
بمشاركة العديد من الشخصيات االسالمية والكتّاب..

انطالق المؤتمر الرابع في التجديد واالجتهاد 
الفكري عند قائد الثورة االسالمية

طهــران - كيهــان العربــي:- انعقــد المؤتمــر الرابــع للتجديــد واالجتهــاد 
الفكــري عنــد قائــد الثــورة االســامية آيــة اهلل الســيد علــي الخامنئــي الــذي 
يحمــل عنــوان "التربيــة والتعليــم" انطاقــًا مــن أهميّــة هــذه المقولــة فــي 
ــورة اإلســامية  ــره/ وهواجــس قائــد الث فكــر اإلمــام الخمينــي /قــدس س
الســيد الخامنئــي وتأثيرهــا علــى الهويّــة االســامية، حيــث تخلــل المؤتمــر 
الذيــن أرســلوا  كلمــات للعديــد مــن الشــخصيات االســامية والكتّــاب 

مقاالتهــم الــى المؤتمــر.
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تواصل االحتجاجات ضد العنصرية المقننة في اميركا..

ترامب ينشر فيديو يشجع على العنصرية والمتظاهرون يحرقون العلم االميركي
*الشرطة األميركية تعتقل عددًا من المتظاهرين من كال الجنسين بعد مهاجمتهم بقوة السالح

مشددًا أن اليمن هو أصل العرب..

االتحاد العالمي لعلماء المسلمين يدعو حكماء اليمن 
إلنقاذ بالدهم من المؤامرة الكبرى

استبيان.. شعبية زعيم حزب العمال 
البريطاني تتخطى »جونسون« 

طهــران- كيهــان العربــي: تخطــت شــعبية 
البريطانــي  العمــال  لحــزب  الجديــد  الزعيــم 
ــوزراء الحالــي  »كراســتارمر« شــعبية رئيــس ال

»جونســون« بمقــدار %2.
البريطانــي  العمــال  لحــزب  الســابق  الزعيــم  وكان 
»جيرمــي كوربيــن« قــد تخلــى عــن رئاســة الحــزب بعــد 
فشــله فــي االنتخابــات البرلمانيــة ليحــل محلــه »كراســتارمر«. 
وبعــد اشــهر مــن هــذه االنتخابــات لزعيــم جديــد للحــزب، 
فاقــت شــعبية  كشــف اســتبيان ان شــعبية »كراســتارمر« 

جونســون«. »بوريــس 

المانيا.. الجاليات العربية تدعو لتوحيد 
الجهود لمواجهة مخطط الضم

بــون - وكاالت انبــاء:- دعــت الجاليــات العربيــة فــي 
برليــن إلــى ضــرورة توحيــد الجهــود لمواجهــة مخطــط 
االســرائيلي  االحتــال  الــى  فلســطينية  أراٍض  ضــم 
ووقوفهــا بعــزم وقــوة مــع القضيــة الفلســطينية، ورفضهــا 

ــا. ــكل المؤامــرات التــي تحــاك لتصفيته ل
 وأجمعــت الجاليــات العربيــة خــال االجتمــاع 
للجاليــات  العــام  اإلتحــاد  عقــده  الــذي  الموســع 

لفلســطينية ا

حتى نهاية العام االيراني الجاري..

باحثونا يتوصلون الى إنتاج لقاح كورونا
انصار اهلل يؤكد بانه ال يمكن للسعودية أن تنعم باألمن واالستقرار مالم تنعم به اليمن..

القوات اليمنية المشتركة تحقق انتصارات كبيرة ومهمة وتحرر 400 كلم في مأرب

مصدر برلماني: الجمهورية االسالمية باتت 
أحد أكبر مصدري البنزين في العالم

طهــران - كيهــان العربــي:- قــال نائــب رئيــس مجلــس الشــورى االســامي علــي نيكــزاد، إن الجمهورية 
االســامية فــي ايــران باتــت اليــوم أحــد أكبــر مصــدري البنزيــن فــي العالم.

