
ــار خــاص. ــرة وليــس أي حــزب او تي االخي
وقــال رئيســي فــي اجتمــاع المجلــس االعلــى 
فــي  الفائــز  االثنيــن:  أمــس  القضائيــة  للســلطة 
االنتخابــات هــو الشــعب االيرانــي العظيــم، وليــس 
دور ممثلــي  واليــوم جــاء  تيــار خــاص،  أو  حــزب 
الشــعب لحــل المشــاكل المعيشــية للمواطنيــن 

ــل. ــث األم وب قريباً.. اجتماع لجنة متابعة تنفيذ االتفاق النووي
وكاالت   - بروكســل 
االتحــاد  اعلــن  انبــاء:- 
عقــد  عــن  االوروبــي 
الللجنــة  اجتمــاع 
لمتابعــة  المشــتركة 
النــووي  االتفــاق  تنفيــذ 

االربعــاء. غــد  يــوم 
االتحــاد  وقــال 
اللجنــة  ان  االوروبــي 
لمتابعــة  المشــتركة 

تنفيــذ االتفــاق النــووي مــع الجمهريــة االســامية فــي ايــران ســتعقد اجتماعهــا فــي فيينــا االربعــاء المقبــل.
ويشار الى ان االتحاد االوروبي أخفق في تنفيذ تعهداته بعد انسحاب اميركا من االتفاق.

في ذكرى ميالده المبارك..

االمام الباقر.. منهل العلم 
والمعرفة االسالمية

KAYHAN-AL-ARABI
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شؤون دولية

ترامب: سنوقع اتفاق 
"سالم" مع طالبان!!

الرئيــس  اعلــن  انبــاء:-  وكاالت   - واشــنطن 
األميركــي "دونالــد ترامــب" أنــه ســيوقع اتفــاق ســام 
ــاء  ــى إنه ــي حــال أدت المفاوضــات إل ــان ف ــع طالب م
ــا. ــذ 18 عام ــي أفغانســتان المســتمرة من الحــرب ف

ــى  ــال ترامــب "نعــم، ســأضع اســمي عل وق
فــي  صحافييــن  أســئلة  علــى  ردا  الوثيقــة"، 
حديقــة البيــت األبيــض، قبــل مغادرتــه الــى 
ــارة رســمية تســتمر يوميــن. نيودلهــي فــي زي

طهران: تحسن حالة 3 مصابين بكورونا في البالد..

خبراء ايرانيون يصنعون أول نموذج لجهاز 
تشخيص فيروس كورونا

مشددًا انه ال تفاوض وال حرب شاملة مع اميركا..

دهقان مستشار القائد: االنتقام لجريمة اغتيال الشهيد سليماني يجري على مر الوقت بهدف طرد االميركان من المنطقة
* منذ تأسيس »داعش« أستفدنا من جميع طاقاتنا لدعم حلفائنا من حيث التنظيم والتدريب وتقديم االستشارة

»اسرائيل« تدفع بنفسها 
نحو الزوال

رئيس الجمهورية يصدر تعليماته لتفعيل برامج الخلية 
الوطنية للسيطرة على كورونا

المعروف بـ)غوانتانامو اإلمارات(..

مطالبات بفتح سجن الرزين االماراتي 
أمام المنظمات الحقوقية

لنــدن - وكاالت انبــاء:- تصاعــدت المطالــب الداعيــة الــى فتــح ســجن "الرزيــن" فــي أبوظبــي والمعــروف 
باســم "غوانتانامــو اإلمــارات"، أمــام المراقبــة الحقوقيــة والمؤسســات اإلنســانية لمتابعــة أوضــاع المعتقليــن 

السياسيين.
وقــال مركــز اإلمــارات لحقــوق اإلنســان ومقــره لنــدن، إن خلــف قضبــان ســجن الرزيــن شــديد المراقبــة 
يقبــع عــدد غيــر معلــوم بالضبــط مــن المعتقليــن فيهــم ســجناء حــق عــام وســجناء رأي وحقوقيــون 

ــن  ــى مســاجين م ــة ال ــة، باإلضاف ــو حكوم ــون وموظف وجامعي

سوريا .. دفاعاتنا الجوية تتصدى بكفائة عالية لعدوان 
»إسرائيلي« بالصواريخ على محيط دمشق 

تاس: روسيا وتركيا تجهزان سلسلة مشاورات 
جديدة بشأن إدلب السورية

مجلس النواب العراقي يحدد الخميس المقبل موعدا 
لمنح الثقة لحكومة محمد توفيق عالوي

سرايا القدس تتبنى قصف مستوطنات 
العدو وتتوعده برد قوي ومقتدر

اإلمارات ترسل آالف األطنان من األسلحة 
لحفتر رغم إعالن وقف إطالق النار

نائب لبناني: إسرائيل 
فضيحة الغرب

تنظيم القاعدة يؤكد مقتل زعيمه 
في جزيرة العرب

فيديو جديد لرئيس اإلمارات 
يبدو فيه دون حراك!

