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اليمن.. أكثر من 150 خرقاً جديداً للعدوان 
السعودي االميركي بالحديدة

كيهــان العربــي - خــاص:- ســجّلت غرفــة عمليــات 
قــوى  خروقــات  لرصــد  والتنســيق  االرتبــاط  ضبــاط 
بمحافظــة  االميركــي  االماراتــي  الســعودي  العــدوان 
الحديــدة أكثــر مــن 150 خرقــا خــال اليوميــن الماضييــن.
وأوضــح مصــدر فــي غرفــة العمليــات لصحيفتنــا، 

أن مــن بيــن

تسمية مدينة كاشان 
بـ"عاصمة نهج البالغة"

طهــران - كيهــان العربــي:- اعلــن مســاعد 
لشــؤون  االســامي  واالرشــاد  الثقافــة  وزيــر 
القــرآن والعتــرة "عبدالهــادي فقهــي زاده" عــن 
تســمية كاشــان رســميا خــال االســبوع القــادم 

ــة . ــج الباغ ــة نه بعاصم
مدينــة  تســمية  ان  زاده:  فقهــي  وقــال 
كاشــان التابعــة لمحافظــة اصفهــان بعاصمــة 
نهــج الباغــة فــي ايــران ســتتم خال االســبوع 
القــادم وبشــكل رســمي وان الترتيبــات اتخــذت 

ــذا الشــان. به

قائد الثورة االسالمية يوافق على منح راية ووسام 
التضحية لجامعة االمام علي 

مؤكدًا أن الثأر لدمه يقع في أولويات أهدافنا..

اللواء سالمي: سنواصل نهج الشهيد سليماني حتى تحرير القدس وطرد األعداء من بالد المسلمين
اللواء باقري: تضحيات الفريق سليماني ورفاقه وفتوى المرجعية عامالن رئيسيان حاال دون استيالء "داعش" على العراق وسوريا

آية الله خامنئي 
ندٌ ال يضاهى

المجلس االعلى للتنسيق االقتصادي يعقد اجتماعاً 
بحضور رؤساء السلطات الثالث

شاكرة دعمها في مختلف المجاالت..

فنزويال تؤكد على توطيد عالقاتها 
مع الجمهورية االسالمية

كاراكاس - وكاالت انبــاء:- اكــد مســاعد وزيــر الخارجيــة الفنزويلي"روبــن داريــو مولينــا"، أنــه 
علــى الرغــم مــن التهديــدات االميركيــة المســتمرة، فــإن فنزويــا والجمهوريــة االســامية فــي 

ايــران ســتواصان تعزيــز التعــاون الثنائــي، بمــا فــي ذلــك فــي مجــال التجــارة.
وفي مقابلة مع قناة "هيسبان تي في" الناطقة باللغة االسبانية،

الرئيس العراقي يدعو مجلس النواب الى استكمال 
قانون االنتخابات بأسرع وقت ممكن

»الجهـاد اإلسـالمي«: الكيان الصهيوني عاجز عن تحقيق 
النصر وإطالة جوالت المعارك مع المقاومة 

دمشق .. اتساع رقعة المظاهرات في دير الزور المطالبة بطرد 
ميليشيا )قسد( وقوات االحتالل األميركي 

ترامب يصف قرار إرسال قوات للشرق األوسط 
بالخطأ األعظم في تاريخ بالده؟!

»مجتهد« يكشف تفاصيل غامضة 
لحدث أمني بالجناح الملكي

ملك إسبانيا يعتزم المغادرة بسبب اتهامات 
فساد مرتبطة بالسعودية

أكاديمية سعودية: سلمان سيغادر الحكم 
قريبا تاركا عائلة ملكية محطمة

مسؤول أميركي: مخاوف الكونغرس إزاء 
بيع أسلحة للسعودية

العدد )10463( السنة االربعون ، االربعاء 15 ذو الحجة ، 1441 هـ ق 15 مرداد 1399 هـ ش، 5 آب 2020م 

مشيرًا الى كالم سماحة القائد في مجال االهداف البغيضة القصيرة وطويلة االمد لالعداء..

