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معلنة االحتفاظ بحق الرد..

طهران: عقوبات جديدة ضد مروجي اإلرهاب 
في االتحاد األوروبي قريبا

ــى  ــرد عل ــا فــي ال ــران تحتفــظ بحقه ــة ناصــر كنعانــي ان إي ــوزارة الخارجي ــا:- أكــد المتحــدث باســم ال طهــران- ارن
ــدة ضــد مروجــي اإلرهــاب فــي االتحــاد. ــات الجدي ــا قائمــة العقوب اجــراءات االتحــاد األوروبــي ضدهــا وســتعلن قريب

ــن  ــدد م ــى ع ــات عل ــا عقوب ــي وبريطاني ــاد األوروب ــرض اإلتح ــاء، بشــدة ف ــس الثالث ــي ام وأدان كنعان
الشــخصيات اإليرانيــة، وقــال: إن تحــرك االتحــاد األوروبــي ولنــدن دليــل علــى عجزهمــا لفهــم واقــع إيــران 

ــة. ــة اإلســالمية اإليراني ــدار الجمهوري وارتباكهــم تجــاه اقت
واعتبــر العقوبــات األخيــرة التــي فرضتهــا أوروبــا وبريطانيــا ضــد بعــض أعضــاء المجلــس الشــورى اإلســالمي والمســؤولين 
فــي جهــاز القضــاء والعســكريين وشــخصيات ثقافيــة إيرانيــة تشــير إلــى اليــأس واإلحبــاط والغضــب مــن فشــل الفضيحــة األخيــرة 
فــي زعزعــة االســتقرار فــي الداخــل اإليرانــي رغــم الجهــود والتكاليــف الباهظــة، وأضــاف: إنهــم يعرفــون جيــدًا أن العقوبــات لــن 

تؤثــر علــى قــرار الشــعب اإليرانــي لمواجهــة التدخــالت والمؤامــرات الخارجيــة.

تشومسكي: أميركا تشهد 
انهيارا داخليا

األميركــي  المنّظــر  قــال  طهران-فــارس:- 
الشــهير نعــوم تشومســكي فــي حــوار مــع صحيفــة 
ان  هــي  الرئيســية  »الحقيقــة  ان  جــم«  »جــام 
ــت ســابقا  ــا قل ــا، وكم ــارا داخلي ــركا تشــهد انهي أمي
ان الديمقراطيــة االميركيــة ال معنــى لهــا وان هــذا 

البلــد تتحكــم بــه الطبقــة الرأســمالية«.
ويأتــي تصريــح المنظــر الشــهير تشومســكي 
بعــد ان كان المنظــر »فرانســيس فوكويامــا« قــد 

تحــدث فــي

في اجتماع منظمة التعاون االقتصادي)ايكو( بطشقند..

عبداللهيان: قرار البرلمان االوروبي ضد حرس الثورة 
سيترك تبعات سلبية

لدى استقباله وزير الدفاع السوري الفريق عباس..

رئيسي: سنقف الى جانب سوريا في اعادة االعمار كما وقفنا معها في التصدي لالرهاب
العالقات بين ايران وسوريا استراتيجية تقوم على اساس االيمان والعقائد المشتركة وروح الصمود والمقاومة

الحدود لتنفيذ مهامنا االساسية..

قائد سالح البحر للجيش: سنكون حاضرين في اي 
نقطة تقتضيها مصالحنا

نطاقنــا  بتوســيع  اليــوم  قمنــا  أننــا  للجيــش  التابعــة  البحريــة  القــوة  قائــد  طهران-العالم:-أكــد 
البحريــة. حدودنــا  جميــع  فــي  اقتدارنــا  عــرض  بصــدد  ونحــن  الجيوسياســي، 

ــه  ــي ان ــهرام ايران ــرال ش ــد االدمي ــة، أك ــوة البحري ــث في الق ــان العلم والبح ــه خالل مهرج ــي حديث وف
نظــرا لتأكيدات قائــد الثــورة، فــإن االقتــدار لــه كلمــة الفصــل فــي العالــم، وقــال: لــو كانــت لدينــا كل القــوى 

ولكننــا إن لــم نتمكــن مــن إيصالهــا الــى االقتــدار فإننــا ســنكون متأخريــن خطــوة.
ــام  ــذه المه ــذ ه ــواحل، وننف ــي الس ــات ف ــوم دوري ــير الي ــش، نس ــر للجي ــالح البح ــن كس ــاف: نح وأض

ــن. ــم نحــو ممك ــا، بأت ــون به المكلف

الرئيس العراقي: العراق يُنظر اليه في الخارج كمنطقة 
»حرب« وإعالمنا لم يصحح هذا التوجه

الجيش السوري يستهدف بالمدفعية الثقيلة ارهابيين 
بالالذقية  وسقوط مسيرة تركية بالرقة

حماس: استمرار سلطة عباس باالعتقاالت السياسية  للقيادات 
الفلسطينية  تحقق مصالح العدو الصهيوني

»نيوزويك«: أميركا الالتينية أصبحت حديقة الصين 
الخلفية وواشنطن في خطر

خفايا تصفية مسئول أمني بارز في السعودية 
بأوامر من بن سلمان!

