
تصنيعنا العسكري ينتج بطاريات للمركبات 
العامة ذات التشغيل المتكرر

ــة  ــة تنمي ــذي لمنظم ــر التنفي ــن المدي ــي:- اعل ــان العرب ــران – كيه طه
مصــادر الطاقــة التابعــة لــوزارة الدفــاع االيرانيــة عــن تصميــم وانتــاج بطاريــات 

للمركبــات الخفيفــة العامــة ذات التشــغيل المتكــرر.
واشــار مجيــد هدايــت الــى ان هــذا النــوع مــن البطاريــات تــم تصميمــه 

وانتاجــه مــن قبــل خبــراء الصناعــات الدفاعيــة بمنظمــة تنميــة مصــادر 
الطاقــة )تــوان(، مضيفــا: هــذه البطاريــة للمركبــات العامــة الخفيفــة ذات 
التشــغيل المتكــرر، والتــي تتميــز بمقاومــة وموثوقيــة عاليــة لــدى التشــغيل 
المســتمر، وعمــر أطــول بنســبة 70٪ فــي درجــات الحــرارة المرتفعــة، وســعة 
عاليــة جــدًا لمزيــد مــن التخزيــن، وشــحن ســريع بأمــان أعلــى بنســبة ٪25.
واوضــح المهنــدس هدايــت، ان هــذه البطاريــة تتمتــع بقــوة تشــغيل 
جيــدة جــدا فــي البــرد القــارس نظــرًا لوجــود المزيــد مــن الصفائــح باإلضافــة 
لهــذه  العاليــة  التخزيــن  وســعة  العاليــة،  الحــرارة  درجــات  مقاومــة  إلــى 

ــة. ــات العادي ــن البطاري ــر م ــحن أكب ــول ش ــة وقب البطاري
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شؤون دولية مشددًا أن استهداف اميركا للطائرة المدنية االيرانية في األجواء السورية تصرف أهوج..

الرئيس المشاط: األمم المتحدة منحازة الى العدوان وكرست الحصار في كثير من المواقف
تركي الفيصل يعترف بعالقة النظام السعودي 

بابن الدن ودعمه للجماعات االرهابية

مصدر برلماني: عناصر داخلية في الغالب 
وراء االنفجار في نطنز

لجنــة  رئيــس  اكــد  العربــي:-  كيهــان   - طهــران 
األمــن القومــي والسياســة الخارجيــة بمجلــس الشــورى 
اإليرانــي مجتبــى ذو النــوري، أن التحقيقــات تشــير إلــى 
أن "مصــدر اإلنفجــار فــي نطنــز كان فــي الغالــب مــن 

ــا اآلن. ــاح عنه ــن اإلفص ــة وال يمك ــر داخلي عناص
واكــد أن التحقيقــات تشــير الــى أنــه ليــس 
هنــاك احتماليــة الهجــوم عبــر الطائــرات بــدون 

طيــار والصواريــخ والقنابــل والقذائــف.
ــع  ــى تاب ــي مبن ــارًا ف ــران انفج وشــهدت اي
المتحــدث  وأعلــن  النوويــة،  نظنــز  لمحطــة 
النوويــة  للطاقــة  اإليرانيــة  المنظمــة  باســم 

كمالونــدي، بهــروز 

فورين بولييسي: دخلت اميركا القرن 
المعادي لتطلعاتها 

طهران/ كيهان العربي: ترى مجلة »فورين بوليسي«؛ ان امريكا قد دخلت القرن المناهض لتطلعاتها.
ــركا  ــا امي ــردت به ــي  تف ــة الســابقة الت ــة؛ ان المنظومــة العالمي ــت« للمجل ــد كتــب » ســتيفاني فول فق
تــؤول لالنهيــار، وان مــا يحــل محلهــا هــو نفــس ماتحتاجــه اميــركا والعالــم. ومــع ظهــور وبــاء كورونــا والشــعور 

المعــادي الميــركا، يمكــن ان نعتبــر القــرن الحــادي والعشــرين هــو القــرن المناهــض الميــركا.
ــة القــوة التــي تســيطر بهــا  ففــي القــرن الماضــي تمكنــت اميــركا ان تفهــم العالــم انهــا تمتلــك معادل

علــى الجميــع، وكانــت قــدرات امريــكا ال تقــاس بســائر الــدول.
اال ان أول عمــود انهــار مــن قــدرات اميــركا هــو العمــود العســكري. فالهجــوم علــى العــراق لــم يلــق دعمــا دوليــا، كمــا ان الحظــر والعمليــات 

الممنهجــة للتعذيــب فــي ســجون غوانتانامــو، كانــت مخالفــة للقوانيــن التــي اقــرت فــي جنيــف.

