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على الصفحة الثانية

200000ريال

االستكبار العالمي كان الطرف المقابل في حرب الثمانينات..

قائد الثورة االسالمية :بلغنا مرحلة قوة الردع وال تقلقنا التهديدات

ونحن نعيش في رحاب السيرة
النبوية والرضوية

ثالثية االقتدار العظيم للثورة االسالمية وقيادة اإلمام الخميني والخصائص البارزة للشعب حولت التهديدات الى فرص
*الدفاع المقدس كان زاخرا باالثارة واالحداث والمعاني والفوائد وكان
من األحداث التي لها تأثير على امسنا ويومنا وغدنا
*الهجوم العسكري على ايران لم يكن غير متوقع لقد هاجمنا
*االستكبارالعالمي اليطيق وجود شعب ال يخاف من أميركا حيث تمتلك
القوة العسكرية والسياسية واالقتصادية
*شعبية واقتدار القوات المسلحة ستستمر طالما تحافظ على حركتها
إلى األمام بنفس الزخم الذي كانت عليه
بمشاركة اكثر من الف قطعة بحرية..

بحرية حرس الثورة تقيم عرضا عسكريا
في الخليج الفارسي

طهران-ارنا-:أعلــن المتحــدث باســم الحــرس
الثــوري عــن اقامــة عــرض بحــري بمشــاركة الــف و
 444زورق وعوامــة وقطــع بحريــة بمــا فيهــا ســفينة
الشــهيد ســليماني القتاليــة غــدا الخميــس فــي
مدينــة بنــدر عبــاس جنــوب البــاد.
وأعلــن العميــد رمضــان شــريف المتحــدث
باســم الحــرس الثــوري عــن إقامــة العــرض
البحــري للحــرس الثــوري فــي بنــدر عبــاس
وســواحل الخليــج الفارســي ومضيــق هرمــز.
وأعلــن اللــواء شــريف عــن إقامــة عــرض
بحــري بمشــاركة  1444ســفينة ثقيلــة وشــبه
ثقيلــة وخفيفــة علــى شــكل تعبئــة بحريــة
ووحــدات بحريــة مختــارة للجيــش والحــرس
الثــوري اإليرانــي بالقــرب مــن ســاحل الخليــج
الفارســي كبرنامــج رئيســي الســتعراض القــوات
المســلحة فــي بنــدر عبــاس.
وقــال ان واجهــة الوحــدات البحرية في العرض
البحــري هــي ســفينة الشــهيد ســليماني القتاليــة
إلطــاق الصواريــخ  ،والتــي أضيفــت إلــى الوحــدة

القتاليــة البحريــة التابعــة
للحــرس الثــوري اإليرانــي.
وتابــع :بالتزامــن مــع
عــرض العوامــات ،ســتجري
مقاتــات القــوة الجويــة
والحــرس
للجيــش
الثــوري عرضًــا جويًــا.
و أعلــن مســؤول العالقــات
العامــة فــي الحــرس الثــوري
أن العــرض العســكري
ســيقام غــدا الخميــس بحضــور كبــار قــادة القــوات
المســلحة كمــا ان رئيــس المجلــس الشــورى
اإلســامي محمــد باقــر قاليبــاف یلقــی كلمــة
خــال المراســم.

باقري ومورا يبحثان سير المفاوضات النووية

نيويورك-ارنــا -:التقــى مســاعد وزيــر الخارجيــة للشــؤون السياســية ،كبيــر المفاوضيــن االيرانييــن
«علــي باقــري كنــي» بمســاعد مفــوض السياســة الخارجيــة لالتحــاد االوروبــي «انريكــي مــورا» ،علــى
هامــش اجتمــاع قمــة الجمعيــة العامــة لالمــم المتحــدة الــذي بــدا فــي مقــر المنظمــة بمدينــة نيويــورك.
واســتعرض الجانبــان خــال اللقــاء،
ســير المفاوضــات لرفــع الحظــر الظالــم عــن
الشــعب االيرانــي ،والتــي بلغــت مرحلــة
حســم النتيجــة والتوصــل الــى االتفــاق
النهائــي ،شــريطة اتخــاذ القــرارات السياســية
الالزمــة مــن جانــب الغــرب والســيما
الواليــات المتحــدة االمريكيــة التــي نقضــت
االتفــاق النــووي .البقية على الصفحة7

