
وذكــر الســيد الحوثــي: ان بعــض الخاليــا التــي تــم ضبطهــا 
جــرى اإلعــالن عنهــا والبعــض لــم يعلــن عنهــا ألســباب أمنيــة.

وأكــد قائــد حركــة أنصــار اهلل أن الشــعب اليمنــي ال يمكــن 
أن يخضــع وأن يركــع وأن يستســلم إال هلل تعالــى وذلــك فــي 
ظــل اســتعمال العــدو للحــرب االقتصاديــة الســتهداف كل أبنــاء 

اليمــن.

وزير الخارجية الروسي يبدأ زيارة 
إليران تستمر يومين

االيرانيــةِ  العالقــاتِ  وتقويــةِ  تعزيــِز  اطــاِر  فــي  العالــم:-  طهــران- 
الروســية التــي تشــهد تطــورًا واتســاعًا كبيــرا فــي االونــةِ االخيــرة بــدأ وزيــرُ 

الخارجيــة الروســي ســيرغي الفــروف زيــارًة إليــران تســتمر يوميــن.
وســائُل اعــالٍم روســية وايرانيــة اكــدت َاّن الفــروف ســيلتقي خــالَل 
ــة  ــي ووزيِر الخارجي ــم رئيس ــِس اإليراني إبراهي ــه الى طهران بالرئي زيارتِ
حســين أميــر عبــد اللهيــان وســتكون هــذه الزيــارُة هــي الثانيــَة التــي يقــوم 
بهــا مســؤوٌل روســي رفيــعُ المســتوى إليــراَن هــذا العــام، بعدمــا زارهــا فــي 

أيار/مايــو الماضــي نائــبُ رئيــِس الــوزراء ألكســندر نوفــاك.
وتاتــي زيــارُة الفــروف بدعــوةٍ مــن نظيــِره حســين أميــر عبداللهيــان الــذي زار هــو 
قبــَل اشــهٍر وعــددٌ مــن المســؤولين االيرانييــن موســكو وبحثــوا مــع الجانــِب الروســي 

توســيعَ العالقــاتِ التجاريــة واالقتصاديــة بيــن البلديــن.
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شؤون دولية الشعب اليمني ال يخضع وال يركع اما العدو..

عبدالملك الحوثي: كل ما يستطيع األعداء فعله الحتالل صنعاء فعلوه لكنهم فشلوا
طهران والرياض تبحثان امكانية رفع حصة 

الزوار االيرانيين

منها ايجاد صندوق لمساعدة الدول التي تواجه الحظر..

الصليب االحمر الدولي يصادق 
على المقترحات االيرانية

طهران-فارس:-اعلــن رئيــس جمعيــة الهــالل 
 « كوليونــد  حســين  بيــر   « االيرانيــة  االحمــر 
مصادقــة الصليــب االحمــر الدولــي فــي سويســرا 
علــى 4 مقترحــات قدمتهــا هــذه الجمعيــة منهــا 
المســاعدات  لتقديــم  دولــي  صنــدوق  ايجــاد 

االنســانية للــدول التــي تواجــه الحظــر.

المضاد لفيروس كورونا..

وصول أول شحنة من لقاح »كوف ايران بركت« 
إلى نيكاراغوا

طهــران- ارنا:-أعلنــت نائبــة رئيــس جمهوريــة نيكاراغــوا “روزاريــو موريلــو” عــن وصــول أول شــحنة مــن 
لقــاح “كــوف ايــران بركــت” 
كورونــا  لفيــروس  المضــاد 
الــف   200 تتضمــن  والتــي 
الــى  اللقــاح  مــن  جرعــة 

نيكارغــوا. عاصمــة 
وقالــت روزاريــو موريلــو 
تســلمت  بالدهــا  ان 

ء لثالثــا ا

مشددا على ضرورة التحديث في مواجهة التهديدات..

اللواء باقري: قواتنا المسلحة وصلت الى مستوى 
»االكتفاء الذاتي« لصنع معداتها

خالل اجتماع الجمعية العامة..

