
خالل األشهر الخمسة الماضية..

انتاج ايران من سبائك الصلب 
يسجل نموا بنسبة %19

طهــران – كيهــان العربــي:- ســجل انتــاج ايــران مــن ســبائك الصلــب نمــوا 
بنســبة 19% خــال االشــهر الخمســة الماضيــة مقارنــة بالفتــرة ذاتهــا مــن العــام 

الماضــي حيــث بلــغ حجــم االنتــاج نحــو 9 ماييــن و607 االف طــن .
ــى مــن العــام  ــب فــي االشــهر الخمســة االول ــاج ســبائك الصل ــغ إنت وبل
ــف  ــن و 90 ال ــارس 2020( نحــو 8 مايي ــي 20 م ــى ف ــي الماضــي ) انته االيران

طــن .
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مؤكدًا أن أرض فلسطين وباتفاق جميع العلماء هي أرض المسلمين..

خالد المال: التطبيع مع الكيان الصهيوني هو ضد الشريعة والعقل وخيانة لالسالم وللنبي األكرم
روسيا: المجتمع الدولي متفق على أن الجهود 

األميركية ضد ايران غير مجدية

الصين تدشن آلية مضادة 
للعقوبات األميركية

ــة  ــت الحكوم ــاء:- اعلن ــن – وكاالت انب بكي
ــة تســمح  ــة أمــس الســبت، إطــاق آلي الصيني
لهــا بالحــد مــن نشــاطات الشــركات األجنبيــة، 
فــي إجــراء يعتبــر بمثابــة رد علــى العقوبــات 
وفــي  الصينيــة  الشــركات  علــى  األميركيــة 

طليعتهــا هــواوي.
أن  الصينيــة  التجــارة  وزارة  واوضحــت 
هــذه القائمــة ســتضم الشــركات التــي تقــوم 
الوطنيــة  الســيادة  الــى  "تســيء  بنشــاطات 
للصيــن وإلــى مصالحهــا علــى صعيــد األمــن 
االقتصاديــة  "القواعــد  تنتهــك  أو  والتنميــة" 
لفرانــس  وفقــا  دوليــا".  المرعيــة  والتجاريــة 

بــرس.

باحثون إيرانيون يعملون على مدار الساعة 
إلنتاج لقاح كورونا

طهــران - كيهــان العربــي:- اعلــن وزيــر الصحــة 
ايرانييــن  باحثيــن  ان  نمكــي،  ســعيد  الدكتــور 
يبذلــون جهــودا حثيثــة علــى مــدار الســاعة النتــاح 

ــا. ــروس كورون ــاح مضــاد لفي لق
اجتمــاع  خــال  نمكــي  الوزيــر  وقــال 
ــا حــول اخــر  اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة كورون
االجــراءات التــي اتخذتهــا وزارة الصحــة لتوفيــر 

لقــاح كورونــا، 

صفعة اوروبية جديدة الدارة ترامب بشان ايران..

الترويكا األوروبية: أي قرار إلعادة فرض الحظر األممي 
على طهران سيكون بال أي اثر قانوني

رفضًا التفاقية التطبيع بين الكيانيين الخليفي والصهيوني..

البحرين تشهد تظاهرات وفعاليات شعبية حاشدة دعماً للقضية الفلسطينية لألسبوع الثاني

مؤكدًا أن تعاوننا معها يتم في أطر محددة..

صالحي: ال طلب من الوكالة الدولية لزيارة 
موقع ايراني آخر

طهــران - كيهــان العربــي:- اعلــن مســاعد رئيــس الجمهوريــة رئيــس منظمــة الطاقــة النوويــة الوطنيــة 
الدكتــور علــي اكبــر صالحــي، ان مســؤولي الوكالــة الدوليــة اكــدوا وفــق مــا لديهــم مــن معلومــات، انــه ليــس 

لديهــم اي طلــب اخــر عقــب زيــارة الموقعيــن المحدديــن فــي ايــران.
واشــار الدكتــور صالحــي أمــس الســبت، الــى تحديــد تاريــخ زيــارة الموقــع النــووي الثانــي فــي ايــران مــن قبــل 

الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة وطهــران، دون ان يتــم االعــان عنــه للعمــوم.

مشددًا أن وعدنا باالنتقام لدمه الطاهر مؤكد وال رجعة فيه..