الرئيس روحاني: إنكار النجاحات الكبيرة للبالد المحور االساس للحرب النفسية المعادية

رئيــس  اعتبــر  العربــي:-  كيهــان   - طهــران 
ــدم  ــي، االيحــاء بع ــور حســن روحان ــة الدكت الجمهوري
ــكار  ــدرات وان ــف الق ــة وتحري ــة والدول ــة الحكوم فاعلي
للبــاد  الكبيــرة  النجاحــات  شــأن  مــن  التقليــل  او 
والشــعب، بانهــا تشــكل المحــور االســاس للحــرب 
النفســية التــي يشــنها االعــداء ضــد الشــعب االيرانــي.
ــال  ــه خ ــي تصريح ــي ف ــس روحان ــار الرئي واش
للحكومــة  االقتصــادي  التنســيق  لجنــة  اجتمــاع 
أمــس الثاثــاء، الــى تصريحــات ســماحة قائــد الثــورة 
االســامية فــي مجــال االهــداف البغيضــة القصيــرة 
االيرانــي  للشــعب  االلــداء  لاعــداء  االمــد  وطويلــة 
االقتصــادي  التقــدم  البــاد  تحقيــق  دون  للحيلولــة 
واضــاف، انــه بنــاء علــى ذلــك يســعى تيــارا التحريــف 
والحظــر لتحقيــق هــذا الهــدف عــن طريــق وقــف 

ــاد ورســم صــورة ســوداوية  ــة للب ــة االقتصادي الحرك
عــن المنجــزات وبــث اليــأس تجــاه المســتقبل.

ــة تيئيــس الشــعب  ــر رئيــس الجمهوري واعتب
للجبهــة  االمامــي  الخــط  مقاتلــي  وإضعــاف 

ــف  ــار التحري ــة ممارســات تي ــن امثل ــة م االقتصادي
فــي حــرب اقتصاديــة اســتنزافية وذكيــة وصعبــة 
ــي  ــه وف ــدو واضــاف، ان ــور خامــس للع يعمــل كطاب

ضــوء ظهــور

طهــران - كيهــان العربــي:- وافــق ســماحة 
آيــة اهلل الســيد علــي الخامنئــي القائــد العــام 
ــة  للقــوات المســلحة االيرانيــة، علــى منــح راي
ووســام التضحيــة لجامعــة »االمــام علــي )ع(« 

للضبــاط التابعــة للقــوة البريــة للجيــش.
وجــاءت موافقــة ســماحة القائــد الخامنئــي 
علــى منــح رايــة ووســام »التضحيــة« لجامعــة 
اقتــراح  بعــد  للضبــاط  )ع(«  علــي  »االمــام 
تقــدم بــه الجيــش واالركان العامــة للقــوات 
شــهيدا   1184 لتقديمهــا  االيرانيــة  المســلحة 

مــن طلبتهــا وخريجيهــا.
العــام  للقائــد  الموافقــة  هــذه  ابــاغ  وتــم 

موســوي. الرحيــم  عبــد  اللــواء  للجيــش 
ــوة  ــة للق ــاط، التابع ــي )ع(« للضب ــام عل ــة »االم ولجامع
البريــة للجيــش اإليرانــي، دور منقطــع النظيــر فــي تثبيــت 

وترســيخ أركان الثــورة وتقديــم 
التضحيــات فــي ســاحة الدفــاع 
المقــدس )1988-1980( وصــون 
الحــدود العقيديــة ونهــج ومراقــد 

اهــل البيــت )ع(.
دور  الجامعــة  ولهــذه 
كبيــر فــي تخريــج الضبــاط 
والملتزميــن  المؤمنيــن 
واالرتقــاء  والمضحيــن 
الدفاعيــة  بالقــدرات 
وقــد  للبــاد  والقتاليــة 
وصفهــا اإلمــام الخامنئــي فــي مناســبات مختلفــة 
بانهــا بمثابــة »فيضيــة الجيــش« و»مصــدر العلــم 

االمــل«. و»ذخائــر  والجهــاد« 

مذعنة بأن صواريخه ستسقط على رموز الكيان ومنشآته الستراتيجية..