طهران تدين بشدة فرض الحظر كأداة سياسية من قبل بعض الحكومات

لم تمارس اية ضغوطات على اي طرف عراقي..

مقتدى الصدر: ما يُشاع عن انسحابنا بضغط 
إيراني عاٍر عن الصحة

طهران-كيهــان العربي:-أكــد زعيــم التيــار الصــدري، مقتــدى الصــدر، امــس األربعــاء، أن إيــران لــم 
تمــارس أي ضغوطــات علــى أي طــرف شــيعي، فيمــا دعــا الكتــل السياســية إلــى موقــف شــجاع مــن أجــل 

ــد. ــاذ البل اإلصــالح وإنق
وقــال الصــدر فــي بيــان إّن »مــا يُشــاع أن ســبب انســحابنا كان تهديــدًا إيرانيــًا، هــو كــذب وال صحــة 

لــه«، مبيّنــًا أّن »إيــران لــم تمــارس أي ضغوطــات علــى أي طــرف شــيعي”.

مشيرا الى اخفاق االعالم االجنبي لتثبيط معنوياته..

الرئيس رئيسي: شعبنا افشل كل محاوالت االعداء من خالل تواجده في الساحة
تعزيز االمل في نفوس ابناء الشعب االيراني يعتبر من اهتمامات قائد الثورة االسالمية التي ما انفك يوصي بها

فوز غوستافو بيترو هزيمة 
مدوية الميركا

النجباء تكذب مزاعم اختراق االميركان للمحيط 
المقرب للحاج قاسم وابو مهدي المهندس!

الغارديان: مجهولون يستخدمون تطبيق لياقة 
للتجسس على الجيش اإلسرائيلي

سياسي عراقي: تصريحات بومبيو اظهرت الوجه 
االسود لسياسة أميركا في العراق 

»غلوبال تايمز«: تصريحات ستولتنبرغ تعكس خطط 
الناتو إلطالة الحرب في أوكرانيا!

بدء حراك شعبي عراقي لرفع دعاوى 
في المحاكم الدولية ضد أميركا

سوريا وابخازيا يتفقان على مواجهة الخطط الغربية 
واإلجراءات الغربية القسرية أحادية الجانب 

»حماس« تدعو إلى تشكيل جبهة وطنية عريضة 
في ظل التفكك »اإلسرائيلي«

صحيفة لبنانية: السفير السعودي يضغط على النواب 
السنة لتسمية سالم لرئاسة الحكومة!
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*المجتمع الدولي يواجه تحديات جديدة ومتطورة في محاولة معالجة 
حاالت الطوارئ اإلنسانية في العالم

*الحاالت اإلنسانية المتدهورة في أفغانستان وسوريا وفلسطين 
واليمن تسببت في ألم ومعاناة كبيرة 

الجمهوريــة  ومنــدوب  ســفير  ادان  نيويورك-ارنــا:- 
االســالمية الدائــم لــدى منظمــة االمــم المتحــدة مجيــد 
تخــت روانجــي فــرض الحظــر مــن قبــل بعــض الحكومــات 
التــي تســتخدمها كأداة سياســية فــي عالقاتهــا الثنائيــة.

وقــال تخــت روانجــي فــي كلمتــه خــالل اجتمــاع 
المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي للجمعيــة العامــة 
لمنظمــة االمــم المتحــدة: ان الجمهوريــة اإلســالمية 
االيرانيــة تعتبــر اإلجــراءات القســرية األحاديــة إحــدى 
ــم  ــة لتقدي ــود الدولي ــام الجه ــية أم ــات الرئيس العقب
المســاعدات اإلنســانية ، فضــاًل عــن كونهــا أحــد 
المصــادر الرئيســية لألزمــات اإلنســانية فــي جميــع 

أنحــاء العالــم”.
واضــاف: ان المجتمــع الدولــي يواجــه تحديــات 
جديــدة ومتطــورة فــي محاولــة معالجــة حــاالت 

