
الذي يصل مداه الى 500 كيلومتر..

التصنيع العسكري لحرس الثورة االسالمية يعرض 
منصة إلطالق صاروخين من نوع "رعد500"

طهــران – كيهــان العربــي:- عرضــت القــوة الجوفضائيــة لحــرس الثــورة 
االســامية، منصــة إلطــاق صاروخيــن مــن نــوع طرعــد 500"، وذلــك فــي 

ــاع المقــدس بطهــران. معــرض اســبوع الدف
وتــم الكشــف عــن صــاروخ رعــد-500 الــذي يعمــل بالوقــود الصلــب، خــال 
شــهر شــباط/فبراير الماضــي مــن قبــل القــوة الجوفضائيــة لحــرس الثــورة 

االســامية،

KAYHAN-AL-ARABI

    40000ريال8صفحات

على الصفحتين2و3

على الصفحة8

على الصفحة الثانية

البقية على الصفحة7

البقية على الصفحة7 البقية على الصفحة7

شؤون دولية
البقية على الصفحة7

الى جانب رفضهم تطبيع األنظمة الذليلة مع العدو الصهيوني..

صنعاء والحديدة ومناطق اخرى تشهد وقفات شعبية تنديداً بجرائم العدوان السعودي االميركي
منددًأ بنشر الرسوم المسيئة للنبي األكرم في الصحيفة الفرنسية..

رئيس وزراء باكستان: اليزال المسلمون مستهدفين 
مع اإلفالت من العقاب

بري: ال أحد متمسك بالمبادرة 
الفرنسية بقدر تمسكنا بها

بيــروت - وكاالت انبــاء:- اكــد المكتــب اإلعامــي 
لرئيــس مجلــس النــواب نبيــه بــري أن “ال أحــد متمســك 
بالمبــادرة الفرنســية بقــدر تمســكنا بهــا، ولكــن هنــاك 

ــا فــي مــا يخالــف كل األصــول المتبعــة". مــن أغرقه
وقــال المكتــب فــي بيــان لــه أمــس الســبت 
وجوهرهــا  روحهــا  الفرنســية  “المبــادرة  إن 
ــا  ــي عليه ــة الت ــي اآلل ــة ه ــات، والحكوم اإلصاح
أن تنفــذ هــذه اإلصاحــات بعــد إقرارهــا”، مضيفــا 
اإلصاحــات  هــذه  مــع  الكتــل  كل  أن  “أعتقــد 
ــرار مــا  ــر المتحفزيــن إلق والمجلــس النيابــي أكث
يجــب، ونحــن علــى موقفنــا بالتمســك بالمبــادرة 

الفرنســية وفقــا لمضمونهــا”.

اميركا.. تجدد االحتجاجات ضد العنصرية 
في والية كنتاكي االميركية

الشــرطة  اعتقلــت  انبــاء:-  وكاالت   – واشــنطن 
األميركيــة 14 شــخصا فــي واليــة كنتاكــي بعــد تجــدد 
االحتجاجــات المنــددة بالعنصريــة وبحكــم مخفــف صــدر 
بحــق الشــرطي الــذي قتــل الشــابة المتحــدرة مــن أصــول 
إفريقيــة بريونــا تايلــر داخــل شــقتها فــي مــارس الماضــي.

أن  بــرس"  "اسوشــيتيد  وكالــة  وذكــرت 
المحتجيــن المناهضيــن للعنصريــة خرجــوا مجــددا 

الماضيــة الليلــة 

مشيرًا الى تلقي بالده التكنولوجيا واألسلحة واالستراتيجية منها..

الرئيس الفنزويلي يؤكد استمرار التعاون 
الدفاعي بين كاراكاس وطهران

مؤكدًا أن البيت االبيض منطَلق كل الجرائم ضد الشعب االيراني..

الرئيس روحاني: االدارة األميركية الحالية األكثر وحشية في تاريخ هذا البلد وستركع أمام شعبنا

شمخاني: مقاومة شعبنا النشطة ستحبط 
الحصار االقتصادي

طهــران - كيهــان العربــي:- اكــد أميــن المجلــس األعلــى لألمــن القومــي االدميــرال علــي شــمخاني ان 
الحصــار االقتصــادي مــن قبــل العــدو ســيكون عديــم الجــدوى مــن خــال المقاومــة النشــطة.

