
منهــا حســن الجــوار ، التركيــز علــى القواســم المشــتركة ، حــل ســوء 
التفاهــم وتعزيــز اآلليــات الموجهــة نحــو الحــوار والموجهــة نحــو التعــاون 
ــة  ــن المنطق ــزع أم ــي تزع ــل الت ــع العوام ــل م ــي ، والتعام ــن الجماع واألم
اإلســامية  االيرانيــة  الجمهوريــة  شــهدت  قــد  وكانــت  واســتقرارها. 
والمملكــة العربيــة الســعودية ، وهمــا دولتــان مؤثرتــان ومهمتــان فــي 
العالــم اإلســامي فــي منطقــة غــرب آســيا ، عاقــات صعــود وهبــوط خــال 

ــة. ــدة الماضي ــود العدي العق

تحديد أول أيام شهر رمضان 
المبارك في ايران

طهران-مهــر:- صــرح عضــو هيئــة االســتهال فــي مكتــب قائــد الثــورة 
اإلســامية، حجــة اإلســام علــي رضــا قلــم كاران اصفهانــي، بــأن يــوم 

ــران. ــي إي ــارك ف ــان المب ــهر رمض ــام ش ــو أول أي ــس ه الخمي
وأوضــح قلــم كاران اصفهانــي، أنــه ســيكون مــن الممكــن رؤيــة الهــال 

بالعيــن المجــردة، يــوم األربعــاء خــال الغــروب.
ــابق  ــت س ــي وق ــامية، ف ــة واإلس ــدول العربي ــن ال ــدد م ــت ع وأعلن
ــوم  ــون ي ــام 1444 هـــ، ليك ــان للع ــهر رمض ــال ش ــة ه ــري رؤي ــد تح موع
الخميــس الـــ 23 مــن مــارس هــو أول أيــام الشــهر الفضيــل، وآخــر يومــه 

الجمعــة الـــ 21 مــن أبريــل المقبــل.
ــل  ــهر الفضي ــام الش ــدد أي ــيكون ع ــان، س ــهر رمض ــاكية ش ــا إلمس ووفق
للعــام 2023 هــو 29 يومــا فقــط، وســيحتفل المســلمون بعيــد الفطــر يــوم 

الســبت 22 مــن أبريــل.
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شؤون دولية نمّد يد الصداقة الحميمة واالخوية لجيراننا..

كنعاني: االتفاق االيراني -السعودي قوة دافعة لتحقيق االستقرار في المنطقة
بعد الصين واالمارات..

العراق الوجهة التالية لألدميرال شمخاني

شهداء وجرحى في قصف للتحالف 
السعودي لمحافظة صعدة

ضحايــا  عــدد  ارتفــع  وكاالت:-  صنعــاء- 
االعتــداءات بحــق المدنييــن فــي المديريــات 
الحدوديــة فــي محافظــة صعــدة إلــى 3 شــهداء 
و6 جرحــى خــال أقــل مــن 24 ســاعة، وفــق 

المياديــن. مراســل 
وأفــادت قنــاة »المســيرة« اليمنية، باستشــهاد 
مواطــن يمنــي جــراء اســتهدافه بســاح ســعودي 
فــي منطقــة جرعــا فــي مديريــة منبــه الحدوديــة.

الجناح االيراني يحرز المركز االول في معرض 
موسكو الدولي للسياحة

 ،)MITT( 2023 طهران-ارنــا:- حــاز الجنــاح االيرانــي المقــام ضمــن معــرض موســكو الدولــي للســياحة
لقــب افضــل االجنحــة بيــن ســائر الدول المشــاركة.
االيرانــي  الجنــاح  تقديــر  مراســم  وجــرت 
ــارض  ــى ارض المع »االفضــل«، امــس الســبت عل
فــي العاصمــة الروســية موســكو؛ بحضــور ممثلــي 

القطــاع الســياحي مــن 22 دولــة فــي العالــم.
علمــا ان معــرض MITT، يعــد احــد ابــرز 5 
ــذي  ــم، وال ــتوى العال ــى مس ــياحية عل ــارض س مع
يوفــر اجــواء مناســبة لنشــطاء الصناعــة الســياحية 
للتعــاون  شــبكة  وبنــاء  البلــدان  مختلــف  فــي 

والتواصــل بينهــم.

