
مشيرًا الى أنها حتى لو لم تتعرض الي حرب..

النابلسي: "اسرائيل" ستهزم في المستقبل 
بسبب التصدعات في مجتمعها

بيــروت - وكاالت انبــاء:- رأى الشــيخ النابلســي أن الكيــان الصهيونــي سينكســر وســيهزم 
فــي المســتقبل بســبب التصدعــات التــى يتعــرض لهــا، حتــى لــو لــم يتعــرض الي حــرب.

وتحــدث الشــيخ النابلســي مديــر معهــد االمــام الصــادق )ع( للدراســات االســامية فــي 
نــدوة فكريــة - سياســية تحــت عنــوان: )هــل تعيــد صفقــة القــرن الرؤيــة المســيحية واإلســامية 
لمخاطــر االحتــال الصهيونــي(: عــن "االســباب التاريخيــة واالحــداث التــي اوصلتنــا الــى هــذا الحــد 

ومســارات التحــول فــي الصــراع العربــي - الصهيونــي".

KAYHAN-AL-ARABI
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مؤكدًا أن إتفاق عمان لتبادل األسرى يعد أكبر صفقة لتبادل األسرى..

انصار الله: نعرف مصير الطيارين السعوديين وسنعلن عنهما في الوقت المناسب
مستهزًأ من ولي عهدها..

ساندرز مرشح الرئاسة االميركية: حكام السعودية 
"بلطجية سفاحون"

وزير صهيوني: ايران تغير 
خططها في سوريا

القــدس المحتلــة - وكاالت انبــاء:- أعلــن 
وزيــر الحــرب الصهيونــي "نفتالــي بينيــت"، 
أن ايــران تغيــر خططهــا فــي ســوريا، وأن تــل 
أبيــب ســتنتقل مــن الرؤيــة الدفاعيــة الــى 

ــة. ــة الهجومي الرؤي
ونقلــت قنــاة "الحــرة" األميركيــة عبــر حســابها 
ــه  ــي قول ــرب الصهيون ــر الح ــن وزي ــر، ع ــي تويت ف
"ناحــظ عامــات تغيــر خطــط ايــران فــي ســوريا 
وترهــل القبضــة االيرانيــة –وفــق زعمــه، وســننتقل 
الهجومــي"،  الوضــع  إلــى  الدفاعــي  الوضــع  مــن 

ــه. حســب قول

79 مليار دوالر حجم التجارة 
الخارجية االيرانية

طهــران - كيهــان العربــي:- قــال وزيــر االقتصــاد 
التجــارة  حجــم  ان  بســند،  دج  فرهــاد  والماليــة 
خــال  دوالر  مليــار   79 بلــغ  االيرانيــة  الخارجيــة 

ــرة. االشــهر الـــ 11 االخي
واوضــح الوزيــر دج بســند أمــس الثاثــاء فــي 
تصريــح صحفــي، ان حجــم الصــادرات خــال هــذه 
الفتــرة بلــغ 39 مليــار دوالر فيمــا بلــغ حجــم االســتيراد 

40 مليــار دوالر .

مشددًا أنه قمنا بوضع قوانين جيدة لمكافحة غسيل األموال..

وزير الخارجية: على االدارة االميركية ان تدرك ان سياسة 
الضغوط القصوى تجاه ايران محكومة بالفشل

كاشفًا أن أميركا بعثت برسائل عديدة تطلب فيها الحوار مع ايران..

الرئيس روحاني: القائد سليماني رمز مكافحة اإلرهاب واستقرار منطقتنا وأمننا القومي
* أمن الشرق األوسط والدول المجاورة ومحاربة اإلرهاب مهمان جدا بالنسبة للشعب االيراني

غداً.. وزير خارجية هولندا في طهران

فيما بدأ العد العكسي إلنطالق انتخابات الدورة 11 لنواب الشعب..

