
ــد  ــور محم ــة الدكت ــر الخارجي ــد وزي ــي:- اك ــان العرب ــران - كيه طه
جــواد ظريــف، بــان اوروبــا لــم تســتطع الوقــوف أمــام أطمــاع الرئيــس 

ــا شــرفها. ــى ببيعه االميركــي »ترامــب« حت
التواصــل  موقــع  علــى  لــه  تغريــدة  فــي  ظريــف  الوزيــر  واشــار 
االجتماعــي »تويتــر«، الــى االجــراء االخيــر للــدول االوروبيــة الثــاث 
بتفعيــل آليــة فــض النــزاع حــول االتفــاق النــووي وكتــب: اننــي آســف 
لتكــرار مــا قلتــه ســابقا؛ انــه حينمــا باعــت E3 )المانيــا وبريطانيــا 
ــادة(  ــووي للحــد مــن )زي ــاق الن ــا االتف وفرنســا( االســبوع الماضــي بقاي
رســوم )حكومــة( ترامــب )علــى الســلع االوروبيــة المســتوردة(، حــّذرتُ 
بــان هــذا االمــر ســيجعله )ترامــب( اكثــر طمعــا. بعــد بيــع الشــرف 
وفقــدان كل ركيــزة وأســاس اخاقــي وقانونــي، جــرى طــرح تهديــد آخــر 

ــي مجــال الرســوم. ف
ووجــه وزيــر الخارجيــة النصيحــة الوروبــا بالقــول: لقــد كان مــن 
ــيادة. ــة الس ــال ممارس ــي مج ــل ف ــر أداء أفض ــا أن تظه ــل ألوروب األفض

وجــاءت اشــارة الدكتــور ظريــف الــى التهديــدات الجديــدة التــي 

أطلقهــا »ترامــب« فــي منتــدى »دافــوس« االقتصــادي العالمــي والــذي 
حــّذر الــدول االوروبيــة بانــه إن لــم يحصــل اتفــاق معهــا فــان الرســوم 

ــدا. ــارا جي ــا ســتكون خي ــى واردات الســيارات مــن اوروب عل
مــن جانبــه اعتبــر مســاعد رئيــس الجمهوريــة رئيــس منظمــة 

الطاقــة الذريــة الوطنيــة الدكتــور علــي اكبــر صالحــي، ان بيــان الترويــكا 
ــة. ــب االميركي ــة المطال ــى مواجه ــا عل ــت عــدم قدرته ــة يثب االوروبي

وقــال الدكتــور صالحــي أمــس االربعــاء فيمــا يتعلــق ببيــان الترويــكا 
الخــاف  فــض  آليــة  حــول  وبريطانيــا(  وفرنســا  )المانيــا  االوروبيــة 
ــدم  ــن وع ــت عجــز االوروبيي ــان اثب ــذا البي ــووي: ان ه ــاق الن ــي االتف ف

حكمتهــم فــي مواجهــة مطالــب الواليــات المتحــدة.
وفيمــا يتعلــق بمطالبــة عوائــل ضحايــا الطائــرة االوكرانيــة المنكوبــة 
حــول الشــفافية فــي دراســة حيثيــات الحــادث: فقــد أمــر ســماحة قائــد 
الثــورة االســامية وكذلــك رئيــس الجمهوريــة بتشــكيل لجنــة خاصــة 
لمتابعــة حيثيــات الحــادث مشــيرا الــى ان هنــاك الكثيــر مــن االســئلة 

يجــب االجابــة عليهــا وتســتغرق وقتــا.
واعتبــر دراســة حيثيــات وقــوع الحــادث بانهــا قضيــة فنيــة، وقــال: ان 
اتخــاذ القــرار فــي اوقــات االزمــات امــر مهــم جــدا وبالتأكيــد ان اتخــاذ 
هكــذا قــرارات يختلــف عمــا هــو فــي االوضــاع العاديــة. لــذا يجــب وضــع 

آليــة  معينــة للحيلولــة دون تكرارهــا واعــان نتائجهــا.