ــانية. ــوارئ اإلنس الط
األشــخاص  عــدد  ازديــاد  »مــع  قائــال:  وتابــع 
ــزاع  ــة والن ــوارث الطبيعي ــار الك ــن آث ــون م ــن يعان الذي
 ، 19-COVID المســلح واالحتــالل األجنبــي ، ووبــاء

صنعــاء- وكاالت:- قــال قائــد حركة انصار اهلل في اليمن الســيد 
عبــد الملــك بــدر الديــن الحوثــي ان تحالــف العــدوان خطــط 
للقيــام بتفجيــرات واســتهداف المواطنيــن فــي صنعــاء بالعمليــات 
األمنيــة والســيارات المفخخــة، مؤكــدا فشــل الكثيــر مــن مؤامــرات 
اســتهداف صنعــاء أمنيــا بفضــل رجــال وزارة الداخليــة وجهــاز األمن 

والمخابــرات.
واضاف الســيد الحوثي فــي كلمــة متلفــزة امــس االربعــاء ان 
المكثــف  بالقصــف  استهداف صنعاء عســكريا  حــاول  العــدوان 
وحدثــت فيهــا عــدد مــن أفظــع الجرائــم، الفتــا الــى انــه اســتهدف 
صنعــاء باألســلحة المحرمــة دوليــا وحــاول احتاللهــا بحمــالت 

ــرة . عســكرية كبي
ــرة الحتــالل  واضــاف : األعــداء جهــزوا حمــالت عســكرية كبي
صنعــاء وخصصــوا لتحقيــق أهدافهــم الوهميــة والســرابية مليــارات 
الــدوالرات، موضحــا : كان مــن مؤامــرات األعــداء علــى صنعــاء 
ــي  ــمبر الت ــة ديس ــي فتن ــوا ف ــا خطط ــل كم ــن الداخ ــقاطها م إس

ســقطت بفضــل اهلل.

طهران-ارنــا:- التقــى رئيــس منظمــة الحــج والزيارة 
الســعودي  والعمــرة  الحــج  وزيــر   ، حســيني  صــادق 
»توفيــق بــن فــوزان الربيعــة«، وبحــث معــه فــي ســبل 
رفــع حصــة الرعايــا اإليرانييــن خــالل فريضــة الحــج هــذا 

العــام وإزالــة العراقيــل الســتئناف العمــرة المفــردة وامــن 
الحجيــج، كمــا انتقــد زيــادة اســعار الخدمــات المترتبــة 

علــى خدمــات الحــج فــي الديــار المقدســة.
وافــادت »ارنــا«، ان »حســيني« تطــرق فــي هــذا 
اللقــاء إلــى ســوء الفهــم السياســي بيــن إيــران 
والســعودية ومحادثــات البلديــن لحــل المشــاكل 
العالقــة؛ متطلعــا بــان تتظافــر دبلوماســية الحــج 

ــك.  ــق ذل والدبلوماســية السياســية لتحقي
ــارة، أن  كمــا اعلــن رئيــس منظمــة الحــج والزي
أكثــر مــن 1.2 مليــون زائــر ايرانــي يترقبــون دورهــم 
الســعودي  الجانــب  داعيــا  الحــج؛  فريضــة  الداء 
ــن خــالل  ــا االيرانيي ــادة حصــة الرعاي بالســماح لزي

ــام. مناســك الحــج هــذا الع
ــر الحــج الســعودي ايضــا  وحــث حســيني، وزي
علــى العمــل المشــترك بهــدف رفــع العراقيــل مــن 
مســار إســتناف رحــالت العمــرة المفــردة بالنســبة 

ــزوار اإليرانييــن. لل

طهران-مهر:-قــال رئيــس األركان العامــة للقــوات 
المســلحة انــه وصلــت القــوات المســلحة اليــوم إلــى 
مســتوى مــن المعرفــة والتكنولوجيــا يلبــي معظــم 
احتياجاتهــا مــن قبــل الشــباب فــي هــذه المنطقــة 
واالعتمــاد علــى القــدرات الداخليــة، وفــي هــذا المجــال 

