
مشددًا ان جبهة العدل والحق ستحقق النصر الكبير..

قائد الثورة االسالمية: تضحيات الشهداء ترسخت 
في أذهان الشعب االيراني ولن يمحوها الزمن

ــة  ــورة االســامية آي ــد الث ــد ســماحة قائ ــي:- اك ــان العرب ــران - كيه طه
اهلل العظمــى الســيد علــي الخامنئــي، ان تضحيــات الشــهداء ترســخت فــي 

اذهــان الشــعب االيرانــي ولــن يمحوهــا الزمــن.
واضــاف ســماحة قائــد الثــورة االســامية فــي بيانــه بمناســبة اســبوع الدفــاع المقــدس 
واحيــاء ذكــرى الشــهداء والمضحيــن، ان ذكــرى الشــهداء خالــدة فــي أذهــان الشــعب 

ــا لوحــة مشــرقة. ــا الزمــن النه ــن يطويه ــي ول االيران
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وقفة احتجاجية في الضالع رفضا للتطبيع مع العدو الصهيوني..

اليمن.. استهداف صاروخي يحصد أكثر من 80 مرتزقاً بين قتيل وجريح في علب
*الخارجية اليمنية: واشنطن تتجاهل أن تحالف العدوان السعودي اإلماراتي االميركي هو من أغلق مطار صنعاء الدولي

مشيرة الى أن مرحلة تزوير التاريخ بدأت بالتحريض ضد الفلسطينيين..

المعارضة البحرينية: "اتفاق التطبيع" تعٍد صارخ على االرادة 
الشعبية ومصيره "الفشل والسقوط"

اميركا.. مشرعون جمهوريون 
يعارضون موقف ترامب 

واشــنطن - رويتــرز:- انضــم زعيــم الجمهوريين 
بمجلــس الشــيوخ األميركــي ميتــش مكونيــل إلــى 
ــاع عــن النظــام  ــن للدف ــن آخري مشــرعين جمهوريي
الدســتوري، بعــد رفــض الرئيــس دونالــد ترامــب 
التعهــد بنقــل الســلطة ســلميا إذا خســر االنتخابــات.

وكتــب مكونيــل عبــر "تويتــر" اليــوم 
الخميــس: "ســيتم تنصيــب الفائــز فــي 
 20 فــي  نوفمبــر  مــن  الثالــث  انتخابــات 
منظــم  انتقــال  هنــاك  ســيكون  ينايــر. 
ــنوات  ــع س ــال كل أرب ــا كان الح ــا كم تمام

منــذ عــام 1792".

اختبار ناجح ألول محرك قطار ثنائي 
االحتراق ايراني الصنع

طهــران - كيهــان العربــي:- اعلنــت شــركة "دســا" 
ثنائــي  قطــار  لمحــرك  اختبــار  اول  عــن  االيرانيــة 
ــة  ــراق تــم تصنيعــه فــي معمــل الشــركة بمدين االحت

امــل التابعــة لمحافظــة مازنــدران )شــمال البــاد(.
للشــركة مصطفــى  التنفيــذي  المديــر  وقــال 
نيــازي، ان قــدرة هــذا المحــرك الوطنــي تعــادل الــف 
حصــان بخــار و 850 كيلــوواط طاقــة  وان تصميمــه 

وتصنيعــة

في مجاالت السياحة والرياضة والصناعات اليدوية..

رئيس الجمهورية يدشن مشاريع 
بنيوية ووطنية

مؤكدًا أن طهران ملتزمة بعملية أستانة واستطاعت الحد من الصراع في سوريا..

ظريف: الرئيسان روحاني وبوتين يقودان ويتابعان العالقات الثنائية مباشرة وبجدية

مشيرة الى قلب الحقائق من قبل سلمان..

