
بهمة سواعد شبابنا الغيارى..

الجمهورية االسالمية تبلغ مرحلة االكتفاء الذاتي 
في انتاج المواد األولية لألدوية الحيوية

طهــران - كيهــان العربــي:-  اعلــن أميــن لجنــة تطويــر التكنولوجيــا البيولوجيــة 
التابعــة لدائــرة رئاســة الجمهوريــة فــي شــؤون العلــوم والتكنولوجيــا مصطفــى قانعــي، 
ان الجمهوريــة االســامية فــي ايــران بلغــت مرحلــة االكتفــاء الذاتــي فــي انتــاج المــواد 

االوليــة لادويــة الحيويــة وانهــا باتــت التســتورد اي نــوع مــن هــذه المــواد.
واشــار قانعــي الــى ان انتــاج المــواد االوليــة لادويــة البيولوجيــة يتــم بواســطة الشــركات 
ــان  ــة ف ــة الحيوي ــي مجــال االدوي ــن ف ــرة االخصائيي ــد ومثاب ــال: بجه ــة وق ــى المعرف ــة عل المبني

ايــران باتــت مكتفيــة ذاتيــا فــي انتــاج موادهــا االوليــة.
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بحضور رسمي وعسكري وجماهيري كبير ..

العديد من محافظات العراق تشهد مراسم إحياء ذكرى "قادة النصر" في أربعينيتهم
*المشاركون: قوات الحشد ستستمر في طريق القادة الشهداء والجريمة األميركية بإغتيالهم هي إعتداء سافر على العراق

أربعينية الشهيد سليماني قاهر 
االميركان والصهاينة

حميد حلمي البغدادي
ســليماني  قاســم  الحــاج  الفريــق  الشــهيد 
)رضــوان اهلل تعالــى عليــه( ظاهــرة اســتثنائية فــي 
عالــم الجهــاد دفاعــا عــن االســام والوطــن واالمــة 
.. ظاهــرة لهــا ابعــاد ومــدى يزخــر بفيــض ال ينتهي 
مــن المفــردات الرســالية واالنســانية والقيميــة، 
محــط  العظيمــة  شــخصيته  ســتظل  حيــث 
اهتمــام المجاهديــن المؤمنيــن واالحــرار الثورييــن 
ــي  ــن يجــدون ف ــن والســينمائيين الذي والمؤرخي
ــام  ــى االله ــادر عل ــدوة الق )ســليماني( النمــوذج الق

ــة. ــال القادم ــي االجي ــر باســتمرار ف والتاثي
فالشــهيد قاســم ســليماني كان رجــل النضــال 
االميركــي  االســتكبار  مجابهــة  فــي  هــوادة  بــا 
ــكل شــجاعة  ــد تصــدى ب ــة البغيضــة وق والصهيوني
فتنــة   « وآخرهــا  الخبيثــة  لمؤامراتهمــا  واقــدام 
ابيــب  وتــل  واشــنطن  راهنــت  التــي  داعــش« 
عليهــا لتكــون مســخا لاســام المحمــدي االصيــل 
وتشــويها للقيــم الســماوية الســمحاء. وقــد شــاء اهلل 
تعالــى ان تكــون نهايــة حياتــه ومعــه القائــد الكبيــر 
الحــاج ابــو مهــدي المهنــدس ورفاقهمــا االبطــال ، 
المجرمــة  اميــركا  يــد  علــى  فــي ســبيله  شــهادة 

زعيمــة االرهــاب الدولــي فــي العالــم.
ظاهــرة  ســليماني  قاســم  الشــهيد  كان 
وعامــة ومنطلقــا جديــدًا لانســان المؤمــن 
جعــل  مــا  وهــو  الطاغــوت،  بوجــه  المقــاوم 
ــم  ــدان العال ــد مــن بل ــوب النــاس فــي العدي قل
ــن  ــه وتك ــم الحــر تنشــدّ الي االســامي والعال
لــه اســمى آيــات الحــبِّ والــودّ والوفــاء ، والتــي 
عشــرات  خــروج  فــي  رائــع  بشــكل  تجلــت 
هــو  تشــييعه  فــي  عاشــقيه  مــن  الماييــن 
المهنــدس وباقــي الشــهداء االبــرار فــي ايــران 

. والعــراق 

مؤكدة أن الشعب االيراني رأس حربة مواجهة المؤامرات الصهيواميركية..

الجهاد االسالمي: دماء الشهيد سليماني 
ستسقط صفقة "ترامب"

مهنئًا سماحة القائد الخامنئي والشعب االيراني بذكرى انتصار الثورة االسالمية..