يقضــي 75 ســجينا منهــم فــي شــبه حالــة مــن العــزل فــي مبنــى الســجن 
ــرض. ــذا الم ــة به ــم لإلصاب ــد تعرضه بع

وأشــارت الــى أن الســجناء وهــم دون ســن الواحــد والعشــرين يعيشــون 
ظــروف ســيئة داخــل مبنــى 17 التابــع إلدارة ســجن جــو ســيء الصيــت.

وحيــث أن مــرض الجــرب يســبب العــدوى، فــإن هنــاك مخــاوف حقيقيــة 
مــن انتقالــه إلــى باقــي مبانــي ســجن 

مشددًا ان استشهاد الفريق سليماني شوه صورتها في العالم..

الريجاني: أميركا وبممارسة أقصى الضغوط ضد الشعب 
االيراني ستفشل كما فشلت في السابق

طهــران - كيهــان العربــي:- 
قــال رئيــس مجلــس الشــورى 
علــي  الدكتــور  االســامي 
استشــهاد  ان  الريجانــي: 
ســليماني  قاســم  الفريــق 
بالصحــوة  إحساســًا  أوجــد 
فــي  والتوافــق  والتضامــن 
المنطقــة،  وفــي  الداخــل 
ومؤكــدا ان شــهادته شــوهت 
العالــم. فــي  أميــركا  صــورة 

واضــاف الدكتــور الريجاني 
أمــس االربعــاء فــي اجتمــاع مــدراء مكاتــب منظمــة الدعايــة االســامية، ان 
ــة لــم تشــهدها البــاد منــذ  ــغ مرحل العــداء االميركــي للشــعب االيرانــي بل
ــن ان  ــة شــاملة تبي ــوم نشــهد مواجهــة اميركي ــورة االســامية فالي ــام الث قي

هدفهــم ليــس اقتصاديــا فقــط.
المســؤولين الحكومييــن  بلــغ مرحلــة اغتيــال  واوضــح، ان عداءهــم 
فخــال الســنوات الماضيــة كانــوا يقولــون ان الكيــان الصهيونــي هــو الوحيــد 
الــذي يقــوم بمثــل هــذه االغتيــاالت ولكــن اليــوم يعلنــون وبصراحــة انهــم 

ــال الفريــق ســليماني. قامــوا باغتي
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شؤون دولية بعد تفشي مرض الجرب وإمتناع السلطات الخليفية عن معالجة المرضى..

125 بحرينيا من معتقلي الرأي يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام
* القوات الخليفية تعتقل 17 شابًا بينهم أطفال وتختطف آخرين، ونواب بريطانيين يطالبون لندن قطع العالقة مع المنامة

بيزنس اينسايدر: من المحتم إدانة اميركا في محكمة 
الهاي بسبب  اغتيال سليماني

مجلس الشيوخ األميركي يقر إجراءات 
محاكمة "ترامب"

مجلــس  أقــر  انبــاء:-  وكاالت   - واشــنطن 
قواعــد  األربعــاء، علــى  أمــس  األميركــي  الشــيوخ 
محاكمــة الرئيــس دونالــد ترامــب داخــل الكونغــرس، 
حيــث يواجــه اتهامــات بانتهــاك الدســتور وإســاءة 
أجنبيــة  لدولــة  اللجــوء  عبــر  ســلطاته  اســتخدام 
ــد  ــة. وأي ــية المقبل ــات الرئاس ــى االنتخاب ــر عل للتأثي
ــة  المجلــس اإلجــراءات التــي طرحهــا زعيــم األغلبي
ميتــش مكونيــل بنســبة تصويــت بلغــت 53 صوتــا 

الــى 47.

الخبرة الوطنية توطن تصنيع 
85% من معدات النفط

طهــران- كيهــان العربــي:- أكــد رئيــس مجلــس ادارة جمعيــة مصنعــي معــدات الصناعــة النفطيــة مجيــد محمــد 
بــور ، أن حصــة التوطيــن فــي انتــاج الســلع والمعــدات 

المســتخدمة بهــذا القطــاع بلغــت 85 بالمئــة.
وأوضــح محمــد بــور فــي تصريــح امــس االربعــاء، بانــه 
تــم تأســيس معرفــة تقنيــة لـــ 65 بالمئــة مــن الســلع االكثر 
ــة  ــت االســتعانة بتقني ــا تم ــة، فيم ــي الصناع اســتخداما ف

الهندســية العكســية لـــ 20 بالمئــة لبقيــة المعــدات.
وشــدد رئيــس الجمعيــة علــى أن المصنعيــن 
االيرانييــن ســيوظفون كافــة االمكانيــات والفــرص 
لمواجهــة الحظــر االميركــي عبــر توفيــر الســلع 

الضروريــة للمشــاريع والمنشــآت النفطيــة.