الخارجية: هزائم السعودية الميدانية والسياسية 
في اليمن دفعتها للهذيان

طهران-كيهــان العربيس:-اعتبــر المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة ســعيد خطيــب زادة، ان الهزائــم 
ــان. ــا للهذي ــي اليمــن دفعته ــة والسياســية للســعودية ف الميداني

وقــال خطيــب زادة ردا علــى اتهامــات الملــك الســعودي فــي كلمتــه خــال اجتمــاع الجمعيــة العامــة لامــم 
ــة والداعــم االســاس  ــة التكفيري ــكار الجماعــات االرهابي ــا القاعــدة والمصــدر الف المتحــدة: ان الســعودية بصفته
ــام  ــة سياســة اته ــوام طويل ــذ اع ــا من ــي جــدول اعماله ــت ف ــد جعل ــة، ق ــي المنطق ــاب ف ــا ولوجســتيا لاره مالي

ــا. ــا وعــدم تحمــل مســؤولية جرائمه ــق للتهــرب منه ــب الحقائ ــن وقل االخري

االدميرال تنكسيري: المنطقة ملك لنا ونحن نراقبها على مراحل عدة للوصول الى نقطة ثابتة..

اللواء سالمي: نهدف لالستشراف التام على مضيق هرمز والخليج الفارسي وبحر عمان

العالم كله يعرف شروركم 
يا آل سعود

الداعية السوداني: المهرولون 
للتطبيع لن ينالوا خيراً

تناغم امريكي سعودي يعرقل سرعة 
تشكيل حكومة لبنانية

صحيفة بريطانية: السعودية تحث حلفاءها 
على التطبيع مع »إسرائيل«

ابنة شقيق ترامب تقاضيه وأخويه 
لسرقة أموالها

العصائب: استهتار االقليم فسح المجال لالحتالل التركي 
والمقاومة مستعدة لردعه اذا عجزت الحكومة

الفصائل الفلسطينية: قرار »حماس« و»فتح« هو الحل 
االنجع لمواجهة عدوان العدو الصهيوني

دمشق .. وقفة شعبية احتجاجية رفضاً لالحتاللين 
التركي واألميركي في القامشلي

بوتين يقترح على اميركا تبادل ضمانات بعدم 
التدخل في الشؤون الداخلية
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*الفروف: ال آفاق لمساعي واشنطن، وموسكو وطهران ترفضان رفضا 
قاطعا محاوالتها لفرض حظر على توريد السالح اليران

*وزير الخارجية: السعودية لم تقدم في أي وقت أي عرض للسالم رفضناه، 
و«مبادرة هرمز للسالم« لم تلق أي ترحيب من الرياض

ــر الخارجيــة  طهــران - كيهــان العربــي:- قــال وزي
الدكتــور محمــد جــواد ظريــف، ان طهــران ملتزمــة 
بعمليــة أســتانة ونأمــل ان تلعــب روســيا دورا ايجابيــا 
عندمــا تتولــى روســيا رئاســة مجلــس األمــن فــي 
اكتوبــر فــي الحفــاظ علــى مصداقيــة مجلــس األمــن 

ــة. ــر القانوني ــة غي ــراءات األمريكي ــة اإلج ومواجه
وشــكر الوزيــر ظريــف الفــروف والحكومــة الروســية 
ــده  ــي عق ــر صحف ــا خــال مؤتم ــى حســن ضيافتهم عل
ــا  ــام مباحثاتهم ــي خت ــي موســكو ف ــره الروســي ف ونظي
الثنائيــة، وقــال: أجرينــا مناقشــة جيــدة للغايــة حــول 
البلديــن عاقاتنــا  رئيســا  ويقــود  الثنائيــة.  العاقــات 
الثنائيــة بشــكل مباشــر، ويتابــع الرئيســان العاقــات 
جميــع  فــي  للغايــة  جيــد  تعــاون  ولدينــا  بجديــة، 
ــال  ــض خ ــا البع ــاعد بعضن ــل أن نس ــاالت ، ونأم المج
ــض.  ــا البع ــارب بعضن ــن تج ــتفيد م ــا ونس ــرة كورون فت

الكورونــا  لقــاح  اســتخدام 
والتقــدم لمحاربــة المــرض.
وزيــر  وصــرح 
جــرى  انــه  الخارجيــة  
تعــاون  بشــان  التباحــث 
البلديــن فــي مجــال النقــل 
ــردد الطــاب  والشــحن وت
الــى جانــب  الجامعييــن. 
مجــال  فــي  التباحــث 
الطاقــة والتجــارة والتعــاون 
المصرفــي بيــن البلديــن 
ــة  ــة اإليراني ــة االقتصادي ــل للجن ــاع المقب ــد االجتم وعق