قللــت اعتمادهــا إلــى أدنــى حــد.
واســتضافت وزارة الدفــاع ودعــم القــوات المســلحة 
مهرجــان ســلمان الفارســي الســادس بحضــور اللــواء 
محمــد باقــري رئيــس األركان العامــة للقــوات المســلحة 
والعميــد أشــتياني وزيــر الدفــاع ودعــم القــوات المســلحة 

والباحثيــن ونخــب القــوات المســلحة.
وأكــد اللــواء باقــري ان الدولــة التــي لديهــا مثــل 
وإقامــة  الحــق  وانتصــار  الباطــل  لهزيمــة  ســامية 
حكومــة عادلــة تحتــاج الــى قــوة مســلحة فعالــة 
وقــوة دفــاع وأمــن حديثــة وديناميكيــة، باإلضافــة 
إلــى اســتخدام مجموعــات وأنظمــة بحثيــة ونخبــة 
مــن الباحثيــن، وفــي هــذا الحــال ســتكون قــادرة 
علــى تحقيــق مثــل هــذه القيــم العاليــة والمثاليــة.
الثــورة  بفضــل  أنــه  الصــدد  هــذا  فــي  وأضــاف 
ــن  ــى المحاربي ــود قدام ــاء الشــهداء وجه اإلســالمية ودم

فــي مجــال البحــث، وصلــت 
اليــوم  المســلحة  القــوات 
إلــى مســتوى مــن المعرفــة 
معظــم  يلبــي  والتكنولوجيــا 
احتياجاتهــا مــن قبــل الشــباب 
فــي هــذه المنطقــة واالعتمــاد 
علــى القــدرات الداخليــة، وفــي 
ــت اعتمادهــا  هــذا المجــال قلل

إلــى أدنــى حــد.
وصــرح رئيــس األركان 
العامــة للقــوات المســلحة أن الدولــة التــي ال تــزال 
واألســاليب  والتدريبــات  واألفــكار  الماضــي،  فــي 

ــلحة واألس

وكذلــك التدابيــر القســرية 
جانــب  مــن  المتخــذة 
ذلــك  فــي  بمــا   ، واحــد 
وحتــى  النــاس  حصــار 
تضاءلــت   ، تجويعهــم 
ــى التعامــل مــع  ــا عل قدرتن
ذلــك ، وفــي نفــس الوقــت 
تعيــق هــذه االمــور تنميــة 

المنكوبــة. الــدول 
وقــال تخــت روانجــي: 
»فــي منطقتنــا ، تســببت الحالــة اإلنســانية المتدهــورة 
ــم  ــي أل ــي أفغانســتان وســوريا وفلســطين واليمــن ف ف
أدى   ، جوارنــا  وفــي  فيهــا.  للشــعوب  كبيــرة  ومعانــاة 
التدفــق الهائــل لالجئيــن األفغــان إلــى البلــدان المجــاورة 

إلــى تفاقــم هــذه المأســاة.

ــم المتحــدة  ــدى األم ــي ل ــال الســفير اإليران وق
الجذريــة  األســباب  معالجــة  أن  بقــوة  »نعتقــد 
لألزمــات اإلنســانية وحــاالت الطــوارئ ، فضــال عــن 
ــد  ــة ، هــو الحــل الوحي ــي الوقاي ــادة االســتثمار ف زي

المســتدام لهــذه الظاهــرة العالميــة”.
وقــال »مــن وجهــة نظرنــا ، يجــب االلتــزام الصــارم 
بجميــع مبــادئ وأهــداف ميثــاق األمــم المتحــدة ، وخاصــة 
احتــرام ســيادة وســالمة أراضــي الــدول ، مــن قبــل جميــع 