سالمي: سنستهدف كل من كان له دور مباشر وغير مباشر في استشهاد الفريق سليماني

»20 سبتمبر« انتصار ايران 
وهزيمة الميركا

تحالف العدوان السعودي يستقدم عناصر من القاعدة 
وداعش من سوريا الى اليمن

تظاهرة في نيويورك رفضا الستمرار 
العدوان على اليمن

فرنسا تنفي مزاعم واشنطن تخزين حزب الله أسلحة 
ونترات األمونيوم في أوروبا

الكيان »اإلسرائيلي«يجني أرباحه من صفقة 
»إف 35« األميركية لإلمارات

خبير أمني: اميركا تسعى الضعاف الجيش 
العراقي لالستمرار باالعتماد عليها

حماس: فلسطين عصية على التطبيع 
وشعبنا لن يتنازل عن حقوقه

سوريا: الحكومة الهولندية ارتضت لنفسها 
دور التابع لواشنطن خدمة ألجنداتها

ترامب يتهم روسيا بسرقة معلومات عن صاروخ 
تفوق سرعته سرعة الصوت!

العدد )10499( السنة االربعون ، األحد 2 صفر ، 1442 هـ ق 30 شهريور 1399 هـ ش، 20 ايلول 2020م

* إختراق موقع وزارة الخاريجة الخليفية والمتظاهرون 
يحروقون دمى »حمد« و»نتن ياهو« و»ترامب«

* احراق العلم االسرائيلي واألميركي وقطع الطرقات، 
والثوار يتصدون لمرتزقة آل خليفة في الشوارع

كيهــان العربــي - خــاص:- لألســبوع الثانــي علــى 
التوالــي ينظــم اآلالف مــن أبنــاء البحريــن الشــرفاء 
واألحــرار مســيرات حاشــدة مناهضــة ومنــددة بكيــان آل 
خليفــة الدخيــل وتوقيعــه علــى معاهــدة الــذل والخيانــة 

بالتطبيــع مــع العــدو الصهيونــي الغاصــب.
مســيرات  أســتمرار  الميدانيــة  التقاريــر  وتفيــد 
»جمعــة الغضــب« فــي غالبيــة مناطــق البحريــن حتــى 
عصــر أمــس الســبت لحظــة كتابــة هــذه الســطور، 
الجنســين  كا  مــن  البحرينييــن  آالف  بمشــاركة 
األمــة  بقضيــة  تمســكهم  معلنيــن  وكبيــراً،  صغيــرًا 
ومندديــن  الشــريف،  والقــدس  فلســطين  األولــى 

االنبطاحيــة.  التطبيعيــة  خليفــة  آل  باجــراءات 
و«جزيــرة  صيبــع«  »أبــو  مناطــق  تــزال  فــا 
قوة«،وكــذا  و«أبــو  و«كربابــاد«  و«الــدراز«  ســترة« 
»المصلــى«، و«الســنابس«، و«ســلماباد«، و«المرخ«، 
و«كرانــه« وغيرهــا.. تشــهد تصعيــدًا شــعبيًا فــي 

آل  إجــراءات  مواجهــة 
القمعيــة. خليفــة 

المشــاركون  ويــردد 
للتطبيــع،  رافضــة  هتافــات 
ومنــددة باالتفــاق الــذي وقعته 
»إســرائيل«،  مــع  بادهــم 
خيانــة«،  »التطبيــع  أبرزهــا: 
»بقاؤكــم مســتحيل.. الرحيل 
الــى  إشــارة  فــي  الرحيــل«، 
الــى  البحرينــي؛  الكيــان 
و«ترامــب«  ياهــو«  و«نتــن  »حمــد«  دمــى  إحــراق  جانــب 

واالميركــي. الصهيونــي  والعلمييــن 
العــدو  كيــان  وّقــع  الماضــي،  الثاثــاء  ويــوم 

اإلمــارات  مــع  »تطبيــع«  اتفاقيتــي  الصهيونــي، 
والبحريــن فــي واشــنطن؛ وهــو مــا رفضتــه القيــادة 
والفصائــل الفلســطينية بشــدة، واعتبرتــه »خيانــة« 

الفلســطينية. للقضيــة 
جمعيــة سياســية   17 أدانــت  األربعــاء،  ويــوم 
ــع مــع  ــة، التطبي ومؤسســة مجتمــع مدنــي بحريني
ــعب  ــل ش ــه »ال يمث ــت إن ــي، وقال ــان الصهيون الكي

المملكــة، ولــن يثمــر ســامًا”«.
قــوات  أن  الميدانيــة  التقاريــر  وتؤكــد 
االحتــال  بقــوات  المدعومــة  الخليفيــة  األمــن 
الوهابــي التكفيــري الســعودي االماراتــي، تهاجــم 
والغــازات  باالســلحة  المســالمين  المتظاهريــن 