في حفل افتتاح 5 محطات مترو..

الرئيس رئيسي: العدو يسعى إلى تحويل قدرات 
ايران إلى اليأس والضعف

لدى استقباله وفد الجهاد برئاسة النخالة..

السيد نصر الله يؤكد مواصلة تعزيزالمقاومة ضد االحتالل الصهيوني

الخارجية النيابية ترحب بمحادثات استئناف 
العالقات مع البحرين

طهران-العالــم:- رحــب رئيــس لجنــة العاقــات الخارجيــة فــي مجلــس الشــورى االســامي »عبــاس 
كلــرو« بمحادثــات عــودة العاقــات بيــن البحريــن وايــران.

وأضــاف، كلــرو أن مجمــع البرلمانــات العالمــي يحتضــن كل برلمانــات العالــم وفــي كل عــام يعقــد 
مرتيــن، والنســخة 146 لهــذا العالــم عقــدت فــي البحريــن حيــث شــارك وفدنا البرلمانــي  فــي هــذا المؤتمــر 

ــم. ــات حــول العال ــع المجالــس والبرلمان حيــث كان موضوعــه حــول التعايــش الســلمي، بمشــاركة جمي
واوضــح، أن وفدنــا البرلمانــي شــارك فــي المؤتمــر وكان لــه عــدة لقــاءات مــع وفــود البرلمانــات العربيــة 

مــن ضمنهــا الســعودية ودول اســامية وعربيــة اخــرى حيــث كانــت االجــواء ايجابيــة.
واشــار »كلــرو« الــى أن هنــاك مــادة اضطراريــة طرحتهــا الــدول الغربيــة خال مؤتمــر البرلمانات العالمــي 

للتعامــل مــع األزمــات االنســانية دون التطرق للشــعب الفلســطيني.

في ختام المناورات البحرية المشتركة بين إيران والصين و روسيا..

قائد “البحر”: يجب طرد القوى الغريبة من المنطقة وبناء تحالف بين دولها
االدميرال ايراني: كافة االدوات من السفن والطائرات التي شاركت في ساحة المناورات نفذت تمارينها بنجاح

الكيان الصهيوني والنهاية 
المحتومة

ترامب: يجب إنهاء »الدولة األميركية العميقة« 
وإحالل السالم في أوكرانيا

رئيس وزراء سلوفاكيا األسبق: العقوبات الغربية 
فشلت في عرقلة تطور القرم

»ذا غارديان«: األميركيون ذوو الدخل المنخفض 
يواجهون خطر الجوع

رئيس صربيا: العالم يتسلح كما لو أن يوم 
القيامة على األبواب

السوداني: العراق اليوم عراق متصالح 
مع نفسه ومتسالم مع اآلخرين

الرئيس األسد: الحرب على سوريا أثبتت أن الغرب 
لن يتغير وهو يسعى لتكون الدول تابعة له

مقاومون فلسطينيون يستهدفون نقطة عسكرية وطائرة 
استطالع لقوات االحتالل في نابلس

موسكو تشترط إلغاء العقوبات والدعاوى غير 
القانونية عنها للتسوية في أوكرانيا

العدد )11187( السنة الثالثة واالربعون، األحد 26 شعبان المعظم 1444 هـ ق 28 اسفند 1401 هـ ش، 19 اذار 2023م

العــام  األميــن  اســتقبل  بيــروت-وكاالت:- 
لحــزب اهلل الســيد حســن نصــر اهلل وفــدًا مــن 
حركــة »الجهــاد اإلســامي« فــي فلســطين برئاســة 

األميــن العــام زيــاد النخالــة.
األوضــاع  الطرفــان  ناقــش  اللقــاء،  وخــال 
ــة  ــه المقاوم ــي تواج ــات الت ــة والتحدي ــي المنطق ف

. لفلســطينية ا
»علــى  والنخالــة  اهلل  نصــر  الســيد  وأكــد 
مواصلــة التشــاور والتنســيق فيمــا بينهمــا بمــا يعــزز 