وأشــار نيكــزاد، أثنــاء زيارتــه لمعهــد أبحــاث الســيارات بجامعــة العلــوم والتكنولوجيــا أمــس االثنيــن، الــى 
إنجــاز تشــييد مصفــاة الخليــج الفارســي )جنــوب البــاد( بواســطة مقــر خاتــم األنبيــاء لاعمــار، موضحــًا: إن 
إنجــاز هــذا المشــروع دلــل علــى أن اميــركا عاجــزة عــن تحقيــق أهدافهــا الشــريرة بفــرض الحظــر فــي مجــال 

البنزيــن بــل باتــت ايــران اليــوم أحــد أكبــر مصــدري البنزيــن فــي العالــم.

بعد تحديدها هوية 40 أميركيًا ضالعًا في جريمة مطار بغداد الدولي..

طهران: أوامر باعتقال 36 مسؤوالً أميركياً وأجنبياً ضالعين بجريمة اغتيال سليماني

السفيرة االميركية حصدت 
ما ال تتوقعه

وقفة تضامنية مع القاضي اللبناني الذي 
وقف بوجه السفيرة االميركية

السعودية تقترض 8.5 مليارات 
ريال عبر الصكوك

مهاتير محمد: سأظل متمسكا بدعوتي المسلمين 
للتوحد لهزيمة الصهاينة

إعالم إسرائيلي: خالفات بين كوشنير وفريدمان 
قد تؤجل مشروع الضم

»حزب الله« العراق: الكاظمي وفى بتعّهده لألميركيين 
بضرب »الحشد« والبدء بـ»الكتائب«

»حماس«: المقاومة تمتلك أوراقًا قوية لإلفراج عن األسرى 
واجبار العدو بالخضوع لمطالبها

االعالم الصهيوني: أميركا تحارب محكمة الجنايات 
الدولية بدفع من »إسرائيل«

وزيرة الدفاع اللبنانية: لم أتواصل مع السفيرة 
األميركية ولم أعتذر
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الخارجية: سنرحب بوقف تنفيذ البروتوكول االضافي 
في حال المصادقة النهائية عليه في المجلس

* أكثر من 250 قتياًل ومصابًا وأسيرًا من قوات العدو والمرتزقة 
وتدمير ما ال يقل عن 20 مدرعة وآلية

* أنصار اهلل واألحزاب المناهضة للعدوان يدينون تصعيد العدوان 
واستمرارها قرصنة سفن المشتقات النفطية

ــم  ــق باس ــن الناط ــاص:- اعل ــي - خ ــان العرب كيه
ــد يحيــى ســريع، ان  ــة العمي ــوات المســلحة اليمني الق
القــوات المســلحة حققــت تقدمــًا مهمــًا وكبيــرًا وحــررت 
مســاحة تقــدر بـــ 400 كلــم2 فــي مــأرب، الــى جانــب 
تكبيــد قــوى الــدوان الســعودي االماراتــي االميركــي 

ــاد. ــدة والعت ــي الع ــرة ف ــم خســائر كبي ومرتزقته
وقــال ان  »الخائــن ياســر العواضــي« نسّــق مــع دول 
العــدوان لالتفــاف علــى قواتنــا المســلحة مــن مديريــة 
ردمــان، حيــث رصدنــاه مــع حشــد مرتزقــة تمركــزًأ فــي 
مناطــق مختلفــة. مســتعين بــدول العــدوان الغاشــم 
التــي قدمــت الدعــم مــن مــال وســاح ومرتزقــة وإســناد 
جــوي بأكثــر مــن 200 غــارة، ورفــض التجــاوب مــع جهــود 

الوســاطات مــن ابنــاء محافظــة البيضــاء.
وأكــدت القــوات اليمنيــة المشــتركة تطهيــر مديريــة 
ــة وصــواًل  ــة قاني ــر جبه ــل وتطهي ــان بالبيضــاء بالكام ردم
الــى مناطــق ماهليــة وأجــزاء واســعة مــن مديريــة العبديــة 

بمحافظــة مارب.كمــا تمكنــت مــن تطهيــر مســاحة تقــدر 
بـــ400 كــم مربــع مــن المناطــق فــي البيضــاء ومــارب.

اســتمرت  العســكرية  العمليــات  أن  واضــاف: 
باتجــاه قانيــة حيــث عــاش العــدو خــال تلــك الفتــرة 

انهيــارات واســعة فــي صفوفــه وخســائر يوميــة.

