
ــي. ــاون االقليم ــق التع ــران لتحقي اي
ودعــا المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة، هــذا العدد 
القليــل مــن الــدول الداعمــة الســتمرار السياســات غيــر 
الحكيمــة فــي المنطقــة ليجيبــوا علــى الــرأي العــام 
ــف حــدة  ــه لتخفي ــوا ب ــة؛ اي اجــراء قام ــي المنطق ف
التوتــر بالمنطقــة ســوى تأســيس ودعــم الجماعــات 
االرهابيــة والتكفيريــة فــي العــراق وســوريا واليمــن 
وايجــاد موطــئ قــدم فــي الخليــج الفارســي للقــوى 

االجنبيــة؟.

كاشــفا باألرقــام أن منظمــات دوليــة أخلــت باالتفاقــات الموقعــة مــع الــوزارة.
وقــال وزيــر الصحــة أمــس األربعــاء، بالعاصمــة صنعــاء: نحــن أمــام مجــزرة 
تنفــذ مــن قبــل العــدوان بحــق األطفــال اليمنييــن ويمــوت منهــم مــا اليقــل 

عــن )1000( طفــل يوميــا.

بعد فحص خبرائنا لألسلحة المستخدمة في الهجمات..

األمم المتحدة: ال أساس اليرانية الوسائط الجوية 
التي ضربت "أرامكو" ومطار "أبها"

المتحــدة  لألمــم  العــام  األميــن  اعلــن  انبــاء:-  وكاالت   - نيويــورك 
"أنطونيــو غوتيريــش"، عــدم القــدرة علــى إثبــات أن الوســائط الجويــة التــي 
اســتخدمت فــي الهجمــات علــى المنشــآت الســعودية فــي ســبتمبر/أيلول 

ــي. الماضــي مــن أصــل ايران
األســلحة  بقايــا  فحصــت  المتحــدة  األمــم  بــأن  "غوتيريــش"  وأفــاد 
ــة ســعودية فــي محافظــة  ــى منشــأة نفطي المســتخدمة فــي الهجمــات عل
فــي يونيــو/ حزيــران  الدولــي  أبهــا  فــي مايو/أيــار، وفــي مطــار  عفيــف 
وأغســطس/آب، ومنشــآت أرامكــو الســعودية النفطيــة فــي خريــص وبقيــق 

فــي ســبتمبر/أيلول.
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شؤون دولية مشيرة الى أن منظمات دولية وأممية أخلت بإلتزاماتها وتتلكأ بتأمين إحتياجات شعبنا الطبية..

صنعاء: )1000( طفل يموتون في اليمن يوميا جراء العدوان السعودي االميركي
مشيرة الى انها ما زالت تلفق التهم لتبدأ الحروب في أنحاء العالم..

الصين: أميركا تشكل خطراً كبيراً على السالم 
واألمن الدوليين

قريباً.. إتفاقية عدم إعتداء بين الكيان 
الصهيوني ودول مجلس التعاون

تــل أبيــب – وكاالت انبــاء:- أفصــح وزيــر 
شــؤون اإلســتخبارات فــي حكومــة كيــان العــدو 
الصهيونــي عــن مفاوضــات تجــري بيــن تــل 
ــى  ــوص ال ــاون للخل ــس التع ــب ودول مجل أبي

ــن. ــن الطرفي ــداء بي ــدم إعت ــة ع إتفاقي
ونقــل راديــو جيــش العــدو الصهيونــي عــن 
مفاوضــات  هنالــك  بــان  كاتــس"  "يســرائيل 
تجــري حاليًــا لعقــد اتفاقيــات عــدم اعتــداء بيــن 

وزير االتصاالت: إحباط هجوم منظم على البنية 
التحتية للحكومة اإللكترونية

ــد جــواد  ــدس محم ــات المهن ــا المعلوم ــر االتصــاالت وتكنولوجي ــن وزي ــي:- أعل ــان العرب ــران- كيه طه
اذري جهرمــي ، عــن احبــاط هجــوم أمنــي علــى 
البنيــة التحتيــة للحكومــة اإللكترونيــة، لكنــه قــال: 
اليمكننــي التحــدث بالتفصيــل عــن هــذا الهجــوم.
للصحفييــن  جهرمــي  آذري  الوزيــر   واضــاف 
علــى هامــش اجتمــاع لمجلــس الــوزراء امــس 
األربعــاء: إن الهجــوم تــم التعــرف عليــه وصــده مــن 
قبــل الــدرع االمنــي للشــبكة الوطنيــة للمعلومــات 
ان  موضحــا  أبعــاده،  اســتخالص  ويتــم  "دجفــا"، 
هــذا الهجــوم كان كبيــرا جــدا ويجــب التحقــق مــن 

ــة. ــاده بدق أبع

مؤكدًا أن شعبنا سيظل في الطليعة إلفشالها على الدوام..

