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40000ريال

خالل مناورات «االقتدار البحري  »99العسكرية الى جانب فرقاطة “زره” الصاروخية في بحر عمان..

القوات المسلحة االيرانية تفاجئ العالم بأكبر سفينة عسكرية حاملة للمروحيات

اللواء باقري :سنعيد البحر األحمر الى منطقة دورياتنا البحرية وسنوفر األمن الكامل لسفننا وأسطولنا النفطي والتجاري فيه
إرهاب الدولة بأبعاد مختلفة
*وزير الدفاع :مناورات قواتنا المسلحة تحمل رسائل
مفادها أنها ستقف في وجه أي تهديد
*االدميرال خانزادي :سفينة «مكران» الحربية الحاملة للمروحيات
ً

مشددا أن ارهابيو هجمات  11ايلول كانوا من رعايا الدول المحببة لبومبيو..
ً
ظريف :المحاكم القضائية في ايران والعراق معنية النمسا تطرد جاسوسا خطط الغتيال شخصيات
تركية معارضة ألردوغان
بمتابعة اغتيال الشهيد سليماني ورفاقه
*الخارجية تتابع موضوع إدانة اميركا من قبل مقرر االمم المتحدة الخاص بجرائم القتل المنتهكة للقانون صحيفة مدعومة إماراتيا :السعودية
دولة فاشلة!
صحيفة لبنانية :االسماء التي اقترحها الحريري
أمام عون ‹غير معروفة”
صحيفة عبرية تكشف عن لقاء سري جمع
أشكنازي مع نظيره األردني

طهــران  -كيهــان العربــي -:اكــد وزيــر الخارجيــة
الدكتــور محمــد جــواد ظريــف ،ان وزارة الخارجيــة
تتابــع موضــوع ادانــة اميــركا مــن قبــل مقــرر االمــم
المتحــدة الخــاص بجرائــم القتــل المنتهكــة
للقانــون ،وقــال :ان الجهــات المعنيــة بمتابعــة
ملــف اغتيــال الشــهيد ســليماني ورفــاق دربــه ،هــي
المحاكــم القضائيــة فــي ايــران والعــراق.
واكــد الوزيــر ظريــف خــال اجتمــاع مجلــس
التخطيــط الخــاص بـــ “المؤتمــر الدولــي للمطالبــات
القانونيــة  -الدوليــة للدفــاع المقــدس” ،الــذي عقــد
صبــاح أمــس االربعــاء بمشــاركة رئيــس هيئــة االركان
العامــة للقــوات المســلحة اللــواء محمــد باقــري ،والقائــد
العــام للجيــش اللــواء ســيد عبــد الرحيــم موســوي،
وقائــد قــوى االمــن الداخلــي العميــد حســين اشــتري،
والمســاعد والمستشــار االعلــى للقائــد العــام للقــوات
المســلحة اللــواء ســيد يحيــى رحيــم صفــوي،

ايران نقلت الحرب
الى الداخل االميركي

محمد صادق الحسيني

صــراخ وضجيــج شــديدين عنــد االميركــي
وتيــه اســرائيلي وشــرود الفــت عنــد االوروبــي
مــا يعنــي انهــم منهمكــون بازمــة عميقــة.
بالمقابــل هــدوء مطلــق مــن جهــة جبهــات
محــور المقاومــة هــذا يعنــي ان جماعتنــا
ينصتــون حتــى الــى حفيــف االشــجار مــا
يعنــي جهوزيــة عاليــة للــرد بحــزم اســتثنائي.
وذلك يعني احد امرين:
اما ثمة خداع استراتيجي لدى الجانبين.
تحت وطأة المرحلة االنتقالية.
ونحن لها اجهز.
وامــا ثمــة اســتعداد اســتراتيجي لــدى
ا لجا نبيــن
لمرحلة ما بعد بايدن
وهي لنا انفع.
فــي الحالتيــن اليــد العليــا لنــا وال خــوف وال
قلــق علــى احوالنــا.
تقديرنا المتواضع
ال حرب في االفق معنا.
الحرب عندهم أولى.
صراخهم لجلج
وهدوءنا ابلج
واليد العليا معنا.
بعدنا طيبين قولوا اهلل