الشعب االيراني سيرسم غدا بعرسه االنتخابي ملحمة كبرى تلجم االعداء
مراجع الدين يحثون على المشاركة الشعبية الواسعة في االنتخابات التشريعية التي ستقام يوم غد الجمعة

مجلس بمستوى هيبة الجمهورية 
االسالمية وشعبها

روسيا: عقد اجتماع طارئ لألمم المتحدة للنظر 
بتالعب واشنطن بتأشيرات الدبلوماسيين

شركة »أرامكو« السعودية تلجأ 
الى شراء النفط الكويتي

اإلعالم العبري: نحذّر الصهاينة مما ينتظرهم 
في المواجهة المقبلة مع حزب الله

واشنطن تعاقب وسائل اإلعالم الصينية 
وتعتبرها »مكاتب بعثات أجنبية«

كتائب حزب الله: القوات االميركية محاصرة 
في العراق و تحركاتها تحت المراقبة

النخالة محذرا نتنياهو: تهديدات قياداتكم 
لن ترعبنا ولن تجعلنا نقبل بما قررتموه

مطار حلب الدولي يستقبل أول رحلة جوية قادمة 
من دمشق بعد انقطاعه ألكثر من ثماني سنوات

الكرملين محذرا أنقرة: العدوان على إدلب 
»أسوأ سيناريو«
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ربيعي: أي قرار الجتماع "فاتف" ال يؤثر 
على االقتصاد اإليراني

* تواجد شعبنا األبي في الساحة أفشل مخططات اميركا 
والغرب تجاه الجمهورية االسالمية

* الحظر عمل إرهابي ضد شعبنا وهناك من يكن العداء 
اليران منذ السابق في االدارة االميركية

رئيــس  قــال  العربــي:-  كيهــان   - طهــران 
الجمهوريــة حســن روحانــي إن الواليــات المتحــدة 
أرســلت الــى طهــران رســائل عديــدة تطلــب فيهــا 
الحــوار، وأشــار الــى أن طهــران كســرت جــزءًا مــن 
إجــراءات العقوبــات األميركيــة فــي الفتــرة الماضيــة.

مــع  اجتمــاع  خــال  روحانــي  الرئيــس  وقــال 
الحكومــة أمــس األربعــاء، أنــه خــال زيارتــي لنيويــورك 
للمشــاركة فــي اجتماعــات الجمعيــة العامــة لألمــم 

المتحــدة أتانــي 5 أو 6 رســائل تطلــب التفــاوض.
واكــد  أن االتفــاق النــووي مــا زال حيّــًا رغــم 
كّل االجــراءات األميركيــة، كمــا لفــت الــى أن أميــركا 
فــي  »ترامــب«  علــى صاحيــات  قيــودًا  وضعــت 
الحــرب علــى ايــران ألن اغتيــال الشــهيد ســليماني 
كان خطــأ، وشــدّد علــى أن المشــاركة الحاشــدة 

ــات المتحــدة. ــات ســتغضب الوالي ــي االنتخاب ف
إثــر استشــهاد  إنــه  الــى  الجمهوريــة  واشــار رئيــس 

القائــد ســليماني، فــان الشــعب اإليراني، شــارك وبمســيرات 
العالــم  فاجــأت شــعوب  فــي مراســم تشــييعه،  مليونيــة 
ــن الشــرق  ــاب وأم ــة اإلره ــى أن محارب ــد عل ــة، وأك والمنطق

األوســط والــدول المجــاورة، مهــم جــدا للشــعب االيرانــي، 
مشــددا علــى أن القائــد ســليماني هــو رمــز مكافحــة اإلرهــاب 

ــي. ــا القوم ــا وأمنن ــن منطقتن واســتقرار وأم
الســاحة،  فــي  األبــي  شــعبنا  تواجــد  إن  وأضــاف 
تجــاه  الغربيــة  والــدول  اميــركا  مخططــات  أفشــل  قــد 
ــام، فــان  الجمهوريــة االســامية، مضيفــا أنــه فــي تلــك األي
حضــور الشــعبين العراقــي، واإليرانــي خاصــة فــي محافظــة 
ــم  ــران وق ــهد وطه ــدن مش ــاد( وم ــوب الب ــتان )جن خوزس
وكرمــان، فــي مراســم تشــييع القائــد ســليماني ونائــب 
ــو مهــدي المهنــدس ورفاقهمــا،  ــوات الحشــد الشــعبي اب ق
قــد أكــد علــى تاحــم الشــعب والتعبيــر عــن شــكره ووفائــه 

وامتناننــه للشــهداء.