العدد )10357( السنة االربعون ، الثالثاء 1 رجب ، 1441 هـ ق 6 اسفند 1398 هـ ش، 25 شباط 2020م

مشيدان بالمشاركة الشعبية الواسعة في االنتخابات البرلمانية األخيرة..

الريجاني: الشعب االيراني منح االعتبار للركن االساس للسيادة الشعبية بمشاركته في االنتخابات
* رئيسي: الشعب االيراني هو المنتصر في االنتخابات البرلمانية االخيرة

رئيــس  اكــد  العربــي:-  كيهــان   - طهــران 
علــي  الدكتــور  االســامي  الشــورى  مجلــس 
الريجانــي، بــأن الشــعب االيرانــي منــح االعتبــار 
للركــن االســاس للســيادة الشــعبية بحضــوره عنــد 
االنتخابــات. فــي  ومشــاركته  االقتــراع  صناديــق 

اجتمــاع  خــال  الريجانــي  الدكتــور  وقــال 
مجلــس الشــورى االســامي أمــس االثنيــن، ان 
ــق  ــد صنادي ــي بحضــوره عن ــي األب الشــعب االيران
منــح  قــد  االنتخابــات  فــي  ومشــاركته  االقتــراع 
االعتبــار للركــن االســاس للســيادة الشــعبية ومــن 
الشــورى  مجلــس  فــي  نوابــه  انتخابــه  خــال 
االســامي ادى دوره فــي مســار ادارة البــاد لاعــوام 

االربعــة القادمــة.
ووجــه رئيــس مجلــس الشــورى االســامي 
الشــكر والتقديــر لســماحة قائــد الثــورة لتوجيهاتــه 
القيمــة حــول االنتخابات وكذلك شــكر المرشــحين 

لانتخابــات متمنيــا التوفيــق للجميــع.
ضــرورة  علــى  الريجانــي  الدكتــور  واكــد 
االلتــزام بتعليمــات اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة 

االجهــزة  جميــع  دعــا  كمــا  كورونــا،  فيــروس 
اللجنــة  لقــرارات  الدقيــق  للتنفيــذ  المعنيــة 
التــي تحظــى بدعــم المجلــس االعلــى لامــن 

القومــي.
مــن جانبــه، أكــد رئيــس الســلطة القضائيــة آيــة 
اهلل ســيد ابراهيــم رئيســي، ان الشــعب االيرانــي 
التشــريعية  االنتخابــات  فــي  انتصــر  الــذي  هــو 

تمكــن  العربــي:-  كيهــان   - طهــران 
ــة  ــاع االيراني ــراء وعلمــاء فــي وزارة الدف خب
تمكنــوا مــن صنــع وإنتــاج أول نمــوذج لعــدة 
فيــروس  لتشــخيص  مخصصــة  طبيــة 

كورونــا.
فــي غضــون ذلــك، ســجّلت أول حالــة 
شــفاء لمصــاب بفيــروس »كورونــا« فــي  
الطبيــب  قــال  حيــث  طهــران،  العاصمــة 
محمــد رضــا هاشــميان مــن مستشــفى 
ــغ مــن  ــًا يبل »مســيح دانشــوري« إن مصاب
العمــر 25 عامــًا تعافــى مــن الفيــروس، وتمّ 

ــة. ــى غــرف المستشــفى العادي ــه إل نقل
مــن جانبــه اعلــن وزيــر الصحــة أمــس 
ــاد  ــي الب ــات ف ــة الوفي ــن، أن حصيل االثني
كورونــا  بفيــروس  اإلصابــة  جــراء  مــن 

المســتجد بلغــت 12 شــخصًا.
كيــان  محافــظ  اعلــن  جانبــه  مــن 
حالــة  تحســن  عــن  البــاد(  )شــمالي 

كورونــا. بفيــروس  اثنيــن  مصابيــن 

ارســان  وأوضــح 
اجتمــاع  فــي  زارع 
خالــه  اســتعرض 
الوقائيــة  االجــراءات 
لفيــروس  وللتصــدي 
كورونــا أمــس االثنيــن، 
المصابيــن  بــان 
تماثــا للشــفاء وغــادرا 

. لمستشــفى ا
ومــع  أن  يذكــر 
هذيــن الحالتيــن قــد تــم تســجيل شــفاء 
ــي  ــا« ف ــروس »كورون ــن فاي ــن م 3 مصابي

األثنيــن. أمــس  يــوم  حتــى  ايــران 

الى جانب خروقاته ومرتزقته التفاق الحديدة..

طيران العدوان السعودي االميركي يصب جام غضبه على األبرياء في عدة محافظات يمنية
* صنعاء: الجيش واللجان الشعبية لن يظلوا مكتوفي األيدي إزاء التصعيد الخطير لقوى العدوان في الحديدة ومختلف المحافظات

روسيا والصين تخفضان استثماراتهما في سندات 
الخزانة األميركية

ــي  ــدوان الســعودي اإلمارات ــران الع ــي - خــاص:- شــن طي ــان العرب كيه
االميركــي الغاشــم سلســلة غــارات علــى علــى المناطــق الكســنية أمانــة 
ــع  ــله الذري ــلة فش ــًا لس ــوف انتقام ــز والج ــاء وتع ــات صنع ــة ومحافظ العاصم
ــدوان ومرتزقتهــا  علــى جيهــات الحــرب، فيمــا تواصلــت خروقــات قــوى الع
التفــاق وقــف إطــاق النــار بمحافظــة الحديــدة، خــال اليوميــن الماضييــن.

