
وبمــا أن قصــف صنعــاء العشــوائي اســتهدف المدنييــن، يؤكــد باحثــون 
سياســيون ان هــذا يثبــت ان بنــك االهــداف الســعودي قــد فــرغ وانتهــی.

إلهــاء  ويؤكــد كتــاب سياســيون ان قصــف صنعــاء يأتــي مــن أجــل 
مــأرب. ســقوط  وتأخيــر  اليمنييــن 

االسبوع القادم..

رئيس الجمهورية يزور تركمانستان 
للمشاركة في قمة منظمة ايكو

طهران-فارس:-مــن المقــرر أن يــزور الرئيــس آيــة اهلل إبراهيــم رئيســي 
عاصمــة تركمانســتان عشــق آبــاد للمشــاركة فــي القمــة الخامســة عشــرة 

لمنظمــة التعــاون االقتصــادي )ECO( يــوم 29 نوفمبــر الجــاري.
وتأتــي زيــارة رئيســي برفقــة وفــد سياســي واقتصــادي رفيــع المســتوى الــی عشــق ابــاد بدعــوة 

مــن نظيــرi التركمانســتاني قربــان 
قلــي بــردي محمــدوف.

رئيــس  ويشــارك 
ــو  ــة ايك ــي قم ــة ف الجمهوري
لتبييــن مواقــف ومقترحــات 
اإلســامية  الجمهوريــة 
اإليرانيــة لتعزيــز العاقــات 
اإلقليميــة والدوليــة، وخاصــة 
ورفــع  العقبــات  إزالــة 

ــة. ــي المنظم ــاء ف ــدول األعض ــن ال ــة بي ــادالت االقتصادي ــاون والتب ــتوى التع مس
كمــا ســيلتقي رئيســي خــال هــذه الزيــارة مــع نظرائــه المشــاركين فــي القمــة 

لبحــث ســبل تطويــر وتعميــق العاقــات الثنائيــة.
ولقــاء رجــال األعمــال واإليرانييــن المقيميــن فــي تركمانســتان يدخــل فــي 

جــدول أعمــال الرئيــس رئيســي فــي هــذه الزيــارة.
ــاون  ــة التع ــة الخامســة عشــرة لمنظم وتســتضيف تركمانســتان القم

ــر2021. ــوم 29 نوفمب ــاد ي االقتصــادي فــي عشــق آب
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شؤون دولية واشنطن تلجأ للخطة باء بعد فشل الرياض..

خبراء: استخدام السعودية الفسفور االبيض في قصف صنعاء يكشف نهاية حرب اليمن
وفد قضائي إيراني يزور بغداد لمتابعة ملف 

اغتيال الشهيد سليماني

واشنطن: نأمل أن تتابع إيران التقدم الحاصل 
في الجوالت السابقة من محادثات فيينا!

طهران-فارس:-قالــت واشــنطن انهــا تامــل 
أن تتابــع إيــران التقــدم الحاصــل فــي الجــوالت 

الســابقة مــن محادثــات فيينــا.
الخارجيــة  وزارة  باســم  المتحــدث  وأشــار 
األميركيــة نيــد برايــس مســاء الثاثــاء إلــی اســتئناف 

.1  +  4 ومجموعــة  إيــران  بيــن  المحادثــات 
وأضــاف فــي مؤتمــر صحفــي: »نأمــل أن تتابــع 
إيــران التقــدم الــذي أحرزتــه فــي الفتــرات الســابقة 

فــي محادثــات فيينــا”.

خالل زيارة باقري البوظبي..

ايران واالمارات تبحثان التطورات اإلقليمية 
والدولية ذات االهتمام المشترك

المستشــار  العربي:-اســتقبل  طهران-كيهــان 
الدبلوماســي لرئيــس دولــة االمــارات أنــور محمــد 
قرقــاش، امــس االربعــاء، وبحضــور خليفــة شــاهين 
الخارجيــة  وزيــر  مســاعد  دولــة،  وزيــر  المــرر 
للشــؤون السياســية علــي باقــري كنــي، وذلــك 
خــال زيــارة يجريهــا ســعادته إلــی دولــة اإلمــارات، 

بحســب ماذكــرت وكالــة األنبــاء االماراتيــة.
وتنــاول اللقــاء بحــث العاقــات بيــن اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة وجمهوريــة إيــران اإلســامية، 

ــن ــد الجانبي وتأكي

بدء الدراسات السريرية للقاح »بركت« للفئة العمرية من 12 الى 18 سنة..