* سعينا لتبادل كل األسرى والمعتقلين مقابل كل األسرى  والمعتقلين 
لدى العدوان لكن السعودية وحزب اإلصالح يماطالن

* تصعيد دول العدوان في الحديدة وانهيار الهدنة سيؤدي الستعادة 
سيطرة القوى الوطنية على الساحل بشكل كامل

طهــران - كيهــان العربــي:- اعلــن عضــو المجلــس السياســي فــي حركــة 
أنصــار اهلل اليمنيــة محمــد البخيتــي أنــه ســوف يتــم اإلعــان عــن مصيــر 
الطياريــن الســعوديين الذيــن تــم إســقاط طائرتهــم التورنيــدو فــي األراضــي 

اليمنيــة، وذلــك علــى لســان المتحــدث باســم القــوات اليمنيــة المشــتركة.
وفــي معــرض رد علــى ســؤال بشــأن مصيــر الطياريــن الســعوديين 
وعاقتهــم بصفقــة تبــادل األســرى أوضــح البخيتــي قائــًا: أنــا أعــرف مصيــر 
ــى لســان المتحــدث  ــك عل ــن ذل ــم اإلفصــاح ع ــن ســوف يت ــن، ولك الطياري

ــب. ــت المناس ــي الوق ــلحة ف ــوات المس ــم الق ــمي باس الرس
ولفــت إلــى أن: صفقــة تبــادل االســرى ليســت متعلقــة بقضيــة إســقاط 
الطــرف  علــى  بمباحثــات وضغــوط  متعلقــة  هــي  بــل  التورنيــدو،  طائــرة 

الســعودي خاصــة وأن لديهــم أســرى ســعوديين.
وأوضــح عضــو المجلــس السياســي فــي حركــة أنصــار اهلل، أن إتفــاق 
عمــان لتبــادل األســرى يعــد أكبــر صفقــة لتبــادل األســرى تتــم تحــت إشــراف 

األمــم المتحــدة، مبينــًا:

المرشــح  انبــاء:- وصــف  وكاالت   - واشــنطن 
االميركيــة  الرئاســية  لانتخابــات  الديمقراطــي 
بانهــم  الســعودية  حــكام  ســاندرز«،  »بيرنــي 

الذعــة  انتقــادات  ووجــه  ســفاحون«،  »بلطجيــة 
والريــاض. ابيــب  تــل  لحــكام 

وفــي مقابلــة اجرتهــا معــه قنــاة »ســي ســي ان« 
االميركيــة، انتقــد المرشــح الديمقراطــي »ســاندرز«، 
سياســات الســعودية، ووصــف ولي العهد الســعودي 
محمــد بــن ســلمان، بانــه »ديكتاتــور مليارديــر«، 
وحكومــة رئيــس وزراء الكيــان الصهيونــي، بنياميــن 

نتنياهــو، بأنهــا »عنصريــة«.
وقــال: لســنوات عديــدة كنــا ندعــم الســعودية، 
هــي  الوحيــدة  المشــكلة  االســتثنائية،  حليفتنــا 
ان االشــخاص الذيــن يحكمــون هــذا البلــد هــم 

ســفاحون«. »بلطجيــة 
ــن  ــداًل م ــت:  ب ــة فيرمون واضــاف ســيناتور والي
ــد  ــي العه ــع ول ــة م ــة وودي ــا حميم ــون عاقتن أن تك
علــى  ينبغــي  ســلمان،  بــن  محمــد  الســعودي 
واشــنطن أن تســعى جاهــدة إليجــاد حــل للخافــات 
ــن أجــل إحــال الســام  ــران م ــن الســعودية واي بي

ــرب آســيا. ــي غ ف

طهــران - كيهــان العربــي:- اكــد وزيــر الخارجيــة 
االدارة  علــى  ان  ظريــف،  جــواد  محمــد  الدكتــور 
االميركيــة ان تــدرك ان سياســة الضغــوط القصــوى 

ــران محكومــة بالفشــل. تجــاه اي
جــاء ذلــك فــي تصريــح ادلــى بــه ظريــف للصحفيين 
أمــس االربعــاء علــى هامــش اجتمــاع مجلــس الــوزراء، 
ــول لترامــب  ــو يق ــل بومبي ــال: ان شــخصا جاهــا مث وق
الوقــت  هــو  واليــوم  فشــلت،  اإليرانيــة  الحكومــة  إن 
المناســب إلخبــار األميــركان بــأن الضغــوط القصــوى 
ــوس  ــى الجل ــركا عل ــم امي ــب ان نرغ ــلت، ويج ــد فش ق
الــى طاولــة المفاوضــات مــع دول مجموعــة »5+1«، نحــن 
بحاجــة الــى الحــد االقصــى مــن مشــاركة الشــعب، 
مثلمــا حضــر الشــعب فــي اســتفتاء الشــهيد ســليماني 
)مراســم التشــييع الشــعبي(، فنحــن ايضــا بحاجــة الــى 