مهنئًا قادة الدول اإلسالمية بعيد األضحى المبارك..

الرئيس روحاني: أمن المنطقة واستقرارها اليتحقق 
اال في اطار التعاون األقليمي 

*النضع أي قيود لتنمية عالقات التعاون مع دولة قطر

مشددًا على استقالل العراق ودوره ومسؤولياته في المنطقة..

الفياض: ال يمكن أن نخضع للجانب األميركي وما يجمع بغداد وطهران عالقات عميقة ومصالح مشتركة

مشددة أن امريكا تمر بمرحلة ضعف وانقسامات سياسية وعرقية واسعة النطاق..

لوفيغارو: التحالف بين ايران والصين، نقطة تحّول 
كبيرة في رقعة الشطرنج العالمي

باريــس - وكاالت انبــاء:- كتــب المحلــل الصحافــي المتخصــص فــي األزمــات والصراعــات الدوليــة "رينــو جيــرار"، فــي مقــال نشــرته مجلــة 
"لوفيغــارو" الفرنســية، تطــرق فيــه بإســهاب الــى االتفاقيــة االســتراتيجية البالــغ مدتهــا /25 /عامــًا بيــن ايــران والصيــن. قائــال: إّن هــذه االتفاقيــة 
كمــا هــي واضحــة، تأتــي فــي إطــار نهــج “الهيمنــة” التجاريــة للصيــن علــى مســاحاتٍ شاســعةٍ مــن آســيا وأروبــا. وأن الرئيــس الصينــي يريــد 

أن ينتصــر فــي الحــرب البــاردة المفروضــة علــى الصيــن مــن قِبَــل الواليــات المتحــدة.

مهنئًا األمة االسالمية بحلول عيد األضحى المبارك ومشددًا أن أألعداء يحاولون التسبب باالذى للشعب االيراني..

ً القائد: الحظر األميركي على شعبنا جريمة كبيرة وما أرادوه منه لم ولن يتحقق أبدا
االعداء يريدون من الحظر ضرب اقتصادنا وقطع مساعداتنا لمحور المقاومة والضغط على شعبنا والوقوف بوجه تطوره العلمي

ايران عصية على الحظر 
االستكباري

الشيخ قبالن يحذر من السقوط 
في مشروع الفتنة في لبنان

اوباما يهاجم ترامب لطريقته 
في مواجهة المتظاهرين

ممثل أميركي يهودي يكشف عن حجم األكاذيب 
اإلسرائيلية ضد الفلسطينيين

اقتصاد المانيا يشهد اكبر تراجع 
له بسبب كورونا

الشيخ الخزعلي: أميركا لم تكن يوماً مهتمة بالعراقيين 
واستغلت حاجاتهم لتحقيق أهدافها..

»حماس«: شعبنا مستعد لدفع الغالي والنفيس وإعالن المواجهة 
الشاملة مع العدو بكل أدوات المقاومة

بكين تطالب واشنطن بوقف استعراضاتها السياسية 
ورفع العقوبات عن سوريا فوراً

موسكو : ال حرب وما يريده األميركيون 
في لبنان وهم
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ازاحة الستار عن أول مضخة هيدروليكية 
آلبار النفط محلية الصنع

هيئــة  رئيــس  أكــد  انبــاء:-  وكاالت   - بغــداد 
الحشــد الشــعبي فــي العــراق فالــح الفيــاض أن 
العالقــة بيــن بغــداد وطهــران تمــر بأفضــل ظروفهــا، 
معتبــرًا أن زيــارة الكاظمــي ولقاءاتــه مــع ســماحة 
قائــد الثــورة االســالمية والرئيــس روحانــي تــدل 

علــى عمــق العالقــات والمصالــح المشــتركة.
وتطــرق الفيــاض خــالل حديثــه مــع قنــاة المياديــن 
الــى أحــداث عــام 2014، وســيطرة تنظيــم »داعــش« 
العــراق، وقــال: أعلــن  علــى مســاحات واســعة مــن 
المرجــع الدينــي الســيد علــي السيســتاني فتــوى 
هيئــة  إثرهــا  علــى  فشــكلت  الكفائــي«،  »الجهــاد 
ــدة  ــة جدي »الحشــد الشــعبي«، التــي أسســت لمرحل

بمواجهــة التنظيــم ودحــره التــي تجــددت اليــوم.
وقــال: الحشــد، وفــي مرحلــة حساســة سياســيًا 

وأمنيــًا، أطلــق بكافــة ألويتــه 
إلــى جبهــات القتــال لهــدف 
واحــد، هــو تحريــر البــالد 
وعلــى  اإلرهــاب.  مــن 
الســت  الســنوات  مــدى 
الماضيــة، ســجل الحشــد 
ليــس  عديــدة  إنجــازات 
آخرهــا تحريــر المحافظــات 
»داعــش«  احتــالل  مــن 
ــات  ــى عملي ــع اإلشــارة إل م
ــي كان للحشــد دور  ــوى« الواســعة الت ــا نين ــون ي »قادم

