
ورأى العاطفــي أّن دول العــدوان علــى اليمــن »غيــر صادقــة فيمــا يخــص 
الســام«، مبــرزًا أّن »المبــادرات والحــوارات هــي إلقامــة الحجـــة لكــن إذا 

ــن نقــف مكتوفــي األيــدي.  اســتمر العــدوان والحصــار فل
وقــال: مــن مصلحــة العــدو القبــول بمضاميــن المبــادرة وســيندم كثيــرًا إذا 

لــم يســتغل الفرصــة. 
وتحــدث وزيــر الدفــاع فــي حكومــة صنعــاء أّن القــوّات المســلحة اليمنيــة 

اســتكملت كـــل جوانــب البناء العســكري 

مشددة انها تواصل التحقق من صدقية طهران..

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد 
على تعاون ايران البناء معها

فيينــا - وكاالت انبــاء:- أشــارت تغريــدة نشــرت فــي الصفحــة الرســمية 
للوكالــة الدوليــة للطاقــة علــى تويتــر الــى لقــاء المديــر العــام الجديــد للوكالــة 
ــاس عراقجــي  ــور عب ــة الدكت ــر الخارجي ــل غروســي مــع مســاعد وزي رافائي
مؤكــدة علــى ضــرورة التعــاون الكامــل مــع الوكالــة الدوليــة وفــي الوقــت 

المناســب.
وأشــارت الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة فــي التغريــدة الــى لقــاء المديــر 
العــام الجديــد للوكالــة "رافائيــل غروســي" مــع مســاعد وزيــر الخارجيــة 
ــا يــوم الجمعــة الماضــي،  الدكتــور عبــاس عراقجــي الــذي انعقــد فــي فيين

ــا بشــأن  ــت: إن الجانبيــن بحث وقال
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شؤون دولية في تطور ميداني الفت ومذهل..

وزير دفاع اليمن: نمتلك من القدرات ما سيحيد سالح الجو المعادي وستصبح اجواءنا محرمة عليه
* صناعاتنا العسكرية تمضي في سباق مع الزمن لدرجة مذهلة ومستوى ال يقارن حتى مع الدول التي سبقتنا في هذا المجال بعشرات السنين

وزير خارجية االتحاد االوروبي: الحفاظ على االتفاق 
النووي مسؤولية الجميع

ايران تشارك في مؤتمر وزراء 
خارجية "قلب آسيا"

ــة  ــر الخارجي ــارك وزي ــارس:- يش طهران-ف
الثامــن  المؤتمــر  فــي  محمــد جــواد ظريــف 
لــوزراء خارجيــة "قلــب آســيا" حــول افغانســتان 
مدينــة  فــي  االثنيــن  اليــوم  يعقــد  والــذي 

التركيــة. اســطنبول 
وســيحضر ظريــف فــي المؤتمــر الثامــن 
لــوزراء خارجيــة "قلــب آســيا" فــي اســطنبول 
وســيكون المحــور الرئيســي للمؤتمر"الســام 
والتعــاون والرفاهيــة" لمســتقبل افغانســتان.

القطيف.. السلطات السعودية تحكم بإعدام 5 معتقلين 
على خلفية طائفية

بحــق  االعدامــات  مسلســل  الســعودية  الســلطات  تواصــل  انبــاء:-  وكاالت   - الشــرقية  المنطقــة 
المعتقليــن تعســفيا مــن أبنــاء المنطقــة الشــرقية، 
فــي تمييــز طائفــي وعنصــري واضــح، ملفقــة لهــم 
ــد مــن التهــم التــي ال تســتوجب المســاءلة  العدي
كالمظاهــرات الســلمية والمشــاركة فــي الحــراك 

الشــعبي المطلبــي.
فقــد أصــدرت المحكمــة الجزائيــة المتخصصــة 
بالريــاض حكمــًا ابتدائيــًا باإلعــدام بحــق 5 شــبان، 
وذلــك بعــد انتــزاع اعترافاتهــم تحــت التعذيــب 
ألشــهر  انفراديــا  وعزلهــم  والجســدي  النفســي 

ــا أدى ــدة، مم ع

فيما يعتبر ضمن 1% من أفضل العلماء في العالم..