ــر، اشــار شــمخاني الــى  وفــي تغريــدة نشــرها أمــس الســبت علــى صفحتــه الشــخصية فــي تويت
الذكــرى الســنوية لفــك الحصــار علــى مدينــة آبــادان )جنــوب غــرب البــاد( خــال الحــرب التــي شــنها نظــام 
صــدام علــى ايــران، وقــال: ان فــك الحصــار عــن آبــادان بأمــر مــن اإلمــام الخمينــي )رض( فــي 26 أكتوبــر/

تشــرين االول 1981 قــد واجــه العــدو البعثــي المتوهــم بمعجــزة ثقافــة المقاومــة.
واضــاف: ان الحصــار االقتصــادي اليــوم مــن قبــل عــدو يعتقــد انــه اقــوى ألــف مــرة مــن قوتنــا، ســيكون 

عديــم الجــدوى مــن خــال المقاومــة النشــطة.

داعين الى محاكمة المسيئين الى القران الكريم والرسول االعظم في المحاكم الدولية..

علماء مسلمون ومسيحيون يطالبون بسن قانون دولي يعاقب المسيئين لالنبياء والكتب السماوية
نابعة من اإلجالل

اللبنانيون ينفجرون بوجه ديفيد هيل 
بعد مفاجأة الـ10 مليارات دوالر!

رئيس بلدية نيويورك يقاطع 
قمة في السعودية

رغم المخاطر: المعارضة السعودية 
بصدد التوسع

كاتب أميركي: النظام السعودي المسؤول االكبر 
عن أغلب الوفيات والدمار باليمن

النجباء: المقاومة أثمرت جهودها لتحرير العراق واستعادة 
سيادته المنهوبة من قبل العجرفة االميركية

حماس: الحوار مع فتح ليس بديال 
عن الحوار الوطني الشامل

سوريا .. االحتجاجات ضد التواجد االميركي تتواصل وواشنطن 
ترسل تعزيزات إلى قواعدها العسكرية 

المصريون يواصلون تظاهراتهم لإلطاحة 
بحكم السيسي
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طهــران - كيهــان العربــي:- اعتبــر رئيــس الجمهورية 
فــي  والرجعيــة  الصهيونيــة  روحانــي،  الدكتــور حســن 
الســبب  بانهــم  اميــركا  فــي  والمتطرفيــن  المنطقــة 
االســاس فــي مشــاكل ايــران، مؤكــدا بانــه ســيأتي اليــوم 

ــي. ــام الشــعب االيران ــركا ام ــه امي ــع في ــذي ترك ال
اجتمــاع  خــال   ، روحانــي  الرئيــس  واشــار 
ــس  ــاد أم ــا بالب ــة لمكافحــة كورون ــة الوطني اللجن
الســبت، الــى جرائــم اميــركا ومواقفهــا العدائيــة 
ــون  ــن االميركي ــد اعل ــا: لق ــي، قائ ــعب االيران للش
ــن  ــل ع ــا اليق ــران تخســر م ــوا اي ــم جعل ــرا انه اخي
150 مليــار دوالر خــال الســنوات الثــاث االخيــرة.

واضــاف: ان اميــركا ومــن خــال الحظــر الظالــم 
وغيــر القانونــي والمغايــر لحقــوق االنســان حالــت 
ــران،  ــى اي ــة ال ــواد الغذائي ــة والم دون وصــول االدوي
معتبــرا ان البيــت االبيــض لــم يشــهد فــي تاريخــه 

مثــل هــذه الحالــة مــن التوحــش.
وتابــع رئيــس الجمهوريــة بالقــول: هــذا الــذي يســمى 
وزيــر خارجيــة وهــو فــي الحقيقــة )وزيــر الجرائــم( فــي 

يعلــن  بومبيــو،  االميركــي  الخارجيــة  وزيــر  الــى  اشــارة 
مليــار  ســبعين  وصــول  منعــت  واشــنطن  ان  مفتخــرا 
دوالر الــى ايــران ، وفــي وقــت الحــق اعلــن وقــف حصــول 
ايــران علــى خمســة مليــارات مــن صنــدوق النقــد الدولــي؛ 
ــى  ــت عل ــت حصل ــو كان ــة ل ــة االيراني ــًا ان الحكوم موضح

ــاج. ــة والع ــى األدوي ــه عل ــغ النفقت ــذا المبل ه
واكــد، ان الشــعب االيرانــي ورغــم كل هــذه الظــروف 
للغطرســة  يخضــع  ولــم  والمقاومــة  بالثبــات  تحلــى 
لبعــض  تعــرض  حــال  أي  علــى  لكنــه  االميركيــة 