ــة(. ــات )البرلماني ــي االنتخاب ــر ف ــاركة الجماهي مش
وفــي معــرض رده علــى لقــاء الســيناتور االميركــي 
ــي  ــخ الدول ــى هامــش مؤتمــر ميوني »كريــس مورفــي« عل
الخارجيــة  الجــوالت  فــي  ظريــف:  الوزيــر  قــال  لامــن، 

اتلقــى طلبــات الجــراء لقــاءات 
وصحفييــن،  برلمانييــن  مــن 
أنــا ايضــا وبنــاء علــى الفرصــة 
المتاحــة وبنــاء علــى المصلحــة 
اطــر  فــي  معهــم  التقــي 
ــة  ــية العام ــات الدبلوماس العاق
ولتبييــن وجهــات نظــر ايــران .
واشــا الــى ان أعضــاء مجلــس 
الشــيوخ األميركــي يلتقــون معــي 
منــذ اكثــر مــن 20 عامــا منــذ ان كنــت 
االمــم  فــي  الدائــم  ايــران  ممثــل 
مــع  االخيــر  لقــاءه  وان  المتحــدة، 
الســيناتور »مورفــي« ليــس بشــيئ جديــد مصرحــا بالقــول: ان هــذه 
المســالة تكشــف بوضــوح مــدى هلــع وقلــق ترامــب وبومبيــو حيــال 
ان يحضــر ســيناتور اميركــي ويســمع الحقيقــة مــن وزيــر خارجيــة 

ــرة . ــران مباش اي

طهــران – كيهــان العربــي:- مــن المقــرر أن يتوجــه وزيــر 
الخارجيــة الهولندي«ســتيف بلــوك«  الــى العاصمــة طهــران 
ــر الخارجيــة الدكتــور ظريــف فــي  إلجــراء محادثــات مــع وزي
الفتــرة مــن 21 الــى 23 فبرايــر الجــاري، تتركــز حــول  العاقــات 

الثنائيــة والتطــورات اإلقليميــة والقضايــا الدوليــة.
مــع  الهولنــدي  الخارجيــة  وزيــر  وســيلتقي 
رئيــس الجمهوريــة الدكتــور روحانــي، الــى جانــب 
اجرائــه مفاوضــات مــع نظيــره الدكتــور ظريــف.

للشــؤون  الخارجيــة  وزيــر  مســاعد  وكان 
ــاي  ــد زار اله ــاس عراقجــي ق ــور عب السياســية الدكت

فــي نوفمبــر 2019 إلجــراء جولــة ثالثــة مــن المحادثــات 
السياســية بيــن هولنــدا وإيــران، كمــا التقــى بنظيــره 
الهولنــدي ووزيــر الخارجيــة الهولنــدي ســتيفن بلــوك.
المنظــم  الحــوار  إطــار  هــو  السياســي  الحــوار 
الــذي يجــري عــادة كل 6 أشــهر فــي عاصمــة البلديــن.

وكان وكيــل وزارة الخارجيــة الهولنديــة »أندريــه 
هاســبلز« قــد زار طهــران فــي نوفمبــر 2018 لعقــد 
جولــة ثانيــة مــن المحادثــات السياســية والتقــى 
بنائــب وزيــر الخارجيــة لمناقشــة مختلــف القضايــا 

ــة. ــة والدولي ــة واإلقليمي الثنائي

البقية على الصفحة7

* رئيس الجمهورية:  مجلس الشورى االسالمي برلمان قوي للغاية 

بسبب العناية الخاصة التي أوالها االمام الخميني

* شمخاني: المشاركة السياسية هي المسار الوحيد اليجاد برلمان 

قوي في نظام سيادة الشعب الدينية

* ظريف: مشاركة الشعب في االنتخابات تمثل تجسيدا حيا للدفاع 

عن البالد ورفضًا لسياسات اميركا العدائية
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