الدكتور سليماني: مشكلة اميركا انها ال تريد اليران 
ان تحقق التطور العلمي

خالل تقديمه موازنة البالد للعام القادم لمجلس الشورى االسالمي..

الرئيس روحاني: األعداء فشلوا في مخططهم بالتصعيد للحظر وإستهدافهم االقتصاد االيراني

طهران: نواصل مساعينا الدبلوماسية مع نيجيريا الطالق 
سراح الشيخ زكزاكي

طهــران - كيهــان العربــي:- كشــف المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة الســيد عبــاس موســوي، ان 
مســاعد رئيــس الجمهوريــة للشــؤون االقتصاديــة محمــد نهاونديــان اجــرى محادثــات مــع الرئيــس 

النيجيــري "محمــدو بوهــاري" بشــان الشــيخ ابراهيــم زكزاكــي.
ــر  ــاء األخي ــان اللق ــى ســؤال للصحفييــن حــول وضــع الشــيخ إبراهيــم زكراكــي ب ــال موســوي ردا عل وق
ــا  ــي غيني ــاز ف ــدول المصــدرة للغ ــدى ال ــى هامــش منت ــع الرئيــس "بوهــاري" عل ــان م ــذي اجــراه نهاوندي ال
االســتوائية "ماالبــو"، تنــاول مختلــف القضايــا فــي حقــل العاقــات االقتصاديــة والتطــورات االقليمــة والدوليــة 

وكذلــك قضيــة الشــيخ ابراهيــم زكزاكــي.

محذرًا من مغبة التفكير بإشعال فتيلها من قبل "نتن ياهو"..

جنرال صهيوني: لن نصمد في الحرب مع ايران وستهاجمنا من جميع االتجاهات
* مساعد وزير الحرب الصهيوني: ال أحد يتحدث عن صواريخ "هايبر سونيك" االيرانية التي تفوق  سرعتها أضعاف سرعة النور واليمكن تحديد أهدافها

لتقرأ السعودية رسالة 
اليمن بأمعان

تدريبات للجيش الصهيوني في قبرص 
تحاكي حرباً مع حزب الله!

'اسرائيل' تتبجح بزيارة سياح 
صهاينة للرياض

استاذ جامعي عراقي: أمريكا تريد انهيار 
النظام السياسي في البالد

المغرب ترفض طلب نتنياهو بزيارتها 
بعد رفضها استقبال بومبيو

مطالبات للحكومة والبرلمان باتخاذ موقف جاد ضد التدخل 
األميركي في شؤون العراق

كتائب القسام: العدو الصهيوني يصب الزيت 
على النار وصبرنا لن يطول

البنتاغون تناقض نفسها : ال نستبعد إرسال قوات أميركية 
إضافية إلى سوريا إذا لزم األمر؟!

عون  يطالب االجهزة االمنية تأمين وصول النواب 
للمشاركة في االستشارات النيابية

العدد )10294( السنة االربعون ، االثنين 12 ربيع الثاني ، 1441 هـ ق 18 آذر 1398 هـ ش، 9 كانون األول 2019م على الصفحة الثالثة

ايران وسلطنة عمان تؤكدان على تعزيز التعاون التجاري 
وتسهيل التحويالت المالية

* ميزانية البالد للعام القادم هي ميزانية صمود وتصدي 
للعقوبات المفروضة ضد الشعب االيراني

* حققنا االكتفاء الذاتي في مجال الطاقة ونقوم بتصدير الغاز 
لمختلف الدول في فصل الشتاء وهذا ذو أهمية

رئيــس  قــدم  العربــي:-  كيهــان   - طهــران 
مشــروع  روحانــي  حســن  الدكتــور  الجمهوريــة 
القــادم  االيرانــي  للعــام  للبــاد  العامــة  الميزانيــة 
)يبــدأ فــي 21 اذار/مــارس 2020( الــى مجلس الشــورى 
االســامي مؤكــدا انهــا ميزانيــة الصمــود والتصــدي 
هزيمــة  مبينــا  ايــران،  علــى  المفــروض  للحظــر 
االعــداء فــي الحــاق الضــرر باالقتصــاد االيرانــي.