وجمــع مــن قــادة القــوات المســلحة الــى جانــب
ممثــل الســلطة القضائيــة فــي ايــران؛ اكــد الوزيــر
ظريــف علــى اهميــة المؤتمــر الدولــي للمطالبــات
القانونيــة  -الدوليــة للدفــاع المقــدس ،ولفــت انــه
ســيتم توجيــه دعــوة لجميــع الســفراء والملحقيــن
العســكريين مــن اجــل المشــاركة وحتــى تقديــم
مقــال فــي هــذا الحــدث الدولــي.
وتابــع وزيــر الخارجيــة :المؤتمــر ســيعقد عبــر الفضــاء
االفتراضــي للحــد مــن تفشــي فيــروس كورونــا ،وعليــه
ســتتاح الفرصــة الســتضافة اكبــر عــدد مــن الخبــراء
القانونييــن الذيــن يتعــذر البقية على الصفحة7

على الصفحتين2و3

مشدداُ لقد هُزم العدو وانتهى الضغط األقصى..

اللواء سالمي :بلغنا مرحلة اإلستغناء
عن االتفاق النووي

طهــران – كيهــان العربــي -:قــال القائــد العــام
لحــرس الثــورة االســامية اللــواء حســين ســامي،
بلغنــا مرحلــة اإلســتغناء عــن االتفــاق النــووي.
واشــار اللــواء ســامي ،الــى الوضــع الراهــن فــي
العالم اإلســامي،
البقية على الصفحة7

النواب األميركي :على بينس تفعيل
المادة  25لعزل ترامب

واشــنطن  -وكاالت انبــاء -:صــوت أعضــاء
مجلــس النــواب األميركــي علــى قــرار يدعــو نائــب
الرئيــس األمريكــي مايــك بينــس لالجتمــاع
بمجلــس الــوزراء لتفعيــل التعديــل  25من الدســتور
لعــزل الرئيــس دونالــد ترامــب عــن الســلطة.
تأتــي هــذه الخطــوة بعــد إعــان بينــس رفضــه
تفعيــل التعديــل  25مــن الدســتور ،وذلــك ردا علــى
طلــب تقدمــت بــه رئيســة مجلــس النــواب نانســي
بلوســي مســاء الثالثــاء ،وأمهلتــه  24ســاعة للــرد.
وصــوت مجلــس النــواب لصالــح قــرار يدعــو
نائــب الرئيــس بينــس لالجتمــاع بمجلــس
الــوزراء الســتدعاء التعديــل الخامــس والعشــرين
لعــزل ترامــب بأصــوات  223مقابــل .205
ولتفعيــل التعديــل الخامــس والعشــرين،
ســيحتاج بينــس وأغلبيــة أعضــاء حكومــة ترامــب
إلــى إعــان أن ترامــب غيــر قــادر علــى أداء واجباته.
مــن جانبهــا أعلنــت رئيســة مجلــس النــواب
نانســي بيلوســي،
البقية على الصفحة7

التفاصيل على الصفحة7

*نشهد بداية مرحلة تراجع قوة أميركا كنظام إجرامي استعرض

جسّدت وعي وذكاء الشباب االيراني

على الصفحة الثانية

السيدة الزهراء ( عليها السالم ) ومحنة
أبيها (صلى الله عليه وآله وسلم )

