
مشيرًا الى دورها في اطالق التيارات االرهابية كداعش..

شمخاني: زعزعة أمن افغانستان والعراق 
اساس سياسة اميركا في المنطقة

*المقاومة وصون الوحدة والتالحم السبيل الوحيد لعدم الوقوع في الشراك االميركي الخطير

طهــران - كيهــان العربــي:- اعتبــر اميــن المجلــس االعلــى لالمــن 
القومــي االدميــرال علــي شــمخاني اســاس سياســة اميــركا بانــه يتمثــل فــي 
اثــارة الفوضــى وزعزعــة االمــن وال فــرق لديهــا فــي متابعــة ذلــك ســواء فــي 
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تحت شعار "االتفاق مع تل أبيب باطل وال يمثل شعب البحرين"..

موجة غضب عارمة تعم مختلف مناطق البحرين رفضاً لزيارة الوفد الصهيوني لبالدهم
الصين: تهديدات "بومبيو" ضد الدول التي تبرم 

عقودا تسليحية مع ايران غير مبررة

مفتي ُعمان يهاجم أألنظمة 
المطبعة بشدة

مســقط - وكاالت انبــاء:- شــنّ مفتــي ســلطنة 
ــًا  ــي، هجوم ــد الخليل ــن حم ــد ب ــان الشــيخ أحم عُم
ــاوى  ــدو" وإطــالق الفت ــودد للع ــى ظاهــرة "الت حــادا عل
التــي تعمــل علــى تطويــع األمــة، وذلــك فــي ظــل 

ــي. ــدو الصهيون ــع الع ــة م ــدول العربي ــع ال تطبي
وقــال مفتــي عُمــان فــي حســابه الرســمي 
ــدة  ــر"، إن ثمــة ظاهــرة ســلبية جدي ــى "تويت عل
ظهــرت فــي األمــة، وهــي "التــودد للعــدو الــذي 
أمرنــا اهلل تعالــى بعداوتــه، والتباهــي مــن غيــر 

اســتحياء وال اســتخفاء”.
واضــاف الشــيخ الخليلــي: "وقــد تســارع إلــى 
هــذا بعــض رمــوز األمــة الذيــن كنــا نعدهــم لهــا 

أوتــادًا وقالعــًا،

الغزاة يواصلون استهداف المدنين في صعدة وسقوط شهداء وجرحى..

صنعاء تطلق سراح أكثر من الف أسير للعدوان السعودي 
االميركي بينهم سودانيين وأرهابيو القاعدة

صنعــاء - كيهــان العربــي:- مــع اســتكمال 
ــة إطــالق ســراح  ــة مــن عملي ــة الثاني المرحل
مــن  اليمنييــن،  األطــراف  بيــن  االســرى 
المقــرر أن تشــمل هــذه المرحلــة 200 أســير 
150 أســيرًا مــن  قــوات صنعــاء مقابــل  مــن 

ــادي ــوات ه ق

متلقيًا اتصااًل هاتفيًا من نظيره الماليزي..

قاليباف: نتوقع من الدول الصديقة واالسالمية عدم االمتثال 
للحظر األميركي الالانساني ضد الشعب االيراني

خالل استقباله رئيس المجلس االعلى للمصالحة الوطنية في افغانستان..

الرئيس روحاني: أميركا معتدية وتواجدها في أفغانستان ال يتماشى مع رغبات الشعب االفغاني

محذرًا الغرب من أيواء المفسدين االقتصاديين الهاربين..