فــي كلمتــه صبــاح  الرئيــس روحانــي  واكــد 
الشــورى  مجلــس  اجتمــاع  أمــام  االحــد  أمــس 
االســامي لتســليم مشــروع موازنــة البــاد للعــام 
القــادم، اكــد فشــل االعــداء االميــركان والصهاينــة 
الشــعب  ضــد  الحظــر  تصعيــد  مخطــط  فــي 
الــى  تشــير  االحصائيــات  ان  مضيفــا:  االيرانــي، 
وان  ايجابيــا  نمــوا  شــهد  االيرانــي  االقتصــاد  ان 
ميزانيــة العــام القــادم هــي ميزانيــة صمــود وتصــدي 

االيرانــي. الشــعب  ضــد  المفروضــة  للعقوبــات 

* القــوات المسلحة اليمنية ال زالت عند وعيدها في ما يخص العدو 
اإلماراتي ونرصد عن كثب نشاطه التآمري

* نملك من القدرات التسليحية الجديدة والمتطورة ما يثلج صدور 
اليمنيين وما يرعب قوى الشر والعدوان

* قواتنا تمتلك بنك أهداف عسكرية بحرية وبرية للعدو االسرائيلي، 
ولن نتردد ثانية واحدة في تدميرها

كيهــان العربــي - خــاص:- اكــد وزيــر دفــاع اليمــن اللــواء محمــد العاطفــي، 
الوقــوف علــى أهبــة الجهوزيــة واالســتعداد القتالــي أكثــر بكثيــر مــن مرحلــة 

مــا قبــل تقديــم مبــادرة ســام المشّــاط التــي انطلقــت مــن موقــع القــوّة.
ــه أمــس األحــد، أّن زمــام  ــواء محمــد العاطفــي فــي حديــث ل ــر الل واعتب
ــى  ــددًا عل ــم، مش ــس بأيديه ــا ولي ــة بأيدين ــة الهجومي ــي المعرك ــادرة ف المب
أّن القــــوات المســلحة اليمنيــة ال زالــت عنــد وعيدهــا فــي مــا يخــص العــدو 

اإلماراتــي ونرصــد عــن كثــب نشــاطه التآمــري. 

مســؤول  اكــد  انبــاء:-  وكاالت   - بروكســل 
االوروبــي  االتحــاد  فــي  الخارجيــة  السياســة 

الحفــاظ  ان   ،)Josep Borrell( بــورل  »جوســب 
علــى االتفــاق النــووي مســؤولية يتحملهــا الجميــع.
صفحتــه  علــى  تغريــده  فــي  »بــورل«  واكــد 
الخاصــة فــي »تويتــر«، ان االتفــاق النــووي مهــم 
انتشــار  ومنــع  العالمــي  لامــن  بالنســبة  جــدا 
ــا مســؤولون عــن  ــة ونحــن جميع االســلحة النووي

الحفــاظ علــى االتفــاق الــذي ابــرم مــع ايــران.
واضــاف: بصفتــي منســق السياســة الخارجيــة 
االوروبيــة ادعــو الجميــع لتنفيــذ االتفــاق النــووي 
بشــكل كامــل وســأدعم الخطــوات التــي ســتؤدي 

ــل االجــراءات الســلبية بشــأنه. ــى تقلي ال
وعقــدت اللجنــة المشــتركة لاتفــاق النــووي 
ــون االول/  ــا 6 كان ــع عشــر فــي فيين ــا الراب اجتماعه
ديســمبر الجــاري وهــي مســؤولة عــن تنفيــذ بنــود 

االتفــاق النــووي.

الدكتــور  اكــد  العربــي:-  كيهــان   - طهــران 
مســعود ســليماني العالــم االيرانــي البــارز المحــرر 
ان  االميركيــة،  الســجون  فــي  االحتجــاز  مــن 
مشــكلة اميــركا أنهــا ال تريــد إليــران ان تحقــق 

العلمــي. والتقــدم  التطــور 
ــارز الدكتــور مســعود  وقــال العالــم االيرانــي الب
ســليماني للمراســلين: انهــم )االميــركان( العــدو 
ــى  ــوا عل ــد كان ــن، وق ــران وااليرانيي ــد إلي ــم واح رق
قــدر مــن الحقــارة بحيــث قالــوا للســجناء اننــي 
إرهابــي وجئــت الــى اميــركا لكــي أقــوم بالتفجيــر، 
ــا  ــك لئ ــوا ذل ــاه.. وقال ــذا الســبب اعتقلن ونحــن له