وزير الصحة: ايران تسجل قفزة كبيرة في معدل 
التطعيم ضد كورونا

خالل اتصال هاتفي مع نظيره السويسري

امير عبداللهيان: سلوك اميركا المتناقض عقبة اساسية في المفاوضات النووية
*مستعدون للتوصل إلى اتفاق جيد وفوري لكننا في الوقت نفسه ال نثق باميركا

ردا على تخرصات المندوب الصهيوني باألمم المتحدة..

دبلوماسي: ايران ال تعترف اساسا بوجود كيان باسم »اسرائيل« 
لتصوت سلبا او ايجابا لمشاريعها

طهران-كيهــان العربــي:-رد المستشــار فــي البعثــة الدبلوماســية الدائمــة للجمهوريــة االســامية فــي منظمــة االمــم 
المتحــدة فــي نيويــورك علــي حاجــي الري، بحــزم علــی تخرصــات منــدوب الكيــان الصهيونــي الــذي يكيــل االتهامــات 

دومــا اليــران ومحــور المقاومــة للتغطيــة علــی جرائــم كيانــه ضــد الشــعب الفلســطيني المظلــوم.
فخــال اجتمــاع اللجنــة الثانيــة للجمعيــة العامــة بمنظمــة االمــم المتحــدة الــذي عقــد لدراســة مشــروع 

قــرار الكيــان الصهيونــي بعنــوان التكنولوجيــا الزراعيــة

بهممهم العالية وحكمتهم وفكرهم السليم..

قائد الثورة: التعبويون لهم قدرة التاثيرعلى حل جميع مشاكل البالد وقضاياه
القائد العام لحرس الثورة: التعبئة حقيقة عظيمة ورائعة وكوادرها رجال مخلصون ومجاهدون في سوح الجهاد

شرارة المقاومة المسلحة نهاية 
الكيان الصهيوني

اكبر جريمة يشهدها التاريخ االوروبي ضحاياها 
18 الف و292 طفال الجئا 

حملة أردنية ضد »التطبيع 
القسري«

موسكو: القاذفات األميركية تتدّرب على خيار 
استخدام األسلحة النووية ضد روسيا

أستراليا تصنّف حزب اهلل 
»منظمة إرهابية«

دولة »القانون«: ال توجد مبررات لبقاء القوات 
االميركية في العراق

سوريا: دفاعاتنا الجوية تصدت لغارات صهيونية 
معادية على حمص

استطالع للرأي: حماس انتصرت في الحرب 
األخيرة على غزة

تظاهرات في انقرة واسطنبول تطالب 
برحيل اردوغان

العدد )10818( السنة الثانية واالربعون، الخميس 19 ربيع الثاني 1443 هـ ق 4 آذر 1400 هـ ش، 25 تشرين الثاني 2021م

*ايران تدعم أي جهد لفك الحصار عن اليمن وإنهاء 
الوضع المتأزم والحرب فيه

*ندعو الى تشكيل حكومة شاملة  في افغانستان 
ومستعدون لنقل المساعدات اليها

طهران-ارنــا:- اكــد وزيــر الخارجيــة حســين اميــر 
عبداللهيــان بــان طهــران جــادة للوصــول الــی اتفــاق جيــد 
ــض  ــركا المتناق ــا اال ان ســلوك امي ــي مفاوضــات فيين ف

ــات االساســية فــي المفاوضــات. يعــد احــدى العقب
جــاء ذلــك خــال اتصــال هاتفــي بيــن وزيــر 
إغناســيو  السويســري  نظيــره  مــع  الخارجيــة 
كاســيس جــرى البحــث فيــه حــول القضايــا الثنائية 

ومفاوضــات فيينــا وبعــض القضايــا اإلقليميــة.
سويســرا  مكانــة  الــی  عبداللهيــان  اميــر  ولفــت 
ــن  ــة بي ــات الثنائي ــال إن العاق ــا ، وق ــي أوروب ــة ف المهم
زيــارة  وأن   ، الصحيــح  المســار  فــي  تمضــي  البلديــن 
طهــران  إلــی  األخيــرة  السويســري  البرلمــان  رئيــس 
شــكلت منعطفــا فــي العاقــات البرلمانيــة بيــن البلديــن.