قائد عسكري :تجاوزنا قدرة الردع وبلغنا مرحلة
العمل االستباقي
تجمع العلماء المسلمين بلبنان :نشكر ايران
اعالنها تقديم الفيول اويل

بيــروت -وكاالت-:شــكر “تجمــع العلماء المســلمين”
فــي لبنــان فــي بيــان اثــر االجتمــاع األســبوعي لمجلســه
المركــزي“ ،للجمهوريــة اإلســامية اإليرانيــة إعالنهــا
تقديــم  600ألــف طــن مــن الفيــول أويــل مجانــا مقســمة
علــى خمســة أشــهر”.
كمــا شــكر التجمع ايران «الســتعدادها إجــراء
اإلصالحــات الالزمــة علــى خطــوط الشــبكة الكهربائيــة
لتعمــل بفعاليــة أكبــر واالســتعداد إلنشــاء
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على الصفحتين2و3

على هامش اجتماع الجمعية العامة..

في ظل حكمة ودراية سماحة القائد..

طهران-العالم-:اكــد قائــد مقــر القــوة البريــة للجيــش
فــي غــرب البــاد العميــد ســليمان طاهــري باننــا وفــي

االتحاد األوروبي يكذب على من! :لسنا طرفاً
في النزاع الجاري في أوكرانيا
قديروف :اإلجراءات السابقة كانت مزاحا صبيانيا .
استعدوا لتكتيكات الجديدة
رئيس صربيا :في األشهر القادمة ربما نشهد نزاعا
بحجم «الحرب العالمية الثانية»
برلين وواشنطن تستنكران إعالن موسكو
التعبئة الجزئية

ظــل حكمــة ودرايــة قائــد الثــورة االســامية تجاوزنــا قــدرة
الــردع وبلغنــا مرحلــة العمــل االســتباقي.
وقــال العميــد طاهــري فــي تصريــح للصحفييــن
امــس االربعــاء فــي شــرحه لبرامــج أســبوع الدفاع
المقدس فــي محافظة كرمانشــاه ،غــرب ايــران،
أن إقامــة اســتعراض للقــوات المســلحة واللقــاء مــع
عوائــل الشــهداء والمضحيــن وتكريمهــا ،فضــا عــن
تنظيــم مســابقات ثقافيــة ورياضيــة ،تعــد مــن اهــم
برامــج اســبوع الدفــاع المقــدس.
وأشــار إلــى أن اســتعراض القــوات المســلحة
بالوحــدات والمركبــات ســيقام يــوم غــد الخميــس
تزامنــا مــع اليــوم االول مــن أيــام أســبوع الدفــاع
المقــدس بكلمــات يلقيهــا ممثــل الولــي الفقيــه
بالمحافظــة والمحافــظ وقائــد مقــر الجيــش فــي
غــرب البــاد.
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التفاصيل على الصفحة7

صدام ولكن خلفه كان يقف االستكبار العالمي

التفاصيل على الصفحة7

في كلمته أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة..