وأكــد ســريع أنــه تــم إســقاط العشــرات مــن مواقــع العــدو 
خــال العمليــات فــي قانيــة والعبديــة رغــم كثافــة الغــارات 
الجويــة للعــدوان، كمــا تــم تحقيــق تقــدم مهــم أدى إلــى تطهيــر 
مناطــق واســعة فــي العبديــة وتكبيــد المرتزقــة خســائر فادحــة 

فــي العديــد والعتــاد.

واشــنطن - وكاالت انبــاء:- حجــب الرئيــس األميركــي »دونالــد ترامــب« 
فيديــو نشــره فــي وقــت ســابق لمواجهــة بيــن عــدد مــن مؤيديــه ومعارضيــه 
يظهــر فيــه رجــل يصــرخ »ســيادة البيض«و«قــوة البيــض«، وهــي عبــارة 
ــاب  ــح ب ــا فت ــرق األبيــض، وهــو م ــوق الع ــة بتف ــات المنادي ــا المجموع تردده

ــى الرئيــس ترامــب. ــاد مجــددا عل االنتق
ــل  ــى وســائل التواص ــدم عل ــدل يحت ــدأ الج ــا ب ــاعات، وفيم ــد س وبع
االجتماعــي، ســارع ترامــب الــى حــذف الفيديــو وخــرج المتحــدث باســم 
ــر  ــد كبي ــا ان الرئيــس مؤيّ ــك قائ ــرر ذل ــر ليب ــت االبيــض جــود دي البي

للفيليجيــز وانــه لــم يســمع الرســالة فــي هــذا الفيديــو وكل مــا شــاهده 
ــت أن  ــا لبث ــدّة م ــدة بش ــل المنتق ــنّ ردود الفع ــه لك ــة مؤدي ــو حماس ه

ــى الرئيــس. ــت عل انهال
ويتّهــم خصــوم ترامــب الديموقراطيــون الرئيــس الجمهــوري بأنّــه مقــرّب 
مــن دعــاة تفــوّق العــرق األبيــض الذيــن صوّتــوا لــه بأغلبيتهــم الســاحقة فــي 
ــة  ــراح االم ــج ج ــس يعال ــى رئي ــن يحتاجــون ال ــن ان االميركيي ــام 2016 مؤكدي ع
ويوحــد الشــعب االميركــي وليــس الــى رئيــس ديماغوجــي يكــرس التقســيم 

ــة. والتعصــب وفوقهمــا العنصري

محيــي  علــي  دعــا  انبــاء:-  وكاالت   - لنــدن 
الديــن القــره داغــي، األميــن العــام لاتحــاد العالمــي 
لعلمــاء المســلمين، حكمــاء اليمــن إلنقــاذ بادهــم، 

ــرة. ــا كبي ــرة« عليه ــدا أن »المؤام مؤك
لليمــن  يــراد  بيــان:  فــي  داغــي  القــره  وقــال 
الســعيد أن يكــون أشــقى البــاد، ولليمــن الموحــد 
الكريــم  اليمنــي  وللشــعب  مجــزأ،  ممزقــا  يمنــا 
أن يكــون متصارعــا، فقيــرا مهمشــا حتــى يمكــن 

الهيمنــة عليــه.
حكماؤهــم،  يتــدارك  لــم  إذا  أنــه  وأضــاف، 
الموضــوع بســرعة، فالعواقــب وخيمــة  ويعالجــوا 

جــدا. كبيــرة  والمؤامــرة  جــدا، 
البــاد  فــي خــارج  الحكومــة  الــى وجــود  وأشــار 
)فــي الســعودية(، وحكومــة انقــاذ وطنــي فــي صنعــاء 
االنتقالــي  والمجلــس  أخــرى،  ومناطــق  )العاصمــة( 
يحكــم معظــم مناطــق الجنــوب فضــا عــن وجــود 
مليشــيات تابعــة لــدول، فــي ظــل انهيــار االقتصــاد تمامــا.

اليمــن  محبــي  إن  داغــي  القــره  وقــال 
ينتظــرون مــن حكمائــه وعقائــه أن يتداركــوا 
ــى كلمــة ســواء  ــوا عل ــه، فيجتمع ــل فوات األمــر قب
علــى الثوابــت، ويحافظــوا علــى اليمــن الــذي هــو 

أصــل العــرب.

