نزف أجمل التهاني والتبريكات للشعوب االسالمية بحلول عيد األضحى المبارك ذروة إظهار عبودية اإلنسان للخالق المتعال
نمو صادرات ايران لدول أفريقيا
یتخطى  300بالمئة
على الصفحة الثالثة

االمام الخامنئي وخارطة
طريق المنطقة

KAYHAN-AL-ARABI
8صفحات

العدد ( )10723السنة الواحدة واالربعون ،الثالثاء  9ذي الحجة  1442هـ ق  29تير  1400هـ ش 20 ،تموز 2021م

على الصفحة الثانية

50000ريال

في ندائه لمناسبة مناسك الحج..

القائد :المنطقة اإلسالمية برمتها ساحة للمقاومة ضد شرور أميركا وحلفائها
بيت القصيد في خطاب الجمهورية اإلسالمية والذي يثير قلق عالم االستكبار وغضبه هو الدعوة إلى المقاومة
يوجع قلوبنا ،ومصائب أفغانستان تقلقنا جميعًا

فقدت بحسرة وأسف ضيافة أقامها للناس الربّ الحكيم الرحيم

*الحوادث المرة في العراق وسوريا ولبنان وبعض البلدان اإلسالمية األخرى حيث يد شرور

*بالء الجائحة ولربّما بالء السياسات الحاكمة على أرض الحرمين الشريفين قد حرم

أميركا وبطانتها مشهودة فيها ،تثير نخوة الشباب وهممهم

أعين المؤمنين التوّاقة من أن تشاهد رمز وحدة األمة اإلسالمية وعظمتها

*المحاوالت اإلعالمية االميركية لتحريف ما تبديه المقاومة في العراق وسوريا ولبنان

*من المهم أن يبقى الحج في تكوينه الحقيقي حيًا في قلب كل مسلم وروحه ،وإن غاب

ومحاولة انتساب كل ذلك إلى إيران هي إهانة للشباب الشجاع اليقظ

موقتًا في إطاره المناسكي ،فإن رسالته السامية ينبغي أال تفقد بريقها

*ما يعاني منه العالم اإلسالمي من مصائب ،والتخلف العلمي والتبعية السياسية ،والوضع االقتصادي

*شعوبنا ونخبنا يتحملون مسؤولية النهوض ليتالفوا ما اعترى ماضينا من صفحات

واالجتماعي المتردي يضعنا أمام واجب كبير ومجاهدة ال تعرف الكلل والملل

مخجلة خالية من أي افتخار

مصدر امني :إيران سترد على أي تهديد أمني تلفزيون الكيان الصهيوني؛ فيما تساقط
مسؤولونا مازال بشار االسد حاكما
باستخدام األقمار الصناعية
وزير خارجية االحتالل يعتزم زيارة
المغرب الشهر المقبل
«طالبان» تشترط إطالق سراح آالف السجناء
للموافقة على وقف إطالق النار
برنامج تجسس إسرائيلي يتعقب  189صحفيا
بينهم من يعمل بمؤسسات عربية!

طهران-فارس-:أكــدت إيــران أن أي تهديــد
أمنــي قــد تتعــرض لــه عبــر تقنيــات األقمــار
الصناعيــة ســوف يقابــل بــرد  ،مشــددة علــى أنهــا
لــن تســكت علــى إســاءة اســتخدام بعــض الــدول
لتقنيــات الفضــاء.
ونقــل موقــع نورنيــوز المقــرب مــن

المجلــس األعلــى لألمــن
القومــي عــن مصــدر أمنــي
تأكيــده أن مــن حــق إيــران
اســتهداف مصــدر التهديــدات
التــي تتعــرض لهــا.
وفــي إشــارة إلــى اعتــراف
اإلعــام الصهيوني باســتخدام
األقمــار الصناعيــة الغتيــال
العالــم الشــهيد فخــري زاده
أكــد المصــدر األمنــيإن هــذه الخطــوة وعمليــات
التخريــب األخــرى فــي إيــران إنتهــاك للمبــادئ
الدوليــة ألمــن الفضــاء مشــيراً إلــى أن تبعــات
الــرد اإليرانــي تقــع علــى عاتــق مــن بــدأ هــذه
اللعبــة القــذرة.