بعــض  لحــل  المبذولــة  الجهــود  إلــی  واشــار 
أنشــطة  توســيع  طريــق  تعتــرض  التــي  المشــاكل 
ضــرورة  مؤكــدا  إيــران،  فــي  السويســرية  الشــركات 

*معركة مأرب وصلت الى شبه خواتيمها باعتبارها  أخر المعارك الهامة 
في اليمن وهذا سيسبب تداعيات سياسية للسعودية

*خبير عسكري: سقوط مأرب سيؤدي الى سقوط المحافظات 
الجنوبية سلميًا ودون حرب وهذا ما يقلق اميركا

صنعــاء- وكاالت:-اعتبــر مراقبــون وخبــراء ان لجــوء الســعودية الی اســتخدام 
الفســفور االبيــض فــي قصــف صنعــاء، يثبــت فشــلها فــي حــرب اليمــن وضــرورة 

لجوءهــا الــی الخطــة »بــاء”.
ويؤكــد كتــاب سياســيون ان اســتخدام الســعودية، الفســفور االبيــض فــي 
قصــف صنعــاء االخيــر، يكشــف عــن انتهــاء بنــك االهــداف الســعودي والوصــول 

ــی نهاية حــرب اليمــن. ال
ويقــول كتــاب سياســيون ان معركة مأرب وصلــت الــی شــبه خواتيمهــا 

وهــذا سيســبب تداعيــات سياســية للســعودية.
ــن  ــي اليم ــة ف ــارك الهام ــر المع ــر أخ ــأرب تعتب ــة م ــراء ان معرك ــر خب ويعتب

ــبحة. ــد المس ــراط عق ــيمثل انف ــدوان س ــذا الع ــي ه ــعودية ف ــل الس وفش
ويبيّــن باحثــون سياســيون ان تحالــف العــدوان يعلــم بهــذه المســألة 
ولذلــك يحــاول تأخيــر حســم هــذه المعركــة أو تأجيلهــا ومــا قصــف صنعــاء 

العشــوائي اال احــدى هــذه المحــاوالت.

رئيــس  العربي:-اســتقبل  طهران-كيهــان 
فائــق  العــراق  فــي  األعلــی  القضــاء  مجلــس 
ــًا مكلفــًا  ــًا إيراني زيــدان امــس األربعــاء، وفــدًا قضائي

بالتحقيــق بجريمــة المطــار التــي أســفرت عــن 
قاســم  الفريــق  القــدس  فيلــق  قائــد  استشــهاد 
ســليماني ونائــب رئيــس هيئــة الحشــد الشــعبي 

المهنــدس. مهــدي  أبــو  بالعــراق 
وذكــر إعــام القضــاء العراقــي فــي بيــان تلقــت 
“العهــد نيــوز” نســخة منــه، أن “رئيــس مجلــس 
الوفــد  اســتقبل،  زيــدان  فائــق  األعلــی  القضــاء 
القضائــي اإليرانــي المكلــف بمتابعــة التحقيــق 
إلــی  أدت  التــي  المطــار  بجريمــة  الخــاص 
ــو مهــدي المهنــدس وقاســم  ــادة أب استشــهاد الق

ورفاقهــم”. ســليماني 
وأضــاف أنــه “تــرأس الوفــد القضائــي ســيد 
العــام  النائــب  معــاون  اشــرفي  ســيد  مصطفــی 
الدوليــة،  المحكمــة  ووكيــل  طهــران  لمحافظــة 
ومستشــار  للوفــد،  القانونييــن  والمستشــارين 
الدائــرة القانونيــة العامــة للشــؤون الدوليــة فــي 

الخارجيــة”. وزارة 

والعــاج  الصحــة  وزيــر  طهران-فارس:-اعلــن 
والتعليــم الطبــي بهــرام عيــن اللهــي عــن تســجيل 
التطعيــم ضــد كورونــا  فــي معــدل  قفــزة كبيــرة 
ــا ان  ــة قائ ــة الماضي ــران خــال األشــهر الثاث باي
84 بالمئــة مــن اجمالــي الســكان المســتهدفين 
المضــادة  اللقاحــات  مــن  واحــدة  جرعــة  تلقــوا 
لفيــروس كورونــا و67 بالمئــة تلقــوا جرعتيــن منهــا.
واضاف  عيــن اللهي فــي لقــاء مديــري معهــد 
روبــرت كــوخ األلمانــي والســفير األلمانــي لــدى 
قبــل  عقــد  الــذي  موتِســل  أودو  إيران هانــس 
يومين بمقــر وزارة الصحــة : إن وضــع الســيطرة 
علــی جائحــة كورونــا فــي إيــران مناســبة ولكــن 
مــن  جديــدة  موجــة  ظهــور  ألن  مخــاوف  لدينــا 
كورونــا فــي بلــدان أخــرى يقلقنــا بشــأن مســتقبل 