تمهيدًا إلعالن حصيلة أكبر لقتالهم أمام الشعب األميركي..

القيادة المركزية األميركية: جنود إضافيين أصيبوا 
بالضربة االيرانية لقاعدة "عين األسد"

* البنتاغون: وفاة 8 جنود بظروف غامضة وحوادث جنديين في أفغانستان وجنديين في المانيا وجندي في أريزونا

مشددًا أن األعداء يخشون بشدة من قدرات ايران الشعبية والثقافية..

الرئيس روحاني: شعبنا المؤمن المقاوم صاحب القرار وحكام البيت االبيض ال يمكنهم أن ينوبوا عنه
* انتاجنا الوطني قادر على تغطية أسواق لمليار نسمة وبامكاننا تصدير منتوجاتنا الى دول الجوار وغيرها

طهران: فك شفرة الصندوق االسود للطائرة 
االوكرانية سيجري في البالد

طهــران - كيهــان العربــي:- اعلــن وزيــر الطــرق واعمــار المــدن محمــد اســامي بــان فــك شــفرة 
ــداد  ــار الع ــل ج ــان العم ــاد، موضحــا ب ــي الب ــة ســيجري ف ــة المنكوب ــرة االوكراني ــدوق االســود للطائ الصن

المعــدات والبرمجيــات الازمــة لهــذا االمــر.
واشــار اســامي الــى زيارتــه االخيــرة الــى اوكرانيــا والتــي تــم التاكيــد خالهــا علــى ان يجــري التحقيــق 
بصــورة مشــتركة ووفــق القوانيــن المتعلقــة باالحــداث الجويــة وان يتــم االعــان عــن النتائــج للــرأي العــام، 

واضــاف، ان الحــادث قيــد التحقيــق الدقيــق وســيتم االعــان عــن نتائجــه.

مشددة أنه كان من األفضل ألوروبا أن تظهر أداًء أفضل في مجال ممارسة السيادة..

طهران: اوروبا فقدت مكانتها القانونية ولم تستطع الوقوف أمام أطماع "ترامب" حتى ببيع شرفها
* رئيس منظمة الطاقة: بيان الترويكا األوروبية )بريطانيا وفرنسا والمانيا( أثبت عجز االوروبيين وعدم حكمتهم في مواجهة الضغوط االميركية

العراق ومليونية طرد 
االحتالل االميركي

ترامب يستغل »دافوس« لتلميع االقتصاد 
األميركي الغارق بالديون

كتائب حزب اهلل تحذر صالح من لقاء 
ترامب في دافوس

مفتي داعش الدموي وهابي تخرج من 
»جامعة اسالمية« في  السعودية

الغارديان: فضيحة قرصنة ولي عهد السعودية 
لهاتف جيف بيزوس مؤسس أمازون

الشيخ الخزعلي : 2020 عام ثورة العشرين 
الثانية النهاء االحتالل االميركي

حماس: شعبنا ينتظر من زعماء العالم دعم معركته من أجل 
الحرية  واستنكار استمرار احتالل أراضينا

سوريا : اولوياتنا استعادة الجوالن المحتل بكل 
السبل التي يكفلها القانون الدولي 

واشنطن بوست: اكاذيب ترامب واخطاؤه 
تجاوزت 16 الف و241 كذبة

العدد )10332( السنة االربعون ، الخميس 27 جمادي االول ، 1441 هـ ق 3 بهمن 1398 هـ ش، 23 كانون الثاني 2020م على الصفحة الثالثة

محافظ البنك المركزي: الميزان التجاري 
االيراني سجل فائضا خالل 9 اشهر

رئيــس  اكــد  العربــي:-  كيهــان   - طهــران 
ــان حــكام  ــي، ب ــور حســن روحان ــة الدكت الجمهوري
البيــت االبيــض ال يمكنهــم اتخــاذ القــرار للشــعب 
االيرانــي، بــل ان هــذا الشــعب هــو صاحــب القــرار 