رئيسي: البد من ازالة كل انواع الحظر االميركي 
والغربي الظالم على الشعب االيراني

طهــران – كيهــان العربــي:- حــذر رئيــس الســلطة القضائيــة الســيد ابراهيــم رئيســي الــدول الغربيــة 
ــدول أن التتصــور أن  ــذه ال ــن ، ناصحــا ه ــال والمفســدين االقتصاديي ــت الم ــي بي ــح اللجــوء لناهب ــن من م

ــوال المســروقة ســتنفعها. األم
وفــي جلســة لمســؤولي المجلــس األعلــى للقضــاء أمــس االثنيــن، قــال رئيســي: ان علــى الغربييــن أن 
يفــوا بالتزاماتهــم فــي االتفاقيــات، لكــن ظلمهــم يتزايــد يومــا بعــد يــوم ، مشــيرا الــى أهميــة كســب القــوة 

لمواجهــة نظــام الهيمنــة واالســتعداد للمنازلــة معــه فــي الميــدان.

مشيرًا الى ان ايران ضمن القوى الست االولى عالميا في مجال الطائرات المسيّرة..

وزير الدفاع: ال حوار مع أميركا بشأن منظوماتنا الصاروخية وال يحق ألحد مطالبتنا بذلك
لن نبيع السالح ألجل المال كما تفعل اميركا، ونبيعه للدول التي تمارس حقها المشروع في الدفاع عن النفس

ايران وافغانستان و اواصر 
الجوار والتكاتف

جائزة 'صهيون' تمنح لـ بن سلمان وبن زايد 
وملك البحرين وغيرهم

مبعوث ترامب: على السعودية 
اتخاذ قرار التطبيع

طوق نجاة العرب لنتنياهو زاد 
من أزمته ولم ينقذه

اتفاق جديد بين »اسرائيل« واالمارات.. تسيير 
28 رحلة جوية أسبوعيا

معهد أميركي: العراق يواجه ضغوطا من واشنطن 
للتطبيع مع “إسرائيل«؟!

خبير عسكري صهيوني: نترقب هجوم حزب اهلل 
بعد مرور 90 يوما على التأهب

دمشق: ال نقاش وال تعاون مع واشنطن قبل البحث 
باالنسحاب األميركي

صحيفة »ذا هيل«: فرص ترامب للفوز 
في االنتخابات تتضاءل

العدد )10523( السنة االربعون ، الثالثاء 3 ربيع األول ، 1442 هـ ق  29 مهر 1399 هـ ش، 20 تشرين األول 2020م

رئيــس  اكــد  العربــي:-  كيهــان   - طهــران 
ــي، أن التدخــل  ــور حســن روحان ــة الدكت الجمهوري
والوجــود األميركــي كدولــة معتديــة فــي أفغانســتان 
ال يتماشــى مــع رغبــات وآراء الشــعب االفغانــي.
اســتقباله  خــالل  روحانــي  الرئيــس  واوضــح 
ــي  ــة ف ــى للمصالحــة الوطني رئيــس المجلــس االعل
انــه  األثنيــن،  أمــس  افغانســتان عبــداهلل عبــداهلل 
ــا  ــه فيه ــت أفغانســتان تواج ــي كان ــرة الت خــالل الفت
ــي  ــة االســالمية ف ــت الجمهوري ــا، كان ــا خارجي عدوان
ايــران شــعبا وحكومــة مــع حكومــة وشــعب هــذا 
البلــد، وقــال: نأمــل باحــالل الســالم واألمــن الدائميــن 

فــي افغانســتان وان يعيــش شــعبها فــي هــدوء.
فــي  أملــه  عــن  الجمهوريــة  رئيــس  واعــرب 
نجــاح جهــود المجلــس األعلــى للمصالحــة الوطنيــة 
فــي افغانســتان، مضيفــا: مــن المهــم أن يحقــق 
شــعب افغانســتان ســالما حقيقيــا بعــد ســنوات 
مــن الحــرب والصــراع مــن أجــل الحفــاظ علــى 
منجزاتــه، وحــل هــذه المشــكلة يكمــن فــي الحــوار 

السياســي والمفاوضــات بيــن األفغــان.