»إنتلجنس أونالين«: المخابرات الفرنسية تبقي 
الجالية األوكرانية تحت المراقبة

تقرير بريطاني: قبضة ماكرون على السلطة ضعيفة 
وعليه أن يتحضر الستقالة مبكرة

جونسون: على أوكرانيا االنضمام إلى »الناتو« 
من أجل سالم طويل األمد

مستقبال الفريق عباس..

اللواء سالمي: مستعدون للتعاون مع سوريا في الحروب السيبرانية واالستخبارية وااللكترونية
*الذين حشدوا العالم من اجل القضاء على سوريا انفسهم يمضون اليوم نحو الزوال واالنهيار

للحــرس  العــام  القائــد  اكــد  طهران-ارنــا:- 
الثــوري »اللــواء حســين ســالمي«، علــى ضــرورة 
توســيع التعــاون الدفاعــي والعســكري بيــن ايــران 
ــة  ــال : نحــن مســتعدون لدعــم وتلبي وســوريا؛ قائ

الســورية. المســلحة  القــوات  احتياجــات 
علــي  »العمــاد  الســوري  الدفــاع  وزيــر  وقــام 
امــس   ، لــه  المرافــق  والوفــد  عبــاس«  محمــود 
للحــرس  العامــة  القيــادة  مقــر  بزيــارة  الثالثــاء، 
ــث  ــالمي«، وبح ــواء س ــى »الل ــث التق ــوري؛ حي الث
الجانبــان فــي القضايــا ذات االهتمــام المشــترك.

ونــوه القائــد العــام للحــرس الثوري، فــي تصريحه 
بالتضحيــات  عبــاس«،  »العمــاد  مــع  اللقــاء  خــالل 
االيرانــي  الشــعبان  ســطرها  التــي  الملحميــة 
والســوري فــي مواجهــة المؤامــرات الكبيــرة التــي 
دبرتهــا قــوى الهيمنــة والصهيونيــة خــالل الســنوات 
االخيــرة، وايضــا تضحيــات الشــهداء المدافعيــن عــن 
المراقــد المقدســة الذيــن امتزجــت دماؤهــم الطاهــرة 

ــرة الحــرب ضــد  ــاء ســائر الشــهداء خــالل فت مــع دم
االرهــاب التكفيــري علــى ارض ســوريا.

واضــاف اللــواء ســالمي : نحــن نعتبر االرض 
وقــد  بمثابــة وطننــا،  دماءنــا  لهــا  نقــدم  التــي 

ــاحات  ــوب س ــوقا ص ــا وش ــهداؤنا طوع ــه ش توج
ــا  ــد المقدســة ليجاهــدوا جنب ــاع عــن المراق الدف
المقاومــة  فــي جبهــة  المناضليــن  الــى جنــب 

ــوريا. ــل س داخ

طهران-كيهــان العربي:-أكــد وزيــر الخارجيــة 
البرلمــان  قــرار  أن  عبداللهيــان،  أميــر  حســين 
االوروبــي ضــد الحــرس الثــوري ســيترك تبعــات 

ســلبية وعلــى اوروبــا دفــع ثمــن ذلــك.
فــي كلمتــه التــي القاهــا امــس الثالثــاء فــي افتتــاح 
ــي  ــادي ف ــاون االقتص ــة التع ــوزراي لمنظم ــاع ال االجتم
ــة  ــى االوضــاع الجاري ــان ال طشــقند أشــار اميرعبداللهي
فــي افغانســتان التــي تعتبــر عضــوا مهمــا للغايــة فــي 
المنظمــة، وقــال: ان ايــران تعتبــر مــن الــدول الرئيســية 
التــي اقترحــت وصادقــت علــى سياســة دعــم المنظمــة 
ــواع  ــم كل ان ــا ضــرورة تقدي ــدت دائم الفغانســتان، وأك
االفغانــي  الشــعب  مشــاكل  حــل  فيــه  بمــا  الدعــم 