الصهيونــي”. العــدو  فــي مواجهــة  المقاومــة 
وعبــر الطرفــان عــن »تقديرهمــا للبطوالت 
الفلســطيني  الشــعب  يســطرها  التــي 
والمقاتليــن الشــجعان الذيــن يواجهــون بــكل 
بســالة وإقــدام عصابــات االحتــال وجيشــه 
المجــرم علــى أرض فلســطين وخاصــة فــي 

القــدس والضفــة الغربيــة”.
يذكــر أن الســيد نصــر اهلل أكــد فــي خطابــه 
قبــل أســبوع أّن مــا تشــهده الســاحة الفلســطينية 
»مــا  أّن  علــى  مشــددًا  جــدًا”،  ومهــم  »تاريخــي 
يجــري فــي الضفــة، وفــي األراضــي الفلســطينية 

طهران-إرنــا:- أكــد المتحــدث بإســم وزارة الخارجيــة أن االتفــاق بيــن ايــران والســعودية 
يمكــن ان يكــون القــوة الدافعــة وراء تحقيــق االســتقرار لصالــح المنطقــة بأســرها.

وحــول االتفــاق بيــن إيــران والمملكــة العربيــة الســعودية، كتــب ناصــر 
كنعانــي:« يمكــن اعتبــار إعــان اســتئناف العاقــات بيــن الجمهورية اإلســامية 
اإليرانيــة والمملكــة العربيــة الســعودية أحــد أهــم أحــداث العــام االيرانــي الجــاري 

)1401 هـــ ينتهــي 21مــارس 2023(  فــي منطقــة الجــوار.
ــا باســتضافة ومســاعدة  ــم التوصــل إليه ــي ت ــة ، الت وســتلعب هــذه االتفاقي
الصيــن فــي أعقــاب جهــود ومســاعي جمهوريــة العــراق وســلطنة عمــان الماضيــة 

، دورًا مهمــًا فــي تقــارب التعــاون اإلقليمــي وتنميتــه .”
واضــاف يمكننــا أن نأمــل أن يكــون مســتقبل غــرب آســيا ومنطقــة الخليــج الفارســي 
، بموقعهمــا الجغرافــي والسياســي المهميــن للغايــة  ومــوارد الطاقــة الغنيــة، والثــروة 

ــة. ــق ازدهــار شــعوب هــذه المنطق ــرة فــي طري ــة الوفي ــة والمــوارد المالي الطبيعي
وتابــع: تمتعــت السياســة اإلقليميــة للجمهوريــة اإلســامية االيرانيــة بنــوع 

مــن االســتمرارية خــال العقــود القليلــة الماضيــة.
ولفــت الــى انــه لقــد أكــدت الجمهوريــة االســامية االيرانيــة علــى مــدى 
العقــود الماضيــة القليلــة  فــي عاقاتهــا اإلقليميــة علــى مبــادئ وأســس عديــدة 

طهران-إرنــا:- يــزور األدميــرال “علي شــمخاني” 
اميــن المجلــس األعلــى لألمــن القومــي العراق

 العــراق باعتبــاره الشــريك التجــاري الثانــي إليــران 
لألدميرال«علــي  التاليــة  الســفر  وجهــة  ســيكون   ،

شــمخاني« بعــد الصيــن واإلمــارات.
تعزيــز  حــول  محادثــات  الزيــارة  وســتتناول 
ــاون البنكــي و  ــة  وتســهيل التع ــادالت التجاري المب
حــل بعــض التحديــات األمنيــة المفروضــة علــى 
تنفيــذ  فــي  واإلســراع  البلديــن  بيــن  العاقــات 

االقتصاديــة. االتفاقيــات 
وتوجــه علــي شــمخاني الخميــس الماضــي 
إلــى ابوظبــي علــى رأس وفــد رفيــع المســتوى 
االقتصــادي واألمنــي بعــد زيــارة قــام بهــا مستشــار 
االمــن الوطنــي فــي االمــارات الشــيخ »طحنــون بــن 