مة لســا ا

*تطبيع بعض األقزام العرب مع النظام الصهيوني ليس خيانة للقيم 

والمبادئ اإلسالمية، بل خيانة للشعب الفلسطيني ايضًا

*العدوان األميركي الصهيوني على الدول العربية واإلسالمية لعب دورًا 

رئيسيًا في دفع سياسة التطبيع مع الكيان الغاصب

*المطبعون الجدد لم يطلقوا رصاصة واحدة على الكيان الصهيوني ولم 

يخوضوا حربا معه، فلماذا نستغرب تطبيعهم العالقات؟
طهــران - كيهــان العربــي:- اكــد رئيــس جماعــة علمــاء العــراق الشــيخ خالــد المــا، ان 
تطبيــع العاقــات بيــن الــدول العربيــة واالســامية والكيــان الصهيونــي، هــو ضــد الشــريعة 

والعقــل وهــو خيانــة لاســام وللنبــي االكــرم محمــد )ص( وللشــعب الفلســطيني.
وقــال الشــيخ المــا، ان تطبيــع العاقــات بيــن الــدول اإلســامية والعربيــة 
وبيــن الكيــان الصهيونــي مخالــف للشــريعة والفطــرة والمنطــق، واالجــدر بهــذه 
الــدول ان تطبيــع عاقاتهــا فيمــا بينهــا بــدل التطبيــع مــع هــذا الكيــان الغاصــب.
ــم  ــع إخوانه ــات م ــع العاق ــة تطبي ــيخات الخليجي ــل للمش ــن األفض ــه م ــد ان واك
فــي اليمــن والعــراق وســوريا ولبنــان وليبيــا، بــداًل مــن تطبيــع العاقــات مــع األعــداء.

ونقلــت وكالــة ارنــا عــن الشــيخ خالــد المــا، أنــه شــدد علــى أن جماعــة 
علمــاء العــراق تتابــع الخيانــة العظمــى للتطبيــع مــع الكيــان الصهيونــي 
بحــزن وقلــق كبيريــن، وتعتبرهــا خيانــة لإلســام وللرســول )ص( وأصحابــه 

ــاء. الكــرام وأهــل بيــت العصمــة والنق
وتابــع بالقــول: أن تطبيــع بعــض األقــزام العــرب مــع النظــام الصهيونــي 
ليــس خيانــة للقيــم والمبــادئ اإلســامية فحســب، بــل هــو خيانــة لجميــع 
األســرى والمهجريــن الفلســطينيين فــي ســجون هــذا النظــام، وهــو خيانــة 

ــوم. للشــعب الفلســطيني المظل

المبعــوث  اشــار  انبــاء:-  وكاالت   - موســكو 
»مخائيــل  الدوليــة  المنظمــات  لــدى  الروســي 

الترويــكا  رســالة  بنــود  شــرعية  اوليانــوف«، 
األوروبيــة إلــى مجلــس األمــن القاضــي بــان إعفاء 
ايــران مــن حظــر األمــم المتحــدة سيســتمر بعــد 
20 ســبتمبر معتبــرا المســاعي االميركيــة بانهــا 

ــي  ــر قانون ــا اث ــة وب خاوي
ثــاث  إعــان  علــى  ردًا  »أوليانــوف«،  وغــرد 
دول أوروبيــة بــان إعفــاء إيــران مــن حظــر األمــم 
ــان  ــول ب ــد 20 ســبتمبر بالق المتحــدة سيســتمر بع
المســاعي  معتبــرا  منهــا  مفــروغ  القضيــة  هــذه 

االميركيــة بــا اثــر قانونــي.
وكتــب: »هــذا صحيــح تمامًــا«. وغنــي عــن 
القــول أن محاولــة الواليــات المتحــدة لتنشــيط اليــة 
الزنــاد أمــر ســخيف وعديــم االعتبــار مــن الناحيــة 

ــة. القانوني
وشــدد علــى أن »هنــاك عمليــا إجمــاع فــي 

القضيــة«. هــذه  حــول  الدولــي  المجتمــع 
واكــد منــدوب روســيا الدائــم لــدى المنظمــات 
الدوليــة فــي فيينــا، أن أعضــاء مجلــس األمــن ال 
يعتبــرون الواليــات المتحــدة طرفــا فــي االتفــاق 

