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مشيراً الى فرضهم الحظر على ايران في األشهر األولى من انتصار الثورة االسالمية ظناً منهم بإسقاطها..

القائد :بعض القادة األميركان يتظاهرون بالجنون وهم حمقى من الطراز األول
* الشعب والمسؤولون في ايران بوعيهم سيحوّلون الحظر األميركي الى هزيمة يلحقها الشعب االيراني بالشيطان األكبر لم يشهد لها التاريخ نظيراً

* يجب عدم التساهل وعدم السذاجة في التفكير حول جذور العداء
االميركي وعداء االستكبار اليران

* قم النبع الرئيس للثورة االسالمية والحوزة العلمية وسند معنوي وروحي
للحركة التي هزّت العالم

* عداء االستكبار للظاهرة الحضارية المتمثلة في الثورة االسالمية سببها
وجود ضغينة عميقة يكنُّها االستكبار ضد ايران
* االستكبار يمتص دماء الشعوب والثورة االسالمية وقفت بوجه هذا
الظلم السافر وسعت اليقاظ الشعوب من سباتها
* المستكبرون يخافون من انتشار السيادة الدينية والمُضي
الملحوظ نحو الحضارة االسالمية
طهــران – كيهــان العربــي -:قــال قائــد الثــورة االســامية ســماحة آيــة اهلل
العظمــى الســيد علــي الخامنئــي ،ان بعــض قــادة الواليــات المتحــدة االميركيــة
حمقــى مــن الطــراز االول.
وقــال ســماحة القائــد الخامنئــي خــال اســتقباله األالف مــن أهالــي قــم
المقدســة فــي الذكــري الســنوية لنهضــة التاســع مــن كانــون الثاني/ينايــر 1977
( 19دي) التــي شــهدت انطــاق
البقية على الصفحة7

مشدداً أن الهيمنة األميركية آيلة الى االضمحالل تدريجياً..

سالمي :ال نخشى من غطرسة اميركا وال من
أي قوة اخرى في العالم
* الثورة االسالمية غيرت بشكل كبير الفكر االستراتيجي في العالم بشان قوة اميركا ونفوذها

طهــران – كيهــان العربــي -:اكــد نائــب القائــد
العــام لحــرس الثــورة االســامية العميــد حســين
ســامي ،ان الجمهوريــة االســامية فــي ايــران
ال تخشــى مــن غطرســة اميــركا وال مــن أي قــوة
اخــرى فــي العالــم.
وصــف العميــد ســامي فــي كلمــة يــوم الثالثاء
امــام «ملتقــى تبييــن مكتســبات الثــورة االســامية
طيلــة االربعيــن عامــا الماضيــة» ،وصــف الثــورة
االســامية بانهــا وراء تســارع تراجــع قــوة اميــركا
فــي العقــد االخيــر ،وقــال :ان الهيمنــة السياســية
األميركيــة آيلــة الــى االضمحــال تدريجيــا مــع
شــروق شــمس الثــورة ،وهــذا األمــر أصبــح ممكنــا
بفضــل األشــعة الملهمــة وترســيخ روح المقاومــة
فــي جســد العالــم االســامي ،بحيــث جعلــت
اميــركا فــي طريقهــا الــى الــزوال.
واوضــح ان الثــورة االســامية فــي ايــران جعلــت
اميــركا قــوة مهترئــة وغيــر كفــوءة ،مضيفــا :ان اكبــر
تأثيــر للثــورة االســامية وترويــج روح المقاومــة
والجهــاد فــي مواجهــة المســتكبرين ،هــو انهــا

غيــرت بشــكل كبيــر الفكــر االســتراتيجي فــي
العالــم بشــان قــوة اميــركا ونفوذهــا.
ولفــت ،الــى ان أن الثــورة االســامية غيــرت
معاييــر وقواعــد التفكيــر االســتراتيجي حــول القــوة،
مضيفــا :ان اميــركا اخــذت تواجــه تدريجيــا مقاومــة
دوليــة ،ولهــذا الســبب تواصــل تركيــز اهتمامهــا
علــى الشــعب االيرانــي والقائــد والحــرس الثــوري
باعتبارهــم اركان جبهــة المقاومــة.
واردف :لطالمــا كانــت سياســة اميــركا
التقليديــة قائمــة علــى مبــدأ الحفــاظ علــى الموقــع
االســتراتيجي بقــدر االمــكان ،وتوجيــه القــوى
البقية على الصفحة7

