
وقــال :ان تغطيــة التطعيــم ضــد كورونــا فــي ايــران فــي مســتوى مثالــي.
جــاء ذلــك خــال اللقــاء بيــن
االميــن العــام لمنظمــة الصحــة
العالميــة تيــدروس ادهانــوم مــع وزيــر
الصحــة بهــرام عيــن اللهــي علــى
هامــش جمعيــة الصحــة العالميــة
الخامســة والســبعين فــي جنيــف.
وخــال اللقــاء قــدم وزيــر الصحــة
ا لتهنئة البقية على الصفحة7

ليس هناك رئيساً لمجلس النواب غير بري..

كتلة الوفاء :لم يستطع أي من منافسينا
أن يخترقوا لوائح األمل والوفاء

طهــران -العالــم -:أكــد عضــو كتلــة «الوفــاء
للمقاومــة» النائــب الشــيخ حســن عــز الديــن« ،أننــا فــي
الكتلــة قدمنــا برنامج ـاً انتخابي ـاً أعلنّــا فيــه عــن رؤيتنــا
لإلصــاح السياســي والنهــوض االقتصــادي واالصالحــات

منذ تأسيسها..

برلماني اوروبي :اميركا تشارك
في  227حربا

طهران/كيهــان العربــي :فــي معــرض انتقادها
الثــارة اميــركا للحــرب وفــي اشــارة الــى ان
االمبرياليــة االميركيــة الســتثمار الــدول الضعيفــة
فقــد قــال مشــرعو البرلمــان االوروبــي بــان اميــركا
ومنــذ تأسيســها قبــل  245عامــا شــاركت فــي 227
حربــا.
البقية على الصفحة7

على الصفحتين2و3

االقتصاديــة والماليــة والنقديــة ،وبالتالــي ،نحــن ســنترجم
هــذا البرنامــج إلــى خطــط وآليــات عمــل للمتابعــة،
وتحقيــق مــا وعدنــا بــه ســواء مــن خــال الحكومــة أو
مــن خــال اقتــراح القوانيــن فــي المجلــس النيابــي ،أو
مــن خــال القــدرات الذاتيــة لحــزب اهلل”.
ولفــت عــز الدريــن ، ،إلــى «أننــا نملــك رؤيــة
إصالحيــة واقتصاديــة تــؤدي إلــى تصحيــح المســار
الخاطــئ الــذي أوصــل البلــد إلــى مــا وصــل إليــه ،فضـ ًا
عــن النهــوض بلبنــان مــن خــال التعــاون والتنســيق
مــع كل مــن يريــد أن يمــد يــده إلصــاح هــذا البلــد”.
وأشــار الــى «إننــا فــي الـــ 15مــن أيــار اســتبدلنا
ذكــرى النكبــة بانتصــار سياســي فــي لبنــان ،مــن
خــال نجــاح لالئحــة األمــل والوفــاء ،حيــث اســتطعنا
ٍ
مــن خــال هــذا النجــاح ،أن نجعــل التــوازن قائمــاً
فــي المشــهد السياســي الــذي أفرزتــه نتائــج
صناديــق االقتــراع”.
البقية على الصفحة7

يعلــم باننــا ســنثأر لدمــاء اعزائنــا” وقــال :ان رد الحــرس الثــوري ســيكون قاســيا وباعثــا علــى النــدم.
وقــال اللــواء ســامي فــی تصریــح لــه خــال االجتمــاع الثالــث لـــ «منتــدى
التعبوييــن العامليــن فــي مجــال العمــل الطوعــي بالبــاد» فــي معســكر «الشــهيد
باكــري» فــي مدينــة خرمشــهر بمحافظــة خوزســتان جنــوب غــرب ايــران :إن
شــاء اهلل  ،ســيكون الثــار لدمــاء هــؤالء األعــزاء قاســياً وســنثار لــدم الشــهيد صيــاد
خدائــي وال يبقــى اي عمــل شــرير لالعــداء بــدون رد وســنبدد أحالمهــم.
واكــد اللــواء ســامي بــان الشــعب اإليرانــي حامــل قيــم فريدة وشــامخة
وتبعــث علــى القــوة وقــال :ان نعمــة الواليــة العظيمــة التــي هــي مصــدر
الهــام ووعــي ومصــدر الجهــاد ،وتجلــب الكرامــة للبــاد وتبنــي الحضــارة قــد
حولــت التهديــد إلــى فرصــة للبنــاء.
البقية على الصفحة7

في بيان مشترك..