إذاعة العدو الصهيوني: نصر الله جعل الجيش االسرائيلي كلّه يقف على قدميه
*لحزب اهلل مخزون صواريخ وقذائف صاروخية يصل الى 150 ألفا إضافة الى عدة عشرات من الصواريخ الدقيقة

الصحة العالمية تشيد بإنجازات ايران 
في احتواء جائحة كورونا

طهــران - كيهــان العربــي:- قالــت إذاعــة العــدو الصهيونــي، أن »الجيــش 
ــه شــاخصة نحــو الحــدود  ــة، وعيون ــة عالي ــى جهوزي االســرائيلي يحافــظ عل

الشــمالية. الجميــع يــدرك أن )األميــن العــام لحــزب اهلل الســيد حســن( نصــر 
اهلل ســينفذ عمليــة ضــد جنــود الجيــش، وهــم ينتظــرون فقــط رؤيــة كيــف 

ســيحصل هــذا، أيــن، وبــأي طريقــة.
»تســاحي  الصهيونيــة  لاذاعــة  العســكري  المراســل  وكتــب 
دافــوش«: يقــدّر المســؤولون فــي »إســرائيل« أن حــزب اهلل ليــس 
معنيــا بالتصعيــد، هــو يريــد فقــط الــرد لتنفيــذ الواجــب خاصــة بســبب 
ــى الرغــم مــن ذلــك،  الوضــع االقتصــادي الصعــب فــي لبنــان. لكــن عل
اســتعداد الجيــش فــي ذروتــه، ومــن المثيــر رؤيــة كــم أن ميــزان الــردع 

ــا. ــزال قائم ــزب اهلل ال ي ــرائيل« وح ــن »اس بي
وقــال: مــن دون تهديــد واضــح، )الســيد( نصــر اهلل جعــل الجيش اإلســرائيلي 
كلــه يقــف علــى قدميــه، مــن دون أن يقــول إنــه ســيهاجم، الجميــع أصبــح 
ــه ســيرد  ــه بأن ــم ل ــد قدي ــط بســبب تعه ــي ســتأتي، فق ــة الت مســتعدا للعملي

ــل« يســقط. ــى أيّ »قتي عل

الصحــة  منظمــة  ممثــل  قــال  طهران-فــارس:- 
ــران  ــران كريســتوف هاملمــن : ان اي ــدى اي ــة ل العالمي
اكتســبت خــال العقــود االخيــرة طاقــات كبيــرة فــي 

مجــال انتــاج االجهــزة الطبيــة والدوائيــة؛ مبينــا ان هــذه 
ايــران  فــي  الطبيــة  المنظومــة  الطاقــات عــززت دور 

الحتــواء مــرض كورونــا المتفشــي عالميــا اليــوم.
وحســب هاملمــن، فقــد حصلــت ايــران فــي 
بدايــة الجائحــة علــى دعــم دولــي لتوفيــر المعــدات 
الوقائيــة الشــخصية الخاصــة بمكافحــة فيــروس 
كورونــا، لكنهــا تمكنــت عبــر االســتناد علــى طاقاتهــا 
ــا وتلبيــة  ــاج هــذه المعــدات محلي الداخليــة مــن انت

ــذا الخصــوص. ــي ه ــة ف ــا الصحي احتياجاته
ــعب  ــى الش ــة عل ــة العالمي ــل الصح ــد ممث واك
كورونــا  خطــر  بــأن  العالــم،  وشــعوب  االيرانــي 
اليــزال قائمــا والظــروف لــم تعــد الــى طبيعتهــا بعــد، 
بمــا يلــزم علــى الجميــع االلتــزام بالحجــر الصحــي 