هنية: نعرب عن تقديرنا العميق لمواقفكم القيمة في دعم فلسطين وقضيتها 
العادلة وتضامن الشعب االيراني مع الشعب الفلسطيني 

مؤكدة أن من ال يعترف بانتهاك أميركا الفاضح لسيادة العراق فأنه ينم عن جبن وخيانة أعوان واشنطن..

أسرة القائد الشهيد المهندس: نعلن إخالصنا للعالم الحكيم والشجاع وقائد األمة والجبهة العظيمة االمام الخامنئي 
*األجساد المطهرة للشهداء االيرانيين والعراقيين التي تمزقت إربًا إربًا في الجريمة النكراء وأحترقت ستكون جسرًا متينًا نعبر من خالله نحو المقصد النهائي

مشيرًا الى مسيرات انتصار الثورة االسالمية، في رسالة الى ترامب و"أذنابه"..

ظريف: حان الوقت للتخلي عن أوهامكم
طهــران – كيهــان العربــي:- وجّــه وزيــر الخارجيــة الدكتــور محمــد جــواد ظريــف، رســالة ليــل الثاثــاء 
الماضــي الــى الرئيــس األميركــي "دونالــد ترامــب"، عبــر تغريــدة لــه عبــر "تويتر" تحــدث فيها عن المســيرات 

الحاشــدة التــي شــهدتها معظــم المناطــق االيرانيــة بمناســبة الذكــرى الـــ41 النتصــار الثــورة االيرانيــة.
وقــال الوزيــر ظريــف: لقــد نــزل حشــد عظيــم مــن أبنــاء الشــعب االيرانــي الــى الشــوارع فــي مســيرات 

الذكــرى الـــ41 النتصــار ثورتهــم وتخليــد ذكــرى أبطالهــم الشــهداء.
واضــاف: الرســالة الــى "ترامــب" وأذنابــه، لقــد حــان الوقــت للتتخلــي عــن أوهامــك. فعلــى الرغــم مــن 
كل التحديــات والخافــات، فــإن جميــع االيرانييــن البالــغ عددهــم 82 مليــون نســمة متحــدون للدفــاع عــن 

كرامتهــم وبلدهــم.

مشددًا أن تصنيعنا العسكري يواصل تطويره للصواريخ الحاملة لالقمار اإلصطناعية..

وزير الدفاع يكشف النقاب عن إحتمال إستخدام ايران أقماراً ذات طبيعة دفاعية
موضوع اطالق االقمار اإلصطناعية والمسبار واضح تماما على الصعيد العالمي واليرتبط بموضوع الصواريخ

ضفادع تلك 
البركة 

أكاديمي عماني: الشعوب العربية ليست راضية 
عن التطبيع العربي الصهيوني

السعودية تتخوف من خسائر باهظة 
لتراجع الطلب على النفط

أزمة عقارات دبي تكبد شركة عمالقة 
أول خسارة منذ 2010

وثائقي لقناة فرنسية يفضح 
سلوكيات بن سلمان

األمن والدفاع النيابية: أميركا تقف وراء المندسين 
والعصابات االجرامية التي تخترق التظاهرات

فصائل المقاومة الفلسطينية : خطاب عباس استجدائي وهزيل 
ويكرس حالة الهرولة والعودة لنهج التفاوض

سوريا: تهديدات اردوغان جوفاء فارغة ال تصدر 
إال عن شخص منفصل عن الواقع

سياسيّون بريطانيون يتّهمون جونسون بتقليد 
ترامب في التعامل مع اإلعالم محادثة

العدد )10347( السنة االربعون ، الخميس 18 جمادي الثاني ، 1441 هـ ق 24 بهمن 1398 هـ ش، 13 شباط 2020م على الصفحة الثانية

الرئيس روحاني يشيد بالمشاركة الحماسية للشعب 
في مسيرات ذكرى انتصار الثورة

طهــران - كيهــان العربــي:- أصــدرت زوجــة 
أبــو  الحــاج  المجاهــد  الشــهيد  القائــد  وبنــات 
ــا  ــا بمناســبة مــرور 40 يوم مهــدي المهنــدس بيان

استشــهاده. علــى 
ووصــف بيــان أســرة الشــهيد القائــد ابــو مهــدي 
القائديــن  اســتهدفت  التــي  العمليــة  المهنــدس 
ابومهــدي  ورفيقــه  ســليماني  قاســم  الفريــق 
المهنــدس بانهــا كانــت عمليــة وقحــة وجبانــة.