الرئيس روحاني: شعوب العراق وسوريا ولبنان وايران 
قادرة على التصدي لمؤامرات اميركا

مشددة أن قصر نظركم أدى لنهب ثروات شعوبكم ومهد األرضية لتدخل األجنبي في شؤونكم..

طهران: دعم قمة مجلس التعاون لالرهاب االقتصادي االميركي ضد شعبنا يتعارض وسياسة حسن الجوار

خاصة النخب والعلماء االيرانيين..

وزارة الخارجية تحذر الرعايا االيرانيين من السفر 
الى اميركا وحتى بدعوة

ــا االيرانييــن وخاصــة النخــب والعلمــاء مــن  ــة الرعاي ــان العربــي:- حــذرت وزارة الخارجي ــران - كيه طه
ــو بدعــوة. الســفر الــى اميــركا للمشــاركة فــي المؤتمــرات العلميــة حتــى ول

ــة، انــه نظــرا للذرائــع السياســية واالمنيــة  وفــي بيــان نشــرته علــى موقعهــا، أكــدت الخارجيــة االيراني
الواهيــة او القوانيــن االميركيــة المتفــردة الجائــرة تجــاه االيرانييــن، وخاصــة النخــب االيرانييــن واالحتجــاز 

القســري لفتــرات طويلــة وفــي ظــروف غيــر انســانية، 

مؤكدًا أننا نعيش مستقلين ومقتدرين واحرارًا دون التأثر بإرادة قوى االستكبار..

اللواء سالمي: شعبنا سيقلب معادلة الحظر االميركي بتحويله المقاومة االقتصادية الى االقتصاد المقاوم
* المستكبرون حولوا جميع المجاالت الى جبهات حرب خشنة ضد الجمهورية االسالمية للقضاء على هذا االنموذج الناجح ومنع إنتقاله الى اآلخرين

أميركا تعلّق تدريب جميع العسكريين 
السعوديين على أراضيها

ديمقراطيون: ترامب يسيئ 
استغالل السلطة

الفقر في الكيان الصهيوني يصيب ربع 
السكان وثلث األطفال

»رجل دين« سعودي يرمي فتاة بالحذاء 
بسبب كشف وجهها

معتصمو التحرير يشكرون المرجعية والحشد 
بذكرى االنتصار على داعش

حمالت المقاطعة الفلسطينية تدعو دول العالم لعدم المشاركة 
في معرض دبي "إكسبو الدولي 2020"

الجعفري: النظام التركي يواصل احتالل اراضينا 
في انتهاك لتعهداته في سوتشي وأستانا

زعيم األغلبية في "الشيوخ" يثير احتمال 
محاكمة سريعة لترامب

العدد )10297( السنة االربعون ، الخميس 15 ربيع الثاني ، 1441 هـ ق 21 آذر 1398 هـ ش، 12 كانون األول 2019م على الصفحة الثالثة

نمو االستثمارات االجنبية في المشاريع 
الصناعية في ايران

* الجزر االيرانية الثالث، ابوموسى وتنب الكبرى وتنب الصغرى، 
جزء ال يتجزأ وأبدي من األراضي االيرانية

* قلة من أعضاء مجلس التعاون مستعدة  لمواصلة سياساتهم غير 
الحكيمة للقضاء على فرص التعاون التي قدمتها ايران

* ما قمتم  به هو تأسيس ودعم الجماعات االرهابية والتكفيرية في العراق 
وسوريا واليمن وايجاد موطئ قدم بالمنطقة للقوى االجنبية

طهــران  ادانــت  العربــي:-  كيهــان   - طهــران 
بيــان قمــة دول مجلــس التعــاون التــي عقــدت 
ــي الدعــم الســافر  ــاء، ف ــاض مســاء الثالث ــي الري ف
الشــعب  ضــد  األميركــي  االقتصــادي  لإلرهــاب 
مــع سياســة  يتعــارض  بانــه  االيرانــي، ووصفتــه 

الجــوار. حســن 
وتعليقــا علــى بيــان القمــة االربعيــن لمجلــس 
التعــاون لــدول الخليــج الفارســي فــي الريــاض، 
قــال المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة الســيد 
تكــرار  إن  االربعــاء،  أمــس  موســوي  عبــاس 
المزاعــم التــي ال أســاس لهــا فــي البيــان هــو 
أعضــاء  مــن  لقلــة  السياســي  الضغــط  نتيجــة 
مجلــس التعــاون الذيــن تركــزت جميــع جهودهــم 
خــالل العقــود الماضيــة للحيلولــة دون تطويــر 