ممكــن. وقــت  أقــرب  فــي  المشــتركة  الروســية 

وردا علــى ســؤال حــول عمليــة أســتانة قــال ان 
مــن  الحــد  اآلن  حتــى  اســتطاعت  أســتانة  صيغــة 
مــن  العديــد  بحــث  ويجــري  ســوريا  فــي  الصــراع 
القضايــا فــي هــذه الصيغــة، مثــل تبــادل األســرى وقضايــا 
أخــرى داخــل هــذه الصيغــة. علــى الــدول الثــاث ايــران 
مــع  الســورية  القضيــة  تناقــش  أن  وروســيا  وتركيــا 

بعضهــا البعــض ومــع الحكومــة والمعارضــة.
وذكــر ظريــف ان مســار أســتانة ليــس بديــا عــن 
اللجنــة الدســتورية، وتشــكيل هــذه اللجنــة ليــس بديا 
عــن مســار أســتانة، واننــا ســنواصل عمليــة اســتانة، 
الــدول  ســتبذل  الدســتورية،  باللجنــة  يتعلــق  وفيمــا 
الثــاث علــى هامــش هــذه اللجنــة قصــارى جهدهــا 

لتحقيــق نتيجــة.

كيهــان العربــي - خــاص:- قتــل وأصيــب أكثــر مــن 80 مــن العناصــر 
اســتهدف  بهجــوم صاروخــي  اليمــن  فــي  للســعودية  المواليــة  المرتزقــة 

معســكرا لهــم فــي منطقــة علــب.
الهجــوم جــاء خــال تجمهــر  وقــال مصــدر عســكري لصحيفتنــا، إن 
المقاتليــن المرتزقــة احتجاجــا علــى ضبــاط ســعوديين بشــأن الرواتــب.

وال يعــرف مــا إذا كان القصــف الصاروخــي مــن قبــل قــوات صنعــاء، أم تــم 
تنفيــذه مــن قبــل الســعودية انتقامــا مــن الجنــود.

مــن جهــة اخــرى نظمــت وقفــة احتجاجيــة فــي محافظــة الضالــع، رفضــًا 
للتطبيــع مــع العــدو الصهيونــي ونصــرة للقضيــة الفلســطينية.

وأحــرق المحتجــون العلــم الصهيونــي وســط هتافــات وشــعارات منــددة 
بالتطبيــع االماراتــي البحرينــي مــع الكيــان الصهيونــي، مؤكديــن مناصرتهــم 

للشــعب الفلســطيني باعتبــار القــدس قضيــة مركزيــة لــكل األمــة.
واســتنكر المشــاركون الهرولــة العربيــة نحــو العــدو الصهيونــي، موضحيــن أن التطبيــع فضــح 

االنظمــة العربيــة وكشــف الحقائــق أمــام الــرأي العــام.

كيهــان العربــي - خــاص:- اكــدت المعارضــة 
البحرينيــة، أنَّ قــرار التطبيــع الــذي وقعتــه الحكومــة 

البحرينيــة، ال يمثــل البحرينييــن، ويواجــه رفضــًا 
شــعبينًا كبيــراً، كونــه يتجــاوز الحقــوق والثوابــت 

الفلســطينية والعربيــة واإلســامية.
ــذ رأي  ــر أو تأخ ــم تستش ــة ل ــددت، أنَّ الحكوم وش
الشــعب البحرينــي ولــم تعــرض االتفــاق علــى مجلــس 
الحكومــة  تأخــذ  أو  »لــم تستشــير  النــواب، مضيفــة: 
رأي الشــعب فيــه، حتــى الحكومــة لــم تحتــرم الســلطة 
التشــريعية وتعــرض االمــر عليهــا، لمــاذا تخــاف الحكومة 
مــن أخــد رأي الشــعب بــاي طريقــة؟!، النهــا تعلــم رفــض 

الشــعب بــكل مكوناتــه التطبيــع«.
عبــاس:  فاضــل  البحرينــي  القيــادي  وقــال 
»فلســطين ســوف تعــود وعندهــا ســوف ينقلــب 
المنقلبــون ... فلســطين التاريخيــة ســوف تعــود 
والمســلمين  والعــرب  والمقاومــة  شــعبها  بقــوة 

التطبيــع«. يســقط  وســوف  معكــم 
وأشــار الــى أنَّ التشــريع يحتــم علــى الحكومــة 
ــا  ــق عليه ــواب للتصدي ــى الن ــات عل عــرض االتفاقي