ولــدت الســيدة فاطمــة الزهــراء عليهــا الســام ودرجــت فــي بيــت النبــوة،
وترعــرت فــي ظــال الوحــي ،ورضعــت مــن لبــن خديجــة حــب اإليمــان
ومــكارم األخــاق ،وحنــان األب الرســول صلــى اهلل عليــه وآلــه وســلم واألم ،أم
المؤمنيــن الطاهــرة ،وهكــذا عاشــت فاطمــة فــي ظــال هــذا الجــو الروحــي،
والســمو العائلــي ،وتشــبعت روحهــا بالحنــان النبــوي الكريــم.
شــاء اهلل تعالــى أن تبــدأ فاطمــة طفولتهــا الطاهــرة ،فــي مرحلــة مــن
أشــد مراحــل الدعــوة اإلســامية ضــراوة ومحنــة ،وأكثرهــا قســوة وأذى ألمهــا
وأبيهــا .لقــد ولــدت فاطمــة فــي حــدة الصــراع بيــن اإلســام والجاهليــة،
وفتحــت عينيهــا فــي ضــراوة الجهــاد بيــن الطليعــة المؤمنــة وقريــش
الوثنيــة الجائــرة ،وهــا هــي قريــش تفــرض المقاطعــة والحصــار علــى رســول
اهلل وأعمامــه بنــي هاشــم ،وأصحابــه مــن الدعــاة وطالئــع الجهــاد ،فيدخــل
رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وآلــه وســلم شــعب أبــي طالــب ،وتدخــل معــه
زوجتــه المجاهــدة ،رفيقــة حياتــه وشــريكته فــي جهــاده ،وتدخــل معهــم
فاطمــة ،وتحاصرهــم قريــش ثــاث ســنوات .وفــي هــذا الشــعب ذاق صلــى
اهلل عليــه وآلــه وســلم ومــن معــه فيهــا شــظف العيــش وقســاوة المقاطعــة،
ومــرارة الجــوع والحرمــان دفاعــا عــن الحــق وتضحيــة مــن أجــل المبــدأ،
وكانــت بدايــة هــذا الحصــار فــي الســنة الســابعة بعــد البعثــة النبويــة ،وبــذا
عايشــت الزهــراء الحصــار ،وذاقــت فــي طفولتهــا مــرارة الجهــاد وألــم الكفــاح.
وتمــر ســنون الحصــار صعبــة ثقيلــة ،ويخــرج رســول اهلل صلــى اهلل عليــه
وآلــه وســلم ومــن معــه مــن الحصــار والمقاطعــة ،وقــد كتــب اهلل تعالــى لهــم
النصــر والغلبــة،
البقية على الصفحة7

مشيراً الى أن اميركا تشهد انقساماً كبيرا وثقة العالم بها لن تعود بسرعة..

الرئيس روحاني :اإلدارة األميركية الجديدة تعلم أن سياسة الضغط األقصى ُهزمت

* ال نشهد نهاية حكومة فقط بل فشل سياسة ،و الشعب االيراني * نهاية ادارة ترامب وهي مكللة بالخزي والعار ،دليل على أن الغطرسة
قاوم االرهاب االقتصادي االميركي الكبير وصمد أمامه
طهــران  -كيهــان العربــي -:شــدد رئيــس
الجمهوريــة الدكتــور حســن روحانــي ،بالقــول:
أن االدارة األميركيــة الجديــدة تعلــم أن سياســة
الضغــوط فاشــلة.
وقــال الرئيــس روحانــي خــال اجتمــاع مــع
الحكومــة :نشــهد فــي هــذه األيــام ذكــرى هــروب
الشــاه البائــد بحــادثٍ مماثـ ٍـل علــى مســتوى آخــر
فــي العالــم ،حيــث كان هــروب ذلــك العميــل فــي
 15مــن كانــون الثاني/ينايــر رمــزاً للفضيحــة ونهايــة
االســتبداد واالســتعمار الغربــي فــي إيــران ،واليــوم
نواجــه ظاهــرة فريــدة تتمثــل فــي ســقوط ديكتاتــور
آخــر فــي أميــركا.
واضــاف :هنــاك أيضـاً يتــم الحديــث عــن نهايــة
حكومــة وبدايــة أخــرى ،نــرى نهايــة حكومــة تغــادر
بخــزي وفضيحــةٍ مــن البيــت األبيــض ،اذ أظهــرت
للعالــم أنــه لــن تكــون نهايــة الغطرســة والعنصريــة
وانتهــاك القانــون نهايــة جيــدة.
ورأى رئيــس الجمهوريــة ،أن الشــعب االيرانــي
قــاوم خــال الســنوات الثــاث الماضيــة وصمــد
أمــام االرهــاب االقتصــادي الكبيــر ،الفتـاً الــى أن إدارة
ترامــب كانــت تســعى الــى اإلطاحــة بالنظــام خــال

والعنصرية وانتهاك القانون ليس لها نهاية سعيدة

ثالثــة أشــهر إال أنــه تــم
اإلطاحــة بهــا بفضيحــة.
وشــدد علــى أن هــذه
األيــام ال تشــهد فقــط
نهايــة حكومــة بــل فشــل
سياســة ،أي سياســة
الضغــط األقصــى علــى
الشــعب اإليرانــي ،مؤكــداً
أن العالــم اليــوم يشــهد
هزيمــة سياســة اإلرهــاب
االقتصــادي التــي أرادت تدميــر حيــاة اإليرانييــن.
واعتبــر الرئيــس روحانــي أن نهايــة ادارة ترامــب

وهــي مكللــة بالخــزي والعــار ،دليــل واضــح علــى أن
الغطرســة والعنصريــة وانتهــاك القانــون ليــس لهــا
نهايــة ســعيدة .
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مجلس النواب اليمني يدين تصنيف أنصار اهلل ضمن الجماعات اإلرهابية..