طهــران - كيهــان العربــي:- قــال المديــر العــام 
بــوزارة  الصحيــة  التكنولوجيــا  تطويــر  لمكتــب 
حســين  الطبــي  والتعليــم  والعــاج  الصحــة 
وطــن بــور، أن العديــد مــن الباحثيــن االيرانييــن 
الناشــطين فــي الشــركات االيرانيــة المعرفيــة 

لفيــروس  لقــاح  إعــداد  علــى  حاليــا  يعملــون 
كورونــا، ومــن المحتمــل ان تعلــن إحــدى هــذه 
اللقــاح  الــى  التوصــل  فــي  نجاحهــا  الشــركات 

نهايــة العــام الجــاري.
واضــاف حســين وطــن بــور أمــس االثنيــن: أن 
 HPV لقاحــات فيــروس الــورم الحليمــي البشــري
واإلنفلونــزا الموســمية، ســيتم انتاجهــا حتــى نهايــة 

هــذا العــام وعرضهــا فــي االســواق.
واشــار، الــى أننــا نتحــرك فــي مجــال إنتــاج 
اللقاحــات فــي مصــاف الــدول الرائــدة، وإنجــازات 
ــة،  ــران يمكــن أن تنافــس الشــركات العالمي إي
منوهــا الــى أن عــددا مــن الشــركات المعرفيــة 
ــا  ــا، وقريب ــروس كورون ــاح لفي ــداد لق ــل الع تعم
ــاج  ــي إنت ــا ف ســتقدم إحــدى الشــركات نجاحه

اللقــاح، كمــا ان بقيــة الشــركات حققــت تقدمــا 
جيــدا فــي هــذا المجــال.

ــا  ــل حالي ــة تعم ــركات معرفي ــاث ش ــال: أن ث وق
علــى إنتــاج لقــاح لفيــروس الــورم الحليمــي البشــري، 
ــول  ــاج بحل ــة االنت ــى مرحل ــاز إل ــذا اإلنج ــيصل ه وس
ــة العــام نظــرا لجهودهــا  نهاي

ــة . ــا العلمي وطاقاته
المفتــرض  مــن  كان 
إنتــاج لقــاح فيــروس الــورم 
الحليمــي البشــري اإليرانــي 
يســتخدم  الــذي   ،HPV
ــق  ــن ســرطان عن ــة م للوقاي
 ،2020 مــارس  فــي  الرحــم، 
ولكنــه تأخــر بســبب بعــض 
المشــاكل، وخاصــة انتشــار 
وبحلــول  كورونــا،  مــرض 

اإلنجــاز. العــام ســنرى هــذا  نهايــة هــذا 

طهــران - كيهــان العربــي:- قــال مدعــي عــام طهــران علــي القاصــي مهــر، إنــه تــم تحديــد )36( شــخصًا متورطيــن فــي اغتيــال 
قائــد قــوة القــدس قاســم ســليماني، بمــن فيهــم مســؤولون سياســيون وعســكريون مــن الواليــات المتحــدة ودول أجنبيــة اخــرى.

ــم  ــًا: ت ــال ســليماني، قائ ــة اغتي ــة قضي ــوات المتخــذة لمتابع ــى الخط ــران ال ــام طه ــي ع وأشــار مدع
ــال الحــاج قاســم ســليماني، بمــن فيهــم مســؤولون سياســيون  ــد 36 شــخصًا متورطيــن فــي اغتي تحدي
وعســكريون مــن الواليــات المتحــدة وحكومــات أخــرى وقــد تــم إصــدار مذكــرة اعتقــال وإعــان الشــرطة 

ــة. ــاز مــن الســلطة القضائي ــك بإيع ــة الوضــع األحمــر بحقهــم وذل الدولي

*»ترامب« في مقدمة الذين أصدر القضاء االيراني بحقهم أوامر إلعتقال ومذكرات 
حمراء إلعتقالهم عبر الشرطة الدولية )االنتربول(

*الحكومة االميركية وعدد من الدول التي تم استخدام أراضيها الرتكاب الجريمة 
مدانة دوليًا ويجب ان تتحمل مسؤوليتها
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