العراقيــة. المســلحة  القــوات  فيهــا ضمــن  بــارز 

وبعــد عاميــن علــى تأسيســه، انضــم الحشــد رســميًا 
إلــى القــوات المســلحة بأمــر ديوانــي، لينضــوي تحــت 
إمــرة القائــد العــام للقــوات المســلحة مــع تشــكيل هيكليــة 

منفصلــة تراعــي الجوانــب اإلداريــة والماليــة.
ورغــم مواجهــة الحشــد الشــعبي العديــد مــن 
محــاوالت التشــويه والعرقلــة نجــح فــي إفشــال 
ضمــن  رســم  الــذي  العــراق  تفكيــك  مخطــط 

كاملــة. المنطقــة  لزعزعــة  واســع  مخطــط 
واكــد رئيــس هيئــة الحشــد الشــعبي فــي العــراق، 
أن »ميــزة الحشــد أنــه تكامــل مــع جميــع القطعــات 
والتشــكيالت العســكرية فــي العــراق وقاتــل معهــا كتفــًا 

بكتــف«.

كيهــان العربــي - خــاص:- اكــد رئيــس المجلــس السياســي األعلــى فــي 
اليمــن مهــدي المشــاط، أن األمــم المتحــدة أظهــرت انحيازهــا الــى العــدوان 

وكرســت الحصــار فــي كثيــر مــن المواقــف.
وقــال الرئيــس المشــاط: إّن األمــم المتحــدة فشــلت فــي القيــام بمــا 

ينبغــي عليهــا القيــام بــه تجــاه اليمــن وفقــًا لميثاقهــا التأسيســي.
ــدوان ومكرســة  ــى الع ــرت منحــازة ال ــى أن األمــم المتحــدة ظه واشــار ال
وتشــهده  شــهدته  مــا  أّن  معتبــرًا  المواقــف«،  مــن  كثيــر  فــي  للحصــار 
المحافظــات المحتلــة دليــل كاف علــى أهــداف العــدوان الحقيقيــة الراميــة الــى 

احتــالل بلدنــا وتقســيمه.

ــدي  ــي األي ــف مكتوف ــن نق ــول: ل ــي بالق وتوجــه المشــاط للشــعب اليمن
تحريــر  حتــى  اليمــن  وتقســيم  تفتيــت  لمحــاوالت  التصــدي  وســنواصل 
ــب المفتوحــة  ــات النه ــل باســتمرار عملي ــن نقب ــه »ل ــدًا أن ــة، مؤك ــه كاف أراضي

ــروات الشــعب علــى يــد حفنــة مــن المرتزقــة والخونــة«. لعائــدات ث
وشــدد علــى مواصلــة الضربــات الموجعــة علــى كل المســتويات فــي عمــق 
المعتديــن حتــى وقــف العــدوان ورفــع الحصــار، كمــا دعــا اليمنييــن لالهتمــام 
ــف  ــي مختل ــؤوليها ف ــة ومس ــه الحكوم ــال: نوج ــة األرض، وق ــة وفالح بالزراع

المحافظــات لمســاعدة المزارعيــن.

رئيــس  كشــف  انبــاء:-  وكاالت   - الكويــت 
اســتخبارات الســعودية االســبق تركــي الفيصــل، 
دور النظــام الســعودي بالحــرب فــي أفغانســتان 
ضــد الســوفيت وعالقتــه برمــوز مســلحي القاعــدة 

ــداد  ــرت أع ــف تقاط ــن الدن، وكي ــى راســهم اب وعل
كبيــرة مــن المتطوعيــن العــرب الــى افغانســتان 

بطلــب مــن أمريــكا والمملكــة.
سلســلة  مــن  حلقــة  آخــر  فــي  الفيصــل  وروى 
برنامــج  فــي  تقــي  عمــار  اإلعالمــي  مــع  مقابالتــه 
مختلــف  علــى  يبــث  الــذي  األســود«،  »الصنــدوق 
ــة للمســلحين  منصــات »القبــس«، قصــة دعــم المملك
المتحــدة  الواليــات  »أعلنــت  قائــال:  أفغانســتان  فــي 
ــو  ــام زيغني ــش الســوفيتي، وق ــا لدخــول الجي معارضته
بريجنســكي مستشــار األمــن القومــي األمريكــي بزيارة 
ــدى إســالم  ــر ل ــى مــا يتوف إلــى باكســتان لالطــالع عل
آبــاد مــن معلومــات، ثــم جــاء إلــى المملكــة، وأخبرنــا بــأن 
الواليــات المتحــدة تريــد دعــم )المجاهديــن( لمناهضــة 

