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في رسالته الى المؤتمر العام للصالة في نسخته السابعة والعشرين..

القائد :الصالة المتحلية بالخشوع توجه المجتمع نحو الصالح والسداد في القول والعمل وتمنحه الشموخ

مشددة أنه أمر بالغ الخطورة..

وكاالت استخباراتية غربية :طائرات إيران المس ّيرة
تزعج "إسرائيل" والسعودية وأميركا

الصالة ليست فرع بل هي الصورة الكاملة المعبرة عن االسالم وهي عََلم الدين الذي يُعرف به

* الصالة مظهر لقوة االسالم وموضع العتزازه وشعور المسلمين * اإلحتشام بالزي االسالمي وااللتزام بإقامة الصالة على المستوى
العالمي استعراض لتديُّن الفرد والتزامه بقيمه الدينية
بالعظمة وعالمة تدل على التزامهم

* الرئيس روحاني مفتتحاً المؤتمر :الصالة والعبادة هما جوهرا
االسالم وحقيقة الدين
طهــران – كيهــان العربــي -:عــدّ قائد الثورة االســامية ســماحة آيــة اهلل العظمى
الســيد علــي الخامنئــي ،اقامــة الصــاة بخشــوع مــن شــأنها ان توجــه المجتمــع نحــو
الصــاح والســداد فــي القــول والعمــل وتمنحــه الشــموخ ،داعيــا الــى االهتمــام باقامــة
الصــاة فــي المــدارس وهــو مايشــكل اكبــر ضمانــة لمســتقبل المجتمــع.
وفــي رســالة وجههــا ســماحة قائــد الثــورة االســامية الــى المؤتمــر العــام
للصــاة فــي نســخته الســابعة والعشــرين الــذي عُقــد فــي مدينــة ســمنان
(شــمال شــرق العاصمــة طهــران) أمــس االربعــاء والتــي تالهــا ممثــل الولــي
الفقيــة فــي محافظــة ســمنان آيــة اهلل شــاهجراغي ،وصــف هــذا المؤتمــر
الســنوي بانــه يدلــل علــى االهتمــام الحــق فــي اقامــة فريضــة الصــاة والــذي
ينفــث الــروح فــي االعمــال والفرائــض االخــرى ويمنحهــا الشــرعية «إن ُق ِبَلــت
ُق ِبـ َـل ماسِــواها» كمــا يعــد خدمــة كبــرى للذيــن اليفهمــون حــق هــذه الهديــة
االلهيــة ويســتخفون بهــا.
البقية على الصفحة7

الجنوبيون :سنعبر من حيث ال تدرون..

المؤسسة االمنية الصهيونية :المس بحزب الله
سيقودنا الى حافة الحرب

طهــران – كيهــان العربــي -:مــع ســاعات
صبــاح الثالثــاء الماضــي ،شــرع العــدو الصهيونــي
بتحــركات علــى الحــدود مــع جنــوب لبنــان،
بحثــاً عــن «أنفــاق مزعومــة» ،رافقتهــا حملــة
تضخيــم إعالميــة مقصــودة ارتــدّت ســلباً علــى
المســتوطنين فــي المغتصبــات الصهيونيــة.
ترامنــاً مــع ذلــك ،كان الجنوبيــون ينعمــون
بيــوم طبيعــي ،ســاخرين مــن االجــراءات الصهيونية
التــى تعبّــر عــن رعــب كيــان العــدو مــن المقاومــة،
ومــا تخطــط لــه.
أمّــا علــى الجبهــة االفتراضيــة ،فأطلــق
ناشــطون عبــر «فيســبوك» و»تويتــر» وســم
#ســنعبر ،تعبيــراً عــن الثبــات والعــزم علــى العبــور
يومــاً نحــو فلســطين المحتلــة وتحريرهــا ،رغــم
اجــراءات العــدو.
فــي هــذا االطــار رأت مصــادر فــي المؤسســة
االمنيــة الصهيونيــة ان العمليــات التــي يشــنها
جيــش اإلحتــال شــمال األراضــي المحتلــة لــن
تــؤدي إلــى تصعيــد ،إال ان إصابــة اي مــن العناصــر
التابعيــن لحــزب اهلل قــد تقــود كيــان العــدو إلــى