ــذه  ــدس: ان ه ــرت اســرة الشــهيد المهن واعتب
الكريمــة والعزيــزة  امتــداد للحيــاة  الشــهادة هــي 
التــي عاشــها والدنــا وهــي آخــر وأفضــل مكافــأة 
المقاومــة  جبهــة  فــي  مخلــص  لمجاهــد  إلهيــة 
بقيــادة الولــي الفقيــه الحكيــم والواعــي، أمضــى 
عمــره تحــت شــعار »هيهــات منــا الذلــة« شــعار 

)ع(. الحســين  االمــام  مدرســة 
الجهاديــة  الحيــاة  عــن  البيــان  تحــدث  كمــا 

المســيرة  بــدأت  وقــال:  المهنــدس  للشــهيد 
الجهاديــة للشــهيد ابــو مهــدي الحبيــب منــذ بدايــة 
ــم،  ــي العفلقــي الظال ــام شــبابه ضــد الفكــر البعث أي

فــي مدرســة المرجــع الشــجاع والعالــم الشــهيد 
الســيد محمــد باقــر الصــدر )ره(.

بغــداد - وكاالت انبــاء:- أقيمــت فــي العاصمــة العراقيــة بغــداد وعــدد 
مــن المحافظــات مراســيم تأبيــن ألربعينيــة القــادة الشــهداء الفريــق قاســم 
ســليماني والحــاج أبــو مهــدي المهنــدس ورفاقهمــا، وشــهدت الفعاليــات 
حضــورًا رســميًا وجماهيريــًا كبيــرًا باإلضافــة الــى قــادة القــوات المســلحة 

العراقيــة والحشــد الشــعبي.
ومــر أربعــون يومــا علــى الجريمــة اإلرهابيــة األميركيــة باســتهداف مــن 
ــى اإلرهــاب الحــاج أبومهــدي  ــة الرشــيدة بقــادة النصــر عل ســمتهم المرجعي

المهنــدس وضيــف العــراق الحــاج قاســم ســليماني.

وقــد أقامــت هيئــة الحشــد الشــعبي العراقيــة ووجهــاء وشــيوخ العشــائر 
فــي مختلــف المــدن والمحافظــات العراقيــة احتفــاالت تأبينيــة بمناســبة 
وأبومهــدي  ســليماني  قاســم  الفريــق  الشــهيدين  القائديــن  أربعينيــة 

المهنــدس ورفاقهمــا الشــهداء.
أقيمــت  ايــران..  فــي  اإلســامية  الثــورة  انتصــار  ذكــرى  أجــواء  وفــي 
مراســم احتفــاالت تأبينيــة بمناســبة أربعينيــة القــادة الشــهداء الجنــرال 
قاســم ســليماني وأبومهــدي المهنــدس ورفاقهمــا أقامهــا العراقيــون بمختلــف 

المناطــق والمحافظــات العراقيــة.

رويترز: مطالبات العتقال مسؤولين إماراتيين 
إلرتكابهم جرائم حرب في اليمن

وكالــة  أفــادت  انبــاء:-  وكاالت   - لنــدن 
"رويتــرز" بــأن بريطانيــا والواليــات المتحــدة 
وتركيــا تلقــت رســميا طلبــات بالقبــض علــى 
فــي  لاشــتباه  كبــار  إماراتييــن  مســؤولين 
ارتكابهــم جرائــم حــرب وتعذيــب فــي اليمــن.

مصــادر  ثاثــة  عــن  الوكالــة  ونقلــت 
قولهــم إن شــركة "ســتوك وايــت" البريطانيــة 
لنــدن  الشــكاوى لشــرطة  للمحامــاة رفعــت 
ووزارتــي العــدل األميركيــة والتركيــة، نيابــة 
عــن الصحفــي، عبــد اهلل ســليمان عبــد اهلل 
ُقتــل  الــذي  دوبلــه، وصــاح مســلم ســالم، 

شــقيقه فــي اليمــن.
وجــاء فــي نــص الشــكاوى التــي رفعــت 
أمــس األربعــاء أن اإلمــارات تتحمــل مســؤولية 
التعذيــب وجرائــم الحــرب ضــد المدنييــن فــي 

اليمــن ســنتي 2015 و2019.

المكتــب  رئيــس  بعــث  انبــاء:-  وكاالت   - غــزة 
ــة  ــة » برقي السياســي لحركــة حمــاس »اســماعيل هني
تهنئــة الــى قائــد الثــورة االســامية ســماحة آيــة اهلل 
حلــول  بمناســبة  الخامنئــي  علــي  الســيد  العظمــى 
الذكــرى الحاديــة واالربعيــن النتصــار الثــورة االســامية.