بايمانــه ومقاومتــه وروحــه الســامية.
اجتمــاع  خــال  روحانــي  الرئيــس  واعتبــر 
الحكومــة أمــس االربعــاء، بــان خــوف االعــداء فــي 
غالبــه ليــس مــن القــوة االقتصاديــة والعســكرية 
ــدة  ــون بش ــداء يخش ــال: االع ــران، وق ــة الي واالمني
مــن قــدرات ايــران الشــعبية والثقافيــة الن الشــعب 
موحــدا  يكــون  وااليثــار  للتضحيــة  المســتعد 
ومتاحمــا فــي مختلــف االحــداث كحــادث الطائــرة 
قاســم  الكبيــر  القائــد  واستشــهاد  االوكرانيــة 
قــدرة عظيمــة  ذا  يكــون شــعبا  انمــا  ســليماني، 

وعصيــا علــى الهزيمــة.
البيــت  وقــال رئيــس الجمهوريــة: ان حــكام 
القــرار  يتخــذون  مــن  هــم  ليســوا  االبيــض 
للشــعب االيرانــي بــل ان هــذا الشــعب المؤمــن 
والمقــاوم والحامــل للــروح المعنويــة العاليــة هــو 

كيهــان العربــي - خــاص:- كشــفت مصــادر موثوقــة عــن بــدء )125( 
ســجينا مــن معتقلــي الــرأي فــي ســجن »الحــوض الجــاف« قــد دخلــوا أمــس 
األربعــاء إضــراب مفتــوح عــن الطعــام بســبب تفشــي مــرض الجــرب وســط 

إهمــال صحــي متعمــد مــن إدارة الســجن.
50٪ مــن  المصــادر لصحيفتنــا، عــن إصابــة مــا ال يقــل عــن  وأكــدت 
ــا  ــن( بمــرض الجــرب، فيم ــى 17 )المخصــص للمحكومي ــي مبن الســجناء ف

نشــرة  ذكــرت  العربــي:  طهران-كيهــان 
»بيزنــس اينســايدر«؛ انــه بــات مؤكــدا ادانــة اميــركا 

ــال ســليماني.  ــا باغتي ــي محكمــة الهــاي، لقيامه ف
ــا صــرح المحــدث باســم  ــران، وكم ــاذا ارســلت اي ف
ــد  ــال القائ ــف اغتي ــة، مل ــة االيراني الســلطة القضائي
ــان االحتمــاالت  ــى محكمــة الهــاي، ف ســليماني ال

تتصاعــد الدانــة الحكومــة االميركيــة.
وفــي اشــارة الــى ان مســؤولية عمليــة االغتيــال 
قــد تبنتهــا  االدارة االميركيــة، كتبــت النشــرة؛ مــن 
المســتبعد ان يقتنــع قضــاة هــذه المحكمــة الدوليــة 
بتبريــر االدارة االميركيــة بشــرعية هــذه العمليــة 
وضرورتهــا معلليــن ذلــك بانهــا تعرضــت لتهديــدات 

مــن قبــل ايــران.
فقــد صــرح خبيــر قانونــي للنشــرة، قائــا: ســتكون 
اليــران فــرص الفــوز بالدعــوى المقدمــة ضــد اميــركا. 
واذا لــم يحضــر المرافعــة  محامــو االدارة االميركيــة، 
واصطحبــت ايــران االدلــة الكافيــة للمحكمــة، فانهــا 

ــة. ســتربح القضي

القيــادة  أعلنــت  انبــاء:-  وكاالت   – نيويــورك 
قــوات  أن  االميركــي،  الجيــش  فــي  المركزيــة 
إضافيــة قــد تــم نقلهــا الــى منشــأة طبيــة أميركيــة 
فــي المانيــا، بعــد إصابتهــا فــي اســتهداف ايــران 
لقاعــدة »عيــن األســد« الجويــة بالعــراق، فــي 8 