اساتذة جامعة طهران بين
المتفوقين عالمياً

طهــران – كيهــان العربــي -:دخــل 5
اســاتذة مــن جامعــة طهــران فــي قائمــة العلمــاء
الواحــد بالمئــة المتفوقيــن عالميــاً بحســب
أحــدث احصــاء نشــرته مؤسســة Clarifying
.Analytics
واعلنــت المؤسســة المذكــورة فــي تقريرهــا
الصــادر فــي  15تشــرين الثانــي /نوفمبــر
الماضــي ان االســاتذة محمــد رضــا كنجعلــي
البقية على الصفحة7

على الصفحتين2و3

واشنطن بوست :ال سياسة خارجية ألميركا
في ظل رئيس بال عقل

واشــنطن  -وكاالت انبــاء -:هاجــم "ماكــس بــوت" الكاتــب فــي صحيفــة "واشــنطن بوســت" األميركيــة،
الرئيــس دونالــد ترامــب ،واصفــاً إيــاه بأنــه "بــا
عقــل" ،وأنــه فــي ظــل وجــوده فــا يمكــن البحــث
عــن سياســة خارجيــة للواليــات المتحــدة.
وتابــع الكاتــب" :الــى جانــب األلغــاز التــي
عرفتهــا أميــركا فــي ظــل سياســة ترامــب؛ ومنهــا مــا
هــي الحيــاة الجيــدة؟ وهــل لدينــا إرادة حــرة؟ يمكــن
إضافــة لغــز جديــد لهــا ،وهــو مــا هــي السياســة
األميريكيــة فــي ســوريا؟".
وفــي ديســمبر الماضــي ،أعلــن ترامــب ســحب
ألفــي جنــدي أميركــي البقية على الصفحة7

هيرست" :نتن ياهو" شن الحرب األخيرة
على غزة بطلب من بن سلمان

لنــدن -وكاالت انبــاء -:نشــر موقــع صحيفــة
«'ميــدل إيســت آي» قــول الكاتــب البريطانــي
المعــروف 'ديفيــد هيرســت' ،إن ولــي العهــد

ميدل ايست آي :اجتماع تنسيقي بين «الموساد»
واستخبارات السعودية واإلمارات ومصر
الغارديان« :إسرائيل» حولت غزة إلى
أكبر سجن في العالم
سي ان ان :سجن الهذلول والبتيري كشف
واقع القمع بالسعودية
أحد أكبر المستثمرين في العالم يدعو لمقاطعة
االستثمار في السعودية

الســعودي محمــد بــن ســلمان أقنــع «نتــن ياهــو»
بالتوجــه نحــو حــرب غــزة ،كجــزء مــن خطــة
لصــرف األنظــار عــن قضيــة قتــل خاشــقجي ،التــي
أثــارت ضغطــا إعالميــا وسياســيا عالميــا ضــد بــن
ســلمان.
ونقــل موقــع صحيفــة 'ميــدل إيســت آي'
البريطانيــة عــن مصــادر داخــل الســعودية ،قــول
'ديفيــد هيرســت' إن 'مســاعي بــن ســلمان مــع
نتنياهــو جــاءت بنــاء علــى توصيــات مــن لجنــة
طــوارئ شــكلها ولــي العهــد الســعودي لوضــع
ســيناريوهات للتعامــل مــع األزمــة التــي ســببها
االغتيــال الدمــوي لخاشــقجي’.
وجــاء فــي التقريــر 'ان إشــعال حــرب فــي غــزة
واحــد مــن سلســلة مــن اإلجــراءات والســيناريوهات
التــي اقترحهــا فريــق عمــل للطــوارئ تــم تأسيســه
لمواجهــة التســريبات
البقية على الصفحة7

على الصفحة الثانية

فيما تحاربه أمنياً وسياسياً واقتصادياً..