حافــة الحــرب.
صحيفــة
وأدعــت
«هاآرتــس» الصهيونيــة أنــه
«بعــد اإلنســحاب اإلســرائيلي
مــن لبنــان ،بقيــت علــى
طــول الحــدود  13نقطــة لــم
يتــم ترتيــب الســيطرة عليهــا،
ويعتبرهــا لبنــان وحــزب اهلل
تابعــة لهــم» ،معتبــرة ان
اختــراق جيــش اإلحتــال لهــذه
المناطــق أو القيــام بــاي عمــل عســكري فيهــا ســيدفع
حــزب اهلل الســتغالل ذلــك للــرد علــى «إســرائيل» ،علــى
حــد قولهــا.
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طهــران – كيهــان العربــي -:احتشــد عــدد كبيــر مــن طلبــة جامعــة طهــران امــام الســفارة الفرنســية فــي ايــران
احتجاجــا علــى قمــع الحكومــة لالحتجاجــات الشــعبية
التــي اجتاحــت باريــس خــال االســبوع الجــاري.
وتجمــع هــؤالء الطلبــة الجامعييــن أمــس
االربعــاء امــام مبنــى الســفارة الفرنســية فــي شــارع
نوفــل لوشــاتو وســط العاصمــة العاصمــة طهــران
احتجاجــا علــى اوضــاع حقــوق االنســان وقمــع
االحتجاجــات فــي هــذا البلــد.
وحمــل الطلبــة يافطــات كتبــت عليهــا عبــارات
االحتجاجــات علــى ممارســات العنــف والقمــع ضــد
المحتجيــن فــي باريــس.

حزب الله واالشتراكي :المهم تحييد
لبنان عن أي انتكاسة أمنية

بيــروت – وكاالت انبــاء -:اســتقبل المعــاون
السياســي لالميــن العــام لحــزب اهلل حســين
الخليــل الثالثــاء وفــداً مــن الحــزب التقدمــي
االشــتراكي ضــم الوزيــر الســابق غــازي
العريضــي والنائــب وائــل أبــو فاعــور ،فــي
حضــور مســؤول وحــدة اإلرتبــاط والتنســيق
فــي الحــزب وفيــق صفــا.
البقية على الصفحة7

فــي األراضــي المحتلــة ،ضــد العنــف والجرائــم
بحــق النســاء.
وتحــدث علــى المنصــة المركزيــة عــدد مــن
النســاء اللواتــي نظمــن االحتجــاج الــذي رافقــه
فعاليــات عديــده بينهــا اضــراب فــي مرافــق مختلفــة
للعمــل دعمتــه شــركات ومؤسســات ،كمــا وقفــت
علــى المنصــة عــدد مــن الناشــطات النســويات.
وتخلــل الحــدث فقــرات فنيــة شــارك بهــا الفنــان
تامــر نفــار عبــرت عــن معانــاة النســاء.
وشــارك فــي االحتجــاج أقــارب لنســاء ضحايــا
لجرائــم قتلــن بعــد معاناتهــم لفتــرة طويلــة مــن
العنــف ،مــن بينهــم كانــت شــيماء ريفــي مــن
مدينــة اللــد وســط فلســطين المحتلــة والتــي
قتلــت شــقيقتها دعــاء أبــو شــرخ عــام  2016التــي
احتجــت علــى وصــم الجرائــم التــي ارتكبــت
بحــق النســاء بانهــا ترتكــب علــى خلفيــة «شــرف
العائلــة».
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مؤكداً أن اإلتفاق النووي وقرار  2231اليمنعان النشاط الصاروخي االيراني..