ــران. ــان« الي ــد ال نهي زاي
لامــن  االعلــى  المجلــس  أميــن  والتقــى 
القومــي خــال زيارتــه لامــارات نظيــره االماراتــي 
و كبــار المســؤولين فــي هــذا البلــد وتمــت مناقشــة 

الثنائيــة واإلقليميــة والدوليــة. القضايــا 
واكــد شــمخاني«، خــال اللقــاء الــذي جــرى 

فــي ابوظبــي، بينــه 

الجمهوريــة  رئيــس  طهران-مهر:-قــال 
الســيد ابراهيــم رئيســي ان العــدو ال يريدنــا أن 
ننتــج ونتقــدم، لــذا فهــو يســعى لتحويــل قوتنــا 

إلــى اليــأس والضعــف.
امــس  صبــاح  رئيســي  الرئيــس  واضــاف 
الســبت، فــي حفــل افتتــاح 5 محطــات وتشــغيل 
11 كيلومتــرًا مــن خطــوط الســكك الحديديــة 
مــن   7 و   6 للخطيــن  الوســطى  األجــزاء  مــن 
وتنظيــم  النقــل  تســهيل  ان  طهــران،  متــرو 
ــران هــو مصــدر  ــة طه ــي مدين ــركاب ف ــة ال حرك
قلــق دائــم ومهــم للغايــة، لهــذا قــدّر الجهــود 
إدارة  مجموعــة  بهــا  تقــوم  التــي  واإلجــراءات 

المتــرو. لتطويــر  المدينــة 
وقــال رئيــس الجمهوريــة: إن العــدو ال 
يريــد للبــاد أن تتقــدم وأن اليســمع للنــاس 
ببشــرى طيبــة، وبالتالــي يحــاول تضخيــم 
الضعــف  ونقــاط  تُــرى  ال  التــي  القــوة 

زاويــة. الموجــودة فــي كل 

إلــى  إشــارة  وفــي 
العظيمــة  األعمــال 
والفخــورة التــي تــم القيام 
بهــا فــي مجــال اإلنتــاج 
المعرفــة  علــى  القائــم 
ــف المجــاالت،  ــي مختل ف
يجــب  رئيســي:  أوضــح 
ــن  ــى األشــخاص الذي عل
يحبــون اإلســام والثــورة 
ــن  ــر م ــوا أن الكثي ــام اإلســامي أن يعلم والنظ
المجــال وبمثابــرة  فــي هــذا  تــم  قــد  العمــل 

األعــزاء. شــبابنا 

المحتلــة عــام 1948، علــى درجــة عاليــة مــن األهميــة 
فــي مشــروع المقاومــة”.

»األولويــة  أّن  اهلل  نصــر  الســيد  وأضــاف 
اليــوم يجــب أن تكــون 
ــون  ــد الع ــد ي ــة م كيفي
إلــى هــذا الفلســطيني 
والمجاهــد،  المقــاوم 
هــذا  يدفــع  والــذي 
الكيــان إلــى الهاويــة”. 
نخالــة  بدوره، أعلــن 
لــه أّن  ســابقة  كلمــة  فــي 
»مجموعــات كثيــرة تتشــكل 
التــي  الخاصــة  للعمليــات 
تقــوم بهــا المقاومــة فــي القــدس وفــي حــوارة واألراضــي 

المســتحيل”. وتتجــاوز   ،1948 عــام  المحتلــة 
ــت  ــة »نجح ــب المقاوم ــة، أن كتائ ــد النخال وأك
األرض«،  علــى  الســيطرة  مشــروع  عرقلــة  فــي 

القــوى  كل  تكــون  أن  ضــرورة  علــى  مشــددًا 
الفلســطينية علــى مســتوى المســؤولية، وعلــى 
مســتوى طمــوح الشــعب الفلســطيني، وتضحياتــه، 

للقتــال”. واســتعداده 
وفــي اآلونــة األخيــرة، أعربــت وســائل إعــام 
الرؤيــة  »إســرائيل” من  قلــق  عــن  إســرائيلية 
األحــداث  اهلل حيــال  نصــر  للســيد  الصحيحــة 
أّن  بهــا االحتــال، مضيفــًة  التــي يمــر  الداخليــة 
»هــذه األزمــة تُقنــع الســيد نصــر اهلل بقــدرة الحــزب 
ــدوث  ــال ح ــي ح ــه ف ــال ومواجهت ــى ردع االحت عل