الغــزو الســوفيتي ألفغانســتان«.
وأضــاف الفيصــل: أخبــره الملــك خالــد بــأن ثمــة 
وتــم  ذلــك،  وباكســتان علــى  الســعودية  بيــن  اتفاقــا 
ــى أســاس  ــا، وعل ــى أن يكــون الدعــم ثالثي ــاق عل االتف
ثالثــة مبــادئ، مــن بينهــا أن يكــون تحــت كتمان شــديد 
لعــدم منــح الســوفيت العــذر لمالحقــة المســلحين إلــى 

باكســتان«.

ــأ الرئيــس حســن  ــي:- هن ــان العرب ــران- كيه طه
روحانــي فــي رســائل منفصلــة بعثهــا الــى قــادة الــدول 

اإلســالمية، حلــول عيــد األضحــى المبــارك.
فــي  أملــه  عــن  روحانــي   الرئيــس  واعــرب 
ضــوء  فــي  اإلســالمية  الــدول  قــادة  يتمكــن  أن 
االرادة والجهــود المشــتركة، مــن تحقيــق الوحــدة 
واتخــاذ  اإلســالمي  العالــم  بيــن  والتالحــم 
علــى  والتغلــب  للســيطرة  المناســبة  االجــراءات 

البشــرية. يهــدد  بــات  الــذي  كورونــا  فيــروس 
وأكــد رئيــس الجمهوريــة فــي رســائل التهنئــة، أن عيــد 
ــه  ــر اهلل وتجســيد لنعم ــي الخضــوع ألم ــو تجل األضحــى ه
الطاعــة  مــن  وأنقــى مســتوى  وأعلــى  الواســعة  ورحمتــه 

والخضــوع للخالــق وتجلــي تضحيــة المؤمــن وايمانــه.
كمــا أعــرب الرئيــس روحانــي عــن أملــه فــي أن يتمكــن 
جميــع المســلمين فــي العالــم، مــن الســير علــى طريــق 

بــركات  بفضــل  اهلل  الــى  التقــرب 
ــى  ــاد عل ــارك واالعتم ــد المب ــذا العي ه

تعاليــم االســالم الســامية.
تلقــاه  هاتفــي  اتصــال  وفــي 
الشــيخ  قطــر  دولــة  أميــر  مــن 
تميــم بــن حمــد آل ثانــي، وصــف 
الرئيــس روحانــي العالقــات بيــن 
وديــة  بانهــا  والدوحــة  طهــران 
وأخويــة، مؤكــدا ضــرورة الســعي 
لتنميــة وتعزيــز عالقــات التعــاون بيــن الجانبيــن فــي 

المجــاالت. جميــع 

* زيارة الكاظمي ولقاءاته مع سماحة قائد الثورة والرئيس روحاني 
تدل على عمق العالقات والمصالح المشتركة

* أي جهة سواء أميركا أو غيرها تريد السيطرة على العراق 
تسعى الى اضعاف الحشد الشعبي

البقية على الصفحة7

* لن نقف مكتوفي األيدي وسنواصل التصدي لمحاوالت تفتيت 

وتقسيم اليمن حتى تحرير أراضيه كافة

* األمم المتحدة فشلت في القيام بما ينبغي عليها القيام 

به تجاه اليمن وفقًا لميثاقها التأسيسي

* من غير الحكمة أن يظل العالم اإلسالمي في حالة صمت عن 

استبداد النظام السعودي وسوء إدارته للحج

* اميركا والكيان الغاصب محاصران بكل انواع المشاكل ويعانيان 

من كثير من المشاكل ويساورهما القلق بشأن المستقبل

* أوصي مجالس العزاء الحسيني باالصغاء للتعليمات الصادرة من اللجنة 

العليا لمكافحة كورونا وعلى الجميع االلتزام بتوصياتها

* العالقة بين القائدين الشهيدين قاسم سليماني والشهيد ابو مهدي المهندس 

ساهمت في التقريب بين الشعبين االيراني والعراقي

* انجزنا أعمااًل كبيرة في ظل فترة الحظر على صعيد التصنيع 

العسكري والنفط وقطع الغيار والماء والكهرباء وغيرها

* المفاوضات مع اميركا تصب في مصلحتها وان واشنطن تريد من ايران 

التخلي عن قدراتها الدفاعية واالقليمية والوطنية

* االتكاء على قدراتنا الوطنية المولدة وعالقاتنا مع الدول االخرى خاصة 

الصديقة السبيل الوحيد لمواجهة اجراءات الحظر
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