ــانية. ــات االنس ــة دون االزم والحيلول
واضــاف قائــال: ان ممــا الشــك فيــه أن تشــكيل 
حكومــة شــاملة فــي افغانســتان اضافــة الــى انــه 
بنــاء  واعــادة  المســاعدة  تقديــم  فــي  يســاهم 
هــذا البلــد، ســيؤدي الــى الحــد مــن التهديــدات 
ــة  ــات االرهابي ــن العملي ــة م ــا المنطق ــي تواجهه الت

المخــدرات. وتهريــب  والمشــردين 

وضــع  الــى  وتطــرق 
افغانســتان  فــي  المــرأة 
وقــال: اننــا نعلــن أن القــرار 
الســلطة  اتخذتــه  الــذي 
البلــد  هــذا  فــي  الحاكمــة 
بحرمــان النســاء والبنــات 
مــن التعليــم، يتعــارض مــع 
الديــن االســالمي  مبــادئ 
الحنيــف، ونعلــن عــن قلقنــا 

القــرار. لهــذا  الشــديد 
ايــران  التــزام  علــى  الخارجيــة  وزيــر  وشــدد 
بتعهداتهــا فــي االطــار االقليمــي والدولــي بينهــا 

بحقــوق االهتمــام 

رغم اجراءات الحظر الشديدة..

اسالمي: إيران وصلت إلى المستوى العالمي في مجال إنتاج األدوية المشعة
بوريل: االتفاق النووي لم يمت لكن المفاوضات 

ال تمضي قدًما
طهران-مهرأكــد رئيــس منظمــة الطاقــة الذريــة، محمــد اســالمي، أن إيــران 
وصلــت إلــى المســتوى العالمــي فــي مجــال إنتــاج األدويــة المشــعة، علــى 
الرغــم مــن مضايقــات األعــداء واجــراءات الحظــر الشــديدة والشــاملة التــي تــم 

فرضهــا علــى بلدنــا.
األدويــة  إنتــاج  لخــط  تفقــده  خــالل  لــه  تصريــح  فــي  اســالمي  وقــال 
اإلشــعاعية التشــخيصية والعالجيــة لشــركة »بــارس ايزتــوب«: »مــع الجهــود 
المتزايــدة والوفــرة للباحثيــن والمهنييــن الشــباب فــي هــذه المنظمــة ؛ تمكنــا 

ــة”. ــعة المختلف ــة المش ــاج األدوي ــال إنت ــي مج ــا ف ــين قدراتن ــن تحس م
وتابــع اســالمي : »علــى الرغــم مــن مضايقــات األعــداء واجــراءات الحظــر 
الشــديدة والشــاملة التــي تــم فرضهــا علــى بلدنــا ، فقــد تمكنــا مــن التحــرك 
إلــى األمــام بحمــد اهلل وجهــود متخصصينــا وزمالئنــا أتــت اكلهــا فــي منظمــة 
الطاقــة الذريــة واآلن وصلنــا إلــى المســتوى العالمــي فــي مجــال إنتــاج األدويــة 

المشــعة بمعنــى الكلمــة ، واليــوم يعــد هــذا التقــدم حقيقــة قائمــة”.
وأكــد رئيــس منظمــة الطاقــة الذريــة اإليرانيــة: »النقطــة التــي 
كانــت ومــا تــزال مهمــة بالنســبة لنــا فــي هــذه المرحلــة هــي أن نكــون 

لندن-ارنــا:- صــرح منســق السياســة الخارجيــة 
لالتحــاد األوروبــي إن االتفــاق النــووي لــم يمــت ، 

لكــن المفاوضــات ال تمضــي قدمًــا.
وافــاد جوزيــب بوريــل ، منســق السياســة الخارجيــة 
فــي االتحــاد األوروبــي ، إن االتفــاق النــووي لــم يمــت ، 

لكــن المفاوضــات النوويــة ال تمضــي قدمًــا.
واضــاف بوريــل إن االتفــاق النــووي حاليًــا فــي 

حالــة تعليــق.
وفــي وقــت ســابق مــن يــوم االثنيــن ، قــال 
الخارجيــة لالتحــاد األوروبــي  السياســة  منســق 
، إن إضافــة اســم حــرس الثــورة اإلســالمية إلــى 
قائمــة المنظمــات اإلرهابيــة يتطلــب قــرارا قضائيــا 

ــاد. ــذا االتح ــي ه ــاء ف ــدول األعض ــدى ال ــن إح م
ــوزراء  ــاع ل ــل اجتم ــن قب ــل للصحافيي ــال بوري وق
خارجيــة دول االتحــاد األوروبــي فــي بروكســل: »هــذا 
األمــر ال يمكــن أن يصــدر بــه قــرار دون محكمــة، قــرار 
مــن المحكمــة أواًل. ال يمكنــك أن تقــول أنــا أعتبــرك 

إرهابيــًا ألنــك ال تعجبنــي”.