ــران. ــع اي ــووي م الن

ابلغــت  انبــاء:-  وكاالت  نيويــورك- 
مجلــس  والمانيــا  وفرنســا  بريطانيــا 
األمــن الدولــي بــأن إعفــاء الجمهوريــة 
الحظــر  مــن  ايــران  فــي  االســامية 
النــووي  االتفــاق  بموجــب  األممــي 
 20 بعــد  سيســتمر   ،2015 عــام  الموقــع 
الــذي  الموعــد  وهــو  /ســبتمبر  أيلــول 
تؤكــد الواليــات المتحــدة أنــه ينبغــي 

فيــه. الحظــر  فــرض  إعــادة 
وقالــت األطــراف األوروبيــة الموقعة 
رســالة  فــي  النــووي  االتفــاق  علــى 
دولــة   15 مــن  المؤلــف  للمجلــس 
عضــوا، إن أي قــرار أو إجــراء إلعــادة 
فــرض الحظــر األممــي ســيكون بــا 
وكالــة  -  بحســب  قانونــي  أثــر  أي 

»رويتــرز«.
وفرنســا  بريطانيــا  مــن  كل  وكانــت 
اســتخدام  رفضهــم  أعلنــوا  قــد  وألمانيــا 

المتحــدة  الواليــات 
ضــد  الزنــاد«  »آليــة 
وطالبــوا  ايــران 
علــى  بالحفــاظ 
. النــووي  االتفــاق 

اميــركا  ان  ويذكــر 
فــي  فشــلها  وبعــد 
تمديــد  محاولــة 
التســليحي  الحظــر 
تحــاول  ايــران  ضــد 
الزنــاد  آليــة  تفعيــل 
كان  الــذي  للحظــر  التلقائيــة  )العــودة 
مفروضــا علــى الجمهوريــة االســامية فــي 
ايــران مــن قبــل منظمــة االمــم المتحــدة 
وتــم الغــاؤه بعــد توقيــع االتفــاق النــووي(.

على الصفحة الثالثة

دويتشه فيله؛ ايران تلتاف على الحظر 
النفطي ببيع مكثفات الغاز

الثــورة  العــام لقــوات حــرس  القائــد  العربــي:- حــذر  طهــران – كيهــان 
االســامية اللــواء حســين ســامي، الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب قائــا: 

ان وعدنــا باالنتقــام للشــهيد الفريــق ســليماني مؤكــد وجــاد وحقيقــي.
وشــدد اللــواء ســامي أمــس الســبت، فــي كلمــة لــه خــال المراســم الصباحيــة المشــتركة لهيئــة 
ــه مؤكــد  ــا ألن ــورة االســامية، بالقــول: »ســيد ترامــب، ال تشــك فــي انتقامن ــادة العامــة لحــرس الث القي
وجــاد تمامــًا«، مضيفــاً، ســننتقم بشــجاعة وإنصــاف. لهــذا لــم نســتهدف جنودكــم فــي »عيــن األســد«.

وتابــع قائــًا: نحــن نســتهدف مــن تــورط بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر 
ــرال الحــاج قاســم ســليماني. ــد العظيــم الجن فــي استشــهاد القائ

واضــاف القائــد العــام لحــرس الثــورة االســامية مخاطبــًا المســؤولين 
األمريكييــن بالقــول: هــل تعتقــدون أننــا نســتهدف إمــرأة ســفيرة فــي جنــوب 

إفريقيــا مقابــل دمــاء شــقيقنا الشــهيد؟.

*الثورة االسالمية أرهقت اميركا واألخيرة باتت اليوم تفتقر للحيوية 
السياسية وعاجزة عن التحول وفاشلة في الميدان

*على األميركان أن يعلموا أننا سنضرب وسننتقم بشجاعة وإنصاف، 
لهذا لم نستهدف جنودكم في »عين األسد«

*عندما ضربنا »عين األسد« كنا قد اعددنا مئات الصواريخ لتدمير 
أهدافًا قد حددناها في حال قيام »ترامب« بالرد

*سنرد بقوة في حال استهداف أي ايراني، وتهديداتنا جادة ولن 
نخوض حربًا كالمية بل نترك كل شيء للميدان

*الثورة االسالمية أخرجت أميركا من مالجئها االستراتيجية ودخلت 
ميدان العمل، وتحطيم صورتها أمر ال رجوع فيه

*نهاية أميركا حقيقة ال يمكن إنكارها، وقضية آلية الزناد هي أيضا 
البقية على الصفحة7زناد لن تخرج منه رصاصة حتى لو تم ضغطه
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