التعــاون متعــدد الجوانــب.
ــؤد  ــم ي ــم ل واضــاف موســوي: إن قصــر نظره
ــل  ــدول المجــاورة فحســب، ب ــروات ال ــى نهــب ث ال
ــد مــن تدخــل األجانــب  ــة ايضــا للمزي مهــد االرضي

ــة الحساســة. ــذه المنطق ــي ه ف
وتابــع قائــال: ان قلــة مــن أعضــاء هــذا المجلــس 
علــى اســتعداد لمواصلــة سياســاتهم غيــر الحكيمــة 

* هناك إبادة لجيل كامل من قبل الغزاة وهناك 6 آالف أمرأة 
تتوفى نتيجة مضاعفات الحمل والوالدة

* 93% من التجهيزات والمعدات الطبية في اليمن خرجت 
عن الخدمة أو تجاوزت عمرها االفتراضي

كيهــان العربــي - خــاص:- اكــد وزيــر الصحــة العامــة والســكان اليمنــي 
الدكتــور طــه المتــوكل، أن القطــاع الصحــي فــي اليمــن هــو مــن أكثــر 
القطاعــات المدنيــة تضــررا بفعــل العــدوان الســعودي األميركي والحصــار، وأن 
المنظمــات الدوليــة لــم تعــط احتيــاج القطــاع الصحــي فــي ظــرف الحصــار، 

المتحدثــة  أعلنــت  انبــاء:-  وكاالت   - بكيــن 
تشــون  »هــوا  الصينيــة  الخارجيــة  وزارة  باســم 

يينــغ«، أن الواليــات المتحــدة تســتمر فــي تلفيــق 
التهــم ضــد الــدول األخــرى لكــي تبــدأ الحــروب فــي 
ــات المتحــدة  ــك تشــكل الوالي ــم. ولذل أنحــاء العال

ــن. ــن الدوليي ــالم واألم ــى الس ــرا عل ــرا كبي خط
بوســت«  »واشــنطن  صحيفــة  وكشــفت 
مســؤولين  وتصريحــات  شــهادات  األميركيــة، 
أميــركان تــدل علــى أن الحكومــة األميركيــة كانــت 
أفغانســتان،  فــي  الحــرب  الحقيقــة عــن  تخفــي 
ــات المتحــدة  ــه رؤســاء الوالي ــا أعلن وتتنافــى مــع م
وقادتهــا العســكريون مــن أنهــم حققــوا تقدمــا فــي 
أفغانســتان وأن هنــاك مــا اقتضــى الدخــول فــي 

هــذه الحــرب.
ــة  ــة بمثاب ــفته الصحيف ــا كش ــر م ــت: يعتب وقال
يدعــون  الذيــن  األميــركان  للمســؤولين  صفعــة 
الدفــاع عــن حقــوق اإلنســان، ولكنــه ال يكشــف 

رئيــس  اكــد  العربــي:-  كيهــان   - طهــران 
بــان  روحانــي،  حســن  الدكتــور  الجمهوريــة 
وســوريا  والعــراق  ايــران  تجــاه  اميــركا  مؤامــرات 
ولبنــان وافغانســتان وباكســتان واليمــن وســائر 
ظــل  فــي  بالفشــل  ســتمنى  المنطقــة  شــعوب 

الســاحة. فــي  الشــعوب  تواجــد 
وقــال الرئيــس روحانــي أمــس االربعــاء خــالل 
العــراق  شــعوب  ان  شــك  ال  الحكومــة،  اجتمــاع 
التصــدي  علــى  قــادرة  وايــران  ولبنــان  وســوريا 
كان  االيرانــي  الشــعب  وان  اميــركا  لمؤامــرات 
ــدوام. ــى ال ــا عل ــال طليعي ــذا المج ــي ه ــيظل ف وس

حجــم  ان  الــى  الجمهوريــة  رئيــس  واشــار 
ــد انخفــض خــالل االســابيع  ــن ق اســتهالك البنزي
ويعنــي  يوميــا  لتــر  مليــون   20 بمعــدل  االخيــرة 
ذلــك االكتفــاء الذاتــي واننــا يمكننــا زيــادة صــادرات 
عــن  الناجمــة  العوائــد  كل  ان  واضــاف،  البنزيــن 
تعديــل اســعار البنزيــن والبالغــة )شــهريا( نحــو 300 
تريليــون ريــال )الــدوالر يعــادل 42000 ريــال حســب 

الســعر الحكومــي المدعــوم( ســتعود للشــعب.
وايجــاد  الحكوميــة  العوائــد  انخفــاض  واعتبــر 