والبوتوكــوالت الوقائيــة ذات الصلــة.
التــي  الكبيــرة  باالنجــازات  هاملمــن  نــوه  كمــا 
تحققــت بواســطة الجهــات والمؤسســات المعنيــة فــي 
ايــران علــى صعيــد مكافحــة فيــروس كورونــا؛ مصرحــا 
ان منظمــة الصحــة العالميــة دأبــت علــى االســتفادة 

ــارب. ــذه التج ــن ه م

نزف أسمى آيات التهاني لألمة االسالمية بذكرى مولد العاشر من أنوار الوالية والهداية الربانية االمام علي الهادي )عليه السالم(

*حزب اهلل أضحى العدو رقم واحد لـ»إسرائيل« من ناحية 
القوة والحجم والجهوزية للعمل ضدها

*مسح سري أجراه قسم العلوم السلوكية في  جيش االحتالل يكشف 
عن أزمة ثقة خطيرة بين جنود االحتياط

*بعد فشل العدو في تحقيق أهدافه االساسية من الحرب االقتصادية، 

اصبح االيحاء بعدم فاعلية الحكومة هدفًا

*افتتاح وتدشين المشاريع الكبرى في مختلف القطاعات في ايام 

الخميس من كل اسبوع شوكة في عيون االعداء

*االقتصاد االيراني أبدى مقاومة اعلى في مواجهة الجائحة العالمية 

حيث السقوط بلغ أكثر من 30% في اميركا

طهــران – كيهــان العربــي:- اكــد القائــد العــام لحرس الثورة االســامية 
ــأره  ــج الشــهيد ســليماني واألخــذ بث ــة نه ــواء حســين ســامي، مواصل الل
ــدس الشــريف والقضــاء  ــر الق ــى تحري ــدس حت ــة نهجــه المق ــي مواصل ف

الكامــل علــى اعــداء االســام وطردهــم مــن بــاد المســلمين.
واضــاف اللــواء ســامي، فــي تصريحــه للصحفييــن علــى 

*سالمي: الشهادة كانت بمثابة المحرك لقوة المقاومة والشعب 
االيراني العظيم والشعوب المسلمة االخرى

*الوزير حاتمي: ببسالة رجال المقاومة وبقيادة الشهيد سليماني وشجاعة 
ودعم قواتنا المسلحة تمكنا من الوقوف امام الكفر

هامــش مراســم بــدء أعمــال معــرض تكريــم ذكــرى الشــهيد 
الفريــق ســليماني أمــس الثاثــاء، إن خطــأ االعداء في حســاباتهم 
يتمثــل فــي اســتراتيجياتهم وتوقعاتهــم حيــال الشــعب االيرانــي 
حيــث يتصــورون ان استشــهاد العظمــاء يــؤدي الــى توقــف حركــة 
الثــورة اال ان الواقــع والتاريــخ دلــا، خــال العقــود االربعــة الماضيــة، 
علــى ان الشــهادة كانــت بمثابــة المحــرك لقــوة المقاومــة ودفــاع 

الشــعب االيرانــي العظيــم والشــعوب المســلمة االخــرى.
ــد  ــر الخال ــد الكبي ــهاد القائ ــول استش ــدة ح ــذه القاع ــى ان ه ــوه ال ون
الفريــق  االســامي  والعالــم  االيرانــي  الشــعب  بيــن  الينســى  الــذي 
الشــهيد الحــاج قاســم ســليماني راســخة وهــي انــه كلمــا كانــت عظمــة 
الشــهادة أكبــر فــان النتائــج المترتبــة وقــوة روح الجهــاد والشــهادة ســتكون 

ــع. ــن شــرائح المجتم البقية على الصفحة7أعظــم بي
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