KAYHAN-AL-ARABI

على الصفحة الثانية    200000ريال8صفحات

اعداء طهران الجبناء 
يرتجفون!

العدد )11148( السنة الثالثة واالربعون، األربعاء 3 رجب المرجب 1444 هـ ق 5 بهمن 1401 هـ ش، 25 كانون الثاني 2023م على الصفحة الثالثة

متحدث الحكومة: تفعيل أكثر من 2000 مصنع 
واستحداث 900 ألف فرصة عمل 

ــة التشــخيصية  ــي قســم األدوي ــة ف ــل الدق ــادة عام ــى زي ــن عل قادري
ــا  ــي لديه ــة الت ــادة عــدد األدوي ــا زي ــزم أيضً ــاج المنتجــات ، ونعت وإنت

ــي قســم العــالج” . اســتخدامات ف
وصــرح رئيــس منظمــة الطاقــة الذريــة: »فــي هــذا الوقــت ، رأينــا أن 
األدويــة المشــعة المنتجــة محليًــا يتــم اســتخدامها فــي 206 مراكــز لإلشــعاع 

ــع أنحــاء البــالد”. الطبــي فــي جمي

* اواصر البلدين ال تنحصر في المصالح الوطنية ونعتبر االرض 

التي نقدم لها دماءنا بمثابة وطننا

*التطورات واالحداث االخيرة داخل االراضي المحتلة هي من 

بشائر زوال الكيان الصهيوني

*وزير الدفاع السوي: سنلقن العدو دروسا لن ينساه بصمود الشعب 

السوري والدعم السخي اليران وحزب اهلل

طهران-كيهــان العربــي:- اكــد رئيــس الجمهوريــة الســيد ابراهيــم رئيســي لــدى 
اســتقباله وزيــر الدفــاع الســوري ان ايــران وكمــا انهــا وقفــت الــى جانــب ســوريا حكومــة 
ــادة  ــتعدة ايضــا خــالل مرحلــة اع وشــعب فــي مرحلــة التصــدي لالرهــاب فانهــا مس

االعمــار ايضــا ان تقــف الــى جانبهــم عبــر تعزيــز التعــاون االقتصــادي الشــامل .
ووصــف رئيــس الجمهوريــة ايــة اهلل الســيد ابراهيــم رئيســي لــدى اســتقباله 
مســاء امــس الثالثــاء وزيــر الدفــاع الســوري الفريــق علــي محمــود عبــاس 
ايــران  بيــن  العالقــات  ان  وقــال  اســتراتيجية  بانهــا  البلديــن  بيــن  العالقــات 
وســوريا تقــوم علــى اســاس االيمــان والعقائــد المشــتركة وكذلــك روحيــة الصمــود 

والمقاومــة لشــعبي البلديــن.
واعتبــر رئيــس الجمهوريــة ذود القــوات المســلحة الســورية عــن شــعب 

*الفريق عباس: سوريا تمكنت بدعم االشقاء واالصدقاء الحقيقيين االنتصار 
على االرهاب وستمارس دورها في محورالمقاومة

*ذود القوات المسلحة السورية عن الشعب والحكومة في مواجهة 
مثيري الفتن مبعث امل لمستقبل سوريا 

وحكومــة هــذا البلــد فــي مواجهــة مثيــري الفتــن بانــه مبعــث امــل لمســتقبل 
ــق  ــة هــي الصدي ــة االســالمية االيراني ــال ان الجمهوري ســوريا حكومــة وشــعبا وق
الحقيقــي للشــعب الســوري النهــا كمــا وقفــت الــى جانــب ســوريا حكومــة وشــعبا 
فــي مرحلــة التصــدي لالرهــاب فانهــا مســتعدة ايضــا خــالل مرحلــة اعــادة االعمــار 

ــاون االقتصــادي الشــامل . ــز التع ــر تعزي ــم عب ــى جانبه ــف ال ايضــا ان تق
بــدوره قــال وزيــر الدفــاع الســوري الفريــق علــي محمــود عبــاس فــي هــذا اللقــاء 
ان ســوريا تمكنــت فــي ظــل دعــم االشــقاء واالصدقــاء الحقيقييــن مــن االنتصــار 
فــي الحــرب علــى االرهــاب  وســتمارس دورهــا بشــكل اكبــر اقتــدارا مــن ذي قبــل 
باعتبارهــا حلقــة مــن محــور المقاومــة وتابــع ان محــور المقاومــة ســيلعب دورا مهمــا 

البقية على الصفحة7فــي بلــورة العالــم الجديــد.
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