مســار  فــي  المشــاكل 
العالقــات البنكيــة وصــادرات 
ســتؤثر  والســلع  النفــط 
المواطنيــن  حيــاة  علــى 
واضــاف، انــه علــى الشــعب 
ان يعلــم بانــه مــادام الحظــر 
هــذه  فــان  قائمــا  الظالــم 
المشــاكل ســتكون موجــودة 
العمــل  مــن  والبــد  ايضــا 

عليهــا. للتغلــب 
واكــد الرئيــس روحانــي بــان الحكومــة ال تغفــل 
لحظــة واحــدة عــن العمــل الجهــاض مخطــط العــدو 

والحظــر واضاف،

ــران  ــا اي ــي قدمته ــاون الت ــى فــرص التع للقضــاء عل
االقليمييــن،   واالســتقرار  االمــن  تحقيــق  بهــدف 
ــة ان ال  ــي المنطق ــدول االخــرى ف ــن االجــدر بال وم

ــة تلــك السياســات. تســمح لتلــك الــدول بمواصل
ونــوه موســوي الــى النهج المســؤول للجمهورية 
االســالمية فــي ايــران طيلــة الســنوات الماضيــة، 
ــداء  ــدم االعت ــدة ع ــراح معاه ــم اقت ــا: ان تقدي مضيف
ومنتــدى الحــوار اإلقليمــي، وفــي نهايــة المطــاف 
»مبــادرة هرمــز للســالم« كانــت ضمــن مســاعي 

* حققنا من قلب الحظر الظالم منجزات مدهشة في مجاالت الطاقة والنانو 
والفضاء واالدوية واالجواء االفتراضية والبيوتكنولوجيا

* تجربة العقود األربعة الماضية للشعب االيراني أثبتت أنه إما يجب 
التمتع باالستقالل والقوة أو الخنوع والتبعية

* بلغنا اليوم مفهوما جديدا في القدرة الدولية باسم العالم االسالمي 
لم يكن موجودا في القاموس السياسي للعالم

طهــران - كيهــان العربــي:- اكــد القائــد العــام لحــرس الثــورة االســالمية اللــواء 
حســين ســالمي، بــان الجمهوريــة االســالمية فــي ايــران ســتقلب معادلــة الحظر 

االميركــي عــن طريــق تحويــل المقاومــة االقتصاديــة الــى االقتصــاد المقاوم.
أمــس االربعــاء خــالل مراســم  فــي كلمتــه  اللــواء ســالمي  وقــال 
افتتــاح الملتقــى الـــ 13 لمــدراء ومســؤولي مقــر »خاتــم االنبيــاء )ص(« 
للبنــاء واالعمــار، ان تجربــة االعــوام الـــ 40 الماضيــة للشــعب االيرانــي 
مــع المســتكبرين اثبتــت انــه فــي هــذا العالــم إمــا انــه يجــب التمتــع 
ــر اضــالع  ــه يجــب تغيي ــا ان ــة، ..إم ــوع والتبعي ــوة أو الخن باالســتقالل والق
هندســة القــدرة فــي العالــم او االندمــاج والذوبــان فــي هيكليــة القــدرة 

المصنوعــة مــن قبــل المســتكبرين.

* االعداء يريدون الحيلولة دون بلورة أنموذج مستقل مبني على الكرامة 
االنسانية والعدالة والتقدم والرخاء

* القوى االستكبارية أخذت تشعر بالزوال كما ان المؤشرات الظاهرية 
الفولها ظهرت، فالبعض منها إنهار وبدأ بالزوال

واكــد بــان إرادتنــا تمثلــت بــان نعيــش مســتقلين ومقتدريــن واحــرارًا مــن 
دون أن نتأثــر بــإرادة قــوى االســتكبار، وذلــك مــن اجــل بنــاء انمــوذج كامــل 

ــورة. ــة والمتط ــاة الحــرة االبي للحي
ــوذج مســتقل  ــورة أنم ــة دون بل ــدون الحيلول ــداء يري ــى ان االع ــت ال ولف
مبنــي علــى الكرامــة االنســانية والعدالــة واالخــالق والقيــم المعنويــة والتقــدم 
والرخــاء واضــاف، ان الثــورة االســالمية تبلــورت بهــدف بنــاء هــذا النظــام 
االنمــوذج العــادة االســالم الــى الســوح السياســية واالقتصاديــة والثقافيــة 
واالجتماعيــة والدفاعيــة للمجتمعــات االســالمية النــه مــن دون تشــكيل 
الدولــة وايجــاد القــدرة ســيتبلور المســلمون فــي جغرافيــا وتاريــخ االخريــن وال 

ــم المســتقلة. ــم هويته ــون له ــم ان تك يمكنه

السعودية لم تزدد 
اال انحطاطا