وأعــرب هنيــة فــي هــذه 
البرقيــة عــن أخلــص التهانــي 
وأصــدق التبريــكات بمناســبة 
الحاديــة  الســنوية  الذكــرى 
الثــورة  النتصــار  واالربعيــن 

االســامية فــي ايــران.
وقــال هنيــة: نحــن فــي 
حركــة حمــاس مع الشــعب 
الفلســطيني، نعــرب عــن 
ســرورنا وفرحنــا للشــعب 
االيرانــي الصديــق، وبهــذه 
المناســبة المباركــة وتكريمــا لهــذا النصــر العظيــم، 
نعــرب عــن تقديرنــا العميــق لمواقفكــم القيمــة فــي 
دعــم فلســطين وقضيتهــا العادلــة وتضامــن الشــعب 
اإليرانــي مــع الشــعب الفلســطيني فــي الدفــاع عــن 

حقوقــه المشــروعة

طهــران - كيهــان العربــي:- اعتبــر القيــادي فــي 
حركــة الجهــاد االســامي احمــد المدلــل، الشــعب 
االيرانــي بأنــه رأس حربــة فــي مواجهــة المؤآمــرات 
الفلســطيني  الشــعب  ضــد  الصهيواميركيــة 

والقضيــة الفلســطينية واالمــة االســامية.
بــه  يقــوم  الــذي  الــدور  المدلــل  وثمــن 
الثــورة  بدايــات  منــذ  االيرانــي  الشــعب 
االســامية ولحــد االن وقــال: انــه بالرغــم مــن 
ــرض  ــذي يتع ــق ال الحصــار االمريكــي والتضيي

يقــدم  مــازال  انــه  اال  االيرانــي  الشــعب  لــه 
الفلســطينية، للقضيــة  الدعــم 

 مشــيرًا الــى ان الشــعب والقيــادة االيرانيــة 
الشــعب  الدعــم  تقــدم  التــي  الوحيــدة  هــي 
الفلســطيني ومقاومتــه، بــكل مــا يحتاجــه مــن دعــم 

انواعــه. بكافــة 
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* الشهادة إمتداد لحياة والدنا الكريمة وأفضل مكافأة إلهية لمجاهد مخلص في 

جبهة المقاومة بقيادة الولي الفقيه الحكيم والواعي

* يا نصر اهلل، كنت والزلت وستبقى عنوان المجد ومشروع الرفض الواعي 

وسنبقى معكم في نفس المشروع الممتد من السماء لألرض

* الحوثي قائد المجاهدين الشرفاء الذين أرعبوا أشرس األعداء وخجل الصبر 

من صبرهم: نحن معكم معكم، ال مع عدوكم

طهــران - كيهــان العربــي:- اكــد وزيــر الدفــاع واســناد القــوات المســلحة العميــد 
أميــر حاتمــي، ان قطــاع الصناعــات الصاروخيــة يواصــل تطويــر الصواريــخ الحاملــة 
لاقمــار اإلصطناعيــة )المســبار( بقــوة وربمــا نســتخدم أقمــارًا ذات طبيعــة دفاعيــة.
وقــال الوزيــر أميــر حاتمــي للصحفييــن أمــس االربعــاء علــى هامــش اجتمــاع مجلــس 
الــوزراء ردا علــى إدعــاءات وزارة الخارجيــة الفرنســية ووزيــر الخارجيــة االميركيــة حــول 
البرنامــج الفضائــي االيرانــي، قــال: ان موضــوع اطــاق االقمــار اإلصطناعيــة والصواريــخ 

ــخ. ــوع الصواري ــط بموض ــي واليرتب ــد العالم ــى الصعي ــا عل ــح تمام ــا واض ــة له الحامل

*دقة الصواريخ االيرانية عالية للغاية وقد لمس االميركان أنفسهم دقة 
إصابتها في عملية استهداف قاعدة »عين االسد«

* الصواريخ االيرانية فخر تصنيعنا المحلي وتشكل عنصرًا مهما 
في القوة الدفاعية للبالد تضم رؤوسا تقليدية فقط

واضــاف: ان مامنــع فــي موضــوع الصواريــخ يتمثــل بتصنيــع الصواريــخ الحاملة 
للــرؤوس النوويــة حيــث التمتلــك الجمهوريــة االســامية فــي ايــران هــذا النــوع 
ولكــن ربمــا تســتخدم ايــران أقمــارًا إصطناعيــة باهــداف دفاعيــة إال ان الصواريــخ 

الحاملــة )المســبار( يعــد موضوعــا غيــر دفاعــي تمامــا.
وشــدد وزيــر الدفــاع بالقــول: ان هــذا البرنامــج ســيدفع بقــوة الــى االمــام النــه 
ــد العالمــي ويعــد مــن بيــن الحقــوق المؤكــدة للشــعب  ــى الصعي ــه عل ــع ل المان

االيرانــي.
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