ايران وعمان تؤكدان مضاعفة الجهود لضمان األمن واالسـتقرار في المنطقة والعالم

طهران-فــارس -:اكــد البيــان المشــترك الصــادر
عــن الجمهوريــة االســامية وســلطنة عمــان أن
الرئيــس االيرانــي وســلطان عمــان أعربــا عــن
ارتياحهمــا لمســتوى التعــاون الحالــي وقــررا توســيع
هــذا التعــاون وفتــح أبــواب جديــدة للشــراكة االقتصاديــة.
وجــاء فــي البيــان المشــترك الــذي صــدر
مســاء االثنيــن فــي ختــام زيــارة رئيــس
الجمهوريــة االســامية الــى مســقط :ان ســلطان
عمــان هيثــم بــن طــارق ثمــن مــا يقــوم بــه
الرئيــس اإليرانــي ابراهيــم رئيســي وحكومتــه
مــن اتخــاذ سـياســـة التعامــل البنّــاء مــن منطلــق
ثوابــت السياســة اإليرانيــة واالنفتــاح علــى جميــع
الــدول خاصـــة دول الجــوار ،األمــر الذي يــؤدّي إلى
عالقــات إيجابيــة تقــوم علــى االحتــرام المتبــادل
وحُســن الجــوار لتنميــة المصالــح المشــتركة
وتُســهم فــي تعزيــز األمــن واالســتقرار اإلقليمــي،
وشــدّد الطرفــان علــى أهميــة مكافحــة اإلرهــاب
والتطــرف بجميــع صـــوره وأشــكاله.
السُــلطان هيثــم بــن طــارق والرئيــس
وعبــر ّ
إبراهيــم رئيســي عــن ارتياحهمــا لمســــتوى التعــاون
القائــم بيــن البلديــن الصديقيــن ،ويُقــرّران مواصلــة

تعزيــزه وفتــح مجــاالت
جديــدة مــن الشـــراكة
االقتصاديــة.
البيــان المُشــترك
ُ
بيــن ســلطنة عُمــان
والجمهوريــة اإلســامية
اإليرانيــة بمناســبة زيــارة
الرئيــس اإليرانــي إلــى
الســلطنة يُشــير إلــى
أن الجانبيــن ناقشــا
خــال جلســة المباحثــات الرســمية التعــاون التجــاري
واالســتثماري المشــترك فــي مختلــف المجــاالت
والتنســيق فــي الشــؤون التــي تخــدم مصلحــة البلديــن.
واكــد الطرفــان علــى الــدور اإليجابــي والمُثمــر

بسبب سياسة بايدن..

وسائل إعالم أميركية تحذر من بداية
«التدمير الذاتي» للبالد

طهران-فــارس -:يــرى الصحفــي مــن مجلــة « »The American Thinkerاإللكترونيــة ،جــاي بــي شــيرك ،أن
الواليــات المتحــدة فــي عهــد الرئيــس جــو بايــدن تشــبه «الســفينة الغارقــة» ،سياســاته تهــدد البــاد بـ»التدميــر الذاتــي».
وأعلــن الصحفــي أن أي زعيــم قبــل بايــدن لــم يثبــت بشــكل مقنــع صحــة مثــل «الســمكة تتعفــن مــن
الــرأس» .وكتــب« :إن جثــة جــو الماشــية ليســت فقــط رمــزا مناســبا للبــاد لــم يبــد أبــدا هزيــا وضعيفــا
لمثــل هــذا الحــد ،ولكنهــا تعــد حقيقــة اليــوم”.
وأضــاف أن الرئيــس األمريكــي الحالــي «نظــم عمليــة إعــدام غيــر قانونــي» ألحــد قضــاة المحكمــة العليــا
األمريكيــة ،وأرهــب المواطنيــن الســود بحقيقــة أن الجمهورييــن يريــدون «إعــادة تقييدهــم بالسالســل»،
وكذلــك «كــذب بوقاحــة» بشــأن الكمبيوتــر المحمــول البنــه هانتــر بدعــوى أن المــواد المنشــورة منــه
ليســت أصليــة.
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بعد اسقاط طائرة تجسس سعودية..