المــرض فــي البــاد .
واشــار الــی تفاقــم الوضــع الصحــي العــام فــي 
البــاد مــن حيــث تفشــي فيــروس كورونــا خال 
األشــهر الماضيــة موضحــا، اننــا شهدنا تســجيل 
حوالــي 50 الــف إصابــة جديــدة بفيــروس كورونــا 
يوميــا خــال الفتــرة، ووصلنــا إلــی 700 حالــة وفــاة 

بفيــروس كورونــا فــي يوم 
ــز  واحــد . ولكــن مــع تعزي
والمشــاركة  التطعيــم 
فــي  للشــعب  الكبيــرة 
ــوم  ــم، تحســن الي التطعي
العــام  الصحــي  الوضــع 

ــاد. ــي الب ف
مرافــق  لدينــا  وقــال:   
جيــدة  ة  ـ ـ وطبي صحيــة 
فــي  د  ـ إيــران ويوجـ فــي 
ــي ألــف مستشــفی و 20 ألــف عضــو  البــاد حوال
هيئــة تدريــس بالعلــوم الطبيــة و 150 ألــف ســرير 

. مستشــفی

بيــن  العاقــات  توســيع 
مختلــف  فــي  البلديــن 
المجــاالت ، بمــا فــي ذلــك 
ــة  ــم والزراع ــوم والتعلي العل
والنقــل والشــحن والصحــة 

البنكيــة. والشــؤون 
وأعلــن وزيــر الخارجيــة 
النعقــاد  طهــران  اســتعداد 
اجتمــاع اللجنــة االقتصاديــة 
 ، البلديــن  بيــن  المشــتركة 
وأعــرب عــن أملــه فــي أن يتحقــق ذلــك فــي القريــب العاجــل.

ــي  ــأزم ف ــی الوضــع المت ــان إل ــر عبداللهي ــوه امي ون
اليمــن، وصــرح بــأن الجمهوريــة اإلســامية تدعــم أي 

جهــد لفــك الحصــار عــن اليمــن وإنهــاء الحــرب فيــه.
ــع الحظــر عــن  ــی أن المفاوضــات لرف ــت ال ولف
إيــران ســتبدأ األســبوع المقبــل فــي فيينــا، مؤكــدا 
اتفــاق  إلــی  إيــران مســتعدة وجــادة للتوصــل  أن 
جيــد وفــوري، لكنهــا فــي الوقــت نفســه ال تثــق فــي 

ــي. ــلوك األميرك الس
واشــار وزيــر الخارجيــة إلــی أن اميــركا تعتبــر 
نفســها مهتمــة بالعــودة إلــی االتفــاق النــووي مــن 
ناحيــة ومــن ناحيــة أخــرى فرضــت عقوبــات علــی 
خــال  مرحلتيــن  علــی  إيرانيــة  وشــركات  أفــراد 
الســلوك  أن  وقــال   ، الماضيــة  القليلــة  األســابيع 
األميركــي المتناقــض يعــد أحــدى العقبــات األساســية 

المفاوضــات. فــي 

على الصفحة الثالثة

حرس الثورة: تصدير النفط إلى سوريا 
ولبنان شكل هزيمة مخزية الميركا

طهران-كيهــان العربــي:- أكــد قائــد الثــورة االســامية آيــة اهلل العظمــی الســيد علــي 
الخامنئــي فــي بيــان لــه بمناســبة اســبوع التعبئــة )البســيج( ، ان التعبوييــن و بالتــوكل 

علــی اهلل العليــم القديــر لهــم قــدرة التأثيــر علــی حــل جميــع مشــاكل البــاد وقضايــاه.
وفيمــا يلــي نــص بيــان قائــد الثــورة االســامية آيــة اهلل العظمــی الســيد علــي 
الخامنئــي الــذي أصــدره امــس االربعــاء لمناســبة اســبوع التعبئــة )البســيج( فــي ايــران.

بسم اهلل الرحمن الرحيم 
أبــارك للجميــع أســبوع التعبئــة وباألخــص للبراعــم الغضــة الجديــدة مــن 
التعبوييــن الذيــن يعتبــرون كمــا كان الجيــل الــذي ســبقهم أبنــاء أعــزاء لإلمــام 

الراحــل )رض( .

*قائد الثورة بمثابة تعبوي مضحي والقائد األعلى للقوات المسلحة 
حول قوات التعبئة الى شجرة طيبة

*رئيس منظمة التعبئة: رسالة التعبئة هي تنفيذ الخطوة الثانية للثورة 
لتحقيق حكومة وحضارة اسالمية حديثة 
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