ظريف :تسجيل الجانب االوروبي لـ  SPVفي المستقبل القريب بطريقة سرية

* الجمهورية االسالمية تعتبر تواجد االجانب في الخليج الفارسي مخ ً
ال لألمن الينتفع منه أحد
* ايران لن تعيد النظر في عالقاتها مع الدول التي سايرت * الدول التي اشترت مليارات الدوالرات من السالح وجاءت بها
الى المنطقة هي العابثة بأمن الشرق االوسط
واشنطن في حظرها على شعبنا والضغط عليه

على الصفحتين2و3

تجمع طالبي امام السفارة الفرنسية في طهران احتجاجا
على قمع االحتجاجات في باريس

تل أبيب ..عشرات اآلالف يتظاهرون
ضد العنف بحق النساء

تــل أبيــب – وكاالت انبــاء -:شــارك أكثــر مــن
 30ألــف شــخص مســاء الثالثــاء فــي مظاهــرة
احتجاجيــة بســاحة رابيــن وســط مدينــة تــل ابيــب

عودة  28الف نازح سوري
من الحدود االردنية
المونيتور :التحالف األميركي السعودي
سيواجه مخاطر عديدة
قتل خاشقجي لم يحرج «ميرغل» في بيع
االسلحة للسعودية
األركان الروسية :اميركا تحاول إنشاء كيان
كردي مستقل في الشمال السوري

القــدس المحتلــة -:نقلــت وســائل إعــام إســرائيلية عــن مصــدر فــي
وكاالت اســتخباراتية غربيــة أن التكنولوجيــا التــي أدخلتهــا إيــران علــى
طائراتهــا المســيرة تزعــج "إســرائيل" والســعودية وأميــركا.
وكتــب موقــع "قنــاة  " i24newsالتلفزيونيــة اإلســرائيلية عــن وكاالت
اســتخباراتية غربيــة قولهــا إن إيــران حسّــنت قــدرات الطائــرات مــن دون
طيــار التــي تنتجهــا ،وأدخلــت عليهــا ابتــكارات تكنولوجيــة جديــدة.
ولفــت المصــدر الــى أن الــوكاالت االســتخباراتية الغربيــة توصلــت الــى
هــذا االســتنتاج عقــب مراقبتهــا أنشــطة الطائــرات االيرانيــة مــن دون طيــار
خــال الحــرب األهليــة الدائــرة فــي اليمــن -حســب إدعائهــا.
وتدعــي هــذه الدوائــر االســتخباراتية الغربيــة إن ايــران زودت الحوثييــن
بطائــرات مــن دون طيــار ،جاعلــة مــن "ســاحة الحــرب فــي اليمــن بمثابــة
حقــل تجــارب لهــا”.
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طهــران – كيهــان العربــي -:كشــف وزيــر
الخارجيــة الدكتــور محمــد جــواد ظريــف أمــس
االربعــاء عــن تســجيل الجانــب االوروبــي لـــ SPV
فــي المســتقبل القريــب ،وقــال :إنــه نظــراً الــى
مســاعي األميركييــن لمنــع أي إجــراء أو تطــور
لصالــح ايــران ،ســيقوم االوروبيــون بتنفيــذ هــذا
المشــروع بطريقــة ســرية.
وعلــى هامــش إجتمــاع الحكومــة ،قــال الوزيــر
ظريــف أمــام الصحفييــن عــن التصريحــات التــي
أطلقهــا بعــض ساســة البيــت االبيــض حــول
أن اإلتفــاق النــووي
النشــاط الصاروخــي االيرانــيّ ،
وقــرار  2231اليمنعــان النشــاط الصاروخــي االيرانــي.
وأكّــد وزيــر الخارجيــة االيرانــي علــى عــدم
تصميــم ايــران ألي صــاروخ يحمــل ســاحاً نووي ـاً،
أن المنظومــة الصاروخيــة االيرانيــة
الفتــاً الــى ّ
صُممــت لألســلحة التقليديــة المســموح بهــا

دون تزويدهــا بأســلحة
محظــورة.
وزيــر
وعــزى
هــذا
الخارجيــة
التخبــط االميركــي الــى
انســحاب واشــنطن
مــن االتفــاق النــووي
وانتهاكهــا لتعهداتهــا
عليهــا
المصــادق
فــي مجلــس األمــن
ومحاولتهــا للتغطيــة علــى هــذا التخبــط عبــر طــرح
قضايــا ومزاعــم واتهامــات كهــذه.
واضــاف انــه ونظــرا الــى ان اميــركا انتهكــت

في خطوة لكسر هيمنة الدوالر االميركي..