ــدول ، وكذلــك مــن قبــل المنظمــات اإلنســانية”. ال
مــع  المتحــدة:  األمــم  لــدى  إيــران  ممثــل  وصــرح 
التأكيــد علــى الــدور والمســؤولية الرئيســيين للحكومــات 
فــي االســتجابة لحــاالت الطــوارئ اإلنســانية ، يجــب 
تنســيق  فــي  الوطنيــة  والقيــادة  بالملكيــة  االعتــراف 
الفعــال  التســليم  لضمــان  اإلنســانية  المســاعدات 

اإلنســانية. للمســاعدات 

*تثبيط معنويات ابناء الشعب وزرع اليأس في نفوسهم من عمل 
الشياطين الذين يحاولون غرس التشاؤم في النفوس

*علينا تضافر الجهود لتعزيز االمل في نفوس ابناء الشعب وعقد 
االمل على المستقبل المشرق الذي ينتظره

*الشهيدان جمران وسليماني تجاوزا المشاكل وقدما انجازات عظيمة  
في مواجهة العدو المدجج بأحدث األسلحة المتطورة

على الصفحة الثالثة

الجمهورية االسالمية ترسل طائرتي إسعافات 
أولية لمنكوبي الزلزال في أفغانستان

طهران-كيهــان العربــي:- أكــد رئيــس الجمهوريــة آيــة اهلل الســيد 
ابراهيــم رئيســي اخفــاق وســائل االعــالم االجنبيــة فــي محاوالتهــا الراميــة 
لتثبيــط معنويــات الشــعب االيرانــي وزرع اليــأس والتشــاؤم فــي نفــوس 
هــذا الشــعب العظيــم الــذي افشــل كل هــذه المحــاوالت مــن خــالل 

تواجــده فــي الســاحة.
ــي  ــي الجلســة الت ــذي كان يتحــدث ف وأشــار الرئيــس رئيســي ال
ــوس  ــي نف ــل ف ــز االم ــى ان تعزي ــاء ال ــة امــس االربع ــا الحكوم عقدته
ابنــاء الشــعب االيرانــي يعتبــر مــن اهتمامــات قائــد الثــورة االســالمية 
ــة  ــق الحكوم ــى عات ــى عل ــب الملق ــا، والواج ــي به ــك يوص ــي ماانف الت

لتحقيــق هذا الطلب.   
واعتبــر تثبيــط معنويــات ابنــاء الشــعب وزرع اليــأس في نفوســهم 
مــن عمــل الشــيطان والشــياطين الذيــن يحاولــون غــرس التشــاؤم 

فــي النفــوس داعيــا الــى تظافــر الجهــود لتعزيــز االمــل فــي نفــوس 
ابنــاء هــذا الشــعب المســلم ويعقــد االمــل علــى المســتقبل المشــرق 

الــذي ينتظــره.
وخلــد الســيد رئيســي ذكــرى استشــهاد الدكتــور مصطفــى شــمران 
والحــاج قاســم ســليماني اللذيــن تجــاوزا المشــاكل التــي اعترضــت 
ــل  ــة بأق ــا انجــازات عظيم ــا وقدم ــك الظــروف واصعبه ــي احل ســبيلهما ف
ــج بأحــدث  ــدو المدج ــة الع ــي مواجه ــات ف ــن امكان ــا م ــت مالديهم ماكان

األســلحة المتطورة.  
ــون  ــن يواجه ــن والمضمــدات الذي ــة والمضمدي ــرق الطبي وأشــاد بالف
فايــروس كورونــا معتبــرا اياهــم بأنهــم المصــداق الحقيقــي لــزرع االمــل 
فــي نفــوس المواطنيــن وخلــد ذكــرى شــهداء هــذه الشــريحة الشــريفة 

ــة القلــق مــن العوائــل االيرانيــة. ــوا مــا بوســعهم الزال الذيــن بذل

https://www.alalam.ir/tag/42001?t=%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A
https://www.alalam.ir/tag/3013?t=%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.alalam.ir/tag/3172?t=%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.alalam.ir/tag/100303?t=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A
https://www.alalam.ir/tag/3545?t=%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%A1
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