واوضــح روحانــي أن التدخــل والوجــود األميركي 
كدولــة معتديــة فــي أفغانســتان ال يتماشــى مــع 
ــا: الحكومــة  ــات وآراء الشــعب االفغانــي، مضيف رغب
فــي  سياســاتها  فــي  فشــلت  التــي  األميركيــة 
المنطقــة والعالــم، تســعى الســتغالل محادثــات 
الســالم فــي أفغانســتان فــي االنتخابــات الرئاســية.

الجمهوريــة  بيــن  الطيبــة  العالقــات  الــى  واشــار 
االســالمية فــي ايــران وأفغانســتان كبلديــن صديقيــن 
وجاريــن، مؤكــدا علــى تنميــة وتعميــق العالقــات بيــن 
طهــران وكابــل، واضــاف: يمكــن التفاقيــة طويلــة األمــد 
ــات  ــن العالق ــة وتمتي ــى تنمي ــؤدي إل ــن أن ت ــن البلدي بي

فــي جميــع المجــاالت.

*تظاهرات شعبية تطالب األمم المتحدة والمجتمع الدولي حث المنامة 
على إفساح المجال للبحرينيين ليقولوا كلمتهم الفصل

*انطالق فعاليات شعبية واسعة يوم الجمعة المقبل تحت شعار 
»من البحرين الى فلسطين.. صرخة واحدة تقاوم التطبيع«

الحاشــدة  الشــعبية  المســيرات  العربــي - خــاص:- تتواصــل  كيهــان 
تجــوب مناطــق مختلفــة فــي البحريــن خاصــة العاصمــة المنامــة، رفضــًا 
ــدو  ــان الع ــع كي ــات م ــًا بشــأن إرســاء العالق ــة الدخــالء بيان ــع آل خليف لتوقي

الصهيونــي الغاصــب يــوم األحــد. 

ونــدد المتظاهــرون بزيــارة الوفــد الصهيونــي لبالدهــم برئاســة مستشــار 
األمــن القومــي مئيــر بــن شــبات، ورفعــوا شــعارات تدعــو الصهاينــة الــى 
الخــروج مــن البحريــن، مؤكديــن أن »االتفــاق مــع تــل أبيــب باطــل وال يمثــل 

شــعب البحريــن«.

بكيــن - وكاالت انبــاء:- وصــف المتحــدث 
باســم وزارة الخارجيــة الصينيــة »جــاو لــي 

جيــان« تهديــدات وزيــر الخارجيــة االميركــي 
ــي  ــدول الت ــرة ضــد ال ــو« االخي ــك بومبي »ماي
ايــران  مــع  تســليحية  عقــود  ابــرام  تعتــزم 

ــررة. ــر مب بانهــا غي
الخارجيــة  ة  وزار  باســم  المتحــدث  واتهــم 
المتحــدة  الواليــات  األثنيــن  أمــس  الصينيــة 
معتبــرا  االخــرى،  الــدول  شــؤون  فــي  بالتدخــل 
اطالقــا«.   مبــررة  »غيــر  بانهــا  بومبيــو  تهديــدات 
واشــار »لــي جيــان« الــى ان الواليــات المتحــدة 
هــي نفســها احــد بائعــي الســالح وتتدخــل فــي 
الشــؤون الداخليــة للــدول االخــرى واضــاف: اميــركا 
هــي التــي تبيــع االســلحة واالعتــدة الي مــكان كان 
وتمــارس التجــارة العســكرية فــي ســياق مصالحهــا 
الجيوسياســية وحتــى انهــا تتدخــل فــي الشــؤون 

الداخليــة للــدول االخــرى علنــا.
الصيــن  بيــع  الــرد علــى ســؤال حــول  وفــي 
تجارتهــا  تديــر  بكيــن  ان  قــال:  اليــران  الســالح 
العســكرية وفقــا لسياســاتها التســليحية العســكرية 