مجموعة الثماني اإلسالمية تتجه للتبادل التجاري
بالعمالت المحلية

أنقــرة – وكاالت انبــاء -:قــال أميــن عــام مجموعــة الــدول الثمانــي اإلســامية الناميــة (دي  ،)8داتــوك
جعفــر كــو شــاري ،إن الــدول األعضــاء ســتعمل مــن خــال "نظــام الدفــع بالبطاقــات" الــذي يقتــرح اســتخدام
العمــات المحليــة فــي التعامــات المختلفــة.
جــاء ذلــك فــي تصريحــات أدلــى بهــا كــو شــاري ،والتــي ذكــر فيهــا أن األزمــات االقتصاديــة ،والوضــع الهــش الــذي يعيشــه
العالــم أجمــع ،يعتبــر أحــد الموضوعــات التــي يعمــل عليهــا زعمــاء دول المجموعــة.
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وفد صنعاء :مفاوضات السويد تبحث العملية السياسية ورفع الحصار عن الشعب اليمني..

العدوان السعودي االميركي يعترف بإرتفاع خسائره البشرية في جبهات الحدود
*عمليات نوعية جديدة للجيش واللجان العشبية ومقتل وجرح عشرات الغزاة والمرتزقة في مختلف الجبهات

كيهــان العربــي – خــاص -:أعتــرف العــدوان الســعودي االماراتــي
االميركــي ومرتزقتــه بارتفــاع خســائره البشــرية فــي جبهــات الحــدود،
حيــث قتــل وأصيــب أكثــر مــن  70جنديـاً ســعودياً بعمليــات نوعيــة للجيــش
واللجــان الشــعبية اليمنيــة خــال شــهر نوفمبــر الماضــي.
واعترفــت وســائل اإلعــام الســعودية بمصــرع  53جنديــاً وإصابــة 24
آخريــن خــال الشــهر المنصــرم بنيــران الجيــش واللجــان الشــعبية فــي

االتفــاق النــووي وقــرار مجلــس االمــن الدولــي فانهــا
مضطــرة الــى توفيــر غطــاء لخطوتهــا .
وحــول عــودة االســطول البحــري االميركــي
الــى ميــاه الخليــج الفارســي وموقــف الجمهوريــة
االســامية فــي ايــران مــن ذلــك عبّــر الدكتــور
بــأن طهــران تعتبــر تواجــد
ظريــف عــن رأيــه ّ
ا لألمــن
االجانــب فــي الخليــج الفارســي مخــ ً
الينتفــع منــه أحــد.
إن الجمهوريــة االســامية فــي
وقــال ظريــفّ :
ايــران ســتدافع بــكل مــا اوتيــت مــن قــوة عــن
ســيادة أراضيهــا ومياههــا ،مشــيراً الــى جهوزيــة
ايــران عســكرياً.
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جبهــات الحــدود.
ً
جديــر بالذكــر أن اإلحصائيــة هــي المعلــن عنهــا رســميا فقــط ،إذ يعمــد
النظــام الســعودي علــى التكتــم عــن خســائره فــي جبهــات مــا وراء الحــدود،
فــي محاولــة لتغطيــة حجــم الفشــل الذريــع الــذي أجبــره علــى اإلســتعانة
بتنظيمــات تكفيريــة ومرتزقــة ونشــرهم علــى الحــدود لتخفيــف خســائره
البشــرية.
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شؤون دولية
عبد المهدي  :الفوضى داخل البرلمان منعت التصويت
على استكمال الكابينة الوزارية
الجهاد اإلسالمي :المقاومة تنظر لتحركات االحتالل
الصهيوني في الجبهة الشمالية بخطورة
المجموعات اإلرهابية تخرق اتفاق المنطقة منزوعة السالح عبر استهدافها
بالقذائف المدنيين في ادلب وحماة
موسكو  :تصرفات واشنطن المشبوهة
في سوريا تثير قلقنا بشكل متزايد
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