الريجاني :أميركا تستهدف في األساس
مبادئ شعبنا الدينية

طهــران  -كيهــان العربــي -:صــرح رئيــس مجلــس الشــورى االســامي
الدكتــور علــي الريجانــي ،ان اميــركا يمكــن ان تطــرح فــي العلــن اليــوم أنهــا
تحــارب ايــران أمنيــا وسياســيا واقتصاديــا ،إال انهــا فــي األســاس تســتهدف
مبادئنــا الدينيــة.
وقــال الدكتــور الريجانــي فــي كلمتــه خــال جلســة مجلــس الشــورى
االســامي ،ان اليــوم (أمــس) يصــادف  19دي ( 9كانــون الثانــي /ينايــر)
ذكــرى نهضــة أهالــي قــم المقدســة (لــدى بــدء الثــورة االســامية عــام
 ،)1978وفــي اعقــاب االســاءة الوقيحــة التــي وجههــا احــد مســؤولي النظــام
الملكــي الســابق بــادر النــاس للذهــاب الــى منــازل مراجــع الديــن واطلقــوا
شــعارات ثوريــة وحولــوا الســاحة السياســية واالجتماعيــة فــي قــم الــى
نهضــة للتصــدي لنظــام بهلــوي ســفاك الدمــاء.
واضــاف :الحضــور الواعــي الهالــي قــم كان منطلقــا للثــورة االســامية
الشــامخة كمــا ان هــذا التحــرك الواعــي ســاهم فــي نشــر اليقظــة فــي
جميــع المحافظــات االخــرى وهــو مــا أدى الــى اقامــة اربعيــن شــهداء قــم فــي
تبريــز والمــدن االخــرى حيــث تحــول الــى اندفاعــة ثوريــة جديــدة.
وتابــع :انــه بتحليــل هــذه النهضــة وماضــي النهضــات االخــرى علــى مدى
القــرن االخيــر فــي ايــران يمكــن االســتنتاج ان الفكــر الدينــي واالرتبــاط
بتــراث اهــل البيــت (ع) همــا مرتكــز ثقافــة الشــعب االيرانــي.
واعتبــر ان ايــة اصالحــات سياســية واجتماعيــة اذا قامــت علــى الفكــر
الدينــي ســواءا كانــت ســلبية او ايجابيــة
البقية على الصفحة7

فيما تقوم القوات االمنية بعمليات سلب ونهب من المنازل المقتحمة..

مجزرة جديدة للنظام السعودي على خلفية طائفية بالقطيف يسقط فيها  7شهداء

* قوات أمن آل سعود تستهدف منازل المواطنين برصاص من
عيار 12.7ملم وقذائف متفجرة

كيهــان العربــي – خــاص -:استشــهد 7
مواطنيــن وجُــرح آخــرون إثــر مهاجمــة قــوات أمــن
النظــام الطائفــي الســعودي بلــدة أم الحمــام فــي
محافظــة القطيــف فــي المنطقــة الشــرقية مســاء
األثنيــن بذريعــة البحــث عــن مطلوبيــن.
ونقلــت األنبــاء الــواردة مــن القطيــف أن مجــزرة
إرهابيــة أرتكبتهــا قــوات أمــن آل ســعود فــي بلــدة
أم الحمــام بعــد ضــرب منــازل البلــدة برصــاص مــن
عيــار 12.7ملــم وقذائــف متفجــرة ،مشــيرًا الــى
أن الئحــة األســماء األوليــة للشــهداء والجرحــى
لــم تتضمــن أحــداً مدرجــاً أســمه فــي قوائــم
المطلوبيــن ،وهــم:
 -١محمد حسين الشبيب.
 -٢عبدالمحسن طاهر األسود.
 -٣عمار ناصر ابو عبداهلل.
 -٤على حسن ابو عبداهلل.
 -٥عبدالمحسن ابو عبداهلل.
 -٦يحيى زكريا آل عمار.