الدوليــة. والتزامتهــا 

رئيــس  وصــف  العربــي:-  كيهــان   - طهــران 
مجلــس الشــورى االســالمي محمــد باقــر قاليبــاف، 
الجمهوريــة االســالمية فــي ايــران وماليزيــا بانهمــا 
ــى  ــا ال ــم اإلســالمي، داعي ــي العال ــان ف ــدان هام بل
ــن  ــز االتحــاد بي ــي لتعزي ــاون الثنائ ــد مــن التع مزي

ــة. ــب التفرق ــدول اإلســالمية وتجن ال
وفــي اتصــال هاتفــي تلقــاه مــن رئيــس النــواب 
ــاف  ــارون«، اشــار قاليب ــزان ه ــر عزي ــزي« ازه المالي
الــى بــدء الــدورة الجديــدة لبرلمانــي البلديــن هــذا 
العــام ، وقــال: نأمــل أن يعمــل برلمــان البلديــن فــي 
الفتــرة الجديــدة القادمــة علــى تســهيل وتســريع 
التعــاون الشــامل بيــن البلديــن، خاصــة فــي مجــال 

التعــاون االقتصــادي.
اإلســالمي  الشــورى  مجلــس  رئيــس  ووصــف 
تطويــر التعــاون بيــن طهــران وكوااللمبــور بأنــه يحظــى 
مــن تطويــر  المزيــد  نــرى  أن  نأمــل  وقــال:  باالهميــة 
لجنــة  تشــكيل  خــالل  مــن  البلديــن  بيــن  العالقــات 
مشــتركة بيــن إيــران وماليزيــا فــي أســرع وقــت ممكــن.

الحظــر  قاليبــاف  وادان 
ضــد  الالانســاني  االميركــي 
ــي ظــل الوضــع  ــال: ف ــران، وق اي
فيــه  تواجــه  الــذي  الحالــي 
تفشــي  أزمــة  الــدول  جميــع 
النظــام  فــرض  كورونــا، 
حظــر  اجــراءات  األميركــي 
ظالمــة قاســية وغيــر قانونيــة 
علــى الشــعب االيرانــي، ونتوقع 
عــدم امتثــال الــدول الصديقــة 

الحظــر. لهــذا  واإلســالمية 
البلــدان  بيــن  االتحــاد  تعزيــز  الــى ضــرورة  وأشــار 
ــن  ــا بلدي ــا باعتبارهم ــران وماليزي ــال: إن اي اإلســالمية، وق
مهميــن فــي العالــم اإلســالمي، يتعيــن عليهمــا أن يتعاونــا 
بشــكل أكبــر لتعزيــز االتحــاد بيــن البلــدان اإلســالمية 

وتجنــب التفرقــة.

على الصفحة الثالثة

متحدث الخارجية: رفع القيود التسليحية 
انتصار كبير للمقاومة وشعبنا

*نأمل باحالل السالم واألمن الدائمين في افغانستان 

وان يعيش شعبها في هدوء

*من المهم أن يحقق شعب افغانستان سالما حقيقيا 

بعد سنوات من الحرب والصراع

*عبد اهلل عبد اهلل يعرب عن تقديره لمواقف طهران ودعمها للجهود 

المبذولة الحالل السالم واالمن في افغانستان

*ايران ضمن القوى المعروفة عالميًا في المجال الجوي والسفن الحربية 
والزوارق السريعة والرادارات والالسلكيات

*المعدات العسكرية االيرانية تحظى بجودة عالية وان صادراتنا 
لالسلحة ستكون اكثر من مشترياتنا 

*ذهابنا للعراق وسوريا كان من منطلق شعورنا بان امن 
المنطقة يتعرض للخطر

*مستعدون لتوقيع معاهدات عسكرية وأمنية مع دول الخليج 
الفارسي بشأن االستقرار في المنطقة

*التطبيع اإلماراتي والبحريني مع الكيان الصهيوني يشكل تهديدا 
مباشرا ألمن منطقة الخليج الفارسي

*أي تهديد من الكيان الصهيوني ينطلق من منطقة الخليج 
الفارسي سيواجه برد واضح ومباشر
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