الرئيس رئيسي :النظام العالمي لم يعد يحظى بالدعم وثمة نظام جديد بدأ بالتشكل
*ال نسعى إلى صنع أسلحة نووية أو الحصول عليها وال مكان لهذه األسلحة في عقيدتنا

*جادون في المفاوضات النووية ولدينا إرادة كبيرة لحل كل
القضايا إذا تم احترام حقوقنا
*نتابع االجراءات إلدانة ترامب على جرائمه في حق الشعب
االيراني السيما اغتيال الشهيد سليماني
*األمن اإلقليمي يجب أن ينبع من داخل المنطقة وال يمكن
للكيان الصهيوني أن يكون شريكا في األمن
طهران-كيهــان العربي-:اعتبــر الرئيــس  ابراهيــم
رئيسـي« ،أننــا ندافــع عــن العدالــة أينمــا كانت فــي العالم،
وهنــاك حاجــة ماســة لعالــم أفضــل وللعدالــة» ،وشــدد على
«أننــا نرفــض المعاييــر المزدوجــة لبعــض الــدول» ،وأردف:
«ســنقف بحــزم وندافــع بفخرعــن حقــوق شــعبنا».
وأكــد رئيســي فــي كلمــة لــه أمــامالجمعيــة العامــة
لألمــم المتحــدة“ ،أن النظــام العالمــي القائــم لــم يعــد
يحظــى بالدعــم وثمــة نظــام جديــد بــدأ بالتشــكل” ،مشــيراً
إلــى أنــه “لــن تكــون هنــاك عدالــة حقيقيــة وإنصــاف لحقــوق
الجميــع إلــى حيــن يتــم وضــع حــد للمعاييــر المزدوجــة”.
وأوضــح أنــه «ثمــة دول تحــارب اإلرهــاب
بانتقائيــة» ،ورأى أن «الهيمنــة مؤلمــة فــي جميــع
أنحــاء العالــم وتمثــل تهديــدا خطيــرا» ،مشــدداً
علــى أن «أميــركا ســعت لتحقيــق مصالحهــا علــى
حســاب مصالــح الكثيريــن وال تــزال مســتمرة فــي
المراوغــة» ،وتابــع أن «أصدقــاء أميــركا ال يتمتعــون
بوضــع أفضــل ،ومــا يحــدث اليــوم فــيأوروبــا هــو
صــورة طبــق األصــل لمــا حــدث فــي غــرب آســيا”.

وحمــل الرئيــس رئيســي صــورة قائــد فيلـ ـ ق
القــدس قاســم ســليماني الــذي اغتالتــه القــوات
االميركيــة فــي أوائــل  ،2020معلّقـاً« :الرئيــس األميركــي
الســابقدونالــد ترامـب وقــع وثيقــة الجريمــة الهمجيــة
وغيــر المشــروعة ضــد قاســم ســليماني”.

واكــد رئيــس الجمهوريــة علــى تحقيــق العدالــة والدفــاع
عنهــا فــي العالــم؛ مضيفــا« ،اننــا نتابــع االجــراءات إلدانــة الرئيــس
االمريكــي الســابق دونالــد ترامــب عبــر محكمــة عادلــة علــى جرائمــه
فــي حــق الشــعب االيرانــي والســيما جريمــة اغتيــال القائــد الشــهيد
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«قاســم ســليماني».

ٌ
معزول شعب ًيا
الوفاق :النظام البحريني
ووجد بالكيان اللقيط ملجأ ً

أن
طهران-فارس-:أكَّــد نائــب األميــن العــام لجمعيــة «الوفــاق» البحرينيــة الشــيخ حســين الديهــي َّ
«النظــام البحرينــي مهــزوم ومــأزوم وقــد وجــد بالكيــان اللقيــط المؤقــت ملجــأً لــه مــن شــعبه» ،مشــيرًا إلــى
أن تهويــد المنامــة طمــس لهويــة العاصمــة األصيلــة وتاريخهــا اإلســامي العريــق.
َّ
وفــي مقابلــة لــه عبــر قنــاة المنــار قــال الشــيخ الديهــي َّإن «النظــام البحرينــي يتعــاون مــع الصهاينــة علــى المســتوى الســيبراني،
ممَّــا يهــدّد مصلحــة الشــعب وأمنــه ،وهــو يمتهــن تأجيــج المشــاكل الطائفيــة والقبليــة الوهميــة مــع الــدول المجــاورة» ،مؤكــدًا ّأن
«التطبيــع األكاديمــي يهــدّد شــعوب الخليج(الفارســي) وشــعب البحريــن وهــو محاولــة بائســة لــن تمــرّ”.
نائــب األميــن العــام لجمعيــة «الوفــاق» أوضــح َّأن النظــام يعيــش عزلــة شــعبية .وبســبب المخــاوف مــن التراجــع األمريكــي،
لجــأ إلــى الحمايــة الصهيونيــة ،وبهــذا باعــوا الوطــن وأغرقــوه وهــدّدوا مصالحــه.
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متوعدة تحالف العدوان..