رابطة علماء اليمن :قرار حكومة ترامب فضيحة
سياسية وأميركا هي اإلرهاب

كيهــان العربــي – خــاص -:دانــت رابطــة علمــاء اليمــن ،تصنيــف أنصــار اهلل «جماعــة إرهابيــة» مشــيرة
الــى أن»إصــدار مثــل هكــذا قــرار جائــر يمثــل آخــر فضيحــة سياســية وخطــوة جنونيــة غيــر محســوبة
العواقــب للرئيــس المعتــوه ترامــب ولمنظومــة الحكــم األميركيــة».
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كاشفاً عن اقتراح طهران النشاء صندوق استثمار مشترك بين البلدين الجارين..

الجمهورية االسالمية والعراق يوقعان على مذكرة تعاون اقتصادي مشترك
*وزير التجارة العراقي :مصممون على إزالة الحواجز التجارية مع ايران باستخدام االقتصاد الرقمي

طهــران  -كيهــان العربــي -:قــال وزيــر الطاقــة المهنــدس رضــا اردكانيــان ،إن
الجمهوريــة االســامية فــي ايــران والعــراق وقعــا علــى مذكــرة تعــاون اقتصــادي
أمــس األربعــاء فــي ختــام اجتمــاع اللجنــة المشــتركة للتعــاون بيــن البلديــن.
واضــاف الوزيــر أردكانيــان ،فــي الحفــل الختامــي الجتمــاع اللجنــة الرابعــة
للتعــاون االقتصــادي بيــن إيــران والعــراق والــذي عقــد فــي وزارة الطاقــة ،أن هــذه
الوثيقــة تناولــت مختلــف القضايــا التــي تهــم البلديــن.
واشــار الــى أن االجتمــاع الــذي اســتمر يوميــن ،اســتعرض العديــد مــن
القضايــا المفيــدة للغايــة للجانبيــن ،ومــن المتوقــع أن تخــدم مصالــح البلديــن.
كمــا تطــرق وزيــر الطاقــة ،الــى تشــكيل لجــان فنيــة فــي مختلــف قطاعــات
التجــارة والتــي ناقشــت الخدمــات الفنيــة والهندســية وغيرهــا مــن الموضوعــات
ذات االهتمــام.
واشــار الــى التوصــل الــى اتفاقيــات جيــدة حــول إنشــاء ممــر للنقــل
وحــول مشــكلة ابــاغ قــرارات جديــدة تخــص تصديــر المنتجــات ،أوضــح
اردكانيــان أن إيــران والعــراق اتفقــا علــى اعــان مثــل هــذه القــرارات قبــل شــهر البحــري وزيــادة عــدد الطائــرات العراقيــة التــي تمــر عبــر األجــواء االيرانيــة.
وعــن حصــول اتفاقيــات جيــدة فــي مجــال االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات
مــن منــع الصــادرات ليطلــع عليهــا رجــال االعمــال والتجــار.
وأوضــح وزيــر الطاقــة حــول االجتمــاع الخــاص بقضايــا الميــاه ذات االهتمــام المشــترك :والتعــاون العلمــي ،اشــار الوزيــر اردكانيــان الــى أنــه تــم االتفــاق علــى إنشــاء فــرع
لجامعــة العلــوم الطبيــة االيرانيــة فــي العــراق.
ســيتم متابعــة الموضــوع قريبـاً بحضــور وزيــر المــوارد المائيــة العراقــي فــي طهــران.
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شؤون دولية

«دولة القانون» :خروج األميركان من العراق
سينهي أهم أزمات الشرق االوسط
«حماس» و «الجهاد اإلسالمي» يشددان على ضرورة
«استعادة وحدة الشعب»
سوريا تطالب بضرورة مساءلة الدول الداعمة لإلرهاب
وإلزامها بوقف انتهاكاتها لقانون الدولي
الصين تحث على بذل جهود دولية لتشكيل أوسع
جبهة موحدة لمكافحة اإلرهاب
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