الثانــي. يناير/كانــون 
وغــداة اعتــراف البنتاغــون االســبوع الفائــت 
بإصابــة 11 جنــدي اميركي، في الضربــات الصاروخية 
االيرانيــة، التــي جــاءت ردا علــى الجريمــة االميركيــة 
ــو  ــق قاســم ســليماني واب ــن الفري ــال القائدي باغتي
مطــار  قــرب  أميركيــة  بغــارة  المهنــدس  مهــدي 
بغــداد، فــي 2 يناير/كانــون الثانــي، أفصحــت القيــادة 
ــدة  ــات جدي ــة مجــددا عــن اصاب ــة األميركي المركزي
فــي صفــوف جنودهــا، دون ان تكشــف علــى وجــه 
ــوا  ــن أصيب ــن، الذي ــن االضافيي ــة عــدد المصابي الدق

ــة. ــة االنتقامي ــات الصاروخي فــي الضرب
وقــال النقيــب »بيــل أوربــان« المتحــدث باســم 
القيــادة المركزيــة األميركيــة: إن أعضــاء الخدمــة 
اإلضافييــن تــم نقلهــم، وأنــه »مــن الممكــن تحديــد 

فــي  إضافيــة  إصابــات 
المســتقبل«!!.

»أوربــان«:  واضــاف 
العــاج  اســتمرار  »مــع 
الطبــي، تــم تحديــد أعضــاء 
الخدمــة  فــي  إضافييــن 
مــن  يعانــون  أنهــم  علــى 
لقــد  محتملــة...  إصابــات 
تــم نقــل أعضــاء الخدمــة 
هــؤالء الــى ألمانيــا، إلجــراء 
المزيــد مــن الفحــوص وتلقــي العــاج الــازم... 

لطبيعــة ونظــرًا 

صاحــب القــرار لنفســه، 
ــا التحــرك  وينبغــي علين
التقــدم  طريــق  فــي 
ــن  ــن ومتاحمي متوحدي
بعضنــا  جانــب  الــى 

. بعضــا
ــرورة  ــى ض ــد، عل واك
البــاد  قــدرات  تقويــة 
ــة، واضــاف: ان  االقتصادي
زيــادة عوائــد البــاد مــن 
الصــادرات غيــر النفطيــة وتحويــل 20 مليــار دوالر 
)المنظومــة  »نيمــا«  ومنظومــة  المركــزي  للبنــك 
مؤشــر  الصعبــة(  العملــة  لمعامــات  الشــاملة 
صــادرات  ظــل  فــي  االقتصاديــة  البــاد  لقــدرات 

النفطيــة. الســلع غيــر 
واكــد الرئيــس روحانــي علــى ضــرورة تعزيــز 
البــاد، واضــاف: هنالــك  فــي  الســياحي  القطــاع 

دول فــي العالــم تحقــق عوائــد مــن الســياحة بقــدر 
عوائدنــا النفطيــة فــي عــام طبيعــي، وبامــكان بادنــا 
فــي ضــوء مــا تحظــى بــه مــن أمــن وآثــار تاريخيــة 
وتنــوع مناخــي وجماليــة طبيعيــة تحقيــق أعلــى 

قــدر مــن العوائــد مــن الســياحة.
واعتبــر قــدرة الصــادرات بانهــا تعــزز االنتــاج 
ــرة(  ــا صــادرات )كبي ــو كانــت لن الوطنــي، واضــاف: ل
فــان انتاجنــا الوطنــي قــادر علــى تغطيــة اســواق 
لمليــار نســمة وان نصــدر منتوجاتنــا الــى دول مثــل 
الهنــد والصيــن والــدول الجــارة ودول اخــرى، وإن لــم 
ــاج  ــي االنت ــا يكف ــدرة لربم ــذه الق ــل ه ــا مث ــن لن تك

ــط. ــي فق لاســتهاك الداخل
واعتبــر رئيــس الجمهوريــة القــدرة االقتصاديــة 
بانهــا غيــر ممكنــة دون القــدرة السياســية، واضــاف: 
متعلــق  المقــاوم  االقتصــاد  مــن  كبيــرا  جــزءا  ان 
الصــادرات  لــذا ينبغــي علينــا تعزيــز  بالصــادرات 

وعوائــد العملــة
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