واالضــرار. المصاعــب 

*بن حبتور: قبل ثورة 21 سبتمبر كان الكثير من المسؤولين 
اليمنيين يبدؤون مهامهم اليومية في السفارات

*لدينا بعض المفاجآت في مسار التصنيع العسكري ستبهر 
العالم، بفضل حكمة القائد عبد الملك الحوثي

ــات  ــن مناطــق اليمــن وقف ــد م ــي – خــاص:- نظمــت العدي ــان العرب كيه
شــعبية حاشــدة رافضــًا الســتمرار العــدوان الســعودي االماراتــي االميركــي 

ــوم. ــذي تجــاوز الـــ2000 ي ــم ال الصهيونــي وحصــاره الظال
العــدو  كيــان  مــع  للتطبيــع  رفضــًا  وقفــات  صنعــاء  العاصمــة  وشــهدت 

العــدوان. بوجــه  الصمــود  مــن  يــوم  ألفــي  ومــرور  الصهيونــي، 
وأشــار المشــاركون بالوقفــات، الــى أن هرولــة األنظمــة العميلــة للتطبيــع 

مــع كيــان العــدو الصهيونــي يعــد خيانــة لألمــة والقضيــة الفلســطينية.
واكــدوا االســتمرار فــي الصمــود ورفــد الجبهــات بقوافــل العطــاء والرجــال 
لتعزيــز االنتصــارات التــي يســطرها أبطــال الجيــش واللجــان الشــعبية ضــد 

قــوى العــدوان ومرتزقتــه.
واســتنكر أبنــاء أمانــة العاصمــة، غطرســة تحالــف العــدوان فــي اســتمرار 

احتجــاز ســفن المشــتقات النفطيــة.

وزراء  رئيــس  انتقــد  انبــاء:-  وكاالت   - آبــاد  اســام 
إيبــدو«  »شــارلي  صحيفــة  خــان،  عمــران  باكســتان 

للنبــي  المســيئة  الرســوم  نشــر  إلعــادة  الفرنســية 
األكــرم)ص( حيــث وصفهــا بإســاءة اســتخدام حريــة التعبيــر.
لجرائــم  المتنامــي  العــدد  خــان  وانتقــد 
الكراهيــة ضــد المســلمين فــي الغــرب، فــي خطابــه 
ــم  ــة لألم ــة العام ــنوي للجمعي ــاع الس ــى االجتم إل
ــى  ــا عل ــام افتراضي ــد هــذا الع ــذي يعق المتحــدة، وال

اإلنترنــت بســبب جائحــة فيــروس كورونــا.
األمــم  الباكســتاني  الــوزراء  رئيــس  وطالــب 
“اســتفزازات  لمنــع  إجــراءات  باتخــاذ  المتحــدة 
متعمــدة وتحريــض علــى الكراهيــة والعنــف وبــاء 

اإلســاموفوبيا.
وقــال خــان إنــه “ال يــزال المســلمون مســتهدفين 
ــدول:  ــن ال ــد م ــي العدي ــاب، ف ــن العق ــات م ــع اإلف م
حيــث يتــم تدميــر أضرحتنــا، وإهانــة نبينــا، وحــرق 

ــر”. ــة التعبي ــذا باســم حري ــم، وكل ه ــرآن الكري الق
وذكــر أن “األحــداث فــي أوروبــا، بمــا فــي ذلــك 
إعــادة نشــر رســوم معاديــة للديــن مــن جانــب 

شــارلي إيبــدو ، هــي أمثلــة حديثــة”.

الرئيــس  اكــد  العربــي:-  كيهــان   - طهــران 
اســتمرار  علــى  مــادورو«  »نيكــوالس  الفنزويلــي 
ــن خاصــة  ــران وروســيا والصي ــع اي ــاده م ــاون ب تع

الدفاعــي. المجــال  فــي 
واشــار الرئيــس »مــادورو« الــى أنــه علــى الرغــم 
مــن خطــط بــاده لتطويــر أنظمــة أســلحة محليــة، 
مــع  الدفاعــي  التعــاون  كــراكاس ســتواصل  فــإن 

ايــران وروســيا والصيــن.
الســنوية  بالذكــرى  االحتفــال  خــال  وشــدد 
الخامســة عشــرة للقيــادة اإلســتراتيجية الفنزويليــة، 
ــة  ــاء أســلحة محلي ــت تســعى لبن أن كاراكاس كان
وأنــه ســيتم إنشــاء مجلــس عســكري وعلمــي 