وفــق الدســتور،

طهــران – كيهــان العربــي:- رعــى رئيــس الجمهوريــة 
الدكتــور حســن روحانــي مراســم افتتــاح مشــاريع بنيويــة 
الثقافيــة  القطاعــات  مختلــف  فــي  البــاد  فــي  وطنيــة 

والســياحية والصناعــات اليدويــة والرياضــة وذلــك عبــر 
ــس. ــو كنفران ــة الفيدي تقني

المشــاريع  الفتتــاح   25 الـــ  االســبوع  مراســم  وبــدأت 
»التدبيــر  شــعار  تحــت  البــاد  فــي  والوطنيــة  البنيويــة 
واالمــل لتحقيــق قفــزة فــي االنتــاج« صبــاح الخميــس برعايــة 
ــن المشــاريع  ــم تدشــين عــدد م ــد ت ــي حيث الرئيــس روحان
ــوب  ــارس )جن ــران ومحافظــة ف ــي العاصمــة طه الســياحية ف
ــل )شــمال غــرب  وســط البــاد( وأذربايجــان الشــرقية واردبي
البــاد( ومازنــدران )شــمال البــاد( وكرمــان )جنــوب شــرق 
جيــان  محافظــة  فــي  مشــروعا   26 جانــب  الــى  البــاد( 

)شــمال( وخمســة مشــاريع فــي محافظــة يــزد )وســط(.
وتــم كذلــك تدشــين 12 فندقــا و17 مجمعــا ســكنيا 
للترفيــه  مشــاريع  خمســة  و  مطعمــا   23 و  ســياحيا  و 
والســياحة باســتثمارات تبلــغ قيمتهــا الــف و 68 مليــار 
الســعر  حســب  تومــان   4200 يعــادل  )الــدوالر  تومــان 

خلــق  المشــاريع  هــذه  وتهــدف  المدعــوم(.  الحكومــي 
لـــ 1764 شــخصا. فــرص عمــل 

كمــا يتــم تدشــين 108 مشــاريع رياضيــة بمــا فيهــا اربعــة 

ماعــب فــي مدينــة ســبزوار و نيشــابور فــي خراســان الرضويــة 
)شــمال شــرق( ومايــر وســنندج )غــرب البــاد( .

على الصفحة الثانية

طهران: للسعودية ماض حالك وطويل في دعم االرهاب 
ونشرالتطرف واثارة النزاعات

ــوة  ــع للق ــر« التاب ــد راهب ــر الشــهيد ســيد مجي ــاح »مق ــم افتت ــان العربــي:- ت طهــران – كيه
البحريــة لحــرس الثــورة االســامية، فــي مدينــة ســيريك شــرقي مضيــق هرمــز )جنوبــي البــاد(.

ــع  ــر يق ــر الشــهيد راهب ــاح: ان مق ــي مراســم االفتت ــواء ســامي ف ــال الل وق
فــي واحــدة مــن اكثــر المناطــق ســتراتيجية، مــن حيــث الدفــاع والهجــوم، فــي 

ــج الفارســي ومضيــق هرمــز. الخلي
ولفــت ، الــى ان تدشــين هــذا المقــر البحــري يســهم فــي تعزيــز ورفــع مســتوى العمليــات 

لقواتنــا البحريــة فــي مجــاالت الدفــاع والهجــوم والرصــد بمنطقــة الخليــج الفارســي. 
واكــد اللــواء ســامي: ان الهــدف مــن انشــاء مقــر الشــهيد راهبــر البحــري، يكمــن فــي 
االستشــراف التــام علــى دخــول وخــروج القطــع البحريــة القادمــة مــن خــارج المنطقــة فــي 

مضيــق هرمــز والخليــج الفارســي وبحــر عمــان.

*االدميرال خانزادي: نراقب أسطول البحرية األميريكية اإلرهابي منذ بداية تحركه من قواعده 
البحرية، ومنذ اللحظة التي يفصلون فيها حبالهم عن الرصيف

*االميركان يتواجدون على بعد 600-700 كيلومتر من حدودنا البحرية ويتخيلون 
أنهم بعيدون عن متناول أيدينا، لكنهم تحت رصدنا لحظة بلحظة
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