عبدالسالم :إرسال الطائرات إلى أجواء صنعاء عمل عدواني وعدم احترام الهدنة
صنعــاء -وكاالت -:أعلــن المتحــدث الرســمي باســم
القــوات المســلحة اليمنيــة العميــد يحيــى ســريع عــن
اســقاط طائــرة تجســس ســعودية بصــاروخ أرض جــو
محلــي الصنــع وذلــك أثنــاء خرقهــا للهدنــة وقيامهــا بأعمــال
عدائيــة فــوق صنعــاء.
وقال العميــد ســريع في بيــان لــه « :إن دفاعاتنــا الجويــة
تمكنــت مــن إســقاط طائرة تجسســية مســلحة صينيــة الصنــع
نــوع  CH4تابعــة لســاح الجــو الســعودي بصــاروخ أرض
جو محلــي الصنــع ،وذلــك أثنــاء خرقهــا للهدنــة وقيامهــا بأعمــال
عدائيــة فــي أجــواء العاصمــة صنعــاء”.
مــن جهتــه قــال رئيــس الوفــد الوطنــي محمــد عبدالســام،
إن إرســال طائــرات تجسســية إلــى أجــواء العاصمــة صنعــاء عمــل
عدوانــي يؤكــد عــدم احتــرام دول العــدوان للهدنــة القائمــة”.
وأضاف عبدالســام في تغريــدة لــهُ« ،لــو أن مســيرات
يمنيــة حلقــت فــوق أجــواء دول العدوان لكانــت مواقــف األمــم
المتحــدة وجهــات أخــرى مغايــرة”.

الــذي يقــوم بــه القطــاع الخــاص فــي البلديــن،
وعبّــرا عــن األمــل فــي أن تــؤدي هــذه األنشـــطة
إلــى زيــادة حجــم االســتثمارات والتبــادل التجــاري
بيــن البلديــن.
ورحــب الجانبــان وفقــا الرنــا ،بالتوقيــع علــى عــددٍ
مــن اتفاقيــات ومذكــرات التفاهــم لتأطيــر التعــاون
فــي المجــال االســتثماري والرياضــي والثــروة الزراعيــة
والســمكية والحيوانيــة والنقــل البحــري والموانــئ
والقطــاع اللوجســتي والنفــط والغــاز.
واكــد ســلطان عمــان والرئيــس رئيســي علــى
أهميــة مضاعفــة الجهــود وبذل المســـاعي لضـمـــان
اســتمرار األمــن واالســـتقرار فــي المنطقــة والعالــم
والتنســيق والتشـــاور بيــن الجانبيــن فــي مختلــف
المحافــل اإلقليميــة والدوليــة.

وحمّل محمــد عبدالســام دول العــدوان عواقــب مثــل
هــذه األعمــال االســتفزازية والعدوانيــة.
وأســقطت الدفاعــات الجويــة للجيــش واللجــان مســاء
االثنيــن طائــرة تجسســية مســلحة صينيــة الصنــع نــوع CH4
تابعــة لســاح الجــو الســعودي بصــاروخ أرض جــو محلــي
الصنــع ،وذلــك أثنــاء خرقهــا للهدنــة وقيامهــا بأعمــال عدائيــة
فــي أجــواء العاصمة صنعــاء.

شؤون دولية

المقاومة العراقية :رصدنا تدريبات مسلحة في إقليم
كردستان «ببصمات صهيونية»!
الرئيس االسد :االنتصار أثبت صوابية نهج وخيار المقاومة باعتباره
حًقا طبيعيًا ألي شعب تُنتهك سيادة بالده
المقاومون الفلسطينيون يتصدون ببسالة لجيش
العدو ويجبرونه على الفرار من جنين
الفروف :عالقاتنا االقتصادية مع الصين
ستنمو بشكل أسرع
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