خــاص لتحقيــق هــذا الهــدف.
ــة  ــاء أنظم ــه لبن ــا نحتاج ــا كل م ــاف: لدين واض
الوقــت  أســلحة محليــة، وســنواصل فــي نفــس 
العمــل مــع روســيا والصيــن وإيــران، سنســتمر فــي 
ــق  ــا يتعل ــدان فيم ــذه البل ــن ه ــاعدة م ــي المس تلق
وفــي  واالســتراتيجية،  واألســلحة  بالتكنولوجيــا 

نتحــرك  الوقــت  نفــس 
االســتقال. نحــو 

وتتمتــع فنزويــا بعاقــات 
وثيقــة مــع كل مــن الجمهوريــة 
االســامية فــي ايــران وروســيا 
مختلــف  فــي  والصيــن 
المجــاالت وخاصــة الدفاعيــة، 
المتحــدة  الواليــات  وفرضــت 
مؤخــرا مزيــدا مــن العقوبــات 
علــى مــادورو بســبب تعاونــه 

ــران. ــع اي م
الخارجيــة  وزيــر  صــرح  جانبــه  مــن 
ــة  ــام قليل الفنزويلــي »خورخــي أريســا« قبــل أي
أن عقوبــات واشــنطن ال يمكــن أن تمنــع تقــدم 
العاقــات االقتصاديــة والتجاريــة بيــن كاراكاس 

وطهــران.

على الصفحة الثالثة

فتاح: شبابنا افشلوا الحظر المفروض 
على صناعة الفوالذ في البالد

البقية على الصفحة7

ــر  ــي المؤتم ــب المشــاركون ف ــي:- طال ــان العرب ــران - كيه طه
الدولــي »الذنــب الكبيــر الــذي اليغتفــر« الــذي اقيــم عبــر االنترنــت 
ــم  ــران الكري ــى الق ــة المســيئين ال ــي محاكم ــم الختام ــي بيانه وف

ــة. ــي المحاكــم الدولي والرســول االعظــم )ص( ف
وجــاء فــي البيــان الختامــي: علــى الــدول العربيــة واالســامية 
مقاطعــة الســلع والبضائــع المنتجــة فــي الــدول التــي تســمح باالســاءة 
للرســول االكــرم )ص( واالســام الجبارهــا علــى مواجهــة المســيئين .
وجــاء فيهــا: اننــا نعتقــد ان المســيئين لاســام اليمثلــون 
الشــعوب الغربيــة بــل هــم مجموعــة صهيونيــة متشــددة محاربــة 
لاســام والتــي تلقــى الدعــم مــن الصهيونيــة العالميــة بقيــادة 

*االساءَة للرسول االعظم إساءة ممنهجة من قبل اجهزة سياسية وثقافية غربية، 
بمؤازرة أم الخبائث االدارة البريطانية، والصهيونية العالمية

*المسيئون لالسالم ال يمثلون المجتمع الغربي, بل حفنة متطرفين نازيين 
متصهينين مدعومين من الصهيونية العالمية التي يقودها »ترامب«

الرئيــس االميركــي ترامــب الــذي لطالمــا تفــوه باقــوال مخجلــة 
ومســيئة ومخالفــة لاســام والمســلمين .

واعتبــر المشــاركون فــي المؤتمــر الدولــي »الذنــب الكبيــر الــذي اليغتفــر« 
ــور مســيئ  ــدو الفرنســية بنشــر كاريكات ــة شــارلي اب ــه صحيف ــا قامــت ب ان م
بأنــه ذنــب اليغتفــر وهــو مقدمــة اليجــاد الفتنــة و الحقــد بيــن االمــم البشــرية.

ــدو الفرنســية وفــي اجــراء مســيئ  وكانــت صحيفــة شــارلي اب
ــرم ) ص( . ــور يســيئ للرســول االك ــح قامــت بنشــر كاريكات ووق

ــاء المســلمين والمســيحيين بســن  ــار العلم ــن كب ــدد م ــب ع وطال
قانــون دولــي يعاقــب المســئين لانبيــاء والكتــب الســماوية ومقاضاتهــم 

البقية على الصفحة7امــام المحاكــم الدوليــة.

*الصهيونية والرجعية االقليمية والمتطرفون في اميركا السبب 

االساس في مشاكل الشعب االيراني

*االميركيون اعلنوا انهم جعلوا ايران تخسر ما اليقل عن 150 

مليار دوالر خالل السنوات الثالث االخيرة

*الشعب االيراني ورغم كل هذه الظروف تحلى بالثبات والمقاومة 

ولم يخضع للغطرسة االميركية
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