محمد صادق الحسيني

ال تــزال التقاريــر تتوالــى عن انســحاب وخروج
القــوات األميركيــة مــن دون ضجيــج وتحــت جنــح
الظــام ،مــن غــرب آســيا الــى الصيــن ومحيطهــا
البحــريّ ،ضمــن سياســة الحشــد االســتراتيجي
المســتمر غــرب الصيــن وجنــوب روســيا.
وفــي هــذا اإلطــار فقــد نشــر الموقــع
اإللكترونــي ،لصحيفــة «ذي وور زون « the /
 ،/ Warzoneاألميركــي المختــص بالشــؤون
العســكرية ،موضوعــاً بقلــم الكاتــب جوزيــف
تريڤيثيــك  Joseph Trevithickبتاريــخ
 ،2021/7/16أهــم مــا جــاء فيــه:
 )١إن الواليــات المتحــدة األميركيــة ســتقوم
بنقــل خمــس أســطولها ،مــن مقاتــات 22 F
الشــبحيّة التابعــة لســاح الجــو األميركــي،
الــى جزيــرة غــوام ،فــي غــرب المحيــط الهــادئ،
قبــل نهايــة شــهر تمــوز الحالــي .وهــذه النســبة
تســاوي  ٢٥مقاتلــة مــن هــذا النــوع ،لكــون
إجمالــي مــا يملكــه ســاح الجــو األميركــي ،مــن
هــذا الطــراز ،هــو  186طائــرة.
 )٢ويقــول الكاتــب إن الهــدف مــن هــذه العمليــة،
حســب مــا يقولــه ســاح الجــو ،هــو إظهــار المرونــة
االســتراتيجية والقــدرة علــى نشــر عــدد مهــم
(بمعنــى كبيــر) مــن الطائــرات فــي تلــك المنطقــة،
لتكــون قــادرة علــى تنفيــذ مهمــات قتاليــة ،مــن
مواقــع متقدمــة ،فــي منطقــة عملياتهــا (هنــاك فــي
الهــادئ ).
البقية على الصفحة7

موســكو-ارنا -:معــرض الجو-فضــاء الروســي
(ماكــس  ،)2021ســيبدا اعمالــه بمشــاركة  30شــركة
معرفيــة ايرانيــة ،اعتبــارا مــن اليــوم الثالثــاء.
والمعــرض الروســي ســيضم فــي دورتــه الجديــدة
المئــات مــن الشــركات المعرفيــة فــي شــتى بلــدان
العالــم ،بمــا فيهــا  30شــركة معرفيــة مــن الجمهوريــة
االســامية االيرانيــة ،والتــي ســتقوم بعــرض احــدث
منجزاتهــا فــي مجــاالت الجــو -فضائيــة.
وفــي الســياق نفســه ،تعــرض روســيا اخــر مــا
توصلــت اليــه مــن انجــازات وتقــدم فــي صناعــات

الكثر من  4عقود..

مسؤول اممي :ايران قدمت خدمات
مشكورة الى الرعايا االفغان

مشــهد المقدســة-ارنا -:قــال رئيــس المفوضيــة
الدوليــة العليــا لالجئيــن «ايفــو فريســن»  :ان
خدمــات الجمهوريــة االســامية االيرانيــة علــى
مــدى  41عامــا ،لالجئيــن االفغــان ،مدعــاة للشــكر
والثنــاء؛ مؤكــدا ان ايــران تبــذل جهــودا مناســبة
لرعايــة الالجئيــن االجانــب فــي اراضيهــا.
وعلــى هامــش تفقــده مدينــة تايبــاد ومنفــذ
دوغــارون الحــدودي (شــرقي محافظــة خراســان
الرضويــة) ،لفــت فريســن بــان جميــع المؤسســات
والمنظمــات الدوليــة المســتقرة فــي ايــران تراقــب االحــداث
داخل افغانســتان وتعــرب عــن قلقهــا ازاء بعــض التطــورات
فــي هــذا البلــد.
البقية على الصفحة7

خالل مؤتمر افغانستان من اجل السالم واالمن..

واليتي :ايران تدعم افغانستان في مسيرتها للسالم واألمن والتنمية
* الشعب االفغاني وقف دائما ضد العدوان واالطماع وهزم جيوش الشرق والغرب بإرادته وصموده

*كرزاي :مفاوضات طهران خطوة مهمة باتجاه السالم وخروج *مولوي عبد الرؤوف :نقدر جهود ايران النهاء الحرب وسعيها

طائــرات الــركاب والنقــل والمقاتــات وقاذفــات القنابــل
والقاذفــات الســتراتيجية ،التــي قــد تتحفــظ موســكو
على عرضهــا فــي معــارض اخــرى ،لكنهــا ســتعرض
فــي معــرض «ماكــس  »2021للصناعــات الجو-فضائيــة.
وسيشــارك فــي مراســم افتتــاح هــذا ،المعــرض وفــد ايرانــي
يضــم مســؤولين من معاونيــة الشــؤون العلميــة والتقنيــة
لرئاســة الجمهوريــة.
البقية على الصفحة7

الحثيث النهاء أزمة الشعب األفغاني

اميركا غير المسؤول من افغانستان

على الصفحتين2و3

حشد جو ّي أميرك ّي في «غوام»  30شركة ايرانية تشارك في معرض
الجو  -فضاء الروسي
في موسم الهجرة إلى الصين