القوات اليمنية المشتركة :ضرباتنا ستكون بأسلحة نوعية وفريدة

*جميع التحركات العسكرية والسياسية في المحافظات *ضرباتنا ستكون استراتيجية ودقيقة والحليم هو من يتعظ
المحتلة هي قيد الرصد والمتابعة

من دروس وعبر ثماني سنوات

صنعــاء -وكاالت -:توعــدت القــوات اليمنيــة المشــتركة ،بالــرد علــى خروقــات التحالــف الــذي
تقــوده الســعودية لهدنــة األمــم المتحــدة المعلنــة فــي اليمــن  ،بتوجيــه ضربــات قاســية ودقيقــة.
وقــال وزيــر الدفــاع في حكومــة صنعاء اللــواء الركــن محمــد العاطفــي،
ورئيس هيئــة األركان اللــواء الركــن محمــد الغمــاري ،فــي برقيــة رفعاهــا إلــى قيــادة
صنعــاء « :نؤكــد لكــم ومــن منطلــق المســؤولية الدينيــة والوطنيــة واألخالقيــة
القانونيــة والعســكرية بأننــا حاضــرون لألعــداء ومكرهــم ،وأن كل تحركاتهــم
العســكرية والسياســية والفوضويــة فــي المحافظــات المحتلــة والتــي تهــدد مســار
اســتمرار الهدنــة األمميــة هــي قيــد الرصــد والمتابعــة “.
وأضــاف« :تلــك التحــركات ســينتهي مفعولهــا فــي حــال جــاءت توجيهاتكــم الحكيمــة
بالــرد القاطــع حينهــا لــن ينفــع األعــداء ،ومرتزقتهــم النــدم ،ألن ضرباتنــا ســتكون
اســتراتيجية ودقيقــة وبأســلحة نوعيــة وفريــدة”.
وختم بقوله« :الحليم هو من يتعظ من دروس وعبر ثماني سنوات”.
مــن جهــة اخــرى خرجــت فــي مدينــة صعــدة اليمنيــة ،صبــاح امــس األربعــاء،

مســيرة جماهيريــة حاشــدة بمناســبة الذكــرى الثامنــة لثــورة  21مــن ســبتمبر.
وحمــل المشــاركون فــي المســيرة األعــام اليمنيــة ورايــات الحريــة
وصــورا للشــهيد القائــد حســين بــدر الديــن الحوثــي ،ولقائــد الثــورة الســيد
عبدالملــك بدرالديــن الحوثــي ،وكذلــك شــعارات المناســبة ،مردديــن هتافــات
الحريــة المؤيــدة للثــورة والمنــددة للعــدوان علــى اليمــن.

شؤون دولية

«الفتح» :االعالم الخليجي والداخلي المأجور اليجرؤ
على إدانة رصاص االحتالل األميركي
المقداد :على الدول الغربية التوقف عن تسييس
القضايا المتعلقة بالتنمية
االعالم الصهيوني« :اسرائيل» تخشى «المقاومة» بالضفة
وتستعد لمواجهة موجة عمليات خطيرة
بكين للغرب :لن نسمح بتجاوز
«الخطوط الحمراء»!

على الصفحة8