* المعارضة البحرينية :النظام السعودي يستبيح بلدات
المنطقة الشرقية على خلفية طائفية

 -٧عادل جعفر تحيفه.
وتحدّثــت المعلومــات الــواردة مــن القطيــف
عــن أن رصــد عمليــات ســلب ونهــب قــام بهــا
الجنــود الســعوديون فــي المنــازل المقتحمــة فــي
البلــدة ،كمــا تفاخــر هــؤالء بقتــل أهالــي بلــدة أم
الحمــام.

وكانــت فــرق الطــوارئ والمباحــث العامــة
التابعــة للقــوات الســعودية قــد داهمــت منــازل عــدة
لألهالــي العــزل فــي البلــدة ،وعملــت علــى إحــراق
بعضهــا بهــدف نشــر الرعــب بيــن المواطنيــن
وترهيبهــم ،كمــا أطلقــت الذخائــر الثقيلــة وقذائــف
البقية على الصفحة7

مصدر دبلوماسي :طهران ستتخذ قرارات هامة
في التعاون مع اوروبا

طهــران – كيهــان العربــي -:اعلــن مصــدر دبلوماســي مطلــع انــه نظــرا الــى دعــم دول اروبيــة لبعــض
الجماعــات االرهابيــة المعروفــة ،فــان الجمهوريــة االســامية فــي ايــران تعيــد النظــر حاليــا فــي تعاونهــا
االســتخباري واالمنــي مــع هــذه الــدول وســتتخذ قريبــا قــرارات مهمــة بهــذا الشــأن.
واضــاف المصــدر الدبلوماســي فــي حديــث للصحفييــن أمــس االربعــاء ،عقــب قيــام االتحــاد االوربــي
بفــرض الحظــر علــى جهــاز ايرانــي وكذلــك مواطنيــن ايرانييــن ،عملــوا كســفراء وقائمــون باالعمــال فــي
ســت دول اوروبيــة علــى تبريــر مواقــف االتحــاد االوروبــي
البقية على الصفحة7

القوات المشتركة تكسر زحفا للمرتزقة في جيزان مسنودا بغطاء جوي ومروحي..

عملية مشتركة للطيران المسير والمدفعية في البيضاء وبرية في نجران وجيزان تكبد الغزاة خسائر كبيرة

* مجلس جنيف :التعذيب سلوك ممنهج في السجون التي

* نيويورك تايمز :تحالف السعودية جنّد أطفال سودانيين

تشرف عليها اإلمارات في اليمن

من إقليم دارفور للقتال في اليمن

كيهــان العربــي – خــاص -:نفــذ ســاح الجــو المســير ووحــدة المدفعيــة
فــي الجيــش واللجــان الشــعبية عمليــة مشــتركة فــي محافظــة البيضــاء نتــج
عنهــا مصــرع عــدد مــن المرتزقــة.
وقــال مصــدر عســكري لصحيفتنــا أن عمليــة مشــتركة لســاح الجــو

المســير ووحــدة المدفعيــة اســتهدفت تجمعــات لمرتزقــة العــدوان فــي جهــة
قانيــة بالبيضــاء ،كبدتهــم خســائر كبيــرة فــي العــدة والعتــاد.
وكان ســاح الجــو المســير لــدى الجيــش واللجــان الشــعبية شــن فــي
وقــت ســابق هجومــا علــى معســكر
البقية على الصفحة7

شؤون دولية
«البناء» :الحشد الشعبي يملك استقاللية القرار وسيستهدف
القوات االميركية اذا دخلت االراضي العراقية
المجلس التشريعي الفلسطيني يُقرُّ باألغلبية نزع
األهلية السياسية عن محمود عباس
دمشق :فعّلنا اتصاالتنا مع األكراد على
خلفية التدخل التركي
روسيا تحذر اميركا من مغبة الخيار
العسكري في فنزويال
على الصفحة8