ــي. ــجناء من ــرب الس يتق
واضــاف: ان الحقــارة وصلــت باالميــركان، 
إذ عندمــا كنــت أقــول لهــم إن العديــد مــن 
المرضــى ينتظرونــي والبــد أن أهتــم بهــم، 
فقالــوا: ال مشــكلة ليموتــوا.. وهــذا أثبــت ان 
وذلــك  وااليرانييــن.  ايــران  مــع  مشــكلتهم 
الصحيــح  والمســار  العلمــي  التطــور  بســبب 
الــذي تطويــه ايــران. وإن شــاء اهلل ومــن خــال 

الــى  نصــل  تعاضدنــا 
جيــدة. مراحــل 

العالــم  ووصــل 
االيرانــي البــارز الدكتــور 
مســعود ســليماني مســاء 
طهــران  الــى  الســبت 
سويســرا  مــن  قادمــا 
الخارجيــة،  وزيــر  برفقــة 
بعــد ان قضــى 14 شــهرا 
فــي الســجون االميركيــة 
قانونــي  غيــر  بشــكل  احتجــزوه  الذيــن 

واهيــة. وباتهامــات 

االقتصــاد  فــان  التقديــرات  بحســب  وأوضــح: 
 ( الســنة  هــذه  فائضــا  سيســجل  النفــط  بــدون 
تنتهــي فــي 20 مــارس/آذار2020(، ومــن المؤمــل أن 
تســتمر هــذه الوتيــرة فــي الســنة الماليــة المقبلــة.

وأكــد بالقــول: أن ميزانيــة العــام الجديــدة ال 
تعتمــد تقريبــا علــى إيــرادات صــادرات النفــط، التــي 

ــط. ــة فق ــى المشــاريع العمراني ــا عل ســيتم صرفه
القطــاع  أن  الــى  الجمهوريــة  رئيــس  ولفــت 
الصناعــي ســجل نمــوا بـــ 3.7 % مــن حيث االنتــاج و14.5 
% فــي المبيعــات فــي غضــون الشــهور الماضيــة، وهــذا 
يعنــي المضــي باالتجــاه الصحيــح فــي اقتصــاد البــاد.
وقــال انــه خــال االشــهر التســعة االولــى مــن 
العــام االيرانــي الجــاري تــم تســديد 340 تريليــون ريــال 
)الــدوالر يعــادل 42000 ريــال حســب الســعر الرســمي( 
للميزانيــة االنمائيــة وان المشــاريع المهمــة واالساســية 
الماخــوذة بنظــر االعتبــار مــن قبــل الحكومــة؛ امــا انهــا 
تــم افتتاحهــا او ســيتم افتتاحهــا حتــى نهايــة العــام 

الجــاري.

* موسكو لم تتمكن من إيقاف تمدد النفوذ االيراني في الشرق 
االوسط السيما في سوريا ولم تترجم وعودها

* خبراء: الظروف األمنية لـ »اسرائيل« أضعف من السابق ودعم 
وتأمين مستقبل المستوطنين ال يهم السياسيين

* بامكان حزب اهلل ان يعيد »اسرائيل« الى العصر الحجري فهو جيش 
كبير وقدراته العسكرية تمثل تهديدا كبيرًا لنا

طهــران - كيهــان العربــي:- حــذر الجنــرال »تســيفيكا حيموفيتش«قائــد 
ــان الصهيونــي، مــن خطــورة مواجهــة  ــاع الجــوي الســابق فــي الكي ســاح الدف
ايــران فــي دخــول الصهاينــة فــي حــرب حقيقيــة ضدهــا. محــذرًا مــن مغبــة 

ــو«. ــن ياه ــل »نت ــن قب ــا م ــر بإشــعال فتيله التفكي
»تســيفيكا  الجنــرال  عــن  الصهيونيــة  »معاريــف«  صحيفــة  ونقلــت 
حيموفيتــش«، تحذيــره مــن مواجهــة مرتقبــة مــع ايــران، قائــا: أن الكيــان 

الحــرب. لتلــك  فعليــا  جاهــزًأ  ليــس  االســرائيلي 
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