عســكري”. صــراع 
يأتــي ذلــك فــي وقت  تتصاعــد فيــه التظاهــرات 
نتنياهــو،  بنياميــن  حكومــة  »إســرائيل” ضد  فــي 
القضائيــة،  التعديــات  مســألة  بشــأن  وخصوصــًا 
ــدى  ــق ل ــى القل ــرة االحتجــاج ويتنام ــا تتســع دائ فيم
اإلســرائيليين مــن وصــول األمــور إلــى حــرب »أهليــة« 

أو تداعيــات أمنيــة مختلفــة.

*الحل االول الجتثاث القوى الغريبة من المنطقة هو وقوف دولها التي تمتلك 
العلم والقوة والمعدات الالزمة الى جانب بعضها البعض

*األداء الدقيق لبحرية الجيش وحرس الثورة في هذه المناورات يدل 
على أن المناورات تتماشى تمامًا مع الظروف الدولية

*الفرقاطة الروسية »غورشكوف« المجهزة بصواريخ فرط الصوتية تدخل 
ميناء جابهار بعد مشاركتها في مناورات الحزام االمني

على الصفحة الثالثة

مساعد الخارجية: االتفاق االيراني السعودي 
خطوة باتجاه التنمية في المنطقة

المشــتركة  المنــاورات  اختتمــت  العربــي:-   طهران-كيهــان 
القــوات البحريــة اإليرانيــة  للحــزام البحــري االمنــي 2023 بيــن 

والروســية والصينيــة فــي شــمال المحيــط الهنــدي.
ــاج  ــى ت ــرال مصطف ــاورات االدمي ــم المن ــدث باس ــال المتح وق
الديني: اختتمــت المنــاورات المشــتركة للحــزام البحــري االمنــي 

ــة. ــة الروســية الصيني ــة االيراني ــوات البحري ــن الق 2023 بي
بحريــة  وزوارق  ســفن  بمشــاركة  المنــاورة،  هــذه  وتمــت 
الثــوري  الحــرس  وبحريــة  اإليرانيــة،  اإلســامية  للجمهوريــة 
اإلســامي، والبحريــة الصينيــة والروســية، أمــام مدمــرة الجمهوريــة 

»جمــاران”. اإليرانيــة  اإلســامية 
البحريــة للجيــش األدميــرال شــهرام  القــوات  قائــد  واعلــن 
ايرانــي ان المنــاورات البحريــة المشــتركة بيــن ايــران وروســيا 

والصيــن والتــي انطلقــت الخميــس فــي شــمال المحيــط الهنــدي 
تركــزت فــي يومهــا االول علــى التنســيق والتعــاون وانقــاذ الســفن 

ــة. ــات االرهابي ــة العملي ــرض للهجــوم ومواجه ــي تتع الت
وقال االدميــرال ايراني فــي تصريــح متلفــز ان هــذه المنــاورات 
ــة  ــا »ان أمــن كاف محورهــا هــو ارســاء األمــن فــي البحــار ، مضيف

البحاريــن فــي العالــم هــو أمــر يهمنــا”.
وشــرح االدميــرال ايرانــي »فــي اليــوم االول من المنــاورات 
التنســيق  عمليــات  علــى  تركيزنــا  كان   2023 البحرية المركبــة 
ومواجهــة  للهجــوم  تتعــرض  التــي  الســفن  وانقــاذ  والتعــاون 

االرهابيــة”. العمليــات 
واشــار بــأن التصــدي لارهــاب البحــري هــو ايضــا مــن ضمــن 

اهــداف هــذه المنــاورات ، 

https://www.alalam.ir/tag/5236?t=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A
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https://www.almayadeen.net/news/politics/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87:-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%B4%D8%B9%D9%88%D8%A8
https://www.almayadeen.net/news/politics/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87:-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%B4%D8%B9%D9%88%D8%A8
https://www.almayadeen.net/news/politics/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%A9:-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B3%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A3
https://www.almayadeen.net/news/politics/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%A9:-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B3%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A3
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