ــة  ــت 35 قذيف ــدوان أطلق ــوى الع ــا، أن ق ــي لصحيفتن وأوضــح مصــدر أمن

ــة حيــس، وتســع قذائــف  ــة مــن مديري ــرى ومناطــق متفرق ــى ق ــة عل مدفعي
ــط. ــة الحائ ــي قري ــازل ف ــر عــدة من ــى تدمي ــا أدى ال شــرقها، م

ونفــذت قــوى العــدوان البربــري تمشــيطًا مكثفــًا بمختلــف األســلحة 
الخفيفــة والمتوســطة فــي أماكــن متفرقــة بمنطقــة كيلــو 16 فــي مديريــة 
الدريهمــي، واســتهدفت بعشــر قذائــف مدفعيــة مــزارع المواطنيــن فــي قريــة 

ــي المحاصــرة. ــة الدريهم الشــجن بأطــراف مدين

كل  قامــت  انبــاء:-  وكاالت   - بكــن   - موســكو 
مــن روســيا والصيــن بتخفيــض اســتثماراتهما فــي 

الــى  باإلضافــة  األميركيــة،  الخزانــة  وأذون  ســندات 
تقليــص االعتمــاد علــى الــدوالر، ويأتــي ذلــك ردا علــى 
السياســة العدائيــة لواشــنطن اتجــاه موســكو وبكيــن.

وذكــرت وزارة الخزانــة األميركيــة، فــي تقريرهــا 
الشــهري عــن تدفقــات رأس المــال، أن اســتثمارات 
روســيا فــي الديــن األميركــي تقــدر حاليــا بـــ9.974 
قلصــت  موســكو  أن  إلــى  مشــيرة  دوالر،  مليــار 
حيازتهــا مــن هــذه الســندات فــي ديســمبر الماضــي 

ــار دوالر. ــدار 1.517 ملي بمق
وكانــت موســكو قــد اســتثمرت ســابقا أكثــر مــن 
100 مليــار دوالر مــن احتياطاتهــا فــي ســندات الحكومــة 
عقوبــات  واشــنطن  فــرض  بعــد  لكــن  األميركيــة، 
اقتصاديــة علــى روســيا عــام 2018، قامــت الحكومــة 
الروســية بتغييــر اســتراتيجيتها، وبــدأت بتقليــص 
االســتثمارات فــي الســندات األميركيــة تدريجيــا منــذ 

ذاك الوقــت.

نهنئ العالم االسالمي بذكرى مولد الخامس من أئمة الهداية الربانية باقر العلوم االمام محمد بن علي الباقر )عليهما السالم(

طهــران - كيهــان العربــي:- اكــد مستشــار قائــد الثــورة االســامية للصناعــات 
الدفاعيــة واســناد القــوات المســلحة العميــد حســين دهقــان، بــان الجمهوريــة 
االســامية فــي ايــران ال تســعى للحــرب الشــاملة مــع اميــركا، معتبــرا فــي الوقــت 

ــا. ــاوض معه ــى للتف ــه ال معن ــه ان ذات
وفــي حــوار اجرتــه معــه صحيفــة »فايننشــال تايمــز« البريطانيــة وفــي الــرد علــى 
ــا  ــة وتأثيره ــي االقتصادي ســؤال حــول الحظــر االميركــي ومشــاكل الشــعب االيران
علــى الميزانيــة الدفاعيــة للبــاد، قــال العميــد دهقــان: ميزانيــة الدفــاع والمؤسســات 

العســكرية فــي البــاد لــم تنخفــض.

* ظروفنا من الناحية العسكرية اليوم أفضل بكثير من جميع االبعاد مما 
كانت عليه قبل وصول »ترامب« البيت األبيض

* أننا لن نتراجع عن تطوير برنامجنا الصاروخي ودعم 
حلفائنا في محور المقاومة 

ــا مــن الناحيــة العســكرية اليــوم أفضــل بكثيــر  واضــاف: ان ظروفن
ــت  ــل وصــول »ترامــب« البي ــه قب ــت علي ــا كان ــاد مم ــع االبع مــن جمي
األبيــض، مــن ناحيــة المعــدات والكــوادر والمؤسســات وفيمــا لــو 
انتخــب »ترامــب« مــرة اخــر ســتصبح ظروفنــا أفضــل فــي االعــوام 

الخمســة القادمــة ايضــا.
وقــال وزيــر الدفــاع الســابق، انــه ومنــذ تأســيس »داعــش« وازديــاد زعزعــة االمــن 
فــي المنطقــة فقــد اســتفدنا مــن جميــع طاقاتنــا لدعــم حلفائنــا مــن حيــث التنظيــم 

والتدريــب وتقديــم االستشــارة.