التفاصيل على الصفحة7

*فلسطين المغتصبة تستنجدنا واليمن المظلوم المضمّخ بالدماء

*في هذا العام أيضًا حُرمت األمة اإلسالمية من نعمة الحج الكبرى والقلوب المشتاقة

طهران-كيهــان العربــي -:أكــد أميــن عــام المجمــع
العالمــي للصحــوة اإلســامية علــي اكبــر واليتــي ،ان
اميــركا ســتغادر افغانســتان بخــزي واذالل ،بعــد ان
ارتكبــت العديــد مــن الجرائــم والمآســي.
وأكــد واليتــي فــي اجتمــاع عقــد عبــر
الفضــاء االفتراضــي حــول «أفغانســتان
والســام واألمــن المســتدام» ،علــى دعــم
الجمهوريــة اإلســامية للشــعب االفغانــي فــي
طريــق الســام واألمــن والســام والتنميــة.
وأشــار الــى أن تاريــخ أفغانســتان حافــل بشــجاعة
ومقاومــة الشــعب ضــد المســتعمرين وقــوى الهيمنــة

منــذ وقــت غــزو الجيــش
األحمــر إلــى المقاومــة
ضــد االحتــال وحلــف
شــمال األطلســي.
وقــال واليتــي :ان
شــعب أفغانســتان وقــف
دائمــا ضــد العــدوان
واالطمــاع ،وهــزم جيــوش
الشــرق والغــرب بإرادتــه
وصمــوده ،وقــدم المجاهــدون
األفغــان التضحيــات والبطــوالت لرفــع رايــة الحريــة

والمقاومــة والصمــود فــي هــذا البلــد.
وشــدد واليتــي علــى ان أفغانســتان
كبلــد إســامي لديــه شــعب شــجاع وغيــور
وهــو بلــد الرجــال الشــجعان والمقاتليــن
وكبــار العلمــاء فــي محاربــة االحتــال ونيــل
االســتقالل فــي التاريــخ المعاصــر مثــل
أحمــد شــاه مســعود وعبــد العلــي مــزاري
وبرهــان الديــن ربانــي ومولــوي منصــور
ونحــو مليــون ونصــف مليــون شــهيد آخريــن
الذيــن تألقــوا مثــل النجــوم الســاطعة فــي
ســماء هــذا البلــد .البقية على الصفحة7

ال حاجة للقوات االجنبية في العراق..

الكاظمي :إيران تعمل بجد ّ لبناء العراق وسألبي
دعوتها لزيارة طهران

طهران-مهــر -:قــال رئيــس الــوزراء العراقــي ،مصطفــى الكاظمــي ،إن زيارتــه إلــى واشــنطن هــي لتنظيــم
العالقــات العراقيــة األمريكيــة وانســحاب القــوات القتاليــة األمريكيــة ،معتبــرًا أن ال حاجــة للقــوات القتاليــة
البقية على الصفحة7
األميركيــة علــى األراضــي العراقيــة.

معتبرا انه مصدر العنف والمشاكل واالرهاب..

طهران :االمارات تتح ّمل مسؤولية تبعات تواجد الكيان الصهيوني في المنطقة

*الجولة السابعة من المفاوضات النووية في فيينا ستستانف في ظل الحكومة الجديدة
*امن افغانستان هو امننا واالضطرابات فيها
لن تكون قابلة للتحمل من قبل ايران
*الصهاينة اثبتوا بانهم لم يبقوا طريقا امام
الفلسطينيين سوى المقاومة
*لم نتراجع في أي وقت من االوقات عن تقديم
الدعم لالطراف اللبنانية

طهران-كيهــان العربــي -:حمّــل المتحــدث باســم الخارجيــة ســعيد العالقــات بيــن االمــارات العربيــة المتحــدة والكيــان الصهيونــي وافتتــاح ســفارة االمــارات
خطيــب زاده ،االمــارات العربيــة المتحــدة مســؤولية اي اضطرابــات ومــا يترتــب فــي االراضــي المحتلــة رســميا :ان الكيــان الغاصــب للقــدس هــو االن فــي الحضيــض مــن
ناحيــة الشــرعية وظروفــه االجتماعيــة والسياســية واالقتصاديــة ويتصــور انــه بامكانــه ان
علــى تواجــد الكيــان الصهيونــي فــي هــذه المنطقــة.
وقــال خطيــب زاده فــي مؤتمــره الصحفــي االســبوعي امــس االثنيــن حــول تطبيــع يكتســب الشــرعية مــن خــال اجراءاتــه هــذه.
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شؤون دولية

«النجباء» 13 :مليار دوالر أرباح اإلمارات
من زعزعة استقرار العراق؟!
إرهابيو «النصرة» يستهدفون المدنيين بالقذائف
الصاروخية بريف حماة الشمالي الغربي
«الجهاد االسالمي» :فتيل المواجهة لم ينطفئ
وعقدنا العزم على حماية القدس واهلها
موسكو :الغرب استخدم منظمة حظر األسلحة الكيميائية
ضد سوريا وروسيا بخبث
على الصفحة8

